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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΣΤ’
Δευτέρα 27 Αυγούστου 2012
Αθήνα, σήµερα στις 27 Αυγούστου 2012, ηµέρα Δευτέρα και
ώρα 18.10’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΚΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 24-08-2012
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΙΕ’ συνεδριάσεώς του, της Παρασκευής
24 Αυγούστου 2012, σε ό,τι αφορά στην ψήφιση της απόφασης
για τη µείωση των δαπανών αγοράς ηλεκτρονικού εξοπλισµού.)
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 112/21-08-2012 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Έλενας Ράπτη προς τους Υπουργούς Εξωτερικών και Τουρισµού, σχετικά µε τη διευκόλυνση έκδοσης βίζας για την αύξηση
του τουρισµού.
Το λόγο έχει η κ. Έλενα Ράπτη προκειµένου να αναπτύξει την
επίκαιρη ερώτησή της σε δύο λεπτά.
ΕΛΕΝΗ ΡΑΠΤΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η εκτίµηση πως ο τουρισµός αποτελεί τη
βαριά µας βιοµηχανία βρίσκεται σταθερά σε όλες τις µελέτες
των αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας µας. Έχουµε τις ιδανικές συνθήκες που ευνοούν όλες τις µορφές τουρισµού και ένα
πολύ καλό επίπεδο επαγγελµατισµού όλων των εµπλεκόµενων
φορέων. Με εξαίρεση την πρόσφατη περίοδο οικονοµικής κρίσης
όπου αναµένεται κάµψη του τουριστικού ρεύµατος, το κύριο εµπόδιο του εισαγόµενου τουρισµού συνεχίζει να είναι η χρονοβόρα διαδικασία έκδοσης ταξιδιωτικής βίζας σε χιλιάδες
τουρίστες νέων σηµαντικών αγορών που επιθυµούν να επισκεφθούν την Ελλάδα.
Τόσο η έκδοση βίζας πολλαπλών εισόδων, όσο και η έκδοση
βίζας Σένγκεν είναι περιορισµένες αριθµητικά και υπόκεινται σε
σηµαντικές χρονικές καθυστερήσεις, γεγονός που δυσχεραίνει
ιδιαίτερα την επισκεψιµότητα χιλιάδων τουριστών, στερώντας
από τη χώρα µας ένα σηµαντικό ποσοστό εθνικού προϊόντος, δηµόσια έσοδα και βεβαίως εκατοντάδες θέσεις εργασίας στον
κλάδο του τουρισµού.
Είναι συνεπώς εθνικά αναγκαίο, χωρίς να δηµιουργηθούν επιπτώσεις σε θέµατα ασφάλειας και παράνοµης µετανάστευσης,
να οριστεί ένα νέο πλαίσιο έκδοσης βίζας, σύντοµο και ασφαλές
που θα διευκολύνει την είσοδο των τουριστών στη χώρα.
Συµφωνώντας, είµαι βέβαιη, στην παραπάνω διαπίστωση, θα

ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, µε ποια άµεσα µέτρα σκοπεύετε να επιταχύνετε τις διαδικασίες έκδοσης βίζας στα κατά
τόπους ελληνικά προξενεία και αν είναι στις προθέσεις σας να
αναλάβετε κάποια πρωτοβουλία για την απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας χορήγησης βίζας Σένγκεν.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Δηµήτριος Κούρκουλας, προκειµένου να απαντήσει σε τρία λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η αξιότιµος Βουλευτής έχει απόλυτο δίκιο όταν επισηµαίνει ότι η διαδικασία έκδοσης θεωρήσεων διαβατηρίων είναι κρίσιµο ζήτηµα για την
προσέλκυση τουριστών από τρίτες χώρες.
Το Υπουργείο Εξωτερικών καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια
για τη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών προς κάθε ενδιαφερόµενο που θέλει να επισκεφθεί τη χώρα µας. Επιτρέψτε µου
να υπενθυµίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει κοινούς κανόνες για τη χορήγηση θεωρήσεων στους υπηκόους ορισµένων
τρίτων χωρών, που είναι υποχρεωτικοί για όλα τα κράτη-µέλη.
Παρ’ όλα αυτά το Υπουργείο Εξωτερικών, πάντοτε µέσα στο
πλαίσιο των συµβατικών υποχρεώσεων της χώρας, υλοποιεί και
θα υλοποιήσει στο µέλλον σειρά µέτρων που έχουν βελτιώσει θεαµατικά τις διαδικασίες, χωρίς παράλληλα να παραβλέπεται ότι
η θεώρηση εισόδου αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για την ασφάλεια της χώρας.
Συγκεκριµένα, υλοποιούνται ή έχουν ήδη υλοποιηθεί τα εξής
µέτρα: Πρώτον, η διαδικασία χορήγησης θεώρησης εισόδου
ολοκληρώνεται εντός σαράντα οκτώ ωρών.
Δεύτερον, για τους ταξιδιώτες «καλής πίστης» -και σαν τέτοιοι
θεωρούνται πανεπιστηµιακοί, καλλιτέχνες, ερευνητές, επιχειρηµατίες- να δίνονται θεωρήσεις για πολλαπλές εισόδους µακράς
διαρκείας και να εξαιρούνται από την υποχρέωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας στην προξενική αρχή.
Τρίτο µέτρο, να απαλλάσσονται πλήρως από το τέλος θεωρήσεων συγκεκριµένες κατηγορίες αιτούντων, όπως τα παιδιά κάτω
των δώδεκα ετών, οι µαθητές και φοιτητές που επισκέπτονται
την Ελλάδα για εκπαιδευτικούς λόγους, καθώς και νέοι που συµµετέχουν σε σεµινάρια, διασκέψεις, αθλητικές και πολιτιστικές
εκδηλώσεις.
Τέταρτο µέτρο, σε τρίτες χώρες που είναι ανερχόµενες τουριστικές αγορές, όπως η Ρωσία, η Κίνα, οι Ινδίες, ενισχύουµε την
αποτελεσµατικότητα των προξενείων µας µε τη συνεργασία µας
µε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών. Η χώρα µας ήδη συνεργάζεται µε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών ο οποίος λειτουργεί ελληνικά κέντρα θεωρήσεων. Ενδεικτικά αναφέρω ότι τέτοια
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κέντρα λειτουργούν ήδη σε δέκα πόλεις της Ρωσίας, ενώ αναµένεται σύντοµα η δηµιουργία νέων σε άλλες πόλεις και σε άλλες
χώρες.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι οι προξενικές αρχές στη Ρωσία χορήγησαν το 2011 πεντακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες θεωρήσεις,
έναντι τριακοσίων εβδοµήντα τεσσάρων χιλιάδων το 2010, δηλαδή αύξηση 40%. Παρόµοια ποσοστά αυξήσεων παρατηρούνται, επίσης, στην Κίνα, όπου, επίσης, συνεργαζόµαστε µε εξωτερικό πάροχο. Σκοπεύουµε να επεκτείνουµε το δίκτυο αυτό των
ελληνικών κέντρων θεωρήσεων και σε άλλες χώρες µε ενδιαφέρουσα τουριστικά αγορά, όπως οι Ινδίες. Έχουµε άριστη συνεργασία µε το Υπουργείο Τουρισµού και την Υπουργό κ. Κεφαλογιάννη για να συντονίσουµε τις δράσεις µας.
Σηµειώνω, επίσης, τελειώνοντας ότι µε τη συναίνεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εφαρµόζουµε για πρώτη φορά αυτό το καλοκαίρι ένα πιλοτικό πρόγραµµα χορήγησης θεωρήσεων στα
συνοριακά σηµεία εισόδου στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Οι
ενδιαφερόµενοι επισκέπτες δεν χρειάζεται να πάνε στο προξενείο, µπορούν στο σηµείο εισόδου να ζητήσουν τη θεώρηση. Τα
µέχρι στιγµής αποτελέσµατα είναι ιδιαίτερα θετικά χωρίς –υπογραµµίζω- καµµιά έκπτωση σε θέµατα εθνικής ασφάλειας και παράνοµης µετανάστευσης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει η συνάδελφος κ. Έλενα Ράπτη για τρία λεπτά.
ΕΛΕΝΗ ΡΑΠΤΗ: Κύριε Υπουργέ, χαίροµαι ιδιαίτερα, διότι διαπιστώνω πως έχουµε κοινή θέση στο θέµα της ανάγκης απλοποίησης της έκδοσης βίζας για εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες, οι
οποίοι επιθυµούν να επισκεφθούν τη χώρα µας, γιατί υποθέτω
πως συµφωνείτε ότι η δυσχέρεια χορήγησης βίζας προτρέπει
πολλούς τουρίστες σε εναλλακτικούς τουριστικούς προορισµούς. Προσωπικά θεωρώ πως οι προξενικές αρχές που είναι
επιφορτισµένες µε την έκδοση βίζας µε την κατάλληλη υποδοµή
και µε τη διαµόρφωση της σχετικής πολιτικής, µε ιδιαίτερα µάλιστα έµφαση εκτός από τις υπάρχουσες -Ρωσία, Ουκρανία- και
σε άλλες νέες σηµαντικές αγορές, όπως και εσείς αναφερθήκατε
-Κίνα, Ινδία, Τουρκία- µπορούν να αυξήσουν σηµαντικά το τουριστικό ρεύµα µε τις παρεµβάσεις που µπορούν να γίνουν από την
πλευρά του Υπουργείου.
Οι στατιστικές που αφορούν στην µετακίνηση τουριστών για
το 2012 είναι πραγµατικά εντυπωσιακές, αφού, σύµφωνα µε το
Γενικό Γραµµατέα του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού, περίπου ένα δισεκατοµµύριο άνθρωποι θα περάσουν τα σύνορα
των χωρών τους, οι µισοί από αυτούς στην Ευρώπη. Είναι, λοιπόν, σηµαντικό αυτού του είδους η κινητικότητα να µην µειώνεται
από εµπόδια όπως οι καθυστερήσεις στην έκδοση βίζας. Υπολογίζεται µάλιστα από σχετική µελέτη που έγινε για λογαριασµό
του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων πως η
άµεση χορήγηση βίζας µπορεί να αυξήσει το σύνολο των κρατήσεων κατά 3 µε 5 εκατοµµύρια ετησίως, ενώ για κάθε τριάντα χορηγήσεις βίζας δηµιουργείται µία θέση εργασίας στον κλάδο του
τουρισµού.
Θα ήθελα, επίσης, να σας πω πως κατανοώ πλήρως το δεσµευτικό πλαίσιο στο οποίο αναφερθήκατε, της Συµφωνίας Σένγκεν, όπου υπάρχει ένα πραγµατικά µεγάλο ζήτηµα, όπως
κατανοώ και την αυστηρότητα των διαδικασιών έκδοσης της σχετικής βίζας που διασφαλίζει την ελεύθερη διακίνηση σε ένα σύνολο χωρών. Αυτό ωστόσο δεν µπορεί να γίνεται µε τρόπο που
να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τον τουρισµό µιας
χώρας. Πιθανότατα απαιτείται ένας καλύτερος συντονισµός για
την έκδοση της βίζας Σένγκεν, µία ταχύτερη διεκπεραίωση των
διαδικασιών ελέγχου που θα οδηγήσει σε πολύ ταχύτερους χρόνους έκδοσης.
Το µείζον είναι να φέρουµε τουρισµό στη χώρα, χωρίς βέβαια
να κάνουµε εκπτώσεις σε θέµατα ασφάλειας και παράνοµης µετανάστευσης και αυτό µπορεί να γίνει ενδεχοµένως µε µία δική
σας παρέµβαση στο θέµα των διαδικασιών έκδοσης της βίζας
Σένγκεν. Αν πάλι η συγκεκριµένη διαδικασία έκδοσης δεν µεταβάλλεται ή δεν υπάρχει αυτήν τη στιγµή πολιτική βούληση για
αλλαγή του πλαισίου στην επιτάχυνση της έκδοσης βίζας, παρ’
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όλο που εκτιµώ πως είναι κάτι που ενδιαφέρει όλες τις χώρες,
ωστόσο τότε ασφαλώς θα πρέπει η χώρα µας να προσφέρει νόµιµες εναλλακτικές λύσεις εισόδου. Η έκδοση ηλεκτρονικής
βίζας είναι, για παράδειγµα, µία πρόταση που αξίζει να εξεταστεί
και έχει τη στήριξη του Συνδέσµου των εν Ελλάδι Τουριστικών
και Ταξιδιωτικών Γραφείων και του Ευρωπαϊκού Συνδέσµου Ταξιδιωτικών Γραφείων, µία πλατφόρµα δηλαδή στην οποία θα µπορούν να καταχωρούνται και να ελέγχονται όλα τα στοιχεία των
προσώπων που θα ταξιδέψουν και στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλες οι πρεσβείες και τα προξενεία των χωρών-µελών της
Ένωσης.
Εγώ είµαι βέβαιη, κύριε Υπουργέ, πως λύσεις υπάρχουν, λύσεις που και επιτρέπουν την άρση των περιορισµών στην ελεύθερη κίνηση τουριστών, αλλά και αποκλείουν ταυτόχρονα τους
πιθανούς κινδύνους. Εµείς είµαστε µία χώρα που επενδύουµε
πολλά στον τουρισµό, άρα, λοιπόν, έχουµε κάθε όφελος να πιέσουµε για λύσεις, να είµαστε πρακτικοί στις διαδικασίες. Είναι
προς τιµήν του κ. Δήµα που επί της δικής του θητείας υιοθετήθηκαν γρήγορες και φιλικές διαδικασίες χορήγησης βίζας από
τα ελληνικά προξενεία. Βλέπουµε µε πολλή ικανοποίηση πως η
νέα ηγεσία κινείται στο ίδιο µήκος αντίληψης. Παρακολουθώ µε
ενδιαφέρον το θέµα και παράλληλα παρακολουθώ και την πρόσφατη συµφωνία στην οποία αναφερθήκατε επιτάχυνσης της έκδοσης βίζας για πολλά ελληνικά νησιά που αύξησε την
επισκεψιµότητα ξένων τουριστών στα ελληνικά νησιά που βρίσκονται στα παράλια της Τουρκίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρία συνάδελφε…
ΕΛΕΝΗ ΡΑΠΤΗ: Ολοκληρώνω τη σκέψη µου, κύριε Πρόεδρε.
Πιστεύω ότι έτσι πρέπει να συνεχίσουµε. Αυτή η επιτάχυνση,
που ήδη ξεκίνησε, να αποκτήσει γενικότερα χαρακτηριστικά για
να αυξήσουµε όσο µπορούµε το τουριστικό ρεύµα προς την Ελλάδα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κύριος
Υπουργός για τρία λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Θέλω να επαναλάβω ότι συµφωνούµε απόλυτα πως η επιτάχυνση της διαδικασίας παροχής θεώρησης είναι σηµαντική, για
τις χώρες, βεβαίως, που ακόµα υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης εισόδου. Διότι, όπως γνωρίζετε, οι ευρωπαϊκές χώρες,
οι χώρες εντός Σένγκεν, δεν χρειάζονται θεώρηση.
Επίσης και πάρα πολλές χώρες τα τελευταία χρόνια έχουν
εξαιρεθεί απ’ αυτή την υποχρέωση, όπως παραδείγµατος χάριν,
οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που έχουν εξαιρεθεί τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια απ’ αυτόν τον κανόνα. Υπάρχουν βέβαια και πολλές χώρες µε αναδυόµενες τουριστικές αγορές,
όπως η Κίνα, η Ρωσία, οι Ινδίες και ορισµένες χώρες της Νοτίου
Αµερικής, που επίσης µας ενδιαφέρουν τουριστικά.
Συµφωνώ και εγώ µε αυτά που είπε η αξιότιµος Βουλευτής,
ότι χρειάζεται επιτάχυνση και διευκόλυνση των διαδικασιών.
Αυτό έχει ήδη γίνει στα προξενεία µας, αλλά δεν αρκεί. Δεν είναι
δυνατόν να ζητάµε από τον υποψήφιο τουρίστα που µένει π.χ.
στο Βλαδιβοστόκ, να πάει στη Μόσχα στο προξενείο µας για να
θεωρήσει το διαβατήριο.
Γι’ αυτό ακριβώς άρχισε το Υπουργείο Εξωτερικών αυτή τη συνεργασία µε ιδιωτικούς παρόχους, οι οποίοι έχουν ιδρύσει γραφεία σε δέκα πόλεις στη Ρωσία. Θα τα επεκτείνουµε και σε άλλες
χώρες. Αυτή η διαδικασία έχει µηδενικό κόστος για τον ελληνικό
προϋπολογισµό. Ο υποψήφιος επισκέπτης πληρώνει κάτι επιπλέον, αν θέλει να λάβει τη θεώρηση στην πόλη που ζει, αλλιώς
θα πρέπει να πάει στο προξενείο.
Είναι πολύ σηµαντικό, λοιπόν, το ότι έχουµε διευρύνει το δίκτυο παροχής θεωρήσεων. Επίσης, το πιλοτικό πρόγραµµα, που
για πρώτη φορά φέτος λειτούργησε στα νησιά του ανατολικού
Αιγαίου έδωσε, όπως είπε η αξιότιµος Βουλευτής, θεαµατικά
αποτελέσµατα. Σκοπεύουµε να ξαναζητήσουµε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να µας δώσει την άδεια –γιατί αυτό πρέπει να
γίνει σε συνεννόηση µε τις Βρυξέλλες- να συνεχίσουµε αυτό το
πρόγραµµα και το επόµενο καλοκαίρι.
Θα ήθελα τέλος να επισηµάνω -κάτι που νοµίζω ότι είναι γνωστό σε όλους- πως πέραν του ζητήµατος θεώρησης των διαβα-
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τηρίων, υπάρχουν και άλλα πολύ σηµαντικά ζητήµατα που επηρεάζουν τον τουρισµό. Είδαµε ήδη από τις τελευταίες στατιστικές ότι ενώ στην αρχή του χρόνου υπήρχε µία µείωση και κάµψη
του τουρισµού, τους τελευταίους δύο µήνες υπάρχει αύξηση.
Αυτό κατά τη γνώµη µας, οφείλεται στην πολιτική σταθερότητα.
Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει αναλάβει µία µεγάλη πρωτοβουλία για να προβάλει τα θετικά που γίνονται αυτή τη στιγµή
στη χώρα µας, διότι πιστεύουµε ότι η γενικότερη εικόνα της
χώρας, η εικόνα που έχει κάποιος που δεν παρακολουθεί καθηµερινά την ελληνική πολιτική ζωή, διαµορφώνεται πολλές φορές
µόνο µε αρνητικές εικόνες.
Γι’ αυτό θα χρησιµοποιήσουµε και όλες τις πρεσβείες µας για
να δώσουµε µία θετική εικόνα ως προς αυτά που γίνονται και ως
προς την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και θα επιτευχθεί στο µέλλον από την οικονοµική σταθεροποίηση της Ελλάδος.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης,
καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του ν. 4055/2012».
Εισερχόµεθα τώρα στη δεύτερη µε αριθµό 118/21-8-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς- Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων προστασίας των επιδοµάτων αναπηρίας.
Το λόγο έχει ο κ. Κουρουµπλής για να αναπτύξει την επίκαιρη
ερώτησή του σε δύο λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, χιλιάδες οικογένειες, που τυχαίνει ένα µέλος τους να είναι ανάπηρο, δεν
βιώνουν απλώς το µαρτύριο που βιώνει ο συντριπτικός αριθµός
των ελληνικών οικογενειών από τα σκληρά µέτρα που λαµβάνονται συνεχώς εναντίον των µισθωτών και των συνταξιούχων, αλλά
επιπροσθέτως βιώνουν και το µαρτύριο των περικοπών κοινωνικών παροχών που είχαν θεσπιστεί κατά καιρούς για να στηρίξουν
την παραµονή του ανάπηρου ατόµου στο οικογενειακό περιβάλλον. Ο ΕΟΠΥΥ κατεδαφίζει συνεχώς και περικόπτει τέτοιου είδους δικαιώµατα. Τα µέτρα δεν περιορίζονται σ’ αυτό το επίπεδο.
Τα ιδρύµατα της πρόνοιας είναι έτοιµα να κλείσουν, αφού η
χρηµατοδότηση ουσιαστικά έχει σταµατήσει από το κράτος. Από
την άλλη µεριά είχαµε το εξής φαινόµενο. Ο κ. Προβόπουλος
τόλµησε να «κουρέψει» όχι µόνο τα αποθεµατικά των ταµείων
των νοσοκοµείων και των πανεπιστηµίων αλλά και των ιδρυµάτων
της πρόνοιας, κύριε Πρόεδρε. Και τώρα έρχεται η πληροφορία
ότι δοκιµάζονται τα επιδόµατα της πρόνοιας, τα επιδόµατα της
αναπηρίας. Το επίδοµα της αναπηρίας, κύριε Πρόεδρε, δεν µπορεί να θεωρείται εισόδηµα στον οικονοµικό προϋπολογισµό της
οικογένειας. Είναι ένα επίδοµα που συνδέεται απευθείας µε την
αναπηρία. Έρχεται να καλύψει στοιχειώδεις επιπτώσεις που δηµιουργεί η αναπηρία στη ζωή του ίδιου του προσώπου αλλά και
της οικογενείας του.
Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να αποσαφηνιστεί στη σκέψη των ανθρώπων, ότι τα επιδόµατα αυτά είναι πολύ χαµηλού επιπέδου.
Κυµαίνονται περίπου στα 300 ευρώ. Υπάρχει λοιπόν, περιρρέει
η σκέψη –δεν ξέρω αν το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης
δοκιµάζει αντιδράσεις- αυτά να περικοπούν κατά 100 ευρώ, για
να σωθεί η εθνική οικονοµία. Και από την άλλη µεριά έρχεται η
Κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, και παραιτείται από 1.900.000.000
από την περίφηµη υπόθεση της «SIEMENS»! Αυτού του είδους
τα µέτρα δεν µπορούν να επιβληθούν. Θα συναντήσουν σφοδρότατη αντίδραση απ’ όλες αυτές τις κοινωνικές οµάδες που αυτού
του είδους οι επιλογές, αν πρόκειται να εφαρµοστούν, τις οδηγούν στη ζητιανιά, στην επαιτεία και στον παρασιτισµό. Σε κανένα µέρος του κόσµου, ακόµη και στις πιο ακραίες
νεοφιλελεύθερες επιθετικές πολιτικές, το επίδοµα της πρόνοιας
δεν λογίζεται ως εισόδηµα. Δεν µπορεί λοιπόν και σήµερα εδώ
να συµβεί µία τέτοια εξέλιξη.
Θέλω, λοιπόν, να ζητήσω από την Κυβέρνηση και ιδιαίτερα από
το οικονοµικό επιτελείο να το ξανασκεφθεί. Δεν µπορεί να επι-
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δειχθεί µία τέτοια σκληρότητα, που αγγίζει τα όρια του κοινωνικού κανιβαλισµού, απέναντι στις πιο ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού. Περιµένω από τον Υπουργό µία συγκεκριµένη απάντηση
απέναντι σ’ αυτό το κρίσιµο ζήτηµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας κ. Παναγιωτόπουλος για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, προφανώς περιµένετε από τον Υπουργό
Οικονοµικών µία συγκεκριµένη απάντηση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Η ερώτηση απευθύνεται και
προς τον Υπουργό Οικονοµικών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Άλλωστε, όπως λέτε κι
εσείς στη διατύπωση της ερώτησής σας, όλα αυτά τα σενάρια
δεν είναι παρά περιρρέουσες πληροφορίες. Βέβαια είναι περιρρέουσες πληροφορίες, οι οποίες δηµιουργούν εύλογη ανησυχία
στους πιθανούς αποδέκτες αυτής της περικοπής, ιδίως προνοιακών επιδοµάτων. Δεν διαφωνούµε. Σας λέω εκ µέρους του
Υπουργείου Εργασίας, στο οποίο υπάγεται και η Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας, το βασικό όργανο σχεδιασµού της προνοιακής
πολιτικής στη χώρα, ότι όντως το επίδοµα αναπηρίας δεν είναι
µία γενική εισοδηµατική ενίσχυση. Κατευθύνεται, αποκλειστικά
θα έλεγα, προς τη βελτίωση των συνθηκών της αξιοπρεπούς διαβίωσης του αναπήρου, του δικαιούχου, κι όχι σε συνήθεις καταναλωτικές συνήθειες. Δεν διαφωνούµε σ’ αυτό.
Όπως σας είπα, εξετάζονται διάφορα σενάρια. Τίποτα δεν
είναι προαποφασισµένο, τίποτα δεν είναι τετελεσµένο γεγονός.
Θέλω να το τονίσω αυτό. Βγήκα και µίλησα δηµόσια πριν από
µέρες και διατύπωσα ένα από τα σενάρια αυτά, που είναι η επαναφορά του ύψους των προνοιακών επιδοµάτων, τα οποία κυµαίνονται από τα 313 µέχρι τα 771 ευρώ, -κι αυτό θέλω να ακουστεί
σ’ αυτήν την Αίθουσα- στα επίπεδα του 2008, πριν αποφασιστεί
από την τότε ηγεσία του Υπουργείου Υγείας µία τετραετής αύξηση στα επιδόµατα αυτά, της τάξης του 7% µε 8%.
Και µάλιστα είχα πει ότι η σκοπιµότητα αυτού του σεναρίου
είναι ότι τότε υπήρχαν οικονοµικές συνθήκες, προκειµένου να
υπάρχουν αυξήσεις. Τώρα γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι δηµοσιονοµικές συνθήκες είναι πολύ χειρότερες. Δεν είναι τελική επιλογή
ένα τέτοιο σενάριο. Απλά, µελετάται.
Οι τελικές λύσεις που θα προκρίνει η Κυβέρνηση, κυρίως διά
του οικονοµικού επιτελείου και οι οποίες βέβαια θα εγκριθούν σε
τελική και αµετάκλητη φάση από το συµβούλιο των πολιτικών Αρχηγών των τριών κοµµάτων που συναπαρτίζουν την τρικοµµατική
Κυβέρνηση συνεργασίας, όπως καταλαβαίνετε, θα έχουν να κάνουν και µε τη συνεισφορά κάθε Υπουργείου στο πρόγραµµα περικοπών που έχει ήδη αποφασιστεί και το βρίσκουµε αυτή τη
στιγµή µπροστά µας, προκειµένου να κερδίσουµε κάτι πολύ µεγαλύτερο από τον καθένα από εµάς που είναι η επιβίωση της
χώρας την επόµενη µέρα, η δυνατότητά της να συνεχίσει να δανείζεται για να επιβιώσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Αυτό βέβαια, το κατά πόσο δηλαδή το δέχεται ή δεν το δέχεται
κανείς, είναι θέµα οπτικής πολιτικής γωνίας. Εγώ αυτή την ώρα
θα ήθελα να πω ότι εδώ δεν είµαστε µόνο επειδή ήλθαµε για να
κόψουµε ή σχεδιάζουµε να περικόψουµε ούτε επειδή είµαστε
καθ’ έξιν, από κούνια, ανάλγητοι. Προς Θεού! Εδώ προσπαθούµε
να εφαρµόσουµε ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα εξορθολογισµού
των δηµοσιονοµικών µας, χωρίς όµως να θίξουµε κάποια πράγµατα που κατά την άποψή µας δεν πρέπει να θιγούν. Κάνουµε
και άλλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Υπουργέ, στη δευτερολογία σας θα πείτε τα υπόλοιπα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κλείνω σε δέκα δευτερόλεπτα.
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Προσπαθούµε να εξορθολογίσουµε το σύστηµα της επιδοµατικής πολιτικής µε την πλήρη καταγραφή όλων των ατόµων µε
αναπηρία µέσα από το Εθνικό Μητρώο Αναπήρων και µέσα από
το εργαλείο του ΚΕΠΑ, το οποίο παραδεχόµαστε ότι λειτουργεί
µε πληµµέλειες και προσπαθούµε να το βελτιώσουµε. Ήδη αύριο
υπάρχει σύσκεψη στο Υπουργείο για τη βελτίωση της λειτουργίας του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία σας, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Συνεργαζόµαστε µε την
Εθνική Συνοµοσπονδία των Ατόµων µε Αναπηρία. Ακούµε τις
προτάσεις τους. Θα έχω την ευκαιρία να σας πω κάποιες λεπτοµέρειες επ’ αυτών στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Πριν δώσω το λόγο στον
κ. Κουρουµπλή, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι σύµφωνα µε τον Κανονισµό οι ερωτώντες καθώς και οι Υπουργοί απευθύνονται προς
το Προεδρείο. Αυτό προς διευκρίνιση, προκειµένου να µην υπάρχουν αυτά τα γνωστά φαινόµενα των αντεγκλήσεων ή διαλογική
συζήτηση.
Το λόγο έχει ο κ. Κουρουµπλής για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν
ήλθα να κρίνω τις προθέσεις των Υπουργών. Εγώ είµαι αντίθετος
µε τέτοιου είδους πολιτικές που πραγµατικά παραβιάζουν στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώµατα.
Κύριε Πρόεδρε, τα περίπου 300 ή 330 ή 350 ευρώ είναι η εκδήλωση στήριξης –από µεριάς της πολιτείας- παραµονής του
αναπήρου προσώπου στο οικογενειακό περιβάλλον.
Από εκεί και πέρα, το οικονοµικό και κοινωνικό κόστος της αναπηρίας το υφίσταται κάθε οικογένεια που το βιώνει! Πρέπει, λοιπόν, να σας πω, κύριε Πρόεδρε –και να γίνει γνωστό στην Αίθουσα και κατ’ επέκταση στην ελληνική κοινωνία- ότι αν µια οικογένεια που έχει ένα παιδί µε σύνδροµο Ντάουν, µε νοητική στέρηση, µε αυτισµό –που είναι και το φρούτο, αν θέλετε, της
εποχής- µε υψηλό κόστος στήριξης της παραµονής αυτού του
παιδιού στο οικογενειακό περιβάλλον, αποφασίσει να πει «δεν
µπορώ να σηκώσω αυτό το βάρος και πάρε, πολιτεία και βάλε
αυτό το παιδί σε ένα ίδρυµα κλειστής περίθαλψης», ξέρετε, κύριε
Πρόεδρε, πόσο θα είναι το κόστος για την πολιτεία; Δέκα χιλιάδες ευρώ το µήνα! Περί αυτού πρόκειται! Αυτό είναι το κόστος
παραµονής ενός προσώπου µέσα σε ένα ίδρυµα κλειστής περίθαλψης.
Έρχεται, λοιπόν, η πολιτεία τελώντας σε µια λογική «να κόψουµε απ’ όπου µπορούµε» και µπαίνει σε τέτοιου είδους ατραπούς. Για να µην σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι αυτή τη στιγµή στα
ΚΕΠΑ εκκρεµούν εβδοµήντα χιλιάδες περιπτώσεις ανθρώπων
που περιµένουν να εξεταστούν γιατί έληξε ο χρόνος που είχε
δοθεί για να λαµβάνουν αυτό το επίδοµα. Ε, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είναι ανασφάλιστοι και δεν λαµβάνουν και το επίδοµα,
ενώ θα έπρεπε να το λαµβάνουν µέχρι τη στιγµή που θα εξεταστούν. Διότι δεν είναι δική τους ευθύνη το ότι δεν έχει έγκαιρα
γίνει αυτή η εξέταση της περίπτωσής τους, µε συνέπεια να διερωτάται κανείς πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι.
Βεβαίως εγώ την ερώτηση την απηύθυνα και προς το Υπουργείο Οικονοµικών, γνωρίζοντας ότι το Υπουργείο Εργασίας δεν
έχει αυτή τη στιγµή τη δυνατότητα. Αλλά, ο κ. Στουρνάρας και
οι συν αυτώ απέφυγαν να είναι σήµερα εδώ για να µας δώσουν
απάντηση πώς τολµούν να διανοούνται να βάλουν χέρι σε ένα
επίδοµα τόσο υψηλής ευαισθησίας που πραγµατικά φέρνει σε
αντίδραση όχι τις οικογένειες των προσώπων µε αναπηρία αλλά
ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.
Επιτέλους, πού θα πάει αυτή η ιστορία; Πού θα σταµατήσει
αυτή η κατάσταση, όταν δεν τολµούµε να χτυπήσουµε τη φοροδιαφυγή, όταν δεν αποδεικνυόµαστε «τσαµπουκάδες» κατά των
φοροφυγάδων, των µεγαλοφοροφυγάδων, της φοροαποφυγής,
αλλά βρίσκουµε εύκολα θύµατα τις πιο ευπαθείς οµάδες του
πληθυσµού, τους τριτέκνους, τους πολυτέκνους, τις µονογονεϊκές οικογένειες και βεβαίως την αναπηρία;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Υπουργέ, λοιπόν, δεν θέλω να κρίνω ειλικρινά τα αισθή-
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µατά σας ή τις προθέσεις σας γιατί µπορώ να πω ότι σας γνωρίζω και συµφωνώ. Αλλά, δεν είναι θέµα προθέσεων, είναι θέµα
πολιτικών επιλογών αυτήν τη στιγµή, πώς αντιµετωπίζουµε ένα
τόσο µεγάλο κοινωνικό θέµα που θα σπρώξει χιλιάδες ανθρώπους στην επαιτεία και τον παρασιτισµό. Περί αυτού πρόκειται.
Και σε τελική ανάλυση, να σας πω κάτι; Τα λεφτά αυτά πάνε
στην πραγµατική οικονοµία. Δεν είναι λεφτά που πάνε στις τράπεζες ή δεν ξέρω που αλλού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Νοµίζω, λοιπόν, ότι θα πρέπει, έστω και τη δωδεκάτη και πέντε που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης
ο Χρυσόστοµος, να ανακρούσετε πρύµνα. Ειδάλλως να ξέρετε
ότι θα υπάρξει σφοδρότατη αντίδραση απέναντι σε αυτές τις επιλογές.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Τελειώνοντας την πρωτολογία µου, κύριε συνάδελφε, σας είπα ότι βρισκόµαστε σε
διαρκή επαφή και ακούµε τις προτάσεις της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία, της ΕΣΑΜΕΑ. Είµαι σε θέση να
γνωρίζω ότι και ο Υπουργός Οικονοµικών µίλησε µαζί τους και
κατέγραψε τις προτάσεις τους.
Βέβαια, στη διάρκεια αυτών των συζητήσεων η ΕΣΑΜΕΑ τόνισε ότι περικοπές στα προνοιακά επιδόµατα σηµαίνει περισσότερες προσφυγές σε ιδρύµατα και αυτό αυξάνει και δεν µειώνει
το κόστος της προνοιακής δαπάνης στη χώρα, όπως άλλωστε είπατε. Και δεν έχω καµµία πρόθεση να το αµφισβητήσω αυτό.
Από εκεί και πέρα, θα ήθελα επίσης, να σας πω ότι η Κυβέρνηση στο συνολικό σχεδιασµό της προνοιακής πολιτικής ποντάρει πάρα πολλά στον εξορθολογισµό του συστήµατος. Και
εξορθολογισµός σηµαίνει καταγραφή των δικαιούχων και αποβολή από το σύστηµα αυτών των δικαιούχων που το εξαπάτησαν
και δεν έχουν δικαίωµα να παίρνουν τέτοια προνοιακά επιδόµατα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν έχω καµµία αντίρρηση. Δεν φταίει ο ανάπηρος για αυτές τις αδυναµίες
της πολιτείας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Σύµφωνοι.
Πραγµατικά, όµως, το ποσό της εξοικονόµησης που µπορεί να
προκύψει από αυτή την παρέµβαση µπορεί να είναι και ικανοποιητικό για το Υπουργείο Οικονοµικών. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί εξυγίανση του συστήµατος. Δεν είστε αντίθετος εξάλλου στο
να αποβληθούν άτοµα από αυτό που εξαπάτησαν και τον καθένα
από εσάς στο τέλος-τέλος, ανθρώπους που δικαιούνται να εισπράττουν επιδόµατα και ενδεχοµένως αντιµετωπίζουν τώρα σενάρια περικοπών επειδή κάποιοι άλλοι µπήκαν από την πίσω
πόρτα και διά εξαπατήσεως εισπράττουν.
Αυτό το νόηµα έχει ο εξορθολογισµός. Αυτό το νόηµα έχει η
βελτίωση της λειτουργίας του ΚΕΠΑ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Παρακαλώ πολύ, κύριε
συνάδελφε. Είναι σαφής.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Όντως υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις για εξέταση σε εκκρεµότητα. Ο µόνος τρόπος να γίνουν αυτές και να καταβληθεί και το επίδοµα ή η
αναπηρική σύνταξη στον δικαιούχο, είναι να ενταθούν οι έλεγχοι.
Και για αυτό το λόγο, όπως σας είπα, ξεκινάµε να δούµε πώς
θα γίνει να προκύπτουν πολύ περισσότεροι έλεγχοι ανά εβδοµάδα µε πολλές περισσότερες εξεταζόµενες περιπτώσεις ανά
έλεγχο. Αυτό είναι το δεδοµένο µας. Ήδη, όπως σας είπα, έγινε
η πρώτη προσύσκεψη. Αύριο θα ακολουθήσει και η δεύτερη.
Θέλω να πω ότι προσπαθούµε να δούµε κάθε επιλογή που θα
βελτιώσει το σύστηµα. Η λέξη κλειδί, όµως, είναι εξορθολογισµός. Εξορθολογισµός σηµαίνει και εξοικονόµηση πόρων, δη-
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λαδή βελτίωση της προσπάθειας για δηµοσιονοµική προσαρµογή, σηµαίνει και επιστροφή στη νοµιµότητα και εξυγίανση του
συστήµατος και αυτό είναι προς όφελος των πραγµατικών δικαιούχων.
Φυσικά, ξέρω ότι το στηρίζετε κι εσείς και η οµοσπονδία, αλλά
και όλοι που θα ήθελαν να δουν, εν πάση περιπτώσει, αυτόν τον
εξορθολογισµό που, όπως σας είπα, µας ωφελεί όλους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Ακολουθεί η τρίτη µε αριθµό 98/21-8-2012 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Θεοδώρας Τζάκρη προς τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε διώξεις
εκπαιδευτικών, γιατρών και γονέων του 2ου Λυκείου Γιαννιτσών
για την εκπρόθεσµη δικαιολόγηση σχολικών απουσιών.
Η κ. Τζάκρη έχει το λόγο για να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή της σε δύο λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι, κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι το επίπεδο της δηµοκρατίας µας εξαρτάται µεταξύ των άλλων και από το επίπεδο της λειτουργίας και από την ωριµότητα της λειτουργίας των θεσµών.
Αυτή η ωριµότητα, όµως, απ’ ό,τι φαίνεται στη χώρα µας δεν έχει
επέλθει και αυτό αποδεικνύεται, θα έλεγα, εύκολα από το λόγο
για τον οποίο βρισκόµαστε, αλλά και από µια οιονεί –θα έλεγααποκωδικοποίηση άλλων µικρών ή µεγαλύτερων γεγονότων που
αυτήν την στιγµή συµβαίνουν στην πατρίδα µας.
Γιατί βρισκόµαστε εδώ, κύριε Υπουργέ; Διότι σοβαροί και αξιόλογοι κρατικοί λειτουργοί, εν προκειµένω εκπαιδευτικοί, βρέθηκαν διά ασήµαντη αφορµή και, εν πάση περιπτώσει, έχοντας
πράξει κατά το δέον, στη δυσάρεστη καταστροφική ως ένα σηµείο θέση να έχουν ήδη υποστεί βαρύτατες ποινές από τη δικαιοσύνη γιατί έπραξαν το αυτονόητο, το οποίο, βεβαίως, αν το
γνώριζε ο νοµοθέτης θα το είχε ρυθµίσει κατά τον τρόπο µε τον
οποίο ρύθµισαν και οι ίδιοι ad hoc και εκτός, βεβαίως, των ορίων
του νόµου. Αλλά, φαίνεται είναι τόσο µεγάλη η κατάπτωση των
θεσµών στη χώρα µας που την επιείκειά τους ή το έλεός τους
κατά τη λειτουργία τους την επιφυλάσσουν µόνο σε βαρυποινίτες κατά την εξέταση των αδειών εξόδων τους.
Πιο συγκεκριµένα, σαράντα εκπαιδευτικοί, τρεις γιατροί και
δύο γονείς µαθητών του 2ου Γενικού Λυκείου Γιαννιτσών έχουν
ήδη δεχθεί ποινές µεγαλύτερες του ενός έτους από το τριµελές
Πληµµελειοδικείο Γιαννιτσών γιατί ακριβώς δικαιολόγησαν εκπρόθεσµα σχολικές απουσίες µαθητών που είχαν εµφανή ειδικά
προβλήµατα.
Αυτό, βεβαίως, οφείλεται κατά ένα µέρος στην ελαστικότητα
των θεσµών -στην ελαστικότητα, αν θέλετε, της προσέγγισης και
της ερµηνείας των κείµενων διατάξεων- αλλά και κατά πολύ µεγάλο µέρος, κύριε Υπουργέ, επίσης, στο νοµοθετικό κενό που
υπάρχει, που επιτρέπει έτσι αθώοι συµπολίτες µας να παραπέµπονται στη δικαιοσύνη επειδή ενήργησαν αυτονόητα και υπεύθυνα.
Βεβαίως, αυτή η ρύθµιση ουσιαστικά –δηλαδή, της διευθέτησης και της δικαιολόγησης του καθεστώτος των σχολικών απουσιών- εκκρεµεί από τότε, από το 2011 που θα επιτρέπει ακριβώς
να αντιµετωπίζεται αυτό το φαινόµενο σύµφωνα µε τις αρχές της
χρηστής διοίκησης και της ίσης µεταχείρισης των µαθητών, κάτι
που ισχύει για όλους τους µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εν γένει πλην των µαθητών των γενικών λυκείων.
Ζητούµε ουσιαστικά, δηλαδή, την επέκταση του εδαφίου 3 της
παραγράφου 32 του π.δ. 50 2008 και για τους µαθητές των γενικών λυκείων.
Αυτή η εκκρεµότητα θα επιτρέψει πραγµατικά να λαµβάνονται
υπ’ όψιν και εκπρόθεσµα δικαιολογητικά από το σύλλογο των διδασκόντων και γενικά η ρύθµιση αυτού του φαινοµένου της
επάρκειας της φοίτησης ουσιαστικά θα πρέπει να κρίνεται σύµφωνα µε τις αρχές της χρηστής διοίκησης από το σύλλογο των
διδασκόντων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Έτσι θα αποφευχθούν και αδικίες εις βάρος µαθητών, όπως
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εν προκειµένω, που προσεκόµισαν µεν δικαιολογητικά, αλλά η
προσκόµιση αυτή έγινε εκπρόθεσµα για λόγους που κρίθηκαν
πάντοτε σε κάθε περίπτωση από το σύλλογο των διδασκόντων
συγγνωστοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία Τζάκρη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Στην προκείµενη περίπτωση, κύριε
Υπουργέ, η εκπρόθεσµη υποβολή των δικαιολογητικών αυτών
ήταν µόνο για κάποιες συγκεκριµένες ώρες.
Εποµένως, σας ζητώ να το διευθετήσετε. Νοµίζω ότι έτσι θα
επιλύσετε, αν θέλετε, την πηγή µιας θεσµικής κρίσης και µιας
ανισορροπίας και θα αποκαταστήσετε σε ένα επίπεδο και µια αδικία που έχει συµβεί εις βάρος έντιµων συµπολιτών µας, που σε
κάθε περίπτωση –θα το ξαναπώ, κύριε Υπουργέ- ενήργησαν κατά
το δέον.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θέλω να παρακαλέσω
να είµαστε συνεπείς στο χρόνο. Γνωρίζετε ότι µετά από τη συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων υπάρχει η συζήτηση επίκαιρης
επερώτησης.
Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού κ. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου έχει το λόγο για τρία
λεπτά, για να απαντήσει στην ερώτηση.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι αλήθεια ότι
το συγκεκριµένο θέµα παραµένει σε εκκρεµότητα, ταλαιπωρώντας τους εµπλεκόµενους καθηγητές, τους µαθητές, αλλά και την
τοπική κοινωνία των Γιαννιτσών. Το γνωρίζουµε πολύ καλά. Η τοποθέτησή µου, εποµένως, θα είναι σαφής και ξεκάθαρη.
Αφ’ ενός, δεν τίθεται θέµα είτε να σχολιάσουµε είτε να ασκήσουµε οποιαδήποτε κριτική σε αποφάσεις δικαιοσύνης. Αφ’ ετέρου, όµως, τονίζουµε ότι το θέµα της επάρκειας φοίτησης των
µαθητών θα πρέπει να αποφασίζεται στο πλαίσιο της λειτουργίας
του συλλόγου διδασκόντων, της χρηστής διοίκησης –έχετε δίκιο,
συµφωνούµε- της ίσης µεταχείρισης και της δικαιοσύνης µε παιδαγωγικά χαρακτηριστικά και κριτήρια, µε στόχο πάντα την ολοκληρωµένη εκπαίδευση των µαθητών.
Είναι προφανές ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έλαβαν τη συγκεκριµένη απόφαση περί χαρακτηρισµού της φοίτησης των µαθητών της Β’ Λυκείου του 2ου Γενικού Λυκείου Γιαννιτσών ενήργησαν εντός ορίων της δικαιοδοσίας τους, κατά τα οριζόµενα στην
παράγραφο 2β του άρθρου 35 του π.δ. 60/2006, λαµβάνοντας,
όµως, υπ’ όψιν τόσο την εγκύκλιο του 1986 όσο και το αντίστοιχο
προεδρικό διάταγµα το οποίο εφαρµόζεται για τα ΕΠΑΛ.
Το συγκεκριµένο προεδρικό διάταγµα αναφορικά µε τα ΕΠΑΛ
δίνει τη δυνατότητα στο σύλλογο διδασκόντων να λάβει υπ’ όψιν
του εκπρόθεσµα δικαιολογητικά και να τα καταχωρίσει, κρίνοντας αν η φοίτηση είναι επαρκής ή όχι. Κάτι τέτοιο, όµως, δεν προβλέπεται για τους µαθητές που φοιτούν στα γενικά λύκεια. Το
σηµείο αυτό είναι που διαφοροποιεί και δηµιουργεί συνθήκες άνισης µεταχείρισης µεταξύ των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ. Και τα δύο προεδρικά διατάγµατα προφανώς δηµιουργούν µία ερµηνευτική
αντίφαση.
Στην ερώτησή σας, βεβαίως και το Υπουργείο Παιδείας προτίθεται στο άµεσο µέλλον και στο πλαίσιο της νοµοθετικής πρωτοβουλίας για το λύκειο να λάβει κάθε µέριµνα, ώστε να
οµογενοποιηθεί η νοµοθεσία επί του συγκεκριµένου θέµατος.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει η κ. Θεοδώρα Τζάκρη για τρία λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πράγµατι, οι δηλωθείσες προθέσεις σας είναι
προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα να ενηµερώσω, βεβαίως
-και για την ιστορία- ότι του θέµατος αυτού είχε επιληφθεί και η
προηγούµενη διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας, η κ. Χριστοφιλοπούλου και πραγµατικά, είχε αναγνωρίσει την αναγκαιότητα
και τη σπουδαιότητα της ρύθµισης του συγκεκριµένου θέµατος.
Είναι ένα νοµοθετικό κενό που ισχύει, όπως είπατε πολύ σωστά,
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για τους µαθητές των ΕΠΑΛ, αλλά όχι για τους αντίστοιχους µαθητές των γενικών λυκείων.
Νοµίζω ότι πραγµατικά είναι απαράδεκτο να έχουν υποστεί βαρύτατες ποινές, ποινές που θίγουν ως ένα σηµείο και την αξιοπρέπειά τους, εκπαιδευτικοί οι οποίοι ενήργησαν κατά το δέον,
όπως σας είπα προηγουµένως. Ακόµη πιο απαράδεκτο, όµως,
είναι το να υπάρχουν στη νοµοθεσία αυτά τα κενά, τα οποία σε
κάθε περίπτωση νοµίζω ότι θα πρέπει να καλυφθούν.
Από εκεί και πέρα και από παιδαγωγικής απόψεως –αν θέλετεαπό εκπαιδευτικής απόψεως εκτιµώ ότι το µείζον, αυτό το ευαίσθητο θέµα της επάρκειας της φοίτησης πρέπει να κρίνεται από
το σύλλογο των διδασκόντων, σύµφωνα πάντα µε τις αρχές της
χρηστής διοίκησης και της ίσης µεταχείρισης. Θα πρέπει να δίνεται η αυτονοµία στο σύλλογο των διδασκόντων να το αποφασίζει αυτό σε κάθε περίπτωση.
Εποµένως, ζητώ από εσάς να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η νοµοθετική παρέµβαση προς την κατεύθυνση αυτή, γιατί
νοµίζω ότι είναι και ζήτηµα τιµής για το ελληνικό Κοινοβούλιο να
αποτρέψει –αν θέλετε- την ολοκλήρωση µιας καταστροφικής αδικίας εις βάρος –το ξαναλέω- έντιµων συµπολιτών µας.
