ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΘ’
Τρίτη 15 Νοεµβρίου 2011

ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ. κ. Α. Περλεπέ - Σηφουνάκη, Α. Γιαννόπουλου και Σ. Βούγια, σελ. 1508,1540
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου, το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Ζωγράφου, το 39ο Γενικό Λύκειο Αθήνας, το 7ο
Δηµοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας, το 60ο Δηµοτικό Σχολείο
Αθήνας και το Γενικό Λύκειο Βάρδας Ηλείας, σελ.
1508,1512,1515,1521,1526,1545
3. Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:Συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης, σελ. 1507 - 1609
4. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 1507, 1521, 1531,
1532,1535, 1544, 1562, 1563, 1579
5. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 1525, 1556, 1581
6. Ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης υπέβαλε στη Βουλή το κείµενο της Διεθνούς
Σύστασης Εργασίας µε αριθµό 200 "για το HIV AIDS και τον
κόσµο της εργασίας" που υιοθετήθηκε από την 99η Σύνοδο
της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας τον Ιούνιο του 2010
συνοδευόµενη από µια µικρή ανάλυση του περιεχοµένου της,
την περιγραφή της ισχύουσας ελληνικής νοµοθεσίας και
προτάσεις σχετικά µε την εφαρµογή της Διεθνούς Συστάσεως, σελ. 1534
7. Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης ορίζει ως Γενικό
Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού τον Βουλευτή κ. Ηλία Πολατίδη και ως
Αναπληρωτές εκπροσώπους του τους Βουλευτές κ. κ. Αλέξανδρο Χρυσανθακόπουλο και Άγγελο Κολοκοτρώνη, σελ.
1546
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 1499-1501
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
1501-1506
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σελ.1523
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Δ. ,
σελ.1586,1587
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. , σελ.1545
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α. ,
σελ.1598
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Ε. ,
σελ.1595
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ Ε. ,
σελ.1550
ΒΑΓΙΩΝΑΣ Γ. ,
σελ.1569
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Μ. ,
σελ.1608
ΒΑΡΔΙΚΟΣ Π. ,
σελ.1542
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε. ,
σελ.1566
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ.1561
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Ο. ,
σελ.1535
ΒΡΕΤΤΟΣ Κ. ,
σελ.1517
ΓΕΙΤΟΝΑΣ Κ. ,
σελ.1514
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μ. ,
σελ.1597
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. , σελ.1568
ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ Β. ,
σελ.1591
ΔΕΝΔΙΑΣ Ν. ,
σελ.1508
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. ,
σελ.1588
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ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ,
σελ.1570
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο. ,
σελ.1562,1563
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ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ Β. ,
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σελ.1507
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Γ. Επί προσωπικού θέµατος:
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ Β. ,
σελ.1525
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Α. , σελ.1556
ΕΥΘΥΜΙΟΥ Π. ,
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΘ’
Τρίτη 15 Νοεµβρίου 2011
Αθήνα, σήµερα στις 15 Νοεµβρίου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα
10.10’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Ζήση Τζηκαλάγια,
Βουλευτή Καστοριάς, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

7) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Επιστηµονικός Σύλλογος Ειδικής Αγωγής αιτείται να καθοριστούν
άµεσα οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόµατος
ειδικής αγωγής που περιλαµβάνεται πλέον στα «επιδόµατα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας».
8) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Αποκλειστικών Νοσοκόµων Νοµού Ευβοίας καταγγέλλει διακίνηση µαύρου
χρήµατος και παράνοµη- ανασφάλιστη εργασία στο χώρο του
γενικού νοσοκοµείου.

1) Οι Βουλευτές, Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ και Β’
Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία η Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση Τυφλών ζητεί να µην
θιγεί ο θεσµός των αναπηρικών συντάξεων και των επιδοµάτων
ΑΜΕΑ, καθώς και να στηριχτούν θεσµικά οι οικογένειες που περιθάλπουν άτοµα µε πολλαπλές αναπηρίες.

9) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Εργατουπαλληλικό Κέντρο
Αµαλιάδας εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης και ζητεί να προωθηθούν αναπτυξιακές
πολιτικές και να ακυρωθούν οι σχεδιαζόµενες ρυθµίσεις για την
αναστολή επέκτασης των κλαδικών συµβάσεων.

2) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία αιτείται την επίσπευση των διαδικασιών
αποκατάστασης των ζηµιών στα λιµάνια της Σκιάθου και του
Αγνώντα Σκοπέλου.

10) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Μητροπολίτης της
Ιεράς Μητρόπολης Καρυστίας και Σκύρου αιτείται τη συνέχιση
της λειτουργίας του εργοστασίου ηλεκτροµηχανικής στην Κύµη.

3) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Συνταξιούχων ΔΕΗ
Επαρχίας Εορδαίας διαµαρτύρεται για τις µειώσεις στα εισοδήµατα.

11) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Δασικών Συνεταιρισµών Ηπείρου αιτείται τη συµµετοχή των δασικών συνεταιρισµών
στους διαγωνισµούς έργων για τους καθαρισµούς των δασών.

4) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Δασικών Συνεταιρισµών
Ηπείρου αιτείται τη συµµετοχή των δασικών συνεταιρισµών
στους διαγωνισµούς έργων για τους καθαρισµούς των δασών,
που χρηµατοδοτούνται από το «Πράσινο Ταµείο».

12) Η Βουλευτής Έβρου κ. ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την επανεξέταση του ρόλου των
ΚΕΔΔΥ της περιφέρειας ΑΜΘ στο προσχέδιο νόµου για την Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Διοίκησης της Εκπαίδευσης.

5) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία οι παµµακεδονικές οργανώσεις υφηλίου
αιτούνται να ενηµερωθούν σχετικά µε τις εξελίξεις στο θέµα της
ονοµασίας του κράτους των Σκοπίων, διεθνώς.

13) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Αθανάσιος Σ. Σαρόπουλος, πρόεδρος της ΔΕ του Παραρτήµατος Κεντρικής
Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος εκφράζει την αντίθεσή του για την ψήφιση του νοµοσχεδίου για το
ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο µε τη µορφή που κατατέθηκε αυτό
στη Βουλή των Ελλήνων στις 6-10-2011.

6) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αντιδήµαρχος του
Δήµου Χαλκιδέων αιτείται την επίλυση θεµάτων που αφορούν
στην εύρυθµη λειτουργία του Αστυνοµικού Τµήµατος Νέας Αρτάκης.

14) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Σπύρος Κρίβας, κα-
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θηγητής Συµβουλευτικής και Παιδαγωγικής του Πανεπιστηµίου
Πατρών εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την υποτίµηση και αποδυνάµωση του θεσµού του Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, παρότι υπήρξε ο µοναδικός υποστηρικτικός θεσµός
µέσα στο σχολείο.

26) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Γερµανο-Ελληνικός
Επιχειρηµατικός Σύνδεσµος, DHW εκφράζει την αντίθεσή του για
τις µεταβολές στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας οι
οποίες θίγουν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση της διασποράς.

15) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία αιτείται χρηµατοδότησης του Λιµενικού
Ταµείου Σκοπέλου για να προβεί στις αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης βλαβών Σκιάθου, Σκοπέλου και Αλοννήσου.

27) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανεξάρτητη ‘Ενωση
Αποστράτων Ενόπλων Δυνάµεων αιτείται την καταψήφιση των
άδικων και αντισυνταγµατικών διατάξεων του πολυνοµοσχεδίου.

16) Η Βουλευτής Έβρου κ. ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την επιτάχυνση των διαδικασιών εκποίησης των άχρηστων οχηµάτων τα οποία βρίσκονται στα
τελωνεία και αποτελούν εστίες µόλυνσης.

28) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο αντιπρόεδρος του ΔΣ ΣΕΔΕ
Ιωαννίνων εκφράζει την αντίθεσή του για την έλλειψη διασφάλισης της ισονοµίας έναντι του συνόλου των ασφαλισµένων του
Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ).

17) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος καταθέτει τις
παρατηρήσεις της επί της διατάξεως του σχεδίου νόµου για την
περικοπή των πολυτεκνικών επιδοµάτων µε τα θεσπιζόµενα όρια
εισοδήµατος.
18) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών αιτείται να ενηµερωθεί
για το εάν υπάρχει απόφαση της Υπουργού Παιδείας για τη χορήγηση επάρκειας µόνο σε συγκεκριµένους φορείς βάσει παγίων
κριτηρίων .
19) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πρωτοβουλία Γονέων
και Κηδεµόνων Δηµοτικού Σχολείου Φρανκφούρτης αιτείται τη
διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του σχολείου Φρανκφούρτης σε βάθος χρόνου.
20) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος καταθέτει τις
παρατηρήσεις της επί του πολυνοµοσχεδίου.
21) Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία «ΕΣΑΜΕΑ» Μέλος του Ευρωπαϊκού
Φόρουµ Ατόµων µε Αναπηρία αιτείται τη λήψη µέτρων και πολιτικών για την προστασία των ατόµων µε αναπηρία, καθώς και τη
διευκόλυνση τους στην εύρεση εργασίας.
22) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας σχετικά µε την αναβολή προγραµµατισµένων επεµβάσεων λόγω έλλειψης των απαραίτητων φαρµάκων
στο Νοσοκοµείο Μυτιλήνης.
23) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οµάδα εκπαιδευτικών
αιτείται την υιοθέτηση προτάσεών της για την επίλυση προβληµάτων που προέκυψαν από τις φετινές πανελλήνιες εισαγωγικές
εξετάσεις.
24) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία ΕλληνοΑµερικανών Εκπαιδευτικών αιτείται την τροποποίηση του άρθρου
17 του σχεδίου νόµου για την «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο
εξωτερικό και άλλες διατάξεις».
25) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Εργαζοµένων σε Ερευνητικά Ιδρύµατα Ιδιωτικού
Δικαίου αιτείται την τροποποίηση του άρθρου 33 του σχεδίου
νόµου για το ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο.

29) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι πρόεδροι των Οµοσπονδιών Διεθνών Μεταφορών, Εθνικών Μεταφορών, Νοµαρχιακών και
Βυτιοφόρων Υγρών Καυσίµων εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για
την κατάργηση της µεταβατικής περιόδου προσαρµογής στο καθεστώς της απελευθέρωσης του επαγγέλµατος.
30) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συµβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος
καταθέτει υπόµνηµα σχετικά µε το ν.4014/2011 «..Ρύθµιση αυθαιρέτων..» και διευκρινίζει ότι ουδεµία βεβαίωση µηχανικού
απαιτείται για τη µεταβίβαση αδόµητου οικοπέδου, γηπέδου ή
αγροτεµαχίου.
31) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία, Πάτρας αιτείται ενηµέρωσης για την έκβαση αιτήµατος δηµιουργίας κέντρου ηµέρας και δύο προστατευµένων διαµερισµάτων
για ψυχικά πάσχοντες.
32) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου
Ελλάδος, Περιφερειακού Τµήµατος Μαγνησίας αιτείται την άρση
του αποκλεισµού των διπλωµατούχων µηχανικών από τις δράσεις στήριξης της επιχειρηµατικότητας.
33) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου
Ελλάδος, Περιφερειακού Τµήµατος Μαγνησίας αιτείται την ένταξη στον ν.4014/11 των αυθαιρέτων εκείνων τα οποία πληρούν
τις προϋποθέσεις των µορφολογικών δεσµεύσεων του διατάγµατος του Πηλίου ύστερα και από τη σύµφωνη γνώµη της ΕΠΑΕ.
34) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία αιτείται να καλυφθούν οι ελλείψεις των
καθηγητών στο Γυµνάσιο και το Λύκειο Τσαγκαράδας.
35) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόµενο υποβάθµισης του αεροδροµίου της Σκιάθου εξαιτίας της
µη αντικατάστασης του µετατεθέντος προσωπικού.
36) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Περιφερειακή Οµοσπονδία ΑΜΕΑ
Βορείου Αιγαίου αιτείται την ίδρυση ΚΕΠΑ στη Χίο.
37) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Περιφερειακή Επιτροπή Κολύµβησης Υδατοσφαίρισης Κρήτης-Ρόδου της Κολυµβητικής
Οµοσπονδίας Ελλάδος αιτείται την εκταµίευση του υπόλοιπου
ποσού της κρατικής επιχορήγησης προκειµένου να λειτουργήσει
κανονικά το κολυµβητήριο.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΘ ’ - 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

38) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Προσωπικού Αεροπορικών Μεταφορών αιτείται την ανάγκη τοποθέτησης ιατρού
στο Διεθνή Αερολιµένα Αθηνών «Ελ.Βενιζέλος» για την κάλυψη
αναγκών των ασφαλισµένων.
39) Ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Υπαλλήλων ΟΕΒ
Κεντρικής-Δυτικής Μακεδονίας δηλώνει την αδυναµία λειτουργίας του οργανισµού, µετά και τα περιοριστικά µέτρα του
ν.4024/2011,περί εφεδρείας και κατάργησης των κενών οργανικών θέσεων.
40) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά στον κίνδυνο να
κλείσει η Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκοµείου Κορίνθου εξαιτίας της έλλειψης ιατρικού προσωπικού.
41) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Αρτοποιών Νοµού Πειραιώς «Η Δήµητρα» εκφράζει την αντίθεσή του στο ενδεχόµενο
να καταργηθεί ο ν.3526/2007 και ζητεί τη στήριξη της πολιτείας
για τη βιωσιµότητα του φούρνου της γειτονιάς και τη διατήρηση
των θέσεων απασχόλησης.
42) Η Βουλευτής Επικρατείας κ. ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι εργαζόµενοι στο Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυµού Παρνασσού αιτούνται την επίλυση
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οικονοµικών και λειτουργικών προβληµάτων του οργανισµού.
43) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Εφέδρων Αξιωµατικών Νοµού Μεσσηνίας εκφράζει την αντίθεσή του στη φηµολογούµενη κατάργηση των Συνδέσµων Εφέδρων Αξιωµατικών
ως νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.
44) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Βαγγέλης Αυγουλάς, τακτικός
εκπρόσωπος στην Ελλάδα της Διεθνούς Οργάνωσης VIEWS για
νέους µε προβλήµατα όρασης, Αντιδήµαρχος Δήµου Ιλίου και
µέλος της Επιτροπής Νεολαίας του Πανελληνίου Συνδέσµου Τυφλών αιτείται την άµεση καταβολή του υπολοίπου ποσού των
προνοιακών επιδοµάτων των ΑΜΕΑ.
45) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Ελευσίνας Νοµού
Αττικής αιτείται να ενταχθεί το έργο για την ανέγερση του 3ου
Δηµοτικού Σχολείου στην περιοχή της Μαγούλας στο ΕΣΠΑ.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 14685/11-04-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Σταϊκούρα Χρήστου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 44563/27-09-22
έγγραφο από τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 17636/08-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Αποστολάτου Βαΐτση (Βάη) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 67062/19-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

09-20011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 17808/09-06-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Γεωργιάδη Σπυρίδωνος -Αδώνιδος, Πλεύρη Αθανασίου
και Παπανδρέου - Παπαδάκη Ουρανίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
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67048/27-09-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβερνήσεως.
Η σηµερινή συνεδρίαση θα αρχίσει µε τις αγορεύσεις των
πέντε κατά προτεραιότητα οµιλητών, που ορίστηκαν από τα κόµµατα. Έχω την τιµή να σας ανακοινώσω ότι το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα έχει υποδείξει τον κ. Χρήστο Πρωτόπαπα, η
Νέα Δηµοκρατία τον κ. Νικόλαο Δένδια, το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας τον κ. Αθανάσιο Παφίλη, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός τον κ. Κωνσταντίνο Αϊβαλιώτη και ο Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς τον κ. Δηµήτριο Παπαδηµούλη.
Η συζήτηση θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 141 του Κανονισµού της Βουλής, σε συνδυασµό και µε ανάλογη εφαρµογή των άρθρων 96 και 97 του Κανονισµού. Υπενθυµίζω, επίσης, τη χθεσινή πρόταση σύµφωνα και µε την κοινοβουλευτική πρακτική που ακολουθείται σε αυτές τις συζητήσεις
και όπως προβλέπει ο Κανονισµός της Βουλής στο άρθρο 65 παράγραφος 5, για την υποβολή καταλόγου οµιλητών από τα κόµµατα, εάν αυτά το επιθυµούν. Οι αγορητές που θα δοθούν από
τα κόµµατα 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 αν το κόµµα τους δεν έχει δώσει κατάλογο, θα
εγγραφούν µε το ηλεκτρονικό σύστηµα από την έναρξη της σηµερινής συνεδριάσεως και έως το τέλος του τρίτου αγορητή, δηλαδή του κ. Αθανασίου Παφίλη.
Στη συνέχεια θα καταρτιστεί ενιαίος κατάλογος Βουλευτών για
να τηρηθεί η κατ’ αναλογίαν της κοινοβουλευτικής δύναµης εκπροσώπηση των κοµµάτων, µε κύκλους οµιλητών στους οποίους
θα εγγράφονται πέντε οµιλητές από το ΠΑΣΟΚ, τέσσερις οµιλητές από τη Νέα Δηµοκρατία και µε εναλλαγή ενός οµιλητή από
τα λοιπά κόµµατα, συµπεριλαµβανοµένων και των ανεξαρτήτων.
Το Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας θα έχει διπλή εκπροσώπηση.
Οι οµιλητές θα λάβουν το λόγο για επτά λεπτά χωρίς δικαίωµα
δευτερολογίας. Τυχόν αλλαγές στη σειρά των 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 ορίζεται από το άρθρο 97 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή η διάρκεια της αγόρευσης του Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ και του Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας 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 θα λαµβάνουν το λόγο για δεκαπέντε λεπτά, όπως
συµφωνήσαµε στη χθεσινή συνεδρίαση.
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 προηγηθούν των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων τους, αλλιώς θα περιοριστούν στα έξι λεπτά της δευτερολογίας και στα τρία λεπτά της τριτολογίας, σύµφωνα µε το
άρθρο 167 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής.
Θα σας παρακαλούσα, αν έχετε θέσει τις κάρτες στις ειδικές
θήκες για την ηλεκτρονική εγγραφή, να τις βγάλετε όλες για να
µην υπάρξει κάποια εµπλοκή στο σύστηµα. Θα σας ανακοινώσω
πότε θα ανοίξει το σύστηµα για να κάνετε την εγγραφή.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Δεν έχετε το λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ζητώ το λόγο επί της διαδικασίας.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Νοµίζω ότι όλα διευκρινίστηκαν µε βάση τη χθεσινή συζήτηση.
Ο Βουλευτής κ. Χρήστος Πρωτόπαπας…
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µισό λεπτό,
θέλω το λόγο επί της διαδικασίας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Δεν υπάρχει αυτή η
διαδικασία. Όλα διευκρινίστηκαν.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, γίνεται προσπάθεια φίµωσης των Ανεξάρτητων Βουλευτών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Δεν έχετε το λόγο, σας
παρακαλώ!
Δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα ούτε…
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Είµαστε κοντά είκοσι Ανεξάρτητοι Βουλευτές. Ο χρόνος συνολικά έτσι όπως κατανέµεται…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Προχωρούµε στη συνεδρίαση.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ:…στους Υπουργούς και στους
Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους δεν επαρκεί...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ο Βουλευτής κ. Χρήστος Πρωτόπαπας έχει το λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, για ποιο λόγο φιµώνετε τους Βουλευτές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Δεν έχετε το λόγο
τώρα, σας παρακαλώ!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ να τηρείται ο
χρόνος.
Ο Βουλευτής κ. Χρήστος Πρωτόπαπας είναι ο πρώτος οµιλητής.
Κύριε Πρωτόπαπα, έχετε το λόγο για επτά λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανείς από εµάς δεν θα περίµενε ότι είκοσι πέντε µήνες µετά τις εκλογές θα συζητούσαµε τις
προγραµµατικές δηλώσεις µιας άλλης κυβέρνησης, µιας κυβέρνησης εθνικής συνεννόησης και συνεργασίας. Και όµως έγινε.
Γιατί έγινε αυτό; Γιατί αποδείχθηκε ότι σε τέτοιες συνθήκες,
σε συνθήκες κρίσης, κανένα κόµµα µόνο του δεν µπορεί να σηκώσει µακροπρόθεσµα το τεράστιο βάρος της µεγαλύτερης κρίσης που έπληξε τη χώρα µας τις τελευταίες δεκαετίες.
Εµείς, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, προσπαθήσαµε µε όλες µας
τις δυνάµεις αυτά τα δύο χρόνια. Στόχος µας ήταν να βγάλουµε
την Ελλάδα από το αδιέξοδο, από τον ορατό κίνδυνο της χρεοκοπίας και να οδηγήσουµε µε ασφάλεια και σταθερότητα στην
ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας και την ανόρθωση της οικονοµίας.
Η συµφωνία της 26ης Οκτωβρίου, που πετύχαµε χάρη στους
κόπους και στις θυσίες του ελληνικού λαού, έδειξε ότι αυτή η
προοπτική είναι ανοικτή, ότι οι δυνατότητες υπάρχουν. Όµως, η
χώρα και η κοινωνία είχαν φτάσει σε οριακό σηµείο µπροστά
στον υπαρκτό κίνδυνο γενίκευσης φαινοµένων βίας και διχασµού. Γιατί; Γιατί τα µέτρα που αναγκαστήκαµε να πάρουµε, µας
έκαναν όλους φτωχότερους, γιατί ο πολίτης ένιωσε ότι όσα θεωρούσε ως δεδοµένα στη ζωή του αµφισβητούνται και δικαιολογηµένα αισθάνθηκε οργή και αγανάκτηση.
Την ίδια ώρα εµφανίστηκαν πολιτικές δυνάµεις που επιχείρησαν να εκµεταλλευτούν την κρίση, που λαΐκιζαν ασύστολα προσδοκώντας να κυβερνήσουν -έστω και περί ποίων;- και άλλες να
µη διστάζουν στο βωµό της ψηφοθηρίας και του κοµµατισµού να
δίνουν άλλοθι στον κιτρινισµό και σ’ εκείνους που επενδύουν
στην επιστροφή στη δραχµή.
Αναµφίβολα, παρά τα θετικά βήµατα που έγιναν στον τοµέα
της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, και εµείς κάναµε λάθη. Υπήρξαν
από την Κυβέρνηση αδυναµίες, συµβιβασµοί και καθυστερήσεις.
Ο πολίτης, την ίδια ώρα που η ύφεση και οι συνέπειές της τον
έπληξαν βίαια, αισθάνθηκε ότι δεν επιβαρύνονται όλοι αναλογικά, ότι δεν αντιµετωπίζονται και οι συντεχνίες του πλούτου που
φοροδιαφεύγουν και αυθαιρετούν.
Όµως, ταυτόχρονα, έγινε σαφές πως η συνέχεια της προσπάθειας στη δύσκολη και ανηφορική τελική ευθεία και η άµεση
ανάγκη προώθησης των µεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών που
έχει ανάγκη ο τόπος, απαιτούν συνεννόηση και συνέργεια από
ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές δυνάµεις. Αυτό δεν είναι
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πρωτόγνωρο. Είναι αυτονόητο σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
Έχει γίνει ήδη στην Πορτογαλία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, χθες
και στην Ιταλία.
Αυτή η συνεννόηση των πολιτικών δυνάµεων, που πιστεύουν
ότι η χώρα πρέπει να πορευθεί µέσα στη Ζώνη του ευρώ, έγινε
προσπάθεια να πραγµατοποιηθεί εδώ και αρκετούς µήνες. Είναι
γνωστές οι προσπάθειες του Γιώργου Παπανδρέου και του
ΠΑΣΟΚ που έγιναν τον Ιούνιο αυτής της χρονιάς, δυστυχώς
χωρίς επιτυχία.
Έπρεπε δυστυχώς να φτάσουµε στο πιο κρίσιµο σηµείο, ίσως
και υπό το βάρος αστόχων αποφάσεων που πήραµε, για να γίνει
αποδεκτή αυτή η αναγκαιότητα, για να συνεννοηθούµε στα βασικά επιτέλους, ώστε αυτή η χώρα να µπορέσει να ηρεµήσει και
ο πολίτης να αισθανθεί ότι υπάρχει ευθύνη στο πολιτικό σύστηµα
που θα δηµιουργήσει συνθήκες ασφάλειας, σταθερότητας και
προοπτικής για τη χώρα.
Η πρωτοβουλία αυτή, αλλά και η γενναία απόφαση του Γιώργου Παπανδρέου να θέσει την έξοδό του από την πρωθυπουργία
στην τράπεζα των συζητήσεων, διευκόλυνε το σχηµατισµό της
Κυβέρνησης συνεργασίας, της Κυβέρνησης που µε θετικό τρόπο
υποδέχθηκαν οι πολίτες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση Λουκά Παπαδήµου, στην οποία συµµετέχουν το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δηµοκρατία και
ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός, παίρνει σήµερα τη σκυτάλη
για να προωθήσει και να ολοκληρώσει το έργο της ανόρθωσης
της χώρας. Είναι µια Κυβέρνηση πολιτικής συνευθύνης µε ουσιαστικό έργο, όπως αυτό καθορίστηκε από το πλαίσιο της συµφωνίας των πολιτικών Αρχηγών ενώπιον του Προέδρου της
Δηµοκρατίας.
Έχει ως στόχο την υλοποίηση της συµφωνίας της 26ης Οκτωβρίου. Θα διαπραγµατευτεί τη νέα δανειακή σύµβαση και θα
εφαρµόσει τη διαδικασία εθελοντικής ανταλλαγής των οµολόγων. Ταυτόχρονα –και πρέπει να το ξεκαθαρίσουµε από την
αρχή- έχει ως στόχο να εφαρµόσει και τις πολιτικές που απορρέουν από τη συµφωνία, να εφαρµόσει τα µέτρα του πολυνοµοσχεδίου που ψηφίσαµε µόνο µε την ψήφο των Βουλευτών του
ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβρη, να φέρει και να ψηφίσει τον προϋπολογισµό του 2012 και να προωθήσει αποφασιστικά όλες τις µεγάλες
διαρθρωτικές αλλαγές για να προχωρήσει µπροστά ο τόπος, για
να ξαναγυρίσουµε στην ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας.
Αντιλαµβανόµαστε αυτήν την Κυβέρνηση ως µία συγκυβέρνηση µε συγκεκριµένο στόχο και πλαίσιο, που θα διασφαλίσει τη
χώρα και θα βοηθήσει τον πολίτη να αισθανθεί, µέσα στη Ζώνη
του ευρώ, ότι υπάρχει και πάλι ελπίδα και προοπτική.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σαφές ότι στηρίζουµε και
µε την ψήφο µας αλλά και ότι θα στηρίξουµε και στην πράξη µε
τη δουλειά µας, την Κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήµου. Εµείς
αναλαµβάνουµε, όπως πράξαµε καθαρά και αυτά τα δύο χρόνια,
τις ευθύνες µας ενώπιον του ελληνικού λαού.
Σ’ αυτήν την κρίσιµη και οριακή στιγµή το κοµµατικό συµφέρον
και οι σκοπιµότητες, όποιες και αν είναι, πρέπει να υποχωρούν
στη θέση του εθνικού συµφέροντος, ώστε να διασφαλιστεί το
µέλλον του Έλληνα πολίτη και κυρίως των ανθρώπων που δοκιµάζονται σήµερα.
Το πολιτικό µας σύστηµα, που έχει πληγεί από την κρίση, δεν
περνά τις καλύτερες µέρες του. Κάθε άλλο. Έχει όµως ίσως µια
τελευταία, µε τη σηµερινή µορφή του, ευκαιρία: Να αποδείξει ότι
συλλαµβάνει τα πονήµατα των καιρών, να αποδείξει ότι είναι χρήσιµο στην ελληνική κοινωνία, ότι δεν είναι «αυτιστικό», ότι τα κόµµατα δεν είναι στο περιθώριο. Κι αυτό σηµαίνει ότι µέσα σ’ αυτό
το περιορισµένο χρονικό διάστηµα θα πρέπει να διασφαλίσουµε
την παραµονή της Ελλάδας στη Ζώνη του ευρώ, να θέσουµε τις
βάσεις ώστε οι θυσίες να συνοδεύονται και από βάρη σ’ εκείνους
που έχουν τις δυνατότητες και το αίσθηµα δικαιοσύνης να αποκατασταθεί, ώστε οι αλλαγές να προχωρήσουν και να αποτελέσουν τη βάση για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας και η Ελλάδα να
προχωρήσει στο δρόµο της ανταγωνιστικότητας, του δηµιουργικού ανταγωνισµού, της ποιότητας, της καινοτοµίας, χωρίς ρουσφέτι, διαπλοκή και πελατειακές σχέσεις.
Γι’ αυτό δίνουµε απολύτως συνειδητά και µε αίσθηµα ευθύνης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

την ψήφο µας σ’ αυτήν την Κυβέρνηση και θα στηρίξουµε ολόπλευρα το έργο της το επόµενο διάστηµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστούµε τον κ.
Πρωτόπαπα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ανακοινώσω στο
Σώµα ότι δύο συνάδελφοι Βουλευτές, η κ. Αικατερίνη Περλεπέ Σηφουνάκη και ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος ζητούν άδεια ολιγοήµερης απουσίας τους στο εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Η Βουλή ενέκρινε τις
ζητηθείσες άδειες.
Επίσης, κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο
Σώµα ότι παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας από τα άνω δυτικά
θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, τριάντα εννέα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικόλαος Δένδιας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεµελιώδες κριτήριο αποτελεσµατικότητας των πολιτικών ηγεσιών και
των κοµµάτων είναι η ετοιµότητά τους σε κρίσιµες περιστάσεις
να υπερβούν τις µικροκοµµατικές σκοπιµότητες και τις αταβιστικές περιχαρακώσεις και να ανταποκριθούν στις ανάγκες και στις
προσδοκίες της κοινωνίας.
Στην κορύφωση της κρίσης που η απελθούσα κυβέρνηση προκάλεσε, ο Αντώνης Σαµαράς κι η Νέα Δηµοκρατία έπραξαν αυτό
που οι περιστάσεις απαιτούσαν: επέβαλαν το σχηµατισµό µιας
µεταβατικής Κυβέρνησης ειδικού σκοπού, µε αντικείµενο την
απεµπλοκή της έκτης δόσης της τρέχουσας δανειακής σύµβασης, την προώθηση της νέας δανειακής σύµβασης και ακολούθως τη διενέργεια εθνικών εκλογών µέσα σε εκατό µέρες.
Η συµφωνία αυτή δεν έχει το χαρακτήρα συγκυβέρνησης. Συνιστά συµβολή σε µια αναγκαία προσπάθεια αποτροπής της παντελούς κατάρρευσης της χώρας εξαιτίας των τραγικών επιλογών
της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, µιας κυβέρνησης που επί δύο έτη επετύγχανε ό,τι στο τέλος επεδίωκε να αποφύγει: από την προσφυγή της χώρας στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο έως το
«κούρεµα» του χρέους και τη διακινδύνευση ακόµη και της συµµετοχής µας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Το τυχοδιωκτικό δηµοψήφισµα είχε αυτά τα
γνωστά θλιβερά αποτελέσµατα.
Με την παρουσία και την ψήφο µας δεν εγκρίνουµε και δεν
αµνηστεύουµε τις επιλογές της απελθούσας κυβέρνησης. Το
ΠΑΣΟΚ φέρει µόνο του ακέραιη την ευθύνη έναντι της κοινωνίας
και της Ιστορίας. «Βάζουµε όµως πλάτη», για να µη βουλιάξει το
πλοίο. Δεν γινόµαστε συνυπεύθυνοι ούτε για την πορεία που χαράχθηκε µέχρι τώρα ούτε για τη δεινή θέση που βρεθήκαµε. Έγκαιρα, ευθύς εξαρχής, είχαµε ειδοποιήσει και τον παραιτηθέντα
«πλοίαρχο» και τους εταίρους µας για τις εσφαλµένες συντεταγµένες που ακολουθούσε το σκάφος. Μας είχε λεχθεί τότε από
τον απελθόντα Πρωθυπουργό ότι αυτή η πολιτική είναι η ορθή
πολιτική κι ότι αυτήν την πολιτική απαιτούσαν οι εταίροι µας. Είπαµε καθαρά και τότε ότι η πολιτική της χώρας δεν µπορεί να
είναι µία Erfrilloungs politik, µια πολιτική εκπλήρωσης εξωγενών
επιταγών, των οποίων θα αποδειχθεί το αδιέξοδο διά της εφαρµογής, ως µόνη µέθοδος για να δείξουµε στους εταίρους µας το
λάθος. Γιατί το µείγµα ήταν λάθος και ο ελληνικός λαός υπέστη
το λάθος.
Η φοροεισπρακτική επιδροµή και η περικοπή ως και 40% του
εισοδήµατος της ελληνικής οικογένειας δεν ήταν η αυτονόητη
και µόνη επιλογή και διέξοδος. Την επέλεξε η προηγούµενη κυβέρνηση αντί µιας πολιτικής αποκρατικοποιήσεων και περιορισµού του δηµόσιου τοµέα, µε σαφή σκοπό να διασώσει τις
προνοµίες του κοµµατικού κράτους και του κρατικοδίαιτου συ-
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στήµατος που η ίδια είχε εκθρέψει επί δεκαετίες. Η επιλογή αυτή
όχι µόνο δεν θεράπευσε αλλά και παρώξυνε το δηµοσιονοµικό
πρόβληµα της χώρας. Επέτεινε το δράµα της πραγµατικής οικονοµίας και τελικά ακύρωσε στην πράξη τις βαρύτατες θυσίες των
Ελλήνων πολιτών.
Το 2010, παρά τα µέτρα που υποτίθεται ότι θα καθιστούσαν
τη χώρα πιο ανταγωνιστική και ελκυστική σε επενδύσεις, η Ελλάδα έχασε δεκαεννέα θέσεις στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας. Μεταξύ πρώτου επταµήνου του 2009 και του
αντιστοίχου διαστήµατος του 2011 οι άµεσες ξένες επενδύσεις
στη χώρα είχαν πτώση κατά 65%. Οι θυσίες των Ελλήνων πολιτών όχι µόνο δεν αξιοποιήθηκαν, αλλά έπεσαν στο γκρεµό.
Όµως, όσο αληθές είναι ότι η Νέα Δηµοκρατία είχε προειδοποιήσει ότι η επιλεγείσα πολιτική θα οδηγούσε σε ύφεση την
πραγµατική οικονοµία και κατ’ ακολουθίαν σε διεύρυνση αντί για
µείωση το έλλειµµα και το χρέος, εξίσου αληθές είναι ότι η χώρα
δεν µπορεί εν µία νυκτί να αντιστρέψει πορεία. Οφείλει πρώτα
να διασφαλίσει στοιχειώδη δηµοσιονοµική και πολιτική οµαλότητα, να αποκαταστήσει τη διαταραχθείσα σχέση εµπιστοσύνης
µε τους εταίρους µας, να αποκαταστήσει τις σχέσεις όχι µόνο µε
τις ηγεσίες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και µε
τους πολίτες αυτών των χωρών, που το υστέρηµά τους κρατά τη
χώρα στη ζωή και που σήµερα αντιµετωπίζουν τους Έλληνες µε
βαθύτατη καχυποψία. Αυτό συνιστά αποστολή της Κυβέρνησης
που ζητά ψήφο εµπιστοσύνης από τη Βουλή των Ελλήνων.
Αξίζει, για το λόγο αυτό, της ευρύτατης δυνατής στήριξης και
από τη Βουλή, αλλά και από την κοινωνία εκτός της Βουλής. Γιατί
η Κυβέρνηση Παπαδήµου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλά
και κάθε κυβέρνηση, δεν µπορεί να λειτουργεί εκτός κοινωνίας,
πόσω µάλλον δεν µπορεί να λειτουργεί σε αντίθεση µε την κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία, για να στηρίξει ολόψυχα το εγχείρηµα της µεταβατικής Κυβέρνησης, πρέπει να αποκτήσει και
αυτή το θάρρος να αντικρύσει µε ειλικρίνεια τις παθογένειες που
χαρακτηρίζουν την ύπαρξη και τη λειτουργία της. Πρέπει η ίδια
η κοινωνία να αποφασίσει τι πρέπει να διορθωθεί, τι πρέπει να
διασωθεί, τι διασφαλίζει το µέλλον του τόπου και του λαού.
Πρέπει να αποφανθεί η ίδια η κοινωνία αν θέλει να διατηρηθούν οι παράµετροι που αποτέλεσαν τις σταθερές της εθνικής
πορείας από το 1944 µέχρι σήµερα. Πρέπει η ίδια η κοινωνία να
αποφασίσει αν τα λεγόµενα από την πέραν της λογικής Αριστερά
αποτελούν υπαρκτή και ρεαλιστική επιλογή ή αναχωρητισµό από
την πραγµατικότητα. Και πρέπει να αποφασίσει η κοινωνία, διότι
η πολιτική µιας κυρίαρχης χώρας δεν µπορεί να υπαγορεύεται.
Πρέπει δηµοκρατικά να αποφασίζεται από τους Έλληνες πολίτες. Τα «Diktaten von Brussel», όπως παλιότερα τα «Diktaten von
Versailles» της Δηµοκρατίας της Βαϊµάρης, δεν συνιστούν πολιτική. Πρέπει να αντικατασταθούν από την ελεύθερη επιλογή της
ελληνικής κοινωνίας να κάνει ό,τι χρειάζεται, ό,τι απαιτείται για
να διατηρήσει το µέγα κεκτηµένο: την ισότιµη συµµετοχή στην
ευρωπαϊκή οικογένεια, τη µέγιστη παρακαταθήκη της Νέας Δηµοκρατίας και του Κωνσταντίνου Καραµανλή στο Έθνος και την
πατρίδα. Γιατί η είσοδος στην ΕΟΚ το 1980 και η υιοθέτηση του
ευρώ δεν συνιστούν Συνθήκες της Φερράρας για τον ελληνισµό.
Αποτελούν «άγκυρες» προσήλωσης στη µόνη ρεαλιστική πολιτική όχι µόνο οικονοµικής,αλλά και εθνικής επιβίωσης. Σας παρακαλώ, κοιτάξτε γύρω µας το διεθνές περιβάλλον. Αντιληφθείτε
τι συµβαίνει. Φανταστείτε τη χώρα µας εκτός ευρώ κι εκτός Ευρώπης.
Πρέπει, λοιπόν, να περιβάλλουµε την νέα Κυβέρνηση µε την
ευρύτερη δυνατή στήριξη, µε ευρύτερη εµπιστοσύνη και µε
σαφή εντολή να διεκπεραιώσει όσα ο σκοπός της επιβάλλει,
αλλά να οδηγήσει και σύντοµα τη χώρα σε εκλογές.
Χρειάζεται στο βάθος του χρόνου µία νέα κυβέρνηση, την κυβέρνηση Σαµαρά, που έχοντας ξεπεράσει τον κίνδυνο τιµαριοποίησης του πολιτικού τοπίου θα εκπληρώσει µέσα στο πλαίσιο
της Ευρώπης το αίτηµα της ελληνικής κοινωνίας για ανάπτυξη,
για δικαιοσύνη και για αποτελεσµατικότητα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµα-
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τος Ελλάδας κ. Αθανάσιος Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Οι προγραµµατικές δηλώσεις του
Πρωθυπουργού της νέας κοινής Κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ –Νέας Δηµοκρατίας- ΛΑΟΣ, που έχει τη στήριξη και του κόµµατος της κ.
Μπακογιάννη, ήταν σαφέστατες, ξεκάθαρες και δεν επιτρέπουν
καµµία αυταπάτη για το λαό µας. Πρόκειται για Κυβέρνηση εχθρική για το λαό. Πρόκειται για Κυβέρνηση ως αποτέλεσµα συγκρότησης ενός µαύρου κυριολεκτικά µετώπου για τους
εργαζόµενους, για Κυβέρνηση των αστικών κοµµάτων του κεφαλαίου, που έχει σαν στόχο όχι να σώσει το λαό αλλά να τον υποτάξει, να τον οδηγήσει σε νέο σφαγείο µε τη δανειακή σύµβαση
και τα µνηµόνια χρεοκοπίας. Οι µάσκες κυριολεκτικά έπεσαν. Και
εξαλείφθηκαν τα όποια προσχήµατα χρησιµοποιήθηκαν.
Ο φόβος σας, ο φόβος των δυνάµεων που υπηρετούν το βάρβαρο καπιταλιστικό σύστηµα απέναντι στο λαό, που το αµφισβητεί, το αντιπαλεύει, χειραφετείται, οργανώνεται και συνειδητοποιεί ότι πρέπει να το ανατρέψει, αυτός ο φόβος οδήγησε σε
αυτήν τη σύµπραξη, στην οποία συµµετέχουν και ιδεολογικοί
απόγονοι του δικτάτορα Μεταξά. Οι µάσκες έπεσαν κυριολεκτικά. Σοσιαλδηµοκράτες, φιλελεύθεροι σε ανοιχτή συµµαχία µε
το ακροδεξιό τµήµα, για να διασώσουν διά πυρός και σιδήρου µε το µαστίγιο, γιατί το καρότο τελείωσε πλέον, δεν έχετε να
προσφέρετε- το αστικό σύστηµα, οδηγώντας την εργατική τάξη
και τα λαϊκά στρώµατα κυριολεκτικά στην κόλαση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριοι συνάδελφοι,
ησυχία σας παρακαλώ!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν πειράζει. Δεν µε ενδιαφέρει,
κυρία Πρόεδρε. Δεν έχει νόηµα. Στο λαό απευθυνόµαστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Δεν µπορούµε να συνεχίσουµε έτσι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μπροστά σε αυτήν τη µαύρη συµµαχία είναι άµεση και επιτακτική ανάγκη τώρα ο λαός να συγκροτήσει το λαϊκό µέτωπο των εργατριών και εργατών, των
εργαζοµένων του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, των αυτοαπασχολούµενων, των φτωχών αγροτών, της νεολαίας και των γυναικών των λαϊκών στρωµάτων και να δυσκολέψουν την Κυβέρνηση. Να την ανατρέψουν µε τους αγώνες όσο πιο γρήγορα γίνεται, πριν παρθούν νέες, τετελεσµένες αποφάσεις. Να επιβάλουν εκλογές, αλλάζοντας το συσχετισµό των δυνάµεων, να
εγκαταλείψουν µαζικά τα κόµµατα που αποκαλύπτονται πια
µπροστά στα µάτια τους, τα κόµµατα αυτής της µαύρης συµµαχίας, να συσπειρωθούν στο ΚΚΕ, να δηµιουργήσουν προϋποθέσεις για πιο ισχυρή λαϊκή αντεπίθεση. Ούτε ώρα χαµένη. Ας
θυµηθούν τι τους είπαµε πριν από δύο χρόνια, όταν ανέλαβε την
Κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ.
Ο νέος Πρωθυπουργός και τα κόµµατα που τον στηρίζουν ξεκαθάρισαν τι θα κάνουν. Ειπώθηκαν και από τον κ. Πρωτόπαπα
άµεσα και έµµεσα και από τον κ. Δένδια: θα εφαρµόσουν όλα τα
βάρβαρα µέτρα που έχουν παρθεί από την κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, το µνηµόνιο και το µεσοπρόθεσµο και θα πάρουν και νέα
µέτρα, µε στόχο «την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας» -λένε- «και τη διάσωση της χώρας». Δηλαδή, τη διάσωση
των κερδών του κεφαλαίου.
Ο κ. Παπαδήµος ήταν αποκαλυπτικός, σηµειώνοντας πως «έχει
επιτελεστεί» –λέει- «στη χώρα µεγάλη πρόοδος αυτά τα δύο χρόνια». Πρόοδος η δυστυχία του λαού; Ένα εκατοµµύριο άνεργοι.
Και αυτό το βαφτίζει πρόοδο. Μείωση µισθών, συντάξεις πείνας,
άγρια φορολογία, λουκέτο στα µαγαζιά, σχολεία χωρίς βιβλία το
2011, υποσιτισµός. Ο κόσµος σκέφτεται να βάλει πετρέλαιο και
παγώνει. Και αυτό το θεωρεί ο Πρωθυπουργός σας πρόοδο για
την ελληνική κοινωνία. Να, λοιπόν: η εξαθλίωση και η φτώχεια
βαφτίζονται «πρόοδος». Καµµία αυταπάτη, λοιπόν, για το τι ρόλο
έχει να παίξει η νέα Κυβέρνηση. Σηµείωσε, µάλιστα, προκλητικά
–κυνικά, θα έλεγα- πως εκτός των άλλων, βελτιώθηκε η ανταγωνιστικότητα γιατί µειώθηκε το κόστος της εργασίας.
Σύγχρονους δούλους θέλετε σε καθεστώς γαλέρας µε 200 και
300 ευρώ. Και αυτό το θεωρείτε επιτυχία γιατί αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου. Αυτό εννοεί: τη δικτατορία του κεφαλαίου εννοεί το µέτωπο που συγκροτεί και στηρίζει αυτήν την
Κυβέρνηση, όταν λέει για τη σωτηρία της χώρας, τη σωτηρία της
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Ελλάδας. Ποιας Ελλάδας, αλήθεια; Δύο Ελλάδες υπάρχουν, δεν
είναι µία: εκείνοι που παράγουν τον πλούτο και εκείνοι που τους
τον κλέβουν. Εσείς φτιάξατε αυτήν την Κυβέρνηση, για να διασφαλίσετε και σε συνθήκες κρίσης τα συµφέροντα αυτών που
καταληστεύουν και το 2011 στέλνουν στα τάρταρα πενήντα και
εκατό χρόνια πίσω τον ελληνικό λαό και τους εργαζόµενους. Θέλετε τώρα να τους φορτώσετε τα βάρη της κρίσης. Πάτε να τους
ενοχοποιήσετε για ό, τι κέρδισαν µε ιδρώτα και αίµα µετά το Β’
Παγκόσµιο Πόλεµο ή µετά το 1974. Τους κατηγορείτε ότι είναι
ένοχοι για την κρίση. Και δεν κατηγορείτε εκείνους που έχουν εισπράξει όλα αυτά τα χρόνια αµύθητα ποσά από το µόχθο και τον
ιδρώτα των εργαζοµένων. Αυτούς θέλετε να διασφαλίσετε. Να
χάσουν όσο το δυνατόν λιγότερο και να µπουν πάλι στην περίοδο
ανάκαµψης, που θα είναι µικρή, για να ξαναβγάλουν κέρδη.
Όµως, ο ελληνικός λαός πρέπει να γνωρίζει πως ούτε το χρέος
ούτε τα ελλείµµατα ούτε πιθανή, ανεξέλεγκτη χρεοκοπία µπορούν να αντιµετωπιστούν από αυτήν την Κυβέρνηση. Η αποφυγή
της χρεοκοπίας δεν είναι θέµα µείγµατος. Ούτε θα την πετύχετε
τρία, τέσσερα κόµµατα µαζί ούτε είναι θέµα κεντροδεξιάς ή κεντροαριστερής διαχείρισης. Η κρίση είναι κρίση του ίδιου του καπιταλιστικού συστήµατος. Είναι βαθιά. Είναι αναπόφευκτη η
χρεοκοπία. Δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί. Γι’ αυτό λέµε ότι ο καπιταλισµός έχει εξαντλήσει τα όριά του.
Ο νέος Πρωθυπουργός και τα κόµµατα που τον στηρίζουν
απειλούν και εκβιάζουν το λαό ότι θα µας διώξουν από την Ευρωζώνη. Μα, καλά, δεν είναι ειρωνεία να µιλάτε σήµερα για Ευρωζώνη, όταν ήδη έχουν αρχίσει οι διεργασίες µέσα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση για δύο Ζώνες του ευρώ; Όταν ήδη έχει τεθεί
επί τάπητος και από τη Μέρκελ και από το Σαρκοζί η αναθεώρηση της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν τρίζουν τα
θεµέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φαίνεται ότι θα καταλήξει
εις τα εξ ων συνετέθη;
Πριν απ’ όλα, όµως, πρέπει να απολογηθείτε στον ελληνικό
λαό. Είστε υπόλογοι και πρέπει να καταδικαστείτε. Ο λαός έχει
πείρα τώρα. Όλα τα κόµµατα του ευρωµονόδροµου του τάξατε
χρυσά κουτάλια και παράδεισους. Και ήρθε η ώρα πλέον να εισπράξει κόλαση, σεληνιακό τοπίο, οδήγηµα πενήντα και εκατό
χρόνια πίσω. Πρέπει, λοιπόν, να απολογηθείτε και να καταδικαστείτε από τον ελληνικό λαό για τις ψεύτικες υποσχέσεις που δώσατε όλα αυτά τα χρόνια. Ο ελληνικός λαός µπορεί να κρίνει
ποιος του είπε αλήθεια και ποιος του είπε ψέµατα. Η πραγµατικότητα που διαµορφώνεται σήµερα επιβεβαιώνει τις θέσεις του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας για το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και είναι προκλητικό και προσβολή απέναντι στο λαό να µιλάτε
για τους εταίρους, να τους ευχαριστείτε και να δείχνετε ευγνωµοσύνη που µας δανείζουν και µας δίνουν δόσεις. Τζάµπα τα δίνουν όλα αυτά; Τρεις και τέσσερις φορές παραπάνω θα τα
πληρώσουµε. Και τα κέρδη τους πλήρωσε ο λαός και τις ζηµιές
τους θα πληρώσει και θα ξαναπληρώσει και τα νέα κέρδη τους.
Και µιλάτε για εταίρους. Εταίρους τίνος; Αυτών που ρουφάνε το
αίµα των εργαζοµένων και της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Και τους λέτε ότι πρέπει να είµαστε συνεπείς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Σε αυτές τις απειλές εµείς ένα πράγµα έχουµε να πούµε στο
λαό: ψηλά το κεφάλι. Δεν τους χρειαζόµαστε: ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε τα µονοπώλια ούτε το σύστηµά τους πλέον,
που δείχνει το αποκρουστικό του πρόσωπο. Έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, µε λαϊκή εξουσία. Έξω από το ευρώ. Να πάρει
ο κόσµος τον πλούτο στα χέρια του. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
Έτσι κι αλλιώς –για να µην καταχραστώ το χρόνο- το πολιτικό
θέµα που έχει θέσει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, το θέµα
δηλαδή της εξουσίας, το δίληµµα «µε τα µονοπώλια ή µε το λαό»,
είναι άµεσο. Και σε αυτό το δίληµµα ο λαός πρέπει να δώσει µια
απάντηση: ή αυτοί ή εµείς.
Εµείς θα πολεµήσουµε µέχρι το τέλος στον πόλεµο που εξαπολύουν τα κόµµατα που υπηρετούν το βάρβαρο καπιταλιστικό
σύστηµα. Έχουµε εµπιστοσύνη στο λαό και τον καλούµε να δροµολογήσει την πάλη για να πάρει την ίδια την εξουσία, ανατρέ-
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ποντας συσχετισµούς. Και θα έρθουν και άλλες χώρες. Θα ακολουθήσουν και άλλοι λαοί. Το ποτάµι δεν γυρίζει πίσω όσο κι αν
προσπαθείτε να το φράξετε.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής του ΛΑΟΣ κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Χαίροµαι που βλέπω στην Αίθουσα τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως. Η τελευταία συνάντησή µας ήταν το 1989, όταν εγώ
ήµουν φοιτητής και εκείνος καθηγητής στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Σήµερα χαίροµαι που τον βλέπω εδώ ως Πρωθυπουργό της Ελλάδας.
Αισιοδοξία των πολιτών αποτυπώνουν όλες οι µετρήσεις που
έγιναν ως τώρα. Επί δύο χρόνια ζήσαµε το κινέζικο µαρτύριο της
σταγόνας. Κάθε µέρα, κάθε ώρα έφερνε κάτι όλο και πιο
«µαύρο», και πιο δυσάρεστο. Ασυναρτησίες, αλληλοσυγκρουόµενες πολιτικές, λεκτικοί προπηλακισµοί από το εξωτερικό, ανούσιες αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό είχαν φέρει έναν ολόκληρο
λαό σε απόγνωση. Προκειµένου να δούµε τι µπορεί να κάνει η
σηµερινή Κυβέρνηση, πρέπει να δούµε από πού ξεκινάει και τι
παραλαµβάνει.
Με το που ήλθε στην εξουσία το ΠΑΣΟΚ πριν από είκοσι πέντε
µήνες, ανακοίνωσε ότι θα έδινε άλλο ένα δισεκατοµµύριο για την
παιδεία –το θυµόµαστε όλοι- καθώς και το επίδοµα κοινωνικής
αλληλεγγύης 800 ευρώ. Τότε µας έλεγε «λεφτά υπάρχουν», µετά
από λίγο ακούσαµε ότι «δεν υπάρχει σάλιο». Ήταν δε τέτοια η
πρεµούρα να µοιραστούν χρήµατα ώστε ακόµα και σκηνίτες, λαθροµετανάστες που έµεναν στη νέα εθνική οδό Αθηνών-Πατρών
αριθµός µηδέν ή ο κ. Αλί Κουτίν που έµενε στο Καταράχι, επίσης
αριθµός µηδέν –Υπουργείο Οικονοµικών- «τσέπωσαν» τα πρώτα
400 ευρώ του επιδόµατος που έδινε το πτωχευµένο ελληνικό
κράτος. Θα καταθέσω στα Πρακτικά το αποδεικτικό ενός από
τους σκηνίτες σηµειώνοντας ότι ο όρος δεν είναι δικός µου. Είναι
όρος του Υπουργείου Οικονοµικών. Τετρακόσια ευρώ λοιπόν ο
κ. Αλί Κουτίν από το Καταράχι αριθµός µηδέν.
Μετά ακολούθησαν η διαρροή της απίστευτης µπαρούφας ότι
θα φορολογηθούν οι καταθέσεις, τα µπρος-πίσω µε τα τέλη κυκλοφορίας, τα µπρος-πίσω µε τους ηµιυπαίθριους και τα αυθαίρετα, η πρόταση νόµου για το «φακέλωµα» µε τη διαβόητη κάρτα
του πολίτη, το άλλο ασύλληπτο νοµοσχέδιο περί εχθροπάθειας.
Θυµάστε το νοµοσχέδιο που ήλθε στη Βουλή περί εχθροπάθειας;
Μιλούσε για εξωτερίκευση αισθηµάτων αντιπαλότητας και
όποιος –λέει- εξωτερίκευε τέτοια συναισθήµατα, ήταν εχθροπαθής. Ευτυχώς και αυτό µπήκε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.
Μετά δόθηκε το δικαίωµα ψήφου στους λαθροµετανάστες στις
δηµοτικές εκλογές, αλλά γι’ αυτό το ΠΑΣΟΚ δεν δέχθηκε δηµοψήφισµα παρ’ ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός µάζεψε εξακόσιες είκοσι χιλιάδες υπογραφές.
Εν των µεταξύ «δεν κουνιόταν φύλλο» για τα 15 δισεκατοµµύρια του ΕΣΠΑ που µας περίµεναν στις Βρυξέλλες και εξακολουθούν να µας περιµένουν, ενώ δανειζόµαστε µε 6,2%.
Είναι θετικό το ότι ο Πρωθυπουργός στις προγραµµατικές δηλώσεις αναφέρθηκε στην επιτάχυνση της απορρόφησης πόρων
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλα αυτά ενώ οι άνεργοι τα δύο
αυτά χρόνια έφτασαν στις εννιακόσιες χιλιάδες και ενώ µπήκαν
εκατόν πενήντα χιλιάδες λουκέτα σ’ ένα µόνο χρόνο. Επειδή δεν
έµεινε ούτε δείγµα από παραγωγική µονάδα όλα αυτά τα χρόνια
µε τα δύο παλιά κόµµατα, την πληρώνουν πλέον τα µικροµάγαζα
και οι βιοτεχνίες. Αυτά τα τριάντα χρόνια έκλεισε η «ΠΕΙΡΑΪΚΗ
ΠΑΤΡΑΪΚΗ», έκλεισαν η «ISOLA», η «ΕSKIMO», η «ΝΙSSAN» στο
Βόλο, σταµάτησε να παράγει η «ΒΙΑΜΑΞ», σταµάτησε ο Σαρακάκης, έκλεισαν η «PIRELLI» και ο Λαδόπουλος στην Πάτρα,
κύριε Χρυσανθακόπουλε, Βουλευτή Αχαΐας, διέκοψαν την παραγωγή τους η «IDEAL STANDARD» και η «ΝΑΜCΟ» που έφτιαχνε
τα αυτοκίνητα «Pony» στη Μακεδονία, κύριε Πολατίδη, η «NISSAN» στο Βόλο, κύριε Μαρκάκη, Βουλευτή Μαγνησίας, έφυγε η
«GOOD YEAR» από τη Θεσσαλονίκη και ένα σωρό άλλες µεγάλες
επιχειρήσεις «έσβησαν».
Το µοντέλο ανάπτυξης λοιπόν, τα τελευταία τριάντα χρόνια
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ήταν µεταπρατικό, δεν υπήρχε καµµία σοβαρή επένδυση, ρήµαξε
η βιοµηχανία, ρήµαξε και η γεωργία, άνθισαν όµως οι καφετέριες, τα σκυλάδικα και τα ξενυχτάδικα αλλά τώρα πλέον ούτε
αυτά ανθούν και µας κάνει πλάκα και από πάνω ο Αλβανός
Υπουργός Οικονοµικών που ζητά Έλληνες εργάτες στην Αλβανία
γιατί εκεί –λέει- έχει δουλειές.
Ακούσαµε όσα ακούσαµε για τις αποκρατικοποιήσεις. Από τα
5 δισεκατοµµύρια πήγαµε στα 4 και τώρα όλοι καταλαβαίνουν
ότι δεν µπορούν να πιαστούν αυτά τα έσοδα γιατί τελειώνει ο
χρόνος. Εν τω µεταξύ οι βασικοί µισθοί έφτασαν στα 550 ευρώ
και οι συντάξεις περικόπτονται.
Η σηµερινή Κυβέρνηση, λοιπόν, παραλαµβάνει ένα κράτος στο
οποίο δεν υπάρχει συµπαράσταση ούτε στον τρίτεκνο ή στον πολύτεκνο. Θα καταθέσω το σπαρακτικό e-mail ενός καθηγητή Πληροφορικής, του κ. Θωµόπουλου, ο οποίος µιλάει για την εξόντωση των τριτέκνων και τη µείωση του αφορολογήτου και των αποδοχών του. Η Κυβέρνηση, λοιπόν, έχει µπροστά της και το
«τέρας» της αναποτελεσµατικότητας, αλλά και το «τέρας» τον
κρατικών σπαταλών το οποίο διόλου δεν µειώθηκε όλα αυτά τα
χρόνια. Φόροι έµπαιναν αλλά οι σπατάλες του κράτους έµεναν
στη θέση τους.
Τι να πρωτοαναφέρει κανείς; Τι «κληρονόµησε» αυτή η Κυβέρνηση; Τον οργανισµό αποξήρανσης της Κωπαΐδας ο οποίος εξακολουθεί να λειτουργεί, ένα κρατικό µουσείο σύγχρονης τέχνης
µε 4.000.000 το χρόνο λειτουργικές δαπάνες -θα καταθέσω την
απάντηση στην ερώτησή µου στη Βουλή - τα ολυµπιακά ακίνητα,
άλλος ένας οργανισµός µε 30.000.000 λειτουργικές δαπάνες σε
δύο µόλις χρόνια -θα το καταθέσω και αυτό- το λαογραφικό µουσείο που µέσα στη φτώχεια που τραβάµε αυτά τα χρόνια είχε αύξηση λειτουργικών δαπανών 200.000 ευρώ από πέρυσι µέχρι
φέτος. Μέσα στη φτώχεια µας δώσαµε στις χώρες της Καραϊβικής και του Ειρηνικού µέσα σε δύο χρόνια 93.000.000 ευρώ,
εµείς, η φτωχή Ελλάδα.
Για να αναφέρω άλλο ένα παράδειγµα, η χώρα αυτή στην
οποία έπρεπε να έχει υπάρξει συγχώνευση οργανισµών, έχει δύο
οργανισµούς για το Μουσείο της Ακρόπολης, έναν οργανισµό
που λέγεται «Μουσείο Ακρόπολης» µε λειτουργικές δαπάνες –
κρατηθείτε- σχεδόν 3.000.000 ευρώ και τον οργανισµό ανέγερσης νέου µουσείου της Ακρόπολης για µουσείο που έχει ήδη
ανεγερθεί. Άλλες 228.000 για τον οργανισµό ανέγερσης νέου
µουσείου της Ακρόπολης. Αυτός ο οργανισµός ανέγερσης προσέλαβε πέρυσι τρεις κοινοτικούς υπαλλήλους, ενώ έχουµε χιλιάδες Έλληνες άνεργους. Θα το καταθέσω στα Πρακτικά.
Ένα σωρό τρελά και παλαβά συµβαίνουν σ’ αυτό το κράτος
και είναι παρήγορο ότι στις δεσµεύσεις της σηµερινής Κυβέρνησης είναι και η µείωση του κόστους του κράτους. Είναι παρήγορο
το ότι στηρίζεται από τρία υπεύθυνα κόµµατα και είναι πραγµατικά κρίµα που η Αριστερά στα δύσκολα «την έκανε µε ελαφρά
πηδηµατάκια». Είναι παρήγορο που επικεφαλής της νέας Κυβέρνησης είναι ένας σοβαρός άνθρωπος µε κύρος στο εξωτερικό.
Το νέο Πρωθυπουργό, τον κ. Παπαδήµο, τον είχε προτείνει πριν
από τρία χρόνια, στις 20 Φεβρουαρίου του 2009, απ’ αυτό εδώ
το Βήµα ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ κ. Καρατζαφέρης.
Τι κερδίσαµε άραγε που έµειναν άλλους οκτώ µήνες ο κ. Καραµανλής στην εξουσία και άλλα δύο χρόνια ο κ. Παπανδρέου;
Πόσα δεινά δεν θα είχαν αποφευχθεί αν είχε από τότε εισακουστεί ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ;
Όσο για τα δύο καθεστωτικά, κατεστηµένα κόµµατα της Αριστεράς, θα πω ότι εκεί «ξεσαλώνουν» σε λαϊκισµό, γιατί νοµίζουν
ότι έτσι θα έλθουν τα «ψηφαλάκια». Όλη η αγωνία των δύο παλιών κοµµάτων της Αριστεράς είναι να αποδώσουν οι «επενδύσεις» που κάνουν στη µιζέρια, τη µαυρίλα και την απελπισία.
Χωρίς πρόταση, µε νεοταξίτικο λόγο και απουσία πράξεων κρύβονται την ίδια ώρα που φλέγεται η ελληνική οικονοµία και δεν
ρίχνουν ούτε έναν κουβά νερό για να σβήσει αυτή η πυρκαγιά.
Ίσα-ίσα, φαίνεται να απολαµβάνουν την πυρκαγιά τα δύο αυτά
κατεστηµένα κόµµατα της Αριστεράς. Είναι κόµµατα του συστήµατος τα οποία επί δεκαετίες αποτελούν πολιτικό κατεστηµένο
και όταν βρεθούν σε θέση εξουσίας, λαϊκίζουν και προσπαθούν
να βολέψουν τους δικούς τους πάντα για τα «ψηφαλάκια».
Επειδή χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για την κατάρρευση του
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ασφαλιστικού συστήµατος και τη συρρίκνωση των συντάξεων,
ας µας πουν γιατί όταν συγκυβερνούσαν µε τη Νέα Δηµοκρατία,
φρόντισαν να χώσουν κάθε πικραµένο στα ασφαλιστικά ταµεία
τα οποία έδιναν συντάξεις σε προστατευόµενους του ΚΚΕ και
του τότε ενιαίου Συνασπισµού σε βάρος όσων Ελλήνων πλήρωναν επί χρόνια, επί δεκαετίες.
Καταθέτω το ΦΕΚ 204 µε ηµεροµηνία 18 Σεπτεµβρίου 1989,
όταν συγκυβερνούσαν το ΚΚΕ και ο προκάτοχος του σηµερινού
ΣΥΡΙΖΑ. Τότε «µπουκώνατε» µε οπαδούς σας τα ασφαλιστικά ταµεία και τους δίνατε «από το παράθυρο» συντάξεις, ενώ το κορόιδο που λέγεται «ελληνικός λαός» πλήρωνε. Καταθέτω λοιπόν
στα Πρακτικά το ΦΕΚ όπου φαίνεται ότι «µπουκώνατε» τα ασφαλιστικά ταµεία µε οπαδούς σας. Άρα µην καταριέστε τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Κι εσείς συµµετείχατε ως Αριστερά για ένα
χρόνο σε δύο απ’ αυτές και κόντεψε να τα «τινάξει» εντελώς η
ελληνική οικονοµία. Ίσως τώρα που απουσιάζετε να πάνε καλύτερα τα πράγµατα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παπαδηµούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο νέος Πρωθυπουργός µάς κάλεσε να πούµε αλήθειες. Ε, λοιπόν, η πρώτη
αλήθεια είναι ότι η τρικοµµατική Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-Νέας Δηµοκρατίας-ΛΑΟΣ επιβλήθηκε από τους δανειστές µας και µάλιστα τελεσιγραφικά. Έρχεται µετά την ολοφάνερη αποτυχία και
την κατάρρευση της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, για να εφαρµόσει
όµως την ίδια αποτυχηµένη πολιτική και µάλιστα σε πιο σκληρές
δόσεις. Αυτήν την πολιτική την έχει αποφασίσει πριν από µας
για µας η τρόικα των δανειστών µας, την έχει συνυπογράψει και
συνδιαµορφώσει στο προεδρικό µέγαρο η τρόικα των Αρχηγών
-Παπανδρέου-Σαµαράς-Καρατζαφέρης- και καλείται να την
εφαρµόσει η κοµµατική τρόικα ΠΑΣΟΚ-Νέα Δηµοκρατία-ΛΑΟΣ.
Ο νέος Πρωθυπουργός µίλησε για αλήθεια. Κύριε Παπαδήµο,
µετά το δεκαπενθήµερο του θεάτρου του παραλόγου που έζησε
όλος ο ελληνικός λαός από ένα καταρρέον πολιτικό σύστηµα και
µία καταρρέουσα κυβέρνηση, χθες, την ώρα που εσείς ολοκληρώνατε την ετοιµασία των προγραµµατικών σας δηλώσεων, ζήσαµε το νέο θέατρο του παραλόγου:
Ο Παπανδρέου να παριστάνει ακόµα τον Πρωθυπουργό συγκαλώντας το 80% του Υπουργικού Συµβουλίου υπό την προεδρία
του και ο Σαµαράς να παριστάνει τον Αρχηγό της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης συγκαλώντας τους Βουλευτές του και αποκλείοντας τους Υπουργούς που ο ίδιος διόρισε στη συγκυβέρνηση
και ισχυριζόµενος ότι στηρίζει την Κυβέρνηση, συνδιαµόρφωσε
την πολιτική της αλλά δεν συγκυβερνά.
Ε, ποιον κοροϊδεύουν επιτέλους;
Θέλετε αλήθειες; Αυτή η Κυβέρνηση είναι 80% ΠΑΣΟΚ και Κυβέρνηση Παπανδρέου χωρίς τον Παπανδρέου, 10% Νέα Δηµοκρατία, 10% ΛΑΟΣ και 100% µνηµόνιο και «ναι στην τρόικα» και
«σφάξε µε αγά µου να αγιάσω».
Το τρισυπόστατο κόµµα του µνηµονίου που συγκυβερνά, η
«Αγία Τριάδα» του µνηµονίου θα πάρει, όπως όλα δείχνουν, από
αυτήν την µπαγιάτικη Βουλή ψήφο εµπιστοσύνης µε ποσοστό
Μουµπάρακ, 80% - 85%.
Μη γελιέστε, όµως, κύριε Πρωθυπουργέ. Δεν είναι αυτή η αποδοχή της Κυβέρνησης και της πολιτικής σας.
Είναι γεγονός ότι ξεκινάτε µε υψηλή δηµοτικότητα, µε προσδοκίες. Ένας κόσµος, όµως, ελπίζει –παρ’ ότι διαφωνεί µε την
πολιτική που οδήγησε σε κατάρρευση τον πρώην Πρωθυπουργόότι εσείς θα κάνετε στην άκρη ένα πολιτικό σκηνικό κι ένα πολιτικό προσωπικό που έφερε τη χώρα στα βράχια και το λαό στην
απελπισία και δεν θα γίνετε ο νέος Ζολώτας.
Πίσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το σοβαρό τεχνοκρατικό πρόσωπο και το συγκροτηµένο πολιτικό λόγο του νέου Πρω-
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θυπουργού, βρίσκεται µία πολιτική που τους επόµενους µήνες
θα φέρει νέα ύφεση, νέα αύξηση της ανεργίας, νέα µείωση µισθών, νέες µειώσεις συντάξεων, νέα συρρίκνωση του κοινωνικού
κράτους.
Η κατεξοχήν συµπολιτευόµενη εφηµερίδα, κύριε Παπαδήµο,
της Κυβέρνησής σας –«ΤΑ ΝΕΑ»- λέει: Ιδού το νέο µνηµόνιο. Μαραθώνιος λιτότητας έως το 2015. Νέες µειώσεις µισθών. Νέες
µειώσεις συντάξεων.
Αλήθειες µας ζητήσατε, αλήθειες σας λέµε.
Ας δούµε το σκηνικό: Πίσω από το φωτοστέφανο του νέου
Πρωθυπουργού, που τον εµφανίζουν ως νέο µεσσία οι υποστηρικτές αυτής της λύσης, κρύβεται ένα Υπουργικό Συµβούλιο πενήντα περίπου µελών µε τους κολλητούς του κ. Παπανδρέου, του
κ. Σαµαρά και του κ. Καρατζαφέρη. Αυτοί θα σώσουν την Ελλάδα
και το λαό της, αυτοί που έφεραν τη χώρα στα βράχια, στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και εκατοµµύρια Ελλήνων, τα χαµηλά και
µεσαία εισοδήµατα, στην απελπισία της ανέχειας και της ανασφάλειας; Οι εκπρόσωποι µιας αποτυχηµένης πολιτικής κι ενός
χρεοκοπηµένου πολιτικού σκηνικού θα σώσουν τη χώρα;
Ορισµένοι ισχυρίζονται ότι αθροίζοντας δύο αποτυχίες, την
αποτυχία της Νέας Δηµοκρατίας από το 2004 έως το 2009 και
την αποτυχία του ΠΑΣΟΚ από το 2009 έως το 2011 και χρησιµοποιώντας ως καρύκευµα την άκρα δεξιά του ΛΑΟΣ, θα φτιάξουν
ένα καινούργιο φαγητό, πιο νόστιµο. Ε, σας πληροφορώ ότι αυτό
το πράγµα γρήγορα θα αποδειχθεί ότι δεν τρώγεται µε τίποτα.
Μας µιλήσατε, κύριε Παπαδήµο, αρκετά και την οικονοµία και
είναι λογικό γιατί αυτήν έχετε θητεύσει κι έχετε υπηρετήσει οικονοµικές πολιτικές. Δεν µας είπατε όµως: Φταίει µόνο η εφαρµογή της συνταγής του µνηµονίου ή ήταν λάθος και αποτυχηµένη και η συνταγή, γιατί ήταν κοµµένη και ραµµένη στα µέτρα
άλλων οικονοµιών και χωρών λατινοαµερικάνικων;
Τι θα γίνει µε αυτήν την αποτυχηµένη συνταγή; Θα διεκδικήσετε την επαναδιαπραγµάτευση που φώναζε µέχρι τώρα και ζητούσε ένα από τα συγκυβερνώντα κόµµατα, η Νέα Δηµοκρατία;
Τι θα κάνετε µε τη φορολογική µεταρρύθµιση;
Στις προγραµµατικές σας δηλώσεις, αν τις διάβασα καλά,
έχετε βγάλει απέξω το φορολογικό νοµοσχέδιο που η προηγούµενη κυβέρνηση µας έλεγε ότι θα έχει ψηφιστεί ήδη από τον
Οκτώβριο και που θα έκανε πιο δίκαιο το φορολογικό σύστηµα,
αποτελεσµατικότερους τους φορολογικούς µηχανισµούς, θα περιόριζε τη διαφθορά, τη φοροδιαφυγή. Τι θα κάνετε µε τη διαφθορά και την ατιµωρησία που χτυπάει αφρικανικά επίπεδα; Τι
θα κάνετε µε την άδικη και άνιση κατανοµή των θυσιών, µε τη
λίστα των µεγαλοοφειλετών, που δεν έχει δοθεί στη δηµοσιότητα
και που πρέπει να εισπραχθούν δισεκατοµµύρια, µε τις καταθέσεις στην Ελβετία και αλλαχού, που δίνουν ελάχιστα στο κοινό
ταµείο;
Τι θα κάνετε µε τις τράπεζες, κύριε Παπαδήµο; Εκεί υπάρχουν
σκελετοί στα ντουλάπια. Εκτός από τα 30 δισεκατοµµύρια που
ζητούν και θα πάρουν, επιπλέον των 100 δισεκατοµµυρίων που
έχουν πάρει ήδη σε ρευστό και εγγυήσεις, µόνο από τον έλεγχο
µιας πολύ µικρής τράπεζας, της PROTON BANK, προκύπτει ότι
ο µεγαλοµέτοχος λεηλάτησε την τράπεζα κι έχει «φάει» ίσως και
πάνω από 1 δισεκατοµµύριο ευρώ, το οποίο πληρώνουν οι φορολογούµενοι. Έχετε σκοπό να ελέγξετε τι γίνεται και στις άλλες
τράπεζες, µήπως γίνονται τα ίδια; Ξέρετε ότι ο ελεγκτής της Τράπεζας της Ελλάδας που συνέταξε αυτήν την έκθεση, ο κ. Γούσιος, είχε πριν λίγες ηµέρες ένα µασούρι δυναµίτη στην πιλοτή
της πολυκατοικίας του;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω στο χρόνο που χρησιµοποίησαν και οι υπόλοιποι
οµιλητές κι ευχαριστώ για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ο χρόνος είναι επτά
λεπτά. Προσπαθήστε να κλείσετε την οµιλία σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Γίνεται πολλή συζήτηση για
τις υπογραφές, αν θα υπογράψουν οι Αρχηγοί των κοµµάτων ή
δεν θα υπογράψουν. Κολοκύθια τούµπανα! Οι υπογραφές έχουν
ήδη πέσει, διότι αυτό που συµφώνησαν Σαµαράς και Παπανδρέου στο Προεδρικό Μέγαρο λέει: ναι, στην απόφαση της Συνόδου Κορυφής µαζί µε την οικονοµική πολιτική που συνοδεύει
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αυτήν την απόφαση, η οποία είναι ένα υπερδεκαετές µνηµόνιο.
Τώρα, εάν θα στείλει µία επιστολή ενιαία που θα βάλει την υπογραφή του και ο κ. Σαµαράς και ο κ. Παπανδρέου και ο κ. Καρατζαφέρης στην ίδια σελίδα, λίγο ενδιαφέρει.
Η φόρµουλα, όπως είπατε κι εσείς, κύριε Παπαδήµο, θα βρεθεί. Η ουσία, όµως, είναι ότι το «ναι» στις εκβιαστικές απαιτήσεις
των δανειστών µας έχει δοθεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει ξανά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Μας είπατε ότι πρέπει να προσαρµοστούµε στο σχέδιο και τις
απαιτήσεις των δανειστών µας. Θα περίµενα το σχέδιο το ελληνικό για την ανάκαµψη, την ανάπτυξη, την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, τη δίκαιη κατανοµή των θυσιών, τη δίκαιη
κατανοµή στον πλούτο που θα παραχθεί από την ανάπτυξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, κύριε Παπαδηµούλη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Και κάτι ακόµη, το οποίο δεν
απευθύνετε σε εσάς, κύριε Πρωθυπουργέ, αλλά στα κόµµατα
που συγκυβερνούν: βλέπω τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ
εραστές των µονοκοµµατικών κυβερνήσεων και των…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Παπαδηµούλη,
πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: …καλπονοθευτικών εκλογικών νόµων να αγάπησαν ξαφνικά τις κυβερνήσεις συνεργασίας.
Εµείς λέµε ότι θα καταψηφίσουµε αυτή την Κυβέρνηση γιατί διαφωνούµε µε την πολιτική της, θα ασκήσουµε αντιπολίτευση σε
αυτή την Κυβέρνηση προσπαθώντας να εκφράσουµε και πολύ
περισσότερους από τους αριστερούς που είναι αντίθετοι σε αυτή
την πολιτική…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, κύριε Παπαδηµούλη, να ολοκληρώσετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: …και σας προκαλούµε –ιδού
η Ρόδος, ιδού και το πήδηµα- για το εξής: φέρτε νοµοσχέδιο
απλής αναλογικής να ζυγίζει η ψήφος του κάθε πολίτη το ίδιο και
να µπει η χώρα υποχρεωτικά στο δρόµο των κυβερνήσεων συνεργασίας, στηριγµένο σε προγράµµατα. Με το µπαµπούλα της
αριστεράς δεν θα µπορέσετε να περάσετε την πολιτική τη δεξιόστροφη και τη µνηµονιακή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως συµµετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής,
δεκαέξι µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Ζωγράφου.
Η Βουλή σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Δηµήτριος Ρέππας για δεκαπέντε λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η συγκρότηση και οι προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης λαµβάνουν χώρα σε µία περίοδο εξαιρετικά αντιφατική. Η Ελλάδα, η εικοστή όγδοη
οικονοµία του πλανήτη, αντιµετωπίζει ακόµη κίνδυνο χρεοκοπίας.
Η Ελλάδα, που πέτυχε µία γιγαντιαία δηµοσιονοµική προσαρµογή µε θεαµατική µείωση των ελλειµµάτων αυτά τα δύο χρόνια,
βρίσκεται ακόµη στο κόκκινο. Η Ελλάδα, που διαθέτει ένα εξαιρετικό ιστορικό οµοψυχίας, µε την οποία κέρδισε νίκες σε κρίσιµες στιγµές, αντιµετωπίζει σήµερα το φαινόµενο των σφοδρών
αντιπαραθέσεων στο εσωτερικό της εν µέσω αυτής της κρίσης.
Τελικώς, η Ελλάδα µε σαφή προσανατολισµό, µε δόγµα, της
πολιτικής της τη θέση της στο ευρώ, θέτει σε διακινδύνευση
αυτήν τη στρατηγική.
Αυτή η περίοδος, όµως, ξεκινά µε ένα κεκτηµένο δηµοσιονοµικό και διαρθρωτικό που δεν είναι καθόλου αµελητέο. Αυτά τα
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δύο χρόνια έγιναν πολλά, όσα δεν έγιναν επί δεκαετίες. Αλλαγές
στο κράτος, στην οικονοµία, στους θεσµούς, στην αγορά µε εξίσου θεαµατική µείωση του ελλείµµατος. Από τα 36 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2009, εκ των οποίων τα 24 δισεκατοµµύρια ήταν
πρωτογενές έλλειµµα, οδηγούµαστε µέσα στο 2012 στον εφικτό
στόχο για πρωτογενές πλεόνασµα µετά από πάρα πολλά χρόνια.
Η συµφωνία του Οκτωβρίου αποτελεί ορόσηµο στην προσπάθεια για την ανόρθωση της χώρας. Ως προς το περιεχόµενο της
είναι εξαιρετικά θετική, αφού µεταξύ των άλλων περιλαµβάνει τη
διαγραφή χρέους ύψους περίπου 100 δισεκατοµµυρίων ευρώ και
ανάλογη µείωση του κόστους για την εξυπηρέτηση των τόκων
που αντιστοιχεί σ’ ένα ποσό περίπου 4,5- 5 εκατοµµυρίων ευρώ
ετησίως. Βεβαίως, η απόφαση αυτή πρέπει να εφαρµοστεί, ώστε
να γίνει απολύτως διαχειρίσιµο το δηµόσιο χρέος της χώρας.
Σ’ αυτό το σηµείο θέλω να τονίσω την καθοριστική στάση ευθύνης του Γιώργου Παπανδρέου, που κυριολεκτικώς ανάλωσε
τις δυνάµεις του στο πεδίο της προσφοράς αυτά τα δύο χρόνια,
προκειµένου να σταθεροποιήσει τη χώρα, να αποτρέψουµε τον
κατήφορο και γι’ αυτό η θητεία του έχει σηµαντική προστιθέµενη
αξία.
Ο Πρωθυπουργός της χώρας, Λουκάς Παπαδήµος, µε το
κύρος του και τις γνώσεις του -αδιαµφισβήτητα και τα δύο- η Κυβέρνησή µας και η Βουλή ξέρουµε το δρόµο που πρέπει να ακολουθήσουµε. Οφείλουµε να πετύχουµε την ανασυγκρότηση και
την ανόρθωση της χώρας. Είναι µονόδροµος. Αυτή είναι η επόµενη µέρα της Ελλάδος. Όποιος, στέλεχος ή πολιτικό κόµµα,
έχει στο νου του τη δική του προσωπική ή κοµµατική επόµενη
µέρα περιορίζει εκ των πραγµάτων των ορίζοντα των προσπαθειών και των στόχων αυτής της Κυβέρνησης. Δείξαµε ευθύνη
και φτάσαµε στη συνεργασία. Ας κάνουµε τη συνεργασία, συνεργασία ευθύνης για τη χώρα. Με σεβασµό στη διαφορετικότητα οφείλουµε να αναζητήσουµε συνθέσεις στα µείζονα και όσο
και αν αυτό µοιάζει δύσκολο στη θέση των αντιπαραθέσεων µας
-που σε τελευταία ανάλυση είναι και η δηµοκρατική φυσιολογία
του κοινοβουλευτισµού αυτές οι αντιπαραθέσεις- οφείλουµε
τώρα να αναζητήσουµε τον κοινό τόπο και υπάρχει κοινός τόπος.
Κυρίες και κύριοι, έγιναν σηµαντικά βήµατα αυτά τα δύο χρόνια στην κατεύθυνση της διαφάνειας -αναφέροµαι στη διαύγεια
µεταξύ των άλλων- και την αντικειµενικοποίηση -αναφέροµαι
στην επέκταση του ΑΣΕΠ σε όλα τα πεδία εφαρµογής των προσλήψεων- στη λειτουργία του κράτους. Το κράτος, είναι κυρίως,
ένα αναπτυξιακό εργαλείο. Δυστυχώς, ο ρόλος αυτός δεν έχει
αναδειχθεί επαρκώς, αντιθέτως προβλήµατα διαφθοράς, γραφειοκρατία και αναποτελεσµατικότητα συχνά υπονοµεύουν αντί
να υποστηρίζουν την προσπάθεια για ένα ποιοτικό κράτος στην
υπηρεσία του πολίτη.
Ψηφίσαµε πρόσφατα το νέο βαθµολόγιο, µε το οποίο καθιερώνεται για πρώτη φορά µ’ αυτόν τον τρόπο η αξιολόγηση προσώπων και δοµών ως βασικό κριτήριο για τη λειτουργία του
κράτους και για την εξέλιξη των υπαλλήλων. Με τέτοιες ρυθµίσεις θα επιδιώξουµε την επαναπυραµιδοποίηση της Δηµόσιας
Διοίκησης, µιας διοίκησης που µέχρι τώρα έχει ατέλειωτους
στρατηγούς χωρίς στρατιώτες.
Ψηφίσαµε ακόµα τις ρυθµίσεις για την εργασιακή εφεδρεία
που σε συνδυασµό µε την αναδιάρθρωση των φορέων, την κατάργηση θέσεων και τη µεταφορά προσωπικού, εκεί όπου αυτό
χρειάζεται για την καλύτερη αξιοποίηση του, αποτελούν ένα σηµαντικό άλµα εξορθολογισµού. Έχουν, ήδη, εκδοθεί σε χρόνο
ρεκόρ οι εγκύκλιοι εφαρµογής και προχωράµε.
Η προσπάθεια είναι συνεχής βεβαίως και εκτός των µεγάλων
τοµών είναι αναγκαίες καθηµερινές παρεµβάσεις στην κατεύθυνση της διαµόρφωσης ενός πιο λειτουργικού κράτους στον
αντίποδα του πελατειακού. Αναφέρω χαρακτηριστικά ότι το 2011
υπηρετούν στο δηµόσιο διακόσιες χιλιάδες λιγότεροι υπάλληλοι
σε σχέση µε το 2009 και αυτό κάτι λέει. Καταρτίζουµε σχέδιο
δράσης σε συνεργασία µε την task force για τη µεταρρύθµιση
της Δηµόσιας Διοίκησης και τη µείωση της γραφειοκρατίας. Θα
χρησιµοποιήσουµε την τεχνογνωσία άλλων κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά τοµέα, προκειµένου να µεταφέρουµε
στη χώρα µας δοκιµασµένες και επιτυχηµένες πρακτικές.
Οι προτεινόµενοι τοµείς δράσεις -και δουλεύουµε πάνω σ’ αυ-
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τούς- είναι: Πρώτον, η δοµή και οι κανόνες λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης. Δεύτερον, η διαχείριση και παρακολούθηση
του προϋπολογισµού. Τρίτον, η αξιολόγηση και αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναµικού. Τέταρτον, η καλή νοµοθέτηση και η βελτίωση των διοικητικών πρακτικών. Και πέµπτον, η µείωση της
γραφειοκρατίας και η αντιµετώπιση της διαφθοράς.
Επίκειται κατάθεση στη Βουλή δύο σχεδίων νόµου για την
καλή νοµοθέτηση και τη βελτίωση της ρυθµιστικής διακυβέρνησης και για την αναµόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των δηµοσίων υπαλλήλων.
Αναβαθµίζεται το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, που αναλαµβάνει πλέον ρόλο στο πλαίσιο αυτών
των διακρατικών συµφωνιών, όπως επίσης και στη διαδικασία
αξιολόγησης δοµών και προσώπων στη Δηµόσια Διοίκηση. Προετοιµάζουµε σχέδιο νόµου για την αναµόρφωση συνολικά του διοικητικού συστήµατος µε στόχο το επιτελικό κράτος. Επιτελικό
κράτος, σηµαίνει διαχωρισµό επιτελικού µηχανισµού από το µηχανισµό εφαρµογής και υποστήριξης. Πρέπει, επιτέλους, να περάσουµε από το ασύνδετο άθροισµα επιµέρους δοµών σε ένα
συµπαγή κεντρικό διοικητικό νου. Αυτό δεν είναι µόνο µια µεταρρύθµιση δοµών, πάνω από όλα είναι µια αλλαγή αντιλήψεων και
νοοτροπίας. Θέλουµε ένα κράτος σύγχρονο, διαφανές, αποτελεσµατικό µε ανθρώπινο κεφάλαιο που αξιολογείται και αξιοποιείται, λογοδοτεί και επιβραβεύεται για την απόδοσή του. Άµεσες
παρεµβάσεις που έχουµε σχεδιάσει και προωθούµε.
Πρώτον, η Δηµόσια Διοίκηση κυρίως παράγει -θα έλεγε κανείςρυθµίσεις και λιγότερο παρακολουθεί ή ασχολείται µε την εφαρµογή τους. Προχωράµε στην λεγόµενη αποκάθαρση αρµοδιοτήτων. Αρµοδιότητες εκτελεστικού χαρακτήρα θα µεταφερθούν σε
άλλα επίπεδα διοίκησης στην περιφέρεια ή στην αυτοδιοίκηση.
Τα Υπουργεία απαλλάσσονται από πολλαπλές και συχνά υποστηρικτικές αρµοδιότητες που ασκούν σήµερα και διατηρούν τις επιτελικές µόνο αρµοδιότητες.
Δεύτερον, έχουµε έναν πληθωρισµό δοµών στην κεντρική διοίκηση που αυτός αναπαράγεται στην περιφέρεια: δεκαπέντε
Υπουργεία, αλλά εβδοµήντα µία γενικές και ειδικές γραµµατείες
µε αυτοτέλεια ώστε να µπορεί η κάθε µια να αποτελέσει ένα ξεχωριστό Υπουργείο, εκατόν πενήντα γενικές διευθύνσεις, εννιακόσιες δεκατρείς διευθύνσεις και τρεις χιλιάδες επτακόσια
πενήντα τρία τµήµατα. Είναι κανόνας η αλληλοεπικάλυψη, η καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων που ουσιαστικώς
συντηρεί τη διαφθορά και τη σπατάλη πόρων. Προχωρούµε µε
στόχο τη µείωση κατά 30% της υφιστάµενης δοµής. Έχουµε αναλάβει τις σχετικές πρωτοβουλίες.
Με το πολυνοµοσχέδιο που ψηφίσαµε καταργήσαµε οργανικές µονάδες επιπέδου αυτοτελούς τµήµατος γραφείου και αυτοτελούς γραφείου. Έχουµε ήδη µια πρώτη σηµαντική µείωση
των δοµών. Τρίτον, σήµερα η Δηµόσια Διοίκηση, το λεγόµενο
Management και ο προϋπολογισµός δεν συναντώνται σε ένα
Υπουργείο, σε ένα νοµικό πρόσωπο. Παρά το ποιοτικό άλµα που
κάναµε µε τη δηµιουργία προϋπολογισµού µηδενικής βάσης ή
προϋπολογισµού προγραµµάτων που εφαρµόζουµε αυτά τα δύο
χρόνια και το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα που ακολουθούµε -θα
έλεγα ένα καλό παράδειγµα- όπου εκεί συνδυάζουµε συγκεκριµένους στόχους µε χρονοδιαγράµµατα και τον αντίστοιχο προϋπολογισµό- δεν έχουµε κάνει αυτό το οποίο είναι απαραίτητο.
Σχεδιάζουµε, λοιπόν, κάθε Υπουργείο να καταθέτει σχέδιο δράσης µε τριετή ορίζοντα που θα επικαιροποιείται διαρκώς. Ένα
επιχειρησιακό σχέδιο, δηλαδή, που θα έχει στόχους, πρωτοβουλίες, εκτιµώµενα οφέλη, καθώς και τις αναγκαίες δράσεις, νοµοθετικές και άλλες, µε τις αναγκαίες ρυθµίσεις.
Τέταρτον, η επιτελική οργάνωση του κράτους αναβαθµίζει
δοµές, όπως είναι τα ΚΕΠ και κάνει πιο ποιοτικές τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Έχουµε αποκωδικοποιήσει κρίσιµες διοικητικές
διαδικασίες. Έχουµε αποτιµήσει το διοικητικό φόρτο που προκαλείται από αυτές και έχουµε θέσει ως στόχο τη µείωση της επιβάρυνσης κατά 25% έως το 2013, το αργότερο. Προωθούµε µε
βάση το νόµο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σταθερές
δοµές συνδεδεµένες µε τις λοιπές επιτελικές δραστηριότητες
των υπηρεσιών που αφορούν την πληροφορική και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Τα έργα πληροφορικής πρέπει επιτέλους, να
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στηρίζουν τη δηµόσια πολιτική και να µην αποτελούν απλώς έργα
για τη συµπλήρωση προγραµµάτων και την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων µε συχνά αµφίβολη χρησιµότητα.
Πέµπτον, σε σχέση µε το ανθρώπινο δυναµικό, δίνουµε τέλος
σε αποσπασµατικές ρυθµίσεις για να απελευθερώσουµε τους εργαζόµενους της Δηµόσιας Διοίκησης, που είναι εγκλωβισµένοι
σε απαρχαιωµένες δοµές και λειτουργίες. Προχωράµε σε ένα
σύγχρονο πλαίσιο µε περίγραµµα θέσεων εργασίας και ευθύνη
για να απαλλάξουµε την εργασία στο κράτος από οποιαδήποτε
συντεχνιακή χροιά, από οποιαδήποτε πολιτική, κοινωνική πίεση.
Βάζουµε τέλος στην απίστευτη πολυδιάσπαση των χιλίων τετρακοσίων κλάδων ανά κατηγορία εκπαίδευσης και δηµόσιο οργανισµό που έχει σαν συνέπεια να έχουµε δηµόσιους υπαλλήλους
διαφορετικών καθεστώτων και ταχυτήτων.
Η Δηµόσια Διοίκηση, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οφείλει να
δώσει πρώτη το παράδειγµα της ενσωµάτωσης της καινοτοµίας
στις υπηρεσίες της αλλά και στο προϊόν που προσφέρει στους
πολίτες. Τα δηµοσιονοµικά βάρη που επωµίζεται ο πολίτης σήµερα θα ήταν απείρως µικρότερα ακόµη και εν µέσω αυτής της
κρίσης αν είχαµε -και αυτό κάνουµε τώρα- σύγχρονα ψηφιακά
συστήµατα και λειτουργίες µε συνέργειες. Μια τέτοια εφαρµογή
περιορίζει δραστικά την ασυδοσία και τη σπατάλη, καλύπτει το
έλλειµµα ενηµέρωσης και το περίσσευµα ταλαιπωρίας µε τις
αναµονές και τις καθυστερήσεις.
Δροµολογούνται οριζόντια έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
που αποσκοπούν στην πλήρη και ενοποιηµένη διαχείριση της παροχής υπηρεσιών στους πολίτες και επιχειρήσεις µέσα από τρία
κανάλια, τρεις δρόµους: το τηλέφωνο, το διαδίκτυο και τη φυσική παρουσία του πολίτη στα ΚΕΠ, όχι στο Υπουργείο, όχι στο
νοµικό πρόσωπο ή στο φορέα.
Στο συγκεκριµένο πλαίσιο δράσεων περιλαµβάνονται επί µέρους δράσεις για την προώθηση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης
πολιτών και επιχειρήσεων µέσω της εφαρµογής ενός µνηµονίου
συνεργασίας µε την Κυβέρνηση της Εσθονίας, που έχει κάνει
σπουδαία άλµατα στον τοµέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Το µνηµόνιο, αυτό το υπογράψαµε τον περασµένο Σεπτέµβριο.
Στο εν λόγω µνηµόνιο περιλαµβάνονται επίσης δράσεις για την
ηλεκτρονική λειτουργία του Υπουργικού Συµβουλίου και δράσεις
για την ενίσχυση της συµµετοχής των πολιτών στις αποφάσεις
της διοίκησης.
Καθιερώνεται κεντρικό σύστηµα για την πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών προµηθειών και επίσης κεντρικό σύστηµα διαχείρισης
του ανθρώπινου δυναµικού.
Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιείται, όπως προείπα, και αναβαθµίζεται το υφιστάµενο σύστηµα που λειτουργεί ήδη στο Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και προωθείται η
επέκταση της λειτουργίας του σε όλους τους φορείς της Κυβέρνησης. Καθιερώνεται κεντρικό σύστηµα για την παροχή υπηρεσιών µε γεωγραφικά δεδοµένα. Επεκτείνεται το δίκτυο Δηµόσιας
Διοίκησης, σύζευξη σε όλους τους φορείς της Δηµόσιας Διοίκησης για την ασφαλή επικοινωνία και ανταλλαγή δεδοµένων.
Τέλος, έχουν διαπιστωθεί ανάγκες για τεχνική βοήθεια στους
τοµείς υγείας και κοινωνικής ασφάλισης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, προµηθειών και συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού
τοµέα, ιδιωτικοποιήσεων, δικαιοσύνης, διαχείρισης γεωγραφικών
δεδοµένων, εφαρµογής ευρωπαϊκών πολιτικών, παραδείγµατος
χάριν σε θέµατα αγροτικής πολιτικής, ώστε να προχωρήσει η συνεργασία µας µε την task-force.
Οι τίτλοι, στους οποίους αναφέρθηκα έχουν περιεχόµενο πλήρεις πολιτικές, τις οποίες έχουµε αρχίσει να αναπτύσσουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το οικονοµικό πρόβληµα της
χώρας είναι ίσως η κορυφή του παγόβουνου. Πολλοί παράγοντες επί πολλά χρόνια συνέβαλαν για να οδηγηθούµε σε αυτήν
την κρίση: η έλλειψη διαφάνειας, η ιδιοποίηση του δηµόσιου
πλούτου, η πελατειακή αντίληψη, η κρατικοδίαιτη επιχειρηµατικότητα και οι «ευχάριστες αποφάσεις» που τώρα οδηγούν σε
απόλυτα αναγκαίες αλλά µαζί και δυσάρεστες επιλογές.
Τέλος σε αυτήν τη δισυπόστατη λειτουργία, όπου έχουµε κράτος και µαζί παρακράτος, οικονοµία και µαζί παραοικονοµία, πολιτική και µαζί παραπολιτική, µπορεί να δώσει η κατάργηση της
εσωτερικής αντίφασης που κουβαλάει καθένας µέσα του ταυτο-
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χρόνως ως πολίτης και παραπολίτης. Αυτό απαιτεί µια αντιστροφή στα όρια όχι της πολιτικής αλλά της πολιτισµικής επανάστασης. Αντί να κάνουµε εθνικό ζήτηµα το προσωπικό µας
πρόβληµα, να κάνουµε επιτέλους προσωπικό µας ζήτηµα ο καθένας το εθνικό πρόβληµα της χώρας. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει
να επικρατήσει ορθολογισµός και να εφαρµοστεί ένα πρόγραµµα
µε στόχο την ανάπτυξη και την απασχόληση µε µια ανταγωνιστική οικονοµία µε την παραγωγική Ελλάδα. Αυτό, όµως, επίσης,
σηµαίνει, ότι στην πρώτη γραµµή της ατζέντας µας παραµένουν
οι διαρθρωτικές αλλαγές.
Μαζί στο επίκεντρο µιας αντισταθµιστικής πολιτικής που πρέπει να συνοδεύει τις διαρθρωτικές αλλαγές πρέπει το ενδιαφέρον µας να επικεντρώνεται στα θύµατα της κρίσης: Στους
ανέργους, στους νεόπτωχους, στους επαγγελµατίες που καταρρέουν, στους νέους που αποστρατεύονται πριν καν ενταχθούν.
Αυτή η Κυβέρνηση οφείλει να κερδίσει µια διπλή µάχη: να κερδίσει το θετικό αποτέλεσµα από την κρίση αλλά να κερδίσει µαζί
και την κοινωνία, την επιτυχή συστράτευση και συµπόρευσή της.
Αυτά είναι αλληλένδετα και το ένα στηρίζει το άλλο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έτσι όπως διαµορφώνονται τα
πράγµατα, η λειτουργία της Βουλής γίνεται, πράγµατι, κατά κάποιο τρόπο ιδιότυπη. Όλα, όµως, γίνονται ευανάγνωστα όταν περιφρουρήσουµε τον κώδικα της συνύπαρξής µας, αυτόν που µας
πήρε από τα κοµµατικά χαρακώµατα και µας έφερε να δίνουµε
µαζί τη µάχη στο µέτωπο των εθνικών συνόρων. Αρκεί να περιφρουρήσουµε τους βασικούς κανόνες για την πρόοδο της κοινωνίας, όπως είναι η υπαγωγή του κοµµατικού στο εθνικό, του
κλαδικού στο κοινωνικό και του ατοµικού στο συλλογικό, για να
περάσουµε από το «εγώ» στο «εµείς» χωρίς να µοιραζόµαστε
ανάµεσα στο «εµείς» και το «εσείς» διατηρώντας τις διαφορές
µεταξύ µας.
Με σεβασµό, λοιπόν, στην αυτοτέλεια των κοµµάτων, ασχέτως
τη στάση τους, οφείλω να τονίσω την αισιοδοξία µου πως η λαϊκή
ψήφος, που είναι και η προίκα, ο πλούτος και η δύναµη κάθε κόµµατος αλλά και το ασφαλέστερο τεκµήριο της χρησιµότητας
κάθε κόµµατος στη δηµόσια ζωή της χώρας, είναι ψήφος που
πιάνει τόπο όταν τα κόµµατα και οι πολιτικοί συσπειρώνονται για
να κερδηθεί ένα εθνικό στοίχηµα σαν αυτό που πρέπει να κερδίσουµε. Και το στοίχηµα αυτό θα το κερδίσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Κωνσταντίνος Γείτονας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανάληψη της Πρωθυπουργίας
από τον κ. Λουκά Παπαδήµο καθώς και οι χθεσινές προγραµµατικές δηλώσεις γεννούν βάσιµες ελπίδες για το καλύτερο στην
εµπερίστατη χώρα µας. Γεννούν λελογισµένες προσδοκίες –το
τονίζω αυτό- για να είµαστε ρεαλιστές, καθόσον η κατάσταση
είναι κρίσιµη, ο δρόµος είναι ανηφορικός και θαύµατα στις µέρες
µας δεν γίνονται.
Είναι θετική εξέλιξη και ανάσα για τη χώρα µας η επίτευξη συνεργασίας σε κυβερνητικό επίπεδο. Κατορθώθηκε την ύστατη
στιγµή στο πρόσωπο του κ. Παπαδήµου µετά από αδικαιολόγητη
δυστοκία, που δοκίµασε ανοχές και αντοχές πολιτών και Βουλευτών, δυστοκία που δυστυχώς έκρυβε πολύ παρασκήνιο και παζάρια που υποβάθµισαν στο ναδίρ την αξιοπιστία του πολιτικού
συστήµατος. Δεν είναι ώρα να πούµε περισσότερα γι’ αυτό, κάποτε όµως πρέπει να τα πούµε.
Εθνική ανάγκη σε αυτήν τη συγκυρία είναι η σύµπνοια και η
συνεργασία των πολιτικών δυνάµεων παρά τις υπαρκτές και αναγκαίες στη δηµοκρατία ιδεολογικοπολιτικές διαφορές µας. Είναι
εθνικά ωφέλιµο να µοιραστούµε περισσότεροι αυτό το µεγάλο
βάρος της διάσωσης της χώρας, βάρος που σηκώσαµε στο
ΠΑΣΟΚ αυτά τα δυο χρόνια µόνοι µας. Τώρα είναι ώρα να διασφαλίσουµε µε συµπόρευση και άθροισµα των δυνάµεων την
καλή συµφωνία της 27ης Οκτωβρίου, να διασφαλίσουµε ουσιαστικά την παραµονή µας στην Ευρωζώνη και την προοπτική ευηµερίας στη χώρας µας, όπως είπε χθες και ο Πρωθυπουργός.
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Η νέα Κυβέρνηση έχει δύσκολη αποστολή. Για το λόγο αυτό
χρειάζεται την αµέριστη και ειλικρινή –το τονίζω- στήριξή µας.
Χρειάζεται στήριξη ουσιαστική. Η Κυβέρνηση µπορεί να είναι µεταβατική, πρέπει, όµως, να καλύψει εθνική ανάγκη. Δεν δίνουµε
ψήφο –και ας το καταλάβουν όλοι- σε υπηρεσιακή κυβέρνηση
αλλά δίνουµε ψήφο εµπιστοσύνης σε µια ουσιαστική Κυβέρνηση
εθνικής ανάγκης. Και το λέω πάλι για να το καταλάβουν όλοι,
γιατί άρχισαν ήδη κάποιοι από τα κόµµατα µε εύσχηµο ή άσχηµο
τρόπο να τραβούν το σκοινί από τη µεριά τους και έτσι ουσιαστικά να τραβούν το χαλί της Κυβέρνησης.
Είπε χθες ο Πρωθυπουργός: «Κανείς δεν θέλει να ηττηθεί η
χώρα». Συµφωνώ απόλυτα µε αυτό. Γι’ αυτό ευσυνείδητα εµείς
οι Βουλευτές, κύριε Πρωθυπουργέ, κατά µεγάλη πλειοψηφία θα
στηρίξουµε ανυστερόβουλα αυτήν την Κυβέρνηση και θα κάνουµε ό,τι περνάει από το χέρι µας για να επιτύχει. Όπως το κάναµε και πρόσφατα µε υπερβάσεις και παρεµβάσεις πολλοί
Βουλευτές από τις πτέρυγες των κοµµάτων που στηρίζουν την
Κυβέρνηση, για να υπάρξει επιτέλους εθνική συνεννόηση και συνεργασία.
Θα ήθελα να πω και µια κουβέντα, µε όσο βάρος έχει η κουβέντα µου από τα χρόνια που βρίσκοµαι εδώ. Δεν προσφέρει τίποτα σε αυτήν την υπόθεση το «ναι µεν αλλά», το «µετέχω αλλά
δεν συµµετέχω», ο κοµµατικός πατριωτισµός. Το εθνικό όφελος
µετράει. Άλλωστε, όπου προέχει το εθνικό όφελος και όπου υπηρετείται, πιστώνεται και κοµµατικά. Κοντά στο νου, λοιπόν, και η
γνώση.
Όσον αφορά την Κυβέρνηση και τις προγραµµατικές δηλώσεις, κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα να πω: πρώτον, το κυβερνητικό σχήµα είναι δυσκίνητο και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και
µαεστρία από εσάς για να λειτουργήσει ευέλικτα και αποτελεσµατικά όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Είµαστε σε κατάσταση
εθνικής ανάγκης και όλες οι πολιτικές και δράσεις πρέπει να πάρουν επείγοντα χαρακτήρα.
Δεύτερον, η Κυβέρνηση θα κινηθεί σε κακοτράχαλο κοινωνικό
τοπίο. Είναι πρώτη, λοιπόν, ανάγκη να κερδίσει την ανοχή και την
εµπιστοσύνη από τους πολίτες και την κοινωνία, την εµπιστοσύνη
ουσιαστικά από τα παραγωγικά στρώµατα της κοινωνίας που δεν
ταυτίζονται ούτε µε το πεζοδρόµιο ούτε µε τα σαλόνια αλλά είναι
αυτά τα στρώµατα που βρίσκονται στους χώρους δουλειάς και
στους χώρους δηµιουργίας. Αυτό προϋποθέτει, πρώτα απ’ όλα,
κύριε Πρωθυπουργέ –το τονίζω επειδή το είπατε και εσείς χθεςνα πείτε στον κόσµο όλη την αλήθεια, χωρίς εκπτώσεις και χωρίς
περιστροφές. Να πείτε αυτήν την αλήθεια που –αν θέλετε- εµείς
οι πολιτικοί δεν τολµήσαµε να την πούµε ποτέ ολόκληρη. Μπορείτε να πείτε καθαρές κουβέντες, για το πώς όλοι µαζί µε ενότητα θα επιτύχουµε το καλύτερο αποτέλεσµα –όπως είπατε- µε
το µικρότερο κόστος και το µέγιστο βαθµό δικαιοσύνης. Η γνώση
της πραγµατικότητας πιστεύω ότι είναι και το εφαλτήριο µιας δηµιουργικής κινητοποίησης των πολιτών, που είναι απαραίτητο
στη χώρα να ξεκινήσει.
Επίσης –µην το ξεχνάτε παρ’ όλο που οι προτεραιότητες είναι
συγκεκριµένες- η αντιµετώπιση των θεµάτων της καθηµερινότητας, κύριε Πρωθυπουργέ, θα συµβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση.
Με την ανάκτηση της εµπιστοσύνης των πολιτών θα συµβεί και
αυτό για το οποίο χθες κάνατε έκκληση, δηλαδή η υποστήριξη
των πολιτών, και η συνεργασία των δηµοσίων υπαλλήλων και της
κοινωνίας για να γίνει το έργο που έχει να κάνει η Κυβέρνηση.
Τρίτον, είναι ανάγκη σε αυτό το µεσοδιάστηµα να αλλάξει η
ψυχολογία της αγοράς. Η αγορά έχει παγώσει, έχει νεκρώσει.
Αυτό, πέρα από τις εγγυήσεις σταθερότητας, που τις δίνετε,
προϋποθέτει και ενέσεις ρευστότητας, φυσικά µέσα στο πλαίσιο
των δυνατοτήτων τις οποίες πρέπει να εξαντλήσετε.
Τέλος, όσον αφορά τις προτεραιότητες που βάλατε χθες στις
προγραµµατικές δηλώσεις, αυτές γενικά µε βρίσκουν σύµφωνο.
Όµως, πέρα από τα ζητήµατα δηµοσιονοµικής προσαρµογής
στα οποία δίνετε προτεραιότητα και συµφωνώ, και αφού σ’ αυτό
πω µόνο µια κουβέντα. Κύριε Πρωθυπουργέ, κάθε χρόνο, ανελλιπώς, έπαιρνα το εκκαθαριστικό της εφορίας στις 15 Ιουλίου.
Τα ίδια εισοδήµατα έχω, από τις ίδιες πηγές. Φέτος µέσα Νοέµβρη και δεν το έχω πάρει ακόµα. Αυτό το λέω, απλώς για να το
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λάβετε υπ’ όψιν σας για τις δράσεις στα θέµατα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Έρχοµαι στο πρόβληµα που θίξατε χθες, το µεγάλο ζήτηµα
των παραγωγικών ελλειµµάτων. Η χώρα δεν έχει µόνο δηµοσιονοµικά ελλείµµατα. Η χώρα πάσχει από τα παραγωγικά ελλείµµατα. Πάσχει ουσιαστικά από χαµηλή ανταγωνιστικότητα.
Έχασαν οι υπηρεσίες και τα προϊόντα µας έδαφος και χάνουν
συνεχώς στις διεθνείς αγορές. Φυσικά, πάσχει από κακό επενδυτικό κλίµα. Δεν υπάρχει ευνοϊκό επενδυτικό κλίµα. Άρα, χρειάζεται προς αυτήν την κατεύθυνση να κινηθούµε.
Μιλήσατε για το ΕΣΠΑ. Φοβάµαι, όµως, ότι δεν υπάρχει ωριµότητα έργων. Θα έρθουν και τα κλιµάκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθήσουν, καλώς, αλλά το ΕΣΠΑ κάπου έχει κολλήσει
από έλλειψη ώριµων έργων. Πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή σ’ αυτό, γιατί είναι το βασικό εργαλείο, προς την κατεύθυνση της ανάκαµψης που θέλουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πρέπει, λοιπόν, να χρησιµοποιήσουµε όλα τα εργαλεία, για να
ξεφύγουµε από την καθοδική δίνη της ύφεσης.
Τελειώνω, λέγοντας τα εξής: δεν ξέρω αν επαρκεί ο χρόνος,
µάλλον χρειάζεται να επεκταθεί για λίγο -δεν ξέρω πόσο- για να
βγει πέρα αυτή η τιτάνια προσπάθεια της ολοκλήρωσης του
έργου της Κυβέρνησης, δηλαδή της υλοποίησης της απόφασης
της 27ης Οκτωβρίου και εφαρµογής των πολιτικών που συνδέονται µε αυτήν. Όµως, είναι βέβαιο ότι ο χρόνος κυλά πλέον αντίστροφα και η Κυβέρνηση πρέπει να δείξει τη µεγίστη
αποτελεσµατικότητα, µε συνέπεια στις δεσµεύσεις, χωρίς εκπτώσεις και υποχωρήσεις, χωρίς συµβιβασµούς, κύριε Πρωθυπουργέ, εάν τραβούν το σχοινί οι άλλοι! Και προ πάντων µε
συστηµατικότητα να πολλαπλασιάσει τη δράση της.
Θέλω να πω και µια τελευταία κουβέντα. Επειδή είδα πολλά
αυτές τις ηµέρες, καλό είναι, κύριε Πρωθυπουργέ, οι Υπουργοί
σας να αφήσουν τα κανάλια και τα ραδιόφωνα, να σηκώσουν τα
µανίκια και να πιάσουν δουλειά γιατί χρειαζόµαστε αποτέλεσµα,
κι αυτό µετράει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά και βόρεια θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, εβδοµήντα εννέα
µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 39ο
Γενικό Λύκειο Αθήνας, οι οποίοι πραγµατοποιούν επίσκεψη στη
Βουλή.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Προκόπης
Παυλόπουλος.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Πρωθυπουργέ, οι έκτακτες συνθήκες, και τραγικές συνάµα, µέσα από τις οποίες δηµιουργήθηκε η Κυβέρνησή σας και
η ιδιοµορφία αυτής της Κυβέρνησης καθιστούν επιτακτική, για
όσους από τους Βουλευτές παράσχουν ψήφο εµπιστοσύνης, την
αιτιολόγηση της ψήφου τους. Και αυτό είναι θέµα στοιχειώδους
ειλικρίνειας και ευθύτητας από την πλευρά όλων εκείνων οι
οποίοι αντιλαµβάνονται ποιες είναι οι στιγµές και υπό ποιους
όρους παρέχεται αυτή η ψήφος εµπιστοσύνης.
Πρώτα-πρώτα, ας δούµε την ιστορική µήτρα µέσα από την
οποία δηµιουργήθηκε η Κυβέρνησή σας. Δηµιουργήθηκε µέσα
από την κατάρρευση της κυβέρνησης Παπανδρέου και µην ωραιοποιούµε τα πράγµατα. Αυτή η κατάρρευση ήταν σχεδόν νοµοτελειακή, εάν αναλογισθεί κανείς ότι η Πλειοψηφία η οποία
προέκυψε µετά τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 και η κυβέρνηση την οποία η Πλειοψηφία αυτή στήριξε, υπήρξαν προϊόν
µιας πολιτικής απάτης, της απάτης του «λεφτά υπάρχουν». Η πολιτική που ακολουθήθηκε από τον κ. Παπανδρέου και την κυβέρ-
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νησή του ήταν στον αντίποδα εκείνων τα οποία προεκλογικώς
υποσχέθηκε.
Η κυβέρνηση αυτή, αφού κέρδισε όπως κέρδισε τις εκλογές,
επί επτά ολόκληρους µήνες άφησε την Ελλάδα αθωράκιστη. Την
κατέστησε το τέλειο θύµα της βουλιµίας των αγορών σε έναν
κόσµο, ο οποίος άρχισε να νιώθει µέσα από τους κλυδωνισµούς
και της ίδιας της Ευρωζώνης τις συνθήκες που προσοµοιάζουν
σε έναν τρίτο παγκόσµιο οικονοµικό πόλεµο. Εσείς τα ξέρετε
πολύ καλά µε την εµπειρία που έχετε στα ευρωπαϊκά fora.
Μέσα από αυτές τις συνθήκες οδηγηθήκαµε σε ένα µνηµόνιο,
λες και ήταν προδιαγεγραµµένη η πορεία της χώρας και προς το
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και προς το µνηµόνιο και προς την
τρόικα. Αυτό το µνηµόνιο δεν υπέστη καµµία, απολύτως, διαπραγµάτευση. Δεν υπήρξε διαπραγµάτευση και εσείς το γνωρίζετε. Ενέχει ένα µείγµα πολιτικής καταστροφικό για τη χώρα. Το
απεδέχθη παθητικά τότε η κυβέρνηση. Και έχει τεράστια ευθύνη
γιατί το απεδέχθη. Αλλά πρέπει να τονίσουµε ότι εξίσου µεγάλη
ευθύνη φέρουν και οι εταίροι µας, οι οποίοι δεν διέγνωσαν εγκαίρως ότι αυτό το µείγµα πολιτικής οδηγούσε σε βαθύτερη
ύφεση και καθιστούσε πολύ δυσκολότερη την έξοδο της χώρας
προς τις αγορές.
Θεωρούµε, λοιπόν, πως ό,τι συνέβη µέχρι τις Κάννες ήταν
αποτέλεσµα του ότι και τα όποια, λίγα, σηµεία του µνηµονίου
µπορεί να ήταν θετικά, σχετικά, παραδείγµατος χάριν, µε αποκρατικοποιήσεις ή αναδιαρθρώσεις υπηρεσιών, δεν προχώρησαν
καθόλου. Το αποτέλεσµα είναι, για να επιτευχθούν οι στόχοι που
δεν επετεύχθησαν, να επιπέσει η Κυβέρνηση σε µισθούς και συντάξεις, να οδηγήσει στο στέγνωµα της αγοράς. Κορυφαία πράξη
του δράµατος ήταν η απίστευτη πολιτική ανευθυνότητα στις Κάννες, η οποία παραλίγο να οδηγήσει τη χώρα, µέσα από αυτήν την
τραγωδία του δηµοψηφίσµατος που πολλοί από τους Υπουργούς που είναι εδώ την χειροκροτούσαν εκείνη την εποχή –µην
το ξεχνάµε- έξω από την Ευρωζώνη.
Με λίγα λόγια, η Κυβέρνηση η οποία σήµερα βρίσκεται ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων είναι το προϊόν αυτών των συνθηκών και της απαίτησης των εταίρων µας, προκειµένου να
εκταµιευθεί η έκτη δόση και να συνεχίσει η βοήθεια, η οποία είχε
ξεκινήσει µέσω του µνηµονίου, να υπάρξει συµµαχική κυβέρνηση
τουλάχιστον µεταξύ της Πλειοψηφίας, η οποία στο µεταξύ είχε
καταρρεύσει, και της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Με απλά λόγια, κύριε Πρωθυπουργέ, εσείς που γνωρίζετε
πολύ καλά τα ευρωπαϊκά fora ξέρετε ότι η Κυβέρνηση η οποία
σήµερα ζητά την ψήφο εµπιστοσύνης του Κοινοβουλίου δεν είναι
προϊόν της ετυµηγορίας του ελληνικού λαού, δεν είναι καν προϊόν –και αυτή η προσοµείωση ας µη γίνεται- της ελεύθερης επιλογής των πολιτικών Αρχηγών οι οποίοι την δηµιούργησαν. Είναι
προϊόν ευρωπαϊκής επιβολής µέσα από συγκεκριµένους όρους,
που αφορούν στην επιβίωση του τόπου. Η κυβέρνηση Ζολώτα
δηµιουργήθηκε από την ελεύθερη επιλογή των πολιτικών Αρχηγών, ενώ εδώ είναι γνωστό ότι αυτό το οποίο συνέβη είναι πως
υπήρξε ευρωπαϊκή απαίτηση να συγκροτηθεί αυτού του είδους
η συγκυβέρνηση.
Άρα, λοιπόν, βρισκόµαστε µπροστά σε µια Κυβέρνηση, η οποία
έχει αυτά τα χαρακτηριστικά: Είναι Κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης, είναι µεταβατική Κυβέρνηση, η οποία έχει συγκεκριµένο
ρόλο και συγκεκριµένη αποστολή. Έχει µεταβατικό χαρακτήρα
και ratione temporis και ratione materiae. Ratione materiae, για
να κάνει εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα, ώστε να µπορέσουµε να ξεφύγουµε από τη στάση πληρωµών, στην οποία οδηγούµαστε µαθηµατικά. Ratione temporis, γιατί, µόλις οριστικοποιηθούν αυτές οι απαραίτητες ενέργειες για να µπορέσει η
χώρα τουλάχιστον να ξεκινήσει, πρέπει να πάµε αµέσως σε εκλογές. Γιατί; Γιατί είναι θέµα δηµοκρατίας –το τονίζω- και η δηµοκρατία είναι ένα πάρα πολύ σηµαντικό αγαθό. Κανένα πολιτικό
αδιέξοδο δεν ξεπερνιέται, παρά µόνο µέσα από την ετυµηγορία
του ελληνικού λαού. Αυτό ας το ξεκαθαρίσουµε όλοι µας.
Θα πρέπει, λοιπόν, αυτή η Κυβέρνηση να επιτελέσει την αποστολή της και να οδηγηθούµε τις εκλογές. Γιατί µόνο µέσα από
τη λαϊκή ετυµηγορία θα υπάρξει η πορεία του ελληνικού λαού, η
οποία θα είναι πλέον προϊόν της δικής του επιλογής και όχι προϊόν ανάγκης. Με αυτές τις προϋποθέσεις, λοιπόν, παρέχουµε την

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ψήφο εµπιστοσύνης.
Κλείνοντας, θέλω να τονίσω δύο πράγµατα. Πρώτον, επιθυµώ
να τονίσω ότι θα πρέπει να διευκρινισθεί στους Υπουργούς ότι
είναι Υπουργοί της Κυβέρνησης Παπαδήµου. Δεν είναι συνέχεια
της κυβέρνησης Παπανδρέου. Δεν ήρθαµε εδώ να ακούσουµε
απολογισµό της κυβέρνησης Παπανδρέου –τον τραγικό απολογισµό τον ξέρει ήδη ο ελληνικός λαός- και σε καµµία περίπτωση
η ψήφος εµπιστοσύνης, την οποία παρέχουµε, τουλάχιστον από
πλευράς Νέας Δηµοκρατίας, δεν πρόκειται να λειτουργήσει ως
κολυµβήθρα του Σιλωάµ ή ως καθαρτήριο για όλες εκείνες τις
πολιτικές αστοχίες, τα τραγικά λάθη –παίρνω την επιεικέστερη
εκδοχή- που µας οδήγησαν ως εδώ. Και θα πρέπει αυτό να καταστεί σαφές από σας στο Υπουργικό Συµβούλιο. Ότι δηλαδή
θα πρέπει και στις οµιλίες τους και στις ενέργειές τους να έχουν
αυτού του είδους τη συµπεριφορά.
Το δεύτερο, το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι παρατηρούµε –
και πάλι η δική σας εµπειρία είναι πολύτιµη υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες - ότι όσο η κρίση βαθαίνει στην Ευρώπη -γιατί η
κρίση δεν αφορά µόνο την Ελλάδα, αφορά την Ευρωζώνη ενώ
και όλη η γη κλυδωνίζεται- τόσο µεγαλύτερο γίνεται δυστυχώς,
το δηµοκρατικό της έλλειµµα. Και εσείς πολλές φορές το αντιµετωπίσατε στην Ευρώπη. Το χειρότερο, πραγµατικά, που έχει
να αντιµετωπίσει αυτή η Ευρώπη, η οποία εξελίχθηκε οικονοµικά
και επεκτάθηκε από πλευράς κρατών-µελών, είναι ότι παρουσιάζει ένα σηµαντικό δηµοκρατικό έλλειµµα. Αυτό είναι µια µεγάλη
αλήθεια. Αυτό το δηµοκρατικό έλλειµµα, µέσα στις συνθήκες της
κρίσης δυστυχώς γίνεται βαθύτερο. Ο τρόπος µε τον οποίο θέτουν ορισµένα προαπαιτούµενα οι εταίροι µας, είναι πέρα και
έξω από τη δηµοκρατική αρχή που είναι βασικός θεσµικός πυλώνας της Ευρώπης, και όχι µόνο του Ελληνικού Συντάγµατος.
Η Ευρώπη οφείλει να τηρήσει ως κόρην οφθαλµού τη δηµοκρατική αρχή. Γιατί είναι αυτή η δηµοκρατική αρχή που θα την οδηγήσει µε ασφάλεια στην ολοκλήρωσή της και την πλήρη
νοµιµοποίησή της.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Αν αυτή η αρχή αποµειωθεί, κινδυνεύει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Και νοµίζω ότι το κορυφαίο δείγµα από τη δική σας
πλευρά και µια µεγάλη συνεισφορά δική σας θα ήταν να καταστήσετε σαφές στην Ευρώπη τούτο. Ζήτησε η Ευρώπη –φαίνεται
να ζητάει, µιλάω για το Eurogroup και τις δηλώσεις του κ. Όλι
Ρεν- τη συνυπογραφή σε ό,τι αφορά το επερχόµενο πολυετές
πρόγραµµα από τους Αρχηγούς τουλάχιστον των δύο µεγαλύτερων σε αναλογική δύναµη κοµµάτων.
Γνωρίζετε, κύριε Πρωθυπουργέ, και το γνωρίζετε καλά, ότι
κάτι τέτοιο είναι πρωτίστως αντίθετο προς το Σύνταγµά µας, το
οποίο καθιερώνει και καθορίζει και το ρόλο του Αρχηγού της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Γνωρίζετε, όµως, ότι το ίδιο το κοινοτικό δίκαιο, το κοινοτικό νοµικό κεκτηµένο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Κύριε Παυλόπουλε,
έχει τελειώσει ο χρόνος σας, ολοκληρώστε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Πρωτογενές και παράγωγο δεν παρέχει καµία τέτοια αρµοδιότητα στο Eurogroup και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Ο χρόνος, κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Αυτό ισχύει για όλους,
κυρία Μερεντίτη, µη διαµαρτύρεστε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς, µε την εµπειρία και το
κύρος που έχετε, προστατεύοντας και τη δηµοκρατική νοµιµότητα της Ευρώπης, οφείλετε να καταστήσετε σαφές προς όλους
τους εταίρους µας, µε όλο το σεβασµό στους Ευρωπαϊκούς θεσµούς, ότι η δική σας παρουσία, η σύνθεση της Κυβέρνησής σας
είναι προϊόν στήριξης συγκεκριµένων πολιτικών δυνάµεων…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Κύριε Παυλόπουλε, θα
δώσω το λόγο στον επόµενο οµιλητή. Παρακαλώ!
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ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτή η εγγύηση, αυτή η δική
σας εγγύηση, είναι εκείνη η οποία µπορεί να διασφαλίσει και το
δηµοκρατικό κεκτηµένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο κάποιοι το παραβιάζουν, θεωρώντας ότι αυτές τις στιγµές µπορούν
να συµπεριφέρονται, όπως αυτοί νοµίζουν.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Συνεχίζουµε µε τον
Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Κωνσταντίνο Βρεττό.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Εδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ: Δεν είµαι σίγουρος αγαπητέ
φίλε και κύριε συνάδελφε, που µιλήσατε προηγουµένως, εάν µε
το να µεταφέρουµε πιστά αυτά που λένε οι Αρχηγοί µας, βοηθάµε στο να εξυπηρετήσουµε τη διέξοδο της χώρας µας από τη
µεγάλη κρίση που έχουµε µπροστά µας. Μάλλον άλλα πράγµατα
πρέπει να πούµε.
Ξέρετε, επιχειρώντας να δώσω µια ονοµασία στην Κυβέρνηση
τη σηµερινή, δεν βρίσκω την κατάλληλη. Δηλαδή, εθνικής ενότητας δεν µου πάει και πολύ, µεταβατική, επίσης δεν µου πάει, κατέληξα, λοιπόν, στο εξής που µου πάει περισσότερο, ότι αυτή η
Κυβέρνηση µάλλον πρέπει να λέγεται Κυβέρνηση των Βουλευτών.
Γιατί το λέω αυτό. Γιατί πιστεύω ότι τελικά αυτή η συνάντηση
που έγινε ανάµεσα στα κόµµατα, αλλά και η Κυβέρνηση που
έγινε και συγκεκριµένα το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, επεβλήθη –ναι, επεβλήθη- από τους συναδέλφους µου τους Βουλευτές.
Παρακολουθήσαµε όλοι µας και ξέρουµε πόσο µεγάλος
υπήρξε ο προβληµατισµός µας, όχι µέσα εδώ, κυρίως στο προαύλιο, έξω, µε το τι συζητήσεις κάναµε, µε το τι προβληµατισµούς είχαµε, µε το πώς αντιµετωπίζαµε το θέµα. Και ξέρετε
πολύ καλά, αγαπητοί συνάδελφοι και το ξέρουν όλοι τελικά ότι
τα κόµµατά µας δεν ήθελαν και πολύ τη συνεργασία, δεν ήθελαν
και το πρόσωπο του Πρωθυπουργού αυτού. Όµως, αυτό επεβλήθη από τους Βουλευτές. Είναι Κυβέρνηση των βουλευτών στη
δική µου αντίληψη και πιστεύω και στην αντίληψη του λαού.
Θα µου πείτε, τόσο σπουδαίο είναι; Μίλησαν οι Βουλευτές.
Ναι, µίλησαν οι Βουλευτές και µίλησαν ουσιαστικά, γιατί αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι εύκολο να µιλήσουν οι Βουλευτές, τους
το αποκλείει το πολιτικό σύστηµα, όπως έχει επιβληθεί. Μας
λένε, φταίνε οι τριακόσιοι. Λέει ο κόσµος, φταίνε οι τριακόσιοι.
Αυτό είναι άδικο και µάλιστα από πολλές απόψεις. Πρώτα,
πρώτα, τι φταίνε οι τριακόσιοι και µάλιστα όταν οι περισσότεροι
από τους µισούς είναι καινούργιοι Βουλευτές που ήρθαν τα τελευταία χρόνια; Προφανώς, δεν φταίνε οι άνθρωποι. Αν φταίνε
κάποιοι, φταίνε άνθρωποι σαν και µένα που έχουν πολλά χρόνια
στη Βουλή κ.λπ.. Ή τι φταίνε οι Βουλευτές του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος για τη συµπεριφορά την προσωπική τους, αφού ξέρουµε ότι διαβιούν οι άνθρωποι, µε µεροκάµατο στην ουσία;
Άρα, υπάρχει µια αδικία εκεί.
Η µεγαλύτερη αδικία, όµως, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν είναι
αυτό. Είναι ότι το πολιτικό σύστηµα µας επιβάλλει να µην έχουµε
ούτε φωνή, ούτε ψυχή. Έχουµε –και το ξέρετε πολύ καλά- ένα
Κοινοβούλιο που είναι δοµηµένο σε µη δηµοκρατικούς πυλώνες
ή µάλλον έχει µεγάλο δηµοκρατικό έλλειµµα για να είµαι πιο
σαφής. Και έχουµε επίσης κόµµατα που έχουν ακόµη µεγαλύτερο δηµοκρατικό έλλειµµα. Να σας φέρω ένα παράδειγµα;
Λέµε όλοι µας και κατηγορούµε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ότι είναι σταλινικό κόµµα. Δεν είναι το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας σταλινικό κόµµα ή έστω µόνο αυτό, όλα τα κόµµατα είναι σταλινικού περιεχοµένου, όταν βλέπουµε φαινόµενα
–ακόµα και χθες- όπως αυτό: να λέει κάποιος Βουλευτής τη
γνώµη του και να του παίρνει το κεφάλι ο αρχηγός. Μα, τι πιο
σταλινικό µπορεί να υπάρχει από αυτό;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Πήγε στο γραφείο του Βρεττού…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ: Δεν είναι µόνο…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Για όλα ο Στάλιν σας φταίει!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ: Όχι. «σταλινικό» µέσα σε εισαγωγικά, κύριε Χαλβατζή. Άρα, λοιπόν, υπάρχει µεγάλο πρόβληµα.
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Κύριε Καµµένε, µιλάω και για σας. Αν αύριο σας διαγράψει ο
Αρχηγός σας, πάλι το ίδιο θα συµβαίνει, είµαι στο πλευρό σας,
έστω και αν διαφωνείτε µε την Κυβέρνηση αυτή. Είµαι στο
πλευρό σας και το ξέρετε πολύ καλά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ: Μιλάω για τη µη δηµοκρατική
δοµή των κοµµάτων.
Είναι συνεπώς κατά την άποψή µου, αγαπητοί συνάδελφοι, ευκαιρία -µεγάλη ή µικρή- να κάνουµε κάτι διαφορετικό την περίοδο αυτή, για να προσφέρουµε ουσιαστικά στον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση, αυτό που κάναµε τις τελευταίες
µέρες. Να προσφέρουµε ουσιαστικά, για να µη µεταφέρουµε
αυτό που είπε ο Πρόεδρός µας, ο Αρχηγός µας ή το κόµµα µας.
Να ανοίξουµε τα φτερά µας και να δούµε κάτι διαφορετικό.
Εδώ, ο Βουλευτής -και το ξέρετε- µιλάει µόνο όσο του επιτρέπεται να µιλήσει από το κόµµα του και ψηφίζει µόνο όσο του επιβάλλεται να ψηφίσει, διότι δεν µπορεί να κάνει διαφορετικά. Αυτό
δεν το ξέρει ο κόσµος. Ο κόσµος νοµίζει ότι έχουµε απόλυτη ευθύνη αυτών που γίνονται εδώ. Έ, δεν την έχουµε! Διότι εδώ στη
Βουλή η Κυβέρνηση αποφασίζει για το τι θα ψηφίσουµε. Το
κόµµα αποφασίζει για το τι θα ψηφίσουµε. Δεν αποφασίζουµε
εµείς. Και αν το κάνουµε, θα είµαστε απόβλητοι, θα µας πάρουν
το κεφάλι και θα είµαστε καταδικασµένοι και στην κοινωνία, η
οποία δεν έχει συνηθίσει τέτοιου είδους συµπεριφορές. Ακόµα
και η ίδια η κοινωνία µας επικρίνει για το ότι διαχωρίζουµε τη
θέση µας από τα κόµµατά µας. Είναι ίσως η ώρα οι καινούργιοι
συνάδελφοι να περάσουν ένα καινούργιο µήνυµα. Να πουν δηλαδή, ότι εδώ υπάρχουν Βουλευτές ζωντανοί, οι οποίοι δεν µπαίνουν µέσα στα χαρακώµατα των κοµµάτων τους, αλλά ψηφίζουν
γιατί έχουν συνείδηση για το τι ψηφίζουν.
Εγώ πιστεύω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι εδώ σε αυτήν την Αίθουσα, υπάρχουν πολλοί άξιοι συνάδελφοι για τους οποίους εγώ
νιώθω υπερήφανος που είµαι συνάδελφός τους. Αλλά προσέξτε,
να µην τρελαινόµαστε. Δεν είµαστε οι καλύτεροι, δυστυχώς.
Αυτό που σας είπα προηγουµένως, η δοµή των κοµµάτων και η
λειτουργία της Βουλής, δεν επιτρέπουν σε πολλά άξια πρόσωπα,
πανάξια πρόσωπα που είναι έξω από το σύστηµα, να µπορούν
να έχουν απόφαση για τα πολιτικά πράγµατα της χώρας.
Είναι, ίσως, µία ευκαιρία άνθρωποι καταξιωµένοι στο επάγγελµά τους, στην κοινωνία, άνθρωποι που έχουν πολιτικό λόγο,
πολύ περισσότερο ίσως απ’ ό,τι έχουµε εµείς, που υποτίθεται ότι
είµαστε πολιτικοί, να µπουν στα πολιτικά πράγµατα της χώρας,
να ασχοληθούν ουσιαστικά µε αυτά, να τους δώσουµε την ευκαιρία, ώστε η Ελλάδα να έχει προοπτική, να έχει µέλλον.
Από την αρχή ήµουν µε την Κυβέρνηση του κ. Παπαδήµου. Πιστεύω ότι θα προσφέρει. Είναι η ώρα να τον στηρίξουµε όλοι
µας. Να στηρίξουµε την Κυβέρνηση Παπαδήµου, να στηρίξουµε
την Κυβέρνηση των Βουλευτών µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Βρεττό.
Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας από τη Νέα Δηµοκρατία έχει το λόγο
για επτά λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστό ότι ο µέγας µαθηµατικός Ευκλείδης θεµελίωσε αξιωµατικά και οικοδόµησε τη γεωµετρία, έργο
πρωτόγνωρο και εξαιρετικά σηµαντικό για τη µετέπειτα πρόοδο
της επιστήµης. Ο βασιλεύς Πτολεµαίος ο Α’, σε συζήτηση που
είχε µαζί του, τον ρώτησε: «Καλά, δεν υπάρχει άλλος εύκολος
δρόµος για να µάθω γεωµετρία;». Και ο Ευκλείδης του απάντησε:
«Δεν υπάρχει βασιλική οδός στη γεωµετρία».
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Το τρίγωνο της γεωµετρίας…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Σήµερα, εµείς, παραφράζοντας
αυτήν τη ρήση, µπορούµε να πούµε ότι δεν υπάρχει βασιλική
οδός για την εθνική αξιοπρέπεια και την ευηµερία των πολιτών
στο σύγχρονο κόσµο. Υπάρχει, όµως, η οδός που προσδιορίζεται:
Πρώτον, από την επαναδιατύπωση και εµπέδωση ενός σύγχρονου αξιακού συστήµατος.
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Δεύτερον, από την καλλιέργεια κοινωνικής κουλτούρας και πολιτικής συνεννόησης.
Τρίτον, από την εκπόνηση και διαχρονική εφαρµογή ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου. Συνακόλουθα δε, από την εκπόνηση,
σε συνεργασία µε τους εταίρους µας, σχεδίου της ευρωπαϊκής
πορείας µας µε αδιαπραγµάτευτη θέση τη λειτουργία µας στον
πυρήνα της Ευρωζώνης.
Τέταρτον, από την επεξεργασία και εφαρµογή σύγχρονων πολιτικών, συµβατών µε το εθνικό και ευρωπαϊκό σχέδιο.
Πέµπτον, από την έντιµη, σκληρή και αποτελεσµατική εργασία
από όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε τις προγραµµατικές
θέσεις της νέας Κυβέρνησης υπό την προεδρία του κ. Παπαδήµου. Νέα Κυβέρνηση, η οποία προέκυψε ως αποτέλεσµα της
αποτυχίας της απελθούσης κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ υπό την
ηγεσία του κ. Παπανδρέου. Αποτυχία, η οποία, πέραν των άλλων
αδιεξόδων και αβεβαιοτήτων που δηµιούργησε, έθεσε σε κίνδυνο
τη σταθερότητα της χώρας και τη θέση της στην Ευρωζώνη.
Θέση, η οποία αποτελεί σταθµό σε µία µακρά περίοδο και διαδροµή συµµετοχής της χώρας µας στη διαδικασία ενοποίησης
της Ευρώπης. Ιστορική διαδροµή, η οποία ξεκίνησε από τα τέλη
της δεκαετίας του ’50 µε εµπνευστή και πρωτεργάτη τον Κωνσταντίνο Καραµανλή και τη συνδροµή, κατά µακρά περίοδο, πολιτικών δυνάµεων της κεντροδεξιάς και της Αριστεράς.
Η Νέα Δηµοκρατία, παράταξη η οποία έχει διαχρονικά πρωτοστατήσει στην ισότιµη και εταιρική συµµετοχή στην ευρωπαϊκή
ενοποίηση, έδωσε ουσιαστικό και δηµιουργικό παρών και σε
αυτήν τη δύσκολη συγκυρία. Πρωτοστάτησε εποικοδοµητικά
στην υπέρβαση των υπαρκτών και τεχνιτών αδιεξόδων. Απέδειξε
για µία ακόµη φορά ότι δεν παίζει µε την πορεία της πατρίδας.
Στη διαµορφωµένη εθνική και ευρωπαϊκή συγκυρία στηρίζει ειλικρινά και ουσιαστικά τη µεταβατική Κυβέρνηση στο πλαίσιο της
συµφωνίας υπό τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, µακριά από υποκριτικές συµπεριφορές, σκιαµαχίες και τεχνικά εµπόδια. Το κάνει
αυτό, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν βάσιµες επιφυλάξεις για
τη δυνητική λειτουργικότητα και αποτελεσµατικότητα της Κυβέρνησης, λόγω του µεγέθους και της διάρθρωσής της.
Η Νέα Δηµοκρατία προσδοκά ότι η ηγεσία της Κυβέρνησης,
στο πλαίσιο της συµφωνίας θα αξιοποιήσει τη γνώση και την εµπειρία, επ’ ωφελεία της πατρίδας και των πολιτών της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία θα στηρίξει
τη µεταβατική Κυβέρνηση, Κυβέρνηση η οποία έχει περιορισµένη
χρονική διάρκεια, σαφή σκοπό, συγκεκριµένες εντολές.
Πρώτη εντολή. Να ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την εκταµίευση της έκτης δόσης του υπάρχοντος προγράµµατος στήριξης της χώρας, πριν από τα µέσα Δεκεµβρίου.
Δεύτερη εντολή. Να εφαρµόσει ειληµµένες δεσµεύσεις και να
προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την εφαρµογή της συµφωνίας της 26ης Οκτωβρίου για την αναδιάρθρωση του ελληνικού
χρέους και τη σύναψη νέας δανειακής σύµβασης. Συµφωνία, η
οποία κατέστη αναπόφευκτη µετά και τη δηµοσιοποίηση της έκθεσης βιωσιµότητας του χρέους µας. Έκθεση που αποδεικνύει
ότι τα απανωτά µέχρι σήµερα σχέδια σωτηρίας της χώρας απέτυχαν και αυτό, γιατί εξαιτίας της ασκούµενης πολιτικής η ύφεση
είναι βαθιά, βαθύτερη από τις αρχικές εκτιµήσεις και χρονικά
µακρά.
Η Ελλάδα, σύµφωνα µε τις προχθεσινές τελευταίες εκτιµήσεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα είναι η µοναδική ευρωπαϊκή
χώρα που θα βρίσκεται επί πέντε συνεχόµενα χρόνια σε ύφεση,
ενώ οι αποκρατικοποιήσεις και οι διαρθρωτικές αλλαγές δεν υλοποιούνται. Έτσι, παρά τη συνεχή αφαίµαξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, οι δηµοσιονοµικοί στόχοι δεν επιτυγχάνονται. Η
ανεργία διογκώνεται και η έξοδος στις αγορές διαρκώς αποµακρύνεται.
Τρίτη εντολή. Να βοηθήσει στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της
χώρας στο εξωτερικό και στη δηµιουργία κλίµατος οµαλότητας
στο εσωτερικό. Στοιχεία που έχουν δοκιµαστεί το τελευταίο διάστηµα µε ευθύνης της απελθούσας κυβέρνησης και πρέπει να
αποκατασταθούν.
Και τέταρτη εντολή, να οδηγήσει τη χώρα οµαλά και κατά τα
συµφωνηθέντα στη λαϊκή ετυµηγορία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η Νέα Δηµοκρατία θα στηρίξει την αποστολή της νέας Κυβέρνησης, προκειµένου να προστατευθούν η Ελλάδα και το ευρώ.
Στηρίζει και θα στηρίξει τους στόχους της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, µε ρεαλιστικούς, όµως, όρους, κυρίως από το σκέλος
της µείωσης των δαπανών. Στηρίζει και θα στηρίξει την πραγµατοποίηση διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, την πραγµατοποίηση
αποκρατικοποιήσεων, την αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου, χωρίς τη λήψη νέων µέτρων, πέραν αυτών που ήδη έχουν
ψηφιστεί και τα οποία δεν αµφισβητεί, αν και δεν συµφωνεί µε
αρκετά από αυτά, τα οποία έχουν αποδειχθεί κοινωνικά άδικα και
οικονοµικά αναποτελεσµατικά. Θα επιδιώξει να τα αλλάξει ώστε
να γίνει και κοινωνικά δικαιότερη η κατανοµή του κόστους της
δηµοσιονοµικής και διαρθρωτικής προσαρµογής.
Συµπερασµατικά, η Νέα Δηµοκρατία πιστεύει στην αναγκαιότητα δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και πειθαρχίας καθώς και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, προσανατολισµένη όµως, στην
άµεση επανεκκίνηση της οικονοµίας. Και αυτό διότι χωρίς ανάκαµψη και βιώσιµη ανάπτυξη, ειδικά µετά τον ορατό κίνδυνο µίας
νέας ύφεσης στην Ευρώπη, ούτε οι άµεσοι δηµοσιονοµικοί στόχοι θα επιτευχθούν, ούτε το χρέος θα καταστεί βιώσιµο.
Με αυτήν την εντολή προς την Κυβέρνηση και αίσθηµα ευθύνης προς την πατρίδα και τους πολίτες, δίνω ψήφο εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση Παπαδήµου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον συνάδελφο κ. Χρήστο Σταϊκούρα.
Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Νοµού Άρτας κ. Δηµήτριος Τσιρώνης,
έχει το λόγο για επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση συνεργασίας υπό το νέο
Πρόεδρό της κ. Λουκά Παπαδήµο, µία Κυβέρνηση συνεργασίας
της συντριπτικής Πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου και της συντριπτικής πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Μία Κυβέρνηση
εθνικής ευθύνης που αναµένεται να λάβει µία ισχυρή εντολή,
ισχυρή εµπιστοσύνη από τη Βουλή. Αναµένεται να υπερψηφιστεί
αυτή η Κυβέρνηση από περισσότερους από διακόσιους πενήντα
Βουλευτές. Σ’ αυτό το µεσοδιάστηµα, σε αυτήν την κρίσιµη
στιγµή για τη χώρα έρχεται να υλοποιήσει πολύ σοβαρά ζητήµατα, που άπτονται των εθνικών µας ζητηµάτων.
Η ανάγκη ήταν αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που οδήγησε σε αυτήν την Κυβέρνηση συνεργασίας. Η ανάγκη να κρατηθεί η χώρα όρθια, η εθνική ανάγκη να µην καταρρεύσει η
χώρα, να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή, να παραµείνει η χώρα
στην Ευρώπη και στο ευρώ.
Θέλω να συγχαρώ τον Πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήµο γι’
αυτήν την ευθύνη που ανέλαβε σ’ αυτήν τη δύσκολη στιγµή για
τη χώρα.
Θέλω να του πω ως Βουλευτής, ως µέλος αυτού του Κοινοβουλίου ότι σε αυτό το διάστηµα που θα µείνει Πρωθυπουργός,
θα σταθούµε στο πλάι του να ενισχύσουµε τις προσπάθειές του,
έτσι ώστε η χώρα να βάλει τα θεµέλια, να προχωρήσει µπροστά,
να µην κινδυνεύσει και να µη διαταραχτούν οι λεπτές ισορροπίες,
οι οποίες είναι αναγκαίες για να κρατηθεί όρθια χώρα µας.
Είναι σηµαντικό ότι το έργο αυτής της Κυβέρνησης, το κύριο
µέληµα αυτής της Κυβέρνησης, είναι η υλοποίηση της συµφωνίας της 26ης Οκτωβρίου και είναι πολύ σηµαντικό για τη χώρα
ότι σε αυτήν την κρίσιµη συγκυρία, στα επόµενα χρόνια –γιατί
δεν µπορεί να βγει στις αγορές- θα διαχειριστεί περίπου 170 δισεκατοµµύρια, 109 δισεκατοµµύρια για τις ταµειακές της ανάγκες, 30 δισεκατοµµύρια για την επανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών και 30 δισεκατοµµύρια για την οργάνωση της διαγραφής του χρέους των 100 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Άλλα 30 δισεκατοµµύρια, λοιπόν, για την οργάνωση του προγράµµατος,
γνωστού ως PSI.
Είναι πολύ σηµαντικό ότι εάν διαγράψουµε ένα σηµαντικό
µέρος του χρέους ύψους 100 δισεκατοµµυρίων ευρώ θα ελαφρύνουµε τις πλάτες του ελληνικού λαού και συγχρόνως θα µπορέσουµε να γλιτώσουµε τα επόµενα χρόνια ετησίως περίπου 4,5
µε 5 δισεκατοµµύρια. Και είναι πάρα πολύ σηµαντικό, όταν όλοι
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ξέρουµε ότι τα έσοδα από το πολυνοµοσχέδιο που ψηφίσαµε τον
προηγούµενο µήνα -που είχε πολύ σκληρά µέτρα, που ήταν,
όµως, αναγκαία για να µπορέσει το κράτος να έχει αυτά τα απαραίτητα έσοδα - ήταν περίπου ύψους 5 δισεκατοµµυρίων, όσο
δηλαδή θα γλιτώνουµε ετησίως από αυτήν τη διαγραφή του χρέους.
Αυτή ήταν µια πολύ σηµαντική συµφωνία και ήταν συµφωνία
την οποία πέτυχε ο Γιώργος Παπανδρέου στην τελευταία Σύνοδο
Κορυφής στις Βρυξέλλες και η οποία έτυχε πολύ σκληρής κριτικής. Όταν επιτεύχθηκε αυτή η συµφωνία, από όλα τα κόµµατα ακόµα και από τα κόµµατα τα οποία σήµερα στηρίζουν την
Κυβέρνηση- έτυχε σκληρής κριτικής. Δεν είχε καµµία αποδοχή,
δεν µπορούσε να επιτευχθεί καµµία συναίνεση και αναγκαστικά
τότε ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Παπανδρέου, αναζήτησε
αυτήν τη συναίνεση που δεν υπήρχε στον πολιτικό κόσµο, στην
κοινωνία.
Και µε την πρότασή του για το δηµοψήφισµα καταλήξαµε σήµερα σε αυτήν την Κυβέρνηση συνεργασίας. Και καταλήξαµε σε
µια Κυβέρνηση συνεργασίας για να αναλάβουµε όλοι τις ευθύνες
µας, όλα τα πολιτικά κόµµατα, όλοι οι χώροι, για να µην µπορεί
ένα κόµµα να αναλαµβάνει δυσανάλογα αυτήν την ευθύνη την
οποία όπως γνωρίζετε είχαµε αναλάβει µόνο εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κοινοβουλευτική Οµάδα του
ΠΑΣΟΚ έκανε στο ακέραιο το χρέος της και το καθήκον της απέναντι στη χώρα, απέναντι στους πολίτες, απέναντι στην ιστορία.
Κράτησε σε πολύ δύσκολες στιγµές τον τελευταίο ενάµιση
χρόνο τη χώρα όρθια, να µην οδηγηθεί στην κατάρρευση, να
µην πέσει, να κρατηθεί όρθια, να µη διαταραχθεί η κοινωνική συνοχή, να µη ζήσουµε το φάσµα της ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας και
της φτώχειας.
Πραγµατικά δώσαµε όλοι τη µάχη, µέσα και έξω από τη Βουλή,
όλη η Κοινοβουλευτική Οµάδα, µε επικεφαλής τότε τον Γιώργο
Παπανδρέου, ο οποίος έδωσε µάχες, έτρεξε, έκανε διαπραγµατεύσεις και πέτυχε αυτήν τη συµφωνία, για να µπορούµε σήµερα
να µιλάµε γι’ αυτή και να υλοποιήσουµε αυτή τη συµφωνία που
πέτυχε ο Γιώργος Παπανδρέου. Τα λέω, γιατί πρέπει να αποκαταστήσουµε και την αλήθεια. Και ο ίδιος φυσικά θυσιάστηκε για
να επιτευχθεί αυτή η συναίνεση χάριν του συµφέροντος της
χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρωθυπουργέ, όλες
αυτές οι θυσίες του ελληνικού λαού θα είναι µάταιες αν, πραγµατικά, δεν προχωρήσουµε γρήγορα όλα αυτά που απαιτούνται
και σε αυτό το µικρό διάστηµα, το δικό σας -και το ξέρετε πάρα
πολύ καλά και ως ειδικός, στα οικονοµικά- αν δεν προχωρήσουν
οι απαραίτητες αλλαγές, οι απαραίτητες µεταρρυθµίσεις, οι απαραίτητες τοµές οι οποίες απαιτούνται στο κράτος, στην οικονοµία, στην αγορά, εάν δεν γίνουν οι απαραίτητες προσαρµογές
και διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτεί η οικονοµία, η αγορά, οι
δοµές του κράτους, δεν θα µπορέσουµε να κάνουµε τίποτα.
Αν δεν πατάξουµε το σπάταλο κράτος, αν δεν πατάξουµε τη
σπατάλη στα νοσοκοµεία, στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στους οργανισµούς κοινής ωφελείας, παντού, σε όλο
το κράτος, αν δεν συγχωνεύσουµε και δεν καταργήσουµε οργανισµούς, αν δεν αξιοποιήσουµε τη δηµόσια περιουσία µας, αν
δεν βελτιώσουµε και δεν ενισχύσουµε την ανταγωνιστικότητα
της ελληνικής οικονοµίας, είναι σίγουρο, κύριε Πρωθυπουργέ,
ότι µετά από λίγα χρόνια, παρά την οικονοµική στήριξη που θα
έχουµε αυτό το διάστηµα, θα ξαναφτάσουµε στο ίδιο σηµείο.
Ο µόνος ασφαλής τρόπος σε µια Ευρώπη, σε µια Ευρωζώνη
που δεν έχει κοινή δηµοσιονοµική πολιτική, για να µην ξαναφτάσουµε σε αυτό το ίδιο το σηµείο -γιατί όλα αυτά έπρεπε να γίνουν
από το 2002 που µπήκαµε στην Ευρωζώνη, που µπήκαµε στο ενιαίο νόµισµα- είναι να γίνουν όλες αυτές οι αλλαγές. Γιατί αν ξαναφτάσουµε εδώ, τότε η επιστροφή στο εθνικό νόµισµα θα είναι
αναπόφευκτη και επιβεβληµένη και το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
Γι’ αυτό θα πρέπει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ενισχύσουµε, να προσπαθήσουµε και να πετύχουµε να γίνουν όλες
αυτές οι µεταρρυθµίσεις που χρειάζονται για τη χώρα και οι
οποίες είναι πολύ σηµαντικές. Αν δεν τις κάνουµε, αν δεν τις προχωρήσουµε η χώρα δεν θα έχει καµµία τύχη. Θα παλεύουµε
χωρίς καµµία τύχη. Θα υποβάλουµε τον ελληνικό λαό σε θυσίες,
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οι οποίες δεν θα έχουν ποτέ κανένα αποτέλεσµα.
Γι’ αυτό, αν πραγµατικά, θέλουµε να έχουν αποτέλεσµα οι θυσίες του ελληνικού λαού, αν θέλουµε να έχουν αποτέλεσµα οι
δικές µας οι προσπάθειες, των Ελλήνων Βουλευτών και της Κυβέρνησης, θα πρέπει να εµµείνουµε σε αυτές τις αλλαγές. Αυτός
είναι ο ασφαλής τρόπος.
Με αυτά, κύριε Πρωθυπουργέ, κλείνω και δίνω ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνησή σας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Δηµήτριο Τσιρώνη.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Παπακωνσταντίνου, για δεκαπέντε λεπτά.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, νοµίζω ότι όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι δεν είµαστε µπροστά σε µια τυπική διαδικασία προγραµµατικών δηλώσεων. Δεν είναι προγραµµατικές δηλώσεις µιας
Κυβέρνησης µετά τις εκλογές. Δεν είναι προγραµµατικές δηλώσεις µετά από έναν ανασχηµατισµό. Δεν είναι προγραµµατικές
δηλώσεις µιας µονοκοµµατικής Κυβέρνησης. Είναι µια πρωτόγνωρη διαδικασία για τη χώρα σε µια απολύτως κοµβική, ιστορική στιγµή για το µέλλον της, σε µια στιγµή όπου διακυβεύεται
τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από τη θέση και την πορεία της µέσα στην Ευρωζώνη.
Είναι µια επιλογή, που έγινε πριν από δεκαπέντε χρόνια και η
οποία στηρίζεται από τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού
λαού. Είναι µια επιλογή, όµως, που δεν µπορεί να είναι ένα πουκάµισο αδειανό, που δεν µπορεί να είναι απλώς ένα σύνθηµα, µια
θέση. Είναι µια επιλογή που έχει και προϋποθέσεις, προϋποθέσεις δηµοσιονοµικές, προϋποθέσεις σε όρους πραγµατικής οικονοµίας και ανταγωνιστικότητας, προϋποθέσεις που για πολλά
χρόνια η χώρα δεν εκπληρούσε και συνεχίζει να µην εκπληροί.
Άρα, κάνουµε τη συζήτηση αυτή σε µια πραγµατικά ιστορική
στιγµή και σε µια διαδικασία που δροµολογήθηκε από µία εξίσου
ιστορική απόφαση ενός Πρωθυπουργού εν ενεργεία, ο οποίος
αποφάσισε να βάλει το αξίωµά του πάνω στο τραπέζι για να προχωρήσει η χώρα µπροστά µε µια ευρύτερη συναίνεση.
Στη συζήτηση αυτή η Κυβέρνηση ζητά ψήφο εµπιστοσύνης σε
ένα σχήµα που αποτελείται από εκπροσώπους τριών κοµµάτων.
Είναι τρία κόµµατα µε διαφορετική αφετηρία, µε διαφορετική
διαδροµή, µε διαφορετικό στίγµα, µε διαφορετική ιδεολογία,
τρία κόµµατα, όµως, που έχουν δηλώσει ότι αυτήν τη στιγµή προέχει ένας κοινός στόχος και αυτός είναι να γίνουν όλα όσα πρέπει
να γίνουν τους επόµενους µήνες για να σταθεί η χώρα στα πόδια
της, να σωθεί και να κάνει τα επόµενα βήµατα µε µεγαλύτερη σιγουριά.
Δεν ισχυρίζοµαι -και νοµίζω κανένας µας δεν το θεωρεί- ότι τα
τρία κόµµατα που συµµετέχουν στην Κυβέρνηση προσέρχονται
µε ταυτόσηµες θεωρήσεις. Το ΠΑΣΟΚ προσέρχεται έχοντας αναλάβει τα τελευταία δύο χρόνια ένα πολύ µεγάλο βάρος και θέλοντας να προχωρήσει µια πολιτική που εκ των πραγµάτων είναι
η µόνη που µπορεί να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο. Η Νέα
Δηµοκρατία προσέρχεται έχοντας αντιληφθεί ότι στη στιγµή και
στο σηµείο που βρισκόµαστε αυτό που προέχει πάνω από όλα
είναι µια ευρύτερη συµπαράταξη γύρω από βασικά πράγµατα.
Και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός προσέρχεται παρά τις διαφοροποιήσεις και τις διαφωνίες του στην ίδια ακριβώς λογική.
Προσερχόµαστε, λοιπόν, όλοι µε βάση την ιστορία και την πορεία µας, ίσως µε διαφορετικές θεωρήσεις, αλλά εντέλει µας δεσµεύει όλους µία απόφαση.
Αυτή είναι η απόφαση των τριών Αρχηγών, να δουλέψει η Κυβέρνηση Λουκά Παπαδήµου για να υλοποιήσει τις αποφάσεις της
27ης Οκτωβρίου του Συµβουλίου Κορυφής και αυτές είναι πολύ
συγκεκριµένες και πολύ απλές. Είναι να υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για την εκταµίευση της έκτης δόσης, να γίνει και να
ολοκληρωθεί µε επιτυχία η διαπραγµάτευση για τη νέα δανειακή
σύµβαση και τις πολιτικές που θα την ακολουθήσουν, να κατα-
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τεθεί και να ψηφιστεί ο προϋπολογισµός του κράτους για το
2012, αντίστοιχα το φορολογικό νοµοσχέδιο και να κλείσει µε επιτυχία η διαπραγµάτευση για να µειωθεί το βάρος του δηµοσίου
χρέους κατά 100 δισεκατοµµύρια ευρώ και να µπει σε µια βιώσιµη πορεία. Αυτός είναι ο βασικός κορµός των αποφάσεων –τις
ανέλυσε και χθες ο Πρωθυπουργός- µε τις οποίες θα κινηθεί η
Κυβέρνηση τους επόµενους µήνες.
Όµως, ταυτόχρονα είναι απολύτως σαφές ότι δεν πρόκειται
και δεν πρέπει να παραλύσει το κράτος. Δεν πρόκειται και δεν
πρέπει άλλες αποφάσεις πέρα από αυτές τις πέντε βασικές, να
σταµατήσουν όταν δεν είναι τίποτε άλλο παρά η συνέχιση αλλαγών που έχουν δροµολογηθεί και που είναι σηµαντικές για τη
χώρα, για τη ζωή των πολιτών, για την ανταγωνιστικότητά της,
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Το πρόβληµα της χώρας το ξέρουµε όλοι µας. Δεν είναι απλώς
δηµοσιονοµικό. Είναι θέµα δοµών, διαδικασιών, θεσµών, κινήτρων και οτιδήποτε αλλάζει δοµές, διαδικασίες, θεσµούς και κίνητρα σε µια κατεύθυνση σε όφελος του δηµοσίου συµφέροντος
και του πολίτη, πρέπει τους επόµενους µήνες να το προχωρήσουµε όσο πιο γρήγορα γίνεται.
Αυτό το πλαίσιο αντιλαµβάνοµαι και εγώ ως Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µετά την εµπιστοσύνη που µου έδειξε ο εντολοδόχος Πρωθυπουργός και το
κόµµα από το οποίο προέρχοµαι, σ’ αυτήν τη λογική εντάσσω και
τη δουλειά που πρέπει να κάνει το ΥΠΕΚΑ τους επόµενους
µήνες.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής έχει ένα διπλό χαρακτήρα. Αφ’ ενός έχει στην αρµοδιότητά
του οριζόντιες πολιτικές από τις οποίες εν πολλοίς κρίνεται η δυνατότητα της χώρας να ανακάµψει και να πάει σε µια πορεία βιώσιµης ανάπτυξης. Πολιτικές όπως η περιβαλλοντική αδειοδότηση
που διευκολύνει ή αποθαρρύνει τις επενδύσεις, ταυτόχρονα βεβαίως βάζοντας σωστά περιβαλλοντικά κριτήρια. Πολιτικές όπως
οι χρήσεις γης που επίσης είναι κοµβικές για τη δυνατότητα
επενδυτικής δραστηριότητας στη χώρα και συγκεκριµένες τοµεακές πολιτικές, όπως αυτές που αφορούν τον τοµέα της ενέργειας, το ενεργειακό δυναµικό της χώρας όντας ένας από τους
πολύ σηµαντικούς µοχλούς ανάπτυξης και επενδύσεων για τα
επόµενα χρόνια.
Θέλω να πω ότι ξεκινάµε αυτήν τη νέα πορεία ως ΥΠΕΚΑ από
ένα πάρα πολύ καλό σηµείο και αυτό είναι ότι τους τρεις τελευταίους µήνες η Βουλή ψήφισε µε ευρύτατη πλειοψηφία τρία κοµβικά νοµοσχέδια. Πριν µιλήσουµε για µια κυβέρνηση συµµετοχής
πολλών κοµµάτων, η Βουλή ψήφισε την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, το νοµοσχέδιο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και το νοµοσχέδιο για το νέο τρόπο έκδοσης οικοδοµικών
αδειών µε ευρύτατη πλειοψηφία. Αυτό είναι κάτι που µας δίνει
πολύ γερές βάσεις για να κάνουµε τα επόµενα βήµατα ως
Υπουργείο.
Θα αναφερθώ µε συντοµία στα βασικά ζητήµατα που έχουµε
µπροστά µας µε χρονοδιάγραµµα των εποµένων µηνών, µέχρις
ότου ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες και η χώρα πάει σε
εκλογές.
Απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Το νοµοσχέδιο, ψηφίστηκε, όπως είπα και πριν, µε µεγάλη πλειοψηφία. Για
να υλοποιηθεί χρειάζεται η έκδοση της υπουργικής απόφασης
που εξειδικεύει και εκσυγχρονίζει την κατάταξη των δραστηριοτήτων σε διαφορετικές κατηγορίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έχουµε δεσµευτεί ως Υπουργείο ότι αυτή η υπουργική
απόφαση πριν υπογραφεί, θα έλθει για συζήτηση στις δύο Αρµόδιες Επιτροπές Παραγωγής και Εµπορίου και Περιβάλλοντος
και έχουµε ήδη στείλει επιστολή στους προέδρους για να γίνει
σύγκλιση αυτών των επιτροπών τις αµέσως επόµενες ηµέρες
ώστε να µπορέσει να υπογραφεί η απόφαση και να προχωρήσουµε στο επόµενο βήµα.
Πέρα από αυτήν την πολύ σηµαντική µεταρρύθµιση που διευκολύνει την επιχειρηµατικότητα και τις επενδύσεις, ταυτόχρονα
θέλω να τονίσω ότι εδώ και µήνες έχουµε καταφέρει να ξεµπλοκάρουµε συγκεκριµένες δεκάδες επενδύσεις µε ονοµατεπώνυµο
που συσσωρεύονταν στις υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και θα συνεχίσουµε µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κτηµατολόγιο. Επιτάχυνση της ολοκλήρωσής του και κύρωση
δασικών χαρτών. Όλοι γνωρίζουµε την ιστορία του Κτηµατολογίου, όλοι γνωρίζουµε τις καθυστερήσεις. Το Κτηµατολόγιο, πέρα
από αυτονόητη υποχρέωση µιας σύγχρονης χώρας, αποτελεί και
µνηµονιακή υποχρέωση. Μέχρι το τέλος του χρόνου πρέπει να
έχουν προκηρυχθεί συνολικά τέσσερα εκατοµµύρια δικαιώµατα.
Έχουν ήδη προκηρυχθεί δύο εκατοµµύρια. Θα ολοκληρωθεί
αυτή η διαδικασία µέχρι το τέλος του χρόνου και είµαστε σε συζήτηση και µε τους ευρωπαίους εταίρους µας να πάµε πιο γρήγορα ακόµα επιταχύνοντας τις ίδιες τις διαδικασίες και το χρόνο
υλοποίησης που έχει τεθεί στο Μνηµόνιο. Παράλληλα, εξετάζουµε την περαιτέρω βελτίωση της διαδικασίας κτηµατογράφησης µε τη συµµετοχή ιδιωτών και διεθνούς τεχνογνωσίας.
Δασικοί χάρτες. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα από συστάσεως
του ελληνικού κράτους γίνεται µια τόσο ευρεία και συντεταγµένη
προσπάθεια για να κλείσουµε οριστικά το κεφάλαιο «απουσία δασολογίου». Είναι µία διαδικασία που προχωράει και είναι ήδη σε
στάδιο ανάρτησης εβδοµήντα πέντε από τριακόσιους είκοσι χάρτες.
Χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός. Είναι δύσκολο να
δώσει κανένας την πραγµατική εικόνα και έµφαση του πόσο σηµαντικό είναι για επενδύσεις και για την ανάπτυξη ένα πλαίσιο
τόσο γενικού όσο και ειδικού χωροταξικού και πολεοδοµικού
σχεδιασµού. Έχουµε ήδη κάνει πολύ µεγάλα βήµατα και τους
αµέσως επόµενους µήνες στον ορίζοντα αυτής της Κυβέρνησης
θα έχουµε τη θεσµοθέτηση των νέων ειδικών χωροταξικών για
τις υδατοκαλλιέργειες που ήδη έχει κλείσει, για τον τουρισµό µείζον για να µπορέσει να αναπτυχθεί η τουριστική επένδυσηαλλά και τα ρυθµιστικά σχέδια για την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη
και τις άλλες µεγάλες πόλεις. Μόνο για το Ρυθµιστικό Σχέδιο της
Αττικής να πω ότι θα δώσει τη βάση της ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας για τα επόµενα δέκα χρόνια, µε
µείζονες αποφάσεις που συνδυάζονται µε την εκµετάλλευση του
αεροδροµίου του Ελληνικού, του φαληρικού, του κέντρου της
πόλης και το πώς αντιλαµβανόµαστε µία µεσογειακή πρωτεύουσα η οποία παράγει δουλειές, επενδύσεις και ποιότητα
ζωής για τους κατοίκους της.
Πριν από µερικές ηµέρες εν µέσω της κυβερνητικής αλλαγής
εγκρίθηκε µε ευρύτατη πλειοψηφία από τη Βουλή ο νόµος που
τελειώνει τις πολεοδοµίες όπως τις ξέραµε. Είναι µία νέα διαδικασία αδειοδότησης για την ιδιωτική δόµηση που κάνει σύντµηση
του χρόνου και αλλάζει τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να γίνεται
ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα. Ταυτόχρονα µε το νόµο για
τη ρύθµιση των αυθαιρέτων δηµιουργεί για πρώτη φορά ένα
πλαίσιο ελέγχου και πρόληψης της πολεοδοµικής αυθαιρεσίας.
Αυτό µαζί µε το νέο πράσινο Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό στον
οποίο θα ενταχθούν και η χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
στα σπίτια, θα είναι ένα κεφάλαιο, ένα τρίπτυχο το οποίο θα κλείσει µεγάλες αδυναµίες του σηµερινού θεσµικού πλαισίου.
Ενέργεια. Ένας τοµέας κοµβικός στην ανάπτυξη. Είµαστε µία
από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που ψηφίσαµε την απελευθέρωση της ενέργειας µε την υιοθέτηση του τρίτου ενεργειακού
πακέτου το καλοκαίρι που µας πέρασε. Ενισχύεται έτσι η Ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή, διαχωρίζονται οι χειριστές των δικτύων µεταφοράς και διανοµής, ενισχύεται το πλαίσιο για την
προστασία των καταναλωτών.
Τι έχουµε µπροστά µας; Έχουµε την υλοποίηση του νόµου,
δηλαδή τη δηµιουργία των νέων εταιρειών. Αυτό θα κλείσει µέσα
στο πρώτο τρίµηνο του 2012. Και έχουµε πολύ σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν τους λιγνίτες και τη ΔΕΗ. Έχουµε σχεδόν
ολοκληρώσει τη διαπραγµάτευση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για την πρόσβαση σε τρίτους στους λιγνίτες. Θα πουληθούν τέσσερις µονάδες της ΔΕΗ και θα υπάρχει µια συµφωνία ανταλλαγής ισχύος. Οι λεπτοµέρειες θα ανακοινωθούν τις επόµενες
ηµέρες µόλις κλείσουν και τα τελευταία ανοικτά ζητήµατα που
έχουµε µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ταυτόχρονα, γνωρίζετε ότι
προχωρούν η αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ και του ΔΕΣΦΑ, των
«ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ» και τα επόµενα βήµατα για την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ όπου υπάρχουν τρεις εναλλακτικές, τρία
βασικά ζητήµατα τα οποία αυτή τη στιγµή συζητούµε.
Το ένα είναι η µείωση του ποσοστού που κατέχει το ελληνικό

