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Αθήνα, σήµερα στις 7 Ιουλίου 2012, ηµέρα Σάββατο και ώρα
18.27’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Προέδρου αυτής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος - Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω προς το Σώµα ότι µε την από 67-2012 επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας
ορίζει ως Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, τους
κυρίους Παναγιώτη Λαφαζάνη, Βουλευτή Β’ Πειραιώς, Δηµήτριο
Παπαδηµούλη, Βουλευτή Β’ Αθηνών και Παναγιώτη Κουρουµπλή, Βουλευτή Β’ Αθηνών.
Επίσης, µε την από 6-7-2012 επιστολή του προς τον Πρόεδρο
της Βουλής ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος ορίζει ως Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΠΑΣΟΚ τους κυρίους Μιχαήλ Χρυσοχοϊδη, Βουλευτή Β’ Αθηνών και Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου, Βουλευτή
Νοµού Αττικής.

Με την από 6-7-2012 επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος ορίζει ως
Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Χρυσής Αυγής, τους κυρίους Χρήστο Παππά, Βουλευτή
Επικρατείας και Παναγιώτη Ηλιόπουλο, Βουλευτή Μαγνησίας.
Με την από 6-7-2012 επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης ορίζει ως Κοινοβουλευτικούς
Εκπροσώπους της ΔΗΜΑΡ τους κυρίους Νικόλαο Τσούκαλη,
Βουλευτή Αχαΐας, και Βασίλειο Οικονόµου, Βουλευτή Νοµού Αττικής.
Τέλος, µε την από 2-7-2012 επιστολή της προς τον Πρόεδρο
της Βουλής η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας και Γενική Γραµµατέας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Αλέκα Παπαρήγα ορίζει ως Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους
του ΚΚΕ τους κυρίους Σπυρίδωνα Χαλβατζή, Βουλευτή Β’ Αθηνών και Αθανάσιο Παφίλη, Βουλευτή Επικρατείας.
Οι επιστολές θα καταχωριστούν στα Πρακτικά της σηµερινής
συνεδρίασης.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος - Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Γνωρίζω επίσης στο Σώµα ότι κατά τη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβερνήσεως, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας ορίζεται ο κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ ορίζεται ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ορίζεται ο κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων ορίζεται ο κ.
Τέρενς Κουίκ, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή ο κ. Χρήστος Παππάς, Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς ορίζεται ο κ. Νικόλαος Τσούκαλης και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ,
ορίζεται ο κ. Αθανάσιος Παφίλης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Αντικείµενό της είναι η συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβερνήσεως.
Η συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων θα διεξαχθεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 141 του Κανονισµού της
Βουλής, σε συνδυασµό και µε την ανάλογη εφαρµογή των άρθρων 96 παράγραφος 2 και 97 του Κανονισµού.
Κατά τη σηµερινή συνεδρίαση πρώτος θα λάβει το λόγο ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως και θα ακολουθήσουν
οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων.
Πέραν των αγορεύσεων των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών
Οµάδων, των Υπουργών και των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, θα υπάρξει ένας πρώτος κύκλος επτά κατά προτεραιότητα
οµιλητών, δηλαδή ενός Βουλευτή από το κάθε κόµµα. Τα κόµµατα, εάν το επιθυµούν, µπορούν να υποβάλουν κατάλογο οµιλητών, όπως προβλέπει το άρθρο 65 παράγραφος 5 του
Κανονισµού της Βουλής.
Να σας υπενθυµίσω ακόµα ότι οι οµιλητές που θα δοθούν από
τα κόµµατα µε κατάλογο, θα προηγηθούν των οµιλητών που θα
εγγραφούν µε το ηλεκτρονικό σύστηµα.
Οι συνάδελφοι που επιθυµούν να λάβουν µέρος στη συζήτηση
και το όνοµά τους δεν περιλαµβάνεται στους καταλόγους των
κοµµάτων τους ή αν το κόµµα τους δεν έχει δώσει κατάλογο, θα
εγγραφούν µε το ηλεκτρονικό σύστηµα από την έναρξη της οµιλίας του πρώτου αγορητή έως και τη λήξη της οµιλίας του τρίτου
αγορητή.
Στη συνέχεια θα καταρτιστεί ενιαίος κατάλογος Βουλευτών,
για να τηρηθεί η κατά αναλογία της κοινοβουλευτικής δύναµης,
εκπροσώπηση των κοµµάτων µε κύκλους οµιλητών. Ο κάθε κύκλος οµιλητών θα αποτελείται από δεκατρείς Βουλευτές, των
οποίων θα συµµετέχουν: τέσσερις Βουλευτές από τη Νέα Δηµοκρατία, τρεις Βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ, δύο Βουλευτές από το
ΠΑΣΟΚ, ένας Βουλευτής από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, ένας
Βουλευτής από το Λαϊκό Σύνδεσµο Χρυσή Αυγή, ένας Βουλευτής
από τη Δηµοκρατική Αριστερά και ένας Βουλευτής από το ΚΚΕ.
Οι Βουλευτές της συµπολιτεύσεως θα εναλλάσσονται µε τους
Βουλευτές της Αντιπολιτεύσεως: δηλαδή ένας Βουλευτής από
τη Νέα Δηµοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δηµοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ,
ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δηµοκρατία, Ανεξάρτητοι Έλληνες,
ΠΑΣΟΚ, Λαϊκός Σύνδεσµος Χρυσή Αυγή, Νέα Δηµοκρατία, ΚΚΕ
και ΔΗΜΑΡ.
Ο χρόνος οµιλίας των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων είναι οριζόµενος στο άρθρο 97 του Κανονισµού της Βουλής.
Οι Υπουργοί µπορούν να οµιλούν µέχρι δεκαπέντε λεπτά της
ώρας και να λαµβάνουν το λόγο όποτε το επιθυµούν, σύµφωνα
µε το Σύνταγµα και τον Κανονισµό. Εάν όµως, µετά από αγόρευση Υπουργού ακολουθεί Βουλευτής της συµπολιτεύσεως, θα
παραχωρεί τη θέση του σε Βουλευτή της Αντιπολιτεύσεως για
να µιλήσει, ώστε να εξασφαλίζεται η εναλλαγή.
Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι µπορούν να οµιλούν µέχρι
δώδεκα λεπτά της ώρας µε τους περιορισµούς του άρθρου 167,
παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής.
Οι εγγεγραµµένοι οµιλητές λαµβάνουν το λόγο για επτά λεπτά
της ώρας χωρίς δικαίωµα δευτερολογίας.
Θα παρακαλούσα, για να µην υπάρξει εµπλοκή στο ηλεκτρονικό σύστηµα εγγραφής των οµιλητών, να µην τοποθετήσει κα-
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νείς από τους επιθυµούντες να εγγραφούν, την κάρτα τους στην
υποδοχή που υπάρχει στα έδρανα, πριν σας ανακοινώσουµε ότι
µπορείτε να κάνετε χρήση της κάρτας σας.
Παρακαλώ τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσεως κ.
Αλέξη Τσίπρα να λάβει το λόγο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου)
Από αυτήν τη στιγµή, κύριοι συνάδελφοι, µπορείτε να τοποθετήσετε τις κάρτες σας.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης, δεχθείτε και δηµοσίως τις ειλικρινείς ευχές µου και περαστικά για την περιπέτεια, που είχατε
πρόσφατα µε την υγεία σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα µε προσοχή την ανάγνωση των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης, χθες
από τον Πρωθυπουργό, κ. Σαµαρά.
Οµολογώ δυσκολεύτηκα να κατανοήσω αν άκουγα Προγραµµατικές Δηλώσεις νεοεκλεγείσας Κυβέρνησης ή αγγελτήριο
πωλήσεων γης και ακινήτων, αν άκουγα την ανάγνωση Προγραµµατικών Δηλώσεων Κυβέρνησης, που µάλιστα εξελέγη µε
βασική υπόσχεση να επαναδιαπραγµατευθεί το µνηµόνιο ή ανάγνωση γενικού πωλητηρίου της Ελλάδας που αναρτήθηκε πρωτίστως στις δανείστριες χώρες.
Και αναρωτιέµαι, αυτήν την επίθεση στη δηµόσια περιουσία
γιατί δεν την είχατε θέσει σε γνώση του ελληνικού λαού προεκλογικά; Τόσες ειδικές συνεντεύξεις κάνατε για να αποδοµήσετε το
πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ, για να τροµοκρατήσετε τον κόσµο και
για να τον πείσετε ότι τώρα είστε αποφασισµένοι να επαναδιαπραγµατευθείτε αυτά, που εσείς υπογράψατε δίχως διαπραγµάτευση. Για την ταµπακιέρα όµως, δεν είπατε κουβέντα. Όχι µόνο
κρύψατε τις πραγµατικές σας προθέσεις, αλλά συνειδητά για µία
ακόµη φορά, παραπλανήσατε τον ελληνικό λαό.
Χθες ακούσαµε Προγραµµατικές Δηλώσεις απόρριψης των
προεκλογικών εξαγγελιών των τριών κοµµάτων της σηµερινής
συγκυβέρνησης. Η συγκυβέρνηση του κ. Σαµαρά δεν θα είναι,
µε βάση όσα ακούσαµε χθες, µία διαφορετική στη φιλοσοφία Κυβέρνηση από αυτές του κ. Παπανδρέου και του κ. Παπαδήµου.
Θα είναι µία Κυβέρνηση, όχι απλά συνέχειας, αλλά επιτάχυνσης
της ίδιας αποτυχηµένης συνταγής, του ίδιου καταστροφικού µοντέλου: Πιστή εφαρµογή του µνηµονίου και αν είµαστε καλοί και
υπάκουοι, στο τέλος κάτι µπορεί να δώσουν και σε εµάς.
Ή για να το πω πιο απλά, η επαναδιαπραγµάτευση του µνηµονίου µάς τελείωσε αργά το βράδυ της Κυριακής της 17ης του
Ιούνη. Όποιος την πίστεψε, την πάτησε. Μετά την αποµάκρυνση
όµως από το ταµείο, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται.
Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που συµβαίνει αυτό. Το 2009
κάποιοι µας είπαν «λεφτά υπάρχουν» και κέρδισαν τις εκλογές.
Τώρα εσείς µας είπατε «επαναδιαπραγµάτευση υπάρχει». Προσέξτε, όµως. Θα έχετε την ίδια και ίσως χειρότερη τύχη, γιατί οι
αντοχές του λαού µας εξαντλούνται και όσο η πορεία προς την
καταστροφή επιταχύνεται τόσο θα εξαντλείται και η αποτελεσµατικότητα τροµοκράτησής του και, ξέρετε, ο λαός µας τα λάθη τα
συγχωρεί. Αυτό που δεν θα συγχωρέσει είναι την κοροϊδία.
Άκουγα χθες, κύριε Πρωθυπουργέ, να ξεκινάτε µε όµορφο
τρόπο την οµιλία σας, να αναφέρεστε σε τέσσερις σηµαντικές
λέξεις: αλήθεια, προοπτική, ελπίδα και κουράγιο. Το κουράγιο
είναι απαραίτητο για έναν λαό που αντιµετωπίζεται ως ευρωπαϊκό πειραµατόζωο της κρίσης και έχει γονατίσει. Αλλά, ξέρετε,
οι ευχές πια δεν αρκούν. Η ελπίδα και η προοπτική µετά τη χθεσινή σας οµιλία λιγοστεύουν δραµατικά και το γνωρίζετε. Άλλωστε, εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ, ήσασταν που επί µεγάλο
χρονικό διάστηµα, από αυτό εδώ το Βήµα, µας λέγατε ότι δεν
µπορείτε να συναινέσετε στο λάθος, στη λάθος συνταγή.
Και να που τα έφερε έτσι η ζωή και ο µεγάλος σας συµβιβασµός, για να γίνετε Πρωθυπουργός µε τις ευλογίες των δανειστών, σας οδηγεί όχι µόνο στην αποδοχή του λάθους αλλά και
στην πιο επιθετική εφαρµογή της λάθος συνταγής.
Θέλω όµως να σταθώ περισσότερο απ’ όλα –και από τις τέσσερις λέξεις- στη λέξη «αλήθεια». Μιλήσατε για ένα πρόγραµµα
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που έχει ξεφύγει από τους στόχους και το λογικό συµπέρασµα
αυτής της σηµαντικής αλήθειας –σηµαντικής, όταν βγαίνει από
τα χείλη του Πρωθυπουργού σε αυτήν εδώ την Αίθουσα- ποιο
είναι; Ο εκτροχιασµός του µνηµονίου δεν αποδεικνύει την απόλυτη χρεοκοπία του;
Το λογικό συµπέρασµα της αποτυχίας δεν είναι η επιτάχυνση
της εφαρµογής του µνηµονίου, αλλά η αντικατάστασή του. Με
συγχωρείτε πολύ, αλλά δεν υπάρχει εδώ θέµα ειλικρίνειας. Εδώ
υπάρχει θέµα λογικής, απλής λογικής.
Μιλήσατε για διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν
δικός µας στόχος. Σωστό. Αντί όµως να θέσετε ως προϋπόθεση,
για να σταθούν και να προχωρήσουν αυτές οι αλλαγές, τον τερµατισµό της ύφεσης και της κατακρήµνισης της οικονοµίας, αντιστρέφετε την απλή λογική και θέτετε ως προϋπόθεση για να
προχωρήσουν οι αλλαγές, τη συνέχεια και µάλιστα και την επιτάχυνση του προγράµµατος εσωτερικής υποτίµησης, δηλαδή
της ύφεσης και της κατακρήµνισης, µέχρι οριστικής εξαντλήσεως του λαού και του τόπου.
Είναι πλέον σαφές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η παραδοχή
του νέου Υπουργού των Οικονοµικών στους «FINANCIAL TIMES»
ότι δεν µπορούµε να ζητήσουµε τίποτα, αποτελεί το νέο καταστροφικό δόγµα της τρικοµµατικής συγκυβέρνησης.
Ακούσαµε όµως χθες, µε ικανοποίηση, τον κ. Σαµαρά να στηλιτεύει όσους από το εξωτερικό κινδυνολογούν µε τη δραχµή.
Ξεχάσατε όµως να συµπεριλάβετε σε αυτούς και τους δηµαγωγούς και τους κινδυνολόγους του εσωτερικού καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, δυστυχώς δηλαδή και τον
εαυτό σας, αλλά και τους δύο πολιτικούς Αρχηγούς, µε τους
οποίους συγκυβερνάτε.
Επί δυόµισι µήνες διεκδικούσατε την εξουσία και δεν κάνατε
τίποτα παραπάνω από το να επιτίθεστε και να συκοφαντείτε το
πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ. Κάνατε σηµαία σας την πιο ακραία κινδυνολογία.
Παρουσιάσατε µία θεσµικά και λογικά αδύνατη εξέλιξη, την
αποποµπή της χώρας µας από το ευρώ, σαν βέβαιη προοπτική,
αν ο λαός µας κάνει τη δική του δηµοκρατική επιλογή και επιλέξει
µια διαφορετική κυβέρνηση. Δεν αντιδράσατε σε καµµιά εκ των
δεκάδων προκλητικών παρεµβάσεων, ξένων αξιωµατούχων στα
εσωτερικά της χώρας µας, στις προκλητικές δηλώσεις του κ.
Σόιµπλε, στο περιβόητο τηλεφώνηµα της κ. Μέρκελ στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας όπου του ζήτησε να έχουµε παράλληλα
µε τις εκλογές δηµοψήφισµα για το ευρώ, στα πρωτοφανή δηµοσιεύµατα του γερµανικού Τύπου και µάλιστα, δύο µέρες πριν
τις εκλογές, γραµµένα στην ελληνική γλώσσα.
Σε όλα αυτά, εάν δεν επιζητούσατε παρόµοιες δηλώσεις,
όπως, σύµφωνα µε το έγκριτο πρακτορείο Reuters, έπραξε ο
πρώην Πρωθυπουργός, τουλάχιστον µε τη συµπεριφορά σας
επιβεβαιώνατε αυτές τις πρακτικές, φτιάχνοντας τηλεοπτικά
σποτάκια που έδειχναν να υποστέλλεται η ελληνική σηµαία ή
µέσα από διαδικασίες κινδυνολογίας και πανικού κάποιοι µάλιστα, έφθασαν ακόµα και στο σηµείο –και ποιοι; η ίδια η Τράπεζα
της Ελλάδας- λίγες µέρες πριν την κάλπη, να παρουσιάσουν µία
έκθεση επιτείνοντας τον πανικό και την κινδυνολογία.
Τότε όλα αυτά δεν σας ενοχλούσαν. Τώρα όµως δυσανασχετείτε µε τις δηλώσεις ξένων αξιωµατούχων που συνεχίζουν στο
ίδιο βιολί.
Ο λαός µας λέει: «Όπως στρώνει κανείς κοιµάται». Μη δυσανασχετείτε λοιπόν. Τώρα είστε εσείς που πρέπει να αντιµετωπίσετε το κλίµα που και µε τη δική σας στήριξη και ανοχή
δηµιουργήθηκε το προηγούµενο διάστηµα. Εσείς ίσως νοµίζατε
τότε, ότι µ’ αυτόν τον τρόπο χτυπάτε τον ΣΥΡΙΖΑ. Χτυπούσατε
όµως την Ελλάδα, χτυπούσατε την Ευρώπη, όχι τον ΣΥΡΙΖΑ. Ενισχύατε το κλίµα της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας στους
καταθέτες και στους επενδυτές, ανοίγοντας τον ασκό του Αιόλου
και αφήνοντας τους κερδοσκόπους να ροκανίζουν το κλαδί πάνω
στο οποίο καθόµαστε όλοι. Και τώρα διαµαρτύρεστε γιατί το
κλαδί έχει λυγίσει.
Λυπάµαι, κύριε Σαµαρά, αλλά είστε υποχρεωµένος να αντιµετωπίσετε µετεκλογικά τις συνέπειες της ανεύθυνης προεκλογικής σας συµπεριφοράς και πολύ σύντοµα θα είστε υποχρεωµένος να συνειδητοποιήσετε και τη µόνη µεγάλη αλήθεια: ότι ο
πιο ασφαλής, ο µόνος βέβαιος δρόµος αποµάκρυνσης της
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χώρας από την Ευρωζώνη είναι αυτός που επιλέγετε, ο δρόµος
της µη διαπραγµάτευσης, ο δρόµος της ευρωπαϊκής αποµόνωσης, ο δρόµος της επιτάχυνσης του µνηµονίου, δηλαδή της λιτότητας, της ύφεσης και της κοινωνικής καταστροφής.
Τώρα όµως, κύριε Πρωθυπουργέ και κύριοι της Κυβέρνησης,
τα ψέµατα τελείωσαν. Τώρα η δουλειά σας δεν είναι να αποδοµείτε το πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ και να κινδυνολογείτε. Τώρα
είστε αντιµέτωποι µε τη σκληρή πραγµατικότητα, όχι µε τον ΣΥΡΙΖΑ. «Και τώρα τι θα απογίνουµε δίχως βαρβάρους;», έλεγε ο
ποιητής. Τώρα πρέπει να µας πείτε τι θα κάνετε για να αντιµετωπίσετε το χάος που είναι εδώ, είναι δίπλα µας και όχι να ξορκίζετε
διαρκώς το χάος που δήθεν θα έφερνε ο ΣΥΡΙΖΑ, αν ακύρωνε
την πορεία του λαού µας προς τη δυστυχία. Τώρα είστε αντιµέτωποι µε την ίδια τη δυστυχία που προκαλεί η µνηµονιακή πολιτική. Είστε αντιµέτωποι µε τα κλειστά εργοστάσια, µε τα χιλιάδες
λουκέτα, µε τα εκατοµµύρια των ανέργων, των νέων που φεύγουν κατά χιλιάδες στο εξωτερικό. Είστε αντιµέτωποι µε την ανθρωπιστική κρίση, µε το νέο ανατριχιαστικό φαινόµενο των
καθηµερινών αυτοκτονιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συµπολίτευσης, από όσα
ακούσαµε χθες, οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι η Κυβέρνησή
σας δεν είναι Κυβέρνηση εθνικού σκοπού, όπως σας αρέσει να
αυτοαποκαλείστε, αλλά Κυβέρνηση ειδικού σκοπού, που δεν
είναι άλλος από την εκποίηση του δηµόσιου πλούτου και την εκχώρηση του δηµόσιου χώρου στο ιδιωτικό κεφάλαιο.
Σας ερωτώ: Βάσει ποίου σχεδίου, ποίας ανάγκης; Ποίο είναι
το κέρδος για τη χώρα αν εκποιήσουµε και µάλιστα, στις τρέχουσες εξευτελιστικές χρηµατιστηριακές τιµές, κερδοφόρους οργανισµούς και βασικά εργαλεία για την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονοµίας; Ποίο είναι το κέρδος αν ξεπουλήσουµε τη
ΔΕΗ, τον κερδοφόρο ΟΠΑΠ, την Αγροτική Τράπεζα όπου είναι
εγγεγραµµένες όλες οι αγροτικές γαίες και µαζί µε αυτήν την
κερδοφόρο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ», τη συνεταιριστική «ΔΩΔΩΝΗ», τους αιγιαλούς, τα νερά, τα λιµάνια, τα αεροδρόµια, το Ελληνικό; Ή µάλλον, ποιο Ελληνικό; Χθες µιλήσατε
για όλη την παράλια ζώνη από το Φάληρο έως το Σούνιο.
Όλα αυτά τα περιβάλλετε µε τον ιδεολογικό «µανδύα» της ανάπτυξης και της αξιοποίησης και µε το γνωστό τροµοκρατικό
«µανδύα»: «Αν δεν τα πουλήσουµε, θα αναγκαστούµε να κόψουµε µισθούς και συντάξεις».
Και σας ερωτώ: Ποιος το ορίζει αυτό; Μήπως αυτοί οι κύριοι,
οι περισπούδαστοι της τρόικας, που δεν έχουν ιδέα ακόµα και
για το ποιος είναι ο µέσος µισθός στην Ελλάδα και που δεν έχουν
ιδέα τι συµβαίνει σε µία χώρα που επί δυόµισι χρόνια κατακρεουργούν; Ας µας πουν λοιπόν αυτοί σε ποια από τις δικές τους
χώρες έχουν προχωρήσει σε τέτοιες επιλογές για να τις προτείνουν σε εµάς και αν αυτές οι επιλογές, όπου έγιναν, έχουν αποδώσει οτιδήποτε.
Αλήθεια, δεν γνωρίζετε ότι όποια χώρα είχε πρόβληµα χρέους
και προχώρησε σε ιδιωτικοποιήσεις ούτε έσοδα σοβαρά απέκτησε ούτε τη χρεοκοπία γλύτωσε; Μόνο επιπλέον διαφθορά
αποκόµισε και πανάκριβα τιµολόγια για τους πολίτες.
Δεν γνωρίζετε ότι αυτό το νεοφιλελεύθερο µοντέλο, που εισήγαγε η κ. Θάτσερ τη δεκαετία του 1980, απέτυχε παντού παταγωδώς; Κάνετε πως δεν το γνωρίζετε ότι επανακρατικοποιήθηκαν
οι σιδηρόδροµοι στην Αγγλία, ότι επανακρατικοποιήθηκε η
ύδρευση στην Ιταλία και στη Γαλλία; Δεν αποτελεί όµως όρο για
την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών της Ιταλίας να ακυρώσουν
την επανακρατικοποίηση του νερού, που µάλιστα, αποφασίστηκε
και σε δηµοψήφισµα.
Εσείς εδώ γιατί µας λέτε ότι οι ιδιωτικοποιήσεις -που, βεβαίως,
εδώ τις ονοµάζετε «αποκρατικοποιήσεις», αλλά στις επιστολές
που στέλνετε στο εξωτερικό τις λέτε «ιδιωτικοποιήσεις» γιατί
αυτό είναι- σηµαντικών κερδοφόρων οργανισµών, εργαλείων για
την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της χώρας,
αποτελούν όρο του προγράµµατος και µάλιστα, όρο σωτηρίας
της οικονοµίας;
Σας θυµίζουµε λοιπόν ότι τη δεκαετία των ιδιωτικοποιήσεων
που έγιναν στη χώρα µας, το 2000-2010, το χρέος τριπλασιάστηκε και από 140 δισεκατοµµύρια το 2000, έφτασε στα 370 δισεκατοµµύρια το 2010.
Ο Σκαραµαγκάς, όλη σχεδόν η ναυπηγική βιοµηχανία, το «φι-
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λέτο» του ΟΛΠ, των ΕΛΠΕ, η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ, ο ΟΤΕ είναι παραδείγµατα. Για να µην πω το πρόσφατο µε την απελευθέρωση της
ενέργειας, µε τις περίφηµες αυτές ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες
καταχρέωσαν το ελληνικό δηµόσιο και µάλιστα, «βάρεσαν κανόνι» παίρνοντας µαζί τους και τα χρήµατα που είχαν αποκοµίσει
από το «χαράτσι» που µπήκε στο λογαριασµό του ρεύµατος.
Δεν είναι όρος λοιπόν σωτηρίας της οικονοµίας οι ιδιωτικοποιήσεις, είναι όρος λεηλασίας της οικονοµίας προς όφελος της διεθνούς τοκογλυφίας και της εγχώριας διαπλοκής. Τις
ιδιωτικοποιήσεις προσπαθείτε τώρα να τις περιβάλετε µε ένα
«µανδύα» ευρωπαϊσµού. Καµµία όµως απολύτως, βάση δεν έχει
αυτό.
Σας θυµίζω το άρθρο 345 της Συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ξεκάθαρα: «Οι συνθήκες δεν προδικάζουν µε κανένα τρόπο το καθεστώς της ιδιοκτησίας στα
κράτη-µέλη».
Συνεπώς είναι αποκλειστικά δική σας επιλογή και δική σας ευθύνη, όπως επιλογή της προηγούµενης κυβέρνησης ήταν, να
προχωρήσει στη διάλυση των εργασιακών δικαιωµάτων και των
συλλογικών συµβάσεων στο όνοµα της ανταγωνιστικότητας, που
καµµία σχέση δεν είχε µε τη σωτηρία της οικονοµίας. Δική σας
ευθύνη! Αναρωτιέµαι βεβαίως γι’ αυτήν την ευθύνη.
Δεν έχω καµµία επιφύλαξη για εσάς της Νέας Δηµοκρατίας,
που εν πάση περιπτώσει έχετε αυτήν την ιδεολογία τη νεοφιλελεύθερη, τη σκληρά νεοφιλελεύθερη από την εποχή της κ. Θάτσερ. Ούτε επιπλέον µπορώ να έχω αυταπάτες, γιατί το ΠΑΣΟΚ
προσχωρεί. Εδώ και δεκαετίες έχει προσχωρήσει. Αναρωτιέµαι
αν οι κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Δηµοκρατικής Αριστεράς
µπορεί να συµφωνούν µε αυτήν την ακραία νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία που θα αφήσει τη χώρα µας χωρίς εργαλεία για την ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση.
Δική σας λοιπόν είναι η ευθύνη. Να ξέρετε όµως ότι σε αυτή
σας την επιλογή δεν θα έχετε απέναντι σας το ΣΥΡΙΖΑ αλλά τον
ελληνικό λαό. Έχει δικαίωµα ο ελληνικός λαός να γνωρίζει τι θα
κερδίσει και κυρίως τι θα χάσει από την ιδιωτικοποίηση του δηµόσιου πλούτου. Έχει δικαίωµα ο ελληνικός λαός να µην αναγνωρίσει συµφωνίες που εκποιούν τη δηµόσια περιουσία και την
εκχωρούν έναντι πινακίου φακής. Αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουν όλοι. Όσοι µέσα στη διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων δεν υπερασπιστούν το δηµόσιο συµφέρον, θα είναι υπόλογοι έναντι του
ελληνικού λαού, θα λογοδοτήσουν για τη λεηλασία και αυτό δεν
είναι προειδοποίηση ούτε απειλή. Είναι το αυτονόητο.
Προειδοποιούµε κυρίως τους ριψοκίνδυνους, αετονύχηδες
αγοραστές ότι όσοι τολµήσουν να εκµεταλλευτούν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα µας, για να βάλουν στο χέρι
δηµόσια περιουσία, θα χάσουν τα λεφτά τους. Στον αντίποδα του
ξεπουλήµατος που επιλέγει η σηµερινή τρικοµµατική µνηµονιακή
συγκυβέρνηση, εµείς έχουµε τη δική µας στρατηγική για την
αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας, µε τη δηµιουργία ειδικού
ταµείου που θα ανήκει στους ασφαλιστικούς οργανισµούς και
στο οποίο θα αποδοθεί δηµόσια περιουσία, ώστε οι πρόσοδοι να
γίνονται συντάξεις, µε διακρατικές συµφωνίες και διεθνείς κοινοπραξίες, ώστε να διασφαλιστεί η µέγιστη ανταποδοτικότητα
για το δηµόσιο και την κοινωνία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς- Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου)
Πιστεύω να έχω την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταγράψαµε από τη χθεσινή ανάγνωση των προγραµµατικών δηλώσεων
του Πρωθυπουργού ορισµένες σηµαντικές παραλείψεις.
Δεν έκανε καµµία αναφορά στο µεγάλο φιάσκο -κατά την
άποψή µας- για την Ελλάδα της Συνόδου Κορυφής στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 29ης Ιουνίου, όπου στη µάχη των µαχών,
εκεί όπου κάποιοι έλεγαν ότι πρέπει να ετοιµάσουµε και εθνική
οµάδα διαπραγµάτευσης, η εθνική οµάδα δεν πήγε καν στο γήπεδο να αγωνιστεί. Και βεβαίως ενώ κάποιοι έφτιαξαν έτοιµη τη
διαπραγµάτευση, εµείς αρνηθήκαµε να µπούµε στη διαδικασία
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και εξαιρέθηκε η πιο υπερχρεωµένη χώρα της Ευρωζώνης από
αυτήν την προσωρινή έστω, δηµοσιονοµική ανάσα της απευθείας
ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών από τον ευρωπαϊκό µηχανισµό σταθερότητας.
Δεν έγινε αναφορά ούτε καν στη λέξη «τράπεζες». Απουσίαζε
από την οµιλία σας, κύριε Πρωθυπουργέ. Βεβαίως οι τράπεζες
δεν απουσιάζουν από την πολιτική σας ούτε και από την Κυβέρνησή σας, το αποδεικνύουν και οι επιλογές σας στο κυβερνητικό
σχήµα.
Δεν είχατε καν αναφορά στις λέξεις «υγεία» και «παιδεία» κι
εγώ αναρωτιέµαι πώς θα ανοίξουν τα σχολεία και τα πανεπιστήµια το φθινόπωρο. Αναρωτιέµαι πώς θα λειτουργήσουν τα πανεπιστήµια, όταν δεν έχουν τις λειτουργικές δαπάνες να πληρώσουν κι όταν οι αιρετοί εκλεγµένοι πρυτάνεις απειλούνται µε
έξωση από τα καθήκοντά τους από ένα νόµο που µάλλον µε εκδικητική µανία, κάποιοι προσπαθούν να εφαρµόσουν.
Αναρωτιέµαι ποιος θα πληρώσει τη θέρµανση των σχολικών
και πανεπιστηµιακών αιθουσών. Αναρωτιέµαι εάν και πότε θα
ισχύσει η επιβεβληµένη από το µνηµόνιο αύξηση της συµµετοχής
των ασφαλισµένων στο κόστος των συνταγογραφούµενων φαρµάκων και της νοσοκοµειακής περίθαλψης. Και βεβαίως αναρωτιέµαι τι θα γίνει µε τον περιβόητο ΕΟΠΥΥ που κατέρρευσε λίγο
πριν τις εκλογές, µε αποτέλεσµα καρκινοπαθείς να µην έχουν να
πάρουν τα φάρµακά τους. Κάποιοι µας είπαν ότι αυτό ωφείλετο
στη ραγδαία αύξηση της εκλογικής επιρροής του ΣΥΡΙΖΑ που
ανάγκασε την τρόικα να θυµώσει και να µη δώσει το 1 δισεκατοµµύριο. Και τώρα που έδωσε η Τρόικα το 1 δισεκατοµµύριο,
σχεδόν ολόκληρο αυτό το ποσό δεν πηγαίνει στα φάρµακα, αλλά
πηγαίνει για να στηρίξουµε τη συµµετοχή µας στο EFSF. Πηγαίνει στους δανειστές και όχι στην πραγµατική οικονοµία.
Δεν κάνατε καµµία αναφορά στο ζήτηµα της µετενέργειας και
του κατώτατου µισθού.
Καµµία αναφορά δεν κάνατε στο αφορολόγητο όριο των 5.000
ευρώ που το µείωσε ο κ. Βενιζέλος, µοιράζοντας σε φτωχούς και
ανέργους χρεωστικά εκκαθαριστικά της εφορίας για τα εισοδήµατα του 2011.
Δεν κάνατε καµµία αναφορά στην κατάργηση των ήδη περιορισµένων εκπτώσεων δαπανών από το φόρο εισοδήµατος, στη
µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, παρά το γεγονός ότι όλο το προηγούµενο διάστηµα υπήρχαν διαρροές ότι κάτι θα πείτε, για να
ανακουφιστούν έστω αυτήν την κρίσιµη τουριστική περίοδο, σηµαντικοί κλάδοι που µπορούν να δώσουν ανάσα ανάπτυξης στην
οικονοµία.
Καµµία αναφορά δεν κάνατε επίσης στη µόνη και µία εξεταστική επιτροπή της Βουλής που λέγατε προεκλογικά ότι θα ζητήσετε, όσον αφορά το πώς φτάσαµε στο µνηµόνιο. Και µάλλον
το λέγατε όχι προεκλογικά, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια που τότε
κάνατε αντιπολίτευση στο µνηµόνιο. Μετά ξεχάσατε και τις εξεταστικές επιτροπές και το σκάνδαλο της «SIEMENS» και προχωρήσατε στον εξωδικαστικό συµβιβασµό.
Όµως εδώ θέλω να καταστήσω σαφές κάτι. Γνωρίζουµε τις δυνατότητες που έχει αυτή η Βουλή και τις δικές µας περιορισµένες
δυνατότητες. Δεν θα επιτρέψουµε όµως όσο αναλογεί στις δυνάµεις µας, αυτή η Βουλή να καταστεί «κολυµβήθρα του Σιλωάµ»
για µια σειρά από ανοιχτές υποθέσεις, τις οποίες κάποιοι φιλοδοξούν να κουκουλώσουν. Ο ελληνικός λαός έχει δικαίωµα να
γνωρίζει πώς και γιατί φτάσαµε ως εδώ. Δικαιούται να ξέρει τι
έγιναν οι µίζες της «SIEMENS». Ακόµα και στην τριτοκοσµική Νιγηρία κάποιοι έκατσαν στο σκαµνί. Δικαιούται να ξέρει την αλήθεια για την εκτόξευση των απορρήτων δαπανών στο Υπουργείο
των Εξωτερικών. Ο ελληνικός λαός έχει δικαίωµα στην αλήθεια.
Και αυτό το δικαίωµα είµαστε αποφασισµένοι να το υπερασπιστούµε ανάλογα µε τις δυνάµεις και τις δυνατότητές µας.
Κύριοι της Κυβέρνησης, υπάρχει ένα ακόµα θέµα. Οµολογώ
ότι πριν αναφέρθηκα σ’ αυτά που παραλείψατε. Τώρα θα αναφερθώ σε κάτι που δεν παραλείψατε, ενώ δεν κατανοώ γιατί το
βάλατε στις χθεσινές προγραµµατικές δηλώσεις.
Μιλήσατε για αλλαγές στο «πόθεν έσχες», για αναδροµικό
έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων από το 1974 και για δήµευση
περιουσιών όσων παρανόµησαν. Πολύ σωστά. Όµως δεν µπορώ
να καταλάβω το εξής: Εντάξει να µη θυµάστε ότι έχετε ψηφίσει
νόµο, βάσει του οποίου δεν µπορεί κάποιος να αναλάβει υπουρ-
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γικό αξίωµα όταν έχει offshore εταιρεία, εντάξει να µη θυµάστε
καλά ότι δεν µπορεί να εκπροσωπηθεί η χώρα µας στο Συµβούλιο Κορυφής, παρά µονάχα µε Πρωθυπουργό ή Αρχηγό Κράτους, αλλά δεν θυµάστε τι ψηφίσαµε στην προηγούµενη Βουλή;
Ο κ. Κακλαµάνης είχε πάρει τηλέφωνο –ελπίζω όλους τους πολιτικούς Αρχηγούς, κύριε Πρόεδρε- και µε ενηµέρωσε -εµένα
µου είχατε κάνει την τιµή, κύριε Πρόεδρε, να µε ενηµερώσετε
για την πρωτοβουλία σας- όσον αφορά την πρωτοβουλία -µάλιστα ήταν πρωτοβουλία και άλλων εβδοµήντα τεσσάρων Βουλευτών- για την τροποποίηση του ν. 3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος
περιουσιακής κατάστασης Βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών,
ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων», ο οποίος
ψηφίστηκε µε πρωτόγνωρη οµοφωνία από όλες τις πτέρυγες της
Βουλής στα περισσότερα άρθρα. Τι νόηµα έχει λοιπόν η εξαγγελία µιας παρέµβασης που ήδη έχει υλοποιηθεί, εκτός µονάχα
από το να δηµιουργήσει µια επικοινωνιακή ευφορία;
Όσον αφορά τα θέµατα της εξωτερικής πολιτικής, δεν έχω
χρόνο να αναφερθώ. Ίσως το κάνω στη δευτεροµιλία µου. Θα
κλείσω, λέγοντας ότι πολλή κουβέντα γίνεται το τελευταίο διάστηµα για την αντιπολιτευτική µας τακτική και την υπευθυνότητα
της Αντιπολίτευσης.
Θέλω να σας ξεκαθαρίσω ότι για εµάς υπευθυνότητα δεν είναι
να αποδεχόµαστε και µάλιστα αδιαµαρτύρητα την πορεία της
χώρας στην καταστροφή. Για εµάς υπευθυνότητα είναι να κάνουµε ό,τι περνά από το χέρι µας για να την αποτρέψουµε. Αυτό
είναι το δικό µας καθήκον και δεν είναι αντιπολιτευτικό καθήκον,
είναι πατριωτικό καθήκον. Και για όσους και όσες αγωνιούν, δεν
προετοιµαζόµαστε και δεν ξηµεροβραδιαζόµαστε για να δούµε
τι είδους αντιπολίτευση θα κάνουµε. Δεν προετοιµαζόµαστε για
να κάνουµε αντιπολίτευση. Προετοιµαζόµαστε για να αναλάβουµε τη διακυβέρνηση του τόπου, όταν κλείσει η σύντοµη αυτή
µνηµονιακή παρένθεση της συγκυβέρνησης σας.
(Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταµένα)
Μέχρι τότε όµως δεν πρόκειται να κάτσουµε µε τα χέρια ανοιχτά, να µας πέσει το ώριµο φρούτο, όπως συνήθιζαν να κάνουν
όσοι βρίσκονταν σε αυτόν τον τόπο στη θέση της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης ούτε θα αρκεστούµε και σε µία αντιπολίτευση
καταγγελίας, αλλά θα επεξεργαστούµε περαιτέρω και θα αντιπαραθέσουµε στην καταδικασµένη σε αποτυχία επιλογή της συνέχειας του µνηµονίου, τη βασική στρατηγική µας επιλογή
αντικατάστασης του µνηµονίου από ένα σχέδιο ανόρθωσης της
οικονοµίας, ένα σχέδιο που βασίζεται στους εξής άξονες:
Στην κοινωνικά δίκαιη δηµοσιονοµική σταθεροποίηση µε τρεις
άµεσους στόχους, την ανακούφιση των θυµάτων της κρίσης και
της µνηµονιακής πολιτικής, τη σταθεροποίηση της οικονοµίας,
την εµπέδωση αισθήµατος ασφάλειας και ελπίδας.
Η δηµοσιονοµική σταθεροποίηση που εµείς προτείνουµε, θα
χρηµατοδοτηθεί από τη φορολόγηση του πλούτου και των υψηλών εισοδηµάτων. Γι’ αυτό για εµάς η σύνταξη περιουσιολογίου
είναι προϋπόθεση για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης.
Κατά την άποψή µας όµως τέσσερις είναι οι ελάχιστες βασικές
και απαραίτητες προϋποθέσεις, όχι για να βγούµε από την κρίση,
αλλά για να ξεβαλτώσουµε από αυτόν το βάλτο του µνηµονίου:
Πρώτον, η διασφάλιση για τη χώρα µας του κεκτηµένου της
29ης Ιουνίου της Συνόδου Κορυφής για την απευθείας ευρωπαϊκή ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, δηλαδή για την ανακεφαλαιοποίηση χωρίς την εγγραφή του σχετικού ποσού των 50
δισεκατοµµυρίων στο δηµόσιο χρέος, δυσβάσταχτο χρέος που
θα πληρώσουν οι επόµενες γενιές.
Δεύτερον, το πάγωµα των µέτρων της λιτότητας, όχι η επιτάχυνσή τους.
Τρίτον, το moratorium αποπληρωµής των δανείων, των θεσµικών µας δανείων προς την τρόικα, µέχρι να ξαναβρεθεί µε θετικό
πρόσηµο ανάπτυξης η ελληνική οικονοµία. Είναι κάτι το οποίο
πρώτοι οι εταίροι θα έπρεπε να κατανοήσουν ότι είναι και προς
το δικό τους συµφέρον.
Και τέταρτον, η ενεργοποίηση προγραµµάτων επενδύσεων, η
άµεση ενεργοποίηση, µέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων και κοινοπρακτικών
επενδυτικών σχηµάτων βεβαίως, που θα έπρεπε να αναζητηθούν
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µέσω διακρατικών συµφωνιών.
Σε αυτό το συνεκτικό προγραµµατικό πλαίσιο εγγράφονται και
οι τρεις προτάσεις νόµου που πολύ σύντοµα θα καταθέσει η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ πρώτον, για την άρση της µετενέργειας και την επαναφορά του κατώτατου µισθού στο
επίπεδο του 2011, δεύτερον, για αυτό που εµείς ονοµάζουµε νέα
«σεισάχθεια» µε τη µερική διαγραφή ή και το πάγωµα, κατά περίσταση, των τραπεζικών υποχρεώσεων υπερχρεωµένων νοικοκυριών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων και αγροτών.
Είναι αδιανόητο δάνεια που συνήφθησαν σε άλλες συνθήκες,
σήµερα να καλούνται να αποπληρωθούν στο ακέραιο, ενώ οι
τράπεζες ανακεφαλαιοποιούνται για αυτές τις απαιτήσεις, τις ριψοκίνδυνες απαιτήσεις, τις επισφαλείς απαιτήσεις.
Τέλος θα καταθέσουµε άµεσα πρόταση νόµου για την απλή
αναλογική, διότι εµείς δεν κινούµαστε µε γνώµονα ένα πρόσκαιρο ιδιοτελές συµφέρον, αλλά πιστεύουµε ότι πρέπει να αλλάξει το πολιτικό σύστηµα και βασικός πυλώνας για την αλλαγή
του πολιτικού συστήµατος είναι η αλλαγή του εκλογικού νόµου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αύριο το βράδυ η Κυβέρνηση
των τριών κοµµάτων συνέχειας ή και επιτάχυνσης του µνηµονίου,
προφανώς θα λάβει ψήφο εµπιστοσύνης από τη Βουλή.
Με βάση όµως τα όσα είπατε χθες, κύριε Πρωθυπουργέ, νοµίζω ότι την όποια εµπιστοσύνη είχατε αποκτήσει µέσα από την
επιλογή του λαού, την έχετε χάσει στην κοινωνία.
Εµείς πιστεύουµε ότι πολύ σύντοµα –βεβαίως ξέρουµε ότι κάποιοι θα επιδιώξουν, η διαπλοκή, η εγχώρια και διεθνής, να είναι
πολύ αργά αυτό- οι συσχετισµοί της κοινωνίας θα αποτυπωθούν
και στους κοινοβουλευτικούς συσχετισµούς. Να είστε βέβαιοι ότι
η στάση µας µέσα και έξω από τη Βουλή, θα επιταχύνει αυτήν
την εξέλιξη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ χειροκροτούν ζωηρά
και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το λόγο
έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ κ.
Ευάγγελος Βενιζέλος για δεκαπέντε λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η συζήτηση για τις προγραµµατικές δηλώσεις είναι µία συζήτηση για
την εθνική στρατηγική και το µέλλον της χώρας. Ιδίως υπό τις
σηµερινές συνθήκες, εθνικής αλλά και πανευρωπαϊκής κρίσης,
δεν νοείται και δεν επιτρέπεται η συζήτηση για τις προγραµµατικές δηλώσεις να είναι µία κλασικού χαρακτήρα συζήτηση επιβεβαίωσης των ρόλων της κυβερνητικής Πλειοψηφίας και της
κοινοβουλευτικής Αντιπολίτευσης.
Δεν µπορούµε υπό τις σηµερινές συνθήκες, είκοσι µόλις µέρες
µετά τις δεύτερες εκλογές και µετά από τρεισήµισι µήνες προεκλογικής περιόδου και άρα στην πραγµατικότητα αναστολής
της κανονικής λειτουργίας της χώρας, να εµφανιζόµαστε εδώ
ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας και να επιδιώκουµε απλώς
και µόνο την αναπαραγωγή στο Κοινοβούλιο των προεκλογικών
απλουστεύσεων.
Η χώρα δεν αντέχει άλλη δηµαγωγία, άλλο λαϊκισµό, άλλη
απλούστευση.
Η συζήτηση για τις προγραµµατικές δηλώσεις είναι θεσµική
ευκαιρία διαµόρφωσης της αναγκαίας εθνικής συναίνεσης.
Απευθυνόµενος στον µόλις κατελθόντα εκ του Βήµατος κ. Τσίπρα, αλλά και σε όλη την Αντιπολίτευση, θέλω να επισηµάνω
κάτι.
Την εθνική ευθύνη δεν την αναλαµβάνεις µόνο αν θέλεις και
όποτε θέλεις για λόγους κοµµατικής τακτικής. Η εθνική ευθύνη
σε κυνηγά από µόνη της. Δεν µπορεί κανείς να διαλέγει τον εύκολο ρόλο της αντιπολίτευσης, που όχι απλώς ασκεί κριτική,
αλλά καιροφυλακτεί, περιµένοντας την αποτυχία της Κυβέρνησης και την αποτυχία της χώρας, που θα είναι ένα ακόµη δράµα
για τον πιο αδύναµο Έλληνα πολίτη.
Ακόµη δε χειρότερο από το να καιροφυλακτεί κανείς, είναι να
δηλώνει επισήµως απ’ αυτό εδώ το Βήµα, απευθυνόµενος όχι
µόνο στην εσωτερική κοινή γνώµη, αλλά και διεθνώς, ότι θα υπονοµεύσει συστηµατικά το έργο της Κυβέρνησης και ότι αµφισβητεί και θα αµφισβητήσει τη συνέχεια της χώρας, τη συνέχεια της
πολιτείας. Και αυτό πραγµατικά είναι υπονόµευση, όχι απλά και
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µόνο θεσµική, αλλά τελικά κοινωνική, οικονοµική, αναπτυξιακή,
εθνική. Είναι ανεπίτρεπτη στάση, κατώτερη των περιστάσεων.
Και δεν έδωσε καµµία τέτοια εντολή σε καµµία αντιπολίτευση ο
ελληνικός λαός. Πρόκειται για πολύ µεγάλη παρεξήγηση και για
καταστρατήγηση της ψήφου των Ελλήνων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το ΠΑΣΟΚ -που ανέλαβε ένα τεράστιο και δυσανάλογο κόστος και το πλήρωσε εκλογικά- είχε
ταχθεί προεκλογικά σε όλους τους τόνους υπέρ της ανάγκης να
διαµορφωθεί διακυβέρνηση εθνικής συνευθύνης στη θέση της
τεχνητής πόλωσης, της ακραίας τεχνητής πόλωσης που τροφοδοτήθηκε πράγµατι από τον εκλογικό νόµο, ο οποίος έγινε για
άλλες εποχές, για άλλα εκλογικά ποσοστά κοµµάτων και δεν
µπορεί να πριµοδοτεί µε πενήντα βουλευτικές έδρες µεσαίες
εκλογικές δυνάµεις. Χαίροµαι γιατί ο κ. Τσίπρας τώρα, τάσσεται
υπέρ της απλής αναλογικής.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Το κάνει όµως τώρα, γιατί προεκλογικά έκανε πλήρη εκµετάλλευση των προβλέψεων του εκλογικού νόµου. Πάνω στον εκλογικό νόµο και το µπόνους των πενήντα εδρών οικοδοµήθηκε η
τεχνητή πόλωση για να καµαρώνουµε τώρα στο ρόλο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και τον Αρχηγό της!
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το µέγεθος της κρίσης και η
ανάγκη να διασφαλιστεί η συστράτευση των πολιτικών δυνάµεων
και η ενότητα της κοινωνίας, επέβαλε και επιβάλλει τη λύση της
διακυβέρνησης εθνικής συνευθύνης, αλλά βέβαια µετά τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ έσπευσε να επιλέξει τη θέση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αλλά ταυτόχρονα έκανε το εξής καταπληκτικό:
Ζήτησε, σχεδόν απαίτησε από τη Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και
τη Δηµοκρατική Αριστερά να σχηµατίσουν κυβέρνηση επειδή
είχαν τις αριθµητικές προϋποθέσεις και ταυτόχρονα από την
πρώτη µέρα, όπως έκανε και σήµερα, προειδοποίησε ότι η νέα
κυβέρνηση που οφείλει να σχηµατιστεί δεν έχει νοµιµοποίηση να
εφαρµόσει την πολιτική της. Αυτή είναι η αντίληψη περί δηµοκρατίας και κοινοβουλευτισµού!
Το ΠΑΣΟΚ µετέχει στη συγκρότηση της κοινοβουλευτικής
Πλειοψηφίας, γιατί αυτό κατέστη αναγκαίο λόγω της άρνησης
του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και γιατί η κοινοβουλευτική Πλειοψηφία των
τριών κοµµάτων ανταποκρίνεται στη βούληση και την επιλογή
της σαφούς πλειοψηφίας του εκλογικού σώµατος. Ο ελληνικός
λαός τάχθηκε κατά των µονοµερών ενεργειών, υπέρ της παραµονής της χώρας στο ευρώ, υπέρ της αναθεώρησης της δανειακής σύµβασης, όπως προβλέπει η ίδια η δανειακή σύµβαση.
Με τη Νέα Δηµοκρατία –το έχω πει πολλές φορές- συνεργαζόµαστε στην Κυβέρνηση λόγω εθνικού καθήκοντος. Δεν ταυτιζόµαστε αξιακά και προγραµµατικά. Λειτουργούµε και θα
λειτουργούµε σε σχέση µε την Κυβέρνηση προτρεπτικά, υποστηρικτικά, ελεγκτικά. Επίκεντρο του έργου µας είναι η Βουλή η
οποία εκ των πραγµάτων αναβαθµίζεται θεσµικά, αποκτά ουσιώδη ρόλο και για την κοινοβουλευτική Πλειοψηφία, όχι µόνο
για την Αντιπολίτευση.
Πρέπει να εκφράσω τη βαθιά ικανοποίησή µας, γιατί εµείς που
σηκώσαµε µόνοι µας το βάρος της πρώτης εξαιρετικά δύσκολης
φάσης της διαχείρισης της κρίσης και πληρώσαµε µεγάλο πολιτικό κόστος, βλέπουµε τώρα η σηµερινή Κυβέρνηση να διευρύνεται από πλευράς πολιτικού φάσµατος και έρχονται και άλλοι
«Κυρηναίοι» να σηκώσουν αυτόν το «σταυρό».
Εκτός όµως από την Κυβέρνηση, σας θυµίζω ότι υπάρχει και
ένας άλλος µοχλός εξαιρετικής σηµασίας, η εθνική οµάδα διαπραγµάτευσης. Πρέπει όλοι να στρατευθούµε. Η εθνική οµάδα
διαπραγµάτευσης δεν είναι πεδίο στράτευσης µόνο για τα κόµµατα που συνεργάζονται στην Κυβέρνηση αλλά και για την Αντιπολίτευση. Η εθνική οµάδα διαπραγµάτευσης συνιστά µία
διαρκή, ανοικτή πρόσκληση για την Αντιπολίτευση την οποία δεν
µπορεί να αποφύγει, γιατί σ’ όλες τις χώρες που βρίσκονται σε
κρίση, σ’ όλες τις χώρες που είναι εντεταγµένες σε πρόγραµµα
στήριξης, η συναίνεση και η σύµπραξη της Αντιπολίτευσης είναι
όρος αξιοπιστίας και πειστικότητας, είναι όρος για την επιτυχία
του προγράµµατος, όρος για την έξοδο των χωρών αυτών από
την κρίση. Αυτό συµβαίνει παντού, στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία, στην Ιταλία, στην Ισπανία µ’ έναν πολύ συγκεκριµένο και
αποτελεσµατικό τρόπο. Δεν είναι δυνατό να αποτελέσουµε κι
εδώ µία θλιβερή εξαίρεση.
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Ούτως ή άλλως και για την ίδια τη δανειακή σύµβαση, για την
ως τώρα εξέλιξη του προγράµµατος στήριξης είχε ζητηθεί ευρύτερη συναίνεση και ευρύτερη δέσµευση και αυτό είναι αναγκαίο όχι µόνο στις σχέσεις µας µε τους θεσµικούς µας εταίρους
και δανειστές, αλλά είναι αναγκαίο και για τον ελληνικό λαό που
θέλει να το δει να γίνεται, θέλει ενότητα, θέλει συνεργασία, θέλει
συναίνεση, θέλει υπευθυνότητα.
Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για αναθεώρηση όρων της δανειακής σύµβασης είναι η βάση της κυβερνητικής συνεργασίας και της εθνικής στρατηγικής.
Η Ελλάδα έχοντας µια νωπή, ισχυρή κοινοβουλευτικά Κυβέρνηση είναι έτοιµη και αποφασισµένη να τιµήσει τις υποχρεώσεις
της ως κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Όµως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη είναι ένα ανοιχτό
πεδίο διαρκούς διακρατικής διαπραγµάτευσης. Η διαπραγµάτευση δεν σταµατά ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόλις λαµβάνεται µια απόφαση αρχίζει αµέσως η επόµενη φάση της
συζήτησης και της διαπραγµάτευσης. Αυτό προβλέπεται ρητά
στην ίδια τη δανειακή σύµβαση, στο ίδιο το πρόγραµµα στήριξης.
Η διαδικασία της αναθεώρησης, της προσαρµογής σε νέα µακροοικονοµικά και δηµοσιονοµικά δεδοµένα, η προσαρµογή σε νέες
πολιτικές προτεραιότητες είναι πρόβλεψη της σύµβασης και είναι
ουσιώδες στοιχείο της καθηµερινής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ευρωζώνης.
Χρειαζόµαστε την πολιτική υποστήριξη των κυβερνήσεων και
των πολιτικών δυνάµεων των άλλων κρατών-µελών της Ευρώπης
για την αναθεώρηση εκείνων των πολιτικών που τροφοδοτούν
την ύφεση και αντιβαίνουν προς την επείγουσα ανάγκη ανάσχεσής της. Είναι προφανές ότι δεν µπορούµε να δεχθούµε -και δεν
θα δεχθούµε- περιορισµούς στη ζήτηση, περαιτέρω µειώσεις µισθών και συντάξεων, κανένα µέτρο που επιτείνει την ύφεση.
Και είναι επίσης απολύτως αναγκαίο οι φορολογικές υποχρεώσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων να κλιµακωθούν µε ρεαλιστικό τρόπο, ώστε να έχουµε το καλύτερο δυνατό δηµοσιονοµικό
και οικονοµικό αποτέλεσµα: αποτέλεσµα για την ανάπτυξη και
την απασχόληση.
Αυτά λέγαµε πάντα. Σε αυτήν τη βάση διαπραγµατευθήκαµε
σκληρά πριν καταλήξουµε στην ισχύουσα σήµερα µορφή της δανειακής σύµβασης. Σας θυµίζω ότι αυτό έγινε µέσα σε αρνητικούς
ευρωπαϊκούς συσχετισµούς, συντηρητικούς, υπερσυντηρητικούς
πολύ συχνά. Έγινε µε την Ελλάδα να µην έχει ακόµη πετύχει τη
δραστική µείωση του δηµοσίου χρέους. Αυτό είναι αποτέλεσµα
της σύµβασης. Έγινε χωρίς να έχουµε διασφαλίσει την προστασία των καταθέσεων των Ελλήνων πολιτών στις ελληνικές τράπεζες. Αυτό γίνεται µε τα λεφτά που έρχονται από τη σύµβαση.
Έγινε χωρίς να έχουµε προοπτική εκταµίευσης πολλών δισεκατοµµυρίων προκειµένου να αλλάξουν τα επίπεδα ρευστότητας και
να κινηθεί ο τροχός της ελληνικής πραγµατικής οικονοµίας.
Όταν διαπραγµατευόµασταν µέχρι τις 21 Φεβρουαρίου, ήµασταν ήδη σε µια άτυπη προεκλογική περίοδο. Δεν είχαµε ως
χώρα και ως κυβέρνηση τη στήριξη που έπρεπε και άρα την πειστικότητα που έπρεπε. Γι’ αυτό απαιτείται συναίνεση, συστράτευση και ειλικρίνεια στις σχέσεις µας. Βεβαίως δεν είχαµε
πετύχει όλο το κεκτηµένο επί τη βάσει του οποίου τώρα οργανώνουµε τη δεύτερη φάση της διαπραγµάτευσης, η οποία προβλεπόταν και προβλέπεται όµως από τη σύµβαση. Είναι
απολύτως αναγκαίο να αναθεωρηθεί το πρόγραµµα στήριξης σε
αρµονία µε τις πρόσφατες, πολύ σηµαντικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου.
Οι ευρωπαϊκές σοσιαλιστικές και σοσιαλδηµοκρατικές δυνάµεις µετά την εκλογή του Φρανσουά Ολάντ στην Προεδρία της
Γαλλικής Δηµοκρατίας, παίζουν αναµφίβολα ένα πολύ πιο σηµαντικό ρόλο στους ευρωπαϊκούς συσχετισµούς. Και δεν είναι
τυχαίο ότι ο Φρανσουά Ολάντ και ο Μάριο Μόντι -µε τους οποίους επεδίωξα να έχω προεκλογικά αναλυτικές συζητήσεις- ήσαν
οι δυο πρωταγωνιστές των εξελίξεων στον Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 29ης Ιουνίου.
Οι αποφάσεις αυτές είναι ιδιαίτερα σηµαντικές, γιατί εισάγουν
νέες αντιλήψεις. Η κορυφαία κρίσιµη αντίληψη είναι η αντίληψη
της φιλικής προς την ανάπτυξη δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Αυτό είναι το πιο κρίσιµο επιχείρηµα που έχουµε στα χέρια µας,
γιατί πρέπει η αναθεώρηση του προγράµµατος στήριξης της Ελ-

62

λάδας να γίνει υπό το πρίσµα αυτού που είπε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο: φιλική προς την ανάπτυξη δηµοσιονοµική προσαρµογή.
Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου ενισχύει το ρόλο της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τον Μηχανισµό Στήριξης,
παλαιού και καινούργιου, EFSF και ESM και προβλέπει την απευθείας επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αλλά πριν την προβλέψει, κάποιοι την έχουν ζητήσει και την έχουν ζητήσει επίµονα
και αυτοί που την ζητούσαν επί µήνες επίµονα ήµασταν εµείς, η
ελληνική κυβέρνηση. Την ζητήσαµε και την ζητούµε. Και τώρα
έχουµε την πολιτική βάση να πετύχουµε την αφαίρεση 50 δισεκατοµµυρίων, είκοσι πέντε µονάδων του ΑΕΠ, από το ελληνικό
δηµόσιο χρέος µε την µεταφορά αυτών των κονδυλίων στους λογαριασµούς του EFSF, γιατί προβλέπεται ρητά στην απόφαση
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, ότι όµοια προβλήµατα θα αντιµετωπιστούν µε όµοιο τρόπο. Χωρίς καµµία αµφιβολία η ελληνική
περίπτωση, η πορτογαλική περίπτωση, η κυπριακή περίπτωση
είναι απολύτως όµοιες και µε την ισπανική και την ιρλανδική. Το
έχω συζητήσει αυτό και µε την κυπριακή κυβέρνηση και µε τον
Πορτογάλο οµόλογο µου του σοσιαλιστικού κόµµατος, ώστε να
έχουµε ενιαίο ευρωπαϊκό µέτωπο.
Αφετηρία της αναθεώρησης είναι η ανάγκη επαναξιολόγησης
των µακροοικονοµικών προγνώσεων και πρωτίστως της πρόγνωσης για την ύφεση που θα είναι και πάλι µεγαλύτερη από την προβλεφθείσα. Αυτό είναι ένα µόνιµο σφάλµα των οργάνων µε τα
οποία διαπραγµατευόµαστε, δηλαδή του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ήταν και είναι πάντα εξαιρετικά φιλόδοξο να διεκδικείς µια τόσο µεγάλη δηµοσιονοµική προσαρµογή σε τόσο
µικρό χρονικό διάστηµα. Τα έχουµε πει αυτά πάρα πολλές φορές.
Τώρα ενισχύεται η θέση της χώρας όµως. Γι’ αυτό, όπως είχα την
ευκαιρία να πω και σήµερα στην τρόικα, όλα πρέπει να ξεκινήσουν
από τη διαµόρφωση ενός συµφωνηµένου γενικού πλαισίου, δηλαδή ενός νέου µεσοπρόθεσµου προγράµµατος δηµοσιονοµικής
στρατηγικής, ώστε κάθε βήµα που γίνεται να εντάσσεται σ’ ένα
πλαίσιο και σε µια στρατηγική. Γι’ αυτό χρειάζεται παράταση της
περιόδου δηµοσιονοµικής προσαρµογής κατά τρία έτη, µέχρι το
τέλος του 2017, αρχής γενοµένης από τώρα, από το δεύτερο εξάµηνο του 2012 –έχει πολύ µεγάλη σηµασία αυτό- µε όριο ένα
στόχο που είναι αναγκαίος και ουσιαστικά και συµβολικά: το δηµοσιονοµικό έλλειµµα του 2012 να είναι πάντως µικρότερο από
το δηµοσιονοµικό έλλειµµα του 2011.
Ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν δύο προϋποθέσεις για
τις οποίες είµαστε έτοιµοι. Έχουµε ολοκληρωµένη πρόταση, την
οποία είµαι βέβαιος ότι θα υιοθετήσει και η Κυβέρνηση και η
Βουλή και όλες οι πολιτικές δυνάµεις. Η πρώτη προϋπόθεση
είναι χρηµατοδοτικό σχήµα της παράτασης της δηµοσιονοµικής
προσαρµογής, χωρίς να απαιτείται νέος κύκλος εγκρίσεων από
τα Κοινοβούλια των κρατών-µελών. Δεν µπορούµε να εξαρτήσουµε το νέο χρηµατοδοτικό σχήµα ούτε από το φιλανδικό, ούτε
από το ολλανδικό Κοινοβούλιο που υπονόµευσαν ήδη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου για το ρόλο
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Η δεύτερη προϋπόθεση είναι η διατήρηση της βιωσιµότητας
του ελληνικού δηµοσίου χρέους. Λέει ο κ. Τσίπρας και το ξαναλέει και το είπε και σήµερα: «moratorium». Μονοµερές moratorium; Δηλαδή πιστωτικό γεγονός; Δηλαδή χρεοκοπία; Δηλαδή
έξοδος από την κρίση; Θέλει moratorium. Εντυπωσιάζοµαι για το
συντηρητισµό, γιατί εγώ θέλω µείωση του δηµοσίου χρέους, όχι
moratorium. Θέλω περαιτέρω µείωση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Και προτείνω την περαιτέρω µείωση του δηµοσίου χρέους
κατά είκοσι πέντε µονάδες του ΑΕΠ µε τη µεταφορά του κόστους
της ανακεφαλαιοποίησης στο EFSF κατά δώδεκα µονάδες του
ΑΕΠ, µε την αναδροµική συµµετοχή του χαρτοφυλακίου ελληνικών οµολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο PSI, µε
την επαναγορά οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου από τα ελληνικά ασφαλιστικά ταµεία, τα οποία θα βγουν κερδισµένα µε το
νέο χαρτοφυλάκιο τους και βεβαία µέσα από τη σύνδεση του
προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων, όχι µόνο µε την κάλυψη του
ελλείµµατος αλλά και µε πρόγραµµα επαναγοράς οµολόγων.
Τι τους λέµε εµείς; Πρέπει όταν συζητάς µε την Ευρώπη και
µε τη διεθνή κοινότητα να είσαι έτοιµος και εσύ να πεις τι θα κά-
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νεις. Πρέπει η χώρα να είναι αξιόπιστη και εσωτερικά και εξωτερικά. Ναι, ζητάµε αυτά και τα ζητάµε τεκµηριωµένα, έντονα µε
συστηµατικό τρόπο. Τι είναι αυτό που εµείς θα κάνουµε, όχι για
να ικανοποιήσουµε κάποιον εταίρο ή δανειστή, αλλά για να προστατεύσουµε τη χώρα σε σχέση µε τη δική της κρίση, σε σχέση
µε την πανευρωπαϊκή κρίση, σε σχέση µε τη διεθνή κρίση, πώς
θα γίνει σε ορατό χρονικό ορίζοντα η Ελλάδα αυτοδύναµη, ουσιαστικά ισότιµη, ασφαλής.
Δεν υποτασσόµαστε στη βούληση κάποιων ξένων. Εµείς πρέπει να προστατεύσουµε τον εαυτό µας, την ανάπτυξη, την απασχόληση, τα εισοδήµατα, το µέλλον των παιδιών µας. Γι’ αυτό
έχουν σηµασία οι µεταρρυθµίσεις, για την ανταγωνιστικότητα
της ελληνικής οικονοµίας, οι µεταρρυθµίσεις που συνδέονται
άµεσα µε την ανάπτυξη, την προσέλκυση επενδύσεων, µε την αλλαγή του οικονοµικού κλίµατος. Γι’ αυτό έχει σηµασία να προχωρήσουµε στο εθνικό φορολογικό σύστηµα, που στο διάλογο
έµεινε µόνο του το ΠΑΣΟΚ στην προηγούµενη φάση, να αξιοποιήσουµε τα προγεφυρώµατα.