Γι’ αυτόν το σκοπό, µάλιστα και για τη δική σας διευκόλυνση,
κύριε Υπουργέ, έχουµε επεξεργαστεί µία τροπολογία, η οποία
εκτιµώ ότι πρέπει να γίνει διαπαραταξιακά δεκτή, από το σύνολο
των παρατάξεων της Βουλής. Την καταθέτω στα Πρακτικά για τη
διευκόλυνσή σας.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Θεοδώρα Τζάκρη καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα τροπολογία, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι αυτοί οι εκπαιδευτικοί αντιµετωπίζουν σε δεύτερο βαθµό κατ’ έφεσιν την υπόθεση αυτή
στις αρχές του Οκτωβρίου. Νοµίζω ότι θα ήταν στη σωστή κατεύθυνση να το έχουµε επιλύσει µέχρι τότε.
Γνωρίζω ότι έχει έρθει υπ’ όψιν των συνεργατών σας γνωµοδότηση για το θέµα αυτό του Πρύτανη του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου, του κ. Ρέµελη, η οποία κινείται προς την ίδια κατεύθυνση. Νοµίζω, όµως, ότι είναι ήδη εν γνώσει σας η γνωµοδότηση αυτή.
Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να πω, βεβαίως, ότι είναι τουλάχιστον άδικο να πληγεί όχι µόνο η αξιοπρέπεια σοβαρών και αξιόλογων κρατικών λειτουργών, όπως σας είπα και προηγουµένως,
αλλά να αντιµετωπίσουν –αν θέλετε- ακόµα και το θέµα της απώλειας των οργανικών τους θέσεων άνθρωποι που –το ξαναλέω
για πολλοστή φορά- ενήργησαν κατά το δέον. Πραγµατικά, αν
υπήρχε νοµοθετική ρύθµιση, µε αυτόν τον τρόπο θα είχε επιλυθεί
το θέµα το οποίο αντιµετώπισαν οι ίδιοι ad hoc.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός, για τρία λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Θα είµαι σύντοµος, κύριε Πρόεδρε.
Οπωσδήποτε, όπως τοποθετήθηκα και προηγουµένως, θα
υπάρξει νοµοθετική ρύθµιση προς αυτήν την κατεύθυνση. Σε
κάθε περίπτωση, πεποίθησή µας είναι ότι θα πρέπει σε τέτοιες
καταστάσεις να εξασφαλίζεται η µεγαλύτερη δυνατή αυτενέργεια στο σύλλογο διδασκόντων. Αυτός ο ίδιος και τα µέλη της
εκπαιδευτικής κοινότητας κάθε σχολείου µπορούν να αποφασίσουν για την επάρκεια φοίτησης των µαθητών. Ευρύτερα πρέπει
να υπάρχει δυνατότητα, έτσι ώστε ο χειρισµός τέτοιων θεµάτων
να γίνεται απευθείας από το σύλλογο διδασκόντων.
Επιπλέον, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της τοπικής διεύθυνσης και της περιφερειακής διεύθυνσης, επιδιώκουµε
την αποκατάσταση της ηρεµίας στην εκπαιδευτική κοινότητα στα
Γιαννιτσά, όπως και στην τοπική κοινωνία, γιατί γνωρίζουµε ότι
αυτό το ζήτηµα έχει αναστατώσει τόσο τα σχολεία, όσο και την
τοπική κοινωνία.
Κατά την άποψή µας, το σχολείο έχει ανάγκη από ένα σαφές
κανονιστικό πλαίσιο που θα επιτρέπει την καλύτερη και δικαιότερη δυνατή µεταχείριση τέτοιων προβληµάτων.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Η τέταρτη υπ’ αριθµόν 101/21-8-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Επαµεινώνδα Μαριά προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε
νοµικές ενέργειες για την είσπραξη από τη Γερµανία των πολεµικών επανορθώσεων, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του
κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Μαριά, µισό
λεπτό. Κανονικά δεν δικαιούσθε το λόγο. Επίσης, έχετε ενηµερωθεί από το πρωί ότι υπάρχει κώλυµα Υπουργού. Επίσης, πουθενά στον Κανονισµό δεν αναφέρεται ότι υπάρχει υποχρέωση να
αιτιολογήσει ο Υπουργός το κώλυµά του.
Παρ’ όλα αυτά, για ένα λεπτό θα σας δώσω το λόγο. Ξέρουµε
όλοι τι θέλετε να πείτε. Σας υπενθυµίζω ότι έχετε δικαίωµα να
επανακαταθέσετε την επίκαιρη ερώτηση και να συζητηθεί σε ελάχιστες ηµέρες. Δεν νοµίζω ότι το θέµα των πολεµικών επανορθώσεων είναι ένα θέµα το οποίο είναι τόσο επίκαιρο, ώστε να µη
χωρά επανακατάθεση και συζήτηση µετά από ελάχιστες ηµέρες.
Ορίστε, κύριε Μαριά, έχετε το λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Γίνεται καταχρηστική αξιοποίηση
του άρθρου 131, διότι αναφέρεται ότι αυτό µπορεί να συµβεί για
εξαιρετικούς λόγους και ιδίως για κώλυµα του Υπουργού. Εγώ
απηύθυνα µία ερώτηση στον κ. Στουρνάρα. Ο κ. Στουρνάρας θα
είναι εδώ σε µία ώρα, για να απαντήσει στην επίκαιρη επερώτηση
άλλου πολιτικού κόµµατος. Ο κ. Μαυραγάνης, ο οποίος είναι στο
Υπουργείο Οικονοµικών, αυτή τη στιγµή είναι παρών. Θεωρώ,
λοιπόν, ότι η Κυβέρνηση φυγοµαχεί και δεν θέλει να απαντήσει
στο καίριο ζήτηµα των γερµανικών αποζηµιώσεων που απασχολεί τη χώρα µας και το οποίο ο κ. Σαµαράς επιµελώς απέφυγε
προχθές να το θέσει στο Βερολίνο. Γι’ αυτό είναι επίκαιρη η ερώτηση και έγινε µε αφορµή το ταξίδι του κ. Σαµαρά.
Γι’ αυτό, λοιπόν, η διαδικαστική πρόταση την οποία κάνω είναι
η εξής: Ο κ. Στουρνάρας θα είναι εδώ στις 20.00’ η ώρα. Να πάτε
πίσω-πίσω την ερώτηση και να συζητηθεί, διότι είναι αδιανόητο
να είναι Υπουργός Οικονοµικών και να µη γνωρίζει το θέµα του
κατοχικού δανείου και των γερµανικών αποζηµιώσεων. Είναι το
πρώτο και µοναδικό θέµα που πρέπει να ξέρει ένας Υπουργός
Οικονοµικών. Σας κάνω, λοιπόν, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος τη διαδικαστική πρόταση να µην αναβληθεί αυτή τη στιγµή
η συζήτηση, αλλά να την κρατήσετε µέχρι τέλους και να συνεννοηθείτε µε τον κ. Στουρνάρα να συζητηθεί στις 19.55’ η ώρα.
Υποβάλλω αυτή τη διαδικαστική πρόταση σε σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Η απάντηση είναι ότι από
τον Κανονισµό, πρώτον, τέτοια διαδικασία δεν προβλέπεται.
Υπάρχει, όµως και ένας δεύτερος λόγος. Όπως γνωρίζετε, ο κ.
Σταϊκούρας είναι Αναπληρωτής Υπουργός και ως Αναπληρωτής
Υπουργός έχει συγκεκριµένες ξεχωριστές αρµοδιότητες από τον
Υπουργό. Άρα, δηλαδή, η αρµοδιότητα είναι του κ. Σταϊκούρα
και ο κ. Σταϊκούρας δήλωσε «κώλυµα»…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Οι αρµοδιότητες ασκούνται είτε
από τον Υπουργό είτε από τον Αναπληρωτή του. Είναι πρόβληµα
δικό του. Η ερώτηση είναι στον κ. Στουρνάρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας άκουσα, κύριε
Μαριά. Δεν προβλέπεται από τον Κανονισµό τέτοια διαδικασία.
Καταθέστε ξανά την ερώτησή σας.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Έχετε δικαίωµα επί της διαδικασίας να την κρατήσετε τελευταία και να πει ο κ. Στουρνάρας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Καταθέστε ξανά την
ερώτησή σας!
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Γιατί, κύριε Πρόεδρε,
υπάρχει πρόβληµα να κρατηθεί; Απαντήστε µου!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας παρακαλώ, κύριε
Κουΐκ! Κάνετε κατάχρηση της ανοχής που έδειξε το Προεδρείο,
για να καταθέσει ο κ. Μαριάς την ένστασή του.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Καµµία κατάχρηση
δεν κάνουµε! Οι Υπουργοί κάνουν κατάχρηση που δεν εµφανίζονται εδώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας παρακαλώ πολύ!
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Εισερχόµαστε τώρα στην πέµπτη µε αριθµό 116/21-8-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή της Χρυσής Αυγής
κ. Ιωάννη Λαγού προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε
την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά.
Ο κ. Ιωάννης Λαγός έχει το χρόνο των δύο λεπτών, για να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή του.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Τους τελευταίους µήνες, στα Ναυπηγεία
Σκαραµαγκά συντελείται πραγµατικά κάτι πάρα πολύ αστείο.
Βλέπουµε τους εργαζόµενους να έχουν µπει σε µία διαδικασία
εκ περιτροπής εργασίας δουλεύοντας µία φορά την εβδοµάδα.
Είναι πραγµατικά ενδιαφέρουσα η άποψή σας. Να µας πείτε
πώς µπορούν αυτοί οι άνθρωποι να ζήσουν και να δουλέψουν.
Στη διαδικασία και στην ερώτηση που έγινε στους αρµόδιους
Υπουργούς από τους φορείς των εργαζοµένων και από το σωµατείο τους, η απάντηση της επίσηµης Κυβέρνησης ήταν ότι θα
τους καταβληθεί ένα επίδοµα χιλίων ευρώ ως βοήθηµα. Φυσικά
αυτό το πράγµα δεν ευσταθεί. Οι άνθρωποι δεν ζητούν ούτε κάποιο βοήθηµα ούτε επαιτούν τίποτα. Θέλουν απλά να τους αποδοθεί ο µισθός τον οποίο τους χρωστάτε αυτή τη στιγµή. Έχουν
να πληρωθούν πάνω από πέντε µε έξι µήνες και βλέπουµε ότι δεν
υπάρχει καµµία καλή διάθεση να συµβεί αυτό από την Κυβέρνηση.
Επίσης, θα ήθελα να τονίσουµε ότι το θέµα της εκ περιτροπής
εργασίας -µια φορά την εβδοµάδα- βασίζεται πάνω σε ένα νόµο
τον οποίο έχει ψηφίσει το ίδιο το ελληνικό Κοινοβούλιο και έχει
δώσει τη δυνατότητα αυτή τη στιγµή στην ιδιοκτησία των ναυπηγείων να λειτουργεί κατ’ αυτόν τον αυθαίρετο ουσιαστικά τρόπο,
ο οποίος για εσάς βέβαια είναι νόµιµος. Έτσι έχετε µάθει να λειτουργείτε.
Σαν αποτέλεσµα όλων αυτών, πέραν της αντιµετώπισης της
διαβίωσης των εργαζοµένων, οι οποίοι πραγµατικά αντιµετωπίζουν µεγάλο πρόβληµα, υπάρχει και το εξής φαινόµενο. Εδώ και
πάρα πολύ καιρό είναι σχεδόν έτοιµα προς παράδοση τέσσερα
υποβρύχια τα οποία το ελληνικό δηµόσιο έχει χρεωθεί µε 2 δισεκατοµµύρια 300 εκατοµµύρια ευρώ, αλλά δεν µπορούν να παραδοθούν, ενώ είναι έτοιµα σε βαθµό 85%-90% για τον απλούστατο
λόγο ότι αυτή τη στιγµή δεν προχωρούν οι εργασίες στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά.
Εποµένως, οι ερωτήσεις µας έχουν δύο σκέλη και είναι πολύ
συγκεκριµένες. Πότε θα καταβληθούν τα δεδουλευµένα στους
εργαζόµενους και πότε τα τέσσερα συγκεκριµένα υποβρύχια θα
τεθούν σε λειτουργία και θα είναι έτοιµα προς παράδοση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει για τρία λεπτά ο Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας κ.
Δηµήτριος Ελευσινιώτης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε της Βουλής.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η κατάσταση στην οποία έχουν
περιέλθει τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά και οι εργαζόµενοι σ’ αυτά
είναι εξαιρετικά σύνθετη. Οι προεκτάσεις του προβλήµατος είναι
πολλαπλές και ο χειρισµός τους απαιτεί σοβαρότητα, γνώση,
υπευθυνότητα και προσήλωση στην εξυπηρέτηση των συµφερόντων του δηµοσίου, της εθνικής άµυνας και της περιουσίας
του ελληνικού λαού.
Σχετικά µε την εκκρεµότητα της παράδοσης των υποβρυχίων
στο Ναυτικό, την 23η Ιουλίου το σωµατείο των εργαζοµένων των
ναυπηγείων γνώρισε στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας ότι στο πλαίσιο της απεργίας που είχε κηρύξει για το θέµα της εκ περιτροπής
εργασίας που είχε αποφασίσει η διοίκηση των ναυπηγείων Σκαραµαγκά, διακόπτει τις εργασίες συντήρησης των υποβρυχίων
και θέτει εκτός λειτουργίας τα συστήµατα λειτουργίας των, ενώ
απαγόρευσε την είσοδο σε κλιµάκια του Πολεµικού Ναυτικού
που είχαν µεταβεί στο χώρο για εκτέλεση εργασιών συντήρησης.
Τονίζεται εν προκειµένω, ότι η απόφαση για την εκ περιτροπής
εργασίας ελήφθη αποκλειστικά από τη διοίκηση των ναυπηγείων,
χωρίς το ελληνικό δηµόσιο να έχει οποιαδήποτε δυνατότητα παρέµβασης στις αρµοδιότητες και το έργο της.
Η ΓΔΑΕ έχοντας υπ’ όψιν της αφ’ ενός ότι η διατήρηση του
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επιπέδου λειτουργικής κατάστασης του συνόλου των δικτύων και
της υψηλής τεχνολογίας των υποβρυχίων απαιτεί τη συντήρηση
αυστηρού καθηµερινού προγράµµατος τόσο συντήρησης, αλλά
και εργασιών και αφ’ ετέρου δε ότι το κόστος για τα υλικά που
θα πρέπει να αντικατασταθούν, να ελεγχθούν και να πιστοποιηθούν θα είναι ιδιαίτερα αυξηµένο, αντέδρασε άµεσα αποστέλλοντας εξώδικη δήλωση µε την οποία τόνισε ότι τα υποβρύχια
δεν αποτελούν περιουσία των ναυπηγείων, αλλά του ελληνικού
δηµοσίου και ζήτησε την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών
και τη συµµόρφωση των ναυπηγείων µε τις συµβατικές τους υποχρεώσεις, επιφυλασσόµενο παντός νοµίµου δικαιώµατος για
οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµιά.
Προς επίλυση του αδιεξόδου που έχει δηµιουργηθεί στην εξέλιξη της σύµβασης και την ολοκλήρωση του προγράµµατος, ο κ.
Νίκος Αναστασόπουλος, ο οποίος επί σειρά ετών έχει διατελέσει
ανώτατο διευθυντικό στέλεχος των ελληνικών επιχειρήσεων, ορίστηκε πριν από µερικές µέρες από την Κυβέρνηση ως συντονιστής του θέµατος προσφέροντας τις υπηρεσίες του αµισθί και
µε πρώτη προτεραιότητα την εκπόνηση και κατάθεση σχετικής
εισήγησης, ώστε στη συνέχεια να αντιµετωπιστεί το θέµα σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ελλιπούς εµπλεκόµενους φορείς.
Σηµειώνεται, επίσης, ότι τελεί ήδη υπό επεξεργασία πρόταση
συγκρότησης ενιαίου ναυπηγοεπισκευαστικού φορέα, ο οποίος
θα συµπεριλάβει τα Ναυπηγεία Νεωρίου και Ελευσίνος, µε
σκοπό να διασφαλίσει τη βιωσιµότητα και την εξυγίανση των ναυπηγοεπισκευαστικών µονάδων της χώρας.
Προτεραιότητα για το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας είναι η ολοκλήρωση των προγραµµάτων και η παραλαβή των υποβρυχίων
µε σκοπό τη θέση τους, εκεί που ανήκουν, δηλαδή στη διάθεση
του Πολεµικού Ναυτικού και την επιχειρησιακή τους αξιοποίηση
το συντοµότερο δυνατόν, ενώ εξετάζεται κάθε νοµική, τεχνική
και οικονοµική παράµετρος για τη δυνατότητα τροποποίησης της
σύµβασης, ώστε η ολοκλήρωση των προγραµµάτων να γίνει κανονικά και να λειτουργήσει προς όφελος τόσο του δηµοσίου όσο
και των ναυπηγείων.
Η προστασία και τήρηση του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου είναι ο µόνος ασφαλής διαφανής και δηµοκρατικά νοµιµοποιούµενος τρόπος για να γίνουν βήµατα προόδου όχι µόνο στο
συγκεκριµένο ζήτηµα αλλά γενικά στην προσπάθεια που καταβάλλεται για στήριξη και ανάπτυξη της χώρας και της αµυντικής
βιοµηχανίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Υπουργέ, έχετε
και δευτερολογία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Δέκα δευτερόλεπτα µόνο, κύριε Πρόεδρε.
Επικοινωνιακού τύπου προσεγγίσεις στο θέµα δεν µπορούν να
γίνουν αποδεκτές επειδή οφείλουµε να έχουµε υπ’ όψιν µας ότι
η τρέχουσα δηµοσιονοµική κρίση, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται, δεν
πρέπει να παρεµποδίσει το έργο, το υλικό και τα µέσα του µηχανισµού, που µεριµνά για την εθνική κυριαρχία και την ασφάλεια
της χώρας, δηλαδή τις Ένοπλες Δυνάµεις και συγκεκριµένα το
Πολεµικό Ναυτικό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ο κ. Ιωάννης Λαγός έχει
το λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την απάντηση που δώσατε, γιατί επιβεβαιώσατε πάρα πολύ καλά αυτό
που πιστεύαµε εµείς και οι εργαζόµενοι, ότι δεν γνωρίζετε πραγµατικά τίποτα, ούτε πότε θα πληρωθούν, ούτε πότε θα παραδοθούν. Μας είπατε άλλα λόγια να αγαπιόµαστε. Είπατε ένα πολύ
ωραίο ποίηµα αυτήν τη στιγµή, αλλά η ερώτηση ήταν πολύ συγκεκριµένη, «πότε το ένα και πότε το άλλο». Αφήνω στην κρίση
όλων εδώ και όσων παρακολουθούν τη συζήτηση να κρίνουν
πόσο αυτή η απάντηση που δώσατε ήταν σωστή.
Οι ευθύνες που ρίχνετε στους εργαζόµενους είναι µία πάγια
τακτική, πολύ όµορφη. Φταίνε αυτοί λοιπόν που δουλεύουν εκ
περιτροπής, που δουλεύουν µία φορά την εβδοµάδα και που δεν
µπορούν να παραδοθούν τα υποβρύχια! Αυτοί φταίνε, δεν φταίτε
εσείς!
Δεν έχω να κάνω καµµία άλλη ερώτηση, ήταν κατατοπιστικό-
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τατη η απάντησή σας!
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας, κ. Δηµήτριος Ελευσινιώτης, για τρία λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Κύριε Πρόεδρε, ως απάντηση θα ήθελα να πω ότι τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά είναι µία ανώνυµη εταιρεία και δεν υπάγεται
στον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
Όσον αφορά τα υποβρύχια, επειδή και η ερώτηση δεν έλεγε
πότε θα παραδοθούν, από τη στιγµή που θα ξεκινήσουν οι εργασίες έχουν περίπου δύο µε τρεις µήνες για να κάνουν τεστ και
περίπου οχτώ µήνες SAT, τα οποία πρέπει να γίνουν υπό την καθοδήγηση ειδικών επιστηµόνων. Αυτά είναι γνωστά τόσο στα
ναυπηγεία όσο πιστεύω και σε όλον τον κόσµο γιατί έχουν λεχθεί
επανειληµµένα και στη Βουλή των Ελλήνων.
Το ελληνικό δηµόσιο έχει καταβάλει ποσά, τα οποία, αν δεν τα
γνωρίζετε, θα µπορούσα να σας δοθούν ή ακόµα θα µπορούσα
να αναφερθώ και τώρα. Είναι περίπου δυόµισι δισεκατοµµύρια,
ενώ αποµένουν περί τα 958 εκατοµµύρια να δοθούν για να ολοκληρωθεί το πρόγραµµα.
Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας µέσω του Ναυτικού παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη έχοντας ένα κλιµάκιο ειδικών εµπειρογνωµόνων του Ναυτικού, αξιωµατικούς του Πολεµικού
Ναυτικού καθώς επίσης και µέρος του πληρώµατος τόσο των
υπό κατασκευή υποβρυχίων όσο και όλο το πλήρωµα του υποβρυχίου «ΩΚΕΑΝΟΣ» το οποίο εκτελεί το πρόγραµµα «Neptune».
Θα ήθελα να επισηµάνω για µία ακόµα φορά ότι πράγµατι
έχουν γίνει ασφαλιστικά µέτρα, τα οποία, αν θυµάµαι καλά, είναι
τον Οκτώβριο και τα οποία θα δικαστούν για την περαιτέρω κίνηση, ενώ παράλληλα, όπως γνωρίζετε, η Κυβέρνηση έχει αναθέσει το έργο ώστε να γίνει µία συγκεντρωτική, συλλογική
µελέτη και να γίνουν προτάσεις πάνω σε αυτό το θέµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εγώ ευχαριστώ.
Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο
Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Γεώργιος Παπανδρέου ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εισερχόµεθα τώρα στην
έκτη µε αριθµό 104/21-8-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Γεωργίου Κυρίτση
προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη συνέχιση των εργασιών
κατασκευής του Αυτοκινητοδρόµου Κεντρικής Ελλάδας Ε65.
Ο συνάδελφος κ. Γεώργιος Κυρίτσης έχει το λόγο, ώστε σε
δύο λεπτά να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Ήθελα να µιλήσουµε για τον αυτοκινητόδροµο Ε65. Λυπάµαι
που αρχίζουµε από τα αυτονόητα ότι ο Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδας είναι ένα αναπτυξιακό έργο ζωτικής σηµασίας
για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας µε σηµαντικά οφέλη
και για άλλες περιοχές.
Η κατασκευή, λοιπόν, των εκατόν εβδοµήντα πέντε χιλιοµέτρων του αυτοκινητόδροµου στην κεντρική Ελλάδα θα επιτρέψει
τη σύνδεση του Οδικού Άξονα Πατρών-Αθήνας-ΘεσσαλονίκηςΕυζώνων µε την Εγνατία Οδό ενώνοντας τη νότια Ελλάδα µε τη
Θεσσαλία, τη δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Παράλληλα, θα
καταστήσει ευκολότερη την πρόσβαση προς τις γειτονικές
χώρες της νοτιανατολικής Ευρώπης, ενώ θα προκύψουν σηµαντικά οφέλη µακροπρόθεσµα µέσω των επενδύσεων, του εµπορίου, της αγροτικής παραγωγής αλλά και του τουρισµού στην
ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.
Επειδή σε εποχή ύφεσης για την ελληνική οικονοµία η επανεκκίνηση των εργασιών για την κατασκευή του Ε65 θα προσφέρει
εργασία σε πολλούς εργαζόµενους του τεχνικού κλάδου, επειδή
οι τοπικές εργασίες έχουν υποστεί σοβαρές ζηµιές δεδοµένου
ότι πολλές είχαν υπεργολαβικά συµβόλαια, επειδή τα ηµιτελή
κοµµάτια του Ε65 δυσκολεύουν την καθηµερινή κίνηση στους
άξονες της, επειδή οι τράπεζες έχουν σταµατήσει την δανειοδό-
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τηση προς τις κατασκευαστικές εταιρείες, κάτι που οδήγησε στο
«πάγωµα» των εργασιών και επειδή τέλος πρόσφατα δηµοσιεύµατα θέλουν την κατασκευάστρια εταιρεία να ζητά αλλαγές στο
σχέδιο του Ε65 και περικοπή τµηµάτων που έχουν εµπλακεί σε
δικαστικές διαµάχες ή σε προσφυγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
όπως το κοµµάτι από την Καλαµπάκα µέχρι την Εγνατία Οδό,
ερωτάται, κύριε Πρόεδρε, ο Υπουργός, ποια είναι η εξέλιξη των
διαπραγµατεύσεων του ελληνικού δηµοσίου µε τις τράπεζες ειδικά µετά και τον ορισµό του διαπραγµατευτή για την επίλυση
του ζητήµατος;
Ο Ε65 ανήκει στις προτεραιότητες των έργων που άµεσα θα
ξεκινήσει η χρηµατοδότηση και υλοποίησή τους;
Ποιες ενέργειες έχουν γίνει, ούτως ώστε να αποδεσµευτούν
κοινοτικά κονδύλια που θα επιτρέψουν το δανεισµό των παραχωρησιούχων µε στόχο την άµεση επανέναρξη των εργασιών;
Τέλος, ο αυτοκινητόδροµος θα συνδεθεί µε την Εγνατία Οδό,
όπως είχε προγραµµατιστεί, ή οι εργασίες θα σταµατήσουν στην
Καλαµπάκα αφήνοντας ηµιτελή τη σύνδεση της Θεσσαλίας, της
Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει, προκειµένου να απαντήσει, ο Αναπληρωτής
Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Σταύρος Καλογιάννης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ο αυτοκινητόδροµος κεντρικής Ελλάδας, ο Ε65, αγαπητέ
κύριε συνάδελφε, είναι ένας από τους πέντε βασικούς άξονες
της χώρας που υλοποιούνται µε σύµβαση παραχώρησης.
Όπως επανειληµµένα έχουµε δηλώσει, ο Ε65, καθώς και το
σύνολο των συµβάσεων παραχώρησης, αποτελούν προτεραιότητα για το Υπουργείο µας. Η κατασκευή του συγκεκριµένου
έργου έχει διακοπεί από τον Ιανουάριο του 2011, εδώ και ενάµιση και πλέον χρόνο, κυρίως διότι έχει ανασταλεί η χρηµατοδότησή του από τις τράπεζες, οι οποίες, όπως γνωρίζετε, αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα ρευστότητας. Η σύµβαση, βεβαίως, βρίσκεται σε ισχύ και το Υπουργείο µας, θα έλεγα η Κυβέρνηση, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, έτσι ώστε οι
συµβάσεις αυτές να υλοποιηθούν, τα έργα να επανεκκινήσουν.
Επιτρέψτε µου να σας πω ότι το 2011 στη χώρα µας είχε σταλεί προειδοποιητική επιστολή από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι υπήρξε µία καταγγελία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ήθελε να διερευνήσει την εφαρµογή της οδηγίας 92/43, η οποία
αναφέρεται στη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων της άγριας
πανίδας και χλωρίδας, σε όλο το µήκος του έργου.
Αντιµετωπίστηκε η καταγγελία αυτή από πλευράς του Υπουργείου Υποδοµών σε συνεργασία µε την «Εγνατία Οδός ΑΕ» και
τον Μάρτιο του 2012 το Κολέγιο των Επιτρόπων αποφάσισε να
κλείσει οριστικά το φάκελο της συγκεκριµένης καταγγελίας.
Ετέθη η καταγγελία στο αρχείο.
Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα το έργο στο σύνολό
του βρίσκονται, όπως γνωρίζετε, εδώ και ένα δίµηνο περίπου υπό
συζήτηση από την πλευρά του Υπουργείου και την πλευρά του
παραχωρησιούχου. Προ µηνός επίσης η Κυβέρνηση όρισε ένα
ειδικό διαµεσολαβητή, τον κ. Βιδάλη, ο οποίος ασχολείται αποκλειστικά µε αυτό το θέµα στην κατεύθυνση να συµβάλει στην
επανεκκίνηση των έργων που υλοποιούνται µε συµβάσεις παραχώρησης.
Επισηµαίνω ότι ο αυτοκινητόδροµος συγχρηµατοδοτείται από
κοινοτικά κονδύλια. Συνεπώς, για κάθε βήµα το οποίο κάνουµε,
είµαστε σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά
τη συµβατότητα των λύσεων που θα δοθούν για το έργο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής, κ. Γεώργιος Κυρίτσης, για
πέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κύριε Υπουργέ, επειδή µας ακούν
αυτήν τη στιγµή- και καταλαβαίνετε πόσος κόσµος ακούει και
ποιες περιφέρειες ενδιαφέρονται- ξέρετε τι δεν δουλεύει εδώ;
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Μπορούµε κάποτε να έχουµε ένα χρονοδιάγραµµα; Δηλαδή να
λέµε «θα ξεκινήσουµε τότε και σκοπεύουµε να τελειώσουµε
τότε».
Δεν υπάρχει χρονοδιάγραµµα. Συµφωνώ µε όλα αυτά που είπατε. Είναι πολύ σωστά. Βεβαίως, θα µπουν µπροστά τα έργα,
πρέπει να ξεκινήσουν. Αλλά ξέρετε κάτι; Αυτό είναι το µεγάλο
µας πρόβληµα, συνεχώς µιλάµε και λέµε «ναι, βεβαίως, θα ξεκινήσουν τα έργα αυτά, το έχουµε υπ’ όψιν µας, τα µελετάµε». Ένα
όµως συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα «ξεκινάω το Νοέµβρη, το
Δεκέµβρη µπαίνουν οι µπουλντόζες, το Γενάρη έχω προχωρήσει
τα έργα» χρειάζεται.
Αν µπορείτε να µας δώσετε ένα χρονοδιάγραµµα, κύριε
Υπουργέ. Και θα θέλαµε να το ακούσουµε για να ξέρουµε πότε
µπορεί να υπάρξει επιτέλους η συνέχιση του δρόµου Ε65.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Σταύρος Καλογιάννης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το έργο είναι πολύ σηµαντικό και για την εθνική οικονοµία και
για την περιφερειακή ανάπτυξη, αγαπητέ συνάδελφε και ιδιαίτερα για τις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Ηπείρου και Μακεδονίας.
Με ρωτάτε για χρονοδιάγραµµα. Ασφαλώς και υπάρχει χρονοδιάγραµµα. Έχει ανακοινωθεί από την πρώτη στιγµή που πήγαµε στο Υπουργείο. Και ο κ. Χατζηδάκης το έχει αναφέρει
επανειληµµένως.
Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα, µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου
θα πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί οι συζητήσεις µεταξύ Υπουργείου και παραχωρησιούχων, έτσι ώστε να ακολουθήσουν τα
επόµενα βήµατα τα οποία είναι αναγκαία για να µπορέσουν να
επανεκκινήσουν τα έργα. Ποια είναι αυτά τα αναγκαία βήµατα;
Η οριστικοποίηση της συµφωνίας µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
η τροποποίηση των συµβάσεων παραχώρησης, οι οποίες θα πρέπει να έρθουν στο Κοινοβούλιο, να συζητηθούν και εν τέλει να
ψηφιστούν έτσι ώστε να µπορούν να ξαναξεκινήσουν τα έργα.
Νοµίζω ότι είµαστε πολύ ακριβείς σε αυτό το θέµα.
Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο, σε στενή συνεργασία µε το Ταµείο Αξιοποίησης του δηµοσίου, επαναλαµβάνω πως καταβάλλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια. Μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ
αυτά τα έργα. Επιτρέψτε µου να πω και ένα λόγο παραπάνω διότι
κατάγοµαι από τη δυτική Ελλάδα η οποία έχει µείνει πίσω σε υποδοµές, όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Ένας λόγος παραπάνω, λοιπόν, να ξεκινήσει το συγκεκριµένο έργο.
Θα επαναλάβω, επίσης, ότι χάθηκε πολύτιµος χρόνος γι’ αυτές
τις συµβάσεις παραχώρησης. Βρισκόµαστε σε οριακό σηµείο.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Επιτρέψτε µου να διατηρήσω την
αισιοδοξία. Διατηρούµε το χρονοδιάγραµµα το οποίο θέσαµε και
περίπου σε ένα µήνα, σε σαράντα µέρες από τώρα θα µπορούµε
να είµαστε πιο συγκεκριµένοι επί του θέµατος.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μακεδονίας και Θράκης
και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κατέθεσαν σχέδιο
νόµου: «Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Θα συζητηθεί τώρα η πρώτη µε αριθµό 113/21-8-2012 δευτέρου κύκλου επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννη Ανδριανού προς τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πορεία υλοποίησης του
αρδευτικού έργου Αναβάλου.
Ο συνάδελφος κ. Ανδριανός έχει δύο λεπτά προκειµένου να
αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή του.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν συζητούν-
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ται µαζί οι ερωτήσεις όταν είναι προς το ίδιο Υπουργείο;
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Έχουµε θέσει ερώτηµα προς τον
Υπουργό Ανάπτυξης και αποχώρησε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Μισό λεπτό. Στη δική
σας ερώτηση θα απαντήσει άλλος Υπουργός. Θα απαντήσει ο κ.
Μαυραγάνης, ο οποίος είναι ήδη εδώ.
Στην ερώτηση του κ. Ανδριανού θα απαντήσει ο κ. Τσαυτάρης.
Το λόγο έχει ο κ. Ανδριανός για δύο λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ο λόγος για τον οποίο σας υπέβαλα αυτήν την
επίκαιρη ερώτηση είναι γιατί οι αγρότες της Αργολίδας δικαιούνται µία ρητή και σαφή διαβεβαίωση από το Βήµα της Βουλής από
την πολιτική ηγεσία του αρµόδιου Υπουργείου ότι το έργο πνοής
του Αναβάλου προχωρά κανονικά και θα ολοκληρωθεί χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, χωρίς εκπτώσεις και µε πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Ζητώ, λοιπόν, να µας ενηµερώσετε για τις τρεις συνιστώσες
του έργου: Πρώτον, για τη συντήρηση και αναβάθµιση του κεντρικού αντλιοστασίου. Δεύτερον, για τη µεταφορά και διανοµή
νερού άρδευσης σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια,
Χώνικα, Αεροδρόµιο, Ελληνικό και Μιδέα. Και τρίτον, για τη µεταφορά και διανοµή νερού άρδευσης σε Επίδαυρο και Ερµιονίδα.
Ζητώ, επίσης, να τοποθετηθείτε ως προς το πόσο θα επηρεάσουν την ολοκλήρωση του έργου οι καθυστερήσεις που αναφέρετε σε σχετική σας απάντηση σε προηγούµενη ερώτησή µου,
τις οποίες αποδίδετε σε τεχνικά θέµατα, σε απαιτούµενες πρόσθετες απαλλοτριώσεις και στην ύπαρξη αρχαιολογικών χώρων.
Αυτές οι καθυστερήσεις ενέχουν κινδύνους για την ολοκλήρωση
του έργου;
Τέλος, ζητώ να τοποθετηθείτε ως προς τη δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστηµάτων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών αυτού του έργου, γιατί στην απάντησή σας
αναφέρετε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν τέτοια πρόβλεψη.
Ζητώ, λοιπόν, να µας απαντήσετε αν και κατά πόσο αυτή η δυνατότητα µπορεί να εξεταστεί και να δροµολογηθεί µε στόχο το
µειωµένο λειτουργικό κόστος που θα ωφελήσει τους παραγωγούς.
Είµαι βέβαιος ότι συνειδητοποιείτε την αγωνία που καθηµερινά
υφίστανται οι αγρότες µας και πόσο θετικά θα συµβάλει η ανταπόκρισή σας στα πολλά και πιεστικά ζητήµατα που αντιµετωπίζουν.
Ο Ανάβαλος, όπως γνωρίζετε, θα συµβάλει σηµαντικά στην
αγροτική ανάπτυξη και στην αντιµετώπιση του οξύτατου προβλήµατος επιµόλυνσης από νιτρώδη, υπεράντλησης νερού και υφαλµύρωσης του υδροφόρου ορίζοντα.
Γι’ αυτό και πρέπει να διασφαλιστεί η τάχιστη και χωρίς εκπτώσεις ολοκλήρωση του έργου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε κι
εµείς.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ευχαριστώ τον κ. Ανδριανό για
την ευκαιρία που µου δίνει και προφορικά να δώσω ορισµένα
στοιχεία για την πρόοδο του συγκεκριµένου, σηµαντικού έργου.
Ήρθα στη Βουλή για να δείξω και τη µεγάλη σηµασία που δίνουµε στο συγκεκριµένο φυσικό πόρο -το νερό άρδευσης- λυπάµαι που δεν έχω πολύ χρόνο να πω τη σειρά των έργων που
κάνουµε γι’ αυτόν το σηµαντικό πόρο για τη γεωργία είτε µε τις
λιµνοδεξαµενές είτε µε τα πολλά και µικρότερα ή µεγαλύτερα
αρδευτικά έργα που γίνονται σε όλη την Ελλάδα.
Σε ό,τι αφορά το συγκεκριµένο έργο, όπως κι εσείς τονίσατε
έχει τέσσερις διαστάσεις. Ας τις πάρουµε µε τη σειρά.
Σε ό,τι αφορά το αντλιοστάσιο: Το έργο αυτό προχωρά κατά
την άποψή µου µε πολύ ικανοποιητικούς ρυθµούς και είµαι βέβαιος ότι θα ολοκληρωθεί.
Όπως γνωρίζετε, το έργο αναβάθµισης του αντλιοστασίου έχει
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συνολικό προϋπολογισµό περίπου 3,353 εκατοµµύρια ευρώ.
Έχει ήδη δηµοπρατηθεί από τη 10η Οκτωβρίου του 2011. Η σύµβαση υπεγράφη στις 29 Μαΐου του 2012. Έχει ξεκινήσει µε συµβατική υποχρέωση να ολοκληρωθεί στους δεκαπέντε µήνες.
Όπως γνωρίζετε, δεν απαιτεί περιβαλλοντικούς όρους, γιατί και
αυτό και το επόµενο καλύπτονται από τους περιβαλλοντικούς
όρους της άρδευσης της πεδιάδας της Αργολίδος.
Εποµένως, βλέποντας ότι οι περισσότερες δαπάνες είναι κυρίως δαπάνες προµήθειας αντλιών και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, δηλαδή δουλειές σε περιορισµένο χώρο, είµαι αισιόδοξος ότι το έργο θα προχωρήσει ικανοποιητικά.
Πηγαίνω τώρα στο δεύτερο σκέλος που αφορά στο µεγάλο
έργο, το αρδευτικό σύστηµα αυτό καθεαυτό, το οποίο κοστίζει
8.204.000 ευρώ για την ακρίβεια. Η σύµβαση έχει υπογραφεί από
τις 27 Ιουνίου του 2011 και έχει συµβατική προθεσµία περαίωσης
30 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.
Έχει γίνει µέχρι στιγµής ένα τµήµα του έργου αυτού και πιστεύω ότι και αυτό θα προχωρήσει ικανοποιητικά, παρά το γεγονός ότι, όπως είπα και στη γραπτή µου απάντηση, έχουν
παρατηρηθεί ορισµένες δυσκολίες, κυρίως τεχνικές. Το έργο σε
κάποια σηµεία προκάλεσε ζηµιά σε τεχνικά έργα άλλων υποδοµών. Αυτή η ζηµιά αποδεικνύεται ότι είναι µικρής έκτασης και
µπορεί να διορθωθεί εύκολα. Βέβαια δεν µπορώ να έχω µια εκτίµηση της σηµασίας των αρχαιολογικών ευρηµάτων. Περιµένουµε
από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισµού
να δώσει γρήγορα την εκτίµησή του. Το έργο πέραν του σηµείου
αυτού προχωρεί κανονικά και θέλω να πιστεύω ότι και αυτό θα
προχωρήσει γρήγορα. Δεν έχει προβλήµατα περιβαλλοντικών
όρων.
Στη δευτερολογία µου θα έχω την ευκαιρία να πω λίγα πράγµατα και για τα δύο καινούργια έργα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Ανδριανέ, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Βεβαίως,
θέλω να ακούσω και τις υπόλοιπες απαντήσεις που δεν προλάβατε να δώσετε στην πρωτολογία σας. Βεβαίως, θα συνεχίσω να
παρακολουθώ κάθε βήµα της εκτέλεσης του έργου και να ασκώ
κάθε θεµιτή πίεση, προκειµένου να αποφευχθούν αναίτιες καθυστερήσεις και εκπτώσεις.
Θέλω µε την ευκαιρία αυτή να σας θέσω και κάποια επιτακτικά
ζητήµατα που αφορούν τον αγροτικό κόσµο και χρήζουν άµεσης
και αποφασιστικής αντιµετώπισης.
Αναφέρω την απόγνωση επτακοσίων αγροτοκτηνοτρόφων της
Αργολίδας, ποσοστό δηλαδή πάνω από 50% του συνόλου των
δικαιούχων εξισωτικής αποζηµίωσης, στους οποίους δεν κατεβλήθη ούτε 1 ευρώ, παρά το γεγονός ότι έχουν υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών,
όπως οι ίδιοι δηλώνουν. Βεβαίως, προσθέτω εδώ ότι και οι βιοκαλλιεργητές δεν έχουν εισπράξει τις δικαιούµενες ενισχύσεις
σε αρκετές περιπτώσεις ούτε καν για το 2010.
Αναφέρω, επίσης, τις καταστροφές από χαλαζοπτώσεις που
είχαµε φέτος κι έχουν πλήξει πολλές περιοχές της Αργολίδας,
τα προβλήµατα µε τους γεωπόνους, µε τις µετακινήσεις τους, µε
το θέµα των εξόδων κίνησης και τα εκτός έδρας, που δηµιουργούν πολλά προβλήµατα στην µετακίνηση και στην επιτόπια εκτίµηση εκεί που χρειάζεται να πάνε όταν προκύπτουν ζηµιές.
Αναφέρω το πρόβληµα µε την Τριστέτσα στα εσπεριδοειδή,
που αν δεν αντιµετωπιστεί µε ένα ολοκληρωµένο σχεδιασµό,
υπάρχει ο κίνδυνος να καταστραφούν οι καλλιέργειες εσπεριδοειδών σε ολόκληρη τη χώρα.
Επίσης, αναφέρω κάποιες αδικίες στην καταβολή των συντάξεων του ΟΓΑ. Για παράδειγµα ένας αγρότης γεννηµένος το
1947, ασφαλισµένος στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ και
καταβάλλοντας από το 1998, που συστάθηκε ο κλάδος κύριας
ασφάλισης, εισφορές στην κατηγορία 1 παίρνει σύνταξη 342
ευρώ τον Ιούλιο του 2012, ποσό δηλαδή µικρότερο από την σύνταξη των 360 ευρώ.
Βεβαίως, αναφέρω το πρόβληµα της επιµόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα του αργολικού πεδίου. Ο Ανάβαλος, που είναι
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και το θέµα της σηµερινής επίκαιρης ερώτησης, θα συµβάλλει
σηµαντικά στην αντιµετώπιση του προβλήµατος. Όµως ταυτόχρονα, όπως άλλωστε έχω σχετικώς τοποθετηθεί επανειληµµένα
στη Βουλή, είναι επιτακτικό να διορθωθεί ο λάθος σχεδιασµός
των προγραµµάτων απονίτρωσης που εξαιρούν από τις επιλεγόµενες καλλιέργειες τα δενδρώδη µε αποτέλεσµα να εξαιρείται
ουσιαστικά ολόκληρη η Αργολίδα και να βρίσκονται ακόµα στον
αέρα τα 10 εκατοµµύρια ευρώ ευρωπαϊκών πόρων που είχαν
ανακοινωθεί για το Νοµό της Αργολίδας.
Σας καλώ, λοιπόν, να προχωρήσετε στις απαιτούµενες δράσεις για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων που αφορούν
ουσιαστικά στην επιβίωση του αγροτικού κλάδου, αφού το κόστος παραγωγής, πράγµα που το γνωρίζετε, έχει ανέβει στα ύψη,
τα καύσιµα, τα γεωργικά εφόδια και οι τιµές παραγωγού είναι
εξευτελιστικές, για παράδειγµα το ελαιόλαδο, το γάλα και άλλα
προϊόντα και βεβαίως χωρίς να ωφελούνται οι καταναλωτές από
τις υπερβολικά υψηλές τιµές στο ράφι.
Δεν µπορεί, για παράδειγµα, να επιβάλλετε ΦΠΑ 13%, αλλά
και τέλη υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και λοιπές χρεώσεις στο
ηλεκτρικό ρεύµα γεωργικής χρήσης µε δεδοµένο ότι λόγω της
µεγάλης ιπποδύναµης των σχετικών εγκαταστάσεων η επιβάρυνση είναι µεγάλη, λάθος το οποίο είχε αναγνωρίσει ο τότε
Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Βενιζέλος και είχε πει ότι θα διορθωθεί, πράγµα που δεν έχει γίνει µέχρι σήµερα.
Ο συνδυασµός, λοιπόν, του υψηλού κόστους παραγωγής µε
τις χαµηλές τιµές παραγωγού αποτελούν ένα εκρηκτικό µείγµα
στα θεµέλια του πρωτογενούς τοµέα.
Αφού, λοιπόν, όλοι αναγνωρίζουµε τις δυνατότητες της αγροτικής ανάπτυξης οφείλουµε να χαράξουµε και να εφαρµόσουµε
τις ανάλογες πολιτικές µε στρατηγικό σχεδιασµό και όχι να βρισκόµαστε στο «και πέντε» των προβληµάτων. Πιστεύω, κύριε
Υπουργέ, ότι µε τις γνώσεις και την ευαισθησία σας θα συµβάλλετε ουσιαστικά ως προς τη λύση των προβληµάτων που προανέφερα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αθανάσιος
Τσαυτάρης για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Ανδριανέ, θίξατε αρκετά θέµατα που για να απαντήσω,
χρειάζοµαι λίγο περισσότερο χρόνο. Επιτρέψτε µου, όµως, στο
λίγο χρόνο που έχω να απαντήσω στα στοιχεία της ερώτησής
σας και ιδιαίτερα για τα δύο σηµαντικά έργα που βρίσκονται σε
εξέλιξη και αφορούν στην επέκταση του αρδευτικού συστήµατος
και προς το Δήµο Ασκληπιού και Επιδαύρου, όπως επίσης και
στο Δήµο Ερµιονίδος, που βρίσκεται και αυτός στον ίδιο νοµό.
Εάν έχω χρόνο, θα σας δώσω ορισµένα στοιχεία και για τα θέµατα που θίξατε. Τα έχω σηµειώσει όλα και να είστε σίγουρος
ότι θα δώσουµε απαντήσεις και σε αυτά τα θέµατα.
Θέλω, λοιπόν, να πω και για τα δύο έργα ότι έχουν ενταχθεί οι
πράξεις τους, το ένα µε 8.756.000 ευρώ και το δεύτερο µε
12.000.000 ευρώ. Και για τα δύο έργα έχουν γίνει δηµοπρατήσεις
των µελετών και έχουν κατοχυρωθεί οι µελέτες. Μάλιστα, οι µελετητές τόσο για το ένα, όσο και για το άλλο έργο, έχουν ήδη
καταθέσει τα αποτελέσµατα των µελετών τους στο πρώτο στάδιο. Λογικό είναι να βιαζόµαστε, γιατί και η µία και η άλλη περιοχή
θα αρδεύσουν ακόµη είκοσι δύο χιλιάδες στρέµµατα, η καθεµία,
στο Νοµό Αργολίδας και ουσιαστικά θα συµπληρώσουν και το
µεγάλο έργο.
Σε ό,τι αφορά στο πρώτο, σας γνωρίζω ότι έχει γίνει περιβαλλοντική εκτίµηση από το ΥΠΕΚΑ και πιστεύω ότι σύντοµα θα ολοκληρωθεί αυτή η διεργασία. Για το δεύτερο, όµως, σας γνωρίζω
ότι δεν έχει κατατεθεί ακόµα η περιβαλλοντική µελέτη και εκεί
θα χρειαστεί προσπάθεια, προκειµένου να επιταχύνουµε την όλη
διαδικασία.
Βεβαίως, θυµηθείτε ότι, εφόσον τα έργα είναι ενταγµένα και
υλοποιούνται, δεν ισχύει ο όρος ότι πρέπει να έχουν τελειώσει
στις 31-12-2013. Θα έχουµε επέκταση µέχρι τις 31-12-2015, για
αυτά τα έργα και αυτό µε κάνει αισιόδοξο ότι τουλάχιστον θα καταφέρουν να υλοποιηθούν, εφόσον δεν συναντήσουν και αυτά
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δυσκολίες από τυχόν αρχαιολογικά ευρήµατα κ.λπ..
Στο λίγο χρόνο που έχω στη διάθεσή µου θέλω να πω δύο-τρία
πράγµατα για τα στοιχεία που θίξατε. Αυτοί ήταν οι λόγοι που
µας έκαναν, παρά τις οικονοµικές δυσκολίες και τη συγκυρία που
περνά ο τόπος, να δώσουµε µέσα στο καλοκαίρι -όπως δεσµευθήκαµε- και την εξισωτική αποζηµίωση. Δώσαµε, παρά τις δυσκολίες, 160.000.000 ευρώ στους εβδοµήντα χιλιάδες δικαιούχους,
οι οποίοι κυρίως είναι κτηνοτρόφοι αποµακρυσµένων και νησιωτικών περιοχών και ορεινών περιοχών. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν πάρει τα λεφτά τους. Γύρω στα 130.000.000 µε
135.000.000 ευρώ, απ’ ό,τι µε ειδοποιούν οι υπηρεσίες µας,
έχουν ήδη δοθεί στους ανθρώπους.
