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ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΕ’
Τετάρτη 12 Σεπτεµβρίου 2012
Αθήνα, σήµερα στις 12 Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.13’ 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.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Ιωάννη Αµανατίδη,
Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε έλεγχο υπόθεσης ύποπτων συναλλαγών από το ΣΔΟΕ.
2) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά εξώδικο της «Παναχαϊκής» στον ΟΠΑΠ για καταβολή χρηµάτων σε οµάδες που
δεν συµµετέχουν νόµιµα στη Σούπερ Λίγκα.
3) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε καθυστερήσεις
στον τοµέα των επενδύσεων στην πόλη της Πάτρας.
4) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά έκκληση ανάπηρης ηλικιωµένης για άµεση επισκευή του σπιτιού της.
5) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε ερώτηµα για
το εάν καταβάλλονται ή όχι τα ενοίκια της «Πολιτείας» προς το
Δήµο Πατρέων.
6) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στο πρόβληµα µεταφοράς των µαθητών στην Αχαΐα.
7) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε συνάντηση
που είχε ο νέος Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη µε εκπροσώπους των πυροσβεστών.
8) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε

αναφορά µε την οποία οι Πρόεδροι των Σωµάτων Ασφαλείας εκφράζουν την αντίθεσή τους στο ενδεχόµενο νέων περικοπών
στους ένστολους.
9) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπόρων Διδυµοτείχου και Περιφέρειας παραθέτει τις
προτάσεις του και αιτείται την εξεύρεση λύσης για να σταµατήσει η περιθωριοποίηση των επαγγελµατιών, ιδίως στις ακριτικές
περιοχές της χώρας.
10) Οι Βουλευτές, Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και κ.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία τρίτεκνοι αιτούνται το χαρακτηρισµό της τρίτεκνης οικογένειας ως πολύτεκνης, καθώς και τη µη περικοπή και µη θέσπιση εισοδηµατικών
κριτηρίων για τη χορήγηση των επιδοµάτων τους.
11) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ, Β’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία το Διοικητικό Συµβούλιο Αγροτικών Συνεταιρισµών Καλυβών, Αγ. Μάµαντος, Ορµύλιας, Ν.Ολύνθου, Πορταριάς, Σηµάντρων και Ν.Τενέδου Ν. Χαλκιδικής αιτούνται την επίλυση θέµατος
που αφορά τη συγκοµιδή και εµπορία της πράσινης ελιάς Χαλκιδικής.
12) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαµάτας διαµαρτύρεται για το ενδεχόµενο κατάργησης των Πρωτοδικείων Κυπαρισσίας και Γυθείου και τη συγχώνευση των Εφετείων Ναυπλίου και Καλαµάτας σε νέο µε έδρα την Τρίπολη.
13) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Βιάννου Ν. Ηρακλείου αιτείται την αποζηµίωση της ηρτηµένης εσοδείας έτους
2012 και την ασφάλιση των καµένων ελαιόδεντρων του Δήµου.
14) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Σιδηροκάστρου της Δηµοτικής Ενότητας Αυλώνας του
Δήµου Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας εκφράζει την αντίθεσή του στην
ενδεχόµενη µετακίνηση του Συµβολαιογραφείου - Υποθηκοφυλακείου από το Σιδηρόκαστρο στην Κυπαρισσία.
15) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε ελέγχους
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του αρµόδιου εισαγγελέα για φοροδιαφυγή στην Πάτρα.
16) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην παραίτηση
του Προέδρου κ. Ν. Μακρή από τον Πολιτιστικό Οργανισµό του
Δήµου Πατρέων.
17) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Ενιαίος Σύλλογος Καθηγητών Πανεπιστηµίου Κρήτης µε έδρα το Ηράκλειο εκφράζει
τη διαµαρτυρία του για τις περικοπές των µισθών των πανεπιστηµιακών δασκάλων και ερευνητών του Πανεπιστηµίου, του Πολυτεχνείου, του ΤΕΙ Κρήτης, καθώς και των Ερευνητικών Ινστιτούτων.
18) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Λαυρεωτικής Ν. Αττικής
εκφράζει την αντίθεσή του στην τρέχουσα τιµή προµήθειας του
πετρελαίου στα σχολεία και αιτείται να επιτραπεί τουλάχιστον η
προµήθεια ατελώς στις σχολικές επιτροπές.
19) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Ηρακλείου
Κρήτης εκφράζει την αντίθεσή του στην εξίσωση του ειδικού
φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου
θέρµανσης και παραθέτει τις προτάσεις του για την καταπολέµηση της λαθρεµπορίας καυσίµων.
20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε παρέµβαση
του Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης προκειµένου να διενεργηθεί τακτικός φορολογικός έλεγχος σε βάρος του Πολιτιστικού
Οργανισµού του Δήµου Πατρέων και τη ΔΕΠΑΠ.
21) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε πόρισµα της
Οικονοµικής Αστυνοµίας για τέσσερις µη κυβερνητικές οργανώσεις.
22) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε καταγγελίες
της εφηµερίδας «Καθηµερινή» για τις οποίες δεν επιλήφθηκε η
Δικαιοσύνη.
23) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων Κρήτης αιτείται την άµεση στήριξη της Πολιτείας για τη διατήρηση και την εύρυθµη λειτουργία των
Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων.
24) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται να δοθεί η δυνατότητα σε
επιχειρήσεις που εµφιαλώνουν αναψυκτικά, να παράγουν και να
εµφιαλώνουν και µπύρα.
25) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Γενική Συνοµοσπονδία Επαγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας αιτείται την άµεση
λήψη µέτρων για την εύρυθµη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ.
26) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Γόρτυνας Ν. Ηρακλείου επισηµαίνει την αδυναµία πληρωµής χρηµατικών ενταλµάτων καυσίµων από έσοδα του Δήµου και αιτείται την εξεύρεση
λύσης.
27) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία εργαζόµενοι του προγράµµατος
κοινωφελούς εργασίας της µη κυβερνητικής οργάνωσης «Εν
Δράσει» αιτούνται την εξεύρεση λύσης στο ζήτηµα της µισθοδοσίας και της ασφάλισής τους.
28) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία Το Κέντρο Περίθαλψης Παίδων Καρδίτσας αιτείται να αποτελέσει η πόλη της Καρδίτσας την έδρα του
εν λόγω Κέντρου.
29) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Πρόεδροι των Σωµάτων Ασφαλείας εκφράζουν την αντίθεσή τους στο ενδεχόµενο νέων
περικοπών στους ένστολους.
30) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Βιάννου Ν. Ηρακλείου
αιτείται την αποζηµίωση της ηρτηµένης εσοδείας έτους 2012 και
την ασφάλιση των καµένων ελαιόδεντρων του Δήµου.
31) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Βασίλειος Φούτσας αιτείται
την επίσπευση της συνταξιοδότησής του.
32) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία τρίτεκνοι εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την περικοπή του επιδόµατός τους.
33) Οι Βουλευτές, Επικρατείας κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΛΕΖΟΣ, Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ, Ηρακλείου κ. ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Αντιδήµαρχος Νάξου
και Μικρών Κυκλάδων αιτείται την προµήθεια ελικοπτέρου Super
Puma για τις ανάγκες αεροδιακοµιδής των κατοίκων της νήσου
Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων.
34) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας αιτείται τη διατήρηση και αναβάθµιση του Νοσοκοµείου
Κυπαρισσίας.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 203/18-07-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Γεωργιάδη Σπυρίδωνος - Αδώνιδος δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
720008/23-08-2012 έγγραφο από την Υφυπουργό Υγείας η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 216/18-07-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Γεωργιάδη Σπυρίδωνος - Αδώνιδος δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
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857/23-08-2012 έγγραφο από τον Υπουργό Εσωτερικών η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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3. Στην µε αριθµό 568/31-07-2012 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Γάκη Δηµητρίου και Συρµαλένιου Νικολάου δόθηκε µε το
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υπ’ αριθµ. 881/23-08-2012 έγγραφο από τον Υπουργό Εσωτερικών η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 708/03-08-2012 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Διακάκη Μαρίας και Κριτσωτάκη Μιχαήλ δόθηκε µε το υπ’

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αριθµ. 7017/4/15008/23-08-2012 έγγραφο από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΕ’ - 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

895

896

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΕ’ - 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

897

898

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Πέµπτης 13 Σεπτεµβρίου 2012.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 211/10-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ν. Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Δαβάκη προς
τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις ελλείψεις σε προσωπικό στην Αστυνοµική Διεύθυνση
Λακωνίας.
2. Η µε αριθµό 216/10-9-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Ν. Κοζάνης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής ΑριστεράςΕνωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Ευγενίας Ουζουνίδου προς
τους Υπουργούς Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την εξίσωση του ειδικού φόρου
κατανάλωσης στα καύσιµα.
3. Η µε αριθµό 209/10-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ν. Ευβοίας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Συµεών
Κεδίκογλου προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε τα νέα πειθαρχικά συµβούλια των δηµοσίων υπαλλήλων.
4. Η µε αριθµό 205/10-9-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Ν. Μαγνησίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Μαρίνας Χρυσοβελώνη προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση του παρεµπορίου.
5. Η µε αριθµό 221/10-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ν. Αττικής της Χρυσής Αυγής κ. Ηλία Κασιδιάρη προς τον
Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά
µε συλλήψεις διαδηλωτών στο συλλαλητήριο της Παρασκευής
24-8-2012.
6. Η µε αριθµό 218/10-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ν. Αχαϊας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νικολάου Τσούκαλη
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση
του περιεχοµένου των CD µε τα εµβάσµατα Ελλήνων πολιτών
από το 2009 σε τράπεζες του εξωτερικού.
7. Η µε αριθµό 219/10-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ν. Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Νικολάου Μωραΐτη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην πληρωµή της εξισωτικής αποζηµίωσης στους κτηνοτρόφους.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 212/10-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ν. Μεσσηνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δηµητρίου Σαµπαζιώτη
προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε το Νοσοκοµείο Κυπαρισσίας του Νοµού Μεσσηνίας.
2. Η µε αριθµό 217/10-9-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Αθήνας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τον
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
σχετικά µε τις συγχωνεύσεις Ειρηνοδικείων και τη µείωση των
αποδοχών των δικαστικών.
3. Η µε αριθµό 214/10-9-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Ν. Πέλλης του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Θεοδώρας Τζάκρη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το
πρόγραµµα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών «Βοήθεια στο
Σπίτι».
4. Η µε αριθµό 206/10-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ν. Ηµαθίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνου Γιοβανόπουλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων
από τη ρίψη αποβλήτων στην αποστραγγιστική «Τάφρο 66» και
τις βλάβες που προκαλεί στους κατοίκους των Νοµών Πέλλης,
Ηµαθίας και Πιερίας.
5. Η µε αριθµό 213/10-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ν. Ευβοίας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Αναγνωστάκη προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, σχετικά µε τα επεισόδια σε θρησκευτικές εκδηλώσεις και
λαϊκές αγορές σε βάρος αλλοδαπών µικροπωλητών.
6. Η µε αριθµό 220/10-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ν. Αττικής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη
Γκιόκα προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στην 24ωρη λειτουργία των Κέντρων Υγείας
Μεσογείων και Λαυρεωτικής.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων», της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των
νόµων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/
2012», της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο
χρηµατοοικονοµικό τοµέα» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου
Οικονοµικών».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, στη χθεσινή
συνεδρίαση ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα και οι τροπολογίες
ως µια ενότητα.
Το λόγο έχει η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Φεβρωνία
Πατριανάκου, για οκτώ λεπτά.
Μετά από χθεσινή συµφωνία, σας λέω ότι θα υπάρξει µία µικρή
ανοχή στο χρόνο, µια που συζητάµε συγχρόνως όλα τα άρθρα
και τις τροπολογίες ως µία ενότητα.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
κατά τη χθεσινή συνεδρίαση αναπτύχθηκε έντονα µια συζήτηση,
που κατ’ ουσίαν ξεπέρασε τη συζήτηση επί της αρχής του παρόντος νοµοσχεδίου και αναφέρθηκαν ένα σύνολο ζητηµάτων
που αφορούν τις ιδεολογικές προσεγγίσεις, όσον αφορά την κατεύθυνση ανάπτυξης της οικονοµίας µας.
Η έννοια του κοινωνικού φιλελευθερισµού, την οποία η παράταξή µου αποδέχεται και για την οποία χρόνια παλεύουµε προκειµένου να λειτουργήσει στη χώρα µας, δεν έχει λειτουργήσει
ποτέ ουσιαστικά, όπως τουλάχιστον εµείς πρεσβεύουµε. Αυτό
που επικράτησε ήταν η έννοια του κρατισµού, του ισοπεδωτισµού, της υπεραπλούστευσης ιδεολογηµάτων.
Είναι επίσης η γιγάντωση του δηµόσιου τοµέα, η πλήρης εξάρτηση του ιδιωτικού µε το δηµόσιο τοµέα. Ποτέ δεν λειτούργησε
όπως έπρεπε η ελεύθερη οικονοµία της αγοράς. Ποτέ δεν συνδέθηκε η επιστήµη µε την έρευνα, την επιχειρηµατικότητα και
την καινοτοµία. Δαιµονοποιήθηκε η επιχειρηµατικότητα, αποθεώθηκε η έννοια του κρατικού συνδικαλισµού και της ηγεµονίας
του συνολικά, πάνω στο συνδικαλισµό. Εκδιώχθηκαν βιαίως οι
επενδυτές και αυτήν την ώρα της κορύφωσης της κρίσης, η πολυµορφική Αριστερά, όπως εκφράζεται µέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ, µιλούσε για δέσµευση καταθέσεων, για φορολόγηση του τζίρου
των επιχειρήσεων, για φορολόγηση του εφοπλισµού. Η φορολόγηση δε του τζίρου των επιχειρήσεων είχε διευκρινιστεί ότι αφορούσε ανεξαρτήτως της κερδοφορίας του.
Θα ήθελα να επισηµάνω ότι σήµερα µε υπεραπλουστεύσεις
και κολληµένη σε ιδεολογήµατα έρχεται η Αντιπολίτευση να υπερασπιστεί ότι δεν πρέπει να σώσουµε τις τράπεζες. Εδώ γίνεται
µια τεχνητή σύγχυση, εννοώντας και δηµιουργώντας συνειρµούς
ότι οι τράπεζες είναι οι τραπεζίτες. Οι τράπεζες είναι οι ενδιάµεσοι διαµεσολαβητές, µεταξύ του αποταµιευτή, του επιχειρηµατία
και του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της χώρας. Είναι οι διαµεσολαβητές για τη λειτουργία της αγοράς.
Στο πλαίσιο της νοοτροπίας που αναπτύχθηκε, όταν η γερµανική Βουλή αποφάσισε ότι θα δώσει ένεση ρευστότητας στις
τράπεζες της Ισπανίας, ο συνασπισµός κοµµάτων της καγκελαρίου κ. Μέρκελ αποφάσισε να βοηθήσει την ανακεφαλαιοποίηση
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της Ισπανίας. Οι σοσιαλδηµοκράτες µε τους Πράσινους έθεσαν ζητήµατα -και ορθώς κατ’
εµέ- ότι πρέπει να υπάρχει έλεγχος των αµοιβών των διοικήσεων
των χρηµατοπιστωτικών συστηµάτων. Το µόνο κόµµα που αντέδρασε και αρνήθηκε να δοθεί αυτή η χορηγία προς τον ισπανικό
λαό, προκειµένου να ορθοποδήσει η οικονοµία, ήταν το αντίστοιχο αριστερό κόµµα της Γερµανίας, Die Linke. Αν συνδυαστούν όλα αυτά µε πρόσφατες δηλώσεις Τύπου, ότι µακάρι να
είχαµε γίνει Αργεντινή ή χθεσινοβραδυνές δηλώσεις -διατυπώ-
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θηκαν από τη Χρυσή Αυγή- ότι δεν µας πειράζει να χαθούν οι καταθέσεις, προκύπτει ότι γίνεται µια επένδυση εξουσιαστική, ποντάροντας στο χάος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο, το οποίο σήµερα συζητάµε, έχει µια σειρά ζητήµατα, τα οποία αφορούν την
κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών. Είναι τρεις κυρώσεις πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου. Με το πρώτο άρθρο κυρώνεται
η από 19/4/2012 πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου µε τίτλο «Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων», για να αντιµετωπιστούν τα κατεπείγοντα θέµατα της
κεφαλαιακής ενίσχυσής τους.
Με αυτές τις διατάξεις αυξάνεται το κεφάλαιο του Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο από εδώ και πέρα
θα το αναφέρω, ως Ταµείο χάριν ευκολίας χρόνου στα 50 δισεκατοµµύρια από 10 που ήταν προηγουµένως, κατ’ εφαρµογήν
της κυρίας σύµβασης δανειακής διευκόλυνσης για τη χρηµατοδότηση της χώρας, µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας.
Ορίζεται η τήρηση του κεφαλαίου αυτού που κατατίθεται µε
τη µορφή οµολόγων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ή άλλης µορφής χρηµατοπιστωτικών µέσων
που εκδίδει ή εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Ταµείο, σε λογαριασµό, στο
σύστηµα άυλων τίτλων, στην Τράπεζα της Ελλάδος. Στην περιουσία του Ταµείου προστίθενται και τα οµόλογα ή άλλα χρηµατοοικονοµικά µέσα που λαµβάνει από το Ευρωπαϊκό Ταµείο ή
αποκτά το Ταµείο κατά τη χορήγηση της κεφαλαιακής ενίσχυσης
στα πιστωτικά ιδρύµατα, που ρυθµίζονται θέµατα της περιουσίας
αυτής, καθώς και σε περίπτωση εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυµάτων.
Καταργείται ο στόχος της κερδοφορίας του πιστωτικού ιδρύµατος, προκειµένου για τη συµµετοχή του στο Ταµείο στο µετοχικό κεφάλαιό του, καθώς λόγω της οικονοµικής συγκυρίας
αυτός ο στόχος καθίσταται αβέβαιος ή και ανέφικτος. Επίσης παρατείνεται ο χρόνος που προβλέπεται στο επιχειρησιακό σχέδιο
για τη βιωσιµότητα του πιστωτικού ιδρύµατος από τρία σε πέντε
χρόνια. Παρέχεται η δυνατότητα στο Ταµείο να χορηγεί κατόπιν
απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος, βεβαίωση στα πιστωτικά
ιδρύµατα που είναι επιλέξιµα προς κεφαλαιακή ενίσχυση, µε την
οποία δεσµεύεται να συµµετάσχει στη µελλοντική αύξηση και
προβλέπονται οι εξουσίες του Ταµείου, όταν χορηγεί αυτήν τη
βεβαίωση. Το Ταµείο τη χορηγεί µε συγκεκριµένες προϋποθέσεις, µε τις οποίες δεσµεύεται να συµµετάσχει στη µελλοντική
αύξηση και έχει τις ακόλουθες εξουσίες:
Άµεση πρόσβαση στα οικονοµικά στοιχεία του πιστωτικού
ιδρύµατος, τη δυνατότητα να διενεργεί ειδικούς ελέγχους και να
ασκεί τα δικαιώµατά του, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Τέλος τη δυνατότητα να µετέχει µε εκπρόσωπό του στο Διοικητικό Συµβούλιο µε όλες τις εξουσίες που προβλέπει η κείµενη
νοµοθεσία για τον εκπρόσωπο του Ταµείου. Ορίζεται ότι η κεφαλαιακή ενίσχυση παρέχεται από το Ταµείο στα πιστωτικά ιδρύµατα µε συµµετοχή στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και
εξαιρείται από την υποβολή δηµόσιας πρότασης εξαγοράς,
καθώς η απόκτηση συµµετοχής του Ταµείου δεν γίνεται µε σκοπό την άσκηση του ελέγχου επί του πιστωτικού ιδρύµατος, αλλά
για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος.
Με το δεύτερο άρθρο κυρώνεται πράξη όπου ρυθµίζονται θέµατα επιστροφής αποδοθέντων ποσών από τη ΔΕΗ, από το 40%
των διαθεσίµων του Ταµείου Αρχαιολογικών Χώρων να πηγαίνουν στην κρατικό προϋπολογισµό. Αντιµετωπίζεται το πρόβληµα
που δηµιουργείται από τον αυτεπάγγελτο συµψηφισµό επιχορήγησης για τις ναυτιλιακές εταιρείες, που εκτελούν άγονες γραµµές. Ρυθµίζεται το θέµα της απαλλαγής των δήµων από πρόσθετους φόρους, πρόστιµα, προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, κάθε µορφής επιβαρύνσεις, µε την προϋπόθεση ότι εξοφλούνται οι κύριες οφειλές στο σύνολό τους και κάποια άλλα
δευτερεύοντα θέµατα.
Με το τρίτο άρθρο κυρώνεται η από 29-5-2012 πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για την αντιµετώπιση κατεπείγοντος θέµατος
δηµοσίευσης των οικονοµικών εκθέσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων και των θυγατρικών τους.
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Με το τέταρτο άρθρο τού υπό ψήφιση νόµου ρυθµίζονται θέµατα του Υπουργείου Οικονοµικών, συναφή µε τις κυρωθείσες
µε το παρόν διατάξεις νόµου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατετέθησαν τρεις τροπολογίες
από τον αρµόδιο Υπουργό εγκαίρως και εµπρόθεσµα και οι
οποίες δεν έχουν συζητηθεί στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής.
Γι’ αυτό και κάποιες προτάσεις θα τις θέσω σήµερα.
Με την πρώτη τροπολογία απαγορεύεται η πρόσληψη συγγενών και συζύγων µέχρι δευτέρου βαθµού για το σύνολο των κρατικών λειτουργών, που σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,
δύνανται να προσλαµβάνουν µετακλητούς υπαλλήλους, ειδικούς
συµβούλους και ειδικούς συνεργάτες στα πολιτικά τους γραφεία. Αυτή η ρύθµιση απαντά στο κοινό περί δικαίου αίσθηµα και
αποτελεί µια κίνηση ανάκτησης της πολιτικής αξιοπιστίας.
Όµως θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω, επειδή δεν µας
δόθηκε η ευκαιρία, όπως είπα στην επιτροπή, γιατί, όταν αναφέρεται στους κρατικούς λειτουργούς, περιορίζεται µόνο στα µέλη
της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς και δεν επεκτείνεται η
ρύθµιση στο σύνολο των δηµοσίων λειτουργών, δηλαδή τους γενικούς γραµµατείς, τους ειδικούς γραµµατείς, τους γενικούς και
ειδικούς γραµµατείς περιφερειών, τους δηµάρχους, σε όσους
δικαιούνται να διορίζουν µετακλητούς υπαλλήλους. Αυτό βεβαίως θα αφορά το διορισµό του µετακλητού υπαλλήλου από
τον άµεσο βαθµό συγγένειας αυτού που τον διορίζει.
Με τη δεύτερη τροπολογία υπάρχει µεγαλύτερη εποπτεία
στους κανόνες. Γίνεται πλήρης ενσωµάτωση της κοινοτικής οδηγίας, βάσει της οποίας ελέγχονται οι κανόνες που διέπουν τις
αποδοχές των µελών του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Προβλέπεται η χρηστή διαχείριση των µεταβλητών αποδοχών, που διέπουν
ένα χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα. Οι µεταβλητές αποδοχές έχουν
πάντα σχέση µε τη κερδοφορία του ιδρύµατος. Απαιτούνται
επαρκή ίδια κεφάλαια για την κάλυψη κινδύνου διακανονισµού
και όχι µόνο στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, όπως ίσχυε µέχρι
σήµερα, αλλά στο σύνολο των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.
Καθιερώνεται η υποχρέωση των επενδυτικών επιχειρήσεων να
παρέχουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληροφορίες, σχετικά
µε τον αριθµό των ατόµων µε αµοιβή ύψους τουλάχιστον 1 εκατοµµυρίου ευρώ.
Θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον να γνωρίζαµε, επειδή αποτελεί
ενσωµάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας, αν υπάρχουν τέτοια στελέχη στην ελληνική αγορά, που αµείβονται ετησίως, µε πάνω από
1 εκατοµµύριο ευρώ, σε µια εποχή που κλυδωνίζεται το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα και ενισχύεται από το δηµόσιο. Επίσης θα
ήθελα να γνωρίζουµε σε ποιες ειδικότερες κινήσεις έχει προβεί
το οικονοµικό επιτελείο ή πρόκειται να προβεί, όσον αφορά συνολικά τις αµοιβές των υψηλόβαθµων στελεχών, όπως υπάρχουν
σήµερα, στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και όπως στην επιτροπή ετέθησαν, σχετικά µε τις αµοιβές των µελών του διοικητικού συµβουλίου του Ταµείου του Χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος.
Με την τρίτη τροπολογία διευθετείται η καταβολή του φόρου
εισοδήµατος, ειδικής εισφοράς και αλληλεγγύης και τέλους επιτηδεύµατος σε ισόποσες δόσεις, άνω των 300 ευρώ, έως το Φεβρουάριο του 2013, για οικογενειακό εισόδηµα που αφορά
φορολογουµένους έως 60.000 ευρώ. Αυτή η ρύθµιση είναι θετική, γιατί αφορά το 96% των νοικοκυριών, αρκεί οι φόροι να βεβαιωθούν εγκαίρως, για να µπορούν οι φορολογούµενοι να
κάνουν χρήση της συγκεκριµένης διάταξης.
Προστίθεται ένα µέλος στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Από πενταµελές γίνεται εξαµελές. Δεν γνωρίζω τους
λόγους. Αυτό προβλέπει όµως η τροπολογία.
Εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής τέλους 1%ο όποιο
πιστωτικό ίδρυµα µετέχει στην ανακεφαλαιοποίηση και όσον
αφορά το ποσό που θα πάρει. Και είναι λογικό, διότι αφού τα
παίρνει από το δηµόσιο, είναι λογικό να µη χρειάζεται να καταβάλει στην Επιτροπή Ανταγωνισµού το αντίστοιχο ποσό.
Και ερχόµαστε σε µία σειρά από φορολογικές προβλέψεις για
τις οποίες χρειαζόµαστε διευκρινίσεις. Εγώ τουλάχιστον ως εισηγήτρια, έχω σοβαρή αδυναµία να εξηγήσω κάποιες απ’ αυτές
τις προβλέψεις. Κατανοώ τη µείωση της προθεσµίας της άσκησης διοικητικής προσφυγής για την επίλυση φορολογικών διαφορών από εξήντα σε τριάντα ηµέρες. Κάποια πράγµατα
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επιβάλλεται να κινηθούν πιο γρήγορα. Δεν κατανοώ όµως, γιατί
θα πρέπει ο ελέγχων να είναι και κριτής επίλυσης της διαφοράς.
Δεύτερον, δεν κατανοώ -και µάλιστα ο νοµοθέτης θεωρεί αναγκαίο να υπάρχει και η αγγλική ορολογία, προκειµένου να καταλάβουµε επαρκώς τις προβλέψεις της συγκεκριµένης ρύθµισηςγια ποιο λόγο δεν καθορίζονται όροι, κανόνες και κριτήρια και
παραδίδεται ο επιτηδευµατίας στην κρίση του ελεγκτικού µηχανισµού, που θα επιλέξει τι είναι αυτό βάσει του οποίου θα φορολογηθεί. Θα φορολογηθεί βάσει του τζίρου του; Θα φορολογηθεί
βάσει των καταθέσεών του; Θα φορολογηθεί ανάλογα µε τη ρευστότητά του; Θα φορολογηθεί ανάλογα µε τα πάγια περιουσιακά
του στοιχεία; Θα φορολογηθεί µε βάση τις δαπάνες του; Θα φορολογηθεί σε σχέση µε την τιµή πώλησης προς το συνολικό όγκο
κύκλου εργασιών; Έχουν προφανώς θέσει ζητήµατα όλοι οι αντίστοιχοι αρµόδιοι φορείς εµπόρων και επιτηδευµατιών. Έχουν
τοποθετηθεί, έστω και αιφνιδιασµένοι, πάνω στη συγκεκριµένη
διάταξη.
Πριν τοποθετηθώ, θα ήθελα να ακούσω τις αρµόδιες διευκρινίσεις του Υπουργού, για να καταλάβω το πνεύµα της παρούσας
τροπολογίας την οποία καλούµαστε να υπερψηφίσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διακόψουµε για λίγο τη συζήτηση
του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών και θα εισέλθουµε στη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Σύµβασης Ναυτικής Εργασίας,
2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας».
Το νοµοσχέδιο αυτό, όπως γνωρίζετε, ψηφίστηκε στη Διαρκή
Επιτροπή κατά πλειοψηφία. Εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή
µε τη διαδικασία του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής,
δηλαδή µπορούν να λάβουν το λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί
της κυρώσεως αυτής της Συµφωνίας.
Θέλει κάποιος συνάδελφος να λάβει το λόγο;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ορίστε, κυρία Μανωλάκου, έχετε το λόγο.
ΤΕΡΕΝΣ – ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κύριε Πρόεδρε,
ζητώ το λόγο για ένα διαδικαστικό θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν υπάρχει διαδικαστικό θέµα, κύριε Κουίκ.
ΤΕΡΕΝΣ – ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Υπάρχει, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα «δουλεύουµε» τον κόσµο. Δεν µπορεί να έχουµε
Ολοµέλεια το πρωί και ταυτόχρονες επιτροπές. Δεν µπορούµε
να είµαστε παντού. Ολοµέλεια το απόγευµα, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Αυτό να το θέσει ο Εκπρόσωπός σας στη Διάσκεψη των Προέδρων.
ΤΕΡΕΝΣ – ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Εγώ είµαι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόµµατός µου και ζητώ να µιλήσω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν έχετε το λόγο.
ΤΕΡΕΝΣ – ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Το θέτω και στην
κρίση του Σώµατος. Δεν µπορούµε να παρευρισκόµαστε ταυτόχρονα σε Ολοµέλεια και επιτροπές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Μην προσπαθείτε να δηµιουργήσετε εντυπώσεις, κύριε Κουίκ.
ΤΕΡΕΝΣ – ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Καµµία εντύπωση
δεν προσπαθώ να δηµιουργήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, θα µε αναγκάσετε να δώσω απαγόρευση για τα Πρακτικά
και να διακοπεί και ο ήχος. Εδώ υπάρχει Κανονισµός, κύριε
Κουίκ, τον οποίο δεν τηρείτε.
ΤΕΡΕΝΣ - ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ζητώ, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, στη σύµβαση των ναυτικών που θα επικυρωθεί, να µιλήσω. Το ζητώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν έχετε τη δυνατότητα!
ΤΕΡΕΝΣ - ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Δεν έχω το δικαίωµα
να µιλήσω, κύριε Πρόεδρε;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Είναι η διαδικασία του
άρθρου 108.
Η κ. Μανωλάκου έχει το λόγο.
ΤΕΡΕΝΣ - ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρακαλώ πολύ να
έχω µια απάντηση γιατί να µπαίνει Ολοµέλεια και επιτροπές µαζί.
Γιατί; Δεν είστε κοινοβουλευτικός άνδρας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Κουίκ, εδώ υπάρχει ένας Κανονισµός, τον οποίο σεβόµαστε. Ουαί και αλίµονο!
ΤΕΡΕΝΣ - ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ζητώ το λόγο ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν έχετε το λόγο από
τον Κανονισµό!
ΤΕΡΕΝΣ - ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κύριε Πρόεδρε, εκπροσωπώ τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν µπορείτε να παίρνετε το λόγο όποτε θέλετε! Θα πάρετε το λόγο µετά στο νοµοσχέδιο και θα απαντήσετε.
Ορίστε, κυρία Μανωλάκου, έχετε το λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Τα ναυτεργατικά Σωµατεία
ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΟΝ» αλλά και η Πανελλήνια Επαγγελµατική Ένωση Μαγείρων Εµπορικού Ναυτικού –και µιλάµε για τα
πιο µαζικά και δραστήρια σωµατεία- διαφωνούν µε την επικύρωση και το περιεχόµενο αυτής της διεθνούς Σύµβασης, γιατί
είναι πίσω από τα ελάχιστα που προβλέπουν οι τριάντα οκτώ διεθνείς συµβάσεις, που τις αναθεωρεί και τις ενσωµατώνει στις χειρότερες συνθήκες που όλοι βιώνουν.
Αντίθετα ενισχύει τα συµφέροντα του εφοπλιστικού κεφαλαίου
σε βάρος των δικαιωµάτων των ναυτεργατών, των εργαζοµένων
και µάλιστα, αυτοί που διαφωνούν, έχουν δίκιο, το τεκµηριώνουν
εξάλλου στην ανακοίνωσή τους, µε ηµεροµηνία 6 Σεπτεµβρίου,
την οποία και θα καταθέσω στα Πρακτικά.
Η ανταγωνιστικότητα που επικαλέστηκε ο κύριος Υπουργός
είναι για τα συµφέροντα των εφοπλιστών και της κερδοφορίας
τους από τη µεγαλύτερη εκµετάλλευση των ναυτικών. Ακούστε
τι αναφέρουν χαρακτηριστικά, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις,
µε τις οποίες και συµφωνούµε και γι’ αυτό καταψηφίζουµε, δηλαδή αυτά που αναφέρουν οι άµεσα ενδιαφερόµενοι, χρησιµοποιώντας τα ίδια τα άρθρα της Διεθνούς Σύµβασης Ναυτικής
Εργασίας.
Λένε λοιπόν ότι µε βάση την αρχή ισοδυνάµων και των εθνικών
ιδιαιτεροτήτων –και εννοούν το άρθρο 6- παραβιάζεται η αρχή
της ίσης αµοιβής στην εργασία, ανάλογα µε το βαθµό και την ειδικότητα που παραβιάζονται, όπως παραβιάζονται συνδικαλιστικά δικαιώµατα και ελευθερίες, ενώ παραµένει ο όρος 8 των
εγκριτικών πράξεων νηολόγησης.
Αυτός ο όρος προβλέπει –και το διαβάζω αυτολεξεί γιατί τα
λόγια δεν είναι δικά µας- πως «ο καταβαλλόµενος στους ναυτολογουµένους αλλοδαπούς µισθός και λοιπές αποδοχές είναι αντίστοιχες της θέσεως και ειδικότητας, για την οποία ναυτολογούνται ή είχαν ναυτολογηθεί άσχετα από τυχόν ατοµικά τους
προσόντα και καθορίζονται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διατάξεως ελληνικών νόµων ή συλλογικών συµβάσεων από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας του τόπου προελεύσεως του
ναυτικού ή από αντίστοιχες διατάξεις της χώρας αυτής ή από
συµφωνίες που συνάπτονται ή είχαν συναφθεί ή θα συναφθούν
από οποιαδήποτε ελληνική επαγγελµατική οργάνωση πλοιοκτητών ή µεµονωµένων πλοιοκτητών ή διαχειριστών επιχειρήσεων
και της συνδικαλιστικής οργανώσεως του αλλοδαπού ναυτικού
ή της δηµόσιας αρχής της χώρας του».
Το αυτό ισχύει για την ατοµική σύµβαση που υπογράφεται µεταξύ αλλοδαπού ναυτικού και του πλοιοκτήτη ή του πράκτορα
του πλοίου: «Οι αλλοδαποί ναυτικοί δεν βαρύνονται µε εισφορές
για το ΝΑΤ ή για οποιοδήποτε άλλο ελληνικό ασφαλιστικό ταµείο
και δεν αποκτούν δικαίωµα ασφαλιστικής καλύψεως ή άλλης παροχής από τα ταµεία αυτά».
Τα ανωτέρω γράφονται αυτολεξεί. Αυτή λοιπόν είναι η µαύρη
ανασφάλιστη εργασία που την κατοχυρώνει, ενώ οι φοροαπαλλαγές του εφοπλιστικού κεφαλαίου είναι κανόνας στη ναυτιλία
και δεν είναι η εξαίρεση. Στο εφοπλιστικό κεφάλαιο είναι πρωταθλητές στο να απολαµβάνουν υπερπρονόµια που προωθούν οι
κυβερνήσεις και το πολιτικό τους προσωπικό, στο όνοµα της αν-
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ταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου, µε την
ελληνόκτητη ναυτιλία να κατέχει ηγεµονική θέση στην Ελλάδα,
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσµίως.
Αυτά λοιπόν επιβεβαιώνονται και µε την επικύρωση αυτής της
Σύµβασης. Φαίνεται ότι έχετε µεγάλη πλειοψηφία, κύριε
Υπουργέ. Σας στηρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Συµβαδίζουν όµως και µε τις εξελίξεις και τις χθεσινές µε την
τρόικα, ότι αυτή η Κυβέρνηση των τριών κοµµάτων αποδεικνύεται ο πιο επιµελής δήµιος των εργατικών κατακτήσεων. Εκτελεί
µε συνέπεια τη σφαγή των µισθών πείνας και των επιδοµάτων
εξαθλίωσης, απαλλάσσοντας µεγαλοεργοδότες από τις ελάχιστες εισφορές, προωθώντας την κατάργηση του οχτάωρου, τις
απολύσεις χωρίς αποζηµιώσεις, στη γενίκευση εκ περιτροπής
εργασίας και άλλα άγρια, αγριότατα µέτρα.
Εµείς καλούµε όλους τους εργαζόµενους σε ταξική αφύπνιση,
σε αλληλεγγύη και οργάνωση στους τόπους δουλειάς, να µη µείνουν θεατές στο τσάκισµα της ζωής τους αλλά να εναντιωθούν
µε οργανωµένη δράση ενάντια στον κοινό εχθρό, την καπιταλιστική εκµετάλλευση που υπηρετούν οι κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε αντεπίθεση για την ανατροπή αυτής της
αντιλαϊκής πολιτικής και των φορέων τους.
Και αυτό θα γίνει. Να είσαστε σίγουροι. Και δεν θα είναι µακρινό.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Διαµάντω Μανωλάκου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κ. Ηλίας
Παναγιώταρος για πέντε λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, η κύρωση της Σύµβασης Ναυτικής Εργασίας 2006 του Διεθνούς Οργανισµού Εµπορίου δεν µας καλύπτει καθόλου. Δυστυχώς η µνηµονιακή
Κυβέρνηση ξέχασε τις βαρύγδουπες προεκλογικές της υποσχέσεις –αναµενόµενο για εµάς- και όλες τις εξαγγελίες τις οποίες
είχε πει στον τοµέα της ναυτιλίας.
Το πρόβληµα δεν είναι η εφαρµογή των ήδη υπαρχόντων
νόµων ή η θέσπιση νέων, αλλά να υπάρχουν νόµοι σωστοί προς
όφελος της ελληνικής ναυτιλίας και του έλληνα ναυτικού και της
πατρίδος µας. Παραδείγµατος χάριν, θα µπορούσατε να αλλάξετε το νόµο που αναφέρεται στην οργανική σύνθεση πληρωµάτων προς όφελος του έλληνα ναυτικού έτσι, ώστε να µπορέσει
να καταπολεµηθεί η ανεργία µε διαφόρους τρόπους.
Ξέρουµε πολύ καλά ότι ο νόµος που υπάρχει τώρα, αναφέρεται σε πλοία τριάντα χιλιάδων κόρων, που µπορούν να έχουν µίνιµουµ, τέσσερις Έλληνες ναυτικούς και δεκάδες αλλοδαπούς.
Η µεγάλη ελληνική ναυτική οικογένεια τείνει να εξαφανιστεί. Τις
τελευταίες δεκαετίες, η κατάσταση στην ελληνική ναυτοσύνη
είναι, ότι παρ’ ότι ο ελληνόκτητος στόλος είναι πρώτος σε παγκόσµια δύναµη, εκεί που κάποτε είχαµε εκατοντάδες χιλιάδες
Έλληνες, τώρα δεν υπάρχουν παρά µερικές χιλιάδες.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Παρακαλώ πολύ, κύριε
συνάδελφε!
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Θα πρέπει να την επαναφέρετε στη
θέση που της αξίζει. Δώστε κίνητρα σε όσους εµπλέκονται µε ζητήµατα ναυτιλίας, ακόµα και µε συναρµόδια Υπουργεία, ώστε να
µεριµνήσουν η µεγαλύτερη ναυτική δύναµη του κόσµου η Ελλάδα –όσο και αν ακούγεται παράξενο, και σας έχω πει ότι θα
πρέπει να είναι το µεγάλο µας όπλο, το δυνατό µας άλογο- να
έχει ανάπτυξη, όπως ανάπτυξη να έχουν και όλοι οι παρεµφερείς
κλάδοι, όπως είναι ναυπηγεία, η προσέλκυση ναυτιλιακών εταιρειών ελληνικών και ξένων στην Ελλάδα. Οι ναυτιλιακές εταιρείες, τα εφοπλιστικά γραφεία, οι σχολές εµπορικού ναυτικού
θα πρέπει να αναβαθµιστούν και όχι να βλέπουµε µια διαρκή και
συνεχιζόµενη υποβάθµιση. Ελπίζουµε κιόλας ότι δεν θα ακολουθήσετε και εσείς το παράδειγµα των σχολών της αστυνοµίας και
πολλών στρατοπέδων ώστε να τα κάνετε κέντρα φιλοξενίας παρανόµων λαθροµεταναστών, αλλά να βλέπουµε Έλληνες σπουδαστές να σπουδάζουν και να βγαίνουν οι καλύτεροι καπετάνιοι,
µηχανικοί κ.λπ..
Εκσυγχρονίστε το Λιµενικό Σώµα -το οποίο και αυτό όπως όλοι
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γνωρίζουµε παραπαίει και τώρα τελευταία µε την τεράστια οικονοµική κρίση που µαστίζει την πατρίδα µας για την οποία σίγουρα δεν φταίει το Λιµενικό Σώµα- έτσι, ώστε να µπορέσουν να
εκσυγχρονιστούν και να επισκευαστούν τα µέσα του, τα οποία
στη συντριπτική τους πλειοψηφία, παραµένουν δεµένα, γιατί δεν
έχουν τη δυνατότητα να πλεύσουν. Είναι σαφώς πολύ µικρότερα
κονδύλια από το να εγκρίνουµε κονδύλια για αγορά νέων σκαφών µε τις ανάλογες προµήθειες. Ξέρουµε όλοι πολύ καλά πώς
λειτουργεί το σύστηµα.
Είµαι σίγουρος -το είχαµε ξαναπεί και στην επιτροπή- ότι, αν
κάνετε έναν έλεγχο, θα δείτε ότι ποσοστό µεγαλύτερο του 70%
των σκαφών του Λιµενικού είναι παροπλισµένα για µικροεπισκευές και µικροζηµιές, δηλαδή τα κονδύλια που χρειάζονται,
είναι λίγα. Το ίδιο ισχύει και για τον εξοπλισµό των λιµενικών.
Επιπλέον θα πρέπει να αναβαθµιστεί το Λιµενικό Σώµα, το
οποίο έχει µια πολύ σηµαντική αποστολή, µε πρώτη και καλύτερη
να σταµατήσει τη διακίνηση λαθροµεταναστών από το Αιγαίο.
Τώρα πια έχουµε αφήσει έρµαιο στην τύχη του το Αιγαίο. Φυλάµε
µόνο το Ιόνιο, µην τυχόν φύγει κανένας και πάει στην Ιταλία.
Μετά µπορούµε να ξανασυζητήσουµε για κύρωση αυτών των
συµβάσεων.
Η Χρυσή Αυγή δεν θα ψηφίσει ποτέ κάτι το οποίο είναι ενάντια
στον Έλληνα ναυτικό, στον Έλληνα λιµενικό και γενικότερα ενάντια σε καθετί ελληνικό. Γι’ αυτό και καταψηφίζουµε.
Ευχαριστούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου: «Κύρωση της Σύµβασης Ναυτικής Εργασίας,
2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Συνεπώς το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου: «Κύρωση της Σύµβασης
Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας»
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής,
των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
(Λόγω του µεγάλου όγκου της Συµβάσεως το κείµενό της δεν
καταχωρίζεται στο παρόν Πρακτικό. Ο σχετικός νόµος υπ’ αριθµ.
4078 δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθµ. 179Α’ ΦΕΚ της 20/9/2012).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’
ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής συνεδρίασης ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ζήτησα το λόγο,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ορίστε, κύριε Κουίκ.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ζήτησα το λόγο, ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, για το συγκεκριµένο θέµα, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Κουίκ, συζητούσαµε συγκεκριµένο θέµα.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Για το συγκεκριµένο
θέµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ήταν η κύρωση µιας
συµβάσεως.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο, σύµφωνα µε το
άρθρο 108, λαµβάνουν όσοι δεν απεδέχθησαν τη σύµβαση. Από
το Πρακτικό το οποίο έχω στα χέρια µου, η µεν Χρυσή Αυγή δήλωσε «ΠΑΡΩΝ», κατά συνέπεια εδικαιούτο να οµιλήσει…
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κάνετε λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εγώ κάνω λάθος;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το δε Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας το καταψήφισε, γι’ αυτόν το λόγο και δόθηκε ο
λόγος στους δύο Εκπροσώπους των συγκεκριµένων κοµµάτων,
που δεν υπερψήφισαν την κύρωση.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Σας ζήτησα το λόγο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εδώ είναι λοιπόν το Πρακτικό. Είναι στη διάθεσή σας. Υπάρχουν και τα Πρακτικά από την
επιτροπή, να δείτε ότι δεν κάνω κανένα λάθος.
Το λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, συνεχίζοντας το σχέδιο νόµου που είχαµε διακόψει για την
κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Παρακαλώ, ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος έχει το λόγο, για οκτώ
λεπτά, µε τη διευκρίνιση ότι θα υπάρξει σχετική ανοχή.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ήθελα να αρχίσω µε τον κ. Σταϊκούρα, που βλέπω ότι δεν είναι εδώ. Έχω προσέξει ότι οι οµιλίες
του κ. Σταϊκούρα είναι πολύ προσεγµένες. Και στη Βουλή και
στην επιτροπή έκανε µία φιλότιµη προσπάθεια να απαντήσει πώς
αυτό το νοµοσχέδιο απαντάει στα ερωτήµατα που έχει θέσει η
κρίση. Απάντησε σε αυτό το ερώτηµα.
Έδωσα εγώ στην πρώτη µου οµιλία µια απάντηση, γιατί θεωρώ
ότι δεν λύνει το πρόβληµα της ρευστότητας. Δεν θα το επαναλάβω. Άρχισα έτσι όµως, γιατί φοβάµαι ότι ο κ. Σταϊκούρας και
µάλλον η Κυβέρνησή του είναι πολύ µόνοι, γιατί δεν είδα από
τους Βουλευτές της συµπολίτευσης επιχειρήµατα γι’ αυτό το νοµοσχέδιο, πώς απαντά στην κρίση, πώς θα αυξήσει τη ρευστότητα, πώς θα σταµατήσουν οι διάφοροι φαύλοι κύκλοι.
Aντ’ αυτού, αυτό που άκουσα σ’ αυτήν την Αίθουσα, είναι τα
προβλήµατα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει απάντηση, ότι πιστεύει αποκλειστικά στην ανταλλακτική οικονοµία, ότι δεν θέλει
να σωθούν οι τράπεζες, ότι λαϊκίζει.
Ο κ. Μπέζας µάλιστα, που είναι ο Πρόεδρος της επιτροπής,
µας είπε ότι ένδειξη τού ότι λαϊκίζουµε είναι, ότι µιλάµε για χατίρια των τραπεζών και για την αδιαφάνεια. Καλώ τον κ. Μπέζα –
που δεν είναι εδώ αυτήν τη στιγµή- να συντάξει ένα γράµµα στον
αρχισυντάκτη της «FINANCIAL TIMES». Και λέω στον αρχισυντάκτη, γιατί δεν είναι µόνο οι αρθρογράφοι της «FINANCIAL
TIMES», ο Walter Munchau, ο Martin Wolf και άλλοι, που χρησιµοποιούν τις λέξεις «χατίρια των τραπεζών» και «αδιαφάνεια»,
αλλά τα κύρια άρθρα τα τελευταία δύο χρόνια, µιλούν -µε λαϊκίστικη γλώσσα, κατά τον κ. Μπέζα- για το ότι οι τράπεζες δεν
έχουν αντιµετωπιστεί µετά την κρίση του 2008. Τον κ. Μπέζα µπορεί να βοηθήσει στη σύνταξη του γράµµατος και η κ. Πατριανάκου, γιατί φαντάζοµαι ότι, επειδή δεν είναι λαϊκιστές, δεν θέλουν
εύκολους στόχους σαν το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τους µεγάλους στόχους
σαν τη «FINANCIAL TIMES» που µιλά για τα «χατίρια» στην τράπεζα και την «αδιαφάνεια». Εγώ είµαι πρόθυµος να σας βοηθήσω
στη σύνταξη αυτού του γράµµατος.
Το µοναδικό διαφορετικό επιχείρηµα που άκουσα από τους
Βουλευτές –λέω ξανά όχι από την Κυβέρνηση- υπέρ αυτού του
νοµοσχεδίου είναι, ότι έτσι κάνουν όλοι -αυτό κατάλαβα εγώ- έτσι
είναι το αυτονόητο. Μόνο που το αυτονόητο αυτήν τη στιγµή, δεν
φαίνεται να δουλεύει στην Ευρώπη, γιατί δεν ξέρω αν έχει περιέλθει στην αντίληψή σας ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες δεν πάνε
καλά µε τον τρόπο που έχουν αντιµετωπιστεί, η Ευρώπη δεν έχει
ανάπτυξη και ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται. Άρα µήπως πρέπει
να κοιτάξουµε το επιχείρηµα «έτσι κάνουν όλοι» µε αντεπιχειρήµατα, µια που δεν φαίνεται να δουλεύει;
Πάω σε συγκεκριµένα άρθρα. Θα µιλήσουν και άλλοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Δεν θέλω να εξαντλήσω όλο το χρόνο.
Το άρθρο 1, παράγραφος 1.α µιλάει για την αύξηση σε 50 δισεκατοµµύρια για το Ταµείο. Ο Υποδιοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδος που ήρθε στην επιτροπή, λέει ότι αυτό χρειάζεται, γιατί
οι τράπεζες έχουν µεγάλα µη εξυπηρετούµενα δάνεια. Αυτό µας
είπε ο κ. Παπαδάκης. Αν έτσι έχουν τα πράγµατα, γιατί η Κυβέρνηση δεν νοµοθετεί στη ρίζα του κακού; Δηλαδή θα δίνουµε
λεφτά και θα αφήσουµε τις τράπεζες να το λύσουν αυτό; Και αν
θέλουν να το λύσουν µε δάνεια που θα ξεπληρωθούν σε εκατό
χρόνια, αυτό µας ικανοποιεί; Γιατί δεν νοµοθετούµε για την ανακούφιση αυτών που θα πληρώσουν κατευθείαν;
Το άρθρο 1, παράγραφος 1.γ µιλάει για τα διάφορα χρηµατο-
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πιστωτικά εργαλεία εκτός από τα οµόλογα, που θα µπορούσαν
να χρησιµοποιηθούν στο Ταµείο. Η απάντηση του Υπουργού στο
ζήτηµα ποια εργαλεία, ποιος αποφασίζει, µε τι κριτήρια στην
πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής δεν µας έπεισε. Αναφέρθηκε
στην ανάγκη ευελιξίας, σχετικά µε το ποιο µέσο θα επιλέξει η Κυβέρνηση, το οποίο καθορίζει µε απόφασή του ο Υπουργός Οικονοµικών, όπως προβλέφθηκε µε το ν. 4051/2012. Με απλά λόγια,
η πλήρης εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών να αποφασίσει τι τίτλους θα πάρει για κάποια δισεκατοµµύρια ευρώ που
θα χορηγήσει το ελληνικό δηµόσιο, αποκαλείται ευελιξία και όχι
αδιαφάνεια.
Έρχοµαι τώρα στο άρθρο 1, παράγραφο 2.α που για εµάς
είναι και το κυρίαρχο άρθρο. Αυτό το άρθρο λέει ότι το µόνο που
χρειάζονται οι τράπεζες, είναι ένα business plan, ότι δεν χρειάζονται κανένα µνηµόνιο. Μας είπε ο κ. Βορίδης «δεν θα έχουµε
ιδιωτικά οικονοµικά κριτήρια σε αυτήν τη χώρα; Δεν θα είναι οι
τράπεζες µε ιδιωτικά οικονοµικά κριτήρια;». Θα ήθελα να ρωτήσω εγώ τον κ. Βορίδη αν η LEHMAN BROTHERS, πριν από την
κατάρρευση, είχαν ιδιωτικά οικονοµικά κριτήρια. Θα ήθελα να
ρωτήσω αν η ROYAL BANK OF SCOTLAND είχε ιδιωτικά οικονοµικά κριτήρια, πριν καταρρεύσει.
Η NORTHERN ROCK, πριν καταρρεύσει, είχε ιδιωτικά
οικονοµικά κριτήρια; Δηλαδή τα ιδιωτικά οικονοµικά κριτήρια
δούλευαν πολύ καλά πριν από το 2008 και το επικαλούµαστε
αυτό λέγοντας ότι αυτή είναι η µόνη λύση; Και η NORTHERN
ROCK, η πρώτη τράπεζα στη Βρετανία που κατέρρευσε, έχει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί ήταν µία τράπεζα που είχε την αρχή
της αµοιβαιότητας, δεν ήταν τόσο επιχειρηµατική και πήγαινε µια
χαρά. Την εκσυγχρόνισαν οι Βρετανοί οµόλογοί σας και µετά, µε
τα ιδιωτικά οικονοµικά κριτήρια του κ. Βορίδη, κατέρρευσε!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Άρα εκεί καταλαβαίνουµε ότι το να λέµε για ιδιωτικά οικονοµικά κριτήρια, δεν µας λέει τίποτα. Μπορεί να έχουµε πολλές
τράπεζες µε διαφορετικούς σκοπούς, οι οποίοι να έχουν λίγο
κέρδος –για να απαντήσω στον κ. Βορίδη- αλλά να έχουν περισσότερο, µέριµνα για τους καταθέτες τους και για ιδιαίτερους
πελάτες τους, όπως και για το να δουλεύει πολύ καλά το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.
Δεν θα αναφερθώ –δεν θέλω να πάρω πολύ χρόνο- στο άρθρο
που λέει για την κατάργηση υποβολής δηµόσιας προσφοράς και
στο άρθρο που λέει για την κατάργηση της απαγόρευσης
µεταβίβασης µετοχών. Όλα αυτά γίνονται στο όνοµα το δηµοσίου συµφέροντος που δεν ορίζεται πουθενά. Το ίδιο συµβαίνει
και µε τα ιδιωτικά οικονοµικά κριτήρια που δεν ορίζονται ποτέ.
Πρέπει να εµπιστευτούµε ότι η απόφαση που θα παρθεί θα είναι
για το καλό του δηµοσίου, χωρίς αυτό να ορίζεται πουθενά.
Όσον αφορά τη δεύτερη πράξη, για τις άγονες γραµµές, δεν
θα µιλήσω εγώ, θα µιλήσουν άλλοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Όσον αφορά την τρίτη πράξη, θέλω να πω ότι και εκεί φαίνεται
η αδιαφάνεια, γιατί εκεί είναι που λέει ότι πάλι ο Υπουργός θα
αποφασίζει πότε θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις και πότε
πρέπει να µας δώσουν πληροφόρηση. Φαντάζοµαι, πάλι για το
δηµόσιο καλό, χωρίς να µας λέει πότε και πώς και µε τι κριτήριο!
Για να µη σας κουράσω, θα αναφερθώ τώρα στις τροποποιήσεις, όπως τις έχω πει. Για την πρώτη τροποποίηση δεν
ισχύει ο «κανόνας Βορίδη». Ο «κανόνας Βορίδη» µας είπε εχθές
το εξής: «Τι θέλετε, κάθε τροποποίηση να είναι σχετική και να
φέρνουµε διαφορετικό νόµο»; Μα εδώ, κύριε Υπουργέ, έχουµε
έναν άλλο νόµο που είναι τώρα στη Διαρκή Επιτροπή, που είναι
ακριβώς γι’ αυτά τα θέµατα, που είναι η τροποποίηση, για
συγχωνεύσεις, για έλεγχο των δαπανών, κ.λπ.! Γιατί δεν το
φέρατε σ’ αυτό; Δηλαδή, τώρα δεν ισχύει αυτό το επιχείρηµα;
Είναι µία τροποποίηση που κολλάει εντελώς στο άλλο νοµοσχέδιο και το φέρατε σ’ αυτό το νοµοσχέδιο για λόγους που δεν
µπορώ να καταλάβω.
Η δεύτερη τροποποίηση έχει να κάνει µε τα φορολογικά, για
τα οποία θα µιλήσουν κάποιοι που είναι πιο αρµόδιοι από εµένα
και το ξέρουν καλά το θέµα, οπότε θα αναπτύξουν τις αντιρρή-
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σεις µας.
Η τρίτη τροποποίηση προσπαθεί πάρα πολύ µε αυτορρύθµιση
να πείσει τις τράπεζες να µας δίνουν περισσότερες πληροφορίες
και να έχουν πιο προσεκτική πολιτική. Σ’ αυτές τις λεπτοµέρειες
εγώ δεν έχω βασικό πρόβληµα. Όµως δεν φθάνει! Τι έχουµε
µάθει απ’ αυτήν την κρίση; Τι έχουµε µάθει από τον πατριάρχη
των χρηµατοπιστωτικών κρίσεων, τον Τσαρλς Κίντλµπεργκερ, ο
οποίος βασίζεται στη δουλειά του Χάιµαν Μίνσκι και στους άλλους; Έχουµε µάθει ότι στο τραπεζικό σύστηµα ο ανταγωνισµός
είναι το πρόβληµα. Στις αναλύσεις του Κιντλµπέργκερ για τις
κρίσεις µετά από το 18ο αιώνα –και, όπως ξέρετε, έχει αναλύσει
όλες όσες είχαµε µετά το 18ο αιώνα- συνήθως η κρίση στο
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα γίνεται, όταν έχουµε ανταγωνισµό.
Είναι τόσο σηµαντικό το κέρδος που χρειάζονται οι τράπεζες για
να επιβιώσουν, που όλα αυτά τα µέτρα –και µέτρα σαν αυτάπάνε χαµένα, γιατί είναι τέτοια η πίεση!
Γι’ αυτό λοιπόν ο νοµπελίστας Tζέιµς Τόµπιν έλεγε «να ρίξουµε
άµµο στη ρόδα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος». Δεν είναι
για την αυτορρύθµιση. Δεν είναι να τους πείσουµε και να είναι
στη διακριτική τους ευχέρεια το τι θα κάνουν και πώς θα έχουν
περισσότερη ασφάλεια. Χρειάζεται λιγότερος ανταγωνισµός στο
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, γιατί ο ανταγωνισµός είναι αυτός
που πάντα πιέζει τις τράπεζες να παίρνουν όλο και περισσότερο
ρίσκο. Το βιβλίο του Ράινχαρτ και του Ρόντολφ λέγεται: «Αυτή
τη φορά θα είναι διαφορετικά τα πράγµατα», το µεγάλο βιβλίο,
στο οποίο µιλούν και οικονοµολόγοι του IMF. Αυτήν τη φορά, θα
είναι διαφορετικά τα πράγµατα. Οι τράπεζες πάντα πιστεύουν
ότι θα κερδίσουν και ότι θα αντιµετωπίσουν το ρίσκο και σιγάσιγά παίρνουν όλο και περισσότερο ρίσκο και φθάνουµε στην
κρίση.
Άρα η τρίτη τροποποίηση είναι το αυτονόητο, είναι αυτό που
κάνει η Ευρώπη, είναι να τους πούµε να είστε λίγο πιο προσεκτικοί αυτήν τη φορά, να αυτορρυθµιστείτε καλύτερα αυτήν τη
φορά. Και όπως δεν δούλεψε το 2008, όπως δεν δούλεψε τη δεκαετία του ’80 µε την κρίση του τρίτου κόσµου το χρέος, δεν
µπορεί να λυθεί αυτό χωρίς πολύ πιο ενεργητική πολιτική από τη
µεριά του κράτους στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, να περιορίσει τον ανταγωνισµό, να δηµιουργήσει διαφορετικές τράπεζες
που αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα των πολιτών, των µικροµεσαίων, των εργαζοµένων, αυτών που έχουν στεγαστικά δάνεια.
Θέλω, επειδή δεν ήσασταν κύριε Σταϊκούρα στην αρχή, να
επαναλάβω κάτι που είπα, ότι είσαστε πολύ µόνος. Αυτό είπα
στην αρχή. Οι Βουλευτές σας και οι Βουλευτές και των τριών
κοµµάτων στην ουσία, δεν πιστεύουν σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Εκτός από το λαϊκισµό του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, συγγνώµη για το φροϋδικό..