Το «περιουσιολόγιο» του κ. Τσίπρα υπάρχει, γιατί έχει αρθεί
το τραπεζικό απόρρητο και η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών
Συστηµάτων έχει στη διάθεσή της το σύνολο των καταθέσεων
και έχουµε στη διάθεσή µας το σύνολο της ακίνητης περιουσίας.
Όλες οι διασταυρώσεις είναι εφικτές. Δεν µας λείπει κανένα στοιχείο.
Η αξιολόγηση υπηρεσιών και προσωπικού στη Δηµόσια Διοίκηση είναι αυτή που θωρακίζει το δηµόσιο υπάλληλο έτσι, ώστε
να µην υπάρχουν απολύσεις. Και δεν θα υπάρξουν απολύσεις.
Το άνοιγµα επαγγελµάτων και αγορών είναι αυτό το οποίο
µπορεί να δώσει προοπτική στους νέους Έλληνες που αγωνιούν,
όχι το κήρυγµα κατά των ιδιωτικοποιήσεων, που ήταν κήρυγµα
υπέρ του κρατισµού, υπέρ του συντεχνιασµού, υπέρ του παλιού,
µεγάλου, δυσκίνητου, αντιαναπτυξιακού και φαύλου κράτους.
Αυτό έκανε ο κ. Τσίπρας πριν από λίγα λεπτά. Διακήρυξε την
πίστη του στο χειρότερο κράτος, στη χειρότερη κατάσταση…
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
…µε έναν υπαινιγµό πολύ πονηρό, ότι το µέλλον των νέων ανθρώπων είναι ο διορισµός στο δηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Αυτή είναι η υφέρπουσα υπόσχεση, αυτός είναι ο
λαϊκισµός και η δηµαγωγία.
Επίσης υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις, µε κορυφαία προϋπόθεση την άµεση και εφικτή αλλαγή των επιπέδων ρευστότητας. Όµως ποιος θα φέρει τα λεφτά; Η καταραµένη δανειακή
σύµβαση που ισχύει ως κεκτηµένο θα φέρει τα λεφτά στην ελληνική πραγµατική οικονοµία µέσα από την εξυγίανση των τραπεζών, τη διατήρηση των «πλαφόν» και των επιτοκίων, µέσα από
την κατάργηση του υποχρεωτικού δανεισµού του δηµοσίου µε
έντοκα γραµµάτια, ώστε 10 δισεκατοµµύρια να πέσουν στην
αγορά, µέσα από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις και κυρίως για κεφάλαιο κίνησης,
µέσα από την καταβολή –το πιο κρίσιµο- των ληξιπρόθεσµων
υποχρεώσεων του δηµοσίου στις επιχειρήσεις ύψους 6,5 δισεκατοµµυρίων και την επιστροφή ΦΠΑ ύψους 1 δισεκατοµµυρίου,
7,5 δισεκατοµµύρια που µέσα από την άµεση καταβολή των δόσεων της σύµβασης, µπορούν και πρέπει να πέσουν στην ελληνική αγορά.
Χρειαζόµαστε το αναπτυξιακό πακέτο, όχι ως ρητορική δέσµευση, αλλά ως πρακτική κίνηση και σε διµερές επίπεδο µε
χώρες-µέλη της Ένωσης, αλλά και θεσµικά µέσα από τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και µέσα
από την αντιγραφειοκρατική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία παρεµποδίζει και τις ιδιωτικοποιήσεις, διότι τα προβλήµατα τα έχουµε κυρίως µε τις Γενικές Διευθύνσεις Ανταγωνισµού και Εσωτερικής Αγοράς.
Και, βεβαίως χρειαζόµαστε το κοινωνικό πακέτο για τους νέους
ανέργους, για την κατάρτισή τους, τη νεανική επιχειρηµατικότητα, για το διπλασιασµό του χρόνου καταβολής του επιδόµατος
ανεργίας, για το επίδοµα ανεργίας στους αυτοαπασχολούµενους.
Αυτή είναι η προσέγγιση µας και αυτό είναι, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, το πλαίσιο µέσα στο οποίο λειτουργεί και θα λειτουργεί η Κυβέρνηση και η κοινοβουλευτική Πλειοψηφία.
Κακώς ανεστάλησαν οι διαδικασίες των ιδιωτικοποιήσεων, οι
οποίες δεν έχουν κανένα στρατηγικό χαρακτήρα. Συνδέονται
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όλες µε επενδυτικά προγράµµατα. Καµµία δεν έχει σχέση µε την
υπόσταση του κράτους, µε εθνικά κυριαρχικά δικαιώµατα, µε το
γενικό συµφέρον του ελληνικού λαού.
Ο καταναλωτής προστατεύεται µέσα από την αλλαγή των συνθηκών λειτουργίας της αγοράς, όταν έχει καλύτερες και φθηνότερες υπηρεσίες, όταν έχει απέναντί του κράτος και παρόχους
που τον τιµούν, τον σέβονται και τον εξυπηρετούν.
Βεβαίως έχουµε τη δική µας αντίληψη για πολλά πράγµατα.
Βεβαίως θέλουµε επιτάχυνση του ΕΣΠΑ για παράδειγµα, αλλά
το 2009 η απορροφητικότητα ήταν 3,6%, 934.000.000, τώρα την
παραλαµβάνει η νέα Κυβέρνηση στο 37%, µε 9 δισεκατοµµύρια
απορρόφηση. Βεβαίως και είµαστε υπέρ της συγχώνευσης φορέων, γιατί εµείς έχουµε ψηφίσει τη σχετική νοµοθεσία. Βεβαίως
είµαστε υπέρ της επιστροφής καταθέσεων, έχουµε αγωνιστεί γι’
αυτό και ευτυχώς αρχίζουν και επιστρέφουν. Βεβαίως είµαστε
κατά της κάθε είδους σπατάλης, αλλά η Υπουργική Επιτροπή για
τη διοικητική µεταρρύθµιση, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια. Και βεβαίως είµαστε υπέρ
της λήψης άµεσων µέτρων για τους δανειολήπτες, µόνο που
αυτά τα έχουµε νοµοθετήσει, όπως το Ταµείο Παρακαταθηκών
και Δανείων όπου κανείς δηµόσιος υπάλληλος δεν πληρώνει
δόση επάνω από 30% και οι άλλες τράπεζες µπορούν να το κάνουν εξίσου καλά, όπως ήδη το έκανε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. Πρέπει να το κάνουν όλες οι τράπεζες, οι οποίες άλλωστε
περιέχονται υπό τον έλεγχο του κράτους.
Το ίδιο ισχύει και για τις θεσµικές εξαγγελίες των προγραµµατικών δηλώσεων. Και είχε δίκιο πράγµατι ο κ. Τσίπρας αναφερόµενος στο ν. 4065/2012 για τον αναδροµικό έλεγχο του «πόθεν
έσχες», µόνο που δεν συνυπογράψατε την πρόταση νόµου. Είναι
καλό που την ψηφίσατε στο τέλος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µέλλον του τόπου είναι υπόθεση που µας αφορά όλους. Το µέλλον του τόπου δεν εξασφαλίζεται µε απειλές του τύπου: «µην προχωρήσετε τίποτε, µην
κάνετε τίποτε, µην ιδιωτικοποιήσετε τίποτε, γιατί θα λογοδοτήσετε και θα χάσουν τα λεφτά τους οι επενδυτές». Αυτό ανεβάζει
τον κίνδυνο της χώρας, ανεβάζει το κόστος δανεισµού, ακυρώνει
τις προσπάθειες εξόδου από την κρίση και επιπλέον προσελκύει
µόνον αετονύχηδες από το εξωτερικό, κανέναν σοβαρό θεσµικό
επενδυτή. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα µικροκοµµατικής
και φθηνής υπονόµευσης µιας εθνικής προσπάθειας, υπονόµευσης της ελληνικής οικονοµίας και της ανάπτυξης σε βάρος των
ανέργων και των εργαζοµένων.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι κρίσιµες αποφάσεις για το
µέλλον της χώρας, οι κρισιµότατες, οι υπαρξιακές, οι ιστορικές,
πρόκειται να ληφθούν τις αµέσως επόµενες εβδοµάδες. Τώρα
πρέπει να αξιοποιήσουµε τους ευρωπαϊκούς συσχετισµούς.
Τώρα η κάθε πολιτική δύναµη, το κάθε κόµµα έχει την υποχρέωση να συνεισφέρει ό,τι µπορεί στην αλλαγή των ευρωπαϊκών
συσχετισµών υπέρ της χώρας. Ό,τι µπορεί. Αλλά, αυτό θέλει
έναν τρόπο τού «φέρεσθαι», όταν επικοινωνούµε µε ξένους ηγέτες, όταν πηγαίνουµε στο εξωτερικό, όταν µιλάµε στα ξένα Μέσα
Ενηµέρωσης, όταν στέλνουµε µηνύµατα για το τι είναι και το τι
θέλει η Ελλάδα. Γιατί υπονοµεύουµε την αξιοπιστία και την προοπτική της χώρας, όταν στέλνουµε εσφαλµένα µηνύµατα στο
εξωτερικό για εσωτερική κατανάλωση και ελπίζω να είναι κατανοητό το πού απευθύνονται οι παρατηρήσεις µου αυτές.
Έχω µιλήσει κατ’ επανάληψη για αλήθεια και ειλικρίνεια ως
υποκειµενική προϋπόθεση της αλήθειας. Και εµάς στο ΠΑΣΟΚ
δεν µας φοβίζει βεβαίως η αλήθεια, γιατί έχουµε µάθει πολύ
καλά το µάθηµα και είµαστε σε άλλη φάση της πολιτικής διαδροµής.
Πράγµατι, χρειάζεται προοπτική, ελπίδα, αισιοδοξία, αλλά όχι
καλλιέργεια ψευδαισθήσεων. Δεν µπορεί να καλλιεργείται στον
ελληνικό λαό η ψευδαίσθηση µιας ευκολίας που δεν υπάρχει.
Αυτό είναι στην πραγµατικότητα έγκληµα σε βάρος του τόπου
και ιδίως της νέας γενιάς. Αλήθεια σηµαίνει να ερχόµαστε όλοι
αντιµέτωποι µε την πραγµατικότητα. Έχω πει πολλές φορές ότι
δεν µπορείς να χτίζεις παλάτια στην άµµο, αλλά όπως έχει πει
σε ένα χαρακτηριστικό του απόσπασµα ο Μπόρχες: «Ναι, κτίζουµε στην άµµο και κτίζοντας και ξανακτίζοντας στην άµµο, κά-
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νουµε την άµµο πέτρα». Και πρέπει να κάνουµε την άµµο πέτρα,
για να βρούµε στέρεο έδαφος, για την ανάπτυξη και την αυτοδυναµία της χώρας.
Υπό αυτές τις προϋποθέσεις εµείς παρέχουµε ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος–Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το λόγο
έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος για δεκαπέντε λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Πάντα γνώριζα ότι υπήρχαν συνιστώσες στη Νέα Δηµοκρατία του κ. Σηµίτη, αλλά δεν φανταζόµουν ποτέ ότι θα
εχειροκροτείτο ο κ. Βενιζέλος από τη Νέα Δηµοκρατία, την ώρα
που το ΠΑΣΟΚ δεν χειροκρότησε εχθές τον Πρωθυπουργό στην
Κυβέρνηση που ψηφίζει και δίνει ψήφο εµπιστοσύνης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
Αυτό δείχνει ξεκάθαρα ποιο είναι το απόλυτα στηµένο παιχνίδι,
το οποίο παίζεται εις βάρος του ελληνικού λαού εδώ και πολλά
χρόνια, σχεδόν από το 2000. Ένα στηµένο παιχνίδι, το οποίο µας
φέρνει σήµερα στο Κοινοβούλιο για να δώσουµε ψήφο εµπιστοσύνης ακούγοντας τις Προγραµµατικές Δηλώσεις της τέταρτης
κυβέρνησης Σηµίτη. Είναι η τέταρτη κυβέρνηση Σηµίτη, διότι ουσιαστικά η οικονοµική πολιτική, η οποία ακολουθείται, είναι αυτή
που εµπνεύστηκε ο κ. Σηµίτης το 2000. Τότε, Υπουργός του επί
της οικονοµίας ήταν ο κ. Γιάννος Παπαντωνίου, κουµπάρος και
εµπνευστής του σηµερινού Υπουργού της ελληνικής οικονοµίας,
του κ. Στουρνάρα.
Η δεύτερη κυβέρνηση Σηµίτη ήταν η κυβέρνηση Παπανδρέου.
Απεχώρησε κι εκείνος µαζί µε τον κ. Σαµαρά µόλις οι Ανεξάρτητοι Έλληνες λάβαµε το λόγο. Τους ευχαριστούµε. Φαίνεται ότι η
τρόικα είναι πιο ευχάριστος συνοµιλητής από ό,τι ο ελληνικός
λαός και το εθνικό Κοινοβούλιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
Ο κ. Παπανδρέου είχε ως Υπουργό επί της οικονοµίας τον κ.
Παπακωνσταντίνου, έτερο τέκνο του κ. Σηµίτη. Εκείνος που µε
την «GOLDMAN SACKS» φρόντισε να ετοιµαστεί το swap, το
οποίο θα υποδούλωνε τον ελληνικό λαό και το οποίο σήµερα έχει
µετατραπεί σε εταιρεία-τίτλος και ουσιαστικά έχει µεταφερθεί το
χρέος εκείνου του swap στην Εθνική Τράπεζα.
Τρίτος Υπουργός είναι ο Υπουργός που επέλεξε ο κ. Σαµαράς
µόλις ανέλαβε την εντολή της συγκυβέρνησης ο κ. Ράπανος. Από
τα γνήσια τέκνα του κ. Σηµίτη, αλλά έφυγε νωρίς. Αποφάσισε να
φύγει πιο νωρίς εκείνος. Και τέταρτος, ο κ. Στουρνάρας.
Ένα στηµένο παιχνίδι, λοιπόν, το οποίο εκτελεί ένα συγκεκριµένο σχέδιο, το σχέδιο της εξαθλίωσης του ελληνικού λαού, της
κατάργησης της εθνικής κυριαρχίας, της παράδοσης µέσω των
οικονοµικών όπλων του κράτους που λέγεται «Ελλάδα» κατ’
αρχάς και εν συνεχεία, λειτουργώντας η Ελλάδα ως πυροκροτητής για τις επόµενες χώρες του Νότου, µέχρι να φτάσουµε σε
όλη την Ευρώπη, για να φτάσουµε σε αυτό που ο κ. Πάγκαλος
έλεγε «φεντεραλισµό».
Ένα σχέδιο το οποίο ξεκίνησε όταν βρέθηκε η πιο συµπαθής,
κατάλληλη ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση της χορήγησης
αφειδώς δανείων. Άρχισε τότε µε την κυβέρνηση Σηµίτη η αγορά
όπλων. Έγιναν πλούσιες οι βιοµηχανίες της Γερµανίας, η «HDW»
µε τα υποβρύχια, οι εταιρείες παραγωγής τεθωρακισµένων, έγινε
ο αγροτικός αφοπλισµός της Ελλάδος και, τέλος, προχώρησαν
στη δανειοληπτική παγίδα του ελληνικού λαού. Εορτοδάνεια, αυτοκίνητα, κάρτες. Δάνεια τα οποία κυνήγαγαν οι τράπεζες τους
Έλληνες καταναλωτές να τα πάρουν. Δάνεια που τώρα έχουν
γίνει η αγχόνη του ελληνικού λαού, της ελληνικής οικογένειας.
Δάνεια που οδηγούν Ελληνίδες και Έλληνες, πατεράδες και µανάδες, στην αυτοκτονία. Αυτοκτόνησαν τρεις χιλιάδες Έλληνες
γιατί τους χτυπούν την πόρτα οι νταβατζήδες των εισπρακτικών
εταιρειών. Οι ίδιοι νταβατζήδες, στους οποίους ανέθεσε η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου να εισπράττουν τους φόρους
σε αυτόν εδώ τον τόπο. Και σε λίγο θα εισπράττουν για λογαριασµό των τραπεζών στις οποίες θα χρωστά το ελληνικό κράτος.
Στη δεύτερη φάση κατέφθασε η κυβέρνηση Παπανδρέου µε
τρία άγνωστα ταλέντα µέχρι στιγµής, τον κ. Ραγκούση, τον κ. Παπακωνσταντίνου και τον κ. Δρούτσα. Τι έκαναν; Ανέλαβαν πρώτα
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από όλα τη δυσφήµιση της χώρας. Ποιος είπε τον «Τιτανικό»;
Ποιος δυσφήµισε πρώτος τη χώρα αλλοιώνοντας τα στατιστικά στοιχεία; Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο πρώην Πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ.
Και προχώρησαν στην τρίτη φάση παραχωρώντας στους διάφορους παίκτες των σεναρίων της κατάλυσης του ελληνικού δηµοσίου. Ο διοικητικός νους ήταν ο «Καλλικράτης», ο οικονοµικός
νους τα µνηµόνια. Και προχώρησαν στη διάλυση ουσιαστικά του
Δικαστικού Σώµατος. Βλέπουµε δικαστές να έχουν πάρει πολιτική πλευρά, να γίνονται Βουλευτές Επικρατείας και Υπουργοί
και αυτό όχι για τη συνδικαλιστική τους δράση αλλά, όλως τυχαίως, διότι είναι στενοί συγγενείς του διαπραγµατευτή της «SIEMENS» που έκανε τη συµφωνία µε το ελληνικό δηµόσιο. Ο
Μποµπ Σικέλης υπέγραψε τη συµφωνία, συµφωνία που ακόµα
δεν έχει υπογραφεί βέβαια από Υπουργό, έχει περάσει από τη
Βουλή και χαρίζει 1.900.000.000 ευρώ του ελληνικού λαού στην
εταιρεία η οποία λειτούργησε ως διαφθορέας του ελληνικού δηµοσίου.
Προχώρησαν σε διάλυση της Αστυνοµίας, των συνδικάτων,
της παιδείας. Ελπίζω ότι η Νέα Δηµοκρατία θα συνεργαστεί
στενά µε την κ. Ρεπούση, την υπεύθυνη τοµεάρχη της συγκυβέρνησης.
Στη διοίκηση υπήρξε το ρουσφέτι, η σπατάλη, τα δηµόσια
έργα.
Ήλθε όµως η ώρα της κρίσης και είναι η ώρα που θα πρέπει
να κριθούν οι κριτές. Είναι η ώρα να ανοίξουµε το φάκελο των
κριτών, διότι η Ελλάδα λειτούργησε ως λεοντή, ως µεταµφίεση,
για να απασχολήσουν την κοινή γνώµη. Η Ευρώπη απέτυχε.
Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες είναι χρεωµένες. Η Γερµανία είναι
εκείνη που θα πρέπει να γίνει υπόδικος απέναντι στην Ευρώπη
του Νότου. Θεωρείται και είναι ο εισαγωγέας της διαφθοράς.
Είναι σηµαντικό να δούµε ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει κανείς
για να ελέγξει την ορθότητα των απαιτήσεων της τρόικας που
εκπροσωπεί το συνδυασµό των µπαταχτσήδων, των τραπεζιτών
και εκείνων που προχωρούν την ευρωπαϊκή ενοποίηση υπό την
έννοια της κατάργησης του έθνους-κράτους των φεντεραλιστών.
Αυτοί είναι που θα ελέγξουν τα έργα και τις ηµέρες της «SIEMENS»; Αυτοί είναι που θα ελέγξουν τις συµβάσεις για τα υποβρύχια; Αυτοί είναι που θα ελέγξουν την πολυετή λεηλασία της
εµπορικής αγοράς της χώρας µας; ‘Οχι, βέβαια.
Αλλά η συγκυβέρνηση έγινε για έναν λόγο. Η συγκυβέρνηση
έγινε προκειµένου να σβήσουν όλα τα σκάνδαλα, να µην τιµωρηθεί απολύτως κανείς! Και ερωτώ: Γιατί δεν έγινε κυβέρνηση στις
6 Μαΐου, όταν είχαν την πλειοψηφία το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δηµοκρατία και η Δηµοκρατική Αριστερά; Τι άλλαξε από τις 6 Μαΐου µέχρι
τις 17 Ιουνίου; Το µόνο που άλλαξε είναι ότι παρεγράφησαν –νοµίζουν- τα αδικήµατα εκείνων που χειρίστηκαν την καταστροφή
της χώρας. Παραγράφονται αρκετά αδικήµατα. Δεν παραγράφεται το ξέπλυµα χρήµατος βέβαια, ούτε η σύσταση διεθνούς
συµµορίας. Προβλέπονται αυτά από τις διεθνείς συµβάσεις.
Αλλά δεν παραγράφεται και άλλο ένα αδίκηµα, το αδίκηµα της
εσχάτης προδοσίας, που αν αποδειχθεί ότι τελικά ήταν µέρος
του σχεδίου, θα κριθούν και θα κριθούν πολύ αυστηρά από τον
ελληνικό λαό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
Την ίδια ώρα που µιλούν για έλεγχο των πολιτικών από το 1974
µέχρι σήµερα, οι ίδιοι υπογράφουν την απαλλαγή των πάντων.
Άκουσα προχθές τον κ. Βενιζέλο στην Κοινοβουλευτική Οµάδα
του ΠΑΣΟΚ να µιλά για σενάρια επιστηµονικής φαντασίας. Τα
ίδια ακριβώς έλεγε όταν ως πρωταγωνιστής της εξεταστικής επιτροπής για τον Άκη Τσοχατζόπουλο υπέγραφε την απαλλαγή
του. Του θυµίζω την υπογραφή του.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Τα ίδια όµως έλεγε και ο κ. Σαµαράς όταν στην εξεταστική επιτροπή για τη «SIEMENS», στο πόρισµα το οποίο κατέθεσα είχα
ζητήσει την περαιτέρω διερεύνηση για τον κ. Μιχάλη Λιάπη.
Χθες, λοιπόν, απηγγέλθησαν βαριές κατηγορίες για δεκατρία
πρώην στελέχη του ΟΣΕ για την υπόθεση της «SIEMENS», για
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την υπόθεση του τροχαίου υλικού, για την υπόθεση του Σκαραµαγκά, για την υπόθεση αυτή που αν η εξεταστική επιτροπή της
«SIEMENS» είχε παραπέµψει και τον τότε υπεύθυνο Υπουργό,
θα είχε αποκαλυφθεί η αλήθεια και δεν θα είχαν υπογραφεί οι
συµβάσεις που υπέγραψε µε τα Ναυπηγεία ο κ. Βενιζέλος.
Καταθέτω την είδηση απλώς για να υπάρχει στα Πρακτικά της
Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Και τώρα αν έρθει αίτηµα για τον κ. Λιάπη –είχε έρθει αίτηµα
για τον κ. Λιάπη, βέβαια δεν συζητήθηκε- θα έχει επέλθει παραγραφή. Αυτή, λοιπόν, είναι η συγκυβέρνηση της συγκάλυψης, η
συγκυβέρνηση που ουσιαστικά αυτό που θέλει να κάνει είναι να
διασφαλίσει ότι κανείς δεν θα τιµωρηθεί. Τοποθετήθηκε Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας ο Αρχηγός του Ναυτικού που υπέγραψε τη σύµβαση τροποποίησης του Σκαραµαγκά, που
υπέγραψε δηλαδή ουσιαστικά τη συνέχιση του σκανδάλου. Και
ερωτώ: θα το επιτρέψει ο ελληνικός λαός; Ελπίζω πως όχι. Πιστεύω πως όχι.
Αλλά αυτό αφορά και εµάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και
απευθύνοµαι σε όλες τις πλευρές και ιδίως στους νέους συναδέλφους, στους πρωτοεκλεγέντες συναδέλφους σε αυτό εδώ το
Κοινοβούλιο, διότι ο ελληνικός λαός τούς έστειλε εδώ σε αυτήν
την Αίθουσα. Και λέω ότι ο καθένας από εµάς έχει και την προσωπική του ευθύνη. Εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, εδώ συναντηθήκαµε, συνάδελφοι από διαφορετικούς χώρους. Ενωθήκαµε
δέκα Βουλευτές στην αρχή. Ήρθαµε κοντά µε το Άρµα Πολιτών,
µε τον Γιάννη τον Δηµαρά, και δηµιουργήσαµε µια Κοινοβουλευτική Οµάδα και αντισταθήκαµε στην κοµµατική εντολή. Και αυτό
που ζητώ από όλους σας, τους νέους συναδέλφους, είναι να ψηφίζετε κατά συνείδηση, κατά εθνική συνείδηση.
Προχωράµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτό το στηµένο παιχνίδι έχοντας δει ότι και οι όροι δεν είναι ξεκάθαροι. Ο
ν. 4060/22-3-2012 προέβλεψε και οι Βουλευτές έδωσαν την εξουσιοδότηση στον κ. Βενιζέλο και στον κ. Προβόπουλο να υπογράψουν τις δανειακές συµβάσεις µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του EFSF. Στο άρθρο 2 παράγραφος 3 ορίζεται ρητά ότι
«Με µέριµνα του Υπουργού Οικονοµικών η σύµβαση µετά την
υπογραφή της από όλα τα προβλεπόµενα µέρη διαβιβάζεται στη
Βουλή για ενηµέρωση». Ζητώ την ενηµέρωση της Βουλής των
Ελλήνων για τη σύµβαση που φέρεται να έχει υπογράψει το ελληνικό δηµόσιο µε τον EFSF. Και το ερώτηµα είναι: υπάρχει υπογεγραµµένη σύµβαση; Η απάντηση είναι όχι, δεν υπάρχει καµµία
υπογεγραµµένη σύµβαση µε τον EFSF. Και το ερώτηµα είναι:
πώς διαπραγµατεύεται κάποιος µια ανυπόγραφη σύµβαση;
Υπάρχουν οι δεσµευτικές υπογραφές δύο Αρχηγών, του κ. Σαµαρά και του κ. Βενιζέλου. Η µόνη δέσµευση είναι οι εγγυητικές
τους επιστολές. Τίποτε άλλο δεν δεσµεύει την Ελληνική Δηµοκρατία έναντι των δανειστών σε σχέση µε τον EFSF.
Και το ερώτηµα είναι: Πώς εισρέουν κεφάλαια, παραδείγµατος
χάριν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών είκοσι πέντε δισεκατοµµύρια, χωρίς υπογεγραµµένη σύµβαση; Να σας θυµίσω
ότι σε γραπτή απάντηση του κ. Ζανιά σε έγγραφη ερώτηση των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων δανειστήκαµε για τις τράπεζες σε τίτλους
έκδοσης EFSF και µάλιστα µας χορηγήθηκε και το σχετικό ΦΕΚ
117/4-5-2012, ενώ αυτού του είδους ο δανεισµός δεν προβλέπεται στα σχέδια συµβάσεων που έχει φέρει στη Βουλή για κύρωση. Και το ερώτηµα είναι: Πώς πληρώνονται τόκοι για µη
υπογεγραµµένες δανειακές συµβάσεις; Ρωτάω ευθέως.
Εσείς, κύριε Βενιζέλο, που ασχολείστε µε το νέο ΠΑΣΟΚ, έχετε
βάλει υπογραφή σε δανειακές συµβάσεις µε τον EFSF; Και αν
ναι, καταθέστε το αντίγραφο και δώστε το στους Έλληνες Βουλευτές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα χθες µε προσοχή τον
Πρωθυπουργό. Μίλησε για πολλά ωραία πράγµατα, µεταξύ
αυτών και για τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων και αποφάσισε
ότι θα αλλάξει το νοµικό πλαίσιο. Η αλήθεια όµως ποια είναι; Η
αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει χρέη 96.800.000 ευρώ στην
Αγροτική Τράπεζα, 10.000.000 στη «MARFIN», 5.000.000 στην
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Τράπεζα Πειραιώς. Η Νέα Δηµοκρατία 105.000.000 στην Αγροτική Τράπεζα, 15.000.000 στην Τράπεζα Πειραιώς και αυτά τα
χρέη προκύπτουν από απάντηση που έδωσε στο Κοινοβούλιο ο
Υπουργός κ. Ραγκούσης σε ερώτηση του τέως συναδέλφου, του
κ. Βελόπουλου. Την καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Τι θα αλλάξει, λοιπόν, από τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων;
Θα αλλάξουµε τα ΑΦΜ των κοµµάτων και θα διαγράψουµε τα
χρέη ή θα κλείσουµε την Αγροτική Τράπεζα; Ξεκαθαρίζουµε από
το Βήµα της Βουλής: Δεν θα επιτρέψουµε µε κανέναν τρόπο να
χαριστούν χρήµατα του ελληνικού λαού, τα οποία χρησιµοποιήσατε για προπαγάνδα στις τελευταίες εκλογές, ρίχνοντας
λάσπη.
Δεν είναι δυνατόν να µιλάµε απλά για αλλαγή του νόµου χρηµατοδότησης των κοµµάτων, που εµείς συµφωνούµε να αλλάξει
και µάλιστα να µειωθούν κατά πολύ οι επιχορηγήσεις στα κόµµατα. Προτού όµως γίνει αυτό, θα πρέπει να πληρώσετε εκείνα
τα δάνεια τα οποία πήρατε έναντι των επιχορηγήσεων των εποµένων ετών. Και θα σας θυµίσω ότι υπάρχουν και ανοιχτές υποθέσεις. Όσον αφορά τον κ. Τσουκάτο, που τώρα επανήλθε πλέον
στα πράγµατα, ερωτώ: τι έχει γίνει; Είχε δίκιο όταν είπε ότι τα
χρήµατα του κ. Χριστοφοράκου τα πήρε το ταµείο του ΠΑΣΟΚ,
άρα πρέπει να επιστρέψει τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. Ή
τα πήρε το ΠΑΣΟΚ, ή τα πήρε ο ίδιος και πρέπει να πάει φυλακή;
Διότι δεν µπορεί να συµβαίνουν και τα δύο µαζί ή κανένα από τα
δύο. Κάποιος από τους δύο πρέπει να πληρώσει: ή το ΠΑΣΟΚ ή
ο κ. Τσουκάτος, που αγκαλιάσατε πάλι. Δεν µπορούµε να µιλάµε
για αλήθεια και για εµπιστοσύνη.
Είδα χθες ότι η οµιλία του Πρωθυπουργού είχε επτά συγκεκριµένες αναφορές ίδιες µε την οµιλία του κ. Παπαδήµου. Δεν
ξέρω αν ήταν ο ίδιος ο συγγραφέας!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την κυβέρνηση του αυτονόητου, του κ. Παπανδρέου, τώρα έχουµε περάσει στην κυβέρνηση του προφανούς. Δεν λένε τι θα κάνουν µε το θέµα της
ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Στο χρέος από το µνηµόνιο
2 έχουν εγγραφεί 50 δισ. που θα διατεθούν στις τράπεζες και θα
χρεωθούν στο χρέος. Ποιος θα εξοφλήσει αυτά τα χρήµατα;
Παίρνουν το πενηντάρικο από τη γερόντισσα για να το δώσουν
στους τραπεζίτες; Αυτή είναι η µία απάντηση που πρέπει να
δοθεί τώρα.
Η περιβόητη επιτροπή που θα γινόταν για την επίµαχη περίοδο
2009-2010 ξεχάστηκε. Αντικαταστάθηκε µε επιτροπή που θα διερευνήσει –λέει- τι έγινε από το ’74 µέχρι σήµερα. Η κάθαρση για
την ελληνική οικονοµική τραγωδία θάφτηκε στα χρονοντούλαπα
της τριπλής συγκυβέρνησης! Αυτό είναι το προφανές.
Η ύφεση µεγαλώνει. Υπάρχουν ακραίες προβλέψεις που προβλέπουν ύφεση µέχρι 10%. Η ανεργία θα αυξηθεί ή, στην καλύτερη περίπτωση, θα παραµείνει στα ίδια.
Ταυτόχρονα, µιλάµε για ένα τσουνάµι αποκρατικοποιήσεων.
Θα πουλήσετε δηµόσιες επιχειρήσεις και οι νέοι ιδιοκτήτες δεν
θα κάνουν µαζικές απολύσεις; Ποιον κοροϊδεύετε; Ανεργία και
ύφεση, το περιβόητο σπιράλ του θανάτου θα συνεχίσει να τρυπά
τα σωθικά της χώρας. Κι αυτό είναι προφανές.
Οι αποκρατικοποιήσεις, που έχετε σχεδιάσει σε συγκεκριµένους αγοραστές, είναι στηµένες.
Για παράδειγµα, η υπόθεση της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης: Η καλύτερη προσφορά είναι 40 εκατοµµύρια ευρώ. Οι αποτιµήσεις µόνο των περιουσιακών στοιχείων είναι δεκαπλάσιες και
ενδιαφερόµενος αγοραστής είναι ουσιαστικά ο ανταγωνιστής.
Θα αγοράσει την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης, θα τελειώσουν
οι καλλιεργητές των τεύτλων, θα σταµατήσει να υπάρχει βιοµηχανία στις περιοχές που κλείνουν τα εργοστάσια, ο ανταγωνιστής θα αγοράσει το εργοστάσιο, θα το κλείσει και θα κερδίζει
µε εισαγόµενα προϊόντα.
Στον ΟΠΑΠ ο φίλος σας ο κ. Κόκκαλης µε την «INTRACOM»
µετέφερε τα δικαιώµατα της «INTRASOFT» για το λογισµικό σε
µία offshore εταιρεία στην Κύπρο. Δηλαδή το Ελληνικό Δηµόσιο,
ο ΟΠΑΠ, πληρώνει στην offshore της Κύπρου τα δικαιώµατα για
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το λογισµικό. Αυτό τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι δεν µπαίνει στο ελληνικό δηµόσιο ούτε 1 ευρώ! Σε ποιον θα δώσετε τον ΟΠΑΠ; Τα
έχετε συζητήσει µεταξύ σας; Φοβάµαι πως ναι.
Η µνηµονιακή πολιτική θριαµβεύει. Μιλήσατε για την αναγκαιότητα να τηρηθούν και να επιτευχθούν οι στόχοι του µνηµονίου,
δηλαδή έλλειµµα 3% µέχρι το 2015, ό,τι διατάζει και ό,τι επιβάλλει το χρηµατιστηριακό κεφάλαιο, ό,τι λέει το Σύµφωνο Δηµοσιονοµικής Σταθερότητας. Εδώ απλώς θα αναφέρω ότι ο
νοµπελίστας οικονοµολόγος Πολ Κρούγκµαν το θεωρεί υπεύθυνο για την κρίση στην Ευρώπη και το έχει χαρακτηρίσει «σύµφωνο δηµοσιονοµικής ηλιθιότητος». Το αποτέλεσµα είναι απλό.
Οι άνεργοι και οι φτωχοί και οι πεινασµένοι θα συνεχίσουν να
υποφέρουν και να χάνονται για να θριαµβεύσει ο νεοφιλελευθερισµός. Αυτό είναι το προφανές, λοιπόν, αυτής της Κυβέρνησης.
Ίσως κατηγορηθώ πάλι για λαϊκισµό, για γραφικότητα και ως
επικίνδυνος για την ευρωπαϊκή πορεία και τη θέση της χώρας. Η
δική σας µνηµονιακή πολιτική καθηµερινά αποτυγχάνει και αποτυγχάνει γιατί υπακούει στις προσταγές που υπηρετούν τις ανάγκες µιας περιορισµένης οµάδας ανθρώπων ενάντια σε κάθε
ανθρωπιστική και ηθική λογική.
Ούτε λαϊκιστές είµαστε ούτε επικίνδυνοι. Εµείς µιλάµε και προετοιµάζουµε τους όρους για πλήρη αποδέσµευση της χώρας
από το επαίσχυντο µνηµόνιο, για άµεση κατάργηση των µνηµονίων.
Η τριπλή συγκυβέρνηση προετοιµάζει την κοινή γνώµη για το
µνηµόνιο νούµερο 3 και ένα ακόµη PSI. Θυµηθείτε την ηµέρα που
το αναφέρω εδώ µέσα στο Κοινοβούλιο. Αυτό είναι το προφανές.
Το συµπέρασµα είναι ότι η εντιµότητα στην πολιτική είναι αποτέλεσµα της δύναµης, ενώ η υποκρισία είναι αποτέλεσµα της
αδυναµίας. Και για όλα αυτά που ανέφερα οι συγκυβερνώντες
είστε υποκριτές, άρα και οι πολιτικά αδύναµοι, γι’ αυτό θα γίνεται
εµφανές κάθε µέρα που περνά. Αλλά κάθε µέρα που περνά χάνονται ζωές.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες καταψηφίζουµε την τριπλή συγκυβέρνηση γιατί η πολιτική της κατακερµατίζει τον κοινωνικό ιστό και
σπρώχνει µεγάλες πληθυσµιακές οµάδες στην εξαθλίωση, η πολιτική της συνθλίβει ποσοτικά και ποιοτικά τη µεσαία τάξη, εξαφανίζει τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας, τη
µικροµεσαία ελληνική επιχείρηση. Δεν υπάρχει καµµία από τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις που να µπορεί πλέον να ζει.
Οι Έλληνες έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Περήφανοι άνθρωποι, όταν βλέπουν να τους χτυπούν την πόρτα οι κλητήρες,
αποφασίζουν να πηδήξουν από το µπαλκόνι. Αυτό πρέπει να σταµατήσει τώρα και να το σταµατήσουµε όλοι µαζί, δεν έχουµε δικαίωµα να σκοτώνουµε ανθρώπους.
Το ίδιο συµβαίνει και µε τη µετανάστευση. Τα περισσότερα νέα
παιδιά φεύγουν στο εξωτερικό. Έχει ερηµώσει η επαρχία. Έχουν
ερηµώσει οι οικογένειες. Έχουµε προχωρήσει σε µια προλεταριοποίηση της µεσαίας τάξης και µια εξαθλίωση του προλεταριάτου ή για να το πούµε πιο ευγενικά και πιο πολιτισµένα: στο
νέο οικονοµικό µοντέλο δεν χωράµε όλοι οι Έλληνες.
Και θέλω να θέσω ένα θεµελιώδες ερώτηµα: Πόσοι περισσεύουν από τους Έλληνες; Και όσοι περισσεύουµε από τους Έλληνες, τι θα απογίνουµε, πώς θα ζήσουµε; Δεν υπολογίζετε
αυτούς που δεν µπορούν να ζήσουν;
Έχετε πάρει τις δικές σας αποφάσεις και δεν σας ενδιαφέρει
να απαντήσετε, κύριες και κύριοι της συγκυβέρνησης. Έχετε
κάνει τις επιλογές σας. Πιστεύετε ότι µε τα ψεύτικα διλήµµατα
και τους εκβιασµούς θα υφαρπάξετε την ψήφο των Ελλήνων και
θα κυβερνάτε εκπροσωπώντας πάντα τα συµφέροντα της παγκόσµιας οικονοµικής εξουσίας, της νέας τάξης πραγµάτων. Καταλαβαίνετε όµως –και καθηµερινά το κατανοούν και
περισσότεροι Έλληνες- ότι αυτή η πολιτική δεν είναι δυνατόν να
νοµιµοποιηθεί από ένα γνήσιο, πατριωτικό, κοινωνικό, λαϊκό κίνηµα όπως οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, σε εµάς που έλαχε ο ιστορικός κλήρος να εκπροσωπήσουµε όλες αυτές τις αρχές και τις
αξίες που υπηρετούν τον ανθρώπινο πολιτισµό, πολιτισµό που
θεµελιώθηκε πάνω στις αρχές που έδειξαν οι πρόγονοί µας και
γι’ αυτόν το λόγο σάς λέµε ότι καταψηφίζουµε αυτήν την Κυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση Σαµαρά εξαπάτησε τους Έλληνες προεκλογικά. Εάν δει κανείς τις τέσσερις
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αναγγελίες οι οποίες έγιναν στο Ζάππειο και τις δεκαοκτώ προτάσεις της δέσµης µέτρων, θα δείτε ότι καµµία, µα καµµία από
αυτές παρά ελάχιστες είναι αυτές στις οποίες έλεγε αλήθεια
στον ελληνικό λαό ο κ. Σαµαράς. Η επαναδιαπραγµάτευση του
µνηµονίου τελείωσε. Η αποζηµίωση των οµολογιούχων δεν υπάρχει, η προεκλογική δέσµευση αποσύρθηκε. Το πάγωµα και η µείωση των αντικειµενικών αξιών δεν υπάρχει, η προεκλογική
δέσµευση αποσύρθηκε. Η επιστροφή των οφειλών του δηµοσίου
δεν υπάρχει και αυτή η προεκλογική δέσµευση αποσύρθηκε. Η
τακτοποίηση των αυθαιρέτων εξαφανίστηκε. Η αποποινικοποίηση της επιχειρηµατικότητας αποσύρθηκε. Για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δεν είπε τίποτα. Η Κυβέρνηση δεν έχει
συγκεκριµένη πρόταση, αναµένει οδηγία από την τρόικα. Και µάλιστα την ίδια ώρα που ο Νότος παλεύει, στέλνει εκ των προτέρων επιστολή για να είναι το καλό παιδί της κ. Μέρκελ,
εκπροσωπώντας ο Πρωθυπουργός τους τρεις κυβερνώντες.
Η απορρόφηση του ΕΣΠΑ έχει ουσιαστικά οδηγηθεί στο 100%
µόνο για το πρόγραµµα «Ήλιος». Οι Γερµανοί είναι εκείνοι, οι
οποίοι ουσιαστικά εκµεταλλεύονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια.
Η αποκατάσταση των χαµηλών συντάξεων που προβλέπουν τα
δεκαοκτώ µέτρα δεν έγινε. Η επέκταση του επιδόµατος ανεργίας
για δύο χρόνια ειπώθηκε ότι θα ξεκινήσει χωρίς να λένε πότε θα
ξεκινήσει. Το έκτατο επίδοµα ανεργίας για µη µισθωτούς εξαφανίστηκε. Η ρύθµιση των φορολογικών επιβαρύνσεων των εποµένων µηνών, όσον αφορά αυτήν τη δέσµευση επιβεβαιώθηκε στις
Προγραµµατικές Δηλώσεις του κ. Σαµαρά µε τη ρύθµιση εξόφλησης των φορολογικών οφειλών από τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα των δηλώσεων του 2012 σε εννέα δόσεις. Με τα υπόλοιπα
τι γίνεται; Τι έχει γίνει µε την απεγκατάσταση του χαρατσιού από
το νέο, διευρυµένο ΕΤΑΚ; Τίποτα. Η µείωση των φορολογικών
συντελεστών ήταν µόνο για προεκλογική χρήση.
«Το πλεονάζον προσωπικό από οργανισµούς του δηµοσίου να
µην απολύεται, αλλά να µπαίνει σε ειδικό καθεστώς για τρία χρόνια τουλάχιστον», δεν υπάρχει πλέον ούτε αυτή η δέσµευση. «Η
εξασφάλιση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία και ειδικότερα στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις» και αυτό δεν υπάρχει
πουθενά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει κανένα µέτρο συγκεκριµένο για την αποκατάσταση του συναισθήµατος ασφαλείας
του πολίτη µε την ανακοπή της λαθροµετανάστευσης. Εµείς εδώ
καταθέτουµε αύριο, όπως έχουµε προαναγγείλει, πρόταση
νόµου για την κατάργηση του νόµου Ραγκούση, που δεσµεύθηκε
ο Πρωθυπουργός πριν από τις εκλογές και καλούµε τους Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου, έχοντας την πλειοψηφία, να
καταργήσουµε το νόµο, που δεσµευθήκατε για να σας εκλέξει
εκπροσώπους του ο ελληνικός λαός.
Κατόπιν, σε δεύτερη φάση, καταθέτουµε πρόταση νόµου για
την αναγνώριση και την ανακήρυξη της ΑΟΖ –έχω ζητήσει ήδη
από τον Νίκο Λυγερό να ετοιµάσει την πρόταση αυτή- και δηλώνουµε ξεκάθαρα ότι είµαστε έτοιµοι να υπογράψουµε τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, όχι όµως για να συγκαλυφθούν
και να παραγραφούν τα εγκλήµατα, αλλά προκειµένου να ξέρει
ο ελληνικός λαός την αλήθεια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην προηγούµενη κυβέρνηση
ο στόχος ήταν να πετύχουν το PSI. Θέλω να σας ανακοινώσω
επισήµως ότι το πέτυχαν. Το PSI που πέτυχαν ήταν ουσιαστικά
να διαλύσουν τα ελληνικά ασφαλιστικά ταµεία, τα Μετοχικά Ταµεία Στρατού, να εξαφανίσουν τα νοσοκοµεία, τα πανεπιστήµια
και όλα εκείνα τα χρήµατα των ταµείων που µετετράπησαν σε
οµόλογα και κουρεύτηκαν χωρίς τη σύµφωνη γνώµη των ασφαλισµένων µέσα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Και αυτό θα εξεταστεί το πώς ακριβώς έγινε. Αν είναι να πετυχαίνετε κάθε φορά
από ένα τέτοιο σχέδιο, τότε φοβούµαι ότι δεν έχει πολλά ψωµιά
η Ελλάδα µε τη δική σας Κυβέρνηση.
Εµείς εδώ µέσα και έξω από το Κοινοβούλιο θα παλέψουµε,
διότι πιστεύουµε ότι υπάρχει εθνική αντιπρόταση, ότι οι Έλληνες
µπορούµε καταργώντας τα µνηµόνια και διώχνοντας από εδώ
τους εξουσιαστές της Γερµανίας να δουλέψουµε σκληρά µεν και
να πονέσουµε, αλλά να µπορέσουµε να επιβιώσουµε, µε µια
χώρα που θα κρατά την εθνική της κυριαρχία, µε έναν λαό που
θα είναι περήφανος, µε Έλληνες οι οποίοι θα ξαναχαµογελά-
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σουν, µε Έλληνες που δεν θα αυτοκτονούν, µε Έλληνες που δεν
θα είναι συνέχεια θλιµµένοι, µε Έλληνες που θα συνεχίσουν να
είναι περήφανοι και νικητές.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου«Χρυσή Αυγή» κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος έχει το λόγο για
δεκαπέντε λεπτά.
(Στο σηµείο αυτό αποχωρούν από την Αίθουσα οι Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, του ΚΚΕ και της ΔΗΜΑΡ)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
(Στο σηµείο αυτό οι Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου-«Χρυσή
Αυγή» εγείρονται)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-«Χρυσή Αυγή»): Κύριε
Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επιθυµώ κατ’ αρχάς να
στείλω ένα µήνυµα προς άπαντες µέσα σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα και εκτός της Αιθούσης. Η Χρυσή Αυγή είναι εδώ –όσο και
αν αυτό δυσαρεστεί κάποιους- επειδή αυτό εθέλησε ο ελληνικός
λαός, τετρακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες Έλληνες και Ελληνίδες.
Μας προκαλεί έκπληξη ο τρόπος, µε τον οποίο βλέπουν τη θέληση του λαού κάποιες παρατάξεις. Ό,τι δεν τους αρέσει είναι
λάθος επιλογή. Ό,τι τους αρέσει είναι απόλυτα σωστό. Όσο για
το ποιοι ξεγέλασαν τον ελληνικό λαό –διότι ελέχθη και αυτό, ότι
ξεγελάσαµε το λαό- εφρόντισαν όµως περί του αντιθέτου τα
Μέσα Μαζικής Ενηµερώσεως, τα οποία παίζουν έναν κυρίαρχο
ρόλο ακόµη και τώρα στη διαµόρφωση της πολιτικής ζωής του
τόπου –ο αξιότιµος πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Κακλαµάνης
εδώ και πολλά χρόνια έχει αναφερθεί στο ζήτηµα αυτό και δεν
έγινε τίποτα- εφρόντισαν, λοιπόν, να τους ενηµερώσουν για το
πόσο κακοί είµαστε, αλλά τετρακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες Έλληνες και Ελληνίδες δεν τους πίστεψαν.
Εάν, λοιπόν, ξεγελάσαµε τον ελληνικό λαό, αυτό θα κριθεί στο
χρόνο και µε την πολιτική τού καθενός από εµάς. Κυρίως θα κριθεί από το κατά πόσο θα τηρήσουν όλοι -και εµείς- αυτά που
προεκλογικά εξαγγείλαµε.
Στο σηµείο αυτό θέλω να τονίσω ότι εµείς δεν είµαστε διατεθειµένοι να αλλάξουµε ούτε κατά κεραία αυτά που είπαµε προεκλογικά. Δεν πρόκειται να αλλάξουµε τη γραµµή µας για κρίσιµα
εθνικά θέµατα, όπως είναι η Βόρειος Ήπειρος, η Μακεδονία, το
όνοµά της, η Κύπρος µας, το Αιγαίο, η τουρκική απειλή, η
ύπουλη ανθελληνική τακτική του τουρκικού προξενείου στη
Θράκη µας. Τίποτε απ’ όλα αυτά. Δεν πρόκειται να αλλάξουµε
τη γραµµή µας εις ό,τι αφορά το µνηµόνιο, τους λαθροµετανάστες, την εγκληµατικότητα, την ανεργία.
Κάποτε, στην αρχαία Ρώµη υπήρχε ένας περίφηµος ρήτωρ, ο
Κάτων ο Τιµητής, ο οποίος ξεκινούσε τις οµιλίες του, βλέποντας
τον κίνδυνο που αποτελούσε για τη Ρώµη η Καρχηδόνα µε τη
φράση: «Delenda Carthago est», «Κατ’ αρχάς, πρέπει να καταστραφεί η Καρχηδόνα» και έτσι ετελείωνε και την οµιλία του.
Κατ’ αναλογίαν, λοιπόν και εγώ θα πω: «Delenda memorandum est», «κατ’ αρχάς, πρέπει να καταγγελθεί το µνηµόνιο». Το
µνηµόνιο το θεωρούµε εµείς -η πράξη και η ζωή θα δείξει και η
πολιτική εξέλιξη των πραγµάτων αν έχουµε δίκιο ή όχι- ως καταστροφή του έθνους.
Από την άλλη πλευρά, έχουµε µία Αντιπολίτευση -αναφέροµαι
συγκεκριµένα στο Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς- η
οποία νοµίζει ότι η πολιτική ζωή του τόπου είναι όπως ήταν παλαιά, όπου κυβερνούσε η Νέα Δηµοκρατία, εφθείρετο και µε τη
λογική της ψήφου στο αντίθετο κόµµα γινόταν κυβέρνηση η Νέα
Δηµοκρατία και τούµπαλιν.
Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγµατα και δεν το έχει καταλάβει.
Νοµίζει ότι φθείροντας την Κυβέρνηση και µην υπολογίζοντας
πάνω σε αυτό τίποτα, είναι δυνατόν σε λίγο καιρό, σε ένα χρόνο,
σε δύο -δεν ξέρω πόσο υπολογίζει- να γίνει κυβέρνηση και ήδη
έχει αρχίσει τις συζητήσεις πάνω στο θέµα πλέον της επαναδιαπραγµάτευσης του µνηµονίου.
Οι αλλαγές είναι σηµαντικές. Κάποτε την επαναδιαπραγµάτευση τη χρησιµοποιούσε η Νέα Δηµοκρατία. Τώρα δεν την ανα-
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φέρει καθόλου. Δεν την ανέφερε ούτε ο κύριος Πρωθυπουργός
στη διάρκεια της οµιλίας του.
Έλεγε για καταγγελία. Τώρα την καταγγελία δεν την λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τη λέει κατ’ ουσίαν επαναδιαπραγµάτευση. Γιατί τι άλλο
είναι αυτό που λέει και όλα όσα λέει από επαναδιαπραγµάτευση;
Επίσης, θέλω στο σηµείο αυτό να αναφέρω ότι ιδιαίτερη εντύπωση µου έκανε µία φράση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ: «Θα σας ταράξουµε στη νοµιµότητα». Και απορώ τι έχουν να πουν οι
συνιστώσες του Τρότσκι, του Μάο, του Λένιν και του Στάλιν µε
αυτό το περίφηµο «Θα σας ταράξουµε στη νοµιµότητα». Τι κρίµα
να µην το ξέρουν πριν εκατό χρόνια, να µην κάνουν την επανάστασή τους, να περιµένουν να ταράξουν στη νοµιµότητα τον Κερένσκι.
Αυτό σαν ένα δείγµα ότι πολλά αλλάζουν σε αυτόν τον τόπο
και υπάρχουν πολλά «λιγούρια της εξουσίας» ακόµη και σε χώρους που εµφανίζονται ως επαναστατικοί και ανατρεπτικοί. Στην
πραγµατικότητα είναι «λιγούρια της εξουσίας», που θέλουν να
βρεθούν και αυτοί στα κυβερνητικά έδρανα και αυτή είναι η µοναδική τους επιδίωξη. Τώρα ως προς το πώς θα συµβιβάσουν τα
κυβερνητικά έδρανα µε τον Μάο και τον Στάλιν και µε όλα αυτά
τα πράγµατα, σε αυτό µάλλον δίνει απάντηση το µοίρασµα της
κοµµατικής επιχορήγησης, που όλοι γνωρίζουµε πώς γίνεται στις
συνιστώσες.
Παρακολουθήσαµε µε ιδιαίτερη προσοχή τις Προγραµµατικές
Δηλώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού και παρά το γεγονός ότι
έχουµε εντελώς διαφορετική εκτίµηση των πραγµάτων, ευχόµαστε στη συγκυβέρνηση πράγµατι να επιτύχει τουλάχιστον εις ό,τι
αφορά το οικονοµικό ζήτηµα.
Όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν είναι τα πάντα οικονοµία σε αυτόν τον τόπο. Η πολιτική θα έπρεπε να καθορίζει την
οικονοµία και όχι η οικονοµία την πολιτική. Εδώ, το Κοινοβούλιο,
αλλά και γενικά η πολιτική ζωή του τόπου, δεν θυµίζει µία πολιτική, εν τοιαύτη περιπτώσει, αντιπαράθεση, αλλά ένα οικονοµικό
κονσόρτσιουµ. Θα έπρεπε αυτόχρηµα, εν τοιαύτη περιπτώσει,
για να είναι κανείς αντιπρόσωπος του λαού να είναι και οικονοµολόγος.
Όσο για το λαό, τι να πω; Επί δύο και πλέον χρόνια ακούει για
PSI, για επιτόκια, για ανταλλαγές. Δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα
από όλα αυτά. Όµως, στα δελτία ειδήσεων των οκτώ οι κυρίαρχοι
της πολιτικής ζωής του τόπου αυτό επιλέγουν να κάνουν και
αυτό κάνουν.
Δεν µπορούµε, λοιπόν, µε τρόπους τέτοιους να κάνουµε τη
χώρα να ξεφύγει από την κρίση. Υπάρχει η ανάγκη για ένα εθνικό
όραµα και ένα τέτοιο όραµα δεν είναι δυνατόν να το δώσει µία
αναγκαστική συγκυβέρνηση, πόσω µάλλον όταν σε αυτή συµµετέχουν ετερόκλητες δυνάµεις, ιδεολογικά και πολιτικά, όπως
είναι η Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο, µάλιστα, έχει
ακόµα στις γραµµές του τον πρωταγωνιστή της υπαγωγής της
χώρας µας στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, τον κ. Γιώργο Παπανδρέου. Και, βεβαίως, δεν µπορεί να υπάρχει εθνικό όραµα σε
µία συγκυβέρνηση στην οποία ανήκει, συµµετέχει, στηρίζει η Δηµοκρατική Αριστερά, της οποίας τις αρχές και τις πολιτικές απόψεις δεν τις εγκρίνουν σίγουρα οι ψηφοφόροι της κυβερνητικής
Πλειοψηφίας της Νέας Δηµοκρατίας. Δεν τους είπατε προεκλογικά ότι θα συγκυβερνήσετε µε τη ΔΗΜΑΡ.
Στην οµιλία του ο κύριος Πρωθυπουργός είπε, επίσης, ότι
πέρα από τους «γκρίζους» αριθµούς είναι οι άνθρωποι. Πράγµατι, έτσι είναι και συµφωνώ. Μόνο που εδώ µέσα µόνο για «γκρίζους» αριθµούς µιλάµε. Όλα γύρω από «γκρίζους» αριθµούς
περιστρέφονται.
Στις δηλώσεις που έκανε ακούσαµε µόνο γενικές εξαγγελίες,
οι οποίες, βεβαίως, θα δούµε κατά πόσο θα γίνουν πραγµατικότητα και κατά πόσο θα εφαρµοστούν. Εις ό,τι αφορά την ελάφρυνση κατωτέρων κοινωνικών στρωµάτων, το θέµα των
δανειοληπτών, όλα αυτά είναι θετικά και αν και εφόσον γίνουν
πραγµατικότητα, εµείς ασφαλώς και θα συµφωνήσουµε. Όµως,
όταν λέµε για δανειολήπτες, πρέπει να διευκρινίζουµε τι εννοούµε: κάποιους «αεριτζήδες» µεγαλοεπιχειρηµατίες που έχουν
πάρει εκατοντάδες εκατοµµύρια δάνεια ή τα νοικοκυριά; Αυτά
πρέπει να διευκρινιστούν.
Είπε, επίσης, ο κύριος Πρωθυπουργός ότι αυτό που προέχει
είναι να κερδίσει ο πολιτικός κόσµος την εµπιστοσύνη του ελλη-
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νικού λαού. Λυπούµαι, αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι ορατό στον ορίζοντα, πόσω µάλλον όταν οι πολίτες βλέπουν να έρχονται τα νέα
εκκαθαριστικά µε εξοντωτικούς φόρους, όταν τους κόβεται
ακόµη και το ρεύµα, το οποίο αποτελεί κοινωνικό αγαθό, ενώ την
ίδια στιγµή συνεχίζεται το καθεστώς της ατιµωρησίας.
Ο ελληνικός λαός, σε όποια γωνιά αυτής της πατρίδας και αν
σταθεί κανείς, φωνάζει και απαιτεί -δίκαια ή άδικα δεν ξέρω, πρέπει να ελεγχθεί αυτό το πράγµα- να φέρουν πίσω τα κλεµµένα,
να πάνε οι κλέφτες φυλακή. Νοµίζω ότι το έχετε ακούσει όλοι.
Δεν λέω τίποτε καινούργιο εγώ. Αναφέρεται στην περίπτωση
αυτή -είναι ξεκάθαρο- στους πολιτικούς εκείνους, οι οποίοι διαχειρίστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες τα οικονοµικά του τόπου
και οδήγησαν τα πράγµατα στη σηµερινή ζοφερή κατάσταση.
Εγώ θα σας πω ότι δεν είναι µόνο αυτό και, όπως πολύ σωστά
είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, πρέπει να γίνει ένα ηλεκτρονικό
κτηµατολόγιο για να δούµε πώς ένας διευθυντής εφορίας, επί
παραδείγµατι, έχει τρείς βίλες. Και το διά ταύτα: τι θα γίνει µετά;
Θα πάει φυλακή; Θα κατασχεθεί αυτή η περιουσία του; Όλα αυτά
πρέπει λεπτοµερώς να προβλεφθούν, αν θέλουµε να υπάρχει
διαφάνεια στη δηµόσια ζωή του τόπου. Αλλιώς, κλέφτες θα λέει
ο λαός και κλέφτες θα πιστεύει συνεχώς ακόµη και όταν ψηφίζει,
για λόγους που όλοι γνωρίζουµε.
Υπάρχουν πολλά πράγµατα τα οποία δεν διερευνήθηκαν, δεν
εξετάστηκαν και για τα οποία δεν υπήρξε τιµωρία, όπως το σκάνδαλο του Χρηµατιστηρίου, οι Ολυµπιακοί Αγώνες 2004, που ξεκίνησαν µε προϋπολογισµό 6 δισεκατοµµυρίων ευρώ και
έφτασαν τα 60. Λογιστικός έλεγχος δεν έχει γίνει ακόµα. Πού
πήγαν αυτά τα λεφτά; Γιατί δεν µιλάνε τα µεγάλα ΜΜΕ και οι
εφηµερίδες; Γιατί πήραν διαφηµίσεις, πήραν πολλά λεφτά, εξαγόρασαν τη σιωπή τους. Δεν ξέρετε, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτά έγιναν;
Δεν νοµίζω ότι ζούµε ούτε στην Κολοµβία ούτε στο Αφγανιστάν. Στην Ελλάδα ζούµε και ξέρουµε ότι κανείς δεν είπε λέξη
από τα µεγάλα εκδοτικά συγκροτήµατα για τη σπατάλη του 2004.
Αναφέρθηκε βεβαίως σε αυτό και ο κύριος Πρωθυπουργός και
είπε ότι πρέπει να περιοριστεί η βουλευτική ασυλία. Εύγε! Συµφωνούµε απολύτως. Υπάρχουν περιπτώσεις που βγάζουν µάτια
και οι οποίες εκθέτουν και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι έντιµοι.
Αν στην Αµερική αίφνης οδηγήσεις µεθυσµένος –το ξέρουν
αρκετοί συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν ζήσει στην Αµερική- τρως
πέντε χρόνια φυλακή. Εδώ έχουµε περίπτωση –δεν θέλω να αναφερθώ ονοµαστικά- που Βουλευτής µεθυσµένος σκότωσε µία κοπέλα οδηγώντας και έτυχε βουλευτικής ασυλίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Όχι, λάθος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-«Χρυσή Αυγή»): Δεν έτυχε;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Όχι, ήρθη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-«Χρυσή Αυγή»): Συγγνώµη,
λάθος πληροφόρηση. Ήλθε τελικώς και έγινε αυτό το πράγµα.
Λάθος η περίπτωση, λοιπόν. Έτσι είχε γραφεί στον Τύπο. Ήµουν
εκτός Κοινοβουλίου και δεν τα γνώριζα αυτά τα πράγµατα. Πόσο
τιµωρήθηκε όµως, παρακαλώ; Πήγε φυλακή; Μιας και είπατε όχι,
ας έρθουµε στο προκείµενο. Εισπράττω την πρόκληση και
ερωτώ: πόσο ετιµωρήθη; Πήγε φυλακή; Στην Αµερική θα πήγαινε
είκοσι χρόνια φυλακή.
Εν τοιαύτη περιπτώση είπε ακόµη ο κύριος Πρωθυπουργός ότι
πρέπει να αλλάξει ο νόµος περί ευθύνης Υπουργών. Σύµφωνοι.
Πρόσθεσε όµως ότι αυτό µπορεί να γίνει µόνο µε συνταγµατική
Αναθεώρηση. Και συνταγµατική Αναθεώρηση µπορεί να γίνει
µόνο το Μάιο του 2013 διότι, όπως προβλέπει το άρθρο 110 του
Συντάγµατος, πρέπει να περάσει πενταετία.
Πιο συγκεκριµένα, ο ελληνικός λαός καλείται µέσα σε αυτό το
κλίµα απαξίωσης της πολιτικής και των πολιτικών να πληρώσει
δυσβάσταχτους φόρους αναµένοντας κάποτε στο µέλλον µία
συνταγµατική Αναθεώρηση, η οποία θα τιµωρήσει κάποιους και
όχι αυτούς που χρεοκόπησαν τη χώρα. Για να κερδηθεί, εποµένως, η εµπιστοσύνη του λαού, χρειάζονται πολλά περισσότερα
από την αλλαγή ενός νόµου. Η Χρυσή Αυγή παραµένει σταθερή
στη γραµµή της καταγγελίας του µνηµονίου το οποίο πιστεύουµε

68

ότι εκτός από εθνικά επικίνδυνο είναι και αναποτελεσµατικό, είναι
και αντισυνταγµατικό.
Στην οµιλία του ο κύριος Πρωθυπουργός κάλεσε τον ελληνικό
λαό να εργαστεί ώστε, όπως επακριβώς είπε, να µη χρειάζονται
άλλα µνηµόνια. Θα χρειαστούν κι άλλα µνηµόνια, ερωτώ; Και επιτέλους τι σηµαίνει αυτό; Ότι χρειαζόντουσαν τα προηγούµενα;
Γιατί ο ίδιος τουλάχιστον, σε ό,τι αφορά το πρώτο, το καταψήφισε. Επιτέλους, µας λένε ότι είναι λάθος η συνταγή. Μήπως τελικά φταίνε τα υλικά του µνηµονίου;
Ας πούµε όµως, κάτι γενικό. Το µνηµόνιο πολύ απλά είναι ένα
δάνειο, το οποίο σηµειωτέον πήραµε ως χώρα για να ικανοποιήσουµε άλλα δάνεια. Τα δάνεια ως γνωστόν έχουν όρους. Δάνειο
είχε πάρει και ο Αντόνιο από τον Σάιλοκ στο γνωστό έργο του
Σαίξπηρ «Ο έµπορος της Βενετίας», στο οποίο προβλεπόταν ότι
αν δεν δώσει ο Αντόνιο στον Σάιλοκ τα χρήµατα στην ώρα τους,
θα του αφαιρέσει µία λίµπρα σάρκας. Όπως προκύπτει όµως,
στη γνωστή πλοκή του έργου, δεν θα έπρεπε να χυθεί ούτε µία
σταγόνα αίµα. Ένα τέτοιο δάνειο είναι και το µνηµόνιο. Και στη
θέση του Αντόνιο είναι η Ελλάδα και το αίµα ήδη ρέει µε τις χιλιάδες αυτοκτονίες. Ένας λαός βρίσκεται σε κατάσταση απελπισίας.
Και όσοι πιστεύουν ότι µε λόγια και υποσχέσεις και σχέδια επί
χάρτου µπορούν να ανατρέψουν αυτήν τη θλιβερή πραγµατικότητα, κάνουν λάθος. Δηµιουργούν κοινωνικό χάος.