Βεβαίως, κάποιοι έχουν προβλήµατα, γιατί έλειπε κάποιο χαρτί
ή γιατί κάτι ακόµα πρέπει να συµπληρωθεί. Όλοι έχουν ειδοποιηθεί και όπως είδατε στην ανακοίνωση για την εξισωτική αποζηµίωση, δίνουµε σε όλους το περιθώριο µέχρι την πρώτη
εβδοµάδα του Σεπτεµβρίου να προσκοµίσουν κάποιο δικαιολογητικό που λείπει, προκειµένου και αυτοί να πάρουν τα χρήµατά
τους. Τα χρήµατά τους είναι πάντως εκεί, στις τράπεζες. Απλώς,
λείπει κάποιο έγγραφο και δεν µπορούν να τα πάρουν. Εποµένως, είναι διασφαλισµένες οι πιστώσεις και για αυτούς τους ανθρώπους.
Σε ό,τι αφορά στο κόστος, γίνεται µεγάλη προσπάθεια στις
µέρες µας να εξοικονοµήσουµε τα χρήµατα, προκειµένου να δώσουµε την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίµων
στους γεωργούς και θέλω να πιστεύω ότι θα το καταφέρουµε και
αυτό µέσα στο Σεπτέµβριο. Έχουµε ήδη συγκεντρώσει τα στοιχεία, τα επεξεργαζόµαστε και είµαστε σε συζητήσεις µε το
Υπουργείο Οικονοµικών. Θέλω να πιστεύω ότι και σε αυτό θα είµαστε συνεπείς.
Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Η δεύτερη µε αριθµό 119/21-8-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλεξίου Μητρόπουλου
προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, σχετικά µε την υποβάθµιση δοµικών στοιχείων της
Ολυµπιακής Ιδέας δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί τώρα η τρίτη µε αριθµό 117/21-8-2012 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ.
Παναγιώτη Ηλιόπουλου προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη µείωσης του φόρου στα καύσιµα
λόγω αύξησης της τιµής της βενζίνης.
Το λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος για δύο λεπτά, προκειµένου να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή του.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, η ερώτησή µου
είναι πάρα πολύ απλή και πάρα πολύ σαφής. Η απάντηση δεν
απευθύνεται σε εµένα, αλλά στα εκατοµµύρια πολιτών που κατέχουν κάποιο όχηµα και αναγκάζονται καθηµερινά να πληρώνουν την ακριβότερη βενζίνη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση
και µία από τις δέκα ακριβότερες σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Πώς γίνεται, κύριε Υπουργέ, η χώρα µας, η πατρίδα µας που
µαστίζεται από την οικονοµική κρίση, κατ’ εσάς -κατ’ εµάς είναι
πρώτα πολιτική και ηθική και κατ’ επέκταση είναι οικονοµική- να
έχει τη µεγαλύτερη φορολογία στη βενζίνη από τον ειδικό φόρο
κατανάλωσης απ’ όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και
κατά συνέπεια ο Έλληνας καταναλωτής, όπως είπα και στην
αρχή, να πληρώνει την ακριβότερη βενζίνη; Έτσι λοιπόν, όπως
λέει και ο λαός µας –σας το µεταφέρω όπως µου το µεταφέρουν
και εµένα- ο απλός Έλληνας πολίτης δεν µπορεί να πάει ούτε
µέχρι το περίπτερο είτε να κάνει τις απλές βασικές του ανάγκες
χρησιµοποιώντας το αυτοκίνητό του.
Τα υπόλοιπα οικονοµικά στοιχεία θα τα πω στη δευτερολογία
µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι στη χώρα µας ο συντελεστής
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του ειδικού φόρου κατανάλωσης ανέρχεται στα 670 ευρώ ανά
χίλια λίτρα. Επισηµαίνεται επίσης ότι ο ως άνω συντελεστής του
ειδικού φόρου κατανάλωσης έχει παραµείνει αµετάβλητος από
τις 3 Μαΐου 2010 και συνεπώς οποιεσδήποτε αυξήσεις στη λιανική τιµή διάθεσης του προϊόντος αυτού που παρατηρούνται το
τελευταίο χρονικό διάστηµα, δεν οφείλονται στον ειδικό φόρο
κατανάλωσης.
Θα ήθελα επίσης να είµαι συγκεκριµένος και να πω ότι παρ’
ότι η οδηγία έχει ως ελάχιστη τιµή τα 359 ευρώ ανά χιλιόλιτρο
για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, υπάρχουν και άλλες χώρες,
όπως προκύπτει κι από την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που επιβάλλουν υψηλούς συντελεστές όπως είναι η Ιταλία µε
704,20, η Ολλανδία µε 730,48, το Ηνωµένο Βασίλειο µε 674,15
και η Γερµανία που έχει σχεδόν ίδια τιµή µε την Ελλάδα µε 669,80
ανά χιλιόλιτρο.
Θα ήθελα να πω ότι βεβαίως δεν είµαι υπέρ της υψηλής φορολογίας και το έχω διατυπώσει κατ’ επανάληψη στο παρελθόν.
Δυστυχώς όµως αυτή η κατάσταση η οποία έχει δηµιουργηθεί
θα πρέπει να αντιµετωπισθεί µε τη σταθεροποίηση πρώτα των
µεγεθών και στη συνέχεια να περάσουµε σε µία µείωση της φορολογίας µε µία διευρυµένη φορολογική βάση, µε αυστηρές ποινές και ένα λειτουργικό φορολογικό σύστηµα.
Συνεπώς πιστεύω ότι για να µπορέσουµε να επιτύχουµε οποιαδήποτε µείωση στη φορολογία, θα πρέπει να είµαστε αρκετά
συνεπείς και αρκετά αυστηροί µε την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, διότι δεν µπορούµε αυτήν τη στιγµή να δεχόµαστε
υψηλούς φόρους, όπου αυτοί υπάρχουν και από την άλλη µεριά
να υπάρχει ένα µεγάλο τµήµα της ελληνικής κοινωνίας που να
µην πληρώνει φόρους. Υπάρχει µία τεράστια αδικία και αυτή θα
πρέπει να τη διορθώσουµε πάρα πολύ σύντοµα, έτσι ώστε να είµαστε σε θέση να προχωρήσουµε σε εξορθολογισµό των φόρων
εκεί που υπάρχει πραγµατικά πρόβληµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Ο κ. Ηλιόπουλος έχει το λόγο, για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν απαντήσατε εάν προτίθεστε σύντοµα να µειώσετε το φόρο. Είπατε ότι
πρέπει να παταχθεί η φοροδιαφυγή. Αυτό όµως το λέτε όλα τα
µέλη της Κυβέρνησης και της δικής σας και των κυβερνήσεων
που προηγήθηκαν τα προηγούµενα χρόνια. Θα χρησιµοποιήσω
τη λαϊκή έκφραση λέγοντας ότι το έχετε κάνει «καραµέλα» αναφερόµενοι στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Ο κάτοχος πλέον
του αυτοκινήτου το 2012 πληρώνει πέντε φόρους ουσιαστικά για
το αυτοκίνητο µε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, µε το ΦΠΑ και
στη βενζίνη και στην αγορά του αυτοκινήτου, µε τα τέλη κυκλοφορίας κ.λπ..
Δεν ξέρω, κύριε Υφυπουργέ, εάν οι αριθµοί όντως σας βγαίνουν. Δεν ξέρω εάν όντως η αύξηση της φορολογίας στα πάντα,
έτσι όπως έχετε συνηθίσει να κάνετε, αυξάνοντας µόνο τη φορολογία, τελικά σας βγαίνει. Διότι κάνοντας µία αναζήτηση στο
διαδίκτυο είδα ότι υπάρχει µείωση κατά 50% των διελεύσεων
στις εθνικές οδούς και κατά 30% στην Αττική Οδό. Ο χρόνος που
κάνει ένας πολίτης των Αθηνών για µία διαδροµή έχει µειωθεί
κατά τέσσερα µε πέντε λεπτά.
Αυτό θα µου πείτε ότι είναι θετικό, αλλά αυτό ειρωνικά το λέω,
γιατί έχει προέλθει από τη µείωση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων. Ο κόσµος δεν τολµάει να πάρει πλέον το αυτοκίνητό του.
Δεν ξέρω αν, όπως λέτε, είµαστε στην τρίτη θέση ή στην τέταρτη. Έτσι όπως το βγάλατε δεν κατάλαβα κι εγώ σε ποια θέση
µας κατατάσσετε. Γιατί, όµως, στη συνέχεια, παρ’ όλο που είµαστε σε αυτήν τη θέση, έχουµε την υψηλότερη τιµή στη βενζίνη;
Γιατί αν µπείτε στο Παρατηρητήριο Τιµών της σηµερινή ηµέρας,
27 Αυγούστου, που µπήκα, η µέση τιµή στην Ελλάδα ξεπερνάει
το 1,86. Και µάλιστα όταν σας είχα κάνει την ερώτηση την προηγούµενη βδοµάδα ήταν 1,8. Σήµερα ξεπερνά το 1,86 δηλαδή
αυξήθηκε και κάποια λεπτά αυτήν την εβδοµάδα και όντως σε
κάποιους νοµούς ξεπερνάει τα 2 ευρώ.
Προεκλογικά ο κ. Σαµαράς έλεγε ότι για να γίνει επανεκκίνηση
της οικονοµίας θα πρέπει να µειωθούν οι φόροι, όπου είναι υψηλοί, που εµείς θεωρούµε ότι είναι παντού υψηλοί. Έτσι θα µπο-
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ρέσει να γίνει επανεκκίνηση της οικονοµίας µέσω της παραγωγικότητας.
Η τιµή της βενζίνης δεν επηρεάζει µόνο τον απλό καταναλωτή,
το ότι πάµε εµείς στο βενζινάδικο και βάζουµε βενζίνη στο αυτοκίνητό µας. Επηρεάζει σχεδόν όλα τα προϊόντα, γιατί όλα τα προϊόντα της αγοράς έχουν ένα κόστος µεταφοράς, το οποίο αυτό
κόστος µεταφοράς το φορτώνεται ο καταναλωτής στο τελικό
προϊόν.
Εµείς θα θέλαµε να µας πείτε στη δευτερολογία σας, όπως
είναι και το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, αν όντως από το 2009
µέχρι σήµερα, µε αυτόν τον υψηλό φόρο κατανάλωσης, έχουν
αυξηθεί τα έσοδα του κράτους. Εµάς δεν µας ενδιαφέρει, γιατί
δεν µας ενδιαφέρουν τα έσοδα του κράτους, αυτού του κράτους
βέβαια, γιατί από ό,τι ξέρουµε όλα πάνε στον ειδικό λογαριασµό
για να καλύπτονται οι ξένοι. Απλά έτσι, κάντε τον κόπο να µας
ενηµερώσετε αν έχουν αυξηθεί τα έσοδα και αν προτίθεστε, γιατί
δεν µου απαντήσατε στη πρωτολογία σας, να µειώσετε τον ειδικό
φόρο κατανάλωσης στο άµεσο, προσεχές διάστηµα, ώστε να
µπορεί και ο Έλληνας πολίτης που µας παρακολουθεί αυτήν τη
στιγµή, να ξέρει ότι θα µπορεί να µετακινηθεί γιατί πλέον έχει
σταµατήσει, όπως σας είπα και στην πρωτολογία, και τις βασικές
του µετακινήσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Θα
ήθελα να σας δώσω την απάντηση την οποία θέλετε σε αριθµούς. Το 2009 από το σύνολο των ειδικών και έκτακτων φόρων
κατανάλωσης καυσίµων, το ποσό ήταν 3.334.849.371,85 ευρώ,
το 2010 4.410.566.086,30, το 2011 4.428.923.822,18 και στο
επτάµηνο του 2012 2.575.517.562,90.
Όσον αφορά αυτό το οποίο ζητήσατε για να δεσµευθούµε
πότε θα µπορέσουµε να µειώσουµε φόρους -η Ελλάδα στον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι τέταρτη- οποιαδήποτε παρέµβαση
στο φορολογικό σύστηµα στην κατεύθυνση µείωσης φόρων θα
πρέπει να γίνει, όπως σας είπα, µέσα από µία καταπολέµηση της
φοροδιαφυγής και µε απτά αποτελέσµατα εκεί.
Έχουµε µια πάρα πολύ σηµαντική φοροδιαφυγή. Υπάρχουν
διάφορες µελέτες, που όλοι τις έχετε διαβάσει ή τις έχετε ακούσει. Αν δεν µπορέσουµε να εισπράξουµε χρήµατα από την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, δεν θα µπορέσουµε να έχουµε τη
δυνατότητα να µειώσουµε φόρους και να είµαστε πολύ πιο σωστοί στη λειτουργία της αγοράς, γιατί καταλαβαίνω, όπως λέτε,
ότι ο φόρος είναι ένας πολύ καθοριστικός παράγοντας στη διαµόρφωση των τιµών. Δεν επιθυµούµε να χρησιµοποιούµε το
φόρο µόνο για εισπρακτικούς σκοπούς. Πρέπει ο φόρος να είναι
δίκαιος, πρέπει να είναι αποτελεσµατικός και πρέπει να µην επιβαρύνει την οικονοµία σε τέτοιο βαθµό που να µειώνεται φοβερά
η κατανάλωση ή να έχουµε άλλες επιπτώσεις.
Έχουµε συγκεκριµένες δράσεις. Κατά καιρούς έχω αναφερθεί, όπως και στις προγραµµατικές δηλώσεις. Θα προχωρήσουµε σε µία επανεκκίνηση του ελεγκτικού συστήµατος. Θα
βάλουµε ελεγκτές στο σύστηµα πολύ γρήγορα. Θα προχωρήσουµε σε αξιοποίηση των στοιχείων που υπάρχουν ήδη αρκετά
από αυτά στη διάθεσή µας. Θα προχωρήσουµε στον έλεγχο των
ανέλεγκτων υποθέσεων. Θα ανεξαρτητοποιήσουµε τη φορολογική διοίκηση µε ανεξάρτητο γενικό γραµµατέα, αναδιοργάνωση
υπηρεσιών, µε αξιολόγηση του προσωπικού µε βάση τους στόχους.
Θα προχωρήσουµε στην κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων, σε νέο ποινολόγιο, σε αναµόρφωση της φορολογίας
εσόδων, σε περιουσιολόγιο, σε νέο ειδικό φόρο ακινήτων και σε
επίλυση των διαφορών µέσα από έναν ανεξάρτητο θεσµό.
Έχουµε, λοιπόν, µπροστά µας µια σειρά από δράσεις, οι
οποίες πιστεύουµε ότι θα έχουν αποτελέσµατα στον τοµέα της
φοροδιαφυγής για να είµαστε σε θέση µετά να µπορέσουµε να
προχωρήσουµε σε ελάφρυνση των φορολογικών βαρών της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό µπορώ να πω αυτήν τη στιγµή µε τα
στοιχεία που έχω. Να πω και κάτι άλλο: Πρώτα πρέπει να διαχειριστείς την κατάσταση έτσι ώστε να υπάρχει εξισορρόπηση και
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µετά να προχωρήσεις στα µέτρα τα οποία θα δώσουν αποτέλεσµα για να µπορέσουµε να αλλάξουµε και να κάνουµε αυτό το
οποίο εµείς θέλουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Η τέταρτη µε αριθµό 108/21-8-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Διαµάντως Μανωλάκου προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
και Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση λιµανιών
και µαρίνων της χώρας δεν συζητείται λόγω αναρµοδιότητας και
διαγράφεται.
Εισερχόµαστε στην έβδοµη µε αριθµό 107/21-8-2012 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις επιπτώσεις από τη διάλυση της ΑΤΕ
στους µικρούς και µεσαίους γεωργούς και κτηνοτρόφους.
Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για δύο λεπτά για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σε τραγική κατάσταση πραγµατικά βρίσκονται
οι φτωχοµεσαίοι κτηνοτρόφοι και γεωργοί σε όλη τη χώρα. Βιώνουν τις επιπτώσεις, τα αδιέξοδα της αντιλαϊκής, της αντιαγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ελληνικών
κυβερνήσεων, των µνηµονίων, πολιτικές που εξυπηρετούν και
στηρίζουν τα κέρδη, τα προνόµια και των τραπεζών, αλλά και των
καρτέλ στο γάλα, στη ζάχαρη και αλλού.
Η κατάσταση αυτή, κύριε Υπουργέ, επιδεινώνεται δραµατικά
µετά τη διάλυση της Αγροτικής Τράπεζας και το φόβο που έχει
σκορπίσει σε χιλιάδες αγροτικά νοικοκυριά, το φόβο της δήµευσης περιουσιών και αγροτικών εκµεταλλεύσεων που είναι υποθηκευµένες στην τράπεζα. Η πολιτική αυτή γίνεται πιο αντιλαϊκή,
πιο βάρβαρη µε το ξεπούληµα και την ιδιωτικοποίηση συνεταιριστικών µεταποιητικών επιχειρήσεων που κτίστηκαν όλα αυτά τα
χρόνια µε τον ιδρώτα και τον κόπο των γεωργών και των κτηνοτρόφων σε όλη τη χώρα. Πέρασαν στην ΑΤΕ και από εκεί τις τζογάρατε -όχι εσείς, οι προηγούµενες κυβερνήσεις- στο Χρηµατιστήριο.
Ιδιαίτερα θέλω να αναφερθώ στη «ΔΩΔΩΝΗ», γιατί περιόδευσα στην περιοχή πριν λίγες µέρες. Η κατάσταση είναι εκρηκτική. Η «ΔΩΔΩΝΗ» κτίστηκε µε το αίµα και τον ιδρώτα των
κτηνοτρόφων της Ηπείρου και όχι µόνο. Εδώ πρέπει να καταγγείλουµε και τη στάση των ξεπουληµένων ηγεσιών των ενώσεων,
που σήµερα χύνουν κροκοδείλια δάκρυα, αλλά πριν λίγα χρόνια
πωλούσαν τις µετοχές, Τότε οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου τους
έλεγαν: «Δώστε τις µετοχές στην Αγροτική Τράπεζα να έχει το
67% για να υπάρχει σιγουριά». Και να που είναι η σιγουριά σήµερα: Ξεπουλιέται αυτή η γαλακτοβιοµηχανία και οι επιπτώσεις
θα είναι δραµατικές, οδυνηρές, όχι µόνο για τους εργαζόµενους,
όχι µόνο για τους κτηνοτρόφους της Ηπείρου, αλλά και για τους
κτηνοτρόφους όλης της χώρας. Ήδη στην περιοχή τα καρτέλ
του γάλακτος γκρεµίζουν τις τιµές από 5 έως 15 λεπτά και οι κτηνοτρόφοι είναι σε απόγνωση. Είναι ένα έγκληµα -κατά τη γνώµη
µας- εκ προµελέτης.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να µου απαντήσετε συγκεκριµένα εάν
θα µειωθούν οι υποθήκες και τα χρέη στο αντίστοιχο ποσό των
δανείων. Ζητάµε να µην υπάρχει καµµία υποθήκη σε καλλιεργητικά βραχυπρόθεσµα δάνεια. Για όσους έχουν πληρώσει τουλάχιστον το διπλάσιο του δανείου να διαγραφούν οριστικά τα
επόµενα χρέη. Εµείς θεωρούµε ότι πρέπει να υπάρχει πάγωµα
των χρεών όσο διαρκεί η κρίση για όλους τους φτωχοµεσαίους
γεωργούς και κτηνοτρόφους. Να υπάρξει άµεση και επαρκής
χρηµατοδότηση των αγροτοκτηνοτρόφων, γιατί σήµερα δεν
υπάρχουν καλλιέργειες, δεν µπορούν οι αγρότες να καλλιεργήσουν, γιατί υπάρχει έλλειψη δανεισµού. Επίσης, ζητάµε να µη
γίνει κανένας πλειστηριασµός στην κύρια κατοικία που καλύπτει
στεγαστικές ανάγκες της αγροτικής οικογένειας και της αγροτικής εκµετάλλευσης µε αντικειµενική αξία µέχρι 300.000 ευρώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Να διατηρηθεί ο δηµόσιος χαρακτήρας των κρατικών µεταποιητικών βιοµηχανιών, όπως ανέφερα, της «ΔΩΔΩΝΗ», της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης, της «ΣΕΚΑΠ» και άλλων και να
σχεδιαστεί η ανάπτυξη της παραγωγής σύµφωνα µε τις ανάγκες
και τις δυνατότητες της χώρας, καλύπτοντας και τις διατροφικές
ανάγκες.
Επίσης, τα χρέη των συνεταιρισµών να ελεγχθούν κατά περίπτωση και να δοθούν άµεσα δάνεια στους συνεταιρισµούς για
να συγκροτηθεί η αγροτική παραγωγή, γιατί σήµερα οι γεωργοί
είναι έρµαια στα χέρια των εµπόρων και των µεσαζόντων που
παίρνουν τη σοδειά κοψοχρονιά και δεν πληρώνουν.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Βουλευτά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος θα ήθελα κατ’αρχάς να ξεκινήσω µε την υπενθύµιση ότι υπήρξε πολύ πρόσφατα αναλυτική ενηµέρωση της
Βουλής κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων και πιο συγκεκριµένα στις 3 Αυγούστου για όλες
τις εκφάνσεις του θέµατος της εξυγίανσης της Αγροτικής Τράπεζας από τον καθ’ ύλην αρµόδιο διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά και από εµένα.
Θα επαναλάβω εδώ τα βασικότερα σηµεία. Κατ’αρχάς, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, όταν µια τράπεζα κριθεί µη βιώσιµη, όπως κρίθηκε η Αγροτική Τράπεζα, η Κυβέρνηση δεν έχει
τυπική αρµοδιότητα για την αντιµετώπιση του θέµατος. Το θέµα
εµπίπτει αποκλειστικά πλέον στην αρµοδιότητα της εποπτικής
αρχής, δηλαδή στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Εκτιµώ όµως ότι η εποπτική αρχή χειρίστηκε το θέµα µε τρόπο
που εξασφαλίζει το µεγαλύτερο δυνατό όφελος για το δηµόσιο
και την ελληνική κοινωνία και θα σας πω το γιατί. Βέβαια, όλες οι
λύσεις έχουν τα υπέρ και τα κατά. Καµµία λύση δεν είναι πιο προφανής από την άλλη.
Το Διοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
είχε αποφασίσει ότι µετά το τέλος Ιουλίου δεν θα παρείχε πλέον
ρευστότητα στην Αγροτική Τράπεζα, διότι η τράπεζα κρίθηκε,
όπως είπα πριν, µη βιώσιµη, κάτι που το αποδέχθηκε και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Νοµίζω ότι µπορείτε να φανταστείτε τι θα σήµαινε αυτό, κατάρρευση και µάλιστα όχι µόνο της Αγροτικής Τράπεζας. Φανταστείτε εκείνη τη Δευτέρα να άνοιγε η Αγροτική Τράπεζα και να
υπήρχε ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι
δεν παρείχε πλέον ρευστότητα.
Οι δραµατικές συνέπειες που θα είχαµε θα αφορούσαν κυρίως
τους καταθέτες της τράπεζας, που της είχαν εµπιστευτεί περίπου 14 δισεκατοµµύρια ευρώ, τους πέντε χιλιάδες και πλέον εργαζόµενους της τράπεζας, τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα
της χώρας, το ελληνικό δηµόσιο και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.
Η Τράπεζα της Ελλάδος, λοιπόν, για να αποτρέψει τον τεράστιο αυτό συστηµικό κίνδυνο για το σύνολο της χώρας στις 27
Ιουλίου, ανακάλεσε την άδεια της Αγροτικής Τράπεζας σύµφωνα
µε το σχετικό θεσµικό πλαίσιο και εφάρµοσε τα µέτρα εξυγίανσης.
Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τη διαδικασία εκκαθάρισης ή αξιοποίησης από το δηµόσιο των µη υγιών περιουσιακών στοιχείων της Αγροτικής Τράπεζας, στα οποία
συµπεριλαµβάνονται τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια και οι µη
χρηµατοοικονοµικές θυγατρικές εταιρίες.
Ως προς τις θυγατρικές εταιρίες τώρα, η αξιοποίησή τους δεν
είναι σηµερινό ζήτηµα. Η Αγροτική Τράπεζα υλοποιούσε ήδη
πρόγραµµα αναδιάρθρωσης σε συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη χρηµατοδότηση που έλαβε, βάσει
των διατάξεων του ν.3723/2008, από τότε δηλαδή.
Το εγκεκριµένο αυτό πρόγραµµα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβλεπε ρητά την απεµπλοκή της Αγροτικής Τράπεζας από όλες τις συµµετοχές της
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που δεν ανήκουν στο στενό χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Η αξιοποίηση αυτών των εταιρειών είχε και έχει ως στόχο τη διασφάλιση
της βιωσιµότητας και την ενδυνάµωση της ανταγωνιστικότητάς
τους, ώστε να συνεχίσουν να παίζουν τον αναπτυξιακό τους ρόλο
για τον αγροτικό παραγωγικό ιστό.
Τώρα, όσον αφορά την υποθηκευµένη αγροτική γη, οι υποθήκες αποτελούν, σύµφωνα µε τα ισχύοντα, παρεπόµενα ασφαλιστικά δικαιώµατα των δανείων και κατά συνέπεια είναι άρρηκτα
δεµένα µε τα δάνεια αυτά. Ωστόσο, όπως είπα και τότε –δηλαδή
στη Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων- θα καταθέσουµε
µαζί µε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, το συντοµότερο δυνατό, ειδική νοµοθετική ρύθµιση για τα µη ενήµερα δάνεια µε τα
οποία η αγροτική γη έχει υποθηκευτεί.
Σας διαβεβαιώνω ότι η νοµοθετική πρωτοβουλία θα αποτελέσει προϊόν διαβούλευσης µε τους εµπλεκόµενους παραγωγικούς
φορείς, µε στόχο την ανακούφιση των αγροτών που δεν µπορούν
να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, χωρίς όµως να αδικήσουµε και όλους τους δανειολήπτες που ήταν συνεπείς µέχρι
σήµερα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο κ. Μωραΐτης για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Με τις σηµερινές απαντήσεις, κύριε
Υπουργέ, και οι φτωχοµεσαίοι αγροτοκτηνοτρόφοι, αλλά και οι
εργαζόµενοι της «ΔΩΔΩΝΗ», της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης, της ΣΕΚΑΠ, πρέπει να ανησυχήσουν και να βγάλουν και
συµπεράσµατα, να οργανώσουν τον αγώνα, την πάλη τους ενάντια σε αυτά τα βάρβαρα µέτρα που θα φέρουν –παρά όσα λέτεαπολύσεις και εργασιακό µεσαίωνα, βίαιο παραπέρα ξεκλήρισµα
των φτωχών και µεσαίων γεωργών και κτηνοτρόφων, θα χτυπήσουν την ντόπια παραγωγή.
Πριν λίγο εδώ ήταν και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Μιλάει για ανάπτυξη της παραγωγής, ενώ τέτοιες ενέργειες χτυπούν την εναποµείνασα αγροτική παραγωγή. Θα αυξήσουµε το
έλλειµµα στο αγροτικό ισοζύγιο, ενώ θα αυξηθεί και η διατροφική εξάρτηση της χώρας.
Η συγκυβέρνηση προχωράει πραγµατικά µε αποφασιστικότητα και ταχύτατα το πρόγραµµα της αποκρατικοποίησης, δίνοντας εξετάσεις πραγµατικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
υπηρετώντας τις ανάγκες του κεφαλαίου σε νέα πεδία επιχειρηµατικής δράσης. Παραδίδει στους τραπεζίτες, στους βιοµήχανους, στους µεγαλεµπόρους, στους εφοπλιστές ένα µεγάλο
µέρος του ιδρώτα των εργαζοµένων και των φτωχοµεσαίων
αγροτών, που είναι συγκεντρωµένο στις τράπεζες, εκτός από το
ζεστό χρήµα που έχουν πάρει κι από τη σηµερινή αλλά και από
τις προηγούµενες κυβερνήσεις. Παραδίδει τοµείς στρατηγικής
σηµασίας που θα µπορούσαν, πραγµατικά, µε κεντρικό σχεδιασµό όχι µόνο να καλύψουν τις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες
του λαού µας αλλά, αξιοποιώντας και τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, θα µπορούσαν να δώσουν ανάπτυξη και να
έχουµε κι εξαγωγές, δηλαδή όχι µόνο να έχουµε αυτάρκεια, αλλά
να ανοίξουµε, όπως είπα, και δρόµο για εξαγωγές.
Οι εξελίξεις αυτές για µας δεν είναι θέµα καλής ή κακής διαπραγµάτευσης της Κυβέρνησης και της τρόικας για να περιµένουµε κάτι καλό, όπως µας λένε τα κόµµατα του ευρωµονόδροµου. Είναι µέτρα που εντάσσονται στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, και εφαρµόζονται
σε όλες τις χώρες είτε υπάρχει µνηµόνιο είτε όχι. Αυτό που πραγµατικά σας απασχολεί είναι το να γίνει η έξοδος από την καπιταλιστική κρίση προς όφελος του κεφαλαίου και εις βάρος του
λαού.
Εµείς θεωρούµε ότι τα µέτρα που παίρνονται σήµερα από την
Κυβέρνηση, από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο κι από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσουν να έχουν θύµατα τους εργαζόµενους και τη φτωχοµεσαία αγροτιά, τη νεολαία και το λαό
γενικότερα. Γι’ αυτό χρειάζεται, κατά τη γνώµη µας, αποδέσµευση τώρα από τη λυκοσυµµαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
µονοµερής διαγραφή του χρέους, µε την εξουσία και την οικονοµία στα χέρια του λαού. Αυτή, κατά τη γνώµη µας, είναι η λύση
που πρέπει να παλέψουν τα φτωχά λαϊκά στρώµατα απέναντι σ’
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αυτήν την πολιτική που εφαρµόζεται σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά, για τη
δευτερολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν
θέλω να παραγνωρίσω το γεγονός ότι η Αγροτική Τράπεζα είναι
στενά συνδεδεµένη µε τον αγροτικό κόσµο και µε τη στήριξη της
υπαίθρου. Ωστόσο να µου επιτρέψετε να πω ότι είχε πάψει να
είναι αµιγώς αγροτική τράπεζα εδώ και πολύ καιρό, αφού µόνο
το 13% των χορηγήσεων που είχε δώσει κατευθύνονταν στους
αγρότες και στους συνεταιρισµούς. Να σας θυµίσω ότι από τα
εκατό δάνεια που έδινε σε συνεταιρισµούς τα ογδόντα περίπου
ήταν -και είναι- µη εξυπηρετούµενα.
Κι εγώ από επαρχία κατάγοµαι, από τη Φθιώτιδα, και ξέρω
πάρα πολύ καλά το πρόβληµα της Αγροτικής Τράπεζας, εκεί που
έχει να κάνει µε τους συνεταιρισµούς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Δεν την χρεοκόπησαν οι αγρότες την
Αγροτική Τράπεζα, κύριε Υπουργέ. Οι πολιτικές σας την χρεοκόπησαν!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Επιπλέον, νοµίζω ότι ο Έλληνας φορολογούµενος πρέπει να ξέρει
ότι πλήρωσε για την Αγροτική Τράπεζα, µέσα σε διάστηµα δεκαπέντε ετών, κεφαλαιακές ενισχύσεις που ξεπερνούν τα 5 δισεκατοµµύρια ευρώ σε τρέχουσες τιµές, έχοντας αποκοµίσει
αρνητική απόδοση για τα χρήµατα αυτά λόγω της σωρευτικής
ζηµιάς της Τράπεζας.
Επιπλέον, για να συνεχίσει η τράπεζα τη λειτουργία της,
έπρεπε να τον επιβαρύνουµε µε άλλα 5 δισεκατοµµύρια. Νοµίζω
ότι όλα αυτά λένε πολλά.
Τώρα, για το ξεπούληµα της τράπεζας, που είπατε, για το
«δήθεν» ξεπούληµα σε ιδιώτες, θα ήθελα να πω το εξής. Πολλοί
τείνουν να ξεχνάνε, ηθεληµένα ίσως ή και άθελά τους, ότι η Τράπεζα Πειραιώς είναι ιδιωτική τράπεζα µόνο κατ’ όνοµα αφού,
όπως κι οι υπόλοιπες µεγάλες τράπεζες, έχει κεφαλαιοποιηθεί
από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Έτσι το ελληνικό δηµόσιο είναι µέσω του ταµείου ο βασικός µέτοχος και στην
τράπεζα αυτή, όπως και σε άλλες τράπεζες, και άρα ο κύριος
ωφελούµενος από την επιτυχή µεταφορά των περιουσιακών
στοιχείων της Αγροτικής Τράπεζας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αστειεύεστε τώρα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν
αστειεύοµαι καθόλου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όσον αφορά τις θυγατρικές της τράπεζας, όπως ανέφερα και
στην πρωτολογία µου, η Αγροτική εφάρµοσε ένα πρόγραµµα
αναδιάρθρωσης που µεταξύ άλλων είχε στόχο την αποεπένδυση
από επτά χρηµατοοικονοµικές και µη συµµετοχές έως τις 30-62012. Από αυτές τελικά µόνο µία ολοκληρώθηκε στο προβλεπόµενο διάστηµα. Αν υπήρχε πρόθεση ξεπουλήµατος, γιατί αυτό
δεν έγινε; Γιατί αφού ξεπουλάµε αντί πινακίου φακής, όπως κάποιοι ισχυρίζονται, δυσκολευόµαστε να βρούµε αγοραστές;
Όπως και να έχει, οι διαγωνισµοί για τις θυγατρικές, που έχουν
δροµολογηθεί, συνεχίζονται.
Μέληµα της Κυβέρνησης είναι οι διαδικασίες αυτές να ολοκληρωθούν µε πλήρη διαφάνεια, να εξασφαλίσουν τη βιωσιµότητα
και την ανταγωνιστικότητα αυτών των επιχειρήσεων, ώστε να
πολλαπλασιαστεί η συµβολή τους στην τοπική οικονοµία και να
εξασφαλιστεί η απασχόληση.
Ως προς το ζήτηµα της ρύθµισης των θεµάτων της αγροτικής
γης, η γη που έχει υποθηκευτεί σε δάνεια που δεν εξυπηρετούνται, δεν θα πάει στον εκκαθαριστή. Θα υπάρξει νοµοθετική ρύθµιση, όπως σας είπα πριν, σε συνεργασία µε το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης. Καταλαβαίνω την επιµονή σας να µάθετε
λεπτοµέρειες για το θέµα αυτό. Όταν θα είµαστε έτοιµοι, θα προχωρήσουµε στην απαραίτητη διαβούλευση.
Πάντως, σύµφωνα µε τα υπάρχοντα στοιχεία, τα εξυπηρετούµενα δάνεια στα οποία δεν υπάρχει πρόβληµα, είναι το 80% του
συνόλου. Άρα, µιλάµε για ένα πολύ µικρό ποσοστό δανείων, τα
οποία δεν εξυπηρετούνται και έχουν ως εγγύηση αγροτική γη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα άλλο θέµα. Όπως είπαµε και στη Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, υπάρχει
µια πρώτη αίσθηση ότι οι εγγυήσεις σε αγροτική γη που έχουν
δοθεί για ενήµερα δάνεια είναι πολλαπλάσιας αξίας από τα ίδια
τα δάνεια. Διαφαίνεται, λοιπόν, ότι υπάρχει περιθώριο αποδέσµευσης σηµαντικής αγροτικής γης προς όφελος των αγροτών
µας. Εκτιµώ ότι σύντοµα θα υπάρχουν περισσότερα στοιχεία επ’
αυτού.
Δεν θα ήθελα να πάρω παραπάνω από το χρόνο και γι’ αυτό
σταµατώ εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εισερχόµαστε στην
ηµερήσια διάταξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ’ αριθµόν 1/1/20-7-2012 επίκαιρη επερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑΕνωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα και επτά
Βουλευτών του κόµµατός του, των κυρίων Παναγιώτη Λαφαζάνη,
Δηµητρίου Παπαδηµούλη, Παναγιώτη Κουρουµπλή, Θεοδώρου
Δρίτσα, Ζωής Κωνσταντοπούλου, Σοφίας Σακοράφα και Αλέξη
Μητρόπουλου, προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε την
απόπειρα εξώδικου συµβιβασµού µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και της «SIEMENS».
Το λόγο έχει ο πρώτος επερωτών Βουλευτής κ. Παναγιώτης
Κουρουµπλής για δέκα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, ένα πελώριο πολιτικό, οικονοµικό, κοινωνικό
και ηθικό σκάνδαλο επιχειρείται να κλείσει µε έναν ταπεινωτικό
τρόπο για τη χώρα, χωρίς να τιµωρηθούν οι φυσικοί αυτουργοί,
οι συναυτουργοί και οι συνεργοί αυτού του πελώριου πραγµατικά εγκλήµατος που έχει συντελεστεί εις βάρος της ελληνικής
κοινωνίας.
Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πολιτικό το έγκληµα;
Διότι ενώ η Βουλή των Ελλήνων από τις σπάνιες, θα έλεγα, τις
σπανιότατες περιπτώσεις στην εξεταστική επιτροπή που είχε
προηγηθεί, κατέληξε σε οµόφωνο –ίσως θα είναι το πρώτο οµόφωνο τα τελευταία χρόνια- πόρισµα, διαπιστώνοντας ότι πάνω
από 2 δισεκατοµµύρια ευρώ είναι οι ζηµίες που έχει υποστεί η
ελληνική πολιτεία από τις δωροδοκίες, την αδιαφάνεια, τις µεθόδους διαφθοράς που χρησιµοποίησε η περίφηµη εταιρεία «SIEMENS», ο µεγάλος γερµανικός κολοσσός, για να µπορέσει να
επιβάλει την παρουσία της και να προωθήσει τα δικά της συµφέροντα στον ελληνικό χώρο, έρχεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια πλειοψηφία, παραµονές των εκλογών, που ουσιαστικά
δεν είχε καµµία νοµιµοποίηση από τον ελληνικό λαό –άλλωστε
αυτό απεδείχθη από τις τελευταίες εκλογές- µια πλειοψηφία που
δεν εξασφάλισε ούτε το δικό της συνολικό αριθµό –αφού από
τους διακόσιους Βουλευτές που είχε εκείνη τη στιγµή, ψήφισαν
µόνο οι εκατόν εξήντα τέσσερις- και κάνει αυτόν τον ταπεινωτικό
συµβιβασµό µεταξύ του ελληνικού κράτους και της «SIEMENS».
Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πελώριο οικονοµικό
έγκληµα, πελώριο οικονοµικό σκάνδαλο; Διότι ενώ το οµόφωνο
πόρισµα της Βουλής των Ελλήνων έπειτα από έρευνα, από καταθέσεις πάρα πολλών µαρτύρων, από χιλιάδες σελίδες στοιχείων που κατετέθησαν διαπιστώνει ότι το ύψος της ζηµίας είναι
2 δισεκατοµµύρια ευρώ, έρχεται η Κυβέρνηση και συµφωνεί να
πάει σε ένα συµβιβασµό που ουσιαστικά δίνει ένα αντίδωρο σε
µια στιγµή που από την άλλη µεριά επιχειρεί µε ένα τσαµπουκά
–ας µου επιτραπεί η έκφραση- να κατεδαφίσει το κοινωνικό κράτος, να επιβάλει καθεστώς εργασιακής γαλέρας στις εργασιακές
σχέσεις, να περικόψει µισθούς και συντάξεις, να περικόψει επιδόµατα και να βυθίσει τη χώρα σε ακόµα µεγαλύτερη οικονοµική
ύφεση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχεται η Κυβέρνηση µε αυτόν
τον ταπεινωτικό συµβιβασµό να πάρει ψίχουλα απ’ αυτά που διαπίστωσε το οµόφωνο πόρισµα της Βουλής των Ελλήνων. Γιατί,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι κοινωνικό το σκάνδαλο; Διότι
ακριβώς την ώρα που περικόπτεις κοινωνικές παροχές, που κατεδαφίζεις τα κοινωνικά δικαιώµατα παραιτείσαι από
1.900.000.000 ευρώ έναντι δικαιωµάτων και διεκδικήσεων που θα
µπορούσε η ελληνική κοινωνία να προβάλει, όπως έπραξαν
άλλες χώρες που είχαν τα ίδια φαινόµενα και τις ίδιες παρεµβάσεις από τη συγκεκριµένη εταιρεία.
Και γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πελώριο ηθικό
έγκληµα; Γιατί επιχειρείται το ηθικό ξέπλυµα της «SIEMENS»,
µιας αµαρτωλής εταιρείας που δεν έχει µόνο αµαρτωλό παρόν,
έχει και παρελθόν και φοβούµαι ότι µε τη συµπεριφορά της Κυβέρνησης θα έχει και µελλοντική παρουσία µε αυτού του είδους
των αµαρτηµάτων της.
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Διότι ακριβώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη δεκαετία του
’50 εάν ανατρέξει κανείς στον Τύπο της εποχής και στα πρωτοσέλιδα θα δει ότι επί τρία περίπου χρόνια ταλάνιζε τη δηµόσια
ζωή το σκάνδαλο της «SIEMENS». Ο τότε αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως Παπάγου, ο αείµνηστος Σπύρος Μαρκεζίνης και ο
τότε Υπουργός Οικονοµικών Καψάλης απεπέµφθησαν από την
κυβέρνηση Παπάγου και διεγράφησαν από το κόµµα του Συναγερµού για την ανάµειξή τους στο σκάνδαλο της «SIEMENS».
Καταθέτω τα σχετικά δηµοσιεύµατα, κύριε Πρόεδρε, για τα
Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έτσι, λοιπόν, αντιλαµβάνεται κανείς ότι δεν είναι µόνο έντονο
το παρόν των δωροδοκιών, της διαφθοράς και της αδιαφάνειας
της «SIEMENS» αλλά έχει και παρελθόν. Διότι, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, το πολιτικό σύστηµα δεν τόλµησε, αντί να πάρει τα
ψίχουλα που παίρνουµε σήµερα, πρωτίστως να ζητήσει τα ονόµατα της διαπλοκής: τα ονόµατα που κατέθεσε ο κ. Χριστοφοράκος στα γερµανικά δικαστήρια όπου εκεί αποτυπώνεται ποια
πρόσωπα και από ποια κόµµατα είχαν εµπλοκή σ’ αυτήν την υπόθεση, ώστε πραγµατικά για το πολιτικό προσωπικό της χώραςνα απαλλαγεί από πελώριες σκιές που εξακολουθούν να υπάρχουν πάνω από τη δηµόσια ζωή και να απαλλάξει τη χώρα από
τη µεγαλύτερη παθογένεια του πολιτικού συστήµατος που είναι
η διαπλοκή η οποία βασιλεύει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι θα έπρεπε να κάνει µια ευνοµούµενη πολιτεία, κύριε Πρόεδρε, κατά τον άγιο Πλάτωνα; Θα
έπρεπε πρωτίστως από τη στιγµή που η Βουλή κατέληξε σε ένα
τέτοιο οµόφωνο πόρισµα να επιβάλει ένα πρόστιµο ή να απειλήσει µε ένα πρόστιµο και τότε να αναγκαστεί η συγκεκριµένη εταιρεία να ζητήσει διαιτησία.
Δεν διέπραξε όµως αυτό που έπρεπε να κάνει, ως όφειλε, ως
υποχρεούτο µια κυβέρνηση που σέβεται την αξιοπρέπεια αυτού
του λαού. Δυστυχώς, δεν επέδειξαν αντανακλαστικά ως όφειλαν
ούτε η αρµόδια υπηρεσία για το ξέπλυµα του µαύρου χρήµατος,
οι κύριοι εισαγγελείς, ούτε βέβαια η περίφηµη ανεξάρτητη υπηρεσία για τον αθέµιτο ανταγωνισµού, διότι υπήρξε και αθέµιτος
ανταγωνισµός. Υπήρξε αθέµιτος ανταγωνισµός που λαµβάνει
έκταση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσµιο επίπεδο από
τις συµπεριφορές της «SIEMENS».
Η Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παραιτήθηκε και
από αυτό το πανίσχυρο όπλο που είχε του αθέµιτου ανταγωνισµού, αφού ήταν εκτεθειµένος ο µεγάλος γερµανικός κολοσσός
στις αρµόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί, πραγµατικά, καταπάτησε κάθε έννοια αθέµιτου ανταγωνισµού και σε
ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες
που διεκδικούσαν µερίδιο στην ελληνική αγορά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να ψηλαφήσουµε αυτήν
την ταπεινωτική και εξευτελιστική συµφωνία για την αξιοπρέπεια
ενός λαού, ο οποίος διασύρεται εν τω µεταξύ από γερµανικούς
παράγοντες για διαφθορά. Μας καταγγέλλουν για διαφθορά.
Μας καταγγέλλουν για µια σειρά ζητήµατα.
Έρχεται κανείς στο σηµείο να σκεφτεί µήπως εµείς, κύριε
Υπουργέ των Οικονοµικών, διαφθείραµε τη «SIEMENS», µήπως
εµείς τη δωροδοκήσαµε, για να καταλάβουµε περί τίνος πρόκειται.
Έρχεται, λοιπόν, η Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
και υπογράφει µία συµφωνία ταπεινωτική.
Αν ψηλαφίσει κανείς τον πυρήνα αυτού τι θα δει; Παραιτείται,
πρώτον, από την αρχή της εµπιστευτικότητας. Αυτή είναι αποικιοκρατική λογική. Δηλαδή, προκειµένου να πληρώσει η
«SIEMENS» το νοµικό γραφείο που χειρίστηκε το ζήτηµα για λογαριασµό της Ελλάδος, παραιτούµεθα από την αρχή της εµπιστευτικότητας και θα πρέπει να παραδώσουµε όλα τα απόρρητα
στοιχεία που έχουµε συγκεντρώσει.
Παραιτούµεθα από κάθε άλλο δικαίωµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που µπορεί να προκύψει στο µέλλον και που µπορεί
να αναδειχθεί από διάφορες άλλες έρευνες.
Παραιτούµεθα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από κάθε ρήτρα,
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διότι αυτά τα «ψίχουλα» που µας δίνουν δεν συµπεριλαµβάνονται
σ’ αυτήν την ταπεινωτική συµφωνία. Δεν υπάρχουν ρήτρες, προκειµένου να υλοποιηθούν έστω αυτά που έχουν συµφωνηθεί.
Ενώ επιδεικνύει η Κυβέρνηση τη λογική του πειθαρχηµένου
κρατούµενου απέναντι στη Γερµανία και στις συµπεριφορές των
παραγόντων της Γερµανίας, επιδεικνύοντας –θα έλεγα- µία
ενοχή, δεν προβάλλει την ενοχή που οφείλει να έχει η Γερµανία
απέναντι στον ελληνικό λαό και στις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από την κατακτητική της περίοδο, από τις γερµανικές
αποζηµιώσεις, από τους οχτώ χιλιάδες θησαυρούς που έχει αρπάξει και στολίζουν σήµερα τα µουσεία της και κυρίως, από το
κατοχικό δάνειο, που είναι µία διακρατική σύµβαση που διέπεται
από διεθνείς νόµους.
Δεν υπήρξε τέτοιο κουράγιο από την ελληνική Κυβέρνηση,
κουράγιο που καλείται να προβάλλει και να επιδείξει ακόµα και
από την τελευταία απόφαση της Χάγης, που καλεί την ελληνική
Κυβέρνηση να προβάλει η ίδια αυτά τα ζητήµατα σε επίπεδο διακρατικό και να διεκδικήσει αυτού του είδους τα δικαιώµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παραιτηθήκαµε, λοιπόν, σε µία
κρίσιµη στιγµή για την πατρίδα, σε µία στιγµή που διασύρεται ο
ελληνικός λαός καθηµερινά από παράγοντες της Γερµανίας,
χωρίς να χρησιµοποιήσουµε ούτε αυτό το όπλο ούτε τα όπλα
που σε µία πρόσφατη συνέντευξή του στο εξωτερικό είπε ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα αν αναγκαστεί να βρεθεί εκτός ευρώ,
η καταστροφή θα είναι µεγαλύτερη και θα υπάρξουν και γεωστρατηγικές αλλαγές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ε, λοιπόν, αυτά ήταν όπλα στα χέρια της Ελλάδας, τα οποία
ποτέ δεν χρησιµοποίησε και δεν τόλµησε να χρησιµοποιήσει καµµία από τις τελευταίες ελληνικές κυβερνήσεις, τις κυβερνήσεις
του πειθαρχηµένου κρατούµενου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε συνάδελφε, αν
έχετε την καλοσύνη, ολοκληρώνετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Με αυτές τις σκέψεις, κύριε
Πρόεδρε, θεωρώ ότι αυτό το σκάνδαλο, κατά την προσωπική
µου εκτίµηση, αγγίζει τα όρια της απιστίας, διότι πραγµατικά έρχεται σε ευθεία σύγκρουση µε το δηµόσιο συµφέρον, γιατί παραιτείται από πολλά ζητήµατα που πραγµατικά έχουν να κάνουν
µε την υπεράσπιση του δηµόσιου συµφέροντος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΣΥΡΙΖΑ- Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ορισµένες φορές η αλληλουχία
και µόνο των γεγονότων φανερώνει βαθιά κρυµµένα και ανείπωτα µυστικά.