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΘ ’ - 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

δηµόσιο. Το δεύτερο η δυνατότητα πώλησης µεριδίων στις θυγατρικές µεταφοράς και διανοµής και τρίτο η δηµιουργία, µε
βάση τους σταθµούς που θα πουληθούν -για την πρόσβαση σε
τρίτους- σε λιγνίτες, µιας µικρής ΔΕΗ η οποία θα µπορέσει να
ανοίξει πλήρως την αγορά και να λειτουργήσει προς όφελος του
καταναλωτή.
Πετρελαιοκίνηση. Πριν από µερικές ηµέρες, µε τροπολογία
απελευθερώσαµε την πετρελαιοκίνηση στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Εγώ τουλάχιστον δεν µπορώ να καταλάβω γιατί η
Αθήνα και η Θεσσαλονίκη πρέπει να είναι οι δυο µοναδικές ευρωπαϊκές πόλεις στις οποίες απαγορεύεται η χρήση αυτοκινήτων
µε ντίζελ.
Ταυτόχρονα ανακοινώσαµε -και θα υπογραφεί τις επόµενες
µέρες, από τους συναρµόδιους Υπουργούς Περιβάλλοντος και
Υποδοµών- την απόφαση για τον «πράσινο δακτύλιο», για τον περιορισµό χρήσης αυτοκινήτων στο κέντρο, η οποία µαζί µε την
άρση της πετρελαιοκίνησης οδηγεί σε µείωση των ρύπων και
άρα βελτίωση του περιβάλλοντος στο οποίο ζούµε στην πρωτεύουσα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη.
Έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων. Για πρώτη
φορά στην Ελλάδα δηµιουργήθηκε ένας φορέας µε ευθύνη την
έρευνα και τεκµηρίωση της δυνατότητας εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων πετρελαίου και φυσικού αερίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θέλω δύο λεπτά ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Ήδη το ΥΠΕΚΑ έχει ανοίξει διεθνείς διαγωνισµούς για τη διεξαγωγή ερευνών στο Ιόνιο και τη νότια Κρήτη. Είναι η πρώτη
φορά που γίνεται αυτό και είναι εξαιρετικά σηµαντικό για τη
χώρα µας.
Ανανεώσιµες πηγές. Τα τελευταία δυο χρόνια έχει διπλασιαστεί η εγκατεστηµένη ισχύ στις ανανεώσιµες πηγές, που είναι
ένας τοµέας µε εξαιρετικά έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Αυτό
που µας ενδιαφέρει αυτή τη στιγµή είναι να σταθεροποιήσουµε
το περιβάλλον. Είµαστε κοντά στο να ανακοινώσουµε αποφάσεις
σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των ανανεώσιµων πηγών, δηλαδή
τη βεβαιότητα των επενδυτών ότι θα µπορέσουν να έχουν χρηµατοδότηση µέσα από τις εγγυηµένες τιµές, αλλά και µε το
τέλος που πληρώνει ο καταναλωτής.
Έχουµε προχωρήσει στην επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης θαλάσσιων αιολικών πάρκων και ταυτόχρονα προωθείται η γεωθερµία και η αξιοποίηση της βιοµάζας. Αυτό, µαζί µε τα
προγράµµατα και τις πολιτικές για την εξοικονόµηση ενέργειας
σε κατοικίες, δηµόσια κτήρια και ανοικτούς χώρους, δίνουν τη
δυνατότητα αναπτυξιακής δυναµικής στην οικονοµία, µε δηµιουργία θέσεων εργασίας και επενδύσεων σε σηµαντικούς κλάδους.
Εδώ δεν µπορώ παρά να κάνω µια εξαιρετικά σύντοµη αναφορά και στο σχέδιο «ΗΛΙΟΣ», που είναι η εξαγωγή ηλιακής ενέργειας -ενέργεια από ηλιακές πηγές- προς τη βόρεια Ευρώπη από
την Ελλάδα, ένα σχέδιο που έχει αποτυπωθεί και στα ίδια τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Κορυφής στις 26 Οκτωβρίου και το
οποίο φυσικά προωθούµε µε κάθε τρόπο.
Τέλος, όσον αφορά την ενέργεια, έχουµε εξελισσόµενες συζητήσεις για τους διεθνείς αγωγούς. Τους επόµενους τρεις
µήνες θα κλείσει η διαπραγµάτευση για το πώς θα ανοίξει ο νότιος διάδροµος για να έρθει αέριο στην Ευρώπη. Θέλουµε και
πιστεύουµε ότι η Ελλάδα θα αποτελέσει τον ενεργειακό κόµβο
µέσα από το σχήµα που έχει δηµιουργηθεί.
Και µια λέξη, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για τη διαχείριση
των αποβλήτων, που είναι ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα. Τους επόµενους δυο µήνες προκηρύσσουµε, µετά από χρόνια καθυστερήσεων, το διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου για τη
διαχείριση των απορριµµάτων στην Αττική. Αύριο γίνεται και µια
ηµερίδα για το ζήτηµα αυτό. Παράλληλα, διαµορφώνουµε το
στρατηγικό σχέδιο για την ανακύκλωση, διαχείριση και ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων, που θα έρθει στη Βουλή άµεσα
µε µια νέα συνολική ρύθµιση.
Όλα αυτά, µαζί µε το χρηµατοδοτικό εργαλείο –που είναι το
«ΕΠΕΡΑ»- µε 2 δισεκατοµµύρια ευρώ και τα 400 εκατοµµύρια
ευρώ του Πράσινου Ταµείου για τις αστικές αναπλάσεις, δηµι-
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ουργούν τη δυνατότητα να κάνουµε παρεµβάσεις, οι οποίες βελτιώνουν τις αναπτυξιακές δυναµικές.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κλείνω λέγοντας ότι σ’ αυτή την
οριακή στιγµή για τη χώρα, η Κυβέρνηση δεν ζητά απλώς µια
ψήφο εµπιστοσύνης. Δεν είναι απλώς το γεγονός ότι τρία κόµµατα που στηρίζουν αυτήν την Κυβέρνηση θα στηρίξουν –και
αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό- για πρώτη φορά ένα κυβερνητικό σχήµα.
Είµαστε σε µια στιγµή µεγάλης εθνικής αυτογνωσίας. Η Κυβέρνηση αυτή θα πετύχει µόνο αν έχει τη στήριξη των πολιτών,
αν µπορέσουµε να πείσουµε ότι οι δράσεις που έχουν δροµολογηθεί και αυτά που έχουµε µπροστά µας είναι απολύτως αναγκαία, για να µπορέσουµε να σώσουµε τη χώρα, να την κάνουµε
να σταθεί στα πόδια της και να δώσουµε προοπτική, θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και απασχόληση για τους νέους της πατρίδας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στο Ίδρυµα της Βουλής, στο “Εργαστήρι Δηµοκρατίας”, δέκα εννιά µαθητές και ένας εκπαιδευτικός από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω
κάτι επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ορίστε, κυρία Μερεντίτη.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Κύριε Πρόεδρε, µε όλο το σεβασµό
στη διαδικασία και στους Υπουργούς, επειδή ο χρόνος είναι περιορισµένος και αυτή την ιστορική στιγµή οι Βουλευτές θέλουν
και αυτοί να καταθέσουν την άποψή τους και την αγωνία τους,
θα ήθελα να παρακαλέσω το Προεδρείο να είναι αυστηρό και, ει
δυνατόν, να περιορίζει και το χρόνο των Υπουργών, διότι αν ένας
Υπουργός µιλάει τρία ή τέσσερα λεπτά περισσότερο, αυτό σηµαίνει ότι θα µιλήσουν περίπου δέκα Βουλευτές λιγότεροι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστώ,
κυρία Μερεντίτη.
Ο χρόνος έχει µειωθεί στα δεκαπέντε λεπτά. Αν τον τηρήσουµε
όλοι, όλα θα κυλήσουν οµαλώς.
Ο κ. Παναγιώτης Καµµένος, Βουλευτής Β’ Αθήνας της Νέας
Δηµοκρατίας, έχει το λόγο για επτά λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι πράγµατι πρωτοφανές, σ’ ένα Κοινοβούλιο µιας δηµοκρατικής χώρας, εντός δεκαπέντε ηµερών να συζητούµε συνεχώς για προγραµµατικές δηλώσεις µιας κυβέρνησης που ζήτησε
ψήφο εµπιστοσύνης, την πήρε, αλλά παραίτησε τον Πρωθυπουργό της και µιας Κυβέρνησης που δεν ψηφίστηκε και βρίσκεται εδώ, προκειµένου να ανακοινώσει, µε τους ίδιους σχεδόν
Υπουργούς στα ίδια σχεδόν Υπουργεία, προγραµµατικές δηλώσεις για µια περίοδο τριών µηνών. Αν βέβαια κανείς αναλύσει τη
χθεσινή οµιλία του Πρωθυπουργού και των Υπουργών σήµερα,
θα δει ότι γι’ αυτό το έργο χρειάζονται τουλάχιστον δύο µε τρία
χρόνια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λυπάµαι που ο Πρωθυπουργός
δεν είναι εδώ. Φαίνεται ότι του συνέστησαν να βγει έξω όταν θα
µιλήσω εγώ, γιατί δεν δέχεται να ακούσει κάποιον Βουλευτή που
διαφωνεί και δεν δίνει ψήφο εµπιστοσύνης, παρ’ όλο που το
κόµµα του στηρίζει αυτήν την Κυβέρνηση. Αυτό είναι ίδιον της
δηµοκρατίας, αλλά φαίνεται ότι έτσι συνηθίζεται στις µεγάλες
οργανώσεις.
Χαίροµαι, βέβαια, που είναι οι κύριοι Υπουργοί εδώ. Στο φίλο
µου, τον κ. Ροντούλη, θέλω να πω τι µου είπε κάποιος από το
χωριό µου, πως «όταν ζευγαρώνουν τα άλογα µε τα γοµάρια, γίνονται µουλάρια και δεν αναπαράγονται».
Άκουσα µε προσοχή τον Υπουργό κ. Παπακωνσταντίνου. Ο κ.
Παπακωνσταντίνου µάς ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι ο κ. Παπανδρέου, ο τέως Πρωθυπουργός, έβαλε στο τραπέζι το αξίωµά
του. Πριν από δύο χρόνια µάς έλεγε ότι ο καινούργιος Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου έβαλε στο τραπέζι το πιστόλι
του. Το σίγουρο πάντως είναι ότι -ανεξαρτήτως του τι έβαλε στο
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τραπέζι ο Πρωθυπουργός- ο ίδιος Υπουργός, ο κ. Παπακωνσταντίνου, βρίσκεται εδώ, προκειµένου να συνεχίσει το έργο αυτής
της Κυβέρνησης.
Χθες χρησιµοποιήθηκαν δύο λέξεις-κλειδιά, οι λέξεις «αλήθεια» και «εµπιστοσύνη». Θα προσπαθήσω, λοιπόν, πάνω σ’
αυτές τις λέξεις να δω ποιες είναι οι απόψεις της σηµερινής Κυβέρνησης και βεβαίως του Πρωθυπουργού.
Αλήθεια σηµαίνει πρώτα απ’ όλα να δούµε πώς έγινε αυτή η
κρίση στην Ελλάδα. Είναι αλήθεια ή ψέµατα ότι πειράχτηκαν τα
στατιστικά στοιχεία µε εντολή του κ. Παπακωνσταντίνου, όπως
λένε οι υπάλληλοι της Στατιστικής Υπηρεσίας και το καταθέτουν
στη δικαιοσύνη; Γιατί αν είναι αλήθεια, τότε πρόκειται για έγκληµα, το οποίο έγινε προκειµένου να οδηγηθεί η χώρα στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Είναι αλήθεια ή ψέµατα ότι ο πρώην Πρωθυπουργός -και εν
γνώσει του Υπουργικού του Συµβουλίου και του πρώην Υπουργού Οικονοµικών, που βρίσκεται εδώ- µιλούσε µε το Στρος Καν
για είσοδο της χώρας στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, πριν ανακοινωθεί αυτό στη Βουλή και τα κόµµατα;
Είναι αλήθεια ή ψέµατα ότι αποκρύπτετε πως πουλήθηκαν τα
CDS του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου έναντι 1,3 δισεκατοµµυρίων δολαρίων; Η τιµή τους σήµερα ανέρχεται στα 25 δισεκατοµµύρια δολάρια και µέχρι τώρα αρνείται η Κυβέρνηση, µε
παρέµβαση στον Πρόεδρο της Βουλής –που παραλίγο να τον
έχουµε και Πρωθυπουργό- να συζητηθεί η ερώτηση στη Βουλή,
να απαντηθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών.
Ο κ. Παπακωνσταντίνου αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση
στη Βουλή. Αρνήθηκε ο κ. Βενιζέλος, ο σηµερινός Αντιπρόεδρος,
να απαντήσει σε ερώτηση. Έγινε επερώτηση, έληξε η θητεία της
Βουλής, καταθέσαµε επερώτηση µε τον κ. Δηµαρά και τον κ. Βελόπουλο. Δεν προσδιορίστηκε ξανά και δεν θα προσδιορισθεί.
Γιατί ο σηµερινός Πρωθυπουργός, ως Διοικητής της Τράπεζας
της Ελλάδος, θα έπρεπε να ξέρει ότι αυτά τα στοιχεία υπάρχουν,
αλλά δεν τα δίνουν γιατί δεν µας λένε ποιοι είναι οι κερδοσκόποι,
µε ποιες εταιρείες συνεργάζονται, ποιοι κρατούν στα χέρια τους
τον πλούτο των Ελλήνων, οι οποίοι γονατίζουν αυτή τη στιγµή
για να ωφεληθεί το κράτος τα 26.000.000.000 που απεµπόλησαν,
ενώ ήξεραν ότι θα βάλουν τη χώρα στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Γίνεται έρευνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση -εδώ και δύο ηµέρες ανακοινώθηκε- για τα κερδοσκοπικά παιχνίδια µε το δηµοψήφισµα. Ποιοι ήταν αυτοί που έπαιξαν τα νοµίσµατα; Μήπως
ήταν µία τράπεζα, η «DEXIA», για την οποία κατέθεσα πριν δέκα
ηµέρες στη Βουλή ότι τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της έχει
η εταιρεία «UNIGESTION», στην οποία δουλεύει ο αδερφός του
τέως Πρωθυπουργού, του κ. Παπανδρέου;
Γιατί κάνετε τα µούτρα σας έτσι; Δεν δουλεύει στη «UNIGESTION», κύριοι συνάδελφοι; Δουλεύει, ναι ή όχι;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Θα απαντήσετε µετά. Θα σας περιµένω.
Ακούστε: Εδώ δεν είναι Κολλέγιο Αθηνών. Είστε υποχρεωµένος να φέρετε τα στοιχεία στη δικαιοσύνη και να τα καταθέσετε
στη Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε συνάδελφε,
σας παρακαλώ. Απευθυνθείτε στο Σώµα και όχι στον Υπουργό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Γελάτε, κύριε Υπουργέ, εις
βάρος των Ελλήνων. Ντροπή σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Καµµένε, να
απευθύνεστε στο Σώµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Να ξέρετε, όµως, ότι ο ελληνικός
λαός θα µάθει την αλήθεια. Και είστε συνένοχος!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ή όχι, όπως αποκαλύπτει σήµερα ο δηµοσιογράφος Μαρδάς και όπως το αποκάλυψε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας, ότι δόθηκαν
κονδύλια από το Υπουργείο Εξωτερικών σε ειδικές ηµεροµηνίες,
που ο κ. Παπακωνσταντίνου µε τον Πρωθυπουργό πήγαιναν στο
εξωτερικό για να δουν ξένους παράγοντες; Πού δόθηκαν τα κονδύλια; Σε ποιους δόθηκαν τα εκατοµµύρια των µυστικών κονδυ-
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λίων από το Υπουργείο Εξωτερικών; Για ποιο λόγο;
Είναι αλήθεια ή ψέµατα ότι η σύµβαση -που είναι και ένας από
τους σκοπούς της στήριξης αυτής της Κυβέρνησης- της απόφασης της 26ης Οκτωβρίου προβλέπει ότι το αγγλικό δίκαιο θα
είναι εκείνο, το οποίο θα ορίζει το τι θα γίνει µε τα οµόλογα και
µάλιστα στα δικαστήρια του Λουξεµβούργου; Για να καταλάβει
δηλαδή ο λαός, ενώ αυτή τη στιγµή µε το ελληνικό δίκαιο µπορούµε να διαπραγµατευτούµε το 90% των οµολόγων µας, πάµε
µε το αγγλικό δίκαιο, το οποίο δεσµεύει δηµόσια και ιδιωτική περιουσία. Και θα πάνε να το κάνουν παράνοµα και αντισυνταγµατικά και άκυρα, όπως παράνοµα, αντισυνταγµατικά και άκυρα ο
κ. Παπακωνσταντίνου υπέγραψε την πρώτη δανειακή σύµβαση,
την οποία αν δώσουµε ψήφο εµπιστοσύνης, την επικυρώνουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ή ψέµατα ότι δεν
υπάρχει διάταξη για να βγούµε από την Ευρωζώνη; Καµµία διάταξη δεν υπάρχει για να µας βγάλουν από το ευρώ. Ενεργοποιήστε, αν θέλετε, το άρθρο 122 της Συνθήκης της Λισαβόνας, το
οποίο απαιτεί µόνο πλειοψηφία και δεν υπάρχει βέτο.
Και η δεύτερη λέξη –γιατί δεν έχω χρόνο- είναι η λέξη «εµπιστοσύνη». Ποια είναι η εµπιστοσύνη που θα µπορούµε να δείξουµε σε έναν Πρωθυπουργό, για τον οποίο σήµερα η γαλλική
εφηµερίδα “LE MONDE” αναφέρει ότι είναι από τους αρχιτέκτονες, από τους πρωτεργάτες της µεγάλης τράπεζας «GOLDMAN
SACHS», η οποία ορίζει τη νέα τάξη πραγµάτων και η οποία παρεµβαίνει και στην Ιταλία; Αυτά δεν τα λέµε εµείς, δεν τα λέει η
εφηµερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ή κάποιες εφηµερίδες, που πιστεύετε ότι κάνουν αντιπολίτευση. Το λέει η γαλλική εφηµερίδα
“LE MONDE”. Και καταθέτω το σχετικό δηµοσίευµα στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μιλάει για το τρίπτυχο Σαρκοζί, Ντράγκι, Μόντι, το δίκτυο της
«GOLDMAN SACHS» στην Ευρώπη. Σε αυτή την εταιρεία βέβαια
εργαζόταν και ο κ. Παπακωνσταντίνου παλαιότερα.
Ας δούµε, λοιπόν, αν θα λειτουργήσει ως Πρωθυπουργός ή
ως υπάλληλος της «GOLDMAN SACHS».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Τελειώνετε, κύριε
συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Υπάρχει ή όχι εµπιστοσύνη σε έναν Πρωθυπουργό που, αν µεν
κρατήσει την πατριωτική του στάση, εκ Δεσφίνας ορµώµενος,
έχει καλώς, αν, όµως, πράξει αυτά, τα οποία υπόσχεται στην τριµερή, στην οποία είναι µέλος, µαζί µε τα συµφέροντα εκείνα των
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης που τον στήριξαν, όπως τον κ. Παπαχελά, οδηγούν πρώτα από όλα σε απαξία των πολιτικών, δεύτερον σε καταρράκωση κάθε θρησκείας και τρίτον σε
παγκοσµιοποίηση µε επικράτηση των αγορών και των τραπεζών;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ δεν δίνω ψήφο εµπιστοσύνης σε αυτήν την Κυβέρνηση. Σας καλώ να αναλογιστούµε όλοι
ότι ίσως είµαστε η τελευταία Βουλή, γιατί η επόµενη Βουλή είναι
συµφωνηµένο να γίνει µε λίστα. Και κάποιοι από εµάς δεν θα είµαστε µέσα σε αυτήν τη λίστα, γιατί µιλάµε πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε υπεύθυνοι για τις γενιές
που έρχονται. Ας αναλάβουµε όλοι τις δικές µας ευθύνες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Καµµένο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Έχετε το λόγο,
κύριε Υπουργέ. Θέλετε τρία λεπτά;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Λιγότερο, κύριε Πρόεδρε.
Θα είµαι εξαιρετικά σύντοµος, γιατί κατά κανένα τρόπο δεν
πρόκειται να ακολουθήσω το Βουλευτή κ. Καµµένο, ο οποίος
µόλις µίλησε. Δεν πρόκειται να τον ακολουθήσω, γιατί δεν έχω
κανένα λόγο να δυναµιτίσω ένα κλίµα, το οποίο πάει να δηµιουρ-
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γηθεί σε αυτήν την Αίθουσα. Νοµίζω πως όλοι αντιλαµβανόµαστε
ότι αυτά που ειπώθηκαν ανήκουν περισσότερο σε περιθωριακά
blogs, παρά σε αυτήν την Αίθουσα. Οποιαδήποτε στοιχεία έχει ο
συγκεκριµένος Βουλευτής, δεν έχει παρά να τα δώσει είτε µε την
κανονική κοινοβουλευτική διαδικασία είτε στη δικαιοσύνη. Όλα
τα υπόλοιπα είναι «τζάµπα µαγκιές», αν µου επιτρέπετε την έκφραση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Καµµένε, µην
κάνουµε διάλογο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Επειδή επέστρεψε στο λεξιλόγιο
Σηµίτη περί «τζάµπα µαγκιών», σας λέω ότι όλα αυτά τα στοιχεία
έχουν δοθεί στη δικαιοσύνη. Ο Εισαγγελέας Οικονοµικού Εγκλήµατος κ. Κορρέας έχει στα χέρια του τα στοιχεία και διενεργεί
έρευνα. Έρευνα διενεργείται για τον κύριο Υπουργό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κερδοσκοπικά παιχνίδια και παράλληλα,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Υπουργούς Δικαιοσύνης που κρατήσαµε τους ίδιους. Ο κ. Πεταλωτής προΐστατο της ελληνικής δικαιοσύνης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Δεν έχετε άλλο
χρόνο, κύριε Καµµένε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από το Νοµό Πιερίας,
κ. Ιωάννης Αµοιρίδης, επί των προγραµµατικών δηλώσεων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Των προγραµµατικών του κ. Καµµένου ή του Πρωθυπουργού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Αµοιρίδη,
κρατήστε το ύψος που όλοι γνωρίζουµε στην Αίθουσα αυτή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Έχουµε προγραµµατικές δηλώσεις
και του κ. Καµµένου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Όχι προσωπικά, σας
παρακαλώ πολύ. Θα χάσουµε πολύτιµο χρόνο. Έχετε το λόγο
για επτά λεπτά, µε τη χάρη που σας διακρίνει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ευχηθώ στο νέο Πρωθυπουργό και στους συνεργάτες του Υπουργούς καλή δύναµη και καλή επιτυχία στο έργο,
που είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά τόσο σηµαντικό για τη χώρα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινώ µε δύο παρατηρήσεις: Πρέπει
να υιοθετήσουµε την αρχή ότι η Ελλάδα των «κουµπάρων», της
λοβιτούρας και της κοµπίνας είναι παρελθόν. Έχουµε γυρίσει σελίδα. Αυτό, για να µπορούµε να συζητάµε. Όταν κάνουµε αναφορά στο παρελθόν, µάλιστα µε λόγο αιχµηρό και χωρίς
στοιχεία, το µόνο που έχουµε να κερδίσουµε είναι να χωρίσουµε
πάλι τους Έλληνες σε πολλά κοµµάτια. Και αυτό νοµίζω πως
είναι το τελευταίο που οφείλουµε να πράξουµε.
Η δεύτερη παρατήρηση αφορά την ηµεροµηνία των εκλογών.
Εκτιµώ ότι αποκλειστική ηµεροµηνία πρέπει να µπει µόνο στη σωτηρία της χώρας. Κάθε άλλη ηµεροµηνία είτε είναι των εκλογών
είτε ενός άλλου νοµοσχεδίου, νοµίζω ότι πρέπει να είναι ενδεικτική.
Πέρα από το στόχο της υλοποίηση της υπογραφής της σύµβασης, εκτιµώ ότι πρέπει να πετύχουµε δύο ακόµη στόχους: Ο
ένας είναι η ανάκτηση της αξιοπιστίας στους εταίρους µας. Αυτό
µπορεί να γίνει σαν πρώτο βήµα, αν όλοι µας στηρίξουµε αυτή
την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, ώστε αυτός, ο Υπουργός
Οικονοµικών και ο Πρόεδρος της Τράπεζας της Ελλάδος να είναι
οι µοναδικοί που θα υπογράψουν τις δεσµεύσεις. Όταν θα υπάρχει αυτή η δυναµική και αυτή η µεγάλη στήριξη του Κοινοβουλίου
στο θεσµό του νέου Πρωθυπουργού, τότε είµαι σίγουρος ότι κανένας δεν θα απαιτήσει δεσµεύσεις από τους Αρχηγούς των κοµµάτων. Στο χέρι µας είναι να δηµιουργήσουµε τη δυναµική της
αξιοπιστίας και των θεσµών αυτής της χώρας απέναντι στους
εταίρους. Δεύτερον, πρέπει να οµαλοποιηθεί η οικονοµική και
κοινωνική ζωή του τόπου.
Σε πρώτη φάση, αγαπητοί Υπουργοί, πρέπει να ικανοποιηθεί
το αίσθηµα δικαίου των πολιτών. Καµµία κυβέρνηση, κανένας
προγραµµατικός λόγος δεν µπορεί να στηθεί, κανένα πρόγραµµα δεν µπορεί να ξεκινήσει, αν δεν ικανοποιηθεί το αίσθηµα
δικαίου των πολιτών. Όταν συζητάµε µε τους πολίτες, η πρώτη
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τους κουβέντα είναι: «Πιάσατε κανέναν; Πλήρωσε κανείς;». Ή
κλείνουν µε αυτή τη συζήτηση. Άρα, είναι υποχρέωσή µας.
Ξεκίνησε ο Υπουργός Οικονοµικών και ανέφερε ότι µέχρι τις
24 του µήνα, για όσους δεν ρυθµίσουν τα χρέη, θα δηµοσιοποιηθούν τα ονόµατά τους. Αυτό είναι για το 2009. Θέλουµε και για
το 2010, αλλά κυρίως θέλουµε να δηµοσιοποιηθούν τα ονόµατα
όσων έβγαλαν τα χρήµατα στην Ελβετία και δεν τα έχουν δηλώσει στην Ελλάδα. Δεν µπορεί να τα καλύψει καµµία ανεξάρτητη
αρχή. Έχουµε πόλεµο. Δεν είµαστε σε συνθήκες ειρήνης. Και
αυτό είναι εθνική προδοσία. Αυτά τα ονόµατα πρέπει να δηµοσιοποιηθούν. Πέρα από την οικονοµική ή την ποινική τιµωρία,
πρέπει να υπάρχει και η τιµωρία από τους πολίτες. Πρέπει να
υπάρχει η απαξίωση αυτών που σε καιρό πολέµου έβγαλαν χρήµατα παράνοµα από τη χώρα.
Δεύτερον, ανακατανοµή βαρών. Το λέµε. Πώς το κάνουµε;
Μπορεί να πληρώνει ο τελευταίος σε οικονοµική δυνατότητα πολίτης τα πρώτα είδη ανάγκης –το ψωµί, το γάλα, το ρύζι, τα µακαρόνια- το ίδιο µε αυτόν που έχει εκατοµµύρια; Δεν πρέπει ο
ΦΠΑ σε αυτά τα προϊόντα να είναι στο 5%; Και ας είναι στα
ακριβά προϊόντα και στο 23% και στο 25%. Πρέπει να ξεκινήσει
άµεσα µε το φορολογικό νοµοσχέδιο έτσι η ανακατανοµή βαρών,
για να δείξουµε πώς την εννοούµε.
Ρευστότητα στην αγορά: για να ξεκινήσει η αγορά, πρέπει να
υπάρχουν χρήµατα, πρέπει να υπάρχει ρευστότητα. Στηρίζουµε
τις τράπεζες. Δεν άκουσα το νέο Πρωθυπουργό να µιλάει για τις
προνοµιούχες και τις νέες µετοχές. Τις προηγούµενες µέρες δηµόσια απ’ αυτό το Βήµα ο Υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι
το έθνος και οι πολίτες είναι πάνω από τους τραπεζίτες. Θα υλοποιηθεί αυτό; Θα πρέπει να διευκρινιστεί αυτό το σηµείο.
Για την αναδιοργάνωση του κράτους δεν ακούσαµε κάτι. Θα
τελειώσει το πρόγραµµα της εφεδρείας ή θα έχουµε «οµήρους»
τους δηµοσίους υπαλλήλους τα επόµενα χρόνια; Πώς θα δουλέψει και θα συνεργαστεί ένα κράτος όπου απευθυνθήκαµε και
στον τελευταίο δηµόσιο υπάλληλο να συνεργαστεί, όταν θα έχει
την αγωνία για το αύριο; Δεν µας ζητάνε η Ευρωπαϊκή Ένωση
και οι εταίροι να απολύσουµε κανέναν. Είναι η αδυναµία µας να
αναδιοργανώσουµε το κράτος και καταλήγουµε στο να απολύουµε υπαλλήλους. Ναι στις συγχωνεύσεις των οργανισµών,
αλλά αναδιοργανώστε τις υπηρεσίες µε τους καινούργιους στόχους, µε το υπάρχον δυναµικό και προσωπικό, ίσως µε κάποιες
µεταφορές σε υπηρεσίες εντός του νοµού.
Ανάπτυξη: Ακούµε ΕΣΠΑ και ΕΣΠΑ δεν βλέπουµε, 5% συµµετοχή αλλά ακόµα ΕΣΠΑ δεν είδαµε. Δεν βλέπουµε να προχωράει
κανένα έργο. Το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων µειώνεται.
Φτάσαµε στο τέλος του έτους και από την αρχή του έτους
ακούµε συνεχώς για προγράµµατα ανάπτυξης, για ρευστότητα
στην αγορά, για ΕΤΕΑΜ, για ΤΕΜΠΜΕ και δεν υπάρχει ρευστότητα στην αγορά. Είναι µόνο για να τα αναφέρουµε; Έχετε κάτι
να µας πείτε πάνω σ’ αυτό ή µε τη νέα Κυβέρνηση θα «τρέξουν»
πιο γρήγορα; Γιατί δεν «έτρεχαν» µέχρι τώρα;
Ο νέος Πρωθυπουργός µίλησε για κοινωνική πολιτική και είπε:
«Θα ξεκινήσουµε άµεσα από τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες».
Ορίστε µία πρόταση: µέχρι ογδόντα τετραγωνικά σπίτι, πρώτη
κατοικία και εισόδηµα κάτω από 30.000 να µην πληρώνουν τέλος
ακίνητης περιουσίας. Στη ΔΕΗ σήµερα κάνουν ουρές. Έτσι κι αλλιώς δεν πλήρωναν τη ΔΕΗ, το 35% έκανε ρύθµιση και το 8% είχε
κοµµένο το ρεύµα. Δεν µπορούµε να κάνουµε ένα βήµα; Πόσα
είναι αυτά τα χρήµατα; Εξήντα, ογδόντα, εκατό εκατοµµύρια;
Μπροστά στα δύο δισεκατοµµύρια που πρέπει να πάρουµε από
την ακίνητη περιουσία, ας µεταφέρουµε τους συντελεστές προς
τις µεγάλες περιουσίες, προς τα πάνω και να αφαιρέσουµε το
τέλος απ’ αυτούς τους ανθρώπους που έχουν σπίτι µέχρι
ογδόντα τετραγωνικά, γιατί τρία-τέσσερα άτοµα σ’ ένα σπίτι µπορούν να επιβιώσουν για δύο-τρεις µήνες µε τα 300, µε τα 400 ή
τα 1.000 ευρώ, που µπορεί να φτάνει το τέλος σε κάποιες περιοχές της Αθήνας.
Βλέπουµε τι γίνεται; Κατά 50% µειώθηκε η κατανάλωση πετρελαίου και θέλουµε να κάνουµε και ισοδύναµο το πετρέλαιο θέρµανσης µε το πετρέλαιο κίνησης. Ευτυχώς δεν το κάναµε και θα
το δούµε για του χρόνου. Πώς λοιπόν, θα επιβιώσουν αυτοί οι
άνθρωποι; Ας κάνουµε το πρώτο βήµα, ας το ξεκινήσουµε τώρα.
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Πρέπει να υπάρξουν νέες γεωπολιτικές συµµαχίες. Η κ. Μέρκελ αναφέρθηκε στη νέα συνθήκη σε στενά δηµοσιονοµικά πλαίσια «κι όποιος αντέξει». Η Ελλάδα πρέπει να ανοίξει τα φτερά
της και να δει και πιο πέρα, µέσα στο νέο περιβάλλον µετά την
κατάργηση της Συνθήκης της Λισαβόνας και της Συνθήκης του
Μάαστριχτ, αν µπορεί να επιβιώσει και αν έχει αυτές τις δυνατότητες και την κοινωνική συνοχή και τις οικονοµικές δυνατότητες
να συνεχίσει µέσα στο νέο πλαίσιο που θα διαµορφωθεί. Είναι
πολύ σηµαντικό, η χώρα να έχει κι άλλες λύσεις τις οποίες, πέρα
από το ευρωοµόλογο, πρέπει να τις έχει υπ’ όψιν και να τις έχει
µελετήσει, ώστε να υπάρχει plan Β, plan C, να υπάρχουν σχέδια
για το αύριο.
Πιστεύω ότι όλοι µας έχουµε συναίσθηση της ευθύνης και της
κρισιµότητας των στιγµών. Συναισθανόµαστε και συµµεριζόµαστε την αγωνία και τον αγώνα που θα δώσουν ο νέος Πρωθυπουργός και η νέα Κυβέρνηση. Είµαστε κοντά τους, είµαστε µαζί
τους, στηρίζουµε την προσπάθεια, αλλά πρέπει άµεσα, πέρα από
τα δείγµατα γραφής προς τους εταίρους, να δείξουµε και δείγµατα γραφής προς τους Έλληνες πολίτες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
Ιωάννη Αµοιρίδη. Κύριε συνάδελφε, επιβεβαιώσατε το επίθετο
που µε ρωτήσατε γιατί σας το έδωσα. Χαλάλι σας.
Το λόγο έχει ο κ. Μαργαρίτης Τζίµας, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας του Νοµού Δράµας, για επτά λεπτά.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από λίγα εικοσιτετράωρα
η χώρα µας δεν είχε κυβέρνηση. Είχε χαµένη την αξιοπιστία της,
αφού ο προηγούµενος Πρωθυπουργός, ο κ. Παπανδρέου, δυσφήµισε τη χώρα µας µ’ αυτή την αψυχολόγητη απόφασή του να
αµφισβητήσει την παραµονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, θέτοντας το εκβιαστικό δίληµµα: ευρώ ή δραχµή.
Μπροστά λοιπόν, σ’ αυτήν την έκτακτη κατάσταση η Νέα Δηµοκρατία επέδειξε υψηλό αίσθηµα ευθύνης και συµφώνησε στη
δροµολόγηση εξελίξεων δηµιουργίας µίας Κυβέρνησης εκτάκτου ανάγκης και ειδικού σκοπού, µε τελικό στόχο τη διεξαγωγή
των εκλογών. Νοµίζω ότι σε µία δηµοκρατία το να ζητείται η προσφυγή στη λαϊκή ετυµηγορία είναι ότι πιο υγιές. Όσοι από προχθές άρχισαν να δηµιουργούν συνθήκες αµφισβήτησης διεξαγωγής εκλογών στις 19 Φεβρουαρίου, νοµίζω ότι αρχίζουν και
εξυπηρετούν άλλους σκοπούς.
Η άµεση προσφυγή στις κάλπες δεν είναι απαίτηση µόνο της
Νέας Δηµοκρατίας. Ήταν απαίτηση όλων των κοινοβουλευτικών
κοµµάτων, πλην της τότε κυβέρνησης του κ. Παπανδρέου, αλλά
κυρίως εξακολουθεί να είναι απαίτηση του ελληνικού λαού ο
οποίος εδώ και είκοσι τέσσερις µήνες βλέπει να εφαρµόζεται µία
πολιτική για την οποία δεν έδωσε ψήφο εµπιστοσύνης, διότι η
προηγούµενη κυβέρνηση εξελέγη µε άλλη ατζέντα και εφάρµοσε
τελείως διαφορετικά πράγµατα. Άρα ο ελληνικός λαός «φλέγεται» από την πεποίθηση εκείνη που θα του δώσει το δικαίωµα να
εκφραστεί για µία κυβέρνηση µε προοπτική, για µία κυβέρνηση
η οποία θα δεσµευτεί µε ειλικρίνεια και αλήθεια ενώπιόν του για
το πώς θα οδηγήσει τη χώρα µας από το αδιέξοδο σε µία πορεία
ευηµερίας και ευτυχίας των πολιτών.
Η Νέα Δηµοκρατία υποστήριξε τη δηµιουργία αυτής της Κυβέρνησης, όµως δεν ξεχνάµε αυτά που υποστηρίζαµε εδώ και είκοσι τέσσερις µήνες. Άλλωστε, δεν έχουµε λόγο να µην
υποστηρίζουµε και στο µέλλον και τώρα αυτή την πολιτική της
ανάκαµψης και της ανάπτυξης. Η Νέα Δηµοκρατία δεν ψήφισε
ούτε ένα µέτρο απ’ αυτά µε τα οποία κόπηκαν µισθοί και συντάξεις εργαζοµένων και επεβλήθησαν καινούργιοι φόροι σε βάρος
του ελληνικού λαού.
Ο Πρόεδρός µας ακόµα και χθες επιβεβαίωσε αυτήν την πρακτική και τη θέση της Νέας Δηµοκρατίας ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συµφωνήσουµε στη λήψη καινούργιων µέτρων, γιατί
αυτή η πολιτική απέτυχε παταγωδώς, γιατί αυτή η πολιτική εξαθλίωσε τους Έλληνες και προκάλεσε χιλιάδες λουκέτα στην ελληνική αγορά. Χάθηκε η αγοραστική αξία και δύναµη των
Ελλήνων συµπολιτών µας, γι’ αυτό και αυτή η πολιτική που εφαρµόστηκε µέχρι τώρα δεν έχει µέλλον. Άλλωστε όσοι θέλουν να
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δοκιµάσουν τις αντοχές της Νέας Δηµοκρατίας, δεν έχουν παρά
να φέρουν νοµοσχέδια που να περιλαµβάνουν µέτρα αντικοινωνικά και αντιλαϊκά και τότε πραγµατικά θα εισπράξουν για µία
ακόµα φορά τη θέση της Νέας Δηµοκρατίας, που είναι µε τα
συµφέροντα των πολιτών και όχι µε τα συµφέροντα των αγορών.
Δεν εγκαταλείπουµε, λοιπόν, τις θέσεις µας, γιατί δυστυχώς
αυτές οι θέσεις έχουν δικαιωθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν
δεχόµαστε διλήµµατα. Η Νέα Δηµοκρατία και ο Πρόεδρός µας
δεν πρόκειται να µετατραπούν σε δηλωσίες εθνικής νοµιµοφροσύνης. Αυτοί που εκπορεύουν, αυτοί που εκβιάζουν, αυτοί που
εξακολουθούν να θέτουν εκβιαστικά διλήµµατα στο πολιτικό σύστηµα της χώρας, αγνοούν τελικώς αυτό που θέλουν οι Έλληνες
πολίτες. Οι Έλληνες πολίτες θέλουν µία φιλολαϊκή πολιτική, θέλουν µία πολιτική που να τους βγάζει από το αδιέξοδο, θέλουν
µία πολιτική η οποία να ζωντανεύει την αισιοδοξία και την ελπίδα.
Εµείς πιστεύουµε πως είµαστε εκφραστές και φορείς αυτής της
κοινωνικής και φιλολαϊκής πολιτικής.
Είµαστε βέβαιοι ότι η νέα δανειακή σύµβαση δεν πρόκειται να
εκχωρήσει την εθνική µας κυριαρχία, γιατί κανένας Βουλευτής
εδώ, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που αναλάβαµε ενώπιον του
ελληνικού λαού το 2009, δεν έχει δικαίωµα να παραχωρήσει
µέρος της εθνικής µας κυριαρχίας. Υποστηρίζουµε αυτήν την Κυβέρνηση µε ειδικό σκοπό να εκταµιεύσει την έκτη δόση -γιατί η
προηγούµενη κυβέρνηση, µε την αλλοπρόσαλλη πολιτική της,
µπλόκαρε την εκταµίευση της έκτης δόσης- να δηµιουργήσει τις
συνθήκες εκείνες ούτως ώστε να προχωρήσουµε στη νέα δανειακή σύµβαση χωρίς εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας και χωρίς τη
λήψη παρόµοιων µέτρων που εξαθλίωσαν τους Έλληνες και
τέλος να προκηρύξει εθνικές εκλογές.
Δεν έχει δικαίωµα κανένας µας ερήµην του ελληνικού λαού
να δεσµεύει τις παρούσες αλλά και τις επόµενες γενιές. Κανείς
δεν ζήτησε την ψήφο του ελληνικού λαού για να υποθηκεύσει το
µέλλον των παιδιών µας, αλλά και της σηµερινής γενιάς.
Έχουµε υψηλό αίσθηµα ευθύνης στη Νέα Δηµοκρατία και
προτείνουµε µια καινούργια πολιτική και στο σύντοµο αυτό διάστηµα των εκατό ηµερών όλοι µας θα καταβάλλουµε προσπάθεια, προκειµένου ορισµένα µέτρα που προτείνει το πρόγραµµα
της Νέας Δηµοκρατίας να γίνουν πράξη. Και κυρίως η Νέα Δηµοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί φραγµό στη λήψη αντικοινωνικών µέτρων, που θα εξαθλιώσουν ακόµη περισσότερο τους
Έλληνες πολίτες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Τζίµα.
Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ του Νοµού Ηρακλείου και γιατρός, κ.
Ιωάννης Μιχελογιαννάκης, έχει το λόγο για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι την τελευταία διετία έγιναν σηµαντικές προσπάθειες και αναµόρφωσης και µεταρρύθµισης του ελληνικού κράτους. Είναι επίσης αλήθεια ότι την
τελευταία διετία υπήρξαν καθυστερήσεις, λάθη και παραλείψεις
που δηµιούργησαν ακόµη και σύγχυση όσον αφορά τη σκοπιµότητα του ιδεολογικού µας χώρου. Είναι αλήθεια ότι ένα δυσβάσταχτο χρέος και ελλείµµατα που κληρονοµήσαµε την τελευταία
δωδεκαετία, σε συνδυασµό µε τη διεθνή κρίση και την ευρωπαϊκή
ατολµία να πετύχει η πραγµατική ευρωπαϊκή ενοποίηση, δηµιούργησαν συνθήκες σκληρών και δυσβάσταχτων µέτρων, στραγγίζοντας τους ίδιους και τους ίδιους, µε αποτέλεσµα να
φθάσουµε, από τη δυνατότητα του ζην και του ευ ζην, στη δυνατότητα του επιζείν.
Είναι αλήθεια ότι υπήρξε τεράστια αγανάκτηση του κόσµου, η
οποία δηµιούργησε τεράστια δυσπιστία απέναντι στο πολιτικό
σύστηµα και που εκφράστηκε σε βάρος θεσµών και συµβόλων,
µε αποκορύφωµα την 28η Οκτωβρίου.
Είναι ακόµη αλήθεια ότι αν είχαν παρθεί από την αρχή µέτρα
για επιστροφή του κλεµµένου πλούτου, για την πάταξη της φοροδιαφυγής, -δεκατέσσερις χιλιάδες χρωστούν 37 δισ.- για τις
ευθύνες του τραπεζικού συστήµατος, για τις ευθύνες του γκρίζου τοπίου των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, για το κάθε είδους
λαθρεµπόριο, γι’ αυτούς που επένδυσαν στην επιστροφή της
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δραχµής, γι’ αυτούς που επένδυσαν στην χρεοκοπία του ευρώ,
για εµάς που δεν τολµήσαµε να δώσουµε αίσθηµα δικαίου µε κυρώσεις σ’ αυτούς που έκλεψαν, τα πράγµατα θα ήταν διαφορετικά.
Σήµερα είµαστε αναγκασµένοι και την έκτη δόση να πάρουµε
και τη δανειακή σύµβαση να κάνουµε πράξη και τον νέο προϋπολογισµό να ψηφίσουµε, καθώς κι όλα τα απαραίτητα νοµοθετήµατα που απορρέουν απ’ αυτά.
Ο λαός αυτές τις µέρες καλείται να πληρώσει -15 του Νοέµβρη- φόρο αλληλεγγύης, φόρο επιτηδεύµατος, έκτακτη εισφορά,
τέλος ακινήτων, φόρο αυθαιρέτων, νέα τέλη κυκλοφορίας. Ο
λαός θα δει στο νέο προϋπολογισµό, αφού ψηφιστεί, να µειώνονται οι µισθοί 1,3 δισεκατοµµύριο, οι συντάξεις 1,8 δισεκατοµµύριο, να εξοικονοµούνται χρήµατα από λουκέτα σε οργανισµούς
και φοροαπαλλαγές – ελπίζω - 1,9 δισεκατοµµύριο, από επιστροφή αποδείξεων 1 δισεκατοµµύριο, από ειδική εισφορά 1,3
δισεκατοµµύριο και από τέλη επί των ακινήτων 1,8 δισεκατοµµύριο Θα δει επίσης απελευθέρωση επαγγελµάτων, θα δει τις απαραίτητες αποκρατικοποιήσεις, θα δει την εφεδρεία, θα δει τη
λειτουργία του ΕΟΠΥΥ -καθυστερηµένα κατά ένα τετράµηνοτώρα και θα δει και το συναινετικό µε τη Νέα Δηµοκρατία µοντέλο
της παιδείας που ψηφίστηκε, να δροµολογείται.
Θα καταργηθούν οργανικές µονάδες, θα περιοριστούν ειδικές
δοµές, θα αξιοποιηθούν επιτέλους τα 14 δισεκατοµµύρια του
ΕΣΠΑ και θα αρχίσει ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», έστω και µε ατέλειες, να
δείχνει το δρόµο της περιφερειακής ανάπτυξης.
Ο λαός όµως βιώνει συγχρόνως το 18,5% -που είναι 20%,
Υπουργέ µου- της ανεργίας και στο τούνελ νέο παραγωγικό µοντέλο και αξιόπιστη πρόταση ανάπτυξης δεν έχει ακόµη οριοθετηθεί.
Μετά τη σύγχυση των προηγούµενων ηµερών, µε µεγαλύτερη
νηφαλιότητα τώρα καταλαβαίνω την κορυφαία πράξη του δηµοψηφίσµατος, ότι θα έφερνε ένα δεδικασµένο όπλο στην Ευρώπη,
που πολεµήθηκε από τις αγορές, µιας και η αυτοδιάθεση των
λαών σ’ αυτήν τη φάση είναι επικίνδυνη. Ουαί και αλίµονο στο
φαινόµενο Ισπανία, Ιταλία, αν αρχίζαµε µε το δεδικασµένο του
δηµοψηφίσµατος να οδηγούσαµε τους λαούς εκεί!
Το διάγγελµα του Παπανδρέου για θεσµική λύση –δεν µιλώ για
πρόσωπα- ήταν µια ερµηνεία, η οποία τελικά δεν αφοµοιώθηκε
από τον κόσµο. Και δεν αφοµοιώθηκε, γιατί γι’ αυτό που ήθελε
να περάσει, δηλαδή όχι τεχνοκρατικές λύσεις αλλά πολιτικές αντιλήψεις έναντι του κοινοβουλευτισµού και της αστικής δηµοκρατίας, δεν είχαν δηµιουργηθεί ακόµη οι συνθήκες, για να µπορέσει
αυτό να σωµατοποιηθεί από την κοινωνία. Μέσα στην γκρίνια της
–εκεί όπου υπάρχει φτώχεια και πόνος- δεν σωµατοποιήθηκε.
Πάντοτε στη ζωή µου υπερισχύει η ιδεολογία και όχι η ιδιοτέλεια. Μπορώ να δηλώσω δηµόσια την ένστασή µου σε ό,τι αφορά
σε ακραίους ιδεολογικούς χώρους –εξαιρώ τον κ. Ροντούλη, µε
αγροτική συνείδηση- και συγκεκριµένα, όσον αφορά τη συγκυβέρνηση µε τον ΛΑΟΣ.
Έχω, όµως, επτά επιχειρήµατα στο µυαλό µου.
Πρώτον, θέλω το διακύβευµα της εθνικής σωτηρίας να είναι
ισχυρό.
Δεύτερον, θέλω σ’ αυτή τη φάση η λογική να υπερισχύσει του
συναισθήµατος.
Τρίτον, θέλω επιτέλους συνεργασία των υγιών δηµοκρατικών
δυνάµεων -γιατί υπάρχουν υγιείς δηµοκρατικές δυνάµεις –και τη
θεωρώ σ’ αυτή τη φάση απαραίτητη. Θέλω να διαφυλάξω το
υγιές πολιτικό σύστηµα και την αναµόρφωσή του έναντι καλοθελητάδων εκτός του πολιτικού συστήµατος, τεχνοκρατών, εντολοδόχων συµφερόντων, που αποτελεί για µένα θέµα αρχής.
Μέσα σ’ αυτούς τους όρους θα ήµουν πραγµατικά κι εγώ σε
πολύ δύσκολη θέση να δώσω ψήφο στήριξης σε µια κυβέρνηση,
εάν δεν υπήρχαν τα επτά προαπαιτούµενα. Στραγγίζω για τα παραπάνω την ψυχή µου. Καταθέτω δηµόσια τις ενστάσεις µου
όσον αφορά τον ιδεολογικό χώρο. Χάρηκα που το σοσιαλιστικό
κόµµα της Γαλλίας χθες το βράδυ µε ανακοίνωσή του έθεσε το
ζήτηµα αυτό.
Τελειώνω την οµιλία µου λέγοντας ότι πολιτική δεν είναι µόνο
η διαχείριση, δεν είναι µόνο η εθνική σωτηρία. Η πολιτική είναι
και ιδεολογία και συναίσθηµα.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο για δύο
λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ορίστε, κύριε Ροντούλη, έχετε το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω το συνάδελφο και γιατρό για τα
καλά λόγια που είπε για το πρόσωπό µου. Θα ήµουν ευτυχέστερος αν αυτά αντανακλούσαν στο σύνολο του Λαϊκού Ορθοδόξου
Συναγερµού, αγαπητέ συνάδελφε.
Θέλω να πω µόνο τούτο, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν ακόµα πολιτικές οντότητες, η σκέψη των οποίων διακατέχεται από µία
προκατάληψη, από ιδεολογικές αγκυλώσεις, και εξ αυτού του
λόγου συνεχίζουν να παραµένουν προσκολληµένοι στο παρελθόν. Η όλη αντίληψή τους, δε, αποπνέει και µία µικροψυχία,
χωρίς να αποδίδω τον όρο στον εκλεκτό συνάδελφο ιατρό.
Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι το µέλλον της χώρας
είναι συνυφασµένο µε κάποιες έννοιες που αποδέχεται η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, όπως είναι η έννοια της
συνέργειας, της συνυπευθυνότητας, της συναντίληψης, προκειµένου να κατακτηθεί ένα ελάχιστο επίπεδο αλληλοκατανόησης.
Όσο αυτό δεν γίνεται και υπάρχουν φωνές οι οποίες έρχονται σε
αναντιστοιχία µε το κοινό αίσθηµα, θεωρώ ότι προσβάλλουν
πρωτίστως τους ιδίους και τους πολιτικούς χώρους από τους
οποίους προέρχονται.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο κ. Ευθυµίου.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Θα ήθελα να κάνω µια διευκρίνιση,
επειδή ακούστηκε η έννοια της προσβολής.
Θα ήθελα να τονίσω, κύριε Πρόεδρε, ότι η έννοια του «επί προσωπικού», όταν ζητάµε το λόγο επί προσωπικού, έχει µια τεράστια σηµασία όταν περιλαµβάνει ονειδισµό, συκοφαντία ή
προσβολή επί προσωπικού. Οτιδήποτε αφορά σε ιδεολογικό ή
πολιτικό χαρακτηρισµό, δεν συνιστά ούτε ονειδισµό, ούτε προσβολή. Συνιστά µάλιστα υποχρέωση της Βουλής να διαλέγεται
µε όρους ιδεολογικούς και πολιτικούς. Άρα κατά το σκέλος αυτό,
προφανώς η παρέµβαση του κ. Μιχελογιαννάκη δεν συνιστά προσβολή. Συνιστά διατύπωση ιδεολογικής και πολιτικής θέσης. Η
διευκρίνιση είναι αναγκαία, για να έχουµε την τήρηση και του
πνεύµατος και του γράµµατος του Κανονισµού της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Αγαπητέ κύριε Ευθυµίου, οφείλω κι εγώ να συµπληρώσω ότι ακριβώς µε το σκεπτικό και τις λέξεις που επιµεληθήκατε επιτυχώς και η
παρέµβαση του Υπουργού κ. Ροντούλη ήταν απολύτως απαραίτητη, για να έρθουν τα πράγµατα στη σωστή τους θέση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Αχαΐας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος για επτά λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ανεξάρτητα από τον επιθετικό
προσδιορισµό, που δίνει ο καθένας στη συγκεκριµένη Κυβέρνηση που σήµερα ζητά ψήφο εµπιστοσύνης από τη Βουλή, κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει ότι η Κυβέρνηση αυτή αποτελεί
συνέχεια των προηγούµενων κυβερνήσεων, µια συνέχεια η οποία
εδράζεται στην υπαρκτή µέχρι τώρα συναίνεση των κοµµάτων
του ευρωµονόδροµου, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δηµοκρατίας, του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, στις βασικές στρατηγικές επιλογές, που εξυπηρετούν τα συµφέροντα του κεφαλαίου. Δεν
υπήρχαν οι συµφωνίες όλων αυτών των κοµµάτων στις στρατηγικές επιλογές; Από τη Συµφωνία του Μάαστριχτ, από την ένταξη
της χώρας µας στην ΟΝΕ και στο ευρώ, από τη στρατηγική της
Λισαβόνας και από τη Συνθήκη για τη Λισαβόνα;
Όλες αυτές, λοιπόν, οι συµφωνίες στις βασικές επιλογές και
η συναίνεση η οποία υπήρξε, αποκτά σήµερα νέα χαρακτηριστικά, τα οποία αναβαθµίζουν τη συναίνεση και σε επίπεδο διακυβέρνησης.
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Αλήθεια, ποιο είναι αυτό το οποίο επέβαλε τη συγκεκριµένη
µορφή διακυβέρνησης των τριών κοµµάτων, του ΠΑΣΟΚ, της
Νέας Δηµοκρατίας και του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού; Βεβαίως, η εύκολη λύση των απολογητών του συστήµατος και των
διαφόρων υπαλλήλων του συστήµατος, είναι το «για να γλιτώσουµε τη χώρα από τη χρεοκοπία», τη στιγµή που η προηγούµενη κυβέρνηση, αλλά και η σηµερινή, η τρικοµµατική, θα
επιδράµει απέναντι στο λαό και θα οδηγεί όλο και πιο εκτεταµένα
τµήµατα του ελληνικού λαού, στη χρεοκοπία, στη φτώχεια και
στην εξαθλίωση.
Ποια χρεοκοπία, λοιπόν, να γλιτώσει; Ποιον να γλιτώσει από
τη χρεοκοπία; Τους µόνους που θέλει να γλιτώσει από τη χρεοκοπία είναι τους κεφαλαιοκράτες, τους επιχειρηµατικούς οµίλους, το ίδιο το καπιταλιστικό σύστηµα. Διότι γι’ αυτό ενδιαφέρεται, όταν µιλάει για τη σωτηρία της Ελλάδας. Γιατί, βεβαίως,
υπάρχει η Ελλάδα της εργατικής τάξης, των αυτοαπασχολούµενων, των βιοπαλαιστών, της φτωχής αγροτιάς, που σήµερα οδηγείται στην εξαθλίωση και υπάρχει και η Ελλάδα της πλουτοκρατίας που µεταφέρει την παραγωγική δραστηριότητα από την
Ελλάδα, για να διασφαλίσει τα κέρδη της, που δεν αµφισβητεί,
συµµετέχει ενεργητικά στην εθελοντική εκχώρηση κυριαρχικών
δικαιωµάτων για τη συνδιαχείριση στο Αιγαίο µεταξύ Ελλάδας
και Τουρκίας υπό τη νατοϊκή οµπρέλα. Και όλα αυτά για να διασφαλίσει, να θωρακίσει την κερδοφορία της, αδιαφορώντας για
τη ζωή του λαού.
Αυτό, λοιπόν, θέλετε να κάνετε. Αυτό είναι το σχέδιό σας. Και
αυτό που επέβαλε τη συγκεκριµένη µορφή διακυβέρνησης ήταν
η δυσκολία, η οποία δεν υπάρχει µόνο στην Ελλάδα, να διαχειριστεί την κρίση. Δεν είναι, όµως, απλά και µόνο ελληνικό φαινόµενο. Μόνο η προηγούµενη κυβέρνηση, του κ. Παπανδρέου, είχε
µία δυσκολία να διαχειριστεί την κρίση; Αντίστοιχη κατάσταση
δεν υπάρχει στην Ιταλία και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης;
Άρα, λοιπόν, είναι ένα συνολικότερο φαινόµενο της αστικής
διαχείρισης της κρίσης και των δυσκολιών που προκύπτουν από
το βάθεµα της κρίσης της καπιταλιστικής και την επέκταση και
σε νέες χώρες και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά
και στις Ηνωµένες Πολιτείες.
Καταλυτικό ρόλο, όµως, σε αυτές τις δυσκολίες έπαιξε και η
παρέµβαση του λαϊκού παράγοντα, που δεν «έσκυψε το κεφάλι»,
δεν δέχθηκε τα συνθήµατα της µοιρολατρίας και του ραγιαδισµού, που θέλησε να οργανώσει την πάλη του και να την κλιµακώσει µε τις απεργίες, τις συγκεντρώσεις, τις διαδηλώσεις.
Όλα αυτά τα ζητήµατα επέβαλαν ρωγµές και δυσκολίες στη
διαχείριση.
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο βγήκε πολύ έγκαιρα η αστική τάξη
και επέβαλε τη συγκρότηση αυτού του µαύρου µετώπου.
Και, βεβαίως, η ακροδεξιά σήµερα αποθρασύνεται. Ο κ. Αϊβαλιώτης, Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, πριν
από λίγο έλεγε εδώ ψέµατα και συκοφαντίες ότι η κυβέρνηση
Τζανετάκη έδωσε συντάξεις σε µέλη του ΚΚΕ. Και ανέφερε ένα
συγκεκριµένο προεδρικό διάταγµα, ένα νόµο, το ν.1863, που
ήταν για την άρση των συνεπειών του Εµφυλίου Πολέµου, όπου
µε αυτό το νόµο αίρονται οποιεσδήποτε συνέπειες από καταδικαστικές αποφάσεις αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και
αυτών που έλαβαν µέρος στον Εµφύλιο, αυτών που καταδικάστηκαν από κακουργιοδικεία, από εφετεία και συνολικότερα οι
συνέπειες από τα κοινωνικά τους φρονήµατα. Διαγράφονται οι
ποινές από δελτία του ποινικού µητρώου τους.
Να, λοιπόν, οι απολογητές! Τι θέλουν; Θέλουν να παραµείνουν
τα κοινωνικά φρονήµατα -αυτό είπε ο κ. Αϊβαλιώτης- οι εξορίες
και οι κακουχίες, οι φυλακίσεις και οι διώξεις.
Ε, λοιπόν, κύριοι σοσιαλδηµοκράτες του ΠΑΣΟΚ και κύριοι φιλελεύθεροι της Νέας Δηµοκρατίας, να τους χαίρεστε τους συνεταίρους σας! Να χαίρεστε αυτούς που συµπλέετε εδώ, στα
υπουργικά έδρανα. Να χαίρεστε τους ιδεολογικούς απόγονους
του Μεταξά, τους συνοµιλητές του Παττακού! Με αυτούς πάτε
µπροστά για να βάλετε το λαό στο γύψο. Για να βάλετε το λαό
στο «γύψο»!
Αυτή τη φορά, όµως, δεν πρόκειται να σας κάνουµε το χατίρι.
Ό,τι κι αν κάνετε, δεν πρόκειται να υποταχθούµε. Θα καλέσουµε
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το λαό, στον πόλεµο τον οποίο πηγαίνετε να κάνετε, να ξεσηκωθεί και να συντρίψει αυτό το µαύρο µέτωπο. Διότι µόνο µε συντριβή πρέπει να επιδιώξει ο λαός την απελευθέρωση από τα
ζυγά, τα οποία θέλετε να του φορέσετε, από τη δουλεία στην
οποία θέλετε να τον καταδικάσετε, από τη φτώχεια και την εξαθλίωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Διότι το βασικό σας ζήτηµα είναι να εφαρµόσετε το σύνολο
των βαθύτατων αντιδραστικών ταξικών επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Νέα Δηµοκρατία λέει: δεν ψηφίσαµε τη µείωση των µισθών.
Η Κυβέρνηση, όµως, την οποία στηρίζετε θα εφαρµόσει το ενιαίο
µισθολόγιο στο δηµόσιο τοµέα, που µειώνει έως και 50% τις αποδοχές των δηµοσίων υπαλλήλων. Δεν ψηφίσαµε -λέει- τις εφεδρείες, άσχετα αν τις δέχεται και είναι στο πρόγραµµα. Η
Κυβέρνηση, όµως, αυτή θα εφαρµόσει τις απολύσεις στο δηµόσιο τοµέα. Δεν ψηφίσαµε -λέει- το χαράτσι στα ακίνητα. Η Κυβέρνηση, όµως, αυτή θα το εφαρµόσει. Και αυτή την Κυβέρνηση
στηρίζετε. Στηρίζετε, δηλαδή, την υλοποίηση αυτών των βάρβαρων µέτρων, µέτρα τα οποία δεν έχουν ηµεροµηνία λήξης, θα
συνοδεύουν τον ελληνικό λαό για µία δεκαετία, δεκαπενταετία,
περνώντας του νέους χαλκάδες και µάλιστα χαλκάδες οι οποίοι
δεν θα έχουν ηµεροµηνία λήξης.
Διότι οι αποφάσεις του Συµβουλίου Κορυφής –και το ξέρετε
πολύ καλά- υπερβαίνουν την υπόθεση διαχείρισης της δηµοσιονοµικής κρίσης. Και αυτό στο οποίο στοχεύουν είναι ακριβώς να
ενισχύσουν ακόµη περισσότερο την αντιδραστικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως λυκοσυµµαχίας του κεφαλαίου στη λογική
της θωράκισης της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας
των µονοπωλιακών οµίλων. Και αυτή είναι η διέξοδος, την οποία
θέλετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, µε το εξής:
Εδώ, τις προηγούµενες ηµέρες «έπεσαν οι µάσκες». Τρόµαξαν
τα κόµµατα του κεφαλαίου, τα κόµµατα του ευρωµονόδροµου
επειδή αµφισβητήθηκε η πορεία της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς προσχήµατα, µπήκε µέσα στο µπλοκ
των δυνάµεων που δρουν για την αδιατάρακτη συµµετοχή της
Ελλάδας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Καραθανασόπουλε, σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: …στη λυκοσυµµαχία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τη σωτηρία του συστήµατος.
Εµείς, λοιπόν, λέµε στο λαό: καµµία αυταπάτη, καµµία αναµονή. Σήµερα κιόλας να οργανώσει, να κλιµακώσει την πάλη του
και να περάσει στην αντεπίθεση. Διότι µονόδροµος είναι η λαϊκή
αντεπίθεση του λαού να συντρίψει αυτό το…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: …µαύρο µέτωπο και να
συµπορευθεί και στους αγώνες και στην κάλπη µε το ΚΚΕ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Καραθανασόπουλε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι οκτώ µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί
τους από το 60ο Δηµοτικό Σχολείο της Αθήνας.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Η κ. Μαρία Θεοχάρη, Βουλευτής Καρδίτσας του ΠΑΣΟΚ, έχει
το λόγο για επτά λεπτά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτέλους
ύστερα από µια εβδοµάδα δραµατικών στιγµών που έζησε σύσσωµος ο ελληνικός λαός, ο οποίος παρακολουθούσε αποσβολωµένος, αµήχανος και φοβισµένος, η χώρα απέκτησε Πρωθυπουργό.
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Έναν Πρωθυπουργό εγνωσµένου κύρους στο εσωτερικό, αλλά κυρίως στο εξωτερικό, κάτι που έχει ανάγκη ο τόπος περισσότερο
από κάθε άλλη φορά, ο οποίος παρουσιάζοντας χθες τις προγραµµατικές δηλώσεις του έδωσε το στίγµα ότι η Κυβέρνησή του θα
συνεχίσει την ίδια πολιτική µε την προηγούµενη, η οποία, παρά τα
λάθη, τις αστοχίες και τις παραλείψεις, επιχείρησε τοµές και αλλαγές που καµµία κυβέρνηση µέχρι τώρα δεν τόλµησε να κάνει, βέβαια µε τεράστιο πολιτικό κόστος.
Η επιλογή του Πρωθυπουργού και ο σχηµατισµός κυβέρνησης
εθνικής σωτηρίας επήλθε όταν επιτέλους οι δύο µεγαλύτερες
πολιτικές δυνάµεις της χώρας µαζί µε το ΛΑΟΣ αποφάσισαν να
κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, υπερβαίνοντας τα κοµµατικά τους
τείχη, και να συζητήσουν για το µέλλον και τη σωτηρία της
χώρας, ένα µέλλον αβέβαιο καθότι η ευρωπαϊκή προοπτική της
κινδυνεύει αν όντως δεν ληφθούν εκείνες οι αποφάσεις που θα
διασφαλίσουν την πορεία µας στην Ευρωζώνη.
Πως φτάσαµε, όµως, έως εδώ; Μια Κυβέρνηση, που πριν δύο
χρόνια έλαβε µια ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ήρθε να
διαχειριστεί τις τύχες της χώρας µέσα σε ένα ζοφερό εσωτερικό
ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Παρέλαβε ένα τεράστιο έλλειµµα και ένα θηρίο, που λέγεται δηµόσιο χρέος, που κατέτρωγε κάθε αναπτυξιακή πρωτοβουλία.
Στο ευρωπαϊκό επίπεδο είχε να αντιµετωπίσει µια Ευρώπη κατ’
επίφασην οικονοµικά ενωµένη, καθόσον οι ηγέτες της, άβουλοι
και άτολµοι, δεν έπαιρναν τις αποφάσεις, όταν έπρεπε για να αντιµετωπίσουν την κρίση χρέους. Και σε διεθνές επίπεδο είχε να
αντιµετωπίσει τις αδηφάγες αγορές, που λυσσοµανούσαν σε
βάρος της χώρας, µε στόχο την κερδοσκοπία.
Έπρεπε, λοιπόν, να εξυγιάνει τα δηµοσιονοµικά, που ήταν σε
κατάσταση πλήρους εκτροπής, παίρνοντας όµως οριζόντια και
σκληρά µέτρα, γεγονός που επιβάρυνε περισσότερο τα µεσαία
και χαµηλά στρώµατα, τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους,
που δίκαια εξοργίστηκαν και βρέθηκαν απέναντι.
Από την άλλη, έπρεπε να προχωρήσει και στις µεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές, που έχουν να κάνουν µε το κράτος και τη διοίκηση, το παραγωγικό πρότυπο, αλλαγές όµως που αντιµετώπισαν ισχυρή αντίδραση από οµάδες και συντεχνίες, που έχαναν
προνόµια.
Ο Γιώργος Παπανδρέου έδωσε µάχη σε ευρωπαϊκό επίπεδο
και κατάφερε µε την επιµονή του να δηµιουργηθεί ο µηχανισµός
στήριξης, που δεν υπήρχε έως τώρα και που µας εξασφάλισε
και θα µας εξασφαλίζει έναν τεράστιο δανεισµό. Ένας Πρωθυπουργός που έδειξε µεγαλείο ψυχής, αφήνοντας την καρέκλα
του για να ανοίξει ο δρόµος του σχηµατισµού της παρούσας Κυβέρνησης, βάζοντας πάνω από όλα πρωτίστως το συµφέρον της
χώρας, αλλά και διαφυλάσσοντας την ενότητα της παράταξης,
πέρα από θλιβερούς εσωκοµµατικούς ανταγωνισµούς. Αυτό
οφείλουµε να του το αναγνωρίσουµε, γιατί τις τελευταίες ηµέρες η µικροψυχία και η αχαριστία προς το πρόσωπό του ξεχειλίζει.
Ο ίδιος, εξάλλου, πλήρωσε τα λάθη, τις παραλείψεις και τις
επιλογές του, ιδιαίτερα σε πρόσωπα που επηρέαζαν τις αποφάσεις του και που δεν είχαν καµµία πολιτική και κοινωνική νοµιµοποίηση, κολληµένοι σε εµµονές και ιδεοληψίες και που δυστυχώς
διαχειρίζονταν νευραλγικούς τοµείς.
Το επίτευγµα αυτού του Πρωθυπουργού, τη συµφωνία της
26ης Οκτωβρίου, που κατά γενική οµολογία είναι σωτήρια για τη
χώρα, έρχεται να υλοποιήσει κατά κύριο λόγο η παρούσα Κυβέρνηση, να υπογράψει τη δανειακή σύµβαση µε όλα τα παρελκόµενα της, να προχωρήσει στο κούρεµα του χρέους στο 50%
βγάζοντας φορτίο 100 δισεκατοµµύρια από τις πλάτες του ελληνικού λαού και στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών µέσα από
το PSI να προχωρήσει τις αποκρατικοποιήσεις και βεβαίως, να
βάλει µπροστά το όχηµα της ανάπτυξης, που θα αναχαιτίσει τη
µάστιγα της ανεργίας, εξαιτίας της οποίας διακυβεύεται η κοινωνική συνοχή.
Έρχεται, όµως, να εφαρµόσει και µια σειρά ψηφισµένων µέτρων, που προβλέπονταν από το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα, για
το οποίο σήκωσε το βάρος της κοινωνικής αντίδρασης µόνο η
Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ, εισπράττοντας τη µήνη, τη
χλεύη και τον προπηλακισµό, ενώ οι άλλες πολιτικές δυνάµεις
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επιδίδονταν µε άνεση σ’ έναν αντιµνηµονιακό ρητορικό λόγο,
τον οποίο τώρα πρέπει να αφήσουν στην άκρη, γιατί καλούνται
πλέον και εκείνοι να το εφαρµόσουν.
Κάποιοι, µε διάφορα λογοπαίγνια και τερτίπια προσπαθούν να
δικαιολογηθούν, απευθυνόµενοι κυρίως στα κοµµατικά τους
ακροατήρια, ότι τάχα εκείνοι δεν έχουν µνηµονιακή συµµετοχή.
Ο λαός όµως έχει και κρίση και γνώση και αντιλαµβάνεται ότι
είναι όντως µια Κυβέρνηση συνευθύνης και συµµετοχής όλων
στο σύνολο τους.
Η Κυβέρνηση αυτή καλείται να καταρτίσει τον προϋπολογισµό
του 2012, µέσω του οποίου πρέπει να καλυφθούν όλοι οι στόχοι
του µεσοπρόθεσµου, να διαµορφώσει ένα νέο φορολογικό πλαίσιο, µέσα από το οποίο πρέπει βεβαίως να διαφανεί το αίσθηµα
της κοινωνικής δικαιοσύνης µε την κατανοµή των βαρών, την πάταξη της γάγγραινας που λέγεται φοροδιαφυγή, τη διεύρυνση
της φορολογικής βάσης και την ανασύσταση των ελεγκτικών µηχανισµών που χειµάζουν.
Επίσης, καλείται η Κυβέρνηση να πατάξει το λαθρεµπόριο στα
καύσιµα, να εξασφαλίσει την τιµωρία αυτών που κλέβουν δηµόσιο πλούτο και βεβαίως, να πάρει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες
για τις λίστες των ληξιπρόθεσµων οφειλών και των καταθέσεων
στην Ελβετία και να θέσει το πλαίσιο λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης.
Όλες αυτές τις προτεραιότητες έχει να υλοποιήσει η παρούσα
Κυβέρνηση, οι οποίες δεν επιδέχονται καµµία καθυστέρηση και
αναβολή, διότι κάτι τέτοιο θα θέσει σε τεράστιο κίνδυνο την πορεία της χώρας.
Τη στηρίζουµε και δίνουµε ψήφο εµπιστοσύνης, γιατί θέλουµε
όλοι να πετύχει. Στηρίζουµε τον Πρωθυπουργό, που έχει αποδεδειγµένα προσωπικές ικανότητες και που θα πρέπει να λειτουργήσει ως ηγέτης και όχι ως απλός τεχνοκράτης, κινητοποιώντας
την Κυβέρνηση στη σωστή κατεύθυνση.
Οι πολιτικές δυνάµεις που στηρίζουν την Κυβέρνηση θα πρέπει
να το αποδείξουν έµπρακτα και µε ειλικρίνεια, γιατί ο φόβος της
τύχης της κυβέρνησης Ζολώτα είναι διάχυτος.
Οι Βουλευτές, απελευθερωµένοι πλέον από τη δαµόκλειο
σπάθη του 151, µπορούν να συµβάλουν µε την καλόπιστη κριτική
και την τυχόν διαφωνία τους τεκµηριωµένα προς το συµφέρον
του ελληνικού λαού. Μπορούν πλέον να αποδείξουν τον πραγµατικό τους ρόλο ως λειτουργοί και εκφραστές της λαϊκής βούλησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι µέρες που ζήσαµε κατέστησαν προφανές ότι το πολιτικό µας σύστηµα νοσεί βαθιά, έχει
χάσει την αξιοπιστία του, έγινε έρµαιο και βορά ενός άλλου συστήµατος, εκείνου των media, που κάθε βράδυ οι διάφοροι εκφραστές του προσπαθούν να επιβάλουν τις απόψεις τους,
µεταµορφωµένοι πότε σε πολιτικούς, πότε σε οικονοµολόγους
και πότε σε δικαστές, να το ευτελίζουν και να το λοιδορούν. Αν
δεν αποδείξουµε το αντίθετο, είµαστε άξιοι της µοίρας µας. Πρέπει να σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων, συµβάλλοντας όχι
µόνο στην έξοδο της χώρας από την κρίση, αλλά και στην οικονοµική και πολιτική αναµόρφωσή της. Είναι η τελευταία µας ευκαιρία. Αν τη χάσουµε, χαθήκαµε.
Θέλω να µάθω στα παιδιά µου ότι υπάρχει αξιακό σύστηµα και
δεν υπάρχουν µόνο τα spreads και οι αγορές. Η παρούσα Κυβέρνηση είναι η τελευταία µας ευκαιρία. Αφού υλοποιήσει τους
στόχους της, θα οδηγήσει τη χώρα στη λαϊκή ετυµηγορία µε οµαλές και ήρεµες συνθήκες, όπου θα εκφραστεί ο λαός. Αυτός έχει
τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ.
Μαρία Θεοχάρη, Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ από το Νοµό Καρδίτσας.
Ο κ. Ζήσης Τζηκαλάγιας, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας
από το Νοµό Καστοριάς, έχει το λόγο.
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πολιτικός αναλυτής τού σήµερα και ο ιστορικός του
αύριο θα αναρωτηθούν: πως είναι δυνατόν δέκα µέρες πριν αυτή
η Βουλή να δώσει ψήφο εµπιστοσύνης στην κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, στην κυβέρνηση του κ. Γιώργου Παπανδρέου και δέκα
µέρες µετά πάλι µια άλλη κυβέρνηση, η Κυβέρνηση του κ. Πα-
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παδήµου, να ζητά ψήφο εµπιστοσύνης από την ίδια Βουλή.
Αυτή η ανακολουθία προέκυψε, γιατί η ψήφος εµπιστοσύνης
πριν από δέκα µέρες προφανώς ήταν σε καταφανέστατη δυσαρµονία µε τη λαϊκή βούληση, αλλά απ’ ό,τι φαινόταν ήταν και σε
απόλυτη δυσαρµονία µε την Κοινοβουλευτική Οµάδα και το εσωτερικό του κυβερνώντος κόµµατος. Έτσι, φτάσαµε στη σηµερινή
διαδικασία, στις σηµερινές συζητήσεις, µετά τις προγραµµατικές
δηλώσεις του νέου Πρωθυπουργού, οπότε πρέπει να εξηγήσουµε στον ελληνικό λαό ποιο ρόλο έχει η σηµερινή Κυβέρνηση.
Η σηµερινή Κυβέρνηση προέκυψε, για να µπει ένα φρένο, να
σταµατήσει ο κατήφορος, ο οποίος είχε δροµολογηθεί για τη
χώρα εδώ και δύο χρόνια και δεν είχε τελειωµό. Γι’ αυτό και
έπρεπε να υπάρξει ένα σταµάτηµα, προκειµένου µέσα σε όσο γίνεται συντοµότερο χρονικό διάστηµα να µπορέσει ο ελληνικός
λαός µε την ψήφο του να δώσει λύση, για να έχουµε µια νέα
ισχυρή αυτοδύναµη Κυβέρνηση, προκειµένου να αρχίσει ο δρόµος της ανάπτυξης και της προόδου.
Άκουσα µε πολύ µεγάλη προσοχή τις προγραµµατικές δηλώσεις του νέου Πρωθυπουργού, του κ. Παπαδήµου, ενός ανθρώπου τεχνοκράτη, ενός ανθρώπου των αγορών, τον οποίο γνωρίζει
και η Ελλάδα και η Ευρώπη και τον οποίο πρέπει να εµπιστευτούµε. Από τις προτάσεις που έκανε επισηµαίνω δύο γι’ αυτό το
µεταβατικό διάστηµα: Πρώτον, ότι πρέπει να µειωθεί το σπάταλο
κράτος και προς αυτό πρέπει να γίνουν πάρα πολλά, όπως το γεγονός ότι δεν προχώρησαν καθόλου µέχρι τώρα οι αποκρατικοποιήσεις και οι περιττές ΔΕΚΟ οι οποίες υπάρχουν.
Δεύτερο και σηµαντικό, πρέπει να υπάρχει ισοδύναµος επιµερισµός των φορολογικών βαρών. Για να έχει αυτό άµεση ουσία
και υλοποίηση, δύο πράγµατα πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε
άµεσα που καίνε τον ελληνικό λαό: Πρώτον, να περιοριστούν τα
δυσβάσταχτα βάρη για όλους τους πολίτες από την εξίσωση του
φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης και κίνησης.
Αυτό πρέπει να γίνει άµεσα. Όλοι οι πολίτες δεν αντέχουν. Μπορεί κανείς υπό κάποιες συνθήκες να περιορίσει ίσως τη διασκέδασή του. Κατά δεύτερο λόγο, µπορεί να περιορίσει την ενδυµασία του. Σε τρίτο επίπεδο κάποιος µπορεί να ελαττώσει τη διατροφή του. Δεν µπορεί, όµως, κανείς να ζήσει κρυώνοντας. Σε
πολλές περιοχές της Ελλάδος υπάρχουν χιλιάδες πολίτες, οι
οποίοι αυτήν τη στιγµή δεν µπορούν να διασφαλίσουν το αυτονόητο: το δικαίωµα της θέρµανσης. Δεύτερον, για το χαράτσι
στα ακίνητα πρέπει να γίνει ισοδύναµος επιµερισµός. Οι πολίτες
δεν µπορούν να πληρώσουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η Κυβέρνηση, η µεταβατική, θα µπορούσε άµεσα να δώσει κάποια λύση,
έστω µε κάποια εισοδηµατικά κριτήρια.
Ο κ. Παπαδήµος είπε, όµως, ένα πράγµα που δεν µου άρεσε
καθόλου και που θεωρώ ότι είναι αναληθές, όσον αφορά την καταγραφή από τη µεριά του, του ελλείµµατος. Είπε ότι το 2009
ήταν 15,7%, ότι πέρυσι κατέβηκε στο 10,6% και ότι φέτος θα κατέβει στο 9%. Η πραγµατικότητα όπως έχει αποδειχθεί περίτρανα
πολλές φορές, είναι ότι το έλλειµµα ήταν στο 9% και κάτι το Δεκέµβρη του 2009. Δυστυχώς, τότε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µε
αλχηµείες το διόγκωσε, µεταφέροντας έσοδα στο 2010 και
έξοδα ή πληρωµές του 2010 στο 2009. Αυτό το αποδεικνύουν τα
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που τα ακούσαµε
πριν λίγο καιρό, όπως και η έκθεση της προϊσταµένης της Επιτροπής Προϋπολογισµού της Βουλής που γνωρίζουµε ποια ήταν
η κατάληξη της. Αυτό ως Νέα Δηµοκρατία το θεωρούµε πολύ σηµαντικό και κοµβικότατο σηµείο. Αυτό είναι ένα κύριο στοιχείο
γιατί οδηγηθήκαµε στο µνηµόνιο, γιατί οδηγηθήκαµε στην
τρόικα.
Χθες ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνης Σαµαράς
µας είπε στην Κοινοβουλευτική Οµάδα «Δεν τα ξεχνάµε αυτά,
δεν τα διαγράφουµε». Προεκτείνοντάς το αυτό σηµαίνει ότι όταν
το επιτρέψουν οι συνθήκες, σαφώς έχει δεσµευτεί ο κ. Αντώνης
Σαµαράς πρώτη µας προτεραιότητα να είναι µια εξεταστική επιτροπή, για να αναζητήσει και να καταλογίσει ευθύνες στους
υπεύθυνους, που µας οδήγησαν σε αυτό το επαίσχυντο µνηµόνιο. Όπως φυσικά και η δεύτερη δέσµευση που είναι εκ των ων
ουκ άνευ είναι ότι πρέπει επιτέλους, να εφαρµοστεί το «πόθεν
έσχες» από το ‘74 και µετά, πρώτα και κύρια στους πολιτικούς,
σε αυτούς που άσκησαν εξουσία και µετά από εκεί και κάτω σε
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όλους τους θεσµούς σε όλα τα επίπεδα.
Αφού, λοιπόν, προχωρήσαµε στο µνηµόνιο, αυτό το µνηµόνιο
αναθεωρήθηκε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τέσσερις φορές.
Η τελευταία πράξη του δράµατος παίχτηκε δεκαπέντε µέρες πριν
µε την απονενοηµένη απόφαση του κ. Παπανδρέου να ζητήσει
δηµοψήφισµα που ήταν η λυδία λίθος στην πολιτική του –θεωρώσταδιοδροµία.
Η Νέα Δηµοκρατία υλοποίησε αυτά που δεσµεύτηκε απέναντι
στους πολίτες, απέναντι στον ελληνικό λαό. Πρώτον, δεν επιτρέψαµε να γίνει αυτό το δηµοψήφισµα χάρη στη σθεναρή στάση
και τακτική µας και δεύτερον, θεωρούσαµε ότι ο κ. Παπανδρέου,
ο κύριος δηµιουργός του προβλήµατος δεν µπορούσε να αποτελεί λύση του προβλήµατος και έπρεπε να φύγει η κεφαλή, ο
Πρωθυπουργός της χώρας από τη διακυβέρνηση. Αυτά έγιναν.
Είµαστε συνεπείς. Δεν κάνουµε καθόλου πίσω. Όπως αποδεικνύουµε συνέχεια, αυτή η παράταξη κύριο µέληµά της έχει την
πατρίδα, έχει τον ελληνικό λαό. Είµαστε λαϊκή δηµοκρατική παράταξη και σε αυτούς τα εκατοµµύρια πολίτες απολογούµαστε.
Δεν πρόκειται σε καµµία περίπτωση να συναινέσουµε σε πρακτικές, οι οποίες θα οδηγήσουν τον ελληνικό λαό σε οδυνηρότερα
µέτρα, σε χειροτέρευση του βιοτικού του επιπέδου.
Θα δώσουµε ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση του Πρωθυπουργού του κ. Παπαδήµου να υλοποιήσει άµεσα την εκταµίευση της έκτης δόσης. Αυτό που ισχύει, η υπογραφή του
Προέδρου µας είναι για τη συµφωνία της 26ης Οκτωβρίου. Αυτή
η Κυβέρνηση έχει την εµπιστοσύνη µας, αλλά σίγουρα σε τρεις
µήνες, όπως συµφωνήθηκε, υπογράφηκε και αποφασίστηκε πρέπει να οδηγηθούµε σε εκλογές, για να δώσει ανεπηρέαστος ο
ελληνικός λαός τη λύση που αυτός κρίνει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Ζήση Τζηκαλάγια.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Ηρακλείου κ.
Βασίλειος Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούµε πολλούς συναδέλφους
από τη Νέα Δηµοκρατία να ρωτούν και εντός της Αιθούσης, αλλά
κυρίως στα τηλεπαράθυρα, αν η Ελλάδα σήµερα είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν το 2009. Προφανώς θέλουν να κάνουν συγκρίσεις µε το τι παρέδωσαν. Βέβαια, αναρωτιέται
κάποιος αν το 2009 ήταν καλύτερη η κατάσταση από αυτήν που
εκείνοι παρέλαβαν το 2004. Αυτό είναι το πραγµατικό ερώτηµα
που πρέπει να απαντηθεί.
Διότι η περίοδος από το 2004 µέχρι το 2009 ήταν η καταστροφή για την Ελλάδα. Το έλλειµµα διογκώθηκε στο 15,7%. Το
δηµόσιο χρέος, από 167 δισεκατοµµύρια, υπερέβη τα 300 δισεκατοµµύρια. Η σπατάλη αυξήθηκε. Παντού, σε όλους τους τοµείς είχαµε αποδιοργάνωση. Η ύφεση ξεκίνησε από το 2008. Μην
το ξεχνάτε αυτό. Ενώ η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας παρέλαβε ρυθµούς ανάπτυξης 5%, το 2008 είχαµε ήδη ύφεση το
τελευταίο τρίµηνο και το 2009 είχαµε ύφεση -2%. Αυτή η περίοδος δηµιούργησε το τεράστιο πρόβληµα. Φυσικά, κλήθηκε µια
Κυβέρνηση το 2009 µε άλλα δεδοµένα και µε άλλους υπολογισµούς να αντιµετωπίσει αυτή την κατάσταση και έπραξε αυτά
που όλοι γνωρίζουµε, µε σκληρά µέτρα, µε µέτρα που πόνεσαν
και πονούν τους πολίτες, αλλά ταυτόχρονα µε µια βούληση και
έργο για την αλλαγή και την αναµόρφωση του κράτους όλων των
δοµών.
Φτάσαµε στο εξής παράδοξο: στις 27 Οκτώβρη να έχουµε µια
συµφωνία που µπορεί να αποτελέσει τη βάση για την παραπέρα
πορεία της χώρας, µια συµφωνία η οποία λοιδορήθηκε από όλες
τις πολιτικές δυνάµεις, εκτός από το ΠΑΣΟΚ, µια συµφωνία για
την οποία έδωσαν το µήνυµα στο λαό όλες οι πολιτικές δυνάµεις
ότι ήταν προδοτική. Γίνεται η πολιτική διαχείριση αυτής της συµφωνίας, ερχόµαστε στην αλλαγή της Κυβέρνησης σήµερα εδώ
και ποιο είναι το ζητούµενο από τις πλείστες πολιτικές δυνάµεις
αυτής της Αίθουσας; Να εφαρµοστεί αυτή η «προδοτική» συµφωνία. Ε, αυτά τα πράγµατα είναι αντιφατικά. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε µε τον εαυτό σας και το µυαλό σας. Ή διπλή
προσωπικότητα έχετε ή «δουλεύετε» τους πολίτες.
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Την ώρα που αυτή η Κυβέρνηση αναλαµβάνει και ο νέος Πρωθυπουργός θέτει εθνικούς στόχους και µε βάση τις προγραµµατικές δηλώσεις, αλλά και µε βάση τα πρώτα ανακοινωθέντα, η
Νέα Δηµοκρατία και ο κ. Σαµαράς θέτουν κοµµατικούς στόχους.
Λέει: «Συµµετέχουµε στην Κυβέρνηση συνεργασίας αλλά δεν
συγκυβερνάµε». Είµαστε και µέσα και ταυτόχρονα έξω, είµαστε
«ολίγον έγκυοι» κ.λπ.. Είπα και σε δηµόσια δήλωσή µου ότι είναι
ευτύχηµα ότι σε αυτή την Κυβέρνηση συµµετέχει ως Υφυπουργός Υγείας ένας ψυχίατρος. Διότι µάλλον ψυχίατρος θα µας χρειαστεί µε την τρέλα που θέλουν να µας δηµιουργήσουν ορισµένοι
και ιδιαιτέρως ο κ. Σαµαράς. Ξεκαθαρίστε επιτέλους, τι θέλετε.
Ερχόµαστε εδώ, λοιπόν, σήµερα, για να δώσουµε ψήφο εµπιστοσύνης. Δίνουµε την ψήφο εµπιστοσύνης, γιατί το σχέδιο, το
οποίο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ως προς την υλοποίηση των
αποφάσεων της 26ης Οκτωβρίου αλλά όχι µόνο, αλλά και όλων
των συνοδευτικών µέτρων, είναι η βάση πάνω στην οποία θα πατήσουµε το επόµενο διάστηµα, για να είναι βάσιµες οι ελπίδες
των πολιτών που δηµιουργήθηκαν -διότι δηµιουργήθηκαν και ελπίδες και προσδοκίες από τη συγκρότηση αυτής της Κυβέρνησης- και για να µην τους απογοητεύσουµε για άλλη µια φορά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να ταρακουνηθούµε, «να
βάλουµε νερό στο κρασί µας» και να κάνουµε ευρύτερη συνεννόηση. Η χώρα χρειάζεται σήµερα ευρύτερη εθνική συνεννόηση,
µέσα στα πλαίσια των νέων δεδοµένων, που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο. Χρειάζεται η Κυβέρνηση, οι πολιτικές δυνάµεις, οι παραγωγικοί φορείς, οι κοινωνικοί εταίροι, ο
πνευµατικός κόσµος, να συνεννοηθούµε για το ποιο πρέπει να
είναι το αναπτυξιακό και παραγωγικό πρότυπο της χώρας στα
νέα δεδοµένα, ποιο είναι το πρότυπο που αξιοποιεί καλύτερα τα
συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας και ταυτόχρονα αναβαθµίζει τη θέση της χώρας στο διεθνές σκηνικό οικονοµικά, η λεγόµενη «ανταγωνιστικότητα». Πρέπει να υπάρξει εθνική
συνεννόηση. Δεν γίνεται αυτό να είναι αντικείµενο µικροκοµµατικής εκµετάλλευσης. Μια κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης µπορεί καλύτερα να ξεκινήσει αυτό το διάλογο. Αυτή η Κυβέρνηση
πρέπει να το πράξει.
Δεύτερον, πρέπει να δούµε και την κοινωνία χωρίς να λέµε ότι
αυτό το διάστηµα ασχολούµαστε µόνο µε την εφαρµογή της
συµφωνίας, και τα προβλήµατα και να µην τα αφήνουµε ανέπαφα
να διογκώνονται. Η µείωση του εισοδήµατος των πολιτών και από
τα περιοριστικά µέτρα, αλλά και από την ύφεση χρειάζεται αντίµετρα, ένα σχέδιο κοινωνικής εξισορρόπησης, µε µέτρα που θα
µειώνουν το κόστος διαβίωσης των πολιτών, πιάνοντας έναν–
έναν τους παράγοντες που διαµορφώνουν το κόστος ζωής. Είναι
απαράδεκτο τούτη την ώρα να λέµε ότι δεν θα ασχοληθούµε µε
το κόστος ζωής που είναι τεράστιο.
Τα καρτέλ συνεχίζουν να λυµαίνονται το µειωµένο εισόδηµα
και όχι µόνο. Με τη σταθεροποίηση και τα πρωτογενή πλεονάσµατα πρέπει να δούµε τη σταθερή µείωση των έµµεσων φόρων,
ΦΠΑ και άλλων, σε βασικά καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες.
Αυτό είναι ένα ευρύτερο σχέδιο, που παράλληλα πρέπει να περιλαµβάνει και τη ρύθµιση όλων των δανείων, που οφείλουν οι
δανειολήπτες και που έλαβαν σε άλλες συνθήκες, την αναστολή
των πλειστηριασµών. Πρέπει να δούµε µέσα από το καινούργιο
φορολογικό νοµοσχέδιο την ανακατανοµή των βαρών, να πληρώσει ο πλούσιος, να φορολογηθεί επιτέλους, ο πλούτος.
Ήταν ευχάριστο το ότι ο Υπουργός Οικονοµικών ανακοίνωσε
ότι µέχρι τις 24 του µήνα όποιος από αυτούς που οφείλουν στο
δηµόσιο χρήµατα δεν πάει να πληρώσει θα δηµοσιοποιηθεί το
όνοµά του. Χρειαζόµαστε, όµως, και τους καινούργιους οφειλέτες, αλλά κυρίως τις λίστες αυτών που παράνοµα έβγαλαν χρήµατα έξω, χωρίς να τα δηλώσουν στην Ελλάδα, που θα πρέπει,
πέρα από την οικονοµική και ποινική πιθανόν επίπτωση την οποία
θα έχουν, σήµερα να τους γνωρίζει ο κόσµος, να ξέρει ποιοι είναι
αυτοί.
Παράλληλα, πρέπει να προχωρήσουν και άλλα πράγµατα,
εκτός από τη συµφωνία και τα οικονοµικά µέτρα, τα οποία συνοδεύουν την υλοποίηση αυτής της συµφωνίας. Η ανακούφιση της
κοινωνίας είναι η µόνη ασφαλιστική δικλείδα, για να µπορέσει να
υλοποιηθεί σε ήρεµο κοινωνικό κλίµα η συµφωνία της 26ης
Οκτωβρίου. Εάν δεν υπάρξει προς την κατεύθυνση ανακούφισης
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της κοινωνίας συγκεκριµένη πολιτική, από µία Κυβέρνηση που
είναι ισχυρή, η µόνη που µπορεί να επιβληθεί στα καρτέλ, από
µία Κυβέρνηση η οποία µπορεί να επιβάλει την εθνική συνεννόηση, να την ζητήσει και να ανοίξει το διάλογο, τότε πώς µπορεί
να το κάνει αυτό µία µελλοντική µονοκοµµατική κυβέρνηση;
Εδώ και τώρα, λοιπόν, να ανοίξουµε το διάλογο για την εθνική
συνεννόηση σε ζητήµατα που αφορούν την ίδια την κοινωνία, τον
πολίτη, τη µικρή επιχείρηση και σαφώς την αντιµετώπιση των
προβληµάτων της ανεργίας. Δεν είναι δυνατόν να µιλάµε για αντιµετώπιση της ανεργίας, εάν δεν υπάρχει σχέδιο για στήριξη της
πραγµατικής οικονοµίας για επενδύσεις, για νέες δουλειές, που
θα δηµιουργήσουν το ανάχωµα για την αντιµετώπιση αυτού του
προβλήµατος. Τα προγράµµατα και όλα τα υπόλοιπα είναι καλά,
αλλά είναι µόνο για την ανάσχεση του ρυθµού αύξησης της ανεργίας. Η αποφασιστική αντιµετώπιση θα γίνει µόνο µε νέες επενδύσεις, µόνο µε την ανάταξη της οικονοµίας και την ανάπτυξη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ. Βασίλειο Κεγκέρογλου.
Παρακαλείται ο Βουλευτής Λάρισας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Μάξιµος Χαρακόπουλος να λάβει το λόγο.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Παπαδήµος εµφανίστηκε
ως ο παράκλητος της ελληνικής κοινωνίας, την ώρα της κορύφωσης του δράµατος που περνά η χώρα, ως το πρόσωπο που
θα σώσει τον τόπο από την απόλυτη καταστροφή.
Εκ προοιµίου, θέλω να πω ότι υπό τις παρούσες συνθήκες
είναι η πλέον κατάλληλη λύση, το πρόσωπο που συγκεντρώνει
τις προϋποθέσεις να φέρει σε πέρας την αποστολή που του ανατέθηκε, ακόµη και αν ήταν άλλες οι προσδοκίες της κοινωνίας
για τη σύνθεση της Κυβέρνησής του. Φοβούµαι, όµως, ότι τούτη
την ώρα η καλλιέργεια υπερβολικών προσδοκιών, τις οποίες άλλωστε ζήσαµε και στο παρελθόν, κάθε φορά που ο κ. Παπανδρέου µας έσωζε, δεν βοηθούν. Χρειάζεται µέτρο.
Πώς, όµως, φθάσαµε στον τραπεζίτη, όπως τον αποκαλούν,
όσοι θέλουν να αντιπολιτευθούν τη νέα µεταβατική Κυβέρνηση;
Ποια είναι η αποστολή αυτής της Κυβέρνησης και πόσο µπορεί
µια Κυβέρνηση να σταθεί χωρίς άµεση λαϊκή νοµιµοποίηση µέσω
δηµοκρατικών εκλογών;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από δέκα µέρες ο απερχόµενος Πρωθυπουργός, ο κ. Παπανδρέου, έλαβε ψήφο εµπιστοσύνης, που όλοι τη µετέφρασαν ως έλλειψη εµπιστοσύνης και
αξίωση να αποχωρήσει από την πρωθυπουργία. Ο κ. Παπανδρέου, στην προσπάθειά του να παραµείνει γαντζωµένος στην
εξουσία, επί ηµέρες επιχείρησε να τορπιλίσει κάθε σοβαρή λύση
µεταβατικού σχήµατος. Οι προτάσεις του, κατώτερες των περιστάσεων, στόχο είχαν να ελέγχει από το παρασκήνιο τον πρωθυπουργό που πίστευε ότι θα µπορούσε να επιβάλλει.
Επί πέντε ηµέρες, η χώρα ζούσε στον αστερισµό του παρασκηνίου και της απόπειρας ακύρωσης της σοβαρής υποψηφιότητας του Λουκά Παπαδήµου µε διαρροές και αθλιότητες, ακόµη
και για όρους προς τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Όταν πια το ποτήρι ξεχείλισε και όλοι αντιλήφθηκαν το παιχνίδι
που παιζόταν, ο κ. Παπανδρέου, υπό το βάρος της λαϊκής οργής,
αναγκάστηκε να θέσει στο τραπέζι τη λύση που από την πρώτη
στιγµή θεωρούσε αυτονόητη η πλειοψηφία των πολιτών. Εύχοµαι, η γελοιοποίηση των πάντων, για την οποία έκανε λόγο ο Κωστής Στεφανόπουλος, να λειτουργήσει αφυπνιστικά προς κάθε
κατεύθυνση!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η λύση Παπαδήµου είναι µία
λύση ανάγκης, που επήλθε ως αποτέλεσµα της παταγώδους
αποτυχίας της κυβέρνησης του κ. Παπανδρέου. Η άφρων απόφαση για τη διεξαγωγή του δηµοψηφίσµατος έθεσε σε κίνδυνο
την παραµονή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που για
πρώτη φορά µας έδειξε ξεκάθαρα την πόρτα της εξόδου.
Μπροστά σε αυτόν τον κίνδυνο, η Νέα Δηµοκρατία ανέλαβε
την πρωτοβουλία και κατέθεσε την πρόταση για τη συγκρότηση
της µεταβατικής Κυβέρνησης. Θα πρέπει, όµως, να ξεκαθαρίσουµε δύο πράγµατα, δύο ζητήµατα καίριας σηµασίας, στα
οποία επιχειρείται σύγχυση. Η απάντηση θα πρέπει να δοθεί και
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στη Βουλή µε σαφήνεια, απερίφραστα και κατηγορηµατικά.
Το πρώτο ζήτηµα είναι η θητεία του µεταβατικού κυβερνητικού
σχήµατος. Αποφασίστηκε ότι στις 19 Φεβρουαρίου θα γίνουν
εκλογές. Ένα από τα καθήκοντα αυτής της Κυβέρνησης είναι να
οδηγήσει σε συνθήκες οµαλότητας τη χώρα σε εκλογές.
Σε κάποιους, όµως, φαίνεται ότι αυτό δεν αρέσει και ρίχνουν
στη δηµοσιότητα σενάρια επιµήκυνσης της µεταβατικής Κυβέρνησης, χωρίς το θέµα να έχει τεθεί επισήµως από κανέναν, ούτε
καν από τον κ. Παπαδήµο, που ερωτηθείς παρέπεµψε στα συµφωνηθέντα. Και όµως, το αίτηµα αυτό µπήκε µε θριαµβευτικά ποσοστά στις δηµοσκοπήσεις, πριν ακόµα εµπεδώσουν οι ερωτώµενοι ποια είναι τα µέλη αυτής της πολυπληθούς νέας Κυβέρνησης, πριν αυτή η Κυβέρνηση πάρει οποιαδήποτε απόφαση, πριν
δώσει δείγµα γραφής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας δούµε κατάµατα την πραγµατικότητα. Ας σταµατήσουµε να κάνουµε σχέδια επί χάρτου,
χωρίς να λαµβάνουµε υπ’ όψιν µας τις κοινωνικές διεργασίες. Το
πολιτικό σύστηµα είναι βαριά λαβωµένο και οι πολίτες εξαγριωµένοι. Η καταστροφική πολιτική των δύο ετών, η απώλεια κάθε
αξιοπιστίας της χώρας στο εξωτερικό, η καταρράκωση του ίδιου
του ονόµατος του Έλληνα, έχει δηµιουργήσει ιδανικές συνθήκες
για εκδήλωση ανεξέλεγκτων διαµαρτυριών. Αν δεν µιλήσει ο
λαός, αν δεν αισθανθεί ο κόσµος ότι οι πολιτικοί συσχετισµοί
είναι αποτέλεσµα της λαϊκής βούλησης, όποια και αν είναι αυτή,
είναι δύσκολο να επέλθει κοινωνική ειρήνη.
Θέλω, επίσης, να επισηµάνω σε όσους καλλιεργούν υπερβολικές προσδοκίες στους πολίτες για τη σηµερινή Κυβέρνηση να
είναι λίγο πιο συγκρατηµένοι. Μακάρι, να πετύχει τους στόχους
που έχει θέσει! Είναι, όµως, προτιµότερο να «κρατούµε µικρό καλάθι».
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Έρχοµαι τώρα στο δεύτερο ζήτηµα, που είναι και αυτό ουσιαστικό και κρίσιµο. Είναι εµφανές ότι κάποιοι αντιλαµβάνονται τη
µεταβατική Κυβέρνηση ως κολυµβήθρα του Σιλωάµ για τις αµαρτίες τους. Η αναγκαία συνεργασία για τους στόχους που ετέθησαν δεν σηµαίνει σε καµµία περίπτωση ότι οι ευθύνες για το πώς
οδηγηθήκαµε στην καταστροφή παραγράφονται. Κάποιοι µιλούν
για νέα σελίδα, εννοώντας ότι θα σκίσουµε τις παλιές. Δυστυχώς
γι’ αυτούς η ιστορία δεν γράφεται κατ’ αυτόν τον τρόπο. Το τεφτέρι των πεπραγµένων υπάρχει και την ώρα της κάλπης ο λαός
θα αποδώσει τις ευθύνες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως Νέα Δηµοκρατία αντιλαµβανόµενοι την κρισιµότητα των στιγµών για τον τόπο, αναλάβαµε
τις ευθύνες µας, για να συµβάλουµε σε λύση, η οποία θα απέτρεπε τα χειρότερα για τη χώρα, για την οικονοµία και θα άνοιγε
το δρόµο για εκλογές. Αποτρέψαµε το τυχοδιωκτικό δηµοψήφισµα, συντελέσαµε στη δηµιουργία µεταβατικής Κυβέρνησης που
θα εξασφαλίσει την έκτη δόση και την ψήφιση της Συµφωνίας
της 26ης Οκτωβρίου και θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές στις
19 Φεβρουαρίου.
Ως Νέα Δηµοκρατία θα στηρίξουµε τη µεταβατική Κυβέρνηση
σε κάθε απόφαση που θα εξυπηρετεί τους στόχους που έχουν
τεθεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε, όµως, ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται για καµµία συγκυβέρνηση. Δεν πρόκειται για καµµία συµφωνία µακράς πνοής,
δεν πρόκειται για Κυβέρνηση που θα αποτρέψει επί µακρόν την
προσφυγή στις κάλπες.
Με αυτές τις παρατηρήσεις, δίνω ψήφο εµπιστοσύνης στη µεταβατική Κυβέρνηση Παπαδήµου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Λούκα Κατσέλη.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες ακούσαµε τις προγραµµατικές δηλώσεις της νέας µεταβατικής Κυβέρνησης από τα χείλη του Πρωθυπουργού, του Λουκά
Παπαδήµου, ενός συµπολίτη µας, ο οποίος χαίρει εκτίµησης διεθνώς για το ήθος του, την επιστηµονική και επαγγελµατική του
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καταξίωση, τη συνολική του προσφορά στη χώρα και στην Ευρώπη.
Πρέπει, όµως, να οµολογήσουµε ότι τα συναισθήµατα των περισσοτέρων εξ ηµών σ’ αυτή την Αίθουσα, αλλά και σε ολόκληρη
την κοινωνία, είναι ανάµεικτα. Ανακούφιση για το σχηµατισµό της
νέας µεταβατικής Κυβέρνησης, που καλείται να εξασφαλίσει ένα
σταθερό χρηµατοοικονοµικό πλαίσιο, ολοκληρώνοντας τις δεσµεύσεις και συµφωνίες µε τους εταίρους µας και να οδηγήσει
τη χώρα σε εκλογές, αλλά και αγωνία για το τι µέλλει γενέσθαι
από αύριο σε όλα τα µέτωπα: οικονοµικό, πολιτικό, κοινωνικό.
Απογοήτευση για το τι έγινε και πώς φθάσαµε εδώ και συνάµα
ελπίδα ότι θα κατορθώσουµε να υπερβούµε λάθη και αδυναµίες
για το καλό του τόπου. Πίστη στην αδήριτη ανάγκη να γεφυρώσουµε τις διαφορές µας και να δουλέψουµε όλοι µαζί, για να βγάλουµε τη χώρα από αυτήν την πρωτόγνωρη κρίση, αλλά και
δυσπιστία απέναντι στη σύνθεση της Κυβέρνησης, η οποία αποτελείται από άτοµα µε διαφορετικές πεποιθήσεις, θέσεις και πολιτικές διαδροµές, ασύµβατες µέχρι χθες µεταξύ τους. Οι
προκλήσεις που έχει µπροστά της να αντιµετωπίσει η νέα Κυβέρνηση, αν και µεταβατική, είναι τεράστιες, τόσο στο εξωτερικό,
όσο και στο εσωτερικό µέτωπο. Και είναι τουλάχιστον περίεργο
να ακούµε από συναδέλφους θέσεις, όπως αυτή που διατυπώθηκε µόλις πριν, ότι δεν πρόκειται για συγκυβέρνηση. Πρόκειται,
αγαπητοί συνάδελφοι, για συγκυβέρνηση.
Στην Ευρώπη, η χρηµατοπιστωτική κρίση εξαπλώνεται επικίνδυνα. Συµπαρασύρει στο διάβα της χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και κυβερνήσεις και µετακυλύει τεράστια βάρη στους
ώµους εργαζοµένων, συνταξιούχων, νέων και επαγγελµατιών,
πυροδοτώντας κοινωνικές εκρήξεις. Οι ευρωπαϊκές ηγεσίες
έχουν αποδειχθεί κατώτερες των περιστάσεων. Αντί να οδηγήσουν τις αγορές και να ελέγξουν τις κερδοσκοπικές πιέσεις, σύρονται πίσω από αυτές. Αντί το ταµείο χρηµατοπιστωτικής
σταθερότητας να έχει προικοδοτηθεί µε τουλάχιστον 1 δισεκατοµµύριο ευρώ από τις αρχές του έτους και να αφεθεί ελεύθερο
να παρεµβαίνει στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά οµολόγων ή να εκδίδει τίτλους, όπως ευρωοµόλογα, αναζητούνται σήµερα πυροσβεστικές και ατελέσφορες λύσεις, για να περιοριστεί
η κρίση στην Ιταλία. Αντί να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα της βιωσιµότητας του ελληνικού χρέους αποφασιστικά από το 2010 µε κατάλληλη αναδιάρθρωση, καταλήξαµε αρχικά στις προτάσεις του
Ιουλίου 2011 για συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα µε 21% κούρεµα, που ανατράπηκαν λίγους µήνες αργότερα µε την πρόκριση
ποσοστού 50%.
Όπως σωστά, όµως, έχει επισηµάνει ο Πρωθυπουργός σε πρόσφατο άρθρο του, η λύση αυτή ενέχει σηµαντικούς κινδύνους,
µη εθελοντικής συµµετοχής των τραπεζών και εκδήλωσης πιστωτικού γεγονότος, µετακύλισης µεγάλου βάρους στις ελληνικές
τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταµεία, αλλά και υψηλότερου κόστους δανεισµού για τα ευάλωτα κράτη της Ευρωζώνης.
Τέλος, αντί να υπάρξει συµφωνία, µεταξύ των πιο εύρωστων
χωρών της Ευρωζώνης και των G20 για την άσκηση συντονισµένης επεκτατικής δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής και
παροχή ρευστότητας, η ύφεση είναι προ των θυρών και απειλεί
να εκτινάξει την ανεργία στα ύψη σε όλη την Ευρώπη. Μέσα σε
αυτό το κλίµα έχει πολύ µεγάλη σηµασία η νέα Κυβέρνηση να κινηθεί πολύ γρήγορα για την εκταµίευση της έκτης δόσης, την
ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων για το PSI και την υπογραφή της νέας δανειακής σύµβασης, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Συµβουλίου Κορυφής.
Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να τονίσω ότι είναι σηµαντικό να
εξασφαλιστούν οι πηγές χρηµατοδότησης της χώρας, τουλάχιστον µέχρι το 2015, κάτω από ρεαλιστικές και όχι εξωπραγµατικές παραδοχές, για την αναµενόµενη ύφεση, τη δυνατότητα
επίτευξης και το ύψος των πρωτογενών πλεονασµάτων και τους
πόρους που θα χρησιµοποιηθούν από τη διαδικασία αξιοποίησης
της δηµόσιας περιουσίας και των ιδιωτικοποιήσεων. Είναι καλύτερο να γίνουν σήµερα όποιες προσαρµογές χρειάζονται στα
ήδη συµφωνηθέντα, παρά να υπογράψουµε τη δανειακή σύµβαση και µετά να µην µπορέσουµε να υλοποιήσουµε δεσµεύσεις.
Αν το εξωτερικό µέτωπο είναι δύσκολο και αβέβαιο, στο εσωτερικό τα προβλήµατα παραµένουν εκρηκτικά και οι κοινωνικές εν-
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τάσεις διογκώνονται. Η πρόσκαιρη έστω συναίνεση που επετεύχθη στην κορυφή, δεν µεταφράζεται σε συναίνεση της βάσης,
για την ασκούµενη οικονοµική πολιτική, ακόµα και από αυτούς
που κατανοούν ότι το µνηµόνιο ή το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα
αποτελούσε αναγκαστική επιλογή. Και αυτό, κυρίως για δύο λόγους.
Πρώτον, διότι αποδείχθηκε ότι η µείωση µισθών και συντάξεων
και η αύξηση των άµεσων και έµµεσων φορολογικών συντελεστών δεν αποτελούν βιώσιµες και αποτελεσµατικές λύσεις δηµοσιονοµικής διαχείρισης, όπως κάποιοι από εµάς ισχυριζόµασταν
από την αρχή και δεύτερον, διότι η έλλειψη ρευστότητας σε επιχειρήσεις και στην αγορά, ακυρώνει την όποια επενδυτική ή επιχειρηµατική πρωτοβουλία και βαθαίνει την ύφεση.
Έχουµε σήµερα την ευκαιρία µε την υπογραφή του νέου µνηµονίου να µην επαναλάβουµε λάθη που κάναµε δύο χρόνια τώρα.
Οι πολίτες δεν αντέχουν άλλο µέτρα και θυσίες που δεν πιάνουν
τόπο. Ο κανόνας είναι απλός. Τα µέτρα που θα συµπεριληφθούν
θα πρέπει να µοιράζουν τα βάρη δίκαια, να έχουν τη µέγιστη δυνατή δηµοσιονοµική απόδοση και την ελάχιστη υφεσιακή επίπτωση.
Επιτρέψτε µου να καταθέσω τρεις προτάσεις:
Πρώτον, να στηριχθεί µε κάθε τρόπο η ανάκαµψη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, σε συνεργασία µε όλους τους εταίρους µας και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια για διοχέτευση ρευστότητας στην
πραγµατική οικονοµία. Για κάθε δραστηριότητα ζητείται σήµερα
από τις τράπεζες εγγύηση ύψους 100%. Γι’ αυτό έχουν παγώσει
τα πάντα. Όλα τα χρηµατοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, από το
ΕΤΕΑΜ µέχρι το «JEREMY» και το «JESSICA». Το ίδιο γίνεται και
µε τον αναπτυξιακό νόµο. Ας εξεταστούν προσεκτικά οι επεξεργασµένες προτάσεις που είχαµε καταθέσει το 2009 και το 2010
για τη δηµιουργία ταµείου αναχρηµατοδότησης κατά τα γαλλικά
πρότυπα, ώστε η παροχή ρευστότητας προς τις τράπεζες…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, δώστε µου ένα λεπτό.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ολοκληρώστε, κυρία
Κατσέλη, σας παρακαλώ.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ: Επαναλαµβάνω, για τη δηµιουργία ταµείου
αναχρηµατοδότησης κατά τα γαλλικά πρότυπα και να εξεταστεί
η δηµιουργία ευρωπαϊκού µηχανισµού εγγυήσεων προς υγιείς
επιχειρήσεις, κατά τα πρότυπα του γερµανικού KFW, που περιλαµβάνεται στο κοινό ανακοινωθέν Μέρκελ-Παπανδρέου το 2010
και το οποίο δεν έχει προχωρήσει.
Δεύτερον, να ενισχυθεί µε κάθε τρόπο η αγοραστική δύναµη
της µεσαίας τάξης και των χαµηλότερων εισοδηµατικών στρωµάτων που κρατούν ζωντανή την αγορά. Να εντατικοποιηθεί,
εποµένως, η προσπάθεια που έχει σταµατήσει για µείωση των
τιµών µε ελέγχους στις ενδοοµιλικές συναλλαγές και τη διαφάνεια στην τιµολόγηση, να εξεταστεί σοβαρά η δυνατότητα µείωσης του ΦΠΑ και η σταδιακή ελάφρυνση από την έµµεση
φορολογία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρία Κατσέλη, σας
παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, µια στιγµή
µόνο.
Μεταξύ 2009 και 2011, η αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ ήταν
36% και η αύξηση των εσόδων ήταν µόλις 2,2%. Το ίδιο γίνεται
και µε τον ειδικό φόρο καυσίµων. Και τα πρόσθετα έσοδα ας χρησιµοποιηθούν, για να υπάρξουν αντισταθµιστικές αυξήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρία Κατσέλη, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Θα εξηγήσω σε λίγο σε όλους γιατί
επιµένω.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ: Ολοκληρώνω.
Τέλος, να υλοποιήσουµε, χωρίς καθυστερήσεις, τα προγράµµατα για τη στήριξη της εργασίας. Ο άνεργος δεν έχει χρώµα
πράσινο, µπλε ή κόκκινο. Θα έπρεπε από το καλοκαίρι να έχουν
προχωρήσει τα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας, τα τοπικά
ολοκληρωµένα προγράµµατα, έτσι ώστε να βάλουµε πάνω από
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εκατό χιλιάδες ανέργους στην αγορά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κυρία Κατσέλη.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αυτές τις
προτάσεις ολοκληρώνω. Θέλω να πιστεύω ότι η νέα Κυβέρνηση,
ο νέος Πρωθυπουργός θα αποδειχθούν αντάξιοι των ευθυνών
που επωµίζονται.
Δίνω ψήφο εµπιστοσύνης και δεσµεύοµαι να καταθέσω τις
προτάσεις µου τις επόµενες εβδοµάδες για τα νοµοθετήµατα και
τη σύµβαση, η οποία θα έρθει.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Πρώτα µία παρατήρηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Δεν γίνεται να συνεχισθεί να υπερβαίνουµε το χρόνο οµιλίας,
γιατί δεν θα µπορέσουν να µιλήσουν όλοι οι συνάδελφοι που
έχουν εγγραφεί. Γι’ αυτό και εγώ ο ίδιος στα διαστήµατα που θα
προεδρεύω, αλλά και οι Προεδρεύοντες συνάδελφοί µου –είναι
και προς αυτούς η παράκληση- να είµαστε όλοι πολύ αυστηροί
στην τήρηση του χρόνου.
Έχουν εγγραφεί εκατόν είκοσι πέντε Βουλευτές για να µιλήσουν. Η προσπάθεια όλων µας και η δική µου είναι να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους συναδέλφους να εκφραστούν, να
τοποθετηθούν. Σε προηγούµενες προγραµµατικές δηλώσεις, σε
αντίστοιχες διαδικασίες δεν προλάβαιναν να µιλήσουν περισσότεροι από εξήντα, εβδοµήντα, εβδοµήντα πέντε το πολύ Βουλευτές. Επαναλαµβάνω, όµως, ότι θεωρώ πως θα πρέπει να εξαντλήσουµε τον κατάλογο. Για να συµβεί αυτό θα πρέπει συµφωνήσουµε σε δυο πράγµατα. Πρώτον, στον αυτοπεριορισµό, µε
δική µας απόφαση. Δηλαδή τα επτά λεπτά, εάν συµφωνείτε, να
τα µειώσουµε σε έξι λεπτά για τους οµιλούντες Βουλευτές. Επίσης, σε ό,τι αφορά τους Υπουργούς, είχαµε αποφασίσει χθες µε
πρότασή µου να πάµε στα δεκαπέντε λεπτά. Θα πρότεινα να
πάµε στα δώδεκα λεπτά, εφόσον συµφωνεί το Σώµα.
Παρακαλώ, λοιπόν, την Κυβέρνηση τον κ. Σταυρόπουλο που
είναι εδώ, να το µεταφέρει στους κυρίους Υπουργούς, εάν και
εφόσον σε λίγο η Ολοµέλεια αποφασίσει, να γίνει ένας περιορισµός του χρόνου και των Υπουργών, για να εξαντληθεί ο κατάλογος των Βουλευτών. Ένα είναι αυτό, δηλαδή ο περιορισµός
των χρόνων.
Το δεύτερο που πρέπει να κάνουµε είναι να αλλάξουµε την
απόφασή µας σε ό,τι αφορά τη σειρά της οµιλίας των οµιλητών.
Μέχρι τώρα, ανέκαθεν, εθιµικώ δικαίω, οι δεκάδες είναι πέντε
από το πρώτο κόµµα, τέσσερις από το δεύτερο, δυο από το τρίτο
και ένας µετά από το τέταρτο ή πέµπτο και από τους Ανεξαρτήτους. Με αυτόν τον τρόπο, όµως, δεν θα µπορέσουν να µιλήσουν
αρκετοί από τους ανεξάρτητους ή ακόµη και κάποιοι από τα µικρότερα κόµµατα. Γι’ αυτό η πρότασή µου είναι, αυτές τις δεκάδες πλέον να τις συγκροτούµε για παράδειγµα µε τρεις από
το πρώτο κόµµα, δυο από το δεύτερο κόµµα και µετά τους εκπροσώπους των µικρών κοµµάτων και των Ανεξαρτήτων. Έτσι
θα υπάρξει καλύτερη κατανοµή και δεν θα συσσωρευτούν στο
τέλος Ανεξάρτητοι για παράδειγµα, ή κάποιοι Βουλευτές από τα
µικρά κόµµατα και δεν θα διατρέξει τον κίνδυνο κανείς να µείνει
χωρίς τη δυνατότητα να µιλήσει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, να δούµε ποιοι µίλησαν την προηγούµενη φορά, έτσι ώστε αυτοί που δεν µίλησαν,
γιατί δεν υπήρχε χρόνος, να προηγηθούν …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Όχι, αυτό δεν µπορεί
να γίνει. Ποιοι µίλησαν και ποιοι δεν µίλησαν πριν δυο χρόνια …
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, την προηγούµενη
εβδοµάδα στην ψήφο εµπιστοσύνης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μα, δεν είχαµε ανάγνωση προγραµµατικών δηλώσεων την περασµένη εβδοµάδα.
Είχαµε µια εντελώς διαφορετική διαδικασία. Είχαµε παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης. Θεωρώ ότι είναι µια καθαρή λογική, µια
πρακτική λύση και θα παρακαλούσα να έχω και τις δικές απόψεις
έτσι ώστε να υπάρξει καλύτερη κατανοµή και να µιλήσουν όλοι.
Ο κ. Ευθυµίου έχει το λόγο από πλευράς του ΠΑΣΟΚ.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, η πρότασή σας είναι εύλογη και στα δύο σκέλη και στο σκέλος του περιορισµού του
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χρόνου των Υπουργών και κατ’ αναλογία λιγότερο των Βουλευτών και κατά το σκέλος της συµπερίληψης όλων των πολιτικών
φωνών που έχουµε στο Κοινοβούλιο, κατά την αρχή της αναλογίας. Με αυτήν την έννοια, είναι µια εύλογη πρόταση και τη στηρίζουµε. Μακάρι να την αποδεχθούν όλες οι πτέρυγες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστώ.
Ο κ. Κεφαλογιάννης εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας έχει το
λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συµφωνούµε και εµείς. Νοµίζω ότι η πρότασή σας βρίσκει οµόφωνους
την πλειοψηφία των Βουλευτών. Νοµίζω ότι και ο περιορισµός
που βάλατε στο χρόνο και κυρίως των Υπουργών, θα διευκολύνει
τη συζήτηση. Είναι πολύ σηµαντικό το ότι θα µπορέσουν να µιλήσουν όσοι ζήτησαν να τοποθετηθούν για ένα τόσο σοβαρό
θέµα.
Συµφωνούµε µε την πρότασή σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστώ πολύ.
Ο κ. Λαφαζάνης έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς είχατε πει χθες ότι θα συνοµιλούσατε µε τους Κοινοβουλευτικούς
Εκπροσώπους για τη διαδικασία και το χρόνο και όλα όσα τον
συνοδεύουν. Νοµίζω ότι θα έπρεπε να γίνει αυτή η συνάντηση,
γιατί ήταν χρήσιµο να ανταλλαγούν µε µεγαλύτερη άνεση κάποιες απόψεις. Εν πάση περιπτώσει, εµείς διαφωνούµε πλήρως
µε την πρότασή σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αφού θα µιλήσουν όλοι …
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ακούστε µε πρώτα. Μετά να
ακούσω τον αντίλογο και µπορεί να έχετε και δίκιο, αλλά ακούστε. Διαφωνούµε πλήρως µε την άποψή σας. Κατ’ αρχάς είναι
πολύ κρίσιµη αυτή η συζήτηση. Ίσως µια από τις κρισιµότερες
συζητήσεις που έχουν γίνει σε αυτή τη Βουλή, τουλάχιστον από
όσο φαντάζοµαι εγώ και ξέρω. Έχουν δικαίωµα και πρέπει να
έχουν τη δυνατότητα και την ευχέρεια µε µεγάλη άνεση χρόνου
να µιλήσουν όλοι οι Βουλευτές, που θέλουν να µιλήσουν και
αυτοί που είναι οργανωµένοι και ενταγµένοι στα κόµµατα, αλλά
και Ανεξάρτητοι, που έχουµε αρκετούς.
Δεύτερον, πρέπει να έχουν µια στοιχειώδη άνεση χρόνου για
να µιλήσουν. Τα λεπτά τα οποία δίνετε είναι πάρα πολύ λίγα. Διαφωνούµε απολύτως να µειωθεί ο χρόνος των Βουλευτών.
Λείπει ο Πρωθυπουργός, ήταν µια ευχάριστη έκπληξη που τον
είδαµε στις δύο -τρεις αρχικές οµιλίες, µετά όµως έφυγε. Εντάξει, αλλά η Βουλή έχει µια αξία και νοµίζω ότι όσα λέγονται εδώ
δεν πρέπει να πετάγονται στο καλάθι των αχρήστων. Είναι πολύ
χρήσιµα και για την Κυβέρνηση και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και είναι µια εµπειρία. Κάνω, λοιπόν, έκκληση στην Κυβέρνηση για την κρισιµότητα αυτής της συζήτησης. Είναι µια
κυβέρνηση η οποία αναλαµβάνει τις τύχες της χώρας σε µια
πολύ κρίσιµη περίοδο, πρέπει να δώσει τη δυνατότητα, αυτή τουλάχιστον, στη Βουλή να εκφραστεί µε άνεση πάνω στις προγραµµατικές δηλώσεις.
Η πρότασή µου είναι να εξαντληθεί ο χρόνος του τριηµέρου
και µόνο όταν δεν υπάρχουν οµιλητές, µετά την εξάντληση του
καταλόγου τότε να πάµε σε ψηφοφορία. Ασφαλώς συµφωνώ να
µειωθεί ο χρόνος των Υπουργών και µάλιστα των παλαιών
Υπουργών, οι οποίοι τα είπαν και την προηγούµενη φορά, µάλλον
τα ίδια ακούω να λένε και τώρα. Άρα, εδώ δεν υπάρχει διαφορά.
Να µειωθεί ο χρόνος και αν είναι δυνατόν να συντµηθεί ο χρόνος,
να µη µιλήσουν όλοι οι παλαιοί Υπουργοί. Να γίνει µια επιλογή,
ανάλογα µε την κρισιµότητα της κατάστασης.
Αυτή είναι η πρότασή µας και τη θέτω στην κρίση των συναδέλφων.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, χάνουµε χρόνο.
Τόση ώρα θα είχαν µιλήσει τρεις οµιλητές.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Α, ορίστε, χάνετε χρόνο! Να µη
µιλήσουµε δηλαδή; Να γίνει πραξικοπηµατικά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό, παρακαλώ! Ας διαθέσουµε πέντε λεπτά συνολικά για να συµφωνήσουµε στη διαδικασία.
Ο κ. Χρυσανθακόπουλος έχει το λόγο εκ µέρους του ΛΑΟΣ για
µια πολύ σύντοµη τοποθέτηση.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, το
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ζητούµενο σε αυτήν την Αίθουσα είναι να µιλήσουν όλοι οι Βουλευτές. Άρα, το θέµα που και εµείς θέτουµε είναι να εξαντληθεί
ο κατάλογος. Για να επιτευχθεί αυτό, σωστό είναι να τηρείται ο
Κανονισµός. Όταν δίνετε έξι λεπτά και κάποιοι µιλάνε δέκα, φυσικό είναι να µην το επιτυγχάνουµε. Και αν και εµείς, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, δεν φάµε το χρόνο των οµιλητών, τα
πράγµατα θα πάνε καλά.
Κάνατε µια πολύ ωραία, όχι συµβιβαστική, δηµοκρατικότατη
πρόταση να σταµατήσει το πέντε, τέσσερα κ.λπ., και να υπάρξει
ένας κύκλος. Αυτό δείχνει την ευαισθησία στο να ακουστούν περισσότερες απόψεις. Μπορούµε, λοιπόν, να δεχθούµε αυτήν την
πρόταση και να προχωρήσουµε άµεσα, χωρίς χρονοτριβή, στην
ουσία του διαλόγου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο κ. Μωραΐτης έχει το
λόγο εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Συµφωνούµε, αλλά πρέπει να εξαντληθεί ο κατάλογος των οµιλητών. Να υπάρχει µείωση σε ότι
αφορά τους Υπουργούς και να τηρηθεί αυστηρά το επτάλεπτο,
θα έλεγα εγώ, σε ότι αφορά τους Βουλευτές. Το κύριο, όµως,
για εµάς είναι να εξαντληθεί ο κατάλογος των εγγεγραµµένων
Βουλευτών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Επανέρχοµαι, λοιπόν.
Η πρότασή µου εξασφαλίζει, όπως είπαµε, την τοποθέτηση
όλων των εγγεγραµµένων συναδέλφων. Σας θυµίζω ότι για το
εξάλεπτο είναι µια διαδικασία που την τηρούµε παγίως και την
περασµένη εβδοµάδα κατά τη συζήτηση ψήφου εµπιστοσύνης
αλλά και κατά τον προϋπολογισµό και σε όλες τις αντίστοιχες
συζητήσεις, γιατί το εξάλεπτο δεν περιορίζει ασφυκτικά την έκφραση των Βουλευτών. Ένα λεπτό αφαιρείται και µε τη σχετική
ανοχή, µέχρι να κατεβεί είναι πάλι επτά λεπτά. Σε σχέση, λοιπόν,
µε τους Υπουργούς, συµφωνούµε όλοι για δώδεκα λεπτά, για να
εξοικονοµηθεί χρόνος.
Η πρότασή µου µε την αλλαγή των δεκάδων, όπως είπα, εξασφαλίζει, όπως όλοι διαπιστώσατε και συµφωνήσατε, την τοποθέτηση και την έκφραση όλων των Βουλευτών.
Εποµένως, συµφωνούµε και θα προχωρήσουµε µε τη διαδικασία αυτή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, δεν συµφωνούµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Είπα ότι συµφωνούµε
κατά ευρύτατη πλειοψηφία, δεν είπα κατά οµοφωνία.
Ο κατάλογος, εφόσον συµφωνήσαµε σε αυτήν τη διαδικασία
που πρότεινα, σε λίγο θα ολοκληρωθεί και θα εκτυπωθεί, γιατί
είχα ζητήσει από τις υπηρεσίες να κάνουν την προεργασία.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΔΙΚΟΣ: Η ψηφοφορία πότε θα γίνει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Εκτιµώ, από τον υπολογισµό των χρόνων µε τη συµµετοχή των τοποθετήσεων των
Αρχηγών των κοµµάτων, των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων
κ.λπ., ότι ο κατάλογος αύριο το απόγευµα κάποια στιγµή θα
εξαντληθεί.
Ο κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, διά του παρισταµένου µέλους της Κυβέρνησης θα ήθελα να µεταφερθεί ένα µήνυµα στον υποψήφιο και
προφανώς αυριανό λαµβάνοντα την εντολή Πρωθυπουργό, τον
κ. Παπαδήµο: επειδή δεν είναι µέλος του πολιτικού συστήµατος,
όφειλε, κατά την εκτίµησή µου, να είναι εδώ και να ακούσει τους
Βουλευτές όλων των πτερύγων που θα στηρίξουν την Κυβέρνησή του.
Ο κ. Παπαδήµος, ο οποίος δεν µας γνωρίζει προσωπικά και
δεν οφείλει να µας γνωρίζει, ο οποίος εκλήθη εκ των αρίστων τεχνοκρατών να διεκπεραιώσει ένα συγκεκριµένο ρόλο-στόχο σε
περιορισµένο και πολύ συγκεκριµένο χρόνο, εκτιµώ, κύριε Πρόεδρε, ότι έπρεπε να ήταν εδώ, να ακούσει τους εκπροσώπους
των πολιτών. Γιατί το άρχειν σε µία κυβέρνηση σηµαίνει εξυπηρέτηση των εθνικών πατριωτικών στόχων, αλλά και εξυπηρέτηση
των προσδοκιών των πολιτών.
Καλώς ή κακώς σε µία δηµοκρατία κοινοβουλευτική, αντιπροσωπευτική οι συνάδελφοι της Αίθουσας εκπροσωπούν πολίτες
και περιοχές. Και ο κύριος Πρωθυπουργός οφείλει να γνωρίζει
τον προβληµατισµό, τις µεταφερόµενες προσδοκίες και να γνωρίζει επίσης τι είναι αυτό το οποίο µας κάνει να του δίνουµε ψήφο
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εµπιστοσύνης για αυτό που πρέπει να κάνει. Γιατί σε κάθε άλλη
περίπτωση, ο οποιοσδήποτε άλλος πολιτικός Αρχηγός της πλειοψηφίας γνωρίζεται και γνωρίζει προσωπικά τον καθένα από
όλους αυτούς που θα τον στηρίξουν. Τολµώ δε, να πω ότι ξέρει
προσωπικά και τους περισσότερους εξ αυτών που δεν θα τον
στηρίξουν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Το να προεδρεύεις, λοιπόν, σε µια κυβέρνηση χωρίς να ξέρεις
τι πρεσβεύουν αυτοί που σε στηρίζουν, µπορεί να αποβεί µερικές
φορές και άκρως επικίνδυνο. Το λέω αυτό δίνοντας την ψήφο
µου σε αυτήν την Κυβέρνηση, εξηγώντας όµως, ότι η ψήφος
αυτή έχει συγκεκριµένη στόχευση και ηµεροµηνία λήξης, διότι ο
κ. Παπαδήµος τον οποίο τιµούµε γι’ αυτό το οποίο εκλήθη να
κάνει, δεν πρόκειται να υποβληθεί στη δηµοκρατική διαδικασία
της πολιτικής λογοδοσίας. Δεν πρόκειται δηλαδή, να απευθυνθεί
στους πολίτες και να εισπράξει τα εύσηµα ή τα µη εύσηµα γι’
αυτό το οποίο θα κάνει. Αντιθέτως δε θα διαγράψει σε πολύ µεγάλο βαθµό και θα προδιαγράψει για τις επόµενες κυβερνήσεις
το τι πρόκειται να µπορέσουν να κάνουν, ή το τι δεν θα µπορέσουν να κάνουν και δεν οφείλουν να ασχοληθούν, γιατί αυτό του
αναθέτουµε να κάνει µε αυτήν την Κυβέρνηση.
Άρα ο κ. Παπαδήµος, κύριε Πεταλωτή, θα έπρεπε να είναι εδώ
για όλους µας. Ελπίζω τουλάχιστον να αποκωδικοποιηθούν από
κάποιους συνεργάτες αυτά τα οποία θα πούµε, γιατί θα τα ξαναπούµε στο τέλος αυτής της δικιάς του πορείας και στο τέλος
αυτής της Κυβέρνησης. Και το τέλος αυτής της Κυβέρνησης θα
είναι όταν διεκπεραιωθούν όλες οι αναγκαίες και ικανές συνθήκες που επιβάλλονται από τους νόµους της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, που έχουν να κάνουν µε τη δανειακή σύµβαση και
εκείνα τα τµήµατα της πολιτικής, τα οποία εκπορεύονται από
αυτή. Δηλαδή, η διαπραγµάτευση της δανειακής σύµβασης, το
haircut, το PSI µε τους ιδιώτες-τράπεζες και ο προϋπολογισµός,
ο οποίος θα αλλάξει του χρόνου, γιατί προϋποτίθεται ότι το PSI
θα µας φέρει κάποια δισεκατοµµύρια από την απάλειψη τόκων,
τους οποίους το κράτος όφειλε να πληρώνει.
Όµως, για όλα αυτά, κύριε Πεταλωτή, που εκπροσωπείτε την
Κυβέρνηση, εγώ δεν άκουσα τίποτε εχθές στην οµιλία του κ. Παπαδήµου. Δεν άκουσα δηλαδή, την προσδοκία του για το τι µπορεί να µας φέρει αυτό το PSI. Δεν άκουσα προς τα πού θα
κατευθυνθεί η διαπραγµάτευση για τη δανειακή σύµβαση σε ό,τι
έχει να κάνει µε το ασφαλιστικό σύστηµα και τα διαθέσιµά του.
Δεν άκουσα δηλαδή, τίποτα παραπάνω από ό,τι γράφουν οι οικονοµικοί και πολιτικοί αναλυτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Σήµερα δε, που όλοι, σε ολόκληρη την Ευρώπη, γνωρίζουν ότι
αυτή η Κυβέρνηση πρόκειται να στηριχθεί από το συντριπτικά
µεγαλύτερο κοµµάτι της ελληνικής Βουλής, δεν είδα θετικά δηµοσιεύµατα για την πορεία της χώρας. Είδα άκρως αρνητικά και
στη «LE MONDE» και στη «FRANKFURTER ZEITUNG» και σε
άλλες εφηµερίδες και πραγµατικά ανησυχώ. Και ανησυχώ γιατί
η χώρα έχει περιέλθει σε απόλυτη αναξιοπιστία χάρη στις «απίθανες προσπάθειες» του απελθόντος Πρωθυπουργού κ. Παπανδρέου, που κατέστησε τη χώρα, εκτός από χρεωµένη, και
απολύτως αναξιόπιστη.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η Κυβέρνηση αναλαµβάνει να διεκπεραιώσει τα ελάχιστα, για να µπορέσουµε να
φύγουµε από τη µέγγενη στην οποία έχουµε µπει. Δεν µπορεί να
διορθώσει τα πέντε χρόνια της διαρκούς ύφεσης στην οποία βρίσκεται η χώρα. Δεν µπορεί να διορθώσει το γεγονός ότι η χώρα
βάσει του µνηµονίου δεν έχει τη δυνατότητα να δανειστεί από
πουθενά αλλού, παρά µονάχα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και
δεν έχει τη δυνατότητα να ελπίζει µε την υπάρχουσα οικονοµική
και πολιτική στρατηγική, η οποία ακολουθείται, ότι µπορεί ποτέ
να µειώσει τους εννιακόσιους εβδοµήντα χιλιάδες επίσηµους
ανέργους που είναι περίπου ένα εκατοµµύριο διακόσιοι και να
ελπίζει ότι µπορεί να ξεφύγει από την εξαθλίωση.
Δίνω, λοιπόν, ψήφο εµπιστοσύνης σε αυτήν την Κυβέρνηση,
για να διεκπεραιώσει αυτό και ζητώ από αυτήν την Κυβέρνηση
να προγραµµατίσει µε πιο αυστηρούς και συγκεκριµένους όρους
το χρονοδιάγραµµα των εκλογών, γιατί οι πολίτες, για να αντέξουν την κρίση, πρέπει να µιλήσουν γι’ αυτή.
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Να θυµίσω για πολλοστή φορά στο Κοινοβούλιο ότι την τελευταία φορά που µίλησαν οι πολίτες –δηλαδή, που ψήφισαν- ψήφισαν µε το «λεφτά υπάρχουν». Τώρα που πρέπει να ψηφίσουν µε
τους πραγµατικούς όρους, µε το «λεφτά δεν υπάρχουν», καλό
είναι να ψηφίσουν για να συµµετέχουν σε αυτόν τον αγώνα και
να σταµατήσουµε να τους µεταφράζουµε κατά το δοκούν όλοι
εµείς, όπου κι αν ανήκουµε. Αυτή είναι η εντολή την οποία δίνω
διά της ψήφου µου σε αυτή την Κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαρκόπουλο.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Α’ Αθήνας του ΠΑΣΟΚ κ. Αθανάσιος
Αλευράς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω κάνοντας δύο επισηµάνσεις, σε σχέση µε την τοποθέτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας.
Η πρώτη επισήµανση νοµίζω είναι αυτονόητη, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε. Τις χώρες δεν τις χρεώνουν χειρισµοί, όσο
λάθος και αν είναι. Τις χρεώνουν οικονοµικές πολιτικές και ελλείµµατα. Αυτά, δηλαδή, τα οποία παρήγαγε η κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας κατά τρόπο µοναδικό και ανεύθυνο κατά τη
διάρκεια των πεντέµισι ετών. Το χρέος από 180 δισεκατοµµύρια
ευρώ σε 300 δισεκατοµµύρια ευρώ µέσα σε πέντε χρόνια το εκτίναξε η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, παρ’ ότι η ίδια είχε
υποσχεθεί ότι θα επανιδρύσει το κράτος και ότι θα κάνει µια µεγαλειώδη οικονοµική ανάπτυξη. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση.
Η δεύτερη παρατήρηση είναι η εξής: θα µου επιτρέψετε αν πω
ότι από τα λεγόµενά σας, όπως και από τα λεγόµενα πολλών συναδέλφων της Νέας Δηµοκρατίας, διαβλέπω µία αγωνία. Την
αγωνία δηλαδή, µήπως η Κυβέρνηση Παπαδήµου πετύχει. Δεν
αντιλαµβάνοµαι για ποιο λόγο η πολιτική σας εξαντλείται σε τέτοιου είδους κοµµατικές αγωνίες. Δεν έχετε επίγνωση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα; Δεν έχετε επίγνωση των
δυσκολιών, τις οποίες καλείται να αντιµετωπίσει αυτή η Κυβέρνηση και ο νέος Πρωθυπουργός και δεν κατανοείτε ότι το µέγεθος του νέου Πρωθυπουργού είναι τέτοιο που να επιτρέπει µια
ελάχιστη δόση αισιοδοξίας και σε αυτήν την Αίθουσα και εκτός
αυτής της Αιθούσης;
Η απάντηση είναι, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι η Νέα Δηµοκρατία έχει ευθύνη για την κατάσταση στην οποία βρισκόµαστε σήµερα. Ο οµιλών δεν είναι οπαδός µιας Κυβέρνησης περιορισµένης ευθύνης. Είναι οπαδός µιας Κυβέρνησης πλήρους, κατά
το Σύνταγµα, ευθύνης. Είναι οπαδός µιας Κυβέρνησης που έχει
Πρωθυπουργό, που ενεργεί µε δική του βούληση και αυτό είχα
την ευκαιρία να το τονίσω και πρόσφατα, όταν γίνονταν οι συζητήσεις για το σχηµατισµό αυτής της Κυβέρνησης.
Είναι λάθος από µέρους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να
προσπαθεί να προδιαγράψει µια Κυβέρνηση περιορισµένης ευθύνης και µια Κυβέρνηση περιορισµένου χρονικού ορίζοντα. Κυβέρνηση περιορισµένου χρονικού ορίζοντα δεν αναγνωρίζει το
Σύνταγµα. Και πρέπει να πω ότι είναι λάθος και του ΠΑΣΟΚ και
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού που δέχθηκαν και δέχονται
την περιγραφή του Συντάγµατος. Το Σύνταγµα αναγνωρίζει τη
διάλυση της Βουλής µόνο όταν συντρέχει σοβαρός λόγος. Εµείς
έχουµε ανακαλύψει αυτόν τον σοβαρό λόγο πριν καν δηµιουργηθεί, τρεισήµισι µήνες πριν και έχουµε βάλει χρονικό ορίζοντα,
ενώ δεν επιτρέπεται από το Σύνταγµα χρονικός ορίζοντας από
τις κυβερνήσεις. Οµοίως δεν επιτρέπεται να θεωρούµε, όπως
έλεγε προηγουµένως ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας, ότι ο Πρωθυπουργός, ο συγκεκριµένος µάλιστα Πρωθυπουργός θα είναι απλώς εντολοδόχος των κοµµατικών επιθυµιών. Ούτε ο Πρωθυπουργός αυτός ούτε κανένας
Πρωθυπουργός κατά τη συνταγµατική του θέση µπορεί να θεωρείται ότι είναι εντολοδόχος των κοµµάτων που στηρίζουν µια
κυβέρνηση. Να ξεκαθαρίζουµε τα θεσµικά ζητήµατα, γιατί πολλές φορές οι θεσµικές παραµορφώσεις δηµιουργούν προβλήµατα.
Εκείνο όµως το οποίο υποκρύπτεται πίσω από όλα αυτά είναι
η αδυναµία των κοµµάτων -και ιδίως της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης που φέρει µεγάλη ευθύνη για τις εξελίξεις σήµερα - να
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µιλήσουν καθαρά και µε υπευθυνότητα στον ελληνικό λαό για το
τι µέλλει γενέσθαι. Η κατάσταση είναι δραµατική, για να συζητάµε για εκλογές αυτήν την ώρα. Σήµερα καταρρέει η Ιταλία,
χωρίς ορατό σχέδιο σωτηρίας της, γιατί η Ιταλία δεν χωράει
στους µηχανισµούς που έχουν ανακοινωθεί. Η Ιταλία καταρρέει
σήµερα και κανείς δεν ξέρει αν θα µπορέσει να σταθεροποιηθεί
και να διασωθεί στο επόµενο χρονικό διάστηµα. Στο αµέσως επόµενο διάστηµα θα δούµε την υποβάθµιση της Γαλλίας. Η υποβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Γαλλίας θα
συνεπάγεται την υποβάθµιση αργά ή γρήγορα του µηχανισµού
δανειοδότησης των χωρών της Ευρωζώνης. Όλα αυτά δηµιουργούν ένα εκρηκτικό περίγραµµα οικονοµικών προβληµάτων, στα
οποία δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις, γιατί δεν υπάρχουν
συνταγές γι’ αυτές τις απαντήσεις.
Και εµείς ενδιαφερόµαστε να κάνουµε εκλογές. Να κάνουµε
εκλογές. Αν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ενδιαφέρεται να γίνει µια ώρα γρηγορότερα Πρωθυπουργός, να κάνουµε εκλογές. Κανένα πρόβληµα. Θα πρέπει όµως να αναλάβει
την ευθύνη να εξηγήσει στον ελληνικό λαό ποιο είναι το περιεχόµενο του πολιτικού του προγράµµατος, όχι µε ασάφειες. Είναι
ωραίο να καταγγέλλουµε και να περιγράφουµε την δραµατική
πραγµατικότητα που ζει ο ελληνικός λαός. Αλλά η δουλειά των
πολιτικών δεν είναι να περιγράφουν την πολιτική πραγµατικότητα, είναι να παρουσιάζουν πολιτικά προγράµµατα. Και πολιτικό
πρόγραµµα ενός σοβαρού κόµµατος δεν είναι η επαναδιαπραγµάτευση. Πρέπει να πει τι είναι επαναδιαπραγµάτευση, πόσα καινούρια χρήµατα συγκεκριµένα µπορεί να φέρει µια τέτοια
επαναδιαπραγµάτευση πάνω στο τραπέζι, πόσο θα είναι το έλλειµµα το 2012. Θα πρέπει να τα πει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση
και όχι να κρύβεται. Επίσης, θα πρέπει να πει και ποια θα είναι η
οικονοµική της συνταγή, εάν η επαναδιαπραγµάτευση που επαγγέλλεται, απορριφθεί. Πρέπει να τα γνωρίζουν οι πολίτες. Δεν
µπορεί να κρυβόµαστε αυτήν την ώρα που οι άνθρωποι περιµένουν µέσα στην αγωνία και στις δύσκολες συνθήκες απαντήσεις
από τα κόµµατα.
Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι πρέπει να
έχουµε το θάρρος να εξηγήσουµε στον ελληνικό λαό όλη την
αλήθεια. Και πιστεύω ότι βήµατα προς αυτήν την κατεύθυνση έγιναν χθες µε την οµιλία του Πρωθυπουργού. Γι’ αυτό πιστεύω ότι
η στήριξη αυτής της Κυβέρνησης βάζει τη χώρα σε ένα νέο
δρόµο, σε έναν δρόµο που θα απορρίψει το παρελθόν της παλιάς πολιτικής σχολής, που µε υποσχέσεις και γενικολογίες και
περιγραφή της πραγµατικότητας προσπαθούσε να ξορκίσει τα
φαντάσµατα που ήταν κρυµµένα στα συρτάρια της ελληνικής οικονοµίας. Χρειαζόµαστε δουλειά, πολύ σκληρή δουλειά. Υπάρχει
δρόµος µπροστά µας και αυτόν τον δρόµο πρέπει να τον διαβούµε και θα τον διαβούµε µαζί µε τους πολίτες, µονάχα αν τους
εµφυσήσουµε την πεποίθηση ότι είµαστε ειλικρινείς µαζί τους.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Αλευρά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
υπέβαλε στη Βουλή το κείµενο της Διεθνούς Σύστασης Εργασίας
µε αριθµό 200 «για το HIV AIDS και τον κόσµο της εργασίας» που
υιοθετήθηκε από την 99η Σύνοδο της Διεθνούς Συνδιάσκεψης
Εργασίας τον Ιούνιο του 2010 συνοδευόµενη από µια µικρή ανάλυση του περιεχοµένου της, την περιγραφή της ισχύουσας ελληνικής νοµοθεσίας και προτάσεις σχετικά µε την εφαρµογή της
Διεθνούς Συστάσεως.
Οι ενδιαφερόµενοι συνάδελφοι µπορούν να ζητήσουν αντίγραφα από τη Διεύθυνση Νοµοθετικού Έργου της Βουλής.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
κ. Αθανάσιος Πλεύρης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτήν
τη στιγµή και για τα επόµενα χρόνια, το δίληµµα που θα απασχολήσει την ελληνική κοινωνία -και θα γίνει ριζοσπαστικοποίηση
προς αυτήν την κατεύθυνση- είναι σε αυτούς που θα υποστηρίξουν τον ευρωπαϊκό προσανατολισµό της χώρας και σε αυτούς
που θα επιλέξουν να γυρίσουµε πίσω στον σκληρό πυρήνα του
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κράτους. Αυτό είναι ένα δίληµµα που το βλέπουµε να διαπερνά
όλον τον πολιτικό χώρο, τα περισσότερα κόµµατα. Ακόµη και
µέσα στα ίδια κόµµατα µπορεί κάποιος να παρακολουθήσει ότι
αυτοί οι προβληµατισµοί αναπτύσσονται. Γι’ αυτόν το λόγο θα
δείτε σε αυτήν την ριζοσπαστικοποίηση άτοµα που έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες, να
βρίσκονται στο ένα ή στο άλλο στρατόπεδο.
Και όσοι πιστεύουν τώρα στον ευρωπαϊκό προσανατολισµό
της χώρας, αντιλαµβάνονται ότι αυτός δεν είναι ένας εύκολος
αγώνας. Κατά την άποψή µου, ο ευρωπαϊκός προσανατολισµός
της χώρας είναι µονόδροµος για το καλό του ελληνικού έθνους.
Όποιος πιστεύει σήµερα, µε τις αναδυόµενες οικονοµίες -που
δεν έχουµε το παλιό δίπολο Δύσης-Σοβιετικής Ένωσης αλλά
πλέον υπάρχει η Βραζιλία, η Ινδία, η Κίνα, γίνεται µια µεταφορά
του πλούτου από την Ευρώπη και τις Ηνωµένες Πολιτείες της
Αµερικής προς την Ασία- ότι µπορούµε να στηριχθούµε σε κράτη
τύπου Αλβανίας ή τύπου Βόρειας Κορέας, είναι γελασµένος.
Μάλιστα, συνήθως, αυτοί που µιλάνε για έξοδο από το ευρώ
και την παρουσία ενός κράτους εδώ επικαλούµενοι την λαϊκή κυριαρχία, είναι η µεγαλύτερη φενάκη. Διότι, κύριοι συνάδελφοι,
φτωχός, εξαθλιωµένος και εθνικά κυρίαρχος δεν υπάρχει. Αν
αυτό το κράτος µείνει µόνο του, αν ακούσει τις φωνές του λαϊκισµού που σου λένε «εµείς δεν υπολογίζουµε τίποτα, γυρνάµε
πίσω σε ένα σκληρό κράτος», είναι γελασµένος αν πιστεύει ότι
αυτό το κράτος µπορεί να επιβιώσει. Θα εξανδραποδιθεί σε
άλλες δυνάµεις. Θα ακολουθήσει υποχρεωτικά άλλες δυνάµεις,
γιατί δεν θα µπορεί να σταθεί.
Γι’ αυτόν το λόγο, µε αυτούς που κόπτονται κατά του ευρωπαϊκού προσανατολισµού της χώρας, εκτός από την παραδοσιακή έκφραση της Αριστεράς, παρακολουθούµε να συντάσσεται
και ευρωπαϊκά και ενδεχοµένως εδώ η παραδοσιακή έκφραση
της ακροδεξιάς. Διότι, ωραία είναι να λέγονται κάποιες εκφράσεις. Δεν µας λένε όµως τα κόµµατα της ακροδεξιάς της Ευρώπης τι θέσεις έχουν πάρει. Έχουν πάρει τις αυτές θέσεις µε τα
αριστερά κόµµατα της Ευρώπης από άλλη βέβαια αφετηρία. Η
κατάληξή τους όµως είναι ίδια. Στην Γερµανία όλοι εδώ είχαµε
αγωνία αν θα ψηφιστεί ο µηχανισµός στήριξης. Η Linke, οι αριστεροί, οι σύντροφοι δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισαν το να
πάρει χρήµατα η Ελλάδα, µε µια αφετηρία ότι πρέπει να βοηθηθεί
παραπάνω η Ελλάδα. Δεν λέω ότι το ψήφισαν από κακία. Στην
πραγµατικότητα όµως δεν ήθελαν αυτήν την κατεύθυνση. Αυτά
είναι, λοιπόν, τα διλήµµατα που θα απασχολήσουν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τα θεωρούσαν ανεπαρκή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ναι, δεν είµαι άδικος, κύριε Λαφαζάνη, αλλά στην ουσία τα κουκιά ήταν αρνητικά. Άµα τους έπειθε
δηλαδή η Αριστερά και έλεγαν «δεν είναι ανεπαρκή, καταψηφίζουµε», λεφτά δεν θα παίρναµε. Αυτή είναι η ουσία. Γιατί τελικά,
και εµείς το µνηµόνιο το ψηφίσαµε από µια άλλη αφετηρία, αλλά
µας λέτε ότι ψηφίσαµε το µνηµόνιο. Τελικά το «ναι» ή το «όχι»
είναι πού καταλήγει. Εκεί βλέπουµε τους προβληµατισµούς που
θα αναπτυχθούν.
Και µην κοροϊδευόµαστε, αυτό θα είναι και το δίληµµα της ελληνικής κοινωνίας. Προερχόµενος, µάλιστα, από αυτό που λέγεται «πατριωτικός εθνικός χώρος», πιστεύω ότι το καλό του
ελληνικού έθνους είναι µόνο η Ευρώπη, διότι εκεί µπορούν να
υπάρχουν καλύτερες συµµαχίες, να φτιάξουµε µία καλύτερη Ευρώπη, που να ευηµερεί το ελληνικό έθνος. Αντιλαµβάνοµαι ότι η
αποµάκρυνση από την Ευρώπη, ουσιαστικά θα µας οδηγήσει σ’
ένα διεθνή αποµονωτισµό, που θα είναι καταστροφή για το ελληνικό έθνος.
Αυτό, βέβαια, έχει τα όριά του. Πρέπει, όµως, να γνωρίζουµε
ότι όταν φτάσουµε στα όριά µας, στις κόκκινες γραµµές –που,
κατά τη δική µας άποψη, το θέµα της εθνικής κυριαρχίας είναι
µία κόκκινη γραµµή- θα κοιτάξουµε τους πολίτες στα µάτια και
θα τους πούµε ότι επιλέγουµε όχι την ευρωπαϊκή οδό, αλλά να
τους εξηγήσουµε όµως και τι σηµαίνει. Να τους εξηγήσουµε ότι
στην καλύτερη των περιπτώσεων θα βρεθούν στη δεκαετία του
’60. Υπ’ αυτήν την έννοια, λοιπόν, τα διλήµµατα που θα απασχολήσουν την ελληνική κοινωνία είναι ξεκάθαρα.
Η συγκεκριµένη Κυβέρνηση, πέρα από το µεταβατικό της
ρόλο, µπορεί να παίξει το ρόλο µετάβασης προς αυτή την κατεύ-
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θυνση των διληµµάτων, όπου µε διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες µπορούν κάποια κόµµατα -διατηρώντας την ιδεολογική
τους υπόσταση- να αντιληφθούν το διακύβευµα και να τοποθετηθούν πάνω σ’ αυτό το διακύβευµα, στο µέτρο του δυνατού,
που µπορεί να υπάρξει µία σύγκληση, χωρίς να αλλοτριωθεί κανείς, χωρίς να υπάρχει φόβος. Το διακύβευµα αυτή τη στιγµή
είναι εκεί.
Συνεπώς, το γεγονός ότι ο νέος Πρωθυπουργός µπορεί να συνεννοηθεί µε την Ευρώπη και το πρόσωπό του έχει αξιοπιστία,
όπως και το γεγονός ότι δίνεται ένα µήνυµα στην ελληνική κοινωνία πως επιτέλους ο πολιτικός κόσµος αποφάσισε να σοβαρευτεί και να δείξει ποιοι είναι οι κίνδυνοι, ποιο το ρίσκο, ποιο το
διακύβευµα και να τα υπηρετήσει, όλα αυτά είναι µια καλή αρχή.
Άσχετα από τη µεταβατικότητά της, ελπίζω αυτή η Κυβέρνηση
να βάλει τις βάσεις, ώστε πλέον οι συζητήσεις µέσα από αυτό το
Κοινοβούλιο να µη γίνονται από ένα φτηνό κοµµάτι αντιπολίτευσης, του τύπου «να κερδίσω το καλύτερο δυνατό», αλλά µε βάση
αυτά τα διακυβεύµατα να τοποθετούµαστε ειλικρινά απέναντι
στον ελληνικό λαό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Πλεύρη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Οδυσσέας Βουδούρης.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, επιτρέψτε µου, κατ’ αρχάς µία παρατήρηση σχετικά
µε τη συζήτηση που έγινε µε τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Πετσάλνικο αναφορικά µε τη διαδικασία.
Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό να προσαρµόζεται ο
Κανονισµός στην ουσία της συζήτησης και όχι η ουσία της συζήτησης στον Κανονισµό. Βεβαίως, θεωρώ ότι δυστυχώς δεν συµβαίνει το σωστό. Θεωρώ ότι δεν είναι µια σωστή διαδικασία το
να ξεκινάµε µε ένα χρόνο οµιλίας άλφα και να καταλήγουµε µε
ένα χρόνο οµιλίας βήτα. Δεν αναφέροµαι στις περιπτώσεις που
οι οµιλητές κλήθηκαν να µιλήσουν για µια ψηφοφορία που έχει
ήδη πραγµατοποιηθεί. Νοµίζω ότι αυτά τα θέµατα, που µπορεί
να θεωρηθούν δευτερεύοντα, είναι ουσιαστικά και είναι θέµατα
που σηµατοδοτούν γενικότερα τη λειτουργία των θεσµών.
Έρχοµαι στο θέµα µας και δηλώνω ευθύς εξαρχής ότι θα
δώσω ψήφο εµπιστοσύνης στη νέα Κυβέρνηση, µε ανακούφιση,
όχι όµως µε ικανοποίηση. Με ανακούφιση, διότι είναι µια λύση
ανάγκης. Οι λόγοι είναι γνωστοί σε όλους µας. Ειπώθηκαν από
τους προηγούµενους οµιλητές και δεν θέλω να τους επαναλάβω.
Εξάλλου, ήµουν από τους πρώτους που είχαν εισηγηθεί µία τέτοια λύση, προκειµένου να αποφύγουµε την άµεση χρεοκοπία.
Θα τονίσω µόνο ότι τώρα µπαίνουµε σε µία φάση όπου η
γραµµή που τήρησε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, εδώ κι ενάµιση
χρόνο, δεν θα µπορέσει να συνεχιστεί. Η ψευδαίσθηση ότι η έξοδος από την κρίση µπορεί να γίνει χωρίς επώδυνα µέτρα, ότι
υπάρχει κάποιο µαγικό µείγµα για την ανάπτυξη, δεν µπορεί
πλέον να διασπείρεται από τον κ. Σαµαρά.
Σήµερα είναι συνυπεύθυνος για τις κοµβικές αποφάσεις. Η δήλωση ότι δεν συγκυβερνά, ενώ κορυφαία στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας βρίσκονται σε βασικές κυβερνητικές θέσεις, είναι
προφανώς µια πρόκληση στην κοινή λογική. Δεν υπάρχουν ξεχωριστές υποοµάδες µέσα στην Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση είναι
µία και ενιαία. Όλοι οι Υπουργοί είναι οµαδικά συνυπεύθυνοι για
κάθε κρίσιµη απόφαση.
Η αγωνία του κ. Σαµαρά είναι, βέβαια, κατανοητή. Θα πάει στις
επόµενες εκλογές, χωρίς να καρπωθεί τα οφέλη του δηµαγωγικού λόγου εδώ και ενάµιση χρόνο. Όντως, είναι κρίµα από µικροκοµµατική σκοπιά. Θα έλεγα, όµως, να βγάλουµε τουλάχιστον
ένα δίδαγµα. Τα οφέλη της δηµαγωγίας είναι αναµφίβολα υπαρκτά, αλλά είναι πάντα αβέβαια και πρόσκαιρα.
Θα ψηφίσω, λοιπόν, µε ανακούφιση, αλλά όχι µε ικανοποίηση.
Δεν µπορώ να νιώσω ικανοποίηση όταν βλέπω το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα να συγκυβερνά µε το κόµµα του κ. Σαµαρά και
το κόµµα του κ. Καρατζαφέρη.
Σέβοµαι απολύτως όλους τους εκπροσώπους του ελληνικού
λαού και δεν αµφισβητώ τον πατριωτισµό κανενός. Η Κυβέρνηση, όµως, µιας χώρας είναι και θέµα πολιτικής και ιδεολογίας.
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Με αυτά τα δύο κόµµατα δεν έχουµε απλώς διαφορές, είµαστε
διαµετρικά αντίθετοι και πολιτικά και ιδεολογικά.
Επιπλέον, το κόµµα του κ. Σαµαρά είναι αυτό που χρέωσε το
ελληνικό δηµόσιο µε 47 δισεκατοµµύρια ευρώ σε µόλις πέντε
χρόνια διακυβέρνησης. Είναι ο σηµαντικότερος υπαίτιος της κατάστασης που ζούµε σήµερα και θεωρώ ότι είναι ειρωνεία της
ιστορίας να δίνουµε τώρα στους κύριους υπεύθυνους ενός δράµατος θέση τιµητών της κατάστασης που οι ίδιοι δηµιούργησαν.
Είναι απαραίτητο, λοιπόν, να τονίσουµε ότι σήµερα ψηφίζουµε
µία Κυβέρνηση εξαίρεσης, ότι σε καµµία περίπτωση αυτή η
ψήφος δεν επικροτεί ένα αναπαραγώγιµο µοντέλο. Είναι λύση
ανάγκης και όχι λύση επιλογής.
Παρ’ όλα αυτά, µπορεί να έχει και κάποια παράπλευρα οφέλη
αυτή η κατάσταση. Το βασικό θα ήταν να πάψει η ποδοσφαιρικού
τύπου ξιφοµαχία µεταξύ των δύο µεγάλων πολιτικών χώρων και
να ευνοηθεί µία ουσιαστική πολιτική αντιπαράθεση µε επιχειρήµατα. «Ας κρατήσουµε µικρό καλάθι», αλλά ας µην το αποκλείσουµε. Μετά, βέβαια, θα πάµε σε εκλογές. Θα είναι η ώρα του
Έλληνα πολίτη.
Είπα ότι το παρόν σχήµα είναι σχήµα εξαίρεσης. Δεν εννοώ,
όµως, ότι πρέπει να αναπαράγουµε το κυβερνητικό µοντέλο που
ίσχυσε από τη Μεταπολίτευση και µετά.
Ας µου επιτραπεί εδώ µια µικρή αναδροµή. Οι µονοκοµµατικές
και αµιγώς κοµµατικές κυβερνήσεις είναι αυτές που µας έφεραν
στο σηµείο που βρισκόµαστε σήµερα. Στο µέλλον, ναι, πρέπει να
υπάρξουν ευρύτερες κυβερνήσεις, κυβερνήσεις συνεργασίας
µεταξύ κοµµάτων και όχι µόνο. Τα κόµµατα είναι οι κύριοι θεσµικοί πολιτικοί εκπρόσωποι της κοινωνίας. Δεν εξαντλείται, όµως,
η αντιπροσωπευτικότητα µέσα από τους κοµµατικούς µηχανισµούς.
Το πιο σηµαντικό είναι ότι αυτές οι συνεργασίες πρέπει να
αφορούν όµορους πολιτικούς φορείς, έτσι ώστε να έχουν πολιτικό περιεχόµενο, διότι η πολιτική, βέβαια, δεν εξοµοιώνεται µε
διαχείριση ούτε η κοινωνία εξοµοιώνεται µε µια επιχείρηση.
Λέγοντας αυτά, δεν µπορώ να µην σηµειώσω το κενό που αφήνει σήµερα η Αριστερά. Διαπιστώνω το εξής:τα κόµµατα της Αριστεράς προτάσσουν επίµονα εκλογές, εδώ και τώρα. Με ποια
προοπτική, όµως; Η µόνη κατανοητή είναι η δική τους ενίσχυση
και η αποδυνάµωση του πολιτικού συστήµατος.
Αναρωτιέµαι συχνά: µα, δεν έχει ήδη αποδυναµωθεί αρκετά
αυτό το σύστηµα από µόνο του; Σε τι ωφελεί η επιδίωξη της περαιτέρω αποδυνάµωσης, εάν κάποιος δεν έχει την εναλλακτική
πρόταση; Δεν µιλάω για το όραµα που σίγουρα έχει η Αριστερά,
αλλά για το σχέδιο υλοποίησής του, τις συµµαχίες, το συγκεκριµένο πρόγραµµα.
Δεν µπορώ να µη σκεφτώ ότι σε άλλη εποχή κρίσης, στη δεκαετία του ’60, η ενιαία Αριστερά, η ΕΔΑ, ήταν το κόµµα που επηρέαζε καθοριστικά την πολιτική ατζέντα, στριµώχνοντας τη
µεγάλη Ένωση Κέντρου µε προτάσεις κυβερνητικής συµµαχίας.
Έζησα τη δεκαετία του ’70 στη Γαλλία την ενωµένη µεγάλη Αριστερά, από το ΚΚΕ µέχρι τους προοδευτικούς Κεντρώους.
Έζησα τη µεγάλη ελπίδα του κοινού προγράµµατος.
Ξέρω, βέβαια, ότι σήµερα κάτι τέτοιο ακούγεται ουτοπικό για
την Ελλάδα. Το αναφέρω µόνο, για να το τονίσω ως παράδειγµα,
πώς ένας ευρύτερος πολιτικός σχηµατισµός µπορεί να επιτρέψει
κοινωνικές κατακτήσεις.
Η Ελλάδα µετά το 2012 θα πρέπει να ψάξει και να βρει τα δικά
της νέα σχήµατα που θα ενσωµατώνουν τις προηγούµενες εµπειρίες χωρίς να τις αναπαράγουν. Σήµερα ο άµεσος στόχος
είναι πολύ πιο συγκεκριµένος και απλά ζωτικός, να µη χρεωκοπήσουµε. Να τον παλέψουµε, λοιπόν, µε όλες τις δυνάµεις µας
χωρίς δεύτερη σκέψη. Ταυτόχρονα, όµως, πρέπει να ωριµάζουν
και οι σκέψεις που θα µας εξασφαλίσουν ότι δεν θα ζήσουµε
ξανά τέτοιες καταστάσεις.
Ευχαριστώ πολύ, για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε
Βουδούρη.
Αναφορικά µε τις επισηµάνσεις που έχουν να κάνουν µε το
Προεδρείο, θέλω να πω πρώτον ότι ο Κανονισµός θωρακίζει
ακριβώς τη διαδικασία της συζήτησης για να υπάρχει η ουσία
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της συζήτησης. Δεν προσαρµόζεται κάθε φορά µε τη συζήτηση.
Δεύτερον, δεν είναι η πρώτη φορά που µειώνεται ο χρόνος.
Είναι πάγια τακτική όταν έχουµε τέτοιες διαδικασίες και γίνεται
µε τη συναίνεση του Σώµατος κάθε φορά από το Προεδρείο.
Η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Όλγα Κεφαλογιάννη,
έχει το λόγο.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η επόµενη µέρα των διεργασιών για το
σχηµατισµό της νέας µεταβατικής Κυβέρνησης είναι µέρα σκληρής δουλειάς για να γίνουν άµεσα όσα είναι αναγκαία για τη
χώρα, για τη διατήρηση των ιστορικών, ευρωπαϊκών κεκτηµένων
της, την ανάκτηση της αξιοπιστίας της και την επιστροφή της
στην πολιτική σταθερότητα. Δεν είναι µέρα όπου χαρίζονται τα
τραγικά λάθη της περασµένης διετίας. Πλανώνται όσοι το νοµίζουν, όπως πλανώνται όσοι υποστηρίζουν ότι κάνουµε πίσω στις
θέσεις µας και στις απόψεις µας.
Είµαστε ξεκάθαροι: Η µεταβατική Κυβέρνηση ήταν απόρροια
µίας στρατηγικής επιλογής προκειµένου να διασφαλίσουµε τη
θέση της Ελλάδας εντός Ευρωζώνης, την υπογραφή της συµφωνίας της 26ης Οκτωβρίου, τη διαπραγµάτευση του PSI και βεβαίως τη δροµολόγηση της εκταµίευσης της έκτης δόσης. Δεν
κάναµε χάρη σε κανέναν. Δεν ξεχάσαµε τις δεσµεύσεις µας. Κάναµε µία δύσκολη, αναγκαία, επωφελή για τον ελληνικό λαό ιστορική υπέρβαση. Αποδείξαµε µέσα απ’ αυτήν την υπέρβαση ότι
για τη Νέα Δηµοκρατία υπάρχουν εθνικοί στόχοι οι οποίοι στη
«ζυγαριά» των πολιτικών επιδιώξεων θα βαραίνουν πάντα περισσότερο.
Εθνικός στόχος ήταν –και τον πετύχαµε- να µη γίνει τελικά το
καταστροφικό δηµοψήφισµα που η αναγγελία του και µόνο κλόνισε επιπλέον την αξιοπιστία της Ελλάδας και έφερε στα όρια
της υποµονής τους τους Ευρωπαίους εταίρους. Εθνικός στόχος
ήταν –και τον πετύχαµε- να αποκτήσει η χώρα νέο Πρωθυπουργό
µε διαπραγµατευτική ισχύ που θα µπορέσει να φέρει εις πέρας
τους συµφωνηθέντες στόχους. Εθνικός στόχος ήταν –και τον πετύχαµε- να συγκεκριµενοποιηθεί το πότε θα γίνουν εκλογές ώστε
να εκφραστεί ο λαός και να αποκτήσει η χώρα πολύ σύντοµα τη
σταθερή, αντιπροσωπευτική, ισχυρή κυβέρνηση που έχει ανάγκη
για να βγει από την κρίση, προπαντός µία κυβέρνηση µε αναπτυξιακή πρόταση στα σηµερινά αδιέξοδα. Τέλος, εθνικός στόχος
ήταν να µπει φραγµός στην ολέθρια για το οικονοµικό κλίµα και
την κοινωνική ισορροπία φηµολογία περί πτώχευσης και επιστροφής στη δραχµή.
Οι συνθήκες σ’ όλη αυτήν τη διαδικασία ήταν κάθε άλλο παρά
ενθαρρυντικές για να οριοθετηθεί ένας ελάχιστος κοινός τόπος.
Υπήρχε κλιµακούµενη ρευστότητα για τις προθέσεις και το τι θα
πράξει τελικά ο απερχόµενος Πρωθυπουργός. Υπήρχαν θολά
σηµεία που προβάλλονταν παραπλανητικά ως κωλύµατα µε προφανή πολιτική σκοπιµότητα. Όλα αυτά σε συνδυασµό µε την
πίεση από το εξωτερικό και από την ελληνική κοινωνία που αγωνιούσε και απαιτούσε λύση γρήγορα, δηµιούργησαν ένα κλίµα
εκρηκτικό.
Παρ’ όλα αυτά καταφέραµε να ανταποκριθούµε στο αίτηµα για
υπέρβαση, να µην αποτελέσουµε µέρος της αυτοκαταστροφικής
στρατηγικής του κ. Παπανδρέου, να µην παρασυρθούµε από λογικές σύγκρουσης. Αποδείξαµε ότι µπορούµε ακόµα και στις δυσκολότερες συνθήκες να παρεµβαίνουµε και να αλλάζουµε τη
φορά των πραγµάτων. Μπορούµε να κάνουµε πράξη τη συναίνεση και δεν την επικαλούµαστε απλώς για επικοινωνιακούς λόγους. Μπορούµε να δροµολογούµε νέες εξελίξεις, να ορίζουµε
την αφετηρία για αλλαγές, να ανοίγουµε νέους δρόµους στα πολιτικά πράγµατα.
Επιτρέψτε µου στο σηµείο αυτό να σταθώ σε ορισµένα ζητήµατα που αφορούν τον ελληνικό τουρισµό υπό το πρίσµα των
συντελούµενων αλλαγών. Η χρονική περίοδος όπου δροµολογούνται οι κρίσιµες αυτές πολιτικές εξελίξεις είναι περίοδος προετοιµασίας για την τουριστική περίοδο αιχµής της επόµενης
χρονιάς. Από τώρα και για το επόµενο τρίµηνο κλείνουν οι συµφωνίες για τα τουριστικά «πακέτα» και εντατικοποιούνται οι επαφές µε τους ξένους tour operators.
Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει ο τουρισµός να βγει από τον
κατάλογο των προτεραιοτήτων της νέας Κυβέρνησης. Η έννοια
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του κατεπείγοντος θα πρέπει να αφορά όχι µόνο τη δροµολόγηση συγκεκριµένων µεταρρυθµίσεων και την επίτευξη δηµοσιονοµικών στόχων αλλά και τον τουρισµό, αφού η ανάπτυξή του σε
µεγάλο βαθµό ορίζει την αναπτυξιακή προοπτική συνολικά της
οικονοµίας.
Το τοπίο των αναγκών και των προκλήσεων στον τουρισµό δεν
είναι αχαρτογράφητο. Η δουλειά έχει γίνει. Έχουν κατατεθεί από
µέρους µας συγκεκριµένες προτάσεις για την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισµού. Υπάρχει πλαίσιο συµφωνηθέντων µεταξύ του
αρµοδίου Υπουργείου, των φορέων και ηµών το οποίο αφορά σε
πρωτοβουλίες για την τουριστική πολιτική.
Όλο το προηγούµενο διάστηµα έχουµε επανειληµµένα έλθει
σε επαφή µε εκπροσώπους του κλάδου και έχουµε συµφωνήσει
σε ευρύτερο πλαίσιο στόχων το οποίο περιέγραψε και ο Πρόεδρος κ. Αντώνης Σαµαράς ήδη από τον περασµένο Αύγουστο.
Κάποιοι απ’ αυτούς, όπως η δηµιουργία εταιρείας marketing µε
τη σύµπραξη δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα και η µείωση της γραφειοκρατίας στην τουριστική επένδυση για την οποία υπάρχει
ήδη το νοµοθετικό πλαίσιο, είναι άµεσα υλοποιήσιµοι. Οφείλουµε, λοιπόν, να προχωρήσουµε στην εφαρµογή τους και να
κάνουµε επιτέλους πράξη την πρότασή µας για τη σύναψη ενός
συµβολαίου καλής πίστης και συνεργασίας ανάµεσα σε κόµµατα,
κοινωνικούς εταίρους και συλλογικούς φορείς του τουρισµού,
ξεκινώντας από την αδιαπραγµάτευτη αρχή ότι ο τουρισµός αποτελεί εθνική προτεραιότητα.
Σ’ αυτό το πλαίσιο θα µου επιτρέψετε να προσθέσω κι έναν
συγκεκριµένο στόχο άµεσης εφαρµογής: κατά την περίοδο των
γιορτών µπορούµε να προστατεύσουµε την εµπορική κίνηση, τον
τουρισµό και την κοινωνική ειρήνη της Αθήνας. Ας ξεκινήσουµε
απ’ αυτό λοιπόν, από ένα moratorium για την Αθήνα στη βάση
του οποίου µετά τη 17η Νοεµβρίου και για επτά εβδοµάδες οι
πολιτικές δυνάµεις και οι κοινωνικοί εταίροι θα συµφωνήσουµε
για τον εξορθολογισµό των διαδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας
που καθιστούν την πόλη επικίνδυνο και απευκταίο προορισµό.
Ας το κάνουµε αυτό σε ένδειξη καλής θέλησης για τους κατοίκους, τους εργαζόµενους και τους τουρίστες της Αθήνας που
εδώ και δύο χρόνια έχει υποστεί απανωτά πλήγµατα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ)
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να τονίσω ότι
οι τρεις µήνες είναι ένας σηµαντικός και πυκνός πολιτικός χρόνος που πρέπει να αξιοποιηθεί κι όχι να πάει χαµένος. Θέλουµε
αυτή η Κυβέρνηση να κάνει καλά τη δουλειά της γιατί θέλουµε
το καλύτερο για τη χώρα και γιατί στόχος µας είναι η ώρα των
εκλογών να έλθει µέσα σε συνθήκες πολιτικής σταθερότητας, όχι
µέσα στη σύγχυση και το φόβο της αστάθειας.
Για το λόγο αυτό δίνουµε την ψήφο µας στη µεταβατική Κυβέρνηση, στηρίζουµε την Ελλάδα που διεκδικεί τη θέση της στην
Ευρώπη, είµαστε δίπλα στις Ελληνίδες και στους Έλληνες που
διεκδικούν και αξίζουν µία καλύτερη προοπτική.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστος
Παπουτσής για δώδεκα λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον τελευταίο χρόνο έχει µονοπωλήσει τη δηµόσια συζήτηση και το ενδιαφέρον όλων η προσπάθεια να αντιµετωπίσουµε την ύφεση και την οικονοµική και
δηµοσιονοµική κρίση και είναι απόλυτα λογικό γιατί αυτή είναι
που αφορά τη ζωή όλων µας, τη ζωή του κάθε πολίτη.
Ωστόσο, εδώ και ένα χρόνο στο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη επιχειρούµε να αποκαταστήσουµε το κύρος της χώρας
µας όσον αφορά την αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης και την εφαρµογή της πολιτικής ασύλου µετά την προσφυγή
το 2009 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εις βάρος της χώρας µας
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Ταυτόχρονα υλοποιούµε το εθνικό σχέδιο για την εφαρµογή
των κανόνων του Σένγκεν και την ενίσχυση της θέσης µας σε µία
εποχή συνολικής αναθεώρησης και νέων προβληµατισµών για τη
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λειτουργία του ευρωπαϊκού χώρου ασφάλειας και της ελεύθερης
διακίνησης των πολιτών.
Η Ελλάδα υποστηρίζει τη διαµόρφωση µιας κοινής µεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βασίζεται στις
εξής αρχές: Προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης
µε στόχο τη µείωση της παράνοµης µετανάστευσης, ταχεία και
δίκαιη εξέταση των αιτηµάτων για τη χορήγηση πολιτικού ασύλου, υποστήριξη των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για την ειρήνη,
τη δηµοκρατία, την ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας στις χώρες προέλευσης των µεταναστών έτσι ώστε να µειωθούν οι µεταναστευτικές πιέσεις προς την Ευρώπη και την
Ελλάδα, υποστήριξη των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και ενσωµάτωσης των νόµιµων µεταναστών που ζουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Ελλάδα υποστηρίζει την αναθεώρηση του «Δουβλίνο ΙΙ» και
την εγκαθίδρυση ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήµατος ασύλου
που θα βασίζεται στις αρχές της αλληλεγγύης, της κοινής ευθύνης και της συνεχούς και αυξανόµενης συνεργασίας. Προχωράµε άµεσα στη δηµιουργία του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού συστήµατος επιτήρησης συνόρων, του EUROSURE.
Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιεί το πρόγραµµα ολοκληρωµένης
διαχείρισης των συνόρων για την αντιµετώπιση των παράνοµων
µεταναστευτικών ροών. Το σύνολο του προγράµµατος χρηµατοδοτείται µε 275 εκατοµµύρια ευρώ, 55 εκατοµµύρια από εθνικούς πόρους, 200 εκατοµµύρια από το Ταµείο Εξωτερικών
Συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 20 εκατοµµύρια από επιχορηγήσεις του ευρωπαϊκού οικονοµικού χώρου. Ολοκληρώθηκε
η διαδικασία του διαγωνισµού και ξεκινούν αµέσως οι εργασίες
κατασκευής του φράχτη κατά µήκος των χερσαίων συνόρων µε
την Τουρκία.
Παράλληλα, στην ίδια περιοχή και µέχρι το τέλος του Νοεµβρίου ολοκληρώνεται η εγκατάσταση ενός συστήµατος αυτοµατοποιηµένης επιτήρησης των συνόρων µε χρήση θερµικών
καµερών. Ξεκινούν αµέσως οι διαδικασίες για την προµήθεια του
εξοπλισµού των χερσαίων, πλωτών και εναερίων µέσων της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Λιµενικού Σώµατος, της Ελληνικής
Ακτοφυλακής, που προβλέπονται από το ολοκληρωµένο πρόγραµµα διαχείρισης των συνόρων, όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Εγκαταστάθηκε ήδη και τέθηκε σε λειτουργία το σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς.
Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η νεοσυσταθείσα Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής Μεταναστών έχει ήδη αναλάβει την παρακολούθηση και τη λειτουργία των υφιστάµενων εδώ και χρόνια
κέντρων σε διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς επίσης και την
εξεύρεση νέων χώρων για τη δηµιουργία νέων κέντρων.
Συνεχίζεται η µελέτη επί συγκεκριµένων προτάσεων καταλλήλων χώρων στην περιοχή της Ηγουµενίτσας και η αναζήτηση κατάλληλου χώρου στην Αττική, σε συνεργασία µε την τοπική
αυτοδιοίκηση.
Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την επέκταση του Κέντρου
στο φυλάκιο του Νοµού Έβρου µε την κατασκευή νέου κτηριακού συγκροτήµατος και παράλληλα µε την κατασκευή µονάδας
επεξεργασίας λυµάτων, σύµφωνα µε τα αιτήµατα των πολιτών
της περιοχής.
Αναµένουµε, δε, την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Κτηµατικής Εταιρείας του Δηµοσίου για την εξεύρεση κατάλληλων κτηριακών χώρων στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο του βορείου
Έβρου, προκειµένου να στεγαστούν εκεί η Περιφερειακή Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου και
τα γραφεία του ευρωπαϊκού Οργανισµού FRONTEX.
Στη νεοσυσταθείσα Υπηρεσία Ασύλου συνεχίζεται µε ταχείς
ρυθµούς από δέκα και πλέον επιτροπές προσφυγών η νέα διαδικασία για τη χορήγηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας, σε συνεργασία µε την Ύπατη Αρµοστεία του Οργανισµού Ηνωµένων
Εθνών και την ελληνική επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.
Ταυτόχρονα, είναι σηµαντική η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Ασύλου, της EASO, µε την οποία συνεργαζόµαστε
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στενά, για τη µεταφορά τεχνογνωσίας και την εφαρµογή των
καλών ευρωπαϊκών πρακτικών στη χώρα µας. Υπενθυµίζω ότι πέρυσι τέτοια εποχή, ακριβώς ένα χρόνο πριν, οι εκκρεµείς υποθέσεις ασύλου ήταν σαράντα επτά χιλιάδες και µέχρι το τέλος του
Δεκέµβρη, οπότε και ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της εκκαθάρισης των παλαιών αιτήσεων, ελπίζουµε ότι θα φθάσουµε στις
τριάντα µία χιλιάδες.
Παράλληλα, συνεχίζεται η στελέχωση της Υπηρεσίας Ασύλου
σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, µε αποσπάσεις και µετατάξεις υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα.
Συνεχίζεται η υλοποίηση του προγράµµατος απελάσεων των
παράνοµων µεταναστών, όπως επίσης και του προγράµµατος
εθελούσιων επιστροφών, σε συνεργασία µε το Διεθνή Οργανισµό
Μετανάστευσης. Συνολικά έχουν φύγει από τη χώρα µας περίπου δεκαοκτώ χιλιάδες παράνοµοι µετανάστες τον τελευταίο
χρόνο.
Με τη νέα διάρθρωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
ολοκληρώθηκε για πρώτη φορά στο ελληνικό κράτος ένας σταθερός, ενιαίος σχηµατισµός για εποπτεία και συντονισµό όλων
των κρατικών φορέων εσωτερικής ασφάλειας και πολιτικής προστασίας της χώρας µας. Περιλαµβάνονται: η Ελληνική Αστυνοµία, το Λιµενικό Σώµα, η Ελληνική Ακτοφυλακή, το Πυροσβεστικό
Σώµα, η Πολιτική Προστασία και βεβαίως η Εθνική Υπηρεσία
Πληροφοριών.
Ταυτόχρονα, συστήθηκε το Γραφείο Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, για την αποτελεσµατικότερη προστασία των
πολιτών από πράξεις αυθαιρεσίας ένστολων κρατικών οργάνων.
Τις επόµενες ηµέρες ολοκληρώνεται η διαδικασία επιλογής των
επικεφαλής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του σχετικού νόµου.
Αναβαθµίζεται συνεχώς η δοµή και εκσυγχρονίζεται η λειτουργία των Σωµάτων Ασφαλείας και των υπηρεσιών του Υπουργείου,
για την προσφορά των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών προς τον
πολίτη.
Προωθείται θεσµικό πλαίσιο διενέργειας διαγωνισµατικών διαδικασιών προµηθειών µε διεθνή πρότυπα και για τα τρία σώµατα,
µέσω του διεθνούς Οργανισµού της NAMSA.
Προωθείται επίσης η υλοποίηση του συστήµατος των ηλεκτρονικών διαγωνισµών και προµηθειών για τα τρία σώµατα και τις
λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου, που θα καλύπτει όλα τα στάδια της διαδικασίας, ήτοι την προκήρυξη και τη διενέργεια του
διαγωνισµού, την αξιολόγηση των προσφορών, την επιλογή προµηθευτή µε τη χρήση ηλεκτρονικής διαπραγµάτευσης. Η χρήση
του συστήµατος θα βελτιώσει την υπάρχουσα διαδικασία, καθώς
εγγυάται την εξοικονόµηση των πόρων, την αύξηση του ανταγωνισµού, την επιτυχία καλύτερων τιµών για τον τελικό χρήστη, για
το ελληνικό δηµόσιο, και βεβαίως τη διασφάλιση της διαφάνειας,
της αποτελεσµατικότητας, της συνοχής και της εναρµόνισης των
διαδικασιών, σύµφωνα πάντοτε φυσικά µε το εθνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο.
Προωθείται η διαδικασία της δηµιουργίας ενιαίας βάσης λειτουργικής και τεχνικής υποστήριξης των εναέριων επιχειρησιακών µέσων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Λιµενικού Σώµατος
και του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Προωθείται επίσης η εκπόνηση ενός ενιαίου κτηριολογικού
προγράµµατος για τη συστέγαση των υπηρεσιών της Ελληνικής
Αστυνοµίας, του Λιµενικού Σώµατος, της Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώµατος σε κοινές, κατάλληλες κτηριακές εγκαταστάσεις σε νησιωτικές ή σε αποµακρυσµένες
περιοχές της χώρας, µε την οικονοµία την οποία προβλέπουµε
να έχουµε.
Προωθείται η διαδικασία δηµιουργίας µεικτών ηλεκτρονικών
γραφείων εξυπηρέτησης πολιτών, τα οποία θα λειτουργούν ως
κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη.
Ιδρύθηκε και τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία η Υπηρεσία της
Οικονοµικής Αστυνοµίας και της Δίωξης του Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος. Τα αποτελέσµατα είναι ήδη εµφανή, µε σηµαντικές
επιτυχίες στην αντιµετώπιση του οργανωµένου οικονοµικού εγκλήµατος, της παράνοµης διακίνησης κεφαλαίων και της φοροδιαφυγής. Από τον Ιούλιο που άρχισε η λειτουργία της έχει θέσει
ικανοποιητικές βάσεις, στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης και
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της συµπληρωµατικότητας των υπηρεσιών, για την αντιµετώπιση
της παραοικονοµίας, της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής
αλλά και την προστασία της εθνικής οικονοµίας και της δηµόσιας
περιουσίας.
Στις σηµαντικές επιτυχίες της υπηρεσίας συγκαταλέγονται, µεταξύ άλλων, η εξάρθρωση εγκληµατικών οργανώσεων µε πολύχρονη δράση, που έκαναν απάτες κατά ασφαλιστικών εταιρειών
και ιδιαίτερα της «Εθνικής Ασφαλιστικής» και των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, µε κέρδος χρηµατικά ποσά πολλών εκατοµµυρίων ευρώ. Επίσης, η οργάνωση και η υλοποίηση ευρείων
αστυνοµικών επιχειρήσεων εντοπισµού και σύλληψης διαδικτυακών παιδόφιλων, η σύλληψη εµπλεκόµενων σε ηλεκτρονικές απάτες και υποκλοπές δορυφορικού ή τηλεοπτικού σήµατος. Τέλος,
ο εντοπισµός και η περαιτέρω διαχείριση αρκετών εγκληµατικών
και αντικοινωνικών συµπεριφορών που αφορούν στην φοροδοτική και στην εισφοροδοτική νοµοθεσία.
Οι επιλογές της Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι καθαρές. Δεν υπάρχουν περιθώρια διαφθοράς και δεν πρόκειται να χαριστούµε σε κανέναν. Πρέπει να τελειώνουµε µε τη
διαφθορά, να τελειώνουµε µε τον παράνοµο πλουτισµό που για
χρόνια διαβρώνουν τα θεµέλια της οικονοµίας µας και φέρνουν
δυσβάσταχτο βάρος στους πολίτες και ιδιαίτερα στους εργαζόµενους.
Παράλληλα, για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας όλων
των µορφών κι όλων των επιπέδων εντείνονται οι δράσεις για την
καταπολέµηση όλων των σύγχρονων µορφών του εγκλήµατος
και την ενίσχυση του αισθήµατος ασφάλειας των πολιτών.
Συνεχίζεται το πρόγραµµα ενίσχυσης της αστυνοµικής παρουσίας µε την αύξηση των πεζών και εποχούµενων περιπολιών, ιδιαίτερα στα µεγάλα αστικά κέντρα, στο πλαίσιο της προληπτικής
αστυνόµευσης.
Ολοκληρώνονται οι διαγωνισµοί για την ενίσχυση του έµψυχου
δυναµικού της Ελληνικής Αστυνοµίας µε συνολικά δύο χιλιάδες
επτακόσιους δόκιµους αξιωµατικούς, αστυφύλακες και ειδικούς
φρουρούς κατά το τρέχον έτος.
Συγκροτήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα Αρχηγείο του Λιµενικού Σώµατος της Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύµφωνα µε τα
διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα. Ενισχύθηκε η αδιάλειπτη καθηµερινή δράση του Σώµατος στο θαλάσσιο χώρο ευθύνης του µε
έµφαση στη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων, στην αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης, στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, στην έρευνα και διάσωση, στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, στην καταπολέµηση του λαθρεµπορίου και
γενικότερα στην δίωξη του οικονοµικού εγκλήµατος στον θαλάσσιο και παράκτιο χώρο.
Από το Σεπτέµβριο του 2010 έως σήµερα οι υπηρεσίες του Λιµενικού Σώµατος της Ελληνικής Ακτοφυλακής διεξήγαγαν µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων που είχαν ως αποτέλεσµα την
κατάσχεση είκοσι έξι εκατοµµυρίων εξήντα έξι χιλιάδων εκατό
πενήντα οκτώ πακέτων τσιγάρων, δεκαπέντε φορτηγών πλοίων,
είκοσι επτά φορτηγών και ηµιφορτηγών οχηµάτων, δεκατεσσάρων ΙΧ αυτοκινήτων και συνελήφθησαν διακόσια σαράντα τρία
πρόσωπα, ενώ το ύψος των διαφυγόντων δασµών υπολογίζεται
σε 84.140.514 ευρώ.
Σε αντίστοιχους ελέγχους που διεξήγαγαν οι υπηρεσίες του
Λιµενικού Σώµατος της Ελληνικής Ακτοφυλακής για την καταπολέµηση της λαθρεµπορίας πετρελαιοειδών κατασχέθηκαν τρία
δεξαµενόπλοια και ποσότητες εκατόν ενενήντα ενός τόνων πετρελαιοειδών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη νέα έρευνα για την υπόθεση διακίνησης πετρελαιοειδών περίπου τριακοσίων τόνων.
Εξελίσσεται η διαδικασία ενίσχυσης του έµψυχου δυναµικού
του Σώµατος µε την πρόσληψη πεντακοσίων ογδόντα επτά νέων
στελεχών. Ήδη ορκίστηκαν οι νεοεισαχθέντες δόκιµοι σηµαιοφόροι του Λιµενικού Σώµατος και φοιτούν στη Σχολή Ναυτικών
Δοκίµων.
Ολοκληρώνονται οι διαγωνισµοί για τους νέους υπαξιωµατικούς και τους νέους λιµενοφύλακες, οι οποίοι θα φοιτήσουν στο
Κέντρο Εκπαίδευσης του Πόρου στις εγκαταστάσεις του Πολεµικού Ναυτικού, ενώ ταυτόχρονα µεταφέρεται το Κεντρικό Λιµεναρχείο Πειραιά στο κτήριο της Σχολής Λιµενοφυλάκων µετά
από παραχώρηση του κτηρίου από τον Οργανισµό Λιµένος Πει-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ραιώς στο Αρχηγείο του Λιµενικού Σώµατος.
Στο πλαίσιο βελτίωσης της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και της
ναυτικής ασφάλειας των ελληνικών πλοίων και των πληρωµάτων
τους έχει ήδη αναληφθεί, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ναυτιλίας, πρωτοβουλία σύνταξης και προώθησης
σχεδίου νόµου για την πειρατεία, το οποίο αποσκοπεί στη συνολική ρύθµιση των ζητηµάτων που αφορούν την επιβίβαση ενόπλων τµηµάτων στα πλοία, µε σκοπό την προστασία τους κατά
τον διάπλου από τις περιοχές όπου παρουσιάζονται αυξηµένα
περιστατικά πειρατείας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Κυρία Πρόεδρε, θα χρειαστώ µόνο ένα λεπτό ακόµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Υπουργέ, πρέπει
να ολοκληρώσετε. Πριν από λίγο ο Πρόεδρος σας ενηµέρωσε,
πιστεύω. Σε µισό λεπτό ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Πρόσφατα, λοιπόν, ψηφίστηκε από τη Βουλή το σχέδιο νόµου
για την εθελοντική ακτοφυλακή και τους εθελοντές πυροσβέστες
σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα εθελοντικής παροχής υπηρεσιών. Στο Πυροσβεστικό Σώµα τις επόµενες εβδοµάδες ξεκινά ο
σχεδιασµός αντιπυρικής προστασίας του 2012 µε όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες του κράτους και της αυτοδιοίκησης. Ενισχύεται
το έµψυχο δυναµικό του Σώµατος µε την πρόσληψη επτακοσίων
πενήντα νέων πυροσβεστών, πενήντα αξιωµατικών και τεσσάρων
χιλιάδων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης. Αξιοποιούνται
όλες οι δυνατότητες πληροφορικής και της ψηφιακής σύγκλισης
σε θέµατα ηλεκτρονικής διαχείρισης και παρακολούθησης δασικών, αστικών πυρκαγιών.
Προωθείται η δηµιουργία επιχειρησιακού πληροφοριακού συστήµατος µε στόχο την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των
δασικών ιδίως πυρκαγιών µέσω κατάλληλων γεωγραφικών συστηµάτων GIS.
Τέλος, η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας εξελίσσει
διαρκώς το πρόγραµµα εκσυγχρονισµού των δοµών ετοιµότητας
και συνεργασίας των κρατικών αρχών για την αντιµετώπιση των
κινδύνων από έντονα φυσικά φαινόµενα και καταστροφές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σύνολο των υπηρεσιών του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εφαρµόζεται ήδη εδώ κι ένα
χρόνο ένα εκτεταµένο πρόγραµµα εκσυγχρονισµού των δοµών,
αξιοποίησης της κοινωνίας της πληροφορίας και της ψηφιακής
σύγκλισης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ να ολοκληρώσετε, κύριε Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
…ορθολογικής διαχείρισης του προϋπολογισµού και µείωσης –
κυριολεκτικά µεγάλης µείωσης- των λειτουργικών δαπανών,
έχοντας καµµία σχέση µε το παρελθόν.
Για όλους αυτούς τους λόγους και στο πλαίσιο της νέας Κυβέρνησης συνεννόησης, συνευθύνης και συνεργασίας, ζητούµε
την ψήφο εµπιστοσύνης σας προκειµένου να συνεχίσουµε αυτό
το έργο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπύρος Χαλβατζής.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας δεν περίµενε τίποτα διαφορετικό από τις προγραµµατικές δηλώσεις. Ο Πρωθυπουργός
ήταν συγκεκριµένος, σαφής, κυνικός. Συγκροτήθηκε αυτή η συγκυβέρνηση για συγκεκριµένους λόγους και γιατί η Κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ δυσκολευόταν να υλοποιήσει τα βάρβαρα µέτρα που
έπαιρνε. Τώρα πιστεύετε ότι θα το καταφέρετε µε τη συγκυβέρνηση τριών κοµµάτων; Ίσως να έχετε ακόµα αυταπάτες.
Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι διαρθρωτικές αλλαγές και όλα
όσα έχουν ψηφιστεί µέχρι σήµερα, θα πρέπει να έχουν ταχεία
εφαρµογή.
Συγκεκριµένα: Το µισθολόγιο – βαθµολόγιο. Η εργασιακή εφεδρεία. Οι παραπέρα αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις σε βάρος
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των εργαζοµένων. Το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων. Η
λειτουργία της δικαιοσύνης. Τα ασφαλιστικά ταµεία και η παραπέρα συρρίκνωσή τους, αλλά και ορισµένα ακόµα αντεργατικά
µέτρα που έχουν αποφασιστεί ή που πολύ σύντοµα θα νοµοθετηθούν.
Ύστερα από όλα αυτά βγαίνετε, µε την υποκρισία χιλίων καρδιναλίων, να λέτε κι εσείς και τα παπαγαλάκια σας στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ότι αυτή η Κυβέρνηση έχει την εµπιστοσύνη
και την αποδοχή της µεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού.
Αλήθεια, άλλαξε ο κόσµος και η γνώµη του µέσα σε τρία εικοσιτετράωρα; Σε ποιους απευθύνεστε; Σε λωτοφάγους;
Η Νέα Δηµοκρατία λέει ότι διαφωνεί µε τα µέτρα, αλλά συµµετέχει, στηρίζει και ψηφίζει αυτά ακριβώς τα αντεργατικά και
αντιλαϊκά µέτρα.
Από την αρχή τονίζουµε ότι δεν πρέπει να υπάρχει καµµία
ανοχή, καµµία αναµονή, καµµία αυταπάτη και να µην περάσει το
πνεύµα υποταγής στους εργαζόµενους, στο λαό, στη νεολαία
για τη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, Νέας Δηµοκρατίας και ΛΑΟΣ. Και
αυτό όχι για γενικούς ιδεολογικούς λόγους, αλλά γιατί η διαµόρφωση της συγκυβέρνησης δεν ήταν τυχαίο ή ξαφνικό γεγονός κι
έχει µπροστά της συγκεκριµένους στόχους: Να ξεπουλήσει ό,τι
έχει αποµείνει από το δηµόσιο πλούτο, να πάρει πιο σκληρά αντιλαϊκά µέτρα και να ολοκληρώσει την ιδιωτικοποίηση, εµπορευµατοποίηση στην παιδεία, την υγεία, την πρόνοια, την κοινωνική
ασφάλιση, για να καταργήσει ό,τι έχει αποµείνει, να θεσµοθετήσει θεσµούς και µεροκάµατα Κίνας, δηλαδή πείνας, να στραγγίξει τους εργαζόµενους και ταυτόχρονα να στραγγαλίσει δηµοκρατικά δικαιώµατα και συνδικαλιστικές ελευθερίες.
Αυτή η Κυβέρνηση προετοιµάστηκε εδώ και πολύ καιρό. Η
αστική τάξη έβλεπε και βλέπει ότι οι εργατικές, λαϊκές αντιδράσεις στην εφαρµοζόµενη αντεργατική και αντιλαϊκή της πολιτική
ήταν τέτοιες που µεγάλωναν συνέχεια και δεν την άφηναν να
«περπατήσει» πολύ εύκολα αυτά τα αντεργατικά µέτρα, τα µέτρα
και τις επιλογές και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ντόπιου κεφαλαίου.
Θυµίζουµε πως όταν στις 15 Ιουνίου υποστηρίχθηκε ότι χάθηκε µια ιστορική ευκαιρία για τη χώρα όταν ναυάγησε η συµφωνία για συγκυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, το
Κοµµουνιστικό Κόµµα υπογράµµιζε ότι καµµία ιστορική ευκαιρία
δεν χάθηκε. Ίσα – ίσα –όπως τονίζαµε- µία κοινή κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας θα έπαιρνε πιο σκληρά, πιο ανελέητα µέτρα εναντίον των εργαζοµένων, του λαού και της νεολαίας, ότι θα ήταν πιο ανάλγητη.
Σήµερα η αστική τάξη µε τη συγκυβέρνηση έκανε ένα νέο ποιοτικό βήµα. Συµµετέχουν σε αυτή τρία αστικά κόµµατα και στηρίζεται και από την κ. Μπακογιάννη. Και, όπως σηµειώθηκε, είναι
η πρώτη φορά από τη Μεταπολίτευση που συµµετέχει σε κυβερνητικό σχήµα η πιο ακραία έκφραση δεξιά της πολιτικής. Προδικτατορικά αυτές οι δυνάµεις, δηλαδή οι δυνάµεις που ήταν
συνέχεια της δικτατορίας του Μεταξά, που ήταν συνέχεια των
δοσίλογων της κατοχής, συνυπήρχαν σε ενιαία έκφραση. Τώρα
το ΠΑΣΟΚ το πέτυχε και αυτό. Τα συγχαρητήριά µας!
Έγινε, λοιπόν, το βήµα για την επίσηµη συγκυβέρνηση, διότι
άτυπη συγκυβέρνηση υπήρχε για δεκαοκτώ µήνες, µε την έννοια
ότι το µνηµόνιο το ψήφισε το ΠΑΣΟΚ, ο ΛΑΟΣ και η κ. Μπακογιάννη. Η Νέα Δηµοκρατία µπορεί να µην ψήφισε το µνηµόνιο ως
ενιαίο κείµενο, αλλά τα πιο πολλά νοµοσχέδια τα οποία στήριζαν
και υλοποιούσαν το µνηµόνιο, τα έχει ψηφίσει.
Βεβαίως, πρέπει να πούµε ότι η ίδια η Νέα Δηµοκρατία υποστηρίζει πως είναι η καλύτερη Αξιωµατική Αντιπολίτευση από το
1974. Γιατί; Διότι ψήφιζε µέχρι χθες την πλειοψηφία των νοµοσχεδίων του ΠΑΣΟΚ.
Βεβαίως, είναι δικαίωµα κάθε κόµµατος να ψηφίζει όποιο αντιλαϊκό νοµοσχέδιο και να επαίρεται γι’ αυτό. Η κριτική του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας γίνεται ακριβώς γι’ αυτό. Διότι
το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δηµοκρατία, ο ΛΑΟΣ έχουν συµφωνία στα βασικά, στα στρατηγικής σηµασίας πολιτικά και οικονοµικά ζητήµατα, συµφωνούν µε τις κεντρικές επιλογές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης των µονοπωλίων, συναποφασίζουν, όπου συµµετέχουν,
στα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσοι δεν είναι σε αυτά,
υλοποιούν, στηρίζουν αυτήν την πολιτική µε φανατισµό.
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Ωστόσο, για µικροκοµµατικούς ψηφοθηρικούς λόγους και
επειδή αυτά ακριβώς τα µέτρα είναι αντεργατικά, αντιλαϊκά
φροντίζουν να µιλούν δήθεν φιλολαϊκά. Και σήµερα προσπαθούν
όλοι να δικαιολογήσουν τη συµµετοχή τους στο επιτελείο των
σφαγιαστών των λαϊκών δικαιωµάτων. Και υποστηρίζουν ότι όλα
αυτά τα αντεργατικά ταξικά µέτρα τα παίρνουν για τη σωτηρία
της χώρας. Τίποτα πιο ψεύτικο από αυτά. Τα σκληρά ταξικά
µέτρα που παίρνετε είναι για τη σωτηρία του κεφαλαίου. Η προστασία των βιοµηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών είναι
η πρώτη βασική σας φροντίδα µε ταυτόχρονη εξαθλίωση της εργατικής τάξης, των πλατιών λαϊκών στρωµάτων. Η συγκυβέρνηση
είναι έτοιµη για πολλαπλάσια σε έκταση, βάθος, ένταση αντεργατικά, αντιλαϊκά µέτρα.
Γι’ αυτό χαρακτηρίζουµε αυτήν τη συγκυβέρνηση «κυβέρνηση
του µαύρου µετώπου».
Βεβαίως, αυτές είναι οι επιδιώξεις σας, και οι δικές σας και
των ιµπεριαλιστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κύριο είναι τι θα
κάνει η εργατική τάξη, τα πιο πλατιά λαϊκά στρώµατα. Καλούµε
τους εργαζόµενους στα εργοστάσια, στις επιχειρήσεις, στα σχολεία, στα πανεπιστήµια, στα χωριά, παντού, να µη δώσουν ούτε
µέρα ανοχής ούτε µέρα αναµονής στη συγκυβέρνηση. Τους καλούµε να ξεσηκωθούν οργανωµένα, συνειδητά, µε ταξικό προσανατολισµό στο κίνηµά τους, να κάνουν αγώνα ενάντια σ’ αυτήν
την Κυβέρνηση για την ανατροπή της.
Καλέσαµε τους εργαζόµενους να µη συµβιβαστούν σε µορφές
διαχείρισης της κρίσης είτε κεντροδεξιές είτε κεντροαριστερές,
σαν αυτές που υποστηρίζει και προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι,
γιατί όλες αυτές οι µορφές διευκολύνουν τη σωτηρία του µεγάλου κεφαλαίου και µεταφέρουν τα βάρη της κρίσης στους εργαζόµενους και στο λαό.
Εσείς από την πρώτη στιγµή της συγκυβέρνησης επιστρατεύσατε όλες τις δυνάµεις και τους µηχανισµούς της αστικής τάξης
για την προβολή και τον καλλωπισµό της Κυβέρνησης, δηµοσκοπήσεις, τις οποίες επικαλέστηκε και ο Πρωθυπουργός, που µέσα
σε λίγες ώρες διαµόρφωσαν δήθεν θετική εικόνα για τη συγκυβέρνηση. Δηµοσιολόγοι, καθηγητές, αναλυτές βοµβαρδίζουν
τους εργαζόµενους, το λαό, γιατί θέλουν να διαµορφώσουν
κοινή γνώµη, να οδηγήσετε το λαό στο συµβιβασµό.
Εκβιάζετε για την έκτη δόση. Χθες ήταν για την πέµπτη. Αύριο
θα γίνουν πιο βίαιοι, πιο βάρβαροι εκβιασµοί για την όγδοη δόση.
Εκβιάζετε, τροµοκρατείτε τους εργαζόµενους για να υποταχθούν. Αναπτύσσεται ένας σκληρός ταξικός πόλεµος της αστικής
τάξης εναντίον των εργαζοµένων του λαού. Όταν είπαµε ότι οι
εργαζόµενοι πρέπει να απαντήσουν µε πόλεµο, µας αποκαλέσατε «µεµψίµοιρους».
Είπαµε στους εργαζόµενους ότι τα µονοπώλια επιτίθενται
στους εργαζόµενους και στα δικαιώµατά τους, όπως οι ύαινες.
Προχθές, την Κυριακή, αστικά φύλλα, που σας στηρίζουν και τα
στηρίζετε, έγραψαν για ξένα κοράκια που εφορµούν να πάρουν
για ένα κοµµάτι ψωµί ελληνικές επιχειρήσεις στρατηγικής σηµασίας. Ξεπουλάτε τα πάντα στο όνοµα, δήθεν, της σωτηρίας της
χώρας.
Αλήθεια, πουλήθηκε ο ΟΤΕ, η Ολυµπιακή, τα λιµάνια, παλαιότερα τα τσιµέντα, υψηλά ποσοστά της ΔΕΗ. Τι έγινε; Γιατί δεν
σώθηκε η χώρα; Τώρα που θα ξεπουλήσετε ό,τι έχει αποµείνει
από τα δηµόσια ακίνητα, από τους δηµόσιους χώρους, γιατί λέτε
ότι θα σωθεί; Τώρα θα βρείτε καλές τιµές για τα δηµόσια ακίνητα;
Οι εργαζόµενοι, όλοι οι νέοι εργάτες πρέπει να προσέξουν και
να δουν ποιοι είναι αυτοί που χειροκρότησαν πρώτοι τη συγκυβέρνηση. Ο ΣΕΒ, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες, το µεγάλο κεφάλαιο, ντόπιο και ξένο, οι ηγέτες των πιο ισχυρών καπιταλιστικών
κρατών, η Μέρκελ, ο Σαρκοζί, µέχρι και ο Οµπάµα, σας χειροκρότησαν. Χειροκρότησαν τη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, Νέας Δηµοκρατίας και ΛΑΟΣ.
Οι εργάτες, όλοι οι εργαζόµενοι, όλοι αυτοί οι οποίοι ψήφιζαν
ΠΑΣΟΚ, οι νέοι κυρίως, πρέπει να βγάλουν πολιτικά συµπεράσµατα, να καταδικάσουν αυτήν την Κυβέρνηση, αυτήν την πολιτική, να κινητοποιηθούν οργανωµένα, µαζικά, ενισχύοντας την
ταξική κατεύθυνση του συνδικαλιστικού κινήµατος, µαχητικά, να
ανατρέψουν αυτήν την πολιτική, αυτήν την Κυβέρνηση.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας θα πρωτοστατήσει στη
λαϊκή πάλη και θα συνεχίσει να στηρίζει τα δίκαια λαϊκά αιτήµατα.
Πρώτος και κύριος στόχος του ΚΚΕ είναι η σωτηρία των εργαζοµένων και του λαού και όχι η σωτηρία του κεφαλαίου, του αστικού συστήµατος. Η σωτηρία του κεφαλαίου δεν θα προέλθει από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πάλη και ο ταξικά προσανατολισµένος
αγώνας της εργατικής τάξης όλων των εργαζόµενων, των αυτοαπασχολούµενων, της νεολαίας, της φτωχής αγροτιάς, θα δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες για έξοδο της
χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για µονοµερή διαγραφή του
χρέους, για µια άλλου είδους ανάπτυξη ριζικά διαφορετική από
την εφαρµοζόµενη, όπου ο παραγόµενος πλούτος θα ικανοποιεί
τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζοµένων, του λαού και όχι τα
συµφέροντα των µονοπωλίων.
Σ’ αυτήν την κατεύθυνση θα δώσουµε όλες µας τις δυνάµεις.
Ναι, το οικοδόµηµα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση σήµερα τρίζει. Και τρίζει στα θεµέλιά του. Εµείς θα κάνουµε ό,τι περνά από
το χέρι µας για τη ανατροπή του και όχι για τη διαιώνιση του.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς ευχαριστούµε
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης,
κ. Σπύρος Βούγιας, ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας του στο
εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Δηµήτρης Παπουτσής.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έπειτα από µια σειρά επάλληλων παλινωδιών και ατέρµονων διαβουλεύσεων που προηγήθηκαν το τελευταίο διάστηµα το πολιτικό µας σύστηµα κατάφερε
έστω ασθµαίνοντας να ανταποκριθεί στις ακραίες καταστάσεις
και στις ανάγκες των καιρών.
Είµαστε, πλέον, στην επόµενη µέρα. Έχουµε διαδεχτεί ένα
εκτεταµένο διάστηµα αγωνίας, πρωτοφανούς αβεβαιότητας,
όπως αυτό κορυφώθηκε και µε την τετραήµερη δυστοκία ως
προς την ανάγκη κοινής υποστήριξης Πρωθυπουργού και Κυβέρνησης ευρύτερης αποδοχής έπειτα από την πρωτοβουλία του
Γιώργου Παπανδρέου. Φαινόµενα τα παραπάνω, που πήγαζαν
από το φάσµα της ακυβερνησίας που προηγήθηκε και που θα
µπορούσε αυτή η ακυβερνησία δυνητικά να αποτελέσει τον προάγγελο καταστροφικών εξελίξεων σε σχέση µε τη µελλοντική ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.
Το ποιος ευθύνεται για την κατάσταση αυτή και που λίγο ή
πολύ απασχολεί µεγάλο µέρος των ούτως ή άλλως σκεπτόµενων
πολιτών απαιτεί εξηγήσεις και αυτές τις εξηγήσεις θα πρέπει επίσης να τις λάβουµε και στην Αίθουσα της Ολοµέλειας, ώστε να
αποσαφηνιστούν οι όροι µε τους οποίους φτάσαµε έπειτα από
πολύ κόπο και χάσιµο χρόνου στο αυτονόητο, δηλαδή στην επιλογή του κ. Παπαδήµου και το σχηµατισµό Κυβέρνησης ευρύτερης συνεργασίας. Γιατί η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ ως
αποτέλεσµα µιας ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας δεν αποτελεί σε καµµία περίπτωση ούτε σενάριο επιστηµονικής φαντασίας, ούτε
απειλή δήθεν άνοµων και εξωθεσµικών κέντρων εξουσίας. Φυσικά, θα ήταν ολέθρια, αν συνέβαινε, για την ίδια την ιστορική
προς το µέλλον πορεία της χώρας, αλλά και την τύχη του ίδιου
του λαού µας. Εν πολλοίς ωστόσο παραµένει ένας κίνδυνος, ο
οποίος προς το παρόν τουλάχιστον φαίνεται να αποµακρύνεται.
Όφειλε, λοιπόν, το συστηµικό τουλάχιστον τµήµα του πολιτικού
κόσµου της χώρας, δηλαδή οι πολιτικές εκείνες δυνάµεις που
έχουν µια σχέση κυβερνησιµότητας µε την ευρωπαϊκή πορεία
της χώρας να ανταποκριθούν σε έναν τέτοιο κίνδυνο.
Φτάσαµε, λοιπόν, στην πολιτικά σπάνια στιγµή όπου οι περισσότεροι και έχουµε λόγους και θέλουµε να δούµε το ποτήρι του-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λάχιστον µισογεµάτο, κατ’ ελάχιστο δηλαδή αισιόδοξα αναφορικά µε το µέλλον της χώρας.
Στη νέα Κυβέρνηση είναι προφανές ότι συµµετέχουν οι πολιτικές εκείνες δυνάµεις που θέλουν να έχουν λόγο στη διακυβέρνηση του τόπου, µε τους όρους που µας προσφέρονται από τις
περιστάσεις, δηλαδή µε τους όρους του εφικτού και όχι µε τους
όρους εκείνους τους οποίους θα επιθυµούσαν σε ένα ιδεατό
εσωτερικό και διεθνές περιβάλλον. Πρόκειται, δηλαδή, για µια
σχέση µεταξύ πολιτικών κοµµάτων που προτάσσουν την ανάγκη
διάσωσης της χώρας µε γνώµονα του τι έχουµε, αντί µιας νεφελώδους σήµερα και ίσως βολικής για πολλούς ιδεολογικοπολιτικής προσέγγισης του τύπου «τι θα έπρεπε να έχουµε». Είναι
δηλαδή, πρωτίστως µια σχέση, η οποία οδηγεί σε σύγκλιση τα
επιµέρους ανοµοιογενή πολιτικά µέρη µε µια γερή δόση πολιτικού ρεαλισµού αλλά και συναίσθησης της ευθύνης απέναντι στην
ίδια την πορεία της χώρας.
Όλα αυτά τα πολιτικά κόµµατα συνέκλιναν στο πρόσωπο του
κ. Παπαδήµου, ο οποίος δεν προέρχεται από την πολιτική ζωή
του τόπου, πλην όµως γνωρίζει όσο ελάχιστοι στη χώρα µας τα
ζητήµατα των αναγκαίων εκείνων δράσεων και επιλογών που
απαιτεί η ούτως ή άλλως δοκιµαζόµενη οικονοµία της χώρας,
ώστε να βρεθούµε και πάλι στο ξέφωτο.
Είναι γνωστό, επιπλέον, ότι ο νέος Πρωθυπουργός είναι ένα
πρόσωπο µε διεθνές κύρος και υψηλή αναγνωρισιµότητα στους
ευρωπαϊκούς και διεθνείς πολιτικούς και οικονοµικούς κύκλους.
Εποµένως, ο νέος Πρωθυπουργός έχει όλα εκείνα τα εχέγγυα,
τα οποία µπορούµε και πρέπει να αξιοποιήσουµε, ώστε µε σταθερό βηµατισµό να προβούµε στις απαραίτητες εκείνες ενέργειες που θα διατηρήσουν τη χώρα στη ζώνη του ευρώ και θα
την επαναφέρουν εν καιρώ γιατί όχι και πάλι στην οικογένεια των
οικονοµικά ισχυρών, στην οποία ανήκαµε κατά τις προηγούµενες
δύο δεκαετίες. Άλλωστε χρέος µας είναι να σεβαστούµε και τις
µέχρι τώρα κατακτήσεις, αλλά και θυσίες του ελληνικού λαού, οι
οποίες µόνο εκεί πρέπει να µας οδηγήσουν. Η µεγάλη πλειονότητα των πολιτών αυτό απαιτεί από εµάς.
Από την άλλη πλευρά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιας και
αναφέρθηκα προηγουµένως στον πολιτικό ρεαλισµό και στην
ύψιστη ευθύνη που οφείλουµε όλοι να επιδείξουµε, θα πρέπει να
έχουµε υπ’ όψιν µας ότι δεν µπορούµε να περιµένουµε λύσεις
δια µαγείας στα προβλήµατα που έχουν συσσωρευτεί στη χώρα
εδώ και δεκαετίες.
Δεν υπάρχει άλλωστε κανείς που να κρατάει µαγικό ραβδί. Οι
λύσεις µε τους από µηχανής θεούς, τις εξ αποκαλύψεως αλήθειες σε αυτό το ωραίο παραµύθι των προηγούµενων χρόνων,
έχουν τελειώσει.
Ο κ. Λουκάς Παπαδήµος και η νεοσυσταθείσα Κυβέρνηση
εθνικής ανάγκης έχουν να αντιµετωπίσουν µεταξύ άλλων σοβαρά
εµπόδια.
Κατ’ αρχάς, αναφέροµαι στον εξαιρετικά συµπυκνωµένο και
βραχύβιο πολιτικό χρόνο µέσα στον οποίο καλούνται να λειτουργήσουν. Πρόκειται, αν προσεγγίσουµε σε πραγµατική βάση το
χρόνο αυτής της Κυβέρνησης, για ένα προκαθορισµένο διάστηµα σαράντα περίπου εργασίµων ηµερών, το οποίο ασφαλώς
δεν µας επιτρέπει να ελπίζουµε σε πολλά πράγµατα.
Κατά δεύτερον, ένα άλλο σοβαρό εµπόδιο αφορά στην ειλικρίνεια των προθέσεων όλων όσων στηρίζουν την παρούσα Κυβέρνηση. Αναφέροµαι ιδιαίτερα στη γεµάτη αντιφατικά µηνύµατα
στάση περιορισµένης ευθύνης του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο οποίος δείχνει να στηρίζει προσχηµατικά και µε
πρόδηλη αµηχανία την Κυβέρνηση και από την άλλη πλευρά να
υπονοµεύει τις ουσιαστικές τις δυνατότητες αλλά και το κρίσιµο
και αναγκαίο έργο της.
Παρ’ όλα αυτά εκτιµώ ότι έστω στα πολύ σηµαντικά που έχουν
συµφωνηθεί να γίνουν θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή
προσπάθεια απ’ όλους µας, ώστε να διασφαλιστούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Αυτές λίγο ή πολύ είναι βασικές υποχρεώσεις τις Κυβέρνησης
έτσι όπως αναλύθηκαν και από τις προγραµµατικές δηλώσεις
του ίδιου του Πρωθυπουργού, ένα κρίσιµο έργο δηλαδή που
αφορά στη διάσωση της οικονοµίας και στην ανάγκη να υλοποιήσουµε µια δανειακή σύµβαση, η οποία επάγεται για την προ-
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οπτική της χώρας επωφελείς επιπτώσεις αναφορικά µε τη µείωση του δηµοσίου χρέους.
Οι πρωτοβουλίες αυτές και οι κοινές προσπάθειες των πολιτικών δυνάµεων σε µια χώρα, όπως η πατρίδα µας σήµερα, όταν
συνεργάζονται για την αποκατάσταση της οικονοµικής βιωσιµότητας και κατ’ επέκταση της ίδιας της διάσωσής της, αποτελούν
κατά τη γνώµη µου τον πυρήνα της ουσιαστικής πολιτικής υπευθυνότητας των δυνάµεων του τόπου και την επιτοµή µιας καλής
στιγµής στη λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Ας επιχειρήσουµε, λοιπόν, αυτήν την προσπάθεια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Παπουτσή.
Το λόγο έχει η Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Διαµάντω Μανωλάκου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Το αστικό σύστηµα δυσκολεύεται να διαχειριστεί τη βαθιά και
παρατεταµένη κρίση του. Έχει ζόρια. Δεν πρόκειται να βρει γιατρειά ούτε σ’ αυτήν την τρικοµµατική Κυβέρνηση καλλιεργώντας
αυταπάτες και ελπιδοφόρα αναµονή, για να κερδίσει χρόνο από
την οργή του λαού που τον χρεοκοπεί. Τα πράγµατα είναι ξεκάθαρα. Συνεχίζεται η άγρια πολιτική ενισχυµένη µε συγκυβέρνηση
Νέας Δηµοκρατίας και ακροδεξιάς. Αλίµονο τους θαυµαστές του
Μεταξά!
Ειλικρινά και έντιµα λέµε, ότι είναι ακόµα χειρότερη αυτή η Κυβέρνηση του µαύρου µετώπου και µε µεγαλύτερη ταχύτητα. Fast
track. Με ποιο βίαιο τρόπο θα υλοποιήσει σκληρότερα και αγριότερα µέτρα σε βάρος της πλειοψηφίας του λαού; Είναι συναίνεση για τη σωτηρία της πλουτοκρατίας από την κρίση και όχι
σωτηρία της χώρας, όπως προπαγανδίζετε. Αυτή είναι κρίση του
καπιταλιστικού συστήµατος. Γι’ αυτό οξύτατες είναι οι αντιθέσεις
και οι ανταγωνισµοί µεταξύ των κρατών-µελών όπως και µεταξύ
τµηµάτων του κεφαλαίου στην ίδια χώρα. Και υπάρχει πληθώρα
αρθρογραφίας και αναλύσεων για διάσπαση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε δυο ή τρία κοµµάτια καθώς και αµφισβήτηση ύπαρξης του σηµερινού ευρώ. Εξάλλου, επίσηµα η ισχυρότερη καπιταλιστική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κ. Μέρκελ απαιτεί
εδώ και τώρα αναθεώρηση των συνθηκών.
Συνεπώς, ο εκβιασµός προς το λαό για θυσίες που οδηγούν
σε φτώχεια και δυστυχία προκειµένου να µείνει η χώρα στην Ευρωζώνη, είναι θυσίες χωρίς αντίκρισµα, είναι θυσίες του λαού
αποκλειστικά για τα κέρδη του κεφαλαίου. Το πιθανότερο είναι
ότι εσείς θα βγάλετε τη χώρα από το ευρώ «για να τη σώσετε»,
θα λέτε και τότε.
Αναφέρθηκε ο νέος Πρωθυπουργός στις δυσκολίες ρευστότητας και στην ανάγκη νέας δανειακής σύµβασης, ουσιαστικά
ενός νέου σκληρότερου µνηµονίου για να υπάρξει ευηµερία του
λαού.
Ήταν σαφέστατο ότι τα δάνεια –σηµερινά και αυριανά- είναι
δωρεές για τους τραπεζίτες, τους εµποροβιοµήχανους, τους
εφοπλιστές, που ο λαός θα αποπληρώσει µε τις διαρθρωτικές
αλλαγές για να γίνει ανταγωνιστικότερο το κεφάλαιο τσακίζοντας
τη ζωή των εργαζοµένων, υπονοµεύοντας το µέλλον της νεολαίας, αυξάνοντας την ανεργία και την ανασφάλιστη και κακοπληρωµένη δουλειά. Αυτά εγγυώνται η εργασιακή εφεδρεία, το
κλείσιµο οργανισµών, οι ιδιωτικοποιήσεις δηµόσιας περιουσίας,
οι µαζικές απολύσεις, η παραπέρα µείωση σε µισθούς και συντάξεις µε το νέο χειρότερο ασφαλιστικό, τα νέα χαράτσια. Όλα
αυτά εγγυώνται χειροτέρευση σε υγεία, παιδεία, πρόνοια για τη
λαϊκή οικογένεια.
Η χειροτέρευση της ζωής αφορά βεβαίως και την αγροτιά. Οι
πολυεθνικές, που έχουν στην κατοχή τους τα αγροτικά εφόδια,
έδωσαν κατεύθυνση και εντολές: καµµία πίστωση στους αγρότες! Είναι γνωστό ότι συνηθιζόταν να παίρνουν λιπάσµατα, σπόρους και άλλα, για να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους και
εξοφλούν όταν πουλούν την παραγωγή τους. Υπήρχαν και τα
βραχυπρόθεσµα δάνεια από την ΑΤΕ, που στέρεψαν και αυτά.
Το αποτέλεσµα; Χιλιάδες στρέµµατα θα παραµείνουν ακαλλιέργητα την αµέσως επόµενη περίοδο, θα µειωθεί η παραγωγή, θα
ενισχυθεί η ύφεση και περισσότερη φτώχεια θα έρθει στη µικρο-
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µεσαία αγροτιά. Είναι αδιέξοδα τα µέτρα σας.
Την ίδια ώρα, χωρίς καµµία εξουσιοδότηση, αυθαίρετα,
έχουµε εισβολή στους ατοµικούς τραπεζικούς λογαριασµούς
που πηγαίνουν οι επιδοτήσεις των αγροτών. Τους αφαιρούνται
λεφτά, για να πληρωθούν ασφάλιστρα και χαράτσια του ΕΛΓΑ,
που δεν επιθυµούν, δεν έχουν να πληρώσουν οι αγρότες.
Παρανοµείτε, όµως σύµφωνα και µε τους άδικους δικούς σας
νόµους, αυτό είναι ληστεία. Το καταγγέλλουµε.
Η άγρια πολιτική σας είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στηρίζετε τα κόµµατα του ευρωµονόδροµου και έχει οδηγήσει και
στη συρρίκνωση του αγροτικού εισοδήµατος. Σπαταλάµε δισεκατοµµύρια για εισαγωγές αγροτικών προϊόντων που µπορούµε
να παράγουµε. Αυτό συµφέρει, όµως, τους µεγαλέµπορους και
βιοµήχανους, που αυτούς εκπροσωπείτε.
Η κτηνοτροφία καταρρέει. Το καρτέλ µειώνει τις τιµές για τους
παραγωγούς στο γάλα, όµως στο ράφι η τιµή ανεβαίνει. Εισάγουµε ζάχαρη ξοδεύοντας 18 εκατοµµύρια αν και χρόνια πριν είχαµε αυτάρκεια και εξαγωγές. Σ’ αυτά και σε ακόµη χειρότερα
συµφωνήσατε µε την Ευρωπαϊκή Ένωση: Να ξηλώσετε, να καταστρέψετε τα εργοστάσια ζάχαρης σε Λάρισα και Ξάνθη. Αυτό
η σηµερινή Κυβέρνηση δεν θα το αποτρέψει και ας αναφέρθηκε
στις προγραµµατικές της δηλώσεις για ενίσχυση εξαγωγών.
Μιλάτε για ανάπτυξη του κεφαλαίου, όµως, γιατί τα µέτρα σας
πείνα δηµιουργούν σε οικογένειες και µικρά παιδιά που δεν µπορούν να σταθούν ούτε στα σχολειά. Αυτά η νέα Κυβέρνηση δεν
θα τα λύσει, αλλά θα τα εντείνει και θα τα οξύνει. Παρόµοια κατάσταση είναι ο µαρασµός και η καταστροφή των ναυπηγείων
Σκαραµαγκά µε τη συρρίκνωση της ναυπηγοεπισκευαστικής
ζώνης δηµιουργώντας στρατιά ανέργων.
Ρωτάτε: «Πού θα βρεθούν λεφτά;». Απαντάµε: Αύξηση φορολογίας στο 45% για το κεφάλαιο, µείωση εξοπλιστικών προγραµµάτων, επιστροφή δυόµισι δισεκατοµµυρίων από τη Γερµανία για
τα υποβρύχια που γέρνουν. Η οριστική, όµως, λύση βρίσκεται
στην ανατροπή αυτής της βάρβαρης πολιτικής: αποδέσµευση
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µονοµερή διαγραφή του χρέους, εργατική λαϊκή εξουσία και κοινωνικοποίηση των µονοπωλίων.
Καταψηφίζουµε αυτήν την Κυβέρνηση και καλούµε το λαό να
οργανώσει την πάλη του και να µην τη φοβηθεί και να την πολεµήσει, να την ανατρέψει, να επιβάλει τη δική του εξουσία ισχυροποιώντας το ΚΚΕ, εγγυητή των λαϊκών αγώνων και
συµφερόντων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστούµε την κ.
Μανωλάκου.
Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Φθιώτιδας, κ.
Αικατερίνη Μπατζελή.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Σταυρόπουλε, καλορίζικος.
Κύριε Παπουτσή, κύριε Όθωνα, δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία
ότι όλοι µας σας ευχόµαστε καλή δύναµη, κουράγιο και επιτυχία
στο έργο, το οποίο κληθήκατε να αναλάβετε και σας δίνουµε
ψήφο εµπιστοσύνης. Δίνουµε ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήµου.
Παρά τις οποιεσδήποτε προσπάθειες ορισµένων για προβλέψεις ακριβείας σχετικά µε το πλαίσιο και το ρόλο αυτής της Κυβέρνησης και του χρονικού διαστήµατος βιωσιµότητάς της,
µάλλον θα προσφύγουν στο χρησµό της Πυθίας «ήξεις, αφήξεις
ουκ εν τω πολέµω θνήξεις». Οι πολεµιστές, οι βασιλείς, οι άρχοντες, όλοι, εξέρχονταν ικανοποιηµένοι από το µαντείο των Δελφών, είτε γιατί είχαν ακούσει αυτό που ήθελαν είτε γιατί
θεωρούσαν ότι άκουγαν αυτό που τους βόλευε. Για εµάς, όµως,
εκείνο το οποίο µετράει δεν είναι η πρόβλεψη. Αυτά που µετρούν
είναι το διακύβευµα και το αποτέλεσµα που θα φέρει αυτή η Κυβέρνηση στη θητεία της.
Κατ’ αρχάς, ως ιστορικά µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ασχέτως µε το πώς ο καθένας θέλει να βαφτίσει αυτήν την Κυβέρνηση, αυτό που προέχει είναι η δυνατότητα της παραµονής µας
και της ενεργούς συµµετοχής µας σε όλες τις διεργασίες για το
µέλλον της ίδιας της Ευρώπης. Να είµαστε σίγουροι ότι την Ευρώπη που ξέραµε δεν θα την ξαναέχουµε. Το ζητούµενο είναι να
συµµετέχουµε ενεργά στην Ευρώπη που θέλουµε να ξαναφτιάξουµε, να είµαστε µέρος της προοπτικής και όχι µέρος των προ-

