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Αθήνα, σήµερα στις 12 Οκτωβρίου 2012, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 10.08’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του
Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της ΣΤ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΛΛΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων
ερωτήσεων της Δευτέρας 15 Οκτωβρίου 2012.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου ( Άρθρο 130 παράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 407/9-10-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Παύλου Βογιατζή προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λειτουργία
Εργαστηρίου Ελαιολάδου στο νησί της Λέσβου.
2. Η µε αριθµό 416/9-10-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Νικολάου Συρµαλένιου προς τους Υπουργούς
Ναυτιλίας και Αιγαίου και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την ανέλκυση του ναυαγίου του «SEA
DIAMOND» στη Σαντορίνη.
3. Η µε αριθµό 409/9-10-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Θεοδώρας Τζάκρη προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε τις περικοπές θέσεων εργασίας στα πολιτιστικά και αθλητικά προγράµµατα των Δήµων.
4. Η µε αριθµό 414/9-10-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτη Μελά προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του Νοσοκοµείου Αιγίνης «Ο Άγιος Διονύσιος».
5. Η µε αριθµό 425/9-10-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Δηµητρίου Κουκούτση
προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
σχετικά µε τη δυσλειτουργία του 6ου ΣΠ Κορίνθου ως Κέντρου
Φύλαξης λαθροµεταναστών και τα προβλήµατα του αστυνοµικού
προσωπικού.
6. Η µε αριθµό 420/9-10-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νικολάου Τσούκαλη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την παρέµβαση των Επιτροπών του Δηµοσίου στα προνόµια των golden boys των Τραπεζών.
7. Η µε αριθµό 429/9-10-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Γκιόκα προς
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τις ελλείψεις διδακτικού προσωπικού στα ΑΕΙ

της Χώρας.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου ( Άρθρο 130 παράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 408/9-10-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μάξιµου Σενετάκη προς τον Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα
ασφαλιστικά θέµατα των Μηχανικών.
2. Η µε αριθµό 411/9-10-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Μαρίας Τριανταφύλλου προς τον Υπουργό
Υγείας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων της Δηµόσιας Υγείας στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας.
3. Η µε αριθµό 386/8-10-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Αγγελικής Γκερέκου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αξιοποίηση ακινήτου από το Ταµείο Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου
(ΤΑΙΠΕΔ) στην Κασσιόπη Κέρκυρας.
4. Η µε αριθµό 387/8-10-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Επαµεινώνδα Μαριά προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εξόφληση οµολόγου του
Ελληνικού δηµοσίου ύψους 3,2 δισ. ευρώ που κατείχε η ΕΚΤ
καθώς και το «κούρεµα» οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου 50
δισεκατοµµύρια ευρώ που σήµερα κατέχει η ΕΚΤ.
5. Η µε αριθµό 426/9-10-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Χρήστου Παππά προς
τους Υπουργούς Εξωτερικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε καταγγελία για κύκλωµα χορήγησης
παράνοµων θεωρήσεων εισόδου σε Τούρκους υπηκόους από την
Ελληνική Πρεσβεία στα Τίρανα.
6. Η µε αριθµό 421/9-10-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ιωάννη Πανούση προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε την αξιοποίηση των προτάσεων της Ένωσης
Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης (ΕΝΑΠ) για τη
Δηµόσια Διοίκηση.
7. Η µε αριθµό 430/9-10-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Θεοδοσίου Κωνσταντινίδη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την πρόσληψη
εκπαιδευτικού προσωπικού για τη λειτουργία των Δηµοτικών καλλιτεχνικών σχολών και ωδείων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Εσωτερικών, Οικονοµικών, Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθε-
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τικού Περιεχοµένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος
2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α’), µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις».
Επίσης, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι από τα άνω
δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 60o Δηµοτικό Σχολείο
Αθήνας.
Σάς καλωσορίζουµε και σάς ευχόµαστε καλή πρόοδο.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Η πρώτη µε αριθµό 405/9-10-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Κορινθίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρίστου Δήµα προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε
τις αυξανόµενες µεταναστευτικές πιέσεις στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης, η δεύτερη µε αριθµό 415/9-10-2012 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθήνας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε
τη στήριξη των συνεταιριστικών τραπεζών από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος
του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί τώρα η τρίτη µε αριθµό 422/9-10-2012 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και
Βουλευτή Λακωνίας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε
την καθυστέρηση της πληρωµής των εφηµεριών των ειδικευοµένων γιατρών.
Κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε το λόγο για δύο λεπτά για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα σήµερα, πριν αναπτύξω την ερώτησή µου, να κάνω κάποια σχόλια
γενικά για το θέµα της υγείας.
Ξέρω ότι περνάτε δύσκολες στιγµές, γιατί τα πράγµατα είναι
πολύ δύσκολα οικονοµικά στην Ελλάδα. Δυσκολότερα, όµως,
έχουν γίνει για τον ελληνικό λαό.
Ο ΕΟΠΥΥ, κάτι που είχε σχεδιαστεί το 1980, δεν µπόρεσε να
γίνει λόγω κόστους. Ήρθε ξανά το 1990. Πάλι δεν µπορέσαµε να
το κάνουµε λόγω κόστους. Ο Αλέκος Παπαδόπουλος, ο πρώην
Υπουργός Υγείας, παραιτήθηκε όταν κατέθεσε την πρωτοβάθµια
φροντίδας υγείας και την ενοποίηση όλων των φορέων υγείας,
δηλαδή τον ΕΟΠΥΥ το σηµερινό, το 2002, διότι τότε η κυβέρνηση
Σηµίτη είχε πει ότι δεν µπορεί να το κάνει.
Ερχόµαστε, λοιπόν, µέσα σε µία δύσκολη οικονοµική συγκυρία
το 2010 και φτιάχνουµε αυτόν τον οργανισµό, η φιλοσοφία του
οποίου και η όλη αντιµετώπιση του προβλήµατος υγείας και των
ασφαλισµένων στην Ελλάδα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Λεφτά, όµως, δεν υπάρχουν, µε αποτέλεσµα να καταταλαιπωρείται πραγµατικά και ο τελευταίος πολίτης.
Κύριε Υπουργέ, ο λαός περνάει δύσκολες στιγµές. Περνάνε
δύσκολες στιγµές οι πολίτες, περνάτε δύσκολες στιγµές εσείς,
αλλά και οι πάροχοι υγείας, οι γιατροί των νοσοκοµείων, περνάνε
και αυτοί δυσκολότερες στιγµές.
Η ερώτησή µου, λοιπόν, είναι σαφής, κυρία Πρόεδρε. Δεν γίνεται καλή κατανοµή των χρηµάτων των νοσοκοµείων. Θα µας
τα πει ο κύριος Υπουργός. Οι ειδικευµένοι γιατροί του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας λόγω του ότι οι αµοιβές τους είναι ανθρώπινες -έχει µειωθεί βέβαια πολύ ο µισθός των γιατρών του ΕΣΥ τα
τελευταία χρόνια και ειδικότερα µε τις τελευταίες µειώσεις- αντέχουν και βγάζουν πέρα τις οικογενειακές και τις κοινωνικές
τους ανάγκες. Υπάρχουν, όµως, πίσω και αυτοί οι ακούραστοι
εργάτες που λέγονται «ειδικευόµενοι». Αυτοί, λοιπόν οι άνθρωποι

δεν πληρώνονται, παίρνουν 800 ευρώ το µήνα, δεν παίρνουν τις
εφηµερίες τους. Έχει γίνει λάθος, όπως σας έχω καταθέσει και
σας εξήγησα τι έχει γίνει µε τους ειδικευόµενους. Κάθε λίγο και
λιγάκι οι ειδικευόµενοι κάνουν επισχέσεις εργασίας. Τα νοσοκοµεία δεν µπορούν να τα βγάλουν πέρα. Παραδείγµατος χάριν,
προχθές είχε γενική εφηµερία το ΚΑΤ, είχαν επίσχεση εργασίας
οι παθολόγοι, µε αποτέλεσµα να γίνει το «έλα να δεις».
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει µια πρόταση, την οποία ξέρω ότι είστε
λογικός και θα τη δεχτείτε. Τα νοσοκοµεία έχουν διαθέσιµα κονδύλια για όλη την Ελλάδα από αυτά που εισπράττουν και έχει
βρεθεί και έχει γίνει µελέτη ότι αυτά τα χρήµατα επαρκούν για
να δίνουν έναντι στους ειδικευόµενους γιατρούς των νοσοκοµείων, ώσπου κάποια στιγµή το νοσοκοµείο και το κράτος να
µπορεί να πληρώσει όλες τις εφηµερίες. Θα σας παρακαλούσα
πάρα πολύ να βρεθεί µια τέτοια λύση διότι είναι τραγέλαφος
αυτό που γίνεται. Δηλαδή, κάνουµε επίσχεση εργασίας -προσέξτε, γιατί αυτή η επίσχεση εργασίας χρεώνεται στην ειδικότητα των γιατρών, αυτοί δηλαδή, οι γιατροί θα πάνε πίσω- δεν
πατάει κανείς στην εφηµερία, τα νοσοκοµεία δεν µπορούν να
δουλέψουν. Τα νοσοκοµεία, κυρία Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ,
έχουν πάρα πολύ δουλειά τώρα τελευταία, διότι όλοι οι άρρωστοι πια δεν πάνε στον ιδιωτικό τοµέα, πάνε στο δηµόσιο τοµέα.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ να κάνετε δεκτή την πρόταση αυτή.
Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολα τα πράγµατα για όλους µας,
αλλά είναι δυσκολότερα και γι’ αυτούς, οι οποίοι κάθε µέρα αγωνιούν στα νοσοκοµεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Στην επίκαιρη
ερώτηση θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Μάριος Σαλµάς.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ξεκινήσω την απάντησή µου από το συγκεκριµένο και µετά θα κάνω τη γενική µου τοποθέτηση. Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό το δίκιο οφείλεται στην γνώση που έχετε
πάνω στα θέµατα της υγείας και ιδιαίτερα στην ευαισθησία που
έχετε πάνω στο λειτούργηµα το ιατρικό.
Πράγµατι, µετά την ψήφιση ενός νόµου την περασµένη άνοιξη
άλλαξε το σύστηµα καταβολής αποζηµιώσεων στο ιατρικό προσωπικό στα νοσοκοµεία και γίνεται µέσω των ΥΔΕ, των Υπηρεσιών Δηµοσιονοµικού Ελέγχου, οι οποίες υπάγονται και στο
Υπουργείο Οικονοµικών. Αυτό δηµιουργεί µια καθυστέρηση στις
πληρωµές και έρχεται πρακτικά πίσω να επιβαρύνει τις ήδη χαµηλές αµοιβές των γιατρών.
Κατ’ αρχάς, πρέπει να σας πω και επ’ αφορµή της ερώτησής
σας ότι θα φέρουµε νοµοθετική διάταξη στο επόµενο νοµοσχέδιο που θα καταθέσουµε τους επόµενους µήνες, όπου θα διορθώσει τη στρέβλωση που υπάρχει για το µήνα Μάρτιο, γιατί δεν
προβλέπεται πώς θα πληρωθούν οι γιατροί και θα εξετάσουµε
και πώς από εδώ και πέρα πρέπει να διορθωθεί ο τρόπος καταβολής των αποζηµιώσεων.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Έχουµε Οκτώβριο τώρα. Μάρτιο λέτε.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ακριβώς. Πρέπει να πω και κάτι άλλο µ’ αυτήν την αφορµή.
Εµείς ως Υπουργείο έχουµε ήδη στείλει την καταβολή της αποζηµίωσης για τις εφηµερίες των γιατρών Ιουλίου και Αυγούστου.
Να το πούµε σήµερα από τη Βουλή, δεν το έχουµε ανακοινώσει.
Έχουµε στείλει στις ΥΔΕ την καταβολή της υπερωριακής απασχόλησης και του νοσηλευτικού προσωπικού για τον Ιούλιο. Εποµένως, και νοµοθετικά θα διευθετηθεί αυτή η στρέβλωση.
Τώρα παίρνοντας αφορµή την αναφορά σας για τον Ενιαίο
Ασφαλιστικό Οργανισµό Υγείας των Ασφαλιστικών Ταµείων, τον
ΕΟΠΥΥ, σήµερα είµαι πιο αισιόδοξος απ’ ό,τι τις προηγούµενες
φορές. Έχουµε κάνει µια πολύ σκληρή δουλειά αυτούς τους
τρεις µήνες και σας λέω σήµερα ότι τον ΕΟΠΥΥ δεν θα τον αφήσουµε να καταρρεύσει. Ο ΕΟΠΥΥ θα σταθεί στα πόδια του. Κάνουµε ένα πολύ σοβαρό πρόγραµµα και µια πολύ σοβαρή
προσέγγιση περιστολής των δαπανών που αφορά το λίπος του
κέρδους των παρόχων.
Γνωρίζω ότι το κέρδος όλων των παρόχων των κλινικών, των
διαγνωστικών κέντρων, των φυσιοθεραπευτών, των κέντρων
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αποκατάστασης, των µονάδων χρόνιας αιµοκάθαρσης µέσα σ’
αυτήν την κρίση είναι κρίσιµο µέγεθος, γιατί η ύφεση πλήττει
τους πάντες και πραγµατικά ξέρω ότι όλες αυτές οι επιχειρήσεις
που είναι στο χώρο της υγείας περνάνε δύσκολα -το γνωρίζω
από πρώτο χέρι- όµως οι δυνατότητες που έχει ο Οργανισµός
είναι συγκεκριµένες και αυτές πρέπει να τις χρησιµοποιήσουµε
σε τέτοιο βαθµό που να παίρνει αξία το τελευταίο ευρώ του Έλληνα ασφαλισµένου.
Επειδή έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι ο ΕΟΠΥΥ δεν είναι τίποτα περισσότερο από τον ιδρώτα των ασφαλισµένων, θα τον
αξιοποιήσουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας λέω ενδεικτικά ότι µε τις δράσεις που θα κάνουµε µέχρι τέλος Οκτωβρίου
–τις µισές τις έχουµε πάρει ήδη και τις έχουµε υπογράψει, θα
υπογράψω και άλλες δύο υπουργικές αποφάσεις µέχρι το τέλος
του µήνα- συνολικά θα έχουµε µείωση των δαπανών κατά 1 δισεκατοµµύριο για τον ΕΟΠΥΥ, χωρίς να θιχτεί ο πυρήνας των παρεχοµένων υπηρεσιών.
Σας θυµίζω πολύ γρήγορα ότι αυτές είναι πρώτον, η υπογραφή του δελτίου τιµών. Προχθές υπέγραψα την αγορανοµική
διάταξη, που θα έχει µείωση των τιµών, που θα έχει ελάφρυνση
της επιβάρυνσης των ασφαλισµένων και θα έχει εξοικονόµηση
για τον ΕΟΠΥΥ 350 εκατοµµύρια. Και δεν θα είναι ένα µέτρο το
οποίο θα είναι οριζόντια περιστολής δαπάνης. Είναι ένα µέτρο
το οποίο θα έχει επίπτωση µόνιµα σε ετήσια βάση.
Επίσης, θα υπογράψουµε το θετικό κατάλογο συνταγογραφούµενων σκευασµάτων µέχρι τις 30 το αργότερο του µήνα και
θα ισχύσει από 1η Νοεµβρίου. Και αυτός ο τρόπος αποζηµίωσης
θα φέρει περίπου 100 µε 150 εκατοµµύρια επιπρόσθετα από την
αποζηµίωση µε βάση τη δραστική που φέρνει. Υπολογίζαµε 150
εκατοµµύρια που το έχουµε ήδη εφαρµόσει, φαίνεται όµως ότι
πάει ίσως και στα 200 εκατοµµύρια, µαζί µε τα 100 εκατοµµύρια
που προκύπτουν από την αύξηση της διείσδυσης των γενοσήµων στην αγορά.
Αυτό δεν είναι κάτι που το εκτιµούµε, για να το διαφοροποιήσω, γιατί πολλές φορές οι Υπουργοί µπορεί να λένε: «υπολογίζω ότι θα πάρω τόσα». Όχι! Αυτά τα βλέπουµε από την ΗΔΙΚΑ.
Είναι γενοµένη η διείσδυση των γενοσήµων στην αγορά, οπότε
φέρνει 100 δισεκατοµµύρια.
Ο Κανονισµός Παροχών έχει πάρα πολλές στρεβλώσεις.
Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί όταν έγινε ο ΕΟΠΥΥ, ένα ήταν το
λάθος: επειδή το σύστηµά µας το ασφαλιστικό είναι αναδιανεµητικό, δεν είναι ανταποδοτικό, δηλαδή ο κάθε ασφαλισµένος
δεν παίρνει πίσω σε παροχές αυτά που πληρώνει, τώρα έχουµε
το εξής πρόβληµα: Δώσαµε τα πάντα στους πάντες. Για να λειτουργήσει το αναδιανεµητικό σύστηµα έχει τρείς προϋποθέσεις:
έχει ανάπτυξη, για να έχει πολλές ασφαλιστικές εισφορές. Είχε
τα προηγούµενα χρόνια τη στήριξη του κράτους, δηλαδή είχε
την αυξηµένη κρατική επιχορήγηση των ταµείων, που µόνο για
τον ΟΓΑ θα σας πω ότι ήταν 1,2 δισεκατοµµύρια πρόπερσι.
Φέτος είναι 795 εκατοµµύρια για όλα τα ταµεία. Την ίδια ώρα,
έχει περιοριστεί ο αριθµός των ανθρώπων που πληρώνουν τα
400 ευρώ για να στηρίξουν τα 12 ευρώ του αγρότη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
έχετε και άλλο τρίλεπτο, οπότε ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Εποµένως, σας λέω ότι θα κρατήσουµε ζωντανό τον ΕΟΠΥΥ και θα
είναι σε ένα χρόνο από σήµερα µια κακή ανάµνηση όλο αυτό το
σκηνικό που ζήσαµε το πρώτο εξάµηνο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνω ότι οι προθέσεις σας είναι πολύ
καλές. Είπατε ότι θα φέρετε ένα νόµο για να διορθώσετε αυτό
το λάθος που έχει γίνει. Πρέπει να γίνει άµεσα όµως. Γιατί πρέπει
να γίνει άµεσα αυτό; Διότι έχει γίνει λάθος. Εκ παραδροµής γράφτηκε «1η Μαρτίου» αντί «1η Απριλίου».
Και τι έχει γίνει από εκεί και πέρα; Θα σας τα εξηγήσω έναένα, γιατί αξίζει τον κόπο να το συζητήσει κανείς.
Τα νοσοκοµεία δεν µπορούν να πληρώσουν, γιατί οι Επίτροποι
του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν υπογράφουν τα σχετικά εντάλ-
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µατα, λόγω του ότι έχει γίνει το λάθος. Άρα, πρέπει να φέρετε
γρήγορα αυτήν τη διόρθωση, έστω και µε τροπολογία, σε ένα
νοµοσχέδιο, δηλαδή να µην περιµένουµε να έλθει το νοµοσχέδιο
το δικό σας, κύριε Υπουργέ.
Δεύτερον, η ΥΔΕ, η Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου, δεν
µπορεί να πληρώσει, γιατί έχει τα σχετικά κονδύλια και δεν µπορεί να πάρε από το Υπουργείο Οικονοµικών άλλα, διότι τα έχει
διαθέσει το Υπουργείο Οικονοµικών. Τα νοσοκοµεία δεν µπορούν
να µεταφέρουν χρήµατα στην ΥΔΕ χωρίς σχετική εντολή δική
σας. Δηλαδή κοιτάξτε τι έγινε µ’ αυτό το λάθος, το οποίο πρέπει
άµεσα να το διορθώσουµε, κύριε Υπουργέ. Οι νοσηλευτές διαµαρτύρονται, κάθε µέρα κλείνουν τα νοσοκοµεία, οι διοικητές
των νοσοκοµείων µεταφέρουν το πρόβληµα σε σας και ο κάθε
λογικός άνθρωπος σταυροκοπιέται και ρωτάει: «Γιατί;».
Άρα, κύριε Υπουργέ, παρά τα όσα µας είπατε, πιστεύω ότι πρέπει να φέρετε σε µία τροπολογία στο επόµενο νοµοσχέδιο αυτήν
τη διόρθωση που έχει γίνει στο νόµο, για να µπορέσουµε να λύσουµε αυτό το πρόβληµα.
Και κάνω µία παρατήρηση γι’ αυτό που είπατε για τον ΕΟΠΥΥ.
Είναι γεγονός ότι ήταν ένα όνειρο των Ελλήνων πολιτών και όλων
των πολιτικών κοµµάτων και των ιδεολογιών στο Κοινοβούλιο.
Κανείς δεν είχε πει εναντίον αυτού του Οργανισµού, ο οποίος θα
ήταν ένας ενιαίος οργανισµός, θα κάλυπτε όλους τους Έλληνες
ασφαλισµένους.
Είναι γεγονός ότι δίναµε 10% του ΑΕΠ, του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, δηλαδή περίπου 20 δισεκατοµµύρια, για την
υγεία. Είναι ένα τεράστιο ποσό, αλλά δεν είχαµε την ανάλογη
ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας. Τώρα γίνεται µία προσπάθεια να εξορθολογιστεί αυτό το σύστηµα, να γίνει µια οικονοµία στο χρήµα που δινόταν και δεν ξέραµε τις περισσότερες
φορές που πήγαινε.
Είναι γεγονός ότι και εσείς προσπαθείτε, αλλά υπάρχει και καλόπιστη κριτική απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής για εσάς για
να διορθώσετε τα λάθη.
Εγώ, λοιπόν, σήµερα κάνω µία καλόπιστη κριτική, για να σας
βοηθήσω να κάνετε αυτήν τη διόρθωση όσο µπορείτε πιο γρήγορα, ώστε να λύσουµε αυτό το πρόβληµα της δυσλειτουργίας
των νοσοκοµείων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Μάριος Σαλµάς για τρία λεπτά.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Πολύ
σύντοµα και συµπερασµατικά θέλω να πω ότι ναι, θα φέρουµε
νοµοθετική διάταξη που θα διορθώνει αυτό το πρόβληµα.
Δεύτερον, ο ΕΟΠΥΥ ήταν όντως προς τη σωστή κατεύθυνση.
Όµως, εάν ρωτήσει κάποιος γιατί χρειάστηκε να φτιαχτεί ο
ΕΟΠΥΥ, πρέπει να πούµε ότι φτιάχτηκε για να µπορούν να γίνουν
οικονοµίες κλίµακος, δηλαδή να γίνει καλύτερη διαχείριση και
αξιοποίηση του προσωπικού που εργάζεται από διαφορετικά
ασφαλιστικά ταµεία, για να καλύψει ανάγκες των ασφαλισµένων
τους, που είναι παρόµοιες. Δηλαδή, είχαν τµήµα παροχών το ΙΚΑ,
ο ΟΑΕΕ, ο ΟΠΑΔ. Οπότε, λέει κανείς, ας τα ενώσω. Άλλες προµήθειες έκανε το ΙΚΑ για τα φίλτρα νεφρού, αλλιώς πλήρωνε ο
ΟΠΑΔ. Άρα, πρέπει να κάνεις ενιαίες και τις προµήθειές σου.
Ένας άλλος λόγος ήταν ότι το κάθε ταµείο είχε κάποιες παροχές για τον κάθε ασφαλισµένο του µε βάση τις εισφορές του.
Άλλοι ασφαλισµένοι πλήρωναν περισσότερες εισφορές και είχαν
περισσότερες παροχές. Τώρα, τι έγινε; Τώρα ανεβάσαµε προς
τα πάνω τις παροχές, δηλαδή εξισώσαµε και αναβαθµίσαµε τις
παροχές όλων, χωρίς την κρατική επιχορήγηση που είχαν τα ταµεία, δηλαδή χωρίς τους πόρους. Αυτό ήταν λάθος. Δεν µπορεί
να συµβεί αυτό, όταν ανεβάζεις τις παροχές και από κάτω έχεις
λιγότερα έσοδα. Δεν ήταν κάτι που προέκυψε στην πορεία.
Απλώς, όταν έγινε ο προϋπολογισµός του ΕΟΠΥΥ πέρυσι το Δεκέµβριο, είχα τηλεφωνήσει τότε στο σηµερινό πρόεδρο του
ΕΟΠΥΥ, ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση, και τον ρώτησα εάν είναι
ισοσκελισµένος ο προϋπολογισµός. Τον ρώτησα εάν έχει υπολογίσει µέσα την ύφεση και την απώλεια πόρων από την ανεργία.
Όχι δεν είχε γίνει αυτό, διότι έτσι φτιάχνει το δηµόσιο λογιστικό,
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υποτίθεται, τους προϋπολογισµούς.
Το περίεργο ποιο είναι; Ο σηµερινός πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ σε
επιστολή του πέρυσι τον Οκτώβριο προς την ηγεσία είπε ότι,
όπως φτιάχνεται ο ΕΟΠΥΥ, θα έχει 1,5 έως 2 δισεκατοµµύρια έλλειµµα. Δηλαδή, δεν ήταν κάτι το οποίο προέκυψε ξαφνικά.
Ήταν, απλώς, λάθος εκτίµηση και υλοποίηση του σωστά σχεδιασµένου Οργανισµού.
Εµείς τώρα κάνουµε διορθώσεις. Θα έχουµε διορθώσεις
ακόµη και στο επίπεδο των παροχών. Ανταποδοτικά, ναι. Δηλαδή,
ο οικοδόµος που µπορεί να πληρώνει 400 ευρώ το ΙΚΑ, τώρα δεν
µπορεί να πληρώσει τις ανάγκες του. Δεν µπορεί, λοιπόν, να χρηµατοδοτεί και τον ΟΓΑ µε 12 ευρώ το µήνα. Αυτό παλιά το έκανε
το κράτος. Τώρα δεν µπορεί ο οικοδόµος µε τις εισφορές και την
ταλαιπωρία του να στηρίζει τον αγρότη, από τη στιγµή που το
κράτος έχει περιορισµένη χρηµατοδότηση και στήριξη προς τον
ΕΟΠΥΥ.
Εποµένως, αφού εξαντλήσουµε όποια δυνατότητα, για να αυξηθούν τα έσοδά του από την κρατική επιχορήγηση, που είναι
δύσκολο υπό τις παρούσες δηµοσιονοµικές συνθήκες, από εκεί
και πέρα θα κάνουµε µία εξισορρόπηση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο
86 του Συντάγµατος και το ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των
Υπουργών», όπως ισχύει, δικογραφίες κατά πρώην Πρωθυπουργών και του Πρωθυπουργού, κατά µελών της Κυβέρνησης και
κατά διατελεσάντων Υπουργών.
Η τέταρτη µε αριθµό 410/9-10-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου της Βουλευτού Κοζάνης των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Ραχήλ Μακρή προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις
οριστικές αποφάσεις συγχωνεύσεων και διατήρησης των ΔΟΥ
Πτολεµαΐδας και Νεάπολης Κοζάνης δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η πέµπτη µε αριθµό 423/9-10-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτού Β’ Αθήνας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή
Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τα φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι οµολόγων του
ελληνικού δηµοσίου και εντάχθηκαν στο PSI δεν συζητείται λόγω
κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η έκτη µε αριθµό 418/9-10-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Μαγνησίας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ.
Παρίση Μουτσινά προς την Υπουργό Τουρισµού, σχετικά µε τη
Γενική Γραµµατεία Τουριστικών Υποδοµών και Επενδύσεων δεν
συζητείται λόγω κωλύµατος της κυρίας Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί τώρα η δεύτερη µε αριθµό 417/9-10-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Λασιθίου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Κωνσταντίνου Δερµιτζάκη προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αύξηση στη συµµετοχή των ασφαλισµένων στη
φαρµακευτική δαπάνη.
Κύριε Δερµιτζάκη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά, προκειµένου
να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, από την 110-2012 αποφασίσατε να εφαρµοστεί τιµή αναφοράς και υποχρεωτική αναγραφή της δραστικής ουσίας στις συνταγές των
φαρµάκων.
Υποτίθεται ότι µε την απόφαση αυτή σκοπεύετε να καταπολεµήσετε την πολυφαρµακία και την υπέρµετρη συνταγογράφηση
και εποµένως, θα έχουµε κάποια µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης. Όµως, κύριε Υπουργέ, η αλήθεια είναι άλλη και πρέπει να
την πούµε στον ελληνικό λαό. Με το µέτρο αυτό δεν καταπολεµάται η κατευθυνόµενη συνταγογράφηση, αφού οι γιατροί εξακολουθούν να συνταγογραφούν µε δική τους επιλογή είτε
γενόσηµα είτε πρωτότυπα. Εκείνο που πραγµατικά συνθλίβεται
ακόµη περισσότερο είναι το πενιχρότατο βαλάντιο του ήδη εξαθλιωµένου οικονοµικά Έλληνα πολίτη, αφού τη διαφορά ανάµεσα στην τιµή αναφοράς και στην τιµή των πρωτότυπων ή και
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των ακριβότερων γενόσηµων καλείται ο πολίτης να την πληρώσει
από την τσέπη του. Δεν αρκεί δηλαδή που τόσο καιρό πλήρωνε
από το υστέρηµά του τα φάρµακα, αφού το ελληνικό δηµόσιο
φάνηκε ασυνεπές στις υποχρεώσεις του απέναντι στα ελληνικά
φαρµακεία, τον υποχρεώνετε να πληρώνει πολύ µεγαλύτερη
συµµετοχή, η οποία πολλές φορές φτάνει στο 50% και ιδιαίτερα
σε µια περίοδο που ο ελληνικός λαός είναι εξουθενωµένος οικονοµικά µε τα νέα βάρβαρα αντιλαϊκά µέτρα που έρχονται. Αν πιστεύετε ότι µε αυτόν τον τρόπο ικανοποιείτε τους δανειστές και
µειώνετε τη φαρµακευτική δαπάνη, µεταφέροντας στις πλάτες
του λαού το κόστος της φαρµακευτικής περίθαλψης για το οποίο
έχει πληρώσει και πληρώνει και το δικαιούται ο πολίτης, µε συγχωρείτε, αλλά είστε σε λάθος δρόµο.
Κύριε Υπουργέ, θα έπρεπε –και θέλω να το προσέξετε αυτό
που θα σας πω- να έχετε στείλει στον εισαγγελέα όλους αυτούς
που εξυπηρετώντας τα συµφέροντα των πολυεθνικών του φαρµάκου –βεβαίως και οι προκάτοχοί σας, όχι µόνο εσείς- είχαν εγκρίνει αυτές τις υπερβολικές τιµές στο παρελθόν και δηµιούργησαν τις τροµακτικές δαπάνες στη φαρµακευτική περίθαλψη. Εκτόξευσαν στα ύψη τις νοσοκοµειακές δαπάνες και επιτέλους πρέπει να ανοίξει αυτό το τεράστιο θέµα, για να δούµε
σε ποιων τις τσέπες πήγαν τα χρήµατα από το πάρτι στο χώρο
της υγείας και να επιστρέψουν τα δισεκατοµµύρια που πήραν.
Κάντε το τώρα εσείς, για να δούµε ποιοι ήταν στις επιτροπές και
καλέστε τους να λογοδοτήσουν. Μην ακολουθείτε τα χνάρια των
προκατόχων σας που στοχοποίησαν από την αρχή το ελληνικό
φαρµακείο και τις συνεταιριστικές δοµές του, επειδή ήταν η εύκολη λύση.
Θέλω να σας αναφέρω κάτι, την κραυγή αγωνίας από όλες τις
γωνιές της Ελλάδας των φαρµακοποιών που κλείνουν αυτές τις
µέρες τα φαρµακεία τους λόγω αδυναµίας να πληρώσουν τοις
µετρητοίς. Εξαγγείλατε χθες ένα µέτρο. Είναι στη σωστή κατεύθυνση. Να πιστώνουν οι εταιρείες δυο µήνες τα φαρµακεία. Πιέστε να γίνει τρεις µήνες. Άλλωστε οι φαρµακοβιοµηχανίες
χρωστούν 250 εκατοµµύρια από τις επιστροφές φόρου που δεν
τα έχουν αποδώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε
παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ: Σε µισό λεπτό ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Ερωτάσθε, λοιπόν, µετά από όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, γιατί
µεταφέρετε το βάρος της φαρµακευτικής δαπάνης στις πλάτες
των ασφαλισµένων και αν µε αυτόν τον τρόπο πιστεύετε ότι θα
καταπολεµηθεί το φαινόµενο της υπέρµετρης συνταγογράφησης -όπως ανέφερα- και της πολυφαρµακίας;
Και επίσης –πολύ σηµαντικό- πώς προτίθεστε να διασφαλίσετε
την ποιότητα των γενοσήµων -που και στην προηγούµενη απάντηση που δώσατε στον προηγούµενο συνάδελφο το αναφέρατετα οποία θα κυκλοφορούν και εκείνα τα οποία αναµένεται να εισαχθούν στην εγχώρια αγορά, δεδοµένου ότι υπάρχει κάποια
υποβάθµιση στις υπηρεσίες του ΕΟΦ, λόγω λιτότητας και κάποια
αποδυνάµωση, την οποία έχει δεχθεί η ελληνική φαρµακοβιοµηχανία τα τρία τελευταία χρόνια;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Μάριος Σαλµάς.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον κύριο συνάδελφο
για την ευκαιρία που µου δίνει να τοποθετηθώ πάνω σε κρίσιµα
θέµατα που διαχειριζόµαστε αυτήν την περίοδο, αλλά και που
απασχολούν την καθηµερινότητα και προσελκύουν το ενδιαφέρον των Ελλήνων πολιτών και ασθενών.
Ως εκ τούτου, σχετικά µε το πρώτο θέµα που θέσατε, την αποζηµίωση µε βάση τη δραστική ουσία: Η αποζηµίωση µε βάση τη
δραστική ουσία, δηλαδή το ασφαλιστικό ταµείο να αποζηµιώνει
το φθηνότερο γενόσηµο φάρµακο, δεν είναι το θέσφατο ή η ανακάλυψη του αιώνος, η οποία θα λύσει το πρόβληµα της φαρµακευτικής δαπάνης, αναµφίβολα. Είναι ένα από τα µέτρα που
εφαρµόζουν πολλά κράτη µέσα σε µια φαρέτρα µέτρων που δια-
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θέτουν. Το επιλέγουν και κάνει δυο πράγµατα.
Πρώτον, ωθεί στο να συνταγογραφηθούν τα γενόσηµα φάρµακα.
Δεύτερον, βοηθάει το ασφαλιστικό ταµείο να αποζηµιώνει το
εξίσου καλό φάρµακο. Το «εξίσου καλό» το λέω µε την προϋπόθεση ότι τα γενόσηµα είναι καλά φάρµακα. Αν δεν κάνουµε
αυτήn την παραδοχή, τότε αλλάζει η κουβέντα. Αν δεχθούµε,
όµως, ότι τα γενόσηµα φάρµακα είναι καλά -και σας λέω ότι είναι
καλά φάρµακα, έχουν γίνει µελέτες βιοδιαθεσιµότητας και βιοϊσοδυναµίας, δηλαδή µετράται το αποτέλεσµα και στο αίµα του
ασθενούς και εργαστηριακά- τότε επειδή η δουλειά του ασφαλιστικού ταµείου είναι να πάρει την εξίσου καλή ποιότητα υπηρεσίας, στην προκειµένη περίπτωση φάρµακο, στην καλύτερη τιµή,
το κάνει µε αυτό τον τρόπο.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το κάνεις. Να κάνει διαπραγµατεύσεις ο ΕΟΠΥΥ και να κάνεις διαγωνισµούς. Όµως οι διαγωνισµοί είδαµε ότι δεν περπατούν µε τις ενστάσεις και µε το θεσµικό
πλαίσιο που υπάρχει. Το ίδιο και οι διαπραγµατεύσεις του
ΕΟΠΥΥ, επειδή δεν είχε στηθεί ρυθµιστικό πλαίσιο από την
ίδρυση του Oργανισµού για να στηθεί οµάδα διαπραγµάτευσης,
πράγµα το οποίο κάνουµε τώρα. Σήµερα υπογράφω την υπουργική απόφαση ορισµού οµάδας που θα διαπραγµατεύεται για λογαριασµό του ΕΟΠΥΥ. Εν πάση περιπτώσει, ήταν ένα µέτρο που
είχε συµφωνηθεί και από την προηγούµενη Κυβέρνηση και µε την
τρόικα και το εφαρµόσαµε.
Ο ασθενής τώρα αν πάρει το φθηνότερο καλό φάρµακο, κερδίζει χρήµατα. Γιατί; Να πάρουµε ένα παράδειγµα. Ένα φάρµακο
που ήταν το off patent του 5 ευρώ και το γενόσηµο ήταν 4 ευρώ
και υπήρχε και άλλο ένα γενόσηµο µε 3,8, αν πάρει το φάρµακο
αξίας 3,8 ευρώ, το εξίσου καλό φάρµακο, η συµµετοχή του το
10% ή το 15% σε αυτό το 3,8, είναι λιγότερη. Άρα, δεν επιβαρύνεται.
Υπάρχουν, όµως, µερικές περιπτώσεις που πρέπει να τις
δούµε ξεχωριστά. Υπάρχουν µερικές αναφορές, για παράδειγµα,
από την οµάδα ανοσοκατασταλµένων από µεταµόσχευση, ότι
εκείνο το φάρµακο πρέπει να το δούµε. Θα τα ελέγξουµε όλα.
Θα ελέγξουµε ξανά µερικές βιοδιαθεσιµότητες και βιοϊσοδυναµίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας)
Λέω το εξής, κυρία Πρόεδρε και τελειώνω: Η πρώτη δουλειά
που έκανα όταν πήρα την αρµοδιότητα του φαρµάκου, ήταν η
εξής: Σήκωσα το τηλέφωνο και έστειλα και επιστολή στον Πρόεδρο του ΕΟΦ τον κ. Τούντα και τον παρακάλεσα να κάνει έναν
έλεγχο όλων των γενοσήµων φαρµάκων και πιο συγκεκριµένα
των πριν του 1996, που ήταν διαφορετικές οι άδειες εγκρίσεων
και κυκλοφορίας των φαρµάκων, πριν σκληρύνουν και γίνουν πιο
αυστηρές οι κοινοτικές οδηγίες. Μου απήντησε µετά από δύο
µήνες ότι έκανε τους ελέγχους και βρήκε ότι το 97% -µου ανέφερε πέντε, δέκα φάρµακα τα οποία επεσήµανε- ήταν εντάξει και
εξίσου αποτελεσµατικά. Εποµένως δεν επιβαρύνεται ο ασθενής,
διευκολύνεται το ασφαλιστικό ταµείο.
Όταν λέµε ότι διευκολύνεται το ασφαλιστικό ταµείο, τι εννοούµε; Τα χρήµατα των ασθενών. Απλά, πράγµατι µπορεί να µην
είναι µεγαλύτερη η δαπάνη στο φαρµακείο, µπορεί να χάνει ένα
µικρό κέρδος ο φαρµακοποιός που δίνει το φθηνότερο οπότε το
ποσοστό του πάει στο φθηνότερο ή η φαρµακαποθήκη και πάει
λέγοντας. Στην πράξη όµως ο ασθενής δεν επιβαρύνεται.