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Λόγω κεκτηµένης ταχύτητας δικαιολογείστε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Εκτός λοιπόν από το «λαϊκισµό
του ΣΥΡΙΖΑ» δεν άκουσα κανένα επιχείρηµα, γιατί αυτό το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο θα σώσει το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα
και θα φέρει ρευστότητα. Είπα στην αρχή, ότι εσείς απαντήσατε
σ’ αυτό. Στην πρωτοµιλία µου εγώ απάντησα γιατί έχετε άδικο,
κατά την άποψή µου και η συζήτησή µας µπορεί να συνεχιστεί.
Τουλάχιστον όµως πείστε τους δικούς σας Βουλευτές ότι αυτό
το νοµοσχέδιο θα φέρει τις τράπεζες σε µία θέση βιωσιµότητας,
που δεν θα χρειάζονται και παρακάτω, λεφτά σε ένα χρόνο, τουλάχιστον πείστε τούς δικούς σας Βουλευτές ότι θα σπάσει το
φαύλο κύκλο της ύφεσης, τουλάχιστον πείστε τους δικούς σας
Βουλευτές ότι αυτό το νοµοσχέδιο θα λύσει το πρόβληµα της
ρευστότητας.
Εγώ κατάλαβα από αυτήν τη συζήτηση, ότι δεν έχουν πειστεί
καθόλου. Εµείς βεβαίως δεν πειστήκαµε από την αρχή και γι’
αυτό ήµασταν κατά και επί της αρχής και θα καταψηφίσουµε όλα
τα άρθρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θέλω να ανακοινώσω ότι
ο συνάδελφος Βουλευτής κ. Γεώργιος Ντόλιος ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Το λόγο έχει ο κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι έχουµε εξαντλήσει το θέµα, αλλά πρέπει να
συµφωνήσουµε στο τι συζητάµε σήµερα.
Σήµερα συζητάµε για την προσωρινή ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών, όχι για την οριστική ανακεφαλαιοποίηση και νοµίζω
ότι το γνωρίζουν όλοι αυτό εδώ σήµερα. Δηλαδή δεν φέρνουµε
ένα νοµοσχέδιο το οποίο θα δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για
να φύγουµε από την ύφεση σήµερα, όµως φέρνουµε να κυρώσουµε µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, που ήταν αναγκαία
στις συγκεκριµένες στιγµές για το τραπεζικό σύστηµα, αλλά και
για τη χώρα.
Άλλωστε θα συµφωνήσουµε –και νοµίζω ότι συµφωνείτε όλοισε αυτό που είπε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρόεδρός του, η ανακεφαλαιοποίηση να γίνει µέσω του µηχανισµού του EFSF. Άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα. Δηλαδή τι µας λέτε; Ότι αυτό που
προτείνετε εσείς να γίνει µέσω του EFSF δεν είναι κάτι που θα
βγάλει τη χώρα από την ύφεση, από το φαύλο κύκλο της ύφεσης;Το πιστεύετε ή δεν το πιστεύετε; Εµείς συµφωνούµε µαζί
σας. Και νοµίζω ότι ο Πρόεδρός σας έχει δεσµευτεί ότι αν προχωρήσει κάτι τέτοιο, θα το στηρίξετε µε όλες σας τις δυνάµεις.
Άρα το πρώτο θέµα το λύσαµε.
Το δεύτερο είναι, όταν θα αρχίσει η συζήτηση για την ανακεφαλαιοποίηση, την οριστική ανακεφαλαιοποίηση, κύριε Υπουργέ,
να ξέρουµε τον τρόπο και να τον γνωρίζει η Βουλή. Νοµίζω ότι
είναι πάρα πολύ σηµαντική και η πρόταση της ΔΗΜΑΡ, αλλά νοµίζω ότι η συζήτηση που πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει και µέσα
στη Βουλή και πρέπει να τη γνωρίζουν οι πολίτες, γιατί αφορά
λεφτά που δίνουν οι Έλληνες φορολογούµενοι.
Τότε, όταν τελειώσουµε την ανακεφαλαιοποίηση, θα µπορέσουµε να µιλήσουµε για τη ρευστότητα, θα µπορέσουµε να µιλήσουµε για το πώς αυτά τα χρήµατα που θα πάρουν οι τράπεζες, θα χρησιµοποιηθούν προς όφελος των πολιτών.
Σε συνέχεια µε το προηγούµενο: Αυτήν τη στιγµή πραγµατικά
χρησιµοποιούνται χρήµατα του Έλληνα φορολογούµενου. Είναι
κάτι που και εσείς το ξέρετε και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το ζητάτε.
Κύριε Υπουργέ, το ζητήσαµε και χθες -δεν ήσασταν εδώ- το
ζητάµε και σήµερα: Οι τράπεζες, τα µεγαλοστελέχη τους, παίρνουν µισθούς αναντίστοιχους µε την κρίση. Από τη στιγµή που
τα χρήµατα αυτά είναι του Έλληνα φορολογούµενου, θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να δείξετε την ευαισθησία σας, όπως τη
δείξατε και στον κ. Προβόπουλο µε την επιστολή σας και άµεσα
να έρθει στην Επιτροπή Οικονοµικών είτε από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, ώστε να µας ενηµερώσουν τι έχουν κάνει µέχρι
σήµερα για να µειώσουν το κόστος, κυρίως στα µεγαλοστελέχη.
Απ’ ότι κατάλαβα από την προηγούµενη απάντησή σας στην επιτροπή, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.
Ένα άλλο θέµα, στο οποίο δεν υπάρχει ακόµα απάντηση, είναι
τι θα γίνει µε τις συνεταιριστικές τράπεζες. Μας είχε πει ο Υπουργός ότι θα µας ενηµερώσει στο τέλος της συζήτησης τι έχετε
αποφασίσει να κάνετε σε σχέση µε την ανακεφαλοποίηση των
συνεταιριστικών τραπεζών.
Δεν θα σας κουράσω άλλο. Νοµίζω, όµως, πως αν µπορούµε
κάτι να µάθουµε από τις τελευταίες εξελίξεις και από τις δύσκολες στιγµές που περνάει η χώρα σε σχέση και µε το πρόβληµα
των τραπεζών, είναι πως όταν υπήρχε ρευστότητα, όταν υπήρχαν
δηλαδή χρήµατα, είτε κρατικές ήταν οι τράπεζες είτε ιδιωτικές,
αυτό που δεν µπόρεσαν να κάνουν δυστυχώς ήταν να συνδέσουν
τη ρευστότητα των τραπεζών µε το παραγωγικό µοντέλο της
χώρας. Αυτό ήταν το µεγάλο πρόβληµα. Το πρόβληµα δεν ήταν
στο αν οι διοικήσεις ήταν κρατικές ή ιδιωτικές. Και ευτυχώς που
σήµερα, µετά από πολλά χρόνια, που σταµατάνε σιγά- σιγά
αυτές οι ιδεοληψίες, µπορούµε να συζητήσουµε για το πώς θα
χρησιµοποιηθούν τα λεφτά, είτε από το µηχανισµό του EFSF είτε
τα λεφτά του Έλληνα φορολογούµενου, πώς θα µπουν στην ελληνική οικονοµία για να υπάρξει ανάπτυξη.
Κύριε Υπουργέ, περιµένουµε τις απαντήσεις σας σχετικά µε
αυτά τα θέµατα, ώστε να µπορέσουµε να έχουµε κι εµείς την τε-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λική µας θέση πάνω σ’ αυτά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Επαµεινώνδας Μαριάς.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς επαναλαµβάνω ότι καταψηφίσαµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής σε
σχέση µε τα άρθρα και όποια διαφοροποίηση θα υπάρξει –γιατί
αναµένουµε και την απάντηση του Υπουργού- θα περιµένω να
τοποθετηθώ στη δευτερολογία σε ορισµένα ζητήµατα των τροπολογιών. Θέλω στο πρώτο µέρος να µιλήσω επί των άρθρων,
τα οποία βεβαίως καταψηφίζουµε.
Κύριε Υπουργέ, µας είπατε χθες ότι επιστρέψατε από τη
Φρανκφούρτη, αν δεν κάνω λάθος, γιατί συνοδεύατε τον Πρωθυπουργό. Διαβάζω σήµερα στον «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ» –το έθεσα
και χθες το ζήτηµα- ότι πήγατε στη συνάντηση και εκεί, σύµφωνα
µε το ρεπορτάζ της εφηµερίδας, που δεν νοµίζω ότι αντιπολιτεύεται την Κυβέρνηση, παρουσιάσατε τα µέτρα των 11,5 δισεκατοµµυρίων, τα οποία θα πάρετε και τα οποία βεβαίως θα
οδηγήσουν ακόµα περισσότερο στην ύφεση, κυρίως, όµως, χτυπούν τα εισοδήµατα και τα κοινωνικά δικαιώµατα. Είχατε, όµως,
την ευκαιρία να θέσετε στον κ. Ντράγκι –κι αυτό θέλω να µας το
πείτε ρητά- το ζήτηµα επισήµως κατά πόσο είναι διατεθειµένη η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να πάψει να κερδοσκοπεί εις
βάρος του ελληνικού λαού. Έχει αγοράσει ελληνικά οµόλογα
ονοµαστικής αξίας 50 δισεκατοµµυρίων ευρώ µε 38 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Και ενώ είχατε την ευκαιρία επισήµως να θέσετε το ζήτηµα και
να τους πείτε ότι αυτά θα πληρώνονται, κατά την άποψή σας,
από την Ελλάδα αλλά τουλάχιστον στην τιµή κτήσης -ας βγάλουν
και ένα κέρδος 0,75% όσο είναι το Euribor- βλέπω εδώ στο ρεπορτάζ που λέτε ότι αφέθηκε ανοιχτό να προταθεί στην ΕΚΤ να
δεχτεί αυτήν τη ρύθµιση. Δηλαδή ενώ έγινε συνάντηση, δεν θέσατε επίσηµα –τουλάχιστον σύµφωνα µε το ρεπορτάζ- το ζήτηµα
αυτό.
Θέλουµε να µας πείτε αν το θέσατε και τι σας απήντησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διότι έτσι κερδίζουµε ή θα µπορούµε
να κερδίσουµε τουλάχιστον 12 δισεκατοµµύρια ευρώ τη στιγµή
που λαµβάνονται µέτρα 11,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ αντικοινωνικά, αντιλαϊκά, φοροµπηχτικά. Το ερώτηµα είναι το θέσατε; Αν
δεν το θέσατε, γιατί δεν το θέσατε, κύριε Υπουργέ, στη συνάντηση αυτή µε τον κ. Ντράγκι;
Πάµε τώρα επί των άρθρων. Η πρώτη παρατήρηση αφορά στο
πρώτο άρθρο που αναφέρεται σε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Και θέλω να πω, επειδή δεν είχαµε την ευκαιρία χθες ότι
η κυρίως η κυβέρνηση Παπαδήµου, αλλά βλέπω κι αυτή εδώ η
Κυβέρνηση έχει αρχίσει να διολισθαίνει στα θέµατα των πράξεων
νοµοθετικού περιεχοµένου.
Κύριοι συνάδελφοι, το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος που δίνει αυτήν τη δυνατότητα, είναι ένα άρθρο που πρέπει να χρησιµοποιείται µε φειδώ, για εξαιρετικές περιπτώσεις.
Εδώ έχετε αρχίσει µία βιοµηχανία πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, που σηµαίνει ψηφίζω στο υπουργικό συµβούλιο, εν συνεχεία έχω σαράντα µέρες να το καταθέσω στη Βουλή και έχω
και τρεις µήνες να το ψηφίσω.
Δηλαδή, θα παίρνετε αποφάσεις ως υπουργικό συµβούλιο, τις
οποίες θα φέρνετε στη Βουλή περίπου µετά από τέσσερις µήνες
στην ουσία να συζητηθούν κι αν µεν η πλειοψηφία απορρίψει
αυτήν την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου –γιατί εγώ θεωρώ
εκ προοιµίου ότι ο κάθε συνάδελφος έρχεται πραγµατικά µε
βάση τις επιταγές του Συντάγµατος εδώ και όχι από κοµµατικό
πατριωτισµό, άρα δεν θεωρώ ότι υπάρχει δεδοµένη πλειοψηφία
κάθε φορά- τι θα έχει συµβεί; Θα έχει ισχύσει επί τέσσε- ρις
µήνες και µετά θα απορριφθεί.
Αυτή η ιστορία πρέπει να σταµατήσει. Προχθές περάσατε
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που περνάει ρύθµιση ότι το
δηµόσιο δεν χρειάζεται να έχει, ας πούµε, τη χρυσή µετοχή. Αυτό
είναι καθοριστικό θέµα, γιατί δεν το φέρνετε για συζήτηση;
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Εποµένως το µνηµόνιο και η τρόικα, η ιστορία αυτή βλάπτει
σοβαρά και τη δηµοκρατία. Έχετε αρχίσει πλέον να περνάτε στη
λογική των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου και καλό είναι να
σταµατήσετε.
Δεύτερον, σε σχέση µε το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας στο άρθρο 2 –για να απαντήσουµε- αυτά τα πενήντα δισεκατοµµύρια που παίρνετε στην ουσία δεν είναι χρήµατα αλλά
χαρτιά, τα οποία είναι οµόλογα του EFSF ή άλλης µορφής χρηµατοπιστωτικά µέσα, δηλαδή αέρα κοπανιστό. Διότι αν αύριο το
EFSF καταρρεύσει ή αν αύριο το EFSF αντί να έχει πιστοληπτική
ικανότητα 3Α πάει χαµηλά, τότε αυτά τα χαρτιά τα οποία έχουµε
πάρει έναντι χρηµάτων –διότι εµείς θα δώσουµε πίσω ρευστό
αποπληρώνοντας το δάνειο- στην ουσία θα είναι λιγότερα χρήµατα, θα είναι αέρας κοπανιστός. Αυτό να το ξεκαθαρίσουµε.
Γιατί δεν πήρατε µετρητά από το EFSF; Διότι µετρητά θα επιστρέψουµε εµείς.
Έχετε φέρει µία τροπολογία και λέτε το διοικητικό συµβούλιο
να γίνει εξαµελές. Σύµφωνα µε το νόµο είναι επταµελές. Εγώ έχω
δει ότι σε όλα τα συλλογικά όργανα είναι µονός ο αριθµός. Το
ίδιο κάνετε και στο ΤΑΙΠΕΔ, λέτε να γίνουν έξι µέλη. Δεν το καταλαβαίνω γιατί. Εκτός αν –κάνω ένα πολλαπλασιασµό- δύο επί
τρεις της συγκυβέρνησης ίσον έξι και θέλετε ο καθένας να έχει
από δύο. Δεν το καταλαβαίνω, λοιπόν. Γιατί δεν κρατάτε τους
επτά και τους κάνετε έξι;
Εδώ θέλω να προσθέσω –επειδή έχετε φέρει την τροπολογία
και σας καλώ να την αποδεχτείτε- κάτι σε σχέση µε τα golden
boys, διότι οι κύριοι αυτοί παίρνουν υπέρογκες αµοιβές. Καταθέσατε την τροπολογία και λέτε σε σχέση µε το ταµείο ότι αυτό
θα είναι εξαµελές κ.λπ.. Στο άρθρο 4 –επειδή αυτό τροποποιείτεο νόµος λέει για τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου: «Με την
παραπάνω απόφαση του Υπουργού ορίζονται και οι αµοιβές και
οι αποζηµιώσεις του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας,
κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης κ.λπ.…», δηλαδή για
να παίρνουν πολλά λεφτά.
Εδώ λοιπόν, σας λέω ότι οι αµοιβές αυτές πρέπει να µην µπορούν να υπερβούν τις αµοιβές του Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου και σας καλώ να το τροποποιήσετε αναλόγως, κύριε
Υπουργέ.
Επειδή η πλειοψηφία έχει πει ότι θέλει να χτυπήσει τη λογική
των golden boys, είναι ευκαιρία να τροποποιήσετε τη διάταξη για
τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου. Προσθέστε αυτήν τη ρύθµιση.
Ο κ. Λαφαζάνης σωστά έθεσε το θέµα του επαγγελµατικού
απορρήτου. Δεν µπορούµε να πάρουµε πληροφορίες από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ούτε την έκθεση της
«BLACKROCK». Στο άρθρο υπάρχει µια παράγραφος που αναφέρει «η υποχρέωση εχεµύθειας του ταµείου δεν ισχύει έναντι
της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία µπορεί κατά την κρίση της
να διαβιβάσει πληροφορίες σε κάποια πρόσωπα και στην επιτροπή και στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο». Εδώ να προστεθεί
η φράση «και στο ελληνικό Κοινοβούλιο». Έτσι µπορεί να γίνει η
άρση του δήθεν απορρήτου. Ξέρουν τα πάντα για τις τράπεζες,
ξέρουν την έκθεση της «BLACKROCK» το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο, η επιτροπή και δεν τα ξέρουµε εµείς εδώ που ερχόµαστε
να αποφασίσουµε και να ψηφίσουµε.
Αυτές είναι δύο απλές ρυθµίσεις που µπορείτε να περάσετε
εάν θέλετε καλόπιστα, για να προχωρήσει η διαδικασία.
Όσον αφορά το θέµα της «SIEMENS», είµαστε αντίθετοι µε τη
ρύθµιση που φέρνετε, το είπαµε και στην επιτροπή. Μάλιστα
εκνευρίστηκε ο κ. Στουρνάρας όταν του είπαµε ότι πάσχει το
Υπουργείο σε ζητήµατα νοµικά. Του εξηγήσαµε ότι είναι λάθος
η ρύθµιση. Του είπαµε να µας απαντήσει γιατί έστειλε ένα έγγραφο στον Πρόεδρο της Βουλής στο οποίο ανέφερε «σας αποστέλλω υπογεγραµµένη τη συµφωνία µε τη «SIEMENS» µε
ηµεροµηνία 7 Αυγούστου. Ο ίδιος είχε υπογράψει στις 22 Αυγούστου. Μας απήντησε ότι έγινε λάθος.
Δεν έγινε λάθος. Απεδείχθη ότι δεν ρυθµίστηκε έτσι όπως
ήθελε το θέµα από την πλευρά της Κυβέρνησης. Ήθελε να καλύψει το χρόνο των σαράντα πέντε ηµερών. Δεν του έβγαιναν οι
µέρες. Και έρχεται τώρα µε µια τροπολογία και ζητάει να εγκρίνουµε αναδροµικά την ακυρότητα που υπάρχει στη συµφωνία µε
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τη «SIEMENS». Ζητάει να έχει αναδροµική ισχύ από 22 Αυγούστου ό,τι ψηφίσουµε σήµερα. Ζητάει δηλαδή, αναδροµικότητα
νόµου που είναι αντισυνταγµατική. Η αναδροµικότητα νόµου επιτρέπεται µόνο σε πολύ συγκεκριµένες περιπτώσεις.
Σας λέµε ότι αυτό είναι και αντισυνταγµατικό, είναι και παράνοµο και επί της ουσίας είναι κάτι που καταδεικνύει στον ελληνικό λαό ότι συνεχίζεται η συµπαιγνία ελληνικού πολιτικού συστήµατος µε την ίδια τη «SIEMENS». Αν θέλετε να φέρετε αυτήν τη
ρύθµιση, φέρτε αυτοτελώς τη συµφωνία.
Είναι δεδοµένο ότι θα καταψηφίσουµε την τροπολογία. Στη
δευτερολογία µου, όπως και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, θα τοποθετηθούµε στα υπόλοιπα ζητήµατα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Και εγώ ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Γεώργιος Γερµενής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση έχει επικαλεστεί πολλές φορές την ανάγκη για περιστολή δηµοσίων δαπανών. Σήµερα, όµως, βλέπουµε να έρχεται
προς ψήφιση και µάλιστα µε έκτακτη προσθήκη-τροπολογία στο
νοµοσχέδιο, διάταξη µε την οποία αυξάνονται τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ από πέντε σε έξι. Σύµφωνα µάλιστα µε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το
επιπλέον µέλος του διοικητικού συµβουλίου θα αµείβεται µε
46.000 ευρώ το χρόνο. Το Υπουργείο Οικονοµικών αιτιολογεί την
αύξηση των µελών ως απαραίτητη προκειµένου να ανταποκριθεί
το διοικητικό συµβούλιο αποτελεσµατικότερα στο έργο των αποκρατικοποιήσεων.
Η πραγµατικότητα είναι διαφορετική. Τη γνωρίζουµε όλοι και
επιβεβαιώνεται εκτός των άλλων από τα δηµοσιεύµατα του
Τύπου.
Σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα, ένα εκ των µελών του διοικητικού συµβουλίου, η κ. Άννα Ζωηρού, η οποία έχει τοποθετηθεί µε
πρόταση του πρώην κυβερνητικού εταίρου κ. Καρατζαφέρη, αρνείται να παραιτηθεί παρά τις πιέσεις που της ασκεί η Κυβέρνηση.
Προκειµένου, λοιπόν, να βολέψει έναν αργόµισθο εκπρόσωπο
της Δηµοκρατικής Αριστεράς, η Κυβέρνηση δεν διστάζει να αυξήσει τον αριθµό των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου κατά
ένα άτοµο και να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό µε
46.000 ευρώ ετησίως, τη στιγµή που περικόπτει βάναυσα τους
µισθούς των πολιτών.
Αυτό όµως που αποτελεί πραγµατική «βόµβα» είναι η τροπολογία µε την οποία η Κυβέρνηση παρέχει τη δυνατότητα στην
εφορία να παρακάµπτει το τραπεζικό απόρρητο και να ανοίγει
τους τραπεζικούς λογαριασµούς των φορολογουµένων.
Βεβαίως εκ πρώτης όψεως η συγκεκριµένη ρύθµιση φαίνεται
δίκαιη και θεµιτή αφού θα συµβάλει στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Εκ του αποτελέσµατος όµως ποιοι θα πιαστούν στην
«τσιµπίδα» της εφορίας; Οι µεγαλοφοροφυγάδες και οι πλούσιοι;
Όχι βέβαια, καθώς αυτοί διαθέτουν πολλούς νοµιµοφανείς τρόπους για να διακινήσουν το παράνοµο χρήµα τους, αν βεβαίως
δεν το έχουν ήδη βγάλει στο εξωτερικό, όπως αυτός ο κύριος,
µεγάλο στέλεχος της Αγροτικής που µόλις πριν τη δώσουµε,
έβγαλε ένα µεγάλο ποσό εκτός Ελλάδος.
Εκείνοι που θα κυνηγηθούν µέχρι της πλήρους εξόντωσης
είναι οι οικονοµικά αδύναµοι, οι µέχρι πρότινος µικροµεσαίοι οι
οποίοι σήµερα δεν έχουν ούτε φαγητό να φάνε. Η Κυβέρνηση
στέλνει σκληρό και απάνθρωπο µήνυµα στους οικονοµικά αδύναµους ότι δεν θα µπορέσουν να κρύψουν ούτε 1 ευρώ, ούτε τα
απολύτως απαραίτητα για τη στοιχειώδη επιβίωσή τους. Βεβαίως
ως Χρυσή Αυγή είµαστε υπέρ της πάταξης της φοροδιαφυγής,
αλλά η προσπάθεια αυτή πρέπει να ξεκινήσει από τις ανώτερες
οικονοµικά τάξεις και µετά να προχωρήσει στις κατώτερες οικονοµικά τάξεις.
Τέλος, δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής µας ότι οι τράπεζες ευνοούνται και από τη διάταξη που προβλέπει ότι η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου τους στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του
τέλους ύψους ένα τοις χιλίοις επί του συνολικού ποσού. Σύµφωνα µε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, µε
τη συγκεκριµένη ρύθµιση οι τράπεζες γλιτώνουν την καταβολή
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φόρου που ανέρχεται σε περίπου 40 εκατοµµύρια ευρώ. Αλήθεια, τους Έλληνες πολίτες που δοκιµάζονται σκληρά από την
κρίση γιατί δεν τους απαλλάξατε από τη βαριά φορολογία αλλά
τους επιβαρύνετε και µε πρόσθετους φόρους;
Ύστερα από τα παραπάνω δεν µένει αµφιβολία ότι η Κυβέρνηση δεν νοµοθετεί προς όφελος του ελληνικού δηµοσίου και
των Ελλήνων πολιτών αλλά εκτελεί µε τυπολατρία τις εντολές
του διευθυντηρίου των Βρυξελλών, των διεθνών τοκογλύφων και
των διεθνών οικονοµικών forum. Διασφαλίζει τη µεγιστοποίηση
του οικονοµικού οφέλους για τις πολυεθνικές και καταδικάζει
τους Έλληνες πολίτες σε βέβαιη εξαθλίωση και υποδούλωση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε τον κύριο
συνάδελφο.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς
κ. Ιωάννης Μιχελογιαννάκης για οκτώ λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά το γενικό πνεύµα της ανακεφαλαιοποίησης, νοµίζω ότι στην πρωτολογία µου χθες στάθηκα, οπότε δεν θα ξανασταθώ. Θα αρχίσω από τα ελάσσονα για να φτάσω στα
µείζονα.
Στο άρθρο 2 όσον αφορά την υπαγωγή σε ειδικό καθεστώς
περί ακατάσχετου και µέρους των επιχορηγήσεων που λαµβάνουν οι ναυτιλιακές εταιρείες για τη λειτουργία των δροµολογίων
και των άγονων ακτοπλοϊκών γραµµών, παρ’ όλο που µπαίνουµε
στη λογική των δυσκολιών, παρ’ όλο που ο κατάλληλος έλεγχος
θα µπορέσει να δηµιουργήσει ένα περιβάλλον όπου να πληρούνται οι προϋποθέσεις, είναι ζητούµενο η διαδικασία να είναι διαφανής και χρηστή.
Όσον αφορά την τροπολογία 17 και ειδικά στον έναν, ποιος
είναι ο λόγος που αυξάνεται κατά ένα µέλος το Διοικητικό Συµβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ; Θα µου πείτε: «Στον προϋπολογισµό έχει;».
Άµα δεν σέβεσαι και το 1 ευρώ, δεν θα σέβεσαι ούτε τα εκατοµµύρια ούτε τα δισεκατοµµύρια. Έχει ένα νόηµα κι αυτό. Να το
δούµε.
Η λογική του να αυξήσουν τα πιστωτικά ιδρύµατα το µετοχικό
τους κεφάλαιο από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, από την υποχρέωση καταβολής του τέλους του 1‰ υπέρ
της Επιτροπής Ανταγωνισµού, να δούµε πως θα αποδώσει µιας
και τα 555 µέχρι τώρα που έπρεπε να έχουν δοθεί και να επιστραφεί, συν τα άλλα οφέλη των τραπεζών, χρηστής και µη χρηστής
διαχείρισης, είναι και αυτό ένα ζητούµενο.
Επίσης θα ήταν µια καλή πρόταση –η Δηµοκρατική Αριστερά
το προτείνει- να ενταχθούν και οι Γενικοί Γραµµατείς εκεί που εντάσσονται οι συνεργάτες των Υπουργών, Βουλευτών, Υφυπουργών κ.λπ.. Χρηστή διαχείριση και εκεί. Να το πάµε και πιο πέρα
ακόµα, αλλά τουλάχιστον να δεσµευθούµε να µπουν µέσα οι Γενικοί Γραµµατείς.
Ούτε χωρά συζήτηση, κύριε Υπουργέ, ότι θα µπει µέσα στη
Βουλή µε νόµο που θα ψηφιστεί εδώ µέσα και ο χρόνος και ο
τρόπος και η άσκηση δικαιωµάτων και ο υπολογισµός της αξίας
των µετοχών και οι µετοχές που θα φτάσουν, να παρέχουν δικαίωµα κτήσης και οι προϋποθέσεις από τις οποίες θα µεταβιβαστούν. Αυτά τα επτά πράγµατα θα κουβεντιαστούν εδώ. Θα
µπουν εδώ µε νόµο γιατί εµείς θεωρούµε ότι µετά την ιστορία
του φιάσκου της Αγροτικής –το εξήγησα πολιτικά και δεν θα κουράσω τώρα στη συζήτηση των άρθρων- δεν θέλουµε σε καµµιά
περίπτωση να αποκαθηλωθεί το Ταµιευτήριο και το Παρακαταθηκών και να ξεφύγουµε από την αρχή ότι εµείς θέλουµε τον
κρατικό πυλώνα. Και κρατικός πυλώνας, κύριε Υπουργέ, δεν είναι
µόνο να κάνουµε πολιτική στο υπερχρεωµένο νοικοκυριό, στο
χαρτοφυλάκιο γης, στο ζήτηµα των πλειστηριασµών. Δεν είναι
µόνο η πολιτική για να εντάξουµε το αναπτυξιακό, που είναι ζητούµενο για τη Δηµοκρατική Αριστερά να πάει πακέτο και ανάλογα µε τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Όλη η στρατηγική µας πρέπει
να έχει το νόηµα του κρατικού πυλώνα. Και ξεκαθάρισα χθες
πολύ καλά τι θα πει το 90 µε 10 και παιχνιδάκι των τραπεζών των
30. Δηλαδή, από τα 70 το 10. Υπάρχει στα χθεσινά Πρακτικά της
πρωτοεισήγησής µου. Άλλωστε η Δηµοκρατική Αριστερά το έχει
βάλει.
Ούτε συζήτηση, επίσης, για τις προϋποθέσεις της αποτίµησης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Βάσει Μπαµπινιώτη και βάσει οικονοµολόγων για το τι σηµαίνει
χρηµατοοικονοµικό και τι σηµαίνει χρηµατοπιστωτικό, εµείς στη
λέξη τιµολόγιο βάζουµε κόκκινη γραµµή και λέµε τι σηµαίνει.
Εξήγησα χθες τι σηµαίνουν οι εταιρείες factoring και πώς λειτουργούν. Άρα να υπάρξει ξεκαθάρισµα για το τι γίνεται µε το
θέµα του τιµολογίου και έκκληση σε µια κοινωνία κρίσης, σε µια
κοινωνία τεµαχισµένη ή συνεταιριστικό πνεύµα µε τα µετατρέψιµα οµόλογα να µπορέσουν να µπουν µε τέτοιον τρόπο, ώστε
να έχεις τον κρατικό πυλώνα από τη µια και να έχεις το συνεταιρισµό αυτοδιάθεσης των λαών και της κοινωνίας, που ελπίζω ότι
θα ψηφιστεί από εδώ µέσα.
Κάτι που έχει µεγάλη αξία επίσης, είναι το εξής. Σε καµµία περίπτωση δεν θα σταθούµε στη λογική ότι του εποπτικού κεφαλαίου του 8%. Η Τράπεζα της Ελλάδος σου λέει ότι είµαι στις
τέσσερις βιώσιµες και έχω το 8%. Το αµφισβητήσαµε εµείς και
είπαµε ότι πιθανόν την παράταση τη ζητήσατε µέχρι τον Οκτώβρη για να πάρουµε τη δόση, ώστε µετά να µπορέσουν αυτές οι
τέσσερις τράπεζες να αρχίσουν το φαγοπότι «έλα εσύ µε µένα»,
ή να πάρει το Ταµιευτήριο, η άλλη που χάνει να πάρει το Παρακαταθηκών και να παίζεται το παιχνιδάκι µε το 8%. Θέλουµε συγκεκριµένα στοιχεία όσον αφορά στην αξιοπιστία του Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος στην κρίση που θα κάνει για το µοίρασµα
του κεφαλαίου του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.
Εκεί θα είµαστε ξεκάθαροι και αµείλικτοι.
Δεν θα λέµε ούτε «την BLACKROCK» περιµένω, ούτε «τους δηµοσιογράφους περιµένω» ούτε «τη συνέντευξη του Υπουργού
περιµένω». Είναι Βουλή, εδώ παίρνονται αποφάσεις, εδώ θα γνωρίζουµε, εδώ θα αποφασίζουµε.
Θα ήθελα να πω και κάτι τελευταίο. Το µοίρασµα, το 1,7 στην
PROTON, το 18 στις τέσσερις µεγάλες, το 6,7 στην Πειραιώς –
εξ ου και το τρενάκι µε την Αγροτική, το τι έδωσε το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, που στον ύπνο µας όλοι εδώ
µέσα τα βλέπαµε το πρωί- τώρα, κύριε Υπουργέ, θα τα δώσετε,
ώστε στο φως της ηµέρας να αποφασίσουµε πώς θα γίνει η ανακεφαλαιοποίηση του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας,
στη Βουλή µε θέσεις, µε αναπτυξιακό πρόγραµµα.
Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ σ’ ένα ζήτηµα, το οποίο
έχει µεγάλη αξία για µας στη λογική του ότι καλά, το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας από την πρώτη ανακεφαλαιοποίηση πήρε από τα 25 –όπως και από τη δεύτερη δόση θα πάρει
από τα 25- µόνο τα 18 και τώρα η τσέπη µου είναι χωρίς ούτε 1
ευρώ. Εντάξει, η τσέπη µου είναι χωρίς κανένα ευρώ, πως βρήκα
τότε ευρώ και έκανα την ανακεφαλαιοποίηση της Αγροτικής; Μη
µου πείτε τη δεύτερη φορά, µετά τη δόση, ότι έχω λεφτά να κάνω
ανακεφαλαιοποίηση στην άλφα και δεν έχω λεφτά να κάνω στη
βήτα.
Τέτοια παιχνιδάκια η Δηµοκρατική Αριστερά δεν τα ανέχεται.
Υπό το φως του ηλίου, όλα µπροστά µας και εδώ µέσα θα τα
αποφασίσουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως, το αντικείµενο του σηµερινού νοµοσχεδίου προσφέρεται για να ξεδιπλωθεί µια ολοµέτωπη επίθεση αποπροσανατολισµού και χειραγώγησης του λαού στο πώς απαντάει ο καθένας
στο κύριο ερώτηµα, δηλαδή στο πώς µπορούµε να βγούµε από
την κρίση, ποια είναι η διέξοδος.
Εδώ, έγινε η αντιπαράθεση για το αν τα µέτρα της Κυβέρνησης που προβλέπονται για την ανακεφαλαιοποίηση του Χρηµατοπιστωτικού Συστήµατος µπορούν να βγάλουν από την κρίση,
αν χρειάζεται ένα άλλο µείγµα. Βεβαίως, όµως, όλη αυτή η αποπροσανατολιστική αντιπαράθεση, η εχθρική για τα λαϊκά συµφέροντα αντιπαράθεση δεν απαντάει στο κυρίαρχο: Τι κρίση
έχουµε; Αν δεν προσδιορίσουµε το χαρακτήρα της κρίσης, τότε
δεν µπορούµε να βρούµε και τη διέξοδο και σε όφελος ποιανού
θα είναι.
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Έτσι, λοιπόν, είναι σωστό –ακαδηµαϊκό ερώτηµα- ότι έχουµε
κρίση χρέους; Αυτό είναι δηλαδή, το πρόβληµα που αντιµετωπίζει σήµερα η ελληνική οικονοµία και η οικονοµία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης συνολικότερα; Το χρέος είναι µια απόρροια της συνολικότερης κρίσης, αλλά δεν είναι αυτό το κυρίαρχο. Αν ήταν έτσι
το πρόβληµα, τότε τα µέτρα τα οποία εφαρµόζονται στην Ελλάδα θα έπρεπε να ήταν µόνο για την Ελλάδα. Βλέπουµε στην
Ισπανία –το ανάφερα και χθες που στην Ισπανία το δηµόσιο
χρέος είναι κάτω από το όριο του 60% που καθορίζει η Συνθήκη
του Μάαστριχτ- ότι υπάρχουν αντίστοιχα µέτρα. Βλέπουµε για
παράδειγµα, στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία είναι εκτός Ευρωζώνης ή στη Δανία αντίστοιχα µέτρα. Γιατί, λοιπόν, υπάρχουν
αυτά τα µέτρα συνολικά και παντού; Άλλο, λοιπόν, πρόβληµα
θέλει να αντιµετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αστικές τάξεις
της κάθε χώρας µέλους.
Απ’ αυτήν την άποψη πρέπει να απαντήσουµε στην παραφιλολογία, η οποία θα ξεδιπλωθεί το επόµενο χρονικό διάστηµα.
Ποια, δηλαδή; Την παραφιλολογία σε σχέση, για παράδειγµα, µε
τη συνάντηση του κ. Σαµαρά χθες µε το διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον κ. Ντράγκι. Έθεσε ή όχι τα ζητήµατα της επιµήκυνσης, δηλαδή τα οµόλογα του έληγαν το ’15
και τα διακρατούσε µέχρι το ’15 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
θα πάνε στο ’20; Έθεσε ή όχι αν θα αποπληρωθούν στην τιµή
κτήσης ή στην ονοµαστική τους τιµή ή αν η ανακεφαλαιοποίηση
των ελληνικών τραπεζών θα γίνει µε όρους της τελευταίας Συνόδου Κορυφής, δηλαδή από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και δεν θα επιβαρύνει το δηµόσιο χρέος;
Όλη αυτή η συζήτηση είναι αποπροσανατολιστική. Πείτε, λοιπόν, ότι γίνονται αυτά, θα αλλάξει κάτι; Θα αναιρεθεί το πακέτο
των 11,5 δισ. Όχι, αφού αποτελεί προαπαιτούµενο, 11,5 δισ. και
στο χέρι για να δοθούν αυτά. Και πείτε ότι δίνονται αυτά, κατ’
αρχάς, θα έχουµε ένα λαό που θα έχει οδηγηθεί στη φτώχεια και,
δεύτερον, ποιοι θα διευκολυνθούν µέσα από αυτήν τη διαδικασία;
Μέσα από αυτές τις αποφάσεις θα διευκολύνονται, ακριβώς,
οι ίδιοι οι τραπεζικοί όµιλοι, γιατί θα έχουν µεγαλύτερη ευελιξία
και θα µπορούν πολύ πιο εύκολα να ξεφορτωθούν από το χαρτοφυλάκιό τους τα επισφαλή οµόλογα, µιας και η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα θα µπορεί να αγοράζει από τη δευτερογενή
αγορά.
Δεύτερον, το κοµµάτι των χρηµάτων, το οποίο δεν θα πάει για
την εξυπηρέτηση του δηµόσιου χρέους θα πάει µήπως στο να
αποκατασταθούν οι µισθοί και οι συντάξεις; Υπάρχει τέτοια αυταπάτη σε κανέναν; Όχι. Θα πάει ως µέσο, ως κίνητρο για την
παροχή νέων πακέτων χρηµατοδοτικής στήριξης στους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Όπως, λοιπόν, µέχρι τώρα οι τράπεζες, οι κυβερνήσεις, τα
κράτη-µέλη στηρίζουν το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µε τα πακέτα στήριξης και τη µέθοδο της ανακεφαλαιοποίησης, έτσι θέλουν να στηρίξουν –και στηρίζουν- και τους υπόλοιπους µονοπωλιακούς οµίλους.
Από αυτήν την άποψη, ο τεχνικός διαχωρισµός ανάµεσα στο
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και στην πραγµατική οικονοµία είναι
ψευδεπίγραφος. Τι θα πει αυτό; Χωρίζονται µε όρια ή µε τείχη;
Δηλαδή, είναι ο καλός επιχειρηµατικός, µονοπωλιακός όµιλος,
όπως η αυτοκινητοβιοµηχανία της «RENAULT» που απολύει τον
έναν µετά τον άλλο –χιλιάδες εργαζόµενους- και έχει και κρατική
χρηµατοδότηση, ενώ η τράπεζα είναι ο κακός εργοδότης; Κεφαλαιοκράτης είναι και ο µεν και ο δε. Μάλιστα, υπάρχει και µια τεράστια σύµφυση που δεν ξεχωρίζει καν αν η τράπεζα –χρηµατοπιστωτικός όµιλος- είναι και ιδιοκτήτης µιας βιοµηχανίας µεταποίησης ή ενός επιχειρηµατικού οµίλου που δραστηριοποιείται
στον τουρισµό.
Άρα δεν µπορεί να υπάρξει αυτός ο διαχωρισµός, ο οποίος
είναι ψευδεπίγραφος. Και αυτό τι διευκολύνει; Διευκολύνει στο
να βρεις τους ψεύτικους ενόχους, δηλαδή, το ότι φταίνε οι τραπεζίτες, φταίνε οι τράπεζες για τα προβλήµατα, ενώ φταίει συνολικά το καπιταλιστικό σύστηµα.
Από αυτή, λοιπόν, την άποψη έχουµε ορισµένα δεδοµένα που
αναιρούν, ακυρώνουν και που πετάνε στα σκουπίδια την παραφιλολογία την αντιεπιστηµονική ότι έχουµε κρίση χρέους.
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Είπαµε ποιο είναι το πρόβληµα. Πρώτον, ο λαός θα πληρώσει
τα σπασµένα της κρίσης, τη δηµοσιονοµική εξυγίανση. Δεύτερον, είναι η στήριξη µε κάθε τρόπο των επιχειρηµατικών οµίλων.
Τρίτον –που είναι και το πιο σηµαντικό, αν θέλετε, από τους βασικούς στόχους που έχουν καθοριστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
άρα και στη χώρα µας- είναι το εξής ζήτηµα: Η επόµενη µέρα, η
οποία θα πρέπει να θωρακίσει την ανταγωνιστικότητα και την
κερδοφορία των µονοπωλιακών οµίλων. Διαφορετικά αυτό το λεγόµενο «no paper e-mail» της τρόικας προς το Υπουργείο Εργασίας που είναι αντιγραφή των στόχων του ΣΕΒ δεν θα είχε καµµία
απολύτως αξία, γιατί δεν απαντάει ούτε στο πώς θα εξυγιανθούµε δηµοσιονοµικά ούτε τίποτα άλλο. Δηλαδή, ο καθορισµός
από τη µεριά της Κυβέρνησης καταργώντας τη συλλογική σύµβαση του κατώτατου µισθού, ποιον εξυπηρετεί; Αυτό είναι το
πρώτο.
Δεύτερον, πώς θα καθορίζεται ο εργάσιµος χρόνος; Θα καθορίζεται σε εβδοµάδα, σε µήνα, σε χρόνο; Θα το πάµε σε δεκαετία; Τι καταργεί; Καταργεί το σταθερό, ηµερήσιο εργάσιµο
χρόνο, τη βασική κατάκτηση δηλαδή, του εργατικού κινήµατος.
Από το Μάη του Σικάγο έχουµε οχτώ ώρες εργασία, οκτώ ώρες
ελεύθερο χρόνο και οκτώ ώρες ξεκούραση. Αυτό είναι το βασικό
ζήτηµα, για το οποίο χύθηκαν ποτάµια αίµατος.
Τρίτο ζήτηµα που καθορίζουν είναι η µείωση ακόµη περισσότερο της αποζηµίωσης της απόλυσης για να υπάρχει ακόµη µεγαλύτερη ευελιξία.
Τέταρτο ζήτηµα είναι η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης
στα εξήντα επτά έτη, στα εξήντα οκτώ έτη. Και αυτό πάει λέγοντας, µέχρι τα βαθιά γεράµατα.
Άρα να ποια είναι τα ζητήµατα: Να θωρακιστεί το επόµενο χρονικό διάστηµα η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία. Γι’ αυτό
παλεύετε.
Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, το πρόβληµα δεν είναι η ρευστότητα της ελληνικής οικονοµίας. Δηλαδή το ζήτηµα είναι, αν
θα µπορέσει ο µεροκαµατιάρης να πάρει δάνειο να φτιάξει σπίτι;
Αυτό είναι το ζήτηµα; Ή θα πρέπει το κράτος να του διασφαλίζει
τη λαϊκή στέγη;
Θα πρέπει να πάρει ο µεροκαµατιάρης δάνειο ή ο άνεργος για
να µπορέσει να έχει ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, όταν τα
φάρµακα µετατρέπονται σε εµπόρευµα ή για να πάει στο νοσοκοµείο; Αυτό είναι το ζήτηµα;
Ακόµη και ο επαγγελµατίας βλέπει το τζίρο του να κατακρηµνίζεται, γιατί υπάρχει ασύδοτη δράση των πολυεθνικών, γιατί
µειώνονται οι µισθοί και οι συντάξεις και η αγοραστική δύναµη
των εργαζόµενων και των λαϊκών στρωµάτων. Το θέµα είναι να
µπορεί να έχει κεφάλαιο κίνησης για να υπάρχει ακόµη πιο εύκολος δανεισµός; Αυτή η λογική του εύκολου δανεισµού δεν
ήταν και παράγοντας της σηµερινής κρίσης που συζητάµε, την
οποία γνωρίσαµε τα προηγούµενα χρόνια µε τη συµµετοχή της
Ελλάδας στην Ευρωζώνη και την κυκλοφορία του ευρώ και τη
µείωση των επιτοκίων. Άρα δεν είναι λοιπόν αυτό το πρόβληµα.
Αυτό είναι το πρώτο.
Το δεύτερο ζήτηµα αφορά το ρόλο του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος. Δηλαδή, έχει µεγάλο ενδιαφέρον το να ασχοληθούµε µε το ποιος θα έχει τον έλεγχο; Θα αλλάξει κάτι, εάν θα
είναι έλεγχος ή εάν θα εξυπηρετούµε; Θα αλλάξει κάτι, αν αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς, δηλαδή εάν στη θέση του Σάλλα
θα πάει ο Σάλλας νούµερο 2; Αυτό σηµαίνει ότι θα εξυγιανθεί η
τράπεζα, ότι θα δουλέψει µε ηθικά κριτήρια, νόρµες και κανόνες;
Αυτό είναι το πρόβληµα, το ιδιοκτησιακό καθεστώς; Δεν έχει συγκεκριµένο ρόλο και λογική η τράπεζα, το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα συνολικότερα; Είναι να εξυπηρετούν συγκεκριµένα
συµφέροντα αναπαραγωγής του κεφαλαίου και του καπιταλιστικού συστήµατος και όχι να καλύπτουν κάποια κοινωνική ανάγκη.
Αποτελεί πρόκληση το να θέλουµε να βάλουµε τις τράπεζες
να δουλεύουν µε κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή µε το κριτήριο της
απασχόλησης, της βιωσιµότητας, της βελτίωσης του βιοτικού
επιπέδου των ανθρώπων. Πού είναι αυτά; Πού βρέθηκαν αυτά τα
πράγµατα; Πώς ανακαλύφθηκαν ξαφνικά; Για να δείξουµε ότι
υπάρχει εύκολος δρόµος, θα πείσουµε το λαό αν µε ένα µαγικό
ραβδάκι αλλάξουµε το χαρακτήρα, την ιδιοκτησία ή και τους ιδιοκτήτες του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, για να παίξουν έναν
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αναπτυξιακό ρόλο; Προς όφελος ποιανού θα είναι αυτός ο αναπτυξιακός ρόλος; Ποιος θα ωφεληθεί; Θα ωφεληθεί ο εργαζόµενος που θα δουλεύει τρίωρα και τετράωρα; Θα ωφεληθεί ο
εργαζόµενος των 300 ευρώ; Όχι, αυτός ο αναπτυξιακός νόµος,
για τον οποίο σκίζετε τα ιµάτιά σας, ώστε το επόµενο διάστηµα
να ενισχυθεί ο αναπτυξιακός πυλώνας της οικονοµίας, θα είναι
µια ανάπτυξη, η οποία θα βασίζεται σε συνθήκες γαλέρας για
τους εργαζόµενους και θα διασφαλίζει απλώς και µόνο την κερδοφορία.
Απ’ αυτήν την άποψη, λοιπόν, λέµε πολύ καθαρά ποιος είναι ο
αντίπαλος. Δεν είναι το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα αντίπαλος,
δεν είναι οι κερδοσκόποι, δεν είναι οι δανειστές. Ο αντίπαλος
είναι το καπιταλιστικό σύστηµα, η κυριαρχία των µονοπωλιακών
οµίλων στη ζωή, στη δράση και στην οικονοµία. Αυτόν πρέπει να
αντιπαλέψει η λαϊκή οικογένεια.
Συνεπώς, απ’ αυτήν την άποψη, τι κάνει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο; Πρώτον, αυξάνει τους πόρους από 10 δισεκατοµµύρια
σε 50 δισεκατοµµύρια για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι εκτιµούν και στο οικονοµικό
επιτελείο της Κυβέρνησης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα
έχουµε ακόµη µεγαλύτερο βάθεµα της κρίσης και δεν θα µπορέσουµε να το διαχειριστούµε.
Δεύτερον, εµπλουτίζουν τα εργαλεία χρηµατοδότησης και την
ευελιξία του Υπουργού Οικονοµίας στο πώς θα χειρίζεται αυτά
εργαλεία και πώς θα κάνει την ανακεφαλαιοποίηση, για να µπορούν ακριβώς να παρεµβαίνουν πιο αποτελεσµατικά για τη σωτηρία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος σε περιόδους όξυνσης και επέκτασης της κρίσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε
Πρόεδρε.
Απ’ αυτήν την άποψη, η αγωνία τους από πού αλλού επιβεβαιώνεται; Από την παράταση του χρόνου βιωσιµότητας για τις τράπεζες. Από τα τρία χρόνια που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο το
πάµε στα πέντε χρόνια και µάλιστα αναιρείται ο όρος της κερδοφορίας. Βάζουν µόνο τη βιωσιµότητα. Έτσι, µέσα απ’ αυτήν τη
διαδικασία θέλουν ακριβώς να µπορέσουν να διαχειριστούν.
Όµως, θα είναι αναποτελεσµατικό.
Τρίτον, θέλουν να επισπεύσουν τη διαδικασία συγχωνεύσεων
και εξαγορών στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, µια διαδικασία
που ξεκίνησε πριν από την κρίση, αλλά θα γενικευτεί και θα κλιµακωθεί µε την κρίση, για να αντιµετωπίσει την επόµενη µέρα.
Απ’ αυτήν την άποψη, οι εξελίξεις και στην Αγροτική Τράπεζα και
στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο οδηγούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Δηµιουργία ισχυρών οµίλων του χρηµατοπιστωτικού
τοµέα, κάτι που θα έχει ως συνέπεια µαζικές απολύσεις εργαζοµένων στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και ανατροπή των εργασιακών τους σχέσεων.
Επίσης, οι συγκεκριµένες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου
δείχνουν και τη σκληρότητα, τις αντιφάσεις της ίδιας της ζωής,
της καπιταλιστικής οικονοµίας που υπερασπίζεστε. Ένα παράδειγµα είναι ο όρος για τη χρηµατοδότηση των ναυτιλιακών εταιρειών που εξυπηρετούν δροµολόγια της λεγόµενης άγονης
γραµµής. Εδώ υπάρχει το εξής. Μέσα απ’ αυτήν τη διαδικασία
έχουµε και τρελά χρήµατα στις ναυτιλιακές εταιρείες και αύξηση
των εισιτηρίων και ταυτόχρονα µη πληρωµή των µισθών των εργαζοµένων, των δεδουλευµένων. Προσπαθούν να το αντιµετωπίσουν µε αυτόν τον τρόπο, τη στιγµή που ο χειµώνας για τους
κατοίκους των νησιών θα είναι τροµακτικός, αφού η µια µετά την
άλλη οι ναυτιλιακές εταιρείες αποσύρουν τα καράβια τους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Το ίδιο έχει να κάνει µε την απαλλαγή των πρόσθετων τελών
από τους δήµους, εφόσον ολοκληρώσουν κάποιες διαδικασίες,
τη στιγµή που καταργείτε, µειώνετε, ακόµη και αυτήν την κουτσουρεµένη κρατική χρηµατοδότηση. Αντίστοιχη λογική έχει να
κάνει µε τη σύµβαση που τη θεωρούµε άκυρη και πρέπει να αποσυρθεί η παράγραφος 4 του άρθρου 4 και βεβαίως περιµένουµε
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–και τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την
ανοχή- την τοποθέτηση των κοµµάτων –δεν την ακούσαµε ακόµη- για την τροπολογία που έχουµε καταθέσει ως ΚΚΕ, να µην
ισχύσει η πρόβλεψη του κρατικού προϋπολογισµού για εξοµοίωση από τον Οκτώβρη του 2012 του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου θέρµανσης µε αυτό της κίνησης. Από τότε
δεν έχω ακούσει καµµία τοποθέτηση από κανένα άλλο κόµµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Εισερχόµαστε τώρα στον κατάλογο των οµιλητών.
Το λόγο έχει η κ. Ξηροτύρη.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 2009 στην παγκόσµια διάσκεψη στην Κοπεγχάγη για την κλιµατική αλλαγή ο Ούγκο Τσάβες σε µία πραγµατικά αυθόρµητη, αλλά και εµπνευσµένη οµιλία
του, είχε αναφωνήσει –κύριε Υπουργέ, ακούστε το και εσείς- αν
ο πλανήτης ήταν τράπεζα, θα τον είχαµε σώσει.
Στη συνέχεια πολλοί πολιτικοί, αλλά και περιβαλλοντολόγοι µε
παραλλαγές υιοθέτησαν και οικειοποιήθηκαν αυτή την περιεκτική
και πολύτιµη πολιτική πρόταση. Σε όλες τις χώρες, λοιπόν, όλοι
καλούνται να σώσουν τις τράπεζες και το κάνουν τελικά. Η παγκόσµια κοινότητα, όµως δεν δείχνει το ίδιο ενδιαφέρον για το ξεπέρασµα της µεγάλης περιβαλλοντολογικής και κοινωνικής
κρίσης.
Στη συζήτησή µας, λοιπόν, σε αυτό το νοµοσχέδιο που εξετάζουµε και το ελληνικό Κοινοβούλιο και το είπαν όλες οι πτέρυγες,
καλείται για µία ακόµη φορά να πάρει αποφάσεις για µία νέα
πρόσθετη στήριξη των ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων. Θήτη
και θύµα ταυτόχρονα του φαύλου κύκλου της παρατεταµένης
ύφεσης και λιτότητας αποκάλεσε στην οµιλία της η κ. Πατριανάκου τα πιστωτικά ιδρύµατα. Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος συνέκρινε
τον τρόπο που σώζονται οι τράπεζες µε το φαύλο κύκλο των µέτρων λιτότητας και της ύφεσης που δηµιουργείται Ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης δραµατικά προβάλλει την ανάγκη της κοινωνικής
δικαιοσύνης µαζί βέβαια µε το δύσκολο µονόδροµο της ενίσχυσης της ρευστότητας αναγκαστικά µέσω των τραπεζικών εργαλείων. Επισηµαίνει, όµως, όπως όλοι µας, ότι η διαδικασία της
ανακεφαλαιοποίησης πρέπει να γίνει µε εθνικό σχέδιο, µε διαφάνεια, µέσα από τη Βουλή.
Θα σταθώ, λοιπόν, στην οµιλία µου κατά κύριο λόγο στο
πρώτο άρθρο. Η πράξη ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων, προκαταρκτική στην παρούσα φάση, είναι
µία πράξη πρόνοιας γι’ αυτά, έναντι των συνεπειών του κουρέµατος, πρόνοιας που βέβαια ακόµη δεν έχει επιδειχθεί για τις συνέπειες του κουρέµατος στα ασφαλιστικά ταµεία, στα αποθεµατικά του ελληνικού δηµοσίου κ.λπ..
Με τις πρώτες διατάξεις, λοιπόν, του νοµοσχεδίου καλούµαστε να υπερβούµε τα διλήµµατα, αλλά και τα παθήµατα που
έχουµε υποστεί και να προωθήσουµε για ακόµη µία φορά τη διάσωση του τραπεζικού συστήµατος. Σε όλες τις χώρες και µε συνθήκες ευνοµούµενης δηµοκρατίας, πράγµατι το τραπεζικό
σύστηµα επιλέγεται, κατά κύριο λόγο, ως ο βασικός αγωγός της
ρευστότητος, που όλοι θέλουµε να πιστεύουµε, ως αγωγός στην
πραγµατική οικονοµία για τα κοινωνικά και αναπτυξιακά προβλήµατα. Ο Υπουργός σε πολλά θέµατα αναφέρθηκε και είπε ότι
πράγµατι και µέσω του νοµοσχεδίου εξασφαλίζεται η δυνατότητα ευελιξίας και περιθώρια επιλογών του πλαισίου της ανακεφαλαιοποίησης που εξυπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον και εν
τέλει τους Έλληνες φορολογούµενους.
Είναι πολύ εύλογο, όµως και αναγκαίο, κύριε Υπουργέ, και τέθηκε από όλες τις πτέρυγες, να διαβεβαιώσετε ρητά όλους µας
-γιατί µέσω του νοµοσχεδίου τελικά αυτό δεν επιτυγχάνεται- το
ότι θα διασφαλιστεί ότι αυτήν τη φορά τα χρήµατα που θα ξαναπάνε στις τράπεζες, θα καταλήξουν δηµοκρατικά και δίκαια, θα
έλεγα εγώ, στην πραγµατική οικονοµία. Θα στηρίξουν τους µικροµεσαίους τη ραχοκοκαλιά της οικονοµίας µας. Θα στηρίξουν
τα µέτρα κοινωνικού χαρακτήρα και θα στηρίξουν µία ουσιαστική
ανάπτυξη, για να δηµιουργηθούν οι νέες θέσεις εργασίας και να
περιοριστεί η ανεργία.
Πρέπει να αποδεχθείτε ότι σε όλους µας είναι έντονος ο προ-
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βληµατισµός. Γιατί η Αγροτική Τράπεζα και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο έχουν µείνει έξω από αυτήν τη διαδικασία και τη στήριξη και γιατί δεν έχουµε καταφέρει να προωθήσουµε µε τη
συµµετοχή αυτών ένα δηµόσιο πυλώνα στο τραπεζικό σύστηµα;
Θα ήθελα να συµπληρώσω στην οµιλία µου και να σας µεταφέρω τις ανησυχίες µου για το πώς τελικά θα αποδώσουν τα νέα
χρηµατοδοτικά εργαλεία που κατά κύριο λόγο είναι οι τράπεζες
στις αρµοδιότητες που τους µεταφέρονται για τη διαχείριση του
ΕΣΠΑ αλλά και πρόσφατα στην πρόταση που φέρνει η Κυβέρνηση για τις αδειοδοτήσεις του αναπτυξιακού νόµου µέσω των
τραπεζών.
Πριν από είκοσι µέρες συζητήθηκε η επίκαιρη ερώτησή µου
για την πρόοδο και την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ. Στο πρώτο ερώτηµά µου, πώς θα διασφαλιστεί ότι µε την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και τη διοχέτευση πόρων προς τα νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία τα χρήµατα αυτά θα φτάσουν στους δικαιούχους για νέες επενδύσεις και γενικά για τόνωση της ρευστότητας, όταν είναι γνωστή η πολύ επιφυλακτική στάση της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, όπως και τα προβλήµατα
στον τραπεζικό κλάδο, που θα κληθούν να διαχειριστούν τα δάνεια και τις εγγυήσεις, επιβεβαιώθηκε µεν ο εν λόγω σχεδιασµός
αλλά δεν δόθηκε κανένα στοιχεία για την άρση των ανησυχιών
µου και της αβεβαιότητας του εγχειρήµατος.
Στην πρόσφατη συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης µε το
Προεδρείο των Ελληνικών Τραπεζών µε σκοπό µεταξύ άλλων την
αξιοποίηση του Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας, στο οποίο
λιµνάζουν 1,2 δισεκατοµµύρια, για τις ανάγκες των µικρών και
µεσαίων επιχειρήσεων και την υλοποίηση της συµφωνίας µε την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα επιβεβαιώνονται και πάλι οι ανησυχίες µας
και η ανάγκη να υπάρξουν συνεχείς πιέσεις και παρεµβάσεις,
ώστε να µπει επιτέλους το νερό στο αυλάκι για την ενίσχυση της
χρηµατοδότησης των µικρών επιχειρήσεων και την αξιοποίηση
των κονδυλίων του ΕΣΠΑ.
Σε αυτή τη διαδικασία πάλι ο τραπεζικός κλάδος έχει τον κύριο
λόγο. Φοβόµαστε έτσι ότι οι συµφωνίες, οι αναθεωρήσεις, οι µεταφορές πόρων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το τραπεζικό σύστηµα δεν φαίνονται ακόµα διατεθειµένοι να τηρήσουν
τη συµφωνία αλλά θα συνεχίσουν να κωλυσιεργούν µέχρι να ολοκληρωθεί η περίφηµη ανακεφαλαιοποίηση. Στο µεταξύ όµως η
ύφεση θα βαθαίνει, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις θα στενάζουν
και η ανεργία θα διογκώνεται από παντελή έλλειψη επενδύσεων.
Όσον αφορά την εξαγγελθείσα πρόθεσή σας να αναθέσετε
στις τράπεζες τον έλεγχο και την αξιολόγηση των επενδυτικών
σχεδίων που θα κατατίθενται για υπαγωγή στον αναπτυξιακό
νόµο, το θέµα τέθηκε και στη συνάντηση του Υπουργού µε την
Ένωση των Ελληνικών Τραπεζών. Τα επιχειρήµατα που επικαλείται το Υπουργείο για µια τέτοια ρύθµιση είναι η µείωση, η εξάλειψη της διαφθοράς, η ταχύτερη εφαρµογή του αναπτυξιακού
νόµου και η διευκόλυνση της χρηµατοδότησης των επενδυτικών
σχεδίων.