1542

βληµάτων της.
Εξίσου, φυσικά, σηµαντικό έως και ζωτικό για τη µετέπειτα πορεία της χώρας µας είναι να ξεπεραστούν τα αγκάθια που
έχουµε µπροστά µας και να οδηγηθούµε στην ουσιαστική και τυπική παραµονή µας στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Παράλληλα, όµως, µε αυτήν τη διεργασία, µε συνέχεια και σταθερότητα πρέπει να διασφαλιστούν η κοινωνική συνοχή, η απασχόληση, η ανάπτυξη, που σε καµµία περίπτωση δεν µπορούν
να φύγουν από την ατζέντα ούτε της τωρινής Κυβέρνησης, αλλά
ούτε και των µετέπειτα Κυβερνήσεων.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η σηµερινή Κυβέρνηση προήλθε από
µία συµφωνία κορυφής πολιτικών κοµµάτων. Θα κριθούν για την
ιστορική αυτή απόφαση γένεσης του πολυκοµµατικού αυτού κυβερνητικού σχήµατος αλλά και για τη συµφιλίωση και την προσπάθεια αλλαγής της νοοτροπίας της ελληνικής κοινωνίας, µίας
κοινωνίας που δεν θα αντιµετωπίζει πλέον µε καχυποψία ή φοβικότητα τις συναινετικές κυβερνήσεις. Άλλωστε, ο ρόλος των κοινοβουλευτικών κοµµάτων προς αυτήν την κατεύθυνση ήταν
ιδιαίτερα σηµαντικός.
Είναι γεγονός, βεβαίως, ότι η σηµερινή Κυβέρνηση δεν προέκυψε λόγω έλλειψης αυτοδυναµίας µετά από µία εκλογική αναµέτρηση -τίποτε το καινούργιο και το νεότερο- στην οποία
εκλογική αναµέτρηση η ίδια η κοινωνία θα είχε κάνει την υπέρβασή της, δηλώνοντας µε την ψήφο της την προώθηση συναινετικών διεργασιών. Στην περίπτωση αυτή, φυσικά, στη χώρα µας,
θα πρέπει να συζητήσουµε και την αλλαγή του εκλογικού συστήµατος.
Δεν πρέπει, όµως, να προσπεραστεί αβλεπτί ότι στη σηµερινή
συγκυρία µία σειρά από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, που επιβαρύνονται από την κρίση χρέους, δοκιµάζονται και αυτές πολιτικά.
Έτσι, δηµιουργείται µία αναδιάταξη των πραγµατικών οικονοµικών, πολιτικών και κοινωνικών όρων. Οι διεργασίες τους διακατέχονται και διαχέονται σε όλη τη δοµή οργάνωσής τους.
Οι εξελίξεις, συνεπώς, που δροµολογούνται είναι αναµενόµενο
να δηµιουργήσουν ένα νέο τοπίο µε νέες διαχωριστικές γραµµές.
Απ’ όλη αυτήν την πολιτική εθνική διεργασία, κάποιος έχει το
ελεύθερο να ονειρεύεται ή να θεωρεί βέβαιη την εξαφάνιση του
δικοµµατισµού. Είναι σίγουρο, όµως, ότι θα ενεργοποιηθούν πολιτικές δυνάµεις, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως αντίβαρο σε
αυτήν την πολιτική κυβερνητική συµµαχία. Καλοδεχούµενη πολιτική αυτή, αλλά και η κοινωνική όσµωση που προκαλείται. Ο δικοµµατισµός µπορεί να εξαλειφθεί σταδιακά, αλλά ο διπολισµός
είναι δείγµα υγιούς εξέλιξης του πολιτικού συστήµατος και των
αντιλήψεων της ίδιας της κοινωνίας.
Σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι εξελίξεις αυτές ενεργοποιούν δύο νέους τύπους αντίθετων πόλων, µε νέες αρχές και
οράµατα, ενός νέου φιλοευρωπαϊκού και ευρωσκεπτικιστικού
ρεύµατος, που θα έχουν ως πλαίσιο συµφωνίας ή αντίθεσής τους
τη νέα Ευρώπη µε µία διαφορετική δοµή και οργάνωση.
Αγαπητοί συνάδελφοι, στη σηµερινή Κυβέρνηση µπορεί να
έχουν φορτωθεί µεγάλες προσδοκίες µέσα στην πιο δυσµενή οικονοµική κατάσταση και πολιτικά πολύπλοκη. Μπορεί να θεωρηθεί ότι κερδίζει χρόνο, για να αντιµετωπιστεί η συστηµική κρίση.
Και αυτό να συµβεί, είναι στα υπέρ της, διότι εκλογές χωρίς ήπιο
κλίµα, εκλογές χωρίς σαφή µηνύµατα και ξεκάθαρες πολιτικές
λύσεις που θα διαχωρίζουν ή που θα διακρίνουν τα πολιτικά κόµµατα, µεγαλύτερη συσκότιση θα επέφεραν παρά κάθαρση. Αυτό
που ενδιαφέρει την ίδια την κοινωνία και που πρέπει να ενδιαφέρει τους ίδιους τους πολιτικούς είναι να βγουν η χώρα µας και η
Ευρώπη από τη µάχη έχοντας τις λιγότερες απώλειες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι καθήκον όλων µας να οριοθετήσουµε τις καινούργιες ευθύνες της κοινωνίας, της οικονοµίας, του πολιτικού συστήµατος. Όχι άλλα οικονοµικά και
φορολογικά βάρη στην κοινωνία. Όχι άλλη αδιαφάνεια στην οικονοµία. Όχι άλλη αδράνεια στο πολιτικό σύστηµα. Ναι σε µία
χώρα εξαγνισµένη από τα λάθη του παρελθόντος. Είναι καιρός
«να µπουν τα µαχαίρια στα θηκάρια». Είναι η ώρα να βγούµε από
τα κοµµατικά µας χαρακώµατα. Είναι η ώρα της εθνικής συστράτευσης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. Μπατζελή.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Πυθαγόρας Βαρδίκος.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΔΙΚΟΣ: Πρωτόγνωρες οι εξελίξεις µε άγνωστη την κατάληξη. Καλούµαστε να εµπιστευτούµε τη νέα Κυβέρνηση. Βέβαια, δεν έχουµε µία κυβέρνηση που στόχο έχει να
διαλύσει έναν πολιτικό χώρο, για να τον λεηλατήσουµε. Εάν είχαµε, θα ψάχναµε ένα σύγχρονο Τζαννετάκη. Δεν έχουµε µία κυβέρνηση που στόχο έχει να αυτοϋπονοµευτεί, για να µειωθεί ο
αντίπαλος και να κερδίσουµε αυτοδυναµία στις επόµενες εκλογές, που πρέπει να γίνουν όσο γίνεται πιο σύντοµα. Εάν είχαµε,
θα ψάχναµε ένα σύγχρονο Ζολώτα. Έχουµε µία Κυβέρνηση, που
πρέπει µε πλατύτερη και ισχυρότερη στήριξη να εφαρµόσει ένα
σκληρό πρόγραµµα λιτότητας, για να βγάλει τη χώρα από την
κρίση, µία Κυβέρνηση που πρέπει να πείσει τους Ευρωπαίους
συµµάχους και δανειστές µας πως η Ελλάδα θέλει να µείνει στην
Ευρωζώνη, δεν θέλει να µεταπέσει σε κατάσταση Αλβανίας του
Εµβέρ Χότζα. Γι’ αυτό ψάξαµε και βρήκαµε το Λουκά Παπαδήµο.
Είµαι ένας απ’ αυτούς που εδώ και µήνες αναφέροµαι σε κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης. Εδώ και είκοσι πέντε µήνες στηρίζω µία Κυβέρνηση που κινήθηκε στη σωστή κατεύθυνση. Ήταν
η πρώτη της Μεταπολίτευσης που λειτούργησε, χωρίς να υπολογίζει το πολιτικό κόστος. Έκανε πολλά. Θα τα αξιολογήσουν
οι ιστορικοί του µέλλοντος. Σήµερα πρέπει ιδιαιτέρως να αναφέρουµε τα λάθη της, για να τα αποφύγει η Κυβέρνηση που θα εµπιστευτούµε.
Ψηφίστηκαν µέτρα που δεν εφαρµόστηκαν. Υπήρξε καθυστέρηση στη λήψη άλλων µέτρων και τα µέτρα αυτά, όταν πάρθηκαν, ήταν περισσότερο άδικα απ’ όσο θα µπορούσε να αποδεχθεί
ο λαός µας. Το πιο σηµαντικό είναι ότι δεν πλήρωσε κανείς απ’
όσους συνέβαλαν στο να βρεθούµε σε αυτήν την κατάσταση.
Δεν υπήρξε συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας, συνεδρίαση ανάλογου ΚΤΕ, που να µην επισηµανθεί αυτή η ανάγκη,
αυτή η παράλειψη. Τώρα τελευταία µόνο κάτι άρχισε να κινείται.
Εδώ δεν σηκώνει ηµίµετρα. Φυλακίσεις και κατασχέσεις. Δεν αρκούν ανακοινώσεις για οφειλές πολιτών µε εκατονταπλάσια περιουσία. Φυλακίσεις και κατασχέσεις.
Περιµένω από την Κυβέρνηση, στην οποία αύριο θα δώσω την
εµπιστοσύνη µου, να είναι πιο αποτελεσµατική, πιο δίκαιη και να
προχωρήσει άµεσα στην υλοποίηση των µέτρων που πρέπει να
εφαρµοστούν από όποια ελληνική κυβέρνηση πιστεύει στο ευρώ.
Είναι ελάχιστα τα περιθώρια διαφοροποίησης. Τα περί άλλων
συνταγών, άµεσων αναπτυξιακών διεξόδων και µηδενισµού ελλειµµάτων εντός δεκαοκτώ µηνών είναι για τους αφελείς και
όσους επιτρέπουν να τους εκµεταλλεύεται ένα πολιτικό σύστηµα
που έχει απορριφθεί από τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών.
Τα νέα δεδοµένα αλλάζουν γρήγορα και αποτελεσµατικά αυτά
που µέχρι τώρα γνωρίζαµε. Βλέπω νέες νοοτροπίες, νέες πρακτικές, νέους πολιτικούς σχηµατισµούς. Βλέπω άµεσα αλλαγές
και σε αυτήν την Αίθουσα. Μας λυτρώνει η απαλλαγή από το
βραχνά να κατηγορηθούµε ότι δεν στηρίξαµε την Κυβέρνησή
µας. Κάποιοι από αυτούς που δεν µας ψήφισαν, µας αποκαλούσαν «κοµµατόσκυλα», αλλά συντριπτικά πολλοί από αυτούς που
µας ψήφιζαν ήταν έτοιµοι να µας κατηγορήσουν ως προδότες
και αποστάτες. Είµαστε λαός της υπερβολής και των άκρων.
Τώρα µε τα νέα δεδοµένα, απαλλαγµένοι από συνειδησιακές
δεσµεύσεις µπορούµε να λειτουργήσουµε αποτελεσµατικότερα.
Μέσα από διαφορετικό πρίσµα θα δούµε την υλοποίηση των
απαραίτητων µέτρων που θα φέρουν κοντά στο µηδέν το πρωτογενές έλλειµµα. Θα συµφωνήσουµε µε τη µείωση των δαπανών, την απελευθέρωση των επαγγελµάτων, την πάταξη της
φοροδιαφυγής. Θα διαφωνήσουµε, όµως, µε νέες περικοπές
στους µισθούς και στις συντάξεις και θα χαράξουµε πιο έντονα
τις κόκκινες γραµµές µας. Μια από αυτές για µας τους νησιώτες,
ο µειωµένος ΦΠΑ. Δεν θα ψηφίσω ποτέ µια τέτοια κατάργηση.
Όσοι το σκέφτονται, δεν έχουν ιδέα για το τι σηµαίνει να ζεις σε
νησί.
Σήµερα, µε την ακύρωση, λόγω καιρού, του δροµολογίου του
πλοίου, η κρίση στην ακτοπλοΐα µας άφησε µε ένα πλοίο και τρία
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δροµολόγια την εβδοµάδα και µε την κατάργηση των δροµολογίων της «AEGEAN», µε ακατάλληλο τον τύπο των αεροσκαφών
της Ολυµπιακής που µας έµεινε για τέτοιες µεταφορές, ένα φέρετρο ενός τριαντατριάχρονου συµπατριώτη µου από την Αθήνα
θα πάει στη Σάµο, µέσω Θεσσαλονίκης. Η οικογένειά του θα πληρώσει πολλαπλάσια από όσα ωφελείται µε τον κατά 30% µειωµένο ΦΠΑ.
Θα τα πούµε εάν έρθει κάτι τέτοιο για ψήφιση στο φορολογικό. Δηλώνω, όµως, από τώρα ότι δεν θα το ψηφίσω. Πιστεύω
να µην βρεθώ στην ανάγκη να το κάνω. Θα δώσω ψήφο εµπιστοσύνης. Πρέπει τώρα που γίναµε περισσότεροι να δώσουµε ένα
τέλος σε µία απαράδεκτη κατάσταση για την οποία είµαστε όλοι
συνυπεύθυνοι. Να ζούµε σε µία χώρα που δανείζεται το 54% των
εσόδων της, αν τα δανεικά µπορεί να θεωρηθούν έσοδα. Να
παίρνει φωτιά γιατί έπεσε έξω στις προβλέψεις της κατά 1,8 δισεκατοµµύρια, όταν η ετήσια παρακράτηση του ΦΠΑ ξεπερνάει
τα 12 δισεκατοµµύρια και οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι της να
δηλώνουν, γιατί δεν µπορούν διαφορετικά, µέσο όρο εισοδήµατος τα 14,5 χιλιάδες ευρώ, όταν οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι
γιατροί, οι δικηγόροι, οι έµποροι, οι µηχανικοί, οι εφοπλιστές και
οι βιοµήχανοι δηλώνουν 9,5 χιλιάδες. Πρέπει σε λίγο χρόνο να
γίνουν πολλά.
Θα στηρίξω σε αυτήν της την προσπάθεια την Κυβέρνηση που
έχει ένα αρνητικό, δηµιούργησε µεγάλες προσδοκίες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Είναι γεγονός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η συζήτηση
που ουσιαστικά ξεκίνησε σήµερα, γίνεται κάτω από εξαιρετικά
ιδιαίτερες συνθήκες για τα χρονικά του πολιτικού µας συστήµατος από τη Μεταπολίτευση και µετά. Είναι η πρώτη φορά που
µέσα από ιδιαίτερες συνθήκες, µια κυβέρνηση ουσιαστικά παραιτείται δίνοντας τη θέση της σε µία µεταβατική Κυβέρνηση,
στηριζόµενη τουλάχιστον από τρία κόµµατα του ελληνικού Κοινοβουλίου µε πολύ συγκεκριµένο σκοπό και µε πολύ συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα οριστικά υλοποίησης κάποιων προαποφασισµένων επιλογών.
Το πλέον κρίσιµο και δεν ξέρω πώς το αντιλαµβάνεται κανείς,
είναι ότι όλη αυτή η συζήτηση γίνεται κάτω από έναν άτυπο εκβιασµό. Ο εκβιασµός αναφέρεται στην παραµονή ή όχι της
χώρας µας µέσα στην Ευρωζώνη, στη Ζώνη του ευρώ. Αν δηλαδή η πατρίδα µας, η Ελλάδα, επιθυµεί να συνεχίσει την πορεία
της µέσα στη ζώνη του ευρώ ή αν ενδεχοµένως αστοχίες, κακές
επιλογές, ή αδυναµία συµφωνίας σε αυτήν την ύστατη στιγµή θα
µπορούσε ενδεχοµένως να µας οδηγήσει εκτός ευρώ.
Αντιλαµβάνεται κανείς, όλοι µας, θα έλεγα, εδώ µέσα σε αυτήν
την Αίθουσα, πολύ περισσότερο οι Έλληνες πολίτες που µας παρακολουθούν, ότι αποφάσεις σοβαρές, αποφάσεις καθοριστικές,
αποφάσεις που σε πολύ µεγάλο βαθµό θα καθορίσουν το µέλλον
της πατρίδας µας, δεν µπορούν να ληφθούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αν λαµβάνονται, έστω και υπό τη σκιά ενός άτυπου
εκβιασµού.
Η Νέα Δηµοκρατία υπήρξε απολύτως σαφής απέναντι σε
αυτές τις πολιτικές εξελίξεις. Απόφασή της είναι να στηρίξει µια
µεταβατική Κυβέρνηση, η οποία θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν, προκειµένου να εκταµιευθεί η έκτη δόση. Θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν,
προκειµένου να επικυρωθούν όσα αποφασίστηκαν την 26η Οκτωβρίου, µε αποτέλεσµα να υφίσταται και στο µέλλον οικονοµικά η
χώρα µας και πολύ περισσότερο µε έναν πολύ συγκεκριµένο
τρόπο σε ένα εξαιρετικά στενό χρονοδιάγραµµα που θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές.
Οποιαδήποτε άλλη επιλογή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιβαίνει σε αυτό για το οποίο µας όρισαν οι συµπολίτες µας και
η κοινωνία, όταν ψήφισαν στις εκλογές του 2009. Γι’ αυτό και
πρέπει να είµαστε ξεκάθαροι και στη στήριξή µας, αλλά και στις
προσδοκίες µας απέναντι σε αυτήν τη µεταβατική Κυβέρνηση.
Δεν µπορεί η συγκεκριµένη Κυβέρνηση να λάβει αποφάσεις, οι
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οποίες φεύγουν πέρα από τα συµφωνηθέντα. Και αυτό, γιατί
εκτός όλων των άλλων, θα έπρεπε κάποια στιγµή να έχουµε διδαχθεί όλοι µας σε σχέση µε το τι συνέβη στο πρόσφατο παρελθόν. Τι επιχείρησε ο κ. Παπανδρέου στο πρόσφατο παρελθόν και
πώς ουσιαστικά αντιµετώπισε όλα αυτά τα προβλήµατα, τα οποία
βήµα-βήµα ορθώνονταν µπροστά του ως άλυτα, αλλά µε την αίσθηση που δηµιουργούσε ο ίδιος ότι ήταν ο µοναδικός ο οποίος
µπορούσε να τα λύσει.
Παρατηρήσαµε ότι µόνο αποτέλεσµα δεν υπήρξε από τη µια
πλευρά και από την άλλη η πατρίδα µας βρέθηκε σε µια πολύ
συγκεκριµένη κατάσταση να αµφισβητείται η παρουσία της και
η συνέχειά της, όπως είπα και στην αρχή, στη ζώνη του ευρώ.
Αυτό το οποίο δεν έχει αντιληφθεί κανείς πιθανόν µε την ευρύτητα ή µε τη σηµασία που θα έπρεπε σε αυτήν την Αίθουσα
είναι ότι όλες αυτές οι αποφάσεις, οι οποίες ελήφθησαν από την
προηγούµενη κυβέρνηση -και απευθύνοµαι κυρίως στους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ- ουσιαστικά ήταν εξαιρετικά δύσκολο να υλοποιηθούν, γιατί τη στιγµή που έπρεπε να υλοποιηθούν, διαπιστώναµε ότι δεν υπήρχε κράτος. Δεν µπορεί αποφάσεις ή επιλογές ή νοµοθετήµατα µιας κυβέρνησης να γίνουν πράξη, όταν την
ίδια στιγµή αναγνωρίζουµε ότι η συντεταγµένη πολιτεία απουσιάζει, ότι οι κρατικές δοµές ή αυτές, εν πάση περιπτώσει, που
θα βοηθήσουν ώστε να υλοποιηθούν όλες αυτές οι επιλογές ή
να εφαρµοστούν όλοι αυτοί οι νόµοι που ψηφίζονται, ουσιαστικά
δεν υπάρχουν. Και αυτό θα ήταν το κυρίαρχο ερώτηµα, το οποίο
ενδεχοµένως θα έπρεπε να µας απασχολεί και θα έπρεπε να αναζητούµε λύσεις για την προφανή ή εν πάση περιπτώσει, αναγκαία
προσπάθεια επίλυσής του.
Άκουσα τις δηλώσεις του κ. Παπαδήµου, του νέου Πρωθυπουργού. Θα έλεγα ότι κινούνται µέσα στην κοινή λογική. Κακά
τα ψέµατα, στο σηµείο που βρισκόµαστε κάποιες επιλογές φαντάζουν ως αναγκαίες. Προσωπικά, όµως, µου δηµιούργησαν και
κάποιους προβληµατισµούς. Προφανώς, ο κ. Παπαδήµος χθες
µίλησε για την αναγκαιότητα του να γίνουν όλα αυτά τα οποία
ανέφερε στην οµιλία του. Είναι εξαιρετικά αδύνατο µέσα στο
χρονοδιάγραµµα που όλοι µας υποθέτουµε ότι χρειάζεται µέχρι
να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές, να υλοποιηθούν όλα αυτά. Άρα,
ουσιαστικά επαναλαµβάνω, άποψή µου είναι ότι υπάρχει ένα
συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, το οποίο πρέπει να υλοποιηθεί
και πρέπει κάποιος να µείνει πολύ πιστά αφοσιωµένος σε όσα
έχουν συµφωνηθεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µεγαλύτερο πρόβληµα που
υπάρχει αυτήν τη στιγµή, είναι το τεράστιο ρήγµα που έχει δηµιουργηθεί µεταξύ των σχέσεων πολιτικού συστήµατος και κοινωνίας. Δεν ξέρω πόσο το αντιλαµβανόµαστε, αλλά αυτήν τη στιγµή
οι πολίτες είναι εξαιρετικά ανήσυχοι, θα έλεγα οριακά εξαγριωµένοι, και πραγµατικά τοποθετούν την τελευταία τους ελπίδα σε
αυτή την πρόσφατη συµφωνία που υπήρξε µεταξύ των δυνάµεων
του πολιτικού συστήµατος. Όχι βεβαίως ότι θα βγούµε εξαγνισµένοι ή αθώοι απέναντι σε οποιαδήποτε, εάν θέλετε, εξέλιξη,
αλλά το κρίσιµο είναι ότι υπάρχει µια ανοχή γι’ αυτήν τη στιγµή,
επαναλαµβάνω για πολύ λίγο χρόνο και µια πολύ µεγάλη προσδοκία για να πετύχουν όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά έχουµε
προαναφέρει.
Έχει µεγάλη, σηµασία, όµως, να τονίσουµε για άλλη µια φορά
ότι οι πολίτες και η κοινωνία δεν αντέχουν άλλα µέτρα. Είναι ένα
µήνυµα, το οποίο πρέπει να µεταφερθεί προς τη νέα Κυβέρνηση,
ούτως ώστε οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί από εδώ και πέρα να
µην έχει ως αναφορά της επιβολή νέων µέτρων. Και επειδή µερικά πράγµατα ουσιαστικά φαίνονται από το πρωί, θα σας έλεγα
πάρα πολύ απλά ότι δεν είναι δυνατόν να έχουµε µια νέα Κυβέρνηση, µε ένα εξαιρετικά πολυµελές Υπουργικό Συµβούλιο σαράντα οκτώ που ενδεχοµένως να φτάσουν και πενήντα σε λίγες
µέρες - µελών τη στιγµή που ακόµα και σήµερα στα σχολεία της
χώρας µας οι µαθητές διδάσκονται χωρίς βιβλία. Η συνέπεια του
πολιτικού συστήµατος είναι το µείζον ζητούµενο στον παρόντα
χρόνο και πρέπει να κάνουµε όλοι µας ό,τι είναι δυνατόν, εάν θέλουµε να περισώσουµε την ελάχιστη αξιοπρέπεια που µπορεί να
του αποµένει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Αθανάσιος Παπαγεωργίου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι η νέα Κυβέρνηση, το άγγελµα της νέας Κυβέρνησης έχει εξαφανίσει την τοξικότητα που υπήρχε στο πολιτικό κλίµα και δηµιούργησε κάποια
αίσθηση ότι τα πράγµατα θα πάνε καλύτερα. Όµως, πιστεύω ότι
ετούτη την ώρα πρέπει να είµαστε ειλικρινείς και να πούµε ότι η
χώρα µας ζει τραγικές στιγµές, η χώρα µας ζει δραµατικές στιγµές. Η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν δραµατικότερες
στιγµές.
Δεν είναι σχήµα λόγου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά τα
οποία λέγονται από πολλούς συναδέλφους ότι βρισκόµαστε σε
κρίσιµο σταυροδρόµι. Δεν είναι σχήµα λόγου ή υποκριτικοί λόγοι
η τραγικότητα της περιόδου και της καταστάσεως που ζει η
χώρα µας. Η προηγούµενη Κυβέρνηση και πρέπει τουλάχιστον
αυτό να το πιστώσουµε, πέρα από τις αντιρρήσεις, την αµφισβήτηση και τον πόλεµο που δέχθηκε, κατάφερε σε αυτές τις συνθήκες, στα δυο χρόνια, να αποφύγει η χώρα µας την ανοικτή, την
ανεξέλεγκτη χρεοκοπία και την πτώχευση. Αν και πτώχευση δεν
υφίστανται ποτέ στην πράξη οι χώρες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρόβληµα ωστόσο στην Ευρωζώνη υπάρχει. Η Ευρωζώνη έχει πρόβληµα αρχιτεκτονικής.
Πρέπει το επόµενο χρονικό διάστηµα, οι ηγέτες της Ευρώπης να
πάρουν µέτρα για την Ευρωζώνη. Η ατµόσφαιρα είναι τραγική
στην Ευρώπη. Η κρίση θα µεταφερθεί στο Βέλγιο και αλλού. Μην
έχουµε αυταπάτες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Εάν η Ευρωζώνη δεν αποφασίσει να µοιραστεί το κόστος της κρίσης µε ένα
ευρωοµόλογο, εάν δεν µετατρέψει το EFSF σε τράπεζα, εάν η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει κι άλλα για να ολοκληρωθεί, δεν θα
µπορέσει να αντιµετωπίσει την επίθεση των αγορών, την αστάθεια, δεν θα µπορεί να αντιµετωπίσει το πρόβληµα, δεν θα µπορεί να δηµιουργήσει συνθήκες ασφάλειας.
Δείτε σας παρακαλώ ένα παράδειγµα. Η Αγγλία µε τραγικά δηµοσιονοµικά, δεν έχει πρόβληµα µε τα spreads και η Ιταλία που
έχει παρόµοια δηµοσιονοµικά έχει τραγικό πρόβληµα. Δεν αναφέροµαι στην Ελλάδα. Άρα, πού βρίσκεται το πρόβληµα; Στην
αρχιτεκτονική.
Μέχρις ότου όµως να λυθούν όλα αυτά στη χώρα µας, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, εµείς εδώ, όλα τα πολιτικά κόµµατα, πρέπει να κάνουµε προσπάθεια η χώρα µας να σταθεί όρθια. Πρέπει
να κρατήσουµε τη χώρα µας. Μέχρι να επέλθουν οι αλλαγές και
να ολοκληρωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντέξει η χώρα
µας. Δεν έχουµε άλλο δρόµο. Ειλικρινά ως οικονοµολόγος και
σκεπτόµενος πολίτης, άνθρωπος και πολιτικός, φοβάµαι για το
µέλλον της Ευρώπης και της χώρας µας. Εάν οι προσπάθειες
εφεξής δεν είναι συντονισµένες, δεν είναι εθνικής κλίµακας για
τη σωτηρία της χώρας, θεωρώ ότι δεν θα φέρουµε το αποτέλεσµα που αναµένουµε και θα µπούµε σε χειρότερες περιπέτειες
διότι το τσουνάµι της κρίσης έρχεται κατά κύµατα. Μπορεί να
αποφύγαµε τα πρώτα κύµατα µε το µνηµόνιο, το µεσοπρόθεσµο,
αλλά θα έρθουν κι άλλα και θα µας βυθίσουν σαν χώρα και σαν
Ευρωζώνη.
Επειδή ο κύριος Πρωθυπουργός είναι άνθρωπος κύρους, θα
πρέπει να το θέσει στην Ευρωζώνη, µε όλο τον πολιτικό κόσµο,
να το θέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να θέσουν το πρόβληµα οι
λαοί, τα πολιτικά κόµµατα για το πού οδηγείται η Ευρώπη και η
χώρα µας.
Επίσης, θέλω να καταθέσω δυο ερωτήµατα που µας απασχολούν. Εγώ διερωτώµαι αν το πρόγραµµα αυτό θα πετύχει. Το υιοθετήσαµε, το συµφώνησε η τρόικα. Μας διαβεβαιώνει κανένας
ότι θα πετύχει αυτό το πρόγραµµα; Εµµένει η τρόικα και οι πιστωτές µας σε προηγούµενα προγράµµατα τα οποία συζητήθηκαν και µελετήθηκαν σε διαφορετικές συνθήκες, του 2009 και
του 2010. Τώρα οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Η ύφεση στη χώρα
µας είναι πια δραµατική. Κινδυνεύει το ΑΕΠ να βουλιάξει. Αυτά
τα προγράµµατα µπορούν να µας βγάλουν από το αδιέξοδο;
Μπορεί να επαρκέσουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα 130 δισεκατοµµύρια χρηµατοδότηση της χώρας µας; Εγώ φοβάµαι ότι
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δεν θα επαρκέσουν. Το φοβάµαι πάρα πολύ. Δεν πρέπει να απαντηθούν αυτά από την Κυβέρνηση και τους πιστωτές µας και
όσους έχουν ενδιαφέρον για τη χώρα µας και την Ευρωζώνη;
Επίσης, ρωτώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα έχουµε πραγµατικό πλεόνασµα σε συνθήκες ύφεσης; Εγώ το δίληµµα το είχα
όλο τον καιρό, όπως και όλοι οι Βουλευτές. Πηγαίναµε να κοιµηθούµε το βράδυ και λέγαµε ότι αυτά τα µέτρα είναι µονοµερώς
περιοριστικά, θα µας οδηγήσουν σε βαθύτερη ύφεση και έτσι γινόταν την επόµενη µέρα. Εάν όµως δεν τα ψηφίζαµε η χώρα θα
οδηγούνταν σε ανοικτή, ανεξέλεγκτη χρεοκοπία και κανένας δεν
ξέρει τι άλλο θα µπορούσε να συµβεί. Το ερώτηµα υπάρχει, η
αγωνία µας υπάρχει, ανεξάρτητα εάν τώρα είµαστε σε µια Κυβέρνηση και µοιραζόµαστε την αγωνία και το πρόβληµα. Εµείς
ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ δεν θα κρυφτούµε πίσω από τη συγκυβέρνηση ή την Κυβέρνηση ευθύνης. Έχουµε ευθύνη, όπως το αποδείξαµε δυο χρόνια µε πόνο, µε πολιτικό κόστος να στηρίξουµε
και θα το κάνουµε. Και ελπίζω όχι µε υποκρισία όλοι να το κάνουµε, να συνέλθουµε. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω, ότι δεν αντιλαµβανόµαστε τα πράγµατα. Γιατί η καταλλαγή των ηµερών
ήταν χρήσιµη. Είναι πολύ ωραία, είναι πολύ καλή. Εµένα µε απάλλαξε από το βάρος ή τη µεγάλη ευθύνη που ήταν αποκλειστική
των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Εδώ όµως πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι µπήκαν σε µια Κυβέρνηση η οποία πλέει σε ένα
πέλαγος το οποίο είναι πέλαγος µε µεγάλες φουρτούνες. Και
εδώ πρέπει να σταθούµε όρθιοι όλοι, έξω από τις ιδεολογικές
γραµµές.
Γιατί, δεν έχουµε αγωνία εµείς ότι σαν ΠΑΣΟΚ δεν υλοποιήσαµε το πρόγραµµά µας και έχουµε απορρίψει την ιδεολογική
ταυτότητα, τον εαυτό µας και το χαρακτήρα; Οι ανάγκες µας
έκαναν να στηρίξουµε την Κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, οι εθνικές
ανάγκες, οι ανάγκες για διάσωση της χώρας.
Βέβαια, µέσα από αυτήν τη συζήτηση απευθύνοµαι και στους
κύριους Υπουργούς. Πρέπει να δούµε και την κοινωνία και το
λαό. Δεν µπορεί όλα να είναι πρόγραµµα γενικό και αόριστο. Κάνουµε λοιπόν µια συζήτηση ότι θα αποκρατικοποιήσουµε την
ΕΥΔΑΠ. Λέω λοιπόν, ότι θα υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα µπορούν να πληρώσουν το νερό. Τι θα κάνουµε; Θα τους κλείσουµε
το νερό ή τη ΔΕΗ; Δεν πρέπει να συζητήσουµε; Τι θα κάνουµε;
Δεν είναι θέµα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας. Είναι
βαθιά κοινωνικό το θέµα. Τις επόµενες ηµέρες, κύριοι Υπουργοί,
θα βάλουµε τριάντα χιλιάδες ανθρώπους σε εφεδρεία. Αυτών
των ανθρώπων θα τους µειωθεί ο µισθός κατά 60%, 40%, 30%
δεν ξέρω και εγώ πόσο. Μα, δεν έχουν δάνεια; Πώς θα πληρώσουν τα δάνεια;
Βέβαια ο κ. Βενιζέλος -και προς τιµήν του- και η προηγούµενη
κυβέρνηση είπε ότι θα ρυθµιστούν. Πώς θα ρυθµιστούν και µε τι;
Με ένα σύµφωνο; Υπάρχει βέβαια ο νόµος της κ. Κατσέλη, που
έχουν καταφύγει και εκεί οι πολίτες. Πρέπει να το κάνουν και δεν
το κάνουν µέχρι τώρα. Αλλά πρέπει να συζητήσουµε, αγαπητές
φίλες και φίλοι, αυτά τα σπουδαία ζητήµατα γιατί πέρα από τους
αριθµούς –επαναλαµβάνω- πέρα από τα µεγέθη, πέρα από την
ανάγκη διάσωσης της χώρας, φοβάµαι ότι µπορεί να διασώσουµε τη χώρα αλλά θα έχουν αποβιώσει πάρα πολλοί πολίτες
και αυτό θα είναι το δράµα όλων µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Πριν συνεχίσουµε να ενηµερώσω το Σώµα ότι δεν θα διακόψουµε το µεσηµέρι και ότι η αυριανή συνεδρίαση θα ξεκινήσει
στις 9.30’ και όχι στις 10.00’ όπως αρχικά είχε προγραµµατιστεί.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΛΑΟΣ κ. Ηλίας Πολατίδης.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ερχόµαστε σε πολύ σύντοµο
χρονικό διάστηµα να συζητήσουµε ξανά για την τύχη µιας Κυβέρνησης, τώρα της νέας Κυβέρνησης µε την υποστήριξη τριών
κοµµάτων πλέον, του κ. Παπαδήµου. Το βασικό ερώτηµα είναι
εάν υπήρξε µια βελτίωση, εάν έχουµε µια καλύτερη Κυβέρνηση
από ό,τι ήταν πριν, νοµίζω ότι και οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ
ακόµα οµολογούν ότι έχουµε µια καλύτερη Κυβέρνηση, µε πολλά
ίδια πρόσωπα, µε άλλα πολιτικά χαρακτηριστικά, αλλά µια καλύ-
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τερη Κυβέρνηση. Ουδείς δεν µπορεί να µην αναγνωρίσει ότι ο κ.
Παπαδήµος στις θέσεις που ανέλαβε είχε τουλάχιστον την αποδοχή αυτού που λέµε εσωτερικό αλλά και διεθνές πολιτικό και
οικονοµικό κατεστηµένο. Άρα, είναι ένας άνθρωπος, που αν µη
τι άλλο, από τις θέσεις στις οποίες έχει θητεύσει έχει πολύ καλύτερη γνώση του συστήµατος από µέσα από ό,τι είχαν οι δυο
προκάτοχοί του, που ήταν και ανεπάγγελτοι άλλωστε.
Το ζητούµενο είναι ο κ. Παπαδήµος αυτές τις γνώσεις που έχει
εκ των πραγµάτων να έχει τουλάχιστον τη δυνατότητα να τις χρησιµοποιήσει επ’ ωφελεία της πατρίδας. Αυτό νοµίζω ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατο να το κάνει σε αυτό το σύντοµο χρονικό
διάστηµα. Επειδή όµως ουσιαστική συζήτηση ουδέποτε έγινε για
το ποια πρέπει να είναι η ουσιαστική οικονοµική πολιτική στην
Ελλάδα, υιοθετήθηκε και ανέφερε µάλιστα πάρα πολλές φορές
ο κύριος Πρωθυπουργός στην ανάγνωση των προγραµµατικών
δηλώσεων, στην ανάγκη παραµονής της χώρας στο ευρώ. Είναι
βέβαιο ότι δεν θα συµφωνήσουν πάρα πολλοί από τους συµπολίτες µας. Δεν θα συµφωνούσαν τότε που µπήκε η Ελλάδα στο
ευρώ εάν γνώριζαν τι θα συνέβαινε σήµερα. Δεν το γνώριζαν, το
πίστεψαν. Τώρα είµαστε σε µια δύσκολη κατάσταση. Είµαστε εγκλωβισµένοι σε αυτό το κοινό ευρωπαϊκό νόµισµα. Το ζητούµενο
όµως είναι -και αυτό το λέω γιατί πάρα πολλές φορές ακούστηκεη συµµετοχή µας στην Ευρωζώνη το ευρώ και όλα αυτά. Το ζητούµενο σε µια πραγµατική παραγωγική οικονοµία δεν είναι το
νόµισµα. Το νόµισµα ίσως δίνει ορισµένα πλεονεκτήµατα και ορισµένα µειονεκτήµατα. Μια ουσιαστική παραγωγική οικονοµία,
είτε ευρώ έχει, είτε δραχµή έχει, είτε χρυσό έχει, θα δουλεύει.
Και µια προβληµατική οικονοµία οποιοδήποτε από αυτά τα νοµίσµατα και αν έχει, θα δηµιουργεί προβλήµατα.
Υιοθέτησε η Ελλάδα ένα σκληρό νόµισµα, το ευρώ, και το αποτέλεσµα το οποίο έχουµε είναι σήµερα αντί να µιλάµε για σύγκλιση, να συζητάµε για τον αποπληθωρισµό: δηλαδή, τη
συνδυασµένη µείωση µισθών και τιµών. Είµαι βέβαιος ότι στο
θέµα των µισθών θα επιτευχθεί, στο θέµα των τιµών είναι ζητούµενο και µάλλον, κατά τη γνώµη µου, δεν θα επιτευχθεί.
Πώς να έχουµε µία σωστά λειτουργούσα εθνική, παραγωγική
οικονοµία, όταν µία αλλοδαπή αλυσίδα σούπερ µάρκετ, η οποία
έρχεται εδώ πέρα για να κερδοσκοπήσει, αντιµετωπίζεται φορολογικά µε τον ίδιο τρόπο που αντιµετωπίζεται µία ελληνική επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας ή λιγότερο υψηλής τεχνολογίας,
που αγωνίζεται στο παγκόσµιο οικονοµικό γίγνεσθαι χωρίς να
έχει, όµως, το τραπεζικό σύστηµα και τα κράτη από πίσω που
υποστηρίζουν τους ανταγωνιστές της; Ερχόµαστε εδώ και περιµένουµε να λειτουργήσουν µε τους ίδιους όρους.
Αντιµετωπίζονται τα πάντα λογιστικά. Δεν είναι λογιστικό το
πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας. Δεν είναι τραπεζικό το πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας, είναι παραγωγικό. Έχουµε τεράστιο παραγωγικό έλλειµµα και καταστρέφουµε οτιδήποτε
συνειδητά, όπως στην ουσία την εποχή του δυσώνυµου αυτού
εκσυγχρονισµού, την εποχή του κ. Σηµίτη, είχαµε τη συστηµατική
καταστροφή παραγωγικών τοµέων, των όποιων ελαχίστων παραγωγικών τοµέων που υπήρχαν τότε και σήµερα δεν υπάρχουν και
χρειάζεται για τα ίδια πράγµατα να κάνουµε εισαγωγές και να
βρίσκουµε δανεικά. Από πού άραγε θα βρούµε αυτά τα δανεικά;
Αναφέρθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός στο ότι πρέπει να µπορούν οι νέοι να ζήσουν στον τόπο τους και αυτό πραγµατικά θα
έπρεπε να είναι η σηµαία της Κυβερνήσεως και η πρώτη προτεραιότητά της. Αρκεί όµως, µόνον η υιοθέτηση νεοφιλελευθέρων
δογµάτων για να έχουµε αυτοµάτως αυτή την ανάπτυξη η οποία
θα κρατήσει τους νέους στην πατρίδα τους; Εάν οι µισθοί µέσω
του διαρκούς αποπληθωρισµού φτάσουν στα 200 ευρώ και στα
150 ευρώ ή σε όποια άλλη τιµή καταλήξουν, ενώ οι αντίστοιχοι
µισθοί θα είναι δεκαπλάσιοι σε άλλες χώρες, αρκεί αυτό για να
µείνουν οι Έλληνες στη χώρα τους;
Το πρόβληµα είναι ότι εδώ χρειάζεται µία τεράστια εθνική προσπάθεια, η οποία θα πρέπει να είναι κάτι αντίστοιχο, τηρουµένων
των αναλογιών, µε το 1821. Εκεί όλο το Έθνος στη µεγάλη του
πλειοψηφία και οι φτωχοί και πολλοί πλούσιοι εκείνης της εποχής, όπως ο Εµµανουήλ Παππάς που έλκει την καταγωγή από το
Νοµό Σερρών που κατάγοµαι και εγώ, έδωσαν την περιουσία
του, έδωσαν τη ζωή του, έδωσαν τα παιδιά του στον αγώνα, ενώ
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οι σηµερινοί πλούσιοι βλέπουµε ότι αν βρουν 0,1% παραπάνω
επιτόκιο οπουδήποτε στον κόσµο θα τρέξουν εκεί. Δεν γίνεται να
θυµόµαστε το έθνος µόνο αλά καρτ σε συγκεκριµένες περιπτώσεις.
Κλείνοντας, θέλω να πω επειδή τα εθνικά θέµατα δεν είναι η
προτεραιότητα αυτής της Κυβερνήσεως και επειδή ο Πρωθυπουργός είναι µη πολιτικό πρόσωπο, µπορεί ορισµένοι και ιδίως
στα δύο κόµµατα, εκτός από εµάς, που στηρίζουν την Κυβέρνηση να µπουν στον πειρασµό να τον βάλουν να υπογράψει
πράγµατα, τα οποία θέλουν να τα βρουν µετά ως δεδοµένα.
Δηλώνω ξεκάθαρα –και το λέω στον κύριο Πρωθυπουργό να
το ακούσει- να µην διανοηθεί να διαπράξει διά της υπογραφής
του οποιαδήποτε προδοσία, διότι πολιτικό κόστος µπορεί να µην
υπάρχει, υπάρχει, όµως, και το Γουδή.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής είκοσι εννέα µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το Γενικό Λύκειο Βάρδας Ηλείας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Παναγιώτης
Αντωνακόπουλος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι όλοι συµφωνούµε ότι
αυτή η Κυβέρνηση ήταν µια ώριµη επιλογή Κυβέρνησης εθνικής
ανάγκης και δεν ήταν µια κυβέρνηση που προέκυψε εξ ανάγκης
σε µια συγκεκριµένη διαδικασία του πολιτικού συστήµατος.
Βεβαίως, αυτή η Κυβέρνηση έχει ισχυρότερη διαπραγµατευτική ισχύ από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, αφού πίσω είναι ουσιαστικά διακόσιοι πενήντα Βουλευτές. Έτσι το αντιλαµβάνεται
ο Έλληνας πολίτης και στις µετρήσεις θεωρεί θετική την εξέλιξη.
Θεωρεί ότι αυτή η Κυβέρνηση τη δύναµη που έχει, θα τη χρησιµοποιήσει προς τα έξω στις διαπραγµατεύσεις και όχι προς τα
µέσα, για να καταστείλει τις όποιες αντιδράσεις.
Όµως, επειδή οµιλούµε συνεχώς για την κρίση χωρίς να λέµε
ποια είναι αυτή η κρίση, όπως µιλούµε για τις αγορές χωρίς να
λέµε ποιες είναι οι αγορές, θέλω να πω ότι για να αντιµετωπιστεί
σωστά µια κρίση πρέπει να βρεις τα αίτιά της. Γενικώς για τα
αίτιά της δεν γίνεται η αναφορά που χρειάζεται και που πρέπει
σε αυτές τις περιπτώσεις. Ξεχνούµε συστηµατικά ότι το γενετικό
υπόβαθρο αυτού του µοντέλου που ζούµε είναι ο οικονοµικός νεοφιλελευθερισµός και όχι βεβαίως ο πολιτικός νεοφιλελευθερισµός, γιατί κάποιοι σκόπιµα κάνουν τη σύγχυση.
Ο νεοφιλελευθερισµός, λοιπόν, αυτός ο οποίος προέρχεται
από τη σχολή του Φρίντµαν στο Σικάγο και πέρασε στην Ευρώπη
µε τη Θάτσερ στις µέρες µας γνωρίζει µεγάλες δόξες. Τι λέει
αυτό το µοντέλο; Ότι οι αγορές είναι πάνω από τη δηµοκρατία,
πράγµα που εδώ και χρόνια λέει ο Γιώργος Παπανδρέου και προφανώς αυτό ενοχλούσε το διευθυντήριο των τραπεζών και των
Βρυξελλών και γι’ αυτό, εν πάση περιπτώσει, έδειξαν ότι ενοχλήθηκαν σφόδρα όταν είπε ότι ο λαός πρέπει να αποφασίσει. Αυτή
είναι η ουσία.
Έτσι, λοιπόν, σήµερα, µέσα από αυτό το µοντέλο του οποίου
ορόσηµο στη νοσηρή του πορεία ήταν το 1999, όταν ο Κλίντον
πέρασε το νόµο που έδινε το δικαίωµα στις τράπεζες να δηµιουργούν χρηµατοοικονοµικά προϊόντα από τις καταθέσεις των
πολιτών και όχι απλά να δανείζουν οι τράπεζες, αλλά να δηµιουργούν την άυλη οικονοµία, φτάσαµε σήµερα στο εξής δραµατικό: το παγκόσµιο παραγόµενο προϊόν να είναι 70 τρισεκατοµµύρια δολάρια και το λογιστικό χρήµα, η άυλη οικονοµία να
είναι 600 τρισεκατοµµύρια δολάρια. Αυτά είναι τα χρέη των
χωρών. Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, όταν παράγουν όλοι µαζί 70
τρισεκατοµµύρια δολάρια να καλύψουν τα χρέη των 600 τρισεκατοµµυρίων δολαρίων.
Άρα, έχουµε να κάνουµε µε µία κρίση η οποία συνεχώς αναδί-
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δει από το γενετικό της υπόβαθρο µηνύµατα στο κοινωνικό εποικοδόµηµα και δηµιουργεί νοσηρές καταστάσεις και ερχόµαστε
εµείς εδώ, µια περιφερειακή, µικρή χώρα σε αυτό το σύστηµα,
να αντισταθούµε σε αυτό το τσουνάµι. Νοµίζω ότι τα πράγµατα
πρέπει να µπουν σε αυτή τους τη διάσταση.
Βεβαίως, είναι ζήτηµα πολιτικών συσχετισµών. Αυτή την ώρα
η Ευρωπαϊκή Ένωση εµφορείται από τα συντηρητικά κόµµατα,
τα οποία οµνύουν στο µοντέλο αυτό. Άρα, είναι και πολιτικό
θέµα. Για να πάµε σε αλλαγές πρέπει να κάνουµε και πολιτικές
αλλαγές και η δουλειά των πολιτικών είναι να αλλάζουν τα πράγµατα και να παίρνουν βεβαίως τεχνοκράτες συµβούλους, οι
οποίοι θα τα εξειδικεύουν. Δυστυχώς, οι πολιτικοί τα τελευταία
χρόνια υπέκυψαν στα συµφέροντα των τραπεζών και έχασαν την
αντιπαράθεση των ιδεών, των απόψεων και των προτάσεων, γιατί
πολιτική αυτό είναι. Είναι η µάχη των ιδεών, των απόψεων και των
προτάσεων, όχι της εξειδικευµένης λογιστικής. Αυτό το κάνει ο
τεχνοκράτης.
Δυστυχώς, λοιπόν, ήλθαν τα πράγµατα ανάποδα και από εκεί
που η πολιτική διαµόρφωνε οικονοµία υπέρ της κοινωνίας, σήµερα έχουµε φθάσει η οικονοµία να επιβάλει στους πολιτικούς
τέτοια µοντέλα που πρέπει να προσαρµοστεί η κοινωνία, ώστε
να εξυπηρετηθεί η λαιµαργία των κερδών, όπως λέει ο µεγάλος
οικονοµολόγος Κρούγκµαν. Μάλιστα, ο ίδιος έχει πει ότι ο πιο
βάρβαρος καπιταλισµός αυτήν την ώρα είναι στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Είµαστε, λοιπόν, µέσα σε αυτό το σύστηµα, το οποίο δεν µπορούµε να ανατρέψουµε διά µιας και το οποίο µόνο µέσα από αλλαγή πολιτικών συσχετισµών µπορεί να πάει σε καλύτερο δρόµο.
Έτσι για να ξέρουµε πού βρισκόµαστε και τι επιθυµούµε για να
αλλάξουµε.
Όµως, έρχοµαι στην Κυβέρνηση, την οποία πολλοί λένε µεταβατική και δίνουν διάφορους χαρακτηρισµούς. Εγώ, νοµίζω, ότι
είναι µια Κυβέρνηση που πρέπει να ανταποκριθεί στις πρωτόγνωρες ανάγκες που έχει ανάγκη ο τόπος γιατί δεν είναι όλες οι πολιτικές περίοδοι το ίδιο. Ζούµε σε µία εκ σεσηµασµένης
επικινδυνότητας περίοδο και νοµίζω ότι έχει τη δυνατότητα και
για νοµοθετικές πρωτοβουλίες, διότι η κοινωνική ζωή συνεχίζεται
και δηµιουργούνται ανάγκες.
Μια τέτοια πρωτοβουλία, που πρέπει να πάρει αυτή η Κυβέρνηση νοµίζω ότι είναι σε σχέση µε τον εκλογικό νόµο. Νοµίζω ότι
έχει έλθει η ώρα, εφόσον τελείωσαν τα σχήµατα της αυτοδυναµίας, να µιλήσουµε για την απλή αναλογική, για δύο λόγους: Ο
πρώτος λόγος είναι ότι θα είναι πιο δίκαιη πια η αντιπροσώπευση
σε νέα κυβερνητικά σχήµατα, να υπάρχει η δίκαιη αντιπροσώπευση ψηφοφόρων και Βουλευτών. Και βεβαίως εγώ ως Βουλευτής του σοσιαλιστικού κόµµατος, οραµατίζοµαι την ανασύνθεση
της κεντροαριστεράς.
Όπως και αν αυτό φαίνεται αυτήν την ώρα που υπάρχει χειµωνιά νεοσυντηρισµού στην Ευρώπη, νοµίζω ότι η όποια αχτίδα
άνοιξης σε αυτήν την τροµερά δύσκολη συγκυρία για τα λαϊκά
στρώµατα είναι η προοπτική της σοσιαλδηµοκρατίας και του σοσιαλισµού στην Ευρώπη.
Επίσης, επειδή ακούγονται διάφοροι ψίθυροι ότι στην αλλαγή
του εκλογικού νόµου θα πάµε για λίστα, νοµίζω αυτό να µείνει
στο επίπεδο των ψιθύρων, διότι οµολογεί το πολιτικό σύστηµα
την ενοχή του και σκέφτεται ίσως πώς θα διασώσει πρόσωπα.
Αυτήν την ώρα ο αγώνας είναι να διασώσουµε την χώρα και όχι
να κοιτάξουµε να διασώσουµε πρόσωπα.
Συνεχίζοντας θέλω να πω ότι αυτή η Κυβέρνηση µπορεί να
κάνει κάτι που δυστυχώς δεν έκανε ούτε η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ ούτε της Νέας Δηµοκρατίας. Είµαι Βουλευτής του
Νοµού Ηλείας και εκεί είναι εκτεθειµένο το πολιτικό σύστηµα για
το σχέδιο ανασυγκρότησης. Θα πρέπει άµεσα να επιστραφούν
τα 100.000.000 ευρώ που είναι δωρεές Ηλείων για την αποκατάσταση της πυρόπληκτης Ηλείας. Να επιστραφούν εκεί που πρέπει, να µπει κωδικός στο νέο προϋπολογισµό και βεβαίως να
εξαιρεθούν οι πυρόπληκτοι από τις έκτακτες εισφορές. Είναι άνθρωποι που ακόµα δεν έχουν πάρει αποζηµίωση. Δεν υπάρχει
ανασύσταση του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου.
Κλείνοντας θέλω να πω ότι έστω και σε αυτό το σύστηµα µόνο
µέσω ανάπτυξης θα µπορέσουµε να καλύψουµε τα τροµερά ελ-
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λείµµατα που έχουµε. Αν αύριο το πρωί δεν πάµε σε κλαδικές
πολιτικές για την ανάπτυξη σε προϊόντα και υπηρεσίες, δεν θα
µπορέσουµε να κάνουµε τίποτα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει µια ανακοίνωση από τον Πρόεδρο του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη. Μας ενηµερώνει ότι ορίζεται ως Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού ο Βουλευτής κ.
Ηλίας Πολατίδης και ως Αναπληρωτές εκπρόσωποί του οι Βουλευτές κύριοι Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος και Άγγελος Κολοκοτρώνης.
Το λόγο έχει ο κ. Ανδρέας Μακρυπίδης Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις
δύσκολες και ιστορικές στιγµές που περνάει η χώρα µας απαιτούνται ιστορικές αποφάσεις και επιβάλλεται όλοι µας, πολιτικοί
και πολίτες, να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα βάζοντας πάνω
από το προσωπικό και πολιτικό µας συµφέρον, το εθνικό µας
συµφέρον, το συµφέρον του λαού και της χώρας. Το πολιτικό
σύστηµα τις τελευταίες δεκαετίες διαχειριζόταν την ευµάρεια,
κυρίως, µε δανεικά και οι όποιοι θετικοί ρυθµοί ανάπτυξης οφείλονταν σε συγκυριακά φαινόµενα αλλά και σε µεγάλο βαθµό
στην κατανάλωση και υπερκατανάλωση. Και δυστυχώς µπροστά
σε αυτήν την πρωτόγνωρη δηµοσιονοµική και οικονοµική κρίση
το πολιτικό σύστηµα φάνηκε ανέτοιµο και αναποτελεσµατικό.
Μάλιστα το οξύµωρο ποιο είναι; Ότι αρκετοί από αυτούς που
είχαν κύρια και αποκλειστική την ευθύνη για εδώ που φτάσαµε,
παρουσιάζονται σήµερα σαν αυτόκλητοι σωτήρες είτε είναι σήµερα εκτός της ενεργούς πολιτικής δράσης είτε εντός για να σώσουν τη χώρα από την κρίση στην οποία είχαν κύρια συµµετοχή
και ευθύνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκτιµώ ότι σήµερα κάναµε µια
υπέρβαση. Υπερβήκαµε τα κοµµατικά µας χαρακώµατα σχεδόν
στο σύνολό του το πολιτικό σύστηµα και έτσι επιτεύχθηκε αυτός
ο σχηµατισµός της Κυβέρνησης ευρύτερης συνεργασίας και
εθνικής συνευθύνης. Γιατί προκειµένου να αντιµετωπίσουµε την
ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας µας την οποία πρέπει να εξασφαλίσουµε, πρέπει συγχρόνως να εξασφαλίσουµε και την έκτη
δόση για ευνόητους λόγους αλλά και την έγκριση και την αποδοχή της απόφασης της 26ης Οκτωβρίου για τη νέα δανειακή
σύµβαση και το νέο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα. Αυτό όµως πρέπει να γίνει για να µπορέσουµε να αξιοποιήσουµε την µεγάλη ευκαιρία που έχουµε µπροστά µας, που είναι η µείωση κατά 100
και πλέον δισεκατοµµύρια ευρώ του δηµοσίου χρέους µέσα από
το PSI καθιστώντας το δηµόσιο χρέος βιώσιµο και διαχειρίσιµο,
ώστε να το αντιµετωπίσουµε στο µέλλον γρηγορότερα, ευκολότερα και καλύτερα.
Για την επιτυχή όµως έκβαση αυτού του εγχειρήµατος απαιτείται κατά τη γνώµη µου και η θετική στάση και των παραγωγικών τάξεων και των κοινωνικών φορέων και των µαζικών
κινηµάτων στην κατεύθυνση όµως που πρέπει η Κυβέρνηση να
κινηθεί, στην κατεύθυνση της κοινωνικής συνοχής. Πρέπει να
βρούµε το αντίβαρο της κοινωνικής πολιτικής για χαµηλόµισθους
και χαµηλοσυνταξιούχους. Πρέπει να ικανοποιήσουµε το αίσθηµα της κοινωνικής δικαιοσύνης µε αποτελεσµατικές πολιτικές
στην αύξηση των εσόδων, όχι όµως µε νέους φόρους και µε αύξηση των φορολογικών συντελεστών αλλά µέσα από την περιστολή της φοροδιαφυγής, µέσα από τη φορολόγηση επιτέλους
των καταθέσεων στο εξωτερικό, µέσα από την ταχύτερη είσπραξη των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων που ξέρουµε ποιοι
οφείλουν, µέσα από διαδικασία ενεργοποίησης της διαδικασίας
γρήγορης υλοποίησης των υποθέσεων που εκκρεµούν στα φορολογικά δικαστήρια. Μιλάµε για 30 και πλέον δισεκατοµµύρια,
εκατόν πενήντα χιλιάδες υποθέσεις που αυτές αφορούν µεγάλες
επιχειρήσεις. Άρα, θα πρέπει σε αυτήν την κατεύθυνση να ανατρέξουµε και θέλω να πιστεύω ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών, που έχει δώσει δείγµατα γραφής σε αυτήν
την κατεύθυνση, θα πρέπει να επιταχύνει τα βήµατά της και να
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είναι πιο αποτελεσµατική στην υλοποίηση αυτών των κατευθύνσεων.
Εκτιµώ όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι οι προσπάθειες αυτής της Κυβέρνησης θα µείνουν ηµιτελείς και δεν θα
έχουν τα απαιτούµενα αποτελέσµατα αν δεν συνοδευτούν άµεσα
µε πολιτικές και προοπτικές σε αναπτυξιακή κατεύθυνση. Οφείλουµε εδώ να κάνουµε την αυτοκριτική µας και να πούµε ότι
υπήρξε µεγάλη καθυστέρηση, αδικαιολόγητη θα έλεγα, όσον
αφορά την αναπτυξιακή προσπάθεια και την απορρόφηση του
ΕΣΠΑ. Χρειαζόµαστε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο για να παράξουµε νέες πηγές πλούτου. Πρέπει επιτέλους να δηµιουργηθεί
ένα κίνηµα ανάπτυξης, παραγωγής, επιχειρηµατικότητας και ανταγωνιστικότητας µε τη δηµιουργία ενός νέου ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε να διαχειριστούµε
µια πρωτόγνωρη οικονοµική κρίση ως πατριωτική διέξοδο για την
εθνική µας επιβίωση προς όφελος του λαού και της χώρας αλλά
και για τη διαφύλαξη της εθνικής µας ισχύος. Γιατί η αποτυχία
αυτού του εγχειρήµατος θα οδηγήσει σε οικονοµικό, κοινωνικό
και πολιτικό χάος. Και γιατί η διαχείριση των εσωτερικών θεµάτων φθείρει. Η διαχείριση των εξωτερικών θεµάτων καταστρέφει
και αυτό είναι ένα γεγονός που δεν πρέπει να είµαστε διατεθειµένοι να το επιτρέψουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρέπει να έχουµε ψευδαισθήσεις. Μη δηµιουργούµε υπεραισιόδοξες και υπερφίαλες
προσδοκίες. Δεν νοµίζω ότι η Κυβέρνηση αυτή υπόσχεται να µας
πάει στην γη της επαγγελίας αλλά πιστεύω ότι σήµερα γυρίζουµε
σελίδα σε ό,τι µας πλήγωσε και µας ταλαιπώρησε, σε ό,τι κράτησε δέσµια και σε οµηρία την οικονοµία και την κοινωνία. Πρέπει
να επιταχύνουµε τα βήµατά µας και να καλύψουµε χαµένο έδαφος, να µην θυσιάσουµε το αύριο των παιδιών µας για το σήµερα
το δικό µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ανδρέα Μακρυπίδη, Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει η κ. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, Βουλευτής Β’
Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κύριοι της Συµπολίτευσης, επικαλείστε ότι είστε Κυβέρνηση σωτηρίας σε όλους τους
πιθανούς τόνους. Αν είστε γιατί δεν απευθύνεστε στον ελληνικό
λαό για τη σωτηρία του οποίου επικαλείστε τη σύσταση αυτής
της συγκεκριµένης Συµπολίτευσης; Αν κόπτεστε για τη σωτηρία
του ελληνικού λαού, γιατί δεν βγαίνετε έξω να µιλήσετε µε τον
ελληνικό λαό και κλείνεστε πίσω από τους τοίχους και σχεδιάζετε
κεκλεισµένων των θυρών την εθνική σωτηρία; Γιατί δεν εκτίθεστε
στην ετυµηγορία του ελληνικού λαού;
Αυτό ξέρετε τι σηµαίνει; Αυτό σηµαίνει εκλογές. Γιατί; Γιατί η
κυβέρνησή σας συστάθηκε ακριβώς για να επιβάλλει στον ελληνικό λαό τη νεοφιλελεύθερη µνηµονιακή πολιτική που ο ίδιος έχει
δείξει ξεκάθαρα ότι απορρίπτει, µέσα από συλλογικές και ατοµικές αντιδράσεις όλο το προηγούµενο διάστηµα.
Κυρία και κύριοι Βουλευτές, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δηµοκρατία και
το ΛΑΟΣ αντιλαµβάνονται τη δηµοκρατία ως ένα σύνολο νοµοτεχνικών διατάξεων. Πιστεύετε, κύριοι της Συµπολίτευσης, ότι αν
οι ενέργειές σας µπορούν να θεωρηθούν νόµιµες, πρέπει να τις
επιβάλετε και ως αποδεκτές; Δεν διστάζετε να προχωρήσετε στη
σύσταση µιας κυβέρνησης χωρίς λαϊκή εντολή και ακόµη περισσότερο, απαιτείτε να µονοπωλήσετε τη Βουλή και ως κυβέρνηση
και ως αντιπολίτευση.
Συγκυβερνάτε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΛΑΟΣ.
Δεσµευτήκατε να εφαρµόσετε τη µνηµονιακή πολιτική που τόσο
καιρό δήθεν καταγγέλλατε και τολµάτε να καταγγέλλετε την Αριστερά για λαϊκισµό. Από τη µια σπεύδετε να εγγυηθείτε τα συµφέροντα των δανειστών της χώρας και από την άλλη θέλετε να
το «παίζετε» αντιπολίτευση για να µην υποστείτε το πολιτικό κόστος των επιλογών σας και τολµάτε να µιλάτε για λαϊκισµό της
Αριστεράς!
Βεβαίως λείπει ο κ. Ροντούλης, ο οποίος υφυπουργοποιήθηκε
και ο οποίος ήταν λάβρος απέναντι στο λαϊκισµό στον οποίο κατά τη γνώµη του- επιδίδεται η Αριστερά. Είναι λαϊκισµός να
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υπερασπίζεται η Αριστερά τα συµφέροντα των εργαζοµένων και
των µικροµεσαίων και δεν είναι λαϊκισµός το να έχει κάνει ήδη
τις βόλτες του στη Θεσσαλία, στην περιφέρεια και να λέει στους
κτηνοτρόφους ότι ναι, µεν έχουν δίκιο όταν λένε ότι η υποχρέωση τήρησης βιβλίων εσόδων-εξόδων θα πετάξει έξω από το
επάγγελµα αγρότες και κτηνοτρόφους, αλλά -αν και θα είναι
Υφυπουργός αυτής της Κυβέρνησης, της τροϊκανής κυβέρνησης- δεν έχει καµµία ευθύνη γι’ αυτό;
Δεν είναι λαϊκισµός και επικίνδυνη ανευθυνότητα του ίδιου να
τάζει στους Έλληνες κτηνοτρόφους ότι θα εξετάσει το ενδεχόµενο να επιτραπεί στα κοπάδια να µπαίνουν στις ζώνες των εθνικών δρυµών δήθεν προς όφελός τους;
Αν θέλετε το όφελος των Ελλήνων κτηνοτρόφων, γιατί δεν παραχωρείτε αδιάθετες εκτάσεις που δεν είναι προστατευόµενες
περιοχές ύψιστης σηµασίας; Μιλάω γι’ αυτές που ανήκουν και
στο ΥΠΑΤ και στην Κτηµατική Εταιρεία του Δηµοσίου, τις οποίες
η Κυβέρνηση –στην οποία συµµετέχουν τα τρία κόµµατα της
Βουλής- έχει συµφωνήσει να τις εκχωρήσει στους µεγάλους
επενδυτές εντάσσοντάς τες στο σχέδιο επενδύσεων εθνικής σηµασίας. Αυτό έχει συµφωνηθεί -και το γνωρίζουµε- από τις µνηµονιακές δεσµεύσεις της χώρας.
Δεν είναι λαϊκιστές και επικίνδυνοι αυτοί που χρησιµοποιούν
τους Έλληνες κτηνοτρόφους ώστε να καθαρίσουν τα κοπάδια,
κοµµάτια των εθνικών δρυµών που πολύ πιθανόν µετά θα ενταχθούν και αυτά στο σχέδιο επενδύσεων και θα εκχωρηθούν στους
ιδιώτες επενδυτές;
Κύριοι της Συµπολίτευσης, όσο και αν ευτελίσετε το Σύνταγµα
της χώρας, η πολιτική ουσία δεν αλλάζει. Οι µάσκες έπεσαν και
αποκαλύφθηκε ότι η µόνη πραγµατική αντιπολίτευση που έχει
µείνει στη Βουλή είναι η Αριστερά. Είµαστε δυο κόµµατα της Αριστεράς και από την άλλη µεριά είστε ένα µνηµονιακό blog. Και
βέβαια µε όλα αυτά τα τερτίπια και της Νέας Δηµοκρατίας, η
Βουλή δεν αποδέχεται ότι Αξιωµατική Αντιπολίτευση είναι το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Οι προγραµµατικές δηλώσεις της νέας Κυβέρνησης δεν µας
έχουν εκπλήξει. Ο κ. Παπαδήµος είναι πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και όχι επικεφαλής µιας κυβέρνησης εκλεγµένης από τον ελληνικό λαό. Ως τέτοιος προτίθεται
να πρωθυπουργήσει σ’ αυτήν τη χώρα.
Η νέα Κυβέρνηση είναι κυβέρνηση της τρόικας, του ΔΝΤ και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεσµεύεται για τη συνέχιση της προηγούµενης πολιτικής, της πολιτικής του µνηµονίου και των δανειακών συµβάσεων, που ούτε πέρασαν από τη Βουλή ούτε ο
ελληνικός λαός ρωτήθηκε αν τα αποδέχεται, γι’ αυτό ως ΣΥΡΙΖΑ
το καταγγέλλουµε. Δεσµεύεται απέναντι στην τρόικα, τους τραπεζίτες και τους διάφορους επενδυτές και απ’ αυτούς παίρνει
εντολές. Γι’ αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ όχι απλά καταγγέλλει, αλλά και δεν
νοµιµοποιεί τις δικές σας πράξεις.
Ζητάτε ο ελληνικός λαός να κάνει θυσίες και να σας στηρίξει.
Ο ελληνικός λαός δεν νοµιµοποιεί αυτήν την Κυβέρνηση. Επικαλείστε, κύριοι της Συµπολίτευσης, συνεχώς τον ελληνικό λαό,
αλλά στις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησής σας, που
εξήγγειλε ο κ. Παπαδήµος, δεν ακούσαµε τίποτα για τα προβλήµατα του ελληνικού λαού.
Ως προς την ανεργία, για το µόνο που δεσµεύεστε είναι οι
απολύσεις των δηµοσίων υπαλλήλων. Ως προς τους µισθούς και
τις εργασιακές συνθήκες, για το µόνο που δεσµεύεστε είναι ότι
θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτες για τους µελλοντικούς επενδυτές, δηλαδή χειρότερες από σήµερα.
Ως προς τη δηµόσια υγεία, για το µόνο που δεσµεύεστε είναι
η απελευθέρωση του επαγγέλµατος των φαρµακοποιών, για να
ανοίξει προφανώς ο δρόµος για τις φαρµακοβιοµηχανίες και τις
φαρµακαποθήκες. Ως προς την εκπαίδευση, για το µόνο που δεσµεύεστε είναι ότι θα συνεχίσετε την πορεία ιδιωτικοποίησης,
απαξίωσης και µετακύλησης του κόστους στους πολίτες. Ως
προς την ανάπτυξη της οικονοµίας, για το µόνο που δεσµεύεστε
είναι το ξεπούληµα δηµόσιας περιουσίας µε όρους fast track.
Οι προγραµµατικές δηλώσεις που ακούσαµε από τον κ. Παπαδήµο απευθύνονταν στους δανειστές και όχι στον ελληνικό λαό.
Απέναντι σ’ αυτούς δεσµευτήκατε ότι θα εξακολουθήσει ο ελληνικός λαός να πληρώνει ένα υπέρογκο χρέος που δεν δηµιούρ-
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γησε ο ίδιος.
Η Αριστερά έχει προτάσεις. Δεν έχει καµµία σχέση µε τις δικές
σας καταστροφικές προτάσεις. Η Αριστερά µιλάει για παραγωγική ανασύνταξη της χώρας, για πραγµατική ανάπτυξη. Μιλάει
για να ζωντανέψει και η ελληνική ύπαιθρος, αλλά και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Μιλάει για αναδιανοµή του πλούτου.
Εµείς αυτό που λέµε είναι ότι απέναντι στην ενότητα των κοµµάτων του µνηµονίου, της τρόικας, του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ο λαός θα απαντήσει µε τη δική του ενότητα και θα σας
ανατρέψει. Δεν δίνουµε ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση
της τρόικας ούτε στην αντιλαϊκή σας πολιτική.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Αµµανατίδου, Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Καρτάλης, Βουλευτής Μαγνησίας του ΠΑΣΟΚ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πολιτικό σύστηµα, στην
κρίση που περνά, έδειξε αντανακλαστικά ωριµότητας το τελευταίο διάστηµα επιδιώκοντας και δηµιουργώντας µια Κυβέρνηση
συνεργασίας, συνευθύνης, εθνικής ευθύνης, εθνικής ενότητας,
όπως ο καθένας από εµάς θέλει να την ονοµατίσει.
Όλα αυτά γίνονται σ’ ένα πλαίσιο αναφοράς που είναι εκρηκτικό, µε την οικονοµία σε πολύ δύσκολη κατάσταση και την κοινωνία σε πλήρη και συνεχή αναβρασµό. Την ώρα που έδωσε την
εικόνα στην κοινωνία ότι µπορεί να ανταποκριθεί σε στοιχήµατα
–τουλάχιστον κάποιες από τις πολιτικές δυνάµεις αυτού του εθνικού Κοινοβουλίου- την ίδια ώρα ξεκίνησε µια νέα συζήτηση για
το χαρακτήρα της Κυβέρνησης, το χαρακτήρα του Πρωθυπουργού, τον τρόπο µε τον οποίον πρέπει να λειτουργήσει η Κυβέρνηση. Άκουσα σήµερα πολλούς από τους οµιλητές της Νέας
Δηµοκρατίας κυρίως, που τοποθετήθηκαν στο συγκεκριµένο
θέµα.
Θα ήθελα να σας ανοίξω τα χαρτιά µου και να πω γιατί δίνω
ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. Δίνω ψήφο εµπιστοσύνης
στο νέο Πρωθυπουργό, τον κ. Παπαδήµο, ως πραγµατικό Πρωθυπουργό και όχι ως εντολοδόχο Πρωθυπουργό.
Δίνω ψήφο εµπιστοσύνης σε µια Κυβέρνηση που είναι πλήρους και όχι περιορισµένης ευθύνης. Δεν υπάρχουν για το Σύνταγµα της χώρας κυβερνήσεις περιορισµένης ευθύνης. Υπάρχουν εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, αλλά όχι κυβερνήσεις
περιορισµένης ευθύνης. Η Κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να
πάρει τις αποφάσεις και τις ευθύνες που της αντιστοιχούν σε
αυτό το πολύ κρίσιµο διάστηµα, χωρίς πεπερασµένα όρια και
χωρίς ιδιαίτερες αναφορές.
Δίνω ψήφο εµπιστοσύνης σε µια κυβέρνηση που είναι εκείνη
που καθορίζει µαζί µε τον Πρωθυπουργό –ή ο Πρωθυπουργός
µαζί µε την Κυβέρνησή του- τα θέµατα που θα απασχολήσουν το
Εθνικό Κοινοβούλιο για το επόµενο διάστηµα και όχι σε µια κυβέρνηση που τα θέµατα που την απασχολούν καθορίζονται από
τα κόµµατα που συνθέτουν την Κυβέρνηση.
Δίνω ψήφο εµπιστοσύνης σε µια κυβέρνηση που δεν έχει ηµεροµηνία λήξης και ας µην παρεξηγήσει κανένας συνάδελφος
αυτό που αναφέρω. Κανένας δεν έχει σκοπό να υφαρπάξει από
τα άλλα κόµµατα την έγκρισή τους για την ηµεροµηνία διεξαγωγής των εκλογών.
Δεν προβλέπεται, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε κανένα σηµείο του Συντάγµατος της χώρας να προαναγγέλλεις τη
διάλυση της Βουλής των Ελλήνων. Αυτό που προβλέπει το Σύνταγµα της χώρας είναι η τήρηση του εθνικού συµφέροντος µε
κάθε δυνατό τρόπο.
Η Κυβέρνηση έχει µια ενδεικτική χρονική διάρκεια, αλλά αν
υπάρχει µια ηµεροµηνία που όλοι πρέπει να σεβαστούµε, είναι η
ηµεροµηνία διασφάλισης της σωτηρίας της χώρας και αυτή συναρτάται υποχρεωτικά µε δυο βασικά βήµατα, την έκτη δόση και
τη διάθεσή της στην Ελλάδα και την οριστικοποίηση της συµφωνίας στήριξης που εγκρίθηκε στις 26 Οκτωβρίου, µόλις πριν από
λίγες εβδοµάδες.
Αυτό είναι το πλαίσιο αναφοράς που µου επιτρέπει και µου επιβάλλει να δώσω ψήφο εµπιστοσύνης στη σηµερινή Κυβέρνηση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα ήταν αληθές να ισχυριστώ ότι η σύνθεσή της ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες των ηµερών. Είναι µια σύνθεση ανάγκης, κοµµατικού συµβιβασµού που θα επιθυµούσα να µην υπάρχει, όµως
µε τον τρόπο που δηµιουργήθηκε η συγκεκριµένη Κυβέρνηση
είναι ένα σηµείο που εύκολα µπορείς να ξεπεράσεις, ελπίζοντας
ότι την επόµενη φορά αυτοί οι κοµµατικοί συµβιβασµοί δεν θα
είναι µέρος της ιστορίας, αλλά θα είναι περιθώριο των αποφάσεων.
Σήµερα η Κυβέρνηση πρέπει να πάρει πολύ δύσκολες αποφάσεις για την έκτη δόση, να µιλήσει µε αµεσότερο τρόπο µε την
κοινωνία, να προσπαθήσει να αποφύγει την κρίση που έρχεται,
γιατί είχαµε µία πολιτική κρίση που οδήγησε σε οικονοµική κρίση,
η οικονοµική κρίση οδήγησε σε κοινωνική κρίση και οι ανισότητες
που πολλαπλασιάζονται οδηγούν σε κρίση δηµοκρατίας.
Δεν µπορώ παρά να επισηµάνω την αναφορά του κ. Παπαδήµου ότι σ’ αυτήν την κρίση κανένας πολίτης δεν µπορεί να είναι
µόνος του. Αυτή είναι η βασική µας υποχρέωση, πάνω από κάθε
τι άλλο να διασφαλίσουµε ότι οι πολίτες αυτής της χώρας έχουν
την «ασπίδα προστασίας» που δικαιούνται σε µία κρίση που θα
πρέπει µε κάθε δύναµή µας να αποφύγουµε να γίνει κρίση δηµοκρατίας.
Μέσα στην ίδια διαδροµή, τη διαδροµή της έκτης δόσης, της
συµφωνίας στήριξης, της ελάφρυνσης του χρέους µέσα από την
ανταλλαγή των οµολόγων, θα πρέπει αυτή η Κυβέρνηση να δροµολογήσει -µε τη στήριξη του εθνικού Κοινοβουλίου ή τουλάχιστον των δυνάµεων εκείνων που συναρτούν τη σηµερινή
Κυβέρνηση- ένα εθνικό σχέδιο, τα βασικά δοµικά υλικά του εθνικού σχεδίου που θα επιτρέψουν στη χώρα να κινηθεί µε ασφάλεια στην επόµενη δεκαετία, γιατί νοµίζω ότι είναι υποχρεωτικό
να µιλήσουµε µε αλήθεια στους πολίτες ότι αυτό το πρόγραµµα
δεν µπορεί να είναι πρόγραµµα εκλογικού κύκλου. Είναι ένα πρόγραµµα που χρειάζεται δέκα χρόνια για να µας φτάσει σ’ ένα ποσοστό του δηµοσίου χρέους ως προς το ΑΕΠ που θα επιτρέπει
στη χώρα µας να κινείται ανταγωνιστικά και να µην έχει τα προβλήµατα αδυναµιών που έχει σήµερα.
Είναι προφανές, λοιπόν, ότι το σχέδιο αυτό θα πρέπει να ξεπερνά τους εκλογικούς κύκλους αντί να εγκλωβίζεται από τους
εκλογικούς κύκλους. Μέσα σ’ αυτό το σχέδιο θα πρέπει να συµφωνήσουµε σε συγκεκριµένα πράγµατα τα οποία θα τηρήσουν
όσα κόµµατα διαδεχθούν το ένα µετά το άλλο στη διακυβέρνηση
της χώρας. Πρέπει να συµφωνήσουµε ότι δεν µπορούµε να χρηµατοδοτούµε άλλο τα ελλείµµατα της χώρας, να συµφωνήσουµε
ότι το πρότυπο ανάπτυξης της χώρας πρέπει να είναι παραγωγικό κι όχι καταναλωτικό, που σηµαίνει –όπως ανέφερε προηγουµένως ο συνάδελφος κ. Μακρυπίδης- ότι πρέπει να στηρίξουµε
µε κάθε τρόπο την ανάπτυξη που θα λαµβάνει υπ’ όψιν της τα
χωροταξικά χαρακτηριστικά της χώρας και θα έχει βάθος χρόνου
και αντοχές στο χρόνο.
Θα πρέπει να συµφωνήσουµε ότι το κράτος πρέπει να γίνει επιτελικό, ότι πρέπει να συνεχίσει να προσφέρει τα δηµόσια αγαθά
της υγείας, της πρόνοιας, της παιδείας, της κοινωνικής πολιτικής, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό αυτά τα δηµόσια αγαθά να τα
παράγει και το κράτος. Το κράτος πρέπει να είναι επιτελικό, να
καθορίζει τους κανόνες µέσα από τους οποίους διασφαλίζονται
επαρκείς ποσότητες, υψηλές ποιότητες και καλές τιµές για τους
πολίτες.
Είναι προφανές ότι αυτό το νέο σχέδιο πρέπει να έχει φορολογική δικαιοσύνη ώστε να σταµατήσουν επιτέλους τα φορολογικά βάρη να πέφτουν στους συνήθεις υπόπτους, δηλαδή τη
µεσαία και χαµηλή τάξη. Το µεγάλο στοίχηµα αυτού του εθνικού
σχεδίου είναι να αποκαταστήσει η Κυβέρνηση της χώρας την επικοινωνία της µε τη µεσαία τάξη. Αυτή η επικοινωνία έχει χαθεί
σήµερα. Η µεσαία τάξη χάνει διαρκώς τη δύναµή της, αποσαθρώνεται και βαίνει περισσότερο ευάλωτη στα προβλήµατα των
ηµερών.
Είναι προφανές επίσης ότι το νέο αυτό σχέδιο πρέπει να εγγυηθεί τις δαπάνες του µέλλοντος, την παιδεία, την οικογενειακή
πολιτική, την πρόνοια, την έρευνα, γιατί διαφορετικά, αν παραµεληθούν αυτές οι δαπάνες, θα φτάσουµε στο σηµείο να βγούµε
από την κρίση µε τους αριθµούς και χωρίς τους ανθρώπους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επόµενη προγραµµατική πε-
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ρίοδος, όχι αυτή των τριών-τεσσάρων µηνών που έπονται αλλά
το επόµενο διάστηµα των δέκα ετών, είναι ένα κρίσιµο διάστηµα
µέσα από το οποίο πρέπει να µιλήσουµε αποτελεσµατικότερα µε
τους πολίτες που µας παρακολουθούν µε µεγάλη προσοχή και
να καλλιεργήσουµε την ελπίδα µόνο µέσα από την αλήθεια. Δεν
υπάρχει άλλος δρόµος. Είναι προφανές ότι κινούµεθα ολοταχώς
στον αστερισµό των κυβερνήσεων συνεργασίας, γι’ αυτό όλο
αυτό που γίνεται αυτές τις µέρες στη Βουλή και που θα γίνεται
και τους επόµενους µήνες είναι µία πολύ καλή προετοιµασία για
το επόµενο πολιτικό διάστηµα το οποίο συναρτάται και συνδέεται µε την οικονοµική και κοινωνική ανάκαµψη της χώρας.
Περιµένω µε µεγάλο ενδιαφέρον τα προεκλογικά προγράµµατα των κοµµάτων, για να καταλάβουµε όλοι µας αν έχουµε
πραγµατικά καταλάβει προς τα πού κινείται η λογική και αν τελικά, όπως λέει ο αγαπητός συνάδελφος κ. Κωνσταντινόπουλος,
η κοινή λογική τελικά επέστρεψε στην πολιτική.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καρτάλη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δηµήτριος Κουσελάς για έξι λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η νέα Κυβέρνηση της οποίας τις
προγραµµατικές δηλώσεις συζητάµε σήµερα, δεν είναι τίποτε
άλλο παρά η ώριµη απάντηση που αναγκάστηκε να δώσει…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει
Υπουργός µέσα στην Αίθουσα. Πενήντα άτοµα είναι αυτή η Κυβέρνηση. Δεν µπορεί ένας να είναι στην Αίθουσα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Έρχονται µόνο για να µιλήσουν.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να παρέµβετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχετε δίκιο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Την Κυβέρνηση δεν την ενδιαφέρει η εµπιστοσύνη µας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ: Εµείς απευθυνόµαστε στην Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Προφανώς, κύριε
Μακρυπίδη. Θα το φροντίσω.
Κύριε Κουσελά, θέλετε να αρχίσετε ή να περιµένουµε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ: Να περιµένουµε τότε. Αφού διακόψαµε, µηδενίστε το χρόνο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Προφανώς θα µηδενίσω το χρόνο, αλλά…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Εκτός αν θέλει να µιλήσει στον εαυτό
του σαν πρώην Υπουργός.
(Στο σηµείο αυτό εισέρχεται στην Αίθουσα ο Υπουργός Επικρατείας κ. Γεώργιος Σταυρόπουλος)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μπορείτε να ξεκινήσετε, κύριε Κουσελά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Ναι, αλλά ας φροντίσει ο κύριος
Υπουργός να είναι κάποιος δίπλα του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Προφανώς.
Ορίστε, κύριε Κουσελά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ: Ευχαριστώ και πάλι, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η νέα Κυβέρνηση της οποίας τις
προγραµµατικές δηλώσεις συζητάµε σήµερα, είναι η ώριµη
απάντηση που το πολιτικό µας σύστηµα αναγκάστηκε να δώσει
στα αδιέξοδα που προσδιορίζονται από το µέγεθος της κρίσης
την οποία κληρονοµήσαµε από τις κυβερνήσεις Καραµανλή, από
τα λάθη της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ αλλά και από την ανεύθυνη
µέχρι χθες στάση των ηγεσιών της Αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα
της Αξιωµατικής.
Η νέα Κυβέρνηση µε Πρωθυπουργό το Λουκά Παπαδήµο, έναν
άνθρωπο µε κύρος, ευρωπαϊκή και διεθνή αναγνώριση, αποτελεί
µία αλλαγή ιστορικού χαρακτήρα στον πολιτικό πολιτισµό µας.
Οφείλει, να µετουσιώσει σε καθηµερινή πράξη τις αρχές της ενότητας και της συνεννόησης, να εµπνεύσει αισιοδοξία και σιγουριά στους πολίτες, τόσο για την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας
όσο, και για το προσωπικό τους µέλλον. Οφείλει, να γεφυρώσει
το χάσµα µεταξύ της κοινωνίας και της πολιτικής, µετατρέποντας
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την οργή και την αγανάκτηση σε ελπίδα και προοπτική.
Για να γίνει αυτό πρέπει οι πολιτικές δυνάµεις που ήδη έκαναν
την υπέρβασή για την συγκρότησή της να µην υποκύψουν σε µικροκοµµατικούς πειρασµούς και ψηφοθηρικούς τακτικισµούς.
Πρέπει, αντίθετα, να στηρίξουν ουσιαστικά τη νέα Κυβέρνηση
στο έργο της, προτάσσοντας το εθνικό συµφέρον. Μέχρι σήµερα, µόνοι εµείς, η κυβέρνηση και οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ,
αναλάβαµε την τεράστια ευθύνη να κρατήσουµε όρθια τη χώρα.
Να µην την αφήσουµε να πέσει «στα Τάρταρα» µιας άτακτης χρεοκοπίας που θα τη µετέτρεπε σε µία χώρα-παρία της Ευρώπης
και των Βαλκανίων.
Μέσα σ’ ένα εξαιρετικά περιορισµένο χρονικό διάστηµα η νέα
Κυβέρνηση, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, πρέπει να εξασφαλίσει την εκταµίευση της έκτης δόσης ύψους 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ. Να υλοποιήσει οµαλά τη συµφωνία της 26ης Οκτωβρίου
και να συνάψει νέα δανειακή σύµβαση. Να ψηφίσει τον προϋπολογισµό για το 2012. Να διασφαλίσει την ευρωστία των ασφαλιστικών ταµείων αλλά και του τραπεζικού συστήµατος κατά την
εφαρµογή του PSI plus και να προχωρήσει στην αναδιοργάνωση
του δηµόσιου τοµέα. Όλα αυτά βέβαια πρέπει να γίνουν σε µία
περίοδο όπου το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον επιδεινώνεται
συνεχώς µε την κρίση χρέους να πλήττει ήδη τη γειτονική µας
Ιταλία.
Στο σηµείο αυτό θέλω να υπογραµµίσω µε έµφαση ότι υπάρχουν τεράστιες ευθύνες στη σηµερινή ευρωπαϊκή ηγεσία, στο διευθυντήριο Μέρκελ και Σαρκοζί, για τον τρόπο αντιµετώπισης
της κρίσης τόσο στη χώρα µας όσο και στην Ευρωζώνη. Άφησαν
την πυρκαγιά να προχωρήσει και τώρα είναι πολύ δύσκολο να
σβηστεί.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο λαός µας περιµένει οι βαριές
θυσίες του να πιάσουν τόπο. Να µην επικρατήσει η λογική πως
αυτή είναι απλά µία Κυβέρνηση περιορισµένης ευθύνης και προποµπός εκλογών, µία λογική που αυτόµατα θα υπονοµεύσει το
έργο της σε µία κρίσιµη περίοδο για τη χώρα.
Κύριε Σαµαρά, καταλάβετέ το. Αυτή η Κυβέρνηση δεν είναι το
λιγότερο κακό, όπως ισχυριστήκατε στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα σας. Είναι µια µεγάλη εθνική ευκαιρία -ίσως η τελευταίαπου δεν πρέπει να χαθεί. Οι ευθύνες σας θα είναι ιστορικές, εάν
συµβεί κάτι τέτοιο.
Σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µείζον εθνικό πρόταγµα είναι να διασφαλίσουµε τα συµφέροντα του λαού και της
χώρας, να θωρακίσουµε τη βιωσιµότητα του χρέους και την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, που είναι το πραγµατικό διακύβευµα
και η µόνη ασφαλής προοπτική για τους πολίτες.
Παράλληλα, χρειάζονται απαντήσεις σε πολλά καθηµερινά
προβλήµατα του λαού µας. Οι συµπολίτες µας, που έχουν ήδη
πληρώσει βαρύ τίµηµα για τη χώρα, δικαιολογηµένα, διεκδικούν
δικαιοσύνη, ειλικρίνεια και προοπτική από την Κυβέρνηση και το
πολιτικό σύστηµα στο σύνολό του. Δεν αρνήθηκαν τις θυσίες για
να σωθεί η πατρίδα, αρκεί αυτές οι θυσίες να είναι δίκαια κατανεµηµένες και να έχουν αποτέλεσµα. Να µην την πληρώνουν δηλαδή τα συνήθη «υποζύγια» για να µένουν αλώβητα κάθε λογής
συµφέροντα, φοροφυγάδες και µεγαλολαµόγια. Αυτό πρέπει να
είναι αρχή και πυξίδα για τη νέα Κυβέρνηση, για τις δυνάµεις που
τη στηρίζουν, για όλους.
Η εκπληκτικά αυξανόµενη ανεργία, η αναντιστοιχία των εισοδηµάτων, που συρρικνώνονται, µε τις τιµές και το κόστος διαβίωσης θέτουν εκ των πραγµάτων τη νέα Κυβέρνηση µπροστά στο
καθήκον να αντιµετωπίσει χωρίς καθυστέρηση τρέχοντα αλλά
σηµαντικά ζητήµατα: ζητήµατα ανάπτυξης, τόνωσης της απασχόλησης και µείωσης του δυσανάλογου φορολογικού βάρους
που συνθλίβει τους συνεπείς φορολογούµενους.
Αυτά δεν πρέπει να υποτιµηθούν ούτε να µείνουν πίσω. Είναι
κρίσιµες παράµετροι της ανάταξης της οικονοµίας και της βελτίωσης της καθηµερινότητας του πολίτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για το καλό της πατρίδας και
του λαού µας, αυτή η Κυβέρνηση πρέπει να πετύχει. Για να πετύχει όµως δεν χρειάζεται µόνο την ψήφο εµπιστοσύνης, την
οποία καλούµαστε να δώσουµε. Χρειάζεται τη συνεχή, την ειλικρινή, την ουσιαστική στήριξη όλων!
Ευχαριστώ.