Θα συνεχίσω στη δευτερολογία για τα υπόλοιπα που θέσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο κ. Δερµιτζάκης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, θα ήµουν
ευτυχής αν µπορούσα να σας πιστέψω. Ήθελα πραγµατικά να
σας πιστέψω, γιατί όπως τα περιγράψατε το τοπίο ήταν πάρα
πολύ όµορφο. Η πραγµατικότητα όµως είναι άλλη. Από τα επτακόσια ογδόντα σκευάσµατα των οποίων έχετε προσδιορίσει δραστικές ουσίες, µονάχα σε ένα η λιανική του τιµή ισούται µε την
τιµή αναφοράς. Σε όλα τα υπόλοιπα η τιµή αναφοράς είναι πολύ
µικρότερη. Αν αρχίσω να σας απαριθµώ παραδείγµατα φαρµάκων που αφορούν καρκινοπαθείς, νεφροπαθείς, δηλαδή οµάδες
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του πληθυσµού που είχαν µηδενική συµµετοχή πιο πρώτα και
τώρα επιβαρύνονται µε µια τεράστια διαφορά, δηλαδή αν σας
πω για παράδειγµα ότι το «Casodex» -γνωρίζετε το σκεύασµα
αυτό- έχει λιανική τιµή 175,82 ευρώ και η τιµή αναφοράς του
είναι 140,65 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι µιλάµε για µια διαφορά 35
ευρώ που επιβαρύνει ποιον; Τον συνταξιούχο του ΟΓΑ, ο οποίος
παίρνει 360 ευρώ και του µειώνετε και τη σύνταξη τώρα µε τα
νέα µέτρα και του την πάτε στα 330 ευρώ, για να σώσετε την ελληνική οικονοµία;
Είναι απίστευτα πράγµατα. Προσέξτε τα αυτά, γιατί η αλήθεια
είναι αυτή που ανέφερα και από την αρχή: Επιβαρύνεται αυτήν
τη στιγµή το βαλάντιο του Έλληνα πολίτη έτι περισσότερο λόγω
αυτού του µέτρου. Αν εξοικονοµήσετε 150 εκατοµµύρια ευρώ,
αυτά θα µεταφερθούν στις τσέπες των ασφαλισµένων, θα τα πάρετε δηλαδή από τις τσέπες των ασφαλισµένων. Υπάρχουν άλλοι
τρόποι. Σας είπα προηγουµένως ότι µπορείτε άµεσα να εισπράξετε τα 250 εκατοµµύρια που οφείλει η φαρµακοβιοµηχανία από
φόρους τους οποίους δεν έχουν αποδώσει. Μπορείτε να το προχωρήσετε. Η πατρίδα κινδυνεύει. Πρέπει να συµµετάσχουν όλοι,
όχι µόνο τα λαϊκά στρώµατα, κύριε Υπουργέ. Όταν λέµε «όλοι»
εννοούµε όλοι -και οι πλούσιοι. Σε αυτήν τη χώρα ο πλούτος δεν
έχει φορολογηθεί ποτέ. Ήρθε η ώρα να φορολογηθεί επιτέλους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Είπα
πριν ότι ήταν ένα από τα µέτρα που πήραµε. Προφανώς, η αποζηµίωση δεν τελειώνει εδώ. Έρχεται ο θετικός κατάλογος συνταγογραφούµενων φαρµάκων, η λεγόµενη «θετική λίστα», που
θα ορίσει νέες τιµές αναφοράς, όχι σε επίπεδο ATC5 που είναι
αυτό, αλλά σε επίπεδο ATC4, δηλαδή σε άλλη θεραπευτική κατηγορία. Οπότε, οι όποιες στρεβλώσεις θα διορθωθούν.
Δεύτερον. Χθες ανακοίνωσα την αγορανοµική διάταξη και τη
Δευτέρα µε Τρίτη θα έχουµε το νέο δελτίο τιµών. Το νέο δελτίο
τιµών θα φέρει εξοικονόµηση πάνω από 300 εκατοµµύρια. Να
σας πω ότι στην πρωτολογία σας είµαι στους Υπουργούς που
µειώνουν τις τιµές. Και όχι «τις µειώνουν», γιατί, όταν µειώσεις
την τιµή του φαρµάκου, αµέσως µειώνεται και η συµµετοχή του
ασφαλισµένου. Ειρήσθω εν παρόδω, για να λύσω το «εσείς»,
όταν λέτε «εσείς», εγώ αυτήν τη στιγµή έχω την ευθύνη της διαχείρισης του ιδρώτα του οικοδόµου, του αγρότη, του επαγγελµατία που είναι στον ΟΑΕΕ, του δηµοσίου υπαλλήλου και των
άλλων ταµείων που είναι µέσα πλέον, του Οίκου Ναύτου, του
ΤΑΥΤΕΚΩ. Τον ιδρώτα αυτών διαχειρίζοµαι. Όταν λέτε εσείς
«εξοικονοµείτε», να ξέρετε ότι πίσω από εµένα είναι αυτοί. Άρα,
δεν πρέπει να τροµάζει κανείς, όταν εξοικονοµώ για λογαριασµό
αυτών. Άρα, κάνω καλά τη δουλειά µου. Απλά, όταν πέφτει η τιµή
του φαρµάκου, που µε ρωτάτε, δηλαδή όταν γράψει το φάρµακο
µε τα 3 ευρώ και όχι µε τα 7 ευρώ, µειώνεται το κέρδος του φαρµακοποιού, της φαρµακαποθήκης και ίσως και κάποιων φαρµακοβιοµηχανιών, που άθελά σας υπερασπίζεστε, ενώ δεν έχετε
τέτοια πρόθεση, έχετε ειλικρινή πρόθεση να πείτε τι γίνεται σε
µερικές οριακές περιπτώσεις που υπάρχουν.
Τώρα, εγώ χαίροµαι που επισηµάνατε θετικά και µου το χρεώσατε και µου το πιστώσατε ότι στην αγορανοµική διάταξη έκανα
πράξη αυτό που είχα πει. Έκανα παρέµβαση στην αγορά, που
δεν είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται, αλλά ειδοποίησα: Όταν ο
ΕΟΠΥΥ δυσκολεύεται να πληρώσει σαράντα πέντε ηµέρες και
εξαιτίας αυτού χάνει και 6, 7, 8 εκατοµµύρια που είναι το rebate
των φαρµακοποιών να το δώσει στους ασφαλισµένους και δεν
το δίνει και ζήτησα από την εφοδιαστική αλυσίδα φαρµακοβιοµηχανία-φαρµακαποθήκες να διευκολύνουν τις πιστώσεις στα
φαρµακεία και είπα «αν δεν το κάνετε µόνοι σας, θα το κάνουµε
εµείς», το κάναµε εµείς, γιατί ό,τι λέµε το εννοούµε. Αλλά προσέξτε: Την ίδια ώρα που διευκολύνουµε την πίστωση στους φαρµακοποιούς, εφαρµόζουµε τους νόµους. Δηλαδή, το ποσοστό
κέρδους του φαρµακοποιού που ήταν 30 ευρώ για φάρµακα
πάνω από 200 ευρώ, που ήταν νόµος πριν από το προηγούµενο
δελτίο τιµών του Απριλίου, αλλά δεν είχε εφαρµοστεί, εµείς το
εφαρµόζουµε. Και τι σηµαίνει αυτό; Δεν είναι προς όφελος του
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ασφαλισµένου, όταν εφαρµόζεις το νόµο που µειώνει το ποσοστό κέρδους για κάποια φάρµακα πάνω από 200 ευρώ; Προς
όφελος των ασφαλισµένων είναι. Εποµένως, η υπόθεση της φαρµακευτικής πολιτικής είναι µια πολύπλοκη υπόθεση, είναι τεχνικά
δύσκολη και θεωρώ ότι τη διαχειριζόµαστε µε τον πιο αξιόπιστο
τρόπο.
Μια και αναφερθήκατε στις τιµές, σας λέω ότι το δελτίο τιµών
για πρώτη φορά στη χώρα βγαίνει µε τόσο απόλυτη διαφάνεια.
Υπάρχει ένα παρατηρητήριο τιµών, που δεν υπήρχε ποτέ. Παίρνουµε φάρµακα και βγάζουµε τις τιµές από το µέσο όρο των
τριών φθηνότερων χωρών της Ευρώπης. Είχατε αναρωτηθεί
ποτέ πού ήταν αυτές οι τιµές, ποιος τις έπαιρνε, ποιος τις αναζητούσε; Και δεν ήταν στο Υπουργείο Υγείας, ήταν στο Υπουργείο Εµπορίου. Είχατε αναρωτηθεί ποτέ τόσα χρόνια και ως
κόµµατα ποιος επεξεργαζόταν τις τιµές που αφορούσαν 4,5 και
5 δισεκατοµµύρια δαπάνες;
Σας λέω εγώ σήµερα πως, επειδή έχει έρθει τιµολόγηση στο
Υπουργείο Υγείας, ο επόµενος και ο µεθεπόµενος Υπουργός δεν
θα έχουν ποτέ ξανά πρόβληµα να βγάλουν δελτίο τιµών, όπως
υποφέραµε εµείς δυο µήνες για να το βγάλουµε. Γιατί πλέον το
Παρατηρητήριο, το u repeat της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα είναι
σε διαφάνεια και θα το βλέπει όποιος θέλει.
Η οµάδα που επεξεργάζεται αυτές τις τιµές, που είναι διακόσιες πενήντα χιλιάδες τιµές, είναι µέσα στον ΕΟΦ. Την έχουµε
εγκαταστήσει εκεί κι έτσι έχουµε αναβαθµίσει και τον ΕΟΦ, ο
οποίος θα αναβαθµιστεί περισσότερο.
Είναι µια τεχνικά πολύπλοκη δουλειά. Πρέπει να βρεθεί ένα
φάρµακο παραδείγµατος χάριν σε είκοσι δυο χώρες, να γίνει µετάφραση της γλώσσας της χώρας, να βρεθεί η εµπορική του
ονοµασία -γιατί δεν έχουν τα ίδια ονόµατα- να γίνει µετά συναλλαγµατική ισοτιµία και έπειτα αναγωγή ανά συσκευασία. Στην Ελλάδα µπορεί να κυκλοφορεί σε κουτί των τριάντα χαπιών των 15
mg και εκεί να είναι των 30 mg σε κουτί εξήντα χαπιών.
Όσες χώρες τα δηµοσιεύουν, έχουν λιανικές τιµές. Πρέπει να
βγουν σε x-factory, δηλαδή εργοστασιακές ή χονδρικές τιµές,
άρα πρέπει να χρησιµοποιηθούν αποµοιωτές, δηλαδή να αφαιρεθεί το ΦΠΑ σε κάθε χώρα, το ποσοστό κέρδους του φαρµακοποιού που για την Ελλάδα είναι τρεις σελίδες –τόσο πολύπλοκο- και όλα αυτά πρέπει να γίνουν επί δώδεκα χιλιάδες
σκευάσµατα που σας περιέγραψα. Ρωτήστε, λοιπόν, ποιος το
έκανε τόσα χρόνια. Τώρα σας λέµε εµείς ότι το κάνει ο ΕΟΦ. Πιστώστε, λοιπόν, µια φορά θετικά την Κυβέρνηση µε κάτι που
κάνει καλά.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Επόµενη είναι η πρώτη µε αριθµό 406/9-10-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Α’ Πειραιά της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Κατσαφάδου προς τους Υπουργούς
Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε
την καταβολή των αποζηµιώσεων στους πυρόπληκτους της Τροιζηνίας.
Ο κ. Κατσαφάδος έχει το λόγο για δυο λεπτά να αναπτύξει την
επίκαιρη ερώτησή του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στις 20 Αυγούστου, µια πυρκαγιά στην Τροιζηνία, στις περιοχές Δάριζα και Βλαχέικα, κατέστρεψε είκοσι χιλιάδες στρέµµατα ελαιόδεντρων, καλλιεργήσιµες εκτάσεις,
σύγχρονα αρδευτικά συστήµατα και αγροικίες.
Αντιλαµβάνεστε ότι προκύπτει µια άµεση ανάγκη καταβολής
των αποζηµιώσεων για την ανασύσταση του φυσικού κεφαλαίου
των αγροτών της περιοχής. Η ανάγκη δε αυτή καθίσταται περισσότερο επιτακτική αν λάβουµε υπ’ όψιν τις αυξηµένες οικονοµικές και φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν απέναντι στο
κράτος και τις οποίες πολλοί απ’ αυτούς δυσκολεύονται ή και
αδυνατούν να τις αποπληρώσουν.
Θα ήθελα, λοιπόν, να σας ρωτήσω, σε ποιο στάδιο βρισκόµαστε ως προς την καταβολή των αποζηµιώσεων, πόσο σύντοµα
θα γίνει και αν προτίθεται και το Υπουργείο Οικονοµικών να προχωρήσει σε καλύτερες ρυθµίσεις ή και σε κάποιες φορολογικές
απαλλαγές γι’ αυτούς τους ανθρώπους δεδοµένης της δύσκολης
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κατάστασης που αντιµετωπίζουν για να δηµιουργήσουν και πάλι
τις περιουσίες τους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εµείς σας
ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Στην επίκαιρη ερώτησή σας θα απαντήσει ο Αναπληρωτής
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Χαρακόπουλος.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Σας ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Θέλω να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο για την ερώτησή
του που µας δίνει τη δυνατότητα να ενηµερώσουµε την Εθνική
Αντιπροσωπεία για τις ζηµιές που υπήρξαν από την πυρκαγιά
στην Τροιζηνία και µέσω της Εθνικής Αντιπροσωπείας να ενηµερώσουµε και τους πληγέντες παραγωγούς.
Η φετινή χρονιά, κύριε συνάδελφε, πράγµατι ήταν µια δύσκολη
χρονιά από πλευράς πυρκαγιών. Είχαµε πολλές πυρκαγιές σε
πολλές περιοχές της χώρας µε µεγάλες ζηµιές στο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό του ΕΛΓΑ οι ζηµιές
από πυρκαγιές στο ζωικό κεφάλαιο, σε κοπάδια ζώων, µελισσοσµήνη κ.λπ., αποζηµιώνονται από τον οργανισµό, ενώ οι ζηµιές
σε φυτικό και πάγιο κεφάλαιο υπάγονται σε πρόγραµµα κρατικών
οικονοµικών ενισχύσεων, τα λεγόµενα ΠΣΕΑ.
Οι ζηµιές, λοιπόν, που προξενήθηκαν από τις πυρκαγιές που
σηµειώθηκαν στις 20 Αυγούστου σε γεωργοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις στις δηµοτικές ενότητες Πόρου και Τροιζηνίας Γαλατά, αφορούν έκταση περίπου δέκα χιλιάδων στρεµµάτων,
δασική και καλλιεργήσιµη. Τα επτά χιλιάδες στρέµµατα είναι δασική έκταση, ενώ τα υπόλοιπα τρεις χιλιάδες στρέµµατα είναι γεωργική έκταση µε καλλιέργειες ελαιόδεντρων, εσπεριδοειδών
και άλλα.
Αναλυτικότερα οι ζηµιές έχουν ως εξής: Στο φυτικό κεφάλαιο
υποβλήθηκαν ογδόντα αρχικές δηλώσεις, οι οποίες αφορούν κυρίως σαράντα χιλιάδες ελαιόδεντρα αλλά και άλλες δενδρώδεις
καλλιέργειες, εσπεριδοειδή, οπωροφόρα κ.λπ., που καλλιεργούνται στην ευρύτερη περιοχή των ανωτέρω δήµων.
Διενεργήθηκαν οι αναγκαίες επισηµάνσεις µέχρι τις 31 Αυγούστου, ενώ οι εκτιµήσεις θα διενεργηθούν την άνοιξη του 2013,
µετά την αναβλάστηση των δέντρων, οπότε θα υπάρχει σαφής
εικόνα για το µέγεθος των ζηµιών και θα προσδιοριστούν έτσι µε
µεγαλύτερη ακρίβεια.
Όσον αφορά τώρα στο πάγιο κεφάλαιο, διαπιστώθηκαν ζηµιές
σε συστήµατα άρδευσης, αποθήκες, αντλητικά συστήµατα. Υποβλήθηκαν εξήντα δηλώσεις και το έργο των εκτιµήσεων ολοκληρώνεται εντός της εβδοµάδος.
Οι ζηµιές του πάγιου και φυτικού κεφαλαίου συµπεριλήφθηκαν
στο ετήσιο πρόγραµµα κρατικών οικονοµικών ενισχύσεων, τα
ΠΣΕΑ, που αφορά σε πυρκαγιές που σηµειώθηκαν στη χώρα µας
το 2010. Το πρόγραµµα, το οποίο θα ανέλθει στα 27 εκατοµµύρια
ευρώ για το 2012, έχει συνταχθεί κι έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονοµικών για έγκριση, προκειµένου να υποβληθεί στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη συνέχεια, εφόσον το πρόγραµµα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα επισπευσθούν οι διαδικασίες που ορίζονται από τον προαναφερόµενο κανονισµό για την
καταβολή των ενισχύσεων.
Συγκεκριµένα, για την περιοχή της Τροιζηνίας θα ήθελα να
γνωρίζετε ότι το συνολικό κόστος ενίσχυσης των ζηµιών, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τον κανονισµό των κρατικών οικονοµικών ενισχύσεων, εκτιµάται στα 2 εκατοµµύρια ευρώ περίπου.
Όσον αφορά τα ζητήµατα που θέσατε για το Υπουργείο Οικονοµικών, θα έχω τη δυνατότητα στη δευτερολογία µου να σας
ενηµερώσω για τις προθέσεις του αρµόδιου Υπουργείου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Κατσαφάδο, έχετε το λόγο για άλλα τρία λεπτά,
για να συµπληρώσετε ό,τι θέλετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Κύριε Υπουργέ, είναι πολύ
ενδιαφέρον το ύψος της αποζηµίωσης την οποία µας είπατε ότι
θα πάρουν οι αγρότες στην Τροιζηνία, τα 2 εκατοµµύρια ευρώ.
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Γνωρίζοντας και βιώνοντας κι εγώ δίπλα τους τα πολύ σοβαρά
οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, καθώς και τη δυσκολία πώλησης της παραγωγής τους κυρίως σε εσπεριδοειδή,
µε το πάρα πολύ µεγάλο κόστος το οποίο έχουν -δυστυχώς οι
µεσάζοντες και οι µεγαλέµποροι αγοράζουν όλα αυτά τα εσπεριδοειδή κι όλα αυτά τα καλλιεργήσιµα προϊόντα σε πάρα πολύ
χαµηλές τιµές- θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στο να
είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορες οι διαδικασίες, να µπορέσουν
να πάρουν σταδιακά έστω ή µε δόσεις κοµµάτι των αποζηµιώσεων, για να µπορέσουν τουλάχιστον να ξαναφτιάξουν τις υποδοµές τους. Και είναι πάρα πολύ σηµαντικό -γιατί µιλάµε για
πολύ µικρό αριθµό αγροτών- το να µπορέσει και το Υπουργείο
Οικονοµικών, γνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει η
χώρα, να είναι όσο το δυνατόν πιο ελαστικό απέναντι σ’ αυτούς
τους ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν την ύπαιθρο και στηρίζουν
και την αγροτική παραγωγή του τόπου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε συνάδελφε, καθ’
όσον µας αφορά, όπως σας είπα, θα επισπεύσουµε κάθε διαδικασία έτσι, ώστε το συντοµότερο δυνατόν να εγκριθεί το πρόγραµµα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειµένου να
καταβληθούν τα 2 εκατοµµύρια ευρώ στους πληγέντες παραγωγούς της Τροιζηνίας.
Αναφορικά µε το δεύτερο ερώτηµα που θέτετε µε την ερώτησή σας και απευθύνεται στο Υπουργείο Οικονοµικών, για την
υιοθέτηση ευνοϊκών ρυθµίσεων για τους πυρόπληκτους αγρότες
της Τροιζηνίας σε ό,τι σχετίζεται µε τις φορολογικές και οικονοµικές υποχρεώσεις τους έναντι του δηµοσίου, να σας µεταφέρω
την απάντηση που λάβαµε από το αρµόδιο Υπουργείο.
Σύµφωνα λοιπόν µε το Υπουργείο Οικονοµικών, «µε τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 21 του ν. 2648/1998, όπως ισχύουν σε
περίπτωση αποδεδειγµένης οικονοµικής αδυναµίας, οι οφειλέτες
µπορούν να αιτηθούν την υπαγωγή τους σε καθεστώς τµηµατικής καταβολής για όλες τις ληξιπρόθεσµες οφειλές και τις µη
ληξιπρόθεσµες δόσεις αυτών, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους και µέχρι σαράντα οκτώ δόσεις, υπό προϋποθέσεις,
µετά από επανεξέταση της πρώτης διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής, µε παράλληλη µείωση των προσαυξήσεων, ορίζοντας
ως ελάχιστη µηνιαία δόση τα 100 ευρώ. Σύµφωνα µε τις ίδιες διατάξεις του άρθρου 14 του ιδίου νόµου, στους οφειλέτες που βρίσκονται αποδεδειγµένα σε οικονοµική αδυναµία, είναι δυνατόν
υπό προϋποθέσεις να χορηγηθεί άπαξ από τα αρµόδια όργανα
διοικητική αναστολή πληρωµής µέρους ή του συνόλου συγκεκριµένης ληξιπρόθεσµης οφειλής για διάστηµα µέχρι πέντε µήνες,
µε το ευεργέτηµα της ταυτόχρονης αναστολής της διαδικασίας
αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων, δηλαδή την έκδοση
προγράµµατος πλειστηριασµού. Σε κάθε περίπτωση αρµόδιος
για την εξέταση της συνδροµής των προϋποθέσεων εφαρµογής
των ανωτέρω διατάξεων είναι ο προϊστάµενος της ΔΟΥ όπου
είναι βεβαιωµένες οι οφειλές, στην οποία και υποβάλλεται η σχετική αίτηση».
Επειδή όµως, κυρία Πρόεδρε, µιλούµε για τον ΕΛΓΑ, θα ήθελα
και από το Βήµα της Βουλής να επισηµάνω τη βούληση της Κυβέρνησης να µπει ένα τέλος στις παράλογες, κατά τη γνώµη µας,
οικονοµικές ενισχύσεις που δίνονται από τις εισφορές των αγροτών στον ΕΛΓΑ, στις οργανώσεις των αγροτών ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΣΑΣΕ και ΣΥΔΑΣΕ.
Στην επικείµενη διόρθωση του συνεταιριστικού νόµου έως τέλους του έτους, θα καταργηθεί η σχετική διάταξη και θα υπάρξει
ανάλογη πρόνοια έτσι, ώστε τα χρήµατα αυτά να δίδονται πλέον
σε πολύτεκνες οικογένειες που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τοµέα σε ορεινές, µειονεκτικές, νησιωτικές και ακριτικές
περιοχές.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κύριε Υπουργέ.
Εισερχόµαστε τώρα στην έβδοµη µε αριθµό 427/9-10-2012 επί-
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καιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθήνας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς
τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους που προσλήφθηκαν µέσω ΜΚΟ στα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας.
Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, είναι γνωστό σ’ εσάς
ότι πενήντα επτά χιλιάδες άνεργοι συµµετείχαν σε αυτά τα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας, τα οποία ειδοποιούνται µέσω
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και προσλήφθηκαν µέσω αυτών.
Οι περισσότεροι από αυτούς που είναι σε δήµους, περιφέρειες, νοσοκοµεία, είναι απλήρωτοι. Και γνωρίζετε ότι αρκετοί
είναι σε επίσχεση εργασίας, όπως στο Δήµο Πατρέων, Ιωαννίνων,
Πωγωνίου, Κόνιτσας, Ζίτσας, στο Νοσοκοµείο «Χατζηκώστα».
Διεκδικούν να πάρουν αυτά τα 625 ευρώ τα οποία προβλέπει το
πρόγραµµα. Και δεν είναι βέβαια όλα, γιατί τα 25 από αυτά τα
παρακρατά η µη κυβερνητική οργάνωση, το 5%, όπως έχετε συµφωνήσει σαν Υπουργείο Εργασίας για τους δουλεµπόρους. Παρακρατούν δηλαδή 9,5 εκατοµµύρια ευρώ από τα 188.000.000
ευρώ συνολικά του προγράµµατος.
Και δεν φτάνει αυτό, αλλά οι µη κυβερνητικές οργανώσεις βάζουν να υπογράφουν αυτοί που παίρνουν µέρος στο πρόγραµµα,
ατοµικές συµβάσεις εργασίας µε όρους διαφορετικούς από αυτούς που προσλαµβάνονται, µε απαράδεκτους όρους και βέβαια
µε τη ρύθµιση ότι ανάλογα µε την πορεία εκταµιεύσεων του προγράµµατος θα αµείβονται και αυτοί που παίρνουν µέρος στο
πρόγραµµα, δηλαδή οι άνεργοι.
Εµείς, κύριε Υπουργέ, παρ’ όλο που διαφωνούµε κάθετα µε το
ρόλο των µη κυβερνητικών οργανώσεων και µε τη συνεργασία
που έχετε µαζί τους, θεωρούµε ότι είναι αισχρό, απάνθρωπο,
απαράδεκτο, ντροπή, να µην καταβάλλονται στους εργαζόµενους αυτούς, που ήταν πρώην άνεργοι, αυτό το ευτελές ποσό
για να µπορέσουν να ζήσουν την οικογένεια τους και τα παιδιά
τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ρωτάµε λοιπόν τι θα κάνετε έτσι, ώστε να καταβληθούν οι αποδοχές σε αυτούς τους εργαζόµενους και βέβαια να σταµατήσει
αυτή η οµηρία και να προσλαµβάνονται οι εργαζόµενοι µέσα
στους δήµους και στις υπηρεσίες, µέσα από τις υπηρεσίες και
χωρίς τη µεσολάβηση των µη κυβερνητικών οργανώσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Θα απαντήσει στην ερώτησή σας ο Υφυπουργός, κ. Νικόλαος
Παναγιωτόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ για την ερώτηση, κύριε συνάδελφε.
Βέβαια εδώ το ζητούµενο δεν είναι εάν θα καταβληθούν όλα
τα δεδουλευµένα ή αν θα µείνουν κάποιοι απλήρωτοι. Ούτε ένας
δεν θα µείνει απλήρωτος, θα καταβληθούν όλα τα δεδουλευµένα. Το ζητούµενο είναι αυτό να γίνει µε τη µικρότερη δυνατή
καθυστέρηση. Ήδη υπάρχουν καθυστερήσεις και θα εξηγηθώ.
Θα συµφωνήσω µαζί σας ότι αυτό το νεοσύστατο πρόγραµµα
«Κοινωφελής Εργασία» έχει προβλήµατα στην εφαρµογή του,
στην πρώτη στα χρονικά εφαρµογή του. Όλα τα πρωτότυπα,
κύριε συνάδελφε, έχουν προβλήµατα στη λειτουργία, όχι µόνο
τα υποβρύχια για τα οποία συζητούσαµε χθες.
Θα συµφωνήσω επίσης ότι η πεντάµηνη απασχόληση ανέργων
δεν λύνει το πρόβληµα τής ανεργίας, ούτε το δικό τους προσωπικό, οικογενειακό πρόβληµα, είναι ασπιρίνη. Αλλά µερικές
φορές και η πιο βαριά ασθένεια ξεκινάει την θεραπεία της από
µια ασπιρίνη για να ρίξει τον πυρετό. Εν πάση περιπτώσει, είναι
ανακούφιση σε αυτές τις εποχές που περνούµε έστω και µια απασχόληση λίγων µηνών.
Επίσης θα συµφωνήσω –και αυτό το τονίζω ιδιαίτερα- ότι ένας
πρώην άνεργος για µήνες, ίσως και πάνω από χρόνο, ο οποίος
καλείται να δουλέψει κάποιους µήνες, λίγους, και δεν πληρώνεται, ενώ έχει ήδη αρχίσει να δουλεύει τους δύο ή τους τρείς
µήνες στο πεντάµηνο, έχει επιπλέον λόγους να εξοργίζεται, να
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θεωρεί ότι όλοι τον κοροϊδεύουν, να φτάνει στα όρια της απελπισίας από µια ιδιαίτερα επιβαρυµµένη κατάσταση.
Άρα το θέµα των καθυστερήσεων είναι το βασικότερο πρόβληµα και είναι αυτό που θα πρέπει πρώτα από όλα να διορθώσουµε, εάν αποφασίσουµε ότι τέτοιου είδους προγράµµατα θα
πρέπει να συνεχίσουν να εφαρµόζονται.
Το ζητούµενο είναι, αυτός που δουλεύει, να πληρώνεται ταυτόχρονα µε την εργασία του και όχι µε καθυστερήσεις. Αυτό είναι
το πρώτο και το πιο σηµαντικό.
Από εκεί και πέρα όµως θα συµφωνήσετε κι εσείς -και νοµίζω
ότι συµφωνούµε όλοι- ότι το πρόγραµµα αυτό καλώς έχει σχεδιαστεί και έχει υλοποιηθεί, διότι έχει κάποια χρησιµότητα. Λύνει
έστω και µερικώς, αποσπασµατικά το πρόβληµα της ανεργίας
ιδίως στην τοπική απασχόληση, εξασφαλίζει πόρους έστω και για
κάποιο χρονικό διάστηµα στα ασφαλιστικά ταµεία, λύνει τα χέρια
της τοπικής αυτοδιοίκησης σε πάρα πολλές από τις υποχρεώσεις
της, ιδίως τις εκτελέσεις έργων τοπικής ή βραχυχρόνιας εµβέλειας, εποµένως πρέπει να συνεχιστεί. Πρέπει όµως να σχεδιαστεί και να λειτουργήσει καλύτερα.
Το βασικό πρόβληµα είναι οι καθυστερήσεις. Πού οφείλονται
αυτές; Κατ’ αρχάς υπάρχει µία πολυεπίπεδη διαδικασία έγκρισης
των πιστώσεων. Αυτή καθυστέρησε ακόµα λόγω των εκλογικών
αναµετρήσεων. Με το που άρχισε να τρέχει το πρόγραµµα προέκυψαν οι δύο αλλεπάλληλες εκλογικές αναµετρήσεις, οι πληρωµές πήγαν πίσω δύο µε τρεις µήνες, όπως πολλά άλλα
πράγµατα σε αυτήν τη χώρα. Η καθυστέρηση αυτή οπωσδήποτε
δεν ήταν και ό,τι το καλύτερο.
Υπάρχει, όπως σας είπα, µια πολυεπίπεδη διαδικασία εγκρίσεων σε περισσότερα από ένα Υπουργεία που πρέπει να αναπτύξουν συνέργειες για να τρέξουν γρήγορα. Τα κονδύλια είναι στο
Υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδοµών, οι πληρωµές γίνονται από
το Υπουργείο Εργασίας, ενδιάµεσα οι δικαιούχοι πρέπει να τρέχουν µε τις εντολές από το ένα Υπουργείο στο άλλο και τελικά
να πηγαίνουν και στην Τράπεζα της Ελλάδος προκειµένου να
αποδεσµευτούν οι επιταγές προς πληρωµή.
Έχουν θέµατα και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Πρώτη
φορά τους προκύπτει τέτοιο θέµα. Ο σκοπός τους, στις περισσότερες τουλάχιστον από αυτές, δεν είχε –να το πω έτσι- στο
σχεδιασµό του και την πληρωµή προγραµµάτων κοινωφελούς
εργασίας. Υπάρχουν καθυστερήσεις διότι οι Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις οπωσδήποτε δεν διαθέτουν την απαραίτητη εµπειρία. Οι περισσότερες από αυτές δεν διαθέτουν εξειδικευµένο
στελεχιακό προσωπικό για να διεκπεραιώσουν τέτοιες εργασίες.
Πάρα πολλές σε όλη την επικράτεια στερούνται και υλικοτεχνικών υποδοµών. Περίπου εκατόν είκοσι µε εκατόν πενήντα ΜΚΟ
έχουν αναλάβει να διεκπεραιώσουν πληρωµές από αυτό το έργο.
Αυτές όµως οι καθυστερήσεις, όπως σας είπα, είναι ο βασικός
λόγος που δεν πληρώνονται εγκαίρως οι εργαζόµενοι. Έχουµε
και τους υπολόγους που έχουν αναλάβει να διεκπεραιώσουν τις
πληρωµές στο Υπουργείο. Κατά κανόνα είναι νέοι υπάλληλοι µε
µικρή εµπειρία, θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους –να το πω
έτσι- µε τη µεγαλύτερη δυνατή τυπικότητα γιατί διαχειρίζονται
εκατοµµύρια, δεν θέλουν να ξεφύγει τίποτα, θέλουν να επιβεβαιώσουν όλους τους καταλόγους των δικαιούχων ανέργων και εποµένως υπάρχει και κάποιο διάστηµα στο Υπουργείο Εργασίας.
Βέβαια υπάρχει ρυθµός. Μην ξεχνάτε ότι είναι πρώτη εµπειρία,
πρωτοφανής, καινοφανής για όλους και οπωσδήποτε µέχρι να
βρούµε το ρυθµό έχουµε καθυστέρησεις. Είναι αδικαιολόγητες,
γιατί, όπως σας είπα, έχουµε να κάνουµε µε πρώην ανέργους και
νυν εργαζοµένους για λίγους µήνες. Δεν έχουν αντοχές, έχουν
εξαντληθεί.
Σε κάθε περίπτωση αυτό που πρέπει να πω -και να κλείσω,
γιατί έχω ήδη πει πολλά- είναι ότι πρόκειται για µία καινοφανή
διαδικασία αλλά µε διαφάνεια όσον αφορά την επιλογή των ανέργων µέσα από το ΑΣΕΠ. Όσον αφορά το ύψος των εµµέσων δαπανών, γύρω στο 5% των άµεσων δαπανών της πράξης ορίζεται.
Μπορεί να είναι γύρω στα εννέα εκατοµµύρια στα εκατό και
πλέον, αλλά ανά ΜΚΟ δεν είναι πάρα πολύ. Είναι τα έξοδα των
υλικοτεχνικών πράξεων –θα έλεγα- τηλεφωνήµατα, κατάλογοι,
επιβεβαίωση, κόντρα επιβεβαίωση, κίνηση στις υπηρεσίες, προκειµένου πραγµατικά να τρέξει αυτό το πρόγραµµα. Μέχρι σή-
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µερα το υψηλότερο ποσοστό εµµέσων δαπανών που έχει εγκριθεί σε δικαιούχο, ΜΚΟ δηλαδή, ανέρχεται σε ποσοστό 4,7% για
την υποστήριξη ογδόντα ατόµων ,όπου έµµεση δαπάνη θεωρούνται τα γενικά έξοδα του δικαιούχου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Νοµίζω ότι αυτά τα ποσά δεν πρέπει να αµφισβητούµε ότι αφορούν αποκλειστικά έξοδα που κάνουν οι µη κυβερνητικές οργανώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση καταχρηστικής συµπεριφοράς
ούτε βέβαια πλουτισµού των µη κυβερνητικών οργανώσεων από
αυτήν τη δραστηριότητα.
Οπωσδήποτε δεν µπορούµε να κρατικοποιήσουµε πάλι αυτό
το πρόγραµµα. Αν ήταν αυτό δυνατό, οι δήµοι θα πήγαιναν σε
απευθείας προσλήψεις. Δεν είναι αυτό το ζητούµενο. Δεν µπορούν. Πρέπει να βρούµε τρόπο και να εξασφαλίσουµε πόρους
σε αυτούς για να απασχολήσουν ανέργους, αλλά και να δώσουµε λύσεις σε ανέργους µε αυτά τα προγράµµατα. Πρόκειται
για Πρόγραµµα και όχι για µόνιµη σχέση απασχόλησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό Πρόγραµµα
«Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι πέντε µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί
από το 39ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Κατσώτη, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν απαντήσατε ή µε την απάντησή σας περιπλέξατε ακόµη τα πράγµατα. Αλήθεια, γιατί ο ΟΑΕΔ, ενώ ο ίδιος
έκανε το πρόγραµµα, δεν µπορούσε να το υλοποιήσει; Γιατί δεν
µπορούσαν να προσληφθούν οι εργαζόµενοι µέσω της τοπικής
αυτοδιοίκησης, των δήµων ή των άλλων υπηρεσιών; Ποια είναι η
σχέση σας µε τις ΜΚΟ; Ποιος είναι ο στόχος της ύπαρξής τους;
Είναι γνωστό ότι έχουν γραφτεί και έχουν ειπωθεί αρκετά για
το ρόλο τους. Είναι τρωκτικά, τα οποία έχουν δηµιουργηθεί και
ροκανίζουν τα λεγόµενα προγράµµατα, ροκανίζουν αρκετά από
το δηµόσιο χρήµα και εσείς λοιπόν σήµερα τους δίνετε τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τους νέους και τις νέες, τους ανέργους,
που έχουν φτάσει το ενάµισι εκατοµµύριο και που ιδιαίτερα
στους νέους το ποσοστό ανεργίας, µε βάση τα χθεσινά στοιχεία,
είναι πάνω από το 54%.
Όλοι αυτοί λοιπόν βορά των µη κυβερνητικών οργανώσεων,
όλοι αυτοί βορά αυτής της πολιτικής σας, που ανακυκλώνει την
ανεργία µε διάφορα προγράµµατα, τα οποία δίνουν χρήµα είτε
στην τοπική αυτοδιοίκηση είτε βέβαια στους επιχειρηµατίες για
τη δηµιουργία -υποτίθεται- νέων θέσεων απασχόλησης ή όπως
αλλιώς έχουν ονοµαστεί τα προγράµµατα µέχρι τώρα.
Αν κάνουµε έναν απολογισµό πόσα δισεκατοµµύρια ευρώ
έχουν διατεθεί σε αυτά τα λεγόµενα προγράµµατα ενίσχυσης
της απασχόλησης, τότε λοιπόν εδώ, θα πρέπει πολλοί να απολογηθούν γι’ αυτήν την πολιτική που έχει υλοποιηθεί µέχρι τώρα
και το πού πήγαν αυτά τα δισεκατοµµύρια. Θα φανεί καθαρά ότι
πήγαν στις τσέπες των εργοδοτών για να αυξήσουν τα κέρδη και
να χτυπήσουν από εκεί και πέρα βέβαια τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας και τα εργασιακά δικαιώµατα των εργαζοµένων.
Αλήθεια, τι διαφέρει µία ΜΚΟ από τους δουλέµπορους; 25
ευρώ παίρνει το µήνα από τον εργαζόµενο που συµµετέχει σε
αυτό το πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας. Εννιάµισι εκατοµµύρια είναι, λέτε, τα έξοδα λειτουργίας των ΜΚΟ, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Αλήθεια, γιατί έπρεπε το πρόγραµµα αυτό
να πάει στις ΜΚΟ; Το είπα και προηγουµένως. Πιστεύει κανείς
ότι η δράση των ΜΚΟ είναι αθώα; Έρχεται να βοηθήσει την κοι-
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νωνία; Έρχεται να βοηθήσει τους ανέργους; Έρχεται να βοηθήσει την κατάσταση που ζουν σήµερα αρκετοί εργαζόµενοι που
είναι στη φτώχεια και στην εξαθλίωση;
Εµείς πιστεύουµε ότι ο ρόλος τους είναι βοηθός σε αυτήν την
πολιτική, που θέλει να χτυπήσει ακόµα παραπέρα την τιµή της
εργατικής δύναµης και είναι καθαρό ότι όλα αυτά τα προγράµµατα είναι πολύ κάτω από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας
και µε ελαστικές µορφές απασχόλησης. Είναι προγράµµατα τα
οποία, όπως και εσείς λέτε και αναγράφονται σε αυτά, βοηθούν
στο να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας, δηλαδή, να
αυξηθούν παραπέρα τα κέρδη των εργοδοτών, των σωτήρων της
οικονοµίας, οι οποίοι, όπως βλέπετε, µεταφέρουν τις έδρες τους
άλλος στην Ελβετία, άλλος στο Λουξεµβούργο και δεν ξέρω πού
αλλού, αυτοί οι πατριώτες, όπως εσείς τους ονοµάζετε, που για
αυτούς βέβαια δουλεύετε.
Εµείς καλούµε τους εργαζοµένους να βγάλουν συµπεράσµατα
και από αυτήν την κατάσταση που σήµερα βιώνουν µε αυτό το
πρόγραµµα της κοινωφελούς εργασίας. Είναι απλήρωτοι. Είναι
απαράδεκτο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχετε προσωπικά ευθύνη, κύριε Υπουργέ. Δεν φτάνει να αναγνωρίζετε το πρόβληµα. Πρέπει να το αντιµετωπίζετε άµεσα,
γιατί αυτοί οι πρώην άνεργοι, που συνεχίζουν να είναι ουσιαστικά
άνεργοι, είναι στα αζήτητα. Δεν ενδιαφέρεστε. Λέτε ότι το πρόγραµµα είναι στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι είναι στο Υπουργείο
Εργασίας, ότι θέλει πολλές διαδικασίες. Να τις κάνετε, λοιπόν!
Να τις κάνετε! Τι διαδικασίες είναι, δηλαδή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Οι οικογένειες αυτών των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ανθρώπων δεν θα πρέπει να επιβιώσουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ξεκινάω, κύριε συνάδελφε, λέγοντάς σας ότι η σχέση µου µε τις ΜΚΟ είναι ίδια µε τη
δική σας σχέση µε τις ΜΚΟ, δηλαδή δεν έχω καµµία σχέση.
Ήρθα τον Ιούλιο στο Υπουργείο. Το πρόγραµµα αυτό ήδη τρέχει
εδώ και ένα χρόνο. Δεν το σχεδίασα εγώ. Δεν το σχεδίασε αυτή
η Κυβέρνηση.
Σας είπα –και κατά προσωπική µου άποψη- ότι έχει προβλήµατα στο σχεδιασµό του, δεδοµένου ότι οι ΜΚΟ δεν ήταν τα πιο
κατάλληλα οχήµατα, για να διεκπεραιώσουν αυτές τις περίπλοκες διαδικασίες διεκπεραίωσης των εντολών πληρωµής.
Για παράδειγµα, η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας -που ξέρωή η διοίκηση του Οµίλου Θαλασσίων Αθληµάτων Νέας Καρβάλης
στο Νοµό Καβάλας δεν είχε ποτέ σκεφθεί ότι θα διεκπεραίωνε
πληρωµές εκατοµµυρίων από πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας στο πλαίσιο της σκοπιµότητάς του ή της δραστηριότητάς
του. Και αυτό οπωσδήποτε, θέλει µία προσαρµογή.