Ποιο ήταν το µεγαλύτερο και συµβολικότερο –θα έλεγα- σε
ό,τι αφορά το εξόφθαλµο της διακοµµατικής διαπλοκής, σκάνδαλο του πολιτικού συστήµατος της Μεταπολίτευσης; Το σκάνδαλο «SIEMENS», το σκάνδαλο που δεν αφήνει καµµία
αµφιβολία ότι τα δυο κόµµατα που εναλλάσσονταν από το 1974
και µετά στην εξουσία έχουν εξ αδιαιρέτου και ακέραια την ευθύνη για το πού κατάντησε η χώρα, το σκάνδαλο που φανερώνει
–για να παραφράσω µία φράση που ακούστηκε πολύ, έγινε και
best seller από ό,τι µαθαίνω- ότι µαζί τα φάγατε τα κόµµατα και
το πολιτικό προσωπικό των κοµµάτων που εναλλάσσονταν στην
εξουσία από τη Μεταπολίτευση και µετά.
Ποια ήταν η πρώτη απόφαση του πρώτου Υπουργικού Συµβουλίου της πρώτης κυβέρνησης διακοµµατικής, µνηµονιακής συνεργασίας, της κυβέρνησης του κ. Παπαδήµου; Στο πρώτο
Υπουργικό Συµβούλιο αποφασίστηκε -µεταξύ άλλων, βεβαίωςτο κουκούλωµα του συµβολικότερου και του µεγαλύτερου σκανδάλου της Μεταπολίτευσης, το κουκούλωµα του σκανδάλου της
«SIEMENS», ο εξωδικαστικός συµβιβασµός, που έχει σαν στόχο
να σβήσει τα ίχνη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και πότε υπεγράφη αυτό το όνειδος; Πότε υπεγράφη αυτό το
σκάνδαλο του σκανδάλου; Μα, φυσικά, µία µέρα πριν ο Πρωθυπουργός, ο κ. Σαµαράς, συναντήσει την κ. Μέρκελ. Κάποιοι, βέβαια, θα πουν: έτσι, µε άδεια χέρια θα πήγαινε ο Πρωθυπουργός
να συναντήσει τη Γερµανίδα Καγκελάριο; Αλίµονο!
Εξάλλου, τι χαρίσατε στη γερµανική εταιρεία; Μόνο 2 δισεκατοµµύρια ευρώ, όχι µε βάση δικές µας εκτιµήσεις, αλλά µε βάση
τις εκτιµήσεις που έκανε ακόµα και αυτή η εξεταστική επιτροπή
που στήθηκε βάσει της πλειοψηφίας των δύο κοµµάτων στην
προηγούµενη Βουλή και η οποία µετετράπη από κάποιους σε
«πλυντήριο» αυτού του µεγαλύτερου σκανδάλου. Προσδιόρισε
τη ζηµία του ελληνικού δηµοσίου στα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Και εσείς, κύριε Υπουργέ, ελαφριά τη καρδία, την ώρα που
σβήνετε και γράφετε και ετοιµάζετε τη λίστα των 11,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ –που θα είναι πολύ περισσότερα, εγώ λέω ότι
θα είναι κοντά στα 15 δισεκατοµµύρια ευρώ, µπορεί και παραπάνω- µε νέα µέτρα, οριζόντιες περικοπές, βάρη στους µισθωτούς και στους συνταξιούχους, χαρίζετε στη γερµανική εταιρεία
2 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Ξέρετε, βέβαια, ο σοφός λαός µας λέει µία παροιµία: «Χέρι
που σε ταΐζει, δεν το δαγκώνεις». Και σήµερα δεν υπάρχει καµµία
αµφιβολία ότι τη χώρα την πτώχευσε µία διακοµµατική συµµορία
διαπλεκοµένων που αφού λεηλάτησε το δηµόσιο πλούτο, αφού
ξεκοκάλισε τις µίζες για τις προµήθειες του δηµοσίου, τώρα οδηγεί τη χώρα στην καταστροφή, γιατί δεν έχει το σθένος να διεκδικήσει προς όφελος του ελληνικού λαού απέναντι σε αυτούς
που την ευεργετούσαν τα προηγούµενα χρόνια, που την τροφοδοτούσαν.
Μετά τις 17 Ιουνίου η χώρα είχε διαπραγµατευτικές δυνατότητες. Δεν τις έδωσε κανένας άλλος, παρά µόνο ο λαός µας µε
τους αγώνες του, µε την ψήφο του. Ακόµα και ο κ. Σαµαράς προεκλογικά έβγαινε στα µπαλκόνια και έλεγε «επαναδιαπραγµάτευση». Χάρισµα, λοιπόν, τα 2 δισεκατοµµύρια, χάρισµα και οι
προεκλογικές κορώνες για επαναδιαπραγµάτευση, αρκεί να σβήσουν τα ίχνη του σκανδάλου.
Συγχωρέστε µε, αλλά δεν µπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Πώς
αλλιώς µπορεί κανείς να εξηγήσει τη σπουδή του Πρωθυπουργού στην προχθεσινή του συνάντηση µε την Καγκελάριο να µην
πει απολύτως τίποτα απ’ όλα αυτά τα αυτονόητα, που υπάρχουν
στη σκέψη και στο µυαλό του καθενός και της καθεµιάς εδώ
µέσα, αλλά ακόµα και απ’ αυτά που και ο ίδιος προεκλογικά εκφωνούσε, ότι δηλαδή αυτό το πρόγραµµα δεν είναι βιώσιµο, είναι
καταδικασµένο να αποτύχει –ακόµα και οι εκ του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, ο κ. Ρουµελιώτης το οµολόγησε προχθέςαφού το χρέος δεν θα είναι διαχειρίσιµο ούτε είναι τώρα ούτε θα
είναι το 2020;
Δεν ετόλµησε, όµως, να πει και το αυτονόητο, ότι δηλαδή νέα
σκληρά µέτρα λιτότητας εις βάρος του ελληνικού λαού θα επιτείνουν την ύφεση και το αδιέξοδο. Ή, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός
πάσχει από σύνδροµο θυµατοποίησης –υπάρχει, λέει, το Σύνδροµο της Στοκχόλµης, όπου ξαφνικά το θύµα ερωτεύεται το
θύτη- και ξαφνικά ευρέθη εκεί για να πει ότι θα γίνουµε ακόµα
καλύτεροι στο αυτοµαστίγωµα ή –µιας και µίλησε και για αµαρτίες του παρελθόντος- κάποιες αµαρτίες του πολιτικού συστήµατος που εκπροσωπείτε, κύριοι της Κυβέρνησης, δεν σας
επιτρέπουν ακόµα και τα αυτονόητα να πείτε!
Σε κάθε περίπτωση, κύριε Υπουργέ, ο εξωδικαστικός συµβιβασµός που υπογράψατε αποτελεί τον απόλυτο ορισµό της συγκάλυψης του µεγαλύτερου σκανδάλου της Μεταπολίτευσης, του
σκανδάλου που αφορά, σύµφωνα µε απόφαση του γερµανικού
δικαστηρίου, του Δικαστηρίου του Μονάχου που εξέτασε την
υπόθεση, την πάγια µίζα του 2% που πήγαινε απευθείας στα κοµµατικά ταµεία του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας για κάθε
σύµβαση µε το ελληνικό δηµόσιο. Και απ’ όλον αυτόν τον πακτωλό των χρηµάτων, µόνο το εκατοµµύριο του κ. Τσουκάτου
οµολογήθηκε! Και ποτέ, βεβαίως, δεν µάθαµε τις ευθύνες. Δεν
αποδόθηκαν ευθύνες. Βεβαίως, ήταν µία µικρή σταγόνα στον
ωκεανό, γιατί ποτέ δεν µάθαµε και για τα υπόλοιπα. Μιλάνε για
τις συµβάσεις του ΟΤΕ, του ΟΣΕ, τα έργα των Ολυµπιακών Αγώνων, του C4I.
Βεβαίως, ο κ. Σαχινίδης, ως Υπουργός των Οικονοµικών, δεν

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΣΤ’ - 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

υπέγραψε αυτόν τον εξωδικαστικό συµβιβασµό. Φαντάζοµαι ότι
δεν το έκανε διότι δεν ήθελε να προκαταβάλει τη νέα πλειοψηφία
που θα διαµορφωνόταν. Εγώ θα έλεγα ότι σοφά πράξατε, κύριε
Σαχινίδη.
Εσείς, κύριε Στουρνάρα, σπεύσατε να τον υπογράψετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είναι
όµοροι νοµοί ο Νοµός Φθιώτιδας και ο Νοµός Λαρίσης.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Θέλω, όµως, να αναφερθώ στην ουσία
του συµβιβασµού που υπογράψατε, διότι όλα όσα µας παρουσιάζατε ως κέρδη, δεν είναι τίποτα άλλο παρά χάντρες και καθρεφτάκια για ιθαγενείς! Ιδιαίτερα αναφέροµαι σ’ αυτά τα εκατό
εκατοµµύρια που θα δοθούν σε σεµινάρια, που θα οργανώσει η
«SIEMENS» για να εκπαιδεύσει τα στελέχη του δηµόσιου τοµέα
απέναντι στη διαφθορά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Μας περνάνε για ιθαγενείς. Όµως και εσείς µας περνάτε για
ιθαγενείς! Και είναι ντροπή και µόνο να ακούγονται αυτά.
Βέβαια, αγαπητοί κύριοι και αγαπητές κυρίες συνάδελφοι, βρίσκουν και τα κάνουν, όταν ακόµα και στη Νιγηρία έχουν καθίσει
στο σκαµνί και έχουν δικαστεί όσοι «λαδώθηκαν». Εδώ, όχι µόνο
δεν λογοδότησαν, αλλά έχουν περάσει έξι χρόνια από την αποκάλυψη του σκανδάλου και ούτε τα κατηγορητήρια δεν έχουν
συνταχθεί. Βρίσκουν και τα κάνουν.
Ξέχασα, βέβαια και τα περιβόητα εκατό εκατοµµύρια της µελλοντικής επένδυσης της εταιρείας. Το κόστος της αποεπένδυσης, όµως, που διέπραξε το 2006, της µεγαλύτερης αποεπένδυσης που έχει δροµολογήσει ποτέ πολυεθνική εταιρεία στη χώρα
µας, το έχετε υπολογίσει; Πουλήθηκε το Τµήµα Δηµοσίων Δικτύων της «SIEMENS» στη «ΝΟΚΙΑ». Έκλεισε η «ΤΗΛΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ» στη Θεσσαλονίκη. Έκλεισε το «SOFTWARE CENTER»,
απολύθηκαν χιλιάδες εργαζόµενοι. Αυτή όµως ήταν η πολιτική
των εθνικών προµηθευτών των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της
Νέας Δηµοκρατίας, µηδέν επένδυση σε τεχνολογία και χιλιάδες
επιστήµονες στο δρόµο.
Έρχεστε, λοιπόν τώρα, κύριε Υπουργέ και υπογράφετε ένα
συµβιβασµό, όταν η ίδια η εξεταστική επιτροπή της Βουλής αποτιµά τη ζηµία στα 2 δισεκατοµµύρια και µας λέτε ότι θα έχουµε
300 εκατοµµύρια κέρδος. Είναι, κατά την άποψή µας, µία πράξη
καθ’ όλα επιζήµια για τα συµφέροντα του ελληνικού δηµοσίου,
µία πράξη που αποτελεί πρόκληση στο δοκιµαζόµενο ελληνικό
λαό, όπως πρόκληση στο λαό µας αποτέλεσε και το αποτέλεσµα
της εξεταστικής, όταν δηλαδή οι Βουλευτές των δύο κοµµάτων
που επωφελήθηκαν από τη «SIEMENS» έβγαλαν πορίσµατα
αθώωσης των κοµµάτων τους.
Δώστε µου λίγο χρόνο παραπάνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Έχετε την ανοχή του
Προεδρείου, κύριε Πρόεδρε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι
µόνο το τι έκανε ο Υπουργός Οικονοµικών, διότι η ευθύνη προφανώς και δεν ανήκει αποκλειστικά στον Υπουργό Οικονοµικών.
Η απόφαση αυτή είναι απόφαση των τριών κοµµάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση, είναι απόφαση συνενοχής. Τα κροκοδείλια
δάκρυα δεν αρκούν. Και οι τρεις δυνάµεις που στηρίζουν την Κυβέρνηση έχουν αµέριστη την ευθύνη γι’ αυτήν την απόφαση.
Κυρίως το θέµα είναι τι κάνει ο Πρωθυπουργός αυτής της
χώρας, ένας Πρωθυπουργός που έχει να εµφανιστεί σε αυτήν
εδώ την Αίθουσα από τις προγραµµατικές δηλώσεις, ένας Πρωθυπουργός που δεν τολµά καν να µιλήσει και να δώσει συνέντευξη στην Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπως εθιµοτυπικά γίνεται
κάθε χρόνο, ένας Πρωθυπουργός που όταν ρωτήθηκε στη Γερµανία για το αντιµνηµονιακό θέατρο που έπαιζε επί δυόµισι χρόνια απάντησε: «ουδείς αναµάρτητος», ζητώντας άφεση αµαρτιών
από την κ. Μέρκελ.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω -και το ερώτηµα είναι ρητορικό- ποιανού τη νοµική συµβουλή έλαβε ο Πρωθυπουργός, προκειµένου
να δώσει την εντολή στον Υπουργό Οικονοµικών να υπογράψει
τον εξωδικαστικό συµβιβασµό; Η λογική απάντηση που θα δώσει
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ο κάθε λογικός άνθρωπος είναι ότι πήρε τη συµβουλή του νοµικού του συµβούλου, του νοµικού συµβούλου του Πρωθυπουργού και επισήµως από τον Ιούλιο, του κ. Καράκωστα, ο οποίος
πέραν του γεγονότος ότι διετέλεσε νοµικός σύµβουλος της
«SIEMENS» την επίµαχη περίοδο της ροής του µαύρου χρήµατος, εισέπραττε, όπως αποκαλύπτεται κι από χθεσινό δηµοσίευµα, εµβάσµατα από το γνωστό παραταµείο της «SIEMENS» µε
την ίδια ακριβώς µέθοδο και διαδροµή που εισέπρατταν τις µίζες
της εταιρείας τα διευθυντικά στελέχη του ΟΤΕ, ο κ. Μαντέλης, ο
κ. Τσουκάτος, ο κ. Σκαρπέλης, ο φυγάς κ. Καράβελας και πολλοί
άλλοι.
Αναρωτιέµαι, γνώριζε ο Πρωθυπουργός ότι ο νοµικός του σύµβουλος αµειβόταν από τα µαύρα ταµεία της «SIEMENS»; Και
ποιος ήταν ο ρόλος του συγκεκριµένου νοµικού συµβούλου στον
εξωδικαστικό συµβιβασµό;
Τον Ιούλιο, σε ερώτηµα που απηύθυναν, αν δεν κάνω λάθος,
Βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων, απάντησε ότι είχε διακόψει κάθε σχέση µε την εταιρεία «SIEMENS», της οποίας υπήρξε
νοµικός σύµβουλος, το 1996. Όµως αυτό το έµβασµα αφορά το
1998, περίοδο που είχε αναλάβει κι επισήµως καθήκοντα ο κ. Χριστοφοράκος. Εν τέλει τώρα που γνωρίζει ότι αµειβόταν από τα
µαύρα ταµεία, θα τον καλύψει; Είναι ένα ερώτηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει πια καµµία δικαιολογία και δεν υπάρχει πια καµµία προγραµµατική συµφωνία ανάµεσα στους τρεις κυβερνητικούς εταίρους. Οι προεκλογικές
εξαγγελίες και τα «θα» κάποιων έχουν µείνει µετέωρα. Το µόνο
που υπάρχει είναι η συνενοχή στο κουκούλωµα και στο έγκληµα.
Στην τρίτη Κυβέρνηση του µνηµονίου, στην τρόικα εσωτερικού, λίγο πριν τα νέα χαράτσια, λίγο πριν την επιδροµή φόρων
και τη σφαγή των µισθών και των συντάξεων, έχουν αποµείνει
µόνο δυο λέξεις: ανάπτυξη και επιµήκυνση. Πρόκειται για δύο
νέες µεγάλες πολιτικές απάτες. Η επιµήκυνση από µόνη της θα
οδηγήσει σε καταστροφή, σε ακόµα µεγαλύτερη ύφεση και λιτότητα, θα σηµαίνει περισσότερο σκοινί για να κρεµαστούµε.
Η ανάπτυξη που ευαγγελίζεται ο Πρωθυπουργός είναι η ιδιωτικοποίηση των πάντων, η πώληση ακόµα και νησιών της ελληνικής επικράτειας, οι ειδικές οικονοµικές ζώνες ανασφάλιστων
εργαζοµένων των 300 ευρώ.
Εµείς, λοιπόν, σας το λέµε καθαρά. Πορεύεστε ένα δρόµο καταστροφικό. Ανάπτυξη µε µνηµόνιο δεν υπάρχει, δεν µπορεί να
υπάρξει, όπως δεν µπορεί να υπάρξει ανάπτυξη µε ακόµα περισσότερα και σκληρότερα µέτρα λιτότητας.
Σε µία χώρα µε λεηλατηµένο το εισόδηµα, µε λεηλατηµένο το
φυσικό της πλούτο και τα εργατικά και κοινωνικά της δικαιώµατα
δεν µπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Και αυτή η καταστροφική πορεία πρέπει να ανακοπεί. Αποτελεί εθνική επιταγή να ανακοπεί
και θα ανακοπεί πολύ γρηγορότερα απ’ ότι περιµένουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Αν νοµίζετε ότι αυτό το πέπλο της σιωπής και της συγκάλυψης
που θέλετε να επιβάλετε και έχουν ήδη επιβάλει οι συνεργάτες
σας της διαπλοκής, αυτοί που ελέγχουν µερίδα των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, θα εµποδίσει το λαό µας να δει την αλήθεια,
είστε γελασµένοι.
Ο λαός µας σας έδωσε κάτω από τροµακτικές πιέσεις µια τελευταία ευκαιρία. Εσείς όχι µόνο δεν τιµήσατε αυτήν την ευκαιρία, αλλά τον εξαπατάτε για µία ακόµα φορά. Μ’ αυτές σας τις
επιλογές, λυπάµαι αλλά δεν θα έχετε πολλά περιθώρια.
Ακόµα και αυτοί που σας ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές,
ζητούν επιτακτικά να λάβει τέλος η κοινωνική λεηλασία, ζητούν
επιτακτικά να σταµατήσει το καθεστώς της ατιµωρησίας σ’ αυτόν
εδώ τον τόπο. Η ατιµωρησία όσων χρεοκόπησαν οικονοµικά, κοινωνικά και ηθικά τη χώρα, πρέπει επιτέλους να σταµατήσει. Η
υπόθεση του εξωδικαστικού συµβιβασµού, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αποδειχθεί ένα ακόµα φιάσκο.
Έχω µαζί µου την απάντηση που έδωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Μπαρνιέ στο Νίκο Χουντή. Πρόκειται για απάντηση η
οποία καταγράφει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κοµισιόν σε καµµία
περίπτωση δεν αναγνωρίζει τη ρήτρα του εξωδικαστικού συµβιβασµού, ότι η Ελλάδα δηλαδή θα απέχει από την περαιτέρω διερεύνηση των σκανδάλων και των ευθυνών της «SIEMENS» και
λέει ρητώς ότι αυτό δεν δεσµεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Σε ό,τι µας αφορά, σας δηλώνουµε κατηγορηµατικά ότι η υπογραφή που βάλατε δεν µας δεσµεύει και µόλις αναλάβουµε την
Κυβέρνηση του τόπου, θα ακυρώσουµε µία συµφωνία επονείδιστη και κατάφωρα άδικη προς το δηµόσιο συµφέρον.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Θα την ακυρώσουµε και θα αναθέσουµε σε τρίτο την εκτίµηση
της ζηµίας του δηµοσίου, την οποία και θα διεκδικήσουµε δικαστικά, όπως έκαναν άλλες χώρες και έχουν κερδίσει πολύ περισσότερα από αυτά τα ψίχουλα, τα οποία εσείς λέτε ότι κερδίσατε
προς όφελος του ελληνικού λαού. Εµείς το δίκαιο του λαού µας
δεν θα το αφήσουµε. Θα το διεκδικήσουµε και θα το κερδίσουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει η κ.
Ζωή Κωνσταντοπούλου για πέντε λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, στις 20 Ιουλίου
2012, όταν καταθέσαµε οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου επίκαιρη επερώτηση για το αν έχει ή όχι υπογραφεί η κατάπτυστη συµφωνία µε τη «SIEMENS», ήσασταν
απλώς ο δεύτερος κατά σειρά επιλογής Υπουργός Οικονοµικών
αυτής της Κυβέρνησης, µετά την άρνηση του κ. Ράπανου να αναλάβει καθήκοντα.
Στις 22 Αυγούστου του 2012 αποκτήσατε επισήµως µια επιπλέον ιδιότητα: Θέσατε την υπογραφή σας στον επονείδιστο
αυτό συµβιβασµό και έτσι προσθέσατε το όνοµά σας στον κατάλογο των ενεχοµένων στο διαρκές σκάνδαλο της «SIEMENS»,
που αποτελεί ταυτόχρονα διαρκές και διεθνές έγκληµα, σε
βάρος των συµφερόντων της χώρας και του ελληνικού λαού. Και
το κάνατε αυτό εν πλήρη γνώσει και συνειδήσει του ότι πρώτον,
η εξουσιοδότηση για υπογραφή του σχεδίου είναι από µόνη της
παράνοµη και άκυρη, αφού προέρχεται από Βουλευτές των ενεχοµένων και εµπλεκοµένων στο σκάνδαλο κοµµάτων του ΠΑΣΟΚ
και της Νέας Δηµοκρατίας, δεύτερον, ότι ο προηγούµενος
Υπουργός Οικονοµικών κ. Σαχινίδης στον οποίο απευθυνόταν
πρωτογενώς η εξουσιοδότηση αυτή, απέφυγε να θέσει την υπογραφή του, τρίτον ότι από τη συµφωνία αυτή προκαλείται ζηµία
του ελληνικού δηµοσίου τουλάχιστον 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ,
σύµφωνα µε το οµόφωνο πόρισµα της αρµόδιας εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, τέταρτον ότι Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ
κατέρρευσαν εκλογικά και η εξουσιοδότηση που παρείχαν οι
Βουλευτές τους τον Απρίλιο του 2012 άρον άρον παραµονές
εκλογών απονοµιµοποιήθηκε πλήρως κοινοβουλευτικά και πολιτικά.
Κύριε Υπουργέ, το σκάνδαλο της «SIEMENS» αποτελεί επιχείρηση διάβρωσης του ελληνικού δηµοσίου, εξαγοράς κυβερνητικών και κοµµατικών αξιωµατούχων, αθέµιτης εξασφάλισης
δεσπόζουσας θέσης και καταχρηστικής εκµετάλλευσής της, διακίνησης µαύρου πολιτικού χρήµατος και δηµιουργίας µηχανισµών ξεπλύµατος, συστηµατικής παραβίασης της Ευρωπαϊκής
νοµοθεσίας. Έχει τα χαρακτηριστικά οργανωµένου εγκλήµατος
που διώκεται εσωτερικά από την εθνική νοµοθεσία, αλλά και διεθνώς, επί τη βάσει της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και των διεθνών
συµβάσεων, στοιχειοθετεί δε πλήρως τα ποινικά αδικήµατα της
απιστίας, της παράβασης καθήκοντος, της παθητικής και ενεργητικής δωροδοκίας, του ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος, του
αθέµιτου ανταγωνισµού.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Αυτοτελές και νέο σκάνδαλο είναι το γεγονός ότι η παρούσα
Ελληνική Κυβέρνηση σπεύδει να αποδεχτεί ένα λεόντειο συµβιβασµό, πριν διεκδικήσει τις υπαρκτές και απαιτητές αξιώσεις της,
σπεύδει να παραιτηθεί χωρίς καµµία ανταποδοτική εξασφάλιση
στη βάση του ύψους των απαιτήσεών της, της βαρύτητας της
εγκληµατικής συµπεριφοράς της «SIEMENS», των συνήθως συµβαινόντων σε ανάλογες περιπτώσεις και, βέβαια, της αρχής της
αναλογικότητας.
Από την ανάληψη καθηκόντων σας, κύριε Υπουργέ, παρήλθαν
δύο µήνες και επιλέξατε να υπογράψετε τη συµφωνία στις 22 Αυγούστου του 2012, την παραµονή µετάβασής σας στη Γερµανία.
Σας ερωτώ, λοιπόν, ευθέως και η Βουλή δικαιούται να γνωρίζει, διότι κανείς δεν µπορεί να κρύβεται πίσω από ανυπόγραφα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κείµενα και κανείς δεν µπορεί να στηρίζεται σε εξουσιοδοτήσεις
που ως σκοπό έχουν τη διάχυση, την αντιµετάθεση και τελικά τη
µη απόδοση ευθυνών: Ποιος αποφάσισε να µην ενεργοποιηθεί
το πόρισµα της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής; Ποιοι διαπραγµατεύτηκαν, µε βάση ποιες αρχικές προτάσεις και αντιπροτάσεις; Ποιοι αρµόδιοι θεσµικοί φορείς έκριναν ότι είναι
συµφέρων αυτός ο επονείδιστος συµβιβασµός, µε βάση ποιες
έγγραφες εισηγήσεις; Πότε ερωτήθηκαν –αν ερωτήθηκαν- το
Ελεγκτικό Συνέδριο και το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους; Πότε
συζητήθηκε και αποφασίστηκε στο Υπουργικό Συµβούλιο αυτός
ο συµβιβασµός; Και βέβαια, ποιος εισηγήθηκε την παραίτηση
από το δικηγορικό απόρρητο επ’ ωφελεία της «SIEMENS», αντί
να αξιώσει από τη «SIEMENS» πλήρη άρση του απορρήτου
έναντι του ελληνικού δηµοσίου, όπως έκανε η «SIEMENS» για τις
ΗΠΑ, αποδεχόµενη τη ρήτρα ειλικρίνειας;
Και τέλος, σε συνέχεια της ερώτησης που σας απηύθηνε ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας, ποιος εισηγήθηκε
σε εσάς, κύριε Υπουργέ, την υπογραφή του σχεδίου αυτήν την
χρονική στιγµή; Ο κ. Καράκωστας διατελέσας νοµικός σύµβουλος της «SIEMENS» και διατελών σήµερα νοµικός σύµβουλος
του Πρωθυπουργού ή η «HOGAN LOVELLS» διατελέσασα νοµική
σύµβουλος της Ελληνικής Δηµοκρατίας, αλλά που προσδοκά να
πληρωθεί επί τη βάσει της συµφωνίας αυτής από την εταιρεία
«SIEMENS»;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Υπουργέ, θα ήταν θέατρο του παραλόγου εάν δεν επρόκειτο για εθνικό έγκληµα καθ’ υποτροπή. Όποιος αποφασίζει και
επικυρώνει αυτόν τον ψευδεπίγραφο συµβιβασµό, εν γνώσει του
προκαλεί ζηµία στο δηµόσιο, εν γνώσει του αποτρέπει και συσκοτίζει τη δίωξη του οργανωµένου εγκλήµατος της «SIEMENS»
για τη διακίνηση και το ξέπλυµα µαύρου πολιτικού χρήµατος, εν
γνώσει του περιφρονεί και διασύρει κάθε έννοια δηµοκρατικής
διαφάνειας, κοινωνικού και πολιτικού ελέγχου, εθνικής αξιοπρέπειας και εν γνώσει του παρέχει υπόθαλψη στους υπαιτίους.
Με βάση το ίδιο το κείµενο της συµφωνίας, οφείλετε να φέρετε τη συµφωνία προς κύρωση στη Βουλή. Και µάλιστα, όποτε
και αν φέρετε τη συµφωνία αυτή προς κύρωση, η κύρωση θα
είναι εκπρόθεσµη µε βάση τη ρήτρα σαράντα πέντε ηµερών που
θέτει η ίδια η συµφωνία. Οφείλετε, επίσης, να καταθέσετε τον
πλήρη φάκελο του προκλητικού αυτού συµβιβασµού στους οικονοµικούς εισαγγελείς για έρευνα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Και τέλος, µια και είναι εδώ ο αρµόδιος Υφυπουργός Δικαιοσύνης να πω ότι οφείλει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κατά το άρθρο
30 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, να ζητήσει την κίνηση όλων
των ποινικών διαδικασιών και διεθνών διαδικασιών για όλες τις
πράξεις και όλα τα εµπλεκόµενα πρόσωπα που προκύπτουν από
τις καταθέσεις του κ. Χριστοφοράκου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε
παρακαλώ. Έχετε υπερβεί το χρόνο σας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω µε µία φράση.
Κύριε Υπουργέ, είναι δηλωτική η έλλειψη απαρτίας στους θώκους της Κυβερνήσεως και είναι «εκκωφαντική» η απουσία των
Βουλευτών της Πλειοψηφίας, και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας. Και αυτό συµβαίνει διότι οι ευθύνες κυβερνήσεων και
Υπουργών και οι δικές σας είναι απαράγραπτες και ως ευθύνες
πολιτικές και ως ευθύνες ποινικές και ως ευθύνες αστικές, κυρίως όµως ως ευθύνες ιστορικές, για την πλήρη καταρράκωση
της δηµοκρατικής νοµιµότητας και για την αναίσχυντη εκποίηση,
όχι µόνο του εθνικού µας συµφέροντος, αλλά και της εθνικής
µας αξιοπρέπειας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ- ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κυρία συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο τρίτος οµιλητής κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, καλό είναι να
µας ακούσει και ο κύριος Υπουργός…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εκπροσωπείται.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ορισµένα πράγµατα, δυστυχώς
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παίρνουν και µία προσωπική χροιά, αν θέλετε. Διότι όταν ένας
Υπουργός υπογράφει αυτό το κατάπτυστο κείµενο, αυτό το ελεεινό κείµενο, δεν είναι δυνατόν να απουσιάζει όταν γίνεται µία τέτοια επίκαιρη ερώτηση…
Ήρθε ο κύριος Υπουργός.
Κύριε Στουρνάρα -και το λέω δια µέσω της κυρίας Προέδρου
σε εσάς- µου δίνετε την εντύπωση ότι παίζετε τον ρόλο του
«καλού στρατιώτη Σβέικ» του συστήµατος. Έχετε αναλάβει να
φέρετε σε πέρας δύο πολύ βρώµικες πολιτικές δουλειές.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ο Σβέικ ήταν αθώος!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Του συστήµατος.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αναφέρεται στο κούρεµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έχετε αναλάβει δύο πολύ βρώµικες πολιτικές δουλειές: Πρώτον, να φέρετε σε πέρας το πακέτο
καταστροφής της χώρας που το λέτε 11,5 δισεκατοµµύρια ευρώ
αλλά απ’ ό,τι φαίνεται θα ξεπεράσει τα 20 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Δεύτερον, να αποκαταστήσετε την αξιοπιστία της χώρας µε αυτή
την κατάπτυστη συµφωνία. Γιατί; Για να πάει να δει ο κύριος
Πρωθυπουργός τη Μέρκελ µε την παρουσία σας, έπρεπε πρώτα
απ’ όλα να έχει βγάλει αθώα τη «SIEMENS». Δεν µπορούσε να
πάρει χαρτιά αξιοπιστίας από τη Γερµανία χωρίς να έχει βάλει
µπρος το πλυντήριο και να έχει αναγορεύσει τη «SIEMENS» σε
µία υπεύθυνη και αξιόπιστη εταιρεία.
Αυτό κάνετε µε την κατάπτυστη αυτή Συµφωνία. Έχετε δει
ποτέ συµφωνία χώρας που να λέει «η Ελληνική Δηµοκρατία δηλώνει ότι η «SIEMENS» αποτελεί αξιόπιστη και υπεύθυνη επιχείρηση»; Ποια δηµοκρατία, που σέβεται τον εαυτό της, υπογράφει
µία τέτοια διακήρυξη για τη «SIEMENS», αλλά -εγώ θα έλεγα- και
για οποιαδήποτε εταιρεία; Έχετε υπογράψει καµµία συµφωνία,
ως δηµόσιο, και αναγορεύετε αξιόπιστη και υπεύθυνη επιχείρηση
την οποιαδήποτε επιχείρηση; Το έχετε κάνει για οποιαδήποτε
επιχείρηση; Και το επιχειρείτε για τη «SIEMENS».
Αν ζητούσαν στο γερµανικό δηµόσιο µία τέτοια δήλωση δια
µέσου συµφωνίας, την οποία, δυστυχώς, υπερψήφισαν εκατόν
εξήντα τέσσερις Βουλευτές, δεν θα την έκανε ποτέ. Είναι ανεπίτρεπτο να έρχεται η Ελληνική Δηµοκρατία και να υπογράφει τέτοια συµφωνία, που να δίνει τέτοιου είδους πιστοποιητικά σε µία
ιδιωτική επιχείρηση, η οποία καταλήστεψε τον τόπο και κυρίως
έθαψε την αναπτυξιακή του προοπτική. Γιατί αυτό κάνει η
«SIEMENS» εκατό χρόνια τώρα στην Ελλάδα.
Το δεύτερο: Η Ελληνική Δηµοκρατία παραιτείται –λέτε- µε την
παρούσα από κάθε αστική και διοικητική -περιλαµβανοµένων
εκείνων από ξέπλυµα χρήµατος ή παραβάσεων της νοµοθεσίας
περί ανταγωνισµού- αξίωση και πρόστιµο κατά της «SIEMENS»
σε σχέση µε την υπόθεση. Έχετε κανένα δικαίωµα να κάνετε
αυτό το πράγµα, δηλαδή να καταργείτε µε µία µονοκονδυλιά το
Σύνταγµα και τη δικαιοσύνη; Έχετε κανένα δικαίωµα να το κάνετε αυτό; Το έκανε η Γερµανία; Μπορούσε η Γερµανία να το
κάνει αυτό στη «SIEMENS», που το κάνει η Ελλάδα; Αποικία
είστε; Προτεκτοράτο; «Μπανανία» έχετε κάνει αυτή τη χώρα. Με
ποιο δικαίωµα βάζετε όλη τη Βουλή, µε αυτό τον ταπεινωτικό
τρόπο, να λέει ότι παραιτείται, µε την παρούσα, από κάθε αστική
και διοικητική αξίωση και πρόστιµο κατά της «SIEMENS», ακόµα
και για το ξέπλυµα χρήµατος;
Και αυτό µε ποιο αντάλλαγµα; Με κανένα αντάλλαγµα. Με
απολύτως κανένα αντάλλαγµα!
Και ντρέποµαι να πω ότι αναγνωρίζετε πως οφειλές του δηµοσίου της τάξεως των 80.000.000 -χωρίς καν να µας τις αναφέρετε- δήθεν µας τις χαρίζει η «SIEMENS». Μέχρι εκεί φτάνετε,
να µας λέτε ότι η «SIEMENS» µε αυτή την κατάπτυστη Συµφωνία
µας κάνει και δωρεές. Πού βρήκατε αυτά τα χρωστούµενα της
«SIEMENS» ύψους 80.000.000;
Πέραν αυτού, βεβαίως, δεν συζητάω για τα 100.000.000 τα
οποία λέτε εδώ για δήθεν επενδύσεις και για τα άλλα 60.000.000.
Αυτά είναι ντροπής πράγµατα, διότι και ο έλεγχος ακόµα γι’ αυτά
θα γίνεται από έναν επίτροπο που η «SIEMENS» θα τον έχει διορίσει, αφού χωρίς τη σύµφωνη γνώµη της δεν µπορεί να διοριστεί αυτός ο επίτροπος.
Πέραν, όµως, αυτού –ακόµα χειρότερο- ξέρετε ότι η «SIE-
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MENS» έχει κλείσει το τελευταίο διάστηµα πέντε εργοστάσια
στην Ελλάδα, ότι έχει απολύσει συλλήβδην εκατοντάδες εργαζόµενους, τετρακόσιους το 2009 στη Θεσσαλονίκη; Ξέρετε ότι η
«SIEMENS», που έχει τώρα εργοστάσιο στα Βασιλικά της Εύβοιας, ζητάει εκβιαστικά µειώσεις κατά 30% στους εργαζόµενους
στο όνοµα απολύσεων και µέσα στο µήνα αυτό έχει απολύσει είκοσι επτά εργαζόµενους;
Για ποιες επενδύσεις µας µιλάτε; Η «SIEMENS», µε τον αέρα
αυτής της κατάπτυστης Συµφωνίας, τι κάνει αυτή την ώρα; Ασελγεί, φτύνει και ταπεινώνει την Ελλάδα, τον ελληνικό λαό και τους
εργαζόµενους. Και µας λέτε ότι θα κάνει επενδύσεις;
Κοροϊδεύετε τον κόσµο! Δώσατε ένα συγχωροχάρτι ταπείνωσης, εξευτελισµού της Ελλάδας. Βεβαίως της Κυβέρνησής σας,
γιατί ο ελληνικός λαός δεν έχει συνυπογράψει τέτοια πράγµατα.
Είναι ντροπή γι’ αυτούς που ψήφισαν αυτή τη Συµφωνία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Ολοκληρώστε
σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και τελειώνω, λέγοντας ότι αυτό
το µέγα έγκληµα είναι πρώτα απ’ όλα, όπως σας είπα, αναπτυξιακό έγκληµα. Για χάρη της «SIEMENS» καταδικάσατε στην τεχνολογική καθυστέρηση αυτή τη χώρα. Διότι όταν προσπαθούσε
να κάνει την απογείωση στο σύγχρονο ηλεκτρονικό τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό, προκειµένου να παίρνει τις προµήθειες η
«SIEMENS» κλείσατε την «ΕΛΒΗΛ». Και µιλάω διαχρονικά ως Ελληνικό Κράτος, η δικοµµατική δηµοκρατία, η οποία λέγεται «Ελληνική Δηµοκρατία», που υπογράφει, όταν καµµία δηµοκρατία
δεν θα συνυπέγραφε ποτέ ένα τέτοιο κείµενο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εµείς δεν θα αναγνωρίσουµε,
όπως είπε ο Πρόεδρός µας ο Αλέξης ο Τσίπρας, αυτήν τη συµφωνία. Δεν είναι συµβιβασµός, είναι παράδοση αυτή η συµφωνία.
Αυτή η συµφωνία δεν θα περάσει, δεν είναι νόµιµη, δεν είναι συνταγµατική, συνιστά πραξικόπηµα. Αυτή η συµφωνία θα ανατραπεί και εµείς αυτήν τη συµφωνία θα την παραγράψουµε, δεν θα
την εφαρµόσουµε. Η «SIEMENS» θα πληρώσει και θα υποβοηθήσουµε την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-EKM)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστώ.
Ο τέταρτος οµιλητής, ο κ. Θεόδωρος Δρίτσας, έχει το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Έτσι είναι, αγαπητέ σύντροφε, συνάδελφε, Παναγιώτη Λαφαζάνη, µην εκπλήττεσαι! Αυτή η παράγραφος σ’ αυτόν τον εξωδικαστικό συµβιβασµό που η ελληνική Κυβέρνηση, το ελληνικό
κράτος δίνει αυτά τα εύσηµα στη «SIEMENS» και λέει ότι είναι
µια αξιόπιστη εταιρεία και τόσο καλή, πέραν της οικονοµικής
ρύθµισης, είναι ακριβώς αυτή που σηµατοδοτεί το µέλλον, τη συνέχεια, είναι ακριβώς σ’ αυτήν θα στηριχθούν όλες οι επόµενες
ρυθµίσεις και συναλλαγές της «SIEMENS» µε τη διαπλοκή, όσο
ακόµα στη χώρα µας θα διατηρείται αυτή η σχέση εξουσίας και
αυτό το πολιτικό σύστηµα. Αυτό δεν χρειάζεται πια κανέναν
Υπουργό που να τα παίρνει, θα γίνεται από µόνο του. Αυτό θα
προσπαθήσω να το εξηγήσω γιατί αυτό δεν άπτεται µόνο των
στοιχείων της οικονοµίας, της παραγωγής και της αναπτυξιακής
πορείας της χώρας µας, αλλά άπτεται και κρίσιµων σηµείων, κρίσιµων τοµέων, όπως είναι η άµυνα. Ο ρόλος της «SIEMENS» στα
ζητήµατα των εξοπλισµών και των εξοπλιστικών προγραµµάτων
και των διαφόρων δραστηριοτήτων που αφορούν την εθνική
άµυνα είναι καίριος όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το ξέρουµε όλοι, το έχει δηλώσει
ο ίδιος ο Σίκατσεκ, απολογούµενος όταν καταδικάστηκε σε διετή
φυλάκιση στη Γερµανία, ότι το 10% του τζίρου της «SIEMENS»
καταναλώνονταν σε «χρήσιµες δαπάνες», όπως τις ονόµασε ο Σίκατσεκ, στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, παρακολουθώντας τους
ανταγωνιστές και καταβάλλοντας ποσά για να πάρουν έργα και
έτσι νόθευαν τον ανταγωνισµό. Και εκεί αντέδρασαν οι Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής.
Το ζήτηµα, όµως, δεν είναι ακριβώς και µόνο η µη τήρηση των
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κανόνων του υγιούς ανταγωνισµού. Είναι ότι εδώ και στους τοµείς των τηλεπικοινωνιών και άλλων κρίσιµων τοµέων, αλλά και
στους τοµείς της άµυνας, κάθε φορά η «SIEMENS», αγοράζοντας το σύνολο του επίσηµου πολιτικού κόσµου, τα δύο κόµµατα
εξουσίας, τα δύο κόµµατα που κυβερνούσαν τη χώρα, πετύχαινε
να πάρει ένα έργο µε οποιαδήποτε µορφή.
Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω εάν έχετε παρακολουθήσει το ελάχιστο που ανέδειξε η διαδικασία των εξεταστικών επιτροπών είτε
για τα υποβρύχια είτε για την υπόθεση «SIEMENS» είτε για όλα
τα άλλα. Η «SIEMENS» δεν λείπει από πουθενά είτε άµεσα είτε
µε τη µορφή των αναθέσεων σε υπεργολάβους και υποκατασκευαστές άλλοτε µπροστά, άλλοτε πίσω, άλλοτε δίπλα. Είναι
ένα ολόκληρο σύστηµα η «SIEMENS» στην Ελλάδα και αναρωτιέµαι µε ποια κριτήρια κάνατε αυτόν τον εξωδικαστικό συµβιβασµό ή τουλάχιστον µε ποια κριτήρια δεχτήκατε να τον υπογράψετε.
Η «SIEMENS» παραδέχεται ότι έκανε όλες αυτές τις παράνοµες εγκληµατικές ενέργειες και δράσεις συστηµατικά και κατ’
εξακολούθηση. Το ελληνικό κράτος έχει υποχρέωση, αν µη τι
άλλο, να αξιολογήσει το ύψος της ζηµίας. Έχετε ένα δείγµα, τα
2 δισεκατοµµύρια της εξεταστικής επιτροπής. Μα, είναι µόνο
αυτά; Είναι πολύ περισσότερα, κύριε Υπουργέ, στην πραγµατικότητα και δεν τα έχει ελέγξει κανείς. Δεν είναι µόνο σε ύψος
ποσού, σε ευρώ, σε χρήµατα δηλαδή, είναι κυρίως στο µε ποιον
τρόπο η «SIEMENS» καταφέρνει να έχει εξασφαλισµένες στο
διηνεκές και ειδικά στον τοµέα της άµυνας όλες τις επόµενες
δουλειές δηλαδή παραγγελία και νέες συµβάσεις. Γι’ αυτό ξεκίνησα απ’ αυτό που είπε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, διότι µε την
τεχνογνωσία, «λαδώνοντας» και παίρνοντας δουλειές υψηλής τεχνολογικής στάθµης, κατοχύρωνε πατέντες διεθνείς κάθε φορά
και µάλιστα στον κρίσιµο τοµέα των εξοπλισµών.
Κάθε συντήρηση, κάθε αναβάθµιση το ελληνικό κράτος υποχρεούται να τη δώσει στη «SIEMENS» εσαεί και αυτή η αναγνώριση, ότι δηλαδή είναι αξιόπιστη εταιρεία και πολύ καλή, είναι
ακριβώς το άνοιγµα του δρόµου για να τα έχει όλα στην Ελλάδα
από εδώ και πέρα η «SIEMENS», αυτή που όντως κατέστρεψε τη
δυνατότητα τεχνολογικής ανάπτυξης της χώρας µας. Όµως, τεχνογνωσία δεν είναι να πιστοποιείς τους εργαζόµενους του Σκαραµαγκά και να τους αφήνεις τελικά απλήρωτους και χωρίς
δουλειά, που έχουν γίνει ελάχιστοι πλέον και οι περισσότεροι
είναι άνεργοι. Τεχνογνωσία είναι να αποκτά η χώρα δυνατότητα
να στηρίζεται στα πόδια της και βήµα-βήµα, µαζί µε τα πανεπιστήµια και τα ερευνητικά ινστιτούτα, να γίνεται αυτόνοµη.
Η «SIEMENS» το εξασφάλισε αυτό όλες τις δεκαετίες και εσείς
µε τον εξωδικαστικό συµβιβασµό της το επισηµοποιείτε µε τον
πιο πανηγυρικό τρόπο. Λέω και πάλι, και στο κρίσιµο θέµα της
άµυνας. Πώς, λοιπόν, θα απαντήσετε ότι είναι ένας επωφελής
συµβιβασµός για το δηµόσιο συµφέρον σε συνθήκες δύσκολες
για τις δυνατότητες και τη διαπραγµατευτική ικανότητα της
χώρας; Είναι αυτά σοβαρά επιχειρήµατα;
Το µόνο που µπορεί να αντέξει, να ταιριάξει σ’ αυτό που κάνατε, σ’ αυτό που υπογράψατε –δεν το εµπνευστήκατε εσείς, βέβαια, αλλά γιατί εσείς δεχθήκατε να το υπογράψετε;- είναι η
πανηγυρική υποταγή και η συνέχιση της παράδοσης της χώρας
σε αυτούς που έχουν εκµαυλίσει δεκάδες χωρών σε όλο τον
κόσµο. Έρχονται αυτοί τώρα να σηκώσουν το δάκτυλο στον ελληνικό λαό και να τον ενοχοποιήσουν για την κρίση!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε, και σας
ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Είναι βέβαιο ότι η ελληνική κοινωνία τέτοια ύβρη δεν θα τη σηκώσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα σταθεί δίπλα στους αγώνες και θέλω να πιστεύω ότι θα ακυρώσουµε, όχι µόνο τον εξωδικαστικό συµβιβασµό, αλλά και όλες αυτές τις µαύρες σελίδες της ελληνικής
ιστορίας που γράφουν η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ χρόνια
τώρα και η τρικοµµατική Κυβέρνηση στις µέρες µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε Δρίτσα.
Το λόγο έχει η Βουλευτής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Σοφία Σακοράφα.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιθανότατα στη συνείδηση του
ελληνικού λαού δεν χρειαζόταν να συντελεστεί και αυτή η τελευταία πράξη του έργου της υποτέλειας, του κουκουλώµατος και
της ανηθικότητας, προκειµένου να αντιληφθεί την εντεταλµένη
αποστολή τούτης της εσωτερικής κυβερνητικής τρόικας. Επειδή,
όµως, αυτή η τρόικα απροκάλυπτα και χωρίς κανέναν ενδοιασµό
εκτελεί εν ψυχρώ εκατοµµύρια πολίτες, επειδή ξεπουλά εν
ψυχρώ το δηµόσιο πλούτο µας, επειδή στήνει στο απόσπασµα
την Ελλάδα, επικαλούµενη το δηµόσιο χρέος, αυτή η τελευταία
πράξη του σκανδάλου «SIEMENS» προσλαµβάνει ανυπολόγιστες
διαστάσεις. Διαστάσεις πέρα από την ηθική, πέρα από τη διαφάνεια, τη λειτουργία της δηµοκρατίας και της πολιτικής αυτοτέλειας του λαού µας. Διαστάσεις που αφορούν στην ίδια την
ουσία του δηµόσιου χρέους, στο όνοµα του οποίου ο λαός µας
χάνει τη ζωή του, µε την ταχύτητα που λιώνει το παγωτό κάτω
από τον ήλιο.
Η τερατώδης κλιµάκωση, λοιπόν, του δηµόσιου χρέους πηγάζει σε πολύ µεγάλο βαθµό και απ’ αυτήν ακριβώς τη διαδικασία:
«Λαδώµατα» των µεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων για έργα
αµφίβολης σκοπιµότητας, αλλά και για σύναψη ληστρικών συµβάσεων γι’ αυτά ακριβώς τα έργα.
