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Αθήνα, σήµερα στις 2 Νοεµβρίου 2011, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 18.19’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Προέδρου αυτής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 31/10/2011
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της Κ’ συνεδριάσεως του, της Δευτέρας 31
Οκτωβρίου 2011, σε ό,τι αφορά τη ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων: «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και
άλλες διατάξεις».)
Εισερχόµεθα τώρα στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Συζήτηση και ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και 141 του Κανονισµού
της Βουλής.
Η συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 141 του
Κανονισµού της Βουλής, θα διεξαχθεί µε ανάλογη εφαρµογή των
άρθρων 96 και 97 του Κανονισµού της Βουλής. Θα ολοκληρωθεί
σε τρεις συνεδριάσεις και θα περατωθεί την Παρασκευή το
βράδυ µε αγόρευση του Πρωθυπουργού.
Η ονοµαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση, σύµφωνα µε τον Κανονισµό, διεξάγεται
το αργότερο την 12η νυχτερινή της τρίτης ηµέρας, δηλαδή, την
12η νυχτερινή της Παρασκευής, µε τη δευτερολογία του Πρωθυπουργού, όπως είπα.
Η σηµερινή συνεδρίαση θα αρχίσει µε την αγόρευση του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Δηµητρίου Ρέππα και θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις των Βουλευτών.
Οι αγορεύσεις του Πρωθυπουργού και των πολιτικών Αρχηγών
θα πραγµατοποιηθούν αύριο το απόγευµα.
Για την καλύτερη οργάνωση της συζήτησης και σύµφωνα µε
την κοινοβουλευτική πρακτική που ακολουθείται σε αυτές τις συζητήσεις, θα ήθελα να προτείνω στο Σώµα να δεχθεί, όπως προβλέπει ο Κανονισµός της Βουλής κατά το άρθρο 65 παράγραφος
5, την υποβολή καταλόγων οµιλητών από τα κόµµατα, εάν βέβαια
τα κόµµατα επιθυµούν κάτι τέτοιο.
Οι οµιλητές θα λάβουν το λόγο για επτά λεπτά, χωρίς δικαίωµα
δευτερολογίας. Οι οµιλητές που θα δοθούν από τα κόµµατα µε
κατάλογο θα προηγηθούν των οµιλητών που θα εγγραφούν µε

το ηλεκτρονικό σύστηµα. Οι συνάδελφοι που επιθυµούν να λάβουν µέρος στη συζήτηση και το όνοµά τους δεν περιλαµβάνεται
στους καταλόγους των κοµµάτων τους ή εάν το κόµµα τους δεν
έχει δώσει κατάλογο, θα εγγραφούν µε το ηλεκτρονικό σύστηµα
από την έναρξη της οµιλίας του Υπουργού, κ. Δηµητρίου Ρέππα
και µέχρι το τέλος της οµιλίας του τρίτου οµιλητή, που θα ακολουθήσει στο Βήµα τον κύριο Υπουργό.
Προτείνουµε να υπάρξει ένας πρώτος κύκλος κατά προτεραιότητα οµιλητών µε έναν Βουλευτή από κάθε κόµµα, στη συνέχεια
καταρτίζεται ενιαίος κατάλογος Βουλευτών για να τηρηθεί η κατ’
αναλογία της κοινοβουλευτικής δύναµης εκπροσώπηση των κοµµάτων µε κύκλους οµιλητών, στους οποίους θα εγγράφονται
πέντε οµιλητές από το κόµµα του ΠΑΣΟΚ, τέσσερις οµιλητές από
τη Νέα Δηµοκρατία και µε εναλλαγή ενός οµιλητή από τα λοιπά
κόµµατα συµπεριλαµβανοµένων και των Ανεξαρτήτων.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας θα έχει, όπως πάντα, µια
ενισχυµένη, διπλή συµµετοχή δηλαδή, λόγω της αριθµητικής δύναµης. Δεν κάνουµε για άλλο λόγο το δώρο αυτό.
Τυχόν αλλαγές στη σειρά εγγεγραµµένων οµιλητών θα πρέπει
να γίνονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις µε την έγκριση του Προεδρείου και µε την απαραίτητη προϋπόθεση της αµοιβαίας αλλαγής έως τη λήξη της δεύτερης συνεδρίασης.
Ο χρόνος οµιλίας των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων είναι ο οριζόµενος στο άρθρο 97 του Κανονισµού της Βουλής. Δηλαδή, η διάρκεια της αγόρευσης του Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ και Πρωθυπουργού, του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης θα είναι µέχρι
είκοσι λεπτά, της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΛΑΟΣ και του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ µέχρι δεκαπέντε λεπτά.
Οι Υπουργοί, σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τον Κανονισµό,
λαµβάνουν το λόγο όποτε το επιθυµούν. Θα ήταν προτιµότερο,
όµως, να λαµβάνουν το λόγο ύστερα από οµιλητή της Αντιπολίτευσης, ώστε να µην επηρεάζεται η αναλογία των κοµµάτων.
Υπενθυµίζω, επίσης, ότι ο Πρωθυπουργός, οι Πολιτικοί Αρχηγοί και οι Υπουργοί έχουν δικαίωµα παρεµβάσεων, όπως το Σύνταγµα και ο Κανονισµός της Βουλής ορίζουν.
Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι δικαιούνται να µιλήσουν για
δώδεκα λεπτά, εφόσον, όµως, προηγηθούν των Προέδρων των
Κοινοβουλευτικών Οµάδων, αλλιώς θα περιοριστούν στο χρόνο
της δευτερολογίας και στα τρία λεπτά της τριτολογία τους, σύµφωνα µε το άρθρο 167 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής.
Δέχεται το Σώµα την πρόταση, όπως τη διατύπωσα;
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ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς, το Σώµα συνεφώνησε οµοφώνως.
Θα σας παρακαλούσα, αν έχετε βάλει τις κάρτες στις ειδικές
θήκες για την ηλεκτρονική εγγραφή, να τις βγάλετε όλες, για να
µην υπάρξει εµπλοκή στο σύστηµα. Υπάρχει πάντα κίνδυνος, αν
µπουν νωρίτερα στη σχετική υποδοχή να µπλοκάρει το σύστηµα.
Θα σας ανακοινώσω εγώ σε λίγο πότε θα ανοίξει το σύστηµα,
για να κάνετε την εγγραφή.
Ο κ. Δηµήτριος Ρέππας, Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έχει το λόγο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τώρα µπορείτε να τοποθετήσετε τις κάρτες σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση ζητά σήµερα ψήφο εµπιστοσύνης, γιατί
πιστεύω ότι αξίζει οι Έλληνες Βουλευτές να την εµπιστευθούν
να συνεχίσει την προσπάθειά της, αφού απέδειξε ότι µπορεί να
αναλαµβάνει ευθύνες και να φέρει σε πέρας ένα τιτάνιο έργο
κρατώντας ορθή και παρούσα την Ελλάδα, κρατώντας ζωντανή
την ελπίδα και δηµιουργώντας προϋποθέσεις για ένα καλύτερο
αύριο.
Η Κυβέρνηση ζητά ψήφο σωφροσύνης, γιατί πιστεύει ότι οι
Βουλευτές αξίζει να συµβάλλουν στη διασφάλιση της πολιτικής
σταθερότητας που είναι το απαραίτητο και αναγκαίο περιβάλλον
για την ευόδωση της εθνικής προσπάθειας. Η Κυβέρνηση ζητά
ψήφο δικαιοσύνης από τους Έλληνες Βουλευτές που γνωρίζουν
ότι εµείς οι αιρετοί του σταυρού προτίµησης γίναµε ξαφνικά οι
αίροντες το σταυρό του µαρτυρίου που µας παρέδωσε η προηγούµενη κυβέρνηση σε µια προσπάθεια να κρατήσουµε τη
χώρα ισότιµο εταίρο στην ευρωπαϊκή οικογένεια.
Η Κυβέρνηση, τέλος, ζητά ψήφο ευθύνης και η ευθύνη είναι
κατ’ εξοχήν το θεµέλιο ήθος, προκειµένου έτσι να φέρουµε σε
πέρας το µεγάλο έργο που έχουµε αναλάβει, που θα αποτελέσει
και το θεµέλιο λίθο για την ανόρθωση της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εταιρική σχέση, η σχέση της
χώρας µε τους δανειστές οριοθετεί τα τελευταία δυο χρόνια καθοριστικά τις σχέσεις των κοµµάτων, τη σχέση της πολιτικής µε
τους πολίτες και την κοινωνία, τη σχέση της Ελλάδας µε την ευρωπαϊκή οικογένεια.
Είναι µια σχέση, η οποία επιβάλλει ιδιαίτερους προσεκτικούς
ασφαλώς και επιµελείς χειρισµούς, αλλά δεν επιτρέπει σε εµάς
να παραµείνουµε αµέριµνοι µε διαχείρισή της κατά τον καθιερωµένο στερεότυπο τρόπο. Απαιτεί γενναίες και µεγάλες υπερβατικές πρωτοβουλίες.
Η τελευταία απόφαση στη Σύνοδο Κορυφής αποτελεί και µια
δικαίωση για το µόχθο και την προσπάθεια του Πρωθυπουργού
και της ελληνικής διαπραγµατευτικής οµάδας. Πάνω απ’ όλα
όµως αποτελεί µια υποχρέωση για τη συνέχιση αυτής της προσπάθειας και η συνέχιση και ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας είµαι βέβαιος ότι θα έχει και πάλι τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ.
Ήταν µια εξαιρετικά θετική για την Ελλάδα απόφαση. Επιτρέψτε µου να πω ότι είναι στο χέρι µας να εφαρµοστεί, για να
αποδειχθεί τελικώς ότι η απόφαση αυτή ήταν µια ευκαιρία που
υπήρξε για έναν και µόνο λόγο: για να µη χαθεί. Δεν πρέπει να
χαθεί αυτή η ευκαιρία, αυτή η νέα µεγάλη δυνατότητα που προσφέρεται στη χώρα.
Αυτή η συµφωνία εξασφαλίζει, πρώτον, τη θέση της Ελλάδος
στη ζώνη του ευρώ. Δεύτερον, προσφέρει εγγυήσεις για τις καταθέσεις, τους µισθούς, τις συντάξεις, για τη λειτουργία του κράτους, των σχολείων, των νοσοκοµείων, των υπηρεσιών. Τρίτον,
καθιστά διαχειρίσιµο το ελληνικό δηµόσιο χρέος και, τέταρτον,
περιέχει και µια αναπτυξιακή πτυχή µε την αξιοποίηση κοινοτικών
πόρων.
Είναι χαρακτηριστικό –και αυτό είναι το κεντρικό στοιχείο- ότι
µε αυτήν την απόφαση η Ελλάδα µπορεί να απαλλαγεί από ένα
χρέος ύψους περίπου 100 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι µε επιτόκιο 4,5% αυτό το οποίο κερδίζει η Ελλάδα
από την αποφυγή πληρωµής τόκων είναι ένα ποσό σε ετήσια
βάση περίπου 4,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Αρκεί, επίσης, να σκεφτείτε ότι το 2009 και τα επόµενα χρόνια
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το ύψος των τόκων έφθανε ετησίως τα 12 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Για το 2012 το αντίστοιχο ύψος προβλέπεται να είναι στα 18 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αν εφαρµοστεί αυτή η απόφαση, µπορούµε
να πετύχουµε τη µείωση του ύψους των τόκων µε συνέπεια να
κερδίσουµε πράγµατι αυτό το ποσό των περίπου 5 δισεκατοµµυρίων ευρώ, ένα ποσό που –για να έχουµε µια εικόνα συγκριτικήαντιστοιχεί µε το δηµοσιονοµικό όφελος που επιδιώκουµε από
την απόλυτη εφαρµογή του προσφάτως ψηφισθέντος πολυνοµοσχεδίου.
Η Ελλάδα είναι µια χώρα χρεωµένη, δεν είναι χρεοκοπηµένη
και η προσπάθεια που κάνουµε είναι η αξιοποίηση αυτής της
απόφασης, προκειµένου έτσι, έστω και τώρα, να αφυπνιστούµε
ως κοινωνία, ως κράτος, ως πολιτικοί, προκειµένου να δώσουµε
οριστική λύση σε ένα τεράστιο πρόβληµα, όπως είναι το δηµόσιο
χρέος.
Το δηµόσιο χρέος το αντιµετωπίζουµε στο πλαίσιο της αλληλεγγύης και της στήριξης µαζί µε τους εταίρους. Το θέµα, όµως,
του παραγόµενου ετησίως ελλείµµατος είναι θέµα δικό µας, κυρίως ή και αποκλειστικά δικό µας και πρέπει από εδώ και πέρα
να µεριµνήσουµε, ώστε να ζούµε µε έναν τέτοιο τρόπο που να
ανταποκρίνεται στις δυνατότητές µας, να προτάξουµε τη διεύρυνση, τη µεγέθυνση των δυνατοτήτων µας, ώστε να µπορούµε
µε συναφή και συνακόλουθο τρόπο να βελτιώνουµε και να αναβαθµίζουµε και το επίπεδο της ζωής µας. Μακάρι να είχαµε ως
ευαγγέλιο το λόγο του αείµνηστου Ανδρέα Παπανδρέου «ή θα
αφανίσουµε το χρέος ή το χρέος θα αφανίσει τη χώρα».
Δυστυχώς πέρασαν πολλά χρόνια µέχρι να συνειδητοποιήσουµε ότι αυτό είναι κεντρικό, ζωτικής σηµασίας θέµα για το
παρόν και το µέλλον της χώρας. Κι ενώ αυτή η απόφαση έγινε
γνωστή, επιτρέψτε µου να πω ότι από την πρώτη στιγµή αντί να
επικεντρωθεί το σύνολο των συζητήσεων στα επί της ουσίας
στοιχεία αυτής της απόφασης, έγινε προσπάθεια να εκτραπεί η
συζήτηση µε την κατασκευή διάφορων επιχειρηµάτων, ισχυρισµών οι οποίοι προβλήθηκαν µε ένα τρόπο όµως που περιέχει
τις αυτονόητες απαντήσεις.
Τέτοιο είναι, το θέµα της κυριαρχίας, το αν δηλαδή έχουµε εκχωρήσει ζωτικά δικαιώµατα της χώρας και των πολιτών σε κάποιες ξένες δυνάµεις. Επιτρέψτε µου να πω ότι τα θέµατα των
σχέσεων της Ελλάδας µε την Ευρώπη έχουν αποσαφηνιστεί ήδη
από τη συµφωνία του Μάαστριχτ, την οποία έχουµε ψηφίσει. Θυµίζω ότι και τότε εµείς είχαµε ζητήσει την διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος. Αρνήθηκε η τότε κυβέρνηση. Τελικώς µε υπεύθυνη
στάση το δικό µας κόµµα ψήφισε, «ναι» σε αυτήν τη συνθήκη.
Βεβαίως, πρέπει, να πω ότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται για
να δοθεί η εντύπωση ότι έχουµε εκχωρήσει κυριαρχία δεν είναι
για τον κοινό νου. Διότι όλοι αντιλαµβάνονται ότι µε τον ίδιο
τρόπο που µέχρι τώρα έχουµε συνεργαστεί µε τους συµµάχους
στην µακραίωνα πολιτική ιστορία -και κυρίως κερδίζουµε από τέτοιου είδους συµµαχίες, γιατί η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι µόνη
της, θέλει συµµαχίες, είναι δική µας επιλογή να έχουµε εταίρους
και συµµάχους- µπορούµε σε ισότιµη βάση, και αυτό εξαρτάται
από εµάς, να κάνουµε ισότιµη τη σχέση µας, να αξιοποιούµε τη
γνώση, την εµπειρία άλλων δυνάµεων για να αντιµετωπίσουµε
προβλήµατα τα οποία αποτελούν και «καρκινώµατα» στη δηµόσια ζωή της χώρας, όπως είναι η διαφθορά, όπως είναι η φοροδιαφυγή, όπως είναι η γραφειοκρατία.
Αγοράζουµε εύκολα ξένα προϊόντα, άρα γιατί δεν θέλουµε τη
γνώση και την εµπειρία των δυνάµεων εκείνων που µπορούν
πραγµατικά να µας βοηθήσουν να µην επιχειρήσουµε εµείς να
ανακαλύψουµε την Αµερική, αλλά να αξιοποιήσουµε την ήδη
υπάρχουσα «Αµερική» για να κάνουµε καλύτερη την ελληνική κοινωνία.
Τέθηκε θέµα αναδιάρθρωσης. Λένε κάποιοι ότι γιατί θέτει
τώρα η Κυβέρνηση το θέµα της αναδιάρθρωσης, όταν µε διάφορους τρόπους εξοβέλιζε οποιαδήποτε απόπειρα για σχετική συζήτηση. Ασφαλώς δεν είναι καθόλου σώφρον µία χώρα που έχει
το χρέος της Ελλάδος µονοµερώς, µε δική της πρωτοβουλία να
θέσει το θέµα της αναδιάρθρωσης του χρέους. Δίνει τότε ένα
αρνητικό για αυτή µήνυµα στις αγορές. Εµφανίζεται ως µία χώρα
κακοπληρωτής και τραυµατίζεται η αξιοπιστία της και µάλιστα
την ώρα που προσπαθούµε να ανακτήσουµε αξιοπιστία.
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Ασφαλώς ωρίµασαν οι συνθήκες. Και ενώ οι συζητήσεις γίνονταν στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων ήρθε τώρα η ώρα προκειµένου µαζί µε τους εταίρους να πάρουµε αυτήν την
πρωτοβουλία, όταν συνέτρεξαν οι κατάλληλοι παράγοντες. Πρώτος και καθοριστικός µεταξύ των άλλων είναι ότι πλέον φαίνεται
πως µέσα στο 2012 η Ελλάδα µπορεί να έχει πρωτογενή πλεονάσµατα για πρώτη φορά µετά από χρόνια. Να, ποια είναι τα ποιοτικά άλµατα που κάναµε εµείς µε την πολιτική µας, ώστε να
δικαιούµεθα την συναντίληψη και την υποστήριξη και των εταίρων σε αυτήν την προσπάθεια.
Είπαν κάποιοι, ότι γιατί το θέµα του δηµοψηφίσµατος δεν το
θέσατε από την πρώτη στιγµή και οψίµως ανακαλύψατε αυτήν
την κορυφαία, όπως όλοι λέµε και αναγνωρίζουµε, δηµοκρατική
διαδικασία. Αντιλαµβάνεστε ότι όταν πρωτοτέθηκε το θέµα, όταν
είχαµε απόλυτη γνώση των δεδοµένων λίγους µήνες αφότου γίναµε Κυβέρνηση, αυτό που κάναµε παίρνοντας πρωτοβουλίες και ας αναγνωρίσετε επιτέλους τα θετικά αποτελέσµατα αυτών
των πρωτοβουλιών- ήταν να επιτύχουµε τη δηµιουργία αυτού του
µηχανισµού στήριξης που δεν υπήρχε µέχρι τότε.
Θυµίζω ότι και τότε και άλλες δυνάµεις εκτός από το ΠΑΣΟΚ
στήριξαν αυτήν την πρωτοβουλία και ψήφισαν το λεγόµενο µνηµόνιο. Τώρα, όµως, έχουµε µία µετατόπιση στην πολιτική διαχείριση των θεµάτων. Τώρα πλέον ο δηµοσιονοµικός τρόπος
προσέγγισης του θέµατος έχει γίνει ευρύτερα πολιτικός. Γι’ αυτό
ακριβώς χρειάζεται µία ευρύτερη πολιτική προσέγγιση, η οποία
συµπεριλαµβάνεται, όπως αυτή που γνωρίζετε, στις πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού.
Λένε κάποιοι, ότι όταν ο Πρωθυπουργός δεν παίρνει πρωτοβουλίες, τότε δεν κυβερνάται ο τόπος. Αλλά και όταν ο Πρωθυπουργός παίρνει πρωτοβουλίες, κάποιοι στους οποίους αυτές οι
πρωτοβουλίες δεν αρέσουν, δεν τους βρίσκουν σύµφωνους,
τότε και πάλι καυτηριάζουν τον Πρωθυπουργό για τις πρωτοβουλίες που πήρε. Προφανώς την ανάληψη πρωτοβουλιών την εννοούν ως αυτόβουλη παράδοση του Πρωθυπουργού στα δικά
τους χέρια. Μάταιος κόπος!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν ανακοινώθηκε αυτή η κυβερνητική πρωτοβουλία, έχουµε µία παράδοξη πολιτικώς, αντίδραση των διαφόρων κοµµάτων αλλά και άλλων δυνάµεων.
Κάποιοι που ορκίζονται στο όνοµα του λαού και ενθαρρύνουν,
αν θέλετε, συµπεριφορές πολιτών και φορέων ως ώριµες και
υπεύθυνες, που ευτελίζουν θεσµούς και σύµβολα, έρχονται τώρα
και ψιθυρίζουν ότι ο λαός µπορεί να µην είναι αρκετά ώριµος για
να πάρει µία υπεύθυνη στάση απέναντι σε ένα τέτοιο ερώτηµα.
Όσοι δεν χάνουν ευκαιρία να µιλούν για σχέσεις εξάρτησης µε
ξένους δυνάστες και αδηφάγες αγορές, έρχονται τώρα και ψιθυρίζουν, ότι µήπως αυτοί οι δυνάστες και οι αδηφάγες αγορές
δεν είναι ενηµερωµένοι για την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης και αυτό τάχα τους ενοχλεί.
Είναι αυτοί που λένε ότι το δηµοψήφισµα –ακούσατε, ακούσατε!- είναι µία διχαστική διαδικασία.
Το λένε όσοι δεν χάνουν την ευκαιρία να ενθαρρύνουν τις δυνάµεις εκείνες οι οποίες βιαιοπραγούν, οι οποίες µε έναν τρόπο
εντελώς απαράδεκτο και µισαλλόδοξο προωθούν τους κοµµατικούς στόχους τους, τραυµατίζοντας τη δηµοκρατία µας. Η βία,
λοιπόν, είναι αυτή που µπορεί να ενώσει. Η δηµοκρατία κατ’ αυτούς είναι αυτή που διχάζει.
Και ενώ όλοι έχουν µία θέση να πουν για οποιοδήποτε θέµα,
εκφράζοντας το πρόγραµµα του κόµµατός τους ο καθένας, για
το συγκεκριµένο θέµα αρκούνται όλοι σε µία διαδικασιολογία,
δεν τοποθετούνται επί της ουσίας. Γιατί άραγε; Διότι γνωρίζουν
ποια είναι τα συµφέροντα που θίγονται, αν προωθηθεί αυτή η
απόφαση και εφαρµοσθεί. Επίσης, γνωρίζουν πολύ καλά τι είναι
αυτό που συντελείται στον τόπο την τελευταία περίοδο λόγω των
αποφάσεων που έχει πάρει η Κυβέρνησή µας.
Ο ηγέτης, µία κυβέρνηση, αλλά επιτρέψτε µου να πω και κάθε
πολιτικός θα πρέπει να έχει µία στάση αυξηµένης ευθύνης απέναντι στο λαό. Πρέπει να ακούει ασφαλώς το λαό, αλλά πρέπει
να προχωρά, να µην πτοείται, ακόµη και εάν δέχεται άδικη και
άστοχη κριτική, ακόµη και εάν θεωρεί ότι αδικείται. Θα πρέπει να
προχωρήσει και να φέρει σε πέρας το µεγάλο έργο που έχει αναλάβει.
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Από την άλλη, όµως, δεν θα πρέπει να ξεπερνά το όριο εκείνο,
ώστε να εµφανίζεται αλαζόνας, αδιάφορος γι’ αυτό το οποίο ο
κόσµος απαιτεί, δηλαδή, αυξηµένη συµµετοχή του και παρέµβαση στα δρώµενα. Αυτό ακριβώς αποτελεί και τη χρυσή τοµή,
τη χρυσή τοµή που εκφράζεται µε τις επιλογές που κάνουµε.
Έχουµε τη νοµιµοποίηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Πιστεύουµε ότι η ψήφος εµπιστοσύνης θα δώσει ασφαλώς αυξηµένη διαπραγµατευτική δύναµη στην Κυβέρνησή µας. Όµως,
επειδή ακριβώς έχουµε τη νοµιµοποίηση, µπορούµε να συνεχίσουµε να κάνουµε το έργο µας, αδιαφορώντας για τη δυνατότητα που πρέπει να έχουν οι πολίτες να παρέµβουν σε
καθοριστικά ζητήµατα και να λάβουν και εκείνοι κατ’ ευθείαν,
πρωτογενώς, αυθεντικά και αδιαµεσολάβητα ένα µέρος αυτής
της ευθύνης; Ασφαλώς όχι.
Άλλωστε, το θέµα της νοµιµοποίησης που τίθεται από πολλούς, τίθεται µε έναν τρόπο υποκριτικό. Ποια νοµιµοποίηση,
άραγε, είχαν οι επί δεκαετίες κυβερνήσεις οι οποίες µε τον αλόγιστο δανεισµό οδήγησαν σε υπέρογκη αύξηση του χρέους και
εκτίναξη των ελλειµµάτων; Δεν είναι αυτό µία µε µαθηµατική
ακρίβεια περιοριστική πολιτική για τις επόµενες γενιές, που δεν
είναι παρούσες, για να µπορέσουν να θέσουν τα δικά τους θέµατα, που δεν εκπροσωπούνται, αλλά είναι βέβαιο ότι θα υποστούν τα επίχαιρα µιας κακοδιαχείρισης και µιας σπατάλης, η
οποία χρόνια χαρακτήρισε την άσκηση οικονοµικής πολιτικής στη
χώρα µας;
Συνεχίζουµε, λοιπόν, γιατί δεν έχουµε το σύνδροµο της απόδρασης. Δεν είµαστε ριψάσπιδες, δεν µας ταιριάζει αυτός ο
ρόλος, θα συνεχίσουµε µέχρι τέλους.
Η δεύτερη επιλογή που έχει να κάνει ένας ηγέτης πέρα από
το να συνεχίσει, τραβώντας αυτό το δρόµο του Γολγοθά, είναι
να επιχειρήσει συνεννόηση και συνεργασία. Το κάναµε µε πολλούς τρόπους και θα συνεχίσουµε να το κάνουµε, γιατί δεν
έχουµε το σύνδροµο της κατοχής της καρέκλας. Κάναµε προτάσεις συνεργασίας. Δυστυχώς, είχαµε αρνητική αντίδραση από τη
Νέα Δηµοκρατία, ιδίως από αυτή.
Είµαστε σε ένα Κολοσσαίο -λέω πολλές φορές- και ενώ αγωνιζόµαστε να τιθασεύσουµε ένα θηριώδες δηµόσιο χρέος, κάποιοι από τις κερκίδες παρακολουθούν και αρκούνται στο να
σχολιάζουν. Το θέµα δεν είναι να φύγουµε εµείς από το στίβο,
για να πάρουν τη θέση µας κάποιοι άλλοι. Το θέµα είναι να έρθουν και οι άλλοι στο στίβο, να δώσουµε όλοι µαζί, µε ένα εθνικό
µέτωπο, αραγές και συµπαγές, τον αγώνα αυτό για να επιτύχουµε να δαµάσουµε τελικά το δηµόσιο χρέος.
Κυρίες και κύριοι, η τρίτη επιλογή που έχει µία ηγεσία είναι οι
εκλογές. Την ώρα, όµως, που η χώρα δίνει µία µάχη στα εθνικά
σύνορα, κάποιοι πράγµατι µας καλούν να επιστρέψουµε στα κοµµατικά χαρακώµατα, να οδηγηθούµε σε µία εσωστρέφεια που
ισοδυναµεί µε µία µεγάλη παρένθεση, µε την απόσυρση, δηλαδή,
της χώρας από τη διαχείριση των εθνικών θεµάτων της στα κρίσιµα µέτωπα και την ενασχόλησή της µε τη συγκρότηση των
εσωτερικών δυνάµεων και των διαρθρωτικών λειτουργιών της.
Η τέταρτη επιλογή που έχει µία υπεύθυνη κυβέρνηση είναι το
δηµοψήφισµα, µία κορυφαία δηµοκρατική διαδικασία που φέρνει
τα πάντα στο φως. Φέρνει τον πολίτη πρωταγωνιστή, που είναι η
δοµική µονάδα για τη δύναµή µας, αλλά και γι’ αυτή την ίδια την
πολιτική ύπαρξή µας στο προσκήνιο και δεν επιτρέπει παρασκηνιακές πολιτικές µεθοδεύσεις και κάθε µορφής διευθετήσεις.
Επιτρέψτε µου να πω ότι αυτό το δηµοψήφισµα, που αποτελεί
πρωτογενή καταγραφή της λαϊκής θέλησης, αποτελεί και την καλύτερη απάντηση σε όλους εκείνους οι οποίοι µιλούν εξ ονόµατος του λαού και καθένας επικαλείται έναν διαφορετικό, ως
φαίνεται, λαό.
Ο λαός για τη Νέα Δηµοκρατία θέλει ένα άλλο µνηµόνιο. Ο
λαός για το ΚΚΕ θέλει να φύγουµε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο λαός για το ΛΑΟΣ θέλει µία άλλη συνταγή. Ο λαός για το ΣΥΡΙΖΑ θέλει ένα βροντερό «όχι» στα πάντα που κάνει η Κυβέρνηση. Επιτέλους!
Όλοι εσείς λέτε, µιλώντας εξ ονόµατος του λαού, τι πρέπει να
κάνουµε. Και εµείς λέµε πολύ απλά το εξής: γιατί δεν καλούµε
τον ίδιο τον λαό να µιλήσει; Γιατί δεν φέρνουµε τους πολίτες µε
τη δυνατότητα να δώσουν αυτοί οι ίδιοι την απάντηση, χωρίς
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εξουσιοδοτήσεις, χωρίς ερµηνείες τρίτων, χωρίς προσθέσεις,
αφαιρέσεις και στρεβλώσεις στη δηµόσια συζήτηση για ένα τόσο
σηµαντικό θέµα;
Κυρίες και κύριοι, ο Αρχηγός της Νέας Δηµοκρατίας κλήθηκε,
αλλά αρνήθηκε να συµµετάσχει στην οµάδα διαπραγµάτευσης
στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής. Συµµετείχε, ασφαλώς, στη Σύνοδο του Λαϊκού Κόµµατος. Εκεί, οι ηγέτες της Ευρώπης, όπως
η κ. Μέρκελ, ο κ. Σαρκοζί και άλλοι συµφώνησαν σε κάποιες θέσεις τις οποίες µετέφεραν και στη Σύνοδο Κορυφής. Οι αποφάσεις αυτές έγιναν αποφάσεις της Ευρωζώνης.
Ελπίζω ότι ο κ. Σαµαράς -αυτό λέει η κοινή λογική- συµφώνησε
µε τις θέσεις αυτές στο πλαίσιο του Λαϊκού Κόµµατος. Και εάν
συµφώνησε µε τις θέσεις αυτές, συµφωνεί και µε την απόφασηπλαίσιο Κορυφής. Προς τι, λοιπόν, το πολιτικό θέατρο; Και εάν
διαφώνησε και διατύπωσε µία διαφοροποιηµένη θέση, υπάρχει
κάποιο κείµενο που να το πιστοποιεί; Έχουµε κάποιο αστερίσκο
στα κείµενα του Λαϊκού Κόµµατος που να δείχνει αυτήν την αποκλίνουσα θέση υπέρ των δήθεν ελληνικών συµφερόντων, όπως
εµφανίζει ότι τα υπερασπίζεται ο κ. Σαµαράς σε ένα τέτοιο κείµενο;
Κυρίες και κύριοι, ενώ αυτό δεν έχει γίνει, από την άλλη ακούσαµε σήµερα το ανεπίτρεπτο. Και δεν επιτρέπεται αυτό από έναν
πολιτικό µε την οικογενειακή παράδοση του Αρχηγού της Νέας
Δηµοκρατίας, να κατηγορείται η Κυβέρνηση και µάλιστα, να χαρακτηρίζεται τυχοδιώκτης -ακούσατε, ακούσατε!- ο Έλληνας
Πρωθυπουργός. Αυτοί οι χαρακτηρισµοί δεν έχουν καµµία σχέση
µε την πολιτική αντιπαράθεση και σε τελευταία ανάλυση µπορώ
να πω ότι ένας Πρωθυπουργός που πασχίζει και µία κυβέρνηση
η οποία κατορθώνει µετά από πολλά χρόνια να µειώσει το δηµόσιο χρέος, άλλο τίτλο πρέπει να έχει. Μπορείτε να τον πείτε -αν
θέλετε- χρεοδιώκτη τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και της Κυβέρνησης και να πούµε τον κ. Σαµαρά ευρωδιώκτη, γιατί µε τη στάση
του υπονοµεύει την προσπάθεια της χώρας να µείνει ισότιµος
εταίρος στη ζώνη του ευρώ.
Όλα αυτά εξελίσσονται σε ένα πολιτικό κλίµα που πρέπει να
πω ότι οδηγεί σε ολισθηρές ατραπούς. Κάποιοι φαίνεται ότι δεν
διαθέτουν ένα στοιχειώδες θεσµικό φρένο. Κάποιοι καλούν τους
Βουλευτές να µην ψηφίσουν την Κυβέρνησή τους. Κάποιοι άλλοι
εγκαλούν τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, γιατί δεν παρεµβαίνει
στην κοµµατική διαπάλη. Κάποιες τρίτες δυνάµεις λένε ότι πρέπει να παρεµποδιστούν οι Βουλευτές στην άσκηση των καθηκόντων τους και κάποιοι άλλοι -από τη Νέα Δηµοκρατία, κυρίωςλένε πως πάση θυσία πρέπει να αποτραπεί η διενέργεια του δηµοψηφίσµατος. Πώς θα το κάνει η Νέα Δηµοκρατία; Διότι ακούγεται ότι µπορεί να προχωρήσει ακόµη και σε µία τέτοια
µεθόδευση, µε τον εξαναγκασµό σε παραίτηση των Βουλευτών
της, για να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές.
Πιστεύω ότι αυτό είναι µία απλή φήµη και τίποτε άλλο. Θυµόµαστε τα λίγα προηγούµενα χρόνια τη Νέα Δηµοκρατία, ως κυβέρνηση τότε, να αποχωρεί από αυτή την Αίθουσα, όταν
συζητούσαµε σηµαντικά θέµατα, όπως ήταν η διερεύνηση σκανδάλων, προκειµένου έτσι να εµποδιστεί η Βουλή να πάρει συγκεκριµένες αποφάσεις επί των θεµάτων αυτών. Τώρα η Νέα
Δηµοκρατία πάλι θα αποσύρει τις δυνάµεις της; Έτσι αντιλαµβάνεται τον κοινοβουλευτικό ρόλο της; Ο λαός, δηλαδή, την ψηφίζει για να είναι παρούσα στη Βουλή και αυτή υπηρετεί το λαό,
αποχωρώντας από τη Βουλή; Είναι µία πρωτότυπη αντίληψη για
ένα δηµοκρατικό κόµµα.
Κυρίες και κύριοι, κάποιοι θεωρούν ότι µπορούν οτιδήποτε
είναι πασοκικό ή κυβερνητικό να στοχοποιηθεί και να στιγµατιστεί. Τους λέµε εκ προοιµίου το εξής: ας µη διανοούνται ότι µπορεί να λεηλατηθεί ο χώρος του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να καταλάβουν
όλοι ότι µέσα σε αυτήν την Αίθουσα είµαστε ισότιµοι. Έχουµε,
βεβαίως, καθένας µε τη δύναµη των εδρών του, µία σειρά, µία
τάξη, για να διευκολύνεται η λειτουργία µας. Αυτό δεν σηµαίνει,
όµως, ότι τα κόµµατα της Βουλής είναι άλλα πρώτης και άλλα
δεύτερης κατηγορίας και οι Βουλευτές δεν είναι πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας. Είµαστε ισότιµοι πολιτικοί που εκπροσωπούµε
τον ελληνικό λαό.
Αυτό, λοιπόν, είναι το σηµείο εκκίνησης, εάν θέλουµε να διατηρήσουµε και να περιφρουρήσουµε τον κώδικα της συνεννόη-
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σης και της συνύπαρξής µας. Διότι βλέπω ότι η πολιτική διαφωνία, ιδίως την τελευταία περίοδο έχει πάρει έναν άλλο χαρακτήρα. Έχει κλιµακωθεί η διαφωνία από την πλευρά δυνάµεων
της Αντιπολίτευσης και παίρνει έναν χαρακτήρα δίκην προθέσεων της Κυβέρνησης, ότι εµείς, δηλαδή, δήθεν συνειδητά υπονοµεύουµε ή δεν εξυπηρετούµε το συµφέρον της χώρας.
Πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι τέτοιες διαιρέσεις δεν
πρέπει να τις υποθάλπουµε και πρέπει να δούµε µε άλλη µατιά
τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς, όχι µε την κοµµατική
και πολιτική ταυτότητά τους, όχι µε την προέλευση που έχουν,
αλλά µε τη στάση τους.
Ας είµαστε καθαροί. Ο φοροφυγάς δεν µπορεί να είναι αγανακτισµένος. Είναι για τη δικαιοσύνη.
Ο διεφθαρµένος κρατικός λειτουργός δεν µπορεί να είναι αγανακτισµένος. Είναι για τη δικαιοσύνη. Ο µισαλλόδοξος που βιαιοπραγεί δεν µπορεί να είναι αγανακτισµένος. Είναι για τη
δικαιοσύνη και τη φυλακή. Ας τα ξεκαθαρίσουµε αυτά, γιατί αν
δεν περιφρουρήσουµε αυτούς τους κανόνες, να ξέρετε ότι αυτοί
που τελικώς θα χάσουν θα είναι οι µικροί και οι αδύναµοι. Οι µεγάλοι, οι ισχυροί είναι αυτοί που δεν θέλουν τους κανόνες, γιατί
επιθυµούν να ασυδοτούν.
Εµείς πρέπει να µην σπαταλούµε δυνάµεις σε αυτά αδιέξοδα
και άγονα µέτωπα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Παρακαλώ να ολοκληρώσετε, κύριε Υπουργέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ολοκληρώνω, κύριε
Πρόεδρε και ευχαριστώ.
Πρέπει να ενώσουµε τις δυνάµεις µας σε ένα κοινό µέτωπο.
Πρέπει να φροντίσουµε τους ανέργους, τα θύµατα της τελευταίας κρίσης, να φροντίσουµε τους επαγγελµατίες που τους πνίγουν τα λουκέτα, να φροντίσουµε τη νέα γενιά, η οποία
αποστρατεύεται πριν καν ενταχθεί. Ας έχουµε για τους πρώτους,
τους παράνοµους που είναι για τη δικαιοσύνη, µια πολιτική γροθιάς. Ας έχουµε για τους δεύτερους µια πολιτική αγκαλιάς.
Αυτός είναι ο κοινός τόπος της συνεννόησης και της συνεργασίας µας.
Είµαστε στη µέση της κοινοβουλευτικής περιόδου, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές. Ασφαλώς, έχουµε ανοικτά όλα τα µέτωπα.
Τόσο η δηµοσιονοµική πολιτική που ακολουθούµε για µια γιγαντιαία δηµοσιονοµική προσαρµογή σε λίγο χρόνο όσο και οι διαρθρωτικές αλλαγές µπορεί να πει κανείς ότι δεν έχουν αποδώσει
ακόµη τα θετικά αποτελέσµατά τους, ενώ είναι ορατές, εξατοµικευµένες και υλικώς αντιληπτές αµέσως, από την πρώτη κιόλας
ηµέρα, οι συνέπειες της εφαρµογής αυτής της πολιτικής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ολοκληρώστε, κύριε
Ρέππα, παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κλείνω, κύριε Πρόεδρε
και ευχαριστώ και πάλι.
Ας ξεκαθαρίσουµε, στο πλαίσιο αυτής της µεγάλης συζήτησης, το θέµα για τη θέση της χώρας στο ευρώ. Η θέση της
χώρας στο ευρώ είναι ένα εθνικό κεκτηµένο. Για τη δική µας παράταξη, για την Κυβέρνησή µας αποτελεί δόγµα απαρασάλευτο.
Η ένταξη, όµως, στο ευρώ δεν είναι ένα βραβείο, δεν είναι ένα
πτυχίο που το κορνιζάρουµε για να στολίζει την πολιτική µας.
Είναι µία υπενθύµιση, η οποία µας λέει ότι πρέπει να γίνουµε ανταγωνιστικοί, πιο ποιοτικοί, να βελτιωθούµε, για να µπορούµε να
συγκρινόµαστε εύκολα µε τους άλλους λαούς και τις χώρες µε
τις οποίες κολακευόµαστε που ανήκουµε στην ίδια οικογένεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Ρέππα, µην µε
ευχαριστήσετε για τρίτη φορά. Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι η ψήφος εµπιστοσύνης µπορεί να κάνει αυτήν την
Κυβέρνηση πιο δυνατή, να την κάνει καλύτερη. Μακάρι η εξέλιξη
αυτή να κάνει καλύτερη και την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και συνολικά την Αντιπολίτευση.
Υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία πρέπει να έχουµε υπ’ όψιν
µας: η Ελλάδα και ο άνθρωπος, ο πολίτης. Είναι τα δύο κοινά
στοιχεία στις διαφορετικές ταυτότητές µας. Ας τα υπηρετήσουµε
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µε αξιοσύνη και τα δύο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεχίζουµε τώρα µε
τους οµιλητές συναδέλφους Βουλευτές.
Αρχίζουµε τον κατάλογο µε τον κ. Ευτύχιο Δαµιανάκη, Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ζούµε, αναµφίβολα, όλοι µας ιστορικές στιγµές για τη χώρα, για
την Ευρώπη, για την παγκόσµια οικονοµία. Σε αυτές τις στιγµές
είναι χρέος όλων µας µε υπευθυνότητα να συµβάλουµε στην υιοθέτηση και εφαρµογή της βέλτιστης λύσης για τη χώρα, πέρα
από προσωπικές στρατηγικές και µικροπολιτικούς τακτικισµούς.
Οι στιγµές που ζούµε απαιτούν πρώτα-πρώτα συνεννόηση, αποφασιστικότητα, αλλά και πολύ µεγάλο απόθεµα ψυχικών δυνάµεων. Χρειάζεται πάνω από όλα σοβαρότητα και υπευθυνότητα.
Αυτήν την ώρα είναι εθνική επιταγή να είµαστε χρήσιµοι και όχι
αρεστοί.
Νοµίζω ότι κανείς δεν αµφιβάλλει σε αυτήν την Αίθουσα ότι η
παρούσα κοινοβουλευτική περίοδος είναι η κρισιµότερη περίοδος στην κοινοβουλευτική ιστορία του τόπου, τουλάχιστον από
τη Μεταπολίτευση και µετά.
Το λέω αυτό, κύριοι συνάδελφοι, γιατί δεν ήταν εύκολο, απεναντίας ήταν πολύ δυσάρεστο να ψηφίσουµε εµείς, οι Βουλευτές
της Πλειοψηφίας, µέτρα σαφώς αντιλαϊκά και επώδυνα για µεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Και το κάναµε, κύριοι συνάδελφοι,
συνειδητά, όσο επώδυνο και αν ήταν, γιατί η χώρα µας πορευόταν σε τεντωµένο σχοινί και η κυβερνητική πλειοψηφία και η Κυβέρνηση χρειάστηκε πολλές φορές περίσσια δύναµη µέσα σε
ένα αφόρητο κυριολεκτικά κλίµα πίεσης, για να αποτρέψουµε το
µοιραίο για τη χώρα.
Στις 26 Οκτωβρίου µε τη συµφωνία της Συνόδου Κορυφής
ανοίγει σίγουρα µια νέα εποχή και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Η Κυβέρνηση πέτυχε µέσα από αυτή τη συµφωνία να αποµακρύνει την ανασφάλεια και να απαλλάξει τη χώρα από ένα
σηµαντικό βάρος του παρελθόντος, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα τη θέση της στο σκληρό πυρήνα του ευρώ.
Με την εφαρµογή αυτής της συµφωνίας πέραν της άµεσης
µείωσης στους φόρους, θα έχουµε µια άµεση µείωση των τόκων
στους προϋπολογισµούς των επόµενων ετών και µε την ολοκλήρωσή της σε συνδυασµό µε το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσµατος από τον επόµενο χρόνο αλλάζει διεθνώς η εικόνα για την
οικονοµική κατάσταση της χώρας.
Η µείωση του χρέους σε συνδυασµό µε τα χαµηλά επιτόκια, η
µεγάλη περίοδος αποπληρωµής και η µεγάλη περίοδος χάριτος
θα έχουν σαν συνέπεια οι Έλληνες φορολογούµενοι να πληρώνουν κάθε χρόνο σηµαντικά µικρότερους τόκους. Είναι σίγουρο
και κανείς δεν αµφιβάλει ότι µε τη συµφωνία της 26ης Οκτωβρίου
άνοιξε µια νέα σελίδα, ένα νέο κεφάλαιο, θα έλεγα ένα παράθυρο ελπίδας.
Και δεν πανηγυρίσαµε, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας. Δεν πανηγυρίσαµε, γιατί έχουµε συναίσθηση ότι ο δρόµος
είναι ακόµα µακρύς και δεν δικαιολογούνται σε περιόδους εθνικής κρίσης άτακτοι πανηγυρισµοί. Δεν το κάναµε εµείς. Απλά
αυτό που κάναµε -και πιστεύουµε ότι είναι σωστό- είναι ότι αυτή
η συµφωνία αποτελεί µονόδροµο για τη σωτηρία της χώρας. Αν
η χώρα φύγει από το ευρώ, µια τέτοια εξέλιξη θα είναι ένας
εφιάλτης για όλους, ένας εφιάλτης διαρκείας για το σήµερα που
θα υποθηκεύσει και το αύριο αυτού του τόπου.
Με τη γενναία πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού για διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος, οι Έλληνες πολίτες καλούνται να αποφανθούν µε υπευθυνότητα για αποφάσεις που θα καθορίσουν το
µέλλον της χώρας και θα επηρεάσουν τη ζωή όλων µας σε βάθος
χρόνου.
Το ενδεχόµενο διεξαγωγής δηµοψηφίσµατος δεν ήταν άγνωστο και δεν υπήρξε και έκπληξη, όπως υποστηρίζουν πολλοί και
όπως κατ’ επανάληψη συζητήθηκε, όταν ψηφίσαµε κατ’ επιταγή
του άρθρου 44 του Συντάγµατος τον εφαρµοστικό νόµο για τα
δηµοψηφίσµατα. Σ’ αυτήν την περίπτωση, ο πολίτης θα καταθέσει αδιαµεσολάβητα την άποψή του και µε την ψήφο του γίνεται
συµµέτοχος στις αποφάσεις και αρωγός στις προσπάθειες, για
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να εξέλθει η χώρα µια ώρα αρχύτερα από την κρίση.
Εµείς, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουµε απόλυτη εµπιστοσύνη
στην κρίση των Ελλήνων πολιτών. Και βεβαίως δεν προδικάζουµε
το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος, όπως όλοι έσπευσαν να
κάνουν από την αρχή, γιατί αυτό είναι ασέβεια προς το πρόσωπό
τους και υποτιµά τη νοηµοσύνη των πολιτών. Άλλωστε, η έκφραση δηµοκρατικής γνώµης, η ίδια η λειτουργία της δηµοκρατίας και ο δηµοκρατικός διάλογος για το µέλλον µας δεν
µπορούν να προκαλέσουν διχασµό.
Απαντάµε, όµως, σε όσους ανεύθυνα και ανέξοδα ακόµα και
αυτήν την ώρα συνεχίζουν να κινδυνολογούν. Η προετοιµασία
του δηµοψηφίσµατος δεν αναστέλλει τη λειτουργία του κράτους,
δεν εµποδίζει τις διαβουλεύσεις µε τους εταίρους µας για να τεθούν σε εφαρµογή οι αποφάσεις και δεν σταµατά την οµαλή λειτουργία της χώρας. Αντίθετα, θα δώσει ένα ξεκάθαρο µήνυµα
για την κατοχύρωση της ευρωπαϊκής µας πορείας. Γιατί πανικοβάλλεστε; Ήταν άραγε…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, µου είχαν πει ότι ως πρώτος οµιλητής θα έχω
δεκαπέντε λεπτά και είχα προετοιµάσει την οµιλία µου για περισσότερο χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας είχαν πει για δεκαπέντε λεπτά;
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ: Μάλιστα, έτσι µου είχαν πει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κατ’ αρχάς, κύριε Δαµιανάκη, δεν έχετε εξαντλήσει ακόµα ούτε τα επτά λεπτά.
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ για
µια µικρή ανοχή, προκειµένου να µπορέσω να ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Εντάξει, θα έχετε την
ανοχή του Προεδρείου. Βέβαια, δεν είναι δυνατόν να σας δώσουµε δεκαπέντε λεπτά. Όµως, θα έχετε µια µικρή ανοχή, δεδοµένου ότι υπήρξε αυτή η µικρή παρεξήγηση.
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Και ερωτώ, κύριοι συνάδελφοι, της Νέας Δηµοκρατίας το
εξής: όταν το 1991 θέσατε θέµα για δηµοψήφισµα για τις ταυτότητες, το θέµα των ταυτοτήτων ήταν σοβαρότερο από το θέµα
της σωτηρίας, της επιβίωσης και της µη χρεοκοπίας της χώρας;
Και σας ερωτώ, για να απαντήσετε.
Και βεβαίως, θα ήθελα να πω προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ το
εξής: όταν διαρκούσης της περιόδου έχετε ζητήσει επτά φορές
δηµοψηφίσµατα για διάφορα θέµατα, αυτά τα θέµατα ήταν περισσότερο σοβαρά από το θέµα της σωτηρίας της χώρας; Αφήστε, λοιπόν, τους πολίτες να εκφραστούν. Αυτοί θα αποφασίσουν, αυτοί θα ψηφίσουν και αυτοί θα αποφασίσουν.
Λένε «γιατί όχι εκλογές;» και «γιατί δηµοψήφισµα;». Διότι, δυστυχώς, εκεί, στις εκλογές, είναι που θα υπάρξει ένταση των
παθών! Εκεί θα είναι τα κόµµατα που θα αλληλοσυγκρούονται
και µε νεφελώδεις υποσχέσεις θα χάσουµε το στόχο της εθνικής
µας προσπάθειας!
Κύριοι συνάδελφοι, εµείς δεν ακολουθούµε σε ανευθυνότητα
αυτούς που ανεύθυνα έκλεισαν τη Βουλή το 2007, προκειµένου
να κλείσουν το σύνολο όλων εκείνων των φοβερών υποθέσεων
και να απαλλαγούν οι Υπουργοί, για να απολογούµεθα εµείς οι
Βουλευτές γιατί δεν τους βάζουµε µέσα! Δεν θα το κάνουµε!
Είναι αστείο αυτοί οι οποίοι µας κατηγορούσαν ότι είµαστε υπόδουλοι στους Ευρωπαίους και στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
να µας προσάπτουν σήµερα ότι δεν ζητήσαµε την άδεια των
ξένων για το δηµοψήφισµα!
Ε, τι είναι αλήθεια επιτέλους; Είναι σχιζοφρενικό φαινόµενο!
Όχι µόνο δεν έβαλαν πλάτες στην εθνική προσπάθεια, αλλά υποταγµένοι στις προσωπικές και µικροκοµµατικές στρατηγικές τους
βρέθηκαν από την πρώτη στιγµή απέναντί µας και ευθύς µετά τη
λήψη της απόφασης της 26ης Οκτωβρίου, άρχισαν να βοµβαρδίζουν αυτή τη συµφωνία!
Ερωτούµε το εξής: πού ήταν, άραγε, ο κ. Σαµαράς –για να πω
αυτό που είπε και ο Υπουργός κ. Ρέππας- στις συνεδριάσεις του
Λαϊκού Κόµµατος, όχι µόνο τώρα, αλλά από το πρώτο µνηµόνιο;
Αυτά τα τεχνάσµατα περί επαναδιαπραγµάτευσης τα εγκαταλείψατε και τώρα πηγαίνετε σε µία άλλη λογική ότι δήθεν η συµφωνία δεν είναι έγκυρη!
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Κύριοι συνάδελφοι, εµείς, µε πλήρες αίσθηµα ευθύνης, δίδουµε ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνησή µας, γιατί έχουµε
φθάσει στο παρά πέντε µίας καθοριστικής συµφωνίας για το µέλλον της χώρας! Όλο αυτό το διάστηµα πήραµε απίστευτα βαριές
αποφάσεις ενάντια στους πολίτες και τώρα που φθάσαµε στο
τέλος µίας συµφωνίας, είναι προφανές ότι θα στηρίξουµε την Κυβέρνησή µας, προκειµένου να συνεχίσει αυτό το έργο!
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής: Ακούµε απ’ όλες τις
πλευρές εκπροσώπους των κοµµάτων να κάνουν παραινέσεις και
νουθεσίες, προκειµένου να µην ψηφίσουµε την Κυβέρνησή µας!
Να ξέρετε ότι αυτό είναι και αντιδηµοκρατικό και επικίνδυνο!
Έχουµε κρίση, γνώση και προσωπικότητα, για να κάνουµε αυτό
που υπαγορεύει η συνείδησή µας για το συµφέρον της χώρας!
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει εκ µέρους
της Νέας Δηµοκρατίας ο κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει πολύ µεγάλη αξία για την οργάνωση της σηµερινής
µας συζήτησης να διευκρινίσουµε ποιο είναι το πραγµατικό δίληµµα της τριήµερης ουσιαστικά συζήτησης στη Βουλή, δηλαδή
τι διακυβεύεται και γιατί!
Είναι αλήθεια ότι όλοι ξέρουµε πως από το ξεκίνηµα αυτής της
Κυβέρνησης, τη σηµερινή τρίτη –επαναλαµβάνω, τρίτη!- ψήφο
εµπιστοσύνης τη ζήτησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός! Το ερώτηµα
δεν είναι αυτό. Το ερώτηµα είναι γιατί ο Πρωθυπουργός αισθάνθηκε την ανάγκη αυτήν τη δεδοµένη στιγµή να ζητήσει ψήφο εµπιστοσύνης από τη Βουλή! Είναι πάρα πολύ απλό. Πριν το
τραγικά διχαστικό αίτηµα του δηµοψηφίσµατος, πάνω από δεκαπέντε Βουλευτές της Πλειοψηφίας είχαν ήδη δηµοσίως εκφράσει
την πεποίθησή τους ότι αυτή η Κυβέρνηση δεν µπορεί να προχωρήσει έτσι, αλλά κυρίως ότι δεν µπορεί να προχωρήσει έτσι
µε τον ίδιο Πρωθυπουργό! Έτσι, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός αισθάνθηκε την ανάγκη να ζητήσει ψήφο εµπιστοσύνης!
Όµως και µετά το διχαστικό δίληµµα του δηµοψηφίσµατος και
µετά απ’ όλα αυτά τα οποία ακολούθησαν, είναι δεδοµένο, αγαπητοί συνάδελφοι, µέλη της Κυβέρνησης, ότι αντί ο Πρωθυπουργός να αλλάξει πολιτική και να ηρεµήσει την κοινωνία και την
Κοινοβουλευτική Οµάδα, έκανε το ακριβώς αντίθετο! Εκβίασε
την κοινωνία και αγνόησε την Κοινοβουλευτική Οµάδα, η οποία
στηρίζει σήµερα την Κυβέρνηση!
Αυτή είναι η πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
κύριε Πρόεδρε της Βουλής! Είναι διχαστικό το δίληµµα του δηµοψηφίσµατος; Είπε ο Υπουργός κ. Ρέππας ότι η Νέα Δηµοκρατία πιστεύει –έτσι εξετίµησε- ότι δεν είναι ώριµος ο λαός!
Σας απαντώ, λοιπόν, ότι ο λαός είναι πολύ ώριµος και γι’ αυτό
εµφανίζεται αυτή η δυσαρµονία ανάµεσα στις δικές σας προθέσεις και τη δική του εκτίµηση!
Όµως, εσείς δεν είστε ώριµοι και δεν βάζετε και ώριµα ερωτήµατα. Διότι, κύριε Υπουργέ, ποιος έδωσε το δικαίωµα στη δική
σας Κυβέρνηση, να καταστρατηγήσετε και να φέρετε δίληµµα
στον ελληνικό λαό την κατάκτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
έγινε επί των ηµερών της Νέας Δηµοκρατίας πριν από τριάντα
χρόνια, όταν εσείς αποχωρήσατε από τη Βουλή, αλλά και την κατάκτηση της εισόδου στο νόµισµα του ευρώ, όταν έγινε επί της
δικής σας κυβέρνησης.
Με ποιο δικαίωµα πετάτε στα σκουπίδια, όχι το όνειρο και το
όραµα του ελληνικού λαού να είναι µόνιµα ενταγµένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά του βάζετε και ένα εκβιαστικό δίληµµα και
µάλιστα το συνδυάζετε µε µία πολιτική, η οποία λέει ότι αν η δανειακή σύµβαση εγκριθεί, µαζί µε αυτήν θα εγκριθεί και η δική
σας πολιτική.
Αλήθεια είστε οπαδός της µίας αλήθειας; Ε, λοιπόν, σας λέµε
ότι µία αλήθεια υπάρχει στις θρησκείες και τις αιρέσεις και έχουν
περάσει πολλά χρόνια από τότε που το ΠΑΣΟΚ ήταν θρησκεία
για το λαό, αλλά και η µία µόνη αλήθεια είναι αυτή η οποία ευαγγελίζεται εκείνα τα καθεστώτα τα αυταρχικά. Διαλέξτε τι είστε.
Είστε θρησκεία, είστε αυταρχικό καθεστώς ή είστε µία ανώριµη
Κυβέρνηση που εκβιάζει το λαό. Προφανώς είστε το τελευταίο.
Και είστε το τελευταίο και εκβιάζετε την κοινωνία για έναν απλού-
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στατο λόγο. Διότι αισθάνεστε ότι αυτή η πολιτική, ενώ την έχετε
συµφωνήσει, δεν µπορέσατε να την περπατήσετε στην κοινωνία.
Ένα δεύτερο πρόβληµα-αιτία για την οποία καταφεύγετε σ’
αυτήν την ψήφο εµπιστοσύνης, την οποία ζητάτε από τη Βουλή,
είναι η δυσαρµονία µε την κοινωνία, είναι δηλαδή η εξαιρετικά
διαφορετική άποψη της κοινωνίας από τις δικές σας προβλέψεις,
οράµατα και προσδοκίες. Γιατί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το
ΠΑΣΟΚ εξελέγη και αυτά που ξόρκισε, τα υλοποίησε. Αυτά που
ηρνείτο τα έκανε σηµαία και αυτά τα οποία αναθεµάτιζε, σήµερα
τα ονοµάζει σωτηρία του τόπου.
Έχετε προβληµατίσει όχι µόνο την κοινωνία, αλλά και τα δικά
σας στελέχη. Έχετε εξοργίσει το λαό, έχετε ανησυχήσει το λαό
και κυρίως έχετε επενδύσει πάνω στον κοινωνικό αυτοµατισµό.
Αδύναµοι να προχωρήσετε την πολιτική σας στην κοινωνία, επιλέγετε την οδό να ρίχνετε τη µία επαγγελµατική τάξη εναντίον
της άλλης. Αυτό, όµως, φέρνει πανικό και φέρνει ακυβερνησία.
Και η ακυβερνησία, κύριε Υπουργέ, έγινε ορατή στον πετροπόλεµο στο κέντρο της Αθήνας, όταν διαφορετικές οµάδες διαδηλωτών πετροβολήθηκαν µε την απουσία του κράτους, έγινε
ορατή στις καταλήψεις των δηµοσίων κτιρίων, έγινε ορατή στο
σταµάτηµα της παρέλασης της Θεσσαλονίκης.
Δεν τα συστήνουµε αυτά ως παράδειγµα, αλλά οφείλουµε να
τα ερµηνεύσουµε ως φαινόµενα της κοινωνίας και η ερµηνεία
την οποία τους δίνουµε και η καλύτερη µετάφραση, αν θέλετε,
αυτών των φαινοµένων, δεν είναι τίποτα άλλο από τις εκλογές.
Οι εκλογές, κύριε Υπουργέ, θα δώσουν τη λύση. Οι εκλογές
θα δώσουν τη λύση και στα δύο ερωτήµατα και στο αν είναι καλή
η συνταγή και στο αν είναι καλός ο µάγειρας. Αν δηλαδή η πολιτική την οποία θα επιλέξει η κοινωνία θα είναι η δική σας ή θα
είναι κάποια άλλη, αλλά κυρίως αν ο µάγειρας, ο Πρωθυπουργός
δηλαδή, είναι ο καλύτερος αυτός που έχουµε τώρα ή θα επιλεγεί
άλλος.
Γιατί δεν προχωράτε, λοιπόν, στις εκλογές; Είναι το πιο δηµοκρατικό, αν θέλετε, όπλο για να εκτονωθεί η κοινωνία. Γιατί καταφεύγετε σ’ αυτά τα τερτίπια ενός περίεργου δηµοψηφίσµατος;
Και τι στόχο έχει να ρωτήσουµε την κοινωνία µετά από τριάντα
χρόνια αν θέλει την Ευρώπη; Αλήθεια εσείς τη θέλετε την Ευρώπη; Αν τη θέλετε, κύριε Υπουργέ, γιατί βάζετε το ερώτηµα. Τι
είδους περίεργα διλήµµατα και κατευθύνσεις είναι αυτές για τη
χώρα;
Κι εσείς, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, δεν αντιλαµβάνεστε
ότι αυτά τα ερωτήµατα ανοίγουν τη χαραµάδα για διλήµµατα στο
λαό που δεν υπήρχαν µέχρι τώρα; Γιατί την ανοίγετε µε τη δική
σας στήριξη; Το ίδιο δεν έγινε µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο,
δεν άνοιξε η χαραµάδα µέσα στην Ελλάδα για να µπει στην Ευρώπη; Το ίδιο θέλετε να κάνετε και τώρα; Έχετε άραγε τη νοµιµοποίηση την πολιτική να το εφαρµόσετε αυτό; Για να θυµηθούµε λοιπόν.
Υπήρχε αυτό το δίληµµα είτε της Ευρώπης είτε της ύφεσης
είτε της ιδιαίτερης οικονοµικής πολιτικής, όταν εκλεγήκατε το
2009; Ασφαλώς και δεν υπήρχε. Να γιατί ο λαός εξοργίζεται και
δεν αντέχει. Δεν είναι ότι δεν αντέχει ο ελληνικός λαός, γιατί δεν
έχει αντέξει στο παρελθόν πιο βαριές καταστάσεις, αλλά δεν αντέχει γιατί είναι απελπισµένος, δεν αντέχει γιατί είναι πεπλανηµένος, δεν αντέχει γιατί ποτέ δεν απήντησε σ’ αυτά τα ερωτήµατα.
Δεν έχετε, λοιπόν, τη νοµιµοποίηση, όταν εκλεγήκατε µε το
«λεφτά υπάρχουν», σήµερα να κάνετε αυτήν την πολιτική. Κι αν
θέλετε πράγµατι εµβάπτιση και νοµιµοποίηση πολιτική για να
προχωρήσετε, η λύση είναι οι εκλογές. Και θα απαντήσουν και
στα δυο. Και για τη συνταγή και για το µάγειρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ζητούµε από κανένα να
φύγει από την παράταξή του ούτε να αρνηθεί το κόµµα του και
την ιδεολογία του, αλλά πρέπει να ξέρουµε ότι σε αυτήν την ιστορική συγκυρία για τον τόπο οφείλουµε να ψηφίσουµε στο ερώτηµα της Κυβέρνησης, κοιτώντας στα µάτια τα παιδιά µας,
κοιτώντας στα µάτια τις επόµενες γενιές και έχοντας µέσα µας
το πατριωτικό καθήκον να ζωγραφίσουµε το µέλλον.
Αν, λοιπόν, πιστεύετε ότι πράγµατι αυτή η Κυβέρνηση είναι
ικανή να διαπραγµατευτεί, αν πιστεύετε ότι δεν έχει κατεβασµένα
τα χέρια, αν πιστεύετε ότι έχει αποτελεσµατικότητα, αν δεν βλέ-
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πετε τα µηδενικά της αποτελεσµατικότητας, µπορείτε να τη στηρίξετε. Αν, όµως, πιστεύετε ότι δεν µπορούµε να συνεχίσουµε
έτσι, τότε οφείλω να σας πω ότι έχουµε πατριωτικό καθήκον να
βάλουµε ένα στοπ τώρα.
Το στοπ δεν θα το βάλουµε, για να αρνηθούµε την παράταξή
µας. Θα το βάλουµε, για να πάµε στις εκλογές και να µετρηθούµε. Και αυτό δεν είναι ούτε διχασµός ούτε πρόκληση. Είναι
δηµοκρατικό µας δικαίωµα και προκύπτει από το άρθρο 60 του
Συντάγµατος, που µας δίνει την υποχρέωση να δρούµε µε βάση
τη συνείδησή µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Ρέππας απεκάλεσε τον
Πρωθυπουργό «χρεοφάγο». Δεν είναι χρεοφάγος ο κ. Παπανδρέου. Δεν είστε χρεοφάγοι, όταν συµφωνήσατε το 2021 να φθάσει το χρέος της χώρας εκεί που ήταν το 2009. Είστε κρεοφάγοι!
Είστε κρεοφάγοι µιας κοινωνικής κρεατοµηχανής, την οποία
έχετε βάλει µπροστά, αδύναµοι και ανίκανοι να δείτε την πραγµατικότητα.
Ζητώ από τους Βουλευτές όλων των κοµµάτων, αν νιώθουν το
πατριωτικό τους καθήκον, να καταψηφίσουν αυτήν την Κυβέρνηση.
Αν αυτό που µας ενώνει, κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης -το λιγότερο δηλαδή- είναι να µετρηθούµε όλοι και να µας
τιµήσει ή όχι ο ελληνικός λαός, οφείλουµε να καταψηφίσουµε
αυτήν την κυβέρνηση.
Ζητώ από τους Βουλευτές της Πλειοψηφίας, επικαλούµενος
το πατριωτικό τους καθήκον –κυρίως, όµως, επικαλούµαι το ένστικτο της πολιτικής τους αυτοσυντήρησης- να σταµατήσουν την
κατηφόρα της χώρας, να δώσουν ένα τέλος στον τυχοδιωκτισµό,
να δώσουν δηµοκρατική λύση στη χώρα και οι δρόµοι είναι ανοικτοί και για πρόοδο και για ευηµερία και για µια νέα Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ, κύριοι συνάδελφοι. Δώστε τέλος στην κατηφόρα του τόπου! Σταµατήστε τον κ. Παπανδρέου τώρα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριοι συνάδελφοι,
ακούµε εδώ για χρεοφάγους, για κρεοφάγους. Μου φαίνεται ότι
θα διαµαρτυρηθούν σε λίγο οι φυτοφάγοι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα να πάρω το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό, κύριε
Ρέππα. Θα έλεγα να αφήσουµε τους Βουλευτές να µιλήσουν
πρώτα, ώστε να προχωρήσουµε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να αφήσουµε τους Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Αυτό λέω. Να αφήσουµε τους Βουλευτές και µετά έχετε τη δυνατότητα να διασταυρώσετε ξανά τα ξίφη των επιχειρηµάτων σας.
Μου είπαν, όµως, οι συνεργάτες πως όταν παρουσίασα την
πρότασή µου για την οργάνωση της συζήτησης ακούστηκε ότι
αύριο Πέµπτη οι Αρχηγοί θα µιλήσουν στις 5.00’ το απόγευµα.
Δεν είπα στις 5.00’. Είπα «Πέµπτη το απόγευµα». Ο προγραµµατισµός προβλέπει ότι γύρω στις 8.00’ θα ξεκινήσει η οµιλία του
κυρίου Πρωθυπουργού και µετά θα ακολουθήσουν οι οµιλίες των
Αρχηγών των άλλων κοµµάτων.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Να µιλήσουν και οι Βουλευτές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Φαντάζοµαι ότι αύριο
µέχρι τις 8.00’ θα µιλούν οι Βουλευτές. Δεν νοµίζω ότι δεν θα
είναι εδώ οι Βουλευτές, για να µη µιλήσουν.
Ο κ. Τασούλας προτείνει να οµιλήσουν και οι Ευρωβουλευτές.
Είναι άριστος γνώστης του Κανονισµού. Εδώ µάλλον αστειεύεται,
γιατί δεν το προβλέπει ο Κανονισµός, εκτός και αν κάνει πρόταση
να τον διευρύνουµε, για να ακούµε και τους Ευρωβουλευτές.
Έχουν γραφεί µέχρι στιγµής και ακόµη τρέχει ο χρόνος εγγραφών εκατόν εβδοµήντα συνάδελφοι Βουλευτές. Είναι µεγάλος ο αριθµός. Εκτιµώ ότι θα αυξηθεί κατάτι ακόµη, διότι, όπως
είπα, µπορούν ακόµη να γίνονται εγγραφές. Με βάση, λοιπόν,
αυτόν τον αριθµό και προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα σήµερα, αύριο και µεθαύριο να εκφραστούν και να τοποθετηθούν
όλοι οι συνάδελφοι που εγγράφονται, θα πρότεινα σήµερα να
διακόψουµε στις 1.30’, για να τρέξει όσο το δυνατόν ο κατάλογος.
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Για αύριο το πρωί να έχουµε υπ’ όψιν ότι θα ξεκινήσουµε ακριβώς στις 10.00’. Οι συνάδελφοι που θα είναι σειρά τους, αν δεν
είναι εδώ, δεν θα µπορέσουν να οµιλήσουν.