Ο κύριος Πρωθυπουργός είπε, επίσης, ότι ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα είναι η έλλειψη της ρευστότητας. Ναι, πράγµατι οι Έλληνες πήραν τα χρήµατά τους από τις τράπεζες. Ποιος
φταίει, όµως, γι’ αυτό; Από τη µια πλευρά είχαµε τον ΣΥΡΙΖΑ που
έλεγε ότι θα δεσµεύσει τις καταθέσεις και από την άλλη είχαµε
άλλες πολιτικές δυνάµεις, όπως τη Νέα Δηµοκρατία που έλεγε
ότι έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και θα φέρει τη δραχµή. Και από κοντά ήταν
και οι εφηµερίδες που έγραφαν αυτά τα πράγµατα. Ποιοι τροµοκράτησαν το λαό, ούτως ώστε να αποσύρει τις καταθέσεις του
από τις τράπεζες;
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Χρυσή Αυγή
είναι ενάντια στο µνηµόνιο µόνο και µόνο για τρεις λέξεις: «εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας». Η λύση την οποία προτείνει ο Πρωθυπουργός µε αποκρατικοποιήσεις –και µάλιστα περισσότερες
και από όσες απαιτεί η τρόικα- δεν είναι λύση. Η ιδιωτικοποίηση
ακόµα και στρατηγικών τοµέων της εθνικής οικονοµίας, όπως
είναι ο ΟΣΕ, η ΔΕΗ, οι υδάτινοι πόροι, τα λιµάνια και τα αεροδρόµια, είναι για µας θέµατα απαράδεκτα. Δεν πιστεύουµε σε
καµµία περίπτωση ότι πρέπει να πουληθεί στους ξένους ούτε ένα
µέτρο ελληνικής γης, όσο και αν αυτό µας κοστίσει οικονοµικά.
Διότι για εµάς πάνω από την οικονοµία είναι η εθνική ανεξαρτησία. Και εθνική ανεξαρτησία δεν υπάρχει όταν βρίσκεται η γη
µας, η ενέργεια και η συγκοινωνία στα χέρια ξένων.
Αναφέρθηκε, επίσης, ο κύριος Πρωθυπουργός και στους λαθροµετανάστες, τους οποίους αποκάλεσε «παράνοµους µετανάστες» και είπε ότι θα αρχίσει διακοµµατικός διάλογος. Εµείς άλλα
είχαµε ακούσει στην προεκλογική περίοδο και, δυστυχώς, για τη
Νέα Δηµοκρατία όχι µόνο εµείς, αλλά και ολόκληρος ο ελληνικός
λαός. Εµείς είχαµε ακούσει φράσεις, όπως «θα επανακτήσουµε
τις πόλεις και τα χωριά µας» και όχι ότι θα αρχίσει διάλογος. Κάποιοι σ’ αυτήν τη χώρα φαίνεται ότι δεν έχουν αντιληφθεί την κοινωνική ζούγκλα, η οποία επικρατεί στην πατρίδα µας. Η Ελλάδα
µε τα εκατοµµύρια παράνοµους ξένους, που ανάµεσά τους,
όπως αποδεικνύουν οι αριθµοί, βρίσκονται πολλοί εγκληµατίες,
αντιµετωπίζει µια ασύµµετρη απειλή. Έχουµε καθηµερινά ληστείες και δολοφονίες µε Καλάσνικοφ και οι φυλακές είναι γεµάτες από ξένους. Όλα αυτά δεν αντιµετωπίζονται µε διάλογο,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αλλά µε άµεσα και αποφασιστικά
µέτρα. Η Χρυσή Αυγή σ’ αυτό το σηµείο παραµένει σταθερή στη
θέση της. Απέλαση και προώθηση των λαθροµεταναστών στις
χώρες καταγωγής τους.
Όµως, διάλογος ακούσαµε ότι θα γίνει και για ένα άλλο µείζον
για µας θέµα, όπως είναι το θέµα της ΑΟΖ. Το µόνο που εξαγγέλθηκε είναι ότι θα γίνει προετοιµασία για την ΑΟΖ.
Επίσης, δεν ακούσαµε καµµία αναφορά -εδώ και χρόνια βέβαια- για την άσκηση του νοµίµου, βάσει του Διεθνούς Δικαίου,
δικαιώµατός µας, της επεκτάσεως των χωρικών µας υδάτων στα
δώδεκα µίλια. Η Τουρκία λέει ότι αυτό είναι «casus belli», αιτία

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πολέµου. Ε, αυτός είναι λόγος για να προσφύγει η Ελλάδα στο
Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αλλιώς, είναι εξαρτώµενη χώρα.
Επίσης, δεν ακούσαµε ούτε λέξη από τον κύριο Πρωθυπουργό
στις Προγραµµατικές του Δηλώσεις για τις Ένοπλες Δυνάµεις.
Πιστεύουµε εξαρχής ότι τα θέµατα που αφορούν την εθνική
άµυνα και τη δηµόσια τάξη θα έπρεπε να έχουν εξαιρεθεί από
τους περιορισµούς του µνηµονίου, γιατί χωρίς ισχυρή εθνική
άµυνα και χωρίς κοινωνική ασφάλεια, δεν υπάρχει εθνική ελευθερία. Και στο σηµείο αυτό, βέβαια, δεν αναφέροµαι στις λαθροχειρίες που έγιναν µε τα εξοπλιστικά προγράµµατα. Αυτά ας τα
βρει επιτέλους η δικαιοσύνη.
Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι οι προγραµµατικές εξαγγελίες της
Κυβερνήσεως δεν µας ικανοποιούν, δεν µας καλύπτουν. Και
έχουµε τη γνώµη ότι αναπαράγουν το ίδιο αδιέξοδο στο οποίο
βρίσκεται η χώρα. Ούτε να ξεχρεώσουµε πρόκειται µ’ αυτόν τον
τρόπο, αλλά και στην πραγµατικότητα παραχωρούµε δωρεάν την
εθνική µας κυριαρχία.
Για τους λόγους αυτούς και θα καταψηφίσουµε τη συγκυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας –ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ.
Τελειώνω, αναφέροντας ένα ιστορικό περιστατικό. Ήταν τον
Ιούλιο του 1825, όταν µετά από µια εµφύλια διαµάχη -αιώνια κατάρα του έθνους µας ο διχασµός- η επαναστατηµένη Ελλάδα
προσέφυγε στο έλεος της Αγγλίας υπογράφοντας ένα σύµφωνο
κατ’ ουσίαν υποταγής. Εναντίον αυτής της προστασίας και κάθε
άλλης προστασίας, ενάντια σε κάθε µνηµόνιο του καιρού εκείνου, στάθηκε µε πάθος ο εθνικός αγωνιστής και µέγας ποιητής
Ανδρέας Κάλβος.
Ο χρόνος τον δικαίωσε αφού το καθεστώς της ξενοκρατίας
και των µνηµονίων αποτελούν µέχρι σήµερα τον εφιάλτη του
έθνους µας. Ενάντια, λοιπόν, στην αγγλική προστασία έγραψε
τότε το 1825 το στίχο: «Καλύτερα, καλύτερα διασκορπισµένοι
Έλληνες να τρέχωσι τον κόσµον µε εξαπλωµένην χείρα ψωµοζητούντες, παρά προστάτας να ’χωµεν».
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό εγείρονται οι Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου-«Χρυσή Αυγή»)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης έχει το λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΦΩΤHΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτή η Κυβέρνηση αποτελεί δυνατότητα για να µείνει η
Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ, για να επαναδιαπραγµατευθεί την απαγκίστρωση από τους δυσµενείς όρους του
µνηµονίου και να ξεφύγει η χώρα από τη δίνη της οικονοµικής
κρίσης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Δηµοκρατική Αριστερά αναλαµβάνει στο ακέραιο τις ευθύνες που της αναλογούν από τη
στήριξη στην κυβέρνηση εθνικής ευθύνης. Η απόφαση της συµµετοχής µας σε κυβέρνηση συνεργασίας πάνω σε συγκεκριµένο
δεσµευτικό πλαίσιο δεν αποτελεί αβασάνιστη επιλογή. Να θυµίσω ότι η Δηµοκρατική Αριστερά έθεσε το πλαίσιο της διαπραγµάτευσης, το οποίο είχε ετοιµάσει µε συστηµατικό τρόπο και είχε
παρουσιάσει δηµόσια στους πολίτες πριν από τις εκλογές.
Επειδή ακριβώς είχαµε συνείδηση της ανάγκης µιας ευρύτατης συµπαράταξης, είχαµε εντάξει στο σχέδιο άµεσης διακυβέρνησης θέσεις, αιτήµατα, προτάσεις και εξαγγελίες τις οποίες
περιελάµβαναν προεκλογικά στο πρόγραµµά τους και τα άλλα
κόµµατα, σε µια προσπάθεια να δεσµευτούν τα κόµµατα για τις
συγκεκριµένες αυτές διεκδικήσεις, ώστε να µη µείνουν προεκλογικές εξαγγελίες. Η προσπάθεια αυτή σε µεγάλο βαθµό πέτυχε
µετεκλογικά, µετά την εντολή για λύση και συνεργασία που
έδωσε µε την ψήφο του ο ελληνικός λαός.
Το πλαίσιο της διακυβέρνησης είναι ρεαλιστικό, αλλά και προοδευτικό µε την ουσιαστική σηµασία των λέξεων.
Προωθεί µεταρρυθµίσεις και προοδευτικές διαρθρωτικές αλλαγές στο πολιτικό σύστηµα, προωθεί την αναδιοργάνωση του
κράτους, τις στρατηγικές επιλογές της οικονοµικής ανασυγκρότησης της χώρας στη βιοµηχανία, την ενέργεια, τις µεταφορές
και τα δίκτυα, τις υπηρεσίες και τον πρωτογενή τοµέα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο κοινό προγραµµατικό πλαίσιο συµφωνήσαµε να διεκδικήσουµε στόχους φιλόδοξους αλλά
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εφικτούς. Είναι στόχοι τετραετίας αναµφισβήτητα. Κάποιοι απ’
αυτούς θα προωθηθούν αµέσως για διαπραγµάτευση, κάποιοι
σε δεύτερη φάση, όµως όλοι αποτελούν κυβερνητική δέσµευση.
Αναφέρω κάποιους απ’ αυτούς:
Τη διεκδίκηση της επιµήκυνσης της δηµοσιονοµικής προσαρµογής για άλλα δύο χρόνια, την πολιτική δέσµευση ότι οι περικοπές δεν θα γίνουν από µισθούς και συντάξεις αλλά από το µη
µισθολογικό κόστος του δηµοσίου µε την επανεξέταση κάθε δαπάνης από µηδενική βάση, την αποκατάσταση της ισχύος των
συλλογικών συµβάσεων σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο
και το Κοινοτικό Δίκαιο.
Για τον κατώτατο µισθό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµφωνήσαµε ότι δεν υπάρχει άλλη µείωση και επιπλέον ότι τα σηµερινά επίπεδα θα επανεξεταστούν στο πλαίσιο της Εθνικής
Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας.
Συµφωνήσαµε, αναµφισβήτητα στο πλαίσιο της µεικτής οικονοµίας, να προχωρήσουν οι αναγκαίες αποκρατικοποιήσεις, να
παραµείνουν στο δηµόσιο δίκτυα και υποδοµές, να µη γίνουν
απολύσεις και να τεθεί ως κατεύθυνση το τέλος στη λιτότητα µε
τη δέσµευση για όχι άλλες µειώσεις µισθών σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα.
Στα επιδόµατα ανεργίας συµφωνήσαµε να διεκδικήσουµε την
αύξηση του χρόνου καταβολής σε 1+1 χρόνια και την επέκταση
των επιδοµάτων σε αυτοαπασχολουµένους.
Συµφωνήσαµε το νέο φορολογικό σύστηµα να γίνει µε τη θέσπιση περιουσιολογίου και «πόθεν έσχες», µε τη δίκαιη και αναλογική κατανοµή των φόρων, µε διεύρυνση της φορολογικής
βάσης ταυτόχρονα µε τη σταδιακή µείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών και προφανώς µε την πάταξη της φοροδιαφυγής
και της παραοικονοµίας, µε µείωση των έµµεσων φόρων, µε µείωση συντελεστών ΦΠΑ και σταδιακή αύξηση του αφορολογήτου.
Σε αυτές τις συνθήκες ο πολιτικός µας ρόλος και κυρίως η ευθύνη µας είναι συγκεκριµένα. Είµαστε στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής στήριξης της Κυβέρνησης, το κόµµα εκείνο του οποίου
η πολιτική διαδροµή και το πρόγραµµά του το καθιστούν αποφασιστική και αδέσµευτη δύναµη για την αναδιαπραγµάτευση
του µνηµονίου. Αδέσµευτη δύναµη για την αναδιαπραγµάτευση
σηµαίνει ότι αυξάνουµε τη διαπραγµατευτική δύναµη της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην προσπάθεια αλλαγής των
επαχθών όρων του µνηµονίου και στην υπεράσπιση του εισοδήµατος των εργαζοµένων εκπροσωπούµε και πολίτες, οι οποίοι
δεν µας ψήφισαν και επέλεξαν είτε άλλα κόµµατα της Αριστεράς
είτε τα κόµµατα που συµµετέχουν στην Κυβέρνηση συνεργασίας.
Με σεβασµό στο ρόλο και στην αυτοτέλεια κάθε κόµµατος καταθέτουµε τη δέσµευσή µας να εργαστούµε µε όλες µας τις δυνάµεις για τον κόσµο της εργασίας πέρα και πάνω από τις
εκλογικές καταγραφές.
Έχουµε πλήρη συνείδηση ότι η συµµετοχή µας στις ευθύνες
ενώνει το λαό µας πέρα από την προεκλογική διάκριση µνηµονιακών-αντιµνηµονιακών. Γνωρίζουµε ότι η επιτυχής έκβαση της
αναδιαπραγµάτευσης θα δώσει κουράγιο και ηθικό στο λαό µας,
θα τροφοδοτήσει µε νέα δυναµική τη διαπραγµάτευση και την
επιτυχή υλοποίηση.
Η αναδιαπραγµάτευση δεν θα γίνει σε µία στιγµή, σε µία Σύνοδο Κορυφής ή στην πρώτη επίσκεψη της τρόικας. Θα είναι µία
συνεχής και επίπονη διαδικασία, µια σκληρή διαπραγµάτευση.
Θέλω µε την ευκαιρία αυτή να καταστήσω σαφή τη θέση της
Δηµοκρατικής Αριστεράς πάνω σε ένα ζήτηµα ζωτικής σηµασίας
για το µέλλον του τόπου.
Η επιτυχής διαπραγµάτευση, η απαλλαγή από το βάρος του
µνηµονίου και τελικά η έξοδος από την κρίση δεν σηµαίνει επιστροφή σε καταστάσεις και πολιτικές που µας έφεραν στο µνηµόνιο. Δεν σηµαίνει επιστροφή στο πελατειακό κράτος, στην
κατασπατάληση του δηµοσίου χρήµατος, σε καθεστώς φοροδιαφυγής, διαφθοράς και ατιµωρησίας.
Ο ελληνικός λαός έκανε και κάνει θυσίες που πρέπει να πιάσουν τόπο.
Εµείς δεν θέλαµε τα µνηµόνια –σας είναι γνωστό- και το µεσοπρόθεσµο, γιατί θεωρήσαµε ότι παροξύνουν την κρίση αντί να
απαντάνε σε αυτήν. Γι’ αυτό άλλωστε και τα καταψηφίσαµε.
Όµως η κρίση και οι γενεσιουργές αιτίες της προϋπήρχαν του
µνηµονίου. Αυτές έφεραν το µνηµόνιο και τις δυσµενείς επιπτώ-
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σεις του και όχι το αντίστροφο.
Υπήρχαν προοδευτικές µεταρρυθµίσεις που έπρεπε να δροµολογηθούν εδώ και χρόνια, στο φορολογικό, στο ασφαλιστικό,
στη χορήγηση ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και αλλού. Δεν
χρειαζόµασταν µνηµόνιο για να κάνουµε τα αυτονόητα. Και
όµως, δυστυχώς, δεν τα κάναµε ως χώρα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η σκληρή πραγµατικότητα διαλύει µύθους για εύκολες λύσεις που τάχα υπάρχουν και για κάποιους ακατανόητους λόγους δεν τις αξιοποιήσαµε.
Πέρασαν δύο χρόνια και δύο εκλογικές µάχες µε το επιχείρηµα ότι «λεφτά και φθηνότερα επιτόκια υπάρχουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης», ότι υπάρχουν πρόθυµοι και επίδοξοι δανειστές
να µας δανείσουν φθηνά. Ορισµένοι µάλιστα έφθασαν να µας ζητάνε να διαφοροποιήσουµε και τις συµµαχίες µας, να αρχίσουµε
και εµείς να ζητάµε λιγότερη Ευρώπη.
Οι εξελίξεις των τελευταίων ηµερών και µάλιστα σε αδελφή
χώρα, όχι µόνο διέψευσαν αλλά κυριολεκτικά κονιορτοποίησαν
τη σαθρή αυτή επιχειρηµατολογία.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο χώρος όπου θα παλέψουµε. Η σηµερινή Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η Ευρώπη που θέλουµε, γι’
αυτό ακριβώς ζητάµε περισσότερη και όχι λιγότερη Ευρώπη, περισσότερους κοινούς θεσµούς και πολιτικές. Εκεί θα φτιάξουµε
συµµαχίες µε χώρες του Νότου και µε πολιτικές δυνάµεις που
αντιλαµβάνονται τη σηµασία της αλληλεγγύης, γι’ αυτό και χαιρετίσαµε την εκλογή του Ολάντ, γι’ αυτό και θέλουµε να αξιοποιήσουµε προς όφελος της χώρας µας τις αποφάσεις της
πρόσφατης Συνόδου Κορυφής, ζητώντας να εφαρµοστεί και για
τις ελληνικές τράπεζες η απευθείας ανακεφαλαιοποίηση από το
µηχανισµό στήριξης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα εργαστούµε για την προώθηση προοδευτικών µεταρρυθµίσεων, για την υπεράσπιση της
εργασίας και του δικαιώµατος στην εργασία όλων και ιδιαίτερα
των νέων και ακόµη για την ανανέωση και την κοινωνική διεύρυνση της επιχειρηµατικής τάξης στην Ελλάδα. Η τεχνολογία και
η καινοτοµία µπορούν να ανοίξουν δρόµους. Η νέα γενιά, η πιο
µορφωµένη γενιά που είχαµε ποτέ στον τόπο µας, στην Ελλάδα,
µπορεί να πάρει τη σκυτάλη της ανάπτυξης. Της το χρωστάµε.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, στην Κυβέρνηση συνεργάζονται τρία ιστορικά πολιτικά ρεύµατα. Μακριά βέβαια από
µας οι ηγεµονισµοί, µικροί ή µεγάλοι, και οι ιδέες περί αποκλειστικότητας της Αριστεράς. Ασφαλώς όµως η συµµετοχή της Δηµοκρατικής Αριστεράς στην Κυβέρνηση γίνεται από µας µε την
έννοια, το ιστορικό βάθος και την ευθύνη ενός κόµµατος της Αριστεράς ταγµένου στο δηµοκρατικό σοσιαλισµό και στραµµένου
απαρέγκλιτα στην Ευρώπη.
Προφανώς η συνεργασία των τριών πολιτικών ρευµάτων δεν
ακυρώνει ούτε διαγράφει τη διάκριση Αριστεράς-Δεξιάς. Όσο
προφανές είναι αυτό, άλλο τόσο είναι αναγκαίο η αντιπαράθεση
και ο διάλογος Αριστεράς-Δεξιάς να µη γίνεται πλέον ούτε µε µετεµφυλιακούς όρους ούτε ως συνέχιση εµφυλίου µε άλλα µέσα.
Είναι ανάγκη και τα τρία ρεύµατα που συνεργάζονται σήµερα
στην Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης, αλλά και όλα τα κόµµατα του
δηµοκρατικού τόξου, να διαµορφώσουµε µε νέους θεσµούς
αλλά και µε νέες πρακτικές ένα πολιτικό σύστηµα καινούργιο,
σύγχρονο, δηµοκρατικό, διαφανές, ανανεωµένο και ανοικτό στην
κοινωνία των πολιτών. Τα µέτρα για την κάθαρση του πολιτικού
συστήµατος τα οποία προεκλογικά παρουσίασε το κόµµα µας
και τα οποία σε πολύ µεγάλο βαθµό περιλαµβάνονται στην προγραµµατική σύγκλιση, συνιστούν όχι απλώς ένα πρώτο βήµα
αλλά ένα σηµαντικό πολιτικό άλµα.
Περαιτέρω, όµως, είναι αναγκαίο να καθιερωθούν πρακτικές
πλήρους ενηµέρωσης της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης -αλλά και
της Ελάσσονος- και διαβούλευσης µαζί της για τα µεγάλα και τα
κρίσιµα ζητήµατα του τόπου. Η εικόνα µιας Αντιπολίτευσης η
οποία είτε δεν γνωρίζει είτε προφασίζεται ότι δεν γνωρίζει τους
εθνικούς λογαριασµούς και τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία και
στη συνέχεια καταγγέλλει την ίδια τη χώρα, είναι µια πραγµατικότητα ευτελισµού και των θεσµών και της διεθνούς θέσης του
κύρους της χώρας. Πλήρης λοιπόν και υπεύθυνη ενηµέρωση
όλων των θεσµικών παραγόντων του πολιτεύµατος, ώστε όλοι να
ξέρουµε πού βρισκόµαστε, πού πάµε, τι διεκδικούµε για το συµφέρον της χώρας και της κοινωνίας.
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Και κάτι άλλο ευρύτερο και δυστυχώς διαχρονικό: Η εικόνα
µιας Κυβέρνησης που αποφασίζει ερήµην των άλλων και µιας Αντιπολίτευσης που καταγγέλλει τους πάντες και τα πάντα δεν µπορεί να είναι η πολιτική εικόνα της Ελλάδας στον 21ο αιώνα. Η
ελληνική πολιτεία έχει ανάγκη από την «ηχώ» της κοινωνίας, από
τη φωνή των πολιτών, δεν έχει ανάγκη από τα κοµµατικά «µεγάφωνα».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελληνική Δηµοκρατία έχει
άµεση, ζωτική ανάγκη από το «οξυγόνο» της διαφάνειας, της
χρηστής διοίκησης, της εντιµότητας, της λογοδοσίας. Αυτόν το
στόχο υπηρετεί η αλλαγή στο νόµο για την ευθύνη των Υπουργών, διά του οποίου υπάγονται τα οικονοµικά εγκλήµατα των πολιτικών προσώπων όχι στην παραγραφή της κοινοβουλευτικής
περιόδου αλλά στην εικοσαετία, όπως προβλέπει ο νόµος για
τους καταχραστές του δηµοσίου.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Ελληνική Δηµοκρατία έχει
άµεση ζωτική ανάγκη από την ισονοµία ανάµεσα στους πολίτες
και τους πολιτικούς, γι’ αυτό και η οριοθέτηση, ο περιορισµός
της βουλευτικής ασυλίας, γι’ αυτό και η µείωση της αποζηµίωσης, η κατάργηση των επιδοµάτων και η ισονοµία των Βουλευτών
στο συνταξιοδοτικό µε κάθε Έλληνα και Ελληνίδα.
Η Ελληνική Δηµοκρατία, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχει
άµεση ζωτική ανάγκη από το κόψιµο του οµφάλιου λώρου της
διαπλοκής µε την πολιτική. Αυτόν το στόχο προωθεί η διαφάνεια
στις προµήθειες του δηµοσίου, ο δηµόσιος έλεγχος στα οικονοµικά των κοµµάτων και ο έλεγχος της περιουσίας των πολιτικών
από ανεξάρτητο θεσµικό όργανο χωρίς τη συµµετοχή πολιτικών.
Η Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης έχει το καθήκον να θέσει το
τέλος του πελατειακού συστήµατος. Όχι απλώς να κηρύξει µε
λόγια το τέλος του ρουσφετιού και της ηµετεροκρατίας αλλά να
πείσει µε έργα, µε θεσµούς και κυρίως µε την καθηµερινή πρακτική στα Υπουργεία και τους οργανισµούς ότι η διακυβέρνηση
θα είναι ακοµµάτιστη χωρίς πολιτικούς ρεβανσισµούς.
Η Ελληνική Δηµοκρατία έχει άµεση ζωτική ανάγκη από το οξυγόνο της κοινωνικής δυναµικής από τη λειτουργία θεσµών στους
οποίους θα αναπτύσσεται ο κοινωνικός διάλογος αλλά και οι ανταγωνισµοί των κοινωνικών τάξεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι µισθοί δεν αποφασίζονται µε
νόµους και µε διατάγµατα. Δεν τους καθορίζει τυφλά η αγορά,
ούτε είναι ανεκτό να υπονοµεύονται µε εκ του πλαγίου υποµνήµατα στην τρόικα, όπως έγινε πρόσφατα µε τον κατώτατο µισθό.
Αποδίδουµε µεγάλη σηµασία στην αποκατάσταση των θεσµών, της συλλογικής συµβατικής αυτονοµίας, όπως προβλέπει
το κοινό προγραµµατικό πλαίσιο της Κυβέρνησης. Η Ελληνική
Δηµοκρατία έχει άµεση ζωτική ανάγκη ενός νέου πλαισίου για
την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, τα µέτρα για τους
ανέργους, τους φτωχούς, τους χαµηλοσυνταξιούχους. Τα µέτρα
αυτά πρέπει να συνδυαστούν µε την ενεργό πολιτική καταπολέµησης της ανεργίας, αλλά και την υπεράσπιση του κοινωνικού
κράτους στη µόρφωση, την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση και
την πρόνοια, το καλό δηµόσιο σχολείο, το αυτοδιοίκητο και αναβαθµισµένο πανεπιστήµιο, το δηµόσιο νοσοκοµείο. Η εξασφάλιση των φαρµάκων είναι πριν από όλα η κοινωνική ασπίδα των
φτωχών και των αδύναµων.
Η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη ενός νέου πλαισίου για την
ασφάλεια των πολιτών και την αντιµετώπιση του µεταναστευτικού προβλήµατος µε όρους κοινωνίας, όµως, χωρίς ρατσισµούς
και ξενοφοβίες.
Για την επιτυχία των κυβερνητικών στόχων, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, η Δηµοκρατική Αριστερά θα αγωνιστεί, θα στηρίξει
και θα ελέγχει σε όλα τα επίπεδα. Οι Βουλευτές µας θα είναι το
άγρυπνο µάτι εναρµόνισης της κυβερνητικής πολιτικής µε τις
προγραµµατικές δεσµεύσεις. Η ψήφος εµπιστοσύνης δεν είναι
η εφάπαξ παροχή στήριξης και κατόπιν παθητική παρακολούθηση, αλλά η καθηµερινή επιβεβαίωση της αµοιβαίας σχέσης εµπιστοσύνης ανάµεσα στην κυβέρνηση και τη Βουλή, ανάµεσα
στην Κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό. Οι Βουλευτές µας θα µεταφέρουν στο Κοινοβούλιο τις αγωνίες του λαού, τις προτάσεις
και τα αιτήµατα της κοινωνίας των πολιτών, των συνδικαλιστικών
και επαγγελµατικών ενώσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι προσωπικότητες τις οποίες
υποδείξαµε για το Υπουργικό Συµβούλιο δεν δεσµεύονται φυ-
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σικά από κοµµατική πειθαρχία. Δεσµεύονται όµως από το πολιτικό πρόγραµµα της Κυβέρνησης. Αυτό βέβαια ισχύει για όλα τα
µέλη της Κυβέρνησης ανεξάρτητα από το κόµµα στο οποίο ανήκουν ή από το κόµµα από το οποίο υποδείχθηκαν. Κατά τη γνώµη
µας η πολιτική δέσµευση στο κυβερνητικό πρόγραµµα αυτονόητα υπερέχει της όποιας κοµµατικής πειθαρχίας.
Η υπογράµµιση αυτή ας µη θεωρηθεί παρέµβαση στα εσωκοµµατικά άλλων. Είναι πολύ απλά η υπογράµµιση ότι το δεσπόζον
πολιτικό πλαίσιο για την Κυβέρνηση είναι το κοινό πρόγραµµα
και όχι τα εκλογικά προγράµµατα των κοµµάτων που τη στηρίζουν.
Τα κόµµατα έχουν το δικό τους αναντικατάστατο ρόλο, αλλά
η Κυβέρνηση, ιδίως µια συνεργατική κυβέρνηση, έχει -και πρέπει
να επιβεβαιώνεται καθηµερινά- τη δική της ταυτότητα και τη δική
της αποστολή. Η υπόδειξη εκ µέρους µας προσωπικοτήτων για
το Υπουργικό Συµβούλιο έγινε για να τονιστεί και στο επίπεδο
των προσώπων ότι το προέχον είναι η εφαρµογή του κυβερνητικού προγράµµατος και όχι η επιβεβαίωση της κοµµατικής ταυτότητας. Είχα πει και προεκλογικά ότι δεν θα ψάξουµε για
ερηµίτες ούτε για ουρανοκατέβατους σωτήρες περιβεβληµένους
µε το µανδύα του τεχνοκράτη. Είµαι ιδιαίτερα ευτυχής, διότι τα
πρόσωπα που υποδείξαµε είναι πρόσωπα από το δηµόσιο χώρο,
πρόσωπα και άξια και µε στέρεη γνώση και µε κατάρτιση.
Άφησα για το τέλος αυτής της αναφοράς το ρόλο των πολιτικών κοµµάτων σε κεντρικό επίπεδο και το ρόλο των πολιτικών
ηγετών. Προσωπικά θα αναλάβω κάθε ευθύνη που µου αναλογεί
και µε τη θετική έννοια θα υπερβώ και τις αναλογίες των εκλογικών ποσοστών µε απόλυτο και ειλικρινή σεβασµό στο ρόλο των
άλλων πολιτικών ηγετών και στα τµήµατα του εκλογικού σώµατος τα οποία εκπροσωπούν. Ο πολιτικός ρόλος της Δηµοκρατικής Αριστεράς θα είναι η ακούραστη συµβολή στην επίλυση
προβληµάτων ή και διαφωνιών µε αποκλειστικό γνώµονα την επιτυχία του κυβερνητικού έργου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πολιτική κουλτούρα, η οποία
επικράτησε µεταπολιτευτικά, έθετε ένα άρρητο, µηδέποτε οµολογηµένο, αλλά κραταιό διαχωρισµό ανάµεσα στο εθνικό συµφέρον και το κοµµατικό όφελος, ανάµεσα στο πολιτικό κόστος
και την ανάληψη της ευθύνης. Μιλώντας εκ µέρους της Δηµοκρατικής Αριστεράς θέλω να σας πω ότι το εθνικό συµφέρον, το
πατριωτικό καθήκον για την αναδιαπραγµάτευση και η επιτυχία
της Κυβέρνησης θεωρούµε ότι θα αποτελεί επιτυχία και της Δηµοκρατικής Αριστεράς. Είναι από τις στιγµές εκείνες στην ιστορία της Αριστεράς, στην ιστορία της µεταπολεµικής Ελλάδας,
όπου το συµφέρον του έθνους εξαρτάται σηµαντικά από τη θετική συµβολή της Αριστεράς. Η θετική σύζευξη του ρόλου της
Αριστεράς και των αναγκών της χώρας και της κοινωνίας µας εµπνέει αντί να µας φοβίζει, µας καθοδηγεί αντί να µας καθηλώνει,
µας κινητοποιεί στις ευθύνες αντί να µας οδηγεί στην άνεση της
αντιπολίτευσης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες της Νέας Δηµοκρατίας,
του ΠΑΣΟΚ και της Δηµοκρατικής Αριστεράς)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος - Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας και Γενική Γραµµατέας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα, ενηµέρωσε το Προεδρείο ότι θα
οµιλήσει αύριο.
Κατόπιν αυτού µετά την ολοκλήρωση των οµιλιών των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων εισερχόµαστε στον
πρώτο κύκλο των επτά κατά προτεραιότητα οµιλητών. Έχω την
τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Νέα Δηµοκρατία έχει υποδείξει τον Βουλευτή κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, ο Συνασπισµός
Ριζοσπαστικής Αριστεράς τον κ. Παπαδηµούλη, το Πανελλήνιο
Σοσιαλιστικό Κίνηµα την Βουλευτή κ. Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες τον κ. Κωνσταντίνο Μαρκόπουλο, ο Λαϊκός Σύνδεσµος Χρυσή Αυγή τον κ. Ηλία Κασιδιάρη,
η Δηµοκρατική Αριστερά την κ. Ασηµίνα Ξηροτύρη -Αικατερινάρη
και το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας τον κ. Νικόλαο Καραθανασόπουλο.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος για
επτά λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρό-
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εδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η συζήτηση των Προγραµµατικών Δηλώσεων είναι κάπως αλλιώτικη από τις άλλες αφ’ενός
γιατί αφορά στις προγραµµατικές εξαγγελίες µιας τρικοµµατικής
κυβέρνησης συνευθύνης µε µεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία
και ευρύτατη λαϊκή νοµιµοποίηση -µην το ξεχνάµε αυτό- και
αφ’ετέρου γιατί αυτή η Κυβέρνηση αναλαµβάνει τις τύχες της
χώρας σε συνθήκες ασυνήθιστα δύσκολες για το µέλλον της, για
την ίδια της την ύπαρξη στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικογένειας
µε τα προβλήµατά της, τις οικογενειακές διαφορές θα έλεγα,
αλλά και την κοινή της µοίρα.
Χθες ο Πρωθυπουργός στην οµιλία του εξέπεµψε ισχυρό µήνυµα αποφασιστικότητας, να γίνουν στη χώρα όλες αυτές οι
διαρθρωτικές και µεταρρυθµιστικές τοµές που έπρεπε να γίνουν
εδώ και καιρό, πολύ πριν -τολµώ να πω- εκτροχιαστούν τα δηµόσια οικονοµικά µας και πρέπει να γίνουν είτε µας το επιβάλλουν
κάποιοι δανειστές µε άκοµψο, εκβιαστικό πολλές φορές τρόπο
είτε όχι.
Πρέπει να γίνουν αυτές οι διαρθρωτικές και µεταρρυθµιστικές
τοµές, των οποίων η συνεχής αναβλητικότητα ως προς την υλοποίησή τους επέτεινε και επιδείνωσε την κρίση που όλοι βιώνουµε
στο εσωτερικό της χώρας. Έτσι, λοιπόν, οι αποκρατικοποιήσεις
και πέραν των συµβατικών υποχρεώσεων της χώρας, η µείωση
της σπατάλης στο κράτος, ο εξορθολογισµός της λειτουργίας
της Δηµόσιας Διοίκησης µε συγκεκριµένες παρεµβάσεις, η αξιοποίηση της λιµνάζουσας περιουσίας του δηµοσίου, η παραχώρηση προς εκµετάλλευση και όχι ξεπούληµα υπαρχουσών
κρατικών υποδοµών που υπολειτουργούν, η εντατικότερη απορρόφηση των κοινοτικών πόρων του ΕΣΠΑ, η απεµπλοκή του ζητήµατος των οφειλών από και προς τη Δηµόσια Διοίκηση διά του
συµψηφισµού, η ελάφρυνση των επαχθέστατων φορολογικών
βαρών που επιβαρύνουν πάντα περίπου τους ίδιους, οι αλλαγές
για την πιο εύρυθµη λειτουργία του πολιτικού συστήµατος, όλες
αυτές οι διαρθρωτικές παρεµβάσεις δεν αποτελούν παρά την
επανάσταση του αυτονόητου, την επανάσταση του προφανούς
και του απλού, την επανάσταση της κοινής λογικής.
Όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Και πρέπει να γίνουν µε σωστό
τρόπο, να γίνουν ταυτόχρονα και παράλληλα, να γίνουν ταχύτατα
µέσα σε ασφυκτική πίεση χρόνου, γιατί ο χρόνος της Ελλάδας
απλά έχει τελειώσει. Μόνο µε αυτόν τον τρόπο θα µπουν οι βάσεις για την έξοδο από την ύφεση και την ανάκαµψη της οικονοµίας. Μόνο τότε θα ξεπεράσουµε τα δηµοσιονοµικά µας
αδιέξοδα. Μόνον έτσι θα αποκατασταθεί το ψυχολογικό κλίµα
τόσο στο εσωτερικό της χώρας, ώστε και η κοινωνία που δοκιµάζεται στα όρια της αντοχής της να ελπίσει ξανά, όσο και στο
εξωτερικό της χώρας, ώστε εταίροι, σύµµαχοι και επενδυτές να
ξαναεµπιστευτούν την Ελλάδα που έχουν πάψει να πιστεύουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι ξέρουµε τι έγινε στη χώρα
τα τελευταία δύο χρόνια. Όλοι ή σχεδόν όλοι αναγνωρίζουµε
πλέον τη λάθος συνταγή, για την οποία πρώτος µίλησε ο Αντώνης Σαµαράς, όταν πολλοί λίγοι, ελάχιστοι, θα έλεγα, είχαν διάθεση να ακούσουν. Όµως, αναγνωρίζουµε και τον λάθος, ελλιπή
και προβληµατικό τρόπο εφαρµογής της στη χώρα. Αναγνωρίζουµε, τέλος, ότι τώρα πια έχει ωριµάσει και στο εξωτερικό η συζήτηση, η πρόθεση, εάν θέλετε, για χαλάρωση αυτής της
επιβολής µονοδιάστατης λιτότητας πάνω στη στείρα αριθµητική
λογική του περιορισµού των ελλειµµάτων, που δεν κάνουν τίποτε
άλλο από το να επιδεινώνουν την ύφεση σε ένα φαύλο αυτοτροφοδοτούµενο κύκλο.
Και τούτο, δηλαδή αυτή η αλλαγή κλίµατος, συµβαίνει γιατί τα
αδιέξοδα αυτής της πολιτικής στραγγαλίζουν πλέον τις οικονοµίες και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, στις οποίες εφαρµόζεται
αυτή η λάθος συνταγή. Άρα ήρθε η ώρα να επαναπροσδιορίσουµε αυτήν τη συνταγή. Όµως, τώρα, πριν από την επαναδιαπραγµάτευση, που θα έρθει -δεν αργεί- πρέπει να αποδείξουµε
στον κόσµο που µας παρακολουθεί και µας κρίνει ότι αντιλαµβανόµαστε τι κάναµε λάθος εµείς ως χώρα και πόσο αποφασισµένοι είµαστε να το διορθώσουµε. Γιατί δεν ήταν µόνο στραβός ο
γιαλός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και εµείς αρµενίζαµε
στραβά.
Το µοντέλο του µεγάλου, σπάταλου, αναποτελεσµατικού και
διεφθαρµένου κράτους έχει χρεοκοπήσει. Αυτό είναι γεγονός.
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Το µοντέλο της κρατικοδίαιτης ανάπτυξης και της ευηµερίας µε
δανεικά έχει καταρρεύσει, γιατί τέλειωσε οριστικά η χρηµατοδότησή του. Και αν από θαύµα αύριο µηδένιζαν οι δανειστές µας
το χρέος µας, τότε µε τον τρόπο που λειτουργούµε ως πολιτεία,
από µεθαύριο θα ξαναρχίζαµε να δηµιουργούµε καινούργιο
χρέος και µάλιστα µε ταχύτατους ρυθµούς. Αυτό είναι γεγονός
και σ’ αυτό το σηµείο έγκειται η προσπάθεια µας να ξεπεράσουµε αυτό το πρόβληµα.
Και αν στο εξωτερικό δηµιουργήθηκαν αδιέξοδα από την ανεξέλεγκτη λειτουργία νεοφιλελεύθερων πρακτικών, ισχυρίζοµαι,
για να δώσω και ένα ιδεολογικοπολιτικό στίγµα στη συζήτηση,
ότι στην Ελλάδα δηµιουργήθηκε αδιέξοδο από την ανεξέλεγκτη
λειτουργία του ιδιότυπου εγχώριου σοσιαλκρατισµού, αυτού του
κρατικοδίαιτου µοντέλου που κατέρρευσε παταγωδώς, όπως
είπα. Εποµένως, ας κατανοήσουµε το πρόβληµα, για να συµφωνήσουµε και στην προσπάθεια επίλυσής του. Ας το κάνουµε
αυτό, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι γύρω µας έχουν ήδη συσσωρευτεί και συσσωρεύονται κοινωνικά ερείπια, που αυξάνονται
ώρα µε την ώρα και δεν πρέπει να αφήσουµε µε τίποτα αυτήν
την κατάσταση να χειροτερέψει ούτε κατ’ ελάχιστον.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µεγάλη πρόκληση είναι µπροστά µας. Οι προγραµµατικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού έδειξαν την κατεύθυνση και αν δεν περάσουµε µε απτά αποτελέσµατα το καυτό καλοκαίρι -όχι µόνο πολιτικά, κυριολεκτικά- που
εξελίσσεται και το κρίσιµο φθινόπωρο που έρχεται, τότε ο χειµώνας θα είναι πολύ βαρύς, αν όχι µοιραίος. Περιθώρια χρόνου,
χαλάρωσης και άλλες ευκαιρίες, δεν θα υπάρξουν. Το κατά πόσο
θα επιτύχουµε, εξαρτάται πρώτα από εµάς και µετά από τους άλλους. Δεν έχουµε άλλη επιλογή από το να συνεννοηθούµε. Αυτό
είναι το πραγµατικό εθνικό και πατριωτικό µας καθήκον. Μόνο
εάν συνεννοηθούµε, µόνο τότε –και δεν έχουµε άλλη επιλογή,
όπως είπα- θα τα καταφέρουµε.
Για όλα αυτά, δίνω ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση Αντώνη Σαµαρά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς κ. Δηµήτριος Παπαδηµούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Σαµαράς, ο Πρωθυπουργός
στον οποίο για µία ακόµη φορά εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής
µας Οµάδας εύχοµαι περαστικά στο πρόβληµα της υγείας που
αντιµετωπίζει, υποσχέθηκε αλήθεια και ζήτησε αλήθεια.
Είναι, λοιπόν, αλήθεια ότι εκλέχθηκε Πρωθυπουργός µε τη σηµαία της αναδιαπραγµάτευσης του µνηµονίου, µε σηµαία τα δεκαοκτώ σηµεία, τα οποία παρουσίασε στον ελληνικό λαό πριν τις
εκλογές και ζήτησε ψήφο. Τα δέκα από αυτά ήταν αναδιαπραγµάτευση του µνηµονίου, αλλά η κυβέρνηση που παρουσίασε
χθες η τρικοµµατική, αποδεικνύεται µία κυβέρνηση σκληρής και
απαρέγκλιτης εφαρµογής του µνηµονίου. Μια κυβέρνηση οργανικής πολιτικής συνέχειας, της κυβέρνησης Παπαδήµου, η οποία
µε τη σειρά της αποτέλεσε κυβέρνηση συνέχειας της προηγούµενης κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και του Γιώργου Παπανδρέου.
Για να είµαι, όµως, δίκαιος η κυβέρνηση η τρικοµµατική Σαµαρά έχει και δύο διαφορές από την κυβέρνηση Παπαδήµου. Η
πρώτη διαφορά αφορά στον τρίτο κυβερνητικό εταίρο. Η δεύτερη διαφορά αφορά στο ιδιαίτερο χρώµα και άρωµα της Κυβέρνησης Σαµαρά. Η Κυβέρνηση Σαµαρά έχει βαθύ γαλάζιο χρώµα
και έντονο το άρωµα της παλαιοδεξιάς. Γιατί είναι επιλογή, δύο
από τα τρία συγκυβερνώντα κόµµατα να µετέχουν στην Κυβέρνηση, να στηρίζουν την Κυβέρνηση, αλλά χωρίς να συµµετέχουν
τα πρωτοκλασάτα τους στελέχη και οι Κοινοβουλευτικοί τους Εκπρόσωποι.
Σηµειώνω ότι ανεξάρτητα από τη µορφή συµµετοχής και τα
τρία συγκυβερνώντα κόµµατα είναι εξίσου και 100% συνυπεύθυνα για αυτήν την κυβερνητική πολιτική που θα εφαρµοστεί.
Ασφαλώς όλοι και η κυβέρνηση και εµείς ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση, θα κριθούµε εκ του αποτελέσµατος. Όχι από αυτά που
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λέµε ότι θα κάνουµε ή θα κάνετε, αλλά από αυτά που εσείς θα
κάνετε και εµείς ασκώντας το ρόλο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης θα κάνουµε.
Θα πει κανείς, µήπως υπερβάλλεις όταν λες ότι εγκαταλείφθηκε η επαναδιαπραγµάτευση; Χθεσινό δηµοσίευµα των «FINANCIAL TIMES» επικαλείται δήλωση του Υπουργού Οικονοµικών, ο οποίος θα µιλήσει σε λίγο και έχει µία ευκαιρία να το
επιβεβαιώσει ή να το διαψεύσει, διότι χθες δεν είπε κουβέντα.
Τίτλος του δηµοσιεύµατος: «Η Ελλάδα εγκαταλείπει την επαναδιαπραγµάτευση». Κανείς από την κυβέρνηση, ούτε ο λαλίστατος
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κεδίκογλου, ο οποίος βγάζει δέκα
ανακοινώσεις την ηµέρα εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ δεν ένιωσε την
ανάγκη να το διαψεύσει ή έστω καν να το διασκεδάσει.
Έρχοµαι τώρα στην προγραµµατική πλατφόρµα της κυβέρνησης. Το κείµενο της τρικοµµατικής συµφωνίας, µεταξύ Νέας Δηµοκρατίας- ΠΑΣΟΚ –ΔΗΜΑΡ –εννέα σελίδες, το έχω εδώ και θα
το καταθέσω στα Πρακτικά- λέει- ορισµένα πράγµατα µέσα.
Αποκατάσταση αδικιών για τους χαµηλοσυνταξιούχους, τα πολυτεκνικά επιδόµατα κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Παπαδηµούλης
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επέκταση του επιδόµατος ανεργίας από ένα χρόνο σε δύο
χρόνια. Αύξηση του αφορολογήτου. Μείωση του ΦΠΑ στην
εστίαση. Αντικατάσταση του ειδικού τέλους ακινήτων, δηλαδή
του χαρατσιού, από προοδευτική φορολόγηση στα ακίνητα,
όπως συµβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Κύριε Στουρνάρα, επειδή θα πάρετε και το λόγο, γι’ αυτά η
οµιλία του Πρωθυπουργού δεν είχε τίποτε. Τα παρέπεµψε στους
αρµόδιους Υπουργούς. Το ερώτηµα, λοιπόν, είναι πότε, πώς και
από πού. Διότι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, µε τη σύµφωνη
γνώµη, απ’ ό,τι αντιλαµβάνοµαι και των άλλων δύο πολιτικών Αρχηγών, διότι δεν έχω δει κριτική ούτε από τον κ. Βενιζέλο ούτε
από τον κ. Κουβέλη σε αυτό το θέµα, είναι ότι η τρικοµµατική
συµφωνία ισχύει µεν, αλλά παραπέµπεται σε βάθος τετραετίας,
αυτό που λέει ο λαός: «Ζήσε µαύρε µου το Μάη, για να φας τριφύλλι». Ξέρετε τι µου θυµίζει το «παραπέµπεται σε βάθος τετραετίας» µε βάση την εµπειρία; Τα τρία τέρµινα. Βαθιά στον
ψυγειοκαταψύκτη των διαψευσµένων προεκλογικών υποσχέσεων.
Ο κ. Σαµαράς έχει και µία προσωπική ευθύνη για τον ενταφιασµό του αιτήµατος αναδιαπραγµάτευσης. Αναδιαπραγµάτευση
το έλεγε ο κ. Σαµαράς, αναθεώρηση ο κ. Βενιζέλος, ο κ. Κουβέλης έλεγε σταδιακή απαγκίστρωση.
Η επιστολή Σαµαρά στη Σύνοδο Κορυφής έχει µία φράση
κλειδί, η οποία είναι ταφόπλακα στην επαναδιαπραγµάτευση. Η
νέα Κυβέρνηση της Ελλάδας αποδέχεται την ιδιοκτησία του προγράµµατος σταθεροποίησης, δηλαδή του δεύτερου µνηµονίου
και είναι πλήρως δεσµευµένη στους στόχους, στους αντικειµενικούς σκοπούς και σε όλες τις βασικές πολιτικές του προγράµµατος.
Μα, αν από το καληµέρα σας, πριν ακόµη πάρεις ψήφο εµπιστοσύνης, λες στη Σύνοδο Κορυφής ότι συµφωνείς και είσαι δεσµευµένος στις βασικές πολιτικές του προγράµµατος το οποίο
θεωρείς ιδιοκτησία σου, τι επαναδιαπραγµάτευση θα κάνεις;
Έρχοµαι στον κ. Βενιζέλο. Ο κ. Βενιζέλος νοµίζω ότι πρέπει να
σταµατήσει να κάνει αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ. Το έκανε και
πριν τις εκλογές. Δεν του βγήκε σε καλό. Του συνιστώ να το επανεξετάσει. Ας ξαναδεί τα Πρακτικά της οµιλίας του, να δει ότι
είπε είκοσι φορές τη λέξη «ΣΥΡΙΖΑ» και άλλες δεκαπέντε φορές
τη λέξη «Τσίπρας». Δεν τον ωφελεί. Νοµίζω ότι εάν το συνεχίσει,
δικαίωµά του, θα εξελιχθεί στον καλύτερο προπαγανδιστή του
ΣΥΡΙΖΑ, άξιος συνεχιστής της προσπάθειας του κ. Πάγκαλου.
Επειδή ο κ. Βενιζέλος µάς είπε ότι υπάρχει το περιουσιολόγιο,
θα ήθελα να του θυµίσω ότι η Κυβέρνηση στην οποία µετέχει και
στην οποία έδωσε ψήφο εµπιστοσύνης, παρουσίασε ως βασική
προγραµµατική της δέσµευση την ολοκλήρωση του περιουσιολογίου µέχρι το τέλος του 2013. Ή έχει δίκιο ο κ. Σαµαράς που
λέει ότι δεν υπάρχει και πρέπει να ολοκληρωθεί σε ενάµιση
χρόνο ή ο κ. Βενιζέλος που λέει ότι υπάρχει. Ξέρετε ποια είναι η
πραγµατικότητα;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κ. Βουλευτή)
Ένα λεπτό την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Η πραγµατικότητα είναι ότι το περιουσιολόγιο δεν υπάρχει, µε
αποτέλεσµα το ένα τρίτο της ακίνητης περιουσίας να είναι καταπατηµένο και να µην αξιοποιείται, ενώ για πρώτη φορά υπέγραψε
διάταγµα για τη δηµιουργία περιουσιολογίου στην Ελλάδα ο Χαρίλαος Τρικούπης –κρατηθείτε- το 1893 και πρώτος υπέγραψε
διάταγµα για τη δηµιουργία κτηµατολογίου στην Ελλάδα ο Ιωάννης Καποδίστριας το 1831. Επίσης δεν υπάρχει.
Μας κατηγόρησαν οι Εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και της τρικοµµατικής συµφωνίας, ως υπερασπιστές του κράτους που
έφτιαξαν αυτοί. Εµείς αυτό το κράτος θέλουµε να το αλλάξουµε.
Εµείς δεν θέλουµε ένα κράτος που να µπορεί ατιµωρητί ο γνωστός και µη εξαιρετέος κ. Μάκης Ψωµιάδης να έχει να καταθέσει
δήλωση από το 2000, ενώ µπαινοβγαίνει στα δικαστήρια και στα
κρατητήρια και κανείς να µην αναλαµβάνει ευθύνη γι’ αυτό. Είναι
ολοφάνερο ότι υπάρχει ένα σύστηµα το οποίο επιτρέπει να πληρώνουν άγριους φόρους τα φτωχά στρώµατα και να περικόπτεται το εισόδηµά τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κλείνω σε τριάντα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Είναι ολοφάνερο ότι καταψηφίζουµε τις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης και ότι η αντιπολίτευσή µας θα είναι µία
Αντιπολίτευση που και θα βάζει τις φωνές εκεί που χρειάζεται και
θα καταθέτει εναλλακτικές προτάσεις εκεί που πρέπει και χρειάζεται, δείχνοντας πώς µπορεί κανείς να πιέζει µία κυβέρνηση
να κάνει θετικό έργο και την ίδια ώρα να την ελέγχει αυστηρά
όταν ξεχνά ή αθετεί τις προεκλογικές της δεσµεύσεις ή προβαίνει σε αντικοινωνικές ή σκανδαλώδεις εφαρµογές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το Προεδρείο είναι πιεστικό ως προς το χρόνο διότι θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι
έχουµε για πρώτη φορά επτακοµµατική Βουλή. Εποµένως,
έχουµε επτά Κοινοβουλευτικούς Αρχηγούς, επτά Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Και επειδή η πρόθεσή µας είναι να µιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι Βουλευτές, θα ήθελα να σάς
παρακαλέσω να είµαστε συνεπείς στο χρόνο µας.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Αβραµόπουλος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών):
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση
εθνικής ευθύνης του Αντώνη Σαµαρά βασισµένη σε µία πλατιά
κοινοβουλευτική διακοµµατική πλειοψηφία έχει ιστορική αποστολή. Είναι η πρώτη κυβέρνηση της περιόδου της νέας µεταπολίτευσης που φιλοδοξεί να υπερβεί τις διαχωριστικές γραµµές
του παρελθόντος που τόσο πολύ έχουν ταλαιπωρήσει την πατρίδα µας. Είναι η Κυβέρνηση που αναλαµβάνει την ευθύνη να
προασπίσει το ευρωπαϊκό κεκτηµένο των Ελλήνων προς όφελος
της ανάπτυξης, της ευηµερίας, της ασφάλειας, της προόδου, να
θέσει τις βάσεις για ένα νέο πολιτειακό σύστηµα βασισµένο στις
αρχές της αποτελεσµατικότητας, της διαφάνειας, της δηµιουργικής συναίνεσης και της συνέργειας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ζούµε σε ένα διεθνές περιβάλλον το
οποίο χαρακτηρίζεται από ρευστότητα. Η επέκταση της παγκόσµιας κρίσης χρέους, η µετάδοση της ύφεσης σε πολλές χώρες
του πλανήτη, η ανεξέλεγκτη ροή των µεταναστευτικών ρευµάτων
µε ιδιαίτερες επιπτώσεις στη χώρα µας και η κυριαρχία ζητηµάτων ασφάλειας έχουν εντείνει το παγκόσµιο κλίµα αµφισβήτησης
και φόβου και ευνοούν τη διεθνή αποσταθεροποίηση. Σε συνθήκες εθνικής κρίσης η εξωτερική πολιτική της χώρας µας µπορεί
να ανοίξει δρόµους οικονοµικής ανάπτυξης, να συµβάλει στη
διαµόρφωση περιβάλλοντος ασφάλειας και συνεργασίας στην
περιοχή και βεβαίως να δώσει ελπίδα, να φέρει τις πρώτες συναινετικές επιτυχίες στο δρόµο για την έξοδο από την κρίση. Δεν
πρέπει να ξεχνάµε ότι η ισχύς της πατρίδας µας ήταν και είναι
πάντα µεγαλύτερη από το γεωγραφικό της µέγεθος ή την οικονοµική της ευρωστία.
Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι τα αµέσως επόµενα χρόνια
θα ενταθεί ο παγκόσµιος ανταγωνισµός για την προσέλκυση των
επενδύσεων, για την κίνηση των χρηµαταγορών, για τον έλεγχο
των ενεργειακών πόρων, για την πρόσβαση σε φυσικές πηγές
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βιώσιµης ανάπτυξης, για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας στον
κόσµο. Από την αποκατάσταση του κύρους και της αξιοπιστίας
της πατρίδας µας εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό η υπέρβαση
της κρίσης. Η Ελλάδα δεν µπορεί να είναι µόνο επαίτης χρηµατοδοτικών προγραµµάτων αλλά πρωταγωνιστής στις διεθνείς
εξελίξεις. Να αξιοποιήσουµε τα ιστορικά µας αποθέµατα και τα
σύγχρονα γεωστρατηγικά µας πλεονεκτήµατα για να συνδιαµορφώσουµε τις διεθνείς εξελίξεις. Η Ελλάδα είναι πάντα πιο ανεξάρτητη και πιο ισχυρή όταν είναι επίκαιρη και σύγχρονη, όταν
δεν έχει φοβίες και ανασφάλειες, όταν δεν συγχέει το εθνικό µε
το κοµµατικό συµφέρον.
Το Υπουργείο Εξωτερικών παίρνει την πρωτοβουλία να συστήσει µία ειδική εθνική επιτροπή επιστηµόνων, εµπειρογνωµόνων,
διπλωµατών, επιχειρηµατιών και ανθρώπων της διανόησης από
την Ελλάδα και το εξωτερικό προκειµένου να γίνει µία σε βάθος
µελέτη για το νέο ρόλο της χώρας µας στον κόσµο και να δοθούν
οι βάσεις και οι κατευθύνσεις ενός νέου δόγµατος στην εξωτερική µας πολιτική.
Με τα δεδοµένα αυτά σας καλώ όλους να βάλουµε πίσω τη
φοβική εσωστρέφεια µετά τη Μεταπολίτευση, να δούµε ξεκάθαρα και µε ειλικρίνεια την πραγµατικότητα και να δουλέψουµε
όλοι µαζί για να ανακτήσει η χώρα µας τη θέση που της αξίζει
στον κόσµο. Πρέπει να αφήσουµε στην άκρη την αντίληψη ότι
οτιδήποτε νέο γεννιέται στον κόσµο είναι δυνητικά απειλητικό για
τα εθνικά µας συµφέροντα. Επίσης, να αφήσουµε στην άκρη τη
λαχανιασµένη ανταπόκριση στα γεγονότα και τη φοβική αντίδραση σε πρωτοβουλίες άλλων ως αποτέλεσµα της έλλειψης αυτοπεποίθησης, σχεδιασµού, συναίνεσης, θεσµικής συνέχειας και
σταθερότητας.
Η εξωτερική πολιτική είναι το κατ’ εξοχήν πεδίο όπου δεν ζητείται η συναίνεση, είναι αυτονόητη. Γιατί τον πατριωτισµό και
την εθνική ευαισθησία δεν τη µονοπωλεί κανείς, αλλά τη διαµορφώνουµε έχοντας ως οδηγό το εθνικό συµφέρον.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το Κυπριακό παραµένει πρωταρχικό
εθνικό θέµα για την Ελλάδα. Τη στιγµή όµως αυτή βρίσκεται -και
πρέπει να το δούµε αυτό- και πάλι σε τέλµα. Από την ενηµέρωση
που είχα πριν από λίγες µέρες από τον Πρόεδρο της Κύπρου και
την κυπριακή Κυβέρνηση, την ηµέρα ακριβώς που η Κύπρος ανελάµβανε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέστη πλέον
σαφές ότι µια τέτοια ευκαιρία χάθηκε λόγω της τουρκικής εµµονής να µην αναγνωρίσει την κυπριακή Προεδρία και να παγώσει
τη σχέση της µε την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2012.
Παράλληλα, η τουρκοκυπριακή πλευρά την ίδια ακριβώς
στιγµή δήλωνε ότι σταµατάει κάθε περαιτέρω διακοινοτική διαπραγµάτευση, παρά το γεγονός ότι η διαδικασία αυτή βρίσκεται
υπό την αιγίδα και την εποπτεία του Γενικού Γραµµατέα του
ΟΗΕ. Δύο αποφάσεις της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων που
δεν συµβαδίζουν µε τη διεθνή νοµιµότητα. Δύο µονοµερείς αποφάσεις που δυσκολεύουν την Τουρκία στην ευρωπαϊκή της πορεία, αποµακρύνουν την επίλυση του Κυπριακού και προσβάλλουν τους ευρωπαϊκούς θεσµούς, γιατί η Προεδρία που ασκεί
σήµερα η Κύπρος είναι κορυφαίος ευρωπαϊκός θεσµός. Παρά
την κατάσταση αυτή, Ελλάδα και Κύπρος από κοινού εµµένουµε
στους στόχους να εξευρεθεί λύση στο Κυπριακό. Μία συνολική
συµπεφωνηµένη λύση, δίκαιη και βιώσιµη, στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ, που να προστατεύει τα δικαιώµατα όλων των
πολιτών της Νήσου, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.
Σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η χώρα µας έχει
καταβάλει τις τελευταίες δεκαετίες, θα έλεγα, επίµονες και επίπονες προσπάθειες για την πλήρη εξοµάλυνσή τους και την εξέλιξή τους σε σχέσεις καλής γειτονίας και συνεργασίας. Στην
πρόσφατη συνάντησή µου µε τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών
στο περιθώριο της συνάντησης των χωρών της Παρευξείνιας Συνεργασίας και στη συνέχεια τηλεφωνικής επικοινωνίας των Πρωθυπουργών της Ελλάδος και της Τουρκίας συµφωνήθηκε να
συνεχιστούν οι συναντήσεις του Ανωτάτου Συµβουλίου Συνεργασίας µετά το φθινόπωρο. Πρέπει να κρατάµε ζωντανή την
επαφή και τη συνεργασία µε όλες τις χώρες της περιοχής και ειδικότερα µε τη γείτονα Τουρκία, µε την οποία εκκρεµούν σηµαντικά θέµατα. Ωστόσο, πρέπει να αντιληφθεί η Τουρκία -και το
υπογράµµισα αυτό στον Τούρκο οµόλογό µου- ότι δεν είναι δυ-
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νατόν από τη µια µεριά να προχωρούν οι διερευνητικές επαφές
που αφορούν στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, να συνεχίζονται τα Ανώτατα Συµβούλια Συνεργασίας και συγχρόνως η
τουρκική εθνοσυνέλευση να κρατάει σε ισχύ το casus belli. Η
«απειλή» αυτή πρέπει να αρθεί το ταχύτερο δυνατόν και θα εργαστούµε πολύ µεθοδικά προς την κατεύθυνση αυτή. Η µεγάλη
πλειοψηφία των πολιτικών δυνάµεων σε αυτόν το χώρο ασπάζεται και έχει στηρίξει τη στρατηγική επιλογή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής για την ελληνοτουρκική προσέγγιση.
Στο αυστηρό πλαίσιο της διεθνούς νοµιµότητας της εθνικής
κυριαρχίας και του αµοιβαίου σεβασµού θα συνεχίσουµε να εργαζόµαστε για την πρόοδο στις διµερείς µας σχέσεις, αλλά και
για την προώθηση των ζητηµάτων του Οικουµενικού Πατριαρχείου, όπως η επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης. Το
κύρος και η διάσταση του Πατριαρχείου δεν επιτρέπουν ούτε
από άποψη διεθνούς δικαίου ούτε από άποψη διεθνούς ηθικής
να τίθενται υπό αµφισβήτηση και να επιχειρείται καθεστώς αµοιβαιότητας µε τη µουσουλµανική µειονότητα της Θράκης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βασικός στόχος της εξωτερικής
πολιτικής της Ελλάδας και προτεραιότητας της Κυβέρνησης
είναι η οριοθέτηση όλων των θαλασσίων ζωνών µε όλους τους
γείτονές µας. Επί του προκειµένου, καθοριστικό είναι το νοµικό
πλαίσιο της Σύµβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, η
οποία αποτελεί µέρος του κοινοτικού κεκτηµένου. Όλα τα κράτηµέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή
Ένωση, καθώς και όλα τα υποψήφια προς ένταξη κράτη, πλην
της Τουρκίας, είναι συµβαλλόµενα µέρη της Σύµβασης. Αλλά,
πέραν από αυτά, η Σύµβαση του 1982 αποτελεί πλέον εθιµικό δίκαιο ως προς την καθιέρωση θαλασσίων ζωνών και τον τρόπο
οριοθέτησής τους.
Κατά συνέπεια, η Σύµβαση του Mondego Bay είναι υποχρεωτική για όλες τις χώρες-µέλη του ΟΗΕ, ανεξάρτητα αν έχουν
προσχωρήσει ή όχι στη Σύµβαση, όπως η Τουρκία. Την προοπτική αυτή θα εξακολουθήσουµε να τη θέτουµε στο πλαίσιο των
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων της Τουρκίας µε την Ευρώπη. Και
βέβαια η ΑΟΖ, η Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη, όπως και ο καθορισµός της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο, αποτελούν προτεραιότητα και είναι πάγια θέση της εξωτερικής µας πολιτικής.
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη εργαζόµαστε για τη δηµιουργία
µίας ζώνης ανάπτυξης, προόδου και στενής περιφερειακής συνεργασίας, στόχος συνώνυµος µε την ευρωπαϊκή προοπτική των
δυτικών Βαλκανίων ενόψει και της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάµηνο του 2014, κατά τη διάρκεια
της οποίας η Ελλάδα θα δραστηριοποιηθεί στο να ξαναδώσει
πνοή στη διαδικασία διεύρυνσης. Ήδη προχωρούµε στη σύσταση ειδικού γραφείου της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα αναλάβει από τώρα το σχεδιασµό και το
συντονισµό για την καλύτερη δυνατή προετοιµασία της χώρας
µας.
Σε ό,τι αφορά τη FYROM, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, το ζήτηµα του ονόµατος των Σκοπίων
δεν είναι απλά µία διαφορά περί ιστορικών γεγονότων, συµβόλων. Σίγουρα έχει την αξία του. Είναι θέµα σεβασµού του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς νοµιµότητας. Η Ελλάδα, επιδεικνύοντας το απαιτούµενο εποικοδοµητικό πνεύµα, προέβη σ’ ένα
µείζον συµβιβαστικό βήµα, αποδεχόµενη σύνθετη ονοµασία µε
γεωγραφικό προσδιορισµό και χρήση έναντι όλων. Η σηµερινή
ηγεσία όµως, των Σκοπίων διολισθαίνει µε ρητορική και στάση
αδιαλλαξίας που φθάνει το βαθµό της γραφικότητας, προκαλώντας ερωτηµατικά που η λογική δυσκολεύεται να απαντήσει, επιβαρύνοντας το κλίµα των διµερών µας σχέσεων. Ευχόµαστε να
κυριαρχήσουν στη γειτονική χώρα οι φωνές της σύνεσης και της
κοινής λογικής.
Σ’ αυτό το σηµείο πρέπει να είµαστε πολύ σαφείς προς τους
γείτονες, τους εταίρους µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους
συµµάχους µας στο ΝΑΤΟ. Επιζητούµε λύση για το ζήτηµα της
ονοµασίας που να είναι σύµφωνη µε τη διεθνή νοµιµότητα.