Η «SIEMENS» είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγµα εκτίναξης του δηµόσιου χρέους µε αυτά τα χαρακτηριστικά. Από το
1999 κρίσιµα Υπουργεία όλων των κυβερνήσεων υπογράφουν
συµβάσεις µε την πολυεθνική γερµανική «SIEMENS» η οποία κατηγορείται τόσο από την γερµανική, όσο και από την ελληνική δικαιοσύνη ότι κατέβαλε προµήθειες κι άλλες δωροδοκίες στο
πολιτικό, στρατιωτικό και διοικητικό ελληνικό προσωπικό για ένα
ποσό που προσεγγίζει το 1 δισεκατοµµύριο.
Ο διοικητής της εταιρίας «SIEMENS HELLAS» που παραδέχθηκε ότι χρηµατοδότησε τα δύο µεγάλα ελληνικά κόµµατα διέφυγε το 2010 στη Γερµανία και η γερµανική δικαιοσύνη –τα
συµπεράσµατα δικά σας- απέρριψε το αίτηµα έκδοσης του στην
Ελλάδα.
Αυτά τα σκάνδαλα λειτουργούν σαν ακτινογραφία για να καταλάβει κανείς ποιοι και πώς πήραν µέρος στο µεγάλο πάρτι. Περιλαµβάνουν την πώληση από την «SIEMENS» και τους διεθνείς
συνεργάτες της του αντιπυραυλικού συστήµατος patriot το 1999
µε 10 εκατοµµύρια ευρώ σε δωροδοκίες, την ψηφιοποίηση στα
τηλεφωνικά κέντρα του ΟΤΕ, µε δωροδοκίες ύψους 100.000.000
ευρώ, το σύστηµα ασφαλείας C4I που αγοράστηκε µε την ευκαιρία των Ολυµπιακών Αγώνων το 2004 και το οποίο δεν λειτούργησε ποτέ, την πώληση εξοπλισµού για τον ΟΣΕ, την προµήθεια
του συστήµατος τηλεπικοινωνιών «ΕΡΜΗΣ» στον ελληνικό
στρατό και το δαπανηρό εξοπλισµό που πουλήθηκε στα ελληνικά
νοσοκοµεία. Περιλαµβάνουν το γεγονός ότι η γερµανική εταιρία
γνώριζε από πριν την κατάθεση του νόµου περί επαναπατρισµού
κεφαλαίων και έσπευσε να καταθέσει 20,9 εκατοµµύρια ευρώ
στην «SOCIETE GENERALE».
Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα είπαν τα στελέχη της µητρικής εταιρίας ενώπιον της γερµανικής δικαιοσύνης.
Περιλαµβάνουν την φυγή του κ. Καραβέλα στην Λατινική Αµερική, λόγω της πολύ βολικής ασυνεννοησίας του διπλωµατικού
γραφείου της τότε Υπουργού Εξωτερικών κ. Μπακογιάννη, ασυνεννοησία που πάγωσε το χρόνο για τέσσερις ολόκληρες ηµέρες.
Τέλος, περιλαµβάνουν τον αποχαιρετισµό ενός σκανδάλου µε
ένα νέο σκάνδαλο, το οποίο δεν εδράζεται τόσο στο γεγονός ότι
ο διαφθορέας δίνει ψίχουλα στο ελληνικό δηµόσιο το οποίο κατάκλεψε, αλλά εδράζεται στην ουσία της υποτελούς πολιτικής
Σαµαρά. Ο Πρωθυπουργός σπεύδει να κοµίσει υπογεγραµµένη
την κατάπτυστη και σκανδαλώδη συµφωνία-«πλυντήριο» στέλνοντας µήνυµα στο Βερολίνο ότι η Ελλάδα ως προτεκτοράτο και
ο ελληνικός λαός ως λεηλατηµένος ιθαγενής είναι έτοιµοι να
συµφωνήσουν στο «Γερµανία über alles».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν δύο χρόνια είχα καταθέσει
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στην Ελληνική Βουλή την πρόταση για τη συγκρότηση επιτροπής
λογιστικού ελέγχου του δηµόσιου χρέους. Φυσικά, το αίτηµα
συγκρότησης της ειδικής επιτροπής λογιστικού ελέγχου δεν
απευθυνόταν τότε στην καλή θέληση της κυβέρνησης Παπανδρέου, την πρόθεση της οποίας διέγνωσα αρκετά νωρίς, να
φλυαρεί δηλαδή περί διαφάνειας και στην ουσία να διαπράττει
το µεγαλύτερο πολιτικό έγκληµα της υπαγωγής της Ελλάδας στο
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Σήµερα το αίτηµα που καταθέτω για δηµιουργία επιτροπής λογιστικού ελέγχου, ειδικά για το σκάνδαλο της «SIEMENS», το
σκάνδαλο που κατά την άποψή µου περιλαµβάνει και αυτήν την
τελευταία συµφωνία, δεν το καταθέτω στην Κυβέρνηση ΣαµαράΒενιζέλου-Κουβέλη. Αυτοί έπραξαν, θα ελεγχθούν, θα λογοδοτήσουν. Το καταθέτω, ακριβώς στην ελληνική κοινωνία και
διαβεβαιώνω ότι η κυβέρνηση που θα προκύψει µέσα από τη βασική αναγκαιότητα της κοινωνικής ανασυγκρότησης, στα πλαίσια
του ελέγχου του δηµόσιου χρέους, θα ξεκινήσει από το σκάνδαλο «SIEMENS» και θα ελέγξει τον παράτυπο, απεχθή και παράνοµο χαρακτήρα του, ώστε να οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης εκείνους που συνήψαν αυτό το χρέος θηλιά στο λαιµό του
λαού µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Αυτή η πράξη ελέγχου που θα φτάσει µέχρι και σε αυτή την
κατάπτυστη συµφωνία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν αποτελεί µόνο την εναρκτήρια υποχρέωση της κυβέρνησής µας για
λόγους οικονοµικούς ή για λόγους άρνησης του απεχθούς χρέους ή για λόγους τακτοποίησης του τρίπτυχου ποιος χρωστά,
γιατί χρωστά και τι τελικά χρωστά. Είναι µία επιβεβληµένη υποχρέωση που κατ’ αρχάς ακουµπάει στη δηµόσια απαίτηση του
λαού να γνωρίσει ποιοι τον παράχωσαν στο λάκκο του χρέους
και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Αρκετά πλήρωσε ο λαός µας.
Ήρθε η ώρα να πληρώσουν αυτοί που τον οδήγησαν εκεί.
Είναι ταυτόχρονα µία επιβεβληµένη υποχρέωση, η οποία πολύ
ειδικότερα µετά τη συµφωνία της κυβέρνησης Σαµαρά αποκτά
τον εµβληµατικό χαρακτήρα της αντίστασης εναντίον ενός 4ου
Ράιχ και της λογικής πάνω από όλα η Γερµανία, λογική που χθες
οδήγησε στο ολοκαύτωµα του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου και σήµερα στο ολοκαύτωµα των λαών µε την διεξαγωγή ενός ιδιότυπου οικονοµικού πολέµου εναντίον των λαών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Δώστε µου, κυρία Πρόεδρε, τη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Από τη δευτερολογία σας έχετε άλλα τρία λεπτά.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Ενσωµατώνει ο συγκεκριµένος έλεγχος
αξίες πέρα από την υπεράσπιση του ελέγχου, την κοινωνική συµµετοχή και τη λογοδοσία που αποτελούν πυλώνες της δηµοκρατίας. Ενσωµατώνει πρακτικές, πέρα από την άρνηση του
απεχθούς χρέους και την απόδοση των ευθυνών στις απεχθείς
πολιτικές. Ενσωµατώνει τις αξίες ενός ελεύθερου κράτους και
ενός ελεύθερου λαού. Ενσωµατώνει την πρακτική της άσκησης
µιας ανεξάρτητης πολιτικής, που θα πηγάζει από το λαό µας και
θα υπηρετεί µόνον αυτόν.
Ο έλεγχος του σκανδάλου της «SIEMENS» είναι κάτι παραπάνω από υποχρέωση και καθήκον. Είναι η ακροτελεύτια δέσµευση της κυβέρνησης λαϊκής σωτηρίας που θα συγκροτήσουµε. Η σωτηρία της Ελλάδας και του λαού µας επαφίεται στον
πατριωτισµό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να
αντιστέκονται µε κάθε µέσον εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να
τους αφανίσει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι για πέντε λεπτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Για τρία λεπτά,
επειδή είστε ο έκτος οµιλητής. Λυπάµαι.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, η γερµανική οι-
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κονοµική ελίτ µε το διαχρονικό µόρφωµα οικονοµικής και πολιτικής ισχύος και θεσµικής, εξωθεσµικής και παραθεσµικής παρέµβασης σε όλα σχεδόν τα κράτη του πλανήτη τη «SIEMENS», µε
δράση εδώ και εκατό (100) περίπου χρόνια στην Ελλάδα και κυρίαρχη παρουσία τα τελευταία πενήντα (50) επιβεβαίωσε µε την
πολλαπλώς επιζήµια σύµβαση εξώδικου συµβιβασµού το νέο
αποικιακό της χαρακτήρα.
Αποτελεί, πράγµατι σύµβαση «αυτοκρατορικού τύπου», που
δεσµεύει την πατρίδα µας για µεγάλη και αόριστη περίοδο στη
δική της τεχνολογία και υλικά, κυρίως στις δραστηριότητες δηµοσίου συµφέροντος, εκτοπίζοντας άλλωστε και τις άλλες ανταγωνίστριες εταιρείες.
Καταργώντας δηλαδή, στην πράξη και το πρόταγµα του νεοφιλελευθερισµού για θεµιτό ανταγωνισµό, όπως θεσπίζεται από
τις οδηγίες και τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επικαθόρισε και µεγέθυνε την επικυριαρχία του µεγάλου γερµανικού κεφαλαίου µε πλατφόρµα και το πρόγραµµα εξαγοράς
των κυβερνήσεων του Νότου από τις χώρες του Βορρά, κάτι που
διευκολύνθηκε την τελευταία δεκαετία µε τον εύκολο δανεισµό
στο σταθερό µεν, αλλά υπερτιµηµένο για τους Έλληνες ευρώ,
που µετέφερε τα πλεονάσµατά µας στις χώρες της Κεντρικής
Ευρώπης.
Τώρα, µε την υπογραφή αυτής της σύµβασης, από την οποία
το ελληνικό δηµόσιο παραιτείται από κάθε έννοια δηµοσίου συµφέροντος και υπέρτερη ρήτρα δικαίου, επιβεβαιώθηκε ότι αυτό
το διαχρονικό πρόγραµµα εξαγοράς των κυβερνήσεων εξελίσσεται µε την σύµπραξη, αν όχι την ανοχή των γερµανικών κυβερνήσεων και σε συνεργασία µε το εγχώριο πολιτικό προσωπικό
αφού είναι…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
… προφανές πλέον ότι το εσπευσµένο κλείσιµο της πολύπτυχης αυτής απόφασης, παρά τις πολλές ακόµη δικαστικές και διοικητικές εκκρεµότητες, έγινε ως «επίδειξη καλής θέλησης», ως
«εισιτήριο» υποδοχής του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Καγκελαρία.
Γι’ αυτό άλλωστε η υπογραφή της δεν έγινε ευθύς αµέσως
από την ψήφιση της εξουσιοδοτικής διάταξης, αλλά την κατάλληλη στιγµή της καθολικής «αίτησης συγγνώµης» του πολιτικού
προσωπικού για τη διατύπωση κατά το παρελθόν µη αρεστών
στους Γερµανούς απόψεων.
Θεωρώ, όµως, κυρίες και κύριοι, πολύ πιο καταστροφικό για
το εν γένει ελληνικό εποικοδόµηµα το ότι η νοµοθετική, εκτελεστική, αλλά και δικαστική εξουσία παρείχαν άλλοτε διακριτικές
και άλλοτε άµεσες και απροκάλυπτες ευκαιρίες στους εµπλεκόµενους φορείς και πρόσωπα για να ξεφύγουν από τον έλεγχο
των συντεταγµένων λειτουργιών της χώρας µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ας έχω την ισοτιµία των άλλων, αν µπορείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε την
ανοχή του Προεδρείου.
Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Με τη στάση τους αυτή επιδείνωσαν το ελληνικό πρόβληµα και δυσκόλεψαν την επίλυσή του.
Έτσι µε τη λεόντεια και καταπλεονεκτική αυτή σύµβαση πέρασε
η άποψη της Γερµανίας και της «SIEMENS» χωρίς να αµβλυνθεί
-ούτε έστω και στο ελάχιστο- η στάση της έναντι της Ελλάδας,
στην οποία Ελλάδα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι η Γερµανία
ήταν και παραµένει ακόµη οφειλέτιδα χώρα για τα ολοκαυτώµατα, τα κατοχικά δάνεια και τις καταστροφές των υποδοµών της
κατεχόµενης τότε Ελλάδας.
Η Κυβέρνηση δεν χρησιµοποίησε την επιλήψιµη συµπεριφορά
της, ούτε το στοιχειώδες διαπραγµατευτικό επιχείρηµα. Και η
Βουλή ψήφισε τη σχετική εξοντωτική διάταξη! Έλληνες Βουλευτές δεν έχουν καταλάβει τον βρασµό της κοινωνίας, τις συνειδησιακές και θεσµικές απαιτήσεις των πολιτών, το καθολικό
αντιµνηµονιακό πνεύµα που θα επανέλθει καθολικότερο και δριµύτερο µε τη γενίκευση της κοινωνικής καταστροφής και το περαιτέρω βάθεµα του κοινωνικού ρήγµατος, µε το νέο πακέτο που
θα αποτελειώσει σε λίγο ολόκληρο τον ελληνικό πληθυσµό.
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Στη σύµβασή σας µε τη «SIEMENS» τα συνήθη χαρακτηριστικά
των αποικιοκρατικών συµβάσεων είναι παρόντα. Ειδικότερα:
Η «SIEMENS» µας δίνει στην ουσία προσχηµατικά ένα «πιστοποιητικό ανθεκτικότητας και δυναµισµού της οικονοµίας» όπως
αναφέρεται.
Και εµείς: πρώτον, της δίνουµε άφεση αµαρτιών, πιστοποιητικό αξιοπιστίας, κατά την έννοια του άρθρου 45, Οδηγία 2004.
Δεύτερον, της υποσχόµαστε την υπεράσπισή της έναντι παντός.
Τρίτον, της παραχωρούµε δικαίωµα συµψηφισµού, απαιτήσεων.
Τέταρτον, αναγνωρίζουµε βεβαίως ότι υπερισχύει η αγγλική διατύπωση του επιθετικού νεοφιλελεύθερου λεξιλογίου έναντι της
πολυσηνίας και της ακρίβειας του ελληνικού.
Της παραχωρήσαµε, δηλαδή, µία σύµβαση αγνώστου νοµικού
χαρακτηρισµού, ανεξέλεγκτη από οποιοδήποτε εσωτερικό όργανο, υπερκείµενη του ελέγχου και της διάκρισης των εξουσιών
αφού ουσιαστικά ο νοµοθέτης παραιτείται από την εξουσία να
κρίνει το δικό του επιλήψιµο δηµιούργηµα ή να εξουσιοδοτήσει
κάποιο άλλο όργανο να το κάνει!!
Εν τέλει η σύµβαση κύριοι της Κυβέρνησης κινείται απρόσβλητη στο υπερπέραν της παντοδύναµης α-τυπίας, της νέας
υπερδοµής του νεοφιλελευθερισµού και του νέου νέο-αποικιακού πανγερµανισµού. Το έκτρωµα του επινοηµένου και απολυταρχικού βεµπεριανού καλβινισµού επιβάλλεται δυστυχώς στη
Διαλεκτική, στη Δηµοκρατία, στον ελληνικό πολιτισµό.
Γι’ αυτό και η υπογραφή εκ µέρους σας θα µείνει στην ελληνική ιστορία ως µεγάλο νοµικό, κοινωνικό, θεσµικό, πολιτισµικό
και εθνικό σκάνδαλο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ κύριε Μητρόπουλε.
Ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας έχει το λόγο
για είκοσι λεπτά να απαντήσει στην επερώτηση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Θα παρεκκλίνω λίγο από τα τεχνικά στοιχεία της απάντησής
µου γιατί οι αγαπητοί Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησαν –νοµίζω- πέρα από τα όρια και για µια ακόµη φορά στοχοποιώντας
µε χρησιµοποίησαν ανοίκειους χαρακτηρισµούς. Είπαν ότι ήρθα
εδώ να κάνω βρώµικες δουλειές. Σας απαντώ ότι ξέρετε πάρα
πολύ καλά ότι δεν είµαι βρώµικος. Ήρθα εδώ από πατριωτικό καθήκον και µόνο και όταν τελειώσω τη δουλειά που πρέπει να
κάνω, θα φύγω. Η σύµβαση αυτή, ο φάκελος µάλλον της σύµβασης αυτής ήταν απλά στο γραφείο µου και ξέρετε πρέπει να καθαρίζουµε κάποια στιγµή µε τις εκκρεµότητες του παρελθόντος.
Οι προκάτοχοί µου δεν το υπέγραψαν διότι ο µεν αµέσως προηγούµενος ήταν µέλος υπηρεσιακής Κυβέρνησης, ο προ προηγούµενος δε είχε µπροστά του πολύ µικρό χρονικό διάστηµα
και η χώρα πήγαινε σε εκλογές.
Επειδή όµως µπλέξατε επιµήκυνση, µνηµόνιο, «SIEMENS» θα
µου επιτρέψετε να πω ότι αυτό είναι µία οµιχλώδης ρητορική που
συσκοτίζει την αλήθεια. Πρέπει στον κόσµο να λέµε την αλήθεια.
Πρώτον για το µνηµόνιο, που λέτε, να βγούµε από το µνηµόνιο,
πάρα πολύ ωραία. Και µετά τι; Δραχµή; Δεύτερον, είπατε ότι η
επιµήκυνση είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος η επιµήκυνση; Θα µας
δώσει περιθώριο να έχουµε µεγαλύτερο ρυθµό αύξησης του
προϊόντος και της απασχόλησης. Διεκδικούµε την επιµήκυνση
αλλά µε έναν τρόπο που να µη µας βγάλει έξω από το στόχο µας.
Θα µου επιτρέψετε επίσης να πω ότι χρησιµοποιήσατε µία
γκεµπελική µέθοδο για κάποιον άνθρωπο που δεν είναι παρών.
Μιλήσατε για τον κ. Καράκωστα. Επειδή είδα και εγώ το δηµοσίευµα στην εφηµερίδα, τον πήρα τηλέφωνο να µου εξηγήσει τι
ακριβώς έγινε.
Κατ’ αρχάς, ο κ. Καράκωστας δεν είχε καµµία σχέση µε το
συµβιβασµό και µε το τι έκανα εγώ. Ο κ. Καράκωστας είχε συµβουλεύσει τη µητρική «SIEMENS» για µια υπόθεση που δεν είχε
να κάνει σε τίποτα µε την Ελλάδα, για ένα καλώδιο της εταιρείας
«MARITIME CONSTRUCTIONS», ένα καλώδιο που είχε προβλήµατα και η υπόθεση παραπέµφθηκε στα ελβετικά δικαστήρια.
Ζητήθηκε η γνωµάτευση του κ. Καράκωστα ως έγκριτου νοµικού. Πληρώθηκε κανονικά, όχι από µαύρα ταµεία. Η αµοιβή του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ήταν 30.000 µάρκα, δηλαδή περίπου 15.000 ευρώ…
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Είστε σίγουρος, κύριε Υπουργέ;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ναι,
είµαι σίγουρος.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Όχι από µαύρα ταµεία;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Όχι από
τα µαύρα ταµεία. Άρα λοιπόν, δεν είχε καµµία ανάµειξη και οι χαρακτηρισµοί που του αποδώσατε ήταν άδικοι.
Με ρωτήσατε για τον Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. Βεβαίως συµβουλεύτηκα το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. Μου
είπε ότι πρέπει να υπογράψω µε βάση την εξουσιοδότηση που
έχω λάβει από την Ελληνική Βουλή.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Του Ελεγκτικού…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μη διακόπτετε,
σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Επιτρέψτε µου να σας θυµίσω ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Οικονοµικών δεν έχει ούτε την αρµοδιότητα ούτε την εξουσιοδότηση να συζητήσει σήµερα για τα στοιχεία και τις διάφορες
πτυχές της υπόθεσης που σχετίζονται µε τον όµιλο «SIEMENS»
ούτε να αναζητήσει ευθύνες από όσους φέρονται ότι συµµετείχαν σε αυτό.
Αυτό είναι δουλειά αφ’ ενός της ελληνικής δικαιοσύνης, η
οποία συνεχίζει απρόσκοπτα το έργο της για την υπόθεση αυτή
και στην οποία έχω αµέριστη εµπιστοσύνη και αφ’ ετέρου του
Ελληνικού Κοινοβουλίου, που συγκρότησε σχετική εξεταστική
επιτροπή.
Αυτό µε το οποίο εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός Οικονοµικών,
µε βάση τη σχετική νοµοθετική διάταξη, είναι αποκλειστικά η
υπογραφή του κειµένου του σχεδίου συµφωνίας που η Βουλή
έχει εγκρίνει σχετικά µε τον εξωδικαστικό συµβιβασµό µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών «SIEMENS AG»
και «SIEMENS ΑΕ».
Επιτρέψτε µου να γίνω πιο συγκεκριµένος. Το ελληνικό δηµόσιο έστω και µε καθυστέρηση, αφού δροµολογήθηκαν οι προβλεπόµενες κοινοβουλευτικές διαδικασίες ελέγχου, προχώρησε
σ’ αυτό που οι γερµανικές και οι αµερικανικές αρχές υλοποίησαν
ήδη από το 2008, δηλαδή τη διαπραγµάτευση µε τη SIEMENS
και την προώθηση ενός εξώδικου συµβιβασµού για τις υποθέσεις
διαφθοράς που βαρύνουν τις εταιρείες, µητρική και εγχώρια θυγατρική, ώστε να αποφευχθούν οι εξαιρετικά χρονοβόρες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες και να αποκατασταθεί άµεσα το
ελληνικό δηµόσιο και κατ’ επέκταση ο Έλληνας φορολογούµενος.
Η διαδικασία του συµβιβασµού που ακολουθήθηκε, προκειµένου να επιτευχθεί η συµφωνία, ήταν διεξοδική και απόλυτα διαφανής. Δηµιουργήθηκαν οµάδες εργασίας και από τις δύο
πλευρές, οι οποίες συναντήθηκαν σε τακτά χρονικά διαστήµατα,
προκειµένου να προσπαθήσουν να βρουν µία αµοιβαίως αποδεκτή λύση. Η οµάδα εργασίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας διορίστηκε και επιτηρούνταν από τον τότε Υπουργό Οικονοµικών και
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Βενιζέλο.
Το σχέδιο συµφωνίας συµβιβασµού µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών της «SIEMENS» συζητήθηκε στο
Υπουργικό Συµβούλιο στις 8 Μαρτίου 2012 και αφού εγκρίθηκε
οµοφώνως, υποβλήθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 22 Μαρτίου 2012. Εγκρίθηκε στις 5 Απριλίου 2012 από ευρύτατη πλειοψηφία Βουλευτών, µε το άρθρο 324 του ν. 4072/2012 και
προσαρτήθηκε ως παράρτηµα 9 στον ως άνω νόµο και στη συνέχεια δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως στο
ΦΕΚ Α’ 86.
Με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου παρέχεται στον Υπουργό
Οικονοµικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει την Ελληνική
Δηµοκρατία και να υπογράψει τη συµφωνία συµβιβασµού. Με
βάση αυτή την εξουσιοδότηση υπέγραψα πριν από λίγες µέρες,
για λογαριασµό της Ελληνικής Δηµοκρατίας, τη συµφωνία συµβιβασµού, αντίγραφο της οποίας έχω διαβιβάσει -αµέσως µετά

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΣΤ’ - 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

την υπογραφή της- για ενηµέρωση στη Βουλή. Όπως θα διακρίνετε, το κείµενο της συµφωνίας είναι ακριβώς το ίδιο µε αυτό
που εγκρίθηκε από την Ολοµέλεια της Βουλής…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν εγκρίθηκε, κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Τα βασικά σηµεία της συµφωνίας είχαν παρουσιαστεί και συζητηθεί
αναλυτικά…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το άρθρο ψηφίσαµε, όχι τη συµφωνία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
µη διακόπτετε. Ο Υπουργός απαντά, όπως θέλει να απαντήσει.
Μετά θα µιλήσετε και εσείς. Υπάρχει Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και θα τοποθετηθεί, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το άρθρο ψηφίσαµε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Το άρθρο παραπέµπει στο παράρτηµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Φρονώ
όµως ότι πρέπει, προτού απαντήσω στα ζητήµατα που θίγετε
στην ερώτησή σας, να επαναλάβω εν τάχει τα βασικά σηµεία της
συµφωνίας.
Το ελληνικό δηµόσιο επιτυγχάνει σηµαντικό δηµοσιονοµικό
όφελος, αλλά και όφελος για την πραγµατική οικονοµία µέσα
από θετικές δράσεις και µία σειρά παροχές: Πρώτον, 80.000.000
ευρώ για τον συµψηφισµό ισόποσων απαιτήσεων της «SIEMENS» που αυτή έχει έναντι διαφόρων δηµοσίων φορέων, συµπεριλαµβανοµένων δηµοσίων νοσοκοµείων, µετά από διαδικασία
επαλήθευσης των απαιτήσεων αυτών.
Δεύτερον, 90.000.000 ευρώ που θα διατεθούν, µέσα από µία
περίοδο πέντε ετών, για τη χρηµατοδότηση:
Φορέων που υπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον κι έχουν ως
σκοπό την καταπολέµηση της διαφθοράς, της απάτης και του ξεπλύµατος χρήµατος. Σχεδίων και προγραµµάτων, περιλαµβανοµένων προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, που στοχεύουν στην καταπολέµηση της διαφθοράς, της απάτης και του ξεπλύµατος χρήµατος.
Τρίτον, πανεπιστηµιακών και επιστηµονικών ερευνητικών προγραµµάτων που αποσκοπούν στη βελτίωση της γνώσης και της
εξειδίκευσης στους τοµείς της ενέργειας, της υγείας, της βιοµηχανίας, των υποδοµών και της ανάπτυξης πόλεων.
Τέταρτον, εκατό υποτροφιών κάθε έτος, για µεταπτυχιακές
σπουδές στους τοµείς της ενέργειας, της υγείας, της βιοµηχανίας, των υποδοµών και της ανάπτυξης των πόλεων µέσω του
ΙΚΥ, του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών. Τέλος, ιατρικού εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένης της παράδοσης, εγκατάστασης
και συντήρησης του εξοπλισµού αυτού, για τα δηµόσια νοσοκοµεία, µε έµφαση σε παιδιατρικά νοσοκοµεία.
Πέµπτον, επένδυση εντός του 2012, ύψους 100 εκατοµµυρίων
ευρώ, στη «SIEMENS» Ελλάς, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχιζόµενη παρουσία και δραστηριότητα της εταιρείας, η οποία απασχολεί σήµερα περίπου εξακόσιους εργαζόµενους. Η εταιρεία
αυτή µην έχετε καµµία αµφιβολία ότι θα έκλεινε, αν δεν προχωρούσαµε.
Έκτον, στην πραγµατοποίηση επένδυσης κατασκευής νέου
εργοστασίου παραγωγής στην Ελλάδα, προϋπολογισµού άνω
των 60 εκατοµµυρίων ευρώ, που θα οδηγήσει σε επτακόσιες νέες
θέσεις εργασίας.
Πέρα από τα αναφερόµενα οφέλη της εν λόγω συµφωνίας,
µέσω της συµφωνίας αυτής, πρώτον, η «SIEMENS» θα συνεχίσει
να παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη στις ελληνικές Αρχές, όποτε
της ζητηθεί, σε σχέση µε τη συνεχιζόµενη ανάκριση κατά φυσικών προσώπων που έχουν εµπλακεί στην υπόθεση.
Δεύτερον, αναλαµβάνει την καταβολή της νοµικής δαπάνης µε
την οποία έχει επιβαρυνθεί το ελληνικό δηµόσιο για την υπόθεση
αυτή.
Τρίτον, εντάσσεται επιπλέον, για µία περίοδο τριών ετών από
την ηµεροµηνία έναρξης της συµφωνίας, σ’ ένα πρόγραµµα εταιρικής συµµόρφωσης υπό έναν Επίτροπο που θα διορίσει το
Υπουργείο Οικονοµικών.
Στο σηµείο αυτό θέλω ιδιαίτερα να τονίσω, επειδή έχω την αίσθηση ότι δεν έχει γίνει πλήρως κατανοητό και προς το Σώµα
αλλά κυρίως προς τους Έλληνες πολίτες, ότι η Ελληνική Δηµο-
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κρατία αποσύρεται από απαιτήσεις αστικής φύσεως, καθώς κι
από διοικητικά πρόστιµα σχετιζόµενα µε το σκάνδαλο διαφθοράς
µόνο σε ό,τι αφορά εταιρείες της «SIEMENS». Η συµφωνία συµβιβασµού δεν απαλλάσσει ή προστατεύει από ποινικές διώξεις ή
αστικές ευθύνες οποιοδήποτε δηµόσιο πρόσωπο, ιδιώτη ή στέλεχος, εργαζόµενο της «SIEMENS» που µπορεί να έχει αναµειχθεί σε πράξεις διαφθοράς στην Ελλάδα. Άρα, δεν είναι αλήθεια
αυτό που είπατε πριν, κύριοι.
Αντιθέτως, η συµφωνία υποστηρίζει την πλήρη διαλεύκανση
τέτοιων πράξεων είτε ποινικής, είτε αστικής, είτε διοικητικής φύσεως επιβάλλοντας στη «SIEMENS» τη γραπτή υποχρέωση να
συνεχίσει να παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη προς τις ελληνικές ανακριτικές Αρχές.
Επίσης, η συµφωνία συµβιβασµού δεν καταργεί καµία από τις
λοιπές εκκρεµείς αστικής φύσεως αντιδικίες, είτε µε τον ΟΤΕ,
είτε µε εταιρείες του Δηµοσίου, είτε µε έργα που χρηµατοδοτούνται από το κράτος, συµπεριλαµβανοµένης της υπόθεσης C4I
που είναι σε διαδικασία διαιτησίας, καθώς και την εκκρεµή δικαστική αντιδικία µε τον ΟΣΕ. Όλες αυτές οι υποθέσεις δεν επηρεάζονται από τους όρους της συµφωνίας συµβιβασµού.
Θα προσπαθήσω τώρα να απαντήσω στα βασικά ζητήµατα που
έχετε θέσει σχετικά µε το σχέδιο της συµφωνίας συµβιβασµού.
Εγείρατε κατ’ αρχάς ζήτηµα ακυρότητας της υπογραφής της
συµφωνίας από τον Υπουργό Οικονοµικών. Δεν τίθεται τέτοιο
θέµα. Οι δύο προηγούµενες κυβερνήσεις προέκριναν τον εξωδικαστικό συµβιβασµό –και καλά έκαναν- ως την πλέον συµφέρουσα λύση για το ελληνικό δηµόσιο και δεσµεύθηκαν να
φέρουν το συγκεκριµένο σχέδιο για έγκριση στη Βουλή, κάτι που
υλοποιήθηκε µε το άρθρο 324 του ν. 4072/2012. Στις 22 Αυγούστου, βάσει της ρητής εξουσιοδότησης που µου παρείχε ο νόµος
κι αφού πήρα όλες τις απαιτούµενες νοµικές συµβουλές, υπέγραψα τη συµφωνία συµβιβασµού, κείµενο ταυτόσηµο µε εκείνο
που ενέκρινε η ελληνική Βουλή.
Ως προς το ύψος της αποζηµίωσης που αναφέρατε επικαλούµενοι το πόρισµα της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, θα
ήθελα να πω ότι πιστεύω πως πραγµατικά η εξεταστική επιτροπή,
παρότι κλήθηκε να ερευνήσει µία τόσο πολυδαίδαλη υπόθεση
έχοντας στη διάθεσή της περιορισµένα µέσα, κατάφερε να δώσει
ένα πλούσιο και αποκαλυπτικό πόρισµα στον ελληνικό λαό.
Ωστόσο η έλλειψη επαρκών στοιχείων, όπως υπονοείται και στο
πόρισµα, οδήγησε σε µία εκτίµηση ζηµίας βασιζόµενη σε στοιχεία όχι και τόσο έγκυρα. Θα ήταν ασύµµετρο, για παράδειγµα,
αν η Ελλάδα επέµενε σε µη τεκµηριωµένες αξιώσεις της τάξης
των 2 δισ. από τη στιγµή που οι αντίστοιχες αποζηµιώσεις στο
σύνολο του κόσµου –γιατί η «SIEMENS», η παλαιά «SIEMENS»,
διότι σήµερα είναι µία τελείως διαφορετική «SIEMENS», δεν εµπλέκεται σε σκάνδαλο µόνο στην Ελλάδα αλλά σ’ όλο τον κόσµο–
δηλαδή οι αντίστοιχες αποζηµιώσεις προς τις αµερικανικές και
γερµανικές αρχές για το σύνολο του σκανδάλου και για όλες τις
χώρες του κόσµου δεν ξεπέρασαν το 1,7 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Εξάλλου, επειδή το έψαξα λίγο πρόχειρα, ο συνολικός τζίρος
της εταιρείας τα προηγούµενα χρόνια, αν δεν κάνω λάθος –προσπάθησα πρόχειρα να δω όλες τις συµβάσεις- ήταν περίπου
τριάµισι δισεκατοµµύρια. Δεν µπορεί να έδωσε δυο δισεκατοµµύρια µίζα.
Το συνολικό ποσό των παροχών...
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ )
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, αφήστε τον κύριο Υπουργό να απαντήσει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Εξάλλου
αυτό το ποσό δεν προκύπτει από πουθενά. Πουθενά δεν έχει θεµελιωθεί µίζα δυο δισεκατοµµυρίων ευρώ.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ )
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, όλοι κρίνονται. Σας παρακαλώ, µην χαλάσουµε την καλή
ατµόσφαιρα. Αφήστε τον κύριο Υπουργό να απαντήσει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Πρέπει
να είµαστε ρεαλιστές και να λέµε στον κόσµο την αλήθεια, να
µην συσκοτίζουµε την πραγµατικότητα.
Το συνολικό ποσό των παροχών που προβλέπει το σχέδιο της
συµφωνίας προέκυψε ως αποζηµίωση που προήλθε µετά από
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επίπονες διαπραγµατεύσεις µε την εταιρεία από ειδική οµάδα
διαπραγµάτευσης και κρίνεται ως συµφέρον για το ελληνικό δηµόσιο, κάτι που άλλωστε επικυρώθηκε µε µεγάλη πλειοψηφία
από τη Βουλή.
Επιπλέον, εγείρατε το θέµα περί παραίτησης από τη ρήτρα εµπιστευτικότητας και δικηγορικού απορρήτου από την πλευρά του
ελληνικού δηµοσίου, ώστε να αποζηµιωθεί η δικηγορική εταιρεία
«HOGAN LOVELLS», στην οποία ανατέθηκε από το ελληνικό δηµόσιο η κατάρτιση της συµφωνίας συµβιβασµού και η εκπροσώπηση του ελληνικού κράτους στις εκκρεµείς δίκες µε τη «SIEMENS».
Αναφορικά µε το θέµα αυτό, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν
δικαιολογούνται οι αιτιάσεις σας, δεδοµένου ότι η απαλλαγή της
υποχρέωσης της εµπιστευτικότητας της δικηγορικής εταιρείας
δεν είναι άνευ όρων, αλλά αφορά αποκλειστικά και µόνο στη
σύµβαση παροχής υπηρεσιών της, στα τιµολόγια, στις καταστάσεις ωριαίων χρεώσεων και στα παραστατικά για τα έξοδα και
σε καµµία περίπτωση δεν έχει ως συνέπεια την αποκάλυψη οποιασδήποτε πληροφορίας και επιχειρηµατολογίας του ελληνικού
κράτους.
Αυτό απαντά και στις µοµφές ότι η υπογραφή της συµφωνίας
συµβιβασµού από τον Υπουργό Οικονοµικών αλλά και η απαλλαγή της υποχρέωσης της εµπιστευτικότητας λειτουργούν επ’
ωφελεία προσώπων που είναι υπόλογα ενώπιον της ελληνικής
δικαιοσύνης, συνιστώντας έτσι αθέµιτη απόπειρα παρέµβασης
σε εκκρεµή δικαστική υπόθεση.
Άλλωστε, καθίσταται σαφές στο κείµενο της συµφωνίας ότι οι
ρυθµίσεις της δεν έχουν ούτε µπορεί να ερµηνευθεί ότι περιλαµβάνουν ζητήµατα ποινικής φύσεως. Δεν είναι έργο της Κυβέρνησης να επιβάλει την ποινική δικαιοσύνη και ούτε µπορεί εξάλλου
να λειτουργήσει πέραν των ορίων αυτών. Η Κυβέρνηση έχει εµπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και αναµένει την κατάληξη και για το
ποινικό σκέλος της υπόθεσης µε τον καταλογισµό κάθε ευθύνης
σε όσους αποδεδειγµένα εµπλέκονται.
Θα ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα ότι η Κυβέρνηση θα καταθέσει διάταξη-προσθήκη, µε την οποία θα διευκρινίζεται ότι η
ισχύς της συµφωνίας συµβιβασµού αρχίζει από την ηµεροµηνία
υπογραφής από όλα τα συµβαλλόµενα µέρη, δηλαδή από την
22η Αυγούστου, οπότε και αρχίζουν να τρέχουν οι προθεσµίες
που προβλέπει η συµφωνία.
Επίσης, η Κυβέρνηση θα προβεί άµεσα στο διορισµό των εκπροσώπων της στην Επιτροπή Εποπτείας που προβλέπεται στο
παράρτηµα 3 της συµφωνίας, η οποία θα παρακολουθεί την προσήκουσα εκτέλεση όρων της συµφωνίας αυτής.
Τέλος –και κλείνοντας την πρωτολογία µου- θα ήθελα να σας
πω ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, τη στιγµή που η ελληνική κοινωνία βιώνει µια εξαιρετικά δύσκολη πραγµατικότητα, η σηµερινή συζήτηση να αφορά τη διευθέτηση µιας µεγάλης
εκκρεµότητας του ελληνικού δηµοσίου µε έναν πραγµατικά επωφελή τρόπο για τους Έλληνες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε.
ΑΛΕΞIOΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Κυρία Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Τσίπρα, έχετε το λόγο για λίγα λεπτά παρακαλώ.
ΑΛΕΞIOΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Δεν θα έπαιρνα το λόγο, κυρία Πρόεδρε,
αν ο Υπουργός δεν χρησιµοποιούσε µια βαρύτατη έκφραση. Μίλησε για «γκεµπελικές µεθόδους».
Κατ’ αρχάς, κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας ενηµερώσω ότι δεν
θα µπορούσα να περιµένω να είναι παρών ο νοµικός σύµβουλος
του Πρωθυπουργού στη Βουλή των Ελλήνων για να απαντήσει.
Εξάλλου, αρµόδιος και φέρων την ευθύνη της επιλογής του είναι
ο Πρωθυπουργός και εµείς πολιτική κριτική κάνουµε απέναντι
στον Πρωθυπουργό για την επιλογή των συνεργατών του και µάλιστα αυτών που τον συµβουλεύουν νοµικά και σε αυτή όπως και
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σε όλες τις άλλες υποθέσεις.
Είπατε όµως ότι τον πήρατε τηλέφωνο και σας απάντησε και
σωστά κάνατε. Και εγώ περιµένω από χθες να δω µια απάντηση
–αλλά έχει πέσει σιγή ασυρµάτου από χθες- διότι πράγµατι δεν
είναι και λίγο, δεν είναι µικρό να κατηγορείται ο νοµικός σύµβουλος του Πρωθυπουργού της χώρας –που µια µέρα πριν συναντήσει τη Γερµανίδα Καγκελάριο έσπευσε η Κυβέρνησή του να
υπογράψει τον εξωδικαστικό συµβιβασµό- ότι συµµετείχε, ότι
έπαιρνε χρήµατα από τα µαύρα ταµεία της «SIEMENS».
Πρέπει, λοιπόν, να σας πληροφορήσω ότι το εν λόγω δηµοσίευµα αφορά έγγραφο ντοκουµέντο –προφανώς δεν εκλάπη από
πουθενά- το οποίο, προέρχεται από την εκκρεµή ακόµα δικογραφία της «SIEMENS» για την οποία ακόµα συντάσσονται κατηγορητήρια εδώ παρ’ ότι στη Γερµανία έχει εκδικαστεί η υπόθεση
και έχουν υπάρξει συλλήψεις και αποτελεί επίσηµη µετάφραση
από την υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, λεγόµενου τραπεζικού, extrait δηλαδή, ενός από τα πολλά που βρίσκονται στην
επίσηµη δικογραφία «SIEMENS».
Και για του λόγου του αληθές η ίδια ακριβώς διαδροµή χρήµατος από το παραταµείο της «SIEMENS» που αφορά το εν λόγω
έµβασµα που δηµοσιεύτηκε χθες είναι και αυτή που αφορά εντολές εµβασµάτων, διαπρεπών κατά τα άλλα στελεχών του κ.
Σκαρπέλη, του κ. Ροντρίγκεζ που είναι ο διαχειριστής για λογαριασµό του κ. Καράβελα και κάποια Societe Generale που αποτελεί off shore από την οποία έπαιρνε χρήµατα ο κ. Βόγιας ο
οποίος και αυτός διωκόταν ποινικά.
Για του λόγου, λοιπόν, το αληθές θα ήθελα να καταθέσω στα
Πρακτικά τα εν λόγω εµβάσµατα και να σας πω: Κύριε Υπουργέ,
εµείς δεν σας είπαµε ότι είσαστε «βρώµικος». Είπαµε ότι αναλάβατε να κάνετε τη «βρώµικη» δουλειά.
Προσέξτε. Υπάρχει µια παροιµία που λέει ότι όταν κανείς ανακατεύετε µε τα πίτουρα, τον τρώνε οι κότες. Και σε ό,τι αφορά
τον Πρωθυπουργό, οφείλει να δώσει εξηγήσεις. Ο κ. Καρακώστας είναι ένας διαπρεπής νοµικός. Κανείς δεν αµφισβητεί τη νοµική του εγκυρότητα. Αυτό το οποίο µεµφόµαστε, απέναντι στον
Πρωθυπουργό και όχι τον κ. Καρακώστα, είναι ότι από τόσους
δεκάδες διαπρεπείς νοµικούς ο Πρωθυπουργός διάλεξε αυτόν
που εµπλέκεται µε τα ταµεία της «SIEMENS» που χρηµατοδοτήθηκε –θα µας εξηγήσει ο ίδιος κάποια άλλη στιγµή για ποιο λόγογια να φέρει σε αυτήν την κρίσιµη στιγµή ως νοµικό του σύµβουλο;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ- ΕΚΜ)
Δείξε µου τους φίλους σου να σου πω ποιος είσαι.
Και σε ό,τι αφορά την πάγια τακτική σας να καταφέρεστε εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι όποιος λέει ότι θα βγούµε από το
µνηµόνιο είναι υπέρµαχος της επιστροφής στη δραχµή, σας λέω
τούτο: Τον µπαµπούλα της δραχµής µην τον επισείετε, διότι οι
πολιτικές της λιτότητας οδηγούν το ευρώ στην καταστροφή.
Πότε άλλοτε ακούστηκε σε αυτήν εδώ την Αίθουσα –πότε άλλοτε, ο φόβος της διάλυσης του κοινού νοµίσµατος; Από τότε
που εφαρµόζουµε κατά γράµµα το µνηµόνιο.
Εσείς εκλεγήκατε -η Κυβέρνηση που σας στηρίζει δηλαδή,
γιατί εσείς δεν είστε αιρετός- µε πρόταγµα την επαναδιαπραγµάτευση και προχωράτε όχι στην επαναδιαπραγµάτευση, αλλά
στην απαρέγκλιτη εφαρµογή του µνηµονίου. Εκλεγήκατε µε πρόσχηµα την επιµήκυνση, µε την οποία εµείς διαφωνούµε, και
εφαρµόζετε την επιτάχυνση του µνηµονίου. Δεν µπορείτε, λοιπόν, διαρκώς να λέτε ότι σας φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Αντιπολίτευση.
Θα κριθείτε για τις επιλογές σας.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ κ. Αλέξιος Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά
τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε.
Το λόγο έχει ο κ. Παπαδηµούλης Δηµήτριος ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για έξι λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
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Κύριε Υπουργέ, πριν λίγους µήνες όταν ήρθε από το ΠΑΣΟΚ
και τη Νέα Δηµοκρατία προς έγκριση αυτή η επονείδιστη συµφωνία του εξωδικαστικού συµβιβασµού, στην κρίσιµη ψηφοφορία απουσίαζαν περίπου ογδόντα Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Σηµάδι ενοχής και δυσκολίας δεκάδων Βουλευτών αυτών των δύο κοµµάτων να ψηφίσουν αυτό
το σκάνδαλο µέσα στο σκάνδαλο.
Σήµερα που συζητιέται η πρώτη επίκαιρη επερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ για ένα µεγάλο, το µεγαλύτερο σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης κατά κοινή οµολογία και οµόφωνη εκτίµηση της
εξεταστικής επιτροπής, από τους Υπουργούς σας άφησαν µόνο
σας στην Κυβέρνηση όλοι οι άλλοι που ως κορυφαία στελέχη του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας ήταν µπλεγµένοι στο σκάνδαλο.
Αυτό δεν σας λέει τίποτα; Από τα 2 δισεκατοµµύρια που εκτίµησε τη ζηµιά η εξεταστική επιτροπή, µε το συµβιβασµό που
υπογράψατε, το ελληνικό δηµόσιο δεν θα πάρει σε ρευστό ούτε
ένα ευρώ. Τα 80 εκατοµµύρια ευρώ είναι συµψηφισµός έναντι
υπερτιµολογηµένων απαιτήσεων της «SIEMENS», τα 90 εκατοµµύρια ευρώ είναι παροχές σε είδος µε κορυφαία τα σεµινάρια
που θα χρηµατοδοτήσει η «SIEMENS» εναντίον της διαφθοράς αυτό είναι πρόκληση, αλλά και επικίνδυνο «µαύρο» χιούµορ- τα
100 εκατοµµύρια ευρώ της δήθεν επένδυσης της «SIEMENS»
είναι από τη µία τσέπη της «SIEMENS» στην άλλη –τα δίνει η µητέρα «SIEMENS» στη «SIEMENS HELLAS» για να καλύψει τα ελλείµµατα που προκάλεσε στη δραστηριότητα αυτής της
εταιρείας το γεγονός ότι µετά την αποκάλυψη του σκανδάλου
συρρικνώθηκε ο τζίρος της- και τα 60 εκατοµµύρια ευρώ της
δήθεν επένδυσης για το εργοστάσιο στου Ρέντη είναι µία υπόσχεση της «SIEMENS» που δεν έχει κανένα νοµικά δεσµευτικό
χαρακτήρα, µπορεί να το κάνουν µπορεί να µην το κάνουν, ήταν
στα πλάνα τους να το προχωρήσουν για το δικό τους συµφέρον
πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο και το «πάγωσαν» όταν «ξεσηκώθηκαν και οι πέτρες».
Ο εξωδικαστικός συµβιβασµός είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος «κουκουλώµατος» των συνένοχων κοµµάτων, της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Σας ερωτώ, διότι µόνος εσείς εκπροσωπείτε τώρα και το
ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία: Γιατί η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα
στο παγκόσµιο σκάνδαλο της «SIEMENS» όπου δεν έγινε επίσηµη εκτίµηση της ζηµιάς του δηµοσίου από το ελληνικό κράτος;
Γιατί στην Ελλάδα σε αντίθεση µε άλλες χώρες δεν έγινε δικαστική προσφυγή για τη διεκδίκηση αποζηµίωσης; Γιατί όταν κάνεις µία δικαστική προσφυγή µπορείς να πετύχεις ευνοϊκότερο
εξωδικαστικό συµβιβασµό. Γιατί δεν έχει γίνει ακόµη καµµία δίκη;
Γιατί δεν έχει υπάρξει ακόµη ούτε ένα κατηγορητήριο; Γιατί και
αυτοί που οµολόγησαν το αδίκηµά τους, παραδείγµατος χάριν ο
κ. Τσουκάτος, δεν έχουν προσαχθεί ενώπιον του δικαστηρίου;
Έρχοµαι στον κ. Καράκωστα να µιλήσω συµπληρωµατικά σε
όσα είπε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής οµάδας µας. Γιατί
είπε ψέµατα ο νοµικός σύµβουλος του Πρωθυπουργού λέγοντας
ότι διέκοψε κάθε σχέση µε τη «SIEMENS» το 1996; Εδώ αποδεικνύεται ότι πληρώθηκε το 1998. Και αν είναι για µια δουλειά που
είχε στο µεταξύ γίνει, γιατί δεν µας λέει για ποια δουλειά; Και
πώς εξηγείτε ότι πληρώθηκε από το παραλογιστήριο, από το παραταµείο της «SIEMENS» και όχι από το επίσηµο λογιστήριο της
«SIEMENS»; Γιατί για το καλώδιο της «MARITIME» που είπατε,
αποκλείεται, αν ήταν γι’ αυτό η πληρωµή, να βρισκόταν µαζί µε
τα εµβάσµατα για τον κ. Βόγια, για τον κολλητό του κ. Καραβέλα
και για τον περίφηµο κ. Σκαρπέλη, τον «Γκροµίκο» του ΟΤΕ µε
τον κωδικό Franz, που έχει βρεθεί µε εκατοµµύρια ευρώ στο λογαριασµό του και ήταν ο άνθρωπος που από το καρτέλ «INTRACOM-SIEMENS» έπαιρνε για χρόνια τα λεφτά από το 8% που
πήγαινε για υπηρεσιακούς παράγοντες. Γιατί το οµόφωνο ψήφισµα της Εξεταστικής Επιτροπής λέει ότι έδινε η «SIEMENS» 10%,
το 2% του τζίρου της στα κοµµατικά ταµεία του ΠΑΣΟΚ και της
Νέας Δηµοκρατίας -απόφαση του Ειρηνοδικείου του Μονάχουκαι το 8% σε υπηρεσιακούς παράγοντες.