Θα συνεχίσουµε τώρα µε τον κ. Αθανάσιο Παφίλη εκ µέρους
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Απευθυνόµαστε από αυτό το Βήµα
στην εργατική τάξη, στους εργαζόµενους, στους αυτοαπασχολούµενους, στους φτωχούς αγρότες, στη νεολαία και στις γυναίκες των λαϊκών στρωµάτων που βλέπουν τη ζωή τους κυριολεκτικά να καταστρέφεται και τους καλούµε να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων, να δώσουν απάντηση στην εντεινόµενη ιδεολογική τροµοκρατία και τους εκβιασµούς της Κυβέρνησης, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κοµµάτων που στηρίζουν το βάρβαρο και εκµεταλλευτικό σύστηµα, δυναµώνοντας τους αγώνες
τους, την ανυπακοή, στη µεσαιωνική πολιτική που προσπαθούν
να επιβάλουν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Κύριε Ρέππα, εµείς δεν φοβόµαστε το λαό. Εσείς φοβάστε το
λαό. Όταν βγαίνει στους δρόµους, εσείς τον τρέµετε. Τον τρέµουν αυτοί που έχουν την κυριαρχία.
Γι’ αυτό, λοιπόν, όταν ο λαός βγαίνει στους δρόµους και αγωνίζεται, αυτή είναι και η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχει συσσωρευτεί µεγάλη πείρα
στον ελληνικό λαό. Εµείς δεν θέλουµε να τον ερµηνεύσουµε.
Εµείς λέµε ότι ο λαός υποφέρει. Μέσα σε δυο χρόνια έχει συγκεντρωθεί πολύτιµη και χρονικά, θα έλεγα, δυσανάλογη πείρα
στον ελληνικό λαό. Κι αυτήν την πείρα πρέπει να την αξιοποιήσει,
γιατί είναι φανερό πως δεν µπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή διέξοδος από την κρίση, ούτε µπορεί να υπάρξει καλύτερη και σε όφελος του λαού διαχείριση. Έχουν τελειώσει πια τα ψέµατα. Καµµία
διαχείριση, είτε νεοφιλελεύθερη –όπως την λέτε- είτε κεντροαριστερή είτε οποιαδήποτε άλλη, µπορεί να φέρει το λαό σε καλύτερη θέση.
Η Κυβέρνηση βέβαια πανηγυρίζει. Ο κ. Ρέππας εδώ είπε ότι είµαστε στο τέλος πλέον: «σώζουµε την Ελλάδα». Είναι µάλλον η
έβδοµη φορά που σώζετε την Ελλάδα. Πανηγυρίζει για τα αποτελέσµατα της τελευταίας Συνόδου.
Και το απλό ερώτηµα που πρέπει να απαντήσει ο κάθε εργαζόµενος είναι το εξής: αυτός τι θα κερδίσει;
Θα χάσει ακόµη περισσότερα αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική
της Κυβέρνησης, γιατί η κρίση δεν είναι κρίση χρέους, όπως σκόπιµα, συνειδητά, διαστρεβλώνοντας την ίδια την πραγµατικότητα, επικαλούνται τα κόµµατα που υπερασπίζονται τον
καπιταλισµό, γιατί χρέος έχουν όλες οι καπιταλιστικές χώρες. Σε
όλες τις καπιταλιστικές χώρες υπάρχει κρίση.
Άρα, η κρίση είναι βαθιά. Είναι η κρίση του ίδιου του καπιταλιστικού συστήµατος, που δείχνει ότι έφαγε τα ψωµιά του.
Αντικειµενικά, είτε το θέλετε είτε όχι, είτε ακούτε είτε δεν
ακούτε –κι αυτό δεν έχει καµµία σηµασία, κύριε Πρόεδρε- το
θέµα της εξουσίας έχει µπει στην ηµερήσια διάταξη. Το θέµα της
ανατροπής ενός συστήµατος που οδηγεί ολόκληρη την ανθρωπότητα αιώνες πίσω, έχει µπει στην ηµερήσια διάταξη. Και σ’
αυτόν τον δρόµο καλούµε το λαό να προβληµατιστεί.
Είναι, επίσης, φανερό ότι αυτή η κρίση είναι βαθύτερη από τις
προηγούµενες και ότι φέρνει σε µεγάλες δυσκολίες και για µεγάλη χρονική διάρκεια, όχι µόνο την Ελλάδα αλλά την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες τις καπιταλιστικές χώρες. Είναι προφανής
η αδυναµία των εκπροσώπων του κεφαλαίου να αντιµετωπίσουν
τα προβλήµατα. Το πολιτικό σύστηµα τρίζει, κυριολεκτικά, και
στη χώρα µας και αλλού.
Κι εδώ αναπτύσσεται η κινδυνολογία και προβάλλονται οι απόψεις της σταθερότητας και της κοινωνικής συνοχής. Αυτό τι σηµαίνει στην πράξη; Όσοι προβάλλουν τη σταθερότητα και την
κοινωνική συνοχή, καλούν το λαό να υποταχθεί στη βαρβαρότητα. Ε, όχι λοιπόν!
Εµείς λέµε ότι πρώτα-πρώτα είναι ανιστόρητοι, γιατί η κοινωνία
χωρίζεται σε τάξεις, η ταξική πάλη υπάρχει και θα υπάρχει, µέχρι
η πλειοψηφία του λαού να κατακτήσει την εξουσία.
Εµείς λέµε: Αστάθεια στο πολιτικό σύστηµα, για να µην περάσουν αυτά τα µέτρα. Ένταση της ταξικής πάλης. Ο λαός δεν πρέ-
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πει να φοβηθεί. Αντιθέτως, πρέπει να αξιοποιήσει τα ρήγµατα
που δηµιουργούνται, να αποσταθεροποιήσει ακόµη περισσότερο
αυτό το βάρβαρο σύστηµα, ώστε να µην µπορεί να εφαρµόσει
αυτήν την πολιτική και να δηµιουργηθούν προϋποθέσεις για να
πάρει ο ίδιος την εξουσία.
Η Κυβέρνηση σήµερα, ζητά ψήφο εµπιστοσύνης από τη
Βουλή, δηλαδή έγκριση της πολιτικής της. Και µάλιστα, ο κ. Ρέππας χρησιµοποίησε και έναν όρο, ότι έχει κάνει ποιοτικό άλµα
στην πολιτική της. Συµφωνούµε ότι έχει κάνει ποιοτικό άλµα. Σε
δύο χρόνια πήρε πίσω όσα κέρδισε ο εργαζόµενος µε αιµατηρούς αγώνες µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Αυτό είναι το ποιοτικό άλµα. Και έρχεται, λοιπόν και ζητά ψήφο εµπιστοσύνης.
Δεν ξέρουµε αν θα την πάρει από την Κοινοβουλευτική Οµάδα
του ΠΑΣΟΚ. Αυτό θα το αποφασίσει ο κάθε Βουλευτής παίρνοντας τις ευθύνες του απέναντι στο λαό.
Ένα πράγµα όµως, είναι βέβαιο και δεδοµένο. Αυτό που έχει
σίγουρο η Κυβέρνηση είναι η συντριπτική καταδίκη από τον ελληνικό λαό, καταδίκη ολόκληρης της πολιτικής της. Αν, λοιπόν,
ζητά ψήφο εµπιστοσύνης, ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδηµα.
Εκλογές τώρα. Να καταγραφεί, όπως µπορεί να καταγραφεί
µέσα στο αστικό σύστηµα και µε όλες τις δυσκολίες και τις συνθετότητες που υπάρχουν, η ίδια η λαϊκή θέληση. Γι’ αυτό και
εµείς λέµε ότι ο λαός µε αγωνιστική στάση, µε κινητοποίηση,
αφού η Κυβέρνηση δεν πάει στις εκλογές, να επιβάλει εκλογές
που µπορεί κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις, να αποτελέσουν
εφαλτήριο για γενικότερες εξελίξεις σε όφελός του. Να επιβάλει
καταδίκη των δύο κοµµάτων και των εξαπτέρυγων που στηρίζουν
και διαφοροποιούνται στη συνταγή. Άλλωστε το είπαν πάρα πολύ
καθαρά µέσα στην Αίθουσα. Να επιβάλει µεγάλη ενίσχυση του
ΚΚΕ, για να ανοίξει ο δρόµος για γενικότερες αλλαγές, ώστε
όποια κυβέρνηση προκύψει είτε την πείτε εθνικής ενότητας είτε
εθνικής σωτηρίας –σωτηρίας του καπιταλισµού θα είναι, όποια
και να είναι, δεν έχουµε καµµία αυταπάτη και θα σας πάρει χαµπάρι και ο κόσµος, ακόµα και αυτός που το υποψιάζεται σήµερανα είναι αδύναµη, να µην µπορεί να εφαρµόσει αυτήν την πολιτική, για να περάσει ο λαός στην αντεπίθεση.
Παράλληλα εξαγγέλθηκε και το δηµοψήφισµα. Εµείς τοποθετηθήκαµε από την πρώτη στιγµή. Πρόκειται για έναν ωµό εκβιασµό, για ιδεολογική τροµοκρατία σε βάρος του λαού όπου θα
επιστρατευθούν όλοι οι µηχανισµοί για να αποσπασθεί το «ΝΑΙ».
Εµείς θέλουµε να ξεκαθαρίσουµε τη θέση µας. Πρώτα απ’ όλα
γίνεται µε ένα νόµο αντιδραστικό και απαράδεκτο όπου το «ΟΧΙ»
του ΚΚΕ, που είναι διαµετρικά αντίθετο µε το «ΟΧΙ» της Νέας Δηµοκρατίας –αν υπάρξει «ΟΧΙ»- και των υπόλοιπων κοµµάτων ταυτίζεται και µπαίνει στο ίδιο τσουβάλι. Εµείς λέµε αντί για
δηµοψήφισµα, εκλογές. Αν όµως πραγµατοποιηθεί, γιατί έχουµε
πάρα πολλές εξελίξεις, καλούµε το λαό σε µαζική συµµετοχή στο
δηµοψήφισµα. Να ανατρέψει τον εκβιασµό, να ρίξει ένα ηχηρό
και συντριπτικό «ΟΧΙ», που θα είναι «ΟΧΙ» στο µνηµόνιο, «ΟΧΙ»
στο µεσοπρόθεσµο, «ΟΧΙ» στη δανειακή σύµβαση, «ΟΧΙ» στη συνολική πολιτική που εφαρµόζεται, «ΟΧΙ» στο ίδιο το καπιταλιστικό
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σύστηµα. Θα είναι ένα «ΝΑΙ» στη λαϊκή εξουσία, στην έξοδο από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ. Αυτή είναι η πολιτική που
συµφέρει το λαό.
Ήδη άρχισε η κλιµάκωση των εκβιασµών. Το «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» στη
δανειακή σύµβαση µετατρέπεται στο δίληµµα ευρώ ή δραχµή.
Είναι αποπροσανατολιστικό και κυριολεκτικά ο λαός πρέπει να
αδιαφορήσει, να κλείσει τα αυτιά του σε όποια διλήµµατα του
βάζουν. Γιατί δραχµή ή ευρώ µε εξουσία του κεφαλαίου, σηµαίνει
δυστυχία για τον ίδιο.
Άρα αυτό που τον συµφέρει, είναι να πάρει την εξουσία στα
χέρια του, να πάρει τον πλούτο που παράγει στα χέρια του, να
αποδεσµευθεί η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να διαγραφεί
το χρέος µονοµερώς, ολόκληρο. Δεν υπάρχει καλό και κακό
χρέος. Ο λαός δεν χρωστάει τίποτα και δεν πρέπει να πληρώσει
τίποτα. Να αναπτυχθεί η χώρα, µε γνώµονα τις ανθρώπινες ανάγκες και όχι το κέρδος των κεφαλαιοκρατών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, τελειώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τελειώνω.
Μίλησε και τολµά να µιλά και η Κυβέρνηση και τα κόµµατα που
υπερασπίζονται το σύστηµα, για τις επόµενες γενιές. Αλήθεια
ποιος είναι υπεύθυνος σήµερα, που 45% και 50% των νέων είναι
άνεργοι; Ποιος είναι υπεύθυνος για τα αδιέξοδα που υπάρχουν
σήµερα; Εσείς δεν κυβερνάτε όλα αυτά τα χρόνια; Αυτό το σύστηµα δεν είναι, που στέλνει στα τάρταρα κυριολεκτικά τη νεολαία; Εσείς δεν είστε, που όσα κέρδισαν οι πατεράδες τους µε
αιµατηρούς αγώνες –ξαναλέω- πολλών χρόνων, τους τα παίρνετε σε µια νύχτα και τους παραδίδετε φτηνό κρέας κυριολεκτικά, στην καπιταλιστική µηχανή; Και µιλάτε για τη νεολαία;
Τολµάτε να απευθυνθείτε σήµερα στους νέους ανθρώπους µ’
αυτό το βάρβαρο σύστηµα και τους λέτε ότι θα τους διασφαλίσετε και ότι το 2021, που θα έχουν ασπρίσει οι µισοί, θα έχουν
δουλειά ορισµένοι;
Για τις επόµενες γενιές, λοιπόν, µια είναι η λύση: Ανατροπή,
κοινωνία άλλη, λαϊκή εξουσία, σοσιαλισµός. Και το ποτάµι, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, δεν γυρίζει πίσω. Ακόµα και όταν καθυστερεί, όταν ξεκινάει, θα φτάσει στον προορισµό του. Αυτό είναι το
αισιόδοξο µήνυµα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ. Παφίλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι η Βουλευτής κ. Μιλένα Αποστολάκη µε την από 1ης
Νοεµβρίου 2011 επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής,
γνωστοποιεί ότι ανεξαρτητοποιείται, αποχωρώντας από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ.
Η επιστολή θα καταχωρισθεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(H προαναφερθείσα επιστολή έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει τώρα ο
Βουλευτής του ΛΑΟΣ κ. Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: «Ceterum censeo Carthaginem esse delendam» έλεγε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο
Ρωµαίος Κάτων. Επίσης, νοµίζω ότι η Καρχηδόνα πρέπει να καταστραφεί.
Θα το παραφράσω και θα σας πω «ceterum censeo Παπανδρέου esse delandam». Και η ευθύνη είναι σε εσάς, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ.
Θα προσπαθήσω σε αυτά τα επτά λεπτά της οµιλίας µου,
απευθυνόµενος σε συναδέλφους οι οποίοι έχουν, κύριε Ανδρουλάκη, υψώσει ανάστηµα το τελευταίο διάστηµα, να εξηγήσω,
γιατί το πατριωτικό σας καθήκον την Παρασκευή το βράδυ είναι
να καταψηφίσετε τον κ. Παπανδρέου.
Και θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αν και αυτήν τη φορά, επικρατήσει για την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ το κοµµατικό καθήκον πάνω από το
οφθαλµοφανές πατριωτικό καθήκον, δεν θα έχετε καµµία δικαιολογία από εδώ και µπρος, για να παραπονείστε για οτιδήποτε
συµβαίνει στην κοινωνία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάς έχει ένα µεγάλο οικονοµικό πρόβληµα. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό, όµως, το οποίο καλούµαστε να απαντήσουµε όλοι οι Βουλευτές της Εθνικής
Αντιπροσωπείας την Παρασκευή το βράδυ, είναι εάν στην προσπάθεια να ξεπεράσει η χώρα αυτό το µεγάλο οικονοµικό πρόβληµα, ο κ. Παπανδρέου είναι ένα πλεονέκτηµα, που µπορεί να
βοηθήσει το λαό µας να ελπίσει σε καλύτερες µέρες ή είναι ο
ίδιος προσωπικά και η Κυβέρνησή του πλέον, το µεγαλύτερο εµπόδιο.
Θα δώσω, κύριοι Υπουργοί, ένα παράδειγµα –και θέλω την
προσοχή σας- διότι θέλω να σας αποδείξω, όχι µε συναισθηµατισµό αλλά µε λογικά επιχειρήµατα, ότι δυστυχώς ο κ. Παπανδρέου προσωπικά, είναι επικίνδυνος για τον τόπο.
Ο κύριος αυτός, ο οποίος εξελέγη µε τη σηµαία της συµµετοχικής δηµοκρατίας και της πολύ µεγάλης αγάπης του για το δηµοκρατικό διάλογο, όπως απεδείχθη από χθεσινές δηλώσεις
Υπουργών του αλλά και Βουλευτών του, δεν είχε ενηµερώσει κανέναν, εκτός από ένα πολύ στενό κύκλο προσώπων. Λέγεται ότι
ο κ. Ρέππας προσωπικά, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε αυτήν
την ιδέα. Έτσι ακούµε. Θα απαντήσει ο ίδιος. Οφείλω να σηµειώσω, όχι απλώς ανόητη ιδέα, καταστροφική ιδέα, αν δεν την σταµατήσετε. Και ήρθε και σας ανακοίνωσε στην Κοινοβουλευτική
σας Οµάδα ότι προτίθεται να θέσει σε δηµοψήφισµα την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας.
Και ερωτώ: Αυτή η µεγάλη δηµοκρατικότητα του κ. Παπανδρέου, δεν έχει να κάνει µε το αν θα άκουγε πρώτα για µία τόσο
σοβαρή απόφαση την άποψη των Βουλευτών του; Σας έχει γραµµένους στα παλιά του τα παπούτσια!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και ήρθε και ανακοίνωσε…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώµη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Γεωργιάδη, βλέπετε ότι προκαλείτε τις αντιδράσεις συναδέλφων.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Να κρατηθεί ο χρόνος
µου.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Να κρατηθεί ο χρόνος µου!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο χρόνος θα σταµατήσει αλλά θα παρακαλέσω, να σταµατήσουµε και τις υπερβολές
στις διατυπώσεις, οι οποίες ενοχλούν.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Προχωράω, λοιπόν, και
λέω το εξής: Ήρθε ο κ. Παπανδρέου και ανακοίνωσε ως ο νέος
Λουδοβίκος ο 14ος, κύριε Πρωτόπαπα, που είπε το περίφηµο «l’
etat c’ est moi», «το κράτος είµαι εγώ», «η ευρωπαϊκή πορεία της
Ελλάδας είµαι εγώ». Και τι είπε στους Έλληνες; «Ή θα ψηφίσετε
στο δηµοψήφισµα να παραµείνει ο Γεώργιος Παπανδρέου Πρωθυπουργός ή αλλιώς η Ελλάδα θα τεθεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης». Δηλαδή, ο άνθρωπος νοµίζει ότι η ευρωπαϊκή πορεία της
χώρας, εξαρτάται από την καρεκλίτσα του. Και αυτόν εσείς τον
λέτε και πατριώτη.
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Προσέξτε τώρα γιατί είστε επικίνδυνοι:
Δεν έχουν περάσει σαράντα λεπτά, είµαι στην εκποµπή του κ.
Νίκου Χατζηνικολάου και βγαίνει ο κ. Καστανίδης, ο οποίος σ’
ένα µνηµείο αλαζονείας, κύριε Ανδρουλάκη –ο άνθρωπος δεν
είχε καταλάβει περί τίνος πρόκειται- µας ανέλυε τις ιδέες περί
δηµοψηφίσµατος και τα φληναφήµατα του και του είπα εγώ –το
βίντεο είναι στον κ. Πρωτόπαπα, να του το δώσω για δώρο στα
γενέθλιά του- ότι, κύριε Υπουργέ, εσείς, θα πληρώσετε αύριο τις
ζηµιές των ανθρώπων, αφού θα καταρρεύσει το χρηµατιστήριο
µε τις ανοησίες που κάνετε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε …
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ξέρετε τι µου απάντησε ο
κ. Καστανίδης, ο υπεύθυνος Υπουργός σας, κύριε Ρόβλια; Ακούστε απάντηση: «Μην κινδυνολογείτε, κύριε Γεωργιάδη». Ο άνθρωπος δεν είχε καταλάβει –Υπουργός της Κυβερνήσεως- ότι η
δήλωση του κ. Παπανδρέου θα προκαλούσε αυτό που γράφει
σήµερα η «LIBERATION» µε κολοσσιαία ελληνικά γράµµατα:
«ΧΑΟΣ».
Ο Πρωθυπουργός σας, ο οποίος µε δακρύβρεχτους λόγους
είπε στη Γερµανία ότι δεν τον νοιάζει η επανεκλογή του και τον
χειροκροτούσαν οι Γερµανοί από κάτω, ο οποίος έχει έρθει εδώ
εφτά φορές, µόνο που δεν κλαίει, για να µας πει ότι είναι ο µόνος
που δέχεται να αναλάβει πολιτικό κόστος, ακούστε τι έκανε, πολιτικά ανήθικο: συνέδεσε την παραµονή του στην καρέκλα του
Πρωθυπουργού, µε την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Και το
θέτει για πρώτη φορά, κύριε Μίµη Ανδρουλάκη, και το λέω προσωπικά, γιατί σας εκτιµώ ιδιαίτερα.
Ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, τα λόγια τελείωσαν από εδώ και µπρος. Την Παρασκευή το βράδυ θα µετρηθούµε. Την Παρασκευή το βράδυ θα πάρετε την ευθύνη, γιατί
αν η χώρα πάει σ’ αυτό το δηµοψήφισµα, µην έχετε καµµία αµφιβολία ότι όποιο και να είναι το αποτέλεσµα –µα όποιο και να
είναι το αποτέλεσµα- η ζηµιά που θα έχει υποστεί η Ελλάδα από
αυτήν τη διαδικασία, θα είναι µη αναστρέψιµη.
Θα είχε ενδιαφέρον να προσπαθήσει η χώρα να πάρει ένα µεγάλο ρίσκο, εάν είχε ένα µεγάλο όφελος. Εδώ όµως, το ρίσκο
ξέρετε γιατί µας καλεί ο κύριος Παπανδρέου να το πάρουµε; Για
να παραµείνει Πρωθυπουργός της χώρας!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω σε δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε, όπως και οι προηγούµενοι.
Έρχοµαι σε κάτι άλλο. Ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι, γιατί εφευρέθηκε χθες αυτό το περί αποστατών και συµφερόντων;
Άκουγα τον κ. Χρήστο Παπουτσή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο κ. Χρήστος Παπουτσής, είναι τόσο ανίκανος Υπουργός
Δηµοσίας Τάξεως, που ενώ ο νόµος περί ασύλου έχει καταργηθεί
εδώ και δύο µήνες, δεν έχει µπορέσει ακόµα να εφαρµόσει το
νόµο. Αν πάµε τώρα εµείς από εδώ –το λέω για να µη θιχτεί ο κ.
Πρωτόπαπας- µε τον κ. Πρωτόπαπα µαζί παρέα στη Νοµική
Σχολή απέξω, στο πανεπιστήµιο το παραεµπόριο και οι λαθροµετανάστες, είναι διπλάσιοι από ό,τι ήταν πριν από δύο µήνες,
όπου δήθεν τον εµπόδιζε το άσυλο.
Αυτός λοιπόν, ο άχρηστος, αυτός ο ανίκανος, ο οποίος δύο
µήνες αφού καταργήθηκε το άσυλο δεν έχει µπορέσει ακόµα να
εφαρµόσει το νόµο, αυτός ο ανύπαρκτος που δεν έχει πιάσει
έναν κουκουλοφόρο, για να δούµε, επιτέλους, ποιοι είναι αυτοί
οι κουκουλοφόροι που καίνε την Αθήνα, αυτός ο σύγχρονος Ηρακλής Πουαρό, βρήκε τα µεγάλα συµφέροντα των τραπεζιτών του
Μπόµπολα και δεν ξέρω εγώ ποιων άλλων, που θέλουν να ρίξουν
το µεγάλο πολέµιο των συµφερόντων τον Γιώργο Παπανδρέου
το βραχύ. Αν είναι ποτέ δυνατόν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα έπρεπε να ντρέπεστε
εσείς που τον ακούτε και τον αφήνετε να λέει ότι συνάδελφοι,
όπως ο κ. Μίµης Ανδρουλάκης, η κ. Μερεντίτη –για να θυµηθώ
ότι είναι παρόντες- ο κ. Λιντζέρης, δηλαδή όλοι αυτοί που έχετε
ανέβει εδώ και έχετε πει ότι χρειάζεται κυβέρνηση εθνικής ενότητας –δεκαπέντε στο σύνολο για να µην αδικήσω κανέναν- είναι
όργανα συµφερόντων, κύριε Ανδρουλάκη. Το ξέρετε; Είστε όρ-
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γανο συµφερόντων για τον κ. Παπουτσή. Σας έβαλαν οι µεγαλοεργολάβοι να λέτε για κυβέρνηση εθνικής ενότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και αναρωτιέµαι, αφού
σας έχουν πει τέτοια που προσβάλλουν την προσωπική σας αξιοπρέπεια, την προσωπική σας τιµιότητα, αφού σας έχουν…
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Κύριε Πρόεδρε…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αυτά είπε ο κ. Παπουτσής,
κυρία Μερεντίτη, όχι σε εµένα. Ο κ. Παπουτσής τα είπε, να τα
βρείτε µεταξύ σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, κύριε
Γεωργιάδη!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τον άκουσα και είπε ότι
όσοι µιλάνε για κυβέρνηση εθνικής ενότητας είναι όργανα συµφερόντων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μη µε υποχρεώνετε να
σας διακόψω. Σας παρακαλώ. Ολοκληρώστε τώρα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Λέω, λοιπόν: Ή είστε όργανα συµφερόντων και να βγείτε να πείτε όλοι εσείς οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που µας είπατε για κυβέρνηση εθνικής ενότητας,
ποια συµφέροντα εξυπηρετείτε ή ο κ. Παπουτσής είναι συκοφάντης. Και τα δυο δεν µπορούν να ισχύουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Τελειώσατε, κύριε Γεωργιάδη. Σας παρακαλώ. Έχετε φτάσει στο δεκάλεπτο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Την Παρασκευή το βράδυ
να καταψηφίσετε τον κ. Παπανδρέου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το ακούσαµε αυτό. Σας
παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πρέπει να δώσετε πολιτική λύση στο πρόβληµα της χώρας. Ο λαός δεν τον θέλει, εσείς
δεν τον θέλετε, κανένας δεν τον θέλει και ο άνθρωπος δεν λέει
να αφήσει την καρέκλα του. Αµάν! Ο Παπανδρέου πρέπει να
φύγει. Αυτό είναι το µήνυµα της ελληνικής κοινωνίας σήµερα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μισό λεπτό, κύριε Πρωτόπαπα.
Κύριε Γεωργιάδη, σέβοµαι πάντα τους οµιλητές ιδιαίτερα όταν
εκπροσωπούν τα κόµµατά τους.
Θέλω όµως να υπενθυµίσω στον κ. Γεωργιάδη, ότι µέσα σε
αυτήν την Αίθουσα δεν οµιλούµε όπως θέλουµε. Ξέρετε ότι υπάγεστε και εσείς και όλοι µας στον Κανονισµό της Βουλής.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Στην πράξη….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, κύριε
συνάδελφε!
Παρακαλώ να δείξετε λίγο σεβασµό στον Κανονισµό της Βουλής.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω το
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μη σηκώνεστε, κύριε
συνάδελφε, και περιµένετε. Καθίστε κάτω, σας παρακαλώ!
Θα σας πω λοιπόν, ότι επανειληµµένως παραβιάσατε το άρθρο
77 περίπτωση ζ’ του Κανονισµού της Βουλής, όπου κατά την αγόρευσή του ο Βουλευτής απαγορεύεται….
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: (Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δεν ξέρω αν θεωρήστε
ιδιαίτερα έξυπνος αυτήν την ώρα, κύριε συνάδελφε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ότι είναι έξυπνος είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Όχι, αν θεωρεί τον
εαυτό του ιδιαίτερα έξυπνο. Καταλάβατε;
«Η χρησιµοποίηση προσβλητικών εκφράσεων κατά της τιµής
και της υπόληψης…του Προεδρείου, των µελών της Κυβέρνησης
κ.τλ.».
Επανειληµµένως, προσβάλατε µε υβριστικές φράσεις µέλη της
Κυβέρνησης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εγώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Βεβαίως.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Επί προσωπικού, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ!
Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι µια παρατήρηση του Προεδρείου, διότι διαρκώς επιδεινώνετε µε τον τρόπο που οµιλείτε
την ήρεµη διεξαγωγή των εργασιών και θα παρακαλούσα να µην
το επαναλάβετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Επί προσωπικού θα ήθελα
το λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μα δεν σας καλώ να κάνετε κάτι. Σας παρακαλώ πολύ!
Σας ζητώ να παραλείπετε στο µέλλον, να συνεχίσετε µε αυτόν
τον υβριστικό τρόπο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ
έκανα αναφορά στις χθεσινές καταγγελίες του κ. Παπουτσή, που
αναφέρεται ονοµαστικά στους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που ζητάνε κυβέρνηση εθνικής ενότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ναι, το άκουσα αυτό.
Λέω να µη χρησιµοποιείτε προσβλητικές εκφράσεις.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εάν ο κ. Παπουτσής, εξύβρισε τους Βουλευτές σας, αυτά να τα πείτε µεταξύ σας, αλλά
όχι η µοµφή σε µένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Αφήστε τους Βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ. Σας παρακαλώ!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο
επί προσωπικού.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα το λόγο, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να κλείσει γρήγορα αυτή η παρένθεση.
Το λόγο έχει ο κ. Ρέππας, Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο, για λίγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Μπορούµε να αντιληφθούµε ότι το πρόβληµα της χώρας δεν είναι µόνο το
δηµοσιονοµικό. Και αν δεν έχει συντελεστεί η οικονοµική χρεοκοπία –που δεν θα συντελεστεί- η πολιτική χρεοκοπία οσονούπω
έρχεται, αν συνεχίσουµε να φερόµαστε µε αυτόν τον τρόπο: αν
µπερδεύουµε δηλαδή, τις τηλεοπτικές εκποµπές µε την Αίθουσα
του Κοινοβουλίου. Εδώ δεν γίνονται αγοροπωλησίες.
Η δική µας παράταξη έχει θυµατοποιηθεί, κύριε Γεωργιάδη,
από τέτοιου είδους δραστηριότητες, στις οποίες καλούνται να
προβούν κάποιοι για να διαιρέσουν την Κοινοβουλευτική Οµάδα
του ΠΑΣΟΚ και να ανατρέψουν µε αυτόν το δόλιο, αντιδεοντολογικό και αντιθεσµικό τρόπο την Κυβέρνηση.
Πρέπει να σας πω –και παρακαλώ παρατηρήστε το αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι- ότι συζητούµε ένα εξαιρετικής σηµασίας
θέµα. Ο αγαπητός συνάδελφος, έκανε µια αγόρευση µε τέτοιο
τρόπο, ώστε να εντυπωσιάσει το ακροατήριο, επιδιώκοντας όµως
–και το κατόρθωσε- να µην πει τίποτα για την ταµπακιέρα, για το
ότι εκατό δισεκατοµµύρια ελληνικού δηµόσιου χρέους, αναλαµβάνονται πλέον από άλλους και όχι από την ελληνική οικονοµία,
από τους Έλληνες φορολογούµενους πολίτες. Κάποια συµφέροντα θίγονται και είναι πολλά. Κάθε µέρα, όµως, αντιλαµβανόµαστε ότι είναι και περισσότερα. Αυτό αποδείχθηκε και απόψε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κ. Πρωτόπαπας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Θα είµαι ιδιαιτέρως σύντοµος,
κύριε Πρόεδρε.
Πραγµατικά, αν δεν υπήρχαν ορισµένα ζητήµατα σοβαρής δεοντολογίας µέσα στην Αίθουσα και αν δεν ήταν τόσο προσβλητικός για τον Πρωθυπουργός και για τους Βουλευτές µας ο κ.
Γεωργιάδης, δεν θα ζητούσα το λόγο.
Πραγµατικά, σκέφθηκα για µια στιγµή να τον ευχαριστήσω για
το περιεχόµενο της οµιλίας του και για τη συµπεριφορά του,
διότι µας έδωσε πάρα πολλούς λόγους, για να δώσουµε την
ψήφο εµπιστοσύνης που ζήτησε ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Αυτό είναι η απάντηση που έχω να του δώσω. Μας έδωσε πρόσθετους λόγους για να δώσουµε την ψήφο εµπιστοσύνης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Όµως, θέλω να παρακαλέσω ιδιαίτερα και το Προεδρείο, κύριε
Πρόεδρε, το εξής: δεν µπορεί να ακούγονται προσβλητικές εκφράσεις µε τέτοιο τρόπο είτε για τον Πρωθυπουργό, που σήµερα
δίνει µια εθνική µάχη στη Σύνοδο του G-20 είτε για απόντες
Υπουργούς, οι οποίοι βεβαίως οµιλούν πολιτικά και πολιτικά θα
απαντήσουν όταν έρθει η ώρα.
Σε κάθε περίπτωση, παρακαλώ πάρα πολύ και εξ ονόµατος
όλων των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, να ξεκαθαριστεί ότι δεν θα
ανεχθούµε καµµία προσβλητική έκφραση για την Kοινοβουλευτική
Οµάδα του ΠΑΣΟΚ, που είναι υπερήφανη για το έργο της και την
προσφορά της σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα αλλά και οπουδήποτε
αλλού.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Γεωργιάδη, όπως
είδατε, δηµιουργήσατε θέµα.
Το λόγο έχει η κ. Μερεντίτη.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς µε όλο
το σεβασµό, θέλω να σας πω ότι έχουν εγγραφεί περίπου εκατόν
εβδοµήντα Βουλευτές. Όλοι όσοι έχουµε εγγραφεί –και όσο µε
αφορά, εκτιµώ ότι εκφράζω και τους άλλους συναδέλφους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ- εκφράζουµε την άποψή µας και την αγωνία
µας, για τα τόσο σοβαρά που συµβαίνουν στη χώρα και ως εκ
τούτου, πρέπει όλοι να σέβονται το χρόνο, προκειµένου να µπορέσουµε να µιλήσουµε.
Και δεν µπορώ να διανοηθώ, πώς επιτρέπεται κάποιος να ξεπερνάει το χρόνο ροκανίζοντας το δικό µου χρόνο και το χρόνο
των άλλων συναδέλφων και να του επιτρέπεται να γίνεται αυτό
και µάλιστα υβρίζοντάς µε.
Όσον µε αφορά, είµαι εδώ και ψηφίζω αυτά που πιστεύω µε
πόνο καρδιάς. Δεν επιτρέπω σε κανέναν και πόσω µάλλον σε ανθρώπους, που εδώ µέσα είναι µόνο µε καταγγελτικό ρόλο και παρουσία, να χαρακτηρίζουν, να επαινούν ή να κλαψουρίζουν για
λογαριασµό µου.
Θα παρακαλούσα τον οποιοδήποτε συνάδελφο το έκανε ή θα
διανοηθεί να το κάνει από εδώ και πέρα να ανακαλέσει, διότι ο
κάθε Βουλευτής και µάλιστα Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ που ψηφίζει,
είναι εδώ για να διαπραγµατεύεται τη σωτηρία της χώρας. Δεν
επιτρέπω σε κανέναν άλλον να µιλάει ή να εκφράζεται ή να εκλιπαρεί ή να συµπονεί την παρουσία τη δική µου και οποιουδήποτε
άλλου συναδέλφου.
Και γι’ αυτό, λοιπόν, κλείνοντας, επειδή ξέρω πολύ καλά εγώ
αλλά και οι Τρικαλινοί πολίτες που µε έχουν στείλει εδώ τι πιστεύω, τι πρεσβεύω, για ποιο πράγµα µιλάω και πότε εκφράζοµαι, να µην επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Κανονικά ο κ. Γεωργιάδης
θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώµη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω το
λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Όχι, κύριε Πρόεδρε! Σας παρακαλώ! Πρέπει να σεβαστούµε το χρόνο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Γεωργιάδη, πριν
µιλήσετε, θα ήθελα να µε ακούσετε.
Έχετε πάρει το λόγο για τρίτη φορά πάνω σε ζήτηµα που δηµιουργήσατε εσείς µόνος σας. Σας παρακαλώ, λοιπόν, να προσέξετε την παρατήρηση που σας κάνω ως Προεδρεύων.
Παραβιάσατε ήδη τον Κανονισµό κατά το άρθρο 87. Η συµπεριφορά σας είναι απρεπής και κανονικά θα έπρεπε να σας επιβάλω πειθαρχική ποινή. Η έννοια της παρατηρήσεώς µου, είναι
να ζητήσετε συγγνώµη και να ανακαλέσετε τις φράσεις που είπατε εναντίον του κ. Παπουτσή. Διότι µε ρωτήσατε τι υβριστικά
είπατε. Είπατε «άχρηστος», είπατε «ανίκανος». Θέλετε να επαναφέρω τις ύβρεις;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η έννοια δεν είναι να
απαντήσετε σε µένα. Δεν χρειάζεται να απαντήσετε σε µένα.
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θα απαντήσετε µόνο αν
δέχεστε να ανακαλέσετε, να ζητήσετε συγγνώµη και να µην πυροδοτείται την ένταση στην Αίθουσα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε
µου να απαντήσω για ένα λεπτό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όσον αφορά την κ. Μερεντίτη και την αναφορά που έκανε σε µένα, θέλω να πω ότι την
εκτιµώ και την τιµώ ιδιαιτέρως. Όµως, τα παράπονά της η κ. Μερεντίτη να τα κάνει στον κ. Παπουτσή.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται!
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο κ. Παπουτσής το είπε
και όχι εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Γεωργιάδη, προκαλείτε συνεχώς!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όσον αφορά το χαρακτηρισµό, η ετυµολογία της ελληνικής γλώσσας είναι σαφής. Αφού
δεν κάνει τη δουλειά του, τι να τον πω; Αφού είναι ανύπαρκτος!
Τι να τον πω; Χρήσιµο; Αφού είναι ανύπαρκτος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κ. Παπαδηµούλης. Πάντως, µένει ότι σας έχω κάνει έντονη παρατήρηση
για τη συµπεριφορά σας και την επόµενη φορά θα επιβάλω πειθαρχική ποινή.
Το λόγο, λοιπόν, έχει ο κ. Παπαδηµούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το επεισόδιο που προηγήθηκε µε τους άκρως επιθετικούς
και προσβλητικούς για τους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρισµούς του κ. Γεωργιάδη, θα πρέπει να σας προβληµατίσει, κύριοι της Κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας του
ΠΑΣΟΚ, διότι επί δύο χρόνια προβάλατε το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό ως υπόδειγµα σωφροσύνης, µετριοπάθειας και συνεργατικού πνεύµατος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Θυµηθείτε µία λαϊκή παροιµία, επειδή έχετε λαϊκή καταγωγή
πολλοί από εσάς. Λέει η παροιµία «δώσε θάρρος στο χωριάτη να
σ’ ανέβει στο κρεβάτι». Αυτό ζείτε τώρα.
Κύριοι της Κυβέρνησης, ζητάτε ψήφο εµπιστοσύνης από τους
Βουλευτές σας…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εµείς είµαστε από χωριό και µας
αρέσει αυτό! Εσείς οι αριστοκράτες…
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ,
κύριε Ροντούλη!
Συνεχίστε, κύριε Παπαδηµούλη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς οι πρωτευουσιάνοι…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εµείς που είµαστε από χωριό…
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Ροντούλη,
σας παρακαλώ! Αφήστε τον οµιλητή να συνεχίσει.
Κύριε Παπαδηµούλη, συνεχίστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατάγοµαι από δύο ορεινά
χωριά της Ηπείρου -χίλια µέτρα υψόµετρο- και οι χωριάτες γονείς µου µε δίδαξαν να αγωνίζοµαι µε επιχειρήµατα, µε ιδέες, µε
µαχητικότητα και όχι µε ύβρεις, µε διακοπές και µε προπηλακισµούς, που ταιριάζουν στη δική σας κουλτούρα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εσείς ασχολείστε µαζί µας!
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Ροντούλη,
σας παρακαλώ! Δεν έχετε το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εσείς ασχολείστε µε το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό!
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν βοηθάτε έτσι
τη διαδικασία, κύριε Ροντούλη.
Συνεχίστε, κύριε Παπαδηµούλη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριοι της Κυβέρνησης, ζητάτε ψήφο εµπιστοσύνης για την Κυβέρνησή σας από τους Βουλευτές σας και πιθανότατα τα µεσάνυχτα της Παρασκευής να
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πάρετε ψήφο εµπιστοσύνης από την Κοινοβουλευτική σας
Οµάδα. Αυτό, όµως, που έχετε χάσει οριστικά, συντριπτικά και
έντονα είναι η εµπιστοσύνη της συντριπτικής πλειοψηφίας του
ελληνικού λαού, η εµπιστοσύνη του µεγαλύτερου µέρους αυτών
που σας ψήφισαν πριν από δύο χρόνια και σας έστειλαν στα κυβερνητικά έδρανα. Αυτό δεν αλλάζει όσες ψήφους εµπιστοσύνης
και να πάρετε από τους Βουλευτές σας.
Όταν µία Κυβέρνηση µετά από δύο χρόνια, κύριοι Υπουργοί,
έρχεται και ζητά ψήφο εµπιστοσύνης, χρωστά έναν απολογισµό,
να πει δηλαδή τι έκανε αυτά τα δύο χρόνια σε σχέση µε αυτά που
υποσχέθηκε. Με βάση το φύλλο αγώνα, πρέπει να ζητήσετε
ψήφο εµπιστοσύνης.
Τι υποσχεθήκατε; Υποσχεθήκατε ότι υπογράφοντας το µνηµόνιο –δεν πάω στο προεκλογικό «λεφτά υπάρχουν»- θα µειώσουµε
το χρέος. Όταν υπογράψατε το µνηµόνιο, το χρέος ήταν περίπου
120% και τώρα βαδίζει στο 170%. Υποσχεθήκατε ότι θα βάλετε
την οικονοµία στην ανάπτυξη και η οικονοµία ζει µία τεράστια
ύφεση, διπλάσια από τους υπολογισµούς του µνηµονίου που
υπογράψατε µαζί µε την τρόικα. Υποσχεθήκατε ότι θα µειώσετε
την ανεργία και η ανεργία είναι διπλάσια απ’ ό,τι την παραλάβατε. Υποσχεθήκατε ότι θα κατανείµετε δίκαια τα βάρη και τις
µονόπλευρες θυσίες, τις υφίστανται τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα, την ώρα που η φοροδιαφυγή κάνει πάρτι, οι πλούσιοι
δεν έχουν βάλει το χέρι στην τσέπη και πολλοί από αυτούς, έχουν
πάει τα λεφτά τους στην Ελβετία και αλλαχού. Υποσχεθήκατε ότι
θα εκκαθαρίσετε τα σκάνδαλα και οι κλέφτες θα πάνε φυλακή
και ούτε ένας, όχι µόνο δεν έχει πάει φυλακή αλλά δεν έχει κάτσει ούτε στο εδώλιο.
Θα µπορούσα να σας πω και άλλα, αλλά η κατάσταση βοά.
Τώρα, αυτές τις ηµέρες, έρχεται στα λαϊκά νοικοκυριά και το νέο
κύµα της πολιτικής σας, το νέο κύµα του λογαριασµού. Νέο κόψιµο µισθών, νέο κόψιµο συντάξεων, νέες απολύσεις µέσω της
εφεδρείας, νέα χαράτσια µέσω της ΔΕΗ, νέα χαράτσια µέσω της
έκτακτης εισφοράς. Ποιοι πληρώνουν; Η Ελλάδα που δουλεύει,
η Ελλάδα που µατώνει, η Ελλάδα που δεν έχει. Και ποιοι βγάζουν
τη γλώσσα; Το µεγάλο κεφάλαιο, η κρατικοδίαιτη επιχειρηµατικότητα, οι τραπεζίτες που κάνουν τους τραπεζίτες µε τα λεφτά
των φορολογουµένων. Και επειδή λέτε ότι τα βάζετε µε τις τράπεζες, ποιοι τα λέτε αυτά; Εσείς που δώσατε πέντε φορές παραπάνω στους τραπεζίτες, χωρίς κανέναν ουσιαστικό έλεγχο, απ’
όσα έδωσε η Νέα Δηµοκρατία, την οποία καταγγέλλατε;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας µη γελιόµαστε. Έχετε µία
ολοφάνερη απόλυτη κυβερνητική αποτυχία. Η λαϊκή κατακραυγή
δυναµώνει και αποτέλεσµα αυτής της εντεινόµενης αποτυχίας,
της εντεινόµενης λαϊκής κατακραυγής, της εντεινόµενης λαϊκής
κινητοποίησης, είναι ότι σέρνεστε προς την κάλπη, µια κάλπη
που αποφεύγατε όπως ο διάολος το λιβάνι. Απλώς, επειδή ο
Πρωθυπουργός βάζει το προσωπικό του συµφέρον πάνω από το
συµφέρον του λαού και του τόπου, νοµίζει ότι µπορεί να κρύψει
αυτήν την παταγώδη κυβερνητική αποτυχία, µε µία ψήφο εµπιστοσύνης από το Κοινοβούλιο και µε µία εξαγγελία για δηµοψήφισµα.
Σας λέω καθαρά, εµείς δεν φοβόµαστε το δηµοψήφισµα,
ακόµη και αν παίζετε παιχνίδια γύρω απ’ αυτό, εκβιαστικά, κυνικά, χυδαία, δηµαγωγικά, γιατί έχουµε εµπιστοσύνη στο λαό και
λέµε ότι σε όποια κάλπη και αν στηθεί, εµείς θα εργαστούµε, για
να υπάρχει ένα µαζικό, µαχητικό, λαϊκό «ΟΧΙ» στα κυβερνητικά
µέτρα. Αλλά επειδή νοιαζόµαστε για τον τόπο και βλέποντας την
οικονοµική και κοινωνική κρίση να µετατρέπεται σε οξεία πολιτική
κρίση, λέµε ότι η πιο έντιµη, η πιο δηµοκρατική διέξοδος από
αυτή την κρίση που έχει προκαλέσει η πολιτική σας, µαζί µε την
αποτυχία της Νέας Δηµοκρατίας τα προηγούµενα χρόνια, είναι
η κάλπη των εκλογών, γιατί δεν χρειάζεται απλώς να απορριφθεί
αυτή η επώδυνη δανειακή σύµβαση, πρέπει να αλλάξει και η πολιτική και πρέπει να αλλάξει και η Κυβέρνηση και πρέπει να αλλάξει και το τιµόνι της χώρας και να γίνουν εκλογές µε απλή
αναλογική, έτσι ώστε το νέο πολιτικό σκηνικό -που θα σαρώσει
το χρεοκοπηµένο που µας έφερε στα βράχια- να προκύψει µε
την ψήφο του ελληνικού λαού, µε δηµοκρατία, όπου η ψήφος σε
κάθε κόµµα, η ψήφος κάθε πολίτη θα ζυγίζει το ίδιο, και που δεν
θα οδηγούν τις εξελίξεις τα παρασκήνια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεν φοβόµαστε τα δηµοψηφίσµατα, γιατί αντλούµε πείρα από
το δηµοψήφισµα στη Γαλλία, από το δηµοψήφισµα στην Ολλανδία, από το δηµοψήφισµα στην Ισλανδία που οι προοδευτικές δυνάµεις οι λαϊκές, χρησιµοποίησαν τα δηµοψηφίσµατα, για να
στείλουν µηνύµατα στις κυβερνήσεις και στις πολιτικές και οικονοµικές ελίτ.
Με το χέρι στην καρδιά, όµως, σας θέτω ένα πρώτο ερώτηµα.
Υπάρχουν οι εκατόν πενήντα ένας Βουλευτές που θα εγκρίνουν,
όπως προβλέπει το Σύνταγµα, το δηµοψήφισµα; Είναι ένα ερώτηµα. Δεν θα απαντηθεί την Παρασκευή αλλά παραµένει.
Και δεύτερον, ποιο θα είναι το ερώτηµα του δηµοψηφίσµατος
και ποιος θα το θέσει; Θα το θέσει η ελληνική Βουλή κυρίαρχα ή
µήπως η αποψινή συνάντηση των κανόνων στην οποία εκτάκτως
εκλήθη ο Πρωθυπουργός;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε τις
σκέψεις σας, κύριε Παπαδηµούλη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ολοκληρώνω, αλλά διεκόπην και για δίλεπτο. Όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι θα µιλήσω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δανειακή σύµβαση που εµφανίζει η Κυβέρνηση, ως επιτυχία, µαζί µε το κούρεµα που η Κυβέρνηση ξόρκιζε, ως εθνικά επιζήµιο έως προχθές και µας
απαγόρευε ακόµα και να προφέρουµε τη λέξη «αναδιάρθρωση
του χρέους», έχει και ένα πολύ σκληρό αντίτιµο για τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού µας. Υπερδεκαετή µονόπλευρη λιτότητα, νέο κούρεµα µισθών και στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό
τοµέα. Νέο κόψιµο συντάξεων, σκληρότερη επιτροπεία, που την
έχει προδιαγράψει ωµά και κυνικά η Μέρκελ, ξεπούληµα όσοόσο της ακίνητης περιουσίας και όποιων επιχειρήσεων έχουν µείνει ακόµη στο δηµόσιο, υπό διεθνή οικονοµικό έλεγχο. Και µέχρι
τώρα ό,τι έχει πει η Μέρκελ το δέχεστε και γίνεται.
Ορισµένοι προπαγανδιστικοί φίλοι σας, προσπαθούν να εµφανίσουν το δηµοψήφισµα, ως εκβιασµό της τρόικας και των δανειστών µας. Είναι εκβιασµός του λαού. Είναι όπως είπε το BBC ένα
ερώτηµα προς τους Έλληνες, πώς θέλουν να µαγειρευτούν τα
προσεχή Χριστούγεννα ως γαλοπούλες, ψητή µε γέµιση ή βραστή µε σούπα;
Και επειδή τώρα τελευταία, θυµήθηκαν ορισµένοι τα συµφέροντα και τα λέει και ο Πρωθυπουργός και τα λένε και οι Υπουργοί και τα λένε και ορισµένοι Βουλευτές, καταγγέλλοντας και
εσωκοµµατικές αντιδράσεις, θα ήθελα να πω δύο πράγµατα,
χωρίς να θέλω να προσβάλω κανέναν.
Πρώτον, όποιος λέει τέτοιες βαριές κουβέντες, οφείλει να έχει
διευθύνσεις και ονόµατα. Ποιους εννοεί από τα συµφέροντα και
ποιους εννοεί ότι υπηρετούν και τα συµφέροντα, ιδιαίτερα όταν
αναφέρεται µέσα στο κόµµα του και στην Κυβέρνησή του.
Δεύτερον, είναι λίγο µπόσικο, δεν είναι καθόλου πειστικό µία
Κυβέρνηση, που τα έχει δώσει όλα στα µεγάλα συµφέροντα,
ένας Πρωθυπουργός που πριν λίγες ηµέρες αφιέρωσε περισσότερο χρόνο για να δεχθεί και να συζητήσει µε όλους τους εκδότες όλων των µεγάλων µιντιακών και οικονοµικών συµφερόντων
απ’ ό,τι µε τους πολιτικούς Αρχηγούς της Αντιπολίτευσης, να µιλάει για πόλεµο συµφερόντων σε βάρος του. Με συγχωρείτε,
αλλά αυτό είναι το πιο σύντοµο ανέκδοτο που έχω ακούσει.
Με όλα όσα σας είπα, είναι φανερό ότι καταψηφίζουµε αυτή
την Κυβέρνηση, όπως την καταψηφίσαµε και δυο χρόνια πριν,
αλλά αυτή τη φορά, έχουµε µαζί µας και την πλειοψηφία των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, που τώρα νιώθουν προδοµένοι και αναζητούν προοδευτικές εναλλακτικές λύσεις, µαζί µε µια Αριστερά
σύγχρονη, συσπειρωµένη, µαχητική, που προβάλλει και ως εναλλακτική λύση και ως δύναµη δηµοκρατικής οµαλότητας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Παπαδηµούλη, Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ: Πόσο χρόνο µιλάµε τελικά; Για να
ξέρουµε δηλαδή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι. Με έναν αυτοπεριορισµό το Προεδρείο θα προσπαθή-
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σει. Οι διακοπές δεν βοηθάνε σε καµµία περίπτωση. Στερούν το
δικαίωµα από συναδέλφους που θέλουν να µιλήσουν κατά τη
διάρκεια αυτής της τριήµερης διαδικασίας αλλά καταλαβαίνετε
ότι αυτό δεν µπορεί να γίνει µε επιβολή µόνο από το Προεδρείο.
Θα πρέπει όλοι να οργανώσουµε τη σκέψη µας και τα επιχειρήµατά µας, µέσα στο χρόνο που δικαιούµαστε των επτά λεπτών.
Θέλω να πιστεύω ότι οι επόµενοι συνάδελφοι, θα κινηθούν
µέσα σε αυτό το πνεύµα.
Η κ. Περλεπέ-Σηφουνάκη Αικατερίνη, Βουλευτής Ευβοίας του
ΠΑΣΟΚ, έχει το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Για ποιο θέµα, κύριε
Ροντούλη;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και θέλω το λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αµέσως µετά την κ.
κ. Σηφουνάκη, στην οποία έχω δώσει ήδη το λόγο, θα µιλήσετε
εσείς.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΛΕΠΕ-ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε. Εγώ σίγουρα δεν θα χρησιµοποιήσω έντεκα λεπτά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα δυο χρόνια που πέρασαν
από τις εκλογές του 2009, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σηκώνει στις
πλάτες της βάρη και προβλήµατα του ελληνικού κράτους και
της οικονοµίας µας, που είχαν συσσωρευτεί επί δεκαετίες. Σε
αυτά τα δυο χρόνια, προχωρήσαµε χωρίς να υπολογίσουµε πολιτικό κόστος, σε ανατροπές, µεταρρυθµίσεις και αλλαγές, που
δεν είχαν επιτευχθεί ποτέ σε τέτοια έκταση, από τη Μεταπολίτευση µέχρι σήµερα. Αυτές οι αλλαγές, δεν αφορούν µόνο δοµικά ή συστηµικά προβλήµατα που αναζητούσαν λύσεις, αλλά
επηρεάζουν ευθέως νοοτροπίες και αντιλήψεις πρώτα απ’ όλα
του κρατικού µηχανισµού, ως συστήµατος εξουσίας, όπως και
κάποιων στερεότυπων, που επικρατούν στην κοινωνία για την
τάξη των πραγµάτων.
Η άµεση προτεραιότητα βεβαίως ήταν και είναι το οικονοµικό
πρόβληµα της χώρας, το έλλειµµα και το χρέος. Η απίστευτη
εκτίναξη του ελλείµµατος από τις τραγικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν την περίοδο της νεοδηµοκρατικής διακυβέρνησης
2004-2009 και ο βραχνάς του χρέους, οδήγησε την Κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ σε αποφάσεις σκληρές αλλά αναγκαίες, για να αποφευχθεί η χρεοκοπία της χώρας, χρεοκοπία δηλαδή των πολιτών,
που θα επέφερε τεράστιες επιπτώσεις στις ζωές του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδας.
Η ανάγκη για άµεσα µέτρα, είχε βεβαίως και αρνητικές συνέπειες για τον πολίτη, οδήγησε σε ανατροπές στους ατοµικούς
και οικογενειακούς προγραµµατισµούς, έθιξε ασύµµετρα κάποιους, λόγω της επείγουσας εφαρµογής οριζόντιων πολιτικών και
προκάλεσε εντέλει φόβο αλλά και οργή στην κοινωνία. Όµως,
άλλη διέξοδος δεν υπάρχει. Κανείς από την Αντιπολίτευση δεν
είχε να προτείνει πειστικά κάποιον άλλο δρόµο για την αντιµετώπιση της κρίσης και των σχετικών προβληµάτων της ελληνικής
οικονοµίας. Καµµιά άλλη πρόταση, δεν περιελάµβανε και δεν περιλαµβάνει όλες τις παραµέτρους, που στοιχειοθετούν την πιο
δύσκολη κοινωνικοοικονοµική εξίσωση που κλήθηκε να επιλύσει
ποτέ κυβέρνηση στη χώρα µας. Και όµως, αντί να υπάρξουν βοήθειες στα κορυφαία διακυβεύµατα της χώρας από τα άλλα κόµµατα, η Αντιπολίτευση, µε προεξάρχουσα τη Νέα Δηµοκρατία,
προσέθετε επιπλέον βαθµούς δυσκολίας στην προσπάθεια για
λύση του προβλήµατος. Όµως η Κυβέρνηση, συνέχισε και συνεχίζει να αντιπαλεύει όλες τις αντιξοότητες, όλα τα εµπόδια, παλιά
και νέα, που δηµιουργεί η κρίση.
Όλα αυτά διαδραµατίζονται, κύριοι συνάδελφοι, τη στιγµή που
µέσα από τις τεράστιες θυσίες του λαού µας και τις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης, επετεύχθη στις 27 Οκτωβρίου, η ελάττωση του δηµόσιου χρέους κατά 100 δισεκατοµµύρια, τη στιγµή
που πρέπει να διαπραγµατευθούµε τη νέα δανειακή σύµβαση και
βεβαίως εν όψει και του νέου προϋπολογισµού, από τον οποίον
στοχεύουµε σε πρωτογενή πλεονάσµατα.
Μπροστά σε αυτές τις προκλήσεις, η Κυβέρνηση ούτε λιγοψυχεί ούτε υπεκφεύγει ούτε δραπετεύει. Άλλοι δραπέτευσαν όταν
διαπίστωσαν ότι χρεοκοπούν τη χώρα και έφυγαν νύχτα και έτσι
παραγράφηκαν και όλα τα αδικήµατα, βέβαια. Ακουµπά και ζητά
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τη στήριξη από τον πιο αρµόδιο, τον πιο αξιόπιστο, τον πιο αποφασιστικό παράγοντα που δεν είναι άλλος από τον ελληνικό λαό.
Θέτουµε το ζήτηµα του δηµοψηφίσµατος και καλούµε όλους
να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης,
οφείλουν όχι µόνο να πουν ναι ή όχι στο δηµοψήφισµα, αλλά και
να µιλήσουν για όλες τις συνέπειες για κάθε έκβαση της ψηφοφορίας.
Είναι καιρός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάποιοι να πάψουν
να κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους και να σταµατήσουν να
κρύβουν τα πραγµατικά διλήµµατα που είναι η ίδια ζοφερή πραγµατικότητα, πραγµατικότητα, η οποία άλλωστε οφείλεται σε
πολύ µεγάλο βαθµό σε αυτούς που σήµερα αυτοπαρουσιάζονται
ως σωτήρες, από την απόσταση της θέσης της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Δεν µας είπαν, όµως, οι κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης που λαϊκίζουν και θέλουν να ξαναπάρουν την
εξουσία στα χέρια τους, γιατί τα έκαναν πολύ καλά την περίοδο
2004-2009 και θέλουν να συνεχίσουν αυτό το «σπουδαίο» έργο
που µας οδήγησε σχεδόν στην χρεοκοπία, τι θα κάνουν; Θα ξανααυξήσουν τις συντάξεις που µειώσαµε εµείς οι «κακοί»; Θα ξαναδώσουν τους µισθούς που έπαιρναν οι πολίτες, πριν αναγκαστούµε να τους κάνουµε τις περικοπές αυτές για να µη χρεοκοπήσει η χώρα; Δεν µας απάντησαν σε αυτά τα ερωτήµατα. Τι θα
δώσουν, δηλαδή, στον πολίτη; Θα του δώσουν αυξήσεις σε µισθούς, σε συντάξεις, σε κράτος πρόνοιας, σε όλα αυτά; Κανένα
πρόγραµµα δεν υπάρχει, κύριοι συνάδελφοι. Λαϊκισµός και µόνο
λαϊκισµός, εκ του ασφαλούς βέβαια, από τη θέση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Ο καθένας, λοιπόν, ενώπιος ενωπίω, κύριοι συνάδελφοι, πολιτικά κόµµατα και πολιτικοί µηχανισµοί µαζικού επηρεασµού συνειδήσεων, κάτοχοι της οικονοµικής εξουσίας. Το δηµοψήφισµα,
το προτείνουµε πρωτίστως για λόγους αρχής. Από το αποτέλεσµά του, θα εξαρτηθούν αποφάσεις και καταστάσεις που θα επηρεάσουν καταλυτικά τη ζωή της χώρας µας και του κάθε πολίτη
ξεχωριστά για πολλά χρόνια, για διάστηµα που υπερβαίνει τον
εκλογικό χρόνο, που συνταγµατικά αποµένει ως τις προσεχείς
εκλογές. Γι’ αυτό επιστρατεύεται εκείνη η µείζονος βαρύτητας
δηµοκρατική διαδικασία έκφρασης της λαϊκής βούλησης.
Οι πολίτες, πρέπει να πουν «όχι» σε όσους προσβλέπουν στη
χρεοκοπία για να αγοράσουν δηµόσια, αλλά και ατοµική περιουσία, µε λεφτά που έχουν συσσωρευτεί παράνοµα και τα κρύβουν
στο εξωτερικό. Πρέπει να ξηλώσουν τις κουρτίνες για να αποκαλυφθούν όσοι θέλουν ύπουλα, να ορίζουν τις τύχες της χώρας
και της κοινωνίας. Πρέπει, τέλος, οι πολίτες να απορρίψουν τις
ανεύθυνες και αδιέξοδες φωνές, που µένουν µόνο στην άρνηση
ή στο λαϊκισµό και τη δηµαγωγία.
Δίνω ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση, για να συνεχίσουµε το δύσκολο δρόµο που ακολουθούµε όλοι εµείς, για τη
διέξοδο και τη σωτηρία της πατρίδας µας. Δηλώνω ταυτόχρονα
και την εµπιστοσύνη µου στους Έλληνες, που έχουν αποδείξει
ότι ξέρουν να κρίνουν και να αποφασίζουν σωστά και για το µέλλον τους αλλά και για το µέλλον των παιδιών τους. Συνεχίζουµε
µαζί µε την Κυβέρνηση και έχουµε µπροστά µας µόνο µια επιλογή, να πετύχουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Αικατερίνη Περλεπέ-Σηφουνάκη, Βουλευτή Ευβοίας του
ΠΑΣΟΚ και για την οικονοµία του χρόνου.
Το λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Δένδιας, Βουλευτής Κερκύρας της
Νέας Δηµοκρατίας, για επτά λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε
να σας πω ότι η κρισιµότητα των στιγµών δεν επιτρέπει υιοθέτηση υψηλών τόνων. Θα προσπαθήσω, στο χρόνο που µου δίνει
ο Κανονισµός, να πω δυο κουβέντες για το τι νοµίζω ότι φταίει
για το ότι φτάσαµε ως εδώ και το τι πρέπει να συµβεί.
Θα ήθελα, όµως, από την αρχή, να πω δυο πράγµατα για ό,τι
ακούστηκε από τους δύο προηγούµενους οµιλητές, κατ’ αρχάς
από την προηγούµενη κυρία συνάδελφο η οποία είπε ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, εκ του ασφαλούς κρίνει και υπόσχεται
κ.λπ..
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Κύριοι συνάδελφοι, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ζητεί εκλογές,
δεν ζητεί εκ του ασφαλούς να παραµείνει στη θέση της Αντιπολίτευσης.
Ζητεί τη θέση της Κυβέρνησης, για να αναλάβει τις ευθύνες,
να φτιάξει όσα κατά τη δική µας κρίση έχετε χαλάσει. Μην µας
κατηγορείτε, λοιπόν, για ανευθυνότητα. Προχωρήστε σε εκλογές. Αφήστε µας να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε και από εκεί
και πέρα, µας κρίνετε.
Αυτό που θα ήθελα να πω είναι αυτό που µονίµως λέγεται από
την Αριστερά και ακούστηκε προηγουµένως από τον αγαπητό
συνάδελφο κ. Παφίλη. Η Αριστερά εκπέµπει µύδρους εναντίον
των κοµµάτων εξουσίας, λέγοντας «Εσείς που διαχειριστήκατε
όλα αυτά τα χρόνια τα πράγµατα κ.λπ.» ως εάν η Αριστερά να
ήταν εκτός διαχείρισης των δηµοσίων πραγµάτων από το 1974
µέχρι σήµερα. Και αυτό δεν είναι αλήθεια. Η Αριστερά και πάρα
πολλούς οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης διοίκησε µε πολύ
κακά αποτελέσµατα και το σύνολο σχεδόν των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων διοίκησε µε τα γνωστά αποτελέσµατα, τα
οποία ζούµε µέχρι σήµερα και, εκτός αυτού, στο επίπεδο των
ιδεών και του ιδεολογήµατος, η Αριστερά λειτούργησε καταλυτικά για την Ελλάδα από το 1974 µέχρι σήµερα. Η Αριστερά είναι
συµπαραγωγός του προβλήµατος, είναι συνυπαίτια του προβλήµατος. Δεν είναι ανεύθυνη και δεν µπορεί να είναι µόνο κριτής.
Έρχοµαι τώρα στην ψήφο εµπιστοσύνης. Κατ’ αρχάς, από τον
Κανονισµό και από το Σύνταγµα η κάθε κυβέρνηση έχει οποτεδήποτε δικαίωµα να ζητά ψήφο εµπιστοσύνης από την Βουλή
των Ελλήνων. Όµως, θα πρέπει να εξηγήσει κάθε φορά γιατί ζητά
αυτή την ψήφο εµπιστοσύνης. Διότι οφείλω να πω ότι το να ερχόµαστε κάθε λίγους µήνες στην ίδια θέση, χωρίς η Κυβέρνηση
να έχει τουλάχιστον την ευαισθησία ενός απολογισµού της µέχρι
σήµερα παρουσίας της στα δηµόσια πράγµατα, ώστε να µπορούµε από εκεί και πέρα κρίνοντας το παρελθόν να ψηφίσουµε
ή να καταψηφίσουµε για το µέλλον, είναι, το λιγότερο, πρωτάκουστο. Πρέπει στην Κυβέρνηση Παπανδρέου από το 2009 µέχρι
σήµερα να καταγράψουµε ένα ιστορικό και να δούµε εάν η Κυβέρνηση Παπανδρέου δικαιούται την ψήφο εµπιστοσύνης της
Βουλής των Ελλήνων. Και ειδικά λόγω της κρισιµότητας της συγκεκριµένης συγκυρίας για το έθνος, πέρα από κόµµατα και παρατάξεις, τι έχει συµβεί από το 2009 µέχρι σήµερα;
Ξεκινάµε. Κατ’ αρχάς, υπήρχε µία δύσκολη δηµοσιονοµική κατάσταση. Αυτό το γνωρίζουµε όλοι και το αποδεχόµαστε όλοι.
Από το 2009 µέχρι τον Απρίλιο του 2010 έµεινε εντελώς άπραγη.
Το µόνο που παρήγε ως δραστηριότητα εκείνο το διάστηµα ήταν
αφενός µεν να συκοφαντεί τη χώρα στο εξωτερικό –θυµάστε τα
περί «Τιτανικού», τα περί «διεφθαρµένων Ελλήνων»- αφετέρου
δε στο εσωτερικό µε τη συνεχή προαναγγελία εξεταστικών επιτροπών να αποσταθεροποιεί και να απονοµιµοποιεί συνολικά το
πολιτικό σύστηµα της χώρας.
Έρχεται το 2010 και κάνει τη γνωστή συµφωνία του µνηµονίου,
η οποία ήρθε και προς κύρωση -µε όποιον τρόπο ήρθε- στη
Βουλή των Ελλήνων. Εκεί τι γίνεται; Είστε πεπεισµένοι ότι µε επιτυχία διαπραγµατεύτηκε η Κυβέρνηση Παπανδρέου τα πράγµατα; Η τωρινή κατάσταση δεν σας πείθει ότι υπήρχαν τεράστια
περιθώρια διαπραγµάτευσης τότε τα οποία δεν εξαντλήθηκαν;
Εν πάση περιπτώσει, καταλήξαµε, όπου καταλήξαµε.
Συνεχίζουµε. Επιστρέφει ο Πρωθυπουργός και τι κάνει; Αντί
να βγει στην ελληνική κοινωνία και να στηρίξει αυτά που αποφάσισε, συνυπέγραψε και έφερε και διά της κυβερνητικής πλειοψηφίας πέρασε από τη Βουλή των Ελλήνων, ακολουθεί µία
σχιζοφρενική πολιτική. Παριστάνει προς την ελληνική κοινωνία,
όχι ότι αυτά είναι µέτρα τα οποία λαµβάνονται επ’ ωφελεία της
ελληνικής κοινωνίας, του λαού και του τόπου, αλλά ότι είναι
άδικα και κακά µέτρα, τα οποία µας επιβάλλουν κάποιοι κακοί
ξένοι. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας φτάνει να δηλώσει
ότι, αν δεν ήταν Πρωθυπουργός, θα ήταν έξω στους δρόµους µε
τους διαδηλωτές.
Και σας ερωτώ: Είναι ποτέ δυνατόν, κάποιος µε αυτόν τον
τρόπο να υποστηρίξει, να εφαρµόσει και να επιτύχει πολιτική,
όταν ο ίδιος που πρώτα προσυπέγραψε και φρόντισε να ψηφιστεί, την αποδοµεί µε το να µην την στηρίζει, να την κατηγορεί
και να την καταγγέλλει; Φυσικό αποτέλεσµα αυτής της διαδικα-
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σίας, της συνέχισης του λάθους της συµφωνίας ήταν η πλήρης,
τραγική συνολική αποτυχία. Από την άλλη, συνεχίζει η ιστορία
των εξεταστικών επιτροπών, συνεχίζει η προσπάθεια κατασπίλωσης του συνόλου του πολιτικού κόσµου. Πού φτάσαµε; Φτάσαµε
εκεί που είµαστε σήµερα, να µην µπορεί ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας να σταθεί στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.
Και εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, πήραµε θέση σε αυτό. Ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας,
ο κ. Αντώνης Σαµαράς, µίλησε για ολέθριες συµπεριφορές. Αυτό
το οποίο πέτυχε ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνησή του όλο
αυτό το χρονικό διάστηµα είναι να απονοµιµοποιήσει πλήρως
κάθε µορφή εξουσίας, να απονοµιµοποιήσει πλήρως το πολιτικό
σύστηµα της χώρας.