Όσον αφορά την Αλβανία, υποστηρίζουµε αποφασιστικά την
ευρωπαϊκή της προοπτική, ενώ η Ελλάδα παραµένει ο µεγαλύτερος ξένος επενδυτής και ο δεύτερος σηµαντικότερος εµπορικός εταίρος της χώρας αυτής. Η συνεργασία µεταξύ των δύο
χωρών µπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο ανάπτυξης και ευηµε-
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ρίας, µε σηµαντικό παράγοντα στην προσπάθεια αυτή την παρουσία της ελληνικής εθνικής µειονότητας στην Αλβανία αλλά
και των Αλβανών εργαζοµένων στη χώρα µας.
Στο επόµενο διάστηµα θα επιδιώξουµε την υλοποίηση της
συµφωνίας που είχε επιτευχθεί για την οριοθέτηση της θαλάσσιας ζώνης µεταξύ των δύο χωρών, η οποία έχει «παγώσει», σε
συνέχεια της γνωστής απόφασης του αλβανικού συνταγµατικού
δικαστηρίου.
Στον ίδιο γεωπολιτικό χώρο η Σερβία είναι µια από τις πλέον
σηµαντικές χώρες και προσβλέπουµε να διατηρήσει και να ενισχύσει τον ευρωπαϊκό προσανατολισµό της το επόµενο διάστηµα. Η Ελλάδα που συνδέεται µε παραδοσιακούς δεσµούς
φιλίας µε τη Σερβία, στηρίζει σε κάθε επίπεδο την ευρωπαϊκή της
προοπτική, κάτι που συµβάλλει στην εδραίωση της ειρήνης και
της σταθερότητας και στην ενίσχυση κλίµατος συµφιλίωσης στην
περιοχή.
Η χώρα µας, όπως γνωρίζετε, δεν έχει αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου. Τηρεί ωστόσο ιδιαίτερα εποικοδοµητική στάση και ενθαρρύνει έµπρακτα κάθε πρωτοβουλία
που αποσκοπεί στην υπέρβαση των προβληµάτων του παρελθόντος και στην οικοδόµηση ενός κοινού ευρωπαϊκού µέλλοντος για
ολόκληρη την περιοχή των δυτικών Βαλκανίων.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων της
Ελλάδος µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής είναι στρατηγική προτεραιότητα της εξωτερικής µας πολιτικής. Οι ελληνοαµερικανικές σχέσεις βρίσκονται σήµερα σε επίπεδο καλύτερο
από ποτέ. Μαζί µε τις Ηνωµένες Πολιτείες µοιραζόµαστε αξίες,
µία κοινή ιστορική πορεία και τη µοναδική γέφυρα που λέγεται
«απόδηµος ελληνισµός». Μοιραζόµαστε ένα κοινό αναπτυξιακό
όραµα για τη διεθνή οικονοµία. Διευρύνουµε τις κοινές µας πρωτοβουλίες για να πετύχουµε βαθύτερη οικονοµική συνεργασία,
για περισσότερες επενδύσεις στον τόπο µας και για την ενίσχυση
των ελληνικών εξαγωγών στη µεγάλη αµερικανική αγορά.
Όσον αφορά τη Ρωσία, επιδίωξη της εξωτερικής µας πολιτικής
είναι να ενισχύσουµε ακόµη περισσότερο τις σχέσεις µας. Με τη
Ρωσία δεν µας ενώνει µονάχα η κοινή πολιτισµική και θρησκευτική κληρονοµιά. Μας ενώνουν επίσης κοινά οικονοµικά συµφέροντα κυρίως στο χώρο της ενέργειας και του τουρισµού.
Επιθυµούµε την ενίσχυση των διµερών σχέσεων µε τη Ρωσική
Οµοσπονδία σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τοµείς, ειδικότερα στον οικονοµικό, ενεργειακό, πολιτιστικό και τουριστικό.
Με τη Λαϊκή Δηµοκρατία της Κίνας αλλά και µε όλες τις αναδυόµενες οικονοµίες της ευρύτερης περιοχής της Ασίας θα επιδιώξουµε πιο εντατικές και στενές σχέσεις στον εµπορικό και τον
οικονοµικό τοµέα, προσβλέποντας σε µία στρατηγική συνεργασία.
Το πετυχηµένο παράδειγµα της κινεζικής επένδυσης στο Λιµάνι του Πειραιά µας δίνει τη δυνατότητα να δούµε πιο στοχευµένα και ολοκληρωµένα την προοπτική νέων κινεζικών
επενδύσεων στη χώρα µας και µεγαλύτερη παρουσία της Κίνας
στον ελληνικό τουρισµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Πιο κοντά στο δικό µας γεωπολιτικό χώρο η σχέση της Ελλάδος µε το Ισραήλ έχουν ήδη συµβάλει αποφασιστικά στη σταθερότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και τείνουν να
αποκτήσουν επίσης, στρατηγικό χαρακτήρα. Με το Ισραήλ χωρίς
να στρέφουµε τη συνεργασία µας αυτή εναντίον οποιασδήποτε
άλλης χώρας στην περιοχή µπορούµε να συµβάλλουµε στην ανάπτυξη, στην οικονοµία, την τεχνολογία, την ενέργεια και τον τουρισµό, αλλά και να βρούµε νέες πηγές πλούτου για τους
Έλληνες συµβάλλοντας στην έξοδο της πατρίδας µας από την
κρίση.
Στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής
οι αναταράξεις που προκάλεσε η «Αραβική ‘Ανοιξη» συνεχίζονται.
Φαίνεται ότι ξεκίνησε χωρίς επιστροφή η ελπίδα για ελευθερία
και δηµοκρατία. Ταυτόχρονα όµως, είναι πολλές οι προκλήσεις
και οι απειλές. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει τους αγώνες
των λαών της περιοχής πάντοτε µε σεβασµό στην κυριαρχία
τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα µου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ λίγο χρόνο
για να ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεχίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Η
Ελλάδα έχει µακροχρόνιες σχέσεις µε την περιοχή αυτή, παραδοσιακούς δεσµούς φιλίας µε όλους τους λαούς, αποτελεί γέφυρα για την επικοινωνία του αραβικού κόσµου µε την Ευρώπη.
Στο πλαίσιο αυτό βασική διαχρονική προϋπόθεση για την οικοδόµηση µιας βιώσιµης σταθερότητας στην περιοχή είναι η επίλυση του παλαιστινιακού ζητήµατος στην βάση των δύο κρατών.
Η Ελλάδα θεωρεί ότι η µόνη λύση είναι η δηµιουργία ανεξάρτητου και βιώσιµου παλαιστινιακού κράτους που θα συµβιώνει ειρηνικά µε το Ισραήλ.
Η κατάσταση στη Συρία είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Το αιµατηρό αδιέξοδο που παρατηρούµε το τελευταίο διάστηµα τείνει
να προσλάβει µορφή γενικευµένου εµφυλίου πολέµου. Είναι
σαφές ότι το καθεστώς Άσαντ έχει απωλέσει τη νοµιµοποίηση
του και θα είναι προς όφελος του λαού της Συρίας αλλά και της
σταθερότητας στην περιοχή να αποχωρήσει οικιοθελώς το συντοµότερο δυνατό. Ούτως ή άλλως η ορµή των γεγονότων θα το
επιβάλει. Σε αυτό προσβλέπουν και οι προσπάθειες του ειδικού
απεσταλµένου του ΟΗΕ και του αραβικού συνδέσµου και αυτές
στηρίζουµε ανεπιφύλακτα.
Υπάρχει όµως και το ζήτηµα του Ιράν, ζήτηµα παγκοσµίου ενδιαφέροντος µε γεωστρατηγικό βάθος και σηµασία. Η χώρα µας
υποστηρίζει τη διττή προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την παράλληλη άσκηση πιέσεων για την άµεση επίλυση του
ζητήµατος που έχει προκύψει µε το πυρηνικό πρόγραµµα του
Ιράν, ταυτόχρονα µε τη διεξαγωγή ουσιαστικών διαπραγµατεύσεων.
Η Ελλάδα πλήττεται από τις κυρώσεις εναντίον του Ιράν, λόγω
των αναγκών της και της εξάρτησής της από το πετρέλαιο. Ήδη
έχουν δροµολογηθεί εναλλακτικές λύσεις. Θεωρούµε ωστόσο
ότι πρέπει να αξιοποιήσουµε και να εξαντλήσουµε όλα τα περιθώρια διπλωµατίας και συνεργασίας µε το Ιράν, χώρα µε την
οποία δεν πρέπει να λησµονούµε ότι συνδεόµαστε µε ιστορικούς
δεσµούς και αµοιβαίο σεβασµό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια από τις βασικές προτεραιότητες της εξωτερικής µας πολιτικής είναι η αποκατάσταση και
η ενίσχυση του κύρους της πατρίδας µας στο διεθνές περιβάλλον. Η ζηµιά που έχει γίνει τον τελευταίο καιρό στην εθνική µας
περηφάνια µας προσβάλλει, µας αδικεί και πρέπει να τελειώσει
εδώ. Διότι υποσκάπτει την προσπάθεια της πατρίδας για αναπτυξιακή ανασυγκρότηση, αφαιρεί ισχύ από την εξωτερική µας πολιτική, πλήττει τις τωρινές και τις επόµενες γενιές των Ελλήνων.
Απέναντι σε αυτήν την πρόκληση το Υπουργείο Εξωτερικών
δεσµεύεται ότι θα αφιερώσει όλες τις δυνάµεις του για να αναδείξει παγκόσµια την αληθινή Ελλάδα. Είναι επιτέλους καιρός να
ενεργοποιήσουµε σε κεντρικό επίπεδο ένα σχέδιο δράσης για
την εικόνα και την ταυτότητα του τόπου µας, µια στρατηγική
πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά στην
οποία η ελληνική πολιτεία, οι Έλληνες πολίτες και ο Απόδηµος
Οικουµενικός Ελληνισµός θα συµβάλλει καθοριστικά. Μια διεθνής ανάδειξη της σύγχρονης ελληνικής ταυτότητας που θα αγκαλιάζει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της οικονοµίας και
της κοινωνίας µας. Για την προσπάθεια αυτή δεν θα χρησιµοποιηθούν δηµόσιοι πόροι, θα χρησιµοποιηθούν πόροι του ΕΣΠΑ και
θα κινητοποιηθεί το κεφάλαιο της εθνικής ευεργεσίας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, στρατηγική προτεραιότητα της πολιτικής µας είναι η ουσιαστική αξιοποίηση των δυνάµεων του Οικουµενικού Ελληνισµού. Ήδη µε απόφαση του Πρωθυπουργού
τοποθετήθηκε Υφυπουργός για τον Απόδηµο Ελληνισµό και
ενεργοποιείται η Γενική Γραµµατεία Αποδήµου Ελληνισµού που
ενώ προβλέπεται, το τελευταίο διάστηµα είχε υποβαθµιστεί σε
Γενική Διεύθυνση. Για εµάς η πολιτική για τον Οικουµενικό Ελληνισµό αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο για την εξωτερική µας πολιτική και προτεραιότητα ζωτικού χαρακτήρα για την ανασυγκρότηση της πατρίδας µας.
Ήλθε η ώρα η πολιτική µας για την οµογένεια να ανοιχθεί στις
γενιές των Ελλήνων που γεννήθηκαν στη Διασπορά και που
έχουν ενταχθεί στο σύστηµα παραγωγής, στις επιστήµες, στα
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γράµµατα, στις τέχνες και στην πολιτική και βρίσκονται στον πυρήνα της λήψεως των αποφάσεων των εκεί χωρών, αποφάσεων
που καθορίζουν το µέλλον των χωρών τους και που µπορεί να
έχουν επιπτώσεις στις διεθνείς σχέσεις και στα συµφέροντα της
Ελλάδος.
Δηµιουργούµε, λοιπόν, νέα δίκτυα για τον Οικουµενικό Ελληνισµό και εισάγουµε πολιτικές ενίσχυσης των ιστορικών καταβολών και της εθνικής ταυτότητας των οµογενών µας, γιατί η
ελληνικότητα ενώνει πάνω από είκοσι εκατοµµύρια Έλληνες στον
κόσµο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε όλοι αυτές τις κρίσιµες ώρες να δώσουµε έναν αγώνα που είναι ιστορικά αναγκαίο
να πετύχει, τη µάχη να περιορίσουµε τις επιπτώσεις της κρίσης
και την ίδια στιγµή να βάλουµε τις βάσεις για ριζικές αλλαγές σε
όλους τους τοµείς της δηµόσιας ζωής της πατρίδας µας.
Σε αυτό τον αγώνα χρόνος δεν υπάρχει. Δεν έχουµε το δικαίωµα να διαιρεθούµε και να αναλωθούµε και πάλι σε ανέξοδους ανταγωνισµούς. Η εξωτερική µας πολιτική θα διαµορφώσει
τις συνθήκες σταθερότητας µέσα από τη δηµιουργία περιφερειακών συµµαχιών µε έµφαση τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου
και τις κοινές προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε, για να διαφυλάξουµε την ενότητα της Ευρώπης και το κοινό µας µέλλον.
Η Ελλάδα καλείται να ενισχύσει το ρόλο της ως σταθερός και
σταθεροποιητικός παράγων στην υπηρεσία της ειρήνης, της
ασφάλειας, της σταθερότητας και της συνεργασίας µε όλους
τους λαούς της περιοχής. Με δεδοµένη την ένταση και τις πιέσεις που ασκεί ο παγκόσµιος ανταγωνισµός, η Ελλάδα, η Ευρώπη δεν έχουν παρά µια επιλογή: να δηµιουργήσουν ένα ενιαίο
και αρραγές µέτωπο, ένα µέτωπο που θα οδηγήσει τις κοινωνίες
µας στο δρόµο της ανάπτυξης και µακριά από την ύφεση και την
κοινωνική υποβάθµιση που απειλεί τη δηµοκρατία και τη διεθνή
σταθερότητα.
Γι’ αυτόν τον εθνικό στόχο αλλά και για την υπεράσπιση των
δικαίων της πατρίδας µας, η Κυβέρνησή µας και όλοι µας θα
αφιερώσουµε όλες µας τις δυνάµεις. Η Ελλάδα µάς χρειάζεται
όλους, ιδιαίτερα τη στιγµή αυτή όπου η ενότητά µας είναι το ανάχωµα σε κάθε απειλή που προέρχεται από την οικονοµική κρίση
–είτε αυτή αφορά στην κοινωνική συνοχή είτε στην εθνική µας
ανεξαρτησία- και το µέλλον µάς καλεί να πορευθούµε ενωµένοι,
γιατί το µέλλον είναι δική µας υπόθεση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει η Βουλευτής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, το κυβερνητικό σχήµα των τριών κοµµάτων Νέας
Δηµοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ µε ορίζοντα τετραετίας και επιδίωξη να ξεπεράσει η χώρα την πρωτοφανή για τα µεταπολιτευτικά δεδοµένα κρίση είναι πράγµατι πρωτόγνωρο για την ιστορία
µας τουλάχιστον των τελευταίων τριάντα ετών. Οι εθνικές και
υπερεθνικές του διαστάσεις, οι διαστάσεις της ίδιας της κρίσης
απαιτούν απ’ όλους µας να αλλάξουµε τον τρόπο που πολιτευόµαστε µέχρι σήµερα.
Το ΠΑΣΟΚ µίλησε και προεκλογικά για την ανάγκη συγκρότησης µιας κυβέρνησης εθνικής συνευθύνης, γιατί πολύ νωρίς αντιληφθήκαµε ότι οι κοινωνικές, οι οικονοµικές και οι πολιτικές
διαστάσεις της κρίσης απαιτούν συνεργασία, απαιτούν να βάλουµε πέρα τόσο παλαιοκοµµατικές πολιτικές πρακτικές όσο και
µικρόψυχες µικροπολιτικές επιδιώξεις.
Αντιλαµβανόµαστε, λοιπόν και αποδεχόµαστε –εµείς τουλάχιστον- το µέγεθος της ιστορικής ευθύνης άλλη µια φορά. Στηρίζουµε και προτρέπουµε το έργο της Κυβέρνησης. Ασκούµε
δηµιουργική κριτική και αξιόπιστο, τεκµηριωµένο έλεγχο, όχι αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, µε στόχο να βελτιώσουµε, να
διορθώσουµε και σε καµµία περίπτωση να καταστρατηγήσουµε,
να εµποδίσουµε ή να έχουµε µικροκοµµατικά οφέλη.
Η συνεργασία αυτή των τριών τόσο διαφορετικών στην ιδεο-
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λογία τους κοµµάτων αποτελεί πράγµατι ένα στοίχηµα για τη
χώρα µας. Μας δίνεται –πιστεύω- µοναδική ευκαιρία απ’ αυτήν
την ίδια την κρίση που τόσο ταλανίζει τη χώρα και το λαό να αποδείξουµε ότι ως πολιτικό οικοδόµηµα και ως κοινωνία µπορούµε
να υπερβούµε παγιωµένες αντιλήψεις και συµπεριφορές που
ήθελαν την εκάστοτε αντιπολίτευση να είναι προσηλωµένη στη
µηδενιστική δηµαγωγία, στο λαϊκισµό.
Δυστυχώς, πήραµε µια γεύση σήµερα από αυτήν την παλιά νοοτροπία του αντιπολιτεύεσθαι και αντίστοιχα, της Συµπολίτευσης
να εξωραΐζει, να ισοπεδώνει όλα εις όνοµα µιας άκριτης στήριξης
της εκάστοτε κυβέρνησης.
Μήπως ήρθε η ώρα να απαλλαγούµε από αυτό το µοντέλο,
από αυτό το παγιωµένο µοντέλο στην ελληνική πολιτική πραγµατικότητα; Μήπως η κρίση απαιτεί και από τη Συµπολίτευση και
από την Αντιπολίτευση άλλες νοοτροπίες, άλλες συµπεριφορές,
άλλες στάσεις και αντιλήψεις;
Εµείς λέµε ναι. Εµείς λέµε ότι είναι ανάγκη να πετύχουµε
πραγµατική και όχι κατ’ επίφασην εθνική ενότητα, οµοψυχία και
συναντίληψη, παρά τις διαφορές µας, τις οποίες και θα διατηρήσουµε µακριά από επικοινωνιακά πυροτεχνήµατα και από ανάγκες που εξυπηρετούν το επικοινωνιακό, το πολιτικό, το µιντιακό,
πάντως όχι ανάγκες που εξυπηρετούν τους ανθρώπους και την
κοινωνία µας.
Είχαµε ένα δείγµα, όπως είπα και πριν, δυστυχώς σήµερα
αυτού του παλαιού τρόπου πολιτεύεσθαι και αντιπολιτεύεσθαι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση εθνικής συνευθύνης, την οποία και στηρίζουµε, εφόσον επιτύχει το έργο της, θα
σφραγίσει το µέλλον όχι απλά αυτής της τετραετίας, που είναι ο
ορίζοντάς της, αλλά το µέλλον των γενιών που έρχονται, το µέλλον δεκαετιών. Δεν είναι µια τυχαία κυβέρνηση συνεργασίας. Δεν
είναι µια τυχαία στιγµή που συγκροτήθηκε αυτή η Κυβέρνηση.
Αντιµετωπίζει αυτή η Κυβέρνηση, βεβαίως, τέσσερις µεγάλες
προκλήσεις. Η πρώτη δεν είναι άλλη από αυτή καθεαυτή την αναθεώρηση της Δανειακής Σύµβασης για την οποία µίλησε ο Πρόεδρός µας. Η δεύτερη, εξίσου σηµαντική, είναι η µεταρρύθµιση
του κράτους και του πολιτικού συστήµατος, έτσι ώστε να φύγουµε από την ατιµωρησία και από την αδιαφάνεια και να οικοδοµήσουµε µια άλλη σχέση εµπιστοσύνης κράτους-πολίτη.
Τρίτον, είναι το µεγάλο στοίχηµα της ανάπτυξης, ενός νέου παραγωγικού µοντέλου της χώρας, µε τη δηµιουργία πραγµατικών
θέσεων εργασίας. Και τέταρτον, είναι η ανάγκη για περισσότερη
κοινωνική προστασία και ενδυνάµωση της ελληνικής κοινωνίας,
που αυτή τη στιγµή δοκιµάζεται.
Η εντολή του ελληνικού λαού ήταν µια εντολή για την απόρριψη µονοµερών συµπεριφορών που θα κατήγγειλαν τη Σύµβαση. Η βούληση του ελληνικού λαού για την παραµονή στην
Ευρωζώνη είναι ξεκάθαρη. Άρα, τι απαιτείται; Απαιτείται σχέδιο
και στρατηγική για την αναθεώρηση. Απαιτείται, βεβαίως και µια
εθνική οµάδα διαπραγµάτευσης δίπλα και παράλληλα µε την Κυβέρνηση. Και εκεί πρέπει να στρατευθούν όλες οι δυνάµεις και
όλες οι πτέρυγες, η κάθε µια όπως και όσο µπορεί.
Πιστεύω ακράδαντα και είναι φανερό -θα περιµένω να ακούσω
και τον Υπουργό των Οικονοµικών- ότι το πρόγραµµα δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, ναι, χρήζει αναθεώρησης. Είναι εφικτή,
όπως είπε πριν ο Βαγγέλης Βενιζέλος, η παράταση για τρία χρόνια, διότι όλα τα µακροοικονοµικά δεδοµένα και οι προβλέψεις
είναι λανθασµένα, έχουν πέσει έξω, προεξάρχουσας της ύφεσης.
Άρα, ναι, είναι δυνατόν να τεκµηριωθεί ουσιαστικά, συγκροτηµένα, συστηµατικά µια τριετής επέκταση του προγράµµατος οικονοµικής εξυγίανσης και αυτό σηµαίνει ανάσα για τον ελληνικό
λαό, ανάσα για τα νοικοκυριά, ανάσα για τις µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις, ανάσα για την αγορά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ την ανοχή σας, όπως ο προηγούµενος οµιλητής.
Είναι, ωστόσο, αδήριτη ανάγκη να γίνουν όλα αυτά µε ασφάλεια, έτσι ώστε η χώρα να παραµείνει στην Ευρώπη και το ευρώ.
Γιατί; Είναι επιβεβληµένο να κατανοήσουµε ότι µόνο από κοινού
µε τους εταίρους µας και τον κίνδυνο θα αποφύγουµε και θα
αξιοποιήσουµε όλα εκείνα τα καινούργια εργαλεία και τις καινούργιες πολιτικές για τις οποίες αυτή τη στιγµή τα fora της Ευ-
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ρώπης διαβουλεύονται και διαπραγµατεύονται. Και είναι πάρα
πολύ σηµαντικό σε µια Ευρώπη που αλλάζει µε γοργούς ρυθµούς, να µπορούµε να αξιοποιήσουµε τη νέα πολιτική και να είµαστε µέσα στη σύγκρουση, µια σύγκρουση µεταξύ µιας
πολιτικής λιτότητας πολλών ετών, πολλών συντηρητικών και νεοφιλελεύθερων κυβερνήσεων, σχεδόν αποκλειστικά µια Ευρώπη
συντηρητική, η οποία αντιπαρατίθεται σε ένα πρότυπο αναπτυξιακό, το οποίο οι χώρες του Νότου και η Γαλλία υπό τη νέα της
σοσιαλιστική ηγεσία προωθούν. Είχαµε τις αποφάσεις της 29ης
Ιουνίου και δεν τελειώσαµε εκεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Είναι ανάγκη η χώρα να είναι δυνατά µέσα στα fora, έτσι ώστε
το παράδειγµα και το αναπτυξιακό πρότυπο το οποίο διαµορφώνεται, ελπίζουµε µε αυτές τις δυνάµεις στην Ευρώπη, να είναι
ένα παράδειγµα και πρότυπο που θα οδηγήσει σε µια παραγωγική Ελλάδα η οποία -χαµογελάτε, αλλά είναι αλήθεια για µας,
είναι η δική µας αλήθεια- ταυτόχρονα θα µπορεί να προετοιµάζει
και τη δηµοσιονοµική της εξυγίανση.
Μια λέξη γιατί νοµίζω ότι πρέπει να την πω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω,
κύριε Πρόεδρε.
Ο προηγούµενος οµιλητής µίλησε εννιάµισι λεπτά και δεν τον
διακόψατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν υπάρχει προηγούµενος οµιλητής. Κυρία συνάδελφε…
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρακαλώ,
απαιτώ ισονοµία µε τον κ. Παπαδηµούλη.
Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορείτε άλλο Βουλευτή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Οκτώ και είκοσι µίλησε
ο κ. Παπαδηµούλης και στα οκτώ και είκοσι θα κλείσω και εσάς.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία.
Κλείστε µε, αλλά αφήστε µε λίγο να πω µία πρόταση για τις
µεταρρυθµίσεις, την οποία θεωρώ αναγκαία και ουσιαστική.
Οι µεταρρυθµίσεις πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται µε τόλµη,
µε ταχύτητα και µε αποφασιστικότητα. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό να µην καµφθεί αυτή η Κυβέρνηση από αντιδράσεις κατεστηµένων συµφερόντων ή βολεµένων συντεχνιών που υπονόµευσαν, όχι µόνο την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, αλλά
πολλές φορές και αυτήν την ίδια τη λειτουργία του κράτους,
ενός κράτους το οποίο έχει αλωθεί και υπάρχει ευθύνη πολλών
διαχρονικά κυβερνήσεων και αντιπολιτεύσεων στη χώρα.
Άρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνω λέγοντας ότι
είναι ζήτηµα εθνικό το να στηριχθεί αυτή η Κυβέρνηση, είναι ζήτηµα εθνικό το να ενώσουµε τις δυνάµεις µας και όχι να εξωραΐσουµε και να κάνουµε ότι δεν υπάρχουν διαφορές ανάµεσά µας.
Βεβαίως, υπάρχουν διαφορές. Ένα, όµως, είναι σίγουρο ότι το
µέλλον των γενιών που έρχονται και η προοπτική της πατρίδας
προέχει. Γι’ αυτό από πατριωτικό και εθνικό καθήκον ψηφίζω την
Κυβέρνηση συνεργασίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δηµοκρατίας και της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε κυρία
συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω µία παρατήρηση. Είχαµε
πει όταν ξεκινήσαµε αυτήν τη διαδικασία των Προγραµµατικών
Δηλώσεων µετά από κάθε Υπουργό της Κυβέρνησης να ακολουθεί ένας Βουλευτής της Αντιπολίτευσης. Θεωρείτε την κ. Χριστοφιλοπούλου και το ΠΑΣΟΚ Αντιπολίτευση; Γιατί έχω την
εντύπωση ότι είναι η Συµπολίτευση της συµπολίτευσης. Αλληλοχειροκροτούνται και αλληλοστηρίζονται.
Αν κάνω λάθος, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να µε διορθώσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Μαρκόπουλε, αν
επιτρέπετε, επειδή απευθυνθήκατε στο Προεδρείο, όπως ξέρετε,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό, η σειρά είναι κατά προτεραιότητα,
σύµφωνα µε τη δύναµη των κοµµάτων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νοµίζω ότι ήταν σαφές αυτό που είπα.
Μου έκανε κάτι εντύπωση πολύ µεγάλη. Δεν έχω πολλά χρόνια
σ’ αυτήν τη Βουλή, αλλά είναι οι τέταρτες Προγραµµατικές Δηλώσεις που παρακολουθώ εκλεγµένης Κυβέρνησης. Άκουσα τον
αξιότιµο Πρωθυπουργό να απευθύνεται κατ’ εξοχήν στους δανειστές της χώρας και όχι στους πολίτες. Δεν άκουσα να αναφέρεται
σε µια κοινωνική οµάδα από αυτές τις κοινωνικές οµάδες που µας
έστειλαν όλους σ’ αυτήν την Αίθουσα. Δεν άκουσα κάτι για τους
ανέργους ουσιαστικό. Δεν άκουσα κάτι γι’ αυτούς που χάνουν τις
επιχειρήσεις τους, γι’ αυτούς που είναι στα «λουκέτα» και δεν
έχουν οι οικογένειές τους να ζήσουν, γι’ αυτούς που θα µπουν
στα «λουκέτα» και υπολογίζονται γύρω στις διακόσιες χιλιάδες
µέχρι το τέλος του χρόνου. Δεν άκουσα κάτι για τα χρεοκοπηµένα
ταµεία, ιδιαίτερα µετά το «κούρεµα» των 12 δισεκατοµµυρίων από
το πετυχηµένο PSI, που άφησε τα ταµεία χωρίς χρήµατα.
Δεν άκουσα από τον αξιότιµο Πρωθυπουργό τίποτα για τους
απελπισµένους πολίτες και τους οφειλέτες του δηµοσίου, δηλαδή πως όλοι µαζί, όπως το είπε ο κ. Βενιζέλος, ως εθνική
οµάδα διαπραγµάτευσης –κάπως έτσι νοµίζω το είπε- θα απαλύνουµε τον πόνο όλων αυτών των ανθρώπων, αυτών που µας
έστειλαν εδώ. Δεν άκουσα τίποτα.
Δεν άκουσα, δηλαδή, και δεν συνειδητοποίησα και από τους
φίλους µου που µίλησαν για κάποια κοινωνική οµάδα που αισθάνθηκε κάποια στοιχειώδη ευεξία, εκτός από µία, τους µετανάστες
και τους λαθροµετανάστες που αισθάνθηκαν ότι ο νόµος «Ραγκούση» θα µείνει γιατί φαίνεται ότι αποτελεί ιδεολογική διαφορά
των τριών συνιστωσών αυτής της Κυβέρνησης.
Σας συγχαίρω, λοιπόν, για όλα αυτά που λέγατε εσείς οι αγαπητοί αξιότιµοι συνάδελφοι στα έδρανα τα υπουργικά όταν ήσασταν στην Αντιπολίτευση για το νόµο «Ραγκούση».
Τώρα το µασάτε, το ξεπερνάτε και το ξεχνάτε. Γι’ αυτό τη Δευτέρα θα καταθέσουµε το σχέδιο νόµου, το οποίο θα έρθει κάποια
στιγµή προς συζήτηση στη Βουλή. Θα το φέρει το Προεδρείο και
τότε θα συζητήσουµε ουσιαστικά γι’ αυτά που λέγαµε πριν και
κάποιοι τα ξέχασαν.
Λέξη δεν ακούσαµε γι’ αυτές τις κοινωνικές οµάδες. Λέξη δεν
ακούσαµε για όλους αυτούς που υποφέρουν από την κρίση. Δεν
ακούσαµε έναν αριθµό, δεν ακούσαµε µία ηµεροµηνία, µία στόχευση, ένα µετρούµενο αποτέλεσµα, για να σας κρίνουµε θεσµικά ως οφείλουµε ως Αντιπολίτευση, αλλά και να κριθείτε και
να µετρηθείτε και εσείς µε τη συνείδησή σας ως µέλη αυτού του
Υπουργικού Συµβουλίου και µε την αποστολή σας.
Αυτές οι προγραµµατικές δηλώσεις δεν απευθυνόντουσαν σε
µας. Απευθυνόντουσαν αλλού. Και το βρίσκω λογικό.
Άκουσα πριν τον κ. Αβραµόπουλο να µιλάει για το νέο δόγµα
εξωτερικής πολιτικής. Δεν θα κάνουµε αντιπολίτευση εδώ για την
εξωτερική πολιτική. Δεν συνηθίζεται. Δεν βοηθάει τον τόπο.
Όµως, κοµµάτι της εξωτερικής πολιτικής είναι και η οικονοµική
διπλωµατία. Και η οικονοµική διπλωµατία χωρίς σταθερή φωνή,
χωρίς πατριωτική φωνή, χωρίς στρατηγική εξόδου από την
κρίση, δική µας, ελληνική και όχι δανεική δεν µπορεί να υπάρχει.
Είπε πριν η κ. Χριστοφιλοπούλου έτσι απλά «απέτυχαν οι αριθµοί». Εσείς αποτύχατε. Εσείς στο ΠΑΣΟΚ. Εσείς φτιάξατε το
πρώτο µνηµόνιο, εσείς φτιάξατε το δεύτερο µνηµόνιο. Το πρώτο
µνηµόνιο απέτυχε, το δεύτερο µνηµόνιο απέτυχε.
Και εδώ θα επαναλάβω στα µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου
αυτό που είπε ο Αΐνστάιν µε µια µικρή διόρθωση. «Ο ορισµός της
ηλιθιότητος…» -παρακαλώ το αλλάζω- «Ο ορισµός της πολιτικής
παραπλάνησης είναι να κάνεις ακριβώς το ίδιο πράγµα και να περιµένεις διαφορετικό αποτέλεσµα».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
Θέλετε, λοιπόν, να κάνουµε ακριβώς το ίδιο πράγµα, όπως το
µνηµόνιο 1, όπως το µνηµόνιο 2 και ξαφνικά η χώρα να γίνει παράδεισος. Ε, δεν γίνεται! Δεν γίνεται! Γι’ αυτό δεν είχαν αριθµούς
οι Προγραµµατικές Δηλώσεις. Δεν είχαν στόχους, δεν είχαν µετρούµενο αποτέλεσµα, δεν είχαν κοινωνικές οµάδες, δεν είχαν
τίποτα µέσα. Πολύ απλά γιατί ξέρετε και εσείς ότι δεν βγαίνουν.
Το ξέρουν και οι Ευρωπαίοι. Και αναρωτιέµαι το εξής: Γιατί δεν
µπορούµε να συµφωνήσουµε εδώ να κάνουµε αυτά που λέγαµε
προεκλογικά; Γιατί, δηλαδή, κοιµηθήκαµε το βράδυ των εκλογών
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και είδαµε το όνειρο της επαναδιαπραγµάτευσης και των ισοδυνάµων και ξυπνήσαµε µε τον εφιάλτη του τίποτα; Για ποιο λόγο,
δηλαδή, παραπλανήσατε, από το οικονοµικό σας επιτελείο, τον
ελληνικό λαό ότι έχετε ισοδύναµα και ότι έχετε το σχέδιο της
επαναδιαπραγµάτευσης και την άλλη µέρα το πρωί –για την ακρίβεια χρειάστηκαν είκοσι µέρες- έγιναν όλα πολιτικός χαρτοπόλεµος; Αυτό δεν λέγεται «πολιτική εξαπάτηση»; Τι άλλο λέγεται;
Ξέρετε ποιοι θα είναι οι πρώτοι, αυτοί που θα σας αντιµετωπίσουν αρνητικά; Όλοι αυτοί που σας στήριξαν. Αυτοί που σας στήριξαν από τα µέσα ενηµέρωσης και τους ισχυρούς αυτού του
τόπου. Θα σας αντιµετωπίσουν αρνητικά, όταν θα καταλάβουν
ότι αυτή η αποΐδεολογικοποιηµένη συγκυβέρνηση τριών κοµµάτων διαφορετικής προέλευσης µε µόνο στόχο τη διαχείριση ενός
κακού, ενός τραγικού σχεδίου, θα αποτύχει για οτιδήποτε θέλει
οποιαδήποτε κοινωνική τάξη ή οµάδα σ’ αυτόν τον τόπο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι βέβαιον ότι δεν υπήρχαν
αριθµοί γιατί έρχονται περικοπές. Το λέτε. Το λέτε κάτω από τις
λέξεις ότι µάλλον θα αναγκαστούµε να κάνουµε ό,τι έκαναν και
οι προηγούµενοι. Και µάλλον θα χρειαστείτε να κάνετε το τρίτο
µνηµόνιο. Το είπε περιφραστικά ο κ. Βενιζέλος: «Ένα καινούργιο
µεσοπρόθεσµο, βρε παιδιά». Δεν είναι κάτι σοβαρό. Έχει και την
τεχνογνωσία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ δώστε µου ενάµισι λεπτό
ακόµα.
Θέλω, λοιπόν, να σας πω το εξής. Δεν δικαιούστε να κάνετε
περικοπές αν πρώτα δεν επιχειρήσετε να σταµατήσετε τις σπατάλες και τις παρανοµίες, αν δηλαδή δεν φέρετε στον τόπο
αξιακό σύστηµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ)
Και µπαίνω στην ουσία των πραγµάτων. Στις 13 Ιανουαρίου του
2012 ο κ. Παπαδήµος είπε ότι το λαθρεµπόριο καυσίµων είναι
ένα σηµαντικό πρόβληµα. Πιθανόν φτάνουν το 1 δισεκατοµµύριο
ευρώ το χρόνο. Είναι µια απώλεια σε µια εποχή δύσκολη για τη
χώρα που έχει δηµοσιονοµικό πρόβληµα. Το καταθέτω στη
Βουλή.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα πάτε, λοιπόν, κύριε Στουρνάρα –και χαίροµαι, κύριε
Υπουργέ των Οικονοµικών, που είστε εδώ- να συµβουλευθείτε
τον πρώην Πρωθυπουργό που έχει τα στοιχεία. Εγώ θα δώσω
µόνο δύο, για να καταλάβετε τι γίνεται εκεί στα σύνορα. Και αφού
πιάσετε αυτό το δισεκατοµµύριο, µετά δικαιούστε να σκεφθείτε
οτιδήποτε άλλο για τους πολίτες.
Οι εξαγωγές καυσίµων προς FYROM -από Ελλάδα µετρούµενες προς FYROM- το 2009 ήταν 134 εκατοµµύρια δολάρια. Οι εισαγωγές από την Ελλάδα µετρούµενες στη FYROM ήταν 10
εκατοµµύρια δολάρια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτή η διαφορά των 120 εκατοµµυρίων λέγεται «λαθρεµπόριο
καυσίµων», λέγεται «έξοδος γεµάτων φορτίων και είσοδος γεµάτων φορτίων…».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Και στη συνέχεια διανοµή
µέσα στη χώρα χωρίς τον ειδικό φόρο. Το ξέρετε, ισχύει για όλες
τις χώρες της Βαλκανικής, είναι επίσηµα στοιχεία του κράτους,
τα έχει ο πρώην Πρωθυπουργός. Πιάστε αυτούς και µετά µιλάµε
για τους άλλους.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεύτερο στοιχείο και τελευταίο, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Παρακαλώ, κύριε συνά-
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δελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε για την ανοχή σας.
Οι φορολογικές παραβάσεις που έχουν βεβαιωθεί και οριστικοποιηθεί έτοιµες προς είσπραξη ανέρχονται στα 12.527.000.000
ευρώ χωρισµένα σε κατηγορίες στα γραφεία της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εισπράξτε τα και µετά να
απευθυνθείτε στους πολίτες. Καταθέτω και αυτό το σηµερινό δηµοσίευµα οικονοµικής εφηµερίδας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κλείνω λέγοντας ότι δεν µπορεί η χώρα να κυβερνηθεί µε
σκέτη διαχείριση χωρίς αξιακό σύστηµα, χωρίς πολιτικό σύστηµα
αποφασισµένο, χωρίς πατριωτισµό, χωρίς σταθερή φωνή για την
Ελλάδα, χωρίς ελληνικό οικονοµικό πρόγραµµα, χωρίς στήριξη
των ελληνικών επιχειρηµατιών και της µεσαίας επιχειρηµατικότητας, χωρίς στήριξη της µεσαίας τάξης.
Όλα αυτά απουσιάζουν από τα σχέδιά σας ή µάλλον δεν είναι
στο µνηµόνιο. Γι’ αυτό και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες καταψηφίζουν
τις Προγραµµατικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης και θα είναι παρόντες σε αυτήν τη Βουλή κάνοντας τον έλεγχο καθηµερινά
αυτής της δύσκολης συγκατοίκησης, συγκυβέρνησης αλλά και
µίας Κυβέρνησης που θα καθορίσει το µέλλον του τόπου.
Και να σκέπτεστε πάντα τους κυριότερους συνεταίρους σας,
τα υπολείµµατα του ΠΑΣΟΚ και γιατί έφτασαν σε αυτό το νούµερο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υπουργός
Οικονοµικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες
και κύριοι Βουλευτές κατ’αρχάς αισθάνοµαι µεγάλη τιµή που
πρώτη φορά µιλώ στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Ο Πρωθυπουργός είπε χθες ως πρώτη αρχή ότι πρέπει να
πούµε την αλήθεια. Επειδή άκουσα πολλούς αξιότιµους Βουλευτές να λένε ότι το µνηµόνιο φταίει για την κρίση, θέλω να πω ότι
αυτό είναι λάθος και δεν εξυπηρετούµε την αλήθεια αν λέµε αυτό
στον ελληνικό λαό. Το µνηµόνιο είναι το αποτέλεσµα της κρίσης.
Δεν είναι το αίτιο της κρίσης. Το µνηµόνιο λοιπόν, δεν φταίει για
την τρέχουσα δύσκολη οικονοµική και κοινωνική συγκυρία στη
χώρα µας.
Αυτή οφείλεται πρώτον, στο ότι η χώρα αυτή επί τριάντα πέντε
συναπτά έτη δαπανά ετησίως 5% έως 10% περίπου περισσότερα από ό,τι παράγει κυρίως µέσω της αλόγιστης επέκτασης
ενός αναποτελεσµατικού, ισοπεδωτικού, κοµµατοκρατούµενου
και διαχειριστικά εντόνως ελλειµµατικού κράτους. Το διαρκές και
µεγάλο έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το
οποίο αυτό βρίσκεται στην καρδιά της κρίσης, αφού αυτό εξηγεί
την εξωτερική υπερχρέωση, οφείλεται κυρίως στο διαρκές, άλλοτε µικρό και άλλοτε µεγάλο, συνήθως όµως, µεγάλο έλλειµµα
του δηµόσιου τοµέα. Ενώ από το 2001 και µετά οφείλεται και
στην ταχεία αύξηση του δανεισµού του ιδιωτικού τοµέα από το
εγχώριο τραπεζικό σύστηµα.
Δεύτερον, οφείλεται στο παράδοξο της κοινωνικής πολιτικής.
Υψηλές κοινωνικές δαπάνες κοντά στο 25% του ΑΕΠ όσο περίπου και στην υπόλοιπη Ευρωζώνη συνυπάρχουν µε ένα υψηλό
ποσοστό φτώχειας περίπου 20%.
Τα αίτια αυτού του παράδοξου είναι συνοπτικά τα εξής: Σπατάλη της τάξεως των αρκετών δισεκατοµµυρίων ευρώ το χρόνο
στις κύριες συντάξεις -για παράδειγµα, έχουµε δεκάδες χιλιάδες
συνταξιούχων του ΙΚΑ µη απογραφέντες- στο υψηλό ποσοστό
αναπηρικών συντάξεων, στη µεγάλη εισφοροδιαφυγή, την παράνοµη είσπραξη επιδοµάτων, ευγενή επικουρικά ταµεία που χορηγούν υψηλές συντάξεις χωρίς αντίστοιχες εισφορές, αλόγιστη
συνταγογράφηση φαρµάκων, κρατικά νοσοκοµεία χωρίς διπλογραφικά λογιστικά συστήµατα, χωρίς µηχανοργάνωση και αξιολόγηση του κόστους της αποτελεσµατικότητας των ιατρικών
πράξεων, κρατικά περιφερειακά νοσοκοµεία που λειτουργούν µε
πληρότητα κάτω του 50%, υπερτιµολόγηση αναλώσιµων ιατρικών υλικών και συσκευών, έλλειψη συστηµάτων ελέγχου διοίκη-
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σης και οργάνωσης, συνδιοίκηση µε συνδικάτα, υψηλά ποσοστά
κέρδους φαρµακείων.
Τρίτον, στην υψηλή παράνοµη φοροδιαφυγή αλλά και τη νόµιµη φοροαποφυγή λόγω των ποικίλων εξαιρέσεων, φοροαπαλλαγών χωρίς κοινωνικό περιεχόµενο, λαθρεµπορίου καυσίµων
και λόγω του διπλού φόρου –άλλος φόρος στο πετρέλαιο θέρµανσης άλλος στο πετρέλαιο κίνησης- ειδικών φορολογικών καθεστώτων χωρίς αναπτυξιακό αντίκρισµα, καθυστερήσεων στην
εκδίκαση υποθέσεων φοροδιαφυγής και τελικά, λόγω της έλλειψης επαρκούς πολιτικής βούλησης για την πάταξη του φαινοµένου.
Τέταρτον, στις υψηλές αµυντικές δαπάνες βεβαίως λόγω του
περιβάλλοντος ασφαλείας, αλλά όµως και λόγω της έλλειψης
συντονισµού διακλαδικότητας µεταξύ των τριών όπλων, καθώς
και της απουσίας µεταρρυθµίσεων στην οργάνωση και λειτουργία στις Ένοπλες Δυνάµεις.
Πέµπτον, στη δηµιουργία και αναποτελεσµατική διαχείριση
πληθώρας δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών, στις οποίες
το δηµόσιο χορηγούσε αφειδώς κρατικές εγγυήσεις, οι οποίες
συνήθως κατέπιπταν αυξάνοντας το δηµόσιο χρέος, καθώς και
στη δηµιουργία και αναποτελεσµατική διαχείριση εκατοντάδων
δηµοτικών επιχειρήσεων.
Έκτον, στην απώλεια ανταγωνιστικότητας κυρίως λόγω των περιορισµών που επιβάλλει το δηµόσιο στην επιχειρηµατική δραστηριότητα και τις επενδύσεις των δεκάδων κλειστών επαγγελµάτων και αγορών, γενικότερα όµως λόγω του πνεύµατος κοινωνικής αποστροφής που αυτοί οι περιορισµοί έχουν δηµιουργήσει
γύρω από τις έννοιες ανταγωνισµός, αξιοκρατία, ανταγωνιστικότητα, αλτρουισµός, αριστεία, δηµιουργικότητα, επιχειρηµατικότητα, παραγωγικότητα. Αυτοί, λοιπόν, είναι οι λόγοι του σηµερινού προβλήµατος και όχι το µνηµόνιο. Αντιθέτως, χωρίς τη δανειακή σύµβαση που συνοδεύει το µνηµόνιο, το επίπεδο ευηµερίας
του ελληνικού λαού θα είχε σήµερα καταβαραθρωθεί.
Βεβαίως θα µπορούσαµε να είχαµε ένα καλύτερο µνηµόνιο,
ένα χειρότερο µνηµόνιο. Για να το κάνουµε αυτό η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί σε τέσσερις άξονες οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής, προκειµένου να στηρίξει ένα νέο βιώσιµο αναπτυξιακό
και κοινωνικό πρότυπο. Οι άξονες αυτοί είναι:
Πρώτον, περαιτέρω δηµοσιονοµική προσαρµογή, δεύτερον
ενίσχυση ανταγωνιστικότητας, τρίτον αναπτυξιακή ώθηση, τέταρτον εγκαθίδρυση ενός αποτελεσµατικού κοινωνικού κράτους.
Ξεκινώ µε τον πρώτο άξονα: Περαιτέρω δηµοσιονοµική προσαρµογή. Η Ελλάδα πρέπει να λάβει τα µέτρα που έχει ήδη ψηφίσει τον περασµένο Μάρτιο για την εκτέλεση του προϋπολογισµού
του 2012, ούτως ώστε να προσεγγίσει τους στόχους για τους
οποίους έχει ήδη δεσµευθεί, προκειµένου να µην τεθεί σε κίνδυνο
η επόµενη δόση του δανείου και εποµένως, να µην τεθούν σε κίνδυνο οι µισθοί και οι συντάξεις των πολιτών αυτής της χώρας.
Η µεγαλύτερη ύφεση απ’ αυτή που είχε ληφθεί υπ’ όψιν κατά
την κατάρτιση του προγράµµατος θα προκαλέσει, µε πολύ µεγάλη πιθανότητα, απόκλιση από τους αρχικούς στόχους. Αυτή η
απόκλιση δεν πρέπει να διορθωθεί µε επιπλέον µέτρα, διαφορετικά θα επιδεινωθεί ο φαύλος κύκλος της ύφεσης.
Ο συνδυασµός, λοιπόν, των µέτρων που θα λάβουµε προκειµένου το πρόγραµµα να εισέλθει σε τροχιά υλοποίησης, µαζί µε
τις αναγκαίες τροποποιήσεις όπως, για παράδειγµα, ο χρόνος
συνεκτίµησης της ύφεσης, ο τρόπος συνεκτίµησης της ύφεσης
και η χρονική επιµήκυνση του προγράµµατος θα δώσουν την εικόνα της τελικής διαπραγµάτευσης για τη δηµοσιονοµική λύση.
Ο κ. Κουβέλης το έθεσε πάρα πολύ σωστά. Η διαπραγµάτευση
δεν είναι στιγµιαία. Θα είναι µακρά και επίπονη.
Και για να απαντήσω στους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Παπαδηµούλη και τον κ. Τσίπρα, σχετικά µε τη δήλωσή µου στους «FINANCIAL TIMES» θα πω το εξής: Η δήλωσή µου, όπως ήταν στο
κείµενο, ήταν σωστή. Είπα ότι δεν µπορούµε να διαπραγµατευτούµε πριν πάρουµε µέτρα για να επαναφέρουµε το πρόγραµµα
σε τροχιά. Η καλή εφηµερίδα, βέβαια, επέλεξε στον τίτλο του άρθρου να βάλει µόνο τη µισή φράση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Στον κ. Σαµαρά το είπατε
αυτό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Βεβαίως.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Τα δεκαοκτώ σηµεία του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

άλλα λένε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Όχι, όχι.
Θα σας τα πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, συνεχίστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Υπάρχει
µία πραγµατικότητα: Για να διαπραγµατευτείς, πρέπει και το
έτερο µέλος να θέλει να διαπραγµατευτεί. Σας θυµίζω τη δήλωση
της κ. Λαγκάρντ πριν από τρεις µέρες. Είπε ότι δεν έχει καµµία
διάθεση διαπραγµάτευσης. Εποµένως, όταν το έτερο µέλος δεν
θέλει και εσύ δεν µπορείς να το εξαναγκάσεις, θα περιµένεις. Και
αυτό που θα κάνουµε είναι να πάρουµε τα µέτρα πρώτα …
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν µας τα είπατε αυτά πριν
από τις εκλογές.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): …να
επαναφέρουµε το πρόγραµµα σε τροχιά και µετά...
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν τα είπατε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας παρακαλώ, κύριε
συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, ο διάλογος δεν προβλέπεται.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ζωντανεύει, όµως.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Η χρονική επιµήκυνση στην οποία αναφέρθηκαν άλλοι Βουλευτές –ο
κ. Βενιζέλος, η κ. Χριστοφιλοπούλου- είναι αναγκαία λόγω της
µεγάλης ύφεσης προκειµένου να απλωθεί σε µεγαλύτερο βάθος
χρόνου -και όχι σε δύο χρόνια που προβλέπεται στο πρόγραµµαη περαιτέρω µείωση των πρωτογενών δαπανών της γενικής κυβέρνησης κατά 11,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Σηµειώνω όµως, ότι
η επιµήκυνση σηµαίνει ότι κάποιος πρέπει να µας δώσει περισσότερα χρήµατα και αυτό δεν είναι απλό. Εκεί θέλει διαπραγµάτευση.
Όταν επιτευχθεί αυτό, δηλαδή όταν µειώσουµε περαιτέρω τις
δαπάνες κατά 11,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, θα έχουµε µία συνολική µείωση των πρωτογενών δαπανών της γενικής κυβέρνησης
της τάξης των 30 δισεκατοµµυρίων περίπου από το 2009. Με τον
τρόπο αυτό αναµένεται να επιστρέψουµε σε πρωτογενές πλεόνασµα της τάξης του 4,5% του ΑΕΠ που κρίνεται απαραίτητο για
τη βιωσιµότητα του δηµοσίου χρέους. Τη χρονιά που θα επιτευχθεί αυτό το πλεόνασµα, η χώρα θα έχει επιστρέψει ουσιαστικά
σε δηµοσιονοµικούς όρους στο 1999.
Τι σηµαίνει αυτό; Αυτό σηµαίνει ότι χάθηκε πολύτιµος χρόνος.
Η Ελλάδα δεν εκµεταλλεύθηκε τις καλές εποχές για να επιτύχει
δηµοσιονοµική εξυγίανση και αυτό το πληρώνει τώρα. Ξέρω ότι
η προσαρµογή είναι επίπονη, όµως είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουµε την ευηµερία των πολιτών αυτής της χώρας σε µόνιµη βάση και να ανακτήσουµε την τρωθείσα αξιοπιστία µας,
αλλά ακόµα και την αξιοπρέπειά µας απέναντι στους εταίρους
µας.
Ο δεύτερος άξονας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
Η Ελλάδα ακόµα εµφανίζεται να έχει ένα από τα πλέον περιοριστικά καθεστώτα στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς
και αναρίθµητους περιορισµούς στην επενδυτική και επιχειρηµατική δραστηριότητα. Υπενθυµίζεται ότι η χώρα µας συνεχίζει να
κατατάσσεται στη θέση 100 µε βάση την έκθεση επιχειρηµατικότητας της Παγκόσµιας Τράπεζας. Εποµένως πρέπει να ολοκληρώσει τις µεταρρυθµίσεις που προβλέπονται στο πρόγραµµα και
αποσκοπούν αφ’ενός στην απελευθέρωση των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών µέσω της κατάργησης πολυπληθών εµποδίων
εισόδου σ’ αυτές, καθώς και σ’ όλα τα σηµεία της εφοδιαστικής
αλυσίδας και αφ’ετέρου στην άρση της πληθώρας των εµποδίων
στις ιδιωτικές επενδύσεις και στην επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Παρά την επιτακτική ανάγκη αύξησης της συνολικής προσφοράς της οικονοµίας και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, η
απελευθέρωση των αγορών έχει πράγµατι καθυστερήσει, ενώ
από τα διακόσια πενήντα εµπόδια στις ιδιωτικές επενδύσεις και
την επιχειρηµατικότητα που έχουν εντοπιστεί από τον ιδιωτικό
τοµέα, ένα µικρό µόνο ποσοστό έχει αντιµετωπιστεί.
Το πιο σηµαντικό απ’ αυτά τα εµπόδια σχετίζεται µε τη νοµοθεσία για τις χρήσεις γης και τις περιβαλλοντικές άδειες. Το πρόβληµα αυτό θα αντιµετωπιστεί αµέσως.
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Κρίσιµοι παράγοντες είναι επίσης η επιτάχυνση της απονοµής
της δικαιοσύνης, η καταπολέµηση της διαφθοράς και της αδιαφάνειας και η εξάλειψη της γραφειοκρατικής αντίληψης στη Δηµόσια Διοίκηση.
Ο τρίτος άξονας είναι η αναπτυξιακή ώθηση. Στις σηµερινές
συνθήκες περιορισµού της οικονοµικής δραστηριότητας και της
ρευστότητας, η στροφή των πόρων του ΕΣΠΑ που είναι σηµαντικοί, περίπου 12,5 δισεκατοµµύρια µέχρι το 2015, σε υποδοµές
και δραστηριότητες µε µεγάλο εισοδηµατικό πολλαπλασιαστή,
σε υποδοµές και δραστηριότητες που αυξάνουν την παραγωγικότητα και σε υποδοµές και δραστηριότητες που ενισχύουν την
εξωστρέφεια, δηλαδή αυξάνουν τις εξαγωγές και υποκαθιστούν
τις εισαγωγές, είναι πρωτεύουσας σηµασίας.
Βασικό όµως, πυλώνα διαρθρωτικών αλλαγών και κεντρικό
«µοχλό» ανάπτυξης της οικονοµίας µέσα από επενδύσεις και
κατά συνέπεια υψηλότατη προτεραιότητα της Κυβέρνησης συνιστούν οι αποκρατικοποιήσεις. Το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων – που περιγράφηκε λεπτοµερώς από τον Πρωθυπουργό
αλλά θα µου επιτρέψετε να πω κι εγώ δυο λόγια- έχει ως στόχο
να προσελκύσει σηµαντικά διεθνή κεφάλαια που θα επενδυθούν
κυρίως στην ανάπτυξη γης και σε υποδοµές.
Επειδή ρωτήθηκα πριν από Βουλευτές µε βάση την προηγούµενη ιδιότητά µου του γενικού διευθυντή του ΙΟΒΕ, θα πω ότι
έχουµε κάνει µία µελέτη γι’ αυτό. Αν εκτελεστεί το πρόγραµµα
όπως προβλέπεται, θα δηµιουργηθούν εκατόν πενήντα χιλιάδες
νέες θέσεις εργασίας. Για πρώτη φορά η δηµόσια περιουσία θα
αξιοποιηθεί µε τρόπο που ενισχύει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα
της χώρας. Επενδύσεις σε λιµάνια, µαρίνες, αεροδρόµια και τουριστικές αναπτύξεις θα αναβαθµίσουν σηµαντικά το τουριστικό
προϊόν και θα βελτιώσουν τη θέση της Ελλάδας απέναντι στον
ανταγωνισµό. Η Ελλάδα θα ξαναγίνει υψηλού επιπέδου προορισµός. Επενδύσεις σε λιµάνια, αυτοκινητόδροµους, αεροδρόµια
και ενέργεια θα ξαναβάλουν τη χώρα στο χάρτη της ροής του
διεθνούς εµπορίου σαν την «πύλη» της Ευρώπης προς την Ανατολή και θα ενισχύσουν έτσι τη γεωπολιτική θέση της.
Επιπλέον, για πρώτη φορά προβλέπεται να τεθούν ουσιαστικοί
όροι περιβαλλοντικής προστασίας, οι οποίοι θα αποτελέσουν
συµβατικές υποχρεώσεις για τους επενδυτές και θα συµβάλλουν
στην αναβάθµιση της ζωής χιλιάδων πολιτών.
Πιο συγκεκριµένα, επιτάχυνση και διεύρυνση του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων κυρίως µε την άµεση προώθηση και
υλοποίηση σειράς θεσµικών παρεµβάσεων σε πολλούς τοµείς
όπως η σύσταση ρυθµιστικών αρχών λιµένων, αερολιµένων, αυτοκινητόδροµων, διαχείρισης υδάτων και αποχέτευσης, αλλά και
µε την άµεση λήψη των αναγκαίων διοικητικών αποφάσεων.
Ειδικό βάρος θα δοθεί στην ολοκλήρωση των έξι αποκρατικοποιήσεων για τις οποίες ήδη εξελίσσονται οι διαγωνιστικές διαδικασίες. Αυτές είναι τα Κρατικά Λαχεία, το Ελληνικό, ΔΕΠΑ,
ΔΕΣΦΑ, το Διεθνές Κέντρο Τύπου, η Κασσιόπη στην Κέρκυρα και
το Αφάντου στη Ρόδο. Επίσης, θα δοθεί βάρος στην εκκίνηση
εννέα ακόµη αποκρατικοποιήσεων πώληση και ενοικίαση, δηλαδή sales και lease back, είκοσι οκτώ ακινήτων: ΕΥΑΘ, ΕΛΠΕ,
Εγνατία, ΕΛΤΑ, ΟΠΑΠ, ΛΑΡΚΟ, ΟΔΥΕ, ΕΥΔΑΠ, οι οποίες βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο προετοιµασίας, καθώς και σε
δέκα τρεις ακόµα αποκρατικοποιήσεις σε λιµάνια, αεροδρόµια,
µαρίνες, «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» κ.λπ., οι οποίες διαµορφώνονται τώρα.
Η Κυβέρνηση θα εξετάσει επίσης, τον πλέον πρόσφορο για το
δηµόσιο συµφέρον τρόπο για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Σε
συνάρτηση µε την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, ο τοµέας αυτός υποφέρει πάρα πολύ από απελευθέρωση που δεν
έγινε µε σωστό τρόπο.
Η Κυβέρνηση θα εξετάσει επίσης, και την αξιοποίηση ενοικίαση της αργούσας δυναµικότητας περιφερειακών νοσοκοµείων
του ΕΣΥ προσβλέποντας τόσο στην ενίσχυση των εσόδων του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας, όσο και στην ενίσχυση της ανάπτυξης του ιατρικού τουρισµού, διότι είναι σαφώς καλύτερο να εισάγουµε ιατρικό τουρισµό αξιοποιώντας αργούσα δυναµικότητα
του ΕΣΥ παρά να εξάγουµε καλούς γιατρούς σε άλλες χώρες.
Η Κυβέρνηση θα λάβει όλες τις απαραίτητες νοµοθετικές πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση της ακίνητης δηµόσιας περιουσίας
για την Αττική Ριβιέρα, δηλαδή από το Φάληρο µέχρι το Σούνιο,
δίνοντας έτσι µεγαλύτερες υπεραξίες και στο ίδιο το Ελληνικό.
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Λόγω της ιδιαίτερης σηµασίας τους για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας και ιδιαίτερα για την περιφερειακή ανάπτυξη η
Κυβέρνηση θα ολοκληρώσει µέχρι το Δεκέµβριο του 2012 τις
διαπραγµατεύσεις για την επανεκκίνηση των έργων των αυτοκινητόδροµων, βάζοντας ξανά εµπρός σε επενδύσεις αξίας 4,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θα ήθελα την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων αφορά κατά 90% σε πώληση δικαιωµάτων γης και παραχώρηση υποδοµών. Είναι ουσιαστικά ένα πρόγραµµα συνεργασίας δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα
για επενδύσεις σε µεγάλη κλίµακα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι η
µεγαλύτερη οικονοµική µεταρρύθµιση της χώρας, η οποία θα
τροφοδοτήσει δυναµικά την ανάπτυξή της στον τοµέα της ακίνητης περιουσίας. Έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή άνω των
ογδόντα χιλιάδων δηµόσιων ακινήτων από τριάντα διαφορετικούς δηµόσιους φορείς, αναπτύχθηκε υποδοµή για την παρακολούθησή τους και συνεχίζεται ο διεξοδικός νοµικός και τεχνικός
έλεγχος σε δεκάδες ακίνητα.
Η Κυβέρνηση θα δροµολογήσει άµεσα τις αναγκαίες νοµοθετικές ρυθµίσεις για την ταχύτερη αξιοποίησή της. Θα ενισχύσει
το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο, θα φροντίσει για τον συντονισµό
των συναρµόδιων Υπουργείων, για την προώθηση των µεγάλων
επενδύσεων σε δηµόσια ακίνητα, ώστε σε συνεργασία µε το ΤΑΥΠΕΔ να διευκολύνει τις επενδύσεις αυτές και να µεγιστοποιήσει
την αξία τους για το ελληνικό δηµόσιο.
Η Κυβέρνηση είναι απολύτως δεσµευµένη στην υλοποίηση του
προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων, όπως έχει συµφωνηθεί µε
τους εταίρους µας µε µια µικρή καθυστέρηση λόγω των εκλογών. Η µείωση της αβεβαιότητας, που φυσικά θα έρθει από τις
συγκροτηµένες ενέργειες της Κυβέρνησης, θα βοηθήσει ουσιαστικά στην προσέλκυση των επενδυτών και θα δώσει νέα ορµή
στις αποκρατικοποιήσεις.
Στην κατεύθυνση αυτή η Κυβέρνηση θα εισάγει άµεσα µέτρα
αποκατάστασης της εµπιστοσύνης και τόνωσης του επενδυτικού
ενδιαφέροντος. Για παράδειγµα, µελετάµε τη θεσµοθέτηση της
δυνατότητας του ΤΑΥΠΕΔ να δέχεται και οµόλογα του ελληνικού
δηµοσίου ως τίµηµα για τις αποκρατικοποιήσεις.
Το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της χώρας, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της και θα προσθέσει θέσεις εργασίας. Θα βοηθήσει στο
να αλλάξει η Ελλάδα αντίληψη απέναντι στο διεθνή ανταγωνισµό
και θα της δώσει νέα ορµή και αυτοπεποίθηση. Κάθε ευρώ από
την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας είναι 1 ευρώ λιγότερο
από µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής, που θα βάθαιναν περισσότερο την ύφεση και την κοινωνική κρίση στη χώρα και 3
ευρώ επενδύσεις για την αξιοποίηση της κάθε επένδυσης.
Είναι προφανές ότι θα υπάρχει συνεχής πολιτική στήριξη και
αδιάλειπτη διευκόλυνση του όλου προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων από την Κυβέρνηση ώστε τα προγράµµατα που θα
συµφωνηθούν να επενδυθούν στο ακέραιο.
Τέταρτος άξονας: Εγκαθίδρυση ενός σύγχρονου κοινωνικού
κράτους. Το νέο κοινωνικό πρότυπο πρέπει να είναι διαφορετικό
από το σηµερινό όπου, όπως είπα και πριν, υπάρχει το παράδοξο
της συνύπαρξης υψηλών δαπανών κοινωνικής προστασίας και
υψηλού ποσοστού φτώχειας. Αφ’ετέρου υπάρχει σύγχυση µεταξύ κοινωνικών στόχων και κρατισµού µε αποτέλεσµα τη σπατάλη εθνικών πόρων. Προσλήψεις στο δηµόσιο, κρατικές
επιχειρήσεις µονοπωλιακού χαρακτήρα, εµπόδια στην επιχειρηµατικότητα και τις επενδύσεις, στρεβλοί έλεγχοι τιµών και συνδιοίκηση µε τα συνδικάτα δεν συνιστούν κοινωνική πολιτική αλλά
σπατάλη πόρων.
Το νέο κοινωνικό πρότυπο πρέπει να διακρίνεται από ίσες ευκαιρίες µε έµφαση στην ίση πρόσβαση όλων σε δηµόσια αγαθά
υψηλής ποιότητας και κυρίως στη δηµόσια παιδεία και τη δηµόσια υγεία από ένα δίκαιο απλό και διαφανές φορολογικό σύστηµα και τη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού δικτύου προστασίας για τους φτωχούς.
Η χρηµατοδότηση του νέου κοινωνικού προτύπου µπορεί να
γίνει µέσω ανακατανοµής των πόρων από την κατάργηση των
φοροαπαλλαγών χωρίς κοινωνικό περιεχόµενο, των επιδοµάτων
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που δεν δικαιολογούνται µε κοινωνικά κριτήρια, την καταπολέµηση της σπατάλης στην υγεία, την άµυνα, τις ΔΕΚΟ, τους αυτόµατους και παρωχηµένους µηχανισµούς χρηµατοδότησης της
τοπικής αυτοδιοίκησης και τις υψηλές συντάξεις των ευγενών ταµείων.
Σε συνάρτηση µε τις δηµοσιονοµικές συνθήκες πρέπει να σχεδιάσουµε επιδόµατα ανεργίας µεγαλύτερης διάρκειας, ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και στοχευµένες δαπάνες
επανεκπαίδευσης εργαζοµένων, καθώς και την εγκαθίδρυση ελάχιστου εισοδήµατος για την καταπολέµηση της φτώχειας.