1550

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ )
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε το
Βουλευτή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δηµήτριο Κουσελά.
Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Ηρακλείου, κ. Ελευθέριος Αυγενάκης για έξι λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι
µεταβατικές κυβερνήσεις αποτελούν ιστορικά το όχηµα για τη
µετάβαση από µια κατάσταση κρίσης σε µια κατάσταση οµαλότητας.
Σήµερα έχουµε οξύτατη κρίση, οικονοµική και πολιτική, διότι
η οικονοµική κρίση είναι αποτέλεσµα λανθασµένων και ανεπαρκών πολιτικών που δεν µπόρεσαν να θωρακίσουν τη χώρα και να
λάβουν έγκαιρα τις κρίσιµες αποφάσεις.
Η σηµερινή συστηµική κρίση επιτείνεται και βαθαίνει από την
πολιτική ανεπάρκεια ενός πανευρωπαϊκού προβλήµατος, το
οποίο οι Ευρωπαίοι αξιωµατούχοι προσπάθησαν να περιορίσουν
στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία και στην Ιρλανδία. Η ευρωπαϊκή
ηγεσία άφησε να περάσει πολύτιµος χρόνος όχι εξαιτίας της Ελλάδας αλλά εξαιτίας της ανεπαρκούς και αποσπασµατικής αντιµετώπισης του προβλήµατος σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές
επίπεδο. Και η κρίση βέβαια εντάθηκε.
Πλέον η αποκατάσταση της ευρωπαϊκής και διεθνούς οικονοµίας δεν µπορεί να επανέλθει µόνο µε την αποκατάσταση της οικονοµικής κρίσης. Πρόκειται για ένα γενικότερο συστηµικό
πρόβληµα που θέλει γενική λύση κι ως τέτοιο οφείλουµε να το
αντιµετωπίσουµε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα γενικό πρόβληµα
θέλει λύση σε γενικό επίπεδο, γιατί όταν δίνεται µερική λύση σ’
ένα γενικό πρόβληµα, αυτό δεν αποτελεί λύση.
Ας έλθω όµως στα του οίκου µας. Η πραγµατικότητα είναι ότι
η χώρα οδηγήθηκε στο χείλος του γκρεµού λόγω της εσφαλµένης πολιτικής πολλών προηγούµενων ετών, ενώ βρέθηκε πριν
λίγα εικοσιτετράωρα σχεδόν κι εκτός Ευρωζώνης λόγω των
ακραίων σφαλµάτων της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου,
του κ. Παπακωνσταντίνου, του κ. Βενιζέλου και της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης και του κ. Σαµαρά, λόγω της µακράς απραξίας
µετά την απόφαση της 21ης Ιουνίου αλλά και λόγω της ανεύθυνης αφροσύνης του δηµοψηφίσµατος.
Έτσι λοιπόν οδηγηθήκαµε στη σηµερινή, επίσης ακραία κατάσταση, που οδήγησε ευτυχώς στην Κυβέρνηση Παπαδήµου, η
οποία σηµατοδοτεί την υπευθυνότητα στα δύο παλαιά κόµµατα,
έστω και την ύστατη ώρα. Κέρδισε τελικώς, προς υπηρέτηση του
εθνικού συµφέροντος, η φωνή της λογικής επί του δικοµµατισµού.
Όπως ξεκάθαρα είπε ο κ. Παπαδήµος, ο Πρωθυπουργός της
χώρας, κατά την ανάγνωση των προγραµµατικών δηλώσεων, σήµερα διακυβεύεται η παραµονή της χώρας µας εντός της Ζώνης
του ευρώ, βεβαίως κι εντός της Ευρωζώνης και της Ευρώπης, κι
είναι εντελώς αφελής η αντίληψη ότι δεν υπάρχουν τυπικές διαδικασίες αποβολής της χώρας από την Ευρωζώνη, διότι και τυπικές διαδικασίες υπάρχουν, αλλά κυρίως ουσιαστικές
δυνατότητες µε τις οποίες µπορούν σε ελάχιστο χρόνο να µας
αποβάλουν.
Με την ευκαιρία της συγκρότησης της Κυβέρνησης Παπαδήµου είναι ξεκάθαρο ότι δόθηκε ένα τέλος στη δικοµµατική συγκρότηση του πολιτικού συστήµατος, η οποία άλλωστε είναι και η
βασική αιτία που οδήγησε την Ελλάδα στην ακραία οικονοµική
κρίση. Διότι ο δικοµµατισµός ενίσχυσε το πρωθυπουργοκεντρικό
σύστηµα σε δύο µόνο κόµµατα οδηγώντας και τα δύο σε µια αυταρχική άσκηση της πολιτικής και σε µια ανεξέλεγκτη διαχείριση
των δηµοσίων πραγµάτων.
Βεβαίως η επιτυχία του µεγάλου εγχειρήµατος και η αποφυγή
της εθνικής καταστροφής δεν ολοκληρώνεται µε τη συγκρότηση
αυτής της Κυβέρνησης, της Κυβέρνησης εθνικής συνεννόησης,
εάν µάλιστα τα παλαιά κόµµατα την υπονοµεύουν και την ναρκοθετούν, όπως φαίνεται ότι ήδη κάνουν οι κύριοι Παπανδρέου
και Σαµαράς. Τότε θα έχουµε χάσει και την τελευταία ελπίδα για
τη σωτηρία της χώρας µας. Αυτή η υπονόµευση ήδη λαµβάνει
χώρα και γίνεται χωρίς περίσκεψη και αιδώ από τον κ. Σαµαρά
µε την εµπρηστική χθεσινή του οµιλία και µε έναν τόνο ακραίο
αλλά κι επιθετικό. Αλήθεια, µε ποιον είστε θυµωµένος, κύριε Σα-
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µαρά; Σε ποιον απευθύνεστε µ’ αυτόν τον τόνο; Στον ελληνικό
λαό; Μα, ο λαός πρέπει να είναι θυµωµένος µαζί σας. Στην Κοινοβουλευτική σας Οµάδα; Μα, µέχρι στιγµής έχετε διαγράψει έξι
και αναµένονται και άλλοι απ’ ό,τι φαίνεται. Ή µήπως απευθύνεστε στην Κυβέρνηση του κ. Παπαδήµου όπου κι εσείς είστε
µέλος και συγκυβερνάτε;
Υπονόµευση συµβαίνει όµως και από τον κ. Παπανδρέου µε τη
σύγκληση ενός ψευδοϋπουργικού συµβουλίου, µε τη συµµετοχή
των Υπουργών του ΠΑΣΟΚ, προκειµένου να τους πει τι, αλήθεια,
χθες; Δεν µπόρεσα να καταλάβω. Τι παραπάνω έχει να τους πει
ο κ. Παπανδρέου απ’ όσα είπε ο κ. Παπαδήµος στο Υπουργικό
Συµβούλιο λίγη ώρα νωρίτερα; Φαίνεται ότι ο κ. Παπανδρέου δεν
το πιστεύει ακόµα ότι δεν είναι Πρωθυπουργός της χώρας ή ότι
αγωνιά για τη θέση του στο τιµόνι του ΠΑΣΟΚ. Όµως όλα αυτά
ελάχιστα απασχολούν τον κόσµο σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο µεγάλος κίνδυνος και για την
πατρίδα και για το πολιτικό µας σύστηµα και για τη θέση µας
στην Ευρώπη θα είναι αυτή ακριβώς η υπονόµευση, γιατί απ’
αυτήν δεν κινδυνεύει µόνο η Κυβέρνηση Παπαδήµου αλλά και το
µέλλον της χώρας. Και οι υπονοµευτές της πρέπει να έχουν υπ’
όψιν τους ότι κινδυνεύουν και οι ίδιοι, διότι είναι βέβαιο ότι οι συνεπέστεροι και οι πιο πατριώτες Βουλευτές, που µέχρι αυτή την
ώρα ανήκουν στα κόµµατά τους, δεν πρόκειται να τους ακολουθήσουν. Γιατί αυτές τις ώρες η ευθύνη των Βουλευτών είναι και
ατοµική και µπορούµε να προβλέψουµε -και προβλέπουµε- ότι
θα εγκαταλείψουν τους ακραίους και άφρονες πυρήνες των δύο
παλαιών κοµµάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Δηµοκρατική Συµµαχία εδώ
και πολλούς µήνες υπηρέτησε τη φωνή της λογικής και ακολούθησε το δρόµο της ευθύνης ζητώντας το σχηµατισµό κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης µε την ευρύτερη δυνατή αποδοχή. Είχαµε
επίσης εξαρχής τοποθετηθεί υπέρ της επιλογής για τη θέση του
πρωθυπουργού ενός προσώπου µε κύρος, γνώσεις και ικανότητες και δηλώσαµε ότι ο κ. Παπαδήµος διαθέτει αυτά τα χαρακτηριστικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε µισό λεπτό τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ταυτόχρονα, ξεκαθαρίσαµε ότι είναι εθνικός µονόδροµος η
επιτυχία της Κυβέρνησης αυτής για όσο διαρκέσει η θητεία της.
Από πλευράς µας, ως Δηµοκρατική Συµµαχία δεσµευόµαστε
ότι θα στηρίξουµε την Κυβέρνηση στη Βουλή, αλλά και ότι θα
παρακολουθούµε στενά και θα παρεµβαίνουµε όποτε κι όπως
χρειάζεται στο νοµοθετικό της έργο. Γιατί αυτή η Κυβέρνηση
πρέπει να βάλει τις βάσεις της εξόδου από τα σηµερινά αδιέξοδα
και να επιστρέψει τη χώρα στη ζώνη νοµισµατικής σταθερότητας
που προσφέρει η Ευρωζώνη.
Για όλους αυτούς τους λόγους η Δηµοκρατική Συµµαχία δίνει
ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Ανεξάρτητο Βουλευτή Ηρακλείου κ. Ελευθέριο Αυγενάκη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννης Ιωαννίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα µε µεγάλη προσοχή τις
προγραµµατικές δηλώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού. Ειλικρινά
εύχοµαι να πετύχει απόλυτα στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει
στο πλαίσιο της συµφωνίας των πολιτικών Αρχηγών και η σηµερινή προσωρινή Κυβέρνηση να µας οδηγήσει, µε βελτιωµένες
συνθήκες, στις εκλογές της 19ης Φεβρουαρίου.
Πρέπει να οµολογήσω ότι το έργο της Κυβέρνησης είναι δύσκολο, παρά το ότι έχει συγκεκριµένους και περιορισµένους σκοπούς.
Αποτελεί µεν µία άλλη κυβέρνηση, όµως είναι έµµεσα ή και
άµεσα συνδεδεµένη µε την προηγούµενη και κάποια πράγµατα
µοιραία και δυστυχώς θα την ακολουθούν. Και λέω «δυστυχώς»,
γιατί η κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου φρόντισε, πριν καταρρεύσει, να δεσµεύσει χειροπόδαρα τη χώρα. «Κατάφερε», βέβαια,
νωρίτερα να φέρει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και την τρόικα.
Ο Στρος Καν, ας µην ξεχνούµε, δήλωσε στη Γαλλία ότι του το
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ζήτησε από τον Ιούνιο µήνα και ήθελε στις 1/12/2009 να έχει
φέρει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Και του είπε: «Επειδή είσαι
στην Ευρώπη, θα πρέπει να συµφωνήσει και η Ευρώπη. Δεν
έχετε δικό σας νόµισµα, αλλά το ευρώ.»
Έκανε επίσηµους συνοµιλητές τούς επαγγελµατίες κερδοσκόπους και επέλεξε να εφαρµόσει στο εσωτερικό άγρια λιτότητα
για το λαό, που ήδη οδηγείται στη βαθιά και πολυετή ύφεση µε
φτώχεια και στερήσεις.
Αποκορύφωµα των δεσµεύσεών της προς τους δανειστές αποτέλεσε η συµφωνία στις 26 και 27 Οκτωβρίου, που την κληροδότησε στη σηµερινή Κυβέρνηση και που προβλέπει µεταξύ άλλων
πολλών δεινών και το περίφηµο κούρεµα.
Αρκετοί Υπουργοί της προηγούµενης κυβέρνησης, αλλά και ο
κ. Παπανδρέου, µόνο λίγους µήνες πριν διακήρυτταν σε όλους
τους τόνους ότι το κούρεµα του χρέους θα ήταν αυτοχειρία, θα
είχε πάρα πολύ µεγάλο κόστος χωρίς όφελος, θα οδηγούσε τα
ασφαλιστικά ταµεία στα τάρταρα και θα ήταν µία καταστροφή
για τους Έλληνες.
Σήµερα οι ίδιοι πολιτικοί, αλλά και πολλοί άλλοι είναι οι καλύτεροι θιασώτες του κουρέµατος και προσπαθούν ασµένως να
πείσουν όσους δεν είναι συνένοχοι µε αυτούς, ότι η πρακτική
αυτή συνιστά τη µοναδική και υπέρτατη λύση.
Υποθέτω ότι τους σύνθετους σχετικούς υπολογισµούς και
όρους για την ανταλλαγή των οµολόγων λίγοι έχουν το κουράγιο
να παρακολουθήσουν.
Στο θέµα αυτό, όµως, µου έχει δηµιουργηθεί µία απορία και
θα ήθελα κάποιος πιο ειδικός από την Κυβέρνηση να µου δώσει
µία απάντηση:
Όπως είναι γνωστό, στο ποσό του χρέους που κουρεύεται,
δεν περιλαµβάνονται τα οµόλογα που έχει στην κατοχή της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ύψους πάνω από 50 δισεκατοµµύρια,
ίσως και 60 δισεκατοµµύρια. Τα οµόλογα αυτά τα έχει αγοράσει
από τη δευτερογενή αγορά οµολόγων σε τιµές πολύ κάτω από
το 100% της ονοµαστικής αξίας και ίσως κοντά στο 50% αυτής.
Το ότι εξαιρούνται από το κούρεµα, εγώ το αντιλαµβάνοµαι ως
εξής: όταν τα οµόλογα αυτά λήξουν, η πατρίδα µας θα υποχρεωθεί να καταβάλει το 100% της αξίας τους. Εποµένως, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έχει κερδίσει αστρονοµικά ποσά
ύψους τουλάχιστον 20 δισεκατοµµυρίων ευρώ σε βάρος ενός
σκληρά δοκιµαζόµενου λαού. Την ίδια στιγµή, όµως, εξαιτίας του
κουρέµατος καταστρέφονται οι τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταµεία µας. Τα ασφαλιστικά ταµεία από τα 24 δισεκατοµµύρια τα
οποία έχουν, αµέσως θα χάσουν τα 12 δισεκατοµµύρια.
Το ανέφερα αυτό, γιατί ακούγονται και εκφράσεις για αλληλεγγύη των διεθνών οργανισµών και των κρατών της Ευρωζώνης
προς την Ελλάδα, που για εµένα είναι σχεδόν ανύπαρκτη, εφόσον τα παραπάνω είναι αλήθεια.
Πέρα από αυτό, η κυβέρνηση Παπανδρέου εξέθεσε σε προφανή κίνδυνο και την παρουσία της χώρας µας στην Ευρωζώνη
µε το να αποφασίσει τη διεξαγωγή σχετικού δηµοψηφίσµατος.
Παρόµοιες πράξεις χαρακτήριζαν την προηγούµενη κυβέρνηση Παπανδρέου που απειλούσαν δεκαετίες ευρωπαϊκής πορείας.
Η Νέα Δηµοκρατία έπρεπε να παρέµβει και να πράξει το καθήκον της, γιατί η χώρα περνούσε σοβαρότατη δοκιµασία και αντιµετώπιζε πρωτοφανείς κινδύνους από τους αδέξιους χειρισµούς της κυβέρνησης και την εξ αυτών απώλεια της διεθνούς
αξιοπιστίας µας. Πήραµε πρωτοβουλία να δώσουµε διέξοδο σε
όλα αυτά και να πάψει η ουσιαστική ακυβερνησία.
Κύριοι στόχοι ήταν η αλλαγή του Πρωθυπουργού που µας
οδηγούσε στον όλεθρο και η δροµολόγηση των εκλογών για να
εκφραστεί ο λαός, όχι η συγκυβέρνηση, αλλά απλώς η στήριξη
σε µια κυβέρνηση βραχείας διάρκειας µε συγκεκριµένους στόχους.
Έτσι η νέα µεταβατική Κυβέρνηση ειδικού σκοπού θα εργαζόταν άµεσα για την απεµπλοκή της έκτης δόσης και για την
έναρξη των διαδικασιών σύναψης της νέας δανειακής σύµβασης.
Οι ηµεροµηνίες –γιατί είπε ο κ. Καρτάλης προηγουµένως, «αν
δεν προλάβουν»- έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών µε εκπροσώπους και από τη Νέα Δηµοκρατία και επαρκούν
γι’ αυτά τα οποία συγκεκριµένα ζητούµε να γίνουν.
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Άλλαξε, λοιπόν, η φορά των πραγµάτων, επανήλθε η οµαλότητα και η χώρα δεν είναι πλέον ακυβέρνητη, παρά το ότι χρησιµοποιήθηκαν τεχνάσµατα για να µαταιωθούν όλα αυτά τα οποία
έγιναν.
Θέλω κι εγώ µε τη σειρά µου να τονίσω ότι δεν πρόκειται να
ψηφίσουµε νέα αβάσταχτα µέτρα και ότι µε κανέναν τρόπο δεν
παρέχουµε συγχωροχάρτια για όσα απαράδεκτα µέτρα ήδη είχε
λάβει η προηγούµενη κυβέρνηση Παπανδρέου. Οι ευθύνες για
τις πράξεις της βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τα µέλη της, θα
καταλογιστούν και θα αποδοθεί δικαιοσύνη.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ειλικρινά εύχοµαι οι ικανότητες
του νέου Πρωθυπουργού να βοηθήσουν τη χώρα µας. Μοναδική
παράκλησή µου, να πράξει ό,τι είναι δυνατόν σε αυτούς τους
τρεις µήνες, ώστε να αµβλυνθούν έστω και λίγο οι δραµατικές
επιπτώσεις τής έντονα αντιλαϊκής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ και του
µνηµονίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Για παράδειγµα, για το ειδικό τέλος για τα ακίνητα, που ενσωµατώθηκε στους λογαριασµούς της ΔΕΗ, θα µπορούσε να προστεθεί διάταξη που να συµπεριλαµβάνει στους υπόχρεους να
πληρώσουν, το χαµηλότερο ποσό των 0,50 ευρώ ανά τετραγωνικό, και όσους διαµένουν σε περιοχές µε τις χαµηλότερες τιµές
ζώνης. Είναι περιοχές στις οποίες κατά συντριπτική πλειοψηφία
κατοικούν πολίτες του µεροκάµατου µε µικρά εισοδήµατα.
Από την πλευρά µου, αναγνωρίζοντας την κρισιµότητα της κατάστασης κι έχοντας υπ’ όψιν το πλαίσιο της σχετικής συµφωνίας
των πολιτικών Αρχηγών, στηρίζω την αποστολή αυτής της Κυβέρνησης και της παρέχω ψήφο εµπιστοσύνης.
Ο κ. Παπανδρέου σήµερα έκανε επαφές, ενώ έχει παραιτηθεί,
µε τον κ. Χριστόφια, µε Αρχηγούς κρατών, τον κ. Ερντογάν, το
Νετανιάχου κ.λπ., για να µιλήσει για την ΑΟΖ κ.ο.κ.. Θα πρέπει
να µην υπονοµεύουµε το ρόλο του καινούργιου Πρωθυπουργού.
Η Κυβέρνηση αυτή θα πρέπει να προχωρήσει για να κάνει ό,τι
είναι δυνατόν.
Είναι δε αυτονόητο ότι διατηρώ το δικαίωµά µου να ασκώ κριτική και να αντιτίθεµαι σε πράξεις και νέα µέτρα που θα είναι εξόφθαλµα αντιλαϊκά.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ιωάννη Ιωαννίδη, Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δηµοκρατίας.
Το λόγο έχει η κ. Αριάδνη Αγάτσα, Βουλευτής Βοιωτίας του
ΠΑΣΟΚ.
ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΓΑΤΣΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποτέ στο ορατό παρελθόν η πατρίδα µας δεν είχε βρεθεί σε
παρόµοια θέση. Ποτέ οι πολίτες αυτής της χώρας δεν έβλεπαν
το µέλλον µε τόσο φόβο και απαισιοδοξία. Η παγκόσµια οικονοµική κρίση, αλλά κυρίως η επίδρασή της στην αδύναµη ελληνική
οικονοµία, έχει οδηγήσει σε πρωτοφανή ύφεση, σε αδιανόητη
για άλλες εποχές συρρίκνωση των εισοδηµάτων, σε απαράδεκτα
υψηλά ποσοστά ανεργίας.
Είναι η πρώτη φορά που η ελληνική ευρωπαϊκή πορεία αµφισβητείται από τα πιο επίσηµα χείλη και η συµµετοχή µας στο ενιαίο νόµισµα κινδυνεύει όσο ποτέ άλλοτε.
Είναι τώρα που το πολιτικό µας σύστηµα και ο καθένας ίσως
προσωπικά κάνει την υπέρβαση που η κοινωνία απαιτεί.
Όπως όλες οι πολιτικές δυνάµεις στην Ευρώπη, έτσι κι εδώ
καταλάβαµε, έστω κι αργά, έστω και υπό την πίεση µιας χρεοκοπίας, ότι αυτή η κρίση δεν αντιµετωπίζεται παρά µόνο µε τη συνεργασία και την κοινή προσπάθεια.
Η συµφωνία του Οκτωβρίου και η εφαρµογή των αποφάσεων
που επιλέχθηκαν, παρέχει στη χώρα µας την ασφάλεια που τόσο
είναι απαραίτητη σε αυτές τις οικονοµικές συνθήκες.
Η πολιτική συναίνεση ήταν το ζητούµενο και ο µόνος τρόπος
να κατοχυρωθούν αυτές οι αποφάσεις που δίνουν ελπίδα και
προοπτική στην ελληνική κοινωνία.
Το ΠΑΣΟΚ θεσµικά πρωτοστάτησε σε αυτήν την επιτυχία, τη
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συναίνεση. Την πρότεινε κατ’ επανάληψη και αγωνίστηκε για την
επιτυχία της. Έδειξε πως όταν απειλείται η πατρίδα, εχθροί δεν
υπάρχουν µεταξύ µας.
Η προστασία αυτής της συµφωνίας είναι εθνικό ζήτηµα και η
µόνη διέξοδος να µείνει η χώρα ασφαλής στο ευρώ και να αξιοποιηθούν τα µεγάλα οφέλη που απορρέουν από την παραµονή
της χώρας µας στην Ευρωζώνη και στο κέντρο της οµάδας των
αναπτυγµένων ευρωπαϊκών χωρών.
Γι’ αυτό και θα πρέπει η Κυβέρνηση αυτή να ολοκληρώσει τις
δέουσες διαδικασίες, χωρίς ασφυκτική πίεση χρόνου, να επέλθει
η οµαλότητα και να ακολουθήσουν οι εκλογές. Αυτό απαιτεί το
συµφέρον της χώρας.
Η µείωση του χρέους θα ελαφρύνει την ελληνική οικονοµία
από τόκους περίπου 5 δισεκατοµµυρίων ευρώ και θα ενισχύσει
την προσπάθεια να βοηθήσουµε τα ασθενέστερα στρώµατα της
κοινωνίας, κάτι που θα πρέπει να είναι η πρώτη µας και η πιο
άµεση προτεραιότητα, διότι η µάχη σε κάθε σπίτι ήταν και είναι
σκληρή για να αντεπεξέλθει στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες
η ελληνική οικογένεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο σχηµατισµός της Κυβέρνησης
Παπαδήµου στέλνει ένα µήνυµα ελπίδας και αισιοδοξίας, ένα µήνυµα που τόσο έχει ανάγκη ο δοκιµασµένος ελληνικός λαός. Σηµατοδοτεί την κοινή αντίληψη των πολιτικών δυνάµεων, ότι το
συµφέρον της πατρίδας είναι πέρα και πάνω από τις στενές κοµµατικές επιδιώξεις τους και στέλνει εντός, αλλά κυρίως εκτός,
ένα µήνυµα, ότι οι Έλληνες προκρίνουν το εθνικό συµφέρον από
το κοµµατικό και δεν διστάζουν να επιστρατεύσουν ό,τι πιο ικανό
και αποτελεσµατικό διαθέτει αυτήν τη στιγµή η χώρα, όπως είναι
ο σηµερινός Πρωθυπουργός.
Με τις πλάτες των πολιτικών ηγεσιών, αλλά και τη συνειδητή
στήριξη των Βουλευτών η νέα Κυβέρνηση δεν µπορεί παρά να
πετύχει. Η αποστολή της δεν είναι εύκολη, η διεθνής συγκυρία
κάθε άλλο παρά ευνοϊκή. Όλοι βλέπουµε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η γειτονική µας Ιταλία, χώρα που είναι η τρίτη µεγαλύτερη οικονοµία της Ευρωζώνης µε µεγάλη βιοµηχανία και
οικονοµικά µεγέθη τελείως διαφορετικά από τα δικά µας. Και
όµως µια χώρα σαν αυτή ακολουθεί τα βήµατα της Ελλάδας και
προσπαθεί µε την ίδια φιλοσοφία να αντιµετωπίσει αυτήν τη λαίλαπα που έρχεται.
Είµαι σίγουρη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτή η συνεργασία είναι η απαρχή µιας άλλης πολιτικής κουλτούρας που
θα επικρατήσει στην ελληνική πολιτική ζωή το επόµενο διάστηµα.
Τα δύο τελευταία χρόνια βρεθήκαµε στη χειρότερη κρίση που
βίωσε η χώρα µας. Ας δείξουµε τώρα ότι στα δύσκολα οι Έλληνες ενώνονται και υπερβαίνουν τους εαυτούς τους, παραµερίζουν τις διάφορες τους και δουλεύουν όλοι µαζί µε στόχο να
κρατήσουµε τη χώρα όρθια. Ας στείλουµε παντού ένα µήνυµα
αισιοδοξίας και σιγουριάς, ένα µήνυµα ελπίδας και ασφάλειας.
Θέλω και εγώ από αυτό εδώ το Βήµα να ευχηθώ µε όλη µου
την καρδιά στο νέο Πρωθυπουργό, καλή δύναµη και κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο που έχει αναλάβει και να διαβεβαιώσω ότι
θα έχει τη στήριξή µας σε όλες του τις προσπάθειες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Αριάδνη Αγάτσα, Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ από το Νοµό Βοιωτίας.
Το λόγο έχει η κ. Αθανασία Μερεντίτη, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
από το Νοµό Τρικάλων, για έξι λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η χώρα µας τις τελευταίες ηµέρες πέρασε µια ταραχώδη και έντονη πολιτική περιπέτεια, η ένταση της οποίας ήταν ιδιαίτερα πρωτοφανής για τα ελληνικά
δεδοµένα της Μεταπολίτευσης.
Η Ελλάδα βρέθηκε στην κυριολεξία στο χείλος της οικονοµικής καταστροφής. Οι Ευρωπαίοι εταίροι έστειλαν τελεσίγραφο
ότι η υποµονή τους εξαντλείται. Η χώρα βίωσε µπαράζ επικριτικών σχολίων και πίσω από όλα αυτά κρύβονταν ακόµα και το ενδεχόµενο της ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας της Ελλάδας.
Στην Ελλάδα οι Έλληνες πολίτες βοµβαρδίζονταν από πληθώρα υποψηφίων ονοµάτων για την Πρωθυπουργία, συνεχή ρεπορτάζ από τα κανάλια για τις εξελίξεις κι έτσι δηµιουργήθηκε
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ένα σκηνικό, το οποίο έφερε µνήµες από αλλοτινά χρόνια, που
οι Έλληνες νοµίζαµε ότι τα έχουµε ξεχάσει και δεν θα τα ξαναζούσαµε.
Η κοινωνία, περίπου, διχάστηκε, ο κόσµος αδυνατούσε να ακολουθήσει και να παρακολουθήσει τα γεγονότα και έφτασε σε κατάσταση απόγνωσης και οργής για τις συνεχείς παλινωδίες και
τα αργά αντανακλαστικά της πολιτικής του ηγεσίας. Προφανείς
αλήθειες χάνονταν και επικρατούσαν τα προφανή ψέµατα. Ευτυχώς, όµως, η αγωνία του λαού για το αποτέλεσµα των πολιτικών
διαβουλεύσεων δεν διαψεύστηκε και τελικά αποφασίστηκε η καλύτερη δυνατή επιλογή, δόθηκε εντολή σχηµατισµού µεταβατικής Κυβέρνησης στον κ. Παπαδήµο, στον πλέον κατάλληλο
άνθρωπο.
Ακούγοντας χθες τον κύριο Πρωθυπουργό, θα έλεγα ότι την
οµιλία του χαρακτήρισε η ειλικρίνεια, η επάρκεια και η ευπρέπεια
και είναι ίσως αυτά τα αντίδοτα στον παραλογισµό του φανατισµού και της βίας που προσπαθούσαν να δηµιουργηθούν και να
εξαπλωθούν τις τελευταίες ηµέρες.
Η ιστορία είναι γνωστή και θα πρέπει ως εκ τούτου να είναι
πάντοτε οδηγός µας. Σύµφωνα µε τους τραγικούς ποιητές η κάθαρση είναι το τελικό στάδιο της τραγωδίας. Ας ελπίσουµε ότι
οι τραγικές στιγµές που περάσαµε τις προηγούµενες εβδοµάδες
θα οδηγήσουν µέσα από την Κυβέρνηση του κυρίου Παπαδήµου
στην κάθαρση.
Αυτή η Κυβέρνηση αποτελεί ίσως την τελευταία ελπίδα της
χώρας για τη διασφάλιση των κατακτήσεων των τελευταίων
τριάντα ετών, τη συµµετοχή µας στην Ευρωζώνη, που είναι κατάκτηση του ελληνικού λαού µε πολλές θυσίες και προσπάθειες.
Για πολύ καιρό γινόταν συστηµατική προσπάθεια να εδραιωθεί
η αντίληψη ότι η συµµετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και στην ΟΝΕ ήταν και είναι κάτι αυτονόητο, είναι κάτι δεδοµένο,
κάτι που µας δόθηκε. Δεν τίθεται υπό αµφισβήτηση. Δεν έχουµε
καµµία υποχρέωση. Αποδείχτηκε περίτρανα ότι η ουσιαστική
συµµετοχή µας στο σκληρό πυρήνα του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι
ήταν και είναι αποτέλεσµα και κατάκτηση στιβαρών ηγεσιών που
δίνουν και έδιναν ουσία και περιεχόµενο στις θυσίες του λαού.
Η νέα Κυβέρνηση στηρίζεται σε όλες τις πολιτικές δυνάµεις
που πιστεύουν στον ευρωπαϊκό προσανατολισµό της χώρας, που
υπερβαίνουν κόµµατα και κοµµατικές προκαταλήψεις και τις συνοδεύουν -κυρίως αυτό- µεγάλες προσδοκίες του ελληνικού
λαού.
Η νέα Κυβέρνηση είναι µια σύνθεση που πρέπει και µπορεί να
εκµεταλλευτεί το µεγαλύτερο µέρος των υγιών δυνάµεων του
πολιτικού προσωπικού, τους ανθρώπους δηλαδή που υπηρετούν
την πολιτική µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον και µόνο και όχι
άλλα ιδιοτελή συµφέροντα.
Αυτά που πρέπει να κάνει σε κάποιο χρονικό διάστηµα δεν
είναι ούτε εύκολα ούτε ευχάριστα. Είναι αποστολή της να αποκαταστήσει το κύρος του ελληνικού κράτους έναντι άλλων, να
δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για την αναµόρφωση της οικονοµίας και την αναβάθµιση της πολιτικής ζωής. Αυτό και µόνο
είναι πολύ. Είναι, όµως, Κυβέρνηση, την οποία συνοδεύουν οι ελπίδες της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών, που
προσπαθεί να βάλει φρένο στον κατήφορο, τέλος στους εφιάλτες µας. Είναι Κυβέρνηση που έχει να επιτελέσει έργο υψίστης
εθνικής σηµασίας µε απόλυτη σοβαρότητα. Είναι Κυβέρνηση
εθνικής ελπίδας, εθνικής ανάγκης, κορυφαίου εθνικού στόχου.
Ως εκ τούτου, ελπίζουµε και ευχόµαστε να γίνει Κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας.
Για όλα αυτά καλούµαστε εµείς να τη στηρίξουµε και να µην
επιτρέψουµε µικροκοµµατικά και άλλου είδους συµφέροντα να
την υπονοµεύσουν, να υπηρετήσουµε µε αφοσίωση το σκοπό
στον οποίο θεσµικά ταχθήκαµε και όχι τον εαυτό µας, να µην επιτρέψουµε µια µακρά προεκλογική περίοδο µε κυρίαρχο θέµα τις
πελατειακές σχέσεις.
Είναι επιτακτική ανάγκη και κοινωνική απαίτηση η Κυβέρνηση
να προχωρήσει µπροστά, να µην εµπλακεί σε εσωκοµµατικά παιχνίδια, να µη γίνουν τα παιχνίδια των κοµµάτων, όπως πολλές
φορές έχει γίνει, προβλήµατα της χώρας.
Είναι ευθύνη όλων µας να κάνουµε ό,τι χρειάζεται, για να επανέλθει η πολιτική οµαλότητα, να αποκατασταθούν οι σχέσεις εµ-
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πιστοσύνης και συνεργασίας µε τους Ευρωπαίους εταίρους µας,
να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή των χρηµατοδοτικών πόρων
και να εξασφαλίσουµε τη συνοχή της κοινωνίας η οποία έχει
διαρραγεί.
Πεδίο δόξης λαµπρό, λοιπόν, για τους εκπροσώπους της
χώρας που γέννησε τη δηµοκρατία, είναι να αποδείξουµε ότι
µπορούµε να την εκφράσουµε µε όρους εικοστού πρώτου αιώνα
και σύµφωνα µε τις ανάγκες της εποχής, µακριά από αγκυλώσεις
και λογικές προηγούµενων δεκαετιών, κόντρα σε µικροκοµµατικούς υπολογισµούς και να προτάξουµε το εθνικό συµφέρον
πάνω από τις καρέκλες µας.
Το εγχείρηµα πρέπει να επιτύχει. Μόνο έτσι θα διασφαλίσουµε
την προοπτική να ξαναγίνει ο τόπος σοβαρός και σεβαστός
έναντι όλων. Από το µαραθώνιο προσκήνιο των ηµερών πρέπει
να προκύψει µια γνήσια εθνική συµφωνία όχι µε ψευδεπίγραφη
κοµµατική συναλλαγή.
Θα δώσω ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήµου, χωρίς αστερίσκους και χρονικά περιθώρια και περιορισµούς και θα προσπαθήσω να τη στηρίξω µε όλες µου τις
δυνάµεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Έχει την πλατιά αποδοχή των Ελλήνων πολιτών και όσοι επιχειρήσουν να την κλονίσουν, να γνωρίζουν ότι θα έχουν απέναντι
την κοινωνία, γι’ αυτό πρέπει να το σκεφτούν διπλά.
Κύριε Πρόεδρε, µόλις έλαβα ένα e-mail από την οµιλία του Σεφέρη, όταν πήρε το νόµπελ. Το διάβασα, µου έκανε εντύπωση
και κλείνοντας θα ήθελα να το πω. Είναι σαν να ειπώθηκε χθες:
«Ανήκω σε µια µικρή χώρα, ένα πέτρινο ακρωτήρι στη Μεσόγειο,
που δεν έχει άλλο αγαθό παρά τον αγώνα του λαού, τη θάλασσα
και το φως του ήλιου. Είναι µικρός ο τόπος µου, αλλά η παράδοσή του είναι τεράστια. Η παράδοση µας παραδίδεται χωρίς
διακοπή και κυρίως µε κυρίαρχο στοιχείο την αγάπη για την ανθρωπιά και κανόνες για τη δικαιοσύνη. Αυτήν τη χώρα µπορούµε
και θα την ξαναέχουµε».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Αθανασία Μερεντίτη, Βουλευτή Τρικάλων του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει τώρα η κ. Γαρυφαλλιά –συγγνώµη- Λιάνα Κανέλλη, Βουλευτής Α’ Αθήνας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Προτιµούµε το Λιάνα από το Γαρυφαλλιά.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αν κρατούσατε το Γαρυφαλλιά µαζί µε την κανέλα –Κανέλληθα σας έκανε εξαιρετικά ευωδιαστή την ατµόσφαιρα εδώ. Θα µιλάγατε για κανελογαρύφαλλο. Άλλωστε, αυτό ήταν ένα παιδικό
παρατσούκλι στο σχολείο.
Θα επιλέξω σήµερα τους χαµηλότερους των τόνων που έχω
χρησιµοποιήσει στα δώδεκα χρόνια που είµαι Βουλευτής και
αυτό, για να µε ακούσει ο Πρωθυπουργός, του οποίου το στιλ
είναι εξαιρετικά αποδεκτό και πάρα πολύ αγαπητό κατά τις δηµοσκοπήσεις.
Είναι πρωτοφανές σε αυτήν εδώ την Αίθουσα, να επικαλείται
Πρωθυπουργός σε προγραµµατικές δηλώσεις, δηµοσκοπήσεις
πριν καν µιλήσει και να έχουν δηµοσιευθεί δηµοσκοπήσεις που
λένε ότι είναι αποδεκτός κατά 75% και ταυτόχρονα ότι ο ελληνικός λαός δηµοσκοπήθηκε, πριν µιλήσει ο Πρωθυπουργός και
θέλει αυτή η Κυβέρνηση να µείνει παραπάνω από τις 19 Φεβρουαρίου. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγµατα. Δεν είναι πρωτοφανή, γιατί έγιναν οι µετρήσεις, ούτε πρωτοφανή, γιατί έχουν
αυτά τα αποτελέσµατα. Μπορεί να σας βγάλει οποιοσδήποτε ειδικός, εντιµότατα, τη δηµοσκόπηση που θέλετε.
Ήρθε εδώ πάνω στο Βήµα και µίλησε για το αληθές. Ενδεχοµένως ίσως, κρατώντας από τον ποιητή: « εθνικό είναι το αληθές». Και εγώ θα του πω εδώ σήµερα, ότι ήταν πάρα πολύ
ειλικρινής. Ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει εκλεγεί, δεν µπορεί να επικαλεστεί παρά µόνο τις δηµοσκοπήσεις. Δεν έχει το
βάρος της εκλογικής διαδικασίας πάνω του, ούτε µε τους όρους
του αστικού κατεστηµένου.
Ακούστηκαν όµως και πολύ µεγάλες αλήθειες. Στις προγραµµατικές του δηλώσεις, για παράδειγµα, δεν υπάρχει εξωτερική
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πολιτική ούτε κατ’ ιδέα. Δεν υπάρχει πρόβληµα εθνικό µε το Καστελόριζο. Δεν υπάρχει πρόβληµα εθνικό στο Αιγαίο. Δεν υπάρχει πρόβληµα εθνικό µε τα Σκόπια. Δεν υπάρχει κανένα εθνικό
πρόβληµα. Η Ελλάδα δεν έχει κανένα εθνικό πρόβληµα, γιατί η
εθνική της πολιτική είναι ταυτισµένη κυριολεκτικά µε την οικονοµική δανειακή πολιτική µε την οποία επιζεί έως σήµερα.
Λέχθηκαν πολύ µεγάλες αλήθειες από αυτά που παρουσίασε
ως προγραµµατικές δηλώσεις, το ύφος, η δοµή του λόγου του,
η θέση του. Αν είχε µπροστά του και την τριπλέτα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, είχε και ένα λόγο, για να είναι απολύτως
κατανοητό αυτό. Δεν µπόρεσε να µας πείσει ότι όλοι οι Έλληνες
θα πάµε κρουαζιέρα. Αποκλείεται. Δεν πρόκειται να πάµε κρουαζιέρα.
Λέχθηκαν πολύ µεγάλες αλήθειες. Στην πραγµατικότητα κράτησε το ύφος της ανακοίνωσης των τριών -της κ. Διαµαντοπούλου, του κ. Ραγκούση και του κ. Λοβέρδου- από την οποία
µάθαµε ότι η χώρα θα σωθεί, αν ανοίξουν τα φαρµακεία όλες τις
ώρες. Αυτή είναι η σωτηρία για τη χώρα: αν θα ανοίξουν τα φαρµακεία όλες τις ώρες. Αν θα αλλάξει η τριτοβάθµια εκπαίδευση
µε τον τρόπο µε τον οποίο αλλάζει. Συρρικνώνονται τα σχολεία.
Κλείνουν τα σχολεία.
Κυρία Διαµαντοπούλου, δεν θα πάνε επί ίσοις όροις παιδιά να
δώσουν εξετάσεις φέτος. Δεν θα πάνε. Υπάρχουν παιδιά που
έχουν µπει στο πρώτο τρίµηνο ή στο πρώτο τετράµηνο στο γυµνάσιο ή στο λύκειο και δεν έχουν βιβλία. Δεν έχουν βιβλία και
δεν έχουν όλα πρόσβαση. Εκατό χιλιάδες ήδη νοικοκυριά έχουν
κοµµένο το ηλεκτρικό.
Αν σας παρακολουθούσε κάποιος, έχετε χρησιµοποιήσει όλοι
σας σε όλους τους λόγους –µηδέ του Πρωθυπουργού εξαιρουµένου- το βασικό χιτλερικό δόγµα: το δηµόσιο συµφέρον προηγείται του ατοµικού.
Συγχωρήστε µε, δεν γνωρίζω γερµανικά να σας το πω γερµανικά. Βασική χιτλερική θέση είναι αυτή. Εδώ ταυτίσατε το δηµόσιο µε το εθνικό. Αρχίσατε ξαφνικά να µιλάτε για έθνος.
Συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ µέσα σε αυτήν την Αίθουσα ξαφνικά σήµερα, για να δικαιολογήσουν την ψήφο εµπιστοσύνης, µιλάνε για
την ανάγκη περάσµατος στην απλή αναλογική. Ακούσαµε απίστευτα πράγµατα µέχρι αυτήν τη στιγµή. Σήµερα θυµηθήκαµε
την απλή αναλογική εδώ µέσα και αυτή ως ένα εργαλείο δηµιουργίας εντυπώσεων και παρέλκυσης του ελληνικού λαού. Σε τι;
Να σας πω. Να σας πω από τα κείµενα ακριβώς, όπως ελέχθησαν. Θα σας διαβάσω: «Εγωισµός, έλλειψη δηµόσιας πειθαρχίας,
οι µάζες είναι µυωπικές, εγωιστικές, συντεχνίες». Αυτά δεν λέµε;
Αυτά δεν λέτε συνεχώς ο καθένας; Ανεβαίνουν νεοδηµοκράτες,
πασόκοι, λαΐτες.
Ο καθένας περιπαίζει κατ’ ιδίαν το νόµο, αλλά δηµοσίως προσποιείται ότι δεν ξέρει τίποτα. Αυτά δεν λέτε; Μα δεν τα λέτε
εσείς. Τα λέει ο µεγάλος θεωρητικός του φασισµού ο Τζουστίνο
Φορτουνάτο ακριβώς κατά λέξη, mot a mot. Ο άλλος θεωρητικός
του φασισµού επιµένει: «Η πρώτη αρχή για εµένα είναι η κοινωνία». Σοβαρολογούµε; Πόσο ήρεµα να µιλήσει κάποιος εδώ;
Έχετε βγει έξω.
Δεν ξέρω αν έχει υπηρετήσει τη θητεία του και αν ξέρει τι σηµαίνει «Καστελλόριζο» ο κ. Παπαδήµος. Δεν ξέρω. Έφυγε πάρα
πολύ νωρίς από τη χώρα, για να είναι σε θέση να ξέρει τι εστί
ακριτική περιοχή. Δεν ξέρω ούτε πώς και σε ποια ηλικία ενδεχοµένως τακτοποίησε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Δεν το
ξέρω αυτό ούτε και µε νοιάζει. Δεν ξέρω αν έχει παιδιά που
πήγαν σε σχολεία εδώ µε µαύρα κολλυβογράµµατα χάρη σε κάποιους δασκάλους, κάποιο φιλότιµο, κάποιες θυσίες των γονέων.
Σε ποια νεολαία απευθύνεστε; Σε αυτή που µαστίζεται από µια
γιγάντια ανεργία και από ένα σκοτάδι µπροστινό;
Πού απευθύνεστε; Απευθύνεστε σε µια τάξη. Ταυτίσατε το
εθνικό µε τα συµφέροντα µιας συγκεκριµένης τάξης. Έρχεστε
εδώ και µιλάτε µε λογιστικές προδιαγραφές ταυτίζοντας τα συµφέροντα µιας δράκας πλουτοκρατών µε το έθνος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω.
Η ζηµιά γίνεται εδώ µέσα µε το να παρουσιάζεται ως διαφανής διαδικασία η πλήρης αδιαφάνεια όπου η σπέκουλα επί δέκα
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µέρες, µέχρι να φτάσουµε στις δηµοσκοπήσεις γινόταν για το αν
θα συγκεντρωθούνε και αν είναι εκβιασµένοι οι εκατόν πενήντα
τρεις Βουλευτές, αν έκανε µπρος ή αν έκανε πίσω η δύστυχη συνάδελφος Εύα Καϊλή, αν την κυνηγάνε ή δεν την κυνηγάνε στο
twitter, αν τα βρήκατε ή αν δεν τα βρήκατε οι τρεις, αν αναγγέλθηκε ή δεν αναγγέλθηκε και αν οι πενήντα συνάδελφοι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, εδώ έβγαλαν ανακοίνωση για να πούνε στον
Γιώργο να κάνει αυτό που έκανε κ.λπ.. Και µας µιλάτε για διαφάνεια; Τολµάτε να µιλάτε για διαφάνεια πίσω από κλειστές πόρτες, από «γκρουπούσκουλα» µε συνεννοήσεις;
Γιατί δεν έγινε κουβέντα για τα εθνικά; Γιατί καταφέρετε να
αναβάλετε ακόµη και την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου
της Χάγης, το διεθνές κατεστηµένο που στηρίζει όλη αυτήν τη
διαδικασία και που έχει αποφασίσει. Ελέχθησαν πολλές αλήθειες
εδώ µέσα. Η µεγαλύτερη από αυτές όµως, ελέχθη εκ στόµατος
του Προέδρου του ΛΑΟΣ στον υπέρτατο καθοδηγητή αυτής της
µορφής συγκυβέρνησης -γιατί περί συγκυβέρνησης πρόκειται,
κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, µε τον ένα ή µε τον
άλλο τρόπο, όσο και να το µαλακώσετε µιλάµε για συγκυβέρνηση- στον µεγάλο θεωρητικό κ. Αλέξη Παπαχελά, συνάδελφο
δηµοσιογράφο όπου συνεντευξιαζόµενος µε τον Πρόεδρο του
ΛΑΟΣ χθες, τακτοποίησε το ζήτηµα. Και εδώ να δούµε πόσα απίδια βάνει ο σάκος; Άλλαξαν όλα. Δεν υπάρχουν κόµµατα πια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ο χρόνος, σας παρακαλώ.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Τελειώνω, κυρία συνάδελφε, και έχετε και
το όνοµα της µητέρας µου.
Είπε όµως µια πάρα πολύ µεγάλη κουβέντα. Χωριζόµαστε σε
δυο: σε ευρωπαϊστές και σε κοµµουνιστές. Σας το έθεσε ο συµµέτοχος στην Κυβέρνηση.
Συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, αποφασίστε µε ποιους είστε. Αποφασίστε αν είστε µε το λαό ή αν είστε µε τους ευρωπαϊστές και µε
αυτού του είδους την φάτσο προβοκάτσια. Κάντε την. Αυτό ζητάνε και ο φασίστες. Δράση. Να µείνουν οπωσδήποτε τα εργοστάσια ανοιχτά, όταν είναι σε κατάληψη. Να πάνε οι πολίτες της
µέσης τάξης µε τη λογική σας, να τα κρατήσουν οπωσδήποτε
ανοιχτά. Έτσι έγινε και µε τη σφαγή του Τορίνο. Όταν η ιστορία
επαναληφθεί µε τέτοιο τρόπο, µε τέτοιο ήθος και µε τέτοιο ύφος
µοιάζει µε πάρα πολύ κακοπαιγµένη φάρσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε, αν
έχετε την καλοσύνη, κυρία Κανέλλη.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Προσπαθείτε να δικαιολογήσετε τα µαύρα
στίγµατα στο πράσινο και µπλε συνονθύλευµα. Αυτά δεν διορθώνονται. Η ζηµιά είναι µεγάλη αλλά δεν θα περάσει. Ο λαός θα
σας απαντήσει.
Στο δίληµµα του Καρατζαφέρη απαντήστε µόνοι σας: µε τους
κοµµουνιστές ή τους ευρωπαϊστές; Ο Αλέξης Παπαχελάς θα σας
βγάλει µια πάρα πολύ χρήσιµη δηµοσκόπηση αµέσως µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Λιάνα Κανέλλη, Βουλευτή Α’ Αθήνας του Κοµµουνιστικού Κοµµατος Ελλάδας.
Το λόγο έχει τώρα η κυρία Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Άννα Διαµαντοπούλου, για δώδεκα
λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, φαίνεται η αµεροληψία για το ΠΑΣΟΚ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρία συνάδελφε,
η Αίθουσα έχει άποψη για την αµεροληψία µου.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Μόνο µε το θάρρος των πολλών
χρόνων στα ίδια Έδρανα θα έλεγα ότι ο λόγος σας, κ. Κανέλλη,
δεν ξέρω αν τον χαρακτηρίζετε χαµηλού προφίλ, ήταν όµως σίγουρα θεατρικότατος.
Δεν ξέρω πόσα πράγµατα θα τα χαρακτηρίζατε πρωτοφανή
στο ότι έγιναν ή δεν έγιναν, τα οποία περιγράψατε απολύτως µε
όρους καναλιών, δηµοσιογράφων και παρασκηνίου. Τα πλέον
πρωτοφανή που γίνονται σε αυτόν τον τόπο, είναι ότι υπάρχουν
δυνάµεις, κόµµατα ή παρατάξεις, οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν
το δικαίωµα να µιλούν στο όνοµα του λαού, χωρίς να προτείνουν
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απολύτως τίποτα, καταγγέλλοντας και αναλύοντας την υφήλιο
και τον κόσµο µε τα δεδοµένα της δεκαετίας του ‘50 και του ‘60.
Σας διαβεβαιώ ότι όλοι, επειδή είµαστε πολλά χρόνια και
επειδή ο καθένας έχει τα ταλέντα του και τις δεξιότητές του, µπορούµε και να προσβάλουµε και να χρησιµοποιήσουµε ακραίες
εκφράσεις και θεατρινισµούς στο Βήµα, αλλά ο καθένας επιλέγει
να λειτουργήσει µε τον τρόπο που αυτός θεωρεί σωστό.
Από το 2009 µέχρι σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ζούµε έναν εξαιρετικά πολιτικά πυκνό χρόνο. Για πολλούς από
µας είναι σαν να πέρασαν δέκα χρόνια, γιατί ζήσαµε µε οδύνη τη
δίνη των γεγονότων που σήµερα µοιράζονται πολλοί µαζί µε µας,
µε την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ. Γράφεται και ξαναγράφεται αυτά τα δύο χρόνια, η ιστορία της Ευρώπης, των
χωρών, της Ελλάδας, των κοµµάτων, των παρατάξεων, των πρωταγωνιστών. Στην Ευρώπη η ιστορία γράφεται και ξεγράφεται
µε θετικό και αρνητικό τρόπο. Έχουµε µεγάλες αλλαγές προς
την οικονοµική σύγκλιση και ξεπερνιέται η συνθήκη µε θετικό
τρόπο, µε δυνατότητα µηχανισµών και θεσµών, που µπορούν να
βοηθήσουν για πρώτη φορά τις χώρες. Την ίδια στιγµή, έχουµε
µια διολίσθηση της Ευρώπης προς ένα µοντέλο διακυβερνητικό,
όπου οι πλέον ισχυρές χώρες αποφασίζουν και κυβερνούν για
τις άλλες. Ξαναγράφεται η ιστορία των χωρών, οι συµµαχίες
τους, αναδιαρθρώνεται το παραγωγικό µοντέλο σε πολλές
χώρες µε τεράστιες κοινωνικές αναδιατάξεις και αναταραχές,
γράφεται η ιστορία των κοµµάτων και θα έλεγα ότι έρχονται όλοι
προ των ευθυνών τους, γιατί από µεγάλα λόγια και ωραίες ιδέες
χορτάσαµε όλοι. Η πραγµατικότητα είναι µπροστά µας και πρέπει να λύσουµε τα προβλήµατα, γιατί κάθε µέρα που περνάει γίνονται και πιο βαθιά. Γράφεται και ξαναγράφεται η ιστορία των
πρωταγωνιστών, των ηγετών σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Κυρίως, όµως, γράφεται και ξαναγράφεται η ιστορία των
ανθρώπων, η καθηµερινή ζωή των πολιτών του τόπου µας.
Φτάσαµε σε αυτήν την Κυβέρνηση και στη σηµερινή συζήτηση,
από γεγονότα που είναι δίπλα µας, που όµως τα έχουµε ξεχάσει.
Θυµίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δύο µείζονα γεγονότα:
Την ψήφιση ενός πολυνοµοσχεδίου σε αυτήν τη Βουλή, η οποία
είχε δραµατικές διαστάσεις, όπου πολλοί Βουλευτές ψήφισαν,
γιατί έπρεπε ως προϋπόθεση αυτό το νοµοσχέδιο να ψηφιστεί,
για να φτάσουµε στην 26η και 27η Οκτωβρίου, η οποία σήµερα
θεωρείται από όλους ανάγκη να είναι η βασική συνθήκη πάνω
στην οποία θα αναδιαρθρωθεί η χώρα και θα έχει ελπίδες να βγει
από το αδιέξοδο.
Η ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου είχε δραµατικά χαρακτηριστικά για την Κυβέρνηση και για το ΠΑΣΟΚ. Την ίδια στιγµή, θυµίζω ότι λίγες µέρες µετά την ψήφιση µιας πολύ σηµαντικής
συνθήκης από τον Γιώργο Παπανδρέου, είχαµε συνθήκες ακυβέρνητης πολιτείας στη χώρα. Είχαµε φαινόµενα για τα οποία
όλοι πρέπει να δώσουµε εξηγήσεις, γιατί κανέναν εκτός από δυνάµεις αναταραχής δεν βολεύει µια χώρα, η οποία λειτουργεί
στα όρια της δηµοκρατίας και χωρίς κανόνες, γιατί τότε δηµιουργούνται οι συνθήκες οι πιο επικίνδυνες για τη δηµοκρατία.
Επί δύο χρόνια, καταφέραµε να αποτρέψουµε και να ανατρέψουµε τη χρεοκοπία, δηλαδή την κατάρρευση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Σήµερα οι συνθήκες επιδεινώνονται. Η
διπλανή Ιταλία είναι σε πολύ πιο δύσκολη κατάσταση από µας
και είναι µια χώρα δεκάδες φορές ισχυρότερη βιοµηχανικά και
οικονοµικά. Σήµερα αντιµετωπίζουµε και για εσωτερικούς, αλλά
και για εξωτερικούς λόγους, την απειλή απώλειας ενός εθνικού
κεκτηµένου. Εθνικό κεκτηµένο είναι το ευρώ, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι. Η απειλή αυτή, αν σκεφτούµε τι µπορεί να συµπαρασύρει, ισοδυναµεί µε την απειλή εδαφικής κυριαρχίας, γιατί
θα χάσουµε πράγµατα που κατακτήσαµε µε κόπους και θυσίες
ως λαός. Σε αυτήν τη στιγµή, ο κάθε Βουλευτής έρχεται αντιµέτωπος µε την ευθύνη του όρκου που έδωσε για την πατρίδα και
τον λαό. Δεν ξέρω πώς ερµηνεύεται το δηµόσιο συµφέρον σε
σχέση µε το ατοµικό ή µάλλον ξέρω πώς το ερµηνεύει η κοµµουνιστική θεωρία, αλλά έρχεται στιγµή που το εθνικό έχει πραγµατική έννοια, και πάνω από όλα είναι η χώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι που µπήκαµε σε αυτήν την
ιστορία, θα πληρώσουµε ένα µεγάλο κόστος. Κανείς δεν πρόκειται να βγει αλώβητος από αυτήν την προσπάθεια. Και εµείς που
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αποφασίσαµε να κρατήσουµε τη χώρα στην Ευρωζώνη, που αποδεχθήκαµε ετερόκλητες που δεν τις φανταζόµασταν, που κάναµε
υπερβάσεις που ήταν έξω από το δόγµατα και των δικών µας
χώρων, πέρα από κάθε έννοια αντίληψης πολιτικού κόστους, βεβαίως και εµείς δεν θα περάσουµε αλώβητοι. Όµως δεν θα περάσουν αλώβητοι και αυτοί οι οποίοι συναποτελούν σήµερα, το
µπλοκ της δραχµής, σε συµµαχία µε κερδοσκοπικά συµφέροντα
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό –άθελά τους βεβαίως- οι οποίοι
είτε από πολιτική επιλογή της εύκολης αριστερής ρητορείας, η
οποία αναλύει τα γεγονότα, περιγράφει τα δράµατα και δεν έχει
καµµία πρόταση, είτε γιατί δεν κατανοούν ότι οι εκλογές σήµερα
που ζητούν, ως µοναδικό σαφές αίτηµα και πρόταση, οδηγούν
σε αυτήν την κατάσταση που προανέφερα.
Ήρθε η στιγµή που πρέπει να πούµε πρώτα η Ελλάδα. Πρώτα
η Ελλάδα µε κόστος τεράστιο για όλους. Δεν υπάρχει κανένας
που δεν θα πληρώσει κόστος πολιτικό, κοινωνικό, προσωπικό,
για να µπορέσουµε να βγούµε από αυτήν την ιστορία. Αυτή η Κυβέρνηση προκαλεί βεβαίως ερωτηµατικά, ενστάσεις, προκαλεί
φόβο, δεν είναι για κανέναν µας εύκολο. Το πολιτικό σύστηµα
έχει µεγαλώσει και έχει ωριµάσει µε τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά που βασίζονται στις µετωπικές συγκρούσεις και στα
µεγάλα λόγια.
Όµως πρέπει να δώσουµε σε αυτήν τη συνεργασία την πραγµατική της διάσταση. Αυτή η Κυβέρνηση δεν είναι η κλασική κυβέρνηση συνασπισµού των ευρωπαϊκών κεντρικών χωρών. Οι
κυβερνήσεις συνασπισµού προκύπτουν µετά από εκλογές, όπου
οι πολίτες έχουν µοιράσει την εκλογική τους δύναµη, έχουν απαιτήσει από τα κόµµατα να συνεργαστούν µε την ψήφο τους.
Επίσης έχουν συνεργαστεί, έχουν κάνει κοινά προγράµµατα
και προγραµµατικές συµφωνίες, έχουν τις κόκκινες γραµµές,
έχουν τα χρονοδιαγράµµατά τους. Εµείς αυτά δεν τα κάναµε.
Γιατί; Γιατί εµείς βρισκόµαστε σήµερα σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης.
Γίνεται, λοιπόν, µια εθνική συνεργασία σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης, µε ειδική αποστολή και εδώ παίρνει την ευθύνη ο κάθε
Βουλευτής χωριστά απέναντι στο καθήκον του και στην πατρίδα.
Γιατί βεβαίως µπορούµε να αναλύσουµε το ρόλο των κοµµάτων
στη δηµοκρατία, των θέσεών τους, των βαθιών διαφορών τους,
των µετωπικών τους συγκρούσεων, αλλά για να υπάρξει δηµοκρατία και να λειτουργήσει, χρειάζεται η χώρα να είναι εθνικά
ανεξάρτητη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας µιλήσουµε πλέον µε ειλικρινή
λόγια. Μπορεί µια χώρα να είναι εθνικά ανεξάρτητη, όταν είναι
οικονοµικά εξαρτηµένη και αδύναµη; Έχουµε υποχρέωση να κάνουµε ότι είναι δυνατόν, ώστε η χώρα να µπορεί να έχει την ευθύνη του παραγωγικού µοντέλου της παραγωγής πλούτου, της
διανοµής αυτού του πλούτου; Το να µην εξαρτάται µονίµως από
τη βοήθεια, την αλληλεγγύη, τους µηχανισµούς ή τις άλλες
χώρες; Θα πρέπει να απαντήσει ο καθένας πώς βλέπει αυτήν την
έξοδο.
Εµείς που συνασπιστήκαµε και συνεργαστήκαµε γι’ αυτό το
συγκεκριµένο σχέδιο, τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, έχουµε
περιγράψει το στόχο. Είναι σηµαντική η δόση, γιατί αφορά τη
ζωή των ανθρώπων που την επόµενη µέρα δεν θα έχουν να πάρουν µισθό, έχει µεγάλη σηµασία το πακέτο των 130 δισεκατοµµυρίων, γιατί θα µπορέσει να βάλει τις βάσεις να έχουµε
πρωτογενές πλεόνασµα, άρα ανάπτυξη, άρα να βγούµε από το
αδιέξοδο. Θα πρέπει να απαντήσουν και τα άλλα κόµµατα. Δεν
µπορεί «αβρόχοις ποσί» να είναι οι µεν που κάνουν κριτική στους
δε και οι δε να προσπαθούν να βρουν στη χώρα αδιέξοδα. Να
παρουσιάσουν τη λύση στον ελληνικό λαό.
Έχουµε µπροστά µας µια πρωτοφανή συνεργασία. Αλλάζει σελίδα σε πολλά πράγµατα. Είναι σαφές να ξέρουµε όλοι, όπως το
περιέγραψα πριν, ποια είναι αυτή η συνεργασία. Ούτε ένα χωνευτήρι πολιτικό είναι, ούτε σηµαίνει ότι έχουµε ίδιες απόψεις,
ούτε ότι βγάζουµε µέσους όρους. Είµαστε κόµµατα µε τις θέσεις
µας και συνεργαζόµαστε για συγκεκριµένους στόχους.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η πρώτη ίσως φορά
στην ιστορία της χώρας, που σε µια στιγµή µείζονος προβλήµατος απειλείται η εθνική µας ανεξαρτησία. Και αυτό να το κατανοήσουµε καλά, γιατί η οικονοµική µας εξάρτηση είναι κυρίαρχο
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στοιχείο της εθνικής µας ανεξαρτησίας. Χρειαζόµαστε οικονοµική ισχύ, για να µιλήσουµε για το Καστελλόριζο και να το περιφρουρήσουµε ανά πάσα στιγµή, για να εκµεταλλευτούµε τα
πετρέλαιά µας και για να κάνουµε ό,τι είναι αναγκαίο, για να παλέψουµε για τη χώρα µας. Αυτήν, λοιπόν, τη στιγµή, ιστορικά
είναι η πρώτη φορά που το πολιτικό σύστηµα στη χώρα δεν
απαντά µε διχασµό, δεν απαντά µε µετωπική σύγκρουση, αλλά
αποφασίζει να συνεργαστεί. Η πορεία δεν θα είναι εύκολη. Και
όσοι πήραµε αυτήν την απόφαση, έχουµε την ευθύνη να είµαστε
ειλικρινείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα χρόνο τώρα, ίσως και παραπάνω, από πολλά κόµµατα, από την Πλειοψηφία της Βουλής,
ακούµε απόψεις, προτάσεις Βουλευτών για εθνική συνεργασία.
Ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το επιχείρησε το καλοκαίρι, το πρότεινε ξανά τώρα. Βουλευτές όλων των
κοµµάτων το έχουν θέσει επανειληµµένα ως µοναδική λύση. Η
αλήθεια είναι ότι δεν καταλήξαµε µόνοι µας σε αυτήν την λύση,
µέσα από εσωτερικές και εθνικές επεξεργασίες. Υπήρξε µεγάλη
πίεση από τον ίδιο το λαό, την οποία αισθανθήκαµε όλοι. Υπήρξε
και απέξω. Και αυτό πρέπει να το παραδεχθούµε, γιατί δεν πρέπει να ξανασυµβεί, γιατί δεν µπορεί να µην αποφασίζουµε µόνοι
µας, στη χώρα µας να κάνουµε τις επιλογές που πρέπει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ ενάµισι λεπτό ακόµη.
Πρώτιστη σηµασία έχει να εξασφαλίσουµε αυτά που έχει
ανάγκη ο λαός, δηλαδή ότι έχουµε το ευρώ στο χέρι, ότι υπάρχει
κλίµα το οποίο µπορεί να προσφέρει επενδύσεις. Πρέπει να κατανοήσουµε πλέον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι µια χώρα,
στην οποία όλα είναι υπό κατάληψη, όπου όλοι είναι στους δρόµους, όπου επί µήνες, από το Σεπτέµβρη και µετά, δεν λειτουργεί
διοίκηση, δεν µπορούµε να πάρουµε τους φόρους, δεν λειτουργούν τα δηµόσια κτήρια, οι δρόµοι, δεν είναι ένας χώρος όπου
µπορούν να προκληθούν επενδύσεις, δεν είναι ένας χώρος όπου
µπορεί να αναπτυχθεί η οικονοµία, δεν µπορούν να δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας. Έχουµε, λοιπόν, µια ευθύνη σε αυτήν τη
δύσκολη κατάσταση: να κατανοήσουµε ότι ο καθένας βάζει
πλάτη, για να ανορθώσουµε τη χώρα.
Η επενδυτική δραστηριότητα και του εσωτερικού και του εξωτερικού είναι απαραίτητη προϋπόθεση, για να δηµιουργήσουµε
θέσεις εργασίας. Ευρώ, κλίµα, ανάπτυξη, ασφάλεια, θέσεις εργασίας είναι αυτά τα οποία δεν έχουν καµµία σχέση µε ένα προεκλογικό κλίµα που κάποιοι είναι έτοιµοι να δηµιουργήσουν. Στην
προεκλογική περίοδο, αντί της νηφαλιότητας, επικρατεί η
όξυνση, αντί του µέτρου, η υπερβολή, αντί της πραγµατικότητας,
τα περί άλλου δρόµου και περί άλλης λύσης, που κανένας όµως
δεν περιγράφει.
Η Κυβέρνηση θα κινηθεί φυσικά µέσα στο πλαίσιο των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει. Όµως ο χρόνος των εκλογών έχει ελάχιστη σηµασία µπροστά στην αντιµετώπιση δύο σοβαρών
προβληµάτων στα όρια της απειλής. Το ένα είναι µια έσωθεν
απειλή, να προχωρήσουµε και πάλι σε ακραίες αναταραχές και
ανοµία, η οποία µπορεί να δηµιουργήσει πάλι το φαινόµενο της
ακυβέρνητης πολιτείας που οδηγεί σε αδιέξοδο και τη δηµοκρατία και την οικονοµία και το δεύτερο είναι η έξωθεν απειλή, που
είναι η αποβολή από την Ευρωζώνη. Είναι θέµα και της Βουλής,
είναι θέµα προφανώς των Αρχηγών των κοµµάτων, που είναι οι
πλέον αρµόδιοι να παρακολουθήσουν την πορεία και να διαπιστώσουν τη λήξη συναγερµού για την επιστροφή στα γνωστά και
καθιερωµένα της πολιτικής µας ζωής, γιατί είναι σαφές, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτό που ζούµε σήµερα, δεν είναι ένα
κοµµάτι της φυσιολογικής πολιτικής ζωής που ζούσαµε επί χρόνια.
Θεώρησα αναγκαίο να αναφερθώ στα παραπάνω, γιατί στο
χώρο της αρµοδιότητάς µου –εννοώ στο θέµα της ηρεµίας, της
συνεργασίας επί συγκεκριµένων θεµάτων και των αποτελεσµάτων- η επίτευξη συναίνεσης και συµφωνίας, ως αποτέλεσµα µακράς προσπάθειας η οποία κράτησε µήνες, είχε θετικά αποτελέσµατα. Αλλάξαµε εκ βάθρων ένα σύστηµα στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε στόχο τα πανεπιστήµιά µας να γίνουν ανταγωνιστικά -µη φοβόµαστε τη λέξη- µε όλα τα πανεπιστήµια του κό-
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σµου, γιατί είναι παγκόσµιο θέµα πλέον η παιδεία. Και το καταφέραµε, κάτι που δεν το πίστευε κανένας, µε εφαρµογή του
νόµου. Σήµερα, το πρώτο που δηλώσαµε –και ο κ. Αρβανιτόπουλος που ήρθε στο Υπουργείο και εγώ που δουλέψαµε µαζί, καλή
τη τύχη, την προηγούµενη περίοδο, για να µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε αυτήν τη συναίνεση- ήταν ότι θα εφαρµοστεί ο
νόµος για τα πανεπιστήµια, για να αλλάξουµε την τριτοβάθµια
εκπαίδευση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρία Υπουργέ,
ολοκληρώστε τη σκέψη σας και κλείστε την οµιλία σας.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Τελειώνω, µε αυτό, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε ένα συγκεκριµένο και
περιγεγραµµένο πρόγραµµα για αυτήν την Κυβέρνηση και ο στόχος της έχει γίνει σαφής από όλους. Όµως, η χώρα δεν παγώνει,
ούτε τα µεγάλα ζητήµατα µπορούν να παγώσουν. Είναι στο χέρι
όλων µας ό,τι επιλογή και προτεραιότητα έχουµε από εδώ και
πέρα, να αποδείξουµε, ως εκεί που είναι εφικτό βεβαίως, στο
πλαίσιο µιας τέτοιας κυβέρνησης, ότι υπάρχει συνεργασία.
Εµείς έχουµε σε εξέλιξη τέσσερα µεγάλα ζητήµατα. Είναι η
αναδιάρθρωση της περιφερειακής εκπαίδευσης, δηλαδή η περιφέρεια και πώς δοµούνται µε ένα νέο σχήµα η πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, είναι ο χώρος του λυκείου και του
τεχνολογικού λυκείου, είναι το θέµα των εισαγωγικών εξετάσεων
και είναι ο νόµος για την έρευνα. Όλα αυτά θα γίνουν µέσα από
τη διακοµµατική επιτροπή, µε συνεργασία όλων των κοµµάτων,
ώστε να µπορέσουµε να τα φέρουµε στη Βουλή µε τον πλέον συναινετικό τρόπο, γιατί είναι σαφές ότι στα βασικά θέµατα της παιδείας η συναίνεση είναι η λυδία λίθος για το έθνος.
Έχουµε µπροστά µας πολύ δύσκολους µήνες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή περάσαµε πάρα πολύ δύσκολα τα δύο
τελευταία χρόνια, επειδή για καθέναν από εµάς ήταν µια οδύνη
και την ζήσαµε, πιστεύω ότι αυτό που ζούµε τώρα είναι διδακτικό
για όλους µας. Κανείς, είτε είναι τέρµα αριστερά είτε τέρµα
δεξιά, δεν µπορεί να κάθεται εκ του ασφαλούς και να πυροβολεί
και να βλέπει τη χώρα να πεθαίνει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Άννα Διαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων.
Έχει ζητήσει το λόγο επί προσωπικού η κ. Λιάνα Κανέλλη.
Κυρία Κανέλλη, έχετε το λόγο.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κυρία Διαµαντοπούλου, µιλήσατε για θεατρινισµούς. Δεν σας ζητώ να το πάρετε πίσω. Δώσατε ένα ρεσιτάλ «όπερα µπούφα». Χρησιµοποιήσατε ψεύδη, όπως ότι όλα τα
κόµµατα ζήτησαν αυτήν τη συναίνεση. Όχι, δεν την ζήτησαν.
Μιλήσατε για έλλειψη µετωπικής σύγκρουσης. Είµαστε σε µετωπική σύγκρουση µαζί σας. Μιλήσατε για επαναφορά στη δεκαετία του ’50. Στη δεκαετία του ’50, σας διαβεβαιώ, δεν έχω την
παραµικρά ευθύνη, ούτε ιδεολογική, αφού γεννήθηκα το ’54. Το
’52 οι συνεργάτες σας και οι σηµερινοί συναινούντες και οι διάδοχοί τους εκτελούσαν τον Μπελογιάννη.
Επιτρέψτε µου, λοιπόν, να σας αντιγυρίσω τα περί θεατρινισµού, διότι όποιος εκφεύγει κυριολεκτικά από το σενάριο των
λεσχών, που σας έχουν πει να λέτε µε ευπρεπές ύφος και δεν
είναι συνοµιλητής σας στο ίδιο επίπεδο, τότε µπορεί να µετατρέπει το Καστελλόριζο σε ντεκόρ, την έλλειψη βιβλίων στα σχολεία
µη ικανή να σας κάνει να θέλετε να παραιτηθείτε, αφού δεν µπορέσατε να δώσετε ως Υπουργός Παιδείας, βιβλία στα σχολεία,
που θα ήταν η στοιχειώδης αντιγραφή ενός εκ της τριµερούς. Το
χαρακίρι, ελπίζω να σας το έµαθαν.
Εν πάση περιπτώσει, αν µιλάτε για συνεντεύξεις στο εξωτερικό, σας διαβεβαιώ ότι σηµασία δεν έχει το ντεκόρ κάτω από το
οποίο µιλάς, αλλά το περιεχόµενο το οποίο λες. Ήδη, σήµερα η
µισή Ευρώπη σας, έτσι όπως την θέλετε, σας κατηγορεί για
µαύρο µέτωπο. Στο µαύρο µέτωπο θα πάρετε κόκκινη απάντηση.
Δεν µονοπωλείτε εσείς ούτε τον πατριωτισµό ούτε την εθνικό-
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τητα. Δεν θα κατηγορείτε στο τέλος –µε συγχωρείτε, αλλά αυτό
δεν είναι καν προσωπικό- ότι εµείς εδώ πυροβολούµε την πατρίδα και εσείς την σώζετε. Την κυβερνήσατε και την φέρατε
εδώ, δεν την κυβερνήσαµε, για να την πυροβολήσουµε. Το πιστόλι στον κρόταφό σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μετά την παρέµβαση της κ. Κανέλλη…
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, δεν ήταν καθόλου επί προσωπικού. Επιτρέψτε µου, ένα σχόλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το λόγο έχει η
Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ.
Άννα Διαµαντοπούλου.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Θα ήθελα, µετά την οµιλία της
κ. Κανέλλη, να πω ότι ανάµεσα στη δηµοσιογραφία, το θέατρο
και την πολιτική έχω επιλέξει σταθερά την πολιτική.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Με θεατρικούς όρους, όµως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Κασσάρας, Βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ, για έξι
λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελικά αυτές τις δύσκολες στιγµές και παρά τα όσα προηγήθηκαν,
που δεν ευχαρίστησαν κανένα, µε την κοινή προσπάθεια των
τριών Αρχηγών και των κοµµάτων τους και βεβαίως του Προέδρου της Δηµοκρατίας, το εγχείρηµα σχηµατισµού Κυβέρνησης
συνεργασίας ολοκληρώθηκε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Όσοι παρακολούθησαν –και ήταν πολλοί αυτοί- τις προγραµµατικές δηλώσεις, δεν έχουν πια αµφιβολία για την αφετηρία της
κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ. Έγινε
πλέον σαφές ότι το 2009 το έλλειµµα ήταν 15,7%, (36 δισεκατοµµύρια, µε τα 24 δισεκατοµµύρια να είναι πρωτογενές έλλειµµα).
Ήταν δύσκολη, λοιπόν, η συνέχεια, ανηφορικός ο δρόµος, αλλά
µονόδροµος και αν κάποιοι και στην Αίθουσα και εκτός Αιθούσης
έχουν αµφιβολία ότι το πρόβληµα ήταν τεράστιο, αλλά όχι µόνο
ελληνικό, µπορούν να δουν και τη γειτονική Ιταλία.
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου και οι Βουλευτές που τον στήριξαν, νιώθουν δικαιωµένοι. Ασφαλώς όχι ευτυχείς, αλλά έχουµε δυνατή την αίσθηση ότι δεν είχαµε άλλη
επιλογή, ότι αντέξαµε και κάναµε όσα έπρεπε και ότι ο χρόνος
γι’ αυτά θα µας δικαιώσει. Πράγµατα που δεν γινόντουσαν για
πολλά χρόνια, έπρεπε να γίνουν σε πολύ λίγο χρονικό διάστηµα
και αυτό βέβαια οδηγεί πολλές φορές και σε λάθη και έγιναν
λάθη. Όµως ο Γιώργος Παπανδρέου πιστώνεται ότι, µε το κύρος
και την προσπάθειά του, συνέβαλε τα µέγιστα, στη δηµιουργία
για πρώτη φορά µηχανισµού στήριξης και φθάσαµε διαδοχικά,
µε τις θυσίες του ελληνικού λαού, µε τα σκληρά µέτρα που αναγκαστήκαµε να πάρουµε, στη συµφωνία της 26ης Οκτωβρίου:
µιας συµφωνίας που πολλοί απεκήρυσσαν για πολύ διάστηµα και
έφθασε µία επιλογή για προσφυγή σε δηµοψήφισµα, για να δοξαστεί αυτή η συµφωνία και να τρέχουµε όλοι, µην τυχόν και κάτι
δεν πάει καλά µε αυτήν.
Όπως είπε και χθες ο νέος Πρωθυπουργός –ότι δηλαδή, µόνος
του δεν µπορεί να τα καταφέρει, αλλά όλοι µαζί µπορούµε- έτσι
και εµείς, ο Πρόεδρος µας και η Κοινοβουλευτική Οµάδα του
ΠΑΣΟΚ αναζητούσαµε από την αρχή τη συνεργασία. Μία συνεργασία που τελικά επετεύχθη στο πρόσωπο του κ. Παπαδήµου και
βεβαίως µε τη γενναιότητα του Γιώργου Παπανδρέου να παραιτηθεί από το αξίωµά του. Ο λαός που επιθυµούσε αυτήν τη συνεργασία –στην πλειοψηφία του ασφαλώς- µας στέλνει το
µήνυµα, κυρίως στις ηγεσίες των κοµµάτων που µετέχουν στην
Κυβέρνηση, να δείξουµε µε το παράδειγµά µας ότι από αύριο
αρχίζει µία σοβαρή κυβερνητική προσπάθεια και όχι µία προεκλογική περίοδος, η οποία θα παρασύρει στον κοµµατικό ανταγωνισµό και στη µικροπολιτική αντιπαλότητα κάθε προσπάθεια που
θα καταβάλλει η νέα Κυβέρνηση.
Ο νέος Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση έχουν την ψήφο εµπιστοσύνης µου. Επιτρέψτε µου όµως, να καταθέσω δύο-τρεις
σκέψεις για το πώς θα πετύχουµε την απαραίτητη κοινωνική συµµαχία, ώστε να περιοριστούν οι καταλήψεις και οι απεργίες, για
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να καταστεί δυνατή η λειτουργία του κράτους. Δεν υπάρχει ανάπτυξη αλλιώς.
Πρώτον, Δηµόσια Διοίκηση. Σωστά αναφέρθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός στις εφορίες και στα σχολεία. Παραδείγµατος χάριν,
δεν µπορούµε να καθυβρίζουµε τους εφοριακούς, να διαλύουµε
τις υπηρεσίες, να ισοπεδώνουµε τους µισθούς και να προσδοκούµε τα καλύτερα αποτελέσµατα. Όλα µαζί δεν γίνονται.
Δεύτερον, στήριξη των τραπεζών ναι, αλλά έναντι κοινών µετοχών. Το αντίτιµο κάποτε πρέπει να επιστραφεί στον ελληνικό
λαό.
Τρίτον, να ολοκληρωθεί η προσπάθεια και να µάθει τελικά ο
ελληνικός λαός ποιοι και πόσα έβγαλαν έξω. Και βεβαίως, εάν
αυτά δεν έχουν φορολογηθεί, να υποστούν τις συνέπειες. Να
πληρώσουν επιτέλους, όσοι χρωστάνε.
Υπάρχει ευρεία αποδοχή της Κυβέρνησης και πιστεύω να
υπάρξει και ο χρόνος, ώστε να πάρει τις πρωτοβουλίες και να αντιµετωπιστεί η γραφειοκρατία και οι δυσλειτουργίες που οδήγησαν πράγµατι να µην πάνε έγκαιρα τα βιβλία στα σχολειά.
Να σταµατήσει το φαινόµενο να έχουµε πολλούς γιατρούς,
αλλά σήµερα στην Κάλυµνο να έχουµε µηδέν καρδιολόγους. Νοµίµως απεσπάσθη για τρία χρόνια ένας καρδιολόγος στους επιθεωρητές υγείας. Εδικαιούτο να ασθενήσει ο δεύτερος. Δεκαέξι
χιλιάδες κόσµος είναι χωρίς καρδιολόγο. Δεν µπορεί να εθελοτυφλούµε.
Κλείνοντας λέω ότι, για τα νησιά, οι συγκοινωνίες και οι γιατροί
είναι προϋπόθεση αισθήµατος ασφάλειας και προϋπόθεση ανάπτυξης.
Θέλω να υπενθυµίσω στην Αίθουσα το άρθρο 101 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, που πολλές φορές το λησµονούµε και
να τονίσω στο τέλος ότι, όπως προ πολλών µηνών έχω δηλώσει,
η κατάργηση των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ είναι και για
εµένα κόκκινη γραµµή και δεν πρόκειται να την ψηφίσω αν τυχόν
τέτοια διάταξη έλθει στη Βουλή.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γεώργιο Κασσάρα, Βουλευτή Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας, Βουλευτής Ηλείας
της Νέας Δηµοκρατίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, κανένας δεν έχει την ψευδαίσθηση ότι οι
στιγµές που ζούµε είναι µοναδικές, είναι πρωτόγνωρες, είναι
στιγµές ιστορικής έντασης. Σ’ αυτές τις ώρες είναι σαν να περνάει µπροστά από τον καθένα µία οντότητα η οποία θέτει σε
όλους µας και στον καθένα χωριστά ένα αµείλικτο ερώτηµα. Το
θέµα είναι «εσύ τι λες;».
Τα παλιά σχήµατα, αυτά τα χιλιοειπωµένα λόγια που ακούµε
από τους περισσότερους εδώ, δεν αρκούν, για να αποδώσουν
τα νοήµατα των στιγµών, που ζούµε σήµερα. Και πάνω απ’ όλα
αυτό που δεν είναι αρκετό, είναι να κατανοούµε µε τα µυαλά του
παρελθόντος τις πραγµατικότητες του παρόντος, οι οποίες
πραγµατικά παρουσιάζουν ενδιαφέρον όχι γιατί είναι η πρώτη
φορά που εµφανίζεται ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας
ένας µη πολιτικός Πρωθυπουργός και ζητάει την ψήφο εµπιστοσύνης, προκειµένου να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο, όχι στο πλαίσιο µιας υπηρεσιακής διακυβέρνησης, όπως θα άρµοζε σε έναν
µη πολιτικό άνδρα, αλλά, γιατί πράγµατι εχθές ακούσαµε από
ένα µη πολιτικό να δίνει το στίγµα αυτού που πρόκειται να κάνει
η συγκεκριµένη Κυβέρνηση, η οποία είναι εξόχως πολιτική.
Θα είχε ιδιαίτερα πολύ µεγάλη σηµασία να αφοµοιώσουµε το
γεγονός ότι αυτός ο άνδρας, ο Πρωθυπουργός, αυτός που πήρε
δηλαδή, την εντολή να κυβερνήσει τον τόπο από τον ρυθµιστή
του πολιτεύµατος τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας προχθές, στην
πρώτη επαφή µε το λαό, σε αυτήν δηλαδή την εναρκτήρια δήλωσή του, αφού πήρε την εντολή να σχηµατίσει κυβέρνηση
έκρινε ότι έπρεπε να ξεκινήσει µε τις λέξεις «δεν είµαι πολιτικός».
Δηλαδή, προτίµησε να ορίσει τον εαυτό του σε αυτήν την ιστορική πορεία που θα ακολουθήσει από σήµερα και για το εγγύς
µέλλον, ορίζοντας τι, δεν είναι. Όφειλε, όµως, θεωρώ να πει και
ποιος είναι. Γιατί µπορεί να µην είναι πολιτικός, είναι όµως, δη-
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µόσιος άνδρας µε συγκεκριµένη ιστορία σε αυτόν τον τόπο, µε
συγκεκριµένη δράση στους θεσµούς της πολιτικής, στους κυρίαρχους θεσµούς, τους δηµόσιους, αυτούς που διαµορφώνουν
πραγµατικότητες και αυτούς επάνω στους οποίους στηρίζεται η
δηµοκρατία.
Άρα, λοιπόν, ο κ. Παπαδήµος είναι ένας άνδρας δηµόσιος που
είναι πολύ καλά εξοικειωµένος µε την πολιτική, γιατί όχι µόνο στο
παρελθόν υπήρξε σύµβουλος πολύ µεγάλων πολιτικών ανδρών,
υπό την έννοια βέβαια ότι υπηρετούσαν µεγάλα πολιτικά αξιώµατα, όχι γιατί είχαν µεγάλη πολιτική και ηθική αξιοσύνη, αλλά
και υπό αυτήν ακόµα την έννοια, υπήρξε και ένας εξ εκείνων,
στους οποίους στηρίχθηκε όλο το εγχείρηµα µιας κρίσιµης ιστορικής περιόδου, της οποίας τα αποτελέσµατα σήµερα, κάποιος
µπορεί να τα ανιχνεύσει, όταν ερευνάει το κατάντηµα της Ελλάδας, το οποίο έρχεται αυτός ο Πρωθυπουργός να θεραπεύσει.
Και µέσα από όλες αυτές τις αντιφάσεις, εµείς καλούµεθα να
δώσουµε την εµπιστοσύνη µας, για να κάνει πράξη αυτά τα οποία
µας είπε χθες και τα οποία βέβαια, θα πει ο καθένας, είναι αδιανόητο να αποτελούν το περιεχόµενο µιας κυβερνητικής δράσης
που θα κρατήσει εκατό ηµέρες.
Αλλά επίσης, όµως, αυτό που εντυπωσιάζει εξίσου, είναι το γεγονός ότι ανάµεσα στους λόγους µπορεί κάποιος να συγκρατήσει δύο πράγµατα. Το πρώτο και το σπουδαιότερο είναι ότι
έκρινε να µας πει ότι εντός των ηµερών και τουλάχιστον µέχρι
τέλος του χρόνου, η Κυβέρνηση της οποίας προΐσταται, θα φέρει
στη Βουλή προς ψήφιση τη νέα δανειακή σύµβαση. Και, όµως,
σε αυτήν την περίπτωση δεν αισθάνθηκε την υποχρέωση να δικαιολογήσει, γιατί η πανοµοιότυπη προηγούµενη δανειακή σύµβαση µε ευθύνη του Υπουργού και µέλους της Κυβέρνησής του,
του κ. Παπακωνσταντίνου, όχι µόνο δεν έχει έρθει µέχρι σήµερα
για κύρωση, µε βάση το άρθρο 36 παράγραφος 2, αλλά ούτε καν
προς συζήτηση. Και εν τούτοις, τον κ. Παπακωνσταντίνου ο
οποίος τόσο -θα έλεγα- αντιδεοντολογικά, για να µην χρησιµοποιήσω άλλη λέξη, έχει φερθεί απέναντι στην Εθνική Αντιπροσωπεία, εξακολουθεί να τον έχει µέλος της Κυβέρνησής του και µας
ζητάει και γι’ αυτόν την εµπιστοσύνη µας.
Και ακόµα κάτι. Θα έπρεπε, επίσης, να ξέρουµε ότι ο ίδιος ο
Πρωθυπουργός εχθές, µας ανακοίνωσε ότι είµαστε δεσµευµένοι,
κάποιοι πολιτειακοί παράγοντες, µεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας, να προσυπογράψουν µια δέσµευση υποτέλειας, µια δέσµευση µε την οποία εκδηλώνουµε
όχι το ότι είµαστε εταίροι, αλλά αποδεχόµαστε ότι είµαστε υπήκοοι. Ακριβώς γι’ αυτό το πράγµα θα θυµηθεί κανένας αυτό το
περιλάλητο, «ουαί τοις ηττηµένοις», «vae victis», που είχε πει ο
αρχηγός των Γαλατών, όταν διαπίστωσε ότι οι Ρωµαίοι, όταν το
390 που είχε κατακτήσει τη Ρώµη, µόνο και µόνο για να τη λαφυραγωγήσει, προσπαθούσαν να τον κλέψουν και τελικά έσυρε και
το ξίφος του και το πέταξε πάνω στο µέρος της πλάστιγγας που
είχε τα σταθµά, λέγοντας ότι αυτή είναι η µοίρα των ηττηµένων.
Ε, όχι, λοιπόν! Εµείς δεν αποδεχόµαστε τέτοιου είδους µοίρες
ακόµα και αν η ήττα που πρέπει να διαχειριστεί αυτή η Κυβέρνηση, είναι η ήττα στην οποία µας οδήγησε η απερισκεψία και ο
τυχοδιωκτισµός του κ. Γεωργίου Ανδρέα Παπανδρέου. Εµείς,
λοιπόν, σε αυτήν την ώρα, λέµε ξεκάθαρα τα εξής: κάτω από κανονικές συνθήκες µια τέτοια Κυβέρνηση δεν θα άξιζε την εµπιστοσύνη µας, όµως, ζούµε πραγµατικά έκτακτες συνθήκες.
Βρισκόµαστε µπροστά σε µια κατάσταση ανάγκης και όλοι µαζί
θεωρούµε και ο καθένας χωριστά ότι καλείται να λύσει ένα πρόβληµα που έχει πιο πολύ σχέση µε µια σύγκρουση καθηκόντων,
απέναντι στην οποία θα πρέπει να σταθµίσει ποιο είναι το εθνικό
χρέος και ποιο είναι εκείνο το οποίο διακινδυνεύει, µια οποιαδήποτε περίπτωση ακυβερνησίας, υπό άλλες συνθήκες.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι σε αυτές τις ώρες, θα πρέπει όλοι να κατανοήσουµε αυτόν τον πολύ εύγλωττο αφορισµό του αείµνηστου
Κωνσταντίνου Τσάτσου. Στην πολιτική, είχε πει, το δύσκολο δεν
είναι τόσο να νικάς, όσο το να θυσιάζεις τις νίκες για το καλό του
συνόλου. Αυτό κάνει ο Αντώνης Σαµαράς. Αυτό κάνει η Νέα Δηµοκρατία. Αυτό κάνω κι εγώ, που µετά πολύ µεγάλης δυσκολίας
λέω ότι εµπιστεύοµαι τη συγκεκριµένη Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό µόνο και µόνο, για να οδηγήσει τον τόπο σε οµαλές
συνθήκες, ώστε να εκφραστεί ο κυρίαρχος λαός για το ποια πρέ-
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πει να είναι η κυβέρνηση που θα ορίσει την πορεία του, µε ασφάλεια και δηµοκρατία έξω από την κρίση αυτή.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντίνο Τζαβάρα, Βουλευτή Ηλείας της Νέας Δηµοκρατίας.
Το λόγο έχει ο κ. Πέτρος Ευθυµίου, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για δώδεκα λεπτά.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προς
στιγµήν θεώρησα ότι ο κ. Τζαβάρας από το παράδειγµα του
Βερκιγκετόριξ, θα πήγαινε στον Αστερίξ, αλλά δεν ολοκλήρωσε
το συλλογισµό του, για να περάσουµε στον Αστερίξ, στον Οβελίξ
και να µετατρέψουµε τη χώρα σε γαλατικό χωριό. Η τροπή όµως
των συλλογισµών του, µου επιτρέπει να πω, ότι από την ως τώρα
συζήτηση, παρουσιάζεται ένα κλασικό φαινόµενο στην ιστορία
των ανθρώπινων κοινωνιών και των πολιτικών συστηµάτων, όπου
ενώ οι πρωταγωνιστές, αυτοί που είναι σε αυτό το Βήµα, βρίσκονται ήδη σε άλλη ιστορική περίοδο, την οποία δηµιούργησαν
οι ίδιοι, ζουν µε τους προηγούµενους όρους. Είναι αυτό που συµβαίνει σε όλα τα ανθρώπινα. Όταν περάσαµε από τα άλογα και
τα κάρα στα αυτοκίνητα, χαρακτηρίσαµε τα αυτοκίνητα µε την
ιπποδύναµή τους. Οι ίπποι παρέµειναν ως στοιχείο της µηχανής.
Έτσι τώρα µιλάµε µε µια προηγούµενη γλώσσα, σε µια νέα εντελώς κατάσταση, που τη διαµόρφωσαν οι αποφάσεις κυρίως
των ηγεσιών του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, καθώς και
η συµµετοχή του ΛΑΟΣ, αλλά κατ’ ουσίαν, προσδιόρισε και η επιθυµία του ελληνικού λαού. Άρα πώς είναι δυνατόν να είµαστε
εδώ σε µία εντελώς διαφορετική συνθήκη µε αποφάσεις των ηγεσιών των κοµµάτων και οι εκφραστές αυτών των κοµµάτων να
βρίσκονται έξω από το πνεύµα και το γράµµα αυτού που συµβαίνει και δεν λέω καν αυτού που συµφωνήθηκε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε πράγµατι σε µια
ιστορική στιγµή, σε ιστορικά αποφασιστική στιγµή για την πατρίδα, γιατί εδώ παίζεται η τύχη του ελληνικού λαού, κάθε ελληνικής οικογένειας και το µόνο που αποµένει, είναι να
στρατεύσουµε όλες τις δυνάµεις µας για τον τόπο, για κάθε Έλληνα πολίτη και πρέπει να πούµε την απόλυτη αλήθεια στον Έλληνα πολίτη.
Η αλήθεια είναι ότι, δυστυχώς, µε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της Ελληνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Οκτώβρη του 2009, την ώρα που πύκνωνε ούτως ή άλλως η παγκόσµια οικονοµική κρίση, η Ελλάδα
ήταν η µόνη χώρα της Ευρωζώνης η οποία παρουσίασε τον
εαυτό της σε µια άλλη δυσµενή συνθήκη, κύριε Τζαβάρα, που
µας δίνει η αρχαία ελληνική µυθολογία. Βρέθηκε µεταξύ της Σκύλας του χρέους και της Χάρυβδης του ελλείµµατος. Σύµφωνα µε
τους τρεις αυτούς φορείς, η Ελλάδα στις 5 Οκτωβρίου 2009 είχε
χρέος 340 δισεκατοµµύρια ευρώ και έλλειµµα 36 δισεκατοµµύρια ευρώ. Καµµία άλλη χώρα της Ευρωζώνης, καµµία άλλη από
τις άλλες δεκαέξι που µετέχουµε, δεν είχε και τους δύο αποφασιστικούς δείκτες τόσο επιβαρυµένους.
Άρα η χώρα στις 5 Οκτωβρίου ήταν χρεοκοπηµένη και ό,τι
συµβαίνει από τότε, είναι να πετύχουµε την αναστολή της χρεοκοπίας, την αναστολή της πτώχευσης, την αναστροφή αυτής της
πορείας της χώρας µεταξύ της Σκύλας και της Χάρυβδης, του
χρέους και του ελλείµµατος.
Αυτό βρήκαµε. Πέτυχε το ΠΑΣΟΚ; Θα έλεγα ότι πρέπει να είµαστε ξεκάθαροι. Το ΠΑΣΟΚ έδωσε µια τεράστια µάχη µόνο του.
Πέτυχε να αποτρέψει τα χειρότερα. Δεν πέτυχε όµως τα καλύτερα. Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια που συνοδεύει µια διετία, µια
διετία όπου όλοι άφησαν το ΠΑΣΟΚ µόνο του να δώσει αυτήν τη
µάχη µε λάθη, παραλείψεις, αδεξιότητες, αλλά µια µάχη ουσίας
για τα συµφέροντα της πατρίδας και µια µάχη επιτυχή. Γιατί, αν
τα πράγµατα είχαν αφεθεί στη φυσική πορεία, όπως διαµορφώθηκαν στο ό,τι βρήκαµε, η χώρα θα ήταν σήµερα τελειωµένη.
Και ας πιάσουµε ένα-ένα όσα επιχειρήθηκαν και όσα ακούστηκαν σ’ αυτήν την Αίθουσα. Έχει προταθεί να σκεφτούµε µια πορεία έξω από την Ευρωζώνη. Έχει προταθεί να στραφούµε ή
στην Κίνα ή στη Ρωσία, για να βρούµε εκεί την αναγκαία χρηµατοδότηση που θα καλύψει το χρέος, θα γεφυρώσει τα ελλείµ-
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µατα και θα δώσει αναπτυξιακή τροχιά στην Ελλάδα. Αν υποθέσουµε ότι αυτή η ρητορική είχε νόηµα το 2010, σήµερα δυο χρόνια µετά έχει νόηµα;
Τι ξέρουν όσοι παρακολουθούν πραγµατικά τις διεθνείς τάσεις
και τη στάση αυτών των δυο µεγάλων δυνάµεων; Η Ρωσία πεντακάθαρα θέλει τη σταθερότητα της Ευρωζώνης και συναρτά τις
επενδύσεις της µε τη σταθερότητα της Ευρωζώνης. Θέλει να
µπει στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου και να ακολουθήσει
τις συνθήκες της παγκόσµιας αγοράς, όπως έχουν διαµορφωθεί.
Η Κίνα µε κατηγορηµατικότητα απαιτεί τα ίδια ακριβώς από το
σύνολο της Ευρωζώνης, σταθερότητα, να επενδύσουν οι Ευρωπαίοι στην Ευρωζώνη, να της δώσουν δύναµη και προοπτική και
µετά να έρθει αρωγός και να επενδύσει. Και µάλιστα για όσους
θέλουν να διερευνήσουν παραπάνω, ξεκαθάρισε απόλυτα προς
την Ευρώπη ότι θέλει νωρίτερα από το 2016, που προβλέπουν οι
συµφωνίες του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, την αναγόρευσή της σε ελεύθερη αγορά σε σχέση µε την Ευρώπη.
Με απλά λόγια, εκεί που µας προτεινόταν να απευθυνθεί η πατρίδα, ώστε να βρει λύση στο πρόβληµά της, ξαναγυρίζουν οι
δυο υπεύθυνες ηγεσίες των δυο αυτών χωρών και ζητάνε από
την Ευρώπη να κάνει αυτό που µας προσφέρει η Ευρώπη εµάς,
δηλαδή να αποκτήσει σταθερότητα η Ευρωζώνη, να λύσει τα θέµατά της, για να έρθουν αρωγοί αυτές οι δυο δυνάµεις στην Ευρωζώνη. Άρα από εκεί που µας προτεινόταν, έρχεται κατηγορηµατικά η ίδια πρόταση: «Ενισχύστε την Ευρωζώνη, δώστε λύση
µέσω της Ευρωζώνης».
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Υπάρχει τρίτη πρόταση βαθειά σεβαστή. Την ακούσαµε από
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
της Ελλάδας. Ενδέχεται σε άλλους χώρους να υπάρχει σε παραλλαγές. Να βγούµε από όλο αυτό το διεθνές σύστηµα, να µην
υπολογίσουµε τι συµβαίνει στην κόσµο και να πούµε «Έξω από
την Ευρωζώνη, έξω από τις διεθνείς συµµαχίες, η Ελλάδα µόνη
της µε το εθνικό της νόµισµα είτε το ονοµάσουµε δραχµή είτε
µνά είτε όποιο όνοµα διαλέξουµε από την αρχαία µας ιστορία,
να δώσουµε λύση στα προβλήµατά µας».
Εδώ υπάρχει όµως ένα εκκρεµές ερώτηµα: Τι εγγυάται στο
σηµερινό παγκόσµιο περιβάλλον, όπου το σύνολο των χωρών
που µετέχουν στον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών επιδιώκει τους
ίδιους κανόνες, τις ίδιες αρχές, τις ίδιες λειτουργίες και εδράζεται στις ίδιες απαιτήσεις, τι εγγυάται στην Ελλάδα ότι θα είναι το
2012 διαφορετικό από ό,τι ήταν η Αλβανία επί Χότζα ως το 1990
ή από ό,τι είναι σήµερα η Βόρεια Κορέα; Ποια είναι η εγγύηση
δηλαδή ότι η Ελλάδα έξω από την Ευρωζώνη, µε καταγγελία
όλων των διεθνών συµβάσεων και των οργανισµών στους οποίους ανήκουµε, θα έχει διαφορετική µοίρα είτε από το ένα φαινόµενο που ζήσαµε δίπλα µας είτε από το άλλο φαινόµενο που
ισχύει σήµερα, το µοναδικό στον κόσµο; Κατηγορηµατική πορεία
της χώρας είναι µια αντίστοιχη τύχη σε αυτήν την εκδοχή.
Άρα πρέπει να θεωρήσουµε ότι η συµµετοχή µας στην Ευρωζώνη είναι η κατοχύρωση των συµφερόντων του ελληνικού λαού,
οικονοµικά, κοινωνικά και εθνικά. Γιατί θέλω να θυµίσω –και πιστεύω ότι όλοι συµφωνούµε- ότι η χώρα µας, είναι η µοναδική
που εξακολουθεί να έχει θέµατα, εξακολουθεί να έχει ζητήµατα,
εξακολουθεί να αντιµετωπίζει αµφισβητήσεις. Και δεν υπάρχει
αµφιβολία ότι, όταν αυτή η χώρα εξασθενίσει ή αφήσουµε εµείς
να εξασθενίσει, θα έχουµε όχι µόνο περιπλοκές οικονοµικές και
κοινωνικές, αλλά και απειλές άλλου χαρακτήρα στα εθνικά µας
ζητήµατα. Άρα το οικονοµικό συµφέρον του Έλληνα, το κοινωνικό συµφέρον της Ελλάδας, το εθνικό συµφέρον της πατρίδας
θα χτίζεται µε τη συµµετοχή µας στην Ευρωζώνη.
Είναι η Ευρώπη αυτή που θέλουµε; Φυσικά και δεν είναι η Ευρώπη που θέλουµε. Πώς βελτιώνεις µια κατάσταση; Απερχόµενος; Αναχωρώντας; Υπάρχει περίπτωση ποτέ να επηρεάσεις µια
κατάσταση την οποία καταγγέλλεις και αποχωρείς ή ο µόνος
τρόπος που έχεις να βελτιώσεις µια κατάσταση, είναι να παραµείνεις, να αγωνιστείς και να επιβάλεις αυτό που θεωρείς σωστό;
Αυτήν την ώρα, όλοι καταλαβαίνουµε ότι η Ευρώπη είναι σε
πλήρη µετασχηµατισµό, ένα µετασχηµατισµό που καθιστά ακόµα
πιο αναγκαίο, αγαπητοί φίλοι, να καταλάβουµε τι έχουµε πετύχει
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στο πρόσωπο του κ. Παπαδήµου και στην πολιτική συνευθύνη
που έχουµε αναλάβει. Πρέπει µε κατηγορηµατικότητα και σαφήνεια οι πολιτικές δυνάµεις, κυρίως οι δυο που έχουν τη συνευθύνη για την κατάσταση της χώρας, όπως ήρθε σήµερα ως εδώ,
δηλαδή η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, να θεωρήσουµε ότι µετέχουµε σε µια Κυβέρνηση πολιτικής συνευθύνης η οποία οφείλει να διασφαλίσει τη δανειακή σύµβαση, να διασφαλίσει όλο το
πλαίσιο που θα φέρει στην Ελλάδα τα 130 δισεκατοµµύρια της
δανειακής σύµβασης, να ολοκληρώσει τη διαδικασία ανταλλαγής
οµολόγων, το PSI, πράγµα που σηµαίνει ότι η χώρα θα απαλλαγεί
100 δισεκατοµµύρια από το χρέος και µόνο, όταν ολοκληρωθεί
αυτό το έργο, µόνο όταν κατοχυρώσουµε τη θέση της χώρας,
έχουµε δικαίωµα και υποχρέωση να πάµε τη χώρα σε εκλογές.
Και θέλω να είναι κάτι ξεκάθαρο. Με τη δαιµονοποίηση δεν
ωφελεί καθόλου ο δηµόσιος διάλογος την πατρίδα, διότι αυτό
το δανειακό πρόγραµµα των 130 δισεκατοµµυρίων περιλαµβάνει
κατ’ ουσίαν και αναπτυξιακό πακέτο µεγαλύτερο του ΕΣΠΑ, διότι
8 δισεκατοµµύρια από αυτό το πακέτο των 130 δισεκατοµµυρίων
προορίζονται, για να εξοφλήσει το δηµόσιο τη στάση πληρωµών
που έχει κάνει σε οτιδήποτε έχει µέχρι τώρα καταβληθεί υπέρ
αυτού. Προορίζεται να πληρώσει ΦΠΑ που έχει παρακρατήσει.
Προορίζεται να πληρώσει όλους όσους έκαναν έργα για το δηµόσιο και δεν έχουν πάρει πίσω τα χρήµατά τους. Προορίζεται
να εκκαθαρίσει τα χρέη των ΟΤΑ και τα χρέη των νοσοκοµείων.
Κατ’ ουσίαν, αποδίδει λευκά τα λογιστικά βιβλία του ελληνικού
δηµοσίου και αυξάνει τα ταµειακά διαθέσιµα του ελληνικού δηµοσίου κατά 15 δισεκατοµµύρια. Αυτό συνιστά άµεση ένεση ρευστότητας στην οικονοµία και κυρίως στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Δεν µπορεί, λοιπόν, να κραδαίνουµε το δαίµονα που απειλεί
τον Έλληνα και να µη δείχνουµε ταυτόχρονα τι περιέχει αυτή η
δανειακή σύµβαση: όχι µόνο απαλλαγή από το βραχνά της χρεοκοπίας αλλά και τη µόνη αναπτυξιακή χαραµάδα που είναι ρεαλιστική και µπορεί να αξιοποιήσει η χώρα.
Γι’ αυτό, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή έχουµε
Κυβέρνηση πολιτικής συνευθύνης, πρέπει να δώσουµε δύναµη
σε αυτήν την Κυβέρνηση να ολοκληρώσει το έργο της. Γιατί το
έργο της δεν είναι για εµάς, δεν είναι για τους τριακόσιους, δεν
είναι για τις σφραγίδες των κοµµάτων µας. Είναι για τα έντεκα
εκατοµµύρια των Ελλήνων, για τις θυσίες που πρέπει να πιάσουν
τόπο. Είναι το µόνο χρέος που έχει αυτή η Βουλή, να ξεπεράσει
τoν εαυτό της, να σταθεί αντάξια παραδόσεων, των καλών στιγµών που πρόσφερε η πολιτική στην πατρίδα και να στηρίξουµε
µε καθαρή καρδιά την ολοκλήρωση του έργου της Κυβέρνησης
Παπαδήµου, ώστε τα 130 δισεκατοµµύρια να αποτελέσουν εφόδιο για τον Έλληνα και όχι προίκα για οποιοδήποτε κόµµα.
Και αυτό είναι στο χέρι κυρίως των δυο µεγάλων κοµµάτων και
όλων όσων αναλαµβάνουν τη σχετική ευθύνη. Αυτό θα κάνει το
ΠΑΣΟΚ, αυτό θα κάνει η Κοινοβουλευτική του Οµάδα, πέρα και
έξω από οποιαδήποτε κοµµατική σκοπιµότητα, γιατί αυτό επιβάλλει αυτός ο λαός που αυτό περιµένει από εµάς.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, κ. Πέτρο Ευθυµίου.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, κ.
Λαφαζάνης, Βουλευτής Β’ Πειραιά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ θα αναφωνήσω ένα επιτέλους! Μπράβο σας! Το
«µπράβο» απευθύνεται ιδιαίτερα στους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.
Πράγµατι το όνειρο δεκαετιών, κύριε Αντιπρόεδρε, έγινε πραγµατικότητα: ΠΑΣΟΚ-ΛΑΟΣ στην εξουσία. Μόνο που το ΛΑΟΣ –το
καινούργιο ανέκδοτο είναι αυτό- είναι ο κ. Καρατζαφέρης και τα
κοµµατικά του στελέχη. Βλέπω εδώ τον εκλεκτό κ. Βορίδη.
Αυτά, κύριοι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ –ιδιαίτερα σε εσάς- και
της Νέας Δηµοκρατίας, ποια ώρα γίνονται; Παραµονές του Πολυτεχνείου. Μεταξάς και Πολυτεχνείο! Κοιτάξτε τι ωραία πράγµατα, πλήρης ανατροπή σ’ αυτήν τη χώρα, ανατροπή συστηµάτων, αξιών, αντιλήψεων και επιλογών. Γι’ αυτό και άρον-άρον
σπεύσατε την πιο κρίσιµη ψήφο εµπιστοσύνης να την µετατρέψετε σε ψήφο µέσα σε µιάµιση µέρα. Ξέρετε γιατί; Γιατί φοβάστε
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το βουητό των διαδηλωτών τού Πολυτεχνείου. Φοβάστε όλους
αυτούς που έπνιξε στο αίµα η δικτατορία και του Μεταξά και του
Παπαδόπουλου. Αυτό είναι το πρόβληµα σήµερα.
Είδα τον κ. Παπαδήµο το πρωί. Κάθισε σε δυο, τρεις οµιλίες
Βουλευτών και είπα «Μπράβο! Να, ένας Πρωθυπουργός επιτέλους που σέβεται τη Βουλή, θέλει να ακούσει τι λένε οι Βουλευτές» και µάλιστα, όταν είναι ψήφος εµπιστοσύνης στην
Κυβέρνησή του. Μετά από δυο, τρεις οµιλίες Βουλευτών, έφυγε,
τον χάσαµε!
Ακολουθεί και αυτός, παρ’ ότι µη πολιτικός, την παράδοση των
πολιτικών Πρωθυπουργών που έρχονται στη Βουλή µόνο για να
οµιλήσουν. Κατά τα άλλα, την έχουν –επιτρέψτε µου την έκφραση, µην τη θεωρήσετε υπερβολική- «γραµµένη στα παλαιότερα των υποδηµάτων τους». Θα έρθει προς το τέλος µόνο αν
µιλήσουν οι Αρχηγοί ή για να δει την ψήφο εµπιστοσύνης που θα
του δοθεί από τα θύµατά του. Μπράβο, συγχαρητήρια!
Είχε βέβαια ύφος µειλίχιο ο κ. Παπαδήµος, ύφος τεχνοκρατικό, µη πολιτικός ων, όπως µας είπε. Εγώ, όµως, την οµιλία του
την είδα περισσότερο πολιτική από τους πολιτικούς και πιο άτεγκτη, πιο σκληρή, αδυσώπητη. Ήταν ένας ύµνος στην τρόικα και
στους Ευρωπαίους εταίρους µας και στους θεσµικούς συνεργάτες µας, ΕΚΤ-ΔΝΤ.
Κύριε Παπαδήµο, καταλαβαίνω τη διαδροµή σας τόσα χρόνια
από τράπεζα σε τράπεζα, από σύµβουλο σε σύµβουλο, αλλά
υπάρχει και ένας λαός σ’ αυτόν τον τόπο, ένας λαός που υποφέρει. Δεν βρήκε ούτε µια λέξη µέσα στις προγραµµατικές δηλώσεις, για να αναφερθεί στον άνεργο, σ’ αυτόν που του λεηλατούν
το µισθό, σ’ αυτόν που δεν έχει στον ήλιο µοίρα, σ’ αυτόν που
του κόβουν το ρεύµα.
Τι λέτε γι’ αυτούς, κύριε Παπαδήµο; Τι τους προσφέρει η Κυβέρνησή σας; Ότι θα τηρήσετε µια συµφωνία που πριν µια εβδοµάδα ο ίδιος, µε άρθρο σας στους “FINANCIAL TIMES” -το οποίο
αναδηµοσίευσε «ΤΟ ΒΗΜΑ», το είδα και τρόµαξα- τη χαρακτηρίζατε απαράδεκτη και εθνικά επιζήµια και ότι θα δηµιουργήσει πιστωτικό γεγονός, ότι έπρεπε να πάµε στη συµφωνία της 21ης
Ιουλίου; Αυτά λέγατε πριν από µία εβδοµάδα, στο άρθρο σας
στην εφηµερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», κύριε Παπαδήµο. Τώρα γίνατε ο
Πρωθυπουργός που θα τηρήσει µε συνέπεια και θα εφαρµόσει
µια συµφωνία επιζήµια;
Αυτό που µου έκανε εντύπωση από τον κ. Παπαδήµο είναι ότι
του έλειπαν και τα επιχειρήµατα, όπως έλειπαν και από τον κ. Παπανδρέου και από τις κυβερνήσεις τους και από όλους αυτούς
που στηρίζουν τρικοµµατικά την Κυβέρνηση.
Δεν είδα επιχειρήµατα. Τροµοκρατία είδα από τον κ. Παπαδήµο. Τροµοκρατία! Ή όλα αυτά που σας λέω, συµφωνίες και
µνηµόνια και λεηλασίες ή θα βγούµε από την Ευρωζώνη. Έλεος,
κύριε Παπαδήµο! Έλεος, κύριοι της τρικοµµατικής συµπαιγνίας
και στήριξης. Έλεος! Τι είναι αυτό το παιχνίδι που παίζετε µε το
ευρώ; Δικτατορία του ευρώ έχουµε στην Ελλάδα; Δικτατορία του
ευρώ έχει επιβληθεί; Πρέπει να µας το πείτε αυτό.
Το ευρώ –υποτίθεται- διαµορφώθηκε στην Ευρωζώνη, ήρθε
και στην Ελλάδα από αυτούς που το έφεραν, για να βελτιώσουν
τη θέση της χώρας, να βελτιώσουν τη ζωή του ελληνικού λαού.
Δεν είχα υπ’ όψιν µου ότι το ευρώ το φέρατε, για να τροµοκρατείτε και να εκβιάζετε τον ελληνικό λαό: Ή θα αποδεχθεί τη λεηλασία την οποία υφίσταται ή αλλιώς θα βγει και θα τον πετάξουν
στα τάρταρα, έξω από την Ευρωζώνη. Τροµοκρατικό µέσο είναι
το ευρώ; Δηλαδή είτε ευρώ ή θα πάµε σε µισθούς Κίνας και τιµές
Γερµανίας; Αυτό είναι το δίληµµά σας; Έτσι όπως το πάτε, σε
λίγο θα ακούει «ευρώ» ο κόσµος και θα τρέµει.
Και ενώ εδώ έχετε επιβάλει αυτήν την ιδιόµορφη δικτατορική
εξουσία τού ευρώ, δεν βλέπετε και τι γίνεται στον περίγυρο της
Ευρωζώνης. Δεν βλέπετε γύρω σας; Δεν βλέπετε τις εξελίξεις;
Καλά, η Ελλάδα έχει αυτά που έχει, υποτίθεται. Η Ιταλία; Η Ιρλανδία; Η Πορτογαλία; Η Ισπανία σήµερα; Δεν βλέπετε ότι διαλύεται η Ευρωζώνη και αποσυντίθεται; Και αντί να διαµορφώσετε
µία πολιτική, για να ανατρέψετε τα δεδοµένα στην Ευρώπη, να
ανατρέψετε τις επιλογές της τρόικας και τις επιλογές των µνηµονίων, ερχόσαστε εδώ να εκβιάζετε τον ελληνικό λαό: Ή τα
µέτρα και καινούργια µέτρα λεηλασίας ή θα φύγουµε και θα
πάµε στον Καιάδα, υποτίθεται. Αυτή είναι η πολιτική επιλογή σας,
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η απαράδεκτη πολιτική επιλογή σας, η εγκληµατική πολιτική επιλογή σας.
Άκουσα τον κ. Παπαδήµο να λέει εδώ ότι ένα από τα πρώτα
µελήµατα της Κυβέρνησής του είναι να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της Ελλάδας απέναντι στους εταίρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Δεν κατάλαβα, αυτό είναι το µέληµα της Κυβέρνησής
του; Ως τώρα η τρόικα διαφέντευε αυτόν τον τόπο και επέβαλλε
τις επιλογές. Αυτό έκανε και θα το κάνει και µε την Κυβέρνηση
Παπαδήµου. Τι άλλη αξιοπιστία θέλει ο κ. Παπαδήµος να προσφέρει στους Ευρωπαίους εταίρους; Δεν υπάρχει λαός σ’ αυτήν
τη χώρα;
Αξιοπιστία στον ελληνικό λαό πρέπει να δείξει αυτή η Κυβέρνηση, στον ελληνικό λαό που δυστυχώς, ποιο είναι το κατάντηµα
στο οποίο τον έχει φέρει; Στον ελληνικό λαό, ο οποίος κατακλύζεται από την ανεργία. Ένα εκατοµµύριο είναι οι επίσηµα άνεργοι. Τα 2/3 των νέων είναι άνεργοι ή ηµιαπασχολούµενοι, τα 2/3
της νεολαίας, πράγµα που σηµαίνει ότι η χώρα αυτή τελειώνει.
Αυτά τα οποία έχετε κάνει οδηγούν σε έξι χρόνια οµολογηµένης ύφεσης και βαθιάς ύφεσης. Πείτε µου µια χώρα, καπιταλιστική έστω, σε όλη την ιστορία του καπιταλισµού που να γνώρισε
έξι συναπτά χρόνια βαθιάς ύφεσης. Αυτό είναι ο ορισµός του θανάτου και της καταστροφής µιας χώρας. Και µήπως θα τελειώσουν εδώ; Μήπως δεν θα έχουµε συνέχεια στην υφεσιακή