Το να υπονοείτε όµως πολύ ισοπεδωτικά –οµολογώ- ότι το
πεδίο δραστηριότητας αυτών των ΜΚΟ, στο πλαίσιο εκτέλεσης
του προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας, εγκυµονεί κινδύνους
και είναι αδιαφανέστατο και υποκρύπτει σκάνδαλα, νοµίζω ότι
είναι ακραία υπερβολή.
Όπως σας είπα, το ποσοστό που παρακρατείται για τα έµµεσα
έξοδα µόλις καλύπτει τις δαπάνες τους. Προχθές οι διοικούντες
κάποιας ΜΚΟ µού ζήτησαν να καλύψω κάτι παραπάνω από το
Υπουργείο Εργασίας για τα έξοδα που πραγµατοποίησαν για να
εκτελεστεί το πρόγραµµα. Η ίδια διαδικασία µέσω ΑΣΕΠ και
µέσω των υπολόγων του Υπουργείου Εργασίας είναι εξαιρετικά
αυστηρή.
Από εκεί και πέρα, αν υπάρχει κάποιο στοιχείο συγκεκριµένα
για κάποια ΜΚΟ και την «ύποπτη» δραστηριότητά της, δεν έχετε
παρά να µας την κατονοµάσετε, για να κάνουµε τον έλεγχο. Για
να έχουµε ακριβή και συγκεκριµένα στοιχεία για τις καθυστερήσεις που αφορούν κάθε ΜΚΟ, η αναζήτηση πρέπει να γίνει µε
βάση την κάθε ΜΚΟ ατοµικά, αυτή που εκτελεί το έργο. Θα µπορούσα λοιπόν να απαντήσω, αν τα στοιχεία ήταν συγκεκριµένα.
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Πολύ φοβούµαι, όµως ότι δεν µπορείτε να έχετε συγκεκριµένα
στοιχεία.
Ναι υπάρχει καθυστέρηση. Αυτήν τη στιγµή η διαχειριστική
υπηρεσία έχει στείλει εξήντα µία εντολές πληρωµών από το σύνολο των διακοσίων πενήντα περίπου εντεταγµένων έργων.
Μέχρι σήµερα είχαν πληρωθεί πενήντα εντολές. Από τις έντεκα
που αποµένουν οι επτά βρίσκονται ήδη στους υπόλογους για
διεκπεραίωση και οι υπόλοιπες έχουν θέµα µε ελλιπή αποστολή
δικαιολογητικών. Δεν τα στέλνουν όλα µαζί και δεν τα στέλνουν
όλα εγκαίρως.
Όπως σας είπα, αυτό το σύστηµα είναι καινούργιο για όλους.
Όσο πιο έγκαιρα διεκπεραιώνουν το δικό τους έργο οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις τόσο πιο γρήγορα εκτελείται η πληρωµή. Οι πληρωµές εκτελούνται σε δύο δόσεις. Άρα έχουµε να
κάνουµε περίπου µε τριακόσιες εντολές, αν υπολογιστούν περίπου εκατόν σαράντα µε εκατόν πενήντα ΜΚΟ. Οι πληρωµές
όµως προχωρούν. Όπως σας είπα, δεν υπάρχει κανένας λόγος
ανησυχίας για την καταβολή του συνόλου των δεδουλευµένων,
γιατί τα χρήµατα υπάρχουν και στους λογαριασµούς. Δεν αποµένει παρά να πάνε να τα πάρουν οι ΜΚΟ µε εντολή από το
Υπουργείο Εργασίας.
Είχα την ευκαιρία –ας πούµε- εγώ να γνωρίζω στην εκλογική
µου περιφέρεια τις ΜΚΟ και είχα τη δυνατότητα να τις πληροφορήσω εγκαίρως να είναι εντάξει µε τα δικαιολογητικά τους και
εκεί έχει τακτοποιηθεί το θέµα. Αυτό δεν συµβαίνει παντού, αλλά
οι ρυθµοί τρέχουν και πληρωµές εκτελούνται.
Το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού είναι αυτό που
προκηρύσσει από τους δικαιούχους φορείς τις θέσεις των εγκεκριµένων ανακοινώσεων σύναψης συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου. Εποµένως ένας άνεργος που επιλέγεται να
δουλέψει µε διαδικασία που ελέγχεται από το ΑΣΕΠ, προφανώς
περνάει από αυτήν τη διαδικασία µε κάθε εγγύηση υψηλοτάτης
και ακριβεστάτης διαφάνειας.
Τώρα, όπως σας είπα, δεν µπορεί η σύµβαση εργασίας των
εργαζοµένων που ασχολούνται σε συγκεκριµένα προγράµµατα
να γίνει µόνιµη, γιατί καλούνται να υλοποιήσουν ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα και όχι µόνιµη εργασία.
Συµπερασµατικά συµφωνούµε ότι το σύστηµα έχει προβλήµατα. Συµφωνούµε ότι, όταν το επανασχεδιάσουµε –γιατί αποφασίζουµε ότι πρέπει να συνεχιστούν τέτοιου είδους προγράµµατα- πρέπει να το επανασχεδιάσουµε έτσι, ώστε να µη σηµειώνονται καθυστερήσεις από τους φορείς υλοποίησης και από
τους φορείς διεκπεραίωσης, όπως οι υπηρεσίες στα Υπουργεία.
Όµως πρέπει να συνεχιστεί το πρόγραµµα, πρέπει να δοθούν
τέτοιες ανάσες στους άνεργους συµπολίτες µας. Πρέπει να µην
υπάρξει ούτε µία µέρα καθυστέρησης για δουλειά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Ολοκληρώστε, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Πολλοί λόγοι, ακόµα και
προεκλογικές πολιτικές σκοπιµότητες, επέβαλαν να αρχίσει να
τρέχει αυτό το πρόγραµµα επί προηγουµένων κυβερνήσεων,
χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η έγκαιρη και απρόσκοπτη πληρωµή
των εργαζοµένων.
Όµως από εδώ και πέρα, θεωρώ ότι δεν θα πρέπει τέτοιες παράµετροι να µας εµποδίσουν να το σχεδιάσουµε καλύτερα, διότι
πραγµατικά ακόµα και στις βαριές ασθένειες αυτό αποτελεί µία
«ασπιρίνη», από την οποία µπορεί να ξεκινήσει η «θεραπεία».
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε Υφυπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι πέντε µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις συνοδοί-εκπαιδευτικοί από το Πρότυπο Πειραµατικό Δηµοτικό Σχολείο Φλώρινας.
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Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης θα ήθελα να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η τρίτη µε
αριθµό 404/9-10-2012 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της
Βουλευτού Κερκύρας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Αγγελικής Γκερέκου προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε
την πορεία του σχεδίου νόµου περί ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδροµίων, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης η τέταρη µε αριθµό 412/9-10-2012 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Χρυσούλας-Μαρίας Γιαταγάνα προς τον
Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά
µε τον πειθαρχικό έλεγχο αστυνοµικού υπαλλήλου που συµµετείχε στις κινητοποιήσεις των Σωµάτων Ασφαλείας, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης η πέµπτη µε αριθµό 424/9-10-2012 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Σερρών του Λαϊκού ΣυνδέσµουΧρυσή Αυγή κ. Αρτέµιου Ματθαιόπουλου προς τους Υπουργούς

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών, σχετικά µε
την ιδιωτικοποίηση της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ),
δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η έκτη µε αριθµό 419/9-10-2012 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Ευβοίας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ.
Δηµητρίου Αναγνωστάκη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αύξηση των συνεδριάσεων της επιτροπής του άρθρου 70Α του ν. 2238/1994 για την επίλυση φορολογικών
διαφορών, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Τέλος η έβδοµη µε αριθµό 428/2-10-2012 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Β’ Πειραιά του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Διαµάντως Μανωλάκου προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αναβάθµιση του ΙΓΜΕ και την καταβολή των δεδουλευµένων
στους εργαζοµένους του, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του
κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ’ αριθµόν 10/7/20-9-2012 επίκαιρη επερώτηση των Βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ.κ. Χρυσούλας-Μαρίας Γιαταγάνα, Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου, Ιωάννη
Κουράκου, Μαρίνας Χρυσοβελώνη, Κωνσταντίνου Γιοβανόπουλου, Ραχήλ Μακρή, Βασιλείου Καπερνάρου, Γεωργίου Νταβρή,
Παύλου Χαϊκάλη και Μαρίνου Ουζουνίδη, προς τους Υπουργούς
Εσωτερικών και Οικονοµικών, σχετικά µε την περικοπή της επιχορήγησης των ΟΤΑ.
Πριν δώσω το λόγο στην πρώτη εισηγήτρια, οφείλω να ενηµερώσω το Σώµα ότι από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ορίζεται, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, η Βουλευτής κ. Όλγα Γεροβασίλη. Από
το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα ορίζεται, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, ο κ. Παναγιώτης Ρήγας. Εκ µέρους των Ανεξάρτητων Ελλήνων ορίζεται ο κ. Βασίλειος Καπερνάρος ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Από τη Δηµοκρατική Αριστερά
ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, ο Βουλευτής Ευβοίας κ. Δηµήτριος Αναγνωστάκης και από την Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΚΚΕ ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο
Βουλευτής κ. Χρήστος Κατσώτης.
Η κ. Χρυσούλα Γιαταγάνα έχει το λόγο για δέκα λεπτά.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι η εγγύτερη δοµή
άσκησης δηµόσιας πολιτικής στην κοινωνία. Στην Ελλάδα τού
σήµερα οι δήµοι είναι οι µόνοι φορείς που βρίσκονται κοντά στον
πολίτη και είναι οι µόνοι που αποκλειστικά πλέον φέρουν το
βάρος της κοινωνικής πολιτικής, αφού η έννοια της κοινωνικής
πολιτικής του κράτους έχει καταρρεύσει πλέον µετά τις δεσµεύσεις της χώρας µας προς τους δανειστές της µέσω των δύο µνηµονίων.
Αυτή η τοπική αυτοδιοίκηση λοιπόν που µέχρι σήµερα εξασφάλιζε και παρείχε στους πολίτες εντελώς αναγκαίες κοινωνικές
υπηρεσίες, τώρα πλέον ασφυκτιά και σύρεται σε οικονοµική κατάρρευση, γιατί, παρ’ όλο που συνέβαλε σε αποφασιστικότατο
βαθµό στην προσπάθεια δηµοσιονοµικής προσαρµογής της
χώρας µε την εφαρµογή του «Καλλικράτη», όπως αυτός κακήν
κακώς σχεδιάστηκε και εφαρµόστηκε –δηλαδή, εντελώς αντίθετα
απ’ ό,τι προέβλεπαν οι ποµπώδεις εξαγγελίες του κ. Ραγκούσηεντούτοις εξακολουθεί να πλήττεται µε νέες περικοπές άκρως
αναγκαίων πόρων.
Συγκεκριµένα και όσον αφορά τη συνεισφορά των δήµων στη
δηµοσιονοµική προσαρµογή της χώρας µας, αναφέρω µερικά
από τα δεδοµένα που προέκυψαν από την εφαρµογή του «Καλλικράτη»:
Από τον Ιανουάριο του 2011 οι δήµοι και αντίστοιχα οι δήµαρχοι µειώθηκαν από χίλιοι τριάντα τέσσερις σε τριακόσιους είκοσι
πέντε. Υπήρξε, δηλαδή, µείωση σε ποσοστό 69%. Οι αντιδήµαρχοι µειώθηκαν από δύο χιλιάδες διακόσιοι ενενήντα οκτώ σε χίλιους τετρακόσιους ενενήντα οκτώ –µειώθηκαν, δηλαδή, σε
ποσοστό 35%- ενώ οι δηµοτικοί σύµβουλοι µειώθηκαν από δεκαέξι χιλιάδες τριακόσιοι ενενήντα σε εννέα χιλιάδες τριακόσιους
εβδοµήντα πέντε. Είχαµε, δηλαδή, µείωση συµβούλων σε ποσοστό 43%. Τα νοµικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις των δήµων από
πέντε χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα συγχωνεύθηκαν σε χίλια εκατόν τριάντα οκτώ. Έχουµε, δηλαδή, µείωση σε ποσοστό 81%. Οι
δαπάνες µισθοδοσίας των ΟΤΑ από το 2011 µειώθηκαν σε ποσοστό 54%. Η επιχορήγηση των δήµων από τον κρατικό προϋπολογισµό για λειτουργικές δαπάνες µειώθηκε την τριετία
2009-2012 κατά 60% και για επενδύσεις µειώθηκε κατά 55%. Το
πρόγραµµα «Ελλάδα» ποτέ δεν σχεδιάστηκε και συνακόλουθα
δεν υλοποιήθηκε.
Παρά τις παραπάνω µειώσεις, µετά τη συνένωση των δήµων,
ενώ µεταβιβάστηκαν αρµοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση,
εντούτοις δεν µεταφέρθηκαν οι ανάλογοι πόροι. Ενώ το κράτος
όφειλε να αυξήσει τους αντίστοιχους πόρους των ΟΤΑ µέσω των
ΚΑΠ, οι πόροι αυτοί µειώθηκαν κατά την τριετία 2009-2012 σε
ποσοστό 60%. Τονίζω στο σηµείο αυτό ότι ήδη έχει εκδοθεί η µε
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αριθµό 2599/2012 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, η
οποία έκρινε ότι δεν επιτρέπεται η µεταβίβαση αρµοδιοτήτων
στους ΟΤΑ, χωρίς τη µεταφορά των αντίστοιχων αναγκαιούντων
για την άσκηση της αρµοδιότητας αυτής πόρων. Θα καταθέσω
την απόφαση αυτή.
Είναι γνωστό ότι η προηγούµενη κυβέρνηση Παπαδήµου είχε
υποσχεθεί ότι το µίνιµουµ που θα διέθετε στους ΟΤΑ ήταν
2.700.000.000 ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, εκ λάθους, όπως είπαν,
στον προϋπολογισµό του 2012 συµπεριέλαβαν ποσό µόλις
2.400.000.000 ευρώ. Στη συνέχεια η προηγούµενη κυβέρνηση
υποσχέθηκε ότι θα προσέθετε το ποσό των 450.000.000 ευρώ
στο κονδύλιο αυτό. Αντί αυτού, το µήνα Ιούλιο του 2012 προέκυψε µείωση της τάξης του 10% στη µηνιαία επιχορήγηση και
προαναγγέλθηκε περαιτέρω µείωση. Από το ποσό των
2.400.000.000 ευρώ, το ένα δισεκατοµµύριο αφορά προνοιακά
επιδόµατα, τα οποία, πριν µεταβιβαστεί αυτή η αρµοδιότητα, δίνονταν απευθείας από το κράτος στους δικαιούχους. Άλλο ένα
δισεκατοµµύριο καλύπτει µισθώµατα και µεταφορά µαθητών,
λόγω της συγχωνεύσεως σχολείων. Δηλαδή, από τα εγγραφέντα
στον κρατικό προϋπολογισµό αποµένουν µόλις 400.000.000
ευρώ, για να καλύψουν οι δήµοι όλης της χώρας τις δαπάνες µισθοδοσίας ασφαλιστικών εισφορών, έξοδα ύδρευσης και θέρµανσης -ειδικά τα θέρµανσης, τα οποία είναι ιδιαίτερα αυξηµένα
φέτος στις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας- δαπάνες εξόφλησης
δανείων, κοινωνικά παντοπωλεία, συσσίτια δηµοτών, τροφοδοσία
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών.
Στο σηµείο αυτό σας αναφέρω και τα εξής: Το πρόγραµµα
εναρµόνισης οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής είναι µία
δράση του επιχειρησιακού προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Δυναµικών» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Μέσω του προγράµµατος αυτού,
χιλιάδες µητέρες έχουν τη δυνατότητα να λάβουν δωρεάν υπηρεσίες φροντίδας στους βρεφονηπιακούς σταθµούς και στα
ΚΔΑΠ, καθώς και τα ΑΜΕΑ. Το πρόγραµµα εφαρµόζεται για πέµπτη χρονιά.
Το 2011 η ΕΤΑΑ είχε προϋπολογισµό 200.000.000 ευρώ, βάσει
της οποίας εξυπηρετήθηκαν για τη χρονιά 2011-2012 σαράντα
οκτώ χιλιάδες τετρακόσια παιδιά, αξιοποιώντας χρηµατοδότηση
από το ΕΣΠΑ 175.000.000 ευρώ και αφήνοντας ένα υπόλοιπο
25.000.000 ευρώ. Το 2012-2013 οι δήµοι είχαν ζητήσει
250.000.000 ευρώ. Αντί αυτού, το Υπουργείο Εργασίας έδωσε
µόνο 100.000.000 ευρώ, δηµιουργώντας τα γνωστά ζητήµατα.
Κάλυψε µόνο σαράντα τρεις χιλιάδες αιτήσεις από τις ενενήντα
έξι χιλιάδες εκατό. Κάλυψε, δηλαδή, µόνο το 51% των θέσεων.
Το Υπουργείο Εργασίας, ύστερα από συντονισµένες ενέργειες
της ΚΕΔΕ, µείωσε την αποζηµίωση ανά θέση παιδιού. Αυτή η
ενέργεια, δηλαδή η µείωση, είχε σαν αποτέλεσµα να εξοικονοµηθούν 20.000.000 ευρώ και συγχρηµατοδότησε µε επιπλέον
20.000.000 ευρώ.
Αυτά τα 40 εκατοµµύρια ευρώ αντιστοιχούσαν σε κάλυψη θέσεων δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθµούς. Τελικά, µετά την οριστικοποίηση κατέληξαν
να καλυφθούν µόνο δεκατέσσερις χιλιάδες παιδιά, αποκλείοντας
αυθαίρετα τα ΚΔΑΠ.
Από το συµπληρωµατικό ποσό των 40 εκατοµµυρίων ευρώ, τα
30 εκατοµµύρια διατέθηκαν στην Αττική, καλύπτοντας το 76%
των επιπλέον αναγκών του νοµού. Στην Κεντρική Μακεδονία διατέθηκαν µόνο 7,5 εκατοµµύρια ευρώ, καλύπτοντας µόνο το 19%
των επιπλέον αναγκών, στη Στερεά Ελλάδα µόνο 1.100.000 ευρώ
καλύπτοντας το 3% των αναγκών της. Η ατεκµηρίωτη αυτή απόφαση του Υπουργείου δηµιούργησε πλήθος αδικιών µε την άνιση
αντιµετώπιση των ενδιαφεροµένων οικογενειών και δοµών, τη
στιγµή που χιλιάδες µητέρες µε µεγάλη µοριοδότηση και αυξηµένες κοινωνικές δαπάνες έµειναν εκτός κοινωνικών δοµών.
Αντίθετα πλήθος γυναικών µε ελάχιστα µόρια τοποθετήθηκαν
σε ιδιωτικούς σταθµούς, κυρίως στην Περιφέρεια Α’ Αθηνών,
ιδίως στο Κολωνάκι και στις περιοχές των βορείων προαστίων
της Β’ Αθηνών, κυρίως στην Κηφισιά και στην Εκάλη. Θα καταθέσω πίνακες µε µόρια που είχαν οι µητέρες στις περιοχές της
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και
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Κεντρικής Μακεδονίας και που δυστυχώς είχαν αυτήν τη δυσµενή αντιµετώπιση.
Επισηµαίνω τις διαφορές που υπήρξαν στη µοριοδότηση των
Δήµων Θεσσαλονίκης Τριανδρίας, Πανοράµατος, του Δήµου Νεάπολης Συκεών και του Δήµου Αµπελοκήπων όπου τα µόρια των
γυναικών κυµαίνονται από σαράντα οκτώ έως εξήντα οκτώ, ενώ
αντίθετα σε ενδεικτικά παραδείγµατα αιτήσεων που έγιναν σε
ιδιωτικούς παιδικούς σταθµούς της Αττικής, τα µόρια κυµαίνονται από δέκα έως δεκαέξι και είκοσι οκτώ. Μιλάω για το Κολωνάκι, την Κηφισιά και την Εκάλη.
Δηλαδή, σε περιοχές της Αττικής επιλέχτηκαν µητέρες µη εργαζόµενες µε µόρια πολύ λιγότερα των τριάντα πέντε, που είναι
το µίνιµουµ των εργαζοµένων γυναικών, που δικαιούνται να επιδοτηθούν, ενώ στις περιοχές της Μακεδονίας αποκλείστηκαν µητέρες σκληρά εργαζόµενες, φτωχές, πολύτεκνες που αντιµετωπίζουν πολλαπλά κοινωνικά προβλήµατα.
Η άδικη, µη σύννοµη και πέραν πάσης λογικής κατανοµή του
Υπουργείου Εργασίας ήδη ωθεί πολλούς δήµους και χιλιάδες γονείς παιδιών σε δικαστικές διεκδικήσεις που θα φτάσουν µέχρι
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Πέραν των ήδη αναφερθέντων, άνοιξαν τα σχολεία υπό την
απειλή της διακοπής του ρεύµατος, του τηλεφώνου και του φυσικού αερίου. Στις σχολικές επιτροπές των δήµων έχουν δοθεί
από τις αρχές του χρόνου µόνο δύο δόσεις που αντιστοιχούν σε
40 εκατοµµύρια ευρώ. Έχουν ειδοποιηθεί δε από την κεντρική
διοίκηση ότι δεν πρόκειται να πάρουν άλλα χρήµατα, ενώ τον περασµένο χρόνο είχαν πάρει 100 εκατοµµύρια ευρώ για τις λειτουργικές τους ανάγκες.
Στη δευτερολογία µου θα αναφερθώ ενδεικτικά σε προβλήµατα που αντιµετωπίζουν δήµοι του Νοµού Θεσσαλονίκης, ορισµένοι εκ των οποίων ωθούνται στο να κατεβάσουν τα ρολά, να
κλείσουν.
Δράττοµαι της ευκαιρίας, αφού έχω λίγο χρόνο, να αναφερθώ
στην είδηση που ακούσαµε χθες, ότι αποφασίσατε ή µάλλον η
τρόικα σας προτείνει να κόψετε τη συγκοινωνία στα νησιά που
έχουν κάτω από εκατόν σαράντα κατοίκους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Όπως είχαµε πει κατά τη συζήτηση σχετικού νοµοσχεδίου –
κύρωση πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου- τα νησιά και οι βραχονησίδες έχουν υφαλοκρηπίδα εφόσον κατοικούνται και έχουν
ΑΟΖ. Εκεί αποσκοπείτε. Είχα δείξει τότε και ένα πενηντάευρω
όπου η Γαλλία τις βραχονησίδες της τις εµφανίζει πάνω σε αυτό
και έχει τη µεγαλύτερη ΑΟΖ στην Ευρώπη. Μην προχωρήσετε σε
κάτι τέτοιο.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Χρυσούλα-Μαρία Γιαταγάνα
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κυρία Γιαταγάνα.
Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος έχει το
λόγο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, η σηµερινή επίκαιρη επερώτηση των Ανεξαρτήτων Ελλήνων στον Υπουργό Εσωτερικών,
σχετικά µε την περικοπή της επιχορήγησης στους ΟΤΑ αλλά µε
αυτή καθ’ εαυτή, σχετικά µε την πεµπτουσία της λειτουργίας της
τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει πολύ µεγάλη σηµασία για τη χειµαζόµενη κοινωνία, την απελπισία των πολιτών.
Κύριε Υπουργέ, όταν σ’ αυτήν την Αίθουσα ψηφίσαµε τον
«Καλλικράτη» µε πολύ µεγάλη πλειοψηφία, είχαµε πιστέψει ότι
αυτός ο θεσµός θα µετουσιώσει την ευθύνη, την κατεύθυνση και
την αποστολή της τοπικής αυτοδιοίκησης, που πρέπει να είναι
δίπλα στον πολίτη: πολύ πιο δίπλα µε µεγαλύτερη και πιο στενή
και άµεση επαφή απ’ ό,τι έχει το υπόλοιπο πολιτικό σύστηµα, για
να διεκπεραιώσει τα µικρά αλλά πάρα πολύ ουσιαστικά και τα
αναπτυξιακά της τοπικής κοινωνίας, να βοηθήσει όλο εκείνο το
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κοµµάτι του πληθυσµού που είναι τα παιδιά, τα σχολειά, τους
βρεφονηπιακούς σταθµούς, την τρίτη ηλικία, τους εξαρτώµενους
από ουσίες ανθρώπους. Δηλαδή, όλα αυτά που απασχολούν την
τοπική κοινωνία.
Σήµερα διαπιστώνουµε ότι ο «Καλλικράτης» αστοχεί θεαµατικά, όχι πάντοτε µε ευθύνη των αρχόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα πλέον, µετά την πολιτική που έχετε αποφασίσει ως
Κυβέρνηση και µέσα στο πλαίσιο της µνηµονιακής πολιτικής την
οποία έχετε αποδεχθεί ως κορµό, στρατηγική και κατεύθυνση
της οικονοµικής πολιτικής, η αποτυχία του «Καλλικράτη» πέφτει
αποκλειστικά στους δικούς σας ώµους.
Κύριε Υπουργέ, δεν θα σας πω το περίφηµο «δει δη χρηµάτων». Είναι κοινή λογική όµως. Όταν φορτώνετε την τοπική αυτοδιοίκηση µε ευθύνες χωρίς «προίκα» και την ίδια στιγµή τής
κόβετε τα πόδια σε ό,τι αφορά τα οικονοµικά της, πετυχαίνετε
δυο πράγµατα: Πρώτον, σκοτώνετε την τοπική αυτοδιοίκηση. Και
δεύτερον, σκοτώνετε τις ελπίδες αυτού του λαού, ότι µπορεί να
υπάρχει και µια δοµή να σταθεί δίπλα του, να µπορέσει να τον
βοηθήσει να πει το παράπονό του, ν’ ασχοληθεί από τη λάµπα
στην κολώνα που θα φωτίσει έξω από το σπίτι του και θα του
δώσει αίσθηµα ασφάλειας, µέχρι να του φροντίσει τα παιδιά, την
τρίτη ηλικία, να του κάνει κάποιες κοινωνικές εκδηλώσεις, γιατί
δεν έχει χρήµατα να πάει ούτε στον κινηµατογράφο και να του
απαλύνει τον πόνο της ανεργίας. Να του απαλύνει δηλαδή, αυτό
που του έχει ρίξει στην πλάτη του το κράτος χωρίς τη δική του
ευθύνη. Αυτό το κάνετε αποφασίζοντας να περικόψετε σε δραµατικό βαθµό, τις επιχορηγήσεις των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης.
Κάνετε και κάτι άλλο. Εκβιάζετε την τοπική αυτοδιοίκηση να
αυξήσει τους δηµοτικούς φόρους, για να µην έχετε εσείς την ευθύνη ως Κυβέρνηση. Αυτός ο εκβιασµός είναι ευθύς, διότι ξέρετε
πολύ καλά ότι πάνω από τους µισούς δήµους δεν µπορούν να
πληρώσουν τους ίδιους τους απασχολούµενους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι σαν να τους λέτε: «Βάλτε φόρους για τους
οποίους εγώ δεν θα έχω καµµία ευθύνη, βρείτε τα µε τη δική σας
κοινωνία. Δεν µας ενδιαφέρει αν αύριο εκλεγεί ή δεν εκλεγεί ο
α’ ή ο β’ δήµαρχος. Σ’ αυτόν πέφτει η ευθύνη τής αποτυχίας, της
αποµύζησης του τελευταίου πόρου που έχει ο πολίτης, για να
απολαύσει αυτά που του έχει δώσει η τοπική αυτοδιοίκηση».
Όµως, κύριε Υπουργέ, την τοπική αυτοδιοίκηση την έχουµε
πληρωµένη από την αυξηµένη άµεση και έµµεση φορολογία την
οποία εισπράττει το κράτος. Εισπράττουµε 40% άµεση φορολογία επί όλων των εισοδηµάτων και τόση έµµεση φορολογία σ’
αυτό το κράτος –τη µεγαλύτερη σ’ ολόκληρη την Ευρώπη- για
να µην έχουµε τοπική αυτοδιοίκηση;
Θέλετε να µας πείτε ότι είναι πολλές οι δοµές που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση και είναι σπατάλη; Να µας πείτε στην οµιλία
σας ποια είναι η σπατάλη, για να ξέρουµε και εµείς και οι πολίτες
αυτής της χώρας, πού σπαταλώνται τα χρήµατα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αν υπάρχει σπατάλη να την περιγράψετε και να την
κόψετε.
Πρώτα απ’ όλα αν θέλετε να κόψετε κάτι, κόψτε τις αναθέσεις
έργων. Κόψτε τα σαρανταπεντάρια, αν εκεί πιστεύετε ότι υπάρχει
διαφθορά ή σπατάλη, αλλά δεν µπορείτε να κόβετε τα συσσίτια
των παιδιών. Δεν µπορείτε να ασχολείστε επί δεκαπέντε, είκοσι
µέρες, για να ψάξετε να βρείτε χρήµατα για τους βρεφονηπιακούς. Δεν µπορείτε να καταργείτε τα ΚΑΠΗ. Δεν µπορείτε να
αφήνετε απλήρωτους τους δηµοτικούς υπαλλήλους που ήδη
παίρνουν εφτά κατοστάρικα και αν τα παίρνουν κι αυτά και δεν
µπορείτε να απειλείτε όλο αυτόν τον κόσµο µε αυτεπιστασία σε
έργα χωρίς χρήµατα.
Αυτά που νοµοθετείτε, στην πραγµατικότητα είναι εµβαλλωµατικές λύσεις χωρίς καµµία προοπτική.
Βγάλτε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις, αυτές που όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση, τις κατηγορούσατε εδώ, ως µία πρακτική διαφθοράς τού πολιτικού συστήµατος, έµµεσης
εισχώρησης πολιτικών σε ΜΚΟ, που θα διορίζουν ανθρώπους
στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Κάντε αυτά. Εσείς συντηρείτε τη διαφθορά, αυτή που κατηγορούσατε, κρατάτε τη σπατάλη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Βουλευτή)
Την επαυξάνετε και την επιβραβεύετε. Δεν έχετε τη δύναµη να
τα βάλετε µε δηµάρχους, που υπάρχουν πάντα κακοί δήµαρχοι
και επιτίθεστε εµµέσως πλην σαφώς στην τοπική κοινωνία.
Κάνετε λοιπόν τριπλό λάθος.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω µία κουβέντα για την περιφέρειά µου, κύριε Υπουργέ.
Ξέρετε πολύ καλά το πρόβληµα που υπάρχει µε τους τριάντα
πέντε εργαζοµένους στο Δήµο Μεσσαπίας, πρώην Δήµο Ψαχνών. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα πλέον ανεπάρκειας της
περιφέρειας, ανεπάρκειας του Υπουργείου και ανεπάρκειας της
Κυβέρνησης να υπάρχουν τριάντα πέντε άνθρωποι απλήρωτοι
επί δύο χρόνια, να υπάρχουν ΦΕΚ δηµοσιευµένα για τη δικαίωσή
τους και να αρνείται ο δήµαρχος, να αρνείστε εσείς -ενώ µου
έχετε απαντήσει θετικά- να αναλάβετε τις ευθύνες σας απέναντι
σε αυτούς τους ανθρώπους.
Σας ζητώ, έστω και αυτήν την ώρα να το κάνετε. Αν δεν µπορεί
να το κάνει ο δήµαρχος, αν αρνείται δηλαδή να υπακούσει στους
νόµους του κράτους, τότε να στείλετε το δήµαρχο κατηγορούµενο. Δεν µπορεί όµως ο δήµαρχος να εκβιάζει την Κυβέρνηση,
η Κυβέρνηση απλώς να τον κοιτάζει και αυτός να δηµαρχεύει
χωρίς να δίνει λογαριασµό σε κανέναν.
Και κλείνω, κυρία Πρόεδρε, αν µπορώ να έχω µισό λεπτό
ακόµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Παρακαλώ,
ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: …µε ένα θέµα που είναι
εκτός τοπικής αυτοδιοίκησης. Αφορά τα οικονοµικά των κοµµάτων.
Κύριε Υπουργέ, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η επόµενη χρηµατοδότηση των κοµµάτων -η επόµενη δόση- γίνεται µε ένα νόµο
που επιβάλλει χρηµατοδότηση µε τα αποτελέσµατα του 2009.
Σας καλώ να αλλάξετε το νόµο. Είναι ανήθικο να χρηµατοδοτούνται
κόµµατα µε τα αποτελέσµατα του 2009, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ µε
45%, όταν έχει πάρει 12% και δηµοσκοπικά είναι µονοψήφιο. Ο
συνεταίρος σας στην Κυβέρνηση, ο κ. Βενιζέλος, που προσέβαλε
χθες ολόκληρο το πολιτικό σύστηµα, που διέφθειρε, που κράτησε
τη διαφθορά ψηλά, δεν µπορεί να τον πληρώνετε από πάνω, για
να είναι συνεταίρος αυτής της Κυβέρνησης. Δεν µπορείτε να
του δίνετε 4,5 εκατοµµύρια στο τρέχον έτος, παραπάνω από
αυτά που δικαιούται να πάρει. Σας καλώ να αλλάξετε το νόµο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Ιωάννης Κουράκος έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο
πλαίσιο της ύφεσης για πέµπτη χρονιά, της κοινωνικής ανασφάλειας η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί θεµελιώδη πυλώνα εξισορρόπησης κοινωνικών ανισοτήτων.
Σήµερα δυστυχώς, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, στο δεύτερο
χρόνο εφαρµογής του «Καλλικράτη», του πλέον µεγαλεπήβολου
σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης και αποκέντρωσης και κυρίως
λόγω των ατυχών πολιτικών των τροϊκανών κυβερνήσεων που
υπήρχαν τον τελευταίο καιρό, η αυτοδιοίκηση δεν εξυπηρετεί καθόλου τον κοινωνικό της ρόλο.
Τι επικρατεί; Παλινωδίες εφαρµογής. Προχειρότητα. Έλλειψη
συντονισµού. Κοµµατοκρατία.
Χαρακτηριστικά αναλογιστείτε: Αυξηµένες αρµοδιότητες. Επιδόµατα πρόνοιας που αφορούν διακόσιες χιλιάδες οικογένειες.
Συνταγογράφηση φαρµάκων στα ΚΑΠΗ. Αδειοδότηση µιας σειράς επαγγελµάτων. Μεταφορά των µαθητών.
Οι φορείς της αυτοδιοίκησης καλούνται να εξυπηρετήσουν περισσότερες δοµές και υπηρεσίες µε τα εξής:
Τη µείωση της χρηµατοδότησης των δήµων που ξεπερνά το
50% και καθιστά αµφίβολη τη βιωσιµότητά τους. Τις µειώσεις των
ΚΑΠ που υπερβαίνουν τα 50 εκατοµµύρια ευρώ για τις περιφέρειες. Η µείωση της χρηµατοδότησης για τη ΣΑΤΑ δηµιουργεί
βασικά προβλήµατα στις υποδοµές των δήµων. Τις παλινωδίες
που παρουσιάστηκαν στην αρµοδιότητα για τη µεταφορά µαθη-

2533

τών. Τη µείωση της χρηµατοδότησης για την πυρασφάλεια. Τις
µειούµενες θέσεις που απορρόφησαν οι δηµοτικοί παιδικοί σταθµοί. Τη µείωση του τακτικού προσωπικού της αυτοδιοίκησης,
σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΚΕΔΕ. Την πρόσφατη νοµοθετική
ρύθµιση που αφαιρεί από τις περιφέρειες τη λειτουργία των
δοµών υγείας και την αρµοδιότητα εκπόνησης περιφερειακών
σχεδίων ανάπτυξης.
Η πρόσφατη µείωση της τακτικής χρηµατοδότησης, που απετέλεσε την αιτία των κινητοποιήσεων της ΚΕΔΕ, αποτελεί ταφόπλακα για τη λειτουργία των δήµων. Αρκετοί δήµοι βρίσκονται
σε αδυναµία κάλυψης ακόµη και της µισθοδοσίας, ενώ αρκετές
δεκάδες Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν κηρύξει
στάση πληρωµών σε προµηθευτές και ασφαλιστικές εισφορές.
Κύριε Υπουργέ, αναφερόµενος στην περιοχή µου, την Β’ Πειραιά, µια περιοχή της οποίας η ανεργία υπερβαίνει το 40%, να
σας πω ότι οι δήµοι λειτουργούν µε κύρια ευθύνη της κεντρικής
πολιτείας. Το κεντρικό κράτος πάντα αδικούσε αυτήν την περιοχή αφού υπολείπεται σε σχολικά κτήρια, σε αθλητικές εγκαταστάσεις και αναπτυξιακές υποδοµές.
Οι πρόσφατες περικοπές έχουν δραµατικά αποτελέσµατα. Οι
εργαζόµενοι παραµένουν απλήρωτοι για αρκετούς µήνες, προσφεύγοντας σε απεργίες και καταλήψεις. Χθες -και πραγµατικά
χθες- είχαν κατάληψη στο δήµο Κερατσινίου Δραπετσώνας οι
απλήρωτοι εργαζόµενοι εδώ και εννέα µήνες. Το πρόγραµµα των
ΑΜΕΑ του ΟΑΕΔ, επειδή δεν καλύπτει ο δήµος τις ασφαλιστικές
εισφορές, κοντεύει να χαθεί. Το ίδιο ασφαλώς ισχύει για όλους
τους δήµους της Β’ Πειραιά και θα πρέπει να το δείτε πάρα πολύ
προσεκτικά.
Η συσσωρευµένη πίεση που ασκείται στην αυτοδιοίκηση έχει
αφετηρία το οργανωµένο σχέδιο εκποίησης της δηµοτικής περιούσιας. Ο κ. Χούφτεν έχει από καιρό αναλάβει τη διεκπεραίωση
του έργου αυτού στη χώρα µας µε την ελληνογερµανική συνεργασία, η οποία επιβεβαιώθηκε ύστερα και από την επίσκεψη της
κ. Μέρκελ και ξέρετε ότι στεγάζεται στο Υπουργείο σας. Με το
πρόσχηµα της µεταφοράς τεχνογνωσίας η Γερµανία θέλει να εκµεταλλευτεί ενέργεια, πλουτοπαραγωγικές πηγές και φθηνό εργατικό δυναµικό. Έχει αναλάβει, δηλαδή, µε λίγα λόγια την
εκποίηση της περιουσίας της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Κύριε Υπουργέ, ποια είναι η κόκκινη γραµµή της τροϊκανής κυβέρνησής σας; Η εκποίηση της δηµόσιας περιουσίας; Η υποθήκευση του εθνικού πλούτου; Η συνεκµετάλλευση του Αιγαίου; Η
εκκένωση των ακριτικών νησιών, που ακούστηκε χθες, µέχρι εκατόν πενήντα κατοίκων; Ποια η σχέση αυτού που ακούστηκε χθες
έστω και σαν συζήτηση µε την τροπολογία που πέρασε πριν από
λίγες µέρες µε την υπογραφή µόνο από το Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας για την αγοραπωλησία σε ιδιωτικά νησιά και µη; Δεν θα
σας αφήσουµε να εκποιήσετε τη χώρα, κύριε Υπουργέ.
Πίσω από τη µεθόδευση αυτή µήπως υποκρύπτεται σκοτεινό
σχέδιο που έχει σχέση µε την ΑΟΖ, γι’ αυτό δεν την ανακηρύσσουµε; Προσέξτε καλά, κύριοι της Κυβέρνησης. Έχετε οδηγήσει
τον ελληνικό λαό στην εξαθλίωση, µην παίζετε και µε τα εθνικά
θέµατα.
Κυρίες και κύριοι, ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει
να είναι καταλυτικός στην καταπολέµηση των ανισοτήτων, στην
εξασφάλιση της εργασιακής και κοινωνικής ειρήνης. Άλλωστε
όλοι θεωρητικά πρεσβεύουµε ότι στο κέντρο της πολιτικής βρίσκεται ο άνθρωπος.
Κύριε Υπουργέ, είναι απαραίτητη η θεσµική κατοχύρωση των
αρµοδιοτήτων όσο και της χρηµατοδότησης των δήµων, αφού
διαφορετικά θα επαναλάβουµε για µια ακόµη φορά προτάσεις
σχεδιασµού που θα παραµένουν κούφιες εξαγγελίες συµβάλλοντας στην απαξίωση του ρόλου της αυτοδιοίκησης.