Πρέπει άµεσα να προωθήσουµε τον µετασχηµατισµό του κοινωνικού κράτους, πρώτον, µε έµφαση στην ενίσχυση και αναβάθµιση των µηχανισµών σχεδιασµού και διοίκησης µε στόχο τη
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και δεύτερον, την καλύτερη
στόχευση των πολιτικών, έτσι ώστε να απευθύνονται σε εκείνους
που έχουν πραγµατικά ανάγκη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Νοµίζω ότι αξίζει τον κόπο να µου δώσετε δύο ακόµη λεπτάκια,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ πολύ συντοµεύετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Βεβαίως.
Οι πόροι που διατίθενται πρέπει να έχουν ανάλογα αποτελέσµατα. Δεν αρκεί πλέον να νοµοθετούµε οριζόντια µέτρα. Είναι
κρίσιµο να εφαρµόσουµε µια ενεργό διαχείριση της κοινωνικής
πολιτικής, να αξιολογούµε και να επανασχεδιάσουµε µε βάση τα
αποτελέσµατα. Στην ουσία χρειαζόµαστε ένα νέο κοινωνικό συµβόλαιο από τη µια µεριά περισσότερο ανταγωνισµό, ευελιξία και
κινητικότητα, από την άλλη όµως και συγχρόνως ένα δικαιότερο
και αποτελεσµατικότερο κοινωνικό κράτος. Οι σχεδιαζόµενες και
εφαρµοζόµενες µεταρρυθµίσεις, οι επενδύσεις και αξιοποιήσεις
της δηµόσιας περιουσίας όσο ακριβείς και στοχευµένες να είναι
δεν πρόκειται να αποδώσουν εάν δεν συνοδεύονται από τις κατάλληλες οικονοµικές, θεσµικές, οργανωτικές και κοινωνικές
προϋποθέσεις.
Οι προϋποθέσεις αυτές είναι: Πρώτον, η άρση της διάχυτης
αβεβαιότητας και η επικράτηση ενός σταθερού οικονοµικού κλίµατος. Η επιτυχής έκβαση του εγχειρήµατος της ανταλλαγής
οµολόγων το PSI και η εξασφάλιση του νέου δανείου των 130 δισεκατοµµυρίων, καλύπτουν τις ανάγκες χρηµατοδότησης του
δηµοσίου τουλάχιστον µέχρι το 2014 προσφέροντας έτσι τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την άρση της διαρκούς αβεβαιότητας στην ελληνική οικονοµία. Οι ακαθάριστες χρηµατοδοτικές
ανάγκες του δηµοσίου µέχρι το 2020 µειώνονται σηµαντικά, περίπου 100 δισεκατοµµύρια ευρώ σε σχέση µε την προηγούµενη
κατάσταση. Τα επιτόκια, διαµορφώνονται σε πολύ χαµηλά επίπεδα µεσοσταθµικά στο 3,5% µέχρι το 2020 για το σύνολο του
χρέους, ενώ επεκτείνεται η περίοδος αποπληρωµής των νέων
οµολόγων, διαµορφώνοντας έτσι τις κατάλληλες συνθήκες για
την εκπόνηση ενός µακροχρόνιου, τουλάχιστον δεκαετούς, επιχειρησιακού σχεδίου ανάταξης της χώρας και της οικονοµίας.
Το σχέδιο αυτό, που θα αποτελεί στην ουσία το νέο αναπτυξιακό
και κοινωνικό πρότυπο της χώρας πρέπει να εκπονηθεί από µια
ελληνική οµάδα δράσης, ενώ η ίδια οµάδα θα παρακολουθεί την
εφαρµογή του σε συνεργασία βέβαια, όσο είµαστε υπό παρακολούθηση, µε την τρόικα και µε την οµάδα δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος):
Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεύτερον,…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας παρακαλώ πολύ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Να του δοθεί άνεση χρόνου,
κύριε Πρόεδρε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδηµούλη.
Δεύτερον, η αποκατάσταση της ρευστότητας του ιδιωτικού
τοµέα της οικονοµίας. Σήµερα το δηµόσιο χρωστάει 6,5 δισεκατοµµύρια ευρώ σε επιχειρήσεις, οι προµηθευτές πρώτων υλών
των ελληνικών επιχειρήσεων ζητούν την πληρωµή των προϊόντων
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τους προκαταβολικά αντί των συµφωνηθέντων πιστώσεων, ενώ
δυσκολεύονται να αποδεχτούν τις εγγυητικές επιστολές των τραπεζικών ιδρυµάτων της χώρας. Παράλληλα, οι διεθνείς ασφαλιστικοί οργανισµοί έχουν µειώσει σηµαντικά τις καλύψεις τους
προς τους προµηθευτές ελληνικών επιχειρήσεων. Η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών µε κονδύλια που µπορεί να φτάσουν τα 50 δισεκατοµµύρια ευρώ θα
συµβάλει στη βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας στον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας. Αυτό θα είναι αποτέλεσµα κυρίως της
τόνωσης της εµπιστοσύνης στην οικονοµία που θα οδηγήσει σε
επανάκαµψη καταθέσεων στο τραπεζικό σύστηµα και ευτυχώς
έχουµε τα πρώτα δείγµατα σηµαντικής επανεισροής καταθέσεων
στις ελληνικές τράπεζες µετά τις εκλογές και σηµαντική βελτίωση του κατακραγόµενου κλίµατος εµπιστοσύνης.
Τρίτον, η δηµιουργία ενός σταθερού φορολογικού πλαισίου
µε µακροχρόνιο ορίζοντα, η απλοποίηση του Φορολογικού Κώδικα, η αύξηση της διαφάνειας, η ανεξαρτητοποίηση της φορολογικής διοίκησης από πολιτικές παρεµβάσεις και η µείωση του
γραφειοκρατικού κόστους, η δραστική απλούστευση και ο εξορθολογισµός όλων των διαδικασιών και νόµων που διέπουν τη
σχέση κράτους - επιχείρησης και κράτους – πολίτη, είναι βασικές
προϋποθέσεις για την επανατοποθέτηση της οικονοµίας σε σταθερές βάσεις.
Τέταρτον, η ταχεία εφαρµογή των νόµων που ψηφίζονται και
των αποφάσεων που λαµβάνονται. Πολλοί σήµερα αµφιβάλλουν
αν η Δηµόσια Διοίκηση είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στο βάρος
αυτών των καθηκόντων. Σε κάθε περίπτωση, η βελτίωση της αποδοτικότητας της Δηµόσιας Διοίκησης διέρχεται µέσα από τον
αποτελεσµατικότερο συντονισµό του κυβερνητικού έργου. Επίσης, αξίζει να υπενθυµίσουµε ότι αποτελεσµατικό κράτος δεν σηµαίνει µεγάλο κράτος. Πολλές από τις σηµερινές κρατικές
λειτουργίες µπορούν να ανατεθούν στον ιδιωτικό τοµέα µέσα
από συµπράξεις δηµόσιου - ιδιωτικού τοµέα που θα εξασφαλίζουν χαµηλό κόστος, υψηλή ποιότητα και εξάλειψη φαινοµένων
διαφθοράς.
Πέµπτον –και κλείνω µε αυτό- η δηµιουργία κλίµατος κοινωνικής συναίνεσης στις σηµερινές κρίσιµες συνθήκες. Εκείνες οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάµεις που θεωρούν ότι, παρά τις
αντιξοότητες και τα όποια σφάλµατα έχουν διαπραχθεί, η ακολουθούµενη οικονοµική πολιτική που στοχεύει στην ανάταξη της
ελληνικής οικονοµίας εντός της Ευρωζώνης είναι µονόδροµος,
οφείλουν να εξηγήσουν ευθαρσώς στον ελληνικό λαό, ποιο είναι
το διακύβευµα από µια ενδεχόµενη εγκατάλειψή της. Παράλληλα, οφείλουν να αναζητήσουν τους άξονες µιας σύγχρονης
κοινωνικής πολιτικής πάνω στους οποίους θα στηριχθεί το νέο
κοινωνικό πρότυπο της χώρας, άξονες παρόµοιους µε αυτούς
που σας προανέφερα.
Επί της ουσίας, οι δυνάµεις αυτές πρέπει να συµφωνήσουν
στην ανάγκη ενός ριζικού µετασχηµατισµού του κράτους µε επικέντρωση στον πυρήνα του, στις επιτελικές, εποπτικές και κοινωνικές του λειτουργίες. Ας σχεδιάσουµε, λοιπόν, αυτόν το
µετασχηµατισµό τώρα, εφαρµόζοντας τις απαιτούµενες µεταρρυθµίσεις µε συστηµατικότητα. Εάν το πράξουµε, η οικονοµική
κρίση θα µετατραπεί σε ευκαιρία. Εάν όχι, φοβάµαι ότι θα µετατραπεί σε µια βαθιά και µακροχρόνια κοινωνική κρίση.
Σας ευχαριστώ πολύ και για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Χρυσής Αυγής κ. Ηλίας Κασιδιάρης.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε αφορµή
τη χθεσινή δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού περί διαλόγου
µεταξύ των πολιτικών δυνάµεων γύρω από το µείζονα, για εµάς,
εθνικό κίνδυνο της λαθροµετανάστευσης θα εκθέσω εν τάχει τις
θέσεις και τις προτάσεις του κινήµατός µας.
Το πρώτο ερώτηµα που τίθεται αφορά το πόσο ουσιαστικός
µπορεί να είναι ένας διάλογος για το εν λόγω ζήτηµα εντός
αυτής της Αιθούσης. Οι θέσεις όλων των πολιτικών δυνάµεων
είναι εν πολλοίς γνωστές. Ουδείς πρόκειται να αλλάξει. Η Αριστερά θα επιζητά την άνευ όρων νοµιµοποίηση όλων των λαθροµεταναστών. Οι συγκυβερνώντες θα αρνούνται να αναλάβουν
στην πράξη τις ευθύνες τους. Η Χρυσή Αυγή θα επιµένει εσαεί
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στη βάση των προγραµµατικών της θέσεων, δηλαδή στο να
εφαρµοστεί επιτέλους η κείµενη νοµοθεσία και όλοι οι λαθροµετανάστες να επαναπροωθηθούν άµεσα στις χώρες προέλευσής
τους. Φυσικά, οποιαδήποτε άλλη απόφαση, πέραν αυτής, θα
αποδείξει πως το πολιτικό µας σύστηµα, όχι µόνο αδιαφορεί για
την τραγική κατάσταση που αντιµετωπίζει σήµερα ο ελληνικός
λαός, αλλά αρνείται να τηρήσει και την ελληνική νοµοθεσία, χαρίζοντας δικαιώµατα σε αλλοδαπούς που παραβίασαν τα σύνορά
µας και δεν σεβάστηκαν τους νόµους και τις αρχές του κράτους
µας.
Διάλογος, λοιπόν. Αυτός ο διάλογος σίγουρα δεν µπορεί να
είναι αποτελεσµατικός εάν περιοριστεί εντός του Κοινοβουλίου,
δηλαδή πέριξ της πλατείας Συντάγµατος. Πρέπει να ξεκινήσουµε
µια περιήγηση στο ιστορικό κέντρο των Αθηνών, στην οδό Σωκράτους και από εκεί στα στενά κάτω από την οδό Αχαρνών,
νύχτα ασφαλώς και εάν µιλάµε για τους αρµοδίους Υπουργούς,
χωρίς την πολυάνθρωπη αστυνοµική δύναµη που τους συνοδεύει, χωρίς τους ενόπλους ακολούθους τους. Πρέπει να πάµε
όλοι µόνοι µας µια νύχτα στο 6ο Δηµοτικό Διαµέρισµα του Δήµου
Αθηναίων και από εκεί σε δυο ξεχωριστά σηµεία της χώρας που
τα ενώνει ένας κοινός τόπος, θλιβερός και µακάβριος, στη συµβολή των οδών Γ’ Σεπτεµβρίου και Ηπείρου και στην πόλη των
Πατρών, στην περιοχή Κρύα Ιτεών, εκεί όπου δυο συµπατριώτες
µας δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ για το απόλυτο τίποτα.
Για να γίνει ουσιαστικός διάλογος για το λαθροµεταναστευτικό, κύριοι Υπουργοί, πρέπει να δείτε τα µαχαίρια που τα στρέφουν οι Αφγανοί µέσα στο σώµα του τριαντάχρονου Έλληνα
στην Πάτρα για να τον τελειώσουν. Απ’ αυτήν τη βάση και µόνο
µπορεί να ξεκινήσει ένας, πραγµατικά, εποικοδοµητικός διάλογος γι’ αυτό το τεράστιο ζήτηµα και όχι από αερολογίες. Ο λαός
έξω πεθαίνει και εµείς εδώ καλούµαστε εκ του ασφαλούς να κάνουµε εν καιρώ έναν αόριστο διάλογο. Αυτή η πρόταση του κυρίου Πρωθυπουργού αποτελεί, για εµάς, ξεκάθαρο εµπαιγµό.
Οφείλω να απευθυνθώ ξεχωριστά στους κυρίους κυρίους
Υπουργούς Δηµοσίας Τάξεως και Δικαιοσύνης ως καθ’ ύλην αρµοδίους για την επίλυση αυτού του τερατώδους προβλήµατος.
Σηµειώστε, παρακαλώ, µία σηµαντική λεπτοµέρεια. Όλοι οι λαθροµετανάστες που έχουν σκοτώσει, που έχουν διαπράξει δηλαδή ανθρωποκτονίες στη χώρα µας, ήταν όλοι ανεξαιρέτως όχι
απλά σεσηµασµένοι αλλά είχαν συλληφθεί και καταδικαστεί επανειληµµένως για κακουργήµατα. Κυκλοφορούσαν, όµως, ελεύθεροι.
Από εδώ προκύπτει πως το σύστηµα πάσχει και οι αποφάσεις
που θα ληφθούν πρέπει να έχουν ως κύριο στόχο τη σκλήρυνση
των µέτρων καταστολής και σωφρονισµού. Δεν µπορεί η Ελλάς
να έχει µετατραπεί σε παράδεισο για κάθε εγκληµατικό στοιχείο
της γης, από τους Αφγανούς µαχαιροβγάλτες µέχρι τους Αλβανούς ληστές που σε ξυπνούν νύχτα εντός της οικίας σου και σε
σηµαδεύουν στο πρόσωπο µε το Καλάσνικοφ. Σε πρώτο χρόνο,
είναι απαραίτητη η λήψη µιας σειράς µέτρων για τον περιορισµό
αυτής της ασύµµετρης απειλής. Διότι οι ανεξέλεγκτες ροές εκατοµµυρίων λαθροµεταναστών συνιστούν ασύµµετρη απειλή για
το ελληνικό κράτος.
Αρχικά, λοιπόν, κοιτάµε τις πύλες εισόδου. Λήψη άµεσων κατασταλτικών µέτρων για τη διαφύλαξη των χερσαίων συνόρων
µας στον Έβρο. Μεταφορά ειδικών µονάδων του Ελληνικού
Στρατού στην περιοχή, που και τον εξοπλισµό διαθέτουν και την
κατάλληλη εκπαίδευση, για να δώσουν λύση στο πρόβληµα. Εξίσου σηµαντική είναι η εκ νέου διασπορά των ελληνικών ναρκοπεδίων κατά προσωπικού. Ταυτόχρονα, στις αστικές και
αγροτικές περιοχές ειδικός σχεδιασµός αστυνοµικών επιχειρήσεων για τη σύλληψη και επαναπροώθηση στις χώρες προέλευσής τους όσων ξένων έχουν εισέλθει παράνοµα στην Ελλάδα.
Τέλος, σε επίπεδο δικαστικού και σωφρονιστικού συστήµατος
ιδιώνυµο όποιο έγκληµα τελεί παράνοµος αλλοδαπός. Οι ποινές
δεν θα πρέπει να εκτίονται σε φυλακές, αλλά σε ειδικούς χώρους
κράτησης, όπου παράλληλα θα παράγεται έργο υπέρ του δηµοσίου.
Η Χρυσή Αυγή τα τελευταία έτη έχει πραγµατοποιήσει ένα δυναµικό πολιτικό αγώνα ενάντια στα µείζονα προβλήµατα της λαθροµετανάστευσης και της εγκληµατικότητας. Με το νέο θεσµικό
µας ρόλο ξεκινάµε την κοινοβουλευτική µας δράση, εστιάζοντας
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τα προβλήµατα αυτά που ταλαιπωρούν στην κυριολεξία εκατοµµύρια συµπατριώτες µας. Είµαστε έτοιµοι να καταθέσουµε το
πρωί της Δευτέρας πρόταση νόµου για την κατάργηση του περιβόητου ν. 3838/2010, του νόµου Ραγκούση, όπως λέγεται από
το όνοµα του Υπουργού εκείνου της κυβερνήσεως Παπανδρέου.
Επειδή, όπως ακούστηκε προηγουµένως, ανάλογη πρόταση
σκοπεύει να καταθέσει και το κόµµα Ανεξάρτητοι Έλληνες, καλούνται οι ιθύνοντες του εν λόγω κόµµατος σε διάλογο για την
εύρεση των σηµείων συγκλίσεως στις δύο προτάσεις, ούτως
ώστε να ενισχυθεί κοινοβουλευτικά το λαϊκό πλέον αίτηµα για
την κατάργηση αυτού του νόµου, που θα δώσει και το έναυσµα
για συνολική αλλαγή της µεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα.
Κάποιοι σκοτεινοί κύκλοι έχουν θέσει πράγµατι ως στόχο –και
αυτό το δηλώνω µετά λόγου γνώσεως- να µετατρέψουν τη χώρα
µας σε ένα άθλιο προτεκτοράτο κατοικούµενο από υπανθρώπους, χωρίς συνείδηση, χωρίς πατρίδα, χωρίς πολιτισµό, χωρίς
ψυχή στην ουσία, διότι άνθρωποι χωρίς ψυχή, δηλαδή χωρίς τη
φυλή, ορωµένη εκ των έσω, είναι το έρµα στο αιώνιο ταξίδι της
ιστορίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επαφίεται στο δικό µας πατριωτισµό η σωτηρία του µέλλοντός
µας. Δεν θα υπάρχουν αγέννητοι Έλληνες για να µας δικάσουν,
θα υπάρχουν όµως νεκροί και αυτοί θα είναι κριτές αµείλικτοι.
Πιο σκληρός, όµως, θα είναι ο ίδιος µας ο εαυτός. Απέναντι σε
αυτόν ας σταθούµε όλοι και ας αναλογιστούµε εάν έχουµε κάνει
έστω και µία µικρή θυσία για την τεράστια υπόθεση της πατρίδας
µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υπουργός
Εσωτερικών κ. Στυλιανίδης.
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την εντολή του ελληνικού
λαού αναλαµβάνουµε την ευθύνη διακυβέρνησης της πατρίδας
µας στην καρδιά της µεγαλύτερης µεταπολεµικής θεσµικής, οικονοµικής, πολιτικής, κοινωνικής και ηθικής κρίσης.
Ενώπιον µας βρίσκονται κρίσιµες εθνικές αποφάσεις και τραγικά ηθικά διλήµµατα που θα προσδιορίσουν την µοίρα της κοινωνίας µας και το µέλλον των παιδιών µας. Το µέλλον και την
προοπτική της Ελλάδος και του Ελληνισµού. Η απουσία κουλτούρας πολιτικής συνεργασίας στον τόπο µας καθιστά επιτακτικότερη την ανάγκη να επιτύχει αυτή η διακυβέρνηση εθνικής
ενότητας και ευρωπαϊκής προοπτικής, διακυβέρνηση που την
συνθέτουν µε την συνεργασία τους ο Αντώνης Σαµαράς, ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Φώτης Κουβέλης.
Η επιτυχία αυτής της διακυβέρνησης σε συνδυασµό µε την
υπεύθυνη και εποικοδοµητική άσκηση της Αντιπολίτευσης είναι
ίσως η µοναδική ευκαιρία να αποδείξει ξανά ο Ελληνισµός διεθνώς το µεγαλείο του, διαψεύδοντας όλους αυτούς που «σορτάρισαν» πάνω στη µοίρα µας, αµφισβήτησαν κακοπροαίρετα
τις δυνατότητες και τις προσπάθειες µας και επεδίωξαν διεθνώς
να µας παρουσιάσουν ως τα µαύρα πρόβατα της Ευρώπης.
Δεν εθελοτυφλούµε ενώπιον των λαθών που όλοι κάναµε τα
προηγούµενα χρόνια. Δεν αρνούµαστε την αυτοκριτική ή την καλοπροαίρετη κριτική των άλλων για τη χώρα µας. Πιστεύουµε
όµως ότι είναι άδικο για την Ελλάδα και για τους Έλληνες, που
τόσα πολλά έχουν προσφέρει στην Ευρώπη της δηµοκρατίας,
του πολιτισµού, της ανθρωπιάς, να ισοπεδώνονται, να ταπεινώνονται και να περιφρονούνται.
Το µεγάλο στοίχηµα που έχει να κερδίσει αυτή η Κυβέρνηση
και βεβαίως αυτή η Βουλή στο σύνολό της, είναι τριπλό. Πρώτον,
να ενισχύσει το διεθνές κύρος και την αξιοπιστία της Ελλάδος,
σεβόµενη τις συµφωνίες της µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι
να διασφαλίσει την στήριξη και εν τέλει την παραµονή της στο
σκληρό πυρήνα της ευρωπαϊκής οικογένειας.
Δεύτερον, να αποκαταστήσουµε την αξιοπρέπεια και την υπερηφάνια των δοκιµαζόµενων Ελλήνων µε µία σοβαρή, στοιχειοθετηµένη και ρεαλιστική διαπραγµάτευση που θα συµπληρώσει
και θα διορθώσει λανθασµένες πολιτικές του µνηµονίου και έτσι
θα εγγυηθεί στην πράξη την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική κι-
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νητικότητα και την πραγµατική ανάπτυξη των πολλών και κυρίως
των νέων Ελλήνων. Βεβαίως για να το πετύχουµε αυτό πρέπει να
καταγράψουµε αµέσως µετρήσιµα θετικά αποτελέσµατα.
Τρίτον, να επισπεύσει την έξοδο από τη διεθνή οικονοµική κηδεµονία, να οργανώσει τη στροφή στην πραγµατική οικονοµία
και να προσδιορίσει εκ νέου τον εθνικό µας προσανατολισµό,
οριοθετώντας µε ρεαλιστικό τρόπο αυτήν τη φορά το σύγχρονο
όραµα του Ελληνισµού για την Ελλάδα της Ευρώπης.
Αγαπητοί συνάδελφοι, σε αυτήν τη δύσκολη εθνική προσπάθεια που ξεκινούµε όλοι µαζί, σηµαντικός είναι ο ρόλος που καλείται να παίξει το Υπουργείο που µου ανέθεσε ο Πρωθυπουργός
κ. Αντώνης Σαµαράς, τον οποίο ευχαριστώ θερµά για την εµπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό µου. Η προσπάθεια µας στο
Υπουργείο Εσωτερικών θα ξεδιπλωθεί συστηµατικά σε τρεις άξονες.
Άξονας πρώτος, σύγχρονη πολιτεία. Άξονας δεύτερος, ισχυρή
αυτοδιοίκηση. Άξονας τρίτος, ανοιχτή δηµοκρατική και δίκαιη
κοινωνία.
Σύγχρονη πολιτεία σηµαίνει πρώτα απ’ όλα αποκατάσταση της
σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των πολιτών και της πολιτικής. Η
αποκατάσταση αυτή µπορεί να βασιστεί πάνω σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, στην επιβολή αυστηρών κανόνων διαφάνειας και χρηστής διακυβέρνησης στα κόµµατα και τους πολιτικούς της κεντρικής αλλά και της αυτοδιοικητικής σκηνής. Δεύτερον, στην
ανάδειξη της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών και των κοµµάτων ως κεντρικό κριτήριο αξιολόγησης τους. Τρίτον, στην ενίσχυση της συµµετοχής των πολιτών στις αποφάσεις που τους
αφορούν.
Η επιβολή αυστηρών κανόνων διαφάνειας και χρηστής διακυβέρνησης των κοµµάτων και των πολιτικών συµπεριλαµβάνει το
συστηµατικό, αυστηρό και ανεξάρτητο έλεγχο των οικονοµικών
των κοµµάτων και των πολιτικών που δεν θα ταυτίζει ελέγχοντες
και ελεγχόµενους. Τον επαναπροσδιορισµό του ύψους και του
τρόπου χρηµατοδότησης των κοµµάτων και των πολιτικών, ώστε
να µη δηµιουργεί στρεβλώσεις και εξαρτήσεις.
Πρέπει να δούµε από µηδενική βάση τόσο την κρατική όσο και
την ιδιωτική χρηµατοδότηση, το διαρκή και συγκριτικό έλεγχο
των «πόθεν έσχες» όλων των αιρετών, Βουλευτών και αυτοδιοικητικών και κυρίως όσων άσκησαν εκτελεστική εξουσία τόσο
πριν όσο και µετά τη θητεία τους. Την επιβολή Κώδικα Δεοντολογίας κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών κρατών στους Βουλευτές και τα µέλη της Κυβέρνησης αλλά και γενικότερα σε
όσους ασκούν δηµόσια αξιώµατα.
Δεύτερος πυλώνας, για την οικοδόµηση της σύγχρονης πολιτείας αναδεικνύεται η ανάδειξη της αποτελεσµατικότητας των
πολιτικών και των κοµµάτων ως κεντρικό κριτήριο της αξιολόγησης τους.
Είναι βέβαιο ότι κάτι τέτοιο δύσκολα επιβάλλεται µε νοµοθετικές πρωτοβουλίες. Είναι κυρίως θέµα παιδείας και νοοτροπίας.
Αν, όµως, διανοηθεί κανείς ότι τα τελευταία χρόνια το κόστος
των µη αποφάσεων ήταν για την Ελλάδα πολλαπλάσιο από τις
κακές αποφάσεις, συνειδητοποιεί για ποιον λόγο είναι αναγκαία
τα ξεκάθαρα κυβερνητικά προγράµµατα, η απλούστευση των
διαδικασιών, η διευκόλυνση και η ασφάλεια αυτών που έχουν όχι
µόνο την ευθύνη αλλά και την υποχρέωση να παίρνουν αποφάσεις.
Ένας από τους λόγους που η ελληνική πολιτική, η ελληνική διοίκηση και η ελληνική αγορά έχουν παραλύσει, είναι γιατί λόγω
του παρωχηµένου θεσµικού πλαισίου και του νοσηρού πολιτικού
περιβάλλοντος, όλοι φοβούνται να πάρουν αποφάσεις και να βάλουν υπογραφές. Έτσι ο ένας αναβάλλει προσπαθώντας να µεταβιβάσει την ευθύνη στους άλλους. Όλοι εγκαλούνται µε
αυστηρότητα από τους επόµενους να απολογηθούν για τις αποφάσεις που πήραν. Κανένας, όµως, δεν εγκαλείται για τις τραγικές συνέπειες που προκάλεσε η αναποφασιστικότητα και η
ευθυνοφοβία του. Τώρα η συγκυβέρνηση αυτή µας δίνει µια µοναδική ευκαιρία, να νικήσουµε τη δύναµη της αδράνειας που καθήλωσε την Ελλάδα επί χρόνια.
Η ενίσχυση της συµµετοχής των πολιτών είναι ο τρίτος πυλώνας της σύγχρονης πολιτείας. Όση περισσότερη ευθύνη µεταβιβάζουν στους πολίτες, τόσο πιο υπεύθυνα εκπαιδεύονται αυτοί
να αποφασίζουν. Για το λόγο αυτό, πιστεύω ότι ωρίµασαν οι συν-
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θήκες να ενεργοποιήσουµε τα τοπικά δηµοψηφίσµατα που προβλέπονται από τον «Καλλικράτη», ιδιαίτερα για θέµατα τοπικού
ενδιαφέροντος και καθηµερινότητος. Έχει νόηµα να θεσµοθετήσουµε την επίσπευση νοµοθετικής πρωτοβουλίας από τους πολίτες, όπως συµβαίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, πρέπει να
ξεκινήσει κάποτε ο διάλογος µε τα πολιτικά κόµµατα και τους
φορείς της οµογένειας για τη θεσµοθέτηση της ψήφου των οµογενών. Το οφείλουµε αυτό στον οικουµενικό ελληνισµό που µας
στηρίζει και µας κάνει υπερήφανους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ισχυρή αυτοδιοίκηση είναι ο
δεύτερος άξονας της πολιτικής µας. Για εµάς, οι αρχές της συνέχειας του κράτους από τη µία µε στόχο την εφαρµογή µιας ενιαίας εθνικής στρατηγικής και της επικουρικότητας από την άλλη,
µε στόχο οι αποφάσεις να βρίσκονται κατά το δυνατόν κοντύτερα
στους πολίτες, είναι απολύτως συνδυάσιµες και συµπληρωµατικές αρχές. Είναι αναγκαίο, λοιπόν, να επαναπροσδιοριστούν µε
ακρίβεια οι ρόλοι και τα όρια µεταξύ αποκέντρωσης και Τοπικής
ή Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, ώστε να διορθωθούν έτσι οι
στρεβλώσεις ή τα λειτουργικά κενά του «Καλλικράτη».
Ισχυρή αυτοδιοίκηση για εµάς, σηµαίνει οικονοµική αυτοτέλεια
και διοικητική αυτονοµία και στους δύο βαθµούς. Οι δεκατρείς
αιρετές περιφέρειας της χώρας είναι το ασφαλέστερο όχηµα για
την ολοκληρωµένη περιφερειακή ανάπτυξη. Οι τριακόσιοι είκοσι
πέντε δήµοι είναι οι αποτελεσµατικότεροι εκτελεστικοί βραχίονες
για τη βελτίωση της καθηµερινότητος των πολιτών, την εφαρµογή µιας πολιτικής κοινωνικής ασπίδας και την επίτευξη µιας
πράσινης οικολογικής λειτουργίας και ανάπτυξης.
Δυστυχώς, στους ΟΤΑ ξεκινούµε την πολιτική µας από ένα
πολύ δύσκολο σηµείο εκκίνησης. Παρά τη σηµαντική µείωση των
πόρων που προηγήθηκε, παρά την έγγραφη δέσµευση προς την
ΚΕΔΕ του πρώην Υπουργού Οικονοµικών, κ. Σαχινίδη, ότι θα δοθούν φέτος 2,7 δισεκατοµµύρια µέσω ΚΑΠ και 213,8 εκατοµµύρια για την τέταρτη δόση των οφειλόµενων παρελθόντων
οικονοµικών ετών, δυστυχώς στον προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί µόλις 2,4 δισεκατοµµύρια, κάτι που φέρνει σε πολύ δύσκολη
θέση τους δήµους.
Ωστόσο, παρά τις αντικειµενικές δυσκολίες τολµούµε και θέτουµε δύο σηµαντικές προτεραιότητες: Πρώτον, τον οικονοµικό
εξορθολογισµό και το λειτουργικό εκσυγχρονισµό των ΟΤΑ και
δεύτερον, την οργάνωση µιας πολιτικής κοινωνικής ασπίδας σε
επίπεδο δήµου µε στόχο τον πόλεµο κατά της φτώχειας. Για τον
οικονοµικό εξορθολογισµό και το λειτουργικό εκσυγχρονισµό
των ΟΤΑ, έχουµε ήδη συστήσει οµάδες εργασίας µαζί µε την task
force της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιοποιώντας ευρωπαϊκή τεχνογνωσία, ώστε µε λιγότερες δαπάνες να επιτυγχάνουµε καλύτερη
λειτουργία των δήµων και φυσικά αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Αυτό θα συντελεστεί µε θεσµικές και λειτουργικές βελτιώσεις του «Καλλικράτη» και του Κώδικα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, µε τον εκσυγχρονισµό και την ανασυγκρότηση
των υπηρεσιών των ΟΤΑ και την εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, µε την εξυγίανση των οικονοµικών, τον περιορισµό
της σπατάλης και τη χρήση κλασικών και ευρηµατικών µέσων
χρηµατοδότησης, όπως η καταγραφή και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, τα προγράµµατα ΣΔΙΤ, οι πολιτικές φορολογικής αποκέντρωσης, η έξυπνη αξιοποίηση εσόδων και άλλα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η κρίση δηµιούργησε µια νέα τάξη εξαθλιωµένων Ελλήνων. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα οικογένεια που
να τα βγάζει πέρα. Δεν υπάρχει σπίτι χωρίς άνεργο. Χιλιάδες νέα
λαµπρά µυαλά φεύγουν στο εξωτερικό. Η χώρα αιµορραγεί.
Πολλαπλασιάζονται οι άνεργοι, οι άστεγοι, οι αναξιοπαθούντες.
Τσαλακώνεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια πάνω στους κάδους των
σκουπιδιών που κάποιοι ψάχνουν να βρουν κάτι να φάνε ή στα
φανάρια της επαιτείας. Η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ έτσι και δεν πρέπει να καταντήσει έτσι. Ακόµα και όταν οι Έλληνες ήταν φτωχοί,
είχαν περηφάνια και αξιοπρέπεια.
Έχουµε χρέος να κηρύξουµε τον πόλεµο κατά της φτώχειας
και της εξαθλίωσης και αυτό πρέπει να το κάνουµε όλοι µαζί, πολιτεία και πολίτες. Το πιο ετοιµοπόλεµο, το πιο συγκροτηµένο,
το πιο εκπαιδευµένο δίκτυο για την εφαρµογή της πολιτικής κοινωνικής ασπίδας είναι οι δήµοι. Το Υπουργείο των Εσωτερικών,
µπαίνει µπροστά στο συντονισµό και την ενίσχυση αυτού του δικτύου. Στόχος µας είναι η βιωσιµότητα και η ενδυνάµωση των
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υφιστάµενων κοινωνικών δοµών µε νέες θεσµικές πρωτοβουλίες
και αποτελεσµατική αξιοποίηση των κλασικών και των νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων, εθνικών, ευρωπαϊκών, ακόµα και ιδιωτικών χορηγιών. Κοινωνικά επιδόµατα για αναξιοπαθούντες,
βρεφονηπιακοί σταθµοί, «Βοήθεια στο σπίτι» για ασθενείς και γέροντες, µέριµνα για άστεγους, κοινωνικά παντοπωλεία για τους
φτωχούς, προγράµµατα αυτεπιστασίας για τους άνεργους.
Μόνο µε µια πανστρατιά µε συντονιστές τις περιφέρειες και τους
δήµους µπορούµε να κερδίσουµε τον πόλεµο κατά της φτώχειας
και θα τα καταφέρουµε.
Τρίτος και καταληκτικός άξονας της προγραµµατικής µας πολιτικής είναι η ανοιχτή, δηµοκρατική και δίκαιη κοινωνία. Στη
βάση αυτής της πολιτικής επιδιώκουµε την εφαρµογή µιας σύγχρονης πολιτικής ιθαγένειας, η οποία θα είναι απόλυτα εναρµονισµένη µε το αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ώστε να µην
καθιστά την Ελλάδα αποθήκη ανθρώπινων ψυχών. Κατάλυση των
γκέτο, καθιέρωση της αρχής ότι Έλληνας είναι ο µετέχων της
ελληνικής παιδείας, επιτάχυνση διαδικασιών για την απόδοση
ιθαγένειας σε οµογενείς, προώθηση σύγχρονων πολιτικών ενσωµάτωσης για νόµιµους µετανάστες και επιθετικών πολιτικών επαναπροώθησης για παράνοµους. Ξεχωριστό πυλώνα βεβαίως για
την πολιτική της ανοιχτής, δηµοκρατικής και δίκαιης κοινωνίας,
αποτελεί η πολιτική της Γραµµατείας Ισότητος, η οποία προωθεί
οριζόντιες δράσεις και µέτρα για τη γυναικεία απασχόληση και
επιχειρηµατικότητα, την οικογενειακή και ατοµική ζωή των γυναικών, τη συµµετοχή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων και την
καταπολέµηση κάθε µορφής βίας εναντίον τους. Τέλος, το
Υπουργείο Εσωτερικών επεξεργάζεται ειδικές πολιτικές ένταξης
τόσο για τους Ποντίους όσο και για τους Τσιγγάνους ή τις µειονότητες, αξιοποιώντας τους ευρωπαϊκούς πόρους.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κορύφωση της προσπάθειάς µας εντός
του προβλεπόµενου θεσµικά χρόνου, θα αποτελέσει µια τολµηρή
συνταγµατική Αναθεώρηση που θα µας επιτρέψει να εισέλθουµε
στη νέα µεταπολίτευση. Κύρια χαρακτηριστικά της θα είναι: Η
αναγέννηση του πολιτικού συστήµατος, η απελευθέρωση της
αναπτυξιακής δυναµικής της χώρας από θεσµικές αρτηριοσκληρώσεις του οικονοµικού Συντάγµατος, η αναβάπτιση της δικαιοσύνης, η ανάδειξη και η προστασία της διαχρονικής ελληνικής
πολιτιστικής µας ταυτότητος και η γρήγορη προσαρµογή µας
στα νέα ευρωπαϊκά και διεθνή δεδοµένα. Γνωρίζω ότι ο δρόµος
που έχουµε µπροστά µας είναι εξαιρετικά δύσκολος. Δεν έχουµε
όµως περιθώρια ούτε άλλων καθυστερήσεων ούτε άλλων δισταγµών. Η Κυβέρνηση αυτή πρέπει να πετύχει, διότι το οφείλει στις
γενιές που έρχονται.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Χρήστος Παππάς
για έξι λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευταί, ο χθεσινός λόγος του Πρωθυπουργού της µνηµονιακής
Κυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ απείχε πολύ
από συγκεκριµένες πολιτικές Προγραµµατικές Δηλώσεις.
Πιο πολύ έµοιαζε µε εσωτερικό υπηρεσιακό σηµείωµα τεχνοκράτη της τρόικας, στο οποίο δίνονται κάποιες γενικές κατευθύνσεις για το µέλλον της πατρίδος, παρά µε ένα πρόγραµµα,
παρά µε ένα όραµα ενός πολιτικού ηγέτη. Τι άλλο βέβαια θα µπορούσε να είναι; Τι άλλο θα µπορούσαµε να περιµένουµε από τον
σηµερινό εκπρόσωπο µίας παράταξης, που η ιστορική της διαδροµή είναι µια διαδροµή εξάρτησης από τον ξένο παράγοντα;
Η παράταξη αυτή ξεκίνησε από το περίφηµο «Στρατηγέ, ιδού ο
στρατός σας», του Παναγιώτη Κανελλόπουλου προς τον Στρατηγό Τζέιµς Βαν Φλιτ, και συνεχίστηκε µε το περίφηµο «ανήκοµεν
εις την Δύσιν» του Κωνσταντίνου Καραµανλή. Ε όχι, λοιπόν! Επιτέλους ας ειπωθεί για πρώτη φορά σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι δεν
ανήκοµεν σε καµµίαν Δύσιν. Ανήκοµεν εις την Ελλάδα και για την
Ελλάδα θέλουµε να αγωνιστούµε.
Νέα Δηµοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ολίγον από Αριστερά –ΔΗΜΑΡσυνεχίζουν πολύ όµορφα την παράδοση της ξενοδουλείας. Είναι
ένας τέλειος συνδυασµός της ξενοκρατίας, την κλεπτοκρατίας,
όλων αυτών των υλικών που έφεραν την Ελλάδα σ’ αυτήν την κατάσταση. Εξάλλου σε ό,τι αφορά τα οικονοµικά δεδοµένα, του-
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λάχιστον στην αρχή του λόγου του κ. Στουρνάρα µπόρεσα να καταλάβω ότι όλα αυτά συνέβησαν τα τριάντα πέντε τελευταία χρόνια, δηλαδή από τη Μεταπολίτευση και µετά.
Με τα ίδια, λοιπόν, υλικά θα έχουµε τα ίδια αποτελέσµατα. Οι
συγκυβερνήτες είναι αυτοί που έφεραν τα µνηµόνια, την τρόικα,
έφεραν τη φτώχεια, τη δυστυχία και την εξαθλίωση στον ελληνικό λαό. Είναι αυτοί που µε τα παραδοσιακά τους ερείσµατα,
δηλαδή την εξωτερική πολιτική που ανέφερε χθες στο λόγο του
ο κύριος Πρωθυπουργός, -και ποια εξωτερική πολιτική; Την απόλυτη εξάρτηση από τα αµερικανικά και νατοϊκά συµφέρονταυποδούλωσαν τον ελληνικό λαό και έκαναν την Ελλάδα από µία
υπερήφανη χώρα προτεκτοράτο και ζήτουλα της διεθνούς πολιτικής και οικονοµικής σκηνής.
Οι Βουλευτές της Χρυσής Αυγής θα καταψηφίσουν αυτήν την
Κυβέρνηση του µνηµονίου και της ξενοκρατίας, διότι σύµφωνα
µε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, θα είναι µια Κυβέρνηση που
θα ξεπουλήσει γη, ουρανό και θάλασσα, θα ξεπουλήσει την πατρίδα µας σε όποιον και όποιας εθνικότητας επενδυτή. Καταψηφίζουµε την Κυβέρνηση, γιατί δεν θέλουµε εκατόν ενενήντα ένα
χρόνια µετά την εθνική επανάσταση, την Εθνική Παλιγγενεσία,
να γίνουµε και πάλι «δορυφόροι» της Τουρκίας. Δεν θέλουµε να
ξαναγίνουµε σκλάβοι και µάλιστα σκλάβοι χωρίς πόλεµο!
Η αναφορά του κ. Σαµαρά σχετικά µε την εξωτερική πολιτική
περιείχε, όπως προείπα, δύο µόνο λέξεις: «παραδοσιακά ερείσµατα». Εννοεί το ΝΑΤΟ, τις Ηνωµένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, εµείς στη Χρυσή Αυγή είµεθα
υπέρ της Ευρώπης. Αλλά ποιας Ευρώπης; Μιας Ευρώπης των
πατρίδων, µε ισοτιµία και αλληλοσεβασµό, µε ανυστερόβουλη,
πραγµατική αλληλεγγύη. Η Ευρώπη χρωστάει στην Ελλάδα κι όχι
η Ελλάδα στην Ευρώπη. Εµείς ήµασταν και πρέπει να ξαναγίνουµε οι ταγοί της Ευρώπης και όχι οι ουραγοί.
Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους συµµάχους µας, θυµίζω ότι
υπάρχει ένα µεγάλο ορθόδοξο έθνος στο οποίο µπορούµε να
στηριχθούµε, τόσο οικονοµικά όσο και στις γεωστρατηγικές και
ενεργειακές µας πολιτικές κι όχι µόνο στον τουρισµό και στο εµπόριο, όπως προανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Αβραµόπουλος. Υπάρχει και η ορθόδοξη Ρωσία. Δεν είναι µόνο οι
Ηνωµένες Πολιτείες οι αφέντες αυτού του κόσµου. Δεν είναι παντοδύναµοι οι Αµερικανοί. Παντοδύναµος είναι µόνο ο Θεός.
Ο κ. Σαµαράς δεν αναφέρθηκε καθόλου στον Απόδηµο Ελληνισµό και την ανάγκη να υποστηριχθεί αυτός ο Ελληνισµός µε
κάθε µέσο. Πρέπει ο Απόδηµος Ελληνισµός να αποτελέσει τον
καλύτερο πρέσβη της Ελλάδος στον κόσµο. Ο Απόδηµος Ελληνισµός έχει τεράστιες δυνατότητες και µπορεί να βοηθήσει πολύπλευρα στην ανόρθωση της πατρίδας. Fast track δεν θέλουµε
για τους ξένους επενδυτές. Fast track θέλουµε για τους Έλληνες
ξενιτεµένους, όλους αυτούς που κατάφεραν να φτιάξουν περιουσίες στις τέσσερις άκρες του κόσµου και θέλουν να γυρίσουν
στην πατρίδα, που θέλουν να επενδύσουν στην πατρίδα. Θέλουµε επενδυτές Έλληνες και για Έλληνες!
Σηµαντικό θέµα που απουσίασε από τις δηλώσεις του κ. Σαµαρά, είναι το θέµα του κατοχικού δανείου. Μας χρωστάει η κ.
Μέρκελ, δεν µας χρωστάει τώρα, µας χρωστάει πολλά χρόνια
πριν. Υπήρξαν γενιές που υπέφεραν στην Κατοχή και υπήρξε ένα
δάνειο, µία σύµβαση, η οποία υπολογίζεται σε σηµερινά χρήµατα
στα 575 δισεκατοµµύρια ευρώ. Θέλουµε η Κυβέρνηση να ζητήσει
αυτά τα λεφτά πίσω από τους Γερµανούς. Είναι τα χρήµατα του
ελληνικού λαού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ζητώ και εγώ την ανοχή στην πρώτη µου οµιλία, κύριε Πρόεδρε, όπως τη δώσατε στον Υπουργό Οικονοµικών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Παρακαλώ. Θα την έχετε
για ενάµισι λεπτό, όπως και όλοι οι άλλοι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Πιστεύει όµως κανείς σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι αυτή η Κυβέρνηση θα έχει το πολιτικό ανάστηµα να
τα ζητήσει; Και φυσικά θα πρέπει να απαιτήσουµε και τις πολεµικές αποζηµιώσεις.
Είχα ετοιµάσει πολλά πράγµατα να σας πω αλλά στο χρόνο
που µου δίνει ο κύριος Πρόεδρος θα προσπαθήσω να πω τα κυριότερα.
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Οι πολιτικές δυνάµεις που απαρτίζουν αυτήν την Κυβέρνηση,
είναι δυνάµεις που πιστεύουµε ότι εξαρτώνται απόλυτα από τους
υπερατλαντικούς γκάνγκστερς, εξαρτώνται απόλυτα από τα διεθνή οικονοµικά συµφέροντα, τα συµφέροντα που ορέχτηκαν και
έβαλαν στο µάτι αυτήν την ευλογηµένη από το Θεό χώρα.
Κύριοι της κεντροδεξιάς αλλά και κύριοι της κεντροαριστεράς
και του ψευδοσοσιαλισµού, κύριοι της εθνοµηδενιστικής ψευδοαριστεράς της ΔΗΜΑΡ, όλοι εσείς θα πρέπει να αισθάνεστε υπερήφανοι γι’ αυτήν -την υποτίθεται- συσστράτευση και ενότητα
που καταφέρατε. Είστε αυτοί οι ίδιοι που καταφέρατε την πρωτεύουσα της Ελλάδος, το διαµάντι του κόσµου, την πιο όµορφη
πρωτεύουσα της Ευρώπης, να την κάνετε ένα κακέκτυπο της
Νέας Υόρκης, να κάνετε την Αθήνα µία πόλη µε αστέγους, ένα
γκέτο, µία πόλη µε εγκληµατικότητα, πολυφυλετική και πολυπολιτισµική. Δεν ρωτήθηκε ποτέ ο ελληνικός λαός αν θέλει αυτήν
την πατρίδα για να ζει ο ίδιος και τα παιδιά του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να µου δώσετε µισό λεπτό.
Άλλος οµιλητής θα αναφερθεί σ’ ένα από τα πιο βασικά ζητήµατα για εµάς, που είναι η άµεση ανακήρυξη της αυτόνοµης οικονοµικής ζώνης, της ΑΟΖ και της επέκτασης των χωρικών
υδάτων στα δώδεκα µίλια. Θα πρέπει να καταφύγουµε στους διεθνείς οργανισµούς, στο Διεθνές Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
για το casus belli που υφιστάµεθα από την Τουρκία. Είναι απειλή
πολέµου από γειτονική χώρα και έχουµε κάθε νόµιµο δικαίωµα.
Θα αναφερθώ σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής και σε κάτι
πολύ βασικό που είπε ο κ. Σαµαράς. Ο κ. Αβραµόπουλος σήµερα
µας είπε τα ωραία νέα της συγκυβέρνησης. Μίλησε για σύνθετη
ονοµασία.
Κανένας συµβιβασµός για τη Μακεδονία µας. Η θέση µας είναι
η πάγια θέση της Χρυσής Αυγής, αλλά όχι µόνο της Χρυσής
Αυγής, αλλά και κάθε Έλληνα πατριώτη. Θα πρέπει τον ελληνικό
λαό να τον βλέπουµε όχι µόνο στις αποστειρωµένες αίθουσες.
Θα πρέπει η σκέψη µας να είναι στον ελληνικό λαό, έξω στο χωράφι, στην εργασία, στο σχολείο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώστε, παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ο ελληνικός λαός, λοιπόν, θέλει να καταψηφίσει την ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό είπε στις 6 Μαΐου και
αυτό πιστεύω ότι λέει και τη σηµερινή ηµέρα.
Καταψηφίζουµε, λοιπόν, την Κυβέρνηση γιατί; Γιατί πάνω απ’
όλα αναλογιζόµαστε το βάρος της ευθύνης µας απέναντι στην
Ιστορία και την πατρίδα. Αναλογιζόµαστε την ευθύνη µας απέναντι στις γενιές που έρχονται. Καταψηφίζουµε την Κυβέρνηση
γιατί είµαστε ελεύθεροι άνθρωποι, γιατί πιστεύουµε στην ελευθερία και την πατρίδα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η Βουλευτής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ασηµίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, για επτά λεπτά.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, εισαγωγικά επιτρέψτε µου να αναφερθώ στο βασικό στόχο που χαρακτήριζε την πρόταση της Δηµοκρατικής
Αριστεράς στην ελληνική κοινωνία για την πολιτική διέξοδο από
την κρίση και είναι η ανάταξη της χώρας και η δηµοσιονοµική της
προσαρµογή µε την οικονοµία ζωντανή και την κοινωνία όρθια.
Όλο αυτό το διάστηµα η Δηµοκρατική Αριστερά, ως δύναµη
ευθύνης, έθεσε µε σαφήνεια ως κύριο στόχο την παραµονή στο
ευρώ και υποστήριξε τόσο τη διεκδίκηση ενός ευνοϊκού ευρωπαϊκού διακανονισµού για τη διαχείριση του χρέους, όσο και την
προώθηση εσωτερικών αλλαγών δηµοσιονοµικής προσαρµογής,
χωρίς όµως αποδόµηση των δηµόσιων δοµών και του κοινωνικού
κράτους. Γι’ αυτό και σταθµίζοντας την κρισιµότητα της κατάστασης της χώρας και την ανάγκη η Ελλάδα να αποκτήσει Κυβέρνηση ισχυρή για να διαπραγµατευθεί µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση, Κυβέρνηση ικανή να εµπνεύσει την εµπιστοσύνη στους
πολίτες και να ανακουφίσει την τεµαχισµένη κοινωνία, θέσαµε
στην κρίση της ελληνικής κοινωνίας ένα σχέδιο άµεσης διακυβέρνησης, µε συγκεκριµένες προτεραιότητες, στόχους, ρήτρες
και δεσµεύσεις.
Οι θέσεις του σχεδίου αυτού, που παρουσίασε ο Πρόεδρος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Φώτης Κουβέλης προεκλογικά, δεν ήταν περίληψη του προγράµµατος του κόµµατος. Ήταν θέσεις, που θα µπορούσαν και τελικά
µπόρεσαν να αποτελέσουν κοινό πολιτικό τόπο, γι’ αυτό και συµφωνήσαµε στη στήριξη της Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης και µιλάµε σήµερα για µία προγραµµατική σύγκλιση και προγραµµατική
συµφωνία τριών κοµµάτων που στηρίζουν τη σηµερινή Κυβέρνηση.
Η επιρροή των προγραµµατικών θέσεων της Δηµοκρατικής
Αριστεράς, ιδιαίτερα στο κείµενο-πλαίσιο συµφωνίας της συγκυβέρνησης είναι σηµαντική και σε προοδευτική για τον τόπο κατεύθυνση. Είναι, βέβαια, αυτονόητο ότι το πλαίσιο αυτό δεν
εµπεριέχει το σύνολο των πολιτικών πεποιθήσεων των κοµµάτων
που απαρτίζουν την Κυβέρνηση, καθώς τα τελευταία διατηρούν
την πολιτική τους αυτοτέλεια και την αυτονοµία τους.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, στηρίζεται σε µία συγκεκριµένη προγραµµατική συµφωνία. Αυτό είναι το βασικό της χαρακτηριστικό
και αυτό είναι µία βαθιά πολιτική επιλογή και ευθύνη, καινούργιο
και προοδευτικό για τον τόπο. Εµείς θα εργαστούµε σκληρά, θα
διεκδικήσουµε επίµονα και συστηµατικά, ώστε τα όσα συµφωνήθηκαν, να καταγραφούν µε ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα, µε
θετικό, προοδευτικό αποτύπωµα στην κοινωνία.
Θα αναφερθώ σε σχέση πάντα µε τα βασικά σηµεία του προγραµµατικού λόγου της Δηµοκρατικής Αριστεράς σε ορισµένα
παραδείγµατα, που πράγµατι οι θέσεις της Δηµοκρατικής Αριστεράς έχουν µπολιάσει τις Προγραµµατικές Δηλώσεις. Κάθαρση του πολιτικού συστήµατος: Πρώτο: Αλλαγή και εξυγίανση
του πολιτικού συστήµατος, διαφάνεια παντού, µείωση του κόστους του πολιτικού συστήµατος, άρση της ασυλίας κ.λπ.. Οι
προτάσεις µας έχουν σχεδόν συµπεριληφθεί στην προγραµµατική σύγκλιση, πλην του σηµαντικού θέµατος της απλής αναλογικής, όπου βέβαια δεν έχουµε απεµπολήσει το δικαίωµα να τη
διεκδικήσουµε.
Δεύτερο: Αποδέσµευση από το µνηµόνιο: Διαπραγµάτευση για
επιµήκυνση της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, πάγωµα των περικοπών του µνηµονίου σε µισθούς και σε συντάξεις, κατάργηση
της πράξης για τη µείωση του κατώτατου µισθού, που συµπαρέσυρε προς τα κάτω το σύνολο των αµοιβών, επαναφορά των συλλογικών συµβάσεων.
Στις Προγραµµατικές Δηλώσεις έγιναν θετικές αναφορές σε
ενέργειες που δεν θα βαθύνουν την ύφεση. Έγιναν αναφορές σε
επιµήκυνση του χρόνου προσαρµογής του προγράµµατος. Εκκρεµεί, όµως, το ζήτηµα του τρόπου της επαναδιαπραγµάτευσης
µε τους εταίρους, ιδιαίτερα για τα εργασιακά θέµατα. Μπορεί µε
µία πρώτη ανάγνωση να φαίνεται ότι το ζήτηµα δεν τέθηκε. Ίσως
εντάσσεται σε µία γενικότερη αντίληψη για τον τρόπο και για το
χρόνο της όποιας επαναδιαπραγµάτευσης.
Κύριοι συνάδελφοι, η Ευρώπη αλλάζει. Η κρίση ανέδειξε την
ανάγκη να υπάρξουν πολιτικές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
που θα επηρεάσουν τις εξελίξεις στην οικονοµία υπό το πρίσµα
των αναπτυξιακών και κοινωνικών προτεραιοτήτων.
Η Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης, λοιπόν, θα πρέπει να προσέλθει στις αντίστοιχες συναντήσεις µε ένα προγραµµατικό πλαίσιο,
αυτό ακριβώς που διαµόρφωσαν και για το οποίο δεσµεύτηκαν
τα τρία κόµµατα. Ένα πλαίσιο που περιλαµβάνει τα σηµεία αναδιαπραγµάτευσης του µνηµονίου, µέτρα πολιτικής για την προστασία των εισοδηµάτων των εργαζοµένων και την προώθηση
των µεταρρυθµίσεων. Και βέβαια και στην αναδιαπραγµάτευση
της δανειακής σύµβασης πρέπει να ενταχθεί η εφαρµογή της
απευθείας ανακεφαλαίωσης και των ελληνικών τραπεζών από το
µηχανισµό στήριξης.
Έχουµε όλοι µας γνώση των πραγµάτων και δεν θα εγκαταλείψουµε την επίµονη προσπάθεια και τον αγώνα για τη σκληρή
διαπραγµάτευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τρίτο: Θα υποστηρίξουµε –και είναι πρότασή µας- την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που δεν αφορά απλά τη χρήση των νέων
τεχνολογιών, αλλά για τη Δηµοκρατική Αριστερά σηµαίνει νέα
Δηµόσια Διοίκηση, αποτελεσµατικότητα, ταχύτητα, µείωση της
γραφειοκρατίας, εξάλειψη της διαφθοράς, αµεσότητα και εξοικονόµηση πόρων και φιλοσοφία στη δοµή της Δηµόσιας Διοίκησης.
Τέταρτο: Θα υποστηρίξουµε την παραγωγική ανασυγκρότηση
της χώρας για να βγούµε από την ύφεση, για να δώσουµε δου-
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λειά σε νέους και άνεργους: Με την αξιοποίηση όλων των πόρων
µε αιχµή το ΕΣΠΑ, τη διεκδίκηση νέων αναπτυξιακών προγραµµάτων, τις επενδύσεις υψηλής προστιθέµενης αξίας µε ενσωµάτωση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
Παράλληλα, είναι για όλους, κύριοι συνάδελφοι, ζητούµενο να
συµβάλουµε στην αλλαγή του χαρακτήρα της ανάπτυξης. Η ανάπτυξη πρέπει να έχει στοιχεία διατηρησιµότητας και, για να διαχέονται οι ωφέλειες στο σύνολο της κοινωνίας, θα πρέπει να
απαλλαγεί από τις παθογένειες του προηγουµένου µοντέλου και
να συνδεθεί µε τη γενικότερη προσπάθεια ανασυγκρότησης της
οικονοµίας και του κράτους, να δηµιουργήσει νέες και σταθερές
θέσεις εργασίας και να αυξήσει την παραγωγικότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα µου δώσετε και εµένα, κύριε Πρόεδρε, δυο λεπτά τουλάχιστον.
Πέµπτο: Θα στηρίξουµε και θα διεκδικήσουµε να υπάρξει η ουσιαστική υπεράσπιση και η διεύρυνση του κοινωνικού κράτους,
µε κυρίαρχο στόχο και προτεραιότητα την προώθηση νοµοθετικών ρυθµίσεων που υλοποιούν το δίχτυ κοινωνικής προστασίας
ανέργων και φτωχών, την αύξηση και επιµήκυνση των επιδοµάτων εργασίας, τις ενεργητικές πολιτικές καταπολέµησης της
φτώχειας και της ανεργίας.
Στις Προγραµµατικές Δηλώσεις έγινε αναφορά από τον κύριο
Πρωθυπουργό στην ανάγκη για ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας, όπως επίσης την επέκταση του επιδόµατος της ανεργίας
σε αυτοαπασχολούµενους µε κοινοτικούς πόρους. Όµως, αυτά
δεν αρκούν. Η κρίσιµη συγκυρία για τη χώρα µας οδηγεί στην
προσπάθεια να διαµορφώσουµε µια πρόταση ολοκληρωµένη για
την κοινωνική πολιτική για το µεγάλο πυλώνας της συνοχής στην
Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι το κοινωνικό κράτος.
Έκτο: Όσον αφορά το πρόγραµµα των ιδιωτικοποιήσεων, η
βασική µας αρχή είναι ότι αυτές πρέπει να γίνουν µε αξιοποίηση
και όχι µε εκποίηση του δηµόσιου πλούτου. Οι Προγραµµατικές
Δηλώσεις άνοιξαν το µεγάλο θέµα των αποκρατικοποιήσεων,
είναι όµως γεγονός ότι και µεγάλη προσοχή χρειάζεται και σε
βάθος επεξεργασία, µε ενηµέρωση όλων των πτερύγων της Βουλής για όλα τα στοιχεία που οδηγούν στον επείγοντα χαρακτήρα
για ορισµένες αποκρατικοποιήσεις και ότι αυτές θα γίνουν επ’
ωφελεία του κοινωνικού συνόλου και του δηµόσιου συµφέροντος.
Για τα θέµατα των αποκρατικοποιήσεων, το µέχρι τώρα πρόγραµµα που διαµορφώθηκε στη χώρα µας στηρίχθηκε στη λογική
ότι η απόσυρση του κράτους από κάθε οικονοµική διαδικασία δεν
έχει αρνητικές συνέπειες και ότι αποφέρει µέγιστα οφέλη. Θα
πρέπει να είµαστε προσεκτικοί σε αυτό για να µη συνεχιστούν κρίσιµα λάθη που έγιναν.
Η Δηµοκρατική Αριστερά υποστηρίζει ότι οι αποκρατικοποιήσεις θα πρέπει να γίνουν µε σκοπό όχι τον εισπρακτικό χαρακτήρα αλλά ενταγµένες στη στρατηγική ανάπτυξης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρία συνάδελφε, σας
παρακαλώ.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: ...για ένα νέο οικονοµικό µοντέλο –τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- που θα εµπεριέχει µια
νέα σχέση του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, ώστε οι επιχειρήσεις µε την ισχυρή παρουσία του δηµόσιου να µη συνδέονται µε
ελλείµµατα αλλά να αντεπεξέρχονται στο διεθνή ανταγωνισµό,
να συµβάλλουν στην ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας.
Τέλος, στο εύλογο ερώτηµα πώς η Δηµοκρατική Αριστερά θα
εγγυηθεί µέσα στην Κυβέρνηση την εφαρµογή του προγράµµατος και κυρίως των µέτρων κοινωνικής προστασίας και εξυγίανσης του πολιτικού συστήµατος, σας απαντούµε ότι αυτό θα γίνει
µε τη συνεχή και εξειδικευµένη προγραµµατική µας συµβολή και
µε τη συνεχή διεκδικητική µας παρουσία στην άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής. Έχουµε αποφασίσει όλοι µας, κύριοι συνάδελφοι, να είµαστε οι µαχητές και όχι οι επωφελούµενοι της
επιτυχίας του κυβερνητικού έργου και σε καµµία περίπτωση δεν
αναµένουµε την αποτυχία του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας παρακαλώ, κυρία
συνάδελφε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Τελειώνω, κύριε
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Πρόεδρε.
Διεκδικούµε την επιτυχία της Κυβέρνησης στη βάση του συµφωνηµένου προγράµµατος, γιατί θα είναι και επιτυχία της κοινωνίας των πολιτών και της χώρας συνολικότερα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νίκος Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι Προγραµµατικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης στο πλαίσιο της βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης αλλά και των αδιεξόδων
που γεννάει η αστική πολιτική διαχείρισής της, δεν αφήνουν κανένα απολύτως περιθώριο παρερµηνείας. Σηµατοδοτούν απλά
και καθαρά την κλιµάκωση της νέας βάρβαρης, αντιλαϊκής επίθεσης.
Πρόκειται για Προγραµµατικές Δηλώσεις που ενσωµατώνουν
το σύνολο των απαιτήσεων, των αξιώσεων της αστικής τάξης στο
πλαίσιο, βεβαίως, των συνολικότερων κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κατευθύνσεις αυτές είναι σαφείς. Δεν επιδέχονται καµµίας αµφισβήτησης. Ισχύουν, άλλωστε, για όλα τα
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποτάσσονται στη
στρατηγική επιλογή, την οποία έχουν κάνει, για τη σωτηρία των
µονοπωλιακών οµίλων σε συνθήκες κρίσης, για τη θωράκιση της
ανταγωνιστικότητας και τη διασφάλιση της κερδοφορίας.
Οι όποιοι συµβιβασµοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προσωρινοί, δεν µπορούν να αποτελέσουν φιλολαϊκή διέξοδο από την
κρίση, δεν µπορούν να αναιρέσουν την όξυνση της ανισοµετρίας
και τις φυγόκεντρες τάσεις. Αφήνουν, άλλωστε, ανοιχτό το ενδεχόµενο αναµόρφωσης της Ευρωζώνης αλλά και αποβολής των
αδύναµων κρίκων.
Οι όποιες επιµέρους διαφωνίες -και είναι αυτές οι διαφωνίες,
άλλωστε, που διαµορφώνουν και την εκάστοτε ανάγκη επαναδιαπραγµάτευσης µέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
επαναδιαπραγµάτευσης ανεξάρτητα από όποιον και αν προέρχεται- δεν αφορούν το περιεχόµενο και τον αντιλαϊκό χαρακτήρα
των επιλογών αλλά αφορούν τους όρους δανεισµού και τον επιµερισµό της χρηµατοδότησης, κρατικής και κοινοτικής, στα διάφορα τµήµατα του κεφαλαίου. Πρόκειται, δηλαδή, για µία
επαναδιαπραγµάτευση, που δεν µπορεί να ανακόψει την αντιλαϊκή επίθεση.
Άλλωστε, είναι µία επίθεση που ξεκίνησε πολύ πριν την εκδήλωση της κρίσης και τη διαµόρφωση των µνηµονίων, µιας επίθεσης που οι προτεραιότητες και τα χαρακτηριστικά της
διαµορφώθηκαν, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστον,
από τη συνθήκη του Μάαστριχτ. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο έχουν
διαχρονικές ευθύνες και θα πρέπει να απολογηθούν στο λαό όλα
αυτά τα κόµµατα που αποδέχθηκαν, αλλά και εφάρµοσαν αυτήν
τη συνθήκη, δηλαδή η Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Σε συνθήκες κρίσης η επίθεση επιταχύνεται και τα µέτρα εξειδικεύονται µε τα αλλεπάλληλα µνηµόνια. Πρωταγωνιστικό ρόλο
σ’ αυτήν την επίθεση έχει αναλάβει η τρικοµµατική Κυβέρνηση.
Από αυτήν την άποψη, θα συµφωνήσουµε σε ένα σηµείο µε
τον κύριο Υπουργό Οικονοµικών ότι η κρίση έφερε τα µνηµόνια
και όχι το µνηµόνιο την κρίση. Αλλά, βεβαίως, θα διαφωνήσουµε
στο σύνολο της ανάλυσης των αιτιών του προβλήµατος που αντιµετωπίζει σήµερα η ελληνική κοινωνία. Άλλωστε, ο πυρήνας του
προβλήµατος της οικονοµικής κρίσης, είναι η δράση των µονοπωλιακών οµίλων, είναι η συµµετοχή της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αποτέλεσε στρατηγική επιλογή του κεφαλαίου, είναι η ύπαρξη ενός κρατικού µηχανισµού που διαµορφώθηκε για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου, του αστικού
του πολιτικού συστήµατος και της εξαγοράς συνειδήσεων.