Μέχρι σήµερα η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται
από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου και τις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις. Εκεί άρχισε να λειτουργεί ο δηµοκρατικός
προγραµµατισµός και ο έλεγχος και δεν πρέπει να αποµειώσουµε τις αρµοδιότητες των περιφερειακών αυτοδιοικήσεων σε
αυτό. Οι συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις ενίσχυσης των µικροµεσαίων και αξιολόγησης της δανειοδότησής τους γίνονται µε
αυτά τα εργαλεία.
Η εµπειρία µάς δείχνει ότι υπήρξαν και από τις δύο πλευρές και του δηµοσίου και των τραπεζών- φαινόµενα διαφθοράς και
αδιαφάνειας αλλά και λανθασµένες αξιολογήσεις. Είναι αρκετά
πρόσφατο το παράδειγµα που επικαλείται το Υπουργείο των
επίορκων υπαλλήλων του ΥΠΑΝ που ζητούσαν χρήµατα από
τους υποψήφιους επενδυτές.
Από την άλλη πλευρά, κύριοι συνάδελφοι, οι τράπεζες έχουν
κι αυτές αξιολογήσει πολλές επενδύσεις δίνοντας δάνεια τα
οποία στη συνέχεια δεν µπορούν να εξυπηρετηθούν, γεγονός
που δείχνει ότι το κύριο µέληµα των τραπεζών ήταν να πουλήσουν ένα προϊόν τους και όχι η πραγµατική αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων.
Η ανάληψη, λοιπόν, µιας τέτοιας ευθύνης από τις τράπεζες ου-
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σιαστικά σηµαίνει την ανάληψη της διαχείρισης των δηµόσιων
πόρων από ιδιωτικές εταιρείες. Σηµαίνει απαξίωση των υπηρεσιών του δηµοσίου. Εγώ δεν λέω να µην πατάξουµε τη διαφθορά
και τη διαπλοκή και να µην τακτοποιήσουµε αυτά τα θέµατα. Κυρίως θέλω να µην απαξιωθούν οι περιφερειακές αυτοδιοικήσεις.
Όσον αφορά, δηλαδή αυτόν το νέο θεσµό που πρόσφατα δηµιουργήθηκε στο ελληνικό κράτος, να µην αρχίσουµε αµέσως να
ξηλώνουµε ουσιαστικές αρµοδιότητες των περιφερειών στην
αναπτυξιακή διαδικασία.
Θα φέρω ένα µικρό παράδειγµα και µε αυτό τελειώνω. Πρόκειται για τα θέµατα των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων
έργων. Έχουν σταµατήσει, κύριοι συνάδελφοι, κι ο κύριος λόγος
είναι ότι οι τράπεζες που ανέλαβαν το µεγαλύτερο µέρος της
χρηµατοδότησης δεν χρηµατοδοτούν, επικαλούµενες ότι άλλαξαν τα πράγµατα στην αγορά κι ότι δεν τους βγαίνει το χρηµατοδοτικό µοντέλο. Το χρηµατοδοτικό µοντέλο στην ελληνική
κοινωνία έχει βγει; Ο ελληνικός λαός δεν στενάζει; Κι ερχόµαστε
τώρα πράγµατι µέσω του ΕΣΠΑ να µεταφέρουµε πόρους στο
χρηµατοδοτικό µέσο ως εγγύηση δανείων από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ούτως
ώστε µέσα από µία, θα έλεγα, συµφωνία µεταξύ δηµοσίου, τραπεζών κι Ευρωπαϊκής Τράπεζας να µπορέσει να ξεκινήσει πάλι
αυτήν η διαδικασία. Αναγκαστικά οι τράπεζες είναι κυρίαρχες σ’
όλη αυτήν τη διαδικασία της ανάπτυξης του τόπου, αλλά πρέπει
να είµαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αυτό το νοµοσχέδιο δεν έχει
αυτές τις δικλίδες, αλλά στην οριστική ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών αυτές πρέπει να εξευρεθούν οπωσδήποτε, ούτως
ώστε πράγµατι το τραπεζικό σύστηµα να συµβάλει στην πραγµατική οικονοµία, για την ανάπτυξη του τόπου µε διαφορετικό κι
όχι µε το στρεβλό τρόπο που είχαµε µέχρι τώρα, που είναι η δίκαιη ανάπτυξη, η περιφερειακή και ισόρροπη ανάπτυξη, που δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κυρία συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου για οκτώ λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανείς σ’ αυτήν την Αίθουσα που να µην
κατανοεί και να µην υποστηρίζει την ανάγκη για στήριξη της
πραγµατικής οικονοµίας, για στήριξη της υγιούς επιχειρηµατικότητας, για στήριξη της αγροτικής παραγωγής, προκειµένου να
καλύψουµε τη µεγάλη ανάγκη για την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της χώρας. Κανείς δεν είναι που να αρνείται
ότι πρέπει να δούµε τι κάνουµε µε τους νέους ανθρώπους που
θέλουν να δηµιουργήσουν, που χρειάζονται τη χρηµατοδοτική
στήριξη από τις τράπεζες και δεν την έχουν. Κανείς δεν αρνείται
ότι πρέπει να χρηµατοδοτηθούν όλες οι ωραίες ιδέες σε καινοτόµες δράσεις για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, καθώς
και µια σειρά από άλλα ζητήµατα, που αποτελούν και όρο για την
αναπτυξιακή και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, ούτως
ώστε να έχουµε µια αίσια κατάληξη στο ζήτηµα της εξόδου από
την κρίση. Ενώ, λοιπόν, κανείς δεν αρνείται αυτήν την τεράστια
ανάγκη, στη συζήτηση την οποία κάνουµε δεν συµφωνούµε ή δεν
συνθέτουµε τους όρους κάτω από τους οποίους πρέπει να γίνει
αυτό.
Έχω ακούσει από πολλές πλευρές να επισηµαίνεται η ανάγκη
για ένα νέο τραπεζικό σύστηµα, που ασφαλώς µόνο µέσω αυτού
µπορούµε να χρηµατοδοτήσουµε την πραγµατική οικονοµία. Με
δεδοµένη την κατάσταση, εάν την εξετάσουµε αυτοτελώς, τη δεδοµένη χρονική περίοδο η ανακεφαλαιοποίηση αποτελεί όρο για
να µπορέσει το τραπεζικό σύστηµα να ανταποκριθεί.
Ποιοι είναι, λοιπόν, εκείνοι οι όροι ούτως ώστε και το δηµόσιο
συµφέρον να κατοχυρώνουµε από τη µια πλευρά και την απαραίτητη χρηµατοδότηση και ρευστότητα στην αγορά να εξασφαλίζουµε από την άλλη; Πώς θα τα συνδυάσουµε; Και τι διαφορά
έχει η ανακεφαλαιοποίηση που προωθείται τώρα από προηγούµενες οικονοµικές στηρίξεις, για τις οποίες οι πολίτες έχουν
ακούσει πάµπολλα; Άκουγαν για 27 δισ. την πρώτη φορά, για 30
δισ. τη δεύτερη και για άλλα 35 δισ. την τρίτη. Και πού πήγαν
αυτά τα χρήµατα;
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Να πούµε, λοιπόν, ότι έχουµε µία ειδοποιό διαφορά από τη
στήριξη µε εγγυήσεις και ρευστό που έγινε το 2008. Και ποια
είναι αυτή; Τότε αγοράστηκαν «προνοµιούχες» µετοχές οι
οποίες, πέρα από τη συµµετοχή στα κέρδη, δεν έχουν άλλη αξία.
Ιδιαίτερα µε την αποµείωσή τους νοµίζω ότι δεν δίνουν τη δυνατότητα στο δηµόσιο να διασφαλίσει τα συµφέροντά του.
Σήµερα µιλάµε για κοινές µετοχές που αποτελούν ιδιοκτησία
του ελληνικού δηµοσίου, που αποτελούν ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, όπως ελπίζουµε µε την ανάκαµψη του τραπεζικού
συστήµατος και της οικονοµίας, θα έχει και µεγαλύτερη αξία από
τη σηµερινή. Άρα, λοιπόν, µπορεί και να µας αποδώσει περισσότερα.
Υπάρχει µια ιδιαίτερη ρύθµιση που αφορά στη συµµετοχή των
ιδιωτών στην ανακεφαλαιοποίηση και το δικαίωµα διοίκησης. Και
εδώ νοµίζω ότι υπάρχουν οι διαφωνίες ανάµεσα στην άποψη η
οποία έρχεται από την Κυβέρνηση και σε εκείνη από άλλες παρατάξεις. Οι ιδιώτες της δηµόσιας ανακεφαλαιοποίησης πρέπει
υποχρεωτικά να βάλουν 10%, προκειµένου να µπορούν να διατηρήσουν δικαίωµα στη διοίκηση. Αυτό είναι κάτι πολύ σηµαντικό
που όµως πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει από τα ίδια τα
λεφτά της τράπεζας. Είναι ένα λεπτό σηµείο αυτό, το οποίο θα
πρέπει να το δει το Υπουργείο Οικονοµικών.
Το δεύτερο έχει να κάνει µε τη φύση των διοικήσεων και έχουν
ειπωθεί πολλά και για τις κρατικές διοικήσεις και για τις ιδιωτικές,
αλλά µπορούµε ευθύς εξαρχής να µιλήσουµε για νέου τύπου διοικήσεις και µε την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης να
έχουµε ένα άλλο θεσµικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει πράγµατι
ότι µπορούν οι τράπεζες να παίξουν τον αναπτυξιακό τους ρόλο.
Τι θέλω να πω; Στο παρελθόν κρατική διοίκηση της ΑΤΕ ήταν
το 2006, το 2007, το 2008 που επένδυσε σε οµόλογα υψηλού ρίσκου και έφερε σταδιακά την Αγροτική στην κατάσταση που την
έφερε. Δεν ήταν ιδιωτική διοίκηση, κρατική ήταν. Θέλω να πω δηλαδή ότι από µόνο του το κρατικό στη διοίκηση δεν διασφαλίζει
τίποτα, σε σχέση µε τη διαφύλαξη των δηµοσίων αγαθών.
Όµως, θα πρέπει να δούµε και να συνδυάσουµε πιστεύω –γιατί
θα αναφερθώ και στη χθεσινή τοποθέτηση του κ. Παυλόπουλου,
η οποία µε εξέπληξε και ήταν το αρνητικό κίνητρο για να µιλήσω
σήµερα, παρά την υποχρέωση που έχουµε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου που συνεδριάζει την ίδια ώρα-…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ενώ δεν επιτρέπεται.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ποιο;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν επιτρέπεται να συνεδριάζει
η επιτροπή την ίδια ώρα µε την Ολοµέλεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όταν είναι του
ιδίου Υπουργείου.
Συνεχίστε, κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Να πούµε, λοιπόν, σε σχέση µε
το ποια θα είναι η διοίκηση, ποιοι θα είναι οι µέτοχοι, ότι αυτό
µπορεί να βελτιωθεί και µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης η επικαρπία τουλάχιστον των µετοχών του δηµοσίου να περάσει στα ασφαλιστικά ταµεία, ώστε ούτε το κράτος
να είναι µε το αντίστοιχο δικαίωµα στην εκλογή της διοίκησης
ούτε το κράτος να είναι ο κύριος διοικητής –ας το πούµε έτσιπου θα προσδιορίζει ποιος θα πάει, αλλά να έχουµε έναν τύπο
Εθνικής για όλες τις τράπεζες, όπως ακριβώς γίνεται σήµερα µε
την Εθνική, που βασικοί µέτοχοι της τράπεζας είναι ασφαλιστικά
ταµεία και άλλοι θεσµικοί επενδυτές.
Νοµίζω ότι αυτό µπορεί να εξεταστεί, ούτως ώστε να καλύψουµε και µέρος των απωλειών των ασφαλιστικών ταµείων από
το PSI, αλλά βέβαια στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας να εξετάσουµε και την αποκατάσταση µικροοµολογιούχων.
Είπε, λοιπόν, χθες ο κ. Παυλόπουλος ότι η κατάσταση από το
2009 και µετά, µας έφερε στην ανάγκη σήµερα να γίνει ανακεφαλαιοποίηση. Αυτό διαψεύδεται από τα πράγµατα γιατί το
2007-2008 µας έφεραν εδώ τη διάταξη για τις εγγυήσεις των 2728 δισεκατοµµυρίων και µάλιστα όπως είπα µε –εντός εισαγωγικών- «προνοµιούχες» µετοχές. Άρα το πρόβληµα προϋπήρχε.
Δεύτερον, µίλησε για λάθη στους χειρισµούς που δηµιούργησαν το πρόβληµα. Μα, από το 2004 έως το 2009 αποδυναµώθηκε
η οικονοµία. Ο ρυθµός ανάπτυξης από 5,5% πήγε στο -0,2% το
2008. Μα, ως προς την ανταγωνιστικότητα από την τριακοστή
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έκτη θέση πήγαµε στην εβδοµηκοστή πρώτη. Αντί της περιστολής της σπατάλης κατά 10 δισσεκατοµµύρια που έλεγε ο κ. Καραµανλής, αυτή διπλασιάστηκε. Η φαρµακευτική δαπάνη ήταν
στα 2,5 δισεκατοµµύρια το 2004 και πήγε στα 5,5 δισεκατοµµύρια το 2009. Από τις δαπάνες του ίδιου του Υπουργείου που διοίκησε ο κ. Παυλόπουλος έχουµε επιβάρυνση πέντε µε έξι
δισεκατοµµύρια επιπλέον από την πολιτική που ακολούθησε.
Και όλα αυτά τα φορτώναµε µε τον εύκολο δανεισµό στο δηµόσιο χρέος. Και το δηµόσιο χρέος πήγε από 167 δισεκατοµµύρια στα 302 δισεκατοµµύρια. Αντί, λοιπόν, να έλθει εδώ ο κ.
Παυλόπουλος να κάνει µία αυστηρή αυτοκριτική, να αναλάβει τις
ευθύνες του, έρχεται και εξαπολύει µύδρους για τη διαχείριση
του προβλήµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εάν το πρώτο πρόγραµµα είχε την πολιτική συναίνεση και ήταν
κυρίως αποτέλεσµα εθνικής συνεννόησης, εάν είχε πετύχει, δεν
θα φτάναµε ούτε στο µεσοπρόθεσµο ούτε στο δεύτερο. Άρα
αυτοί που έχουν την ευθύνη για τη µη επίτευξη συναίνεσης, που
δεν έγιναν οι µεγάλες αλλαγές, οι µεταρρυθµίσεις που χρειάζονταν για να προλάβουµε τις εξελίξεις, έρχονται σήµερα εδώ αµετανόητοι να λένε ότι εξ ανάγκης ψηφίζουν. Δεν ψηφίζετε εξ
ανάγκης. Κανονικά πρέπει να ψηφίσετε µοναχοί σας, για να αναλάβετε εκείνο το κόστος των ευθυνών, το οποίο ούτε σήµερα θέλετε να το αναλάβετε.
Κάτι ψέλλισε ο κ. Σαµαράς στην Ευρώπη, όταν του το είπαν
ότι όλοι κάνουµε λάθη ή κάτι τέτοιο. Χρειάζεται όµως µία υπεύθυνη πολιτική στάση εδώ. Και, τουλάχιστον, από δεύτερα στελέχη πέρα από την Κυβέρνηση δεν υπάρχει από την πλευρά της
Συµπολίτευσης και πρέπει να το δείτε στο κόµµα σας, κύριε
Υπουργέ, άλλως δεν µπορεί χωρίς κοινή συνισταµένη στο στόχο
και στην κατανόηση του προβλήµατος να προχωρήσουµε αποτελεσµατικά στα µεγάλα ζητήµατα που θα αντιµετωπίσουµε το
επόµενο διάστηµα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστώ.
Το λόγο έχει η κ. Βαλαβάνη για οκτώ λεπτά.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θέλω να επαναλάβω κάποια
γενικότερα ζητήµατα που έθεσα χθες. Θέλω όµως να συνεχίσω
από το σηµείο που σταµάτησα.
Έλεγα ότι το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας δεν
ταυτίζεται µε το ελληνικό δηµόσιο. Είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και ανήκει στο ευρωσύστηµα. Διαχειρίζεται όµως τα
χρήµατα των Ελλήνων φορολογούµενων, τα δανεικά µάλιστα του
ελληνικού λαού και γι’ αυτό είναι ζωτικής σηµασίας για εµάς το
τι συµβαίνει µε την περιουσία του, δηλαδή πώς διαχειρίζεται
αυτά τα πράγµατα, τα οποία τα διαχειρίζεται κυριολεκτικά στο
σκοτάδι.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα 50 δισεκατοµµύρια δίνονται για
ανακεφαλαιοποίηση χωρίς να υπάρχουν µελέτες από τις οποίες
να προκύπτει αυτό το ποσό. Γι’ αυτό και το ποσό των περίπου 7
δισεκατοµµυρίων, που είχαν περισσέψει πάνω από τα 18 δισεκατοµµύρια που είχαν πάρει οι τέσσερις τράπεζες, κατ’ αρχάς συζητιόταν ότι θα πήγαινε για ανακεφαλαιοποίηση στην Αγροτική
Τράπεζα και στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, κατέληξε όµως να
είναι η προίκα της Τράπεζας Πειραιώς για την χαριστική εκχώρηση αυτών για την χαριστική εκχώρηση της ΑΤΕ στην Πειραιώς.
Προβλέπεται, λοιπόν, στο παρόν νοµοσχέδιο, ακριβώς επειδή
όλα είναι φλου και στο περίπου –και για 50 δισεκατοµµύρια στο
περίπου- ότι αν η τελική συµµετοχή, του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µίας
από τις τέσσερις τράπεζες στις οποίες τελικά καταλήγουν τα
χρήµατα είναι µικρότερη από το ποσό που προκαταβλήθηκε,
τότε το ταµείο «έχει αξίωση», όπως λέει, για επιστροφή του
υπερβάλλοντος ποσού. Προσέξτε το «έχει αξίωση».
Εδώ υπάρχουν νοµικοί που µπορούν να εξηγήσουν πολύ καλύτερα από εµένα τι σηµαίνει αυτό, ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη
για υποχρέωση της τράπεζας να τα επιστρέψει, καταγράφεται
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µόνο η αξίωση του ταµείου. Και µάλιστα τα επιτόκια θα καθοριστούν µελλοντικά.
Στην περιουσία του ταµείου συµπεριλαµβάνονται επίσης,
όπως φαίνεται µέσα από το νοµοσχέδιο, «δικαιώµατα έναντι των
υπό εκκαθάριση ιδρυµάτων». Δηλαδή, από αυτό θα πρέπει να
βγάλουµε το συµπέρασµα ότι οι bad banks καταλήγουν ουσιαστικά στο ταµείο. Αυτό σηµαίνει ότι τα στοιχεία παθητικού καταλήγουν και αποτελούν µέρος της περιουσίας του ταµείου.
Και βέβαια, ξέρετε –έγινε και συζήτηση αρκετή στην επιτροπήότι ανοίγουν οι πύλες για την ενίσχυση µε βάση το παρόν νοµοσχέδιο των κεφαλαίων που διαχειρίζεται το ταµείο όχι µόνο µε
µετοχές αλλά και µε διαφόρων ειδών χρηµατοπιστωτικά προϊόντα. Δεν είναι µόνο οι Coco Bonds, που τις χρησιµοποιούν για
το λόγο που είπα χθες, αλλά και γιατί εµφανίζουν βελτιωµένα τα
νούµερα.
Μπορεί έτσι όπως υπάρχει πλήρης αδιαφάνεια, να καλύπτονται ακόµη και χρηµατοπιστωτικά προϊόντα αµφίβολης αξίας, ουσιαστικά trash, και όλα αυτά να είναι έναντι των δανεικών
χρηµάτων που ο ελληνικός λαός θα πρέπει να αποπληρώσει,
όπως ξέρουµε πολύ καλά, σε µετρητά.
Για πρώτη φορά σε αυτό το νοµοσχέδιο εµφανίζεται το Ταµείο
να προχωρεί και στη χορήγηση εγγύησης καταθέσεων στις τράπεζες. Λέγεται, βέβαια, ότι ενδεχόµενη δαπάνη από κατάπτωση
αυτών των εγγυήσεων επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του ταµείου. Τι σηµαίνει «επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του ταµείου»;
Σηµαίνει ότι και σε αυτή την περίπτωση θα τα πληρώσουν οι γνωστοί-άγνωστοι, οι γνωστοί-ύποπτοι, οι φορολογούµενοι, ο ελληνικός λαός.
Προκύπτει ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτηµα απ’ όλα αυτά που συζητήθηκαν για το νόµο Αλογοσκούφη περί προνοµιούχων µετοχών, το ν. 3723/2008, το πακέτο των 23 έως 28 δισεκατοµµυρίων
που δόθηκαν στις τράπεζες.
Δεν είναι µόνο, κύριε Υπουργέ, τα 550 εκατοµµύρια των προµηθειών που δεν κατέβαλαν οι τράπεζες -εκτός από µία, την
«ακατονόµαστη»- που έπρεπε να καταβάλουν, όσες πήραν το πακέτο. Το θέµα είναι ότι στο σύνολο του το πακέτο προβλέπεται
το 2013 ότι θα πρέπει να το αποπληρώσουν οι τράπεζες. Θα πρέπει να εξαγοράσουν πίσω αυτές τις προνοµιούχες µετοχές που
έχουν παραχωρήσει. Το απλό ερώτηµα είναι: Με τι χρήµατα θα
γίνει αυτό; Θα γίνει µε µέρος του πακέτου των 50 δισεκατοµµυρίων για την ανακεφαλαιοποίησή τους; Διότι εµείς δεν ξέρουµε
να υπάρχουν άλλα χρήµατα µε τα οποία να έχουν τη δυνατότητα
να το κάνουν αυτό.
Με άλλα λόγια, ο ελληνικός λαός καλείται να πληρώσει µια,
δύο, τρεις φορές ουσιαστικά τα ίδια πράγµατα. Γι’ αυτό έλεγα
χθες ότι οι τράπεζες έχουν γίνει απύθµενο πηγάδι και µε αυτή
την πολιτική οι µεν τράπεζες δεν διασώζονται, ο δε ελληνικός
λαός γίνεται ουσιαστικά µη βιώσιµος.
Υπάρχει ένα θέµα της στάσης των αρχών του ευρωσυστήµατος εδώ στην Ελλάδα και του Υπουργείου Οικονοµίας απέναντι
στους Βουλευτές και πολύ περισσότερο απέναντι στον ελληνικό
λαό. Υπάρχει ένα θέµα όχι µόνο της κάλυψης πίσω από το απόρρητο για τη µη χορήγηση στοιχείων και την ύπαρξη ενός βαθιού
σκοταδιού που µέσα απ’ αυτό διαχειρίζονται τα πακέτα δισεκατοµµυρίων, αλλά υπάρχει και ένα θέµα συνειδητής χορήγησης
στοιχείων που ξέρουµε ότι δεν στέκουν.
Θα σας πω µερικά παραδείγµατα που εµένα, σαν καινούργια
Βουλευτή, µε έχουν αφήσει µε το στόµα ανοικτό. Δεν θα περίµενα, δηλαδή, να συµβαίνει κάτι τέτοιο. Τι µας είπε ο κ. Προβόπουλος στη συζήτηση στην επιτροπή για τη χαριστική παραχώρηση της Αγροτικής στην Πειραιώς; Να µη φωνάζουµε, γιατί δεν
έγινε πώληση της Αγροτικής στην Πειραιώς, αλλά έγινε «µεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού µιας κρατικής τράπεζας σε µια άλλη
κρατική τράπεζα µε ιδιωτικό µάνατζµεντ».
Θα πρέπει να σας πω ότι ο εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών που ρωτήθηκε -τον ρώτησα εγώ- όταν τον εξετάζαµε την προηγούµενη Δευτέρα για το εάν θεωρεί ότι
εκπροσωπεί κρατικές τράπεζες, φάνηκε µάλλον ιδιαίτερα ξαφνιασµένος.
Ο Υπουργός Οικονοµικών, που είναι ο βασικός µέτοχος µε 35%
της Τράπεζας της Ελλάδας όσο και του ίδιου του Ταχυδροµικού
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Ταµιευτηρίου και βέβαια της Αγροτικής, δεν ζητάει να δει ο ίδιος
τα στοιχεία, απ’ ό,τι µας εξήγησε στην επιτροπή, για το µη βιώσιµο του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. Δεν τα βλέπει µε τα ίδια
του τα µάτια, γιατί, όπως µας είπε, δεν θέλει να παρανοµήσει.
Όµως, στην περιβόητη γραπτή απόφαση που µας έδωσαν, όπου
µας εξηγούν γιατί δεν µπορούν να µας δώσουν ούτε την Έκθεση
της «BLACKROCK», ούτε καν το ίδιο το Βιβλίο Χαρτοφυλακίου
της Αγροτικής, ούτε τίποτα από τα στοιχεία και τις εκθέσεις που
µε βάση αυτά πουλιούνται, ξεπουλιούνται κυριολεκτικά, χαρίζονται οι δηµόσιες τράπεζες…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε.
Σ’ αυτήν την απόφαση υπάρχει ένα κοµµάτι που λέει ότι ο
Υπουργός Οικονοµικών κατ’ εξαίρεση κατά την άσκηση των καθηκόντων του έχει δικαίωµα να δει αυτά τα στοιχεία.
Γιατί απαξιοί ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών να ασκήσει αυτό
το δικαίωµά του, όντας ο ίδιος βασικός µέτοχος και στους δύο;
Τι να σας πω; Ότι για το ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ δόθηκε
επίσηµη απάντηση εδώ από τον κ. Στουρνάρα στον Πρόεδρο της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ ότι ένα από τα βασικά
στοιχεία µη βιωσιµότητάς του ήταν ότι η εξάρτησή του από τη
χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ήταν 24%,
έναντι στόχου 15% που είχε θέσει η Τράπεζα της Ελλάδος; Δεν
µπορώ να καταλάβω πώς λέγονται αυτά τα πράγµατα χωρίς να
κοκκινίζει κανένας, όταν θα έπρεπε να συµπληρωθεί και ο υπόλοιπος πίνακας, ότι η Εθνική έχει 33% εξάρτηση, η ALPHA έχει
51%, η EUROBANK έχει 55%, η Πειραιώς έχει 67%. Και ειπώθηκε
ότι είναι µη βιώσιµο το Ταµιευτήριο, επειδή έχει 24%, τη µικρότερη εξάρτηση από όλους τους άλλους.
Φθάνει, βέβαια, η Τράπεζα της Ελλάδος να κάνει αυτό που
είναι µοναδικό, πραγµατικά, στο ρόλο µιας Κεντρικής Τράπεζας,
να πωλεί η ίδια τις τράπεζες ή να παραχωρεί κρατικές τράπεζες
σε άλλες κρατικές τράπεζες, σύµφωνα µε την καινούργια ορολογία και τα νέα χρηµατοπιστωτικά οικονοµικά τα οποία γράφονται αυτές τις µέρες σε αυτές τις αίθουσες. Εγώ δεν είµαι ειδική
στα οικονοµικά των τραπεζών, αλλά άνθρωποι που είναι ειδικοί
και στους οποίους έδειξα τα πρακτικά από τις συνεδριάσεις µού
είπαν ότι αυτές είναι καινούργιες θεωρίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
κυρία συνάδελφε. Παρακαλώ, τελειώνετε.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Πρώτη φορά γράφονται και λέγονται τέτοια πράγµατα.
Επειδή ουσιαστικά πρέπει να τελειώσω, αφήνω όλα τα άλλα
και θα σας πω µόνο το εξής. Εγώ δεν έχω καµµία πολιτικο-ιδεολογική συγγένεια µε τον κ. Παυλόπουλο, αλλά µε αυτό που έκανε
χθες, πραγµατικά, του βγάζω το καπέλο. Αυτή η δήλωση και
αυτά που µάθαµε, τα στοιχεία που ανακοίνωσε, τα οποία είχε ζητήσει από πέρυσι τον Νοέµβρη και τα πήρε τώρα, αποδεικνύουν
µε τον καλύτερο τρόπο –πέρα από ο,τιδήποτε µπορούµε να
πούµε εµείς- γιατί δεν µας δίνουν τα στοιχεία.
Πολλά µικρά εγκλήµατα γίνονται µεταξύ φίλων. Εγώ δεν είµαι
από αυτούς που χρησιµοποιούν τη λέξη «έγκληµα». Θα πω όµως
ότι αυτό που αποκαλύφθηκε µε την απάντηση που δόθηκε στον
κ. Παυλόπουλο είναι σε όλη του την έκταση πολιτικό, αλλά και
µε νοµικές συνέπειες –γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έννοµο συµφέρον, που «σφάχτηκαν» από αυτήν την ιστορία- έγκληµα σε βάρος του ελληνικού λαού. Το γεγονός δηλαδή ότι
µεταξύ του 2010 και του 2011 αυξήθηκε κατά 50% η έκθεση σε
ελληνικά οµόλογα των ελληνικών τραπεζών, της Τράπεζας της
Ελλάδας, των ελληνικών ασφαλιστικών ταµείων και των Ελλήνων
ιδιωτών, ενώ την ίδια στιγµή ξεφορτώθηκαν οι ξένες τράπεζες
από τα 145 εκατοµµύρια που είχαν σε ελληνικά οµόλογα τα 110
εκατοµµύρια. Από αυτά τα 110 εκατοµµύρια που ξεφορτώθηκαν,
το 1/3 είναι προφανώς αυτό που αγόρασαν για να χρεοκοπήσουν
τα ελληνικά ταµεία, οι ελληνικές τράπεζες. Και δανειζόµαστε
τώρα 50 δισεκατοµµύρια για την επανακεφαλοποίηση των τραπεζών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία συνάδελφε, αν έχετε την καλοσύνη, τελειώνετε. Ήδη έχετε υπερβεί
κατά πολύ το χρόνο σας.
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ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Αν αυτό δεν είναι έγκληµα, δεν
ξέρω τι θα έπρεπε να χαρακτηριστεί έτσι.
Απ’ αυτό αποδεικνύεται –και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε,
ευχαριστώ και για την ανοχή σας- ότι το ευρωσύστηµα έχει άλλα,
ξένα, αντιτιθέµενα συµφέροντα. Δεν µπορεί κανείς να ερµηνεύσει διαφορετικά αυτήν τη φοβερή ιστορία που διηγούνται αυτά
τα στοιχεία. Αποδεικνύεται ότι οι δήθεν κρατικές τράπεζες ελέγχονται από το ευρωσύστηµα από κοινού µε τις παραδοσιακές και
µη ελληνικές τραπεζικές οικογένειες µε τρόπο εντελώς αντίθετο
τελικά µε τα στοιχειώδη συµφέροντα του ελληνικού λαού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία συνάδελφε, αν έχετε την καλοσύνη, παρακαλώ πάρα πολύ να τελειώσετε.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Γι’ αυτό, ο ελληνικός λαός πρέπει
να καταλάβει ότι το τι γίνεται µε τις τράπεζες δεν είναι θέµα κάποιων ειδικών, όπως θα ήθελαν να του πουν, αλλά αφορά και τον
τελευταίο εργαζόµενο, και την τελευταία νοικοκυρά και τον τελευταίο πιτσιρικά που µπορεί να θεωρεί ότι δεν χρειάζεται να
βλέπει τίποτα άλλο πέρα από ηλεκτρονικά παιχνίδια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Κουκουλόπουλος για οκτώ λεπτά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, θέλω να εκφράσω την έκπληξή µου γιατί
από τη Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που ανήκει µάλιστα και στα σύµβολα πρόσωπα της γενιάς του Πολυτεχνείου, άθελά της ίσως,
ακούσαµε να συµφωνεί απόλυτα µε τη φωνή των τραπεζών.
Αν είχαµε τους τραπεζίτες εδώ, ακριβώς αυτά θα µας έλεγαν,
κυρία Βαλαβάνη! Ακριβώς αυτά που είπατε, ότι δηλαδή το πρόβληµά τους έχει να κάνει µε την έκθεσή τους αποκλειστικά σε ελληνικά οµόλογα! Ακριβώς αυτά λένε οι τράπεζες!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν είπε αυτό, κύριε Κουκουλόπουλε. Δεν ακούσατε καλά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Και ζήτησα να πάρω το
λόγο να µιλήσω –είναι εδώ και δύο συνάδελφοί µου, ο κ. Κωνσταντινόπουλος και ο κ. Κεδίκογλου που ήµασταν µαζί και κατά
την προηγούµενη περίοδο της Βουλής και πιστεύω να συµφωνούν µαζί µου- για να πω ότι κουβεντιάζουµε σήµερα µε αφορµή
το ζήτηµα της κεφαλαιοποίησης των τραπεζών και στο όνοµα
όλων των συναδέλφων µας που σήµερα δεν είναι στη Βουλή και
όλοι µαζί σταθήκαµε όρθιοι ως το τέλος, ζώντας κυριολεκτικά
ένα δράµα σε σχέση µε τις τράπεζες!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –και απευθύνοµαι ιδιαίτερα
στους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης- δεν έχει κανένας προνόµιο ευαισθησίας και πολύ
περισσότερο προνόµιο γνώσης. Όλοι ξέρουµε, βλέπουµε και διαβάζουµε. Ξέρουµε πολύ καλά και το είπαµε πολλές φορές στο
Βήµα αυτής της Βουλής –και πολύ περισσότερες φορές στους
κοινοβουλευτικούς τοµείς εργασίας του ΠΑΣΟΚ κατά την παρελθούσα περίοδο- ότι το πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας, το
δηµοσιονοµικό πρόβληµα, δεν προέρχεται και δεν οφείλεται βέβαια µόνο στο ζήτηµα των δαπανών του κράτους, αλλά εξίσου
οφείλεται και στο ζήτηµα των τραπεζών, πριν το «κούρεµα» των
οµολόγων. Προφανώς επιδεινώθηκε η θέση των ελληνικών τραπεζών, αλλά οι ελληνικές τράπεζες δεν αποτελούν εξαίρεση σε
ό,τι συµβαίνει τα τελευταία δέκα χρόνια στον κόσµο ολόκληρο,
σε ό,τι αποκαλύφθηκε το 2008.
Δεν έχουµε, λοιπόν, λιγότερη ευαισθησία από κάποιους άλλους. Όταν κατέρρευσε η «LEHMAN BROTHERS», γεννήθηκε µία
µεγάλη ελπίδα σε όλη την ανθρωπότητα. Η ελπίδα άκουγε στο
όνοµα «Πρόεδρος Οµπάµα» και είχε ένα πολιτικό περιεχόµενο.
Όλοι οι λαοί και όλοι οι νουνεχείς άνθρωποι –δεν θα πω οι προοδευτικοί- όλοι οι λογικοί άνθρωποι σε όλη την ανθρωπότητα και
κυρίως στον ανεπτυγµένο κόσµο πίστευαν ότι το µάθηµα από την
κατάρρευση της «LEHMAN BROTHERS» θα οδηγούσε στην
ολική επαναφορά του κράτους που είχε εκτοπιστεί από τις δυνάµεις της αγοράς όλα τα προηγούµενα χρόνια.
Όµως, δεν συνέβη αυτό. Και εµείς κληθήκαµε τα προηγούµενα
δυόµισι χρόνια να διαχειριστούµε ένα φοβερά δύσκολο ζήτηµα
και να ζήσουµε ως Κοινοβουλευτική Οµάδα ένα δράµα! Ξέραµε
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ότι δεν µπορούσαµε να µιλήσουµε για το σοβαρότερο πρόβληµα
της ελληνικής οικονοµίας, γιατί µία κουβέντα παραπάνω οδηγούσε σε απόλυτη κατάρρευση τις ελληνικές τράπεζες και την
ελληνική οικονοµία και κοινωνία στην άβυσσο!
Αυτή είναι η µεγάλη αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι!
Δεν υπάρχει, λοιπόν, άλλη ευαισθησία σε σας και άλλη σε µας.
Ξέρουµε πολύ καλά τι κάναµε και το κάναµε µε το χέρι στην καρδιά και µε το κεφάλι ψηλά στην προηγούµενη Βουλή και στη σηµερινή Βουλή σε ό,τι αφορά τις τράπεζες. Δεν είµαστε εντολείς
των τραπεζών και πολύ περισσότερο των τραπεζιτών! Ξέρουµε
πώς αποδοµηθήκαµε ως Κυβέρνηση, όταν ψηφίζαµε µόνοι µας
σε πρώτη φάση να είναι κοινές οι µετοχές και όχι προνοµιούχες,
όπως θέλουν οι τραπεζίτες! Και είµαστε εδώ για να διαφυλάξουµε τα χρήµατα του ελληνικού λαού που πάνε στις τράπεζες
και όχι για κάτι άλλο!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, τι λέτε;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Απορείτε, κυρία Κωνσταντοπούλου;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με το θράσος σας απορώ!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Σας τα είπα και στην τηλεόραση την άλλη φορά. Είναι κοινές οι µετοχές, δεν είναι προνοµιούχες. Στις τράπεζές µας αν αθροίσει κανείς τα ποσά που
έχουν δοθεί ως εγγυήσεις, είναι ποσά που τροµάζουν. Γι’ αυτό
και χρειάζεται ιδιαίτερη υπευθυνότητα.
Άκουσα µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον εχθές τον εισηγητή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Θα µπορούσα, κύριε συνάδελφε, να
προσυπογράψω την τοποθέτησή σας, αν κάναµε όµως µαζί µία
εισήγηση σε ένα αµφιθέατρο –δεν υπαινίσσοµαι κάτι ειρωνικά
για την ακαδηµαϊκή ιδιότητά σας- θα σας έλεγα ότι δεν αντιλαµβάνοµαι τι χρηστικό ενδιαφέρον έχει η προσέγγιση που κάνατε
για τη Βουλή.
Επίσης δεν αντιλαµβάνοµαι όταν µιλάµε για το πρόγραµµα των
τραπεζών τι χρηστικό ενδιαφέρον έχει να µιλάµε αποσπασµατικά
για τη µία ή την άλλη τράπεζα, όταν το τραπεζικό σύστηµα της
χώρας έχει συνολικά πρόβληµα, όταν δεν µπορεί να βαδίσει µε
τόσες τράπεζες και πρέπει να γίνουν λιγότερες, να σταθούν όρθιες. Θα πρέπει να συζητήσουµε σοβαρά λέγοντας ολόκληρες
και όχι µισές αλήθειες για το ποιος πληρώνει το τίµηµα και θα
πρέπει να συζητήσουµε σοβαρά και υπεύθυνα τώρα, που οι τράπεζες είναι πλέον ήδη σε δηµόσιο έλεγχο, κύριε Υπουργέ, για το
τι πρέπει να κάνουµε. Εγώ λοιπόν θέλω να πω τρεις καθαρές κουβέντες και σε αυτά τα τρία ζητήµατα.
Ζήτηµα πρώτο λοιπόν, µπορούµε και πρέπει να κάνουµε πίσω
στη διαδικασία οριστικής κεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών; Όχι βέβαια. Αυτή η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί,
γιατί χωρίς τράπεζες δεν µπορεί να λειτουργήσει καµµία οικονοµία. Και θυµίζω σε αυτούς που νοµίζουν ότι µονοπωλούν τις αριστερές ευαισθησίες, ότι ο Λένιν, έξι µήνες µετά τη νέα οικονοµική
πολιτική, επανέφερε τους τραπεζίτες από το Λονδίνο για να τους
βάλει να λειτουργήσουν τις τράπεζες, µέχρι να µπορέσει να
βάλει τα µαγαζιά αυτά να λειτουργήσουν. Έτσι είναι κύριε Λαφαζάνη. Γιατί µε κοιτάτε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ο Λένιν ποιος είναι εδώ; Ο Σαµαράς είναι;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν λέω ότι ο Λένιν είναι
εδώ. Δεν είµαι αφελής για να πω ότι ο Λένιν είναι εδώ. Θέλω να
πω ότι στο γνωστό κόσµο, χωρίς τράπεζες η οικονοµία δεν λειτουργεί. Ένα το κρατούµενο.
Δεύτερο. Είναι πολλά τα λεφτά για τη σωτηρία των τραπεζών;
Φυσικά είναι πάρα πολλά. Τροµάζει κανείς µε τα νούµερα και τα
µεγέθη. Και επαναλαµβάνω για τρίτη φορά, κυρία Βαλαβάνη, δεν
έχει τόσο µεγάλη σχέση όσο νοµίζετε µε την έκθεσή τους πάνω
σε ελληνικά οµόλογα. Υπάρχουν σοβαρές επιστηµονικές προσεγγίσεις που λένε ότι σε αυτό το πάρε-δώσε οι τράπεζες είναι
τελικά κερδισµένες. Να το ξέρετε αυτό. Σας το λέω απολύτως
υπεύθυνα αυτό. Δεν έχω το χρόνο να το αναπτύξω.
Ποιος πληρώνει λοιπόν το τίµηµα; Έχουµε δύο δρόµους. Ή να
ζητήσουµε προσχώρηση στη λύση που για πρώτη φορά ακούστηκε στις 28-29 Ιουνίου, δηλαδή να περάσουν στον ευρωπαϊκό
µηχανισµό στήριξης στο EFSF -αυτό έχει συνέπειες βέβαια για
το που λαµβάνονται οι αποφάσεις για τα δάνεια- ή να επωµι-
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στούν τα βάρη οι Έλληνες φορολογούµενοι και από την άλλη να
δοθούν οι µετοχές του κράτους µετά από δύο-τρία χρόνια µε το
µεγαλύτερο δυνατό τίµηµα για να επιστρέψουν αυτά τα λεφτά
στο δηµόσιο κορβανά. Είναι οι δύο εναλλακτικές λύσεις. Πρέπει
το Κοινοβούλιο την αµέσως επόµενη περίοδο να συζητήσει πολύ
σοβαρά γι’ αυτήν τη διαδικασία.
Το τρίτο στο οποίο θέλω να σταθώ, για να µην µακρηγορώ,
είναι ότι εφόσον ήδη, κύριε Υπουργέ, είναι σε δηµόσιο έλεγχο οι
τράπεζες πρέπει κάποιος να τις βάλει στη στράτα και πρέπει κάποιος να τις βάλει στη στράτα τώρα, επειδή παραµένουν για την
ώρα οι παλιές διοικήσεις στις τράπεζες, ακολουθούν πρακτικές
που προκαλούν την κοινωνία και δηµιουργούν προβλήµατα στην
πραγµατική οικονοµία.
Κύριε Υπουργέ, καταθέτω στα Πρακτικά επίσηµη αναφορά
εταιρείας -µία έχω γραπτή και αυτήν καταθέτω, αλλά έχω υπ’
όψιν µου άλλες εκατόν µία- όπου ακατάσχετη χρηµατοδότηση
του ΕΣΠΑ παρακρατήθηκε παράνοµα από τράπεζα για στεγαστικό δάνειο ενός εκ των εταίρων της.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παρασκευάς Κουκουλόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Τα έχω κι εγώ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι κυρία συνάδελφε,
το ξέρουµε όλοι. Ζούµε στην πραγµατικότητα και ξέρουµε ότι
υπάρχει µία σειρά αθέµιτες και παράνοµες πρακτικές. Είναι παράνοµη αυτή για την οποία µιλάω και σε αυτά πρέπει να µπει ένα
τέλος, αν θέλουµε να εκκινήσει η πραγµατική οικονοµία.
Και υπογραµµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι δεν το κάνω αυτό για εντυπωσιασµό, για να καταθέσω µία καταγγελία στη Βουλή, ούτε
µόνο γιατί γνωρίζουµε όλοι µας τι συµβαίνει στην πραγµατική οικονοµία, που πραγµατικά δοκιµάζεται µε έναν απίστευτα σκληρό
τρόπο, αλλά για έναν επιπρόσθετο λόγο. Σε λίγες εβδοµάδες
πρόκειται να λειτουργήσει το νέο ΕΤΕΑΝ ΤΕΜΠΜΕ, το νέο Ταµείο Εγγυοδοσίας, όπου υπάρχει προσδοκία στις µικρές και πολύ
µικρές επιχειρήσεις, να δοθούν δάνεια µε επιτόκια 4% µε εγγύηση το ΕΣΠΑ και όχι περιουσιακά τους στοιχεία, για να πάρουν
ανάσα ζωής πραγµατικά χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Φανταστείτε από τις τράπεζες να ακολουθείται αυτή η απόλυτα αθέµιτη και παράνοµη πρακτική, όταν αυτά τα ποσά που δίνονται γι’ αυτούς τους λόγους είναι ακατάσχετα από το νόµο.
Ας το πάρουν, λοιπόν, απόφαση οι τράπεζες και οι τραπεζίτες
-όσο είναι ακόµα στις διοικήσεις- ότι δεν είναι κράτος εν κράτη.
Ας αναγνωρίσουν και ας αποφασίσουν ότι έχουν συµβάλει τα µέγιστα στην κρίση, την οποία έχουν κληθεί να σηκώσουν οι Έλληνες φορολογούµενοι. Κυρίως, όµως, εµείς, ως Κυβέρνηση, ας
πάρουµε όλα εκείνα τα µέτρα, για να δώσουµε και κάποια µηνύµατα αισιοδοξίας στην ελληνική κοινωνία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Κουκουλόπουλε.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω ένα λεπτό
το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να ακούσουµε
το προσωπικό, αλλά να είναι προσωπικό που να σας θίγει.
Παρακαλώ.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Νοµίζω πως για ένα Βουλευτή
της Αριστεράς –δεν ξέρω αν το εννοούσε έτσι ακριβώς, όπως
ακούστηκε, ο κ. Κουκουλόπουλος- είναι λίγο βαρύ να του πουν
ότι συντάσσεται µε τις απόψεις των Ελλήνων τραπεζιτών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Επιχειρηµατολογία και αντιπαραθέσεις έχουµε εδώ, κυρία συνάδελφε.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Μισό λεπτό. Δεν πρόκειται να
«φάω» το χρόνο του Σώµατος.
Ο κ. Κουκουλόπουλος προφανώς δεν άκουσε τη χθεσινή µου
τοποθέτηση. Δεν θα ήταν εδώ, υποθέτω. Πέρα από όλα τα άλλα
-δεν πρόκειται να πούµε τώρα εδώ ούτε για τη γενική κρίση του
συστήµατος ούτε για όλα αυτά- είπα απλά ότι 25 δισεκατοµµύρια
είναι οι απώλειες των τραπεζών από το «κούρεµα». Η ανακεφαλαίωση είναι για 50 δισεκατοµµύρια, για το διπλάσιο ποσό. Τι
είναι τα άλλα 25 δισεκατοµµύρια; Είναι το πόσο καλά τα πήγαν
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οι Έλληνες τραπεζίτες, παραδοσιακοί και µη, στη διαχείριση των
χρηµάτων του ελληνικού λαού, γιατί , για διαχείριση ξένων χρηµάτων πρόκειται. Και έφτασε το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα –
στο πλαίσιο και της κρίσης- σ’ αυτή την κατάσταση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κυρία Βαλαβάνη.
Το λόγο έχει ο κ. Αυγενάκης.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην παρούσα
χρονική στιγµή που η Κυβέρνηση διεξάγει µια τιτάνια προσπάθεια για την εξεύρεση οικονοµικών πόρων, το σχέδιο νόµου που
συζητάµε σήµερα στην Ολοµέλεια της Βουλής θα µπορούσε να
χαρακτηριστεί από πολλούς από εµάς ως σωτήριο.
Η συρρίκνωση της οικονοµίας, η παρατεταµένη ύφεση, η
κρίση δανεισµού, η αδυναµία δηµοσιονοµικής προσαρµογής, καθιστούν ολοένα και περισσότερο πιο αναγκαία την κύρωση πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου για τις ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων, µε την οποία εγκρίνουµε επί της ουσίας σήµερα την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών, έτσι ώστε το τραπεζικό µας σύστηµα να ανακτήσει την
εµπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών, κυρίως των καταθετών, αλλά
και να θωρακίσει τη δοκιµαζόµενη ρευστότητά του, για να µπορέσει να βοηθήσει επί της ουσίας την οικονοµία µας και να πάρει
το δρόµο της ανάπτυξης.
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία τρία χρόνια έγιναν πολλές νοµοθετικές παρεµβάσεις για τη στήριξη των τραπεζών µας, οι
οποίες βρέθηκαν µέσα στη δίνη της παγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής κρίσης, της εγχώριας δηµοσιονοµικής κρίσης, των συνεχών υποβαθµίσεων που υφίσταται το ελληνικό δηµόσιο από
τους οίκους αξιολόγησης, τα επισφαλή δάνεια, την εξαγωγή κεφαλαίων, τη µείωση καταθέσεων, λόγω της παρατεταµένης ύφεσης και των περικοπών εξαιτίας των αναγκαστικών µέτρων
λιτότητας, που επιβλήθηκαν στη χώρα µας.
Επιτρέψτε µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σηµειώσω
ότι δεν θα ισχυριστώ πως το ίδιο το τραπεζικό σύστηµα είναι
αθώο και άµοιρο ευθυνών για την κατάσταση που βιώνει γενικότερα η οικονοµία µας σήµερα και κυρίως το κάθε νοικοκυριό. Θα
επιµείνω, όµως, στην προσωπική µου πίστη ότι το τραπεζικό σύστηµα είναι και παραµένει ο κυρίαρχος πυλώνας εκκίνησης της
ατµοµηχανής της ελληνικής οικονοµίας. Και θα κάνω και µια επισήµανση, κυρίως προς την Αριστερά: Είναι άλλο ο τραπεζίτης,
άλλοι οι τράπεζες και φυσικά, άλλο οι καταθέτες και οι δανειζόµενοι. Υπάρχει µια σύγχυση. Φαντάζοµαι γίνεται συστηµατικά και
όχι τυχαία ή κατά λάθος, ότι τράπεζα ίσον τραπεζίτης. Δεν είναι
έτσι τα πράγµατα. Νοµίζω πως όλοι καταλαβαίνουµε τη διαφορά.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι η διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος, η αποκατάσταση του αισθήµατος ασφάλειας ανάµεσα
σε καταθέτες και πιστωτικά ιδρύµατα και η άντληση δανειακών
κεφαλαίων για την ενίσχυση της ρευστότητας και τη διοχέτευσή
της στην πραγµατική οικονοµία.
Υπάρχει τεράστιο πρόβληµα στην ελληνική κοινωνία και στην
οικονοµική ζωή του τόπου µας. Το βιώνουµε όλοι µας, µα όλοι
µας καθηµερινά. Οι επιχειρήσεις ασφυκτιούν ή βάζουν λουκέτα
επειδή οι τράπεζες δεν τις χρηµατοδοτούν, η ανεργία σκαρφαλώνει στα ύψη επειδή δεν υποστηρίζονται καινοτόµες επενδυτικές πρωτοβουλίες ή επειδή δεν δίνονται δάνεια σε νευραλγικούς
τοµείς της οικονοµίας, παραδείγµατος χάριν προγράµµατα δηµοσίων επενδύσεων. Τα νοικοκυριά, οι επιχειρηµατίες ή οι εξαγωγείς δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους,
γιατί δεν µπορούν να πάρουν δάνεια λόγω των υψηλών επιτοκίων
δανεισµού και του περιορισµού χορήγησης των δανείων.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να σας αναφέρω µερικά στοιχειά
του Επιµελητηρίου Ηρακλείου που µου ήταν πιο εύκολο να συγκεντρώσω και να σας καταθέσω. Φαντάζοµαι ότι κάτι αντίστοιχο
συµβαίνει και µε τα υπόλοιπα επιµελητήρια και τους υπόλοιπους
νοµούς της χώρας µας, Αποδεικνύουν αριθµητικά την τραγική
κατάσταση την οποία βιώνουν σήµερα οι επιχειρήσεις του νοµού
ή των νοµών της περιφέρειας και που βεβαίως δεν αφήνουν άνθρωπο αδιάφορο αυτή την ώρα.
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Προσέξτε, στο σύνολο του έτους από 01-09-2011 έως 31-082012 γράφτηκαν στο µητρώο των επιχειρήσεων χίλιες οκτακόσιες σαράντα µία νέες επιχειρήσεις, ενώ διαγράφησαν χίλιες
εννιακόσιες ογδόντα επιχειρήσεις, παλαιότερες. Γίνεται αντιληπτό ότι η δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων είχε αρνητικό πρόσηµο και επίσης θα πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν µας ότι απειλείται και η βιωσιµότητα των εν ενεργεία επιχειρήσεων λόγω της
έλλειψης ρευστότητας.
Η δυσκολία πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισµό αποτελεί
πλέον το µεγαλύτερο εµπόδιο στην προσπάθεια ανάκαµψης
κάθε οικονοµίας που βρίσκεται σε κρίση.
Ως εκ τούτου οι προτεινόµενες διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόµου για την ταχύτερη και απρόσκοπτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και την αποτελεσµατικότερη λειτουργία τους
κρίνονται, κατά την εκτίµησή µου, επιβεβληµένες.
Επιβάλλεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να έχουµε σταθερό, αξιόπιστο, ασφαλές, αυτοδύναµο χρηµατοπιστωτικό
ίδρυµα που δεν θα στηρίζεται στον έξωθεν δανεισµό, αλλά θα
θωρακίζει την πραγµατική οικονοµία της χώρας µας και θα ισχυροποιεί βεβαίως τη θέση µας στην Ευρωζώνη.
Είναι ένας εθνικός αλλά και ευρωπαϊκός στόχος για τον οποίο
η Κυβέρνηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να το πετύχει. Και είµαι σίγουρος ότι θα το πετύχει γιατί και πολιτική βούληση υπάρχει, αλλά και οι ελληνικές τράπεζες απέδειξαν ότι
διαθέτουν ισχυρά αντανακλαστικά και αντέχουν –µέχρι στιγµής
τουλάχιστον- στους κλυδωνισµούς της κρίσης.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι συµφωνώ στις διατάξεις του νόµου, οι οποίες ουσιαστικά είναι πράξεις κύρωσης προηγούµενων νοµοθετηµάτων και οι οποίες αναφέρονται στην
αύξηση του κεφαλαίου του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας στα 50 δισεκατοµµύρια από 10 δισεκατοµµύρια που
ήταν αρχικά, στην παράταση του χρόνου των επιχειρησιακών
σχεδίων για τη βιωσιµότητα του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος
από τρία σε πέντε χρόνια.
Η ρύθµιση των οφειλών, κυρίως της ΔΕΗ ή τα ζητήµατα διακανονισµού θεµάτων των ΟΤΑ, σχετικά µε την απαλλαγή των
δήµων από πρόσθετους φόρους, πρόστιµα, προσαυξήσεις και
κάθε µορφής επιπλέον επιβαρύνσεων θεωρούνται ιδιαίτερα σηµαντικά. Το ίδιο ισχύει και για τα θέµατα του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και της ρευστότητας της λειτουργίας ορισµένων
ναυτιλιακών εταιρειών, οι οποίες επιτελούν δροµολόγια άγονων
γραµµών.
Και κάτι πολύ σηµαντικό, κύριε Υπουργέ. Θεωρώ ότι το νοµοσχέδιο –κύριε Υπουργέ, θα ήθελα την προσοχή σας εδώ- θα είναι
ηµιτελές αν δεν επιλύσει το θέµα των συνεταιριστικών τραπεζών,
έτσι ώστε και αυτές να συµπεριληφθούν στο σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης. Είναι οι τράπεζες που είναι κοντά στο µικροµεσαίο επιχειρηµατία, τον αγρότη, στις τοπικές ανάγκες. Είναι οι τράπεζες
που χειρίζονται τα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων. Για παράδειγµα η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα έχει υλοποιήσει εβδοµήντα προγράµµατα για µικροµεσαίες
επιχειρήσεις και για την τοπική αυτοδιοίκηση και έχει υπογράψει
άλλα πενήντα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το πρόγραµµα «Jessica» για τους ΟΤΑ υλοποιείται στην Κρήτη από τη συγκεκριµένη
τράπεζα, η οποία έχει ξεκινήσει συνεργασίες µε συνεταιριστικές
τράπεζες του εξωτερικού.
Η πολιτεία, κύριε Υπουργέ, οφείλει να βοηθήσει να γίνουν οι
συνεταιριστικές τράπεζες ανταγωνιστικές, µε καλύτερη οργάνωση βεβαίως και εποπτεία –σωστά- γιατί αυτές απευθύνονται
αποκλειστικά στις τοπικές κοινωνίες και βέβαια στηρίζουν την
περιφερειακή ανάπτυξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σαφώς και υπερψηφίζω το
παρόν νοµοσχέδιο, το οποίο είµαι βέβαιος πως θα συµβάλλει στη
ρευστότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων και στην πορεία θα
ευνοήσει την ανάπτυξη της πραγµατικής οικονοµίας µε όλα αυτά
που παράγει και σχεδιάζει η σηµερινή Κυβέρνηση.
Μία κουβέντα σχετικά µε τις τροπολογίες.
Κύριε Υπουργέ, δεν έχω τίποτα παραπάνω να πω από αυτά
που η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Πατριανάκου, έθεσε
στην τοποθέτησή της σχετικά µε τις τροπολογίες ως ερωτήµατα
και απορίες. Ευελπιστώ οι απαντήσεις και οι εξηγήσεις που θα
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µας δώσετε, να µας πείσουν όλους και φυσικά να προχωρήσουµε στην υπερψήφισή τους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Αυγενάκη και προπάντων για την τήρηση του χρόνου.
Το λόγο έχει η κ. Κωνσταντοπούλου για οκτώ λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, χθες µιλήσατε τρεις φορές όποτε εσείς επιλέξατε και όχι όποτε επιτάσσει ο Κανονισµός. Θα σας διαβάσω
το άρθρο 95 παράγραφος 2: «Η κατ’αρχήν συζήτηση νοµοσχεδίου αρχίζει µε την προφορική ανάπτυξή του από τον αρµόδιο
Υπουργό και της πρότασης νόµου από την προφορική ανάπτυξη
από τον προτείνοντα Βουλευτή ή τους προτείνοντες Βουλευτές».
Γιατί δεν παρουσιάσατε το νοµοσχέδιο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία συνάδελφε, ο Υπουργός µιλάει όποτε αυτός επιλέξει.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, µη
µε διακόπτετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κάνετε κάποιο
λάθος. Ψέγετε τον Υπουργό γιατί δεν µίλησε όποτε θέλατε εσείς.
Ο Υπουργός µιλάει όποτε το επιλέγει ο ίδιος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, που µε διακόπτετε αντικανονικά, σας διάβασα µόλις τώρα το άρθρο 95, που
αναφέρει ότι η κατ’ αρχήν συζήτηση ξεκινάει µε την παρουσίαση
του νοµοσχεδίου. Διαβάστε το. Και σας παρακαλώ, µη µε ξαναδιακόψετε.
Κύριε Υπουργέ, µιλήσατε τρεις φορές, αποφύγατε να παρουσιάσετε το νοµοσχέδιο, αποφύγατε να πείτε την παραµικρή λέξη
για τα αίσχη τα οποία εισάγετε µε αυτό το νοµοσχέδιο και βέβαια
τηρήσατε σιγή ιχθύος για το καίριο, µείζον και ποινικής διάστασης ζήτηµα …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ
πάρα πολύ, αν έχετε την καλοσύνη, για να µη δηµιουργούνται
παρεξηγήσεις …
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, γιατί µε διακόπτετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Άρθρο 64 παράγραφος 2 …
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί µε διακόπτετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας διακόπτω
για να µάθετε τι αναφέρει ο Κανονισµός.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µε διακόπτετε
την ώρα που τοποθετούµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ
πάρα πολύ. Άρθρο 64 παράγραφος 2: «Στις συζητήσεις νοµοσχεδίων και προτάσεων νόµων ο λόγος δίνεται πρώτα …
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, διακόψτε το
χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα σας κρατηθεί ο χρόνος. Συνεχίζω «…ο λόγος δίνεται πρώτα στους αρµόδιους Υπουργούς αν το ζητήσουν, διαφορετικά προτάσσονται οι
εισηγητές και οι τυχόν ειδικοί αγορητές». Του λοιπού, θα κοιτάτε
πρώτα τον Κανονισµό και µετά θα µας κάνετε υποδείξεις.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, εσείς εκπροσωπείτε τον Υπουργό και εθίγητε εκ µέρους του;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία συνάδελφε, τηρώ τον Κανονισµό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ απευθυνόµουν στον κ. Σταϊκούρα.