Κύριε Στουρνάρα, αναφερθήκατε σε κάποια στοιχεία. Δέκα
επτά χώρες έχουν πάρει αποζηµίωση σε ρευστό και όχι εικονικές
αποζηµιώσεις σαν κι αυτές που υπογράψατε, ήδη από τη
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«SIEMENS», όπως 400 εκατοµµύρια οι Ηνωµένες πολιτείες, 400
εκατοµµύρια η Γερµανία, 220 εκατοµµύρια η Αργεντινή. Η Ελλάδα δεν πήρε ούτε ένα ευρώ.
Έρχεστε να ολοκληρώσετε το «κερασάκι στην τούρτα» ενός
σκανδάλου µέσα στο σκάνδαλο, ένα «κουκούλωµα» που βολεύει
το αµαρτωλό τρίγωνο και να δώσετε συγχωροχάρτι στη
«SIEMENS» που τα παίρνει όλα γιατί η συµφωνία είναι κοµµένη
και ραµµένη στα µέτρα της και γι’ αυτό σπεύσατε να την υπογράψετε µία ηµέρα πριν δει ο κ. Σαµαράς την κ. Μέρκελ, για να
την πάει πεσκέσι µαζί µε ένα καλαµατιανό µαντήλι και ενδεχοµένως σύκα της περιοχής του.
Την ίδια ώρα βολεύει και το συνένοχο δίδυµο του ΠΑΣΟΚ και
της Νέας Δηµοκρατίας που βολεύεται µε αυτήν την εξέλιξη.
Και µην µας λέτε ότι δεν επηρεάζεται σε τίποτα η δικαστική, η
ποινική εξέλιξη, διότι η παραίτηση -µέσα από τη συµφωνία που
υπογράψατε- του ελληνικού δηµοσίου από το να ζητήσει στοιχεία
για το αδίκηµα ξεπλύµατος µαύρου χρήµατος, για ένα σκάνδαλο
για το οποίο επί έξι χρόνια δεν έχει υπάρξει κατηγορητήριο, δεν
έχει στηθεί δίκη, το θάβει κυριολεκτικά.
Δυστυχώς, η µοίρα το έφερε να ολοκληρώσετε εσείς ένα µεγάλο σκάνδαλο µέσα στο σκάνδαλο. Και δεν εξηγείται τόσο εύκολα λόγω του φόρτου εργασίας ότι ούτε ο κ. Βενιζέλος
υπέγραψε τις τελευταίες ηµέρες της διακυβέρνησης της κυβέρνησης Παπαδήµου ούτε ο κ. Σαχινίδης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Παπαδηµούλη.
Το λόγο έχει ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ως Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανείς σε αυτήν την Αίθουσα
δεν αµφιβάλλει ότι η υπόθεση της «SIEMENS», την οποία συζητούµε σήµερα, έχει αποτελέσει ένα ισχυρό πλήγµα για το πολιτικό σύστηµα και τους δηµοκρατικούς θεσµούς. Κανείς, επίσης,
σε αυτήν την Αίθουσα δεν αµφιβάλλει ότι στη συνείδηση κάθε
πολίτη έχει βαθιά καταγραφεί ότι πολλές πτυχές αυτής της υπόθεσης δεν έχουν ακόµα αποκαλυφθεί.
Σήµερα, τη στιγµή που η χώρα δίνει µια µάχη ζωής, δίνει µια
µεγάλη µάχη για να κρατηθεί όρθια και να βγει από την κρίση,
αυτή η υπόθεση, όπως και άλλες υποθέσεις που µας ταλάνισαν
τα προηγούµενα χρόνια, βρίσκεται απέναντί µας για δύο λόγους,
αφ’ ενός µεν γιατί πλήττει το αίσθηµα δικαίου των πολιτών, µαζί
µε τα άλλα µέτρα που είναι υποχρεωµένη η χώρα και οι πολίτες
να υφίστανται και αποδυναµώνει τη σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ
κοινωνίας και πολιτών, τη σχέση µεταξύ κοινωνίας και πολιτικού
συστήµατος -ειδικά τώρα που είναι αναγκαία περισσότερο από
οποιαδήποτε περίοδο ευηµερίας που ζούσαµε τα προηγούµενα
χρόνια- και αφ’ ετέρου γιατί το τελευταίο χρονικό διάστηµα, δυστυχώς, ένα µεγάλο µέρος του πολιτικού κόσµου που δεν είχε
καµµία σχέση µε τέτοιου είδους υποθέσεις ισοπεδώνεται, µηδενίζεται, αναγκάζεται συχνά να απολογείται και να υφίσταται τις
επιπτώσεις µιας γενικής και άδικης απαξίωσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναφέρθηκαν οι οµιλητές προηγουµένως στην εξεταστική επιτροπή. Δεκάδες συνάδελφοι από
όλα τα κόµµατα της Βουλής κατέληξαν σε ένα οµόφωνο πόρισµα, υπολόγισαν και εκτίµησαν και τη ζηµία.
Σας θυµίζω, όµως, ότι η ανακοίνωση του πορίσµατος δεν ήταν
και η ευτυχέστερη στιγµή του πολιτικού µας συστήµατος. Εκείνο
το πόρισµα, παρά τις καλές, τις ειλικρινείς προθέσεις, τη µεγάλη
προσπάθεια που έγινε µε εκατοντάδες µάρτυρες που κατέθεσαν,
τελικώς ήταν ένα περαιτέρω πλήγµα στην αξιοπιστία της πολιτικής και του πολιτικού συστήµατος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Αναρωτιέµαι -επειδή εδώ πότε θεωρείται ότι η επιτροπή έκανε
ορθή εκτίµηση κατά την άποψη ορισµένων και ότι η ζηµιά ήταν 2
δισεκατοµµύρια και πότε θεωρείται «πλυντήριο»- αν τελικά είναι
«πλυντήριο» ή έκανε καλά τη δουλειά της.
Επίσης, θέλω να πω ότι κάθε φορά που συζητούµε αυτές τις
υποθέσεις αναγκαστικά εισερχόµαστε και σε άλλες συζητήσεις
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που αφορούν τα επίκαιρα ζητήµατα που αυτήν τη στιγµή υφίσταται η χώρα. Κυρίως αναφερόµαστε στην προσπάθεια που κάνει
η χώρα αυτήν τη στιγµή να αναταχθεί οικονοµικά.
Εγώ δεν αµφισβητώ την ειλικρινή πρόθεση κανενός εδώ, µέσα
σε αυτήν την Αίθουσα, να υπηρετήσει την πατρίδα.
Ωστόσο, όταν διατυπώνουµε κάποιες απόψεις, επειδή πραγµατικά είναι η ώρα της αλήθειας και πρέπει να υπηρετήσουµε
την αλήθεια µε τρόπο αποφασιστικό απέναντι στους πολίτες,
πρέπει να πει κανείς στους πολίτες ποιοι είναι αυτοί οι αντικειµενικοί όροι και οι προϋποθέσεις για να υπηρετήσουµε απόψεις οι
οποίες εκφράζονται µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα εναντίον των
συµφωνιών που έχει η χώρα µέχρι στιγµής υπογράψει.
Πρέπει κανείς να πει και ποιοι είναι οι σύµµαχοί µας στην Ευρώπη, ποιοι είναι οι σύµµαχοί µας στο πολιτικό πεδίο της Ευρώπης, στα κόµµατα –είτε στα προοδευτικά, είτε στα συντηρητικά
κόµµατα- που έχουν αυτές τις απόψεις. Αν βρεθεί ένα κόµµα που
έχει αυτές τις απόψεις, τότε και εγώ θα προσχωρήσω στις απόψεις αυτών που τις εκφράζουν.
Δυστυχώς για µας, έχουµε δηµιουργήσει ένα πεδίο αναξιοπιστίας και αυτήν τη στιγµή βρισκόµαστε στην πιο κρίσιµη φάση
της χώρας. Βρισκόµαστε στην κόψη του ξυραφιού και οφείλουµε
να αποκαταστήσουµε ένα µεγάλο ζητούµενο που είναι η αξιοπιστία της Ελλάδας. Ή τώρα ή ποτέ!
Σε κάθε περίπτωση, όµως, επειδή οι στιγµές που ζούµε είναι
δύσκολες και η κοινωνία είναι δύσπιστη και καχύποπτη, οφείλουµε να είµαστε πολύ συγκεκριµένοι όλοι µας, πολύ καθαροί
και να αποφεύγουµε τις εντυπώσεις!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν προσφέρουµε καλές υπηρεσίες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν επιχειρούµε, δίχως τεκµηρίωση, δίχως λογική, να
υποδαυλίζουµε πάθη, να δηµιουργούµε εντυπώσεις και να σκιαµαχούµε. Και το λέω αυτό, γιατί και σήµερα εδώ, σ’ αυτήν την
Αίθουσα, επιχείρησαν ορισµένοι συνάδελφοι να δηµιουργήσουν
την εντύπωση ότι γι’ αυτή τη συµφωνία που σήµερα συζητάµε
εδώ κατόπιν επερώτησης των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ, δήθεν
γίνεται µία προσπάθεια να κλείσει η υπόθεση, να κουκουλωθεί
το σκάνδαλο και να τελειώνουµε!
Αυτή η άποψη είναι εσφαλµένη, αλλά και παραπλανητική. Η
συµφωνία διευθετεί την υπόθεση των αστικών και διοικητικών
διαφορών του ελληνικού δηµοσίου και της «SIEMENS». Αυτό
κάνει! Να είµαστε σαφείς και κατηγορηµατικοί απέναντι στους
πολίτες και να πούµε την αλήθεια! Υπάρχουν, επίσης, εκκρεµείς
συµβάσεις µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και της εταιρείας,
προκειµένου να συνεχιστούν πολύ σηµαντικά έργα υποδοµών,
τα οποία είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση του ελληνικού
λαού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πρέπει να τονίσουµε, λοιπόν, µε καθαρότητα και σαφήνεια την
αλήθεια ότι κανείς απ’ όσους εµπλέκονται σε πράξεις διαφθοράς
δεν απαλλάσσεται και δεν προστατεύεται από ποινικές ή αστικές
ευθύνες. Αυτή είναι, λοιπόν, η αλήθεια. Η ποινική δικαιοσύνη θα
αποφασίσει για το ποινικό σκέλος. Έχουµε εµπιστοσύνη στη δικαιοσύνη ότι θα καταλογίσει µε ακριβοδίκαιο τρόπο για όσους
και όπως πρέπει τις ευθύνες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να απευθυνθώ
σε όλους σας και να πω ότι παρά τις πολιτικές µας διαφορές και
διαφωνίες και τις πολλές φορές αναπότρεπτες οξύτατες πολιτικές διαιρέσεις που έχουν δηµιουργήσει αυτές οι υποθέσεις σ’
αυτήν την Αίθουσα και παρά το διαφορετικό βαθµό ευθύνης προσώπων, κοµµάτων, θεσµών, είναι η στιγµή να συµµαχήσουµε όλοι
µαζί σε έναν κοινό στόχο και να εργαστούµε, για να φτιάξουµε
θεσµούς, πολιτικές, κίνητρα, µηχανισµούς ελέγχου που όχι µόνο
θα καταδικάζουν µε αποτελεσµατικό και δίκαιο τρόπο τα φαινόµενα διαφθοράς, αλλά κυρίως θα τα αποτρέπουν.
Έχουµε µπροστά µας έναν εξαιρετικά δύσκολο δρόµο.
Έχουµε µπροστά µας…

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ,
τελειώνετε!
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ήδη έχουν περάσει οκτώ λεπτά, κύριε συνάδελφε!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Έχουν πάρει και οι άλλοι χρόνο,
κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ!
Ο Κανονισµός είναι Κανονισµός!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν γίνεται έτσι, όµως, κύριε Πρόεδρε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Να µη γίνονται διακρίσεις!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Είκοσι λεπτά µίλησε ο Πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Όταν αλλάζει το Προεδρείο, ζητά τήρηση του Κανονισµού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ
πάρα πολύ! Αν θέλετε να εφαρµόσουµε τον Κανονισµό, να τον
εφαρµόσουµε!
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Προς όλους όµως!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ναι, αλλά δεν θα αλλάζει το Προεδρείο και θα ξεκινά η εφαρµογή του Κανονισµού!
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, σε
ένα λεπτό. Σας το υπόσχοµαι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Εξέγερσις της Συµπολιτεύσεως εναντίον του Προεδρείου!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Όχι, η δικαιοσύνη είναι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεχίστε, κύριε
Χρυσοχοΐδη.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε, λοιπόν, µπροστά µας ένα πολύ δύσκολο δρόµο για
την ανασυγκρότηση της χώρας, την παραγωγική αναδιάρθρωση
και τη δηµοσιονοµική προσαρµογή που απαιτούν σκληρή δουλειά και, βέβαια, θυσίες.
Θα τα καταφέρουµε µόνο αν µπορέσουµε να το κάνουµε κίνηµα και όραµα και βίωµα και συνείδηση όλης της κοινωνίας. Θα
τα καταφέρουµε βεβαίως, αν εµείς εδώ µέσα µε το παράδειγµά
µας, µε το δηµόσιο ήθος µας, εµπνεύσουµε την κοινωνία και τους
πολίτες. Θα τα καταφέρουµε αν δηµιουργήσουµε θεσµούς που
σέβονται το δηµόσιο χρήµα, τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία κι επιβραβεύουν την υγιή επιχειρηµατικότητα και τον ανταγωνισµό.
Τέλος, αγαπητοί συνάδελφοι, ας µην έχουµε αυταπάτες, τα
σκάνδαλα δεν παραγράφονται εύκολα από τη συνείδηση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μισό λεπτό,
κύριε συνάδελφε.
Όλα αυτά τα οποία λέτε τώρα είναι χρήσιµα, δεν έχουν όµως
άµεση σχέση µε την υπόθεση την οποία συζητάµε. Είναι γενικές
διακηρύξεις, οι οποίες ακούγονται όµορφα, τις υιοθετούµε όλοι,
αλλά παρακαλώ πάρα πολύ µία άλλη φορά να τα κουβεντιάσουµε αυτά. Επί της ουσίας της υποθέσεως σας παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα είχα τελειώσει
τώρα. Με πολύ σεβασµό θέλω να σας πω ότι είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόµµατός µου και νοµίζω ότι έχω τη δυνατότητα και το δικαίωµα να διατυπώνω τις απόψεις µου
ελεύθερα.
Ας µην έχουµε λοιπόν αυταπάτες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα σκάνδαλα δεν παραγράφονται εύκολα από τη συνείδηση
και τη µνήµη των πολιτών. Υπό αυτήν την έννοια τα σκάνδαλα δυστυχώς, δεν διευθετούνται κατά τη γνώµη µου επαρκώς, ούτε
από τα Κοινοβούλια ούτε από τα δικαστήρια ούτε από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, αλλά υπάρχει πάντα η αυστηρή κρίση
του λαού.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι το να επιµένω εγώ να εφαρµόζεται ο Κανονισµός δεν είναι ζήτηµα διακριτικής µεταχείρισης του
οποιουδήποτε. Εγώ εννοώ να εφαρµόζεται ο Κανονισµός και θα
παρακαλέσω πάρα πολύ γι’ αυτό. Φαίνεται ότι η συζήτηση µέχρι
τώρα πήρε ένα δρόµο λίγο ελαστικής εφαρµογής. Θα παρακα-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΣΤ’ - 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

λέσω όµως, όσο είναι δυνατόν, να αυτοπεριοριζόµαστε.
Ο κ. Βορίδης Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, έχει το λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω από κάτι το οποίο, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, κατά τη γνώµη µου δεν έπρεπε να έχει ανακύψει καθόλου σε αυτήν την Αίθουσα, γιατί κυριολεκτικώς είναι
έλασσον, είναι ασήµαντο αλλά δολίως ανεδείχθη σε κεντρικό ζήτηµα. Το γεγονός ότι ένα έλασσον ζήτηµα αναδεικνύεται σε κεντρικό, µαρτυρά και την ασθενή επιχειρηµατολογία επί των
σηµαντικών θεµάτων.
Ο σύµβουλος του κυρίου Πρωθυπουργού πριν, οµολογουµένως αυτός ο νοµικός σύµβουλος, µε τα λόγια του Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, διακεκριµένος συνάδελφος, εξαιρετικός καθηγητής και νοµικός επιστήµων αδιαβλήτου
κύρους, πριν από δεκατέσσερα χρόνια έλαβε µία αµοιβή από τη
γερµανική «SIEMENS» για µία γνωµοδότηση για υπόθεση παντελώς άσχετη µε τις ελληνικές συµβάσεις.
Και τι ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ να πει; Ότι το γεγονός αυτό θέτει ένα
θέµα για την επιλογή των συνεργατών του Πρωθυπουργού. Διότι
ο ακέραιος και έντιµος, κατά τα λεγόµενα του κ. Τσίπρα, καθηγητής κ. Καράκωστας, ευρίσκετο σε σύγκρουση συµφερόντων,
δηλαδή θα συµβούλευε τον Πρωθυπουργό εις βάρος των συµφερόντων του ελληνικού δηµοσίου, γιατί; Γιατί πριν από δεκατέσσερα χρόνια γνωµοδότησε σε µία υπόθεση της «SIEMENS».
Αυτά λένε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Δεν είπε αυτά…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αυτά λένε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Όχι.
(Θόρυβος και διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ
πάρα πολύ κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, θα αφήσετε να οµιλεί ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, δεν έχουν
το τεκµήριο της άγνοιας, «δεν ξέραµε, µας ήρθε µία πληροφορία», γιατί από το πρωί ο κ. Καράκωστας έχει στείλει εξώδικο
στην «ΑΥΓΗ» µε την οποία εκθέτει ακριβώς τα πραγµατικά περιστατικά. Τα γνωρίζουν και έρχονται δολίως και τα λένε. Δηλαδή,
όπως γνωρίζετε ως εξαίρετος νοµικός που είστε, κύριε Πρόεδρε,
είναι ο ορισµός της συκοφαντίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Άρα, λοιπόν, σταµατώ εδώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, τα κολακευτικά σας λόγια δεν θα µε αποτρέψουν από το
να σας πω ότι κάποιες εκφράσεις σας είναι λίγο δεικτικές περισσότερο του δέοντος.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Πού να ακούσετε τα προηγούµενα,
κύριε Πρόεδρε! Είµαι άγιος!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Τι είναι αυτά τα πράγµατα, κύριε
Πρόεδρε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Είµαι «παρθένα» µπροστά σε όλα
αυτά που έχουµε ακούσει!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Μας εκπλήσσετε, κύριε Πρόεδρε!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Συνεχίζω, κύριε Πρόεδρε.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μα, πριν η συζήτηση είχε…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εγώ δέχοµαι την παραίνεσή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Ακούστε µε, όµως, γιατί θα ήθελα να σας παρακαλέσω για
κάτι. Εγώ θέλω να εφαρµόσω τον Κανονισµό. Και αν εφαρµόζετο
ο Κανονισµός, ενδεχοµένως να είχε τελειώσει και η ίδια η συζήτηση.
Παρακαλώ συνεχίστε, κύριε Βορίδη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Εάν διακόπτετε τον οµιλητή, δεν
εφαρµόζεται.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Συνεχίζω γι’ αυτό που κατά τη γνώµη
µου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κάνω συστάσεις µέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων µου, κύριε συνάδελφε.
Και αλλού τις υποδείξεις!
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ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Συνεχίζω γι’ αυτό που κατά τη γνώµη
µου είναι το µείζον. Υπάρχει σκάνδαλο «SIEMENS»; Μήπως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει εδώ ο ισχυρισµός ότι δεν
υπάρχει; Μα, η συζητούµενη αποζηµίωση, ο συζητούµενος συµβιβασµός εδράζεται στην παραδοχή ότι υπάρχει. Αλλιώς, ποιο
συµβιβασµό θα κάναµε; Επί ποίου θέµατος; Προφανώς, λοιπόν,
υπάρχει κατάφαση του σκανδάλου και ακριβώς επειδή υπάρχει
σκάνδαλο, γι’ αυτό συζητάµε για το συµβιβασµό.
Επόµενη ερώτηση.
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μη βιάζεστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Γιατί διαµαρτύρεστε, κύριοι από το ΣΥΡΙΖΑ;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Τον ακούµε προσεκτικά,
κύριε Πρόεδρε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Έτσι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Γιατί διαµαρτύρεστε; Επειδή έκανε ο συνάδελφος τη δουλειά του;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Επόµενη λοιπόν ερώτηση, κύριε
Πρόεδρε.
Μήπως ο συµβιβασµός αυτός αίρει την ηθικοκοινωνική απαξία
των πράξεων; Όχι βεβαίως, διότι αυτές οι πράξεις εξακολουθούν
να είναι ελεγχόµενες στα αρµόδια ποινικά δικαστήρια. Λύνουµε
εδώ το ζήτηµα των ποινικών δικαστηρίων και των διώξεων; Ρητώς
εξαιρείται, ρητώς λέγεται ότι αυτές οι διώξεις συνεχίζουν. Εποµένως, ποιο είναι το ζήτηµα ως προς το ζήτηµα της ηθικοκοινωνικής απαξίας; Διότι εκεί κρίνουµε κυρίως και πρωτίστως αυτά
τα θέµατα, τις δωροδοκίες, τις παραβάσεις καθήκοντος, τις απιστίες. Εκεί τα κρίνουµε. Τα κρίνουµε στις ποινικές αίθουσες.
Μήπως σταµάτησαν οι διώξεις γι’ αυτό; Όχι, βεβαίως. Συνεχίζονται.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Απλώς δεν άρχισαν.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τα ζητήµατα ερευνώνται, κύριε Παπαδηµούλη, από την ποινική δικαιοσύνη. Και ελπίζω εσείς, όπως
και εµείς, να σέβεστε την ανεξαρτησία της, διότι εκείνη πρέπει
να κάνει τη δουλειά της µε τον τρόπο που πρέπει. Εκτός και αν
θέλετε να την υποκαταστήσουµε. Εγώ λέω όχι. Άρα, λοιπόν, εκεί
εκκρεµούν οι υποθέσεις και προχωρούν οι υποθέσεις.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Την καταργείτε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τι συζητάµε σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Συζητάµε το αποζηµιωτικό µέρος και όχι το
ηθικό µέρος. Και εκεί µπορεί κάλλιστα να υπάρξει µια αντίρρηση
–εγώ την ακούω αυτή- η οποία λέει το εξής: Ξέρετε, δεν είναι
καλή η συµφωνία, γιατί παίρνουµε λίγα. Με δυο λόγια αυτή είναι
η αποζηµιωτική αντίρρηση. Δεν έπρεπε να πάρουµε τόσα αλλά
περισσότερα. Μάλιστα. Να συζητήσουµε, λοιπόν, γι’ αυτό και όχι
για όλες τις άλλες «σάλτσες» τις οποίες ακούσαµε τόσην ώρα
εδώ. Να συζητήσουµε για το αν αυτή είναι µια εύλογη συµφωνία
και αν αυτή η συµφωνία είναι πράγµατι προς το συµφέρον των
αποζηµιωτικών αξιώσεων του δηµοσίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ας δούµε, λοιπόν, σε ποια δεδοµένα ξεκινά και εδράζεται αυτή
η συµφωνία. Ας δούµε τι λέει η κριτική σας. Έπρεπε να πάρουµε
2 δισεκατοµµύρια. Μάλιστα. Να κάνω εγώ µία αφελή ερώτηση;
Πού µας προέκυψαν τα 2 δισεκατοµµύρια; Ο κ. Παπαδηµούλης
θα πει «το είπε η εξεταστική επιτροπή». Μάλιστα. Η φύση του
ελέγχου που έκανε η εξεταστική επιτροπή –και έτσι µου έρχεται
να απευθυνθώ στον κ. Παπαδηµούλη προσωπικώς, γιατί ο κ. Παπαδηµούλης έχει µια σειρά από εκτενείς παρατηρήσεις στο πόρισµα για τον τρόπο µε τον οποίο δεν κατέστη δυνατόν να φτάσει
σε συγκεκριµένα αποτελέσµατα η εξεταστική επιτροπή, αλλά δεν
το κάνω, για να µην ανοίξουµε µία τέτοια συζήτηση- ο τρόπος
και η φύση των εξεταστικών επιτροπών προσιδιάζει όµως σε ποινική προανάκριση και όχι σε αστικές αξιώσεις. Τι ψάχνουµε στις
εξεταστικές επιτροπές; Πολιτικές και ποινικές ευθύνες, δεν ψάχνουµε; Τι ψάχνουµε; Τις αστικές αξιώσεις;
Ας ρωτήσω εγώ εσάς που το ισχυρίζεστε το εξής: Λέτε ότι η
αποζηµίωση είναι 2 δισεκατοµµύρια. Μάλιστα. Πόσος ήταν ο κύκλος εργασιών της εταιρείας; Τι τζίρο έκανε η εταιρεία; Πόσος
ήταν ο τζίρος;
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μπράβο, κύριε Βορίδη!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Έχουµε να πούµε τίποτα; Γιατί εγώ
έχω να σας πω µερικά ωραία. Άρα, λοιπόν…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μετριέται µε το τζίρο; Δε µετριέται µε το τζίρο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ
πάρα πολύ, όταν θα πάρετε το λόγο, κύριε συνάδελφε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κάνετε λάθος, δεν µιλάµε για
τζίρο, µιλάµε για ζηµιά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Έχετε δίκιο, κύριε Λαφαζάνη, βουνό
το δίκιο σας. Με τον τζίρο θα πάµε λέτε εσείς; Την εξεταστική
επιτροπή επικαλεσθήκατε, έτσι δεν είναι;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι µου λέτε τώρα;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όχι. Για φρόνιµα!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Σιγά τώρα, για να το ακούσετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ακούω.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα το ακούσετε, γιατί αυτό που επικαλείσθε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Βορίδη,
θα απευθύνεστε στο Προεδρείο, όπως προβλέπει ο Κανονισµός.
Κύριε Λαφαζάνη, παρακαλώ πάρα πολύ, έχετε δικαίωµα να µιλήσετε δευτερολογώντας στη συνέχεια. Θα αποκρούσετε. Και
σας παρακαλώ να µη διακόπτετε.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όταν δεν του αρέσουν διακόπτει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κύριε Βορίδη, συνεχίστε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Γράφει, λοιπόν, η εξεταστική επιτροπή εδώ -την οποία επικαλεσθήκατε για να πείτε «αυτά είναι τα 2 δισεκατοµµύρια, γιατί
πήρατε 270 εκατοµµύρια, είναι λίγα»- ότι προσδιόρισε κατά προσέγγιση τη ζηµία στα 2 δισεκατοµµύρια, ποσό που αναλογεί στο
τζίρο της «SIEMENS». Η εξεταστική επιτροπή χρησιµοποίησε τη
µεθοδολογία του τζίρου. Διότι βεβαίως δεν χρησιµοποίησε –θα
µου επιτρέψετε να σας πω- τίποτε άλλο. Γιατί αν πηγαίναµε να
προσδιορίσουµε τη ζηµία, έτσι όπως την ορίζει ο Αστικός Κώδικας, είναι προφανές ότι δεν υπάρχει ούτε ψήγµα στοιχείου τέτοιου προσδιορισµού µέσα στο πόρισµα της εξεταστικής
επιτροπής.
Εγώ, λοιπόν, έρχοµαι και σας ερωτώ: Τι έπρεπε να κάνει το ελληνικό δηµόσιο σε έναν κύκλο εργασιών, κύριε Πρόεδρε, που δεν
ξεπερνά τα 3,5 δισεκατοµµύρια, όταν οι Ηνωµένες Πολιτείες σε
τρεις χώρες, Αργεντινή, Βενεζουέλα κι άλλη µία, πήραν αποζηµίωση της τάξεως των 350 εκατοµµυρίων δολαρίων; Για άλλες
υποθέσεις πήραν 350 εκατοµµύρια δολάρια. Η Γερµανία ολόκληρη είχε 250 εκατοµµύρια µάρκα. Όλος ο κόσµος έχει 1,7 δισεκατοµµύρια αποζηµιώσεις. Εµάς µας πέφτουν λίγα τα 270
εκατοµµύρια ευρώ. Εµάς µας πέφτουν λίγα!
Γιατί ποια ήταν η άλλη ωραία οδός που θα εφαρµόσετε, αφού
βεβαίως καταγγείλετε τα πάντα κατά τη γνωστή λογική; Θα πάτε
να εγείρετε αγωγές –προσέξτε- στις οποίες ακόµα κανείς σας
και κανείς µας δεν γνωρίζει αν θα έχουν οποιοδήποτε παραγωγικό αποτέλεσµα. Θα πάτε να εγείρετε αγωγές.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, να µου επιτρέψετε να σας πω ότι φτάνετε τα δέκα λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Βεβαίως.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Από εµάς έχετε άνεση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας το λέω, για
να µην θυµόσουν κάποιοι που θα κάνω αυτήν την υπόµνηση.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε κάτι το
οποίο…
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Νοµίζω ανέπτυξα συνοπτικά, την
επιχειρηµατολογία. Τελειώνω και θέλω να σας πω κάτι.
ΕΝΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: Από πολιτική δεν σκαµπάζετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Καλό θα ήταν,
κύριε συνάδελφε, να αφήσετε τα σχόλια αυτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Έτσι είναι, γιατί κατά τη γνώµη σας
πολιτική είναι ό,τι δηµιουργεί λαϊκιστικές εντυπώσεις. Αυτό κατά
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τη γνώµη σας είναι η πολιτική.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Είναι κατάσταση αυτή, κύριε Πρόεδρε;
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτός είναι ο σεβασµός στο Κοινοβούλιο;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Άρα, λοιπόν, θέλω να τελειώσω µε
κάτι που κατά τη γνώµη µου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελειώστε, παρακαλώ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν έχουν την καλοσύνη οι κύριοι συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Παπαδηµούλη, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος που είστε, παρακαλώ
πάρα πολύ συστήστε στους συναδέλφους της Κοινοβουλευτικής
σας Οµάδας να σέβονται τον οµιλητή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε την
άδειά σας τον περισσότερο θόρυβο τον κάνουν οι συνάδελφοι
του κ. Βορίδη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Επιτρέψτε µου
να παρακολουθώ και να ξέρω.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν διακόψαµε κανέναν οµιλητή σας.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν µπορώ να συνεχίσω.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν διακόψαµε κανέναν οµιλητή σας.
Τους σεβαστήκαµε όλους…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εντάξει, τώρα δεν έχουν σηµασία
όλα αυτά. Πάµε λίγο παρακάτω;
Εγώ τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε το εξής, το οποίο ειλικρινώς
το λέω, µου προξενεί αλγεινή εντύπωση για το κοινοβουλευτικό
πλέον ήθος µας. Ακούστε µε. Η πολιτική διαφωνία είναι απολύτως θεµιτή, σεβαστή και ειδικώς σε αυτήν την Αίθουσα, η πιο σεβαστή απ’ όλες. Αλλά να εκτοξεύονται απειλές σε κείµενα
κοινοβουλευτικά κατά Βουλευτών για την ψήφο τους, αυτό είναι
απίστευτο.
Το Σύνταγµά µας µιλά -και προστατεύει τον Βουλευτή και αυτό
είναι µια τεράστια κατάκτηση- για το ακαταδίωκτο της ψήφου.
Λέτε «βαρύτατη ευθύνη για την συγκάλυψη ευθυνών όσων ενέχονται στο σκάνδαλο και προέρχονται από τα κόµµατα του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας» –αναφέρεστε στους Βουλευτές και το είπαν πολλοί οµιλητές τώρα- «που ψήφισαν και ενέκριναν τη συγκεκριµένη σύµβαση». Διαφωνείτε. Σεβαστό. Αλλά
ευθύνη για την ψήφο του ο Βουλευτής δεν έχει. Και αλίµονο αν
αρχίσει να έχει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
ολοκληρώστε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Έχει ευθύνη πολιτική έναντι του
έθνους. Παραβάσεις καθήκοντος και απιστίες δεν τελούνται
µέσα στο Κοινοβούλιο. Αυτά να ξέρουµε πού µας οδηγούν.
Και να ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πως όταν τα υπογράφετε αυτά πάνε και από τη µία, πάνε και από την άλλη. Εποµένως, υπονοµεύετε στην πραγµατικότητα την ελευθερία του
λόγου, αλλά και την ίδια τη λειτουργία της δηµοκρατίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα επαναλάβω
την παράκληση για άλλη µια φορά: Να σεβόµαστε το χρόνο. Βλέπετε πλέον που οδηγήθηκε η συζήτηση, να µιλάµε το διπλάσιο
χρόνο από αυτόν που προβλέπει ο Κανονισµός. Όταν κάνω την
παρατήρηση, δέχοµαι τα πυρά και από την µία πλευρά και από
την άλλη. Παρακαλώ πολύ ας σεβαστούµε τον Κανονισµό.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Επαµεινώνδας Μαριάς.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, το θέµα το οποίο συζητάµε σήµερα
οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ σοβαρό διότι έχει άµεση σχέση µε
τον τρόπο µε τον οποίο η Γερµανία περνάει την εξάρτηση στη
χώρα µας. Και αυτό είναι που εµείς µέσα από τη συζήτηση αυτής
της υπόθεσης και της επερώτησης θα αναδείξουµε.
Ο κύριος Υπουργός πριν λίγο όταν είχαµε θέσει στις επίκαιρες
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ερωτήσεις το ζήτηµα των γερµανικών αποζηµιώσεων, δεν ήταν
εδώ. Μεθόδευσε να µη γίνει η συζήτηση για τις γερµανικές αποζηµιώσεις λέγοντας ότι υπήρχε ανυπέρβλητο κόλληµα τη στιγµή
που µετά από λίγο ήρθε ο ίδιος, αλλά ήταν και ο κ. Μαυραγάνης.
Δεν τόλµησε ο ίδιος –γιατί τον είδαµε στη Γερµανία- να πει εκεί
στους Γερµανούς ότι οι Γερµανοί και η Γερµανία είναι οφειλέτες
και η Ελλάδα είναι δανειστής, διότι µας οφείλουν 162 δισεκατοµµύρια ευρώ για τις πολεµικές επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο χωρίς τόκους. Θα πείτε «τι σχέση έχει αυτό µε το ζήτηµα
της «SIEMENS»;».
Κατ’ αρχάς, σας λέω, κύριε Υπουργέ –δεν ξέρω αν ακούτε- ότι
η ερώτηση κατατέθηκε ξανά και θα έρθετε να την απαντήσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Από πού
προκύπτει ότι µε καλέσατε να απαντήσω σε ερώτηση;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Υπουργέ, να διαβάζετε τις ερωτήσεις που σας απευθύνουµε. Είναι η ερώτηση
προς τον Υπουργό κ. Στουρνάρα µε θέµα τις γερµανικές αποζηµιώσεις.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν ήταν
να απαντήσω.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Και δεν ήρθε ο Αναπληρωτής Υπουργός σας τον οποίο εµφανίσατε ότι σας αναπληρώνει.
Σύµφωνα µε το Σύνταγµα οι αρµοδιότητες πρωτογενώς ανήκουν σε σας και είχατε δικαίωµα να απαντήσετε. Μάλιστα, είναι
απαράδεκτο για Υπουργό Οικονοµικών να µη γνωρίζει το θέµα
του κατοχικού δανείου και των γερµανικών αποζηµιώσεων που
είναι το πιο σηµαντικό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είναι παραλήρηµα αυτό που κάνετε. Θα έρθει την Πέµπτη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Μαριά,
µου επιτρέπετε µια διακοπή;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Από ό,τι µε πληροφορούν είχε προγραµµατιστεί να απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση ο κ. Σταϊκούρας, ο οποίος και απουσιάζει. Έτσι σας λύνω
την απορία γιατί δεν συζητήθηκε η ερώτηση.
ΤΕΡΕΝΣ–ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Δεν απουσίαζε, κύριε
Πρόεδρε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητήσαµε από το Προεδρείο κατά τη διάρκεια της συζήτησης να κρατηθεί τελευταία η ερώτησή µας και να απαντήσει ο κ.
Στουρνάρας ο οποίος και ήρθε. Το θέµα ως αρµοδιότητα ανήκει
στον κ. Στουρνάρα. Από κει και πέρα δευτερογενώς το ζήτηµα
αφορά τον κ. Σταϊκούρα. Και αν υπάρχει Υπουργός Οικονοµικών
που δεν γνωρίζει το ζήτηµα των γερµανικών αποζηµιώσεων και
του δανείου που είναι να εισπράξουµε τόσα δισεκατοµµύρια, αντιλαµβάνεστε πλέον ότι το θέµα είναι σοβαρό.
Εµείς λέµε ότι έχει άµεση σχέση, γιατί η «SIEMENS» ήταν από
τους βασικούς συντελεστές που στήριξαν το καθεστώς του Χίτλερ. Ο Καρλ Φρίντριχτ φον Ζήµενς ήταν βασικός χρηµατοδότης.
Θα καταθέσω για τα Πρακτικά σχετικές φωτογραφίες όπου χαιρετάει ναζιστικά µαζί µε τον Χίτλερ. Ήταν αυτοί που στήριξαν το
1932 το ναζιστικό κόµµα. Θα καταθέσω για τα Πρακτικά σχετική
φωτογραφία στην οποία φαίνεται αυτοκίνητο της «SIEMENS»
που προπαγανδίζει τον Χίτλερ.
Αν πάτε στο Μπούχενβαλντ οι θάλαµοι αερίων έχουν το logo
της «SIEMENS».
Εδώ, λοιπόν, σας καταθέτω φωτογραφίες από αυτούς που
δούλευαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, οι οποίοι είχαν συλληφθεί από όλο τον κόσµο –και από την Κρήτη- και δούλευαν δωρεάν σε υποεργοστάσια της «SIEMENS» που ήταν µέσα στα
στρατόπεδα του Μπόµπρεγκ και του Άουσβιτς.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Επαµεινώνδας Μαριάς καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτή είναι, λοιπόν, η πραγµατικότητα. Και τα καταθέτουµε όλα
αυτά, για να δείξουµε ότι έχει άµεση σχέση το ζήτηµα των γερµανικών αποζηµιώσεων µε το ζήτηµα της «SIEMENS». Δεν είναι
τόσο απλά τα πράγµατα. Ακόµα και γελοιογραφίες είχαν φτιάξει
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οι κρατούµενοι.
Δεκάδες πολίτες, λοιπόν, από την Κρήτη πήγαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, πέθαναν ή δούλεψαν εκεί. Και αυτά τα σοβαρά θέµατα έχουν σχέση µε τη «SIEMENS».
Η «SIEMENS» –και δεν άκουσα να λέτε τίποτε- έχει σχέση µε
τον κ. Βουλπιώτη, ο οποίος ήταν ο αντιπρόσωπος της «SIEMENS», ο οποίος ήταν ο γαµπρός του ο Καρλ Φρίντριχτ Φον «Ζήµενς», ο οποίος έφερε τη «SIEMENS» στην Ελλάδα, ο οποίος
στην κατοχή συνεργάστηκε µε τις κατοχικές αρχές. Ήταν αυτός
που έκανε την προπαγάνδα από τη ραδιοφωνία. Ήταν αυτός που
ίδρυσε εταιρεία τηλεφωνίας.
Αυτή, λοιπόν, ήταν η «SIEMENS». Αυτός ήταν ο Βουλπιώτης.
Και αυτός ήταν η αιτία που δηµιουργήθηκε και το σκάνδαλο το
1953 µε το Μαρκεζίνη.
Αυτά, λοιπόν, δεν τα ακούσαµε. Και δεν τα ακούσαµε διότι εδώ
συγκαλύπτεται η διαχρονική µορφή µέσα από την οποία η Γερµανία περνάει το νέο αποικισµό και την εξάρτηση στη χώρα µας,
που λέγεται «εταιρεία SIEMENS».
Αυτή είναι η πραγµατικότητα και αυτά είναι τα στοιχεία.
Θα σας διαβάσω τι έγραψε η εφηµερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» στις
21 Νοεµβρίου του 1931, όταν πρωτοεµφανίστηκε η «SIEMENS»
και όταν στη Θεσσαλονίκη την είχαν καταγγείλει για απαράδεκτες ενέργειες. Έγραφε λοιπόν: «Η τακτική αυτή της εταιρείας,
γνωσθείσα ευρύτατα, προκάλεσε τα δυσµενή σχόλια της κοινής
γνώµης, η οποία αντιλαµβάνεται ότι θα έχει µεθαύριον έναν νέο
τυραννίσκο εις το σβέρκο της». Τώρα είναι τύραννος η «SIEMENS» στο σβέρκο του ελληνικού λαού. «Εφόσον είναι καιρός,
καλό είναι να επέµβει το κράτος και να σταµατήσει την παράδοξο
εταιρεία εις τον κατήφορο που πήρε.»
Το 1931 τα έλεγε αυτά. Και από τότε η «SIEMENS» ανδρώθηκε. Και από τότε η «Siemens» προχώρησε. Και φτάσαµε στην
ιστορία των σκανδάλων.
Αυτήν την πραγµατικότητα πρέπει να την αναδείξουµε. Υπάρχει συνέχεια. Υπάρχουν συγκεκριµένα πρόσωπα. Διότι δεν είναι
τυχαίο ότι ο Βουλπιώτης πήγε στα δικαστήρια κατηγορούµενος
ως δοσίλογος, µαζί µε το Νικόλαο Χριστοφοράκο, τον πατέρα
του Μιχάλη Χριστοφοράκου.
Εποµένως και φυσικά πρόσωπα και συγκεκριµένες πολιτικές
δυνάµεις έχουν σχέση µε τον τρόπο µε τον οποίο περνάει η γερµανική εξάρτηση στη χώρα µας.
Αυτά είναι θέµατα που πρέπει να τα πούµε, να τα αναδείξουµε
εδώ στη Βουλή, για να µην τα συζητούµε µόνο εκτός Βουλής.
Και κάποια στιγµή θα έρθει η ώρα να γίνει πραγµατικός έλεγχος,
για να δούµε ποιες πολιτικές δυνάµεις και µε ποιους τρόπους πέρασαν όλο αυτό το θέµα της εξάρτησης.
Εµείς, κύριε Πρόεδρε, ως Ανεξάρτητοι Έλληνες, στις 26 Ιουλίου του 2012 καταθέσαµε πρόταση νόµου, µε την οποία ζητούµε
να καταργηθεί το άρθρο 324 του ν. 4072, το οποίο αξιοποίησε ο
Υπουργός και υπέγραψε. Και σας λέµε ότι αυτή η πρόταση
νόµου θα έρθει για συζήτηση. Και καλούµε το ΣΥΡΙΖΑ και τις
άλλες δυνάµεις, που λένε όσα ακούσαµε σήµερα, να στηρίξουν
αυτήν την πρόταση και να ψηφιστεί. Διότι όταν θα ψηφιστεί, θα
καταργηθεί από εκεί και πέρα η σύµβαση εξωδικαστικού συµβιβασµού. Γιατί ακόµη και µέσα στην ίδια τη σύµβαση η «SIEMENS» λέει –το πρόβλεψε, γιατί καταλάβαινε ότι θα ακυρωθείότι η παρούσα σύµβαση είναι πιθανόν να ακυρωθεί. Κι εφόσον
θα ακυρωθεί, προβλέπει και συγκεκριµένες συνέπειες.
Σας καλούµε, λοιπόν, συνάδελφοι, όταν θα έρθει η πρόταση
νόµου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, να την υποστηρίξετε, να σχηµατιστεί εδώ η πλειοψηφία και τώρα, σήµερα, άµεσα να ανακόψουµε το δρόµο στο µεγάλο ξεπούληµα.
Από εκεί και πέρα, κύριε Υπουργέ, σας κατέθεσα και µία άλλη
ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων, γιατί δηµιουργείται
ένα πρόβληµα. Είπατε ότι υπογράψατε, πράγµατι, στις 22 Αυγούστου τη συγκεκριµένη ρύθµιση. Εδώ έχω το έγγραφό σας το
οποίο στείλατε στη Βουλή, στον κ. Μεϊµαράκη, το οποίο λέει:
«Αθήνα, 7 Αυγούστου του 2012. Αριθµός Πρωτοκόλλου εξερχοµένου. Κύριε Πρόεδρε, σας υποβάλλω την υπογεγραµµένη σύµβαση µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και της «SIEMENS».» Και
πίσω στη σύµβαση βάζετε µία υπογραφή και ηµεροµηνία 22 Αυγούστου.
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Γιατί υπογράψατε µεταχρονολογηµένα τη σύµβαση ή γιατί
φτιάξατε διαβιβαστικό έγγραφο µε ηµεροµηνία 7 Αυγούστου
2012; Τελικά τι έχει συµβεί στο ζήτηµα αυτό; Πιστεύω ότι θα
απαντήσετε στην ερώτηση που σας έχουµε θέσει.
Αυτά, λοιπόν, τα σηµαντικά ζητήµατα νοµίζω ότι πρέπει να τα
δούµε αναλυτικά, διότι στο θέµα της «SIEMENS» υπάρχουν τρία
κεφαλαιώδη ζητήµατα. Πρώτα απ’ όλα δεν είναι µόνο η ζηµία
αυτή καθ’ εαυτή την οποία έχει υποστεί η χώρα που προσδιορίζεται από την εξεταστική επιτροπή στα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ
ή µπορεί να είναι και µεγαλύτερη από αυτό το ποσό. Το βασικό
είναι ότι εδώ µε βάση τη «SIEMENS» και µε βάση τις µεθόδους
της «SIEMENS» έχει οικοδοµηθεί ένα επονείδιστο χρέος της
χώρας µας, το οποίο εµείς δικαιούµαστε αυτοτελώς, µονοµερώς
ως κυρίαρχο κράτος να το διαγράψουµε. Και αυτή είναι η κλασσική περίπτωση, διότι έχουµε µίζες σε πολιτικά κόµµατα, έχουµε
διαδικασίες αναθέσεων, έχουµε έργα τα οποία για να γίνουν έχει
πάρει δάνειο είτε η συγκεκριµένη επιχείρηση, όπως ήταν ο ΟΣΕ
το οποίο πέρασε στο δηµόσιο χρέος...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
κύριε συνάδελφε. Σας παρακαλώ, τελειώνετε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ο συνάδελφος µίλησε
δεκατρία λεπτά. Τελειώνω όµως.
Έτσι, λοιπόν, δηµιουργείται το επονείδιστο χρέος. Καραµπινάτη περίπτωση, λοιπόν, επονείδιστου χρέους, για το οποίο
εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, έχουµε ως βασική θέση να προχωρήσουµε σε µονοµερή διαγραφή, είναι η υπόθεση «SIEMENS», όπου είχαµε αγορά ηλεκτροµηχανών της «SIEMENS» για
τον ΟΣΕ τη στιγµή που δεν υπήρχε ηλεκτροδότηση στη γραµµή
Αθήνας - Θεσσαλονίκης. Αυτό σηµαίνει επονείδιστο χρέος. Και
εδώ αυτό είναι που πρέπει να αναδειχθεί και πρέπει να δούµε
ακριβώς πόσο είναι αυτό το ποσό του επονείδιστου χρέους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Τελειώνω.
Από εκεί και πέρα θέλω να πω σε σχέση µε το ζήτηµα που προέκυψε για το νοµικό σύµβουλο του Πρωθυπουργού ότι ο κ. Μαρκόπουλος, ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας,
από 10-7-2012 έθεσε το θέµα αυτό σε δύο επανειληµµένες τοποθετήσεις. Εµείς δεν γνωρίζουµε και δεν µας απασχολεί το εξώδικο που έστειλε ο κ. Καράκωστας στην «Αυγή». Μας ενδιαφέρει
εάν υιοθετεί τις απόψεις αυτές του κ. Καράκωστα ο Πρωθυπουργός. Εµείς ελέγχουµε τον Πρωθυπουργό και θέλουµε να ξέρουµε, ποια συγκεκριµένη στάση θα κρατήσει στο συγκεκριµένο
ζήτηµα.