Και ερχόµαστε τώρα, την έσχατη στιγµή και τι κάνουµε; Παρά
το Σύνταγµα –και θα εξηγήσω γιατί «παρά το Σύνταγµα»- σε µια
απέλπιδα προσπάθεια διαφυγής από το αδιέξοδο που ο ίδιος δηµιούργησε οδηγεί το πολιτικό σύστηµα, τον τόπο, το λαό, την
κοινωνία σε ένα διληµµατικό δηµοψήφισµα, το οποίο όχι απλώς
είναι άχρηστο, αλλά είναι και αντισυνταγµατικό. Το άρθρο 44.2
και στη δεύτερη παράγραφο και στην πρώτη παράγραφο δεν
επιτρέπει για δηµοσιονοµικούς λόγους προσφυγή σε δηµοψήφισµα. Σας παρακαλώ κοιτάξτε, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι του
ΠΑΣΟΚ, τα Πρακτικά της Βουλής του 1974 ως προς την παράγραφο α’ την οποία θα επικαλεστεί η Κυβέρνηση και δείτε την
αντισυνταγµατικότητα µέσα από το πνεύµα του συνταγµατικού
νοµοθέτη του 1974.
Αλλά, πέρα από αυτό, εξηγούµαι για να µην παρεξηγούµαι και
δεν θέλω να περάσω το χρόνο των επτά λεπτών. Δεν είναι µόνο
θέµα έλλειψης συνταγµατικής νοµιµοποίησης. Είναι έλλειψη συνολικά πολιτικής αντίληψης. Αυτήν τη στιγµή το πολιτικό σύστηµα και ο τόπος έχουν ανάγκη να αναβαπτιστούν στο µόνο
φορέα κάθε εξουσίας, στην ελληνική κοινωνία µε µια νέα λαϊκή
εντολή. Εάν θέλουµε να επιβιώσει η χώρα, και αυτό είναι το ζητούµενο σήµερα και αυτό είναι το κύριο, αγαπητοί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίως του ΠΑΣΟΚ, χρειαζόµαστε µια
Κυβέρνηση η οποία να µπορεί να συνοµιλήσει µε την ελληνική
κοινωνία και να απευθυνθεί στον ελληνικό λαό. Δυστυχώς για τον
τόπο, δυστυχώς για εσάς αυτήν τη στιγµή, αυτό, η παρούσα Κυβέρνηση µε κανέναν τρόπο δεν µπορεί να το πετύχει.
Γι’ αυτό ειλικρινά σας λέω: Εσείς, η κοινοβουλευτική οµάδα
του ΠΑΣΟΚ -απευθύνοµαι σε εσάς τώρα και να µου συγχωρείτε
το θάρρος να το πράξω- όταν εδώ ερχόντουσαν παράλογες υποθέσεις, προϊόντα εξεταστικών επιτροπών αµφιβόλου κύρους, είχατε αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και δεν επιτρέψατε την
κατασυκοφάντηση συγκεκριµένων ανθρώπων. Αυτήν τη φορά
έχετε τη µεγάλη δυνατότητα την Παρασκευή το βράδυ να λύσετε
µε την ψήφο σας συνολικά το πολιτικό ζήτηµα της χώρας. Δεν
είναι εύκολο, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω ειλικρινά. Αλλά
σας έλαχε η µοίρα να κληθείτε εσείς σε αυτήν την ιστορική
στιγµή. Γι’ αυτό από τη θέση µου ως Βουλευτής, όχι της Νέας
Δηµοκρατίας, αλλά του Ελληνικού Κοινοβουλίου και ως Έλληνας
πολίτης ειλικρινά, θερµά σας απευθύνω την παράκληση: Καταψηφίστε την Κυβέρνηση το βράδυ της Παρασκευής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Νικόλαο Δένδια, Βουλευτή Κερκύρας της Νέας Δηµοκρατίας.
Το λόγο τώρα έχει ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτης
Μπεγλίτης για δεκαοκτώ λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να µου επιτρέψετε
να αρχίσω την οµιλία µου σχολιάζοντας ορισµένα θέµατα, που
συνδέονται µε τη λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και
κυρίως παίρνοντας αφορµή από τη σηµερινή οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Σαµαρά, προς τους Βουλευτές του κόµµατός του.
Σήµερα ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας, αναφερόµενος
στις πρόσφατες τακτικές κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάµεις, µίλησε
για κοµµατικές καθαιρέσεις, για αποκεφαλισµούς της στρατιωτικής ηγεσίας, για βουτιές σε βάθος. Θα έλεγα -για να είµαι απολύτως δίκαιος- ότι ο λόγος του αυτός ήταν πολύ πιο
προσεκτικός, εάν συγκριθεί µε τη χθεσινή επίσηµη ανακοίνωση
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του αρµόδιου, για θέµατα άµυνας, της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Τζίµα. Στη χθεσινή ανακοίνωση µε έναν, να µου επιτρέψετε, να
πω παραληρηµατικό τρόπο ο εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας ασκούσε ουσιαστικά εκφοβισµό και στην Κυβέρνηση και
στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και βεβαίως στη νέα στρατιωτική ηγεσία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως αρµόδιος Υπουργός Εθνικής
Άµυνας οφείλω να σας ενηµερώσω για τις αποφάσεις µας που
συνδέονται µε εξαιρετικώς ευαίσθητα θέµατα της εθνικής άµυνας και της εν γένει λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάµεων.
Σε µερίδα του Τύπου εµφανίστηκαν δηλώσεις όλων των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης ότι άκαιρα, εκτάκτως, η Κυβέρνηση,
δια του αρµόδιου Υπουργού προχωρεί σε καθαιρέσεις, όταν καταρρέει ή όταν έχει καταρρεύσει.
Θέλω να διευκρινίσω στην Εθνική Αντιπροσωπεία ότι οι κρίσεις
αυτές, είναι τακτικές κρίσεις για την αλλαγή της στρατιωτικής
ηγεσίας. Δεν είχαν κανένα έκτακτο χαρακτήρα. Το αντίθετο: ήταν
σχεδιασµένες µε τρόπο διαφανή, συντεταγµένο και δηµοκρατικό,
µε σεβασµό στη δηµοκρατική νοµιµότητα, το Σύνταγµα και το
ισχύον νοµικό πλαίσιο.
Το γεγονός ότι την ίδια µέρα υπήρξαν κάποιες επιµέρους εξελίξεις, αυτό δεν ακυρώνει τις αποφάσεις της Κυβέρνησης και της
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. Δεν ακυρώνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη συνέχεια του κράτους και
τον αναγκαίο σεβασµό στους θεσµούς.
Παρόντων των συναδέλφων Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, να µου επιτρέψετε να θυµίσω ορισµένα πολύ πρόσφατα γεγονότα, γιατί η µνήµη δεν µπορεί να είναι ασθενής, πολύ
περισσότερο όταν δεν έχει µεσολαβήσει ούτε ένα δίχρονο από
τον Αύγουστο του 2009.
Τότε εκτάκτως –το υπογραµµίζω αυτό- η κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας, µε τον αρµόδιο συνάδελφό µου Υπουργό Εθνικής
Άµυνας κ. Μεϊµαράκη, προχωρεί, για πρώτη φορά στη µεταπολιτευτική περίοδο, σε αλλαγές και κρίσεις τον Αύγουστο -πρωτόγνωρο γεγονός και πρωτόγνωρη πολιτική πρωτοβουλία- χωρίς
καµµία επιχειρηµατολογία. Εµείς γνωρίζουµε τους λόγους. Για
λόγους όµως ευαισθησίας και σεβασµού στις Ένοπλες Δυνάµεις,
δεν θα τους πούµε σήµερα.
Ο κ. Σαµαράς ήταν τότε µέλος της Κυβέρνησης. Η κ. Μπακογιάννη, που «κόπτεται» σήµερα, µε ευαίσθητο, όπως η ίδια θεωρεί, τρόπο, για την ευταξία στις Ένοπλες Δυνάµεις και την
πολιτική ηθική, υπογραµµίζω ότι και αυτή επίσης, ήταν µέλος της
κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, ως Υπουργός Εξωτερικών.
Η κ. Μπακογιάννη προσυπέγραψε, ως µέλος του ΚΥΣΕΑ, αυτές
τις έκτακτες κρίσεις της στρατιωτικής ηγεσίας, κάτι που δηµιούργησε µεγάλη αναταραχή.
Ένα µήνα µετά, στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2009, το
ΠΑΣΟΚ, κερδίζοντας τις εκλογές, ανέλαβε τη διακυβέρνηση της
χώρας. Η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
µε αίσθηµα δηµοκρατικής και εθνικής ευθύνης, σεβάστηκε απολύτως τις επιλογές που έκανε η απελθούσα κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας.
Ξέρετε γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Γιατί δεν θεωρήσαµε -και κάναµε πολύ σωστά- τις επιλογές ως κοµµατικές επιλογές. Γιατί πιστεύαµε και συνεχίζουµε να πιστεύουµε, ότι στις
Ένοπλες Δυνάµεις δεν κρατάµε καταλόγους κοµµατικών προτιµήσεων ή εντάξεων, όχι γιατί δεν πρέπει τα στελέχη των Ενόπλων
Δυνάµεων να έχουν και πολιτικές προτιµήσεις και κοµµατικές εντάξεις. Είναι πολίτες, είναι ενεργά µέλη της ελληνικής κοινωνίας
και οφείλουν να έχουν τις απόψεις τους.
Όµως, ουδέποτε ρωτήσαµε πού ανήκει ο καθένας. Δεν µας ενδιέφερε και δεν το γνωρίζαµε. Αγκαλιάσαµε τη νέα στρατιωτική
ηγεσία και την περιβάλλαµε µε την απόλυτη εµπιστοσύνη µας.
Συνεργαστήκαµε µε εποικοδοµητικό τρόπο, για να λύσουµε τα
µεγάλα προβλήµατα των Ενόπλων Δυνάµεων και της εθνικής
άµυνας της χώρας, που είχαν σωρευτεί, δυστυχώς, για πολλά
χρόνια στον ευαίσθητο αυτό χώρο.
Θέλω, µε την ευκαιρία αυτή, να ευχαριστήσω την απελθούσα
στρατιωτική ηγεσία, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και τους Αρχηγούς των
τριών κλάδων για την πολύτιµη συµβολή τους, για το υψηλό ήθος
τους, για τις υψηλές επαγγελµατικές ικανότητές τους σε µια
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εξαιρετικά δύσκολη και επώδυνη συγκυρία, λόγω οικονοµικής
και κοινωνικής κρίσης. Οφείλω ως πολιτικός προϊστάµενος των
Ενόπλων Δυνάµεων να τους ευχαριστήσω και ανοιχτά, ενώπιον
της Εθνικής Αντιπροσωπείας.
Προχωρήσαµε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε βάση
το νόµο, γιατί κανονικά, µε βάση τη δηµοκρατική νοµιµότητα, θα
έπρεπε να κάνουµε κρίσεις τον Αύγουστο, αφού είχε συµπληρωθεί ο αναγκαίος χρόνος που προβλέπει ο νόµος. Δεν το έκανα
αυτό και θα σας πω γιατί δεν το έκανα. Και το λέω ανοιχτά. Δεν
το έκανα γιατί την περίοδο εκείνη είχε ήδη αρχίσει η ένταση, είχε
αρχίσει να δηµιουργείται ένα κλίµα κρίσης στη Νοτιοανατολική
Μεσόγειο -κι όσοι τα παρακολουθείτε γνωρίζετε πολύ καλά τι
λέω- και είχα την ευθύνη να διατηρήσω τη συνέχεια της στρατιωτικής ηγεσίας, για να υπερασπιστούµε τα εθνικά κυριαρχικά
δικαιώµατα και τα εθνικά συµφέροντα της χώρας. Κι όταν παρήλθε, όταν µειώθηκε, αµβλύνθηκε αυτή η ένταση, είχαµε την
υποχρέωση, για λόγους τάξης και για λόγους ανανέωσης της
ηγεσίας, για να ξεµπλοκαριστεί η επετηρίδα, να αλλάξουµε τη
στρατιωτική ηγεσία. Ούτε να καθαιρέσουµε, ούτε να «αποκεφαλίσουµε». Είναι ωραία από ρητορικής πλευράς ρήµατα, για να
εντυπωσιάσουν την ελληνική κοινωνία, αλλά δεν ανταποκρίνονται
στην πραγµατικότητα και κυρίως -να µου επιτρέψετε να πω- «δηλητηριάζουν» τις Ένοπλες Δυνάµεις και δηµιουργούν ένα κλίµα
αµφισβήτησης.
Ποια ήταν τα κριτήρια των επιλογών; Τα κριτήρια των επιλογών
ήταν αυστηρά αξιοκρατικά, µε βάση την αρχή της αξιοσύνης.
Γιατί –και πρέπει να το τονίσω αυτό- τα νέα στελέχη της ηγεσίας
των Ενόπλων Δυνάµεων έχουν βαθιά, µακρόχρονη, επιτελική και
επιχειρησιακή εµπειρία και γνώση. Έχουν επιτελέσει επί µακρόν
το καθήκον τους σε διεθνείς οργανισµούς, όπως είναι το ΝΑΤΟ
και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν συµµετάσχει στις διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές. Έχουν, σε κάθε περίπτωση, γνώση των µεγάλων εξελίξεων στο χώρο της άµυνας και των Ενόπλων Δυνάµεων.
Δεν ρωτήσαµε και δεν πρόκειται να ρωτήσουµε κανέναν πού
ανήκει και αν ανήκει κάπου. Αντίθετα, τους αγκαλιάσαµε µε την
εµπιστοσύνη µας, όπως και την απελθούσα ηγεσία, και θα συνεχίσουµε µαζί, η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία, να δίνουµε
έναν µεγάλο αγώνα για να κρατήσουµε ψηλά το αξιόµαχο των
Ενόπλων Δυνάµεων, για να κρατήσουµε ψηλά την επιχειρησιακή
ετοιµότητα και αποτελεσµατικότητα των Ενόπλων Δυνάµεων της
πατρίδας µας, για να διαχειριστούµε τη δύσκολη αυτή οικονοµική συγκυρία µε τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο, για να ξαναδώσουµε νόηµα και περιεχόµενο σ’ αυτή την ξεχασµένη στο
χώρο των Ενόπλων Δυνάµεων σχέση κόστους και οφέλους και
για να ξαναβρούµε τη χαµένη σύνδεση ανάµεσα στα χρήµατα
που δαπανά ο ελληνικός λαός από το υστέρηµά του και στην ανταποδοτικότητα µε όρους εθνικής άµυνας και εθνικής ασφάλειας.
Μου δίνεται σήµερα η ευκαιρία να διαβεβαιώσω, εκ µέρους
της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, τον ελληνικό λαό ότι ο κόπος του, τα χρήµατά του, το υστέρηµά του
δεν πάνε χαµένα. Συµβάλλουν καθηµερινά στο να κρατούµε αξιόµαχες τις Ένοπλες Δυνάµεις, γιατί έχουµε ανάγκη από ισχυρές
Ένοπλες Δυνάµεις σε µία περίοδο µεγάλων αλλαγών, µεγάλων
ανακατατάξεων, προκλήσεων, κινδύνων και απειλών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, σε µία περίοδο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που η
Τουρκία συνεχίζει να ασκεί την αναθεωρητική της πολιτική και να
δηµιουργεί κλίµα έντασης και απειλών κατά της Κυπριακής Δηµοκρατίας και κατά της χώρας µας, αµφισβητώντας εθνικά κυριαρχικά δικαιώµατα.
Γι’ αυτό ο ελληνικός λαός, το πολιτικό σύστηµα και η ελληνική
κοινωνία, έχουν ανάγκη από ισχυρές Ένοπλες Δυνάµεις. Γιατί τι
πιο παραγωγικό, τι πιο αναπτυξιακό από το αίσθηµα ασφάλειας
στον ελληνικό λαό; Ίσως να µην µπορεί να µετρηθεί µε οικονοµικούς όρους, αλλά όλοι γνωρίζουµε κι όλοι αντιλαµβανόµαστε
πόσο συµβάλλει το αίσθηµα ασφάλειας που παρέχουν οι Ένοπλες Δυνάµεις στην κοινωνική συνοχή, στην κοινωνική αλληλεγγύη, στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας µας.
Άρα, θέλουµε Ένοπλες Δυνάµεις που θα ανταποκρίνονται
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στην υψηλή τους αποστολή. Αλλά θέλουµε συγχρόνως, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, Ένοπλες Δυνάµεις που να κατανοούν την
εσωτερική συγκυρία, τη δύσκολη και επώδυνη αυτή οικονοµική
και κοινωνική συγκυρία να την αντιλαµβάνονται, να ενσωµατώνουν αυτή τη δύσκολη εµπειρία στην καθηµερινή λειτουργία. Θέλουµε Ένοπλες Δυνάµεις, συγχρόνως, που να συνδέονται µε τις
µεγάλες εξελίξεις, τις αλλαγές στο χώρο της εθνικής άµυνας και
ασφάλειας, όπως αυτές λαµβάνουν χώρα στις Ηνωµένες Πολιτείες, στο Ισραήλ, στην Τουρκία, στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ατλαντικής Συµµαχίας. Γιατί πράγµατι,
γίνεται µία επανάσταση υπηρεσιακή και θεσµική στο χώρο της
εθνικής άµυνας, παντού. Με αφορµή, θα έλεγα, ή µε αιτία την οικονοµική κρίση, όλοι επιχειρούν να δηµιουργήσουν Ένοπλες Δυνάµεις πολύ πιο συµπυκνωµένες, πολύ πιο συντεταγµένες, έτσι
ώστε, µε µικρότερο κόστος να έχουν τη µεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια.
Αυτές τις Ένοπλες Δυνάµεις θέλουµε για τον 21ο αιώνα, που
δεν θα δίνουν βάρος στην ποσότητα, αλλά στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναµικού ως παραγωγικού συντελεστή, ως συντελεστή ισχύος για τις Ένοπλες Δυνάµεις, στην ποιότητα εξοπλιστικών προγραµµάτων.
Δυστυχώς -κι όλοι το γνωρίζουµε για πάρα πολλά χρόνια κι
αυτό είναι µία πολιτική παθογένεια της µεταπολιτευτικής Ελλάδας- δώσαµε βάση στην ποσότητα, στους µεγάλους εξοπλισµούς, για να έρχονται σήµερα πολλές πολιτικές δυνάµεις και
µόλις επιχειρούµε να εκσυγχρονίσουµε, να ανασυγκροτήσουµε
τη δοµή διοίκησης, τη δοµή δυνάµεων, να µιλούν για προδοσία,
να µιλούν για επικυριαρχία της τρόικας πάνω στο Υπουργείο της
Εθνικής Άµυνας και στις Ένοπλες Δυνάµεις.
Πρέπει, επιτέλους, να ξαναβρούµε τη χαµένη εθνική µας αυτοπεποίθηση. Δεν έχουµε να φοβηθούµε τίποτα, από κανέναν.
Καµµία τρόικα δεν είναι στον σκληρό πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. Εµείς οι ίδιοι έχουµε
ανάγκη -όχι απλά ως Κυβέρνηση, ως πολιτικό σύστηµα, ως πολιτικά κόµµατα- να συµβάλλουµε στον εξορθολογισµό των αµυντικών δαπανών, ταυτόχρονα, διασφαλίζοντας το υψηλότερο
δυνατό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιµότητας και αποτελεσµατικότητας.
Αυτή είναι η καθηµερινή µας αγωνία µε το συνάδελφό µου στο
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, κ. Σπηλιόπουλο. Και αυτή είναι η
αγωνία, η δηµοκρατική θα έλεγα, η εθνική ευαισθησία, απέναντι
στην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάµεων.
Έρχεται, λοιπόν, η κ. Μπακογιάννη -µέχρι πριν δύο χρόνια,
µέλος της ηγεσίας της Νέας Δηµοκρατίας- και ζητά από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας να µην υπογράψει τα σχετικά προεδρικά
διατάγµατα διορισµού της νέας στρατιωτικής ηγεσίας, λίγο µετά
τη γνωστή πρόσκλησή της από τηλεοπτικό κανάλι προς τους συναδέλφους Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΠΑΣΟΚ, να ρίξουν την Κυβέρνηση και να ρίξουν τον Πρωθυπουργό. Ακολουθώντας τα βήµατα του πατέρα της, σε άλλους
τραγικούς ιστορικούς χρόνους, καλεί ουσιαστικά, σε δηµοκρατική εκτροπή. Το ίδιο και για τον ευαίσθητο χώρο των Ενόπλων
Δυνάµεων.
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Θα παρακαλούσα να µου δώσετε δύο λεπτά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την προηγούµενη εβδοµάδα
βίωσα, µαζί µε άλλους συναδέλφους µου Βουλευτές, στην Θεσσαλονίκη, µία τραγική εµπειρία.
Θέλω να τη µοιραστώ µαζί σας, γιατί πρέπει όλους να µας ανησυχεί η κατάσταση αυτή που δηµιουργείται, τα φαινόµενα του
πολιτικού και κοινωνικού εκφασισµού, τα φαινόµενα, θα έλεγα,
του πολιτικού και κοινωνικού χουλιγκανισµού που επικρατούν,
ευτυχώς σε ένα µειοψηφικό κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας.
Στη Θεσσαλονίκη, όπως και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας,
εάν δεν προσέξουµε, επωάζεται ένα σύγχρονο αυγό φιδιού και
έχουµε την ευθύνη όλες οι δηµοκρατικές πολιτικές δυνάµεις του
ελληνικού Κοινοβουλίου να ορθώσουµε ένα δηµοκρατικό ανάχωµα απέναντι σε αυτές τις ακραίες µειοψηφικές δυνάµεις.
(Στο σηµείο αυτό χτυπά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου ελάχιστο χρόνο ακόµη.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ο κύριος Πρόεδρος πρέπει να τα ακούσει καλά αυτά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καταλαβαίνετε ότι
αυτή τη στιγµή δεν µπορώ να µιλήσω εκ της θέσεως αυτής. Αν
ήµουν κάτω, θα έπαιρνα το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Κύριε Πρόεδρε, µε σεβασµό στην κοινοβουλευτική τάξη, θα σας
προστατεύσω. Όµως, αν ήσασταν κάτω, στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ,
θα µπορούσα να µιλήσω µε διαφορετικούς όρους. Σέβοµαι το
θεσµικό σας ρόλο και βεβαίως, δεν θα συνεχίσω επ’ αυτού.
Όµως, πρέπει να οµολογήσουµε όλοι ότι η εµπειρία αυτή ήταν
τραγική για τους δηµοκρατικούς θεσµούς και εσείς µε την εγνωσµένη –εγώ το αναγνωρίζω αυτό- δηµοκρατική ευαισθησία,
καθώς και όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, µε τους δηµοκρατικούς
αγώνες –που µπορεί να διαφωνούµε στρατηγικά µε πάρα πολλές
επιλογές σας, όµως εγώ δεν το αµφισβητώ αυτό- θα πρέπει να
συνειδητοποιήσετε επιτέλους πού µπορεί να οδηγήσουν τέτοια
φαινόµενα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα στις Κάννες της Γαλλίας δίνεται µια µεγάλη µάχη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, από
τον οποίο εσείς ζητάτε να παραιτηθεί ή να τον ανατρέψει η Κοινοβουλευτική Οµάδα, δίνει µια µεγάλη µάχη µε τους εταίρους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τους εταίρους της οµάδας των είκοσι βιοµηχανικών χωρών, όχι µόνο για την Ελλάδα, αλλά για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη σταθερότητα του ευρώ και της ευρωζώνης.
Πιστεύω ότι, πέρα από τις διαφορές µας, πέρα από τις συγκρούσεις µας, πέρα από τις σκοπιµότητές µας, οφείλουµε όλοι
να ευχηθούµε καλή επιτυχία στον Έλληνα Πρωθυπουργό, γιατί
ένα θετικό αποτέλεσµα, ένα δεύτερο θετικό αποτέλεσµα µετά
την απόφαση της Συνόδου Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου θα ενδυναµώσει την Ελλάδα, θα ενδυναµώσει τη συλλογική µας προοπτική, θα δηµιουργήσει νέες ευνοϊκές προϋποθέσεις για την
πατρίδα µας, όχι για την Κυβέρνησή µας, αλλά για τη χώρα µας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
Θα δηµιουργήσει νέες ευνοϊκές προϋποθέσεις, όχι απλά για
την Κυβέρνησή µας αλλά για το συλλογικό µας µέλλον, για το
µέλλον της νέας γενιάς.
Γι’ αυτό το λόγο, λάβαµε αυτή την πολιτική πρωτοβουλία, να
πάµε στην δηµοκρατική διαδικασία του δηµοψηφίσµατος, να συζητήσουµε ανοιχτά, ελεύθερα, δηµοκρατικά. Γίνονται µεγάλες
αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φοβάµαι ότι θα βρεθούµε
και πάλι στο περιθώριο και δε θα γνωρίζουµε ποιοι είναι οι συσχετισµοί που θα διαµορφωθούν.
Πρέπει να είµαστε παρόντες σε αυτή τη στρατηγική συζήτηση
που ανοίγει για την αναθεώρηση της Συνθήκης της Λισαβόνας.
Να, µια ευκαιρία για όλα τα κόµµατα, για τα κόµµατα του φιλοευρωπαϊκού προσανατολισµού, ακόµα για τα κόµµατα που αµφισβητούν την ευρωπαϊκή ένταξη της χώρας, να συζητήσουµε
και να ανταλλάξουµε απόψεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απευθύνοµαι στους συναδέλφους µου, απευθύνοµαι στους συναγωνιστές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ για να πω ότι η ψήφος εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνησή µας µπορεί να αποτελέσει –και θα αποτελέσειένα ανάχωµα στην πολιτική ρευστότητα, µπορεί να αποτελέσει
ένα δηµοκρατικό ανάχωµα απέναντι στην πολύπλευρη κρίση,
που διέρχεται ο τόπος και βιώνει ο ελληνικός λαός. Να κλείσουµε
τα αυτιά µας στις πολιτικές...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ ολοκληρώστε!
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω.
Πρέπει να κλείσουµε τα αυτιά µας στις εξωθεσµικές σειρήνες...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Να κλείσουµε τα αυτιά
µας, να κλείσουµε όµως και το χρόνο. Δεν γίνεται έτσι. Σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω.
Πρέπει να κλείσουµε τα αυτιά µας στις εξωθεσµικές σειρήνες
και να δώσουµε ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση, για να
µπορέσουµε από την εποµένη, από την Παρασκευή, να παλέψουµε µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ολοκληρώσουµε τη διαπραγµάτευση και να ανοίξουµε µία νέα ελπιδοφόρα προοπτική
για τον τόπο.
Αισθάνοµαι υπερήφανος για την Κοινοβουλευτική Οµάδα και
τους αγώνες της ...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κλείστε. Σας παρακαλώ
µην ξαναρχίζετε άλλη πρόταση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Πιστεύω ότι και σήµερα θα σταθεί και πάλι στο ύψος των αναγκών
και των περιστάσεων. Είµαι υπερήφανος για την Κοινοβουλευτική µας Οµάδα και αυτό θα επιβεβαιωθεί στη ψηφοφορία της
Παρασκευής.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Επισηµαίνω πάλι ότι
πρέπει να τηρούνται οι χρόνοι. Το λέω και προς τα µέλη της Κυβέρνησης.
Σας παρακαλώ, δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν είναι δυνατόν!
Έχουν εγγραφεί τόσοι συνάδελφοι. Στα δεκαοκτώ λεπτά έχετε
χίλιες οκτακόσιες λέξεις. Μπορείτε να αναπτύξετε όλα τα επιχειρήµατά σας. Βέβαια, η τήρηση του χρόνου αφορά και όλους
τους άλλους οµιλητές, από απόψεως σεβασµού προς αυτούς
που θα ακολουθήσουν.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης, για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Μία παρέµβαση θέλω να κάνω, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα µε προσοχή την οµιλία –απολογία, θα έλεγα- του αξιοτίµου Υπουργού Εθνικής Άµυνας. Δεν µπορεί να είναι επαρκής
δικαιολογία ότι αυτό το οποίο εσείς κάνατε εχθές, το έκανε η Νέα
Δηµοκρατία πριν από δύο χρόνια και άρα καλώς έγινε. Νοµίζω
πως όλοι αντιλαµβάνονται ότι έχουν θιχτεί οι αξιωµατικοί των
Ενόπλων Δυνάµεων και όχι µόνο η ηγεσία.
Εάν θέλετε, υπήρξαν και διάφορα άλλα παρατράγουδα: κάποιες διαρροές ότι δήθεν ο Στρατός έχει µία ανησυχία και κάτι
άλλα πράγµατα, σε σηµείο που αυτά να υιοθετηθούν ή να αποτελέσουν σκέψη στο δελτίο ειδήσεων µεγάλου καναλιού, που
ήταν µια πάρα πολύ ωραία πλατφόρµα, για να υπάρξει την άλλη
ηµέρα το άλλοθι αυτού το οποίο έγινε.
Δεν ξέρω πόσο σοφό είναι, κύριε Υπουργέ, να κόβονται µονοµιάς και οι τέσσερις Αρχηγοί. Πιστεύω πάντα, στο management,
αν θέλετε, βαυαριστί: κόβεις δύο, αφήνεις δύο παλιούς για να
µπορέσουν να υπάρξουν όλα εκείνα τα στοιχεία της όσµωσης,
που είναι απαραίτητα. Εσείς αποφασίσατε την πλήρη καρατόµηση όλων των Αρχηγών.
Θέλω να πιστεύω ότι αυτό δεν θα έχει συνέπειες. Ζούµε µία
πολύ ρευστή περίοδο. Σας θυµίζω ότι οσάκις σε αυτή τη χώρα
υπήρχε ρευστή περίοδος – το Σεπτέµβριο του 1955, το 1964 µε
την Κύπρο, το 1974 εδώ µε εκείνη την αλήστου µνήµης κυβέρνηση, το 1996 µε την κατάσταση του Παπανδρέου στο Ωνάσειοκάποιοι χρησιµοποίησαν αυτή την κατάσταση για να δηµιουργήσουν τετελεσµένα γεγονότα. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα υπάρξουν ανάλογες σκέψεις και πρακτικές τώρα και να µας βρουν
κάπως απροετοίµαστους.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι δεν ήταν καθόλου κοµψό τις τελευταίες
δέκα ηµέρες να έρχονται οι Αρχηγοί µε τους φακέλους να συνεργαστούν και εσείς να βρίσκετε κάποιες προφάσεις για να µην
τους βλέπετε. Αντιλαµβάνοµαι ότι είχατε λίγες ερινύες γι’ αυτό

1095

το οποίο πηγαίνατε να κάνετε. Πηγαίνετε να το πείτε στους Αρχηγούς. Εµείς δεν ήµασταν παρόντες. Εκείνοι όµως, το λένε. Και
δεν το λέει ένας, το λένε και οι τέσσερις.
Όσον αφορά την ένταση που υπήρξε πριν, εγώ δεν θα χρησιµοποιήσω τις ίδιες φράσεις για τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη, ούτε το «άχρηστος», ούτε το «ανίκανος». Αρκεί να πεις
το όνοµά του: Παπουτσής! Αυτό περικλείει περισσότερα αυτών
των οποίων ελέχθησαν.
Θα πρέπει κάποτε µέσα σε αυτή την Αίθουσα να παύσουµε να
αναζητούµε δαίµονες για να καλύψουµε τα ανοµήµατα. Δεν το
καταλαβαίνω αυτό. Κάθε φορά που στριµώχνεται ο Πρωθυπουργός, αµέσως τα φερέφωνα τα οποία διαθέτει λένε ότι υπάρχουν
δαίµονες, υπάρχουν συµφέροντα, υπάρχουν εκδότες. Το ζήσαµε
αυτό το παραµύθι πάρα πολλές φορές. Δεν µπορεί να γίνεται
κάθε φορά!
Ποια είναι αυτά τα συµφέροντα που «κυνηγάνε» το ΠΑΣΟΚ,
«κυνηγάνε» τον Παπανδρέου; Βεβαίως δεν µπορεί να είναι ο
Μπόµπολας ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, έχει ένα ζύγι και στο
«ΕΘΝΟΣ» και στην «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» και όπου αλλού µπορεί να είναι.
Δεν µπορείτε ευκόλως, λοιπόν, να ρίχνετε τη λάσπη στον ανεµιστήρα και όποιον πιάσει.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη,
κύριε Υπουργέ. Πράγµατι, ο Πρωθυπουργός είναι πάνω. Θα γυρίσει µε µώλωπες. Αρκεί οι µώλωπες όµως, να αφορούν τον ίδιο
και όχι το Έθνος, το οποίο αντιπροσωπεύει σήµερα. Λέω µόνο
γι’ αυτή την απόφαση που ελήφθη ελαφρά τη καρδία, χωρίς τη
σύµφωνη γνώµη της Κοινοβουλευτικής Οµάδας, χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του Υπουργικού Συµβουλίου, που συνεδριάζατε επί
οκτώ ώρες: ρεκόρ το οποίο δεν είχατε κάνει ποτέ, λόγω ασυµφωνίας!
Εάν, όµως, το παράδειγµα του Πρωθυπουργού το ακολουθήσει µία ή δύο ή τρεις από τις δεκαέξι χώρες, τι θα γίνει; Εάν, λοιπόν, πει η χώρα που πληρώνει «δηµοψήφισµα για να τα δώσουµε», τι θα συµβεί, κύριε Υπουργέ, σε ένα ενδεχόµενο «όχι»; Καταστρέφεται η Ελλάδα, καταστρέφεται η ευρωπαϊκή πορεία της
Ελλάδος, καταστρέφεται ό,τι χτίστηκε σε αυτό τον τόπο όλα
αυτά τα χρόνια.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι δεν βλάπτει λίγη περίσκεψη, την οποία,
δυστυχώς, κάτω από το κράτος του πανικού που διακατέχει
όλους σας, δεν διαθέτετε.
Άρα, νοµίζω ότι η ευθύνη των συναδέλφων Βουλευτών του
ΠΑΣΟΚ είναι τεράστια. Εγώ χαιρετίζω εκείνες τις ήρεµες φωνές,
τις φωνές που λένε να πάµε σε ένα σχήµα εθνικής κυβερνήσεως,
για «να περάσουµε τον κάβο» και µετά να πάµε σε εκλογές. Εγώ
χαιρετίζω αυτούς τους ανθρώπους. Αυτούς, όµως, που χαιρετίζουµε εµείς, τους -θέλω να πιστεύω- εχέφρονες και σώφρονες,
εσείς τους κατηγορείτε ότι εντάσσονται µέσα σε συµφέροντα.
Όχι, εντάσσονται σε µία ζωντανή, ευθεία και εθνική συνείδηση,
που διαθέτουν αυτοί οι Βουλευτές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο Υπουργός Εθνικής
Άµυνας κ. Μπεγλίτης έχει το λόγο για µία σύντοµη παρέµβαση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Κύριε Πρόεδρε, ο αξιότιµος Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συνασπισµού, ο κ. Καρατζαφέρης…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Από εκεί είναι ο Συνασπισµός, κύριε
Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συναγερµού ήθελε να
πει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ο
Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού έθεσε τέσσερα
ζητήµατα. Θα τα απαντήσω, ένα προς ένα.
Το πρώτο αναφέρεται στις πρόσφατες τακτικές κρίσεις των
Ενόπλων Δυνάµεων. Σήµερα η διαδικασία είναι για την ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση και πιστεύω ότι όλες οι πολιτικές
δυνάµεις µε την ευκαιρία αυτή έχουµε την ευθύνη και το χρέος
να δώσουµε µία ανυστερόβουλη ψήφο εµπιστοσύνης στις Ένοπλες Δυνάµεις, χωρίς πολιτικές σκοπιµότητες, αφήνοντας τις
Ένοπλες Δυνάµεις εκτός του καθηµερινού πεδίου αντιπαράθεσης, µικροπολιτικής και σκοπιµοτήτων.
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Δεν είχα καµµία ανάγκη, κύριε Πρόεδρε, να απολογηθώ.
Όφειλα, όµως, να απαντήσω σε µία σειρά σχολίων και δηλώσεων
των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, ανάµεσα στα οποία και το
δικό σας κόµµα. Να δώσω τα πραγµατικά περιστατικά, να δώσω
τη µεγάλη διαφορά που διέκρινε την κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Σας είπα ότι όπως αγκαλιάσαµε, όπως εµπιστευτήκαµε την απελθούσα ηγεσία των
Ενόπλων Δυνάµεων, αυτό κάνουµε και σήµερα. Μην αξιοποιείτε
το χώρο αυτό για τη δηµιουργία εντυπώσεων, για την αναπαραγωγή ενός λόγου ρητορικού. Νοµίζω ότι έχουµε τόσα άλλα θέµατα όπου µπορούµε να τον χρησιµοποιήσουµε, αλλά όχι σε
αυτό το χώρο.
Ποιος σας είπε, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν υπήρχε συνεργασία;
Όχι απλώς συνεργασία υπήρχε, αλλά υπήρχε στον απόλυτο
βαθµό. Σας το λέω αυτό και ρωτήστε τους. Βρισκόµαστε όλοι
στον ίδιο χώρο, κινούµαστε όλοι στον ίδιο χώρο, γνωριζόµαστε
µεταξύ µας, για να µπορούν να σας ενηµερώσουν ποιο ήταν το
επίπεδο της συνεργασίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου
µε τη στρατιωτική ηγεσία αυτά τα δύο χρόνια.
Μιλήσατε -και θα ήθελα να ήσαστε πιο προσεκτικός- µε
αφορµή κάποιο κανάλι που αναπαρήγαγε παραπληροφόρηση
διεθνών µέσων ενηµέρωσης, σε σχέση µε κινδύνους πραξικοπήµατος στην Ελλάδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να είµαστε σοβαροί. Πιστεύω
ότι αυτό πρέπει «να το κόψουµε µαχαίρι». Όλη αυτή την παραπληροφόρηση που έρχεται από το εξωτερικό και αναπαράγεται
στη χώρα µας, πρέπει να την αποκρούσουµε συλλογικά, µε αίσθηµα εθνικής ευθύνης, να µη γίνουµε µέρος ενός παιγνίου που
παίζεται σήµερα στην Ευρώπη. Όπως χθες παιζόταν για τα εξοπλιστικά προγράµµατα, µεταξύ γαλλικών και γερµανικών εφηµερίδων, έτσι σήµερα παίζεται τάχα για ενδεχόµενους κινδύνους
πραξικοπήµατος στην Ελλάδα.
Πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, επειδή συνεννοούµαστε, ότι δεν θα
κάνατε αυτό το λάθος. Εγώ θεωρώ ότι είναι τελειωµένο αυτό και
δεν θέλω να απαντήσω.
Δεύτερον, µιλήσαµε προηγουµένως, εν τη απουσία σας, για
την απαράδεκτη πραγµατικά –και πρέπει να το πω- παρέµβαση
του µέλους της Κοινοβουλευτικής σας Οµάδας, του κ. Γεωργιάδη. Δεν έχουµε συνηθίσει –και κυρίως οι νεότεροι συνάδελφοι
κοινοβουλευτικοί- σε ένα τέτοιο επίπεδο. Και το λέω αυτό, όχι
γιατί αφορά ένα συνάδελφο και φίλο, τον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη, τον κ. Παπουτσή, ο οποίος σε συνεργασία µε όλα τα
µέλη της Κυβέρνησης κάνει µια πολύ σοβαρή προσπάθεια σε
έναν εξαιρετικά ευαίσθητο χώρο, σε περιόδους κοινωνικής έκρηξης και γενικότερων κοινωνικών συγκρούσεων.
Δεν πρόκειται, κύριε Πρόεδρε –και θέλω να σας διαβεβαιώσω
γι’ αυτό, γιατί είναι πολιτική µας, είναι κυβερνητική πολιτική- να
δηµιουργήσουµε ένα αστυνοµικό κράτος στο όνοµα της τάξης
και της ασφάλειας. Όχι γιατί δεν πρέπει να προστατεύσουµε τα
ατοµικά δικαιώµατα, το δικαίωµα στην ασφάλεια, που είναι εξίσου σηµαντικό µε το δικαίωµα της ελευθερίας, αλλά γιατί δεν θα
γλιστρήσουµε στις επικίνδυνες εκείνες ατραπούς ενός αυταρχισµού. Πολλοί θα ζήλευαν αν έβλεπαν την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
να εµφανίζει ένα αυταρχικό πρόσωπο.
Άρα, νοµίζω ότι το θέµα έληξε, αποσύροντας ο κ. Γεωργιάδης
ορισµένες από τις αξιολογικές του κρίσεις και δεν θέλω να επεκταθώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ωραία. Ολοκληρώστε,
κύριε Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Να
µην απαντήσω, κύριε Πρόεδρε, στα άλλα δύο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Να απαντήσετε, αλλά
σας παρακαλώ, κύριε Μπεγλίτη, επιγραµµατικά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Οι απαντήσεις πρέπει
να δίνονται επιγραµµατικά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Ναι, αλλά να µην αφήσουµε αναπάντητα ερωτήµατα ...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Αναµφισβήτητα, σύντοµες παρεµβάσεις πρέπει να γίνονται. Έχετε µία ανοχή ενός λε-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πτού, ενάµισι, δύο λεπτών. Έχουµε φθάσει στο πέµπτο λεπτό.
Παρακαλώ, επιγραµµατικά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Ωραία. Θα είµαι σύντοµος.
Τρίτον, αναφέρθηκε ο κύριος Πρόεδρος στον Πρωθυπουργό
και στον αγώνα που δίνει στις Κάννες. Θα ήθελα η ευχή σας να
ήταν πιο γενναιόδωρη, κύριε Πρόεδρε, γιατί ο αγώνας δεν γίνεται για την Κυβέρνηση. Ο αγώνας γίνεται για τον ελληνικό λαό,
για το µέλλον τούτου του τόπου. Λοιπόν, σε δύσκολες συνθήκες,
κάτω από σκληρούς συσχετισµούς δύναµης, σε ένα πλαίσιο που
θα το χαρακτήριζα πολλές φορές και εχθρικό, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Παπανδρέου δίνει µια µάχη. Ας είµαστε τουλάχιστον µια φορά, ακόµα και κατά τη διάρκεια της συζήτησης
ψήφου εµπιστοσύνης, γενναιόδωροι απέναντι στους πολιτικούς
µας αντιπάλους.
Τελειώνω µε την έκκληση που κάνετε, για µια ακόµα φορά,
στους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Σε αυτό θα αναφερθεί και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος. Φοβάµαι, κύριε Πρόεδρε, ότι
τις τελευταίες ηµέρες ακούσαµε πολλές σειρήνες. Έχω την αίσθηση ότι εσείς δεν συµφωνείτε µε αυτές.
Μην δηµιουργείτε, όµως και εσείς ένα τέτοιο ανάλογο κλίµα,
καλώντας τους Βουλευτές να ρίξουν την Κυβέρνηση. Θέλετε –
και να το πούµε καθαρά- δηµοκρατική εκτροπή; Θέλετε πολιτική
ανωµαλία; Θέλετε υπονόµευση της δηµοκρατικής οµαλότητας;
Να πούµε, αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ καθαρά, ποιοι είναι εκείνοι
που θέλουν να ρίξουν την Κυβέρνηση. Σας έπιασε ο πόνος ξαφνικά και οι αγάπες για τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Αρκετά
έχουµε υποφέρει δύο χρόνια, ως Κοινοβουλευτική Οµάδα, για
να σηκώσουµε στις πλάτες µας το βάρος της χώρας, το βάρος
της προοπτικής της και του µέλλοντός της, το βάρος της εθνικής
σωτηρίας. Μην παίζετε, λοιπόν, µε τους θεσµούς και µην παίζετε
µε την Κοινοβουλευτική µας Οµάδα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό, κύριε Πρωτόπαπα.
Έχει ζητήσει ο κ. Καρατζαφέρης, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΛΑΟΣ, το λόγο. Θα τον ακούσετε και
αυτόν.
Ένα δίλεπτο φαντάζοµαι θα χρειαστείτε, κύριε Καρατζαφέρη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Ας µιλήσει ο κ. Πρωτόπαπας. Θα δώσουµε
συνολική απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Όχι, έδωσα σε εσάς το
λόγο. Ας τοποθετηθεί µετά ο κ. Πρωτόπαπας. Ένα δίλεπτο αρκεί
για την παρέµβασή σας αυτή τώρα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Ναι, φτάνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ορίστε, κύριε Πρόεδρε,
έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι όλοι έχουµε τη
συναίσθηση της ευθύνης. Πολύ φοβούµαι ότι µερικές φορές ξεφεύγετε λίγο του µέτρου και θέλουµε να το προσέξετε. Τουλάχιστον ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας πρέπει να έχει τη νηφαλιότητα, που του επιβάλλει ο θεσµικός του ρόλος.
Είπατε για τη µάχη που δίνει ο Πρωθυπουργός. Βεβαίως, η
δουλειά του είναι. Θέλω, όµως, να σας θυµίσω ότι όταν µας φέρατε το 21% κούρεµα, φωνάζατε «ζήτω». Τώρα φωνάζετε «ζήτω»
στο 50%. Και αν αύριο της Μέρκελ της τη δώσει και πει 65%, θα
φωνάζετε «ζήτω» και στο 65%.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Βάλατε την Κοινοβουλευτική σας Οµάδα να ψηφίσει τον Ιούλιο
για το 21% και πριν ακόµα στεγνώσει η φωνή τους, που έλεγε
«ναι», τους φέρνετε το 50% του κουρέµατος.
Πρώτη φορά βλέπω µία Κυβέρνηση να µην έχει δικό της πρόγραµµα και στόχο, αλλά να άγεται και να φέρεται από τα συµφέροντα µίας πλουσίας κυρίας της Ευρώπης, η οποία δεν έχει κανένα θεσµικό ρόλο! Άρα, θα έλεγα να είστε λίγο πιο προσεκτικός!
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Όσον αφορά την Κοινοβουλευτική σας Οµάδα, είναι δικός σας
λογαριασµός το τι θα κάνετε και πώς θα τους πείσετε! Εάν τους
πείσετε την Παρασκευή και δεν τους πείσετε την ηµέρα που θα
έρθει η υπόθεση του δηµοψηφίσµατος, αυτό αφορά εσάς.
Όµως, εγώ ξέρω ότι υπήρξε γενναιότητα εκ µέρους του ΠΑΣΟΚ.
Σε κάποιες περιπτώσεις δε, επανήλθε το Όρος Αιγάλεω του 480
π.Χ., καθώς «οι δε γυναίκες γεγόνασι άνδρες»! Υπήρξαν τέσσερις
γυναίκες εχθές, δηλαδή η κ. Αποστολάκη, η κ. Κεφαλίδου, η κ.
Καϊλή και η κ. Βάσω Παπανδρέου!
Εποµένως, το τι κάνετε εσείς, αυτό αφορά εσάς! Όµως, εµείς,
ως παρατηρητές των δικών σας θεµάτων, αλλά και ως υπεύθυνοι
για την τύχη της χώρας, έχουµε τη θεσµική υποχρέωση να
ασκούµε κριτική! Εσείς, λοιπόν, αυτό δεν µας το επιτρέπετε είτε
γιατί δεν το θέλετε είτε γιατί σας ενοχλεί! Ατυχήσατε, κύριε
Υπουργέ! Εµείς θα φωνάζουµε και θα τα λέµε!
Χαιρόµαστε, µάλιστα, που σ’ αυτό το µήκος κύµατος, υπάρχει
µία ευρύτερη αντιµετώπιση από την Αντιπολίτευση, την οποία θα
τη βρείτε µπροστά σας και τώρα και την ηµέρα των εκλογών, την
οποία δεν θα την αποφύγετε! Ό,τι και να κάνετε, εκλογές θα γίνουν, γιατί το δηµοψήφισµα είναι µία κάλπικη αντιµετώπιση της
λαϊκής εντολής! Εκλογές θα γίνουν, γιατί ο κόσµος έχει αντιληφθεί ότι αυτή η Κυβέρνηση είναι παράλυτη! Δεν µπορεί να προσφέρει τίποτα στον τόπο!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Δεν προσφέρει τίποτα στις ανάγκες που έχει σήµερα η Ελλάδα, εκεί που την καταντήσατε, εκεί που τη φέρατε, αποκλειστικά µε δική σας ευθύνη!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Χρήστος Πρωτόπαπας.
Κύριε Πρωτόπαπα, θέλετε το λόγο για µία τρίλεπτη παρέµβαση;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ούτε καν, κύριε Πρόεδρε. Ένα
λεπτό θα ήθελα µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Εντάξει, θα σας δώσω
τρία λεπτά, γιατί αυτό το «ούτε καν» το ακούω πολλές φορές,
αλλά τελικώς δεν ισχύει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, όπως ξέρετε, εγώ
είµαι ιδιαίτερα συνεπής στο λόγο µου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ωραία! Ορίστε, τότε,
κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι τα κυβερνητικά ζητήµατα τα κάλυψε, κατά τον πλέον σωστό και απόλυτα τεκµηριωµένο τρόπο, ο αρµόδιος Υπουργός.
Όµως, πήρα το λόγο, γιατί θέλω να πω στον αξιότιµο Πρόεδρο
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού ότι και οι άνδρες και οι γυναίκες Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ξέρουν πάρα πολύ καλά τι ευθύνη
έχουν αναλάβει απέναντι στον ελληνικό λαό! Ξέρουν πολύ καλά
πώς θα φέρουν εις πέρας αυτήν την ευθύνη τους! Γνωρίζουν
πολύ καλά τι σταυρό µαρτυρίου σηκώνουν όλον αυτόν τον καιρό,
αλλά και το ότι φέρουν ακόµα και τις ευθύνες άλλων στην Αίθουσα, οι οποίοι σιωπούν και κρύβονται όλο αυτό το διάστηµα!
Γι’ αυτό και δεν δέχονται υποδείξεις από κανέναν, ούτε από τον
κύριο Πρόεδρο ούτε από τους άλλους, οι οποίοι έσπευσαν αυτές
τις µέρες δήθεν να τους υποδείξουν τι πρέπει να κάνουν!
Ξέρουµε πολύ καλά τι θα κάνουµε, κύριε Πρόεδρε! Γι’ αυτό το
λόγο θα δώσουµε την ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση την
Παρασκευή το βράδυ, για να συνεχίσει τη δουλειά της προς όφελος των Ελλήνων πολιτών, του ελληνικού λαού! Υποδείξεις δεν
δεχόµαστε από κανέναν!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Πράγµατι, ο κ. Πρωτόπαπας ήταν πάρα πολύ σύντοµος και περιεκτικός.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Εµµανουήλ Κεφαλογιάννης έχει ζητήσει το λόγο για µία σύντοµη
τρίλεπτη παρέµβαση.
Ορίστε, κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα είναι πολύ σύντοµη η
παρέµβασή µου, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, η 26η Οκτωβρίου, δυστυχώς, θα καταγραφεί
στη σύγχρονη ελληνική ιστορία ως η ηµεροµηνία της ελεγχόµε-
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νης πτώχευσης της Ελλάδας. Θα καταγραφεί µε τα πιο µελανά
χρώµατα, όπως ανάλογες ηµεροµηνίες της εποχής του προ-προηγούµενου αιώνα, όπως αυτή του «Δυστυχώς, επτωχεύσαµεν»
του Χαρίλαου Τρικούπη, αλλά και του 1932 την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου.
Ζήτησα να πάρω το λόγο –είναι παρών ο Υπουργός Εθνικής
Άµυνας, ο οποίος µίλησε στη Βουλή- διότι, δυστυχώς, µετά από
κάθε οικονοµική περιπέτεια, ακολουθεί και µία πολιτική ή εθνική
περιπέτεια! Το µεγάλο δάνειο του «Δυστυχώς, επτωχεύσαµεν»
του Χαρίλαου Τρικούπη, που ακολούθησε το 1898 –γιατί τότε
υπεγράφη- τη µεγάλη εθνική περιπέτεια της Μελούνας του 1897
και τα περισσότερα χρήµατα που πήγαν ως αποζηµιώσεις για την
Τουρκία λόγω αυτής της περιπέτειας, είναι η ιστορική µας αναφορά.
Και γι’ αυτό προκαλεί έκπληξη όταν µία κυβέρνηση καταθέτει
αίτηση για ψήφο εµπιστοσύνης, όπως έκανε ο κύριος Πρωθυπουργός, την ίδια µέρα. Μη γνωρίζοντας κάτω από τις συνθήκες
αν θα πάρει αυτήν την ψήφο εµπιστοσύνης, αλλάζει όλη τη στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και κατεβαίνει
στην ιεραρχία σε κάποια Σώµατα, αποστρατεύοντας µέχρι και
οχτώ υποναυάρχους και αντιναυάρχους και σε πολλά άλλα Σώµατα των Ενόπλων Δυνάµεων. Αυτό είναι το µεγάλο πρόβληµα.
Εάν, λοιπόν, είχε συναίσθηση ευθύνης αυτή η Κυβέρνηση κι
αναγνώριση κινδύνου, θα έπρεπε, τουλάχιστον τηρώντας µία δεοντολογία και λογική, να αφήσει αυτές τις κρίσεις για µετά.
Παίρνω ακόµα το λόγο, κύριε Πρόεδρε, διότι τρία λάθη σε
τόσες λίγες µέρες είναι πολλά. Όλη αυτή η κριτική δεν γίνεται
στον Υπουργό Εθνικής Αµύνης, διότι δεν µπορούσε να προχωρήσει σε µία τέτοια πολιτική, αν δεν είχε άµεση εντολή από τον
Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός πρέπει να εξηγήσει στη Βουλή
γιατί έκανε αυτήν την πολιτική.
Αναφέροµαι, κύριε Πρόεδρε, πρώτον στη δυνατότητα που
έδωσε ο κύριος Υπουργός να παρακάµπτεται η ιεραρχία, µε
πρωτοφανή εγκύκλιο για τα στρατιωτικά χρονικά, όχι µόνο της
Ελλάδας, αλλά και παγκοσµίως. Να αναφέρονται δηλαδή σε στελέχη και συµβούλους του στο γραφείο, προς τα στελέχη του
ΠΑΣΟΚ –γιατί αναγκαστικά όποιος κι αν είναι, στελέχη του κόµµατός του θα έχει- παρακάµπτοντας την ιεραρχία.
Πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι αυτές οι κρίσεις έχουν και οικονοµικό περιεχόµενο. Κάτι θα ζητήσατε από τους στρατηγούς και
σας το αρνήθηκαν. Κι αυτό δεν µπορεί να είναι ο φόβος σας, βέβαια, για δικτατορία και συµφωνώ απόλυτα µαζί σας σε αυτό που
είπατε, έχετε απόλυτο δίκιο. Αν δεν κινδυνεύει από κάτι τέτοιο η
Ελλάδα σήµερα και η δηµοκρατία είναι χάρις στον ελληνικό λαό
και στις βάσεις που έβαζε στο δηµοκρατικό µας πολίτευµα ο
Κωνσταντίνος Καραµανλής. Όµως θα τους ζητήσατε κάτι οικονοµικό, να κλείσουν για παράδειγµα στρατόπεδα και απ’ αυτό εισπράξατε µία άρνηση.
Επίσης, πρέπει να είστε πιο προσεκτικός. Εµένα µου είστε
προσωπικά πολύ συµπαθής και το ξέρετε, αλλά δεν µπορεί σε
όλον τον κόσµο να υπάρχουν εικόνες όπου τα ΜΑΤ, δηλαδή τα
Σώµατα Ασφαλείας να βρίσκονται πίσω από την είσοδο, πίσω
από τα κάγκελα, πίσω από τον προστατευτικό κλοιό του Υπουργείου Εθνικής Αµύνης, για να προστατεύσουν, ποιους, από ποιους; Τους εν ενεργεία, από τους αποστράτους; Και µάλιστα, µην
τηρώντας τη δεοντολογία, να τους κατηγορείτε ότι έχουν συγκεκριµένη πολιτική ταυτότητα.
Εγώ, κύριε Πρόεδρε, αυτά ήθελα να πω. Πιστεύω ότι πρέπει ο
Υπουργός Εθνικής Αµύνης να είναι νηφάλιος, που είναι ένας νηφάλιος άνθρωπος κι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος, αλλά δυστυχώς πρέπει να εισηγείται και στον Πρωθυπουργό και να αντιδρά
σε λάθος επιλογές. Διότι σ’ αυτό που έγινε µε την καρατόµηση,
ειδικά σ’ αυτήν την κρίσιµη ώρα που διακυβεύονται πολλά θέµατα στο εθνικό µας επίπεδο, θα έπρεπε ο Υπουργός Εθνικής
Αµύνης να πει στον Πρωθυπουργό ένα ηχηρό «όχι», γι’ αυτήν την
πολιτική που δηµιουργεί ανασφάλεια, όχι µόνο στα Σώµατα
Ασφαλείας, αλλά και στον ελληνικό λαό.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ζητήσει ο
Υπουργός Εθνικής Άµυνας, κ. Παναγιώτης Μπεγλίτης, για µία
σύντοµη παρέµβαση.
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Μετά από την παρέµβαση αυτή –αυτό δεν αφορά µόνο εσάς,
αλλά όλους στην Αίθουσα- ολοκληρώνουµε αυτόν το διάλογο γι’
αυτά τα θέµατα, για να προχωρήσουµε στον κατάλογο. Έχουν
εγγραφεί εκατόν ενενήντα δύο συνάδελφοι και περιµένουν όλοι
να µιλήσουν.
Κύριε Μπεγλίτη, έχετε το λόγο, αυστηρά µέσα στο τρίλεπτο,
σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πίστευα ότι τα θέµατα των Ενόπλων Δυνάµεων δεν θα αποτελούσαν αντικείµενο κοµµατικής αντιδικίας ή διαφόρων πολιτικών
ή µικροπολιτικών σκοπιµοτήτων. Για όλα αυτά τα ζητήµατα, τα
περισσότερα τουλάχιστον από αυτά, έχω επανειληµµένως απαντήσει στον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο και βεβαίως στον αξιότιµο
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας.
Μου προκαλεί εντύπωση η εµµονή του να επανέρχεται ο ίδιος
σ’ αυτά τα θέµατα. Θα απαντήσω όµως, µε βάση το χρόνο που
µου δίνεται, στα θέµατα ένα προς ένα.
Ξεκινώ, λοιπόν, µε την ιστορική του αναφορά στη Μελούνα το
1897 στην ήττα στον πόλεµο µε την Τουρκία. Πρέπει να θυµίσω,
όµως, στον αξιότιµο κύριο συνάδελφο ότι της Μελούνας είχε
προηγηθεί µία µακρά περίοδος εθνικής τύφλωσης, µία µακρά περίοδος λαϊκισµού και ισοπέδωσης των πάντων, µία µακρά περίοδος µικροπολιτικών συγκρούσεων.
Αυτές οι συγκρούσεις εξασθένησαν το εθνικό µέτωπο και την
εθνική συνοχή της χώρας και άφησαν να αναπτυχθούν οι πιο
ακραίες λαϊκιστικές φωνές από την τότε συντηρητική παράταξη.
Του «δυστυχώς επτωχεύσαµεν» είχε προηγηθεί όλο αυτό το ιστορικό, πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό κλίµα.
Καλώ τον αξιότιµο κύριο συνάδελφο, να διαβάσει τα ιστορικά
βιβλία της εποχής, µεταξύ των οποίων είναι το εξαιρετικό βιβλίο
ενός σύγχρονου Έλληνα ιστορικού και καθηγητή του Παντείου
Πανεπιστηµίου Γιάννη Γιαννουλόπουλου, «Η εθνική µας τύφλωση», για να του απαντήσει, καλύτερα από οποιονδήποτε
άλλο, για εκείνη την περίοδο.
Άρα, µην επαναλαµβανόµαστε µε τρόπο µικροπολιτικό. Μην
ανατρέχουµε σε δραµατικά ιστορικά γεγονότα, που τραυµάτισαν
και µίκρυναν τη χώρα, για να βρούµε επιχειρηµατολογία στη σηµερινή µας αντιπαράθεση.
Κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε, απάντησα, όταν δεν ήσασταν στην αίθουσα, σε όλα τα θέµατα που αφορούν τις κρίσεις.
Οι κρίσεις ήταν τακτικές. Ο σχεδιασµός να γίνουν οι κρίσεις ήταν
εδώ και πολύ καιρό, όπως είχα ενηµερώσει τη στρατιωτική ηγεσία, µετά την παρέλευση της περιόδου έντασης στην περιοχή
µας. Ήταν απόλυτα καθαρή και διαφανής η διαδικασία.
Το γεγονός ότι η 1η Νοεµβρίου συνέπεσε µε ένα άλλο ατυχές,
για µένα, πολιτικό γεγονός δεν σηµαίνει ότι η Κυβέρνηση είχε καταρρεύσει, όπως έσπευσε να δηλώσει στην ανακοίνωσή του ο
εκπρόσωπός σας κ. Τζίµας. Θεωρούσε ότι η Κυβέρνηση είχε ήδη
καταρρεύσει, ότι δεν είχαµε τη δηµοκρατική νοµιµοποίηση ή την
αρχή της δεδηλωµένης. Από πότε δεν υπάρχει η αρχή της συνέχειας του κράτους; Από πότε δεν υπάρχει η αρχή του σεβασµού
των δηµοκρατικών θεσµών; Έπαψε να λειτουργεί το κράτος;
Έπαψαν να λειτουργούν οι θεσµοί; Εδώ ένα µήνα πριν από τις
εκλογές αλλάξατε τη στρατιωτική ηγεσία και θέλετε να µου πείτε
ότι δεν είχαµε το δικαίωµα, δεν είχαµε τη νοµιµοποίηση; Είναι
εδώ ο κ. Μεϊµαράκης και µπορεί να απαντήσει γι’ αυτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Αν έχετε τη δεδηλωµένη, τότε
γιατί ζητάτε ψήφο εµπιστοσύνης;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Βεβαίως, και την έχουµε. Και αριθµητικά και ουσιαστικά και δηµοκρατικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Μεϊµαράκη, πετάγεστε από το βάθος, χωρίς να ζητήσετε το λόγο. Διακόπτετε
εκτός Κανονισµού!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε. Ερώτηση έκανα. Δεν έχω το δικαίωµα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Όχι, δεν έχετε το δικαίωµα τώρα να διακόπτετε και να φωνάζετε από τα πολύ ορεινά.
Είναι ατυχής η παρέµβασή σας και η κριτική σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κρατήσουµε, όπως ζήτησα –έκανα έκκληση- όλοι, τις Ένοπλες
Δυνάµεις εκτός της πολιτικής και κοµµατικής αντιπαράθεσης και
ας δώσουµε όλοι µαζί ψήφο εµπιστοσύνης.
Ο κ. Κεφαλογιάννης θυµήθηκε µια παλιά ιστορία, την οποία
φροντίζει ένα µεγάλο κανάλι κάθε βράδυ να υπενθυµίζει στους
τηλεθεατές, για τη δηµοκρατική διαβούλευση ως διαδικασία που
καθιερώσαµε στις Ένοπλες Δυνάµεις. Πρόκειται για ένα θεσµό
που υπάρχει, εδώ και πενήντα-εξήντα χρόνια, στις Ένοπλες Δυνάµεις και στα Υπουργεία Εθνικής Άµυνας όλων των χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, χωρίς να θιγεί το αξιόµαχο,
χωρίς να θιγεί η ιεραρχία ή χωρίς να πληγεί η πειθαρχία των Ενόπλων Δυνάµεων.
Αντίθετα, πρόκειται για ένα βαθιά δηµοκρατικό θεσµό, που
υπερασπίζεται, αναδεικνύει και ενισχύει την προσωπικότητα του
κάθε στελέχους του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, ένστολου ή
πολιτικού προσωπικού.
Δεν είναι κέντρο χαφιεδισµού, όπως είχατε υπονοήσει στο
πρόσφατο παρελθόν. Είναι µια λειτουργία βαθιά δηµοκρατική,
ανοικτή, διαβουλευτική. Νοµίζω ότι είναι έννοιες που πρέπει και
εσείς να τις ενσωµατώσετε στην αντίληψή σας, παρά τη συντηρητική προσέγγιση που µόλις άκουσα να έχετε για τις Ένοπλες
Δυνάµεις. Βλέπω, για µια ακόµη φορά, µια αντίδραση που µας
πάει στο παρελθόν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ολοκληρώστε, κύριε
Μπεγλίτη, σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Κεφαλογιάννη, δεν βολεύει ούτε το κόµµα σας, ως ένα
µεγάλο φιλελεύθερο, συντηρητικό κόµµα, να γυρίσει πίσω, να
επικαλείται έναν ιστορικό αταβισµό της συντηρητικής παράταξης
γύρω από τις Ένοπλες Δυνάµεις. Να σταµατήσουµε το σύνδροµο του «Στρατηγέ, ιδού ο στρατός!».
Ο στρατός, οι Ένοπλες Δυνάµεις ανήκουν στον ελληνικό λαό.
Είναι Έλληνες, ένστολοι πολίτες. Τους σεβόµαστε και τους υπερασπιζόµαστε και δεν είναι αντικείµενο αντιπαράθεσης είτε στα
κανάλια είτε εδώ στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Και αυτό είναι µια
δηµοκρατική έκκληση που κάνω σε όλους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ορίστε, κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε το λόγο. Σας παρακαλώ όµως για ένα λεπτό. Πρέπει να σεβαστούµε τους Βουλευτές που περιµένουν να µιλήσουν.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Ελπίζω να µην έχει καµµία προσωπική αιχµή στο πρόσωπό µου
η παρατήρηση του κυρίου Υπουργού για τα κανάλια. Γιατί σίγουρα δεν θα ανεχτώ -όπως ανέχτηκαν ενδεχοµένως κάποιοι
άλλοι συνάδελφοι από το ίδιο σας το κόµµα- αιχµές από κυβερνητικά στελέχη. Άλλωστε είναι γνωστό σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι
µαζί µε πολλούς άλλους συναδέλφους και µε τον Απόστολο Κακλαµάνη, έχουµε σηκώσει πολύ ψηλά τη σηµαία εναντίον της
ιδιωτικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης.
Εάν θεωρείτε ατυχή τα γεγονότα της 1ης Νοεµβρίου, δηλαδή
το δηµοψήφισµα, αυτό λύστε το µε το ΠΑΣΟΚ και την Κοινοβουλευτική του Οµάδα. Όµως, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εσείς καταθέτοντας την πρόταση για ψήφο εµπιστοσύνης -ενεργοποιώντας συγκεκριµένα άρθρα του Κανονισµού και του Συντάγµατος ο Πρόεδρος της Βουλής- είστε ουσιαστικά µια υπηρεσιακή
Κυβέρνηση µέχρι την Παρασκευή. Πώς, λοιπόν, κάνετε κρίσεις;
Αυτό είναι το θέµα, κύριε Υπουργέ. Άρα, είναι ατυχής η διαδικασία αυτή.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα που αναφέρατε, εµείς θα σας πούµε
κάτι που λένε οι Αριστεροί. Εµείς µιλάµε µε γνώµονα το εθνικό
συµφέρον. Εσείς που έχετε κάποιους παλιούς στην παράταξή
σας, θα πρέπει να θυµάστε τη ρήση: όταν σας δείχνουν το φεγγάρι, µη βλέπετε το δάκτυλο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Κύριε Πρόεδρε, το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Όχι, κύριε Υπουργέ.
Παρακολουθούν οι Βουλευτές, παρακολουθεί ολόκληρος ο ελ-
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ληνικός λαός και όλοι βγάζουν τα συµπεράσµατα για το πώς τοποθετούµεθα, τι λέµε κ.λπ. Να είστε σίγουρος γι’ αυτό. Οι πολίτες παρακολουθούν τις συνεδριάσεις µας και είµαι σίγουρος ότι
βγάζουν τα συµπεράσµατά τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να θέσω µια πρόταση
στην κρίση σας. Ξέρω ότι ίσως να µην αρέσει πάρα πολύ, αλλά
µε τους εγγεγραµµένους να µιλήσουν εκατόν ενενήντα δύο συναδέλφους, δεν θα έχουµε τη δυνατότητα να τοποθετηθούν όλοι
αν δεν προχωρήσουµε σε µια µικρή θυσία χρόνου. Θα πρότεινα,
λοιπόν, για τους οµιλητές τα έξι λεπτά αντί των επτά λεπτών. Για
τους κυρίους Υπουργούς θα είµαστε ακόµη πιο αυστηροί σε ό,τι
αφορά την τήρηση του χρόνου. Αυτό δεν αφορά µόνο εµένα,
αλλά και τους συναδέλφους µου στο Προεδρείο.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς, το Σώµα συµφώνησε.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης, Βουλευτής της
Νέας Δηµοκρατίας, για έξι λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Κάρολος Μαρξ κάποτε παρατήρησε ότι η ιστορία επαναλαµβάνεται, την πρώτη φορά σαν
τραγωδία και τη δεύτερη σαν φάρσα. Έτσι και η ιστορία του
ΠΑΣΟΚ.
Στα πρώτα τους βήµατα οι άνθρωποι που σήµερα µας κυβερνάνε, υπήρξαν οι άνθρωποι του «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο». Ήταν οι άνθρωποι που πολέµησαν τον εθνικό πατριωτικό
προσανατολισµό της οριστικής ενσωµάτωσης της Ελλάδας
στους θεσµούς της δύσης. Μας ήθελαν µετεώρους, µεταξύ
δύσης και ανατολής, στο περιθώριο των αδεσµεύτων. Κι αν είχε
περάσει η άφρων πολιτική τους, δεν θα ήµασταν καν σήµερα
µέλη της Ενωµένης Ευρώπης.