Σας διάβασα από τον Κανονισµό -και σας παρακαλώ διακόψτε
το χρόνο, γιατί αυτό που κάνετε είναι υποβολιµαίο και αντικανονικό- το άρθρο 95 παράγραφος 2: «Η κατ’ αρχήν συζήτηση νοµοσχεδίου αρχίζει µε την προφορική ανάπτυξή του από τον
αρµόδιο Υπουργό». Έχετε κάποια αντίρρηση …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία συνάδελφε, αν το ζητήσει.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν λέει ο Κανονισµός «αν το ζητήσει».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεχίστε, πα-
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ρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα µηδενίσετε το χρόνο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα σας δώσω
όσο χρόνο θέλετε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, Κύριε
Πρόεδρε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι το
θέµα της «SIEMENS», για το οποίο θα µιλήσω, σας αφορά κι
εσάς και έχετε τοποθετηθεί µε τρόπο ο οποίος είναι σωστός. Εάν
θέλετε να περιορίσετε το χρόνο µου για να φωνάζει η κ. Παπακώστα, κάντε το.
Κύριε Σταϊκούρα, µιλήσατε τρεις φορές, δεν παρουσιάσατε το
νοµοσχέδιο και δεν είπατε λέξη για τη «SIEMENS». Επιλέξατε να
µιλήσετε όποτε θέλετε, κατά το «αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν», που προφανώς είναι η µόνη αρχή η οποία διέπει τη λειτουργία της Κυβέρνησής σας. Αποφασίσατε την τρίτη φορά που
µιλήσατε να µου απευθυνθείτε προσωπικά. Είπατε ότι έχετε επιλέξει να είστε µε την Ευρώπη και δεν ονειρεύεστε να γίνουµε Αργεντινή.
Αυτό είναι ψευδές, διότι ο ίδιος ο Υπουργός σας, ο κ. Στουρνάρας, αποτιµώντας την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική κοινωνία και ο ελληνικός λαός, είπε σ’ αυτήν
εδώ την Αίθουσα ότι δεν έχουµε φτάσει και στο χειρότερο σηµείο, δεν έχουµε γίνει ακόµα Αργεντινή. Αυτά τα είπε ο Υπουργός
σας. Δεν τα είπε κανένας άλλος.
Εποµένως, εκείνοι οι οποίοι ονειρεύεστε και εκείνοι οι οποίοι
ορέγεστε καταστάσεις ανάλογες µε αυτές χωρών που δοκιµάστηκαν από τη χρεοκοπία, είστε εσείς και σας επιστρέφουµε
αυτή τη λασπολογία και τη συκοφαντία, την οποία ανακυκλώνετε
µέσα από τα φίλα προσκείµενα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης µε
τα οποία συναλλάσσεστε.
Είπαµε ακόµη ότι η Κυβέρνησή σας επιλέγει το δρόµο της
εθνικής ευθύνης, ότι είστε µία Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης. Το
είπα και χθες, δεν το ακούσατε: Αυτή η ευθύνη είναι ποινική, είναι
αστική, είναι διοικητική, είναι πολιτική και ιστορική. Μοιραστείτε
τη, αλλά δεν θα την αποφύγετε και διά της διαχύσεως των ευθυνών δεν θα αποτρέψετε την απόδοση και τη λογοδοσία. Έχετε
περιαγάγει τη χώρα σε κατάσταση υποσαχάριας Αφρικής και την
ίδια στιγµή ειρωνεύεστε τον ελληνικό λαό µε απαράδεκτες εκφράσεις σαν αυτή που χρησιµοποίησε ο κύριος Στουρνάρας λέγοντας ότι δεν µπορεί να πει στην κ. Μέρκελ –χρησιµοποιώ την
έκφραση που επί λέξει εκείνος χρησιµοποίησε- να πείσει το Κοινοβούλιό της να βοηθήσει τους κακοµοίρηδες τους Έλληνες.
Έτσι απευθύνθηκε στον ελληνικό λαό, έτσι αναφέρθηκε για τον
ελληνικό λαό ο Υπουργός σας για τους κακοµοίρηδες τους Έλληνες. Λυπάµαι πάρα πολύ, αλλά το πνεύµα και αυτού του είδους
η ειρωνεία που ασκήσατε χθες σας επιστρέφεται.
Με την κατάθεση αυτού του νοµοσχεδίου αποδεικνύεται περίτρανα ότι η Κυβέρνησή σας επιδιώκει να µη συζητηθεί το περιεχόµενό του. Μόνο έτσι εξηγείται το γεγονός της εκκωφαντικής
απουσίας. Κανένας Βουλευτής εδώ από το ΠΑΣΟΚ, πέντε, έξι,
επτά βλέπω από τη Νέα Δηµοκρατία, ένας Βουλευτής από τη
ΔΗΜΑΡ. Χθες µία ανάλογη παρουσία υπήρχε στο Κοινοβούλιο
από τα κόµµατα της τρικοµµατικής σας κοινοπραξίας. Εκείνο το
οποίο επιλέγετε είναι να µη συζητηθούν τα θέµατα και κυρίως να
µη συζητηθεί το ζήτηµα της «SIEMENS» το οποίο φέρνετε «από
το παράθυρο» ως παράγραφο 4 στο τέταρτο άρθρο και για το
οποίο επιλέξατε χθες να τηρήσετε σιγή ιχθύος και αιδήµονα
σιωπή.
Αποδεικνύεται λοιπόν, περίτρανα από τη στάση σας και από
την επιµονή σας να επαναφέρετε τη σύµβαση µε τη «SIEMENS»
και να επιχειρείτε να την αναβιώσετε ότι δυστυχώς η δοµή του
ελληνικού κυβερνητικού συστήµατος, της οικονοµίας και των
κρατικών λειτουργών έχει δηµιουργήσει ισχυρά και δρώντα µέχρι
και σήµερα κέντρα διαπλοκής και διαφθοράς. Αποδεικνύεται ότι
η διαπλοκή και η διαφθορά αποτελούν πραγµατική δοµή εξουσίας υπεράνω δηµοκρατικής νοµιµότητας και εκτός ελέγχου.
Αποδεικνύεται ακόµη ότι και η πολιτική και η ηθική στην Κυβέρνηση αυτή έχουν χρεοκοπήσει, έχει χρεοκοπήσει το αίσθηµα δικαίου, έχουν χρεοκοπήσει η δηµοκρατική αξιοπιστία και το
δηµόσιο ήθος. Οι ευθύνες κυβερνήσεων και Υπουργών γι’ αυτήν
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τη συµµετοχή στο διαιωνιζόµενο σκάνδαλο της «SIEMENS» είναι
και ιστορικές και απαράγραπτες. Η χρεοκοπία της δηµοκρατίας,
της πολιτικής ηθικής και της κοινωνικής ευθύνης προηγήθηκαν,
προετοίµασαν και αυτή τη στιγµή υποδαυλίζουν την οικονοµική
χρεοκοπία και την κατάρρευση την οποία προαναγγέλλετε µε
κάθε ευκαιρία και για την οποία προειδοποιείτε.
Θυµίζω λοιπόν, ότι ο λόγος για τον οποίο η χώρα µας ετέθη
σε επιτήρηση από το Συµβούλιο της Ευρώπης –το είπα και χθες,
δεν θελήσατε ούτε γι’ αυτό να τοποθετηθείτε- ήταν επειδή είµαστε υπόλογοι διότι δεν έχουµε τηρήσει, δεν τηρήσατε εσείς ως
κυβερνήσεις καµµία από τις δεσµεύσεις σας για την πάταξη της
διαφθοράς. Η διαφθορά στη χώρα µας εντοπίζεται από το Συµβούλιο της Ευρώπης ιδίως στη χρηµατοδότηση των πολιτικών
κοµµάτων. Να θυµίσω τα ταµεία του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας στα οποία πήγαιναν τα χρήµατα από τα «µαύρα» ταµεία
της «SIEMENS»; Να θυµίσω τους εκατόν εξήντα τέσσερις Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας που ψήφισαν Μεγάλη Τρίτη, προπαραµονή της διάλυσης της Βουλής, την
κατάπτυστη συµφωνία µε τη «SIEMENS»; Να θυµίσω την οµολογία του Υπουργού σας κ. Στουρνάρα ότι η συµφωνία αυτή έχει
ακυρωθεί; Να θυµίσω την οµολογία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βορίδη ο οποίος επίσης,
συνοµολόγησε την ακυρότητα;
Να επισηµάνω τι; Το τραβάτε από τα µαλλιά για να αναβιώσετε
τα δικαιώµατα της «SIEMENS» εις βάρος των δικαιωµάτων του
ελληνικού δηµοσίου. Μας φέρατε χθες ένα χαρτί το οποίο υπογράφουν δύο ελληνικά στελέχη της «SIEMENS», κανένας από τη
γερµανική, µε το οποίο δέχονται δήθεν την παραχώρησή σας να
παραιτηθείτε των δικαιωµάτων του ελληνικού δηµοσίου.
Να θυµίσω ακόµα ότι υπάρχουν δηµοσιεύµατα και υπάρχει
συγκεκριµένο ένταλµα στο οποίο αναφέρεται η κατάθεση του κ.
Χριστοφοράκου για τα χρήµατα που πήγαιναν σε συγκεκριµένα
πρόσωπα από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία; Το καταθέτω
στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα δηµοσιεύµατα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Να θυµίσω το γεγονός ότι όταν εσυζητείτο η υπόθεση της
«SIEMENS» και έγινε συζήτηση -στο βαθµό που µπορούσε να
γίνει γιατί το είχατε φέρει ως άρθρο 324- παρακολουθούσε από
τα θεωρεία τη συζήτηση στέλεχος, ο Γερµανός Υφυπουργός για
τις ελληνογερµανικές σχέσεις;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Να θυµίσω ότι υπεγράφη η συµφωνία από τον κ. Στουρνάρα
παραµονή µετάβασής του στη Γερµανία µαζί µε τον κ. Πρωθυπουργό; Να θυµίσω µερικούς από εκείνους που ψήφισαν για τη
συµφωνία αυτή και δεν τους έχουµε σήµερα εδώ µαζί µας; Ραγκούσης Ιωάννης, Μόσιαλος Ηλίας, Γερουλάνος Παύλος, Καραπαναγιώτη Τατιάνα, Σιούφας Δηµήτριος, Τζουµάνη-Σπέντζα
Ευγενία, Διαµαντοπούλου Άννα, Παπουτσής Χρήστος, Αλευράς
Αθανάσιος, Οικονόµου Παντελής, Ξενογιαννακοπούλου ΜαρίαΕλίζα, Ευθυµίου Πέτρος, Κουτρουµάνης Γιώργος, Νταλάρα
Άννα, Γείτονας Κωνσταντίνος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αν έχετε την καλοσύνη µην αναφέρετε τους συναδέλφους που δεν επανεξελέγησαν.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …Παπαϊωάννου Μιλτιάδης, Βούρος Ιωάννης, Χαραλαµπόπουλος Γεώργιος-Ερνέστος, Πρωτόπαπας Χρήστος κ.λπ.. Να τους θυµίσω τους Βουλευτές σας
αυτούς; Θα µπείτε σε αυτή τη λίστα, κύριοι Βουλευτές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
συντοµεύετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο ΣΥΡΙΖΑ- Ενωτικό Κοινωνικό
Μέτωπο ζήτησε ονοµαστική ψηφοφορία για το άρθρο αυτό και
ο καθένας είναι προ των ευθυνών του.
Όπως, επίσης, θα υπάρχει πάντα για τα Πρακτικά η τοποθέτηση του κ. Μαρκογιαννάκη –που τώρα είναι Αντιπρόεδρος της
Βουλής- ότι αυτοτελώς η ψήφιση αυτού του σχεδίου αποτελεί
απιστία και παράβαση καθήκοντος. Το έχω καταθέσει σε προ-
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ηγούµενη διαδικασία στα Πρακτικά. Το καταθέτω και τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν θα συντοµεύσετε λίγο; Ήδη έχετε πάει στα δώδεκα λεπτά. Και ξέρετε
χθες οι υπόλοιποι συνάδελφοι δεν µίλησαν και γι’ αυτό είπαµε
ότι γι’ αυτούς θα υπάρχει µια σχετική ανοχή. Εσείς όµως, κάνατε
χρήση της δευτερολογίας σας. Σας διακόψαµε και για ένα-δυο
λεπτά. Τώρα είστε στα δώδεκα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, είναι λίγο άχαρος ο τρόπος µε τον οποίον επιλέγετε να µε διακόπτετε και ιδίως
το σηµείο στο οποίο µε διακόπτετε.
Θα πάρω δυο λεπτά και θα τελειώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ένα λεπτό
ακόµα, αν έχετε την καλοσύνη και τελειώνετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αν θεωρείτε ότι ο ρόλος του
Προεδρείου είναι αυτός πάντως, καταγράφηκε. Καταγράφηκε
και η παρέµβασή σας και ο τρόπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελικά ό,τι και
να σας πει κανείς ανάποδα το παίρνετε. Τον Κανονισµό θέλω να
τηρήσω.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία µου, είµαστε και οι
υπόλοιποι εδώ. Υπάρχει Κανονισµός;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να ολοκληρώσω την οµιλία µου, παρακαλώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ. Βλέπετε ότι υπάρχει πρόβληµα επικοινωνίας µε τη συνάδελφο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δηλαδή, επειδή έχει τον
τσαµπουκά θα µιλάει όση ώρα θέλει;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, σε αυτόν ο
οποίος µε αυτόν τον χυδαίο και αγοραίο τρόπο διακόπτει, εσείς
απολογείστε, αντί να του κάνετε παρατήρηση;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δηλαδή, δεν πρέπει να τελειώσετε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Υπό τας κραυγάς του κ. Γεωργιάδη συµµορφώνεται το Προεδρείο; Δεν πρέπει να του κάνετε
υπόδειξη; Του απολογείστε εκ µέρους µου; Δεν χρειάζεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Λαφαζάνη, έχω την αίσθηση ότι η κυρία συνάδελφος χρειάζεται από
εµπείρους Βουλευτάς του ΣΥΡΙΖΑ κάποιες υποδείξεις.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τι ώρα θα τελειώσει, κύριε Λαφαζάνη, η
συνάδελφος;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι είναι αυτά που λέτε; Σε µένα
απευθύνεστε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα µου δώσετε
το λόγο για να ολοκληρώσω;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελειώστε. Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
Κυρία συνάδελφε, αφήστε να τελειώσουµε. Έχουµε πρόβληµα
και πρέπει να τελειώσουµε µε την κυρία συνάδελφο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Αυτό δεν γίνεται πουθενά στο κόσµο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, αν έχω το λόγο
µπορώ να ολοκληρώσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ολοκληρώστε.
Κύριοι συνάδελφοι, αφήστε να τελειώσει η συνάδελφος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αφού µε µαλώσατε ως έµπειρος,
εγώ ως άπειρη θα πω το εξής.
Αναφέρθηκε ότι αυτή η συµφωνία κατατίθεται κατόπιν γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Τη ζητήσαµε
από εχθές. Έχουµε κάνει αίτηση κατάθεσης εγγράφων, σας τη
ζήτησα και στη Βουλή. Παρακαλώ να την καταθέσετε.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αναφέρθηκε ότι ο κ. Βενιζέλος, έκανε όλη τη διαπραγµάτευση
γι’ αυτό το επίτευγµα να παραιτηθούµε από 2 δισεκατοµµύρια
ευρώ αξιώσεις για να πάρουµε ένα µηδενικό. Σας ζητήσαµε να
καταθέσετε στη Βουλή τα Πρακτικά όλης της διαπραγµάτευσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μην µε αναγκάσετε να πω να µην γράφονται αυτά τα οποία λέτε! Μην µε αναγκάσετε να το κάνω αυτό το πράγµα!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αν θέλετε, τελειώστε!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Υπάρχει χρονικό όριο επιτέλους!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία συνάδελφε, σας παρακαλώ! Αν θέλετε τελειώνετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αν δεν µε διακόπτατε, θα τελείωνα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μα, ήδη µιλάτε
δεκαπέντε λεπτά, κυρία συνάδελφε, από τα οκτώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Από τα οποία τα πέντε µιλάτε
εσείς, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας υποδεικνύω
πως να σέβεστε τον Κανονισµό, αυτό κάνω. Δεν κάνω τίποτα
άλλο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, το γεγονός ότι
εξαρχής από την οµιλία µου µε διακόψατε είναι παραβίαση εκ
µέρους σας του Κανονισµού. Συνεχίζω, λοιπόν και λέω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αν συνεχίσετε
πάνω από µισό λεπτό, θα δώσω εντολή να µην γράφεται τίποτα
απ’ αυτά τα οποία λέτε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εντάξει, κάντε και ένα πραξικόπηµα, λοιπόν, στη Βουλή αυτήν και πείτε µας ότι είναι όλα εικονικά. Δώστε και εντολή να γίνονται και πλαστά Πρακτικά και θα
µας πείτε ότι αυτό είναι δηµοκρατία.
Μ’ αυτές τις εξαγγελίες και µ’ αυτήν την τροµοκρατία, κύριε
Πρόεδρε και κύριοι της συγκυβέρνησης, δεν πρόκειται να ξεπλύνετε τις ευθύνες σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ
πάρα πολύ, τελειώσατε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η ψηφοφορία είναι αύριο είστε
προ των ευθυνών σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πάρα πολύ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, για να µην µένουν κάποιες σκιές θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε κάποια πράγµατα.
Πρώτον, όσον αφορά τη δυνατότητα και το δικαίωµα του
Υπουργού να οµιλεί, κατά το άρθρο 97, παράγραφος 3, ο Υπουργός µπορεί να µιλήσει δεκαοκτώ λεπτά επί της αρχής. Στη συνέχεια στην παράγραφο 4 λέει ότι, οι Υπουργοί και οι Πρόεδροι των
Κοινοβουλευτικών Οµάδων πέραν από το χρόνο των προηγουµένων παραγράφων, δηλαδή τα δεκαοκτώ λεπτά, ακούγονται
όποτε ζητήσουν το λόγο για πέντε λεπτά της ώρας την πρώτη
φορά και για τρία λεπτά της ώρας κάθε επόµενη φορά.
Ο κύριος παριστάµενος Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών,
χθες µίλησε δεκαέξι λεπτά επί της αρχής και εν συνεχεία ζήτησε
δύο φορές ακόµα το λόγο. Μίλησε τη µια φορά τρία λεπτά και
την άλλη ένα λεπτό. Εποµένως, δεν αποφασίζει και διατάσει ο
κύριος συνάδελφος, τον οποίο προσβάλατε µ’ αυτήν την φράση.
Εφηρµόσθη ο Κανονισµός.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σ’ εσάς αναφέρθηκα που είπατε
ότι θα διαγράψετε από τα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όσον αφορά
την ανάπτυξη του νοµοσχεδίου επί της αρχής είναι σαφής ο Κανονισµός. Εάν το ζητήσει ο Υπουργός, προτάσσεται και αναπτύσσει το νοµοσχέδιο. Εάν δεν το ζητήσει, έρχεται πρώτος ο
εισηγητής της Πλειοψηφίας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν λέει αν το ζητήσει, λέει ότι
έτσι αρχίζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, λοιπόν, πάρα πολύ να τα έχουµε υπ’ όψιν µας αυτά και να µην δηµιουργούνται εντυπώσεις.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Διαβάστε το άρθρο 95, παράγραφο 2.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε υπ’ όψιν
σας ότι µας παρακολουθεί αυτήν τη στιγµή ολόκληρος ο ελληνικός λαός, όσοι τουλάχιστον ανοίγουν την τηλεόρασή τους και
βλέπουν το κανάλι της Βουλής.
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Κύριε Υπουργέ, έχετε ζητήσει το λόγο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να µιλήσετε ή
να κάνετε κάποια µικρή τοποθέτηση;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα ήθελα µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, ούτε ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε δικαίωµα, κύριε Υπουργέ. Ούτε µισό λεπτό, ούτε συγγνώµη, ούτε
τίποτα. Έχετε δικαίωµα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Έχω επιλέξει επειδή προέρχοµαι απ’ αυτά τα έδρανα να
τοποθετηθώ στο τέλος, αφού ακούσω όλους τους συναδέλφους
για να τοποθετηθούν οι συνάδελφοι µε τη σειρά τους και να συλλέξω τα επιχειρήµατα.
Πήρα το λόγο, όµως, για µια πολύ σηµαντική παρατήρηση που
έκανε η κ. Κωνσταντοπούλου. Είπε ότι απέφυγα να µιλήσω για
το νοµοσχέδιο. Κατ’ αρχάς, να σας θυµίσω ότι το νοµοσχέδιο
έχει τίτλο: «Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων» και στην τοποθέτηση σας δεν υπήρχε η
λέξη «πιστωτικά ιδρύµατα». Τη λέξη «πιστωτικά ιδρύµατα» οκτώ
λεπτά δεν την άκουσα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η «SIEMENS» τι σχέση έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Αντίστροφα και αντίθετα, εγώ µίλησα για τις τράπεζες
και µάλιστα ο εισηγητής σας είπε πριν λίγο ότι τοποθετήθηκα για
το θέµα –έχουµε διαφορετική ανάγνωση των δεδοµένων- και µάλιστα θα µπορούσαµε να το συζητήσουµε και παραπάνω. Προφανώς, όµως, τρία ενδεχόµενα υπάρχουν: Ή δεν µε παρακολουθήσατε ή δεν κατανοήσατε την τοποθέτησή µου ή εσκεµµένα παρουσιάζετε διαστρεβλωµένη εικόνα. Διαλέγετε και παίρνετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για τη «SIEMENS» σας είπα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Όλες οι εναλλακτικές, όµως, είναι θλιβερές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο κ. Γελαλής, για οκτώ λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, συζητάµε το σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις
θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων…»
και άλλες διατάξεις σε τρεις συνεχόµενες συνεδριάσεις. Ακούσαµε εκπροσώπους φορέων, θέσαµε ερωτήσεις στους εκπροσώπους της Κυβέρνησης, ζητήσαµε απαντήσεις. Δυστυχώς, οι
απαντήσεις στα ερωτήµατα, τα οποία θέσαµε δεν έχουν δοθεί.
Η Κυβέρνηση κινείται στην κατεύθυνση συνεχούς χρηµατοδότησης των τραπεζών, χωρίς να κάνει το ίδιο για την πραγµατική
οικονοµία, όπου το µόνο που κάνει είναι να κόβει µισθούς και
συντάξεις οριζόντια, από τα χαµηλά εισοδηµατικά στρώµατα. Τα
εντεκάµισι δισεκατοµµύρια θα βρεθούν δυστυχώς από αυτήν την
κατεύθυνση -να είστε σίγουροι γι’ αυτό- και όχι από άλλα ισοδύναµα µέτρα.
«Η συζήτηση του νοµοσχεδίου είναι σε µια διαδικαστική κατεύθυνση», είπε ο εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας. Δεν είναι
διαδικαστικό το νοµοσχέδιο, το οποίο κατατίθεται. Είναι η κεντρική κατεύθυνση της Κυβέρνησης σας.
Όλα τα προηγούµενα χρόνια η Αγροτική Τράπεζα και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο -αλλά και άλλες τράπεζες- εν µέρει λειτουργούσαν ως πιστωτικά ιδρύµατα και είχαν συµβολή στην
ελληνική οικονοµία. Σε τελική ανάλυση, ανώνυµες εταιρίες είναι
σήµερα οι τράπεζες. Όταν είχαν κέρδη τα προηγούµενα χρόνια
-και ήταν πολλά- από αυτά τα κέρδη δεν έδωσαν τίποτα στον ελληνικό λαό. Αν δεν κάνω λάθος η φορολογία των τραπεζών ήταν
περίπου στο 8%, µε όλες τις απαλλαγές, τις οποίες είχαν. Γιατί
τώρα θα πρέπει να δώσει ο ελληνικός λαός για να σωθούν οι τράπεζες, οι ανώνυµες εταιρίες και µάλιστα χωρίς συµµετοχή στις
δοικήσεις;
Οι τράπεζες θα προχωρήσουν µε τη στήριξη του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας που έχει σκοπό τη διατήρηση της
σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος µέσω της κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων. Βέβαια, πιστωτικά
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ιδρύµατα –το είπα και πριν- δεν είναι πλέον οι τράπεζες, οι οποίες
έχουν απολέσει αυτό το ρόλο τους. Οι τράπεζες είναι καθαρά
ανώνυµες εταιρίες κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ µας ανέφερε ότι µετά τη χρηµατοδότηση των τραπεζών µε πενήντα δισεκατοµµύρια, το τραπεζικό
σύστηµα θα είναι σταθερό. Αυτό το έχουµε ακούσει το 2008, µε
τα είκοσι οχτώ δισεκατοµµύρια, τα οποία έδωσε η Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας. Αν θυµάστε, έδωσε πέντε δισεκατοµµύρια σε ρευστό και τα υπόλοιπα σε εγγυήσεις. Αυτό το ακούσαµε
και για τα εξήντα πέντε δισεκατοµµύρια, τα οποία έδωσε το
ΠΑΣΟΚ και για όλες τις επόµενες δόσεις. Σταθερότητα, όµως,
σε αυτό το τραπεζικό σύστηµα δεν είδαµε, ούτε βλέπουµε, αλλά
ούτε και θα δούµε το επόµενο χρονικό διάστηµα. Απεναντίας,
αυτό που βλέπουµε είναι κάθε φορά να ετοιµάζεται η επόµενη
δόση πάλι για να σωθεί το τραπεζικό σύστηµα.
Δεν αναφέρατε τα χρήµατα που πήγαν στις τράπεζες αν πήγαν
στην πραγµατική οικονοµία, στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Να
είστε βέβαιοι ότι αν είχαν πάει εκεί η πορεία της οικονοµίας θα
ήταν πολύ διαφορετική απ’ ό,τι είναι σήµερα.
Οι τράπεζες πρέπει να είναι εργαλείο ανάπτυξης και όχι ανώνυµες εταιρίες, τις οποίες θα πρέπει να χρηµατοδοτούµε κι από
πάνω. Κατά την άποψή µας, χρειάζεται πλήρης τραπεζική µεταρρύθµιση και αλλαγή στη λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος
µε στόχο πρωτίστως την ενίσχυση της ελληνικής οικονοµίας και
όχι τα κέρδη των τραπεζών.
Παραµένει, πάντως, η πρότασή µας για κρατικό πυλώνα της
ΑΤΕ και του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, όµως, σε διαφορετική
λειτουργική διαδικασία απ’ ότι ήταν µέχρι σήµερα µε το πελατειακό σύστηµα, το οποίο λειτουργούσε.
Αντί γι’ αυτό, σήµερα έχουµε τέσσερις συστηµικές τράπεζες,
τις οποίες χρηµατοδοτούµε. Βεβαίως η απευθείας χρηµατοδότηση των τραπεζών από την ΕΚΤ δεν θα λύσει το πρόβληµα της
οικονοµικής κρίσης στη χώρα µας. Ορθό, βεβαίως, είναι η χρηµατοδότηση των τραπεζών να βαρύνει τις τράπεζες και ο δανεισµός του κράτους να βαρύνει το ίδιο το κράτος.
Αγαπητοί συνάδελφοι, όλο το προηγούµενο χρονικό διάστηµα
συζητούσαµε για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών εξαιρουµένης της Αγροτικής Τράπεζας. Ο κ. Στουρνάρας διαβεβαίωσε επίσης, τους εργαζόµενους του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου ότι δεν θα εξαιρεθεί από την ανακεφαλαιοποίηση, όπως παλαιότερα, διαβεβαίωνε και τους εργαζόµενους της Αγροτικής.
Ερχόµαστε σήµερα να συζητήσουµε την ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών, εξαιρουµένων και του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου και της Αγροτικής Τράπεζας µε την οποία προικίσαµε τον
Όµιλο της Πειραιώς. Σήµερα, ερχόµαστε κυριολεκτικά να «σκοτώσουµε» και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. Τον πιο υγιή τραπεζικό οργανισµό στην Ελλάδα και τον τρίτο καλύτερο στην Ευρώπη.
Το άνοιγµα των 2,8 δισεκατοµµυρίων που έχει το Ταχυδροµικό
Ταµιευτήριο οφείλεται στο κούρεµα των 3,5 δισεκατοµµυρίων
περίπου λόγω PSI. Παρόλα αυτά, η αρνητική θέση είναι µικρότερη.
Τα ενδεχόµενα προβλήµατα οφείλονται και στο όργιο των κοµµατικών προσλήψεων της τελευταίας πενταετίας. Από τους χίλιους τριακόσιους που ήταν οι υπάλληλοι το 2007 έφθασαν τους
τρεις χιλιάδες.
Βέβαια, ο στόχος της ιδιωτικοποίησης του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου είχε ξεκινήσει παλαιότερα, αλλά δεν προχώρησε,
λόγω της αντίδρασης του συνδικαλιστικού κινήµατος. Αντίθετα,
αυτό το οποίο προχώρησε είναι ο τριπλασιασµός των διευθυντικών θέσεων, που από τριάντα έγιναν εκατό.
Επίσης, οφείλεται στην υπέρµετρη αγορά κρατικών οµολόγων
µε κοµµατικές καθαρά παρεµβάσεις.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ο αντιπρόεδρος της Τράπεζας
της Ελλάδος µας ανέλυσε δείκτες, βάσει των οποίων η Αγροτική
Τράπεζα και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο κρίθηκαν ως µη βιώσιµα. Δεν άκουσα, βέβαια, να µας αναφέρει το δείκτη για χορηγήσεις προς καταθέσεις που είναι στο 65%. Επίσης, δεν άκουσα
να µας αναφέρει το σύνολο των καταθέσεων των 11 δισεκατοµµυρίων του Ταχυδροµικού Ταµιευτήριου και ότι το Ταχυδροµικό
Ταµιευτήριο έχει τη µικρότερη εξάρτηση στο δανεισµό απ’ όλες
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τις ελληνικές τράπεζες, καθώς επίσης και ότι εάν δεν γινόταν η
παρέµβαση στο χαρτοφυλάκιο οµολόγων, δεν θα ήταν αρνητική
η θέση του Ταχυδροµικού Ταµιευτήριου ούτε και µετά το «κούρεµα».
Βέβαια, τα χρήµατα του ελληνικού λαού είτε µέσω του Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας είτε µέσω του ELA φαίνεται
ότι είναι, κατά την άποψή σας, µόνο για τις τέσσερις συστηµικές
τράπεζες, αλλά όχι για τις κρατικές.
Κύριε Υπουργέ, ζητούµε έστω και την τελευταία στιγµή να µην
προχωρήσει η µεταβίβαση του Ταχυδροµικού Ταµιευτήριου.
Έχει µία ιστορία που είναι η µεγαλύτερη στο χώρο των τραπεζών.
Αναφέρθηκα στις συνεδριάσεις της επιτροπής στο θέµα των
γραµµών χωρίς εµπορικό ενδιαφέρον. Αναφέροµαι στις άγονες
γραµµές, αν και είχατε υποσχεθεί να µην επανέλθει αυτός ο
όρος. Αναφέρθηκα στον παραλογισµό της διάταξης εξόφλησης
των χρεών στο συνολικό ποσό από τους δήµους και αναφέρθηκα
και στην εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Οικονοµικών να παρατείνει τις προθεσµίες δηµοσιοποίησης των οικονοµικών καταστάσεων.
Την Παρασκευή το απόγευµα ο κ. Στουρνάρας αποφάσισε να
κάνει ακόµα ένα δώρο στις ιδιωτικές τράπεζες. Κατέθεσε τροπολογία που τους χαρίζει άλλα 40 εκατοµµύρια ευρώ, εξαιρώντας
αυτές από την υποχρέωση καταβολής τέλους για την αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου.
Ερωτώ: Ως πότε ο ελληνικός λαός θα πληρώνει από το υστέρηµά του για τη στήριξη που παρέχεται στο κερδοσκοπικό παιχνίδι των τραπεζών;
Επίσης, η αλλαγή των µελών του ΤΑΙΠΕΔ από πέντε σε έξι επιβαρύνει τον προϋπολογισµό κατά 46.000 ευρώ, εάν το µέλος
είναι εκτελεστικό. Φαίνεται ότι είναι στα πλαίσια της περιστολής
των δαπανών και αυτό. Ας το κάνουµε επταµελές, κύριε Υπουργέ, για να βολέψουµε ακόµη έναν «ηµέτερο». Εάν το εκτελεστικό
µέλος κοστίζει 46.000 ευρώ, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύµβουλος του ΤΑΙΠΕΔ πόσο κοστίζουν; Πόσο κοστίζουν τα µέλη
του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας; Ρωτάµε, για να
ξέρουµε από πού θα βρεθούν τα χρήµατα αύριο-µεθαύριο.
Όσον αφορά την τροποποίηση που κατατέθηκε την τελευταία
στιγµή για τις έµµεσες τεχνικές ελέγχων, πώς µπορούν να λειτουργήσουν αυτά τα εργαλεία ελέγχου και στο µέλλον, από τη
στιγµή που ακόµα δεν έχει κατατεθεί το νοµοσχέδιο για τα φορολογικά και δεν γνωρίζουµε πώς θα προκύψει το ετήσιο τελικό
φορολογητέο εισόδηµα, όταν ακόµα ισχύουν απαλλαγές, όπως
αυτή του «πόθεν έσχες» για αγορές ακινήτων που θα γίνουν
µέχρι τις 31-12-2013; Έχουµε αναίρεση νόµου στη συγκεκριµένη
περίπτωση; Από τη µία, θα ελέγχονται οι δαπάνες των φορολογούµενων και από την άλλη, θα υπάρχει απαλλαγή για την αγορά
κατοικίας, την απόκτηση µετοχών και για σύσταση εταιρείας;
Ποιες δαπάνες θα ελέγχονται; Μάλλον αντιµετωπίζετε πάλι µε
επιπολαιότητα και προχειρότητα και για λόγους εντυπωσιασµού
το πολύπαθο φορολογικό καθεστώς, ενώ εµείς ζητάµε ένα σταθερό και δίκαιο φορολογικό σύστηµα. Οι παραπάνω ερωτήσεις
αποδεικνύουν το κενό γράµµα και την κοροϊδία της τροπολογίας.
Τι γίνεται µε το περιβόητο περιουσιολόγιο; Γιατί δεν είναι
έτοιµο, ώστε να φορολογηθεί ο πραγµατικός πλούτος; Γιατί δεν
υποχρεώνουν όλους ανεξαιρέτως να δηλώσουν στη φορολογική
τους δήλωση εάν έχουν καταθέσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και
στο εξωτερικό και εάν δεν τις δηλώνουν, να κατάσχονται όταν
βρεθούν από την πολιτεία; Πιστεύει το Υπουργείο Οικονοµικών
ότι µε τις υπάρχουσες υποδοµές σε προσωπικό στο «ΤΑΧΙS» και
µε τα τεράστια προβλήµατα και τις ελλείψεις µπορούν να διενεργηθούν οι εν λόγω έλεγχοι;
Για όλους αυτούς τους λόγους εµείς καταψηφίσαµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής και καταψηφίζουµε και επί των άρθρων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Κουρουµπλής για οκτώ λεπτά.
Θα µιλήσετε από τη θέση σας, κύριε Κουρουµπλή;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Θα µιλήσω από εδώ, κύριε
Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει. Άλλωστε κανονικά όταν ο χρόνος δεν υπερβαίνει τα επτά λεπτά λέει ο
Κανονισµός ότι ο Βουλευτής οµιλεί από τη θέση του.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν πειράζει, κύριε Πρόεδρε,
καλά είναι και στα ορεινά. Ας µιλάει κάποιος και από τα ορεινά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συζητούµε
πράγµατι ένα πολύ κρίσιµο νοµοσχέδιο που αφορά το τραπεζικό
σύστηµα στη χώρα. Ένα τραπεζικό σύστηµα που υπέβαλλε µε
τις πράξεις και τις παραλείψεις του τον ελληνικό λαό σε ένα καθεστώς βελούδινης σκλαβιάς. Ένα τραπεζικό σύστηµα, κύριε
Πρόεδρε, που έλαβε από το ελληνικό κράτος πάνω από 200 δισεκατοµµύρια σε εγγυήσεις, σε ρευστό, συµπεριλαµβανοµένων
και των 48 δισεκατοµµυρίων της ανακεφαλαιοποίησης. Ένα τραπεζικό σύστηµα, κύριε Πρόεδρε, που επέδειξε απληστία και ασυδοσία εις βάρος του ελληνικού λαού. Διότι µε την έλλειψη
κουλτούρας στήριξης του επιχειρείν, επί της ουσίας, κατέστρεψε
θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις και οδήγησε ανθρώπους ακόµη
και στην αυτοκτονία. Ένα τραπεζικό σύστηµα, κύριε Πρόεδρε,
που ακόµα και το Υπουργείο Οικονοµικών των Ηνωµένων Πολιτειών το κατήγγειλε ως άπληστο και ασύδοτο, διότι σε περίοδο
κρίσης επιδεικνύει κατ’ εξακολούθηση ληστρική λογική εις βάρος
του ελληνικού κράτους.
Ενώ λαµβάνει, λοιπόν, εγγυήσεις από το ελληνικό κράτος και
παίρνει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα δάνεια χαµηλότοκα, µε επιτόκιο ακόµη και κάτω των 1%, κύριε Πρόεδρε, µόνο από τον Ιανουάριο του 2011, µέχρι τον Ιούνιο του 2012, κέρδισαν στα
πλαίσια των έντοκων γραµµατίων του δηµοσίου που είναι τα υψηλότερα σε ολόκληρη την ευρωζώνη -δανείζοντας δηλαδή το ελληνικό κράτος στα πλαίσια των εντόκων γραµµατίων των δεκατριών εβδοµάδων κ.λπ.- πάνω από 3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ,
όταν εδώ ερχόµαστε να κόψουµε τις συντάξεις, τα επιδόµατα
των αναπήρων, των πολυτέκνων, των µονογονεϊκών οικογενειών
και όλων των ευπαθών οµάδων. Από εκεί θα σώσουµε, κύριε
Πρόεδρε, την εθνική οικονοµία;
Ένα τραπεζικό σύστηµα, κύριε Πρόεδρε, που στο βωµό της
διάσωσης των τραπεζιτών και των µεγαλοµετόχων, οι οποίοι δεν
έβαλαν ούτε ένα ευρώ σ’ αυτή την κρίσιµη στιγµή για να διασώσουν τις τράπεζές τους, απαιτούν από το κράτος να πληρώσει,
να πληρώσει δηλαδή ο Έλληνας πολίτης. Ποιος θα πληρώσει,
κύριε Πρόεδρε, τα 48 δισεκατοµµύρια ευρώ και ποιος θα πληρώσει το 3,5% του επιτοκίου αυτών των δανείων; Ο ελληνικός
λαός. Και εγώ λέω στους αγαπητούς µου και καθ’όλα αξιότιµους
και αξιόλογους συναδέλφους των Βουλευτών της συγκυβέρνησης το εξής: Αυτήν τη στιγµή που καταθέτουµε όλοι µια αγωνία
–κανένας δεν είναι ποιο ευαίσθητος περισσότερο από τον άλλο,
όλοι εδώ αγωνιούµε και το κατανοώ και το αποδέχοµαι και καταθέτω µε κάθε ειλικρίνεια αυτό που λέγω- γιατί δεν πρέπει όλοι
µαζί σήµερα να ζητήσουµε από την Κυβέρνηση να υπάρξει µια
διάταξη, αφού όλοι µιλούν για αναγκαιότητα της ρευστότητας
στην αγορά; Είναι αφόρητη η κατάσταση στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Κλείνει η µια µετά την άλλη και η ανεργία φουντώνει,
κύριε Πρόεδρε. Η ύφεση µεγαλώνει, πού θα πάει αυτή η χώρα;
Να περάσουµε, λοιπόν, µια διάταξη που πιστεύω ότι δεν θα
υπάρξει Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου που να µην την
ψηφίσει, ώστε να υποχρεώσουµε αυτό το άπληστο τραπεζικό σύστηµα ένα ποσόν απ’ αυτά τα χρήµατα να πάει επιτέλους στην
πραγµατική οικονοµία.
Διότι, κύριε Πρόεδρε, όταν έδωσε τα πρώτα χρήµατα η Νέα
Δηµοκρατία είχε βάλει µια τέτοια διάταξη, η οποία δεν υλοποιήθηκε ποτέ από τους κυρίους αυτούς και πάλι προσπαθούµε να
τους στηρίξουµε µε κάθε τρόπο. Να τους στηρίξουµε, λοιπόν,
εάν είναι τόσο αναγκαίο, αλλά επιτέλους δεν πρέπει να δούµε
και την άλλη πλευρά; Δεν πρέπει να δούµε στην αγορά πώς λειτουργεί και πώς συµπεριφέρεται το τραπεζικό σύστηµα;
Να πάω σε ένα άλλο θέµα, κύριε Πρόεδρε, που έχει να κάνει
µε την ανακεφαλαιοποίηση αυτή καθ’ εαυτή. Η Κυβέρνηση µας
ζητά να ψηφίσουµε 48 δισεκατοµµύρια για να πάνε στις τράπεζες
για την ανακεφαλαιοποίηση. Δεν πρέπει να ξέρουµε εµείς στη
Βουλή την έκθεση της «BLACK ROCK», κύριε Πρόεδρε; Γιατί θα
πρέπει να εµπιστευθούµε την Κυβέρνηση που µας λέει ότι η
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«BLACK ROCK» έβγαλε βιώσιµες τις τέσσερις ιδιωτικές τράπεζες
και δεν έβγαλε βιώσιµη την Αγροτική Τράπεζα και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο; Κι αυτά που περιρρέουν δηµιουργούν σκιές
ότι επιχειρείται να εξυπηρετηθούν συµφέροντα. Διότι όπως αποδεικνύεται, στην περίπτωση της Αγροτικής Τράπεζας περί αυτού
πρόκειται.
Και τώρα να θέσω ένα άλλο ερώτηµα στον αξιότιµο κύριο
Υπουργό τον οποίο ιδιαίτερα εκτιµώ. Πόσα είναι τελικά τα λεφτά,
κύριε Υπουργέ, από τα ενήµερα δάνεια της Αγροτικής Τράπεζας;
Γιατί πληροφορούµαι ότι η Πειραιώς κάνει ένα ξεσκαρτάρισµα
και από τα 11 δισεκατοµµύρια που µας είπατε εδώ στη Βουλή
κατά τη ρύθµιση που προηγήθηκε για την παραχώρηση της
Αγροτικής Τράπεζας µειώνονται στα 8 δισεκατοµµύρια.
Για να µην πω αυτό που συµβαίνει µε την Αγροτική Leasing και
τους αγρότες, κύριε Υπουργέ, οι οποίοι πραγµατικά βρίσκονται
σε απόγνωση σε ό,τι αφορά το πρόγραµµα των φωτοβολταϊκών,
ένα πολύ µεγάλο ζήτηµα. Έχετε βάλει τον κόσµο αυτή τη στιγµή
να πληρώσει εγγυήσεις στη ΔΕΗ, να πληρώσει συνδέσεις και
είναι στον αέρα. Είναι σε απόγνωση οι άνθρωποι. Μπορεί να οδηγηθούν ακόµη και στη φυλακή διότι µέχρι το τέλος του χρόνου
δεν θα µπορούν να εξυπηρετήσουν αυτές τις υποχρεώσεις.
Και να πω και κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Και σας παρακαλώ
γιατί προέρχεστε από αγροτική περιοχή και ασφαλώς θα γνωρίζετε. Το θέµα της «ΔΩΔΩΝΗΣ». Γιατί αποκλείστηκαν οι συνεταιρισµοί, κύριε Υπουργέ; Αυτό είναι σκάνδαλο. Γιατί αποκλείστηκαν οι συνεταιρισµοί από το να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό
για να µην υπάρχει ένας φορέας που θα κρατά σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο την τιµή του γάλατος αγοράζοντας το από τους
αγρότες; Αυτή ήταν η µεγάλη συνεισφορά της «ΔΩΔΩΝΗΣ», ότι
έσπαγε το µονοπώλιο και το καρτέλ του γάλατος στην Ελλάδα.
Και σήµερα αποκλείονται παρανόµως οι συνεταιρισµοί από το να
λάβουν µέρος σε αυτήν τη διαδικασία.
Και κάτι ακόµα, κύριε Πρόεδρε. Γιατί αποκλείονται από την
ανακεφαλαιοποίηση οι συνεταιριστικές τράπεζες; Δεν πρέπει σε
αυτόν τον χώρο να υπάρχει και η κοινωνική οικονοµία ώστε να
συµβάλλει σε έναν υγιή ανταγωνισµό, για να έχουµε ένα κλειστό
τραπεζικό σύστηµα από τις εµπειρίες και τη συµπεριφορά του
οποίου όλοι γνωρίζουµε τι έχει συµβεί στην Ελλάδα;
Και να πάω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα άλλο θέµα. Ακούγονται
πολλά για τα µπόνους των στελεχών του τραπεζικού συστήµατος. Γιατί, κύριε Πρόεδρε, δεν πρέπει να ενηµερωθεί η Βουλή
όταν ο ελληνικός λαός θα πληρώσει την ανακεφαλαιοποίηση, για
το ποια είναι αυτά τα µπόνους και ποιο ύψος έχουν; Γιατί ακούγονται πολλά πράγµατα. Εδώ έχουν κατατεθεί στη Βουλή, κύριε
Πρόεδρε, αιτήσεις Βουλευτών για να ενηµερωθεί η Βουλή ποιες
είναι οι συνολικές αµοιβές του κ. Προβόπουλου και δεν υπάρχει
απάντηση. Γιατί λειτουργεί η Βουλή; Ποιο ρόλο έχει η Βουλή
όταν δεν δικαιούται να γνωρίζει ποιο το ύψος των αµοιβών των
διοικητών των τραπεζών; Ποια είναι τα δάνεια που έδωσαν σε
«ηµετέρους» και έχουν αυτή τη στιγµή επισφάλειες οι τράπεζες
και ζητάµε από το κράτος το οποίο συνεχώς καταριόµαστε, να
δώσει άλλα 20 δισεκατοµµύρια πάνω από τη ζηµία που υπέστησαν οι τράπεζες; Δεν επιδεικνύουµε την ίδια συµπεριφορά απέναντι σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, όπως είναι η Αγροτική και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. Είναι άδικη και άνιση η µεταχείριση απέναντι στα ασφαλιστικά ταµεία, στα πανεπιστήµια,
στα νοσοκοµεία και στα ιδρύµατα της πρόνοιας.
Ο κ. Προβόπουλος δεν µας απαντά στα ερωτήµατά µας πότε
µετέτρεψε σε οµόλογα αυτά τα χρήµατα των ταµείων και των
ιδρυµάτων ακόµα και των χρόνιων παθήσεων.
Εδώ κατετέθησαν ερωτήσεις. Προχθές ο κ. Παυλόπουλος κατέθεσε µια πολύ κρίσιµη ερώτηση για τα οµόλογα και για το πώς
κινήθηκε η διαδικασία των οµολόγων τα δύο τελευταία κρίσιµα
χρόνια και απαντήσεις δεν υπάρχουν επ’ αυτών, κύριε Πρόεδρε.
Πότε θα ενηµερωθούµε εµείς ως Βουλευτές, για να µπορούµε
πραγµατικά να έχουµε µία ολοκληρωµένη άποψη επ’ αυτών των
κρίσιµων ζητηµάτων για τα οποία σήµερα ταλανίζεται ο ελληνικός λαός;
Είµαστε µπροστά στη λήψη νέων κρίσιµων µέτρων για το κάθε
νοικοκυριό, κύριε Πρόεδρε, και είµαστε υπόλογοι ως Βουλή των
Ελλήνων. Δεν έχει κοµµατική έννοια η τοποθέτησή µου αυτήν τη
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στιγµή. Είναι µία αγωνία που νοµίζω ότι την έχουν όλοι οι συνάδελφοι, διότι όλοι απ’ αυτά τα κοινωνικά στρώµατα προερχόµαστε, κύριε Πρόεδρε, κι εσείς κι εµείς κι όλοι εδώ µέσα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ να
συντοµεύσετε, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εµείς εκτιθέµεθα απέναντι
στον ελληνικό λαό όταν στις δύσκολες στιγµές, όπου πραγµατικά
υπάρχει µεγάλη αγωνία, µεγάλη κρίση, µεγάλος προβληµατισµός και απόγνωση στα ελληνικά νοικοκυριά, συµβαίνει να υπάρχουν τέτοιοι µισθοί. Και την ίδια στιγµή, κύριε Πρόεδρε, που ο
κάθε Βουλευτής καλείται να καταθέσει όλα τα εισοδήµατά του,
βλέπουµε δηµόσιους λειτουργούς να µην συµπεριφέρονται µ’
αυτόν τον τρόπο και όταν µάλιστα προκαλούνται.
Αυτές είναι οι σκέψεις που ήθελα να καταθέσω και σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-EKM)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης για οκτώ λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ–ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Θα ήθελα απλώς να επισηµάνω για το Σώµα ότι η τήρηση του
χρόνου είναι πρωτίστως πράξη σεβασµού και προς τους συναδέλφους αλλά και προς το Κοινοβούλιο. Άρα, αντιστρόφως και
η επιδεικτική και αλαζονική µη τήρησή του δηλώνει το ακριβώς
αντίθετο και για την αγωγή εκείνου που το κάνει και για την πολιτική νοοτροπία του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες ξεκινήσαµε έναν γόνιµο
διάλογο στη Βουλή κι ευχαριστώ πάρα πολύ το συνάδελφο κ.
Μαριά, ο οποίος έκανε τον κόπο να µου απαντήσει κι έτσι µου
δίνει την ευκαιρία σ’ αυτή τη δεύτερη τοποθέτησή µου να σχολιάσω λίγο αυτή τη βασική διαφορά µεταξύ της επαφής µε τον
πραγµατικό κόσµο και αυτού που εγώ ονοµάζω «φαντασίωση».
Δήλωσα χθες: «Να µου καταθέσουν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες
την πρόταση της χρηµατοδοτήσεώς τους για τη µερική σεισάχθεια την οποία υποστηρίζουν». Ο κ. Μαριάς την υπολόγισε περίπου στα 30 δισεκατοµµύρια. Ως πηγή χρηµατοδότησης αυτών
των 30 δισεκατοµµυρίων µάς υπέδειξε αυτά που, κατά τη γνώµη
του, ενδεχοµένως και κατά κάποια δηµοσιεύµατα, αποµένουν
από το Ταµείο κατά 21 δισεκατοµµύρια, 2 δισεκατοµµύρια από
τη SIEMENS, από την αποζηµίωση που θα µπορούσε να διεκδικήσει ενδεχοµένως το ελληνικό δηµόσιο, και τη διαφορά επιτοκίου και διάφορα άλλα δευτερεύοντα ζητήµατα.
Θα µείνω στα δύο πρώτα.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες καταψηφίζουν το µνηµόνιο και το καταψηφίζουν µετά πάθους. Τα χρήµατα για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών προέρχονται κατά βάση από το µνηµόνιο.
Χωρίς µνηµόνιο δεν υπάρχουν αυτά τα 50 δισεκατοµµύρια. Η
εναλλακτική πρόταση των Ανεξάρτητων Ελλήνων ως βασική
πηγή χρηµατοδοτήσεως της µερικής σεισάχθειας, την οποία
υποστηρίζουν, είναι από τα χρήµατα του µνηµονίου, το οποίο
όµως οι ίδιοι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες µετά πάθους καταψηφίζουν! Αυτή είναι η διαφορά µεταξύ φαντασιώσεως και πραγµατικότητας. Όταν θέλετε να καταθέσετε µία πρόταση και
εναλλακτική πηγή χρηµατοδοτήσεως, θα πρέπει να είναι σ’ αυτό
το οποίο υποστηρίζετε. Χωρίς µνηµόνιο, λοιπόν, και χωρίς χρηµατοδότηση. Άρα, έξω αυτά τα 21 δισεκατοµµύρια, γιατί δεν σας
ανήκουν, αφού τα έχουµε ψηφίσει εµείς.
Μιλούν και για 2 δισεκατοµµύρια από τη «SIEMENS». Μα,
υπάρχει κανείς στον πραγµατικό κόσµο που να πιστεύει ότι εάν
υποθέταµε ότι αύριο ο κ. Καµµένος ως Πρωθυπουργός της
χώρας έλεγε «διεκδικώ τα 2 δισεκατοµµύρια» την άλλη µέρα θα
έπαιρνε τα 2 δισεκατοµµύρια; Αυτή θα ήταν προφανώς µία µακρόχρονη δικαστική διαδικασία. Εδώ όµως συζητάµε για το αν
θα έχουµε χρήµατα αύριο για να πάµε να πάρουµε τις καταθέσεις µας από το αυτόµατο µηχάνηµα. Με τις απαιτήσεις που ο
καθένας µας νοµίζει ότι µπορούµε να πάρουµε σε κάποιο απροσδιόριστο µέλλον θα κάνουµε την αυριανή ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών;
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ωραίο να «χαϊδεύουµε» τα
αφτιά των πολιτών, οι οποίοι έχουν χιλιάδες λόγους να είναι εναντίον των τραπεζών. Όµως εδώ δεν είµαστε για να «χαϊδεύουµε»
αφτιά. Εδώ είµαστε για να αντιµετωπίζουµε τα πραγµατικά προβλήµατα που έχει η πατρίδα µας και είναι πολύ σοβαρά. Και θα
επαναλάβω το ερώτηµα: Εάν υποτεθεί ότι τα κόµµατα που συγκυβερνούµε δεν ψηφίζαµε εδώ την ανακεφαλαιοποίηση και λέγαµε «όχι» στην ανακεφαλαιοποίηση, πόσοι από εσάς δεν θα
πηγαίνατε τρέχοντας στην τράπεζα για να προλάβετε να σηκώσετε τα λεφτά σας; Αυτό θα έκαναν κι όλοι οι υπόλοιποι πολίτες
της χώρας. Αυτό, λοιπόν, που στην ουσία γίνεται είναι ότι επειδή
είστε στην Αντιπολίτευση, εύκολα κάθεστε έξω και το παίζετε
έξυπνοι και αφήνετε τους άλλους, τους σοβαρούς ανθρώπους
να πάρουν την ευθύνη, για να σώσουν και τα δικά σας λεφτά φυσικά.
Έρχοµαι στον αξιότιµο και πολύ σεβαστό για εµένα κ. Γλέζο,
για τον οποίο είναι και ο βασικός λόγος που αποφάσισα να µιλήσω και σήµερα. Ο κ. Γλέζος έκανε µια καταπληκτική οµιλία
χθες –οµολογώ πάρα πολύ συγκινητική- και ως οµιλία και γιατί
την έκανε το συγκεκριµένο πρόσωπο, µε την ιστορία την οποία
έχει και έθεσε τη συζήτηση –το λέω για όσους δεν την παρακολούθησαν- στην εξής βάση:
Αφού ανεφέρθη διεξοδικά στην περίοδο της ναζιστικής κατοχής της χώρας –αν κάνω λάθος, µπορείτε να µε διορθώσετε- και
στον τρόπο που αντιµετώπισε τη ναζιστική κατοχή ο τότε Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος, ο µετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Δαµασκηνός
και ο τότε κατοχικός Πρωθυπουργός Τσολάκογλου, κάλεσε από
το Βήµα –γι’ αυτό και πήρα το λόγο- όλους εµάς να σκεφτούµε
ποια συµπεριφορά πρέπει να έχουµε, του Χρυσάνθου, του Δαµασκηνού ή του Τσολάκογλου…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ή κάποιου άλλου.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: …ή κάποιου άλλου.
Οφείλω, λοιπόν, να πω στον σεβαστό κ. Γλέζο κάτι, που προφανώς έχει διαλάθει της προσοχής του και, κατά τη γνώµη µου,
είναι η βάση της διαφοράς µας και της διαφωνίας µας και ίσως
να προσπαθήσω να του δώσω µια άλλη οπτική γωνία των πραγµάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόµµα που δηµοσίως τουλάχιστον
υποστηρίζει ότι θέλει να παραµείνει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Μάλιστα, δηλώνει ότι θέλει να παραµείνει η Ελλάδα και
στο ευρώ.
Μα, αγαπητέ και σεβαστέ συνάδελφε, εάν αντιµετωπίζετε την
Ευρώπη και τους εταίρους µας ως τους ναζί κατακτητές, έναντι
των οποίων πρέπει κάποιος εξ ηµών να αποφασίσει εάν θα είναι
µε τον Τσολάκογλου, τον Χρύσανθο, τον Δαµασκηνό ή µε κάποιον άλλον –εγώ θα ήµουν µε τον Ζέρβα, παραδείγµατος χάριν,
εάν πράγµατι θεωρείτε ότι αυτή είναι η σχέση µας µε την Ευρώπη –δηλαδή ότι αυτοί είναι οι ναζί κατακτητές της χώρας,
έναντι των οποίων πρέπει να επιλέξουµε τον τρόπο της αντιστάσεώς µας-, τότε, µε συγχωρείτε, αν αυτό το πιστεύετε, είστε υποχρεωµένος να µας καλέσετε από το Βήµα της Βουλής να
αποχωρήσουµε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τρέχοντας, τρέχοντας µάλιστα! Γιατί, προφανώς, αν αυτοί είναι οι ναζί κατακτητές
της χώρας και οι κατοχικές δυνάµεις, ποιος από εµάς που θα πίστευε κάτι τέτοιο, θα δεχόταν να παραµείνει οικειοθελώς η χώρα
µας κάτω από αυτές τις κατοχικές δυνάµεις;
Άρα, λοιπόν, στην πραγµατικότητα –και το λέω µε σεβασµόδιατελείτε εν πλήρει συγχύσει. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση οι
κατοχικές δυνάµεις του 1941. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τα
ναζιστικά στρατεύµατα ούτε το Γ’ Ράιχ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
είναι µια οµάδα κρατών, στα οποία οικειοθελώς πήγαµε, στα
οποία οικειοθελώς µένουµε, µια οµάδα κρατών η οποία έχει κάποιους κοινούς κανόνες, τους οποίους οικειοθελώς δεχθήκαµε
και τους οποίους τηρούν και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη και
φυσικά δεν είµαι αφελής για να πιστεύω ότι µεταξύ των κρατών
υπάρχουν οι άπειρες και ανιδιοτελείς φιλίες, αλλά προφανώς το
να είµαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η σχέση µας µε αυτά τα
κράτη είναι ό,τι πιο κοντινό σε φιλία µεταξύ των κρατών µπορεί
να υπάρξει στον πραγµατικό κόσµο.
Άρα, λοιπόν, θα καλούσα τον σεβαστό κ. Γλέζο και κυρίως τον
ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσει. Εάν θεωρείτε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατοχικές δυνάµεις και πρέπει να κηρύ-
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ξουµε τον ανένδοτο αντιστασιακό αγώνα και να επιλέξουµε το
ρόλο του Χρυσάνθου, του Τσολάκογλου ή του Δαµασκηνού –ή
κάποιου άλλου, όπως είπατε-, καλό είναι να πείτε ευθέως στον
ελληνικό λαό ότι πρέπει να αποχωρήσουµε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, κάτι το οποίο θα ήταν και πολύ πιο συνεπές µε όλες τις
άλλες πολιτικές σας θέσεις, γιατί προφανώς εάν είµαστε στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιωτικές τράπεζες θα έχουµε και βοήθεια
θα ζητάµε και θα τη λαµβάνουµε υπό όρους –όπως όλοι οι υπόλοιποι- και τις συµφωνίες που κάνουµε θα πρέπει να τηρούµε –
όπως όλοι οι υπόλοιποι- και αυτό δεν είναι µείωση της εθνικής
µας κυριαρχίας, ούτε µείωση της εθνικής µας ανεξαρτησίας,
ούτε µείωση της αξιοπρέπειάς µας, αλλά είναι η οικειοθελής
συµµετοχή µας σε έναν συνασπισµό κρατών έναντι κοινών κανόνων που και οι υπόλοιποι τηρούν και που και εµείς πρέπει να τηρούµε, για να δείχνουµε τον αναλογούντα σεβασµό.
Άρα, η απάντηση στο ερώτηµά σας είναι ότι δεν είµαστε ούτε
µε τον Τσολάκογλου ούτε µε τον Χρύσανθο ούτε µε τον Δαµασκηνό γιατί δεν βρισκόµαστε στο 1941. Βρισκόµαστε στο 2012,
αγαπητέ κύριε Γλέζο και σας το λέω µε σεβασµό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Και εµείς σας
ευχαριστούµε και για τη συνέπεια, κύριε Γεωργιάδη. Κάνατε µια
διακήρυξη αρχικά, στην οποία και φανήκατε πολύ συνεπής.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει η
κ. Αικατερίνη Παπακώστα-Σιδηροπούλου για οκτώ λεπτά.