Από αυτήν την άποψη, βεβαίως, σαν διέξοδο µας πρόβαλε ο
κύριος Υπουργός Οικονοµικών κωδικοποιηµένα τα µέτρα που
προβλέπονται στο µνηµόνιο. Μόνο που αυτή η διέξοδος είναι
βάρβαρη και αντιλαϊκή.
Η Κυβέρνηση, στο όνοµα της επανεκκίνησης της οικονοµίας
µε τις Προγραµµατικές Δηλώσεις της προχωρά σε µια γενικευµένη επίθεση στο λαό.
Τα εννιά σηµεία αυτών των δηλώσεων συγκεκριµενοποιούν
τους βασικούς στόχους της αστικής τάξης. Αυτά συµπυκνώνονται σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας δεν είναι άλλος
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από την προώθηση των αναδιαρθρώσεων ή των διαρθρωτικών
αλλαγών, όπως τις ονοµάζετε, µέσα από τις οποίες διασφαλίζεται η ακόµη πιο φθηνή εργατική δύναµη. Μειώσεις µισθών ως
απόρροια της απελευθέρωσης της αγοράς εργασίας, ως απόρροια της αντικατάστασης των συλλογικών συµβάσεων από επιχειρησιακές και ατοµικές συµβάσεις αλλά και της κατεδάφισης
της κοινωνικής ασφάλισης στο όνοµα της µείωσης του λεγόµενου κατ’ εσάς µη µισθολογικού κόστους, καθώς και της εµπορευµατοποίησης της παιδείας, της υγείας και των άλλων
αγαθών, απαραίτητων για την αναπαραγωγή της εργατικής δύναµης.
Μέσα από την προώθηση των αναδιαρθρώσεων διαµορφώνονται νέα πεδία και κερδοφορίες για το µεγάλο κεφάλαιο όχι τυχαία. Άλλωστε αυτό συγκεκριµενοποιούν και τα τρία πρώτα από
τα εννέα βήµατα που παρουσίασε χθες ο κύριος Πρωθυπουργός,
αποκρατικοποιήσεις, συµβάσεις παραχώρησης υποδοµών και
δηµιουργία επενδυτικού οχήµατος ειδικού σκοπού για την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας, βήµατα που από την Κυβέρνηση θεωρούνται µέτρα σωτηρίας για τη διαχείριση του
δηµόσιου χρέους αλλά και για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Όµως η επιλογή κάθε φορά ανάµεσα στην κρατικοποίηση και
την ιδιωτικοποίηση δεν καθορίζεται αυθαίρετα από τις βουλές
των εκάστοτε κυβερνώντων αλλά καθορίζεται από τις κάθε φορά
διαµορφωµένες ανάγκες αναπαραγωγής και κερδοφορίας του
κεφαλαίου.
Η πολιτική ιδιωτικοποίησης της κρατικής περιουσίας και των
κρατικών επιχειρήσεων, αποτελεί ένα βασικό µηχανισµό ενίσχυσης της κερδοφορίας του µεγάλου κεφαλαίου µέσα από την
απελευθέρωση νέων πεδίων ανάπτυξης της οικονοµικής δραστηριότητας για τα υπερσυσσωρευµένα κεφάλαια. Άλλωστε οι
ιδιωτικοποιήσεις έχουν ξεκινήσει εδώ και δύο δεκαετίες στο
πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση των αγορών, πολύ πριν την εκδήλωση της καπιταλιστικής κρίσης δηλαδή, πολύ πριν τα µνηµόνια και την τρόικα. Από
αυτήν την άποψη γνωρίζουµε πολύ καθαρά τις επιπτώσεις
αυτής της πολιτικής. Από τη µια µεριά είναι η αύξηση των κερδών των επιχειρηµατικών οµίλων και από την άλλη απολύσεις,
µειώσεις στους µισθούς, ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις,
εντατικοποίηση των εργαζοµένων που απασχολούνται σε αυτούς τους κλάδους, αυξήσεις των τιµών στα εµπορεύµατα και
τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις ιδιωτικοποιηµένες επιχειρήσεις, επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης των εργαζόµενων
αλλά και του περιβάλλοντος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το ΚΚΕ µε συνέπεια αντιπάλεψε και αρνήθηκε αυτήν την πολιτική όταν άλλα κόµµατα στο όνοµα του ρεαλισµού, όπως ο
ΣΥΡΙΖΑ, αποδεχόµενα την πολιτική της απελευθέρωσης, καλλιεργούσαν αυταπάτες. Και σήµερα το ίδιο κάνει, όπως µας διαβεβαιώνει και η προχθεσινή του στάση στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, όπου αποδέχθηκε ουσιαστικά την αναδιατύπωση
της οδηγίας για τον ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδροµικό χώρο που
αποτελεί τον επιταχυντή της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης της
εκµετάλλευσης των σιδηροδροµικών δικτύων και του σιδηροδροµικού έργου.
Σήµερα ο λαός καταλαβαίνει ότι ακόµα και αυτή, η υπό δηµόσιο έλεγχο «ΔΕΗ ΑΕ», στο περιβάλλον της απελευθερωµένης
αγοράς δεν έχει αποτρέψει την επιδείνωση της θέσης των εργαζόµενών της, δεν έχει αποτρέψει τη συνεχή αύξηση των τιµολογίων για τα λαϊκά νοικοκυριά. Ας µας προβληµατίσει, λοιπόν,
αυτό το γεγονός. Ας σκεφτούµε, µπορεί σήµερα µε τα υπάρχοντα δεδοµένα να διασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια, η
φθηνή ενέργεια για τα λαϊκά νοικοκυριά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε στο χρόνο σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε νοµίζω ότι κάνετε λάθος µε το χρόνο και θα ολοκληρώσω
πολύ σύντοµα.
Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, εµείς λέµε ότι µπορεί να υπάρξει όλο αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνουν λαϊκή περιουσία
και θα αξιοποιηθεί το σύνολο των εγχώριων ενεργειακών πηγών
ορυκτών και ανανεώσιµων και θα υπάρξει απεξάρτηση από τις

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εισαγόµενες ενεργειακές πηγές.
Ο δεύτερος άξονας της δηµοσιονοµικής πολιτικής, είναι η δηµοσιονοµική εξυγίανση που είναι σε βάρος της λαϊκής οικογένειας µέσα από την αύξηση των φορολογικών εσόδων. Στο
πλαίσιο όµως της ελευθερίας κίνησης των κεφαλαίων, των φορολογικών παραδείσων και του φορολογικού ανταγωνισµού δεν
µπορεί να υπάρξει δίκαιο φορολογικό σύστηµα, δεν µπορεί να
φορολογηθεί ο πλούτος όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι µονόδροµο
αποτελεί η φοροεπιδροµή στο λαό, η οποία και θα συνεχιστεί ανεξάρτητα του µείγµατος της φορολογικής µεταρρύθµισης. Ακόµα
γίνεται δηµοσιονοµική εξυγίανση µέσα από τον περιορισµό των
δηµόσιων δαπανών που οδηγεί σε απολύσεις, σε µειώσεις µισθών
και συντάξεων διευκολύνοντας την εµπορευµατοποίηση της
υγείας, της περίθαλψης, του φαρµάκου και της παιδείας.
Ο τρίτος άξονας, είναι η διασφάλιση της κρατικής και κοινοτικής χρηµατοδότησης για τους µονοπωλιακούς οµίλους, το
ΕΣΠΑ, οι αναπτυξιακοί νόµοι. Αυτούς τους άξονες δεν τους
απορρίπτει, δεν τους αµφισβητεί ο ΣΥΡΙΖΑ, γι’ αυτό και είναι επιφανειακή και ψευδεπίγραφη η αντιπολιτευτική του τακτική, γι’
αυτό και όχι µόνο έχει την ανοχή αλλά και τη στήριξη ορισµένων
τµηµάτων της αστικής τάξης. Με την πολιτική του, εξωραΐζει την
Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική της, αποδεχόµενος τη στρατηγική, δηλαδή την επιλογή της πλουτοκρατίας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Έσπευσε µάλιστα να κατηγορήσει την Κυβέρνηση γιατί δεν
αξιοποίησε τα ωφελήµατα της απόφασης της Συνόδου Κορυφής
της 29ης Ιουνίου, δηλαδή για ανακεφαλοποίηση απευθείας των
τραπεζών από τον ευρωπαϊκό µηχανισµό στήριξης. Δηλαδή από
τη θέση για τράπεζες υπό δηµόσιο έλεγχο, περάσαµε στη θέση
σε τράπεζες υπό τον έλεγχο του ευρωµηχανισµού στήριξης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε συνάδελφε,
έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατηγορεί την Κυβέρνηση
γιατί δεν αναδείχθηκε ως βασική συνιστώσα της συµµαχίας του
Νότου, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας, µιας συµµαχίας
που κλιµακώνει την αντιλαϊκή επίθεση ενάντια στους λαούς των
χωρών. Είτε, λοιπόν, µε επαναδιαπραγµάτευση είτε µε απλή καταγγελία του µνηµονίου στο πλαίσιο της λυκοσυµµαχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αποδοχής του σεβασµού των
στρατηγικών της επιλογών, δεν πρόκειται να αποτελέσει φιλολαϊκή διέξοδο.
Το µόνο που τους διαφοροποιεί Κυβέρνηση και Αξιωµατική Αντιπολίτευση είναι το µείγµα, ο τρόπος µε τον οποίο θα µοιράσουν
ανάµεσα στα λαϊκά στρώµατα τη φτώχεια. Αυτό τους διαφοροποιεί και όχι η ουσία, δηλαδή ότι η δράση των µονοπωλιακών οµίλων οδηγεί το λαό στη φτώχεια. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο δεν
είναι και τυχαίο ότι η διαφοροποίησή τους είναι ανάµεσα σ’ αυτό
που εξήγγειλε ο κύριος Υπουργός των Οικονοµικών ως ελάχιστο
εισόδηµα προστασίας από τη φτώχεια και σ’ αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Τόσο µεγάλη είναι η
διαφοροποίηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Υπάρχει διέξοδος; Εµείς λέµε «ναι». Βεβαίως υπάρχει διέξοδος προς όφελος του λαού στη γραµµή της ρήξης και της ανατροπής, στη γραµµή της λαϊκής αντεπίθεσης µε οργάνωση της
πάλης από τα κάτω µε αγωνιστικές πρωτοβουλίες για τα καυτά
λαϊκά προβλήµατα, το φάρµακο, τη φοροεπιδροµή, τα χαράτσια,
την ικανοποίηση των διατροφικών αναγκών του λαού, την αντιµετώπιση της ανεργίας και της ιδιωτικοποίηση που θα ενιαιοποιούν τη δράση τους µε αφετηρία να πληρώσουν την κρίση τα
µονοπώλια και όχι ο λαός και σταθερό προσανατολισµό στη µόνη
ρεαλιστική και φιλολαϊκή διέξοδο για αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε λαϊκή συµµαχία και µονοµερή διαγραφή του
χρέους.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Καραθανασόπουλε, όπως βλέπετε, σας άφησα να τα πείτε όλα.
Το λόγο έχει ο κ. Παυλόπουλος.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρέχω ψήφο εµπιστοσύνης
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στην Κυβέρνηση Σαµαρά, η οποία στηρίζεται από τις τρεις πολιτικές δυνάµεις, όχι γιατί είµαι Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
Όσο και αν είναι δύσκολο να γίνει τούτο κατανοητό µέσα σε ένα
κλίµα πόλωσης, µέσα σε ένα κλίµα πολιτικών συµπεριφορών χρόνων όπου έχουµε συνηθίσει να πιστεύουµε ότι κάποιος ψηφίζει
υπό όρους κοµµατικής πειθαρχίας, ψηφίζω ως Βουλευτής κατά
συνείδηση και ως Έλληνας πολίτης. Διότι αυτήν τη στιγµή, το µεγάλο και κρίσιµο διακύβευµα είναι διπλό. Είναι η παραµονή στην
Ευρωζώνη και η περαιτέρω αναδιαπραγµάτευση εκείνων των
όρων του µνηµονίου οι οποίοι αν συνεχιστούν να εφαρµόζονται,
οδηγούν τη χώρα σε κοινωνική έκρηξη. Και µαζί µε τη χώρα µας
και άλλες χώρες πέραν τούτου θέτουν σε κίνδυνο την ίδια την
Ευρωζώνη, πράγµα που έχει γίνει ήδη αντιληπτό.
Ιδίως τον τελευταίο καιρό βλέπουµε τις µεγάλες µεταβολές
που συνέβησαν στη Γαλλία, όπου ο κ. Σαρκοζί πλήρωσε ακριβά
την υποτέλεια της Γαλλίας στην πολιτική της Γερµανίας. Αλλά
και σε άλλες χώρες, όπως είναι ιδίως η Ισπανία.
Άρα, λοιπόν, παραµονή στο ευρώ µε όρους αναδιαπραγµάτευσης. Και αυτό ακριβώς θέλω να τονίσω. Όχι σε επίπεδο οικονοµικών όρων αλλά θα µου επιτρέψετε, ίσως επειδή βαραίνει πάνω
µου πάντοτε και ο άλλος ρόλος µου, ο καθαρά θεσµικός από
πλευράς νοµικής επιστήµης, να πω ποια είναι τα σηµαντικά ερείσµατα, τα θεσµικά και τα νοµικά στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικαίου, τα οποία έχουµε στη διάθεσή µας και τα οποία η
Κυβέρνηση Σαµαρά και οι Υπουργοί της, συµπεριλαµβανοµένου
και του Υπουργού Οικονοµικών, µπορούν να χρησιµοποιήσουν
ακριβώς για να αλλάξουµε αυτό το µείγµα πολιτικής, το οποίο
είναι πραγµατικά καταστροφικό. Και τονίζω ότι είναι καταστροφικό, όχι µόνο για την Ελλάδα αλλά και για την ίδια την Ευρωζώνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πώς φτάσαµε εδώ που φτάσαµε είναι λίγο έως πολύ γνωστό. Δεν χρειάζεται να το εκθέσω.
Όπως όλοι, επίσης, ξέρουµε πού αναλογούν οι ευθύνες. Και
αυτό είναι ένα θέµα το οποίο θα ερευνήσουµε και στη θητεία
αυτής της Βουλής. Η πορεία της Ελλάδας προς το µνηµόνιο δεν
ήταν νοµοτελειακή. Υπήρξε, δυστυχώς, µια συνειδητή επιλογή.
Η είσοδος στο µνηµόνιο έγινε χωρίς καµµία διαπραγµάτευση
και, το κυριότερο απ’ όλα, τα όσα λίγα θετικά περιείχαν τα µνηµόνια δεν εφαρµόστηκαν. Άρα οι ευθύνες είναι διπλές. Αφορούν
και τις προηγούµενες κυβερνήσεις, και την κυβέρνηση Παπανδρέου αλλά και την κυβέρνηση Παπαδήµου –όπως θα εξηγήσω
στη συνέχεια- αλλά υπάρχει τεράστια ευθύνη και ως προς την
ίδια την τρόικα για τους όρους που επέβαλε στην Ελλάδα.
Οι όροι αυτοί δεν είναι µόνον εσφαλµένοι οικονοµικά -και αυτό
αποδείχθηκε στην πορεία- γιατί οδήγησαν σε µία βαθύτερη
ύφεση αλλά είναι όροι οι οποίοι –τουλάχιστον αρκετοί από αυτούς- αντίθετα επιβλήθηκαν µε ό,τι ορίζει το ελληνικό Σύνταγµα.
Αλλά και αντίθετα µε ό,τι ορίζει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο κι εδώ θέλω
να µείνω περισσότερο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πλειάδα υποχρεώσεων που είτε
έγιναν αποδεκτές από τις κυβερνήσεις προηγουµένως είτε επιβλήθηκαν ωµά από την ίδια την τρόικα, παραβιάζουν το ελληνικό
Σύνταγµα.
Θα µείνω στους δύο πρώτους µνηµονιακούς νόµους. Και το
κάνω γιατί είναι εξαιρετικά επίκαιροι, µε βάση το ότι αυτό φαίνεται και από τις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων τώρα. Θα
µείνω στο ν. 3833 και στο ν. 3845/2010, τους πρώτους µνηµονιακούς νόµους, εκείνους οι οποίοι επέβαλαν τις οριζόντιες περικοπές των αποδοχών και στην ουσία την κατάργηση του δέκατου
τρίτου και δέκατου τέταρτου µισθού.
Υπάρχει παραβίαση σαφής του άρθρου 4 για την αρχή της ισότητας, του άρθρο 5 παράγραφος 1 για την ελεύθερη ανάπτυξη
της προσωπικότητας, των άρθρων 22 και 23 για το σεβασµό της
συλλογικής αυτονοµίας και του άρθρου 25 για την αρχή της αναλογικότητας. Αυτά είναι ζητήµατα τα οποία είχε επισηµάνει η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής την εποχή εκείνη. Τα είχαµε
επισηµάνει όλοι, διακοµµατικά. Είχαµε εγείρει θέµατα συνταγµατικότητας µέσα στη Βουλή και δεν τα παίρνουµε πίσω ούτε κατά
κεραία και πολύ περισσότερο εγώ προσωπικά.
Αλλά δεν είναι µόνον αυτό. Στον κυνικό κόσµο που ζούµε -γιατί
είναι κυνικός ο κόσµος δυστυχώς- και µέσα από το τεράστιο δηµοκρατικό και θεσµικό έλλειµµα το οποίο διακρίνει και την Ευ-
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ρωπαϊκή Ένωση -είναι εκείνο που µας οδηγεί σε αυτές τις νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις και στρατηγικές, οι οποίες καταστρέφουν την Ευρωζώνη, αρχής γενοµένης από τον ευρωπαϊκό Νότουπάρχει σαφής καταστρατήγηση και του Ευρωπαϊκού Δικαίου,
υπάρχουν διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου που παραβιάζονται
ρητά. Θα αναφέρω τρεις από αυτές.
Πρώτη περίπτωση το άρθρο 37 παράγραφος 1 του Χάρτη των
Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγυάται τις
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.
Υπάρχουν οι διεθνείς συµβάσεις εργασίας. Μα θα µου πείτε,
οι διεθνείς συµβάσεις εργασίας είναι Ευρωπαϊκό Δίκαιο; Βεβαίως. Ίσως έχουµε ξεχάσει ότι το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικαίου έχει διευρυνθεί, ιδίως µετά το Μάαστριχτ, πράγµα που
σηµαίνει ότι σηµαντικό κοµµάτι, ιδίως σε ό,τι αφορά την προστασία των δικαιωµάτων, ατοµικών και κοινωνικών, του Διεθνούς Δικαίου έχει γίνει Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Και υπάρχουν δύο τουλάχιστον διεθνείς συµβάσεις που προστατεύουν τη συλλογική αυτονοµία. Κι αυτές οι συµβάσεις είναι η 151/1978 και η 154/1981.
Αυτό είναι Ευρωπαϊκό Δίκαιο που προστατεύει τη συλλογική αυτονοµία.
Υπάρχει από εκεί και πέρα το πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο
της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. Η
Ευρωπαϊκή Σύµβαση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου είναι
µέρος του Ευρωπαϊκού Δικαίου.
Συντρέχουν όλες αυτές οι παραβιάσεις. Και το τονίζω ότι φάνηκε µέσα σε αυτή τη Βουλή, φάνηκε από την αρθρογραφία, φαίνεται από τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Και µη µου πει
κάποιος ότι υπάρχει απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας,
της Ολοµελείας, για το µνηµόνιο, η 668/2012. Γιατί δεν αναφέρθηκε σε θέµατα Ευρωπαϊκού Δικαίου η απόφαση αυτή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αντιθέτως, η απόφαση του ειρηνοδικείου, η 599/2012 –και µην
κάνουµε ιεράρχηση δικαστηρίων, µην υποτιµάµε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την αξία µιας δικαστικής απόφασης- το
έχει θέσει το θέµα αυτό σαφώς. Αλλά δεν είµαστε µόνο εµείς. Η
πρόσφατη απόφαση του συνταγµατικού δικαστηρίου της Πορτογαλίας που αντιµετωπίζει ίδιο τσουνάµι επέµβασης στο κοινωνικό κράτος, το έθεσε επίσης σαφώς.
Χαίροµαι που σ’ αυτήν την Αίθουσα υπάρχουν συνάδελφοι από
το χώρο του πανεπιστηµίου και ιδίως ένας έγκριτος συνταγµατολόγος και συνάδελφος, ο κύριος Μανιτάκης. Ίσως λίγοι ξέρουν
ότι το εργατικό πρωτοδικείο του Πόρτο, θέτοντας ακριβώς το ζήτηµα του άρθρου 37 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεµελιωδών
Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανε προδικαστικό ερώτηµα ακριβώς για αντίστοιχες περικοπές, το οποίο εκκρεµεί στο
δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (8 Μαρτίου 2012).
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι της Κυβέρνησης, δηµιουργείται σήµερα σ’ ολόκληρη τη νότια Ευρώπη ένα ισχυρό
ρεύµα προστασίας των θεσµών της Ευρώπης, του κοινωνικού
κράτους που είναι πυλώνας της Ευρώπης, άσχετα αν θέλουν κάποιοι να το αγνοούν σήµερα. Προστασίας η οποία πρέπει να γίνει
κοινή συνείδηση και κοινός αγώνας.
Έχουµε λοιπόν αυτήν τη δυνατότητα σ’ αυτήν τη φάση της
αναδιαπραγµάτευσης που είναι ο κύριος στόχος αυτής της Κυβέρνησης όπως φάνηκε και από το πρόγραµµα στο οποίο βασίζεται, αλλά και από τη γενναία, πραγµατικά, οµιλία του Πρωθυπουργού, ο οποίος έθεσε σε προτεραιότητα τα ζητήµατα αυτά.
Μπορούµε και πρέπει να αντιτάξουµε σ’ αυτήν τη φάση της αναδιαπραγµάτευσης απέναντι στην τρόικα -που είναι κοινοτικό όργανο κατά το µεγαλύτερο µέρος της- ότι δεν µπορούν να µας
ζητούν- αντιθέτως, πρέπει να πάρουν πίσω- ζητήµατα που παραβιάζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο, τους ευρωπαϊκούς θεσµούς. Γιατί
είναι αδιανόητο ένα κοινοτικό όργανο, έστω και στο πλαίσιο µιας
πολιτικής -κακή τη µοίρα- του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου,
να επιβάλλει σε µία χώρα-µέλος της ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώσεις που αντιβαίνουν κατάφωρα στις
διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου.
Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σηµαντικό «όπλο», κύριοι συνάδελφοι. Το είχα τονίσει απ’ αυτό το Βήµα πολλές φορές. Δυστυχώς
η κυβέρνηση Παπανδρέου δεν το αξιοποίησε ποτέ. Δυστυχώς
και η κυβέρνηση Παπαδήµου στην όποια φάση της αναδιαπραγ-
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µάτευσης –που δεν υπήρξε ουσιαστικά ποτέ- δεν το χρησιµοποίησε. Τώρα είναι ώρα να το χρησιµοποιήσουµε µαζί µε όλα τα
άλλα επιχειρήµατα τα οποία επιτρέπουν να πούµε ότι δεν µπορούν να οδηγούν µια χώρα στην κοινωνική έκρηξη, γιατί αυτό αντιβαίνει και σε βασικές αρχές της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κύριοι Υπουργοί, εσείς επωµίζεστε αυτό το µεγάλο βάρος,
εσείς τούτη τη στιγµή µ’ αυτήν την Κυβέρνηση που πήρε αυτήν
τη γενναία απόφαση της αναδιαπραγµάτευσης, έχετε το µεγάλο
χρέος και τη µεγάλη τιµή να βγάλετε τη χώρα από την κρίση. Θυµηθείτε ότι εκτός από τα οικονοµικά επιχειρήµατα, εκτός από την
οικονοµική συµµαχία της νότιας Ευρώπης η οποία εξελίσσεται,
έχετε και πολλά, τεράστια θεσµικά επιχειρήµατα που οφείλουµε
να τα διαπραγµατευθούµε µαζί µε τους εταίρους µας του νότου,
µαζί µε την Πορτογαλία, µαζί µε την Ισπανία, µαζί µε την Ιταλία
και µαζί µε τη Γαλλία. Ξέρω ότι θα υπάρξει κοινότητα πνεύµατος
όχι µόνο από τους πολιτικούς κύκλους, αλλά και από τους νοµικούς κύκλους, ακόµα και από τη νοµική υπηρεσία της Κοµισιόν.
Χρησιµοποιήστε το αυτό για να µπορέσουµε τούτη την ώρα να
στηρίξουµε το κοινωνικό κράτος δικαίου που –το τονίζω- είναι ο
µεγάλος πυλώνας µιας δηµοκρατικής Ευρώπης, η οποία δεν
µπορεί να υπάρξει, παρά µόνο όταν στηρίξουµε τα ατοµικά και
τα κοινωνικά δικαιώµατα. Γιατί αν αυτά πέσουν, από κει και πέρα
δεν πρόκειται να µείνει τίποτα. Καµµία οικονοµία δεν µπορεί να
σταθεί στα πόδια της όταν πίσω της δεν υπάρχουν οι άνθρωποι,
τα δικαιώµατά τους, η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας,
εκείνη που στηρίζει την Ευρώπη των λαών και όχι µόνο την Ευρώπη των τραπεζών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Κατά τον κατάλογο το λόγο έχει ο κ. Τσακαλώτος, αλλά έχει
ζητήσει το λόγο ο Υπουργός κ. Μανιτάκης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, επιτρέψτε µου κατ’ αρχάς να εκφράσω τη συγκίνησή
µου διότι µε το πέρας της πανεπιστηµιακής µου σταδιοδροµίας
ως δάσκαλος του Συνταγµατικού Δικαίου, έχω το σπάνιο προνόµιο να εµφανίζοµαι ενώπιον των αντιπροσώπων του ελληνικού
λαού και να ζητώ την εµπιστοσύνη τους. Έχω πλήρη συνείδηση
της ιστορικής και πολιτικής ευθύνης που αναλαµβάνω και των
υποχρεώσεων που επωµίζοµαι.
Με απόλυτο σεβασµό στη µακραίωνη κοινοβουλευτική µας παράδοση και στη συνταγµατική µας ιστορία θα πολιτευθώ τηρώντας του κανόνες του ήπιου διαλόγου και της υπεύθυνης και
τακτικής λογοδοσίας ενώπιόν σας. Θα στηριχθώ, εφόσον λάβω
την εµπιστοσύνη σας, στη δηµιουργική συνεργασία σας και στις
θετικές προτάσεις όλων σας.
Θα ήθελα ακόµα να τονίσω ως µέλος του Υπουργικού Συµβουλίου ότι συµµερίζοµαι τη συλλογική πολιτική ευθύνη της Κυβέρνησης και εννοείται ότι θα ενεργώ ακολουθώντας τις
κατευθύνσεις και το συντονισµό του κυβερνητικού έργου από
τον Πρωθυπουργό ο οποίος µε τίµησε αναθέτοντάς µου τα καθήκοντα του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση να συµµετάσχω ως Υπουργός στην παρούσα Κυβέρνηση και να αναλάβω βαριές ευθύνες
και ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο επειδή διαπίστωσα ότι ο σχηµατισµός τρικοµµατικής Κυβέρνησης συνεργασίας δεν αποτελούσε απλώς ένα ελπιδοφόρο εγχείρηµα για τη χώρα ενόψει των
εξαιρετικά κρίσιµων περιστάσεων που διέρχεται η ίδια, αλλά και
µια πρόκληση καθοριστικής σηµασίας για τη σταθερότητα και το
µέλλον του κοινοβουλευτικού µας πολιτεύµατος.
Το σχεδόν πρωτόγνωρο αυτό σχήµα διακυβέρνησης δοκιµάζει
σήµερα την αντοχή και αποτελεσµατικότητά του επιφέροντας πιστεύω αθεράπευτη ρωγµή στο δικοµµατισµό και την αλαζονική
λογική των µονοκοµµατικών κυβερνήσεων που είχαν πολλές και
αρνητικές συνέπειες στο πολιτικό και κοµµατικό µας σύστηµα.
Ο τόπος έχει ανάγκη σήµερα όσο ποτέ από εθνική συνεννόηση,
ήρεµο, υπεύθυνο και τεκµηριωµένο πολιτικό διάλογο.
Συµµετέχω συνειδητά και ενεργά στην ευόδωση αυτού του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στόχου και θα κάνω ό,τι µπορώ για να ανταποκριθώ στην εµπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό µου ο Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Φώτης Κουβέλης και τα µέλη της Κοινοβουλευτικής Οµάδας.
Έρχοµαι τώρα στο αντικείµενο του Υπουργείου.
Ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης δεν έχω στο µυαλό µου τίποτα άλλο πέρα από
την αναδιάρθρωση του Κράτους και της Διοίκησης. Μεταρρύθµιση άµεσα από σήµερα, αξιοποιώντας, εφαρµόζοντας, συνεχίζοντας ή προωθώντας ό,τι θετικό έχει ξεκινήσει και είναι
εφαρµόσιµο. Μεταρρύθµιση χωρίς νέους πολύπλοκους φλύαρους, αντιφατικούς και ανεφάρµοστους νόµους. Έχουµε πνιγεί
από την πολυνοµία και τη γιγαντονοµία. Καιρός να κοιτάξουµε
και την εφαρµογή τους. Ειδικές και νοµοθετικές παρεµβάσεις για
διόρθωση λαθών, άρση αντινοµιών ή αδικιών και εµποδίων δεν
αποκλείονται φυσικά.
Μέχρι τώρα η διοικητική µεταρρύθµιση άρχιζε και τελείωνε µε
το σχεδιασµό και την ψήφιση ενός νόµου. Η µέθοδος αυτή όσο
δύσκολο και αν είναι πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει.
Για µας πρώτα σχεδιάζεται και δοκιµάζεται οργανωτικά η µεταρρύθµιση και µετά έρχεται η νοµοθετική ρύθµισή της. Άλλωστε, στο πλαίσιο του τρόπου αναδιάρθρωσης της διεύθυνσης και
του συντονισµού του κυβερνητικού έργου και των Υπουργείων
µεταξύ τους από τον Πρωθυπουργό, σχεδιάζεται η συγκρότηση
µιας νέας µόνιµης υπηρεσίας συντονισµού του κυβερνητικού
έργου που θα εξασφαλίζει τη συνοχή των ενεργειών και τη συστηµατική παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφάσεων της
Κυβέρνησης. Παράλληλα, θα συγκροτηθεί άµεσα γραφείο προγραµµατισµού του νοµοθετικού έργου. Η νοµοθέτηση και µάλιστα η καλή νοµοθέτηση θα προγραµµατίζεται, επιτέλους, από
την Κυβέρνηση σε ετήσια βάση.
Έρχοµαι τώρα στη διαδικασία της κεντρικής µεταρρύθµισης.
Αυτή καταλαµβάνει τόσο τη διάρθρωση και οργάνωση όλων των
Υπουργείων, όσο και των δηµόσιων οργανισµών. Στο πλαίσιο διµερούς συµφωνίας, που έχει υπογραφεί τον περασµένο Ιανουάριο από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης, από τον
επικεφαλής της οµάδας δράσης για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και από τον Υπουργό Προϋπολογισµού και Μεταρρύθµισης της Γαλλίας, σχεδιάστηκε από οµάδες εργασίας που
εργάζονται εντατικά στο Υπουργείο µας ένας οδικός χάρτης ως
προς τη µέθοδο, τον τρόπο και τα στάδια αναδιάρθρωσης των
υπουργείων. Θα τον αξιοποιήσουµε απόλυτα. Η συµφωνία αυτή
και ο οδικός χάρτης, παρ’ όλο που συµφωνήθηκαν πριν από
πέντε µήνες, παρέµειναν «στο ράφι» άγνωστα και αγνοηµένα από
τον ελληνικό λαό και από τη διοίκηση.
Στόχος του δύσκολου αυτού εγχειρήµατος είναι η αξιοποίηση
της τεχνογνωσίας και η αναζήτηση των προσφορότερων λύσεων
και πρακτικών για τη διασφάλιση των παρεχόµενων από τη Δηµόσια Διοίκηση υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών, αλλά και
η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητάς τους
και κυρίως η πάταξη της διαφθοράς.
Η µεταρρυθµιστική διαδικασία πραγµατοποιείται σε δύο φάσεις. Πρώτα αξιολογούνται οι δηµόσιες υπηρεσίες και µετά το
προσωπικό. Αποβλέπουµε στην επίσπευση των διαδικασιών αξιολόγησης των οργανικών µονάδων, των υπηρεσιών και των εποπτευόµενων οργανισµών των Υπουργείων ώστε να εκτιµηθούν
και να αξιολογηθούν οι ανάγκες, η αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητα του παραγόµενου έργου.
Η αξιολόγηση των διοικητικών µονάδων του Υπουργείου µου
έχει ήδη περατωθεί. Αποµένει η τελική αποτίµηση. Τα πρώτα
αποτελέσµατα δείχνουν πως µε την αναδιάρθρωση των διοικητικών υπηρεσιών µπορούµε να επιτύχουµε σηµαντικές εξοικονοµήσεις στο λειτουργικό κόστος χωρίς να µειώσουµε ούτε το
απαραίτητο προσωπικό, ούτε τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Σχεδιάζουµε τις αµέσως επόµενες µέρες να συγκροτήσουµε τις
προβλεπόµενες επιτροπές αξιολόγησης των υπηρεσιών των υπόλοιπων Υπουργείων και όλων των Υπουργείων.
Το έργο της αξιολόγησης των δοµών υπολογίζουµε να ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη της προβλεπόµενης προθεσµίας που
είναι το τέλος του τρέχοντος έτους. Η ολοκλήρωση του έργου
της αξιολόγησης των δοµών θα οδηγήσει µε ασφαλή κριτήρια
στη συνολική αναδιάρθρωση των κεντρικών και αποκεντρωµένων
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υπηρεσιών των Υπουργείων και των εποπτευόµενων τους οργανισµών µε τη διαµόρφωση νέων οργανισµών ή ορθότερα νέων
οργανογραµµάτων. Γνώµονας των παρεµβάσεων αυτών είναι η
ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα της Δηµόσιας Διοίκησης και
η ενδυνάµωση της βασικής της αποστολής που είναι η συµβολή
της στο στρατηγικό κυρίως προγραµµατισµό των πολιτικών της
χώρας.
Στο πλαίσιο αυτό ο στόχος είναι ήδη στο τέλος του 2012, δηλαδή σε λίγους µήνες, να έχουµε κάνει ένα αποφασιστικό βήµα.
Το δηµόσιο να είναι συνεκτικότερο, αποτελεσµατικότερο και
αποδοτικότερο και να δείχνει ότι µπορεί να παρέχει καλύτερες
υπηρεσίες µε µικρότερο κόστος. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής θα είµαστε σε θέση να εκτιµήσουµε τεκµηριωµένα
πλέον πόσες θέσεις προσωπικού πλεονάζουν, πόσες και ποιες
υπηρεσίες θα συγχωνευτούν ή είναι περιττές και πρέπει άρα να
καταργηθούν. Μετά το πέρας της αξιολόγησης των υπηρεσιών
θα αρχίσει αµέσως η αξιολόγηση του προσωπικού. Υπολογίζουµε στις αρχές του 2013. Η αξιολόγηση βασίζεται -έχουν καθοριστεί όλα αυτά- σε αντικειµενικά, αξιοκρατικά και διαφανή
κριτήρια ώστε να ενισχυθεί η αποδοτικότητα του παραγόµενου
έργου κάθε υπηρεσίας και κάθε υπαλλήλου ατοµικά.
Αυτά είναι τα βήµατα της µεταρρύθµισης που επιβάλλει η διοικητική λογική και το δηµόσιο συµφέρον. Κάθε άλλη συζήτηση σήµερα για µείωση ή απόλυση και µάλιστα εκατόν πενήντα χιλιάδων
ή δεκαπέντε χιλιάδων υπαλλήλων ή και για εφεδρεία, είναι αυθαίρετη και αβάσιµη, δεν εντάσσεται ως εκ τούτου στον προγραµµατισµό µας ούτε είναι στις προθέσεις του Υπουργείου. Άλλωστε
η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός,
από την προγραµµατική συµφωνία των κοµµάτων.
Σε κάθε περίπτωση η ισχύουσα νοµοθεσία προβλέπει ήδη
µέτρα και µεθόδους καλύτερης αξιοποίησης του προσωπικού
ανάλογα µε τις ανάγκες των δηµόσιων υπηρεσιών και τα προσόντα τους. Προβλέπονται νοµοθετικά -και θα το εφαρµόσουµεαρκετές µορφές κινητικότητας των δηµοσίων υπαλλήλων µε µετάταξη, µε απόσπαση ή άλλως πώς.
Εν τω µεταξύ, η διαδικασία των προαγωγών των δηµοσίων
υπαλλήλων, όπως την προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία, θα συνεχιστεί πάντα βέβαια στο πλαίσιο των δηµοσιονοµικών δυνατοτήτων της χώρας. Το ίδιο ισχύει και για την ολοκλήρωση των
άλλων υποχρεώσεών µας, όπως η αναγνώριση της προϋπηρεσίας των δηµοσίων υπαλλήλων που είχαν εργαστεί στον ιδιωτικό
τοµέα. Η αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων θα επανεκτιµάται
ως προς την αποτελεσµατικότητά τους.
Όσον αφορά τις ειδικότερες άµεσες παρεµβάσεις, θα ήθελα
να αναφέρω τα εξής: Εντός αυτού του τριµήνου, δηλαδή των
πρώτων εκατό ηµερών και αφού µελετήσουµε προσεκτικά τα
όσα έχουν γίνει µέχρι τώρα σχετικά µε τη συγχώνευση ή κατάργηση δηµοσίων οργανισµών που εποπτεύονται από το κράτος,
θα λάβουµε τελικές αποφάσεις για το πώς θα γίνει η κατάργηση,
η συγχώνευση, ποιοι και πόσοι οργανισµοί καταργούνται.
Στο ίδιο διάστηµα, από κοινού µαζί µε τον Υφυπουργό κ. Βολουδάκη, σχεδιάζουµε τις εξής παρεµβάσεις για τη διευκόλυνση
του πολίτη και την ελάφρυνση της γραφειοκρατίας: Με την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας θα ενισχύσουµε και θα εκσυγχρονίσουµε τη λειτουργία των ΚΕΠ, τα οποία µετεξελίσσονται σε
ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης µίας στάσης για τους πολίτες και
τις επιχειρήσεις.
Επιδίωξή µας είναι, ακόµη, να προχωρήσουµε άµεσα στο συνολικό επανασχεδιασµό και στην απλούστευση των διοικητικών
διαδικασιών, µε στόχο τη µείωση του διοικητικού βάρους των
υπαλλήλων και της γραφειοκρατικής ενασχόλησής τους. Θα καταγραφούν και θα καταργηθούν οι νοµοθετικές διατάξεις που
προσθέτουν περιττά διοικητικά βάρη.
Απόλυτη προτεραιότητά µας είναι, επιπλέον, η καθιέρωση της
υποχρεωτικής διακίνησης των εγγράφων µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Ακόµη, σχεδιάζουµε την κατάργηση της υποχρεωτικής
υποβολής επικυρωµένων αντιγράφων, καθώς και των απαιτούµενων δικαιολογητικών µε την καθιέρωση της αυτεπάγγελτης
ηλεκτρονικής αναζήτησής τους από τις υπηρεσίες.
Τέλος, προχωρούµε την ολοκλήρωση της εθνικής ηλεκτρονικής πύλης µέσω της οποίας οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα
υποβάλλουν αιτήµατα και θα αναζητούν προσωπικά έγγραφα.
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Πρέπει να το συνειδητοποιήσουµε όλοι. Η προσπάθειά µας
αξίζει όταν έχει διάρκεια και συνέπεια. Δεν είναι η µεταρρύθµιση
µία φευγαλέα υπόθεση. Το πραγµατικό ζητούµενο είναι η διαµόρφωση µιας νέας σχέσης κράτους και πολίτη και κυρίως η διάπλαση µίας νέας διοικητικής κουλτούρας. Εάν η µεταρρύθµιση
δεν εµφυτευτεί στις συνειδήσεις των διοικουµένων και των διοικητικών υπαλλήλων, δεν έχει µέλλον. Για το σκοπό αυτό θα αφιερώσω όλες µου τις δυνάµεις και θα τον υπηρετήσω αταλάντευτα
και αποφασιστικά.
Άφησα εσκεµµένα στο τέλος την πρέπουσα έµφαση που θέλω
να δώσω στο έµψυχο υλικό της διοικητικής µεταρρύθµισης, τους
δηµοσίους υπαλλήλους. Δηµόσιος λειτουργός σε όλα τα χρόνια
της σταδιοδροµίας µου, έχω ζήσει ως υπηρέτης και εγώ της πολιτείας µας το δηµόσιο λειτούργηµα και βέβαια τις συνθήκες εργασίας των δηµοσίων υπαλλήλων. Γι’ αυτό δεν σκοπεύω να
αρκεστώ στην αυτονόητη διαπίστωση ότι η επιτυχία και η αίσια
έκβαση του µεταρρυθµιστικού εγχειρήµατος εξαρτάται από τη
συµµετοχή και απόδοση του προσωπικού που στελεχώνει τη διοίκηση. Για να γίνει αυτό, όµως, θα πρέπει και οι δηµόσιοι υπάλληλοι να ενστερνιστούν, να οικειοποιηθούν το πνεύµα της
ανανέωσης, την ανάγκη της αλλαγής των διοικητικών πρακτικών
και της νοοτροπίας και να συνειδητοποιήσουν την καθοριστική
συµβολή τους στη λειτουργία µιας αποτελεσµατικής, δίκαιης, έντιµης και οικονοµικότερης διοίκησης.
Η µεταρρύθµιση αποσκοπεί στο να ενισχύσει την πρωτοβουλία
τους, να απελευθερώσει τη φαντασία τους και να κάνει την εργασία τους πιο δηµιουργική και ενδιαφέρουσα. Γνωρίζω, βέβαια,
αφού την έχω υποστεί ανάλογα και ο ίδιος, ότι η διοικητική αναδιάρθρωση δεν γίνεται σε συνθήκες βίαιης δραστικής µείωσης
των αποδοχών των δηµοσίων υπαλλήλων, που τους οδηγεί στην
εξαθλίωση και θίγει την αξιοπρέπειά τους.
Θα διερωτηθεί ίσως κανείς, τι πιστεύει ότι µπορεί να κάνει ο
Μανιτάκης, ο συνταγµατολόγος, µε το Υπουργείο που ανέλαβε;
Προφανώς θα κάνω ό,τι έκανα όλα τα χρόνια της ζωής µου. Θα
υπερασπιστώ και στην πράξη τη δηµοκρατική συνταγµατική νοµιµότητα και θα εξακολουθώ να αγωνίζοµαι για να αλλάξει η κοινωνία και το κράτος στον τόπο µας και στην Ευρώπη.
Ένα µικρό δείγµα µιας άλλης γραφής θέλω απλά να καταθέσω. Να υποδείξω ότι υπάρχει και µια άλλη δυνατότητα, ότι διαβλέπω µια αχτίδα φωτός να σχηµατίζεται µέσα στο ζόφο, ότι
µπορούµε να αρχίσουµε να σκεπτόµαστε θετικά µέσα στην απελπισία µας και να σχεδιάσουµε ενωµένοι µε οδηγό ένα σύγχρονο
όραµα την ανασυγκρότηση της πολιτείας µας. Ναι, πιστεύω ότι
υπάρχει µια άλλη Ελλάδα κρυµµένη και απογοητευµένη, απελπισµένη τώρα. Ικανή, όµως, και περήφανη, µε τόλµη και φαντασία
που αναζητά τον εαυτό της και την αυτοπεποίθησή της, απλώς
περιµένει την ώρα της για να αρχίσει προς τα πάνω να τραβά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες της Νέας Δηµοκρατίας,
του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Το λόγο έχει ο κ. Τσακαλώτος, για επτά λεπτά.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Να ευχηθώ στον Υπουργό Οικονοµικών, που τον ξέρω εδώ και τριάντα χρόνια, καλή τύχη γιατί,
όπως λένε και οι Άγγλοι, θα τη χρειαστεί, γιατί έχει να κάνει µε
µια οικονοµία που είναι σε ελεύθερη πτώση. Και όταν έχεις µια
οικονοµία που είναι σε ελεύθερη πτώση, δεν έχει σχέση πόσο
την πιέζεις πολύ ή λίγο προς τα κάτω, αλλά αυτό που έχει σηµασία είναι να έχεις αντίρροπες δυνάµεις από τα κάτω. Και παρ’
όλο που πριν από τις εκλογές στα δώδεκα σηµεία της Νέας Δηµοκρατίας, στα έξι σηµεία της Δηµοκρατικής Αριστεράς και στα
έξι σηµεία του ΠΑΣΟΚ υπήρχαν τέτοιες αντίρροπες δυνάµεις,
τώρα αυτά χαθήκανε στις Προγραµµατικές Δηλώσεις.
Δεν άκουσα τίποτα από τον κύριο Πρωθυπουργό πώς θα σταµατήσει την ύφεση. Παρ’ όλο που είπε ότι ήταν το πιο σηµαντικό
ζήτηµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί, δεν είπε τίποτα. Στην αρχή
της οµιλίας του είπε κάτι για τις ιδιωτικοποιήσεις, ότι εµείς βλέπουµε ότι είναι αναπτυξιακές οι ιδιωτικοποιήσεις και όχι ταµειακές, αλλά στο δεύτερο µέρος της οµιλίας του ξαφνικά και οι
ιδιωτικοποιήσεις ήταν ένα ισοδύναµο µέτρο. Μεγάλη παγίδα
αυτά τα ισοδύναµα µέτρα. Είναι παγίδα γιατί το πρόβληµα στις
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οικονοµίες αυτήν τη στιγµή δεν είναι να βρούµε ισοδύναµα
µέτρα, αλλά είναι να σταµατήσουµε την πτώση της ζήτησης.
Υπάρχει ένα πρόβληµα ζήτησης, όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά σε
όλη την Ευρωζώνη. Αυτήν την εβδοµάδα όλα τα νέα από όλες
τις χώρες συνηγορούν σ’ αυτό: Ότι η ανεργία στην Ευρωζώνη
τώρα είναι πια πάνω από 11%, ότι όλοι οι δείκτες και στις υπηρεσίες και στη βιοµηχανία προβλέπουν πάλι µια νέα ύφεση. Και βέβαια, µετά από την ευφορία ότι όλα πάνε καλά και έδωσε η
Ευρωζώνη µια λύση, πάλι την Παρασκευή τα spreads ήταν 7%
για την Ισπανία και για την Ιταλία πάνω από 6%.
Αυτό που χρειαζόµαστε δεν είναι περισσότερος χρόνος, περισσότερη ρευστότητα, περισσότερη ανάπτυξη για να συνεχιστούν οι πολιτικές λιτότητας, αλλά είναι να βρεθούν αυτά τα
πράγµατα για να αλλάξουµε πορεία και να σταµατήσει η λιτότητα. Έχουµε κουραστεί όλοι και όλες να ακούµε Έλληνες διανοούµενους και πολιτικούς να λένε πως η Ελλάδα έχει χάσει την
αξιοπιστία της. Είναι σαν να πιστεύουµε ότι η κ. Μέρκελ και ο κ.
Σαρκοζί, ο Ρεν και ο Μπαρόζο, ο Βαν Ροµπάϊ και ο Γιούνκερ είναι
πετυχηµένοι πολιτικοί και πετυχηµένοι τεχνοκράτες. Μήπως είναι
οι πιο αποτυχηµένοι πολιτικοί και οι πιο αποτυχηµένοι τεχνοκράτες από τη δεκαετία του ’30, που εκείνη την εποχή ο Νταλαντιέ
και ο Τσάµπερλεν δεν µπορούσαν να σταµατήσουν τον Χίτλερ...
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-EKM)
…δεν µπορούσαν να σταµατήσουν τη µεγάλη ύφεση και δεν
µπόρεσαν να σταµατήσουν το µεγάλο πόλεµο;
Κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, ελπίζω στο EUROGROUP να
τους πείτε και µερικά πράγµατα για τα οικονοµικά. Να µιλήσετε
για τα οικονοµικά της ύφεσης και πως ο Έρβιν Φίσερ και ο Κέινς
µιλούσαν για το πώς οι δυνάµεις της κρίσης και της ύφεσης είναι
αυτοτροφοδοτούµενες.
Να τους µιλήσετε για τα οικονοµικά της νοµισµατικής ένωσης
και να τους εξηγήσετε ότι η νοµισµατική ένωση µε περιφερειακές
ανισότητες σε µία κρίση δεν µπορεί να είναι βιώσιµη. Να τους
εξηγήσετε για τα οικονοµικά του χρέους και του χρήµατος, ότι
χωρίς µία Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που να δανείζει κατευθείαν και να έχει απεριόριστους πόρους για δανεισµό, πάντα θα
κερδίζουν οι κερδοσκόποι, ειδικά όταν µε το EFSF ξέρουν πόσα
χρήµατα υπάρχουν και πάντα µπορούν να τους κερδίσουν.
Ο κ. Βενιζέλος έχει κάνει πολλές φορές την πρόταση για µία
επιτροπή διαπραγµάτευσης που να είµαστε όλοι µέσα. Για λόγους πολιτικούς εµείς δεν µπορούµε να συµµετέχουµε σε µία τέτοια επιτροπή, αλλά να προτείνω µία άλλη επιτροπή που µπορώ
να έχω και εγώ συµµετοχή για όλους που θα έρχονται από την
τρόικα. Να φτιάξουµε µία εξεταστική επιτροπή –να είσαστε
εσείς, να είµαι και εγώ και να είναι και άλλοι οικονοµολόγοι από
άλλα κόµµατα- όπου θα εξετάσουµε τους τροϊκανούς αν ξέρουν
τα οικονοµικά της Νοµισµατικής Ένωσης, αν ξέρουν τα οικονοµικά της ύφεσης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Και λέω, αν µου δώσει την άδεια ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, να συµµετέχω και εγώ. Προφανώς
δεν θα πάρουν άριστα, προφανώς δεν θα πάρουν λίαν καλώς,
αλλά ας ελπίσουµε ότι θα περάσουν τη βάση. Δεν θεωρούµε ότι
πρέπει να συµφωνήσουν µε εµάς, αλλά τουλάχιστον να ξέρουµε
ότι ξέρουν κάποια από τα επιχειρήµατα. Θα είναι χρήσιµο για
όλους και για όλες σε αυτή τη χώρα. Νοµίζω όµως ότι το πρόβληµα της Κυβέρνησης δεν είναι η έλλειψη οικονοµικής θεωρίας.
Νοµίζω ότι για πολλούς σε αυτή την Κυβέρνηση και όλα τα στρώµατα που στηρίζουν αυτή την Κυβέρνηση η κρίση ήταν µία θαυµάσια ευκαιρία για να µειωθούν οι µισθοί, για να µειωθούν οι
συντάξεις, για να έχουµε ευέλικτες αγορές εργασίας. Η πολιτική
των µνηµονίων ήταν η πιο ταξική πολιτική που έχουµε δει εδώ
και τριάντα χρόνια. Δυστυχώς όµως, σε µία κρίση αυτή η ταξική
πολιτική δεν δουλεύει, γιατί αυτό που είναι ορθολογικό για µία
επιχείρηση να κάνει σε µία κρίση, να µειώσει δηλαδή τους µισθούς, δεν είναι ορθολογικό να το κάνει αν το κάνουν όλες οι
επιχειρήσεις µαζί. Αυτό που είναι ορθολογικό για µία τράπεζα να
κάνει σε µία κρίση, να συνεχίσει µε τις κερδοσκοπικές δραστηριότητες, δεν είναι ορθολογικό αν το κάνουν όλες οι τράπεζες
µαζί. Γιατί αυτό που είναι ορθολογικό για µία οικονοµία για να
κερδίσει ξανά την ανταγωνιστικότητά της µειώνοντας τους µισθούς, δεν είναι ορθολογικό αν το κάνουν όλες οι οικονοµίες
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µαζί. Δεν δουλεύει αυτή η στρατηγική γιατί δεν απαντάει στη συστηµική, καπιταλιστική κρίση που άρχισε το 2008.
Οι αιτίες αυτής της κρίσης έχουν να κάνουν µε ένα τραπεζικό
σύστηµα που δεν ρυθµίζεται, µε κοινωνικές ανισότητες, µε περιφερειακές ανισότητες. Αν δεν αντιµετωπιστούν αυτές οι αιτίες
δεν θα φύγουµε ποτέ από αυτή την κρίση.
Κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, ήταν επιλογή σας να συµµετάσχετε στην πιο ταξική Κυβέρνηση που υπάρχει εδώ και τριάντα
χρόνια. Είναι το δυστύχηµά σας να ξέρετε αρκετά οικονοµικά,
ότι αυτές οι ταξικές επιλογές δεν δουλεύουν σε µία κρίση. Κάθε
µέρα που περνάει η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν είναι θέµα
δοσολογίας, δεν είναι θέµα να βρούµε ισοδύναµα µέτρα, δεν
είναι θέµα να τροποποιήσουµε το µνηµόνιο, αλλά πρέπει να καταγγελθεί και να αναιρεθεί αυτό το µνηµόνιο, φαίνεται ότι είναι
ο µόνος δρόµος που έχουµε για να σταµατήσουµε αυτή την
ύφεση.
Ελπίζουµε όταν θα έρθουµε εµείς πια στα πράγµατα, τα συντρίµµια να µην είναι χειρότερα απ’ ό,τι είναι τώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τριάντα δευτερόλεπτα παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Απλώς το σύστηµα
δουλεύει άψογα. Έχετε µιλήσει επτά λεπτά.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ελπίζουµε ότι όταν θα έρθουµε
δεν θα έχει καταστραφεί από αυτή τη λιτότητα και από αυτή την
ύφεση που δεν ξέρω πώς θα την σταµατήσετε, η Ευρωζώνη, ότι
δεν θα έχουµε γυρίσει σε εθνικισµούς και φασισµούς.
Ελπίζουµε για όλα αυτά, αλλά δεν ελπίζουµε µόνο. Εµείς του
ΣΥΡΙΖΑ είµαστε δεσµευµένοι ότι µέσα και έξω από τη Βουλή θα
αναιρέσουµε µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο το µνηµόνιο και θα
δώσουµε ελπίδα στον ελληνικό λαό που τόσο υποφέρει, γιατί
υπάρχει και το κοινωνικό κοµµάτι αυτής της κρίσης, ότι υπάρχει
ένας δρόµος που δεν είναι του φόβου, δεν είναι της ανασφάλειας
και δεν είναι ότι υπάρχει µία νοµοτέλεια ότι η Ευρωζώνη θα είναι
πάντα η Ευρωζώνη της κ. Μέρκελ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κ.
Σολδάτος.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, χθες
ακούσαµε από τον Πρωθυπουργό να περιγράφει µε σαφήνεια
την κυβερνητική προοπτική της πατρίδας µας σε δηµοσιονοµικό,
αλλά και σε αναπτυξιακό επίπεδο αφ’ ενός, αλλά και σε γενικότερο κυβερνητικό επίπεδο αφ’ ετέρου. Δεν έχω καµµία αµφιβολία
–και είµαι βέβαιος ότι κανείς µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα δεν έχει
διαφορετική γνώµη- ότι το πρόγραµµα το οποίο κατ’ αρχήν κατετέθη χθες, διακατέχεται από το στοιχείο της φιλοδοξίας και το
στοιχείο της τόλµης. Και το λέω αυτό, διότι ζούµε και βιώνουµε
την κρισιµότερη περίοδο µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο για την
Ελλάδα, σε µία πατρίδα όπου δυόµισι εκατοµµύρια Έλληνες
είναι σήµερα συνταξιούχοι, πάνω από δύο εκατοµµύρια Έλληνες
είναι µεταξύ της προσχολικής, της σχολικής και της φοιτητικής
ηλικίας, ένα εκατοµµύριο τριακόσιες χιλιάδες είναι άνεργοι,
επτακόσιες πενήντα χιλιάδες έως οκτακόσιες χιλιάδες είναι δηµόσιοι υπάλληλοι και περί τα τρία εκατοµµύρια πολίτες ασκούν
ελεύθερο επάγγελµα από το µικροεπαγγελµατία µέχρι το βιοµήχανο.
Είναι µία κατάσταση στην οποία όλοι γνωρίζουµε λίγο-πολύ
πώς φθάσαµε. Όµως, πράγµατι, σήµερα δεν είναι η ώρα για να
αναφερθούµε σε αυτές τις αιτίες. Έχουν χιλιοειπωθεί και ο καθένας από εµάς έχει άποψη για το τι έχει συµβεί. Το ζήτηµα είναι
να υπάρξει θεραπεία και θεραπεία θα υπάρξει, διότι πιστεύω ότι
ο κυβερνητικός συνασπισµός που προέκυψε µέσα από τη συνεργασία των τριών κοµµάτων δηµιουργεί την ύστατη ελπίδα στην
οποία έχει στηριχθεί ο ελληνικός λαός. Και είµαι βέβαιος ότι οι
πολιτικές πτέρυγες αυτής της Βουλής διακατέχονται από τα ίδια
συναισθήµατα ελπίδας.
Ωστόσο, επιτρέψτε µου να ισχυρίζοµαι ότι πέρα από το κυρίαρχο οικονοµικό, δηµοσιονοµικό και αναπτυξιακό ζήτηµα το
οποίο, βεβαίως, είναι πρώτης προτεραιότητας, ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δεχθούµε ότι θα πρέπει να υπάρξει και στους
υπόλοιπους κυβερνητικούς τοµείς. Θα πρέπει να εµπεδωθεί το
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αίσθηµα ασφάλειας το οποίο έχει εκλείψει εδώ και χρόνια από
την πατρίδα µας. Καθηµερινά γινόµαστε µάρτυρες διαφόρων γεγονότων, τα οποία παρακολουθούµε στις διπλανές πόρτες των
σπιτιών µας, καµµιά φορά και τα ίδια µας τα σπίτια -ληστείες
µετά φόνων ή µετά κακοποιήσεων- ζητήµατα τα οποία βιώνουµε
καθηµερινά και τα οποία έχουν δηµιουργήσει ένα αίσθηµα ανασφάλειας στον ελληνικό λαό.
Στο σύστηµα υγείας παρακολουθούµε τους συνταξιούχους να
επαιτούν για τα φάρµακά τους, διότι για κάποιους λόγους οι συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούσε η Ελλάδα µέχρι χθες
δεν υφίστανται σήµερα. Επωφελούµαι της ευκαιρίας να απευθύνω να θερµά µου συγχαρητήρια στο νέο Υπουργό Υγείας ο
οποίος µε αποφασιστικότητα φαίνεται ότι «βάζει το νερό στο αυλάκι». Επίσης, διακατέχοµαι από την υποχρέωση να απευθύνω
κατ’ αρχήν ένα ευχαριστώ και τα θερµά µου συγχαρητήρια στον
νέο Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης, ο οποίος µε αυτά που
µας είπε λίγο πριν, νοµίζω ότι δηµιούργησε συναισθήµατα ελπίδας γι’ αυτό που πρόκειται να προκύψει γιατί, κακά τα ψέµατα,
χωρίς οργάνωση ηλεκτρονικής υποστάσεως, η Ελλάδα δεν µπορεί να αντιµετωπίσει το τέρας της γραφειοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι, το ζήτηµα για την Ελλάδα είναι ένα µεγάλο
στοίχηµα. Νοµίζω ότι αυτή η Βουλή έχει την ιστορική υποχρέωση
να στηρίξει την προσπάθεια, η οποία έχει αρχίσει να καταβάλλεται.
Δεν θέλω να κουράσω περισσότερο. Θέλω, τελειώνοντας, να
πω το εξής, κυρίως στους συναδέλφους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Κατατέθηκε λίγο-πολύ η ένσταση και η διαµαρτυρία
ότι κατά τις προεκλογικές περιόδους τούς καταλογίστηκε το γεγονός ότι υπήρχε η πρόθεση να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ µε
δική τους υπαιτιότητα.
Θέλω να τους υπενθυµίσω ότι τους δόθηκε η ευκαιρία να ηγηθούν αυτής της κυβερνητικής προσπάθειας µετά τις εκλογές της
6ης Μαΐου και λίγο-πολύ την απεµπόλησαν. Νοµίζω ότι µε ανακούφιση δέχθηκαν τελικώς το αποτέλεσµα στο οποίο τους κατέταξε ο ελληνικός λαός, δηλαδή στη θέση της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης. Προσδοκώ ωστόσο από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, πέρα από τη δηµαγωγία, την οποία προς το παρόν δεν
θέλω να τη χαρακτηρίσω περισσότερο, να έλθει σ’ αυτήν την Αίθουσα µε συγκεκριµένες προτάσεις, διότι το πρόβληµα δεν είναι
να καταριέται κανείς καταστάσεις οι οποίες υφίστανται, το ζήτηµα είναι συντεταγµένα να προτείνει λύσεις.
Με αυτά τα λόγια θέλω να τελειώσω την παρέµβαση µου, καταθέτοντας βεβαίως την πρόθεσή µου να υπερψηφίσω και να
δώσω ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση η οποία προέκυψε
πριν λίγες µέρες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Το λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Χατζηλάµπρου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Κύριοι Βουλευτές, ο ελληνικός
λαός δυόµισι χρόνια δίνει έναν αγώνα πολύ µεγάλο, µε απεργίες,
µε διαδηλώσεις. Γέµισε τις πλατείες εδώ µπροστά διεκδικώντας
το αυτονόητο, ότι δεν µπορεί να ισοπεδώνεται η κοινωνία και να
µαζεύεται ο κόπος του σε ένα ειδικό ταµείο και, αφού εξυπηρετηθούν τοκογλύφοι και δανειστές, αν υπάρχει κανένα ψίχουλο,
να ξαναγυρίσει σε αυτόν. Πλήρωσε µε το µισθό του, τελευταία
πληρώνει και µε αίµα αυτή την κατάσταση.
Θα περίµενε κάποιος από µια κυβέρνηση εθνικού σκοπού, για
να δικαιολογεί την ύπαρξή της, να ξεκινούσε λέγοντας ότι δεν
µπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση και ότι εγγυάται
ότι δεν θα κοπεί το ρεύµα στον άνεργο, ότι δεν µπορεί να υπάρχει άνθρωπος χωρίς ένα πιάτο φαΐ, ότι δεν µπορεί να υπάρχει
ασθενής που να µην έχει πρόσβαση στο νοσοκοµείο και πολλά
άλλα από τα µίνιµουµ και αυτονόητα. Και εγγυώµενη αυτό, θα
καταλάβαινε ότι «δεν µπορεί στην ίδια µασχάλη να έχει δυο καρπούζια», δεν µπορεί δηλαδή και τους τοκογλύφους να εξυπηρετήσει και τον ελληνικό λαό. Και εκεί θα είχαν νόηµα όλα αυτά που
είπε ένας προηγούµενος συνάδελφος, που τα άκουσα µε πολύ
ενδιαφέρον, που σχετίζονται και µε τη συνταγµατική επιταγή του
να µην υπάρχει κοινωνικό πρόβληµα σε µία χώρα για να υφίσταται. Όµως, µόνο ο κίνδυνος της κοινωνικής έκρηξης δείχνει ότι
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κινητοποιεί τα αντανακλαστικά σας. Αυτός ο κίνδυνος ήταν υπαρκτός και σας λέω ότι δεν τον γλυτώσατε µε τη συγκυβέρνηση.
Και δεν τον γλυτώσατε, γιατί δεν έχετε να προσφέρετε τίποτε
άλλο πάρεξ έναν µεγάλο κατάλογο κτηµατοµεσιτικού γραφείου
-αυτές ήταν οι Προγραµµατικές σας Δηλώσεις- όπου άρχιζε «από
εδώ µέχρι εκεί και από εδώ µέχρι εκεί» τι πρόκειται να πουληθεί.
Και δεν µπορείτε να ανακουφίσετε τον Έλληνα που συνεχίζει
να ταλαιπωρείται από ένα κράτος πελατειακό, το οποίο οι συνάδελφοι της ΔΗΜΑΡ ανακάλυψαν ότι έχει τελειώσει ενώ συνεργάζονται µε τους δύο που το δηµιούργησαν, θεωρώντας ότι θα
τελειώσει ακόµα παραπέρα. Δεν γίνεται έτσι. Θέλει ερµηνεία
γιατί βρέθηκαν οι τρεις σε µια κυβέρνηση. Χρειάζεστε χρόνο
µήπως και ξεγελαστεί ο λαός. Χρειάζεστε χρόνο, ο ένας για να
φτιάξει ένα κόµµα κάπως αλλιώς, να µασκαρευτεί, η ΔΗΜΑΡ για
να απαγκιστρωθεί από την Αριστερά, εσείς να διαπραγµατευθείτε. Χωρούν όλες οι τοποθετήσεις; Φάνηκε να υπάρχει πολιτική
βούληση διαπραγµάτευσης στη βάση που έθεσε ένας προηγούµενος οµιλητής; Υπάρχει η αίσθηση ότι θα τηρήσετε τη δηµοκρατική νοµιµότητα στη βάση που ο Υπουργός προσπάθησε να
εγγυηθεί; Πόσα κοινοβουλευτικά πραξικοπήµατα δεν έγιναν σ’
αυτήν την Αίθουσα την προηγούµενη περίοδο; Δεν χωρούν όλα
µαζί. Πρέπει να διαλέξετε.
Και όσο η ίδια σας η µοίρα συνδέεται µε τους διάφορους Ράιχενµπαχ, ο ελληνικός λαός θα σας «τελειώσει» και εσάς.
Γιατί; Δείτε την Αίθουσα. Οι µισοί είναι σπίτι τους. Οι νέες πολιτικές δυνάµεις και η νέα γεωγραφία που διαµορφώνεται έχει
πολύ περιορισµένο χρόνο και για σας και για µας. Και για µας
έχει. Νιώθουµε κι εµείς αυτή την αγωνία. Δεν µπορεί ο µαυραγοριτισµός να γίνεται επίσηµη ιδεολογία, να ισοπεδώνεται η κοινωνία, και η Αριστερά να µην είναι συνδεδεµένη µε το να κρατήσει
σ’ ένα επίπεδο και σε ικµάδα τα λαϊκά στρώµατα.