διαδικασία;
Σήµερα ανακοινώθηκαν τα στοιχεία: 5,8 η ύφεση στο τρίτο τρίµηνο. Αυτή είναι η πολιτική σας. Αξιοπιστία; Ποια είναι η αξιοπιστία που προσφέρει η νέα Κυβέρνηση των τριών συνεταίρων, εκ
των οποίων οι δυο κυβέρνησαν και έχουν φέρει την Ελλάδα σε
αυτό το κατάντηµα; Ποια είναι η αξιοπιστία της απέναντι σε ένα
λαό που τον λεηλατεί και ποια είναι η πρότασή της; Ποια είναι η
πρόταση που κάνει από εδώ και µπρος; Ποια είναι η πρόταση της
νέας Κυβέρνησης; Η πρόταση είναι να συνεχίσει το µνηµόνιο, να
συνεχίσει τη λιτότητα, τη λιτότητα που καταστρέφει την Ελλάδα,
όχι λιτότητα απλώς, λεηλασία που καταστρέφει την Ελλάδα, που
καταστρέφει όλη την Ευρωζώνη και ιδιαίτερα καταστρέφει την
ευρωπεριφέρεια. Αυτή είναι η πολιτική την οποία υπόσχεστε µε
τη συµφωνία.
Καµµία νοµιµοποίηση δεν έχει αυτή η Κυβέρνηση. Ο κ. Παπαδήµος δεν έχει καµµία νοµιµοποίηση να εφαρµόσει µια απαράδεκτη συµφωνία, να φέρει ένα νέο µνηµόνιο, όπως µας είπε, ίσως
σκληρότερο και από το προηγούµενο µε νέα µέτρα. Δεν έχει κανένα δικαίωµα να φέρει µια δανειακή σύµβαση. Δεν έχει δικαίωµα
να το κάνει. Δεν νοµιµοποιείται.
Η προηγούµενη δανειακή σύµβαση, αυτό το αντισυνταγµατικό
έκτρωµα νεοαποικιακής έµπνευσης δεν πέρασε από τη Βουλή,
υπεγράφη από τον Παπακωνσταντίνου, πράγµα που σηµαίνει ότι
δεν υπάρχουν µόνο πολιτικές ευθύνες για τον τρόπο που έγινε,
αλλά και άλλου είδους ευθύνες. Δεν νοµιµοποιείται τέτοια δανειακή σύµβαση να την ψηφίσει αυτή η Βουλή, όσους Βουλευτές
και να έχει. Κανένας δεν έδωσε εντολή και πολύ περισσότερο ο
ελληνικός λαός δεν έχει δώσει εντολή να περνάνε µνηµόνια, λεηλασίες, αποικιακές δανειακές συµβάσεις και να εκποιείται η
χώρα. Κανένας δεν έχει δώσει εντολή να γίνονται αυτά τα συνοικέσια, τα τρικοµµατικά, ανάµεσα στο ΠΑΣΟΚ, το «ΛΑΟΣ στην
εξουσία» και τη Νέα Δηµοκρατία.
Από πού πήρατε αυτήν την κατεύθυνση; Πότε ζητήσατε την
έγκριση του ελληνικού λαού για τέτοιες κυβερνήσεις ολοκληρωτικού τύπου, οι οποίες θα υφαρπάσουν ψήφους από εδώ, µε κτηνώδεις πλειοψηφίες που δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα στον
ελληνικό λαό, αντίθετα τον τρέµουν, είτε θα προσφύγουν σε δηµοψήφισµα ή σε εκλογές;
Καµµία απολύτως νοµιµοποίηση. Είναι Κυβέρνηση πραξικοπήµατος. Όλα όσα γίνονται εδώ από τότε που µπήκε η Ελλάδα στο
µνηµόνιο και πολύ περισσότερο µε την Κυβέρνηση Παπαδήµου,
είναι άκρως πραξικοπηµατικά, άκρως αντιδηµοκρατικά, καταστρατηγούν κάθε έννοια Συντάγµατος και αυτοί που διαχειρίζονται πλέον, τέτοιου είδους ευθύνες για τη χώρα, θα έχουν
τροµερές συνέπειες, διότι καταστρέφεται αυτήν τη στιγµή, ο
τόπος µε αυτά τα οποία πράττουν. Το µνηµονιακό τόξο δεν συγκατένευσε απλώς, υπερακοντίζει. Οι δυο, ΠΑΣΟΚ και ΛΑΟΣ,
είχαν ψηφίσει το µνηµόνιο. Η Νέα Δηµοκρατία τηρούσε -υποτί-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θεται- αποστάσεις εναντίον του µνηµονίου. Τώρα αποδεικνύει ότι
οι αποστάσεις αυτές –πάντοτε το λέγαµε εµείς- ήταν ψεύτικες,
ήταν χαλκευµένες. Είναι πιο µνηµονιακό κόµµα από τα υπόλοιπα.
Και τα τρία είναι τα πιο µνηµονιακά κόµµατα ακόµα και από την
τρόικα, γιατί πολύ φοβάµαι ότι βάζουν και από την τσέπη τους
προκειµένου να εφαρµόσουν αυτές τις πολιτικές λεηλασίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε παρακαλώ, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Προφανώς δεν θα δώσουµε
ψήφο εµπιστοσύνης σε αυτήν την Κυβέρνηση, προφανώς θα την
καταψηφίσουµε, προφανώς θα αγωνιστούµε, για να αποκατασταθεί επιτέλους η δηµοκρατική τάξη σε αυτήν τη χώρα, µε το
λαό στο προσκήνιο και για να αποδοθούν ευθύνες για τα εγκλήµατα τα οποία έχουν επισωρευθεί σ’ αυτήν τη χώρα και θα επισωρεύσει η καινούργια Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ. Λαφαζάνη, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Σπύρος Χαλβατζής για λίγο, για
τρία λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή λέγονται πολλά στο πλαίσιο της κατατροµοκράτησης
του λαού, επωδός όλων των οµιλητών που στηρίζουν τη συγκυβέρνηση είναι ότι «παίρνουµε αυτά τα σκληρά, τα ανελέητα
µέτρα, για να σώσουµε τη χώρα». Η χώρα δεν είναι µόνο τα κτήρια, οι δρόµοι και τα χωράφια. Πρωτίστως είναι οι άνθρωποι και
η ζωή τους, την οποία καθηµερινά οδηγείτε στην εξαθλίωση µε
την πολιτική, την οποία ακολουθείτε και τα µέτρα, µια πολιτική
του µαύρου µετώπου ΠΑΣΟΚ, Νέας Δηµοκρατίας, ΛΑΟΣ.
Το δεύτερο. Ανέφερε η κυρία Υπουργός Παιδείας «έχουµε
στόχους». Ναι, έχετε συγκεκριµένους στόχους και είναι αλήθεια
ότι είστε αδίστακτοι, όταν πρόκειται να στηρίξετε τα συµφέροντα
και τα κέρδη των κεφαλαιοκρατών. Και βεβαίως όλα τα µέτρα
που παίρνετε, είναι για την εξόντωση του λαού.
Τρίτον. Μιλάτε για ανοµία. Κάποιοι λένε ότι πρέπει να καταργηθούν και οι απεργίες, όταν µε µια µονοκοντυλιά καταργήσατε
δηµοκρατικά δικαιώµατα, κατακτήσεις της εργατικής τάξης και
όλων των εργαζοµένων. Και αυτές οι κατακτήσεις ήταν αποτέλεσµα αγώνων, θυσιών. Χύθηκε πολύ αίµα για όλες αυτές τις κατακτήσεις που καταργήσατε εν µια νυκτί, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα
Δηµοκρατία. Και τώρα θέλετε να πάρετε πιο σκληρά, πιο ανελέητα µέτρα.
Τέταρτον. Μίλησε η κυρία Υπουργός για εθνική ανεξαρτησία,
όταν µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ συνειδητά εκχωρήσατε ένα
µέρος της εθνικής κυριαρχίας. Κύριε Ευθυµίου, σύµµαχός σας
είναι η αστική τάξη του Τουρκίας που επιβουλεύεται την εθνική
κυριαρχία της χώρας. Ναι, αυτή η αστική τάξη µε την οποία έχετε
συµφωνήσει για τη συνδιαχείριση του Αιγαίου.
Το πέµπτο να, το έχετε καθαρό. Όσες προσπάθειες και να γίνουν και σ’ αυτές τις µέρες, για την κατατροµοκράτηση του
λαού, να ξέρετε ότι αυτή η τροµοκρατία δεν θα περάσει. Οι εργαζόµενοι θα συνεχίσουν να αντιµάχονται µαζικά, µαχητικά µε
ταξικό προσανατολισµό στο κίνηµά τους, αυτήν την πολιτική. Και
θα παλέψουν για την ανατροπή και της εφαρµοζόµενης πολιτικής, θα ανατρέψουν και αυτήν την Κυβέρνηση του µαύρου µετώπου.
Τέλος, κύριε Ευθυµίου, επειδή ήσασταν ο τελευταίος που το
υπογραµµίσατε, το συµφέρον της χώρας, το συµφέρον των εργαζοµένων, το συµφέρον του λαού δεν είναι η Ευρωζώνη και η
Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουµε όλοι ποιο ήταν το εµπορικό ισοζύγιο πριν από την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ τότε, Ευρωπαϊκή
Ένωση σήµερα. Και ποια είναι η σηµερινή κατάσταση; Έφτασαν
πρώτοι οι Υπουργοί και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης να λέει:
«Μα, εισάγουµε τα πάντα απ’ έξω. Δεν έχουµε δυνατότητα να
θρέψουµε τον τόπο». Αυτός ο τόπος έχει τη δυνατότητα να θρέψει πολλούς περισσότερους. Και πριν από µερικά χρόνια έκανε
και εξαγωγές.
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Η σωτηρία του λαού δεν θα έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εµείς θα συνεχίσουµε να επιµένουµε ότι η εργατική τάξη, όλοι
οι εργαζόµενοι, η φτωχή αγροτιά, οι αυτοαπασχολούµενοι µε τον
αγώνα και την πάλη τους, θα δηµιουργήσουν όρους, συνθήκες
και προϋποθέσεις για έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, για µονοµερή διαγραφή του χρέους µε λαϊκή εξουσία,
µε προϋποθέσεις τέτοιες που ο παραγόµενος πλούτος δεν θα
είναι προς όφελος µιας δράκας καπιταλιστών, αλλά θα υπηρετεί
τα συµφέροντα και τις ανάγκες της συντριπτικά µεγάλης πλειοψηφίας του λαού.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Σπυρίδωνα Χαλβατζή.
Παρακαλώ, τον Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων,
κ. Μαυρουδή Βορίδη, να πάρει το λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διερωτώµαι αν αισθανόµαστε
µια αµηχανία µε τη συγκεκριµένη σύνθεση της Κυβέρνησης ή αισθανόµαστε ότι γεννά κάποιο ιδεολογικό ζήτηµα. Νοµίζω ότι
αυτό είναι ξεκαθαρισµένο. Αυτή δεν είναι µια Κυβέρνηση προγραµµατικής συγκλίσεως. Δεν τα βρήκαµε σε όλα, δεν έχουµε
κοινό πρόγραµµα, δεν έχουµε λύσει τα ιδεολογικά µας θέµατα,
αν θέλετε, ώστε κανείς να έχει αγωνία για το πού ακριβώς άραγε
συµπέσαµε, σε τούτο ή σε κείνο.
Αυτή είναι µια Κυβέρνηση συγκεκριµένης εντολής. Συγκεκριµένα πράγµατα έχει να κάνει. Έχει όµως ορισµένες βασικές ιδεολογικές προϋποθέσεις. Ναι, εκεί υπάρχει µια κάποια ταυτότητα.
Αυτό είναι αλήθεια. Έχει ορισµένες βασικές επιλογές και παραδοχές. Ποιες είναι οι παραδοχές που έκαναν τα κόµµατα, που
έκαναν οι πολιτικοί Αρχηγοί, συγκροτώντας αυτήν την Κυβέρνηση;
Πρώτη παραδοχή. Θέλουν να µείνουν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Δεύτερη παραδοχή. Θέλουν να µείνουν στην Ευρωζώνη. Αυτό
δηµιουργεί µια αντίστιξη; Δηµιουργεί µια ετερότητα; Ναι. Δηµιουργεί µια πρώτη ετερότητα. Μια ετερότητα µε τα κόµµατα της
Αριστεράς. Προφανώς τα κόµµατα της Αριστεράς θέλουν να κάνουν µια διαφορετική επιλογή.
Υπάρχουν άλλα βασικά στοιχεία στα οποία συγκροτείται µια
συναίνεση; Μάλιστα. Αυτά τα κόµµατα πιστεύουν σε ένα καθεστώς ελευθερίας. Σε ένα καθεστώς κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας. Αυτό πιστεύουν. Δεν ξέρω αν κάνουν καλά ή κακά, αλλά
αυτό πιστεύουν. Αυτές είναι µεγάλες ευρείες παραδοχές.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο προφανώς αναπτύσσονται επιµέρους
παραδοχές. Υπάρχει και εκεί µια αντίστιξη και µια διαφοροποίηση; Φυσικά υπάρχει. Υπάρχει ο κόσµος της Αριστεράς. Είναι
κόσµος ανελευθερίας. Είναι κόσµος που υπερασπίζεται ολοκληρωτικά καθεστώτα. Είναι κόσµος που υπερασπίζεται κολεκτιβιστικές προσεγγίσεις για την οικονοµία και κολεκτιβιστικά
συστήµατα. Είναι κόσµος κρατικής διεύθυνσης της οικονοµίας.
Πράγµατι είναι ένας άλλος κόσµος.
Αλλά σε τελευταία ανάλυση, µε συγχωρείτε πολύ, δεν είναι ξεκάθαρο ότι η συντριπτική πλειοψηφία του λαού κάνει αταλάντευτα και αδήριτα αυτές τις µεγάλες επιλογές; Ότι, ναι θέλει να
είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι θέλει να είναι µε το ευρώ, ναι
θέλει κοινοβουλευτική δηµοκρατία και θέλει να ζει σε ένα καθεστώς ελευθερίας. Δεν είναι οι επιλογές της µεγάλης πλειοψηφίας
του ελληνικού λαού αυτές; Ε, τώρα να µην απολογηθούµε γι’
αυτό. Να µην τιµωρηθούµε γι’ αυτό.
Εγώ αναγνωρίζω το δικαίωµα του καθενός να κάνει άλλου
τύπου σκέψεις. Αλλά σε τελευταία ανάλυση, αυτός είναι που
πρέπει να εξηγήσει τι είναι αυτό που υπερασπίζεται και τι είναι
αυτό που προτείνει. Όχι όλοι οι υπόλοιποι να απολογούνται για
περίπου αυτά που είναι κεκτηµένα ενός πολιτισµού εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Ε, µην αναιρέσουµε αυτά τα βασικά θεσµικά
προαπαιτούµενα.
Ακούω αγωνίες και κραυγές για την ανεργία. Ε, βέβαια. Αλλά
µε συγχωρείτε. Πώς θα την αντιµετωπίσουµε την ανεργία; Θα την
αντιµετωπίσουµε µε το να καταστρέψουµε όποιον παραγωγικό
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µηχανισµό υπάρχει; Ή µε το να ενεργοποιήσουµε –για να έρθω
σε ένα θέµα το οποίο αφορά τα του Υπουργείου µου- µεγάλα
έργα τα οποία έχουν σήµερα σκαλώσει, γιατί έχουν προβλήµατα
χρηµατοδότησης ή γιατί έχουν προβλήµατα καινούργιων διαπραγµατεύσεων που πρέπει να γίνουν κάτω από το φως της νέας
οικονοµικής πραγµατικότητας; Αυτή πρέπει να είναι η αγωνία και
αυτή είναι η αγωνία σε επίπεδο πραγµατικό. Το πώς θα δηµιουργήσουµε δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, επιταχύνοντας την
ανάπτυξη, όχι κάνοντας µια στείρα συζήτησης αποδόµησης της
όποιας τέτοιας προσπάθειας.
Αυτό που πρέπει να σκεφτούµε, είναι πώς µπορούµε ξαφνικά
να επιταχύνουµε, παραδείγµατος χάριν, τις παραδόσεις των
σταθµών του µετρό που έχουν σκαλώσει, γιατί ένα ολόκληρο πολιτικό σύστηµα, για παράδειγµα, κατηγορεί µια εταιρεία, αλλά
από την άλλη µεριά, δεν ενεργεί έτσι ταχέως, ώστε να ενεργοποιήσει τις όποιες αποζηµιωτικές αξιώσεις έχει κατά της εταιρείας. Παγώνουν οι συµβάσεις, δεν υπογράφεται τίποτα, δεν
αξιοποιούνται και δεν ενεργοποιούνται οι αποζηµιώσεις και φτάνουµε σε µια κατάσταση πολιτικής παραλυσίας.
Αυτό άραγε είναι ταξικό; Ποιο είναι εδώ το ταξικό συµφέρον;
Το ταξικό συµφέρον είναι να ενεργοποιηθούν οι δρόµοι; Άρα, αν
ενεργοποιηθούν και γίνουν τα µεγάλα έργα εξυπηρετείται το µεγάλο κεφάλαιο; Δεν εξυπηρετούνται οι εργαζόµενοι που βρίσκουν θέσεις εργασίας; Δεν εξυπηρετούνται οι πολίτες που
ξαφνικά έχουν οδικό δίκτυο; Αν ενεργοποιηθούν, λοιπόν, οι συµβάσεις και γίνουν οι σταθµοί του µετρό είναι εις όφελος του µεγάλου κεφαλαίου; Δηλαδή, οι πολίτες δεν θα το παίρνουν το
µετρό; Δεν θα έχουν καλύτερες συγκοινωνίες; Δεν θα πηγαίνουν
γρηγορότερα και ευκολότερα στη δουλειά τους;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Μα είναι η «SIEMENS» το µετρό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Άρα να, που έχουµε ακόµα και σε αυτά, πεδία συνεννοήσεως. Εγώ λέω -και το επιµένω, σας το έχω πει πολλές
φορές- ότι εσείς προέρχεστε από µια παράδοση δυτικού ορθολογισµού. Αυτό είναι η βασική σας φιλοσοφία. Δεν µπορείτε να
καταλήγετε να λέτε τελείως ανορθόλογα πράγµατα, εγκλωβισµένοι µέσα σε ένα δογµατικό σύστηµα. Να υπερασπίζεστε τη θέση
σας -δικαίωµα σας- να παρουσιάζετε µια εναλλακτική, αλλά στα
βασικά να µη συνεννοούµαστε, σε αυτά που είναι τα εντελώς
προφανή; Πάλι δικαίωµα σας. Αλλά λέω, δεν µπορούµε αυτά, λοιπόν, να τα αξιοποιήσουµε, δεν µπορούµε να τα προχωρήσουµε;
Αλλά να έρθω και σε αυτά που είναι οι διαφωνίες. Να το πω
αλλιώς. Δηλαδή σήµερα, γιατί δεν πρέπει να προχωρήσουν οι
αποκρατικοποιήσεις; Γιατί πρέπει να βάζουµε σήµερα τον Έλληνα φορολογούµενο, να πληρώνει πανάκριβα –γιατί ο φορολογούµενος πληρώνει- για αυτά τα τεράστια ελλείµµατα, τα οποία
δηµιουργούν κακές κρατικές εταιρείες, οι οποίες είναι αντιπαραγωγικές, έχουν κακή παροχή υπηρεσιών, χαµηλή παροχή υπηρεσιών, τις οποίες πληρώνει πανάκριβα τελικά, µέσα από τα
ελλείµµατά τους, ο φορολογούµενος. Γιατί δεν πρέπει να εµπιστευτούµε ένα σύστηµα, το οποίο τελικά παρέχει καλύτερες υπηρεσίες, τελικώς, οδηγεί σε φθηνότερες υπηρεσίες και το οποίο
βγάζει από την πλάτη των φορολογουµένων ένα µεγάλο κόστος;
Και αφήνει περιθώρια στον κρατικό προϋπολογισµό και για κοινωνική πολιτική; Γιατί έτσι µπορείς να κάνεις κοινωνική πολιτική.
Όχι, όταν τα τρώνε τα ελλείµµατα, δηλαδή, όταν τα χρήµατα των
φορολογουµένων καταλήγουν σε διάφορες παθητικές ΔΕΚΟ, οι
οποίες φτιάχνουν τέτοιες ζηµιές, που κανείς πια δεν µπορεί να
τις αντιµετωπίσει. Πώς θα κάνεις µετά κοινωνική πολιτική; Πώς
θα στηρίξεις µετά τον άνεργο, όταν πηγαίνουν τα χρήµατα εκεί;
Η παραγωγή του πλούτου, δεν είναι µια διαδικασία, την οποία
την κάνουµε µαγικά. Πρέπει, λοιπόν, να υπάρχει αυτή η παραγωγή. Και πρέπει από αυτήν την παραγωγή, να προκύπτουν
φόροι. Και πρέπει εν συνεχεία, να διαφωνήσουµε ενδεχοµένως
µεταξύ µας, για τον τρόπο της κατανοµής των φόρων. Αλλά αυτό
είναι µια δεύτερη συζήτηση. Μέχρι να φτάσουµε εκεί, πρέπει να
έχουµε εξασφαλίσει τα πρώτα δύο. Εάν δεν έχουµε τα πρώτα
δύο, η συζήτηση για την κατανοµή αυτού του πλούτου, είναι άνευ
περιεχοµένου, γιατί δεν υπάρχει αυτός ο πλούτος.
Άρα, γιατί δεν θα έπρεπε –και να είναι στόχος µας µέσα από
εδώ- να προχωρήσουµε σε αυτές τις αποκρατικοποιήσεις; Γιατί
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δεν θα έπρεπε να κάνουµε θεσµικές παρεµβάσεις, παρεµβάσεις
ουσιαστικές; Γιατί θα έπρεπε να παραµείνουν «κλειστά» τα επαγγέλµατα; Γιατί δεν θα έπρεπε να προχωρήσουµε σε έναν εξορθολογισµό εδώ, του ανοίγµατος των επαγγελµάτων, να κάνουµε
αποτελεσµατικές και δίκαιες ρυθµίσεις στην κατεύθυνση αυτή;
Δεν µιλάµε, βεβαίως, για την κατάσταση µιας άναρχης αγοράς.
Αλλά, γιατί δεν πρέπει να επιβάλουµε ένα ρυθµιστικό πλαίσιο,
που επιτρέπει ευρύτερα την πρόσβαση σε συγκεκριµένες δουλειές; Γιατί αυτό είναι τόσο κακό; Γιατί αυτό εξυπηρετεί το κεφάλαιο, παραδείγµατος χάριν; Τι έχει να ωφεληθεί το κεφάλαιο
από αυτό; Γιατί δεν έχει να ωφεληθεί ο πολίτης από την ευκολότερη πρόσβαση του σε επάγγελµα; Γιατί αυτό δεν µας αφορά
όλους και αφορά µόνο το µεγάλο κεφάλαιο; Γιατί δεν αφορά τον
κάθε µικρό επαγγελµατία και τον κάθε µικρό επιχειρηµατία; Άρα,
πού είναι πια το τόσο ενοχοποιηµένο;
Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρέπει σήµερα να πανηγυρίσουµε, παραδείγµατος χάριν, για την πολύ θετική έκβαση
της δηµοπρασίας, η οποία έγινε, για τις άδειες κινητής τηλεφωνίας; Τριακόσια ογδόντα εκατοµµύρια βάλαµε σήµερα στο δηµόσιο ταµείο, την ώρα που προϋπολογίζαµε ότι θα βάζαµε 270.
Γιατί δεν πρέπει να το πανηγυρίσουµε αυτό; Γιατί δεν πρέπει να
πούµε ότι «Ναι αυτό είναι µια θετική κατεύθυνση, είναι ένα σηµαντικό βήµα. Βάλαµε επιπλέον, 110 εκατοµµύρια παραπάνω
από αυτά που περιµέναµε.». Γιατί δεν πρέπει να κάνουµε παρεµβάσεις, οι οποίες να ευνοούν σε τελευταία ανάλυση -και θα
έπρεπε να γίνει αυτό- της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, υπό την
έννοια ότι φτιάχνουµε ένα αποτελεσµατικό, εν πάση περιπτώσει,
σύστηµα αδειοδοτήσεώς τους;
Ακόµα, είναι τελείως αδύναµοι. Δεκαπέντε διαφορετικές
άδειες, χωρίς να θίξουµε στο ελάχιστο, τα ζητήµατα της υγείας,
τα ζητήµατα της προστασίας των πολιτών στο ελάχιστο, µε τα
ίδια ακριβώς όρια. Αλλά, γιατί θα πρέπει να αδειοδοτούνται από
δεκαπέντε διαφορετικές υπηρεσίες; Τι εξυπηρετεί αυτό; Πώς δηλαδή η διευκόλυνση εδώ, της επιχειρηµατικής δράσης είναι υπέρ
του κεφαλαίου και εναντίον της εργατικής τάξης; Γιατί αν αυτό
επισπευστεί και φέρνει καλύτερα οικονοµικά αποτελέσµατα, θίγεται κάποιος από την εργατική τάξη;
Να καθίσουµε και να δούµε συγκεκριµένες προτεραιότητες.
Γιατί, ξαναλέω, η αναδιοργάνωση των δηµοσίων υπηρεσιών ή η
αναδιοργάνωση εποπτευοµένων οργανισµών, ώστε να είναι λειτουργικότεροι, να µην έχουν δέκα διαφορετικά λογιστήρια, να
µην έχουν δέκα διαφορετικές διευθύνσεις προσωπικού, είναι
κακό; Να είναι, λοιπόν, λειτουργικότερες, αποτελεσµατικότερες,
πιο κεντρικές, ταχύτερες, να µπορούν να σχεδιάσουν αυτό, το
οποίο κάνουν. Γιατί αυτό είναι κακό;
Εδώ, λοιπόν, έχουµε συγκεκριµένα ζητήµατα και συγκεκριµένες προτεραιότητες. Και σε ότι αφορά το δικό µας Υπουργείο,
εγώ εκείνο που θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι ότι εµείς ζούµε µε την αγωνία των ανθρώπων που είναι στη
ανεργία. Ζούµε µε την αγωνία των ανθρώπων, που προσπαθούν
να βρουν ένα µεροκάµατο. Και κάθε αναπτυξιακό µοχλό που
έχουµε, πρέπει να τον χρησιµοποιήσουµε για να εξασφαλίσουµε
ακριβώς εκείνες τις αναπτυξιακές προϋποθέσεις, που µπορούν
να µας βγάλουν από αυτήν τη µεγάλη κρίση.
Και σε αυτήν την κατεύθυνση, µε αυτήν τη συγκεκριµένη εντολή, που έχει αυτή η Κυβέρνηση, θα δουλέψουµε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μαυρουδή Βορίδη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να λάβω το λόγο επί της διαδικασίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Τι θα θέλατε να πείτε επί
της διαδικασίας;
Παρακαλώ, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είχα γραφτεί
το πρωί και ήµουν τριακοστός έβδοµος και βρέθηκα εκατοστός
εικοστός τρίτος. Δηλαδή, δεν κατανοώ αυτήν τη µεταχείριση των
Ανεξαρτήτων Βουλευτών. Δεν εγνώριζα ότι στο ελληνικό Κοινο-
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βούλιο, θα µπορούσαν να υπάρχουν δύο κατηγορίες Βουλευτών.
Δηλαδή, πρέπει να ανήκουµε απαραιτήτως σε κόµµα, για να πάρουµε σειρά να µιλήσουµε;
Ειλικρινά, εκφράζω έντονα συναισθήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θα το εξετάσω και θα
σας απαντήσω. Είναι εκατόν δεκαεννέα οµιλητές. Αλλά και πάλι,
είναι πολύ πίσω. Καλώς, θα σας απαντήσω µετά.
Το λόγο έχει η κ. Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη, Βουλευτής του ΛΑΟΣ, στο Νοµό Ευβοίας.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Προέδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι
Υπουργοί, κατ’ αρχάς θέλω να ευχηθώ ειλικρινά «Καλή επιτυχία»,
στη νέα Κυβέρνηση συνεργασίας και στον τεχνοκράτη Πρωθυπουργό, κ. Παπαδήµο.
Κύριε Πρωθυπουργέ και κύριοι της Κυβέρνησης, είστε µια Κυβέρνηση, που όπως αποτυπώνεται καθηµερινά και πολύ καθαρά
στις µετρήσεις, που βλέπουν το φώς της δηµοσιότητας, ο ελληνικός λαός προσδοκά πολλά από εσάς. Θα έλεγα, προσδοκά
πάρα πολλά. Η δική µου η παράκληση –και νοµίζω ότι είναι η παράκληση όλων µας- µε σύνεση και πάρα πολλή δουλειά, φροντίστε και εσείς να µην απογοητεύσετε αυτόν το λαό. Σε συντριπτικά ποσοστά, απ’ ό,τι όλοι βλέπουµε στις δηµοσκοπήσεις, οι
Ελληνίδες και οι Έλληνες, αποδεικνύουν ότι βλέπουν πλέον, µε
άλλη σκοπιά, αυτού του είδους τις κυβερνήσεις συνεργασιών και
συνεννοήσεων.
Για εµένα πιστεύω ότι είναι η πρώτη φορά που φαίνεται –και
θέλω να πιστεύω ότι είναι ειλικρινές- ότι υπάρχει µια σύµπνοια.
Και δεν είναι τυχαίο, όπως καταγράφεται και στις δηµοσκοπήσεις, πως ο ελληνικός λαός πλέον, δεν επιθυµεί, δεν ενδιαφέρεται για εκλογές, αλλά για αλλαγή του κλίµατος µέσω του
επικείµενου κυβερνητικού έργου, που θα του διασφαλίσει τη
σκληρή του καθηµερινότητα, που θα του διασφαλίσει την αξιοπρέπειά του.
Αυτά δεν είναι τυχαία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Και αν µη
τι άλλο, αυτόν το λαό, ο οποίος υποµένει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα µε πολύ µεγάλη καρτερία και λεβεντιά και
έχει κάνει πάρα πολύ σκληρές θυσίες –εγώ σαν γιατρός θα έλεγα
ότι έχει χάσει και την ψυχική του ηρεµία, έχει χάσει το χιούµορ
του και το χαµόγελό του και ο Υπουργός Υγείας ξέρει πόσο
έχουν αυξηθεί οι ψυχονευρώσεις και τα ψυχοφάρµακα- οφείλουµε, αυτόν το λαό και να τον ακούµε αλλά κυρίως, όπως εµείς
λέµε στην Κρήτη, να τον αφουγκραζόµαστε.
Σαν νέα στην πολιτική θεωρώ πολύ µεγάλο πράγµα, ο πολιτικός πέρα από την ικανότητα και την οξυδέρκειά του να έχει κάτι
άλλο που το θεωρώ εξίσου πάρα πολύ σπουδαίο, θα έλεγα, απαραίτητο για έναν πολιτικό, δηλαδή να βλέπει µπροστά και να προβλέπει.
Θα σας αναφέρω απόσπασµα από οµιλία του Προέδρου µας
του Γιώργου Καρατζαφέρη, στη Βουλή στις 20-2-2009, απευθυνόµενος στον κ. Καραµανλή. «Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν βγαίνει
αυτή η κατάσταση. Πάµε να κάνουµε µια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας και να βρούµε τους καλύτερους. Εγώ προτείνω τον κ. Παπαδήµο. Αν έχετε κάποιον καλύτερο, φέρτε τον. Ας πάµε όµως
όλοι µαζί, µια γροθιά για το καλό του τόπου µας.».
Πέραν τούτου, είναι γνωστό πως εµείς εδώ και δεκαοκτώ
µήνες φωνάζουµε σταθερά ότι υπάρχει ανάγκη για εθνική κυβέρνηση και εθνική συνεννόηση. Ευτυχώς, έστω και την τελευταία
στιγµή, εισακουστήκαµε και εδώ ισχύει αυτό που λέει πολύ σοφά
ο λαός µας «κάλλιο αργά παρά ποτέ».
Θεωρώ όµως πως αν ακριβώς πριν από τριάντα τρεις µήνες,
είχε εισακουστεί αυτή η προτροπή του Προέδρου µας, δεν θα είχαµε φθάσει σε αυτό το οδυνηρό σηµείο να παρακαλούµε σαν
παραγιοί τους Ευρωπαίους και να εξαρτάται το µέλλον της
χώρας µας, το µέλλον των παιδιών µας, των επόµενων γενεών
από τις διαθέσεις, δυστυχώς, των ισχυρών της Ευρώπης, της κ.
Μέρκελ –της frau Μέρκελ- και του κ. Σαρκοζί.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στηρίζουµε τη νέα Κυβέρνηση µε όλες µας τις δυνάµεις, γιατί το επιτάσσουν οι συνθήκες. Οι καιροί ου µενετοί για την πατρίδα µας. Μακριά από
κοµµατικά γυαλιά που έχουν σαν γνώµονα µόνο το στείρο κοµ-
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µατικό συµφέρον.
Όµως οι τέσσερις βασικές προϋποθέσεις µας, οι οποίες έχουν
τεθεί από τον Πρόεδρό µας, είναι ξεκάθαρες. Κύριε Πρωθυπουργέ, όχι άλλα µέτρα. Δεν αντέχει άλλα µέτρα ο λαός µας. Όχι
στην εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας. Όχι στο πλιάτσικο της
δηµόσιας περιουσίας και βέβαια άµεση αντιµετώπιση και αναθεώρηση του νόµου για τη λαθροµετανάστευση που είναι µια
πληγή για τον τόπο µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει εδώ όλοι να αντιληφθούµε το εξής: Θέλω κυρίως να απευθυνθώ στους συναδέλφους της Αριστεράς, οι οποίοι έχουν µάθει να επενδύουν και να
βασίζονται στο χάος, σε ένα στείρο όχι, χωρίς καµµία προσπάθεια και χωρίς καµµία πρόταση, αδιαφορώντας για την αποτυχία
και την καταστροφή της χώρας µας, λέγοντάς τους πως αν καταστραφεί η Ελλάδα, αν δεν επιτύχει τούτη η Κυβέρνηση, θα
έχουµε αποτύχει όλοι και εκεί το ποτάµι θα µας πνίξει όλους, το
τσουνάµι θα µας συµπαρασύρει όλους και Δεξιούς και Αριστερούς και κεντρώους και κυρίως θα παρασύρει τη χώρα µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ένα λεπτό επιπλέον.
Κύριοι Υπουργοί, εµείς ζητούµε να σταθείτε δίπλα στον πολίτη,
αν θέλετε, απαιτούµε να σταθείτε δίπλα στον πολίτη για το καλό
του µόνο, µε πολλή δουλειά, πάρα πολλή δουλειά και λίγα λόγια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να απευθυνθώ –γιατί νοµίζω ότι δεν θα µπορούσα να τελειώσω χωρίς να κάνω αναφορά- στον αγαπητό Υπουργό
Υγείας...
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει παρατεταµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Φτάνει, κύριε Πρόεδρε, µε το κουδούνι.
Δείξτε µια ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Όµως, κάποτε πρέπει να
τελειώνουµε. Σήµερα, δεν έχουµε χρόνο.
Παρακαλώ, κυρία Παπαδάκη, ολοκληρώστε.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κύριε Πρόεδρε,
υπήρξαν συνάδελφοι που µίλησαν εννέα λεπτά!
Θα ήθελα να απευθυνθώ στον Υπουργό Υγείας που ξέρω ότι
είναι αποτελεσµατικός Υπουργός και να του πω το εξής: Βρείτε
τρόπο να αποδεσµεύσετε το ΕΣΠΑ για την υγεία. Είναι 700 εκατοµµύρια ευρώ και δυο χρόνια πριν από τη λήξη, έχει απορροφηθεί µόνο το 15,5%.
Κατά τα άλλα, κύριε Υπουργέ, έχουµε κάνει έρανο οι φίλοι του
Νοσοκοµείου Χαλκίδος, για να αγοράσουµε ένα µοντέρνο µηχάνηµα αναισθησίας. Νοµίζω ότι αυτό τουλάχιστον είναι ντροπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία Παπαδάκη.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Επειδή µιλάµε για το
Νοσοκοµείο Χαλκίδος, που είναι ένα «γιοφύρι της Άρτας»,...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το έχει έθιµο η κ. Παπαδάκη. Διαµαρτύρονται και οι συνάδελφοί της από το ΛΑΟΣ. Το
έχει έθιµο να θέλει πάντα τρία λεπτά, επιπλέον του χρόνου της.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: ...που απ’ ό,τι έχω
µάθει το πρόβληµά του είναι µια ακόµα υπογραφή του Υπουργού
Υποδοµών, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, µην αναγκάσετε τον
έβδοµο Πρωθυπουργό να έλθει και να εγκαινιάσει ξανά αυτό το
«γιοφύρι της Άρτας».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε την κ. Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Να είστε δίκαιος
όµως, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μα σήµερα, δεν έχουµε
χρόνο. Όποτε µπορώ σας παραχωρώ χρόνο. Σήµερα, δεν υπάρχει χρόνος. Σας παρακαλώ.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Άλλοι συνάδελφοι µίλησαν εννέα λεπτά και δεν τους διακόψατε καθόλου.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δεν έχουµε χρόνο. Για
παράδειγµα, δεν θα οµιλήσει τώρα η κ. Γιαννακοπούλου που
είναι η εποµένη του καταλόγου, γιατί πρέπει να πάµε σε Υπουργό
και πρέπει να µιλήσουν και οι Αρχηγοί. Σας παρακαλώ, πάρα
πολύ, όλους και όλες. Μην το παίρνετε προσωπικά.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Μα κάθε φορά αυτό
γίνεται. Με συγχωρείτε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχετε µιλήσει και πέντε λεπτά περισσότερο. Μη διαµαρτύρεστε κιόλας.
Παρακαλείται ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ανδρέας Λοβέρδος, να πάρει το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα προσπαθήσω να χρησιµοποιήσω λιγότερα από τα λεπτά που διαθέτω. Δεν θα κάνω καµµία
αναδροµή στο πρόσφατο παρελθόν. Μας έχει δοθεί πολλές
φορές στην Εθνική Αντιπροσωπεία –στην Ολοµέλεια και στην
Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων- η ευκαιρία να τα πούµε. Ξέρουµε ακριβώς πού βρισκόµαστε και ξέρουµε τι έχει γίνει, τι έχει
παραλειφθεί, πού επιτύχαµε, πού αποτύχαµε. Άρα είµαστε απολύτως συνειδότες και πολύ συγκεκριµένοι σε αυτά που λέµε για
ό,τι πρέπει να γίνει.
Ξεκινώ την παρέµβασή µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέγοντας πως η Ελλάδα αυτήν τη στιγµή, προσπαθεί να µη γονατίσει, αξιοποιώντας µια πολύ σηµαντική της ευκαιρία, προσπαθώντας να λειτουργήσει µε Κυβέρνηση ευρύτατης υποστήριξης.
Ξέρουµε όλοι, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, στο πολιτικό µας
σύστηµα, ότι σε αυτά δεν είµαστε συνηθισµένοι, άρα γνωρίζουµε
εκ των προτέρων, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι όποια µορφή
και αν έπαιρνε αυτό το σχήµα, πάντα κάποιος θα είχε και κάτι να
πει –δηλαδή η κριτική είναι αναπόφευκτη- και όπως και να έχουν
τα πράγµατα, κάποιος θα έχει ένα παράπονο, µια αιτίαση να καταθέσει και να εκφράσει.
Τούτων όλων δοθέντων, αυτήν τη στιγµή, έχουµε δώσει στον
ελληνικό λαό κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό και σηµαντικό.
Δεν µπορούµε να του δώσουµε ευηµερία αµέσως εδώ και τώρα,
αλλά µπορούµε σίγουρα να του δώσουµε αυτό που του έλειπε,
δηλαδή µια ασφάλεια, ότι το πολιτικό του σύστηµα, οι πολιτικοί
του ενωµένοι θα προσπαθούσαν και θα προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους.
Αυτή η ασφάλεια µε όποιον πολίτη και να συζητήσετε ήταν κάτι
που έλειπε και που ο πολίτης χρειάζεται, να ξέρει ότι, αντί να
σπαταλάµε τις δυνάµεις µας σε ενδοκοµµατικούς ή διακοµµατικούς ανταγωνισµούς, προσπαθούµε από κοινού οι περισσότεροι
να βοηθήσουµε την πατρίδα µας.
Εγώ θα προσπαθήσω µε τις δικές µου δυνάµεις όσο µπορώ να
αυξήσω τις υπάρχουσες ελπίδες, η Κυβέρνησή µας να τα καταφέρει και θα προσπαθήσω ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο που µέχρι
και σήµερα, αυτά τα δυο χρόνια, προσπάθησα. Άλλα τα κατάφερα, άλλα δεν µπόρεσα να τα καταφέρω.
Όµως, τι είναι να κάνουµε από εδώ έως τους επόµενους
µήνες; Έχουµε ένα µειονέκτηµα που ταυτοχρόνως µπορεί να
γίνει και πλεονέκτηµα. Έχουµε µπροστά µας λίγο χρόνο. Αυτό
κανείς µπορεί να το εκτιµήσει ως µειονέκτηµα και να πει ότι για
πάρα πολλά πράγµατα που η χώρα έχει ανάγκη, δεν προλαβαίνουµε.
Ταυτοχρόνως, όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο συγκεκριµένος χρόνος που έχουµε µπροστά µας, µας βοηθάει να είµαστε
παρά πολύ συγκεκριµένοι σε αυτά που θα πούµε σήµερα στην
Εθνική Αντιπροσωπεία.
Εγώ από τα πολλά που το Υπουργείο έχει µπροστά του, επιλέγω να σας αναφέρω αυτά τα οποία δύνανται να έχουν σαφές
χρονοδιάγραµµα. Όλα µπορούν να έχουν ένα χρονοδιάγραµµα.
Σαφές χρονοδιάγραµµα, όµως, δεν µπορούν να έχουν όλοι οι πολιτικοί στόχοι και πάντως, είναι ακόµα δυσκολότερο να οριοθετήσεις τι µπορείς να κάνεις, ας πούµε, σε ενενήντα πέντε µέρες.
Αναφέρω αυτό το χρονικό διάστηµα, γιατί λέµε όλοι µας ότι είµαστε Κυβέρνηση συγκεκριµένου σκοπού και ενός ορισµένου
χρόνου.
Πάµε να δούµε, λοιπόν, τι µπορεί να γίνει στον τοµέα της
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υγείας και να ξεκινήσω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε κάτι που
γίνεται σήµερα. Είχαµε υποσχεθεί ότι στα νοσοκοµεία µας τις
προµήθειες των φαρµάκων και σιγά-σιγά όλων των υλικών θα τις
κάνουµε µε ηλεκτρονικές δηµοπρασίες. Έγινε η πρώτη τον Ιούνιο και είχαµε ένα θεαµατικό αποτέλεσµα. Είχαµε 85% µείωση
της δαπάνης για συγκεκριµένη δραστική ουσία και όχι συγκεκριµένο επώνυµο φάρµακο που βρίσκεται στο εµπόριο. Καταφέραµε από το 1.250.000 ευρώ, που ήταν τότε η προβλεπόµενη
προµήθεια, να αγοράσουµε το υλικό µε 220.000 ευρώ και αυτό
είχε επαινεθεί. Θεωρήσαµε ενδεχοµένως µια κατ’ εξαίρεσιν ενέργεια εκείνη. Εµείς θα κάνουµε ηλεκτρονικές δηµοπρασίες σε
όλα, αλλά µας φάνηκε η τιµή πάρα πολύ καλή, για να είναι αληθινή.
Χθες, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κάναµε και άλλους διαγωνισµούς και αύριο θα συνεχίσουµε. Όταν λέω αύριο, εννοώ
αύριο, Τετάρτη. Προβλέπαµε, µε βάση το τι µας κόστισε το 2010,
να αγοράσουµε για τα νοσοκοµεία µας φάρµακα µε συνολική
τιµή, µε βάση τις τιµές του 2010, 9.300.000 ευρώ.
Τα αγοράσαµε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε 615.000 ευρώ.
Παρακαλώ, παρά πολύ, να καταχωρηθεί στα Πρακτικά αυτή η
χθεσινή ηλεκτρονική δηµοπρασία.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αύριο συνεχίζουµε µε ηλεκτρονικές δηµοπρασίες, για να τελειώσουµε µέσα στο Νοέµβριο, την αγορά φαρµάκων 200 εκατοµµυρίων ευρώ.
Αν παρακολουθήσουµε αυτήν την εξέλιξη της δαπάνης -µε µείωση 93,8%, παρακαλώ- κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αντιλαµβάνεστε ότι τα 200 εκατοµµύρια ευρώ για το 2012 θα είναι κατά
93,8% µειωµένα. Είναι µια καλή στιγµή της ελληνικής διοίκησης.
Είναι η πρώτη της να αγοράζει µε ηλεκτρονικές δηµοπρασίες και
µια πηγή προβληµατισµού για το τι γινόταν επί κάποιες δεκαετίες
στη χώρα µας…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Πάρτι γινόταν.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): …και έπρεπε να φτάσουµε εδώ και να έρθουν ορισµένοι άνθρωποι να δώσουν λύσεις.
Εγώ ευχαριστώ τους συνεργάτες µου, τους Υφυπουργούς, τον
Υφυπουργό κ. Τιµοσίδη, το Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου
και όλους τους ανθρώπους που δούλεψαν, για να προχωράµε
τώρα, το Νοέµβριο του 2011, µε αυτούς τους ρυθµούς.
Ακόµη, στο φάρµακο έχουµε καταγράψει ως υποχρέωσή µας
µέχρι το τέλος Νοεµβρίου την τρίτη υποκοστολόγηση από τη
µέρα που αναλάβαµε εµείς, αυτήν την αρµοδιότητα και εµείς
αναλάβαµε αυτήν την αρµοδιότητα την 1η Απριλίου του τρέχοντος έτους.
Επίσης θέλουµε να γίνει πραγµατικότητα µέσα στο Δεκέµβριο
όχι η θέσπιση, αλλά η εν τη ουσία εφαρµογή του ελεύθερου ωραρίου των φαρµακοποιών. Τα έχουµε τελειώσει αυτά ως νοµικές
υποχρεώσεις και πρέπει να τα ολοκληρώσουµε και ως πολιτικές
εφαρµογής µέσα στις επόµενες µέρες. Επίσης πρέπει να κάνουµε ακόµα µια µείωση του ποσοστού κέρδους των φαρµακοποιών. Αυτά θα γίνουν τώρα. Ειδικά τον τελευταίο στόχο τον
έχουµε ως στόχο του πρώτου τριµήνου του 2012, κατά τις συµφωνίες που έχουµε υπογράψει. Ωστόσο θα προχωρήσουµε σε
γρηγορότερη εφαρµογή.
Κυρίες και κύριοι, έχουµε παρακολουθήσει εδώ στην Αίθουσα,
την εξέλιξη της λειτουργίας του οργανισµού πρωτοβάθµιας
υγείας, ο οποίος από την 1η Ιανουαρίου 2012 θα είναι σε πλήρη
εφαρµογή. Δεν έχω χρόνο για να σας πω τις ενέργειες που µε
τον κ. Κουτρουµάνη εβδοµάδα-εβδοµάδα κάνουµε.
Τώρα, σχετικά µε κάτι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες
µέρες. Είχαµε πει ότι είναι ντροπή να περιµένουν άνθρωποι στις
λίστες αναµονής του ΟΚΑΝΑ επί επτά χρόνια και τρεις µήνες, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Αναµονή επτά χρόνια και τρείς µήνες
για να θεραπευτεί ένας ασθενής. Αντιληφθήκαµε ότι περνούσαν
τα χρόνια, περνούσαν οι κυβερνήσεις, όλοι µιλούσαν για τις «λίστες ντροπής» του ΟΚΑΝΑ -που παρέµεναν οι ίδιες, όµως και αυ-
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ξανόταν και ο αριθµός των ασθενών που περίµεναν και ο χρόνος- αλλά κανένας δεν έδινε λύση.
Σκεφτήκαµε, λοιπόν, ότι αυτό που το ΠΑΣΟΚ έλεγε από τη δεκαετία του ’90, αλλά δεν το έκανε ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε η Νέα
Δηµοκρατία, είναι ώρα να το κάνουµε, να µεταφέρουµε αυτές τις
δράσεις στα νοσοκοµεία και έτσι να µπορέσουµε και να απελευθερώσουµε τα κέντρα των πόλεων -της Αθήνας, του Πειραιά- να
βοηθήσουµε την καθηµερινή δραστηριότητα των ανθρώπων,
τους µικρούς εµπόρους, τους δικηγόρους, τους φαρµακοποιούς,
τους όποιους δουλεύουν, εν πάση περιπτώσει, στα κέντρα των
πόλεων, µεταφέροντας τους ασθενείς στα νοσοκοµεία.
Η λίστα αναµονής στη Θεσσαλονίκη από τέσσερα χρόνια έχει
µεταβληθεί σε ένα µήνα και επειδή κλείσαµε και τον ΟΚΑΝΑ στον
Πειραιά και τον ΟΚΑΝΑ στην Καποδιστρίου και τον ΟΚΑΝΑ στα
Εξάρχεια -τώρα, στις 8 Νοεµβρίου- η λίστα αναµονής θα γίνει
ένας µήνας και στην Αθήνα. Πότε; Μέχρι το τέλος του µηνός Δεκεµβρίου, µέσα στις γιορτές.
Ακόµη, παρακολουθούµε τα θέµατα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης µαζί µε το Υπουργείο Εργασίας -ο διαγωνισµός
είναι σε εξέλιξη- ώστε να µπορέσουµε να ολοκληρώσουµε και
την υποστήριξη του έργου αυτού. Και αυτές οι διαδικασίες είναι
διαδικασίες, όπως ελπίζουµε, του 2011. Εάν έχουµε δυστροπία
των συµµετεχουσών εταιρειών µε ενστάσεις και τα γνωστά σε
όλους µας παρελκυστικά, θα πάµε σε διακρατική συµφωνία µε
χώρα-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε αυτή µέσα
σε λίγες εβδοµάδες να δώσει τον ανάδοχο µε τις δικές της διαδικασίες. Εδώ είναι και µια προειδοποίηση στις δυστροπούσες
εταιρείες, που έχουν συνηθίσει τον ελληνικό λαό κάθε προσπάθεια να παρασχεθούν εγγυήσεις για µια διαφανή και αδέκαστη
διαδικασία να καταλήγει σε πέντε, σε επτά χρόνια, προκειµένου
να ολοκληρωθεί µια τέτοια ενέργεια.
Δεν θα παραλείψω να πω ότι έχουµε συγκεκριµένους µε
αριθµό στόχους για τη µείωση της δαπάνης όχι µόνο στα φάρµακα, αλλά και στα αναλώσιµα υλικά για το τρέχον έτος. Απ’ ό,τι
δείχνουν οι απολογισµοί µας το Σεπτέµβριο, ό,τι υποσχεθήκαµε
για 300 εκατοµµύρια ευρώ µείωση στη φαρµακευτική δαπάνη και
στη δαπάνη στα αναλώσιµα υλικά, µέσα στο έτος οι στόχοι αυτοί
θα επιτευχθούν.
Κυρίες και κύριοι, δεν έχω χρόνο να πω όσα οριοθετούνται
χρονικά µέχρι το Φεβρουάριο του 2012. Θέλω, όµως, να διαλέξω
ένα απ’ όλα αυτά για να αναφέρω. Ό,τι σας είπα έχει χρονοδιάγραµµα Νοεµβρίου του 2011, Δεκεµβρίου του 2011, Ιανουαρίου
του 2012 και Φεβρουαρίου του 2012.
Κλείνω µε κάτι τελευταίο. Δεν ξέρω πώς θα το ακούσετε, εγώ
όµως θέλω να σας ενηµερώσω ότι την προηγούµενη κυβέρνηση,
δύο φορές σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συµβουλίου, είχα
ενηµερώσει. Στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές και µε αυτό θέλω να κλείσω τη σηµερινή µου οµιλία. Με ρωτούν: Όταν ένα νοσοκοµείο ή µια
υγειονοµική περιφέρεια ή χώρα αγόραζε ένα υλικό πριν από κάποιο καιρό, 5 εκατοµµύρια και τώρα το αγοράζει 170.000 ή
200.000, τι σήµαινε αυτό για το παρελθόν; Τι µπορεί να σηµαίνει
ακόµα και για το παρόν σε παρά πολλές περιπτώσεις; Διότι τα
φάρµακα είναι µια περίπτωση. Δεν αναφέρθηκα στα ορθοπεδικά
υλικά, δεν αναφέρθηκα σε χίλια δύο άλλα υλικά που τα νοσοκοµεία αγοράζουν. Τι γινόταν; Γιατί γινόταν; Τι γίνεται τώρα και τι
µπορεί να γίνει;
Μπορούµε να κάνουµε παρά πολλές προσπάθειες στοχοθετηµένα, όπως σας είπα. Όµως, χρειάζεται όλο το σύστηµα ένα
άλλο πρότυπο λειτουργίας. Έχουµε επιλέξει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Έκλεισα, κύριε Πρόεδρε. Τελείωσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Σε δύο νοσοκοµεία των Αθηνών, το «Σισµανόγλειο» και το «Αµαλία Φλέµινγκ», καθώς και στο Νοσοκοµείο του
Ολυµπιακού Χωριού, που είναι ανώνυµη εταιρεία -αυτά τα τρίαθα καλέσουµε να καταθέσουν ενδιαφέρον ιδιωτικές κλινικές, µη
εισηγµένες στο χρηµατιστήριο και µαζί µε τα δύο ιδιόρρυθµα
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από πλευράς νοµικού καθεστώτος νοσοκοµεία της Αθήνας, το
«Ωνάσειο» και το «Ερρίκος Ντυνάν», θα δηµιουργήσουµε ένα
πρότυπο διοίκησης σε ανθρώπινο δυναµικό και σε προµήθειες
υλικών και φαρµάκων.
Αν αυτό επιτύχει, χωρίς να αλλοιώσουµε τη νοµική υπόσταση
καθενός από τα ιδρύµατα αυτά, µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, η
επόµενη κίνηση θα είναι να το µεταλαµπαδεύσουµε σε όλο το
ΕΣΥ.
Κυρίες και κύριοι, αυτά είχα να σας πω.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ανδρέα Λοβέρδο.
Παρακαλούµε τον Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως κ. Θεόδωρο
Πάγκαλο, να πάρει το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ένα πρόσφατο ταξίδι µου
στην Κίνα έµαθα ότι υπήρχε µία ευχή η οποία δινόταν, όταν γεννιόταν ένα παιδί, «ευχόµαστε να ζήσει σε ενδιαφέρουσες εποχές». Επειδή, όµως, η ιδεολογία της κοινωνίας αυτής ήταν η
στασιµότητα και η σταθερότητα και επειδή η ιστορία της Κίνας
είναι γεµάτη από βίαιες ανατροπές, επαναστάσεις, πολέµους,
φυσικά και οικονοµικά γεγονότα και καταστροφές σιγά-σιγά αυτή
η ευχή θεωρήθηκε κατάρα και εγκαταλείφθηκε.
Ζούµε «ενδιαφέρουσες εποχές», κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και αυτό χαρακτηρίζει αυτή µας τη συζήτηση, αυτό αποδίδει
και η ύπαρξη της σηµερινής Κυβερνήσεως.
Δεν είναι µονάχα το θέµα το τι γίνεται στην Ελλάδα. Βέβαια µε
κανένα τρόπο δεν πρέπει να υποταχθούµε σε αυτήν την προσπάθεια απαλλαγής από τις εθνικές και τις συλλογικές µας ευθύνες, αναζητώντας άλλοθι σε παγκόσµιο επίπεδο. Το παγκόσµιο
πρόβληµα, όµως, υπάρχει. Μέσα σε µία δεκαετία, δηλαδή, από
το έτος 2000 το παγκόσµιο δηµόσιο χρέος που ήταν 150 τρισεκατοµµύρια δολάρια αυξήθηκε στα 160 τρισεκατοµµύρια δολάρια.
Μπορείτε να µου πείτε, βέβαια, ότι η πρόσφατη ιστορία της
ανθρωπότητας και ιδιαίτερα στις αναπτυγµένες χώρες, όπου και
εµείς συγκαταλεγόµαστε, δεν δείχνει να είναι συνηθισµένο φαινόµενο οι χρεοκοπίες. Εάν, όµως, δούµε την ιστορία της ανθρωπότητας τους τελευταίους δύο αιώνες, σηµειώθηκαν διακόσιες
πενήντα χρεοκοπίες και απ’ αυτές οι εξήντα οκτώ ήταν στάσεις
πληρωµών τού κρατικού χρέους, όχι απλώς δηλαδή, χρεοκοπία
της οικονοµίας στο σύνολό της, αλλά ιδιαίτερες και ιδιάζουσες
χρεοκοπίες του κράτους.
Σήµερα, η αναπτυγµένη ανθρωπότητα, η Ευρώπη και η Αµερική καλύπτει το 45% της παγκόσµιας παραγωγής αγαθών και
υπηρεσιών. Καταναλώνει το 62% της παγκόσµιας παραγωγής.
Πριν από δέκα χρόνια, τα αντίστοιχα νούµερα ήταν 50% και 52%,
δηλαδή υπήρχε κάποια ισορροπία. Οι Ηνωµένες Πολιτείες και η
Ευρώπη παρήγαγαν περίπου ό,τι κατανάλωναν.
Πώς καλύπτεται αυτό το υπερβάλλον, αυτό το τεράστιο, το κολοσσιαίο έλλειµµα; Καλύπτεται µε δανεικά. Αυτήν τη στιγµή το
δηµόσιο χρέος των Ηνωµένων Πολιτειών τείνει να ξεπεράσει τα
14 τρισεκατοµµύρια δολάρια, δηλαδή το 70% του ΑΕΠ των Ηνωµένων Πολιτειών µε αυξητική τάση.
Θα κάνω µία τολµηρή σκέψη. Εάν σήµερα οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής ήταν υποψήφιες, για να γίνουν µέλη της Ευρωζώνης, θα απορρίπτοντο, διότι, όπως ξέρετε, η προϋπόθεση
είναι χρέος όχι ανώτερο του 60% του ΑΕΠ µε µειωτική τάση.
Η Αµερική φέτος, πρέπει πιεστικά να επαναχρηµατοδοτήσει
το 50% του χρέους της. Αυτό προσπαθεί να το κάνει, απευθυνόµενη στις χώρες που έχουν αποθέµατα. Οι χώρες που έχουν αποθέµατα είναι οι αναδυόµενες χώρες. Είναι σε ιδιαίτερες
διαπραγµατεύσεις µε την Κίνα, ώστε η Κίνα να αγοράσει οµόλογα και να µπορέσει να επαναχρηµατοδοτήσει τη σχέση εξάρτηση που συνδέει τη µεγαλύτερη οικονοµία του κόσµου µε µια
χώρα υπό ανάπτυξη.
Έτσι το παγκόσµιο τραπεζικό σύστηµα χρησιµοποιεί την αποταµίευση των φτωχών κατοίκων των αναδυοµένων χωρών, για να
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χρηµατοδοτήσει την κατανάλωση των πλουσίων χωρών.
Οι Κινέζοι έχουν κατά κεφαλήν εισόδηµα οκτώ φορές µικρότερο από εκείνο των Αµερικανών. Οι αποταµιεύσεις τους, όµως,
µέσω του παγκοσµίου τραπεζικού συστήµατος, θα βοηθήσουν
στο να υπάρξει ισορροπία σε ό,τι αφορά το εξωτερικό ισοζύγιο
και το δηµοσιονοµικό έλλειµµα στις Ηνωµένες Πολιτείες.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηµιουργεί δοµές που επιτρέπουν την
ανάµειξη τρίτων χωρών στη λειτουργία του ευρώ και γενικότερα
των χρηµατοοικονοµικών της ισορροπιών. Εµείς προσέξαµε –και
ήταν φυσικό αυτό- τι είπε ο κ. Σαρκοζί για εµάς και τι διέρρευσε
στον Τύπο, που µας αφορούσε ιδιαίτερα. Λίγοι πρόσεξαν ότι
µετά τη λήξη της Συνάντησης Κορυφής της περασµένης εβδοµάδας, ο κ. Σαρκοζί τηλεφώνησε στον Κινέζο οµόλογό του Χου
Τζιντάο και παρακάλεσε να επενδύσει η Κίνα στο Ταµείο διάσωσης του ευρώ.
Αυτήν τη στιγµή η Κίνα έχει υποσχεθεί –ή τουλάχιστον έτσι
λέει ο Τύπος- ότι θα διαθέσει 100 δισεκατοµµύρια από τα 3,2 τρισεκατοµµύρια δολάρια που έχει αποθέµατα. Βεβαίως, για να µην
µείνουµε µονάχα σε κολοσσούς της παγκόσµιας οικονοµίας,
αυτήν τη στιγµή–που λείπουν από την Ευρώπη 100 δισεκατοµµύρια για να µπορέσει το ευρώ να επιβιώσει, άσχετα από τι θα
κάνει η Ελλάδα που είναι µια πολύ µικρή οικονοµία- η Βραζιλία
έχει 300 δισεκατοµµύρια δολάρια αποθέµατα και µπορεί και αυτή
να βοηθήσει το ευρωπαϊκό νόµισµα. Βλέπετε σε πόσο διαφορετικές εποχές έχουµε αρχίσει να ζούµε, χωρίς να το αντιλαµβανόµαστε.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ενώ τα µηνύµατα υπήρχαν -και
υπήρχαν έγκαιρα- εµείς ακολουθήσαµε την οδό της ασωτίας, θα
έλεγα. Όταν µπήκαµε στο ευρώ, αποκτήσαµε για πρώτη φορά
στην ιστορία µας τη δυνατότητα εύκολου δανεισµού µε ευρωπαϊκά, θα έλεγα «γερµανικά», επιτόκια. Στρέψαµε αυτό το δανεισµό προς την αύξηση της κατανάλωσης. Αυξάνοντας, όµως, την
κατανάλωση και αυξάνοντας τα έξοδα του δηµόσιου τοµέα µας,
υπονοµεύαµε την οικονοµία µας, διότι είµαστε µία χώρα µε έντονα ελλειµµατικό εµπορικό ισοζύγιο. Εποµένως, αυτός ο δανεισµός στρεφόταν προς εισαγωγές και όχι προς την ενίσχυση, τη
χρηµατοδότηση της ντόπιας παραγωγής.
Έτσι έχουµε συνεχώς διογκούµενα πρωτογενή δηµοσιονοµικά ελλείµµατα από το 2000 περίπου µέχρι το 2010, την ίδια
εποχή δηλαδή που περιέγραψα ήδη, ενώ την προηγούµενη δεκαετία είχαµε συνεχώς µειούµενα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα.
Έβαινε δηλαδή η οικονοµία και τα δηµόσια οικονοµικά µας προς
την εξισορρόπηση. Το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ήταν, στη δεκαετία αυτή που σας περιγράφω, κατώτερο από το 5% του ΑΕΠ. Στο διάστηµα 2000-2004 ανέβηκε στο
6,7% του ΑΕΠ. Στο διάστηµα 2005-2010 ανήλθε στο 11,55% του
ΑΕΠ. Και εκεί, βεβαίως, εχάθηκε ο έλεγχος.
Σήµερα, έχουµε ένα ελληνικό δηµόσιο χρέος που αποτελεί στο
τέλος του 2010 το 142% του ΑΕΠ. Δεν είναι διατηρήσιµο. Η χώρα
δεν είναι βιώσιµη. Και επειδή δεν υπάρχει, αν θέλετε, εξωπραγµατική, µαγική λύση της κατακόρυφης ανόδου του ΑΕΠ µε ρυθµούς που να ξεπερνούν το 4% ή το 5%, το µόνο που πρέπει να
κάνουµε είναι να εφαρµόσουµε µία πολιτική περιορισµού των δηµοσίων δαπανών µε σηµαντική µείωση των δαπανών του δηµοσίου, µε σηµαντική αύξηση των δηµοσίων εσόδων, που σηµαίνει
κυρίως διεύρυνση της φορολογικής βάσης, γιατί πιστεύω ότι η
φοροδοτική αντοχή των ήδη φορολογουµένων έχει εξαντληθεί
και αυτό το πιστεύω ακράδαντα.
Χρειάζεται µια γενναία πολιτική αποκρατικοποιήσεων. Δεν καταλαβαίνω κατά ποίον τρόπο αποτελεί περιουσία του ελληνικού
λαού ένα ακίνητο που επί δεκαετίες παραµένει έρηµο και ανεκµετάλλευτο, γιατί γραφειοκρατίες, οι οποίες δεν συναισθάνονται
το µέγεθος της ευθύνης τους, δεν θέλουν να κινητοποιηθούν
γύρω από το αντικείµενο που έπρεπε να είναι το δικό τους. Όπου
το κράτος δεν επαρκεί, όπου το κράτος απουσιάζει, όπου το κράτος απέτυχε, πρέπει να αναλάβει –εάν το επιθυµεί, βέβαια, έτσι
που έφθασαν τα πράγµατα- δραστηριότητες, η ιδιωτική πρωτοβουλία.
Η λύση της εξίσωσης µεταξύ των µεγεθών που πρέπει να καταβάλει η Ελλάδα για να υπάρξει δηµοσιονοµική ισορροπία, είναι
δηµοσιονοµικά πλεονάσµατα που από το 2012 έως το 2018 συ-
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νολικά ανέρχονται σε 85 δισεκατοµµύρια ευρώ περίπου. Αυτό
σηµαίνει 3 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2012 –είναι και µέσα στους
στόχους της παρούσας Κυβέρνησης- και περί τα 11 δισεκατοµµύρια ευρώ στο τέλος της δεκαετίας. Μόνο µ’ αυτόν τον τρόπο
θα µπορέσουµε να µειώσουµε τις πρωτογενείς δαπάνες της Κυβέρνησης στο 42% του ΑΕΠ το 2011 από το 48,9% το 2009 –ίσως
κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο- και να φθάσουµε στους στόχους
µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτήν τη στιγµή χιλιάδες Έλληνες και ιδιαίτερα χιλιάδες νέοι Έλληνες απειλούνται από την
ανεργία. Η ανεργία απειλεί το σύνολο της Ευρώπης. Αυξήθηκε
πέρυσι στην Ισπανία από το 20% στο 22%! Συνολικά έχει ξεπεράσει το 10% στην Ευρωζώνη και το 9% στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που µας εγκαλούν αυτοί
που ψάχνουν για δουλειά και δεν βρίσκουν. Και αυτούς πρέπει
πάνω απ’ όλα και πρώτα απ’ όλα να έχουµε στο µυαλό µας. Οι
αναφορές στο παρελθόν, οι κοµµατικοί πατριωτισµοί, οι προσωπικές φιλοδοξίες πρέπει να µπουν σε δεύτερη κατηγορία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Άκουσα πολλούς συναδέλφους να επικαλούνται την αυτογνωσία. Σ’ αυτήν την αυτογνωσία ήθελα να συµβάλω. Όµως, πρέπει
να σας πω ότι το πολιτικό µας σύστηµα θα το διασώσουµε, µόνο
αν περάσουµε από τη συνενοχή στη συνευθύνη.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε τον κ.
Πάγκαλο.
Το λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός
Οικονοµικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αναρωτιέµαι και εγώ µαζί µε τους Έλληνες πολίτες τι είναι αυτό που
συνέβη τις τελευταίες ηµέρες µε την ορκωµοσία της Κυβέρνησης και τι άλλαξε. Υπάρχει µία προφανής αλήθεια που πρέπει να
την πούµε ευθαρσώς γιατί τιµά τον πολιτικό κόσµο και τη Βουλή
των Ελλήνων. Το µέγεθος της εθνικής κρίσης και ο όγκος της ευθύνης µας έκανε όλους µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα πιο υπεύθυνους, πιο µετριοπαθείς, πιο προσεκτικούς. Ο άµεσος κίνδυνος
κατάρρευσης της χώρας και η επιτακτική ανάγκη διάσωσής της
δηµιούργησε το κλίµα εθνικής και κοινωνικής συναίνεσης που
ήταν εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι πάντα απολύτως αναγκαίο.
Η συγκρότηση της Κυβέρνησης προκάλεσε αισθήµατα ανακούφισης στην ελληνική κοινωνία, γέννησε προσδοκίες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, διαµορφώνει τις προϋποθέσεις για την
αποκατάσταση της διεθνούς αξιοπιστίας και της διαπραγµατευτικής ισχύος της χώρας, δίνει πολύ καλούς οιωνούς για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της Δηµόσιας Διοίκησης και
του κρατικού µηχανισµού και µας επιτρέπει να εγκαθιδρύσουµε
µία πιο αυθεντική σχέση µεταξύ πολίτη και πολιτικού συστήµατος.
Δεν υπάρχει αµφιβολία πως πρόκειται για µία αλλαγή σε επίπεδο πολιτικού πολιτισµού και µετά το σχηµατισµό της παρούσας Κυβέρνησης έχουν διαµορφωθεί οι προϋποθέσεις να
ξαναγνωριστούµε µε έναν τρόπο πιο αντικειµενικό, πιο ορθολογικό και πιο δίκαιο. Έχουν διαµορφωθεί οι προϋποθέσεις να ξαναγνωριστούµε και µεταξύ µας και µε τον ελληνικό λαό.
Το πολιτικό σύστηµα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έφθασε σε
µία οριακή κατάσταση και παρά τους δισταγµούς, παρά τις καθυστερήσεις, τελικά έδειξε πως έχει συνείδηση της πραγµατικότητας και αίσθηση των καταστάσεων. Άρα έχουν αλλάξει οι ίδιοι
οι όροι της πολιτικής νοµιµοποίησης και δηµιουργείται µία
ύστατη ευκαιρία για τη χώρα, µία ευκαιρία που πρέπει να την
αξιοποιήσουµε στο µέγιστο δυνατό βαθµό.
Η Κυβέρνηση έχει συγκεκριµένη εντολή, περιορισµένη θητεία
–ναι, όλα αυτά είναι προφανή- αλλά έχει και ιστορικές δυνατότητες. Η εντολή της –έτσι έχουµε συµφωνήσει- είναι η πλήρης
εφαρµογή της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου. Όµως, αυτή η απόφαση δεν προέκυψε εύκολα, δεν
προέκυψε τυχαία. Βασίζεται σε µία πολύ συγκεκριµένη δια-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δροµή. Έχει ένα υπόβαθρο, πολιτικό και οικονοµικό.
Επίσης, το περιεχόµενο της απόφασης της 26ης Οκτωβρίου
δεν είναι ουδέτερο, δεν είναι τεχνικό. Από την απόφαση αυτή
προκύπτουν µία σειρά από ενέργειες που είµαστε υποχρεωµένοι,
συµφωνηµένα και συντεταγµένα, να εφαρµόσουµε, προκειµένου
να κερδίσουµε το χαµένο χρόνο και να προστατεύσουµε τη χώρα
µας.
Δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι είναι πάντα διαθέσιµα τα κονδύλια που περιλαµβάνονται στην απόφαση της 26ης Οκτωβρίου.
Πρέπει να κινηθούµε µε τη µέγιστη δυνατή ταχύτητα. Πρέπει να
είµαστε απολύτως στοχευµένοι µε καθαρές προτεραιότητες,
ώστε να ολοκληρώσουµε αυτές τις διαδικασίες το ταχύτερο, σε
συνεργασία µε τους θεσµικούς µας εταίρους και να αποκοµίσουµε τα εθνικά και κοινωνικά οφέλη που προκύπτουν από την
απόφαση της 26ης Οκτωβρίου.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο
για συµβατικού χαρακτήρα κοµµατικές αντιπαραθέσεις υπό την
παρούσα ειδική συγκυρία. Πρέπει να κινηθούµε στο επίπεδο που
επιβάλλουν οι περιστάσεις.
Εγώ ειδικά, ως Υπουργός Οικονοµικών της Κυβέρνησης του κ.
Λουκά Παπαδήµου, θέλω να δηλώσω προς τη Βουλή ότι πέρα
από τις αυτονόητες ευχαριστίες µου προς τον Πρωθυπουργό,
τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά και τον Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας και τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
που µε περιβάλλουν µε την εµπιστοσύνη τους, επειδή το Υπουργείο Οικονοµικών έχει την κύρια ευθύνη για την εφαρµογή της
απόφασης και το συντονισµό των δράσεων της Κυβέρνησης, θα
ενεργώ ως Υπουργός και Αντιπρόεδρος µίας Κυβέρνησης που
έχει αυτά τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που ανέφερα προηγουµένως.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο Έλληνας πολίτης φοβάται
πολύ και ελπίζει. Για την ακρίβεια, θέλει να ελπίσει. Πρέπει να
απαντήσουµε στους φόβους του και να εδραιώσουµε τις ελπίδες
του, γιατί αν δεν αλλάξουµε τις ψυχολογικές προϋποθέσεις, δεν
θα αλλάξουµε τις πολιτικές προϋποθέσεις που βρίσκονται στη
βάση της εφαρµογής της απόφασης της 26ης Οκτωβρίου και της
οριστικής διάσωσης της χώρας.
Το ερώτηµα «Έχει αποτραπεί οριστικά ο κίνδυνος της χρεοκοπίας;» πρέπει να απαντηθεί κατ’ ανάγκη θετικά. Όµως, για να
συµβεί αυτό, πρέπει να κάνουµε όλα όσα απαιτούνται αµέσως
τώρα, οργανωµένα, µε βάση το συµφωνηµένο διάγραµµα ενεργειών και το συµφωνηµένο χρονοδιάγραµµα, προκειµένου να επιτευχθεί η εµπρόθεσµη εκταµίευση της έκτης δόσης πριν τις 15
Δεκεµβρίου. Και ενώ έχουν εκπληρωθεί όλες οι διοικητικές και
νοµοθετικές προϋποθέσεις, πρέπει να εκπληρωθούν και οι πολιτικές –αυτό είναι αντικείµενο πολύ λεπτών διαβουλεύσεων- προκειµένου η χώρα αξιόπιστα να ανοίξει την πόρτα της έκτης δόσης
ως πρόλογο, ως προθάλαµο για την πολύ µεγάλη υπόθεση του
νέου προγράµµατος, γιατί η επόµενη δόση, η πρώτη δόση του
νέου προγράµµατος στα τέλη Ιανουαρίου-αρχές Φεβρουαρίου
το αργότερο, δεν είναι 8 δισεκατοµµύρια ευρώ όπως η έκτη
δόση, αλλά επαναλαµβάνω στην Αίθουσα αυτή ότι είναι παραπάνω από 80 δισεκατοµµύρια ευρώ συγκεντρωµένα. Είναι 30 δισεκατοµµύρια ευρώ για την επανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών, χωρίς τα οποία δεν µπορούµε να οργανώσουµε τη
συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα –το PSI- 30 δισεκατοµµύρια ευρώ
για τη χρηµατοδότηση της συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα, 15
δισεκατοµµύρια ευρώ για τις άµεσες χρηµατοδοτικές ανάγκες
του Μαρτίου λόγω λήξεως οµολόγων και τουλάχιστον 5 δισεκατοµµύρια ευρώ –αν µη περισσότερα- για να ρίξουµε ρευστότητα
στην αγορά, για να εκπληρώσουµε ληξιπρόθεσµες οφειλές του
δηµοσίου, για να ολοκληρωθεί η επιστροφή του φόρου προστιθέµενης αξίας και για να µπορέσει η αγορά να κινηθεί µέσα από
τη ρευστότητα που της στερούν τόσο καιρό και οι τράπεζες,
αλλά και η διεθνής –ιδίως η ευρωπαϊκή- οικονοµική συγκυρία.
Η Ελλάδα είναι η Ελλάδα του ευρώ, αλλά, όπως όλοι γνωρίζουµε, κλονίζεται το ευρώ στον πυρήνα του. Πρέπει να ξαναθυµηθούµε ότι εµείς είµαστε µόλις το 2% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης,
µόλις το 3% του συνολικού δηµοσίου χρέους της Ευρωζώνης.
Αυτήν τη στιγµή έχουν στοχοποιηθεί δύο χώρες που αθροιστικά
υπερβαίνουν το 40% του δηµοσίου χρέους της Ευρωζώνης.
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Υπάρχει αµφιβολία για την επάρκεια των ίδιων των χρηµατοοικονοµικών µηχανισµών της Ευρωζώνης, για το EFSF. Υπάρχει αµηχανία σε σχέση µε το ποιος θα είναι ακριβώς ο χαρακτήρας του
νέου οριστικού µηχανισµού, του ESM και πότε θα αρχίσει να
ισχύει και να λειτουργεί αυτός ο µηχανισµός, η συνθήκη για τον
οποίο πρέπει να κυρωθεί µέσα στη θητεία της παρούσας Κυβέρνησης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Άρα βοηθούµε και τον εαυτό µας και την Ευρωζώνη αν εµείς
κάνουµε όλα όσα οφείλουµε να κάνουµε, τώρα, µε ταχύτητα, µε
συνέπεια, χωρίς αµφιθυµία, για να είναι η Ελλάδα πάντα µέλος
της Ευρωζώνης, για να υπάρχει Ευρωζώνη, για να ξεπεράσουµε
οριστικά την απειλή της χρεοκοπίας, τον κίνδυνο κατάρρευσης
του επιπέδου ζωής.
Το λέω ξανά και ξανά, ο κόσµος βιώνει θυσίες, νιώθει να περιορίζεται το εισόδηµά του, βλέπει ότι αλλάζει η κατάστασή του,
περικόπτονται αποδοχές και συντάξεις, παίρνουµε µέτρα αδιανόητα πριν από µερικούς µήνες ή από µερικά χρόνια. Δεν είναι
όµως αυτό δυστυχώς η κρίση. Αυτό είναι ένας πολύ σκληρός,
αλλά αναγκαίος τρόπος αποτροπής της πραγµατικής κρίσης,
που είναι η επιστροφή σε µία κατάσταση της δεκαετίας του ’60
ή της δεκαετίας του ’50.
Ο σχηµατισµός της Κυβέρνησης αυτής δείχνει, για να λέµε τα
πράγµατα καθαρά, ότι ένα ευρύτατο φάσµα πολιτικών και κοινωνικών δυνάµεων έχει επιτέλους –και αυτό είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό- συνείδηση της κατάστασης, αίσθηση του κινδύνου και
την αναγκαία εθνική αποφασιστικότητα.
Άρα αυτό που έχουµε να κάνουµε τώρα είναι: Η έκτη δόση, η
κατάθεση του προϋπολογισµού του 2012 που θα εγκριθεί από
το Υπουργικό Συµβούλιο την Πέµπτη και θα κατατεθεί επισήµως
στην Ολοµέλεια της Βουλής της Παρασκευή 18 Νοεµβρίου µε
στόχο, για πρώτη φορά µετά από πολλά πολλά χρόνια, η Ελλάδα
να εµφανίσει πρωτογενή πλεονάσµατα και να αλλάξει σελίδα στη
δηµοσιονοµική της κατάσταση. Βεβαίως, καθοριστικός παράγοντας είναι να ενσωµατώσουµε στις προβλέψεις του νέου προϋπολογισµού το όφελος από τη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα, από
το PSI, ένα όφελος που µπορεί να είναι ισοδύναµο µε το όφελος
όλου του πακέτου του τελευταίου πολυνοµοσχεδίου, να κινείται
κάπου µεταξύ 4 δισεκατοµµυρίων ευρώ και 5 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, ανάλογα µε το αν ο υπολογισµός γίνεται σε ταµειακή ή δεδουλευµένη βάση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου και Υπουργού)
Οι µήνες αυτοί, οι εβδοµάδες αυτής της Κυβέρνησης, είναι
εξαιρετικά πυκνοί πολιτικά. Κάθε µέρα ισοδυναµεί µε µήνα, κάθε
µήνας ισοδυναµεί τουλάχιστον µε χρόνο. Άρα όλες οι ψηφισµένες και ισχύουσες ρυθµίσεις για τις λεγόµενες διαρθρωτικές αλλαγές δεν είναι επιλογή. Είναι ανάγκη και υποχρέωση.
Βαθµολόγιο και µισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία, αξιολόγηση
φορέων υπηρεσιών και προσώπων στο δηµόσιο και τον ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα, άνοιγµα των επαγγελµάτων, νέοι όροι στη λειτουργία της αγοράς εργασίας, αποτελεσµατική και ταχεία απονοµή δικαιοσύνης, ορθολογική και αποτελεσµατική Δηµόσια
Διοίκηση, νέο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Αυτά είναι ζωτικές
ανάγκες της χώρας. Πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων, όπως έχει
συµφωνηθεί στην πέµπτη αναθεώρηση του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας.
Πρέπει όµως να οργανώσουµε την αγορά που δεν λειτουργεί
γιατί είναι διστακτική σε σχέση µε την Ελλάδα και σε σχέση µε
την Ευρωζώνη. Κι εκεί πρέπει να βοηθήσουν οι εταίροι µας. Να
µας βοηθήσουν ανοίγοντας την αγορά και προτρέποντας επενδυτές να ενδιαφερθούν, κατά τρόπο συµφέροντα και γι’ αυτούς
αλλά και για το ελληνικό δηµόσιο.
Βέβαια, ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής, όπως είπε και ο
Πρωθυπουργός χθες, δεν έχει µόνο δηµοσιονοµική έχει και κοινωνική και ηθική διάσταση. Έχουµε φτιάξει ένα τεράστιο προγεφύρωµα προς τη µεγάλη φορολογική µεταρρύθµιση. Άρση
τραπεζικού απορρήτου, δηµοσίευση των ονοµάτων των µεγάλων
οφειλετών, µετά από χρόνια, δηµοσίευση των ονοµάτων αυτών
που εξήγαγαν καταθέσεις στο εξωτερικό µε ποσά αδικαιολόγητα
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από τη φορολογική τους δήλωση και την περιουσιακή τους κατάσταση, συνεργασία µε ιδιώτες, φορολογικό πιστοποιητικό, αλλαγές στη φορολογική και δηµοσιονοµική διοίκηση, υπογραφή
της σύµβασης µε την Ελβετία, ώστε η Ελλάδα να αποκοµίσει
οφέλη από τις καταθέσεις Ελλήνων στην Ελβετία. Και βεβαίως,
µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, σύµφωνα µε τις διεθνείς υποχρεώσεις µας, πρέπει να έχουµε εµφανίσει µία συµφωνηµένη, ευρείας αποδοχής πρόταση για το νέο φορολογικό σύστηµα. Είναι
εξαιρετικά ενθαρρυντικό το γεγονός ότι στις κρίσιµες επιλογές
βλέπω να υπάρχει σύµπτωση απόψεων και µε το κόµµα της Νέας
Δηµοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η αλληλουχία των ενεργειών και
το χρονοδιάγραµµα είναι, όπως είπα, συµφωνηµένα. Πρέπει να
ψηφίσουµε πολύ κρίσιµες διατάξεις τις εβδοµάδες αυτές, για το
τραπεζικό σύστηµα, για το χρηµατοοικονοµικό και νοµικό πλαίσιο
µέσα στο οποίο θα διεξαχθεί η συµµετοχή των ιδιωτών και η ανταλλαγή των οµολόγων. Πρέπει να διασφαλίσουµε, όχι απλά και
µόνο την επανακεφαλαιοποίηση, αλλά την ανασυγκρότηση του
ελληνικού τραπεζικού συστήµατος κατά τρόπο διαφανή, χωρίς
να θίξουµε τον ιδιωτικό χαρακτήρα, διασφαλίζοντας ένα δηµόσιο
πυλώνα. Όµως, όλα αυτά πρέπει να γίνουν κατά τρόπο προστατευτικό του δηµοσίου συµφέροντος, απολύτως προστατευτικό
του δηµοσίου συµφέροντος.
Και βεβαίως το µεγάλο ζητούµενο είναι η διασφάλιση της χρηµατοδότησης του χρηµατοπιστωτικού µας συστήµατος, η ρευστότητα. Αυτή είναι και η µεγάλη βοήθεια στον αγώνα, για την
ανάσχεση της ύφεσης, για τον περιορισµό της ανεργίας, για την
επιστροφή από το 2013 σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης, µετά
από πέντε χρόνια σωρευτικής και βαθιάς ύφεσης.
Έχουν πολύ µεγάλη σηµασία όλες οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Το ΕΣΠΑ, το ευρωπαϊκό Σχέδιο Μάρσαλ, η απορρόφηση
των κονδυλίων του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, ο
αναπτυξιακός νόµος, οι ιδιωτικές επενδύσεις. Όµως, µεγαλύτερη
σηµασία απ’ όλα έχει να υπάρχει χρήµα στην αγορά. Η πιο σηµαντική, η πιο άµεση, η καθολικής ισχύος παρέµβαση αναπτυξιακού χαρακτήρα είναι να ολοκληρώσουµε τη δηµοσιονοµική
και χρηµατοπιστωτική αλλαγή που περιλαµβάνεται µέσα στη
σαφή εντολή και τις προτεραιότητες της παρούσας Κυβέρνησης.
Βεβαίως, ταυτόχρονα, έχουµε το µέτωπο της κοινωνικής αλληλεγγύης. Σας θυµίζω ότι είναι ψηφισµένη διάταξη και νόµος
του κράτους η υποχρέωσή µας, να διευθετήσουµε τα στεγαστικά
δάνεια όλων εκείνων που λόγω του βαθµολογίου και του µισθολογίου ή άλλων περιοριστικών µέτρων, έχουν πραγµατική δυσκολία εξυπηρέτησης των στεγαστικών δανείων. Θα παρουσιάσω
στη Βουλή τις επόµενες µέρες το συγκεκριµένο σχέδιο που
έχουµε επεξεργαστεί µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων
και µε την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.
Σας θυµίζω, κάτι που δυστυχώς λησµονήθηκε, το λογαριασµό
κοινωνικής εξισορρόπησης που είναι γραµµή του κρατικού προϋπολογισµού και στον οποίο θα εντάσσονται όσα κονδύλια προέρχονται από τον αγώνα κατά της φοροδιαφυγής πέραν του
ορίου των 2 δισεκατοµµυρίων που προέβλεπε ο προϋπολογισµός
του 2011, για να λειτουργήσουµε µε κοινωνική αλληλεγγύη αναδιανεµητικά, να στηρίξουµε ανθρώπους που διολισθαίνουν στην
απόλυτη φτώχεια, για να µη νιώθει κανείς µόνος και εγκαταλελειµµένος, να µη νιώθει κανείς αβοήθητο θύµα µίας κρίσης που
την βιώνει όλη η κοινωνία, όλη η χώρα, αλλά µε ανισότητες και
αδικίες.
Πρέπει λοιπόν να στοχεύσουµε σε εκείνες τις κατηγορίες, σε
εκείνες τις οµάδες, σε εκείνους τους συµπολίτες µας που έχουν
πραγµατικό πρόβληµα. Έχουµε τη δυνατότητα αυτή και πέραν
αυτού έχουµε την ηθική υποχρέωση. Κι όταν υπάρχει ηθική υποχρέωση, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για πολιτική επιχειρηµατολογία ή οικονοµικούς υπολογισµούς, όταν έχουµε µπροστά
µας ακραίες καταστάσεις ανάγκης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση ζητά ψήφο εµπιστοσύνης και η ψήφος εµπιστοσύνης δεν είναι µια τυπική και δεδοµένη πράξη, λόγω της ευρείας πλειοψηφίας που διαθέτει αυτή
η Κυβέρνηση. Είναι µια µεγάλη εµβληµατική πολιτική, εθνική και
ψυχολογική πράξη. Είναι η αφετηρία µιας νέας περιόδου.
Έχουµε την υποχρέωση να κοιτάξουµε ξανά τον πολίτη στα
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µάτια. Πρέπει να αποκτήσουµε και εµείς τις προϋποθέσεις που
θα µας επιτρέψουν να κοιτάξουµε πρόσωπο µε πρόσωπο τον πολίτη, να του δώσουµε να καταλάβει ότι αυτό που κάνουµε είναι
αναγκαίο, είναι εθνικά επιβεβληµένο, έχει προοπτική. Και τώρα
αυτό µπορούµε να το πούµε πολλοί µαζί και η φωνή µας έχει µεγαλύτερη ισχύ και µεγαλύτερη πειστικότητα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονοµικών κ. Ευάγγελο
Βενιζέλο.
Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση Παπαδήµου θα λάβει από
εµένα ψήφο εµπιστοσύνης όχι µόνο επειδή συµφώνησαν σ’ αυτό
τα µεγάλα κόµµατα της πολιτικής µας ζωής ούτε επειδή οι πρώτες αντιδράσεις της κοινής γνώµης είναι θετικές. Θα την ψηφίσω
και θα τη στηρίξω κυρίως επειδή σηµατοδοτεί το πέρασµα σε µια
νέα εποχή για το πολιτικό µας σύστηµα, µια εποχή όπου κυρίαρχο στοιχείο θα είναι η συνεννόηση, ο ρεαλισµός, η υπευθυνότητα και η προσήλωση στον ευρωπαϊκό µας προσανατολισµό.
Ως πολιτικός της νεότερης γενιάς, θεωρώ αυτά τα στοιχεία
απαραίτητα για να µπορέσει η πατρίδα να µπει ξανά στο δρόµο
της ανάπτυξης, για να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη στο πολιτικό προσωπικό της χώρας και την πολιτική γενικότερα, για να
θυµηθούµε ξανά ότι πάνω από πρόσωπα, κόµµατα και εκλογές
υπάρχει η Ελλάδα και οι Έλληνες, υπάρχει η πατρίδα µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα τελευταία τρία χρόνια ζήσαµε πολλά. Η Ελλάδα βάδιζε σε τεντωµένο σκοινί ακροβατώντας ανάµεσα στην ανεξέλεγκτη χρεοκοπία και την καταστροφή.
Δυστυχώς, παρ’ ότι τα µηνύµατα έφταναν από παντού, ο πολιτικός κόσµος της χώρας δεν έδειξε την ωριµότητα που έπρεπε και
σ’ αυτό όλοι έχουν ευθύνες. Και το δικό µου κόµµα, αλλά κυρίως
µε προεξέχουσα τη Νέα Δηµοκρατία και η Αντιπολίτευση.
Αν εµείς κάναµε µια φορά λάθος το καλοκαίρι του 2009 που
δεν συναινέσαµε στη λήψη κάποιων µέτρων, η Νέα Δηµοκρατία
και η Αριστερά έκαναν πολλές φορές το ίδιο λάθος και έδειξαν
απίστευτη ανευθυνότητα και διχαστική τακτική, όταν έφταναν να
µιλούν και να µας κατηγορούν για προδότες, τυχοδιώκτες, ακόµα
και δωσίλογους. Φοβούµαι ότι κάποιοι έχουν χάσει το µέτρο του
λόγου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη διετία που πέρασε και λάθη
έγιναν και ολιγωρίες υπήρξαν. Όµως, το κύριο είναι ότι παρά τα
όποια λάθη η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ πάλεψε. Παλέψαµε µόνοι µας,
µόνοι µας απέναντι στα συσσωρευµένα προβλήµατα, µόνοι µας
απέναντι στα λάθη του παρελθόντος, µόνοι µας απέναντι στην
ψεύτικη και ισχυρή δήθεν οικονοµία που στηριζόταν στη δανειακή ευµάρεια, απέναντι στη δηµαγωγία και το λαϊκισµό.
Οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και ιδιαίτερα οι νέοι πέσαµε από την
αρχή στα βαθιά νερά. Αντιµετωπίσαµε µια πρωτόγνωρη κατάσταση λόγω της γενικευµένης κρίσης. Λοιδορηθήκαµε και φορτωθήκαµε ευθύνες για λάθη και αµαρτίες που συντελέστηκαν
όταν κάποιοι από εµάς δεν είχαν ακόµα καν γεννηθεί. Αντέξαµε
σε αφόρητες πιέσεις. Είναι αλήθεια ότι ψηφίσαµε σκληρά και δυσβάσταχτα και άδικα πολλές φορές για την κοινωνία µέτρα, αλλά
αναγκαία για τη διάσωση της πατρίδας. Έτσι, η χώρα µας κρατήθηκε όρθια και δεν κατέρρευσε. Δεν χρεοκόπησε και σήµερα
µπορεί να αγωνίζεται και να ελπίζει.
Αυτή είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και δεν
υπήρξε άλλη σοβαρή πρόταση από κανέναν. Όλα τα άλλα που
λέγονται είναι τυφλά χτυπήµατα και ανέξοδη αντιπολίτευση. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουµε ότι η χώρα βρίσκεται στο χείλος
του γκρεµού και ότι η ώρα αυτή δεν προσφέρεται για φθηνή επαναστατική ρητορεία, για ανεύθυνους λαϊκισµούς και για κορώνες
που εµπεριέχουν επικίνδυνη πατριδοκαπηλία. Πιστεύω ότι όλα
αυτά, έστω και αργά, αποτελούν πλέον παρελθόν. Τώρα πια όλοι
ή σχεδόν όλοι συνειδητοποιήσαµε πόσο δραµατική πραγµατικά
είναι η κατάσταση. Έπρεπε, όµως, να φτάσουµε ως εδώ για να
αντιληφθούµε τη σοβαρότητα και την κρισιµότητα της κατάστα-
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σης στην οποία βρισκόµαστε;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο νέος Πρωθυπουργός περιέγραψε τους στόχους της Κυβέρνησής του. Τους συνυπογράφω
και θα βοηθήσω και εγώ όσο µπορώ µε τις όποιες δυνάµεις διαθέτω και διαθέτουµε εµείς οι Βουλευτές για να πετύχει το έργο
της. Νοµίζω ότι αυτό είναι το λιγότερο που µπορούµε να κάνουµε.
Στο σηµείο αυτό και απευθυνόµενη στη Νέα Δηµοκρατία, αλήθεια θα ήθελα να µου απαντήσει κάποιος εάν στις προγραµµατικές δηλώσεις του κ. Παπαδήµου ακούστηκε κάτι που δεν είχε
ακουστεί τόσο παλαιότερα όσο και πριν από λίγες µέρες από τον
Γιώργο Παπανδρέου σε ό,τι αφορά την ακολουθητέα πολιτική,
τις προτεραιότητες και τα µέτρα. Θα είναι πολύ δύσκολο να µου
δώσει κάποιος καταφατική απάντηση. Τότε όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, τις ίδιες προγραµµατικές δηλώσεις τις καταδικάζατε και τις καταψηφίζατε. Τώρα
φαίνεται ότι συνήλθατε και τελικά τις ψηφίζετε.
Κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, πρωτίστως µας
χρεώνετε ότι εµείς φταίµε για την κρίση τα τελευταία δύο χρόνια.
Μα, δεν βλέπετε τι γίνεται στην Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία;
Δεν βλέπετε ότι τα ίδια και σκληρότερα µέτρα παίρνονται και εκεί
για να σώσουν τις χώρες τους και τα ψηφίζουν όλα τα κόµµατα;
Εσείς γιατί µεµψιµοιρείτε και ακόµα και τώρα κάνετε µισά βήµατα;
Όµως, θέλω να κάνω και µια επισήµανση. Τα δύσκολα, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, δεν τελειώνουν σε τρεις µήνες. Τα δύσκολα είναι µπροστά µας. Αν το διάστηµα αυτό το οποίο, δυστυχώς, είναι και µια οιονεί προεκλογική περίοδος, αναλωθούµε στα
συνηθισµένα κοµµατικά τερτίπια έχοντας το βλέµµα στις επόµενες εκλογές, θα έχουµε κάνει όλοι ένα βήµα πίσω και θα βρεθούµε και πάλι σε λάθος πορεία και δεν θα βοηθήσουµε την
Κυβέρνηση και τη χώρα µας. Η συναίνεση, η συνεννόηση και η
οριοθέτηση στόχων και χρονοδιαγραµµάτων είναι κάτι το οποίο
θα έπρεπε να αποτελεί µόνιµο χαρακτηριστικό της πολιτικής µας
ζωής και όχι έκτακτη ανάγκη.
Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι αυτή η Κυβέρνηση δεν είναι
απόφαση µόνο τριών προσώπων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Στη δηµιουργία της συνέβαλε αποφασιστικά και η πρωτοβουλία που έλαβαν Βουλευτές από τα δύο µεγάλα κόµµατα και όχι
µόνο.
Θεωρώ, δηλαδή, ότι την κρίσιµη εκείνη ώρα -και θεωρώ ότι
αυτό είναι πολύ µεγάλο κέρδος για το πολιτικό µας σύστηµαέπιασε τόπο η γνώµη των Βουλευτών οι οποίοι έχουν καλύτερη
πληροφόρηση, βρίσκονται σε άµεση επαφή και επικοινωνία µε
την κοινωνία και ανταποκρίθηκαν λοιπόν στο κάλεσµά της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ειλικρινά ότι είναι ώρα
να αντιληφθούµε ότι το Κοινοβούλιο δεν χρειάζεται χειροκροτητές, αλλά ελεύθερες φωνές. Δεν χρειάζεται Βουλευτές για να
ψηφίσουν µόνο, αλλά συµµαχητές. Δεν χρειάζεται στεγανοποιηµένα πολιτικά στρατόπεδα, αλλά κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες από Βουλευτές ακόµα και διαφορετικών κοµµάτων που θα
θυµίζουν και θα αναδεικνύουν όλα όσα µας ενώνουν. Αυτό, βέβαια, σε καµµιά περίπτωση δεν σηµαίνει ότι αλλοιώνονται οι πλειοψηφίες και οι µειοψηφίες και ότι καταργούνται οι ιδεολογίες και
τα κόµµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το επαναληπτικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, κυρία συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω, κυρία
Πρόεδρε.
Αυτό θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ σηµαντικό µήνυµα, ένα ουσιαστικό βήµα και ένα από τα κέρδη αυτής της περιόδου.
Εύχοµαι στη νέα Κυβέρνηση και στο νέο Πρωθυπουργό κάθε
επιτυχία. Ελπίζω, έχοντας τη στήριξη τεσσάρων κοµµάτων και τη
συµµετοχή στην Κυβέρνηση τριών, να συµβάλει στο να επικρατήσει και πάλι ο ρεαλισµός, να πέσουν οι τόνοι, οι εγωισµοί, οι
τακτικισµοί και οι σκοπιµότητες. Θα πρέπει να αναλογιστούµε

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΘ ’ - 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

όλοι ότι αυτό που µας ενώνει είναι το συµφέρον της Ελλάδας και
των Ελλήνων και έτσι, να σηµατοδοτήσουµε το πέρασµα σε µια
νέα καλύτερη εποχή για την πατρίδα µας.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ. Γιαννακοπούλου.
Κύριοι συνάδελφοι, θα σας παρακαλέσω να τηρείτε το χρόνο.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεώργιος
Βαγιωνάς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι Αντιπρόεδροι, κύριοι Υπουργοί, κυρία Πρόεδρε, δράττοµαι της ευκαιρίας
να απαντήσω ευθέως στη νεαρή συνάδελφο κ. Γιαννακοπούλου
ότι µάλλον ο κ. Παπακωνσταντίνου, ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας, δεν ήξερε τι µνηµόνια υπέγραφε, κάτι που διαπίστωσαν
πολλοί Βουλευτές της Συµπολίτευσης.
Έρχοµαι, όµως, στην οµιλία µου.
Κύριε Παφίλη, µαύρη συµµαχία όχι! Μεταβατική κυβέρνηση,
ναι!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Πίσσα, είναι!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Τα είπατε το πρωί και σας παρακολούθησα επιµελώς, όπως και πολλούς άλλους συναδέλφους και
Υπουργούς.
Οι εργαζόµενοι παράγουν πλούτο. Εµείς, όµως, δεν στηρίζουµε αυτούς που κλέβουν τον πλούτο και τον στέλνουν στην Ελβετία και µάλιστα παράνοµα.
Δεν ζητούµε απλά να δηµοσιοποιηθούν τα ονόµατα, αλλά να
τιµωρηθούν και να δεσµευθούν τα χρήµατά τους. Αυτή είναι η
Νέα Δηµοκρατία.
Η οικονοµική κρίση, κύριοι συνάδελφοι, άρχισε το Φεβρουάριο
του ’08, τότε που το ΠΑΣΟΚ δεν τη γνώριζε. Η κυβέρνηση Κώστα
Καραµανλή ήταν, για τη δεύτερη εκλογή της, µόλις οκτώ µηνών.
Κατέβαλε πάσα δυνατή προσπάθεια. Από τον Ιούλιο του 2009
φαινόταν ότι θα γίνουν εκλογές. Και τι είπε η τότε κυβέρνηση;
Δεν υπάρχουν αυξήσεις. Η οικονοµική κατάσταση η διεθνής και
ιδιαίτερα η ελληνική είναι άσχηµη. Δεν θα δώσουµε αυξήσεις σε
µισθούς και συντάξεις. «Λεφτά υπάρχουν»: είπε ο κ. Παπανδρέου. Όµως, δεν ήταν µόνο αυτό. Δεν υπήρχε πρόβληµα ούτε
δανεισµού ούτε είχαµε διαχείριση δηµοσίου χρέους που µπορούσαµε να κάνουµε.
Σας αφήσαµε, λοιπόν, το ’09 στο 120% του Ακαθαρίστου Εθνικού Προϊόντος και φιλοδοξείτε –πιστεύω ο καινούργιος Πρωθυπουργός να αλλάξει στόχευση- ότι θα το πάτε το 2020, µετά από
δέκα χρόνια, στο 120%.
Θυµάστε, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ και αν όχι, θα σας
θυµίσω δύο γεγονότα. Κάναµε τη συµφωνία µε την «COSCO» και
κατέβηκε ο πρώην Πρωθυπουργός µε πολλούς σηµερινούς
Υπουργούς στους δρόµους. Θα διώχνατε την «COSCO». Ευτυχώς που δεν το κάνατε. Είπατε, όµως, ότι έχετε πολύ καλή συµφωνία µε την «COSCO». Φέραµε ένα ασφαλιστικό νοµοσχέδιο το
Μάρτιο του ’08 και τι είπαµε και το καταψηφίσατε µετά βδελυγµίας; Όταν η επικουρική σύνταξη θα είναι πάνω από το 20% της
βασικής σύνταξης, χρειάζεται µία ΚΥΑ Υπουργού Εργασίας και
Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας. Σήµερα που είµαστε, κύριοι
Υπουργοί; Είναι όλες οι επικουρικές συντάξεις κάτω από το 20%.
Ήρθατε στην Κυβέρνηση τον Οκτώβριο του ’09. Άρχισε τον
ίδιο µήνα Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, µνηµόνιο 1, µνηµόνιο 2.
Με το µνηµόνιο 1 σώσατε για πρώτη φορά τη χώρα. Συνεχίσατε
να τη σώζετε τέσσερις φορές και κάθε φορά η χώρα βούλιαζε
όλο και περισσότερο. Πάγωσε, όµως, η Ευρώπη όταν φτάσατε
στο παρανοϊκό δηµοψήφισµα. Τρόµαξε ο κόσµος και τα χρηµατιστήρια έπιασαν πάτο. Όµως, δεν είναι µόνο αυτή η ζηµιά. Η
χώρα κατέστη πλήρως αναξιόπιστη.
Η ακαριαία, όµως, αντίδραση του Αντώνη Σαµαρά ότι πάση
θυσία κατάφερε να ακυρώσει το δηµοψήφισµα και ταυτόχρονα,
το πατριωτικό του καθήκον επέβαλε την παραίτηση του Πρωθυπουργού κ. Παπανδρέου, παίρνοντας ψήφο εµπιστοσύνης από
την Κοινοβουλευτική του Οµάδα για να παραιτηθεί. Άδολα; Όχι.
Δεν επέβαλε τον κ. Παπαδήµο ως υποψήφιο Πρωθυπουργό. Τον
κ. Παπαδήµο –µην γελιόµαστε- τον επέβαλε η ευρύτατη αποδοχή
της κοινής γνώµης και τα ΜΜΕ και όχι οι υστερόβουλες και κα-
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τώτερες των περιστάσεων προτάσεις του τέως Πρωθυπουργού.
Πολιτική µε δανεικά για τριάντα χρόνια -είκοσι ΠΑΣΟΚ και δέκα
περίπου Νέας Δηµοκρατίας- και καταναλωτική ανάπτυξη δεν
υπάρχει πια και κατά τη γλαφυρή ρήση του νυν Πρωθυπουργού
ότι «δωρεάν γεύµατα δεν παρέχονται». Οι προσδοκίες µου είναι
λελογισµένες. Περίοδος χάριτος, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν
υπάρχει από τον ελληνικό λαό. Όλες οι πολιτικές έχουν επείγοντα χαρακτήρα και ιδιαίτερα για τις εκατό ηµέρες της διακυβέρνησής σας.
Η κοινωνία, η πολιτική και οι πολιτικοί είναι σε δραµατική, για
να µην πω σε τραγική, κατάσταση. Οι Έλληνες δεν αντέχουν µε
κανένα τρόπο άλλα µέτρα. Η οικονοµία είναι θέµα ψυχολογίας.
Πρώτα-πρώτα, αυτοί που έχουν να ξοδέψουν και κάτι, δεν βγαίνουν να ξοδέψουν. Σκεφτείτε, λοιπόν, την ψυχολογία του χαµηλοσυνταξιούχου και του χαµηλόµισθου όταν έπαιρνε 700 ευρώ
για δεκατέσσερις µήνες και τα κάνατε, κύριοι της Κυβέρνησης,
500 ευρώ για έξι µήνες, κατεβάσατε και το αφορολόγητο και
παίρνουν λιγότερο από τα µισά λεφτά. Πώς να πάρει ο συνταξιούχος ένα δώρο στο παιδί του; Δεν µπορεί να τα καταφέρει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα µπορούσα να σας πω πολλά, όµως, πρέπει να προτείνω
και κάτι, διότι σήµερα έχουµε πολλούς ξενιτεµένους επιστήµονες, οι οποίοι διέπρεψαν στο εξωτερικό. Όµως, τώρα έχουµε µετανάστευση επιστηµόνων και όχι µόνο. Επιβάλλεται, λοιπόν, τα
είκοσι προγράµµατα που είπατε, κύριε Πρωθυπουργέ, να τα επισπεύσετε, για να ανακουφιστεί λιγάκι η ανεργία. Η ενεργοποίηση
των 14 δισεκατοµµυρίων του ΕΣΠΑ πρέπει να επιταχυνθεί. Καλέστε τούς αρµοδίους Υπουργούς και τους περιφερειάρχες και
όποια προγράµµατα δεν είναι τέλεια και υπάρχουν µικρές διαδικασίες, έστω και παρατύπως, να επισπευτούν. Προετοιµάστε τον
τουρισµό, τις τουριστικές κρουαζιέρες, για να µην έχουµε προβλήµατα στην προσεχή άνοιξη που θα κλείνουν οι θέσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Λέω ότι στηρίζω την Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήµου στηρίζετε σε τρία κόµµατα και βρίσκεται µε το φόβο –
θα πω- ή αν θέλετε καλύτερα µε την αγωνία εντός ή εκτός
Ευρωζώνης. Η εµπιστοσύνη που θα της δώσουµε, απορρέει,
κύριε Πρωθυπουργέ, από τη γνώση και την εµπειρία να εκταµιεύσετε σύντοµα την έκτη δόση, να διαπραγµατευτείτε µε τον καλύτερο τρόπο τη δανειακή σύµβαση, να φροντίσετε τα
ασφαλιστικά µας ταµεία και το PSI, για να σας κρίνουµε κι εµείς
µε πολύ επιείκεια και να σας γράψει και η ιστορία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Βαγιωνά.
Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Όλγα Ρενταρή-Τέντε.
Παρακαλώ, έχετε το λόγο.
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι Αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης,
κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η νέα Κυβέρνηση
εθνικής ανάγκης υπό την πρωθυπουργία του Λουκά Παπαδήµου,
µε την ευρύτερη συνεργασία των πολιτικών κοµµάτων, αποτελεί
µια σηµαντική στιγµή στη νεώτερη ιστορία της χώρας, καθώς
ανοίγει το δρόµο για µια νέα κουλτούρα και ένα πολιτικό ήθος
στη διαχείριση των εθνικών ζητηµάτων. Δεν είναι, βέβαια, µόνο
τα εθνικά ζητήµατα που επιβάλλουν µια κυβέρνηση εθνικής ανάγκης, αλλά και οι εξελίξεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Βλέπουµε σήµερα την κατάρρευση της ιταλικής οικονοµίας, την άνοδο των
spreads της Γαλλίας και της Ισπανίας, τον κίνδυνο της διάλυσης
της Ευρωζώνης, την κατάργηση του ευρώ.
Όλα αυτά, λοιπόν, καθιστούν ακόµη πιο αναγκαία την πολιτική
ενότητα, την πολιτική σταθερότητα και τη συνεργασία. Πρέπει οι
πολιτικές δυνάµεις της χώρας, τα πολιτικά κόµµατα, να είναι ενωµένα αντί να χωρίζονται, πρέπει να συνασπίζονται αντί να αλληλοκατηγορούνται.
Παρά το γεγονός ότι η συνεργασία αυτή άργησε µια µέρα –
για να χρησιµοποιήσω και όρο λογοτεχνικό- και φυσικά δεν έγινε
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κάτω από τις ευνοϊκότερες συνθήκες ούτε µε τους καλύτερους
όρους –βλέπετε έχουµε µεγάλο κυβερνητικό σχήµα, περιορισµένη θητεία, περιορισµένες ευθύνες- είναι, όµως, ένα πρώτο
βήµα συνειδητοποίησης ότι αυτήν τη χρονική στιγµή χρειάζεται
µία δυνατή κυβέρνηση για την ενίσχυση της ίδιας της δηµοκρατίας, του κοινοβουλευτισµού, της κουλτούρας διαλόγου και συνεννόησης, που δυστυχώς η παρουσία προσωποκεντρικών
κοµµάτων, οι εκλογικοί νόµοι µε τις ισχυρές µονοκοµµατικές κυβερνήσεις απέτρεψαν εδώ και πολλά χρόνια.
Τα δύο κόµµατα εξουσίας, κύρια υπεύθυνα για ό,τι βιώνει η
χώρα µας και για ό,τι πληρώνει ο λαός µας, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι όλα πρέπει να αλλάξουν στην Ελλάδα και θα πρέπει πρωτίστως να αναλάβουν τις ευθύνες τους για να τα
αλλάξουν πραγµατικά. Γιατί τότε µόνο θα µπορέσει η Ελλάδα να
σταθεί στα πόδια της, να ανασυγκροτήσει την παραγωγική της
βάση και να µπορέσει να γίνει ένα ισότιµο µέλος και όχι ένας ταπεινωµένος εταίρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Η δυσανασχέτηση του λαού σε ό,τι λέµε, σε ό,τι κάνουµε, σε
ό,τι ψηφίζουµε, η φθορά των κοµµάτων που αποτυπώνεται καθηµερινά στις δηµοσκοπήσεις, στέλνουν ένα µήνυµα στα κόµµατα ότι δεν δικαιούνται πια να καταφεύγουν σε µικροπολιτικές
τακτικές απλώς και µόνο για να εξασφαλίσουν την πολιτική τους
πελατεία ή να βαδίσουν το δρόµο προς την εξουσία.
Η ανακούφιση του ελληνικού λαού που καταγράφτηκε µετά το
σχηµατισµό της νέας Κυβέρνησης, µας επιτάσσει ότι αυτή η Κυβέρνηση πρέπει να πετύχει, διότι δεν υπάρχει χρόνος και διότι η
χρεοκοπία κρέµεται πάνω από το κεφάλι µας. Κι αυτό που προέχει αυτήν τη στιγµή είναι η σωτηρία της χώρας και µόνο αυτό.
Και αυτό πρέπει όχι µόνο να το λέµε, αλλά και να το συναισθανθούµε.
Σε όσους µεµψιµοιρούν –και άκουσα πολλούς από τη Νέα Δηµοκρατία, αλλά και κάποιες φωνές από άλλους χώρους- ότι θα
καταψηφίσουν τη νέα Κυβέρνηση, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο
ελληνικός λαός θυσίασε πάρα πολλά πράγµατα και δεν θα τους
το συγχωρήσει ποτέ. Επιπλέον, δεν θα τους δώσει το πολυπόθητο διαβατήριο για την εξουσία, ούτε καν την αυτονοµία που
ονειρεύονται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή
του οµιλία έστειλε σαφές µήνυµα και σε µας -ένα µήνυµα γεµάτο
ουσία- ότι πρέπει µε ειλικρίνεια και µε σκληρή δουλειά να στηρίξουµε αυτήν την Κυβέρνηση, τόσο στην εφαρµογή των δεσµεύσεων που έχουµε αναλάβει απέναντι στους εταίρους µας και
απέναντι στη βοήθεια που µας προσφέρθηκε στη σύνοδο της
26ης Οκτωβρίου, όσο και στην αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής που έχει διαρρηχθεί το τελευταίο καιρό.
Έχουµε χρέος, συνάδελφοι, µε κάθε τρόπο να ανοίξουµε το
πεδίο ώστε ο νέος Πρωθυπουργός να εκτελέσει τα καθήκοντά
του ανεµπόδιστος και ανεπηρέαστος από καµώµατα όσων, παντί
τρόπω, θέλουν να διατηρήσουν το παλιό, το στάσιµο ή να διατηρήσουν τη θεσούλα τους στο σύστηµα της εξουσίας.
Πιστεύω ακράδαντα –έτσι εξέλαβα και το µήνυµα- ότι ο Πρωθυπουργός µάς κάλεσε στο εσωτερικό να εστιάσουµε την προσοχή µας σε δύο άξονες δράσεις: Πρώτον, να απαλλάξουµε το
κράτος απ’ ό,τι το βαραίνει και το κάνει δυσλειτουργικό και εχθρικό προς τους πολίτες. Και δεύτερον, να πατάξουµε τη φοροδιαφυγή και να αναµορφώσουµε το φορολογικό σύστηµα για να
είναι πιο δίκαιο και να ανακουφίσει επιτέλους αυτούς που τόσο
σκληρά αδίκησε µετά τα πρόσφατα µέτρα.
Ο ελληνικός λαός, όπως λέει και ο Σεφέρης, έχει στο DNA του
το αίσθηµα του δικαίου και µπορεί να υποµείνει και να συνλειτουργήσει µε το πολιτικό σύστηµα µόνο όταν αυτό το αίσθηµα
δικαιώνεται. Αλλιώς του γυρίζει τις πλάτες µε όλες τις ολέθριες
συνέπειες που έχουµε δει και έχουµε µαρτυρήσει τον τελευταίο
καιρό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ευκαιρία να ξεπεράσουµε
τους εαυτούς µας, τους βερµπαλισµούς, τις ανώδυνες ρητορείες
και τις φθηνές κορώνες, να υπερβούµε τα «όχι» που τόσο εύκολα
λέγαµε σε κάθε δύσκολο νοµοσχέδιο και να περάσουµε στην
εφαρµογή όλων των αναγκαίων αλλαγών σε όλα τα επίπεδα:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