Έτσι ξεκίνησαν, έτσι έγραψαν την ιστορία τους. Την πρώτη
φορά όταν εµφανίστηκαν έγραψαν την ιστορία τους σαν παραλίγο τραγωδία. Γιατί θα ήταν τραγωδία η Ελλάδα να µην είχε ενταχθεί στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα. Μια
τραγωδία που ευτυχώς απώθησαν δυο παράγοντες: Ο ένας ήταν
η επιµονή της µεγάλης πολιτικής προσωπικότητας του Κωνσταντίνου Καραµανλή στην επιβολή της ορθής εθνικής πατριωτικής
πολιτικής της ενσωµάτωσης της Ελλάδας στου ευρωπαϊκούς θεσµούς. Ο δεύτερος ήταν ο ρεαλισµός του Ανδρέα Παπανδρέου
που ρητορικά µεν προέβαλε την εκτός της δύσεως πορεία της
Ελλάδας ως δυνατή εναλλακτική, πλην όµως στην πράξη ουδέποτε επιχείρησε να εφαρµόσει κάτι τόσο παράλογο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ)
Τι θα είχε άραγε συµβεί αν ο Ανδρέας Παπανδρέου εφήρµοζε
στην πράξη αυτό που περίσσευε στα λόγια; Τι θα είχε συµβεί εάν
µε την εκλογή του ως Πρωθυπουργού έθετε σε δηµοψήφισµα
την παραµονή της Ελλάδας σε ΕΟΚ και ΝΑΤΟ;
Όλοι ξέρουν τι θα είχε συµβεί σε µια εποχή ελλείψεως πολιτικής νηφαλιότητας, όπως εκείνη. Προερχόµενοι από την εµπειρία
της επτάχρονης δικτατορίας οι Έλληνες θα είχαν πει «όχι». Ευτυχώς που δεν φτάσαµε εκεί. Ευτυχώς που το απέτρεψαν ο πατριωτισµός του Κωνσταντίνου Καραµανλή και ο ρεαλισµός του
Ανδρέα Παπανδρέου.
Έτσι, λοιπόν, ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ. Την πρώτη φορά όταν εµφανίστηκε έγραψε την ιστορία του σαν παρ’ ολίγον τραγωδία.
Και σήµερα, τώρα που το κόµµα αυτό και οι σηµερινοί µοιραίοι
πολιτικοί διαχειριστές του έχουν αµφότεροι πολιτικά τελειώσει,
επιχειρούν να ξαναγράψουν την ιστορία. Αυτή τη φορά ορθά κατά το λεγόµενο του Μαρξ- ως φάρσα.
Και σήµερα δεν υπάρχει ένας Ανδρέας Παπανδρέου να σταµατήσει τους άφρονες από το να συµπαρασύρουν µαζί τους ολόκληρη τη χώρα. Σήµερα ατυχώς οι µοιραίοι άνθρωποι που µας
κυβερνούν επέλεξαν να καταστήσουν την ευρωπαϊκή θέση της
χώρας αντικείµενο ενός εκβιαστικού διλήµµατος και µιας ρητορικής ερώτησης µε την οποία νοµίζουν ότι θα πειθαναγκάσουν
τον ελληνικό λαό να συνεργήσει στην καταστροφική για την
πραγµατική οικονοµία αλλά και την κοινωνική συνοχή πολιτική
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τους.
Αυτό που επιδιώκουν, τώρα που απέτυχε παταγωδώς η πολιτική τους, είναι να καταστήσουν συνένοχο τον ελληνικό λαό.
Όµως ο ελληνικός λαός ουδεµία ευθύνη φέρει για την άφρονα
και καταστροφική αυτή πολιτική. Και όχι απλώς δε θα καταστεί
συνένοχος, απαλλάσσοντάς τους από τις ευθύνες τους, αλλά µε
τις επιλογές του θα επιβάλει αυτό που σήµερα σύσσωµος απαιτεί. Να αποδοθούν ευθύνες για όσα έγιναν και για όλα όσα υπέµεινε. Ευθύνες που είναι πλέον πολύ αργά, όσα τερτίπια και αν
επινοήσετε, να αποφύγετε και οι οποίες στο ακέραιο σας περιµένουν.
Υπό τις συνθήκες αυτές η παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην
παρούσα Κυβέρνηση αποτελεί και αυτή φάρσα. Ποιους και πώς
να τους εµπιστευθείς; Οι άνθρωποι αυτοί δεν ηγούνται και είναι
ανίκανοι να κυβερνήσουν. Απλώς εξαντλούν τη δηµιουργικότητά
τους για να µας καταστήσουν όλους συνενόχους στα εγκληµατικά τους λάθη. Για φανταστείτε το φαιδρό του πράγµατος. Αν
εµείς που ζητάµε βοήθεια από τους Ευρωπαίους κάνουµε δηµοψήφισµα για να πάρουµε τη βοήθεια, δεν είναι πολύ πιο εύλογο
να κάνουν και οι Ευρωπαίοι δηµοψήφισµα για να µας δώσουν τη
βοήθεια; Και τι θα συνέβαινε άραγε αν γινόταν ένα τέτοιο δηµοψήφισµα σε χώρες όπως η Γερµανία ή η Ολλανδία; Αλλά οι
χώρες αυτές έχουν ηγεσίες που µάχονται για τα συµφέροντα του
λαού τους και γνωρίζουν ότι η ευθύνη των ηγεσιών είναι να παίρνουν αποφάσεις και όχι να εκβιάζουν το λαό και να αποπειρώνται
να τον καταστήσουν όµηρο και συνένοχό τους.
Ψήφο, λοιπόν, εµπιστοσύνης. Γιατί; Για να µειώσουν περαιτέρω µισθούς και συντάξεις; Για να ακυρώσουν και άλλα εργασιακά δικαιώµατα; Για να κοροϊδεύουν για τρίτο συνεχόµενο έτος
για ιδιωτικοποιήσεις που µονίµως δεν κάνουν και εµποδίζουν από
την πίσω πόρτα; Για να φτιάξουν και άλλους δηµοσίους φορείς
για να στεγάζουν τους κοµµατικούς στρατούς και τις παρατρεχάµενες συντεχνίες; Για να συκοφαντήσουν ακόµα περισσότερο
τον ελληνικό λαό, τους δηµοσίους υπαλλήλους ως συλλήβδην
τεµπέληδες, τους ελεύθερους επαγγελµατίες ως συλλήβδην φοροφυγάδες, τους επιχειρηµατίες ως συλλήβδην αεριτζήδες και
να στρέψουν τον έναν εναντίον του άλλου για να καλύψουν στο
βωµό του λαϊκισµού και του ταξικού µίσους την αποτυχηµένη πολιτική τους; Για να συνεχιστεί το φορολογικό πογκρόµ; Για να
δηµευθεί πλήρως η ακίνητη περιουσία και µε νέα χαράτσια; Για
να µην επανέλθει ποτέ η ρευστότητα στις τράπεζες ή για να κάνουµε δηµοψηφίσµατα τραγέλαφους για να µη δώσουµε όπως
µας αξίζει λόγο για όσα κάναµε.
Αν θέλετε όλα τα παραπάνω, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, ιδού η Ρόδος,
ιδού και το πήδηµα. Δώστε ψήφο εµπιστοσύνης. Γίνετε ακόµα
περισσότερο συνένοχοι µε την ηγετική σας οµάδα µε τους µοιραίους ανθρώπους που µας κυβερνούν. Αυτή σίγουρα είναι η µια
επιλογή σας και σίγουρα δελεαστική. Και πράγµατι ο δρόµος της
Αρετής –κατά τον Αίσωπο- είναι δύσκολος και τραχύς.
Έχετε όµως και άλλη επιλογή. Να µην συνεργήσετε στον εκβιασµό. Να σεβαστείτε τη διάχυτη λαϊκή βούληση µε την οποία
τελείτε σε προφανή δυσαρµονία. Να αποτρέψετε τη χρεοκοπία
της χώρας και την έξοδό µας από την καρδιά της Ευρώπης που
θα σηµάνουν εθνική καταστροφή. Διέξοδος από την εθνική κρίση
δεν είναι η παραµονή στην εξουσία µιας µοιραίας για τον τόπο
κυβέρνησης, µιας κυβέρνησης που αποσαθρώνει την πραγµατική
οικονοµία και διαρρηγνύει την κοινωνική συνοχή.
Το είπα πολύ πρόσφατα στη Βουλή και δυστυχώς υπήρξα προφητικός και θα το ξαναπώ. Ζούµε το τέλος µιας εποχής. Πολύ
σύντοµα οι µοιραίοι άνθρωποι που µας κυβερνούν θα αποτελούν
ανθρώπους του χθες. Θα µείνει φυσικά η ζηµιά που έκαναν στην
πραγµατική οικονοµία και την κοινωνική συνοχή και φυσικά οι ευθύνες τους, τις οποίες και µόνο προσπαθούν να αποσείσουν µε
τις σηµερινές τραγελαφικές τους ενέργειες.
Δική µας ευθύνη δεν είναι να συµπαρασταθούµε σε εκείνους
που όφειλαν να γνωρίζουν τι πράττουν και ότι όπως έστρωσαν
τελικά έτσι θα κοιµηθούν. Ευθύνη δική µας είναι να περισώσουµε
ό,τι ακόµα έχει αποµείνει όρθιο στην οικονοµία και στην κοινωνία
αυτής της χώρας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Με την έννοια αυτή υφίσταται πλέον για όλους µας µια και
µόνη δυνάµενη να δικαιωθεί πολιτικά και ιστορικά επιλογή: να
καταψηφίσουµε τη µοιραία αυτή Κυβέρνηση που τελεί σε προφανή και οδυνηρή δυσαρµονία µε αυτό που επιθυµεί και έχει
ανάγκη ο ελληνικός λαός και η χώρα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Καραγκούνη. Ιδιαιτέρως τον ευχαριστούµε γιατί ήταν εντός των
ορίων του χρόνου.
Καλείται ο κ. Σπυρίδων Βούγιας, Βουλευτής Θεσσαλονίκης
του ΠΑΣΟΚ, να λάβει το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ: Ήµουν εκατοστός πέµπτος και
τώρα εκατοστός ογδοηκοστός πέµπτος. Μας έβαλαν όλους τους
ανεξάρτητους µαζί στο τέλος για να µη µιλήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Παπαχρήστο, θα
ρυθµιστεί. Θα παρεντίθενται Ανεξάρτητοι κάθε δέκα, κάθε δεκαπέντε.
Ορίστε, κύριε Βούγια, έχετε το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΓΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σε έξι λεπτά, κύριοι συνάδελφοι, θα µιλήσω από τη σκοπιά
ενός Βουλευτή που, όπως και οι υπόλοιποι εκατόν εβδοµήντα
που είναι γραµµένοι στον κατάλογο, που όπως και οι τριακόσιοι
της Βουλής, αντιµετωπίζει καθηµερινά την επαφή µε τον κόσµο
και τα µεγάλα του προβλήµατα.
Θέλω να µιλήσουµε και να συνεχίσουµε να µιλούµε µε νηφαλιότητα, γιατί δουλεύουµε πολιτικά και ζούµε µέσα σε ένα κλίµα
γενικευµένου λαϊκισµού και δηµαγωγίας, γενικευµένου παραλογισµού, γενικής απαξίωσης της πολιτικής ζωής του τόπου και του
συνόλου των πολιτικών, χωρίς διάκριση και, βέβαια, µέσα σε ένα
γενικευµένο κλίµα απειλών και βίας το οποίο δεν µας αφήνει να
εκφραστούµε ελεύθερα.
Και µιλώ ως Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ όχι γιατί φοβάµαι και ενοχλούµαι από τέτοιου είδους αντιδράσεις -είµαι µεγάλος σε ηλικία
κι έχω ζήσει και την περίοδο της δικτατορίας και δεν µασάµε από
τέτοιου είδους απειλές και συµπτώµατα βίας- αλλά επειδή ακριβώς πιστεύω πως αλλοιώνεται το ζήτηµα της πολιτικής ισονοµίας
σε σχέση µε την πολιτική δουλειά µας.
Οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κυρίως, που σήκωσαν στους ώµους
τους το βάρος µιας µεγάλης εθνικής ευθύνης τον τελευταίο ενάµιση χρόνο, στην ουσία δεν επιτρέπεται σήµερα να πλησιάσουν
τους χώρους δουλειάς και τις οργανώσεις τους, να πάνε στα καφενεία και στους δρόµους, να περπατήσουν στις γειτονιές και
να µιλήσουν µε τον κόσµο. Αυτό αλλοιώνει στην ουσία το πολιτικό τους δικαίωµα να επικοινωνήσουν ισότιµα µε τους άλλους
συναδέλφους τους. Και σε αυτό οφείλεται εν πολλοίς και το
πρώτο δηµοσκοπικό αρνητικό αποτέλεσµα το οποίο υπάρχει.
Διεκδικούµε τη δυνατότητα να εκφράσουµε ελεύθερα την
άποψή µας και να επικοινωνήσουµε µε τον κόσµο. Έχουµε αναλάβει τις ευθύνες µας και φέραµε τη χώρα, µετά το µνηµόνιο, το
µεσοπρόθεσµο και το πολυνοµοσχέδιο, βασισµένη στις µεγάλες
θυσίες και την κατανόηση του ελληνικού λαού, στην καινούργια
συµφωνία που είναι θετική. Και γι’ αυτή, όµως, δεν ακούστηκε
κανένας θετικός λόγος.
Εδώ υπάρχει η µεγάλη πολιτική υποκρισία και η διγλωσσία, ο
λαϊκισµός και η δηµαγωγία κυρίως της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και των καναλιών που το βράδυ κατηγορούν το ΠΑΣΟΚ για
αναποτελεσµατικότητα και καθυστερήσεις και το πρωί ακριβώς
για το αντίθετο, δηλαδή για κοινωνική αναλγησία.
Θυµάµαι τον πατέρα µου που έλεγε ένα δίστιχο από κάποιο
θεατρικό έργο γι’ αυτούς που δεν λένε ειλικρινά τη γνώµη τους,
που τα θέλουν όλα δικά τους, µονά – ζυγά, που πολιτικά υποκρίνονται και µιλούν µε δύο διαφορετικούς τρόπους. «Στον πόλεµο
να πάτε να πολεµήσουµε, ή όλοι να πεθάνετε ή να νικήσουµε»
έλεγαν αυτοί οι επιτήδειοι, οι οποίοι στην ουσία πολιτικά έβαζαν
το ΠΑΣΟΚ µπροστά, ενώ κατά βάθος συµφωνούσαν µε τα περισσότερα ζητήµατα, απολαµβάνοντας την πολιτική φθορά του που
ως καιόµενη βάτος στα πολύ δύσκολα ζητήµατα για τα οποία
πήρε αποφάσεις για να σώσει τη χώρα εφθείρετο αναγκαστικά,
αναλαµβάνοντας για πρώτη φορά το πολιτικό κόστος.
Τόσα χρόνια ζητούσε όλη η ελληνική κοινωνία ένα κόµµα που
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να µη λογαριάζει το πολιτικό κόστος. Και τώρα που το κόµµα
αυτό υπάρχει, δεν υπάρχει καµµία θετική στήριξη από πουθενά:
Από το σύνολο της κοινωνίας, από την τηλεοπτική µας δηµοκρατία, έτσι όπως λειτουργεί, από το πολιτικό σύστηµα, καµµιά φορά
και από το ίδιο το κόµµα που δεν λειτούργησε, αν θέλετε, συναδελφικά και άφησε τον καθένα από εµάς ξεχωριστά στο ύψος
των πιέσεων το οποίο δέχεται στην πόλη του.
Αυτά, όµως, έχουν µείνει πίσω.
Βρισκόµαστε αυτήν τη στιγµή µπροστά σε µια µεγάλης σηµασίας εθνική συµφωνία που δίνει διέξοδο. Διότι µε σκληρές διαπραγµατεύσεις και βασισµένος πάνω στις θυσίες του ελληνικού
λαού ο Πρωθυπουργός έφερε για κύρωση στην ελληνική κοινωνία µία συµφωνία η οποία στην ουσία µειώνει σε βιώσιµο επίπεδο
το ελληνικό χρέος και µας αφήνει εµάς να λειτουργήσουµε µόνοι
µας σε σχέση µε τα δηµοσιονοµικά µας, να απλώνουµε τα πόδια
µας µέχρι εκεί που φτάνει η κουβέρτα για να τα καλύψει και –
γιατί, βεβαίως, τα ιδανικά δεν στηρίζονται σε δανεικά- να αρχίσουµε από του χρόνου να έχουµε πρωτογενή πλεονάσµατα,
ώστε να µη χρειαστεί να γίνει ξανά το «κούρεµα». Διότι ίσως η
λέξη «κούρεµα» να παραπέµπει σε ένα χρέος το οποίο µεγαλώνει
ξανά.
Το χρέος δεν πρέπει να µεγαλώσει ξανά, πρέπει να παραµείνει
σε βιώσιµα επίπεδα.
Είχαµε πολλές επιλογές και θέσαµε µέσα σ’ αυτό το γενικευµένο κλίµα στον Πρωθυπουργό την ανάγκη να αναλάβει πολιτικές πρωτοβουλίες για να µπορέσουµε να αποκαταστήσουµε την
απόσταση, που υπάρχει ανάµεσα στο λαϊκό αίσθηµα και στις
αποφάσεις µας, που προέκυψε από αυτό το γενικό κλίµα αυτοαπαξίωσης και αποµόνωσης του κόµµατος µας µ’ αυτόν τον άδικο
τρόπο που περιέγραψα στην αρχή.
Οι πολιτικές πρωτοβουλίες είναι µετρηµένες στα δάχτυλα. Η
πρώτη, που τη συζητήσαµε και µεταξύ µας, ήταν η απόφασή µας
να περάσουµε από τη Βουλή µε αυξηµένη πλειοψηφία την κύρωση αυτής της σύµβασης. Είναι βέβαιο πως και εδώ θα µιλούσαν για εκβιασµό και εδώ δεν θα υπήρχε η στήριξη αυτή ώστε
να διευρύνουµε και να ενισχύσουµε την πολιτική νοµιµοποίηση.
Το άλλο θα ήταν οι κυβερνήσεις εθνικής σωτηρίας, εθνικής συνεργασίας, εθνικής ενότητας. Το άκουσα και από πολλούς συναδέλφους και θα ήταν µια πολύ καλή εκδοχή αν µπορούσε να είναι
ρεαλιστική. Ο κ. Σαµαράς, όµως, το απέκλεισε διότι στις επανειληµµένες προτάσεις του Πρωθυπουργού και του ΠΑΣΟΚ δεν δέχτηκε, αλλά ούτε και η αριστερά θα µπορούσε να συµµετάσχει
σε τέτοιου είδους πολιτικές συµφωνίες. Άλλωστε µια συµφωνία
κορυφής από πάνω δεν θα αποκαθιστούσε την απαραίτητη πολιτική νοµιµοποίηση που χρειάζεται αυτή η Κυβέρνηση για αποφάσεις που και χρονικά και σε βάθος και ουσία ξεπερνούν τα
όρια της δικής της κοινοβουλευτικής θητείας.
Εποµένως, σε σύγκριση: εκλογές ή δηµοψήφισµα, σωστά επιλέγεται το δηµοψήφισµα γιατί το δηµοψήφισµα είναι µια ήπια πολιτική διαδικασία, η οποία δεν στερεί από καµµία κυβέρνηση τη
δυνατότητα να συνεχίζει να παίρνει αποφάσεις, να διαπραγµατεύεται και επιτέλους να απευθύνεται στον ελληνικό λαό καθιστώντας τον υπεύθυνο και θέτοντας τον µπροστά στις ευθύνες
του.
Ένα δηµοψήφισµα, λοιπόν, θέτει τον ελληνικό λαό µπροστά
στις ευθύνες του, θέτει τους Ευρωπαίους µπροστά στις ευθύνες
τους γιατί η συµφωνία που θα προκύψει θα κριθεί όχι µόνο από
µια κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά από ολόκληρο τον ελληνικό
λαό, αλλά κυρίως θέτει ενώπιον των ευθυνών τους όλες αυτές
τις πολιτικές δυνάµεις που στην ουσία µέχρι τώρα δεν µιλούσαν
ανοικτά και καθαρά και αναγκάστηκαν από προχθές που το άκουσαν να παίρνουν πρώτη φορά υποχρεωτικά θέση και να κόπτονται και για τη σηµασία αυτής της συµφωνίας και για τη συµφωνία
της προόδου µέσα σε µια ενιαία Ευρώπη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ολοκληρώστε, κύριε
Βούγια.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΓΙΑΣ: Κλείνω τη φράση µου λέγοντας πως το
δηµοψήφισµα, η εµπιστοσύνη στους Έλληνες πολίτες, η αίσθηση πως αυτοί πρέπει να έχουν ύστερα από το 1974 τον
πρώτο και τον κύριο λόγο για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας
προς την πρόοδο και την ευηµερία είναι η καλύτερη πολιτική επι-
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λογή, ενώ αντιθέτως οι εκλογές θα µας έβαζαν ξανά σε ένα διχαστικό -πολυδιχαστικό θα έλεγα- πρόβληµα όπου ο καθένας θα
ψήφιζε µε βάση την ιδεολογία του, το κόµµα του και όχι απαντώντας στο συγκεκριµένο πρόβληµα της διεξόδου από τη µεγάλη οικονοµική κρίση.
Το πρώτο βήµα όµως -και αυτή είναι η τελευταία µου φράσηγια να φτάσουµε σ’ ένα δηµοψήφισµα και να δώσουµε στον ελληνικό λαό τη δυνατότητα να αποφασίσει είναι η απόδοση της
ψήφου εµπιστοσύνης το βράδυ της Παρασκευής στην ελληνική
Κυβέρνηση για να µπορέσει να συνεχίσει το έργο της.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Βούγια.
Παρακαλείται η κ. Θεοχάρη Μαρία, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ από το
Νοµό Καρδίτσας να λάβει το λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε σήµερα να επιλέξουµε αν στηρίζουµε ή όχι την Κυβέρνηση που δίνει έναν τιτάνιο
αγώνα για τη σωτηρία της χώρας. Για εµένα δίληµµα δεν υφίσταται. Στηρίζω την Κυβέρνηση διότι µε την πολιτική της και τις θυσίες του ελληνικού λαού δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να
κοιτάξουν το µέλλον µε αισιοδοξία. Στηρίζω την Κυβέρνηση διότι
πέτυχε µε τη διαπραγµατευτική της ικανότητα µια συµφωνία που
δίνει προοπτική στην ύπαρξη της χώρας, µια συµφωνία που εξασφαλίζει σηµαντική µείωση των βαρών µας, βγάζει από τις πλάτες του Έλληνα πολίτη 100 δισεκατοµµύρια ευρώ χρέος, ένα
χρέος που συσσωρευόταν για χρόνια και ήταν µια θηλιά στο
λαιµό του καθένα µας πνίγοντας οποιαδήποτε αναπτυξιακή πρωτοβουλία. Στηρίζω την Κυβέρνηση διότι θέλω ο τόπος µου να έχει
µια ισχυρή κοινοβουλευτική Πλειοψηφία, η οποία θα υλοποιήσει
αυτό το πρόγραµµα το οποίο µας παρέχει ασφάλεια και καλύπτει
τις ανάγκες της χώρας για τα επόµενα χρόνια. Στηρίζω την Κυβέρνηση γιατί παρά τα λάθη, τις παραλείψεις και τις καθυστερήσεις τολµά να προχωρήσει τις µεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές,
αλλαγές απαραίτητες που έχουν να κάνουν µε την αλλαγή του
κράτους και της διοίκησης την αλλαγή του παραγωγικού προτύπου της χώρας, γιατί όλοι γνωρίζουµε ότι το υπάρχον παραγωγικό µοντέλο ευθύνεται κατά πολύ για την κατάσταση που
βρισκόµαστε σήµερα.
Για να γίνουν, όµως, αυτές οι αλλαγές, οι οποίες αντιµετωπίζουν λυσσαλέα αντίδραση από διάφορες µειοψηφικές οµάδες
που χάνουν προνόµια, πρέπει να συγκρουστούµε σκληρά και µετωπικά µε διάφορα πανίσχυρα συστήµατα και παράκεντρα εξουσίας.
Πρέπει να συγκρουστούµε µε πανίσχυρους τραπεζίτες που
αρκετά χρόνια αποµυζούσαν τον Έλληνα πολίτη. Πρέπει να συγκρουστούµε µε πανίσχυρα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης που µε
τη δύναµη της εικόνας που διαθέτουν προσπαθούν να ποδηγετήσουν τη συνείδηση και το συναίσθηµα του πολίτη, εκµεταλλευόµενα την όντως δεινή κατάσταση και τις δυσκολίες που
βιώνει η µέση ελληνική οικογένεια.
Πρέπει να συγκρουστούµε µε πανίσχυρους κρατικοδίαιτους
επιχειρηµατίες που χάνουν την αγελάδα µε το παχύ γάλα, γιατί
συνειδητοποιούν ότι το πάρτι τελείωσε. Αρκετά καταβρόχθισαν
τους πόρους τριών Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, επενδύοντας
σε εργοστάσια κουφάρια σε µεγάλο µέρος της ελληνικής επικράτειας. Αντιλαµβάνονται ότι τα θαλασσοδάνεια που εξασφάλιζαν από το τραπεζικό σύστηµα τελείωσαν και ότι πλέον θα
υπάρχει διαφάνεια και έλεγχος.
Πρέπει να συγκρουστούµε µε συντεχνίες και προνοµιούχους
συνδικαλιστές αδρά αµειβόµενους, οι οποίοι θεωρούν ότι ο ζωτικός τους χώρος είναι τσιφλίκι τους. Βεβαίως, πολλούς από αυτούς τους εξέθρεψε το κοµµατικό κατεστηµένο, το οποίο πλέον
βλέπει τους καρπούς του, διότι θέλοντας να έχει κοµµατικούς
πελάτες προκειµένου να επιβιώσει και να διατηρήσει την παντοδυναµία του ενίσχυε αυτήν την πελατειακή σχέση. Εδώ, βεβαίως
και το ΠΑΣΟΚ φέρει τεράστια ευθύνη, διότι διατήρησε πολλά
από αυτά τα θερµοκήπια και τώρα συγκρούεται µε τα σπλάχνα
του, αφού πολλά από τα πρωτοπαλίκαρα της συνδικαλιστικής νοµενκλατούρας αντιδρούν σκληρά γιατί διαπιστώνουν ότι χάνουν
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πολλά από τα οφίτσια τους.
Η σύγκρουση, λοιπόν, µε όλο αυτό το πολύπλοκο και πανίσχυρο σύστηµα δεν θα είναι αναίµακτη. Γι’ αυτό έχουν ξεκινήσει
έναν αδίστακτο και σκληρό αγώνα απαξίωσης και προσβολής
των θεσµών και των συµβόλων της Δηµοκρατίας, νοµίζοντας ότι
έτσι θα υπονοµεύσουν την Κυβέρνηση και «πελεκάνε τα ποδάρια
τους» όπως λέει ο λαός, γιατί η κατάκτηση ενός δηµοκρατικού
πλαισίου είναι αγώνας πολλών χρόνων όλου του ελληνικού λαού
και κανείς δεν µπορεί να τον ακυρώσει. Εκµεταλλεύονται το θυµό
και την οργή του κόσµου που δικαιολογηµένα είναι οργισµένος
και θυµωµένος γιατί είναι αυτός που πληρώνει µε τον πιο σκληρό
τρόπο τη δηµοσιονοµική προσαρµογή. Δεν θα τα καταφέρουν,
όµως, γιατί ο λαός διαθέτει αισθητήριο και κάποια στιγµή θα καταλάβει ποιος βάζει πλάτη για να βγούµε από την κρίση και µε
ψυχραιµία και νηφαλιότητα θα πουν «όχι» σε αυτούς που θέλουν
να διαλύσουν κάθε προσπάθεια της Ελλάδος να σταθεί στα
πόδια της.
Επικαλούµενοι έναν κατ’ επίφαση πατριωτισµό προσπαθούν
να διχάσουν το λαό για να επιστρέψουµε στην εποχή µε τους
εθνικόφρονες και τα µιάσµατα. Η µνήµη όµως, είναι νωπή από
ανάλογες καταστάσεις. Επειδή, λοιπόν, φοβούνται ότι η κρίση
του λαού δε λαθεύει, αντέδρασαν λυσσαλέα στην πρόταση του
Πρωθυπουργού να µπει σε δηµοψήφισµα, µια κορυφαία και
άµεση δηµοκρατική λειτουργία η έγκριση της δανειακής σύµβασης. Είναι οι ίδιοι που όταν η χώρα µας εξασφάλισε το νέο πακέτο βοήθειας κραύγαζαν για καθεστώς νέας κατοχής ή κυβέρνησης Τσολάκογλου. Και είναι οι ίδιο που λίγες µέρες αργότερα
µεταλλασσόµενοι οδύρονται από ραδιοφώνου και τηλεόρασης
ότι µε το δηµοψήφισµα καταστρέφεται η χώρα και ότι θα χάσουµε τη νέα οικονοµική βοήθεια. Τώρα χύνουν δάκρυα και ανησυχούν για την πορεία των αποφάσεων της Συνόδου; Αν θέλουν
τη συµφωνία γιατί δεν παρέχουν τη θετική ψήφο για τη Σύµβαση
στη Βουλή; Η υποκρισία περισσεύει.
Ναι, είναι εκείνες οι φωνές που χτυπούν µια στο καρφί και µια
στο πέταλο. Γιατί, λοιπόν, φοβούνται τη λαϊκή ετυµηγορία, την
απάντηση του λαού χωρίς µεσολαβητές; Τι έχουµε να φοβηθούµε από µια γνήσια και άµεση έκφραση της άποψης των πολιτών; Γιατί να µην αφήσουµε το λαό, ο οποίος βοµβαρδίζεται από
λαϊκισµό, υποκρισία και θολή επιχειρηµατολογία να αποφανθεί
για το σπουδαιότερο διακύβευµα της εποχής µας; Αυτήν την
ιστορική στιγµή οφείλουµε να αφήσουµε το λαό να αποφασίσει
µε την ψήφο του, αν θέλει την ευρωπαϊκή πολιτική της χώρας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Για το λόγο αυτό, το σύνολο των πολιτικών δυνάµεων από Αριστερά µέχρι και Δεξιά ξιφουλκούν κατά της Κυβέρνησης χρησιµοποιώντας κάθε µέσο. Κάποιοι µάλιστα θέλησαν να προκαλέσουν δηµοκρατική εκτροπή και καλούν Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ
να ρίξουν την Κυβέρνηση. Είναι γνωστή η τακτική τους και η πρακτική τους. Οι µνήµες είναι πρόσφατες. Από Αριστερά δε, κάποιοι
αντισυστηµικοί πολιτικοί φορείς ανησυχούν για την πορεία του
Χρηµατιστηρίου. Τελικά πρέπει και από Δεξιά και από Αριστερά
να µας εξηγήσουν, αν είναι µε το λαό ή µε τις τράπεζες. Διότι ο
Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας αποφεύγει να τοποθετηθεί καθαρά για τη συµφωνία. Τη δέχεται ή όχι;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη δίχρονη πορεία της Κυβέρνησης η Κοινοβουλευτική Οµάδα, της οποίας είµαι µέλος σηκώνει ένα βάρος που δεν έχει προηγούµενο. Κατηγορηθήκαµε για
προδοσία και µειοδοσία γιατί στηρίξαµε µέτρα που είχαν στόχο
τη σωτηρία της χώρας από την καταστροφή.
Επ’ αυτού έχω να δηλώσω -και νοµίζω ότι εκφράζω το σύνολο
των συναδέλφων µου- ότι αρνούµαι το χαρακτηρισµό του «µειοδότη» και του «προδότη». Επιστρέφω στους συκοφάντες το χαρακτηρισµό της «κλέφτρας». Η φορολογική δήλωση είναι στη
διάθεση του καθενός. Όλοι γνωριζόµαστε. Δεν είµαι διατεθειµένη να απολογούµαι για φαύλες συµπεριφορές επίορκων πολιτικών. Ας επέλθει κάθαρση του πολιτικού συστήµατος, για να
ικανοποιηθεί και το κοινό περί δικαίου αίσθηµα και να έρθει η λύτρωση. Ας δοθούν στη δηµοσιότητα οι λίστες των φοροφυγάδων
και των καταθετών στην Ελβετία, για να δει ο κόσµος ποιος τους
λήστευε όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν πολλοί τιµητές του δι-
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καίου και της ηθικής σε αυτές τις λίστες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Για άλλη µια φορά θα κάνουµε το καθήκον µας και ο λαός θα
αποφασίσει µε την ψήφο του. Όλοι µας, όµως, πάνω απ’ όλα,
πρέπει να προτάξουµε το µέλλον και τη σωτηρία της χώρας. Ας
αναλάβουµε όλοι τις ευθύνες µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Θεοχάρη.
Παρακαλείται ο κ. Νικόλαος Λέγκας, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας στο Νοµό Τρικάλων, να προσέλθει στο Βήµα και να
είναι εντός του χρόνου ως µηχανικός πειθαρχηµένος στη σκέψη,
στο χρόνο, στα επιχειρήµατα.
Ορίστε, κύριε Λέγκα, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω, όπως
το προσπαθώ µέχρι σήµερα, παρά το γεγονός ότι το εξάλεπτο
είναι ασφυκτικό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κρίση που γνωρίζει η χώρα
µας είναι πρωτοφανής, διαλυτική, επικίνδυνη. Ο χειρισµός της
έχει ξεφύγει από κάθε όριο, ενώ πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται, όταν αυτές αναλαµβάνονται, αντί να γεµίσουν ελπίδα και
αισιοδοξία, αντί να επιλύσουν προβλήµατα, δηµιουργούν περισσότερα από αυτά που προσπαθούν να αντιµετωπίσουν.
Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αιφνιδίασε για ακόµη µία φορά την Κοινοβουλευτική του Οµάδα,
τους συνεργάτες του, την Κυβέρνηση, τους Ευρωπαίους εταίρους µας, την παγκόσµια κοινότητα. Το διχαστικό δίληµµα που
έθεσε προκαλεί, καθ’ όσον παίζει ανάµεσα στο θυµό και το φόβο
τόσο της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας όσο και της κοινωνίας.
Το εκβιαστικό του εγχείρηµα ανησυχεί, αφού για να κερδίσει
χρόνο παραµονής στην εξουσία θέτει σε δηµοψήφισµα αυτό που
αποτελεί εδώ και χρόνια την κεντρική επιλογή της χώρας, αυτό
που έχει να κάνει µε την ευρωπαϊκή µας προοπτική και ειδικότερα
µε την παραµονή µας στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το καιροσκοπικό του σχέδιο ερεθίζει και πυροδοτεί την οργή
των Ελλήνων πολιτών, που θα κληθούν να σωθούν για ακόµη µία
φορά, αλλά αυτή τη φορά µε τη δική τους ψήφο. Το γεγονός,
όµως, είναι ένα. Οι πολίτες δεν πιστεύουν ότι αυτή θα είναι η τελευταία φορά, ότι στην επόµενη δόση δεν θα ακούσουν τα ίδια,
ότι στη συνέχεια δεν θα τους ζητηθούν νέες θυσίες για να σωθούν ακόµη µία φορά, όπως το Μάιο του 2010, όταν η Κυβέρνηση πανηγύρισε που σωθήκαµε για πρώτη φορά µε την
υπογραφή του µνηµονίου, όπως τον περασµένο Μάρτιο µε την
απόφαση για την επιµήκυνση της αποπληρωµής του χρόνου,
όπως τον Ιούλιο µε την ψήφιση του µεσοπρόθεσµου, όπως µε
την ψήφιση της συµφωνίας της 21ης Ιουλίου, µε την οποία, θυµίζουµε, θα έµπαινε πάτος στο βαρέλι.
Ωστόσο, πάτος δεν µπήκε και ας µην επιρρίπτονται ευθύνες
αλλού. Κανείς δεν εµπόδισε την Κυβέρνηση δύο χρόνια τώρα να
κάνει αποκρατικοποιήσεις, να προχωρήσει στην αξιοποίηση της
δηµόσιας περιουσίας, να εισπράξει το ΕΤΑΚ του 2009, να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή, να «τρέξει» το ΕΣΠΑ. Το αποτέλεσµα ήταν
αναµενόµενο. Επαναλαµβανόµενες δέσµες µέτρων οι οποίες
«στέγνωσαν» την αγορά, εξάντλησαν τα νοικοκυριά, µηδένισαν
τη φοροδοτική ικανότητα, οδήγησαν σε ένα νέο κύκλο ύφεσης.
Ενδεικτικά, λοιπόν, από το µακρύ κατάλογο των µέτρων αναφέρω την αύξηση του ΦΠΑ το 2010, την αύξηση του ειδικού
φόρου στα καύσιµα, στα τσιγάρα, στα ποτά, τη µείωση του δέκατου τρίτου και δέκατου τέταρτου µισθού, τη µείωση των επιδοµάτων, την κατάργηση της δεύτερης δόσης του επιδόµατος
αλληλεγγύης, τη µείωση στις υψηλότερες συντάξεις, τη µείωση
της δέκατης τρίτης και δέκατης τέταρτης σύνταξης, τη µείωση
των δηµοσίων επενδύσεων, αλλά και το 2011 την αναστολή χορήγησης µισθολογικής ωρίµανσης, την επιβολή ειδικού φόρου
στις επιχειρήσεις, την εισφορά αλληλεγγύης δηµοσίων υπαλλήλων, την εισφορά αλληλεγγύης ελεύθερων επαγγελµατιών, την
αύξηση εισφοράς του ιδιωτικού τοµέα για την ανεργία, την ειδική
εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων, τη νοµιµοποίηση αυ-
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θαιρέτων, την έκτακτη εισφορά στα οχήµατα µεγάλου κυβισµού,
τη φορολόγηση χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών, την αύξηση
των τεκµηρίων διαβίωσης, των τεκµηρίων των ελευθέρων επαγγελµατιών, του φόρου ακίνητης περιουσίας, του φόρου καπνού.
Δεν προλαβαίνω να τα αναφέρω όλα, κύριε Πρόεδρε, και θα τα
καταθέσω στο Προεδρείο.
Ποιο ήταν το αποτέλεσµα; Θα πω τούτο. Το 2010 ελήφθησαν
µέτρα άνω των 20 δισεκατοµµυρίων ευρώ, για να µειωθεί το έλλειµµα κατά 14 δισεκατοµµύρια. Το 2011 τα µέτρα που σχεδιάστηκαν, αυγάτισαν και από τα 9,1 δισεκατοµµύρια που προβλέπονταν αρχικά ανεβήκαµε στα 21 δισεκατοµµύρια, για να µειωθεί
το έλλειµµα στα 7 δισεκατοµµύρια. Τι σηµαίνει αυτό; Απόδοση
µέτρων 34% ή άλλως, τα 2/3 των µέτρων που πάρθηκαν πήγαν
χαµένα.
Θα πω επίσης ότι παρά τα µέτρα που λήφθηκαν, τα καθαρά
έσοδα του 2011 είναι λιγότερα –εννεάµηνο µε εννεάµηνο 20112009- από εκείνη την κακή χρονιά του 2009 και αυτό θα πρέπει
να µας προβληµατίσει. Οι δε δαπάνες αυξήθηκαν παρ’ όλες τις
περικοπές και αυτό είναι που κάνει τους πολίτες να δυσπιστούν,
αφού πλέον νιώθουν ότι ζουν κάτω από µια γενικευµένη ανασφάλεια. Ανασφάλεια που επιτείνει την απαξίωση της πολιτικής και
µάλιστα µε χυδαίο, µε ισοπεδωτικό τρόπο. Ανασφάλεια που οδηγεί στην απονοµιµοποίηση των δηµοκρατικών θεσµών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόταση για ψήφο εµπιστοσύνης που κατέθεσε η Κυβέρνηση σε συνδυασµό µε την πρόθεση να πραγµατοποιηθεί δηµοψήφισµα, δεν είναι µια απλή
κραυγή αγωνίας. Δε δηλώνει µόνο ότι αυτή η Κυβέρνηση έχει
απολέσει το πολιτικό της κεφάλαιο. Αποτελεί το έσχατο αδιέξοδο. Αποτελεί ακρότατη ανευθυνότητα, υποδηλώνει µια απονενοηµένη, επιτρέψτε µου να πω ενέργεια, που γεννά ερωτηµατικά
που δεν βρίσκουν απαντήσεις.
Ρωτάω ευθέως τους κυρίους Υπουργούς –βεβαίως δεν είναι
οι αρµόδιοι Υπουργοί- να µας πουν σήµερα αν αληθεύει αυτό
που είναι πρωτοσέλιδο αυτή τη στιγµή στους «FINANCIAL
TIMES» ότι κινδυνεύει η έκτη δόση, λόγω της πρωτοβουλίας να
πραγµατοποιηθεί το δηµοψήφισµα. Και εδώ θέλω να µας δώσετε
µια υπεύθυνη απάντηση. Και κάτι άλλο. Ποιο θα είναι τελικά το
ερώτηµα αυτού του δηµοψηφίσµατος; Ναι ή όχι στο ευρώ, όπως
λένε σήµερα οι εταίροι ή για την δανειακή σύµβαση που λέει ο
Πρωθυπουργός; Οφείλετε, κύριε Υπουργέ, να µας δώσετε ξεκάθαρες απαντήσεις, αν όχι σήµερα, τουλάχιστον στις επόµενες
µέρες. Και βεβαίως να δώσετε απαντήσεις και σε κάποια άλλα
σηµαντικά ερωτήµατα. Αλήθεια πώς θα δεχθούν οι τράπεζες ένα
εθελοντικό κούρεµα των ελληνικών οµολόγων, όταν δεν γνωρίζουν κατά πόσο αυτό το δέχεται η Ελλάδα, αλλά και πώς οι δανειστές θα µπορέσουν να προσδιορίσουν τους όρους δανεισµού,
όταν δεν γνωρίζουν αν αυτούς τους δέχεται η Ελλάδα; Πώς αλήθεια µπορεί να κλείσει µια δανειακή σύµβαση, όταν βρίσκεται
υπό την αίρεση του ελληνικού δηµοψηφίσµατος, αλλά και πώς
µπορεί να τεθεί σε δηµοψήφισµα µια δανειακή σύµβαση που δεν
έχει κλείσει; Γι’ αυτό και λέµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι
η διαδικασία αυτή είναι αδιέξοδη, είναι επικίνδυνη, όταν θέτει
από τη µια πολλαπλά διλήµµατα και από την άλλη απαιτεί από
τον πολίτη, µε ένα ναι ή µε ένα όχι, να εκφραστεί. Αυτό δεν συνιστά εκβιασµό, συνιστά στυγνό πειθαναγκασµό. Και σ’ αυτήν την
περίοδο θα πρέπει να αποφεύγονται οι πειθαναγκασµοί, όταν
όλοι ξέρουµε ότι υπάρχουν πιο ασφαλείς, πιο καθαρές λύσεις.
Πολύ περισσότερο όταν κανείς δεν µπορεί να παρουσιάζεται σήµερα ως εκφραστής ή και ερµηνευτής του λαϊκού αισθήµατος,
µέσω µάλιστα φλεγόµενων διαδικασιών. Πολύ περισσότερο,
όταν η ιστορία έχει δείξει ότι οι δηµοκρατίες λύνουν τα προβλήµατά τους µε τις εκλογές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ. Νικόλαο Λέγκα.
Παρακαλείται ο κ. Δηµήτριος Τσιρώνης Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ Νοµού Άρτας να προσέλθει στο Βήµα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούµε ιστορικές στιγµές που
όλοι µας, µα όλοι µας, θα κριθούµε από την ιστορία για τη στάση
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που θα τηρήσουµε και η κάθε πολιτική δύναµη, αλλά και ο καθένας µας ξεχωριστά.
Αυτήν την Παρασκευή το βράδυ παρέχουµε ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου, στην Κυβέρνηση που εδώ και δυο χρόνια κράτησε όρθια τη χώρα, κράτησε
τη χώρα στα πόδια της, κράτησε τη χώρα ζωντανή, για να µπορούµε σήµερα να µιλάµε, για να είµαστε εδώ. Γιατί δεν θα
υπήρχε χώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Και αυτήν η Κοινοβουλευτική Οµάδα µε συνέπεια και µε υπευθυνότητα που στήριξε αυτή την Κυβέρνηση όλα αυτά τα δυο χρόνια, µην έχετε
καµµία αµφιβολία, ότι την Παρασκευή θα δώσει για µια ακόµη
φορά την ψήφο εµπιστοσύνης. Όλο αυτό το διάστηµα η Αντιπολίτευση έκανε µια απίστευτη δηµαγωγία, κράτησε µια ανεύθυνη,
µη πατριωτική στάση. Πίστευαν όλοι και περίµεναν ότι λόγω της
αντιλαϊκότητας των µέτρων -γιατί τα µέτρα πολλές φορές ήταν
επώδυνα, ήταν σκληρά, ήταν θα λέγαµε για τον πολίτη πάρα
πολύ δύσκολα- στις επόµενες εκλογές θα µοιράσουν τα ιµάτια
του ΠΑΣΟΚ. Αυτό ήταν το σχέδιο όλης της Αντιπολίτευσης.
Και γι’ αυτό περίµεναν εµείς εδώ να ψηφίζουµε, εµείς εδώ να
είµαστε πατριώτες, να σώζουµε τη χώρα, αλλά εσείς να µην είστε
καθόλου πατριώτες, εσείς να µην κάνετε καθόλου το καθήκον
σας, εσείς να µην ψηφίζετε, εσείς να ασκείτε µόνο κριτική και να
κάνουµε εµείς µόνο το καθήκον µας. Αυτή τη συναίνεση την
οποία δεν δώσατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ µέσα στη
Βουλή, αλλά και στο κοινωνικό µέτωπο, ο Πρωθυπουργός της
χώρας την αναζήτησε στο λαό. Από εκεί αναζήτησε τη συναίνεση. Αυτή ήταν η µόνη υπεύθυνη στάση για να παραµείνει η
χώρα στην Ευρωζώνη, για να παραµείνει στο ευρώ η χώρα. Αυτή
ήταν η µόνη υπεύθυνη στάση για να µπορέσει η χώρα να πορευθεί. Δεν είναι υπεύθυνη στάση αυτό που ζητάει ο κ. Σαµαράς,
που ζητάει συνεχώς εκλογές. Θα ταλαιπωρεί τη χώρα µε συνεχείς και αλλεπάλληλες εκλογές µέχρι ο κ. Σαµαράς να πετύχει
αυτοδυναµία. Αυτό δεν ζητάτε; Αυτό δεν είπε ο κ. Σαµαράς; Θα
κάνει εκλογές µέχρι να πετύχει αυτοδυναµία η Νέα Δηµοκρατία.
Μέχρι τότε όµως η χώρα θα έχει καταρρεύσει. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Σε σύντοµο διάστηµα, όσο απαιτηθεί, να πάµε σε αυτό το δηµοψήφισµα, να προσφύγουµε στην ετυµηγορία του λαού, να
δώσει µε γνήσιο και αυθεντικό τρόπο τη δική του ετυµηγορία για
να αποφασίσει για την τύχη του, για την τύχη της χώρας, για την
τύχη των παιδιών του, για την τύχη και το µέλλον της πατρίδας
και όπως πρέπει να πορευθούµε. Αυτή είναι η µόνη αξιόπιστη
λύση και απορώ γιατί τη φοβάστε. Γιατί φοβάστε το δηµοψήφισµα; Είστε έτοιµοι; Ξεχνάτε ότι έσπευσε ο κ. Σαµαράς, µετά την
ανακοίνωση της συµφωνίας της 26 Οκτωβρίου, πρώτος έσπευσε
και έκανε διάγγελµα πριν καν ο Πρωθυπουργός τοποθετηθεί,
πριν κάνει το δικό του διάγγελµα για να τον προλάβει; Αυτή δεν
είναι η πραγµατικότητα;
Λαλίστατος στο εσωτερικό ο κ. Σαµαράς, άλαλος στο εξωτερικό. Φέρτε µας ένα ντοκουµέντο µε την τοποθέτησή του στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα, ποια τοποθέτηση έκανε, ποια στάση
τήρησε, τι έκανε για τα εθνικά συµφέροντα, τη διαφωνία που
είχε. Και έρχεται σήµερα και λέει άλλα για την κακή σύµβαση
µέχρι προχθές, αυτή που χαρακτήριζαν όλοι κακή, ότι ήταν µη
πατριωτική, ότι ήταν προδοτική, ότι ήταν καταστροφική για τη
χώρα. Τώρα ξαφνικά ανακαλύψαµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτή είναι µία πάρα πολύ καλή σύµβαση, ότι αυτή η σύµβαση πρέπει να ψηφιστεί το ταχύτερο δυνατό, γιατί αυτή η
σύµβαση εγγυάται την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, ότι
αυτή η σύµβαση τελικά είναι προς το εθνικό συµφέρον; Αλλά να
µην ψηφίσετε εσείς, να µην πάµε σε δηµοψήφισµα, να έλθουµε
εδώ στη Βουλή να ψηφίσουµε µόνο εµείς, όχι εσείς. Γιατί δεν
ακούω από τη δική σας πλευρά, να ακούσω αύριο τον Αρχηγό
σας να πει εδώ σε όλους µας ποια είναι η στάση του, η θέση του
σε αυτή τη συµφωνία; Να µας πει τι θα κάνει µε αυτή τη συµφωνία ο ίδιος, ποια είναι η τοποθέτησή του. Αυτό πρέπει να µάθει ο
κόσµος. Αυτή είναι η πραγµατικότητα και όχι η ανεύθυνη πολιτική
και η στρατηγική την οποία τηρεί µέχρι τώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σας θυµίσω και κάτι άλλο
στη Νέα Δηµοκρατία. Θυµάστε για ποιο λόγο έγιναν εκλογές
πριν δύο χρόνια; Ο κ. Καραµανλής για µένα ήταν πάρα πολύ συ-

1103

νεπής. Είχε µία βόµβα που έκαιγε στα χέρια του, δεν µπορούσε
να τη φέρει σε πέρας, δεν µπορούσε να αναλάβει αυτή την ευθύνη και είπε «εγώ δεν θα αναλάβω αυτήν την ευθύνη, προχωράω σε εκλογές». Παρέδωσε την εξουσία στο Γιώργο
Παπανδρέου, στον οποίο έσκασε η βόµβα. Αυτή δεν είναι η πραγµατικότητα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Εσείς τι είπατε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Κύριε Παυλόπουλε, ακολουθείτε
στον κατάλογο οµιλητών. Να µας πείτε για ποιο λόγο έγιναν
εκλογές πριν δύο χρόνια. Αυτό σας θυµίζω. Δεν το θυµάται ο ελληνικός λαός;
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί εσείς εκβιάζατε τις εκλογές, ως πολιτικοί εκβιαστές.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Τουλάχιστον, ο κ. Καραµανλής ήταν
πάρα πολύ ειλικρινής. Δεν ήθελε να αναλάβει την ευθύνη.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις ευθύνες µας απέναντι
στον ελληνικό λαό, απέναντι στον τόπο, τις έχουµε αναλάβει.
Μην έχετε καµµία αµφιβολία ότι αυτή η Κοινοβουλευτική Οµάδα
θα κρατηθεί ακόµα στο ύψος των περιστάσεων, θα δείξει το σεβασµό απέναντι στους εντολείς της και θα κάνει το χρέος και το
καθήκον που έχει απέναντι στην Ιστορία, απέναντι στον τόπο και
απέναντι στο καθήκον και στη βαριά αποστολή που φέρει. Εσείς
κάντε το δικό σας καθήκον απέναντι στον τόπο. Θέλετε να δώσετε ψήφο εµπιστοσύνης σε µία κυβέρνηση η οποία έχει πορευθεί υπεύθυνα και έχει κρατήσει όρθια τη χώρα ή όχι, είναι δικό
σας δικαίωµα. Τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η ώρα
του λαού. Είναι η ώρα που ο κάθε πολίτης θα αναλάβει τις ευθύνες για την τύχη του τόπου του. Την Παρασκευή το βράδυ είναι
η ώρα της Βουλής, είναι η ώρα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του ΠΑΣΟΚ που θα ανανεώσει µε την ψήφο της την εµπιστοσύνη
στην Κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Δηµήτριο Τσιρώνη.
Ο Βουλευτής Τρικάλων του ΠΑΣΟΚ, κ. Χρήστος Μαγκούφης,
ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό, προκειµένου
να µετάσχει ως εισηγητής σε διεθνές συνέδριο που οργανώνει
το Ίδρυµα «Φρίνρτιχ Έµπερτ» στο Βερολίνο.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Παρακαλείται ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος Βουλευτής της
Νέας Δηµοκρατίας στην Α’ Αθηνών να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Παυλόπουλε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, προχθές στην Κοινοβουλευτική Οµάδα
του ΠΑΣΟΚ ο Πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου, φαινοµενικά
άσκησε δύο συνταγµατικώς κατοχυρωµένες αρµοδιότητές του.
Η µία αφορά το να ζητήσει ψήφο εµπιστοσύνης και η άλλη το να
προχωρήσει σε δηµοψήφισµα.
Λέω «φαινοµενικά», διότι και οι δύο αυτές αρµοδιότητες ασκούνται εντελώς καταχρηστικά. Ο τρόπος µε τον οποίο ασκούνται οδηγεί σ’ ευτελισµό των θεσµών και σε υποβάθµιση της
ποιότητας της δηµοκρατίας αυτή την κρίσιµη, τη ζοφερή στιγµή
για τον Τόπο, τον οποίο έχει περιαγάγει σε αυτή τη θέση ο ίδιος
ο κ. Παπανδρέου και εκείνοι που τον στηρίζουν.
Και εξηγούµαι ως προς την πρώτη αρµοδιότητα. Ζητάει ψήφο
εµπιστοσύνης από την Κοινοβουλευτική του Οµάδα. Είναι δικαίωµά του και σας διαβεβαιώ, επειδή το συνήθιζα πάντοτε σε
αυτή την Αίθουσα, ουδέποτε…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Η Συµπολίτευση…
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Από την Κοινοβουλευτική του
Οµάδα, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Από τη Βουλή των Ελλήνων.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν
έχει άλλον να του δώσει εµπιστοσύνη, ούτε τον ελληνικό λαό,
ούτε κανέναν άλλο. Από την Κοινοβουλευτική του Οµάδα …
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Από τη Βουλή των Ελλήνων τη ζήτησε...
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Σας παρακαλώ, ξέρω τι λέω.
Κριτικάρετε, αλλά θα µιλήσετε µετά από µένα.
Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, το χρόνο µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Υπουργέ, διαδέχεστε τον κ. Παυλόπουλο στο Βήµα αµέσως µετά.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κ. Παπανδρέου ζήτησε από
την Κοινοβουλευτική του Οµάδα να του παράσχει την εµπιστοσύνη της. Είναι δικαίωµά του και δεν θα µπω στην συνείδησή
σας. Εσείς θα κρίνετε. Αλλά ζητάει την εµπιστοσύνη από µια Κοινοβουλευτική Οµάδα που τον αµφισβήτησε και τον αµφισβητεί
έντονα. Είναι η ίδια η Κοινοβουλευτική Οµάδα και πολλά στελέχη
µε συνείδηση που θεωρούν ότι δεν µπορεί ν’ ασκήσει τα καθήκοντά του, που ζητούν κάποιος άλλος να αναλάβει τη διακυβέρνηση.
Εσείς τις κάνατε τις προτάσεις, κύριοι συνάδελφοι του
ΠΑΣΟΚ. Εσείς. Γι’ αυτό ο κ. Παπανδρέου πολιτικώς σας εκβιάζει
τώρα ζητώντας να τον στηρίξετε επειδή τον αµφισβητείτε. Περί
πολιτικού εκβιασµού πρόκειται.
Κατόπιν τούτου, σας είπα δεν θα µπω στη συνείδησή σας,
αλλά να ξέρετε ένα πράγµα: στηρίζοντας αυτήν την Κυβέρνηση
οδηγείτε τον τόπο στην καταστροφή και είστε υπόλογοι απέναντι
και στον τόπο και απέναντι και στην ιστορία. Ξέρουµε όλοι τι συµβαίνει και τι θα συµβεί. Όσοι κρατήσουν ζωντανή αυτή την Κυβέρνηση στην πορεία προς την καταστροφή, φέρουν ιστορικά
την ευθύνη.
Έρχοµαι στο δεύτερο. Εδώ τα πράγµατα είναι πολύ διαφορετικά.
Δεν είναι θέµα µιας Κοινοβουλευτικής Οµάδας. Γιατί βεβαίως το να
προσφύγει στο δηµοψήφισµα κανείς είναι µια αρµοδιότητα, η οποία
οδηγεί στη δροµολόγηση ενός δηµοκρατικού θεσµού άµεσης, µάλιστα, δηµοκρατίας. Εδώ όµως, η προσφυγή σε δηµοψήφισµα,
όπως ο κ. Παπανδρέου τη δροµολόγησε, οδηγεί σ’ ευτελισµό των
θεσµών. Οδηγεί σ’ έναν εκβιασµό πλέον του ίδιου του λαού και σε
µια τυχοδιωκτική πολιτική, η οποία δυναµιτίζει το µέλλον του τόπου,
ιδίως στο πλαίσιο της Ευρώπης και της Ευρωζώνης.
Και εξηγούµαι γι’ αυτό το πράγµα. Γιατί πρόκειται για εκβιασµό; Αφού έφερε ο κ. Παπανδρέου τη χώρα εδώ που την έφερε
µε την πολιτική του, στη χρεοκοπία –γιατί ξέρετε ότι η αναδιάρθρωση του χρέους είναι οργανωµένη χρεοκοπία, απλά δεν είναι
προς το παρόν ανοργάνωτη- και αφού θέλει να πετάξει τις ευθύνες από πάνω του, προσπαθεί να θέσει το ζήτηµα αυτό υπό την
έγκριση του ελληνικού λαού, όταν γνωρίζει όµως ποια είναι η
θέση του ελληνικού λαού απέναντί του.
Και είναι τυχοδιωκτική κίνηση γιατί η κίνηση αυτή οδηγεί µαθηµατικά προς την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ και την Ευρωζώνη. Αυτό που δεν κατάφερε ή δεν τόλµησε ο Ανδρέας
Παπανδρέου, που έλεγε παραµονές των εκλογών του ’81 ότι θα
κάνει δηµοψήφισµα για να φύγουµε από την Ευρώπη, µε την πολιτική του το κάνει ο κ. Γιώργος Παπανδρέου. Και αυτήν τη
στιγµή µας λένε ότι αγωνίζεται στις Κάννες ακριβώς για το ευρωπαϊκό µέλλον.
Όχι, κύριοι συνάδελφοι. Στις Κάννες αγωνίζεται να πείσει εκείνους που τον εµπιστεύτηκαν για ποιο λόγο άλλαξε την πορεία
του και είναι αναξιόπιστος απέναντί τους. Δεν αγωνίζεται για τον
τόπο. Αγωνίζεται να δικαιολογήσει όλον αυτόν τον πολιτικό εκβιασµό τον οποίον κάνει στον ελληνικό λαό και σε όλη την Αντιπολίτευση.
Και γιατί φαίνεται ότι είναι εκβιασµός και τυχοδιωκτική πολιτική; Δηµοψήφισµα για ποιο πράγµα; Αφήνω το γεγονός ότι η
Ελλάδα το 2009 και 2010 έµεινε επί επτά µήνες ακυβέρνητη και
οδηγήθηκε εσκεµµένα υπό τα καυδιανά δίκρανα της Τρόικας και
του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Όταν ήρθε η ώρα του µνηµονίου, το οποίο δεν διαπραγµατεύτηκε ποτέ ο κ. Παπανδρέου,
είπε για δηµοψήφισµα; Τότε δεν ψηφίστηκε η διάταξη …
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα µου δώσετε δυο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε! Δεν µπορεί οι Υπουργοί της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ να
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υπερβαίνουν το χρόνο και να µην µπορεί ένας άνθρωπος να εκφράσει µια ολοκληρωµένη σκέψη διακοπτόµενος. Έχω, λοιπόν,
δυο λεπτά που τα χρειάζοµαι.
Ο κ. Παπακωνσταντίνου ψήφισε εδώ διάταξη µε την οποία ο
ν.3847 ορίζει –και εδώ είµαστε τότε όλοι να διαµαρτυρόµαστεότι η δανειακή σύµβαση δεν χρειάζεται καν κύρωση από τη
Βουλή. Και η δανειακή σύµβαση µε την οποία πορευόµαστε τώρα
δεν έχει κυρωθεί από τη Βουλή. Είναι ανυπόστατη νοµικά. Το ξέρετε γιατί παραβιάζει κατάφωρα το άρθρο 36 παράγραφος 2 του
Συντάγµατος. Τη δεύτερη δανειακή σύµβαση θέλει να τη φέρει
υπό δηµοψήφισµα ο κ. Παπανδρέου; Τι είναι αυτό; Δεν είναι τυχοδιωκτισµός;
Σας είπα και το επαναλαµβάνω. Στην ουσία ο κ. Παπανδρέου
επειδή οδήγησε τη χώρα εκεί που την οδήγησε, ψάχνει συνενόχους και διέξοδο από το γεγονός ότι θα χρεωθεί στην ιστορία,
θεσµικώς και νοµικώς, τη χρεοκοπία της Ελλάδας. Αυτός ο εκβιασµός δεν θα περάσει. Έχουµε και τα θεσµικά µέσα και τη βούληση. Και την έχει ιδίως ο ελληνικός λαός.
Και δεν µπορεί ο κ. Παπανδρέου να έρχεται και να κραδαίνει
τη ροµφαία των συµφερόντων που προσπαθούν να τον ρίξουν.
Ποια είναι τα συµφέροντα αυτά; Δεν είναι εκείνα τα οποία, όταν
δυσφηµούσε προεκλογικώς τη χώρα, του συµπαρίσταντο ανελλιπώς; Δεν είναι εκείνα που του συµπαραστάθηκαν στον αγώνα
για να ρίξει την Κυβέρνηση Καραµανλή, η οποία εκβιάστηκε να
πάει σε εκλογές, ακριβώς γιατί, όπως ξέρετε, και το θεσµό του
Προέδρου της Δηµοκρατίας τον ευτέλισε ο κ. Παπανδρέου για
να οδηγηθούµε σε εκλογές; Γι’ αυτό οδηγηθήκαµε. Δεν έφυγε ο
κ. Κώστας Καραµανλής. Εκβίασε ο κ. Παπανδρέου µε τις συνήθεις και προσφιλείς του µεθόδους. Έτσι, λοιπόν, φτάσαµε στο
σηµείο που φτάσαµε.
Όλη η διαπλοκή και όλα τα συµφέροντα που δήθεν επικαλείται
σήµερα ο κ. Γ. Παπανδρέου ήταν οι πρόθυµοι συµπαραστάτες
του και τότε και µετά, όταν ως Πρωθυπουργός έκανε ό,τι έκανε
χωρίς να ρωτήσει κανέναν και πολύ περισσότερο τη Βουλή των
Ελλήνων. Σήµερα ο κ. Παπανδρέου επικαλείται όλους αυτούς
που µέχρι προχθές, πριν από δεκαπέντε ηµέρες, ήταν προνοµιακοί συνοµιλητές του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Τελειώνετε, κύριε συνάδελφε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Επικαλείται αυτούς για να κραδαίνει δήθεν στους Βουλευτές του τη ροµφαία της αποστασίας.
Ξέρετε αφού τον εγκατέλειψαν και αυτοί επ’ εσχάτων; Γιατί δεν
µπορούσαν να κάνουν διαφορετικά, αφού πρώτα τον έχει εγκαταλείψει όλος ο ελληνικός λαός. Και αν επιχειρούσαν να τον στηρίξουν, δεν θα είχαν µάτια να αντικρίσουν ακόµα και τον ίδιο τον
ελληνικό λαό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε!
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εκείνος που πραγµατικά θα
ρίξει τον κ. Παπανδρέου είναι ο ελληνικός λαός. Ξέρετε, κύριοι
συνάδελφοι, ποια είναι η γνώµη της κοινωνίας. Μην ψάχνετε για
φαντάσµατα. Δεν υπάρχουν φαντάσµατα και σκιάχτρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Σας παρακαλώ!
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Άλλωστε όταν χρειάστηκε στο
«Βασικό Μέτοχο», όταν εγώ και κάποιοι άλλοι δίναµε τη µάχη του
«Βασικού Μετόχου» εδώ µέσα, ξέραµε ποιοι ήταν εκείνοι τους
οποίους σήµερα αποκαλείτε «συµφέροντα» και ποιοι τα στήριξαν
την εποχή εκείνη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Γι’ αυτό, λοιπόν, ας το καταλάβουµε καλά. Μια υπηρεσία µπορείτε να προσφέρετε στον τόπο: αυτήν την ώρα να πάµε σ’ εκλογές για να µπορέσει ο ελληνικός λαός να αποφασίσει µε παρρησία τι θέλει να γίνει για το µέλλον του τόπου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Καλώς, κύριε συνάδελφε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Όλα τα άλλα, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, τα οποία σας λέει ο κ. Παπανδρέου, στην πραγµατικότητα αφορούν ένα και µόνο πράγµα: ή την επιβίωσή του
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ή τη φυγή του χωρίς να χρεωθεί την ευθύνη αυτού που πρόκειται
να συµβεί. Αλλά την ευθύνη θα την έχει και ιστορικώς και θεσµικώς. Αυτό ας το καταλάβει καλά.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Παυλόπουλο.
Χαίρω για την ενότητα του διαλόγου στη ζώσα διαδικασία της
Βουλής, διότι τον κ. Παυλόπουλο διαδέχεται στο Βήµα ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθηγητής κ. Ανδρέας
Λοβέρδος.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ. Να είστε πειθαρχηµένος στο χρόνο,
όπως λέει η επιστηµοσύνη. Έχετε δεκαοκτώ λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι πολύ
πρωτότυπο και ενδεχοµένως εν µέρει κακεντρεχές την πρόταση
ανανέωσης της εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση
ένας δηµοσιολόγος περιωπής, όπως ο κ. Παυλόπουλος, να την
αποδίδει ως πρόταση εµπιστοσύνης της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει εδώ άγνοια του άρθρου 84 του
Συντάγµατος από τον κ. Παυλόπουλο. Προφανώς το ξέρει και το
ξέρει καλά. Υπάρχει η διάθεση να περιπαίξει µια προσπάθεια να
βγει η χώρα από το τέλµα και από την κρίση, ένα τέλµα και µια
κρίση στην οποία οδήγησε τη χώρα η κυβέρνηση Καραµανλή.
Δεν µπορεί να ξεχνάει ένας Υπουργός επί έξι χρόνια τις ευθύνες
της κυβέρνησης Καραµανλή και γι’ αυτό που έκανε το 2004, όταν
προσήρµοσε τη χώρα στον προεκλογικό λόγο της παράταξής
του µε την περίφηµη εκείνη απογραφή, ούτε κανένας Έλληνας
και καµµία Ελληνίδα µπορεί να ξεχάσει τι παρέδωσε η κυβέρνηση
Καραµανλή το 2009. Τα γνωρίζει αυτά ο κ. Παυλόπουλος, δεν
θέλει όµως να τα θυµάται. Θα του τα θυµίζουµε εµείς, όχι επειδή
εκφέρουµε λόγο διχασµού, αλλά επειδή µας προκαλούν και όταν
µας προκαλούν, πρέπει αµέσως να θυµίζουµε τι ακριβώς έχει
συµβεί.
Ο οµιλών, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχει επανειληµµένα εκφράσει λόγο κριτικό για όλες τις κυβερνήσεις της Μεταπολίτευσης. Δεν εφείσθη λόγων και επιχειρηµάτων για να υπογραµµίσει
και τις ευθύνες των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και νοµιµοποιείται
να ασκεί κριτική στις κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας. «Μίλα
πρώτα για τα δικά σου, για να µιλάς για τον άλλο» λέει ο λαός.
Επειδή επανειληµµένα το έχω κάνει, αισθάνοµαι πολιτικά πως δύναµαι να αρθρώνω λόγο κριτικό -στα όρια της ευπρέπειας- απέναντι στις κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας. Το θέµα όµως,
κύριε Παυλόπουλε, δεν είναι σήµερα να απαντάµε ο ένας στον
άλλον για το τι ακριβώς έχει κάνει ο καθένας µας στο παρελθόν.
Όποιος αγαπάει την Ελλάδα θέµα τού σήµερα είναι να βοηθήσει
τη χώρα να µη γονατίσει. Και η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κάνει
αυτό. Αυτό πολεµάει και αυτό θα επιτύχει.
Ζητάµε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, την ανανέωση της εµπιστοσύνης της Εθνικής Αντιπροσωπείας και τη ζητάµε µε επίγνωση ότι το έχουµε παλέψει. Λόγο αυτήν τη στιγµή εκφέρει ο
Υπουργός της Υγείας της Κυβέρνησης Παπανδρέου. Και πριν πω
πολλά για τα θέµατα της υγείας, όπως εµείς τα παλεύουµε σήµερα, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω ότι σήµερα το πρωί στις
12.00’ κλείσαµε τον ΟΚΑΝΑ στην οδό Καποδιστρίου στο κέντρο
της Αθήνας. Δεν υπάρχει πια ΟΚΑΝΑ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Ευχαριστώ δηµοσίως εδώ, στο σηµαντικότερο Βήµα της Ελληνικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, τον κ. Πάνο
Μπεγλίτη. Στα νοσοκοµεία του συστήµατος υγείας των Ενόπλων
Δυνάµεων βρήκαν σήµερα στο χώρο της Αττικής πάνω από τριακόσιοι ασθενείς φροντίδα και προστασία για την απεξάρτησή
τους. Και οι χιλιάδες, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, που περίµεναν
στη λίστα της ντροπής, όπως τη χαρακτήρισε ο κ. Καραµανλής
το 2004, για να µπουν σε προγράµµατα θεραπείας του ΟΚΑΝΑ,
οι χιλιάδες που περίµεναν επί χρόνια έγιναν λίγοι άνθρωποι, που
περιµένουν στη βόρειο Ελλάδα, αντί για τέσσερα χρόνια που
ήταν τον Αύγουστο, ένα µήνα. Στην Αττική αυτήν τη στιγµή κλείσαµε τη µονάδα στην Καποδιστρίου. Στις 3 Οκτωβρίου είχαµε
κλείσει την αντίστοιχη µονάδα στον Πειραιά. Να ρωτήσει κανείς
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έναν Πειραιώτη πολίτη που λειτουργούσε επαγγελµατικά στο
κέντρο του Πειραιά, τι καλό έχει δει από αυτήν την ενέργεια. Να
τους ρωτήσει αυτούς τους ανθρώπους ποια ήταν η πολιτική µας.