Κλείνοντας, εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεσµευόµαστε ότι
θα παραµείνουµε συνεπείς στην επιδίωξη θεσµικών και διοικητικών παρεµβάσεων στον «Καλλικράτη», οι οποίες θα στοχεύουν
σε µια ανεξάρτητη κοινωνικά και κοµµατικά αυτοδιοίκηση, ικανή
να αποτελέσει µοχλό τοπικής ανάπτυξης και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
Το λόγο έχει η κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη, Βουλευτής Μαγνησίας.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύρια Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, πριν λίγες εβδοµάδες µιλώντας για
τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης χαρακτηρίσατε τους
δήµους κοινωνική ασπίδα των αδυνάτων εν µέσω κρίσης.
Έχετε δηλώσει πως δεν θα κόψετε εκεί όπου επηρεάζονται ανθρώπινες ψυχές. Δεν θα ήθελα να πω ότι όλα αυτά είναι υποκριτικά. Θα αναφέρω µόνο κάποια πρόσφατα γεγονότα, που αφορούν στις χρηµατοδοτήσεις των ΟΤΑ για κοινωνικές δοµές και
υπηρεσίες, που διαψεύδουν απόλυτα τις δηλώσεις σας.
Ξεκινώντας από την εκπαίδευση, η συνεχιζόµενη υποχρηµατοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών των δηµοτικών παιδικών
σταθµών οδηγεί δεκάδες χιλιάδες παιδιά εκτός δηµόσιας φροντίδας. Υλοποιήσατε τελικά, κύριε Υπουργέ, την υπόσχεση που
δώσατε στον κ. Ράιχενµπαχ. Και αναφέροµαι σε δηµοσίευµα
στην εφηµερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» της 5ης Ιουλίου 2012 για εξορθολογισµό δαπανών, που αφορούν στη λειτουργία και στελέχωση
των βρεφονηπιακών σταθµών, αφήνοντας έξω βρέφη και νήπια.
Η χωρίς προηγούµενο πολιτική αυτή αναλγησία εκφράζεται µε
τη µειωµένη φετινή χρηµατοδότηση των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών σε σχέση µε τις πραγµατικές ανάγκες των οικογενειών. Για την άκρως µειωµένη επιχορήγηση των σχολικών
επιτροπών των δήµων ρίχνετε βολικά την ευθύνη στο Υπουργείο
Παιδείας, χωρίς να σας απασχολεί το γεγονός ότι οι σχολικές
επιτροπές, που είναι νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των
δήµων, φροντίζουν για τα αναλώσιµα των σχολείων, για τη θέρµανση και την καθαριότητά τους.
Οι δάσκαλοι σάς καταγγέλλουν για την εγκατάλειψη του πιο
ευαίσθητου κοµµατιού της κοινωνίας των παιδιών µας. Εσείς,
όµως, τους αγνοείτε, αν και η σχολική χρονιά έχει αρχίσει µε τροµερές ελλείψεις σε σχολεία ολόκληρης της χώρας.
Δυστυχώς, ακόµη δεν έχετε δώσει λύση στο οξύτατο πρόβληµα της αγοράς πετρελαίου θέρµανσης για τα σχολεία που
σύντοµα θα το χρειαστούν, ίσως γιατί ελπίζετε ότι η καλοκαιρία
θα διατηρηθεί µέχρι το Δεκέµβριο. Εάν είναι αυτή, κύριε
Υπουργέ, η κοινωνική ασπίδα για τους δήµους, µάλλον µόνο
εσείς και ο κ. Ράιχενµπαχ αντιλαµβάνεσθε έτσι την κοινωνική
πρόνοια.
Άλλες, όµως, ήταν οι υποσχέσεις σας στην Task Force και
άλλες οι εδώ εξαγγελίες σας ότι δήθεν δεν θα κόψετε εκεί όπου
επηρεάζονται ανθρώπινες ψυχές. Το τι ισχύει τελικά, δυστυχώς
το βλέπουµε σήµερα στα σχολεία µας.
Είναι πλέον δεδοµένο πως οι δήµοι για όσον καιρό υπάρχει
αυτή η ανάλγητη µνηµονιακή συγκυβέρνηση θα υποχρηµατοδοτούνται. Τι µπορεί να γίνει; Να µπουν παραπάνω δηµοτικά τέλη
ή νέοι φόροι; Εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι σε µία τέτοια λύση.
Η καλύτερη λύση, βέβαια, θα ήταν να µην υφίσταται η συγκυβέρνηση για να ησυχάσει κάποτε και ο ελληνικός λαός. Εσείς,
όµως, θα προσπαθήσετε µε κάθε τρόπο να κρατήσετε όρθια την
παραπαίουσα συγκυβέρνησή σας µέχρι να τακτοποιήσετε τα
προβλήµατα των τραπεζών και να λύσετε το οικονοµικό πρόβληµα του κάθε τραπεζίτη φίλου σας. Δεν ασχολείστε µε τα προβλήµατα των πολιτών, γιατί απλά δεν θέλετε να τα επιλύσετε. Και
αυτό, παρά το γεγονός ότι θα χρειαζόντουσαν πολύ λιγότερα
από τα δεκάδες δισεκατοµµύρια ευρώ που συνεχίζετε να παραχωρείτε στους κρατικοδίαιτους τραπεζίτες, χωρίς το παραµικρό
ουσιαστικό όφελος για την κοινωνία και θα πρόσθετα, ζηµιώνοντας παράλληλα το κράτος µε τεράστια ποσά.
Ένα ερώτηµα, λοιπόν, είναι πώς θα υπάρξει λύση για όσον
καιρό διατηρείται αυτή η έκρυθµη κατάσταση, πρακτικά πώς θα
µπορούσαν να καλυφθούν οι τοπικές κοινωνικές ανάγκες, τις
οποίες σήµερα αδυνατούν πλέον να χρηµατοδοτήσουν οι δήµοι.
Στην εποχή του µνηµονίου ζούµε µία περίοδο όχι µόνο οξύτατης οικονοµικής κρίσης, αλλά και δηµοσιονοµικής ασφυξίας, που
επιβάλλει η τρόικα του εσωτερικού µαζί µε αυτήn του εξωτερικού. Εποµένως οι πολιτικές αυτές όχι µόνο δεν θα δίνουν λύση
αλλά θα συνεχίσουν να επιδεινώνουν την κοινωνική κρίση, αυξά-
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νοντας την ανάγκη παροχής από τους δήµους νέων κοινωνικών
υπηρεσιών προς ολοένα και περισσότερο πληττόµενους συµπολίτες µας.
Αναγνωρίζοντας τη δυσάρεστη αυτή πραγµατικότητα που βιώνουν όλοι οι δήµοι της χώρας, µεταξύ των οποίων και οι δήµοι
της εκλογικής µου περιφέρειας, της Μαγνησίας, που ενώ ήταν
οικονοµικά υγιείς βρίσκονται πλέον στο χείλος της οικονοµικής
κατάρρευσης, αλλά και την προοπτική χειροτέρευσης λόγω των
νέων µνηµονιακών µέτρων που έρχονται, θα ήταν ίσως ωφέλιµη
η εκπόνηση από κάθε δήµο ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης µε
στόχο την άµεση προστασία των δηµοτών από τις πλέον αρνητικές συνέπειες της κρίσης.
Το σχέδιο αυτό το οποίο έχω θέσει υπ’ όψιν του Δήµου Βόλου,
θα έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: ορίζοντα εφαρµογής
ενός έτους, εντοπισµό των πιθανότερων, όχι όλων των θεωρητικών, πηγών χρηµατοδότησης και εκτίµηση των άµεσα διαθέσιµων πόρων, εστίασης σε εκείνες τις ρεαλιστικές δράσεις, που
όχι µόνο είναι ώριµες για υλοποίηση, αλλά θα έχουν άµεσο θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία, προγραµµατισµό δράσεων
µε απόλυτη προτεραιότητα στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών
πρόνοιας και εκπαίδευσης.
Για την επιτυχία του σχεδίου αυτού καθοριστικό ρόλο µπορεί
να παίξει η σταθερή συνεργασία των ΟΤΑ µε τις κοινωνικές
δοµές της Εκκλησίας, καθώς η Εκκλησία δραστηριοποιείται έντονα στο χώρο της κοινωνικής προσφοράς και µπορεί να προσφέρει την εµπειρία της, αλλά και ένα ήδη οργανωµένο δίκτυο
παροχής βοήθειας.
Στόχος µας πρέπει να είναι η ανάσχεση της κατάρρευσης του
κράτους πρόνοιας µε την ενεργητική στήριξη των κοινωνικών φορέων. Πρέπει για όσο διαρκέσει η καταιγίδα της συγκυβέρνησης
του µνηµονίου να βάλουµε όλοι πλάτη, όχι για να υποκαταστήσουµε ατοµικά το κράτος, αλλά για να δηµιουργήσουµε ένα άλλο
κράτος, µια νέα αντίληψη για το ποιο είναι το κοινό συµφέρον
και τι σηµαίνει κοινωνική αλληλεγγύη.
Η αντικατάσταση της µνηµονιακής συγκυβέρνησης και των
δοµών που την υποστηρίζουν, δεν µπορεί να έρθει από µοναχικές, µεµονωµένες απόπειρες, αλλά µέσα από τη συλλογική
δράση. Εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες καλούµε τους Έλληνες
πολίτες να εναντιωθούν στην ξένη εξάρτηση και στους συνεργάτες των δανειστών, αλλά και στη διαιώνιση των νοοτροπιών που
µας οδήγησαν εδώ, µε οδηγό αποκλειστικά και µόνο το εθνικό
συµφέρον. Δεν χωρούν άλλες προσωπικές στρατηγικές ή ατοµικές προσδοκίες κερδοφορίας. Ή θα τα καταφέρουµε όλοι µαζί
ή η κοινωνία µας θα χάσει συνολικά το παιχνίδι. Εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είµαστε εδώ, για να αποτρέψουµε το ναυάγιο της
πατρίδας µας και θα τα καταφέρουµε σε πείσµα των δυνάµεων
του µνηµονίου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Χρυσοβελώνη.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος, Βουλευτής
Ηµαθίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σας έβλεπα προχθές στο αεροδρόµιο, ακκιζόµενο κατά την υποδοχή της κυρίας Καγκελαρίου, σε παράταξη
µπροστά στο κόκκινο χαλί να υποδέχεστε στη χώρα την πιο
σκληρή τοκογλύφο που γνώρισε η Ευρώπη µεταπολεµικά. Γιατί
δεν µπορεί να ισχύει κάτι άλλο. Όταν αυτοί οι άνθρωποι δανείστηκαν µε 1% και δάνεισαν µετά εµάς µε 6,5%, δεν µπορεί να
χωρέσει καµµία άλλη λέξη εκτός από τη λέξη «τοκογλύφος».
Παρ’ όλα αυτά, κατανοώ το πρωτόκολλο. Ίσως έτσι να έπρεπε
να γίνει, αλλά όλοι είχατε µία χαρά. Πέρασε µία προπαγάνδα
εξαιρετική, ότι δήθεν ήρθε η σωτήρας µας στην πόλη, αλλά µάλλον ήρθε ο βάρβαρος. Εσείς, όµως, δεν µπορείτε να κατανοήσετε ότι η προπαγάνδα µε το ρεαλισµό έχει σχέση όσο ο φάντης
µε το ρετσινόλαδο.
Προς έκπληξή µας βλέπουµε ότι µετατρέπεται µία δηµοκρατία
σαν την Ελλάδα σε µία δηµοκρατία των µετόχων, των sharehol-
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ders και επιµένετε εσείς οι ίδιοι που φέρατε αυτήν την καταστροφή να µας παραµυθιάζετε ότι εσείς οι ίδιοι θα φέρετε και τη
λύση.
Ξέρετε, εκατόν πενήντα παλιοί Βουλευτές έχουν αποχωρήσει
απ’ αυτό το Κοινοβούλιο άπρακτοι, µε µηδενική προσφορά, ίσως
µε ενοχές στο σπίτι τους. Αυτό δεν σας γεννά καµµία απορία ως
προς το τι θα απογίνετε και εσείς όταν αύριο θα έρθουν αυτά τα
µέτρα, για να τα ψηφίσετε;
Εγώ µπορεί να µην είµαι Βουλευτής. Θα έχω, όµως, τη χαρά,
διότι θα πράξω το γενναίο και το ελληνικό. Εσείς σε αυτόν το
δρόµο, σε αυτές τις ράγες που έχετε βάλει το ελληνικό τρένο,
πού νοµίζετε ότι θα καταλήξει και µε ποιον τρόπο πείθεσθε;
Ξέρετε, βλέπω εδώ µπροστά µου τον Πάνο Καµµένο. Δεν τον
ήξερα. Έδειξε µία µέρα απ’ αυτό εδώ το Βήµα τη σηµαία και τον
όρκο και εµένα µε έπεισε. Και έφθασα στο Κοινοβούλιο, για να
σας πω τα ίδια πράγµατα. Γιατί δεν µας πείθει, λοιπόν, κάποιος
άνθρωπος, ο οποίος κατεβάζει τις κοµµατικές σηµαίες και λέει
«ελάτε όλοι µαζί να κάνουµε κάτι διαφορετικό, δεν βγαίνουν οι
αριθµοί»;
Δεν βγαίνουν οι αριθµοί, κυρία Πρόεδρε. Και αυτό δεν το λέω
εγώ. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς οικονοµολόγος, φωστήρας,
υπερπατριώτης, για να καταλάβει τα εξής. Ενδεικτικά θα µιλήσω
για τους δήµους της Ηµαθίας, αλλά να ξέρετε ότι το ίδιο συµβαίνει σε όλους τους δήµους της Ελλάδας. Δεν µπορεί οι κεντρικοί πόροι που έρχονται, να έχουν µειωθεί από το 2009 µέχρι το
2012 κατά 60% και εσείς ακόµα να βαυκαλίζεστε ότι ο «Καλλικράτης» έκανε καλό. Ήταν ένας γεννηµένος Αττίλας, ο οποίος
κατέστρεψε όλη αυτήν την υποδοµή.
Δίνετε χρήµατα για τη µισθοδοσία του Δήµου της Βέροιας
480.000 ευρώ, όταν οι ανάγκες είναι 980.000 ευρώ. Εκεί δεν υπολογίζετε ότι χρειαζόµαστε χρήµατα για τον αποχιονισµό. Δεν
είναι µόνο το Σέλι, τα Τρία-Πέντε Πηγάδια, αλλά ένα σωρό περιοχές στον ορεινό όγκο της Μακεδονίας, οι οποίες χρειάζονται
αποχιονισµό. Δεν σας νοιάζει. Κάποιος, κάπως, θα τα κάνει. Δεν
γίνεται έτσι. Δεν γίνεται να τραφούν οι παιδικοί σταθµοί πια, δεν
γίνεται να αναλαµβάνουν οι δήµοι τη µεταφορά των σκουπιδιών
και εσείς να λέτε «κάπως, κάποιοι άνθρωποι θα θυσιαστούν». Δεν
µπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγµα.
Μάλιστα, µε τις νέες τροποποιήσεις περνάτε και τη µισθοδοσία των ΚΕΠ µέσα στις υποχρεώσεις των δήµων. Περνάτε ακόµα
εντέχνως και τη µεταφορά των µαθητών µε ανθρώπους, των
οποίων τα ταµεία είναι άδεια.
Ας πούµε ο Δήµος της Νάουσας έχει ένα εκατοµµύριο ευρώ
τελεσίδικες αποφάσεις και έχει περίπου 2.160.000 ευρώ µειώσεις
στις εισπράξεις λειτουργικών δαπανών. Δεν σας ανησυχεί αυτό
το πράγµα; Τι πιστεύετε ότι θα γίνει, δηλαδή; Πόσο νοµίζετε ότι
µπορεί να συνεχιστεί η ίδια δουλειά, αν επιµένετε σε προγράµµατα που δεν βγαίνουν; Και είναι αµαρτία από το θεό, θα χαθούµε. Θα χαθούµε, αλλά δεν βλέπω από εσάς καµµία συνεννόηση και καµµία διάθεση να αντιληφθείτε ότι αυτός ο γίγαντας
που ήρθε και κάθισε στο σβέρκο µας, ο γίγαντας του δανεισµού,
είναι προϊόν δικό σας, είναι προϊόν των πολιτικών σας. Και αυτό
το ίδιο πράγµα το συνεχίζετε µε έναν απίθανο τρόπο, µε έναν
τρόπο που µόνο µακελάρηδες της παιδείας θα µπορούσαν να
έρθουν να το κάνουν.
Εγώ δεν θέλω να πω για κανέναν ότι είναι ολιγοφρενής ή να
πω ότι είναι προδότης, γιατί δύο είναι οι δρόµοι. Ή ολιγοφρενείς
ήταν αυτοί που έκαναν αυτόν τον υπερδανεισµό –θα µου πείτε
και ποιος νοιαζόταν, αυτοί θα τα πλήρωναν;- ή είχαν κάποιο δόλο
µέσα τους. Γιατί ξέρω ότι σπουδάσατε στην Κοµοτηνή και ότι τον
ενδεχόµενο δόλο φυσικά τον έχετε διδαχτεί. Απορώ και δεν θέλω
να ψηφίσω κάτι διαφορετικό ανάµεσα στο δόλο και την προδοσία, ανάµεσα στην ολιγοφρένεια και την κατάντια. Και όµως εκεί
µας οδηγείτε.
Ερχόµαστε, λοιπόν, και συζητάµε για το πώς θα σώσουµε
αυτήν την πατρίδα, όταν ο Δήµος Αλεξάνδρειας, ο Δήµος του
Ρουµλουκιού Ρουµ ήταν οι Έλληνες που ήταν εδώ πριν από τους
µετανάστες, πριν τους πρόσφυγες και ο δήµος αυτός ζει σε µια
κατηφόρα, ζει χωρίς να έχει συµπαράσταση, ζει χωρίς να έχει
από εσάς στην καλύτερη των περιπτώσεων ευήκοα ώτα. Δεν
έχετε να προσφέρετε ούτε ευήκοα ώτα. Εσείς έχετε την απόλυτη
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σιωπή όταν στο Υπουργείο σας υπάρχει ένας Υπουργός Εξωτερικών, Υφυπουργός επί των θεµάτων της Ελλάδος, ο κ. Ράιχενµπαχ. Και αυτό δεν σας κάνει να ανατριχιάζετε. Σε δύο µέρες
γιορτάζουµε τα εκατό χρόνια απελευθέρωσης της Βέροιας από
τους Τούρκους, αλλά εσείς οι κυβερνητικοί έρχεστε σαν να µην
έχουν συµβεί ποτέ όλα αυτά στην πατρίδα µας.
Θέλω να κατεβάσω τους τόνους. Δεν θέλω να έρχοµαι µέσα
σε αυτό το Κοινοβούλιο και να δείχνω ότι εγώ ρίχνω σπίρτα στον
αχυρώνα. Εσείς όµως είστε οι πρώτοι που πρέπει να επιδείξετε
µια καλύτερη συµπεριφορά, ένα πατριωτικότερο «είναι». Αυτό
περιµένουµε από εσάς και σας παρακαλώ, µε αφορµή τους δήµους, να δείξετε µια καλύτερη διάθεση.
Καταθέτω για τα Πρακτικά τα σχετικά που επικαλέστηκα για
τους δήµους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
Η κ. Ραχήλ Μακρή έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Η τοπική αυτοδιοίκηση και συγκεκριµένα οι
δήµοι αποτελούν το θεσµό του κράτους που βρίσκεται δίπλα
στην καθηµερινότητα του απλού πολίτη. Ο «Καλλικράτης» έφερε
τα πάνω κάτω στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αντί να συνεισφέρει και
να βοηθήσει στο συµµάζεµα της τοπικής αυτοδιοίκησης, αντιθέτως διέλυσε τη συνοχή τους, δηµιούργησε τεράστια προβλήµατα
αποδιοργάνωσης των υπηρεσιών, µείωσε την αναλογία των
υπαλλήλων σε σχέση µε τον πληθυσµό, περιόρισε την ευελιξία
των υπηρεσιών και µεγάλωσε τις χιλιοµετρικές αποστάσεις σε
τέτοιο βαθµό που υπάλληλοι και πολίτες αναγκάζονται να διανύσουν πάρα πολλά χιλιόµετρα προκειµένου να εξυπηρετηθούν και
να εξυπηρετήσουν.
Ο «Καλλικράτης» τελικά οδήγησε στην υποβάθµιση των κοινωνικών υπηρεσιών, στην υποβάθµιση της κοινωνικής πρόνοιας που
έχουν αναλάβει οι δήµοι, αφού φορτώθηκαν αρµοδιότητες χωρίς
να διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους. Και σαν να µην έφτανε
ο «Καλλικράτης», έχουµε τώρα τις περικοπές των πηγών χρηµατοδότησής τους, που οδηγούν σε υποβάθµιση του βιοτικού επιπέδου στις πόλεις και τα χωριά, εξαφάνιση του κοινωνικού
κράτους, παρακµή των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και διάλυση
των δοµών της καθηµερινότητας.
Σε µία περίοδο που οι Έλληνες πολίτες έχουν ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά την παροχή πρόνοιας από το θεσµό
της τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα µπορούσε να αποτελέσει το
µηχανισµό συνοχής που θα δρούσε αντανακλαστικά για την επιβίωση των αδύναµων στρωµάτων της ελληνικής κοινωνίας, εσείς
τους δίνετε τη χαριστική βολή. Δυστυχώς, φτάσαµε σε σηµείο
να υποβαθµίζουµε το κοινωνικό κράτος για να καλύψουµε τις
µαύρες τρύπες και τις κλεψιές των επίορκων πολιτικών.
Σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις της Κυβέρνησής σας θα επιβάλετε τοπικούς φόρους που θα καλούνται να εισπράξουν οι δήµοι
από τους πολίτες σε περίπτωση που τα οικονοµικά τους βρίσκονται σε δυσχερή θέση. Μα, πόσους ακόµη φόρους, κύριε Υπουργέ, σκοπεύετε να επιβάλετε επιτέλους και γιατί θα πρέπει να
επιβαρυνθούν µε αυτούς οι δήµοι; Ουσιαστικά φαίνεται ότι προσπαθείτε να απεµπλακείτε διά της πλαγίας οδού από χρέη και
ελλείµµατα δήµων που από πολιτικές των παρελθόντων έχουν
πληγεί ανεπανόρθωτα από την οικονοµική δυσπραγία.
Σύµφωνα µε λεγόµενα αυτοδιοικητικών, τους καλείτε να αντιµετωπίσουν µόνοι τους τα προβλήµατα, να καλύψουν οι ίδιοι τα
ελλείµµατα, µε δικούς τους πόρους, χωρίς όµως να τους εξηγείτε πού ακριβώς θα τους βρουν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ)
Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι από τις περικοπές των κεντρικών
αυτοτελών πόρων και των άλλων πόρων από την κεντρική Κυβέρνηση θα υποβαθµιστεί περαιτέρω η ζωή των πολιτών, καθώς είναι
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δεδοµένο ότι είναι αυτοί που θα υποστούν τις συνέπειες των περικοπών.
Στη Δυτική Μακεδονία, µε το ένα πόδι στη χρεοκοπία βρίσκονται οι περισσότεροι δήµοι. Δήµοι που έχουν δύσκολες κλιµατικές
συνθήκες και χρειάζονται πολλαπλάσιες ποσότητες πετρελαίου
θέρµανσης και κονδυλίων για να αντιµετωπιστεί ο χειµώνας. Οι
περισσότεροι δήµοι δεν θα µπορέσουν να αντιµετωπίσουν αυτές
τις δύσκολες συνθήκες µε αποτέλεσµα να την πληρώσουν τα
µικρά παιδιά.
Θα σας καταθέσω την απάντηση της Δηµάρχου Βοΐου Κοζάνης, µε την οποία απαντά σε ερώτησή µου ότι µετά από τη χρηµατοδότηση από το Δήµο Βοΐου, όλα τα σχολεία του δήµου
διαθέτουν πετρέλαιο θέρµανσης έως τις διακοπές των Χριστουγέννων. Έντονο είναι το πρόβληµα µε τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων και ειδικότερα µε τις στέγες, για την οποία σοβαρή
συντήρηση ο δήµος, λόγω της µειωµένης πλέον χρηµατοδότησης από την κεντρική διοίκηση αδυνατεί να παρέµβει. Εάν συνεχιστεί η ελλιπής χρηµατοδότηση από την κεντρική διοίκηση ο
Δήµος Βοΐου από τον Ιανουάριο του 2013 θα βρεθεί στη δύσκολη
θέση να µην µπορεί να λειτουργήσει τα σχολεία της περιοχής.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κύριε Υπουργέ, οι δήµοι καταρρέουν και µε τα παραπάνω δεδοµένα περιµένουµε να µας απαντήσετε πώς σκοπεύετε να αντιµετωπίσουν οι δήµοι, έχουν δεν έχουν ευθύνες οι ηγεσίες τους,
τα προβλήµατα της θέρµανσης των παιδιών στα σχολεία, τη λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθµών, οι οποίοι ήδη αντιµετωπίζουν πολλαπλά προβλήµατα και έλλειψη προσωπικού, τις
συγχωνεύσεις σχολείων που θα επιβάλει στους µαθητές πολλαπλές µετακινήσεις και στις απολύσεις στο ήδη ανεπαρκές οργανόγραµµα των δήµων για την εκπλήρωση των αναγκών τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε πολύ.
Ο κ. Χαϊκάλης έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου
της ΚΕΔΕ τον Ιούλιο που συµµετείχατε εσείς ο ίδιος, είχατε δηλώσει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση διαθέτει το πιο αποτελεσµατικό,
σύγχρονο και έτοιµο δίκτυο που µπορεί να στηρίξει την κοινωνία,
που δοκιµάζεται σκληρά και ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και το
Υπουργείο Εσωτερικών µπορούν µαζί να µπουν µπροστά στον
πόλεµο κατά της φτώχειας. Η τοπική αυτοδιοίκηση µπήκε, εσάς
δεν σας έχουµε δει ακόµα.
Από την άλλη µεριά, στο τέλος Αυγούστου, και όταν η Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδος συναντήθηκε µε τον Πρωθυπουργό, τον ενηµέρωσαν και χαρακτήρισαν δραµατική την
κατάσταση που επικρατεί στους δήµους της χώρας, ζητώντας
την άµεση συνδροµή της πολιτείας.
Συγκεκριµένα, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Ασκούνης έχει καταστήσει σαφές ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει συνεισφέρει τα µέγιστα στην οικονοµική κρίση, αφού οι επιχορηγήσεις για τις
λειτουργικές δαπάνες των δήµων έχουν µειωθεί κατά 50% την
τελευταία τριετία και η ΣΑΤΑ κατά 55%. Παράλληλα έχει υπογραµµίσει ότι το ποσό των 2,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ για επιχορηγήσεις το 2012 αποτελεί κόκκινη γραµµή.
Επίσης, αναφερόµενος στο θέµα της αναδιάρθρωσης του δηµόσιου τοµέα και τη συγχώνευση υπηρεσιών και οργανισµών,
είπε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ήδη προχωρήσει σε πρωτόγνωρες για τα ελληνικά δεδοµένα αναδιαρθρώσεις µε βάση το
πρόγραµµα «Καλλικράτης» και συγχωνεύσεις, όπως η ΔΕΥΑ (Δηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης).
Παρ’ όλα αυτά το µήνα Σεπτέµβριο, λόγω των συνεχών περικοπών στους πόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεκατέσσερις
δήµοι οδηγήθηκαν σε αδυναµία καταβολής µισθών δεκαπενθηµέρου και µε ορατό πλέον τον κίνδυνο στο τέλος του Οκτωβρίου
να ξεπεράσουν τους εκατό οι δήµοι που δεν θα µπορέσουν να
καταβάλουν µισθούς. Ειδικά στην Περιφέρεια Αττικής, όπου
εκλέγοµαι, οι Δήµοι Αχαρνών και Ασπροπύργου είναι σε κατά-
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σταση τραγική.
Εν τω µεταξύ, στις αρχές Σεπτεµβρίου, ο κ. Σταϊκούρας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, επιβεβαίωσε ότι µετά την καταβολή της δόσης των 31 δισεκατοµµυρίων ευρώ θα αποδοθούν
στους δήµους τα χρήµατα για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές τους.
Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων ύψους 349 εκατοµµυρίων
ευρώ θα αποδοθεί εντός του 2012 από τις ΣΑΤΑ. Άµεσα θα προωθηθεί η σχετική ρύθµιση για επιµήκυνση δέκα ετών στην αποπληρωµή των δανείων των δήµων από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων µε περίοδο χάριτος δύο ετών και µείωση του
επιτοκίου αποπληρωµής κατά 0,5% και θα γίνει προσπάθεια ώστε
κάθε µήνα και µέχρι τέλος του έτους να πληρωθούν σε δόσεις
τα 213 εκατοµµύρια ευρώ που οφείλει το κράτος στους δήµους
από προηγούµενα έτη.
Και ερωτώ, λοιπόν: Με ποιον τρόπο θα εξασφαλίσετε ότι από
τα 31 δισεκατοµµύρια ευρώ θα αποδοθούν στους δήµους όλα
τα χρήµατα για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές των δήµων; Με ποιους τρόπους θα αποδώσετε εντός του 2012 τα 349 εκατοµµύρια
ευρώ που αφορούν το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων
(ΣΑΤΑ); Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσετε ώστε να πληρώσετε
στους δήµους οφειλές του κράτους από παρελθόντα έτη ύψους
213 εκατοµµυρίων ευρώ; Οι δήµοι έχουν φτάσει σε σηµείο να
σκέφτονται να παραιτηθούν όλοι, δήµαρχοι, δηµοτικά συµβούλια, οι πάντες για να φανεί το πρόβληµα τόσο προς τα µέσα όσο
και προς τα έξω, εκτός Ελλάδας. Πώς θα αντιδράσει το κράτος,
κύριε Υπουργέ, σε µια τέτοια κινητοποίηση;
Με δηλώσεις του ο κ. Κουβέλης στις 30-8-2012 άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα δεχθεί το διαφαινόµενο ισχυρό κούρεµα των
κονδυλίων στους δήµους τονίζοντας ότι δεν είναι επιτρεπτό να
γίνουν µεγάλες περικοπές και ότι ιδιαίτερα στην παρούσα πολιτική και κοινωνική στιγµή οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
είναι εκείνοι οι οποίοι υποκαθιστούν το απουσιάζον κοινωνικό
κράτος. Ελπίζω να µείνει σταθερός.
Είναι αλήθεια, κύριοι συνάδελφοι, ότι όλο το βάρος της κοινωνικής πολιτικής και µέριµνας του κράτους το σηκώνουν πλέον οι
δήµοι. Μόλις προχθές συζητούσαµε σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα
για τη «Βοήθεια στο Σπίτι». Αλλά δεν είναι µόνο αυτό. Βρεφονηπιακοί σταθµοί, σχολεία, Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ), Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ), συσσίτια, κοινωνικά παντοπωλεία, κέντρα πρόληψης
εξαρτήσεων, όλες αυτές οι δοµές εξαρτώνται από τους ΟΤΑ.
Σαν να µην έφτανε το µεγάλο αυτό πρόβληµα που υπάρχει και
µε τους βρεφονηπιακούς σταθµούς οι οποίοι είναι σε απόγνωση
και χιλιάδες κόσµος δεν ξέρει τι να κάνει, έφτασε και το θέµα της
µεταφοράς των µαθητών όπου χθες ζήσαµε άλλη µια κοροϊδία
διότι φέρατε χθες, το Υπουργείο το δικό σας δεν το γνώριζε, ενηµερωθήκαµε από το Υπουργείο Οικονοµικών, ότι υπάρχει κύρωση πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου για 140 εκατοµµύρια
όταν οι απαιτήσεις αυτής της χρονιάς είναι 155 µε την έκπτωση
από τα 180, τα οποία έχει βγάλει η ΚΕΔΕ. Έχετε υπογράψει για
140 και δεν ξέρουµε πώς θα βγουν τη στιγµή που οι λεωφορειούχοι ζητούν τα ληγµένα των προηγούµενων χρόνων.
Επίσης, υπάρχει το τεράστιο πρόβληµα αν θα κρατηθούν
ζεστά τα σχολεία εν όψει της χειµερινής περιόδου µε το πετρέλαιο και το τελευταίο ότι έχει γίνει µεγάλη περικοπή στους προϋπολογισµούς των δήµων σχετικά µε την αποκοµιδή των σκουπιδιών και ερωτώ: σκοπεύετε να εκχωρήσετε και σε ιδιώτες την
αποκοµιδή και µεταφορά των απορριµµάτων των δήµων; Και τι
θα γίνουν οι εργαζόµενοι; Όλα στους ιδιώτες; Μήπως και η χώρα
πάει στους ιδιώτες; Δεν ξέρω.
Υποτίθεται πως ο «Καλλικράτης» δηµιουργήθηκε ώστε να επιτευχθεί η πιο εύρυθµη λειτουργία των δήµων µε ορθότερη διανοµή των πόρων και ενδυνάµωση των κοινωνικών δοµών των
ΟΤΑ. Κατακρεουργώντας τους προϋπολογισµούς των δήµων,
όµως, η Κυβέρνηση µας οδηγεί σε αντίθετο δρόµο. Έστω και
αυτήν την ύστατη στιγµή καλούµε η Κυβέρνηση να πράξει τα δέοντα ώστε να αποφευχθεί το κοινωνικό κραχ στο οποίο οδηγούµεθα.
Κύριε Υπουργέ, σύµφωνα µε τόσες περικοπές που έχετε κάνει
εµείς οι Ανεξάρτητες Έλληνες είχαµε πει ότι από την κρίση την
οποία φέρατε στην Ελλάδα ότι κάτι καλό θα βγει από τις θυσίες
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των Ελλήνων. Το ζήτηµα είναι ότι όταν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και το µέλλον των παιδιών µας, νοµίζω ότι οι ενέργειες και
οι αντιδράσεις των Ελλήνων θα είναι πρωτόγνωρες. Γι’ αυτό σας
παρακαλούµε πριν να είναι αργά, επανορθώστε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο
Υπουργός Εσωτερικών κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης για είκοσι
λεπτά.
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ιχνηλατήσω την επιχειρηµατολογία της επίκαιρης επερώτησης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων προσπαθώντας να δώσω επί
της ουσίας απαντήσεις στα κρίσιµα κοινωνικά ζητήµατα τα οποία
θέτει χωρίς να ωραιοποιήσω τίποτα, χωρίς να αποκρύψω τίποτα,
αναδεικνύοντας, όµως, τη σκληρή προσπάθεια που έχει κάνει αυτούς τους µήνες αυτή η Κυβέρνηση για να µπορέσει µε τις υπάρχουσες δυνατότητες, µε τις πραγµατικές και όχι τις φανταστικές
δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας να ισορροπήσει τα πράγµατα και να δώσει κατά το δυνατόν λύση στα πραγµατικά προβλήµατα.
Για λόγους θεσµικής µνήµης, θέλω να ενηµερώσω το Σώµα ότι
εγώ έτυχε να είµαι ο εκπρόσωπος της παράταξης της Νέας Δηµοκρατίας που ήγειρε τότε θέµα αντισυνταγµατικότητος στο
νόµο «Καλλικράτη» υποστηρίζοντας ότι δεν εφαρµόζεται στην
πράξη η συνταγµατική επιταγή, όταν δίνουµε στους δήµους αρµοδιότητες να δίνουµε παράλληλα και πόρους. Είχα διατυπώσει
και την επιφύλαξη ότι δεν είναι προετοιµασµένη ακόµη η πολιτεία
να προχωρήσει σε µια τέτοια τοµή η οποία µπορεί να αποµειώσει
την αποτελεσµατικότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η συµβολή
των δήµων µέχρι τώρα και σωστά επισηµάνθηκε από τους συναδέλφους στην εθνική προσπάθεια που γίνεται είναι σηµαντική.
Η περικοπή δαπανών ξεπερνά περίπου το 60% των χρηµάτων
που παλαιότερα δαπανώνταν από το κράτος προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αυτό αναγνωρίζεται από όλους, από όλες τις πτέρυγες της Βουλής αλλά και από την Κυβέρνηση.
Όταν αυτή η Κυβέρνηση ανέλαβε καθήκοντα, βρέθηκε ενώπιον µιας πραγµατικότητας που δεν είχε φανεί προς τα έξω, ούτε
προς τους δηµάρχους ούτε προς την κοινωνία. Ενώ υπήρχε έγγραφη διαβεβαίωση από το παλαιό οικονοµικό επιτελείο προς
τους ΟΤΑ ότι θα εγγραφούν στον εθνικό προϋπολογισµό 2,7 δισεκατοµµύρια για το τρέχον οικονοµικό έτος, ενεγράφησαν 2,4
δισεκατοµµύρια.
Η χρηµατοδότηση όµως, το πρώτο εξάµηνο του 2012 προς
τους ΟΤΑ, κάθε µήνα έτρεχε στη βάση των 2,7 δισεκατοµµυρίων.
Μαθηµατικά, λοιπόν, πηγαίναµε σε οικονοµικό «έµφραγµα», σε
κατάπτωση, κλείσιµο των περισσοτέρων δήµων και σε πιστωτικό
γεγονός που τίναζε πραγµατικά στον αέρα την εθνική διαπραγµάτευση που γινόταν όχι µόνο µε την τρόικα αλλά και µε την Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ..
Η πρώτη υπεύθυνη στάση που µπορούσε να κρατήσει µια νέα
πολιτική ηγεσία, βλέποντας ότι το Σεπτέµβριο θα σταµατούσαν
τα πάντα, ήταν να εξορθολογήσει την κατάσταση και να διορθώσει αυτό το «λάθος». Αυτό επιδιώξαµε να κάνουµε.
Ιεραρχήσαµε τα πράγµατα µε έναν πολύ συγκεκριµένο τρόπο.
Σας θυµίζω ότι την ηµέρα που ορκίστηκα και πήγα στο Υπουργείο ήταν απλήρωτα προνοιακά επιδόµατα από το µήνα Φεβρουάριο, δηλαδή καρκινοπαθείς, ΑΜΕΑ, εξαρτηµένα άτοµα,
αναξιοπαθούντες είχαν να δουν χρήµατα από το µήνα Φεβρουάριο. Το κράτος χρωστούσε 260 εκατοµµύρια σε αυτούς τους ανθρώπους.
Υπήρχε µια απόκλιση καταβολής αυτών των τιµηµάτων κατά
πέντε µήνες και υπήρχαν άνθρωποι, όπως καρκινοπαθείς, που
από αυτά τα χρήµατα αγόραζαν τα φάρµακά τους. Από αυτά τα
χρήµατα περίµεναν να ζήσουν γιατί δεν είχαν άλλα εισοδήµατα.
Βρεθήκαµε, λοιπόν, µπροστά σε ένα τραγικό ηθικό δίληµµα,
όπως το είχα προβλέψει ή εικάσει, αν θέλετε, στις προγραµµατικές δηλώσεις πριν καν ενηµερωθώ. Από τη µια ήταν οι άνθρωποι
και από την άλλη οι αριθµοί. Επιλέξαµε τους ανθρώπους.
Για να αποφύγουµε το «έµφραγµα» του Σεπτεµβρίου και για
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να στηρίξουµε εκείνο το κοµµάτι της κοινωνίας που δοκιµαζόταν,
µειώσαµε κατά 30% το δωδεκατηµόριο τακτικής χρηµατοδότησης των ΚΑΠ των δήµων τον Αύγουστο και πληρώσαµε 260 εκατοµµύρια για τους αναξιοπαθούντες, τους ασθενείς και τους
εξαρτηµένους, καλύπτοντας τους µήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο
και Ιούνιο.
Αµέσως µετά συνεχίσαµε και αυτήν την απόκλιση των πέντε
µηνών καταφέραµε αυτήν τη στιγµή να την έχουµε κλείσει στον
ένα µήνα, δίνοντας άλλα 130 εκατοµµύρια για να καλύψουµε και
τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Θα προσπαθήσουµε πάλι και το
επόµενο διάστηµα να είµαστε συνεπείς, ώσπου να µπορέσουν
αυτοί οι άνθρωποι να ικανοποιούνται αµέσως, γιατί αυτό είναι η
προτεραιότητα. Η πρώτη προτεραιότητα είναι οι άνθρωποι και
το δείξαµε στην πράξη.
Αµέσως µετά έπρεπε να αντιµετωπιστεί το µεγάλο ζήτηµα.
Επειδή ακριβώς περιορίστηκαν οι τακτικές χρηµατοδοτήσεις των
δήµων, κινητοποιήθηκαν εύλογα για να µπορέσουν να καλύψουν
τα λειτουργικά τους έξοδα και τα έξοδα µισθοδοσίας.
Προκαλέσαµε µια συνάντηση µε τον Έλληνα Πρωθυπουργό,
αλλά και τους Αρχηγούς των κοµµάτων. Όλοι έσκυψαν πάνω στο
πρόβληµα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεσµεύτηκε ότι θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια της ΚΕΔΕ, των δήµων και της ΕΝΠΕ,
µε βάση τις πραγµατικές δυνατότητες και φυσικά τα αποθέµατα
που υπήρχαν στο κρατικό ταµείο.