Θα παρακαλούσα, κυρία συνάδελφε, αν θέλετε, να µιµηθείτε
και εσείς τον κ. Γεωργιάδη στο χρόνο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα έλεγα ότι ο Στρεψιάδης του Αριστοφάνη, κύριε Πρόεδρε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις Νεφέλες, ο οποίος έχει µεγάλη αγωνία και άγχος για το πώς θα µάθει το δίκαιο λόγο να
τον µετατρέπει σε άδικο, δηλαδή την τέχνη της σοφιστείας και
της στρεψοδικίας, εάν ζούσε σήµερα, είµαι απολύτως βέβαιη ότι
θα ήξερε σε ποια σχολή τέχνης της στρεψοδικίας και της σοφιστείας θα έστελνε το βλαστάρι του.
Αυτά τα οποία ακούστηκαν σήµερα και χθες, ιδίως από την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση, είναι µετατροπή του δίκαιου λόγου
σε άδικο λόγο και νοµίζω ότι αδικούν όλους, ακόµη και εκείνους
που τα εκφέρουν θεωρώντας ότι µπορούν να πείσουν κάποιους
από εµάς να διολισθήσουν στα σοφιστικά τους επιχειρήµατα.
Όταν συνάδελφος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης από αυτό
εδώ το Βήµα ισχυρίζεται πως η Κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, συναλλάσσεται –και το είπε µάλιστα µε έµφαση- µε φίλα της µέσα,
οφείλει ή να το αποδείξει αµέσως τώρα, ή να το ανακαλέσει αµέσως τώρα, κύριε Πρόεδρε. Δεν µπορεί ο καθένας να ρίχνει
λάσπη και στη συνέχεια να ακολουθεί την τακτική «πουλάω εντυπώσεις», διότι αυτή δε λύνει τα προβλήµατα του ελληνικού
λαού.
Οφείλει λοιπόν κανείς, µε παρρησία και σθένος να ανακαλεί
όταν έχει διαπράξει λάθος. Εάν έχει αποδείξεις, εδώ είναι η
Βουλή των Ελλήνων, ας το αποδείξει, αλλιώς ανακαλέστε, κυρία
συνάδελφε.
Επίσης, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων θέλω να
πω το εξής. Χθες στην Επιτροπή Εσωτερικών τα µέλη αυτής της
επιτροπής, στην οποία µετέχω, είχαµε µία επώδυνη διαδικασία
σχετικά µε την κύρωση πράξεως νοµοθετικού περιεχοµένου που
αφορούσε, κύριε Πρόεδρε, στην αποζηµίωση από τα γεγονότα
των ζηµιών της 12ης Φεβρουαρίου του 2012 που υπέστησαν οι
έµποροι και οι παροικούντες στο κέντρο των Αθηνών.
Άκουσα, λοιπόν, από την ίδια συνάδελφο, η οποία έλεγε προηγουµένως ότι η Κυβέρνηση συναλλάσσεται χωρίς να το αποδεικνύει, συκοφαντώντας δηλαδή, να ισχυρίζεται θέµατα για τη
χρηµατοδότηση των κοµµάτων. Μάλιστα, πολύ ωραία! Έκανα
πρόταση και ερώτηµα χθες και απευθύνεται στον κύριο Πρόεδρο
της Βουλής -το θέτω και σήµερα- επί ευκαιρία αυτής της αναφοράς, κύριε Πρόεδρε.
Τα κόµµατα εκείνα, τα οποία µε την κουλτούρα τους και τη
στάση τους ενθαρρύνουν τέτοιες συµπεριφορές ζηµιογόνες, τις
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οποίες τελικώς πληρώνει ο βαρύτατα φορολογούµενος πολίτης,
δέχονται να αφαιρούνται, να παρακρατούνται ή να µην επιχορηγούνται κατά το ανάλογο µερίδιο των ζηµιών από την κρατική
επιχορήγηση, την οποία λαµβάνουν, ναι ή όχι; Για να δουν επιτέλους σε αυτή την Εθνική Αντιπροσωπεία ο καθείς και η κάθε µία
να δει πώς µιλάµε και να δει και ο ελληνικός λαός το σκεπτικό
µας και τις προθέσεις µας.
Επί της ουσίας. Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι εάν πάµε να ρωτήσουµε τον άνθρωπο της λαϊκής αγοράς, τον άνθρωπο τον εργαζόµενο, τον υπάλληλο, τη νοικοκυρά που ελέχθη προηγουµένως από κάποια κυρία συνάδελφο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, το νέο άνθρωπο ποια είναι η ραχοκοκαλιά της οικονοµίας, όλοι µε ένα στόµα από τη µία άκρη της χώρας στην άλλη
θα πουν ότι µα φυσικά ραχοκοκαλιά της οικονοµίας είναι οι τράπεζες.
Κατά συνέπεια λοιπόν, η ρύθµιση, η οποία έρχεται σήµερα
στην Εθνική Αντιπροσωπεία έχουµε αντιληφθεί στο πού αποσκοπεί ή απλώς και µόνο εξασκούµε την τεχνική της στρεψοδικίας,
την τεχνική της σοφιστείας και αποφεύγουµε το πρόβληµα; Αποσκοπεί σε δύο ζητήµατα που εγώ τα θεωρώ κυρίαρχα και τα λέει
και η κοινή λογική; Ποια είναι αυτά;
Πρώτον, κύριε Πρόεδρε, η ασφάλεια των καταθέσεων. Εάν
δεν εγγυώνται οι τράπεζες την ασφάλεια των καταθέσεων, τότε
ποιος µπορεί να τις εγγυηθεί; Εµείς; Ο φορολογούµενος πολίτης; Το Υπουργείο Οικονοµικών, εάν θέλετε; Όχι βεβαίως. Οι
τράπεζες, το υγιές για την ακρίβεια τραπεζικό σύστηµα είναι
εκείνο το οποίο πρώτο εγγυάται την ασφάλεια των καταθέσεων.
Άρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι οποίοι πετροβολείτε,
πείτε µου είστε υπέρ του να εξακολουθήσει το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα να εγγυάται τις καταθέσεις των ανθρώπων, των πολιτών, ναι ή όχι; Αυτό είναι το πρώτο. Διότι µε αυτή την πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου το πρώτο το οποίο επιδιώκεται είναι
ακριβώς αυτό, η ασφάλεια των καταθέσεων.
Το δεύτερο που επιδιώκει η συγκεκριµένη πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου είναι η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα. Με απλά
λόγια, τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι πρέπει το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα να έχει µια τέτοια χρηµατοπιστωτική σταθερότητα,
ώστε να γίνει τι; Να διατηρηθεί µια µακροχρόνια, αλλά και διατηρήσιµη κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη.
Αν δεν το θέλετε αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι που εξαπολύετε µύδρους επί άλλων και επί αλλοτρίων και περί άλλων
τυρβάζετε, πείτε το: Δεν το θέλουµε, δεν το πιστεύουµε, δεν το
υπερασπιζόµαστε. Μη µας λέτε, όµως, από τη µια, ότι θέλουµε,
βεβαίως, ένα υγιές τραπεζικό σύστηµα και από την άλλη, τη ρύθµιση η οποία ακριβώς τοποθετείται επί του συγκεκριµένου προβλήµατος την πετροβολείτε και λέτε «δεν την ψηφίζουµε».
Για να δείτε µέχρι ποιου σηµείου έχετε φτάσει και για να καταλάβει και ο ελληνικός λαός πώς σκέπτεστε και πώς πολιτεύεστε, θα σας πω το εξής. Πείτε µου: Γιατί δεν ψηφίζετε, παραδείγµατος χάριν -ενδεικτικά θα αναφέρω- τις ρυθµίσεις που µε το
άρθρο 2ο και µάλιστα, µε το χαρακτήρα του κατεπείγοντος, για
την αντιµετώπιση κατεπειγόντων θεµάτων, αφορούν, στο να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα που δηµιουργείται από τον αυτεπάγγελτο συµψηφισµό της επιχορήγησης, την οποία δικαιούνται οι
ναυτιλιακές εταιρείες που εκτελούν δροµολόγια άγονων γραµµών µε τα χρέη τους, ώστε να διασφαλιστεί να µη µείνουν οι κάτοικοι των άγονων γραµµών από και προς αυτές χωρίς ακτοπλοϊκές γραµµές; Γιατί δεν το ψηφίζετε; Δεν υπάρχει λογική.
Δεύτερον, γιατί δεν ψηφίζετε, παραδείγµατος χάριν, το θέµα
της επιστροφής αποδοθέντων…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο τρόπος µε
τον οποίον ρωτάτε θα προκαλέσει διάλογο, κυρία συνάδελφε και
θα είναι σε βάρος του χρόνου σας.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Το ερώτηµα
είναι πολιτικό, κύριε Πρόεδρε. Να απαντήσουν πολιτικά. Δεν είναι
προσωπικό.
Γιατί, παραδείγµατος χάριν, δεν ψηφίζετε το θέµα επιστροφής
αποδοθέντων ποσών από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος; Να σας πω γιατί εκτιµώ πως δεν
το ψηφίζετε;
Λυπούµαι γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι θεωρώ
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ότι ιδίως η Αξιωµατική Αντιπολίτευση χαιρέκακα ασκεί µια κριτική
ως Κασσάνδρα, η οποία θέλει και εύχεται να υπάρχουν δεινά.
Επενδύετε πολιτικά, δηλαδή, στα δεινά του ελληνικού λαού.
Νοµίζω ότι αυτή η τακτική είναι πρόσκαιρη και νοµίζω ότι ο ελληνικός λαός την αντιλαµβάνεται, αλλά έχουµε και εµείς χρέος,
κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, να την αναδεικνύουµε.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να θέσω ένα θέµα στον κύριο
Υπουργό για τους οµολογιούχους δανειστές και κλείνω µε αυτό.
Οι οµολογιούχοι δανειστές, κύριε Υπουργέ, είναι αποταµιευτές. Προτίµησαν να καταθέσουν τις αποταµιεύσεις τους στα οµόλογα ελληνικού δηµοσίου, ενισχύοντας σηµαντικά τις ανάγκες
της χώρας. Επιβάλλεται, όµως, τώρα εµείς για δυο λόγους -πρώτον, διότι τα οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου είναι κάτω από
την εγγύηση της ελληνικής πολιτείας και δεύτερον, επειδή το
επενδυτικό κλίµα αρχίζει να γίνεται ελκυστικό και θετικό για τη
χώρα, λόγω της αναµενόµενης επιµήκυνσης- να εξακολουθήσουµε να είµαστε φερέγγυοι για τα οµόλογα ελληνικού δηµοσίου, ώστε να ξαναεπενδύσουν τις αποταµιεύσεις τους οι
Ελληνίδες και οι Έλληνες που το έκαναν.
Άρα, οφείλουµε, κύριε Υπουργέ, την προτεινόµενη ρύθµιση
που και προεκλογικά εµείς, η δική µου παράταξη, το δικό µου
κόµµα είχαµε στη δηµόσια συζήτηση βάλει, να τη δροµολογήσουµε για να εµπεδώσουµε το κλίµα εµπιστοσύνης και να αποκαταστήσουµε εκείνους οι οποίοι ορθώς εµπιστεύτηκαν την
ελληνική πολιτεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Με αυτές τις
σκέψεις, κύριε Πρόεδρε, θα κυρώσω την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, διότι νοµίζω ότι ωφελεί τους φορολογούµενους πολίτες και είναι επί των συγκεκριµένων θεµάτων η ενδεδειγµένη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία Παπακώστα.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Φίλιππος Σαχινίδης έχει ζητήσει το λόγο.
Έχετε στη διάθεσή σας οκτώ λεπτά.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τόσο στην επιτροπή όσο και
χθες στην Ολοµέλεια διεξήχθη µια από κάθε άποψη ενδιαφέρουσα συζήτηση για το τι πρέπει να επιδιωχθεί σε ό,τι αφορά το
µέλλον του τραπεζικού συστήµατος.
Στη χθεσινή µου τοποθέτηση έθεσα κάποια ερωτήµατα στους
συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ. Περιµένω απαντήσεις, γιατί υπερασπίζοµαι την άποψη ότι πρέπει στη Βουλή να κατατίθενται αναλυτικά οι απόψεις των κοµµάτων. Υπάρχει, βέβαια και ένα ζήτηµα
στο οποίο δεν τοποθετήθηκα. Αφορά τη σοσιαλδηµοκρατία και
τη στάση που τήρησε και τηρεί στην ιστορική της διαδροµή και
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ζήτηµα της ιδιοκτησίας των µέσων παραγωγής και αν θέλετε, µια και η συζήτησή µας είναι το τραπεζικό σύστηµα, στην ιδιοκτησία του τραπεζικού συστήµατος.
Αυτό που παρουσιάζει ιδιαίτερη σηµασία είναι ότι δεν µας εγκαλεί ως προς το ζήτηµα αυτό το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
-το οποίο στο ιστορικό πλέον ερώτηµα «µεταρρύθµιση ή επανάσταση;», που οδήγησε στη διάσπαση της ιστορικής σοσιαλδηµοκρατίας του 19ου αιώνα, έκανε την επιλογή υπέρ της επανάστασης, υπέρ της ανατροπής του καπιταλισµού- αλλά µας το θέτει
ο ΣΥΡΙΖΑ µε θέσεις που θα σχολιάσω αµέσως µετά.
Ο καπιταλισµός, σύµφωνα µε τις θέσεις των κοµµουνιστικών
κοµµάτων, δεν είχε προοδευτικό χαρακτήρα ούτε και µέλλον. Το
µέλλον –πάλι σύµφωνα µε τα κοµµουνιστικά κόµµατα- ανήκει
στον κοµµουνισµό και µάλιστα την µπολσεβίκικη εκδοχή του σοσιαλισµού και του καπιταλισµού που υπήρχε τότε, δηλαδή στον
κεντρικό σχεδιασµό και στον έλεγχο των µέσων παραγωγής από
το κράτος.
Η σοσιαλδηµοκρατία επέλεξε το δρόµο της µεταρρύθµισης
του καπιταλισµού, του µετριασµού των αρνητικών αποτελεσµάτων και της βελτίωσης των συνθηκών για τους εργαζόµενους και
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τα φτωχότερα στρώµατα, τη δηµιουργία καλύτερων δηµόσιων
υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης, οικοδοµώντας ένα κράτος
ευηµερίας.
Σε ό,τι αφορά την ιδιοκτησία, η άποψη της σοσιαλδηµοκρατίας
ήταν ότι σε µία καπιταλιστική οικονοµία µπορεί να συµβαδίζει η
ατοµική µε τη δηµόσια ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής.
Αυτές οι δύο απόψεις αντιπαρατέθηκαν σκληρά για περισσότερα από εκατό χρόνια. Σήµερα έχουµε πλέον µία συσσωρευµένη εµπειρία για πάνω από εκατό χρόνια και µπορούµε να
βγάλουµε κάποια συµπεράσµατα.
Αν κάτι µας δίδαξε ο 20ος αιώνας, είναι τι δεν πρέπει να κάνουν τα κράτη. Την ίδια στιγµή, όµως, αν κάτι µας δίδαξε ο 20ος
αιώνας, είναι ότι το κράτος δεν είναι κατ’ ανάγκη κακό, όπως πιστεύουν οι φιλελεύθεροι. Ο Τζαντ στο βιβλίο του «Τα δεινά που
µαστίζουν τη χώρα» λέει ότι το µόνο πράγµα που είναι χειρότερο
από το υπερβολικό κράτος είναι το υπερβολικά λίγο κράτος ή το
καθόλου κράτος.
Δεν θα αναφερθώ στην τελευταία άποψη –που είναι στο κάτωκάτω µία άποψη που υπερασπίζονται οι φιλελεύθεροι της Αίθουσας και έχουν την υποχρέωση να καθίσουν να εξηγήσουν στους
Έλληνες πολίτες γιατί το καθόλου ή το λίγο κράτος είναι καλόαλλά θα ήθελα να επικεντρωθώ στις απόψεις όλων αυτών που
έχουν µία κριτική στάση απέναντι στον καπιταλισµό.
Η πλήρης κρατικοποίηση όλων των µέσων ή µία µεικτή συνθήκη
σχέσεων ιδιοκτησίας ήταν αυτές οι δύο απόψεις οι οποίες αντιπαρατέθηκαν στη διάρκεια του 20ου αιώνα. Είναι καθαρές
θέσεις. Τη µία την υποστήριξε µε συνέπεια η σοσιαλδηµοκρατία,
την άλλη την υποστήριξαν µε συνέπεια τα κοµµουνιστικά κόµµατα.
Τώρα, όµως, αυτά που ακούω αυτές τις ηµέρες στη Βουλή βρίσκονται σε µία γκρίζα περιοχή που προκύπτει από τοποθετήσεις
συναδέλφων που ζητούν την πλήρη κρατικοποίηση των τραπεζών σε συνθήκες καπιταλισµού. Και θέτω ένα ερώτηµα. Αυτό γίνεται στο όνοµα µιας «αριστεροσύνης», µιας προοδευτικότητας;
Αν λάβουµε υπ’ όψιν, όµως, ότι κρατικοποιήσεις τραπεζών έγιναν
στη Μέκκα του καπιταλισµού, δηλαδή στις Ηνωµένες Πολιτείες
της Αµερικής, αλλά και στην Αγγλία, τότε είναι µάλλον δύσκολο
να χαρακτηριστεί αριστερή επιλογή αυτή, εκτός αν κάποιος θέλει
να χαρακτηρίσει τον Μπους Αριστερό. Είναι δικαίωµά του, αλλά
το βρίσκω λίγο δύσκολο.
Όσοι τοποθετήθηκαν στην Αίθουσα αυτήν αποφεύγουν να
απαντήσουν σε ένα απλό ερώτηµα. Γιατί σε όλες τις χώρες -ανεξάρτητα από τις προτιµήσεις τους για τον τρόπο λειτουργίας της
οικονοµίας, ανεξάρτητα από τις προτιµήσεις των κοµµάτων που
έχουν την ευθύνη διακυβέρνησης της οικονοµίας- σπεύδουν
κάθε φορά που προκύπτει πρόβληµα µε το τραπεζικό σύστηµα
να στηρίξουν τις τράπεζες και δεν συµβαίνει το ίδιο στις ίδιες
χώρες, όταν καταρρέουν επιχειρήσεις, ακόµα και επιχειρήσεις
στρατηγικής σηµασίας ή επιχειρήσεις που απασχολούν πάρα
πολλούς εργαζόµενους, όπου στο κάτω-κάτω θα ήταν ένα εύλογο ζήτηµα να προστατεύσουν θέσεις εργασίας που καταστρέφονται;
Τι το ιδιαίτερο, εν πάση περιπτώσει –και θα έπρεπε να µας
απαντήσουν εδώ πέρα οι συνάδελφοι από το ΣΥΡΙΖΑ- υπάρχει
στη φύση των τραπεζών που καθιστά αναγκαία την παρέµβαση
του κράτους; Μήπως –µε βάση αυτά που άκουσα- η ανάγκη προστασίας των ιδιοκτητών; Τότε υπάρχει ένα πρόβληµα, γιατί ουσιαστικά αυτό που υπερασπίζεται και υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι
ότι υπάρχει στα σύγχρονα κεφαλαιοκρατικά συστήµατα µία προτίµηση του κράτους να υπερασπίζεται τους κεφαλαιοκράτες που
έχουν υπό τον έλεγχό τους τις τράπεζες, αλλά αδιαφορούν απέναντι στους κεφαλαιοκράτες που ελέγχουν τα µέσα παραγωγής
µε τα οποία λειτουργούν οι πραγµατικές οικονοµίες. Δηλαδή
αδιαφορώ απέναντι στον κεφαλαιοκράτη που έχει µία χαλυβουργία, αδιαφορώ απέναντι στον κεφαλαιοκράτη που έχει µία ναυπηγική µονάδα, αλλά έχω µία ευαισθησία ως κράτος –είτε
φιλελεύθερο είτε όπως θέλετε αποκαλέστε το- κάθε φορά που
πρόκειται να καταρρεύσει µία τράπεζα.
Αυτά τα ερωτήµατα πολύ φοβούµαι ότι έµειναν αναπάντητα
καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης.
Επιµένω, όµως, σ’ αυτό το οποίο λέω µε συνέπεια τα τελευταία
δύο, τρία χρόνια. Λέω ότι η παρέµβαση υπέρ των τραπεζών γί-
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νεται γιατί έχουµε διδαχθεί ότι η αδιαφορία απέναντι στον κίνδυνο κατάρρευσης του τραπεζικού συστήµατος µπορεί να µας
οδηγήσει σε ένα τεράστιο κόστος. Συστηµικά δηµιουργείται τεράστιο πρόβληµα στη λειτουργία µίας σύγχρονης καπιταλιστικής
οικονοµίας, όταν κινδυνεύει το τραπεζικό σύστηµα και ο χρηµατοοικονοµικός τοµέας.
Επειδή, µάλιστα, τέθηκε το ερώτηµα «µα, µ’ αυτά εδώ τα
µέτρα που παίρνετε θα χορηγηθεί ρευστότητα στην οικονοµία;»,
θα αντιστρέψω το ερώτηµα ως εξής: Ως έχει το τραπεζικό σύστηµα, µπορεί να χορηγήσει ρευστότητα στην οικονοµία; Αν ως
έχει το σύστηµα δεν µπορεί να χορηγήσει ρευστότητα στην οικονοµία, είναι εύλογο να κάνεις και το επόµενο βήµα, δηλαδή να
αποκαταστήσεις την υγεία των τραπεζών και να γίνουν αξιόπιστα
τα τραπεζικά ιδρύµατα, για να µπορούν να έχουν πρόσβαση στις
διεθνείς κεφαλαιαγορές, να µπορούν να αντλούν ρευστότητα,
προκειµένου να µπορέσουν να χορηγήσουν ρευστότητα στην οικονοµία και, εποµένως, να διασφαλίσουν προϋποθέσεις οικονοµικής ανάπτυξης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Θα σας αναφέρω και ένα τελευταίο ζήτηµα. Μία κρατική τράπεζα που λειτουργεί µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, δηλαδή λειτουργεί σε συνθήκες καπιταλιστικής οικονοµίας που σηµαίνει ότι
θέλει να έχει κέρδη, θα ακολουθήσει άλλη στάση από µία ιδιωτική τράπεζα; Αν η κρατική τράπεζα, όπως και η ιδιωτική, έχει κόστος άντλησης ρευστότητας κεφαλαίων 6%-8% και δίνει δάνεια
µε επιτόκια 8% έως 10%, σε τι θα διαφέρει από µία ιδιωτική; Διότι
αυτό συνέβαινε και όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλες τις
χώρες του κόσµου! Εκτός αν υπάρχει ελπίδα ότι το επιτόκιο της
κρατικής τράπεζας θα είναι χαµηλότερο απ’ αυτό µε το οποίο
λειτουργεί η ιδιωτική, κάτω από τα έξοδα άντλησης της ρευστότητας! Όµως, σ’ αυτήν την περίπτωση, η τράπεζα θα είχε ζηµιές.
Αυτές θα πρέπει να καλυφθούν. Θα καλυφθούν από το κράτος,
άρα από τον κρατικό προϋπολογισµό. Και αυτό θα δηµιουργεί
ελλείµµατα. Και αν θέλεις να αποφύγεις τα ελλείµµατα, έχεις την
επιλογή ή να περικόψεις δαπάνες ή να αυξήσεις τα φορολογικά
έσοδα. Πάντως, δωρεάν γεύµα δεν προσφέρεται από κανέναν
στη σύγχρονη εποχή.
Τέλος, είναι σωστό να αναγνωριστεί, επειδή τέθηκε και αυτό
το ζήτηµα, αν στις σύγχρονες καπιταλιστικές οικονοµίες υπάρχει
ανάγκη για τράπεζες ειδικού σκοπού, αν υπάρχει ανάγκη για χρηµατοδότηση τοµέων και δραστηριοτήτων, όπου τράπεζες που
λειτουργούν µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια δεν ανταποκρίνονται
προς αυτήν την κατεύθυνση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Ναι, να αναγνωρίσω ότι υπάρχει αναγκαιότητα για τράπεζες
ειδικού σκοπού. Να αναγνωρίσω ότι υπάρχει αναγκαιότητα για
να υπάρχουν τράπεζες υπό τον έλεγχο του κράτους. Ουδέποτε,
άλλωστε, υποστήριξε η σοσιαλδηµοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ ότι θεωρούµε ότι το σύνολο των τραπεζών θα πρέπει να είναι ιδιωτικές
ούτε και το αντίθετο. Αν η χώρα βρεθεί στη θέση που βρέθηκε η
Σουηδία στις αρχές της δεκαετίας του 1990, µπορεί να υποχρεωθεί και σε πλήρη κρατικοποίηση του τραπεζικού συστήµατος.
Αυτό δεν σηµαίνει, όµως, ότι αυτός θα είναι ένας ιδεολογικός
στόχος, δηλαδή το να προχωρήσουµε στην πλήρη κρατικοποίηση του τραπεζικού συστήµατος, αλλά µία συνειδητή επιλογή
προκειµένου να διασφαλίσουµε ότι η οικονοµία θα µπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί σωστά. Το τι θα κάνουµε µετά, αν κρατικοποιηθεί το σύνολο των τραπεζών, είναι κάτι το οποίο θα προκύψει
µέσα από µία συζήτηση η οποία θα γίνει.
Γι’ αυτό λέω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι είναι πολύ χρήσιµο να τίθενται τα ερωτήµατα, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι
δίνονται και οι απαντήσεις. Εµείς συνειδητά επιλέγουµε να διασφαλίσουµε ότι οι ελληνικές τράπεζες θα είναι θωρακισµένες και
υγιείς, για να µπορούν να επιτελέσουν τον αναπτυξιακό τους
ρόλο. Και δεν βάζουµε ζητήµατα ιδιοκτησίας προς µία κατεύθυνση «όλες ιδιωτικές» ή «όλες κρατικές», αλλά λέµε ότι πιστεύουµε σε µία µεικτή οικονοµία, όπου µπορούν να συνυπάρχουν ιδιωτικές και δηµόσιες τράπεζες. Όµως, αν παραστεί κάποτε ανάγκη σε κάποια απόλυτη κρίση να κρατικοποιήσουµε, δεν
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έχουµε καµία αντίρρηση, αλλά και για το αντίθετο. Δεν έχουµε,
δηλαδή, αντίρρηση και κανένα ιδεολογικό πρόταγµα να αποτρέψουµε ιδιωτικοποίηση τραπεζών που για τον άλφα ή βήτα λόγο
µπορεί να περάσουν στον έλεγχο του δηµοσίου.
Και επειδή ενηµερώθηκα ότι εχθές κατά την απουσία µου η κ.
Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στο πρόσωπό µου και, µάλιστα,
µε χαρακτήρισε «φαύλο», της επιστρέφω τα περί φαυλότητας!
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Οδυσσέας Βουδούρης.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
αγαπητοί συνάδελφοι, άλλα είχα προγραµµατίσει να πω και άλλα
θα πω, διότι ο αγαπητός συνάδελφος κ. Σαχινίδης µου έδωσε
ένα εξαιρετικό πάτηµα, δίνοντας ύψος σ’ αυτή τη συζήτηση και
πραγµατικά δεν µπορώ να αντισταθώ σ’ αυτήν την πρόκληση.
Μίλησε ιστορικά για τη διάσπαση του σοσιαλιστικού κινήµατος
του 19ου αιώνα σε κοµµουνιστικό και σε σοσιαλδηµοκρατικό και
έκανε τις διαπιστώσεις του.
Επιτρέψτε µου να πω κι εγώ τη δική µου διαπίστωση. Η διαπίστωσή µου είναι ότι το κοµµουνιστικό κίνηµα, έτσι όπως το προσδιόρισε ο Λένιν και οι διάδοχοί του, απέτυχε. Απέτυχε να κατεδαφίσει το καπιταλιστικό σύστηµα.
Η άλλη διαπίστωση είναι όµως ότι η σοσιαλδηµοκρατία απέτυχε να εξανθρωπίσει τον καπιταλισµό. Αυτό είναι κάτι το οποίο
διαπιστώνουµε σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και ειδικά στην
Ελλάδα, εάν πάρουµε το παράδειγµα του ΠΑΣΟΚ, που είναι η
προσωποποίηση του πως ένα κίνηµα αρχικά σοσιαλιστικό, εξελίσσεται σε ένα σοσιαλδηµοκρατικό κίνηµα, µε ιστορικά επιτεύγµατα κι έχει αυτό το οικτρό τέλος που ξέρουµε, να καταντάει να
εφαρµόζει αυτή την ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική µε το δεύτερο µνηµόνιο.
Η δική µου διαπίστωση λοιπόν είναι ότι ο δρόµος της Αριστεράς είναι υπό εφεύρεση και αυτό θα γίνει, κατά την άποψή µου,
τηρώντας τις βασικές αρχές της Αριστεράς, τις ιστορικές βασικές αρχές, αλλά θα πρέπει να εφεύρουµε αυτόν το δρόµο ταυτόχρονα µε ρεαλισµό και µε φαντασία. Αυτό κάνει η Δηµοκρατική
Αριστερά. Αυτή είναι η επιλογή της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
Διαπιστώνω –και το λέω µε κάθε σεβασµό- ότι το ΚΚΕ µένει
αγκυλωµένο σε κάποιες ιδεοληψίες. Βλέπω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ταλαντεύεται, ελπίζω τελικά να πάει προς της σωστή κατεύθυνση.
Όσον αφορά τη Δηµοκρατική Αριστερά στέρεα έχουµε επιλέξει
ότι θα υπηρετήσουµε τις βασικές αρχές της Αριστεράς και θα το
κάνουµε µε ρεαλισµό και βέβαια µε την ανάλογη φαντασία που
χρειάζεται.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα µας και θα ξεκινήσω από την εισήγηση της εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας σήµερα, όταν είπε
ότι το πλαίσιο της συζήτησης που έγινε ξεπέρασε το ίδιο το νοµοσχέδιο. Έχετε απόλυτο δίκιο και είναι γεγονός ότι η συζήτηση
η οποία έγινε ξεπερνούσε κατά πολύ το στενό πλαίσιο αυτού του
νοµοσχεδίου. Όµως αυτό ήταν αναµενόµενο. Ήταν αναµενόµενο
διότι η διαδικασία η οποία µας προτείνετε σήµερα τυπικά είναι
εντάξει, αλλά πολιτικά είναι άτοπη, µε την έννοια ότι έρχεται εδώ
στο Κοινοβούλιο η ρύθµιση ενός θέµατος, η τεχνική ρύθµιση
ενός θέµατος, ενώ δεν έχει συζητηθεί το πολιτικό πλαίσιο.
Πρώτα πρέπει να συζητηθεί το πολιτικό πλαίσιο, δηλαδή τι σηµαίνει πολιτικά αυτή η ανακεφαλαιοποίηση, τι προσδοκούµε,
ποιοι είναι οι πολιτικοί µας στόχοι και µετά να ρυθµίσουµε ορισµένα θέµατα τεχνικής φύσεως.
Εγώ θα ήθελα να επισηµάνω µία σηµαντική αντίφαση η οποία
υπάρχει σε όλη αυτήν την υπόθεση και θεωρώ ότι κανένας, ειδικά
από τα έδρανα της Αριστερής Αντιπολίτευσης δεν το επισήµανε.
Όπως είπα, ζούµε υπό το καθεστώς του δεύτερου µνηµονίου,
που είναι ένα άκρως νεοφιλελεύθερο καθεστώς και ξέρετε ότι
σύµφωνα µε το νεοφιλελεύθερο δόγµα η αγορά αυτορυθµίζεται
και δεν πρέπει το κράτος να παρεµβαίνει, πρέπει να αφήνει την
αυτορρύθµιση της αγοράς. Εδώ όµως, αυτό το οποίο διαπιστώνουµε, είναι µία παρέµβαση του κράτους για να σώσει τις τράπεζες. Θα εξηγήσουµε µετά τι σηµαίνει αυτό. Αυτό δείχνει πόσο
άτοπο είναι αυτό το νεοφιλελεύθερο δόγµα. Αυτό είναι ένα
πρώτο παράδοξο.
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Υπάρχει όµως κι ένα δεύτερο παράδοξο, πιο σηµαντικό ακόµα,
είναι ότι προτείνουµε αυτήν την παρέµβαση του κράτους, που
πρέπει να ανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες αλλά µόνο τις ιδιωτικές τράπεζες, όχι τις δηµόσιες τράπεζες. Δηλαδή δεχόµεθα την
αρχή ότι το κράτος θα παρέµβει στη ρύθµιση, αλλά θα παρέµβει
χωρίς αυτό να έχει πραγµατικά τα εργαλεία να ασκήσει µία πολιτική.
Θα αναφερθώ εδώ σε αυτά τα οποία άκουσα στην Επιτροπή
Οικονοµικών Υποθέσεων πριν µερικές εβδοµάδες, διά στόµατος
του Υπουργού Οικονοµικών και του Διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδας, οι οποίοι είναι πολύ αξιόλογοι άνθρωποι, γνωρίζουν το
αντικείµενό τους. Μάλιστα έχουν το εξής αξιόλογο: Επειδή δεν
είναι επαγγελµατίες πολιτικοί λένε τα πράγµατα πολλές φορές
πολύ πιο ξεκάθαρα.
Και είπαν και οι δύο –και αναφέροµαι στην Αγροτική- το εξής:
«Το πρόβληµα δεν είναι ότι το δηµόσιο είναι µέτοχος µίας τράπεζας, ενδεχοµένως και πλειοψηφικός µέτοχος. Το πρόβληµα
είναι ότι το κράτος ασκεί διοίκηση και το µοντέλο το οποίο θέλουν να προωθήσουν είναι ένα µοντέλο όπου το κράτος θα έχει
βάλει τα λεφτά, αλλά η διοίκηση θα γίνεται µε ιδιωτικά κριτήρια».
Αυτό είναι απαράδεκτο και δεν το λέω ως αριστερός άνθρωπος, το λέω ως Έλληνας. Διότι αυτά τα λεφτά είναι των πολιτών
και από τη στιγµή που το κράτος παίρνει αυτά τα λεφτά και τα
βάζει µέσα σε µία ιδιωτική επιχείρηση, στόχος δεν είναι να σωθεί
η τράπεζα –δεν θέλουµε, βέβαια, να ναυαγήσει η τράπεζα- στόχος µας είναι να σωθεί η οικονοµία. Άρα θα πρέπει να ασκήσουµε
εµείς τη διοίκηση, όταν βάζουµε εµείς τα λεφτά.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου. Θα
το ψηφίσουµε. Θα υπερψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο µε µία
ρητή δέσµευση, κύριε Υπουργέ, ότι όλα τα θέµατα που αφορούν
την ουσία –και θα πω ποια είναι αυτά- θα έρθουν εδώ στη Βουλή.
Δεν θα γίνουν πάλι µε νοµοθετική πράξη ή µε υπουργικές αποφάσεις. Ποια είναι αυτά τα θέµατα τα οποία πρέπει να ρυθµιστούν;
Πρώτα απ’ όλα, πώς επιλέχθηκαν ή πώς θα επιλεχθούν οι τέσσερις τράπεζες; Δεν είναι ακόµα επίσηµο, αλλά ο καθένας ξέρει
ότι έχουν προεπιλεχθεί τέσσερις τράπεζες. Ποια είναι αυτά τα
κριτήρια;
Δεύτερον, ποια θα είναι η αναλογία των χρηµάτων που θα
δοθεί σε κάθε τράπεζα;
Επίσης, µε ποια κριτήρια επιλέγονται ορισµένες τράπεζες και
αποκλείονται ορισµένες άλλες τράπεζες, όπως η Αγροτική Τράπεζα ή ενδεχοµένως το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο;
Κι εδώ θέλω να πω το εξής. Ειπώθηκε από τη δική µας πλευρά
ότι δεν έχουµε πειστεί για το θέµα της µη βιωσιµότητας της
Αγροτικής. Εγώ θέλω να κάνω ένα βήµα πιο πέρα. Εµείς είµαστε
πεπεισµένοι ότι η Αγροτική ήταν βιώσιµη και είµαστε πεπεισµένοι
ότι το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο είναι βιώσιµο. Είναι πάρα πολύ,
λοιπόν, σηµαντικό να το πούµε εδώ πέρα ότι για την Αγροτική
σηκώσαµε κίτρινη κάρτα, αλλά εάν αυτό επαναληφθεί µε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, θα είναι κόκκινη η κάρτα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ)
Θέλω να πω τώρα ποια είναι η προοπτική µας, τι προοπτική
θέλουµε γι’ αυτήν την ιστορία. Εµείς αυτό το οποίο θέλουµε είναι
να δηµιουργηθεί στο χώρο τον τραπεζικό ένας κρατικός δηµόσιος πυλώνας. Διότι µόνο µε αυτόν τον τρόπο θα µπορέσει ο δηµόσιος τοµέας να ασκήσει το ρόλο τον οποίο καλείται να ασκήσει. Και πλέον δεν µπορεί να µας αντιπαρατάξει κανένας κανένα
νεοφιλελεύθερο δόγµα ότι το δηµόσιο κράτος δεν πρέπει να
επεµβαίνει στο θέµα της αγοράς. Αυτό έχει καταρρεύσει.
Συνεπώς πρέπει αυτήν τη λογική να την πάµε µέχρι τέρµα, να
δηµιουργηθεί αυτός ο πυλώνας. Έχουµε κάνει συγκεκριµένες
προτάσεις. Μέσα σε αυτόν τον πυλώνα έπρεπε να µπει η Αγροτική Τράπεζα. Δεν το θάβουµε αυτό το θέµα, δεν το ξεχνάµε.
Υπάρχει αυτή η δυνατότητα µε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, µε
το Ταµείο Παρακαταθηκών και µε την Εθνική.
Θέτουµε, λοιπόν, αυτό εν όψει της επόµενης συζήτησης επί
της ουσίας. Θα είναι το κοµβικό θέµα το οποίο εµείς θα προτείνουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Βουλευτή)
Ζητώ ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω πάρα πολύ γρήγορα να κάνω δύο επισηµάνσεις για δύο
τροπολογίες οι οποίες προτάθηκαν. Η πρώτη είναι για τη
«SIEMENS». Θεωρώ κι εγώ ότι δεν υπάρχει θέµα συνταγµατικότητας και είναι λάθος να θέτουµε το θέµα της συνταγµατικότητας κάθε φορά που διαφωνούµε επί της ουσίας. Αλλά πρέπει να
πούµε ότι επί της ουσίας διαφωνούµε. Θεωρώ ότι είναι σκάνδαλο
η ρύθµιση η οποία έγινε προηγουµένως. Διότι το θέµα της
«SIEMENS» δεν είναι ένα απλό οικονοµικό σκάνδαλο, είναι ένα
πολιτικό σκάνδαλο. Αν το θέµα της «SIEMENS» ήταν απλώς ένα
θέµα καρτέλ, ότι κάποιοι τα πήραν κ.λπ. θα ήταν ένα οικονοµικό
θέµα και θα µπορούσε να χρίζει µιας οικονοµικής ρύθµισης.
Εδώ είναι πολιτικό το θέµα. Είναι πολιτικό διότι µε τον τρόπο
αυτό γίνεται διαφθορά της πολιτικής της Ελλάδας. Το πολιτικό
δε ζυγίζει και οικονοµικά. Πήραµε νοµίζω 90 εκατοµµύρια της µετρητοίς και κάποια 200-300 εκατοµµύρια, στερηθήκαµε όµως του
πολιτικού επιχειρήµατος απέναντι στους εταίρους µας και στους
Γερµανούς, οι οποίοι βγαίνουν –αν µου επιτρέπετε την έκφρασηαπό πάνω τώρα, ενώ εµείς έπρεπε κάθε φορά να τους πούµε ότι
υπάρχει αυτό το πολιτικό θέµα και στις οικονοµικές ρυθµίσεις τις
οποίες θα κάνουµε, θα λάβετε υπ’όψιν σας κι αυτό.
Υπ’ αυτήν την έννοια, πέρα από την πολιτική διάσταση, η υπόθεση «SIEMENS» ζυγίζει δισεκατοµµύρια κι αυτό µε τη ρύθµιση
που κάναµε το στερηθήκαµε.
Και µία τελευταία κουβέντα, για να µην υπερβώ το χρόνο πάρα
πολύ, σχετικά µε τη ρύθµιση η οποία προτάθηκε για τους συγγενείς δευτέρου βαθµού να µην είναι µετακλητοί συνεργάτες.
Εγώ διαφωνώ. Διαφωνώ µε τη διαδικασία. Δεν µπορεί ένα τόσο
σηµαντικό θέµα να το περιορίζουµε σε ένα µικρό κοµµάτι και να
το βάλουµε εµβόλιµο σε ένα νοµοσχέδιο τροπολογίας, σε ένα
νοµοσχέδιο το οποίο δεν έχει καµµία σχέση. Το θέµα του πολιτικού συστήµατος είναι τεράστιο και δεν είναι µόνο οι µετακλητοί
υπάλληλοι οι οποίοι δεν πρέπει να είναι του β’ βαθµού, είναι πάρα
πολλά άλλα θέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Βουδούρη,
ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: Η προσωπική µου άποψή είναι ότι
αυτή η τροπολογία πρέπει να αποσυρθεί και να έρθει συνολικά
σε ένα νοµοσχέδιο αφιερωµένο αποκλειστικά σε αυτό το θέµα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Μανώλης Γλέζος έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Αγαπητέ Πρόεδρε, λείπατε προηγουµένως και έχουν εγερθεί 3 ζητήµατα που αφορούν στη λειτουργία
της Βουλής.
Το πρώτο θέµα είναι ότι δεν είναι επιτρεπτό να µιλάει κανείς
στο Σώµα και να λείπουν οι Βουλευτές. Η άποψη ότι την ίδια ώρα
λειτουργούν οι Διαρκείς Επιτροπές δεν αποτελεί δικαιολογία.
Πρέπει να βρεθεί τρόπος να λυθεί το θέµα.
Ένα δεύτερο πρόβληµα είναι το εξής: είναι ανεπίτρεπτο την
ώρα που µιλάνε οι Βουλευτές να λείπουν οι Υπουργοί. Δεν λέω
να είναι µπροστά όλο το Υπουργικό Συµβούλιο. Δεν λέω να είναι
οι αρµόδιοι υπουργοί αλλά και ο ίδιος ο Υπουργός να λείπει;
Είναι ανεπίτρεπτο. Και δεν λέω ότι το έκανε από πρόθεση την
ώρα που µιλούσαν µονάχα οι Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Και την ώρα που µιλούσαν συνάδελφοι που υποστηρίζουν τις απόψεις της Κυβέρνησης πάλι έλειπε ο Υπουργός.
Είναι ανεπίτρεπτο.
Θήτευσα έξι χρόνια σ’ αυτό το Κοινοβούλιο και δεν διέκοψα
ποτέ κανέναν που µιλούσε. Αυτό δεν σήµαινε πως συµφωνούσα
µε τον Κανονισµό. Είµαι υποχρεωµένος να πω ότι πρέπει η συµπεριφορά του Προεδρείου, όταν βλέπει καινούργιους συναδέλφους που έρχονται και έχουν µια άλλη γνώµη, να µην είναι
καταλυτικός, όταν µάλιστα τεκµηριώνουν τις απόψεις τους µε
τον ίδιο τον Κανονισµό. Φέρνουν µια άλλη άποψη. Όπως και στην
οικογένεια τα παιδιά που θα γεννηθούν δεν ταυτίζονται µε τις
απόψεις των γονέων τους. Αλίµονο. Φέρνουν κάτι καινούργιο. Ας
το δούµε αυτό το καινούργιο αντί να το καταδικάζουµε. Και το
λέω προσωπικά παρ’ όλο που δεν έχω κάνει ποτέ καµµία απολύ-
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τως διακοπή. Ανατρέξτε στις παλιές µου επεµβάσεις στη Βουλή
να το δείτε. Και παρ’ όλο που διαφωνούσα, ζητούσα και στην οµιλία µου να καταργηθεί αυτός ο τρόπος που λειτουργούσε τότε
η Βουλή.
Αυτά, αγαπητέ Πρόεδρε, εισαγωγικά γιατί πρέπει να τα θέτουµε τα θέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ξέρετε ότι είµαι απ’
αυτούς που δεν διακόπτουν.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Έρχοµαι τώρα στο κύριο θέµα.
Όλα τα άρθρα που βλέπουµε εδώ και όχι ένα-ένα ξεχωριστά,
αλλά όλα µαζί τα διέπει ένας κοινός άξονας, µια κοινή αντίληψη.
Η αντίληψη ότι υπάρχει ανάγκη αύξησης του κεφαλαίου του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Θα δείτε τους δυο άξονες: αύξηση του χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου και χρηµατοπιστωτική σταθερότητα. Είναι ένας άξονας που τα διαπερνά όλα
µια κοινή νοοτροπία, µια κοινή αντίληψη.
Γι’ αυτό η άποψη που υποστηρίζει η τριτοκοµµατική Κυβέρνηση και οι συνάδελφοι που την υποστηρίζουν είναι ότι δυο είναι
οι τρόποι για να σωθεί η χώρα. Ο ένας τρόπος είναι τα δάνεια
από το εξωτερικό και ο δεύτερος τρόπος είναι να σταθεροποιήσουµε το χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο. Γι’ αυτό είµαι υποχρεωµένος να πω ότι έχουµε µελετήσει, έχουµε διερευνήσει την αιτία
που προκαλεί την κρίση του χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου;
Σ’ αυτόν τον τόπο, στην Ελλάδα και ειδικά στην Αίγινα, για
πρώτη φορά εφευρέθηκε το χρήµα ως µέσο ανταλλαγής αξιών.
Το χρήµα το ίδιο δεν παράγει αξίες. Ο εργαζόµενος παράγει
αξίες. Το χρήµα είναι µέσο ανταλλαγής αξιών. Όταν, λοιπόν, αλλάζουµε τον χαρακτήρα του χρήµατος, όταν στο Χρηµατιστήριο
βλέπεις αυτήν τη στιγµή µια µετοχή να έχει δέκα µονάδες αξία
και ύστερα από ένα λεπτό να πηγαίνει στις εκατόν δέκα µονάδες,
δεν σηµαίνει ότι έχουµε παραγωγή δέκα αξιών επιπλέον.
Αυτά είναι ψέµατα, αυτά είναι έξω από την πραγµατικότητα.
Διότι αλλάζει το χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο το ρόλο του χρήµατος. Παράγει το χρήµα αξίες; Το χρήµα δεν παράγει αξίες.
Από τη στιγµή που αλλάζουµε το ρόλο του και λέµε «ο εργαζόµενος δεν παράγει αξίες, το χρήµα παράγει αξίες» τότε διαστρεβλώνουµε όλη τη λειτουργία του χρήµατος και έτσι δηµιουργείται η κρίση.
Έρχονται τώρα οι υποστηριχτές της αντίληψης «τα πάντα θα
σωθούν µε την αύξηση του χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου και
µε τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα» και µας λένε ότι µόνο από
τις τράπεζες θα σωθεί η χώρα. Και στην πραγµατικότητα τι γίνεται;
Στην αίθουσα αυτήν, πριν από λίγο αναφέρθηκε ότι δόθηκαν
έως τώρα 203 δισεκατοµµύρια ευρώ ξεκινώντας από τα 20 δισεκατοµµύρια ευρώ που έδωσε η πρώτη κυβέρνηση, για τη σταθεροποίηση της κρίσης του χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου. Και
πού τα βρήκε αυτά τα λεφτά; Τα πήρε κόβοντας από τους µισθούς, από τις συντάξεις και από τα επιδόµατα των εργαζοµένων. Αυτό είναι το θέµα. Και δεν είδα καµµία απάντηση γιατί
πρέπει ο λαός να πληρώσει τα σπασµένα, όταν την κρίση ούτε
την προκάλεσε ούτε τη δηµιούργησε ούτε την τροφοδοτεί.
Τι πρέπει να γίνει; Ε, να γίνει κάποια αντιστροφή. Το ίδιο το
χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο που θέλετε να το σώσουµε, να µας
σώσει. Γιατί να µην αντιστρέψουµε το θέµα και από εκεί να
βρούµε αυτά που χρειάζονται;
Περιπλανήθηκε εδώ στην Αίθουσα πώς ό,τι και να µας λέτε,
δεν ακούσαµε προτάσεις πώς θα σωθεί η χώρα αν δεν πάρουµε
δάνεια και αν δεν σώσουµε το χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο. Να
οι απαντήσεις: Πρώτα-πρώτα από τις ίδιες τις τράπεζες. Δεύτερον, από τη σωστή διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών.
Έχουµε δύο σκέλη, τα έσοδα και τα έξοδα. Στο σκέλος των εσόδων γιατί να υπάρχει τόση φοροδιαφυγή;
Είπα πριν από ένα χρόνο ως µέλος του Δηµοτικού Συµβουλίου
της Πάρου ότι οι ίδιοι οι τροϊκανοί παίρνουν µέσω διαδικτύου το
µαύρο χρήµα και δεν έχουν ενοχληθεί ούτε από τους εννιά
Υπουργούς που βρίσκονται –πρώην και νυν- στην Πάρο και που
δεν είδαν τίποτα από όλη αυτήν την ιστορία. Δεν είδαν τίποτα;
Μόνο εγώ τα είδα. Και δεν τα είδα µόνο εγώ, τα είδε και ο φορέας των ξενοδόχων της Πάρου που µου έδωσε και στοιχεία.
Τι έχει γίνει ως τώρα; Τίποτα απολύτως.
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Έχω επισκεφτεί και το ΣΔΟΕ και τους αρµόδιους Υπουργούς
και τον εισαγγελέα και περιµένω απάντηση. Δεν έχω δει τίποτα,
ως τώρα.
Εσείς που λέτε ότι θα µας σώσουν οι τροϊκανοί, γιατί αφήνετε
να διαφεύγουν και να κυκλοφορούν το µαύρο χρήµα; Απάντηση
ακόµα δεν έχω πάρει.
Υπάρχει το θέµα των φοροαπαλλαγών, υπάρχει το θέµα του
φοροεισπρακτικού µηχανισµού. Οι Σουηδοί έχουν αναλογικά διπλάσιο αριθµό φοροεισπρακτόρων απ’ ότι η Ελλάδα. Για ποιο
λόγο να µην έχουµε και εµείς µεγαλύτερο αριθµό; Και επειδή
υπάρχουν και πολλά εσωτερικά θέµατα µεταξύ των φοροεισπρακτόρων, γιατί εµείς να µη δηµιουργήσουµε και ένα ελεγκτικό µηχανισµό για τους φοροεισπράκτορες;
Να αναφερθώ στα έξοδα. Η διασπάθιση του δηµοσίου χρήµατος δεν χωρά συζήτηση. Αργόµισθοι, υψηλόµισθοι και πολυθεσίτες δηµόσιοι υπάλληλοι. Γιατί εκεί δεν γίνεται καµµία εξυγίανση;
Μπορεί, λοιπόν, από τα δηµόσια οικονοµικά να λύσουµε το
πρόβληµά µας. Αυτή είναι η δεύτερη λύση.
Η τρίτη λύση: Οι οφειλές της Γερµανίας. Επιµένω. Έχω ρωτήσει πάρα πολλούς δικηγόρους. Η απάντηση είναι µια: Το θέµα
του κατοχικού δανείου µπορεί να λυθεί µέσα σ’ ένα µήνα από δικηγόρους που ασχολούνται µε αυτά τα θέµατα. Γιατί δεν έγινε
καµµία ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση; Καµµία απάντηση.
Φτιάχνουµε επιτροπές κ.λπ.. Τι επιτροπές; Να µελετήσουν τι; Τα
γνωστά θέµατα; Είναι γνωστή η οφειλή των 7 δισεκατοµµυρίων
100 εκατοµµυρίων δολαρίων που είναι σήµερα 108 δισεκατοµµύρια ευρώ χωρίς τους τόκους και είναι γνωστό και το θέµα του
αναγκαστικού δανείου. Δεν χρειάζεται έρευνα. Υπάρχουν τα
στοιχεία. Να πάµε οι δυο µας, αγαπητέ Υπουργέ, να ελέγξουµε
και το Υπουργείο Οικονοµικών και την Τράπεζα της Ελλάδος για
να σας τα δείξω επί τόπου. Μπορούµε σ’ ένα µήνα να λύσουµε
αυτό το θέµα.
Πηγαίνω στην τέταρτη λύση που είναι η µείωση των στρατιωτικών δαπανών γενικά. Δεν λέω να ελαττώσουµε την άµυνά µας
αλλά λέω ότι δεν είναι επιτρεπτό η Ελλάδα µόνο απ’ όλες τις
χώρες της Ευρώπης να έχει σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από το
ΑΕΠ της υπέρ των στρατιωτικών δαπανών.
Το τελευταίο είναι κάτι που πάρα πολύ µού το έχει διαστρεβλώσει ο αγαπητός Άδωνις Γεωργιάδης. Είναι το θέµα του εσωτερικού δανείου. Αν έχουµε ανάγκη –που προσωπικά πιστεύω ότι
αν λύσουµε τα άλλα θέµατα δεν θα έχουµε ανάγκη- αλλά αν θεωρήσουµε ότι έχουµε ανάγκη, γιατί να µην κάναµε ένα εσωτερικό
δάνειο διπλής µορφής. Εθελοντικό στα φτωχά στρώµατα και
υποχρεωτικό δάνειο –όχι αρπαγή- στους υψηλόµισθους; Το είπα
και επιµένω. Δεν θα καθορίσω εγώ πόσο θα είναι. Όλοι µαζί θα
το καθορίσουµε, όχι εγώ. Το τι θα υποχρεωθεί να δίνει καθένας
δεν θα το καθορίσω εγώ, αλλά θα το καθορίσουν άλλοι. Γιατί να
υπάρχει αυτού του είδους η διαστρέβλωση σε κάτι πάρα πολύ
σωστό; Θα µου πείτε ότι ως γέροντας θυµάµαι την κατοχή…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω στον κ. Γεωργιάδη για όσα µου
είπε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Απαντήστε του,
αλλά σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε µετά.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Μπορεί να είµαι εν συγχύσει και εξετάζω
να δω αν είµαι εν συγχύσει και αν όλοι οι άλλοι είναι σε νηφαλιότητα. Προσωπικά πάντα τα εξετάζω όλα. Αλλά εκείνο που εξετάζω πάνω απ’ όλα είναι ότι η λέξη «αλήθεια» –ενδιαφέρεστε
γύρω από τα γλωσσικά, αγαπητέ Γεωργιάδη- έχει παραχθεί από
το στερητικό α και τη λήθη. Α-λήθη, α-λήθεια. Πιστεύω να το καταλαβαίνουν αυτό όλοι οι συνάδελφοι. Αυτό σηµαίνει ότι όταν ξεχνάς, δεν µπορεί ποτέ να παρουσιαστεί µπροστά σου η αλήθεια
και γι’ αυτόν το λόγο έφερα την ιστορία και λέω καθαρά, εν συγχύσει ευρισκόµενος, ότι το πράγµα είναι απλό. Απέναντι στο ίδιο
θέµα ποια είναι η συµπεριφορά µας;
Διαλέξτε λοιπόν. Οφείλετε να διαλέξετε πού βρίσκεστε διότι
ναι µεν δεν βρισκόµαστε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα
και Χάλυβα, δεν βρισκόµαστε στην ΕΟΚ, δεν βρισκόµαστε στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου τα πάντα τα καθόριζε η Κοµισιόν.
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Έχουµε µία εξέλιξη, αλλά εξακολουθεί όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση
αλλά η Κοµισιόν να είναι ο αφέντης του τόπου µας µαζί µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και µε την Τράπεζα της Ευρώπης.
Αυτοί είναι οι αφέντες του τόπου µας, όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση
που επιδιώκουµε να γίνει Ευρώπη των λαών και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανείς από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν ζητάει να βγούµε
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ούτε φυσικά να βγούµε και από
το ευρώ. Εσείς θα µας βγάλετε µε την πολιτική σας από το ευρώ,
όχι εµείς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε τον
κ. Γλέζο. Είχαµε και µια ιδιαίτερη αντιµετώπιση.
Θα παρακαλέσω τώρα τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών
κ. Χρήστο Σταϊκούρα, να λάβει το λόγο, για οκτώ λεπτά. Αυστηρά
όµως, από εδώ και πέρα ο χρόνος.
Ευχαριστώ πολύ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα χρειαστώ λίγο χρόνο παραπάνω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινάω επί του βασικού κορµού
του νοµοσχεδίου. Με τις προς κύρωση πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου αντιµετωπίζονται θέµατα κεφαλαιακής ενίσχυσης
των πιστωτικών ιδρυµάτων µέσα από τροποποιήσεις του υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου, λαµβάνοντας υπ’όψιν και την τρέχουσα δυσµενή οικονοµική συγκυρία.
Ειδικότερα, εισάγονται ή τροποποιούνται διατάξεις της τραπεζικής νοµοθεσίας και του νοµικού πλαισίου του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, προκειµένου να διασφαλιστεί η
σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος µέσω της
κεφαλαιακής ενίσχυσης των τραπεζών και να αντιµετωπιστούν
συναφή ζητήµατα, που αφορούν τις λογιστικές και εταιρικές υποχρεώσεις. Διευρύνεται, παράλληλα το φάσµα των διαθέσιµων
χρηµατοοικονοµικών εργαλείων για την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών και βελτιώνεται η δυνατότητα του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας να επιτελέσει ουσιαστικά έναν αποτελεσµατικό ρόλο στη στήριξη και στην ανασύνταξη του τραπεζικού τοµέα.
Στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου της 19ης Απριλίου η
σύµβαση δανειακής διευκόλυνσης που υπεγράφη µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου, του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας και της Τράπεζας της Ελλάδος προέβλεπε µεταξύ
άλλων τη χρηµατοδότηση για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας µέσω του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.
Με την παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία τροποποιούνται
διατάξεις υφιστάµενων νόµων, προκειµένου να αποσαφηνιστούν
θέµατα που αφορούν στην εφαρµογή της και να εισαχθούν ρυθµίσεις που να διευκολύνουν την κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών και συνεπώς, τη σταθερότητα του συστήµατος. Οι
τροποποιήσεις αυτές στρέφονται σε δύο βασικά άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά θέµατα κεφαλαίου και περιουσίας του ταµείου λαµβάνοντας υπ’όψιν ότι ένα µέρος της χρηµατοδότησης
µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας µπορεί να γίνεται µε οµόλογα ή άλλα χρηµατοοικονοµικά
µέσα έκδοσης.
Ο δεύτερος άξονας αφορά την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυµάτων. Εισάγονται ρυθµίσεις που αποβλέπουν
στην ενεργοποίηση καινούργιων µηχανισµών στήριξης της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών. Προφανώς –και αυτή είναι η
πρόθεση της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονοµικών- οι
όροι της ανακεφαλαιοποίησης θα έρθουν στη Βουλή.
Ειδικότερα µε το άρθρο 1, εισάγονται οι ακόλουθες θετικές
ρυθµίσεις. Πρώτον, αυξάνεται το κεφάλαιο του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας σε 50 δις ευρώ που είναι το ανώτατο, τουλάχιστον µε όσα προβλέπονται µέχρι σήµερα, ποσό που
θα διατεθεί από το ελληνικό δηµόσιο για τον µηχανισµό στήριξης
και την ανακεφαλαιοποίηση και την εξυγίανση των ελληνικών
τραπεζών. Τα οµόλογα ή άλλα χρηµατοοικονοµικά µέσα του περίφηµου EFSF περιλαµβάνονται στην περιουσία του ταµείου και
ρυθµίζεται η διακράτηση τους σε σύστηµα άυλων τίτλων στην
Τράπεζα της Ελλάδος.
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Δεύτερον, πολύ σηµαντικό, αναπροσαρµόζεται και ο ποιοτικός
και ο ποσοτικός στόχος της συµµετοχής του ταµείου στο µετοχικό κεφάλαιο. Δηλαδή, καταργείται ο στόχος της κερδοφορίας
και διατηρείται µόνο ο στόχος της βιωσιµότητας, ενώ παρατείνεται και ο χρόνος που προβλέπεται για το επιχειρησιακό σχέδιο
και τη βιωσιµότητα του τραπεζικού συστήµατος από τρία έως
πέντε χρόνια. Ο λόγος είναι προφανής. Παύει πλέον, η κερδοφορία να αποτελεί στόχο των υπό ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών
καθώς η παρούσα δυσµενής οικονοµική συγκυρία εγχώρια και
ευρωπαϊκή θα πρέπει να συνεκτιµηθεί και δεν καθιστά το στόχο
αυτό πλέον ρεαλιστικό.
Τρίτον, αντιµετωπίζεται το ζήτηµα της κεφαλαιακής επάρκειας
των πιστωτικών ιδρυµάτων κατά το µεταβατικό στάδιο µεταξύ
της απόφασης ή εντολής της Τράπεζας της Ελλάδος για αύξηση
µετοχικού κεφαλαίου και την ολοκλήρωση αυτής της αύξησης.