Δώσαµε τέλος στη λίστα της ντροπής, κυρίες και κύριοι στην
Εθνική Αντιπροσωπεία. Και αν για τη Θεσσαλονίκη η λίστα αναµονής είναι πια ένας µήνας, στο τέλος του 2011 ένας µήνας θα
είναι και η λίστα αναµονής στην Αττική, αντί για επτά χρόνια και
τρεις µήνες. Αυτά κάνουµε εµείς, κύριοι συνάδελφοι της Νέας
Δηµοκρατίας, αυτά παλεύουµε.
Χθες, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ήταν η παγκόσµια ηµέρα
των µεταµοσχεύσεων. Ασκήσαµε νοµοθετική πρωτοβουλία για
το θέµα. Παραλάβαµε την Ελλάδα ουραγό στα Βαλκάνια σε ό,τι
αφορά τους δωρητές, που οι οικογένειές τους απεδέχθησαν να
δωρίσουν τα όργανα του σώµατος των εκλιπόντων προσφιλών
τους ανθρώπων. Τελευταίοι στην οικονοµία, τελευταίοι στην κοινωνική αλληλεγγύη; Είναι δυνατόν;
Ασκήσαµε νοµοθετική πρωτοβουλία τον Ιούνιο. Συνάδελφοι
απ’ όλες τις πτέρυγες µας έλεγαν «καλοί οι νόµοι, αλλά να τους
εφαρµόζετε». Εφαρµόζοντας ό,τι έχουµε ψηφίσει και κάνοντας
την πράξη κυρίαρχο θέµα µας και όχι τους νόµους, φτάσαµε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, χθες να έχουµε ξεπεράσει και τις επιδόσεις του 2010, αλλά και του 2009, γιατί κινητοποιήσαµε τους
συµπολίτες µας που φοβούνταν τη συγκεκριµένη διαδικασία.
Θέλω να πω ότι το παλεύουµε. Αυτό θέλω να ισχυριστώ και όχι
να χρησιµοποιήσω λόγια και σχέδια, αλλά κάποια πεπραγµένα
γιατί για εµάς, για το Υπουργείο αυτό, σηµασία έχει να έχεις ένα
όραµα, ένα σχέδιο και µια στρατηγική, αλλά πάνω απ’ όλα κάθε
µέρα που περνάει να έχεις κάνει κάτι.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, προσπαθούµε και –µε συνείδηση
ότι δεν σας κοροϊδεύουµε- ζητάµε την ανανέωση της εµπιστοσύνης σας σε ό,τι αφορά το δικό µας Υπουργείο. Προσπαθούµε να
διατηρήσουµε τη µοναδική για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα ελεύθερη πρόσβαση στις µονάδες του δηµόσιου συστήµατος υγείας,
µε τον εξορθολογισµό των δαπανών, τις διαρθρωτικές αλλαγές
και πάνω από όλα –έτσι όπως είχαµε καταντήσει- τον περιορισµό
της σπατάλης, της κακοδιοίκησης και του συνοδευτικού φαινοµένου, της διαφθοράς που φώλιαζε στην υγεία, όχι επειδή η
υγεία έχει αρνητικό προνόµιο, αλλά επειδή η υγεία κακοδιοικήθηκε επί δεκαετίες.
Να τα προβλήµατα της Μεταπολίτευσης. Να τα προβλήµατα
ως προς τα οποία διαιρείται η ευθύνη. Παρ’ ότι εµείς «γεννήσαµε» το ΕΣΥ και η Νέα Δηµοκρατία το καταψήφισε το 1983,
προσπαθούµε, εκτιµώντας όλες τις µέχρι τώρα προσπάθειες
όλων των κυβερνήσεων, να κάνουµε ένα βήµα προς τα εµπρός.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχουµε σε λειτουργία τον
ΕΟΠΥΥ. Δεν έχω χρόνο να σας πω λεπτοµέρειες της χθεσινής
Δευτέρας που λύσαµε, µε τον κ. Κουτρουµάνη, µια σειρά από
διαδικαστικά προβλήµατα. Θα ενηµερώσουµε την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων τη µεθεπόµενη εβδοµάδα.
Κάναµε την ενοποίηση των διοικήσεων των νοσοκοµείων της
χώρας. Αλλάξαµε µε τον κ. Κουτρουµάνη το τοπίο στις δαπάνες
για τα φάρµακα. Αλλάζουµε το σύστηµα προµηθειών στο δηµόσιο σε ό,τι αφορά τα νοσοκοµεία.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παραλάβαµε ένα σύστηµα που
αγόραζε αγαθά, υλικά και φάρµακα χωρίς διαγωνισµούς. Έχουµε καταφέρει το 50% της σχετικής δαπάνης και το 80% µε 85%
των σχετικών υλικών να τα αγοράζουµε µε διαγωνισµούς. Δεν
είµαι ικανοποιηµένος. Δεν τελειώσαµε, αλλά προχωράµε. Είναι
στόχος των επόµενων εβδοµάδων να φτάσουµε σε ένα ποσοστό
πολύ µεγαλύτερο.
Ενοποιήσαµε τις δοµές στην πρόνοια. Εδώ η συµβολή του κ.
Μπόλαρη είναι πάρα πολύ µεγάλη. Κάναµε για πρώτη φορά στην
Ελλάδα Μονάδα Διατροφής και Άθλησης. Η συµβολή του συναδέλφου κ. Αηδόνη είναι πάρα πολύ µεγάλη.
Θέλω να πω ότι το παλεύουµε. Επαναλαµβάνω ότι δεν τα λύσαµε τα προβλήµατα, λύνουµε όµως κάποια προβλήµατα κάθε
µέρα που περνάει. Έχουµε, κυρίες και κύριοι, και τους στόχους
των επόµενων εβδοµάδων. Έχουµε το στόχο να κλείσουµε το
έτος αυτό µε τη φαρµακευτική δαπάνη εκεί που πρέπει να την
κλείσουµε, που έχουµε συµφωνήσει και συµπεριλαµβάνεται στο
µεσοπρόθεσµο και να κάνουµε και περαιτέρω αλλαγές για πε-
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ρισσότερη εξοικονόµηση. Το ίδιο και για τις προµήθειες, όπως
σας είπα.
Τώρα πρέπει να ενοποιήσουµε τις κλινικές µέσα στα νοσοκοµεία, πολύ βαριά δουλειά για όποιον ξέρει και µε το πελατειακό
κράτος πανταχού παρόν. Μια κλινική πας να αγγίξεις και ενεργοποιείται όλη η πελατειακή πολιτική, για να σου πει να µην το
κάνεις, γιατί κάποιος ευνοούµενος εκεί δυσαρεστείται.
Συντάσσει ο κ. Μπόλαρης τώρα το µητρώο των δικαιουµένων,
για όλη τη διοίκηση, προνοιακών επιδοµάτων. Την 1η Δεκεµβρίου
αρχίζουµε και στέλνουµε επιστολές. Όποιος παίρνει επίδοµα θα
καταγράφεται και στα τέλη Ιανουαρίου θα έχουµε τη λίστα. Αυτό
που έκανε το Υπουργείο Εργασίας και ο κ. Κουτρουµάνης, που
απέδειξε ότι αυτή η καταγραφή έβγαλε µείον εξήντα χιλιάδες
συνταξιούχους, που δεν προσήλθαν να πάρουν τη σύνταξή τους,
γιατί κακώς την έπαιρναν, αυτό γίνεται και στην πρόνοια και στο
τέλος Ιανουαρίου θα είναι µια πραγµατικότητα.
Θα γίνουν και άλλα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Σε πέντε
µήνες θα έχουµε αλλάξει τον τρόπο εισαγωγής –αυτό έρχεται
στη Βουλή σε λίγες εβδοµάδες- των νέων γιατρών στις ειδικότητες και θα έχουµε δηµιουργήσει ένα νέο πρότυπο διοίκησης του
ΕΣΥ που πιλοτικά θα εφαρµοστεί στην Αθήνα σε έξι νοσοκοµεία:
δύο του δηµόσιου τοµέα, δύο του ιδιόρρυθµου χώρου «ΕΡΡΙΚΟΣ
ΝΤΥΝΑΝ» και «Ωνάσειο» και σε δύο µικρές κλινικές εκτός Χρηµατιστηρίου, του ιδιωτικού τοµέα. Όµως αυτά θα τα πούµε στην
Εθνική Αντιπροσωπεία τις επόµενες εβδοµάδες.
Ο στόχος µας πάντα είχε χρόνο. Και όπως πάντα λέω στη
Βουλή, ο χρόνος της πολιτικής και της διοίκησης πρέπει να γίνει
ίδιος µε το χρόνο του πολίτη. Δεν µπορεί σε έξι µήνες, αν ο πολίτης δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του, να καταστρέφεται
και στη διοίκηση τα έξι χρόνια να µην κοστίζουν τίποτα. Δεν µπορεί να καταστρέφεται µόνο ο πολίτης και για τη διοίκηση να µη
σηµαίνει τίποτα αυτός ο χρόνος. Όταν θα πούµε εµείς «στις 3
Οκτωβρίου θα κλείσει ο ΟΚΑΝΑ στον Πειραιά», δεν θα κλείσει
στις 4. Θα κλείσει στις 3 Οκτωβρίου. Αν θέλαµε να κλείσει στις 4
Οκτωβρίου, να λέγαµε «4». Αυτές οι ευθυγραµµίσεις του χρόνου
για µας είναι στόχος. Έχουµε δώσει λόγο τιµής και όλα τα χρονοδιαγράµµατα παλεύουµε να τα κατακτήσουµε, µε τα πολλά
σωστά, µε τα πολλά λάθη και τις παραλείψεις µας. Σηµασία έχει
να αγωνίζεσαι κι όχι να λες λόγια και να λες στον κόσµο πράγµατα που είναι οι στόχοι σου, που κάποιος έφταιξε και ποτέ δεν
έκανες πραγµατικότητα.
Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνω εδώ την αναφορά µου στο
Υπουργείο του οποίου την ευθύνη έχω. Θέλω να πω δύο λόγια
για το θέµα που ταλανίζει αυτές τις µέρες την πατρίδα µας.
Ποιος αµφιβάλλει -και το λέει εδώ- ότι η απόφαση της 27ης
Οκτωβρίου ήταν µια καλή απόφαση, µια απόφαση µε το κέντρο
βάρους της στην Ευρωζώνη, µια απόφαση όµως πάρα πολύ καλή
και για την αφορµή της ευρωπαϊκής κρίσης κι όχι την ουσία της
ευρωπαϊκής κρίσης, που είναι η Ελλάδα; Κανείς δεν αµφιβάλλει.
Μπορεί να θέλουµε να διευκρινίσουµε κενά και ασάφειες και να
είναι αυτοί οι στόχοι µας τις επόµενες ηµέρες, τις επόµενες
εβδοµάδες. Κανείς δεν µπορεί να πει ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται
αυτό το εργαλείο. Κανείς, µα κανείς! Ακούγονται λόγια που συναρπάζουν πολλές φορές τα κοινωνικά στρώµατα που υποφέρουν οικονοµικά, λόγια πατριδοκαπηλίας που στρέφουν τη µήνιν
του κόσµου εναντίον δήθεν κάποιων προδοτών.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αισθανόµαστε όλοι, όπως κι
εσείς, άξια τέκνα της πατρίδας κι είναι άνανδρο απέναντι σε δεκαπέντε-είκοσι ανθρώπους να στρέφουν οι επιτήδειοι τα βέλη
τους, να προσπαθούν να εξαφανίσουν δεκαπέντε, είκοσι, τριάντα
ανθρώπους που το παλεύουν. Είναι άδικο πραγµατικά. Όσον
αφορά την απόφαση αυτή, είναι στα χέρια µας τώρα, το να εφαρµοστεί και θα το παλέψουµε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, βρίσκω τη σηµερινή ηµέρα και
τη θέση µου στο Βήµα αυτό, ως αφορµή όχι για να θυµίσω σ’
εσάς δικές µου θέσεις. Ποιος νοιάζεται για το τι πιστεύω εγώ για
την Ευρωπαϊκή Ένωση; Θεωρώ όµως ύψιστη υποχρέωσή µου ιερή θεωρώ αυτήν τη στιγµή- να σας πω δύο λόγια όχι για να θυµίσω, όπως είπα, τι εγώ πιστεύω, αλλά για να υπογραµµίσω τι
εγώ θεωρώ ως καλύτερο για την Ελλάδα και την προοπτική της.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πιστεύω ακράδαντα -αποτελεί

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

για µένα καταστατική αρχή, θεµελιώδη αρχή που δοµεί την όποια
πολιτική µου ύπαρξη- ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωζώνη και
το ευρώ είναι ένας εθνικός στρατηγικός στόχος. Δεν είναι θέµα
τακτικής, δεν είναι αντικείµενο πολιτικού παιγνίου. Είναι µία προοπτική για την οποία ο ελληνικός λαός επί µισό αιώνα ίδρωσε,
κόπιασε. Οφείλουµε λοιπόν όλοι µας απέναντι στον πολίτη, στο
φορολογούµενο που συνωστίζεται στις ουρές στις εφορίες σήµερα, για να καταβάλει τον οβολό του στο πλαίσιο της εισφοράς
αλληλεγγύης και καταβάλλει τον οβολό του αυτόν –για το Σεπτέµβριο ο κ. Σαχινίδης ενηµέρωσε την Εθνική Αντιπροσωπεία
ότι οι Ελληνίδες κι οι Έλληνες κατέβαλαν 650 εκατοµµύρια ευρώ
κι αυτή η προσπάθειά τους συνεχίζεται ακόµα- έχουµε ιερή υποχρέωση όλοι εµείς να κάνουµε καθαρό ότι για µας, αυτήν την
προσπάθεια και τον αγώνα µισού αιώνα, µια προσπάθεια που ξεκίνησε αµέσως µετά τη δικτατορία κι η οποία συνεχίστηκε επί δεκαετίες, δεν έχει δικαίωµα κανένας να τη σταµατήσει. Αυτήν την
προσπάθεια έχουµε δικαίωµα όλοι µας να την υπηρετήσουµε.
Για µένα –και αυτό καθορίζει όλη τη στάση µου, είτε πρόκειται
για το άλφα είτε για το βήτα είτε για το γάµα θέµα- η Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι κύρια στρατηγική µας επιλογή.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πολιτικό µας σπίτι. Μέσα εκεί και
µέσα στους συσχετισµούς δυνάµεων, που παρ’ όλες τις δυσκολίες εκεί διαµορφώνονται, πρέπει και η Ελλάδα να έχει ως θέµα
στρατηγικής επιλογής τη στέγη της. Εκεί µπήκαµε και εκεί πρέπει
να συνεχίσουµε.
Και στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε, αναζητούµε τώρα επίλυση των
προβληµάτων µας. Δεν υπήρξε θέµα που να µην αξιοποίησα
αυτές τις θέσεις µου ως υπεύθυνος εξωτερικών στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ στην Αντιπολίτευση. Αυτά υποστήριξα σε εκδήλωση του ΙΣΤΑΜΕ πριν από τις Ευρωεκλογές του
2009. Σας αναφέρω απλώς αυτά που ανέφερα. Είναι σηµεία από
την τότε οµιλία µου.
Αυτές τις θέσεις υποστηρίζω στα δύο χρόνια αυτά της κρίσης,
που µαζί µε τους Υφυπουργούς του Υπουργείου ταλαιπωρούµαστε κάθε µέρα, για να αντέξουµε τις πολιτικές που σας προανέφερα. Και σε κάθε ευκαιρία αξιοποιώ την στρατηγική µου αυτή,
που εγώ συµµερίζοµαι ως ένας πολίτης και ένας πολιτικός της
χώρας, ούτε µικροµεγαλίζω ούτε υπερβάλλω τις δυνάµεις µου.
Αυτήν τη θέση υποστήριξα και χθες το βράδυ, στη συζήτηση
του Υπουργικού Συµβουλίου για το δηµοψήφισµα. Και αυτήν τη
θέση θα υποστηρίζω ανεξαρτήτως ποια είναι η αφορµή και σήµερα εδώ, µπροστά σας και αύριο και όλες τις επόµενες ηµέρες.
Δεν νοείται Έλληνας και Ελληνίδα που ανήκει στον κύριο κορµό
των πολιτικών δυνάµεων, που να ξεστρατίζει και έναν πόντο από
αυτό. Γιατί όποιος το κάνει, θέτει σε κίνδυνο δηµόσια αγαθά και
µία προοπτική και κανένας δεν του έχει δώσει το δικαίωµα. Εδώ
είµαστε. Εδώ θα παλέψουµε.
Αν κάποιος τώρα µου ζητάει -γιατί αυτός ο διάλογος έρχεται
απ’ έξω- να προσθέσω κάτι παραπάνω σήµερα εδώ, που ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης είναι στις Κάννες,
δεν θέλει να διευκρινίσω γνωστές µου θέσεις. Επαναλαµβάνω ότι
αυτά τα είπα και χθες βράδυ, καταλήγοντας στα δικά µου συµπεράσµατα και τις προτάσεις. Όποιος µου ζητάει σήµερα µία λέξη
παραπάνω, θέλει να δηµιουργήσει πρόβληµα και δεν θα του κάνω
τη χάρη ούτε θα δηµιουργήσω αυτές τις ευκαιρίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κυρίες και κύριοι, είµαστε σε µία πάρα πολύ δύσκολη φάση.
Ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Εγώ αναλαµβάνοντας τις ευθύνες µου ήρθα εδώ, να πω όσα είπα για την
υγεία και όσα είπα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωζώνη και
το ευρώ. Με αυτούς τους όρους, µε αυτές τις απόψεις, ζητώ και
εγώ ως ένα µέλος της Κυβέρνησης, από την Εθνική Αντιπροσωπεία, την ανανέωση της εµπιστοσύνης. Και για όλα τα υπόλοιπα
και αύριο µέρα είναι. Και µεθαύριο µέρα είναι. Και την άλλη εβδοµάδα µέρες έχουµε. Οι εξελίξεις συνδιαµορφώνονται από καθέναν και καθεµία από εµάς εδώ, στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Θα
δώσουµε τον αγώνα ενωµένοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
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Φεύγοντας από τα όρια ενός Βουλευτή και του Υπουργού, αν
θα µπορούσα να πω –όχι να συµβουλεύσω, γιατί δεν έχω κανένα
δικαίωµα- και αν θα µπορούσα να καταθέσω ως άποψη σε µία
προσπάθεια δηµιουργίας, είναι να διώξουµε τα «εµείς» και τα
«εσείς», τους κοµµατισµούς τού παρελθόντος που µας φέρνουν
αντιπαρατιθέµενους µπροστά σε έναν ελληνικό λαό, στον οποίο
αφού δεν µπορούµε να παράσχουµε αµέσως ευηµερία, πρέπει
να του παράσχουµε ασφάλεια, µία ασφάλεια που προκύπτει
µόνο από την ενότητα των κυρίων πολιτικών δυνάµεων του
τόπου.
Όποιος επιµένει στις δύσκολες αυτές ηµέρες να µιλάει µε συµβατικό πολιτικό λόγο σε µία απολύτως αντισυµβατική εποχή, δεν
κάνει καλό στην πατρίδα.
Δεν είναι καλό το θέαµα µίας Βουλής που σπαράζεται. Είναι
καλή η εικόνα, είναι δηµιουργικό το κλίµα που παράγουµε, όταν
είµαστε σε συνεννόηση. Και αυτά πρέπει να είναι καταστατικές
αρχές για όλους µας. Η πατρίδα µάς χρειάζεται όλους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό, κ. Ανδρέα Λοβέρδο.
Επανερχόµεθα στον κατάλογο των οµιλητών.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα
να λάβω το λόγο για δυο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Τι παρέµβαση θέλετε
να κάνετε, κύριε Ροντούλη;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Θα ήθελα δυο λεπτά για µια σύντοµη παρέµβαση γι’ αυτά που άκουσα από τον αξιότιµο Υπουργό
Υγείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε, κύριε Ροντούλη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, άκουσα µε µεγάλη
προσοχή την τοποθέτησή σας. Ήταν πράγµατι ενδιαφέρουσα.
Δεν θα αναφερθώ και δεν θα κάνω καµµία κριτική στο έργο που
µέχρι τώρα έχετε παράξει στο Υπουργείο Υγείας. Υπάρχει χρόνος στο µέλλον να αναφερθούµε εκτενώς στα ζητήµατα αυτά της
τρέχουσας καθηµερινότητας του Υπουργείου σας.
Όµως θα ήθελα να κάνω δυο πολύ απλές παρατηρήσεις, στις
οποίες νοµίζω ότι θα πρέπει να απαντήσετε. Θέσατε ένα ρητορικό ερώτηµα. Είπατε: «Ποιος µπορεί να αµφισβητήσει ότι η συµφωνία της 26ης-27ης Οκτωβρίου είναι µια καλή και συµφέρουσα
συµφωνία;».
Όµως, επ’ αυτού θέλω να σας θέσω το εξής ερώτηµα: Ενθυµήστε ότι τα ίδια από του Βήµατος της Βουλής λέγατε και εσείς
και οι συνάδελφοί σας σε σχέση µε την προγενεστέρα συµφωνία
της 21ης Ιουλίου; Μάλιστα, όταν γύρισε ο αξιότιµος Πρωθυπουργός της χώρας, τον χειροκροτούσε εν χορώ, ολόκληρο το
Υπουργικό Συµβούλιο. Τότε θέτατε το ίδιο ερώτηµα. Τότε λέγατε
ότι είναι µια πάρα πολύ καλή και συµφέρουσα για τη χώρα συµφωνία. Μετά από λίγο, αυτή η συµφωνία έχει αντικατασταθεί από
µια νέα συµφωνία, την οποία αυτή νέα συµφωνία τώρα, εσείς θεωρείτε συµφέρουσα.
Τίθεται, λοιπόν, το εξής ερώτηµα: Η προγενέστερη συµφωνία
ήταν ή δεν ήταν καλή για τη χώρα; Είχε ή δεν είχε περιθώρια βελτίωσης; Και αν είχε, γιατί τα αποκρύβατε από τον ελληνικό λαό;
Διότι αν πείτε ότι αυτή η νέα συµφωνία είναι καλύτερη της προγενέστερης, τότε υπήρχαν περιθώρια βελτίωσης. Άρα κάτι κρύβατε από τον ελληνικό λαό, όσον αφορά τη συµφωνία της 21ης
Ιουλίου. Γιατί, λοιπόν, τώρα να αποδεχθούµε το επιχείρηµά σας
και να σας πιστέψουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ένα δεύτερο ερώτηµα και πάρα
πολύ σηµαντικό, κύριε Υπουργέ. Είπατε ότι η πεµπτουσία της πολιτικής σας υπάρξεως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωζώνη,
το ευρώ. Είπατε ότι είναι το σπίτι όλων µας.
Εγώ να συµφωνήσω µαζί σας, όµως σας ρωτώ το εξής: Γιατί
ο αξιότιµος Πρωθυπουργός της χώρας φέρεται αποφασισµένος
µε ένα δηµοψήφισµα, να θέσει εν αµφιβόλω το ζήτηµα αυτό; Αν
στο δηµοψήφισµα τεθεί το ερώτηµα «ναι ή όχι στην ευρωζώνη»,
«ναι ή όχι στο ευρώ», «ναι ή όχι στην ευρωπαϊκή πορεία της
χώρας», σας ερωτώ πώς µπορείτε εσείς να θέσετε εν αµφιβόλω,

1107

εν αµφισβητήσει την πορεία της χώρας; Ποιος σας έχει δώσει το
δικαίωµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει, κύριε Ροντούλη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Και σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο, τι κριτική θα ασκήσετε στον Πρωθυπουργό της χώρας;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μισό λεπτό, παρακαλώ.
Κύριε Υπουργέ, να µην απαντήσετε και αιτιολογώ τη θέση µου.
Ο κ. Ροντούλης υπήρξε παράσπονδος. Δεν είναι αυτό το νόηµα
της παρεµβάσεως. Διασπάται στον ορισµό, στον Κανονισµό,
στον όρο παρέµβαση, στο σαφές υπονοούµενο «κάτι επ’ ευκαιρία θα θίξω». Αυτά κατά την κοινή λογική και κατά την τίµια ερµηνεία των πραγµάτων είναι θέµα βασικής παρεµβάσεως.
Συνεπώς, εάν γνώριζα το περιεχόµενο της παρεµβάσεώς σας,
δεν θα σας έδινα το λόγο, για να µη διασπάται η ροή της συζητήσεως.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όµως, κύριε Πρόεδρε, η επιχειρηµατολογία µου πρέπει να απαντηθεί!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ!
Για τον ίδιο λόγο, κύριε Υπουργέ –διότι ύστερα θα χαθεί η ροή
της συζητήσεως- κατ’ οικονοµία και αφού σας παρακαλέσω να
είστε συντοµότατος και επιγραµµατικότατος, σας δίνω το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Ροντούλη, σε ό,τι αφορά το δηµοψήφισµα,
είπα και εδώ, ότι σήµερα δεν είναι η µέρα γι’ αυτήν τη συζήτηση.
Ό,τι υποστήριξα χθες –και έχει κοινολογηθεί- το υποστηρίζω
µέχρι κεραίας και εγώ δεν αλλάζω.
Όµως πάµε τώρα στο µεγάλο θέµα που βάλατε και έχει να
κάνει µε την πορεία µας µέχρι σήµερα. Κύριε συνάδελφε, έκαναν
οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι και εµείς ως κράτος-µέλος µια προσπάθεια, το Μάιο του 2010 µε το µνηµόνιο. Είχαµε την απόφαση της
25ης Μαρτίου του 2011 µε το µηχανισµό στήριξης, είχαµε την
απόφαση της 21ης Ιουλίου του 2011 και έχουµε και αυτήν την
τελευταία απόφαση.
Πρέπει να διαπιστώσετε, για να είστε δίκαιος, ότι ένα µέρος
της ευθύνης για το πώς κυλά η αντιµετώπιση της κρίσης στην
Ευρώπη, έχει να κάνει και µε την ίδια την Ευρώπη και τις αποφάσεις της. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να ξέρει και να µη δέχεται
ότι οι καθυστερήσεις και οι δισταγµοί των Βρυξελλών, η πολυδιάσπαση που υπάρχει στο εσωτερικό της Ένωσης, δεν επέτρεψε να διαγνωστεί αµέσως το µέγεθος του προβλήµατος, για
να δοθούν οι απαιτούµενες λύσεις.
Αυτό οδήγησε όλους σε καθυστερήσεις. Για αυτές τις καθυστερήσεις, αυτές που αφορούν το όλον της Ένωσης και της Ευρωζώνης, έρχεστε τώρα και λέτε τι έκανε η ελληνική Κυβέρνηση.
Η Ελληνική Κυβέρνηση πρόσθεσε µέτρα –κύριε συνάδελφε, σας
διαβεβαιώ εάν ήσασταν στη θέση µας, θα καταλαβαίνατε- και πολιτικές και διαρθρωτικές αλλαγές, που τις χρώσταγε η πατρίδα
τριάντα χρόνια, και πιέστηκε να τις κάνει µε τροµακτική ένταση
µέσα σε λίγους µήνες, πολλές φορές µε δισταγµούς, µε παραλείψεις, µε λάθη και καθυστερήσεις.
Ποια κυβέρνηση, όµως, κύριε συνάδελφε, θα µπορούσε να καταφέρει να µειώσει το έλλειµµα, µέσα ένα χρόνο, στο 5% του
Ακαθαρίστου Εγχώριου Προϊόντος;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, κλείνω.
Θέλω να σας πω, κύριε συνάδελφε, ότι όταν συζητάγαµε πριν
από την κρίση για το ΑΕΠ της χώρας και για τα ελλείµµατα, λέγαµε ως κυβερνήσεις και ως αντιπολιτεύσεις ότι, για να επιτευχθεί
η µείωση του ελλείµµατος κατά 1%, θα συνεπάγεται ανθρώπους
χωρίς σπίτια, ανθρώπους στο δρόµο, πολύ περισσότερους φτωχούς. Προσπαθούσαµε µε τα δανεικά και µε τις πολιτικές που όλοι
ξέραµε και έχουµε καταδικάσει, να αντεπεξέλθουµε.
Κάναµε µέσα σε λίγους µήνες ό,τι φαινόταν ως κατάρρευση
τα προηγούµενα χρόνια.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Τι χρωστάµε, κύριε συνάδελφε, εµείς ως Κυβέρνηση, η κοινο-
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βουλευτική Πλειοψηφία και τι χρωστάει τελικά ο κόσµος της πολιτικής απέναντι στους πολίτες; Επιτέλους, τώρα υπάρχει µία
προοπτική χωρίς δικές µας καθυστερήσεις, που δίνουν άλλοθι
στους υπόλοιπους στην Ευρώπη για τις δίκες τους καθυστερήσεις, να προχωρήσουµε σε ό,τι έχουµε ανάγκη.
Πάντως αυτόν τον Έλληνα που συνωστίζεται για να πληρώσει
τον οβολό του -που συνήθως δεν έχει- σχετικά µε τις υποχρεώσεις του µέσα στο πλαίσιο της διαµορφωµένης πολιτικής, να τον
σεβαστούµε. Και πάντως, το συντοµότερο δυνατό πρέπει να του
ξαναδώσουµε το καλό του όνοµα. Δεν είναι δυνατόν οι Έλληνες
πολίτες να υφίστανται αυτήν την ταλαιπωρία και να µην έχουν
αποκτήσει απέναντι σε όλη την Ευρώπη το καλό όνοµα ενός
λαού που δοκιµάζεται και αγωνίζεται. Αυτή είναι η υποχρέωσή
µας και αυτό είναι το πρόσφατο παρελθόν. Σας το καταθέτω µε
την αλήθεια ενός ανθρώπου που είναι στην εµπροσθοφυλακή και
µάχεται. Έτσι είναι, κύριε συνάδελφε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Εάν νοµίζετε ότι υπήρχε µαγικός τρόπος να αποφευχθούν λάθη, καθυστερήσεις και δισταγµοί, να µας το πείτε.
Σας λέω ότι η δουλειά που κάνουµε, είναι πάρα πολύ δύσκολη,
όχι για να δικαιολογήσω τα λάθη µας, αλλά για να σας πω και να
υπογραµµίσω ότι θέλει πάρα πολύ µεγάλο σθένος και πάρα πολύ
µεγάλη αποφασιστικότητα, για να προχωρήσεις. Εµείς το παλεύουµε και αυτός ήταν ο λόγος µου από αυτό το Βήµα.
Δεν τα κάναµε όλα, ορισµένα παραλείψαµε, για ορισµένα διστάσαµε. Παλεύουµε, όµως, για όσο µπορούµε καλύτερες πολιτικές.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όσο σωστά πράγµατα
κι αν λέγονται, δεν παύει αυτό το σχήµα να αδικεί συναδέλφους.
Το Προεδρείο έχει την ευθύνη να κρατεί µία σειρά υπέρ της κοινής συµφωνίας και για όλους τους συναδέλφους.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Σάµου του ΠΑΣΟΚ, κ. Πυθαγόρας
Βαρδίκος.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΔΙΚΟΣ: Μας απασχολούν δύο σηµαντικά
πολιτικά θέµατα, η ψήφος εµπιστοσύνης στη Κυβέρνηση, που
άρχισε σήµερα και θα ολοκληρωθεί τα µεσάνυχτα της Παρασκευής, και το δηµοψήφισµα. Θέλω να καταθέσω τις απόψεις
µου και για τα δύο, αν και το τριήµερο αυτό, συζητούµε µόνο το
ένα.
Φθάσαµε εδώ που φθάσαµε µε ευθύνες όλων µας. Στη Μεταπολίτευση, ας µην πάµε πιο πίσω, ένας επιµερισµός ευθυνών θα
µπορούσε να είναι ανάλογος µε τα χρόνια διακυβέρνησης, ένας
άλλος ανάλογος µε την επιβάρυνση του δηµόσιου χρέους. Είτε
µε τον έναν είτε µε τον άλλον ο επιµερισµός είναι κοντά στα πενήντα-πενήντα.
Ναι, αυτοί που κυβέρνησαν έχουν τις περισσότερες ευθύνες,
αλλά και οι άλλες πολιτικές δυνάµεις, οι φορείς, οι πολίτες δεν
παρέµειναν αµέτοχοι. Όποιος ισχυρίζεται το αντίθετο είναι εκτός
πραγµατικότητας. Στη χώρα µας, χώρα ενίοτε της υπερβολής,
χώρα που οι παλαιότεροι περιέγραψαν ως αυτή όπου «ανθεί η
φαιδρά πορτοκαλέα», υπάρχουν και µερικοί που υποστηρίζουν
πως όλα άρχισαν τον Οκτώβριο του 2009 και άλλοι επτά µήνες
αργότερα, το Μάιο του 2010, µε το µνηµόνιο.
Στο σηµείο αυτό επιτρέψτε µου τα παρακάτω. Σε όσους από
αυτούς της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης υποστηρίζουν τέτοιες
απόψεις, έχω να αντιπαραθέσω τα λόγια ενός από την παράταξή
τους, του κ. Βάρδα, συµβούλου οικονοµικών θεµάτων του Αρχηγού της Νέας Δηµοκρατίας και µέλους της επίσηµης αντιπροσωπείας της Νέας Δηµοκρατίας στις συναντήσεις µε τους
εκπροσώπους της τρόικας. Αυτά το 2010, γιατί µετά χάθηκε.
Είπε: «Η χώρα θα πτώχευε, εάν δεν έπαιρνε τα χρήµατα του µνηµονίου. Αυτό ήταν δουλειά της Κυβέρνησης και το κάνει και το
έκανε και καλώς το έκανε. Οφείλαµε να δείξουµε την αντίθεσή
µας στα µέτρα του µνηµονίου. Εάν ετίθετο θέµα να ψηφιστεί το
µνηµόνιο µε εκατόν ογδόντα µία ψήφους, τότε και η Νέα Δηµοκρατία θα αναγκαζόταν να το ψηφίσει, διότι η χώρα σε µια βδοµάδα θα πτώχευε».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είναι βέβαιο ότι, αν έπρεπε να ψηφίσουν εκατόν ογδόντα ένας,
η Νέα Δηµοκρατία θα έβαζε πλάτη, θα ψήφιζε το µνηµόνιο και
θα έπαιρνε και το πολιτικό κόστος. Όλα τα υπόλοιπα είναι για µικροπολιτική εκµετάλλευση, ανεύθυνα, επιπόλαια και επικίνδυνα,
ιδιαίτερα για την έντονη και οργισµένη εποχή µας.
Δεν βοηθούν αυτά και πάρα πολλά άλλα την κατάσταση. Ρίχνουν λάδι στη φωτιά, στάχτη στα µάτια και δυσκολεύουν αφάνταστα την προσπάθεια που καταβάλλουν η Κυβέρνηση και όσοι
τη στηρίζουν µε τα λάθη, ναι, τις παραλείψεις, ναι, αλλά κυρίως
µε τις τεράστιες προσπάθειες να ξεπεράσει η χώρα τις παθογένειές της και τα προβλήµατά της. Γι’ αυτό την Παρασκευή θα πω
«ΝΑΙ». Δεν µε έχει πείσει η διάδοχη κατάσταση. Δεν άλλαξε µέσα
σε δυο χρόνια από τον Οκτώβριο του 2009 που δραπέτευσε από
τις ευθύνες της και ας άλλαξε τον -έκτοτε σιωπηλό- τότε Αρχηγό
της. Και ο σηµερινός της δεν είναι παρθενογεννηµένος. Υπουργός τής τότε κυβέρνησης ήταν.
Θα ήθελα να έρθω τώρα στο δηµοψήφισµα. Οι Βουλευτές
λέµε ελεύθερα τη γνώµη µας: «Δεν συµφωνώ». Θεωρώ επικίνδυνο, θέµα ύψιστης εθνικής σηµασίας να εµπλέκεται στην τρέχουσα πολιτική διαδικασία. Φίλη η δηµοκρατική λειτουργία,
φιλτάτη η εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος. Θα αντιµετωπίζαµε σε ευρωπαϊκό επίπεδο πολύ πιο αποτελεσµατικά τα
πράγµατα σήµερα, αν, παραδείγµατος χάριν, η Γαλλία ψήφιζε το
Ευρωπαϊκό Σύνταγµα το 2005.
Πιστεύει κανείς πως, εάν το 1980 η Νέα Δηµοκρατία πήγαινε
σε δηµοψήφισµα για την ένταξή µας στην ΕΟΚ, µε το ΠΑΣΟΚ
τότε να σαρώνει τα πάντα και να βροντοφωνάζει «έξω από την
ΕΟΚ», θα έβγαινε το «ΝΑΙ»; Πανηγυρικό «ΟΧΙ» θα έβγαινε. Γενικά,
όµως, η Αντιπολίτευση και ειδικότερα, η Αξιωµατική διαφωνεί µε
το δηµοψήφισµα για τους δικούς της µικροκοµµατικούς λόγους.
Όταν έτσι λειτουργούν τα επιχειρήµατα, καµµιά φορά οδηγούνται και σε αυτογελοιοποίηση.
Μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ -γιατί θα ψηφίζαµε µόνο εµείς τη
συµφωνία- ήµασταν µειοδότες, εκχωρούσαµε κυριαρχικά δικαιώµατα, ήµασταν ακόµα και προδότες. Από τη Δευτέρα το βράδυ γιατί µε το δηµοψήφισµα δεν θα ψηφίζαµε µόνο εµείς- είµαστε
αυτοί που θα καταστρέψουν τη χώρα, την Ευρωζώνη, τον πλανήτη, το σύµπαν. Μέγα δίληµµα: Ψηφίζουµε; Προδότες. Δεν ψηφίζουµε; Καταστροφείς. Ε, δεν γίνονται και τα δυο. Έχει και η
σύγχυση τα όριά της.
Τελειώνοντας, παρακαλώ να αφήσουν τις παραινέσεις. Ξέρουµε τι κάνουµε. Αυτοί δεν ξέρουν. Η ιστορία µε τις γαλοπούλες που επιθυµούσαν να έρθουν τα Χριστούγεννα, τους αφορά,
αν επιτευχθούν οι στόχοι τους.
Ευτυχώς για αυτούς και για πολλούς άλλους, δεν θα επιτευχθούν.
Δίνω ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. Δεν θα στενοχωρηθώ εάν δεν γίνει το δηµοψήφισµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Βαρδίκο.
Παρακαλείται ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος, Βουλευτής
Αχαΐας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, να λάβει το
λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ.
Από µια πολυσπερµία οµιλητών, της Νέας Δηµοκρατίας, του
ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ εκτιµήθηκε ότι αυτή η διαδικασία που σήµερα άνοιξε, αποτελεί µία προσωπική επιλογή του κ. Παπανδρέου, για να σώσει το προσωπικό του συµφέρον, να βάλει το
προσωπικό του συµφέρον πάνω από τη χώρα.
Αυτό είναι το διακύβευµα; Τόσο απλό είναι δηλαδή το διακύβευµα; Αν ήταν έτσι απλό, θα µπορούσε πολύ γρήγορα να το ξεπεράσει η αστική τάξη. Άλλο είναι το πρόβληµα. Άλλο είναι το
σοβαρό πρόβληµα. Και δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι τεράστιες,
οι πολύ σοβαρές δυσκολίες που έχει το σύστηµα, η αστική τάξη
να διαχειριστεί την κρίση, όχι µόνο στη χώρα µας, αλλά και σε
διεθνές επίπεδο. Είναι µια κρίση η οποία βαθαίνει και επεκτείνεται. Αυτό δηµιουργεί πρόβληµα στο αστικό πολιτικό σύστηµα και
στην Ελλάδα και αλλού. Πάρτε παράδειγµα την Ιταλία και την πολιτική κατάσταση εκεί.
Είναι ένα πρόβληµα που το διευρύνει και το οξύνει ακόµα πε-
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ρισσότερο η οργανωµένη πάλη του λαού, οι ταξικοί αγώνες.
Έδωσε µια σηµαντική βολή η σαρανταοκτάωρη γενική πανελλαδική απεργία της 20ης και 21ης Οκτωβρίου.
Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, θεωρούµε ως ΚΚΕ ιερή υποχρέωση του λαού να αξιοποιήσει το κάθε ρήγµα στο αστικό πολιτικό
σύστηµα, να διευρύνει αυτό το ρήγµα, γιατί αυτό θα είναι προς
όφελός του, θα δηµιουργήσει προϋποθέσεις για θετικές εξελίξεις, για θετικές ανατροπές προς όφελος του λαού.
Δεύτερο ζήτηµα. Αυτή η κίνηση που έκανε ο κ. Παπανδρέου
αντανακλά την όξυνση των ανταγωνισµών, την όξυνση των αντιθέσεων ανάµεσα στα ιµπεριαλιστικά στρατόπεδα. Είναι µία κίνηση που ενισχύει τις φυγόκεντρες τάσεις στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο υπάρχουν και οι έντονες αντιδράσεις της Γαλλίας, της Γερµανίας και της Ιταλίας προς την
κίνηση αυτή.
Ξεσηκώνεται κουρνιαχτός από το υπαλληλικό προσωπικό της
πλουτοκρατίας, εκδοτικούς οµίλους, πολιτικό προσωπικό. Τι
λένε; «Αµφισβητούνται τα ιερά και τα όσια». Ποια είναι αυτά; «Η
πορεία», λένε, «η ευρωπαϊκή της χώρας», Νέα Δηµοκρατία,
ΛΑΟΣ, άλλα κόµµατα εκτός Κοινοβουλίου.
Και τι λόγο έχει ο λαός, η εργατική τάξη πρώτα από όλα, να
ανησυχεί και να υπερασπιστεί αυτήν την ευρωπαϊκή πορεία; Έχει
κανένα λόγο; Ποιο λόγο έχει ο εργαζόµενος, ο οποίος όλα αυτά
τα χρόνια ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είδε να
τσακίζονται κυριολεκτικά οι κατακτήσεις και τα δικαιώµατα στην
εργασία, στο ωράριο, στο ασφαλιστικό, να µειώνονται οι µισθοί
του, ο συνταξιούχος να καταργούνται οι συντάξεις; Ποιο λόγο
έχει να υπερασπιστεί αυτήν την πορεία επαγγελµατίας, που βλέπει να επιδράµουν οι µονοπωλιακοί επιχειρηµατικοί όµιλοι και οι
πολυεθνικές, στο πλαίσιο της απελευθέρωσης των αγορών και
να τον οδηγούν στη χρεοκοπία; Ποιο λόγο έχει να την υπερασπιστεί αυτήν την επιλογή ο φτωχός αγρότης, που µε την κοινή
αγροτική πολιτική τον οδηγούν στο ξεκλήρισµα και στην εξαθλίωση; Ποιο λόγο έχουν να υπερασπιστούν τα λαϊκά στρώµατα
της Ελλάδας µια Ευρωπαϊκή Ένωση που αµφισβητεί την εδαφική
ακεραιότητα της Ελλάδας, µια Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι
υπεύθυνη για τη συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης της Ελλάδας, στο όνοµα της ελευθερίας κίνησης κεφαλαίων και εµπορευµάτων;
Αυτή η επιλογή δεν αποτέλεσε επιλογή του λαού, αλλά ήταν
µία επιλογή στρατηγικού χαρακτήρα της αστικής τάξης και της
εγχώριας πλουτοκρατίας, για να υπερασπιστεί τα συµφέροντά
της, θυσιάζοντας τα λαϊκά συµφέροντα.
Έτσι, λοιπόν, ο εκβιασµός του λαού περνάει σε νέο ποιοτικό
επίπεδο. Από αυτήν την άποψη, πριν τον τροµοκρατούσαν
«δέξου τα µέτρα, για να µην πάµε σε επιλεκτική χρεοκοπία». Σήµερα οι ίδιοι αυτοί που το έλεγαν και κατήγγειλαν την επιλεκτική
χρεοκοπία, υπερασπίζονται και πανηγυρίζουν για την επιλεκτική
χρεοκοπία και προειδοποιούν το λαό «δέξου την επιλεκτική χρεοκοπία, για να µην πάµε σε ανεξέλεγκτη χρεοκοπία».
Ε, λοιπόν, εµείς καλούµε το λαό αποφασιστικά, σταθερά, πεισµατικά, να καταδικάσει αυτούς τους εκβιασµούς όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωµένα.
Ισχυρίστηκε ο κύριος Υπουργός της Υγείας, ο κ. Λοβέρδος,
είπε «ποιος αµφιβάλλει για την απόφαση της 23ης, 26ης, 27ης
Οκτωβρίου της Συνόδου Κορυφής; Υπάρχει κανείς;».
Βεβαίως, κύριε Υπουργέ! Όχι µόνο αµφισβητούµε, όχι µόνο
αµφιβάλλουµε, αλλά και την καταγγέλλουµε ανοικτά! Δεν µπορείτε να ισχυρίζεστε ότι δεν υπάρχει κανείς! Λέτε ψέµατα! Το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας την καταγγέλλει αυτήν την απόφαση, ως µία επιπλέον απόφαση, που βάζει νέα δεινά και κλιµακώνει την αντιλαϊκή επίθεση!
Βεβαίως, δεν ισχύει αυτό που ισχυρίζονται οι Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ –το είπε και µία Βουλευτής- ότι η νέα απόφαση βγάζει
από τις πλάτες του πολίτη το βάρος της εξυπηρέτησης του δηµόσιου χρέους. Ίσα-ίσα, δροµολογεί νέα αντιλαϊκά µέτρα, νέα
βάρβαρα µέτρα. Και όσο µειωθεί το χρέος, δεν θα πάει προς
όφελος του λαού, δεν θα αντιστραφεί η πορεία αφαίρεσης εργασιακών δικαιωµάτων, δεν θα πάρουν πίσω οι συνταξιούχοι
αυτά που έχασαν. Αντίθετα, θα δροµολογηθούν νέα µέτρα, για
να στηριχθεί και να ενισχυθεί η δράση του µεγάλου κεφαλαίου.
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Έτσι, λοιπόν, πρέπει να πούµε στο λαό να µη φοβηθεί τα όποια
σενάρια τα οποία δροµολογεί η Κυβέρνηση και επεξεργάζεται η
αστική τάξη συνολικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά αποτελούν
σενάρια για τη σωτηρία του κεφαλαίου και του συστήµατος και
είναι σενάρια χρεοκοπίας των λαϊκών στρωµάτων. Γι’ αυτό λέµε
ότι ο λαός δεν πρέπει να χαθεί σε διάφορες αδιέξοδες και αντιλαϊκές επιλογές, όπως η λεγόµενη «Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας», που θα αποτελέσει οδοστρωτήρα σε βάρος του λαού ή οι
εκλογές, για να βγάλουµε µία άλλη κυβέρνηση, είτε προοδευτική, είτε αριστερή, είτε κεντροδεξιά, είτε δεξιά. Ο στόχος είναι
να χειραγωγήσουν το λαό, προκειµένου να αποδεχθεί τα αντιλαϊκά µέτρα. Όσοι το λένε αυτό, τα καθεστωτικά κόµµατα
ΠΑΣΟΚ, Νέα Δηµοκρατία, ΛΑΟΣ, ΣΥΡΙΖΑ και οι παραφυάδες
τους, φοβούνται το λαό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μιλάνε για κοινωνική συνοχή. Αλήθεια, µπορεί να υπάρχει κοινωνική συνοχή σε µία ταξική κοινωνία αντιτιθέµενων συµφερόντων; Υπάρχει µία βασική διαχωριστική γραµµή; Βεβαίως! Υπάρχει
η διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στο λαό και τα µονοπώλια και
πρέπει ο λαός µε την πάλη του να αναγκάσει να πληρώσουν οι
υπεύθυνοι σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο για τα βάρη, τα
οποία πληρώνει µια ζωή. Και πρέπει να πληρώσουν!
Συστατικό στοιχείο αυτής της προσπάθειας είναι ο αντικοµµουνισµός και η συκοφαντία. Για να προωθηθεί το αντιδραστικό
σύνθηµα «όλοι ίδιοι είναι», ο κ. Δένδιας, ο Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας, είπε «µα, και οι δήµαρχοι του ΚΚΕ τα ίδια έκαναν»!
Αλήθεια; Ποιος είπε ότι έκαναν τα ίδια; Οι αγώνες των κοµµουνιστών δηµάρχων στην τότε τοπική αυτοδιοίκηση και σήµερα τοπική διοίκηση, ήταν αγώνες για να προστατευθούν οι ελεύθεροι
χώροι, οι χώροι του πρασίνου και για να δηµιουργηθούν κοινωνικές και άλλες υποδοµές µέσα από τους αγώνες του λαού. Γι’
αυτούς τους αγώνες τους, ανταµείφθηκαν από το αστικό κράτος
και τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας µε
διώξεις και φυλακίσεις! Εµείς, λοιπόν, είµαστε υπερήφανοι γι’
αυτούς τους αγώνες των κοµµουνιστών Βουλευτών!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σήµερα, λοιπόν, λέµε καθαρά ότι ο λαός πρέπει να οργανώσει
την ταξική του πάλη, τον αγώνα του και να αναδειχθεί αυτός σε
καταλύτη, για να φύγει αυτή η επικίνδυνη Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
και η αντιλαϊκή πολιτική της. Πρέπει να αξιοποιήσει τις εκλογές,
για να διευρύνει τα ρήγµατα στο αστικό πολιτικό σύστηµα, να
δεχθεί αυτό ένα ισχυρό πολιτικό πλήγµα και να ανοίξει ο δρόµος
προς την προοπτική, η οποία είναι αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µονοµερής διαγραφή του χρέους που το σύνολό
του είναι αντιλαϊκό, βάρβαρο και ταξικό, σε συνθήκες ταυτόχρονα λαϊκής εξουσίας και λαϊκής οικονοµίας. Αυτή είναι η µόνη
ρεαλιστική διέξοδος για το λαό.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή που δείξατε.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Πράγµατι, επέδειξα
ανοχή, ίσως οφειλόµενη. Ευχαριστούµε τον κ. Νικόλαο Καραθανασόπουλο.
Παρακαλείται ο Βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δηµήτριος Κουσελάς να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω από την αρχή να ξεκαθαρίσω ότι ούτε εγώ ούτε οι υπόλοιποι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ εκλεγήκαµε, για να ψηφίζουµε επαχθή µέτρα για τους πολίτες,
ερχόµενοι πολλές φορές και σε διάσταση µε τις αρχές και την
ιδεολογία µας. Αυτό το λέω και σε σχέση µ’ αυτά που ακούστηκαν πριν.
Φορτωθήκαµε µία µεγάλη ευθύνη που δεν µας ανήκει. Εκεί
που οι πραγµατικοί υπεύθυνοι δραπέτευσαν, έπρεπε να προτάξουµε το συµφέρον της χώρας και να µην την ρίξουµε στα Τάρταρα µιας άτακτης χρεοκοπίας, στην αποµόνωση µιας χώρας
που θα είναι παρίας των Βαλκανίων. Να µην καταδικάσουµε το
λαό µας στην απόλυτη φτώχεια και στην εξαθλίωση µιας τριτοκοσµικής χώρας, δηλαδή σε µία κατάσταση πολύ χειρότερη από
τη σηµερινή.
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Αυτό το µείζον εθνικό συµφέρον δυστυχώς οι λοιπές πολιτικές
δυνάµεις του τόπου, ακόµα και σήµερα το παραβλέπουν, επιλέγοντας βολικά να είναι κόντρα και απέναντι σε όλα τα κρίσιµα θέµατα. Έτσι ευελπιστεί η Αξιωµατική Αντιπολίτευση να επανέλθει
στην εξουσία, εξαργυρώνοντας σε ψήφους τη σωρευµένη λαϊκή
δυσαρέσκεια.
Όµως ούτε λέξη για το κρίσιµο, το πραγµατικό διακύβευµα.
Παραπληροφορούν, διχάζουν και φανατίζουν το λαό, τάζοντας
του ανύπαρκτους παραδείσους, απραγµατοποίητες αναδιαπραγµατεύσεις ή ορισµένοι και εξεγέρσεις στα τυφλά. Αποφεύγουν
να του πουν το προφανές, πως εδώ που µας έφεραν τα λάθη, οι
φούσκες και οι σωρευµένες εγκληµατικές παραλείψεις του παρελθόντος, δεν υπάρχει ανέξοδη διέξοδος από την κρίση χωρίς
προσπάθειες και θυσίες απ’ όλους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είµαι από τζάκι, ούτε έχω
πίσω µου µεγαλοσυµφέροντα, ώστε να κουνάω το χέρι αφ’ υψηλού στην κοινωνία. Ζω και µοιράζοµαι καθηµερινά την αγωνία
των συµπολιτών µου, των άνεργων παιδιών µας, την αγωνία του
µικροµεσαίου, του αγρότη, του χαµηλοσυνταξιούχου, του εργαζόµενου. Όλοι αυτοί δικαιολογηµένα είναι θυµωµένοι, δικαιολογηµένα διεκδικούν δικαιοσύνη, αξιοπιστία, ειλικρίνεια και
προοπτική από το πολιτικό σύστηµα. Ναι, είναι πρόθυµοι να κάνουν θυσίες για να σωθεί η πατρίδα, αρκεί αυτές οι θυσίες να
είναι δίκαια κατανεµηµένες, να µην την πληρώνουν τα συνήθη
υποζύγια και να µένουν αλώβητα τα κάθε λογής λογής συµφέροντα και τα µεγαλολαµόγια που χρόνια τώρα, κερδοσκοπούν
στις πλάτες του λαού και της πατρίδας. Κύριοι Υπουργοί, η δικαιοσύνη στην κατανοµή των αναγκαίων θυσιών είναι η υπέρτατη
λαϊκή νοµιµοποίηση της όποιας πολιτικής για τη σωτηρία της
χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συµφωνία της 26ης Οκτωβρίου µειώνει το χρέος, περιορίζει σηµαντικά τα βάρη της εξυπηρέτησής του, επιµερίζει εύλογο κόστος στους ιδιώτες, αλλά
κυρίως στις τράπεζες. Μας δίνει, θα έλεγα, την τελευταία πιθανώς ευκαιρία, να αποφύγουµε µία οδυνηρή χρεοκοπία, παραµένοντας συµµέτοχοι και ενεργοί στην Ευρωζώνη και στην Ευρώπη
µε προοπτική για το µέλλον. Σε αντάλλαγµα εµείς και µόνο εµείς
πρέπει να βάλουµε τάξη στα του οίκου µας, προωθώντας τις αναγκαίες αλλαγές και υλοποιώντας δύσκολους στόχους για την
επόµενη δεκαετία.
Σε µία τόσο κρίσιµη και διαχρονική προσπάθεια για τη χώρα,
χρειάζεται πάνω απ’ όλα εθνική συνεννόηση. Δεν νοµιµοποιείται
κανείς σήµερα να σφυρίζει αδιάφορα παραπλανώντας, φανατίζοντας τυφλά τους πολίτες ή παραπέµποντας για εκτόνωση σε
εκλογές.
Εκλογές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να αλλάξει τι από
την καθηµερινότητα του πολίτη; Για να εξαργυρωθεί µήπως στα
τυφλά η δυσαρέσκεια του κόσµου; Να µετρηθούν και να αλλάξουν συσχετισµοί ψήφων, εδρών ή και προσώπων; Εκλογές
χωρίς να απαντάµε ξεκάθαρα στα ερωτήµατα: «Και µετά τι, µετά
πού, µε ποιους, µε ποια µέσα, µε ποια συγκεκριµένη στρατηγική;». Ή µήπως κάποιοι νοµίζουν πως εξαπατώντας το λαό θα
µπορέσουν µετά να εφαρµόσουν όποια πολιτική θέλουν;
Πρέπει επιτέλους να ειπωθούν τα πράγµατα µε το όνοµά τους.
Η δηµοκρατία δεν γνωρίζει αδιέξοδα. Όταν οι πολιτικές ηγεσίες
υπεκφεύγουν, όταν τα διλήµµατα που τίθενται, είναι κρίσιµα, τότε
η προσφυγή στη γνήσια και άµεση λαϊκή ετυµηγορία είναι µονόδροµος. Το δηµοψήφισµα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ήδη
αργήσει. Έπρεπε να είχε γίνει από την πρώτη δανειακή σύµβαση.
Είναι το µόνο –κι όχι οι εκλογές- που µπορεί να προσφέρει
άµεση, ισχυρή, συγκεκριµένη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Προφανώς χρειάζεται προσοχή στον τρόπο µε τον οποίο θα διατυπωθούν τα ερωτήµατα, ώστε αυτά να αφορούν µόνο τη δανειακή
σύµβαση. Προφανώς χρειάζεται επίσπευση των διαδικασιών, για
να µην πάµε στα µέσα ή στο τέλος του Γενάρη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς έχουµε εµπιστοσύνη στην κρίση του ελληνικού λαού
χωρίς µεταφραστές, τοποτηρητές και µεσάζοντες. Άλλοι έχουν
λόγους και πιθανώς συµφέροντα να φοβούνται αυτήν την κρίση
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του λαού. Άλλοι δηλώνουν ότι θα εµποδίσουν να εκφραστεί η
λαϊκή βούληση µε κάθε τρόπο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ειλικρινά δεν επιθυµώ να σχολιάσω τι υποδηλώνει µια τέτοια τοποθέτηση. Όµως αναρωτιέµαι
πώς είναι δυνατόν να µας λένε ότι δεν νοµιµοποιούµαστε να δεσµεύσουµε τη χώρα για τα επόµενα δέκα χρόνια και ταυτόχρονα
να αρνούνται το δηµοψήφισµα.
Αν δεν θέλετε, κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης το δηµοψήφισµα, τότε, γιατί δεν έρχεστε να ψηφίσουµε τη συµφωνία
µε µια ενισχυµένη, µε µια πάρα πολύ µεγάλη, µε µια ισχυρή πλειοψηφία, ώστε αυτή να µην αµφισβητείται από κανέναν;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς θα πράξουµε το καθήκον
µας απέναντι στο λαό και την πατρίδα. Γι’ αυτό θα στηρίξουµε
την Κυβέρνηση την Παρασκευή, ώστε να ολοκληρώσει το έργο
της, να βγούµε επιτέλους από το τούνελ της κρίσης και να πιάσουν τόπο οι θυσίες του ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Δηµήτριο Κουσελά.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Καρδίτσας της Νέας Δηµοκρατίας,
κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την αρχή της σηµερινής
συνεδρίασης και όσο τουλάχιστον είµαστε σε θέση να ακούµε
τις σκέψεις των διαφόρων συναδέλφων που βρέθηκαν σ’ αυτό
το Βήµα νωρίτερα, διαπιστώνει κανείς εύκολα ότι υπάρχουν δύο
γραµµές και δύο τάσεις κυρίως από τους συναδέλφους της κυβερνητικής παράταξης. Οι µεν Υπουργοί, οι τρεις Υπουργοί που
µίλησαν, προσπάθησαν να εµψυχώσουν την Κοινοβουλευτική
Οµάδα, ούτως ώστε να δώσουν την ψήφο εµπιστοσύνης την Παρασκευή το βράδυ. Οι δε Βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης µε έναν απλό συγκεκριµένο και πολλές φορές συγκεκαλυµµένο τρόπο πολλές φορές, εξεδήλωσαν µεν την αντίθεσή τους
απέναντι στον τρόπο µε τον οποίο ο Πρωθυπουργός θέλει να επιβάλει το δηµοψήφισµα, αλλά από την άλλη πλευρά, εγκλωβισµένοι στη γνωστή πρακτική του πολιτικού συστήµατος της
κοµµατικής πειθαρχίας, δήλωσαν ότι θα υπερψηφίσουν στη διαδικασία της ψήφου εµπιστοσύνης για την Κυβέρνηση.
Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε κάποια πράγµατα, ούτως ώστε οι
Έλληνες πολίτες που µας παρακολουθούν, να είναι ακριβώς ενηµερωµένοι γι’ αυτό το οποίο συµβαίνει.
Μετά τη Συµφωνία της 26ης-27ης Οκτωβρίου, η Κυβέρνηση
έσπευσε να πανηγυρίσει. Προφανώς την πίεση και το άγχος που
αισθανόντουσαν όλοι εκείνοι που συµµετείχαν στη διαπραγµάτευση, τη µετέφεραν ως επιτυχία την κρίσιµη στιγµή, ενώ στην
ελληνική κοινωνία συνέβαινε κάτι εντελώς διαφορετικό. Οι Έλληνες πολίτες βαθιά ανήσυχοι γι’ αυτό που συνέβαινε, βεβαίως
αγανακτισµένοι για όλα αυτά τα οποία είχαν προηγηθεί, το µόνο
που δεν περίµεναν να ακούσουν ήταν τη συνέχεια µέτρων, τη συνέχεια, αν θέλετε, προβληµατικών χειρισµών, πολύ δε περισσότερο, την επανάληψη όσων έζησαν τον τελευταίο χρόνο.
Αµέσως µετά, ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της οµιλίας
του στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ, εξήγγειλε το δηµοψήφισµα και ταυτόχρονα, επειδή ακριβώς διαισθανόταν ότι
µια τέτοια επιλογή του θα δηµιουργούσε πάρα πολλά ερωτηµατικά στην Κοινοβουλευτική Οµάδα, ζήτησε και ψήφο εµπιστοσύνης. Έτσι, λοιπόν, φτάσαµε στο σήµερα.
Όµως αυτό που έχει πολύ µεγάλη σηµασία να αναλύσουµε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι το γεγονός ότι τη δανειακή
σύµβαση µε την όποια της µορφή, είτε του πρώτου µνηµονίου
είτε του µεσοπροθέσµου είτε του πολυνοµοσχεδίου είτε ακόµα
και του κουρέµατος, προφανώς ελάχιστοι σ’ αυτήν την Αίθουσα
αµφισβήτησαν ως προς την αναγκαιότητά της. Η διαφωνία µας
υπάρχει στις πολιτικές. Εκεί είναι το κρίσιµο στο οποίο πρέπει να
εστιάσει κανείς την προσοχή του. Είναι δηλαδή ο τρόπος µε τον
οποίο προσπαθεί κανείς να πετύχει όλα αυτά, τα οποία ενδεχοµένως επιβάλλονται µέσα από τις υποχρεώσεις της χώρας µας
απέναντι στους δανειστές, όταν ως µέτρα πρέπει να επιβληθούν
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στους πολίτες και προφανώς δηµιουργούν τεράστια προβλήµατα και τεράστια ζητήµατα. Το λέω, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουµε κάποια στιγµή τη στάση µας και να µην αναγκαζόµαστε
κάθε φορά, να λέµε ότι κάποιοι αλλάζουν τη θέση τους ή κάποιοι
άλλοι λένε διαφορετικά από αυτά που εννοούν.
Η πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην ελληνική κοινωνία είναι τραγική. Δεν ξέρω πραγµατικά πώς θα αισθανόµαστε όσοι υπηρετούµε το χώρο του ελληνικού Κοινοβουλίου,
αλλά η αίσθησή µου είναι, ότι τα πράγµατα έχουν αρχίσει να ξεφεύγουν από τον έλεγχο.
Αλήθεια πιστεύετε ότι υπάρχουν ευχαριστηµένοι Έλληνες πολίτες; Ακόµη κι αν οι Έλληνες πολίτες, όπως λέτε, κύριοι Υπουργοί, δεν έχουν καταλάβει αυτό το οποίο συµβαίνει ή, εν πάση
περιπτώσει, τι καλό θέλετε να τους κάνετε, δεν πιστεύετε ότι
είναι ευθύνη σας να τους κάνετε να καταλάβουν;
Οι αντιδράσεις που υπήρξαν κατά τον εορτασµό της 28ης
Οκτωβρίου νοµίζω ότι σηµατοδοτούν µια πραγµατικότητα κι, αν
θέλετε, κάποιες εξελίξεις, που κανείς από µας δεν περίµενε. Και
δεν είναι απλά οι είκοσι, οι τριάντα ή οι πενήντα που βρέθηκαν
σε κάθε χώρο παρέλασης σε κάθε πόλη της Ελλάδος. Πρέπει να
το δει κανείς σε µια ευρύτερη εκδήλωση αγανάκτησης από ένα
σύνολο πολιτών, που σιγά-σιγά αυξάνεται και που, ενδεχοµένως,
δηµιουργείται και λόγω της σοβαρής αναξιοπιστίας του πολιτικού συστήµατος.
Το πολιτικό σύστηµα, κακά τα ψέµατα, σε ένα πολύ µεγάλο
βαθµό αντιπροσωπεύεται από την κυβέρνηση κάθε φορά. Η αλήθεια είναι αυτή και το ξέρετε όλοι σας. Το ζήτηµα είναι ότι όλοι
µας υπηρετώντας αυτό το πολιτικό σύστηµα, έχουµε σοβαρή ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και τους πολίτες και για να τους πείσουµε για τις επιλογές µας, αλλά κυρίως για να τους δείξουµε
ότι µε σωφροσύνη, ευθύνη, σοβαρότητα και πάνω απ’ όλα πατριωτισµό, στεκόµαστε απέναντί τους και κάνουµε το καλύτερο
δυνατό γι’ αυτούς.
Δυστυχώς η κοινωνία και οι πολίτες δεν έχουν αυτήν την
άποψη και το γνωρίζουµε όλοι πάρα πολύ καλά. Κι αν τίθεται σήµερα ένα σηµαντικό ερώτηµα σε ό,τι αφορά την ψήφο εµπιστοσύνης, που πρέπει ή δεν πρέπει κανείς να δώσει σ’ αυτήν την
Κυβέρνηση, ουσιαστικά απαντάται από το γεγονός ότι αυτή η Κυβέρνηση διά του Πρωθυπουργού, απόλυτα αναξιόπιστη όλο
αυτό το διάστηµα, έδειξε ότι δεν µπορεί να τυγχάνει της εµπιστοσύνης της ελληνικής κοινωνίας.
Στην προηγούµενη οµιλία µου στο πολυνοµοσχέδιο, είχα πει και ήταν ουσιαστικά λίγες µέρες µετά από µια οµιλία του Πρωθυπουργού στην Κοινοβουλευτική Οµάδα- ότι, δυστυχώς, για
τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν βρέθηκε ένα µικρό παιδί για να
αναφωνήσει ότι ο βασιλιάς ήταν γυµνός. Η αλήθεια είναι ότι από
χθες και µετά υπήρξαν αρκετοί εκ των συναδέλφων Βουλευτών
του ΠΑΣΟΚ που µε τον έναν ή µε τον άλλο τρόπο µίλησαν για τα
ρούχα του βασιλιά.
Έχω την εντύπωση ότι πρέπει πλέον, έχοντας φτάσει κανείς
στο όριο, να διαδηλώσει την αντίθεσή του γι’ αυτά που συµβαίνουν, αλλά πρώτα και πάνω απ’ όλα να δείξει το δρόµο στους
πολίτες και την κοινωνία ότι δεν µπορούµε να συνεχίζουµε µε
αυτόν τον τρόπο, µε αυτήν την πρακτική και κυρίως µε αυτήν την
προσέγγιση πάνω σε ζητήµατα που αφορούν το παρόν και το
µέλλον της κοινωνίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανώς ιστορική η
στιγµή. Αν η χώρα µας, η πατρίδα µας, µε τους ατυχέστατους
χειρισµούς του κυρίου Πρωθυπουργού, οδηγηθεί στην έξοδό
της από το ευρώ ή ενδεχοµένως τεθεί εν αµφιβόλω η πορεία της
µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιλαµβάνεται κανείς ότι θα ζήσουµε µια εντελώς διαφορετική πραγµατικότητα από αυτή που
ξέρουµε.
Είναι προφανές ότι σε µια τέτοια εκδοχή η ευθύνη όλων θα
είναι πάρα πολύ µεγάλη. Για άλλη µια φορά –και προδικάζω ενδεχοµένως αυτό που θα συµβεί- η γνωστή πρακτική της κοµµατικής πειθαρχίας θα λειτουργήσει και την Παρασκευή το βράδυ.
Η αλήθεια είναι ότι οι πληγές που έχουν ανοίξει µεταξύ πολιτικού
συστήµατος και κοινωνίας, είναι τόσο µεγάλες που πολύ δύσκολα µπορεί κανείς να πιστέψει ότι θα κλείσουν.
Αντιλαµβάνεστε ότι µετά απ’ όλα αυτά, µόνο ψήφο εµπιστοσύ-
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νης δεν θα µπορούσα να δώσω σ’ αυτήν την Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Κωνσταντίνο Τσιάρα.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Πιερίας του ΠΑΣΟΚ κ. Αθανάσιος
Παπαγεωργίου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα παλεύει δύο-τρία χρόνια
να αποφύγει τη χρεοκοπία, να αποφύγει την ανεξέλεγκτη χρεοκοπία, να αποφύγει την πτώχευση.
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µέχρι τώρα τα κατάφερε να αποφύγει αυτούς τους τραγικούς κινδύνους και τις επιπτώσεις τους για
τον ελληνικό λαό, όχι µόνο µε τις θυσίες, µε τον πόνο του ελληνικού λαού, µε την προσπάθεια του ελληνικού λαού, αλλά και µε
τις υπεράνθρωπες προσπάθειες -πρέπει να το πούµε και να το
αναγνωρίσουµε- των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, µε τις προσπάθειες
της Κυβέρνησής του.
Θέλω να θυµίσω ότι η κρίση που βιώνει η χώρα µας και ο κόσµος ξέσπασε τον Ιούνιο του 2007. Μέχρι το 2009 δεν είχατε
πάρει ούτε ένα µέτρο.
Η Ευρώπη παρακολουθούσε τα πράγµατα. Και όµως εδώ δίναµε εµείς τη µάχη.