Αναλάβαµε ορισµένες δεσµεύσεις, ότι δηλαδή αµέσως θα «ξεπαγώσουν» τα 213,8 εκατοµµύρια ευρώ των παρακρατηθέντων
πόρων και επειδή έχουν περικοπεί οι δαπάνες ανά µήνα, θα δίνουµε 35 εκατοµµύρια κάθε µήνα πρόσθετα από αυτό το κονδύλι, ώσπου να εξαντληθεί όλο µέχρι το τέλος του χρόνου, χωρίς
να λείψει ούτε 1 ευρώ, για να µπορέσουν οι δήµοι να αντιµετωπίσουν τις λειτουργικές και µισθολογικές τους υποχρεώσεις.
Αυτό έγινε τον προηγούµενο µήνα, εφαρµόστηκε και σήµερα
που µιλάµε τα εντάλµατα προχωρούν. Για να εφαρµοστεί και
αυτό το µήνα πολλές φορές «χτυπιόµαστε» µε την κρατική γραφειοκρατία για να προχωρήσουν αυτά. Διότι αν κάπου καθυστερήσει λόγω γραφειοκρατίας, κινδυνεύουν να µείνουν απλήρωτοι
οι άνθρωποι. Θα συνεχιστεί και αυτόΝ το µήνα και ο αγώνας θα
συνεχιστεί µέχρι τέλος του έτους για να τηρηθεί µέχρι κεραίας
η υπόσχεση που δόθηκε.
Μέχρι το τέλος του έτους υπάρχει η δέσµευση ότι θα απορροφηθούν και το σύνολο των παρακρατηθέντων πόρων, αλλά και
το υπόλοιπο από τη ΣΑΤΑ που είναι περικεκοµµένη, αλλά είναι
αναγκαία για να µπορέσουν οι δήµοι να προχωρήσουν σε αναπτυξιακά έργα.
Επίσης, έχει απογραφεί το σύνολο των ληξιπροθέσµων χρεών
κι έχει σταλεί στο Γενικό Λογιστήριο, για να γίνει η συνολική αξιολόγηση.
Πέρα απ’ αυτό, έχει εξαγγελθεί και από το συναρµόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Οικονοµικών, όπως ακριβώς είχε δεσµευθεί
ο κ. Σαµαράς, µία σειρά από µέτρα που θα επιτρέψουν στους δήµους να µείνουν όρθιοι.
Αυτόν το µήνα ανεστάλη, µε απόφαση του Παρακαταθηκών
και Δανείων, η υποχρέωση των δήµων να καταβάλουν τη δόση
των δανεικών που έχουν πάρει από το σχετικό κρατικό ταµείο.
Με νοµοθετική πρωτοβουλία θα δοθεί διετής περίοδος χάριτος,
όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, θα παραταθεί ο χρόνος αποπληρωµής των δανείων εβδοµήντα ενός δήµων, οι οποίοι ήταν σε πολύ
δύσκολη κατάσταση, για οκτώ έως δέκα χρόνια, θα µειωθεί το
επιτόκιο µέχρι µισό τοις εκατό και από τη συνολική αυτή ρύθµιση
οι δήµοι θα ωφεληθούν από τα µεν τοκοχρεολύσια γύρω στα 7
εκατοµµύρια και η ρευστότητα των ΚΑΠ θα αυξηθεί µέσα απ’
αυτήν τη ρύθµιση για τους δήµους ετησίως για ένα ποσό πάνω
από 90 εκατοµµύρια. Δεν έχει νόηµα να µιλήσω εγώ. Απάντηση
στις ερωτήσεις σας δίνει η ίδια η ΚΕΔΕ, µέσα από µια επιστολή
του Προέδρου της, που λέει απευθυνόµενος προς όλους τους
δήµους: «Κύριοι συνάδελφοι θα ήθελα να σας ενηµερώσω για
ορισµένες θετικές εξελίξεις που αφορούν στην ικανοποίηση των
αιτηµάτων µας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των άµεσων και πιεστικών οικονοµικών προβληµάτων των δήµων». Και περιγράφει
όλα αυτά που σας είπα.
Την καταθέτω στα Πρακτικά, διότι νοµίζω ότι η απάντηση δί-
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νεται από τους ίδιους τους δηµάρχους, οι οποίοι αναγνωρίζουν
την προσπάθεια αυτής της Κυβέρνησης και του Υπουργείου
Εσωτερικών σε όλα αυτά τα θέµατα που εύστοχα αναδείξατε για
να γίνονται γνωστά στην κοινωνία και για να αναδεικνύεται και ο
ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εγώ δέχοµαι ότι αµφισβητείτε το δικό µας ρόλο σ’ αυτήν την
προσπάθεια. Δεν πειράζει. Αντιπολιτευτικό καθήκον σας είναι,
όπως και δική µας υποχρέωση είναι να ανταποκρινόµαστε στην
πράξη στα πράγµατα και να µη βλέπουµε απέναντί µας πολιτικούς αντιπάλους, αλλά να βλέπουµε ως αντιπάλους µας τα µεγάλα προβλήµατα της κοινωνίας. Αναµετριόµαστε µε τα
προβλήµατα και προσπαθούµε να δίνουµε λύσεις όχι µε λόγια
αλλά µε πράξεις.
Βρεφονηπιακοί σταθµοί: Είναι σηµαντικό ζήτηµα. Έπρεπε να
είχε βγει από το Φεβρουάριο εγκύκλιος που θα επιτρέπει την
πρόσληψη του σχετικού προσωπικού. Δεν είχε γίνει τίποτα. Με
τη βοήθεια του συναρµόδιου Υπουργείου και του κ. Μανιτάκη,
µέσα σε χρόνο dt, πολύ γρήγορα υπεγράφη η εγκύκλιος, µονογράφηκε από το συναρµόδιο Υπουργείο, προχώρησαν οι διαδικασίες, ανταποκρίθηκαν οι δήµοι και υλοποιήθηκε η διαπραγµατευτική, αν θέλετε, επιτυχία της προηγούµενης κυβέρνησης γιατί δεν θέλω να είµαι άδικος σ’ αυτό- για τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες εβδοµήντα επτά νοµιµοποιηµένες θέσεις που
εξαιρούνται από τη µείωση των προσλήψεων, προκειµένου να
στελεχωθούν και οι βρεφονηπιακοί σταθµοί και φυσικά και οι
άλλες δοµές. Προχωράει τώρα και το θέµα των ωδείων, στο
οποίο είχαµε µία καθυστέρηση, για να λειτουργήσουν από
άποψη διδακτικού προσωπικού και υποδοµών.
Όσον αφορά την απορροφητικότητα, τα χρήµατα του προγράµµατος στο οποίο αναφέρεστε -125 εκατοµµύρια για φέτος
και πάνω από 400 εκατοµµύρια για τα τελευταία χρόνια- είναι ευρωπαϊκά χρήµατα, είναι απ’ αυτήν την Ευρώπη που βρίζουµε.
Είναι ευρωπαϊκά προγράµµατα, τα οποία έρχονται, κι εµείς τα
αξιοποιούµε για να κάνουµε κοινωνική πολιτική. Εκτός κι αν δεν
τα θέλουµε. Τότε να το πούµε και να δούµε µόνο µε εθνικούς πόρους τι µπορούµε να καλύψουµε. Μόνο το 1/3 των παιδιών; Αυτή
είναι η πραγµατικότητα. Να την αλλάξουµε;
Εµείς, λοιπόν, µέσα από τις παρεµβάσεις τις οποίες κάναµε
αντιµετωπίσαµε το πρόβληµα στην πράξη και αυξήσαµε την
απορροφητικότητα του προγράµµατος από το 50% σε ποσοστό
πάνω από 71% -72%. Και κάναµε και κάτι καινοτόµο. Λένε κάποιες παρατάξεις της Βουλής: «Να πληρώσουν αυτοί που
έχουν». Ενεργοποιήσαµε ιδιωτικά κεφάλαια. Ήρθε, προς τιµήν
του, το Ίδρυµα Νιάρχου και προσέφερε 4,5 εκατοµµύρια για να
απορροφήσουµε ακόµη τρεις χιλιάδες παιδιά.
Επιδιώξαµε, επίσης, να γίνει η κατανοµή µε αντικειµενικά κριτήρια. Δεν θελήσαµε να αδικήσουµε κάποια περιοχή. Πώς; Στους
πρόσθετους πόρους βάλαµε µπροστά τους βρεφονηπιακούς
από τα ΚΔΑΠ και στραφήκαµε εκεί όπου το ποσοστό απορρόφησης ήταν χαµηλό, ώστε να ανεβεί στο ίδιο επίπεδο ο µέσος όρος
απορρόφησης όλων των περιοχών της Ελλάδος. Γι’ αυτό πήγαν
οι περισσότερες θέσεις στα µεγάλα αστικά κέντρα, γιατί εκεί το
πρόβληµα ήταν πιο οξυµµένο.
Εν πάση περιπτώσει, αυτήν τη στιγµή η επιλογή έγινε µε κοινωνικά κριτήρια, τα οποία προβλέπονται από το ίδιο το πρόγραµµα και µε µεγάλη προσοχή, για να µην τιναχθεί το ίδιο το
πρόγραµµα στον αέρα. Διότι το πρόγραµµα, όπως ξέρετε, έχει
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, που δεν τα προσδιορίσαµε
εµείς. Εµείς απλά καλούµαστε να τα υλοποιήσουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ικανοποιεί κυρίως τις οικογένειες µε τις
άνεργες µητέρες.
Τα σχολεία, επίσης είναι ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα, και όσον
αφορά τη συντήρηση αλλά και τα καύσιµα.
Από τα 80 εκατοµµύρια που είχαν προϋπολογιστεί είχαν δοθεί
µόλις τα 20 εκατοµµύρια, δηλαδή το 25%. Σπεύσαµε µε τα αποθέµατα που δηµιουργήσαµε από την πολιτική εξορθολογισµού,
που κάποιοι µέµφονται σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα, να δώσουµε
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άλλα 20 εκατοµµύρια. Και είµαστε έτοιµοι το επόµενο διάστηµα
να δώσουµε και άλλα, ώστε να καλύψουµε πλήρως τα προϋπολογισθέντα. Ήδη αυτή τη στιγµή δηλαδή δώσαµε το 50% αυτών
που είχαν προϋπολογιστεί και θα δώσουµε και τα υπόλοιπα, ώστε
να καλυφθούν οι ανάγκες. Σίγουρα δεν θα αφήσουµε τα σχολεία
έτσι, παρά τη στέρηση, γιατί είναι προτεραιότητα για εµάς.
Μεταφορά µαθητών: Κινδύνευε να καταπέσει, διότι σύµφωνα
µε τον «Καλλικράτη» –αστοχία κατά τη γνώµη µου, αν θέλετε ή
κακή εφαρµογή ή έλλειψη προετοιµασίας- έγινε µια προσπάθεια
να εφαρµοστεί µέσω των δήµων η µεταφορά µαθητών. Είχαµε
σαράντα περίπου διαγωνιστικές διαδικασίες από τους τριακόσιους είκοσι πέντε δήµους και βγήκαν όλες άγονες. Και µια απογραφή που έκανα µέσω των αποκεντρωµένων περιφερειών µού
έδωσε την εικόνα ότι θα µπορέσουµε, στο τέλος αυτής της διαδικασίας, το Σεπτέµβρη -µιλούµε για το µήνα Αύγουστο να γίνεται αυτή η µάχη, όταν όλοι ήταν διακοπές, εµείς δουλεύαµε εκεί
χωρίς να λείπουµε ούτε µια ηµέρα από το Υπουργείο- να βρούµε
λύση. Τριάντα δήµοι θα ήταν ζήτηµα αν είχαν µεταφορές. Εκεί
χρειαζόταν να κοπεί ο γόρδιος δεσµός, δεν µπορούσαµε να συζητάµε. Ζητήσαµε τη συµπαράσταση των περιφερειών. Παρατείναµε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για να παραµείνει πια
οριστικά στις περιφέρειες η αρµοδιότητα. Ήταν απλήρωτοι οι
µεταφορείς, τους χρωστούσαν 150 εκατοµµύρια και από το 2011
και από το 2012. Καλύφθηκαν στην αρχή της χρονιάς τα 15 εκατοµµύρια, τους δώσαµε άλλα 22 εκατοµµύρια. Τώρα ετοιµαζόµαστε και το ανακοινώσαµε χθες, να τους δώσουµε άλλα 17
εκατοµµύρια. Και θα συνεχίσουµε κάθε µήνα µόλις παίρνουµε το
δωδεκατηµόριο να κάνουµε µια εξορθολογιστική κατανοµή κονδυλίων, ώστε και αυτοί οι επαγγελµατίες να µπορούν να κάνουν
τη δουλειά τους, αλλά και η µεταφορά να µην κωλύεται.
Υπάρχουν διάφορα ζητήµατα περιφερειακά. Πέφτουµε επάνω
να τα επιλύσουµε µε βάση τις δυνατότητες που έχουµε. Πάντως
η µεταφορά ξεκίνησε. Και εκεί που φαινόταν ότι δεν θα γίνει, γίνεται παντού. Υπάρχουν προβλήµατα –επαναλαµβάνω- σε συγκεκριµένες εστίες που πολλές φορές προκαλούνται από τις
υπηρεσίες. Εµείς θέλουµε να πέσουµε πάνω στο κάθε πρόβληµα,
για να µην υπάρχει πουθενά το πρόβληµα αυτό και προσπαθούµε
να το λύσουµε.
Πιστεύω ότι την επόµενη βδοµάδα θα κατατεθεί στο Κοινοβούλιο και ο σχετικός νόµος -αν δεν κάνω λάθος, την Τρίτη έχει προγραµµατιστεί- ώστε να επικυρωθεί η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, να καθοριστεί πια η ευθύνη αρµοδιότητας στις περιφέρειες και αµέσως µετά να αρχίσει µια διαπραγµάτευση για την
κοινή υπουργική απόφαση που θα επαναπροσδιορίσει τον τρόπο
µεταφοράς των µαθητών, ώστε και εξοικονόµηση πόρων να γίνεται, αλλά και αποτελεσµατικότητα να επιδεικνύεται από την
αρχή µέχρι το τέλος της χρονιάς.
«Βοήθεια στο Σπίτι»: Ένα πρόγραµµα που σταµάτησε να χρηµατοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους –το ξαναλέω αυτό, η
κακιά Ευρώπη το χρηµατοδότησε και αυτό- µέχρι τέλος του 2011
και ανέλαβε το κράτος να το τρέξει από εθνικούς πόρους από 11-2012 µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου, που είχε κυρωθεί αυτή η ηµεροµηνία µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου της υπηρεσιακής
κυβερνήσεως.
Καταφέραµε να ξεµπλοκάρουµε το ζήτηµα σε συνεργασία µε
το Υπουργείο Εργασίας, επιτύχαµε παράταση µέχρι τις 30 Μαρτίου, διασφαλίσαµε χρηµατοδότηση από τα δύο Υπουργεία από
εθνικούς πόρους, Εργασίας και Εσωτερικών και αυτό το µεταβατικό διάστηµα θα πρέπει να γίνει η προσαρµογή στο νέο σύστηµα που χρηµατοδοτείται, όπως µας διαβεβαιώνει το Υπουργείο Εργασίας από ευρωπαϊκούς πόρους, το «Φροντίδα κατ’
Οίκον» αξιοποιώντας όµως τους έµπειρους εργαζόµενους του
«Βοήθεια στο Σπίτι» µε κάποιον τρόπο και καλύπτοντας µε πληρότητα όχι µόνο τους υπέργηρους ασφαλισµένους αλλά και
τους ανασφάλιστους, που κάλυπτε το «Βοήθεια στο Σπίτι». Είναι
ένα project, το οποίο τρέχει αυτήν τη στιγµή και πιστεύω ότι αν
δουλέψουµε σωστά, θα υλοποιηθεί µε επιτυχία.
Πάω στο ζήτηµα «αυτεπιστασία». Αυτό ήταν ένα πρόγραµµα
φιλόδοξο και καλό πρόγραµµα, το οποίο σχεδίασε η προηγούµενη Κυβέρνηση µε προοπτική να δηµιουργήσει εποχικά εκατό
µε εκατόν είκοσι χιλιάδες θέσεις εργασίας και το οποίο θα χρη-
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µατοδοτείτο από ένα ποσό περίπου 200 εκατοµµυρίων από τα
προγράµµατα του Υπουργείου Εργασίας και από το χρήµα που
συλλέγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και στους ΟΤΑ από το
φόρο ζύθου, από τα διαφηµιστικά τέλη κ.λπ..
Λόγω της κρισιµότητας της κατάστασης εγγράφως και οµοφώνως η ΚΕΔΕ µου ζήτησε να τροποποιήσουµε το σχεδιασµό.
Ζήτησε, δηλαδή, το µεγάλο κοµµάτι των χρηµάτων που συλλέγονται από τους φόρους τοπικής αυτοδιοίκησης να κατανεµηθούν το επόµενο διάστηµα απευθείας στην τοπική αυτοδιοίκηση
για να αντιµετωπίσει τις δυσκολίες, να κρατήσουµε µόνο ένα µικρότερο ποσοστό. Το ποσό αυτών των φόρων είναι περίπου της
τάξεως των 48 µε 50 εκατοµµύρια. Ένα ποσό από αυτά, λοιπόν,
θα το κρατήσουµε για να ενεργοποιήσουµε την αντίστοιχη χρηµατοδότηση του Υπουργείου Εργασίας και κάποια στιγµή να ξεκινήσει το πρόγραµµα αυτεπιστασίας και το υπόλοιπο κατά
απαίτηση των ίδιων των δήµων θα το δώσουµε εκεί ως χρηµατοδότηση για να καλύψουν τα κενά και τις ανάγκες που τους δηµιουργεί η µειωµένη χρηµατοδότηση.
Καταλήγω. Ό,τι είχα πει στις προγραµµατικές ισχύει και όπως
βλέπετε, µε στοιχεία µπορώ να σας αποδείξω ότι και µεγάλο ποσοστό αυτών των δεσµεύσεων έχει υλοποιηθεί ή είναι υπό υλοποίηση. Εποµένως, απόκλιση µεταξύ λόγων και έργων δεν υπάρχει. Η πολιτική κοινωνικής ασπίδας είναι προτεραιότητα για το
Υπουργείο Εσωτερικών και αντιλαµβανόµαστε και πιστεύουµε
ακράδαντα, όπως το είπαµε από την αρχή, ότι τα τελευταία όρθια
συγκροτηµένα και αποτελεσµατικά δίκτυα για την εφαρµογή
αυτής της πολιτικής κοινωνικής ασπίδας στον πόλεµο κατά της
φτώχειας είναι τα δίκτυα των δήµων.
Οι δυσκολίες, όµως, είναι µεγάλες και για να τις παλέψουµε
χρειάζονται και πολιτικές και κοινωνικές συµπράξεις. Και αυτό
ακριβώς προσπαθούµε να κάνουµε.
Και επειδή αναφέρθηκε κάποια συνάδελφος και στη συνεργασία µε την εκκλησία, θέλω εδώ να πω ότι µόλις χθες είχαµε συνάντηση µε τον Αρχιεπίσκοπο για να ενεργοποιήσουµε αυτήν τη
συνεργασία των τοπικών ενοριών και µητροπόλεων, ώστε να
συµπράττουν µε τις κοινωνικές δοµές των δήµων, να πολλαπλασιάζουµε τα αποτελέσµατα, κάνοντας όµως και οικονοµία κλίµακος, αξιοποιώντας δηλαδή όσο πιο αποτελεσµατικά µπορούµε
τους υφιστάµενους πόρους. Και αυτό το µήνυµα της συνεργασίας θα απευθυνθεί και προς τις εθελοντικές οργανώσεις και
προς τα ιδιωτικά κεφάλαια που θέλουν µε χορηγίες να στηρίξουν
αυτή την κοινωνική πολιτική και φυσικά προς το ίδιο το κράτος
το οποίο θα συνεχίσει µε ό,τι δυνάµεις διαθέτει να υλοποιεί µια
τέτοια πολιτική.
Δεν πρέπει, όµως, επ’ ουδενί να αποµακρυνόµαστε από έναν
κεντρικό στρατηγικό στόχο που έχουµε όλοι µαζί θέσει µαζί µε
την αυτοδιοίκηση, την ενίσχυση της οικονοµικής αυτοτέλειας και
της διοικητικής αυτονοµίας των ΟΤΑ. Αυτός ο στόχος για να εξυπηρετηθεί έχουµε υποχρέωση στο πλαίσιο των εποµένων µεταρρυθµίσεων, που θα ξεπεράσουν αν θέλετε και το ξεπερασµένο
ίσως σε ένα βαθµό σήµερα πλαίσιο του «Καλλικράτη», να δώσουµε τα νέα ευρηµατικά χρηµατοδοτικά εργαλεία στους δήµους να σταθούν µόνοι τους στα πόδια τους, να κρατήσουν
όρθια τη δική τους πολιτική χωρίς κάθε φορά να εξαρτώνται από
την καλή βούληση του κράτους.
Θα υπάρξει παρατηρητήριο ποιότητας που θα παρακολουθεί
την καλή εκτέλεση των προϋπολογισµών. Θα υπάρξει θεσµοθέτηση του ισοσκελισµένου απολογισµού που είναι µία µορφή σύγχρονης νοικοκυροσύνης µέσα στους ΟΤΑ και τους δίνει µία νέα
δυναµική. Θα υπάρξει δηµοτική ενηµερότητα και φορολογική
αποκέντρωση, όπως επί δεκαετίες ζητούν οι δήµοι. Και µου κάνει
εντύπωση γιατί κάποιοι το αµφισβητούν αυτό ως ορθή πολιτική.
Καταληκτικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω
ότι σ’ αυτήν την Αίθουσα δεν υπάρχουν ούτε λιγότερο και περισσότερο Έλληνες, ούτε λιγότερο ή περισσότερο κοινωνικά ευαίσθητοι πολιτικοί. Όλοι έχουµε ένα στόχο, να κρατήσουµε την
κοινωνία όρθια και την πατρίδα αξιοπρεπή και υπερήφανη και
αυτό κάνουµε.
Πρέπει, όµως, να καταλάβουµε ότι είµαστε όλοι σε ένα σκάφος που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να ξέρουµε να
αξιοποιούµε τις δυνατότητες που µας δίνει αυτή η συµµετοχή
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που διασφάλισε ο αείµνηστος εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραµανλής και όχι να επιστρέφουµε σε εποχές αντιευρωπαϊσµού σαν
αυτές που ζήσαµε τις δεκαετίες του ’70 και του 80’. Εθνική πολιτική είναι η πολιτική που στο τέλος της µέρας θα παραγάγει αποτελέσµατα για τους Έλληνες και την Ελλάδα και µια τέτοια
πολιτική εµείς προσπαθούµε να την κάνουµε πράξη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Βασίλειος Καπερνάρος για δώδεκα λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω σηµειώσει µερικά από τα λεχθέντα του αξιότιµου κύριου Υπουργού, τον οποίο πρέπει εντός παρενθέσεως να
πω ότι τον εκτιµώ µεταξύ των πάρα πολύ ολίγων που συµµετέχουν στην παραπαίουσα και υποτελή Κυβέρνησή του.
Έχω σηµειώσει, λοιπόν, µια φράση η οποία λέει, «χωρίς να
ωραιοποιήσω, δεν έχουµε αντιπάλους παρά µόνο τα µεγάλα προβλήµατα της κοινωνίας».
Κύριε Υπουργέ, διά του κυρίου Προέδρου, όχι µόνο ωραιοποιήσατε, αλλά ανεχθήκατε και είστε και κολάσιµοι, διότι διά της
απλής και άµεσης συνέργειάς σας έγινε αυτό το τερατούργηµα
του «Καλλικράτη», όταν γνωρίζατε, όταν ψηφίζατε, όταν υποστυλώνατε, όταν βοηθούσατε, όταν συνδράµατε σε αυτό το τερατούργηµα -επαναλαµβάνω- του τερατουργού Παπανδρέου, ο
οποίος γνώριζε ότι θα µας βάλει στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
και ήξερε τις συνέπειες και διά του περιβόητου Ραγκούση έφερε
αυτό το νοµοσχέδιο που το κάνατε νόµο, που χωρίς τη βοήθειά
σας πιθανόν να µην αντιµετωπίζαµε τα προβλήµατα τα οποία διεκτραγωδήσατε προηγουµένως στην οµιλία σας.
Είπατε, κύριε Υπουργέ, διά του κυρίου Προέδρου και σηµείωσα για την «κακιά Ευρώπη», για την «Ευρώπη που βρίζουµε»
κ.λπ..
Η Ευρώπη δεν είναι κακιά. Εµείς είµαστε κακοί πολιτικοί έως
κακοί πολιτικάντηδες που δεχθήκαµε -βάζουµε και τους εαυτούς
µας µέσα, διότι και ο απλός Έλληνας πολίτης είναι πολιτικός- και
ανεχθήκαµε αυτή την κατάσταση που µας έφερε σε αυτό το τραγικό αδιέξοδο. Διότι δεν καταλάβαµε τις συνέπειες, ενώ εσείς
γνωρίζατε και δεν µας δώσατε να καταλάβουµε τότε στους
απλούς πολίτες τις συνέπειες αυτές οι οποίες ήρθαν και τις
οποίες διανύουµε.
Δεν είναι αυτή που βρίζουµε η κακιά Ευρώπη. Όµως, κύριε
Υπουργέ, έχουµε το ακριβότερο ΦΠΑ, που είναι η πρόσοδο της
Ευρώπης. Έχουµε τη ντροπιαστική ανοχή να µην αντιδρούµε,
όταν γνωρίζετε από το ΕΒΕΑ ότι οι λαθροµετανάστες φέρνουν
στη χώρα µας ζηµία στο δηµόσιο ταµείο 6 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Αυτά τα ωφελείται η Ευρώπη.
Εσείς είπατε «κακιά» Ευρώπη και δεν τη βάλατε σε εισαγωγικά.
Και δεν τολµούµε ντροπιαστικά να τους πούµε πόσο στοιχίζει σε
αυτό το λαό η αποθεραπεία των λαθροµεταναστών -έχουµε κάνει
ερώτηση, θα την βρείτε µπροστά σας- στον «Ευαγγελισµό» µόνο,
πόσα δισεκατοµµύρια ευρώ στοιχίζει στον ελληνικό λαό ο εξοπλισµός των Ενόπλων Δυνάµεων από την Ευρώπη, όταν αυτήν
τη στιγµή γνωρίζετε ότι είµαστε πέµπτοι στον κόσµο και δεύτεροι
στην Ευρώπη στους εξοπλισµούς.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Δεν τολµήσατε να σηκώσετε ανάστηµα στην Ευρώπη, όταν
αποµυζά µε τοκογλυφικούς τόκους, µε τοκογλυφικά επιτόκια τον
ελληνικό λαό. Άρα, αυτά τα λεφτά µας τα χρωστά πολλαπλώς η
Ευρώπη, συν τα άλλα που ξέρετε από την κατοχή -για να µην κάθοµαι και καταναλώνω το χρόνο µου, κάνοντας αναδροµές- τα
οποία θα τα βρούµε µπροστά µας.
Αυτή η Ευρώπη, λοιπόν, η οποία καµώνεστε ότι είναι δίπλα
µας, είναι απέναντί µας, γι’ αυτό και απέναντί µας πολιτικά θα
είστε και εσείς. Θα είστε και εσείς, διότι συγκυβερνάτε µε αυτούς
που έφεραν, αµέσως µόλις κέρδισαν τις εκλογές, τον «Καλλικράτη», Και µιλώ για τον Παπανδρέου και µιλώ για τον Ραγκούση,
τον Υπουργό τότε, που έφερε εσπευσµένα αυτό το τερατούργηµα.
Και επειδή η εξουσία και επειδή η κυβέρνηση και επειδή η
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εκτελεστική εξουσία είναι διαρκής, θα έχετε και εσείς την ίδια
ευθύνη. Άλλωστε και σήµερα συγκυβερνάτε. Και είστε κοντοί µε
ύφος ψηλού. Και δεν είστε µόνο κοντοί, είστε σπιθαµιαίοι, γιατί
ακόµα και σήµερα που κάνετε ότι είστε γίγαντες και έχετε ύφος
ψηλού και µιλάτε για την «κακιά» Ευρώπη και λέτε για την κατάσταση στην οποία είµαστε, τον τελευταίο ενάµιση χρόνο έχετε
δώσει 7 εκατοµµύρια ευρώ -έχουµε κάνει άλλη ερώτηση, θα την
βρείτε και αυτή µπροστά σας- σε ανθρωπιστικές εισφορές, πού;
Στο Νταρφούρ, στη Σοµαλία, στο Σουδάν, στη Λιβερία, στη Λιβύη
και αλλού, την ίδια ώρα που κάναµε άλλη ερώτηση για το ότι λιµοκτονούν τα παιδιά και λιποθυµούν στα χωριά της Ξάνθης.
Γι’ αυτό είστε εδώ και προσπαθείτε να κάνετε τους γίγαντες.
Και θα δούµε τώρα πού είστε γίγαντες και πού είστε νάνοι. Τα
όπλα από τη φαρέτρα σας. Τα όπλα εναντίον σας από το οπλοστάσιό σας. Ραγκούσης στην Ολοµέλεια το 2010. Ακούστε γιγαντισµούς, ακούστε λεβεντισµούς, ακούστε λεονταρισµούς: «Είναι
ταυτόχρονα ο «Καλλικράτης» -οι ωραιοποιήσεις που λέγατε- «ένα
εγχείρηµα πολύ βαθύτερο, αφού συνιστά µια συνολική επαναθεµελίωση της λειτουργίας των δήµων, µε την εισαγωγή ενός νέου
µοντέλου πολιτικής και οικονοµικής διακυβέρνησης, αλλά στην
πραγµατικότητα θεµελιώνει και αυτές καθαυτές για πρώτη φορά
τις αιρετές περιφέρειες.
Οι τριακόσιοι είκοσι πέντε δήµοι και οι δεκατρείς περιφέρειες,
πέραν του διοικητικού εξορθολογισµού, αλλά και της µεγάλης
συµβολής της αλλαγής αυτής στην εξυπηρέτηση του πολίτη και
την ανάπτυξη της χώρας, σηµαίνουν στην πραγµατικότητα µία
βαθιά αλλαγή της ισορροπίας του πολιτικού µας συστήµατος. Τα
πράγµατα αλλάζουν. Όταν µε το καλό του χρόνου τέτοια εποχή
θα συνεδριάζει η ολοµέλεια των δηµάρχων –τριακόσιοι είκοσι
πέντε- όταν θα συνεδριάζουν οι δεκατρείς αιρετοί περιφερειάρχες, τότε αναµφισβήτητα θα πρόκειται για ένα σηµαντικό πολιτικό γεγονός», λέει το 2010 ο περιβόητος Υπουργός κ. Ραγκούσης.
Και µετά από πολλά «πολιτικάντικα» µπλα, µπλα, φθάνει σ’ ένα
άλλο απόσπασµα που λέει:
«Πιστεύουµε ακράδαντα και µπορούµε να αποδείξουµε ότι ο
«Καλλικράτης» εξασφαλίζει για πρώτη φορά βιώσιµα οικονοµικά
στην αυτοδιοίκηση, κατοχυρώνοντας για πρώτη φορά δυναµικούς πόρους, σύµφωνα µε το δικό της πάγιο αίτηµα. Ο Α’ βαθµός
θα αντλεί πια τα έσοδά του µε το 20% ως ποσοστό του φόρου
εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, µε το 12% του
ΦΠΑ, καθώς και µε το 50% του φόρου ακίνητης περιουσίας.
Τι συνεπάγεται αυτό σε απόλυτους αριθµούς για το 2010, αν
εφαρµοζόταν τώρα; Αυτό το στοιχείο το δίνουµε για πρώτη
φορά. Συνεπάγεται 4,628 δισεκατοµµύρια ευρώ. Για το 2011
υπολογίζεται ότι τα έσοδα αυτά θα υπερβούν τα 5 δισεκατοµµύρια λόγω της αναντίρρητης αύξησης του ΦΠΑ. Λέω ξανά ότι αν
τώρα οι διατάξεις του νοµοσχεδίου µεταφράζονταν σε πόρους
προς την αυτοδιοίκηση, αυτοί οι πόροι θα ήταν σήµερα 4,628 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Ποιοι είναι σήµερα οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι που πηγαίνουν στην αυτοδιοίκηση; Όχι τα 4,628 δισεκατοµµύρια που θα
πάνε µε τον «Καλλικράτη», αλλά 3,495 δισεκατοµµύρια ευρώ. Με
αυτήν την αδιαµφισβήτητη αύξηση θα καλυφθεί το σύνολο των
νέων αρµοδιοτήτων που έρχονται από το Β’ βαθµό, γιατί αυτά
αφορούν τον Α’ βαθµό πρωτίστως».
Αυτά ειπώθηκαν το 2010, τότε που θα µπαίναµε στο Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο, τότε που αν γνώριζε ο ελληνικός λαός ότι
θα µας έβαζαν στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, δεν θα υπήρχε
κυβέρνηση Παπανδρέου, δεν θα είχαµε τα σηµερινά δεδοµένα.
Τότε που εξαπατάτο ο ελληνικός λαός λέγονταν αυτά.
Και ήρθε το 2011 ο ίδιος ο κ. Ραγκούσης και είπε: «Τα σταθερά
έσοδα των ΟΤΑ υπολογισµένα µε τον πιο ασφαλή τρόπο στη
βάση των τρεχουσών αποδόσεων της κρατικής χρηµατοδότησης…». Δεν θα τα διαβάσω για να µην σπαταλήσω τον χρόνο
µου, αλλά λέει τα ίδια πάλι για το 2011, κύριε Υπουργέ.
Θα ήθελα να διαβάσω και κάτι που είπε και κάποιος άλλος κύριος, ο κ. Σαµαράς, ο Πρόεδρός σας τότε και Πρωθυπουργός
σήµερα.
Τι είπε ο κ. Σαµαράς για τον «Καλλικράτη»; Τον Ιανουάριο του
2010 είπε: «Η αυτοδιοίκηση κινδυνεύει να γίνει απρόσωπη και να
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µιµηθεί το προβληµατικό κεντρικό κράτος που δεν ενδιαφέρεται
για τις ιδιαιτερότητες της κοινωνίας».
Και τον Φεβρουάριο του 2011 είπε: «Δεν εγγυάται ο «Καλλικράτης» την οικονοµική αυτοτέλεια και αυτοδυναµία που επιτάσσει το Σύνταγµα».
Στις 15 Απριλίου 2011 έλεγε: «Είναι µία κατάσταση η οποία
από θεσµικής πλευράς, αλλά και από πλευράς εκτέλεσης καταρρέει. Είναι ένα ζήτηµα το οποίο θα συνεχίσουµε να το θέτουµε
και στη Βουλή των Ελλήνων και στον ελληνικό λαό, προκειµένου
να αντιληφθεί το µέγεθος του προβλήµατος που έχει δηµιουργήσει αυτός ο θεσµός γενικότερα».
Τον Σεπτέµβριο του 2011 ο ίδιος ο Σαµαράς έλεγε: «Η µεταρρύθµιση αυτή βρίθει από λάθη και αναποτελεσµατικότητα. Είναι
µία ρύθµιση επιπόλαιη και πρόχειρη».
Στο Ζάππειο, στις 22 Απριλίου 2012 έλεγε: «Η τοπική αυτοδιοίκηση θα προικοδοτηθεί µε ίδιους πόρους, ώστε να πάψουν να
είναι επαίτες και ικέτες της κεντρικής κυβέρνησης». Αυτά λέγονταν µέχρι τώρα που ήσασταν «γίγαντες» και όχι τώρα που είστε
«νάνοι».
Το ψήφισµα στο έκτακτο συνέδριο της ΚΕΔΕ στις 30 Αυγούστου 2012 –και επαναλαµβάνω τα όπλα από το οπλοστάσιό σαςέλεγε: «Δεν µπορούµε να αντέξουµε καµµία περαιτέρω µείωση.
Μετά και την τοποθέτηση του Υπουργού Εσωτερικών Ευριπίδη
Στυλιανίδη και χωρίς να αµφισβητούµε τις καλές προθέσεις του
για την αντιµετώπιση των οικονοµικών µας προβληµάτων, δυστυχώς, βρισκόµαστε στο ίδιο ακριβώς σηµείο, δηλαδή ένα βήµα
πριν τη στάση πληρωµών.
Ως εκ τούτου, η τοπική αυτοδιοίκηση της χώρας εξακολουθεί
να διεκδικεί την καταβολή θεσµοθετηµένων πόρων, θέτοντας ως
κόκκινη γραµµή: Πρώτον, την απόδοση των 2,7 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, σύµφωνα µε τον κρατικό προϋπολογισµό και τις δεσµεύσεις του Υπουργείου Οικονοµικών και του πρώην Πρωθυπουργού. Δεύτερον, την απόδοση των 380 εκατοµµυρίων ευρώ για
επενδύσεις ΣΑΤΑ, όπως προβλέπεται στον κρατικό προϋπολογισµό. Τρίτον, την απόδοση της τέταρτης δόσης των παρακρατηθέντων για το 2012 ύψους 214 εκατοµµυρίων ευρώ. Τέταρτον,
την απόδοση των κονδυλίων από το φόρο ζύθου, ΤΑΠ και τα τέλη
διαφήµισης». Αυτά ειπώθηκαν προς εσάς τότε, στις 30 Αυγούστου 2012.
Στάλθηκαν και κάποιες επιστολές σε ορισµένους δηµάρχους,
που τους τιµώ ιδιαίτερα, αλλά δεν θα τις διαβάσω και ας µε συγχωρέσουν. Θα αναφέρω µόνο τον Δηµήτρη Στεργίου, τον Δήµαρχο Πεντέλης, τον Δήµαρχο ο οποίος απέναντι σε κάθε
υποτέλεια, υποταγή, υποδούλωση και δουλοπρέπεια είχε το σθένος και την παλικαριά –που δεν έχετε εσείς- να κάνει αγωγή κατά
του τουρκικού δηµοσίου τον παρελθόντα Ιούλιο και ζητούσε αποζηµίωση εκµεταλλευόµενος τη νοµολογία του Γιλµάζ, ότι οι
Τούρκοι το 1995 έκαψαν την Ελλάδα.
Αυτός ο δήµαρχος τον οποίο τιµώ, µου έστειλε τι γίνεται στο
δήµο του. Εγώ -για να σας αποδείξω που είστε «νάνοι»- θα σας
διαβάσω ένα απόσπασµα από αυτό που έστειλε ο Δήµος Αιγάλεω, ο εκφραστής, ας πούµε, της µεσαίας τάξης στη µισή Ελλάδα, που είναι ο Νοµός Αττικής και λέει:
«Απαντώντας στην επιστολή σας θα σας αναφέρουµε προβλήµατα κοινά για όλους τους δήµους. Συγκεκριµένα στο δήµο µας
αντιµετωπίζουµε µεγάλη δυσκολία στη λειτουργία των δώδεκα
βρεφονηπιακών σταθµών από έλλειψη προσωπικού, αφού δεν
έχουµε την οικονοµική δυνατότητα να προσλάβουµε έκτακτο
προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών µας. Ταυτόχρονα αδυνατούµε να αποπληρώσουµε τους προµηθευτές µας για να
έχουµε συνεχή εφοδιασµό και συντήρηση των βρεφονηπιακών
σταθµών στους οποίου φιλοξενούµε πεντακόσια εξήντα παιδιά».
Αυτό στο Αιγάλεω µόνο.
Και συνεχίζει: «Από έλλειψη προσωπικού και οικονοµικής ενίσχυσης πάσχει και ο θεσµός των ΚΑΠΗ που στο δήµο µας λειτουργούν έξι µε χίλια µέλη περίπου». Προσέξτε τα ΚΑΠΗ, κύριε
Υπουργέ, φέτος διότι θα είναι άσυλο. Θα πάνε εκεί για όλο το εικοσιτετράωρο, επειδή δεν θα έχουν θέρµανση στο σπίτι τους.
Επειδή δεν θα έχουν χρήµατα να βάλουν πετρέλαιο, επειδή δεν
θα έχουν άλλο τρόπο να ζεσταίνονται θα πάνε στα ΚΑΠΗ. Προσέξτε σας παρακαλώ τα ΚΑΠΗ.
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Η κοινωνική υπηρεσία λειτουργεί υπό πίεση γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιµα χρήµατα για να τρέξουν δράσεις στήριξης ατόµων µε κοινωνικές ή άλλες ανάγκες και αναξιοπαθούντων. Για
παράδειγµα, για τα συσσίτια στηριζόµαστε σε βοήθεια από τρίτους και για τη λειτουργία των ιατρείων σε εθελοντές ιατρούς.