υγεία, παιδεία, Δηµόσια Διοίκηση, άνοιγµα κλειστών επαγγελµάτων, περιορισµό σπατάλης δηµόσιου τοµέα και πολλά άλλα. Γιατί
πρέπει να φτιάξουµε µια Ελλάδα διαφορετική, µε ανοιχτούς ορίζοντες για τις µελλοντικές γενιές. Είναι άλλωστε υποχρέωσή µας
γιατί όλοι µας ευθυνόµαστε για τη σηµερινή κατάσταση.
Υπερψηφίζω τη σηµερινή Κυβέρνηση και εύχοµαι στον Πρωθυπουργό να έχει τη δύναµη. Του υποσχόµεθα ότι µαζί του θα
τα καταφέρουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ κ. Γεώργιος
Παπανδρέου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προ διετίας ανέλαβα την ευθύνη της κυβέρνησης της χώρας στην πιο
δύσκολη συγκυρία της Μεταπολίτευσης. Ήταν ευθύνη µεγάλη,
αλλά και τιµή, ότι µε εµπιστεύτηκε ο ελληνικός λαός να διαχειριστώ τις τύχες της χώρας, σε µια ιστορική καµπή.
Παραδίδοντας τη νεοσυσταθείσα Κυβέρνηση, η δύσκολη αποστολή συνεχίζεται, αλλά µε µια ποιοτική διαφορά. Έχω τη βαθιά
ελπίδα ότι ανοίγει µια νέα σελίδα στην πολιτική ζωή του τόπου.
Το γεγονός ότι µπόρεσαν να συνεργαστούν κόµµατα, να παραµερίσουν υπαρκτές, βαθιές ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές,
αποτελεί ήδη µια νίκη της δηµοκρατίας, µια διαβεβαίωση στον
ελληνικό λαό ότι µπορούµε να πάµε µαζί µπροστά, για το κοινό
καλό.
Σε αυτήν την Κυβέρνηση, θα ήθελα να είχα πετύχει τη συµµετοχή και άλλων κοµµάτων που, επικαλούµενοι ιδεολογικούς λόγους, απέχουν. Η αποχή τους, όµως, δεν δικαιολογείται από την
ιδεολογία που επίσηµα πρεσβεύουν. Διότι αυτή, όπως και η προηγούµενη κυβέρνηση, κάνει έναν πόλεµο. Έναν πόλεµο απέναντι
στις ανεξέλεγκτες αγορές, απέναντι στους κερδοσκόπους, αλλά
και απέναντι στους φοροφυγάδες που αφαιρούν δυνατότητες
που θα είχαµε για την παιδεία, για την υγεία και την πρόνοια του
λαού µας. Έναν πόλεµο απέναντι σε όσα µας πλήγωσαν τα τελευταία χρόνια, απέναντι στη λεγόµενη διαπλοκή, απέναντι σε
κατεστηµένα της χώρας, που δεν ήθελαν µε τίποτα να προωθηθεί η ανάπτυξη των συγκριτικών µας πλεονεκτηµάτων και των µεγάλων µας δυνατοτήτων, ώστε να µπορούν να διατηρούν µια
παρασιτική οικονοµία και να τρέφονται από το πελατειακό κράτος όλα όσα δηλαδή µας έφεραν σε αυτήν την εξάρτηση την
οποία ζούµε σήµερα.
Και σε όσους ρωτούν, γιατί τότε έπρεπε να υποστεί θυσίες ο
ελληνικός λαός, αφού αυτά είναι τα διακυβεύµατα της εποχής
µας, απαντώ: σε αυτόν τον πόλεµο εκτός και εντός της χώρας,
ήµασταν αναγκασµένοι να χρησιµοποιήσουµε οποιαδήποτε µέσα
είχαµε. Κι αν αυτές οι θυσίες δεν είχαν γίνει, δεν θα ήµασταν σήµερα όρθιοι.
Σήµερα, η χώρα είναι όρθια. Και αυτό οφείλεται στις δύσκολες
αποφάσεις που πήρε η προηγούµενη κυβέρνηση. Δεν θα είχαµε
την αλληλεγγύη των άλλων λαών της Ευρώπης. Δεν θα µπορούσαµε σήµερα να µιλάµε για µια διαφορετική Ελλάδα. Δεν θα µπορούσαµε σήµερα να ελπίζουµε, να πολεµούµε για την ευνοµία,
την κοινωνική δικαιοσύνη, τη διαφορετική και βιώσιµη ανάπτυξη.
Δεν θα µπορούσαµε να ελπίζουµε ότι ναι, µπορούµε να δώσουµε
το αίσθηµα δικαίου και προοπτικής στην Ελλάδα και τον ελληνικό
λαό.
Έδωσα, αγαπητοί συνάδελφοι, και εγώ, όλο µου το είναι στον
αγώνα αυτό. Και σήµερα, µε την Κυβέρνηση εθνικής συνευθύνης, ανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο. Όχι, δεν τελείωσε ο πόλεµος.
Μάλιστα, ίσως βρίσκεται στην πιο κρίσιµη καµπή, όπως σωστά
περιέγραψε ο νέος Πρωθυπουργός της χώρας, ο Λουκάς Παπαδήµος. Σήµερα, κρίνεται αν θα αξιοποιήσουµε τις θετικές αποφάσεις, την ουσιαστική στήριξη, την ευεργετική πολιτική που
διεκδικήσαµε και κατακτήσαµε στην Ευρώπη. Αποφάσεις και
βοήθεια, που αποτυπώνονται στο κείµενο του Συµβουλίου Κορυφής της Ευρωζώνης, στις 27 Οκτωβρίου. Ένα κείµενο που συµφωνήσαµε τα «άγρια» χαράµατα, µετά από σκληρές διαπραγµατεύσεις.
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Κρίνεται σήµερα εάν θα αξιοποιήσουµε σωστά το αντίτιµο των
δικών µας θυσιών, ώστε η χώρα µας να µείνει στο ευρώ, στον
σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν θα αξιοποιήσουµε
την αλληλεγγύη των εταίρων µας, µε επένδυση στην τεχνογνωσία, ώστε να γυρίσει σελίδα η χώρα µας και να πάρουµε το σίγουρο δρόµο για µια βιώσιµη ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη, που δεν
θα βασίζεται σε πήλινα πόδια, αλλά στις δικές µας δυνάµεις.
Σε αυτήν την κρίσιµη καµπή, από την άλλη, αν φανούµε αδύναµοι, άτολµοι και φοβικοί, όχι µόνο θα χαθούν οι µέχρι σήµερα
επώδυνες θυσίες του ελληνικού λαού, αλλά και την έξοδό µας
από το ευρώ θα δούµε, και θα χαθούν οι οικονοµίες των νοικοκυριών, και θα χάσουµε µια ιστορική ευκαιρία να βάλουµε τάξη
στα του οίκου µας, να εµπεδώσουµε µια πολιτεία δικαιοσύνης
και ευνοµίας, που θα προστατεύει την ισονοµία, την ισοπολιτεία,
τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώµατα, των πολιτών µας. Θεώρησα ότι, σε αυτήν την κρίσιµη καµπή, θα έπρεπε να συστρατευθούν όσες δυνάµεις µπορούν, για να πετύχουµε. Πρώτα απ’ όλα,
ο ίδιος ο ελληνικός λαός, ο ίδιος ο πολίτης, µε τη συµµετοχή του
στις µεγάλες αλλαγές, όπως και στις ευθύνες. Να συστρατευθεί
µε τη δική του απόφαση, καθαρή, ελεύθερη και δηµοκρατική και
να πει ο ελληνικός λαός το µεγάλο «ναι» ή το µεγάλο «όχι». Αλλά
το δηµοψήφισµα, προφανώς, φόβισε πολλά κατεστηµένα και
εντός και εκτός Ελλάδας.
Για την ιστορία, επαναλαµβάνω ότι το δηµοψήφισµα ποτέ δεν
ακύρωσε τις αποφάσεις της 27ης Οκτωβρίου, όπως διάφορα
κέντρα στα µέσα ενηµέρωσης προσπάθησαν να προβάλουν. Αντίθετα, η απόφαση του λαού και µόνο, ή θα ακύρωνε ή θα επικύρωνε µε τον πιο πανηγυρικό και δηµοκρατικό τρόπο αυτές τις
αποφάσεις. Γιατί ακούσαµε και το παράδοξο, ότι δήθεν εγώ
έθεσα σε κίνδυνο τη συµφωνία της 27ης Οκτωβρίου. Σαν να µην
κινδύνευε πριν, όταν αµφισβητούνταν από παντού. Είναι πάντως
καλό για την πατρίδα, ότι ανησύχησαν για τη συµφωνία της 27ης
Οκτωβρίου κάποιοι, που υποτιµούσαν αρχικά τη σηµασία της.
Όχι, δεν αποφάσισα ξαφνικά να θέσω σε κίνδυνο αυτό, για το
οποίο εγώ πάλεψα τόσο πολύ, επί τόσους µήνες. Μια συµφωνία
καθοριστική για το µέλλον της χώρας, µια συµφωνία που αποτελεί τη δικαίωση τόσων κόπων και θυσιών των Ελλήνων πολιτών.
Το αντίθετο, όπως όλοι βλέπουµε τελικά, αυτή η συµφωνία είναι
σήµερα πιο ασφαλής από ποτέ, αποτελεί βασικό προγραµµατικό
πλαίσιο µιας κυβέρνησης συνεργασίας, που στηρίζεται από τη
συντριπτική πλειοψηφία της Βουλής και η πρόταση για δηµοψήφισµα, εάν συνέβαλε ακριβώς σε αυτήν την εξέλιξη, καλώς έγινε.
Μια θετική έκβαση ενός δηµοψηφίσµατος θα αποτελούσε και
την πιο ουσιαστική εγγύηση – υπογραφή, όχι Αρχηγών κοµµάτων, αλλά υπογραφή του ελληνικού λαού, για το τι ήθελε και πώς
θα όριζε τη δική του τύχη και το δικό του µέλλον. Εάν κάτι φόβισε
τους εταίρους µας, αυτό ήταν πιθανώς ο φόβος για την απόφαση
του ελληνικού λαού. Αλλά µια απόφαση, ακόµα και αρνητική θα
ήταν πολύ καλύτερη, πιο καθαρή και πιο υπεύθυνη, από το να
συρθούµε γα τρεις ή και έξι µήνες ακόµα, µε τόσους να αντιστέκονται, να κρύβονται από τις ευθύνες τους, να επικαλούνται τον
πόνο του ελληνικού λαού και να προωθούν την αυθαιρεσία του
«Δεν πληρώνω» ή ακόµα και τη βία. Και µετά, να µας έρθει µια
νέα αξιολόγηση της τρόικας και να συµπεράνουν ότι απλά δεν
τα καταφέρνουµε, να διαγνώσουν ότι απλά η Ελλάδα δεν µπορεί.
Και τότε, να συνειδητοποιήσει ο ελληνικός λαός το πραγµατικό
δίληµµα, αλλά πλέον πολύ αργά. Και τότε να έχουµε πάρει ένα
δρόµο χωρίς γυρισµό. Με την έξοδό µας από το ευρώ σίγουρη
και µε όσα αυτή συνεπάγεται. Χωρίς, προειδοποίηση, δηλαδή,
να υπάρξει ένας ακαριαίος θάνατος και µια βέβαιη χρεοκοπία.
Από την άλλη, µια πανηγυρική θετική απόφαση του ελληνικού
λαού θα ήταν µήνυµα προς όλους, να µην αµφισβητούν ούτε το
κουράγιο, ούτε τη βούληση του ελληνικού λαού να αλλάξει ο
τόπος και να παραµείνει σταθερά εντός του σκληρού πυρήνα της
Ευρώπης. Θα ήταν µια δηµοκρατική απάντηση, από τη χώρα που
γέννησε τη δηµοκρατία.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πάνω από τις αγορές, υπάρχουν οι
λαοί. Και σήµερα η µάχη είναι µεταξύ αγορών και δηµοκρατίας.
Και αυτή δεν είναι µια ελληνική, αλλά είναι µια πανανθρώπινη
υπόθεση. Ένας αγώνας να ακουστούν επιτέλους οι λαοί. Όσο
για τη σηµερινή κριτική µερικών κοµµάτων, ότι η νεοσυσταθείσα
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Κυβέρνηση δεν έχει νοµιµοποίηση, ας είχαν το θάρρος να στηρίξουν την υπόθεση του δηµοψηφίσµατος προ δεκαπέντε ηµερών, για να µιλούν για ευρύτερη νοµιµοποίηση. Σήµερα, αυτά τα
επιχειρήµατα στέκονται στο κενό. Η σηµερινή Κυβέρνηση είναι
κυβέρνηση εθνικής συνευθύνης. Πράγµατι, η Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΠΑΣΟΚ στήριξε ηρωικά δύσκολες, επώδυνες αποφάσεις, για το ευρύτερο όµως καλό, και ανέλαβε τους προηγούµενους µήνες τις ευθύνες της στο ακέραιο. Και εγώ, προσωπικά,
νοµίζω ότι απέδειξα -και το επαναλαµβάνω- ότι δεν υπολογίζω
καρέκλες, δεν υπολογίζω καµµία καρέκλα, µπροστά στις ευθύνες
µου για τη χώρα, για το καλό του ελληνικού λαού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Το καθοριστικό βήµα πλέον έγινε. Ένα µεγάλο βήµα για την
πολιτική ζωή της χώρας. Χαίροµαι που συνέβαλα στην ευρύτερη
αυτή συνεργασία, στο καθοριστικό αυτό βήµα. Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά και τον κ. Σαµαρά, και τον κ. Καρατζαφέρη, για
τη διάθεση συνεννόησης που έδειξαν. Δεν είναι οι µόνοι. Όλοι
βάλαµε νερό στο κρασί µας.
Και κύριε Σαµαρά, µην ακούτε τις ακραίες φωνές, κανένας µας
δεν έχασε. Όλοι βγαίνουµε κερδισµένοι. Η Ελλάδα βγαίνει κερδισµένη και πιο δυνατή. Αλλά δεν µπορώ, επίσης, να µην πω το
εξής: κρίµα που καθυστερήσαµε. Και αυτό, ας αποτελέσει µάθηµα για όλους µας για το µέλλον. Όσοι µας θέλουν διχασµένους και µοιρολάτρες, να ξέρουν ότι εγώ δεν θα πάψω να
µάχοµαι για την ενότητά µας. Όσοι, εντός της χώρας και εκτός,
θέλουν τους πολίτες µακριά από τη συµµετοχή, να ξέρουν ότι
εγώ δεν θα σταµατήσω να παλεύω για τη µεγαλύτερη δυνατή έκφραση και συµµετοχή τους.
Τις µέρες αυτές, ναι, το κίνηµά µας, έχοντας την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, καθώς και την πρόσφατη ψήφο εµπιστοσύνης, αποφάσισε να κινηθεί µε δυναµισµό στη δηµιουργία µιας
Κυβέρνησης εθνικής συνευθύνης, µε Πρωθυπουργό ευρύτερης
κοµµατικής αποδοχής, ικανό και αποτελεσµατικό για το δύσκολο
έργο που έχει µπροστά του, που έχουµε όλοι µπροστά µας. Του
ευχόµαστε ολόψυχα, καλή επιτυχία. Αυτή η δύσκολη αρχή πρέπει να έχει συνέχεια. Προέχει, όµως, αυτό το βήµα που κάναµε
για την εθνική συνεργασία να εξασφαλίσει και το µείζον. Και το
µείζον είναι να εφαρµοστούν οι αποφάσεις της 27ης Οκτωβρίου
και, βέβαια, όσα απορρέουν από αυτές τις αποφάσεις. Και βέβαια η δηµιουργία πρωτογενών πλεονασµάτων. Ήδη, είµαστε
κοντά. Ελπίζουµε αυτό θα το πετύχει η Κυβέρνηση εθνικής συνευθύνης από το 2012.
Και επαναλαµβάνω: και οι εταίροι µας θέλουν να πετύχουµε.
Θέλουν να απεξαρτηθούµε από τα δικά τους δανεικά. Όχι, δεν
ενδιαφέρονται να αποφασίζουν για εµάς. Θέλουν όµως να ξέρουν ότι έχουν απέναντί τους έναν αξιόπιστο εταίρο, πράγµα αυτονόητο που, πρωτίστως, εµείς, από κοινού θα εγγυηθούµε. Και
είναι η επιτυχία µας αυτή που θα καθορίσει, όχι µόνο την αυτόνοµη πορεία της χώρας µας, αλλά και την ίδια τη συµµετοχή µας
στο ευρώ. Το τονίζω ξανά: διακυβεύεται ούτε λίγο ούτε πολύ, η
ίδια η συµµετοχή µας στο ευρώ. Όµως, αυτό δεν πρέπει να µας
κάνει να ξεχάσουµε ποτέ τα βαθύτερα αίτια της κρίσης. Η εφαρµογή του προγράµµατος δεν είναι µόνο ζήτηµα δηµοσιονοµικής
πειθαρχίας. Αντιθέτως, δώσαµε και έδωσα µάχη απέναντι σε
ισχυρά συµφέροντα.
Σήµερα, η ελπίδα µου είναι να προωθήσουµε πια µαζί την εµπέδωση κανόνων δικαίου και ευνοµίας. Να χτυπήσουµε όσα µας
πλήγωσαν και να διασφαλίσουµε τη σίγουρη πορεία της δηµοκρατίας µας. Βασικές αλλαγές, προς όφελος της ποιότητας, της
αξίας της ανταγωνιστικότητας και της εργασίας. Αυτή η Κυβέρνηση έχει και το χρέος και την ιστορική ευκαιρία, θα έλεγα, να
εµπεδώσει στη χώρα την αυτοπεποίθησή της να αποκαταστήσει
την εµπιστοσύνη των πολιτών στους δηµοκρατικούς θεσµούς.
Να χτυπήσει την αδιαφάνεια, τη φοροδιαφυγή, την ανισότητα και
την αδικία.
Να ολοκληρώσει τη συµφωνία µε την Ελβετία για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. Να ολοκληρώσει την εξυγίανση του
τραπεζικού συστήµατος. Αν χρειαστούν νέα κονδύλια για την
επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αυτό να γίνει µε κοινές µετοχές, δηλαδή, όχι σε βάρος του Έλληνα φορολογούµενου, µε
υπερκέρδη στους τραπεζίτες.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Να καθορίσει τους κανόνες µεταξύ πολιτικής και µέσων ενηµέρωσης. Να εξυγιάνει τον τοµέα των µέσων ενηµέρωσης, που
πολλά επιβιώνουν µε «θαλασσοδάνεια» και κρατικές διαφηµίσεις,
τα οποία πετυχαίνουν µε εκβιασµό ή υπόγειες διαδροµές. Να συνεχίσει το χτύπηµα του λαθρεµπορίου καυσίµων, τσιγάρων και
ποτών, που κοστίζει δισεκατοµµύρια στον Έλληνα φορολογούµενο. Να βελτιώσει την απόδοση της δικαιοσύνης, που ήδη έχει
ξεκινήσει. Να συνεχίσει την προσπάθεια που ξεκινήσαµε για τη
µείωση της τεράστιας σπατάλης, µε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και τις ηλεκτρονικές προµήθειες.
Αυτή η Κυβέρνηση µπορεί να προωθήσει, πάντα µετά από διαβούλευση µεταξύ των κοµµάτων, και αλλαγές στο πολιτικό σύστηµα, στο εκλογικό σύστηµα, σε βασικές πτυχές για την
αναθεώρηση του Συντάγµατος, έστω και στα στενά χρονικά όρια
που έχει. Και βεβαίως, και σε άλλα µεγάλα θέµατα, όπως της παιδείας. Να ανακτήσουµε έτσι την εµπιστοσύνη µεταξύ µας. Μια
συλλογική πορεία, όπου δεν θα κοιταζόµαστε µε φόβο ή καχυποψία αλλά µε αλληλεγγύη και σεβασµό. Και αν στα χρόνια αυτά,
θα είναι λιγότερες οι οικονοµικές µας δυνατότητες, τουλάχιστον
να υπάρξει ανθρωπιά. Κάτι που δεν κοστίζει, αλλά αποτελεί ίσως
το πολυτιµότερο των αγαθών.
Αγαπητοί συνάδελφοι, µε αφορµή τη νέα Κυβέρνηση συνεργασίας, θα ήθελα να κάνω µια ιδιαίτερη αναφορά στην εξωτερική
µας πολιτική. Πεδίο όπου, την τελευταία δεκαετία καταφέραµε
να διαµορφώσουµε ευρύτερες συναινέσεις. Η τοποθέτηση στα
δύο καίρια Υπουργεία, των Εξωτερικών και της Άµυνας, δύο βασικών στελεχών της Νέας Δηµοκρατίας, θέλησε ακριβώς αυτό
να σηµατοδοτήσει. Και µάλιστα στη διαβούλευση µε τον κ. Σαµαρά, αλλά και στις επικοινωνίες µου µε τους δυο αντιπροέδρους της Νέας Δηµοκρατίας και σηµερινούς Υπουργούς
Άµυνας και Εξωτερικών, ζήτησα να υποσχεθούµε, να δεσµευθούµε και µέσω των προγραµµατικών µας δηλώσεων για την ειλικρινή µας πρόθεση συνεργασίας στα µείζονα εθνικά µας
θέµατα.
Σε λίγες µέρες, το δικαστήριο της Χάγης αποφαίνεται σχετικά
µε την προσφυγή των Σκοπίων. Όποια και αν είναι η απόφαση το
πρόβληµα δεν θα έχει λυθεί. Και είναι ώρα οι δυο πλευρές να κατανοήσουν, ότι εµείς µόνοι µας, οι δυο πλευρές, θα το λύσουµε.
Διότι όσο καλοί και αν είναι οι διαµεσολαβητές, εµείς θα ζήσουµε
µε το αποτέλεσµα, εµείς θα είµαστε γειτονικοί λαοί, εµείς θα πρέπει να µπορούµε να κοιτάµε ο ένας τον άλλον χωρίς φόβο, αλλά
µε σεβασµό και εκτίµηση.
Θεωρώ, µέσα από τις αλλεπάλληλες επαφές µου µε την Κυβέρνηση και την Αντιπολίτευση των Σκοπίων, ιδιαίτερα µε τον
Πρωθυπουργό, κ. Γκρουέφσκι, ότι υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια προσέγγισης και επίλυσης του ζητήµατος αυτού. Είναι ιστορική ευκαιρία, λοιπόν, αυτή και όχι άλλη κυβέρνηση να πάρει
πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή.
Θέλω να τονίσω ότι η Ελλάδα έχει κάνει ολόκληρο το βήµα που
της αναλογούσε. Επιθυµεί πραγµατικά ταχεία λύση στο ζήτηµα
της ονοµασίας, που θα απελευθερώσει το τεράστιο δυναµικό των
σχέσεών µας. Έχω πολλές φορές τονίσει ότι, όταν φτάσουµε σε
λύση, η Ελλάδα θα είναι ο πιο αξιόπιστος εταίρος της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας στην ενταξιακή
της πορεία. Αλλά αυτή η σχέση θα πρέπει να βασίζεται σε σωστά
θεµέλια, σε σχέσεις καλής γειτονίας.
Η µεγάλη πλειοψηφία των πολιτικών δυνάµεων του τόπου στηρίζει λύση ονοµασίας µε γεωγραφικό προσδιορισµό και χρήση
έναντι όλων. Βέβαια, η επιθετική ρητορική του κ. Γκρουέφσκι
έναντι της χώρας µας, προκαλεί εύλογη αµφιβολία για τις προθέσεις του. Όµως, θέλω να ελπίζω ότι υπάρχουν τα περιθώρια
για ταχεία πρόοδο.
Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, προγραµµατίζεται η συνάντηση κορυφής µεταξύ των δυο κυβερνήσεων. Άποψή µου είναι ότι αυτές
οι συναντήσεις πρέπει να γίνονται και να καθιερωθούν ως ρουτίνα µεταξύ των δυο χωρών, παρά τα όποια γνωστά και υπαρκτά
προβλήµατα. Θεωρώ επίσης ευκαιρία τα κόµµατα που συµµετέχουν στη σηµερινή Κυβέρνηση να συναποφασίσουν τις επόµενες
κινήσεις που θα πρέπει να γίνουν, µε βάση τις διερευνητικές επαφές για το γνωστό θέµα της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τέλος, δεν µπορεί και δεν πρέπει να αφήσουµε τις πρωτοβουλίες µας στη Μέση Ανατολή και στα Βαλκάνια. Προβλέπεται µια
συνάντηση κορυφής µε το Ισραήλ, που πρέπει να πραγµατοποιηθεί µέσα στο 2011, ενώ συνεχίζουµε να στηρίζουµε τον αγώνα
των Παλαιστινίων για ανεξάρτητο κράτος. Οι επαφές µας µε τον
αραβικό κόσµο, αλλά και την αναδυόµενη νέα ηγεσία της αραβικής Άνοιξης, είναι για την Ελλάδα και θέµα ζωτικής σηµασίας,
και ευκαιρία.
Και µέσα στο πλαίσιο της αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας, πρέπει να δούµε και τη γεωστρατηγική σηµασία των επενδύσεων, που δεν θα είναι µόνο από την Ευρώπη και τις Ηνωµένες
Πολιτείες, αλλά θα είναι και από αραβικές χώρες, και από την
Κίνα, και από τη Ρωσία, και από την Ινδία, γιατί όχι και από τη
Βραζιλία, ώστε να µπορέσουµε να αναπτύξουµε ουσιαστικές οικονοµικές συµµαχίες και σχέσεις µε όλους αυτούς τους σηµαντικούς παίκτες στο νέο διεθνές γίγνεσθαι.
Αγαπητοί συνάδελφοι, είµαι βέβαιος ότι τους επόµενους
µήνες, θα κάνουµε µαζί κάθε προσπάθεια και ότι απαιτείται για
να γίνει η χώρα µας ασφαλής και να δηµιουργήσει στέρεες βάσεις για την ανάπτυξη και την έξοδο της από την κρίση. Όµως
αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να σωθεί η Ευρωζώνη, για να σωθούµε
και εµείς. Και βλέπουµε καθηµερινά την επιδείνωση της κατάστασης στην Ευρώπη. Μια εξέλιξη, δυστυχώς, προβλεφθείσα.
Δε µου αρέσει να παριστάνω τον προφήτη. Αλλά πόσες φορές
δεν είπα, τα τελευταία δυο χρόνια, σε όλα τα ευρωπαϊκά fora, ότι
οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ανεπαρκείς ή ακόµα
και λάθος, όπως αυτές στη Deauville; Η Ευρώπη, πρώτα απ’ όλα,
είχε τεράστια ευθύνη που δεν επόπτευσε σωστά οικονοµίες,
όπως της Ελλάδας, παρ’ ότι βρισκόµασταν σε επιτήρηση, µε
αποτέλεσµα αυτό το λάθος να το πληρώνει σήµερα ο ελληνικός
λαός.
Σωστά αλλάζει κανόνες και µηχανισµούς εποπτείας, όµως
αυτά δεν αρκούν. Γιατί υπάρχουν φαινόµενα και συµφέροντα,
που εκφεύγουν των εθνικών ορίων, άρα και των δηµοκρατικών
ελέγχων. Η Ευρώπη έχει τις δυνατότητες και πρέπει σήµερα να
επιβάλει στην παγκόσµια οικονοµία κανόνες. Χτυπώντας, παραδείγµατος χάριν, τα κερδοσκοπικά προϊόντα, τα παράγωγα, τα
λεγόµενα CDS, ελέγχοντας τους φορολογικούς παραδείσους,
εξυγιαίνοντας το τραπεζικό σύστηµα ώστε να επενδύει στην
πραγµατική οικονοµία, περιορίζοντας την παντοδυναµία των
οίκων αξιολόγησης που, µε µια απόφασή τους, µπορούν να αναιρούν θυσίες και αποφάσεις κοινοβουλίων. Να επιβάλει φόρο στις
χρηµατοπιστωτικές συναλλαγές, ένα µικρό δείγµα δικαιοσύνης
που θα αποφέρει σηµαντικά έσοδα για τα κράτη και την ίδια την
Ευρώπη. Έσοδα που θα συµβάλουν σε µια δικαιότερη κατανοµή
βαρών και πλούτου, έσοδα που θα µπορούν να επενδυθούν στην
ανάπτυξη. Γιατί είναι ατελέσφορο όλες οι χώρες που έχουν σηµαντικά προβλήµατα χρέους, από την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την
Πορτογαλία, µέχρι και την Ιταλία, να προωθούν µόνο τη µείωση
των ελλειµµάτων, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι οι χώρες αυτές,
αλλά η Ευρωπαϊκή ‘Ενωση ως ένωση πια, δεν προωθήσει πολιτικές ανάπτυξης, πολιτικές που θα κάνουν την Ευρώπη ανταγωνιστική, όχι λόγω φτήνιας, όχι λόγω ανισότητας, αλλά λόγω
ποιότητας.
Το ευρωοµόλογο, και για τη µόχλευση αναπτυξιακών επενδύσεων, αλλά και για την αντιµετώπιση της επίθεσης των αγορών
στις πιο αδύναµες οικονοµίες στην Ευρωζώνη, θεωρώ πια ότι
είναι µονόδροµος. Είναι µονόδροµος, αν δεν θέλουµε τη διάλυση
της Ευρωζώνης και τον κατακερµατισµό της Ευρώπης.
Οι συντηρητικές δυνάµεις στην Ευρώπη έχουν δηµιουργήσει
ένα µύθο, που κινδυνεύει να τινάξει στον αέρα την ίδια την
Ένωση. Διχάζουν την Ευρώπη σε καλούς και κακούς. Αν παλαιότερα ήσαν οι µουσουλµάνοι και οι Άραβες ο φόβος, προχθές
έγινε ο Έλληνας, µετά ο Νότος, ή οι λεγόµενες περιφερειακές
χώρες της Ευρώπης. Αναρωτιέµαι, όταν χτυπήσει η κρίση τις
πόρτες της Γαλλίας ή του Βελγίου τι θα λένε; Γιατί αυτός ο υπόκωφος ρατσισµός ή η προκατάληψη, τυφλώνει για τις πραγµατικές αιτίες της κρίσης.
Δεν φταίνε οι λαοί. Πολύ περισσότερο φταίει το έλλειµµα της
συµµετοχής των λαών. Το έλλειµµα δηµοκρατίας, που επιτρέπει
σε άνοµα συµφέροντα να αιχµαλωτίζουν την πολιτική και τους
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δηµοκρατικούς θεσµούς, από τις Ηνωµένες Πολιτείες µέχρι τις
Βρυξέλλες. Απέναντι στις αγορές δεν αρκούν, τα προγράµµατα
δηµοσιονοµικής εξυγίανσης. Απαιτείται η ενδυνάµωση της δηµοκρατίας και της συµµετοχής. Η επένδυση και η ανάπτυξη, για
µια Ευρώπη µε τον πολίτη δηµιουργό, ικανό και ασφαλή.
Εάν δεν θέλουµε να χάσουµε ό,τι ιστορικά κερδίσαµε τα τελευταία πενήντα χρόνια, πρέπει να απαντήσουµε -και σύντοµασε αυτές τις δηµοκρατικές προκλήσεις της εποχής µας.
Δεν εξαντλείται, λοιπόν, η απάντησή µας στο µέγεθος του µηχανισµού στήριξης, του «EFSF», αλλά στο βάθος της πολιτικής
κατανόησης και βούλησης που απαιτείται, για τις µεγάλες αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθήκον µας λοιπόν, είναι να διαµορφώσουµε µια άλλη πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µια
πολιτική που σέβεται τις ανθρώπινες αξίες, τη δηµοκρατική αξία.
Κυρίες και κύριοι, απαλλαγµένος από την αυτοσυγκράτηση,
αν θέλετε, που πρέπει να δείχνει ένας Πρωθυπουργός, θα µπορώ
εφεξής πιο ελεύθερα να παρεµβαίνω. Να µάχοµαι για µια Ευρώπη, µακριά από τις εθνικές περιχαρακώσεις που βλέπουµε σήµερα. Αυτό είναι το συµφέρον της Ευρώπης. Αυτό είναι το
συµφέρον της χώρας µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Κλείνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, η εντολή και η ψήφος εµπιστοσύνης που θα πάρει αυτή η νέα Κυβέρνηση, είναι µόνο η
αρχή. Πρέπει να θεωρηθεί υπόσχεση και δέσµευση όλων µας, να
στηρίξουµε το δύσκολο έργο της µε όλες µας τις δυνάµεις, όχι
µε µισή καρδιά. Δεν υπάρχει χώρος για µεµψιµοιρίες, για παιχνίδια εντυπώσεων, για µισόλογα, για µικροκοµµατικούς υπολογισµούς. Μένει πολύ δουλειά ακόµα.
Πορεύοµαι προσωπικά, έχοντας στο µυαλό µου και την καρδιά
µου δύο πράγµατα: Την πίστη µου στον άνθρωπο απέναντι στις
αγορές και στα κάθε λογής αδιαφανή συµφέροντα και την πίστη
µου στις ατέλειωτες δυνατότητες του τόπου µας και του λαού
µας, απέναντι στη µοιρολατρία και στη µιζέρια. Αυτά αποτελούν
την έµπνευσή µου και αυτά είναι ο οδηγός µου.
Γι’ αυτές τις αξίες, θα συνεχίσω να δουλεύω και εντός και
εκτός Ελλάδος. Από την πλευρά µου, θα κάνω ό,τι µπορώ. Μαζί
και η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ. Μαζί και τα στελέχη
του ΠΑΣΟΚ, που αποτελούν τον κορµό αυτής της Κυβέρνησης
και που θα δώσουν σίγουρα τον καλύτερό τους εαυτό. Όπως και
µέχρι τώρα. Θα κάνουµε το εθνικό µας καθήκον.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει η Γενική
Γραµµατέας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, κ. Αλέκα
Παπαρήγα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Να
περιµένω λίγο, χωρίς να υπολογιστεί στο χρόνο, για να αποχωρήσουν οι συνάδελφοι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ναι, θα κρατήσω το
χρόνο σας.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Εγώ
θα περιµένω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα κρατήσω το χρόνο
σας µέχρι να αποχωρήσουν, για να µπορέσετε να εκφραστείτε
ανενόχλητη.
Παρακαλώ τις κυρίες και τους κυρίους συναδέλφους, όσοι
είναι να εξέλθετε της Αίθουσας, εξέλθετε τώρα, οι άλλοι καθίστε
στις θέσεις σας.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Κύριε Πρόεδρε, καθώς ερχόµουν εδώ για τη Βουλή άκουσα στο
ραδιόφωνο –δεν ξέρω αλλά µου µοιάζει έγκυρο- ότι ειπώθηκε
από την πλευρά της τρόικας ή της Κοµισιόν ότι αν δεν υπογραφεί
από όλους τους Προέδρους των κοµµάτων κ.λπ., το χαρτί που
λέει ότι θα τηρήσουµε τα υπεσχηµένα, η έκτη δόση δεν δίνεται.
Αυτό µάλλον το είπε ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Κουτρουµάνης
και το ανήγγειλε και η γενική γραµµατέας του Υπουργείου Εργασίας και µάλιστα είπαν ότι µέχρι τέλος Δεκέµβρη τα πράγµατα
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είναι δύσκολα.
Δεν έχουµε καµµία πρόθεση να συστήσουµε στον κ. Σαµαρά
να υπογράψει ή να µην υπογράψει το χαρτί. Δικό του θέµα είναι.
Απλώς θέλουµε να πούµε στον ελληνικό λαό ότι είναι κόκκινη
γραµµή και δεν µπορεί να υποκύψει ο ελληνικός λαός στο όργιο
των εκβιασµών. Γιατί ο εκβιασµός γίνεται στον ελληνικό λαό. Εκεί
µε τον κ. Σαµαρά θα βρουν ένα modus vivendi, κάτι θα βρουν.
Άλλωστε ο εκβιαστής δεν υποχωρεί µε τίποτα. Έχετε δει κανέναν
εκβιαστή που πήρε αντάλλαγµα και έκανε πίσω; Και οι εκβιασµοί
είναι πολλοί και δεν είναι µόνο ένας.
Ο κρατικός προϋπολογισµός και αναµορφωµένος τώρα µε
βάση τα νέα µνηµόνια έχει ποσό στα έσοδά του, αυτά τα έσοδα
µε τη φοροδιαφυγή, που είναι τρείς φορές πάνω από τους µισθούς και τις συντάξεις. Ο ελληνικός λαός πρέπει να εξεγερθεί
κυριολεκτικά µπροστά σ’ αυτόν τον εκβιασµό, που δεν είναι παρά
ένας ταµειακός εκβιασµός, για την έκτη δόση.
Μπαίνει ένα ερώτηµα που απασχολεί τον κόσµο και το συζητάει και µας απασχόλησε και εµάς, γιατί έγινε έτσι στα γρήγορα
αυτή η τρικοµµατική Κυβέρνηση συνεργασίας –παρ’ ότι ψήνονται
τα σενάρια και κυρίως ψήνονται µετεκλογικά- γιατί έγινε στα γρήγορα, αν θέλετε και µε απροετοίµαστο το στελεχιακό δυναµικό;
Και µάλιστα από ό,τι έχει φανεί ήταν απροετοίµαστοι και στην
επιλογή του υποψηφίου Πρωθυπουργού. Αναµφισβήτητα υπάρχει η µια πλευρά. Μέσα σε συνθήκες κρίσης, σε συνθήκες που
υπάρχει µια ανηφορική πορεία του εργατικού, του λαϊκού κινήµατος -έχει µια εξήγηση, η οποία δεν φτάνει- η προσπάθεια είναι
να ξεπεραστούν ανταγωνισµοί ανάµεσα, πριν από όλα στη Νέα
Δηµοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και να διαµορφωθεί µια τρικοµµατική
Κυβέρνηση, η οποία θα µπορέσει να ενσωµατώσει ένα µέρος της
λαϊκής βάσης του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δηµοκρατίας, να ισχυροποιήσει το κάλεσµα για θυσίες του λαού. Και κατά κάποιον τρόπο
να µπει µια σιδερένια γροθιά απέναντι σε ένα ανερχόµενο λαϊκό
κίνηµα που άλλοι το λένε κοινωνική έκρηξη. Δεν είναι έκρηξη. Και
όλα τα άλλα κόµµατα στην Ελλάδα, εδώ στο Κοινοβούλιο µιλούν
για την ανάγκη κοινωνικής συνοχής. Μιας ανύπαρκτης κοινωνικής συνοχής, διότι συνοχή µπορεί να υπάρχει ανάµεσα στο λαό
και όχι βεβαίως, µε τις δυνάµεις του κεφαλαίου ή µε τις πολιτικές
δυνάµεις του κεφαλαίου, εν πάση περιπτώσει.
Αυτή η τρικοµµατική Κυβέρνηση, όµως, που έγινε υπερβαίνει
αυτό το στόχο. Άλλωστε αυτός θα µπορούσε να είχε γίνει πιο
οµαλά, πιο δουλεµένα, µετεκλογικά, να έχει προετοιµαστεί καλύτερα και να µη δηµιουργήσει και ορισµένες αναταράξεις, που
δηµιούργησε σε έναν κόσµο -και σωστά λέµε ότι δηµιούργησειδιαίτερα, αν θέλετε, στη λαϊκή βάση του ΠΑΣΟΚ. Πριν πω τη βαθύτερη αιτία που άλλωστε αναπτύχθηκε θαυµάσια από ορισµένους οµιλητές εδώ -ευτυχώς φύγαµε από αυτά τα περί της
κουλτούρας, του διαλόγου, της κουλτούρας, της συνεργασίας
και κάτι τέτοια- ορισµένοι Υπουργοί και Βουλευτές έβαλαν τα
πράγµατα µε το όνοµά τους, παρότι διαφωνούµε µαζί τους στο
σκοπό. Αλλά εν πάση περιπτώσει η ουσία γιατί έγινε αυτή η συνεργασία µπήκε από αρκετές οµιλίες, για πρώτη φορά µέσα στη
Βουλή και δείχνει πόσο σοβαρά είναι τα πράγµατα. Να κάνουµε,
όµως, ένα σχόλιο. Κοιτάξτε η συνεργασία δεν µας εξέπληξε. Το
πρόωρο ναι, το πολύ πρόωρο πριν ετοιµαστεί καλά, δεν µας εξέπληξε.
Θέλω, όµως, να πω το εξής, κύριε Πρωθυπουργέ, ξέρετε τι
συµβαίνει µια συνεργασία και µε το ΛΑΟΣ; Βεβαίως δεν λέω ότι
έχετε εσείς ευθύνη, ενδεχοµένως εσείς να µην ανακατευτήκατε
σ’ αυτήν την ιστορία, και να το πω καθαρά. Δεν πρόκειται γενικά
για ένα ακροδεξιό κόµµα. Είναι το κόµµα αυτό το οποίο έχει κάνει
και θα κάνει όλη τη βρώµικη δουλειά, για λογαριασµό και των
δυο κοµµάτων. Όχι στο τρίµηνο, τώρα θα είναι το κόµµα του κοινοβουλευτισµού κ.λπ.. Θα κάνει τη βρώµικη δουλειά, προβοκάτσια, αντικοµµουνισµός, χτύπηµα των µεταναστών. Δεν είναι
τυχαίο ότι ένας από τους τρεις όρους που έβαλε ο κ. Καρατζαφέρης είναι να αλλάξει ο νόµος για την ιθαγένεια των µεταναστών, τώρα µέσα σ’ αυτό το τρίµηνο.
Βεβαίως, κοινοβουλευτικό κόµµα είναι, σε καµία περίπτωση
δεν το αναιρούµε. Άλλωστε και ο Μεταξάς κοινοβουλευτικά ξεκίνησε και ο Μουσολίνι, για να µη πω τίποτα παραπάνω. Και µην
ξεχνάµε ότι το κόµµα του Λεπέν ο Μιτεράν το έφτιαξε στη Γαλ-
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λία. Και µετά πήγαιναν όλοι µαζί και οι κοµµουνιστές να ψηφίσουν Σιράκ, από το φόβο του Λεπέν. Χρειάζεται σήµερα στο πολιτικό σύστηµα και το ακροδεξιό κόµµα. Άµα λάχει θα το
προβάλουµε και ως τον υπ’ αριθµόν ένα κίνδυνο. Πάντως αναλαµβάνετε σοβαρή ευθύνη.
Γιατί έγινε αυτή η Κυβέρνηση συνεργασίας; Διότι ακριβώς
υπάρχει για την κυρίαρχη τάξη της χώρας µας, για το µεγαλύτερο µέρος των επιχειρηµατικών οµίλων και των µονοπωλίων
στην Ελλάδα –και αυτών που δρουν στην Ελλάδα αλλά και αυτών
που επενδύουν στην Ελλάδα- ο κίνδυνος να εκδιωχθεί η Ελλάδα
από την Ευρωζώνη, όταν µάλιστα γίνεται συζήτηση –γιατί αυτό
συνδέεται και µε διασπαστικές και φυγόκεντρες δυνάµεις µέσα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση- πως όποιος φύγει από την Ευρωζώνη
θα φύγει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εδώ πραγµατικά η κυρίαρχη τάξη της χώρας µας, η οποία κυρίαρχη τάξη κινδυνεύει από την έξοδο από την Ευρωζώνη, απαίτησε πραγµατικά ενιαία κυβέρνηση, ενιαία µάχη. Τι απέγινε εδώ
όλο το οικοδόµηµα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι µια οικογένεια,
ότι είναι νοµοτέλεια η Ευρωπαϊκή Ένωση –ακούγαµε και αυτά,
ότι είναι νοµοτέλεια- η συζήτηση για τη συνεργασία του κεφαλαίου, για τη συνεργασία των καπιταλιστικών κρατών; Αυτή
πάντα θα υπάρχει, σε συνδυασµό µε ανταγωνισµούς κ.λπ., και
µε αντιθέσεις και µε πόλεµο µεταξύ τους.
Όµως, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως νοµοτέλεια, όχι, αυτό δεν
υπάρχει. Απόδειξη αυτού είναι ότι τώρα πάρα πολύ άνετα πετάνε
διάφορες θέσεις –και θα γίνει αυτό, ήδη υπήρχαν και οµιλητές
εδώ από άλλα κόµµατα που αναφέρθηκαν- ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν θα είναι η ίδια.
Γινόταν καλλιέργεια αυτού του µονοδρόµου. Τι έλεγαν οι ανανεωτές: εµείς παλεύουµε στη µετατροπή όχι των εργασιακών
σχέσεων των εργαζοµένων κ.λπ., ακριβώς στη λογική ότι είναι
νοµοτέλεια. Μα, εδώ θα αγκαλιάσει όλη την Ευρώπη και αύριο
θα έχουµε µια παγκόσµια διακρατική καπιταλιστική Ευρωπαϊκή
Ένωση και άρα είναι νοµοτέλεια. Τι λέτε εσείς οι κοµµουνιστές
απέξω; Ή τι λέτε να µην µπούµε;
Αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει καµµία τέτοια νοµοτέλεια!
Πραγµατικά αυτή τη στιγµή είναι υπαρκτός ο κίνδυνος για τα
αστικά κόµµατα, για την αστική τάξη η Ελλάδα να µείνει εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εµείς λέµε και το εξής: εάν την Ελλάδα τη
διώξουν οι ηγετικές δυνάµεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εµείς
αυτό από µόνο του δεν θα το χειροκροτήσουµε γιατί, είτε είναι
µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε είναι έξω, τα προβλήµατα θα
υπάρχουν.
Όµως, τι φοβάται η κυρίαρχη τάξη της χώρας µας –εκτός των
άλλων- και τα κόµµατά της; Ότι ένα διώξιµο της Ελλάδας από
την Ευρωζώνη που είναι πολύ πιθανό –και αν όχι άµεσα, στην πορεία- ή το διώξιµο συνολικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση δηµιουργεί προϋποθέσεις στο λαϊκό κίνηµα να αντεπιτεθεί, δηµιουργεί
καλύτερες προϋποθέσεις; Φεύγουν τα όποια ταµπού έχουν µπει
µέσα στο λαό µε πλύση εγκεφάλου.
Πραγµατικά, η δανειακή σύµβαση είναι κρίκος σε αυτήν την
περίοδο. Κατ’ αρχάς, η δανειακή σύµβαση δεν έχει καµµία σχέση
µε τη σωτηρία του λαού. Θα πω επιγραµµατικά, χωρίς ανάλυση,
πώς περιπλέκονται τα πράγµατα και γιατί σήµερα το ζήτηµα «µε
τα µονοπώλια ή µε το λαό» είναι το βασικό ερώτηµα που πρέπει
να απαντήσει ο λαός και αν θέλετε επειδή δεν µπορείς να µιλάς
µόνο στο κοινωνικό πεδίο –πρέπει να µιλήσεις και στο πολιτικόµε την εξουσία των µονοπωλίων ή µε την εργατική λαϊκή εξουσία.
Η δανειακή σύµβαση και αν ψηφιστεί και αν µπει σε δροµολόγηση, το αποτέλεσµα θα είναι απροσδιόριστο –να πω και αλλιώςδεν θα πετύχει, διότι έχουν οξυνθεί οι ανταγωνισµοί και εντός και
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θα σας αναφέρω ένα παράδειγµα: ήδη έχει γίνει γνωστό ότι
δεν µπορεί να περπατήσει το συγκεκριµένο σηµείο της απόφασης της 26ης και 27ης Οκτωβρίου για ενίσχυση του οπλοστασίου, όπως λένε, του EFSF µε ανεύρεση νέων πηγών
χρηµατοδότησης εκτός ευρωζώνης. Η Κίνα θέτει όρους που δύσκολα µπορούν να γίνουν αποδεκτοί.
Ο κ. Πάγκαλος στην οµιλία του –δεν ήµουν εδώ, αλλά τον
άκουσα- είπε µόνο τη µία πλευρά, ότι ζητήθηκε να βοηθήσει η
Κίνα. Η Κίνα τι απάντησε; Κατ’ αρχάς βάζει όρους που δεν τους
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δέχονται τα καπιταλιστικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι
ηγετικές δυνάµεις και, δεύτερον, είπε «εγώ θα πάω στο Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο να καταθέσω τα χρήµατα» γιατί εκεί θέλει
να αλλάξει το συσχετισµό δύναµης µέσα στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Για πάρτη της ενδιαφέρεται και όχι για να προχωρήσει η δανειακή σύµβαση και να αρθούν οι αδικίες και οι θυσίες
σε βάρος του ελληνικού λαού.
Επίσης, η απόφαση για κούρεµα των ελληνικών οµολόγων
προκάλεσε φυγή κεφαλαίων από τα οµόλογα της ευρωπεριφέρειας. Προκύπτουν ερωτηµατικά αν το Ταµείο θα συγκεντρώσει
τα 250 δισεκατοµµύρια που πρέπει να διαθέτει και που δεν έχουν
µπει ακόµα στο ταµείο.
Το ταµείο προχώρησε σε δηµοπρασία δεκαετών οµολόγων για
να µπορέσει να εκταµιεύσει τη δόση της Ιρλανδίας και δεν τα κατάφερε –φαύλος κύκλος, δηλαδή- και γι’ αυτό η απάντησή τους
είναι να µείνουµε λιγότεροι στην Ευρωζώνη –βεβαίως!- και αν
µπει και η Ιταλία στο Ταµείο, εκεί είναι που θα φάει κλοτσιά η Ελλάδα από τη µεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια ή από τη νοµοτέλεια
της Ευρωπαϊκής Ένωσης!
Πάµε παρακάτω. Είναι υπαρκτή η επιβράδυνση και η πιθανότητα εκδήλωσης νέας συγχρονισµένης κρίσης σε ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιαπωνία και αυτό σύµφωνα µε τις προβλέψεις
διεθνών οργανισµών, δεν είναι προσωπικές ή δικές µας προβλέψεις. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν δυο πόλοι: η Γερµανία µε τους συµµάχους της –στην Ευρωζώνη µάλλον- και η
Γαλλία µε τους δικούς της.
Εδώ έχει αποδειχθεί το εξής: είτε περιοριστική πολιτική διαχείριση κάνεις είτε επεκτατική στη δηµοσιονοµική της εκδοχή, η
κρίση δεν τιθασεύεται. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις στο εσωτερικό
της Ευρωζώνης προβλέπεται επιβράδυνση για τη Γερµανία και
τη Γαλλία, στασιµότητα για την Ιταλία και την Ισπανία. Όταν λέµε
στασιµότητα εννοούµε στη βιοµηχανική παραγωγή.
Η βιοµηχανική παραγωγή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
αναιµική και η ανάκαµψη είναι ανισόµετρη από χώρα σε χώρα.
Οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου –που είµαστε εµείς- καταγράφουν την τελευταία πενταετία συνεχή ελλείµµατα τόσο στο εξωτερικό εµπόριο όσο και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
Από την άλλη, υπάρχουν οι κερδισµένοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά –δεν είναι γεωγραφικό το
ζήτηµα- που καταγράφουν συνεχή πλεονάσµατα τόσο στο εξωτερικό εµπόριο όσο και στις τρέχουσες συναλλαγές. Εδώ έχει
σηµασία τι γίνεται στο εσωτερικό της αστικής τάξης της Γερµανίας. Ισχυροποιείται η τάση που ζητά αναµόρφωση της Ευρωζώνης και κινήσεις σε βάθυνση της συνεργασίας µε Ρωσία και Κίνα,
καθώς επίσης αναβαθµίζεται η σηµασία των ασιατικών αγορών
για τις γερµανικές αγορές.
Ένα άλλο τµήµα της αστικής τάξης της Γερµανίας έχει άλλη
άποψη. Λέει: Εµείς πρέπει να στηρίξουµε τα ασθενέστερα ευρωπαϊκά κράτη του µεσογειακού Νότου γιατί πρέπει εκεί να κατευθύνουµε τις γερµανικές εισαγωγές εµπορευµάτων και κεφαλαίου
και πρέπει να βοηθήσουµε τη συνοχή της Ευρωζώνης και των είκοσι επτά για τη διατήρηση του γερµανογαλλικού άξονα κ.λπ.,
κ.λπ..
Μεταξύ Γερµανίας και Γαλλίας µέχρι σήµερα και πάντα είναι
αξεπέραστες οι διαφορές και γίνεται ένας αναιµικός προσωρινός
συµβιβασµός για τους πόρους και τις δυνατότητες του προσωρινού µηχανισµού στήριξης και στη συνέχεια για το µόνιµο µηχανισµό µετά το 2013, για την έκταση του κουρέµατος της αξίας
ενός µέρους των ελληνικών κρατικών οµολόγων και τη διασφάλιση της εθελοντικής συµµετοχής των τραπεζικών οµίλων.
Εδώ τώρα γίνεται η συζήτηση –άλλοι λένε κούρεµα 75% κ.λπ.για τον τρόπο και το βαθµό της κρατικής στήριξης στην επανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Εδώ εµφανίζονται αντιθέσεις µεταξύ τραπεζικού, βιοµηχανικού, εµπορικού κεφαλαίου. Αυτές οι
αντιθέσεις χρησιµοποιούνται γιατί τάχα δεν είναι ριζικά αντιπαρατιθέµενα συµφέροντα –είναι ενιαία µε το κεφάλαιο- προσωρινά όµως εµφανίζεται µια σχετική αυτονόµηση.
Εµφανίζεται τώρα το µεγάλο πρόβληµα ότι η αντιπαράθεση
είναι µεταξύ αγορών και πολιτικής µεταξύ αγορών και δηµοκρατίας, λέτε και δίχως το αστικό πολιτικό σύστηµα, την αστική κοινοβουλευτική δηµοκρατία είναι δυνατόν να λειτουργήσουν οι
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αγορές! Ξορκίζετε το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, λέτε και είναι
δυνατόν να υπάρξουν επενδύσεις δίχως και τη βοήθεια του τραπεζικού κεφαλαίου, λέτε και το τραπεζικό κεφάλαιο κάνει µόνο
εµπόριο χρήµατος και δεν αγοράζει και ολόκληρες επιχειρήσεις
στον παραγωγικό τοµέα.
Ακούµε τις τελευταίες µέρες και από κόµµατα και αν θέλετε
και από στελέχη, τα οποία ήταν 100% κοσµοπολιτισµός, που κατηγορούσαν το ΚΚΕ ότι σκέφτεται εθνικιστικά, ότι µιλά για την
εθνοκρατική οργάνωση και για τη νίκη της λαϊκής εξουσίας σε
εθνικό πεδίο, να λένε τώρα: µα, τι λέτε; Εδώ τώρα υπάρχει το ευρωενωσιακό περιβάλλον, προτάσσεται το ευρωενωσιακό και
µέσα εκεί κ.λπ. Τώρα µιλάνε για εθνική ανεξαρτησία.
Ο ευρωλιγουρισµός, για τον οποίο µιλούσαν µερικοί, έχει τώρα
µετατραπεί στα εξής: «Πού είναι η εθνική ανεξαρτησία; Να µην
έχουµε κέρδη; Να υπάρχει η δική µας παραγωγική βάση».
Ποιοι µιλάνε για την παραγωγική βάση της Ελλάδας; Αυτοί που
κλείσανε τα εργοστάσια ζάχαρης; Αυτοί που βοήθησαν µε την
ενσωµάτωση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Και τα µονοπώλια επενδύουν εκεί που θέλουν και όχι εκεί που έχει ανάγκη
ο λαός. Αυτοί που συρρίκνωσαν έντεκα βιοµηχανικούς κλάδους;
Άρχισε από τη δεκαετία του ’80 η στασιµότητα.
Αυτοί που ενδιαφέρονται για επενδύσεις στην Ελλάδα είναι για
ενέργεια, για φωτοβολταϊκά, για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Εδώ, έχουµε ολόκληρους αγρούς που µπορούν να παράγουν ελληνικά προϊόντα και «φυτεύουµε» φωτοβολταϊκά. Όταν
λέτε για παραγωγική βάση της χώρας, είναι εκεί που βγαίνει η
κερδοφορία.
Τι φοβάται η αστική τάξη της χώρας; Μη φύγει από τα διαδίκτυα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, όπου εκεί γίνεται
η µεγάλη κερδοφορία. Μαζί µε την κερδοφορία είναι και ο πόλεµος. Και το ζήτηµα του ιµπεριαλιστικού πολέµου, είτε η Ελλάδα
είναι επιτιθέµενη είτε αµυνόµενη, είναι ένα σοβαρό ζήτηµα που
τα επόµενα χρόνια θα κρίνει και τη στάση των κοµµάτων. Δεν
είναι ένα ανύπαρκτο θέµα, ότι δηλαδή υπάρχει ειρηνική επίλυση
των διαφορών. Πρώτα επιδιώκεται η ειρηνική επίλυση και µετά
άµα δεν γίνει, έρχεται ο πόλεµος.
Ακούσαµε τώρα για εθνική ανεξαρτησία. Με συγχωρείτε, ο κ.
Παπανδρέου το έχει πει πολλές φορές. Λέει ότι µπορούµε να παράγουµε αγροτικά προϊόντα. Ναι, δεν το αµφισβητούµε ότι µπορεί να αυξηθεί η παραγωγή αγροτικών προϊόντων.
Μέσα, όµως, στις συνθήκες του καπιταλισµού και µε τη µικρή
ιδιοκτησία που υπάρχει στην Ελλάδα για να κάνετε παραγωγή
ελληνικών αγροτικών προϊόντων, πρέπει να διώξετε βίαια και να
οδηγήσετε στην πείνα χιλιάδες µικροϊδιοκτήτες ή αυτούς που
ζουν λίγο από την αγροτική ιδιοκτησία και λίγο από τις δουλειές
του ποδαριού. Βεβαίως µε βίαιη εκτόπιση της φτωχής αγροτιάς,
θα έχουµε παραγωγή αγροτικών προϊόντων που ούτε φθηνότερα
θα τα παίρνουµε ούτε καλύτερης ποιότητας θα είναι. Δεν είναι
καθόλου απίθανο να γίνει αυτή η στροφή.
Μήπως θα κάνετε αγροτοβιοµηχανικά συγκροτήµατα; Μήπως
θα κάνετε καθετοποίηση; Μήπως θα ξεκινήσετε από την κτηνοτροφία και να βοηθήσετε τη βιοµηχανία; Δεν θα κάνετε τέτοια.
Θα είναι επιχειρήσεις, µονάδες που θα αναπτύσσονται και που
δεν διασυνδέονται µε άλλους κλάδους της παραγωγής.
Τέλος θέλω να πω για την εξωτερική πολιτική. Η τρικοµµατική
Κυβέρνηση πέτυχε να ανασταλεί η δηµοσιοποίηση της έκδοσης
του Δικαστηρίου της Χάγης που ήταν να γίνει στις 15 Νοέµβρη.
Δεν γίνεται, για να µην οξυνθούν παραδοσιακοί ανταγωνισµοί.
Γιατί, τώρα µε την κουλτούρα –πως το λένε- της συνεργασίας
και τον πολιτικό πολιτισµό και που το κυριότερο είναι να µη χάσει
η αστική τάξη τη συµµετοχή της στην ευρωενωσιακή αγορά και
βρεθεί αποµονωµένη, θα ξεπεράσετε και µια σειρά από πράγµατα.
Εµείς, όπως ξέρετε, για την FYROM δεν έχουµε πρόβληµα µε
το όνοµα. Έχουµε, όµως, πρόβληµα µε πολύ πιο ουσιαστικά
πράγµατα από το όνοµα. Πετύχατε να το αναστείλατε, λοιπόν,
αυτό. Προέχει η τρικοµµατική Κυβέρνηση. Πολλά πράγµατα θα
τα κλωτσήσετε στην µπάντα. Αργά ή γρήγορα, όµως, µετά τις
εκλογές και που θα επιχειρήσετε κυβέρνηση συνεργασίας, θα τα
βρείτε µπροστά σας, όπως την υφαλοκρηπίδα, το οικόπεδο τάδε
και το οικόπεδο τάδε. Όπως βλέπετε η περιοχή µας προµηνύει
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όχι απλώς συνέχιση των εστιών πολέµου, γιατί ποιος µπορεί να
αποκλείσει γενικευµένη σύγκρουση στην περιοχή µας; Τώρα η
Γερµανία τσακώνεται µε τη Γαλλία για τις Ηνωµένες Πολιτείες,
βάζοντας τη νατοϊκή δύναµη και περιφερειακές δυνάµεις να παλεύουν.
Τέλος θα ήθελα να πω και το εξής πράγµα. Ένα πράγµα που
σας τροµάζει στο πολιτικό επίπεδο, αλλά το σκέπτονται και οι
επιχειρηµατίες, δεν είναι µόνο το χάσιµο κερδών από τη συµµετοχή στη πίτα της διανοµής ακόµα και µε δυσχερείς όρους. Η
αποδέσµευση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση σηµαίνει
ότι δεν θα έχετε την πολιτική στήριξη που χρειάζεστε µε τη
FRONTEX, τον Ευρωστρατό. Θα χαθούν πολλά προνόµια για τα
αστικά κόµµατα. Διότι να µην ξεχνάµε ότι η συµµετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν µόνο το παραδάκι που ήρθε στην Ελλάδα, ήταν η πολιτική στήριξη που πρόσφερε η Ευρωπαϊκή
Ένωση, η οποία αν θέλετε ήταν και παράγοντας συντηρητικοποίησης των κοµµάτων.
Θα χάσετε, λοιπόν, πολλά, το δικαίωµα επέµβασης του ευρωστρατού στην Ελλάδα, την ευρωαστυνοµία, όλα αυτά που θέλετε
για το χτύπηµα του κινήµατος. Θα χάσετε πολλά.
Και από αυτήν την άποψη εµείς τουλάχιστον καλούµε τον ελληνικό λαό να παρακολουθεί αυτά τα γεγονότα, να βγάζει σωστά
συµπεράσµατα. Τα µέτωπα πάλης που υπήρχαν προ τρικοµµατικής Κυβέρνησης να ενταθούν. Είναι τα χαράτσια, τα ασφαλιστικά ταµεία που πέρα από το κούρεµα θα χάσουν και άλλα
πέντε δισεκατοµµύρια.
Είναι ντροπή, να κόβετε το ηλεκτρικό ρεύµα γιατί δεν πληρώνουν το χαράτσι, ενώ πληρώνουν το ρεύµα. Κλείσατε όλες τις
διόδους. Υπάρχει, όµως, τρόπους να µην πληρωθεί το χαράτσι
και κυρίως να υπερασπιστούµε αυτούς που θα τους κόβουν το
ηλεκτρικό ρεύµα. Είναι φοβερό, να κλείνει το ηλεκτρικό ρεύµα!
Αύριο θα βάλετε χαράτσια στο νερό!
Τουλάχιστον, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν µπορείτε να πάρετε
πίσω αυτό το χαράτσι; Έχουµε την εισφορά αλληλεγγύης,
έχουµε και –πως το λένε- το ΦΑΠ. Έχω χάσει και τους ορισµούς.
Θα κόβετε το ρεύµα και σε αυτούς που είχαν πετύχει λόγω εισοδήµατος το διακανονισµό στη ΔΕΗ. Δεν µπορούν να κάνουν
πια διακανονισµό, αυτοί που πραγµατικά δεν έχουν. Είµαστε κι
εµείς που δεν θα πληρώσουµε το χαράτσι, ακόµα και αν µπορούµε να το πληρώσουµε. Διότι, δεν µπορείς να λες στον άλλον
να µην το πληρώσει και εσύ να µη διακινδυνεύεις να σου κόψουν
το ρεύµα.
Τι θα γίνει; Να µην πούµε τώρα για τους ανέργους, τι Χριστούγεννα θα κάνουν, µε τι δώρα και µε τα ψίχουλα του ΟΑΕΔ. Ούτε
τέτοια δεν εξήγγειλε η Κυβέρνηση. Δεν τόλµησε να πει έστω
αυτά. Εποµένως, τι να φοβάται ο άνεργος ή ο υποψήφιος άνεργος;
Στη Χαλυβουργία η οποία έχει υπερδιπλάσιο τζίρο από πέρυσι,
επιβάλλουν πεντάωρη δουλειά µε µικρότερο µισθό. Δεν είναι
µόνο οι χρεοκοπηµένες επιχειρήσεις.
Και για να τελειώσω θέλω να πω ότι τα µέτρα που παίρνετε δεν
αφορούν την περίοδο της κρίσης, υπερβαίνουν την κρίση, είναι
µέτρα για την ανάκαµψη, που σηµαίνει ότι δεν έχει ελπίδα ο λαός
εάν δεν ανατρέψει αυτή την εξουσία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αλέξης Τσίπρας.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρωθυπουργέ, ξεκινήσατε τη χθεσινή σας παρθενική
οµιλία στο Κοινοβούλιο µε την παραδοχή ότι η κρίση είναι πολύπλευρη, είναι οικονοµική, κοινωνική και πολιτική και ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να την ξεπεράσουµε είναι η αποκατάσταση
της εµπιστοσύνης και της αλήθειας.
Ακούγοντας αυτή την εισαγωγή, περίµενα και εγώ ειλικρινά να
ακούσω επιτέλους από τα πιο επίσηµα χείλη όχι όλη την αλήθεια
αλλά ένα µέρος της αλήθειας. Ήθελα να ακούσω δηλαδή γιατί
απέτυχαν όλα αυτά τα προγράµµατα της σκληρής λιτότητας όχι
µόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη, και µε ποιο στόχο
ζητάτε τώρα νέες θυσίες από τον ελληνικό λαό, να ακούσω τι
ακριβώς µας ζητάει και τι διασφαλίζει η απόφαση της 26ης Οκτω-
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βρίου. Και κυρίως από εσάς -έναν άνθρωπο που τα τελευταία
χρόνια περνάγατε τον περισσότερο χρόνο σας εκτός Ελλάδος,
στην Ευρώπη- περίµενα να ακούσω έστω δύο λόγια για το τι
ακριβώς συµβαίνει αυτή την ώρα στην Ευρώπη, στη γειτονιά µας.
Όχι, ξανά για το τι µας ζητάνε, για την Ελλάδα και τον ελληνικό
λαό η ηγεσία της Ευρώπης, η Μέρκελ, ο Σαρκοζί, ο Όλι Ρεν, αυτό
µας το περιέγραφε διαρκώς από αυτό το Βήµα ο κ. Παπανδρέου.
Ο κ. Παπανδρέου ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας έλεγε στον
ελληνικό λαό τι ζητάνε οι Ευρωπαίοι ηγέτες, όχι τι θα έπρεπε να
ζητήσει ο ελληνικός λαός από αυτούς.
Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν είπατε τίποτα για τη φωτιά που έχει
ανάψει σε όλη την Ευρωζώνη, στη γειτονική Ιταλία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, φωτιά για την οποία –νοµίζω- ότι κανείς δεν
µπορεί να ισχυριστεί ότι φταίνε οι τεµπέληδες Έλληνες που τα
έφαγαν µαζί.
Αρκεστήκατε και εσείς να επαναλάβετε το γνωστό, χιλιοειπωµένο -και επιτρέψτε µου και θα εξηγήσω γιατί- κενό περιεχοµένου εκβιασµό «µνηµόνιο ή δραχµή», «δανειακή σύµβαση ή
χρεοκοπία», «απόφαση 26ης Οκτωβρίου ή χάος».
Προσέξτε, όµως, τώρα πού είναι το χάος, κύριε Πρωθυπουργέ. Διαβάστε στο διαδίκτυο τις τελευταίες ενηµερώσεις για
το τι ακριβώς συνέβη σήµερα σε όλη την Ευρώπη, τη βουτιά των
χρηµατιστηρίων.
Κύριε Παπαδήµο και κύριοι της τριµερούς µνηµονιακής συγκυβέρνησης, πρέπει να καταλάβετε ότι αυτός ο εκβιασµός είναι
πια υπονοµευµένος και δεν πιάνει στον ελληνικό λαό, διότι είναι
πλέον φανερό ότι το πρόβληµα της Ευρώπης δεν είναι η µη προσαρµογή της Ελλάδας. Μόλις λίγες ώρες µετά την απόφαση της
26ης Οκτωβρίου, η απόφαση αυτή έχει ήδη ακυρωθεί, διότι τα
επιτόκια δανεισµού της Ιταλίας είναι ήδη κοντά στο 7%. Και η Ιταλία έχει χρέος 1,9 τρισεκατοµµύρια ευρώ και µόνο για το 2012
τα οµόλογα που λήγουν και πρέπει να αποπληρώσουν στην Ιταλία είναι σχεδόν το σύνολο του ελληνικού χρέους. Το EFSF,
αυτός ο περιβόητος µηχανισµός χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, µπροστά στην απειλή της Ιταλίας µοιάζει µε ιστιοφόρο
που καλείται να ρυµουλκήσει υπερωκεάνιο.
Τι ακριβώς ζητά, λοιπόν, η Κυβέρνησή σας από τον ελληνικό
λαό; Να αυτοκτονήσει σχεδόν για µια συµφωνία που έχει ήδη
γίνει κουρελόχαρτο, για µια συµφωνία που θα ακυρωθεί -αν δεν
έχει ήδη ακυρωθεί- και σίγουρα θα αντικατασταθεί τις επόµενες
µέρες;
Πολύ φοβάµαι, όµως, κύριε Παπαδήµο, ότι σκοπίµως αποφύγατε να µιλήσετε µε ειλικρίνεια για ό,τι συµβαίνει στην Ευρώπη.
Πρώτον, διότι, αν το κάνατε αυτό, θα εµφανιζόταν γυµνός αυτός
ο εκβιασµός, ο κυρίαρχος εκβιασµός. Δεύτερον, διότι έτσι θα
έπρεπε να µιλήσετε και για τις δικές σας ευθύνες. Προφανώς δεν
αναφέροµαι σε προσωπικές, αλλά στις ευθύνες της πολιτικής
που υπηρετήσατε και εσείς όλα αυτά τα χρόνια και από τη θέση
του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά τα χρόνια δεχόταν ως ενέχυρο οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου και άλλων κρατών και δάνειζε τις εµπορικές
τράπεζες µε 1% βάσει αυτών των ενεχύρων, οι οποίες την ίδια
στιγµή δάνειζαν τα κράτη και τη χώρα µας µε 5%, 6%. Δεκάδες
δισεκατοµµύρια σε τόκους έχουν πληρωθεί τα τελευταία χρόνια
και εκτόξευσαν και το ελληνικό χρέος από αυτή τη διαδικασία. Η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι αυτή που αρνείται εδώ και
καιρό να παρέµβει δραστικά και έχουν γίνει οι κοινωνίες έρµαια
των κερδοσκόπων.
Όµως, ακόµα και τώρα, ακόµα και στην απόφαση της 26ης
Οκτωβρίου, ενώ υπάρχει το λεγόµενο «haircut», το «κούρεµα»
τόσο στις τράπεζες όσο και στα ασφαλιστικά ταµία, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα αρνείται να κουρέψει τα 70 περίπου δισεκατοµµύρια οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου που έχει µαζέψει.
Και όχι µόνο αρνείται να τα κουρέψει, αλλά αξιώνει σε περίπτωση
που υπάρξει η χειρότερη δυνατή εξέλιξη -τα έχει µαζέψει αυτά
στο 40% της αξίας- να τα πάρει πίσω, να τα διεκδικήσει από τη
χώρα µας στην ονοµαστική τους αξία.
Σας ερωτώ: Τι προτίθεται να κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός
-θεωρώ ότι είναι αυτονόητη η απάντηση, αλλά σας ερωτώ- στο
θέµα αυτό; Τι θα διεκδικήσει; Θα αφήσει την Ευρωπαϊκή Κεν-
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τρική Τράπεζα να συνεχίσει να κερδοσκοπεί -τώρα δεν είστε Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είστε Έλληνας Πρωθυπουργός- ή θα υπερασπιστεί τα συµφέροντα του
ελληνικού λαού;
Δηλώσατε προχθές, κύριε Παπαδήµο, έξω από το Προεδρικό
Μέγαρο ότι δεν είστε πολιτικός. Μπορεί να µην είστε πολιτικός
και να µην κουβαλάτε και όλα αυτά τα αρνητικά των πολιτικών
όλα αυτά τα χρόνια, όµως επιτρέψτε µου να σας πω ότι όλα τα
προηγούµενα χρόνια υπηρετήσατε από υψηλόβαθµες θέσεις µία
πολιτική, µία οικονοµική πολιτική και έχετε συνευθύνη για τα σηµερινά αδιέξοδα τα οποία προκάλεσε η πολιτική που υπηρετήσατε.
Δεν είστε, λοιπόν, ούτε εσείς, όπως όλοι µας, εκτός πεδίου κριτικής. Και το κυριότερο: Και εσείς οφείλετε να κάνετε την αυτοκριτική σας, διότι, ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος,
δοµήσατε το ελληνικό χρέος, προκειµένου να µπούµε στο ευρώ,
διότι επί της θητείας σας είχαµε ως χώρα ένα σχεδόν µηδενικό
ιδιωτικό χρέος και σήµερα είναι όσο σχεδόν το ΑΕΠ µας και διότι,
βεβαίως, ως Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, υπηρετήσατε µία πολιτική που αποδεικνύεται αυτοκαταστροφική για την Ευρωζώνη και επικίνδυνη για τους ευρωπαϊκούς λαούς.
Εδώ µου γεννάται το εξής ερώτηµα: Γιατί εκεί που, εφαρµόζοντας τη µονεταριστική συνταγή της σκληρής λιτότητας, του
µνηµονίου, γιατί εκεί που απέτυχε ο προκάτοχός σας, ο κ. Παπανδρέου, γιατί εκεί που απέτυχε ο κ. Παπακωνσταντίνου ως
Υπουργός των Οικονοµικών -αν και για «αποτυχηµένο» µια χαρά
τον βλέπω στα υπουργικά έδρανα και µε την ανοχή του κ. Σαµαρά- γιατί εκεί που απέτυχε ο κ. Βενιζέλος, µε το δικό του ιδιαίτερο ειδικό βάρος, ως Υπουργός των Οικονοµικών, γιατί εκεί που
απέτυχαν όλοι οι προκάτοχοί σας µε την ίδια πολιτική, εσείς πιστεύετε ότι θα πετύχετε;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Μην είστε τόσο σίγουρος.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Πού εδράζετε, δηλαδή, αυτήν την αυτοπεποίθησή σας; Αυτό σας ερωτώ. Διότι καλό πράγµα η
αυτοπεποίθηση, αλλά στο βαθµό που δεν αλλάξετε κατ’ ελάχιστο
την εφαρµοζόµενη πολιτική, εκτιµώ -δυστυχώς για τη χώρα- ότι
δεν έχετε περιθώρια επιτυχίας.
Επειδή ξέρετε ότι για όλους µας είναι εύκολο, είναι γρήγορο
να αποκτήσουµε συνήθειες πολιτικού -του µπαλκονιού, µάλισταθα ήθελα να εξηγήσετε στη δευτερολογία σας τι ακριβώς εννοούσατε, όταν χρησιµοποιήσατε ένα -δικό µας, µάλιστα- σύνθηµα,
το οποίο άκουσα µε µεγάλη χαρά: «Κανείς µόνος του απέναντι
στην κρίση».
Θα έπρεπε, λοιπόν, νοερώς να µεταφερθείτε στη θέση του κόσµου που δοκιµάζεται, για να δείτε πως αισθάνονται ή όχι όλοι
αυτοί µόνοι απέναντι στην κρίση, να µεταφερθείτε νοερώς στη
θέση του άνεργου, του συνταξιούχου που δεν έχει να πληρώσει
το χαράτσι και τρέµει µήπως του κόψουν το ρεύµα, του νέου ανθρώπου που µόλις τελειώνει τις σπουδές του, κάνει τα χαρτιά
του για να φύγει στο εξωτερικό, όπως οι παππούδες µας παλαιότερα στην Αυστραλία, στην Αµερική και στην Ευρώπη, του µικροεπιχειρηµατία που κλείνει το µαγαζί του και έχει και υποθήκες
στις τράπεζες.
Αυτούς να ρωτήσετε αν αισθάνονται µόνοι στην κρίση και αντί
για συνθήµατα να µας πείτε τι διαφορετικό θα κάνετε από αυτά
που έκανε ο κ. Παπανδρέου εδώ και δύο χρόνια, για να µην αισθάνονται έτσι αυτοί οι άνθρωποι που είναι χιλιάδες, που είναι
εκατοµµύρια. Δεν είναι στατιστική το ένα εκατοµµύριο των ανέργων και δεν µπορεί να λέµε ευχολόγια, διότι το ένα εκατοµµύριο
σε λίγο θα γίνει ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες, ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες. Κοινωνικό κραχ έρχεται. Και δεν
τα λέω εγώ όλα αυτά. Τα λέει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ,
ότι η πραγµατική ανεργία το 2012 θα φθάσει στο 28%.
Πείτε µου τότε, αν έχουµε ιδέα, το εξής: Πότε θα έρθει αυτή η
στιγµή που θα αισθανθούµε ότι η χώρα βγαίνει από την κρίση;
Το 2020, µε χρέος 120% του ΑΕΠ και µε ενάµισι εκατοµµύριο
ανέργους;
Συνεπώς περιµένουµε συγκεκριµένη πολιτική τοποθέτηση. Θα
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συνεχίσετε ή θα αλλάξετε την πολιτική που εφήρµοσε ο κ. Παπανδρέου;
Θα συνεχίσετε µε τα χαράτσια; Θα κόψετε το ρεύµα σε ανθρώπους που δεν µπορούν να πληρώσουν το χαράτσι; Θα τους
αφήσετε –η Κυβέρνησή σας, όχι εσείς προσωπικά- να πεθάνουν
από το κρύο; Θα πάτε στα δικαστήρια τους δηµάρχους, όπως
τους δηµάρχους της Νέας Ιωνίας, του Ελληνικού, ακόµα και το
Μιχαλολιάκο του Πειραιά που βγήκε µπροστά για να µη συντελεστεί αυτό το έγκληµα; Θα εφαρµόσετε την εφεδρεία, όπως
µας ζητάνε, σε τριάντα χιλιάδες ή ίσως και σε περισσότερους,
όπως έλεγε η επιστολή του κ. Βενιζέλου στην κα Λαγκάρντ, αν
χρειαστεί; Θα ρίξετε το αφορολόγητο στις 5.000 ευρώ; Θα αφήσετε νοικοκυριά να µείνουν χωρίς πετρέλαιο;
Αυτά περιµένει να µάθει ο κόσµος! Αυτά περιµένει! Αυτά ζητά
να µάθει ο κόσµος! Και, δυστυχώς, απ’ ό,τι καταλάβαµε από τις
χθεσινές προγραµµατικές δηλώσεις, η απάντηση σε όλα αυτά τα
ερωτήµατα είναι καταφατική. Φαίνεται ότι είστε αποφασισµένοι
–και, µάλιστα, δίχως να ρωτήσετε τον ελληνικό λαό- να τον οδηγήσετε σε ένα αργόσυρτο και βασανιστικό µαρτύριο, σε ένα βαρέλι δίχως πάτο, για να θυµηθώ και αυτό που έλεγε κάποτε ο κ.
Βενιζέλος.
Κύριε Πρωθυπουργέ, δείτε µόνο την έκθεση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για την ελληνική οικονοµία, βάσει της οποίας
υποτίθεται ότι παίρνουµε το πράσινο φως για την περιβόητη έκτη
δόση. Προβλέπει για τα τρία επόµενα έτη δηµόσιες δαπάνες λιγότερες κατά 1/3 σχεδόν. Τι σηµαίνει «δηµόσιες δαπάνες λιγότερες κατά 1/3»; Σηµαίνει 1/3 λιγότερα νοσοκοµεία! Σηµαίνει 1/3
λιγότερα σχολεία! Σηµαίνει 1/3 λιγότερη κοινωνική πρόνοια! Από
το 45% περίπου του ΑΕΠ σε δηµόσιες δαπάνες που είναι ο ευρωπαϊκός µέσος όρος, θα πάµε σχεδόν στο 30% που είναι το επίπεδο της Λατινικής Αµερικής!
Πρόκειται για ένα πρωτοφανές, µοναδικό εγχείρηµα βίαιης
αποανάπτυξης! Και, βεβαίως, το επιχείρηµα ότι θα δοθούν κάποια χρήµατα από το ΕΣΠΑ είναι σηµαντικό. Όµως, κύριε Παπαδήµο, πρέπει να συνειδητοποιήσουµε όλοι ότι πρέπει να υπάρξει
άλλος σχεδιασµός για το ΕΣΠΑ. Δεν είναι η χώρα µας στην περίοδο της δεκαετίας του 1990 ή του 2000, µίας άλλης αναπτυξιακής πορείας, όπου το βασικό αντικείµενο ήταν τα µεγάλα
έργα, τα δηµόσια έργα, αυτά που περιµένουν έχοντας βγάλει τα
µαχαιροπήρουνα για να σώσουν τις εταιρείες τους οι µεγάλοι εργολάβοι και οι διαπλεκόµενοι της πολιτικής και οικονοµικής ζωής!
Απ’ ό,τι κατάλαβα από την οµιλία του πρώην Πρωθυπουργού –
αν κατάλαβα καλά- µας έλεγε ότι πολλοί απ’ αυτούς εκβίαζαν
και για διαφηµιστικές πίτες! Όµως, ας πει ονόµατα ο κ. Παπανδρέου, αν είναι έτσι!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεκαπέντε χρόνια τώρα µας µιλάτε για µονόδροµους. Τώρα, όµως, που µας οδηγήσατε σ’ αυτό
το αδιέξοδο, δεν µπορείτε να συνεχίσετε να µιλάτε για µονόδροµους. Δεν µπορείτε να συνεχίσετε να µιλάτε για µονόδροµους,
διότι υπάρχει άλλος δρόµος εκτός απ’ αυτόν του στενού νεοφιλελεύθερου συστηµικού πλαισίου.
Διάβαζα προχθές στη γερµανική εφηµερίδα «HANDELSBLATT» µία συνέντευξη του κ. Κρούγκµαν. Δεν τα λέω εγώ,
λοιπόν! Δεν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ευρωπαϊκή Αριστερά! Τι έλεγε
ο κ. Κρούγκµαν; Έλεγε ότι ή θα αλλάξει ριζικά η αρχιτεκτονική
του ευρώ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα τυπώσει χρήµα
και θα δανείζει χαµηλότοκα τα κράτη που έχουν ανάγκη ή θα
διαλυθεί η Ευρωζώνη! Δεν µίλησε για τον κίνδυνο να διώξουν
άρον-άρον την κακή Ελλάδα, για να σωθεί η Ευρωζώνη!
Ας αφήσουµε, λοιπόν, τους εκβιασµούς την ώρα που καίγεται,
φλέγεται όλη η Ευρώπη! Ας δούµε ότι υπάρχει η δυνατότητα
εναλλακτικού δρόµου, ακόµα και στα καθ’ ηµάς! Εµείς δεν
είµαστε υπέρ των ελλειµµάτων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Εµείς λέµε, όµως, κάτι πολύ απλό και καθαρό. Λέµε να
πληρώσουν οι πλούσιοι, οι έχοντες και κατέχοντες, η εγχώρια
διαπλοκή που έκανε πάρτυ τον καιρό του εκσυγχρονισµού και
της υποτιθέµενης επανίδρυσης του κράτους και τώρα περιµένει
πώς και πώς να δει πώς θα σωθεί η ίδια και όχι πώς θα σωθεί η
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χώρα!
Αντί, λοιπόν, για τα χαράτσια στους µισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους αυταπασχολούµενους, να θεσπιστεί µία εισφορά στο 1% επί του τζίρου των µεγάλων επιχειρήσεων που
πέρυσι ήταν πάνω από 200 δισεκατοµµύρια ευρώ! Αντί για την
αύξηση στο ΦΠΑ στην εστίαση στο εξωφρενικό 23%, να µπει επιτέλους φόρος στους πλοιοκτήτες, σε κάθε ένα από τα τέσσερις
χιλιάδες πλοία τους που µπορεί να αποφέρει πάνω από 2 δισεκατοµµύρια ευρώ! Αντί για το χαράτσι στα ακίνητα και σε µικρές
ιδιοκτησίες που υποτίθεται ότι θα µαζέψει 2,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ, να µπει εισφορά στις µεγάλες ακίνητες περιουσίες στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό, στις ιδιοκτησίες αξίας άνω των
500.000 ευρώ, µε στόχο να µαζευτούν πάνω από 4 δισεκατοµµύρια ευρώ! Αντί να µειωθεί το αφορολόγητο στις 5.000 ευρώ, να
µπει έκτακτη εισφορά στις κινητές περιουσίες –καταθέσεις, οµόλογα, µετοχές- που υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ κατά άτοµο!
Υπάρχουν λύσεις, αλλά αυτός ο εναλλακτικός δρόµος προϋποθέτει και την πολιτική βούληση σύγκρουσης µε το µεγάλο κεφάλαιο, την οποία δεν την έχει η τριµερής Κυβέρνησή σας!
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, κύριε Πρωθυπουργέ, θέλω
να σας πω κάτι. Παρ’ όλο που έχετε πάρει την εντολή από τους
δύο Αρχηγούς των µεγαλύτερων κοµµάτων –σας έδωσαν αυτήν
την εντολή, προκειµένου να αποφύγουν τη λαϊκή ετυµηγορίαπρέπει να γνωρίζετε ότι βρίσκεστε στη θέση του Πρωθυπουργού
ερήµην βέβαια του λαού, αλλά έστω και εξ αντανακλάσεως εξαιτίας του λαού, διότι ο κ. Παπανδρέου δεν έφυγε επειδή τον έριξαν τα συµφέροντα. Ο κ. Παπανδρέου αναγκάστηκε σε πτώση
από τις κινητοποιήσεις του λαού µας! Και αυτός ο λαός που έχει
υποστεί απίστευτες θυσίες, αλλά και προσβολές ταυτόχρονα,
αυτός ο καταρρακωµένος λαός που χειραφετήθηκε, που
αγνόησε απειλές και εκβιασµούς, που βγήκε στους δρόµους
διεκδικώντας λαϊκή δηµοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη, τώρα
από το σχηµατισµό της Κυβέρνησής σας εισπράττει το πάντρεµα
του χρηµατοπιστωτικού αυταρχισµού και του ακροδεξιού λαϊκισµού, ένα δοµηµένο οµόλογο φρούδων προσδοκιών που θα σκάσει και αυτό, όπως η φούσκα των τοξικών οµολόγων.
Φανταστείτε, δηλαδή, τώρα πώς µπορεί να αισθάνεται ένας
ψηφοφόρος του 2009 που ψήφισε ΠΑΣΟΚ και έδωσε 44% στον
κ. Παπανδρέου απαντώντας στο ερώτηµα «σοσιαλισµός ή βαρβαρότητα» και εδώ και δύο χρόνια ζει στο πετσί του τη βαρβαρότητα και βλέπει τώρα στα υπουργικά έδρανα τους εκπροσώπους της ακροδεξιάς!
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Επίσης, θα σας παρακαλούσα, κύριε Πρωθυπουργέ, να εξηγήσετε στον Υπουργό σας, τον κ. Βορίδη, ότι η δηµοκρατία είναι
µεγαλόκαρδη. Μπορεί να συγχωρεί ακόµα και έναν πρώην Πρόεδρο της ΕΠΕΝ, ακόµα και ανθρώπους που υπηρέτησαν τη
χούντα! Όµως, υπάρχουν όρια! Όχι να µας κάνουν και µαθήµατα
δηµοκρατίας οι νοσταλγοί του δικτάτορα Μεταξά και να µας λένε
απ’ αυτό το Βήµα ότι υπάρχει από τη µία η αστική δηµοκρατία
που θέλει το ευρώ και οι νοσταλγοί των αυταρχικών καθεστώτων!
Μαθήµατα δηµοκρατίας στη δηµοκρατική παράταξη και στην
Αριστερά δεν θα µας κάνουν οι νοσταλγοί του δικτάτορα Μεταξά!
Κλείνω µε το σηµαντικότερο όλων και ευχαριστώ για την ανοχή
σας, κύριε Πρόεδρε. Η απόφαση της 26ης Οκτωβρίου, παρά τα
λεγόµενα, δεν είναι ο δρόµος που διασφαλίζει τη συµµετοχή της
χώρας µας στο ευρώ. Είναι ακριβώς το αντίθετο, µία διαδικασία
απασφάλισης των όποιων δικλίδων προστασίας, των όποιων
ισχυρών διαπραγµατευτικών χαρτιών έχει ακόµα η χώρα µας από
την ισότιµη παρουσία της στην Ευρωζώνη.
Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Εάν ψηφιστεί η επόµενη δανειακή
σύµβαση και προχωρήσει η αναδιάρθρωση που προβλέφθηκε
στις 26 Οκτωβρίου, σχεδόν το σύνολο του ελληνικού χρέους
κατά πάσα πιθανότητα θα περάσει στο αγγλοσαξονικό δίκαιο. Η
δεύτερη δανειακή σύµβαση, βεβαίως, τελεί υπό σύνταξη, αλλά
αυτή είναι η κατεύθυνση –και αν δεν είναι, να διαψευστεί- ενώ
ήδη γνωρίζουµε από την εφαρµοσθείσα συµφωνία της 21ης Ιουλίου, ότι αυτή η συµφωνία προέβλεπε υπαγωγή των νέων οµολόγων που θα εκδοθούν, σε ανταλλαγή των παλαιών στο αγγλικό
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δίκαιο.
Θα γνωρίζετε, βέβαια, ότι ήδη από την πρώτη δανειακή σύµβαση που δεν ήρθε ποτέ προς κύρωση στο ελληνικό Κοινοβούλιο, έχουν µπει κολοσσιαίας σηµασίας όροι που θίγουν τον
πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας, όπως η παραίτηση από ασυλία
λόγω κυριαρχίας.
Η σπουδή των δανειστών µας λοιπόν, είναι µε την µετατροπή
του συνόλου του χρέους στο αγγλοσαξονικό δίκαιο, να προστατεύσουν εαυτούς ακόµα και στη χειρότερη δυνατή εξέλιξη, αυτή
της διάλυσης της Ευρωζώνης. Γι’ αυτό και θα απαιτήσουν, προκειµένου να συνεχίσουν να µας χρηµατοδοτούν, να υποθηκεύσουµε το σύνολο της ελληνικής δηµόσιας περιουσίας -σχεδόν
το σύνολο- καθώς και τους πιθανούς µελλοντικούς µας πόρους,
ενώ ταυτόχρονα θα µας απαγορεύσουν ρητώς, να αναζητήσουµε
εναλλακτικές πηγές δανεισµού.
Σας ερωτώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι όλων των πτερύγων
της Βουλής, ακόµα κι αν πιστεύετε ότι έτσι πρέπει να γίνει, διότι
δεν έχουµε άλλα περιθώρια, ακόµα κι αν πιστεύετε ότι αυτός
είναι ο µόνος τρόπος, θα αποδεχθείτε να κυρώσετε αυτή τη σύµβαση από µία υποτίθεται µεταβατική, σύντοµη Κυβέρνηση, ερήµην του ελληνικού λαού;
Εµείς, όχι µόνο θα καταψηφίσουµε, αλλά σας διαβεβαιώνουµε
ότι ένας νέος συνασπισµός εξουσίας, αργά ή γρήγορα θα αναλάβει τις τύχες αυτής της χώρας και τότε να είστε σίγουροι, δεν
θα αναγνωρίσουµε συµφωνίες και συµβάσεις που στερούνται δηµοκρατικής νοµιµοποίησης, που είναι σε βάρος των εθνικών µας
συµφερόντων, που επιβαρύνουν δυσβάσταχτα τον ελληνικό λαό
και που εν τέλει αντιτίθενται στο Σύνταγµα και στη λαϊκή κυριαρχία. Και εξ’ όσων καταλαβαίνω, δεν είναι µόνο από το χώρο της
Αριστεράς όλοι αυτοί που συµφωνούν ότι δεν µπορεί αυτή η εκχώρηση κυριαρχίας κι αυτή η διάλυση της κοινωνίας να περάσει
από µία Βουλή, η οποία έχει χάσει πια κάθε δηµοκρατική νοµιµοποίηση, βρίσκεται σε πλήρη δυσαρµονία µε το λαϊκό αίσθηµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ Αλέξη Τσίπρα.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννης για δώδεκα λεπτά.
Κύριε Κεφαλογιάννη έχετε το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις οµιλίες του πρώην Πρωθυπουργού, κ. Παπανδρέου και των Αντιπροέδρων του και
σηµερινών Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, κ. Πάγκαλου και κ.
Βενιζέλου. Κοινό χαρακτηριστικό αυτών των οµιλιών είναι η ήπια
αυτοκριτική στο έργο και τις παραλείψεις της προηγούµενης κυβέρνησης και µάλιστα µε µία διάθεση να απευθυνθούν στο εσωκοµµατικό ακροατήριο του ΠΑΣΟΚ.
Αναρωτήθηκαν πώς φθάσαµε ως εδώ, αναρωτήθηκαν δηλαδή
αυτό που πολλές φορές έχει πει και ο αείµνηστος Ανδρέας Παπανδρέου και ο πρώην Πρωθυπουργός, κ. Γεώργιος Παπανδρέου, τη ρήση δηλαδή «ή το έθνος θα εξοντώσει το χρέος ή το
χρέος θα εξοντώσει το έθνος». Είναι µία ρήση που πριν πολλούς
αιώνες την είχε πει ο David Hume το 1752 στο γνωστό του έργο:
«Η ραψωδία του δηµοσίου χρέους». Και δυστυχώς, φτάσαµε ως
εδώ.
Είχα κάνει µία ευχή στις προγραµµατικές δηλώσεις της προηγούµενης κυβέρνησης. Ευχήθηκα στον τότε Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου να ευτυχήσει να διορθώσει τα λάθη του
πατέρα του. Κι ευχήθηκα από καρδιάς στον Υπουργό Οικονοµικών και της σηµερινής Κυβέρνησης και Αντιπρόεδρο της σηµερινής Κυβέρνησης, κ. Βενιζέλο, ως Βενιζέλος, πραγµατικός
Βενιζέλος να διορθώσει τα λάθη δύο Παπανδρέου.
Δυστυχώς, ούτε το ένα έγινε ούτε το άλλο. Διότι, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, το µεγάλο πρόβληµα της Ελλάδας που σήµερα συζητούµε, κάτω απ’ αυτές τις δραµατικές συνθήκες, είναι
πρόβληµα που δηµιουργήθηκε τη χαµένη δεκαετία του ’80, τότε,
που κάθε επτά µέρες γινόταν ένα δάνειο στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό.
Και µιας κι έχουµε σηµερινό Πρωθυπουργό, τον Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος για πολλά χρόνια, µπορεί εύκολα να σας
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πει ότι υπάρχουν δάνεια τα οποία είχαµε συνάψει το 1985 για παράδειγµα, λίγο πριν από την υποτίµηση -γι’ αυτό παίρνω ως έτος
αναφοράς το ’85- Αρσένη και µετά την υποτίµηση Σηµίτη το ’87,
που τότε πανηγύρισαν την κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου ότι
κερδίσαµε επιτόκιο 17% -τότε τα επιτόκια ήταν γύρω στο 20%,
23%- και µε περίοδο αποπληρωµής είκοσι πέντε χρόνια, δηλαδή
αποπληρώθηκαν το 2010.
Το 1 δισεκατοµµύριο εκείνης της εποχής, πόσο νοµίζετε ότι
πληρώνεται; Πενήντα έξι. Αυτό τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι στο σηµερινό χρέος µόνο του δηµοσίου των 370 δισεκατοµµυρίων ευρώ
-χωρίς να βάζω τα χρέη των ιδιωτών και των νοικοκυριών που
είναι άλλα 290 και χωρίς να βάζω των ασφαλιστικών ταµείων που
είναι άλλα 400- δηλαδή το 1 τρισεκατοµµύριο που είναι χρέος
που δηµιουργήθηκε από εκείνη τη χαµένη δεκαετία κυρίως, τα
240 είναι τόκοι, τα 100 δισεκατοµµύρια δεν πέρασαν από τον
προϋπολογισµό και µόνο καµµιά πενηνταριά δισεκατοµµύρια συζητούσαν όλοι οι πολιτικοί τα προηγούµενα τριάντα χρόνια.
Κάνω µία έκκληση, κύριε Πρωθυπουργέ. Γνωρίζετε πολύ καλά
πώς λειτουργούν οι προϋπολογισµοί όλων των χωρών. Γνωρίζετε
πολύ καλά τι γίνεται στην Αγγλία µε τη θεωρία των catch limits.
Γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει προϋπολογισµός στον κόσµο όπου οι
πολιτικοί, η Βουλή να µην έχει τη δυνατότητα, τουλάχιστον να
µειώνει κονδύλια. Στη µικρή Ελλάδα, στην καλή Ελλάδα, στην
Κύπρο, ακόµα κι εκεί έχουν τη δυνατότητα να µειώνουν κονδύλια.
Σε άλλες χώρες συνδιαµορφώνουν. Διότι οι προϋπολογισµοί εδώ
-επειδή είπε και ο κύριος Αντιπρόεδρός σας ότι θα καταθέσει τον
προϋπολογισµό την άλλη βδοµάδα στη Βουλή- είναι προϋπολογισµοί στα χαρτιά. Ο µόνος προϋπολογισµός ο οποίος τηρήθηκε,
ήταν ο προϋπολογισµός του 2011, κύριοι συνάδελφοι.
Ξέρετε γιατί; Διότι, ερχόταν η τρόικα και κάθε φορά που ξέφευγε ο προϋπολογισµός έπαιρνε οριζόντια µέτρα, όλα αυτά
που δυσκολεύονται οι συνάδελφοι, Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να
εξηγήσουν στην κοινωνία, όλα αυτά για τα οποία διαµαρτύρεται
η Κυβέρνηση, όλα αυτά τα µέτρα που µόνο το 2011 είχαµε τέσσερις σωτηρίες από την κυβέρνηση Παπανδρέου και µία το 2010.
Αυτό που µας λέει «µας έσωσαν», αυτό που λέµε «µπήκε πάτος
στο πιθάρι», αυτό που λέγαµε «βλέπουµε φως στο τούνελ».
Δυστυχώς, κύριοι συνάδελφοι, το µόνο φως στο τούνελ που
έβλεπε ο ελληνικός λαός ήταν η υπερταχεία που ερχόταν µε φοβερή ταχύτητα µέσα στο τούνελ από την αντίθετη µεριά. Αυτό
είναι το πρόβληµα.
Όµως, δεν είναι µόνο η δεκαετία του ’80. Θα ήθελα πραγµατικά, γνωρίζοντας και την καλή σας διάθεση και το περιεχόµενο
που έχετε ως πολιτικός και ως άνθρωπος, να µας δώσετε µία
εξήγηση εδώ στη Βουλή για το 2000. Δεν µπορεί σοβαροί άνθρωποι να έβαλαν την Ελλάδα µε ξύλινα πόδια στην ΟΝΕ. Δεν
είναι δυνατόν η κυβέρνηση του Σηµίτη να έβαλε την Ελλάδα µε
ισοτιµία 340,71 του ευρώ µε τη δραχµή. Δεν µπορεί να µην είχατε
συµβουλεύσει εσείς τον κ. Σηµίτη ότι αυτά που έκανε µε τη
«GOLDMAN SACHS», να κρύψει δηλαδή χρέος που ισούται µε
το 3,2% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος και να στείλουµε
το λογαριασµό, όχι στη δική σας Κυβέρνηση του 2011 κι αρχές
του ’12, αλλά στο 2019. Δεν τον συµβούλευσε κάποιος; Πολύ περισσότερο όταν πληρώσαµε και προµήθεια 400 εκατοµµυρίων
ευρώ εκείνη την εποχή.
Κι αν έχουµε προβλήµατα ανταγωνιστικότητας κι αν είναι αλήθεια αυτά που είπε ο κ. Πάγκαλος, ότι δηλαδή µπήκαµε σε µία
κατανάλωση χωρίς λογική µετά την ΟΝΕ, είναι γιατί νιώσαµε όλοι
πλούσιοι, αφού µπήκαµε µε ισοτιµία 340 δραχµές για κάθε ευρώ.
Δεν είναι µόνο ότι χρεώναµε την εθνική οικονοµία. Δυστυχώς,
καταχρεώσαµε τα νοικοκυριά. Γι’ αυτό, οποιοδήποτε µέτρο οικονοµικής πολιτικής δεν µπορεί να έχει κανένα αποτέλεσµα σήµερα. Διότι ο κάθε άνθρωπος έχει το στεγαστικό του, έχει το
καταναλωτικό του, έχει κάνει το πρόγραµµα της ζωής του και
είναι πνιγµένος. Και δυστυχώς, κύριοι συνάδελφοι αυτό το τιτάνιο έργο που παραλαµβάνει αυτή η Κυβέρνηση θα έχει και θύµατα. Και δυστυχώς, αυτά τα θύµατα θα είναι η µεσαία τάξη η
οποία θα εξαφανιστεί και οι φτωχοί άνθρωποι οι οποίοι οδηγούνται σε εξαθλίωση.
Εκεί, θα συµφωνήσω µε πολλούς συναδέλφους, κύριε Πρωθυπουργέ, που λένε ότι δεν µπορούµε να κοιτάξουµε µόνο τους
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αριθµούς, θα πρέπει να κοιτάξουµε και τους ανθρώπους. Κι
επειδή πολύ µιλάµε για Παπανδρέου αυτήν την περίοδο δυστυχώς, είχε πει κάτι πολύ σωστό, ότι: «εκεί που ευηµερούν οι αριθµοί φθίνουν οι άνθρωποι».
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ο γέρος!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ο γέρος Παπανδρέου, ο
Γεώργιος Παπανδρέου πριν από τη δικτατορία. Γι’ αυτό και κάποια µέτρα, έστω και συµβολικά, πρέπει να τα δείτε.
Και τώρα έρχοµαι στη σηµερινή Κυβέρνηση.
Η Κυβέρνηση αυτή, κύριοι συνάδελφοι, δεν αποτελεί…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Παπανδρεϊκός έγινες;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό καταλάβατε, κύριε
Πρόεδρε; Αν καταλαβαίνετε αυτό…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όλο στον Παπανδρέου γυρίζετε!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: …µόνο ως ύβρη, δυστυχώς, ακούγονται κάποιες πολιτικές και κάποιες περίοδοι της
ιστορίας µας. Δυστυχώς!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τι λες, µεγάλε Κεφαλογιάννη!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση αυτή δεν αποτελεί Κυβέρνηση συνευθύνης, όπως είπε
ο τέως Πρωθυπουργός και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και
πολύ περισσότερο δεν είναι Κυβέρνηση συνενοχής. Είναι µια Κυβέρνηση ειδικού σκοπού, περιορισµένου σκοπού, ειδικού στόχου, µια Κυβέρνηση συγκεκριµένου χρονικού ορίζοντα. Αυτή
είναι η Κυβέρνηση, κύριοι συνάδελφοι. Και η αποστολή της είναι
να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της Ελλάδας στο εξωτερικό,
στους εταίρους µας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους λαούς,
στους ευρωπαίους οι οποίοι πραγµατικά από το υστέρηµά τους
στηρίζουν την προσπάθεια της Ελλάδος και βεβαίως στις ξένες
χώρες, έναντι των οποίων η χώρας µας κυρίως µετά το δηµοψήφισµα έχασε πλήρως την αξιοπιστία της.
Στη νέα αυτή Κυβέρνηση δίνεται µια σαφή εντολή. Η εντολή
αυτή έχει τέσσερα χαρακτηριστικά. Πρώτον, να πάρει την έκτη
δόση, αυτή δηλαδή την οποία είχαµε κατοχυρωµένη και η οποία
χάθηκε λόγω της πολιτικής Παπανδρέου για το δηµοψήφισµα.
Δεύτερον, να ψηφίσει τον προϋπολογισµό και πιστεύω ότι πρέπει στη δική σας Κυβέρνηση να έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Τρίτον, να υπογράψει τη δανειακή σύµβαση. Δεν είναι σωστό
-νοµίζω ότι είναι λάθος- αυτό που είπε ο κ. Τσίπρας. Άλλο είναι η
δανειακή σύµβαση και άλλο είναι οι εκτελεστικοί νόµοι, το µνηµόνιο. Η δανειακή σύµβαση, κύριοι συνάδελφοι, είναι σαν να θέλουµε να πάρουµε ένα δάνειο. Συµφωνούµε µε τη γυναίκα µας,
µε την οικογένειά µας και πάµε στην τράπεζα. Συµφωνούµε και
εµείς, συµφωνεί και η τράπεζα. Το τι όρους θα υπογράψουµε,
είναι οι εκτελεστικοί νόµοι, είναι το µνηµόνιο 2 το οποίο θα έρθει.
Εκεί θα πρέπει να προσέξουµε. Εκεί! Ως οικογένεια πρέπει να
προσέξουµε να µην υπογράψουµε όρους για να βγάλουµε τη µητέρα µας ή τον πατέρα µας ή την οικογένειά µας έξω που έχουν
οίκηση και επικαρπία και να τους βάλουµε να υπογράψουν και
αυτοί βεβαίως.
Και δεύτερον, κυρία Μπακογιάννη -µια και σας βλέπω, κυρία
Μπακογιάννη- που εσείς αναθρέψατε µόνη τα παιδιά µας, δεν θα
πρέπει να δώσουµε τα παιδιά µας για υιοθεσία.
Αυτό, λοιπόν, υπογράψαµε στο µνηµόνιο 1 και εκεί µπαίνουν
ασφαλώς και θέµατα τα οποία άπτονται της εθνικής κυριαρχίας
και της εθνικής αξιοπρέπειας. Και ασφαλώς η σηµερινή Κυβέρνηση πρέπει αυτά να τα δει, όπως και το ευρωπαϊκό κεκτηµένο,
αυτά δηλαδή που συζητούµε τόσα χρόνια µε τους εταίρους µας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι τελευταίες συζητήσεις της
κ. Μέρκελ ότι αυτή η κρίση πρέπει να οδηγήσει την Ευρώπη σε
µια πολιτική ένωση, πέρα από οικονοµική, δηλαδή να καλύψουµε
τα κενά που δηµιουργήθηκαν από αυτά που δεν µπορέσαµε να
κάνουµε το 1950 για την πολιτική ένωση, αφού η Γαλλία τότε τα
σταµάτησε και αυτά που δεν µπορέσαµε να κάνουµε τη δεκαετία
του ’70 για την οικονοµική ένωση, γιατί µε λειψά εργαλεία, δυστυχώς, δεν µπορούµε να εφαρµόσουµε τη συγκεκριµένη πολιτική.
Εµείς, κύριοι συνάδελφοι, πιστεύουµε ότι αυτή η Κυβέρνηση
δεν είναι κυβέρνηση Παπανδρέου, όπως µας είπε ο κ. Παπανδρέου. Είναι Κυβέρνηση Παπαδήµου. Και αυτή η Κυβέρνηση δεν
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είναι κυβέρνηση, η οποία θα αποτελέσει την Κολυµπήθρα του Σιλωάµ για τα λάθη, τις παραλείψεις, τα ελλείµµατα και τις ανεπάρκειες της πολιτικής της προηγούµενης κυβέρνησης.
Εµείς ως Νέα Δηµοκρατία δεν αναλαµβάνουµε τις ευθύνες της
απελθούσας κυβέρνησης. Δεν γινόµαστε συνυπεύθυνοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν µπαίνουµε στο ίδιο κάδρο. Δεν δίνουµε άφεση αµαρτιών.
Η πολιτική ήταν λάθος και ο ελληνικός λαός υπέστη αυτό το
λάθος.
Κύριε Πρόεδρε, κλείνω λέγοντας κάτι στον κατελθόντα προ
ολίγου του Βήµατος Αντιπρόεδρο κ. Βενιζέλο, ο οποίος ανέφερε
ένα θέµα το οποίο αφορά τη σύµβαση την οποία θα υπογράψουµε, τα 80 δισεκατοµµύρια ευρώ, την πρώτη δόση του νέου
προγράµµατος.
Αν, λοιπόν, η προηγούµενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και κάποια
στελέχη της σηµερινής Κυβέρνησης έχουν κατά νου, έχουν υπ’
όψιν τους να βάλουν κι άλλο ψευτοδίληµµα, να σκεφθούν ξανά
δηλαδή για να µας ξανασώσουν ότι πρέπει να µπει ένας εκβιασµός, αυτό θα πρέπει να το ξεχάσουν. Δεν µπορεί, δηλαδή, ο ελληνικός λαός να µπαίνει σ’ αυτούς τους εκβιασµούς µε µια
Κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας.
Προσωπικά πιστεύω ότι αυτή η Κυβέρνηση έχει πεδίο δόξης
λαµπρό, όπως πιστεύω και ότι θα εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις και τους σκοπούς για τις οποίες έγινε. Εµείς θα τη στηρίξουµε µε όλες µας τις δυνάµεις.
Και επειδή και ο κύριος Πρωθυπουργός είναι ένας αξιόπιστος
άνθρωπος –και ο οποίος το είπε βγαίνοντας από το Προεδρικό
Μέγαρο- αυτό που θα κάνουµε είναι να τηρήσουµε τις υποσχέσεις, αυτές που δόθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο, για να τελειώσει το έργο που έχει αυτή η Κυβέρνηση και να προχωρήσουµε
άµεσα σε εκλογές.
Εµείς ζητάµε να γίνουν εκλογές, διότι έτσι θα εκκαθαριστεί το
θέµα στον ελληνικό λαό και έτσι µε φρέσκια λαϊκή εντολή η νέα
Κυβέρνηση θα µπορέσει να διαπραγµατευθεί τους εκτελεστικούς
νόµους που θα ακολουθήσουν το µνηµόνιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννη.
Το λόγο έχει ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Απόστολος Κακλαµάνης.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας, οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές πότε θα µιλήσουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ακολουθούµε τον
Κανονισµό της Βουλής, κυρία Μπακογιάννη. Ήδη έχουν γίνει µετατοπίσεις και από το δικό σας κόµµα σε προγενέστερες θέσεις…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Πρόεδρε, αν
έχετε την καλοσύνη, επιτρέψτε µου µισό λεπτό.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, παρακολουθούµε µόνο Υπουργούς, εκπροσώπους, τον πρώην Πρόεδρο της
Βουλής. Δεν µπορεί να υπάρξει ο νόµος της σιωπής για τους ανεξάρτητους Βουλευτές.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου έχετε
δώσει το λόγο;
Κύριε Πρόεδρε, η κ. Μπακογιάννη να περιµένει να µιλήσει µε
τη σειρά της. Αυτό είναι το σωστό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ζήτησε το λόγο επί
της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε µου να…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Και επειδή την αποκαλέσατε
«πρόεδρο κόµµατος», σας πληροφορώ ότι σύµφωνα µε τον Κανονισµό, δεν είναι πρόεδρος κανενός κόµµατος. Είναι ανεξάρτητη Βουλευτής.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Σας πονάει, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το γνωρίζουµε,
κύριε Πρόεδρε.
Ας προχωρήσουµε, λοιπόν.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
όσοι παρακολουθήσατε τις οµιλίες του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κεφαλογιάννη, της Προέδρου
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας και του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΣΥΡΙΖΑ, είχατε ένα δείγµα γραφής µε µεστούς λόγους, όσον
αφορά το πώς εννοούν αυτοί οι τρεις οµιλητές την κατάσταση
στην οποία βρίσκεται σήµερα η χώρα και τη θέση της σηµερινής
Κυβέρνησης.
Θα ήθελα να απευθυνθώ στον κ. Δήµα, µετέχοντα της Κυβέρνησης αυτής, της Κυβέρνησης συνεργασίας -όπως επανειληµµένως ανέφερε στις προγραµµατικές του δηλώσεις ο κύριος
Πρωθυπουργός- να ενηµερώσει τον κ. Κεφαλογιάννη για το
ποιες είναι οι διαδικασίες σχετικά µε την κύρωση της δανειακής
συµβάσεως, τα παραρτήµατα, τους όρους και τις υποχρεώσεις
τις οποίες αναλαµβάνει η χώρα µας µε την υπογραφή και την κύρωση αυτής της συµβάσεως.
Όµως, αυτό που µου κάνει εντύπωση είναι αυτό που, δυστυχώς, προέβλεψα κατά τις συναντήσεις και τηλεφωνικές µου συζητήσεις µε τον Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σαµαρά και
τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Παπανδρέου.
Ο κ. Παπανδρέου µου είπε ότι συµφώνησε µε τον κ. Σαµαρά
και ότι από την πλευρά του θα ήµουν ελεύθερος να κρατήσω στη
νέα Κυβέρνηση όσους από τους Υπουργούς της απερχόµενης
θα έκρινα χρήσιµους για το έργο της.
Ο κ. Σαµαράς από το µεσηµέρι της Τρίτης 8 Νοεµβρίου που
συναντηθήκαµε, µέχρι τα µεσάνυχτα εκείνης της ηµέρας µου µίλησε µε πραγµατική ειλικρίνεια, για την οποία αισθάνοµαι την
ανάγκη και από αυτήν τη θέση να τον ευχαριστήσω και να τιµήσω
την ειλικρίνειά του. Όµως, θα ήθελα παράλληλα να τονίσω και
το λάθος τους.
Ο κ. Σαµαράς ήταν προθυµότατος για όσα στελέχη του κόµµατός του θα ήταν χρήσιµα σ’ αυτήν τη νέα Κυβέρνηση. Όµως,
επέµεινε -και σήµερα αντιλαµβάνοµαι το γιατί- στη µη συµµετοχή
στελεχών, που θα είχαν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του Βουλευτή.
Παρά το γεγονός ότι πίστευε –και πιστεύω ότι ειλικρινώς το
διατύπωσε και πιστεύω ότι το πιστεύει ακόµη, παρ’όλα όσα από
το Βήµα αυτό λέγονται από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
του κόµµατός του, από τον πρώην Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
του κόµµατός του το µεσηµέρι και από άλλους Βουλευτές του
κόµµατός του- ότι οι νόµοι που θα έρθουν σε εφαρµογή των συµφωνηθέντων -για τα οποία ζήτησα όχι µόνο από τον Αντιπρόεδρο
της Κυβέρνησης τον κ. Βενιζέλο το σχετικό κείµενο, αλλά ζήτησα
και µου έστειλε και η Νέα Δηµοκρατία ό,τι και εκείνη από την
πλευρά της θεωρούσε ότι έχει συµφωνηθεί, για να ξέρουµε πού
βαδίζουµε- θα ψηφιστούν από τους Βουλευτές του και ότι αυτή
η Κυβέρνηση θα στηριχθεί και δεν θα υπονοµευτεί, διαπιστώνω
ότι υπονοµεύεται απ’ τις πρώτες ώρες της συγκρότησής της.
Πού οφείλεται αυτό; Οφείλεται, κατά τη γνώµη µου, στο λάθος
ότι και ο κ. Παπανδρέου και ο κ. Σαµαράς επαφέθηκαν στο γεγονός ότι σε πανελλαδικές ψηφοφορίες µε ένα εκατοµµύριο πολίτες ο ένας, µε επτακόσιες χιλιάδες πολίτες ο άλλος,
ανεδείχθησαν ηγέτες των δύο αυτών παρατάξεων. Όµως, είναι
γνωστό ότι ούτε τον Παπανδρέου ήθελαν τα γνωστά οικονοµικοεκδοτικά συµφέροντα ούτε τον κ. Σαµαρά. Το λάθος τους είναι
ότι περιορίστηκαν στην εντολή των απλών οπαδών των παρατάξεων και δεν σκέφτηκαν ότι όφειλαν, ακριβώς για να λειτουργήσουν ως ηγέτες και για να µην εκβιάζονται από κέντρα και
παράκεντρα, εντός ή εκτός του Κοινοβουλίου, να συγκροτήσουν
τα κόµµατά τους, τις παρατάξεις τους, όπως δεν το σκέφτηκαν
δυστυχώς να κάνουν και οι αείµνηστοι Κωνσταντίνος Καραµανλής και Ανδρέας Παπανδρέου.
Έτσι, λοιπόν, µπορούµε να διαβάζουµε στον Τύπο και στα
ελεγχόµενα ως ηλεκτρονικά µέσα για πενήντα Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας και πενήντα Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που τάχα
έβαζαν βέτο για την επιλογή του οποιουδήποτε προσώπου και
συγκεκριµένα, του Προέδρου της Βουλής. Δεν υπάρχει µεγαλύτερος ευτελισµός για εκπροσώπους του ελληνικού λαού στο Κοινοβούλιο από το να τους εµφανίζουν και ονοµαστικά µάλιστα, ότι
δήθεν θεωρούν τον Πρόεδρο της Βουλής «κηπουρό». Ποιοι; Οι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σφουγγοκωλάριοι, που µε το λόγο και τη γραφίδα τους υπηρετούν –και το γνωρίζετε όλοι αυτό- τα συµφέροντα εκείνης της
ηµέρας µόνο που έχουν την άδεια κάθε φορά από τα αφεντικά
τους να τους υπηρετούν.
Ρώτησα το Γενικό Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας τον κ. Τασούλα και το Γενικό Γραµµατέα
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ τον κ. Έξαρχο, που
µε βεβαίωσαν ότι ούτε ένας Βουλευτής δεν έθεσε τέτοια ζητήµατα, παρά ορισµένο µόνο αυτό που είναι όλων µας επιθυµία να
βγούµε απ’ αυτήν την κρίση και να προχωρήσει η χώρα µπροστά.
Γι’ αυτό εγώ περιµένω να υπάρξει απ’ αυτό το Βήµα διάψευση
αυτών που επί τέσσερις ηµέρες, κύριε Πρωθυπουργέ, εκθέτοντας εν πλήρη αγνοία σας και εσάς, χωρίς ούτε ο κ. Παπανδρέου
ούτε ο κ. Σαµαράς να έχει επικοινωνήσει µαζί σας –όπως γνωρίζετε πλέον- µεταδίδονταν στον ελληνικό λαό, από όσους ήθελαν
τη λύση εκείνη από την οποία προσδοκούσαν εκείνοι που τους
ελέγχουν. Όµως, πιστεύω ότι θα διαψεύσετε κι εσείς το σύνολο
σχεδόν των µέσων ενηµέρωσης, ιδιαίτερα των ηλεκτρονικών που
ελέγχονται από τα δανεικά και αγύριστα των τραπεζών. Πιστεύω
ότι το ότι προσέρχεστε εδώ, προφανώς σηµαίνει πως έρχεστε
για να προχωρήσετε στο περίφηµο «κούρεµα», στη συγκρότηση
του PSI και βεβαίως, όπως είδατε από το χειροκρότηµα των Βουλευτών, ότι τα χρήµατα που θα δοθούν στις τράπεζες, κύριε
Πρωθυπουργέ, θα είναι για κοινές µετοχές. Όχι για τίποτε άλλο,
αλλά πρέπει, κύριε Πρωθυπουργέ, να µπορέσετε έτσι κι εσείς
κυρίως που γνωρίζετε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο, να
βρείτε όλα αυτά τα χρήµατα που πήγαν στις τράπεζες και οι καταθέσεις των απλών πολιτών, πώς συνέβη επί δύο-τρία χρόνια
να µην πηγαίνουν στην αγορά. Για να είστε σε θέση κι εσείς και
όλοι µας να ξέρουµε ότι τα 35 δισεκατοµµύρια για την ενίσχυση
της ρευστότητας δεν θα πάνε εκεί, εκεί όπου πήγαιναν παραδείγµατος χάριν οι καταθέσεις της γνωστής µικρής τράπεζας του κ.
Λαυρεντιάδη. Εκείνος έγινε γνωστός, αλλά υπάρχει όπως ξέρετε,
πλήθος τραπεζών που λειτουργούν µέχρι σήµερα, δυστυχώς, µε
ευθύνη και της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και άλλων αρχών και υπηρεσιών, όπως εκείνες νοµίζουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απευθύνοµαι και στην Αριστερά, η οποία κόπτεται και ενοχλείται διότι θα στηρίξει ο κ. Καρατζαφέρης αυτήν την Κυβέρνηση. Μα, αυτή η Κυβέρνηση έχει
από µόνη της την Πλειοψηφία της Βουλής, έχει αυτοδυναµία. Θα
έπρεπε να σκεφτείτε, αγαπητοί φίλοι –γιατί εδώ ταιριάζει αυτό
που λέει ο λαός µας «στο σπίτι του κρεµασµένου δεν µιλάµε για
σχοινί»- ότι η Κυβέρνηση που συγκροτήσατε το ’89 µε τη Νέα Δηµοκρατία, µε τον κ. Μητσοτάκη, δεν ήταν, όπως τώρα για να σώσετε τη χώρα από τον κίνδυνο οικονοµικής κατάρρευσης, αλλά
για να διαλύσετε ένα ολόκληρο κόµµα, το ΠΑΣΟΚ και να στείλετε
στον Κορυδαλλό τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τότε ο κ. Καρατζαφέρης ήταν Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, ήταν στέλεχος
της Νέας Δηµοκρατίας και σας έδωσε την ψήφο στην κοινή σας
Κυβέρνηση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν ήταν.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ήταν στέλεχος της Νέας Δηµοκρατίας και το 1993 εξελέγη και Βουλευτής.
Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας,
το πρόβληµα είναι αυτό; Δηλαδή, συµφωνείτε µε το Κοµµουνιστικό Κόµµα και το ΣΥΡΙΖΑ. ότι αυτό το πρόβληµα ήρθε µ’ αυτήν
την Κυβέρνηση; Τότε, προφανώς, δεν έχετε ακόµα ούτε εσείς
πεισθεί, δεν έχει κατορθώσει να σας πείσει ο κ. Σαµαράς ότι είναι
εθνική ανάγκη η στήριξη αυτής της Κυβέρνησης. Διότι µόνο έτσι
µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τα τεράστια προβλήµατα. Δεν
κρίνεται µόνο η θέση µας στο ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κρίνεται η σταθερότητα της χώρας, η πολιτική, η κοινωνική, η οικονοµική που απολαµβάνουµε σαράντα ολόκληρα χρόνια µόνοι
εµείς µεταξύ όλων των λαών της Βαλκανικής. Κρίνεται, σε τελική
ανάλυση, αν καταρρεύσουµε –είναι το µόνο σωστό που είπε η
κ. Παπαρήγα- και η ειρήνη, γιατί τα ισχυρά συµφέροντα που δεν
παίρνουν ειρηνικά αυτά που θέλουν κάνουν και πολέµους. Κρίνεται και η εθνική µας ασφάλεια.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ δίδω ψήφο εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση και ειδικότερα για τον Πρωθυπουργό κ. Παπαδήµο που συµβαίνει να γνωρίζω παιδιόθεν -το «παιδιόθεν» αφορά
εκείνον- για το ήθος του, για τις καταβολές του, για τη σοβαρότητα και εντιµότητά του.
Θεωρώ απαράδεκτο το ότι έγιναν και κάποιοι υπαινιγµοί. Με
την ίδια λογική πρέπει να καλούµε όλα τα στελέχη του κράτους
κάθε φορά που µια κυβέρνηση παίρνει αποφάσεις νοµίµως να
απολογούνται για το ποια συµβουλή έδωσαν, τι συµµετοχή
είχαν.
Η ένταξή µας στην ΟΝΕ είναι τίτλος τιµής και για τον Σηµίτη
και για όσους συνεργάστηκαν και για όσους συµµετείχαµε στην
Κυβέρνησή του ή στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ, που
προχώρησαν σ’ αυτό το µεγάλο βήµα, ώστε αυτή τη στιγµή να
µην κινδυνεύουµε, όπως είπε το µεσηµέρι ο Πέτρος Ευθυµίου,
να γίνουµε Αλβανία ή Βόρειος Κορέα.
Διαλέξτε και πάρτε αν νοµίζετε ότι αυτή η Κυβέρνηση πρέπει
αντί να στηριχθεί, να υπονοµευτεί, να είµαστε «και µε τον χωροφύλαξ και µε τον αστυφύλαξ», να λέµε στο λαό ότι πονάµε για
τα προβλήµατά του και απλώς να σκεπτόµαστε τα «ψηφαλάκια».
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω
για τη Βόρεια Κορέα. Για την Αλβανία, όµως, έχω ακούσει επαίνους από τον αείµνηστο Ανδρέα Παπανδρέου.
Τώρα, όσον αφορά τις προθέσεις, τις οποίες απέδωσε σε µένα
ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, να πω τα εξής:
Πρώτον, θα πρέπει να ξέρει –νοµίζω του διέφυγε- ότι αν Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας υπήρχε µέσα στην Κυβέρνηση,
Αξιωµατική Αντιπολίτευση θα ήταν το Κουµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος. Άρα, κάνει ένα πρώτο λάθος.
Δεύτερο λάθος. Μίλησε για τη δανειακή σύµβαση. Γνωρίζει
πολύ καλά -γιατί το ψήφισε και ο ίδιος- ότι η δανειακή σύµβαση
στις 6-5-2010 µε βάση το ν.3845 άρθρο 1 παράγραφος 4, έρχεται
στη Βουλή προς κύρωση µετά από συζήτηση. Τέσσερις µέρες
µετά, επίδοση για το βιβλίο Γκίνες ο κ. Παπακωνσταντίνου που
καθόταν στα έδρανα, έφερε άλλο νόµο, το ν.3847 παράγραφος
9, µε τον οποίο γίνεται µε απλή συζήτηση και υπογραφή του
Υπουργού.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αυτό είναι το προσωπικό;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Άρα, είναι άλλο η δανειακή
σύµβαση που µπορεί να υπογράψει οποιοσδήποτε υπηρεσιακός
Υπουργός και ο νυν Υπουργός ο κ. Βενιζέλος και άλλο είναι το
µνηµόνιο 2 το οποίο πρέπει να κυρωθεί από τη Βουλή.
Εγώ καλά τα λέω, εσείς καλύτερα να τα καταλαβαίνετε, κύριε
Κακλαµάνη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Όπως ξέρετε, κύριε Πρόεδρε,
στην Ελλάδα δεν είσαι µόνο ό,τι δηλώσεις, είσαι επ’ εσχάτων και
ό,τι σε δηλώσουν. Και θέλω να υπονοµεύσω τη δεύτερη εκδοχή.
Ο σεβαστός κ. Κακλαµάνης έκανε µνεία του ονόµατός µου. Με
ρώτησε αν υπήρξαν πενήντα βέτο από πλευράς Βουλευτών της
Νέας Δηµοκρατίας. Ασφαλώς δεν υπήρξαν πενήντα βέτο από
πλευράς της Νέας Δηµοκρατίας για τις υποψηφιότητες άλλων
προσώπων. Υπήρξαν ωστόσο κάποιες αντιρρήσεις και κάποιες
επιφυλάξεις -και του το διετύπωσα αυτό- χωρίς αυτό να συνιστά
επανάσταση ή ανταρσία ή κίνηµα. Βεβαίως, εν όψει των εξελίξεων, εν όψει της δραµατικότητας των περιστάσεων, «είν’ όλα
αυτά τα πράγµατα πολύ παλιά -το σκίτσο και το πλοίο και το απόγευµα», όπως λέει ο ποιητής!
Συνεπώς αυτά είναι πλέον πολύ παλιά και δεν συνέβησαν ακρι-
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βώς έτσι. Και φοβούµαι ότι εν όψει, επαναλαµβάνω, της δραµατικότητας των περιστάσεων, δεν έχουν τη σηµασία που θα νόµιζε
κανείς ότι είχαν. Πάντως αυτό και µόνο για να αποτρέψω το να
είµαι ό,τι µε δηλώνουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να διευκρινίσω
κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, έχετε το
λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ο κ. Τασούλας αναφέρεται σε
αυτό που τον ρώτησα και του είπα ότι τον ρωτώ γιατί θα ρωτήσω
και τον κ. Έξαρχο ότι δεν υπήρξε οµάδα πενήντα Βουλευτών,
όπως εγράφη, η οποία οµάδα –κι αυτό νοµίζω επιβεβαιώνειέθεσε θέµα µε εκφράσεις όπως αυτές που επί τρεις µέρες διαβάζουµε στον Τύπο για τον Πρόεδρο της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Απήντησε σ’ αυτό
και ο κ. Κεφαλογιάννης και ο κ. Τασούλας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κατά συνέπεια, δεν καταλαβαίνω τι δήλωσε ακριβώς. Είπατε, κύριε Τασούλα, ότι δεν είστε
ό,τι σας δηλώσουν. Βεβαίως δεν είστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Μια ρητή διατύπωση…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Άρα, δεν διαφωνείτε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, είµαστε…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αφήστε, κυρία Μπακογιάννη, ο
κ. Τασούλας ξέρει καλύτερα από σας πόσοι είναι. Εσείς τώρα
απλώς γειτονεύετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Τώρα όλοι κατάλαβαν πόσο σηµαντικό ήταν αυτή η χώρα να
αποκτήσει Κυβέρνηση. Γιατί η απερχόµενη είχε χάσει την αξιοπιστία της και γιατί δυστυχώς είχε επικρατήσει ένα γενικευµένο
κλίµα αποσταθεροποίησης, το οποίο ακόµα ελλοχεύει κινδύνους
σ’ αυτή την Αίθουσα να δηµιουργήσει όλες εκείνες τις τεχνητές
τριβές εν όψει των εκλογών του απώτερου µέλλοντος.
Όλοι κατανοούν πόσο σηµαντικό ήταν ο Λαϊκός Ορθόδοξος
Συναγερµός να αναλάβει ιστορική πρωτοβουλία και ευθύνες, να
συγκεράσει αντιθέσεις και να οδηγήσει στην ενότητα µιας Κυβέρνησης, η οποία έχει συγκεκριµένα θέµατα να αντιµετωπίσει.
Και είναι Κυβέρνηση της χώρας και δεν µπορεί να αποποιηθεί
τον διεθνή της χαρακτήρα και την προσωπικότητά της. Έχει και
Πρωθυπουργό τον οποίο θα ψηφίσει η συντριπτική πλειοψηφία
του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Γι’ αυτό όσοι είναι µε το ένα πόδι στη συνευθύνη και µε το
άλλο πόδι στο ποντάρισµα των παραγώγων για εκλογικά οφέλη
και µε αυτό τον τρόπο θέλουν να δυναµιτίσουν την αποτελεσµατικότητα αυτής της Κυβέρνησης, σφάλουν και θα πρέπει να συνετιστούν. Διότι αυτή η Κυβέρνηση πρέπει να πετύχει για να
µπορούν να πετύχουν στη συνέχεια οι επόµενες κυβερνήσεις και
να µην είναι οι κυβερνήσεις των αθλίων, αλλά των Ελλήνων.
Άκουσα από τους αρχηγούς των κοµµάτων της παραδοσιακής
αριστεράς την περιγραφή του λαϊκού πόνου. Θα µπορούσα να
τον δραµατοποιήσω ακόµη περισσότερο. Όµως, αυτό δεν δίνει
ελπίδα, δεν δίνει προοπτική. Είναι για το θεαθήναι.
Ο ελληνικός λαός χρειάζεται λύσεις, προτάσεις και ενέργειες
διεξόδου από την κρίση. Χρειάζεται εποικοδοµητικό πολιτικό
λόγο. Χρειάζεται τοποθέτηση στην ουσία των προβληµάτων.
Όποιος και όποιοι κινούνται µέσα από φαντασιώσεις, κολληµένοι
σε ιδεοληψίες πολιτικών αρχετύπων, που οραµατίζονται τη λογική της εφόδου στα χειµερινά ανάκτορα ή ότι η πολιτική είναι
ένα είδος χάπενινγκ που θα µπορεί κανείς να πολλαπλασιάσει τις
επιδοκιµασίες κάνοντας ωραίο σόου, ωραίες εικόνες, αυτοί είναι
µακριά από την πραγµατικότητα, δεν απαντούν και σίγουρα το
µόνο που κάνουν είναι αυτό που όλοι γνωρίζουµε: λαϊκισµό.
Τέθηκαν πραγµατικά διλήµµατα για τον καθένα µας αυτό το
διάστηµα. Εµείς που είχαµε πάντα µια κριτική στάση απέναντι
στην Ευρώπη όταν παρεµποδίζει την ανάπτυξη και την ευηµερία
των εθνών-κρατών, αναγνωρίζουµε ταυτόχρονα ότι είναι µια
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ασπίδα, µια οµπρέλα προστασίας. Το ευρώ ισοδυναµεί µε την ειρήνη της χώρας. Και όλοι καταλαβαίνουν ότι καλή η γειτονία µε
την Τουρκία, αλλά είναι δύναµη κατοχής στην Κύπρο και θα κλείσει τα τριάντα οκτώ χρόνια από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Και εµείς έχουµε και µνήµη και κρίση. Έχουµε πάγια θέση
ενάντια σ’ αυτή την παρουσία των στρατευµάτων κατοχής, που
η αποχώρησή τους είναι σαφώς προϋπόθεση για οποιαδήποτε
θετική λύση.
Βλέπουµε ότι επιχειρείται στον πολιτικό µας χώρο τώρα, αυτές
τις τελευταίες τέσσερις µέρες, µια σφοδρή επίθεση, µια λασπολογία, µια στοχοποίηση απέναντι στη στάση ευθύνης που τηρούµε.
Ο πατριωτικός χώρος, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι χώρος στο
κέντρο του πολιτικού συστήµατος. Δεν µπορεί να είναι ακραίος
γιατί υπερασπίζεται τα αυτονόητα, τα συµφέροντα του τόπου
µας και του λαού µας.
Ακραίες είναι άλλες λογικές. Ακραίες είναι πράγµατι οι προβοκάτσιες, οι βρώµικες δουλειές, οι ταξικοί εµφύλιοι. Σαφώς
ακραίες είναι οι ενδοτικές υποχωρήσεις όσων θέλουν -και εδώ
οµονοούν πολλές πτέρυγες της Βουλής- να παραδώσουν το
όνοµα «Μακεδονία» στα Σκόπια. Και εµείς λέµε ότι υπάρχει
ασπίδα προστασίας, γιατί η ολιγωρία, η αδράνεια, τα λάθη, τα
ψέµατα, οι βαυκαλισµοί για δήθεν βέτο και όλα τα άλλα δηµιούργησαν πρόβληµα, αλλά και η έλλειψη µάχης στο διεθνή χώρο για
τα δίκαια µας, απόλυτη αδράνεια, εσκεµµένη υποχώρηση και
υπαναχώρηση.
Και ο µοναδικός τρόπος για εµάς είναι τώρα που άρχισαν πολλοί να αγαπούν τα δηµοψηφίσµατα, να οχυρωθεί ο ελληνικός
λαός πίσω από ένα δηµοψήφισµα που θα αποτρέπει τα Σκόπια
να αναγνωριστούν από το ελληνικό κράτος ως «Μακεδονία» ή µε
επιθετικό προσδιορισµό. Και ας αφήσουµε τις διαθέσεις παραχώρησης και ας µην υποκύψουµε στις Κασσάνδρες που θέλουν
να πουν ότι αυτό δεν είναι λογικό. Γιατί έχουµε µια παραδοσιακή
Αριστερά, αντιιµπεριαλιστική κατά τ’ άλλα, ενάντια στην παγκοσµιοποίηση, που αποδέχεται πλήρως το κοινωνικό µοντέλο της
δύσης στα παρακµιακά του χαρακτηριστικά. Και σε αυτό έχει συνενοχή και το ΠΑΣΟΚ, γι’ αυτό και η ένταξη σε αυτήν την Κυβέρνηση θεµάτων που αποσταθεροποιούν την κοινωνική συνοχή δεν
θα ήταν θεµιτή. Βεβαίως, το κάθε κόµµα διατηρεί την πολιτική
του ταυτότητα, όταν παρουσιάζεται σε θέση συνευθύνης, αλλά
δεν δηλώνει αντιπολιτευόµενο στον εαυτό του, γιατί σε λίγο θα
φτάσουµε και στην ακραία λογική ότι θα πρέπει να διαγραφούν
και τα στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας που η ίδια όρισε να συµµετέχουν στην Κυβέρνηση για να αποστασιοποιηθούν της κοµµατικής σχέσης. Ας τα αφήσουµε αυτά τα τεχνάσµατα. Εδώ
πρέπει να αναλαµβάνονται οι ευθύνες.
Σαφώς υπάρχει µια λογική που δυστυχώς συνενώνει αρκετές
πτέρυγες -και η Νέα Δηµοκρατία µας ακολούθησε, παρ’ ότι δεν
είχε θέσει θέµα αντισυνταγµατικότητας, είχαµε θέσει εµείς- για
το θέµα του νόµου που αφορά τους λαθροµετανάστες και το
Συµβούλιο της Επικρατείας το έκρινε αντισυνταγµατικό. Θα
ήθελα να υπενθυµίσω σε αυτούς που σκέφτονται προοδευτικά
και τα βάζουν -και πολύ σωστά πρέπει να το δούµε- µε την εφαρµογή του αγγλικού νοµικού δικαίου όσον αφορά τις συµβάσεις
ότι αποδέχονται το αγγλικό δίκαιο όσον αφορά το δίκαιο εδάφους, το δίκαιο των αποικιοκρατών, των εισβολέων, των κατακτητών που δίνουν δικαίωµα στους εποίκους να αυτονοµαστούν
Κύπριοι και να έχουν δικαίωµα ψήφου αυτοί που εισέβαλαν, βίασαν, κατέκλεψαν περιουσίες και σκότωσαν αιχµαλώτους!
Λυπάµαι πάρα πολύ για τις εκλεκτικές και επιλεκτικές συνειδήσεις, αλλά όποιος είναι συνεπής στον πολιτικό του λόγο καταλαβαίνει ότι, ειδικά για το θέµα του δικαίου εδάφους, το θέµα
των µεταναστών που παρανόµως εισήλθαν και παρέµειναν, εµείς
θα διαλέγουµε ποιοι θα παραµένουν, µε ποιες προϋποθέσεις,
πόσοι -γιατί θέλουµε και ποσόστωση- και δεν θα παραχωρούµε
την ιθαγένεια. Γιατί η ιθαγένεια δεν µπορεί να παραχωρηθεί, το
γένος -γιατί είµαστε γένος των Ελλήνων, παλιγγενεσία, το γένος
ξεσηκώθηκε το ’21, εµείς έχουµε και δίκαιο αίµατος στον τόπο
µας- και έτσι θα σταµατήσει αυτό το καθεστώς να εγγράφουµε
τεχνητά µειονότητες στη χώρα µας για να ακολουθήσει στην
επόµενη φάση ο βαβυλωνιακός κατακερµατισµός της.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εµείς είµαστε συνεπείς σε αυτά που πρεσβεύαµε και σαν
κόµµα του µέτρου, των διαχρονικών αξιών του ελληνισµού που
διάφοροι µεταµοντέρνοι, µοντέρνοι κ.λπ. λοιδορούν. Θεωρούµε
ότι αυτές οι αξίες δεν έχουν µόνο φιλότιµο, έχουν χριστιανισµό
µέσα. Έχουν να κάνουν µε τη θέση µας απέναντι στον άριστο
ρυθµό, απέναντι σε αξίες οι οποίες εµπνέουν, γιατί η ελληνική
γραµµατεία έχει να δώσει πάρα πολλά και καλό είναι να µην είναι
µεταφραστές διανοούµενοι των τσιτάτων όσοι θέλουν να καλούνται προοδευτικοί, γιατί µετατρέπονται σε όργανα του συστήµατος, µιας και εξελίσσεται πιο γρήγορα η καπιταλιστική διανόηση
από τη δικιά τους µεταφρασεολογία.
Και εδώ πρέπει να πω ακόµα ότι όσοι αισθάνονται την ασφάλεια του νέου Πρωθυπουργού και της νέας Κυβέρνησης για να
ανευθυνολογούν, να την αφαιρέσουν αυτήν την λογική από τον
εαυτό τους, αυτήν την πολυτέλεια την καταστροφική για την
χώρα. Γιατί εµείς επιλέξαµε να είµαστε στο κέντρο του πολιτικού
συστήµατος και να ζητάµε να συνετιστούν όλοι σε συγκεκριµένες
πολιτικές, οι οποίες θα έχουν αποτελέσµατα. Και εξεπλάγην όταν
άκουσα ότι η Παπαρήγα έλεγε ότι η µικρή ιδιοκτησία είναι εµπόδιο για την ανάπτυξη και πρέπει να γίνει υπερσυγκέντρωση. Αυτά
είναι τα µοντέλα της εποχής του προηγούµενου αιώνα, όπου
έπρεπε να γίνει µεγάλη συγκέντρωση γης για εκτατικές καλλιέργειες. Τώρα έχουµε σε µικρές εκτάσεις θερµοκήπια, ένταση τεχνολογίας, εξαγωγικό προσανατολισµό, άλλες δυνατότητες. Θα
πρέπει κανείς να εξελίσσει και τη διανοητική του προσέγγιση στα
ζητήµατα.
Και βέβαια, οι όψιµες κραυγές µιας παραδοσιακής Αριστεράς
και από τον κ. Τσίπρα, ο οποίος ήρθε να µαλώσει όσους συζητάνε µε το ΛΑΟΣ και συµµετέχουν µαζί του στη συνδιαχείριση
των πραγµάτων, ξεχνώντας ότι ο καθένας έχει την κληρονοµιά
του. Άλλες καταβολές έχει ο ένας και άλλες ο άλλος, σεβαστές
όλες. Σήµερα όλοι θα πρέπει να είναι θεµατοφύλακες της δηµοκρατικής οµαλότητας, της σταθερότητας και να αφήσουν τους
ύµνους στον Τσαουσέσκου, τους ύµνους στο Στάλιν και σε οποιουσδήποτε δικτάτορες και ολοκληρωτικούς τύπους που έχουν
περάσει κατά καιρούς.
Οφείλουµε να απαντήσουµε στα σύγχρονα ερωτήµατα που
αφορούν τους Έλληνες πολίτες, να µην είµαστε έξαλλοι απέναντι στην ιστορική αναγκαιότητα της σωφροσύνης και της
λήψης γενναίων αποφάσεων που µε συγκεκριµένο βηµατισµό θα
µας βγάλουν από την κρίση. Οφείλουµε να έχουµε µνήµη και όχι
να ξεχνάµε ότι η παραδοσιακή Αριστερά δεν αντιστάθηκε ποτέ
στο συντεχνιακό κράτος, είπε «ναι» στο κράτος-κόµµα. Πολλοί
παρεισφρήσανε από το παράθυρο και βολεύτηκαν. Δεν είπαν
«όχι» στην αργοµισθία, είπαν «ναι» στο βόλεµα και έγιναν µερισµατούχοι ενός καπιταλισµού διανοµής του εξωτερικού χρέους
και µάλιστα καταγγέλλοντας την ανισοδιανοµή του εξωτερικού
χρέους, γιατί οι χρυσοκάνθαροι επιχειρηµατίες και προµηθευτές
πήραν τα περισσότερα, ενώ οι συντεχνιακοί ηγέτες τα λιγότερα.
Θα πρέπει να είναι όλοι ειλικρινείς και όταν κάνουν κριτικές
εδώ πέρα ανέξοδες να κάνουν και ιστορική αυτοκριτική. Γιατί
όταν έχεις την ελληνική σηµαία στο έµβληµα σου, την κατεβάζεις
και τώρα ανέχεσαι να την καίνε, έχεις χάσει την ιστορική σου και
πολιτική ταυτότητα. Όταν είσαι ευρωπαϊστής, θα πρέπει να είσαι
συνεπής απέναντι σε έναν ευρωπαϊκό δρόµο και όχι να µιλάς για
δραχµή, που σηµαίνει ταυτόχρονα διαρκή υποτίµηση, διολίσθηση, ανεργία, διπλασιασµό, τριπλασιασµό του χρέους γιατί θα
παραµείνει σε ευρώ και όλα τα άλλα. Γιατί σε λίγο θα έρθει και
κάποιος άλλος εδώ εξυπνακιστής και θα πει: «Γρήγορα να πάµε
µε το δολάριο στο παγκόσµιο οικονοµικό πόλεµο. Θα χάσει την
αξία του το ευρώ, θα κόψουµε το χρέος µας στη µέση». Έξυπνα
πράγµατα όλα αυτά, αλλά κουβέντες βγαλµένες όχι από την
πραγµατική αναγκαιότητα να δώσουµε λύση, αλλά να αυτοδικαιώσουν τους βερµπαλισµούς και τα λόγια τα οποία ανεύθυνα
εκφράζουν.
Αυτή η Κυβέρνηση πρέπει να πετύχει, να υπάρχει ένας βηµατισµός. Σαφώς θα γίνουν εκλογές και ο καθένας θα κριθεί για τη
σοβαρότητα, για την ευθύνη, για το περιεχόµενο της πολιτικής
του πρότασης, για την ιστορική του συνέπεια και όχι τους λαϊκισµούς και τις κινήσεις εκείνες, τις οποίες δυστυχώς βλέπω µε
εξαλλοσύνη κάποιοι να θέλουν να σπρώξουν αντί, ενάντια, κατά.
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Η στείρα άρνηση δεν οδηγεί πουθενά. Οι µηδενιστές θα εισπράξουν το µηδέν τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ο ελληνικός λαός θέλει εδώ και τώρα να ανατρέξετε, κύριε
Πρωθυπουργέ, στις παραινέσεις που έχει θέσει ανά καιρούς ο
κ. Καρατζαφέρης και δεν εισακούστηκαν από την προηγούµενη
Κυβέρνηση ως πολιτικά µέτρα οικονοµικής πολιτικής ταυτόχρονα
που οδηγούν στη ρευστότητα την οποία σήµερα ασθµένως επισήµανε ο κ. Βενιζέλος που έχει ανάγκη η ελληνική αγορά να τονωθεί για να υπάρξει η κυκλοφορία του χρήµατος, επενδύσεις,
για να υπάρξει πλεόνασµα, για να υπάρχουν µισθοί, για να υπάρχει µέλλον. Γιατί όλοι µιλάνε έχοντας τον ελληνικό λαό πεσµένο
στο έδαφος, γονατισµένο …
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αν έχετε την καλοσύνη, ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κλείνω µε αυτές τις
φράσεις.
Αλλά πρέπει να τον κρατήσουµε από το χέρι, να σηκωθεί, να
σταθούµε δίπλα του σε µια εθνική, παραγωγική και καταναλωτική
συµµαχία: πρώτα τα ελληνικά προϊόντα.
Μια φράση για να καταλάβετε, ιδίως οι θηριώδεις καπνιστές
στο εντευκτήριο της Βουλής που παραβιάζουν τον Κανονισµό
παντού και δίνουν το παράδειγµα της προσωπικής εγωιστικής
τους συµπεριφοράς: 4 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μην επεκταθούµε
σε άλλο θέµα όµως, σας παρακαλώ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Και εσείς καπνίζετε,
κύριε Πρόεδρε.
Τέσσερα δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως χαλάνε σε εισαγόµενα
τσιγάρα οι Έλληνες. Τα 4 δισεκατοµµύρια αυτά θα είχαν σβήσει
κάθε αναγκαιότητα λήψης µέτρων που µε οδυνηρό τρόπο κληρονοµεί η συγκεκριµένη Κυβέρνηση από την προηγούµενη και
για τα µέτρα αυτά για το χαράτσι µέχρι και εµείς έχουµε προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κανονικά δεν θα έπρεπε να καπνίζουν καθόλου.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ.
Και ελπίζουµε ο πολιτικός βίος να µπει σε τροχιά ευθύνης και
να σταµατήσουν όλες εκείνες οι ανέξοδες επιθέσεις, οι οποίες
καταστρατηγούν την ιστορική αναγκαιότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε κ.
Χρυσανθακόπουλε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Συγγνώµη.
Δεν ήθελα χειροκρότηµα από κανέναν. Ήθελα να πω µόνο µια
κουβέντα. Με ενδιαφέρει που µέσα σας συµφωνήσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Αλέξανδρο Χρυσανθακόπουλο, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Προχωρούµε στον κατάλογο οµιλητών µε πρώτο οµιλητή στη
συνέχεια τον κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκη, Βουλευτή Ηρακλείου του
ΣΥΡΙΖΑ για έξι λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κανείς δε γοητεύεται από τη χθεσινή και από τη σηµερινή διαδικασία διότι δεν
υπάρχει αντικείµενο. Έχουµε µια άλλη κυβέρνηση που δεν είναι
καινούργια και µια καινούργια υποτίθεται πολιτική που είναι η ίδια
µε τη χθεσινή.
Είπε κάποιος ότι αν απαγορευόταν να επαναλάβει κανείς στις
χθεσινές δηλώσεις ό,τι έχει ειπωθεί σ’ αυτή την Αίθουσα η οµιλία
θα ήταν τρίλεπτη. Νοµίζω ότι δεν απέχει από την πραγµατικότητα, τουλάχιστον πολύ.
Θα έλεγα λοιπόν, ότι όχι µόνο δε γοητεύεται κανείς αλλά και
απογοητεύεται. Και θα έλεγα ότι αν παρακολουθούσαν τη διαδικασία άνθρωποι του ελληνικού λαού από το µέσο όρο θα είχαν
µεγαλύτερη απογοήτευση. Και βάλτε στο µέσο όρο και τους
άνεργους και εκείνους από τους νέους που κοιτάνε πώς θα φύγουν. Νοµίζω ότι δε θα περιποιούσε τιµή για µας αυτό που θα
σκεφτόταν και αυτό που θα έλεγε. Ειδικά για την τελευταία οµι-
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λία θα µπορούσε κανείς να πει µόνο µια κουβέντα και µάλιστα
στα λατινικά: verba volent. Λόγια, λόγια, λόγια. Τέλος πάντων.
Η παραδοσιακή Αριστερά φταίει. Τώρα δεν συζητάµε για την
κρίση. Για την παραδοσιακή Αριστερά συζητάµε και το µηδενισµό και τα υπόλοιπα. Εν πάση περιπτώσει.
Θέλω να πω ότι, κύριοι συνάδελφοι της νέα Πλειοψηφίας,
είστε πραγµατικά περισσότεροι σ’ αυτή τη Βουλή απ’ ότι χθες.
Αλλά θα ήθελα να σας πω ότι µ’ αυτή τη συγκρότηση αυτής της
µνηµονιακής συγκυβέρνησης είστε διαρκώς λιγότεροι στον ελληνικό λαό. Και αν θέλουµε να µιλήσουµε για Δηµοκρατία και να
πούµε για τον κυρίαρχο ελληνικό λαό είναι σίγουρο ότι είστε πιο
ανίσχυροι, είστε πιο απονοµιµοποιηµένοι απ’ ό,τι ήταν η προηγούµενη κυβέρνηση, η οποία είχε ήδη απονοµιµοποιηθεί.
Κάποιοι έχασαν το µέτρο σ’ αυτή την Αίθουσα. Άκουσα µια συνάδελφο -και µάλιστα νέα- να λέει ότι δεν υπάρχει άλλη σοβαρή
πρόταση από κανέναν. Τόση σιγουριά. Άκουσα ότι κάποιοι έχασαν το µέτρο, εννοώντας την Αριστερά. Είπε και για άλλους. Και
στο τέλος είπε ότι ο κ. Παπαδήµος χθες δεν είπε τίποτα που δεν
το έχει πει ο κ. Παπανδρέου. Και νοµίζω ότι αυτό επιβεβαιώνει –
γιατί θα συµφωνήσω σ’ αυτό το τελευταίο- αυτό που είπα στην
αρχή: αν απαγορευόταν να επαναληφθούµε εδώ µέσα, τότε κανείς δε θα έπρεπε να συζητά.
Εν πάση περιπτώσει να θυµίσουµε ότι η κυβέρνηση Παπανδρέου έπεσε –διότι έπεσε αυτή η Κυβέρνηση- µετά την ενεργοποίηση του λαϊκού παράγοντα και όταν αναγκάστηκε να κάνει
χειρισµούς, οι οποίοι βοήθησαν. Αυτό που θέλουµε να πούµε
εµείς είναι ότι ο λαϊκός παράγοντας πρέπει να εξακολουθήσει να
βρίσκεται στο προσκήνιο διότι διαφορετικά όλα θα γίνουν σε διαδρόµους και τα µισά τουλάχιστον θα γίνονται σκοτεινά.
Δεν άκουσα καµµία αναφορά χθες στις προγραµµατικές δηλώσεις από το νέο Πρωθυπουργό για την κρίση στην Ευρωζώνη
λες και δεν υπάρχει, λες και δεν είναι σηµαντική παράµετρος για
όλα αυτά που συµβαίνουν και στη χώρα µας, αλλά και αλλού. Νοµίζω ότι αυτό ήταν ένα σηµαντικό έλλειµµα και δεν είναι τυχαίο,
δεν είναι µικρό. Επίσης, διαφάνηκε µια προσπάθεια –τουλάχιστον
έτσι το είδα εγώ- από την εµφάνιση του νέου Πρωθυπουργού να
φανεί ότι η ίδια πολιτική στα χέρια ενός ειδικού θα µπορέσει να
τα καταφέρει. Το γιατί δε µας το είπε κανείς. Όντως είναι ειδικός
ο κ. Παπαδήµος, εγκεκριµένος από τους εταίρους, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, τους δανειστές
και έχει και τη στήριξη των τριών πολιτικών κοµµάτων του µνηµονίου, ίσως και άλλων προθύµων αλλά µη συµµετεχόντων.
Εγώ δεν άκουσα καµµία οµιλία ούτε από αντιπροέδρους ούτε
από αρχηγούς που να λέει για ποιο λόγο η ίδια πολιτική στο ίδιο
περιβάλλον, στον ίδιο ελληνικό λαό, που δεν τη δέχεται, θα κάνει
κάτι και θα κερδίσει εκεί που η προηγούµενη πολιτική έχασε.
Ένα άλλο είναι το θέµα της σωτηρίας της χώρας και της επίτευξης «βασικών εθνικών στόχων» όπως ειπώθηκε κατά κόρον
και κατά την ανάγνωση των προγραµµατικών δηλώσεων και
µετά. Αν κανείς εννοεί ότι σώζοντας τις τράπεζες, τα κέρδη και
τα συµφέροντα των ελληνικών και των διεθνών µονοπωλιακών
οµίλων σώζεται η χώρα µας, νοµίζω ότι κάνει λάθος.
Την ίδια στιγµή η ανεργία αποκτά κυριολεκτικά τερατώδεις,
ανθρωποφάγες, θα µπορούσε να πει κανείς, διαστάσεις. Το 2011
είναι 18% επίσηµα, αλλά 23% πραγµατικά. Το 2012 προϋπολογίζεται ότι θα είναι 23% επίσηµα και πάνω από 25% πραγµατικά,
που σηµαίνει ενάµισι εκατοµµύριο άνεργοι. Το εκτιµά αυτό το
ΙΝΕ της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ που δεν έχει πέσει ποτέ έξω στις
προβλέψεις του.
Την ίδια στιγµή ξεκινά η διαδικασία της εφεδρείας, δηλαδή της
απόλυσης υπαλλήλων του δηµοσίου, την ίδια στιγµή που οι µισθοί και τα µεροκάµατα όχι απλά µειώνονται αλλά καταβαραθρώνονται κατά 40% και ακόµα περισσότερο.
Το 2009 οι συµβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης αντιπροσώπευαν το 79% των νέων συµβάσεων, το 2010 το 66,9% και
το πρώτο εννεάµηνο του 2011 το 58,92%. Η αναλογία των συµβάσεων µερικής απασχόλησης στο σύνολο των νέων συµβάσεων
αυξήθηκε από 16,7% το 2009 σε 26,1% το 2010 και σε 32,52% το
πρώτο εννεάµηνο του 2011.
Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία του ΣΕΠΕ τριάντα πέντε χιλιάδες εργαζόµενοι αποδέχθηκαν µείωση µισθών είτε µέσω µεί-
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ωσης των ωρών εργασίας είτε µέσω µείωσης των ηµερών εργασίας. Και το ωραίο είναι ότι ένας στους τρεις είναι ανασφάλιστος.
Και αυτό µε στοιχεία του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας. Έχω
πει και άλλη φορά σ’ αυτή την Αίθουσα να αλλάξετε κατεύθυνση
στο φράχτη που ετοιµάζετε στον Έβρο. Όχι για να µην µπαίνουν
αλλά για να µη φεύγουν. Για να µη φεύγουν οι νέοι στους οποίους έχουµε επενδύσει και µέσα από την παιδεία και από όλα τα
υπόλοιπα.
Θα τελειώσω λέγοντας, κύριοι συνάδελφοι –µιας και δεν υπάρχει χρόνος- ότι αυτή την ώρα αυτό που λέει η σηµερινή ειδησεογραφία είναι ακροθιγώς για τον εκλογικό νόµο. Γιατί; Και µε
ποιους στόχους; Τι πάει να γίνει για τη Δηµοκρατία; Και τι περιστολές Δηµοκρατίας θα έχουµε; Οι επικουρικές συντάξεις, το
ενιαίο µισθολόγιο που περικόπτει, η εργασιακή εφεδρεία. Εµείς
λέµε ότι αυτό που χρειάζεται για την αναστροφή των πραγµάτων
-γιατί µόνο αναστροφή χρειάζεται, δεν µπορούµε να συνεχίσουµε άλλο έτσι- είναι η ενότητα της Αριστεράς κατά πρώτον, η
διατήρηση στο προσκήνιο του λαϊκού παράγοντα, για να µην
µπορούν κάποια συµφέροντα να χορεύουν και κάποιοι που τα εκπροσωπούν να κάνουν διάφορα παιχνίδια.
Στηρίζουµε τα κινήµατα υπεράσπισης του βιοτικού επιπέδου
των κοινωνικών και των δηµοκρατικών κινηµάτων και για τα χαράτσια και για όλα τα υπόλοιπα. Ζητάµε άλλη πολιτική. Όχι στο
µνηµόνιο και την αντικοινωνική και αναποτελεσµατική πολιτική,
όπως αποδείχθηκε κατά τον ενάµισι χρόνο που εφαρµόζεται. Συζητάµε αν θέλετε και έχουµε ιδέες. Και όποιος λέει ότι δεν
έχουµε µπορούµε να ανοίξουµε µια τέτοια συζήτηση. Ζητάµε µια
άλλη κυβέρνηση µε κέντρο την Αριστερά και τη στήριξη του ελληνικού λαού.
Καταψηφίζουµε οπωσδήποτε αυτές τις προγραµµατικές δηλώσεις. Την προηγούµενη φορά που τις καταψηφίσαµε είχαµε
ένα επιχείρηµα λιγότερο. Το επιχείρηµα που έχουµε τώρα είναι
ο ενάµισης χρόνος που γονάτισε τον ελληνικό λαό και η αναποτελεσµατικότητα όλων των αντικοινωνικών αυτών µέτρων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκη, Βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Σπυρίδων Κουβέλης, Βουλευτής Α’
Αθηνών του ΠΑΣΟΚ για έξι λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ξεκινώντας θα ήθελα και ανθρώπινα να εκφράσω τις ευχές
µου στον νέο Πρωθυπουργό, τον κ. Παπαδήµο. Κατά τα λοιπά
πρόσωπα της Κυβέρνησης είναι λίγο πολύ γνωστά. Τις ευχές µου
και σε εκείνους.
Άκουσα και διάβασα σφυγµοµετρήσεις τις τελευταίες µέρες
για ένα πολύ υψηλό ποσοστό αποδοχής του νέου Πρωθυπουργού από τους πολίτες. Πάνω σ’ αυτό θέλω να πω ότι η δική µου
ανάγνωση είναι ότι αυτό το 80%, ή όσο αναφέρθηκε, για µένα
συµβολίζει προσδοκία, όχι αποδοχή.
Και αυτό γιατί θεωρώ ότι οι πολίτες αναζητούν πλέον, ηρεµία,
σταθερότητα και ακόµα περισσότερο µια προοπτική.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από δύο πολυτάραχες
εβδοµάδες που η Ελλάδα και οι Έλληνες έζησαν πρωτόγνωρες
πολιτικές καταστάσεις, καλούµαστε αύριο να δώσουµε ψήφο εµπιστοσύνης σε µια Κυβέρνηση, που θα µπορούσε να έχει πολλά
ονόµατα ανάλογα µε το πού στέκεται κανείς ή από πού τη βλέπει.
Έχουµε ακούσει «προσωρινή Κυβέρνηση», «µεταβατική», «συνεργασίας», «Κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας» και πολλά ακόµα.
Επειδή µου αρέσει να µιλάω ευθέως, ένα όνοµα που δεν έχει
αυτή η Κυβέρνηση είναι «εκλεγµένη». Και τολµώ να το πω αυτό
έχοντας ακούσει και τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Γεώργιο Παπανδρέου, όντας ένας από τους λίγους, που αµέσως είχαν υποστηρίξει την πολιτική σηµασία ενός δηµοψηφίσµατος µε την
έννοια του ότι θα είχαµε πια µια ξεκάθαρη λαϊκή εντολή για το
αν θέλουµε ή όχι να προχωρήσουµε. Δεν έγινε και σήµερα
έχουµε αυτή την λύση, την οποία καλούµαστε να κρίνουµε.
Επίσης, για τη δική µου ιδεολογία και συνείδηση, αυτή η Κυβέρνηση έχει ακόµα ένα ανησυχητικό χαρακτηριστικό. Είναι η
πρώτη µεταπολιτευτική Κυβέρνηση της Ελλάδας, που περιέχει
εκπροσώπους και ακροδεξιού κόµµατος. Και πρέπει να είµαι ει-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λικρινής και ξεκάθαρος και τα δύο αυτά πράγµατα εµένα δεν µου
αρέσουν.
Από την άλλη είµαι υποχρεωµένος να συνυπολογίσω στη σηµερινή κατάσταση ότι η Ελλάδα διέρχεται µια έκτακτη εθνική
ανάγκη. Και βρισκόµαστε ουσιαστικά σε µια εµπόλεµη κατάσταση, η οποία απλά γίνεται µε διαφορετικούς όρους από αυτούς που παραδοσιακά θεωρούµε εµπόλεµη κατάσταση. Σε
αυτές τις συνθήκες είναι απαραίτητη και η ηρεµία και η συνεργασία σε εθνικό επίπεδο. Και επίσης θέλω να υπογραµµίσω ότι
πρέπει πάση θυσία να αποφευχθούν οι κοινωνικές ρήξεις. Και ελπίζω ότι οι ίδιοι οι Έλληνες πολίτες θα καταδικάσουν προκαταβολικά την προσπάθεια του οποιουδήποτε να οδηγήσει ξανά την
Ελλάδα στις εικόνες που ζήσαµε τις τελευταίες εβδοµάδες και
µήνες µε τους ξεσηκωµούς και όλη την εικόνα, που αµαύρωσε
την εικόνα της χώρας µας και στο εξωτερικό.
Δεν πρέπει όµως, να ξεχνάµε σαν πολιτικό σύστηµα ότι πλέον,
ο πολίτης φορτώνεται υπερβολικά. Και δεν φορτώνεται µόνο µε
µέτρα και θυσίες, αλλά και µε πολιτικές καταστάσεις που δεν χωνεύονται εύκολα. Γι’ αυτό πιστεύω ότι όσο είναι ανάγκη να δώσουµε προοπτική σήµερα για έξοδο από την κρίση, άλλο τόσο
είναι ανάγκη να επαναλάβουµε µε τρόπο ειλικρινή και πειστικό,
την προσήλωση µας στους θεσµούς και τη δηµοκρατία. Η νέα
πορεία που πρέπει να χαράξει η Ελλάδα δεν µπορεί να γίνει
χωρίς τους πολίτες, δεν µπορεί να γίνει ούτε στο όνοµα τους,
πρέπει να γίνει µαζί τους. Πρέπει να ενηµερώνονται σε κάθε
βήµα και να κερδίζει η Κυβέρνηση κάθε µέρα την εµπιστοσύνη
και όχι µόνο αύριο, µέσω των εκπροσώπων.
Θέλω, επίσης να προσθέσω ότι χάρηκα εχθές που άκουσα
στην οµιλία του Πρωθυπουργού την αναφορά του στο ότι αυτό
που χρειαζόµαστε είναι αλήθεια και αυτό το κρατώ σαν δέσµευση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Πρωθυπουργός έχει µια πολύ
µεγάλη και σοβαρή αποστολή, να αποκαταστήσει την αξιοπιστία
της χώρας. Τις τελευταίες µέρες έχει γίνει πολλή συζήτηση για
το ότι ζητούν εγγυήσεις επί εγγυήσεων αυτοί που συζητούν για
να παρέχουν βοήθεια στην Ελλάδα. Και όλοι ξέρουµε ότι όσο πιο
αξιόπιστος είναι κανείς, τόσο λιγότερες εγγυήσεις χρειάζεται να
δίνει. Όµως, ο κ. Παπαδήµος, µόνος δεν µπορεί και δεν θα µπορούσε να το κάνει. Ουσιαστικά, χρειάζεται όλη την Ελλάδα µαζί
του σε αυτή την προσπάθεια. Και µε αυτό εννοώ ότι θα πρέπει
όλα τα κόµµατα να µείνουν ετούτη τη φορά µακριά από τακτικισµούς. Χρειάζεται επίσης, οι πολίτες να µείνουν µακριά από
στείρα άρνηση και κυρίως, να δεχθούν ότι δεν πρέπει να ενοχλούνται όταν υπάρχει ανάγκη για τυχόν ξεβόλεµα. Εδώ, τώρα
είναι ο εθνικός µας αγώνας σαν Έλληνες και όλοι πρέπει να καταλάβουµε ότι αλλάξαµε εποχή.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι ο νέος Πρωθυπουργός είναι απαραίτητο
να προβεί σε ότι χρειάζεται για να βγάλει την Ελλάδα από τις
Συµπληγάδες της οικονοµικής καταστροφής. Αλλά ταυτόχρονα,
πρέπει να µην σταµατήσει ούτε µια µέρα να δίνει τη δυνατότητα
στους Έλληνες, οι ίδιοι να πουν τι θέλουν για την Ελλάδα, που
πρέπει να κοιτάζει η πλώρη της χώρας, όταν έχουµε πια βγει από
το µάτι του κυκλώνα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκτός από αυτά θεωρώ ότι σήµερα πια πρέπει και εµείς οι ίδιοι να αποζητούµε και να αναµένουµε την εξέλιξη του πολιτικού συστήµατος και τη µεταλλαγή
του. Γιατί το πολιτικό σύστηµα, όπως είναι στην Ελλάδα σήµερα,
είναι σε αδιέξοδο. Αλλά επίσης, πιστεύω ότι και οι Έλληνες πολίτες πρέπει να ετοιµάζονται από σήµερα και να µην περιµένουν
να φτάσουν οι εκλογές για να τους πουν τι θέλουν, τι θα έπρεπε
να θέλουν, τα κανάλια και οι δηµοσκοπήσεις και άλλοι.
Προσωπικά θα ήθελα τα κινήµατα των πολιτών αντί να εκφράζουν απλώς, µια στείρα άρνηση, να αρχίσουν από σήµερα να
λένε τι περιµένουν από τα κόµµατα και την εκπροσώπηση τους,
να λένε τι περιµένουν από το Σύνταγµα και τον τρόπο της εφαρµογής του, να λένε προς εµάς τους πολιτικούς και γενικά να
απαιτούν πώς οι ίδιοι οι πολίτες θα έχουν κυριαρχία στη χώρα
τους. Και επίσης, να απαιτήσουν από το πολιτικό σύστηµα να αντιµετωπίσει τις σύγχρονες ανάγκες και προτεραιότητες, την ανά-
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πτυξη, την ενδογενή ανάπτυξη, την αξιοποίηση της γεωγραφικής
και γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας, τη µετανάστευση, τα περιβαλλοντικά, τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη και την εξέλιξη
της Ευρώπης και πολλά ακόµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και από εδώ επίσης, θέλω να πω πως σε αυτές τις συνθήκες
της έκτακτης ανάγκης, οι συµπολίτες µας ελπίζω ότι θα καταλάβουν ότι δεν µπορούν να περιµένουν πάντα κάποιος άλλος να
κάνει αυτό που χρειάζεται. Και σε τέτοιες συνθήκες οι πρωτοβουλίες των πολιτών σε δίκτυα κοινωνικής οργάνωσης µπορούν
και χρειάζεται να αναπληρώσουν το κενό, που δεν µπορεί να καλύψει το κράτος.
Αύριο, θα δώσω ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση έχοντας
συνείδηση σε ποια Κυβέρνηση τη δίνω και για ποιους λόγους,
που περιέγραψα πριν. Δεν δίνω όµως, λευκή επιταγή. Θα παρακολουθώ, θα κρίνω, θα κάνω προτάσεις. Και µάλιστα, θα κρίνω
το έργο της Κυβέρνησης συνολικά και των Υπουργών ειδικά.
Και θέλω εδώ να είναι σαφές ότι σε ότι µε αφορά µέσα σε
αυτές τις συνθήκες δεν νιώθω ότι δεσµεύοµαι από Κοινοβουλευτικές Οµάδες, κοµµατικές πειθαρχίες ή συντροφικότητα, που θα
µπορούσε να µε κάνει να βάλω το κοµµατικό συµφέρον πάνω
από το εθνικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και θεωρώ ότι δεν χρωστάω τίποτα λιγότερο ούτε σε εκείνους
που µε εξέλεξαν εδώ, για να µπορώ σήµερα να εκφράζω αυτό
το λόγο, αλλά ούτε και στα παιδιά και στους προγόνους µου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Σπυρίδωνα Κουβέλη.
Παρακαλείται ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, Βουλευτής
της Νέας Δηµοκρατίας, στο Νοµό Χίου, να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Μουσουρούλη, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, έχει ειπωθεί ότι η αλήθεια είναι πιο σηµαντική από τα γεγονότα. Και εδώ –δυστυχώς- η αλήθεια είναι πως
η αλλοπρόσαλλη διακυβέρνηση Παπανδρέου, η αποτυχία του
µνηµονίου και η αστοχία του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος
έχουν παραχώσει τη χώρα σε µια τρύπα. Η µόνη διέξοδος ήταν
οι εκλογές.
Σε αυτό εδώ το Βήµα στις 2 Νοεµβρίου, είχα ευχηθεί να ήταν
η τελευταία φορά που θα µιλούσα υπό την παρούσα Βουλή.
Ήταν εκείνη η ηµέρα όπου η αρχική ανοησία του δηµοψηφίσµατος µετεξελίχθηκε σε προσωπική µπλόφα, στη συνέχεια έγινε
συλλογική γκάφα, για να καταλήξει εθνική σφαλιάρα. Αυτή είναι
η ουσία του πώς φτάσαµε ως εδώ. Δεν θα σχολιάσω την αναδίπλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το δηµοψήφισµα, δεν έχει
καµµία αξία, αφού αποδείχθηκε λυτρωτική για τη χώρα. Και δεν
είναι µόνο η αλλαγή Πρωθυπουργού το πρόβληµά µας.
Ούτε θα σχολιάσω, κύριοι συνάδελφοι, το πώς το ΠΑΣΟΚ θα
διαχειριστεί την επόµενη ηµέρα του. Είναι δικό του θέµα, αρκεί
να το κάνει ήσυχα, χωρίς να αναστατώσει την κοινωνία.
Μόνο για τον κ. Κακλαµάνη, που µίλησε προ ολίγου για ευθύνες σε συγκεκριµένες περιοχές του πολιτικού, οικονοµικού και
κοινωνικού φάσµατος, να πω ότι συµµέτοχοι, µικροµέτοχοι ή µεγαλοµέτοχοι, σε όλη αυτή την κατάσταση υπάρχουν παντού. Στα
µεγάλα κόµµατα µε την αβελτηρία τους, στα µικρά κόµµατα µε
τις ιδεοληψίες τους, στην επιχειρηµατική κοινότητα, στα Μέσα
Μαζικής Ενηµέρωσης. Όλα για την εξουσία. Άλλος για να την καταλάβει, άλλος για να τη διατηρήσει, άλλος για τη νοµή της και
άλλος για τον εκβιασµό της. Αυτή είναι η κατάσταση, όπως εγώ
την κατανοώ.
Θα ήθελα να ρωτήσω τους Υπουργούς του ΠΑΣΟΚ: γιατί δυο
χρόνια δεν αλλάξατε πολιτική, ενόσω ήταν καιρός, πρώτο ερώτηµα.
Και δεύτερο, γιατί δεν σκεφτήκατε άλλο τρόπο επικοινωνίας
µε το λαό, πλην των εκβιαστικών διληµµάτων. Θα σας απαντήσω
εγώ: γιατί αν τα είχατε σκεφτεί αυτά ούτε την εξουσία θα είχατε
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διεκδικήσει µε τον τρόπο που τη διεκδικήσατε, ούτε και τη διακυβέρνηση της χώρας, θα την είχατε κάνει όπως την κάνατε.
Αυτή είναι η άποψή µου και αυτή είναι και η πρώτη µας διαφορά:
Εµείς δεν καταγγέλλουµε εκ του ασφαλούς, εµείς κρίνουµε,
προτείνουµε και πάνω από όλα βρίσκουµε διεξόδους. Τώρα
µπροστά στον κίνδυνο η σφαλιάρα των Καννών να µετεξελισσόταν σε σπρωξιά της χώρας προς το κενό, αναγκαστήκαµε να
πάµε στην αµέσως επόµενη διέξοδο, αυτή µιας µεταβατικής Κυβέρνησης, µε έναν ειδικό σκοπό. Διπλό, να διευθετήσει τις εκκρεµότητες της έκτης δόσης και βέβαια, να διαχειριστεί την
απόφαση της 26ης Οκτωβρίου.
Χθες ακούσαµε τον κ. Παπαδήµο να διερµηνεύει το σκοπό
αυτό ως µια διευκόλυνση της χώρας µας προκειµένου να µεταβεί
σε συνθήκες οµαλότητας, σταθερότητας και ανάπτυξης. Αυτό
θέλουµε και εµείς -όλοι υποθέτω- να αποφευχθεί η πρόσκρουση
στο παγόβουνο, να βγει η χώρα από το µάτι του κυκλώνα, να
δροµολογηθεί η αλλαγή πορείας, να αναστραφεί το νοσηρό
κλίµα -και εγώ θα προσέθετα- άµεσα να ανακοπεί έστω λίγο κατά
τη διάρκεια του τριµήνου, το τεράστιο κύµα φτώχειας και ανεργίας που σαρώνει τη χώρα.
Κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Παπαδήµος, διαθέτει τεχνοκρατική
γνώση που του επιτρέπει να κατανοήσει το πώς πρέπει να χειριστεί την οργιώδη διεθνή συγκυρία. Και αυτό το πολύ σηµαντικό
που απουσίαζε µακράν τα τελευταία δύο χρόνια από την προηγούµενη πρωθυπουργία, δείχνει η Αριστερά να το αγνοεί. Και
αυτό πρέπει να το προσέξει. Και το λέω µε συµπάθεια.
Ελπίζω, επίσης, υπό τον κ. Παπαδήµο, η Ελλάδα να µην είναι
πια ένα σκέτο ντεκόρ στα ευρωπαϊκά συµβούλια. Θα ήθελα όµως
να ρωτήσω, θα ρώταγα τον ίδιο, δυστυχώς δεν ήµουν τυχερός,
µέχρι πριν λίγο ήταν εδώ, αλλά έφυγε- τα εξής:
Πρώτον, αν οι ενέργειες που θα κάνει σε αυτό το δίπτυχο του
στόχου, θα είναι διαδοχικές ή παράλληλες. Είναι σηµαντικό να
ξεκαθαριστεί αυτό, δεδοµένης της άγνωστης έκβασης του PSI
σε σχέση µε την καταβολή της έκτης δόσης και τη δανειακή σύµβαση. Δεύτερον, αν από τα νέα αυτά δάνεια θα περάσουν κάποια
χρήµατα στην πραγµατική οικονοµία. Τρίτον, αν από αυτά τα δάνεια θα χρηµατοδοτηθεί η ελάφρυνση που θα προκύψει από το
PSI, δηλαδή ρωτώ αν θα χρεωθούµε ξανά για το «κουρεµένο»
χρέος. Τέταρτον, αν θα επιδιώξει µια ισχυρή πολιτική επιβεβαίωση της αυτονόητης ηθικά και αδιαπραγµάτευτης πολιτικά συµµετοχής µας στην ευρωζώνη.
Το λέω αυτό, διότι µε τους χειρισµούς που έγιναν µέχρι τώρα
διαµορφώθηκε για τη δεύτερη δανειακή σύµβαση ένα πλαίσιο
που προκαλεί οικονοµικούς, πολιτικούς, νοµικούς και άλλους
προβληµατισµούς.
Κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Παπανδρέου, µιλώντας στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ, συνέκρινε µεταξύ άλλων τις δωρεάν επιχορηγήσεις από τα διαρθρωτικά ταµεία, µε τα δάνεια
που έφερε η Κυβέρνηση σε αυτή τη χώρα διαχρονικά. Είναι απίστευτο! Δεν µπορώ να καταλάβω τι είδους συνειρµός και τι είδους σύγκριση είναι αυτή.
Αυτή, κύριοι συνάδελφοι, είναι η δεύτερη διαφορά µας. Εµείς
λυπούµαστε βαθύτατα που η χώρα αναγκάζεται να συρθεί σε τέτοιο δανεισµό, ενώ εκείνος επιχαίρει. Το αύριο δεν διασφαλίζεται
µε νέα δανεικά και µε περισσότερο στύψιµο του κόσµου. Διασφαλίζεται µε νέα παραγωγή και µε νέα οικονοµία.
Κάτι ακόµα συναφές µε το δανειακό οίστρο της χώρας και επ’
αυτού θα ήθελα την προσοχή σας. Στις αρχές του Οκτωβρίου, ο
κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε συµφωνία της προηγούµενης κυβέρνησης µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε σκοπό τη δέσµευση δύο δισεκατοµµυρίων
ευρώ από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ έναντι απελευθέρωσης –που
δεν είναι µόχλευση- δανείων προς τις επιχειρήσεις και προς τους
εργολήπτες των µεγάλων έργων.
Αυτό, προσωπικά, το βρίσκω εξοργιστικό. Μπορεί να είναι
µέρος της λύσης εδώ που φθάσαµε, όµως έτσι προκύπτουν οι
εξής δύο επιπτώσεις: πρώτον, µια φούσκα αναπορρόφητων κονδυλίων του ΕΣΠΑ –αυτά τα δυο δισεκατοµµύρια- και, δεύτερον,
ένα σηµαντικό θέµα αρχής. Το λέω, επίσης, επειδή υπηρέτησα
ως µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων. Οι πόροι του ΕΣΠΑ είναι προγραµµατισµένοι στον
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κοινοτικό προϋπολογισµό από το 2005 έναντι εκτέλεσης έργων.
Τώρα τι γίνεται; Αποδεσµεύουµε δάνεια δεσµεύοντας επιχορηγήσεις, παγώνουµε δηλαδή και το δωρεάν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ θα ήθελα ένα λεπτό και νοµίζω ότι
το αξίζω γιατί περίµενα τρεις ώρες επί του καταλόγου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Άσχετο. Ο χρόνος της
αναµονής δεν σχετίζεται µε το χρόνο της ανοχής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Για την υποµονή λέω, όχι
για την αναµονή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ προχωρήστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Το «συµβόλαιο του ΠΑΣΟΚ µε το λαό» του 1981 έλεγε ότι ο
«εξωτερικός δανεισµός επιτρέπεται, όταν είναι ενταγµένος σε
ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα οικονοµικής ανάπτυξης», ότι δεν
συµφωνούµε µε τον εξωτερικό δανεισµό που αποβλέπει στο να
καλύψει λάθη, παραλείψεις της οικονοµικής πολιτικής κ.λπ», ότι
«η διατυµπανιζόµενη από την κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
πιστοληπτική ικανότητα της χώρας δεν είναι το βασικό πρόβληµα». Σωστά τα λέγατε τότε. Τώρα επιχαίρετε για τον εξωτερικό δανεισµό.
Επίσης, παρατηρώ και κάτι ακόµα σε αυτό το απόσπασµα, πως
η Νέα Δηµοκρατία από τότε για εσάς ήταν γραφική, επειδή στεκόταν στην πιστοληπτική ικανότητα της χώρας.
Θα καταθέσω στα πρακτικά έναν πίνακα που δείχνει την εξέλιξη της πιστοληπτικής ικανότητας τα τελευταία χρόνια, γιατί
αυτό είναι το πρόβληµα που µας αναγκάζει σήµερα να δανειζόµαστε, πρώτον, υπό όρους τόσο επαχθείς, δεύτερον, πάνω από
τις δυνάµεις µας και, τρίτον, µε θυσίες που πηγαίνουν χαµένες.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο
οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έκανε ένα συλλογισµό ο συνάδελφος του ΛΑΟΣ για τα τέσσερα δισεκατοµµύρια ευρώ που µας κοστίζουν οι εισαγωγές τσιγάρων. Εγώ θα κάνω έναν άλλον -και κλείνω- συλλογισµό. Η
Κυβέρνηση αυτή έχει σαράντα οκτώ Υπουργούς. Από κάτω της,
στο µεσαίο επίπεδο της διοίκησης, βρίσκονται πενήντα ένας γενικοί γραµµατείς και είκοσι δύο ειδικοί Γραµµατείς, σύνολο εκατόν είκοσι ένας άνθρωποι. Εάν υπολογίσετε και τους συµβούλους που υπηρετούν σε αυτούς τους εκατόν είκοσι έναν ανθρώπους –έναν µέσο όρο, συν τα λειτουργικά κόστη - θα δείτε ότι
ξεπερνά το ποσό των 60 εκατοµµυρίων ευρώ το χρόνο. Σε
εξήντα εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο αντιστοιχούν τα 300 ευρώ
που κόπηκαν από διακόσιες χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μουσουρούλη.
Καλείται ο κ. Μίµης Ανδρουλάκης, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη
Β’ Αθηνών, να λάβει το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΜΙΜΗΣ) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι,
είστε καταπονηµένοι. Θα πω και εγώ δυο λόγια για το καλό, µπας
και φέρω γούρι αυτή τη φορά. Θα θυµάστε βέβαια ότι προεκλογικά είχα την ιδέα ότι η Κυβέρνηση της 4ης Οκτωβρίου, η Κυβέρνηση του Παπανδρέου, έπρεπε ως προς τη σύνθεσή της, τις
λειτουργίες της και την αίσθηση του επείγοντος να είναι κυβέρνηση έκτακτης εθνικής ανάγκης, να βάλει γρήγορα ζώνη ασφαλείας στη χώρα, να κρατήσει η χώρα το κεφάλι έξω από το νερό,
να µην βαδίσουµε στη χρεοκοπία.
Αυτή η Κυβέρνηση είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι µια
κυβέρνηση προσωρινής συνεννόησης, ένα βήµα πριν τον
γκρεµό. Χρειάζεται, κατά τη γνώµη µου, φρόνηση, στωικότητα,
καθαρό και κρύο κεφάλι, διότι εν µέσω κρίσης συχνά οι ελπίδες
αναπτερώνονται και ύστερα γκρεµοτσακίζονται σε ένα βάραθρο
τόσο βαθύ που ούτε τον πάτο του δεν µπορείς να δεις.
Η Κυβέρνηση Παπαδήµου θεωρητικά έχει εκατό µέρες µπροστά της. Όµως, η αλυσιδωτή αντίδραση των εξελίξεων στην Ευρώπη επιταχύνει τη ροή του χρόνου, την πυκνότητα του χρόνου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έτσι, η µία µέρα µπορεί να είναι τρεις, τέσσερις µέρες. Πιστεύω
ότι η Κυβέρνηση Παπαδήµου πολύ πιθανόν –δεν ξέρω- σε πέντε,
σε τέσσερις, σε έξι εβδοµάδες- να βρεθεί µπροστά σε µια ιστορικής σηµασίας διχάλα ή η Ευρώπη θα υπερβεί –ας το πούµε
έτσι- τη λουθηρανική της οικονοµική θεολογία και θα βάλει την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να λειτουργήσει ως δανειστής
εκτάκτου ανάγκης, δηλαδή να κόψει χρήµα µε τη µέθοδο της Ευρώπης, να υποτιµήσει το ευρώ, να προσφέρει ένα ευρωπαϊκό
σχέδιο ρευστότητας στην οικονοµία, δηλαδή να κάνει πρώτη και
απόλυτη προτεραιότητά της την ανάσχεση της υφεσιακής καταιγίδας ή διαφορετικά, πολύ πιο σύντοµα απ’ ό,τι νοµίζουµε, µπορεί να αντιµετωπίσουµε µια συστηµική κατάρρευση της ζώνης
του ευρώ.
Τη µέρα που ο κ. Παπαδήµος ορκίστηκε, δυο αριθµοί τη σηµάδεψαν. Ο πρώτος αριθµός ήταν το 7. Το spread της Ιταλίας
πέρασε το 7, κάτι που µας υπογραµµίζει το ενδεχόµενο συστηµικής κατάρρευσης του ευρώ. Ο άλλος αριθµός, κύριοι συνάδελφοι, τον οποίο παρέβλεψαν τα µέσα ενηµέρωσης είναι ότι η
ανεργία πέρασε το 18%, στην ουσία το 20% -κατά τη γνώµη µουαν κάνουµε µια αντικειµενική ανάλυση.
Κύριοι συνάδελφοι, από την ψυχή µου θα σας πω κάτι. Όταν η
ανεργία πιάσει, καβατζάρει το 25% και αρχίζει να κλιµακώνεται
προς το 30%, δεν υπάρχει ευρώ στην Ελλάδα, έχει λήξει το ευρώ
για την Ελλάδα, εν µέσω αναταραχών κ.λπ.. Πρέπει, λοιπόν, να
έχουµε πλήρη συναίσθηση αυτού του γεγονότος. Δεν είναι το
ΚΚΕ ή ο σύντροφός µου ο Παναγιώτης Λαφαζάνης που θα µας
βγάλει έξω από το ευρώ.
Η ανεργία, κύριοι συνάδελφοι και ό,τι σηµαίνει αυτό για την
κατάρρευση των ασφαλιστικών ταµείων, είναι που κινδυνεύει να
µας οδηγήσει εκτός του ευρώ. Να, λοιπόν, γιατί πρέπει να είναι
απόλυτη και επείγουσα προτεραιότητα της σηµερινής Κυβέρνησης και της επόµενης, της µετεκλογικής, η συγκράτηση της πτώσης της οικονοµίας, διότι διαφορετικά µπορεί να κυνηγάµε
πρωτογενή πλεονάσµατα µε την οικονοµία σε ελεύθερη πτώση,
ενώ θα αποδεκατίζεται το εργατικό και παραγωγικό δυναµικό της
χώρας και ο µόνος µηχανισµός που θα µας έχει αποµείνει θα
είναι η λεγόµενη εσωτερική υποτίµηση, ασύµµετρη, άνιση, αβέβαιη όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, διότι βλέπουµε να πέφτουν τα εισοδήµατα και οι τιµές να κρατιούνται, 5% ήταν η
αύξηση των τιµών πέρυσι στην Ελλάδα µόλις 2,28% στη Γερµανία.
Άρα, λοιπόν, έχουµε αβέβαια αποτελέσµατα και για την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και δεν συµφωνώ µε τον Πρόεδρο
της Κυβέρνησης που ήταν κάπως καθησυχαστικός, όσον αφορά
το ζήτηµα των εξαγωγών. Όποιος καταλαβαίνει οικονοµικά, κύριοι συνάδελφοι, αντιλαµβάνεται ότι δεν υπάρχει διαρθρωτική
βελτίωση της εξαγωγικής επίδοσης της ελληνικής οικονοµίας.
Όποιος αντιλαµβάνεται τι σηµαίνει αυτό, δεν έχει σηµασία αν
ξέρει τα τεχνικά ζητήµατα. Απλώς έχουµε µια µείωση των εισαγωγών λόγω κατάρρευσης της εσωτερικής ζήτησης. Η εσωτερική υποτίµηση, λοιπόν, παρά τις προβλέψεις της τρόικας δεν
δουλεύει στην Ελλάδα. Δεν µπορεί να δουλέψει για µια σειρά λόγους –όπως στην Ιρλανδία- και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα. Γι’ αυτό, λοιπόν, η απόλυτη προτεραιότητα θα πρέπει να
είναι η συγκράτηση της πτώσης της οικονοµίας.
Μια πανουργία της ιστορίας, κύριοι συνάδελφοι, το έφερε
ώστε ο κ. Παπαδήµος, ο οποίος είναι ο πιο έγκυρος εκφραστής
του ευρώ, να έρθει αυτή τη στιγµή αντιµέτωπος πρόσωπο µε
πρόσωπο µε τις συστηµικές και γενετικές ατέλειες του ευρώ, µε
τις αντινοµίες του, µε το γεγονός ότι παραµένει ακόµα δέκα χρόνια µετά ένα ανολοκλήρωτο νόµισµα, δηλαδή δεν διαθέτει τα
αναγκαία δηµοσιονοµικά και νοµισµατικά εργαλεία για να αντιµετωπίσει αυτή την κρίση.
Είναι, λοιπόν, το ευρώ που µας έκανε στην άνοδο, στη φούσκα
Γερµανούς και στην κάθοδο µας έκανε Αργεντινούς και αυτή τη
στιγµή δεν διαθέτουµε τις παραδοσιακές δικλίδες ασφαλείας –
αµφίσηµες βεβαίως- όπως κοπή χρήµατος, υποτίµηση του νοµίσµατος, νοµισµατικοποίηση του χρέους, πληθωρισµός και µας
απέµεινε µόνο προς το παρόν η εσωτερική υποτίµηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, θέλω να θέσω ακόµα ένα
θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ, κύριε Ανδρουλάκη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Επειδή, στην Ελλάδα
προσφεύγουµε στον έγκριτο κ. Παπαδήµο, κύριε Πρόεδρε της
Βουλής, και στην Ιταλία τον Μάριο Μόντι σηµαίνει, κύριοι συνάδελφοι, ότι στο τιµόνι της Ευρώπης αυτή την ιστορική στιγµή
πρέπει να είναι τεχνοκράτες;
Κύριοι συνάδελφοι, µοιραία η κρίση της Ευρωζώνης θέτει ένα
θεµελιώδες πολιτικό ζήτηµα, ζήτηµα πολιτικής και δηµοκρατικής
νοµιµοποίησης της εξέλιξης της Ευρώπης, ζήτηµα πολιτικής ηγεσίας σε εθνική και ευρωπαϊκή κλίµακα. Ξέρετε ότι ηγέτης γίνεσαι
όταν το εσωτερικό σου ρολόι συγχρονίζεται µε το ρολόι της ιστορίας. Άρα, χρειαζόµαστε εµπνευσµένες πολιτικές ηγεσίες που
θα περάσουν, θα γειώσουν, θα µεταβολίσουν, θα µεταστοιχειώσουν ένα νέο ευρωπαϊκό σχέδιο στο συναισθηµατικό, βιωµατικό, θρυλικό υπόβαθρο της ψυχής των ευρωπαϊκών λαών και θα
το νοµιµοποιήσουν ουσιαστικά. Χρειαζόµαστε ηγέτες και όχι από
καθ’ έδρας φωταδιστές και τεχνοκράτες που βεβαίως µπορεί να
είναι χρήσιµοι στην πορεία.
Η αναγκαστική προσφυγή στον Μάριο Μόντι στην Ιταλία υπό
τις ευλογίες του παλαιού µου συντρόφου, βετεράνου του ιταλικού κοµµουνισµού, Τζόρτζιο Ναπολιτάνο και στην Ελλάδα, κύριοι
συνάδελφοι, του κ. Παπαδήµου, είναι µε µια έννοια και ένα µέτρο
αποτυχία του καθιερωµένου πολιτικού συστήµατος εν µέσω
αυτής της µεγάλης κρίσης.
Θα ήθελα, λοιπόν, να πω ότι µαταιοπονούν όσοι φαντάζονται
ότι µπορούν πίσω από την επιστηµονική αξιοπιστία του κ. Παπαδήµου να κρύψουν άλλα ζητήµατα ή να κάνουν την αξιοπιστία
του φύλλο συκής για ένα φθαρµένο σκηνικό.
Κατά τη γνώµη µου η Ελλάδα µπαίνει αργά, σταθερά σε µια
νέα ιδρυτική φάση. Ελπίζω προς το καλύτερο, γιατί πάντα να
έχουµε στο µυαλό µας και το χειρότερο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Ανδρουλάκη.
Το λόγο έχει η Ανεξάρτητη Βουλευτής Α’ Αθηνών και Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµµαχίας, κ. Ντόρα Μπακογιάννη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έφυγε ο κ. Κακλαµάνης, για να µη σας κάνει παρατήρηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έπρεπε να φτάσουµε στο χείλος
του γκρεµού για να πάρουµε µια απόφαση, η οποία ήταν επιβεβληµένη εδώ και καιρό, να προσπαθήσουµε να στηρίξουµε µια
Κυβέρνηση που να συµµετέχουν όλες εκείνες οι πολιτικές δυνάµεις οι οποίες πιστεύουν στο µέλλον της Ελλάδος στο ευρώ, θέλουν να µείνει η Ελλάδα στο σκληρό πυρήνα του ευρώ και
αντιλαµβάνονται το µέγεθος των δυσκολιών -και σωστά πολλά
απ’ αυτά τα οποία ανέφερε πριν ο φίλος µου ο Μίµης- που αντιµετωπίζει ολόκληρη η Ευρώπη.
Δεν θα σταθώ στα τραγελαφικά που διηµείφθησαν το πενθήµερο των διαβουλεύσεων για τη διαµόρφωση αυτής της συγκυβέρνησης µεταξύ των πολιτικών αρχηγών. Μέσα όµως απ’ αυτά
ανεδείχθησαν ορισµένα δοµικά προβλήµατα που κινδυνεύουν να
υπονοµεύσουν το έργο αυτής της Κυβέρνησης.
Θέλω να είµαι σαφής. Πρώτα απ’ όλα θέλω να δηλώσω ότι η
Δηµοκρατική Συµµαχία είναι η τέταρτη πολιτική δύναµη η οποία
θα στηρίξει µε ψήφο εµπιστοσύνης αυτή την Κυβέρνηση, χωρίς
να µετέχει σ’ αυτή την Κυβέρνηση. Θα τη στηρίξουµε διότι πιστεύαµε, πιστεύουµε και θεωρούµε ότι είναι απολύτως αναγκαίο
να δοθεί µια µάχη, να σωθεί η χώρα και να µπορέσει πραγµατικά
να βρει το βηµατισµό της µέσα στην Ευρωζώνη.
Δεν έχω καµµία αµφιβολία ότι το έργο του κ. Παπαδήµου είναι
εφιαλτικό. Δεν έχω καµµία αµφιβολία διότι όποιοι είδαµε την Κυβέρνηση καταλάβαµε ακριβώς τι συνετελέσθη. Αυτό το οποίο συνετελέσθη είναι µια προσπάθεια εσωκοµµατικών συµµαχιών,
ισορροπιών. Αυτό είναι που µε ανησυχεί.
Θα ξεκινήσω λέγοντας κατ’αρχάς για το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, ό,τι έγινε, έγινε στα δύο
χρόνια που ήσασταν κυβέρνηση. Εγώ δεν θα αρνηθώ ότι κάνατε
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ειλικρινείς προσπάθειες. Το βέβαιο, όµως, είναι ότι η κυβερνητική
πολιτική απέτυχε. Διότι εάν δεν είχε αποτύχει δεν θα χρειαζόταν
να φτάσουµε εδώ που φτάσαµε.
Σήµερα στο ΠΑΣΟΚ ανοίγουν εσωτερικά παιχνίδια. Θα σας
κάνω µια έκκληση. Μην επιτρέψετε τα εσωκοµµατικά παιχνίδια
του ΠΑΣΟΚ, τα εσωτερικά σας προβλήµατα, το θέµα διαδοχής,
η λίστα η οποία απειλείται από χθες να επιβληθεί στους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, όπως και στους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, να γίνουν λόγος υπονόµευσης της Κυβέρνησης Παπαδήµου. Και θα γίνουν!
Εάν ο κ. Πάγκαλος µας ανήγγειλε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει οκτώ υποψήφιους αρχηγούς, φοβάµαι ότι τέσσερις ή πέντε από τους αρχηγούς –υποθέτω- είναι και µέσα στην Κυβέρνηση. Εάν, λοιπόν,
αυτή η Κυβέρνηση κάνει εσωκοµµατική πολιτική αντί για εθνική
πολιτική, τότε θα αποτύχει ο κ. Παπαδήµος.
Έρχοµαι στο θέµα της Νέας Δηµοκρατίας. Η Νέα Δηµοκρατία,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι µοναδικό φαινόµενο κόµµατος. Δεν έχω ξαναδεί ένα κόµµα το οποίο να θέλει να είναι ταυτόχρονα συµπολιτευόµενο και αντιπολιτευόµενο. Ένα κόµµα το
οποίο να αρνείται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την έννοια της
συνευθύνης. Μα, συνευθύνη νιώθει η Δηµοκρατική Συµµαχία που
είµαστε πέντε Βουλευτές µέσα στη Βουλή και που δεν µας αναγνωρίζει ο Κανονισµός, όπως ορθώς είπε ο κ. Πρόεδρος της
Βουλής, ως κόµµα. Νιώθουµε ότι έχουµε συνευθύνη γιατί ο καθένας µας είµαστε ένας από τους τριακόσιους αυτής της Βουλής.
Το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ή ενδεχοµένως
µέλος της µεταβατικής Κυβέρνησης αρνείται ότι έχει συνευθύνη.
Έλεος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας,
κάπου σταµατάει η λογική σ’ αυτή τη χώρα! Φοβούµαι ότι εσείς
διαβήκατε τον Ρουβίκωνα αυτόν.
Έρχοµαι τώρα επί της ουσίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
όλοι µαζί δείξαµε µε το δάχτυλο το νέο Πρωθυπουργό και του
είπαµε ότι έχει τέσσερα πράγµατα να κάνει. Του είπαµε «Κύριε
Παπαδήµο, σας δίνουµε ψήφο εµπιστοσύνης πρώτον, για να πάρετε την έκτη δόση», λες και αυτή η έκτη δόση είναι αποµονωµένη από όλο το υπόλοιπο πακέτο της οικονοµικής πολιτικής που
πρέπει να ασκηθεί.
Δεύτερον, του είπαµε ότι πρέπει να κάνει τις διαρθρωτικές αλλαγές που δεν κατάφερε να κάνει το ΠΑΣΟΚ όλο αυτό τον καιρό.
Τρίτον του είπαµε να κάνει τις αποκρατικοποιήσεις που πάλι δεν
κατάφερε το ΠΑΣΟΚ. Έβαλε και τον κ. Μουρµούρα της Νέας Δηµοκρατίας µέσα. Ελπίζουµε ότι επειδή είναι Νέα Δηµοκρατία θα
προχωρήσει στις αποκρατικοποιήσεις πιο γρήγορα. Ταυτόχρονα
βεβαίως του είπαµε και να κυβερνήσει.
Άκουσα τον αδερφικό µου φίλο κ. Μανώλη Κεφαλογιάννη σήµερα το βράδυ να µας λέει ότι δεν έχουµε συνευθύνη, δεν
έχουµε απολύτως τίποτα, είναι µια µεταβατική Κυβέρνηση η
οποία θα κάνει ό,τι χρειάζεται να κάνει µε βάση τις εντολές που
δώσαµε.
Καλά ρε παιδιά, είναι ποτέ δυνατόν; Δηλαδή, αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών –και επειδή να είναι ένα θέµα το οποίο γνωρίζωθα πρέπει να πάει στο ΝΑΤΟ και να διαχειριστεί την όποια πιθανή
απόφαση του δικαστηρίου για τα Σκόπια. Τι θα πείτε του κ. Δήµα;
Ότι δεν έχει εντολή; Ότι δεν έχετε συνευθύνη; Ότι οτιδήποτε
κάνει ο κ. Δήµας είναι αντίθετο µε την Κυβέρνηση ή εν πάση περιπτώσει υπονοείτε κάτι άλλο;
Δεν είναι σοβαρά πράγµατα αυτά κύριοι συνάδελφοι. Δεν χωράνε δύο καρπούζια σε µια µασχάλη. Θα πρέπει, λοιπόν, να
βρείτε το θάρρος και να πείτε ότι αποφασίσαµε µια Κυβέρνηση
για λόγους εθνικής ανάγκης, στηρίζουµε αυτή την Κυβέρνηση
και δεν την υπονοµεύουµε µε το καληµέρα σας.
Όλοι αυτοί οι οποίοι µίλησαν για τον κ. Λουκά Παπαδήµο πριν
αναλάβει την Κυβέρνηση δεν είχαν προσωπικά µε τον κ. Κακλαµάνη ή τον κ. Πετσάλνικο, ούτε ήταν όργανα κάποιων συµφερόντων, όπως άφησε να εννοηθεί πριν στη Βουλή. Ήµασταν
άνθρωποι που πιστεύαµε ότι σήµερα την αξιοπιστία της χώρας
θα µπορεί να την υπερασπιστεί καλύτερα ο κ. Παπαδήµος, λόγω
ακριβώς και της επιστηµονικής επάρκειας αλλά και τους κύρους
του στο εξωτερικό.
Έρχοµαι στο τελευταίο.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θέλω την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, αναγάγατε σε µείζον θέµα αν θα βάλετε ή
δεν θα βάλετε την υπογραφή σας αύριο. Περίπου η υπογραφή
θεωρείται από µερίδα του ελληνικού λαού πράξη εσχάτης προδοσίας.
Οµολογώ ότι εγώ δυσκολεύοµαι να το καταλάβω. Ή ισχύει ότι
αυτά τα οποία λέτε τα εννοείτε και εάν τα εννοείτε, σηµαίνει ότι
µία είναι η πολιτική, σε αυτή δεσµεύεστε και είτε σήµερα την
υπηρετείτε -ως µέλος της Κυβέρνησης Παπαδήµου- είτε και
αύριο για την επόµενη κυβέρνηση.
Θα σας πω κάτι ευθέως. Το πρόβληµα της χώρας είναι πρόβληµα αξιοπιστίας και νοµίζω ότι σ’ αυτό έχουµε συνεννοηθεί
όλοι: αξιοπιστία που την υπονόµευσε το ΠΑΣΟΚ µε το δηµοψήφισµα, αξιοπιστία που την υπονόµευσε η Νέα Δηµοκρατία µε την
αντιµνηµονιακή της ρητορική.
Οι Ευρωπαίοι σου λένε κάτι πάρα πολύ απλό: παιδιά, εγώ θέλω
να ξέρω µε ποιον έχω να κάνω. Εκατόν τριάντα δισεκατοµµύρια
είναι πολλά λεφτά για τους Ευρωπαίους. Σου λένε: θέλετε ή δεν
θέλετε; Αν δεν θέλουµε, να ακολουθήσουµε την πολιτική της Αριστεράς και να πούµε το εξής: παιδιά, δεν θέλουµε, ευχαριστούµε
πολύ, ηρωικώς θα σταθούµε µε τα δικά µας λεφτά, θα γυρίσουµε
στη δραχµή, θα περάσουµε είκοσι δύσκολα χρόνια, αλλά θα
έχουµε το µέτωπό µας ψηλά και θα το παλέψουµε έτσι.
Εάν, όµως, θέλουµε, θα πρέπει να είµαστε ξεκάθαροι και ειλικρινείς. Δεν τρώει κανένας κουτόχορτο σήµερα σε αυτήν την Ευρώπη. Πριν γίνει µια δήλωση στην Ελλάδα, την ξέρουν.
Αποφασίστε, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, τι πραγµατικά πιστεύετε. Εάν πιστεύετε ότι πρέπει να στηρίξετε αυτή την πολιτική - που ελπίζω ότι αυτό θέλετε να κάνετετότε σταµατήστε να υπονοµεύετε αυτή την Κυβέρνηση µε το καληµέρα σας. Σταµατήστε να την υπονοµεύετε, γιατί θα την υπονοµεύσουν όλοι οι πικραµένοι του ΠΑΣΟΚ. Αν την υπονοµεύσετε
και εσείς οργανωµένα, ως κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο κ. Παπαδήµος δεν έχει καµµία, µα καµµία ελπίδα.
Εύχοµαι, λοιπόν, αυτή η Κυβέρνηση να πετύχει. Αυτή τη φορά
την αποφάσισαν τρεις αρχηγοί αυτή την Κυβέρνηση. Έβαλαν τις
υπογραφές τους και την έκαναν. Είναι, όµως, η αρχή της αλλαγής του πολιτικού συστήµατος στη χώρα. Η εποχή των µονοκοµµατικών κυβερνήσεων, των αλαζονικών συµπεριφορών έχει
οριστικώς τελειώσει. Πιστεύω πράγµατι ότι είναι γέφυρα αυτή η
Κυβέρνηση, όχι µόνο για τους λόγους που είπε χθες ο Πρωθυπουργός, αλλά πιστεύω ότι είναι γέφυρα προς µια άλλη κυβέρνηση συνεργασίας, την οποία θα έχει αποφασίσει ο ελληνικός
λαός µε την ψήφο του.
Σας ευχαριστώ για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Μπακογιάννη.
Καλείται ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ηλείας κ. Παναγιώτης Δηµητρουλόπουλος να λάβει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολλές
φορές τις τελευταίες ηµέρες αναρωτήθηκα αν όσα κληθήκαµε
και καλούµαστε να κάνουµε για τη διάσωση της χώρας είναι
ικανά να αλλάξουν τον πολιτικό και ιδεολογικό προσανατολισµό
όλων µας. Καθενός και καθεµιάς που βρίσκεται σήµερα σε αυτή
την Αίθουσα µε την εντολή του λαού για να πράττει και όχι για
να περιφέρεται ανάµεσα σε διλήµµατα.
Αναρωτήθηκα ακόµη αν µέσα από την αποκαλυπτική διαδικασία της τελευταίας διετίας είµαστε πια οι ίδιοι ή είχαµε αλλάξει.
Η απάντηση που έδωσα ήταν ότι οι αποφάσεις µας όρισαν το
συµφέρον της χώρας, αλλά δεν προσδιόρισαν στο διηνεκές την
ιδεολογία και τη σκέψη µας. Η απάντηση που έδωσα ήταν ότι οι
πράξεις που επιβάλλονται από την εθνική συγκυρία, είναι προσωρινές και κοστίζουν, αλλά οι ιδεολογίες και οι διαχρονικές πορείες είναι παντοτινές και αξίζουν.
Δεν θα είχαµε θέση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σ’ αυτό το
Κοινοβούλιο, εάν δεν µπορούσαµε να αντικρούσουµε µε θάρρος
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τα αίτια της κρίσης και µε ρεαλισµό να δούµε την οδό διαφυγής
από την κρίση.
Θυµώνω πολλές φορές, ξέρετε, ακούγοντας πολλούς να δηλώνουν έκπληκτοι για το πώς φθάσαµε ως εδώ, να δηλώνουν
αθώοι του αίµατος, αν και ευθύνονται απόλυτα για το σηµερινό
αδιέξοδο, ακριβώς γιατί λειτουργούν σαν θεµατοφύλακες της
κρατικής κουλτούρας, της µετεπαναστατικής Ελλάδας. Από το
1832 η Ελλάδα στήθηκε πάνω σε ένα µοντέλο διορισµών, πελατειακών σχέσεων και δανείων. Το κράτος προσλάµβανε, έκανε
έργα, δανειζόταν και όλο αυτό το θεωρούσε ανάπτυξη. Ολόκληρη η ιδιωτική οικονοµία στήθηκε έτσι ώστε να πλουτίζει είτε
από τους µισθούς των δηµοσίων υπαλλήλων είτε από τα δηµόσια
έργα και τις προµήθειες, µε κοινό παρονοµαστή την προέλευση
των χρηµάτων: ήταν όλα δανεικά.
Το πρόβληµα για την Ελλάδα είναι ότι στην παγκόσµια οικονοµία δεν υπάρχουν δανεικά και αγύριστα, όσο και εάν κάποιοι λεονταρίζουν ανέξοδα.
Πέρα από τους ωραίους πανηγυρισµούς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που αρµόζουν στη συγκυρία µίας Κυβέρνησης συνεργασίας, θέλω να καταστήσω σαφές ότι πρέπει να αποφύγουµε
µια παρεξήγηση. Είναι µια παρεξήγηση που τα συµφέροντα έντεχνα προσπαθούν να µετατρέψουν σε ερµηνεία της πολιτικής,
ότι δηλαδή επειδή συνυπάρχουµε, γίναµε ίδιοι. Δεν σηµαίνει ότι
επειδή υπηρετούµε το αναγκαίο, ξεχνούµε ποιο είναι το σπουδαίο.
Το σπουδαίο δεν είναι άλλο από το να θυµόµαστε ότι ανθρώπων άρχουµε. Το σπουδαίο είναι να κατανοήσουµε ότι η πατρίδα
δεν είναι µόνο κάποιοι αριθµοί ή κάποια γη, αλλά είναι όλοι όσοι
ζουν στην Ελλάδα και υφίστανται το κόστος της στρεβλής ανάπτυξης δεκαετιών, της στρεβλής οργάνωσης και διοίκησης του
κράτους.
Σε άλλες γενιές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ιστορία επεφύλαξε τη µοίρα των απελευθερωτικών αγώνων. Σε άλλες γενιές
επεφύλαξε τη µοίρα των κοινωνικών δηµοκρατικών αγώνων. Στη
δική µας γενιά επεφύλαξε έναν πόλεµο µε τους παγκόσµιους
τραπεζίτες που θέλουν να γίνουν παγκόσµιοι κυβερνήτες. Αν παραδεχθούµε ότι µια κοινωνία, που έχει καλή και δωρεάν παιδεία
και υγεία, αξιοπρεπείς µισθούς και συντάξεις και ανθρωποκεντρικό προσανατολισµό, αν είναι µία κοινωνία µη βιώσιµη, τότε η
πολιτική δεν έχει θέση στον κόσµο, τότε και ο σοσιαλισµός δεν
έχει θέση στον κόσµο.
Το πρόβληµα, λοιπόν, δεν το έχουµε εµείς οι σοσιαλιστές, που
έχουµε ξεκάθαρη τοποθέτηση και ιδεολογία. Το πρόβληµα το
έχουν όσοι θεωρούν την πολιτική εξάρτηµα των αγορών. Ερώτηµα:ποιοι είναι αυτοί, όταν λέµε αγορές; Το πρόβληµα, λοιπόν,
το έχουν όσοι θεωρούν την πολιτική εξάρτηµα των αγορών και
αυτοί είναι η διαφορά µας, ότι για το ΠΑΣΟΚ όσα έγιναν τα τελευταία δύο χρόνια δεν ήταν πολιτική επιλογή. Ήταν εθνικά αναγκαία επιλογή, ενώ για κάποιους άλλους αυτά είναι η πολιτική
τους επιλογή.
Δεν θέλω να δώσω προεκλογικό χρώµα µε αυτά τα λόγια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλά να δώσω ένα καθαρό πολιτικό
στίγµα, ότι η θετική µου ψήφος στην Κυβέρνηση δεν είναι πολιτική µου επιλογή και ούτε θα γίνει η πολιτική µου διαδροµή. Είναι
η εθνική µου υποχρέωση και αυτό σηµαίνει ότι κάθε φορά η Κυβέρνηση θα πρέπει να εισπράττει τη θετική µου ψήφο, έχοντας
αποδείξει πως γνωρίζει ότι ανθρώπων άρχει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πει κανείς «υπάρχει άλλο
µοντέλο;», αφού αυτή η Ελλάδα που περιέγραψα παραπάνω έχει
πτωχεύσει τέσσερις φορές; Θα πάψουµε ποτέ να είµαστε χώρα
που δήθεν ζει ελεύθερη, ενώ στην πραγµατικότητα ζει στη φυλακή; Γι’ αυτό προτείνουµε µια νέα Ελλάδα, στην οποία το κράτος θα ανακτήσει τον ουσιαστικό ρόλο της ύπαρξής του.
Το κράτος δεν είναι ικανό και αξιόπιστο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µόνο όταν σώζει τις τράπεζες. Το κράτος πρέπει να
είναι εγγυητής των κοινωνικών συµβολαίων, αυτών που κάθε
φορά υπογράφονται µε την οποιαδήποτε κυβέρνηση. Το κράτος
πρέπει να διασφαλίζει τους όρους εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας,
να διασφαλίζει τους όρους της κοινωνικής δικαιοσύνης, προστασίας και αξιοποίησης του εθνικού πλούτου, να ενθαρρύνει και να
πριµοδοτεί τις δυνάµεις της δηµιουργικής και παραγωγικής οι-
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κονοµίας, να εξασφαλίζει τα δικαιώµατα των πολιτών στην αξιοπρεπή διαβίωση, στην εργασία, στην ασφάλεια, στην παιδεία,
στην υγεία, στον πολιτισµό, στην προστασία από τις επιθέσεις
των αγορών που ειδικεύονται στην αθέµιτη κερδοσκοπία. Πρέπει
να είναι ένα κράτος ικανό να οδηγήσει τελικά στην ανάπτυξη
εθνικά και περιφερειακά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Για να υπάρξει αυτή η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
απαιτείται µια πραγµατικά νέα κεντροαριστερή κυβερνητική πλειοψηφία, την οποία η κοινωνία ήδη επιθυµεί και επιδιώκει, αλλάζοντας ακόµη και τους εκλογικούς συσχετισµούς που διατηρούν
το ΠΑΣΟΚ στην ηγεσία της κεντροαριστεράς, αλλά µε µικρότερα
ποσοστά. Ίσως και το ΠΑΣΟΚ να το έβλαψαν στο παρελθόν οι
µονοκοµµατικές λογικές και η αλαζονεία της εξουσίας, όπως
έβλαψαν µικρότερα κόµµατα οι λογικές του παπικού αλάθητου
και οι ελιτίστικες προσεγγίσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω και ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι η ώρα, λοιπόν, να παραµερίσουµε την οµίχλη του χθες,
να πεισµώσουµε από τα προβλήµατα του σήµερα και να εργαστούµε µονιασµένοι για την Ελλάδα του αύριο.
Ναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι! Το ΠΑΣΟΚ µπορεί να γίνει
ξανά η κορυφαία δύναµη της κεντροαριστεράς! Το πιο σηµαντικό, όµως, είναι –και τελειώνω µ’ αυτό- οι πολιτικές δυνάµεις στο
σύνολό τους να διαµορφώσουν τη στρατηγική τους και να αναδείξουν µε τη δράση τους ότι θα επανακτήσουν αυτό που προφανώς απώλεσαν, δηλαδή την κορυφαία θέση στην πυραµίδα
των θεσµικών εξουσιών που προβλέπει και των εξωθεσµικών που
επιτρέπει το δηµοκρατικό µας πολίτευµα.
Οφείλουµε να εκτοπίσουµε από την κορυφή τις δυνάµεις που
το κατέλαβαν και το κατέχουν τα τελευταία χρόνια. Διαφορετικά,
θα είµαστε ανάξιοι της αποστολής µας και σε πλήρη αδυναµία
να επιτελέσουµε το έργο που αναθέτει σε κόµµατα και κοινοβούλια το Σύνταγµα και το δηµοκρατικό µας πολίτευµα.
Η επανατοποθέτηση της πολιτικής στην κορυφή των εξελίξεων
είναι αναγκαία προϋπόθεση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για
να είναι βιώσιµη η δηµοκρατία, η οικονοµία και η εθνική κυριαρχία. Είναι αναγκαία προϋπόθεση, προκειµένου η Ελλάδα να κατακτήσει µία καλύτερη θέση στον παγκόσµιο καταµερισµό της
εργασίας. Είναι αναγκαία προϋπόθεση, προκειµένου η χώρα µας
να σταµατήσει να καταγράφεται ως µία ταλαίπωρη χώρα της περιφέρειας του καπιταλισµού.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Δηµητρουλόπουλο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα
να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε, κύριε Κακλαµάνη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι προσωπικό το θέµα, αλλά ήθελα να το ξεκαθαρίσω. Κατά την οµιλία της η κ. Μπακογιάννη ανέφερε αλλά έτσι
ως «περιπεπλεγµένη περιπλοκή» δεν µπορεί κανείς να αντιληφθεί
τελικώς και τι είπε -πάντως εγώ εξέλαβα ως νόηµά της, από εκεί
και πέρα µένει στο κείµενο να διευκρινιστεί- ότι δήθεν υπαινίχθηκα πως τα «συµφέροντα» υπενόµευσαν χάριν του κ. Παπαδήµου την υποψηφιότητά µου.
Δεν νοµίζω να υπήρξε αυτή η εντύπωση εδώ στην Αίθουσα.
Όχι µόνο δεν υπαινίχθηκα κάτι τέτοιο, αλλά αντίθετα απ’ αυτά
που ανέφερα προκύπτει ότι ουδείς γνώριζε –εκτός αν υπάρχουν
κάποια συµφέροντα, τα οποία γνωρίζει η κ. Μπακογιάννη και δεν
τα ξέρω εγώ- πλην του κ. Παπανδρέου και του κ. Σαµαρά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Καλή η δήλωσή σας…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεύτερον, νοµίζω ότι αυτά τα
οποία είπα µε σαφήνεια για τον κ. Παπαδήµο δεν επιτρέπουν τέτοιους συλλογισµούς που θεωρώ –ανεξαρτήτως του τι δηλώνει
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κανείς από το Βήµα- ότι τελικώς δεν βοηθούν αυτήν την Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση έχει την έκθυµη συµπαράσταση όλων µας –
όλων µας, το τονίζω αυτό και µένει να αποδεικνύεται κάθε φορά
εδώ στις συζητήσεις και στα νοµοσχέδιά της- να προχωρήσει µε
επικεφαλής τον κ. Παπαδήµο στο έργο της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Καλή η δήλωσή σας,
γιατί ξεκαθαρίζει, όπως είπατε, τα πράγµατα.
Προχωρούµε και καλούµε τον κ. Δηµήτριο Λιντζέρη, Βουλευτή
Β’ Πειραιώς του ΠΑΣΟΚ, να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δύο χρόνια µετά την τελευταία
εκλογική αναµέτρηση, η χώρα κλήθηκε να κάνει µία µεγάλη τοµή
στον πολιτικό της βίο. Την τοµή αυτή επέβαλαν οι δραµατικές
εξελίξεις στην οικονοµία, η έκρηξη των κοινωνικών προβληµάτων, οι µεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις και η δυσµενέστατη θέση
στην οποία βρέθηκε η χώρα µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Την επέβαλε η αδυναµία της απελθούσης πολιτικής διοίκησης
να διαχειριστεί τα οξυµένα και πελώρια προβλήµατα. Την επέβαλε η στείρα άρνηση και ο άκρατος λαϊκισµός της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης. Την επέβαλε η ανέξοδη δηµαγωγία της κατά τα
άλλα Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Την επέβαλε, βεβαίως, η συνειδητοποίηση από όλες τις πολιτικές δυνάµεις ότι η έξοδος από την
Ευρωζώνη δεν ήταν απλή απειλή, αλλά συνιστούσε άµεσο εφιαλτικό κίνδυνο και ότι η ανεξέλεγκτη χρεοκοπία ήταν προ των
πυλών.
Η απόκλιση από τους στόχους που είχαν τεθεί ήταν προφανής.
Αυτή η αναποτελεσµατικότητα είχε δυσµενείς επιπτώσεις στη
χειµάζουσα οικονοµία. Υπονόµευσε την κοινωνική συνοχή, καλλιέργησε το φόβο, την ανασφάλεια, την αβεβαιότητα σε όλες τις
κοινωνικές οµάδες, οδηγώντας τους πολίτες σε απόγνωση.
Ως εκ τούτου, το αίτηµα της αλλαγής της διακυβέρνησης και
της δηµιουργίας κυβέρνησης εθνικής συνεργασίας, το εξέπεµψε
η ίδια η κοινωνία, προκειµένου να αντιµετωπιστεί αυτή η πρωτοφανής οικονοµική κρίση, η µεγαλύτερη µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Κοιτάξτε, δεν είναι της ώρας ούτε έχει νόηµα να καταλογίσουµε ή να κατανείµουµε ευθύνες για το ποιος έφταιξε που
φθάσαµε ως εδώ. Τώρα είναι η ώρα της ευθύνης, τώρα είναι η
ώρα των έργων για το µέλλον.
Κυρίες και κύριοι, διαπιστώνοντας τα ανωτέρω και τις έκτακτες
συνθήκες µέσα στις οποίες ζει η χώρα και ο λαός µας, κατέθεσα
από το Μάιο στο δηµόσιο διάλογο και στα όργανα του κόµµατος
την πρόταση για την ανάγκη σχηµατισµού κυβέρνησης εθνικής
συνεννόησης, συναίνεσης, σωτηρίας. Αυτή η πρόταση κατετέθη
από πολλές δυνάµεις, από πολλούς πολιτικούς, από την ίδια την
κοινωνία το τελευταίο διάστηµα. Προσέγγισα αυτήν την αντίληψη
από κάτι συγκεκριµένο. Είναι τέτοιο το µέγεθος των προβληµάτων,
είναι τέτοιο το εύρος των αλλαγών που πρέπει να επιτελεστούν
στο κράτος, στην οικονοµία, στην κοινωνία, που υπερβαί- νουν
τα όρια µίας παράταξης και το χρόνο ζωής µίας κυβέρνησης.
Κυρίες και κύριοι, η ανάδειξη του κ. Λουκά Παπαδήµου στην
πρωθυπουργία βρίσκεται σήµερα σε αρµονία µε το λαϊκό αίσθηµα. Στο πρόσωπό του ακουµπούν οι προσδοκίες για αξιόπιστη και υπεύθυνη διαχείριση των µεγάλων προβληµάτων της
οικονοµίας και της χώρας. Ο κ. Παπαδήµος εκφράζει τη συγκυρία, αλλά και τη συµφωνία που έστω και έτσι επιτεύχθηκε και
εξασφαλίζει οµαλές πολιτικές εξελίξεις που έχει ανάγκη ο τόπος.
Χθες, ο νέος Πρωθυπουργός έθεσε απλά και ξεκάθαρα το κρίσιµο διακύβευµα που είναι ένα και µοναδικό. Είναι η διασφάλιση
της παραµονής µας στην Ευρωζώνη και αυτό πρέπει να αποτελέσει πλέον εθνική και κοινωνική γνώση και συνειδητοποίηση.
Κυρίες και κύριοι, την τελευταία εβδοµάδα βιώσαµε τραυµατικές καταστάσεις απείρου κάλλους. Για να είµαι ευγενής και
ήπιος, δεν νοµίζω ότι όλα αυτά θα µπορούσαν να αποτελέσουν
πρότυπο για την πολιτική τάξη του µέλλοντος. Θεωρώ ότι η τρικοµµατική Κυβέρνηση που σχηµατίστηκε, απέχει παρασάγγας
από µία κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας που θα επιστράτευε όλες
εκείνες τις κορυφαίες δυνάµεις της πολιτικής και της κοινωνίας,
οι οποίες µε δηµοκρατική και κοινωνική ευαισθησία και γνώση
θα έφερναν σε πέρας το δύσκολο έργο της διάσωσης της πατρίδας.
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Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, χωρίς να έχω καµµία επιθυµία
ούτε ευθύνες να κατανείµω ή να επιρρίψω, δεν µπορώ να κατανοήσω την επιχειρηµατολογία σας, την επιχειρηµατολογία του κ.
Σαµαρά. Είναι, λέει, κατά του µνηµονίου, αλλά υπέρ της νέας δανειακής σύµβασης που αποτελεί συνέχειά του. Στηρίζει τη νέα
Κυβέρνηση, αλλά συµµετέχει αναιµικά σ’ αυτή, δηλώνοντας ότι
δεν συγκυβερνά. Δεσµεύεται στους όρους που υπαγορεύουν οι
Ευρωπαίοι εταίροι και δανειστές, αλλά δεν συνυπογράφει. Θα
ψηφίσει τον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, αλλά, όπως
λέει, θα ασκήσει άλλη πολιτική.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι, τώρα όλοι πια οι Έλληνες γνωρίζουν ότι η
Νέα Δηµοκρατία δεν είναι αθώα του αίµατος και οι Βουλευτές
της δεν µπορούν να κρύπτονται πίσω από τις ψήφους της Συµπολίτευσης. Προς τι, λοιπόν, αυτές οι αντιφάσεις;
Κυρίες και κύριοι, είναι πλέον σαφές και πανθοµολογούµενο
ότι η χώρα µας έχει ανάγκη από ένα εµπεριστατωµένο σχέδιο
εθνικής επιβίωσης που θα εκθέτει όλη την αλήθεια στον ελληνικό
λαό και θα κατανέµει δίκαια τα βάρη στην προσπάθεια ανάκαµψης. Έχει ανάγκη από µία νέα συµφωνία µεταξύ της πολιτικής,
της οικονοµίας και της κοινωνίας, ένα νέο µοντέλο οικονοµικής
ανάπτυξης, ένα σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης που θα πείσει
τις κοινωνικές οµάδες και τις επαγγελµατικές κατηγορίες να αναλάβουν το µερίδιο των θυσιών που τους αναλογούν και θα τους
εξασφαλίζει τη συµµετοχή στη δηµιουργική πορεία του µέλλοντος.
Κι όλα αυτά χωρίς να στοχοποιούνται ή να ενοχοποιούνται κοινωνικές οµάδες και χωρίς να προκαλείται ρήξη της κοινωνικής
συνοχής.
Κλείνοντας –και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε- θα κάνω µία τελευταία επισήµανση. Στις 26 Οκτωβρίου επιτεύχθηκε µία συµφωνία που κρατά ζωντανή τη χώρα. Είναι το µείζον που θα
µπορούσε να κατακτηθεί σ’ αυτή τη φάση, σ’ αυτές τις συνθήκες
και πρέπει να αναγνωριστεί στους συντελεστές της.
Σ’ αυτήν την εποχή η πολιτική έχει ζωτική ανάγκη από ένα επιχειρησιακό πλάνο, το οποίο θα υποδεικνύει βήµα βήµα το πώς,
µε ποιους, πότε και µε τι µέσα θα γίνουν πράξη οι µεγάλες αλλαγές και µεταρρυθµίσεις που είναι επείγουσας σηµασίας για τη
χώρα και την οικονοµία.
Κυρίες και κύριοι στηρίζω την υπό τον κ. Παπαδήµο Κυβέρνηση ανάγκης έτσι απλά, χωρίς επιθετικό προσδιορισµό, όπως
επιµένει η Νέα Δηµοκρατία. Όλα όσα υποστήριξα πιο πάνω είναι
ανοιχτά και εκτιµώ ότι θα µας απασχολήσουν και στο µέλλον.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Λιντζέρη.
Το λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Μωραΐτης, Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Στόχος των κοµµάτων της πλουτοκρατίας, της τρόικας, του
αστικού πολιτικού συστήµατος ήταν η δηµιουργία συγκυβέρνησης των κοµµάτων του κεφαλαίου. Θέλουν ισχυρή κυβέρνηση
κοινοβουλευτικά για να επιβάλει νέα βάρβαρα αντιλαϊκά µέτρα,
να σαρώσει ό,τι έχει αποµείνει από τις λαϊκές κατακτήσεις. Θέλετε µε τις αποφάσεις σας, να δέσετε χειροπόδαρα τα πλατιά
λαϊκά στρώµατα για τις επόµενες δεκαετίες. Θέλετε ισχυρή κυβέρνηση για να µπορεί να αντιµετωπίσει τη διογκούµενη λαϊκή
δυσαρέσκεια, τη λαϊκή οργή, κυβέρνηση που θα είναι σκληρή,
άκαµπτη απέναντι στον εργαζόµενο λαό, για να σωθεί το µεγάλο
κεφάλαιο, να βγει µε τις λιγότερες απώλειες από την καπιταλιστική κρίση. Κρίση που χτυπάει συθέµελα αυτό το βάρβαρο, το
βαθιά εκµεταλλευτικό σύστηµα.
Θέλετε ισχυρή Κυβέρνηση για να µπορέσει να αντιµετωπίσει
αποτελεσµατικά τους τριγµούς και τις αντιθέσεις στο εσωτερικό
της αστικής τάξης, αφού, όπως έχει επισηµάνει το ΚΚΕ, είναι
αναπόφευκτη η απαξίωση και η καταστροφή τµηµάτων του κεφαλαίου. Για να τα πετύχετε όλα αυτά, θέλετε την υποταγή του
λαού στη χρεοκοπία. Αυτός είναι ο στόχος σας. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας εδώ και αρκετό χρονικό διάστηµα είχε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