Πρέπει επίσης να θυµίσω στους συναδέλφους ότι η κρίση εγκαταστάθηκε από το 2010 στην Ευρώπη. Η κρίση επεκτάθηκε
στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία και τώρα κτυπάει τις πόρτες
άλλων χωρών. Εµείς, λοιπόν, κόντρα σ’ αυτές τις αρνητικές συνθήκες δίναµε τη µάχη. Ήρθε το µνηµόνιο, ήρθε το µεσοπρόθεσµο, ήρθε η σύµβαση.
Και τώρα πού βρισκόµαστε; Βρισκόµαστε σε ένα αποτέλεσµα
που κατά τη γνώµη µου είναι πολύ θετικό. Καθιστά αυτή η τελευταία απόφαση βιώσιµο το ελληνικό χρέος. Είναι τραγικό να λένε
ότι δεν είναι καλή η πρόταση, η απόφαση –και να µην την αναγνωρίζουν- της διαγραφής του 1/3 του χρέους, 100 δισεκατοµµυρίων ευρώ βάρος από τις πλάτες του ελληνικού λαού. Και
φυσικά µαζί µε την απόφαση έρχεται και ο δανεισµός, τα επιτόκια, όλα τα παρελκόµενα τα οποία δίνουν προοπτικές στη χώρα
µας σε τούτες τις καταιγιστικές συνθήκες της κρίσης.
Και µη νοµίζετε, συνάδελφοι, ότι ξεπεράσαµε την κρίση. Εγώ
φοβάµαι και σας το λέω ειλικρινά, αν επιδεινωθεί και έρθει ένα
άλλο κύµα κρίσης τότε θα είναι δραµατικά τα πράγµατα για την
Ευρώπη και την Ελλάδα. Τι έχουµε όµως αυτά τα δύο χρόνια στη
χώρα µας; Έχουµε µια καθολική άρνηση όλων των κοµµάτων της
Αντιπολίτευσης να συναινέσουν και στο παραµικρό µέτρο που
πήρε η Κυβέρνηση.
Έχουµε, αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι, µια στάση
διχαστική στη χώρα µας. Και µια στάση που δηλητηριάζει την
κοινή γνώµη και τους πολίτες. Αυτό που βιώνουµε είναι µια
άκρως τοξική κατάσταση στην κοινωνία. Και το εισπράττουν οι
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι δεχόµαστε απειλές, διότι προστατευόµαστε να κυκλοφορήσουµε.
Να τα λέµε αυτά αν θέλουµε να λέµε τις αλήθειες. Διότι, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, µας καταλογίζουν ότι η στάση µας είναι
του Τσολάκογλου και των δοσίλογων. Είναι στάση που µας οδηγεί σε απόγνωση. Εγώ εξοµολογούµαι. Έτσι εισπράττω, έτσι
νιώθω την όλη κατάσταση. Και µας απειλούν ότι θα µας πάνε και
στου Γουδή.
Είναι δυνατόν, λοιπόν, οι πολιτικά υπεύθυνες κυβερνήσεις του
παρελθόντος ή και άλλα κόµµατα να µην αντιλαµβάνονται αυτήν
την τοξική ατµόσφαιρα, αυτό το κλίµα του τοξισµού στη χώρα
µας; Μπροστά σ’ αυτήν την κατάσταση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι δυνατόν να συνεχίσει η χώρα µε το διχασµό και τη
διαίρεση; Είναι δυνατόν ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ να σκέφτεται
ότι όταν ψηφίζει µπορεί να οδηγηθεί σε ύφεση η οικονοµία, αλλά
αν δεν ψηφίσει θα πάει στη χρεοκοπία αλλά να µην το αντιλαµβάνεται κανένας από το πολιτικό σύστηµα; Είναι δυνατόν να είναι
το πολιτικό σύστηµα κατώτερο των ευθυνών και των απαιτήσεων
των καιρών;
Θα κηλιδώσω εγώ τα παιδιά µου µ’ αυτό που προσάπτουν στο
Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και την παράταξη του ΠΑΣΟΚ ότι είναι δοσιλογική παράταξη; Όχι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Εµείς
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φτάσαµε µε την απόφαση αυτήν τη χώρα σε ένα επίπεδο. Περιφρουρήσαµε τα δικαιώµατα και τις κατακτήσεις του ελληνικού
λαού µε κόπο, θυσίες, µε αίµα.
Αλλά τώρα όµως είναι η ώρα όλοι να µιλήσουν. Τα κόµµατα
αρνούνται τα πάντα ακόµα και αυτήν τη θετική συµφωνία. Το
ακούω και αυτό το τρελό. Λένε στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας:
«Μα η συµφωνία είναι καλή. Δεν φέρατε το µνηµόνιο και τα µεσοπρόθεσµα που ήταν δύσκολα και µας φέρνετε την καλή;» Μα
την καλή δεν ψηφίζετε.
Τώρα είναι η ώρα να µιλήσει ο λαός. Υπάρχει και το δίληµµα
µήπως ο λαός αποφασίσει να µας βγάλει από το ευρώ. Δεν
έχουµε εµπιστοσύνη στον ελληνικό λαό; Λένε πάντα ότι όταν ο
λαός είναι θυµωµένος και σε σύγχυση θα πάρει κακή απόφαση
και θα µας βγάλει έξω από το ευρώ. Είναι όµως υπεύθυνος να
µας οδηγήσει σε εκλογές. Τι λέτε, κύριοι συνάδελφοι; Να πάµε
σε εκλογές και να έχουµε το πρόβληµα της σύγχυσης. Πρέπει
να µιλήσει ο λαός αν θέλει να παραµείνει σ’ αυτήν την κατάσταση, να συνεχιστεί η προσπάθεια.
Αυτή είναι η άποψή µου γι’ αυτό το δηµοψήφισµα. Είναι λυτρωτικό για όλους µας. Καθιστά τους πολίτες υπεύθυνους. Να
έχουµε όλοι εµπιστοσύνη στην κρίση του ελληνικού λαού.
Το τελευταίο που θέλω να πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
αφορά αυτά που ακούγονται. Υπάρχει προσπάθεια αποσταθεροποίησης της χώρας; Υπάρχει µια τάση το σύστηµα να δίνει τα
ρέστα του αυτές τις µέρες; Η γνώµη µου είναι ότι υπάρχει.
Υπάρχουν δυνάµεις οι οποίες ποτέ δεν έστερξαν το haircut. Γιατί
η µάχη στην Ευρώπη έγινε µεταξύ της πολιτικής και των τραπεζιτών και συνεχίζεται.
Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι θίγονται τα συµφέροντά
τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Ελάτε, όµως, που η χώρα πρέπει να κάνει ένα ισοζύγιο: Το
συµφέρον της χώρας και το συµφέρον των τραπεζιτών ή τα άλλα
συµφέροντα. Όλοι θα θιγούµε από αυτήν την αρνητική κατάσταση και την κρίση. Προέχει, όµως, η σωτηρία της χώρας. Εάν
σωθεί η χώρα –γιατί δεν έχει σωθεί η χώρα ακόµα- θα σωθούν οι
τράπεζες. Εξάλλου, το απέδειξε η Κυβέρνηση, το απέδειξε η
χώρα που στηρίζει τις τράπεζες. Δεν είναι ταυτόσηµα τα συµφέροντα των επιχειρηµατιών µε τις τράπεζες ή τις επιχειρήσεις
τους. Άλλα είναι τα συµφέροντα.
Βέβαια, πρέπει να συζητήσουµε για τις τράπεζες στη χώρα
µας. Πρέπει να συζητήσουµε ακόµα και να ανοίξει ο διάλογος
για προνοµιακές ή όχι, για κοινές µετοχές. Δεν πρέπει να χαθούν
οι ελληνικές τράπεζες. Δεν πρέπει, όµως, κάποιοι να ταµπουρώνονται πίσω από τις επιχειρήσεις τους, ακόµα και τις µιντιακές
και να δίνουν µάχη για να πέσει η Κυβέρνηση.
Αυτό δεν το ζούµε; Κάνουµε ότι δεν καταλαβαίνουµε πως γίνεται µία µάχη τις τελευταίες µέρες, ότι υπάρχουν χοντρά συµφέροντα, τα οποία θίγονται; Δεν τα ξέρουµε σε αυτήν τη χώρα;
Και τότε τι τα λένε αυτά τα λόγια περί διαπλοκής, περί ισχυρών
συµφερόντων που αντιµάχονται την πολιτική και τους πολιτικούς;
Κοροϊδευόµαστε! Είµαστε υποκριτές! Αυτά θα υπάρχουν στην
κοινωνία. Και καλά κάνουν και υπάρχουν. Εµείς, όµως, είµαστε
εδώ για να αντέξουµε.
Εγώ προσωπικά νιώθω απελευθερωµένος –και σας το εξοµολογούµαι και πάλι- γιατί πιστεύω ότι πρέπει να µιλήσει ο λαός. Ο
λαός θα µας πει αν ή όχι επικροτεί τη σύµβαση. Ο λαός θα πει
στην Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, µέσα από το δηµοψήφισµα, εάν ή
όχι θα πρέπει να συνεχίσει. Κι αν χάσει το δηµοψήφισµα -γιατί
και γι’ αυτό οδύρονται πολλοί ότι θα χάσει το ΠΑΣΟΚ το δηµοψήφισµα- τότε θα πάµε σε εκλογές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει ξανά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εγώ όχι µόνο στηρίζω την Κυβέρνηση, αλλά είµαι και φανατικός οπαδός –όχι από άποψης αρχής- του δηµοψηφίσµατος.
Θεωρώ ότι είναι λυτρωτικό για όλους µας, για να σταµατήσει
αυτή η τραγική κατάσταση του τοξικού φαινοµένου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: …του δηλητηριασµένου φαινοµένου όπου υπάρχουν µειοδότες, προδότες και υπάρχουν και
ηθικοί, αυτά που έζησε η χώρα σε περιόδους εθνικής καταστροφής όπως το ’22 και σε άλλες δυσκολίες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Παπαγεωργίου.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Σερρών της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Αναστάσιος Καριπίδης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ: Έχω την εντύπωση ότι ήταν αρκετά ζωηρός ο συνάδελφος.
Υπάρχει η σκέψη ότι οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είναι θεόσταλτοι, τους έστειλε ο θεός να σώσουν τον τόπο κι έχουν αυτό το
βάρος της προσφοράς. Υπάρχουν κι άλλοι που και ξέρουν και
µπορούν κι έχουν δώσει δείγµατα πώς σώζεται ο τόπος και πώς
κυβερνιέται ο τόπος. Το ένα είναι αυτό.
Δεύτερον, επειδή ακούω ότι η Νέα Δηµοκρατία το 2009 απέδρασε, θα ήθελα να πω το εξής: Η Νέα Δηµοκρατία δεν απέδρασε. Το ΠΑΣΟΚ εξανάγκασε την κυβέρνηση, µε την εκλογή
του Προέδρου, να κάνει εκλογές.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µεγάλο
δράµα συνεχίζεται. Ένας λαός πληγωµένος και προδοµένος παρακολουθεί µε αγωνία και απόγνωση αυτό το κατάντηµα, αυτό
το χάλι. Αναρωτιέµαι αν έπαψε να υπάρχει λογική. Αναρωτιέµαι
αν έπαψαν να υπάρχουν αρχές. Αναρωτιέµαι αν έπαψε να υπάρχει φιλότιµο. Μέχρι πού µπορεί να φτάσει η ανευθυνότητα, η
αδιαφορία, ο τυχοδιωκτισµός και τα καπρίτσια;
Δεν βλέπετε, αγαπητοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, την οργή του
λαού; Δεν σας θέλει ο λαός. Αρκετά τον σώσατε. Αρκετά µας σώσατε. Αρκετά κάνατε όλα αυτά τα δύο χρόνια.
Δεν έχετε καταλάβει, κύριοι της Κυβέρνησης, ότι από εσάς δεν
περιµένει κανένας τίποτα; Δεν καταλαβαίνετε ότι το µόνο που
προσφέρετε είναι φόβος και απογοήτευση; Δεν καταλαβαίνετε
ότι έπαψε να υπάρχει ελπίδα και πίστη σε κάθε Έλληνα και σε
κάθε Ελληνίδα;
Και µετά από όλα αυτά, έρχεστε σήµερα, κύριοι της Κυβέρνησης, να ζητήσετε ψήφο εµπιστοσύνης. Εδώ ταιριάζει µια παροιµία που λένε στο χωριό µου, αλλά πιστεύω και στα δικά σας τα
χωριά. Λένε: «Τον λύκο τον έγδερναν και αυτός ρωτούσε πού
είναι του παπά τα πρόβατα.». Και υπάρχει και µία άλλη παροιµία:
«Στο χωριό δεν µας θέλουν κι εµείς λέµε ότι θέλουµε του παπά
την κόρη για νύφη.». Το ξέρετε αυτό από τα χωριά σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Αυτό είναι ποντιακό ανέκδοτο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ: Όχι, δεν είναι ποντιακό. Το λέµε
όλες οι φυλές, κύριε Παπαγεωργίου. Νοµίζω ότι κι εσείς το ξέρετε αυτό το πράγµα. Το ξέρετε ότι δεν σας θέλουν.
Ζητάτε σήµερα, κυρίες και κύριοι, ψήφο εµπιστοσύνης. Εµπιστοσύνη να σας δώσουµε, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, για ποιο πράγµα;
Για να συνεχίσετε το µεγάλο καταστροφικό σας έργο; Για να κόψετε κάθε ελπίδα για κάτι καλύτερο; Για να εκµηδενίσετε κάθε
τι που χτίσαµε µε κόπο και ιδρώτα; Για να ξεπεράσουµε τον πάτο
που µας φέρατε; Για να σβήσουµε την πίστη από κάθε Έλληνα
για ένα αύριο προοπτικής για τον ίδιο, τα παιδιά του, για τις γενιές που έρχονται;
Πότε, επιτέλους, θα καταλάβετε ότι είστε επικίνδυνοι, ότι είστε
ανίκανοι, ότι δεν µπορείτε; Πρέπει να φύγετε, αγαπητοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ. Δεν το λέµε µόνο εµείς, σας το φωνάζει ο λαός.
Είναι ώρα, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, για τερτίπια; Είναι ώρα τώρα,
που η πατρίδα πεθαίνει, εσείς να παίζετε µε τους θεσµούς, να
κάνετε πολιτικά κόλπα, να βρίσκετε ανούσιες δικαιολογίες µόνο
και µόνο για να παραµείνετε στην εξουσία;
Αγαπητοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, πριν από δύο χρόνια ο λαός
σας εµπιστεύτηκε, δίνοντάς σας ένα µεγάλο ποσοστό. Με το
δίκιο του σας εµπιστεύτηκε γιατί του υποσχεθήκατε πολλά. Είχατε έρθει σαν τους µάγους µε τα δώρα. Είναι νωπά ακόµα τα
συνθήµατά σας που έδιναν λύσεις για όλους και για όλα.
Δύο χρόνια τι κάνατε, κύριοι της Κυβέρνησης; Φέρατε την Ελλάδα στο µεγαλύτερό της χάλι. Ποτέ η Ελλάδα και οι Έλληνες
δεν βρέθηκαν σε τέτοια θέση. Έχασαν τους µισθούς τους, τις
συντάξεις τους. Ξαναπλήρωσαν τα σπίτια τους σε φόρους. Φορολογήθηκαν ανελέητα. Έκλεισαν τα µαγαζιά τους. Έχασαν τις
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δουλειές τους και κυρίως έχασαν την ελπίδα και την πίστη για
ένα καλύτερο αύριο.
Κυρίως όµως, κυρίες και κύριοι του ΠΑΣΟΚ, στρέψατε την µια
κοινωνική οµάδα εναντίον της άλλης. Ξεχειλώσατε τον κοινωνικό
ιστό, κύριοι της Κυβέρνησης. Ο ένας φθονεί τον άλλον. Κάθε
ένας που περνάει λίγο καλύτερα αυτοµάτως γίνεται εχθρός του
άλλου που έχει κάποιο πρόβληµα. Κανένας δεν πιστεύει σε κανέναν. Έπαψαν να υπάρχουν αρχές και όρια και ο καθένας που
περνάει δύσκολα στρέφεται εναντίον του καθενός που νοµίζει
ότι είναι η αιτία του προβλήµατός του. Για να δικαιολογήσετε τη
δική σας ανικανότητα κάνατε το λαό µε τα γνωστά σας πράσινα
παπαγαλάκια να πιστέψει ότι όλοι είναι το ίδιο. Μας τσουβαλιάσατε, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, όλους. Εξαιτίας σας ο ελληνικός λαός
µάς ισοπέδωσε και µας απαξίωσε, ενώ ξέρετε ότι δεν είµαστε
όλοι το ίδιο.
Δεν είµαστε όλοι το ίδιο, κύριοι του ΠΑΣΟΚ. Εµείς δεν ξεγελάσαµε τον ελληνικό λαό. Εµείς δεν υποσχεθήκαµε λαγούς µε
πετραχήλια. Εµείς είπαµε την αλήθεια στον ελληνικό λαό, όπως
και τώρα την αλήθεια του λέµε µε συγκεκριµένες προτάσεις, µε
συγκεκριµένο πρόγραµµα, µε συνταγές που δίνουν απαντήσεις
και λύσεις στα µεγάλα προβλήµατα. Βλέπετε σήµερα οι θέσεις
µας δικαιώνονται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Δεν είµαστε όλοι ίδιοι, κύριοι του ΠΑΣΟΚ. Δεν παίζουµε εµείς
µε την αγωνία και τον πόνο του Έλληνα πολίτη. Τον κοιτάζουµε
στα µάτια και του µιλάµε ειλικρινά. Του λέµε ότι υπάρχει άλλος
δρόµος, άλλη πολιτική, του λέµε να έρθει µαζί µας, να συστρατευτεί και να είναι σίγουρος µέσα από σκληρή προσπάθεια και
µέσα από κοινό αγώνα θα βρούµε το δρόµο που µας ανήκει. Θα
είναι δύσκολος ο δρόµος, αλλά ωραίο το ταξίδι που θα µας φέρει
σ’ έναν προορισµό, για τον οποίο όλοι µας θα είµαστε περήφανοι.
Κυρίες και κύριοι, σήµερα εµείς υποσχόµαστε ένα καλύτερο
αύριο. Ο Αντώνης Σαµαράς και η Νέα Δηµοκρατία αξιολογώντας
όλες τις παραµέτρους, γνωρίζοντας την κατάσταση καλύτερα
από τον καθέναν, αισθανόµενοι την απογοήτευση, την αγωνία
που πληµµυρίζουν το είναι κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδας δίνουµε στον ελληνικό λαό συγκεκριµένη πρόταση διακυβέρνησης,
καλώντας τον να την αξιολογήσει. Καλούµε τον ελληνικό λαό να
την πιστέψει. Καλούµε τον ελληνικό λαό να µας εµπιστευτεί.
Υπάρχει και άλλη Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Αυτήν την Ελλάδα
φιλοδοξούµε να κάνουµε µαζί µε τον κυρίαρχο ελληνικό λαό.
Όσο για εσάς, κύριοι του ΠΑΣΟΚ και κύριοι της Κυβέρνησης –
συγγνώµη που θα το πω- καληνύχτα και όνειρα γλυκά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Αναστάσιο Καριπίδη.
Παρακαλείται ο Υπουργός Επικρατείας κ. Ηλίας Μόσιαλος να
λάβει το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ (Υπουργός Επικρατείας): Σας ευχαριστώ
πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Δεν εκπλήσσοµαι από την κατάληξη του τελευταίου οµιλητή
καθότι το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης εξακολουθεί
να ζει στην εποχή των ψευδαισθήσεων και να ονειρεύεται: Να
ονειρεύεται µια κατάσταση του 2009, να ονειρεύεται ότι µπορούµε να ξαναγυρίσουµε σε µια πραγµατικότητα, η οποία διέλυσε τη χώρα και την έφερε στο χείλος της καταστροφής.
Ποιο είναι το διακύβευµα της σηµερινής µας συζήτησης γιατί
πέρα από τα ωραία λόγια, πέρα από τα βουκολικά σχόλια των
συναδέλφων της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, υπάρχει και µια
σοβαρή συζήτηση, η οποία πρέπει να γίνει σε αυτήν τη χώρα και
η οποία γίνεται.
Είτε το θέλουν κάποιοι είτε δεν το θέλουν, η χώρα βρίσκεται
σε διαδικασία ριζικών αλλαγών, οι οποίες θα ολοκληρωθούν,
γιατί τις θέλει πρώτα και κύρια ο ελληνικός λαός και θα ολοκληρωθούν πολύ σύντοµα. Όσοι πιστεύουν ότι µπορούµε να συνεχίσουµε µε τις συνταγές του παρελθόντος, είτε αυτές είναι
πολιτικές είτε αυτές είναι θεσµικές είτε είναι ο γνωστός κρατισµός, που βιώσαµε τα τελευταία σαράντα χρόνια είτε είναι µια
οικονοµία, η οποία ήταν κρατικοδίαιτη και εξαρτώµενη, τότε µάλλον αυταπατώνται, γιατί δεν µπορούν να ερµηνεύσουν το σύνθετο διεθνές περιβάλλον, κάτι που κατ’ επανάληψη έχει αποτύχει
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να το κάνει και η δεξιά, αλλά και η αριστερή πτέρυγα αυτού του
Κοινοβουλίου.
Δεν θα αναφερθώ στα ζητήµατα τα οποία αναφέρθηκαν άλλοι
συνάδελφοι. Θα αναφερθώ σε ορισµένα από τα θέµατα τα οποία
έχουν µπει στο δηµόσιο διάλογο πρόσφατα και έχουν σχέση και
µε την πορεία της χώρας, αλλά και µε τη νέα δανειακή σύµβαση
και συµφωνία της 26ης και 27ης Οκτωβρίου. Ας δούµε µερικά
από τα επιχειρήµατα, τα οποία τέθηκαν στο δηµόσιο διάλογο,
κυρίως από το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Μας λέει, εποµένως, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ότι µε αυτή
τη συµφωνία, επειδή το 2020 η αναλογία χρέους προς ακαθάριστο εγχώριο προϊόν θα σταθεροποιηθεί στο 120% του ΑΕΠ, γυρίζουµε πίσω στο 2009, δηλαδή όπου αυτοί άφησαν τη χώρα.
Ακούγεται εύλογο αυτό το ερώτηµα, αν δει κανείς τους αριθµούς
και ιδιαίτερα αν δεν γνωρίζει µαθηµατικά ή οικονοµικά ή αν δεν
έχει αξιολογήσει ποτέ το πρόγραµµά του διότι, όπως παραδέχθηκε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας
πρόσφατα, το µεγάλο πρόγραµµα του Ζάππειο 1 ή Ζάππειο 2,
έχει αξιολογηθεί από τον οικονοµολόγο κ. Αντώνη Σαµαρά, από
πουθενά αλλού. Δεν έχει αξιολογηθεί από κάποια άλλη κυβέρνηση ή από κάποιο διεθνή οργανισµό ή από κάποια οµάδα αξιοπρεπών οικονοµολόγων.
Να θυµίσω ότι ο κ. Σαµαράς υπερηφανεύτηκε ότι πέρασε την
πολιτική του έρηµο έντεκα χρόνια στην οικία του, κοιτώντας τους
τοίχους αυτής της οικίας. Να θυµίσω, επίσης, ότι κανένας άνθρωπος, ο οποίος έχει µείνει εκτός πολιτικής για έντεκα χρόνια,
δεν φρόντισε να παραµείνει στην οικία του. Προφανώς θα µπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό: να βελτιώσει τουλάχιστον τα
οικονοµικά του.
Γιατί ποιο ήταν το 2009, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Το 2009
παρέδωσε η Νέα Δηµοκρατία µια οικονοµία µε 36 δισεκατοµµύρια έλλειµµα, εκ των οποίων τα 24 δισεκατοµµύρια ήταν πρωτογενές έλλειµµα, δηλαδή 15,7% του ΑΕΠ, µε µία οικονοµία σε
υφεσιακή πορεία 3,3% του ΑΕΠ.
Δηλαδή, θέλετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, να γυρίσουµε µέσα από µία µακρά πορεία
αναδιάρθρωσης της χώρας και της οικονοµίας στο τεράστιο έλλειµµα, το οποίο κληροδοτήσατε στον ελληνικό λαό και σε µία
υφεσιακή πορεία; Απλά µαθηµατικά και απλά οικονοµικά υποδεικνύουν ότι αυτό κανείς δεν µπορεί να το ζητήσει. Αυτό είναι ένα
καλό επικοινωνιακό τρικ, αλλά δεν είναι αυτό, το οποίο θα γίνει.
Διότι ακόµη και χωρίς τη συµφωνία, µε τις δραµατικές θυσίες του
ελληνικού λαού, το έλλειµµα το 2020 θα ήταν στο 173% του ΑΕΠ
και όχι στο 120% του ΑΕΠ. Δηλαδή, 53% του ΑΕΠ θα κερδίσει ο
ελληνικός λαός µε αυτήν τη συµφωνία και εσείς το υποτιµάτε
αυτό. Χωρίς τις δραµατικές θυσίες του ελληνικού λαού, δηλαδή
αν ακολουθούσαµε τη συνταγή σας, θα ήµασταν πάνω από το
200% του ΑΕΠ. Εάν δε υιοθετούσαµε το Ζάππειο 2, την περίφηµη
εναλλακτική σας λύση, θα προσθέταµε 30 δισεκατοµµύρια έλλειµµα το χρόνο στον κρατικό προϋπολογισµό, δηλαδή θα υπερβαίναµε το 300% του ΑΕΠ. Λοιπόν, δεν πάει κανείς πίσω στο
2009, αλλά πάει µπροστά στην πραγµατικότητα, πίσω θέλετε να
σκέφτεστε εσείς.
Βιαστήκατε πάρα πολύ να θέσετε θέµατα κυριαρχίας, και η
αριστερή και η δεξιά πτέρυγα αυτού του Κοινοβουλίου, πριν
καλά-καλά δείτε τη σύµβαση. Πριν τη διαβάσατε, αρχίσατε να
θέτετε θέµατα για το τι θα γίνει µε τους ξένους, για το αν θα µας
επιβάλλουν το λόγο και τη δράση τους εδώ, ξεχνώντας ότι από
το 2007 µε δικές σας ευθύνες είµαστε υπό επιτήρηση δύο φορές,
το 2007 και το 2009. Ξεχνάτε ότι µεγαλύτερη απώλεια κυριαρχίας
από το να έχεις µεγάλο χρέος σαν αυτό που κληροδοτήσατε, δεν
υπάρχει.
Μία χώρα, η οποία είναι καταχρεωµένη και δανεισµένη µε 36
δισεκατοµµύρια έλλειµµα το 2009 και 19 δισεκατοµµύρια έλλειµµα το 2008, είναι µία χώρα που έχει έλλειµµα εθνικής κυριαρχίας: ήδη εξαρτάται από τους δανειστές της. Και για να βγει από
αυτό το έλλειµµα της εθνικής κυριαρχίας δεν βγαίνει ούτε µε µεγάλα λόγια ούτε µε ρητορικές περί πατριωτισµού που θέτετε,
γιατί πάντα είστε µία παράταξη του διχασµού. Θέλατε να χωρίζετε τους Έλληνες σε καλούς και κακούς, στα µιάσµατα και τα
µη µιάσµατα. Η Αριστερά έχει υποφέρει απ’ αυτήν τη ρητορική
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και τη λογική και εµείς έχουµε υποφέρει ως δηµοκρατική παράταξη.
Πάντα θέτατε αυτά τα ερωτήµατα, χωρίς να σκέφτεστε το
συµφέρον της χώρας. Και τι γίνεται; Μπαίνει το δίληµµα του δηµοψηφίσµατος, αν θα γίνει ή όχι και αµέσως µετά βγαίνετε και
λέτε: «Ρωτήσατε την κ. Μέρκελ και τον κ. Σαρκοζί;». Δηλαδή, ξεχάσατε ξαφνικά τα θέµατα της εθνικής κυριαρχίας, µέσα σε ένα
βράδυ, και αρχίσατε να ρωτάτε γιατί δεν ρωτάµε τους ξένους φίλους µας γι’ αυτό.
Μας είπατε πολλές πτέρυγες αυτής της Βουλής ότι δεν συµφωνείτε µε τη νέα δανειακή σύµβαση, πριν καλά-καλά τη δείτε
και αρχίσατε να συζητάτε και για λεπτοµέρειες, πριν ακόµη
υπάρξει.
Ας δούµε τις µη λεπτοµέρειες εδώ: ότι αυτή η Κυβέρνηση κατόρθωσε να έχει δανειακές συµβάσεις της τάξης των 110 δισεκατοµµυρίων, άλλα 130 δισεκατοµµύρια µε αυτήν τη νέα δανειακή σύµβαση και µείωση του χρέους κατά 100 δισεκατοµµύρια
ταυτόχρονα. Εάν µπορείτε να µου βρείτε µια άλλη κυβέρνηση, η
οποία κατόρθωσε να έχει διεθνή δανεισµό µε αυτούς τους
όρους, που έχει η δική µας Κυβέρνηση και παράλληλα να µειώσει
κατά 100 δισεκατοµµύρια το χρέος, παραµένοντας σε µια νοµισµατική ένωση, ελάτε να το πείτε ανοιχτά. Υπάρχουν ιστορικά
παραδείγµατα στην παγκόσµια οικονοµική ιστορία. Θα µπορούσατε να τα ανασύρετε. Εδώ, όµως, δεν το κάνετε, γιατί δεν µπορείτε να τα βρείτε.
Κάποιοι απ’ αυτήν την πτέρυγα λένε ότι θα έπρεπε να κάνουµε
την αναδιάρθρωση νωρίτερα, γιατί να υποφέρουµε τόσο πολύ –
και υπέφερε ο ελληνικός λαός- και δεν το κάναµε ένα χρόνο πριν
για να τελειώνουµε, αγνοώντας ότι µε ελλείµµατα 15,7% του
ΑΕΠ, ακόµα και αν είχες αναδιάρθρωση και δεν είσαι κοντά στα
πρωτογενή πλεονάσµατα, όπως εµείς θα είµαστε του χρόνου, θα
φθάναµε πάλι στο ίδιο σηµείο το πολύ σε πέντε χρόνια. Και αυτό
είναι απλά µαθηµατικά.
Λέτε ότι εµείς πολώνουµε τη χώρα µε την πρόταση για δηµοψήφισµα και καταργούµε τις συναινετικές διαδικασίες. Λίγο πριν
από εµένα ο συνάδελφος κ. Παπαγεωργίου έθεσε κάποια πολύ
σηµαντικά ερωτήµατα και περί πατριωτισµού και περί κυβέρνησης Τσολάκογλου και για του Γουδή. Παρ’ ότι παρερµηνεύεται
το τι είναι του Γουδή από τη δική σας µεριά, δεν ξέρετε τι εξέλιξη
ήταν εκεί…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Το δεύτερο βήµα…
ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ (Υπουργός Επικρατείας): Λέω πώς το έβαλαν στην αρχή.
Κάποια στελέχη σας µιλούν για λύσεις που θα είναι αριστερά
της Μεσογείων και δεν τα έχετε καταδικάσει ακόµη αυτά. Τα γράφουν σε γνωστά blogs, τα οποία υποστηρίζουν το κόµµα της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Εγώ πιστεύω ότι δεν τα υιοθετείτε. Βγείτε, όµως, και πείτε το
επίσηµα. Βγείτε και πείτε επίσηµα ότι δεν υιοθετείτε όλη αυτήν
τη ρητορική. Εγώ δεν πιστεύω ότι υιοθετεί αυτήν τη ρητορική το
κόµµα του Κωνσταντίνου Καραµανλή, το κόµµα που επεδίωξε
την εθνική συµφιλίωση µετά το 1974. Γιατί, εποµένως, αυτό το
κόµµα δεν έχει το ψυχικό σθένος να βγει και να πει ότι «εµείς δεν
υιοθετούµε αυτές τις πρακτικές;».
Το ίδιο ισχύει και για την Αριστερά. Η Αριστερά υπέφερε από
τη βία, από την καταστολή, γιατί η βία περιορίζει τις επιλογές των
πολιτών και της κοινωνίας, την ελευθερία σκέψης. Γιατί δεν βγαίνουν και η αριστερά και η δεξιά πτέρυγα αυτού του Κοινοβουλίου
να πάρουν θέση ενάντια στη βία, κάθε µορφής βίας και κρατικής
βίας, που µπορεί να ενθαρρύνεται είτε έµµεσα είτε άµεσα από
το ίδιο το πολιτικό σύστηµα;
Μιλήσατε για συνταγµατική εκτροπή. Και δεν αναφέροµαι
µόνο στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Κάποιοι ζήτησαν την παραίτηση του Προέδρου της Δηµοκρατίας. Κάποιοι άλλοι είπαν
ότι θα κάνουν οτιδήποτε, για να µη γίνει δηµοψήφισµα.
Τι σηµαίνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, το «οτιδήποτε»; Γιατί δεν το ερµηνεύετε; Σηµαίνει
και συνταγµατική εκτροπή το «οτιδήποτε»; Γιατί δεν γίνεστε πιο
σαφείς στο λόγο σας και αφήνετε ασάφειες να αιωρούνται περί
συνταγµατικής εκτροπής άλλων;
Κάποιος σοβαρός πολιτικός κάλεσε τους Βουλευτές του
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ΠΑΣΟΚ να ανατρέψουν την Κυβέρνηση, αγνοώντας βέβαια ότι
και ο ίδιος έχει υποφέρει από την ανατροπή της δικής του κυβέρνησης από το σηµερινό Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Πού έχουµε φτάσει, να εγκαλούµαστε εµείς για
συνταγµατική εκτροπή, όταν από τις δηλώσεις πολιτικών Αρχηγών ή τέως πολιτικών Αρχηγών προκύπτουν τέτοια στοιχεία συνταγµατικής εκτροπής! Βρείτε, εποµένως, το θάρρος και να
καταδικάσετε δηµόσια τη βία και όλα αυτά τα οποία γράφονται
και να πάρετε πολύ σαφή θέση απέναντι σε αυτά τα φαινόµενα.
Το άλλο ερώτηµα που αποµένει είναι ότι υπάρχει εναλλακτική
λύση, ότι κάπου υπάρχει µια µαγική λύση για την επίλυση των
προβληµάτων της χώρας, ότι αυτήν την έχει η Νέα Δηµοκρατία
και ότι, δυστυχώς, δεν την έχει ανακαλύψει ακόµη ο ελληνικός
λαός. Γιατί δεν στέλνετε αυτήν τη µαγική εναλλακτική σας λύση
προς αξιολόγηση σε ένα διεθνή οργανισµό, σε αυτούς τους διεθνείς οργανισµούς µε τους οποίους θα πρέπει να συνοµιλείτε,
εάν γίνετε κυβέρνηση, εάν έχετε την τύχη να σας εκλέξει ο ελληνικός λαός, για να δούµε τι θα πουν;
Εµείς θέσαµε κάποιες από τις προτάσεις σας στους συνοµιλητές µας. Τις αξιολόγησαν και τις προτάσεις σας για την εφεδρεία και άλλες προτάσεις. Δεν είδα να προκύπτει κάτι απ’ αυτό,
ούτε είδα να προκύπτει από τις συνεννοήσεις τις οποίες κάνατε
σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος. Δεν είδα έστω και µία
υποσηµείωση στις ανακοινώσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος που να αναφέρεται στις τοποθετήσεις σας. Πουθενά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Πώς πουθενά;
ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ (Υπουργός Επικρατείας): Είπα, στις επίσηµες ανακοινώσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος δεν
υπάρχει τίποτα.
Εποµένως δεν προκύπτει από πουθενά ότι αυτή η επιρροή, την
οποία ως µαγική λύση περιφέρετε στην Ελλάδα, έχει διεθνή αξιοπιστία. Πολύ περισσότερο βέβαια αδυνατείτε να κατανοήσετε τη
συνθετότητα των προβληµάτων και τη συνθετότητα των ευρωπαϊκών προβληµάτων. Δεν ζούµε σε έναν κόσµο, ο οποίος είναι
ασφαλής, συνταγµατικά και θεσµικά δοµηµένος για ένα µεγάλο
χρονικό διάστηµα, έτσι ώστε και οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αγορές να συµπεριφέρονται
µέσα σε ένα κλίµα το οποίο είναι ασφαλές. Καλώς ή κακώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα µόρφωµα το οποίο εξελίσσεται και το
οποίο υποφέρει από µία σηµαντική συνταγµατική ασυµµετρία,
σε αντίθεση µε τα κράτη-µέλη. Ενώ ευνοεί την ανάπτυξη των οικονοµιών της αγοράς –και, κατά τη γνώµη µου, καλά κάνει- δεν
έχει αντισταθµίσµατα στις αποτυχίες των οικονοµιών της αγοράς
και δεν έχει ούτε το κοινωνικό κράτος ούτε µία κεντρική τράπεζα,
η οποία µπορεί να παρεµβαίνει όταν υπάρχουν οικονοµικές κρίσεις ούτε τη δυνατότητα µεταβιβαστικών πληρωµών ούτε τη δυνατότητα της ενίσχυσης της αγοράς εργασίας. Δηλαδή, είναι µία
νοµισµατική ένωση σε εξέλιξη, που για να υπάρξει µία νοµισµατική ένωση σταθερή και κεντρική τράπεζα µε διαφορετικά χαρακτηριστικά πρέπει να έχει και δυνατότητα στοιχείων κοινωνικού
κράτους, έτσι ώστε όταν αποτυγχάνει η αγορά, να παρεµβαίνει
και να έχει δυνατότητα µεταβιβαστικών πληρωµών από τις πιο
πλούσιες χώρες στις φτωχότερες χώρες, όταν υπάρχουν ασυµµετρικά σοκ, τα οποία πλήττουν διαφορετικά την οικονοµία και
πολύ περισσότερο να έχει µία κοινή αγορά εργασίας, την οποία
δεν έχει.
Η αρχιτεκτονική, εποµένως, της οικονοµικής και νοµισµατικής
ένωσης, η οποία βασίστηκε σε στοιχεία οικονοµίας της αγοράς
και πιο φιλελεύθερες οικονοµικές προσεγγίσεις –όχι σε οικονοµικές προσεγγίσεις της ευρωπαϊκής σοσιαλοδηµοκρατίας- είναι
µία αρχιτεκτονική ατελής και εν εξελίξει.
Εµείς είχαµε θέσει ήδη από το Δεκέµβριο του 2009 τα θέµατα
των ευρωοµολόγων, τα θέµατα του φόρου των χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών και της διαφορετικής δοµής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, κάτι το οποίο δεν έχετε κάνει ποτέ και δυστυχώς το
κόµµα, το οποίο είναι υπεύθυνο µε τη θετική έννοια για την ένταξή µας στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ένωση –όταν εµείς διαφωνούσαµε σε αυτά τα θέµατα και είναι προς τιµήν σας που µας
πήγατε σε αυτή την πορεία και µας εντάξατε στην Ευρωπαϊκή
Οικονοµική Ένωση- δεν µπορεί να κατανοήσει τη συνθετότητα
αυτών των προβληµάτων που ζούµε τώρα: ότι χρειάζεται µία δια-
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φορετική Ευρώπη, µία διαφορετική οικονοµική διακυβέρνηση,
µία διαφορετική πολιτική διακυβέρνηση. Αλλά δεν είναι µία Ευρώπη, η οποία είναι έτοιµη αυτή τη στιγµή. Είναι µία Ευρώπη, η
οποία κυριαρχείται από κόµµατα που έχουν τις δικές σας ιδεολογικές αντιλήψεις και προσεγγίσεις.
Είστε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα και τα στελέχη-Πρωθυπουργοί του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος είναι στη συντριπτική
πλειοψηφία των κυβερνήσεων της Ευρωζώνης. Έχουν διαφορετικές απόψεις από αυτές τις οποίες έχουµε εµείς περί κοινωνικής
συνοχής, περί µίας Ευρώπης που έχει και κοινωνικά χαρακτηριστικά, που έχει πιο πολιτικά χαρακτηριστικά και έχει µια οικονοµική διακυβέρνηση που δεν ευνοεί µόνο τις αγορές, αλλά ευνοεί
και τους ίδιους τους λαούς.
Εποµένως σε ένα τέτοιο συσχετισµό δυνάµεων πρέπει να
πλεύσουµε ως χώρα και, κατά τη γνώµη µου, πρέπει να κάνουµε
ό,τι είναι δυνατόν για να αντέξουµε και το «αντέξουµε» σηµαίνει
διαφορετικούς συσχετισµούς δυνάµεων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που αργά ή γρήγορα θα διαµορφωθούν και λόγω της οικονοµικής κρίσης και λόγω των αντοχών των κοινωνιών στις
ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα, εποµένως, πρέπει να αντέξει.
Αλλά η Ελλάδα θα πρέπει και να αλλάξει, δεν αρκεί µόνο να αντέξει. Και θα πρέπει να αλλάξει ριζικά σε πάρα πολλά επίπεδα
και αυτό αφορά και εµάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Δεν µπορούµε να συνεχίσουµε µε µία οικονοµία της οποίας ο
γενετικός κώδικας είναι παθολογικός. Έχει πρόβληµα το DNA
της οικονοµίας µας και αυτό το είδαµε στην πλήρη του έκφανση
το 2009. Όταν έχεις 24 δισεκατοµµύρια έλλειµµα στην οικονοµία
σου, γιατί αυτό κατάφερε η Νέα Δηµοκρατία, και ταυτόχρονα
έχεις 3,3% ύφεση, αυτό σηµαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά στην οικονοµία. Αν δεις τις εισαγωγές και τις εξαγωγές εκείνης της χρονιάς έχεις τριπλάσιες εισαγωγές απ’ ό,τι εξαγωγές. Πάσχει το
παραγωγικό µοντέλο. Ε, τι φταίει για όλα τα κακά και τα δεινά
του κόσµου και της χώρας µας: η Νέα Δηµοκρατία; Όχι. Φταίει
σύσσωµο το πολιτικό σύστηµα –η Νέα Δηµοκρατία φταίει για τον
τεράστιο δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό των τελευταίων πέντε ετών
της διακυβέρνησής της, γιατί ξέφυγαν τα πράγµατα, δεν µπορέσατε να ελέγξετε καθόλου- που δόµησε µία χώρα µε βάση τον
κρατισµό. Έτσι δοµήθηκαν τα κόµµατα, έτσι δοµήθηκαν οι θεσµοί, έτσι δοµήθηκε η οικονοµία µας. Ένας ασφυκτικός εναγκαλισµός κράτους ιδιωτικής επιδοµατικής οικονοµίας και µέσω
αυτού του ασφυκτικού εναγκαλισµού ο εναγκαλισµός της κοινωνίας.
Φτιάξαµε ατελείς θεσµούς, έχουµε ένα Σύνταγµα, το οποίο δεν
είναι σύγχρονο, έχουµε τρεις εξουσίες που τα όριά τους είναι
δυσδιάκριτα. Η δυσλειτουργικότητα σε µια από αυτές, στη δικαιοσύνη αναφέροµαι, είναι πολύ µεγαλύτερη και από αυτή του
ίδιου του πολιτικού συστήµατος και της Εκτελεστικής και της Νοµοθετικής Εξουσίας. Είναι ένα κράτος το οποίο δεν λειτουργεί,
αλλά και µια οικονοµία η οποία δεν λειτουργεί. Μεγαλώσαµε το
κράτος, δώσαµε ελπίδες σε νέες γενιές ότι µπορούν να µεγαλουργήσουν µέσω µιας κρατικής µόνιµης θέσης, η οποία πολλές
φορές δεν προσέφερε τίποτα στο κοινωνικό σύνολο και για να
χρηµατοδοτήσουµε αυτήν τη µεγάλη ανάπτυξη του κράτους, µεγαλώσαµε και τα ελλείµµατα και τα χρέη µας. Χρειαζόµαστε,
όµως, κάτι διαφορετικό αυτήν τη στιγµή. Αυτό δεν µπορεί να πάει
µακριά. Περνάµε µια λογική αναδιάρθρωση και µια περίοδο αναδιάρθρωσης τώρα, αλλά αν είναι να γίνουµε µια σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία και µια σύγχρονη ευρωπαϊκή οικονοµία και ένα
σύγχρονο κράτος, χρειάζεται να αλλάξουµε και νοοτροπία και
ως πολιτικό σύστηµα και ως κοινωνία.
Εδώ να απενοχοποιήσουµε και ορισµένες έννοιες πάνω στις
οποίες δοµήθηκε η λογική της ελληνικής δηµοκρατίας µετά το
1974. Αυτό, κατά τη γνώµη µου, πρέπει να γίνει σε τέσσερις άξονες που θα οδηγήσει σε µια νέα χώρα και ένα νέο πολιτικό σύστηµα.
Πρώτον, να πούµε ποια είναι το όρια του δηµόσιου και του
ιδιωτικού σ’ αυτήν τη χώρα. Τι κάνει το κράτος, τι κάνει το δηµόσιο και τι κάνει ο ιδιωτικός τοµέας. Ποιος είναι ο ρόλος του κράτους και µέχρι πού πάει. Κατά τη γνώµη µου, πρέπει να περιοριστεί σε υπηρεσίες που αυξάνουν την κοινωνική κινητικότητα
και συµβάλλουν στην αναδιανοµή του εισοδήµατος. Ένα σοβαρό
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κοινωνικό κράτος και παράλληλα ένα σοβαρό ρυθµιστικό κράτος, δεν µπορεί να είναι ένα κράτος επιχειρηµατίας και ένα κράτος παραγωγός. Αλλά, από εκεί και πέρα, να δούµε και τι είδους
ιδιωτικό τοµέα. Όχι σε έναν κρατικοεξαρτώµενο ιδιωτικό τοµέα
που βασίζεται στις κρατικές επιδοτήσεις. Πρώτη διάκριση αυτή.
Δεύτερη διάκριση, που είναι για την κοινωνία. Μεγαλώσαµε µε
τη λογική των δικαιωµάτων, θέλω, απαιτώ εδώ και τώρα. Υπάρχουν και υποχρεώσεις, δεν µπορεί να υπάρχουν µόνο δικαιώµατα. Από εδώ και µπρος, θα πρέπει να µπούµε εποµένως σε µια
λογική του όχι µόνο παίρνω από το κράτος, την κοινωνία αλλά
δίνω κιόλας. Αυτό προϋποθέτει ένα βαθύτατο διάλογο ισορροπίας δικαιωµάτων και υποχρεώσεων.
Τρίτον, όσον αφορά στη διάκριση µεταξύ συλλογικού και ατοµικού, εξοβελίσαµε το ατοµικό, εξοβελίσαµε κάθε τι που έχει
σχέση µε την επιχειρηµατικότητα, την ατοµική επιβράβευση από
το λεξιλόγιό µας και µιλούσαµε πάντοτε εν ονόµατι του συλλογικού. Αλλά πώς ορίσαµε το συλλογικό; Ως ισοπέδωση προς τα
κάτω -αν είναι δυνατόν- και όχι ως συλλογικό ότι σαν µόρφωµα,
σαν κοινωνία χρηµατοδοτούµε κοινά όλοι εµείς οι πολίτες υπηρεσίες δηµοσίου συµφέροντος, όπως η υγεία, όπως η παιδεία,
που βοηθούν στην ανέλιξη. Δεν είδαµε έτσι τη συλλογικότητά
µας. Την είδαµε µέσω της προσοδοθηρίας µας, µέσω του δηµόσιου τοµέα. Ε, όχι, δεν είναι αυτή η συλλογικότητα. Συλλογικότητα σηµαίνει ευθύνη, χρηµατοδότηση υπηρεσιών κοινωνικής
ανέλιξης και κινητικότητας, επιβράβευση της ατοµικότητας και
όχι ισοπέδωση προς τα κάτω.
Τέλος, να βρούµε µια ισορροπία µεταξύ κινήτρων και επιβράβευσης, που είναι πάλι µέσα ενταγµένη στο συλλογικό και στο
ατοµικό και του ρόλου του κράτους. Θα πρέπει να επιβραβεύουµε τους ανθρώπους οι οποίοι παράγουν περισσότερα και
αυτό είναι µια αναφορά και σε εµάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν µπορούµε να εξοβελίσουµε την ατοµικότητα εν ονόµατι
της σταθερότητας και µιας γενικευµένης συλλογικότητας. Η ατοµικότητα πρέπει να επιβραβεύεται, αλλά παράλληλα πρέπει να
φροντίζουµε να υπερασπιζόµαστε ένα δηµόσιο συµφέρον που
δίνει τις δυνατότητες σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες
πολίτες να αναπτύξουν τις δικές τους δυνατότητες και ιδιαιτερότητες.
Όλα αυτά, λοιπόν, προϋποθέτουν ριζικές ανατροπές και στη
λογική τη δική µας, εγώ θα έλεγα και στη λογική του κόµµατος
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Κατά τη γνώµη µου, όµως, εκεί
θα πάµε θέλουµε δεν θέλουµε. Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει και
θα αλλάξει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Επικρατείας, κ. Ηλία Μόσιαλο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη,
έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, παρακολούθησα την οµιλία σας και όπως αρχίσατε είπα: «Να µια οµιλία η
οποία επικεντρώνεται σε κάποια επιχειρήµατα. Μπορεί να διαφωνεί κανείς ή να συµφωνεί, αλλά λέει επιχειρήµατα». Δυστυχώς, όµως, δεν αντέξατε στον πειρασµό να περιπέσετε σε έναν
αντιαριστερό λόγο παλαιάς κοπής, συνδέοντας την Αριστερά µε
τη βία. Σε λίγο, κύριε Μόσιαλε, µπορεί να µας πείτε ότι κρατάµε
και κονσερβοκούτια, έτσι όπως πάτε.
Παρακαλώ να ανακαλέσετε, να πάρετε πίσω αυτά που είπατε,
διότι συνιστούν κατήφορο. Δεν θέλω να δώσω συνέχεια. Παρακαλώ να το κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Υπουργέ, έχετε το
λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κύριε Λαφαζάνη, είναι γνωστές οι δικές µου απόψεις για τα θέµατα της βίας
και καταδικάζω τη βία απ’ όπου και αν προέρχεται, είτε αυτή είναι
βία του κράτους είτε αυτή προέρχεται από µειοψηφίες είτε προέρχεται από το ίδιο το πολιτικό σύστηµα. Εµείς, όµως, αυτό το
κάνουµε ανοιχτά.
Εσείς τι πρόβληµα έχετε και δεν το κάνετε ανοιχτά; Καταδικά-
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στε τη βία απ’ όπου και αν προέρχεται και πείτε κάτι πάρα πολύ
απλό, ότι η βία περιορίζει τις επιλογές, περιορίζει τις ατοµικές
ελευθερίες κι εµείς είµαστε µια παράταξη η οποία ήταν πάντα
υπέρ της διεύρυνσης των ατοµικών επιλογών, των συλλογικών
επιλογών και των επιλογών που έχει ο κάθε πολίτης αυτής της
χώρας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εξετάσεις µη βίας δεν θα δώσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Μιχελογιαννάκη, δεν έχετε εσείς το λόγο. Θα προηγηθεί
ο Βουλευτής της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, επειδή µίλησε ο
Υπουργός.
Καλείται ο Βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος να λάβει το λόγο.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χαίροµαι ιδιαίτερα, διότι ο
Υπουργός Επικρατείας κ. Μόσιαλος αναγνώρισε την καθοριστική
συµβολή της παράταξής µας, της Νέας Δηµοκρατίας και του
ιδρυτή της, του Κωνσταντίνου Καραµανλή, για την ένταξη της
χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε ΕΟΚ.
Φοβούµαι, όµως, κύριε Υπουργέ, ότι µε την πολιτική που ακολουθείτε, µε τους πειραµατισµούς σας, µε το εγχείρηµα του δηµοψηφίσµατος, θέτετε σε κίνδυνο τη µεγαλύτερη αυτή κατάκτηση του ελληνισµού το δεύτερο µισό του 20ου αιώνα.
Σε αντίθεση µε τον Πρωθυπουργό, κύριε Μόσιαλε, που στο
εξωτερικό διέσυρε την εικόνα της χώρας πότε µιλώντας για την
πλέον διεφθαρµένη χώρα της Ευρώπης και πότε παρουσιάζοντάς την ως «Τιτανικό», ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο Αντώνης Σαµαράς, όποτε βρίσκεται στο εξωτερικό και
πρόσφατα στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος,
στις συναντήσεις που είχε µε ηγέτες αδελφών-κεντροδεξιών κοµµάτων της Νέας Δηµοκρατίας, πολλοί εκ των οποίων είναι και
Πρωθυπουργοί, επιµένει στην ανάγκη µιας άλλης αναπτυξιακής
πολιτικής που λείπει από τα προγράµµατα που εφαρµόζει η Κυβέρνησή σας στην Ελλάδα. Δεν είναι, λοιπόν, η Νέα Δηµοκρατία
που διαπραγµατεύεται µε την τρόικα, είναι η Κυβέρνησή σας που
διαπραγµατεύεται µε την τρόικα και τα αποτελέσµατα τα βλέπουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ελπίζω, ότι η αποψινή συνεδρίαση θα είναι επιτέλους η αρχή του τέλους για αυτήν την πολιτική, για το δράµα που βιώνει η ελληνική κοινωνία. Προσδοκώ
ότι απόψε η ξεκάθαρη φωνή της ελληνικής κοινωνίας από τον
Έβρο µέχρι την Κρήτη και από το Καστελλόριζο έως την Κέρκυρα θα ακουστεί από την ετοιµόρροπη κυβερνητική πλειοψηφία. Να φύγετε αξιώνει ο ελληνικός λαός, όλες οι κοινωνικές
οµάδες, όλες οι παραγωγικές τάξεις µηδεµιάς εξαιρουµένης.
Μένει µόνο η τυπική ληξιαρχική πράξη του τέλους αυτής της Κυβέρνησης. Και ας πάψει ο Πρωθυπουργός να µιλά για συµφέροντα, να µιλά για διαπλεκόµενα που απεργάζονται την πτώση
της Κυβέρνησής σας. Την πτώση της Κυβέρνησής σας την επιθυµεί η τεράστια πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι στιγµές είναι ιστορικές. Η
ψήφος του κάθε Βουλευτή ζυγίζει σήµερα όσο ζυγίζουν οι αγωνίες έντεκα εκατοµµυρίων Ελλήνων, που µε κοµµένη την ανάσα
νιώθουν την απειλή της διάλυσης της χώρας να κρέµεται πάνω
από τα κεφάλια τους.
Η απόφαση, λοιπόν, του καθενός και της καθεµιάς δεν επιτρέπεται να µπαίνει σε οποιοδήποτε κοµµατικό φίλτρο. Κάθε Βουλευτής βρίσκεται ενώπιον της συνείδησής του και µόνο,
βρίσκεται ενώπιον της ευθύνης του στον τόπο.
Σήµερα κρινόµαστε όλοι και η κοινωνία που βράζει από την
οργή, δείγµα της οποίας συνάντησαν πολλοί συνάδελφοι κατά
τη διάρκεια των παρελάσεων της 28ης Οκτωβρίου, µας παρακολουθεί όλους και µας κρίνει αυστηρά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούµε επί δύο χρόνια ένα απίστευτο ρεσιτάλ κυβερνητικής αναποτελεσµατικότητας και ανεπάρκειας. Επί δύο χρόνια η οικονοµία βυθίζεται στην ύφεση, η
ανεργία καταρρίπτει κάθε ρεκόρ, χιλιάδες επιχειρήσεις κλείνουν,
τα λουκέτα µετατρέπουν εµπορικούς δρόµους σε νεκρές περιοχές, οι νέοι µεταναστεύουν, οι πολίτες αγκοµαχούν από τους φό-
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ρους, οι επενδύσεις συναντώνται µόνο στα λεξικά. Και σε κάθε
όµως τοµέα συναντάµε την ίδια εικόνα παρακµής και διάλυσης.
Η Δηµόσια Διοίκηση δεν λειτουργεί, στα σχολεία δεν υπάρχουν
δύο µήνες µετά τον αγιασµό ακόµη βιβλία, τα νοσοκοµεία δεν
έχουν ιατρικά υλικά, η εγκληµατικότητα έχει ξεπεράσει κάθε
όριο, το στράτευµα µε τις απαράδεκτες µικροκοµµατικές σας λογικές βρίσκεται σε αναβρασµό και η Κυβέρνηση ανίκανη να αντιµετωπίσει ακόµη και διαδικαστικά ζητήµατα σπαράσσεται από
δελφινοµαχίες µε έναν Πρωθυπουργό που µας έχει σώσει από
τη χρεοκοπία πέντε-έξι φορές, που µας εκβιάζει κάθε λίγους
µήνες µε νέα διλήµµατα, που δεν διαπραγµατεύτηκε τίποτα.
Και νοµίσαµε ότι φτάσαµε στον πάτο του βαρελιού κατά την
έκφραση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. Όµως ο κ. Παπανδρέου απέδειξε ότι αυτό το βαρέλι δεν έχει πάτο όπως δεν έχει
και η έλλειψη γενναιότητας να αποδεχθεί ένας πολιτικός ότι απέτυχε και να αποσυρθεί. Τι κι αν βοά όλη η κοινωνία, τι κι αν η δυσαρµονία Κυβέρνησης και λαού είναι απόλυτη και καθολική, τι κι
αν οι ίδιοι οι Βουλευτές του κυβερνώντος κόµµατος του λένε ότι
πρέπει να αποσυρθεί. Χωρίς αναστολές ο κύριος Πρωθυπουργός
προτίµησε να τα τινάξει όλα στον αέρα για να κρατήσει την καρέκλα του µε το εγχείρηµα του δηµοψηφίσµατος, θέτοντας σε
αµφισβήτηση την παραµονή της χώρας στο ευρώ και στην ασφάλειά του. Δεν συνειδητοποιεί ότι µε την υψηλού ρίσκου απόφαση
κινδυνεύουν οι πολίτες αυτής της χώρας να µετατραπούν σε πένητες και να ξεφτιλιστεί διεθνώς η Ελλάδα. Βάζετε σε περιπέτειες την ίδια την Ευρωζώνη, διότι δήθεν ο κ. Παπανδρέου
θυµήθηκε ότι έχει ανάγκη τη νοµιµοποίηση της πολιτικής του. Και
το κάνει αυτό σήµερα που ο ίδιος και η Κυβέρνησή του έχουν
απολέσει κάθε ίχνος νοµιµοποίησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κατάσταση είναι κρίσιµη. Χθες
ο ηγέτης των Γερµανών σοσιαλδηµοκρατών κ. Γκάµπριελ παροµοίασε την Ελλάδα µε τη Δηµοκρατία της Βαϊµάρης τη δεκαετία
του ’30, τότε που η πολιτική της αυστηρής λιτότητας οδήγησε
την οργή στα µονοπάτια του ολοκληρωτισµού. Ακόµα και µέσα
στην υπερβολή της η δήλωση αυτή καταδεικνύει το πρόβληµα
της λανθασµένης ακολουθούµενης πολιτικής αλλά και της συσσωρευµένης κοινωνικής οργής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία το έχει ξεκαθαρίσει µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο. Απέναντι σε µια επικίνδυνη Κυβέρνηση, απέναντι σε έναν επικίνδυνο Πρωθυπουργό
δεν µπορεί να υπάρξει καµµία ανοχή. Σας καλούµε να µαταιώσετε το δηµοψήφισµα. Μαζί µε την κοινωνία θα επιδιώξουµε να
βάλουµε φραγµό στην πορεία προς την καταστροφή που η απόφαση αυτή µπορεί να έχει για τη χώρα. Η µόνη καθαρή, η µόνη
λυτρωτική λύση αυτή την ώρα είναι οι εκλογές. Είναι ώρα να µιλήσει ο κυρίαρχος ελληνικός λαός ελεύθερα, δηµοκρατικά,
υπεύθυνα και όχι µε δηµοψηφίσµατα και πλαστά διλήµµατα. Ελπίζω ότι η φωνή της κοινωνίας θα φτάσει σε αυτήν την Αίθουσα,
θα ακουστεί, και η πατριωτική συνείδηση των Βουλευτών της
Πλειοψηφίας θα δώσει λύσει στο δράµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε Χαρακόπουλε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ. Ιωάννης
Μιχελογιαννάκης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Φαίνεται ότι δεν µαθαίνουµε από τα λάθη µας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια κληρονοµήσαµε τουλάχιστον 100 δισεκατοµµύρια από την
κακοδιαχείριση των ταµείων, περίπου 95-100 δισεκατοµµύρια
από την κακοδιαχείριση της ανάπτυξης, πολλά δισεκατοµµύρια
από τη φοροδιαφυγή και πολλά δισεκατοµµύρια χαµένα στο τραπεζικό σύστηµα. Και φτάσαµε στο σηµείο να αρχίσουµε να βιώνουµε τα τελευταία χρόνια -µε κορωνίδα το τελευταίο έτοςκρίσεις που από χρηµατιστηριακές έγιναν χρηµατοπιστωτικές,
έφτασαν στα δηµοσιονοµικά, στο έλλειµµα, στο χρέος, στο δανεισµό και φτάσαµε σε κρίση και του πολιτικού συστήµατος και
κυρίως κρίση κοινωνίας.
Πράγµατι το ελληνικό κράτος και ο ελληνικός λαός πληρώνει
αυτές τις αµαρτίες του πολιτικού συστήµατος. Πράγµατι η διαχείριση του κράτους έστω και στα δύο χρόνια τα δικά µας έγινε
και µε λάθη και µε καθυστερήσεις και µε λάθος εκτιµήσεις. Πράγ-
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µατι ο λαός δεν είδε αυτά που ήθελε, δηλαδή την επιστροφή του
κλεµµένου πλούτου, την ανακατανοµή του πλούτου και προπάντων το περί δικαίου αίσθηµα. Πράγµατι στραγγίσαµε τους ίδιους
και τους ίδιους, τους εύκολους και δεν είχαµε την πολυτέλεια να
ζητήσουµε χρήµατα από εκεί που έπρεπε. Και πράγµατι φτάσαµε
σε ένα δηµόσιο χρέος, που κληρονοµήσαµε, δύσκολα διαχειρίσιµο.
Κάναµε προσπάθειες τεράστιες όσον αφορά την αναµόρφωση
και τη µεταρρύθµιση του κράτους, τα οποία όµως δεν έχουν
φανεί ακόµα. Και µέσα σε αυτό το δύσκολο τέρας του δηµόσιου
χρέους βρέθηκε µια στιγµή µια υγιής κυβέρνηση και ένας υγιής
Πρωθυπουργός και διαπραγµατεύεται δύο πράγµατα: Πρώταπρώτα στο εξωτερικό δηµοκρατία και όχι αγορά, προτάσεις για
ευρωοµόλογο, για φορολόγηση των τραπεζικών, για χίλια δυο,
τα οποία έχουµε βάλει και τα οποία δεν έχω χρόνο τώρα να τα
πω, αλλά προπάντων για το εγχείρηµα της ευρωπαϊκής ενοποίησης, η οποία θα αποκτήσει πολιτικά χαρακτηριστικά. Και στο
εσωτερικό φέρνει ένα πακέτο, για το οποίο δεν είδα κανένα
κόµµα ακόµα να τοποθετηθεί και να πει ότι δεν είναι καλό, κανένα. Είδα µόνο ότι ξαφνικά τους πείραξε η πρόταση, όταν έγινε,
για να πάρουµε ψήφο εµπιστοσύνης απ’ όλη τη Βουλή για να
µπορέσουµε να πάµε στην κορωνίδα της λαϊκής κυριαρχίας, στην
άµεση δηµοκρατία, στο δηµοψήφισµα.
Πειράχτηκαν πολλοί. Είναι αλήθεια ότι πειράχτηκαν πολλοί.
Ποιοι είναι αυτοί που πειράχτηκαν; Αυτοί οι οποίοι θα µπούνε
εθελοντικά στην ανακατανοµή του πλούτου. Και ποιοι είναι αυτοί;
Ποια είναι η ιδιωτική συµµετοχή, η οποία σήµερα θα πληρώσει
και όχι οι εύκολοι δότες που είπαµε πριν; Θα πληρώσουν οι τράπεζες; Και βέβαια θα πληρώσουν. Θα πληρώσουν Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης, που βλέπουµε αυτές τις µέρες τι προβάλλουν και
για ποιους λόγους το προβάλλουν; Ναι, θα πληρώσουν. Θα πληρώσουν αυτοί που έπαιξαν στα ζάρια την επιστροφή στη δραχµή
ώστε να κερδίσουν; Ναι, θα πληρώσουν. Θα πληρώσουν αυτοί οι
οποίοι έπαιξαν στα ζάρια την πιθανή χρεοκοπία και που σήµερα
βλέπουν ότι µε το πακέτο διάσωσης και µε τη διαπραγµάτευση
έξω ότι αλλάζουν οι όροι; Ασφαλώς και θα πληρώσουν.
Βλέπουµε και συγκυριακά. Πριν δέκα µέρες είχαµε το σθένος
να ονοµατίσουµε τις καταθέσεις του εξωτερικού και να αρχίσουµε µια διαδικασία που γρήγορα θα φέρει έσοδα. Συγκυριακά
πάλι βγάλαµε λίστες του «πόθεν έσχες» µε τους φοροφυγάδες.
Συγκυριακά πάλι αρχίσαµε και λέµε ότι στο φορολογικό και στον
προϋπολογισµό θα βάλουµε και κοινωνικό δίχτυ και κοινωνική
ασφάλεια και θα στρίψουµε το τιµόνι προς προοδευτικές κατευθύνσεις.
Και µόλις τα τέσσερα συγκυριακά ακούστηκαν και τα βίωσαν
κάποιοι, κάποιοι βγαίνουν προς τα έξω και ζητούν τι; Καταγγέλλω
πρώτα-πρώτα Δηµοκρατική Συµµαχία και ΛΑΟΣ ότι βάζουν θέµα
σε Βουλευτές στο να µπουν στα ζητήµατα αποστασιοποιητικής
διαδικασίας. Είναι συνταγµατική εκτροπή και τουλάχιστον οι
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αυτά δεν τα σηκώνουν. Βλέπουµε µια
Δεξιά µε καιροσκοπισµό, µε ρεβανσισµό και µε µοναδική σκέψη
την επιστροφή στην εξουσία. Και βλέπουµε και µια Αριστερά,
κεντρικό στέλεχος της αριστεράς να λέει ότι αυτός που χτύπησε
Βουλευτή µας -τον κ. Μαγκούφη- είναι ΠΑΣΟΚ. Τι σηµαίνει αυτό
για την Αριστερά; Αυτό σηµαίνει για την Αριστερά ένα πράγµα
ότι την ενδιαφέρουν µόνο τα εκλογικά ποσοστά και όχι το διακύβευµα της αριστερής προσέγγισης και της προοδευτικότητας.
Στεκόµαστε στο να µαζέψουµε και όχι να λύσουµε.
Κυρίες και κύριοι, ούτε συζήτηση ότι µέσα σ’ αυτό το παιχνίδι
τραπεζών, Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, καταθέσεων εξωτερικού, λίστας φοροφυγάδων, αυτών που έπαιξαν για τη χρεοκοπία
και αυτών που πάνε για την επιστροφή στη δραχµή, εµείς βάζουµε ένα διακύβευµα: Ευρωπαϊκή ενοποίηση έτσι και αλλιώς,
µε τους όρους που θα παλέψουµε και µε τους συσχετισµούς των
προοδευτικών δυνάµεων που κάποια στιγµή θα γίνουν πράξη
στην Ευρώπη. Αναµόρφωση και µεταρρύθµιση του κράτους που
δεν θα µας αναχαιτίζει κανείς. Θα πληρώσει επιτέλους το κεφάλαιο και θα γίνει ανακατανοµή των βαρών όπως πρέπει να γίνει.
Σεβασµός στη λαϊκή βούληση.
Οι µούντζες του Συντάγµατος του Ιουνίου και της παρέλασης
του κάθε παραστάτη έβαλαν σε αµφισβήτηση τον ίδιο το θεσµό.
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Εµείς απαντούµε σήµερα, σαν έκφραση και σαν µια γιορτή άµεσης δηµοκρατίας, µε το δηµοψήφισµα που θα γίνει. Προγνωστικά: και το δηµοψήφισµα θα γίνει και θα το κερδίσουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε το Βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ. Μιχελογιαννάκη.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ–ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Για ένα λεπτό, κυρία
Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Δεν έχετε το δικαίωµα!
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ–ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Αναφέρθηκε σε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρία Αµµανατίδου, δεν
σας έδωσα το λόγο!
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ –ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Για ένα λεπτό, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρία Αµµανατίδου, δεν
είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και δεν έχετε το δικαίωµα
του λόγου. Παρακαλώ, να µη γράφεται τίποτε στα Πρακτικά.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Θεσσαλονίκης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννης Ιωαννίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ο αγαπητός συνάδελφος του ΠΑΣΟΚ µίλησε για την Αριστερά.
Ας µη ξεχνούµε όµως –παρ’ όλο που εµείς δεν ανήκουµε εκείότι έγιναν αγώνες ετών για να αποκτήσουν οι εργαζόµενοι ορισµένα δικαιώµατα που µέσα σε µία ηµέρα τα έχασαν. Μέσα σε
µία ηµέρα κουρεύτηκαν όλα τα δικαιώµατα των εργαζοµένων.
Δεν µιλάµε για το κούρεµα του 50%. Αναφερόµαστε στο γεγονός ότι από την αρχή οι συντάξεις έχουν µειωθεί κατά 40%, οι
µισθοί το ίδιο, το ΦΠΑ πήγε στο 23%. Αν δεν έχεις χρήµατα, είναι
αδύνατο να βάλεις βενζίνη. Ο κεφαλικός φόρος είναι διαφορετικός. Έχουν ήδη µπει τέσσερα- πέντε πρόστιµα στα ακίνητα.
Αυτοί που δεν έχουν µεγάλους µισθούς, πώς θα πληρώσουν νοίκι
στο δικό τους σπίτι; Καταφέρατε αυτό που δεν είχατε καταφέρει
το 1981, να καταργήσετε την ιδιοκτησία.