Και αυτά εµείς που καµωνόµαστε τους «γίγαντες», που στέλναµε
ανθρωπιστική βοήθεια στις χώρες της Αφρικής.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Καπερνάνος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, δώστε µου ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ.
Στις 13 Σεπτεµβρίου 2012 ο κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός –ο
οποίος είναι δικός σας- έλαβε µέρος στη συνεδρίαση στη Διαρκή
Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
–για να σας αποδείξω άλλη µία φορά γιατί είστε «νάνοι»- µε τον
κ. Βιρβιδάκη Πρόεδρο και είπε: «Φέτος το κράτος έχει δώσει 13
εκατοµµύρια για έργα από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων αντί για 133 εκατοµµύρια που είναι το συνολικό ποσό. Είναι
επικίνδυνο, κινδυνεύει να καταρρεύσει η χώρα και η οικονοµία.
Μας δώσατε ως αιρετές περιφέρειες περισσότερες αρµοδιότητες χωρίς τα χρήµατα, µας δώσατε περισσότερους δρόµους και
περισσότερες δουλειές να κάνουµε και παρεµβαίνουµε κι εκεί
που δεν µπορεί το κεντρικό κράτος χωρίς χρήµατα.
Το χειµώνα δεν θα υπάρχουν εκχιονισµοί κι αν έχουµε χειµώνα
όπως τον περσινό, καταλαβαίνετε τι θα συµβεί. Αν δεν δοθούν
γρήγορα τα χρήµατα, θα σταµατήσουµε να κάνουµε τα έργα, όχι
γιατί δεν θέλουµε, αλλά γιατί δεν θα έχουµε τα χρήµατα. Δεν θέλουµε να δηµιουργήσουµε στρεβλώσεις ούτε να στείλουµε τους
ανθρώπους φυλακή γιατί δεν τους πληρώνουµε, όπως γίνεται
τώρα σε πολλές περιπτώσεις. Θα πέφτουν οι δρόµοι, γιατί έχουν
περάσει την τριακονταετία κάτω από το βάρος των αυτοκινήτων
και της µεγάλης κακοκαιρίας και δεν θα µπορούµε να παρέµβουµε».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Τελειώνοντας, δεν έχω να σας
αναφέρω τίποτα άλλο εκτός από το σηµερινό τραγικό αδιέξοδο
στο οποίο είστε και το οποίο ως απάντηση στα όσα είπατε όχι
µόνο ωραιοποιεί, κύριε Υπουργέ, αλλά τραγικοποιεί την κατάσταση των πραγµάτων, διότι πλέον το να χρησιµοποιούµε λέξεις
και φράσεις όπως «ωραιοποιώ» και «µεταφέρω ωραιοποιηµένα»
δεν είναι περιγραφή, είναι χλεύη. Ούτε καν ευφηµισµός δεν είναι.
Είναι χλευασµός απέναντι στην προσωπικότητα του Έλληνα πολίτη.
Σας διαβάζω από τη σηµερινή εφηµερίδα «Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ»
τα εξής:
«Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού είναι µειωµένες
κατά 2,178 δισεκατοµµύρια ευρώ σε σχέση µε το στόχο. Το µεγαλύτερο µέρος της µείωσης οφείλεται στις περικοπές κατά
2,076 δισεκατοµµύρια ευρώ των δαπανών του προγράµµατος
δηµοσίων επενδύσεων».
Σας το αφιερώνω. Το χαρίζω στη σπιθαµιαία Κυβέρνησή σας,
κύριε Υπουργέ και δεν εύχοµαι τίποτα, δεν παρακαλώ για τίποτα,
παρά µόνο να επικαλεστώ ότι εάν δεν είστε επίορκοι, τουλάχιστον να παρηγορήσετε την κατάσταση µε το να πείτε ότι δεν
µπορούµε και να πείτε την αλήθεια στον ελληνικό λαό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα δύο µαθητές και µαθήτριες και έξι συνοδοί-εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Σταυροδροµίου Αχαΐας.
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Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος
Καµµένος.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα
ακόµα µια φορά από τον Υπουργό της Κυβέρνησης να λέει την
ίδια φράση: «Είµαστε όλοι στο ίδιο καράβι».
Κανείς δεν το αµφισβήτησε. Είµαστε όλοι στο ίδιο καράβι. Με
τη διαφορά ότι δεν είναι στραβός ο γιαλός, αλλά στραβά αρµενίζετε. Και το τιµόνι του καραβιού το κρατάτε εσείς. Και αρµενίζετε στραβά, ενώ γνωρίζετε ότι το καράβι πάει σε ύφαλο. Και
γνωρίζετε ότι το καράβι πάει σε ύφαλο διότι, όταν ήρθε το πρώτο
µνηµόνιο εδώ, το πολεµήσατε σκληρά. Προειδοποιήσατε για τη
λάθος συνταγή. Μιλήσατε για το φάρµακο που σκοτώνει τον
ασθενή από αυτήν εδώ την Αίθουσα. Είναι γραµµένα στα Πρακτικά. Και µέσα σε µία νύχτα, που ο κ. Παπανδρέου µίλησε για
δηµοψήφισµα στις Κάννες, που οι κερδοσκόποι έπαιξαν την ισοτιµία ευρώ και δολαρίου, αποφασίσατε να στηρίξετε την κυβέρνηση Παπαδήµου. Αποφασίσατε ουσιαστικά να µπείτε στη
γέφυρα του καραβιού και µαζί µε τον καπετάνιο, που ακολουθούσε τη ρότα του Γιώργου Παπανδρέου, να ακολουθήσετε -µε
τον κ. Παπαδήµο καπετάνιο και εσείς µαζί- τη στραβή πορεία
στον ύφαλο.
Και µετά ήρθαν οι εκλογές. Και υποσχεθήκατε στον ελληνικό
λαό λαγούς µε πετραχήλια. Και πήρατε το τιµόνι του βαποριού.
Και το βαπόρι το πάτε πιο γρήγορα στον ύφαλο. Εµείς από εδώ
σας προειδοποιήσαµε και σας θυµίσαµε τι λέγατε. Ο ύφαλος
είναι πολύ κοντά. Κάποιοι από τους επιβάτες αυτού του καραβιού, Έλληνες πολίτες, ήδη έχουν ναυαγήσει: Τέσσερις χιλιάδες
αυτοκτονίες. Ένα εκατοµµύριο οκτακόσιες χιλιάδες άνεργοι. Η
ανεργία στο 25%, όπως ανακοινώθηκε χθες, το µήνα Αύγουστο,
εν µέσω τουριστικής περιόδου. Τι θα γίνει το Δεκέµβριο; Θα είναι
30% η ανεργία. Αυτή που ανακοινώνεται. Εάν βάλετε τους αυτοαπασχολούµενους, αν βάλετε τα µαγαζιά που έκλεισαν, τους µακροχρόνια άνεργους, οι Έλληνες ναυαγοί αυτής της λάθος
πορείας είναι εκατοµµύρια οικογένειες. Πολλά εκατοµµύρια οικογένειες. Και τολµάτε να είστε εδώ και να στηρίζετε την πορεία
αυτή προς την καταστροφή, προς την πτώχευση. Και η Ελλάδα
θα πτωχεύσει µε αυτή την πορεία, µε αγγλικό Δίκαιο και στα Λουξεµβουργιανά δικαστήρια-εισπρακτικές εταιρείες των τοκογλύφων, που τους χαιρετάτε και τους βάζετε κόκκινα χαλιά και τους
φιλάτε τα χέρια και που θα έρθουν να πάρουν τη δηµόσια και την
ιδιωτική περιουσία.
Σας προειδοποιούµε ακόµη µια φορά. Και να ξέρετε ότι στα
βαπόρια ο καπετάνιος και οι αξιωµατικοί της γέφυρας έχουν συνευθύνη όταν το καράβι –αυτό που είµαστε όλοι µαζί, όπως λέτεπάει στον ύφαλο και εν γνώσει του το ρίχνει στον ύφαλο. Και βέβαια, από αυτό το ναυάγιο θα κερδίσουν πολλοί. Θα κερδίσουν
αυτοί που θέλουν την Ελλάδα µια έρηµη χώρα, ένα καθαρό οικόπεδο, ένα διαµέρισµα, το οποίο πήρε ο νέος ιδιοκτήτης από
πλειστηριασµό και δεν θέλει να έχει µέσα κατοίκους. Θέλει να
ξεσκαρτάρουµε τους κατοίκους από µέσα.
Και δεν είναι τυχαία αυτά που ειπώθηκαν χθες από τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας παρουσία εφοπλιστών -πολλών εφοπλιστών- ότι δηλαδή «η πρόταση της τρόικας ήταν να εγκαταλειφθούν τα νησιά κάτω των εκατόν πενήντα κατοίκων». Ναι.
Αυτή είναι η πρόταση. Γιατί ένα νησί, που δεν θα έχει κατοίκους
να ενοχλούν, είναι ένα διαµέρισµα που δεν θα έχει µέσα ενοικιαστή. Που µπορούν να το βάψουν, να το φτιασιδώσουν και να το
πουλήσουν ή να το ενοικιάσουν.
Αλλά αυτά τα νησιά είναι η Ελλάδα! Και την Ελλάδα δεν έχει
δικαίωµα καµµιά προσωρινή πλειοψηφία ούτε να την αδειάσει
ούτε να τη νοικιάσει ούτε να την πουλήσει! Και τα νησιά εγκαταλείπονται όχι µόνο από τη συµβουλή να αδειάσει η Θύµαινα, να
αδειάσουν τα Λέβιθα, να αδειάσει ο Δοκός, να αδειάσει η Σαµιοπούλα, να φύγουν από τη Ρω, να φύγουν από το Φαρµακονήσι,
να φύγουν από το Αγαθονήσι, να φύγουν από την Πλάτη, να φύγουν από τη Γαύδο, από το Μαράθι, από τους Αρκιούς, να φύγουν από όλα τα µικρονήσια. Γιατί; Γιατί όταν ένα νησί δεν
κατοικείται, δεν έχει υφαλοκρηπίδα. Δεν έχει οικονοµική ζωή.
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Ξεχάσατε, κύριε Υπουργέ, όταν δίναµε τις επιδοτήσεις για να
µπορέσουν να παραµείνουν οι δυο νησιώτες στα Λέβιθα; Εάν δεν
το ξεχάσατε, τότε έχετε υποχρέωση αντίθετα να ενισχύσετε να
παραµείνουν στα νησιά και να έχουν οικονοµική ζωή τα νησιά,
για να έχουν υφαλοκρηπίδα. Εάν η Γαύδος αδειάσει αυτό σηµαίνει ότι το επίµαχο σηµείο, που υπάρχουν έρευνες και έχουν ζητήσει εταιρείες µε προσφορά στην ελληνική Κυβέρνηση να
ξεκινήσουν εξόρυξη πετρελαίου; Δεν θα είναι εντός της ελληνικής ΑΟΖ.
Αλλά τα νησιά εγκαταλείπονται και για έναν άλλο λόγο. Διότι
ουσιαστικά οι νησιώτες έχουν αφαιρεί στην τύχη τους. Στην
Ανάφη ένα πλοίο, στη Σάµο τρία πλοία τη βδοµάδα. Αν δεν ήταν
κάποιοι µικροί ακτοπλόοι που κρατούν τα νησιά και χρηµατοδοτούν την ακτοπλοΐα –δεν ξέρω για πόσο χρόνο ακόµα θα µπορούν να το κάνουν- θα είχαν εγκαταλειφθεί τα νησιά. Αν δεν ήταν
ο «Καραϊσκάκης» στον Αϊ Στράτη για να χρηµατοδοτεί εδώ και
πέντε µήνες που έχει να πάρει τις επιδοτήσεις από το Υπουργείο
για να µπορεί να κάνει την άγονη γραµµή, τότε ο Αϊ Στράτης θα
είχε εγκαταλειφθεί. Αν δεν ήταν ο «ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ» για τη Δονούσα, για να κάνει το δροµολόγιο της Αµοργού κι αυτό το νησί
δεν θα είχε βαπόρι.
Και προσέξτε: Πού χτυπάνε; Χτυπάνε ακριβώς εκεί. Χτυπάνε
στο να κόψουν εκείνα τα κονδύλια που είναι το οξυγόνο για τη
διατήρηση της πατρίδας µας. Και το χτυπάνε γιατί, κύριε
Υπουργέ, µιλήσατε για ανθρώπους και αριθµούς. Εµείς συµφωνούµε, αλλά το πρόβληµα είναι ότι εσείς δυστυχώς, δεν κοιτάτε
τους ανθρώπους. Παίρνετε εντολές για τους αριθµούς, γιατί δεν
είστε Κυβέρνηση, διότι δεν ασκείτε εξουσία, διότι η Ελλάδα αυτή
τη στιγµή έχει δοθεί σε αντιπαροχή, γιατί κάνουν κουµάντο οι τοκογλύφοι και οι δανειστές, γιατί παίρνετε εντολές, γιατί τα έσοδα
του κράτους τα οποία πρέπει µία κυβέρνηση µιας εθνικά κυρίαρχης χώρας να µπορεί να τα διαθέτει εκεί που θέλει, τα βάζετε σε
ένα ταµείο όπου πρώτα παίρνουν οι τοκογλύφοι τους τόκους και
εν συνεχεία παίρνονται οι αποφάσεις για το πού θα δοθούν και
κατόπιν αδείας του κ. Φούχτερ ή του Ράιχενµπαχ.
Αυτή είναι η Ευρώπη στην οποία παλέψατε, κύριε Στυλιανίδη;
Γιατί ξέρω ότι παλέψατε για την Ευρώπη αυτή. Μιλήσατε για την
Ευρώπη την οποία εµπνευστήκαµε από τον Κωνσταντίνο Καραµανλή και από τον Αντενάουερ, για την Ευρώπη των εθνών-κρατών, για την Ευρώπη των ισότιµων µελών, για την Ευρώπη που
όλοι µαζί αποφασίζουµε και ισότιµα είµαστε µέλη αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εµείς είµαστε ευρωπαίοι, εσείς δεν είστε ευρωπαίοι. Διότι
εσείς αντί να στείλετε τον Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο
γιατί κατήργησε την Ευρωπαϊκή Ένωση βάζοντας έναν άλλο οργανισµό, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, που δεν προβλέπεται
από καµµία ευρωπαϊκή συνθήκη, για να είναι ο µεσολαβητής που
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα δανείζει µε 1% τη χώρα µας
και οι γερµανικές τράπεζες θα εισπράττουν 6% «καπέλο». Η Ευρώπη του «καπέλου» είναι αυτή των τραπεζιτών, δεν είναι η Ευρώπη που εµπνευστήκαµε, την οποία στηρίξαµε και στηρίζουµε.
Είναι η Ευρώπη του νέου δηµοσιονοµικού συµφώνου, όπου θα
έχει Γερµανό Υπουργό Οικονοµικών.
Θα πετύχουν αυτό που ήθελαν να πετύχουν µε το Γ’ Ράιχ στο
Δ’ Ράιχ. Τότε τους πολεµήσαµε µε όπλα. Τότε ο Μανώλης ο Γλέζος κατέβασε τη σβάστικα από την Ακρόπολη. Τώρα τι θα αντιµετωπίσουµε; Τους τραπεζίτες που έρχονται να µας κατακτήσουν µε οικονοµικά µέσα; Και πώς θα τους αντιµετωπίσουµε; Στα
λουξεµβουργιανά δικαστήρια µε αγγλικό Δίκαιο, όταν θα κατάσχουν την ιδιωτική και τη δηµόσια περιουσία;
Και διοικητικός βραχίονας των µνηµονίων κι αυτής της νέας
τάξης πραγµάτων είναι ο «Καλλικράτης»: τον «Καλλικράτη» που
εσείς παλέψατε και σήµερα υπηρετείτε, το νοµοσχέδιο του κ.
Ραγκούση, σαν το άλλο νοµοσχέδιο που θα καταργούσατε και
είπατε ψέµατα στον ελληνικό λαό. Πού είναι ο νόµος για την ιθαγένεια που καταργείται, που φέραµε ως πρόταση νόµου; Γιατί
δεν λέτε την αλήθεια και δεν πράττετε αυτό που υποσχεθήκατε;
Δεν σας αφήνει η τρόικα.
Έτσι είναι, κύριε Στυλιανίδη: Δεν σας αφήνει η τρόικα να κάνετε αυτό που υποσχεθήκατε στον ελληνικό λαό και πήρατε
λαϊκή εντολή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έρχοµαι στον «Καλλικράτη» πάλι. Τι έδωσε ο «Καλλικράτης»;
Αρµοδιότητες και όχι πόρους. Εσείς τα λέγατε. Και τώρα τι γίνεται;
Επισκέπτοµαι όλη την Ελλάδα. Τη νησιωτική Ελλάδα, την
ορεινή Ελλάδα, τη νότια, τη βόρεια, τη δυτική, την ανατολική.
Δεν υπάρχει ένας δήµαρχος που να µη µου είπε «κλείνουµε, τελειώσαµε, έχουµε φτάσει σε σηµείο πλέον να µην µπορούµε να
πληρώσουµε τους υπαλλήλους». Αλλά οι δήµοι µε τον «Καλλικράτη» και τις αρµοδιότητες που έδωσε έχουν την ευθύνη για τα
συσσίτια των Ελλήνων. Μιλάµε σ’ αυτή εδώ την Αίθουσα, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, για συσσίτια των Ελλήνων, για εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που περιµένουν στην
ουρά να πάρουν ένα πιάτο φαΐ που τους δίνει ο δήµαρχος γιατί
το κοινωνικό κράτος είναι ο δήµος. Μιλάµε για παιδάκια που περιµένουν να πάνε στον βρεφονηπιακό σταθµό γιατί την αρµοδιότητα την έχει ο δήµαρχος. Αλλά ο δήµαρχος δεν παίρνει ούτε
ευρώ.
Άκουσα το εξής καταπληκτικό εχθές το πρωί από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών στο Νίκο Χατζηνικολάου, στον «REAL
FM». Μίλησε για τη σπουδαιότητα των δήµων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, για την ανάγκη χρηµατοδότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης και κατάληξε: «Περιµένουµε να πάρουµε το δάνειο των
31 δισεκατοµµυρίων ευρώ για να δώσουµε τα λεφτά στους δήµους».
Τα περίφηµα 31 δισεκατοµµύρια δεν είναι τίποτα άλλο από εγγυήσεις του EFSF. Ένα χαρτί από έναν οργανισµό που δεν έχει
ταµείο είναι. Δεν έχουµε δώσει, λένε οι Γερµανοί, ούτε ένα ευρώ
στην Ελλάδα ούτε ένα σεντ. Αντίθετα δεκάδες δισεκατοµµύρια
έχουν κερδίσει οι γερµανικές τράπεζες.
Θα πληρωθούν, λοιπόν, από τα 31 δισεκατοµµύρια οι δήµοι;
Θα µπορέσουν να κρατήσουν τα ΚΑΠΗ; Θα µπορέσουν να ζεστάνουν τα σχολεία; Θα µπορέσουν να διατηρήσουν τους βρεφονηπιακούς σταθµούς; Θα µπορέσουν να µαζέψουν τα σκουπίδια,
να αντιµετωπίσουν µια έκτακτη καιρική καταστροφή; Φράγκο δεν
θα πάρουν οι δήµοι, γιατί δεν υπάρχει φράγκο.
Το Νοέµβριο έχετε οµόλογο 4 δισεκατοµµυρίων, εντός του
µηνός 500 εκατοµµύρια και άλλα 500 εκατοµµύρια εντός του Δεκεµβρίου. Σύνολο πέντε δισεκατοµµύρια, λοιπόν. Και άλλα 25 δισεκατοµµύρια στις τράπεζες, 30 δισεκατοµµύρια. Θα πάρετε 31
δισεκατοµµύρια. Πόσα θα πάρει ο ΕΟΠΥΥ; Έχετε υποσχεθεί σε
φαρµακοποιούς, σε γιατρούς, σε όλους ότι θα πάρουν από το
δάνειο. Εκτός και αν ξέρετε ότι δε θα πάρετε το δάνειο και ότι
αυτό είναι µέρος από ένα µεγάλο παραµύθι. Γιατί εµείς ξέρουµε
ότι αυτό το δάνειο, που δεν είναι δάνειο αλλά ακόµα µια αγχόνη
στο λαιµό του Έλληνα πολίτη και της ελληνικής οικονοµίας, δεν
είναι τίποτα άλλο από µια παραπάνω υποχρέωση.
Σας προειδοποιήσαµε, σας ρωτήσαµε και µας απαντήσατε αρνητικά. Σας ρώτησα «θα προχωρήσετε σε νέο µνηµόνιο και σε
νέο «κούρεµα»;» και η απάντηση ήταν «όχι». Και έρχονται τώρα
τα ίδια τα γερµανικά ινστιτούτα και οι κορυφές της Ευρώπης
στην οικονοµία και σας λένε ότι το σχέδιο έχει αποτύχει εντελώς
και η ελληνική οικονοµία έχει τελειώσει. Έρχεται η κ. Λαγκάρντ
από το Τόκυο και σας λέει ότι πρέπει να γίνει κι άλλο «κούρεµα».
Να το δεύτερο «κούρεµα» που σας είχαµε πει.
Κούρεµα στο κούρεµα η Ελλάδα παραδίδεται. Και η Ευρώπη
των εθνών και των λαών παραδίδεται στη χούντα των τραπεζιτών.
Αυτή την Ευρώπη βρίζουµε: την Ευρώπη των τραπεζιτών και των
γερµανών επικυριάρχων και υπηρετούµε την Ευρώπη των εθνών.
Εµείς δεν αλλάξαµε σ’ αυτά που λέγαµε. Εσείς ακολουθήσατε
το λάθος δρόµο και τη λάθος ρότα.
Έχετε ξεχάσει όµως κάτι πολύ σηµαντικό. Έχετε ξεχάσει ότι
υπάρχει ένας λαός που αυτή τη στιγµή δέχεται τις συνέπειες του
δόγµατος του σοκ. Και µην επιχαίρετε γιατί ο ελληνικός λαός δεν
διαµαρτύρεται.
Βγήκε ο κ. Σόιµπλε σήµερα κι έκανε µία δήλωση εξωφρενική:
Δεκαπέντε χιλιάδες –λέει- ήταν αυτοί οι οποίοι κατέβηκαν να αντιδράσουν στην έλευση της κ. Μέρκελ. Και είπε πως αυτοί είναι
οι ακραίοι, οι οποίοι έχουν αντίθετη γνώµη µε την Κυβέρνηση που
υπηρετεί το σχεδιασµό της τρόικας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εδώ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απευθύνοµαι στον
ελληνικό λαό: Είµαστε δεκαπέντε χιλιάδες µόνο που είµαστε κόν-
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τρα σε αυτή την πολιτική ή είµαστε πολλοί περισσότεροι, είµαστε
όλοι;
Είµαστε όλες και όλοι οι Έλληνες που βλέπουµε να κλείνουν
τα µαγαζιά στη γειτονιά µας, να είναι άνεργα τα παιδιά µας, τα
πανεπιστήµιά µας κουρεµένα από το παράνοµο κούρεµα του κ.
Προβόπουλου, τα νοσοκοµεία να µην έχουν ούτε τα πρώτα υλικά
από το παράνοµο κούρεµα του κ. Προβόπουλου! Είµαστε όλες
και όλοι οι Έλληνες που βλέπουµε τα ασφαλιστικά ταµεία κουρεµένα, γιατί τα µετέτρεψε ο Προβόπουλος, µε συµφωνία της
Κυβέρνησης σε οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου που θα κουρεύονταν κατά 50% και όχι σε έντοκα γραµµάτια του δηµοσίου
που είχε υποχρέωση να τα κάνει!
Αυτή είναι η αλήθεια. Κι αν δεν παραδεχθείτε την αλήθεια, τότε
θα πρέπει να αναλάβουν το χρέος οι δεκαπέντε χιλιάδες του κ.
Σόιµπλε, που θα γίνουν εκατοµµύρια και θα κατέβουν στους δρόµους. Διότι, όπως έλεγε ο Καζαντζάκης: «Δεν φοβάµαι τίποτα.
Δεν ελπίζω τίποτα. Είµαι ελεύθερος.»
Ο ελληνικός λαός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα πια. Το είδε το
έργο µπροστά του και τον εφιάλτη. Δεν ελπίζει σε τίποτα, γιατί
δεν του δίνετε ελπίδα. Και όταν γίνει ελεύθερος, τότε να φοβάστε εσείς, γιατί εσείς έχετε το κουµάντο του βαποριού κι εσείς
οδηγείτε εν γνώσει σας το βαπόρι επάνω στην ξέρα. Κι αν η κ.
Μέρκελ έρχεται ως επικυρίαρχος και λέει στον ελληνικό λαό «εύχοµαι και ελπίζω», να ξέρετε ότι από κάτω οι Έλληνες προσευχόµαστε µεν, αλλά µε την Κυβέρνηση τη δική σας και την
πολιτική που ακολουθείτε, δεν ελπίζει κανείς πια.
Ήρθε η ώρα να αναλάβετε πλήρως τις ευθύνες σας. Ήρθε η
ώρα για ακόµα µία φορά να κάνετε µία κωλοτούµπα προς το
καλό µέρος αυτή τη φορά. Και η κωλοτούµπα αυτή είναι να ενωθούµε οι Έλληνες και να διώξουµε τους τοκογλύφους από την
πατρίδα µας, να αποκαταστήσουµε την αξιοπρέπεια των Ελλήνων και να σταµατήσουµε να δολοφονούµε τον κάθε θεσµό που
µπορεί να προσφέρει λίγη βοήθεια σε έναν ελληνικό λαό που
πλήττεται από τις πολιτικές της νέας τάξης πραγµάτων, που υπηρέτησε πρώτος ο Παπανδρέου κι εν συνεχεία προσκυνάτε εσείς
σήµερα! Εµείς θα είµαστε απέναντι!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε.
Το λόγο έχει ζητήσει ο Υπουργός Εσωτερικών.
Έχετε το λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κυρία
Πρόεδρε, εγώ ήρθα σήµερα για να συζητήσω για τα προβλήµατα
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και βεβαίως, εξόκειλε
η κουβέντα από τον κύριο Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων
προς γενικότερα ζητήµατα υψηλού ενδιαφέροντος.
Θέλω, λοιπόν, µε απόλυτη ψυχραιµία, αλλά και ευθύνη, να τοποθετηθώ πάνω σε αυτή τη στροφή.
Πρώτα απ’ όλα να αποσαφηνίσω στο Σώµα ότι η ανοησία ενός
οποιουδήποτε ξένου, διεθνούς υπαλλήλου σε καµµία περίπτωση
ούτε προσδιορίζει ούτε εκφράζει την εθνική πολιτική. Την εθνική
πολιτική για το Αιγαίο, για τα νησιά, για τα εθνικά, κυριαρχικά
µας δικαιώµατα την εκφράζει η εκλεγµένη δηµοκρατικά Ελληνική
Κυβέρνηση. Και την εκφράζει αξιόπιστα, την εκφράζει µαχητικά.
Και να είστε βέβαιοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι και στην
πράξη, µέσα από αυτή την εθνική προσπάθεια που γίνεται, αυτή
η πολιτική επιδιώκεται να κατοχυρωθεί από τον Πρωθυπουργό
Αντώνη Σαµαρά.
Δεύτερον, µια που µιλάµε έτσι τώρα και φύγαµε από το θέµα
µας, να πω ότι αυτού του είδους η αντιπαράθεση εντυπώσεων σ’
αυτή την Αίθουσα ορθώς είπα προηγουµένως ότι µε επιστρέφει
στη δεκαετία του ’70 και του ’80, όταν εκεί επάνω καθόταν ο
Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραµανλής κι έδινε τη µάχη για να ξεκολλήσει από τη φτώχεια, από τη µιζέρια, από τη διεθνή αποµόνωση την Ελλάδα, για να µπορέσει να τη κάνει υπερήφανο,
ανεξάρτητο κράτος, να τη βάλει στην καρδιά της Ευρώπης και
να την κάνει επικυρίαρχη των αξιών που διαχρονικά υπηρετεί ο
ελληνικός πολιτισµός. Και κάποιοι άλλοι τότε από κάτω, όλοι,
είχαν την επιχειρηµατολογία που ακούσαµε πριν από λίγο. Έλεγαν: «Όχι, ανήκουµε εδώ. Δεν ανήκουµε στην Ευρώπη.»
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Εγώ το αντιστρέφω, λοιπόν, και λέω: Η Ευρώπη ανήκει σε
εµάς, διότι βασίζει το οικοδόµηµά της πάνω στις αρχές και τις
αξίες του ελληνικού πολιτισµού και της ελληνικής δηµοκρατίας.
Έχουµε χρέος να παλέψουµε µε τα ευρωπαϊκά όπλα, να διαπραγµατευτούµε, να διεκδικήσουµε, να πείσουµε. Όχι να µην
προσπαθούµε να διορθώσουµε τα λάθη µας, να µην κάνουµε αυτοκριτική για όλα τα σφάλµατα που έγιναν τα προηγούµενα χρόνια και από εµάς και από εσάς -γιατί µαζί µας ήσασταν τότε κι
εσείς ήσασταν Υπουργός της κυβέρνησης Καραµανλή µαζί µας,
απ’ όλους µας έγιναν τα λάθη- να τα παραδεχτούµε και να τα
διορθώσουµε, να βγούµε προς τα έξω ενωµένοι και αξιόπιστοι
και όχι να διχάζουµε τους Έλληνες σε προδότες και πατριώτες.
Όποτε έγινε αυτό, η πατρίδα το πλήρωσε, η δηµοκρατία το πλήρωσε, το κλείσαµε το κεφάλαιο κάθε φορά µε εθνική τραγωδία.
Πρέπει να το καταλάβουµε.
Υπάρχουν δυο πολιτικές που καλούµαστε όλοι ανεξαρτήτως
ιδεολογίας να επιλέξουµε: Από τη µια είναι η πολιτική η πρόσκαιρη που φέρνει χειροκροτήµατα και ψήφους, µας αυξάνει τα
ποσοστά στις δηµοσκοπήσεις και από την άλλη είναι η εθνική πολιτική, αυτή που βλέπει όχι τις επόµενες εκλογές, αλλά τις επόµενες γενιές, αυτή που χτίζει υπεύθυνα, αυτή που κάνει την
Ελλάδα στέρεα δύναµη και δεν την κάνει βορά στα χέρια δανειστών. Αυτήν την πολιτική εµείς υπηρετούµε. Την υπηρετούµε
σαφώς από δυσµενή θέση, γιατί σ’ αυτήν έχει περιέλθει η Ελλάδα από τα λάθη και από τις αστοχίες του παρελθόντος, αλλά
την υπηρετούµε µε συνέπεια.
Εγώ θέλω να διαβεβαιώσω την Εθνική Αντιπροσωπεία, ότι αν
συντρέξει αυτή η οµοψυχία, αν έξυπνα διαπραγµατευτούµε, αν
δοθεί η µάχη όπως δίδεται και από την κυβέρνηση των τριών κοµµάτων, αλλά και απ’ όλο τον πολιτικό κόσµος, είµαι βέβαιος ότι
θα επιτύχουµε, διότι δεν µπορεί η Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα,
γιατί η Ελλάδα είναι η Ευρώπη. Αυτό πρέπει να είναι µήνυµα
προς όλους.
Εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει να παίζουµε µε τις εντυπώσεις
ενώπιον ενός λαού που πραγµατικά δοκιµάζεται την ώρα που µια
κυβέρνηση κάνει αγώνα να τον κρατήσει και την ίδια ώρα προσπαθεί να αντέξει, να διαπραγµατευτεί, να πετύχει ακόµα υψηλότερους και περισσότερους στόχους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ειλικρινά εγώ απόκλιση δεν
βλέπω. Διότι µέχρι τώρα ό,τι έχουµε πει το υπηρετούµε µε συνέπεια. Και ο νόµος της ιθαγένειας, κύριε Καµµένε, θα έρθει στη
Βουλή και θα ψηφιστεί. Είναι έτοιµος, είναι σε διαβούλευση. Θα
ξεκινήσει και θα ψηφιστεί, όπως το είπαµε.
Και οι βελτιώσεις που έχουµε πει στον «Καλλικράτη» θα γίνουν,
γι’ αυτό άλλωστε συζητάµε σήµερα εδώ. Τα προβλήµατα που
επισηµαίνετε κι εσείς και οι άλλες πολιτικές δυνάµεις, τα λαµβάνουµε υπ’όψιν. Στο Υπουργείο Εσωτερικών είδαµε όλα τα κόµµατα και ζητήσαµε τις προτάσεις τους. Δεν λειτουργούµε
κλειστά, έτοιµοι είµαστε τα λάθη να τα διορθώσουµε, αλλά δεν
µπορεί να µας προσδιορίζει η νοοτροπία του παρελθόντος: οι
κακοί και οι καλοί.
Αυτήν τη στιγµή απέναντί µας είναι τα προβλήµατα, είναι οι
εθνικές ανάγκες και είναι και οι εθνικοί στόχοι. Εδώ δεν µπορούµε να χωριζόµαστε σε γίγαντες και νάνους, ούτε να µετριόµαστε µε συµβατικά εργαλεία του παρελθόντος. Όλοι παλεύουµε για µια Ελλάδα διαφορετική. Εάν το αισθανόµαστε, εάν το
πιστεύουµε, ο καθένας από τη δική του οπτική ας βάλει ένα λιθαράκι και ας µην γκρεµίζουµε µια δύσκολη εθνική διαπραγµάτευση που κάποιοι προσπαθούν να κάνουν όχι µε εύκολα λόγια,
αλλά µε δύσκολες κινήσεις, µε πράξεις υπεύθυνες και µε ενόραση και προοπτική εθνική.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Θα ήθελα το λόγο, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ): Ορίστε,
κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κυρία Πρόεδρε, ο Υπουργός ήταν ειλικρινέστατος. Προκύπτει, λοιπόν, θέµα παραίτησης του κ. Στουρνάρα αυτήν τη
στιγµή και το θέτουµε. Ο κ. Στουρνάρας διαβεβαίωσε τον ελλη-
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νικό λαό ότι ουδέποτε ειπώθηκε από τα λόγια των στελεχών της
τρόικας το θέµα της εγκατάλειψης των νησιών κάτω των εκατόν
πενήντα κατοίκων. Ο κύριος Υπουργός είπε επί λέξει: «δεν µπορούµε µια ανοησία ενός ξένου υπαλλήλου». Εδώ φαίνεται, λοιπόν, ότι η ανοησία του ξένου υπαλλήλου ειπώθηκε και εδώ λέει
ψέµατα είτε ο κ. Στουρνάρας, ο οποίος διαβεβαιώνει την ελληνικό λαό ότι δεν έχει τεθεί ποτέ τέτοιο θέµα από την τρόικα, είτε
ο κ. Στυλιανίδης. Εγώ πιστεύω τον κ. Στυλιανίδη.
Θέτουµε, λοιπόν, θέµα παραίτησης του κ. Στουρνάρα αυτήν
τη στιγµή και επιβεβαιώνω ότι πριν από λίγο µίλησα µε δηµοσιογράφο του ναυτιλιακού ρεπορτάζ, την κ. Χριστοδουλίδου, από
το πειρατικό ρεπορτάζ, που µε βεβαίωσε για τα λεχθέντα του κ.
Μουσουρούλη ενώπιον των Ελλήνων εφοπλιστών. Τίθεται, λοιπόν, τεράστιο θέµα πλέον, κυρία Πρόεδρε. Η Κοινοβουλευτική
Οµάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων το θέτει.
Κλείνω µόνο µε µια αναφορά, επειδή έγινε ξανά στον Κωνσταντίνο Καραµανλή.
Ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, τον οποίο επικαλείστε, όταν
µπήκε παράνοµα η Τουρκία στην Κύπρο και έγινε η εισβολή και
η κατοχή της Κύπρου, έφυγε από το ΝΑΤΟ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ)
Ήταν ένας ηγέτης, ο οποίος πίστεψε στην Ευρώπη, αλλά
πρώτα από όλα υπηρετούσε την εθνική αξιοπρέπεια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κύριος Υπουργός
έχει το λόγο.
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Αν η
κεντρική ιδέα των λεχθέντων από εµένα περιορίζεται στο εάν ειπώθηκε αυτό από έναν ξένο υπάλληλο ή όχι, τότε νοµίζω ότι δεν
έγινα κατανοητός. Νοµίζω ότι µε την τοποθέτησή σας συνεχίζετε
έναν τόνο ο οποίος δεν διευκολύνει αυτήν τη στιγµή την εθνική
προσπάθεια.
Δηλαδή τι πρέπει να κάνουµε τώρα; Να αρχίσουµε να µαλώνουµε µεταξύ µας ποιος φταίει λιγότερο ή περισσότερο, ποιος
φταίει επακριβώς ή περίπου; Αυτό είναι το ζήτηµα; Ή το ζήτηµα
είναι η διαπραγµάτευση να πάει µπροστά; Ή το ζήτηµα είναι να
ανατρέψουµε το κλίµα και να φέρουµε αποτελέσµατα υπέρ της
Ελλάδος και του ελληνικού λαού; Αυτό είναι το ζήτηµα για µένα.
Και η νοοτροπία που περιέγραψα προηγουµένως, η οποία ανήκει στο χθες, δεν πρέπει να επηρεάσει τη συνεργατική νοοτροπία
που προσπαθούµε αυτήν τη στιγµή να επιβάλουµε. Εµείς αγαπηθήκαµε µε το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ και βρεθήκαµε µαζί στην
Κυβέρνηση; Απλά συναισθανθήκαµε ότι η εθνική ανάγκη προέχει
και ότι θα πρέπει οι ιδεολογικές διαφορές και τα χαρακώµατα
του παρελθόντος να µείνουν πίσω. Θα πρέπει να µας ενώσει
αυτή τη στιγµή η κρίση, για να µπορέσουµε να βοηθήσουµε την
πατρίδα, αλλά και τους ανθρώπους της.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Η κ. Σοφία Βούλτεψη, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας,
έχει το λόγο για έξι λεπτά.
Θα παρακαλούσα τους συναδέλφους να είµαστε συνεπείς στο
χρόνο, όσο µπορούµε, γιατί έχουµε ξεφύγει λίγο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ συνήθως δεν τον καταναλώνω το χρόνο, αλλά θα ήθελα να κοιτάξετε τους χρόνους
που έχουν αναλωθεί µέχρι τώρα και αν χρειαστεί, θα µου δώσετε
την ευκαιρία …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το έχω κοιτάξει,
κυρία Βούλτεψη, γι’ αυτό το είπα.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Αυτά τα οποία άκουσα µέσα στην Αίθουσα λίγο πριν, αποδεικνύουν ότι πάρα πολύ λίγη σχέση έχουν
κάποιοι µε το εµφυλιοπολεµικό παρελθόν της Ελλάδας. Από πού
προέρχεται ο καθένας, ξέρουµε όλοι. Ίσως αυτοί οι οποίοι θέλουν τώρα να προκαλέσουν αυτή την εµφυλιοπολεµική ατµόσφαιρα δεν γνώρισαν, δεν τους είπαν ποτέ οι οικογένειές τους
τι σηµαίνει αυτό και δεν το έζησαν ποτέ στο πετσί τους, γιατί
ίσως ανήκαν πάντοτε στην ασφαλή πλευρά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: (Δεν ακούστηκε).

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Έφυγε ο Αρχηγός σας, κύριε Κουράκο.
Σας παρακαλώ, ακούστε. Δεν έχω διακόψει κανέναν. Δεν θα µιλήσει κανείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Κουράκο, σας
παρακαλώ. Δεν διακόπηκε κανείς στη συζήτηση σήµερα. Σας παρακαλώ!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εάν ήθελε ο Αρχηγός σας, µπορούσε να
καθίσει να ακούσει.
Καµµία σχέση, λοιπόν. Υπήρχε µια Ελλάδα της ασφάλειας, η
οποία δεν έζησε τον εµφύλιο πόλεµο, και τώρα µιλάει για εµφύλιο πόλεµο, γιατί αυτό κάνει. Εγώ ακούω να µιλούν για «παραπαίουσα και υποτελή Κυβέρνηση» και «γίγαντες και νάνους»
µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα. Ποιοι είναι, δηλαδή, οι υποτελείς;
Αυτοί οι οποίοι ψήφισαν…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, απευθύνθηκε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Κουράκο, η
συζήτηση διεξήχθη σε ένα επίπεδο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ!
Μη διακόπτετε. Ειπώθηκαν σοβαρές…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, απευθύνθηκε σε εµάς
και εµείς απαντήσαµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εµείς απαντάµε
σε όλους.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Όχι! Από εκεί δεν θα απαντάτε σε εµένα.
Θα απαντάτε από το Βήµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύρια Βούλτεψη,
σας παρακαλώ!