Τέταρτον –και αυτό το θεωρώ εξαιρετικά σηµαντικό- εξαιρείται
το ταµείο από την υποχρέωση υποβολής δηµόσιας πρότασης
εξαγοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2006, όπως αυτές
ισχύουν για την απόκτηση συµµετοχών στο µετοχικό κεφάλαιο
εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο πιστωτικών ιδρυµάτων. Και αυτό
είναι σηµαντικό, γιατί η απόκτηση συµµετοχής στο ταµείο δεν γίνεται µε σκοπό την άσκηση ελέγχου επί του πιστωτικού ιδρύµατος, γεγονός που θα επέβαλε την τήρηση της διαδικασίας
υποβολής δηµόσιας πρότασης εξαγοράς, αλλά για την εξυπηρέτηση δηµόσιου συµφέροντος, µε στόχο την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυµάτων.
Ως προς τη «SIEMENS», οι απαντήσεις έχουν δοθεί. Θα ήθελα
να επαναλάβω τα βασικότερα στοιχεία. Το σχέδιο συµφωνίας
συµβιβασµού µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των σχετικών εταιρειών στη Γερµανία και στην Ελλάδα συζητήθηκε στο
Υπουργικό Συµβούλιο στις 8 Μαρτίου 2012. Αφού τότε εγκρίθηκε
οµοφώνως, υποβλήθηκε στο ελληνικό Κοινοβούλιο στις 22 Μαρτίου 2012. Στις 5 Απριλίου του 2012 εγκρίθηκε από ευρεία πλειοψηφία Βουλευτών µε το άρθρο 324 του ν. 4072/2012 και
προσαρτήθηκε ως παράρτηµα στον ως άνω νόµο και στη συνέχεια δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Ο Υπουργός Οικονοµικών εξουσιοδοτήθηκε µε την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου να υπογράψει το κείµενο του σχεδίου
συµφωνίας που η Βουλή ενέκρινε. Ο Υπουργός υπέγραψε τη
συµφωνία στις 22 Αυγούστου και δύο ηµέρες µετά τη διαβίβασε
στη Βουλή. Το σχέδιο συµφωνίας που εγκρίθηκε από τη Βουλή
µε την υπογραφείσα συµφωνία είναι ακριβώς τα ίδια.
Προκειµένου, µάλιστα, η Κυβέρνηση να εγγυηθεί την πλήρη
άσκηση και προστασία των συµφερόντων του δηµοσίου, ο
Υπουργός Οικονοµικών υπέβαλε την εν λόγω προσθήκη-αναδιατύπωση για να είναι σαφές και ξεκάθαρο ότι η ηµεροµηνία έναρξης της συµφωνίας θα αρχίσει από την υπογραφή του κειµένου
της συµφωνίας από τον Υπουργό Οικονοµικών. Διαφορετικά δεν
υπάρχει συµφωνία, αλλά σχέδιο συµφωνίας. Επαναλαµβάνουµε
ότι η υπογραφή κατέστη δυνατή, αφού η Βουλή δέσµευσε τον
Υπουργό Οικονοµικών, παρέχοντας τη σχετική εξουσιοδότηση.
Η συµφωνία µπορεί να τροποποιηθεί µε τη βούληση των
µερών. Στην προσθήκη-αναδιατύπωση διατυπώνεται σαφώς ότι
η ισχύς και η εκτέλεση της συµφωνίας συµβιβασµού αρχίζει από
την ηµεροµηνία υπογραφής της από όλα τα συµβαλλόµενα µέρη
και εφαρµόζονται κατά τα λοιπά οι όροι και οι προϋποθέσεις που
ειδικότερα καθορίζονται µε τη συµφωνία.
Επιπλέον, επισηµαίνουµε ότι λόγους ακυρότητας συµφωνίας
δεν προβάλλει ούτε το ελληνικό δηµόσιο ούτε η εταιρεία. Προκειµένου να µην υπάρχει καµµία αµφισβήτηση της έναρξης
ισχύος της συµφωνίας µεταξύ των µερών ζητήσαµε και λάβαµε
χθες από την εταιρεία «SIEMENS» έγγραφη αποδοχή –και έχει
κατατεθεί- της προσθήκης που θα ψηφίσουµε, την οποία διαβιβάσαµε αµελλητί στη Βουλή για ενηµέρωση. Συνεπώς, υφίσταται
µονοµερής τροποποίηση της συµφωνίας που έγινε αποδεκτή.
Η Κυβέρνηση παράλληλα έχει ήδη προβεί σε άµεσες ενέργειες για την υλοποίηση συµφωνίας, λαµβάνοντας υπ’όψιν πολύ
συγκεκριµένες ηµεροµηνίες, προθεσµίες που ορίζει η συµφωνία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Υπουργέ,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πόσο χρόνο χρειάζεστε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα χρειαστώ περίπου δέκα λεπτά ακόµη, αλλά θα απαντήσω σε αρκετά θέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Δεν υπάρχει λόγος
να πάρετε δέκα λεπτά. Ο χρόνος σας είναι οκτώ λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Όπως βλέπετε δεν έχω παρέµβει καθόλου σήµερα και
θα ήθελα να είµαι πλήρης στις απαντήσεις µου απέναντι στους
συναδέλφους. Αν εκτιµάτε ότι δεν πρέπει να απαντήσω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Καταλαβαίνω, κύριε
Υπουργέ, αλλά να κάνουµε καλύτερη διαχείριση του χρόνου όλοι
µας. Εγώ θα σας δώσω το χρόνο που δικαιούστε στη δευτερολογία σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Είδατε ότι άκουσα όλους τους Βουλευτές και θα ήθελα
να απαντήσω µε πληρότητα. Θα είµαι όσο γίνεται πιο σύντοµος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Καταλαβαίνετε κι
εσείς ότι φερθήκαµε στον κ. Γλέζο προηγουµένως µε µια ιδιαιτερότητα, όµως αυτό δεν σηµαίνει ότι θα καταστρατηγήσουµε
και το χρόνο.
Κύριε Υπουργέ, παίρνετε το χρόνο της δευτερολογίας σας.
Ευχαριστώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Πάντως τις απαντήσεις
τις θέλουµε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θα τις πάρετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ήδη ξεκινήσαµε τη διαδικασία µε πολύ εντατικούς ρυθµούς, γιατί οι προθεσµίες τρέχουν για τον συµψηφισµό των
απαιτήσεων της «SIEMENS» µε τα αντίστοιχα Υπουργεία. Από
αυτήν τη διαδικασία το ελληνικό δηµόσιο επιτυγχάνει σηµαντικό
δηµοσιονοµικό όφελος περί τα 80 εκατοµµύρια ευρώ.
Επίσης, άµεσα –ίσως και εντός αυτής της εβδοµάδας- η Κυβέρνηση θα προβεί στο διορισµό των εκπροσώπων του ελληνικού δηµοσίου, στην επιτροπή εποπτείας που προβλέπεται στο
παράρτηµα 3 της συµφωνίας, η οποία θα ακολουθήσει την προσήκουσα εκτέλεση όρων της συµφωνίας.
Όσον αφορά τις τροπολογίες, νοµίζω ότι είναι σαφείς οι πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης. Ουσιαστικά ενσωµατώνονται θέµατα
που θίξατε στην επιτροπή, για τα οποία είχα προϊδεάσει ότι θα
έρθει σχετική τροπολογία, µε την οποία ενσωµατώνεται στην ελληνική έννοµη τάξη ευρωπαϊκή οδηγία όσον αφορά την εποπτεία
των πολιτικών αποδοχών που εφαρµόζουν τα πιστωτικά ιδρύµατα µε αναδροµική µάλιστα ισχύ. Αυτό το θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντικό. Δίνουµε, δηλαδή, καθηµερινά δείγµατα γραφής ότι η
Ελλάδα περνά από τη σφαίρα των λόγων και των προθέσεων στο
πεδίο των δύσκολων αλλά αναγκαίων αποφάσεων και πράξεων
µε κοινωνική ευαισθησία και µε συµβολισµό.
Η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας µίλησε για τα φορολογικά. Στα φορολογικά, εκτός από τις επτά δόσεις που προβλέπονται για την καταβολή της φορολογίας εισοδήµατος, δεν
υπάρχει νέα διάταξη για έµµεσες τεχνικές ελέγχου. Στις έµµεσες
τεχνικές ελέγχου απλώς επικαιροποιείται η ορολογία. Αυτές οι
διατάξεις ισχύουν ήδη µε νόµο που έχει ψηφιστεί από την προηγούµενη Βουλή το Φεβρουάριο του 2012. Το οικονοµικό επιτελείο –το γνωρίζετε πολύ καλά- έχει υπ’ όψιν του τα επιχειρήµατα
των οικονοµικών φορέων και τα εξετάζει.
Ετέθη θέµα ως προς τη «ΔΩΔΩΝΗ». Ο διαγωνισµός για τη
«ΔΩΔΩΝΗ» συνεχίζεται από τον εκκαθαριστή. Η συµµετοχή, ο
αποκλεισµός ή η πρόκριση των συµµετεχόντων σε κάθε στάδιο
της διαδικασίας γίνεται σύµφωνα µε τους όρους του διαγωνισµού και δεν εξαρτάται από τις αποφάσεις των εκάστοτε Υπουργών. Την Κυβέρνηση την απασχολεί µόνο η τήρηση των
κριτηρίων αξιολόγησης. Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης; Μεγιστοποίηση του καταβλητέου ποσού κατά την ολοκλήρωση της
συναλλαγής, βεβαιότητα είσπραξης του τιµήµατος, ταχύτητα
ολοκλήρωσης της διαδικασίας, ελαχιστοποίηση του κινδύνου µη
επίτευξης συµφωνίας, ελαχιστοποίηση µελλοντικής διαχείρισης
σύµβασης, συνέχεια στην ανάπτυξη της εταιρείας και της περιοχής.
Ως προς το Ταµείο Αποκρατικοποιήσεων, είναι γνωστό, αλλά
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θέλω να επαναλάβω ότι κατόπιν εντολής του κυρίου Πρωθυπουργού ο Γενικός Γραµµατέας της Κυβέρνησης απέστειλε πρόσφατα επιστολή στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, µε την
οποία τους παρακαλεί να γνωρίσουν εάν το Νοµικό Συµβούλιο
του Κράτους έχει τη δυνατότητα να καλύψει νοµικά τις αποκρατικοποιήσεις και τις συγχωνεύσεις δηµοσίων φορέων και οργανισµών, στις οποίες προτίθεται να προβεί η Κυβέρνηση, έτσι
ώστε να µειωθεί η σχετική δαπάνη του δηµοσίου για παροχή νοµικών υπηρεσιών από τρίτους. Σηµειωτέον ότι στην προσπάθεια
αυτή αρωγοί δύνανται να είναι εξειδικευµένοι δικηγόροι από
όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας µέσω του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Ως προς τις αµοιβές στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας θα ήθελα να πω ότι σύµφωνα µε το νόµο οι αµοιβές αυτών
συνδυάζονται και µε τις αµοιβές της Τράπεζας της Ελλάδος.
Χρειάζονται δε και αποτελούν αντικείµενο διαβούλευσης µε το
Euro Working Group. Σε κάθε περίπτωση, όµως, η Κυβέρνηση
έχει δεσµευτεί ότι θα αντιµετωπίσει το ζήτηµα µε τη δέουσα προσοχή και αποφασιστικότητα αυτόνοµα ή συνδυαστικά µε την
Τράπεζα της Ελλάδος. Έχει αποσταλεί και επιστολή στον κύριο
Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος από τις 6 Σεπτεµβρίου, µε δεδοµένη τη βούληση και τις πράξεις της Κυβέρνησης ως προς τις
απολαβές, αλλά και τη συµµετοχή του Προέδρου της Δηµοκρατίας, ώστε στην εν λόγω προσπάθεια να συµµετάσχει και η Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Ως προς το θέµα της επέκτασης της απαγόρευσης πρόσληψης συζύγων και συγγενών µέχρι δευτέρου βαθµού για το σύνολο των µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, αυτό
υφίσταται µε τη νοµοθετική πρωτοβουλία για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα. Επειδή ετέθη το θέµα από τον κ. Κωνσταντινόπουλο, τον ειδικό αγορητή του ΠΑΣΟΚ, σας λέω ότι θα
εξεταστεί ρύθµιση, προκειµένου να περιλαµβάνονται και οι µετακλητοί των αιρετών οργάνων, της τοπικής αυτοδιοίκησης
κ.ο.κ., σε επόµενο νοµοσχέδιο.
Για τις συνεταιριστικές τράπεζες νοµίζω ότι έχω την πιο µεγάλη ευαισθησία από πολλούς εδώ µέσα, διότι είµαι µεταξύ
αυτών που είναι θύµατα λόγω του κλεισίµατος, της εξέλιξης και
της κατάστασης δηλαδή της κατάληξης της Συνεταιριστικής
Τράπεζας Λαµίας.
Για τις συνεταιριστικές τράπεζες η Κυβέρνηση, διά του Υπουργού Οικονοµικών, ενηµέρωσε την Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων ότι έχει γνώση του θέµατος, του αιτήµατος δηλαδή των
συνεταιριστικών τραπεζών να µπορούν να προσφεύγουν στη
στήριξη του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Η ιδιοµορφία τους, η ύπαρξη δηλαδή συνεταιριστικών µεριδίων και όχι
µετοχών, δηµιουργεί κάποια νοµικά και λογιστικά ζητήµατα που
πρέπει να αντιµετωπιστούν, για να γίνει δυνατή η συµµετοχή του
ταµείου. Η απάντηση του Υπουργείου και του Υπουργού ήταν ότι
το θέµα επεξεργάζονται -και πράγµατι το επεξεργάζονται- οι αρµόδιες υπηρεσίες.
Ως προς το τι έγινε µε το Διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, θα µου επιτρέψετε να ξέρω καλύτερα από εσάς, κύριε
Μαριά, ή από τα δηµοσιεύµατα που επικαλείσθε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Γι’ αυτό πείτε µας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Νοµίζω ότι υπάρχει σχετική ανακοίνωση του Γραφείου
Τύπου του Πρωθυπουργού, την οποία και θα µπορούσατε να επικαλεσθείτε.
Συζητήσαµε µε τους συνεργάτες του Διοικητού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θέµατα που αφορούν και τη χώρα και
την Ευρωζώνη. Ο διοικητής αναγνώρισε την πρόοδο που έχει
συντελεστεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερα τους τελευταίους µήνες έγινε ένα πρώτο βήµα και µια πιο στενή και παραγωγική συνεργασία για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Όλα τα ζητήµατα τα οποία είναι πολυσύνθετα, πολύπλοκα, πολυπαραγωγικά, αξιολογούνται ως προς τα φυσικά πρόσωπα. Συ-
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ζητήθηκαν χθες ως προς το θέµα των φυσικών προσώπων.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Το θέσατε το θέµα, κύριε Υπουργέ; Δεν µας απαντάτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Μαριά, σας
παρακαλώ πάρα πολύ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Συζητήθηκαν εν εκτάσει χθες πιθανές προτάσεις αντιµετώπισης του θέµατος και διερευνήθηκαν µε τους εκπροσώπους
των φυσικών προσώπων οι θετικές και αρνητικές πλευρές της
κάθε περίπτωσης. Ορίστηκαν µε σαφήνεια οι επόµενες συναντήσεις. Σε κάθε περίπτωση µετά την ψήφιση του πακέτου µέτρων,
µένει σηµαντικό και πολύπλοκο έργο να γίνει. Και αυτή δεν είναι
δήλωση δική µου, είναι η δήλωση των εκπροσώπων των φυσικών
προσώπων που έγινε χθες.
Ως προς τα θέµατα που έθεσε ο κ. Σαχινίδης και ο κ. Τσακαλώτος ιδεολογικής περισσότερο φύσεως για το ρόλο του κράτους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα κράτος θα πρέπει να παρεµβαίνει και να µεριµνά για τη
βέλτιστη λειτουργία του µηχανισµού της αγοράς και την εξασφάλιση της µέγιστης δυνατής οικονοµικής αποτελεσµατικότητας,
την κοινωνικά δικαιότερη κατανοµή του εισοδήµατος και του παραγόµενου πλούτου και τη σταθεροποίηση της οικονοµίας. Να
αντανακλά δηλαδή τα αιτήµατα της κοινωνίας, της σύγχρονης
και ελεύθερης κοινωνίας για οικονοµική αποτελεσµατικότητα
από τη µία πλευρά και κοινωνική δικαιοσύνη από την άλλη, ο συνδυασµός των οποίων καταλήγει στην κοινωνική οικονοµία της
αγοράς, η οποία καλύπτεται από τη φιλοσοφία του κοινωνικού
φιλελευθερισµού. Βέβαια, το µείγµα αγοράς και κράτους µπορεί
να ποικίλλει ανάλογα µε τις περιστάσεις, τις ανάγκες και τις προτιµήσεις της κοινωνίας αλλά ορίζεται στον ενδιάµεσο χώρο ανάµεσα στις απόψεις περί ελάχιστου και µέγιστου κράτους και αυτή
η σχέση µεταξύ κράτους και αγοράς καθορίζεται και από την
ασκούµενη οικονοµική πολιτική.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης, έχει το
λόγο για οκτώ λεπτά.
Κύριε Λαφαζάνη, δεν θα υπάρξει ανοχή, ειλικρινά σας µιλάω.
Επειδή δώσαµε την ευκαιρία στον κ. Γλέζο να µιλήσει λίγα λεπτά
παραπάνω, δεν συνεπάγεται ότι θα καταστρατηγήσουµε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εντάξει, µία ανοχή αντίστοιχη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Υπάρχει πάντα η
ανοχή, κύριε Λαφαζάνη, αλλά µέχρι ενός σηµείου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βεβαίως µέχρι ενός σηµείου, αλίµονο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Άκουσα τον κύριο Υπουργό. Είπατε ότι είσαστε στη συνάντηση µε τον Ντράγκι. Θα σας κάνω
ένα απλό ερώτηµα. Θέσατε σε αυτήν τη συνάντηση τη ληστεία
που υπέστη η χώρα από το πρόσφατο οµόλογο που αγοράσατε,
που πληρώσατε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα; Πρόσφατα,
το ελληνικό δηµόσιο πλήρωσε στην κεντρική τράπεζα οµόλογο
που έληξε 3,2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτό το οµόλογο, κύριε
Υπουργέ, το έχει αγοράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο
70% υποτίθεται για να στηρίξει την Ελλάδα για να µπορεί να µείνει στις αγορές. Με 70% και το πληρώσατε στο 100%. Απώλεια
1 δισεκατοµµύριο ευρώ του ελληνικού δηµοσίου. Ληστεία, κέρδος, ληστρικό κέρδος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας απέναντι σε µία χώρα που δοκιµάζεται. Ένα δισεκατοµµύριο ευρώ!
Ποιος θα επωφεληθεί αυτό το 1 δισεκατοµµύριο; Κατά κύριο
λόγο η Γερµανία που είναι ο βασικός µέτοχος στην Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα στην οποία θα κατανεµηθεί το µεγαλύτερο µέρισµα από αυτό το κέρδος.
Ιδού το αίσχος. Και δεν είναι µόνον αυτό, θα ακολουθήσουν
να λείπουν και άλλα οµόλογα τα οποία αγόρασε σε τιµές σπασµένες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οµόλογα τα οποία µπορούν να φτάσουν σε απώλειες για το ελληνικό δηµόσιο, δύο
πακέτα, τρία πακέτα σαν και αυτά που έχετε εξαγγείλει. Τι θα
γίνει, λοιπόν; Γιατί δεν θέτετε αυτά τα θέµατα; Να τα θέσετε.
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Έστω, να πάρετε αρνητική απάντηση, αλλά να τα θέσετε.
Η ανακεφαλαιοποίηση που κάνετε –προφανώς δεν τολµάτε να
το οµολογήσετε- είναι στήριξη των τραπεζιτών.
Και εξήγησα γιατί είναι στήριξη των τραπεζιτών. Και εσείς ο
ίδιος πριν είπατε ότι το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας όταν θα κάνει την ανακεφαλαιοποίηση µε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου δεν θα κάνει δηµόσια πρόταση. Γιατί δεν θα
κάνει δηµόσια πρόταση; Γιατί το ταµείο αυτό δεν έχει στόχο,
λέτε, να ελέγξει την τράπεζα. Δηλαδή το ταµείο θα βάλει τα
λεφτά αλλά δεν έχει στόχο να ελέγξει την τράπεζα. Η τράπεζα
θα ελέγχεται από τους ιδιώτες και το εξήγησα αυτό πιο αναλυτικά χθες. Άρα 50 δισεκατοµµύρια ευρώ δίνονται κατευθείαν
στους τραπεζίτες. Και δεν θα είναι µόνο 50 δισεκατοµµύρια.
Αυτή η µαύρη τρύπα δεν τελειώνει. Σε λίγο θα χρειάζονται και
άλλα λεφτά για την ανακεφαλαιοποίηση σε ένα δρόµο που δεν
έχει τέλος.
Δεν φτάνει όµως που κάνετε αυτήν τη σκανδαλώδη ληστρική
συµπεριφορά απέναντι στο ελληνικό δηµόσιο και τον ελληνικό
λαό. Την κάνετε και φωτογραφικά. Εξαιρείτε από την ανακεφαλαιοποίηση δυο δηµόσιες τράπεζες φωτογραφικά. Γιατί τις εξαιρείτε; Δεν έχετε κανένα επιχείρηµα. Τις εξαιρείτε και τις βγάζετε
µη βιώσιµες γιατί είναι υπό κρατικό έλεγχο. Το κάνετε για ιδεολογικούς λόγους, για να ενισχύσετε το ιδιωτικό τραπεζικό κεφάλαιο. Και αν σ’ αυτόν τον ισχυρισµό µας έχουµε άδικο, να µας
καταθέσετε τα πλήρη στοιχεία για τη µη βιωσιµότητα των τραπεζών εδώ και τώρα. Μη µας λέτε για τα απόρρητα. Βεβαίως
είναι πολύ σωστή η πρόταση του κ. Μαριά µε µια µικρή τροπολογία, µια µικρή φράση που θα βάλετε εκεί, έστω και αυτό το τυπικό κώλυµα να το ακυρώσετε. Αλλά δεν υπάρχει τυπικό κώλυµα.
Είναι υπό τον έλεγχο της Βουλής η Τράπεζα της Ελλάδας. Να
µας καταθέσει, λοιπόν, πλήρως το φάκελο περί µη βιωσιµότητας
της ΑΤΕ και του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου.
Εµείς σας ρωτάµε για την έκθεση Alvarez & Marsal. Σας ρωτήσατε να µας απαντήσετε. Υπάρχει αυτή η έκθεση την οποία πλήρωσε το Ταµείο Αξιοποίησης Δηµόσιας Περιουσίας. Και τι λέει η
έκθεση αυτή; Λέει ότι πιο συµφέρουσα για το δηµόσιο λύση για
το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο είναι η ανακεφαλαιοποίηση µε 2,9
δισεκατοµµύρια. Όλες οι άλλες λύσεις είναι ακριβότερες. Και
ακολουθείτε την τακτική της παράδοσης σε ιδιώτες, µιας παράδοσης που δεν γίνεται µόνο δωρεάν. Πληρώνετε τους ιδιώτες
για να πάρουν την καλή µεν Αγροτική Τράπεζα, το πολύ καλό και
εύρωστο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο από την άλλη και σκορπίζετε
τα 50 δισεκατοµµύρια για να τα κάνετε δώρο στην Τράπεζα Πειραιώς, 7 δισεκατοµµύρια για να πάρει την Αγροτική και δεν ξέρω
πόσα θα πάρει η τράπεζα που θα πάρει το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. Αυτά είναι τα αίσχη.
Και ενώ κάνετε την ανακεφαλαιοποίηση φωτογραφική για τις
τέσσερις συστηµικές ιδιωτικές τράπεζες, δεν κάνετε ανακεφαλαιοποίηση για τα ασφαλιστικά ταµεία. Γιατί δεν κάνετε ανακεφαλαιοποίηση για τα ασφαλιστικά ταµεία; Γιατί δεν είναι
τράπεζες, έτσι; Οι συνταξιούχοι βεβαίως να υποστούν τη λεηλασία, όχι οι τραπεζίτες. Γιατί δεν κάνετε την ανακεφαλαιοποίηση
αυτή για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία τα ληστέψατε; Γιατί δεν
το κάνετε έστω για τις συνεταιριστικές τράπεζες; Γιατί βλέπω ότι
έχετε µια διάθεση να ανακινείτε θέµατα αλλά χωρίς να δίνετε
απαντήσεις.
Λέτε ότι θα µελετήσετε το θέµα των συνεταιριστικών τραπεζών; Πότε θα το µελετήσετε; Καίγονται οι τράπεζες αυτές. Τεράστιο πρόβληµα. Εδώ έρχεστε και φέρνετε διατάξεις οι οποίες
είναι χαριστικές και φωτογραφικές για κάποιες τράπεζες. Τις
άλλες θα τις µελετήσετε; Τι θα µελετήσετε;
Και δεν φτάνουν αυτά. Μέσα από τις διατάξεις των συγκεκριµένων πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου κάνετε και άλλα τα
οποία συνιστούν πολιτικές κυριολεκτικά απαράδεκτες. Δίνετε τη
δυνατότητα στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας να
δίνει εγγυήσεις στις τράπεζες, όχι ανακεφαλαιοποίηση µόνο.
Πόσες εγγυήσεις θα δώσει; Δηλαδή τα 50 δισ. πόσα θα γίνουν;
Θα γίνουν 60, 70, 80 δισ.; Και λέτε: «µε υπουργική απόφαση θα
καθοριστεί». Τι είναι ο Υπουργός; Αυτοκράτορας, σαν τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος; Θα δίνει τις εγγυήσεις έτσι,
χωρίς να ξέρουµε ούτε ποιο είναι το όριο ούτε µε τι όρους θα
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δοθούν; Αφειδώς, λοιπόν, χρήµατα στις τράπεζες;
Και το άλλο το αίσχος το οποίο κάνετε είναι το εξής. Δίνετε τη
δυνατότητα στο ταµείο να παίρνει τις µετοχές, το δηµόσιο να µην
έχει κανένα έλεγχο επ’ αυτού και το ταµείο αυτό να κάνει µεταβιβάσεις των µετοχών σε τρίτους. Δηλαδή ενώ ο φορολογούµενος έχει βάλει τα λεφτά του για να στηρίξει τους τραπεζίτες,
έρχεται ένα ταµείο το οποίο δεν ελέγχεται από το δηµόσιο, ένα
ταµείο που υποτίθεται ότι είναι ανεξάρτητη αρχή, αλλά στην
ουσία κατευθύνεται από τους τραπεζίτες και από τον Διοικητή
της Τράπεζας της Ελλάδος και µεταβιβάζει τις µετοχές από εδώ
κι από εκεί. Και στο τέλος θα έχουµε ένα τραπεζικό σύστηµα που
θα καταλήξει σε ελάχιστα χέρια και ίσως στο πολυεθνικό τραπεζικό κεφάλαιο, δηλαδή ακόµη χειρότερα.
Γιατί τα κάνετε αυτά και τι λογική έχουν; Πείτε µου. Να µας
απαντάτε όµως. Όχι να λέγονται αόριστα πράγµατα, όχι γενικές
τοποθετήσεις. Γιατί απαντήσεις δεν λαµβάνουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και να σας πω και κάτι ακόµη. Απαλλάσσετε ειδικά τις αυξήσεις αυτές του µετοχικού κεφαλαίου, –τελειώνω σε µισό λεπτό,
κύριε Πρόεδρε- την επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, από
το τέλος προς την Επιτροπή Ανταγωνισµού, το 1‰. Δηλαδή χαρίζετε µάνι µάνι στις τράπεζες άλλα 40 µε 50 εκατοµµύρια. Γιατί
το κάνετε αυτό; Γιατί δηλαδή οποιοσδήποτε άλλος που θα κάνει
µια αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θα πληρώσει αυτό το τέλος και
εδώ, επειδή είναι οι τράπεζες, τους το χαρίζετε; Είναι απαράδεκτο από κάθε άποψη.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι συµφωνούµε απολύτως µε την τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ. Είναι απαράδεκτη
αυτή η εξοµοίωση του φόρου πετρελαίου θέρµανσης και πετρελαίου κίνησης, γιατί αυτήν την εξοµοίωση θα την πληρώσει ο ελληνικός λαός και µάλιστα τα πιο αδύναµα, τα πιο φτωχά
κοινωνικά στρώµατα από τους οποίους στην ουσία στερείτε τη
θέρµανση τον επόµενο χειµώνα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σοφία Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο το οποίο συζητούµε και καλούµεθα να ψηφίσουµε σήµερα έρχεται εδώ κατ’
εφαρµογήν τόσο της δανειακής σύµβασης όσο και των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απορρέουν από τη δηµιουργία Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.
Δεν έχει ισχυριστεί ποτέ κανείς ότι ο κόσµος µας διοικείται από
ιδιοφυίες. Αν είχε συµβεί αυτό, τότε ο κόσµος θα ήταν παντού,
σε όλα τα συστήµατα, καλύτερος. Είναι απολύτως βέβαιο ότι αν
είχαµε ιδιοφυίες να µας κυβερνούν και να αποφασίζουν, ούτε η
LEHMAN BROTHERS θα είχε συµβεί, ούτε η Βασιλική Τράπεζα
της Σκοτίας ούτε το κραχ ούτε τίποτα. Προσπάθειες καταβάλλονται αυτή τη στιγµή, µε διάφορους τρόπους που αποφασίζει
η Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία ανήκουµε. Πολύ περισσότερο
που σήµερα που συζητούµε όλα αυτά, ο ίδιος ο Επίτροπος
Μπαρνιέ παρουσιάζει ένα σχέδιο για την εποπτεία των τραπεζών,
πράγµα που σηµαίνει ότι, πράγµατι, κι αυτό που ψηφίζουµε και
ό,τι ψηφίζουµε χρειάζεται κάτι από πάνω να έρθει να καθίσει, για
να υπάρξει αυτή η εποπτεία. Δεν υπάρχει λόγος, λοιπόν, να καβγαδίζουµε εδώ για πράγµατα τα οποία είναι αυτονόητα. Καθετί
που έρχεται βελτιώνει το επόµενο.
Με αυτό θέλω να πω, επειδή υπήρξε µια ένταση στην Αίθουσα,
ότι εδώ είναι ένα Κοινοβούλιο το οποίο λειτουργεί µε έναν συγκεκριµένο τρόπο. Λειτουργεί η Ολοµέλεια όπου έρχονται τα νοµοσχέδια κι εκεί έρχονται οι εισηγητές, οι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι και οι Βουλευτές που θέλουν να µιλήσουν. Δεν
υπάρχει η έννοια ότι από το πρωί µέχρι το βράδυ για ένα νοµοσχέδιο κάθονται εδώ µέσα και οι τριακόσιοι. Έτσι λειτουργεί το
Κοινοβούλιό µας. Διότι την ίδια ώρα λειτουργούν άλλες δέκα επιτροπές. Και δεν είναι κανείς απουσιολόγος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν επιτρέπεται να λειτουργούν
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παράλληλα µε την Ολοµέλεια.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Θέλω να µιλήσω µε ησυχία, πολύ περισσότερο που εσείς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας παρακαλώ,
κυρία Κωνσταντοπούλου, µη διακόπτετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, η κ. Βούλτεψη
διέκοπτε όλη την ώρα που µιλούσαν άλλοι συνάδελφοι. Να δει,
λοιπόν, κι εκείνη πώς είναι αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας παρακαλώ,
κυρία Κωνσταντοπούλου!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εντάξει, διακόψτε µε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν έχετε το λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Το επιθετικό
ύφος, δεν βοηθά σε τίποτα. Εντάξει, εγώ το δέχοµαι, υπάρχουν
άνθρωποι µε το χαρακτήρα τους. Άλλοι έχουν τον ένα χαρακτήρα, άλλοι έχουν τον άλλον.
Όµως, δεν ορίστηκε κανείς απουσιολόγος, πολύ περισσότερο
που γίνονται και κάποιες διακρίσεις, γιατί, κυρία Κωνσταντοπούλου, όταν µετρούσατε πόσοι Βουλευτές από κάθε κόµµα είναι
εδώ, στο δικό σας κόµµα, στο ΣΥΡΙΖΑ, εκείνη τη στιγµή ήταν
µέσα –κατά σύµπτωση, δεν λέω- τρεις, συµπεριλαµβανοµένου
και του εαυτού σας, τους οποίους και µέτρησα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Βλέπετε όµως την εικόνα που
υπάρχει τώρα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας παρακαλώ. Δεν έχετε το λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η κ. Βούλτεψη δεν ήταν στον κατάλογο των οµιλητών!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας παρακαλώ,
κυρία Κωνσταντοπούλου!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κυρία µου, είµαι Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Χθες ήταν ο κ. Βορίδης.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Αλλάξαµε, κυρία µου! Έχουµε δικαίωµα!
Να ενηµερώνεστε! Πώς; Πήρα έτσι το λόγο; Τι είστε εσείς πια;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρία Βούλτεψη,
σας παρακαλώ! Να απευθύνεστε στο Προεδρείο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κύριε Πρόεδρε, τώρα η κ. Κωνσταντοπούλου αµφισβητεί και το γεγονός ότι είµαι στο Βήµα! Πώς θα
γίνει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Παρακαλώ να απευθύνεστε στο Προεδρείο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ωραία.
Κοιτάξτε να δείτε, ο χρόνος οµιλίας είναι κάτι πολύ σχετικό.
Υπάρχει πληθωρισµός λέξεων σε αυτή τη χώρα. Όπου πάµε στο
εξωτερικό, δίνονται δύο λεπτά, δίνονται τρία λεπτά. Ερχόµαστε
από την Κύπρο. Εκεί, στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Άµυνας
και Ασφάλειας, ήταν πρώην Πρωθυπουργοί και είχαν από δύο
λεπτά ο καθένας. Κάποια στιγµή, επειδή δεν υπήρχε χρόνος,
έγινε ενάµισι λεπτό. Ο Πρόεδρος που προήδρευε εκείνη την ώρα
είπε στον πρώην Πρωθυπουργό της Ιταλίας κ. Λαµπέρτο Ντίνι
«παρακαλώ ξεπεράσατε κατά τρία δευτερόλεπτα το χρόνο σας».
Δεν είναι, λοιπόν, έτσι τα πράγµατα! Πρέπει να υπάρχει σεβασµός του χρόνου.
Από εκεί και πέρα, υπάρχουν ζητήµατα. Υπάρχουν θέµατα για
τα golden boys, για τους µισθούς των τραπεζιτών, γιατί όλα αυτά
έγιναν µε την παγκόσµια κρίση το 2008, γιατί οι ηγέτες σε όλο
τον κόσµο παρενέβησαν, γιατί όλοι είπαµε τότε ότι τα παχυλά
µπόνους και η απληστία οδήγησαν στην κρίση και σε όλα αυτά
συµφωνούµε και δεν υπάρχει κανένας λόγος να µαλώνουµε γιατί
κανένας εδώ δεν είναι δισεκατοµµυριούχος.
Ως εκ τούτου, η εποπτεία των τραπεζών χρειάζεται. Θα αποφασιστεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση –ήλθε η ώρα- όπως και
για τους διεθνείς οίκους. Απλώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση πηγαίνει
πάρα πολύ αργά.
Θέλω να πω κάτι, όσον αφορά το θέµα της «SIEMENS». Κύριε
Πρόεδρε, ανήκω σε αυτούς που έχουν ασχοληθεί µε µεγάλη
µανία µε το θέµα της «SIEMENS». Θέλω όµως να θυµίσω στο
Σώµα ότι φθάσαµε στη σηµερινή τροπολογία, διότι στη Βουλή
των Ελλήνων δηµιουργήθηκε µια επιτροπή το Φεβρουάριο του
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2010, η οποία είχε περιορισµένο χρόνο λειτουργίας και µέχρι τον
Ιανουάριο δεν είχε καταλήξει σε τίποτα, εκτός από διάφορα που
τελικά δεν θέλω να τα σχολιάσω. Δόθηκε, λοιπόν, το πόρισµα, το
οποίο τελικά συζητήθηκε το Μάιο του 2011, δηλαδή µετά από
ενάµιση χρόνο και στο µεταξύ το κάθε κόµµα έφτιαξε ένα δικό
του πόρισµα, το κάθε κόµµα είχε κάτι να προσθέσει για ένα δικό
του πρόσωπο.
Κατ’ εκτίµηση, ακούστηκε κάτι για µίζες 2 δισεκατοµµυρίων
ευρώ. Ο συνολικός τζίρος της «SIEMENS» –και το λέω γιατί σας
επαναλαµβάνω ότι είµαι φανατική για το θέµα της «SIEMENS»ήταν 3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Εποµένως, δεν µπορεί τα 2 δισεκατοµµύρια να ήταν µίζες. Υπάρχουν στις καταθέσεις στη Γερµανία –Χριστοφοράκου, Σίκατσεκ κ.λπ.- στοιχεία ότι κάθε χρόνο
µεταφέρονταν στην Ελλάδα 10-15 εκατοµµύρια ευρώ. Άρα πολλαπλασιάστε τα –επί δέκα χρόνια θέλετε, από το 2006;- βρείτε
το νούµερο, αυτό είναι!
Επίσης, έχω να πω ότι αυτήν τη στιγµή δεν λειτουργούν οι
σταθµοί του µετρό. Για τους σταθµούς του µετρό ο ελληνικός
λαός είχε πληρώσει από την τσέπη του και από το υστέρηµά του
800 εκατοµµύρια ευρώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Στη «SIEMENS».
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Οκτακόσια εκατοµµύρια ευρώ στην εταιρεία που τα πήρε. Μάλιστα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Στη «SIEMENS»!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ε, ωραία, λοιπόν, τι θέλετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας παρακαλώ!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μα, κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε! Η
«SIEMENS» έφτιαξε τους συρµούς στην Κορέα. Αφού τους
έφτιαξε, πρέπει να παραληφθούν. Και αφού ολόκληρη Βουλή δεν
µπόρεσε να καταλήξει ούτε στο πόσα µας χρωστά η «SIEMENS»,
παρά ακούσαµε εδώ πράγµατα απίθανα και αφού φθάσαµε να
έχουµε πέντε πορίσµατα και αν αύριο γίνει η άλλη επιτροπή, θα
έχουµε επτά πορίσµατα –γιατί κάθε κόµµα έχει και το πόρισµά
του σε αυτήν τη Βουλή- επόµενο ήταν...
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: ...(δεν ακούστηκε)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Αχ, Θεέ µου! Τι είναι αυτό; Δεν µπορείτε
να κάνετε κάτι γι’ αυτό;
Επόµενο, λοιπόν, ήταν να πρέπει να λειτουργήσουν αυτοί οι
επτά σταθµοί του µετρό και να πάρουµε από την Κορέα τους
συρµούς του µετρό, διότι αν δεν πάρουµε αυτά που φτιάχνονται
στην Κορέα, είναι άλλα 150 εκατοµµύρια που τα έχει πληρώσει
ο ελληνικός λαός από την τσέπη του, πολύ δε περισσότερο που
η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στείλει ένα φετφά και έχει πει «αν δεν
λειτουργήσουν οι σταθµοί» –η πρώτη διορία έληξε, ήταν τώρα
τον Ιούνιο- «θα µας φέρετε πίσω τα λεφτά, µε τα οποία συγχρηµατοδοτήσαµε το µετρό σας».
Άλλο, λοιπόν, το ποινικό µέρος, το οποίο δεν σταµατά και άλλο
να λειτουργήσουν οι σταθµοί του µετρό χωρίς να πάνε χαµένα
800 εκατοµµύρια συν τα λεφτά που θα επιστρέψουµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας εκβιάζει η «SIEMENS»;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μισό λεπτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πείτε το καθαρά.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν είπα κάτι τέτοιο προφανώς. Είπα ότι..
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Λέτε ότι εκβιάζεστε..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σεβαστείτε το χώρο. Εγώ
σέβοµαι όλους τους οµιλητές. Σέβοµαι τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και εσάς και τους συναδέλφους σας. Σας παρακαλώ
πάρα πολύ. Εδώ δεν γίνεται διάλογος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, έπρεπε να προεδρεύατε το πρωί για να δείτε τι έκανε η κ. Βούλτεψη..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρία Κωνσταντοπούλου, παρακαλώ πάρα πολύ! Επιτέλους!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Η κ. Βούλτεψη το πρωί διαµαρτυρήθηκε,
κύριε Πρόεδρε, διότι ενώ η κ. Κωνσταντοπούλου είχε να µιλήσει
οκτώ λεπτά, βρισκόταν στα δεκαπέντε και δεν είχε σταµατήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύρια Βούλτεψη,
τώρα..
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εντάξει. Όχι, κύριε Πρόεδρε, κοιτάξτε,
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έχω µιλήσει µε έναν υποβολέα. Προφανώς υπάρχει ένα πρόβληµα σε αυτήν τη Βουλή που πρέπει να αντιµετωπιστεί. Δεν
είµαι αρµόδια να αντιµετωπίσω αυτό το πρόβληµα, διότι εγώ
είµαι δηµοσιογράφος και Βουλευτής, πολιτικός δεν έχω άλλα…
Θέλω να πω, λοιπόν, ότι δεν εκβιάζει κανένας κανέναν. Το ποινικό µέρος της «SIEMENS» µένει ανοιχτό. Μακάρι να βρεθούν
αυτοί οι οποίοι πήραν τις µίζες και επ’ αυτού θα πολεµήσω και
εγώ προσωπικά.
Εδώ, όµως, δεν συζητούσαµε αυτό. Συζητούσαµε για το αν θα
πάνε χαµένα ή όχι τα 800 εκατοµµύρια του ελληνικού λαού και
αν επιπλέον θα επιστρέψουµε πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα
χρήµατα που έδωσε. Εάν η Ελλάδα αυτήν τη στιγµή είναι σε
θέση να επιστρέφει και χρήµατα από πάνω, τι να σας πω; Ας το
κάνουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Μαρκόπουλος, για οκτώ λεπτά.
Κύριε Μαρκόπουλε, σας παρακαλώ, γιατί τα πράγµατα αρχίζουν και ξεφεύγουν.
Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, γιατί απευθύνεστε σε µένα; Δεν µίλησα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ορίστε, κύριε Μαρκόπουλε, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, το θέµα
είναι να µην ξεφύγει η χώρα, να µην ξεφύγει το αίσθηµα δικαίου
και να µην χάσουµε την επαφή µε την πραγµατικότητα.
Κυρία Βούλτεψη, σας συλλαµβάνω ανενηµέρωτη. Θα σας παραπέµψω στον Υπουργό Πολιτισµού, κ. Τζαβάρα, µέλος της Επιτροπής για τη «SIEMENS», να σας ενηµερώσει για το κοινό
πόρισµα -τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το κοινό, για το ύψος των 2
δισεκατοµµυρίων, όχι κατά προσέγγιση, αλλά κατ’ εκτίµηση εύνοιας προς την εταιρεία «SIEMENS»- ότι αυτό αποφασίστηκε διακοµµατικά, υπερψηφίστηκε διακοµµατικά και στη συνέχεια ο κ.
Βενιζέλος, Υπουργός Οικονοµικών της κυβέρνησης Παπαδήµου,
το «πέταξε στα σκουπίδια».
Στη συνέχεια, ο κ. Βενιζέλος, επειδή προφανώς δεν άντεχε την
ευθύνη του ως Υπουργός για το γεγονός ότι παρεβίασε τη διακοµµατική απόφαση της Βουλής, την οποία µετέτρεψε εξωδικαστικά από 2 δισεκατοµµύρια σε 80 εκατοµµύρια ρευστό και δύο
ακόµα ενέργειες αµφιβόλου αξίας και σε πολύ βάθος χρόνου
που φθάνουν περίπου τα 190 εκατοµµύρια ευρώ, αποφάσισε να
το φέρει στη Βουλή. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Η πραγµατικότητα, όµως, δεν είναι µόνο αυτή. Η πραγµατικότητα είναι ότι η ζηµιά της εταιρείας «SIEMENS» -και όχι µόνο της
«SIEMENS»- περιλαµβάνεται και σε άλλα ζητήµατα. Σας ενηµερώνω ότι µε βάση «φετφά», έτσι το είπατε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Δεκέµβριο του τρέχοντος έτους πρέπει να οριστικοποιηθούν και να ξεπλυθούν λογιστικά οι αναθέσεις ψηφιακών
κέντρων της δεκαετίας του ’90 -σας το λέω πολύ επίσηµα- στο
οποίο συµπεριλαµβάνεται και η «SIEMENS». Οι αναθέσεις αυτές
δεν ελέγχθηκαν στην Επιτροπή για τη «SIEMENS».
Επίσης, στην Επιτροπή για «SIEMENS» ελέγχθηκε επιφανειακά
το ζήτηµα των ενυπόγραφων οµολογιών στην εισαγγελία του Μονάχου του κ. Χριστοφοράκου για τα πρόσωπα τα οποία «λάδωνε»
εδώ για να πάρει τις δουλειές. Αυτή την οµολογία του στην Εισαγγελία του Μονάχου, η οποία είναι καταγεγραµµένη ως υπάρχουσα στα Πρακτικά της εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση
της «SIEMENS», κύριε Υπουργέ, το ελληνικό κράτος απέφυγε να
την αναζητήσει.
Όµως, υπάρχει και πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και στην Ελλάδα. Απλώς για να γίνει επίσηµο, θα πρέπει να επιδοθεί, διότι
διαφορετικά, δεν θα είναι αποδεκτή από τα ελληνικά δικαστήρια.
Αυτά για την εταιρεία «SIEMENS».
Κύριε Υπουργέ, ξεχάσατε να µου απαντήσετε -και χαίροµαι
γιατί τα καταγράψατε όλα- για τα 23 δισεκατοµµύρια των κρατικών εγγυήσεων που δόθηκαν στο τραπεζικό σύστηµα της χώρας
µε απόφαση του 2008, την οποία και εγώ έχω ψηφίσει ως µέλος
του ελληνικού Κοινοβουλίου, εγγυήσεις οι οποίες τελείωσαν
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αυτό το έτος. Θα ήθελα να ξέρω αν αυτά τα επέστρεψαν οι τράπεζες ή αν πήγαν στο δηµόσιο χρέος. Μπορείτε να µου πείτε ότι
δεν ξέρετε ή ότι δεν είστε έτοιµος να µου απαντήσετε. Αν έχετε
κάτι, εγώ µπορώ και να διακόψω, µε την άδεια του Προεδρείου,
γιατί πραγµατικά αυτό έχει µεγάλη αξία, για να δούµε τι ψηφίζουµε σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Αφού, λοιπόν, µας δώσετε αυτήν την απάντηση, την οποία
θεωρώ πάρα πολύ σηµαντική και για το πολιτικό ήθος και για την
αποτελεσµατικότητα των χρηµάτων και των αποφάσεων που
παίρνουµε σ’ αυτήν την Αίθουσα, θέλω πολύ ειλικρινά να σας πω
ότι, ακόµα και µε αυτή τη χρηµατοδότηση των ελληνικών τραπεζών εγώ προσωπικά και το κόµµα µας δεν θα είχαµε αντίρρηση,
αν υπήρχαν οι αντίστοιχες δεσµεύσεις-εγγυήσεις για το τι χρήµα
θα πάει στην αγορά. Επειδή δεν υπάρχουν, όπως καταλαβαίνετε,
δεν µπορούµε να την υπερψηφίσουµε.
Πρέπει να σας πω ότι η Κυβέρνηση έχει µπει σε έναν απύθµενο, απίστευτο φαύλο κύκλο πάλι. Τι έχει ακριβώς συµβεί στην
Ιρλανδία; Η Ιρλανδία µπήκε στο µνηµόνιο λόγω κατάρρευσης του
τραπεζικού συστήµατος και ανάγκης του κράτους να καλύψει
αυτά τα µεγάλα κενά και ελλείµµατα των τραπεζών.
Στην Ελλάδα το τραπεζικό σύστηµα από τα crash tests, τα
οποία έγιναν τώρα, µετά από τρεισήµισι χρόνια ύφεσης, ανεκαλύφθη ως προς την κεφαλαιακή επάρκεια ότι η πλειονότητα των
τραπεζών ήταν πολύ εντάξει. Το ίδιο συνέβη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι εκεί, στην Φρανκφούρτη, όταν συζητούσαν
να πάµε στα τραπεζικά crash tests, τις ευρωπαϊκές τράπεζες, δηλαδή, νόµιζαν ότι θα τις βρουν λάθος. Τις βρήκαν σωστές.
Άρα, το πρόβληµα στο τραπεζικό σύστηµα οριζόντια και στην
Ελλάδα κατά µείζονα λόγο -για να επανέλθουµε στη χώρα µαςείναι η ύφεση. Ξαναδίνουµε, λοιπόν, χρήµατα και φτάνουµε τα
203 δισεκατοµµύρια το 2008. Υπάρχει κάποια δέσµευση ότι η
ύφεση δεν θα τα καταπιεί; Καµµία.
Είπατε πριν ότι µε βάση το σχεδιασµό και το πρόγραµµα, οι
τράπεζες οφείλουν να εγκαταλείψουν την προοπτική της κερδοφορίας και να προσηλωθούν στο σχεδιασµό της βιωσιµότητος.
Υπάρχει βιωσιµότητα σε ένα τραπεζικό σύστηµα, χωρίς στοιχειώδη κερδοφορία;
Αν δεν υπάρχει κερδοφορία, κύριε Υπουργέ, τότε του χρόνου
θα ξαναδώσουµε λεφτά στις τράπεζες, γιατί θα ξανάρθουν στην
ίδια ελλειµµατική κατάσταση. Αυτός είναι ο φαύλος κύκλος στον
οποίο βάζετε το τραπεζικό σύστηµα.
Ποια είναι η συνταγή της επιτυχίας; Προφανώς, η εγκατάλειψη
µιας απίστευτης υφεσιακής πολιτικής την οποία συνεχίζετε να
προσυπογράφετε µονίµως και διαρκώς. Αυτό που κάνετε στην
οικονοµική πολιτική δεν είναι κοινωνικός φιλελευθερισµός, αλλά
είναι αντικοινωνικός φιλελευθερισµός. Ακόµα και η συζήτηση µε
τον Ντράγκι έπρεπε να περιλαµβάνει την αναγκαιότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να συγκεντρώσει και να καλύψει
τους µικροοµολογιούχους και όχι µόνο τις τράπεζες. Αυτό είναι
κοινωνικός φιλελευθερισµός.
Κοινωνικός φιλελευθερισµός και όχι αντικοινωνικός νεοφιλελευθερισµός είναι, αφού δανειζόµαστε για το τραπεζικό σύστηµα, να δανειστούµε και για τις συντάξεις µας, βρε αδερφέ,
12 δισεκατοµµύρια ή, εν πάση περιπτώσει, να µη δώσουµε σε
εκείνες τις τράπεζες που δεν έχουν βιωσιµότητα για να γίνουν
βιώσιµες, αλλά να αγοραστούν και να τα δώσουµε στις συντάξεις, για να βγει το χρήµα στην αγορά µετά βεβαιότητος. Διότι
το τελευταίο πενηντάρικο, δεκάρικο το οποίο θα δώσετε σε συνταξιούχο θα βγει στην αγορά, γιατί δεν του περισσεύει.
Δεν είναι κοινωνικός φιλελευθερισµός να απειλεί ο Υπουργός
Υγείας ότι τα φάρµακα θα πάνε, επειδή απειλείτε τους φαρµακοποιούς, στα σούπερ µάρκετ. Είναι αντικοινωνικός, αντιδεοντολογικός, αντιεπιστηµονικός και επικίνδυνος νεοφιλελευθερισµός.
Τι χρειάζεται να κάνετε; Να εφαρµόσετε ένα ισχυρό και
σκληρό πρόγραµµα οικονοµικού πατριωτισµού, κύριε Υπουργέ.
Ξέρετε τι σηµαίνει οικονοµικός πατριωτισµός; Σηµαίνει ότι βάζω
τη χώρα µου λίγο πιο ψηλά πια απ’ όλα τα άλλα. Ό,τι κάνει η Γερµανία, δηλαδή, ό,τι κάνει η Γαλλία, ό,τι κάνει η Ιταλία, ό,τι κάνει
η Ισπανία, η οποία κατόρθωσε να επαναχρηµατοδοτήσει τις τράπεζές της, χωρίς να επιβαρύνει το δηµόσιο χρέος. Αυτά δεν κάνετε εσείς. Αυτό είναι οικονοµικός πατριωτισµός.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΕ’ - 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Οικονοµικός πατριωτισµός, κύριε Υπουργέ, είναι να κάνετε
αποκρατικοποιήσεις, δίνοντας προτεραιότητα –ακόµα κατά παράβαση των συνθηκών ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
µε ειδικές τεχνικές- στις ελληνικές επιχειρήσεις που πρόκειται να
αγοράσουν άλλες. Αυτό λέγεται οικονοµικός πατριωτισµός.
Οικονοµικός πατριωτισµός σηµαίνει να προστατεύετε τις καταθέσεις στις τράπεζες και από τις δηλώσεις των Υπουργών που
τις απειλούν, γιατί αν φύγουν οι καταθέσεις από τις τράπεζες –
το έκανε ο Παπακωνσταντίνου τον Δεκέµβριο του 2009, το έκανε
ο κ. Στουρνάρας προχθές µε το «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ»τότε πυροβολείτε την επαναχρηµατοδότηση των τραπεζών που
µας ζητάτε να την ψηφίσουµε. Αυτό είναι οικονοµικός πατριωτισµός.
Οικονοµικός πατριωτισµός είναι κυρίως –και κλείνω, κύριε
Πρόεδρε- να εφαρµόσετε και να δηλώσετε προς την Ελληνική
Αντιπροσωπεία, αλλά και την ελληνική κοινωνία, ένα πραγµατικό
σχέδιο εξόδου της χώρας από την κρίση, δηλαδή να έχετε έναν
Υπουργό που θα κάνει οικονοµική διπλωµατία σε όλο τον κόσµο
–που δεν τον έχετε- να ενισχύσετε το brand name της χώρας –
που δεν το κάνετε- να έχετε λοµπίστες –που δεν έχετε- στο Καπιτώλιο των Ηνωµένων Πολιτειών. Αυτά είναι οικονοµικός
πατριωτισµός, πράγµατα που κάνουν όλα τα κράτη του κόσµου,
τα οποία δεν είναι σε ύφεση πέντε χρόνων. Εµείς δεν τα κάνουµε
και πάµε για ύφεση οκτώ χρόνων.
Κλείνω µε αυτό. Σήµερα, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι µία πολύ σηµαντική µέρα για την Ευρώπη. Σήµερα το γερµανικό οµοσπονδιακό δικαστήριο αποφασίζει για τη
συνταγµατικότητα του µηχανισµού στήριξης. Η απόφαση αναµένεται. Σήµερα είναι οι εκλογές στην Ολλανδία, όπου δοκιµάζεται
το αντιευρωπαϊκό κλίµα. Και σήµερα είναι η ηµέρα κατά την
οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλύσει το σχέδιό της για την
τραπεζική ένωση.
Δεν µπορούµε να τα επηρεάσουµε όλα, κύριε Υπουργέ. Οφείλουµε, όµως, να κάνουµε κάτι για µας. Αυτό λέγεται οικονοµικός
πατριωτισµός. Περιλαµβάνει ανάλυση, προοπτική, περιλαµβάνει
σχέδιο και όραµα και δίνει κουράγιο στους πολίτες να περάσουν
τον κάβο.
Όλα τα άλλα που κάνετε είναι εµβαλωµατικές λύσεις µέσα
στην απόλυτη αδυναµία σας, αγωνία σας για το αποτέλεσµα της
οικονοµικής κυβερνητικής πολιτικής και δεν θα βοηθήσουν τη
χώρα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Νικόλαος Τσούκαλης από την πλευρά της ΔΗΜΑΡ έχει το
λόγο για οκτώ λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με πολύ µεγάλη ικανοποίηση παρακολούθησα πάρα πολλούς
συναδέλφους να διατυπώνουν την αγωνία τους για τις εξελίξεις
στην Ευρώπη, αυτές που αναµένονται σήµερα, αυτές που αναµένονται αύριο. Με πολύ µεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησα
τους ίδιους συναδέλφους και πολλούς άλλους να διατυπώνουν
απόψεις για το πώς θα εκµεταλλευτεί η χώρα µε τον καλύτερο
τρόπο αυτά τα οποία γίνονται στην Ευρώπη.
Θα ήθελα, όµως, να διατυπώσω τη µεγάλη µου απορία –και
νοµίζω ότι θα είναι µέχρι το τέλος- γιατί κανένας δεν είπε τι πρέπει να κάνουµε για να εκµεταλλευτούµε αυτές τις ευκαιρίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταληκτικά θα ήθελα να αποτολµήσω µία διαπίστωση. Επιτρέψτε µου και την αυθαιρεσία. Αν
εξαιρέσουµε τη συνεπή στάση του ΚΚΕ, δεν νοµίζω ότι υπάρχει
πτέρυγα σε αυτήν τη Βουλή που να διατύπωσε διαφορετική
άποψη για την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήµατος.
Αυτό που διατυπώθηκε αφορά στο χαρακτήρα της ανακεφαλαιοποίησης, το πώς θα γίνει η ανακεφαλαιοποίηση και πώς το δηµόσιο θα εκφράσει µε τον καλύτερο τρόπο το δηµόσιο συµφέρον
µέσα από τον τρόπο εκδήλωσης-έκφρασης του δηµόσιου αυτού
ελέγχου.
Είπα και χθες ότι βασική προϋπόθεση για να κάνουµε οποιαδήποτε συζήτηση περί µεταρρύθµισης ή επανάστασης, περί σο-
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σιαλδηµοκρατίας και κοµµουνισµού, περί εθνικής κρατικής ιδιοκτησίας ή ιδιωτικής των τραπεζών είναι να πάρουµε τη δόση των
31 δισεκατοµµυρίων. Ερωτώ: Υπάρχει κάποια πτέρυγα της Βουλής που αυτήν τη στιγµή διατυπώνει άποψη να µην πάρουµε τα
31 δισεκατοµµύρια; Υπάρχει; Αν υπάρχει, να κατατεθεί. Για να
πάρουµε τη δόση των 31 δισεκατοµµυρίων, υπάρχουν κάποιες
προϋποθέσεις.
Η Δηµοκρατική Αριστερά παλεύει γι’ αυτές τις προϋποθέσεις,
για να πάρουµε τα 31 δισεκατοµµύρια. Τι επιτυχία θα έχουµε σε
αυτόν τον αγώνα και στην πίεση, για να είναι οι προϋποθέσεις
αυτές καλύτερες είναι ζητούµενο. Έχουµε, όµως, ως στόχο να
πάρουµε τα 31 δισεκατοµµύρια. Αν υπάρχει κάποια άλλη άποψη,
να διατυπωθεί.
Επειδή, κύριε Υπουργέ, σήµερα –και µας ικανοποιεί ιδιαίτερα
αυτό- δεσµευτήκατε ότι οι όροι και οι προδιαγραφές ανακεφαλαιοποίησης θα έρθουν µε νόµο στη Βουλή και θα γίνει συζήτηση
εδώ µέσα, παρακάµπτεται ένα µεγάλο πρόβληµα. Όσοι συνάδελφοι και όποια πτέρυγα της Βουλής διατύπωσε ενστάσεις για το
πώς θα γίνει η ανακεφαλαιοποίηση και πώς θα υπάρξει ο δηµόσιος έλεγχος της τράπεζας που θα συζητηθεί σε εκείνο το νοµοσχέδιο, δεν έχει καµµία δικαιολογία να µην ψηφίσει το παρόν,
γιατί όλοι οµολογήσαµε ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι τεχνικό ουσιαστικά, δηλαδή απλώς διευθετεί κάποιες εκκρεµότητες λόγω
της δόσης των 18 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Ψηφίστε, λοιπόν, το νοµοσχέδιο και από κοινού να καθήσουµε
να συζητήσουµε σοβαρά το θέµα της ανακεφαλαιοποίησης, της
ουσίας. Κι εκεί να έχουµε κοινές θέσεις, γιατί όλες οι πτέρυγες
της Βουλής –και είµαστε πεπεισµένοι γι’ αυτό- θα πράξουν ό,τι
καλύτερο, για να διασφαλίσουν σ’ αυτή τη διαδικασία το δηµόσιο
συµφέρον, διότι πραγµατικά τα 50 δισεκατοµµύρια ευρώ µέχρι
αυτή τη στιγµή είναι χρήµατα του ελληνικού λαού. Το τι θα συµβεί εάν υλοποιηθεί –που όλοι το ευχόµαστε και για την Ελλάδαη απόφαση της 28ης Ιουνίου, δηλαδή να αναλάβει την ανακεφαλαιοποίηση το EFSF και πλέον να αφαιρεθεί όλο το ποσό από το
χρέος µας, τότε αυτό είναι άλλη συζήτηση. Τότε θα το δούµε και
δεν ξέρω πώς θα το αντιµετωπίσουµε, αλλά αυτή τη διάσταση
πρέπει να την έχουµε υπ’ όψιν µας.
Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Θα επαναφέρω σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα µία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα άποψη, την οποία διατύπωσε σηµαίνον στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ σε µια πολυσυζητηµένη
συνέντευξή του. Να συζητήσουµε, λοιπόν, για το µοντέλο της
Σουηδίας της δεκαετίας του ’90 και την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών. Δηλαδή, να αναλάβει το δηµόσιο την εξυγίανση των
τραπεζών και να τη µεταβιβάσει στον ιδιωτικό τοµέα.
Συµφωνούµε, κατ’ αρχάς, σ’ αυτό, ώστε να πάµε να συζητήσουµε το επόµενό µας σχέδιο για την ανακεφαλαιοποίηση µ’ αυτούς τους όρους; Εµείς είµαστε διατεθειµένοι να το κάνουµε µ’
αυτόν τον όρο και µ’ αυτήν την προϋπόθεση. Ήταν µια ρεαλιστική και πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση.
Κύριε Υπουργέ, είµαστε επίσης ικανοποιηµένοι που θωρακίζεται το πλαίσιο των µισθολογικών θεµάτων των τραπεζών και µε
την προσπάθεια που γίνεται για το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας. Με καθυστέρηση –αυτό είναι γεγονός και δεν
αναφέροµαι σ’ αυτήν την Κυβέρνηση, αλλά στις προηγούµενες
κυβερνήσεις- έρχεται αυτή η θωράκιση του θεσµικού πλαισίου.
Εµείς τα παρακολουθούµε, είµαστε εδώ, διότι κι εσείς πραγµατικά ενδιαφέρεστε να αποκατασταθεί το κοινό περί δικαίου αίσθηµα στις αµοιβές των λεγόµενων «golden boys». Εκεί θα είναι
ένα στοιχείο της εφαρµογής της υλοποίησης του δηµόσιου συµφέροντος.
Τώρα, θα αναφερθώ και σε ένα άλλο θέµα που έθεσα και
εχθές, το θέµα των µετόχων σε πρώτη φάση της Αγροτικής, αλλά
και του Ταµιευτηρίου. Εµείς το απευχόµαστε και σας το έχουµε
διατυπώσει πάρα πολλές φορές, όσον αφορά το θέµα της Αγροτικής Τράπεζας. Υπάρχουν πάρα πολλοί συµπολίτες µας, οι
οποίοι εµπιστεύτηκαν ένα κρατικό πιστωτικό ίδρυµα κι έριξαν
όλες τους τις οικονοµίες εκεί, οικονοµίες µιας ζωής και µέσα στη
διάρκεια µίας δεκαετίας, µίας δεκαπενταετίας, αγόρασαν κάποιες µετοχές. Ήταν απλοί άνθρωποι και όχι επιχειρηµατίες και
αυτή τη στιγµή είναι ξεκρέµαστοι, κατεστραµµένοι. Ήταν οι
µόνες τους οικονοµίες. Δεν µπορεί να υπάρξει µία λύση, µία φόρ-
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µουλα γι’ αυτούς; Είναι αδύνατον; Σας παρακαλώ πολύ, είµαστε
βέβαιοι ότι µπορεί να βρεθεί λύση τώρα.
Όσον αφορά τη «SIEMENS», κύριε Υπουργέ, αυτό το οποίο
επαναλαµβάνουµε είναι ότι η Δηµοκρατική Αριστερά έχει ταχθεί
αναφανδόν κατά και της διαδικασίας, αλλά και της ουσίας της
ρύθµισης του άρθρου 423 του νόµου του Απριλίου.
Είναι προφανές ότι η θέση µας εκείνη µας καθοδηγεί, µας υπαγορεύει τι θα ψηφίσουµε σε αυτήν τη συγκεκριµένη διάταξη. Είµαστε κατά.
Τελειώνω µία αναφορά και θα καταλήξω πάλι απευθυνόµενος
στο σεβαστό Μανώλη Γλέζο. Σήµερα πραγµατικά άκουσα έναν
άνθρωπο ο οποίος κατέθεσε τη µεγάλη παθογένεια της χώρας.
Μίλησε για τη φοροδιαφυγή, για την κατασπατάληση του δηµόσιου χρήµατος, µίλησε για όλες τις παθογένειες, για το δηµόσιο
τοµέα. Είπε ενδιαφέροντα πράγµατα για πώς πρέπει να το διαχειριστούµε, µόνο που θα συµπληρώσω, λέγοντας το εξής:
Έχουµε γίνει δούλοι, έχουµε υποδουλωθεί, κύριε Γλέζο, ακριβώς
στα λάθη µας, στα σφάλµατά µας και στα πάθη µας, γιατί όλα
αυτά τα οποία αναφέρατε ως παθογένειες της χώρας, όλα αυτά
εξαρτώνται από εµάς και δεν εξαρτώνται από κανέναν ξένο. Δεν
τα έχουµε κάνει και τα έχουµε υποστεί.
Συµπέρασµα: Επιθετικές πολιτικές εδώ και τώρα, όλα αυτά τα
φαινόµενα να παταχθούν. Αυτό είναι το στοίχηµα της Κυβέρνησης. Εµείς ως Δηµοκρατική Αριστερά θα κάνουµε ό,τι µπορούµε
ώστε να λείψουν αυτά από τη σύγχρονη Ελλάδα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Σπύρος Χαλβατζής έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το νοµοσχέδιο που
συζητάµε σήµερα συνδέεται και επιδρά άµεσα στα οξύτατα προβλήµατα που βιώνει σήµερα η εργατική τάξη, τα πλατιά λαϊκά
στρώµατα. Τα δισεκατοµµύρια ευρώ που θα δοθούν για την ανακεφαλαίωση των τραπεζών δεν είναι τα πρώτα και δεν θα είναι
τα τελευταία. Όσο βαθαίνει η καπιταλιστική οικονοµική κρίση
τόσο τα αντεργατικά, αντιλαϊκά µέτρα θα συνεχίζονται και την
ίδια στιγµή θα συνεχίζουν οι κυβερνήσεις να στηρίζουν το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, να χρηµατοδοτούν τις τράπεζες είτε µε
ζεστό χρήµα είτε µε κρατικές εγγυήσεις. Αυτό γίνεται σε όλες
σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ειδικός αγορητής
µας ανέπτυξε αναλυτικά και τεκµηριωµένα τη θέση του ΚΚΕ. Θα
κάνω λίγες παρατηρήσεις.
Αλήθεια, πιστεύει κανείς ότι τα αντιλαϊκά µέτρα που παίρνονται, θα αντιµετωπίσουν την κρίση; Το έχουµε πει πολλές φορές,
δεν είναι κρίση χρέους. Είναι µία κλασσική οικονοµική καπιταλιστική κρίση, κρίση υπερπαραγωγής και συσσώρευσης τεράστιων
υπερκερδών τα τελευταία χρόνια. Γι’ αυτό παίρνονται συνεχώς
αντεργατικά και αντιλαϊκά µέτρα και µε περίσσεια υποκρισία διαβεβαιώνει και η σηµερινή συγκυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας
ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ ότι δεν θα παρθούν άλλα επώδυνα µέτρα για
τους εργαζόµενους. Την ίδια διαβεβαίωση έδωσε ο Πρωθυπουργός κ. Σαµαράς. Προηγούµενα είχαµε τις ίδιες διαβεβαιώσεις και
από τον κ. Παπανδρέου και από τον κ. Παπακωνσταντίνου και
από τον κ. Βενιζέλο. Τα µέτρα όµως ήταν και είναι συνεχή, όλο
και πιο σκληρά για τους εργαζόµενους. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Και βεβαίως, τα ίδια µέτρα που παίρνονται εδώ, παίρνονται σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην
Αγγλία και στη Γαλλία και στην ίδια τη Γερµανία.
Η συρρίκνωση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, η µείωση
της τιµής της εργατικής δύναµης είναι η κύρια γραµµή όλων των
κυβερνήσεων που εκπροσωπούν τις αστικές τάξεις όλων των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των µονοπωλίων.
Ακούγονται εδώ υποκριτικές φωνές από Βουλευτές των κοµµάτων της συγκυβέρνησης σε µία προσπάθεια µετατόπισης ευθυνών από το ένα κόµµα στο άλλο. Η Νέα Δηµοκρατία ρίχνει την
ευθύνη για την κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ ρίχνει τις ευθύνες στη Νέα Δηµοκρατία. Μέσα σε αυτήν τη διαδικασία εντάχθηκε και η ΔΗΜΑΡ, που διαµαρτύρεται χαµηλόφωνα για τα
αντιλαϊκά µέτρα, αλλά έχει ως κόκκινη γραµµή τη σωτηρία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ευρώ και την παραµονή της χώρας
µας στη λυκοσυµµαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης των µονοπω-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λίων.
Ας πούµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους. Όταν η Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας αποφάσισε πριν µερικά χρόνια να δώσει
στις τράπεζες 28 δισεκατοµµύρια, το ΠΑΣΟΚ κατά τη λαϊκή έκφραση «βγήκε στα κεραµίδια» και εξαπέλυε µύδρους εναντίον
της Νέας Δηµοκρατίας. Λίγο καιρό µετά, το ίδιο έκανε το ΠΑΣΟΚ
και η Νέα Δηµοκρατία κράτησε χαµηλούς τόνους στην αντιπαράθεσή της µε το ΠΑΣΟΚ.
Στην πορεία και τα δύο κόµµατα µε απόλυτη σύµπνοια πήραν
και ξαναπήραν και σήµερα παίρνουν αποφάσεις για να συνεχίσουν τη χρηµατοδότηση των τραπεζών. Κι όλα αυτά λένε ότι τα
κάνουν για να σώσουν τη χώρα. Κι άλλη φορά έχει ειπωθεί.
Η χώρα δεν είναι µόνο οι δρόµοι, τα κτήρια, τα βουνά, τα λαγκάδια και οι παραλίες. Είναι αυτά. Όταν λέµε χώρα, εννοούµε
πρωτίστως και κυρίως τους ανθρώπους, τους εργαζόµενους, τον
κόσµο που µοχθεί. Κι αυτά τα σκληρά, ταξικά µέτρα που παίρνετε καθηµερινά και που έχουν παρθεί τα τρία τελευταία χρόνια,
οδηγούν στην εξόντωση των εργατών και όλων των εργαζόµενων, των αυτοαπασχολούµενων, των νέων.
Ναι, τα µέτρα σας σώζουν τις τράπεζες, το τραπεζικό σύστηµα
που είναι βασικός πυλώνας του καπιταλιστικού συστήµατος. Για
να σωθούν οι τραπεζίτες, για να διασφαλιστούν τα κέρδη και τα
συµφέροντά τους, όπως και τα συµφέροντα των επιχειρηµατικών
οµίλων γενικότερα, άµεσα και µακροπρόθεσµα, δηλαδή και σήµερα στην περίοδο της κρίσης και αύριο στην όποια ανάκαµψη
έστω και αναιµική, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να τσακίσετε
τους εργάτες, αλλά και να θεσπίσετε µέτρα που µειώνουν την
τιµή της εργατικής δύναµης. Αυτό ακριβώς κάνετε.
Και γι’ αυτούς, λοιπόν, τους λόγους εµείς δεν θα σταµατήσουµε και να σας καταγγέλλουµε γιατί καταργείτε το οκτάωρο,
το πενθήµερο, το σαραντάωρο, τις συλλογικές συµβάσεις, την
κοινωνική πρόνοια, τη µόνιµη και σταθερή εργασία. Όλοι γνωρίζουν ότι για το οκτάωρο, για το σαραντάωρο, για τις συλλογικές
συµβάσεις έχει χυθεί αίµα κι όχι µόνο το 1886 στο Σικάγο, αλλά
και πριν από µερικές δεκαετίες εδώ στον τόπο µας.
Δεν θα µείνουµε σ’ αυτό. Ταυτόχρονα θα συνεχίσουµε να καλούµε την εργατική τάξη, όλους τους εργαζόµενους, τους µικροεπαγγελµατίες να µην γονατίσουν µπροστά στην επίθεση του
κεφαλαίου και των πολιτικών εκπροσώπων του, να µην αποπροσανατολίζονται από προτάσεις διαφορετικής ενδεχοµένως, πιο
ήπιας διαχειριστικής πολιτικής πρακτικής ή ακόµα από προτάσεις που επιµηκύνουν χρονικά την αντιµετώπιση των προβληµάτων, που µακραίνουν δηλαδή τα βάσανα των εργατών.
Εµείς τους καλούµε να αγωνιστούν µέσα από τους µαζικούς
τους φορείς, από τα συνδικάτα τους και να ενισχύσουν την ταξική κατεύθυνση του συνδικαλιστικού κινήµατος, να ενισχύσουν
το συντονισµό της δράσης τους.
Κύριε Υπουργέ, είναι πρόκληση να µιλάτε σήµερα για µέτρα
κοινωνικής δικαιοσύνης και πρέπει να σταµατήσει η Κυβέρνησή
σας να επαίρεται για το ενδεχόµενο ενός νέου κουρέµατος.
Αλήθεια, το προηγούµενο κούρεµα που οδήγησε στο να χάσουν 8,6 δισεκατοµµύρια τα ασφαλιστικά ταµεία πώς θα το καλύψετε; Αυτά που έχασαν τα νοσοκοµεία, τα ΑΕΙ, τα ΤΕΙ πώς θα
καλυφθούν; Ένα νέο κούρεµα πού θα οδηγήσει τα ασφαλιστικά
ταµεία; Στην πλήρη καταστροφή. Και βεβαίως, το κούρεµα δεν
έβλαψε τις τράπεζες.
Αυτή είναι η πολιτική σας. Σκληρή, ταξική, αντιλαϊκή. Υποστηρίξατε και υποστηρίζετε ότι αυτός ο δρόµος είναι ο δρόµος σωτηρίας της χώρας. Η πείρα δείχνει ότι όλα σας τα µέτρα,
αντιλαϊκά, αντεργατικά, στηρίζουν τη µακροηµέρευση του καπιταλισµού.
Μονόδροµος για τους εργαζόµενους είναι η πάλη συνολικά
ενάντια σε αυτή την πολιτική, ενάντια στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης των µονοπωλίων για την ανατροπή της.
Τέλος, ειπώθηκαν πάρα πολλά ιδεολογικά ζητήµατα και θεωρητικά. Ο κ. Σαχινίδης έκανε εκτενή αναφορά στη σοσιαλδηµοκρατία για τα τελευταία εκατό χρόνια. Ώρες θα µπορούσαµε να
µιλάµε γι’ αυτά. Το κύριο είναι ότι η σοσιαλδηµοκρατία εδώ και
πάρα πολλές δεκαετίες παίζει σπουδαίο ρόλο, ουσιαστικό ρόλο
στήριξης και αναπαραγωγής του καπιταλιστικού συστήµατος και
ταυτόχρονα ενισχύει τον αποπροσανατολισµό, ώστε η αστική
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διαχείριση, τα πιο σκληρά αντεργατικά και αντιλαϊκά µέτρα να τα
προωθεί πιο εύκολα και µε λιγότερες αντιδράσεις.
Δεν είναι µόνο τα ριζοσπαστικά, τα ψεύτικα συνθήµατα που
έχει, αλλά και η χρησιµοποίηση της ρεφορµιστικής φρασεολογίας, καθώς και της εργατικής αριστοκρατίας, την οποία ενισχύει
ηθικά και υλικά σταθερά.
Τέλος, η εµπειρία έχει αποδείξει ότι δυο δρόµοι ανάπτυξης
υπάρχουν: Ή ο δρόµος των µονοπωλίων και των συµφερόντων
τους ή ο δρόµος της εργατικής λαϊκής εξουσίας. Τρίτος δρόµος,
στην πράξη, έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Θα ήθελα να τονίσω τη συνέπεια όλων των Κοινοβουλευτικών
Εκπροσώπων στην τήρηση του χρόνου.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Σταϊκούρας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ο κ. Μαρκόπουλος έθιξε ένα θέµα σε ό,τι αφορά τον
πρώτο πυλώνα, τις προνοµιούχες µετοχές. Είναι 4.473.585.000
ευρώ.
Θέλω να σας πω ότι για την ανάληψη αυτών των προνοµιούχων µετοχών –µιλάµε για τον πρώτο πυλώνα- το ελληνικό δηµόσιο εισέφερε στις τράπεζες οµόλογα ελληνικού δηµοσίου και όχι
µετρητά. Τον Ιούλιο του 2011 η Αγροτική Τράπεζα βγήκε από το
πρόγραµµα και επαναγόρασε τις προνοµιούχες µετοχές µε καταβολή µετρητών προς το ελληνικό δηµόσιο ποσού ύψους 675
εκατοµµυρίων ευρώ.
Θέλω να προσθέσω σε αυτό το σηµείο ότι αυτές οι προνοµιούχες µετοχές εξαιτίας της υλοποίησης του νόµου, βοήθησαν
τις τράπεζες στα crash test, στα stress test δηλαδή, το επόµενο
καλοκαίρι που ήταν πάρα πολύ κρίσιµο γι’ αυτές. Άρα, συνέβαλλαν στο να περάσουν τα stress test.
Στους ειδικούς τίτλους που είναι ο πυλώνας τρία, το σύνολο
των οµολόγων που συνολικά εκδόθηκαν, ανέρχεται στο ποσό
ονοµαστικής αξίας 8.105.000.000 ευρώ. Στο παραπάνω ποσό, τα
οµόλογα ονοµαστικής αξίας 5,37 δισεκατοµµυρίων ευρώ έληξαν
ή επιστράφηκαν στο δηµόσιο και ακυρώθηκαν. Σήµερα, η συνολική ονοµαστική αξία τίτλων ανέρχεται στο ποσό των 2,768 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Το Συνταγµατικό Δικαστήριο της Γερµανίας απέρριψε την προσφυγή και αποφάνθηκε υπέρ της επικύρωσης της συνθήκης για
τον ευρωπαϊκό µηχανισµό στήριξης από τη γερµανική Βουλή.
Πρακτικά, αυτό ανοίγει το δρόµο για την άµεση επικύρωση της
συνθήκης από τη Γερµανία και τη θέση του µηχανισµού αυτού
σε ισχύ από 1-1-2013.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει λεχθεί και µάλλον εύστοχα,
πως το κακό µε την οικονοµία είναι ότι ελάχιστα σέβεται τις επιθυµίες µας. Μην ξεχνάµε πόσες φορές, κυρίως εν µέσω της
δίνης της παγκόσµιας κρίσης, διαψεύστηκαν προβλέψεις διεθνών οργανισµών, διακεκριµένων οικονοµολόγων και στελεχών
προηγούµενων ελληνικών και όχι µόνο κυβερνήσεων.
Με δεδοµένη την κατάσταση της οικονοµίας, ο ενδεδειγµένος
οδικός χάρτης –και αναφέρθηκε σ’ αυτό ο κ. Μαρκόπουλος- για
να ξεφύγουµε από την ύφεση πρέπει να ακολουθήσει, κατά την
εκτίµησή µου, τα εξής βήµατα:
Να έχουµε θετική αξιολόγηση από τους ηµετέρους µας. Να
πάρουµε την επόµενη δόση ώστε να ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και να ενισχυθεί η ρευστότητα στην
πραγµατική οικονοµία. Να συνεχιστεί η προώθηση µιας µεγάλης
κλίµακας αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και να υλοποιηθούν µια
σειρά από λιµνάζουσες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και αποκρατικοποιήσεις, ώστε να πολλαπλασιαστεί το όφελος που θα
προκύψει από την επαναφορά εντός τροχιάς του προγράµµατος
χρηµατοδοτικής στήριξης.
Σταδιακά, λοιπόν, θα βελτιώνεται το επιχειρηµατικό και επενδυτικό περιβάλλον και θα δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για
επανεκκίνηση της οικονοµίας, αρκεί βέβαια αυτή η προσπάθεια
να µη δυναµιτίζεται από όσους ποντάρουν στην αποτυχία της Ελλάδος, εντός και εκτός χώρας, εντός και εκτός Κοινοβουλίου.
Αναφερθήκατε στα ταξίδια στο εξωτερικό. Οι πρόσφατες επαφές του κυρίου Πρωθυπουργού µε εταίρους µας µέχρι και χθες
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µε κεντρικά πρόσωπα της ευρωπαϊκής σκηνής εκτιµώ ότι αποτελούν µία καλή αφετηρία της σηµαντικής προσπάθειας που έχει
ξεκινήσει η Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης. Ο ρεαλιστικός σχεδιασµός της Κυβέρνησης σ’ ένα δεδοµένα δύσκολο και σχεδόν
άκαµπτο πλαίσιο και σ’ ένα ρευστό ευρωπαϊκό περιβάλλον, η
αποφασιστικότητα των κινήσεων της Κυβέρνησης και το έργο
της τους δύο πρώτους µήνες συνέβαλαν στη βελτίωση της πειστικότητας των επιχειρηµάτων µας. Δείξαµε την ισχυρή βούλησή
µας για σταθεροποίηση της κατάστασης και για τη δηµιουργία
των απαραίτητων προϋποθέσεων για την επαναφορά της χώρας
σε τροχιά βιώσιµης ανάπτυξης, για τη βελτίωση της αξιοπιστίας
της χώρας.
Οι εταίροι µε τη σειρά τους µάς δείχνουν διάθεση αλληλεγγύης. Δώσαµε δείγµατα γραφής ότι η Ελλάδα περνά από τη
σφαίρα των λόγων και των προθέσεων στο πεδίο των δύσκολων,
αλλά αναγκαίων αποφάσεων και πράξεων. Λάβαµε την ευκαιρία
για οικοδόµηση συνεχούς λειτουργίας διαύλων εποικοδοµητικής
επικοινωνίας και συνεργασίας.
Πρέπει όµως όλοι να κατανοήσουµε ότι σ’ αυτήν τη µακρά και
δύσκολη πορεία όσο περισσότερο αξιόπιστοι, φερέγγυοι και
αποτελεσµατικοί στην προσέγγιση των στόχων είµαστε, τόσο θα
αποκτήσουµε περισσότερους βαθµούς ελευθερίας, για να διεκδικήσουµε τροποποιήσεις στο πρόγραµµα και να απαιτήσουµε
εταιρική αλληλεγγύη. Η Κυβέρνηση και οι πολιτικές δυνάµεις που
τη στηρίζουν επιδιώκουµε να διευρύνουµε διαρκώς το χώρο των
εφικτών λύσεων και ταυτόχρονα σ’ αυτόν τον περιορισµένο –
είναι αλήθεια- χώρο να πράττουµε το καλύτερο δυνατό για τη
χώρα και τους πολίτες. Γνωρίζαµε και γνωρίζουµε τη δύσκολη
κατάσταση της χώρας και της οικονοµίας, όµως είµαι αισιόδοξος
ότι αυτό το δρόµο θα τον «περπατήσουµε» µε αισιοδοξία.
Θα κάνω δύο σύντοµα σχόλια: Ελέχθη κάτι για τα περίφηµα
11,5 δισεκατοµµύρια που πρέπει να προσδιορίσουµε. Με γνωρίζετε πέντε χρόνια εδώ και είµαι ειλικρινής. Είναι βαρύ φορτίο.
Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι το πακέτο των µέτρων αυτών είναι
επώδυνο για τους πολίτες και βασανιστικό για την Κυβέρνηση
και τις πολιτικές δυνάµεις που την απαρτίζουν. Θα πρέπει να
γνωρίζετε ότι περίπου το 78% των δαπανών της γενικής κυβέρνησης αφορά µισθούς, συντάξεις και κοινωνικά επιδόµατα, οπότε
αναπόφευκτα η όποια περιστολή δαπανών θα πρέπει να προέλθει και απ’ αυτούς τους τοµείς.
Ωστόσο επιδίωξή µας είναι –και αυτό καθίσταται εµφανές από
την προσπάθεια που καταβάλλεται- το βάρος του πακέτου να
επιµεριστεί όσο γίνεται πιο δίκαια. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι
προσπαθούµε το µείγµα να πλήξει όσο λιγότερο γίνεται τους οικονοµικά ασθενέστερους συµπατριώτες µας.
Υπάρχουν θετικά δείγµατα γραφής; Πράγµατι, τα πρώτα αχνά
αλλά θετικά ενθαρρυντικά µηνύµατα είναι ότι το πρόγραµµα οικονοµικής πολιτικής αρχίζει να επανέρχεται εντός στόχων. Προσπαθούµε σ’ όλα τα επίπεδα. Θα έχουµε επιτυχίες. Η εκτέλεση
του προϋπολογισµού το αποδεικνύει. Τον Αύγουστο είχαµε για
πρώτη φορά από την έναρξη του προγράµµατος πριν από δύο
χρόνια πλεόνασµα στον κρατικό προϋπολογισµό 850 εκατοµµύρια ευρώ. Πλεόνασµα, όχι πρωτογενές. Είµαι πολύ προσεκτικός
σ’ ό,τι λέω. Τόσο τον Ιούλιο, όσο και τον Αύγουστο, είχαµε µείωση κατά 17,5% σε σχέση µε τους αντίστοιχους µήνες του 2011,
ενώ µειώθηκαν τον Αύγουστο και οι αποκλίσεις στο σκέλος των
εσόδων. Το αποτέλεσµα; Το πρωτογενές έλλειµµα διαµορφώθηκε σε 1,3 δισεκατοµµύρια το πρώτο οκτάµηνο του έτους, από
6 δισεκατοµµύρια το αντίστοιχο οκτάµηνο του περσινού έτους.
Το έλλειµµα είναι µειωµένο κατά 34% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ακόµα και αν αφαιρέσουµε το µειωµένο πράγµατι πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, το έλλειµµα είναι
µειωµένο κατά 29%.
Η Κυβέρνηση προσπαθεί. Όσο πιο συνεκτικά και αποτελεσµατικά περπατήσουµε αυτό το δύσκολο, τον ανηφορικό δρόµο,
τόσο πιο γρήγορα, ουσιαστικά και βιώσιµα θα ξεκολλήσουµε από
το τέλµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Εισερχόµαστε στο
στάδιο των δευτερολογιών.
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Η κ. Πατριανάκου έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, φτάσαµε στο
τέλος µιας µακράς συνεδρίασης όπου ανεδείχθησαν µία σειρά
από ιδεολογικά ζητήµατα. Αυτό το νοµοσχέδιο εµπεριείχε διατάξεις που κατ’ ουσίαν ήταν κυρώσεις πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου και µετέχουν στην προσωρινή ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών. Όπως πολύ σωστά ετέθη, η οριστική θα γίνει µε νέες
νοµοθετικές προβλέψεις, που θα συζητηθούν στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα.
Αυτό, όµως, που ανεδείχθη ήταν η πλήρης σύγχυση των πολιτικών δυνάµεων, οι οποίες δεν µετέχουν στην Κυβέρνηση εθνικής
ευθύνης, να καταδείξουν ποιος είναι ο άλλος δρόµος, ποια είναι
η εναλλακτική τους πρόταση για τη σωτηρία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, µε δεδοµένο ότι οι τράπεζες απειλούνται να
τις ρουφήξει η µαύρη τρύπα που δηµιούργησε η παγκόσµια οικονοµική κρίση.
Είναι δεδοµένο -και οφείλω να το ξεκαθαρίσω ευθύς εξαρχής
και νοµίζω ότι αυτό αφορά όλους τους συναδέλφους που βρίσκονται στην Αίθουσα- ότι στο δίληµµα: τράπεζες ή τραπεζίτες,
δεν υπάρχει κανείς που να µην ξεχωρίζει ότι η όποια στήριξη του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος αφορά τις τράπεζες, διότι
αυτές αποτελούν το θεσµικό φύλακα των καταθετών, των Ελλήνων πολιτών που µάχονται και αγωνίζονται, όπως επίσης αποτελούν τον αναπτυξιακό µοχλό όσον αφορά την αναπτυξιακή δοµή
και πορεία της χώρας.
Αναζητώντας, όµως, τον άλλο δρόµο προσπάθησα ακούγοντας όλους τους συναδέλφους µέσα στην Αίθουσα να δω ποιες
είναι οι εναλλακτικές προτάσεις που κατετέθησαν. Εναλλακτική
πρόταση δεν υπήρχε. Υπήρχαν διάφορες προσεγγίσεις, οι οποίες µε οποιοδήποτε τρόπο και αν τις εξετάσεις δεν άντεχαν σε
κριτική, γιατί είχαν εξαιρετικά πολλές παραµέτρους τις οποίες
αγνόησαν.
Θεωρώ, όµως, ότι ακούστηκαν ακραίες τοποθετήσεις για τις
οποίες πρέπει να είναι γνώστης ο ελληνικός λαός. Αυτή η συζήτηση πρέπει να βγει και εκτός Κοινοβουλίου, προκειµένου να
γνωρίζει ο Έλληνας πολίτης τι είναι αυτό που εναλλακτικά του
προτείνεται.
Μια ακραία θέση ήταν: «Δεν µας νοιάζει, ας χαθούν οι καταθέσεις». Και µια άλλη είναι αυτή που επανέρχεται -είχε και προεκλογικά διατυπωθεί και επανήλθε πάλι σήµερα στην Αίθουσααπό ένα ιστορικό πρόσωπο κοινής αποδοχής, µια προσωπικότητα και φυσιογνωµία που κοσµεί το ελληνικό Κοινοβούλιο, τον
Μανώλη Γλέζο, που είναι συνδεδεµένος µε δύο εθνικά σύµβολα
την Ακρόπολη και την ελληνική σηµαία. Στην τοποθέτησή του
ισχυρίστηκε ότι πρέπει να γίνει ο δανεισµός ως εσωτερικό υποχρεωτικό δάνειο, ούτως ώστε να σωθεί η χώρα. Δηλαδή, κατ’ ουσίαν οδήγησε τη σκέψη όλων στο υποχρεωτικό δάνειο που
πρέπει να γίνει κατευθυνόµενο προς τις καταθέσεις και µάλιστα
τέθηκε πάλι και ένας διαχωρισµός µεταξύ χαµηλόµισθων, που θα
είναι προαιρετικό και υψηλόµισθων, που θα είναι υποχρεωτικό.
Εγώ τι καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω δέσµευση καταθέσεων από
αυτήν την πρόταση και ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή δεν µπορεί να αγνοεί
ένα ιστορικό του στέλεχος, σ’ αυτά τα ζητήµατα πρέπει να τοποθετείται απλά και ξεκάθαρα, αν αυτό αποτελεί πρόταση του οικονοµικού του προγράµµατος ή όχι.
Ένα θέµα που έθεσα κύριε Υπουργέ -ο οποίος Υπουργός έχει
τοποθετηθεί και στην επιτροπή και εδώ µε απόλυτη ευκρίνεια και
απαντώντας σ’ όλες τις ερωτήσεις των Βουλευτών- ήταν το θέµα
το οποίο προέκυψε µε την κατάθεση της τροπολογίας, όπου αποτελεί κυρίαρχο θέµα η πάταξη της φοροδιαφυγής και αποτελεί
βασική στόχευση της Κυβέρνησης.
Δεν µπορούµε, όµως, να αγνοούµε την έκκληση αγωνίας των
φορέων, όπως του Προέδρου της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου, ο οποίος σε επιστολή που µου απέστειλε σήµερα αναφέρει: «Θεωρώ ότι η τροπολογία προσδιορισµού
εισοδηµάτων και φόρων, που θα γίνεται βάσει του τρόπου ζωής
και περιουσίας κάθε φορολογούµενου σύµφωνα µε την κρίση
ενός εφοριακού και κατά µετάφραση του εγχειριδίου του ΔΝΤ,
καταργεί κάθε κανόνα και κινείται σύµφωνα µε το τµήµα νοµοτεχνικής επεξεργασίας της Βουλής στα όρια της συνταγµατικότητας.». Αυτοί οι προβληµατισµοί τίθενται σ’ ένα κράτος το οποίο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κατρακυλάει στην ανταγωνιστικότητα διότι θεωρείται ότι δεν έχει
ακόµα κανόνες που θα πατάξουν τη διαφθορά, σ’ ένα σύστηµα
όπου η διαφθορά και οι ελεγκτικοί µηχανισµοί είναι συνυφασµένοι, σε µια χώρα που η ασάφεια των κανόνων ενισχύει τη διαφθορά.
Θα πρέπει η Κυβέρνηση εθνικής ενότητας να πατάξει τη διαφθορά και να σέβεται όµως και τα δικαιώµατα του φορολογούµενου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Χθες, είχα εκχωρήσει όλη µου τη δευτερολογία, προκειµένου
να επιταχύνουµε τις διαδικασίες.
Εκείνο, το οποίο θέτουµε σήµερα είναι ότι αυτή η συζήτηση
θα πρέπει να γίνεται για την πάταξη της διαφθοράς, την πάταξη
της φοροδιαφυγής σε συνδυασµό, όµως, µε το σεβασµό των δικαιωµάτων του φορολογούµενου και την προστασία του πολίτη.
Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να πω ότι σήµερα λήφθηκε µια
σηµαντική απόφαση από το Συνταγµατικό Δικαστήριο της Γερµανίας, όπου εγκρίνει –γιατί είχαν προσφύγει πολίτες και φορείς
της Γερµανίας, όπου ζητούσαν να µην ενταχθεί η Γερµανία στο
Μηχανισµό Ευρωπαϊκής Σταθερότητας- τη συµµετοχή της Γερµανίας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας. Έβαλε,
όµως, όριο συµµετοχής τα εκατόν ενενήντα δισεκατοµµύρια.
Ερωτώ, λοιπόν: Αν ξεπεραστεί αυτό το όριο, ποιος θα είναι
αυτός που θα στηρίξει σήµερα το Ευρωπαϊκό σύστηµα; Και τότε
ποια ιδεολογήµατα θα εφεύρουµε για να δώσουµε απαντήσεις
στις λύσεις που αντιµετωπίζει αυτή τη στιγµή το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε καιρούς παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης
µε δυσεπίλυτα θέµατα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Ευκλείδης Τσακαλώτος για τέσσερα λεπτά.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να κάνω δυο σύντοµα σχόλια για τη συζήτηση και
τις διάφορες ιδεολογίες που συζητήσαµε.
Παρακολουθώ την οπισθοχώρηση της σοσιαλδηµοκρατίας
εδώ και είκοσι χρόνια. Σήµερα, µε την οµιλία του κ. Σαχινίδη νοµίζω έφτασε το τέλος. Μας είπε ο κ. Σαχινίδης ότι δεν υπάρχει
free launch, δεν υπάρχει τζάµπα γεύµα και ότι δεν µπορείς να κάνεις τίποτα χωρίς λεφτά.
Τον όρο «free launch» τον µάθαµε επί Φρίντµαν και µονεταριστές. Αυτή όµως, είναι µια ιδέα που υπάρχει από το 1920. Πρόκειται για τα επιχειρήµατα που έλεγαν στην Επιτροπή Μακµίλαν
οι οικονοµολόγοι του Υπουργείου Οικονοµικών της Αγγλίας ενάντια στον Κέυνς, όταν ο Κέυνς τους έλεγε «Ακριβώς υπάρχει free
launch. Διότι όταν υπάρχει ανεργία, όταν υπάρχουν πόροι που
δεν εκµεταλλεύονται, είναι ηλιθιότητα να µην κάνεις κάτι και να
µην ξοδεύεις». Μάλιστα, ο Κέυνς το έλεγε µε έναν πολύ χαριτωµένο τρόπο: «Θέλουµε χαµηλά επιτόκια, γιατί θέλουµε να κάνουµε πράγµατα. Αν εσύ σταµατάς να κάνεις πράγµατα για να
έχεις χαµηλά επιτόκια, τότε στέκεσαι ανάποδα». Έλεγε «You
stand on your head».
Δεν είναι ιδεολόγηµα, κυρία Πατριανάκου, αυτό. Αυτές είναι
διαφορές µέσα στον κορµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει
free launch όταν υπάρχει ανεργία και πόροι που δεν χρησιµοποιούνται.
Για να µην αδικήσω τους νεοφιλελεύθερους, θα ήθελα να πω
και κάτι για τον Μίλτον Φρίντµαν. Ο Μίλτον Φρίντµαν είχε έναν
ορισµό για το τι είναι ορθολογικό. Ορθολογικό άτοµο κατά τον
Μίλτον Φρίντµαν είναι το άτοµο που αποφεύγει συστηµατικά
λάθη. Αυτό έλεγε. Και ποιο ήταν το παράδειγµα που έλεγε στους
φοιτητές; «Ρίχνεις ένα ζάρι και στοιχηµατίζεις. Αν θεωρείς ότι η
πιθανότητα να βγει έξι είναι ένα στα δέκα ή ένα στα τρία, θα χάσεις. Θα κάνεις συστηµατικά λάθη. Και αποφεύγοντας τα συστηµατικά λάθη θα µάθεις ότι η πιθανότητα είναι ένα στα έξι, τελικά,
χωρίς να ξέρεις θεωρία πιθανοτήτων».
Εδώ, έχουµε κυβερνήσεις που δεν µαθαίνουν από τα συστηµατικά τους λάθη. Κάνουν το ίδιο πράγµα κάθε φορά και περιµένουν ότι θα έχει διαφορετικό αποτέλεσµα. Είναι σαν να παίζετε
τα ζάρια και να θεωρείτε ότι η πιθανότητα του έξι είναι ένα στα
δέκα και να ξαναπαίζετε σε αυτό, παρ’ όλο που δεν σας βγήκε.
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Έχει γίνει ξανά και ξανά ανακεφαλαιοποίηση κι έχουµε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσµα. Δεν αυξήθηκε η ρευστότητα, όχι µόνο
στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι ακριβώς αυτό
που εννοεί ο Φρίντµαν «συστηµατικό λάθος». Είναι λάθος που
δεν µαθαίνεις από τα λάθη σου, που δεν αλλάζεις όταν στο µοντέλο, προφανώς, κάτι δεν πάει καλά και συνεχώς κάνεις λάθη.
Πρέπει να το ξανασκεφθείς. Και δεν είναι ιδεολόγηµα αυτό ούτε
θεωρία. Είναι ότι στο µοντέλο σου κάτι δεν πάει καλά για να κάνεις συνεχώς το ίδιο λάθος και να µη σου βγαίνει στην Ευρώπη
και στην Ελλάδα.
Για όλους αυτούς τους λόγους, εµείς θα καταψηφίσουµε το
νοµοσχέδιο και στα τέσσερα µέρη που µας παρουσιάσατε.
Επίσης, θα καταψηφίσουµε τις τροποποιήσεις.
Όσον αφορά τα φορολογικά, έχω ακούσει από όλες τις πλευρές του Κοινοβουλίου ότι υπάρχει ένας βαθύτατος προβληµατισµός.
Όσον αφορά τα διοικητικά, εµείς θεωρούµε ότι έπρεπε να
ήταν στο άλλο νοµοσχέδιο, για να έχουµε µία συνοχή σε αυτά
που κάνουµε. Για τα χρηµατοπιστωτικά, γι’ αυτά που προσπαθεί
ή, θα έλεγα κατά λάθος, επιβάλλει, δεν τα επιβάλλει. Συστήνει
στις τράπεζες ή είναι αυτορρύθµιση στις τράπεζες. Το ανέπτυξα
στην οµιλία µου και δεν χρειάζεται, κύριε Πρόεδρε, να σας κουράσω περισσότερο. Γι’ αυτό και την τρίτη τροποποίηση, αν έχω
τη σωστή σειρά, θα την καταψηφίσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε τον
κ. Τσακαλώτο.
Το λόγο έχει ο κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος για τέσσερα
λεπτά.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι, σε αυτήν τη συνεδρίαση, αλλά και στην Επιτροπή
Οικονοµικών µιλήσαµε για τον Κέυνς, για τον Δαµασκηνό, για τον
Τσολάκογλου…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μην τον ξεχνάτε τον Τσολάκογλου!
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Κωνσταντοπούλου, µαζί σας δεν µπορώ να ξεχάσω τίποτα. Αυτό είναι το µεγάλο
µου θέµα. Θα µου µείνετε αξέχαστη!
Άκουσα και ένα συνάδελφο Βουλευτή –δεν λέω από ποιο
κόµµα- σε µία συνωµοσιολογία πάλι, ότι ο κ. Οµπάµα έχει δανείσει στην κ. Μέρκελ περίπου 550 εκατοµµύρια κ.λπ..
Εγώ σας επαναφέρω πάλι στο θέµα. Σήµερα έχουµε, εκτός
από όλα αυτά που συζητάµε, την προσωρινή ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών. Εάν δεν δέχεστε αυτό που λέµε εµείς, ο ΣΥΡΙΖΑ,
που είναι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ο Πρόεδρος του έχει κάνει
µια πρόταση, για να µη µπουν τα λεφτά στο χρέος των Ελλήνων,
να πάνε µέσω του EFSF. Εκεί εκτιµώ ότι ο κ. Τσίπρας και το οικονοµικό επιτελείο θα έχουν διασφαλίσει τη ρευστότητα και όλα
τα υπόλοιπα που θέλουµε όλοι να συµβούν, ώστε να υπάρξει
ανάπτυξη στη χώρα.
Άρα, αυτό το προσωρινό µπορούµε να το ξεπεράσουµε και σε
λίγο καιρό που θα έρθουν οι όροι ανακεφαλοποίησης, που είναι
και οι οριστικοί όροι ανακεφαλοποίησης του τραπεζικού συστήµατος, να συζητήσουµε και αν η Ευρώπη πειστεί γι’ αυτό που
λέτε –ήταν και δική µας ιδέα, αλλά εµείς θα το χρεώσουµε σε
εσάς- τότε να προχωρήσουµε µε τους όρους που λέτε εσείς. Να
κάνουµε την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών µέσω του EFSF
-συµφωνούµε απόλυτα- και να αγωνιστούµε όλοι να γίνει µέσα
απ’ αυτήν τη διαδικασία. Δεν καταλαβαίνω πού διαφωνούµε. Δεν
διαφωνούµε πουθενά, πέρα από όλα τα υπόλοιπα που µπορούµε
να τα βρούµε και να τα συζητήσουµε και σε επόµενες Ολοµέλειες.
Άκουσα τον κ. Μαρκόπουλο που χρησιµοποίησε έναν καινούργιο όρο, τον οικονοµικό πατριωτισµό. Δεν ξέρω αν τον κατάλαβα
σωστά, Είπατε, να στηριχθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις µ’ έναν
τρόπο, ώστε στις ιδιωτικοποιήσεις να µπορούν να αγοράζουν οι
Έλληνες αυτά που το κράτος πουλά, επενδύει, αξιοποιεί ή ό,τι
άλλο θέλετε. Αυτό καταλαβαίνω.
Άρα, µε έναν τρόπο µας λέτε ότι πρέπει να στηρίξουµε τους
Έλληνες τραπεζίτες, οι οποίοι και αυτοί είναι Έλληνες, που τους
καταγγέλλουµε καθηµερινώς ότι έκαναν το ένα ή το άλλο -και σε
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πολλά από αυτά έχουµε δίκιο- και να βρούµε έναν έντεχνο τρόπο,
για να ξαναγοράσουν τις τράπεζές τους. Εµείς διαφωνούµε σε
αυτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εάν µου επιτρέπετε, να
σας το εξηγήσω.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Μαρκόπουλος για ένα λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δέκα δευτερόλεπτα θα χρειαστώ.
Κύριε συνάδελφε, οι ελληνικές τράπεζες απαγορεύεται µε
βάση τη «Βασιλεία 2» να ασκούν οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα εκτός της τραπεζικής. Άρα, δεν µπορούν να κάνουν αποκρατικοποιήσεις. Δεν µπορούν να αγοράσουν τίποτα. Γι’ αυτό και
έφυγαν οι τρεις εταιρείες από την ΑΤΕ και πήγαν στο κακό κοµµάτι, γιατί απλούστατα δεν µπορεί µία τράπεζα µε βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες να ασκεί οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα.
Εγώ αναφερόµουν στις αποκρατικοποιήσεις. Είµαι πολύ
σαφής και συγκεκριµένος. Είπα, επίσης, ότι θα µπορούσαµε να
ψηφίσουµε και την επανακεφαλαιοποίηση, ακόµη και αυτήν, αν
είχε όρους σαφείς.
Σας ευχαριστώ που µου δώσατε την ευκαιρία να το διευκρινίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεχίστε, κύριε
Κωνσταντινόπουλε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να σας πω το
εξής: Παρ’ ότι επιµένω στο επιχείρηµά µου παρά τις διευκρινίσεις, θεωρώ ότι εµείς δεν πρέπει να κάνουµε και δεν πρέπει να
βοηθήσουµε ούτε να φτιάξουµε κάποιους τρόπους by pass, µε
τους οποίους να υποστηρίξουµε κάποιους για να αγοράσουν κάποιες εταιρείες ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να υπάρχουν κανόνες
αξιόπιστοι προς όλους και προς τους Έλληνες, αλλά και προς
τους Ευρωπαίους που ζητάµε να µας στηρίξουν.
Τελειώνω, κύριε Υπουργέ, µε κάτι –ξέρετε πως σας εκτιµώ
πάρα πολύ- το οποίο είπατε, ότι η οικονοµία δεν εξαρτάται από
τις επιθυµίες µας. Είναι απόλυτα σωστό. Νοµίζω ότι είναι µία δηµιουργική, εύστοχη αυτοκριτική και για σας και για όλους τους
υπόλοιπους. Και για µας, αλλά και γι’ αυτούς που βρίσκονται
δίπλα από εµάς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Μαριάς έχει το
λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, και στην επιτροπή αλλά και εδώ νοµίζω ότι αναδείξαµε το κεντρικό ζήτηµα
ότι µέσα από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, στην ουσία
κοινωνικοποιούνται οι ζηµιές. Δηλαδή, καλείται ο ελληνικός λαός
να πληρώσει τα χρέη και τα φέσια που έχουν αφήσει πρακτικά
οι τραπεζίτες, οι οποίοι είχαν υπερκέρδη. Αναφέρθηκαν αριθµοί
ότι ήταν 100 δισεκατοµµύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια και αντί
πλέον να έλθουν πίσω να «βάλουν το χέρι» στην τσέπη να σώσουν τις τράπεζές τους, η Κυβέρνηση φέρνει όλο το λογαριασµό
για να τον πληρώσει ο ελληνικός λαός. Δηλαδή, επιπλέον 50 δισεκατοµµύρια ευρώ θα πρέπει να πληρώσουµε, για να σωθούν
οι τράπεζες.
Δεύτερον, πίσω από τις διάφορες ιδεολογικές συζητήσεις και
τα ιδεολογήµατα κρύβονται συγκεκριµένες πολιτικές, οι οποίες
έχουν µία κοινωνική και υλική βάση. Πίσω απ’ αυτό οδηγούν σε
συγκεκριµένα συµφέροντα. Κάποιοι χάνουν και κάποιοι κερδίζουν. Αυτό είναι το βασικό ερώτηµα που πρέπει να θέτουµε κάθε
φορά. Εποµένως, ακόµη και στην περίπτωση της περίφηµης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που είναι ανεξάρτητη, που µπορεί
να ασκεί αυτές τις πολιτικές, πρακτικά αποδείξαµε ότι στην περίπτωση της Ελλάδας είχαν ένα υπερκέρδος µε το συγκεκριµένο
οµόλογο. Πλήρωσαν 1.900 για ένα οµόλογο και πήραν 3.200.
Έβγαλε ο Ντράγκι και η παρέα του 1 δισεκατοµµύριο 200 εκατοµµύρια ευρώ «αέρα κοπανιστό». Αυτό έπρεπε ήδη να το είχαµε
διαπραγµατευτεί πριν συµβεί και έχω καταθέσει σχετική ερώτηση στον Υπουργό.
Πήγε ο κ. Σαµαράς. Διότι εγώ διάβασα την επίσηµη ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, αλλά δεν βλέπω να απαντήσατε πρακτικά στο ερώτηµά µου. Και από τις εφηµερίδες σάς έθεσα

936

καλόπιστα το ερώτηµα. Βάλατε το ζήτηµα ότι σε λίγο καιρό θα
αναγκαστούµε να πληρώσουµε 12 δισεκατοµµύρια ευρώ «αέρα
κοπανιστό» στον Ντράγκι, διότι αγόρασε οµόλογα αξίας 50 δισεκατοµµύρια ονοµαστικής, αλλά πλήρωσε µόνο 38 δισεκατοµµύρια; Αν το βάλατε αυτό, διαπραγµατευτείτε το. Θα κερδίσουµε
12 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τα ποσά της αντιλαϊκής πολιτικής, τα
οποία θα βάλετε εις βάρος του ελληνικού λαού είναι 11,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Για τον κ. Γεωργιάδη που έθεσε ένα θέµα έχω τα Πρακτικά.
Λέει να του φέρουµε ένα χαρτί πόσο στοιχίζει η µερική σεισάχθεια. Επειδή η συζήτηση ήταν ζώσα, αµέσως του έδειξα ότι είναι
30 δισεκατοµµύρια το κόστος, µε βάση το πρόγραµµά µας. Πού
θα βρεθούν –λέει- τα λεφτά να πληρωθούν; Και αν µας πείσετε,
είναι µια ωραία πρόταση, πραγµατικά λεφτά. Και του είπα πολύ
απλά και το ξαναλέω. Σήµερα υπάρχουν 50 δισεκατοµµύρια
ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση. Τα 29 δισεκατοµµύρια θα
πάνε στις τέσσερις γνωστές τράπεζες για να σωθούν. Η προίκα
που θα δοθεί στους τραπεζίτες για την ιστορία είτε της «PROTON» είτε της ΑΤΕ είτε άλλων είναι 21 δισεκατοµµύρια. Και λέω:
Αυτά τα 50 δισεκατοµµύρια είναι πραγµατικά λεφτά, µπορεί ο
ίδιος να επιλέξει. Αυτά τα 21 δισεκατοµµύρια θα πάνε για προίκα
στους τραπεζίτες ή θα πάνε για τη σεισάχθεια; Ο ίδιος µπορεί
να ψηφίσει άνετα να υπάρχει σεισάχθεια για τα υπερχρεωµένα
νοικοκυριά µέσα από µια πραγµατική κατάσταση.
Του είπα επίσης άλλο ποσό: Τα 550 εκατοµµύρια ευρώ ζεστό
χρήµα που δεν διεκδικεί ή που πρέπει να διεκδικήσει άµεσα το
Υπουργείο Οικονοµικών. Του είπα ότι τα 500 εκατοµµύρια ευρώ
είναι κέρδος που θα βγάλει ο ΟΠΑΠ -τον οποίο η Κυβέρνηση µε
τη στήριξη του κ. Γεωργιάδη πάει για ιδιωτικοποίηση- συν τα 12
δισεκατοµµύρια που µπορούσε να διεκδικήσει ο κ. Σαµαράς.
Πολύ δε περισσότερο, τις γερµανικές αποζηµιώσεις και το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο για το οποίο υπάρχουν προτάσεις –το
έχουµε πει πολλές φορές- και είναι ζεστό χρήµα, αν διαµορφωθεί
αυτή η πρόταση.
Και στο τέλος λέει: µα, τα λέτε όλα αυτά, αλλά καταψηφίζετε
το µνηµόνιο.
Του έδειξα, λοιπόν, πώς σήµερα αυτή η Κυβέρνηση εάν θέλει
µπορεί να βρει χρήµα και να κάνει αυτή τη µερική σεισάχθεια.
Εµείς έχουµε ένα άλλο πρόγραµµα σε µια διαφορετική βάση
το οποίο επίσης αν κληθούµε να το εφαρµόσουµε, θα δείτε πώς
θα γίνει και η µερική σεισάχθεια και πώς θα γίνει και η διαγραφή
χρέους και τι θα γίνει πραγµατικά. Εγώ εξήγησα σήµερα επειδή
µου ζήτησε πραγµατικά λεφτά. Του έδειξα ποια είναι τα πραγµατικά λεφτά από τα οποία µπορεί, επιλέγοντας ο ίδιος µια τέτοια
πολιτική, να στηρίξει, εάν θέλει τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, για να µην υπάρξει πρόβληµα στην ψηφοφορία, θέλω να πω το εξής: Υπάρχει ένα τεχνικό ζήτηµα και
θα ήθελα τη διευκρίνιση του Προεδρείου. Στο νοµοσχέδιο και
ιδίως στο άρθρο δεύτερο, που ενσωµατώνει το άρθρο πρώτο και
τις παραγράφους 4 και 5, υπάρχουν δυο ρυθµίσεις, µια για τις
ναυτιλιακές εταιρείες και µία για τους δήµους. Είχαµε πει στην
επιτροπή ότι αυτές οι ρυθµίσεις θα θέλαµε να επεκταθούν για
όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, προκειµένου να τις υποστηρίξουµε. Μέχρι στιγµής δεν είδαµε αυτό. Το λέω προς τον κύριο
Υπουργό. Πλέον επιθυµούµε –αλλά δεν ξέρω αν τεχνικά γίνεταιπαρ’ ό,τι δεν έγινε δεκτή η πρότασή µας, εφ’ όσον το µερικό
αυτό θέµα των ναυτιλιακών και των δήµων είναι σε µια γενική κατεύθυνση που υποστηρίζουµε, να το ψηφίσουµε. Το ερώτηµα
είναι πλέον προς το Προεδρείο διαδικαστικά: Εµείς δεν επιθυµούµε και θέλουµε να καταψηφίσουµε όλες τις διατάξεις πλην
των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου πρώτου. Μπορούµε; Εάν
µεν µπορούµε, τότε θα το κάνουµε. Θα µας απαντήσετε εσείς αν
γίνεται τεχνικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το άρθρο πηγαίνει
συνολικά όπως ξέρετε. Είστε νοµικός.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Τότε, λοιπόν, λέµε για να καταγραφεί στα Πρακτικά, ότι παρ’ ό,τι θα επιθυµούσαµε να ψηφίσουµε τη ρύθµιση για τις ναυτιλιακές εταιρείες και για τους
δήµους, επειδή θα υποχρεωθούµε να ψηφίσουµε όλο το άρθρο,
δηλαδή διατάξεις µε τις οποίες διαφωνούµε, εµείς καταψηφίζουµε συνολικά πλέον όλα τα άρθρα στο νοµοσχέδιο το οποίο
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έχει έρθει προς ψήφιση, δηλαδή και τα τέσσερα άρθρα.
Δεύτερον, στις τροπολογίες µόνο µία τροπολογία ψηφίζουµε
που έχει σχέση µε την απαγόρευση διορισµού συζύγων και συγγενών. Τις υπόλοιπες τις καταψηφίζουµε.
Τέλος, θα ήθελα από τον κύριο Υπουργό το εξής. Έκανα δυο
διατυπώσεις για το πώς µέσα απ’ αυτό το νοµοσχέδιο µπορείτε
να περάσετε διατάξεις οι οποίες περιορίζουν την αµοιβή των
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Εξήγησα πώς γίνεται. Θα το δεχθείτε αυτό
ώστε τουλάχιστον σ’ αυτό το θέµα να σταµατήσει η ιστορία των
golden boys; Επίσης, είχα κάνει µια δεύτερη παρατήρηση σε
σχέση µε το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Δεν ξέρω
αν αυτές θα τις δεχθείτε ως παρεµβάσεις στο κείµενο το οποίο
καταθέσατε ή όχι. Αυτό θέλω να ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος για τέσσερα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Πρώτον, εµείς ως ΚΚΕ
δεν υπερασπιζόµαστε ούτε τον Kέυνς σε βάρος του Φρίντµαν
ούτε τον Φρίντµαν σε βάρος του Kέυνς. Θεωρούµε τις θεωρίες
τους ξεπερασµένες, χρεοκοπηµένες γιατί υπερασπίζονται ένα
σύστηµα κοινωνικοοικονοµικό που έχει εξαντλήσει τα ιστορικά
του όρια.
Δεύτερον, καταγγέλλουµε την κυβερνητική πολιτική µε συνέπεια. Είµαστε αντίθετοι στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, όχι γιατί
δεν κάνει καλά την ανακεφαλαιοποίηση αλλά γιατί θεωρούµε ότι
αποτελεί κρίκο γενίκευσης της συνολικότερης επίθεσης –τις επόµενες ηµέρες θα δούµε πώς θα εξειδικευτούν τα µέτρα των 11,5
δισεκατοµµυρίων- της νέας δηλαδή, επίθεσης απέναντι στα
λαϊκά εισοδήµατα που ετοιµάζετε.
Και βεβαίως, δεν µπορεί να αποκρύψει το νοµοσχέδιο ακόµα
και από την απλή του ανάγνωση το ταξικό του περιεχόµενο. Δηλαδή, από τη µια µεριά χρησιµοποιώντας τα γνωστά δυο µέτρα
και σταθµά προβλέπει ανακεφαλαιοποίηση για τις τράπεζες, ενώ
δεν υπάρχει καµµία µέριµνα για τα ασφαλιστικά ταµεία, τα οποία
έχασαν δισεκατοµµύρια από το κούρεµα των οµολόγων. Μάλιστα, αυτήν την επιδείνωση της οικονοµικής κατάστασης των
ασφαλιστικών ταµείων θα την αξιοποιήσετε για νέα αντεργατικά
και αντιλαϊκά µέτρα.
Καµµία µέριµνα δεν λαµβάνεται για τα αποθεµατικά των νοσοκοµείων, τα οποία κι αυτά «κουρεύτηκαν», καµµία µέριµνα για τα
αποθεµατικά των πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ, ούτε καν για τα φυσικά πρόσωπα, αποταµιευτές οµολογιούχους.
Το δεύτερο ζήτηµα είναι το εξής. Καθηµερινά οι εξελίξεις τι
επιβεβαιώνουν; Επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο έχει αναδείξει το
ΚΚΕ, ότι κανένα µείγµα, καµµία εναλλακτική πρόταση διαχείρισης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν µπορεί να αµφισβητήσει τη βάρβαρη αντιλαϊκή επιδροµή. Είδατε, για παράδειγµα, ότι η Πορτογαλία πέτυχε επιµήκυνση της δηµοσιονοµικής της πειθαρχίας για έναν χρόνο, που το θέλουµε κι εµείς.
Όµως αυτή η επιµήκυνση συνοδεύτηκε από νέο πακέτο αντιλαϊκών µέτρων.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µπορεί να αγοράζει πλέον
οµόλογα, τα οποία όµως θα είναι εξυγιασµένα οµόλογα και θα
συνοδεύονται από µνηµόνια. Άρα, ευρωοµόλογα, επιµήκυνση,
διαπραγµάτευση, επαναδιαπραγµάτευση και µείωση επιτοκίων
αποτελούν άλλοθι και προτάσεις που δεν αµβλύνουν τον αντιλαϊκό χαρακτήρα της επίθεσης και γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους εµείς είµαστε αντίθετοι και βεβαίως κανέναν όρκο πίστης,
υποταγής και παραµονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνουµε.
Με συνέπεια, λοιπόν, αντιπαλεύουµε. Δεν σας ασκούµε κριτική
ότι δεν κάνετε καλά την ανακεφαλαιοποίηση, γιατί δεν µπορούµε
να πατάµε σε δύο βάρκες, δηλαδή από τη µία δήθεν να καταγγέλλουµε το µνηµόνιο, όπως κάνουν άλλοι, και από την άλλη να
σας λέµε «δεν αξιοποιείτε καλά τα χρήµατα των δανειακών συµβάσεων που απορρέουν από τα µνηµόνια». Δεν µπορούν να γίνουν και τα δύο. Δεν τα θέλουµε τα χρήµατα αυτά των δανειακών συµβάσεων. Τα αντιπαλεύουµε κι αυτά.
Απ’ αυτήν την άποψη εµείς λέµε καθαρά ότι δεν µπορεί να
υπάρξει καλή ανακεφαλαιοποίηση. Δηλαδή, τι θα πει «καλή ανακεφαλαιοποίηση»; Θα βοηθάει τους αγρότες για να αντιµετωπίσουν τι; Τις συνέπειες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που τους
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οδηγεί στο ξεκλήρισµα; Είναι ποτέ δυνατόν να γίνει αυτό το
πράγµα; Θα βοηθήσει τους επαγγελµατίες για να αντιπαλέψουν
τι; Την απελευθέρωση των αγορών; Την επέλαση των πολυεθνικών που τους οδηγεί στο κλείσιµο; Ποιους θα βοηθήσει; Τους
εργαζόµενους και τους µισθωτούς και θα καλύψει τις λαϊκές
ανάγκες σε συνθήκες ραγδαίας µείωσης των µισθών, κατεδάφισης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων τους; Οι
τράπεζες θα το κάνουν αυτό, µε την καλή ανακεφαλαιοποίηση;
Τέτοιο πράγµα δεν πρόκειται να γίνει. Το δίληµµα «καλή» και
«κακή ανακεφαλαιοποίηση» µας καλεί να επιλέξουµε ανάµεσα
στη Σκύλλα και στη Χάρυβδη. Ούτε τη µία θέλουµε ούτε την
άλλη.