Θα είµαστε πολύ µαχητικοί µέσα στη Βουλή. Αν εσείς λέτε ότι
οι Προγραµµατικές σας Δηλώσεις είναι αυτές, εµείς ως Αντιπολίτευση έχουµε να κάνουµε τις εξής Προγραµµατικές Δηλώσεις,
εξαιρετικά µαχητικά, κι απέναντι στο λαό εξαιρετικά υπεύθυνα.
Εκεί νιώθουµε δέος. Δεν έχουµε αλαζονεία απέναντί του. Νιώθουµε δέος πραγµατικό όσον αφορά στο τι περνάει και το πώς
ταλαιπωρείται, αλλά του λέµε να σηκώσει το κεφάλι. Η Αριστερά
η δικιά µας το έχει κάνει και σ’ άλλες ιστορικές στιγµές αυτό και
βγήκε νικήτρια όταν είπε «κι από την πείνα θα σωθείς και θα µπορέσουµε να σηκωθούµε και να φτιάξουµε µια άλλη Ελλάδα».
Δεν έχουµε χρόνο. Κι εµάς µας πιέζει ο χρόνος, αλλά πρέπει
να µπούµε µπροστά σ’ έναν τέτοιο αγώνα. Δεν µπορεί να ξεπουλιέται η Ελλάδα και εµείς να λέµε έχουµε το πρόγραµµά µας και
«θα τα δούµε µετά». Δεν υπάρχει χρόνος για κανέναν µας!
Με αυτές τις σκέψεις λέω: Ας ξανάρθουν οι λαϊκοί αγώνες,
αφού µόνον αυτούς φοβάστε και µόνον αυτούς παίρνετε υπόψη.
Διάλυσαν κάποιοι τα κόµµατά τους. Τα διάλυσαν για να υποστηρίξουν τους διάφορους Ράιχενµπαχ και Μέρκελ. Θέλουν να
πουν ότι αυτό είναι εθνική στάση. Εγώ λέω ότι είναι τόσο βαθιά
βουτηγµένοι στην υποδουλία που δεν µπορούν ούτε αυτό να κάνουν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Έχει ζητήσει το λόγο ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
κ. Αθανασίου.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως νέο µέλος της Εθνικής Αντιπροσωπείας νιώθω µεγάλη τιµή να είµαι ανάµεσά σας. Νιώθω
επίσης και την ευθύνη της Αίθουσας αυτής και θα ήθελα να σας
παρακαλέσω να έχω τη βοήθεια και συµπαράσταση των παλαιοτέρων συναδέλφων µας για µία δηµιουργική παρουσία κυρίως
στο νοµοθετικό έργο.
Πριν µπω στο κυρίως θέµα µου, επ’ αφορµή µιας έµµεσης
πλην σαφούς αναφοράς στο πρόσωπό µου, του αξιότιµου Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Καµµένου κατά την οµιλία
του, θα ήθελα να κάνω µια διευκρίνιση και να διατυπώσω και µία
απορία.
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Ξεκινώ από τη διευκρίνιση. Είπε ο αξιότιµος Πρόεδρος κ. Καµµένος ότι ο διαπραγµατευτής της «SIEMENS» στην Ελλάδα, κ.
Μποµπ Σικέλης, είναι στενό συγγενικό µου πρόσωπο. Δεν έχω
καµµιά συγγενική σχέση µε τον κ. Σικέλη ούτε εξ αίµατος ούτε
εξ αγχιστείας. Η µόνη σχέση είναι ότι είναι ο πατέρας του από
το ίδιο µέρος. Η µητέρα του είναι από την Λακωνία. Δεν έχω καµµία απολύτως σχέση και θα περίµενα να το είχε ερευνήσει το
θέµα.
Η απορία είναι η εξής. Είπε ότι ως δικαστικός λειτουργός παραιτήθηκα για να πολιτευθώ. Εάν µε αυτό αναφέρεται στην ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού, πρέπει να πω ότι πάρα πολλοί
δικαστικοί λειτουργοί κατά το παρελθόν –και δεν προκάλεσαντίµησαν µε την παρουσία τους το Κοινοβούλιο, όπως ο κ. Κουβέλης, ο «εθνικός µας δικαστής» ο Ντεγιάννης, ο Ρώτης, και πρόσφατα ο εξαίρετος δικαστής, ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου
της Επικρατείας κ. Σταυρόπουλος, ο οποίος ήταν Υφυπουργός
στην προηγούµενη κυβέρνηση. Και δεν βλέπω γιατί είναι κακό
αυτό, όταν δηλαδή υπηρετείς µία λειτουργία του κράτους, τη δικαιοσύνη, να µεταφέρεις τις εµπειρίες, τη γνώση και τις ανησυχίες σου σε µιαν άλλη λειτουργία, που είναι η νοµοθετική. Αν
ενόχλησε η συνδικαλιστική µου ιδιότητα, θα πρέπει να σας πω,
για να γνωρίζετε, ότι η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων είναι
επιστηµονική ένωση. Η ίδρυση και η λειτουργία της προβλέπεται
από το ίδιο το Σύνταγµα. Υπηρετεί την ανεξαρτησία κυρίως της
δικαιοσύνης και διαφυλάσσει τους θεσµούς. Μην το πάρετε ως
περιαυτολογία. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν –και αυτό αφορά τον
κύριο Πρόεδρο- ότι οι συνάδελφοι µε τιµούσαν µε ένα µεγάλο
ποσοστό, πάνω από 70%, όλα αυτά τα χρόνια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τρεις πολιτικές δυνάµεις του
τόπου µας έκαναν την υπέρβαση και τόλµησαν να εισηγηθούν
στη χώρα µας µια νέα πολιτική κουλτούρα, µια νέα πολιτική αντίληψη, προτάσσοντας συγκεκριµένες προτεραιότητες που αποβλέπουν στην ανόρθωση της οικονοµίας, στην εξυγίανση του
πολιτικού συστήµατος, στην αποκατάσταση του κύρους και της
αξιοπιστίας της χώρας µας και στη στήριξη και στον εκσυγχρονισµό των θεσµών υπερβαίνοντες τις ιδεολογικές και κοµµατικές
περιχαράξεις.
Όµως η εξυγίανση του πολιτικού συστήµατος και ο εκσυγχρονισµός των θεσµών δεν µπορεί να είναι στέρεες και αποτελεσµατικές κατακτήσεις, χωρίς την ύπαρξη ενός σύγχρονου, αποτελεσµατικού και λειτουργικού Συντάγµατος. Γιατί δεν πρέπει να παραγνωρίζουµε ότι αν σε µια δηµοκρατική χώρα προέχει η εφαρµογή του Συντάγµατος, η αναθεώρηση του αναµφίβολα είναι η
κορυφαία πράξη του αναγκαίου θεσµικού εκσυγχρονισµού της.
Σήµερα, λοιπόν, µετά από τριάντα επτά χρόνια από το Σύνταγµα του ’75 και έντεκα µετά την αναθεώρηση του 2001 επιβάλλεται µια συνολική επαναξιολόγηση των συνταγµατικών µας
ρυθµίσεων και θέσεων, µια συνολική επαναξιολόγηση του τρόπου µε τον οποίο συγκροτείται και ασκείται η κρατική εξουσία,
του τρόπου µε τον οποίο συγκροτείται και λειτουργεί η ίδια η κοινωνία των πολιτών µέσα από την άσκηση των συνταγµατικών δικαιωµάτων ατοµικών και συλλογικών.
Η συνολική αυτή επαναξιολόγηση περιλαµβάνει τους τοµείς
του δηµόσιου βίου και ιδίως τη λειτουργική αναβάθµιση του Κοινοβουλίου, την ασυλία των Βουλευτών, την ευθύνη των Υπουργών, το θέµα του βασικού µετόχου και των δηµοσίων συµβάσεων, την αρχή της διαφάνειας, τη δικαιοσύνη, το δηµόσιο
έλεγχο των οικονοµικών των κοµµάτων, τη λειτουργία των Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης.
Σήµερα που οι πολιτικές δυνάµεις αναδιατάσσονται, οι κοινωνικές δυνάµεις προωθούν νέες ισορροπίες συµφερόντων και οι
προσδοκίες των πολιτών αναζητούν νέες εκφράσεις, η κοινωνία
είναι αντιµέτωπη µε διαρθρωτικά προβλήµατα και δεν εµπιστεύεται απόλυτα τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού µας συστήµατος, ενόψει και της κατάρρευσης της νοηµατοδότησης του
πολιτικού βίου και των πολιτικών ιδεολογιών. Έτσι διαµορφώνεται µια πλήρης αναντιστοιχία ανάµεσα στο πολιτικό σύστηµα και
στις ανάγκες της κοινωνίας, ανάµεσα στον τρόπο διακυβέρνησης
και στις ανάγκες του πολίτη.
Βέβαια, στην ελληνική πολιτική ζωή περισσεύουν οι προτάσεις
και τα νέα µέτρα ο πληθωρισµός, των οποίων υπονοµεύει την
αξιοπιστία του πολιτικού λόγου και του πολιτικού κόσµου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ωστόσο οι σηµερινές έκτακτες συνθήκες παρέχουν την ευκαιρία
σε όλες τις πολιτικές δυνάµεις όπως σε κλίµα πραγµατικής συναίνεσης να επιβεβαιώσουν την εµµονή τους στο κράτος δικαίου
και µάλιστα στην πιο σύγχρονη µορφή του. Γι’ αυτό κάθε νοµοθετική µεταβολή πρέπει να ορά το αύριο και όχι να οριοθετείται
στις ανάγκες του σήµερα και βέβαια πρέπει να αυτονοµεί το κράτος από την εκάστοτε κοµµατική κυβέρνηση.
Και αυτό όπως ανέφερα, γίνεται πιο επιτακτικό ενόψει της
ανάγκης αντιµετώπισης της βαθιάς πολιτικής και οικονοµικής
κρίσης που διέρχεται η χώρα, η οποία χρειάζεται απρόσκοπτη
πραγµατοποίηση επενδύσεων, αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας και θεσµικό εκσυγχρονισµό. Διαφορετικά, µάταιη θα είναι
κάθε προσπάθεια οποιασδήποτε κυβέρνησης, οποιουδήποτε
ηγέτη όσο και αν έχει όραµα, όσο και αν επιθυµεί να πάει τη
χώρα δύο βήµατα µπροστά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κοινοβουλευτικό σύστηµα
της χώρας µας έχει καλή θεσµική θωράκιση, παρουσίασε όµως,
τα τελευταία χρόνια λειτουργικές αδυναµίες, αδυναµίες που
αποδίδονται κυρίως στον τρόπο που ορισµένοι εκπρόσωποι του
Κοινοβουλίου αντιλαµβάνονται το ρόλο τους, µε συνέπεια να
απαξιωθούν πολλές από τις εκφάνσεις της λειτουργίας του. Η
αλλαγή της αντίληψης των πολιτών για το πολιτικό σύστηµα θα
επέλθει όταν οι ίδιοι οι πολιτικοί προστατεύσουµε τους θεσµούς
και σεβαστούµε τους πολίτες. Έτσι εννοώ την παρουσία µου σε
ένα Κοινοβούλιο µιας άλλης φιλοσοφίας και µιας νέας εποχής.
Από αυτή τη Βουλή, από αυτή τη σύνθεση της Εθνικής Αντιπροσωπείας πρέπει όλοι µας µε αίσθηµα ευθύνης να δώσουµε
ένα µήνυµα αισιοδοξίας, ένα µήνυµα ελπίδας στο λαό µας, του
το χρωστάµε. Και πολύ φοβάµαι ότι αν δεν το κάνουµε τώρα δεν
θα έχουµε άλλη ευκαιρία. Η διαφάνεια σε όλες τις εκφάνσεις του
δηµόσιου βίου και η πάταξη της διαφθοράς είναι αίτηµα των πολιτών, είναι υποχρέωσή µας. Δεν µπορούµε να αναζητούµε θυσίες και ηθικές ευαισθησίες από απλούς πολίτες, όταν πολιτικοί
προκειµένου να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα αποκτήµατα
τους καταφεύγουν σε εξόφθαλµα δηµόσια ψεύδη που υποτιµούν
τη νοηµοσύνη του µέσου κοινωνικού ανθρώπου, όταν εκπρόσωποι της πολιτικής εξουσίας δηµόσια δηλώνουν ότι δεν πρόκειται
να εφαρµόσουν δικαστικές αποφάσεις, αν αυτές δεν συµφωνούν
µε τις απόψεις τους, όταν στις προσοδοφόρες δηµόσιες σχέσεις
της δηµοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας, ιδίως δε στις φοροελεγκτικές και άλλες κρίσιµες παροχικές και ρυθµιστικές δηµόσιες υπηρεσίες τοποθετούνται υπάλληλοι κοµµατικά πιστοί και
συνδικαλιστικά αποδεκτοί για να εξασφαλίσουν πρόσθετα οφέλη
ως επιβράβευση της πολιτικής τους πίστης και των συνδικαλιστικών τους διασυνδέσεων.
Δεν µπορούµε να αναζητούµε θυσίες και ηθικές ευαισθησίες
από απλούς πολίτες, όταν η εκτελεστική εξουσία µε έκδηλη δυσφορία δέχεται πάντοτε στην πράξη τον έλεγχο της δικαιοσύνης,
την οποία ενίοτε εκλαµβάνει ως θεραπαινίδα των επιδιώξεών της,
όταν οι Βουλευτές απολαµβάνουν γενικής ασυλίας κατά παράβαση κάθε λογικής και ισονοµίας και οι Υπουργοί παραµένουν
ατιµώρητοι για αδικήµατα που συνδέονται µε την άσκηση των
καθηκόντων τους.
Ο Πρωθυπουργός χθες ήταν ξεκάθαρος: τέλος στην ασυδοσία, τέρµα στη βουλευτική ασυλία, τέλος στην ατιµωρησία των
πολιτικών. Οι σχετικές συνταγµατικές διατάξεις πρέπει να αναθεωρηθούν και ο νόµος περί ευθύνης Υπουργών ριζικά να αναµορφωθεί, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν τις ίδιες νοµικές
υποχρεώσεις και –είναι ευτυχής συγκυρία- όλες οι πολιτικές δυνάµεις σ’ αυτήν την Αίθουσα συµφωνούν προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι θα πάψει και ο κόσµος να αδικεί τη δικαιοσύνη,
θεωρώντας ότι αυτή φταίει για την ατιµωρησία.
Επίσης, πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος επιλογής της φυσικής
ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων και του εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου, έτσι ώστε αυτή να µην εξαρτάται απολύτως από
την Κυβέρνηση, αλλά αποφασιστικό λόγο να έχουν και οι ολοµέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων και της Εισαγγελίας του Αρείου
Πάγου.
Η ταχύτητα της απονοµής της δικαιοσύνης πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. Είµαστε η µόνη χώρα που καθυστερούµε
τόσο πολύ στην απονοµή της δικαιοσύνης, συγκριτικά µε τις
άλλες χώρες, αν και η ποιότητα απονοµής της δικαιοσύνης είναι
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σε ζηλευτά επίπεδα, συγκρίνοντας µε το ευρωπαϊκό νοµικό κατεστηµένο.
Η καθυστέρηση της δικαιοσύνης έχει τρεις αρνητικές συνέπειες: ο λαός µας να παίρνει αργά τις αποφάσεις, να έχουµε πολλές καταδίκες από το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
και να αποθαρρύνονται οι επενδυτές για σοβαρές επενδύσεις.
Ένα ζήτηµα που πρέπει να µας απασχολήσει πολύ σοβαρά και
να βρούµε λύση µέσα στα πλαίσια όχι µόνο της προγραµµατικής
σύγκλισης των κοµµάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση αλλά και
της συναντίληψης –ελπίζω- όλων των πτερύγων της Βουλής είναι
το θέµα των ταραχών κατά τις πορείες και τις δηµόσιες συναθροίσεις, η προστασία της ελευθερίας, της περιουσίας και της
σωµατικής ακεραιότητας του πολίτη, καθώς και η διασφάλιση
της έννοµης τάξης, αλλά και του δικαιώµατος να συνέρχονται
και να διαδηλώνουν ήσυχα οι συµπολίτες µας. Αυτά είναι έννοµα
αγαθά που έχει και συνταγµατική υποχρέωση η πολιτεία διά των
οργάνων της να τους εξασφαλίζει.
Στο πλαίσιο αυτό θεωρώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών πιστεύει –και δικαίως- ότι οι διαδηλώσεις γίνονται όχι για
καταστροφές και λεηλασίες, αλλά για να προστατευθούν έννοµα
αγαθά όπως η ζωή, η ελευθερία του λόγου, το δικαίωµα προς
εργασία, για να προβληθούν αιτήµατα και διεκδικήσεις από τους
ενδιαφερόµενους πολίτες και να διακηρυχθούν ιδέες και αρχές.
Εποµένως, στις ειρηνικές διαδηλώσεις και πορείες όσοι παρεισφρέουν και επιδίδονται σε έκνοµες ενέργειες, καταστροφές,
εµπρησµούς από πρόθεση, λεηλασίες, σωµατικές βλάβες και κατέχουν παντός είδους όπλα και εκρηκτικά πρέπει να αντιµετωπίζονται µε αυστηρότητα.
Ως προς τα θέµατα της µετανάστευσης και της ιθαγένειας, η
βασική επιδίωξη της ελληνικής µεταναστευτικής πολιτικής στον
τοµέα της διαχείρισης της νόµιµης µετανάστευσης πρέπει να
είναι αφενός η ενεργός συµµετοχή της χώρας στη διαµόρφωση
µιας συνολικής ευρωπαϊκής πολιτικής µετανάστευσης, η οποία
θα βασίζεται στην αλληλεγγύη των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου η σταδιακή και περαιτέρω εναρµόνιση
των εθνικών µας ρυθµίσεων και πολιτικών µε το υπό διαµόρφωση
ευρωπαϊκό κεκτηµένο στον τοµέα αυτό.
Η µεταναστευτική πολιτική, χωρίς να παρεκκλίνει από την
κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, πρέπει λόγω των ιδιαιτεροτήτων της
χώρας µας που δηµιουργήθηκαν από την αθρόα είσοδο µεταναστών –νόµιµων και παράνοµων- να αυστηροποιηθεί. Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να επαναξιολογηθεί το ισχύον νοµοθετικό
καθεστώς, έτσι ώστε η χώρα µας να πάψει να είναι χώρος υποδοχής µεταναστών και να επανεξετάσουµε τις προϋποθέσεις χορήγησης της ιθαγένειας, λαµβάνοντας υπ’ όψιν και τα ισχύοντα
στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως σε αυτά που
έχουν χαρακτηριστεί ως χώρες υποδοχής µεταναστών.
Για παράδειγµα, στην Ισπανία χορηγείται η ιθαγένεια στην
τρίτη γενιά µεταναστών, δηλαδή µόνο εφόσον ένας από τους αλλοδαπούς γονείς έχει επίσης γεννηθεί στην Ισπανία. Στην Ιταλία
η ιθαγένεια δεν χορηγείται σε ανήλικα τέκνα αλλοδαπών, αλλά
µετά από τα δεκαοκτώ έτη µε δήλωσή τους και µόνο εφόσον
προκύπτει συνεχής διαµονή στη χώρα.
Επίσης, στη Γαλλία η ιθαγένεια δίνεται µόνο σε τέκνο αλλοδαπού που γεννιέται στη Γαλλία από γονέα που επίσης έχει γεννηθεί στη Γαλλία, ενώ για δεύτερη γενιά µεταναστών αποκτούν την
ιθαγένεια µετά την ηλικία των δεκαοκτώ ετών και εφόσον διαµένουν στη Γαλλία για πέντε συνεχή έτη από την ηλικία των έντεκα
ετών και µετά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ )
Στη Γερµανία για τη χορήγηση της ιθαγένειας σε τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται στη χώρα αυτή απαιτείται η νόµιµη διαµονή
ενός τουλάχιστον γονέα επί οχτώ χρόνια αυστηρά πριν από τη
γέννηση του τέκνου.
Δεν είµαστε αντίθετοι στην αναγνώριση δικαιωµάτων στα παιδιά δεύτερης γενιάς µεταναστών που έχουν γεννηθεί στη χώρα
µας. Αλλά, είµαστε σίγουροι ότι το δικαίωµα στην ιθαγένεια πρέπει να αποτελεί απόρροια της βούλησης για ενσωµάτωση έτσι
όπως αυτή εκφράζεται µέσω της εκπλήρωσης βασικών κριτηρίων
ενσωµάτωσης, όπως είναι η µακρόχρονη νόµιµη παραµονή στη
χώρα, η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, ο σεβασµός των
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εθίµων και των ηθών κι έτσι να αποτρέπεται η ύπαρξη παράλληλων κοινωνιών.
Πολλές δυτικοευρωπαϊκές χώρες αντιµετωπίζουν εδώ και χρόνια το φαινόµενο αυτό των παράλληλων κοινωνιών. Οι αλλοδαποί
που έχουν πάρει την ιθαγένεια του κράτους διαµονής δεν έχουν
ενταχθεί στην κοινωνία, ζουν σε γκέτο όπου αναπαράγουν αυτούσια τα δικά τους πολιτιστικά πρότυπα.
Θα σας αναφέρω ένα παράδειγµα. Στη Γερµανία γίνονται δολοφονίες για λόγους τιµής µεταξύ Τούρκων και Κούρδων, ενώ
υπάρχει το έθιµο της κλειτοριδεκτοµής, που απαντάται συνήθως
στη Βόρεια Αφρική.
Διατηρώ επιφυλάξεις εν µέσω της αποκτήσεως ιθαγένειας να
ενθαρρυνθούν οι αλλοδαποί να ενσωµατωθούν. Το ακριβώς αντίθετο είναι το ζητούµενο. Ο αλλοδαπός θα πρέπει πρώτα να ενσωµατωθεί και η υπηκοότητα να έλθει ως επιβράβευση αυτής
της προσπάθειάς του.
Ο ασφαλέστερος τρόπος ενσωµάτωσης είναι µέσω της παιδείας. Η πυξίδα είναι ότι οι Έλληνες είναι αυτοί που µετέχουν
στη δική µας παιδεία. Είναι αδιάφορο αν κάποιος έχει γεννηθεί
στην Ελλάδα. Το κρίσιµο σηµείο για την απόκτηση της ιθαγένειας
είναι να έχει ενσωµατωθεί στη χώρα µας. Η πραγµατική ενσωµάτωση γίνεται µόνο µετά από τη διαδικασία της εκπαίδευσης. Εποµένως, ο αιτιώδης σύνδεσµος στην ιθαγένεια πρέπει να είναι η
διαδικασία εκπαίδευσης και όχι η τυχαία γέννηση ενός παιδιού
στη χώρα µας. Στόχος πρέπει να είναι ο εµπλουτισµός της ελληνικής κοινωνίας µε το καλύτερο και πλέον µορφωµένο τµήµα των
νέων αλλοδαπών, που είναι, µάλιστα, αποδεδειγµένα ενσωµατωµένοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ένα λεπτό και τελειώνω.
Παράλληλα, η απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας πρέπει να
λειτουργεί ως επιβράβευση για τους µελετηρούς νεαρούς. Δεν
µπορεί, δηλαδή, κάποιος, ας είναι ξένος, να πετυχαίνει στο πανεπιστήµιο ή στα τεχνολογικά ιδρύµατα µε τις πιο αδιάβλητες
εξετάσεις και να του στερούµε το δικαίωµα της ιθαγένειας. Σηµαίνει ότι έχει αφοµοιώσει τη γλώσσα, τις γνώσεις και την κουλτούρα µας.
Για τους Βορειοηπειρώτες, βεβαίως, πρέπει να επιταχυνθεί η
διαδικασία της ιθαγένειας, η οποία καθυστερεί αδικαιολόγητα.
Πρέπει να επιδιώξουµε να επαναπροσδιορίσουµε στο θεσµό
της ιθαγένειας το χαµένο κύρος του. Η ιθαγένεια δεν πρέπει να
αποτελεί τον εύκολο δρόµο της οριστικής νοµιµοποίησης στη
χώρα προς υποκατάσταση της απαιτούµενης άδειας παραµονής.
Δεν πρέπει να αποτελεί σηµαία ευκαιρίας για άτοµα που επιδιώκουν την απόκτησή της για να διευκολύνουν τις µετακινήσεις
τους µέσω της χορήγησης σε αυτούς του ελληνικού διαβατηρίου
που ανοίγει το δρόµο για την ελεύθερη κυκλοφορία στο χώρο
της Σένγκεν.
Όσον αφορά την παράνοµη µετανάστευση, οι Έλληνες πρέπει
να πω ότι δεν διακατεχόµαστε από ξενοφοβία και ρατσισµό, πολύ
περισσότερο σήµερα που ο ρατσισµός στην Ευρώπη είναι ανάµικτος µε προκαταλήψεις και καλλιεργείται ακόµη περισσότερο
λόγω της οικονοµικής κρίσης και της ανασφάλειας των πιο αδικηµένων κοινωνικών οµάδων.
Από την άλλη πλευρά, όµως, πρέπει να αντιµετωπιστεί το µεγάλο πρόβληµα της ανεξέλεγκτης λαθροµετανάστευσης. Για το
πως έχει το θέµα αυτό αρκεί να δει κανείς σε τι κατάσταση έχει
περιέλθει το κέντρο της Αθήνας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
κύριε Υπουργέ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω.
Επίσης, πρέπει να δει κανείς τι σηµαίνει η περίφηµη πολυπολιτισµική κοινωνία που επαγγέλλεται η παγκοσµιοποίηση και οι
προπαγανδιστές της. Αρκεί να προσέξει κανείς τα γκέτο που επεκτείνονται στην πολυπληθή περιοχή των Αθηνών, αλλά και σε
άλλες πόλεις, την εγκληµατικότητα που εκτοξεύθηκε στα ύψη,
το αίσθηµα ανασφάλειας που απλώνεται και το αγωνιώδες ερώτηµα για το που οδηγείται η ελληνική κοινωνία και η χώρα µας.
Τα µέτρα που θα ληφθούν για την αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης πρέπει να είναι συλλογικά, απ’ όλες τις πτέρυγες
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της Βουλής, συναινετικά, άµεσα και αποτελεσµατικά.
Απαιτείται, βέβαια, σχεδιασµός µέτρων που θα άπτονται της
ευρωπαϊκής πολιτικής, της οικονοµικής διαχείρισης του προβλήµατος, της ασφάλειας των πολιτών και της αξιοπρεπούς διαβίωσης και υγειονοµικής περίθαλψης των µεταναστών.
Για τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας αναφέρθηκε ο κ. Στυλιανίδης. Δεν θα πω περισσότερα. Εξήντλησε το θέµα.
Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να τονίσω
ότι βρισκόµαστε ίσως µπροστά στη µεγαλύτερη πρόκληση από
τη Μεταπολίτευση.
Τα βλέµµατα του λαού είναι στραµµένα σε µας και µας προτρέπουν να θέσουµε το συµφέρον της χώρας πάνω από το κοµµατικό συµφέρον. Έχουµε χρέος να το κάνουµε, έχουµε χρέος
να µη διαψεύσουµε τις προσδοκίες του λαού µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Και εµείς σας
ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Συµεών Κεδίκογλου,
για επτά λεπτά.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι θετικό που η χώρα µετά από συνεχόµενες εκλογικές αναµετρήσεις, έχει επιτέλους µια σταθερή
τρικοµµατική Κυβέρνηση.
Το ΠΑΣΟΚ µίλησε από την αρχή για την ανάγκη κυβέρνησης
εθνικής συνευθύνης, καθώς είναι φανερό ότι το βάρος των αλλαγών δεν θα µπορούσε να το φέρει εις πέρας ένα µόνο κόµµα.
Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να υπάρξει πραγµατική ενότητα του
ελληνικού λαού. Χάσαµε πολύτιµο χρόνο και η κατάσταση είναι
τώρα ακόµα πιο δύσκολη απ’ ό,τι ήταν κάποιο καιρό πριν. Και
αυτό γιατί είτε κάποιοι προέβαλαν την ανάγκη των εκλογών και
καλλιέργησαν τον λαϊκισµό αντί για τις µεταρρυθµίσεις είτε γιατί
αυτοί που συγκρότησαν το λεγόµενο αντιµνηµονιακό µέτωπο
οδήγησαν την ελληνική κοινωνία σε διαζύγιο µε την πραγµατικότητα.
Σήµερα βλέπουµε ότι µετά την Ελλάδα ακολουθούν χώρες,
όπως η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κύπρος
και µπαίνουν σε κάποιο είδος προγράµµατος δηµοσιονοµικής
προσαρµογής. Συζητούν µε τις χώρες του Βορρά και το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο. Υπάρχει ανησυχία ακόµη και για τη Γαλλία.
Η Κύπρος ζήτησε ευρωπαϊκή βοήθεια 4 δισεκατοµµυρίων. Και
βέβαια, η Κύπρος έχει άριστες σχέσεις µε τη Ρωσία. Βεβαίως, είχαµε τις έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ, που για τα ελληνικά πετρέλαια τόσες ελπίδες έχουν εναποθέσει κάποιοι, αλλά βλέπετε
ότι δεν βρέθηκαν λεφτά αλλού. Δεν υπήρχαν λεφτά ούτε από
τους Ρώσους ούτε από τους Κινέζους ούτε από οπουδήποτε
αλλού. Εκεί δεν υπήρχε διάθεση να δανείσουν προβληµατικά
κράτη.
Πείτε µου: Γιατί σε αυτές τις χώρες δεν µίλησε κανένας για
προδοσία; Γιατί κανένας εκεί δεν είπε για δυνάµεις κατοχής, για
δοσίλογους, για προδότες; Γιατί δεν είπαµε ότι ο κοµµουνιστής
κ. Χριστόφιας είναι προδότης; Γιατί αυτά έπρεπε να τα κάνουµε
µόνο στην Ελλάδα;
Όλοι πιστεύουν ότι οι λύσεις έρχονται µέσα από την Ευρώπη,
µε κοινά ευρωπαϊκά προγράµµατα και όχι µε µονοµερείς καταγγελίες ούτε µε καταγγελίες για «προσκυνηµένους» και «γερµανοτσολιάδες». Χτίστηκαν πολιτικές καριέρες πάνω στη βία,
ακόµη και κόµµατα µπήκαν µέσα στη Βουλή.
Είναι σαφές ότι θα ήταν καλύτερα τα πράγµατα, αν δεν είχαµε
χάσει δύο χρόνια χωρισµένοι ως λαός και καίγοντας τις πόλεις
µας. Το λέω αυτό, βλέποντας την Κοινοβουλευτική µας Οµάδα
στο ΠΑΣΟΚ και θυµάµαι τους συναδέλφους, που µέσα σε ένα αίσθηµα εθνικής ευθύνης, οδηγηθήκαµε πολιτικά «σαν πρόβατα
σε σφαγή». Το ΠΑΣΟΚ ήταν ο αίρων τας αµαρτίας του κόσµου.
Θέλω να πω ότι ό,τι κάναµε το κάναµε, γιατί πιστεύαµε ότι ήταν
απαραίτητο για να σταθεί η χώρα στα πόδια της και να αποφύγουµε τη χρεοκοπία και αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι που κάποια
στιγµή ιστορικά θα αναγνωριστεί.
Πρέπει σήµερα να σκεφθούµε πώς είναι αυτό το κλίµα µέσα
στο οποίο ζούµε. Στις δηλώσεις του κ. Στρατούλη, που άκουσα
ότι κάποιοι θα µπουν φυλακή -αυτοί που θα κάνουν αποκρατικοποιήσεις- ή του προηγούµενου συναδέλφου που µίλησε πριν από
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τον Υπουργό, µου έκανε αλγεινή εντύπωση το απειλητικό ύφος.
Αγαπητοί συνάδελφοι, άλλο να είναι κάποιος µαχητικός εδώ
και άλλο να είναι απειλητικός. Αυτό νοµίζω ότι δεν ταιριάζει στο
πνεύµα του Κοινοβουλίου και αργά ή γρήγορα θα το καταλάβετε.
Μήπως πάλι δεν υπάρχει πολιτική νοµιµοποίηση είκοσι ηµέρες
µόλις µετά τις εκλογές;
Το ΠΑΣΟΚ είναι το µόνο κόµµα που προεκλογικά παρουσίασε
µία ολοκληρωµένη εθνική στρατηγική, ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Αναφερθήκαµε στην ανάγκη παράτασης του χρόνου
δηµοσιονοµικής προσαρµογής στα σηµεία στα οποία είναι αναγκαία και εφικτή η αναθεώρηση της Δανειακής Σύµβασης. Και
τώρα διατυπώνουµε πάλι µια ολοκληρωµένη πρόταση, που δεν
είναι απλά και µόνο η δική µας κοµµατική πρόταση, αλλά η πρόταση για την κυβερνητική πολιτική. Χρειαζόµαστε ένα συµφωνηµένο, ρεαλιστικό και εφαρµόσιµο πλαίσιο που θα βρίσκεται σε
αρµονία µε τις πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Βέβαια, η µήτρα όλης της συζήτησης είναι η ανάγκη ειλικρινούς και υπεύθυνης επαναξιολόγησης των µακροοικονοµικών
προβλέψεων της τρόικας για το 2012 και τα επόµενα χρόνια.
Πρέπει, βεβαίως, να ληφθεί πάρα πολύ σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι δυστυχώς και φέτος η ύφεση θα είναι βαθύτερη απ’
όσο είχε προβλεφθεί και η ανεργία υψηλότερη. Αφετηρία είναι
το γεγονός, όπως είπαµε, ότι η χώρα έχει σταθερή κυβέρνηση.
Αυτό δεν σηµαίνει ούτε ότι ταυτιζόµαστε ούτε ότι δεν θα
ασκούµε κριτική, όταν διαφωνούµε. Οι παρούσες συνθήκες, άλλωστε, ενδείκνυνται για να αναδειχθεί και ο ουσιαστικός ρόλος
της Βουλής. Σηµειώνω και τονίζω την αναβάθµιση του ρόλου του
Βουλευτή, πέρα από διαχωριστικές και κοµµατικές γραµµές,
όπως τις γνωρίσαµε µέχρι τώρα.
Θέλω να ξεκαθαρίσω στο σηµείο αυτό ότι οι αποφάσεις για τις
όποιες µεταρρυθµίσεις τις οποίες είχαµε πάρει στο παρελθόν και
µάλιστα, µε πρωτοφανή πλειοψηφία -θυµάµαι τη µεταρρύθµιση
για τα πανεπιστήµια- δεν µπορεί να τίθενται εν αµφιβόλω από
τους Υπουργούς της ίδιας της Κυβέρνησης. Για παράδειγµα, ο
κ. Παπαθεοδώρου, που είναι Υφυπουργός της σηµερινής Κυβέρνησης, τον οποίο εγώ θυµάµαι ότι λυσσαλέα είχε αντιταχθεί σε
αυτή τη µεταρρύθµιση -η οποία προέβλεπε ουσιαστικά να υπάρχει χρηµατοδότηση σε σχέση µε την αξιολόγηση των πανεπιστηµίων- δεν µπορεί σήµερα να συµπεριφέρεται σαν συνδικαλιστής.
Τότε βεβαίως ήταν Πρόεδρος των Πρυτάνεων, αλλά σήµερα
είναι Υπουργός σε µία υπεύθυνη Κυβέρνηση.
Το πραγµατικό δίλληµα, κύριοι συνάδελφοι, είναι µεταρρυθµίσεις ή ακινησία. Σε αυτό δεν µπορούµε να κάνουµε βήµα πίσω.
Πάρα πολλές φορές, κάθε µέρα, µήνες τώρα ακούµε για τις δεσµεύσεις που πρέπει να υλοποιήσουµε και δεν έχουµε κάνει.
Άκουσα από τον Πρωθυπουργό στις χθεσινές Προγραµµατικές
Δηλώσεις µέτρα που πολλά είναι ήδη ψηφισµένα από προηγούµενες κυβερνήσεις στο πλαίσιο του µεσοπρόθεσµου.
Δεν θα αναφερθώ στο «πόθεν έσχες» και την πρωτοβουλία του
Προέδρου κ. Κακλαµάνη που κι εγώ είχα υπογράψει τότε ή στην
κατάσχεση της περιουσίας που ήδη έχει ψηφιστεί στην προηγούµενη Βουλή.
Στο θέµα των αποκρατικοποιήσεων -που κι εγώ πιστεύω ότι
έπρεπε να πάµε πιο γρήγορα- θέλω να θυµίσω ότι ο στόχος είναι
19 δισεκατοµµύρια, 3 δισεκατοµµύρια για τη χρονιά που µόλις
τελειώνει και νοµίζω ότι θα είµαστε ευχαριστηµένοι αν πιάσουµε
έστω ένα στόχο 500 εκατοµµυρίων. Κακώς αναστείλαµε τις διαδικασίες αυτές τους τελευταίους προεκλογικούς µήνες, όχι µε
ευθύνη του ΠΑΣΟΚ θυµίζω, γιατί οι εκπρόσωποί τους στο διοικητικό συµβούλιο του ταµείου ήταν αντίθετοι.
Πώς όµως µπορείτε να λέτε ότι θέλετε την ανάπτυξη –και
απευθύνοµαι στο ΣΥΡΙΖΑ- όταν σαµποτάρετε κάθε επενδυτική
πρωτοβουλία; Είστε αντίθετοι στην αξιοποίηση του Ελληνικού,
είστε αντίθετοι στο fast track, είστε αντίθετοι στην άρση του καµποτάζ. Πώς θα έρθουν οι θέσεις εργασίας;
Στα ζητήµατα υγείας, για τον οποίο τοµέα έχω και ευθύνη, το
ΠΑΣΟΚ που ίδρυσε το ΕΣΥ και το κοινωνικό κράτος βρέθηκε αντιµέτωπο µε στρεβλώσεις του ίδιου του συστήµατος. Οφείλουµε
να αναστρέψουµε το παράδοξο της κοινωνικής πολιτικής που
έγινε µε επιδόµατα. Είχε δίκιο ο Υπουργός Οικονοµικών. Έχουµε
υψηλές κοινωνικές δαπάνες, σαν ποσοστό του ΑΕΠ αγγίζει το
25%. Την ίδια στιγµή όµως έχουµε υψηλό ποσοστό φτώχειας,
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γιατί τα λεφτά δεν φτάνουν σε αυτούς που πραγµατικά έχουν
ανάγκη. Τα αίτια είναι πολλά, τα ξέρετε, από τις συντάξεις µαϊµού, από τη µεγάλη εισφοροδιαφυγή, από την αλόγιστη συνταγογράφηση φαρµάκων, τα κρατικά νοσοκοµεία χωρίς διπλογραφικά και ούτω καθ’ εξής.
Σε όλα αυτά το ΠΑΣΟΚ προσπάθησε να δώσει µία λύση, έστω
κι αν δεν υπήρχε συνεργασία ούτε µε γιατρούς ούτε µε φορείς
ούτε µε κόµµατα και κατανοώντας ότι σε ένα µεταβατικό στάδιο
πράγµατι υπήρχε απίστευτη ταλαιπωρία για τον πολίτη προχώρησε στη δηµιουργία του ΕΟΠΥΥ, ένα χρόνιο αίτηµα για ενιαία
πρωτοβάθµια φροντίδα, όπου βέβαια θα πρέπει να προχωρήσουµε σε αλλαγές και σε σχέση µε τον τρόπο αµοιβής των γιατρών και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.
Έκανε το ΚΕΠΑ, ώστε να δίνονται αναπηρικές συντάξεις επιτέλους µε έναν αντικειµενικό τρόπο. Βέβαια, θα θυµίσω τον
τοµέα της φαρµακευτικής δαπάνης όπου είχαµε το µεγάλο πάρτι
τα προηγούµενα χρόνια. Το ξέσπασµα της κρίσης βρήκε το ελληνικό δηµόσιο να διαθέτει ετησίως 5,6 δισεκατοµµύρια ευρώ,
δηλαδή δύο φορές περισσότερα απ’ ότι χώρες µε τον ίδιο πληθυσµό, όπως το Βέλγιο και η Πορτογαλία. Το 2011 η δηµόσια
φαρµακευτική δαπάνη έκλεισε στα 3,7 δισεκατοµµύρια ευρώ,
µειωµένη δηλαδή κατά 35% σε σχέση µε το 2009.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση που θα πρέπει να προχωρήσει, η µηχανογράφηση µε ενιαίο σύστηµα για τα νοσοκοµεία κι
ένα σύστηµα κεντρικών προµηθειών θα πρέπει να είναι από τα
ζητήµατα που θα τύχουν προσοχής της Κυβέρνησης για αλλαγές
και βελτιώσεις. Ακόµα και η αλλαγή στον τρόπο εισαγωγής των
νέων γιατρών σε ειδικότητες, που το είχαµε δει, δεν ψηφίστηκε
στην προηγούµενη κυβέρνηση του κ. Παπαδήµου, όχι από δική
µας ευθύνη.
Κλείνω και λέω ότι ήρθε η ώρα να κάνουµε τα λόγια πράξη.
Τώρα που η συζήτηση στην Ευρώπη φαίνεται να αλλάζει δεν πρέπει να βρεθούµε εµείς εκτός. Η Ελλάδα θα πρέπει να δείξει την
ετοιµότητα για θαρραλέα και γρήγορη προώθηση όλων αυτών
των διαρθρωτικών αλλαγών, όχι για τους Ευρωπαίους, αλλά για
εµάς του ίδιους. Αν τώρα δεν είναι η ώρα της εθνικής ενότητας,
τότε πότε είναι; Το πολιτικό προσωπικό πρέπει να βγει έξω από
τα τείχη των κοµµατικών µαγαζιών. Μπορεί να το κάνει; Η ρήξη
µε τις πρακτικές του παρελθόντος, µε το παρασιτικό και πελατειακό κράτος θα πρέπει να γίνει τώρα και θα πρέπει να γίνει αµετάκλητα.
Ψηφίζουµε και στηρίζουµε αυτήν την Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
Το λόγο έχει η κ. Σοφία Σακοράφα, Βουλευτής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο για
επτά λεπτά.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα τελευταία δύο χρόνια στην
πατρίδα µας έχουµε δει όλες τις πολιτικές εκδοχές σχηµατισµού
κυβέρνησης µε έναν στόχο πάντα, τη διατήρηση του συστήµατος
για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένων συµφερόντων. Ξεκινήσαµε
µε την κυβέρνηση ενισχυµένης κοινωνικής πλειοψηφίας του
ΠΑΣΟΚ η οποία παραβίασε κάθε έννοια κυρίαρχης πολιτικής
βούλησης του λαού µας και υπηρέτησε πιστά το χρηµατοπιστωτικό λόµπι. Έτσι άνοιξε τη λεωφόρο της οικονοµικής και κοινωνικής υποδούλωσης του λαού µας, γκρέµισε κοινωνικά
κεκτηµένα, υπονόµευσε τη δηµοκρατία και τους κοινοβουλευτικούς θεσµούς.
Σε λιγότερο από δύο χρόνια αυτή η ισχυρή κοινωνική πλειοψηφία έλιωσε σαν παγωτό κάτω από τον ήλιο, κάτω από το βάρος
φυσικά των ασφυκτικών λαϊκών πιέσεων. Το σύστηµα έντροµο
αντέδρασε δηµιουργώντας την κυβέρνηση της αντιδηµοκρατικής
εκτροπής, την κυβέρνηση του τραπεζικού κατεστηµένου, η οποία
µε συνέπεια συνέχισε την τρελή κούρσα της κατεδάφισης του
κοινωνικού κράτους, της µείωσης του κόστους εργασίας, της
εξαθλίωσης του λαού µας. Μαζί µ’ αυτά, κυρίαρχο έργο της
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ήταν το κούρεµα του χρέους προς όφελος και εξασφάλιση των
συµφερόντων των πιστωτών µας.
Η προσδοκία των εγχώριων και ξένων ιερατείων να προχωρήσει αυτή η Κυβέρνηση σε µεγάλο βάθος χρόνου, γκρεµίστηκε
επίσης από την αταλάντευτη λαϊκή πίεση για διενέργεια εκλογών.
Σήµερα έχουµε µια τρικοµµατική Κυβέρνηση. Τα δύο από τα
τρία µέλη αυτής της Κυβέρνησης είναι τα δύο αστικά κόµµατα
που παρ’ όλους τους προεκλογικούς επικοινωνιακούς ελιγµούς
περί επαναδιαπραγµάτευσης, αποτελούν τους πιο πιστούς τοποτηρητές του µνηµονίου, δεσµευµένα από τις υπογραφές τους.
Το τρίτο µέλος αυτής της Κυβέρνησης, η ΔΗΜΑΡ, δεν έχω καταλάβει ακόµα εάν αποτελεί το αριστερό άλλοθι αυτής της µνηµονιακής Κυβέρνησης ή το µνηµόνιο αποτελεί το άλλοθι της
ΔΗΜΑΡ, προκειµένου να συµµετάσχει στον παράδεισο της εξουσίας.
Και οι τρεις αυτές κυβερνήσεις έχουν µια εντυπωσιακή συνέχεια και συνέπεια στους στόχους που κάθε φορά πρέπει να υπηρετήσουν και στα αποτελέσµατα που κάθε φορά πρέπει να
παράξουν.
Η σηµερινή Κυβέρνηση έχει, κατά την άποψή µου, ένα βαρύ
και επονείδιστο έργο, το ξεπούληµα. Το ξεπούληµα της γης, του
νερού, των δικτύων, της ενέργειας, του ΟΣΕ, του ΟΠΑΠ, της
Αγροτικής. Το ξεπούληµα, δηλαδή, της δυνατότητας, αλλά και
της δικαιοδοσίας της πατρίδας µας και του λαού µας για οικονοµική ανάκαµψη.
Το αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας είναι πρόδηλο. Για άλλη
µια φορά όχι σαν προφητεία, αλλά σαν µαθηµατική εξίσωση, θα
πω ότι τρέχουµε σε µια πορεία συσσώρευσης εξοργιστικών προνοµίων και πλούτου για τους ολίγους, οδηγούµαστε σε πρωτοφανή διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, σε ιλιγγιώδη
αύξηση της ανεργίας και της ύφεσης και στην οικονοµική περιθωριοποίηση τεράστιου τµήµατος του πληθυσµού µας.
Μίλησα λίγο πριν για εντυπωσιακή συνέχεια των τριών κυβερνήσεων. Επίσης, µε µαθηµατική ακρίβεια αποδεικνύεται ότι µια
σειρά µεθοδεύσεων και πρακτικών των προηγούµενων κυβερνήσεων είναι το βούτυρο στο ψωµί της σηµερινής Κυβέρνησης. Τι
ακούσαµε τα δύο τελευταία χρόνια για το δηµόσιο; Ακούσαµε
ότι αποτελείται από τεµπέληδες και από άχρηστους, ότι το εργασιακό κόστος του δηµοσίου είναι υπεύθυνο για το δηµόσιο
χρέος και ότι οι στρατηγικής σηµασίας δηµόσιοι οργανισµοί
υπερχρέωσαν την Ελλάδα.
Και αυτό που θα δούµε να επιχειρείται τους επόµενους τρεις
µήνες είναι η απόλυση κάµποσων τεµπέληδων και άχρηστων, οι
περαιτέρω περικοπές στους µισθούς των υπεύθυνων για το δηµόσιο χρέος και το ξεπούληµα των στρατηγικών οργανισµών που
βουλιάζουν την Ελλάδα στα χρέη.
Αυτό το σχέδιο καταστροφής των δυνατοτήτων που µας έχουν
αποµείνει, η τρικοµµατική Κυβέρνηση το βαφτίζει «σχέδιο µεταρρυθµίσεων».
Στη συνέχεια, θα καταθέσω στα Πρακτικά της Βουλής µια παραστατική απολογία του µέλους του ΟΑΣΑ, που απαριθµεί τα
λάθη της τρόικας και σαφώς των υποτακτικών ελληνικών κυβερνήσεων γύρω από το δηµόσιο τοµέα, τις περικοπές των µισθών
και συνολικά γύρω από το σχεδιασµό αντιµετώπισης της κρίσης.
Βέβαια, η απόδοση του χαρακτηρισµού «λάθος» σε µια συντεταγµένη και οργανωµένη πολιτική που αντιµετώπισε την κρίση
σαν ευκαιρία πλουτισµού του κεφαλαίου και καταστροφής του
λαού, µπορεί να γίνει µόνο από εκπρόσωπο του ΟΑΣΑ. Από εµάς
ένας και µόνο χαρακτηρισµός υπάρχει: «τυφλή εξυπηρέτηση του
τραπεζικού λόµπι».
Στο σηµείο αυτό, θα µου επιτρέψετε να εξηγήσω και να τεκµηριώσω ποιοι είναι οι πραγµατικοί κοινωνικοί µεταρρυθµιστές
και ποιοι είναι αυτοί που εντεταλµένα και συνειδητά µας οδηγούν
στην καταστροφή.
Καταστροφικοί είναι αυτοί που εξέθρεψαν µια Δηµόσια Διοίκηση που δυσλειτουργεί, που αποικιοποίησαν τις πλέον σοβαρές
κρατικές δοµές µε την κοµµατική νοµενκλατούρα και την κοµµατική πελατεία που διέφθειραν διαφθειρόµενοι.
Κοινωνικοί µεταρρυθµιστές είναι αυτοί που δεσµεύονται µε
συγκεκριµένα µέτρα για Δηµόσια Διοίκηση και δηµόσιο που υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες και το δηµόσιο συµφέρον, αυτοί
που εµπεδώνουν το αίσθηµα ασφάλειας και προστασίας των ερ-
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γαζοµένων, που καταπολεµούν µε σθένος και οργάνωση τη διαφθορά, που χαράζουν κρατική πολιτική µε τη συµµετοχή των αρµόδιων φορέων που περιφρουρούν το ΑΣΕΠ.
Κοινωνικοί µεταρρυθµιστές είναι αυτοί που είναι έτοιµοι να
εξορθολογήσουν το δηµόσιο µε στόχο την εύρυθµη λειτουργία
του, την αξιοκρατική εξέλιξη των εργαζοµένων και την αποτελεσµατική λειτουργία της κρατικής µηχανής.
Κοινωνικοί µεταρρυθµιστές είναι αυτοί που µόνοι από όλους
δεσµεύθηκαν για δηµιουργία ειδικού τµήµατος οικονοµικού ελέγχου για τον έλεγχο και την καταπολέµηση της παράνοµης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής και για πλήρη µηχανοργάνωση
και διασύνδεση των δηµόσιων υπηρεσιών σε ολόκληρη την επικράτεια.
Κοινωνικοί µεταρρυθµιστές είναι αυτοί που θέτουν ως µόνο
όρο ελέγχου στο δηµόσιο τον κοινωνικό έλεγχο και αποτινάζουν
τα πτώµατα του κοµµατικού ελέγχου και της διασύνδεσής του
µε τα επιχειρηµατικά λόµπι και τα ατελείωτα πάρτι.
Κοινωνικοί µεταρρυθµιστές είναι αυτοί που συνοµιλούν µε το
άξιο παραγωγικό δυναµικό της πατρίδας µας το οποίο, ενώ το
έχετε κατασυκοφαντήσει, σας έχει υπερβεί προ πολλού.
Θα καταθέσω υποδειγµατική µελέτη που αφορά στην πλήρη
απεικόνιση της ανθρωπογεωγραφίας των δηµοσίων υπαλλήλων
και στην πλήρη απεικόνιση του τρόπου λειτουργίας του δηµοσίου. Μια µελέτη που έγινε ακριβώς από αυτούς που το σύστηµα
κατασυκοφαντεί καθηµερινά, από τις οµάδες καταγραφής των
δηµοσίων υπαλλήλων που συστάθηκαν ακριβώς για να γίνει η
λειτουργική αξιολόγηση του δηµοσίου που προέβλεπε το µνηµόνιο, µε µεθοδολογία και πληρότητα, που εξ όσων γνωρίζω, δεν
συναντάται σε καµµία από τις περίφηµες ιδιωτικές εταιρείες που
έχουν κουβαλήσει διάφοροι Υπουργοί και παρατρεχάµενοι για
να τους αναθέσουν πανάκριβες και υποδεέστερες µελέτες, αγνοώντας στην καλύτερη περίπτωση ή απαξιώνοντας το υπάρχον
δυναµικό του δηµοσίου. Για τη µελέτη αυτή πολύς πόλεµος έγινε
για να µείνει θαµµένη, αφ’ ενός γιατί τα συµπεράσµατά της απονοµιµοποιούν τις ασκούµενες πολιτικές, αφ’ ετέρου γιατί η µεθόδευση κάποιων είναι να τα παραδώσουν όλα σε ιδιωτικές
εταιρείες.
Επίσης, θα καταθέσω την έκθεση του ΟΟΣΑ «Επιθεώρηση της
Κεντρικής Διοίκησης στην Ελλάδα» που στηρίχθηκε και άντλησε
στοιχεία απ’ αυτήν τη µελέτη, µεταφρασµένη εθελοντικά από την
Ένωση Αποφοίτων της Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης, διότι το ελληνικό κράτος δεν εδέησε να την µεταφράσει επίσηµα από τον
περασµένο Οκτώβρη που έχει κατατεθεί και η οποία παρά τις πολιτικές που εκφράζει, γκρεµίζει κάθε επιχείρηµα στήριξης της
πολιτικής που ακολουθήθηκε από τις τρεις τελευταίες κυβερνήσεις.
Καταθέτω και τις δύο µελέτες, γιατί περιέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, αλλά και τα συµπεράσµατα για όποιον ενδιαφέρεται να σχεδιάσει οποιαδήποτε µεταρρύθµιση στο δηµόσιο.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Σοφία Σακοράφα καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όπως βλέπετε
ήδη σταµάτησε ο κώδων. Θα σας παρακαλέσω όµως, να συντοµεύσετε.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, θα συντοµεύσω.
Επίσης, περιέχουν και όλα τα επιχειρήµατα που όχι µόνο αντικρούουν τεκµηριωµένα τις διάφορες απαιτήσεις της τρόικας,
αλλά αποδεικνύουν και το ατελέσφορο και το επιβλαβές της πολιτικής που εφαρµόζεται. Ελπίζω να είναι χρήσιµα στον κύριο
Υπουργό.
Τα καταθέτω όλα, αλλά παράλληλα προειδοποιώ κιόλας: Γνωρίζουµε πολύ καλά ότι επιδιώκετε να βάλετε ιδιώτες παντού,
αδιαφορώντας για την κατασπατάληση του δηµόσιου χρήµατος.
Είµαστε εδώ και σας ελέγχουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο τρόπος για να βάζουν τους
ιδιώτες από την πίσω πόρτα και να αρµέγουν το δηµόσιο είναι
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απλός. Διαλύουν τις δηµόσιες υπηρεσίες. Αυτός είναι ο τρόπος.
Μοιραία οδηγείτε τους πλέον κρίσιµους τοµείς της χώρας, αφού
τους κάνατε άνδρα κοµµατοκρατίας και διαφθοράς, αφού µετά
τους απαξιώσατε, στο στόµα των πιο αδηφάγων ιδιωτών.
Η φιλοσοφία αυτής της στρατηγικής εκφράστηκε πάραυτα
από τον αρµόδιο Υπουργό κ. Στυλιανίδη, µετά βεβαίως από τη
συνάντησή του µε τον τοποτηρητή της τρόικας, αφού τα πρώτα
µέτρα που εξήγγειλε αφορούσαν στην ιδιωτικοποίηση της αποκοµιδής των απορριµµάτων µε προσδοκώµενο όφελος –από πια
µελέτη δεν γνωρίζω- περίπου 9 εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο και
της αναµόρφωσης της λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθµών
µε προσδοκώµενο όφελος κάποια άλλα 7 εκατοµµύρια ευρώ το
χρόνο, µε τα οποία διατείνεται ότι θα κάνει κοινωνική πολιτική…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, αν
θέλετε συντοµεύετε, γιατί έχετε υπερβεί κατά πολύ το χρόνο.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τώρα το πώς ακρωτηριάζοντας µία κατ’ εξοχήν κοινωνική παροχή, όπως είναι οι βρεφονηπιακοί σταθµοί, εξοικονοµείς για κοινωνική πολιτική, είναι στη λογική και στη συλλογιστική που µας
έφτασαν µέχρι εδώ.
Δύο χρόνια «Καλλικράτης», κύριε Υπουργέ, µε µείωση έως και
µηδενισµό των πόρων έφερε σε διάλυση τις δοµές της τοπικής
αυτοδιοίκησης και σε απόγνωση τους εργαζόµενους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η έκφραση περί των κυβερνητικών κοινωνικών πλειοψηφιών που λιώνουν σαν τα παγωτά κάτω
από τον ήλιο δεν είναι δική µου. Ανήκει στους «FINANCIAL
TIMES» σ’ ένα κείµενο που πολύ γλαφυρά περιγράφει ότι από το
2008 ανατράπηκαν από τους λαούς τους δώδεκα Ευρωπαίοι
Πρόεδροι και Πρωθυπουργοί εξαιτίας της βάρβαρης πολιτικής
που ακολούθησαν.
Είναι σαφές και πέρα για πέρα ευδιάκριτο και ευανάγνωστο,
κυρίως στην πατρίδα µας, ότι τούτη η κρίση και ο τρόπος που
κάποιοι τη διαχειρίστηκαν για να επιβάλουν τα πιο σκοτεινά σχέδια εξόντωσης του λαού µας, µετατρέπεται σε κρίση του πολιτικού συστήµατος, σε κρίση εξουσίας. Γι’ αυτό και στην πατρίδα
µας όλο το πολιτικό κατεστηµένο συνέπραξε για να δώσει µία τεχνική ανάσα στο καταρρέον πολιτικό σύστηµα.
Από την άλλη, µια άλλη ανάσα, µια άλλη πνοή, φρέσκια, µαχητική, µαζική, δίνει ζωή και ζωτική δύναµη στην πολιτική αντίσταση, στην πολιτική ανατροπή απέναντι σ’ ένα παρελθόν που
ψυχορραγεί και θα διαρραγεί µε τα κοµµάτια του πάζλ σκορπισµένα και ένοχα, ένα παρόν που εγγυάται και αναλαµβάνει την
ευθύνη για ένα άλλο µέλλον.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
την κ. Σακοράφα.
Κύριοι συνάδελφοι, επειδή είναι πάρα πολλοί οι εγγεγραµµένοι, θα παρακαλούσα να τηρείται ο χρόνος διότι στο τέλος θα
µείνουν πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι δεν θα µπορέσουν να µιλήσουν.
Το λόγο έχει ο κ. Εµµανουήλ Κόνσολας, Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας στο Νοµό Δωδεκανήσου για επτά λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αυτή η οµιλία ενός νησιώτη Βουλευτή στην Εθνική
Αντιπροσωπεία συµπίπτει µε τη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης σε µία κρίσιµη περίοδο για τη
χώρα και για τους πολίτες της.
Αυτή η Κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωµα να αποτύχει, να περιοριστεί σ’ ένα διαχειριστικό ρόλο, να καταφύγει σε παραλυτικές ισορροπίες ώστε να διατηρήσει τη δηµοφιλία της. Αυτή η
Κυβέρνηση δεν έχει ούτε µία µέρα περίοδο χάριτος. Με την κοινωνία σε απόγνωση και πάνω από ένα εκατοµµύριο ανέργους,
µε την Ελλάδα στα όρια της χρεοκοπίας και της κατάρρευσης,
δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια για καθυστερήσεις ή υπαναχωρήσεις.
Αυτή η Κυβέρνηση έχει σαν κύριο στόχο να βγάλει τη χώρα
από την κρίση. Βάζει όµως και την Ελλάδα σε µία νέα εποχή, την
εποχή της συνεννόησης και της συνεργασίας των πολιτικών δυνάµεων. Τη συναίνεση και τη συνεργασία τις επιβάλλουν οι έκτακτες συνθήκες. Τις επέβαλε δε µε την ψήφο του ο ελληνικός
λαός στις τελευταίες εκλογές.
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Ο Πρωθυπουργός χθες εξέπεµψε σοβαρότητα και ευθύνη. Δεν
µίλησε ως κοµµατικός ηγέτης γιατί η προσπάθεια που έχει αναλάβει είναι µία εθνική προσπάθεια. Στις 17 Ιουνίου οι πολίτες
έδωσαν µία καθαρή και ισχυρή εντολή να µείνουµε στο ευρώ, να
δώσουµε τη µάχη της ανάκαµψης µέσα στην Ευρώπη µε τις δικές
µας δυνάµεις, µε τις δικές µας επιλογές. Αυτή η Κυβέρνηση διαθέτει ισχυρή δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Οι προγραµµατικές της
δεσµεύσεις και πολύ περισσότερο η υλοποίησή τους πρέπει να
είναι ενταγµένες σε µία νέα κοινωνική συµφωνία. Οι Έλληνες πολίτες πόνεσαν, έκαναν θυσίες που κανένας άλλος ευρωπαϊκός
λαός δεν άντεχε να κάνει. Μετά από τόσες θυσίες και τόσο πόνο,
έχουµε δικαίωµα να ελπίζουµε όλοι µας. Τους δηµοσιονοµικούς
στόχους της µείωσης του ελλείµµατος και του δηµόσιου χρέους
µπορεί να τους πετύχει κανείς µόνο µε κοινωνική συνοχή. Η χώρα
δείχνει να αποκτά εθνικό σχέδιο, να αφυπνίζεται, να αναλαµβάνει
αυτήν την πρωτοβουλία. Οι πρώτοι µήνες της θητείας αυτής της
Κυβέρνησης είναι οι πιο κρίσιµοι και θα σταλεί ένα καθαρό µήνυµα στις αγορές, στο εξωτερικό, στους εταίρους µας, αλλά κυρίως στην ελληνική κοινωνία που ζητά να πιστέψει σε κάτι και να
δει αποτελέσµατα.
Η Κυβέρνηση θα τολµήσει. Προχωρά σε αποκρατικοποιήσεις
και στην αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας και είµαστε αποφασισµένοι να προχωρήσουµε µπροστά µε διαρθρωτικές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις προκειµένου να µην επιβαρύνουµε
περισσότερο τους πολίτες.
Προσελκύουµε επενδύσεις που δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας σ’ ένα κράτος µε λιγότερη γραφειοκρατία, κράτος αποτελεσµατικό, σύγχρονο, ευέλικτο, κράτος που εµπνέει σεβασµό
και αξιοπιστία, κράτος ευθύνης και δικαίου. Κράτος ευθύνης και
δικαίου δεν σηµαίνει να µοιράζεις τα δανεικά. Σηµαίνει αλληλεγγύη σ’ αυτούς που δοκιµάζονται σκληρά, στους πολίτες της
χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προέρχοµαι από µία νησιωτική
περιοχή. Για κάποιους τα νησιά µας θεωρούνται η ξεχασµένη Ελλάδα. Για µας, και για όσους έρχονται κοντά σε µας είναι η ίδια
η Ελλάδα. Αισθάνοµαι τιµή και ευθύνη που εκπροσωπώ τα Δωδεκάνησα στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Ο τόπος µας προσφέρει
στη διαµόρφωση του συνολικού Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, παράγει πλούτο µέσα από τον τουρισµό και παράλληλα ο
τουρισµός αποτελεί για µας το συγκριτικό πλεονέκτηµα που δεν
πρέπει ούτε να το απεµπολούµε, ούτε να το υπονοµεύουµε.
Αυτή η Κυβέρνηση µέσα σ’ ένα χρονικό ορίζοντα τριετίας πρέπει να υλοποιήσει το µέτρο της µετάταξης των υπηρεσιών που
σχετίζονται µε τον τουρισµό στο χαµηλότερο συντελεστή ΦΠΑ.
Άµεσα όµως πρέπει να αποκαταστήσει και ένα λάθος, να µειώσει
το ΦΠΑ στις επιχειρήσεις εστίασης, κάτι που αφορά άµεσα τον
τουρισµό µας. Τα επιχειρήµατα που διαθέτουµε είναι ισχυρά και
συνιστούν επίκληση του αυτονόητου γιατί το µέτρο της αύξησης
των συντελεστών δεν απέδωσε εισπρακτικά. Ανέστειλε τη φοροδιαφυγή σε µικρό βαθµό, αλλά οδήγησε σε κλείσιµο εκατοντάδες
επιχειρήσεις, δηµιούργησε νέους ανέργους, έκανε πιο ακριβό το
συνολικό τουριστικό µας προϊόν.
Η µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση επιβάλλεται και από τη διεθνή
εµπειρία. Η Γαλλία δηµιούργησε σαράντα χιλιάδες νέες θέσεις
εργασίας προχωρώντας στη µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση.
Ας µην ξεχνάµε πως στη γειτονιά µας ανταγωνίστριες προς
εµάς χώρες στον τοµέα του τουρισµού, έχουν πολύ χαµηλό ΦΠΑ
στην εστίαση.
Είµαι υποχρεωµένος να κάνω µια ειδική αναφορά στους µειωµένους συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν στα νησιά του Αιγαίου.
Κάποιοι κατά το πρόσφατο παρελθόν απεργάζονταν και µεθόδευαν την κατάργησή τους. Οι µειωµένοι συντελεστές ΦΠΑ δεν
είναι προνόµιο. Είναι αναγνώριση, από την πλευρά του κράτους,
του υψηλού κόστους µεταφοράς προϊόντων και υπηρεσιών στα
νησιά. Για εµάς τους Δωδεκανήσιους ιδιαίτερα αλλά και για τους
Αιγαιοπελαγίτες γενικότερα, αποτελεί ζήτηµα επιβίωσης αλλά
και ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος µας.
Δέσµευσή µας ήταν και είναι η διατήρηση των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ για τα νησιά µας, όµως, οφείλουµε να δούµε την
έννοια της νησιωτικότητας στον πραγµατικό χρόνο αλλά και στο
απώτερο µέλλον.