Κύριε Καπερνάρο, είστε άνθρωπος ο οποίος ξέρει από διαδικασίες.
Κύριε Κουράκο, όταν µιλούσατε εσείς, ο Αρχηγός σας και ο
Υπουργός, αλλά και οι άλλοι συνάδελφοι, δεν έγινε καµµία µα
καµµία διακοπή. Ήταν ένα πολιτισµένο επίπεδο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Συµφωνώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας παρακαλώ,
κύριε Κουράκο. Είστε παλιός κοινοβουλευτικός. Μη διακόπτετε,
σας παρακαλώ, την Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο.
Προχωρήστε, κυρία Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν υπάρχουν γίγαντες και νάνοι για το
λαό που ψήφισε εµάς ή τα άλλα κόµµατα που υπάρχουν στη συγκυβέρνηση, η οποία ήταν η µοναδική Κυβέρνηση που µπορούσε
να σχηµατιστεί στη χρεοκοπηµένη χώρα µετά από δύο εκλογές,
διότι εάν µπορούσε κάποιος άλλος, θα έπρεπε να το είχε κάνει.
Εποµένως, δεν υπάρχουν εκεί ούτε υποτελείς ούτε νάνοι. Και
δεν γίνονται οι νάνοι γίγαντες µόνο και µόνο προσερχόµενοι και
ψηφίζοντας συγκεκριµένα κόµµατα. Λαός ψήφισε κι εµάς και δεν
πρόκειται να δεχτούµε ξανά σ’ αυτή την Αίθουσα χωρίς να το καταγγείλουµε τέτοιου είδους υβριστικούς χαρακτηρισµούς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Επίσης, σ’ αυτή τη Βουλή υπάρχει µία ιδιοµορφία. Λόγω της
βίαιης αναπροσαρµογής που επιβλήθηκε στον ελληνικό λαό µε
τις γνωστές συνέπειες οι οποίες υπήρξαν της φτωχοποίησης της
χώρας -που σε όλα συµφωνούµε- έγιναν κάποιες µετακινήσεις
πληθυσµών. Κάποιοι έφυγαν από ένα κόµµα και πήγαν σε ένα
άλλο κόµµα ως ψηφοφόροι και ως πολιτικοί και κάποιοι άλλοι
έφυγαν από ένα άλλο κόµµα –να αναφερθώ στο δικό µας, τη Νέα
Δηµοκρατία- και πήγαν κι έφτιαξαν ένα άλλο κόµµα ως ψηφοφόροι και ως πολιτικοί.
Αυτό, όµως, δεν είναι κολυµπήθρα του Σιλωάµ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Εδώ, υπάρχουν συγκεκριµένα πρόσωπα, µε
συγκεκριµένη ιστορία και µε συγκεκριµένα αξιώµατα, τα οποία
υπήρχαν, λειτουργούσαν κι έβλεπαν τη χώρα να δανείζεται και
δεν έλεγαν: «Μισό λεπτό, βρε παιδιά. Πού δανείζεστε για να κάνω
εγώ τον Υπουργό; Με τι επιτόκιο δανειστήκατε;». Έπρεπε να
πουν όταν είναι µέσα στα πράγµατα: «Κύριε Υπουργέ Οικονοµικών, µε τι επιτόκιο δανειστήκατε και χρεώσατε τη χώρα;». Εκ των
υστέρων, µετά την αποµάκρυνση από το ταµείο, µόνο κραυγές
ακούµε.
Η νέα, λοιπόν, αυτή κατάσταση έχει δηµιουργήσει και ένα εσωτερικό παράδοξο: Κάποιοι από εσάς που είστε καινούργιοι και
δεν ανήκατε σε αυτό το παρελθόν καταγγέλλετε το παρελθόν,
στο οποίο, όµως, ανήκαν οι υπόλοιποι. Άρα, ουσιαστικά οι µισοί
καταγγέλλετε τους άλλους µισούς. Αυτή είναι πραγµατικότητα.
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Είναι ένα πράγµα σουρεαλιστικό.
Επίσης, µιλάτε συνεχώς για λεφτά και χρηµατοδοτήσεις και
πιστώσεις. Δε µας λέει κανείς, πού πήγαν όλα τα λεφτά που
ήρθαν στη χώρα και πού θα βρεθούν τα καινούργια λεφτά.
Επίσης, αυτή η ιστορία µε τη Γερµανία είναι πολιτικά ανήθικη.
Είναι πολιτικά ανήθικο να βάζουµε µπροστά τη Μέρκελ, το Φούχτελ, το Ράιχενµπαχ -να το λέµε και µε προφορά και µε ράιχ- και
να κρύβονται από πίσω σειρά πολιτικών αυτής της χώρας, οι
οποίοι ευθύνονται γι’ αυτά που συνέβησαν.
Δεν ήρθε καµµία Μέρκελ, κύριοι συνάδελφοι, ούτε κανένας
Φούχτελ και Ράιχενµπαχ και Ράιχ να µας πει να κάνουµε αυτά
που κάνουµε. Δεν έγραψε τους επενδυτικούς νόµους η Μέρκελ
στη χώρα που δεν ίσχυσε κανένας, τέσσερις στη σειρά, όπου
όλοι εκεί γύρω ήµασταν και κυρίως ήσασταν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, δώστε µου λίγο χρόνο, γιατί
µε τις διακοπές δεν έχω πάρει το χρόνο µου.
Δεν πήρε ένα πολυβόλο η Μέρκελ και δεν έβαλε τη στολή του
ναζί και είπε «Πάρε µίζα, διότι αν δεν την πάρεις θα σε πυροβολήσω». Σας παρακαλώ πολύ, µε αυτήν την ιστορία. Τη µια φταίει
ο ένας, την άλλη φταίει ο άλλος. Αυτά τα παράσηµα, σε ποια
πεδία µάχης τα πήρατε;
Ήρθε κανείς να ρωτήσει πού πήγαν εκατόν πενήντα δισεκατοµµύρια ευρώ που έχει πάρει η Ελλάδα µόνο από αγροτικές ενισχύσεις; Ήρθε κανείς να ρωτήσει, ποια χώρα έχει βάλει τα
περισσότερα χρήµατα; Δεν είναι ναζί η Γερµανία. Η Γερµανία
έχει εκτός νόµου το ναζιστικό κόµµα. Κι αν είπε ο Σόιµπλε κάτι,
το είπε για τους Γερµανούς, δεν το είπε για να έρχεστε εσείς και
να το λέτε αυτό. Ήθελε, δηλαδή, να πει «Εντάξει, δε µας βρίζουν
όλοι οι Έλληνες».
Οι Γερµανοί δεν είναι ναζί. Κάποιοι άλλοι µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα ψηφίζουν όλοι µαζί, απ’ ότι θυµάµαι. Αυτοί δεν έχουν ναζιστικό κόµµα, ούτε ήρθαν να µας πουν να αποβιοµηχανίσουµε
τη χώρα µας, ούτε να κρατάµε επτά χρόνια κλειστό το Μουσείο
του Ηρακλείου, που παρεµπιπτόντως, σε απόλυτη σιγή άνοιξαν
δυο αίθουσές του τον Δεκαπενταύγουστο που έβαλε η Παναγία
και ο Τζαβάρας το χέρι του. Για σταθείτε.
Κι εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πόσοι από εσάς προέρχεστε
από οικογένειες αντιστασιακών. Είναι εδώ και ο κ. Γλέζος. Εγώ
προσωπικά δεν πρόκειται να δεχθώ χρησιµοποίηση αυτής της
υπόθεσης, διότι δεν πρόκειται να δεχθώ οποτεδήποτε έρθουν οι
γερµανικές αποζηµιώσεις, να βουλώσουν τρύπες από κλεψιές
και από ανικανότητα. Σε αυτό, όσο εξαρτάται από εµένα, θα µε
βρείτε απέναντι.
Είναι άλλο ζήτηµα οι Γερµανικές αποζηµιώσεις κι άλλο το ότι
κλέβαµε τριάντα χρόνια και τώρα θυµηθήκαµε να φέρουν οι Γερµανοί τις αποζηµιώσεις. Το αίµα, οι θυσίες και οι σφαίρες κάποιων που ήταν στο σώµα τους όταν πέθαναν, δεν πρόκειται να
πληρωθούν µε αυτόν τον τρόπο. Τελείωσε το θέµα αυτό. Και τότε
τους πολέµησαν µε όπλα εκείνοι, τότε. Εµείς δεν ξέρω, τι κάναµε.
Εµείς µόνο στα λόγια πολεµάµε.
Επίσης, µέσα στο καράβι, ναι, είµαστε –και ήµασταν- όλοι.
Αυτό το λέω στον Αρχηγό του κόµµατός σας. Και οι κακοί Ευρωπαίοι είναι αυτοί που έχουν πάρει µια σειρά από αποφάσεις υπέρ
της Ελλάδος. Μόνο µέσα στο Σεπτέµβρη έχουν πάρει τέσσερις
αποφάσεις υπέρ της Ελλάδας: Για τα Σκόπια, για την Τουρκία,
για το θέµα των αγροτικών επιδοτήσεων που δεν τα ζήτησαν
πίσω. Ακόµη, έδωσαν περισσότερα χρήµατα από το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιβάλλοντος. Όλα αυτά τα έκαναν οι «κακοί» Ευρωπαίοι που µας φταίνε, αυτοί οι τοκογλύφοι.
Όσον αφορά το θέµα των νησιών, ακούστε: Με το να γίνεται
αυτή η συζήτηση εδώ, ουσιαστικά στην πράξη λέτε ότι κάποιοι
από εµάς θα δεχθούµε να εκκενωθούν τα νησιά και εσείς θα πάτε
να τα υπερασπιστείτε. Αυτά είναι πράγµατα, τα οποία δεν µπορεί
να λέγονται και δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ ανεκτά.
Επίσης, όσον αφορά για το κούρεµα στο κούρεµα, πρέπει να
µας πείτε, θέλετε καινούργιο κούρεµα ή όχι; Διότι, άκουσα πριν
ότι κούρεµα στο κούρεµα ότι η Ελλάδα χρεοκοπεί κ.λπ.. Διότι απ’
ό,τι ξέρω, υπέρ του κουρέµατος είναι η Λαγκάρντ και κατά του
κουρέµατος είναι η Μέρκελ.
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Πρέπει να µας πείτε, λοιπόν: Θα είστε µε τη Λαγκάρντ ή τη
Μέρκελ; Διότι δεν µπορούµε να τα κάνουµε όλα «σούπα», να είµαστε όλοι εδώ προδότες, εθνοπροδότες κ.λπ. και κάποιοι να
είναι αυτοί οι οποίοι θα σώσουν τη χώρα! Γιατί, για να σώσεις τη
χώρα, πρέπει να έχεις περγαµηνές, να έχεις κάνει κάτι, να έχεις
ένα παρελθόν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικόυ Κοινωνικόυ
Μετώπου, κ. Όλγα Γεροβασίλη για έξι λεπτά.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριοι
συνάδελφοι, εγώ θα επανέλθω στο θέµα µας, που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση.
Κύριε Υπουργέ, µας είπατε ότι όταν γινόταν ο «Καλλικράτης»
από τον κ. Ραγκούση τότε, εσείς ισχυριστήκατε την αντισυνταγµατικότητα εξαιτίας του ότι δεν υπήρχε αντιστοιχία µεταξύ των
πόρων και των αρµοδιοτήτων που µεταφέρονταν στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Εµείς, ως ΣΥΡΙΖΑ, εγκαίρως είχαµε προειδοποιήσει για το πού
ακριβώς θα οδηγούσε ο «Καλλικράτης» και βεβαίως, όχι επειδή
ήµασταν µάντεις, αλλά επειδή βλέπαµε τη βίαιη, τη βιαστική
εφαρµογή του «Καλλικράτη». Όπως θα θυµάστε όλοι, ακολουθούσαν µερικές εκατοντάδες εγκύκλιοι, για να συµπληρωθεί όλο
αυτό το πάζλ. Ήµασταν σίγουροι από τότε ότι έγινε µόνο για δηµοσιονοµικούς λόγους και για να εξυπηρετήσει στη συνέχεια τις
µνηµονιακές πολιτικές. Κατά συνέπεια, σταθήκαµε αντίθετοι.
Ο «Καλλικράτης», έτσι όπως δοµήθηκε, έστηνε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσµα απ’ αυτό που εµείς µονίµως υπερασπιζόµαστε, δηλαδή την αυτοδιοίκηση, µε ό,τι συνεπάγεται από το πρώτο
συστατικό της λέξης. Με τον «Καλλικράτη» στηνόταν ένας ακόµη
κρατικός µηχανισµός -χρησιµοποιούσαν την τοπική αυτοδιοίκηση
γι’ αυτό- ένα κοµµάτι του κρατικού µηχανισµού και έφτιαχναν µια
ετεροδιοίκηση.
Ειδικότερα, η εφαρµογή των δυο µνηµονίων έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση κατά περίπου 55% των θεσµοθετηµένων πόρων
για την αυτοδιοίκηση Α’ βαθµού, η οποία αναµένεται να ξεπεράσει το 60% µέχρι το τέλος της χρονιάς και σχεδιάζεται µια καινούργια µείωση περίπου στο 30%. Επιπλέον, για το Β’ βαθµό οι
περικοπές είναι 40% και µε τη µεταφορά των διακοσίων σαράντα
αρµοδιοτήτων θα φθάσει περίπου το 60%.
Έχουµε, λοιπόν, µείωση των πόρων σε συνδυασµό µε απαγόρευση προσλήψεων, µε µείωση συµβασιούχων, όπως διαβάσαµε
και στο προσχέδιο του προϋπολογισµού. Βεβαίως, µε αυτούς
τους δυο τρόπους -και όχι µόνο- η τοπική αυτοδιοίκηση οδηγείται µαθηµατικά σε ασφυξία και σε απαξίωση.
Συµπέρασµα: Χωρίς χρήµατα, χωρίς προσωπικό, για ποια αυτοδιοίκηση µπορούµε να µιλάµε; Πώς θα αποτελέσει, κύριε
Υπουργέ, ασπίδα προστασίας των αδυνάµων η αυτοδιοίκηση η
οποία δεν στέκεται στα πόδια της;
Βεβαίως, παρακολουθήσαµε και εµείς τις δηλώσεις της κ.
Μέρκελ µαζί µε τον Πρωθυπουργό. Είδαµε να προκύπτει ένα έντονο ενδιαφέρον για την αυτοδιοίκηση. Η κ. Μέρκελ συνεχάρη
για το επίπεδο συνεργασίας µεταξύ του κ. Στυλιανίδη και του κ.
Φούχτελ και εκδήλωσε την ικανοποίησή της για την επιτάχυνση
των µεταρρυθµίσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Επίσης, είναι
ικανοποιηµένη για την πορεία των προγραµµάτων που υλοποιούνται υπό την καθοδήγηση της Γερµανίας, προκειµένου να µεταφέρουν στην αυτοδιοίκηση τεχνογνωσία και συµβουλευτική
υποστήριξη.
Κύριοι συνάδελφοι, όταν η Μέρκελ ικανοποιείται, ο ελληνικός
λαός έχει κάθε λόγο να ανησυχεί. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε
Υπουργέ: Υπάρχουν Έλληνες επιστήµονες, εξειδικευµένο προσωπικό, γνώστες της συγκρότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης,
ελληνικές εταιρείες, που µπορούν να συµβάλουν, ώστε να στηθεί
στα πόδια της η αυτοδιοίκηση; Δεν µπορούν να την στηρίξουν;
Αυτοί πού βρίσκονται µέσα σε όλον αυτόν το σχεδιασµό; Μήπως
ως φθηνοί, οικονοµικά εξαθλιωµένοι υπάλληλοι των Γερµανών
επιχειρηµατιών;
Για εµάς επιβεβαιώνεται για άλλη µία φορά ότι σκοπεύετε να
µετατρέψετε την Ελλάδα σε ειδική οικονοµική ζώνη, η οποία θα
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αποτελέσει µοχλό ανάπτυξης. Ένας µοχλός που όταν κινείται
από τη µία του πλευρά συµπιέζει την ελληνική κοινωνία, την ελληνική οικογένεια, τις ανάγκες των παιδιών τους, τους ανέργους,
τους απόρους, τους εργαζόµενους στην αυτοδιοίκηση, τους Έλληνες επιστήµονες και επιχειρηµατίες. Και δεν εννοώ φυσικά
τους παντός καιρού διαπλεκόµενους επιχειρηµατίες. Τους
εξαιρώ αυτούς.
Από την άλλη, κινούµενος ο µοχλός, ανυψώνει τους Γερµανούς επιχειρηµατίες και επιστήµονες και τη γερµανική οικονοµία.
Η οικονοµική ασφυξία και όχι µόνο η οικονοµική ασφυξία αλλά
και όλοι οι άλλες µέθοδοι που έχουµε πει επανειληµµένως, οδηγούν την αυτοδιοίκηση σε δύο επιλογές. Πρώτον, στην ιδιωτικοποίηση λειτουργιών και απολύσεις εργαζοµένων και δεύτερον,
σε καινούργιους φόρους, τους οποίους θα κληθούν να πληρώσουν οι δηµότες. Και στα δύο διαφωνούµε. Διαφωνούµε σε όλη
αυτή τη λογική µε την οποία χρησιµοποιείται η αυτοδιοίκηση σήµερα. Θα εναντιωθούµε, κύριε Υπουργέ, θα µας βρείτε απέναντι
µε κάθε τρόπο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κ.
Παναγιώτης Ρήγας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αφορµή µια επίκαιρη επερώτηση της οποίας το περιεχόµενο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δόθηκε ευκαιρία σε κάποιους να αρθρώσουν έναν ακραίο διχαστικό
λόγο. Ένα λόγο ο οποίος όσο περνάει ο καιρός γίνεται και πιο
επικίνδυνος και θα έλεγα ότι δεν µπορεί να γίνει πλέον ανεκτός,
γιατί εκφεύγει της πολιτικής αντιπαράθεσης και χρειάζεται άλλες
επιστήµες να τον προσεγγίσουν. Εγώ δεν έχω τέτοια ειδικότητα,
γι’ αυτό δεν θα προσεγγίσω µε άλλον τρόπο τα όσα ειπώθηκαν
υβριστικά εναντίον συναδέλφων. Θα αντιπαρατεθώ πολιτικά σε
επιχειρήµατα, τα οποία ακούστηκαν εδώ και βεβαίως κάθε άλλο
παρά υπηρετούν την υπόθεση για την οποία υποτίθεται ότι έγινε
αυτή η επίκαιρη επερώτηση και κάθε άλλο συµβάλλουν σε µια
προσπάθεια, η οποία πρέπει να είναι και κοινή και συντονισµένη
και εθνική.
Είναι γεγονός ότι η αυτοδιοίκηση, όπως και όλοι οι θεσµοί,
εξαιτίας της µεγάλης οικονοµικής κρίσης αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα λειτουργίας και παροχής των υπηρεσιών για
τις οποίες έχουν δηµιουργηθεί. Και η αυτοδιοίκηση, ως ένας ζωντανός χώρος, ο οποίος έχει επιφορτισθεί µε πάρα-πάρα πολλές
αρµοδιότητες, αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα εξαιτίας των
περικοπών. Όµως, εδώ µε αφορµή αυτά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ολόκληρη η κοινωνία και ολόκληρο το θεσµικό πλαίσιο στην πατρίδα µας αποκαθηλώθηκαν µεταρρυθµίσεις, τις
οποίες θα έλεγα µε πολύ πρόχειρο και µε το συνήθη τρόπο που
κάνουν ορισµένες πολιτικές δυνάµεις, τις προσέγγισαν.
Για όλα, λοιπόν, φταίει ο «Καλλικράτης». Ε, όχι, δεν φταίει ο
«Καλλικράτης»! Ο «Καλλικράτης» ως µεταρρύθµιση ήταν µία σηµαντική παρέµβαση, µια σοβαρότατη θεσµική αλλαγή, η οποία
αντιµετωπίστηκε από κάποιους ως ένα βιαστικό εγχείρηµα, ενώ
από κάποιους άλλους µε το συνήθη τρόπο. «Όχι, γιατί εµείς θέλουµε το καλύτερο». Σε τίποτα δεν συναινούµε, «γιατί εµείς
έχουµε µια άλλη ουτοπία στο µυαλό µας, την οποία θα τη φτιάχναµε καλύτερα αν ήµασταν στην εξουσία». Με αυτόν τον τρόπο
υπηρετούµε τη θεσµική ακινησία. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα
στον τόπο µας αν περιµένουµε την κατάλληλη κατά την άποψή
µας ευκαιρία να προχωρήσουµε κάποιες µεταρρυθµίσεις. Ο
«Καλλικράτης», λοιπόν, ως θεσµική αλλαγή δεν ήταν µία επινόηση της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, ήταν καθολικό αίτηµα της
αυτοδιοίκησης. Η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθµού
µέσα από τις αποφάσεις των συνεδρίων της και µέσα από την
παρακολούθηση της θεσµοθέτησης του «Καλλικράτη» ήταν απόλυτα σύµφωνη. Υπήρξαν προβλήµατα στην εφαρµογή; Προφανώς. Έχει ατέλειες ο νόµος; Προφανέστατα. Υπάρχει πρόβληµα
εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης να καλυφθούν µε πόρους οι αρµοδιότητες οι οποίες δόθηκαν στην αυτοδιοίκηση; Βεβαίως. Μα,
και η Δηµόσια Διοίκηση και το κράτος έχει τέτοια προβλήµατα
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σήµερα.
Αντί, λοιπόν, να βρίσκουµε ως εξιλαστήριο θύµα τον ίδιο το
θεσµό και να τον αποκαλούµε Προκρούστη της αυτοδιοίκησης,
καλό είναι να δούµε πώς µπορούµε να συµβάλουµε ώστε οι αβελτηρίες, οι ατέλειες, οι παραλείψεις αυτού του νόµου θα µπορούσαν να διορθωθούν, να βελτιωθούν.
Όσον αφορά τώρα την υλοποίηση κοινωνικών προγραµµάτων
από τους δήµους είναι προφανές ότι η αυτοδιοίκηση ως θεσµός
και µε βάση την αρχή της εγγύτητας και µε βάση την αρχή της
επικουρικότητας αλλά και εν τοις πράγµασι είναι αυτός ο θεσµός
ο οποίος είναι πιο κοντά στον πολίτη, χρειάζεται να έχουµε µια
καλύτερη –και αυτό επιβάλλεται να γίνει και από την Κυβέρνηση
αλλά και από τους ίδιους τους δήµους- διαχείριση κατ’ αρχάς
των διαθέσιµων πόρων. Γιατί, κύριε Υπουργέ, δεν είναι δυνατόν
να ανακαλύπτουµε κάθε φορά την Αµερική, πέρα από το βοήθεια
που θα µας δώσουν οι Γερµανοί τεχνοκράτες, η οποία σε ορισµένες περιπτώσεις είναι απαραίτητη. Εγώ δεν συναινώ µε τις
απόψεις ότι τελικά είναι παρέµβαση στα εσωτερικά µας αν η τεχνογνωσία η οποία υπάρχει κάπου αλλού και µπορούµε να την
υιοθετήσουµε.
Αν χρειαστεί να πάρουµε µια καλή πρακτική από µια άλλη
χώρα, να το κάνουµε. Δεν σηµαίνει εκχώρηση της εθνικής µας
κυριαρχίας να υπάρχει συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο όταν
οι θεσµοί λειτουργούν καλύτερα σε κάποιες χώρες, να τους υιοθετήσουµε εµείς. Και εµείς ίσως µπορούµε να εξάγουµε κάποιες
καλές µας πρακτικές στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Από εκεί και πέρα όµως µην ξεχνάµε όλοι µας ότι οι κοινωνικές
παροχές που δίνονταν στην Ελλάδα δεν υπολείπονταν του µέσου
όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι συνέβαινε; Απλώς αυτά τα
χρήµατα δεν πήγαιναν για το σκοπό που έπρεπε να πάνε. Άρα,
λοιπόν, δεν είναι όλοι οι δήµοι στο ίδιο επίπεδο απόδοσης. Θα
πρέπει και η αυτοδιοίκηση αλλά και εµείς να καταλάβουµε ότι η
αξιολόγηση θα πρέπει να περάσει και στους δήµους. Θα πρέπει
από εκεί και πέρα και η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία έχει αναλάβει ένα τεράστιο φορτίο, να αξιολογείται όχι γενικά ως θεσµός,
αλλά κάθε δήµος ξεχωριστά. Γιατί υπάρχουν δήµοι που και σε
αυτή την περίοδο της κρίσης διαχειρίζονται µε αποτελεσµατικότητα τους περιορισµένους διαθέσιµους πόρους. Άρα, αυτή η
αρχή της αξιολόγησης και της επιβράβευσης των καλών πρακτικών στους θεσµούς της αυτοδιοίκησης, πρέπει να περάσει.
Επίσης, πρέπει να είµαστε συνεπείς. Βλέπω ότι οι δεσµεύσεις
που έχουν αναληφθεί όχι µέσα στο χρόνο που θα επιθυµούσαµε,
αλλά εν πάση περιπτώσει γίνονται κάποια βήµατα τα οποία είναι
προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει όµως, εάν θέλουµε να
µην έρθουν κάποιοι άλλοι να υποκαταστήσουν το κράτος και την
αυτοδιοίκηση σε αυτές τις περιόδους που ο ελληνικός λαός υποφέρει και για πολιτικούς λόγους, να ενισχύσουµε την αυτοδιοίκηση για να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες. Διαφορετικά, κύριε
Υπουργέ, κάποιοι άλλοι θα έρθουν να αναλάβουν αυτόν το ρόλο.
Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να το επιτρέψουµε. Άρα, στο επίπεδο των κοινωνικών παροχών η αυτοδιοίκηση θα πρέπει να ενισχυθεί.
Εδώ θα ήθελα να κάνω και µια παρατήρηση η οποία αφορά το
πολιτικό κόµµα που εκπροσωπώ. Άκουσα µε πολύ µεγάλη οργή
και αγανάκτηση, την παρέµβαση ενός συναδέλφου, ο οποίος βεβαίως δεν είναι από τους καινούργιους στο ελληνικό Κοινοβούλιο
και έχει ασκήσει εξουσία -βεβαίως, δεν ήταν και οι καλύτερες οι
εντυπώσεις από την περίοδο άσκησης εξουσίας- να αναφέρεται
για τη διαφθορά την οποία επέβαλε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο
πολιτικό κόσµο και για την ντροπή η οποία πρέπει να διακατέχει
την Κυβέρνηση η οποία συνεργάζεται µαζί του.
Θέλω να πω το εξής: Αυτές οι ύβρεις, τουλάχιστον από ανθρώπους µε κοινοβουλευτική εµπειρία και παρελθόν, θα πρέπει να
αποφεύγονται. Δεν θα µπούµε σε ένα παιχνίδι αντιπαραθέσεων
και ανταλλαγής χαρακτηρισµών. Θα ήθελα να πω ότι πραγµατικά
θλίβοµαι γιατί σε αυτή την περίοδο ορισµένοι εξακολουθούν να
δηµιουργούν συνθήκες διχασµού και όξυνσης του πολιτικού κλίµατος. Δεν θα απαντήσουµε. Έχουµε µιλήσει γι’ αυτά τα θέµατα.
Δεν θεωρώ ότι χρήζει απάντησης αυτή η παρέµβαση.
Όµως, για µια ακόµη φορά θα ήθελα να κλείσω την τοποθέτησή µου λέγοντας ότι σε αυτήν την κρίσιµη περίοδο αυτοί που
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εµφανίζονται σήµερα ως οι εκφραστές της κοινωνικής ευαισθησίας, του πατριωτισµού και αποδίδουν σε όλους τους υπόλοιπους χαρακτηριστικά υποτελών, προδοτών κ.λπ. δεν συµβάλλουν καθόλου σε κάτι που έχει ανάγκη ο τόπος και ο λαός: σε
µία κοινή, οµαλή και συντεταγµένη πορεία προς το µέλλον. Ο κόσµος, η πατρίδα µας, ο λαός µας αυτό έχει ανάγκη, να αρθρωθεί
ένας ενιαίος εθνικός, πολιτικός, λόγος που θα µπορέσει να µας
βγάλει από την κρίση. Διαφορετικά θα οδηγηθούµε για άλλη µία
φορά σε εθνικές περιπέτειες. Και όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, δυστυχώς η ιστορία µας δεν είναι σύµµαχός µας.
Όλες οι εθνικές κρίσεις, όταν δεν προσέξαµε, κατέληξαν σε εθνικές τραγωδίες. Μη θέλουµε, λοιπόν, να συµβάλουµε σ’ αυτήν την
κρίσιµη ώρα σε ένα τέτοιο αποτέλεσµα. Τουλάχιστον εµείς δεν
θα συµβάλουµε σ’ αυτό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή
Αυγή κ. Χρήστος Παππάς για έξι λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς η Χρυσή
Αυγή συµφωνεί µε το πνεύµα της επερώτησης, διότι η υποχρηµατοδότηση αλλά και ο ανεπαρκής κεντρικός έλεγχος των διαδικασιών λειτουργίας των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
έχει οδηγήσει το θεσµό στο µαρασµό και την αποσύνθεση µε
ολέθριες συνέπειες για το κοινωνικό σώµα. Επειδή όµως εδώ παράγεται πολιτική και ακούστηκαν από διάφορους οµιλητές θέσεις για διάφορα θέµατα, θέλω να κάνω κάποιες επισηµάνσεις
και να γίνουν γνωστές οι θέσεις του κινήµατος µας, οι θέσεις της
Χρυσής Αυγής.
Διαπίστωση στη Χρυσή Αυγή είναι ότι ζούµε σε µία εποχή
πραγµατικής ξενικής κατοχής, σε µία εποχή όπου οι διεθνείς τοκογλύφοι της Άνγκελα Μέρκελ λεηλατούν την ελληνική γη. Καθήκον των Ελλήνων είναι να αντισταθούν. Καθήκον όλων µας
είναι να περάσουµε στην εθνική αντίσταση, µία πραγµατικά παλλαϊκή εθνική αντίσταση, µία εθνική αντίσταση χωρίς κοµµατικές
σηµαίες. Θυµόµαστε από την ιστορία ότι οι κοµµατικές σηµαίες
στην εθνική αντίσταση οδήγησαν σε έναν αιµατηρότατο εµφύλιο
πόλεµο. Η Χρυσή Αυγή είναι το κίνηµα, είναι το κόµµα το οποίο
θα ήταν το τελευταίο που θα ευχόταν να οδηγηθεί ο τόπος σε
ένα νέο εµφύλιο πόλεµο, παρ’ όλο που πιστεύουµε ότι υπάρχουν
δυνάµεις εντός και εκτός Ελλάδος που απεργάζονται αυτό το
σενάριο.
Ο εχθρός δεν θα µπορέσει να λεηλατήσει τις ψυχές µας, δεν
θα µπορέσει να καθυποτάξει το φρόνηµά µας. Όλοι οι Έλληνες
και ο καθένας ξεχωριστά µε θάρρος, µε αυταπάρνηση, που επιβάλλουν και οι στιγµές αλλά και η ιστορία του γένους µας, πρέπει
να σταθούµε ενάντια σε µια κυβέρνηση συνεργασίας µε τον
εχθρό και να επιβάλουµε τη νοµιµότητα. Παράνοµοι δεν είναι οι
Έλληνες που αντιστέκονται, παράνοµη είναι η Κυβέρνηση. Το
άρθρο 120 του Συντάγµατος µας επιτάσσει να αγωνιστούµε για
την αποκατάσταση της τάξεως και της νόµιµης εξουσίας από
τους σφετεριστές της λαϊκής κυριαρχίας, από αυτούς που υφάρπαξαν την ψήφο του ελληνικού λαού και την εξουσία µε ασύστολα ψεύδη. Ως αγωνιστές Βουλευτές της Χρυσής Αυγής µας
το επιβάλλει το εθνικό µας καθήκον να αγωνιστούµε για πατρίδα,
για θρησκεία, για οικογένεια. Αγώνας, λοιπόν, µε τη Χρυσή Αυγή
για την ελευθερία του τόπου. Ο Βουλευτής -είναι γνωστό ότι έχει
ειπωθεί εδώ πάρα πολλές φορές- θεωρείται εκπρόσωπος του
έθνους. Είναι καθήκον, λοιπόν, των Βουλευτών να υπερασπίζονται σε νόµιµο πλαίσιο τα δικαιώµατα και τις παραδόσεις του
έθνους µας. Οι Έλληνες δεν µπορεί να στέκουµε απαθείς, όταν
υβρίζονται έργω ο Χριστός και η ορθόδοξη πίστη µας.
Επειδή ακούστηκε µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα από προηγούµενο οµιλητή η υπόθεση για τα ακατοίκητα νησιά και ότι µας ζήτησε η τρόικα νησιά κάτω των εκατόν πενήντα κατοίκων να
γίνουν ακατοίκητα, πολύ σωστά επισηµάνθηκε το θέµα των ακατοίκητων νησιών, δηλαδή τα νησιά που δεν έχουν οικονοµική
δραστηριότητα και όσα αυτό συνεπάγεται.
Εγώ θα σταθώ σε ένα άλλο πράγµα, το οποίο δυστυχώς δεν
συζητήθηκε στην Ολοµέλεια. Έχει συζητηθεί εκτός Ολοµέλειας
σε διάφορα blogs. Εµείς, ως Χρυσή Αυγή, εκτιµούµε ότι ο Πρό-
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εδρος της Βουλής προχθές, µε το θεσµικό του ρόλο, θα µπορούσε να µην είχε δεχθεί τον Νταβούτογλου στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Παρ’ όλα αυτά, παρόλο που το πρόγραµµα, παρά το ότι η διπλωµατία και το Υπουργείο Εξωτερικών προέβλεψαν αυτή την
επίσκεψη, ο Πρόεδρος της Βουλής θα µπορούσε να αρκεστεί σε
µία τυπική ανταλλαγή διπλωµατικών δώρων και φιλοφρονήσεων,
χωρίς να προβεί σε κάποιες δηλώσεις, σε κάποιο ατόπηµα, µε ή
χωρίς ερωτηµατικό. Αντ’ αυτού προτίµησε τις φιλοφρονήσεις.
Δεν θα αναφερθώ στην υπόθεση του έργου «Χαµένοι στη µετάφραση», αλλά θα αναφερθώ σε κάτι που δεν επισηµάνθηκε. Ο
Πρόεδρος της Βουλής δωρίζοντας ένα αντίγραφο πλοίου –σηµειολογικό και αυτό- είπε στον Νταβούτογλου τη φράση «το Αιγαίο µας». Προφανώς, δεν εννοούσε το Αιγαίο των Ελλήνων.
Προφανώς, όταν έλεγε «µας», εννοούσε το Αιγαίο των Ελλήνων
και των Τούρκων. Είναι µία νέα εξέλιξη αυτή η φράση του κ. Μεϊµαράκη;
Για εµάς το Αιγαίο, παρ’ όλο που έχει ανοιχτές διόδους διελεύσεως, είναι µία ελληνική κλειστή θάλασσα, που απελευθερώθηκε εκατό χρόνια πριν µε ναυµαχίες, µε πολέµους, µε θυσίες.
Ό,τι απελευθέρωσε ο ελληνικός λαός µε το αίµα του δεν θα το
παραδώσει αµαχητί µε δηλώσεις και συµφωνίες γραικύλων. Για
να ζήσει η Ελλάδα θα πρέπει να αποκτήσει στρατηγικό βάθος.
Το Αιγαίο θα πρέπει να γίνει µία κυριολεκτικά ελληνική λίµνη.
Αυτοί είναι οι εθνικά ωφέλιµοι στόχοι, οι οποίοι δεν σηµαίνουν
κατ’ ανάγκη πόλεµο. Βλέπουµε ότι η Τουρκία εδώ και δεκαετίες
εφαρµόζει εθνικά ωφέλιµους στόχους για το δικό της έθνος και
τους επιτυγχάνει βήµα-βήµα µε την τακτική του σαλαµιού, χωρίς
να µπαίνει στη θύελλα µιας πολεµικής σύρραξης.
Εµείς καταθέσαµε στο Σώµα, κύριε Πρόεδρε, ένα σχέδιο
νόµου για την ΑΟΖ. Περιµένουµε, λοιπόν, µε ενδιαφέρον τη θέση
των υπολοίπων κοµµάτων, όταν και αν θα έρθει προς συζήτηση
στο Σώµα.
Να κλείσει το θέµα του κ. Μεϊµαράκη µε το εξής. Ο κ. Μεϊµαράκης κατάγεται από µία ηρωική και µε υψηλό φρόνηµα περιοχή,
τη λεβεντογέννα Κρήτη. Θα έπρεπε, λοιπόν, να σταθεί σαν παλικάρι απέναντι στον Τούρκο, τιµώντας και την κρητική του καταγωγή και αυτά που είπε στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τον
Νταβούτογλου, να τα έλεγε καλύτερα στους κατοίκους των ακριτικών νησιών, σε αυτά τα εκατόν πενήντα άτοµα που είναι στα
νησιά µας δίπλα από τις µικρασιατικές ακτές -τις τουρκικές δυστυχώς σήµερα- να τα πει στους Έλληνες αλιείς που δίνουν καθηµερινά µάχη µε το τουρκικό λιµενικό, να τα πει στους
αεροπόρους µας, της Πολεµικής Αεροπορίας, που µε ελάχιστα
χρήµατα δίνουν και παίζουν κορώνα –γράµµατα τη ζωή τους
κάθε ηµέρα επάνω από το Αιγαίο, να τα πει στα πληρώµατα των
πολεµικών µας πλοίων.
Επειδή ανεφέρθη εδώ και ο πολύ σπουδαίος Έλληνας λογοτέχνης, ο Νικόλαος Καζαντζάκης, θα έλεγα ότι εµείς στη Χρυσή
Αυγή προτιµούµε τον ηγετικό ρόλο και τον ηρωικό δρόµο του
Καπετάν Μιχάλη, παρά τον ποταπό και γελοίο δρόµο της Εφεντίνας Καβαλίνας, που ακολουθεί δυστυχώς αυτήν τη στιγµή η
Συγκυβέρνηση.
Τέλος, εµείς δεν ελπίζουµε και δεν ευχόµαστε. Είµαστε βέβαιοι
ότι ο λαός θα νικήσει, η Ελλάδα θα νικήσει, η Χρυσή Αυγή θα
συµβάλλει στη νίκη του ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Δηµήτριος Αναγνωστάκης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ έχει το
λόγο για έξι λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι για
να υπάρξει µία ιστορική αποκατάσταση και για να εµπεδωθεί σε
κάποιους που ίσως το αγνοούν, θέλω να αναφέρω ότι όντως ο
νόµος για τον «Καλλικράτη», ο ν. 3852/2010 ήταν αποτέλεσµα
µιας εσωτερικής διαδικασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, κάτι
δηλαδή που οι ίδιοι οι αυτοδιοικητικοί ζητούσαµε να εφαρµοσθεί.
Και επειδή προέρχοµαι από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης έχοντας υπηρετήσει περίπου για δύο δεκαετίες το συγκεκριµένο θεσµό, θα ήθελα να συνυπογράψω τα όσα ακούστηκαν
από προηγούµενο οµιλητή, βάζοντας τα πράγµατα σε µία σειρά
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και σε µία τάξη.
Είναι αυτονόητο και προφανές ότι χρειάζονται βελτιώσεις.
Είναι αυτονόητο και προφανές ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουµε
ζητήµατα που έχουν δηµιουργήσει δυσκολία στην εφαρµογή του
συγκεκριµένου νόµου. Ακόµη και για τη χωροταξία θα πρέπει να
ανοίξει µία συζήτηση. Όµως αυτό είναι ένα ζήτηµα που θα µας
απασχολήσει ίσως σε µια άλλη συζήτηση.
Δύο παρατηρήσεις έχω να κάνω. Εµείς της Δηµοκρατικής Αριστεράς αποφεύγουµε να χαρακτηρίζουµε, να χρησιµοποιούµε
είτε λεκτικούς προπηλακισµούς είτε και κάποιου είδους καταγγελίες. Όµως δεν µπορούµε να αφήσουµε και αναπάντητα τα
όσα απαξιωτικά και υποτιµητικά ακούστηκαν λίγο πριν.