Από εκεί και πέρα λέµε το εξής: Μέσα από αυτήν τη συµφωνία
ουσιαστικά βγαίνει λάδι η «SIEMENS». Στην ουσία πάµε να µιλήσουµε για την «καλή SIEMENS»…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Μαριά,
εσάς δεν σας διέκοψε κανένας και δεν δικαιούστε να µακρηγορείτε τόσο πολύ. Εσείς δεν διακοπήκατε από κανέναν. Τον κ. Βορίδη, τον διέκοπταν συνεχώς και υπήρξε µια σχετική ανοχή.
Αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, τελειώνετε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Έχω την ευγενή καλοσύνη και τελειώνω.
Κλείνοντας, επιγραµµατικά λέµε ότι αυτό το οποίο περιγράφεται στη σύµβαση είναι µια σύµβαση νεοαποικιακή, είναι µια σύµβαση που δικαιώνει αυτούς µέσα από τους οποίους περνάει η
εξάρτηση, είναι µια σύµβαση που θα προετοιµάζει εκατό γενίτσαρους κάθε χρόνο, στους οποίους θα δίνει υποτροφία η
«SIEMENS» για να τους καθοδηγεί και να στήνει τα στελέχη της
για το πώς θα κάνει τη διείσδυση στο µέλλον. Και έχει το θράσος
να πει η «SIEMENS» ότι θα κάνει και κατάρτιση στα στελέχη της
Δηµόσιας Διοίκησης, πώς να µην εµπλέκονται σε ζητήµατα διαφθοράς. Εκεί φτάσαµε!
Εµείς, λοιπόν, λέµε ότι το ζήτηµα αυτό είναι κεφαλαιώδους σηµασίας. Θα το προχωρήσουµε σε πρώτη φάση µε την πρόταση
νόµου, αλλά από εκεί και πέρα στην πορεία σε µια νέα αντιµνηµονιακή διακυβέρνηση το θέµα αυτό είναι ανοικτό για ποινικές
και υπόλοιπες ευθύνες, αλλά κυρίως για τη διαγραφή του επονείδιστου χρέους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο για µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα δευτερολογήσω µετά, αλλά για την αποκατάσταση της αλήθειας
θέλω να πω ότι ποτέ δεν εκλήθην να απαντήσω εδώ για τις γερµανικές αποζηµιώσεις, θα απαντήσει ο κ. Σταϊκούρας. Όταν µια
ερώτηση απευθύνεται στον Υπουργό Οικονοµικών επιλέγει εάν
θα απαντήσει ο ίδιος, ο Υπουργός Αναπληρωτής, ο Υφυπουργός.
Ο κ. Μαυραγάνης, πριν από λίγο απάντησε µια άλλη ερώτηση.
Σήµερα εκλήθην να απαντήσω δύο επερωτήσεις, µια για την
Αγροτική Τράπεζα, µια για τη «SIEMENS».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αυτό είναι κοινοβουλευτικά γνωστό, κύριε Υπουργέ. Ο Υπουργός δεν απαντά
πάντα σ’ όλες τις ερωτήσεις. Θα τα µάθουµε σιγά – σιγά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν νοµίζω ότι θα ήταν και τιµητικό για την ελληνική Βουλή να πω ότι
ήρθα, είδα φως και ανέβηκα και απαντώ σ’ ένα τόσο σηµαντικό
θέµα χωρίς φακέλους, χωρίς στοιχεία. Νοµίζω ότι θα ήταν
ντροπή να κάνω κάτι τέτοιο.
Τώρα όσον αφορά το πότε υπέγραψα τη σύµβαση, την υπέγραψα στις 22 Αυγούστου. Τώρα αν το διαβιβαστικό γράφει 7,
προφανώς είναι εκ παραδροµής και θα το κοιτάξω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο κ. Χρήστος Παππάς, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής για έξι λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Μας απαντήσατε, κύριε Στουρνάρα, ότι
καθαρίσατε το γραφείο σας. Η εισαγωγή ήταν: «Καθάρισα το
γραφείο µου και υπέγραψα τη σύµβαση».
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα σας
απαντήσω.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Θα απαντήσετε, κύριε Στουρνάρα.
Εισαγωγικά, θέλω να πω ότι συµφωνούµε απόλυτα µε το
πνεύµα και µε την ουσία της επερώτησης, σχετικά µε αυτόν το
σκανδαλώδη εξώδικο συµβιβασµό. Διαπιστώνουµε και συµφωνούµε και εµείς ότι η σηµερινή Κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες και η στάση της αποτελεί συνέχεια της στάσεως των
προηγουµένων κυβερνήσεων. Η σηµερινή, λοιπόν, Κυβέρνηση
ήρθε να ολοκληρώσει το έργο των προηγουµένων.
Όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, η «SIEMENS» διέθετε το
10% του τζίρου της σε παράνοµες προµήθειες, σε µίζες, σε δωροδοκίες δηλαδή προς ανώτατους αξιωµατούχους και πολιτικά
πρόσωπα. Το 10% µέσω των υπερτιµολογήσεων διολίσθαινε πάλι
στο ελληνικό δηµόσιο, δηλαδή πάλι στον ελληνικό λαό.
Η επιτροπή, ως γνωστόν, όπως είπαν και οι προηγούµενοι, κατέληξε οµόφωνα –το τονίζω και εγώ- στο συµπέρασµα ότι η συνολική ζηµία υπερέβη τα 2 δισεκατοµµύρια. Βάσει αυτής της
γνωµοδότησης της επιτροπής, για εµάς, συντρέχει η περίπτωση
να επιβληθούν τα προβλεπόµενα πρόστιµα από την ελληνική νοµοθεσία, τα οποία φυσικά ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ.
Αντ’ αυτού, τι είδαµε; Είδαµε η υπηρεσιακή κυβέρνηση τύπου
Ροκφέλερ-Παπαδήµου, χωρίς να διαθέτει την απόλυτη πολιτική
νοµιµοποίηση, να φέρνει στη Βουλή προς ψήφιση ένα σχέδιο
συµβιβασµού µε τη «SIEMENS», το οποίο σχέδιο συµβιβασµού
κατέληξε στις 7 ή στις 22 Αυγούστου –µάλλον στις 22 Αυγούστου, λίγο πριν πάει ο κ. Σαµαράς στην κ. Μέρκελ- να γίνει αυτή
η σκανδαλώδης εξωδικαστική σύµβαση.
Αυτό το σχέδιο ζηµιώνει βάναυσα τα συµφέροντα του ελληνικού δηµοσίου, τα συµφέροντα του ελληνικού λαού και αµνηστεύει τη «SIEMENS» από όλα της τα αδικήµατα. Η «SIEMENS»
διατηρεί όλες τις απαιτήσεις που έχει σε βάρος των φορέων του
ελληνικού δηµοσίου από τις αµαρτωλές αυτές συµβάσεις των
υπερτιµολογήσεων και φαίνεται να συµψηφίζει αυτό το µικρό
µέρος, τα 80 εκατοµµύρια δηλαδή, έναντι ζηµίας που έχει υποστεί το ελληνικό δηµόσιο από αυτές τις πρακτικές της εταιρείας.
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Το γελοίο και απίθανο της συµβάσεως είναι ότι η «SIEMENS»
αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέσει µέσα σε µια πενταετία
το ποσό των 90 και όχι των 100 εκατοµµυρίων, όπως ακούστηκε
προηγουµένως, σε ιατρικό εξοπλισµό, σε δράσεις για την καταπολέµηση της διαφθοράς, σε υποτροφίες, σε ερευνητικά προγράµµατα κ.λπ.. Δηλαδή, πρόκειται για 90 εκατοµµύρια, χωρίς
το ελληνικό δηµόσιο να έχει ουσιαστικά κανένα όφελος. Δεν µας
λένε ούτε το πώς θα επιµεριστούν αυτά τα 90 εκατοµµύρια. Είναι
στη διακριτική ευχέρεια της «SIEMENS».
Σε αντάλλαγµα όλων αυτών, το ελληνικό δηµόσιο παραιτήθηκε
από όλες τις αξιώσεις έναντι της «SIEMENS». Δηλαδή, όπως
ακούστηκε και πριν, έδωσε πραγµατικά ένα συγχωροχάρτι στη
«SIEMENS», προκειµένου αυτή να συνεχίσει –αυτό δεν ειπώθηκε
σε αυτήν την Αίθουσα- να λαµβάνει µέρος σε διαγωνισµούς όχι
µόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Η «SIEMENS» κινδύνευε, βάσει του άρθρου 45 της οδηγίας 18/2004 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, να αποκλειστεί από όλους τους δηµόσιους οργανισµούς στα κράτη-µέλη αυτής της συµβάσεως.
Ερωτώνται από τη Χρυσή Αυγή οι κύριοι Υπουργοί, οι Υπουργοί της τροϊκανής Κυβέρνησης, που για εµάς ως σύνολο η Κυβέρνηση είναι υπόδικη στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τα
ακόλουθα: Πώς ο Πρωθυπουργός έτρεξε σαν καλός µαθητής
στη Μέρκελ να επιδείξει αυτήν την επαίσχυντη σύµβαση συµβιβασµού; Μήπως αυτή η σύµβαση, που πήγε πεσκέσι ο κ. Σαµαράς στη Μέρκελ, ήταν προαπαιτούµενο για να τον δεχθεί η
Μέρκελ στην καγκελαρία; Γι’ αυτό και υπεγράφη στις 22 Αυγούστου; Γι’ αυτό καθάρισε ο κ. Στουρνάρας το γραφείο του;
Ως πότε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα συµβιβαζόµαστε;
Εµείς στη Χρυσή Αυγή λέµε όχι σε κάθε συµβιβασµό. Απαιτούµε
εδώ και τώρα όχι τα 2 επιπλέον δισεκατοµµύρια από τη ζηµιά της
«SIEMENS» αλλά και τα 510 δισεκατοµµύρια από το κατοχικό δάνειο, πέρα από τις πολεµικές αποζηµιώσεις και επανορθώσεις.
Είδαµε κάτι απ’ αυτά να γίνεται στην καγκελαρία του Βερολίνου;
Είδαµε κάτι απ’ αυτά να απαιτεί ο κ. Σαµαράς από τη Μέρκελ; Τίποτα από αυτά τα λογικά και εθνικά δεν είδαµε. Αντ’ αυτού είδαµε τα χαµόγελα και τις φιλοφρονήσεις της γνωστής σχολής
Σαµαρά-Μπακογιάννη-Αβραµόπουλου, δηλαδή τη διπλωµατία
του χαµόγελου, τη διπλωµατία του «yes boss».
Εµείς λοιπόν, θέλουµε να ρωτήσουµε προσθετικά, γιατί οι προλαλήσαντες είχαν τη δυνατότητα να θέσουν µια σειρά από εύλογα ερωτήµατα, τα οποία να µην αναφέρω και εγώ, ποιοι ήσαν
οι λόγοι που υποχρέωσαν το ελληνικό δηµόσιο να υπογράψει
αυτόν το συµβιβασµό και να παραιτηθεί τόσων δισεκατοµµυρίων;
Είχαµε ανάγκη την τεχνογνωσία της «SIEMENS»; Μήπως αυτός
ο συµβιβασµός ήταν επιβεβληµένος για να συγκαλυφθούν τα εγκλήµατα και οι ευθύνες του πολιτικού συστήµατος που κυβερνά
την Ελλάδα από το 1974 µέχρι σήµερα; Μήπως έγινε αυτό γιατί
µαζί τα φάγατε;
Κλείνοντας, εµείς στη Χρυσή Αυγή αναρωτιόµαστε γιατί ενώ
φωτογραφήθηκαν στο πόρισµα της εξεταστικής επιτροπής και
αναφέρθηκαν πολιτικά πρόσωπα και ονόµατα Υπουργών, παραγόντων, το Κοινοβούλιο και η δικαιοσύνη δεν προχώρησαν ποτέ
σε βάθος προς αυτήν την κατεύθυνση; Μεγάλα αδικήµατα µένουν ατιµώρητα. Αδικήµατα σε έναν όµορφο κόσµο αγγελικά
πλασµένο µε τη βοήθεια του απαράδεκτου νόµου περί ευθύνης
Υπουργών, µε τη βοήθεια των βαρόνων των ΜΜΕ, αδικήµατα και
εγκλήµατα παραµένουν ατιµώρητα.
Εµείς στη Χρυσή Αυγή, λοιπόν, αναρωτιόµαστε, αλλά αναρωτιέται και κάθε Έλλην πολίτης, πότε θα έρθει η κάθαρση επιτέλους, αυτής της κόπρου του Αυγείου; Ας το πούµε ξεκάθαρα.
Ποτέ. Όσο θα κυριαρχεί το σύστηµα της συγκάλυψης, της κλεπτοκρατίας, το σύστηµα της ξενοκρατίας, το σύστηµα της υποταγής και το σύστηµα της πλουτοκρατίας ποτέ δεν θα γίνει αυτό.
Εµείς στη Χρυσή Αυγή προς την κατεύθυνση αυτήν κατευθυνόµαστε. Θέλουµε, δηλαδή, να τσακίσουµε µια για πάντα αυτό
το σύστηµα που συνθλίβει το λαό και την πατρίδα και αφήνει δηµόσιους λειτουργούς σκανδαλωδώς µε την υπογραφή τους να
βλάπτουν σ’ αυτήν την οικονοµική συγκυρία µε δισεκατοµµύρια
ευρώ τον ελληνικό λαό που υποφέρει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
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κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Τσούκαλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς, µε την παράκληση να
επιδείξει κάποια αυτοσυγκράτηση στο χρόνο. Θα σας είναι ευγνώµονες όλοι οι συνάδελφοι.
Ευχαριστώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω να είµαι όσο το δυνατόν πιο περιεκτικός και συνοπτικός.
Η σηµερινή διαδικασία, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι µια αναπόφευκτη πράξη µιας ανεπίτρεπτης –χρησιµοποιώ την πλέον επιεική έκφραση- διαδικασίας την οποία
αυτή εδώ η Αίθουσα, αυτό εδώ το Σώµα ακολούθησε, τήρησε
πριν κάποιους µήνες, τον Απρίλιο του 2012, όταν µε το διαβόητο
άρθρο 323 εκείνου του νοµοσχεδίου και µετέπειτα ν. 4072, επικύρωσε µε µια πλειοψηφία, η οποία θα µου επιτρέψετε να πω ότι
δεν ήταν ισχυρή, ένα σχέδιο συµφωνίας συµβιβασµού µε τη «SIEMENS».
Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης
διατύπωσε την κατηγορηµατική του άρνηση-αντίθεση πριν την
υπογραφή της σύµβασης.
Αυτή η άρνηση που διατύπωσε ήταν συνεπέστατη µε τη στάση
που τήρησε το κόµµα µας διά του οµιλούντος στη συζήτηση εκείνου του άρθρου. Γιατί η διαδικασία που τηρήθηκε ήταν πραγµατικά ανεπίτρεπτη. Θύµιζε ή απέπνεε την οσµή συγκάλυψης ή, αν
θέλετε, κολυµβήθρας του Σιλωάµ ή κάλυψης υποχρεώσεων οι
οποίες, σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τη διεθνή πρακτική, είναι
αρµοδιότητες αποκλειστικά και µόνο της εκτελεστικής εξουσίας.
Άκουσα µε πολύ µεγάλη προσοχή τα επιχειρήµατα ένθεν κακείθεν όσον αφορά το επωφελές ή µη της συγκεκριµένης σύµβασης και των όρων που περιέχονται σε αυτήν τη σύµβαση.
Δυστυχώς, η ουσία του προβλήµατος δεν έχει αναδειχθεί. Και η
ουσία του προβλήµατος δεν είναι το να συζητήσουν οι Βουλευτές -πουθενά δεν συµβαίνει αυτό στην Ευρώπη- επί των όρων
συµφωνίας, επί µιας διαδικασίας, την οποία τήρησαν κάποιοι
άλλοι, ακολούθησαν µε διαδικασίες γνωστές, που γνωρίζουν
πάρα πολύ καλά οι νοµικοί, οι ειδικοί στους συµβιβασµούς, οι
οποίοι έχουν γνώση όλου του φακέλου, που γνωρίζουν τα στοιχεία, που γνωρίζουν τα συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα της µιας
και της άλλης άποψης και στο τέλος καταλήγουν. Οι Βουλευτές,
ουσιαστικά εκείνον τον Απρίλιο ήρθαν εδώ να δηλώσουν συµφωνία ή εµπιστοσύνη σε αυτόν που έκανε την πρόταση και που διαπραγµατεύτηκε.
Αυτό δεν είναι δουλειά του Βουλευτή, κύριε Πρόεδρε. Το γνωρίζετε και από τη δική σας εµπειρία και δεν είναι δουλειά του
Βουλευτή άκριτα να δίνει την εµπιστοσύνη του σε αυτόν που
προτείνει, γιατί περί αυτού επρόκειτο. Επρόκειτο για ψήφο εµπιστοσύνης, ουσιαστικά, σε ένα πρόσωπο και σε µία διαδικασία
στην οποία δεν συµµετείχαµε.
Παντού διεθνώς τα δηµόσια εκπροσωπούνται από την εκτελεστική εξουσία, από τον εκάστοτε Υπουργό. Όταν, λοιπόν, ο
Υπουργός σε ένα κράτος δικαίου έχει συνείδηση των πραττοµένων, όταν είναι επαρκής και όταν γνωρίζει ότι εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον βάζει την υπογραφή του και δεν ζητάει έγκριση
από το Σώµα.
Αυτή, λοιπόν, η διαδικασία οδηγούσε πολλούς από εµάς, κύριε
Υπουργέ, να πούµε τότε ότι κάτι κρύβεται πίσω από αυτήν τη
σύµβαση. Γι’ αυτό ακριβώς και η «SIEMENS» το απαίτησε -αναφέρεται και µέσα στη σύµβαση- όπως επίσης και ο αρµόδιος
Υπουργός, για να καλύψει τα νώτα του, έφερε την επικύρωση
εδώ. Αυτό είναι το µεγάλο πρόβληµα όλης αυτής της διαδικασίας.
Και ερχόµαστε εκ των υστέρων να πούµε το εξής: Εµείς οι νοµικοί λέµε ότι για να κάνεις ένα συµβιβασµό πρέπει να γνωρίζεις
τα δεδοµένα. Δηλαδή, το ελληνικό δηµόσιο θα έπρεπε να γνωρίζει τη ζηµιά. Τι ζηµιά υπέστη από τη «SIEMENS»; Δεν µπορεί να
κάνει συµβιβασµό επί αορίστων δεδοµένων. Και µια ερώτηση που
ακόµα πλανάται σε αυτήν την Αίθουσα είναι: αν γνώριζε το ελληνικό δηµόσιο τη ζηµιά, γιατί δεν την ξέρουµε εµείς; Την ξέρετε,
κύριε Υπουργέ, εσείς τη ζηµιά; Ζητήσατε από τους αρµόδιους
να σας πουν ποια είναι η ζηµιά; Εγώ θα το έκανα. Πώς το προσ-
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διορίσατε;
Είχα πει τότε ότι δεν µπορούσα εγώ -και κανένας, θα µου επιτρέψετε να πω, σοβαρός συνάδελφος και συναδέλφισσα- να µιλήσω συγκεκριµένα αν είναι επωφελής η συγκεκριµένη σύµβαση,
γιατί δεν είχαµε τα στοιχεία. Μπορεί να ήταν επωφελής, αλλά µε
ποια στοιχεία θα µπορούσαµε να κρίνουµε επί του συγκεκριµένου ζητήµατος;
Γι’ αυτό, λοιπόν, και η Δηµοκρατική Αριστερά τότε ήταν κατά
και γι’ αυτό εξέφρασε την έντονη αντίρρησή της στην υπογραφή,
όχι µε την έννοια ότι µία, δυστυχώς, απόφαση του ελληνικού δηµοσίου µπορεί οποιοσδήποτε Υπουργός να την γράψει στα παλαιά των υποδηµάτων του. Και είναι επίκαιρο αυτό και πρέπει να
το λέµε συνεχώς. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ευτυχώς λέω εγώ, λέµε
εµείς, η Δηµοκρατική Αριστερά, ακόµα και οι κακές συµβάσεις,
ακόµα και οι κακοί νόµοι µέχρις ότου αλλάξουν µε τη διαδικασία
που ορίζουµε πρέπει να τηρούνται. Αυτό λέµε εµείς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή).
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Όµως, η αντίθεσή µας, ήταν το να
καθυστερήσει η υπογραφή, µήπως µέσα σε αυτή τη διαδικασία
-και εµείς είµαστε διατεθειµένοι να το κάνουµε- κινήσουµε κάποιες διαδικασίες θεσµικού χαρακτήρα και µέσα από τη Βουλή,
µέσα από τις επιτροπές να αξιολογήσουµε οποιαδήποτε στοιχεία
είχαν τεθεί, προκειµένου να ληφθεί αυτή η απόφαση. Γιατί ξέρετε, υπάρχει µία διάταξη, ένας όρος µέσα στη σύµβαση που θυµίζει τον όρο 388 του Αστικού Κώδικα για απρόβλεπτη µεταβολή
συνθηκών, όπου εκεί µπορούσε να πατήσει για αλλαγή της σύµβασης. Ήταν περίπου σαν τον 388, ατελής η περιγραφή. Αυτό
για εµάς ήταν ένα στοιχείο πολύ κρίσιµο µήπως περισώσουµε
κάτι. Ή σε τελευταία ανάλυση να διασκεδάσουµε τις εύλογες
απορίες και αµφιβολίες πολλών που ρωτούν αν πράγµατι ήταν
επωφελής. Εγώ σας λέω για άλλη µία φορά ότι µπορεί να ήταν
επωφελής. Δεν το ξέρουµε αυτή τη στιγµή. Καλούµαστε, λοιπόν,
να τοποθετηθούµε επί µιας σύµβασης για την οποία κανένας µα
κανένας δεν έχει τα στοιχεία για να αποφανθεί και κυρίως να
απαντήσουµε σε αυτούς τους εκατοντάδες χιλιάδες, εκατοµµύρια συµπολίτες µας, οι οποίοι έχουν συνδέσει τη συγκεκριµένη
υπόθεση µε το µεγαλύτερο σκάνδαλο της µεταπολίτευσης. Και
οι απαντήσεις εκεί δεν είναι νοµικού ή τεχνοκρατικού χαρακτήρα,
είναι πολιτικού χαρακτήρα και έχουν υποχρέωση να γνωρίζουν
κατά πόσο αυτή εδώ η Αίθουσα έλαβε µία πραγµατικά σωστή
απόφαση στο δίκαιο αίτηµά τους, στη δίκαιη απαίτησή τους να
υπάρχει κάθαρση.
Τελειώνω µε το εξής. Πέραν όλων αυτών θα πρέπει σε αυτή
την Αίθουσα κάποια στιγµή να συζητούµε επί του συγκεκριµένου.
Είναι προφανές ότι η σύµβαση αφορά συµβιβασµό επί της αστικής υπόθεσης. Είναι προφανές από τη σύµβαση ότι δεν εκχωρεί,
δεν παραιτείται του δικαιώµατος εχεµυθείας το ελληνικό δηµόσιο απέναντι στη δικηγορική εταιρεία. Γιατί όσοι γνωρίζουν το
περιεχόµενο αυτού του δικαιώµατος εχεµυθείας αν διαβάσετε
τη συγκεκριµένη διάταξη ότι δηλαδή αφορά µόνο τη σύµβαση,
τα τιµολόγια κ.λπ. προκειµένου να δικαιολογηθεί η αµοιβή, είναι
προφανές ότι δεν υπάρχει αυτή η εκχώρηση. Αφορά λοιπόν τις
αστικές υποθέσεις, αφορά τη συγκεκριµένη υπόθεση και όχι τις
άλλες υποθέσεις.
Το κρίσιµο πλέον για το ελληνικό δηµόσιο, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η ταχύτατη εκκαθάριση αυτής
της υπόθεσης. Δεν είναι µόνο, θα µου επιτρέψετε να σας πω, η
«SIEMENS» που εκκρεµεί αυτήν τη στιγµή. Είναι η υπόθεση του
Βατοπεδίου, είναι η υπόθεση των δοµηµένων οµολόγων, είναι η
υπόθεση όλων µα όλων των σκανδάλων. Και αυτή είναι η απαίτηση όλου του ελληνικού λαού και αυτό ζητάει από τη σύγχρονη
ελληνική κοινωνία και πολιτεία. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
τον κ. Τσούκαλη.
Το λόγο έχει ο κ. Σπυρίδων Χαλβατζής, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Το µέγα σκάνδαλο της «SIEMENS» συνεχίζει να παράγει νέα
σκάνδαλα και αυτό γιατί µε τη συµφωνία συµβιβασµού ανάµεσα
στην Ελληνική Δηµοκρατία και στη «SIEMENS» αθωώνετε πλή-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ρως τη «SIEMENS», την παραδίνετε άσπιλη και αµόλυντη στην
ελληνική αγορά αίροντας κάθε εµπόδιο για απρόσκοπτη δραστηριότητά της στην Ελλάδα. Η συµφωνία συµβιβασµού ελληνικού
δηµοσίου και «SIEMENS» αποτελεί µνηµείο κυνισµού, υποκρισίας και θράσους και αυτό γιατί θέλετε να αθωώσετε εσαεί κάθε
γνωστή ή άγνωστη ως τώρα εγκληµατική δράση της «SIEMENS»
στην Ελλάδα και ταυτόχρονα η Ελλάδα παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση.
Αυτό είναι το νέο σκάνδαλο της «SIEMENS». Αυτό είναι το
πρώτο που ήθελα να σηµειώσω.
Το δεύτερο είναι το εξής. Η εξεταστική επιτροπή έχει εκτιµήσει
κατ’ ελάχιστο ότι η ζηµιά ξεπερνά τα 2 δισεκατοµµύρια. Μπήκαν
εδώ λογιστικοί τρόποι, σε µία προσπάθεια να αποπροσανατολίσουν τα πράγµατα.
Μα, µπορεί να υπάρξει µία επιχείρηση, µια εταιρεία –και εσείς,
κύριε Υπουργέ, είστε άνθρωπος της αγοράς και γνωρίζετε- που
σε ένα, δύο χρόνια να έχει πολλές ζηµιές, γιατί επενδύει µ’ αυτήν
τη δραστηριότητά της, για να έχει κέρδη στο µέλλον. Μην µπλέκουµε, λοιπόν, µε τέτοια σχηµατικά κόλπα.
Την ίδια στιγµή που χαρίζετε στη «SIEMENS» αυτά που της
χαρίζετε, µε βάση το πόρισµα της εξεταστικής επιτροπής, στραγγίζετε τους εργάτες, τους εργαζόµενους, τους αυτοαπασχολούµενους, τους πάντες, για να οικονοµήσετε αλλού 150 εκατοµµύρια ευρώ, αλλού 60 εκατοµµύρια ευρώ, αλλού 70 εκατοµµύρια
ευρώ, ώστε να φθάσετε στα 11,5 ή στα 14,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ, που θέλετε να πάρετε από τις τσέπες των εργαζοµένων.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας είχε ζητήσει να συσταθεί
εξεταστική επιτροπή για να αποτιµήσει τη συνολική ζηµιά που
υπέστη το δηµόσιο. Ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε η Νέα Δηµοκρατία ανταποκρίθηκαν στο αίτηµά µας. Δεν µας εκπλήσσουν αυτά, γιατί
βλέπουµε ότι αποτέλεσµα της εφαρµοζόµενης πολιτικής από τις
προηγούµενες κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ,
τις συγκυβερνήσεις των δύο-τριών κοµµάτων ακολουθείται µία
συγκεκριµένη πολιτική, µια πολιτική που διασφαλίζει τα συµφέροντα και τα κέρδη των ντόπιων και των ξένων µονοπωλίων, µια
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης των µονοπωλίων.
Τρίτο ζήτηµα. Η πλευρά της «SIEMENS» -η εταιρεία η οποία
πάνω από εκατόν τριάντα χρόνια διαφθείρει και δωροδοκεί κυβερνήσεις, κρατικούς και άλλους αξιωµατούχους σε πάνω από
εκατόν είκοσι χώρες στον κόσµο- εµφανίζεται µε απέραντη υποκρισία να κάνει λόγο και να εκφράζει τη λύπη της γιατί κάποια
στελέχη της παραβίασαν τις αρχές της διαφάνειας και της υπευθυνότητας. Μα, είναι ίδιον του καπιταλιστικού συστήµατος και η
διαφθορά και οι µίζες.
Και εσείς, κύριοι της συγκυβέρνησης, που αποδεχθήκατε από
τη διατύπωση, πού απευθύνεστε; Σε αφελείς; Σε λωτοφάγους;
Φτύνετε κατάµουτρα τους εργαζόµενους, τον ελληνικό λαό. Φτύνετε τον ελληνικό λαό, γιατί θέλετε να προσβάλετε τη νοηµοσύνη
του µε αυτές σας τις ενέργειες.
Τέταρτο ζήτηµα, το οποίο µάλιστα θεωρήθηκε από τον
Υπουργό ως πολύ θετική εξέλιξη. Η «SIEMENS», λέει, αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στην Ελλάδα παροχή ύψους
90 εκατοµµυρίων ευρώ, όχι σε µετρητά, αλλά σε υποστήριξη
δράσεων στην Ελλάδα.
Παραδείγµατος χάριν, προγράµµατα εκπαίδευσης για καταπολέµηση της διαφθοράς και το ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος,
για να διαµορφώσει δηλαδή καινούργια στελέχη, τα οποία θα
διαφθείρουν µε έναν τέτοιον επιστηµονικό τρόπο που δεν θα γίνεται αντιληπτός! Μα καλά, πώς τα δέχεστε αυτά τα πράγµατα,
να γράφονται µόνο, όχι τίποτε άλλο;
Επίσης, προγράµµατα για παροχή –λέει- ιατρικού εξοπλισµού
σε δηµόσια νοσοκοµεία, για να συνεχίσει δηλαδή απρόσκοπτα η
«SIEMENS» -µε αξονικούς, ατοµικούς τοµογράφους και άλλα
πανάκριβα ιατρικά µηχανήµατα- να παραµένει σταθερά και να διεισδύει σε όλα πλέον τα δηµόσια νοσοκοµεία.
Επίσης, λέει για προγράµµατα υποτροφιών για µεταπτυχιακές
σπουδές, για να µπει πιο πρακτικά στα ελληνικά πανεπιστήµια,
να δέσει εκεί τις σχέσεις της µε τα ελληνικά πανεπιστήµια και σε
ό,τι αφορά την ενέργεια.
Ο Υπουργός τα επαίνεσε όλα αυτά σαν θετικά. Και δεν είναι
αφελής ο κύριος Υπουργός. Άνθρωπος της αγοράς είναι. Δεκά-
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δες χρόνια είναι στην αγορά και θα έπρεπε να είναι πιο φειδωλός
στις εκτιµήσεις του για τις προθέσεις της «SIEMENS».
Πέµπτον, η εταιρεία –λέει- θα συνεχίσει να δίνει υποστήριξη
στις ελληνικές ανακριτικές αρχές. Τίποτα πιο ψευδές και πιο υποκριτικό απ’ αυτό! Δεν έδωσε καµµία στήριξη στις ελληνικές ανακριτικές αρχές. Όποιοι µίλησαν από τα στελέχη της είπαν τόσα
όσα τους επέτρεψε η εταιρεία να πουν. Έγιναν είκοσι επτά ερωτήσεις σε στελέχη της «SIEMENS». Η απάντηση ήταν ίδια: «δεν
γνωρίζω». Η οµερτά λειτούργησε απόλυτα και αποτελεσµατικά.
Κι εσείς αποδέχεστε και επικροτείτε αυτά τα ψέµατα σε βάρος
των εργαζοµένων, σε βάρος του λαού, και τα αποδέχεστε ανερυθρίαστα.
Έκτον, από την πλευρά της Ελλάδας διατυπώνεται η άφεση
αµαρτιών προς τη «SIEMENS» διότι:
α) Δηλώνεται ότι η «SIEMENS» είναι αξιόπιστη και υπεύθυνη
επιχείρηση, κατά την έννοια της οδηγίας 2004 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αυτό σηµαίνει ότι αίρονται όλα τα εµπόδια για τη συµµετοχή της σε δηµόσιους διαγωνισµούς και δίνεται ασφαλώς το
«πράσινο φως» για συνεργασία µε τη χώρα µας.
β) Η Ελλάδα παραιτείται από κάθε αστική και διοικητική
αξίωση, ακόµη και για το ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος και από
το πρόστιµο κατά της «SIEMENS» σχετικά µε την υπόθεση δωροδοκίας και από τυχόν ένδικα µέσα που έχει ασκήσει.
γ) Η Ελλάδα –λέει- συµφωνεί ρητά ότι η συµφωνία αυτή είναι
αµετάκλητη και δεσµεύεται να παρέχει κάθε αρωγή στη
«SIEMENS» για τυχόν αγωγές που θα εγερθούν σε βάρος της
από κάποιον άλλο ελληνικό φορέα: ΟΣΕ, ΟΤΕ κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Χαλβατζή, παρακαλώ συντοµεύετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Η τρικοµµατική κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, του
ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ έχει τεράστιες πολιτικές, ηθικές και όχι
µόνον ευθύνες. Είµαστε σίγουροι ότι η εργατική τάξη, τα λαϊκά
στρώµατα, συνολικά ο εργαζόµενος λαός δεν θα αποδεχθούν
αυτήν την επαίσχυντη συµφωνία. Με τον ενωµένο αγώνα, µε την
ενίσχυση της ταξικής κατεύθυνσης του εργατικού συνδικαλιστικού κινήµατος θα δηµιουργήσει όρους, συνθήκες και προϋποθέσεις για την ανατροπή αυτής της αντεργατικής, αντιλαϊκής
πολιτικής, για την ανατροπή και αυτής της απαράδεκτης συµφωνίας.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, και η επιµήκυνση για την οποία µιλήσατε και για την οποία επαίρεται η Κυβέρνηση κι όχι µόνον εσείς,
κατά την άποψή µας, δεν θα κάνει τίποτε άλλο από το να επιµηκύνει τα βάσανα, την τυραννία των εργαζοµένων, του ελληνικού
λαού. Θα παρατείνει τη σκληρή εκµετάλλευση και λιτότητα.
Εµείς παλεύουµε για την αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τη µονοµερή διαγραφή του χρέους. Ασφαλώς αυτό
θα γίνει, µε τη θέληση και την πάλη του λαού, από µια άλλη εξουσία, κι αυτός είναι, κατά την άποψή µας, ο µονόδροµος για την
εργατική τάξη, για τα πιο πλατιά λαϊκά στρώµατα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Έχει ζητήσει το λόγο ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Καραγκούνης.
Κύριε Υφυπουργέ, κατά τον Κανονισµό, έχετε δικαίωµα να µιλήσετε για είκοσι λεπτά. Πόσα θα χρειαστείτε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν θα κάνω
χρήση όλου του χρόνου που µου αναλογεί, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα σας δώσω
οκτώ λεπτά κι αν χρειαστείτε παραπάνω, θα το δούµε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορώ να µην παραδεχθώ ότι η υπόθεση
του σκανδάλου της «SIEMENS», όπως και όλες οι άλλες υποθέσεις, οι οποίες εκκρεµούν στην ελληνική δικαιοσύνη, που απασχόλησαν το πολιτικό σύστηµα και ταλάνισαν ολόκληρη την
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ελληνική κοινωνία, διαρρηγνύουν –όπως είπε και ο εξαίρετος συνάδελφος προηγουµένως κ. Χρυσοχοΐδης- τον πυρήνα της σχέσης εµπιστοσύνης πολίτη και πολιτείας, µια σχέση που –πιστέψτε
µε, σας το λέω ως νέος άνθρωπος, ως νέος πολιτικός που θέλω
να υπηρετήσω την πατρίδα µου- την έχουµε τώρα ανάγκη παραπάνω από ποτέ.
Πώς θα βοηθήσουµε τη χώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
εµείς οι πολιτικοί; Αναφέροµαι σε όλες τις παρατάξεις, διότι απ’
αυτήν την καχυποψία δεν θα ξεφύγει κανένα πολιτικό κόµµα.
Πώς θα τη βοηθήσουµε, αν δεν κόψουµε τον οµφάλιο λώρο της
διαφθοράς και της συναλλαγής; Πώς θα γίνει αυτό; Με πράξεις,
κύριοι συνάδελφοι, και όχι µε λόγια. Θα ξεκαθαρίσουµε τις σχέσεις µας και θα λύσουµε τους λογαριασµούς µας.
Δεσµευθήκαµε για αλλαγή του νόµου περί ευθύνης Υπουργών.
Αυτό, κατά την προσωπική µου άποψη, είναι το ουσιαστικότερο
βήµα. Θα γίνει πράξη –αποτελεί δέσµευση- στην επόµενη Αναθεώρηση του Συντάγµατος. Δεσµευθήκαµε για έλεγχο του
«πόθεν έσχες» των Πρωθυπουργών, Αρχηγών κοµµάτων, Υπουργών, Υφυπουργών –από το 1974 µέχρι σήµερα- µε σκληρές κυρώσεις για τους παραβάτες. Το κάνουµε πράξη. Προχωράµε ήδη
σε σαρωτικές αλλαγές στη νοµοθεσία µε εντολή του Πρωθυπουργού, µε στόχο την πάταξη της διαφθοράς σε ολόκληρο το
δηµόσιο τοµέα. Το κάνουµε πράξη.
Αυτά περιµένει από εµάς ο ελληνικός λαός και πολλά άλλα
ακόµη. Έτσι πετάµε από πάνω µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την καχυποψία, µε πράξεις και όχι µε λόγια.
Θα ήθελα επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο µέτρο
που η συζητούµενη επίκαιρη επερώτηση αφορά το Υπουργείο
Δικαιοσύνης να προχωρήσω διευκρινιστικά σε κάποιες παρατηρήσεις. Ο Υπουργός των Οικονοµικών έδωσε ήδη απαντήσεις για
όλο το φάσµα των νοµικών παρατηρήσεων, ενστάσεων, αιτιάσεων που ετέθησαν από πλευράς των συναδέλφων της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Το ίδιο έκανε και ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος κ. Βορίδης.
Η συµφωνία εξωδικαστικού συµβιβασµού, η οποία έλαβε την
κοινοβουλευτική έγκριση µε την κύρωσή της από τη Βουλή,
εκτείνεται και αφορά µόνο σε νοµικά ζητήµατα αστικής και διοικητικής φύσεως, χωρίς να επηρεάζει την απόδοση τυχόν ποινικών ευθυνών που προκύπτουν για φυσικά πρόσωπα.
Και επειδή έγινε σχετική αναφορά από τον κ. Παπαδηµούλη
και από άλλους συναδέλφους, ειδικότερα, στο προοίµιο της ήδη
ψηφισθείσης από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία συµφωνίας
συµβιβασµού –και εν προκειµένω στη σελίδα 2 αυτού- αναφέρεται ρητά:
«Ρητώς επιπλέον συνοµολογείται ότι οι ρυθµίσεις της παρούσας δεν έχουν ούτε µπορούν να έχουν ερµηνευθεί ότι έχουν
οποιαδήποτε επιρροή ή ότι κατά οιονδήποτε τρόπο περιλαµβάνουν ζητήµατα ποινικής φύσεως κατά προσώπων.»
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εταιρειών;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Στη σελίδα 6
αυτού προβλέπονται τα ακόλουθα:
«Στην περίπτωση που νέα γεγονότα που αφορούν στην υπόθεση και τα οποία θεωρηθεί ότι ενδιαφέρουν τις ελληνικές αρχές
περιέλθουν σε γνώση της, η «SIEMENS» θα συνεχίσει να παρέχει
κάθε δυνατή υποστήριξη όπου της ζητηθεί αλλά και ανεξάρτητα
προς τις ανακριτικές αρχές της Ελληνικής Δηµοκρατίας, σε
σχέση µε τη συνεχιζόµενη ανάκριση κατά φυσικών προσώπων
που έχουν εµπλακεί στην υπόθεση. Κανένας όρος αυτής της
συµφωνίας δεν µπορεί να ερµηνευθεί κατά οιονδήποτε τρόπο
παρεµβατικό ή περιοριστικό των ποινικών διώξεων και φυσικών
προσώπων που έχουν εµπλακεί στην υπόθεση.»
Όσον αφορά το ποινικό σκέλος και προς ενηµέρωση του ελληνικού λαού, µετά από σχετική πληροφόρηση από το Νοµικό
Συµβούλιο του Κράτους, το οποίο παρίσταται σε όλες τις εκκρεµείς υποθέσεις που αφορούν φυσικά πρόσωπα εµπλεκόµενα µε
τη «SIEMENS», έχει δηλώσει υπεράσπιση πολιτικής αγωγής εκπροσωπώντας τα συµφέροντα του δηµοσίου.
Ειδικότερα, εκκρεµούν στο στάδιο της κύριας ανάκρισης πέντε
υποθέσεις κακουργηµατικού χαρακτήρα, οι περισσότερες εξ
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αυτών µάλιστα ανατεθείσες σε ειδικό εφέτη ανακριτή προς διενέργεια κύριας ανάκρισης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Από πότε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Οι µε αριθµό
Ω-05/4, Ω-07/50 ποινικές διώξεις του Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών και η από 9-4-2009 δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής του δηµοσίου αφορούσαν γενικώς τα αδικήµατα της παθητικής και ενεργητικής δωροδοκίας κατά του δηµοσίου και του
ΟΤΕ, της νοµιµοποίησης εξόδων από εγκληµατική δραστηριότητα και της ηθικής αυτουργίας και της άµεσης συνέργειας σε
αυτή, ενώ η Ω-08/47 και η από 4-5-2009 δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής αφορούσε τα οπλικά συστήµατα «PATRIOT».
Ακολούθησε δυνάµει του 410/10 βουλεύµατος του Συµβουλίου
Εφετών Αθηνών ο χωρισµός της κύριας ανάκρισης που διενεργείται βάσει του αριθµού Ω-05/4 & Ω-07/50 ποινικών διώξεων σε
δύο υποθέσεις. Ήτοι τη σχετική µε τη σύµβαση 8002/1997 ψηφιοποίηση του ΟΤΕ και τη σχετική µε τη σύµβαση προµήθειας
C4I. Κατόπιν τούτου ασκήθηκαν εκ νέου από το δηµόσιο ενώπιον
του ειδικού εφέτη ανακριτή οι αναφερόµενες τρεις δηλώσεις παράστασης της πολιτικής αγωγής, που αφορούν, όπως διαλαµβάνεται στο σηµείωµα, αντιστοίχως τα «PATRIOT», τα C4I και τη
σύµβαση ψηφιοποίησης του ΟΤΕ.
Η υπόθεση C4I εκκρεµεί ενώπιον του ειδικού εφέτη ανακριτή.
Οι υποθέσεις των ΟΣΕ και ΟΤΕ βρίσκονται επίσης στο στάδιο
της ανάκρισης ενώπιον του ειδικού εφέτη ανακριτή. Η υπόθεση
των οπλικών συστηµάτων «PATRIOT» εκκρεµεί ενώπιον επίσης
ειδικού εφέτη ανακριτή. Η υπόθεση «ΕΡΜΗΣ» εκκρεµεί ενώπιον
του 5ου ειδικού ανακριτή.
Συµπερασµατικά υπογραµµίζω ότι το έργο της ανακρίσεως
συνεχίζεται και η διακρίβωση των όποιων επιλήψιµων πράξεων
και όποιων προσώπων προέκυψαν και θα προκύψουν θα τύχουν
της ανάλογης ποινικής µεταχείρισης από τα αρµόδια δικαιοδοτικά όργανα της πολιτείας.
Αυτό το οποίο οφείλω να διαβεβαιώσω το Σώµα είναι ότι το
Υπουργείο Δικαιοσύνης στο µέτρο και στο βαθµό που του επιτρέπεται από τα συνταγµατικώς προβλεπόµενα, θα κάνει τα
πάντα για τη γρήγορη εξέλιξη και ολοκλήρωση αυτής της υπόθεσης που έχει πραγµατικά ταλαιπωρήσει την ελληνική κοινωνία
αλλά και το πολιτικό σύστηµα.
Ήδη ο Υπουργός Δικαιοσύνης ασκώντας την κατά το Σύνταγµα προβλεφθείσα εποπτεία έχει προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες για την επίσπευση αυτών των διαδικασιών. Το Υπουργείο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε τον εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου και έχουµε ήδη συναντηθεί από τις πρώτες µέρες
που αναλάβαµε τα καθήκοντα µας αρκετές φορές µε τον εισαγγελέα επιδιώκοντας, χωρίς σε καµµία περίπτωση να υπερβαίνουµε τα διακριτά δικαιοδοτικά όρια και σε αρεστή συνεργασία
µε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να συµβάλουµε ώστε η
ανακριτική διαδικασία να φτάσει γρήγορα στα αποτελέσµατα
της. Αυτό πιστεύω ότι το έχει ανάγκη πρώτα απ’ όλα η ελληνική
κοινωνία αλλά επίσης και ο πολιτικός κόσµος.
Αυτό πράξαµε από την πρώτη στιγµή που αναλάβαµε. Και το
ενδιαφέρον µας βέβαια δεν εστιάστηκε µόνο στην υπόθεση της
«SIEMENS» αλλά και για όλες τις άλλες υποθέσεις µείζονος ενδιαφέροντος.
Τέλος, δεν χρειάζεται να επαναλάβω τη βούληση του Πρωθυπουργού της χώρας ο οποίος έµπρακτα έχει αποδείξει την προσήλωσή του στη διαφάνεια µε τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει
προς την κατεύθυνση αυτή -όπως προανέφερα- και στην αποκατάσταση της σχέσης εµπιστοσύνης πολίτη-πολιτικού που τόσο
ανάγκη έχει σήµερα η ελληνική κοινωνία και το πολιτικό σύστηµα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
σας ευχαριστούµε και για την τήρηση του χρόνου που ζητήθηκε
από την αρχή.
Εισερχόµαστε τώρα στις δευτερολογίες.
Κύριοι συνάδελφοι, επειδή πλατειάσαµε αρκετά στις πρωτολογίες θα παρακαλούσα να τηρηθεί ο χρόνος ακριβώς στις δευ-
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τερολογίες. Όλοι µας έχουµε µία ευαισθησία στα θέµατα αυτής
της ηθικής τάξεως, καταλαβαίνω τους πάντες ότι θέλουν να πουν
αυτά που νιώθουν ότι πρέπει να πουν, αλλά και ο Κανονισµός
είναι Κανονισµός. Εάν θέλετε, εάν κάποιος έπρεπε να µιλήσει για
πολύ για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε σε αυτήν την υπόθεση, αυτός θα ήταν ο υποφαινόµενος.
Παρακαλώ πάρα πολύ, λοιπόν, να τηρηθεί ο χρόνος επακριβώς. Δεν είναι υποχρεωτική η δευτερολογία.
Κύριε Κουρουµπλή, θα δευτερολογήσετε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Κουρουµπλή, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακολούθησα µε πολλή προσοχή όλες τις τοποθετήσεις των συναδέλφων
σε ένα κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα που έχει να κάνει πρωτίστως
µε τη δηµόσια ζωή, µε την πολιτική ζωή και µε τα πολιτικά πρόσωπα.
Όλοι, κύριε Πρόεδρε, είµαστε µάρτυρες αυτού που συµβαίνει
µέσα στην κοινωνία, της έλλειψης εµπιστοσύνης που, δυστυχώς,
διέπει τις σχέσεις πολίτη και πολιτικού. Σε τέτοιου είδους ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την ίδια την επιβίωση του πολιτικού
συστήµατος θα έπρεπε όλοι, µα όλοι, από κάθε πλευρά να
έχουµε ένα µέτρο όταν απευθυνόµαστε ο ένας στον άλλον και,
κυρίως, να υπερασπιζόµαστε αυτό που λείπει από τη δηµόσια
ζωή, τη διαφάνεια.
Κύριε Πρόεδρε, όλοι γνωρίζουµε, όλοι ζήσαµε τα τελευταία
χρόνια, όλοι ταλανιστήκαµε στη δηµόσια ζωή από την υπόθεση
της «SIEMENS» και ενώ σχεδόν όλοι ξέραµε ότι πηγαίναµε σε
εκλογές, ήρθε εσπευσµένα στη Βουλή να κυρωθεί αυτός ο συµβιβασµός.
Διερωτώµαι: δεν υπάρχουν ερωτηµατικά, δεν γεννιούνται ερωτηµατικά στον καθένα γιατί ήρθε τόσο εσπευσµένα αυτή η υπόθεση στη Βουλή για να κλείσει;
Τι, δηλαδή, θα συνέβαινε, κύριε Πρόεδρε, αν αφηνόταν η υπόθεση στη νέα Βουλή που θα είχε καινούργια νοµιµοποίηση; Είναι
ένα ερώτηµα.