Η δέσµευση του Πρωθυπουργού για την ανακήρυξη της ΑΟΖ
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δηµιουργεί ένα άλλο νέο αναπτυξιακό πρότυπο και πλαίσιο για
το Αιγαίο. Η νησιωτική ανάπτυξη, όπως έχει κοινωνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά, είναι προτεραιότητα για την νέα Κυβέρνηση και θα βάλει το θέµα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών
µας και της προσβασιµότητας σ’ αυτά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Είµαστε η µοναδική χώρα, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αυτήν την ιδιαιτερότητα. Πρέπει να καταστήσουµε την νησιωτικότητα αναπόσπαστο τµήµα της
περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ακούσαµε µε ιδιαίτερη ικανοποίηση τον κύριο Πρωθυπουργό
να αναφέρεται στον τοµέα της διοικητικής µεταρρύθµισης, στη
χρήση νέων τεχνολογιών για την εξυπηρέτηση του πολίτη στις
συναλλαγές του µε το κράτος. Αξίζει να επισηµανθεί ωστόσο ότι
ο πολίτης της Δωδεκανήσου, της νησιωτικής Ελλάδας, αντιµετωπίζει ανυπέρβλητες δυσκολίες στις συναλλαγές µε το κράτος.
Αυτός είναι ο πολίτης που ζει στα νησιά και πολλές φορές αναγκάζεται να µετακινείται στα µεγαλύτερα για να εξυπηρετηθεί. Το
Υπουργείο Εσωτερικών θεωρούµε ότι είναι αναγκαίο τώρα να
προχωρήσει σε διοικητικές µεταρρυθµίσεις, σε δηµιουργία one
stop υπηρεσίας ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να αλλάξει το κλίµα, για να
υποχωρήσει η ύφεση πρέπει να τονωθεί η αγορά, να υπάρξει οικονοµική δραστηριότητα. Τα 12,5 δισεκατοµµύρια του ΕΣΠΑ
πρέπει να αποδεσµευθούν άµεσα. Μαζί µε τη λειτουργία του Ταµείου Εγγυοδοσίας θα δώσουν αυτό που λείπει σήµερα από την
πραγµατική αγορά: ζωντάνια και ρευστότητα.
Επιτρέψτε µου σ’ αυτό το σηµείο µια σύντοµη αλλά σηµαντική
αναφορά που σχετίζεται µε τους πόρους του δανείου συνοχής
µε το επόµενο ΕΣΠΑ που αφορά στην επόµενη προγραµµατική
περίοδο 2014-2020.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε.
Η κατανοµή των πόρων στις χώρες και τις περιφέρειες θα γίνει
µε βάση τα στοιχεία της EUROSTAT µέχρι το 2009. Η Ελλάδα
όµως του 2009 δεν έχει καµµία σχέση µε την Ελλάδα του 2012.
Το ΑΕΠ έχει υποστεί µείωση 30%. Τα στοιχεία των τριών αυτών
ετών δεν ενσωµατώνονται στα στοιχεία της EUROSTAT. Αυτό θα
έχει ως συνέπεια να κατανεµηθούν λιγότεροι πόροι στο Νότιο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Χρειάζεται λοιπόν, µια σκληρή διαπραγµάτευση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κριτική και οι πολιτικές πρακτικές που παραπέµπουν σε όρους και συνθήκες του παρελθόντος δεν αφορούν στους πολίτες. Η Κυβέρνηση έχει µπροστά της
δύσκολο έργο. Το πολιτικό σύστηµα πρέπει να αλλάξει. Αυτή η
Κυβέρνηση έχει ευρύτερη πολιτική και κοινωνική στήριξη. Αυτή
η προσπάθεια που ξεκινάει είναι υπόθεση όλων µας. Είναι εθνική
υπόθεση. Οφείλουµε να πετύχουµε, να δώσουµε ξανά ελπίδα,
πίστη, αυτοπεποίθηση και αξιοπρέπεια στον Έλληνα πολίτη. Με
σοβαρότητα, µε την αλήθεια, µε την αξιοπρέπεια και το έργο
µας, µπορούµε να επιβάλουµε σε όλους να σέβονται την Ελλάδα.
Ο µεγαλύτερος όµως σεβασµός όλων µας πρέπει να επιδεικνύεται στον Έλληνα πολίτη. Δυο χρόνια τώρα έχει υποβληθεί
σε τεράστιες θυσίες. Είδε τις συνθήκες ζωής του να αλλάζουν
δραµατικά. Βιώνει την αγωνία και την ανασφάλεια. Με τη σκέψη
και τα µάτια στραµµένα σε αυτόν τον πολίτη και ιδιαίτερα στη
νέα γενιά δίνει ψήφο εµπιστοσύνης στη νέα Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος, Βουλευτής
των Ανεξάρτητων Ελλήνων του Νοµού Ηµαθίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ.
«Έρρει τα καλά, γυµνά τα κακά». Τα ωραία πέρασαν, κύλησαν
στο παρελθόν και η καταστροφή ξεγυµνώθηκε ολοζώντανη
µπροστά µας. «Ο πλούς εν νυκτί, πυρσός ουδαµού». Κάπως έτσι,
κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός περιέγραφε την κατάσταση πριν από δεκαεπτά περίπου αιώνες.
Τι συµβαίνει λοιπόν; Σε ποια Ελλάδα ζούµε και τι σόι κυβερνείο
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είναι τούτο όταν µόνο θλίψη µοιράζει πια στους πολίτες, µόνο
απελπισία και πνιγµό;
Ηχούν στα αυτιά µου οι µακεδονικές οπλές όπως καλπάζουν
οικουµενικά στον εύφορο κάµπο από τις Αιγές της Βεργίνας ως
το Δίον, τη Μίεζα και την Πέλλα. Έρχοµαι στην Εθνική Αντιπροσωπεία µε την περηφάνια ενός ταπεινού κληρονόµου του Μέγα
Αλέξανδρου πέρα από χρόνο, ασταµάτητο στο χώρο. Κοµίζω
ατοµικό φύλλο πορείας, ψυχή και σώµα στον πόλεµο κατά της
παρακµής.
Ο αγρότης λαός που µε έστειλε παρέα σας δεν είναι ρίψασπις,
δεν είναι γυρευός, δεν είναι άπατρις, δεν ανέχεται το ξεπούληµα
της Αγροτικής Τράπεζας, ένα πακέτο 92,6% των µετοχών της.
Δεν υποφέρεται αυτό το ξεπούληµα όταν τα 2/3 των χωραφιών
µας έχουν ανεκκαθάριστες υποθήκες και παραχωρούνται στο
Ταµείο Αξιοποίησης και στον επόµενο ιδιοκτήτη. Ας µας πει αυτή
η Κυβέρνηση τι θα γίνει µε αυτές τις υποθήκες σ’ αυτά τα κτήµατα. Η απόφαση κόλαφος θα τους τύπτει όσων ήταν ήδη πολιτικό παρελθόν όταν πήραν την απόφαση δέκα µόλις µέρες πριν
τις προηγούµενες εκλογές και εµείς να θυσιαζόµαστε ως ευρωσφάγια.
Καταθέτω το ΦΕΚ1363, το οποίο είναι ντροπή για τη Βουλή
που το ψήφισε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν ΦΕΚ, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Καθόλου δεν λογάριαζα µερικούς µήνες πριν ότι θα εξέθετα
εαυτόν στον εκλογικό µαραθώνιο και µάλιστα πως θα στεκόµουν
σήµερα προσκυνητής στο Βήµα που ρητόρευαν συγκλονιστικές
µορφές, πως θα συµµετείχα µε ευθύνη στο µαιευτήριο του
νόµου. Κλήθηκα να διαχειριστώ µαζί σας την απόγνωση που
σκιάζει τις ψυχές του έθνους από την Οττάβα του Καναδά ως το
Διαβατό και από το Ξερολίβαδο ως τη Μελβούρνη. Η πολιτική
µου ταυτότητα εξαντλείται στον αγώνα να αφουγκραστούµε το
ουρλιαχτό της ηµαθιώτικης γειτονιάς µου που σφαδάζει από την
ανηλεή λεηλασία.
Η εντολή που έλαβα ήταν διπλή, καυτή και τίµια, πρώτον, να
συµβάλω στην τιµωρία όσων κατάκλεψαν. Διαβάστε παρακαλώ
τα χείλη µου. Ποινές, τιµωρία, δήµευση όσων ανήκαν σ’ όλους
και βρέθηκαν στα βρώµικα χέρια επίορκων. Και δεύτερον, αξηµέρωτα σαν τους σκαφτιάδες στα αυλάκια του ΤΟΕΔ να µατώσουν τα χέρια µου στην αξίνα, να βάλουµε ανάχωµα στα σχέδια
αφελληνισµού, όπως τα κατέγραψε το εφιαλτικότερο νοµικό κείµενο που συνάντησα ποτέ, το µνηµόνιο. Τίποτε περισσότερο,
ούτε πόντο λιγότερο.
Αξιότιµοι κύριοι της Κυβέρνησης, λυπάµαι δεν θα µπορέσω να
δώσω ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνησή σας. Εντούτοις υπόσχοµαι προσωπικά πως σε όσες πρωτοβουλίες γνώµονας θα
είναι η θεµελίωση της προόδου του µέσου Έλληνα θα ακολουθήσω τηρώντας όρκο, εµπνεόµενος από τη γαλανόλευκη. Επιδείξτε στοιχειώδη ντροπή και αγγίξτε ενάρετα τον ακούραστο
Έλληνα γεωργό και κτηνοτρόφο, το µελισσοκόµο και τον οινοποιό. Ο πυλώνας της αγροτιάς στέκει όρθιος. Η οργάνωση του
από τον ακρίτα εναλλακτικό καλλιεργητή µέχρι τις κεφαλές της
ΠΑΣΕΓΕΣ αναµένουν ειλικρίνεια και αναγέννηση. Ο εκφυλιστικός
νόµος των συνεταιρισµών όζει µούχλα, κοµµατισµό, λαθροχειρίες. Ριζοσπαστικά να δώσουµε πνοή, όχι πια δειλίες και φιλίες.
Η προηγούµενη κυβέρνηση ήταν δυστυχώς, όντως, ειδικού
σκοπού. Δύο µέρες πριν τις εκλογές -δύο µόλις µέρες πριν τις
εκλογές- ανέβηκε το πλαφόν όσων οµάδων παραγωγών ανέµεναν να επιδοτηθούν από επιχειρησιακά προγράµµατα από 3 σε
5 εκατοµµύρια ευρώ. Ποιος και γιατί προσκύνησε άλλη µια φορά
στα σκοτεινά συµφέροντα και τους µεγαλεµπόρους;
Καταθέτω στα Πρακτικά της Βουλής τη σχετική εγκύκλιο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα εγκύκλιο, η
οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ήθελα να πω µια λέξη για τον αξιότιµο Υπουργό της Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων λόγω του ότι µου ανατέθηκε από
την παράταξή µου ο σχετικός τοµέας. Κύριε Υπουργέ, σας καλώ
και σας προτρέπω. Οι επιστηµονικές σας περγαµηνές τροµά-
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ζουν, ωστόσο ούτε να σκεφτείτε να επιτραπούν γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα στο τραπέζι µας. Πολεµήστε έως εσχάτων τον
ανατριχιαστικό codex alimentarius. Διδάξτε ελευθερία. Ξαγρυπνώ ως πατέρας και εµφανίζοµαι στο βουλευτήριο µε την αγνότητα του πεζικάριου. Οι υδάτινοι πόροι, το νερό και η χρήση του
θα παραµείνουν ασυµβίβαστα δηµόσια και όποιος φαντάζεται το
αντίθετο τον καλωσορίζω στο πεδίο των πολιτικών µαχών.
Πού είναι η Ελλάδα των εθνών; Πού είναι οι Έλληνες πλοηγοί
του κόσµου; Τι κάναµε τη λεβεντιά, την Ορθοδοξία, την παράδοση, την ιεραποστολή, τη ρίζα; Τι απέγινε η ηρωϊκότητα του Ελληνισµού; Ποιος διάολος έφερε την απληστία ως νέο θεό, να
χορεύουν γύρω από το νεκρό του είδωλο οι λαοί και οι διοικητές
τους; Τι απογίναµε θρηνώντας τα κτήµατα και τα λιµάνια; Πώς
θα ανταµώσουµε µε αγάπη; Πώς θα τολµήσουµε ξανά αν όχι στη
Βουλή, αν όχι τώρα, αν όχι εµείς;
Ήρθα, λοιπόν, στην Αθήνα να κοιτάξω το θηρίο κατάµατα, τη
γραφειοκρατία, την καµαρίλα, το νεποτισµό, τα παλάτια της κακοµοιριάς των µετρίων, να συναντήσω ψυχωµένος το γιγάντιο
εχθρό όπου και αν χρειαστεί, όσο και αν πονέσω. Έχω επίγνωση
πως δεν θα το γκρεµίσω µόνος. Συναισθάνοµαι πως δεν θα νικηθεί ούτε εύκολα ούτε αµέσως. Με ξεσηκώνει, όµως, η ιδέα να µε
κοιτάξει το τέρας και να το αντικρίσω σαν ένας προς έναν, να δει
στο βλέµµα µου το θάρρος του Βεροιώτη µακεδονοµάχου, του
Ναουσαίου νικητή. Δεν πισωπατάµε. Εκατοντάδες χιλιάδες Ανεξάρτητοι Έλληνες µε ηγεσία αναστάσιµη δηλώνουµε συστράτευση στους προµαχώνες. Παίρνω τα λόγια του Πάνου Καµµένου
που µε κέντρισαν από την απραξία και συνεχίζω ως λαµπαδηδρόµος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μία φράση, κύριε Πρόεδρε.
Ένας νεοσύλλεκτος, λοιπόν, σας καλεί στο πανεθνικό µέτωπο,
για να σώσουµε τη δηµοκρατία. Στον επιβιωτικό της πατρίδας
αγώνα όλες οι πτέρυγες ελάτε σε παράταξη νίκης. Η µητέρα των
µαχών άρχισε. Προσωπικά δεν φοβάµαι. Δηλώνω παρών.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
τον κ. Γιοβανόπουλο.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος, Βουλευτής
του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Χίου, για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων διεξάγεται σε µια πολύ κρίσιµη συγκυρία
τόσο για τη χώρα όσο και για την Ευρώπη. Βιώνουµε ως πολίτες,
ως χώρα, ως κοινωνία µια πρωτόγνωρη κρίση. Οι εξελίξεις, όπως
διαµορφώνονται, συνιστούν αυτές οι ίδιες µια υπαρξιακή κρίση
τόσο για το µέλλον και τη µετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όσο και για την πορεία της Ελλάδας µέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Την ώρα, λοιπόν, που στην Ευρώπη υπό το βλέµµα των
εσωτερικών διεργασιών και προθέσεων κάθε χώρας έχει ξεκινήσει η συζήτηση για το µέλλον και τις προοπτικές του κοινού πλαισίου, εδώ στην Ελλάδα κινδυνεύουµε να µείνουµε στην αποβάθρα κοιτώντας το τρένο να περνά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δανειακή σύµβαση δεν είναι
ανεξίτηλα γραµµένη. Η Ελλάδα βρίσκεται στη µέγγενη πιέσεων
για όλο και περισσότερα µέτρα συµπίεσης του εισοδήµατος,
αλλά και διαρκούς απαξίωσης της ιδιότητάς της ως επαρκούς
µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η µόνη επιλογή της Ελλάδας
είναι η ανατροπή της φθίνουσας πορείας και η ουσιαστική επανένταξή της στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.
Οφείλουµε να επανεξετάσουµε το σύνολο των ρυθµίσεων που
δεν οδήγησαν σε αποτέλεσµα και να κερδίσουµε το χαµένο
χρόνο της µακράς προεκλογικής περιόδου, που θα µπορούσε να
είχε αποφευχθεί. Πρέπει ως χώρα να προχωρήσουµε στις µεταρρυθµίσεις που έχουµε ανάγκη ως συνειδητή εθνική επιλογή και
προτεραιότητα, στις δικές µας αλλαγές και ρήξεις µε το παρελθόν.
Τα προηγούµενα τρία χρόνια µέσα στην πίεση του µνηµονίου
η χώρα προχώρησε σε µεταρρυθµίσεις στη Δηµόσια Διοίκηση
και την αυτοδιοίκηση, την υγεία, την ανώτατη παιδεία, στο
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άνοιγµα των επαγγελµάτων, στη θωράκιση της διαφάνειας.
Αυτές είναι οι σηµαντικές παρακαταθήκες ανεξαρτήτως µνηµονίου και ορίζουν σαφώς το χθες από το αύριο.
Βασική παράµετρος και προϋπόθεση είναι η εµπιστοσύνη του
πολίτη προς το πολιτικό σύστηµα, τους θεσµούς, τη συλλογική
µας προοπτική. Αυτό προϋποθέτει, µεταξύ άλλων, ένα πλαίσιο
ασφάλειας, λιγότερα βάρη στην ήδη φορτωµένη από την οικονοµική καταιγίδα δύσκολη καθηµερινότητα του πολίτη.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα τώρα να προχωρήσω
στα ζητήµατα της δηµόσιας τάξης, τοµέα του οποίου την ευθύνη
έχω στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ.
Η ασφάλεια των πολιτών ταυτόχρονα µε την προάσπιση των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων από την κρατική αυθαιρεσία δεν έχει
ιδεολογική χροιά, είναι ζήτηµα αµιγώς πραγµατιστικό. Η εµπέδωση αισθήµατος ασφάλειας, αλλά και προστασίας των βασικών
ελευθεριών και η ισορροπία τους ανάλογα µε τις ανάγκες και τις
προκλήσεις κάθε εποχής κρίνεται και δοκιµάζεται µε χειροπιαστά
παραδείγµατα και αποτελέσµατα, να απαιτούµε διαρκώς ασφάλεια µέσα σε ένα σαφές πλαίσιο που θα σέβεται στο ακέραιο τα
ατοµικά δικαιώµατα, τις ατοµικές ελευθερίες των πολιτών, το
Σύνταγµα και την Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. Γιατί σήµερα διασφάλιση της προστασίας του πολίτη σηµαίνει δηµοκρατία, αξιοπρέπεια, δυνατότητα ανάσχεσης δικαιωµάτων από όλους τους κατοίκους ιδιαίτερα, των µεγάλων αστικών κέντρων.
Στα θέµατα δηµοσίας τάξης, όµως, δεν ξεκινάµε από µηδενική
βάση. Τα προηγούµενα χρόνια νέες δυνάµεις αστυνόµευσης δηµιουργήθηκαν. Επλήγη σε µεγάλο βαθµό το οικονοµικό έγκληµα.
Βάλαµε σε νέες βάσεις µε αταλάντευτη βούληση την επίλυση της
µετανάστευσης, χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα. Η αντιµετώπιση
αυτού του τύπου µετανάστευσης είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τη
λειτουργία ευρωπαϊκού συστήµατος προστασίας, µε τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος πολιτικού ασύλου διεθνούς και
ευρωπαϊκής προστασίας, ακριβώς για να εξετάζονται µε ταχύ και
σύγχρονο τρόπο τα σχετικά αιτήµατα που είναι πολυάριθµα. Και
εδώ έχει σηµειωθεί από το 2011 και µετά µεγάλη πρόοδος.
Ξεχάσαµε εν πολλοίς πια το θέµα της µείζονος τροµοκρατίας
που αποτελεί ανάµνηση και στο σηµείο αυτό, χωρίς καµµία διάθεση εύκολης κριτικής θα ήθελα να υπογραµµίσω προς τον
Υπουργό Δηµόσιας Τάξης ότι είναι προτεραιότητα ο εντοπισµός
και η σύλληψη των µελών του Επαναστατικού Αγώνα, καθώς
ούτε η χώρα αντέχει άλλη πρόσθετη δυσφήµιση αυτήν την εποχή
ούτε αντέχει άλλο το τρωθέν αίσθηµα ασφάλειας του πολίτη.
Κάθε καλοκαίρι αγωνιούµε για τις καταστροφικές πυρκαγιές,
αλλά έχουµε τα σηµάδια βελτίωσης και εξέλιξης των µέσων πρόληψης µε τη χρήση της τεχνολογίας, παράλληλα µε τον ασύγκριτο επαγγελµατισµό των πυροσβεστών και έτσι δηµιουργείται
ένα πλαίσιο δικαιολογηµένης πλέον σιγουριάς, χωρίς όµως εφησυχασµό, καθώς είναι νωπές οι µνήµες των µεγάλων καταστροφών και των επικοινωνιακών και σπασµωδικών αντιδράσεων εκ
µέρους της πολιτείας.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στην εκλογική µου
περιφέρεια. Αυτήν την ώρα, κάτοικοι, πυροσβέστες και εθελοντές δίνουν τη µάχη ξανά µε τον εχθρό, µε τις φλόγες, µε τη
φωτιά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν νοµίζω ότι υπάρχουν απίστευτα πρωτότυπες ιδέες που δεν έχουν ειπωθεί κατά καιρούς,
ιδανικά µοντέλα αστυνόµευσης που δεν έχουν ανακαλυφθεί ή
καινοτόµες µορφές αστυνόµευσης που θα εξαλείψουν ως διά
µαγείας το έγκληµα και θα καταστήσουν τη δηµόσια τάξη πρότυπο πεδίο άσκησης δηµόσιας πολιτικής. Εκεί που χωλαίνουµε
είναι στην εφαρµογή και αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα µέσα
σε συνθήκες κρίσης, βίας, ανοµίας και οριακών καταστάσεων
που βιώνουµε καθηµερινά.
Οι πολίτες έχουν σήµερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά
και λόγω των ιδιαίτερων οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών
την ανάγκη παρουσίας δίπλα τους των Σωµάτων Ασφαλείας. Επιθυµούν Σώµατα Ασφαλείας που θα εµπιστεύονται και η πολιτεία
έχει υποχρέωση να οργανώσει την Αστυνοµία µε φιλική πρόθεση
απέναντι στον πολίτη. Το βάρος θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ενός συστήµατος αστυνόµευσης που θα στηριχθεί στη
σωστή και µε σύγχρονες µεθόδους εκπαίδευση του προσωπικού,
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στον επαγγελµατισµό και την αποτελεσµατικότητά του, αλλά και
στον τρόπο δράσης του ακόµα και σε επίπεδο ανθρώπινης συµπεριφοράς απέναντι στον πολίτη.
Μιας τέτοιας µορφής αστυνόµευση µε ανθρώπινο πρόσωπο θα
καταξιωθεί στη συνείδηση του πολίτη. Θα κερδίσει την εµπιστοσύνη του και θα την εµπιστεύεται για την επίλυση των προβληµάτων του. Μέχρι σήµερα το ενδιαφέρον της αντιεγκληµατικής
πολιτικής συνοψιζόταν σε ζητήµατα, όπως ο αριθµός των αστυνοµικών, η διάρκεια της φυλάκισης και το µέγεθος της ποινής.
Αυτοί οι παράγοντες αν και είναι σηµαντικοί, δεν παύουν να ασχολούνται µε το έγκληµα αφ’ ότου γίνει. Το Υπουργείο Δηµόσιας
Τάξης πρέπει όµως να συνεχίσει πιο έντονα σε συνεργασία µε
επιστήµονες που ειδικεύονται µε την αντιεγκληµατική πολιτική,
την επεξεργασία µιας συνεχώς ανανεούµενης και ολοκληρωµένης πολιτικής για την πρόληψη της εγκληµατικότητας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολλά µπορεί να πει κάποιος
για την αλλαγή και βελτίωση της δοµής της Ελληνικής Αστυνοµίας, όµως είναι ανάγκη επιτέλους η επιλογή του Αρχηγού να γίνεται από τη Βουλή, µε τη συµµετοχή όλων των κοµµάτων,
καθώς και η βελτίωση της εκπαίδευσης των αστυνοµικών είναι
σίγουρο ότι πρέπει να αναφερθεί. Κάθε µεταρρυθµιστική πολιτική για την Αστυνοµία πρέπει να έχει στο επίκεντρο τους κατοίκους αυτής της χώρας και τις ανάγκες τους. Να σχεδιαστεί,
δηλαδή, πρώτιστα η κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας και κατόπιν να µελετηθεί ποιες διοικητικές δοµές πρέπει να δηµιουργηθούν για να εξυπηρετήσουν αυτές τις δράσεις. Αυτό εκτιµώ
ότι άπτεται και της δηµιουργίας ενός διακοµµατικού Εθνικού
Συµβουλίου Αντιεγκληµατικής Πολιτικής και Ασφάλειας, όπου θα
συµµετέχουν εκπρόσωποι των κοµµάτων που σέβονται τις βασικές αρχές του κράτους δικαίου και στο οποίο θα προεδρεύει ο
αρµόδιος Υπουργός.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ.
Το συµβούλιο αυτό θα δίνει έµφαση στις νέες µορφές εγκλήµατος όπως διαδικτυακό, καθώς και στη διακρατική συνεργασία.
Φυσικά, η λειτουργία του εν λόγω οργάνου δεν θα βαρύνει επ’
ουδενί τρόπω τον προϋπολογισµό του κράτους. Το πλαίσιο για
µια σύγχρονη ολοκληρωµένη πολιτική στο θέµα είναι ότι επιτέλους πρέπει να αποκτήσουµε ενιαίο δόγµα εσωτερικής ασφάλειας, µε αναγωγή στο επιτυχηµένο µοντέλο που εφαρµόστηκε
στους Ολυµπιακούς Αγώνες, µε κατοχυρωµένες και θεσµοθετηµένες συνέργειες µεταξύ όλων των φορέων και οργανισµών που
εµπλέκονται στην εσωτερική ασφάλεια της χώρας και το οποίο
θα προωθεί την αξιοκρατική διαχείριση του ανθρωπίνου δυναµικού και των διατιθεµένων µέσων, έχοντας συνολική εικόνα.
Τέλος, επισηµαίνω ότι η εµπέδωση κλίµατος αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ των πολιτών και των Σωµάτων Ασφαλείας µε
απόλυτο σεβασµό στα συνταγµατικώς κατοχυρωµένα δικαιώµατα και υποχρεώσεις και των δύο µερών αποτελεί ακρογωνιαίο
λίθο για ένα αποτελεσµατικό σύστηµα αστυνόµευσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα δώσω ψήφο εµπιστοσύνης,
γιατί αυτή η Κυβέρνηση συνευθύνης είναι εθνική αναγκαιότητα,
γιατί πιστεύω βαθιά ότι καµµία κρίση στην ελληνική ιστορία δεν
ξεπεράστηκε µε διχασµούς και αντιπολίτευση απλά για την αντιπολίτευση. Αντιθέτως, σε όλο τον κόσµο διαχρονικά οι κρίσεις
ξεπερνιούνται µε οµοψυχία και συναίνεση. Και φυσικά, πιστεύω
ότι καµµία κρίση δεν κράτησε για πάντα. Ωστόσο, διατηρώ στο
ακέραιο τόσο τη συνταγµατική µου υποχρέωση, όσο και την πολιτική µου δέσµευση και συνειδητή απόφασή µου να προτείνω,
να παρακολουθώ και να ελέγχω όπου και όταν εκτιµώ ότι χρειάζεται το έργο της.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Και εµείς σας
ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Κουκούτσης, Βουλευτής της Χρυσής Αυγής του Νοµού Μεσσηνίας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
µιλώ, δυστυχώς, από το Βήµα αυτό σε µία άτυχη συγκυρία για
τη χώρα, σε µία άτυχη συγκυρία, τραγική µπορώ να πω, για το
έθνος εν µέσω µίας κρίσης οικονοµικής που σφράγισε και τον
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πολύπαθο τοµέα της υγείας.
Επειδή ακούστηκαν λίγα για την υγεία, θα ήθελα να πω κάποια
πράγµατα. Η πολιτική στο χώρο τον προµηθειών, η πολιτική στο
φάρµακο, η ανύπαρκτη δράση εκσυγχρονισµού των νοσοκοµείων, η ανυπαρξία δηµοσιονοµικής ευταξίας, κατήργησαν ουσιαστικά την κοινωνική αρχή της ελεύθερης πρόσβασης στη
δηµόσια υγεία. Για εµάς, για τους εθνικιστές, η δηµόσια υγεία
είναι αγαθό. Το Εθνικό Σύστηµα Υγείας δεν ανήκει ούτε στους
εµπόρους φαρµάκων ούτε στους βιοµήχανους ούτε στους προµηθευτές. Πόσω µάλλον δεν ανήκει στους γιατρούς. Ανήκει στον
ελληνικό λαό.
Ο Πρόεδρος των φαρµακοβιοµηχάνων ερωτηθείς για το πάρτι
στην υγεία που περιελάµβανε σπατάλες, διαφθορά και κακοδιαχείριση, υπογράµµισε µε νόηµα ότι το πάρτι το διοργάνωσε η πολιτεία. Εµείς ήµασταν απλώς καλεσµένοι. Αφού κληθήκαµε,
λοιπόν, γιατί να µην παραστούµε; Τι να περιµένει κανείς;
Το 2009 ο δηµόσιος φαρµακευτικός προϋπολογισµός ήταν
γύρω στα 7 δισεκατοµµύρια. Στο τέλος του τρέχοντος έτους θα
φθάσει γύρω στα 3,5 µε 4 δισεκατοµµύρια. Πώς να µην υπάρχει,
λοιπόν, ανθρωπιστική κρίση µε τόσο µεγάλες ελλείψεις; Σε µία
χώρα που µία κρίση χρέους µετατράπηκε σε ανθρωπιστική και που
στην κυριολεξία σφραγίζεται µε την απώλεια ανθρώπινων ζωών,
κύριο µέληµά µας είναι η εξασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης
στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, ανεξαρτήτως οικονοµικής
καταστάσεως. Η περιβόητη ηλεκτρονική συνταγογράφηση παρουσίασε προβλήµατα από την πρώτη στιγµή της λειτουργίας της.
Κατόπιν, άρχισαν τα παιχνίδια των υπευθύνων, του ΕΟΠΠΥ και
της ΗΔΙΚΑ, η οποία ήταν υπεύθυνη για τη διαχείριση του συστήµατος.
Ως αποτέλεσµα οι ασθενείς δεν παίρνουν πλέον τα φάρµακά
τους και φθάσαµε στο σηµείο να είναι απλήρωτοι και οι υπάλληλοι, οι νοσηλευτές. Το χειρότερο, όµως, απ’ όλα είναι ότι οι
τροϊκανοί έχουν έρθει µε άγριες διαθέσεις για την υγεία. Πιέζουν
για περαιτέρω µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης, για κλείσιµο
νοσοκοµείων και κέντρων υγείας στην επαρχία. Το ζήτηµα, όµως,
είναι ότι ο νέος Υπουργός µάλλον θα βαδίσει στα βήµατα του
προκατόχου του. Αυτά τα στοιχεία µας δείχνει. Θα γίνει και αυτός
ένα ακόµα καλό παιδί της τρόικας.
Ασθενείς µε χρόνιες παθήσεις, ασθενείς µε καρκίνο, ασθενείς
που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας ζουν έναν εφιάλτη
αγωνιζόµενοι καθηµερινά για να µπορέσουν να βρουν τα φάρµακα για τη θεραπεία τους. Παρ’ όλα αυτά, το Υπουργείο Υγείας
δραστηριοποιείται έντονα στην εξεύρεση λύσης των προβληµάτων ευπαθών οµάδων, όπως οι λαθροµετανάστες. Φτιάξαµε υπηρεσίες διαµεσολάβησης, ειδικούς χώρους νοσηλείας, κινητές
µονάδες κ.λπ..
Τα τελευταία χρόνια το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων εντόπισε aids, ηπατίτιδες B και C, ελονοσία, φυµατίωση
και ψώρα. Μάλιστα, το 2012 στην Ελλάδα ψώρα!
Σύµφωνα µε στοιχεία του ίδιου Κέντρου, η πλειονότητα των
λαθροµεταναστών σε ένα επίπεδο του 85% πάσχει από την παρασιτική λοίµωξη της ελονοσίας, ένας στους δύο από φυµατίωση
και το 30% είναι φορείς της ηπατίτιδας Β. Καταλαβαίνετε τις επιπτώσεις που υπάρχουν στην εξάπλωση στο γενικό πληθυσµό.
Ας µην αναφερθούµε, βέβαια, στον υγειονοµικό τουρισµό. Ξέρετε, οι βόρειοι γείτονές µας µισθώνουν καθηµερινά λεωφορεία
στα οποία είναι έγκυες, στα οποία είναι ασθενείς και έρχονται
στα δικά µας νοσοκοµεία. Όλα αυτά τα επωµίζεται ο ελληνικός
λαός.
Ως εθνικιστές έχουµε χρέος, κύριοι και κυρίες, απέναντι στον
Έλληνα εργαζόµενο, στα παιδιά µας και στο λαό µας. Θα είµαστε
στην πρώτη γραµµή του αγώνα ενάντια στη σήψη και στην παρακµή µε τελικό σκοπό τη µορφοποίηση µιας νέας κοινωνίας,
ενός νέου τύπου ανθρώπου. Ο καθένας όµως καλείται προσωπικά να αναλογιστεί την ευθύνη που έχει απέναντι στην ιστορία,
απέναντι στην πατρίδα και απέναντι στις γενιές που έρχονται.
Επίσης, off the record, θα ήθελα να πω µία κουβέντα. Η Αριστερά µας δείχνει στο Κοινοβούλιο ότι είναι από παρθενογένεση.
Ξέρουµε τη Δεξιά. Και όταν λέω Δεξιά, εννοώ το ΠΑΣΟΚ και τη
Νέα Δηµοκρατία. Αυτοί είναι φορείς του άγριου καπιταλισµού. Η
Αριστερά λοιπόν, δεν συµµετείχε στο φαγοπότι;
Γελάστε κύριε, αλλά δεν πρέπει να είστε γεννηµένος το 1977-
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78, όταν ακόµη και το ΠΑΣΟΚ ήταν ενάντια στην ευρωπαϊκή οικονοµική ένωση και τη στήριξε η Ανανεωτική Αριστερά, το τότε
ΚΚΕ Εσωτερικού.
Μήπως ξεχάσατε, κυρίες και κύριοι, ότι το 1982 στις δηµοτικές
εκλογές ή το 1986 έβγαιναν στην τηλεόραση οι εκλεγµένοι δήµαρχοι του ΠΑΣΟΚ συν δηµοκρατικές δυνάµεις µε τι ανταλλάγµατα; Με τους διορισµούς, κύριοι, στους δήµους και τις
κοινότητες.
Εµείς θα είµαστε εδώ να ελέγχουµε. Θα είµαστε εδώ για τη
φτωχολογιά γιατί εµάς φτωχοί Έλληνες µας ψήφισαν, άνθρωποι
του µεροκάµατου και του µόχθου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
κ. Δηµήτριος Σαµπαζιώτης, Βουλευτής Μεσσηνίας της Νέας Δηµοκρατίας για επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δηµιουργία της Κυβέρνησης
εθνικής σωτηρίας µε πλήρεις αρµοδιότητες και πνοή τετραετίας
θέτει τις βάσεις για να επιτευχθεί η αναστροφή της ψυχολογίας
στην αγορά και η ανάκτηση της σταθερότητας στην οικονοµία.
Στη Νέα Δηµοκρατία έχουµε πλήρη επίγνωση πού βρισκόµαστε.
Γνωρίζουµε ότι αντιµετωπίζουµε µία πρωτοφανή οικονοµική και
κοινωνική κρίση. Μιλήσαµε όµως εξαρχής µε ειλικρίνεια. Δεν θεωρούµε ότι η χώρα είναι καταδικασµένη να αποτύχει. Δεν θεωρούµε όµως και ότι η χώρα θα πρέπει να συνεχίζει µε αυτόµατο
πιλότο.
Γι’ αυτό, λοιπόν, δεν τάξαµε λαγούς µε πετραχήλια αλλά ξεκαθαρίσαµε ότι ο δρόµος είναι ανηφορικός. Είναι όµως ο µόνος
δρόµος και πρέπει το έθνος µας σύσσωµο να τον ανέβει ενωµένο
στην κορυφή. Και ακριβώς επειδή οι δυσκολίες δεν έχουν προηγούµενο, είµαστε πεπεισµένοι ότι η Κυβέρνηση και όλα τα στελέχη της θα πρέπει να πολιτευθούν σαν να είναι αυτή η τελευταία
τους θητεία, µε αίσθηµα πατριωτικής ευθύνης και χωρίς να υπολογίζουν κανένα µα κανένα πολιτικό κόστος. Οι δηµόσιες σχέσεις
και οι επικοινωνιακές µεθοδεύσεις ειδικά στην παρούσα συγκυρία είναι συνταγή αποτυχίας. Η αλήθεια, η αποτελεσµατικότητα
και η δικαιοσύνη είναι οι δρόµοι που πρέπει πραγµατικά να βαδίσουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι η πολιτική της Κυβέρνησης πρέπει να επικεντρωθεί σε τέσσερις βασικούς άξονες.
Ο πρώτος άξονας είναι η ανάκτηση της εµπιστοσύνης των αγορών και των επενδυτών. Ως προς αυτό πολύ µεγάλη σηµασία έχει
η πολιτική κατάσταση και ιδιαίτερα η πολιτική σταθερότητα της
χώρας. Το γεγονός ότι η Κυβέρνηση στηρίζεται από τρία κόµµατα που αθροίζουν σχεδόν το 50% των Ελλήνων πολιτών,
θεωρώ ότι είναι πολύ σηµαντικό. Αυτό όµως το κλίµα της συνεννόησης και της συλλογικής προσπάθειας θα πρέπει όλοι να το
διαφυλάξουµε ως κόρη οφθαλµού. Κάθε τι άλλο, κάθε µικροκοµµατική ή µικρόψυχη προσέγγιση της πραγµατικότητας είναι ανάξια της κρισιµότητας των στιγµών που διανύουµε.
Ο δεύτερος µεγάλος άξονας είναι η στήριξη της ρευστότητας,
για να µην πέσει η αγορά σε ακόµη µεγαλύτερο τέλµα, σε ακόµη
µεγαλύτερη ύφεση. Αγορά χωρίς χρήµατα είναι βρύση χωρίς
νερό. Οι κινήσεις που πρέπει άµεσα να γίνουν είναι η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος το ταχύτερο δυνατό, η εµπέδωση κλίµατος και η
διαµόρφωση προϋποθέσεων για την επιστροφή των καταθέσεων
στις ελληνικές τράπεζες, η άµεση έναρξη διαπραγµατεύσεων µε
τους Ευρωπαίους εταίρους µας για να εξασφαλίσουµε την ενεργότερο συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η
όσο το δυνατόν ταχύτερη επιστροφή των οφειλών του δηµοσίου
προς τις επιχειρήσεις που φτάνει στο ύψος των 6.000.000.000
ευρώ και βεβαίως, η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ στο µέγιστο βαθµό.
Ο τρίτος µεγάλος άξονας είναι η αναθέρµανση της οικονοµίας
και η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας. Ο δηµόσιος τοµέας δεν
µπορεί να δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και αυτό είναι σαφές,
γι’ αυτό έχει πολύ µεγάλη σηµασία η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, όχι για λόγους δογµατικούς, αλλά γιατί µόνο έτσι θα
µπορέσουν να βρουν εργασία οι άνεργοι Έλληνες πολίτες.
Η Ελλάδα πρέπει να γίνει µια χώρα φιλική στις επενδύσεις, µε
ένα νέο, απλό και για αρκετά χρόνια σταθερό φορολογικό νόµο,
µε περαιτέρω απλούστευση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος,
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µε αντιµετώπιση των προβληµάτων αδιαφάνειας στο δηµόσιο
τοµέα, µε έµφαση στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας,
όπως είναι οι τοµείς του τουρισµού, της ναυτιλίας και της ενέργειας. Καθοριστική σηµασία σε αυτόν τον τοµέα θα είναι η επιτάχυνση του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων και της
αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας. Το πρόγραµµα αυτό, αν
πραγµατικά προχωρήσει σωστά, µπορεί να αποτελέσει ένα πολύ
δυνατό, σηµαντικό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής. Δεν είναι
µόνο το ταµειακό όφελος, αλλά είναι κυρίως το θετικό µήνυµα
που στέλνει η χώρα µας για την προσέλκυση κεφαλαίων και επενδύσεων στην Ελλάδα.
Τέταρτος άξονας είναι το αποτελεσµατικότερο δηµόσιο. Χρειαζόµαστε λιγότερη γραφειοκρατία, κυρίες και κύριοι. Χρειαζόµαστε ταχύτερες διαδικασίες και επιτέλους, σεβασµό του
κράτους απέναντι στον πολίτη. Δεν χρειάζεται ένα κράτος που
θα µεγαλώνει συνεχώς προς όφελος των κάθε λογής µανδαρίνων, αλλά ένα κράτος που θα είναι πραγµατικός συµπαραστάτης
του πολίτη σε θέµατα ασφάλειας, δικαιοσύνης, υγείας και παιδείας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι όποιες λύσεις προφανώς δεν
είναι αποκοµµένες από τις εξελίξεις και τις αποφάσεις που θα
ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν η Ευρώπη δεν βρει γρήγορα
οριστικές λύσεις, αυτό θα έχει σίγουρα αρνητικές συνέπειες και
αντίκτυπο σε εµάς τους ίδιους. Θέλω όµως να ελπίζω ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δείχνουν τη βούληση της Ευρώπης να ξεπεράσει την κρίση και να
φτάσει πραγµατικά στον προορισµό της.
Η ανάπτυξη της οικονοµίας είναι κάτι το οποίο δεν διατάσσεται. Οργανώνεται, µεθοδεύεται και δροµολογείται. Στη συγκεκριµένη χρονική συγκυρία το ζητούµενο για τη χώρα µας είναι διττό:
Αφ’ ενός να προχωρήσει άµεσα στις λιµνάζουσες διαρθρωτικές
αλλαγές και στις απαραίτητες αποκρατικοποιήσεις και αφ’ ετέρου να επιτευχθεί συµφωνία σε συνεννόηση µε τους εταίρους το
συντοµότερο δυνατόν για µία δέσµη νέων πολιτικών, ώστε το
πρόγραµµα να καταστεί περισσότερο αποτελεσµατικό, λειτουργικό, δικαιότερο και βιώσιµο, ούτως ώστε το ξεπέρασµα της κρίσης να γίνει µε κοινωνική συνοχή και ενωµένο τον ελληνικό λαό.
Αυτό που µε τίποτα δεν πρέπει να διακινδυνεύσουµε σε αυτήν
την µεγάλη προσπάθεια που θα κάνουµε είναι η διάρρηξη της
κοινωνικής µας συνοχής, αλλά και το να συνεχίζουµε να επιτρέπουµε σε κάποιους να διχάζουν το λαό µας. Εύκολος δρόµος για
την αντιµετώπιση της κρίσης δεν υπάρχει. Μόνο η συνέπεια και
η υπευθυνότητα πραγµατικά µπορεί να µας φέρει πίσω στο
δρόµο της ανάπτυξης και της δηµιουργίας. Η χώρα χρειάζεται
ένα δυναµικό ξεκίνηµα για να ανακτήσουµε τη χαµένη εµπιστοσύνη, να φύγουµε από το µάτι του κυκλώνα και να µπούµε επιτέλους σε µία οµαλή πορεία για τη χώρα.
Θεωρώ, κυρίες και κύριοι, πως η Κυβέρνηση του Αντώνη Σαµαρά είναι αποφασισµένη να τρέξει γρήγορα, µε σταθερά βήµατα, εκπληρώνοντας το πατριωτικό της καθήκον, που δεν είναι
άλλο από το να κρατήσει την Ελλάδα όρθια και ζωντανή. Αυτό
να είστε βέβαιοι ότι µπορούµε να το επιτύχουµε και θα το επιτύχουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Και εµείς σας
ευχαριστούµε κύριε συνάδελφε, και για την τήρηση του χρόνου.
Το λόγο έχει τώρα η κ. Μανωλάκου, Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας της Β’ Εκλογικής Περιφέρειας Πειραιώς.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Οι Προγραµµατικές Δηλώσεις
είναι στο πνεύµα και στο γράµµα της ευρωκοινοτικής αντιλαϊκής
πολιτικής που παράγει µνηµόνια διαρκείας σκληρής λιτότητας
και µε παραλλαγές που υλοποιούνται σε όλα τα κράτη-µέλη µε
ορισµένες παραλλαγές. Μάλιστα, αν δεν τηρούν τις δεσµεύσεις,
υπάρχει και ένα µαστίγιο που ονοµάζεται «ευρωπαϊκή δηµοσιονοµική πειθαρχία». Χρησιµοποιείται, όταν ξεφεύγει µια χώρα από
το Σύµφωνο Σταθερότητας της ΟΝΕ, δηλαδή οφείλει να έχει έλλειµµα κάτω του 3% και χρέος κάτω του 60% του ΑΕΠ, ανεξάρτητα επιπέδου και ιδιαίτερων προβληµάτων που αντιµετωπίζει η
οικονοµία της. Τότε, σύµφωνα µε τη δηµοσιονοµική πειθαρχία
πληρώνει πρόστιµο. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι κόβουν τις κοινοτικές
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αγροτικές ενισχύσεις, παραδείγµατος χάριν, και αυτό είναι υπαρκτό ζήτηµα για την Ελλάδα. Το ξέρετε όλοι και ας το κρύβετε.
Συζητείται στα συµβούλια της Ευρώπης.
Το αναφέρω γιατί θεωρούµε κοροϊδία και υποκρισία τόσο από
τα κόµµατα της συγκυβέρνησης όσο και της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ότι κάτι άλλο θα µπορούσε να ειπωθεί όταν µνηµόνια
και Προγραµµατικές είναι ουσιαστικά οι κανονισµοί και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρέα τη χειροκροτάτε και
την προσκυνάτε.
Αλήθεια, ευρωκοινοτική πολιτική δεν είναι η ιδιωτικοποίηση
του µεγαλύτερου λιµανιού της Ανατολικής Μεσογείου, του Πειραιά, που το δίνετε κοµµάτι-κοµµάτι; Είναι η ευρωκοινοτική οδηγία απελευθέρωσης λιµενικών υπηρεσιών που εξασφαλίζουν
κέρδη σε εφοπλιστές κι επιχειρηµατικούς οµίλους κοντέινερ και
φτώχεια και ανεργία σε λιµενεργάτες, ναυτεργάτες και άλλους
εργατοϋπάλληλους.
Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, ενισχυµένη µε το
τρίτο πακέτο του 2009, προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
για να φέρει ο ανταγωνισµός, όπως υποστήριζαν οι ευρωκοινοτικοί, καλύτερες τιµές και υπηρεσίες στον καταναλωτή. Μέγα
ψέµα! Η ζωή έδειξε ότι ήταν µια µεγάλη κοροϊδία. Ήδη στη χώρα
µας δύο ιδιωτικές εταιρείες άφησαν ξεκρέµαστους καταναλωτές, ενώ η τιµή της KWh αυξάνει κάθε τόσο και µαζί µε τα κυβερνητικά χαράτσια και φόρους έχουν οδηγήσει σήµερα σηµαντικό
ποσοστό λαϊκών νοικοκυριών σε αδυναµία να πληρώνει.
Τα ίδια ισχύουν και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
γιατί αυτή είναι η ευρωκοινοτική πολιτική: κέρδη για τα µονοπώλια και φτώχεια και δυστυχία για τους λαούς.
Συνεπώς, το τούνελ του ευρωµονόδροµου που προωθείται
µέσω µνηµονίων και που εκφράζεται και στις προγραµµατικές,
οδηγεί απόλυτα και καθαρά στην εξαθλίωση. Ας σκεφθεί κανείς
τριάντα ένα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε Κοινή Αγροτική
Πολιτική. Εισάγουµε προϊόντα που µπορούµε να παράγουµε και
δεν µας το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα πρόσφατα
επιβλήθηκαν από την Κοµισιόν πρόστιµα εκατοµµυρίων ευρώ ως
τιµωρία, γιατί Έλληνες αγρότες τόλµησαν να φυτέψουν αµπέλια
στα χωράφια τους χωρίς ευρωκοινοτική άδεια.
Ταυτόχρονα, πνίγουν τα χρέη και η έλλειψη ρευστότητας. Παραδίδουν οι αγρότες παραγωγή χωρίς να ξέρουν πότε και αν θα
πληρωθούν και πόσο. Κι αυτό ισχύει και στα υπάρχοντα δηµοπρατήρια που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός ως λύση.
Ανακούφιση θα ήταν το κούρεµα χρεών και πάγωµα των δόσεων όσο διαρκεί η κρίση και βέβαια λύση οριστική για µας είναι
η αποδέσµευση και ο άλλος τρόπος παραγωγής.
Τι έχουµε άµεσα; Η Αγροτική Τράπεζα πάει για κλείσιµο, µε
υποθηκευµένο πάνω από το 70% της αγροτικής γης, και δεν ειπώθηκε τίποτα στις προγραµµατικές. Έχετε σε προτεραιότητα
το χάρισµα -όχι πώληση- των κρατικοσυνεταιριστικών επιχειρήσεων «ΔΩΔΩΝΗ», «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ» και άλλων, όταν οι
πολυεθνικές-µεγαθήρια επενδύουν σήµερα σε τρόφιµα αφού
εκεί στοχεύουν τα κέρδη τους. Όσον αφορά τον περισσότερο
κόσµο, το µεγαλύτερο ποσοστό του µισθού του για το φαγητό
θα πηγαίνει.
Αλήθεια, µήπως το κλείσιµο των δύο εργοστασίων ζάχαρης σε
Λάρισα και Ξάνθη δεν επιβλήθηκε πριν από την κρίση από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, µε τη µείωση στο µισό της παραγόµενης ποσότητας για τις εγχώριες ανάγκες µας; Και τώρα έρχεται το τελειωτικό κλείσιµο. Μεγάλη ντροπή και έγκληµα πολιτικό και
οικονοµικό!
Βέβαια τα ακόµη χειρότερα έρχονται µε τη νέα ΚΑΠ του 20142020 που στοχεύει στη συγκέντρωση παραγωγής και επιδοτήσεων στους µεγάλους από την καταστροφή των µικρών και
µεσαίων αγροτών, µε συνέπειες και στη µείωση της παραγωγής,
που σηµαίνει παραπέρα υπονόµευση της επισιτιστικής ασφάλειας. Στα µεγάλα θύµατα συγκαταλέγονται οι καλλιέργειες βαµβακιού, σταφίδας, λαδιού που σχεδόν µόνο στην Ελλάδα
καλλιεργούνται και τη χαρακτηρίζουν.
Αντί λοιπόν για ανάπτυξη παραγωγής ποιοτικών και φθηνών
τροφίµων για το λαό, «φυτεύετε» παντού φωτοβολταϊκά και ανεµογεννήτριες, γιατί έτσι θα κερδίσουν εκατοµµύρια ευρώ λίγες
µεγαλοεταιρείες, σκοτώνοντας όµως οικονοµικές δραστηριότητες γεωργίας, κτηνοτροφίας, τουρισµού, που απασχολούν πολ-
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λούς εργαζόµενους.
Παρά τις λαϊκές αντιδράσεις προωθείτε σχεδόν παντού και στη
Μάνη µε διακόσια πενήντα µεγαθήρια ανεµογεννήτριες, εξολοθρεύοντας άλλους οικονοµικούς τοµείς και τον πολιτισµό της περιοχής.
Σε ό,τι αφορά την εξισωτική αποζηµίωση που αναγγέλθηκε,
των 60 εκατοµµυρίων ευρώ που κόψατε σε φτωχούς κτηνοτρόφους µειονεκτικών περιοχών µε το δεύτερο µνηµόνιο, το επαναφέρετε τώρα χωρίς να λέτε όµως, πότε θα τα δώσετε όταν
οφείλονται εξισωτικές αποζηµιώσεις σε µερικές περιοχές προηγουµένων ετών, δύο και τριών. Βέβαια δεν λέτε ότι τα επόµενα
χρόνια θα κοπούν πολλά περισσότερα, αφού θα συρρικνωθούν
οι επιδοτήσεις και θα αποχαρακτηριστούν µειονεκτικές περιοχές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι είναι αδιέξοδα και επικίνδυνα
τα µέτρα και η πολιτική σας, οδηγούν σε βαθύτερη χρεοκοπία
και θα φέρουν νέα δυστυχία και συσσίτια. Αυτή είναι η πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δική σας, που συµπυκνώνεται στα
µνηµόνια και τις Προγραµµατικές.
Καταψηφίζουµε, λοιπόν, το τούνελ της εξαθλίωσης της λαϊκής
οικογένειας και καλούµε το λαό να µην δείξει καµµία αναµονή,
καµµιά ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
κ. Μιχελογιαννάκης Ιωάννης, Βουλευτής Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
Ορίστε, κύριε Μιχελογιαννάκη, έχετε το λόγο, για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όχι µία, αλλά δύο φορές το µήνυµα ήταν ένα: Έλληνας µε
ευρώ στην τσέπη, συνοριοφύλακας της Ευρώπης καταδικάζοντας το ενοχικό πολιτικό σύστηµα και συγχρόνως όχι επιστροφή
στη δραχµή. Δηλαδή, όχι νέα τραπεζική κρίση, όχι υπερπληθωρισµό, όχι αυξηµένα spread λόγω του επιτοκίου του χρέους, όχι
υποτίµηση της δραχµής 20% εάν γυρίσουµε εκεί –δηλαδή, το δηµόσιο χρέος από 340 θα πάει στα 408 συν το κόστος κρίσης που
θα φτάσει τα 500 δισεκατοµµύρια- όχι αύξηση ιδιωτικού χρέους
µε τα δάνεια του εξωτερικού και Ελλάδα µη βιώσιµη. Γιατί γνωρίζουµε καλά ότι εκτός ευρώ, το δηµόσιο χρέος πρέπει να είναι
κάτω από 50% για να είναι βιώσιµο. Αυτά ψήφισε ο λαός, σε διπλές εκλογές.
Η κακοδιαχείριση των ταµείων, η κακοδιαχείριση της ανάπτυξης, η φοροδιαφυγή και το γκρίζο τραπεζικό σύστηµα δηµιούργησε το χρέος, το ενοχικό σύστηµα του δίπολου πριν από τις
εκλογές.
Η σηµερινή εικόνα για τη δηµόσια περιουσία είναι: 15% µόνο
γνωστή, 40% καταπατηµένη και 20% ελλιπή στοιχεία. Σε εβδοµήντα δύο χιλιάδες δηµόσια κτήρια δεν γνωρίζουν ακόµη τι είναι
ξεκαθαρισµένο και τι δεν είναι.
ΔΕΚΟ, µία λέξη µόνο. Στις πέντε µεγαλύτερες ΔΕΚΟ το κόστος µισθοδοσίας είναι µεγαλύτερο από τα έσοδα.
ΔΕΗ, χρωστάει 260 εκατοµµύρια, 600 εκατοµµύρια δανεικά και
το σηµαντικότερο είναι ότι ενώ σήµερα 500 χιλιάδες δεν έχουν
πληρώσει ακόµη το χαράτσι, έχουµε black out 90.000 το τρίµηνο
και 30.000 το Μάιο.
ΕΟΠΠΥ, µην πω πολλά νούµερα. Γύρω στα 570 εκατοµµύρια
είναι σε γιατρούς, σε διαγνωστικά κέντρα, σε φαρµακευτικό
υλικό και σε φαρµακοποιούς.
Τα γενόσηµα είναι στο 18% σε µέσο όρο στην Ελλάδα, ενώ
στην Ευρώπη στο 60%.
Η εισφοροδιαφυγή είναι στα 11 δισεκατοµµύρια.
Το ποσοστό της ανεργίας στις νέες γυναίκες σήµερα είναι
γύρω στο 60,4%. Και αν βάλει κανείς µέσα στην ανεργία την επιδοτούµενη, τη µερική απασχόληση, την εκ περιτροπής και αν
βάλει και την οικογενειακή ανεργία που δουλεύουµε, καταλαβαίνουµε που πηγαίνουν τα νούµερα.
Μεταποίηση, βασικός θεσµός: κάτω 8,8 µε προβλέψεις 30 µονάδες. Ο τζίρος της λιανικής είναι κάτω από 11%.
Αυτοκίνητα. Οι πωλήσεις τους είναι κάτω από το 40%. Και γνωρίζετε στη βιοµηχανία και στις κατασκευές τι νούµερα έχουµε.
Κράτος: Έχουµε ένα κράτος µε εξακόσιους εβδοµήντα χιλιάδες δηµόσιους υπαλλήλους, µε εξήντα χιλιάδες ορισµένου και
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εκατόν τριάντα χιλιάδες αορίστου χρόνου, που οι πενήντα χιλιάδες κοστίζουν 1 δισεκατοµµύριο.
Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι µέσα σ’ αυτό το κράτος στα 3,2
που δουλεύουν στον ιδιωτικό τοµέα, στα 2,7 συνταξιούχων, στο
1,5% ανέργων και στο 1 εκατοµµύριο αξιωµατούχων σε Βουλευτές, δηµοτικούς συµβούλους, φίλους και διαφόρους βρίσκεται
ετούτη τη στιγµή ένα ποσοστό φτώχειας, το 68%.
Τη γραφειοκρατία τη βγάζετε στο 10%. Στον τοµέα της εργασίας –σηµαντικό για εδώ- για πρώτη φορά η πλήρης εργασία
είναι µικρότερη από τη µερική, ενώ στη µαύρη εργασία είναι ένας
στους τρεις. Οι συντάξεις-µαϊµού είναι είκοσι χιλιάδες. Ο µέσος
όρος αναπηρικών συντάξεων στην Ελλάδα είναι 14,%, όταν στην
Ευρωζώνη το ποσοστό είναι 8%-9%. Τα επιδόµατα σε ποσοστό
20% είναι µη νόµιµα. Αν δει κάποιος τις συµβάσεις, το τελευταίο
τρίµηνο οι ατοµικές έφθασαν στον δεκαπλασιασµό και οι επιχειρησιακές οκταπλασιάστηκαν, ουσιαστικά δηλαδή τετρακόσιες χιλιάδες θέσεις χάθηκαν.
Βλέπει, λοιπόν, κάποιος εδώ τα εξής αποτελέσµατα: Οι άστεγοι είναι 20% πάνω και έφθασαν ήδη τις είκοσι δύο χιλιάδες και
γνωρίζετε πολύ καλά ότι σε ένα δείγµα επιχειρήσεων –γύρω στις
τέσσερις χιλιάδες- και ο ΙΟΒΕ και το ΥΚΑΠ έδωσαν δυο δισεκατοµµύρια απώλειες µόνο φέτος.
Αν δηλαδή δει κανείς τούτη τη στιγµή την καταναλωτική εµπιστοσύνη, αν µετρήσει το παραεµπόριο, τα είκοσι δισεκατοµµύρια
–και ποιος το κάνει το παραεµπόριο, ποιος πηγαίνει και δίνει του
µαύρου, ποιος του δίνει; Ο Έλληνας δίνει στον µετανάστη και
κάνει το παραεµπόριο- αν δει το µισθολογικό κόστος επιβίωσης,
την αγοραστική δύναµη και τη συµπίεση κρίσης, καταλαβαίνει τι
γίνεται, όταν µάλιστα παίρνει τώρα ένα Ε9 που περιέχει δεκατέσσερις φόρους, µε ένα αφορολόγητο στα πέντε χιλιάρικα, µε αυξηµένους συντελεστές στα χαµηλά και στα µεσαία, µε
περικοπές, µε συµπληρωµατικά µισθώµατα, µε κατάργηση των
απαλλαγών, συν του ότι παίρνει ΦΑΠ του ’10, ΦΑΠ του ’11, ΦΑΠ
του ’12, ΕΤΑΚ του ’09 και έκτακτη εισφορά του ’09.
Αυτή είναι η κατάσταση του τώρα. Μέσα σε αυτήν την κατάσταση τι έπρεπε να κάνει η Δηµοκρατική Αριστερά; Έπρεπε να
µπει στη λογική της επιστροφής της δραχµής που είπαµε πριν,
που η µονοµερής καταγγελία λέει, ή έπρεπε να µπει σε µια διαδικασία συνευθύνης, συνεργατικού πνεύµατος που δύο φορές
οι εκλογές είπαν;
Εµείς διαλέξαµε το δεύτερο. Διαλέξαµε το δεύτερο, µε κόκκινες γραµµές. Κόκκινη γραµµή πρώτα-πρώτα το πόθεν έσχες
αλλά όχι µόνο στους πολιτικούς. Πόθεν έσχες σε όλους τους πολίτες, αναδροµικά. Δέκα χιλιάδες γιατροί –γιατρός είµαι-, έξι δισεκατοµµύρια στις τράπεζες.
Να γράφεται κωδικός προς κωδικό ο προϋπολογισµός. Γράφαµε κάθε φορά τον προϋπολογισµό, τον παραδίδαµε, τους κωδικούς δεν τους γνωρίζαµε! Πρώτη φορά που πρέπει να γραφτεί
κωδικός προς κωδικό.
Ως προς τις προµήθειες, πρέπει να υπάρξει εθνική επιτροπή
µε µειοδοτικό διαγωνισµό και ηλεκτρονικά. Λέµε ναι στο περιουσιολόγιο –αλλά πού;- και στην κινητή και στην ακίνητη περιουσία,
ώστε να µπορέσουµε να δούµε τι γίνεται και µε τα λεφτά του
εξωτερικού, της Ελβετίας, που µέχρι τώρα ακούγαµε.
Σαφώς και πρέπει να υπάρξουν γερµανικές αποζηµιώσεις
καθώς και νέο αναπτυξιακό πακέτο. Όµως µε ποιο νόηµα; Παίρνουµε από την Ευρώπη εκατόν είκοσι. Εµείς λέµε να δηµιουργήσουµε ένα στρατηγικό, ενσωµατωµένο πλαίσιο στην Ευρώπη, το
οποίο µε τη µεταφορά και την ενέργεια θα µπορέσει να κάνει την
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση που τόσο καιρό λέµε.
Πρέπει να είµαστε προσεκτικοί και στο ειδικό µισθολόγιο και
στην αύξηση των αντικειµενικών αξιών. Να είµαστε προσεκτικοί
στην υποδοµή, σε ΟΣΕ, νερό και ΔΕΗ. Υποδοµή µόνο, κουβεντιάζουµε τις υποδοµές.
Σαφώς και κόκκινη γραµµή είναι οι απολύσεις. Σαφώς και κόκκινη γραµµή είναι η χρηµατοδότηση των ασφαλιστικών ταµείων.
Ήδη το πρώτο τρίµηνο έχουν πάρει το 60% του προϋπολογισµού. Αυτό τι σηµαίνει; Σε λίγο φουντάρουν!
Ως προς τα µέτρα για το 2012-2014, ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ µας ρωτά
πού θα τα βρούµε. Εµείς λέµε: 2,5 δισεκατοµµύρια από τα φάρµακα, 4 δισεκατοµµύρια από την άµυνα –αλλά από ποια άµυνα;και 5,5 δισεκατοµµύρια από την εισφοροδιαφυγή.
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Λέµε ακόµη: Οµολογιούχοι στα φυσικά πρόσωπα –και είναι ξεκάθαρη η θέση που έχουµε-, επιστροφή του ΦΠΑ των αγροτών
–το οποίο ταλανίζει σήµερα τις τάξεις- και αφορολόγητο σε επιχειρήσεις που όµως να επανεπενδύουν. Λέµε όχι µετρητά σε συναλλαγές πάνω από 1000 ευρώ. Το έκανε η Κορέα και σε δύο
µήνες µπήκαν 6,5 δισεκατοµµύρια στα ταµεία της.
Πρέπει να γίνει έλεγχος πενήντα επιχειρήσεων. Πενήντα επιχειρήσεις είναι που ελέγχουν την αγορά, τον µεταπρατισµό, το
«απ’ το χωράφι στο ράφι». Επτά δισεκατοµµύρια είναι οι υποχρεώσεις του κράτους, τα οποία σήµερα θα πάνε µε τον συµψηφισµό, συν οι πλειστηριασµοί. Τέλος, µε την κάρτα έδιναν 18%
ακολουθώντας τα όµορα ευρωπαϊκά κράτη των µαζικών οικονοµικών προϊόντων.
Κύριοι συνάδελφοι, ούτε συζήτηση ότι σε µια διαδικασία συνύπαρξης τριών, όταν το συνεργατικό πνεύµα για πρώτη δοκιµάζεται, όταν σήµερα φθάνει σε ώρες ευθύνης, η Δηµοκρατική
Αριστερά µπορεί να αποτελέσει δυο πράγµατα.
Σε µια αιµόµικτη κατάσταση του πολιτικού συστήµατος -και η
αιµοµιξία δηµιουργεί πολλές φορές τερατογενέσεις, χρειάζεται
εκεί να υπάρξει µια τροποποίηση του γενετικού κώδικα- η Δηµοκρατική Αριστερά θα κάνει πραγµατικά µια τροποποίηση γενετικού κώδικα, ξεπερνώντας τον εαυτό της, εξασφαλίζοντας την
αξιοπρέπεια.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Μιχελογιαννάκης ήταν ο τελευταίος
οµιλητής γι’ απόψε. Πριν λύσουµε, όµως, τη συνεδρίαση, θα
ήθελα να κάνω µια πρόταση προς το Σώµα. Οι εγγεγραµµένοι
συνάδελφοι που πρέπει να οµιλήσουν είναι πάρα πολλοί, είναι
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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πάνω από εκατόν πενήντα. Ως εκ τούτου, προκειµένου να µιλήσουν όσο γίνεται περισσότεροι, προτείνεται να µειωθεί ο χρόνος
οµιλίας των µεν κυρίων Βουλευτών από επτά λεπτά σε έξι, των
δε κυρίων Υπουργών από δεκαπέντε σε δώδεκα. Το Σώµα εγκρίνει την πρόταση αυτή;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η πρόταση εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ! Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Ακούστε µε, σας παρακαλώ! Είναι εκατόν πενήντα ένας εγγεγραµµένοι. Καταλαβαίνετε ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι
νέοι Βουλευτές. Έχουν τη φιλοδοξία να τοποθετηθούν αύριο
στην τελευταία συνεδρίαση. Να µην τους στερήσουµε αυτήν τη
δυνατότητα. Είναι πολύ εγωιστικό εκ µέρους µας να θέλουµε να
µιλήσουµε δέκα λεπτά. Διότι εκεί πάει. Με την ανοχή που επιδεικνύεται ο χρόνος είναι µεγαλύτερος.
Σας παρακαλώ πολύ, λοιπόν. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση της
δεύτερης µέρας, 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 1.30’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Κυριακή 8 Ιουλίου 2012 και ώρα 10.30’, µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: Συνέχιση της συζήτησης επί
των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβερνήσεως και ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την
Κυβέρνηση, σύµφωνα µε την ειδική ηµερήσια διάταξη που έχει
διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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