προειδοποιήσει το λαό για αυτές τις ζυµώσεις, γι’ αυτές τις διεργασίες σε αντιδραστική κατεύθυνση.
Πανηγυρίζουν, χοροπηδάνε στην κυριολεξία σήµερα ο Σύνδεσµος Ελλήνων βιοµηχάνων, οι τραπεζίτες, η Ευρωπαϊκή Ένωση,
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
οι Αµερικάνοι, οι µεγαλοκαναλάρχες. Λογαριάζετε όµως χωρίς
τον ξενοδόχο. Ο λαός δεν είπε την τελευταία του λέξη. Όλο και
µεγαλύτερα τµήµατα του λαϊκού κόσµου που στήριζαν µέχρι
χθες το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δηµοκρατία, το ΛΑΟΣ σήµερα δεν έχουν
την παραµικρή αυταπάτη ότι αυτά τα κόµµατα υπηρετούν το κεφάλαιο. Είναι συνένοχα για τα σηµερινά δεινά που βιώνουν οι εργατικές, οι λαϊκές οικογένειες. Σήµερα αυτά τα κόµµατα συνενώνονται, συνασπίζονται και στην Κυβέρνηση για να τσακίσουν
κάθε λαϊκή αντίσταση. Γι’ αυτό χρειάζεται δυναµική λαϊκή απάντηση. Ούτε ώρα χαµένη. Καµµία κοινωνική ανοχή, καµµία ταξική
συµφιλίωση.
Χθες στις προγραµµατικές δηλώσεις ο κ. Παπαδήµος, επιβεβαιώνοντας την αφοσίωσή του στην υπηρεσία των συµφερόντων
της πλουτοκρατίας ντόπιας και ξένης, έδωσε το στίγµα της βάρβαρης πολιτικής που θα εφαρµόσει. Η νέα Κυβέρνηση των κοµµάτων του κεφαλαίου δεν πρόκειται να προσφέρει τίποτε προς
όφελος των φτωχοµεσαίων αγροκτηνοτρόφων, µιας και χθες ο
κ. Παπαδήµος είπε για ανάπτυξη, γιατί αυτή η Κυβέρνηση θα συνεχίσει και θα χειροτερέψει την ίδια αντιαγροτική πολιτική. Χθες
ο κ. Παπαδήµος, στην κατεύθυνση που σήµερα βάζει στην πρώτη
γραµµή η άρχουσα τάξη, έβαλε τον εκφοβισµό, την τροµοκράτηση των λαϊκών στρωµάτων, των φτωχοµεσαίων αγροτών. Είπε
ότι µπαίνει σε αµφισβήτηση η παραµονή της χώρας στην Ευρωζώνη, στο ευρώ.
Κύριοι της συγκυβέρνησης, τι έχουν να χάσουν οι φτωχοί
αγρότες από την έξοδο, από τη λυκοσυµµαχία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης; Τι κέρδισαν τριάντα χρόνια τώρα; Εξαθλίωση, φτώχεια.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κοινή Αγροτική Πολιτική αναδείχθηκε
καταστροφέας των παραγωγικών δυνάµεων της χώρας. Εκατοντάδες χιλιάδες αγροτικά νοικοκυριά ξεκληρίστηκαν βίαια. Χιλιάδες τόνοι αγροτικών προϊόντων θάφτηκαν.
Είπε ο εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ ότι 4 δισεκατοµµύρια φεύγουν
από τη χώρα για εισαγωγή τσιγάρων. Δεν είπε όµως ότι φταίει η
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έκανε γαργάρα ο Εκπρόσωπος του
ΛΑΟΣ.
Τι πρόσφερε η παραµονή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
Μεγάλωσε τη διατροφική εξάρτηση της χώρας. Το ισοζύγιο στον
αγροτικό τοµέα από πλεονασµατικό έγινε αρκετά δισεκατοµµύρια ελλειµµατικό. Να γιατί δεν πρέπει να φοβίζει τη φτωχοµεσαία
αγροτιά, τα πλατιά λαϊκά στρώµατα, η έξοδος της χώρας από τη
λυκοσυµµαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Απεναντίας, πρέπει να είναι αίτηµα πρώτης γραµµής η αποδέσµευση, η πάλη για τον άλλο δρόµο ανάπτυξης που θα υπηρετεί
τις λαϊκές ανάγκες και όχι την κερδοφορία των µονοπωλίων.
Όµως, ό,τι κι αν κάνετε, όποια µέσα κι αν χρησιµοποιήσετε δεν
πρόκειται να πετύχετε το στόχο σας, γιατί απλά ο λαός δεν θα
συναινέσει στη σφαγή των δικαιωµάτων του και στην εξαθλίωσή
του, δεν θα δώσει λεπτό αναµονής. Θα εντείνει τους ταξικούς
αγώνες για να εµποδίσει τα νέα βάρβαρα µέτρα, να ανοίξει το
δρόµο για την ανατροπή της εξουσίας των µονοπωλίων.
Οι εργαζόµενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώµατα δεν έχουν κανένα
περιθώριο για αυταπάτες, για ψευδαισθήσεις. Οι εµφανιζόµενοι
ως επίδοξοι σωτήρες, στην πραγµατικότητα είναι σωτήρες της
πλουτοκρατίας, της οποίας τα συµφέροντα εκφράζουν.
Η σωτηρία του λαού θα έρθει µόνο αν πιστέψει στις δικές του
δυνάµεις και συµπορευτεί µε το ΚΚΕ για τη λαϊκή οικονοµία, για
τη λαϊκή εξουσία. Οι εργαζόµενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώµατα δεν
πρέπει να αφήσουν ούτε ώρα να πάει χαµένη. Οι δικοί τους αγώνες είναι αυτοί που ζορίζουν το σύστηµα και µεγαλώνουν τα αδιέξοδά του. Αγώνας για να µην µπορέσει η συγκυβέρνηση του
µαύρου µετώπου να πάρει κανένα µέτρο, να µην µπορεί να σταθεί σε χλωρό κλαρί.
Οργανωµένη πάλη παντού, στους τόπους δουλειάς, στις εργατογειτονιές, στα χωριά. Λαϊκή συµµαχία, συµπόρευση µε το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας για την ανατροπή της εξουσίας
των µονοπωλίων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ. Νικόλαο Μωραΐτη.
Καλείται ο κ. Βασίλειος Γιουµατζίδης, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
Πέλλας να λάβει το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ο παραλογισµός στις συζητήσεις αυτών
των ηµερών, έχω την αίσθηση ότι συνεχίζεται. Κι όπως αντιλαµβάνεστε, µέσα στο µικρό χρονικό διάστηµα της οµιλίας που
έχουµε, είµαστε αναγκασµένοι να έχουµε συνέχεια των οµιλιών
που κάνουµε γιατί βρισκόµαστε σε µία πάρα πολύ κρίσιµη περίοδο κι ο καθένας πρέπει έστω και ιστορικά για την υστεροφηµία του, να καταγράψει τις απόψεις του.
Είχα την αίσθηση ότι είναι γνωστό ότι ζούµε σε ένα κόσµο τεσσάρων διαστάσεων. Αυτό είναι γνωστό από τη δεκαετία του
1960. Πέραν των τριών διαστάσεων του χώρου έχουµε και τη διάσταση του χρόνου. Επόµενα η στατικότητα σε κάποιες απόψεις
χωρίς να λαµβάνει υπ’ όψιν του την τέταρτη διάσταση, δεν έχει
να κάνει µε τίποτα άλλο παρά µε παραλογισµό.
Μάλιστα κωµικοτραγικό είναι να µην αντιλαµβάνεται κάποιος
την τέταρτη διάσταση, να αντιλαµβάνεται ούτε καν τις τρεις και
να αντιλαµβάνεται τις δύο. Τότε καταντάει καρτούν. Και προφανώς είναι καρτούν ο παραλογισµός του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης όταν µιλάει για
κυβέρνηση ειδικού σκοπού, ειδικού στόχου, λες και είµαστε µία
εταιρεία εδώ η οποία θα είναι Α.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Π.Ε..
Η κατάσταση έχει ξεφύγει πλέον από τα όρια οποιασδήποτε
λογικής. Έχει ένα µοναδικό στόχο, λέει, να πάρουµε την έκτη
δόση και την κατέστρεψε ο Παπανδρέου, αυτή που την είχαµε
κατοχυρωµένη. Την είχε η Νέα Δηµοκρατία κατοχυρωµένη την
έκτη δόση και την κατέστρεψε ο Παπανδρέου.
Χριστέ, Κύριε, δεν έχω τι να πω! Θου Κύριε, φυλακήν τω στόµατί µου!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Θου Κύριε, φυλακήν τω στόµατί µου!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Βλέπω έχουµε πολλούς
θεολόγους στην Αίθουσα!
Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ: Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, την
πέµπτη δόση την είχε κατοχυρωµένη ο Παπανδρέου και την
πήρε. Την τέταρτη την πήρε, την τρίτη την είχε, τη δεύτερη την
είχε, την έβδοµη θα την κατοχυρώσει ο κ. Σαµαράς για να την
πάρει, όπως και την όγδοη, την ένατη κ.ο.κ..
Και βέβαια, µιλάει για πράγµατα ακατανόητα. Έρχεται και λέει
ότι συµµετέχει στην Κυβέρνηση από τη µια και από την άλλη δεν
συµµετέχει. Στηρίζει την Κυβέρνηση και δεν τη στηρίζει. Αυτό
µου θυµίζει το «ολίγον έγκυος».
Βέβαια, αντιλαµβάνοµαι τον τρόµο του κ. Σαµαρά. Δεν θέλει
να µπει στο κάδρο, λες και είναι µια παρθένα που προέρχεται
από παρθενογένεση. Δεν συµµετείχε σ’ αυτό το πολιτικό σύστηµα, βρέθηκε ξαφνικά σ’ αυτό και ήρθε να σώσει τη χώρα.
Από την άλλη, υπάρχουν και καρτούν και στη λοιπή Αντιπολίτευση. Και ποια είναι αυτά; Είναι ο αχταρµάς της παραδοσιακής
Αριστεράς που χρόνια ολόκληρα είναι περιχαρακωµένη σε ένα
στείρο καταγγελτισµό, είναι προστάτιδα κάθε δίκαιου –καλώςαλλά και κάθε αλλοπρόσαλλου –κακώς- αιτήµατος, είτε προέρχεται από µη προνοµιούχους Έλληνες, είτε από συγκροτηµένα
οικονοµικά συµφέροντα, συνδικαλιστικά και άλλα.
Η αδυναµία της Αριστεράς σ’ αυτή τη χώρα συνολικά πλέον
και του ΠΑΣΟΚ ως Αριστερά είναι η σύγχυση χάραξης πολιτικής.
Οδηγεί, ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ και το λενινιστικό κοµµάτι του Συνασπισµού, σε στείρο αρνητισµό που βρίσκεται σε απόλυτη αναντιστοιχία σε σχέση µε τις ανάγκες της χώρας και της κοινωνίας
µας.
Είναι δυνατόν από πλευρά κόµµατος παραδοσιακής Αριστεράς
να µη µας λένε τι µοντέλο προτείνουν; Μιλάνε για Κοµµουνισµό,
κατηγορούν την κοµµουνιστική Κίνα και αποπροσανατολίζουν το
λαό λέγοντας ότι θα πάρει µισθούς Κίνας. Όµως, η Κίνα βαδίζει
µε ένα ρυθµό ανάπτυξης 7%!
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Ταυτόχρονα, η αστειότητα έχει να κάνει και µε το εξής. Να µει-
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ώσουµε, λέει, τις αµυντικές δαπάνες. Δύο χρόνια αυτή η Κυβέρνηση έχει πετσοκόψει τις αµυντικές δαπάνες! Αν έρθουν οι Τούρκοι, µε σφυρί, δρεπάνι ή τσουγκράνες θα τους πολεµήσουµε; Ο
παραλογισµός δεν έχει όρια! Χωρίς κανένα σχέδιο, ο καθένας
καταγγέλλει ό,τι θέλει, δεν ξέρει πού βρίσκεται και, δυστυχώς,
βρισκόµαστε στο σηµερινό διακύβευµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Ποιο είναι αυτό το σηµερινό διακύβευµα; Εκµεταλλευόµενοι
την αδυναµία της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ να πει την αλήθεια από
την πρώτη στιγµή για το ποια είναι η πραγµατική κατάσταση της
χώρας, επεδίωξαν να βγάλουν εξιλαστήριο θύµα το Γιώργο Παπανδρέου. Άλλαξε, λοιπόν, ο Γιώργος Παπανδρέου. Τρία κόµµατα -τέσσερα µε βάση τη δήλωση της κ. Μπακογιάννη- στηρίζουν την Κυβέρνηση. Τώρα αυτή η Κυβέρνηση θα πάει πάρα
πολύ καλά.
Η άποψή µου ήταν και είναι ότι η χώρα έχει ένα και µοναδικό
δρόµο. Έχει το δρόµο να παλέψει –και αυτή είναι η πρώτη και η
τελευταία πρόταση που κάνω σ’ αυτό το Κοινοβούλιο- µέσα από
εδώ ώστε να συγκροτηθούν οµάδες και να έρθουν σε επαφή µε
τα υπόλοιπα κοινοβούλια, σε µια προσπάθεια να επικυριαρχήσει
η ευρωενωσιακή αντίληψη στην Ευρώπη. Πρέπει επιτέλους τα
κράτη της Ευρώπης να γίνουν ένα κράτος µε ενιαία οικονοµία
και πολιτική και να µην έχουµε τις αντιλήψεις µεγάλων κρατών,
όπως είναι η Γερµανία ή η Γαλλία, σε µια προσπάθεια να εξυπηρετούν εθνικά δήθεν ή πατριωτικά συµφέροντα, αλλά στην ουσία
εθνικιστικά και να µην αντιλαµβάνονται ότι η ενότητα των λαών
της Ευρώπης είναι αυτό που θα λύσει το πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε συνάδελφε,
ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ: Και κλείνω λέγοντας ότι είµαστε
ιστορικά άτυχοι, γιατί τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρώπης έχουµε
ηγεσίες, οι οποίες και αυτές είναι ανάξιες των περιστάσεων.
Εύχοµαι να µας βοηθήσει η τύχη και ο Θεός να βρεθούν ηγέτες που να αντιληφθούν αυτήν την ανάγκη για την Ευρώπη και
ταυτόχρονα εύχοµαι αυτή η Κυβέρνηση να δώσει ό,τι το καλύτερο για τον ελληνικό λαό και ό,τι το καλύτερο για το µέλλον των
παιδιών µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Γιουµατζίδη, εκµεταλλευθήκατε την ανοχή της Ολοµέλειας και παραβήκατε κατά
πολύ το χρόνο.
Το λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Τσώνης, Βουλευτής Φθιώτιδας του
ΠΑΣΟΚ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πολλοί από εµάς βρισκόµαστε εδώ στο
Κοινοβούλιο για κάτι από παραπάνω από δύο χρόνια και µπορώ
να πω ότι αυτά τα δύο χρόνια τα έχουµε ζήσει όλα σε πολιτικό
επίπεδο.
Είδαµε τις οικονοµικές «φούσκες» να σπάνε και να φέρνουν σε
αδιέξοδο τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδαµε την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ανέτοιµη να αντιµετωπίσει τους κερδοσκόπους και τις αγορές. Είδαµε την Ελλάδα µας λαβωµένη από
παθογένειες ετών και ούσα στο δόκανο του τεράστιου εξωτερικού της χρέους να αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες. Είδαµε, δυστυχώς, το πολιτικό σύστηµα να µην συµφωνεί ούτε στα
βασικά, µε αποτέλεσµα να µη δίνει λύσεις. Είδαµε µε λύπη –τουλάχιστον δική µου- µια Κυβέρνηση καθαρή από τα συµφέροντα
να λυγίζει. Είδαµε τη ζηµιά να την πληρώνουν οι λαοί και όχι οι
υπεύθυνοι.
Πού υπήρξε το λάθος; Το λάθος, κατά τη γνώµη µου, σε ό,τι
αφορά την Ελλάδα είναι ότι ο ελληνικός λαός και το πολιτικό σύστηµα δεν κατανόησαν γρήγορα το µέγεθος του προβλήµατος,
δεν συσπειρώθηκαν, δεν σήµαναν συναγερµό και δεν αντέδρασαν, όπως άλλες φορές που έγραψαν ιστορία και γι’ αυτό έχουµε
ευθύνες όλοι µας.
Έχουµε ευθύνη εµείς ως Κυβέρνηση που δεν απευθυνθήκαµε
µε θάρρος στον ελληνικό λαό και να του πούµε ότι είναι και δική
του υπόθεση για να σωθεί η χώρα µας και η χώρα του, αλλά και
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οι πολιτικοί αρχηγοί. Και εδώ αναφέροµαι στους Αρχηγούς των
κοµµάτων της Αντιπολίτευσης που πιστεύω ότι έβαλαν το προσωπικό τους -ούτε καν το κοµµατικό- συµφέρον πάνω από όλα.
Έχουν ευθύνη τα ΜΜΕ και τα αφεντικά τους που έπαιξαν το παιχνίδι τους.
Όλοι αυτοί βασίστηκαν και έπαιξαν µε τη δικαιολογηµένη οργή
και αγανάκτηση του εµβρόντητου πολίτη, γιατί αν υπήρχε ένα
καλά οργανωµένο κράτος, και δεν θα είχαµε φτάσει εκεί που
φτάσαµε, αλλά και λιγότερα βάρη θα επωµιζόταν, αφού πιο εύκολα θα πατάσσαµε τη φοροδιαφυγή, την εισφοροδιαφυγή, την
απόδοση του ΦΠΑ, τις σπατάλες κ.λπ.. Έστρεψαν το λαό ενάντια
των πολιτικών του και όχι ενάντια στις αιτίες του κακού.
Έτσι φτάσαµε στη σηµερινή συγκυβέρνηση που κι εγώ, όπως
η πλειονότητα των Ελλήνων, εύχοµαι να πετύχει.
Είπα συγκυβέρνηση, διότι λόγοι αυτοσεβασµού, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν µου επιτρέπουν να ακούω τις δικαιολογίες του κ.
Σαµαρά, του τύπου συµµετέχω, αλλά δεν συγκυβερνώ ή του
τύπου δέχοµαι τη δανειακή σύµβαση, αλλά δεν δέχοµαι τις υποχρεώσεις που έχω απέναντι σ’ αυτούς που µε χρηµατοδοτούν.
Προσωπικά, αυτά µε προϊδεάζουν για τη συνέχεια και ελπίζω να
πέφτω έξω.
Ανέφερα όλα τα παραπάνω, αγαπητοί συνάδελφοι, όχι για να
δικαιολογήσω την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ούτε τον τέως Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, που πιστεύω ακράδαντα ότι αν
είχαν την υποστήριξη όλων των παραπάνω, πολύ πιο σπουδαία
πράγµατα θα είχαν επιτύχει. Ανέφερα τα παραπάνω, διότι θεωρώ
ότι πρέπει να τα λάβουµε σοβαρά υπ’όψιν µας για να πετύχουµε
από εδώ και µπροστά.
Άκουσα και διάβασα τις προγραµµατικές δηλώσεις του νέου
Πρωθυπουργού κ. Παπαδήµου, στον οποίο επίσης εύχοµαι καλή
επιτυχία. Χάρηκα γιατί νοµίζω ότι είναι στην κατεύθυνση που
χρειάζεται αυτήν την ώρα η χώρα µας, χάρηκα που άκουσα για
τα χαµηλότοκα δάνεια στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, χάρηκα που
άκουσα το κάλεσµα για συµµετοχή όλων των Ελλήνων.
Θα ήθελα, όµως, να ακούσω και κάποιες προτάσεις προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση, προτάσεις που δεν έχουν και δεν θέλουν
χρήµα. Παραδείγµατος χάριν, να τους ζητήσουµε διασφάλιση
των συνόρων, για να µειώσουµε τις δαπάνες και τους εξοπλισµούς, να τους ζητήσουµε να µας βοηθήσουν στη λαθροµετανάστευση, για να ξαναπιάσουµε τις δουλειές, να µην φεύγει το
συνάλλαγµά µας έξω, να µας βοηθήσουν να βρούµε τις offshore
εταιρείες –δικοί τους νόµοι δεν µας το επιτρέπουν- να µας βοηθήσουν να βρούµε ποιοι έχουν τα χρήµατα στις τράπεζες του
εξωτερικού. Να τους πούµε µε θάρρος ότι δεν πουλάµε ό,τι κερδίζει. Δεν µπορώ να καταλάβω πώς θα πουλήσουµε τον ΟΠΑΠ
απ’ όπου κερδίζουµε, που για να αντικαταστήσουµε αυτό το κέρδος, πρέπει να αυξάνουµε το ΦΠΑ. Να τους ζητήσουµε να µας
δώσουν τεχνολογία, για να πατάξουµε την φοροδιαφυγή και την
εισφοροδιαφυγή.
Θα ήθελα να ακούσω για τις κοινές µετοχές. Θα ήθελα να
ακούσω κάποιες συστάσεις προς τους φίλους Υπουργούς ότι
επιτυχία του Υπουργού δεν είναι να κάνει ένα νοµοσχέδιο και να
το περνά από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης –και κάποιες φορές
παραπληροφόρησης- αλλά είναι αυτό το νοµοσχέδιο να φτάνει
µέχρι το τέλος. Θα ήθελα να ακούσω και για την ανάπτυξη. Όπως
είπαµε ότι θα δώσουµε χαµηλότοκα δάνεια στις εταιρείες που
εξάγουν, να δώσουµε και δάνεια σ’ αυτές που παράγουν προϊόντα ανταγωνιστικά προς αυτά που έρχονται.
Για να πετύχει η Κυβέρνηση αυτή, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει πρώτα απ’ όλα να το πιστέψει ο ελληνικός λαός και να συµµετάσχει δίνοντας τον καλύτερο εαυτό του. Πιστεύω ακραδάντως ότι η Ελλάδα θα σωθεί από τους Έλληνες και το λέω καιρό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Για να γίνει, όµως, αυτό πρέπει να ασχοληθούµε µε τη δύσκολη καθηµερινότητα των πολιτών και ιδιαίτερα των ανέργων
κι αυτών που δεν τα βγάζουν πέρα, να φροντίσουµε για τα δάνειά
τους, να δούµε την πτώση των τιµών των καταναλωτικών προϊόντων, να υπάρξει κάλεσµα προς τους πλούσιος –κι αυτό το έχουµε
πει πολλές φορές εδώ πέρα- που κρύβονται και που αυτή τη
στιγµή ακόµη περιµένουν να κερδίσουν, να δει ο Έλληνας να
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πληρώνουν αναλογικά όλοι και γενικώς, να τελειώσει η προσπάθεια της προηγούµενης Κυβέρνησης µε τα βαρέα και ανθυγιεινά,
τις «µαϊµού» συντάξεις και τα άλλα µέτρα που εµπέδωναν το αίσθηµα του δικαίου, να αισθανθεί ο Έλληνας –τελειώνω, κύριε
Πρόεδρε- ότι µέρα µε τη µέρα τα πράγµατα θα βελτιώνονται
προς όφελός του.
Ψηφίζω και ελπίζω, αγαπητοί συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε τον κ.
Νίκο Τσώνη.
Το λόγο έχει η κ. Ηρώ Διώτη, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο Νοµό
Λάρισας.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, ο καινούργιος Πρωθυπουργός της χώρας ήταν πολύ ειλικρινής στις
προγραµµατικές του δηλώσεις. Είπε πως οι Έλληνες πολίτες δυσανασχετούν και αγανακτούν, διότι, παρά τις θυσίες τους, η προοπτική αποτελεσµατικής αντιµετώπισης της κρίσης διαγράφεται
αβέβαιη.
Εµείς λέµε εδώ και καιρό πως µε την πολιτική αυτή δεν υπάρχει περίπτωση αντιµετώπισης της κρίσης. Δεν µας είπε, βέβαια,
ο κύριος Πρωθυπουργός για ποιο λόγο δεν θα αντιµετωπιστεί
αυτή η κρίση, δεν µας είπε τι φταίει, ούτε µας είπε αν η συνταγή
που έχουν επιβάλλει οδηγεί σε έξοδο από την κρίση.
Κατά τη γνώµη µας -και έχουµε επιχειρηµατολογήσει επ’
αυτού- δεν οδηγεί παρά στη φτωχοποίηση της κοινωνίας και των
εργαζοµένων και στη στέρηση κάθε δικαιώµατός τους. Αυτός
είναι και ο στόχος εξάλλου, γιατί έτσι µόνο θεωρούν, οι κύριοι
του αντίπαλου στρατοπέδου, ότι θα υπάρξει ανάπτυξη και κέρδη
για το κεφάλαιο. Ξέρετε καµµία ανάπτυξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε εξαθλιωµένο πληθυσµό; Ξέρουµε, βέβαια, αλλά δεν
είναι σε χώρες της Ευρώπης. Τα όνειρά σας, λοιπόν, φτάνουν
µακριά σε άλλες ηπείρους, αλλά ευχαριστούµε, δεν θα πάρουµε.
Ο Πρωθυπουργός, επίσης, σαν τεχνοκράτης που είναι, µίλησε
απαριθµώντας τι πρέπει να γίνει -αυτά δηλαδή, που ξέρουµε ήδη,
δανειακή σύµβαση, νέα µέτρα κ.λπ.- αρκετά κυνικά και χωρίς να
συµπεριλαµβάνει σ’ αυτά που λέει τον παράγοντα κοινωνία, νεολαία, εργαζόµενοι κ.λπ. Δεν τον αδικώ, βέβαια, γιατί δεν είναι
αυτή η δουλειά του. Εµάς, όµως, που εδώ κάποιος µας έστειλε
για να υπερασπιστούµε τα συµφέροντά του και τις ανάγκες του,
αυτή ακριβώς είναι η δουλειά µας.
Η Κυβέρνηση αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για µας είναι
παράνοµη και ανεπιθύµητη κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση αυτή είναι
µια Κυβέρνηση που επιβλήθηκε, είναι µια απευθείας ανάθεση σε
τραπεζίτες να λύσουν τα ζητήµατα υπέρ των συµφερόντων τους,
επιβάλλοντας κοινωνική ερήµωση και φτώχεια. Το βασικό ιδεολόγηµα αυτού του πολιτικού συστήµατος είναι ότι η φτώχεια των
πολλών είναι υποχρεωτική για τη µεγέθυνση του πλούτου των
λίγων, ως µοναδική προϋπόθεση για τη συνοχή και τη συνέχεια
της κοινωνίας. Για µας αυτή η εξέλιξη είναι παντελώς ανεπιθύµητη και θα φροντίσουµε, όσο περνάει βέβαια από το χέρι µας,
η Κυβέρνηση αυτή να φύγει πολύ γρήγορα υπό το βάρος των
κοινωνικών αγώνων και της λαϊκής κατακραυγής.
Για µας, επίσης, η ηµέρα της ορκωµοσίας της Κυβέρνησης
αυτής ήταν µια µαύρη µέρα στην ιστορία µας, διότι πέραν της
πολιτικής που θα εφαρµόσει, συµµετέχει στην Κυβέρνηση και η
άκρα δεξιά. Οι υπερασπιστές και νοσταλγοί κάθε εφιάλτη, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, βρίσκονται σε Υπουργεία σήµερα και
αυτό είναι πολιτική, ηθική και πολιτισµική κατάπτωση. Δεν ανησυχούµε µόνο εµείς, αλλά και ευρωπαίοι Βουλευτές, όπως ακούσαµε στις δηλώσεις των Γάλλων σοσιαλιστών, αλλά και
ευρωπαίοι πολίτες που βλέπουν µια ζοφερή προοπτική να ανοίγεται απ’ αυτή τη συνύπαρξη στο πλαίσιο της ελληνικής Κυβέρνησης.
Πιστεύουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ο χαρακτήρας
της Κυβέρνησης θα φανεί πολύ σύντοµα. Είναι η µονοκοµµατική
κυβέρνηση του µνηµονίου και του σκληρού αυταρχισµού. Έτσι
κι αλλιώς, η δηµοκρατία έχει πάει περίπατο σε ολόκληρη την Ευρωζώνη, δεν υπάρχει και µας το επιβεβαιώνουν και οι εξελίξεις
στην Ιταλία, αλλά και όσες θα ακολουθήσουν, γιατί είµαστε
ακόµα στην αρχή.
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Ο κραυγαλέα ταξικός χαρακτήρας της πολιτικής αυτής της Κυβέρνησης, αλλά και της προηγούµενης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου συνοψίζεται στο
ερώτηµα ποιος πληρώνει το λογαριασµό και το λογαριασµό τον
πληρώνουν οι εργαζόµενοι και οι εργαζόµενες. Ακόµα κι αν οι
πολιτικές τύπου Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου οδηγήσουν τη
χώρα στην άβυσσο, αυτό κυρίως οφείλεται στη λυσσαλέα άρνηση αυτών που έχουν, των εχόντων, να θυσιάσουν έστω και
µέρος από τα κέρδη τους.
Καλούµε, λοιπόν, το λαό να µην παραµυθιάζεται µε παραµύθια
µε εθνικές σωτηρίες και άκακους λύκους. Καλούµε την κοινωνία
να εµποδίσει αυτές τις εξελίξεις, διότι υπάρχει κι άλλος δρόµος,
αυτός της ευηµερίας, της αλληλεγγύης, της δηµοκρατίας, της
δικαιοσύνης, της ειρήνης, της ελευθερίας. Για να εφαρµοστεί το
πρόγραµµα διεξόδου από την κρίση προς όφελος του κόσµου
της εργασίας και της κοινωνικής ευηµερίας των πολλών, πρέπει
να θυσιαστούν τα υπερκέρδη και τα υπερπλούτη των λίγων.
Η συνέχιση, λοιπόν, της πορείας αυτής θα απαιτήσει, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, αδιάκοπη λιτότητα, χωρίς προοπτική. Θα
επικρατήσει διάλυση και κοινωνική ερήµωση κι εµείς δεν µπορούµε και δεν πρέπει να το επιτρέψουµε.
Ο κύριος Πρωθυπουργός, επίσης, αναφέρθηκε -ανάµεσα στα
άλλα- και στη σηµασία της ενέργειας, ως εµπόρευµα φυσικά,
που θα πουληθεί µε ευχαρίστηση της Κυβέρνησης σε επενδυτές,
που θα δώσουν µε τη σειρά τους ό,τι έχουν ευχαρίστηση. Εξάλλου ένα µεγάλο κοµµάτι του δηµόσιου πλούτου που θα εκποιηθεί, παρ’ ό,τι ανήκει στον ελληνικό λαό, είναι η ενέργεια και
γενικότερα το περιβάλλον και οι φυσικοί πόροι, όπως όλοι καταλάβαµε φυσικά και από την οµιλία του κ. Παπακωνσταντίνου.
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος χαίρεται που ξηλώνει όλη την περιβαλλοντική νοµοθεσία της χώρας και βγάζει στο σφυρί το φυσικό της πλούτο, αν και δεν του ανήκει. Χαίρεται που επισπεύδει
αυτό το ξεπούληµα και το ονοµάζει απλοποίηση και επιτάχυνση.
Χαίρεται που δεν υπάρχει κανένας δηµόσιος µηχανισµός ελέγχου, µετά τα νοµοσχέδια φυσικά που ψήφισε, για να ελέγξει το
παραµικρό. Εξάλλου αυτό είναι και το αίτηµα των δανειστών και
των µελλοντικών ιδιοκτητών αυτής της χώρας. Χαίρεται και µας
καθησυχάζει να µην αγωνιούµε ότι τις επενδύσεις διαφόρων επιχειρηµατιών σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας θα τις πληρώσουµε εµείς µέσω των εγγυηµένων τιµών του τέλους που
πληρώνουν οι καταναλωτές. Μας καθησύχασε, επίσης, να µην
αγωνιούµε, θα τα καίµε τελικά τα σκουπίδια και προχωρά, λέει,
τα σχέδια για αξιοποίηση βιοµάζας και ενεργειακή αξιοποίηση
απορριµµάτων.
Είναι γνωστό πόσο πολλά χρήµατα παίζονται σ’ αυτό τον
τοµέα. Οι Έλληνες πολίτες, λοιπόν, πρέπει να είναι ήσυχοι. Τα
σκουπίδια τους θα πάνε για καύση, την πιο ακριβή και επικίνδυνη
τεχνολογία ειδικά σ’ αυτή τη χώρα, που λίγοι επιχειρηµατίες θα
θησαυρίσουν και το περιβάλλον θα επιβαρυνθεί ανεπανόρθωτα
καθώς και η υγεία µας και η τσέπη µας.
Μας εξήγγειλε επίσης, ο κύριος Υπουργός και τις αποκρατικοποιήσεις για να µην ανησυχούµε, µήπως καθυστερήσει σ’ αυτό
τον τοµέα η Κυβέρνηση να υπηρετήσει τα συµφέροντα για τα
οποία διορίστηκε. Και όσο τα λέει τόσο ανησυχεί ο κόσµος.
Θέλουµε, όµως, να σας πούµε πως επειδή αυτή η Κυβέρνηση
δεν έχει καµµία νοµιµοποίηση, θα δυσκολευτείτε πολύ. Και θα
φροντίσουµε και εµείς όσο µας αντιστοιχεί, να δυσκολευτείτε
ακόµη περισσότερο. Γιατί εµείς ονειρευόµαστε ένα καλύτερο
µέλλον από αυτό που τόσο ανατριχιαστικά και κυνικά όλοι περιγράψατε.
Σε δυο µέρες ο λαός και η νεολαία θα βρεθούν µαζικά στους
δρόµους για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Ποτέ
δεν φανταζόµασταν ότι έρχονταν τριάντα οκτώ χρόνια µετά µια
τόσο µα τόσο απ’ όλες τις απόψεις επίκαιρη επέτειος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από το Νοµό Αχαΐας κ. Μαρία Κυριακοπούλου.
ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα για την
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ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση συνεργασίας και συνευθύνης των τριών Κοµµάτων, ύστερα από τις θαρραλέες αποφάσεις
του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Παπανδρέου. Αποφάσεις
οµολογουµένως πρωτόγνωρες για Έλληνα πολιτικό, που ελήφθησαν µε γνώµονα αποκλειστικά και µόνο το εθνικό συµφέρον.
Ο Γιώργος Παπανδρέου αιρόµενος υπεράνω του αξιώµατος
του Πρωθυπουργού, εγκαινίασε µια νέα περίοδο στην πολιτική
ζωή του τόπου, µια νέα αντίληψη για την άσκηση εξουσίας, πέρα
από πολιτικές σκοπιµότητες και µαταιοδοξίας και ανέδειξε τη σηµασία της συλλογικής προσπάθειας παραµερίζοντας κάθε προσωπική φιλοδοξία για χάρη της σωτηρίας της πατρίδας. Ήδη
µετά από τόσες προσπάθειες σε πολιτικό επίπεδο και µετά από
πολλές θυσίες του ελληνικού λαού, στις 27 Οκτωβρίου πετύχαµε
µια συµφωνία καθοριστικής σηµασίας για το µέλλον της χώρας
µας.
Τώρα είναι ευθύνη της νέας Κυβέρνησης συνεργασίας µε το
ίδιο θάρρος και σύνεση, να προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση αυτής της συµφωνίας και την ολοκλήρωση των µέχρι τώρα προσπαθειών. Οι προγραµµατικές
δηλώσεις του νέου Πρωθυπουργού απέδειξαν περίτρανα την
αλήθεια των όσων µέχρι τώρα υποστήριζε και πέτυχε µε τεράστιο προσωπικό και πολιτικό κόστος ο Γιώργος Παπανδρέου.
Και εµείς υπηρετώντας τη µεγάλη δηµοκρατική παράταξη του
ΠΑΣΟΚ, γνωρίζουµε ότι µόνο οι συλλογικοί αγώνες µπορούν να
δηµιουργήσουν έναν καλύτερο κόσµο, να οδηγήσουν στην ανασυγκρότηση της κοινωνίας µε στόχο την εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος, του ανθρώπου και των δικαιωµάτων του.
Αυτή, λοιπόν, η διαδικασία µας εισάγει και στην ανάγκη ανασυγκρότησης της ίδιας της πολιτικής στην αξιακή της διάσταση,
µε την επαναθεµελίωση της έννοιας της κοινωνικής δικαιοσύνης
ώστε να υπάρξει «µια αρχή µεγιστοποίησης των κοινωνικών ελάχιστων ανεκτών ορίων» για τους λιγότερα ευνοηµένους κι αυτό
επιτυγχάνεται µε τις δηµόσιες πολιτικές.
Άλλωστε οφείλουµε ως πολίτες και πολιτικοί µέσα από τη
σκληρή πραγµατικότητα να δώσουµε λόγο ύπαρξης στην ουσία
της πολιτικής.
Διαχειριστήκαµε επί δύο χρόνια την κρίση και όχι ένα ιδεολογικό πρόγραµµα. Προωθήσαµε διαρθρωτικές αλλαγές για να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις µιας ποιοτικής λειτουργίας τόσο
από άποψη διαφάνειας όσο και καταπολέµησης της διαφθοράς.
Βέβαια η προσπάθεια αυτή πρέπει να είναι και διαρκής.
Βασικό µας µέληµα υπήρξε η κάθαρση του δηµοσίου τοµέα
από τη διαφθορά, µε ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών και
αυστηροποίηση των ποινών. Ενισχύσαµε το θεσµικό πλαίσιο για
την καταπολέµηση του οικονοµικού εγκλήµατος και του ξεπλύµατος µαύρου χρήµατος, δηµιουργώντας νέα ανεξάρτητη αρχή
στον έλεγχο της οποίας υπήχθησαν όλοι οι αξιωµατούχοι του
κράτους, της αυτοδιοίκησης, οι δηµοσιογράφοι, οι δικαστικοί λειτουργοί και λοιποί και διευρύναµε την αρµοδιότητα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνοµίας.
Δηµιουργήσαµε τις προϋποθέσεις για την καταπολέµηση της
φοροδιαφυγής µε την εκπόνηση «Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Καταπολέµησης της Φοροδιαφυγής» και µε τη θέσπιση αυστηρότερων ποινών. Ήδη έχουµε τις τελικές καταστάσεις των φοροφυγάδων ως αποτέλεσµα ακριβώς αυτών των µέτρων.
Εισαγάγαµε τον θεσµό του «Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος» και λάβαµε µέτρα για την καταπολέµηση της διαφθοράς
στους κόλπους των φορολογικών και ελεγκτικών υπηρεσιών µε
τη σύσταση στο Υπουργείο Οικονοµικών «Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων».
Ενισχύσαµε τον έλεγχο για τον τερµατισµό των αυθαιρεσιών
σχετικά µε τις άδειες δόµησης µε στόχο την πάταξη της διαφθοράς στις πολεοδοµίες. Επιφέραµε βασικές τοµές για την εξυγίανση του πολιτικού κόσµου και τη διαλεύκανση των σκανδάλων
µε την τροποποίηση του νόµου για την ποινική ευθύνη Υπουργών
και την κατάργηση του ειδικού χρόνου παραγραφής, αλλά και
µε την εκδίκαση κατά απόλυτη προτεραιότητα και µε µία ταχεία
διαδικασία των κακουργηµάτων που τέλεσαν οι Υπουργοί και οι
Υφυπουργοί κατά τη διάρκεια της θητείας τους, των κακουργηµάτων που τέλεσαν Βουλευτές, Γραµµατείς Υπουργείων, αιρετοί
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των ΟΤΑ κ.λπ..
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τώρα πρέπει οι µεταρρυθµίσεις
αυτές να πάρουν σάρκα και οστά. Να συστηµατοποιηθεί η προσπάθεια πάταξης της φοροδιαφυγής, να κατανεµηθούν πιο δίκαια τα βάρη, να ελεγχθούν οι καταθέσεις που έφυγαν στο
εξωτερικό και το «πόθεν έσχες», να δηµοσιοποιηθούν τα ονόµατα
όσων έχουν λογαριασµούς στην Ελβετία, να επιβληθούν πρόστιµα στους παραβάτες, να πληρώσουν επιτέλους οι έχοντες και
φοροδιαφεύγοντες, να πραγµατοποιηθεί η πολυπόθητη κοινωνική και φορολογική δικαιοσύνη, να στηριχθούν τα αδύναµα
στρώµατα της κοινωνίας, να προχωρήσουν οι επενδύσεις και τα
µεγάλα έργα -που τόσο ανάγκη έχει η χώρα µας µέσω της απελευθέρωσης των κονδυλίων από το ΕΣΠΑ- να συγκεκριµενοποιηθούν τα βήµατά µας στον πρωτογενή τοµέα και να προωθήσουµε προγράµµατα που βοηθούν στην καταπολέµηση της
ανεργίας, ώστε οι νέοι να µείνουν στην πατρίδα µας και να συµβάλλουν στην ανάπτυξη και την πρόοδο.
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µέχρι σήµερα κατέβαλε κάθε δυνατή
προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα. Απέφυγε τη χρεοκοπία και εξασφάλισε πόρους για τη συνέχιση της λειτουργίας του κράτους.
Κι όλα αυτά µονοµερώς και κυρίως χάρη στις θυσίες των Ελλήνων πολιτών, βρίσκοντας όµως συνεχώς αντιπάλους και προσκόµµατα στην υπεράνθρωπη προσπάθεια για τη σωτηρία της
χώρας.
Ευτυχώς έστω και τώρα την υστάτη ώρα έγινε αντιληπτό και
από τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης αυτό που τόσο καιρό υποστηρίζαµε, ότι δηλαδή ενωµένοι αποκτάµε άλλη διαπραγµατευτική δύναµη στο εξωτερικό και καλλιεργούµε αίσθηµα ασφάλειας
στο εσωτερικό.
Ότι µόνο µε συλλογική συνείδηση και συνεργασία, µόνο µε συναίσθηση της κοινής ευθύνης για τη σηµερινή κατάσταση και του
κοινού καθήκοντος για τη σωτηρία της χώρας, µπορούµε να
βγούµε µε τις µικρότερες δυνατές απώλειες από την κρίση.
Πρέπει να κατανοηθεί ότι η πρόοδος προϋποθέτει µια κοινότητα που θέτει στόχους, καθορίζει τα µέσα για την υλοποίησή
τους και αποδέχεται τον καταµερισµό των προσπαθειών και των
καρπών τους. Δηλαδή µια κοινότητα που έχει εθνικό και ευρωπαϊκό πεπρωµένο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δηµοκρατία δεν θα έχει περιεχόµενο αν η συλλογική δράση δεν αποβλέπει µονίµως σε στόχους, οι οποίοι πρέπει να αποτελούν το αντικείµενο ενός
δηµόσιου και πολιτικού διαλόγου. Δεν πρέπει να επιτρέπουµε
στα µέσα ενηµέρωσης να αντικαθιστούν την πολιτική, να δραµατοποιούν τα γεγονότα πνίγοντας το διάλογο και οδηγώντας στην
αποπολιτικοποίηση της κοινωνίας. Ασφαλώς η άσκηση κριτικής
είναι απαραίτητη και η πληροφόρηση πολύτιµη, όταν δίνει έµφαση στην ανάλυση και στη διαπαιδαγώγηση χωρίς να περιφρονεί την πολιτική.
Εµείς ως ΠΑΣΟΚ και πλειοψηφούσα Κοινοβουλευτική Οµάδα,
οφείλουµε να το πράξουµε, διότι τα κόµµατα ως φορείς πολιτικών και ιδεολογικών προγραµµάτων έχουν την πρώτη κυρίαρχη
θέση σε µια ζώσα δηµοκρατία, δύναµη ιδεών που κινητοποιεί θετικά την κοινωνία.
Ταυτόχρονα ελπίζουµε ότι οι πολιτικές εξελίξεις που δροµολογήθηκαν, θα αποτελέσουν και την απαρχή για έναν άλλο τρόπο
λειτουργίας και υπηρέτησης της δηµοκρατίας και θα θέσουν τον
πολιτικό κόσµο προ των ευθυνών του για να αποκατασταθεί σταδιακά η τρωθείσα αξιοπιστία του.
Με τις σκέψεις αυτές, δίνουµε ψήφο εµπιστοσύνης στη νέα
Κυβέρνηση και στο νέο Πρωθυπουργό, γνωρίζοντας ότι η χώρα
µας θα έχει την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση στις κρίσιµες
διαπραγµατεύσεις µε τους Ευρωπαίους εταίρους και ότι θα συνεχιστεί ο αγώνας, ώστε να αποδώσει καρπούς η σκληρή διετής
προσπάθεια και να µπούµε σε τροχιά ανάπτυξης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Βουλευτής της
Νέας Δηµοκρατίας από το Νοµό Καβάλας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος έχει το λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έναν αυτοπεριορισµό παρακαλώ να είµαστε στο χρόνο µας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελικά τα τρία κόµµατα της Βουλής των Ελλήνων συνεννοήθηκαν. Συνεννοήθηκαν βέβαια υπό το
κράτος αφόρητης πίεσης, κάτω από την κρίσιµη πραγµατικά
συγκυρία µέσα και έξω από τη χώρα. Αλλά συνεννοήθηκαν.
Οι καθυστερήσεις τις τελευταίες µέρες στις διαπραγµατεύσεις
για το σχηµατισµό της Κυβέρνησης συνεργασίας, έκαναν αυτούς
που παρακολουθούσαν να αναρωτιούνται αν όντως αντιλαµβανόµαστε ως πολιτικό σύστηµα την κρίση ως ευκαιρία ή αν τελικά
θα κατορθώναµε –γιατί περί κατορθώµατος θα επρόκειτο, αρνητικού βέβαια- να κάνουµε την ευκαιρία-συνεννόησης κρίση-ασυνεννοησίας και µάλιστα οξύτατη κρίση ίσως και µοιραία κρίση.
Τελικά συνεννοηθήκαµε, όχι βέβαια εφ’ όλης της ύλης αλλά
γιατί οι έκτακτες καταστάσεις επιβάλλουν έκτακτα µέτρα και δεν
υπάρχει πλέον έκτακτη κατάσταση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας της χώρας και
την αποβολή της από την Ζώνη του ευρώ. Θυµίζω -γιατί πολύ δείχνουµε εδώ µέσα να το ξεχνάµε- ότι ήδη τελούµε υπό καθεστώς
ελεγχόµενης πτώχευσης. Αυτό καταδεικνύει η συµφωνία η περίφηµη, που για άλλους φέρεται ως επιτυχία της χώρας της 26ης
Οκτωβρίου του 2011 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι. Η Ελλάδα απέτυχε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της απέναντι στους δανειστές της. Αυτό πιστοποιήθηκε και
µε τη βούλα, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα
θα υποστεί τις συνέπειες: Θέση της χώρας υπό καθεστώς ελεγχόµενης πτώχευσης. Το ζήτηµα τώρα είναι αν µπορούµε να περισώσουµε κάτι παραπάνω. Τι; Τη θέση της χώρας σε καθεστώς
ανεξέλεγκτης πτώχευσης. Αυτό είναι το ζητούµενο, αυτό είναι το
διακύβευµα.
Η συνταγή απέτυχε. Σας το είχαµε πει βέβαια. Το µνηµόνιο
έφερε ύφεση, το µεσοπρόθεσµο περισσότερη ύφεση, ο εφαρµοστικός νόµος, το πολυνοµοσχέδιο ακόµα περισσότερη ύφεση,
όλα εφαρµόστηκαν πληµµελώς, έγιναν απολύσεις, αλλά έγιναν
και διορισµοί, κόπηκαν δαπάνες, αλλά αυξήθηκαν από την άλλη
µεριά και δαπάνες, όλα έγιναν λάθος. Η εγχώρια οικονοµία διαλύθηκε, η κοινωνία βυθίστηκε στην εξαθλίωση και στην οργή, η
οργή µετατράπηκε σε συλλήβδην απαξίωση του συστήµατος.
Αυτό το είδαµε στις πρόσφατες εορταστικές εκδηλώσεις της
Εθνικής Επετείου της 28η Οκτωβρίου. Το παιχνίδι στο εσωτερικό
της χώρας είχε χαθεί. Χάθηκε και στο εξωτερικό της χώρας λίγες
µέρες µετά µε την αδιανόητη απόφαση του πρώην πλέον Πρωθυπουργού που έκανε και τους Ευρωπαίους να τον θεωρήσουν
πρόσωπο αναξιόπιστο ως αντισυµβαλλόµενο και υπό το κράτος
και εκνευρισµού για την καταιγίδα που ξεσπούσε στην Ιταλία και
ενδεχοµένως θα ξεσπάσει αύριο και σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης να χάσουν την υποµονή τους και µε την Ελλάδα. Αυτά µας
έφεραν ως εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Μην τα ξεχνάµε.
Αλλά, µια που φτάσαµε ως εδώ, θα πρέπει να εξηγηθούµε, για
να µην παρεξηγηθούµε. Σήµερα η Νέα Δηµοκρατία συµµετέχει
στη µεταβατική Κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης, διακοµµατικής
-αν θέλετε- συνεννόησης και τριπλής δικαιοδοσίας: έκτη δόση,
δανειακή σύµβαση, εκλογές µε χρονικό ορίζοντα περίπου εκατό
ηµερών. Έτσι, η Νέα Δηµοκρατία κάνει τη δική της υπέρβαση.
Και υπενθυµίζω ότι από τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς που
συµµετέχουν σε αυτήν την Κυβέρνηση µε στελέχη τους κανένας
δεν είχε να χάσει περισσότερα από τον Αντώνη Σαµαρά, διότι ο
Αντώνης Σαµαράς απλούστατα δέχτηκε να διακινδυνεύσει το
σαφές πολιτικό του πλεονέκτηµα στους εσωτερικούς πολιτικούς
συσχετισµούς της χώρας. Δέχτηκε να το διακινδυνεύσει, κινδυνεύοντας η συµµετοχή στελεχών της Νέας Δηµοκρατίας στην
Κυβέρνηση να παρεξηγηθεί από υποστηρικτές της Νέας Δηµοκρατίας. Ο Γιώργος Παπανδρέου –υπενθυµίζω- τελούσε ήδη υπό
παραίτηση, αµφισβητούµενος ευρύτατα ακόµα και στους κόλπους της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας. Δεν υπάρχει βέβαια
καµµία αµφιβολία σχετικά µε το κατά πόσον θα µπορούσε να δηλώνει ικανοποιηµένος ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Αυτός είχε να
κερδίσει τα περισσότερα και να µη χάσει τίποτα µε τη συµµετοχή
Βουλευτών του στο κυβερνητικό σχήµα. Εποµένως, αυτά θα πρέπει να τα παραδεχόµαστε και να τα αναγνωρίζουµε.
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Η Νέα Δηµοκρατία, λοιπόν, συµµετέχει συµβολικά µε τα δύο
Υπουργεία που πήρε, αλλά και ουσιαστικά συµµετέχει στην προσπάθεια, όχι για να στηρίξει την ίδια πολιτική που µας έφερε ως
εδώ, αλλά για να συνδιαµορφώσει ή να εξορθολογίσει -αν θέλετε- της ακολουθητέες πολιτικές και βέβαια κατά τις κρίσιµες
διαπραγµατεύσεις που έρχονται. Για παράδειγµα, αποδείχθηκε
πλέον πέραν πάσης αµφιβολίας ότι η υπερφορολόγηση στέρησε
από τα νοικοκυριά διαθέσιµο εισόδηµα, απέτρεψε τις επιχειρήσεις από πραγµατοποίηση επενδύσεων, επέτεινε την ύφεση και
τελικά είχε ως αποτέλεσµα δραµατική υστέρηση εσόδων. Σάραντα και πλέον φόροι µέσα στο 2011, περίπου δύο δισεκατοµµύρια και πλέον υστέρηση εσόδων σε σχέση µε το 2010 που
είχαµε σαράντα λιγότερους φόρους παρακαλώ. Εποµένως, το
σύστηµα δεν δούλεψε. Εποµένως, θα έπρεπε η νέα Κυβέρνηση
-και αυτή είναι η παρότρυνσή µου προς αυτήν- να δει και την
άλλη πλευρά της εξίσωσης πιο καλά, πιο εντατικά, αυτή της µείωσης των δαπανών. Και δεν είναι µόνο οι αποκρατικοποιήσεις,
είναι και το αναπτυξιακό κοµµάτι. Δεν ξέρω κατά πόσον θα υλοποιηθεί στους τρεις και κάτι µήνες του προσδόκιµου βίου της,
αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουµε ταχύτερη απορρόφηση
των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, χωρίς την οποία δεν θα µπορέσει να
υπάρξει επανεκκίνηση και ανάκαµψη της οικονοµίας δίπλα στην
αναγκαία οπωσδήποτε δηµοσιονοµική προσαρµογή.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε µία τελευταία παρότρυνση στο
νέο Πρωθυπουργό, µε όλο µου βέβαια το σεβασµό. Ως εξέχων
κεντρικός τραπεζίτης, ο κ. Παπαδήµος έχει άριστη γνώση του
δηµοσιονοµικού ζητούµενου, αν θέλετε, του έργου που έχει να
διεκπεραιώσει µπροστά του, σε µακροοικονοµικό όµως επίπεδο.
Εγώ θα ήθελα αυτήν την ώρα να του υπενθυµίσω ότι για να πετύχει µε τις υπάρχουσες συνθήκες θα πρέπει να στρέψει την
προσοχή του και στο µικροοικονοµικό επίπεδο και µικροοικονοµικό επίπεδο είναι τα οικονοµικά του νοικοκυριού. Στο κατώφλι
του χειµώνα που µπαίνει, κυρίες και κύριοι, ο κόσµος δοκιµάζεται. Βασικό ζητούµενο δεν είναι πια η πάλαι ποτέ καλοπέραση
ούτε καν η ευηµερία, είναι η επιβίωση. Αυτό δεν πρέπει να το
ξεχνά ο νέος Πρωθυπουργός της χώρας. Ναι, συµφωνώ µαζί
του, δεν υπάρχουν δωρεάν γεύµατα στους δανειζόµενους οφειλέτες, αλλά από την άλλη η σωτηρία της πατρίδας δεν πρέπει να
έχει ως συνέπεια να πεθάνουν αυτοί από την πείνα. Εύχοµαι ο κ.
Παπαδήµος να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες που έχουν
δηµιουργηθεί στο πρόσωπό του και να φανεί αντάξιος τους.
Δίνω, λοιπόν, και εγώ ψήφο εµπιστοσύνης σε αυτήν την Κυβέρνηση, όχι εν λευκώ, όχι επ’ αόριστον, αλλά σίγουρα ενσυνείδητα, µε επίγνωση της ευθύνης αυτής της κρίσιµης ώρας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Ρήγας, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Κυκλάδων.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε
στο λυκαυγές µιας νέας εποχής σε µια στιγµή που η πατρίδα µας
δίνει τη µάχη για την ύπαρξή της, για την επιβίωση της στο µέλλον. Και βέβαια η µάχη αυτή κορυφώθηκε τις τελευταίες µέρες
σε συνθήκες που οπωσδήποτε τα χαρακτηριστικά της δεν τιµούν
κανέναν µας και κυρίως κατέβασαν στο τελευταίο σκαλοπάτι της
αξιοπιστίας τον πολιτικό κόσµο.
Υπήρξε ένα πολύ κρίσιµο επταήµερο στην Ελλάδα όπου όλες
οι συµπεριφορές µε πρώτο συνθετικό το «µικρό» -µικροεγωισµοί,
µικροϋπολογισµοί, µικρότητες- υπήρξαν στην ηµερήσια διάταξη.
Το εγχείρηµα δεν ήταν καθόλου εύκολο, το εγχείρηµα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο σε ένα πολιτικό σύστηµα που στήθηκε πάνω
στην ακραία µέχρι εξόντωσης αντιπαλότητα των πολιτικών κοµµάτων. Ένα πολιτικό σύστηµα που από την Μεταπολίτευση -και
πριν- µέχρι και σήµερα εδράζεται πάνω σε κοµµατικούς µονολόγους. Ένα πολιτικό σύστηµα όπου η συνεννόηση και η συναίνεση
εννοιολογικά µοιάζουν να είναι συνώνυµες µε βρισιά και κατάρα.
Σε αυτό το εγχείρηµα ούτε η ιστορία µας ήταν σύµµαχος, γιατί
όσες φορές είχαµε εθνική κρίση στην Ελλάδα -1897, 1920, 1932,
1945, 1967- κατέληξαν σε εθνικές τραγωδίες. Η µόνη ελπίδα που
υπήρχε ήταν να πρυτανεύσει έστω και την τελευταία στιγµή η
σύνεση, η σωφροσύνη και να συνεννοηθούµε. Και τελικά αυτό
έγινε κάτω από την πίεση ισχυρών παραγόντων, Βουλευτών -οι
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Βουλευτές έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη των πραγµάτων- και την πίεση της κοινωνίας, η οποία εκφράστηκε µε κάθε
τρόπο. Έστω και την τελευταία της στιγµή, λοιπόν, επιτεύχθηκε
αυτή η συναίνεση.
Κατά την άποψή µου, η Κυβέρνηση Παπαδήµου έχει να κάνει
ένα σηµαντικό έργο, είναι µια Κυβέρνηση, όµως, η οποία θα τελειώσει το έργο της και θα φύγει. Το πνεύµα, όµως, και η λογική
κάτω από την οποία συγκροτήθηκε αυτή η Κυβέρνηση ήρθαν για
να µείνουν. Γιατί θα πρέπει να κατανοήσαµε όλοι µας -και θα πρέπει όλοι αυτήν την χρονική περίοδο που διανύσαµε να γίναµε
ωριµότεροι- ότι µικρά µεγέθη από κάθε πλευρά δεν φτάνουν και
δεν επαρκούν για να αντιµετωπίσουν κεφαλαιώδη ζητήµατα που
έχουν σχέση µε την ύπαρξη και την επιβίωση αυτής της χώρας
Χρειάζεται εποµένως και µετά το τέλος αυτής της Κυβέρνησης
να υπάρξει µια εθνική πορεία που θα εδράζεται πάνω σε µια νέα
εθνική συµφωνία, που θα απαντάει σε ερωτήµατα, στα οποία δυστυχώς, όσο και αν ξενίζει αυτό δεν έχουµε ενδιαφερθεί να απαντήσουµε: «ποιοι είµαστε», «τι θέλουµε», «πού θέλουµε να πορευθούµε». Αυτά τα ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν. Και πρέπει
να απαντηθούν τώρα µε σαφήνεια και θα πρέπει να καθορίσουν
και την πορεία µας στο µέλλον.
Θέλουµε να είµαστε πλήρες ισότιµο µέλος της Ευρωζώνης µε
νόµισµα το ευρώ, όσο εξαρτάται από εµάς, γιατί και το ευρωπαϊκό περιβάλλον δεν είναι σε καµµία περίπτωση στέρεο και σταθερό και γιατί οι κραταιές και ισχυρές πολιτικές που ασκούνται
τώρα στην Ευρώπη κάθε άλλο παρά οδηγούν στη σωστή κατεύθυνση. Σε ό,τι µας αφορά, όµως, πρέπει να κάνουµε αυτό που
επιβάλλεται. Και ξάφνου µετά απ’ αυτήν τη συναίνεση και τη συνεννόηση η συµφωνία της 26ης Οκτωβρίου -η οποία θυµίζω ότι
όταν συνήφθη σχολιάστηκε ως µια κακή συµφωνία, ως µια συµφωνία µε πολλά σκοτεινά σηµεία, µια συµφωνία η οποία περιόριζε την εθνική µας κυριαρχία- ξαφνικά αγαπήθηκε από πολλούς.
Θυµίζω όµως ότι αυτή η συµφωνία έπεται κάποιων αποφάσεων
που πάρθηκαν εδώ στο ελληνικό Κοινοβούλιο και κυρίως έχει να
κάνει και µε το πολυνοµοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε και το οποίο
επέβαλλε πολύ αυστηρά µέτρα. Αυτή η συµφωνία πρέπει να
εφαρµοστεί και πρέπει να ανακτήσουµε εφαρµόζοντας σωστά,
πιστά και µε σοβαρότητα τις δεσµεύσεις µας, την αξιοπιστία µας.
Έχει προκύψει ένα µεγάλο ζήτηµα σχετικά µε την υπογραφή
από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης της περίφηµης
επιστολής ότι δεσµεύεται και συναινεί. Θα έλεγα ότι θα πρέπει
να προσέξει πάρα πολύ ο κ. Σαµαράς ο οποίος πολύ συχνά έχει
χρησιµοποιήσει τώρα τελευταία τον όρο «αναπόφευκτο» - το
χρησιµοποιεί και για τη συµφωνία και για τη συγκυβέρνηση- γιατί
αυτοπαγιδεύεται. Δραµατοποίησε πάρα πολύ το θέµα της υπογραφής. Θα πρέπει να µην παγιδευτεί ο ίδιος σε ένα αδιέξοδο,
το οποίο µπορεί να είναι αδιέξοδο για τη χώρα.
Σκεφτείτε, λοιπόν ότι αυτή η αντιµνηµονιακή ρητορεία σιγάσιγά αποδοµείται. Μην την ακολουθείτε όµως και στο µέλλον,
γιατί πιστεύω ότι θα διευρύνετε το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η χώρα.
Κύριε Πρόεδρε, θα έλεγα ότι αν κάτι πρέπει να κρατήσουµε
από τις εξελίξεις που υπήρξαν τον τελευταίο καιρό είναι ένα. Η
χώρα µας στο µέλλον χρειάζεται σηµαντικές σοβαρές συγκλίσεις
και συναινέσεις. Χρησιµοποιώντας τα λόγια του Στέλιου Ράµφου,
πρέπει να θεραπεύσουµε την ψυχή αυτής της χώρας, γιατί ασθενεί βαθιά. Και αυτό δεν µπορούµε παρά να το κάνουµε όλοι µαζί
µε σοβαρότητα και ευθύνη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Παναγιώτη Ρήγα.
Το λόγο έχει η Ανεξάρτητη Βουλευτής στη Β’ Περιφέρεια Αθηνών, κ. Μιλένα Αποστολάκη.
ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συζήτηση για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση, της οποίας ηγείται ο κ. Λουκάς Παπαδήµος, διεξάγεται
σε µια νέα δυσµενέστερη για τη χώρα µας συγκυρία και πραγµατικότητα.
Η δυσµενέστερη αυτή πραγµατικότητα προήλθε από την πρωτοβουλία της εξαγγελίας του δηµοψηφίσµατος για την επικύ-
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ρωση της δανειακής σύµβασης. Είναι µια πρωτοβουλία που,
όπως ο καθένας θα µπορούσε να υποθέσει, µετατράπηκε από
την Ευρωπαϊκή Ένωση εν είδει τελεσιγράφου σε δηµοψήφισµα
για την παραµονή της χώρας στο ευρώ.
Η de facto απώλεια της εθνικής κυριαρχίας που έφερε η αναγκαστική υπαγωγή της χώρας στο µνηµόνιο και το µηχανισµό στήριξης ήρθε ως συνέπεια της µοιραίας για τη χώρα διακυβέρνησης
Καραµανλή. Και νοµίζω ότι αυτό πρέπει να το θυµίζουµε απέναντι
σε κάποιους που επίµονα δείχνουν να το ξεχνούν.
Μετετράπη, όµως, µε αποκλειστική δική µας ευθύνη σε ταπεινωτική ολοσχερή απώλεια της εθνικής κυριαρχίας και της εθνικής µας υπόστασης, καθώς παρακολουθούσαµε εµβρόντητοι
Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι ταυτόχρονα είναι και δανειστές
µας, να προσδιορίζουν και να µας υπαγορεύουν όχι µόνο το περιεχόµενο του δηµοψηφίσµατος, αλλά και την ηµεροµηνία διεξαγωγής του.
Δε χρειάζεται, όµως, να χάνουµε χρόνο αναφερόµενοι σε όσα
θλιβερά ακολούθησαν. Είναι ώρα να κερδίσουµε το χαµένο
χρόνο, να δουλέψουµε και να χτίσουµε πάνω στα ερείπια της
εθνικής µας αξιοπιστίας και της διαπραγµατευτικής µας ικανότητας κατ’ αρχάς ένα προστατευτικό τείχος. Να δουλέψουµε
όλοι µαζί για να διασφαλίσουµε την εκταµίευση της έκτης δόσης
η οποία, αν δεν είχαν µεσολαβήσει όσα ανεκδιήγητα έγιναν, θα
είχαν υλοποιηθεί οι αποφάσεις που πάρθηκαν στο Συµβούλιο της
26ης Οκτωβρίου για την αποδέσµευση αυτής της δόσης και θα
ήταν ήδη στα δηµόσια ταµεία του κράτους. Να δουλέψουµε για
τις εκκρεµείς διαβουλεύσεις που αφορούν στην οριστικοποίηση
του προγράµµατος, εκπέµποντας ένα µήνυµα συνέπειας και σοβαρότητας που τόσο έλειψε τις τελευταίες µέρες. Να δουλέψουµε µε συνέπεια και σοβαρότητα για να προχωρήσει το
πρόγραµµα συµµετοχής ιδιωτών στη διαδικασία του ελληνικού
χρέους το οποίο εξακολουθεί σήµερα να µην είναι βιώσιµο.
Η παρούσα µεταβατική Κυβέρνηση έχει ν’ αντιµετωπίσει ασφαλώς µπροστά της το µεγάλο ζήτηµα της υστέρησης των εσόδων
σε ό,τι αφορά στην εκτέλεση του τρέχοντος προϋπολογισµού,
καθώς επίσης το ζήτηµα της µεγαλύτερης της προβλεπόµενης
ύφεσης και τον εφιάλτη της διογκούµενης ανεργίας.
Η ελληνική κοινωνία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δοκιµάζεται. Η µεσαία τάξη διαλύεται. Η φοροδοτική ικανότητα µισθωτών
και συνταξιούχων είναι πλέον µηδενική και οι άνθρωποι αυτοί
βγάζουν µε δυσκολία το µήνα τους.
Οι απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές και οι δίκαιες ανατροπές προνοµίων, που το πελατειακό κράτος µοίραζε, ασφαλώς
πρέπει να γίνουν αλλά δεν πρέπει να µας παρασύρουν σε έναν
οίστρο απορρυθµίσεων αγνοώντας την πραγµατικότητα για εκατοµµύρια εργαζόµενους. Ο οίστρος απορρυθµίσεων πέραν του
ότι µπορεί να αγνοεί την εφιαλτική πραγµατικότητα είναι βέβαιο
ότι δεν προσφέρει τίποτα στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής
οικονοµίας.
Η ψήφιση του προϋπολογισµού για το 2012 αλλά και το νέο
εθνικό -και ευχόµαστε όλοι επιτέλους- πάγιο και µόνιµο φορολογικό σύστηµα µπορούν να αποτελέσουν εργαλεία πολιτικής που
θα µας βοηθήσουν να υπηρετήσουµε στόχους µε τους οποίους
µε δυσκολία µπορώ να φανταστώ ότι κάποιος εδώ µέσα διαφωνεί, όπως είναι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης και ένα νέο
αναπτυξιακό περιβάλλον που θα ξαναβάλει στοιχειωδώς την Ελλάδα στο χάρτη των αναπτυγµένων ευρωπαϊκών χωρών.
Αποκαθιστώντας τη χαµένη αξιοπιστία της χώρας θα µπορέσουµε να ξαναβάλουµε στο τραπέζι των ευρωπαϊκών διαπραγµατεύσεων το εδώ και πολύ καιρό παντελώς απόν ζήτηµα της
ανάπτυξης συγκροτώντας µε τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου
που επίσης δοκιµάζονται, όπως η Ελλάδα, µια πολιτική, οικονοµική και κοινωνική συµµαχία που σε συνθήκες υπαρξιακής κρίσης
µπορεί να αναπροσανατολίσει την Ευρωζώνη και τις πολιτικές
της.
Η παρούσα Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έγινε
δεκτή µε ανακούφιση από τη µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού
λαού. Ακόµα και η πολυµελής σύνθεσή της δεν ήταν ικανή να
ανακόψει τη θετική υποδοχή όχι µόνο γιατί η ατυχής έµπνευση
του δηµοψηφίσµατος επέτεινε την ανασφάλεια του ελληνικού
λαού. Έγινε δεκτή µε ανακούφιση,γιατί µεταφράστηκε ως ένα
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ενδιάµεσο πέρασµα από ένα αφερέγγυο πολιτικό σύστηµα σε
µια τεχνοκρατική συνταγή αντιµετώπισης της κρίσης. Είναι,
όµως, η ώρα της πολιτικής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Γιατί
σε ώρες κρίσης είναι η πολιτική που µπορεί να δώσει απαντήσεις.
Εύχοµαι από καρδιάς το διάστηµα που θα µεσολαβήσει µέχρι
τις εκλογές οι προσδοκίες του ελληνικού λαού να µη διαψευστούν. Θα στηρίξω µε την ψήφο µου την Κυβέρνηση αυτή και την
προσπάθειά της.
Θέλω, όµως, να υπογραµµίσω για άλλη µια φορά ότι οι λύσεις
µπορούν να έρθουν µόνο µέσα από την πολιτική. Την πολιτική
της γνήσιας αντιπροσώπευσης, την πολιτική της ευθύνης, την
πολιτική της αλήθειας. Το πολιτικό σύστηµα οφείλει να αναλάβει
τις δικές του ιστορικές ευθύνες απέναντι στο έθνος και τον ελληνικό λαό. Μόνο µέσα απ’ αυτό µπορεί να ξεπεραστεί η σηµερινή κρίση. Η δική του αξιόπιστη απάντηση, οι δικές του
ειλικρινείς αλλαγές, η δική του προσαρµογή στις ανάγκες της
ελληνικής κοινωνίας, η δική του δυνατότητα να ξαναεκπροσωπήσει αυθεντικά συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες, θα δώσει
λύση στη χώρα, φωνή και ελπίδα στους πολίτες.
Άλλωστε και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε αυτό, αυτό που έχει
ανάγκη η χώρα δεν είναι το εφιαλτικό τέλος της Μεταπολίτευσης
που εδώ και χρόνια ζούµε. Αυτό που έχει ανάγκη η χώρα είναι η
αρχή της µεταµεταπολιτευτικής περιόδου, που θα µας ξεκολλήσει από ένα ασφυκτικά παρωχηµένο παρελθόν και θα προσδιορίσει το µέλλον και τη θέση της χώρας στον 21ο αιώνα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει, ο κ. Νικόλαος Ζωίδης, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, του Νοµού Δωδεκανήσου.
Ορίστε, κύριε Ζωίδη, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε απόψε εδώ σε µια άκρως πρωτότυπη συζήτηση προγραµµατικών δηλώσεων µιας νέας Κυβέρνησης, αυτής υπό τον κ.
Λουκά Παπαδήµο. Μιας πρωτότυπης για τα ελληνικά δεδοµένα
Κυβέρνησης που αποτελεί ίσως το πιο αισιόδοξο µήνυµα, µια ξεκάθαρη απάντηση, σε όλους όσοι λοιδόρησαν και ακόµα και
τώρα πολεµούν και ίσως εποφθαλµιούν τη χώρα µας και τον
πλούτο µας.
Η προοπτική αποτελεσµατικής αντιµετώπισης της κρίσης µονοµερώς δίχως τη συστράτευση όλων όσων πιστεύουν στο ευρωπαϊκό µέλλον της χώρας µας διαγράφονταν αβέβαιη. Αυτήν
την κρίσιµη ώρα διακυβεύεται η συµµετοχή της Ελλάδας στην
Ευρωζώνη και πρέπει να είµαστε σαφείς -και µε όση διάθεση αυτοκριτικής µπορώ να έχω- ότι ξέρουµε όλοι ότι οι αποκλίσεις των
δηµοσιονοµικών αποτελεσµάτων από τους στόχους και οι καθυστερήσεις στην εφαρµογή διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων έχουν
αποµακρύνει χρονικά τη δυνατότητα της χώρας µας να αντλήσει
κεφάλαια από τις διεθνείς αγορές, προκειµένου να καλύψει τις
ανάγκες του δηµοσίου. Προβάλλει άρα ως προϋπόθεση επιβίωσης της ίδιας της χώρας µας η υλοποίηση της συµφωνίας της
27ης Οκτωβρίου, αυτή που τόσο λοιδορήθηκε από το σύνολο
σχεδόν των πτερύγων της Βουλής, πλην της κυβερνώσας παράταξης.
Και, βέβαια, αντιλαµβανόµαστε όλοι ότι δεν µπορούµε, δεν
έχουµε περιθώριο, πλέον, να θέσουµε εν αµφιβόλω την υλοποίηση αυτής της συµφωνίας, δεδοµένου ότι έχουµε άµεσους στόχους που πρέπει να εξυπηρετήσουµε, όπως είναι η διάσωση της
οικονοµίας και η διασφάλιση της νοµισµατικής σταθερότητας, η
ταχεία και αποτελεσµατική εφαρµογή των διαρθρωτικών αλλαγών, που ήδη συνιστούν νόµους του κράτους, η ενδυνάµωση της
κοινωνικής και της εθνικής συνοχής, η αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των πολιτών, η επιτάχυνση της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης µε κοινωνική δικαιοσύνη. Και βέβαια, πρώτα απ’ όλα θα
πρέπει για να γίνουν όλα αυτά να αποκαταστήσουµε τη διεθνή
αξιοπιστία της χώρας µας.
Πορευόµαστε γι’ αυτό ενωµένοι, µε οµόνοια; Αµφιβάλλω. Η
επαµφοτερίζουσα στάση της Νέας Δηµοκρατίας, που συµµετέχει
στην Κυβέρνηση αυτή µε ορισµένα από τα πιο αξιόλογα στελέχη
της στα κορυφαία Υπουργεία, όπως της Εθνικής Άµυνας, των
Εξωτερικών, των Οικονοµικών και της Παιδείας, µε µια στάση
που δεν µαρτυρεί σοβαρότητα ούτε ενότητα ούτε συναίσθηση
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ευθύνης, µε τα ήξεις αφήξεις, έχει µπερδέψει, κύριοι συνάδελφοι
της Νέας Δηµοκρατίας, και τους πολίτες και τους εταίρους µας
στην Ευρώπη.
Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε, λοιπόν, το πώς πορευόµαστε,
το πώς ενωµένοι προχωρούµε και αν όντως θέλουµε να συµβάλλουµε όλοι στην προσπάθεια που θα καταβάλλει η Κυβέρνηση
Παπαδήµου ως συνέχεια της κυβέρνησης Παπανδρέου και βαδίζουσα πάνω στην πορεία που εκείνη χάραξε, γιατί οφείλουµε
να σηµειώσουµε ότι αυτή διασφάλισε την ως σήµερα «εθνική σωτηρία» χαρακτηριζόµενη συµφωνία της 27ης Οκτωβρίου.
Αυτές τις κρίσιµες ώρες έχουµε ανάγκη να δουλέψουµε όλοι.
Έχουµε ανάγκη -και είναι υποχρέωσή µας- να µεριµνήσουµε για
την ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, για την
διασφάλιση της βιωσιµότητας των ασφαλιστικών ταµείων, για τη
στήριξη των οικονοµικά ασθενέστερων οµάδων του πληθυσµού,
για την αξιοποίηση του ενεργητικού δυναµικού της χώρας, για
την αύξηση της αγροτικής και βιοµηχανικής παραγωγής, για την
εκµετάλλευση των φυσικών µας πόρων, για την απλούστευση
στην πράξη των διαδικασιών επιχειρηµατικότητας και τη στήριξη
των επαγγελµατιών και της αγοράς.
Και τα λέω αυτά γιατί οφείλω να σηµειώσω, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ότι η ζωή δεν σταµατάει. Και εξ όσων όλοι έχουµε
αντιληφθεί, όπως άλλωστε δηλώθηκε µε τον πιο κατηγορηµατικό
τρόπο και από τον Πρωθυπουργό της χώρας και από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, δεν έχουµε περιθώρια αναµονής ούτε
λεπτό. Είναι πάρα πολύ πυκνός ο πολιτικός χρόνος και παρά
πολύ κρίσιµες οι συνθήκες µέσα στις οποίες θα πρέπει να κινηθεί
η καινούργια Κυβέρνηση. Δεν έχουµε το περιθώριο ούτε να ενσπείρουµε αµφιβολίες για τους στόχους µας ούτε να βάζουµε
συγκεκριµένους όρους, όσον αφορά, τη λειτουργία της. Η χώρα
πρέπει να κυβερνηθεί, τα προβλήµατα είναι υπαρκτά και τρέχουν
και η πολυτέλεια του χρόνου µας λείπει.
Θα ήθελα κύριοι Υπουργοί, όπως κάνω κάθε φορά που ανεβαίνω στο Βήµα να κάνω µια προτροπή προς την Κυβέρνηση ότι
έχει υποχρέωση να λάβει υπ’όψιν της το άρθρο 101, παράγραφος 4 του Συντάγµατος µας, να δείτε τι γίνεται στα νησιά. Και
είχα σκοπό να αναφερθώ σε ένα θέµα που ταλανίζει το νησιωτικό
χώρο, όπως αυτό της κατάργησης των µειωµένων συντελεστών
ΦΠΑ. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση µου, γιατί ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµικών, ο Ευάγγελος
Βενιζέλος µε διαβεβαίωσε –και θέλω να το ακούσουν οι συµπολίτες µου οι νησιώτες όλου του Αιγαίου- ότι τέτοιο θέµα δεν
υπάρχει. Το θέµα αυτό για την Κυβέρνηση έχει κλείσει. Οφείλω,
λοιπόν, ένα µεγάλο ευχαριστώ στην Κυβέρνηση και στον
Υπουργό Οικονοµικών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και οφείλω να πω σε όλους εµάς ότι πρέπει να αποδείξουµε
στη διάρκεια αυτής της αναγκαστικής συνύπαρξης ότι όταν χρειάζεται οι Έλληνες µπορούν να πολεµούν ενωµένοι και να νικούν
στο τέλος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε τον κ.
Ζωίδη.
Το λόγο έχει, ο κ. Μιχαήλ Γιαννάκης, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας στο νοµό Βοιωτίας.
Ορίστε, κύριε Γιαννάκη, έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Φαίνεται πως σ’ αυτήν την Αίθουσα ξεχνάµε πάρα πολύ γρήγορα. Φαίνεται ο προλαλήσας συνάδελφος του ΠΑΣΟΚ δεν έχει
υπ’όψιν του την ανακοίνωση της Προεδρίας της Δηµοκρατίας,
τις προγραµµατικές δηλώσεις του νέου Πρωθυπουργού και τις
δεσµεύσεις και τα χρονοδιαγράµµατα αυτής της Κυβέρνησης.
Αν αγαπητοί συνάδελφοι, ήταν να συνεχίσουµε το έργο
ΠΑΣΟΚ και την πολιτική ΠΑΣΟΚ, είχατε την πλειοψηφία, µπορούσατε να συνεχίσετε. Πρέπει να καταλάβετε ότι αυτή η Κυβέρνηση
δεν είναι κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου, δεν είναι κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ, είναι κάτι το διαφορετικό. Και πρέπει να το καταλάβουν
όλες οι πτέρυγες σε αυτήν τη Βουλή ότι δεν έχουµε µια Κυβέρνηση που ξαφνικά προήλθε µέσα από συνεννόηση, από εθελον-
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τικό διάλογο, είναι µια Κυβέρνηση προϊόν εκβιασµού.
Αλλά πώς φτάσαµε ως εδώ; Ζήσαµε δύο τραγικά χρόνια, µια
κυβέρνηση να πέφτει έξω σε όλους τους στόχους, µια κυβέρνηση κάθε τρείς µήνες πριν πάρουµε την επόµενη δόση να εκβιάζει την Κοινοβουλευτική Οµάδα και τον ελληνικό λαό, µια
κυβέρνηση που έχει φέρει την κοινωνία στα όρια της εξαθλίωσης, της φτώχειας, της ανεργίας.
Αλλά ποια ήταν η πιο συγκλονιστική στιγµή των τελευταίων
ηµερών, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Ελάτε το βράδυ της διάσκεψης στις Κάννες και φέρτε στο µυαλό σας την εικόνα του
Πρωθυπουργού, ένας Πρωθυπουργός πανικόβλητος, ταπεινωµένος, να ψελλίζει και να αποδέχεται τις εντολές των εταίρων
µας. Είναι ή δεν είναι ντροπή και εθνικός διασυρµός; Πώς αισθανθήκαµε αλήθεια όλοι; Και ποια ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού;
Θα περίµενα πραγµατικά µέσα στο αεροπλάνο να έχει συντάξει την επιστολή παραίτησής του, αλλά –όπως είπε και συνάδελφος από τη Συµπολίτευση- ο Πρωθυπουργός εξακολουθεί και
σήµερα να είναι εκτός τόπου και χρόνου, είναι σε άλλη χώρα, σε
άλλο περιβάλλον, δεν έχει συναίσθηση του τι πραγµατικά γίνεται.
Φτάσαµε, λοιπόν, στη µεταβατική Κυβέρνηση. Το είπα –και νοµίζω ότι είναι από όλους αποδεκτό- ότι δεν είναι µια καθαρή λύση
ούτε έχουµε τη λαϊκή εντολή, τη νοµιµοποίηση, να προχωρήσουµε σε αυτήν τη λύση. Είναι µία λύση έκτακτης ανάγκης. Είναι
ένα προϊόν, όπως είπα, εκβιασµού. Όµως, ποιο ήταν το πρώτο
µήνυµα που δώσαµε στην κοινωνία συγκροτώντας αυτήν την Κυβέρνηση; Πενήντα µέλη. Η Ιταλία προχωρά σε µεταβατική κυβέρνηση µε το 1/4 των µελών.
Αλήθεια, αυτήν τη στιγµή που οι συµπολίτες µας δεν µπορούν
να ζήσουν και εξαθλιώνονται από τα µέτρα, από την πολιτική των
δύο χρόνων της κυβέρνησης Παπανδρέου, τι µήνυµα παίρνουν;
Γιατί έπρεπε να είναι τέσσερις Υπουργοί στο Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας; Γιατί έπρεπε να έχουµε δύο Αντιπροέδρους; Αλήθεια,
εάν δεν ήταν ο κ. Πάγκαλος Αντιπρόεδρος, τι θα συνέβαινε και
γιατί να µην ήταν και οι υπόλοιποι έξι συνάδελφοι που δεν συµµετέχουν στη νέα Κυβέρνηση;
Ξέρετε πολύ καλά τι σηµαίνει υπουργική θέση, υπουργική ευθύνη. Σηµαίνει δεκάδες συµβούλους, που αυτήν τη στιγµή που
τα ταµεία είναι άδεια, που ζητάµε αιµατηρές θυσίες από τον ελληνικό λαό, αυτό το άδειο κρατικό ταµείο θα πρέπει να συµβάλει,
να πληρώνει τις επιδιώξεις, αν θέλετε, του Γιώργου Παπανδρέου,
του ταπεινωµένου Πρωθυπουργού.
Και κάτι ακόµη. Φαίνεται ότι όλο αυτό το διήµερο συζητάµε
και ο καθένας έχει στο µυαλό του µια διαφορετική κυβέρνηση.
Ακούµε δεκάδες Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να µας λένε ότι αυτή η
Κυβέρνηση δεν πρέπει να έχει χρονικό ορίζοντα, πρέπει να επιτελέσει ένα πλούσιο και σηµαντικό έργο, λες και δεν έχει δεσµευθεί παρουσία του Πρωθυπουργού η πολιτική ηγεσία, οι τρεις
Αρχηγοί των κοµµάτων, για τα τέσσερα ζητήµατα που πρέπει να
διεκπεραιώσει αυτή η Κυβέρνηση, ώστε στις 19 Φεβρουαρίου να
πάµε σε εκλογές.
Όµως, εδώ είναι ευθύνη και του Πρωθυπουργού, ο οποίος στις
προγραµµατικές του δηλώσεις δεν ξεκαθάρισε το τοπίο. Περιµένω πραγµατικά από την αυριανή οµιλία του Πρωθυπουργού να
είναι απόλυτος, να είναι ξεκάθαρος. Δεν µπορεί άλλο να ψηφίζει
η Κοινοβουλευτική Οµάδα ή κάποιοι συνάδελφοι από το ΠΑΣΟΚ
και να έχουν στο µυαλό τους µια κυβέρνηση µε ορίζοντα δέκα
µηνών, ενός χρόνου ή γιατί όχι εξάντληση τετραετίας –γιατί
ακούστηκε και αυτό- άλλη κυβέρνηση να έχουµε στο µυαλό οι
συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, άλλη κυβέρνηση να ονειρεύονται ή να σκέφτονται οι συνάδελφοι από το ΛΑΟΣ.
Πρέπει, λοιπόν, να υπάρχει ξεκάθαρη τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Αν πραγµατικά θέλει ψήφο εµπιστοσύνης από όλους
µας, τουλάχιστον σε ό,τι µε αφορά, δεν µπορώ να δώσω ψήφο
εµπιστοσύνης χωρίς να έχω ξεκάθαρη δέσµευση από τον ίδιο
τον Πρωθυπουργό ότι θα τηρήσει τα συµφωνηθέντα κατά
γράµµα.
Έπειτα, εάν ο κύριος Πρωθυπουργός αισθάνεται ότι ο χρόνος
δεν φθάνει µέχρι τις 19 Φεβρουαρίου, θα πρέπει και αυτό να το
δηλώσει από πριν. Δεν µπορεί να ψηφίζουµε µια κυβέρνηση και
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µετά από δύο µήνες, πάλι εκβιαζόµενοι, να έρθει εδώ η νέα κυβέρνηση, ο νέος Πρωθυπουργός και να µας ζητήσει παράταση
για τρεις, πέντε ή έξι µήνες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Άλλωστε, ούτε τη λαϊκή εντολή έχουµε ούτε το δικαίωµα να
δώσουµε εν λευκώ ψήφο εµπιστοσύνης, εάν δεν ξεκαθαριστούν
πρώτα όλα αυτά, γιατί οτιδήποτε συµβεί, αν πάµε τους επόµενους χωρίς συγκεκριµένο στοχο-χρονοδιάγραµµα, τότε θα υπάρξει πολιτική ανωµαλία και πρώτος υπεύθυνος για όποια πολιτική
ανωµαλία υπάρξει θα είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος
πρέπει να ξεκαθαρίσει άµεσα τη στάση του.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Φθιώτιδας κ. Τόνια Αντωνίου.
ΤΟΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο σχηµατισµός Κυβέρνησης εθνικής συνεννόησης προέκυψε ως αναγκαιότητα σε µία από τις πιο κρίσιµες περιόδους της σύγχρονης
ιστορίας µας. Το πολιτικό σύστηµα έπραξε τελικά αυτό που
έπρεπε να πράξει µέσα από µία διαδικασία πρωτόγνωρη και εξαιρετικά επώδυνη.
Οι πολίτες υποδέχθηκαν µε κάποια ανακούφιση αυτήν την εξέλιξη και φαίνεται να έχουν δώσει ήδη την εµπιστοσύνη τους στη
νέα Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήµο. Αυτό
δικαιώνει όσους από καιρό µιλούσαµε για την ανάγκη να υπάρξει
Κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, αλλά ταυτόχρονα µεγιστοποιεί το
βάρος της ευθύνης που επωµίζεται αυτή η µεταβατική Κυβέρνηση.
Θα περιµέναµε βέβαια ένα ολιγοµελές και ευέλικτο κυβερνητικό σχήµα, όπως αρµόζει στον έκτακτο χαρακτήρα αυτής της
Κυβέρνησης. Παρ’ότι συγκροτήθηκε στη βάση κοµµατικών ισορροπιών, το ζητούµενο ωστόσο είναι να λειτουργήσει ως Κυβέρνηση ευθύνης, γιατί το έργο που αναλαµβάνει είναι εξαιρετικά
κρίσιµο και η κύρια εντολή που της δίνουµε είναι να διασφαλίσει
την εκταµίευση της έκτης δόσης και να εφαρµόσει τη συµφωνία
της 26ης Οκτωβρίου.
Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον που µεταβάλλεται ραγδαία
χρειάζεται ένας πραγµατικός αγώνας δρόµου, για να κατοχυρώσει η χώρα µας αυτό που πριν από λίγο καιρό έµοιαζε δεδοµένο.
Αυτή η κρίση χρέους της Ιταλίας, αλλά και οι γενικότεροι κλυδωνισµοί της Ευρωζώνης δηµιουργούν έναν τεράστιο κίνδυνο για
τη χώρα µας. Γνωρίζουµε ότι η εφαρµογή αυτής της συµφωνίας
είναι κρίσιµη για την ευρωπαϊκή µας πορεία. Όµως, ταυτόχρονα
γνωρίζουµε ότι για να εφαρµοστεί η συµφωνία χρειάζεται κοινωνική ειρήνη.
Όσον αφορά τη δηµοσιονοµική µας πορεία, η κοινωνία δεν αντέχει άλλα µέτρα, έχει ήδη ξεπεράσει τα όριά της µε τα µέτρα
που έχουν ήδη ψηφιστεί. Όσον αφορά τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, αυτές πρέπει να γίνουν, πρώτον, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανόνων και πολιτισµού και, δεύτερον, µε κοινωνική
συναίνεση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να πετύχει η χώρα στους
στόχους της χρειάζεται σήµερα την εµπιστοσύνη των πολιτών.
Προϋπόθεση, όµως, για να υπάρξει εµπιστοσύνη είναι η δικαιοσύνη και στο ηθικό και στο οικονοµικό επίπεδο. Οι πολίτες θέλουν ισοτιµία, ισονοµία και την τιµωρία πράξεων και συµπεριφορών προσώπων που ευθύνονται για τη σηµερινή κατάσταση.
Οι πολίτες διεκδικούν δίκαιη κατανοµή των βαρών µέσα από την
εισοδηµατική και φορολογική πολιτική. Είναι άδικο ένα κοµµάτι
της κοινωνίας µας να πληρώνει και ένα άλλο, όχι πάντα το πιο
αδύναµο, να διαφυλάττει τα κεκτηµένα του.
Σε δύσκολες στιγµές συχνά γίνεται επίκληση στον πατριωτισµό. Όµως, δεν γίνεται σε αυτή τη χώρα πατριώτες να είναι µόνο
οι µισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι µικροµεσαίοι επαγγελµατίες και
οι άνεργοι. Ας γίνει, λοιπόν, επίκληση και στον πατριωτισµό της
ευηµερούσας οικονοµικής τάξης αυτής της χώρας, να κάνει και
αυτή το καθήκον της και να συνεισφέρει, όπως συνεισφέρουν και
όλοι οι υπόλοιποι.
Όσοι σήµερα επιτίθενται στους εργαζόµενους και τις συντε-
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χνίες θα πρέπει να κοιτάξουν και προς άλλες πλευρές της κοινωνίας, να κοιτάξουν προς τα καρτέλ, προς τη σκοτεινή πλευρά
της παραοικονοµίας, της φοροδιαφυγής, του λαθρεµπορίου, των
καταθέσεων στην Ελβετία και του µαύρου πολιτικού χρήµατος.
Οι διαστάσεις της κρίσης δεν είναι µόνο δηµοσιονοµικές και οικονοµικές. Είναι πρώτιστα πολιτικές, πολιτισµικές και ηθικές.
Υπάρχουν τέσσερις βασικές συνθήκες, για να προχωρήσουµε
µπροστά ως χώρα και ως κοινωνία.
Η πρώτη βασική συνθήκη είναι να επανακαθοριστούν στη βάση
νέων κανόνων, αρχών και αξιών οι σχέσεις ανάµεσα στο κράτος
και στους πολίτες, στο κεφάλαιο και την εργασία, στο πολιτικό
και το οικονοµικό σύστηµα.
Η δεύτερη βασική συνθήκη είναι να υπάρξει ένα νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό µοντέλο στη χώρα. Πρώτα να συµφωνήσουµε και να συµφωνήσουµε τι παράγουµε και µετά να το
υποστηρίξουµε µε αντίστοιχες πολιτικές και χρηµατοδοτικά εργαλεία σε κάθε παραγωγικό τοµέα.
Αυτές οι πολιτικές θα πρέπει να βασίζονται σε στρατηγικά σχέδια ολοκληρωµένα και συγκεκριµένα και όταν λέµε συγκεκριµένα, εννοούµε ότι χρειάζεται χρονοδιάγραµµα ενεργειών,
προσδιορισµός αρµοδιοτήτων όλων των εµπλεκοµένων και µέτρηση των αποτελεσµάτων.
Μόνο έτσι θα απαντήσουµε στην ύφεση. Μόνο έτσι θα πετύχουµε την επανεκκίνηση της οικονοµίας και θα δώσουµε διέξοδο
στο πρόβληµα της ανεργίας.
Η τρίτη βασική συνθήκη είναι η κοινωνική αλληλεγγύη. Ο δρόµος στον οποίο βαδίζουµε -το γνωρίζουµε αγαπητοί συνάδελφοι
πολύ καλά όλοι µας- είναι µαραθώνιος και µε πολλά εµπόδια και
µε πολλούς κινδύνους. Στην πορεία αυτή αποτελεί µέγιστο καθήκον να µην αφήσουµε κανένα συµπολίτη µας µόνο του, αλλά
να υπάρξει ασπίδα προστασίας µε πράξεις και όχι µε λόγια.
Η τέταρτη βασική συνθήκη είναι η δηµοκρατική νοµιµοποίηση των αποφάσεων που λαµβάνονται, πολύ περισσότερο σε
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως η σηµερινή. Σήµερα δεν
µπαίνουµε απλώς σε µία περίοδο µεταβατικής Κυβέρνησης.
Διανύουµε µεταβατική φάση συνολικά για το πολιτικό µας σύστηµα.
Η νέα αυτή πραγµατικότητα φέρνει επιτακτικά στο προσκήνιο
το ζήτηµα της δηµοκρατίας και της νοµιµοποίησης των αποφάσεων. Η δηµοκρατία δεν έχει µεσσίες ούτε σωτήρες. Αυτό το
µοντέλο της παλιάς πολιτικής χρεοκόπησε µε τραγικό τρόπο. Η
αναγέννηση της δηµοκρατίας δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς τη
φωνή και τη συµµετοχή των πολιτών, χωρίς την ανανέωση, την
ενίσχυση των τραυµατισµένων δηµοκρατικών θεσµών. Όταν αποδυναµώνονται οι δηµοκρατικοί πολιτικοί θεσµοί ενισχύονται τα
εξωθεσµικά και παρασκηνιακά κέντρα εξουσίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δηµοκρατία είναι η µόνη δύναµη και το µόνο όπλο που έχουµε απέναντι στις αγορές. Γι’
αυτό οφείλουµε να την υπερασπιστούµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής B’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαος Παπακωνσταντίνου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτο ζήτηµα. Τι είναι, τι βιώνει ο εργαζόµενος και βιοπαλαιστής ελληνικός λαός, τι εκφράζουν, τι συγκροτούν τα χθεσινά,
τα τωρινά, τα αυριανά κυβερνητικά µέτρα. Θέλουµε να υπογραµµίσουµε ότι τα µέχρι τώρα βάρβαρα µέτρα, τα επόµενα άγρια
µέτρα της τρικοµµατικής Κυβέρνησης είναι µέτρα εξόντωσης –
ακριβώς έτσι- της ζωής και των στοιχειωδών κοινωνικών δικαιωµάτων του λαού. Συνιστούν το βούρδουλα, της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηµατικότητας, της ανάκτησης της κερδοφορίας, της πολιτικής και των κριτηρίων της Ευρωζώνης.
Σηµειώνουµε ότι είναι αναγκαία µέτρα, αναγκαστικά για να διασωθούν οι βαθύπλουτοι, οι µεγαλοµέτοχοι των επιχειρηµατικών
οµίλων, οι µεγιστάνες του κεφαλαίου, όλη αυτή η κοινωνική τάξη
που την περίοδο 1996-2009 συγκέντρωσε απίστευτα κεφάλαια
που ούτε στα πιο τρελά της όνειρα είχε φανταστεί, µέσω βεβαίως, από ένα κρατικό νοµοθετηµένο πλέγµα επιδοτήσεων, επι-
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χορηγήσεων, φοροαπαλλαγών, φοροελαφρύνσεων, εγγυοδοσίας δανείων, παραχωρήσεων δηµόσιου κοινωνικού πλούτου.
Ας µιλήσουν, όµως, οι ίδιοι. Διαβάζω την απόφαση της συνέλευσης του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων στις 24 Μαΐου του
2011: «Είναι αδήριτη η εθνική ανάγκη να πτωχεύσουµε ως λαός
για να σωθεί η διαχρονική Ελλάδα». Είναι σαφές το τι στόχους
επιδιώκουν.
Δεύτερο ζήτηµα. Πώς φθάσαµε στην τρικοµµατική Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας, του ΛΑΟΣ και του ΠΑΣΟΚ; Πρώτον, συναντήθηκε το ΛΑΟΣ µε το ΠΑΣΟΚ ήδη στην ψήφιση του µνηµονίου το Μάιο του 2010. Δεύτερον, η Νέα Δηµοκρατία ψήφισε το
58% των νοµοθετηµάτων της κυβέρνησης των προσφάτων 23
µηνών. Τρίτον, ειδικά η Νέα Δηµοκρατία στήριξε τις αντιλαϊκές
και φιλοεπιχειρηµατικές ρυθµίσεις στην υγεία και την πρόνοια.
Είναι ρυθµίσεις –ας πούµε το ελάχιστο- που τσαλακώνουν την
ισοτιµία των ανθρώπων µπροστά στην αρρώστια.
Τέταρτον, ψήφισε τα 22 από τα 47 άρθρα του εφαρµοστικού
νόµου για το λεγόµενο µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα. Πέµπτον, συνηγορεί η Νέα Δηµοκρατία στην ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας των µεγιστάνων του κεφαλαίου, όπου ανταγωνιστικότητα
είναι το κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντων και υπηρεσιών,
διευκρινίζει και ο κύριος Πρωθυπουργός.
Ας δούµε από τα έργα των πρόσφατων εικοσιτεσσάρων
µηνών. Έχουµε, πεντακόσια είκοσι πέντε ευρώ µεικτά για τη µαθητεία στα άγουρα χρόνια της εφηβείας, πεντακόσια ενενήντα
ένα ευρώ µεικτά για τους νέους εργαζόµενους των δεκαεπτά
έως εικοσιτεσσάρων ετών –ψηφισµένα µε νόµο- που είναι 25%
παρακάτω από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας.
Τρίτο ζήτηµα. Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ζευγάρωσε και ανταµείβει
τη χρήσιµη παρουσία του ΛΑΟΣ ως κόµµατος της προβοκάτσιας,
των σκοτεινών µηχανισµών, του βρικολακιασµένου αντικοµµουνισµού, του γύψου και των γερµανοτσολιάδων.
Τέταρτο ζήτηµα. Στην απίστευτη δηµαγωγία της Νέας Δηµοκρατίας για πολιτική εξαπάτηση του ελληνικού λαού αφιερώνουµε τις προγραµµατικές δηλώσεις του νυν Πρωθυπουργού.
«Οι δεσµεύσεις που µας οδήγησαν στις συµφωνίες της 27ης
Οκτωβρίου και την οικονοµική πολιτική που απορρέει από τις
αποφάσεις της 27ης Οκτωβρίου».
Άρα, µαζί το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία για την πέµπτη
αναθεώρηση του προγράµµατος του πρώτου µνηµονίου, µαζί
στον κρατικό προϋπολογισµό του 2012 που έχει ως θεµέλιο το
µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα, µαζί στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για τα θέµατα εγγυήσεων του ελληνικού δηµοσίου προς
τις τράπεζες µε πακτωλό ζεστού δηµοσίου χρήµατος, µαζί και
στο στραγγάλισµα µέσω του µισθολογίου-βαθµολογίου του επιπέδου και των όρων ζωής των δηµοσίων υπαλλήλων και των εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα. Και ο κατάλογος δεν έχει
τελειωµό.
Πέµπτο ζήτηµα. Η προσπάθεια, η µανούβρα και ο ελιγµός της
προηγούµενης κυβέρνησης να χειραγωγήσει, να αιχµαλωτίσει,
να αναχαιτίσει την ογκούµενη εργατική και λαϊκή πάλη ενάντια
στην πολιτική της, ενάντια στις κατευθύνσεις του Συνδέσµου Βιοµηχάνων, στις υπαγορεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρεοκόπησε.
Η παγίδα, η φάκα µε τον παραπλανητικό ελιγµό και το τροµοκρατικό ψευτοδίληµµα του δηµοψηφίσµατος –χρειάζεται να σηµειώσουµε- δεν γεννήθηκε εν κενώ. Κατ’ αρχάς ήταν πρόταση
του ΣΕΒ περί δηµοψηφίσµατος µε το ίδιο θέµα ήδη από της 24
Μαΐου 2011.
Όµως, το διάστηµα Σεπτέµβρη-Οκτώβρη 2011 η λαϊκή διαµαρτυρία και η µαζική οργανωµένη παρέµβαση του ταξικού, εργατικού κινήµατος διευρύνθηκε και ισχυροποιήθηκε. Η κορύφωση δε
της σαρανταοκτάωρης πανεργατικής γενικής πανελλαδικής
απεργίας στις 19 και 20 Οκτώβρη ράγισε τις βεβαιότητες της άρχουσας τάξης για τη διαχείριση και την εκτόνωση της καθολικής
λαϊκής αντίθεσης στα βάρβαρα κυβερνητικά µέτρα.
Εµείς χαιρετίζουµε το ότι νέες δυνάµεις της εργατικής τάξης
και των λαϊκών στρωµάτων µπήκαν στη λαϊκή πάλη. Έτσι υπαγορεύθηκε και ο ελιγµός της συνένωσης, της συγκυβέρνησης των
πολιτικών κοµµάτων της Νέας Δηµοκρατίας, του ΛΑΟΣ και του
ΠΑΣΟΚ.
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Οι µάσκες της αντιµνηµονιακής φλυαρίας έπεσαν. Έγινε άδειασµα του πρωθυπουργικού επιτελείου και αντικατάσταση, ισχυροποίησή του µε τη µάσκα της µεταβατικής κυβερνητικής
κατεύθυνσης. Να, λοιπόν, µπροστά στα µάτια µας ο φόβος µπροστά στο γίγαντα λαό, που αγνοφαίνεται ο τρόµος των βαθύπλουτων και των µεγαλοµετόχων µπροστά στη λαϊκή χειραφέτηση και
τη πλατιά οργάνωση της τάξης των εργατών.
Η τωρινή Κυβέρνηση ήρθε για να επιταχύνει τα µέτρα πτώχευσης του λαού -είναι οµιλία, ρήση του νυν Πρωθυπουργού- να διασφαλίσει τη συνολική στήριξη των βάρβαρων µέτρων από ΛΑΟΣ
και Νέα Δηµοκρατία, µε τη σύµπτυξη ενός ανοιχτού µετώπου
συµµαχίας, µαύρης στη λογική της, µιας ατσάλινης αντιλαϊκής
γροθιάς µε βελούδινο γάντι.
Εµείς θέλουµε να σηµειώσουµε ότι από όλες τις απόψεις αυτό
που αναβλύζει για το άµεσο µέλλον και που πρέπει να πάρει ορµητικά και γρήγορα απόφαση ο λαός, είναι να δυναµώσει η λαϊκή
πρωτοβουλία, η εργατική οργάνωση, η λαϊκή συµµαχία για τις
ζωτικές ανάγκες του λαού και τα λαϊκά σύγχρονα δικαιώµατα,
για την ανατροπή της εξουσίας των µονοπωλίων, για την κοινωνικοποίηση της ιδιοκτησίας τους στα συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής. Βεβαίως, σε συµπαράταξη και συµπόρευση µε το ΚΚΕ
αυτόν τον πλάτανο των εργατικών και λαϊκών συµφερόντων, το
σηµαιοφόρο της εθνικής ανεξαρτησίας και της σοσιαλιστικής
αναγέννησης της πατρίδας µας.
Έτσι και αλλιώς η νεοελληνική αναγέννηση θα γίνει µε τον βιοπαλαιστή λαό και τους εργάτες µπροστά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η Βουλευτής Φωκίδος του ΠΑΣΟΚ, κ. Αφροδίτη Παπαθανάση.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, είναι η πρώτη φορά στη µεταπολιτευτική περίοδο της
χώρας που τα πολιτικά ερωτήµατα περί δηµοκρατίας, αλλά και
η σχέση οικονοµίας, κοινωνίας και δηµοκρατίας τίθενται τόσο
επιτακτικά. Είναι η πρώτη φορά στη µεταπολιτευτική ιστορία της
χώρας που η κατάσταση είναι τόσο κρίσιµη και κοµβική για τη
θέση και την πορεία µας εντός της Ευρωζώνης.
Ακόµη περισσότερο ό,τι δεν ειπώθηκε, ό,τι δεν υλοποιήθηκε
ξεκάθαρα τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια για τις προϋποθέσεις
παραµονής µας στον πυρήνα του ευρώ έρχεται επιτακτικά να
τεθεί σήµερα. Αυτό αφορά δηµοσιονοµικούς κανόνες και προσαρµογή, µεταρρυθµίσεις, ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας,
παραγωγικό πρότυπο.
Η χώρα µας για να σωθεί οικονοµικά πρέπει ταυτόχρονα να
κάνει και άλλα πράγµατα, να προστατεύσει και να θωρακίσει
τους δηµοκρατικούς θεσµούς, τη διαφάνεια, τον έλεγχο και τη
δικαιοσύνη.
Βλέπουµε ότι η Ευρώπη απειλείται από την κερδοσκοπία των
αγορών. Μοιάζει το οικονοµικό όνειρο της Ευρώπης να κρέµεται
από µία κλωστή. Η Ιταλία είναι σε άµεσο κίνδυνο, χωρίς δυστυχώς να υπάρχει άµεση ευρωπαϊκή λύση, χωρίς τα απαιτούµενα
κεφάλαια. Η Γαλλία ζει τον κίνδυνο της υποβάθµισης από οίκους
αξιολόγησης, που µε τη σειρά του αυτό θα επηρεάσει τους ευρωπαϊκούς µηχανισµούς στήριξης. Τα χρήµατα που εµείς δείχνει
να έχουµε εξασφαλίσει, δεν είναι εξασφαλισµένα σε µέγιστο
χρονικό διάστηµα. Το σήµα προς το ελληνικό σύστηµα είναι ότι
χρειάζεται δράση σωτηρίας τώρα.
Στην Ευρώπη τίθενται από τους οικονοµικά ισχυρούς θέµατα
αλλαγής των συνθηκών, θέµατα για ευρώ δύο ταχυτήτων. Η Ευρώπη, όµως, µε κάθε τίµηµα οφείλει να διατηρήσει ζωντανό τον
αξιακό της κώδικα για σεβασµό στους λαούς και στις αποφάσεις
τους, για την Ευρώπη της συναντίληψης και της συναπόφασης.
Δεν µπορούµε και δεν πρέπει να επιτρέψουµε ούτε στη χώρα µας
ούτε στην κουλτούρα της Ευρώπης και της Ένωσης να κυριαρχήσουν φεουδαρχικές λογικές και πρακτικές, πόσω µάλλον όταν
αυτές οι λογικές βαπτίζονται είτε µόνο τεχνικές λύσεις αντιµετώπισης της κρίσης είτε, µέσω οικονοµικών δυνάµεων και εντολών
ξένων ηγετών, γίνονται σαφείς παρεµβάσεις στο πολιτικό σύστηµα µιας χώρας.
Ουδείς πιστεύει πως στη χώρα µας το πολιτικό σύστηµα, αναπαραγόµενο και αυτοτροφοδοτούµενο επί δεκαετίες µε το λάθος
κανόνα της εξυπηρέτησης και της συναλλαγής, είναι το καλύτερο δυνατό σήµερα να αντιµετωπίσει µια τόσο δυνατή κοινωνική
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και οικονοµική κρίση. Υπάρχει, όµως, µία λεπτή γραµµή µεταξύ
της ανάγκης για µια δραµατική αλλαγή της κουλτούρας του πολιτικού δυναµικού και του πολιτικού συστήµατος και µεταξύ της
αυτονοµίας του.
Εµείς πρέπει να υπερασπίσουµε την αυτονοµία του πολιτικού
συστήµατος απέναντι στα κέντρα και σε κάθε παράκεντρο, επιχειρηµατικό ή εκδοτικό. Αυτή η θέση µας πρέπει να είναι σαφής
και ακλόνητη. Και πάλι, όµως, κανείς από εµάς δεν µπορεί να
πατά σε δύο βάρκες, να είµαστε δηλαδή και µε το υπάρχον πολιτικό σύστηµα και µε τις µεταρρυθµίσεις και µε την προσωπική
πολιτική επιβίωση µε κάθε τίµηµα και όλα αυτά στο όνοµα του
λαού, γιατί αυτό το πλιάτσικο συνειδήσεων µας έφτασε ως εδώ.
Μικροί και µεγάλοι, λοιπόν, επώνυµοι του χώρου και σεµνότεροι,
είναι όλοι µπροστά στην πλήρη εικόνα που διαµορφώνεται και
κάποιοι είναι µπροστά και στο δίληµµα.
Η Κυβέρνηση συνεργασίας του Λουκά Παπαδήµου έχει αναλάβει να οδηγήσει τη χώρα σε ένα ασφαλές λιµάνι κάτω από τις
κρισιµότερες και δυσκολότερες συνθήκες για την Ευρωπαϊκή
Ένωση και για τη χώρα. Η δική µας Κοινοβουλευτική Οµάδα εδώ
και είκοσι τέσσερις µήνες προσπαθεί να σώσει τη χώρα από τη
χρεοκοπία. Σήµερα, ευτυχώς στην προσπάθεια αυτή, κάτω από
µία Κυβέρνηση συνεργασίας ενώνονται και άλλες πολιτικές δυνάµεις και αυτό είναι ένα θαρραλέο βήµα.
Και εάν φοβόµαστε τη στάση της κοινωνίας απέναντί µας, σας
λέω ότι υπάρχει η κοινωνία που αντιδρά σ’ αυτό, υπάρχει όµως
και η κοινωνία που βλέπει ότι το πολιτικό δυναµικό µπορεί και
στηρίζει πράγµατα και καταστάσεις. Ο δρόµος δεν θα είναι εύκολος ούτε θα είναι χωρίς κόστος. Και κόστος πολιτικό θα
έχουµε και κόστος δηµοσκοπικό και κόστος εκλογικό και κόστος
ανθρώπινο. Δεν πρέπει απλά να συνυπάρξουν πρόσωπα, αλλά
πρέπει να υπάρξει συνολική συλλογική ευθύνη, να υπάρξει µία
κυβέρνηση συνεργασίας που θα πάει τη χώρα σε εκλογές, εφόσον ολοκληρωθεί η διαπραγµάτευση και κλειδώσει η συµφωνία
της 26ης Οκτωβρίου. Να ολοκληρωθούν, λοιπόν, όλες οι απαραίτητες πολιτικές που απορρέουν από τη συµφωνία αυτή.
Δεν µπορούµε απέναντι στην ευθύνη που αναλαµβάνουµε, να
παίζουµε µε ηµεροµηνίες. Η ηµεροµηνία µπορεί να είναι 19 Ιανουαρίου, µπορεί να είναι 19 Φεβρουαρίου, µπορεί να είναι 19
Μαρτίου. Να ολοκληρώσουµε, όµως, τα βήµατα που χρειάζονται.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ: Μέχρι τις 22, όχι παραπάνω.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το
πολιτικό σύστηµα των δεκαετιών που πέρασαν δεν µας έφερε
και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και δυστυχώς, εδώ που µιλάµε, στη Βουλή αυτή, το µισό πολιτικό δυναµικό είναι νέο πολιτικό δυναµικό, νέοι Βουλευτές. Δεν είναι σωστό να µπαίνουµε
στις ευθύνες των παλαιών και των καινούργιων. Πρέπει, όµως,
κάποια στιγµή και το σύστηµα να µιλήσει µε ονοµατεπώνυµα.
Φθάσαµε στη συµφωνία της 26ης Οκτωβρίου. Η συµφωνία,
όµως, αυτή της 26ης Οκτωβρίου το πρωί στις 27 Οκτωβρίου ακυρώθηκε. Τα κανάλια, τα πολιτικά κόµµατα βγήκαν και λοιδόρησαν
τη συµφωνία αυτή.
Άρα, πρέπει να ρωτήσουµε το γιατί, γιατί συνέβη αυτό εκείνη
τη βραδιά. Ή η Αντιπολίτευση δεν κατάλαβε ακριβώς τι γίνεται ή
οι αναλυτές των καναλιών δεν κατάλαβαν ακριβώς τι γίνεται ή
κάποιοι άνθρωποι που χάνουν ιστορικά ποσά από τη συµφωνία
αυτή έχασαν το θέµα, τι θα γίνει µε το «κούρεµα» των οµολόγων
σε µεγάλους τραπεζιτικούς οµίλους και τι θα γίνει µε το θέµα των
κοινών µετοχών;
Σήµερα, καλούµαστε να υλοποιήσουµε τη συµφωνία αυτή. Η
Κυβέρνηση Παπαδήµου καλείται να υλοποιήσει τη συµφωνία
αυτή σε ένα δραµατικό πολιτικό περιβάλλον. Θα πρέπει να προστατεύσουµε την προσπάθεια που γίνεται, γιατί είναι η τελευταία
και ύστατη προσπάθεια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κυρία Παπαθανάση.
Το λόγο έχει η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μαρία
Κόλλια-Τσαρουχά, η οποία εκλέγεται στο Νοµό Σερρών.
Κυρία Τσαρουχά, µιας και έχετε βάλει χρόνο εκλογών, πρέπει
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να λέµε τώρα και τις εκλογικές περιφέρειες.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ: Παλιά είµαι, κύριε Πρόεδρε. Με
ξέρουν ότι είµαι από τις Σέρρες.
Κύριε Πρόεδρε, καλούµαστε σήµερα και ύστερα από τα γεγονότα των τελευταίων ηµερών, να δώσουµε ψήφο εµπιστοσύνης
στη µεταβατική νέα Κυβέρνηση. Καλούµαστε να το κάνουµε
αυτό, έχοντας δεκάδες αναπάντεχα ερωτήµατα, ως Βουλευτές,
που θα καθορίσουν το µέλλον της πατρίδας µας.
Από πού εκπορεύεται, κύριοι συνάδελφοι, η εξουσία της παρούσας Βουλής, όταν οι περισσότεροι, όλοι µας, αποτελούµε
µέρος µιας Βουλής του «λεφτά υπάρχουν»; Καλούµαστε να πάρουµε αποφάσεις χωρίς την πολιτική νοµιµοποίηση που τη δίνει
µόνο ο λαός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε λύπη παρακολουθούµε σήµερα ότι η Ευρώπη έχει µετεξελιχθεί σε µία Ευρώπη των αγορών
και των τραπεζών και όχι της αλληλεγγύης. Ελάχιστοι πια µιλούν
για µία Ευρώπη των διαφορετικών εθνικών παραδόσεων και του
αµοιβαίου σεβασµού, ενώ βλέπουµε ηγεσίες να ωθούν τους
λαούς τους εναντίον των άλλων.
Αν δεν δέχονται ότι αποτελούµε µια πολιτισµική οικογένεια και
όχι ένα οικονοµικό συνεταιρισµό και ότι ως Ευρωπαίοι είµαστε
αδέλφια και πρέπει να συµπεριφερόµαστε µεταξύ µας µε κατανόηση και αλληλεγγύη, τότε να καταλάβουν ότι οι εξελίξεις άρχισαν να τρέχουν.
Κανένας δεν µπορεί να προβλέψει αν οι ευρωπαϊκές χώρες θα
έχουν αύριο-µεθαύριο τις ίδιες πολιτικές ηγεσίες, αλλά και κανείς δεν µπορεί να παραβλέψει ότι κάποιοι τονίζουν, όπως ο
Σρέντερ, ότι πρέπει να κάνουµε τα πάντα για να σταθεροποιήσουµε την Ελλάδα και να την κρατήσουµε στο ευρώ.
Οι Ευρωπαίοι εταίροι µας απαιτούν έγγραφες δεσµεύσεις για
την τήρηση της συµφωνίας της 26ης Οκτωβρίου για την αποδέσµευση της έκτης δόσης από τον επόµενο αξιόπιστο συνοµιλητή
της χώρας, τον κ. Σαµαρά. Η κ. Μπακογιάννη, που κατήλθε πριν
από λίγο από το Βήµα, το θεώρησε πάρα πολύ λογικό αυτό. Θα
πρέπει, λοιπόν, να γνωρίζουν ότι δεν είναι µόνος του ο Αντώνης
Σαµαράς. Έχει µαζί του την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας
Δηµοκρατίας, έχει µαζί του ολόκληρη την κοινωνία που δεν επιτρέπει οι ταγοί της να συµπεριφέρονται λες και δεν εκπροσωπούν τους Έλληνες, δεν έχουν στοιχειώδη αξιοπρέπεια.
Και επειδή έχει έρθει η ώρα, αγαπητοί µου συνάδελφοι, για τα
µεγάλα «ναι» και τα µεγάλα «όχι», ας παραµείνουµε προς το
παρόν στο µεγάλο «ναι» της παράταξης. Εµείς µπροστά στα
αδιέξοδα και την ανευθυνότητα πράξαµε το αυτονόητο, άσχετα
αν κάποιοι από εµάς δεν συµφωνούν σ’ αυτό. Συνεννοηθήκαµε,
λοιπόν, µπροστά στο επερχόµενο χάος για µία µεταβατική Κυβέρνηση µε ηµεροµηνία λήξης και συγκεκριµένη αποστολή. Διότι
ποτέ δεν θα άφηνε η Νέα Δηµοκρατία τη χώρα να γίνει ερείπια,
προκειµένου να την κυβερνήσει µετά. Ποτέ η Νέα Δηµοκρατία
δεν θα ψήφιζε αλλαγή εκλογικού νόµου, ώστε η επόµενη κυβέρνηση να µην µπορεί να ασκήσει επιτυχώς τα καθήκοντά της,
όπως έκαναν παλαιότερα στο ΠΑΣΟΚ.
Όµως, σήµερα δεν είναι η ώρα καταλογισµού των ευθυνών.
Αυτό θα συµβεί, να είστε βέβαιοι. Εµείς στη Νέα Δηµοκρατία, η
Αντιπολίτευση της εθνικής ευθύνης, πήραµε όλες τις αναγκαίες
πρωτοβουλίες. Πότε άλλοτε αντιπολίτευση παρουσίασε δηµόσια
τις προτάσεις της για έξοδο από την κρίση; Πότε άλλοτε Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ξεκαθάρισε µε τον πιο ωµό
τρόπο ότι δεν θέλει να τον ψηφίσουν οι βολεµένοι του συστήµατος; Πότε άλλοτε πολιτικός αρχηγός ανέλαβε µια και µόνο δέσµευση, να στηρίξει µόνο τους χαµηλοσυνταξιούχους και τους
πολύτεκνους; Ιστορικά ποτέ. Είναι σηµαντικά τελικά τα πρόσωπα
ή οι πολιτικές; Αυτό είναι το µέγα ζητούµενο.
Τόσους µήνες δώσαµε εξετάσεις διορατικότητας και αποφασιστικότητας. Τι και εάν προτείναµε τη σωστή διέξοδο από την
κρίση; Τι και εάν δικαιωθήκαµε απόλυτα στις προβλέψεις µας; Τι
και εάν δίνουµε εξετάσεις αποτελεσµατικότητας και ευθύνης σήµερα, την ώρα που η χώρα µας βουλιάζει; Τι και εάν πρωτοστατούµε να περιορίσουµε το κράτος, να ξοδεύουµε πολύ λιγότερα
απ’ όσα εισπράττουµε, ώστε να µειώσουµε την εξάρτησή µας
από τους ξένους και το δανεισµό, να δηµιουργήσουµε δηµοσιονοµικά πλεονάσµατα, ώστε η χώρα µας να µην παραµένει ουρα-
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γός, εξαρτηµένη, υποτελής και ανάξια της ιστορίας της;
Αλίµονο, αν δεν είµαστε σε θέση να πετύχουµε την ανάκαµψη,
να διατηρήσουµε την κοινωνική συνοχή, προστατεύοντας ανυποχώρητα το εθνικό συµφέρον, το δηµόσιο συµφέρον και την
εθνική µας κυριαρχία. Τελικά, είναι τα πρόσωπα ή οι πολιτικές το
µέγα ζητούµενο;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποια θα ήταν η κατάσταση σήµερα, αν όταν ξεκίνησε η ύφεση αποφασίζαµε να κατεβάσουµε
το ΦΠΑ στο 15%, για να επανέλθει η οικονοµία, όπως έκανε η
Βρετανία ή αν µειώναµε τους φορολογικούς συντελεστές, για να
φέρουµε καινούργιες επενδύσεις, όπως έκανε η Ιρλανδία ή αν
ακολουθούσαµε πρακτικές, όπως αυτές που ακολούθησαν οι
Δανοί, για να µπορέσουµε να πλήξουµε τη φοροδιαφυγή;
Κι όµως, αν συνεχίσουµε τις ίδιες πολιτικές, τα οικονοµικά
προβλήµατα συνεχώς θα διογκώνονται. Φοβάµαι, αγαπητοί µου
συνάδελφοι, ότι θα δούµε σύντοµα το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό να καταγγέλλει τα δύο κόµµατα ότι δεν τηρούν τις δεσµεύσεις τους υποσκάπτοντας την Κυβέρνηση ή τη διαπλοκή, να
αναφέρει ότι οι συγκυρίες είναι κρίσιµες και ότι αν οι εκλογές γίνουν το επόµενο διάστηµα, θα διακυβεύεται τάχα το συµφέρον
της χώρας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Εδώ θα είµαστε, όταν η διαπλοκή θα δίνει τη δική της µάχη
επιβίωσης σαν και αυτή που έδωσε πρόσφατα. Θα παρουσιάσει
τον Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας ως εξουσιοµανή που θυσιάζει δήθεν τη σωτηρία της πατρίδας προκειµένου να γίνει Πρωθυπουργός, όταν θα επιµένουµε στις εκλογές που έχουν
συµφωνηθεί.
Επειδή αποκτήσαµε και εµείς απελευθερωµένους που µπορούν να λένε αυτά που πραγµατικά πιστεύουν, όλους εκείνους
που δεν σεβάστηκαν το «σεµνά και ταπεινά» της Νέας Δηµοκρατίας των προηγούµενων χρόνων, αλλά είναι και βαθύτατα συνυπεύθυνοι όχι µόνο για την πορεία της παράταξης, αλλά και για
την πορεία της χώρας, ήρθε η ώρα να τους αφήσουµε πίσω µας.
Ήρθε η ώρα να αφήσουµε πίσω µας όλους εκείνους που δεν
αφήνουν τη χώρα να αναπνεύσει και πολύ περισσότερο το πολιτικό σύστηµα που χρειάζεται µία νέα νοµιµοποίηση.
Αυτό ξεκινά µε την επανεκκίνηση εκείνων των µηχανισµών που
θα αναγεννήσουν την ελληνική κοινωνία. Πρέπει να προχωρήσουµε τάχιστα στη συνταγµατική αναθεώρηση µόλις τελειώσει
το βασικό έργο αυτής της Κυβέρνησης και βέβαια µετά τις εκλογές και όχι µε ένα κόµµα, για να έχει τα αποτελέσµατα της διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά κυρίως µε ολόκληρη
την κοινωνία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Πάνω απ’ όλα σχεδιάζουµε ένα πολιτικό σύστηµα που να επιθυµεί και να σέβεται ένα αποτελεσµατικό, ευέλικτο και ανεξάρτητο κράτος από την εκάστοτε πολιτική εξουσία. Και σ’ αυτό το
κράτος δεν έχουν θέση επαγγελµατίες της πολιτικής. Επειδή, µάλιστα, αυτό που βιώνουµε σήµερα είναι το αποτέλεσµα κυρίως
πολιτικών αποφάσεων πριν από είκοσι και τριάντα χρόνια, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ας µετράµε καλύτερα όλοι τα λόγια µας.
Υπάρχει κάποιος που µπορεί να εγγυηθεί ότι τελικά η συµφωνία θα περπατήσει ή ότι η νέα δανειακή σύµβαση είναι φτιαγµένη
όχι για να λύσει το ελληνικό πρόβληµα και να µείνει η χώρα στο
ευρώ, αλλά για να φύγει από το ευρώ χωρίς συνέπειες, όπως θα
το ήθελε η Γερµανία, η Γαλλία και οι τράπεζές τους;
Μήπως µε την υπογραφή της δανειακής σύµβασης από τη
Βουλή και την αναδιάρθρωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
αποποιούµαστε ισχυρά διαπραγµατευτικά χαρτιά;
Μπορεί κανείς από την Κυβέρνηση να απαντήσει αν ισχύει ότι
ο κύριος σύµβουλος της πατρίδας µας, η περιβόητη «GOLDMAN
SACHS», ήταν τελικά και ο αρχιτέκτονας της κερδοσκοπικής επίθεσης εναντίον της;
Θα µας εξηγήσει κάποιος αυτά που γράφουν οι «NEW YORK
TIMES» για τη σηµασία της υπαγωγής όλου του χρέους µας στο
αγγλικό δίκαιο;
Θα µας εξηγήσει ο κ. Παπανδρέου, αν η πρώτη δανειακή σύµβαση είναι ανυπόστατη κατά το ελληνικό και το διεθνές δίκαιο
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και αν οι δάνειες δυνάµεις θα γίνουν εν δυνάµει ιδιοκτήτες όλης
της τωρινής και της µέλλουσας περιουσίας του ελληνικού δηµοσίου και του ελληνικού λαού;
Όταν όλοι οι Ευρωπαίοι λένε ότι ήταν λάθος η είσοδος της
χώρας στο ευρώ, γιατί τώρα πανηγυρίζουν που ανέλαβε Πρωθυπουργός στην Ελλάδα ένας εκ των πρωταγωνιστών της εξαπάτησής τους, όπως γράφηκε; Και αν αληθεύουν, είναι ποτέ
δυνατόν κάτω από συνθήκες εκβιασµού, εµείς να δεσµεύουµε
για πάντα την πατρίδα µας;
Ο λαός µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέει «Χαµένα
λεφτά, µικρή ζηµιά. Χαµένη τιµή, µεγάλη ζηµιά. Χαµένο θάρρος,
όµως, όλα χαµένα»! Είµαστε εδώ όλοι, λοιπόν, για να µην επιτρέψουµε να χαθεί το θάρρος µας. Το θάρρος µας χρειάζεται πρώτα
και πάνω απ’ όλα, για να χτίσουµε ξανά την πατρίδα µας, ανεξάρτητα αν θα δώσουµε ψήφο εµπιστοσύνης ή όχι στην παρούσα Κυβέρνηση.
Μαθήµατα συναίνεσης, λοιπόν, δεν δεχόµαστε από το ΠΑΣΟΚ!
Τη συναίνεση ούτε την αξίζετε ούτε τη δικαιούσθε! Όµως, την
έχει ανάγκη η πατρίδα µας!
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Έβρου κ. Γεώργιος Ντόλιος.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πολιτικό προσωπικό της χώρας, το σύνολο του πολιτικού συστήµατος, κλήθηκε εδώ και δύο χρόνια να κάνει µία δουλειά την οποία
δεν την ήξερε, µε την οποία δεν ήταν εξοικειωµένο. Ήµασταν εθισµένοι να µοιράζουµε µπόνους, ευηµερία, χαρά, να βελτιώνουµε
το βιοτικό επίπεδο των πολιτών και των ελληνικών νοικοκυριών
και, ξαφνικά, βρεθήκαµε στη δυσάρεστη θέση να πρέπει να µοιράζουµε δυσαρέσκεια, να κάνουµε περικοπές, να µειώνουµε το
βιοτικό επίπεδο.
Το σοκ ήταν µεγάλο και για το πολιτικό σύστηµα και για όλη
την ελληνική κοινωνία. Την ευθύνη αυτήν την περίοδο ανέλαβε η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, µε Πρωθυπουργό το Γιώργο Παπανδρέου. Υπήρξε ένας χρόνος αδράνειας. Χρειάστηκε ένας χρόνος
προσαρµογής. Ακόµα και το σύνολο της Κυβέρνησης δεν συνειδητοποίησε στον ίδιο χρόνο τη νέα πραγµατικότητα. Μπορούµε
να θυµηθούµε διάφορα περιστατικά και µπορούµε να διαπιστώσουµε εκ των υστέρων ότι οι ταχύτητες και η αποφασιστικότητα
µέσα στην κυβέρνηση δεν ήταν τα ίδια σε όλους τους τοµείς.
Ακόµα περισσότερο χρόνο χρειάστηκε η συνειδητοποίηση της
πραγµατικότητας από την Κοινοβουλευτική Οµάδα.
Όπως ήταν φυσικό, πολύ περισσότερο χρόνο χρειάστηκε, για
να αποδεχθεί η ελληνική κοινωνία αυτή τη νέα πραγµατικότητα.
Το σοκ ήταν µεγάλο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Δεν ήταν δυνατόν να αποδεχθούν εύκολα ότι τα παιδιά τους θα ζήσουν χειρότερα απ’ ότι οι γονείς. Αυτό δεν έχει συµβεί ξανά από τον πόλεµο
και µετά.
Πώς αντιµετώπισε το πολιτικό σύστηµα αυτήν την πραγµατικότητα; Τι έκανε η Αντιπολίτευση; Λειτούργησε µε τη λογική του
πολιτικού κόστους και του πολιτικού οφέλους. Έτσι, λοιπόν,
υπήρξαν διάφορες εµπρηστικές δηλώσεις κατά καιρούς. Τα ελληνικά κόµµατα πολλές φορές –και είναι µοναδικό φαινόµενο
στις χώρες που αντιµετωπίζουν κρίσεις- βγήκαν πιο µπροστά από
τα συνδικάτα, µε αποτέλεσµα να δυσκολευτεί το έργο της κυβέρνησης, να δυσκολευτεί η δουλειά που έπρεπε να κάνουµε στη
χώρα µας.
Αυτό συνέβη την προηγούµενη περίοδο. Ήταν µία τιτάνια προσπάθεια που δεν στηρίχθηκε από το σύνολο του πολιτικού κόσµου. Αρνήθηκαν πεισµατικά όλοι να βάλουν πλάτες σε µία
προσπάθεια, για την οποία ήξεραν ότι λίγο ως πολύ δεν γινόταν
διαφορετικά.
Απαιτείται ένα άλλο µείγµα πολιτικής, µας είπε η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση. Εκείνο, βέβαια, που δεν είπε ποτέ είναι ότι αυτό
το µείγµα της πολιτικής δεν καθορίζεται εξ ολοκλήρου από την
ελληνική Κυβέρνηση. Δεν καθορίστηκε εξ ολοκλήρου και δεν θα
µπορούσε να γίνει διαφορετικά. Το µείγµα της πολιτικής εν πολλοίς, κατά πολύ µεγάλο µέρος, µας το επέβαλαν οι εταίροι και
δανειστές µας.