Το ΔΝΤ ήταν επιλογή του Πρωθυπουργού. Ήταν καθαρή επιλογή. Για έξι µήνες δεν έκανε τίποτε. Κατηγορούσε τη χώρα,
τους πολίτες, τη Νέα Δηµοκρατία για το χρέος, το 120%. Απορώ
µε τους συναδέλφους που δεν καταλαβαίνουν ότι θα φθάσουµε,
εάν µπορέσουµε, στο 120% του ΑΕΠ, αυτό δηλαδή που υπήρχε
το 2009. Έλεγε ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας κατέστρεψε τότε τον τόπο.
Δηλαδή, θα πιέσουµε όλο τον κόσµο, όλους τους αδύνατους,
τους φτωχούς που δεν έχουν να πάρουν γάλα στα παιδιά τους
και θα φτάσουµε µετά από δέκα χρόνια, το 2020, εκεί που ήµασταν πριν από δύο χρόνια και γι’ αυτό πανηγυρίζουµε; Λυπάµαι
γι’ αυτό.
Μας έχει «σώσει» τέσσερις-πέντε φορές µέχρι τώρα. Δεν
µπορώ να καταλάβω το εξής. Εσείς είστε πατριώτες, ενώ εµείς
δεν είµαστε; Εσείς θέλετε το καλό της πατρίδας; Ανήκουµε στην
Ευρώπη και κάναµε µεγάλη προσπάθεια να σας οδηγήσουµε
εκεί. Και ξαφνικά εσείς είστε πατριώτες; Εµείς τι είµαστε που δεν
ψηφίζουµε όλα αυτά; Είστε πατριώτες εσείς που ψηφίζετε και
φοβάστε να πάτε στον κόσµο; Δεν το καταλαβαίνω!
Το βασικότερο απ’ όλα είναι ότι όλα αυτά αποτελούν επιλογή.
Ο ίδιος ο Στρος Καν, ο πρώην Πρόεδρος του ΔΝΤ, είπε ότι από
τον Ιούνιο του ζήτησε, ο τότε Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, να του πει πώς θα µπει στο ΔΝΤ από 1/12/2009. Αυτά
τα είπε σε συνέντευξή του στη Γαλλία.
Στο τελευταίο νοµοσχέδιο που φέρατε για το ενιαίο µισθολόγιο, βαθµολόγιο και την εργασιακή εφεδρεία κατεγράφησαν έντεκα αντισυνταγµατικές διατάξεις. Τη λύση την έδωσαν βέβαια
οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.
Έχει επιδεινωθεί, λοιπόν, η γενικότερη οικονοµική κατάσταση,
µε τη χώρα να βρίσκεται σε βαθιά ύφεση και στα πρόθυρα της
χρεοκοπίας και τους πολίτες να έχουν περάσει προ πολλού το
κατώφλι της ανοχής και κυρίως της αντοχής. Τα spreads, όπως
θα θυµάστε, ήταν 130 µονάδες βάσης. Τώρα, αυτήν τη στιγµή,
είναι στις 2.226. Κέρδισαν πολλοί καιροσκόποι και παίκτες, εκµεταλλευόµενοι το πρόβληµα αυτό το ελληνικό. Σκεφθείτε τι κέρδη
είχαν αυτοί που ποντάρισαν ότι θα ανέβουν τα spreads. Φαντα-
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στείτε ότι ενώ είχε ανοδική πορεία το ευρώ και πήγε στο 1.41 και
κάτι, µόλις έγινε η συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Οµάδα προχθές σε µιάµιση ώρα έπεσε στο 1.36 και κέρδισαν δισεκατοµµύρια
άνθρωποι. Και δεν το ήξερε ούτε η Κοινοβουλευτική Οµάδα ούτε
το Υπουργικό Συµβούλιο ούτε οι ξένοι. Εποµένως, ποντάροντας
πάνω στην Ελλάδα πάρα πολλοί έχουν κερδίσει πάρα πολλά χρήµατα.
Στην αντίστοιχη συζήτηση του Ιουνίου είχαµε πει, όπως και
άλλοι συνάδελφοι, πως ήταν ολοφάνερο ότι τότε η Κυβέρνηση
ήταν περιορισµένης ευθύνης και υπό προθεσµία και αυτό αποδείχθηκε πολύ γρήγορα. Υπάρχει µία παντελής δυσαναλογία µεταξύ της θέλησης του λαού, που αποδεικνύεται από τις
τελευταίες εκδηλώσεις που έγιναν στις παρελάσεις, και της Κυβέρνησης και γι’ αυτό το λόγο ακριβώς προσπαθεί να αντιµετωπίσει αυτό το πρόβληµα των εξεγερµένων. Και εννοώ όλων και
όχι ότι ξεκίνησαν µόνο από την Αριστερά. Ήταν γενικευµένα.
Ήµουν στη Θεσσαλονίκη. Είδατε ότι οι επίσηµοι φύγαµε και αµέσως έγινε η παρέλαση, τους χειροκροτούσαν και τους χάιδευαν
και χειροκροτήθηκαν πιο πολύ από κάθε άλλη παρέλαση. Όλα
αυτά πρέπει να µας προβληµατίσουν.
Λέγεται: «να σώσουµε τη χώρα». Τι να σώσουµε; Θα χάσουµε
όλο το λαό; Είναι δυνατόν ο πολίτης να µην µπορεί να πληρώσει
το ενοίκιο που επιβάλλεται για το σπίτι του, γιατί τα έσοδά του
έχουν µειωθεί και έχει φθάσει τα 600-700 ευρώ, –διότι υπάρχουν
τέτοιοι άνθρωποι- και να καλείται να πληρώσει το φόρο αυτό της
κατοικίας και εάν δεν µπορεί να τον πληρώσει –και πάρα πολλοί
δεν µπορούν να τον πληρώσουν- να του κόβεται το φως; Και λέµε
ότι σκεπτόµαστε τον πολίτη; Το βασικότερο πράγµα που δεν
πρέπει να χάσουµε είναι η κοινωνική συνοχή. Άµα αρχίσουµε
ξαφνικά να έχουµε πάλι εµφυλίους, έχουµε καταστραφεί. Το
πρώτο πράγµα, το πιο σοβαρό, είναι το να προχωρήσουµε όλοι
µαζί. Κι όλοι συµφωνούµε ότι η Ευρώπη είναι ο δρόµος. Δεν
υπάρχει κάποιος, εκτός από ένα κόµµα, που να διαφωνεί.
Εποµένως, δεν µπορώ να καταλάβω γιατί µιλήσαµε εναντίον
της χώρας, εναντίον των πολιτών, για «Τιτανικούς» κ.λπ., και φθάσαµε σ’ ένα σηµείο επιλογή πλέον να είναι το µνηµόνιο. Και συνεχίζουµε και έχουµε αυτήν τη στιγµή την ελπίδα ότι θα
φθάσουµε στο 2009, δηλαδή δύο χρόνια πίσω, µετά από δέκα
χρόνια. Γι’ αυτόν το λόγο ό,τι θέλει ας ψηφίσει ο καθένας, αρκεί
και µόνο να µην πιέσουµε και να µην διχάσουµε το λαό.
Το πρώτο πράγµα που πρέπει να κοιτάξουµε είναι το πώς θα
µπορέσει ο λαός να βγει από τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται. Και αν τυχόν νοµίζετε ότι εµείς θέλουµε να κάνουµε εκλογές για να έρθουµε στην εξουσία και να λύσουµε όλα αυτά τα
προβλήµατα, θα σας πω ότι η εξουσία δεν είναι αυτοσκοπός. Θα
υποφέρεις στην εξουσία για να µπορέσεις να βοηθήσεις το λαό.
Αν τυχόν, λοιπόν, έχετε αυτό το πνεύµα, τότε να σας χαρούµε.
Δεν πρέπει όµως να πηγαίνουµε µε διλήµµατα τα οποία είναι τραγικά, όπως για παράδειγµα, «ή θα κάνουµε αυτό ή θα φύγουµε
από το ευρώ», «ή θα έχουµε ευρώ ή δραχµή». Δεν πρέπει να είναι
τέτοια τα διλήµµατα -προς Θεού!- και δεν νοµίζω ότι ο οποιοσδήποτε λογικός άνθρωπος εδώ µέσα θα αποδεχθεί αυτά τα
πράγµατα. Οι πληροφορίες έξω λένε ότι µπορεί να έχουµε σύγκρουση µε τους ξένους ηγέτες. Μακάρι να µην γίνει αυτό, γιατί
πράγµατι η πορεία της χώρας είναι προς την Ευρώπη.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Ιωάννη Ιωαννίδη.
Το λόγο έχει η Βουλευτής Πέλλας του ΠΑΣΟΚ κ. Θεοδώρα
Τζάκρη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα είναι µία ιδιαίτερη
ηµέρα για την Κυβέρνηση, για το ΠΑΣΟΚ, για την ελληνική κοινωνία εν γένει. Δεν θα την αξιολογήσω ως µεγάλη ή µικρή. Δεν
θα προβώ σε κανέναν άλλο χαρακτηρισµό. Είναι µια µέρα που
το πολιτικό σύστηµα και ειδικά το ΠΑΣΟΚ, που σηκώνει εδώ και
δύο χρόνια τον δυσβάσταχτο σταυρό µόνο του, καλείται να
δώσει άλλη µια µάχη, αυτήν τη φορά όµως καλώντας και τον ελληνικό λαό να πάρει θέση σαφή και ξεκάθαρη απέναντι στα εσωτερικά γεγονότα που συµβαίνουν τα δύο τελευταία χρόνια στην
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πατρίδα µας.
Αλλά ας πάρουµε τα πράγµατα από την αρχή, για να µην ξεχνάµε και να µην ξεχνιόµαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Τον
Οκτώβριο του 2009 το ΠΑΣΟΚ, µετά από πεντέµισι χρόνια διακυβέρνησης από τη Νέα Δηµοκρατία, παρέλαβε τη χώρα –αν πω
σε κατάσταση διάλυσης, θα είναι σαν να κολακεύω την απελθούσα κυβέρνηση, Αντιπολίτευση σήµερα- σε κατάσταση πλήρους κατάρρευσης. Το έλλειµµα της χώρας είχε φτάσει στο
δυσθεώρητο 16% του ΑΕΠ. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου ήταν 30.000.000.000 ευρώ, 15.000.000.000 εξαγωγές,
45.000.000.000 εισαγωγές. Και βεβαίως το κόστος εξυπηρέτησης µισθοδοσίας του δηµοσίου είχε διπλασιαστεί και είχε στρατολογηθεί µια καινούργια στρατιά συµβασιούχων. Και παρά τις
ανεξέλεγκτες δηµόσιες δαπάνες, η ελληνική οικονοµία βρισκόταν σε ύφεση -3,5% και η ανεργία στο 10%.
Τι δείχνουν όλα τα παραπάνω; Δείχνουν ακριβώς, ότι η Νέα
Δηµοκρατία και ο δραπετεύσας, πρώην Πρωθυπουργός, είχαν
διαλύσει κυριολεκτικά τη χώρα. Ο ελληνικός λαός δεν είχε ξεχάσει ούτε το «Βατοπέδι», ούτε τα «δοµηµένα οµόλογα» ούτε τη
«GOLDMAN SACHS» ούτε τα «σκάνδαλα των υποκλοπών» ούτε
το «στρατηγό άνεµο» ούτε τις καταρρέουσες δηµόσιες υπηρεσίες.
Αυτή ήταν η χώρα που παραλάβαµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια χώρα µε άδεια ταµεία, µε διαλυµένη οικονοµία, µε
διαλυµένους φοροεισπρακτικούς µηχανισµούς, µε την αγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
στο ναδίρ, µε χρέη µέχρι το λαιµό και διαφθορά µέχρι το λαιµό.
Η µικρή οικονοµία της Ελλάδας αιµορραγούσε κατά
30.000.000.000 το χρόνο, δηλαδή κατανάλωνε 30.000.000.000
ευρώ περισσότερο από αυτά που παρήγαγε.
Ήταν δυνατόν να αντέξει µε αυτά τα δεδοµένα η ελληνική οικονοµία; Για πόσο ακόµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας
Δηµοκρατίας, πιστεύατε ότι θα µπορούσατε να υπεκφεύγετε της
εθνικής σας υποχρέωσης να ανασυντάξετε την οικονοµία και να
βάλετε σε τάξη τα του οίκου σας -τώρα, πλέον, γνωρίζουµε και
εµείς και το γνωρίζει καλά και ο ελληνικός λαός- µέχρις ότου
δραπετεύσετε αντί να δώσετε την εθνική µάχη για τη σωτηρία
της πατρίδας;
Και µετά από δύο χρόνια εντατικής, εθνικής προσπάθειας, ο
εµπρηστής επιστρέφει ως πυροσβέστης. Αυτοί που διέλυσαν την
ελληνική οικονοµία έχουν τώρα ιδέες για την ανάταξη της. Αυτοί
που λεηλάτησαν απερίσκεπτα τον εθνικό πλούτο της χώρας, εµφανίζονται να έχουν χρήσιµες ιδέες για την κοινωνικά δίκαιη ανακατανοµή των βαρών. Αυτοί που χρέωσαν την Ελλάδα µέχρι το
λαιµό, αντιτίθενται στο κούρεµα του χρέους. Εάν αυτό δεν είναι
ύβρις και εάν δεν είναι πολιτικός τυχοδιωκτισµός, τότε τι άλλο
θα µπορούσε να είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Όλα αυτά όµως, ανήκουν στο παρελθόν. Το ΠΑΣΟΚ και η σηµερινή Κυβέρνηση ανέλαβαν να σηκώσουν αυτό το βαρύ
σταυρό. Ανέλαβαν το βαρύ, πολιτικό τίµηµα να αλλάξουν αυτά
που άφησαν να σέρνονται από δεκαετίες, όλες οι προηγούµενες
κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας. Η Κοινοβουλευτική
Οµάδα στάθηκε δίπλα στην Κυβέρνηση, στάθηκε δίπλα στον
Πρωθυπουργό, µε αίσθηµα πατριωτικής ευθύνης, µε γνώµονα τη
διάσωση της πατρίδας µας από την απόλυτη καταστροφή.
Τι κάναµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά τα δύο χρόνια;
Κατ’ αρχάς διασφαλίσαµε την οµαλή χρηµατοδότηση της χώρας
µας µε µια άνευ προηγουµένου δανειακή σύµβαση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα. Δεν είχε ξανασυµβεί στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες-µέλη, να δανείζουν χώρα-µέλος, που βρίσκεται σε δηµοσιονοµικό κίνδυνο και το ύψος του πακέτου
χρηµατοδότησης που εξασφάλισε η Ελλάδα, να ανταποκρίνεται
στις υποχρεώσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό,
που δεν είχε ξαναϋπάρξει ποτέ στο παρελθόν.
Με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα και η ελληνική οικονοµία κέρδισαν πολύτιµο χρόνο να συνταχθούν, αποφύγαµε τη χρεοκοπία,
οι τράπεζές µας είχαν την αναγκαία ρευστότητα, αποφύγαµε το
καταστροφικό φαινόµενο που στην παγκόσµια ορολογία λέγεται
«bank run» και την ανεξάλειπτη ανάληψη των καταθέσεων και δώσαµε στην ελληνική οικονοµία τη βαθιά ανάσα που χρειαζόταν
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για να συνεχίσει.
Φυσικά, δεν νοµίζω να πιστεύει κάποιος από εµάς, µέσα σε
αυτήν εδώ την Αίθουσα σήµερα ότι η ενδεδειγµένη λύση θα ήταν
να απευθυνθούµε στους εταίρους µας και να τους απειλήσουµε
µε χρεοκοπία, µε την αυτοκτονία µας δηλαδή. Ούτε ότι θα
έπρεπε να κρύβουµε για µια ακόµη φορά τα προβλήµατα µας
κάτω από το χαλί. Γιατί το χαλί είχε γίνει, πλέον, βουνό, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι.
Άρα η λύση ποια ήταν; Αναρωτιέµαι και ερωτώ και εσάς. Στον
ελεύθερο λαϊκισµό, βεβαίως, υπάρχουν πάντα λύσεις, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι. Τι µας έχει πει µέχρι τώρα η Μείζων, αλλά και
η Ελάσσων Αντιπολίτευση; Έχουµε ακούσει όλων των ειδών τις
απόψεις, που αξίζει µια φορά να τις καταγράψουµε. Να δανειστούµε κρυφά, όταν ξεκίνησε η κρίση, 50.000.000.000 ευρώ από
τις αγορές και να τη βγάλουµε δύο χρόνια ακόµη, µέχρι να δούµε
τι θα κάνουµε. Να χρεοκοπήσουµε και να γίνουµε χώρα παρίας,
στα ένδοξα χνάρια πρότυπα της περήφανης Κούβας. Να ανατρέψουµε την εκλεγµένη Κυβέρνηση και πείσουµε τους ευρωπαίους
εταίρους µας στο εξωτερικό ότι είναι προς το συµφέρον τους,
αν θέλουν να οικοδοµήσουµε µια πραγµατικά ενωµένη Ευρώπη,
να µας χρηµατοδοτούν για πάντα µέσα από µεταβιβαστικές πληρωµές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Να πάµε µε ταχείς ρυθµούς στην ανάπτυξη µε αέρα κοπανιστό. Αφού βέβαια µε 35.000.000.000 ευρώ έλλειµµα καταφέραµε
να έχουµε ύφεση, τώρα µε δηµοσιονοµικό συµµάζεµα και βέβαια, το µισθολογικό κόστος ανέγγιχτο -όπως µας πρότειναν µε
έναν µαγικό τρόπο που µόνο η Νέα Δηµοκρατία γνωρίζει- θα
πάµε σε ανάπτυξη. Να επιστρέψουµε στη δραχµή, να κόβουµε
όσο χρήµα θέλουµε χωρίς αντίκρισµα, να αποκτήσουµε πληθωρισµό περισσότερο από 20% και η αξία των περιουσιακών στοιχειών των Ελλήνων να µειωθεί κατά 80% τα επόµενα χρόνια.
Αυτά και άλλα, από ουτοπικά ως φαιδρά, ακούµε από αυτούς
που έβαλαν φωτιά στο σπίτι µας και την ανεύθυνη Ελάσσονα Αντιπολίτευση που γνωρίζει ότι, εφόσον δεν κυβερνά και δεν θα
κληθεί να κυβερνήσει, δεν χρειάζεται να προτείνει δυσάρεστα
αλλά εφικτά σχέδια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην πρόσφατη Σύνοδο δόθηκε
µια µεγάλη µάχη για την ελληνική οικονοµία και για το µέλλον
της χώρας µας συνολικά. Τα µεγάλα συµφέροντα και οι διεθνείς
τράπεζες που ως τώρα δεν δέχονταν καµµία απώλεια στα χαρτοφυλάκιά τους, δέχθηκαν µετά από την ισχυρή πίεση των Ευρωπαίων ηγετών την εθελοντική µείωση της ονοµαστικής αξίας
των οµολόγων που κατείχαν και κατέχουν.
Με τον προφανή αυτόν τρόπο η Ελλάδα πέτυχε µια ιστορική
συµφωνία. Αφ’ ενός αφαίρεσε από τις πλάτες του ελληνικού
λαού ένα δυσθεώρητο χρέος 130 δισεκατοµµυρίων ευρώ περίπου και αφ’ ετέρου εξασφάλισε την εθελοντική βάση της συµφωνίας ότι δηλαδή δεν θα υπάρξει πιστωτικό γεγονός, δεν θα
χρεοκοπήσουµε ως χώρα. Καταφέραµε δηλαδή να άρουµε ένα
σηµαντικό βάρος από τις πλάτες του ελληνικού λαού και ταυτόχρονα να διατηρήσουµε την ελληνική οικονοµία ζωντανή.
Εµείς σταθήκαµε και ως ιστορική παράταξη, αλλά και ως
εθνική δύναµη, υπεύθυνα στο ύψος των περιστάσεων και δώσαµε και δίνουµε τη µάχη για τη διάσωση και την ανάπτυξη της
χώρας µας. Απέναντί µας όλο αυτό το διάστηµα είχαµε µια ανεύθυνη Αντιπολίτευση που, µε τον υπερβάλλοντα λαϊκισµό της,
στάθηκε ενάντια στην οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης, αµυνόµενη µε ευχολόγια και ουτοπικές λύσεις, τις οποίες ούτε οι Ευρωπαίοι οµοϊδεάτες της δεν συµµερίζονται στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Μας προέτρεπε να µειώσουµε το χρέος, αλλά χωρίς διαγραφή, να κάνουµε ανάπτυξη µειώνοντας τους φόρους, δηλαδή
αυξάνοντας τα ελλείµµατα, χωρίς όµως να προσδιορίζεται ποιος
θα χρηµατοδοτήσει τα ελλείµµατα αυτά, να µειώσουµε την ανεργία µειώνοντας δραστικά τις θέσεις εργασίας στο δηµόσιο.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είµαστε λαϊκιστές.
Θα συνεχίσουµε το δύσκολο δρόµο που έχουµε πάρει και θα
αναλάβουµε το δύσκολο και βαρύ πολιτικό κόστος έχοντας πάντως προοπτική την εθνική και την οικονοµική µας ανάταση.
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Όµως πρέπει και οι πολίτες µε την ψήφο τους στο προσεχές
δηµοψήφισµα να πάρουν θέση σε αυτά τα ιστορικά διλήµµατα
και γεγονότα, να απαντήσουν στα θεµελιώδη ερωτήµατα για το
µέλλον της ίδιας τους της ζωής. Τι έχουµε να φοβηθούµε από
µια τέτοια προοπτική, από τη διεύρυνση των θεσµών της άµεσης
δηµοκρατίας και ποιος από εµάς, τους εκλεγµένους εκπροσώπους του ελληνικού λαού, έχει το δικαίωµα να πει ότι η γνώµη
του δεν µας χρειάζεται, ότι στην παρούσα φάση είναι επικίνδυνο
να εκφραστεί, ότι εµείς ξέρουµε καλύτερα από τον ελληνικό λαό;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δηµοκρατία είναι το πολίτευµα όπου ο λαός είναι ο κυρίαρχος για τη ζωή του και αυτό
δεν χωρά καµµία παρερµηνεία και δεν δέχεται καµµία απολύτως
έκπτωση. Στηρίζω εποµένως την Κυβέρνηση και δίνω ψήφο εµπιστοσύνης στην πολιτική του δηµοψηφίσµατος και πρώτα απ’
όλα στη µεγάλη προσπάθεια της χώρας µας να ανακάµψει.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ. Θεοδώρα Τζάκρη, Βουλευτή Πέλλας του ΠΑΣΟΚ.
Καλώ τον κ. Αθανάσιο Πλεύρη, Βουλευτή Α’ Αθηνών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, να λάβει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Το ΠΑΣΟΚ, άλλωστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ιστορία στα δηµοψηφίσµατα. Στα σαράντα χρόνια που υπάρχει στον
τόπο και στα τριάντα χρόνια που τον κυβερνά έχει κάνει πληθώρα δηµοψηφισµάτων, ακριβώς επειδή σεβόταν πάντοτε την
άµεση δηµοκρατία.
Κύριοι συνάδελφοι, αυτήν τη στιγµή άκουσα τους Υπουργούς
που βρέθηκαν εδώ σήµερα και µίλησαν αλλά και το µεγαλύτερο
µέρος των συναδέλφων του ΠΑΣΟΚ να κάνουν µια ανασκόπηση
των τελευταίων δύο ετών. Θέλω να σας πω ότι ξαναζητήθηκε
ψήφος εµπιστοσύνης από την Κυβέρνηση. Ξαναζητήθηκε τον
Ιούλιο. Συνεπώς, για να έχει την ανάγκη ο Πρωθυπουργός να ξαναζητήσει ψήφο εµπιστοσύνης κάτι καινούργιο θέλει.
Δεν χρειάζεται, λοιπόν, να αναλωνόµαστε πάλι στο τι έχει γίνει
πριν τον Ιούλιο. Τα είπατε αυτά, τα είπαµε αυτά. Πάµε στα καινούργια δεδοµένα, όπου δεν έχουν δοθεί απαντήσεις. Διότι πολύ
εύκολα προσπαθούν και κάποιοι Υπουργοί από το ΠΑΣΟΚ αλλά
και κάποιοι Βουλευτές που δεν θέλουν να τοποθετηθούν ευθέως
στο θέµα του δηµοψηφίσµατος να πουν «θα έρθει η ώρα να συζητήσουµε το δηµοψήφισµα, τώρα συζητάµε την εµπιστοσύνη
στην Κυβέρνηση». Ουσιαστικά, εµπιστοσύνη στην Κυβέρνηση δόθηκε από τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και στο τελευταίο, στο δύσκολο πολυνοµοσχέδιο, όπου µάλιστα υπήρξε και µια διαγραφή.
Τι κάνει τώρα ο Πρωθυπουργός; Ο Πρωθυπουργός έρχεται και
συνδέει την εµπιστοσύνη µε το δηµοψήφισµα. Άρα, όσοι την Παρασκευή δώσουν ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση, δεν µπορούν να επικαλεστούν ότι όταν έλθει η κουβέντα του δηµοψηφίσµατος µπορεί να έχουν διαφορετική θέση. Αυτό ήταν το ζητούµενο του Πρωθυπουργού στην οµιλία του. Είπε: «Δεν πάω σε
µια τοποθέτηση που θα µπορούσε να ανοίξει αµέσως το θέµα».
Γιατί να ζητήσει ψήφο εµπιστοσύνης; Η ψήφος εµπιστοσύνης
συνδυάζεται άρρηκτα µε το δηµοψήφισµα.
Και να δούµε τώρα ποια είναι τα δεδοµένα. Άκουσα και την
πολύ ενδιαφέρουσα οµιλία του παριστάµενου Υπουργού, κ. Μόσιαλου, που είχε µία, αν θέλετε ιστορική διαδροµή και διαδροµή
αυτοκριτικής για την παράταξη του. Μπορεί να µην ήταν αυτός
τότε, όπως το έχει πει άλλωστε και σε δηλώσεις τους. Τα δύο τελευταία χρόνια είναι Βουλευτής και Υπουργός. Ωστόσο όταν
µπαίνεις σε ένα κόµµα, προφανώς αυτό το κόµµα έχει ένα παρελθόν, δεν προέρχεται από παρθενογένεση. Ακούσαµε, λοιπόν,
για τις στρεβλώσεις, για το δηµόσιο, δηλαδή γι’ αυτά που κάνατε.
Ακούσαµε και από τον κ. Ρέππα να λέει από αυτό εδώ το Βήµα
ότι πληρώνουµε εµείς και οι γενιές που έρχονται την κακοδιαχείριση, η οποία υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια. Ο κ. Ρέππας, όµως,
ήταν Υπουργός όλα αυτά τα χρόνια. Συνεπώς πληρώνουµε και
την δική του κακοδιαχείριση.
Τι κάνει τώρα ο Πρωθυπουργός; Θέτει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Να τα πούµε ξεκάθαρα. Κύριε Υπουργέ,
διαβάζετε και πολύ καλά τον διεθνή Τύπο, έτσι έχει συνδεθεί το
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δίληµµα παντού από την πιο αριστερή µέχρι τη πιο δεξιά εφηµερίδα που υπάρχει, από τη «LIBERATION», από το «SPIEGEL»,
όπου και να διαβάσετε. Όπως και να τεθεί, ουσιαστικά το ερώτηµα είναι εάν η Ελλάδα θα συνεχίσει µέσα στο ευρώ ή όχι.
Είναι ωραίο να λέτε ότι όλα αυτά είναι διασφαλισµένα και δεν
µπαίνουν σε κίνδυνο. Προφανώς, όµως, η απάντηση, είτε είναι
ναι είτε όχι, έχει κάποιες συνέπειες.
Κοιτάξτε τι έχει κάνει τώρα ο Πρωθυπουργός, κύριοι συνάδελφοι, πως φαίνεται αναξιόπιστος όχι µόνο στο εσωτερικό της
χώρας, σε σας τους Βουλευτές που το µάθατε σε µία συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής σας Οµάδας, στο Υπουργικό Συµβούλιο που δεν ήξερε, αλλά στους εταίρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Καθόταν δηλαδή και διαπραγµατευόταν µε τη Μέρκελ και τον
Σαρκοζί, έφθασαν σε µία συµφωνία, υποτίθεται ότι αυτή η συµφωνία -που δεν την ξέρουµε, ξέρουµε τις βασικές παραµέτρους,
αλλά δεν ξέρουµε τι ακολουθεί από εκεί και πέρα- είναι µία καλή
συµφωνία και δεν είπε σε αυτούς τους ανθρώπους, «όλα αυτά
καλά, αλλά θα τεθούν σε δηµοψήφισµα».
Υπήρξε ανοδική πορεία στις αγορές την επόµενη ηµέρα και
ξαφνικά µε µια δήλωσή του ο Πρωθυπουργός, χωρίς να έχει
εκταµιευτεί η έκτη δόση -δηλαδή άµα ήθελε να έχει και ένα διπλωµατικό όπλο, κινδυνεύει να το χάσει- λέει να πάµε σε δηµοψήφισµα. Το δηµοψήφισµα θα έχει ξεκάθαρα αυτό το νόηµα.
Διακυβεύεται πλέον ο ευρωπαϊκός προσανατολισµός.
Γιατί είναι ανήθικο αυτό το ερώτηµα; Όχι, γιατί κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορεί να ερωτηθεί ο ελληνικός λαός εάν θέλει ή
δεν θέλει τη σύµβαση ή εν τέλει εάν θέλει ή δεν θέλει το ευρώ.
Συνδυάζει, όµως, ο Πρωθυπουργός της χώρας την πολιτική του
ύπαρξη, προσωπική και κοµµατική µε την ευρωπαϊκή πορεία της
χώρας. Θέτει το δίληµµα που λέει: Ευρώπη, ευρώ και ΠΑΣΟΚ ή
όχι Ευρώπη.
Όλα τα προηγούµενα λίγα δηµοψηφίσµατα που έχουν γίνει σε
οµαλές πάντα περιόδους, έγιναν κατόπιν εκλογών, κύριοι συνάδελφοι. Ήταν το ερώτηµα των εκλογών, ότι πάµε σε εκλογές και
αφού πάµε σε εκλογές, θέτουµε και το ερώτηµα στο λαό. Εσείς
τι λέτε; Εσείς λέτε όχι. Δηµοψήφισµα, αλλά Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ.
Εξηγήστε µου, κύριοι συνάδελφοι, κάποιος ο οποίος πιστεύει
στον ευρωπαϊκό προσανατολισµό, ο οποίος ενδεχοµένως πιστεύει και στη συµφωνία την οποία φέρνετε, αλλά θεωρεί ότι
εσείς είστε ανίκανοι να υλοποιήσετε αυτήν τη συµφωνία, θεωρεί
ότι όπως αποτύχατε στο µνηµόνιο –και αποτύχατε επειδή δεν
µπορέσατε να υλοποιήσετε τις δεσµεύσεις που υπήρξαν- αντίστοιχα θα είστε ανίκανοι να ακολουθήσετε αυτήν τη σύµβαση, τι
θα ψηφίσει;
Συνεπώς παίζετε µε την ευρωπαϊκή πορεία του τόπου, παίζετε
µε την πτώχευση, παίζετε µε τον ελληνικό λαό, για να µείνει ο κ.
Παπανδρέου γαντζωµένος στην εξουσία. Δεν θα πω στους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τι να κάνουν. Είναι δικαίωµά τους. Όποιος,
όµως, δώσει ψήφο εµπιστοσύνης την Παρασκευή, µην εµφανιστεί µετά µε δηλώσεις του ότι δεν θέλει το δηµοψήφισµα, διότι
τότε θα είναι ανήθικος και στον ελληνικό λαό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, τον κ.
Αθανάσιο Πλεύρη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Ευβοίας του ΠΑΣΟΚ, κ. Συµεών Κεδίκογλου.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, νοµίζω ότι όλοι σε αυτήν την Αίθουσα
συµφωνούµε ότι η κρίση που βιώνουµε δεν είναι απλώς δηµοσιονοµική, δεν είναι µόνο οικονοµική, είναι κρίση θεσµών, είναι κρίση
βαθιά πολιτική.
Το τελευταίο διάστηµα, µε την εµφάνιση της κρίσης, αναδείχθηκαν και γιγαντώθηκαν αυτές οι αντιφάσεις και τα παράδοξα
που ποτέ δεν έλειψαν από αυτήν τη χώρα σε βαθµό που δεν µπορούµε πλέον να συνεννοούµαστε µεταξύ µας µε ορθολογικό
τρόπο, ακόµα και στα πιο θεµελιώδη ζητήµατα εθνικής στρατηγικής.
Ας δούµε µερικά παραδείγµατα αντιφάσεων από την ίδια µας
την κοινωνία.
Όλοι θέλουν να κλείσουν δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανι-
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σµοί. Μάλιστα, υπάρχουν και µετρήσεις της κοινής γνώµης, η
οποία σε µεγάλη πλειοψηφία τάσσεται κατά της µονιµότητας.
Κανείς, όµως, δεν είναι έτοιµος να αποδεχθεί την επαναξιολόγηση ή πολύ περισσότερο την απόλυση προσωπικού.
Κάθε χρόνο η χώρα ζει και στενάζει έξω από τα εξεταστικά
κέντρα των πανελληνίων εξετάσεων, καθώς οι γονείς αγωνιούν
για ένα καλύτερο µέλλον για τα παιδιά τους και κάνουν τα πάντα
γι’ αυτό το µέλλον. Είναι αυτοί οι ίδιοι, όµως, που δεν θέλουν να
ακούσουν για θυσίες, είναι έτοιµοι να βγουν στους δρόµους για
τα ασφαλιστικά τους δικαιώµατα, έστω και αν έτσι θα παραδώσουν άδεια ταµεία σε αυτά ακριβώς τα παιδιά, στην επόµενη
γενιά.
Τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ωρύονται κάθε βράδυ για τους
οργανισµούς που δεν έκλεισαν, για το κράτος που δεν µίκρυνε
και είναι σίγουρο ότι τα ίδια αυτά µέσα ενηµέρωσης θα κατηγορήσουν την Κυβέρνηση για τη νεοφιλελεύθερη, ανάλγητη πολιτική της και θα αναδείξουν τα ανθρώπινα δράµατα από τις
συνέπειες της βάρβαρης πολιτικής σε τυχόν πρώτες απολύσεις.
Οι συνδικαλιστές της ΑΔΕΔΥ καταλαµβάνουν τα Υπουργεία,
για να διώξουν την τρόικα, από την οποία εξαρτάται ο µισθός
τους.
Οι δικαστές που είναι οι θεµατοφύλακες των θεσµών και των
νόµων χειροκροτούν σε γενική τους συνέλευση το συνδικαλιστήεκπρόσωπο που µιλά για καταλήψεις στα δικαστήρια.
Φθάσαµε, δυστυχώς, στο τραγικό σηµείο να εµπλέξουµε µαθητές και τις παρελάσεις στα µικροκοµµατικά µας παιχνίδια.
Ντροπή!
Αν δε, υπεισέλθουµε στα παράδοξα του πολιτικού µας συστήµατος, εδώ το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και η άκριτη πολεµική που αντιµετωπίζει η Κυβέρνηση δύσκολα περιγράφονται.
Η Νέα Δηµοκρατία αυτοχαρακτηρίζεται φιλελεύθερο κόµµα.
Παρ’ όλα αυτά, θέτει ένα σωρό περιορισµούς και προσκόµµατα
στο άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων. Τα κόµµατα της Αριστεράς µε την προοδευτική ρητορεία είναι αυτά που στην πράξη
δεν θέλουν καµµία αλλαγή και είναι από µόνα τους µία αντίφαση.
Φθάσαµε στο σηµείο να ακούµε, δυστυχώς και από τα αριστερά
τα περί προδοσίας, όταν αυτό το διαχωρισµό τον έχει πληρώσει
η Αριστερά µεταξύ εθνικοφρόνων και µιασµάτων. Πίστευα ότι
στην εποχή µας τέτοιοι διαχωρισµοί έχουν πια ξεπεραστεί.
Τι έλεγε, λοιπόν, η Αριστερά πάντα; Πάντα και για όλα τα θέµατα ήταν υπέρ των δηµοψηφισµάτων. Τώρα είναι αρνητική.
Πάντα µίλαγε για συνολικό κούρεµα. Τώρα δεν θέλει το κούρεµα
και παρουσιάζεται –δεν καταλαβαίνω- ως προστάτης των τραπεζών ή ότι νοιάζεται για τους τραπεζίτες. Άλλο παράδοξο.
Η ίδια η Κοινοβουλευτική µας Οµάδα –για να πω και για µαςτην ίδια στιγµή που κάνουµε κριτική για καθυστερήσεις στο κυβερνητικό έργο, κάνουµε τη ζωή δύσκολη σε όσους Υπουργούς
αποτολµήσουν ρήξεις και ανατροπές.
Θέλαµε επαναδιαπραγµάτευση για τα επιτόκια. Έγινε. Θέλαµε
όλοι µείωση του χρέους. Έγινε. Ποιο, λοιπόν, είναι το πρόβληµα;
Μπορούν κάποιοι, ελεύθερα και εκ του ασφαλούς -µε τη βεβαιότητα ότι οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα βάλουν πλάτη και θα βγάλουν πάλι το φίδι από την τρύπα, θα κάνουν δηλαδή το καθήκον
τους, όπως µέχρι τώρα- να λαϊκίζουν και να συνεχίζουν να µιλούν
ελεύθερα και εκ του ασφαλούς;
Η συµφωνία της 26ης Οκτωβρίου κατέδειξε το άθλιο πραγµατικά επίπεδο που έχουµε στο δηµόσιο διάλογο. Με αυτήν τη συµφωνία η χώρα θα πάρει ένα δεύτερο πρόγραµµα στήριξης 100
δισεκατοµµυρίων από το EFSF και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, θα ελαφρυνθεί το χρέος κατά 100 δισεκατοµµύρια και µόνο
από τους τόκους κάθε χρονιάς θα γλιτώσουµε 4,5 δισεκατοµµύρια το χρόνο. Τα ασφαλιστικά ταµεία, σύµφωνα και µε τις δηλώσεις του Υπουργείου Οικονοµικών, είναι εξασφαλισµένα. Αυτό το
σχήµα καθιστά το ελληνικό δηµόσιο χρέος µακροπρόθεσµα βιώσιµο, σε συνδυασµό βεβαίως µε το περιορισµένο µέσο επιτόκιο
και τη µακρύτερη µέση διάρκεια.
Προφανώς, µια τέτοια στήριξη έχει κόστος, έχει δεσµεύσεις,
έχει υποχρεώσεις. Δεν µας αρέσει; Μας ενοχλεί; Κοστίζει; Να το
δεχθώ. Δεν µπορώ να δεχθώ, όµως, ότι µια συµφωνία που µπορεί
να σώσει την Ευρώπη, το ευρώ και κατ’ επέκταση τη χώρα αποτιµάται µε εσωτερικούς πολιτικούς όρους για εσωτερική µικροκοµ-
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µατική κατανάλωση. Και το πιο άθλιο είναι να τη χαρακτηρίζουν
προδοτική, να χαρακτηρίζουν τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας προδότη, τον ίδιο τον Έλληνα Πρωθυπουργό που διαπραγµατεύεται
προδότη. Αυτό δεν το δεχόµαστε.
Επίσης, δοκιµάζεται η κοινωνική και εθνική συνοχή. Χρειαζόµαστε για να προχωρήσουµε ένα αρραγές εσωτερικό µέτωπο.
Χωρίς να στηρίξουν οι Έλληνες πολίτες την προσπάθεια, δεν
µπορούµε να πάµε πουθενά.
Υπό αυτές τις συνθήκες που µόλις περιέγραψα γίνεται κατανοητή η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού να πάµε σε δηµοψήφισµα και να τεθούν οι πάντες προ των ευθυνών τους.
Επίσης, δεν πρέπει να λησµονούµε και την πίεση πολλών συναδέλφων για πρωτοβουλίες υπό το βάρος που σηκώσαµε, που
είναι πραγµατικά πολύ παραπάνω από όσο αναλογούσε στις πλάτες µας. Και αυτό σε ανθρώπινο επίπεδο, αν θέλετε, είναι κατανοητό. Μπορεί εγώ ενδεχοµένως να άντεχα και να έλεγα ότι
πρέπει να το φθάσω µέχρι τέλους, αλλά είναι κάτι που είναι κατανοητό. Επιτρέψτε µου, όµως, εν όψει των διαδικασιών, να εκφράσω τον προβληµατισµό µου για τα δηµοψηφίσµατα που
αφορούν θέµατα κεφαλαιώδους σηµασίας, πολύ απλά γιατί πιστεύω ότι η ηγεσία πρέπει να αναλαµβάνει τις ευθύνες της και
να βγαίνει µπροστά. Αυτή είναι µία πάγια θέση µου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στη συγκεκριµένη πρωτοβουλία έχω και εγώ σαν Βουλευτής
δύο προβληµατισµούς, δύο αιτήµατα. Πρώτον, από καθαρά τεχνικής πλευράς, δεν ξέρω αν δηµιουργείται πρόβληµα στην επίτευξη της συµφωνίας της 26ης Οκτωβρίου και γι’ αυτό πιστεύω
ότι θα πρέπει να επισπεύσουµε και να πάµε πολύ πιο γρήγορα
στη διεξαγωγή του. Δεύτερον, δεν θα πρέπει ούτε για µία στιγµή
να βάλουµε σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, για
την οποία τόσες θυσίες κάναµε, τόσα µέτρα λάβαµε και είναι
αλήθεια επώδυνα!
Βεβαίως, ο Πρωθυπουργός γνωρίζει καλύτερα. Όσα ξέρει ο
νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσµος όλος, λέει ο λαός µας. Μπορεί πράγµατα που εµείς δεν τα γνωρίζουµε, να τα ξέρει καλύτερα. Κατανοώ, επίσης, ότι είναι και η µόνη επιλογή που θα
εξαναγκάσει το πολιτικό σύστηµα της Μεταπολίτευσης να τοποθετηθεί µε ευθύνη, για πρώτη φορά ίσως, απέναντι στα λεγόµενά
του. Πλέον όµως, η θετική έκβαση του δηµοψηφίσµατος πρέπει
να σηµάνει τολµηρή Κυβέρνηση, αλώβητη στις κραυγές της µειοψηφίας, που θα δίνει απαντήσεις για το πώς να πάει µπροστά ο
τόπος και η οποία θα µιλάει µε καθαρές κουβέντες και θα κάνει
σοβαρή δουλειά.
Ο δρόµος θα είναι δύσβατος, οι κραυγές εκκωφαντικές, τα
συµφέροντα επιθετικά. Όµως, πρέπει εµείς οι πολιτικοί να θυµόµαστε τη ρήση του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Βουλή το έτος
1930. Έλεγε, λοιπόν, το εξής: «Πρέπει να λέγουµε στον κόσµο
την αλήθεια όπως είναι. Ας µας υβρίζουν. Δεν πρέπει να γινόµεθα
ούτε Βουλευταί, ούτε Γερουσιασταί, ούτε Πρωθυπουργοί, αν δεν
θέλουµε να µας υβρίζουν». Ο Χάρι Τρούµαν έλεγε πιο απλά «αν
δεν αντέχεις τη ζέστη, φύγε από την κουζίνα».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, λέγοντας ότι ξέρουµε πως µόνη µας
σωτηρία είναι η σωτηρία του τόπου και γι’ αυτήν εµπιστεύοµαι
το ισχυρό πρόγραµµα αλλαγών της επόµενης διετίας. Γι’ αυτό
δίνω ψήφο εµπιστοσύνης στην παρούσα Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Κεδίκογλου, Βουλευτή Ευβοίας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Καρδίτσας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Σπυρίδων Ταλιαδούρος.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, η απόφαση της Κυβέρνησης για
διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος αποτελεί την αποθέωση της ανευθυνότητας, θέτει σε κίνδυνο την παραµονή της Ελλάδας στην
Ευρώπη, ενώ κλονίζει τη συµφωνία της 26ης Οκτωβρίου, δηµιουργώντας νέα δεδοµένα, πριν καν αυτή οριστικοποιηθεί. Όσο
η δανειακή σύµβαση βρίσκεται υπό την αίρεση του ελληνικού δη-
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µοψηφίσµατος, αυτή δεν θα κλείσει. Όµως, όσο δεν κλείνει, δεν
µπορεί να τεθεί και σε δηµοψήφισµα.
Ο Πρωθυπουργός, χωρίς καµµία προσυνεννόηση µε τους Ευρωπαίους οµολόγους του και υποτιµώντας τις αντιδράσεις των
αγορών, οδηγεί τη χώρα µας πιο κοντά στη χρεοκοπία και στον
κίνδυνο εξόδου από την Ευρωζώνη και το ευρώ. Αντί να προχωρήσει στην προκήρυξη των εκλογών που αποτελούν τον πιο
ασφαλή και δηµοκρατικό τρόπο για να οδηγηθούµε στη σταθερότητα, επιλέγει το δηµοψήφισµα που οδηγεί σε πολιτική αστάθεια.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Ο Πρωθυπουργός επιλέγει να σύρει τη χώρα σε µία µακρά περίοδο έντονης αντιπαράθεσης και αβεβαιότητας για τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος για µία δανειακή σύµβαση, της οποίας το
περιεχόµενο δεν έχει ακόµη καθοριστεί. Μέχρι τότε θα έχουµε
µία κυβέρνηση που θα σέρνεται, µία κοινωνία που θα βράζει.
Όµως, η χώρα έχει ανάγκη από οµαλότητα και σταθερότητα,
για να αποκατασταθεί το κλίµα εµπιστοσύνης και να προχωρήσουµε, επιτέλους, σε πρωτοβουλίες ανάπτυξης. Εξάλλου, πώς
είναι δυνατόν η ελληνική Κυβέρνηση από τη µία πλευρά να διαπραγµατεύεται µε τους τραπεζίτες για την εθελοντική συµµετοχή
τους στο κούρεµα και από την άλλη, η ίδια συµφωνία να είναι σε
εκκρεµότητα αναµένοντας την έγκρισή της από τον ελληνικό λαό
µε δηµοψήφισµα; Το δίληµµα που τίθεται είναι εκβιαστικό προς
τον ελληνικό λαό. Υπάρχει κίνδυνος να απορρίψει ο λαός και τη
λανθασµένη πολιτική της Κυβέρνησης, αλλά και τη δανειακή
σύµβαση.
Εµείς δεν απορρίπτουµε τη σύµβαση. Απορρίπτουµε τα µέτρα
που τη συνοδεύουν. Απορρίπτουµε την πολιτική, η οποία ακολουθείται. Με το κούρεµα το 2020, θα φθάσουµε στο χρέος του
2009. Στα τέλη του 2009 το χρέος ήταν 120% του ΑΕΠ. Τώρα µας
λέτε ότι θα προσπαθήσετε µ’ αυτήν την πρωτοβουλία να το κατεβάσετε πάλι στον 120% του ΑΕΠ έως το 2020.
Αυτό δεν είναι αποτέλεσµα, δεν είναι µία παραδοχή µίας δραµατικής αποτυχίας της Κυβέρνησης; Καθήκον µας είναι να ανοίξουµε το δρόµο για το πιο αυθεντικό δηµοψήφισµα που είναι οι
εκλογές και τούτο, γιατί είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η Κυβέρνηση
έχει αποτύχει σε όλα τα επίπεδα και ο τόπος χρειάζεται µία διαφορετική πολιτική.
Η πολιτική και κοινωνική κατάσταση έχει φθάσει σε οριακό σηµείο. Η χώρα έχει εισέλθει εµφανώς σε φάση ακυβερνησίας. Η
οργή των πολιτών παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Επί δύο χρόνια ακολουθείτε µία πολιτική που βυθίζει πιο βαθιά στην κρίση,
πιο βαθιά στην ύφεση και στην απόγνωση των λουκέτων και της
ανεργίας. Οι πολίτες βιώνουν την πιο σκληρή και άδικη πολιτική
µε οριζόντιες περικοπές συντάξεων, µισθών και αδιάκοπες φοροεπιδροµές.
Η ύφεση διαµορφώθηκε στο 7,3% το δεύτερο τρίµηνο του
2011 από 3% που ήταν το 2009. Το ΑΕΠ έχει µειωθεί σηµαντικά.
Η ανεργία έχει λάβει δραµατικές διαστάσεις. Οι άνεργοι ξεπέρασαν τις οκτακόσιες χιλιάδες. Η Ελλάδα βρίσκεται στην εικοστή
θέση σε απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ από την Πέµπτη θέση που
βρισκόταν το 2009. Το έλλειµµα του προϋπολογισµού είναι πάνω
από 20% µεγαλύτερο από το προβλεπόµενο. Οι δηµόσιες επενδύσεις συρρικνώνονται, είναι µειωµένες κατά 30% το πρώτο
οχτάµηνο του έτους έναντι στόχου για µείωση 10%. Κι εδώ έχει
πέσει έξω η Κυβέρνηση.
Δεν έχει γίνει καµµία προσπάθεια αποκρατικοποίησης. Τα
έσοδα από το ΦΠΑ µε την αύξηση που έχει γίνει, καταρρέουν. Η
κυβερνητική ανικανότητα δεν έχει προηγούµενο. Χωρίς συντονισµό, χωρίς σχέδιο πορευόµαστε στο άγνωστο. Οι πολίτες βιώνουν µε οδυνηρό τρόπο την ανυπαρξία της κρατικής µηχανής,
όχι µόνο στην οικονοµία, αλλά και σε πολλούς τοµείς, στη δηµόσια ασφάλεια µε την έκρηξη της εγκληµατικότητας, στο εκπαιδευτικό σύστηµα όπου οι µαθητές δεν έχουν ακόµα βιβλία, τα
ΤΕΙ και τα πανεπιστήµια δεν µπορούν να λειτουργήσουν όπως
πρέπει, στην υγεία µε τις ελλείψεις υλικών. Το κύρος της χώρας
καταρρακώνεται και η εθνική µας αξιοπρέπεια πληγώνεται. Επί
δύο χρόνια ακούµε συνεχώς την Κυβέρνηση να εκβιάζει την κοινωνία µε δήθεν µονοδρόµους για να δικαιολογήσει τι; Μία απο-
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τυχηµένη πολιτική.
Είναι σαφές ότι η πολιτική έχει αποτύχει και γι’ αυτό δεν δίνουµε ψήφο εµπιστοσύνης. Αυτές τις κρίσιµες στιγµές η µόνη
απόφαση που µπορεί να δώσει λύση είναι η προσφυγή στη λαϊκή
ετυµηγορία, είναι οι εκλογές για να οδηγηθούµε σε µία δηµοκρατική σταθερότητα και να ανοίξει επιτέλους, ο δρόµος της ανάπτυξης στην πατρίδα µας, της ανάπτυξης που χρειαζόµαστε και
χρειάζονται όλοι οι Έλληνες πολίτες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Σπυρίδων Ταλιαδούρο, Βουλευτή Καρδίτσας της Νέας Δηµοκρατίας.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος, Βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε
στη δίνη της µεγαλύτερης δηµοσιονοµικής κρίσης µετά τη Μεταπολίτευση. Είναι σαφές ότι ζούµε έναν οικονοµικό πόλεµο και
το διακύβευµα είναι η σωτηρία της χώρας από τον εφιάλτη της
χρεοκοπίας.
Παραλάβαµε το 2009 µία χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.
Η Κυβέρνηση του κ. Καραµανλή φόρτωσε στις πλάτες του ελληνικού λαού ένα δηµόσιο χρέος πάνω από 300.000.000.000 ευρώ
κι ένα έλλειµµα πάνω από 15,4 του ΑΕΠ. Για δύο ολόκληρα χρόνια δίνουµε µία σκληρή µάχη, µία άνιση µάχη, µία µάχη µε το
χρόνο, µε τους κερδοσκόπους, µε τους δανειστές µας, έχοντας
έναν και µοναδικό σύµµαχο, τον ελληνικό λαό, την ανοχή και την
αντοχή του ελληνικού λαού.
Και έτσι καταφέραµε η χώρα να µείνει όρθια, να µείνει ζωντανή. Πήραµε επάνω µας όλες τις αµαρτίες και τις παθογένειες
του πολιτικού συστήµατος τα τελευταία τριάντα χρόνια. Σηκώνουµε ένα σταυρό και ανεβαίνουµε το Γολγοθά µας. Κατηγορηθήκαµε, λοιδορηθήκαµε, απειληθήκαµε πολλές φορές εµείς και
οι οικογένειές µας, αλλά δεν κάναµε πίσω. Δεν φοβηθήκαµε και
δεν λιποψυχήσαµε, διότι πάνω από το προσωπικό µας συµφέρον
βάλαµε την εθνική ευθύνη, βάλαµε το πατριωτικό µας συµφέρον.
Κάποιοι µας κατηγορούν ότι δεν διαπραγµατευθήκαµε και ότι
απλά παρατηρούµε τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Απαντάµε το
εξής: Μήπως δεν είναι αποτέλεσµα σκληρής διαπραγµάτευσης
τα 110.000.000.000 ευρώ που µας εξασφάλισαν την κάλυψη των
λειτουργικών εξόδων του κράτους και την αποφυγή της µονοµερούς στάσης πληρωµών; Από πού άραγε πληρώθηκαν οι µισθοί
το 2010 και το 2011, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι; Μήπως από
τα ταµειακά διαθέσιµα και τα πρωτογενή πλεονάσµατα που µας
κληρονόµησε η ανεύθυνη διακυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας;
Θα πρέπει επιτέλους, να σοβαρευθούµε και να πούµε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Μήπως δεν ήταν αποτέλεσµα σκληρής
διαπραγµάτευσης η απόφαση της 26ης Οκτωβρίου που µειώνει
το βάρος του ονοµαστικού χρέους κοντά στο 50% του ΑΕΠ και
επαναβεβαιώνει τη βελτίωση των όρων αποπληρωµής, µε αποτέλεσµα να κάνει το ελληνικό χρέος βιώσιµο και διαχειρίσιµο;
Αντίθετα, δύο χρόνια τώρα σύσσωµη η Αντιπολίτευση και ιδιαίτερα η Αξιωµατική Αντιπολίτευση είναι απούσα από αυτήν την
εθνική προσπάθεια. Έκαναν και κάνουν τα αδύνατα για να ακυρώσουν την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και όλοι αυτοί έρχονται σήµερα να γίνουν τιµητές αυτής της διασφάλισης της
ευρωπαϊκής πορείας. Χθες µε τη συµφωνία που κάναµε, ήµασταν
οι προδότες, οι ενδοτικοί, οι καταπιεστές του ελληνικού λαού.
Σήµερα η συµφωνία είναι καλή και δεν χρειάζεται την κρίση του
ελληνικού λαού. Εάν αυτό δεν είναι πολιτικός τυχοδιωκτισµός, τι
άλλο µπορεί να είναι; Αν αυτό δεν είναι πολιτικός µεταµορφισµός, τι άλλο µπορεί να είναι; Ήρθε η στιγµή που όλοι µας πρέπει να αναλάβουµε τις ευθύνες µας.
Σήµερα κάποιοι αποποιούνται το δηµοκρατικό και συνταγµατικό δικαίωµα του λαού να καταθέσει την άποψή του µε τρόπο
πρωτογενή, αυθεντικό, αδιαµεσολάβητο και δεσµευτικό για ένα
κρίσιµο και καθοριστικό ζήτηµα που αφορά το παρόν και το µέλλον της χώρας, το παρόν και το µέλλον των παιδιών µας. Γιατί
άραγε φοβούνται την άποψη του κυρίαρχου ελληνικού λαού, ενώ
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την ίδια στιγµή χύνουν κροκοδείλια δάκρυα εν ονόµατι αυτού του
λαού;
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµπιστευόµαστε την
κρίση και την απόφαση του ελληνικού λαού. Πρέπει να δώσουµε
τέλος στην εύκολη, ανέξοδη και εκ του ασφαλούς κριτική. Τέρµα
τα ψέµατα και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Οι απόντες και οι αρνητές δεν γράφουν ιστορία. Ιστορία γράφουν αυτοί
που συµµετέχουν, προσπαθούν και αγωνίζονται. Η ιστορία γράφεται από τους παρόντες και όχι από τους απόντες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις τελευταίες µέρες βγήκε επικίνδυνα από το καβούκι του το ντόπιο και διεθνές κατεστηµένο.
Κάποιοι πιθανόν να ενοχλήθηκαν, γιατί θα πρέπει και οι τράπεζες
να πληρώσουν. Κάποιοι κατ’ επάγγελµα φοροφυγάδες και λαθρέµποροι τρέµουν στην ιδέα ότι θα φορολογηθούν οι µαύρες
καταθέσεις τους στην Ελβετία. Κάποιοι άλλοι καθωσπρέπει κατά
τα άλλα κύριοι, πανικόβλητοι τρέχουν σαν τα ποντίκια να κρυφτούν για να αποφύγουν τη δηµόσια διαπόµπευση και τον πέλεκυ της δικαιοσύνης, ενώ κάποιοι άλλοι βλέπουν εφιάλτες, γιατί
φαίνεται ότι έχασαν το όνειρο της φθηνής εξαγοράς των ελληνικών παραδείσων. Όλοι οι παραπάνω ψάχνουν πολιτικά δεκανίκια
µέσα από τα κόµµατα, από τους διαµορφωτές της κοινής γνώµης
και από το οικονοµικό κατεστηµένο.
Εµείς οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ενωµένοι ως µια γροθιά τους
διαβεβαιώνουµε ότι η προσπάθειά τους θα πέσει στο κενό. Αυτοί
µπορεί να εξαγοράζουν συνειδήσεις. Εµείς δεν πουλάµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτέλους ήρθε η ώρα έτσι ώστε
η πολιτική να ρυθµίσει την οικονοµία και όχι η οικονοµία και οι
αγορές την πολιτική. Για µας η δηµοκρατία και οι θεσµοί είναι
υπεράνω των ορέξεων των αγορών. Για µας κυρίαρχος είναι ο
ελληνικός λαός. Αυτόν εµπιστευόµαστε, αυτόν υπηρετούµε, σ’
αυτόν απολογούµαστε. Αυτόν τον περήφανο ελληνικό λαό ποτέ
δεν πρόκειται να προδώσουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ. Ανδρέα Τριανταφυλλόπουλο, Βουλευτή Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο κ. Μάριος Σαλµάς, Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δηµοκρατίας.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θαρρώ ότι
όλη η Ελλάδα, όλοι οι Έλληνες που είχαν την υποµονή να καθίσουν µέχρι αυτήν την ώρα στις τηλεοράσεις τους, αποζηµιώθηκαν από τις αποκαλύψεις του συναδέλφου µου που προηγήθηκε
στο Βήµα, ότι πράγµατι βρίσκεται σε εξέλιξη µια διεθνής συνοµωσία µαζί µε τις τράπεζες, τους τραπεζίτες, τα κατεστηµένα,
τους παρανοµούντες όλα τα χρόνια, για να ρίξουν τον Παπανδρέου.
Νοµίζω ότι δεν χρειάζεται τόσο µεγάλη συνοµωσία για να συµβεί αυτό. Οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έχουν φροντίσει –µιλώ για
τους Βουλευτές που έχουν κρίση κι αυτούς που τους έχει µείνει
µέχρι την τελευταία στιγµή η πατριωσύνη- τουλάχιστον για να
µεταφέρουν εδώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε συνάδελφε, θα
παρακαλούσα να µην…
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Μη µε διακόπτετε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θα σας διακόψω, διότι
οµιλείτε απαράδεκτα ότι οι υπόλοιποι Βουλευτές δεν είναι πατριώτες και σας καλώ να ανακαλέσετε.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα λειτουργείτε ως
Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ να ανακαλέσετε.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όταν τελειώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Όχι όταν τελειώσετε.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όταν τελειώσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Εγώ διευθύνω τη συζήτηση. Δεν θα γίνεται ό,τι θέλετε εσείς.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Λογοκρισία δεν θέλω. Δεν θα είστε Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας καλώ να ανακαλέσετε την ύβρη εναντίον Βουλευτών. Εδώ µέσα είµαστε όλοι πατριώτες. Όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είναι πατριώτες.
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ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Συνεχίζω, λοιπόν και λέω ότι δεν θα χρειαστεί αυτό να συµβεί…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ αυτή η
φράση του κυρίου συναδέλφου να διαγραφεί από τα Πρακτικά.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Δεν θα χρειαστεί…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Αφού δεν έχετε την
τόλµη να το κάνετε εσείς…
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είστε απαράδεκτος να διαγράφετε φράση µου χωρίς να έχω δώσει εγώ την έγκριση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Εσείς είστε απαράδεκτος. Συνεχίστε.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Πραγµατικά λυπάµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Και εγώ λυπάµαι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Λυπάµαι που βρίσκεστε σ’ αυτήν τη θέση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Λυπάµαι πολύ γι’ αυτό
που λέτε.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Αφήστε µε να µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Λυπάµαι ειλικρινά.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Είναι πατριώτες µόνο
όσοι ρίξουν την Κυβέρνηση…
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας είπα
ότι δεν θα χρειαστεί να γίνει αυτή η συνοµωσία γιατί ήδη πάρα
πολλοί Βουλευτές από το κυβερνών κόµµα διαχώρισαν τη θέση
τους από αυτήν την Κυβέρνηση, εκφράζοντας τίποτα περισσότερο από αυτό που ο ελληνικός λαός έξω -που τους έδωσε αυτήν
την εντολή για να τους εκπροσωπεί- λέει. Τι λέει δηλαδή ο ελληνικός λαός σήµερα; Ότι στην ισχυρή του πλειοψηφία, στο 90%,
έχει χάσει τη δεδηλωµένη του και την εµπιστοσύνη του πάνω στη
σηµερινή Κυβέρνηση.
Άρα, αυτό το οποίο καλούµαστε σήµερα να κάνουµε –να συζητήσουµε και να αποφασίσουµε, δηλαδή τη στήριξη αυτής της
Κυβέρνησης- νοµίζω ότι το έχει λύσει ο ελληνικός λαός έξω από
το Κοινοβούλιο. Και είναι υποχρεωµένοι οι Βουλευτές της Πλειοψηφίας να ακούσουν τον ελληνικό λαό και να ταυτιστούν µε
αυτήν την άποψη της απώλειας της εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση.
Ας δούµε, όµως, ποια κυβέρνηση να υποστηρίξει κάποιος και
να εµπιστευτεί.
Πότε µια κυβέρνηση είναι επιτυχηµένη; Μια κυβέρνηση είναι
επιτυχηµένη όταν εφαρµόζει πιστά το προεκλογικό της πρόγραµµα.
Έχει κανείς αµφιβολία ότι αυτή η Κυβέρνηση δεν τήρησε καθόλου το προεκλογικό της πρόγραµµα; Αρκεί να θυµηθεί κάποιος την ανάπτυξη που θα ήταν και πράσινη. Αρκεί να θυµηθεί
κάποιος την αύξηση των µισθών στα όρια µάλιστα του πληθωρισµού. Αρκεί να θυµηθεί κάποιος «τα λεφτά υπάρχουν», τα 30 δισεκατοµµύρια ευρώ που ήταν ανείσπρακτες οφειλές προς το
κράτος, που θα εισέπραττε ο κ. Παπανδρέου.
Βεβαίως, η δεύτερη προϋπόθεση για να είναι µια κυβέρνηση
επιτυχηµένη είναι η επίτευξη των στόχων. Για να δούµε, ποιο
στόχο πέτυχε αυτή η Κυβέρνηση; Πέτυχε τον προϋπολογισµό
που έβαλε τον Δεκέµβριο του 2009 για το 2010, που τρεις µήνες
µετά τον άλλαξε µε το Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης;
Και τρεις µήνες µετά τον ξανακύρωσε µε τη δανειακή σύµβαση,
µε το µνηµόνιο;
Πέτυχε τους στόχους του προϋπολογισµού του 2011 που
πέντε µήνες µετά χρειάστηκε να φέρει ένα µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα συµπληρωµατικό 6 δισεκατοµµυρίων; Που λίγο µετά
χρειάστηκε να κάνει τη συµφωνία της 21ης Ιουλίου; Που λίγο
µετά χρειάστηκε να ξανακάνει την άλλη συµφωνία της 26ης
Οκτωβρίου; Που λίγο µετά χρειάστηκε και αυτή να τη βάλει υπό
δηµοψήφιση και να ακυρώσει ό,τι συµφώνησε; Ποιο στόχο πέτυχε αυτή η Κυβέρνηση;
Η τρίτη προϋπόθεση είναι µια Κυβέρνηση να κάνει ορθή εκτίµηση της κατάστασης. Μπορεί να φανταστεί κάποιος ότι ο
Υπουργός Οικονοµικών της χώρας που είχε το πηδάλιο της
χώρας την κρίσιµη στιγµή –και µιλώ για τον κ. Παπακωνσταντίνου- εκτιµούσε ότι η Ελλάδα θα βγει στις αγορές το 2011; Τι σηµαίνει αυτό; Ότι δεν είχε αίσθηση του τι συνέβαινε. Και λίγο
αργότερα ο κ. Βενιζέλος εκτιµούσε ότι θα βγει η Ελλάδα το 2014.
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Για να µάθουµε λίγους µήνες µετά ότι η Ελλάδα θα βγει µετά
από δέκα χρόνια –και αν- στις αγορές.
Τέταρτη προϋπόθεση είναι η αποδοτικότητα των µέτρων. Όταν
παίρνεις µέτρα και βάζεις τους πολίτες σε θυσίες πρέπει οι θυσίες τους να πιάσουν τόπο. Το 2011 πήραν µέτρα 14 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Και 6 δισεκατοµµύρια το µεσοπρόθεσµο, σύνολο
20 δισεκατοµµύρια. Και 4 δισεκατοµµύρια λίγο αργότερα, σύνολο 24 δισεκατοµµύρια για να µειωθεί το έλλειµµα κατά 2 δισεκατοµµύρια, δηλαδή ούτε 1% του ΑΕΠ. Ποιος Έλληνας σήµερα
µπορεί να πιστέψει ότι αυτή η Κυβέρνηση µπορεί να συνεχίσει
να υπάρχει;
Πέµπτη προϋπόθεση είναι η ορθότητα των µέτρων. Αµφιβάλλει
κάποιος Έλληνας σήµερα ότι πλήρωσε περισσότερο ΦΠΑ στο
σούπερ µάρκετ για να πάρει τα γάλατα των παιδιών του;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, το χρόνο που µου στερήσατε, παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη και την ευγένεια.
Και τα έσοδα του κράτους από το ΦΠΑ µειώθηκαν. Πληρώνουν
οι πολίτες περισσότερο ειδικό φόρο για τα καύσιµα. Κάθε µέρα
φόρο στο κράτος. Και τα έσοδα του κράτους από τον ειδικό
φόρο καυσίµων µειώθηκαν. Και έχετε την απαίτηση να συνεχίσει
αυτή η Κυβέρνηση να υπάρχει και να κυβερνά τον τόπο;
Έκτη προϋπόθεση. Μια κυβέρνηση πρέπει να µπορεί να πετύχει ανάπτυξη. Βυθίσατε τη χώρα σε βαθιά πρωτοφανή ύφεση.
Έβδοµη προϋπόθεση είναι η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό.
Ντρέποµαι που βρίζουν τον Πρωθυπουργό. Σήµερα η «FIGARO»
λέει τρελό τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ντρέποµαι εγώ ως Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου γι’ αυτά τα δηµοσιεύµατα,
ή για τα δηµοσιεύµατα της «LIBERATION» που µιλάει για χάος.
Εν πάση περιπτώσει δικαιολογώ τον Πρωθυπουργό. Έχει µπει
σε ένα αδιέξοδο. Και ξέρετε όσο πιο µακρύ είναι αυτό το αδιέξοδο τόσο πιο πολύ µοιάζει µε δρόµο και έχει µπερδευτεί. Νοµίζει ότι έχει πάρει το σωστό δρόµο. Αλλά όσο καλή και να είναι η
πρόθεση οποιουδήποτε από µας, όλοι σήµερα έξω αναρωτιούνται «επίτηδες το κάνει αυτό; Ή δεν τα καταφέρνει να το πετύχει;».
Δεν µπορεί ένας Πρωθυπουργός µε µια δήλωσή του, λίγες µέρες
µετά από µια συµφωνία, να τινάζει όλα τα χρηµατιστήρια του κόσµου στον αέρα. Κάποιοι χάνουν δισεκατοµµύρια και κάποιοι
κερδίζουν δισεκατοµµύρια για κάτι για το οποίο θα µπορούσε να
έχει δεσµευθεί τουλάχιστον την 26η Οκτωβρίου και να µην εκπλήσσονται σήµερα οι ηγέτες.
Εν πάση περιπτώσει, για να κλείσω την οµιλία µου, πρέπει να
σας πω ότι στα χρόνια και τις στιγµές των πολιτικών κρίσεων η
µεγαλύτερη δυσκολία δεν είναι να κάνεις το καθήκον σου αλλά
είναι να καταλάβεις ποιο είναι το καθήκον σου. Και το καθήκον
που έχει µπροστά του ο Πρωθυπουργός αυτήν την ώρα είναι οι
εκλογές και η προσφυγή στις κάλπες. Διαφορετικά ο κ. Παπανδρέου θα έχει ξεπεράσει την κριτική που έφερε βαριά όλα αυτά
τα χρόνια, ότι είναι απόγονος µιας οικογένειας και θα έχει κατορθώσει να γίνει ο πρόγονος µιας νέας γενιάς νεόπτωχων Ελλήνων.
Σας ευχαριστώ.
ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κύριε Πρόεδρε,
θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Μόσιαλε,
έχετε το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ (Υπουργός Επικρατείας): Παίρνω το λόγο,
κύριε Πρόεδρε, γιατί ο κ. Σαλµάς αναφέρθηκε πάλι σε χαρακτηρισµούς περί πατριωτών και µη πατριωτών στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΠΑΣΟΚ.
Τοποθετήθηκα στην οµιλία µου για τους διαχωρισµούς που
κατ’ επανάληψη κυριαρχούν στην ελληνική κοινωνία και τους
οποίους εδώ σαν πολιτικό σύστηµα θα πρέπει να τους καταδικάσουµε και να τους ξεπεράσουµε.