Τέτοιου είδους λογικές έχουν αποτύχει και στο παρελθόν. Σας
θυµίζω τη συζήτηση που γινόταν το ’99, επί εποχής Χρηµατιστηρίου, για να µπουν κανόνες διαφάνειας, κανόνες χρηστής λειτουργίας και δηµοκρατίας στο Χρηµατιστήριο. Το αποτέλεσµα
το βιώσαµε πάρα πολύ τραγικά και θα το ξαναβιώσουµε και µε
τη συγκεκριµένη περίπτωση. Ο λύκος µπορεί να αλλάζει τρίχωµα
αλλά χούι δεν αλλάζει.
Τι µας ενδιαφέρει λοιπόν; Αυτό που µας ενδιαφέρει –κι αυτοί
είναι στόχοι πάλης- είναι, πρώτον, να προστατευθούν τα υπερχρεωµένα λαϊκά νοικοκυριά, οι επαγγελµατίες κι οι φτωχοί αγρότες που είναι υπερχρεωµένοι, µε «κούρεµα» µεγάλο, άµεσο, των
δανειακών τους υποχρεώσεων κι όχι µε επιµήκυνση, δηλαδή ενώ
χρωστάνε για είκοσι χρόνια, να χρωστάνε ακόµη και σε τριάντα
ή σαράντα χρόνια και να πληρώσουν και τα εγγόνια τους, µε τη
λογική ότι θα πληρώνουν µόνο το 30% των εισοδηµάτων τους
για την εξυπηρέτηση των δανείων.
Δεύτερον, µας ενδιαφέρει η προστασία των λαϊκών καταθέσεων και τρίτον, η υπεράσπιση των θέσεων εργασίας, των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Αυτά είναι που µας ενδιαφέρουν
στη συγκεκριµένη περίπτωση που αφορά το χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα. Και στο κάτω κάτω της γραφής εµείς βεβαίως έχουµε
πρόταση ρεαλιστική, υπαρκτή και πολύ συγκεκριµένη, της
οποίας τη ρεαλιστικότητα δεν µπορείτε να την αντιπαλέψετε, γι’
αυτό και καταφεύγετε σε διάφορες αλχηµείες.
Ποια είναι αυτή η πρόταση; Θεωρούµε ότι µπορεί να υπάρξει
άλλος δρόµος ανάπτυξης, ο µοναδικός που να ωφελεί το λαό και
να ικανοποιεί τις λαϊκές ανάγκες και να αξιοποιεί το σύνολο των
παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας -εσείς δεν µπορείτε, κύριε
Υπουργέ, να δεσµευθείτε γι’ αυτό το πράγµα- µε τρεις βασικές
προϋποθέσεις: αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µονοµερή διαγραφή του χρέους και κοινωνικοποίηση των µονοπωλιακών οµίλων, που στην πράξη σηµαίνει αλλαγή της εξουσίας. Αυτή
η πρόταση θα «περπατήσει» πολύ σύντοµα στη ζωή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε µε τις δευτερολογίες.
Το λόγο έχει η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου για τρία λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µετά την κ.
Κωνσταντοπούλου θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Με συγχωρείτε,
κύριε Πρόεδρε, δεν σας είδα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αν θέλει ο κύριος Πρόεδρος να
προηγηθεί, δεν έχω πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Πρόεδρε, η
κ. Κωνσταντοπούλου σας παραχωρεί τη θέση της.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, προβληµατίζοµαι και πιστεύω ότι όλοι σ’ αυτήν την Αίθουσα προβληµατίζονται
–και εν πάση περιπτώσει, πρέπει να προβληµατιστούµε- για το
πού οδηγείται αυτή η χώρα, όταν επί τρία ολόκληρα χρόνια γίνεται µια προσπάθεια που άλλοτε προχωρούµε µε θετικά βήµατα,
άλλοτε µε ελλείψεις και λάθη, ήδη από την πρώτη κυβέρνηση,
και καλό είναι να θυµηθούµε τα µέτρα της άνοιξης του 2010 και
να τα συγκρίνουµε µε την κατάσταση που αντιµετωπίζουµε τώρα
και να κάνουµε όλοι –όπως εγώ από µικρό παιδί το άκουγα από
την τώρα παραδοσιακή και τότε επαναστατική Αριστερά- την αυτοκριτική µας.
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Δυστυχώς, αυτός ο όρος κατήντησε, όπως δηλαδή, όταν ήµασταν µικρά παιδιά και πηγαίναµε στο κατηχητικό να εξοµολογηθούµε και αυτό σήµαινε ότι µπορούσαµε από την εποµένη να
µαλώνουµε, διότι είχαµε ήδη εξοµολογηθεί και επρόκειτο να ξαναεξοµολογηθούµε και να πούµε το «ουδείς αναµάρτητος», κάτι
που το θύµισε ο Πρωθυπουργός.
Κύριε Πρόεδρε, αυτή η προσπάθεια γίνεται –επαναλαµβάνωµε θετικά βήµατα, µε λάθη, µε ελλείψεις κ.λπ. και ταυτόχρονα
υπάρχει και στον πολιτικό κόσµο και στην κοινωνία –που δεν µπορεί να προσδιοριστεί ακριβώς, σε ό,τι αφορά τα εσώψυχα κάθε
ατόµου και κάθε οµάδος- µία προσπάθεια αν είναι δυνατόν κάθε
φορά να είµαστε σε χειρότερη κατάσταση!
Εγώ καλώ –και όπως ξέρετε µιλώ µόνο εδώ, όχι στα κανάλιααπ’ αυτό το ιερό Βήµα και από την ιερή θέση που βρίσκοµαι,
κάθε πολίτη που µπορεί να µε ακούει αυτήν τη στιγµή να βγάλει
τα συµπεράσµατά του για εκείνα τα πραγµατικά ασήµαντα, σε
σύγκριση µε το µέγεθος των προβληµάτων που ακολούθησαν.
Ποιοι ήσαν εκείνοι που ήθελαν να µην κατέβουν οι τουρίστες
στον Πειραιά, να µην πάνε στην Ακρόπολη;
Επίσης, επειδή αναφέρθηκα στα κανάλια –µόνιµη, όπως ξέρετε, δική µου επωδός, καθώς και λόγος µου εδώ- γιατί δέκα
ολόκληρες µέρες το έγκληµα ενός Πακιστανού στην Πάρο εις
βάρος ενός δεκαπεντάχρονου κοριτσιού έπρεπε τα Μέσα Ενηµέρωσης της χώρας να το δίνουν σε όλη την Ευρώπη, σε όλο
τον κόσµο; Για να ενισχυθεί ο τουρισµός µας; Επίσης, γιατί από
τα ίδια Μέσα Ενηµέρωσης το επεισόδιο της Ύδρας µε τους
υπαλλήλους του ΣΔΟΕ και τους φοροφυγάδες εκεί, έπρεπε να
δίδεται επί µία εβδοµάδα έξω; Για να λέµε µετά ότι τα ΕςΕς της
Μέρκελ φταίνε;
Και το κάνουµε, ενώ ξέρουµε ότι δεκαεπτά Κοινοβούλια έχουν
πολίτες, έχουν κόµµατα που –εντός εισαγωγικών- «δικαιούνται»
και εκείνοι να λαϊκίζουν, να δηµαγωγούν, έχουν Τύπο πιο βρώµικο από µια µερίδα δικού µας Τύπου και έχουν και εκείνοι κανάλια. Δεν καταλαβαίνω, λοιπόν.
Η Βουλή –και εδώ παραλείπω την υβριστική φράση- απειλείτο
και θα απειληθεί και πάλι µε εισβολή. Και όπως έλεγα πολλές
φορές, εδώ δεν είναι οι άνθρωποι που πεινούν πραγµατικά. Δεν
είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε βαθιά κατάθλιψη. Είναι πολλοί ανάµεσά τους εκείνοι που δεν θέλουν να χάσουν τίποτα απ’
ό,τι παρανόµως και ανηθίκως κατακτούσαν και συνεχίζουν και
θέλουν να κατακτούν.
Τα λέω αυτά και, όπως καταλαβαίνετε, αφορούν και ορισµένους συναδέλφους µου σ’ αυτήν την Αίθουσα που επιµένουν ότι
θα δικαιωθούν, όταν η ίδια η ιστορία δεν τους δικαιώνει και, αντίθετα, δυσκολεύουν περισσότερο τα πράγµατα.
Έρχοµαι σε εσάς, στην Κυβέρνηση. Κύριε Υπουργέ, κύριε
Σταικούρα, είπε ο Υπουργός Οικονοµικών ότι η Αγροτική Τράπεζα και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο δεν είναι βιώσιµοι τραπεζικοί, χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί.
Διερωτώµαι, διερευνήσατε πώς δισεκατοµµύρια της Αγροτικής Τράπεζας επενδύθηκαν στην Καρλάιλ, έναν αµερικάνικο
επενδυτικό οίκο και ενηµέρωσε η Καρλάιλ την Αγροτική Τράπεζα
ότι κατέθεσε υπέρ της offshore εταιρείας ILLI 1% σε τράπεζα των
νησιών Cayman;
Από τον κ. Πανταλάκη, όταν ήρθε εδώ στην επιτροπή των
ΔΕΚΟ, ζητούσαµε τη διερεύνηση αυτού του θέµατος. Δύο φορές
ετίθετο στο αρχείο η υπόθεση παρά τις αλλεπάλληλες καταγγελίες.
Όταν, λοιπόν, ερχόµαστε και λέµε στον κ. Σάλλα –του οποίου
διοικητής στην τράπεζά του ήταν ο κ. Πανταλάκης- ότι πάρε και
τόσα από πάνω από την Αγροτική Τράπεζα, τότε πώς να µην δηµαγωγεί ο κάθε ένας που σκέπτεται ότι µόνο εάν κατεδαφιστούν
τα πάντα µπορεί να βρουν έδαφος οι απόψεις και η ιδεολογία
του και ο,τιδήποτε άλλο –δεν αναφέροµαι σε καθαρά ιδιοτελείς
στοχεύσεις που υπάρχουν και αυτές- και πώς να µην τονίζει ότι
ιδού η Αγροτική Τράπεζα µπορούσε να µην πάει σε µια ιδιωτική
επιχείρηση;
Και αν πραγµατικά το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο ή η Αγροτική
Τράπεζα δεν ήταν και δεν είναι βιώσιµα, είναι οι ιδιωτικές τράπεζες; Προφανώς για να εξαρτώνται αυτήν τη στιγµή από την ανακεφαλαιοποίηση, από την οποία εξαιρέθηκε η Αγροτική Τράπεζα,
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χωρίς αυτή δεν είναι βιώσιµες.
Και να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο το γνωρίζετε εσείς και
από την εµπειρία σας την επιστηµονική και την επαγγελµατική.
Έχετε εξασφαλίσει µέχρι τώρα τη συµβολή των τραπεζιτών –και
δεν εννοώ τους µικροµετόχους, εννοώ εκείνους που µε ένα 3%
ή 4% ελέγχουν µια ολόκληρη τράπεζα και οι οποίοι δεν είναι φτωχοί, διότι το 4% είναι αέρας φρέσκος τώρα- στην ανακεφαλαιοποίηση; Σηµειώστε αυτά που λέω παρακαλώ, διότι θέλω µία
απάντηση.
Έχετε έστω και ενδείξεις ή σας έχει πει ο κ. Λάτσης ή ο κ. Σάλλας ή ο κ. Κωστόπουλος ή οποιοσδήποτε άλλος εξ αυτών των
κυρίων ότι θα συµµετάσχουν οι βασικοί µέτοχοι στην ανακεφαλαιοποίηση;
Θέλω να παρακαλέσω τους συναδέλφους να δείξουν κάποια
ανοχή. Δεν απασχολώ συχνά και δεν θα απασχολώ. Αλλά, είναι
κάποια πράγµατα τα οποία πρέπει να τεθούν.
Εγώ σας ερωτώ, λοιπόν. Αυτό το θέµα το είχα θέσει απευθυνόµενος στον κ. Παπαδήµο, στον Πρωθυπουργό µετά τον εξαναγκασµό σε παραίτηση του κ. Παπανδρέου όχι γιατί είπε για το
δηµοψήφισµα, αλλά γιατί οι τραπεζίτες –δεν αναφέροµαι στα
συγκεκριµένα πρόσωπα- αυτοί που µαζί µε τα µέσα ενηµέρωσης,
το ένα χέρι νίβει το άλλο, ελέγχουν τη χώρα είκοσι ολόκληρα
χρόνια! Αναδεικνύουν πολιτικούς, στήνουν στο απόσπασµα πολιτικούς που δεν σκύβουν το κεφάλι και κάνουν κουµάντο σε
αυτήν τη χώρα.
Και δυστυχώς, δυνάµεις που θα έπρεπε αυτήν την αλήθεια να
την περνούν στον ελληνικό λαό, βλέπω µέσα από τις ίδιες δυνάµεις εκεί σαν υποπόδια των ποδών διαφόρων δηµοσιογράφων,
που ασχολούνται µε τις δηµόσιες σχέσεις εταιρειών αντιπροσώπων οπλικών συστηµάτων, να πηγαίνουν Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου απλώς για να τους µάθει ο ελληνικός λαός για
να τους στείλει εδώ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Αυτή είναι η κατάντια της πολιτικής και αφορά πρόσωπα τα
οποία µπορούν να µετρηθούν, κύριε Πρόεδρε. Θητεύω από το
1974 σ’ αυτή την Αίθουσα. Έχουν περάσει από εδώ και βρίσκονται εδώ πολιτικοί µε ήθος, µε ιστορία, µε αγώνες και είναι τα είκοσι-τριάντα άτοµα που περιφέρονται εδώ και εκεί, που δίνουν
την εικόνα για τους υπολοίπους, για να υβρίζει ο κάθε άσχετος
ή ο κάθε πονεµένος, πράγµατι. Διότι από πού θα µάθει την αλήθεια, όταν τα ίδια αυτά συµφέροντα ζητούν να κλείσει το κανάλι
της Βουλής, να µην µπορούν οι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού
να πουν την άποψή τους εδώ µέσα, αλλά να περάσουν από εκεί.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, το είχα πει στον κ. Παπαδήµο. Εγώ περίµενα ότι έχοντας και τη γνώση των πραγµάτων, θα ερευνούσατε και εσείς θα πρέπει να το κάνετε και να φιλοδοξήσετε ως
νέος πολιτικός να βάλετε τον δάκτυλο επί τον τύπον των ήλων.
Έχουν διαχειριστεί οι τράπεζες 155 δισεκατοµµύρια. Πώς πήγαν,
αλλά και πιο πριν απ’ αυτά, όταν διαχειρίζονταν οι εµπορικές τράπεζες τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων µέχρι το 1983,
που τότε τα αποδεσµεύσαµε από την Τράπεζα της Ελλάδος,
όταν ο πληθωρισµός έτρεχε µε 25%. Το επάρατο ΠΑΣΟΚ! Πολλοί
λένε «πάµε τριάντα πέντε χρόνια πίσω, εκεί στο Α’ Νεκροταφείο
να σηκώσουµε τον Αντρέα Παπανδρέου, διότι εκείνος φταίει».
Όλα αυτά τα λεφτά πού πήγαν και πώς πήγαν, κύριε Υπουργέ;
Δεν πρέπει να ερευνηθεί αυτό; Το 1991-1992, η Σουηδία αντιµετώπιζε κρίση, γιατί σε όλες τις χώρες δεν ήταν, βέβαια, το δηµόσιο, αλλά ήταν το τραπεζικό σύστηµα. Εκεί το αντιµετώπισαν µε
τη δηµοσιοποίηση όλων των χορηγήσεων των τραπεζών που
ήταν πάνω από ένα ορισµένο ποσό.
Να πείτε στον οικονοµικό εισαγγελέα, κύριε Υπουργέ, στέλνοντάς του ένα έγγραφο, αυτός που ασχολείται µε πολιτικές
αποφάσεις αν είναι νόµιµες ή όχι -καλώς κάνει- µήπως πρέπει να
ασχοληθεί µε όλες τις επιτροπές χορηγήσεων δανείων, συµµετοχής σε κοινές επιχειρήσεις, χρηµατοδοτούµενα έργα κ.λπ.,
αυτά που για να εξασφαλιστούν παγώνει τόσα χρόνια το ΕΣΠΑ,
µέχρι να δεχθεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τις εγγυήσεις για το ΕΣΠΑ, που δεν το απορροφούµε εµείς, για να µπορέσουν µέσω των τραπεζών να πάρουν διάφοροι εργολάβοι
χρήµατα για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτά είναι τα ζητήµατα τα οποία όσοι θέλουν να κάνουν πραγµατική Αντιπολίτευση και κριτική στο σύστηµα, όφειλαν να τα
αναδεικνύουν εδώ µέσα, κύριε Πρόεδρε, αλλά και έξω από εδώ,
όπου µπορούν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου)
Έχουµε ψηφίσει ένα νόµο, κύριε Υπουργέ. Δεν τον εισηγήθηκε
καµµιά κυβέρνηση. Τον προτείναµε εβδοµήντα πέντε Βουλευτές.
Χρόνια υπεστήριζα αυτή την πρόταση νόµου και ψηφίστηκε οµοφώνως από τη Βουλή. Προτείναµε να ανεβαίνει στο site του Κοινοβουλίου το πόθεν έσχες και των πολιτικών και των διοικητών
των τραπεζών και των εκδοτών και των καναλαρχών, όλων µέχρις
ότου ευαρεστηθούν να εφαρµόσουν το νόµο. Διότι κανονικά ο
Υπουργός της Δικαιοσύνης θα πρέπει να υποµνήσει στις αρµόδιες αρχές αν πράγµατι ανεβαίνει στο site της Βουλής το πόθεν
έσχες όχι µόνο των Βουλευτών, αλλά και όλων αυτών των κυρίων.
Σας λέω ότι είναι πολύ απλό. Να δουν πού πήγαιναν τα δισεκατοµµύρια, πώς δανειοδοτούντο, πώς συµβαίνει επιχειρήσεις
που την εποµένη ζητούν -ακόµη και τώρα- να µπουν στο άρθρο
99 του Πτωχευτικού Κώδικα, πού τα πήγαιναν τα λεφτά. Στην παραγωγή; Στην πραγµατική οικονοµία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Πρόεδρε, θα
σας παρακαλούσα να ολοκληρώσετε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Μια
φράση µόνο θέλω να πω.
Εγώ πιστεύω ότι αυτό το θέµα της ανακεφαλαιοποίησης, αν
πραγµατικά δεν πρόκειται να συµµετάσχουν, όπως αντιλαµβάνοµαι -εκτός αν έχετε άλλες ενδείξεις ή πληροφορίες- θα πρέπει
να το δείτε σε άλλη βάση.
Το κράτος, αφού χρεώνεται για τις τράπεζες, τις µετοχές που
έχει –σωστά ζητάτε τα 500 εκατοµµύρια- για ποιο λόγο θα περιµένει και θα δίνει παρατάσεις – δεν ξέρω, λένε ότι αυτή η προθεσµία πάει µέχρι τον Ιανουάριο του 2013- προκειµένου να έχει
και τις ψήφους αυτών των κοινών µετοχών, ώστε να µπορέσει να
ελέγξει αυτό το σύστηµα; Όλοι διαπιστώνουµε ότι αν δεν λειτουργεί σωστά το τραπεζικό σύστηµα, δεν πρόκειται να υπάρξει
ανάπτυξη. Θα τους παρακαλάτε να κόβουν το 20% για κάθε δόση
ή να δώσουν επιπλέον και θα τα δίνουν πάλι µε τις επιτροπές χορηγήσεων, όπως τα έδιναν.
Έχετε, λοιπόν, ευθύνη και ο Υπουργός Οικονοµικών και εσείς
ειδικά, κύριε Σταϊκούρα, που έχετε και την ειδικότερη ευθύνη να
κόβετε. Και όλοι τα βάζουν µαζί σας που κόβετε. Όταν κόβετε,
υπάρχει και τρόπος να έχετε.
Ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η κ. Κωνσταντοπούλου έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά.
Κάνω παράκληση σε όλους για την τήρηση του χρόνου. Υπάρχουν οµιλητές και Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι ακόµη που θέλουν να µιλήσουν, οπότε ας κάνουµε µία προσπάθεια και να
µιλήσουν όλοι και να τελειώσουµε γρήγορα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μου είπαν ότι µίλησαν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όχι, από ό,τι µε ενηµερώνουν, δεν έχουν τελειώσει.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχω το λόγο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Βεβαίως.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό
θερµά, διότι µε την τοποθέτησή του συνοµολόγησε πλήρως και
απολύτως ότι η εισαγωγή της υπόθεσης «SIEMENS» σε αυτό το
νοµοσχέδιο παραβιάζει το Σύνταγµα και τον Κανονισµό. Εγώ,
πράγµατι, σήµερα το πρωί µίλησα µόνο για τη «SIEMENS». Τοποθετούµενος, µε κατηγορήσατε, µου αποδώσατε ότι µίλησα
εκτός του αντικειµένου του νοµοσχεδίου σας. Αντιλαµβάνεστε
ότι πλέον αποκαλυφθήκατε.
Το δεύτερο που θέλω να πω αφορά στο αντικείµενο του νοµοσχεδίου σας, στην ανακεφαλαιοποίηση την οποία αποφάσισε η
προηγούµενη κυβέρνηση και εκτελείτε εσείς και ολοκληρώνετε
µέσα από αυτήν τη διαδικασία. Γιατί δεν λέτε στον ελληνικό λαό
και στους Βουλευτές γιατί προχωρήσατε σε αυτήν την ανακεφα-
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λαιοποίηση µε τρόπο επιλεκτικό και εφαρµόζοντας διακριτική µεταχείριση υπέρ συγκεκριµένων τραπεζών –των αµιγώς ιδιωτικώνκαι εις βάρος εκείνων στις οποίες είχε συµφέρον και συµµετοχή
το ελληνικό δηµόσιο; Γιατί δεν απαντάτε;
Σας ανέφερε η κ. Βαλαβάνη προηγουµένως συγκεκριµένους
αριθµούς. Ο κ. Στουρνάρας έλαβε τη στρατηγική απόφαση να
κατακρηµνίσει το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών, χαρακτηρίζοντάς το ως µη βιώσιµο. Εν συνεχεία, προχθές, απαντώντας στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας, στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι αυτή η µη βιωσιµότητα
αιτιολογείται διότι η εξάρτηση του «ΤΤ», του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανέρχεται στο
24,1%. Σας τα είπε η κ. Βαλαβάνη, σας τα ξαναλέω και εγώ. Τα
αντίστοιχα ποσοστά για την Εθνική είναι 33,6%, για την ALPHA
51%, για την EUROBANK 54,7%, για την Πειραιώς 66,9%. Δηλαδή αυτές οι τράπεζες είναι βιώσιµες;
Επιπλέον, επικαλέστηκε ο κ. Στουρνάρας –και εσείς, φαντάζοµαι- ότι δεν τα πήγε καλά το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο στο stress
test που έγινε. Το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο απέδωσε 5,5%, η
Εθνική 7,7%, η ALPHA 7,2%, η Πειραιώς 5,3%, η EUROBANK
4,9%. To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο είναι ακριβώς στη µέση. Θα
δικαιολογήσετε αυτήν τη διακριτική και επιλεκτική µεταχείριση
που έχει νοµικό και ποινικό χαρακτηρισµό και για το Ταχυδροµικό
Ταµιευτήριο και για την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, την
οποία ξεπουλάτε µε πρωτοφανή διαδικασία.
Και έρχοµαι στην τρίτη παρατήρηση που θέλω να κάνω. Με ενδιαφέρον παρακολούθησα την Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας
να αρθρώνει από το Βήµα αυτής της Βουλής τη φράση «συκοφαντείτε» και να την απευθύνει στο ΣΥΡΙΖΑ που µιλάει και σήµερα για τη διαπλοκή του πολιτικού συστήµατος µε τη
«SIEMENS».
Θα θυµίσω ότι απ’ αυτά τα έδρανα και απ’ αυτήν εδώ τη Βουλή
τη φράση αυτή την έχουµε ακούσει ξανά. Την έχουµε ακούσει
από τον πρώην Πρωθυπουργό κ. Σηµίτη που έλεγε στους Βουλευτές µάς «συκοφαντείτε», αλλά το δικό του δεξί χέρι κατηγορείται και οµολόγησε ότι έπαιρνε χρήµατα από τα ταµεία της
«SIEMENS» ο κ. Τσουκάτος. Το «συκοφαντείτε» το έχουµε ακούσει και από τον κ. Μαντέλη. Αν δεν κάνω λάθος, είναι υπόδικος
για τη συµµετοχή του στο συγκεκριµένο σκάνδαλο.
Είναι, λοιπόν, ενδιαφέρουσα αυτή η µετατόπιση της Νέας Δηµοκρατίας στην αιτίαση «συκοφαντείτε», την ίδια ώρα που το
ΠΑΣΟΚ διά του κ. Πάγκαλου, του ιστορικού του στελέχους και
πρώην Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, λέει «µαζί τα φάγαµε»!
Οµολογεί δηλαδή! Τώρα, µε ποιους εννοεί όταν λέει «µαζί», κάποια στιγµή θα το εξηγήσει.
Τέταρτον, µε πολύ ενδιαφέρον άκουσα την κ. Βούλτεψη να
οµολογεί ότι υπάρχουν υπόγειες συνεννοήσεις και εκβιασµοί
µέχρι και σήµερα από τη «SIEMENS». Η κ. Βούλτεψη είπε ότι τίθεται σε διακύβευση αν θα παραδοθούν οι σταθµοί του Μετρό
τους οποίους κατασκεύασε η «SIEMENS»! Εάν η «SIEMENS» εκβιάζει σήµερα µ’ αυτόν τον τρόπο την ελληνική Κυβέρνηση –αν
αυτό λέει η κ. Βούλτεψη, γιατί αυτό είπε, είπε «θέλετε να µην παραδοθούν οι σταθµοί του Μετρό;»- οφείλει η ελληνική Κυβέρνηση να το πει και να µη συναλλάσσεται µε κανέναν στην πλάτη
του ελληνικού λαού και πίσω από την πλάτη του ελληνικού λαού.
Η τελευταία παρατήρηση που θα κάνω αφορά τον κ. Σαχινίδη.
Επειδή η πολιτική έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές ως τέχνη,
αλλά δεν µπορεί η πολιτική να γίνει η τέχνη της υπεκφυγής, εγώ
εχθές απηύθυνα στον κ. Σαχινίδη τέσσερα ερωτήµατα πολύ συγκεκριµένα που έχουν να κάνουν µε την ιδιότητά του ως Υφυπουργού Οικονοµικών του κ. Βενιζέλου και του κ. Παπακωνσταντίνου
και ως Υπουργού Οικονοµικών, όταν πια ο κ. Βενιζέλος παραιτήθηκε από τη θέση του.
Τα ερωτήµατα ήταν τα εξής: Πρώτον, γιατί δεν υπέγραψε ο
ίδιος και απέφυγε να υπογράψει αυτήν τη σύµβαση που φέρνετε
σήµερα και την υπέγραψε ο κ. Στουρνάρας; Γιατί, όσον αφορά
την Αγροτική Τράπεζα, έδωσε εκείνος τη βάση και σε δικά του
στοιχεία βασίζεται το πόρισµα της Αγροτικής Τράπεζας; Δείτε το
συγκεκριµένο ΦΕΚ. Σε επιστολή του Υπουργού Οικονοµικών του
Απριλίου στηρίζεται για τη µη βιωσιµότητα της Αγροτικής Τράπεζας. Γιατί ο ίδιος ενέκρινε καθ’ υπέρβαση του προϋπολογι-

939

σµού του κράτους πέραν των 100 εκατοµµυρίων ευρώ ως
Υπουργός Οικονοµικών απόρρητες δαπάνες του Υπουργείου
Εξωτερικών, την ίδια ώρα που ο ελληνικός λαός χειµάζεται µ’
αυτόν τον ανελέητο τρόπο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε,
κυρία συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ως προς τις γερµανικές αποζηµιώσεις δε, επίσης τον ρώτησα
γιατί ως Υφυπουργός Οικονοµικών και ως Υπουργός δήλωνε ότι
δεν γνωρίζει καν πού είναι ο φάκελος και δεν βρίσκει φάκελο.
Αυτά δεν απαντώνται µε τη ρήση «επιστρέφω τους χαρακτηρισµούς περί φαυλότητας»! Ας έρθει να τα απαντήσει, διότι όλοι
λογοδοτούµε!
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει η κ. Βαλαβάνη για τέσσερα λεπτά.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, µερικά ζητήµατα θα ήθελα να θίξω.
Πρέπει, δυστυχώς, να είµαι εγώ αυτή που θα δώσει µια απάντηση που δεν δόθηκε από µεριάς κυβερνητικών εδράνων ή ευρωσυστήµατος, για να µπει «τέρµα» σε ένα παιχνίδι που παίζεται
εδώ και δέκα ηµέρες ανάµεσα στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής και το Υπουργείο Οικονοµικών και την Τράπεζα της Ελλάδας, το οποίο θα ήταν πραγµατικά κωµικοτραγικό,
αν δεν ήταν τόσο τραγική όλη η κατάσταση.
Ξεκίνησε όταν την προηγούµενη Δευτέρα ο κ. Διαµαντόπουλος, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ρώτησε ποια είναι αυτή η µοναδική
τράπεζα η οποία πλήρωσε την προµήθεια για το πακέτο Αλογοσκούφη. Και τότε, ξαφνικά, ο Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος έπαθε αµνησία. Οι εµπειρογνώµονες που είχε µαζί του
δήλωσαν επίσης ότι δεν θυµούνται. Το ίδιο ίσχυε και για το
Υπουργείο Οικονοµικών, λες και υπάρχει ένας τεράστιος αριθµός
τραπεζών στην Ελλάδα! Και µία ήταν όλη-όλη αυτή που πλήρωσε!
Εχθές, ο συνάδελφος κ. Λαφαζάνης, απηύθυνε αυτήν την ερώτηση στον κ. Σταϊκούρα. Απάντηση δεν δόθηκε καµµία. Ευτυχώς
ο κ. Σταϊκούρας δεν επικαλέστηκε αµνησία.
Ας πούµε, λοιπόν, ότι αυτή η «ακατανόµαστη» τράπεζα, η µόνη
που πλήρωσε την προµήθεια, ήταν το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο
της Ελλάδας. Για να καταλάβουµε ότι όταν πάµε να εκβιάσουµε
καταστάσεις αναδοµώντας πραγµατικά, µε ευθύνη της Τράπεζας
της Ελλάδας και µε πλήρη συγκάλυψη από µεριάς Κυβέρνησης,
όλο το τραπεζικό τοπίο, σε τι ακραίες καταστάσεις φθάνουµε
προκειµένου να πείσουµε τον κόσµο έξω από τη Βουλή ότι το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο η καλύτερη πριν από δύο χρόνια εµπορική τράπεζα της Ελλάδας –που δεν θα έπρεπε να είναι εµπορική
βέβαια- είναι µη βιώσιµη.
Δεύτερον, έρχοµαι στις συνεταιριστικές τράπεζες. Υπάρχουν
τρόποι και νοµίζω έχουν κάνει µία πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση
τεχνική, έτσι ώστε να διασωθούν οι συνεταιριστικές τράπεζες, οι
οποίες µε το δρόµο τον οποίο ακολουθούµε σήµερα µετά από
λίγο, αν δεν παρθούν συγκεκριµένα µέτρα, δεν θα υπάρχουν.
Ένα θέµα υπάρχει πιστεύω σε σχέση µε το υπόµνηµα που
έδωσαν στην επιτροπή, το ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα
επανέλθει το 2% σαν περιορισµός της συνεταιριστικής µερίδας
όταν θα εξαγοραστούν πίσω οι µετοχές, που θα προέλθουν από
την επανακεφαλαιοποίηση τους αν φυσικά προχωρήσει αυτή.
Έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο συνεταιριστικός χαρακτήρας τους,
γιατί διαφορετικά δεν έχει και νόηµα η επιβίωσή τους σαν µία ειδική µορφή τραπεζών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Το τεράστιο θέµα των στοιχείων του κ. Παυλόπουλου, που
θεωρώ ότι είναι από τα κεντρικά ζητήµατα αυτού του διηµέρου,
θα το ξαναπώ. Τι δείχνουν αυτά τα στοιχεία; Τα στοιχεία αυτά
είναι στο διάστηµα από το 2010 µέχρι το τέλος του 2011, ενώ
αφορούν µέχρι το PSI, δηλαδή µέχρι το 2012 στην πραγµατικότητα. Το 2010 είναι η εποχή που κάποιοι από εµάς έλεγαν ότι δεν
είναι βιώσιµο το χρέος και χρειάζεται κούρεµα –όχι αυτό το κούρεµα που έγινε, όχι να κουρέψουµε τον εαυτό µας- και µας χαρακτήριζαν λίγο πολύ γραφικούς. Όµως και το 2011, όταν είχε
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αποφασιστεί ήδη τον Ιούλιο το πρώτο κούρεµα και το Νοέµβριο
το δεύτερο, συνυπήρχαν σε επίπεδο τραπεζικών διαδικασιών
στην Ευρώπη, δύο διαδικασίες.
Από τη µία µεριά οι ξένες τράπεζες -ο κ. Παυλόπουλος που
έχει τα στοιχεία στα χέρια του µας είπε ότι ήταν κυρίως πριν από
όλα οι γερµανικές, οι αγγλικές, οι γαλλικές- ξεφορτώνονταν τα
ελληνικά οµόλογα. Και από την άλλη µεριά, τα αγοράζαµε εµείς.
Πήραµε το 1/3 αυτών των οµολόγων. Από τα στοιχεία αυτά λείπει
εκείνο το καταραµένο δεκαήµερο πριν από το PSI την άνοιξη του
2012, τότε που µε ευθύνη της Τράπεζας της Ελλάδος έκαναν
φτερά τα σε µορφή καταθέσεων και όχι οµολόγων, µετατρεπόµενα σε οµόλογα, αποθέµατα των ταµείων -όσα δεν είχαν ήδη
επενδυθεί, των πανεπιστηµίων, πριν από όλα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, και των νοσοκοµείων και φτάσαµε στη σηµερινή κατάσταση.
Πιστεύω ότι θα πρέπει η Κυβέρνηση –δεν ξέρω τι θα κάνει µε
τα απόρρητα και µη απόρρητα, έχει ήδη δώσει κάποια στοιχείανα χορηγήσει στη Βουλή όλες τις σχετικές πράξεις των ασφαλιστικών ταµείων από το Μάιο του 2010 µέχρι το Μάρτιο του 2012
και όλες τις πράξεις αγορών της Τράπεζας της Ελλάδος αυτό το
κρίσιµο δεκαήµερο πριν από το PSI µε ηµεροµηνία, µε ISIN, µε
τιµές αγοράς των οµολόγων γιατί εδώ πρόκειται για µία εγκληµατική µεθόδευση, δεν πρόκειται για µία τυχαία διαδικασία. Και
είναι φανερό ότι αυτή η µεθόδευση πρωτοργανώθηκε έξω και
βρήκε πρόσφορο έδαφος στις τότε διαχρονικά δύο κυβερνήσεις
και στο ευρωσύστηµα ως προς την ελληνική του έκφραση.
Τόσο αυτοί που χάνουν τις συντάξεις τους σήµερα -και βρισκόµαστε όλοι µπροστά στο τεράστιο πρόβληµα των ασφαλιστικών ταµείων- όσο και το άλλο τεράστιο πρόβληµα που θίχτηκε,
έστω και ακροθιγώς εδώ µέσα, έχουν τις ρίζες τους σ’ αυτήν την
περίοδο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, κυρία
συνάδελφε.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Ολοκληρώνω µ’ αυτό, κύριε Πρόεδρε.
Το γεγονός δηλαδή ότι είναι ανοιχτό σήµερα το θέµα, αν θα
υπάρχουν ελληνικές τράπεζες στο τέλος αυτής της περιόδου ή
θα έχουν περάσει όλες στην ιδιοκτησία του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου, εκµηδενίζοντας τις δυνατότητες της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας προς όφελος του λαού
της.
Είναι φανερό ότι ή αυτή η πολιτική, που οδήγησε σ’ αυτού του
είδους την αναγκαστική ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών –µία
πραγµατικά καταστροφική πολιτική- δεν θα έχει µέλλον ή η εργαζόµενη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας δεν θα έχει µέλλον. Νοµίζω ότι πρόκειται για δίλληµα που η απάντησή του είναι
ολοφάνερη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου έχει
το λόγο για έξι λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εκτιµούµε την παρουσία του κ. Σταϊκούρα στα έδρανα. Πράγµατι και από την επιτροπή παρακολούθησε -όσο ήταν δυνατόν
βεβαίως- τις συζητήσεις και είχε παρεµβάσεις, αλλά λυπούµαι
να πω ότι απέφυγε επιµελώς να απαντήσει στα ακανθώδη ερωτήµατα. Και ξέρετε, ο ρόλος ενός Υπουργού σ’ αυτά τα έδρανα
κατά κύριο λόγο είναι να απαντάει µε σαφήνεια σε αυτά που τίθενται ως ερωτήµατα, ως προκλήσεις, αν θέλετε, απ’ όλη την Αίθουσα και κυρίως θα έλεγα από την Αντιπολίτευση, ειδικά την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση κι αυτό όταν η περιρρέουσα ατµόσφαιρα είναι πολύ διαφορετική σε πάρα πολλά από τα µείζονα
θέµατα µε τα οποία ασχολούµαστε.
Το πρώτο και κύριο που θέλω να σας πω, κύριε Υπουργέ, κλείνοντας τη συζήτηση αυτή –τελειώνουµε τώρα- είναι το εξής: Δεν
είναι πολλά 50 δισεκατοµµύρια για τέσσερις τράπεζες; Δεν είναι
πολλά 50 δισεκατοµµύρια για την ανακεφαλαιοποίησή τους; Δεν
είναι πολλά πέντε πακέτα σαν κι αυτά που θα αποφασίσετε στο
επόµενο διάστηµα να προορίζονται για τις τέσσερις τράπεζες
µόνο και µάλιστα, µε έναν τέτοιο τρόπο ώστε να µην θιγεί η ιδιωτική διαχείρισή τους η οποία δεν θίγεται στο ελάχιστο και µε
ρητή δέσµευση να µην επανέλθουν αυτά στα δηµόσια ταµεία, µε
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τίποτα; Γιατί στην ουσία δεν θα ξαναγυρίσουν, δεν είναι καν δανεικά προς τις τράπεζες. Δεν θα επανέλθουν στο δηµόσιο αυτά
τα 50 δισεκατοµµύρια. Έχετε δει ποτέ τέτοιο δώρο να δίδεται
από το δηµόσιο σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία;
Αυτή η επιλογή είναι πρωτοφανής όχι µόνο για τα ελληνικά,
αλλά και για τα διεθνή χρονικά. Ακόµα και σε καπιταλιστικά πλαίσια δεν έχω δει τέτοιο φαινόµενο. Ο Γκόρντον Μπράουν επανακεφαλαιοποίησε τις αγγλικές τράπεζες, έσπευσε πρώτος απ’
όλους, αλλά τις πήρε στο δηµόσιο. Και όπου σχεδόν έχει γίνει
σε καπιταλισµό µία τέτοια κίνηση, οι τράπεζες πήγαν υπό δηµόσιο έλεγχο.
Εδώ κατά πρωτοφανή τρόπο δίνονται τα λεφτά, µυθώδη ποσά
για τα ελληνικά δεδοµένα, για να παραµείνουν στον ιδιωτικό
τοµέα. Απίστευτο! Κυριολεκτικά απίστευτο. Θέλουµε µία
απάντηση επ’ αυτού. Γιατί το κάνετε; Τόσο πολύ έχουν πετύχει
αυτοί οι ιδιώτες τραπεζίτες στο ρόλο τους, ώστε να παίρνουν
τεράστια ποσά ως φιλοδώρηµα από ένα δηµόσιο το οποίο αυτή
τη στιγµή δοκιµάζεται σκληρότατα και ένα λαό που λεηλατείται;
Αν ήταν τράπεζα το ελληνικό δηµόσιο –αν δεν είχαµε ελληνικό
δηµόσιο αλλά τράπεζα- ξέρετε τι θα συνέβαινε, κύριε Υπουργέ;
Θα χρηµατοδοτείτο αυτή την ώρα µε ένα επιτόκιο 1%, δηλαδή
σχεδόν άτοκα και θα είχε ανακεφαλαιοποίηση, δηλαδή στήριξη
των ελλειµµάτων του, η οποία θα ήταν εντελώς δωρεάν και σε
απίστευτα ύψη. Δεν θα είχε πρόβληµα.
Αλλά εδώ έχει την ατυχία το ελληνικό κράτος να µην είναι
τράπεζα και αντίθετα να υφίσταται τα πάνδεινα προκειµένου να
στηρίξει ένα χρεοκοπηµένο, αποτυχηµένο τραπεζικό σύστηµα,
το οποίο δεν έχει να προσφέρει απολύτως τίποτα, παρά νέα
βάρη µόνο στην οικονοµία και στον ελληνικό λαό. Κι αυτά στο
όνοµα των καταθέσεων.
Είπατε ότι δεν έχουµε εναλλακτική πρόταση. Η πρόταση που
κάνουµε είναι σαφέστατη, είναι εναλλακτική πρόταση. Βεβαίως
η εναλλακτική αυτή πρόταση είναι συγκρουσιακή πρόταση.
Σας είπαµε ότι άµεσα, εδώ και τώρα, πρέπει να εθνικοποιηθούν οι τράπεζες και να κοινωνικοποιηθούν, δηλαδή να υπάρξει
ευρεία συµµετοχή της κοινωνίας στη διαµόρφωση των αποφάσεων και του προσανατολισµού τους.
Σας είπαµε ότι πρέπει να αλλάξει ριζικά η χρηµατοπιστωτική
πολιτική της χώρας και να ασκηθεί µία νέα χρηµατοπιστωτική πολιτική µε αποκλειστικά αναπτυξιακά, παραγωγικά, κοινωνικά κριτήρια και όχι µε κριτήρια κερδοσκοπικής ληστείας για τα ιδιωτικά
βαλάντια. Δεν µπορεί η χρηµατοπιστωτική πολιτική µέσα στην
κρίση να λειτουργεί περαιτέρω υφεσιακά.
Σας είπαµε, επίσης, ότι αυτές οι επιλογές πρέπει να ασκηθούν
στο πλαίσιο µιας νέας πολιτικής -όχι αυτής της µνηµονιακής πολιτικής που ασκείται- πέρα και έξω από τα µνηµόνια, µιας συνολικής προοδευτικής πολιτικής διεξόδου από την κρίση.
Βεβαίως αυτή η πολιτική που σας προτείνουµε είναι σύγκρουση. Βεβαίως θα µας φέρει σε ρίξεις µε τους πιστωτές, µε
δυνάµεις που κυριαρχούν σήµερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά
αυτές οι δυνάµεις έχουν οδηγήσει όχι µόνο την Ελλάδα, αλλά
συνολικά την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αδιέξοδο.
Αυτές οι δυνάµεις πρέπει να ξεπεραστούν, πρέπει να φύγουν.
Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει συνολικά. Και η Ελλάδα µπορεί να
παίξει ένα πολύ θετικό ρόλο σε ένα ντόµινο αλλαγών και ανατρεπτικών εξελίξεων σε όλο τον ευρωπαϊκό νότο κατ’ αρχήν, αλλά
και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτά είναι θέσεις, είναι προτάσεις, είναι εναλλακτικές τοποθετήσεις, οι οποίες ξέρουµε ότι δεν είναι και εύκολες. Δεν λέµε εύκολα πράγµατα. Δύσκολα πράγµατα προτείνουµε. Εδώ που
φτάσαµε δεν µπορείς να περάσεις απέναντι το ποτάµι χωρίς να
βραχείς. Αλλά ο δρόµος που προτείνουµε εµείς έχει προοπτική,
έχει ελπίδα για τη χώρα. Αυτό που πράττετε εσείς είναι ένας
αδιέξοδος δρόµος, ένας φαύλος κύκλος. Είναι στην ουσία µία
τρύπα η οποία δεν έχει πάτο. Είναι πορεία προς την άβυσσο.
Παίρνετε µέτρα που φέρνουν ύφεση, που µεγαλώνουν τα ελλείµµατα, που αυξάνουν τα χρέη. Επιδεινώνεται το πρόβληµα στις
τράπεζες, το ελληνικό δηµόσιο θέλει νέα πακέτα. Είναι ένας φαύλος κύκλος που δεν έχει τέλος και το ξέρετε πολύ καλά. Ήδη
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υπάρχει παρελθόν, υπάρχει εµπειρία. Εποµένως πρέπει να δοκιµάσουµε έναν άλλο δρόµο.
Το πρόβληµα που έχει πλέον η Ελλάδα είναι θέµα επιβίωσης,
δεν είναι θέµα ιδεολογικό. Και η επιβίωση σε οδηγεί σήµερα σε
µία νέα πολιτική, προοδευτική πολιτική, η οποία θα δώσει µε δύσκολο τρόπο φυσικά διέξοδο στη χώρα. Θα δοκιµάσει να προσφέρει διέξοδο στη χώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό που κάνετε αυτήν την ώρα είναι ο ορισµός και η συνταγή
της απόλυτης καταστροφής. Και φυσικά σε όλα αυτά δεν µας
απαντάτε.
Δεν έχετε κανένα δικαίωµα να κάνετε αυτό που κάνετε µε την
Αγροτική Τράπεζα και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. Πάτε να κάνετε µία Ελλάδα που θα είναι η µόνη χώρα σε όλη την Ευρώπη
που δεν θα έχει ούτε Αγροτική Τράπεζα –λες και δεν έχουµε
αγρότες- ούτε ταµιευτήριο. Θα έπρεπε να είχαµε αναπροσανατολισµό της Αγροτικής Τράπεζας για να παίξει το ρόλο της στον
αγροτικό κόσµο.
Κοιτάξτε τη Γερµανία που µας δίνει εντολές. Είναι γεµάτη από
ταµιευτήρια. Η ταµιευτηριακή λογική είναι που κρατάει τις αποταµιεύσεις της Γερµανίας σε υψηλά επίπεδα. Και αναφέροµαι
στη Γερµανία γιατί παίζει αυτόν δυστυχώς τον άσχηµο ρόλο σε
βάρος της χώρας µας.
Εσείς τι πάτε να κάνετε στη µπανανία; Δηλαδή να µην έχουµε
ούτε Αγροτική Τράπεζα η οποία θα εκχωρηθεί στην Τράπεζα Πειραιώς ούτε Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο που δεν ξέρω πού θα το
εκχωρήσετε; Και θα δώσετε προίκα σ’ αυτούς λεφτά, που θα τα
πάρουν από την επανακεφαλαιοποίηση. Λυπάµαι πάρα πολύ.
Πρέπει να απαντήσετε σ’ αυτά.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε.
Η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Σοφία Βούλτεψη έχει το λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κύριε Πρόεδρε, λυπάµαι που πάρα τη συζήτηση που έγινε σ’ αυτήν την Αίθουσα, εξακολουθούµε να µην
εφαρµόζουµε και να µη σεβόµαστε την παγκόσµια κοινοβουλευτική πρακτική για την ανάγκη σεβασµού του χρόνου.
Το θεωρώ πλέον αναπηρία γι’ αυτήν την Αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αναφέρεστε στο
Προεδρείο;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Όχι. Αναφέροµαι σ’ αυτά που έχουν συµβεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας. Το θεωρώ κορυφαίο θέµα.
Θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να µπορούµε πλέον να αυτοπεριοριζόµαστε. Είπα και στην προηγούµενη τοποθέτησή µου ότι εγώ
δέχοµαι πως υπάρχουν άνθρωποι µε διαφορετικούς χαρακτήρες.
Άλλοι είναι πράοι, άλλοι είναι νευρικοί, άλλοι είναι πιο αυθόρµητοι. Θα τα δεχτώ όλα αυτά, αν και έχουµε µάθει όλοι να αυτοπεριοριζόµαστε στη ζωή µας και σ’ όλες τις εκφάνσεις της.
Από κει και πέρα όµως εγώ δεν πρόκειται να δεχθώ ποτέ σ’
αυτήν την Αίθουσα ή οπουδήποτε αλλού διαστρέβλωση των λεγοµένων µου και δεν δέχοµαι να κατηγορηθώ ότι εκβιάζοµαι εγώ
ή το Κοινοβούλιο ή οι πολιτικοί αυτής της χώρας από µία εταιρεία, τη «SIEMENS», και µάλιστα ότι εκβιάζονται άνθρωποι οι
οποίοι έχουν πολεµήσει το θέµα της «SIEMENS».
Αυτό που είπα λοιπόν ξεκάθαρα και που νοµίζω ότι όποιος
γνωρίζει την πορεία αυτής της υποθέσεως µπορεί να το καταλάβει ακόµα και αν δεν τα λέµε όλα διότι δεν προλαβαίνουµε µέσα
στο χρόνο, είναι ότι αυτή τη στιγµή έχει συνεδριάσει µία επιτροπή και έχει βγάλει ένα πόρισµα. Δεν είναι αλήθεια ότι ήταν
ενιαίο το πόρισµα. Ήταν κατ’ επίφαση ενιαίο. Ο ΣΥΡΙΖΑ µόνο,
αφού εξεδόθη το πόρισµα, κατέθεσε σαράντα εννέα ενστάσεις
επί του πορίσµατος. Το κάθε κόµµα µετά για το κάθε πρόσωπο
που υποτίθεται ότι εµπλεκόταν ή εµπλεκόταν πραγµατικά είχε
διαφορετική γνώµη και έλεγε «ο τάδε Υπουργός δεν είναι έτσι
και ο άλλος δεν είναι έτσι και βγάλτε αυτό και φέρτε εκείνο». Έγιναν κατηγορίες περί συνεργασιών για να βγει ένα κοινό πόρισµα
γιατί πλέον είχε εξευτελιστεί αυτή η ιστορία των εξεταστικών µε
πέντε πορίσµατα. Σας είπα και πριν ότι αν γίνει τώρα, θα είναι
εφτά τα πορίσµατα γιατί είναι εφτά τα κόµµατα.
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Είπα λοιπόν ότι το πόρισµα µιλά για δύο δισεκατοµµύρια µίζες
κατ’ εκτίµηση και στο τέλος λέει ότι ήταν πράγµατι µεγάλο σκάνδαλο, πλην όµως πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω από τη δικαιοσύνη. Αυτό δεν είναι είδηση.
Λέω επίσης ότι φιλτάτη η αλήθεια κι εγώ θα ήθελα να δω σιδηροδέσµιους -και να πολεµήσω γι’ αυτό- όλους όσοι διέφθειραν
και διεφθάρησαν, πλην όµως η πραγµατικότητα είναι ότι ο τζίρος
της «SIEMENS» στην Ελλάδα ήταν τρία δισεκατοµµύρια ευρώ
και δεν µπορεί τα δύο να ήταν µίζες. Είπα ξανά ότι από τις καταθέσεις προκύπτει ότι στη χώρα έρχονταν δέκα µε δεκαπέντε εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο. Δεν είναι λίγα. Σκεφτείτε ότι µπορεί
δέκα άτοµα να µοιράζονταν δεκαπέντε εκατοµµύρια ευρώ το
χρόνο. Σκάνδαλο είναι πάλι, αλλά όταν κάνουµε την αποτίµηση,
πρέπει να λέµε την αλήθεια. Κι εµένα θα µου άρεσε να πω ότι η
«SIEMENS» χρηµάτιζε µε πέντε δισεκατοµµύρια ευρώ. Δεν έχω
µάθει έτσι στη ζωή µου. Έχω µάθει να λέω την αλήθεια. Αν χρηµάτισε λοιπόν µε εκατό ή µε διακόσια εκατοµµύρια, είναι διαφορετικό από δύο δισεκατοµµύρια. Δεν αλλάζει το έγκληµα.
Εδώ έχει γίνει µία συµφωνία διότι αυτά που έχουν γίνει και χάσκουν, δηλαδή οι σταθµοί, είναι µ’ ένα σύστηµα που δεν είναι
συµβατό παρά µόνο µε το σύστηµα «SIEMENS». Έχουµε λοιπόν
να αποφασίσουµε: Θα συνεχίσουν να χάσκουν και να πάνε
τζάµπα και τα οκτακόσια εκατοµµύρια ευρώ που δώσαµε ή θα
λειτουργήσουν τα µετρό;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχετε κι άλλες συµβάσεις στα
σκαριά. Αυτό µας λέτε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Άντε πάλι!
Θα µείνουν οι σταθµοί για πάντα έτσι ή θα πούµε «εντάξει,
έγινε ένας διακανονισµός όπως έγινε σ’ όλες τις χώρες του κόσµου όπου η «SIEMENS» χρηµάτισε µε 1,7 δισεκατοµµύρια ευρώ
συνολικά και πλήρωσε στον καθέναν, σ’ άλλον διακόσια εκατοµµύρια, σ’ άλλον τριακόσια»; Δεν πλήρωσε σε κανέναν ένα δισεκατοµµύριο ή δύο δισεκατοµµύρια ευρώ.
Λέµε λοιπόν: Εφόσον η «SIEMENS» δέχεται ότι το ποινικό
µέρος παραµένει ανοιχτό και υποχρεούται να βοηθήσει ώστε να
εξιχνιαστεί το έγκληµα, να λειτουργήσουν οι σταθµοί διότι διαφορετικά θα µείνουν για πάντα εκεί, δεν θα εξυπηρετηθεί ο λαός
ποτέ, τα οκτακόσια εκατοµµύρια θα πάνε χαµένα, η δε Ευρωπαϊκή Ένωση θα µας ζητήσει πίσω το ποσοστό µε το οποίο συγχρηµατοδότησε. Πού είναι ο εκβιασµός; Αν δεν το δεχθούµε
αυτό, πρέπει να πάµε να τα γκρεµίσουµε µε καλέµι ή µε µπουλντόζες όλα αυτά, να πετάξουµε τα οκτακόσια εκατοµµύρια…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν υπάρχουν στη συµφωνία τίποτε σταθµοί.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κυρία Κωνσταντοπούλου, η συµφωνία µιλάει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν µπορεί να γίνει
διάλογος, το γνωρίζετε πολύ καλά.
Ολοκληρώστε, κυρία Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Υπάρχουν επτά σταθµοί…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: … (Δεν ακούστηκε)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ξέρετε τώρα τι κάνετε, κυρία συνάδελφε;
Προσπαθείτε να πείτε κάτι το οποίο δεν είναι αλήθεια.
Η «SIEMENS» έχει χρηµατίσει είναι απλό. Κάποιοι σ’ αυτήν τη
χώρα χρηµατίστηκαν. Η συµφωνία δεν σταµατά το ποινικό µέρος
της υπόθεσης. Τώρα αν θέλουµε να αποφασίσουµε εδώ ότι δεν
θα λειτουργήσουν ποτέ οι επτά σταθµοί, δεν θα πάρουµε τους
συρµούς που είναι έτοιµοι µε 150 εκατοµµύρια ευρώ στην Κορέα
και ότι δεν θα γίνει τίποτα απ’ όλα αυτά και µετά θα αρχίσουµε
και να επιστρέφουµε τα λεφτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας το
συµφωνήσουµε.
Λέω, λοιπόν, ότι δεν δέχοµαι να διαστρεβλώνονται…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστούµε για τις αποκαλύψεις.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κοιτάξτε, πράγµατι, είναι µια νότα ευχάριστη σ’ αυτήν την ώρα το να υπάρχει ένας άνθρωπος µέσα σ’
αυτήν την Αίθουσα ο οποίος διακόπτει τους πάντες.
Θα σταµατήσω, κύριε Πρόεδρε. Δεχόµαστε, πραγµατικά, ότι
υπάρχει µια ιδιαιτερότητα όσον αφορά στην κ. Κωνσταντοπούλου, όσον αφορά τις διακοπές, κ.λπ. και συνεχίζουµε εµείς να
κάνουµε τη δουλειά µας και να προχωράµε τη ζωή µας. Απλώς,
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δεν δέχοµαι ότι εκβιάστηκα -έχω χύσει ποταµούς µελάνης γι’
αυτό το θέµα- εγώ ή άλλος εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου. Ούτε
δέχοµαι να διαστρεβλώνονται αυτά που λέω και να προκύπτει ότι
απ’ αυτά που λέω εγώ εκβιάζοµαι. Αφήστε τα, ας µείνουν εκεί
χάλαρα και φτιάξτε από την αρχή καινούργια. Λεφτά υπάρχουν
εξάλλου.
Μόνο µια λέξη θα ήθελα να πω στον Πρόεδρο τον κ. Κακλαµάνη, µε τον οποίο πάντα συµφωνώ. Το πρόβληµα είναι ότι η
χώρα πήγε στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, το οποίο Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο δεν χρηµατοδοτεί κρατικό τραπεζικό τοµέα,
αλλιώς και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο διαµάντι µας ήταν και η
Αγροτική διαµάντι µας ήταν και καµάρι µας. Εγώ δεν συµφωνώ.
Πιστεύω ότι το περί µη βιωσιµότητας είχε να κάνει µ’ αυτό ακριβώς το θέµα, ότι δηλαδή δεν θα το χρηµατοδοτούσαν ποτέ αυτοί
από τους οποίους δανειζόµαστε και εποµένως δεν θα µπορούσε
να αντέξει ανάµεσα στους κολοσσούς.
Ευχαριστώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Για τις κοινές µετοχές µετά
ψήφου.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Για τις κοινές µετοχές το είπα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε.
Υπάρχει ένα µείζον θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κατά τον Κανονισµό
δεν πρέπει να σας δώσω το λόγο, κύριε Λαφαζάνη, διότι θα αρχίσει νέος κύκλος συζήτησης. Καταγράφονται στα Πρακτικά
όλες οι οµιλίες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ένα ερώτηµα θέλω να θέσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μα, δεν µπορεί να
γίνει αυτό. Κύριε Λαφαζάνη, γνωρίζετε τον Κανονισµό. Δεν µπορεί να γίνει αυτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε.
Δεν µπορεί να λέγεται ο,τιδήποτε σ’ αυτήν την Αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μπορεί να λέγεται,
καταγράφεται στα Πρακτικά. Όποιος λέει, αναλαµβάνει την ευθύνη αυτών που λέει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …Το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο
και την ΑΤΕ και εποµένως κρίνονται µη βιώσιµες…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν το είπα αυτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό είπατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας παρακαλώ! Η
συζήτηση ολοκληρώθηκε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: .. είπατε, δείτε τα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Λαφαζάνη, µην
επιµένετε. Δεν υπάρχει περιθώριο να ανοίξουµε τώρα συζήτηση.
Θα απαντήσει µετά η κ. Βούλτεψη, θα ζητήσει και άλλος Βουλευτής να πάρει το λόγο. Δεν µπορεί να γίνει αυτό το πράγµα αυτήν
τη στιγµή.
Καταγράφτηκαν στα Πρακτικά, αξιοποιήστε το ή χρησιµοποιήστε το ή να γίνει διάλογος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης
των πιστωτικών ιδρυµάτων», της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων 3864/2010,
4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012», της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών
τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό
τοµέα, και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών» και θα
γίνει η ψήφισή τους χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο πρώτο ως έχει;
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
πρώτο έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο δεύτερο ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
δεύτερο έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο τρίτο ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
τρίτο έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 17 και ειδικό 1, η οποία θα αποτελέσει ίδιο άρθρο του νοµοσχεδίου, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 17 και ειδικό 1, έγινε δεκτή όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία και θα
αποτελέσει ίδιο άρθρο του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 18 και ειδικό 2, η οποία θα αποτελέσει ίδιο άρθρο του νοµοσχεδίου;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 18 και ειδικό 2, έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία
και θα αποτελέσει ίδιο άρθρο του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 19 και ειδικό 3, η οποία θα αποτελέσει ίδιο άρθρο του νοµοσχεδίου;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 19 και ειδικό 3, έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία
και θα αποτελέσει ίδιο άρθρο του νοµοσχεδίου.
Για το άρθρο τέταρτο του νοµοσχεδίου έχει υποβληθεί αίτηση
διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, η οποία θα διεξαχθεί αύριο
Πέµπτη 13 Σεπτεµβρίου 2012 και ώρα 12. 00’.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 16.51’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο Πέµπτη 13 Σεπτεµβρίου 2012 και ώρα 9.30’, µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο,
συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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