Ένα δεύτερο ερώτηµα που προκύπτει, κύριε Πρόεδρε, είναι
ότι η σύµβαση ορίζει ότι θα έπρεπε ο εξουσιοδοτηθείς Υπουργός
να υπογράψει εντός σαράντα πέντε ηµερών. Γιατί το απέφυγε ο
κ. Σαχινίδης;
Κύριε Στουρνάρα, δεν διερωτηθήκατε, που θέλατε να καθαρίσετε το γραφείο σας από τις εκκρεµείς υποθέσεις, θεωρώντας
ότι αυτή η υπόθεση είναι τόσο µηδαµινής αξίας, που έπρεπε να
την κλείσετε;
Ένα τρίτο ερώτηµα, κύριε Πρόεδρε, που θα έπρεπε ο καλός
συνάδελφος, ο κ. Βορίδης, να απαντήσει –και απέφυγε να απαντήσει- είναι εάν τυχαία υπέγραφη από τον κ. Στουρνάρα ο συµβιβασµός και συνέπεσε να είναι παραµονή ενός ανέξοδου για την
κ. Μέρκελ ραντεβού µε τον κύριο Πρωθυπουργό. Έγινε και αυτό
τυχαία;
Ένα άλλο επόµενο ερώτηµα, στο οποίο δεν άκουσα απάντηση
στο δικανικό λόγο του αγαπητού φίλου, του κ. Βορίδη, που µας
κατατρόπωσε, είναι ότι ακύρωσε την εκτίµηση όλων των Βουλευτών της εξεταστικής επιτροπής.
Ήταν από τις σπάνιες περιπτώσεις, κύριε Πρόεδρε, που
υπήρξε οµοφωνία σε εξεταστική επιτροπή. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, που κατανάλωσαν ώρες ατέλειωτες, κατέληξαν σε ένα συµπέρασµα ότι η ζηµία που υπέστη το ελληνικό δηµόσιο ήταν 2
δισεκατοµµύρια. Ωραία!
Δέχοµαι, λοιπόν, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έκαναν µία εκτίµηση ανεύθυνη, διότι περί αυτού πρόκειται, κύριε Πρόεδρε, όταν
λέµε ότι κάνουν µία εκτίµηση δεκαπέντε-είκοσι Βουλευτές, που
συµµετέχουν σε µία εξεταστική επιτροπή και τους βγάζουµε
εκτός τόπου και χρόνου.
Ερχόµαστε, λοιπόν, και κάνουµε ένα συµβιβασµό, ο οποίος
πραγµατικά όταν τον αποφλοιώσει κανείς είναι να τραβάει τα
µαλλιά του, κύριε Πρόεδρε, και θα εξηγήσω γιατί.
Λέω, λοιπόν: Ποιο ήταν το αίτηµα; Ας µας το πει ο κ. Βορίδης.
Θα ήταν πολύ χρήσιµο για την Αίθουσα -το τόνισε και ο κ. Τσούκαλης πολύ σωστά- να µας πει ποιο ήταν το αίτηµα της ελληνικής
Κυβέρνησης σε αυτήν την διαδικασία και πώς φθάσαµε στα υπο-
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τιθέµενα 330 εκατοµµύρια.
Κύριε Πρόεδρε, δεν θα µιλήσω για το άλλο θέµα. Είναι τραγική
ειρωνεία να χρηµατοδοτήσει η παρθένα «SIEMENS» το ζήτηµα
της επιµόρφωσης εδώ για να µην έχουµε φαινόµενα διαφθοράς.
Μία από τις συµφωνίες, κύριε Πρόεδρε, προβλέπει να αγοραστούν µηχανήµατα για τα νοσοκοµεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κάναµε µία συµφωνία προηγουµένως να τηρούµε το χρόνο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κλείνω σε µισό λεπτό, κύριε
Πρόεδρε. Το κατανοώ.
Κύριε Πρόεδρε, οι περισσότερες εταιρείες που πωλούν µηχανήµατα για τα νοσοκοµεία προτιµούν να τα δίνουν δωρεάν στα
νοσοκοµεία, αρκεί να αναλαµβάνει το νοσοκοµείο να πληρώνει
τη συντήρησή τους. Αυτού του είδους τις παροχές εξασφάλισε
η περήφανη ελληνική Κυβέρνηση στο πλαίσιο αυτής της ταπεινωτικής συµφωνίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Κυρία Κωνσταντοπούλου, θα δευτερολογήσετε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, έχετε
το λόγο για τρία λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, είπατε «δεν είµαι
βρώµικος». Λερώσατε, όµως, τα χέρια σας υπογράφοντας αυτήν
τη συµφωνία.
Δεύτερον, είπατε «πρέπει να λέµε την αλήθεια». Δεν είπατε,
όµως, την αλήθεια. Στη σελίδα 3 της συµφωνίας ρητώς αναφέρεται ότι «η συµφωνία περιλαµβάνει όλες ανεξαιρέτως τις µέχρι
σήµερα υποθέσεις, αξιώσεις ή ισχυρισµούς, γνωστές και µη γνωστές, που σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε δραστηριότητες
διαφθοράς, πληρωµές ή υποσχέσεις πληρωµών προς τρίτους ή
άλλες παράνοµες δραστηριότητες από την πλευρά της
«SIEMENS» κ.λπ.». Όλα, κύριε Υπουργέ. Και οι εξαιρέσεις στις
οποίες αναφερθήκατε- είναι ένα πρόσχηµα παραπλανητικό εκ µέρους σας.
Τρίτον, δεν είπατε στη Βουλή ότι συστήσατε επιτροπή εποπτείας στην οποία δίνετε στη «SIEMENS» την πλειοψηφία τεσσάρων µελών και διατηρείται στο ελληνικό δηµόσιο η συµµετοχή
µε τρία µόνο µέλη. Δεν είπατε στην ελληνική Βουλή ότι αφαιρείτε
ακόµη και τις αξιώσεις ΦΠΑ και οποιουδήποτε φόρου από αυτήν
τη συµφωνία. Δεν είπατε στην ελληνική Βουλή ότι «υποχρεώνεται
το ελληνικό δηµόσιο να υπερασπίζεται τη «SIEMENS» και η Ελληνική Δηµοκρατία δεσµεύεται» –διαβάζω από την πέµπτη σελίδα- «ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια παροχής
υπεράσπισης και εν γένει αρωγής προς τη «SIEMENS» σε σχέση
µε τις ανωτέρω αξιώσεις, πρόστιµα, αγωγές και άλλες διαδικασίες. Σε περίπτωση που παρ’ όλα αυτά τέτοιες αξιώσεις εγερθούν ή έννοµες συνέπειες επέλθουν, η «SIEMENS» θα έχει
έναντι της Ελληνικής Δηµοκρατίας δικαίωµα επίσχεσης και δικαίωµα συµψηφισµού του αντίστοιχου ποσού». Θα αφαιρείται,
δηλαδή, από αυτά που µας λέτε ότι κερδίσαµε η δικαστική δαπάνη της «SIEMENS».
Κύριε Υπουργέ, µας απαντήσατε ότι το Υπουργικό Συµβούλιο
αυτής της Κυβέρνησης δεν συνεδρίασε ποτέ για την εκ µέρους
σας υπογραφή αυτής της συµφωνίας. Και µας απαντήσατε
ακόµη ότι το µόνο Υπουργικό Συµβούλιο το οποίο συνεδρίασε
ήταν το υπουργικό συµβούλιο της κυβέρνησης Παπαδήµου. Γι’
αυτόν το λόγο, δεν είναι απορίας άξιον ότι οι θερµότεροι υπερασπιστές και υποστηρικτές της «SIEMENS» σε αυτήν εδώ την Αίθουσα σήµερα ήταν ο κ. Χρυσοχοΐδης και ο κ. Βορίδης, Υπουργοί
της κυβέρνησης Παπαδήµου, οι οποίοι προφανώς υλοποίησαν
την υποχρέωση και υπόσχεση υπεράσπισής της που περιλαµβάνεται σε αυτήν τη συµφωνία.
Κύριε Υπουργέ, δεν είναι ένας φάκελος στο γραφείο σας η
υπόθεση «SIEMENS». Δεν ξεπλένεται η ποινική, αστική, διοικητική και ιστορική πολιτική ευθύνη µε αυτήν την προσχηµατική επίκληση.
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Σας ανέφερε ο εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ τη ρήτρα περί αλλαγής των συνθηκών. Είχατε την υποχρέωση, κύριε Υπουργέ, µε
δεδοµένο ότι κατέρρευσε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία και µε
δεδοµένο ότι από τους εκατόν εξήντα τέσσερις Βουλευτές που
ψήφισαν αυτό το κατάπτυστο σχέδιο οι περισσότεροι πήγαν στο
σπίτι τους µε την ψήφο του ελληνικού λαού, να διεκδικήσετε την
αλλαγή αυτής της συµφωνίας και όχι, βέβαια, να την προσυπογράψετε µε τόση καθυστέρηση εν όψει του ταξιδιού του δικού
σας και του Πρωθυπουργού στη Γερµανία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, τελειώνετε, κυρία συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θα σας ζητήσω µόνο ένα λεπτό ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι ένα λεπτό,
παρακαλώ να τελειώσετε σε λιγότερο χρόνο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα ολοκληρώσω µε δύο αναφορές, κύριε Πρόεδρε.
Η πρώτη είναι ότι θα ταίριαζε πραγµατικά σε αυτό το «ινστιτούτο κατά της διαφθοράς» που πρόκειται να συστήσει η
«SIEMENS» να ανακηρυχθεί επίτιµος πρύτανης διά βίου ο κ. Χριστοφοράκος.
Η δεύτερη είναι ότι µιας και ο κ. Βενιζέλος ήταν –όπως µας είπατε- ο αρχιτέκτονας αυτής της συµφωνίας, θα άρµοζε πραγµατικά στις υποτροφίες που θα δώσει η «SIEMENS» να δοθεί το
όνοµα του κ. Βενιζέλου τιµητικά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θα
κλείσω µε µία αναφορά σε εσάς, τον Πρόεδρο. Θα κλείσω, κύριε
Πρόεδρε, µε αυτό, για να απαντήσω στον κ. Βορίδη, ο οποίος
είπε ότι κανείς δεν νοµιµοποιείται να µιλά για απιστία για την
ψήφο του Έλληνα Βουλευτή.
Ο Προεδρεύων σήµερα, ο κ. Μαρκογιαννάκης, εν όψει της ψήφισης αυτού του κατάπτυστου συµβιβασµού είχε πει τα εξής:
«Αυτός που θα ψηφίσει διαπράττει απιστία, γιατί η γνώµη αυτή
του Βουλευτή δεν είναι γνώµη προστατευόµενη από το Σύνταγµα, αλλά διαχειριστική πράξη χαρίσµατος εκατοµµυρίων, την
ώρα που στενάζει η ελληνική κοινωνία».
Το καταθέτω στα Πρακτικά σε απάντηση προς τον κ. Βορίδη.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστώ
πολύ, κυρία συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Δρίτσας για τρία λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι πράγµατι άξιο να επισηµανθεί ότι η Κυβέρνηση εκπροσωπούµενη από τα δύο στελέχη της, τους δύο Υπουργούς, δήλωσε ή αρνήθηκε να δηλώσει αν έχει εκτίµηση για το ύψος της
ζηµίας, αλλά ο κύριος Υπουργός της Οικονοµίας, σε σχετική αναφορά του κ. Τσούκαλη, αντέδρασε και είπε «όχι, εγώ δεν ξέρω
ποια είναι η ζηµία». Ο εκπρόσωπος του κόµµατος που κυβερνά,
της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Βορίδης, είπε µε πολλά επιχειρήµατα δικανικού χαρακτήρα ότι αµφισβητούµε το ύψος της ζηµίας.
Το πρόβληµα, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι ακριβώς ένα από τα µεγάλα σκάνδαλα αυτού του εξωδίκου συµβιβασµού είναι ότι είναι
συµβιβασµός χωρίς να έχει υπολογιστεί η ζηµιά. Και εκεί είναι
εντελώς υπόλογοι, η Κυβέρνηση –και αυτή και η προηγούµενηκαι οι Βουλευτές, που ψήφισαν και πριν και επιµένουν να στηρίζουν τώρα τέτοιου είδους επιλογές και οι πάντες, διότι δεν µπορεί να γίνει συµβιβασµός χωρίς µια εκτίµηση για το ύψος της
ζηµίας από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας! Δεν µιλάµε για
συµβιβαστική εκτίµηση, αλλά εκτίµηση αυτοτελή από την πλευρά
της ελληνικής πολιτείας!
Εδώ, κύριε Υπουργέ και κύριε Υφυπουργέ της Δικαιοσύνης,
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δεν µπορείτε να παρουσιάζετε ότι οι υποθέσεις τρέχουν και θα
συνεχιστούν και δεν θα τις επηρεάσει αυτός ο εξώδικος συµβιβασµός! Κάθε άλλο θα συµβεί! Είναι απορίας άξιον, όταν το ζηµιωθέν ελληνικό δηµόσιο δεν έχει καµµία απαίτηση ούτε επί του
αστικού πλέον, εκτός από τα καραµπινάτα ποινικά εγκλήµατα,
πώς είναι δυνατόν να αναζητηθούν ευθύνες από τους γενικούς
γραµµατείς, τους γενικούς διευθυντές, κ.λπ.! Και δεν µιλώ στον
αέρα. Έχουµε τα αντισταθµιστικά ωφελήµατα. Οι παλαιότεροι
τα ξέρουν. Έχουν καταργηθεί πλέον στις συµβάσεις και ειδικά
στους εξοπλισµούς. Όµως, ο κ. Βενιζέλος, πριν τα καταργήσει
τα αντισταθµιστικά ωφελήµατα ως Υπουργός Άµυνας, είχε φροντίσει να ρυθµίσει όσα δεν είχαν εκτελεστεί µε «νέου τύπου» αντισταθµιστικά ωφελήµατα. Όµως, χρειαζόταν µία υπουργική
απόφαση για να γίνει αυτό, την οποία ποτέ δεν εξέδωσε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ξέρετε πόσα ανεκτέλεστα αντισταθµιστικά ωφελήµατα έχει η
«SIEMENS» στους πολεµικούς εξοπλισµούς; Το µελετήσατε; Το
εντοπίσατε; Ξέρετε ότι πίσω απ’ αυτά τα αντισταθµιστικά ωφελήµατα κρύβονται ακριβώς οι µίζες; Πίσω απ’ αυτά κρύβονται οι
µίζες! Είναι πλαστά εικονικά τιµολόγια δήθεν εκτελεσθέντων αντισταθµιστικών ωφεληµάτων, που αιτιολογούν τις µίζες!
Ποιος θα τα ελέγξει πια αυτά µετά απ’ αυτόν τον εξωδικαστικό
συµβιβασµό; Και µιλάµε είτε για το πρόγραµµα «PATRIOT», είτε
για το πρόγραµµα των υποβρυχίων, είτε για το «ΕΡΜΗΣ», όπου
η «SIEMENS» προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στην ΕΑΒ…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
κύριε συνάδελφε. Σας παρακαλώ!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ
πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Το λόγο έχει ο κ. Λαφαζάνης για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αν ο κύριος Υπουργός και ο κ.
Βορίδης –λέω, κάνω µία υπόθεση- ήταν σ’ αυτήν την Αίθουσα δικηγόροι της «SIEMENS», εγώ προσωπικά θα τους έβαζα άριστα!
Θα έβαζα «10» στον κ. Στουρνάρα και «10’» στον κ. Βορίδη!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα έπαιρνα καλύτερο βαθµό από
τον Στουρνάρα πάντως!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Επαγγελµατική
διαφήµιση είναι αυτή τώρα για τον κ. Βορίδη!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αλλά το δυστύχηµα είναι ότι σε
αυτήν την Αίθουσα εµφανιστήκατε ως εκπρόσωποι του δηµοσίου. Δυστυχώς διασύρατε το ελληνικό δηµόσιο, το ταπεινώσατε, το εξευτελίσατε. Η κακή διακοµµατική επιτροπή, κύριε
Βορίδη, τι έκανε; Για τριάµισι δισεκατοµµύρια τζίρο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Λαφαζάνη, θα απευθύνεστε στο Προεδρείο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σε εσάς µιλάω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έτσι προβλέπει
ο Κανονισµός. Αφήστε τον κ. Βορίδη να σας παρακολουθεί. Θα
του δώσετε αφορµή να πάρει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η κακή διακοµµατική επιτροπή
έκανε το έγκληµα µε τριάµισι δισεκατοµµύρια τζίρο, να υπολογίσει σε δύο δισεκατοµµύρια τη ζηµία. Άκουσον-άκουσον τι έπραξε
αυτή η διακοµµατική επιτροπή! Να τους πετάξουµε όλους στον
Καιάδα. Έπρεπε να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και να κατεβάσουν τη ζηµία κάπως. Δεν µου λέτε, πού τον ξέρετε εσείς τον
τζίρο της «SIEMENS»; Γιατί δεν µας καταθέτετε τα σχετικά στοιχεία στη Βουλή; Γιατί έρχεστε εδώ αποφθεγµατικά;
Δεύτερον, κύριε Στουρνάρα και είστε και οικονοµολόγος, έτσι
µετράµε τη ζηµία; Δηλαδή, αν έρχεται µία εταιρεία εδώ και λαδώνει και διαφθείρει το ελληνικό δηµόσιο –βρίσκει βεβαίως και
τα κάνει- εσείς υπολογίζετε τη ζηµία µε βάση το τζίρο; Αυτό κάνετε; Δεν ξέρετε ότι καταστρέφεται ο τόπος έτσι, ότι διαλύεται
το σύµπαν, ότι δεν υπάρχει µέλλον σε αυτόν τον τόπο; Αυτή τη
ζηµία και αυτό το κόστος, πώς το µετράτε, κύριε οικονοµολόγε;
Πώς το µετράτε;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και, εν πάση περιπτώσει, τι πληρώνει αυτή η «SIEMENS»; Δύο
δισεκατοµµύρια είναι πολλά, πάρα πολλά, όπως λέει η διακοµµατική επιτροπή. Τι πληρώνει; Πληρώνει λιγότερα; Τίποτα δεν
πληρώνει, κύριοι.
Ογδόντα εκατοµµύρια ευρώ. Γιατί δεν µας φέρατε τον κατάλογο εδώ των οφειλών του ελληνικού δηµοσίου µε την ευρύτερη
έννοια προς τη «SIEMENS»; Από πού κι ως πού το βγάλατε 80
εκατοµµύρια δωρεάν της «SIEMENS» ως οφειλές του ελληνικού
δηµοσίου προς τη «SIEMENS»;
Και ξέρετε τι λέει µέσα; Ότι εάν αµφισβητηθεί ένα στοιχείο
από αυτά τα 80 εκατοµµύρια των οφειλών του ευρύτερου ελληνικού δηµοσίου προς τη «SIEMENS», τότε έχει δικαίωµα –λέει- η
«SIEMENS» να το αντικαταστήσει µε άλλο. Σκεφτείτε τι κάνετε
δηλαδή. Σκεφτείτε τι έχετε κάνει. Ζητάει ό,τι θέλει η «SIEMENS»,
εσείς το καταγράφετε ως οφειλή της κι έρχεστε εδώ στη Βουλή
ως πλυντήριο να µας πείτε ότι µας κάνει και δωρεά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εκατό εκατοµµύρια δεν είναι επένδυση. Δεν υπάρχει επένδυση
100 εκατοµµυρίων, κύριοι. Μην λέτε ψέµατα, κύριε οικονοµολόγε. Πού την είδατε την επένδυση στη συµφωνία; Για διαβάστε:
«Στήριξη» –λέει- «θα δώσει η οποία υπολογίζεται…» χωρίς να λέει
και ποιος θα την υπολογίσει «…σε 100 εκατοµµύρια». «Στήριξη»,
η οποία υπολογίζεται 100 εκατοµµύρια. Διαβάστε ελληνικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Λαφαζάνη, ευχαριστούµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όσον αφορά τα εξήντα εκατοµµύρια, δεν υπάρχει επένδυση 60 εκατοµµυρίων. Λέει, «σχεδιάζεται».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όσον αφορά δε τα 90 εκατοµµύρια κατάρτιση για να µη διαφθείρεται η Ελλάδα από τη
«SIEMENS», από πού κι ως πού θα προκύψουν 90 εκατοµµύρια;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελειώνετε,
κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Από µία επιτροπή που έχει διορίσει στην ουσία η «SIEMENS»; Αυτά τα ψέµατα και τις απάτες
λέτε σε αυτήν τη συµφωνία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Λαφαζάνη. Παρακαλώ πάρα πολύ, τελειώνετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και τι κάνατε επειδή ξέρατε ότι
δεν µπορούσε να υπογραφεί ποτέ και κανένας Υπουργός δεν
αναλάµβανε να υπογράψει τέτοια συµφωνία; Ποιο ήταν το εύρηµα; Το φέρνουµε στη Βουλή, κάνουµε «πλυντήριο» την ελληνική Βουλή για να εξιλεωθούν οι ευθύνες σας. Δεν εξιλεώνεται
καµµία ευθύνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, τελειώστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εσείς τι λέτε µε αυτή τη συµφωνία; Πως ό,τι συµφέρει τη «SIEMENS», συµφέρει και την Ελλάδα.
Η «SIEMENS» είναι κράτος εν κράτει. Αναγνωρίζετε αυτήν τη
χώρα ως προτεκτοράτο και µπανανία. Κάνετε όµως πολύ µεγάλο
λάθος. Γρήγορα θα ανατραπείτε και γρήγορα θα αλλάξει πορεία
αυτή η χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Το λόγο έχει η κ. Σοφία Σακοράφα για τρία λεπτά.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Σαµαράς στην εκποµπή του «enikos»,
προεκλογικά είχε πει και είχε διαβεβαιώσει σχετικά µε το σκάνδαλο της «SIEMENS» ότι πυλώνας της Κυβέρνησης του θα είναι
η δικαιοσύνη. Εξήντα ηµέρες µετά, εκτελώντας εντολή Μέρκελ,
προχωρά σε έναν εξωδικαστικό συµβιβασµό, εξόφθαλµα επιζήµιο για το ελληνικό δηµόσιο και για τους Έλληνες πολίτες φυσικά.
Την ίδια περίοδο και µάλιστα στην ίδια εκποµπή, ο κ. Βενιζέλος
επιδεικνύοντας περισσό θράσος, χτυπά το χέρι του στο τραπέζι,
ακριβώς για το ίδιο θέµα, όταν κάποιος πολίτης τού έθεσε ακριβώς την ίδια ερώτηση σε σχέση µε τη «SIEMENS».
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Ο κ. Κουβέλης δηλώνει κατηγορηµατικά ότι είναι αντίθετος µε
το συµβιβασµό, ενώ συµµετείχε στην Κυβέρνηση που έχει κάνει
ακριβώς αυτό το συµβιβασµό.
Παρακολούθησα τη διαδικασία µε ιδιαίτερη προσοχή και
άκουσα όλους τους συναδέλφους και τον κύριο Υπουργό. Θα
µου επιτρέψετε να πω ότι για µένα είναι πάρα πολύ λυπηρό να
παρακολουθείς συναδέλφους να προσπαθούν να δικαιολογήσουν την πολιτική τους, κάνοντας, αν µου επιτρέπετε τον αθλητικό όρο, «κυβίστηση».
Από την άλλη, θα συγχαρώ τον κ. Βορίδη για την ευστροφία
του και για τις καλές υπηρεσίες που προσφέρει στην ενηµέρωσή
µας, υπενθυµίζοντας ότι δεν διώκεται η ψήφος του Βουλευτή.
Αυτό είναι γεγονός. Θα του θυµίσω, όµως, ότι η υπογραφή οποιουδήποτε πολιτικού, αιρετού ή διορισµένου, βαρύνει κατ’ αρχάς
και πρωτίστως τον ίδιο.
Και για να κάνω καθαρό ακριβώς τι είπα στην πρωτοµιλία µου
απευθύνοµαι στο µόνο παρόντα από τους προηγούµενους και
από την παρούσα Κυβέρνηση, τον κύριο Υπουργό.
Το έγγραφο της 22ας Αυγούστου, κύριε Υπουργέ, φέρνει φαρδιά πλατιά τη δική σας υπογραφή και βεβαίως είστε υποχρεωµένος να δικαιολογήσετε στον ελληνικό λαό που δίνει καθηµερινά
µάχη επιβίωσης, καθηµερινή µάχη ύπαρξης γιατί χαρίζετε αυτά
τα 2 δισεκατοµµύρια στη «SIEMENS». Θα κριθείτε και από τον
ελληνικό λαό, αλλά θα κριθείτε και από την ελληνική ιστορία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
ιδιαίτερα την κ. Σακοράφα για την τήρηση του χρόνου.
Το λόγο έχει ο κ. Μητρόπουλος για δύο λεπτά.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, ας ξεχάσουµε
προσωρινά ό,τι τεκµηριωµένα ειπώθηκε και ανέπτυξε και ο Πρόεδρός µας και οι Βουλευτές µας, αλλά και οι Βουλευτές των
άλλων κοµµάτων.
Αν υποθέσουµε ότι το επόµενο διάστηµα η Πορτογαλία, σύµφωνα µε τη σύµβασή σας, έχει το ίδιο θέµα µε τη «SIEMENS»,
γιατί αναλάβατε µε τη σύµβαση που υπογράψατε, σύµφωνα µε
το άρθρο 45 της κοινοτικής οδηγίας του 2004 την υποχρέωση να
χορηγήσετε πιστοποιητικό ηθικής και αξιόπιστης επιχείρησης;
Αναλάβετε την υποχρέωση να πάτε να δηλώσετε προφορικά και
γραπτά εκπροσωπώντας το ελληνικό δηµόσιο ότι µε τη
«SIEMENS» στην Ελλάδα δε συνέβη τίποτα και ότι όλα συνέβησαν καλώς. Αυτό τι το θέλατε; Αυτό επιδιώκετε;
Και είπατε ότι ρωτήσατε το νοµικό σας σύµβουλο. Εδώ δεν
σας ήταν αναγκαίο το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους.
Κύριε Υπουργέ, σήµερα για να προσπαθήσω να πληρωθούν
δύο εργαζόµενοι του Δήµου Μενιδίου, πήγα στον πάρεδρο να
τον πείσω ότι πρέπει να ξεµπλοκάρει και να πειστεί ότι πρέπει να
πληρωθούν οι έρµοι οι εργαζόµενοι.
Με τέτοια σύµβαση, µε υποχρέωση εκ µέρους σας να ρωτάτε
πάντα το Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυµβατικό έλεγχο, επευθυνθήκατε στο Ελεγκτικό Συνέδριο; Σας είπε τη γνώµη του; Γιατί
παρακάµφθηκε ο κατά τα άλλα εκ του νόµου σύµβουλος, όταν
το ελληνικό δηµόσιο έρχεται και υπογράφει αυτή τη σύµβαση;
Είναι θέµα τζίρου µόνο όπως είπε ο κ. Βορίδης απαντώντας στα
τεκµηριωµένα επιχειρήµατα και του κ. Λαφαζάνη και του κ. Παπαδηµούλη; Δεν έπρεπε να συµβουλευτείτε το Ελεγκτικό Συνέδριο;
Σε κάθε περίπτωση, αυτό το κείµενο, όπως όλοι είπαµε, είναι
ένα νοµικό ατόπηµα, είναι ένα πολιτικό και πολιτισµικό σκάνδαλο
για το οποίο δεν πρέπει να είστε υπερήφανος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει για
τρία λεπτά για να δευτερολογήσει ο κ. Παπαδηµούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η όλη επιχειρηµατολογία της Κυβέρνησης και των εκπροσώπων των συγκυβερνώντων κοµµάτων µου θυµίζει τη λαϊκή παροιµία «Εκεί που µας χρωστάγανε, ζητάνε και το βόδι».
Ποιοι εκπροσώπησαν το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία; Οι
«αρχιπρόσκοποι» της «SIEMENS», ο κ. Βορίδης –ο οποίος είναι
απών αυτή τη στιγµή- ο οποίος έσπευσε να υπογράψει ως
Υπουργός Υποδοµών σύµβαση µε τη «SIEMENS» πριν καν υπάρ-

559

ξει ο εξωδικαστικός συµβιβασµός και ο κ. Χρυσοχοΐδης –επίσης,
απών αυτή τη στιγµή- ο οποίος ως Υπουργός Ανάπτυξης υπέγραψε το γνωστό πρωτόκολλο Χρυσοχοΐδη-Ρέσλερ µε το οποίο
η ελληνική πολιτεία δεσµευόταν ότι θα ξεµπλοκάρει και θα ρυθµίσει το θέµα της «SIEMENS».
Γιατί, κύριε Στουρνάρα, χρόνια τώρα δεν έγινε από το ελληνικό
κράτος η εκτίµηση της ζηµιάς, όπως έγινε σε όλα τα κράτη; Γιατί
δεν έγινε προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο;
Γιατί τα συνένοχα κόµµατα, Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ, µέλη
του αµαρτωλού τριγώνου µαζί µε τη «SIEMENS», δεν ήθελαν την
εκκαθάριση αυτής της υπόθεσης.
Και αντί να µας λέτε άλλα λόγια να αγαπιόµαστε, κύριε Καραγκούνη, εκ µέρους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, πέστε µας πώς
κρίνετε το ότι ακόµη δεν έχει γίνει δίκη, δεν έχει υπάρξει κατηγορητήριο, όταν σε άλλες χώρες, όπως η Νιγηρία, έχουν αποφυλακιστεί και κάποιοι από τους καταδικασθέντες; Στη Γερµανία
µπουκάρισαν στις έξι το πρωί ογδόντα ειδικοί υπάλληλοι της δικαιοσύνης µε τη βοήθεια και ειδικών, είπαν «κάτω τα µολύβια»
και κατέσχεσαν τους υπολογιστές. Στην Ελλάδα µια χειραγωγούµενη και εξαρτηµένη από τις κυβερνήσεις ηγεσία της δικαιοσύνης ανέθεσε στον κ. Ζαγοριανό, ο οποίος µε µισή γραµµατέα
πήρε κάποια στιγµή τηλέφωνο την ηγεσία της «SIEMENS» και
είπε «αύριο θα έρθω να κάνω κατάσχεση». Και πήγε και παρέλαβε ό,τι φακέλους του έδωσαν και δεν πήρε τον υπολογιστή.
Και για τον κ. Καράκωστα, πώς βρέθηκε το όνοµά του µε το
έµβασµα στη δικογραφία δύο χρόνια µετά από τότε που ο ίδιος
δήλωνε ότι είχε διακόψει κάθε σχέση µε τη «SIEMENS»; Και γιατί
στο παραλογιστήριο της «SIEMENS» και όχι στο κανονικό λογιστήριο; Δεν δόθηκε εξήγηση σε αυτό.
Στην Ισλανδία υπήρξε µία εξεταστική επιτροπή η οποία οδήγησε τον Πρωθυπουργό και άλλους στο εδώλιο της δικαιοσύνης,
αλλά είχε ογδόντα ειδικούς, ειδικό προϋπολογισµό, τη δυνατότητα να ορίζει ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες και µια ισχυρή
πολιτική βούληση. Εδώ έχουµε ένα κρούσµα συστηµικής διαφθοράς, στο οποίο είναι µπλεγµένα µέχρι το µεδούλι και η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και τώρα για να ευλογήσετε τα γένια
σας, τα δίνετε όλα στη «SIEMENS».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εµείς, αν µε τη θέληση του λαού αποκτήσουµε την πλειοψηφία σε αυτή τη Βουλή, θα ακυρώσουµε αυτή τη συµφωνία, θα
αναθέσουµε την εκτίµηση της ζηµίας του ελληνικού δηµοσίου σε
ανεξάρτητο τρίτο εκτιµητή µε την κινητοποίηση και των οργάνων
της πολιτείας και θα διεκδικήσουµε δικαστικά µία εύλογη αποζηµίωση.
Και φυσικά θα επιταχύνουµε τη δικαστική εκκαθάριση, για να
πάει και κάποιος κλέφτης φυλακή και για να έρθουν πίσω τα
κλεµµένα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Παπαδηµούλη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Βορίδη,
επί προσωπικού;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, µόνο για το χαρακτηρισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε ένα
λεπτό για να µας πείτε ποιο είναι το προσωπικό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το προσωπικό συνίσταται στο χαρακτηρισµό «αρχιπρόσκοπος της «SIEMENS»»
στον οποίο αναφέρθηκε ο κ. Παπαδηµούλης.
Εγώ όπως ξέρετε είµαι εξαιρετικά ανεκτικός στους χαρακτηρισµούς, έχω συνηθίσει και τις υπερβολές της Αριστεράς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε δύο
λεπτά για να αναπτύξετε το προσωπικό σας ζήτηµα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν δίνω µεγάλη σηµασία, αλλά
θέλω να διευκρινίσω κάτι. Ο κ. Παπαδηµούλης προφανώς αναφέρεται σε µία πολιτική µου θέση την οποία υποστήριξα τότε ως
Υπουργός Υποδοµών.
Και η πολιτική θέση αυτή, για την οποία είµαι υπερήφανος,
κύριε Παπαδηµούλη, είναι ότι έπρεπε να υπογραφούν οι συµβά-
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σεις µε τη «SIEMENS», προκειµένου να προχωρήσει η σηµατοδότηση και το άνοιγµα επτά κατασκευασµένων σταθµών του
µετρό, που ενώ είχε περάσει η συγκεκριµένη σύµβαση από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ υπήρχαν εκτιµήσεις δύο ανεξαρτήτων
ελεγκτικών εταιρειών, κύριε Πρόεδρε, που έλεγαν ότι οι συγκεκριµένες συµβάσεις για τη σηµατοδότηση του µετρό ήταν καθ’
όλα νόµιµες, δεν προχωρούσαν µόνο και µόνο για πολιτικούς λόγους, κατά τη γνώµη µου απολύτως ασύνδετους και απολύτως
άσχετους µε τη γενικότερη, αν θέλετε, κατάσταση στη «SIEMENS». Ήρθε η συζήτηση της υποθέσεως αυτής στην Επιτροπή
Οικονοµικών της Βουλής και στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας. Δεν υπήρξε από οποιονδήποτε οιαδήποτε συγκεκριµένη
καταγγελία για τις συγκεκριµένες συµβάσεις.
Ενδεχοµένως, η άποψη του κ. Παπαδηµούλη θα ήταν ότι οι
συγκεκριµένες συµβάσεις δεν έπρεπε να προχωρήσουν, δεν
έπρεπε να ανοίξουν οι σταθµοί του µετρό και βεβαίως έπρεπε να
υποστούµε ως ελληνικό δηµόσιο τεράστιο κόστος, γιατί θα µας
αναζητούσαν τα χρήµατα πίσω µε τα οποία έχουν κατασκευαστεί
οι σταθµοί του µετρό. Γι’ αυτό υποθέτω ότι µε αποκάλεσε «αρχιπρόσκοπο της «SIEMENS»».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Παπαδηµούλη, επειδή εµένα, όπως ξέρετε δεν µου αρέσει να παίζω, και θέλω να είµαι συγκεκριµένος, υπονοείτε ότι έχω
κάποιου είδους αθέµιτη δοσοληψία µε τη «SIEMENS»; Αν το υπονοείτε αυτό να το πείτε εδώ, τώρα. Αν δεν το υπονοείτε κι αυτό
είναι απλώς ένα υπερβολικό σχήµα λόγου το οποίο σας αρέσει
να χρησιµοποιείτε, τότε δεν συµφωνώ µε το σχήµα λόγου προφανώς, αλλά από εκεί και πέρα είναι διαφορετικό.
Θέλω, όµως, να αποσαφηνίσετε εάν θεωρείτε ότι έχω οποιαδήποτε δοσοληψία µε τη «SIEMENS». Αυτό να το πείτε τώρα,
για να είµαστε όλοι συγκεκριµένοι και συνεννοηµένοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Βορίδη,
θα δώσω το λόγο στον κ. Παπαδηµούλη. Πιστεύω να εξηγήσει τι
εννοούσε.
Ορίστε, κύριε Παπαδηµούλη έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Είχα την ευκαιρία και ως
µέλος της Επιτροπής Οικονοµικών να εξηγήσω στον κ. Βορίδη
ότι και εγώ προσωπικά ως εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ και ο Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς διαφωνεί µε την επιλογή του
Υπουργού και της τότε Κυβέρνησης Παπαδήµου, να αλλάξει, να
εγκαταλείψει µία γραµµή που είχαν όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις και ο προκάτοχός του ο κ. Ρέππας που έλεγε «όσο εκκρεµεί η υπόθεση µε τη «SIEMENS» αξιοποιούµε µία δυνατότητα
για να πάρουµε κάτι». Αντίθετα ο δικός του δρόµος «υπογράφουµε πριν πάρουµε τίποτε από τη «SIEMENS» είναι ολισθηρός
και επικίνδυνος.
Αν είχα στοιχεία ότι ο κ. Βορίδης τα παίρνει από τη «SIEMENS»
θα τα είχα πει. Αυτό που λέω όµως είναι ότι και ο κ. Βορίδης και
ο κ. Χρυσοχοίδης ήταν εκ των φανατικότερων υπερασπιστών και
συνηγόρων αυτού του αθλίου εξωδικαστικού συµβιβασµού.
Λέω επίσης ότι έχουµε και µία Νέα Δηµοκρατία και ένα ΠΑΣΟΚ
ως αυτοδύναµες κυβερνήσεις που δεν αξιοποίησαν καθόλου την
οδηγία 18/2004 που έδινε τη δυνατότητα να αποκλειστεί η
«SIEMENS» όχι µόνο από τους διαγωνισµούς στην Ελλάδα αλλά
σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντί να κάνουν αυτό έδωσαν τα
πάντα στη Siemens µε αποκορύφωµα αυτόν τον άθλιο εξωδικαστικό συµβιβασµό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
Υπουργός Οικονοµικών κ. Στουρνάρας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Πολλοί
είπαν γιατί δεν χρησιµοποιήσαµε το Ελεγκτικό Συνέδριο. Μα, δεν
αναθέτουµε εκτέλεση έργου στη «SIEMENS» µετά από δηµόσιο
διαγωνισµό και άρα δεν υπάρχει θέµα Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Επιτροπή Εποπτείας. Δεν είναι αλήθεια ότι έχει την πλειοψηφία
η «SIEMENS». Είναι τρία µέλη από την Ελληνική Δηµοκρατία,
τρία µέλη από τη «SIEMENS» και ένα µέλος που θα το ορίσει ο
Υπουργός Οικονοµικών. Δηλαδή, επτά µέλη.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τέσσερα µέλη από τη «SIEMENS».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν παρενέβη ο Υπουργός όταν µιλούσατε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Η αξία
του ιατρικού εξοπλισµού είναι 90 εκατοµµύρια ευρώ και η συντήρηση θα γίνει από τη «SIEMENS» δωρεάν. Άρα, δεν έχουµε κανένα κόστος για την ελληνική οικονοµία.
Τα 100 εκατοµµύρια ευρώ που είπε ο κ. Λαφαζάνης είναι έγγραφη βεβαίωση της επένδυσης από ορκωτούς ελεγκτές. Δεν
είναι δηλαδή, ένα θεωρητικό σχήµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Διαβάστε µας το κείµενο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ
πάρα πολύ, κύριε Λαφαζάνη.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ, χωρίς να λαµβάνετε υπ’ όψιν τις παρεµβάσεις.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν τις
λαµβάνω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Διαβάστε το κείµενο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Αν ο κ.
Καράκωστας είχε λάβει αµοιβή από µαύρα ταµεία δεν θα πήγαιναν σε κανονικό τραπεζικό λογαριασµό και δεν θα τα δήλωνε
στην εφορία;
Για να είµαστε πρακτικοί, τι είναι η «SIEMENS»; Η «SIEMENS»
είναι µία πολύ µεγάλη εταιρεία µε τεχνογνωσία. Έχει στην Ελλάδα παρουσία εκατό ετών…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κράτος εν κράτει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συγγνώµη,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, όταν µιλούσατε ο
Υπουργός µε ιώβειο υποµονή και στωικότητα σας άκουγε και
τώρα σας απαντά. Παρακαλώ πολύ να τον µιµηθείτε.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Εγώ, δηλαδή, θα παρέβλεπα ότι υπήρχε µία επιτροπή και η οποία κατέληξε ότι η ελληνική Βουλή µε εξουσιοδοτεί να υπογράψω και θα
έλεγα: «Α, πολλοί µου είπαν γιατί υπογράφεις»; Το είπε και ο κ.
Τσίπρας πριν, πως «όποιος ανακατεύεται µε τα πίτουρα θα τον
φάνε και οι κότες». Ακριβώς γι’ αυτό φτάσαµε εδώ που φτάσαµε,
διότι πολλοί αρνούνται να υπογράψουν, αρνούνται να αναλάβουν
τις ευθύνες τους. Δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία.
Η συνείδησή µου έλεγε ότι πρέπει να υπογράψω και υπέγραψα.
Το Νοµικό Συµβούλιο µε συµβούλευσε να υπογράψω. Το µόνο
που µου είπε είναι ότι πρέπει να καταθέσω στη Βουλή µία διάταξη σε ένα νόµο που να αναφέρει ότι η σύµβαση αρχίζει από τη
στιγµή που υπογράφτηκε και από τα δύο µέρη. Άρα, από τις 22
Αυγούστου αρχίζει για να µην έχουµε προβλήµατα ακυρότητας.
Άρα, έχω την αίσθηση ότι η βασική στόχευση της συγκεκριµένης επερώτησης είναι να υπάρξουν εξιλαστήρια θύµατα από τη
στιγµή που η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών είχε
την εξουσιοδότηση από την ελληνική Βουλή να κλείσει µε προκαθορισµένο τρόπο την υπόθεση των αστικών και διοικητικών
διαφορών του ελληνικού δηµοσίου µε τη «SIEMENS».
Η προηγούµενη Βουλή ενέκρινε τη συµφωνία πριν πέντε, περίπου µήνες και η Κυβέρνηση θεωρεί αναγκαία την επιτάχυνση
των διαδικασιών για να ωφεληθεί άµεσα το ελληνικό δηµόσιο µε
συγκεκριµένα ποσά αποζηµίωσης από τη «SIEMENS» ώστε να
αποφύγουµε µακροχρόνιες δικαστικές διαµάχες σε ελληνικά και
αλλοδαπά δικαστήρια που δεν γνωρίζουµε αν και πότε, πώς και
σε ποιο βαθµό θα αναγνωρίσουν το σύνολο της ζηµίας της ελληνικής δηµοκρατίας και θα επιδικάσουν µία δίκαιη και επωφελή
αποζηµίωσή της.
Δηλαδή, θα θέλατε να µην είχαµε τους επτά σταθµούς του
µετρό να λειτουργούν;
Άλλωστε, στις περισσότερες χώρες, όπου υπήρξε παράνοµη
δραστηριότητα της εταιρείας, προκρίθηκε η διαδικασία συµβιβασµού για την αποκατάσταση της ζηµίας, παρά η δικαστική
οδός.
Θεωρείτε ότι οι άλλες χώρες ζηµιώθηκαν από αυτή την επιλογή; Θεωρείτε ότι αν η Ελλάδα έµπαινε σε µία χρόνια και πολυδάπανη δικαστική διαµάχη, µε απροσδιόριστο τελικό πόσο
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επιδικασµού, αυτό θα ήταν προς όφελος του ελληνικού δηµοσίου και του ελληνικού λαού;
Αναφέρατε ότι το ποσό που λαµβάνει το ελληνικό δηµόσιο, µε
βάση τη συµφωνία, απέχει από το ποσό στο οποίο κατέληξε το
πόρισµα της Βουλής, χωρίς –ας µου επιτραπεί να πω- αναλυτικά,
τεκµηριωµένα στοιχεία. Δεν σας άκουσα, όµως, να αναφέρετε
και να συγκρίνετε τα αντίστοιχα ποσά που εισέπραξαν οι άλλες
χώρες.
Αν εξετάσουµε την περίπτωση των ΗΠΑ, όπου η «SIEMENS»
είχε µία πολύ µεγάλη παρουσία, το Αµερικάνικο Υπουργείο Δικαιοσύνης εισέπραξε 450.000.000 δολάρια για τη διάσταση του
σκανδάλου σε τρεις χώρες, τη Βενεζουέλα, την Αργεντινή και το
Μπαγκλαντές και η Αµερικανική Επιτροπή Χρεογράφων και Συναλλάγµατος εισέπραξε για το σύνολο του διεθνούς σκανδάλου
το ποσό των 350.000.000 δολαρίων.
Θεωρείτε τόσο αµελητέα την άµεση άφεση χρέους των εισπρακτέων απαιτήσεων από τα νοσοκοµεία, τις νέες θέσεις εργασίας που προβλέπει η συµφωνία, την επένδυση στη «SIEMENS» Ελλάδος που ήδη για το 2012 έχει ξεπεράσει τα
150.000.000 ευρώ;
Θεωρείτε ότι δεν είναι ωφέλιµα για την ελληνική πολιτεία ο ιατρικός εξοπλισµός στα παιδιατρικά νοσοκοµεία, τα πανεπιστηµιακά και ερευνητικά προγράµµατα στα ελληνικά πανεπιστήµια,
οι υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές και η ενίσχυση των
φορέων που υπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον;
Παράλληλα, δεν µπορώ να κατανοήσω γιατί θεωρείτε λάθος
τη δυνατότητα που δίνεται στο ελληνικό δηµόσιο να µετακυλήσει
στη «SIEMENS» το κόστος κάλυψης των αναπόφευκτα ακριβών
νοµικών υπηρεσιών που αναγκάστηκε να αγοράσει για την αντιµετώπιση αυτής της υπόθεσης.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποιο ήταν αυτό; Θα µας πείτε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, µε την υπογραφή της συµφωνίας δεν κλείνει το σκάνδαλο, ούτε µπαίνει ταφόπλακα στο παρελθόν. Η υπόθεση «SIEMENS» ταλάνισε βάναυσα την πολιτική ζωή αυτού του
τόπου και οι πτυχές της υπόθεσης δεν απαλείφονται αυτοµάτως
µε το συµβιβασµό στον οποίο καταλήξαµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ούτε καν «σκάνδαλο» δεν το
λέτε. «Υπόθεση».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Παπαδηµούλη, σας παρακαλώ. Εσείς πλέον έχετε γίνει παλιός.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ούτε καν «σκάνδαλο» δεν το
λέει!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Χρειαζόµαστε πρωτίστως θεσµούς και κανόνες που θα προασπίζουν τις
αρχές της διαφάνειας, της υγιούς επιχειρηµατικότητας, του ανταγωνισµού µε θεµιτά µέσα, που θα προστατεύουν το πολιτικό
µας σύστηµα από κάθε είδους εµπλοκή σε παράνοµες επιχειρηµατικές συναλλαγές. Χρέος της Κυβέρνησης και της Βουλής
είναι να προωθήσουµε τάχιστα τις απαιτούµενες αλλαγές, ώστε
να µην ξαναζήσει η χώρα παρόµοιο οικονοµικό σκάνδαλο.
Προσωπικά, όπως ξέρετε, δεν είχα καµµία εµπλοκή στην υπόθεση αυτή, ούτε γνωρίζω πρόσωπα και πράγµατα που συµµετείχαν µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Άρα, στην ουσία, ο αναµάρτηΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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τος πρώτος υπέγραψε.
Δεν αναλαµβάνω, λοιπόν, καµµία πολιτική ευθύνη για τυχόν
ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων που ζηµίωσαν το ελληνικό κράτος. Ως Υπουργός Οικονοµικών υπέγραψα τη συµφωνία µε βάση
τη συνείδησή µου και την εξουσιοδότηση κυρίως της ελληνικής
Βουλής, που έκρινε ότι µε τη συγκεκριµένη συµφωνία διασφαλίζεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και το δηµόσιο συµφέρον.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
τον κύριο Υπουργό.
Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Πρώτα απ’ όλα, στα όσα ανέφερε ο κ. Δρίτσας, ο οποίος είπε
ότι η συµφωνία συµβιβασµού, µε τη διευθέτηση των όποιων αστικών και διοικητικών διαφορών, επηρεάζει το ποινικό σκέλος, θα
ήθελα να πω το εξής: Όχι, δεν το επηρεάζει. Η κύρια ανάκριση
θα ολοκληρωθεί και το ποινικό σκέλος δεν επηρεάζεται.
Όσον αφορά αυτό που είπε ο κ. Παπαδηµούλης…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η πολιτική αγωγή του ελληνικού
δηµοσίου, όµως, θα αποβληθεί.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όσον αφορά
αυτό που είπε ο κ. Παπαδηµούλης ότι µπορεί η εκτελεστική εξουσία να επέµβει στη δικαστική, όχι, δεν µπορεί. Είπα πριν τι µπορεί
να κάνει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι
επεµβαίνει για χρόνια και χειραγωγεί.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μέσα στα
συνταγµατικώς προβλεπόµενα θα κάνει τα πάντα για τη γρήγορη
εξέλιξη και ολοκλήρωση της υπόθεσης, τίποτα άλλο.
Ευχαριστώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να φωνάξετε τον Υπουργό να τα
πει αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση της υπ’
αριθµόν 1/1/20-7-2012 επίκαιρης επερώτησης του Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα και των Βουλευτών του κόµµατός του
προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε την απόπειρα εξώδικου
συµβιβασµού µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και της «SIEMENS».
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 23.36’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο Τρίτη 28 Αυγούστου 2012 και ώρα 18.00’, µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