Προέρχεστε από ένα κόµµα, το κόµµα του Κωνσταντίνου Καραµανλή, το οποίο έκανε σηµαντικά βήµατα µετά την αποκατάσταση της Δηµοκρατίας το 1974, για να προχωρήσουµε στην
εθνική συµφιλίωση. Πρώτα και κύρια µε τη νοµιµοποίηση του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. Βγάλατε από πάνω σας παραδόσεις ετών που µιλούσατε για µιάσµατα, για εθνικόφρονες
και µη εθνικόφρονες και πολλούς άλλους χαρακτηρισµούς. Πε-

1124

ράσαµε σε έναν άλλο πολιτικό πολιτισµό και σε µία άλλη πολιτική
περίοδο. Δεν νοείται σε αυτή την Αίθουσα να χωριζόµαστε σε πατριώτες και µη πατριώτες. Θα σας παρακαλούσα να ανακαλέσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η κ. Τσιαούση έχει το
λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ως νέα Βουλευτής το µόνο που έχω να πω είναι ότι θα έπρεπε
να ντρέπεστε. Αυτό έχω να πω µόνο. Είστε παλιός Βουλευτής και
υποτίθεται ότι θα έπρεπε να πρεσβεύετε ένα άλλο ήθος.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, χαρακτηρισµούς…
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ: Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακολουθώντας
στο παρελθόν παρόµοιες συζητήσεις ως πολίτης για παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης στην εκάστοτε κυβέρνηση, προσπαθώ,
τώρα που το ζω από µέσα…
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, να ανακαλέσει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θα πάρετε το λόγο
µετά.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μόλις τελειώσει η κ. Τσιαούση, θα πάρετε το λόγο.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Θα ζητήσετε, όπως ζητήσατε κι από
εµένα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Βεβαίως.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: …γιατί σας είπα να µη συµπεριφέρεστε ως
Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αλλά ως Πρόεδρος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Όταν συµπεριφερθείτε
κι εσείς ως Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Το «δεν ντρέπεστε» ακούγεται σε αυτή την Αίθουσα επανειληµµένως. Το ότι, όµως, δεν είναι πατριώτες το 90% των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, είναι πρωτοφανές.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Λυπάµαι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Αν, όµως, είχατε συµπεριφερθεί ορθώς, θα είχα παρακαλέσει την κ. Τσιαούση να ανακαλέσει. Τώρα, όµως, τι να ανακαλέσει; Ότι αισθάνεται ντροπή
γι’ αυτό που είπατε;
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Λυπάµαι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας κάλεσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος να ανακαλέσετε και δεν το κάνετε; Σας καλεί
ο Προεδρεύων να διαγράψετε τις φράσεις σας και δεν το κάνετε;
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Λυπάµαι για λογαριασµό σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ας δει και το κόµµα
σας…
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ: Ακριβώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): …το τι είπατε και το πώς
συµπεριφέρεστε µέσα στην Αίθουσα.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Λυπάµαι. Θα έπρεπε να σας αλλάξει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Εγώ λυπάµαι ιδιαιτέρως,
κύριε συνάδελφε, γιατί είναι η πρώτη φορά που κάνω τόσο δριµείες παρατηρήσεις σε συνάδελφο! Και αυτό πρέπει να σας προβληµατίσει. Και πρέπει να σας προβληµατίσει και το τι σας είπε
ο κ. Μόσιαλος ή σας λέει τώρα η κ. Τσιαούση.
Παρακαλώ, κυρία Τσιαούση. Λυπάµαι. Συνεχίστε.
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ: Προσπαθώ, λοιπόν, τώρα που το ζω από
µέσα να νιώσω τι αισθάνονται σήµερα οι Έλληνες. Και νιώθω ότι
είναι διαφορετικά. Νιώθω και ακούω ότι µας παρακολουθούν µε
αγωνία.
Βέβαια, καµµιά σχέση δεν έχει µε τα προηγούµενα η σηµερινή
κατάσταση. Τα τελευταία δύο χρόνια η χώρα ζει ένα δράµα οικονοµικό, κοινωνικό, θεσµικό, πολιτικό, εθνικό. Δεν φαντάζοµαι
να υπήρξαν ποτέ άλλοτε οι Έλληνες τόσο µπερδεµένοι, τόσο
ανασφαλείς, τόσο ευάλωτοι. Φταίει η Κυβέρνηση γι’ αυτό;
Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση λέει, ναι, φταίει η Κυβέρνηση.
Κάπου, φαίνεται, βρήκαν τη σύγχρονη κολυµπήθρα του Σιλωάµ,
µπήκαν µέσα και βγήκαν ως λευκές περιστερές. Και ξεχάστηκε
η περίφηµη θωρακισµένη οικονοµία του κ. Καραµανλή, ξεχάστηκαν τα δάνεια, τα ελλείµµατα και η ύφεση που δηµιούργησαν.
Και τώρα ο νέος ταµίας µας ζητάει και τα ρέστα.
Από την άλλη πλευρά, ένα µέρος της αριστεράς ζητά να φύγουµε από το ευρώ. Ένα άλλο κοµµάτι της µας ζητά να φύγουµε
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απλώς. Κάτι σαν τη διαφήµιση, «να φύγετε, να πάτε παραπέρα».
Και µας το λέει µε χίλιους δύο τρόπους, µε χίλια δύο κοσµητικά
επίθετα, µε προπηλακισµούς, µε βία. Τίποτα, όµως, ούτε λέξη για
την ταµπακιέρα. Καµµία πρόταση για το πώς θα φύγουµε από
την κρίση. Λογικό αν σκεφτούµε: Αφού δεν πρόκειται να κυβερνήσει ποτέ, γιατί να µπει στον κόπο; Απ’ έξω από το χορό πολλά
τραγούδια λες. Τα ποσοστά θέλει να ανεβάσει απλώς. Και πού
θα βρει καλύτερη ευκαιρία;
Αγαπητοί συνάδελφοι, δύο χρόνια βλέπουµε έναν Πρωθυπουργό να κάνει δέκα φορές το γύρω της Ευρώπης για να κρατήσει τη χώρα του όρθια. Και λοιδορήθηκε γι’ αυτό. Χάρη, όµως,
στο δικό του αγώνα δηµιουργήθηκε ο µηχανισµός διάσωσης όχι
µόνο της Ελλάδας, αλλά ολόκληρης της Ευρώπης. Χάρη στην
αντοχή, την επιµονή και την υποµονή των Βουλευτών της Πλειοψηφίας ελήφθησαν οι απαραίτητες αποφάσεις. Χάρη στην αντοχή και στις θυσίες των Ελλήνων έµεινε η χώρα ζωντανή. Θα
µου πείτε, ζωντανή Ελλάδα µε πεθαµένους Έλληνες γίνεται;
Προφανώς όχι. Ούτε, όµως, ως Έλληνες µπορούµε να υπάρχουµε χωρίς πατρίδα.
Είναι αλήθεια ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων περνά µαρτυρικά.
Ανεργία, µειώσεις µισθών, κλείσιµο επιχειρήσεων, εργασιακή
εφεδρεία σε λίγο. Πολλοί συνάνθρωποί µας δεν έχουν τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους.
Φτάσαµε, όµως, πια στο κρίσιµο σταυροδρόµι. Σε λίγους
µήνες θα έχουµε πρωτογενή πλεονάσµατα, γεγονός που θα µας
βάλει επιτέλους στη διαδικασία της ανάπτυξης, µιας υγιούς ανάπτυξης και όχι κρατικοδίαιτης, στηριζόµενη σε ένα παραγωγικό
µοντέλο.
Έγιναν τόσα. Διανύσαµε το πιο δύσκολο κοµµάτι του δρόµου.
Έχουµε δικαίωµα να ισοπεδώνουµε τα πάντα για ψηφοθηρικούς
λόγους;
Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζοντας αυτή η Κυβέρνηση την
προσπάθεια για ουσιαστική ελάφρυνση από το βάρος του χρέους, απαλλαγµένη πια από τα ελλείµµατα, έφτασε στη συµφωνία
της 26ης Οκτωβρίου. Μια συµφωνία που λέει ότι 100 δισεκατοµµύρια από το χρέος δεν θα τα πληρώσουν οι Έλληνες πολίτες,
αλλά θα τα πληρώσουν οι τράπεζες. Όλοι δεν µιλούσαµε για τα
υπερκέρδη των τραπεζών τα προηγούµενα χρόνια; Ήρθε η ώρα
να συνεισφέρουν και αυτοί τον οβολό τους, όπως το έκανε και ο
πιο φτωχός Έλληνας. Από την άλλη µας διασφαλίζει την κάλυψη
των δανειακών µας αναγκών µέχρι να ορθοποδήσουµε και να
βγούµε στις αγορές. Και αυτή η συµφωνία όµως έτυχε της γνωστής υποδοχής.
Τότε δεν καταλαβαίνω τι πανικός είναι αυτός που έπιασε ορισµένους για τον κίνδυνο που διατρέχει η χώρα µε το δηµοψήφισµα να µην εφαρµοστεί η συµφωνία εάν οι πολίτες αποφασίσουν
ότι δεν την θέλουν. Φάσκετε και αντιφάσκετε, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, γιατί βρίσκεστε σε σύγχυση τώρα
που είναι ορατή πλέον η οριστική λύση και οι Έλληνες θα δικαιωθούν για τις θυσίες τους.
Αγαπητοί συνάδελφοι, τα πράγµατα είναι πολύ απλά πλέον και
πολύ ξεκάθαρα. Κάποιοι ποντάρισαν στη χρεοκοπία της χώρας
και έχασαν τα λεφτά τους τα ξηµερώµατα της 27ης Οκτωβρίου
και πρέπει να βγάλουν τον υπαίτιο από τη µέση µήπως και γλυτώσουν κάτι. Βλέπετε προχωράει και η έρευνα των καταθέσεων
στο εξωτερικό. Δηµοσιοποιούνται ονόµατα µεγαλοοφειλετών.
Έχει αρθεί και το τραπεζικό απόρρητο µε νόµο. Ο κλοιός σφίγγει
ολοένα.
Αλήθεια, θεωρούµε ότι οι πολίτες δεν αντιλαµβάνονται τι συµβαίνει; Πιστεύουν ότι όλοι ξαφνικά τους αγάπησαν και νοιάζονται
για το γαλατάκι του παιδιού, για το ενοίκιο που δεν µπορούν να
πληρώσουν και εµείς οι κακοί εκατόν πενήντα δύο σήµερα Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είµαστε άκαρδοι, σκληροί και ενδιαφερόµαστε µόνο για τις καρέκλες µας; Όχι. Όλοι ξέρουν πολύ καλά ότι
ο δηµαγωγικός λόγος δεν περνάει πια στο λαό, γι’ αυτό και φοβούνται την ετυµηγορία του.
Για να πω την αλήθεια και εγώ φοβάµαι. Φοβάµαι την τιµωρία
του για τα λάθη και τις παραλείψεις µας και ελπίζω ότι θα πρυτανεύσει η λογική για το κοινό συµφέρον της χώρας. Θέλω,
όµως, να εµπιστευτώ το λαό µας, όπως εµπιστεύτηκα τους Εβρίτες όταν τόλµησα και κατέβηκα υποψήφια µε 500 ευρώ στην
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τσέπη, δανεικά από φίλους και κόντρα σε ένα σύστηµα που
ήθελε Βουλευτές µόνο πλούσιους και µεγαλοαστούς. Τους κοίταξα στα µάτια ζητώντας τη ψήφο τους και εκείνοι µε τίµησαν.
Με έστειλαν να τους εκπροσωπήσω, κρατώντας µια καθαρή και
έντιµη σχέση µαζί τους που δεν επέτρεψε σε κανέναν να µου
βάλει εκείνα τα αόρατα σχοινάκια, ξέρετε αυτά που έχουν οι µαριονέτες και να τα τραβάει για να κουνιέµαι όπως θέλει.
Αυτή η Κυβέρνηση και οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και όποιοι
άλλοι έχοντας µια καθαρή σχέση µε τους Έλληνες πρέπει να εµπιστευτούµε την κρίση τους και αφού εξηγήσουµε τις υποχρεώσεις, αλλά και τα οφέλη να συναποφασίσουµε σε ποια Ελλάδα
θέλουµε να ζήσουµε εµείς, τα παιδιά µας και τα εγγόνια µας, να
αποφασίσουν οι ίδιοι οι πολίτες απευθείας χωρίς ενδιάµεσους.
Δίνω ψήφο εµπιστοσύνης στον Πρωθυπουργό, στην Κυβέρνηση, µα πάνω από όλα δίνω ψήφο εµπιστοσύνης στους Έλληνες
και στις Ελληνίδες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε την κ.
Ελένη Τσιαούση, Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ από το Νοµό Έβρου.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας από το Νοµό Χίου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κυρία συνάδελφε, κυρία
Τσιαούση, µην δώσετε ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση.
Σας το λέω γιατί άκουσα προ ολίγου συγκλονισµένος τις δηλώσεις Μέρκελ, Σαρκοζί και το ερώτηµα που υπέδειξαν στον Έλληνα Πρωθυπουργό να θέσει σε δηµοψήφισµα. Το ερώτηµα αυτό
στην ουσία, σε δηµοσιογραφική ορολογία, είναι: «ευρώ ή
δραχµή». Αφού µίλησαν για τις υποχρεώσεις που έχουµε αναλάβει ως εταίροι, ως µέλη της Ευρωζώνης, πέρασαν «γενεές δεκατέσσερις» τον Πρωθυπουργό
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΤΗΣ: Και εσάς όµως.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ακούστε, κύριε συνάδελφε.
Αυτήν τη στιγµή διακυβεύεται η ευρωπαϊκή προοπτική της
χώρας. Ο Πρωθυπουργός διέλυσε τη χώρα και τώρα τζογάρει
τη σταθερότητά της. Αυτή είναι η πραγµατικότητα!
Δεν θα σας αφήσουµε να διακινδυνεύσετε την προοπτική
αυτή. Δεν θα σας αφήσουµε να παίζετε ούτε µε τη ζωή του Έλληνα, ούτε µε τη ζωή των άλλων, τινάζοντας τον κόσµο στον
αέρα. Αίσχος και ντροπή!
Πηγαίνετε στις τηλεοράσεις να ακούσετε τι ακριβώς δήλωσαν
οι δύο ηγέτες ύστερα, σε ποια συµπεράσµατα πολιτικά κατέληξαν µε αυτήν, τη δήθεν δηµοκρατική ευαισθησία του Πρωθυπουργού.
Λυπάµαι πάρα πολύ γιατί υπηρέτησα επί δεκαοκτώ συναπτά
έτη στους Ευρωπαϊκούς Θεσµούς. Στα χέρια σας εκφυλίστηκε
όλη αυτή η ευρωπαϊκή µας ιστορία. Αυτή είναι η πραγµατικότητα!
Κύριε Υπουργέ, τις οικονοµικές, τις νοµικές, τις ηθικές, τις εµπράγµατες και όλες τις επισφάλειες αλλά και τις συνέπειες της
πρώτης δανειακής σύµβασης, δεν τις σκεφτόσασταν όταν τις
υπογράφατε; Τώρα στη δεύτερη θέλετε να κάνετε το δηµοψήφισµα; Τώρα σας έπιασε δηµοκρατική ευαισθησία;
Τους ν. 3845/2010 και ν. 3847/2010 εσείς τους ψηφίσατε. Ή
µήπως ο κ. Βενιζέλος ήθελε να αποστεί από τις συνέπειες της
υπογραφής; Τι να πω. Δεν ξέρω. Τα επικοινωνιακά τεχνάσµατα
δεν τα εγκαταλείψατε ποτέ.
Να σας θυµίσω ότι πριν από ένα χρόνο λέγατε, αδιάβαστοι
περί τα ευρωπαϊκά, να συγκεντρωθούν υπογραφές για να γίνει
πανευρωπαϊκό δηµοψήφισµα για τα ευρωοµόλογα. Και τώρα
έχουµε τη νέα σας επικοινωνιακή ντροπή: το δηµοψήφισµα. Δεν
βρήκατε συνένοχους και τους ψάχνετε στο λαό.
Η Ελλάδα, κύριε Υπουργέ, πονά και αγωνιά. Οι Έλληνες ρωτούν όχι µόνο αν θα αντέξουµε, αλλά αν υπάρχει ελπίδα να ζήσουν µε ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Ποιες είναι οι απαντήσεις
που δίνετε, που δίνουµε όλοι; Και επειδή ακούστηκαν πολλά,
ποιος έλεγε ψέµατα στον ελληνικό λαό και ποιος έλεγε αλήθεια
το 2009; Το πρόγραµµά σας, κύριοι συνάδελφοι, ήταν ένα λερωµένο κουρέλι. Ξαναδιαβάστε το. Ξαναδιαβάστε, λέξη προς λέξη
τι υποσχεθήκατε τότε, τι είπατε στο λαό, πώς υφαρπάξατε την
ψήφο του.
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Σας ερωτώ να µου πείτε: εµείς προχωρήσαµε το 2009 µε
µέτρα; Παγώσαµε τους µισθούς πάνω από τα 1.700 ευρώ. Παγώσαµε τις συντάξεις πάνω από τα 1.100 ευρώ. Μειώσαµε κατά
10% τους κωδικούς σε όλες τις δαπάνες του Προϋπολογισµού
πλην των ασφαλιστικών ταµείων. Μειώσαµε κατά 10% όλες τις
δαπάνες στο δηµόσιο για τις συµβάσεις έργου, µετακινήσεις,
αµοιβές, διοικητικά συµβούλια κ.λπ.. Εσείς τι κάνατε τότε; Η κ.
Κατσέλη τον Απρίλιο του 2009 που ανακοινώσαµε το πάγωµα µισθών και συντάξεων, καταδίκαζε την πολιτική µας αυτή. Ζητούσε
τότε αυξήσεις. Δεν συµφωνούσε µε τις µειώσεις. Δεν συµφωνούσε µε το πάγωµα, ζητούσε αυξήσεις. Υπάρχουν οι δηλώσεις
της καταγεγραµµένες.
Λέτε ότι αυξήσαµε τις πρωτογενείς δαπάνες. Ναι, τις αυξήσαµε. Θέλετε να σας θυµίσω ποιος έκλεγε τότε εδώ στη Βουλή;
Ποιος µας τρέλανε στις ερωτήσεις και επερωτήσεις, ποιος πονούσε δήθεν, για το συνταξιούχο, για το µισθωτό, για τον
αγρότη, για το συνδικαλιστή ακόµα; Λέγατε ακόµα για το δανεισµό. Ναι, δανειστήκαµε το 2009 µε µακροπρόθεσµους όρους, εικοσαετίας, τριακονταετίας, πεντηκονταετίας µε επιτόκιο 0,29%
πάνω από αυτό της Γερµανίας. Και τώρα δανειζόµαστε µε 30%.
Και φτάσατε στο σηµείο, τον Ιούνιο του 2009, να βγάζετε ανακοίνωση ο τότε τοµέαρχης οικονοµίας του ΠΑΣΟΚ, και να αφήνετε υπονοούµενα γι’ αυτόν το δανεισµό. Αν τότε ακούγαµε τις
ανοησίες σας τώρα θα τα πληρώναµε τα ίδια δάνεια τριάντα
φορές πιο ακριβά. Τι να πω;
Ναι, χάσαµε τις εκλογές. Πήραµε µέτρα και χάσαµε τις εκλογές. Αλλά δεν είπαµε ποτέ ψέµατα. Δεν δραπετεύσαµε. Εσείς εκβιάσατε τις εκλογές µε αφορµή την εκλογή του Προέδρου της
Δηµοκρατίας. Είπατε τότε «Θα τον καταψηφίσουµε για να πέσει
η κυβέρνηση και να γίνουν εκλογές και µετά θα τον υπερψηφίσουµε».
Κατασυκοφαντήσατε τη χώρα διεθνώς, τη διασύρατε στα διεθνή πρωτοσέλιδα. Έπεσε τρόµος στις αγορές. Ξεχαρβαλώσατε
τη διοίκηση και τους ελεγκτικούς µηχανισµούς. Φούντωσε η παραοικονοµία. Θυµίζω τον κ. Χρυσοχοΐδη να λέει ότι στις 4 του
Οκτώβρη «τελειώνει η κερδοσκοπία». Παροπλίσατε αναπτυξιακά
εργαλεία, διεθνείς συµφωνίες. Υπονοµεύσατε τους πρωταθλητές
της οικονοµίας. όπως η ναυτιλία. Σταµατήσατε τις αποκρατικοποιήσεις. Έτσι φτάσαµε στο µνηµόνιο. Και µετά τι έγινε; Φορτώσατε τον ελληνικό λαό µε εξήντα έξι δισεκατοµµύρια θηριώδη
µέτρα, ήρθε ανεργία και φτώχεια µέσα σε δυο χρόνια χάθηκαν
τριάντα δισεκατοµµύρια από το ΑΕΠ της χώρας και εξήντα πέντε
δισεκατοµµύρια από το Χρηµατιστήριο Αθηνών. Είστε υπερήφανοι γι’ αυτά; Πείτε µου.
Οι δικοί σας συνεργάτες δήλωναν –δεν το υιοθετώ, το διάβασα
στις εφηµερίδες- ότι όταν υπογράψατε το µνηµόνιο «αισθανόσασταν σαν τις πόρνες µετά την πρώτη τους φορά». Πτωχεύσατε
τη χώρα και δεν προσθέσατε ούτε το «δυστυχώς». Έχουµε σχολεία χωρίς βιβλία, σκουπίδια στους δρόµους, νοσοκοµεία χωρίς
γάζες, πολίτες σε νευρική κρίση, ξύλο και δακρυγόνα στις διαδηλώσεις. Και τώρα ζητάτε και ψήφο εµπιστοσύνης.
Τι να πω, κύριοι συνάδελφοι; Τι να πω για τον τρόπο που παραπλανήσατε το λαό, για τα ασύστολα ψέµατα που χρησιµοποιήσατε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου ένα λεπτό σας παρακαλώ.
Και κάτι ακόµη: ο κ. Βενιζέλος ζήτησε να ξαναγνωριστούµε σε
αυτή τη χώρα. Πολύ ευχαρίστως. Είναι ο Υπουργός που έκανε
τη συµφωνία φιάσκο µε τη Φινλανδία, είναι ο Υπουργός που
έκανε τη µπλόφα φιάσκο µε την τρόικα, είναι ο Υπουργός που
είπε τα ψέµατα για το χαράτσι στα ακίνητα –διπλά ψέµατα και
για την οροφή και για τη ΔΕΗ- είναι ο Υπουργός µε τα είπα-ξείπα
για τις αποδείξεις, είναι ο Υπουργός που στις 22 Αυγούστου είπε
ότι δεν θα πάρει νέα µέτρα, είναι ο Υπουργός που είπε ότι η έξοδος από τη ύφεση είναι η εφαρµογή των αποφάσεων της 21ης
Ιουλίου.
Μάλιστα, να γνωριστούµε! Εγώ δεν χαίρω καθόλου!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
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Εύχοµαι και ελπίζω -και το λέω ειλικρινά- αυτή να είναι η τελευταία φορά που µιλάω απ’ αυτό το Βήµα στην παρούσα Βουλή
ή η τελευταία φορά που µιλάω στη Βουλή σε περίπτωση που ο
χιώτικος λαός δεν µε αξιώσει να είµαι ξανά εκπρόσωπός του. Κύριοι συνάδελφοι, ο άνθρωπος έχει επιλογές και στο έσχατο σηµείο, ακόµη και όταν έχει το σουγιά στο κόκαλο και το λουρί στο
σβέρκο. Και η µόνη επιλογή αυτή τη στιγµή είναι οι εκλογές.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Μουσουρούλη, Βουλευτή Χίου της Νέας Δηµοκρατίας.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Γεώργιος Κασσάρας, Βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ δεν θα ανεβάσω τους τόνους, θα προσπαθήσω να µείνω σε αυτό το πρόχειρο σχέδιο που έχω φτιάξει, ενθυµούµενος όµως ότι όταν
προεκλογικά, το 2009, έλεγα ότι το έλλειµµα είναι 8%, αισθανόµουν άσχηµα γιατί φοβόµουν ότι λαϊκίζω, µια και η Κυβέρνηση
επέµενε ότι το έλλειµµα ήταν 6%. Μόνο που ήταν 15%, ως απεδείχθη.
Άρα, λοιπόν, για ό,τι συµβαίνει στην Ελλάδα σήµερα νοµίζω
ότι όλοι έχουµε ευθύνη. Συγχωρείστε µου, µε όλο το σεβασµό
που έχω προς όλες τις πτέρυγες και στον καθένα ξεχωριστά, που
θα µιλήσω σήµερα εδώ σαν να µιλούσα απόψε το βράδυ σε οποιοδήποτε νησί της Δωδεκανήσου µε οποιονδήποτε νησιώτη και
έλεγα γιατί φθάσαµε ως εδώ.
Θα έλεγα, λοιπόν, εκεί ότι φθάσαµε ως εδώ, γιατί όλα αυτά τα
χρόνια ο ρόλος της κάθε φορά αντιπολίτευσης είναι να προσπαθεί να παρεµποδίσει την εκάστοτε κυβέρνηση στο να υλοποιήσει
τις αποφάσεις και το πρόγραµµά της. Δεν παίζει το ρόλο της καλόπιστης κριτικής, έστω και αν σποραδικά ψηφίζει µεµονωµένα
άρθρα.
Εκλεγήκαµε µόλις πριν από δύο χρόνια για τέσσερα χρόνια.
Όσοι κυβερνούσαν µέχρι πριν από δύο χρόνια, που τα πήγαν
τόσο καλά, που υπήρξε τέτοιος δηµοσιονοµικός εκτροχιασµός,
ήρθαν αµέσως µετά από λίγους µήνες να ζητούν να φύγουµε.
«Φύγετε, εκλογές», έλεγαν. Είθε κάποτε να µη µπορούν να γίνουν
εκλογές πριν παρέλθει η τετραετία, όπως συµβαίνει στην τοπική
αυτοδιοίκηση! Καλός, κακός ο δήµαρχος τέσσερα χρόνια διοικεί
και πέντε τώρα µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Συγκεκριµένη πρέπει να είναι η ηµεροµηνία των εκλογών. Δεν
είναι δυνατόν το πολιτικό σύστηµα να λειτουργήσει, όταν ο ηττηµένος των εκάστοτε εκλογών ευθύς αµέσως θέτει θέµα εκλογών. Άλλωστε, υπάρχει το Σύνταγµα –ας το τηρήσουµε- που
προβλέπει και την πρόταση µοµφής και την ψήφο εµπιστοσύνης.
Προς τι, λοιπόν, στην κοινωνία έξω, καθηµερινά, το ζήτηµα να
είναι εάν θα πάµε ή δεν θα πάµε σε εκλογές; Πώς θέλουµε να
µας πάρουν στα σοβαρά έξω, όταν έχουµε αντιρρήσεις για τον
τρόπο που διαπραγµατεύεται η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός; Σήµερα, λοιπόν, υπάρχουν συνάδελφοι εδώ που µας καλούν
σε δηµοκρατική εκτροπή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο καθένας από εµάς έχει τα βιώµατά του. Εγώ, λοιπόν, πιστεύω ότι δεν υπάρχουν προδότες,
αλλά υπάρχουν καλοί και κακοί, καλύτεροι και χειρότεροι.
Έτσι θυµάµαι πολύ καλά ότι όταν ήµουν στην Α’ Γυµνασίου,
είχα το πρώτο πολιτικό ερέθισµα, εκλογές του ’61, τις γνωστές.
Το αµέσως επόµενο βίωµά µου ήταν η τραγωδία του ’65 και του
’67 στη συνέχεια. Δεν επιθυµώ, λοιπόν, δεν δέχοµαι να καλούµαι
και εδώ να παίξω στο παιχνίδι της δηµοκρατικής εκτροπής. Συµπατριώτες µου µε εξέλεξαν και σαν άτοµο αλλά και σαν ΠΑΣΟΚ.
Συγκροτηµένα, λοιπόν, και συντεταγµένα θα λειτουργώ όσο
µείνω σε αυτήν την Αίθουσα. Λίγο καιρό είµαι, µπορεί να µην
είµαι για πολύ, αλλά για όσο διάστηµα λειτουργώ πρέπει να είναι
σαφές ότι λειτουργώ συντεταγµένα µε τις αποφάσεις του κόµµατος που εξελέγην.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζουµε να κάνουµε το
λάθος να θεοποιούµε λέξεις και να υπονοµεύουµε τα νοήµατα
των λέξεων. Ανάπτυξη. Πώς θα έρθει η ανάπτυξη, όταν –σε δυο
µόνο τοµείς να µείνω, Δηµόσια Διοίκηση, δηµόσια περιουσία- λεηλατούµε τη δηµόσια διοίκηση κάθε φορά όλοι όσο µπορεί ο καθένας µε τους διάφορους µηχανισµούς, δεν φροντίζουµε για τη
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σωστή λειτουργία της και της ζητάµε ευθύνες; Η δηµόσια περιουσία προτιµούµε να είναι ερειπωµένη ή καταπατηµένη παρά να
την αξιοποιήσουµε. Οι γειτονικές χώρες, όµως, την αξιοποίησαν
τη δηµόσια περιουσία και βρίσκονται σήµερα µε διψήφιο αριθµό
ανάπτυξης. Εµείς τροµάζουµε. Και αν δεν σεβόµαστε τους θεσµούς και αν δεν σεβόµαστε την 28η Οκτωβρίου και αν δεν σεβόµαστε τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, δεν ξέρω για πόσο
καιρό θα σέβονται άλλοι πολίτες το διευθυντή του σχολείου, το
διευθυντή του γυµνασίου, το δικαστή που είναι στην έδρα. Για
όνοµα του Θεού! Ας συνέλθουµε όλοι. Και έκκληση στη νεολαία:
δεν φροντίζει το µέλλον της ούτε µε καταλήψεις, ούτε µε πράξεις
και ενέργειες σαν και αυτές που είδαµε πρόσφατα. Ας µην παρασύρεται. Είναι παραλογισµός να ανησυχούµε για τη συµφωνία
σήµερα όταν χθες δεν την ψηφίζαµε ως κακή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και τελειώνοντας, γιατί θέλω πάντα να είµαι µέσα στο χρόνο
µου, λέω ότι τουλάχιστον όσοι είναι στην ευρωπαϊκή πορεία θα
πρέπει να σκεφθούν ότι ο λαός όταν θα κατακαθίσει η σκόνη θα
επιβραβεύσει όλους εκείνους που ήρεµα και ξεκάθαρα θα συνεννοηθούµε και θα του δώσουµε ένα δηµοψήφισµα εφόσον
αυτή είναι η επιλογή του νόµιµου Πρωθυπουργού της χώρας και
του Υπουργικού Συµβουλίου στο οποίο έχω εµπιστοσύνη. Ξεκάθαρα να του δώσουµε το µήνυµα και να του έχουµε εµπιστοσύνη.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ. Γεώργιο Κασσάρα, Βουλευτή Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Αθανάσιος Δαβάκης, Βουλευτής Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν
κατά τη δική µου οµιλία στη συζήτηση του πολυνοµοσχεδίου πριν
από λίγες ηµέρες έλεγα και ευχόµουν η 28η Οκτωβρίου, η Εθνική
Επέτειος της Αντιστάσεως του λαού µας στον Ιταλό κατακτητή
να αποτελέσει µιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για εθνική οµοψυχία, ποτέ δεν περίµενα ότι τα γεγονότα τα οποία θα αµαύρωναν
αυτή την επέτειο, θα αποτελούσαν τη θρυαλλίδα άλλων εξελίξεων οι οποίες σιγά-σιγά σήµερα καλύπτουν αυτήν την Αίθουσα
και κυρίως την ελληνική κοινωνία.
Η έκφραση της αγανάκτησης του λαού µας, µιας αγανάκτησης
που εδράζεται στην εδώ και δυο χρόνια αποστέρηση βασικών δικαιωµάτων του και περιδίνησης της οικονοµικής του κατάστασης
ήταν όλα εκείνα τα οποία έπληξαν ακόµη και το θεσµό και το
πρόσωπο του Προέδρου της Δηµοκρατίας.
Προχωρούµε, λοιπόν, σε δηµοψήφισµα, όπως ο Πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ και Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πριν από λίγα εικοσιτετράωρα στην Κοινοβουλευτική του Οµάδα. Δηµοψήφισµα στο
οποίο ο ελληνικός λαός θα κληθεί να αποφανθεί και για την ευρωπαϊκή προοπτική της πατρίδας µας αλλά και για τη συνέχιση
της δανειακής σύµβασης και την εκτέλεσή της.
Ασκείστε, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, εδώ και αρκετό χρονικό διάστηµα σε πεζικές ασκήσεις µε βασικό διατάκτη τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρό σας, χωρίς να υπάρχει συγκεκριµένο
στίγµα και συγκεκριµένη απάντηση στην αντίδραση του ελληνικού λαού και στη δραµατική κατάσταση που ο ελληνικός λαός
βρίσκεται.
Ερχόµαστε σήµερα και µε παρεµβάσεις συναδέλφων του
ΠΑΣΟΚ βλέπουµε ένα διχαστικό κλίµα να αναβιώνει και να συνεχίζεται να αναβιώνει όταν εσείς οι ίδιοι ξεχνάτε ότι περισσότερο
από κάθε άλλη στιγµή στη δραµατική κατάσταση, στην πολύ δύσκολη φάση που βρίσκεται η πατρίδα αυτή τη στιγµή, το µόνο
που χρειάζεται και κυρίως απαιτείται σε αυτήν εδώ την Αίθουσα
είναι να υπάρξει οµοψυχία, εθνικό φρόνηµα και ενότητα όλων
των πτερύγων κι όλων των συναδέλφων µεταξύ µας. Αλλά η Νέµεση, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, έρχεται να τιµωρήσει τον
κ. Παπανδρέου και µάλιστα µε µία ανιστόρητη επίκληση που
εσείς οι ίδιοι λέτε περί απόδρασης και φυγής της κυβερνήσεως
Καραµανλή πριν από δύο χρόνια. Έρχεται σήµερα να ανταποδώσει τα επίχειρα εκείνης της πράξεως την οποία έκανε εκβιάζοντας και προσβάλλοντας το θεσµό του Προέδρου της Δηµοκρατίας προκειµένου να επιτύχει τους πολιτικούς του σκοπούς.
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Ο ελληνικός λαός περνάει δύσκολες στιγµές και πρέπει όλοι
να το καταλάβουµε. Ακόµα και τώρα που µιλάµε σε αυτήν την Αίθουσα συµβαίνουν δραµατικές εξελίξεις µεταξύ του κεντρικού
άξονα, των δανειστών µας, της κ. Μέρκελ και του κ. Σαρκοζί και
κανένας δε γνωρίζει που θα οδηγήσει η όλη κατάσταση και οι
όλες επιλογές, οι οποίες πάνω από όλα στηρίζονται πάνω σε
έναν πολιτικό εκβιασµό και πάνω σε µία κίνηση προκειµένου να
κερδίσει περαιτέρω πολιτικό χρόνο ο κ. Παπανδρέου για να παραµείνει στην εξουσία. Ποια εξουσία; Για ποια εξουσία µπορούµε
σήµερα να µιλάµε µε όρους µεταπολίτευσης όταν τα πάντα παίζονται µε βάση την οικονοµική προοπτική και την οικονοµική καταστροφή που σήµερα βιώνει ο λαός µας.
Αντιλαµβάνεστε, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, ότι αυτή τη
στιγµή η χώρα περνάει τραγικές στιγµές. Στιγµές που µία αδιέξοδη οικονοµική πολιτική –και αδυνατώ να καταλάβω που είναι
και ο κ. Παπακωνσταντίνου να µιλήσει και να πει ορισµένα πράγµατα, να απολογηθεί- µας έχει φέρει σε αυτήν την κατάσταση
και σήµερα ερχόµαστε και προχωρούµε, όπως προείπα, σε πεζικές ασκήσεις προκειµένου η Κοινοβουλευτική Οµάδα του
ΠΑΣΟΚ να επιβεβαιώσει ξανά την εµπιστοσύνη της στο πρόσωπο
του κ. Παπανδρέου.
Πριν από λίγους µήνες µόλις τον Ιούλιο προχωρήσαµε σε συγκεκριµένη πάλι πολιτική κίνηση µε την έκφραση «ψήφο εµπιστοσύνης» και έρχεται πάλι ο κ. Παπανδρέου για να µιλήσει για την
επαναβεβαίωση αυτού. Κάτι συµβαίνει. Αυτό το οποίο συµβαίνει
είναι το έλλειµµα πλέον της δεδηλωµένης ακόµα και στην ίδια
την Κοινοβουλευτική Οµάδα -δεν µπορώ να το σκεφτώ διαφορετικά- του κυβερνώντος κόµµατος, η οποία ήδη δεν αντέχει περαιτέρω βάρη. Μπορεί ενδεχοµένως πολλοί εκ των συναδέλφων
να γίνονται αντιληπτοί όσον αφορά τις αντιδράσεις τους αλλά
αυτό το οποίο προέχει πάνω από όλα δεν είναι ούτε το συµφέρον
της οποιασδήποτε πτέρυγας, οποιασδήποτε παρατάξεως αλλά
αυτό που προέχει είναι το συµφέρον του ελληνικού λαού και της
χώρας. Του ελληνικού λαού ο οποίος στενάζει και στενάζει εξαιτίας αυτής της καταστάσεως την οποία επί τόσο καιρό εσείς µε
µία αδιέξοδη οικονοµική πολιτική του έχετε επιφέρει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που προέχει πάνω απ’ όλα
είναι η άµεση, η ακραιφνής, η αµιγής προσφυγή στην ετυµηγορία
του ελληνικού λαού. Η ετυµηγορία του ελληνικού λαού σε κρίσιµες στιγµές όπως είναι αυτή που περνάµε, θα αποτελέσει λύτρωση και για εσάς, λύτρωση και για τον τόπο, λύτρωση και για
ένα Πρωθυπουργό ο οποίος µε συνεχείς περίεργες επιλογές για
τις στιγµές που περνάµε, περιδινίζει τη χώρα, περιδινίζει το κόµµα
του και πάνω από όλα περιδινίζει τις τύχες αυτού του τόπου.
Νοµίζω ότι η προσφυγή στις κάλπες, η προσφυγή στην ετυµηγορία, που αυθεντικότερη ετυµηγορία όλων είναι η απόφαση του
λαού που επιφέρει πολιτικά αποτελέσµατα, είναι αυτό που θα λυτρώσει και εσάς συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, αλλά και τον τόπο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Αθανάσιο Δαβάκη, Βουλευτή Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Γείτονας, Βουλευτής Β’ Αθήνας του ΠΑΣΟΚ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ΠΑΣΟΚ και οι Βουλευτές του
σε αυτή τη διετία σηκώνουν µόνοι τους το βάρος µιας προσπάθειας για να φύγει η χώρα από το χείλος του γκρεµού στο οποίο
µας έχει οδηγήσει η άφρων πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας.
Είναι µια προσπάθεια εθνική και θα απαιτούσε πλάτη από όλους
ιδιαίτερα από την υπαίτια για το κατάντηµα Νέα Δηµοκρατία. Η
οποία, όµως, όχι µόνο αρνείται και εξακολουθεί να αρνείται κάθε
πρωτοβουλία συνεννόησης και οποιαδήποτε συνεισφορά, αλλά
µας ζητά και τα ρέστα.
Κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, προηγουµένως παρακολούθησα τη συνέντευξη Μέρκελ-Σαρκοζί και αν ακούγατε
το θέµα που έβαλαν είναι η έλλειψη συµφωνίας στην Ελλάδα, η
έλλειψη συναίνεσης στην Ελλάδα, η έλλειψη συνεννόησης στην
Ελλάδα. Αφήστε τους εθνικισµούς τώρα. Μας φέρατε µέχρι εδώ
και δεν βάζετε πλάτη…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ποιους εθνικισµούς;
Έχουµε µεγάλη πορεία.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ποιος µας έφερε στο χείλος του
γκρεµού, κύριε συνάδελφε; Πότε έγιναν τα ελλείµµατα 15,4%;
Πότε έγινε η δηµοσιονοµική εκτροπή; Πότε σταµάτησαν οι µηχανές της ανάπτυξης; Πότε άρχισε η ύφεση;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ρωτήστε τον κ. Παπανδρέου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Μας φέρατε µέχρι εδώ, αρνείστε κάθε συνεννόηση, δεν δέχεστε να βάλετε πλάτη σε τίποτα
και µας ζητάτε και τα ρέστα.
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κινήθηκε υπεύθυνα όλο αυτό τον
καιρό, πήρε σκληρά και επώδυνα µέτρα για τους πολίτες, αλλά
αναγκαία, καθώς και απαραίτητες δύσκολες αποφάσεις. Μετά το
µνηµόνιο και το µεσοπρόθεσµο χάρη πραγµατικά στις θυσίες του
ελληνικού λαού φτάσαµε στη συµφωνία της 27ης Οκτωβρίου. Τα
µεγάλα θετικά της αγνοούνται από κάποιους, όπως το ότι εξασφαλίσαµε να καλύπτονται οι δανειακές ανάγκες της χώρας για
όσο είµαστε εκτός αγορών µε ευνοϊκούς όρους και το ότι αποµειώνεται το ελληνικό χρέος κατά 100 περίπου δισεκατοµµύρια,
όπερ σηµαίνει, να το πούµε µιας αρέσουν στη Νέα Δηµοκρατία
οι αναγωγές, ανακούφιση στο χρέος σε κάθε νοικοκυριό 35.000
ευρώ. Αυτό σηµαίνει αυτή η απόφαση. Είναι µια καλή απόφαση
που δίνει λύση στο πρόβληµά µας, όχι έξω από την Ευρωζώνη,
αλλά µέσα στην οικογένεια της Ευρωζώνης όπου ανήκουµε, όπου
πρέπει να παραµείνουµε και όπου θα παραµείνουµε.
Όλα αυτά δε, έγιναν σε ένα πολιτικό κλίµα όπου επικρατούσε
η υποκρισία, η δηµαγωγία, ο εθνικολαϊκός λαϊκισµός, τον ονοµάζω έτσι γιατί εκεί συναντώνται τα δυο άκρα της πολιτικής και
όπου ουσιαστικά, το είδαµε και πρόσφατα µε τα γεγονότα στην
εθνική επέτειο, εκτρεφόταν το αυγό του φιδιού, ο διχασµός.
Πώς αλήθεια υποδέχτηκαν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα
πολιτικά κόµµατα και όσοι µετέχουν στο δηµόσιο διάλογο αυτή
την προχθεσινή συµφωνία µε αυτά τα πλεονεκτήµατα; Στην αρχή
υπήρχε παντελής άρνηση, µηδενισµός, πατριδοκαπηλία. Κοντολογίς την υποδέχθηκαν ως προδοτική και ως καταστροφική.
Όταν µετά ταύτα –θέλω να το πω για τους φίλους της Νέας Δηµοκρατίας- ο Πρωθυπουργός πήρε την πρωτοβουλία, αφού την
είπαν από την πρώτη µέρα καταστροφική και προδοτική, να
δούµε τι θα πει ο ελληνικός λαός για αυτή, να πάµε σε δηµοψήφισµα, τότε έπεσαν οι µάσκες.
Με έωλα και αντιφατικά επιχειρήµατα οι ίδιοι που από τις ταυτότητες µέχρι για ψύλλου πήδηµα επικαλούνταν τα δηµοψηφίσµατα, τώρα τα αρνήθηκαν. Οι ίδιοι που θεωρούσαν τη συµφωνία προδοτική, ανησύχησαν µήπως δεν έχει τύχη µέσα από το
δηµοψήφισµα. Και οι ίδιοι που µέσα από εκλογές ήθελαν και θέλουν δήθεν την επαναδιαπραγµάτευση ή την κατάργηση της
συµφωνίας, αναφέροµαι στην επαναδιαπραγµάτευση από τη
δεξιά και στην κατάργηση από την αριστερά, ανησυχούν τώρα
µήπως τυχόν ακυρωθεί µέσα από το δηµοψήφισµα!
Θαυµάστε, λοιπόν, την υποκρισία τον παραλογισµό και θαυµάστε την εθνική τύφλωση που υπάρχει.
Ασφαλώς η απόφαση για το δηµοψήφισµα προκαλεί ερωτηµατικά και πιστεύω ότι θα απαντηθούν αύριο από τον Πρωθυπουργό, µετά µάλιστα από τις συναντήσεις που έχει απόψε στις
Κάννες και τις συσκέψεις στο πλαίσιο της Ευρωζώνης. Ήδη,
όµως, θέλω να πω κάτι. Το δηµοψήφισµα ξεγύµνωσε την πολιτική
υποκρισία, αποκάλυψε την πολιτική µπλόφα. Δεν θέλω να χρησιµοποιήσω βαρύτερη έκφραση. Χρησιµοποίησε ύβρη σήµερα ο κ.
Σαµαράς για τον Πρωθυπουργό. Εγώ πιστεύω ότι δεν χρειάζεται
ο δηµόσιος βίος ύβρεις και γι’ αυτό µιλώ για πολιτική µπλόφα θα µπορούσα να πω και για πολιτική απάτη όσον αφορά την επαναδιαπραγµάτευση. Το ξέρει ότι δεν µπορεί να γίνει. Και ξέρετε
τι θα πει στον ελληνικό λαό αν ποτέ γινόταν πρωθυπουργός; «Τι
να κάνουµε; Ήταν δεσµευµένη η χώρα» από τον Παπανδρέου.
Όπως αποκάλυψε και τον τζάµπα λαϊκισµό όλων που βασίζονται
στο ότι το ΠΑΣΟΚ, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα βγάλουν «τα κάστανα από τη φωτιά» -εκ του ασφαλούς όλοι κάνουν εδώ πέρα
τον αντιστασιακό. To λέω, επειδή πολλοί απευθύνονται σε εµάς.
Μάλιστα πολλοί µας προέτρεψαν και σε νεοαποστασία και επισήµως µάλιστα. Ντροπή τους!
Οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ενσυνείδητα πήραµε στις πλάτες
µας αυτό το βάρος. Άλλωστε για εµάς υπάρχει και µας ανακου-
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φίζει το αντίβαρο της εκπλήρωσης ενός εθνικού χρέους. Γι’ αυτό
και θα ανανεώσουµε την εµπιστοσύνη στην Κυβέρνηση, για να
συνεχίσουµε την πορεία, για να περάσουµε απέναντι. Αν µείνουµε στη µέση θα πνιγούµε. Καλό θα ήταν να κωπηλατούσαµε
όλοι µαζί, όλες οι πτέρυγες της Βουλής. Θα πηγαίναµε µε µεγαλύτερη ασφάλεια. Όµως οι άλλες πτέρυγες αρνούνται ποντάροντας σε µικροκοµµατικά οφέλη.
Σε αυτήν την κρίσιµη συγκυρία θα µου ήταν εύκολο να χρησιµοποιήσω και να επιστρέψω τον χαρακτηρισµό που είπε για τον
Πρωθυπουργό ο κ. Σαµαράς το πρωί, να µιλήσω και εγώ για τυχοδιωκτισµό. Δεν θα το κάνω. Όπως προείπα, δεν το έχει ανάγκη
ο πολιτικός και ο δηµόσιος βίος. Χρειάζεται από όλους ψυχραιµία, γαλήνη και σύνεση. Τα πράγµατα είναι δύσκολα.
Πάντως εκείνο που θέλω να πω για τα κόµµατα είναι ότι και οι
στάσεις τους και οι πράξεις τους ούτε υπεύθυνες είναι ούτε
εθνικά ωφέλιµες. Μακάρι να αλλάξουν.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Κωνσταντίνο Γείτονα, Βουλευτή Β’ Αθηνών του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει η κ. Ευαγγελία Αµανατίδου-Πασχαλίδου Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν από καµµία ώρα, ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από την
Κρήτη, ο κ. Μιχελογιαννάκης κατήγγειλε στέλεχός µας, Βουλευτή µας, ότι είχε κάνει αναφορά για την επίθεση στο συνάδελφο κ. Μαγκούφη, πως η επίθεση ήταν από στέλεχος του
ΠΑΣΟΚ. Είπε ψέµατα; Όχι ο κ. Μιχελογιαννάκης βέβαια. Γιατί ο
συνάδελφος δεν καταγγέλλει τις επιθέσεις στα δικαιώµατα, στις
εργασιακές σχέσεις, στο δηµόσιο πλούτο, στο κοινωνικό κράτος,
στη διάλυση του κοινωνικού κράτους από τις πολιτικές της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ;
Οι επιθέσεις του λαού, που προσπαθείτε να τις χρεώσετε στο
ΣΥΡΙΖΑ, είναι µία απεγνωσµένη απάντηση ενός λαού που εξαθλιώνεται. Η ελληνική κοινωνία έχει βυθιστεί σε έναν πραγµατικό
εφιάλτη. Η ελληνική Κυβέρνηση την έχει βυθίσει και δυστυχώς
εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και ξέρετε επίσης ότι αυτή η κοινωνία
έχει πάψει να στηρίζει αυτή την Κυβέρνηση εδώ και πάρα πολύ
καιρό. Γι’ αυτό είστε σε έναν πανικό ως Κυβέρνηση και βλέπω
την Κοινοβουλευτική Οµάδα να είναι σε ανάλογο πανικό. Ο τελευταίος άσσος που βγήκε από το µανίκι του Πρωθυπουργού
είναι αυτό το δηµοψήφισµα που έφτασε να ασχολείται όλη η
υφήλιος µε αυτό και να αναφέρεται το «REUTERS» και τα άλλα
πρακτορεία σε χάος.
Εξαγγείλατε, κύριοι της Κυβέρνησης, µέσω του Πρωθυπουργού δηµοψήφισµα την 1η Νοέµβρη, την ηµέρα δηλαδή, που ξεκίνησε η εφαρµογή του διαβόητου πολυνοµοσχεδίου και της
εργασιακής εφεδρείας. Εξαγγείλατε δηµοψήφισµα την εποµένη
που είχατε συµφωνήσει για τη νέα δανειακή σύµβαση, η οποία
φέρνει νέα βάρη και νέες ταπεινώσεις στον ελληνικό λαό, µια δανειακή σύµβαση που τη συµφώνησαν ο κύριος Πρωθυπουργός
και ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών χωρίς την έγκριση ούτε της
ελληνικής Βουλής ούτε του ελληνικού λαού.
Μια δανειακή σύµβαση, η οποία ενισχύει την εξάρτηση της
χώρας από τους δανειστές της, φέρνει νέα, ακόµη σκληρότερα
µέτρα φτωχοποίησης σε βάρος µισθωτών και συνταξιούχων, εκχωρεί πλέον όλη τη διοίκηση της χώρας στην τρόικα και στο ΔΝΤ,
εντείνει το ξεπούληµα του δηµόσιου πλούτου, επιµηκύνει το
χρόνο υποθήκευσης της χώρας στους διεθνείς τοκογλύφους. Μια
σύµβαση, για την οποία ακόµα και ο ίδιος ο κ. Σόιµπλε δήλωσε
ότι µέρος της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας έχει εκχωρηθεί.
Σε αυτήν τη συµφωνία προχωρήσατε, µια συµφωνία που κλέβει την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού, γιατί µάλλον η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εκτιµά ότι η µνηµονιακή πολιτική που έφερε
πάνω από 7% ύφεση µόνο στις αρχές του χρόνου στην ελληνική
οικονοµία, που έφτασε τους ανέργους στο ένα εκατοµµύριο, που
διέλυσε τις κοινωνικές δοµές στο σύνολό τους, από την παιδεία
µέχρι την υγεία, που ισοπέδωσε τις εργασιακές σχέσεις σε
βάρος των εργαζοµένων, που έκλεισε το 1/3 των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων, που αύξησε τη φτώχεια είναι αποδοτική. Βεβαίως
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είναι αποδοτική, αλλά όχι για τους εργαζόµενους, όχι για τους
µικροµεσαίους, αλλά για τις τράπεζες και το µεγάλο κεφάλαιο,
ντόπιο και ξένο. Για τον ελληνικό λαό νοµοθετείτε συνεχώς νέα
άδικα χαράτσια, νέα µέτρα, ειδικές έκτακτες εισφορές, τέλος
ακινήτων µέσω της ΔΕΗ, άµεσα και έµµεσα χαράτσια. Και εξαγγείλατε ένα δηµοψήφισµα, αφού µε τη δηµιουργική σας πολιτική
τα τελευταία δυο χρόνια έχετε δέσει χειροπόδαρα τον ελληνικό
λαό και τον έχετε παραδώσει στους δανειστές σας. Γιατί εξαγγείλατε τώρα αυτό το δηµοψήφισµα;
Εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ δεν είµαστε γενικά και αόριστα αντίθετοι στα
δηµοψηφίσµατα -και ας αφήσουµε τι λένε εδώ κάποιοι συνάδελφοι- εφόσον όµως αυτά αποτελούν µια διαδικασία ενίσχυσης της
λαϊκής συµµετοχής στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων.
Εµείς είµαστε αντίθετοι και καταγγέλλουµε ευθέως τα διάφορα
τεχνάσµατα -είτε βαφτίζονται δηµοψήφισµα είτε οτιδήποτε άλλο
εφεύρετε- που έχουν ως µοναδικό σκοπό την παράκαµψη της
πραγµατικής λαϊκής βούλησης. Γιατί, αν είναι αυτό στην πολιτική
σας ατζέντα, τότε, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε επίµονα δηµοψήφισµα
και είχε θέσει εδώ θέµα και το συζητούσαµε σ’ αυτήν την Βουλή
πριν από το µνηµόνιο, δεν πήγατε σε δηµοψήφισµα. Όταν ζητούσε ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ µέσα ένα δηµοψήφισµα για το σύµφωνο
του ευρώ, δεν το κάνατε. Τώρα πήγατε, συµφωνήσατε τη δανειακή σύµβαση και ήρθατε να µας πείτε ότι θέλετε ένα δηµοψήφισµα. Αυτά τα τεχνάσµατα τα είχαµε καταγγείλει και όταν φέρατε
και τον εκτελεστικό νόµο για τα δηµοψηφίσµατα. Πώς τολµάτε
τώρα να µιλάτε για δηµοψηφίσµατα που δίνουν νωπή λαϊκή εντολή; Ήδη έχετε καταπατήσει πολλές φορές µέχρι σήµερα το
Σύνταγµα της χώρας και τώρα ζητάτε και ψήφο εµπιστοσύνης
για άλλη µία φορά.
Η δηµοκρατία, κύριοι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, δεν περιορίζεται
σε νοµοτεχνικές διατάξεις. Η δηµοκρατία δεν είναι ούτε διαχείριση ούτε συνδιαχείριση. Δηµοκρατία είναι να µπορεί ο ελληνικός
λαός, να µπορούν αυτοί που παράγουν τον πλούτο αυτής της
χώρας, οι εργαζόµενοι, οι εργαζόµενες, οι αγρότες, οι επαγγελµατίες, οι µικροµεσαίοι, να ελέγχουν τη µοίρα τους, να µπορεί ο
ελληνικός λαός να σχεδιάζει το µέλλον του, να µπορεί ο λαός να
επιβάλλει τη φωνή του και αυτήν τη δηµοκρατία αυτή η Κυβέρνηση την έχει εξευτελίσει. Αυτό το µέλλον το έχει υποθηκεύσει.
Αυτόν το λαό τον έχει ταπεινώσει και αυτή τη φωνή προσπαθεί
να τη φιµώσει µε εκβιαστικά διλήµµατα: Σύµβαση και κατοχή από
τη µία µεριά ή χρεοκοπία της χώρας.
Οι εργαζόµενοι απαντούν στην πολιτική σας µε συνεχιζόµενες
απεργίες και διαδηλώσεις. Οι µικροµεσαίοι αντιδρούν, η νεολαία
αντιδρά. Δεν υπάρχει µέρα που να µη γίνεται διαµαρτυρία, να
µην υπάρχει απεργία. Και αύριο και µεθαύριο το ίδιο θα συµβαίνει. Δεν περνάει µέρα που να µη σας δηλώνει ξεκάθαρα ο ελληνικός λαός ότι δεν αναγνωρίζει αυτό το χρέος, δεν συναινεί στο
ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας και δεν πρόκειται να πληρώσει ένα χρέος που δεν του ανήκει. Δεν υπάρχει µέρα που
αυτός ο λαός δεν δηλώνει ξεκάθαρα πως δεν πρόκειται να ανεχθεί να δουλεύει σε καθεστώς γαλέρας και µε µισθούς γαλέρας
για να πληρώσει τόκους στους τοκογλύφους.
Έχετε διαλύσει την παραγωγική βάση της χώρας και έρχεστε
να ζητήσετε ψήφο εµπιστοσύνης. Γιατί; Κρατήστε τις δήθεν δηµοκρατικές σας ευαισθησίες, γιατί ο λαός έχει απαντήσει ήδη
ένα µεγάλο και βροντερό «όχι». Έχει απαντήσει πολιορκώντας
τη Βουλή µήνες ολόκληρους. Έχει απαντήσει µε συνεχιζόµενες
απεργίες. Έχει απαντήσει καταλαµβάνοντας δηµόσια κτήρια,
ακόµη και Υπουργεία.
Και βέβαια, αυτός ο ελληνικός λαός δέχεται µια απίστευτη επίθεση, µια βάρβαρη καταστολή. Αυτή είναι η πραγµατική βία
πέραν όλων των άλλων, στην οποία δεν αναφέρεστε καθόλου.
Γι’ αυτό το λόγο οφείλει η Κυβέρνηση να παραιτηθεί. Γι’ αυτό
όφειλε να έχει ήδη παραιτηθεί.
Κρατήστε έστω την τελευταία σας δέσµευση ότι απέναντι στο
«όχι» του ελληνικού λαού θα παραιτηθείτε. Κρατήστε τη στοιχειώδη δηµοκρατική υποχρέωση της κάθε κυβέρνησης να αποσύρεται όταν αυτοί που την εξέλεξαν αίρουν την υποστήριξή τους.
Τα βάρη τα σηκώνουν οι πολίτες και όχι η Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΠΑΣΟΚ και η Κυβέρνηση.
Δεν σας ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ να πάµε σε εκλογές, το απαιτεί η ελ-
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ληνική κοινωνία. Το απαιτεί γιατί η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ούτε
µπορεί ούτε θέλει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ένα τελευταίο, κύριε
Πρόεδρε.
Το αδιέξοδο της Κυβέρνησης είναι η διέξοδος της κοινωνίας,
διέξοδος για τις παραγωγικές δυνάµεις της χώρας, τους εργαζόµενους, τους αγρότες, τους µικροµεσαίους, διέξοδος που θα
δοθεί από το ενωµένο λαϊκό µέτωπο, από την ενότητα των λαϊκών
δυνάµεων που συστρατεύονται απέναντι στις νεοφιλελεύθερες
πολιτικές που εκφράζει η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, που εφάρµοσαν οι κυβερνήσεις και της Νέας Δηµοκρατίας, που ψήφισε ο
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός και που στηρίζουν οι πρόθυµοι.
Το ενωµένο λαϊκό µέτωπο πολεµάει την πολιτική των καθεστωτικών δυνάµεων, την πολιτική των τραπεζιτών και του κεφαλαίου
που εκφράζουν αυτές οι δυνάµεις και επιδιώκει να επιβάλει η
τρόικα και το ΔΝΤ.
Εµείς ζητούµε άµεση παραίτηση της Κυβέρνησης να πάµε σε
εκλογές για να µιλήσει ο λαός, όχι µε διλήµµατα πίσω από δηµοψηφίσµατα τα οποία γνωρίζουµε όλοι, µε τον τελευταίο νόµο,
πώς ακριβώς θα εξελιχθούν. Παρ’ όλα αυτά εµείς βεβαίως δεν
τα φοβόµαστε!
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε την κ. Αµµανατίδου, Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ.
Τελευταίος οµιλητής της σηµερινής συνεδρίασης είναι ο κ.
Ιωάννης Βλατής, Βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ.
Κύριε Βλατή, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ξέρετε πώς λέγεται το να περνιέσαι εσύ για αυθεντικός και οι
άλλοι για δήθεν, όπως η κατελθούσα µόλις συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί είναι οι αυθεντικοί δηµοκράτες και οι άλλοι είµαστε
οι δήθεν. Αυτό λέγεται αυτοθαυµασµός…
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Δεν το καταλάβατε. Ο
ελληνικός λαός είναι, δεν είµαστε εµείς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΤΗΣ: Αλλιώς υπάρχει και ένας άλλος χαρακτηρισµός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι…
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ο ελληνικός λαός
είναι…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΤΗΣ: Ναι, ξέρω γιατί προχθές ο Αρχηγός σας
στη διαδήλωση είπε, µε πραγµατικά πολύ µεγάλη µετριοφροσύνη, το εξής «αυτοί εκεί µέσα είναι εκατόν πενήντα τρεις και
εµείς είµαστε έντεκα εκατοµµύρια». Ο Αρχηγός των έντεκα εκατοµµυρίων. Βιάστηκε πολύ να γίνει Αρχηγός των έντεκα εκατοµµυρίων!
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κύριε συνάδελφε, νοµίζω ότι παραποιείτε πράγµατα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά πιστεύω πως σήµερα κατά τη γνώµη µου δεν µπαίνει θέµα
στήριξης της Κυβέρνησης. Πιστεύω ότι το κύριο ερώτηµα δεν
είναι αυτό, γιατί νοµίζω πως έχει απαντηθεί επαρκώς. Έχει απαντηθεί τόσες φορές τον τελευταίο χρόνο που µάλλον είναι περιττό
να αναρωτιέται κανείς ακόµη αν οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στηρίζουν την Κυβέρνηση.
Ισχύει αυτό για όλους; Όχι, βέβαια. Είναι φανερή η αγωνία και
η αµηχανία κάποιων όταν διαπιστώνουν ότι υπάρχει όντως η αρραγής ενότητα, ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει πολιτική νοµιµοποίηση,
διατηρεί την πλειοψηφία, αλλά και την εντολή να κυβερνήσει και
να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο.
Ας είναι οι ίδιοι που υποκριτικά και ανέξοδα ζητούν κάθε µέρα
εκλογές, γιατί γνωρίζουν ότι αυτή η παράταξη θα βγάλει το φίδι
από την τρύπα, δεν θα παραιτηθεί, δεν θα αποδράσει, όπως κάποιοι άλλοι αφήνοντας να σκάσει η βόµβα στα χέρια άλλων.
Το πραγµατικό θέµα που υπάρχει σήµερα κατά τη γνώµη µου
είναι η επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου. Είναι προφανές -και
έπρεπε να το είχαµε διδαχθεί από το παρελθόν- ότι όσο επιτρέπεις τη δηµιουργία και κατόπιν την αναπαραγωγή φαινοµένων
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διάλυσης και απαξίωσης στο κράτος και την κοινωνία, κάποια
στιγµή αυτά θα σε εκδικηθούν.
Ή, αν θέλετε, όταν έρθει η ώρα να πεις ότι δεν πάει άλλο αυτή
η κατάσταση και να προσπαθήσεις να την αλλάξεις, θα υπάρξουν
βίαιες αντιδράσεις όχι µόνο από τα παράγωγα του πελατειακού
κράτους, για τα οποία έχουµε ευθύνες κυρίως τα κόµµατα που
κυβέρνησαν αλλά και όλες οι πτέρυγες, δηλαδή τους διάφορους
βολεµένους µέσα σε προνόµια που όµως ήταν απλησίαστα για
τους πολλούς, αλλά κι απ’ αυτούς που χρόνια τώρα λειτουργούσαν χωρίς κανόνες, χωρίς αρχές, δηλαδή καταχρεωµένες επιχειρήσεις ενηµέρωσης αλλά και τραπεζικά ιδρύµατα που ποτέ δεν
είχαν σχέση µε την όποια αναπτυξιακή διαδικασία σ’ αυτή τη
χώρα, παρά το ότι χρησιµοποίησαν τα χρήµατα του ελληνικού
λαού µε τρόπο ανέλεγκτο και πολλές φορές έξω από τα όρια της
νοµιµότητας.
Έδωσε άραγε εξηγήσεις καµµία τράπεζα για το τι έγιναν τα
δισεκατοµµύρια της στήριξης από τον κρατικό προϋπολογισµό;
Μας είπαν ποτέ τι τα έκαναν και πώς τα αξιοποίησαν; Μας είπαν
ποτέ πώς είχαν τη δυνατότητα να χρηµατοδοτούν καταχρεωµένα
κανάλια αλλά για τις χιλιάδες µικρές επιχειρήσεις είχαν τα ρολά
κατεβασµένα και τις στρόφιγγες κλειστές;
Μου κάνει εντύπωση όµως πώς οι τραπεζίτες βρίσκουν τόσους
πολλούς συµπαραστάτες από κάθε πτέρυγα του Κοινοβουλίου,
καθώς και το πώς η µείωση του χρέους κατά 100 δισεκατοµµύρια
ευρώ και η ελάφρυνση των τοκοχρεολυσίων κατά 5 δισεκατοµµύρια κάθε χρόνο είναι τόσο ανεπιθύµητα πράγµατα για όλους
αυτούς που συλλήβδην απορρίπτουν τη νέα δανειακή σύµβαση.
Οι µόνοι που θα έπρεπε να ανησυχούν είναι οι τραπεζίτες. Δυστυχώς όµως ανησυχούν και κάποιοι άλλοι απ’ όλες τις πτέρυγες.
Κύριοι της Κυβέρνησης, η ψήφος εµπιστοσύνης που πιστεύω
ότι θα πάρει µεθαύριο η Κυβέρνηση πρέπει να γίνει ανάσα για
τους δοκιµαζόµενους Έλληνες, να δώσουµε απαντήσεις σ’ αυτούς που είδαν τους µισθούς τους να «κουρεύονται» αλλά και σ’
αυτούς που δεν έχουν µισθούς, γιατί είναι άνεργοι, να δώσουµε
απαντήσεις στους µικροεπιχειρηµατίες που από τη µία µέρα
στην άλλη έχασαν τις επιχειρήσεις τους, αλλά και στους αδύναµους που βλέπουν τις υπηρεσίες υγείας να µειώνονται λόγω της
κρίσης, στους πολίτες που πραγµατικά αδυνατούν να αποδώσουν το τέλος ακινήτου, αλλά και στους συµπολίτες µας της βόρειας Ελλάδας που δυσκολεύονται να αγοράσουν το ακριβό
πετρέλαιο θέρµανσης.
Χρειάζονται απαντήσεις µε έργα κι όχι µε διαπιστώσεις, µε
σύλληψη της φοροδιαφυγής. Επιτέλους, η πολιτεία πρέπει να
πάψει να αµύνεται απέναντι στους φοροφυγάδες, να περιµένει
όταν τους βρει να πάρει τα χρήµατα που χρωστούν από αργούντα δικαστήρια. Ας δεσµεύσει επιτέλους περιουσίες φοροφυγάδων τώρα, άµεσα, κι ας βρουν αυτοί το δίκιο τους στα
δικαστήρια.
Χρειάζονται απαντήσεις µε σύλληψη της λαθρεµπορίας καυσίµων, µε έλεγχο και λειτουργία της Δηµόσιας Διοίκησης, απαντήσεις µε την πάταξη της σπατάλης στα φάρµακα. Γιατί οι
κυβερνήσεις οφείλουν να έχουν λύσεις, όχι µαγικές αλλά ουσιαστικές. Είναι µονότονο και κουραστικό να ακούµε Υπουργούς να
λυπούνται για σκληρά και επώδυνα µέτρα. Η στενοχώρια δεν
συγκινεί κανέναν. Μόνο τα έργα δίνουν αποτέλεσµα.
Και θέλω να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, µε δυο λόγια για το περίφηµο δηµοψήφισµα. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει µετά και από
τις σηµερινές εξελίξεις. Εκείνο όµως που θέλω να επισηµάνω
είναι ότι υπάρχει σήµερα στη χώρα ένα κλίµα νοσηρό, ένα κλίµα
µισαλλοδοξίας, που εκφράστηκε µε ακραίες εκδηλώσεις και την
ηµέρα της 28ης Οκτωβρίου, ένα κλίµα θολούρας, το οποίο κάποιοι οργανώνουν εκµεταλλευόµενοι τη σκληρή δοκιµασία που
περνάνε οι Έλληνες πολίτες. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει και θα
ξεκαθαρίσει µόνο όταν βάλουµε τα πραγµατικά προβλήµατα επί
τάπητος, µόνον όταν ανοίξουν τα πραγµατικά θέµατα στη συζήτηση για τον κάθε Έλληνα, όταν ο κάθε Έλληνας αρχίσει να συζητάει επί της ουσίας, επί του πρακτέου, για το διά ταύτα, όταν
συνειδητοποιήσει και του πούµε εµείς την αλήθεια, ότι ο δρόµος
µπροστά µας είναι δύσκολος, ότι η κρίση αυτή δεν θα περάσει
σε έξι µήνες και σ’ έναν χρόνο κι ότι θέλει προσπάθεια και δου-
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λειά συλλογική από όλους για να ξαναβρεί αυτή η χώρα το
δρόµο της ανάπτυξης. Και αυτό θα λυθεί µόνο µε θέµατα ουσίας.
Τα δηµοψηφίσµατα δεν διχάζουν. Τα διλήµµατα δεν διχάζουν.
Εξάλλου η ζωή µας είναι γεµάτη διλήµµατα. Εκείνο που διχάζει
είναι η θολούρα, είναι το ψάρεµα στα θολά νερά. Και αυτό πρέπει
να το σταµατήσουµε και γι’ αυτό πρέπει να έχουµε το θάρρος
ό,τι έχουµε να το συζητήσουµε µε τους Έλληνες πολίτες.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση της πρώτης
ηµέρας επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 1.30’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Πέµπτη 3 Νοεµβρίου 2011 και ώρα 10.00’, µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: συνέχιση της συζήτησης και
ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση, σύµφωνα µε τα άρθρα
84 του Συντάγµατος και 141 του Κανονισµού της Βουλής.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