1602

Όσον αφορά µία άλλη διαπραγµάτευση, πραγµατικά, αυτό
ήταν το ζήτηµα; Το πιστεύουν πολλοί σ’ αυτήν την Αίθουσα; Το
πιστεύουν πολλοί Έλληνες πολίτες ότι µία άλλη διαπραγµάτευση
η οποία θα είχε το στοιχείο της µεγαλύτερης ικανότητας, θα διαµόρφωνε συνθήκες για να εφαρµοστεί ένα άλλο µείγµα πολιτικής;
Τώρα πια, βλέποντας τα πράγµατα µε µία κάποια απόσταση,
νοµίζω ότι όλοι µπορούµε να αναλογιστούµε τις ευθύνες µας και
να οµολογήσουµε –διαλέγω το ρήµα που χρησιµοποιώ- ότι το
πολιτικό σύστηµα της χώρας και το σύνολο του πολιτικού προσωπικού δεν ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των καιρών. Αυτό είναι
το µεγάλο ζήτηµα. Συνέβησαν διάφορα γεγονότα την τελευταία
περίοδο, τα οποία αποκάλυψαν διάφορα πράγµατα. Έτσι, λοιπόν, καταλήξαµε στη νέα Κυβέρνηση, στο νέο Πρωθυπουργό,
ένα νέο Πρωθυπουργό τον οποίο θεωρούµε κατάλληλο η Πλειοψηφία της ελληνικής Βουλής.
Θεωρώ ότι και αυτοί που δεν τον στηρίζουν, εάν αφήσουν τα
χαρακώµατα και εάν σκεφτούν µε όρους ρεαλισµού, µπορούν να
αποδεχθούν ότι είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος αυτήν την περίοδο για να οδηγήσει τη χώρα στους συγκεκριµένους στόχους,
δηλαδή να πάρουµε τη δόση, να ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό,
να ολοκληρώσουµε τη συµφωνία της 26ης Οκτωβρίου και µετά
να προχωρήσουµε στα περαιτέρω βήµατα.
Δεν είµαι απ’ αυτούς που πιστεύουν ότι πρέπει να υποστείλουµε τη σηµαία των ιδεολογιών, αλλά σε καµµία περίπτωση δεν
µπορεί κανείς σήµερα να αγνοεί την αδήριτη πραγµατικότητα, η
οποία ξέρουµε πού θα µας οδηγήσει.
Για εµένα, κύριοι συνάδελφοι, το µεγάλο ζήτηµα δεν είναι η
ψήφος σ’ αυτήν την Κυβέρνηση, η ψήφος εµπιστοσύνης. Την
ψήφο εµπιστοσύνης θα την πάρει. Δεν είναι µείζον ζήτηµα, δεν
είναι καν ζήτηµα το εάν θα υπάρξουν και κάποιοι Βουλευτές από
τα κόµµατα που στηρίζουν αυτήν την Κυβέρνηση που δεν θα δώσουν ψήφο εµπιστοσύνης. Το µεγάλο ζήτηµα το οποίο υπάρχει
είναι να διαµορφώσουµε πλέον ένα νέο πολιτικό λόγο, ο οποίος
να εδράζει στην πραγµατικότητα και να σκεφτούµε µε σύνεση
και προσοχή.
Με πιάνει ειλικρινά δέος, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην
Ευρώπη σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, στη Ζώνη του ευρώ,
για το τι µπορεί να συµβεί την αµέσως επόµενη περίοδο. Θεωρώ
ότι το χρέος το οποίο έχουµε είναι ο ψύχραιµος λόγος, ο συνετός λόγος, αφού συνειδητοποιήσουµε, όσοι βρεθήκαµε κύριοι
Υπουργοί σ’ αυτήν την παράταξη, ότι οι εκδοχές που υπάρχουν
για εµάς είναι οι εξής δύο: Ή να βουλιάξουµε τη χώρα και να
υποστούµε το να πάµε σπίτι µας, υφιστάµενοι και την κοινωνική
χλεύη ή να σώσουµε τη χώρα και να πάµε σπίτι µας, γιατί το κάναµε µε πολύ σκληρό τρόπο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Α’ Πειραιώς, κ. Θεόδωρος Δρίτσας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως και δεν θα
δώσει ψήφο εµπιστοσύνης σ’ αυτήν τη νέα Κυβέρνηση, µία Κυβέρνηση δοτή, αντιδηµοκρατική, αντιλαϊκή από την ίδια της τη
συγκρότηση, αλλά και την προγραµµατική της διακήρυξη, Κυβέρνηση σκοπιµότητας, Κυβέρνηση µοιραία και επικίνδυνη.
Δεν είναι τυχαίο. Ισχύουν όλα αυτά και ισχυρίζοµαι ότι ισχύουν,
γιατί υπάρχει ένα κεντρικό ζήτηµα, το αδιέξοδο του πολιτικού
συστήµατος, του ηγεµονικού πολιτικού συστήµατος και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αυτό το αδιέξοδο, πέρα από τις πολλαπλές εκφράσεις του ή αιτίες του, έχει έναν πυρήνα, έναν σκληρό
πυρήνα, την αδυναµία αυτού του πολιτικού συστήµατος όχι να
επιλύσει, όχι να ικανοποιήσει, καν να αφουγκραστεί και να προσεγγίσει και να σεβαστεί λαϊκές ανάγκες.
Εποµένως, οι κυβερνήσεις πια που ετοιµάζονται στο πλαίσιο
της ακολουθούµενης πολιτικής σε όλη την Ευρώπη µε τα παραδείγµατα της Ελλάδας και της Ιταλίας να προηγούνται, είναι κυβερνήσεις ελέγχου της λαϊκής δυσαρέσκειας, ελέγχου της
λαϊκής αγωνίας, επιβολής µέτρων σωτηρίας των ηγεµονικών, οικονοµικών κύκλων πάνω σ’ αυτούς τους λαούς, πάνω σ’ αυτές
τις κοινωνίες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αντιλαµβάνεστε, ότι όποια κουβέντα γίνεται για εθνική συνεννόηση, για εθνική συναίνεση, για εθνική συµπαράταξη, χωρίς τη
βασική προσέγγιση σεβασµού των λαϊκών αναγκών, είναι εξ’ ορισµού, λογικά, επιστηµονικά, πολιτικά, από όποια άποψη κι αν
θέλει κανείς να το προσεγγίσει, η απόλυτη επιβεβαίωση της ανυπαρξίας επόµενης µέρας. Είναι ακριβώς η πεµπτουσία της κρίσης. Αυτή η άποψη, όλες αυτές οι περίφηµες κορώνες που
τροµοκρατούν τον ελληνικό λαό και δηµιουργούν ένα πλέγµα
νέου ζόφου, νέων εκβιασµών, νέων κατευθύνσεων παραίτησης
της ελληνικής κοινωνίας και των όποιων δηµιουργικών στρωµάτων της, αντιλαµβάνεστε ότι είναι µετέωρη.
Δεν µπορεί, όπως κατέρρευσε η κυβέρνηση Παπανδρέου και
η αναπαλαιωµένη µε ένα νέο Πρωθυπουργό τρικοµµατική Κυβέρνηση αυτήν τη στιγµή, δεν µπορεί παρά να καταρρεύσει κι αυτή.
Διότι δεν έχει τη λαϊκή συναίνεση, δεν µπορεί να πείσει τη µεγάλη
πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
Ήδη αυτή η µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού έχει χάσει
το 40% ή και το 50% του βιοτικού της επιπέδου, των εισοδηµάτων της και των περιουσιών της κάποιοι απ’ αυτούς. Μερικά δε
τµήµατα της ελληνικής κοινωνίας, κάποιοι που είχαν καταστήµατα, µικρές επιχειρήσεις και έκλεισαν και δεν έχουν εναλλακτικές λύσεις, έχουν χάσει και το 100%.
Αναρωτήθηκε κανείς απ’ όλους αυτούς που εκτελούν όλες
αυτές τις περισπούδαστες διακηρύξεις που τολµούν οι πολιτικές
ηγεσίες και στην Ελλάδα και ο τωρινός Πρωθυπουργός και στην
Ευρώπη, το υπόλοιπο 20%, 30% το πολύ, που κατέχει το µεγάλο
πλούτο και τη µεγάλη περιουσία τι έχει χάσει σ’ αυτήν τη διετία,
τι ακριβώς έχει υποστεί, τι έχει συνεισφέρει σ’ αυτήν τη διαδικασία;
Μπορεί κανείς να απαντήσει αν είναι ή δεν είναι ολόσωστο το
ότι το χρέος και τα ελλείµµατα κυρίως µπορεί µεν να αποτυπώνουν και πολλά άλλα πράγµατα και δυσλειτουργίες και σπατάλες
και το ένα και το άλλο, αλλά µήπως δεν είναι απόλυτη αλήθεια
ότι αποτυπώνουν την κοινωνική αδικία, την άνιση κατανοµή του
εθνικού πλούτου; Μήπως δεν οφείλεται εκεί το χρέος και το έλλειµµα; Θέλει πολύ συζήτηση;
Και γιατί µία Κυβέρνηση που έρχεται να σώσει τη χώρα αντιµετωπίζει το λαό που ζητά εκλογές, που ζητά να εκφραστεί, που
ζητά να παρέµβει στις εξελίξεις ως εχθρό λαό; Και γιατί τέτοιος
συναγερµός, για να ακυρωθούν οι εκλογές; Και τώρα και µε µεθοδεύσεις είναι βέβαιο ότι θα επιχειρηθεί και για το µελλούµενο
διάστηµα των εποµένων τριών µηνών. Κάνουν λάθος, θα συναντήσουν τεράστια αντίσταση και είναι βέβαιο ότι θα αποτύχουν.
Όµως οι περιπέτειες στις οποίες βάζουν την ελληνική κοινωνία
είναι τεράστιες και οι ευθύνες είναι τεράστιες.
Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι δεν υπάρχει χρόνος που να δεσµεύεται. Δεν µπορεί κανείς να µιλήσει για το επόµενο τρίµηνο,
όταν σήµερα πια στις συνθήκες της κρίσης ο χρόνος τρέχει µε
ταχύτητα του φωτός, ο πολιτικός χρόνος, ο κοινωνικός χρόνος,
ο οικονοµικός χρόνος. Δεν µπορεί να µιλάµε για µία Κυβέρνηση
τριών µηνών που θα κάνει αυτά και θα σώσει τη χώρα, θα ανεβάσει τη διεθνή της αξιοπιστία και µετά –λέει- θα πάει σε εκλογές.
Πέρα από τα ζητήµατα που περιείχαν κυρίως τη δανειακή σύµβαση και όλες αυτές τις δεσµεύσεις που αναλαµβάνει αυτή η Κυβέρνηση από τις προγραµµατικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού,
έχουµε τα στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας που ανέλαβαν τα
Υπουργεία Εξωτερικών και Άµυνας. Αυτά δεν θα ασκήσουν πολιτική; Θα είναι περιορισµένης ευθύνης σ’ αυτούς τους τοµείς;
Θα έχουµε δηλαδή µία οικονοµική πολιτική Βρυξελλών και Πρωθυπουργού Παπαδήµου, µία εξωτερική πολιτική Νέας Δηµοκρατίας και µία ναυτιλιακή πολιτική ακροδεξιάς;
Αναφέροµαι στην άµυνα, γιατί αυτήν την περίοδο οι ελληνικές
ένοπλες δυνάµεις αποστέλλονται σε εµπόλεµη ζώνη, στην έρηµο
Νεγκέµπ για ασκήσεις. Εµπόλεµη ζώνη διότι το Ισραήλ βρίσκεται
σε πόλεµο µε τους γείτονές του. Κι εκεί αυτή η Κυβέρνηση θα
στείλει στρατό. Με τι κύρος; Με τι δυνατότητα; Πού θα την εντάξει αυτήν την πολιτική;
Ένα παράδειγµα έφερα, για να δείξω ότι αυτά είναι ψέµατα.
Δεν µπορούν να στηρίξουν µία πραγµατική εξουσία, µία πραγµατική εκπροσώπηση των συµφερόντων της ελληνικής κοινωνίας, χωρίς τη δηµοκρατική επιβεβαίωση από την ίδια την
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κοινωνία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι αδιανόητο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίως του
ΠΑΣΟΚ, να ανεχθείτε τη συµµετοχή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού σ’ αυτήν την Κυβέρνηση. Είναι αδιανόητο. Δεν έχει
γίνει σε κανένα µέρος της Ευρώπης.
Το σοσιαλιστικό κόµµα Γαλλίας σας έστειλε ένα µήνυµα και το
περνάτε τόσο πολύ απροβληµάτιστα; Οι ευθύνες είναι τεράστιες.
Είναι αδύνατον µ’ αυτήν την Κυβέρνηση η ελληνική κοινωνία να
βρει την έκφρασή της. Είναι έξω από τις ανάγκες της, έξω από
την εκπροσώπησή της. Είναι µια Κυβέρνηση που δεν έχει παρά
µόνο να καταρρεύσει και γι’ αυτό η µόνη σωτηρία της χώρας έχει
να κάνει µε το σεβασµό της λαϊκής ετυµηγορίας όσο γίνεται πιο
γρήγορα και το σεβασµό των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας
και των εργαζοµένων πολιτών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Κεφαλονιά κ. Σπυρίδων Μοσχόπουλος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούµε κρίσιµες
και ιστορικές στιγµές. Επί δύο χρόνια η ελληνική Κυβέρνηση, το
σύνολο της χώρας δίνει µάχες για τη σωτηρία της πατρίδας µας.
Η κάθε µέρα που περνάει είναι µια ξεχωριστή και σκληρή µάχη.
Η κρίση που βιώνουµε είναι µια πρωτοφανής και γενικευµένη
κρίση. Φτάσαµε στο χείλος του γκρεµού. Οι ανέλεγκτες και αλλόκοτες διεθνείς οικονοµικές δυνάµεις έπαιξαν και παίζουν εις
βάρος µας πολλά παιχνίδια. Οίκοι αξιολόγησης, επενδυτικά
funds και διάφοροι κερδοσκόποι καλλιέργησαν, καλλιεργούν,
αλλά και ποντάρουν στην κατάρρευσή µας. Τερατώδη παιχνίδια
σκηνοθετήθηκαν από ύποπτα κέντρα που προέβλεπαν την επιστροφή στη δραχµή. Αρκετές στιγµές νιώσαµε και νιώθουµε τα
γόνατά µας να λυγίζουν από το βάρος των ευθυνών και των δυσκολιών.
Μέσα σ’ αυτό το κλίµα και µπροστά στο φάσµα της επερχόµενης καταστροφής, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να πάρει επώδυνα
και µερικές φορές άδικα µέτρα.
Εµείς οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, µόνοι ως τώρα, αναγκαστήκαµε να στηρίζουµε πολιτικές καθόλου δηµοφιλείς που έπλητταν
ευθέως τα εισοδήµατα των λαϊκών τάξεων. Οδηγός, όµως, στην
πολιτική µας συµπεριφορά ήταν η πίστη πως ανεξάρτητα από το
πολλαπλό κόστος, το οικονοµικό, το κοινωνικό, το πολιτικό, µπορούσε να αρθεί το εθνικό αδιέξοδο. Περάσαµε από τις συµπληγάδες της αµφισβήτησης, της στείρας αντιπολίτευσης, της
υπονόµευσης και της υποκρισίας. Διότι είναι υποκριτική η στάση
όλων αυτών που κόπτονται σήµερα για την εκταµίευση της έκτης
δόσης, προϊόν της προηγούµενης δανειακής σύµβασης που δεν
στήριξαν προσδοκώντας τα πρόσκαιρα πολιτικά οφέλη, ενώ γνώριζαν ότι είναι απαραίτητη για την οµαλή πορεία της χώρας. Διότι
είναι υπονοµευτική για την πορεία της οικονοµίας µας η αναφορά
όλων εκείνων που διαδίδουν ότι παρά τις θυσίες του ελληνικού
λαού, το 2020 θα βρισκόµαστε στην ίδια θέση που βρισκόµασταν
το 2009, όταν γνωρίζουν πολύ καλά ότι το 2020 θα έχουµε σηµαντικά πρωτογενή πλεονάσµατα χωρίς ύφεση και θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης, ενώ το 2009 µας παραδόθηκε µια οικονοµία µε
36 δισεκατοµµύρια έλλειµµα, αρνητικούς ρυθµούς ανάπτυξης,
ύφεση και ανεργία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ πως η Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011 είναι µια ιστορική µέρα που αλλάζει τα δεδοµένα. Τα
αποτελέσµατα αυτής της Συνόδου Κορυφής κατέδειξαν τα εξής
σηµαντικά. Πρώτον, την αναγνώριση των θυσιών του λαού µας,
των προσπαθειών και των σκληρών διαπραγµατεύσεων, αλλά και
των αποτελεσµάτων της προηγούµενης κυβέρνησης.
Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέτοιµη να αντιµετωπίσει την
κρίση, κατάφερε έστω και αργά να ξεπεράσει τους δισταγµούς
και στέκεται αλληλέγγυα στον αγώνα, που βέβαια είναι και δικός
της αγώνας.
Τρίτον, οι επιτυχίες της Συνόδου µπορούν να αποτελέσουν το
έναυσµα για πιο συνεκτική Ευρωπαϊκή Ένωση, που σήµερα κλυδωνίζεται και αυτή από τα γνωστά σε όλους µας προβλήµατα.

1603

Στους κόλπους αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορεί να αισθάνεται το κάθε κράτος µεγαλύτερη σιγουριά, ενώ η ίδια η Ένωση
θα είναι πιο δυνατή και ανταγωνιστική δύναµη στη διεθνή σκακιέρα.
Και τέταρτον, η χώρα µας πήρε µια βαθιά ανάσα και στην
ουσία πέτυχε να έχει µετά τις σκληρές και επίπονες προσπάθειες
και διαπραγµατεύσεις µια νέα συµφωνία που ελαττώνει το χρέος
µας κατά 100 δισεκατοµµύρια ευρώ, που ενισχύει τη ρευστότητα
του τραπεζικού συστήµατος µε 30 δισεκατοµµύρια ευρώ που δίνονται στο ελληνικό δηµόσιο για αγορά κοινών µετοχών που
ελαττώνει σε ετήσια βάση τις υποχρεώσεις µας σε τόκους κατά
5 δισεκατοµµύρια ευρώ, που µας δίνει τη δυνατότητα ενός νέου
δανείου 100 δισεκατοµµυρίων ευρώ, που δηµιουργεί υποχρεώσεις, αλλά και προοπτικές για να πάψουµε να ζούµε µε δανεικά.
Όµως, δεν είµαστε αφελείς να πιστεύουµε πως αυτή η επιτυχία εξασφάλισε το µέλλον. Απλά δίνει την ευκαιρία να αγωνιστούµε από καλύτερη θέση για το µέλλον της πατρίδας µας, κάτι
που πρέπει να αξιοποιήσουµε χωρίς δισταγµούς, αγκυλώσεις και
αδικαιολόγητη χρονοτριβή.
Από εµάς εξαρτάται η επιτυχία. Ο λαός µας βρίσκεται στα όριά
του. Δεν αντέχει άλλα βάρη. Δεν αντέχει άλλο ο χαµηλόµισθος,
ο χαµηλοσυνταξιούχος, οι µικροµεσαίοι την ελάττωση του εισοδήµατός τους. Είναι πλέον θέµα επιβίωσης.
Αυτό που µεγαλώνει, όµως, τη δυσαρέσκεια είναι η άνιση κατανοµή των βαρών. Το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο, όποτε έρθει,
θα πρέπει να δηµιουργήσει ορθολογικότερη βάση, να είναι αποτελεσµατικό και δίκαιο. Πρέπει να δίνει την αίσθηση δικαιοσύνης
στους πολίτες, που αισθάνονται ολοένα και περισσότερο έντονο
το σφίξιµο και την ελπίδα να χάνεται.
Δεν µπορεί πλέον την ώρα που ο µισθωτός, ο συνταξιούχος, ο
επαγγελµατίας, ο βιοπαλαιστής φορτώνεται ως το πρόχειρο και
ευπειθές υποζύγιο τα βάρη, την ίδια ώρα οι επιτήδειοι, αυτοί που
είχαν και έχουν τις άκρες παντού και πάντα να είναι οι άφαντοι
και οι ανώνυµοι των αρµοδίων υπηρεσιών. Όλοι αυτοί έχουν και
πρέπει να έχουν ονοµατεπώνυµο. Η φοροδιαφυγή, η εισφοροδιαφυγή, η φοροκλοπή είναι ο δυναµίτης στη λειτουργία του κράτους, αλλά και της κοινωνικής συνοχής.
Παρά τις δύσκολες συγκυρίες και παρά τα λάθη και τις παραλείψεις, έχουν γίνει αρκετά και σηµαντικά αυτά τα δύο τελευταία
χρόνια. Η επιτάχυνση των διαδικασιών απονοµής της δικαιοσύνης, ο νέος νόµος του ΑΣΕΠ, ο νόµος για τη διαφάνεια, ο νέος
χάρτης της αυτοδιοίκησης, ο νόµος για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, οι µεταρρυθµίσεις στον τοµέα της παιδείας και της
υγείας, ο νέος αναπτυξιακός νόµος, η διεθνής συνεργασία για
τα οικονοµικά εγκλήµατα και τόσα άλλα νοµοσχέδια που έχουν
γίνει νόµοι του κράτους είναι σηµαντικά βήµατα που δίνονται σαν
παρακαταθήκη στη νέα Κυβέρνηση.
Θα πρέπει η νέα Κυβέρνηση υπό το Λουκά Παπαδήµο παίρνοντας όλη αυτήν την κληρονοµιά να προχωρήσει µε πιο γοργά,
πιο αποφασιστικά βήµατα, µε τόλµη και αποφασιστικότητα, για
να µπορέσει να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει και έχει
ανάγκη ο τόπος µας.
Όµως, για να µπορέσει να το πράξει, θα πρέπει η συνεργασία
των πολιτικών δυνάµεων που τη στηρίζουν µε το συγκεκριµένο
πλαίσιο που έχει συµφωνηθεί να είναι ειλικρινής, υπεύθυνη και
όχι υποκριτική.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάνουµε σήµερα ένα πρωτόγνωρο πείραµα στην πολιτική ιστορία του τόπου µας που πρέπει
να πετύχει. Το πείραµα αυτό στη σηµερινή δύσκολη συγκυρία
αποτελεί µονόδροµο για να κερδίσουµε τον εθνικό µας στόχο
που είναι η σωτηρία της χώρας µας. Καταδεικνύει την ωριµότητα
του πολιτικού µας συστήµατος, βοηθά την ανάκτηση της βαθιάς
πληγωµένης αξιοπιστίας µας εντός και εκτός Ελλάδας και δίνει
ελπίδα και προοπτική για το µέλλον της πατρίδας µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει η Βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ κ. Έλενα
Παναρίτη.
ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΡΙΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να
ξεκινήσω κάνοντας µια επισήµανση. Η δηµοκρατία σήµερα διαφέρει από τη δηµοκρατία του 19ου και ίσως και του 20ου αιώνα.
Έχει εξελιχθεί στα δεδοµένα και τα ζητούµενα του 21ου αιώνα.
Δεν είναι µόνο η δηµοκρατία της πολιτικής, αλλά η δηµοκρατία
που εξασφαλίζει την επιβίωση. Για το λόγο αυτό, η δηµοκρατία
πρέπει και επιβάλλεται να αφουγκράζεται την οικονοµία και να
απορροφά τους κραδασµούς της.
Πρέπει, λοιπόν, η ταχύτητα και ο χρόνος της πολιτικής να είναι
γρηγορότερος αυτού της αγοράς, γιατί πρέπει να προλαβαίνει
τις όποιες καταστροφικές για εµάς αντιδράσεις µπορούν να προέλθουν από την αγορά. Και αυτό δεν ισχύει µόνο για την Ελλάδα,
αλλά ισχύει και για την Ευρώπη, όπως και για τον υπόλοιπο
κόσµο. Για παράδειγµα, σκεφθείτε ότι η Ιταλία το 2012 καλείται
να αποπληρώσει οµόλογα της τάξεως των 300 περίπου και παραπάνω δισεκατοµµυρίων ευρώ που είναι περίπου ίσο του ελληνικού δηµόσιου χρέους και τα 2/3 αυτού πρέπει να ξεπληρωθούν
στην αρχή του 2012.
Κλασσικού τύπου πολιτικές αντιπαραθέσεις, που αγνοούν την
οικονοµική αυτή διάσταση, µπορούν να διακινδυνεύσουν την
εθνική κυριαρχία των χωρών, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση
εξολοκλήρου. Άρα, η οποιαδήποτε συνολική συνειδητοποίηση
αυτής της πραγµατικότητας και στην Ελλάδα είναι ένδειξη υπευθυνότητας έναντι των Ελλήνων πολιτών.
Όπως είπε ο Πρωθυπουργός εχθές, η Ελλάδα πάσχει από έλλειµµα εµπιστοσύνης, ένα έλλειµµα που υποβόσκει από καιρό και
αντικατοπτρίζει προβλήµατα θεσµών, δυσλειτουργίας του δηµοσίου, δυσλειτουργίας του πολιτικού συστήµατος, που όσο όµως
υπήρχε φτηνό χρήµα, είτε επειδή έρχονταν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε λόγω χαµηλών επιτοκίων, το έλλειµµα εµπιστοσύνης καµουφλαριζόταν και σαν ανέκδοτο ονοµαζόταν «η
ελληνική πραγµατικότητα».
Το έλλειµµα εµπιστοσύνης είναι αποτέλεσµα σαθρών θεσµών,
είναι αποτέλεσµα σαθρών δοµών, είναι αποτέλεσµα πολιτικών
που τελικά βασίζονται µόνο σε πρόσωπα και όχι σε συστήµατα,
είναι αποτέλεσµα συνεχών αναιρέσεων, πισωγυρισµάτων, ασαφούς επικοινωνίας, ασαφούς επικοινωνιακής πολιτικής, που δεν
παρουσιάζει στους πολίτες µε πειθώ το σχέδιο, το οποίο ίσως
ήδη υπάρχει ή ένα χρονοδιάγραµµα, το οποίο ίσως ήδη υπάρχει,
είναι αποτέλεσµα αναστρέψιµων πολιτικών. Καταλήγουµε, λοιπόν, να βλέπουµε µία χώρα σαν την Ελλάδα να πάσχει από αυτό
που λέµε εµείς οι οικονοµολόγοι «Προπατορικό Αµάρτηµα». Δηλαδή µία χώρα µπαίνει σε µία δίνη από την οποία δεν µπορεί εύκολα να βγει και στην οποία η µετρήσιµη οικονοµία όλο και
συρρικνώνεται, όλο και µικραίνει, ενώ οι συνεχείς τριβές στις
αγορές αυξάνουν την αδήλωτη οικονοµία και την ατυπικότητα.
Έχοντας εµπειρία σε θεσµικές αλλαγές και έχοντας δουλέψει
σε χώρες µε κρίση κεφαλαιακής επάρκειας όπως η Ελλάδα, θα
τοποθετούσα ως επείγουσα τη συστηµατική αντιµετώπιση των
διαρθρωτικών αλλαγών, ούτως ώστε να υπάρξει σηµαντική αύξηση της παραγωγικότητας. Η συνέχεια της αναδιάρθρωσης του
δηµοσίου είναι ένα παράδειγµα των διαρθρωτικών αλλαγών που
πρέπει να συνεχιστούν, όπως και η συνέχεια της προώθησης των
απαιτούµενων απλοποιήσεων της γραφειοκρατίας, η εξασφάλιση
ενός ξεκάθαρου και ασφαλούς συστήµατος δικαιωµάτων γης και
δικαιωµάτων ακινήτου περιουσίας, ούτως ώστε να επιταχυνθούν
οι αποκρατικοποιήσεις, κάτι που πρέπει να κάνουµε πριν µας το
θυµίζει κάθε φορά η κ. Μέρκελ, να απλοποιήσουµε το δικαστικό
σύστηµα. Εν ολίγοις, να µειώσουµε τα κόστη συναλλαγών που
έχουµε µέσα στην ελληνική οικονοµία.
Θα πρότεινα τη δηµιουργία µιας οµάδας που θα ασχολείται
µόνο µε αυτό το εγχείρηµα, ούτως ώστε να απελευθερώσουµε
και να αξιοποιήσουµε το µεγαλύτερο ελληνικό κεφάλαιο. Ποιο
είναι αυτό; Το ανθρώπινο δυναµικό. Θα είναι, λοιπόν, πολύ σηµαντικό το νέο κυβερνητικό σχήµα, το οποίο πρέπει να είναι υψηλής ευθύνης, ανεξαρτήτου διαρκείας και εύρους της εντολής
-και δεν µπορεί να είναι διαφορετικά, δεδοµένου του κρίσιµου
πολιτικού φορτίου του- να εστιάσει στις δοµικές αλλαγές µε µετρήσιµα αποτελέσµατα και ένα συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα
σε ό,τι αφορά το καινούργιο πρόγραµµα, ούτως ώστε να υπάρξει
και µία οµαλή µετάβαση του προγράµµατος στήριξης σ’ αυτό

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

του νέου προγράµµατος του 2012, το οποίο θα είναι εφάµιλλο
αυτών της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας.
Εάν µου επιτραπεί, στον κύριο Πρωθυπουργό, ο οποίος δεν
είναι εδώ αυτή τη στιγµή, θα πρότεινα τη σύσταση µίας οµάδας
παρακολούθησης του νέου προγράµµατος στο Κοινοβούλιο, µε
τη δυνατότητα καλύτερης πληροφόρησης των κοινοβουλευτικών. Είναι πολύ σηµαντικό να τολµάµε αλλαγές, είναι πολύ σηµαντικό να τολµάµε τον πόλεµο έναντι των αδρανειών, όµως,
όπως πολύ σωστά είπε χθες ο Πρωθυπουργός, κανείς δεν πρέπει
να νιώθει µόνος του. Δυστυχώς, πολλοί νιώθουν µόνοι τους και
συν τοις άλλοις, µόνοι τους και µε το βάρος της απόφασης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, αν µου επιτρέπετε.
Η ουσιαστική και διαρκής επικοινωνία και συνέργεια µεταξύ
Κυβέρνησης και Βουλής συνιστούν µία εξίσου τολµηρή δράση,
η οποία είναι αναγκαία για τη ριζικότερη και δυνατότερη δράση,
όπου καταφέρνουµε τελικά να γίνουµε όλοι κοινωνοί της αλλαγής και της τόλµης.
Οι περισσότερες οικονοµίες σε κρίση έχουν τολµήσει µε επιτυχία τέτοιου είδους ουσιαστικές και επικοινωνιακές δράσεις.
Έχει έρθει τώρα και η σειρά µας. Και γι’ αυτό, δίνω ψήφο εµπιστοσύνης σ’ αυτήν την Κυβέρνηση, γιατί ήρθε επιτέλους η σειρά
µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής του Νοµού Χανίων ο
κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει γίνει συνείδηση και του τελευταίου κατοίκου αυτής της
χώρας ότι βρισκόµαστε µπροστά σε µια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που όµοιά της δεν έχει γνωρίσει ο τόπος τα τελευταία
εξήντα χρόνια. Λάθη και συµπεριφορές δεκαετιών, µε κυρίαρχες
τακτικές το λαϊκισµό και την ανευθυνότητα, οδήγησαν τα πράγµατα εδώ που βρισκόµαστε σήµερα.
Η Κυβέρνηση Παπαδήµου που ζητά ψήφο εµπιστοσύνης από
το Κοινοβούλιο δεν προέκυψε ως κεραυνός εν αιθρία. Βεβαίως,
εάν πριν από δύο χρόνια έλεγε κάποιος ότι ο παντοδύναµος κ.
Παπανδρέου θα εξαναγκάζετο να εγκαταλείψει την Πρωθυπουργία και ότι στη θέση του ίδιου και της κυβέρνησής του θα βρισκόταν ο κ. Παπαδήµος ή όποιος κ. Παπαδήµος και µία
Κυβέρνηση συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ - Νέας Δηµοκρατίας - ΛΑΟΣ,
θα χαρακτηριζόταν τουλάχιστον αφελής. Όµως, τα διαδοχικά
λάθη της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ την τελευταία διετία ήταν τόσα
πολλά και µεγάλα, µε αποκορύφωµα την εξαγγελία του δηµοψηφίσµατος, που οδήγησαν στο αδιέξοδο.
Όπως και να ονοµάσουµε την Κυβέρνηση που καλούµαστε να
δώσουµε ψήφο εµπιστοσύνης, συγκυβέρνηση, εκτάκτου ανάγκης, εθνικής σωτηρίας κ.λπ., δεν υπάρχει αµφιβολία ότι αυτή έχει
να φέρει σε πέρας δύσκολο έργο, σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον
που µέρα µε τη µέρα γίνεται περισσότερο γκρίζο. Γιατί µπορεί
όταν προστίθενται κι άλλες χώρες σε εκείνες που αντιµετωπίζουν
πρόβληµα να αµβλύνεται η αίσθηση του µαύρου πρόβατου για
την Ελλάδα, όµως αντικειµενικά η κρίση στην Ευρώπη µεγαλώνει
και η έξοδος απ’ αυτή συνολικά, αλλά και για κάθε χώρα ξεχωριστά, γίνεται όλο και πιο δύσκολη.
Πριν προχωρήσω σε κάποιες σκέψεις και προβληµατισµούς
στο λίγο χρόνο που έχω, επιτρέψτε µου να επισηµάνω τη γενναιότητα ολίγων φωνών, µε πρώτη εκείνη της Προέδρου της Δηµοκρατικής Συµµαχίας της κ. Μπακογιάννη, που εδώ και πολλούς
µήνες µιλούσαν αρχικά για κάποια µορφή συναίνεσης σε ζητήµατα µείζονος σηµασίας και στη συνέχεια για µια κυβέρνηση ευρύτερης αποδοχής, προκειµένου να καταστεί δυνατή η
αντιµετώπιση του αδιεξόδου στο οποίο σιγά-σιγά διολίσθαινε η
χώρα.
Απέναντι σ’ αυτές τις λογικές φωνές, υπήρχαν εκείνοι που νόµιζαν πως µε τη στείρα αντιπαράθεση και τις ανεδαφικές θέσεις
θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε λύση τα τεράστια προβλήµατα
της χώρας. Στην πραγµατικότητα, ήξεραν πως οι υπηρεσίες που
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προσέφεραν στον τόπο ήταν κάκιστες. Δυστυχώς, µε τη συµπεριφορά τους έδειχναν ότι το µόνο που τους ενδιέφερε ήταν το
κοµµατικό όφελος. Αυτή η εκ διαµέτρου αντίθετη επί σχετικώς
µακρό χρονικό διάστηµα συµπεριφορά βλέπουµε έµµεσα ή
άµεσα να αποτυπώνεται ακόµα και σήµερα στις τοποθετήσεις
πολλών συναδέλφων, στη συζήτηση για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το διακύβευµα είναι πολύ µεγάλο. Θα τα καταφέρουµε να αλλάξουµε νοοτροπία; Θα βγούµε
από τη διεθνή ανυποληψία; Θα πιάσουν τόπο οι θυσίες του λαού
µας; Θα παραµείνουµε χώρα ευρωπαϊκή ή θα συνεχίσουµε την
κατηφορική πορεία, που θα οδηγήσει µε µαθηµατική ακρίβεια
εκτός Ευρωζώνης και ενδεχοµένως εκτός Ευρώπης;
Ακούσαµε χθες τις προγραµµατικές δηλώσεις από τον κύριο
Πρωθυπουργό. Το να δηλώσει κανείς ενθουσιασµένος ή έστω
βεβαιότητα ότι όλα θα πάνε καλά, θα ήταν τουλάχιστον επιπολαιότητα. Πρέπει, όµως, να παραδεχτούµε ότι απέπνεαν σοβαρότητα που δίνει ελπίδα ότι θα αποκατασταθεί η χαµένη
αξιοπιστία της χώρας στο εξωτερικό, ελπίδα πως θα ανακτηθεί
τουλάχιστον σε ένα βαθµό η εµπιστοσύνη των συµπολιτών µας
προς την πολιτική ηγεσία, ελπίδα πως θα διατηρηθεί η κοινωνική
συνοχή.
Για να συµβεί αυτό δεν φτάνουν, όµως, µόνο οι προθέσεις του
κυρίου Πρωθυπουργού, αφού το πρόβληµα είναι εθνικό και η
συµπαράσταση πρέπει να είναι πανεθνική, προπάντων από το σύνολο του Κοινοβουλίου και ειδικότερα, από τα τρία κόµµατα που
συγκυβερνούν.
Το τελευταίο το τονίζω, διότι αν τα κόµµατα που συµµετέχουν στην Κυβέρνηση υπονοµεύουν ή στοχεύουν σε κοµµατικά
οφέλη και όχι στην επίτευξη του εθνικού στόχου, τότε –και λυπάµαι που το λέω- το εγχείρηµα θα αποτύχει. Και είµαι υποχρεωµένος να το επισηµάνω αυτό γιατί στον ορίζοντα ήδη από την
πρώτη στιγµή φάνηκαν γκρίζα σύννεφα. Ποια είναι αυτά;
Πρώτον, εγώ είµαι βέβαιος ότι δεν µπορεί να είναι της απόλυτης επιλογής του κυρίου Πρωθυπουργού η έλλειψη ενός γενικού
προσκλητήριου προς όλες τις πολιτικές δυνάµεις της χώρας και
προπάντων προς αυτές που πρωτοπόρησαν προς την κατεύθυνση της εθνικής σύµπνοιας.
Δεύτερον, το πολυπληθές του νέου κυβερνητικού σχήµατος
το βρίσκω αρνητικό. Σε µια εποχή σκληρής δοκιµασίας προπάντων των χαµηλοσυνταξιούχων, των εργαζοµένων στον δηµόσιο
και ιδιωτικό τοµέα, του αγροτικού τοµέα κ.λπ., δεν γίνεται εύκολα
κατανοητή η αύξηση των µελών της Κυβέρνησης µε ό,τι συνεπάγεται αυτό σε στρατιές συµβούλων, αποσπασµένων, µετακλητών
υπαλλήλων, αλληλοεπικάλυψης αρµοδιοτήτων, ασυνεννοησίες
κ.λπ. Τα µηνύµατα από τη γειτονική Ιταλία που βαίνει σε παρεµφερή λύση, είναι εκ διαµέτρου αντίθετα.
Τρίτον, δηµιουργεί υπόνοιες ως προς την εν συνεχεία συµπεριφορά της Νέας Δηµοκρατίας όταν ο κ. Σαµαράς τονίζει προς
πάσα κατεύθυνση ότι δεν συγκυβερνά και ότι είναι Αξιωµατική
Αντιπολίτευση, παρ’ ότι συµµετέχουν κορυφαία στελέχη του σε
ιδιαίτερα σηµαντικά Υπουργεία. Δηλαδή, κύριοι συνάδελφοι, αν
θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συµβούλιο για ένα σοβαρό θέµα,
δεν θα πάρουν µέρος και δεν θα τοποθετηθούν οι κ.κ. Δήµας,
Αβραµόπουλος και λοιποί Υπουργοί; Αν αυτές είναι οι εντολές,
ας µας το πουν από τώρα ευθαρσώς.
Τέταρτον, η κλεψύδρα του χρόνου 19-2-2012 όπως περίπου
αδιαπραγµάτευτα τίθεται, είναι πιθανόν να δηµιουργήσει προβλήµατα στη νέα Κυβέρνηση.
Πέµπτον, οι λεονταρισµοί και οι πολεµικές ιαχές προς την Ευρώπη, όταν µάλιστα προϋπήρξαν για ελάσσονα και εν συνεχεία
µετατράπηκαν σε συναινέσεις για µείζονα, ούτε πείθουν πλέον,
αλλά ούτε και ωφελούν.
Προσγείωση, λοιπόν, στην οδυνηρή πραγµατικότητα. Δεν είναι
ώρα για στείρες αντιπαραθέσεις, αλλά ούτε και για ανούσιες
κουτοπονηριές που τις έχει καταλάβει πλέον και ο τελευταίος πολίτης και ως εκ τούτου δεν ωφελούν. Την αλήθεια χωρίς υποκρισίες θα πρέπει να πούµε στο λαό για το πού βρισκόµαστε και πού
ενδεχοµένως οδηγούµαστε. Θα πρέπει να καταλάβουµε ότι εκεί
που έχουν φθάσει τα πράγµατα ή όλοι µαζί θα σωθούµε ή όλοι
µαζί θα βουλιάξουµε.
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Με γνώµονα το εθνικό και µόνο συµφέρον δίνω ψήφο εµπιστοσύνης στην τρικοµµατική Κυβέρνηση του κ. Παπαδήµου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας από το Νοµό Κοζάνης κ. Γεώργιος Κασαπίδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιχειρώντας να κάνει κάποιος
έναν απολογισµό για το πώς φθάσαµε ως εδώ, θα δει ότι σαφώς
και είναι δύσκολο αυτό το εγχείρηµα. Όµως µακροσκοπικά µπορούµε να διαγνώσουµε κάποιες βασικές αστοχίες και σφάλµατα:
Το 1981, όταν η χώρα κατέγραφε για το χρέος της ένα ποσοστό
25% επί του ΑΕΠ. Το 1989, όταν για πρώτη φορά η χώρα αναγκάζεται µετά από εσφαλµένες πολιτικές της περασµένης δεκαετίας να δανειστεί για την κάλυψη των µισθών του δηµοσίου. Τη
δεκαετία του ’90 όταν ξέσπασε το τεράστιο σκάνδαλο του Χρηµατιστηρίου. Το 2002 µε τη δηµιουργική λογιστική, για να µπει η
χώρα στην ΟΝΕ. Είναι κάποιοι σταθµοί σηµαντικοί που µπορούν
να σκιαγραφήσουν τα σφάλµατα της πολιτικής που µας οδήγησαν σ’ αυτό το σηµείο που σήµερα καλούµαστε να κάνουµε διαχείριση της χρεοκοπίας της χώρας µας.
Άραγε τέτοιου είδους διαχείριση έκαναν στα νοικοκυριά τους
οι υπεύθυνοι Πρωθυπουργοί ή Υπουργοί Οικονοµικών που πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια και άσκησαν αυτή την πολιτική που οδήγησε τη χώρα µας σ’ αυτό το σηµείο; Άραγε οι ίδιοι άνθρωποι
για τα νοικοκυριά τους θα έπαιρναν δανεικά για να ζουν µε όλα
αυτά τα αγαθά και την υπερκατανάλωση χωρίς να λαµβάνουν µία
µέριµνα και µια πρόνοια για τα παιδιά τους για τα επόµενα χρόνια;
Απ’ ό,τι φαίνεται το αποτέλεσµα διαψεύδει και καταλογίζει σοβαρές ευθύνες σε όλους αυτούς τους αξιωµατούχους της ελληνικής πολιτικής της περασµένης τριακονταετίας.
Σαν να µη έφθαναν όµως αυτά, την πιο κρίσιµη στιγµή ο τέως
Πρωθυπουργός και ο συνεργάτης του στο επιτελείο των Οικονοµικών, διέσυραν τη χώρα διεθνώς µε τις φράσεις «είµαστε µια
διεφθαρµένη χώρα» ή «είµαστε ο τιτανικός που βουλιάζει». Κι
αυτά την ώρα που πήγαιναν να ζητήσουν δανεικά από χώρες οι
οποίες πανικοβλήθηκαν ακούγοντάς τα από επίσηµα χείλη.
Μήπως, όµως, υπήρχε και ένα σχέδιο για να γίνουν όλα αυτά
και να µπούµε και κάτω από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο; Εκ
των υστέρων οι εξελίξεις δικαιώνουν αυτήν την πρόταση και
αυτήν την κατάληξη που όπως φαίνεται ήταν προσχεδιασµένη
για τη χώρα µας.
Σαφώς και οι ευθύνες στο σύνολό τους δεν περιορίζονται στην
τελευταία διετία. Σίγουρα η ευθύνη είναι συνολική και αναλογική
του χρόνου διακυβέρνησης της χώρας την τελευταία τριακονταετία από τα κόµµατα. Κι αυτό είχε ως αποτέλεσµα, ανάλογα µε
τις αποφάσεις που έπαιρναν, να οδηγήσουν την Ελλάδα ολοένα
και πιο βαθειά στο πρόβληµα.
Τελικά, φθάσαµε στο σηµείο όπου ο Έλληνας Πρωθυπουργός
µε δραµατικό τρόπο και τελείως απαξιωτικό συνάµα, να αντιµετωπίζεται από τους Ευρωπαίους εταίρους µας ως µίασµα. Και
σαφώς οι ευθύνες είναι πρωτίστως δικές µας, γιατί δεν προβλέψαµε να µην κάνουµε αυτές τις απερισκεψίες, αυτές τις αστοχίες.
Ωστόσο δεν είναι άµοιροι ευθυνών ή δεν έδειξαν και τις καλύτερες προθέσεις τους οι Ευρωπαίου εταίροι µας, γιατί δεν είναι
δυνατόν να µη γνώριζαν, τουλάχιστον από το 2002 και µετά, την
κατάσταση στην οικονοµία µας και να συνέχιζαν να ακολουθούν
αυτήν τη σιωπηρή πολιτική που τους βόλευε. Σαφώς και γνώριζαν πόσα µας δάνειζαν, γιατί από αυτούς δανειζόµασταν και
σαφώς γνώριζαν ότι αυτά τα χρήµατα πήγαιναν κατά κύριο λόγο
σε κατανάλωση και µάλιστα εισαγόµενων προϊόντων στην Ελλάδα, προϊόντων που παράγονταν στις χώρες τις δικές τους.
Όµως, τότε δεν αντιδρούσαν και δεν επιδείκνυαν αυτήν την αλληλεγγύη που σήµερα επιδεικνύουν, λέγοντας µάλιστα ότι θέλουν να σώσουν τη χώρα µας. Και πώς να σώσουν τη χώρα µας;
Όταν µπήκαµε στο ευρώ δεν γνώριζαν ότι ήταν πλασµατικά τα
στοιχεία του χρέους και του ελλείµµατος; Γιατί, όµως, τώρα το
αναγνωρίζουν και µετανιώνουν που µπήκε η χώρα στο ευρώ;
Γιατί την ίδια στιγµή δηλώνουν και ανακούφιση που ανέλαβε τα
ηνία της πρωθυπουργίας στη χώρα µας ο αρχιτέκτονας της ει-
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σόδου της Ελλάδος στο ευρώ µε εκείνη την πλασµατική λογιστική; Όµως, πόσο ειλικρινείς και πόσο έντιµοι είναι απέναντί µας
οι εταίροι µας;
Πέραν αυτών εγείρονται και τα εξής ερωτήµατα: Αναγνωρίζουν και σέβονται την ιδιαιτερότητα, τον πολιτισµό µας και την
ιστορία µας;
Τον πολιτισµό και την ιστορία µας µπορεί κανείς να καταλάβει
ότι δεν τα σέβονται, δεδοµένου ότι για πολλές δεκαετίες λεηλατούσαν τον ελλαδικό χώρο, όταν ακόµη ήταν υπό την τουρκική
κατοχή, µε αποτέλεσµα να µεταφέρουν και να στολίζουν και να
γεµίζουν τα µουσεία τους µε όλες τις αρχαιότητες της πατρίδας
µας είτε από την κλασική εποχή είτε από τη νεώτερη, τη βυζαντινή. Αυτό το έχουν κάνει όλες αυτές οι χώρες που σήµερα µας
δανείζουν και µας έχουν δανείσει και µας εγκαλούν ως αναξιόπιστους και ως ανέντιµους απέναντί τους.
Άραγε πόσο έντιµοι και πόσο ειλικρινείς είναι και οι φίλοι µας
οι Γάλλοι και οι φίλοι µας οι Γερµανοί και οι φίλοι µας οι Εγγλέζοι,
που στα µεγαλύτερα µουσεία των πρωτευουσών τους υπάρχουν
τα πιο αξιόλογα εκθέµατα στον κόσµο, ευρήµατα αρχαιοελληνικά; Άραγε πόσα χρήµατα κερδίζουν από τους επισκέπτες στα
µουσεία αυτά; Άραγε έχουν αποδώσει τον λογαριασµό για την
κλοπή αυτών των αρχαιοτήτων; Έχουν αποδώσει το ελάχιστο τίµηµα για τα πνευµατικά δικαιώµατα από την αντιγραφή αυτών
των προτύπων που τα κυκλοφορούν στις αγορές τους;
Και σαν να µη φθάνει µόνο αυτό, υπάρχει και θράσος από ένα
κατάπτυστο περιοδικό της Γερµανίας, όπου εµφανίζει σε πρωτοσέλιδο την Αφροδίτη της Μήλου µε άσεµνη χειρονοµία.
Εποµένως, ας αποκατασταθεί αυτή η σχέση εµπιστοσύνης και
αξιοπιστίας µεταξύ της χώρας και των Ευρωπαίων εταίρων. Και
ας απαντήσουµε στον αγαπητό κ. Όλι Ρεν ότι δεν είµαστε εµείς
αναξιόπιστοι και ανέντιµοι απέναντι τους, είναι πρωτίστως αυτοί
που όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν αποδώσει τη δικαιοσύνη που
όφειλαν να αποδώσουν µε την επιστροφή των κλεµµένων αρχαιοτήτων στην πατρίδα µας. Δεν επιθυµούµε να εξισώσουµε τα
χρέη µας…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτάκι και τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, τηρήστε
το χρόνο για να µιλήσουν όσοι έχουν µείνει εδώ στην Αίθουσα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Βεβαίως.
Απλά αποζητούµε την αποκατάσταση της δικαιοσύνης και της
εµπιστοσύνης, ώστε και εµείς µε τη βοήθεια την πραγµατική τη
δικιά τους να αντιµετωπίσουµε τις δυσκολίες που σήµερα καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε. Όµως ποτέ δεν στάθηκαν δίπλα µας
και όχι µόνο στα θέµατα αυτά του πολιτισµού αλλά και της οικονοµίας, αφού, όπως πολύ καλά γνωρίζει και ο αγαπητός κύριος
Πρόεδρος, και για το θέµα της φέτας που είναι ένα προϊόν αγροτικό που στηρίζει την οικονοµία µας, αλλά είναι και κοµµάτι του
πολιτισµού µας, δύο φορές κατέθεσαν ενστάσεις οι ευρωπαίοι
εταίροι µας. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι είναι προϊόν εξόχως ελληνικό που προέρχεται µέσα από την ιστορία µας, καταγράφεται
για πρώτη φορά στον Όµηρο και µόνο η Ελλάδα έχει το δικαίωµα
να το παράγει, όµως για δύο φορές αµφισβήτησαν αυτό το δικαίωµα, γιατί ακριβώς λειτούργησαν ως αγορές. Λειτούργησαν
ως αγορές, διότι αυτό το προϊόν καλύπτει έναν τζίρο της τάξης
του ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ κάθε χρόνο για τη χώρα µας και
ήθελαν να µπουν και σε αυτήν τη αγορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κλείστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Εποµένως, αυτά τα φαινόµενα που
µας προβληµατίζουν πολύ έντονα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ως µετέχοντες στην ευρωπαϊκή οικογένεια καλούµαστε και µε το
νέο Πρωθυπουργό και µε τη σηµερινή Κυβέρνηση να τα θέσουµε
υπ’ όψιν αυτών των ευρωπαίων εταίρων και µετά σαφώς να µπορέσουµε µαζί µε αυτούς να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα και
µε τη δική τους βοήθεια και την αποκατεστηµένη εµπιστοσύνη
να φέρουµε εις πέρας τα προβλήµατα της χώρας µας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Πιερίας κ. Μαρία Μίχου.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε περάσει δύο δύσκολα χρόνια µέσα σε αυτήν την Αίθουσα, στην Ολοµέλεια της Βουλής, ιδιαίτερα οι Βουλευτές της Συµπολίτευσης,
που κλήθηκαν να σηκώσουν ένα σηµαντικό βάρος, προσπαθώντας να αντιµετωπίσουµε µια εξαιρετικά αντίξοη οικονοµική κατάσταση για την πατρίδα µας που ξεκίνησε το 2008 µε την
παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση, οδήγησε σε µια σηµαντική
ύφεση και δεν ξεχνάµε βέβαια το τεράστιο χρέος του 2009 και
το µεγάλο έλλειµµα.
Και εµείς και οι πολίτες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πλέον
γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πώς φτάσαµε ως εδώ και ποιοι έχουν
τις αντίστοιχες ευθύνες. Σε όλη την διάρκεια των δύο ετών, παρά
τα λάθη και τις παραλείψεις -και υπήρξαν λάθη και παραλείψειςπροσπαθήσαµε να είµαστε µέρος της λύσης και όχι µέρος του
προβλήµατος. Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον, όπου επίσης
εξαπλώνεται η οικονοµική κρίση µε αλµατώδεις ρυθµούς, πέρα
από τα δύσκολα οικονοµικά µέτρα που κλήθηκε η προηγούµενη
κυβέρνηση να λάβει, δεν µπορούµε να παραβλέψουµε ότι ψηφίστηκαν και σηµαντικά νοµοσχέδια που αφορούσαν τη διαφάνεια
και την αξιοκρατία, τη µείωση της σπατάλης, τη ρύθµιση των
οφειλών των νοικοκυριών -και είναι γεγονός ότι ωφελήθηκαν
πολλά νοικοκυριά που επέλεξαν να ρυθµίσουν τις οφειλές τουςτην προσπάθεια για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και
ήδη έχουµε σηµαντικά αποτελέσµατα, νοµίζω τα πιο σηµαντικά
στα τελευταία χρόνια τηρώντας πάντα µια παράλληλη προσπάθεια, ένα σηµαντικό παράλληλο στόχο για ουσιαστική διαχείριση
του δηµόσιου χρέους.
Ποια ήταν η κατάληξη όλων αυτών των προσπαθειών κυρίως
των πολιτών και της κυβέρνησης; Είναι η σηµαντική συµφωνία,
όπως αναγνωρίζεται από τους περισσότερους πλέον, της 26ης
Οκτωβρίου που πρέπει να επικυρωθεί, αλλά και να υλοποιηθεί.
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο νέος Πρωθυπουργός, µια προσωπικότητα εγνωσµένου κύρους και δυνατοτήτων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, µε τις προγραµµατικές του
δηλώσεις τόνισε ότι βασικός στόχος του είναι να εφαρµόσει µία
συµφωνία που έχει επιτευχθεί από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον
Γεώργιο Παπανδρέου και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και
Υπουργό Οικονοµικών, τον κ. Ευάγγελο Βενιζέλο.
Γνωρίζουµε όµως πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ότι η πορεία της χώρας προς την ανάκαµψη θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από την υλοποίηση και την εφαρµογή διαρθρωτικών
αλλαγών για τις οποίες ήδη έχουµε δεσµευτεί. Όµως, κατά τη
γνώµη µου, θα πρέπει να συνεχίσουµε την προσπάθεια για να
επιτευχθούν τέσσερις βασικοί στόχοι.
Πρώτον, αλλαγές στο κράτος για σωστή λειτουργία. Χρειαζόµαστε έναν αποτελεσµατικό δηµόσιο τοµέα προς όφελος των πολιτών. Γι’ αυτό πρώτος στόχος θα πρέπει να συνεχίσει να είναι
από τη νέα Κυβέρνηση να δει ποιες είναι οι παραγωγικές λειτουργίες του δηµόσιου τοµέα και να τις ενισχύσει και να δει σε
δεύτερη φάση, όσο διάστηµα έχει, ποιες µπορεί να βελτιώσει.
Δεύτερον, καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. Επιτέλους, µε
το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο ήδη έχει γίνει µια σηµαντική προσπάθεια. Πρέπει να διευρυνθεί οπωσδήποτε η φορολογική βάση
µε ένα νοµοσχέδιο που θα είναι απλό, σταθερό και δίκαιο.
Τρίτον, η µείωση της σπατάλης στο δηµόσιο. Εδώ δεν µπορούµε να µην αναγνωρίσουµε τα σηµαντικά βήµατα που έχουν
γίνει. Κυρίως στον τοµέα της υγείας µε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση είχαµε µια µείωση της σπατάλης και πολύ πρόσφατα
ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Λοβέρδος, µας έδωσε σηµαντικά δείγµατα γραφής πόσο µπορεί να περιοριστεί η δαπάνη κατά την
προµήθεια της δραστικής ουσίας. Φυσικά, υπάρχει πολύ µεγάλη
διάθεση -και θα πρέπει να υπάρχει- για την περικοπή αυτών των
δαπανών, γιατί ξέρουµε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα
ασφαλιστικά µας ταµεία ιδιαίτερα αυτόν τον καιρό λόγω της µεγάλης ανεργίας και της έλλειψης εισφορών, της µεγάλης ανεργίας που είναι το µεγαλύτερο κοινωνικό πρόβληµα που
αντιµετωπίζουµε σήµερα. Έτσι, λοιπόν, οι σηµαντικοί αυτοί πόροι
είναι ιδιαίτερα απαραίτητοι για τα ασφαλιστικά ταµεία, αλλά και
για τη χώρα µας.
Τέταρτον, ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά, νέες επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και αύξηση της αγοραστικής δύ-
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ναµης. Είναι γεγονός ότι εδώ και πολύ καιρό δεν υπάρχει η δυνατότητα χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων από τις τράπεζες,
παρ’ ότι έχουν στηριχθεί σηµαντικά για να ανταπεξέλθουν στις
υποχρεώσεις τους. Μάλιστα, η αδυναµία του τραπεζικού συστήµατος να εκπληρώσει τη βασική του λειτουργία έχει µπλοκάρει
και την εφαρµογή των σχετικών προγραµµάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης. Πιστεύω ότι είναι χρήσιµο, είναι απαραίτητο και ο
Πρωθυπουργός, αλλά και ο Υπουργός των Οικονοµικών να µας
ενηµερώσουν για την εφαρµογή του προγράµµατος επανακεφαλοποίησης των τραπεζών και κυρίως για τη συµµετοχή του δηµοσίου στο νέο µετοχικό σχήµα κάθε τράπεζας, δηλαδή αν θα
γίνει µε κοινές ή προνοµιούχες µετοχές. Πρέπει να λειτουργήσει
άµεσα και το στρατηγικό σχέδιο ενίσχυσης της ρευστότητας...
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Επιτρέψτε µου ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, κλείστε.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: ...της πραγµατικής οικονοµίας µε πέντε περίπου δισεκατοµµύρια που προβλέπονται από τη νέα δανειακή
σύµβαση. Πρέπει να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και
να βελτιωθεί η αγοραστική δύναµη των πολιτών. Κάναµε µια πρόταση για µείωση των τιµών στα προϊόντα και στις υπηρεσίες. Ισόποσα, όπως µειώθηκαν τα εισοδήµατα των πολιτών, πρέπει να
µειωθούν και οι τιµές στα αγαθά και στις υπηρεσίες και να στηριχθεί η απασχόληση, να έχουµε σωστές πολιτικές στήριξης της
απασχόλησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κλείστε.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η ανεργία έχει φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Να µη διαρραγεί ο κοινωνικός ιστός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κλείστε παρακαλώ.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κλείνοντας, θα πω ότι ο ελληνικός λαός έδειξε µεγάλη αντοχή,
έδειξε µεγάλη ωριµότητα σε µια τεράστια προσπάθεια, παρ’ όλο
που πολλές φορές ένιωσε αδικηµένος. Έτσι, λοιπόν, θα πρέπει
µε τις επιλογές µας να τον δικαιώσουµε και νοµίζω ότι αυτή η
συµφωνία µπορεί και µας επιτρέπει να είµαστε αισιόδοξοι. Εύχοµαι στη νέα Κυβέρνηση να επιτύχει, φυσικά µε τη δηµιουργική
µας υποστήριξη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας στην Α’ Θεσσαλονίκης κ. Σοφία Καλαντίδου.
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα µε αφορµή και τη διαδικασία της παροχής ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση συνεργασίας ΠΑΣΟΚ, Νέας Δηµοκρατίας και Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, σήµερα που όλα τα
λαϊκά στρώµατα βιώνουν τις συνέπειες της βαθιάς οικονοµικής
κρίσης και της κλιµάκωσης της αντιλαϊκής επίθεσης στο εισόδηµα και τα δικαιώµατά τους, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
καλεί τους εργαζόµενους, τους αυτοαπασχολούµενους τους
αγρότες, τους νέους, τις γυναίκες να προβληµατιστούν και να
δράσουν µε γνώµονα την πείρα που απόκτησαν όλα τα προηγούµενα χρόνια.
Η Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, Νέας Δηµοκρατίας και ΛΑΟΣ παρουσιάζεται σαν Κυβέρνηση σωτηρίας της χώρας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όµως, ας προβληµατιστούν οι εργαζόµενοι. Τα
κόµµατα αυτά είναι γνωστά και από τα προγράµµατά τους και
από τη διαδροµή τους, κυρίως όµως από την πολιτική που εφάρµοσαν. Τα κόµµατα αυτά και στο παρελθόν συνεργάστηκαν καλυµµένα ίσως στην αντιλαϊκή πολιτική που εφαρµόστηκε στα
πλαίσια των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αρκεί να αναφέρω το πόσο περηφανεύεται η Νέα Δηµοκρατία
για τη συνετή αντιπολιτευτική της στάση, αφού ψήφισε τα περισσότερα νοµοσχέδια που έφερε το ΠΑΣΟΚ. Ή να θυµίσω τη
στάση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού στο µνηµόνιο, αλλά
και τη συµβολή σε όλο το νοµοθετικό αντιλαϊκό έργο της κυβέρνησης και όχι µόνο.
Βέβαια σήµερα οι περισσότεροι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ µίλησαν για µεγάλο βάρος που σήκωσαν για τη σωτηρία της πατρί-

1607

δας, για Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ που «ηρωικά» στήριξε επώδυνες αποφάσεις για τη σωτηρία της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια ο ελληνικός λαός πρέπει να
δώσει σ’ αυτήν την Κοινοβουλευτική Οµάδα, να δώσει σε όλους
εσάς που στηρίζετε τώρα την Κυβέρνηση, ή µετάλλιο ή να σας
αποδυναµώσει. Γιατί;
Γιατί δυστυχώς τα ολοένα αυξανόµενα ποσοστά της ανεργίας
για τις λαϊκές οικογένειες έχουν το ονοµατεπώνυµο των δικών
τους ανθρώπων. Γιατί ο µισθός που παίρνουν οι εργαζόµενοι και στον ιδιωτικό τοµέα όταν παίρνουν αυτόν τον µισθό- είναι
κάθε φορά και µικρότερος. Γιατί τα χαράτσια µε τους λογαριασµούς της ΔΕΗ που χτύπησαν τις πόρτες των λαϊκών σπιτιών
έχουν την υπογραφή της δικής σας πολιτικής.
Το µεγάλο «βάρος» δεν δηλώνει τίποτα άλλο παρά την αδυναµία της διαχείρισης της καπιταλιστικής κρίσης, αδυναµία που παρουσιάζει το πολιτικό προσωπικό της αστικής τάξης σε όλη την
Ευρωπαϊκή Ένωση αφού η κρίση είναι σύµφυτη του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Οι εργαζόµενοι λοιπόν, οφείλουν να κάνουν κατά την άποψή µας απολογισµό και σίγουρα θα διαπιστώσουν µε την πείρα τους ότι η συµµετοχή της Ελλάδας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση εξυπηρέτησε το κεφάλαιο αντί να φέρει τα
χρυσά κουτάλια για το λαό, όπως του τάζανε τα κόµµατα του ευρωµονόδροµου, τα κόµµατα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Στο πλαίσιο αυτής της καπιταλιστικής ένωσης αποδεδειγµένα
τράπεζες, βιοµηχανίες, κατασκευαστικοί και εµπορικοί όµιλοι
είχαν τεράστια κερδοφορία, ενώ παράλληλα υπήρχε καταστροφή των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας µας και χτύπηµα όλων των δικαιωµάτων του λαού.
Η ζωή η ίδια κατέρριψε τον ισχυρισµό των κοµµάτων του κεφαλαίου ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα, η
υψηλή κερδοφορία, βρίσκονται στην αντίποδα της κρίσης, ότι
ωφελούν και τους µισθωτούς. Η πείρα των εργαζόµενων σε όλες
τις καπιταλιστικές χώρες, τόσο πριν όσο και µέσα στην κρίση,
αποδεικνύει ότι καπιταλιστικά κέρδη και λαϊκή ευηµερία δεν συµβαδίζουν. Γι’ αυτό στην αγωνία διεξόδου από την κρίση η απάντηση δεν βρίσκεται σε διάφορα µείγµατα πολιτικής. Η απάντηση
βρίσκεται στον αντίποδα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, στην
ανάπτυξη µε γνώµονα τις λαϊκές ανάγκες µε αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της κάθε χώρας, µε τον πλούτο πραγµατικά λαϊκή περιουσία, µε έλεγχο εργατικό και λαϊκό έξω από
ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας καταγγέλλει σήµερα στον
ελληνικό λαό ότι η Κυβέρνηση αυτή όπως και να την πείτε -συµµαχίας, συναίνεσης, σωτηρίας, µεταβατική, εγώ θα έλεγα δοκιµαστική- συγκροτεί µια άκρως εχθρική συµµαχία για το λαό µια
συµµαχία κορυφής που θέλει να επιβάλλει τη σιγή νεκροταφείου
στο λαό.
Με περιτύλιγµα τη νέα δανειακή σύµβαση και την εκταµίευση
της έκτης δόσης η νέα Κυβέρνηση παίρνει τη σκυτάλη της σφοδρής αντιλαϊκής επίθεσης και πάει πιο πέρα την εφαρµογή των
δροµολογηµένων ήδη µέτρων.
Το στίγµα του τι έρχεται το έδωσε ο νέος Πρωθυπουργός, πριν
ακόµα από τις προγραµµατικές δηλώσεις, αλλά και µε τις προγραµµατικές δηλώσεις. Ζήτησε να συµβάλλουν όλοι, θύµατα και
θύτες για να επιτευχθεί δηµοσιονοµική εξυγίανση και ανταγωνιστικότητα δηλαδή, προϋπολογισµός µε νέες περικοπές σε υγεία,
παιδεία, πρόνοια, συντάξεις, φορολογικό µε προνόµια στο κεφάλαιο, ιδιωτικοποιήσεις απολύσεις, κατάργηση συλλογικών συµβάσεων µε στόχο τη µείωση του κόστους εργασίας.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας καλεί την εργατική τάξη, τα
λαϊκά στρώµατα µε την πάλη τους να δυσκολέψουν αυτήν την
Κυβέρνηση, να αναπτύξει ο λαός µέτωπα πάλης ενάντια σε παλιά
και νέα αντιλαϊκά µέτρα, ενάντια στο κούρεµα των αποθεµατικών
των ασφαλιστικών ταµείων, ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισµό.
Δε φτάνει η αγανάκτηση, ο θυµός και η οργή. Η λύση βρίσκεται στην οργανωµένη πάλη, στον τόπο εργασίας ενάντια στην εργοδοτική ασυδοσία, στο ταξικό σωµατείο, στη γειτονιά µε
συµπόρευση µε το ΚΚΕ, το µόνο κόµµα που έχει στο στόχαστρο
τα µονοπώλια και την εξουσία τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η Βου-
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λευτής του ΠΑΣΟΚ στην Β’ Περιφέρεια Αθηνών, κ. Άννα Νταλάρα.
ΑΝΝΑ ΝΤΑΛΑΡΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι, ειπώθηκαν σχεδόν όλα
και θα επαναληφθούν και αύριο. Ειπώθηκαν αλήθειες για τις
οποίες µίλησε και ο νέος Πρωθυπουργός, αλήθειες για δηµοσιονοµική εξυγίανση, αλήθειες για τους νέους που δεν πρέπει να
µεταναστεύσουν. Να πούµε µόνο, ότι µ’ αυτές τις αλήθειες οι
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ πορευτήκαµε µέχρι τώρα. Σ’ αυτό το
δρόµο ξενυχτήσαµε, παλέψαµε µε τη συνείδησή µας, αµφισβητήσαµε και αµφισβητηθήκαµε, ακόµα και σπιλωθήκαµε.
Εγώ θα πω ότι έγιναν λίγα καλά πράγµατα και λίγα λάθη ή
πολλά καλά πράγµατα και πολλά λάθη κατ’ άλλους. Οι νόµοι
όµως που ψηφίσαµε κάποιοι τουλάχιστον απ’ αυτούς στους οποίους αναφέρθηκαν όλοι οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ είναι καλοί
νόµοι όταν εφαρµόζονται. Και πολλά αποτελέσµατα αυτών των
νόµων δεν τα έχουµε δει ακόµα.
Στηρίζουµε και ελπίζουµε σ’ αυτήν τη µεταβατική Κυβέρνηση
ώστε να υπάρξει η εκταµίευση της έκτης δόσης, η υπογραφή της
δανειακής σύµβασης, ψήφιση προϋπολογισµού και στη συνέχεια
να οδηγηθούµε οµαλά στις εκλογές. Το κυριότερο είναι να παραµείνουµε σ’ αυτήν τη συζήτηση που µε θάρρος το λέµε, χωρίς
να µας αµφισβητούν τις ιδέες µας και τις ιδεολογίες µας, να παραµείνουµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σ’ αυτό το τραπέζι για τις
µεγάλες αλλαγές στις κατακλυσµιαίες εξελίξεις που έρχονται.
Τα λένε όλοι οι οικονοµολόγοι στα κείµενά τους, το έλεγε ο
Γκόρντον Μπράουν προχθές, το είπε ο κ. Πάγκαλος σήµερα, για
την ασυµµετρία µεταξύ ανεπτυγµένων και διψασµένων για δάνεια δυτικών χωρών και των αναδυοµένων οικονοµιών µε πολύ
ρευστό, αλλά φτωχούς πολίτες.
Για να µπορέσει η χώρα να συµµετάσχει σ’ αυτόν το διάλογο,
για µια νέα παγκόσµια ισορροπία προς όφελος των πολιτών και
της ανάπτυξης, στη βάση νέων νοµισµατικών ισορροπιών, χρειάζεται αξιοπιστία. Γι’ αυτό δίνουµε αυτήν την παράταση αυτή τη
στιγµή. Και αυτό είναι ένα επιπλέον ζήτηµα για τη νέα Κυβέρνηση, παράλληλα µε τη συντεταγµένη πορεία για την διαχείριση
της συµφωνίας της 27ης Οκτωβρίου. Λέω διαχείριση, γιατί δεν
είναι µόνο προνόµιο της µιας πλευράς. Και για εµάς υπάρχουν
ζητήµατα που θα ξαναδούµε.
Πέρα από τη δηµοσιονοµική όµως κρίση, υπάρχει και κοινωνική κρίση που επιδεινώνεται µέσα απ’ αυτές τις εξελίξεις. Το πολιτικό σύστηµα λειτουργεί στα όριά του, εγκλωβισµένο σε ένα
ιδιότυπο πολλές φορές αυτιστικό περιβάλλον, µε έναν αυτισµό,
την ίδια ώρα που η ίδια η κοινωνία έχει ξεπεράσει τα όριά της.
Τα ξέρουµε και εµείς αγαπητοί συνάδελφοι, τα αποτελέσµατα
και τα στοιχεία της ΓΣΕΕ είναι αποκαλυπτικά, εργάζονται 4,1 εκατοµµύρια άνθρωποι και 4,5 εκατοµµύρια δεν εργάζονται. Αυτό
τα λέει όλα για το πού µπορεί να οδηγήσει η ύφεση και για κάποιες επιλογές που δεν ήταν σωστές το σηµειώνω αυτό γιατί
υπήρχαν και σε εµάς –το ξέρετε- αντίθετες φωνές.
Ο Πρωθυπουργός επεσήµανε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι στην
καταιγίδα δεν πρέπει κανείς να είναι µόνος του και η επιστροφή
στην ανάπτυξη δεν γίνεται χωρίς θυσίες. Θυσίες όµως όχι από
τους ίδιους. Όχι από τα µεσαία στρώµατα. Γιατί τα για τα κατώτερα, µε τους εννιακόσιες χιλιάδες ανέργους, δεν γίνεται λόγος.
Επίσης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι το ενιαίο νόµισµα προάγει
τη συνοχή. Αποδεκτό. Μόνο που να µη φαγωνόµαστε µόνο µεταξύ µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ενιαίο νόµισµα είναι αυτό
που κάποιες χώρες το αγοράζουν µε 1,5% άλλες µε 4%, άλλες
µε 6% και άλλες µε 7%. Και αυτή η αγωνία των πολιτών της Ευρώπης και ηµών δεν είναι προτέρηµα καµµίας πτέρυγας και προνόµιο καµµίας πτέρυγας.
Η ίδια η Γερµανία µε την ευθύνη της µεγάλης χώρας, οφείλει
να απαντήσει, θα επιλέξει να πορευθεί µόνη της σε µια γερµανική
Ευρώπη και όχι σε µια Ευρωπαϊκή Ένωση µε µια ευρωπαϊκή Γερµανία; Δεν φταίµε για την κατάρρευση µόνον οι τεµπέληδες Έλληνες, οι γλεντζέδες Ιταλοί και οι κουφιοκεφαλάκηδες Πορτογάλοι. Η ίδια η Γερµανία µε τη διεκδίκηση του ζωτικού χώρου, το
έχει πετύχει αυτό µια χαρά.
Και ο νέος Πρωθυπουργός µε τη γνώση και την πίστη στην Ευρώπη, µε την εµπιστοσύνη µιας ευρείας πλειοψηφίας που πάλι
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καλούµαστε να δώσουµε, ελπίζουµε να παλέψει για να διασωθούν οι θεµελιώδες αρχές που οικοδόµησαν την Ευρωπαϊκή
Ένωση, την αλληλεγγύη και τη δηµοκρατία. Ήδη το κοµβικό
άρθρο της Συνθήκης της Λισαβόνας αναφέρεται ότι ετοιµάζεται
να µπει σε διαδικασία αναθεώρησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αυτές τις εξελίξεις και µε το
γύρισµα σελίδας στην ιστορία της χώρας, οφείλουµε να αφήσουµε πίσω όλες τις παλιές ιδεοληψίες. Και αυτό είναι κάτι που
πρέπει να το έχουµε πάντα κατά νου όταν αναφερόµαστε σε πολιτικές και εσωκοµµατικές επιλογές, τουλάχιστον, όπως ξέραµε
µέχρι τώρα. Άλλωστε οι πελατειακές σχέσεις δεν υπάρχουν, οι
πελάτες τέλειωσαν. Να αντιτάξουµε, λοιπόν, σ’ αυτό µια προσπάθεια ανόρθωσης του κύρους του πολιτικού κόσµου. Το αυτονόητο για τους πολίτες δηλαδή ότι η αξιοπιστία είναι θεµέλιο
κάθε σχέσης, να γίνει πράξη και στην πολιτική.
Γι’ αυτό περιµένουµε από την Κυβέρνηση ξεκάθαρες κουβέντες για το τι περιµένει τους Έλληνες πολίτες, ένα σαφές σχέδιο
του πώς θα κινηθεί τους επόµενους αυτούς τρεις µήνες το καράβι.
Δεν τρέφω ψευδαισθήσεις ότι σε λίγες µέρες θα αλλάξουν
όλα. Αν ξεκαθαρίσουµε, όµως, τους στόχους και κάνουµε κοινωνούς τους πολίτες σ’ αυτήν την προσπάθεια, τότε µόνο µπορούµε να µιλήσουµε µε όρους εσωτερικού µετώπου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Προχωρώντας στη δίκαιη κατανοµή βαρών, στοπ στις περικοπές µισθών, τάχιστη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων και διαφανείς διαδικασίες στην αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας.
Και να δούµε πώς το PSI δεν θα γίνει αφορµή για περαιτέρω
κέρδη στις αγορές ή και στέγνωµα της ήδη µειωµένης ρευστότητας των τραπεζών. Με την επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών µε κοινές µετοχές, προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος. Αυτό µόνο για το καλό των πολιτών που δοκιµάζονται
καθηµερινά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Θα κλείσουµε τη σηµερινή συνεδρίαση µε τον κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας.
Να ευχαριστήσουµε τους συνεργάτες και το προσωπικό, για
την ανοχή τους µέχρι αυτήν την ώρα.
Ορίστε, κύριε Βαρβιτσιώτη, έχετε το λόγο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Και εγώ, κύριε Πρόεδρε, θέλω
να σας ευχαριστήσω, όπως και τους υπαλλήλους της Βουλής,
που έχουν «κρατήσει» µέχρι αυτήν την ώρα.
Κύριε Πρόεδρε, επειδή ήµουν από αυτούς που πίστευαν ότι
έπρεπε εδώ που έφτασαν τα πράγµατα, όταν η χώρα µπήκε σε
µια φοβερή αποµόνωση, όταν δέχθηκε το ισχυρό ράπισµα των
εταίρων µας στις Κάννες ότι έπρεπε να προχωρήσουµε σε µια
Κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, σε µια απέλπιδα προσπάθεια να
διατηρήσουµε τη χώρα ως αξιόπιστο συνοµιλητή στο τραπέζι
των διαπραγµατεύσεων και όχι παρία του διεθνούς συστήµατος,
θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ορισµένα πράγµατα.
Προσωπικά δεν δίνω ψήφο εµπιστοσύνης στο οικονοµικό επιτελείο που κάθε φορά έβρισκε ότι το βαρέλι δεν είχε πάτο και
πραγµατικά έχει ξεπατώσει την κάθε ελληνική οικογένεια σε φόρους. Φόρους, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να αντιµετωπίσουν
το πρόβληµα.
Δεν δίνω ψήφο εµπιστοσύνης σε µια µεταναστευτική πολιτική,
που ακόµα δεν µπορεί να περιορίσει τη λαθροµετανάστευση,
που δεν προέρχεται από την ταραγµένη θάλασσα του Αιγαίου,
αλλά διαπερνά τα σύνορά µας στον Έβρο.
Δεν µπορώ να δώσω ψήφο εµπιστοσύνης σε µια εκπαιδευτική
πολιτική, η οποία είχε φτάσει Νοέµβρη µήνα, να µην έχει βιβλία
στα σχολεία.
Και δεν µπορώ να δώσω σε καµµία περίπτωση ψήφο εµπιστοσύνης, σε µια εργασιακή πολιτική, που έχει οδηγήσει την ανεργία
στο 18,5% και έναν στους τέσσερις νέους µε προσόντα χωρίς
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δουλειά.
Όµως, οφείλω και δίνω και χώρο και χρόνο, αλλά πάνω από
όλα δίνω την ευκαιρία στη χώρα µου, να µη βγει έξω από το
κάδρο των εξελίξεων, γιατί η κρίση χρέους που έχει γιγαντωθεί
στην Ευρώπη, κάποια στιγµή θα αντιµετωπιστεί. Και όλη αυτή η
συζήτηση που κάνουµε για τη Γερµανία, για τη Γαλλία, για τα αντικρουόµενα συµφέροντα, κάποια στιγµή θα γίνει συνείδηση στις
χαµηλότερες των περιστάσεων ευρωπαϊκές ηγεσίες, ότι κάποια
στιγµή πρέπει να πάρουµε κάποια απόφαση. Και θα την πάρουµε.
Και πιστεύω ότι πρέπει να δώσουµε την ευκαιρία στη χώρα να
συµµετέχει σε αυτές τις αποφάσεις και να γευτεί τα αποτελέσµατα αυτών των αποφάσεων και να µη µείνει µόνη της στο περιθώριο.
Και δεν θεωρώ ότι η ψήφος εµπιστοσύνης σε αυτήν την Κυβέρνηση είναι επιλογή. Είναι υποχρέωση. Είναι υποχρέωση, αν
δεν θέλουµε πραγµατικά να οδηγηθούµε µόνοι µας έξω από τη
συνολική λύση του προβλήµατος χρέους, του προβλήµατος λειτουργίας του ευρώ.
Θεωρώ πως όσοι διαφωνούµε µε την κυβερνητική πολιτική κάνουµε µια υπέρβαση, η οποία συνοδεύεται από µία ευθύνη και
δίνουµε και έναν ορατό ορίζοντα στον ελληνικό λαό για την έκφρασή του µέσα από εκλογές στο τέλος αυτής της περιόδου.
Σε καµµία, µα σε καµµία περίπτωση, δεν θεωρώ ότι αυτή η Κυβέρνηση στερείται δηµοκρατικής νοµιµοποίησης, διότι δηµοκρατική νοµιµοποίηση ανάµεσα στις εκλογές έχει και εκφράζει το
ελληνικό Κοινοβούλιο και δεν δέχοµαι τα επιχειρήµατα που προέρχονται από την Αριστερά ή από άλλους, οι οποίοι θεωρούν ότι
αυτή η Κυβέρνηση είναι µια σύµπραξη σε µια χούντα, διότι πιστεύω ότι κανένας από τους τριακοσίους δεν βρίσκεται εδώ
πέρα ως δοτός, αλλά βρίσκεται ως εκφραστής ενός κόσµου που
τον τίµησε, τον εµπιστεύτηκε για να εκφράσει τη γνώµη του ανάµεσα σε δύο εκλογές, γιατί αυτή είναι η ουσία της κοινοβουλευΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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τικής µας δηµοκρατίας.
Έτσι, κύριε Πρόεδρε, µη θέλοντας να τραβήξω το χρόνο –και
ευχαριστώντας σας άλλη µια φορά για την ανοχή- θέλω να ευχηθώ στο νέο Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι ο πέµπτος κατά
σειρά τραπεζίτης που αναλαµβάνει τα ηνία της χώρας –µετά τον
Κορυζή, τον Μάξιµο, τον Διοµήδη και τον Ζολώτα- να αντιµετωπίσει µε ευθύνη αυτή την εµπιστοσύνη που σήµερα του δείχνουµε και να φέρει τα αποτελέσµατα τα οποία προσδοκούµε.
Εγώ προσωπικά θα περίµενα να είχε φέρει και µια πιο µικρή
και φρέσκια Κυβέρνηση και να µη φτάσουµε στο µεγάλο σχήµα
των σαράντα εννέα Υπουργών, αλλά το παραβλέπω µπροστά σ’
αυτό το οποίο πρέπει να πετύχουµε: να παραµείνουµε µε σοβαρότητα µέσα στο κάδρο της διεθνούς διαπραγµάτευσης, να βρεθούµε µέσα στη Ζώνη του ευρώ, τη στιγµή που αυτή θα
αποφασίσει επιτέλους να αντιµετωπίσει τα δοµικά προβλήµατα
του νοµίσµατός της και γι’ αυτό και προκαλώ και προσκαλώ και
τους υπόλοιπους συναδέλφους να δώσουν ψήφο εµπιστοσύνης
στην καινούργια Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση
της δεύτερης ηµέρας µε αντικείµενο τη «Συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης».
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 1.48’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τετάρτη 16 Νοεµβρίου 2011 και ώρα 9.30’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: Συνέχιση της συζήτησης
επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης και ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς
την Κυβέρνηση, σύµφωνα µε την Ειδική Ηµερήσια Διάταξη που
έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

1610

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