Η Δηµοκρατική Αριστερά δεν ψήφισε ούτε το πρώτο ούτε το
δεύτερο µνηµόνιο ούτε το µεσοπρόθεσµο. Η Δηµοκρατική Αριστερά, έχοντας συναίσθηση της κρισιµότητας της κατάστασης
που βρίσκεται η χώρα, αποφάσισε και πήρε ένα µεγάλο πολιτικό
φορτίο ευθύνης, να στηρίξει την Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης,
έτσι ώστε γόνιµα και εποικοδοµητικά η συµβολή να αποδώσει το
επιδιωκόµενο και επιθυµητό αποτέλεσµα. Κι επειδή υπήρξε ένα
τσουβάλιασµα όλων των πολιτικών δυνάµεων, αυτοί που αυτοχαρακτηρίζονται «γίγαντες» ας αναζητήσουν τις ιστορικές ευθύνες που είχαν και έχουν στη λήψη αποφάσεων που οδήγησαν τη
χώρα σήµερα εδώ. Εµείς τέτοιες ευθύνες δεν έχουµε. Άρα, όταν
προσφεύγουν κάποιοι σε χαρακτηρισµούς, ας είναι λίγο πιο προσεκτικοί!
Επί της ουσίας, κύριε Υπουργέ, -δράττοµαι της ευκαιρίας από
την επικαιρότητα και το έχω ήδη τονίσει στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονοµικών κ. Σταϊκούρα- θα πρέπει να πιέσετε ως
Κυβέρνηση να κατατεθούν από την πλευρά των τραπεζών τα
οφειλόµενα, το 10%, τα 555 εκατοµµύρια ευρώ που από το 2008
µε νοµική υποχρέωση θα πρέπει να καταβάλλουν, έτσι ώστε να
υπάρχει µία ανάσα στα έσοδα. Όπως επίσης, -κι είναι πρόκληση
για όλους µας- θα πρέπει να επιδιωχθεί µία έκτακτη εισφορά από
εκείνες τις κοινωνικές οµάδες της χώρας, παραδείγµατος χάριν
τους εφοπλιστές, και να συµβάλλουν έτσι ώστε να υπάρχει µία
ισοκατανοµή των βαρών και µε βάση τη φοροδοτική ικανότητα
του καθενός µας να συµβάλουµε στην αντιµετώπιση της κρίσης.
Η Δηµοκρατική Αριστερά, µε την ερώτηση 462 στις 27-7-2012
είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, θέτοντας σ’ εσάς το ζήτηµα του κινδύνου κατάρρευσης των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ακολούθησε το έκτακτο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Εκεί
είχαµε τη δυνατότητα να σας ακούσουµε, αλλά να ακούσουµε
περισσότερο και τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης
πρώτου βαθµού.
Μία δεύτερη ευκαιρία που µας δόθηκε ήταν όταν καλέσαµε
στην Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης τους φορείς και εκεί τόσο οι
εκπρόσωποι των περιφερειών όσο και οι εκπρόσωποι του Α’ βαθµού ανέδειξαν το δραµατικό της υπόθεσης που αφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Θέλω επίσης να ξεκαθαρίσω κάτι σε κάποιους συναδέλφους,
οι οποίοι ίσως δεν το έχουν αντιληφθεί ή το προσπερνούν. Η χρηµατοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι σε άµεση συνάρτηση µε τα έσοδα του κράτους. Και γι’ αυτό οι δυναµικοί φόροι
του κράτους πηγαίνουν για να ενισχύσουν τις λειτουργίες της
τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ βαθµού. Και είναι αλήθεια ότι η Δηµοκρατική Αριστερά µέσω του Προέδρους της του Φώτη του Κουβέλη, δεσµεύτηκε ότι δεν πρέπει να υπάρξει υποχώρηση από την
αρχική δέσµευση της πολιτείας απέναντι τους για τα 4,7 δισεκατοµµύρια. Απαντώ στον κ. Χαικάλη. Για εµάς αυτό είναι δέσµευση
και θα προσπαθήσουµε µε όλες µας τις δυνάµεις να γίνει πράξη
ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Υπάρχει όντως, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ένα τεράστιο πρόβληµα στις τοπικές κοινωνίες. Δεν νοµίζω ότι
είναι κάτι, το οποίο δεν έχετε αναγνωρίσει όλοι και όλες. Υπάρχουν κοινωνικά δίκτυα, κοινωνικές δοµές που σε πολλές περιπτώσεις αντικαθιστούν την απουσία της κεντρικής διοίκησης, του
κεντρικού κράτους.
Σε αυτή, λοιπόν, την προσπάθεια είναι αυτονόητο ότι εµείς
συµβάλλουµε µε όλες µας τις δυνάµεις να µην υπάρχει αποκα-
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θήλωση τους, να µην υπάρχει εξαφάνιση τους. Χαιρετίζουµε τις
όποιες προσπάθειες κοινού συντονισµού, έτσι ώστε, να πολλαπλασιάσουµε το θετικό αποτέλεσµα. Δεν φτάνει όµως αυτό.
Θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, µε ειλικρίνεια, µε παρρησία, µε
σθένος να αναλάβουµε τις όποιες ευθύνες, να αναλάβουµε το
κόστος µιας πολιτικής, η οποία δεν είναι αποτέλεσµα της πολιτικής, που σήµερα ασκείται από την Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης,
αλλά οφείλεται στις προηγούµενες περιόδους και να αναλάβουµε την εξής απλή δέσµευση: ότι µε το που θα εξοικονοµηθεί
έστω και ένα ευρώ να δοθεί στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού, έτσι
ώστε, να είναι ως το εγγύτερο κέντρο εξουσίας στον πολίτη και
να διασφαλίσουν την αποτελεσµατικότητα τους.
Υπό την έννοια αυτή, εµείς θα είµαστε πάντα κριτικοί σε ό,τι
έχει να κάνει µε την άσκηση πολιτικής, σε επίπεδο και κεντρικής
διοίκησης και σε ΟΤΑ. Και βέβαια, θα είµαστε ανοιχτοί στο να
ανοίξει µια κουβέντα για να διαµορφώσουµε νέες συνθήκες λειτουργίας των ΟΤΑ.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, µε ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, είκοσι ένας µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί τους,
από την πατρίδα µου την Λακωνία, από το δηµοτικό σχολείο Μαγούλας Λακωνίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να λάβω το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει, ο κύριος Υπουργός, για τρία λεπτά.
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Θα
ήθελα να κάνω τέσσερις καταληκτικές επισηµάνσεις κύριε Πρόεδρε, για να ολοκληρωθεί η κουβέντα µας.
Ετέθη από τον κ. Καπερνάρο -αν θυµάµαι καλά- το ζήτηµα του
κόστους των παρανόµων µεταναστών που διαβιούν στην Ελλάδα,
όσον αφορά τις παρεχόµενες από την ελληνική πολιτεία υπηρεσίες παιδείας, υγείας και κοινωνικής µέριµνας. Η παιδεία και η
κοινωνική µέριµνα αφορά και τους ΟΤΑ.
Εκεί, λοιπόν, ενηµερωτικά θέλω να πω ως Υπουργός Εσωτερικών ότι στην άτυπη σύνοδο που έγινε στην Κύπρο ετέθη από την
Κυβέρνηση µας για πρώτη φορά το ζήτηµα µέρος του κόστους
να αναλάβει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία µέχρι τώρα πληρώνει την φύλαξη των συνόρων µόνο και τις πολιτικές ενσωµάτωσης. Διότι αυτό είναι και το δίκαιο, µιας που το 90% των
παρανόµων µεταναστών µε προορισµό την Ευρώπη, διέρχεται
µέσω Ελλάδος. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα συνεχίσουµε τις
προσπάθειες.
Δεύτερον, εγώ δεν διαπιστώνω αντίφαση σε αυτά, τα οποία
αποδίδονται ως κριτική στον «Καλλικράτη» στον κ. Σαµαρά την
περίοδο που ήταν Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και
σε αυτά, τα οποία είπε ο ίδιος µετά τις εκλογές. Μίλησε ουσιαστικά για τοπική αυτοδιοίκηση µε ίδιους πόρους, µετά τις εκλογές. Είναι αυτό που λέει η ΚΕΔΕ φορολογική αποκέντρωση. Και
είναι και αυτό που είπα και εγώ προηγουµένως ως µια καινοτόµος πολιτική, που θα ενισχύσει την οικονοµική αυτοτέλεια των
δήµων.
Υπάρχει συνέπεια, λοιπόν, σε αυτό. Και οι µεταρρυθµίσεις που
θα γίνουν βεβαίως, δεν θα επιβαρύνουν περαιτέρω το κόστος
ανά φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Κάποιοι φόροι όµως, από αυτούς
που εισπράττονται από το κεντρικό κράτος και µετά µεταβιβάζονται στην αυτοδιοίκηση, θα µπορούν να υλοποιούνται µέσα
από την ίδια την αυτοδιοίκηση προς όφελος και των ΟΤΑ.
Τρίτη επισήµανση, αναφέρθηκε εκτενώς, όχι ένας, αλλά περισσότεροι συνάδελφοι στα συµπεράσµατα του εκτάκτου συνεδρίου της ΚΕΔΕ στις 30 Αυγούστου.
Από εκείνα τα συµπεράσµατα και µετά µεσολάβησαν τα εξής
γεγονότα: Πρώτον, η συνάντηση του προεδρείου της ΚΕΔΕ µε
τον Έλληνα Πρωθυπουργό και οι δεσµεύσεις που ανέλαβε αυτός
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για λογαριασµό όλων µας, για λογαριασµό της Κυβέρνησης.
Δεύτερον, η φιλοξενία των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ΕΝΠΕ και της ΚΕΔΕ για πρώτη φορά από την αντίστοιχη επιτροπή της Βουλής και την Επιτροπή των Εσωτερικών,
αλλά και την Επιτροπή των Οικονοµικών, όπου το Κοινοβούλιο
άκουσε τα θέµατά τους, ενηµερώθηκε και ανταποκρίθηκε σε
αυτά. Τρίτον, η απάντηση που ουσιαστικά έστειλε µε την επιστολή που κατέθεσε στα Πρακτικά ο ίδιος ο Δήµαρχος και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Ασκούνης, στις 28-9 σε µεταγενέστερο
χρόνο, όπου πραγµατικά κάνει την παραδοχή ότι υπάρχουν πρακτικά, αποτελεσµατικά βήµατα που η Κυβέρνηση έδειξε ότι ανταποκρίνεται στα δίκαια αιτήµατα που έθεσαν οι δήµοι. Αυτή η
επιστολή από µόνη της δείχνει και την πρόοδο που συντελέστηκε
όλο αυτό το διάστηµα.
Ένα τελευταίο σηµείο τώρα. Επειδή µε ενηµερώνουν και µε
διαβεβαιώνουν ότι όντως δεν υπήρξε δήλωση ξένου υπαλλήλου
για το θέµα στο οποίο αναφέρθηκε ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, νιώθω την ανάγκη να επαναλάβω ακόµη πιο δυναµικά και ακόµα πιο εµφατικά αυτό που προηγουµένως είπα. Η
εκλεγµένη δηµοκρατικά ελληνική Κυβέρνηση είναι αυτή που
προσδιορίζει µε απόλυτο τρόπο την εθνική στρατηγική, που υπηρετεί µε συνέπεια την πολιτική εθνικής ευθύνης και που πραγµατικά δίνει τη µάχη σε όλα τα επίπεδα για να κατοχυρώσει στην
πράξη τα εθνικά µας κυριαρχικά δικαιώµατα.
Ας µην παίζουµε µε αυτό, ας µη δηµιουργούµε γεγονότα, ας
µη δηµιουργούµε εντυπώσεις, ας µείνουµε όλοι προσηλωµένοι
σε µια σηµαντική εθνική προσπάθεια που αυτήν τη στιγµή όλοι
µαζί κάνουµε, για να µπορέσει η Ελλάδα να βγει από το αδιέξοδο
και να παίξει έναν, πραγµατικά, πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρώπη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Χρήστος Κατσώτης, για έξι λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, τα προβλήµατα που ζει ο λαός έχουν σαν
αφετηρία την ίδια αιτία, τα µονοπώλια και τις πολιτικές που τα
υπηρετούν. Απέναντί του είναι όλες αυτές οι πολιτικές και οι µηχανισµοί, οι οργανισµοί που υπηρετούν τις ανάγκες τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που στο όνοµά της δώσατε τη µάχη στις
εκλογές µε το πάση θυσία σε αυτή, πάση θυσία στο ευρώ, είναι
µία λυκοσυµµαχία που χρόνια τώρα υπηρετεί µε τον καλύτερο
τρόπο τις πολυεθνικές, τους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Η κ. Βούλτεψη σωστά είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σχεδιάζει από µόνη της την πολιτική. Συµµετέχουν και συναποφασίζουν για την απόφαση αυτή οι κυβερνήσεις και όσοι άλλοι τη
στηρίζουν.
Εµείς λέµε ότι ο καπιταλισµός δεν έχει να δώσει τίποτα άλλο.
Η ανεργία, η φτώχεια, η εξαθλίωση θα περισσεύει. Η πολιτική
σας, τα µέτρα σας για την έξοδο από την κρίση είναι αυτά που
συµφέρουν το κεφάλαιο. Είναι οι ανάγκες τους. Αυτούς υπηρετείτε. Και ο συλλογικός εκφραστής, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτούς υπηρετεί.
Υπάρχουν ανταγωνισµοί, υπάρχουν συγκρούσεις για ποιο
µέρος του κεφαλαίου θα καταστραφεί και ποιο θα κυριαρχήσει.
Οι εργαζόµενοι, όµως, τα λαϊκά στρώµατα έχουν πτωχεύσει.
Αυτός ο δρόµος ανάπτυξης -εµείς λέµε ότι σήµερα έχουµε δικτατορία των µονοπωλίων- δεν µπορεί να αντιµετωπίσει τις λαϊκές ανάγκες. Θα γίνεται όλο και πιο σκληρός σε βάρος του λαού.
Φιλολαϊκή διέξοδος µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε τα µονοπώλια να έχουν το κουµάντο και να ικανοποιούνται από τα µέτρα
και τις πολιτικές σας, δεν µπορεί να υπάρξει. Ο λαός πρέπει να
βγάλει συµπεράσµατα. Η τρόικα έχει ονοµατεπώνυµο. Είναι η
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο.
Η αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η µονοµερής διαγραφή του χρέους και η κοινωνικοποίηση των συγκεντρωµένων
µέσων παραγωγής µε την κατάργηση βέβαια της εξουσίας των
µονοπωλίων είναι µονόδροµος για το λαό, αν θέλει πράγµατι να
ευηµερήσει.
Είναι όντως δύο οι δρόµοι ανάπτυξης που έχουµε µπροστά
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µας. Ο ένας είναι αυτός που υπηρετεί τα µονοπώλια και τις ανάγκες του, που υπηρετεί αυτή η πολιτική που σήµερα ασκείται από
τη συγκυβέρνηση και ο άλλος, το λαό και τις δικές του ανάγκες.
Ο «Καλλικράτης», στα δύο χρόνια από την εφαρµογή αυτού
του αντιδραστικού νόµου, επιβεβαιώνει τη βασική εκτίµηση του
ΚΚΕ, ότι αποτελούσε και αυτό ένα βασικό εργαλείο για την προώθηση και εφαρµογή της αντιλαϊκής πολιτικής στην τοπική και
περιφερειακή διοίκηση. Έγινε πολύτιµος σύµµαχος στον πόλεµο
που διεξάγει το κεφάλαιο σε βάρος του λαού. Αποδείχθηκε στην
πράξη ότι η αποστολή του είναι η υλοποίηση της πολιτικής ανταγωνιστικότητας σε όλα τα επίπεδα.
Η διοικητική µεταρρύθµιση του «Καλλικράτη», την οποία ψηφίσατε και εσείς, κύριοι των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, αποτελεί µια
από τις αντιδραστικές αλλαγές στο θεσµό, που έρχεται να προσαρµόσει τις κρατικές δοµές σε επίπεδο δήµων και περιφερειών,
ώστε να διευκολύνει, να επεκτείνει και να ενισχύσει την επιχειρηµατική δράση, να αυξήσει τη σύµπραξη των δήµων και των περιφερειών µε τα συµφέροντα των επιχειρηµατικών οµίλων, την
προσαρµογή της λειτουργίας τους στις αρχές της επιχειρηµατικότητας.
Συµµετέχει η τοπική αυτοδιοίκηση ενεργητικά στη διευκόλυνση των διαφόρων επενδυτικών σχεδίων, ιδιαίτερα στον τοµέα
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και του τουρισµού, επιταχύνει τη διαδικασία παραχώρησης τµηµάτων ή ολόκληρων τοµέων
της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και των απορριµµάτων
στους επιχειρηµατικούς οµίλους, τη διαχείριση, αποκοµιδή, µεταφόρτωση, επεξεργασία και την τελική διάθεση. Η νοµοθεσία,
εξάλλου, επιτρέπει µε τα δύο τρίτα των δηµοτικών συµβουλίων
να µπορεί να εκχωρηθεί η αποκοµιδή των απορριµµάτων.
Το ταξίδι της Μέρκελ το σφράγισε η συµφωνία της Ένωσης
Περιφερειών Ελλάδας, των Περιφερειακών Ενώσεων Βορείου
Ελλάδας και Θεσσαλίας µε την Περιφερειακή Ένωση Δήµων
Βάδης και Βυρτεµβέργης της Γερµανίας, που προβλέπει τη µεταφορά τεχνογνωσίας και συµβουλευτικής υποστήριξης στους
ελληνικούς δήµους. Η συνεργασία των ελληνικών και γερµανικών
τοπικών αυτοδιοικήσεων µέσω παρόµοιων προγραµµατικών συµφωνιών γίνεται τώρα που έχει διαµορφωθεί το κατάλληλο πολιτικό περιβάλλον και το αναγκαίο θεσµικό πλαίσιο από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ελληνικές κυβερνήσεις, µε σκοπό να
ανοίξουν νέα πεδία δράσης και κερδοφορίας γερµανικών οµίλων
και επιχειρηµατιών που έχουν τεχνογνωσία και τα µέσα για να
αναλάβουν πλήρως την εκµετάλλευση ολόκληρων τοµέων δηµοτικής δραστηριότητας. Επιδιώκουν, όπως άλλωστε οµολογείται
απροκάλυπτα, να ανατεθούν έργα και υπηρεσίες, κυρίως σε τοµείς απορριµµάτων, ύδρευσης, αποχέτευσης, ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας, κοινωνικών και υγειονοµικών υπηρεσιών, οργάνωσης υπηρεσιών των δήµων. Οι δήµοι και οι περιφέρειες λειτουργούν ως κρατικοί φορείς προώθησης της εµπορευµατοποίησης της υγείας, της παιδείας, της πρόνοιας.
Η µεταφορά αρµοδιοτήτων, που ειπώθηκε και εδώ, διευκολύνει την επιχειρηµατική πρόσβαση του κεφαλαίου σε αυτούς τους
τοµείς, τη διάσπαση του ενιαίου χαρακτήρα των κοινωνικών παροχών και την άµεση µεταφορά της δαπάνης σε κάθε οικογένεια.
Προβλέπουν την προώθηση ενός περιορισµένου πακέτου κοινωνικών υπηρεσιών για τα εξαθλιωµένα στρώµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Ενισχύονται οι ταξικές διαφοροποιήσεις σε βάρος της λαϊκής
οικογένειας. Παράδειγµα οι σχολικές επιτροπές, όπου η µείωση
της χρηµατοδότησης οδηγεί σε νέα επιβάρυνση των γονιών για
να καλύψουν τις ιδιωτικές ανάγκες.
Αλήθεια, κύριε Υπουργέ -υπάρχουν εδώ και µας παρακολουθούν κιόλας µαθητές- γιατί δεν δίνετε αφορολόγητο πετρέλαιο
στα σχολεία; Γιατί; Παιδικοί σταθµοί: Δεν ικανοποιήθηκαν οι αιτήσεις για χιλιάδες οικογένειες, αποτέλεσµα της έλλειψης υποδοµών προσωπικού και χρηµατοδότησης. Οι περισσότεροι παιδικοί σταθµοί λειτουργούν µε µειωµένο προσωπικό και καλύπτονται από συµβασιούχους µερικής απασχόλησης. Προνοιακές
δοµές: Προσδένονται στον εθελοντισµό, προσπαθούν να λύσουν
τα κοινωνικά προβλήµατα που η πολιτική τούς δηµιουργεί, όπως
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η ανεργία, οι άστεγοι, µε συσσίτια, µε φιλοξενία αστέγων, µε εκδηλώσεις υποκριτικής φιλανθρωπίας από µεγαλοσχήµονες χορηγούς, αντί να δηµιουργήσουν κρατικές δοµές που να
αντιµετωπίζουν το πρόβληµα.
Τελευταία, βέβαια, τι προβάλλεται; Κάντε, λέµε στους ανέργους, συνεταιρισµούς και θα αναλάβετε το «Βοήθεια στο Σπίτι»,
το «Φροντίδα στο Σπίτι», θα αναλάβετε τους παιδικούς σταθµούς
και άλλες τέτοιες δραστηριότητες.
Η τοπική αυτοδιοίκηση, λοιπόν, διευκολύνει πέρα από αυτά
την παράδοση σε επιχειρηµατικά συµφέροντα του φυσικού
πλούτου, τη συγκέντρωση της γης και την αλλαγή χρήσης. Παραχωρεί στα επιχειρηµατικά συµφέροντα την εκµετάλλευση των
ελεύθερων χώρων που έχουν αποµείνει, ιδιωτικοποιεί υπηρεσίες
του δηµοσίου, ακόµη και µηχανισµούς περιβαλλοντολογικού
ελέγχου, όπως ο νόµος για την περιβαλλοντολογική αδειοδότηση και τα αυθαίρετα. Αξιοποιεί τις συµπράξεις δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα για τη δηµιουργία αναγκαίων υποδοµών, υποθηκεύοντας, παράλληλα, τη λειτουργία τους υπέρ του κεφαλαίου
για δεκαετίες. Διαλύει, βέβαια, τις εργασιακές σχέσεις στους ίδιους τους εργαζόµενους των δήµων και περιφερειών.
Προηγουµένως υπήρχε και επίκαιρη ερώτηση για τους εργαζόµενους που απασχολούνται στο πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας µέσα από τις µη κυβερνητικές οργανώσεις, τη νέα µορφή
δουλεµπορίου που άνοιξε η Κυβέρνηση µε αυτό το πρόγραµµα.
Δεν θέλω να πω για τους πόρους, για την επιχορήγηση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειπώθηκαν αρκετά.
Εµείς πιστεύουµε ότι χρειάζεται άµεσα να δοθούν όλα αυτά
που χρωστάτε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι γνωστό ότι χρωστάτε 9 δισεκατοµµύρια ευρώ από το 1991. Η ΚΕΔΚΕ -που σήµερα διαµαρτύρεται- συµφώνησε αυτά να γίνουν 3 δισεκατοµµύρια. Επίσης, συµφώνησε και κατέληξε να δοθούν 1,7 δισεκατοµµύρια. Βέβαια, µετά από τη συνεργασία µε εσάς και µε τη συζήτηση συµφώνησαν να δοθούν αυτά σε οκτώ ισόποσες δόσεις
των 214 εκατοµµυρίων ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είναι γνωστό ότι η ΣΑΤΑ µειώθηκε κατά 60%. Φέτος, το 2012,
τα 600 εκατοµµύρια που ήταν να δοθούν από τη ΣΑΤΑ στους δήµους δεν έχουν δοθεί καθόλου µέχρι τώρα. Ο δανεισµός των
δήµων, έχει επιλεγεί διαχρονικά ως µέσο κάλυψης των ανελαστικών αναγκών, που είναι υποχρεωµένη η κεντρική εξουσία να καλύπτει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Παρακαλώ να ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Οι προϋπολογισµοί των τοπικών οργάνων καταρτίζονται µε βάση τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµικών, που είναι στη γραµµή του ελάχιστου κόστους
λειτουργίας.
Βέβαια, ειπώθηκε και εδώ ότι οι δήµοι πρέπει να προχωρήσουν
το επόµενο διάστηµα, να βρουν δικούς τους πόρους µε νέα φοροµπηχτική πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουν, µε νέα αύξηση των δηµοτικών τελών, των δηµοτικών φόρων, σε βάρος του
λαού και των εργαζοµένων που σήµερα βιώνουν την ανεργία, τη
φτώχεια και την ανέχεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Παρακαλώ να ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Σε ό,τι µας αφορά, το ΚΚΕ έχει µία διαφορετική αντίληψη. Πιστεύουµε ότι µέσα σε µια άλλη γραµµή,
σε αυτόν το δρόµο ανάπτυξης που θα γίνουν ιδιοκτησία τα συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής, µπορεί να γίνει και ο σχεδιασµός
και σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο και να αξιοποιηθούν
όλες οι πηγές πλούτου προς όφελος του λαού για την ευηµερία
του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στη Γερουσία και στην έκθεση της
αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου, σαράντα οκτώ µέλη του Πολιτιστικού Κέντρου Κουµπερίου Αχαΐας, οι οποίοι πραγµατοποιούν επίσκεψη
στη Βουλή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει γίνει υπέρβαση του χρόνου
και θα ήθελα µε τη δική σας συναίνεση να διαχειριστούµε καλύτερα το χρόνο, οµιλώντας από τη θέση µας.
Η κ. Χρυσούλα Γιαταγάνα έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Δεν πρόκειται να αναφερθώ,
φυσικά, στο αν εµείς αγαπάµε την Ευρώπη και θέλουµε να είµαστε στην Ευρώπη. Με κάλυψε πλήρως η οµιλία του Προέδρου
µας.
Όµως, δεν µπορώ να µην απαντήσω στην Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, η οποία είπε ότι δεν πρόκειται
να δεχθεί οι γερµανικές αποζηµιώσεις να καλύψουν τρύπες από
κλεψιές. Και ερωτώ: Είναι η κυρία Εκπρόσωπός σας διατεθειµένη
να υπογράψει την πρότασή µας για εξεταστική επιτροπή; Περί
αυτού πρόκειται. Ποιοι πρόδωσαν αυτήν τη χώρα; Ποιοι µας έφεραν εδώ, στα µνηµόνια; Και ποιοι έκλεψαν; Εµείς θέλουµε να τιµωρηθούν. Είσαστε εσείς διατεθειµένοι να το κάνετε; Γιατί δεν
υπογράφετε την πρότασή µας, αν είστε;
Εµείς δεν µιλήσαµε για «κακούς» Ευρωπαίους τοκογλύφους.
Όµως, µιλήσαµε για την κ. Μέρκελ, η οποία ήρθε εδώ, όχι για να
βοηθήσει. Μας είπε ότι ελπίζει, εύχεται να πάµε καλά και να παραµείνουµε στο ευρώ. Στο ευρώ θα παραµείνουµε, γιατί κανένας
δεν µπορεί να µας βγάλει, γιατί οι συνθήκες προβλέπουν ότι δεν
µπορεί κανένας να βγει, παρά µόνο µε τη θέλησή του. Η κ. Μέρκελ, η οποία ήρθε εδώ, δεν ήρθε να µας φέρει τίποτα. Ήρθε για
να πάρει ό,τι µπορεί από την Ελλάδα, να τα αρπάξει.
Συγκεκριµένα, ο κ. Φούχτελ, ο Γερµανός Υφυπουργός, που
εδρεύει συνέχεια στη βόρειο Ελλάδα, έχει συναντήσεις µε δηµάρχους της Βορείου Ελλάδος και τους παρακινεί να του δώσουν τα πάντα. Θέλει να πάρει, συγκεκριµένα, τη διαχείριση των
σκουπιδιών.
Τα σκουπίδια έχουν πολύ ψωµί, πάρα πολύ ψωµί γι’ αυτό θέλει
να τα πάρει η κ. Μέρκελ µε τον κ. Φούχτελ και τον κ. Ράιχενµπαχ,
που ετοιµάζεται για την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό δεν θα το επιτρέψουµε. Θα µείνουν στο δρόµο, εκτός των άλλων, πάρα πολλοί
εργαζόµενοι στη δοµή αυτή, οι οποίοι αυτή τη στιγµή λιµοκτονούν και οι οποίοι ήταν σε απεργιακές κινητοποιήσεις από την
περασµένη Δευτέρα µέχρι και την Παρασκευή.
Επανέρχοµαι όµως, στο θέµα µου. Οι ελλείψεις σε όλους τους
δήµους της Θεσσαλονίκης είναι βασικά χρέη-υποχρεώσεις από
πέρυσι κυρίως για φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Δεν µας απαντήσατε εάν αυτά θα καλυφθούν, διότι δεν πρόκειται φέτος να συνεχίσουν να τους παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες εάν δεν
πληρωθούν τα προηγούµενα οφειλόµενα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Στο Δήµο Θεσσαλονίκης από τις αρχές του έτους έχουν καταβληθεί µόνο δύο δόσεις µε αποτέλεσµα να έχουν χρέη ύψους
120.000 ευρώ. Προβλήµατα υπάρχουν στις πληρωµές καθαριστριών των σχολείων και των σχολικών τροχονόµων. Οι συγχωνεύσεις έγιναν σε σχολεία στα οποία δεν έχουν πραγµατοποιηθεί
ούτε καν µικρές επισκευές. Για παράδειγµα, το 2ο Γυµνάσιο και
το 2ο Λύκειο επί της οδού Ικτίνου συγχωνεύτηκαν µε το 13ο Λύκειο, το οποίο µεταστεγάστηκε σε αυτές. Δεν κατέστη όµως δυνατή η µεταφορά του εργαστηρίου φυσικής λόγω ελλείψεως
πόρων στη σχολική επιτροπή. Το κτήριο που στεγάζονταν αυτά
τα σχολεία ανεγέρθη το 1932 και δεν έγιναν ούτε οι στοιχειώδεις
επισκευές, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζει δοµικά προβλήµατα
αντιληπτά µε την πρώτη µατιά.
Παρόµοια προβλήµατα αντιµετωπίζουν τα περισσότερα παλαιά κτήρια του Δήµου Θεσσαλονίκης. Έχουν καταµετρηθεί εκατοντάδες παιδιά, τα οποία λιποθυµούν στο σχολείο και ο δήµος
έχει περιοριστεί να τους δίνει ένα πολύ µικρό σάντουιτς…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας παρακαλώ να
τελειώσετε.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, θα µου
δώσετε δύο λεπτά, όπως δώσατε και στους άλλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Όχι, κυρία συνά-
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δελφε. Έχουµε ειλικρινά υπερβεί κατά πολύ το χρόνο συζήτησης
της επερώτησης.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Εγώ όχι, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ δεν τον έχω υπερβεί ούτε κατά ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θα σας πω µόνο ότι
για τριάντα πέντε λεπτά µίλησαν ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και ο Αρχηγός του κόµµατός σας.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Κι εγώ θέλω να µιλήσω κύριε
Πρόεδρε, έχω συντάξει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Μιλήσατε στο
χρόνο σας κανονικά. Δεν πρόκειται να χαριστώ σε κανέναν. Είναι
συγκεκριµένος ο χρόνος. Είναι τρία λεπτά για εσάς και πέντε
λεπτά για τον Υπουργό.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Σε άλλους χαρίζετε τέσσερα
και πέντε λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρία Γιαταγάνα,
µπορεί να µιλάµε µέχρι αύριο το πρωί εδώ.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Θέλω να µου δώσετε δύο
λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Όχι, κυρία Γιαταγάνα.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Εντάξει, συνεχίστε.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Συνεχίζω.
Ο Δήµος Παύλου Μελά είναι έτοιµος να κλείσει, θα βάλει λουκέτο, είναι βέβαιο αυτό. Υπάρχουν λογαριασµοί απλήρωτοι, κινδυνεύουν να τους κόψουν το ηλεκτρικό ρεύµα, δεν µπορούν να
ανταποκριθούν στη δαπάνη για πετρέλαιο θέρµανσης. Ενώ πέρυσι τους είχε δοθεί κάλυψη λειτουργικών δαπανών ύψους
1.000.000 ευρώ, φέτος τους δώσατε µόνο 400.000 ευρώ. Είναι
αδύνατον ο δήµος να ανταποκριθεί. Είναι απλήρωτοι πολλοί εργαζόµενοι οι οποίοι είχαν προβεί σε κατάληψη του δήµου αυτού.
Όλα τα σχολικά κτήρια σ’ αυτόν τον ενοποιηµένο δήµο αντιµετωπίζουν τεράστιο πρόβληµα: δεν έχουν παραδοθεί. Είχαν προγραµµατιστεί να γίνουν από την περιφέρεια και τώρα σταµάτησαν, µε αποτέλεσµα παιδιά να στεγάζονται κυριολεκτικά µέσα
σε τρύπες που έχουν κάνει µε διάφορα πρόχειρα χωρίσµατα.
Ο Δήµος Κορδελιού επίσης, κινδυνεύει να κλείσει, να βάλει
λουκέτο, γιατί ενώ έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ, δεν του δίνατε…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ολοκληρώστε,
κυρία συνάδελφε.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Μισό λεπτό και τελειώνω,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θα ζητήσω να µη
γράφεται τίποτα στα Πρακτικά. Τι θα γίνει; Εσείς µπορεί να µιλάτε και µέχρι αύριο. Ο χρόνος σας είναι συγκεκριµένος, κυρία
Γιαταγάνα. Να διαχειριστείτε το χρόνο σας.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Εγώ είχα πέντε λεπτά και
µου δώσατε τρία. Για ποιο λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Τον πήρατε το
χρόνο σας, κυρία Γιαταγάνα, και τη δευτερολογία σας έχετε
πάρει. Σας παρακαλώ.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Τέλος πάντων, τελειώνοντας
λέω ότι η απόφαση που σας είπα, η 2599/2012 είναι ίδια µε τη
θέση που είχατε αναπτύξει εσείς, κύριε Υπουργέ, και είχε πάρει
το κόµµα σας: δηλαδή, ότι δεν µπορεί να µεταβιβάζονται αρµοδιότητες στους δήµους, χωρίς να µεταβιβάζονται και οι ανάλογοι
πόροι.
Αυτούς τους πόρους δεν τους δώσατε. Οφείλετε από προηγούµενα χρόνια 9 δισεκατοµµύρια στους δήµους και δεν ξέρω
πώς θα τα καλύψετε. Πρέπει να τα καλύψετε, ώστε τουλάχιστον
να µπορέσουν να ανταποκριθούν στο έργο τους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Κουράκος έχει
το λόγο, για τρία λεπτά.
Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ διαχειριστείτε το χρόνο σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Θα προσπαθήσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Εγώ, όπως είδατε,
είµαι ανεκτικός στο χρόνο. Κανένα δεν πιέζω, αρκεί να µην γίνον-
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ται υπερβολές.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εδώ µέσα στη Βουλή
ακούστηκαν εµφυλιοπολεµικά συνθήµατα. Ξέρουµε την αριστερούλικη καταβολή της Κοινοβουλευτικής Εκπροσώπου της Νέας
Δηµοκρατίας, αλλά δεν αναγνωρίζουµε µόνο ότι οι Αριστεροί
έκαναν εθνική αντίσταση. Αυτά τα έχει γράψει πλέον η εθνική
ιστορία. Εγώ προέρχοµαι από µία οικογένεια δεξιάς προέλευσης
και µε ένα σόι που έχει χύσει αίµα για την εθνική αντίσταση. Δεν
επιτρέπω σε κανένα να µου λέει αυτά τα πράγµατα. Θα πρέπει
να ξέρετε, κυρία Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε, ότι εκπροσωπείτε ένα χώρο που προκαλούν αυτού του είδους οι δηλώσεις
σας.
Συνεχίζω και λέω το εξής, κύριε Πρόεδρε. Γιατί δεν τολµήσατε
ως Κυβέρνηση να ζητήσετε από την κ. Μέρκελ που ήρθε προχθές
τη λίστα Χριστοφοράκου; Ρωτάτε εµάς, κυρία Κοινοβουλευτικέ
Εκπρόσωπε, αν είµαστε µε τη Λαγκάρντ ή µε τη Μέρκελ; Εµείς
είµαστε µε την ανεξάρτητη, εθνική, κυρίαρχη Ελλάδα κι όχι µε
τους υποτελείς της τρόικας, τον Παπανδρέου, τον Παπακωνσταντίνου, τον Βενιζέλο και τον Σαµαρά, που έχουν παραδώσει
τη χώρα.
Κύριε Υπουργέ, ταυτίσατε την πολιτική του αείµνηστου Εθνάρχου Καραµανλή µε αυτήν του Σαµαρά. Αναρωτήθηκα -και γι’
αυτό απήντησα- πότε ο Εθνάρχης Καραµανλής έκανε «πιρουέτα»
σε θέµατα εθνικής πολιτικής, όπως έκανε ο κ. Σαµαράς; Η κ.
Βούλτεψη έγραφε πριν από λίγους µήνες κατά του µνηµονίου
και ήταν σφόδρα κατά και ξαφνικά έγινε υπέρµαχος. Σε αυτό δεν
φταίει βέβαια η Σοφία, αλλά η πολιτική που ακολούθησε η ίδια η
παράταξη.
Θα θυµάστε, κύριε Υπουργέ, το δάκρυ του Κωνσταντίνου Καραµανλή για την Μακεδονία. Ποια είναι η θέση του σηµερινού
Πρωθυπουργού για το συγκεκριµένο θέµα;
Επίσης, κύριε Υπουργέ, σας έχουµε καταθέσει πρόταση σχεδίου νόµου για την ιθαγένεια εδώ και τρεις µήνες. Γιατί δεν το
φέρνετε; Ούτως ή άλλως νοµοσχέδια δεν φέρνετε, πρέπει να εγκριθούν από την τρόικα. Φέρνετε µόνο πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Τουλάχιστον να υπάρχει και µία γόνιµη συζήτηση.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, στο µήνα αυτό που µας έρχεται περίπου εκατό δήµοι θα κάνουν στάση πληρωµών. Φροντίστε, γιατί
τον κυρίαρχο ρόλο στη φτώχεια και στην εξαθλίωση του ελληνικού λαού θα τον παίξει η τοπική αυτοδιοίκηση. Ξέρω ότι κάνετε
προσπάθειες αλλά θέλει µεγάλη προσπάθεια για να στηρίξουµε
την αυτοδιοίκηση, γιατί στηρίζουµε τον απλό Έλληνα πολίτη.
Πρέπει να ξέρετε ότι έχουν κλείσει ωδεία, όλες οι δραστηριότητες των δήµων, από τις περικοπές των δαπανών που έχετε κάνει
για τους δήµους. Οδηγείτε σε ταξικό πόλεµο πλέον τις κοινωνίες.
Εγώ ζω στις φτωχικές περιοχές της Β’ Πειραιά κι έχουν κλείσει
σχεδόν όλες αυτές οι δραστηριότητες που είχαν οι δήµοι.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Η κ. Χρυσοβελώνη έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούσαµε από τον κύριο Υπουργό και τους Κοινοβουλευτικούς
Εκπροσώπους της Συγκυβέρνησης διάφορες θέσεις και πρωτοβουλίες αντιµετώπισης της κρίσης, δίχως δήθεν να θίγεται ο ανθρώπινος παράγοντας, για πρωτοβουλίες υλοποίησης και
αναβάθµισης των κοινωνικών προγραµµάτων των δήµων, για οδικούς χάρτες και άλλες θέσεις. Η πραγµατικότητα, δυστυχώς,
είναι πολύ διαφορετική.
Ένα πρόσφατο παράδειγµα διάλυσης του κράτους πρόνοιας
είναι το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», στο οποίο αναφερθήκατε, κύριε Υπουργέ. Το πρόγραµµα αυτό των δήµων αντικαθίσταται από το Μάρτιο του 2013 µε ένα πρόγραµµα του ΙΚΑ που
θα λέγεται «Φροντίδα Κατ’ Οίκον» και θα µοιάζει µόνο κατ’ όνοµα
µε αυτό που γνωρίζουµε.
Βασική διαφορά θα είναι ότι δεν θα παρέχουν πια οι δήµοι τις
υπηρεσίες, αλλά οι µη κυβερνητικές οργανώσεις και ιδιωτικές
επιχειρήσεις. Εµείς προτείναµε τη δηµιουργία κοινωνικών υπηρεσιών στους δήµους που θα στελεχωθούν από όσους ήδη δουλεύουν για το «Βοήθεια στο Σπίτι», οι οποίοι θα πρέπει να
µετατραπούν σε τακτικούς δηµοτικούς υπαλλήλους που θα προ-
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σφέρουν σε µόνιµη βάση αυτήν την τόσο αναγκαία κοινωνική
στήριξη στους συνανθρώπους µας.
Εσείς όµως προκρίνετε το νεοφιλελεύθερο µοντέλο ιδιωτικοποίησης του κράτους πρόνοιας που θέλετε να επιβάλλετε και
στους δήµους. Αυτό όµως το µοντέλο έχει δοκιµαστεί αλλού και
έχει αποτύχει, όπως στην περίπτωση των δοµών ψυχικής υγείας.
Μόλις προχθές η αρµόδια Υφυπουργός, κ. Σκοπούλη, κατήγγειλε δηµόσια ορισµένα από τα εξήντα τέσσερα νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου, που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες, για σωρεία οικονοµικών ατασθαλιών και σπατάλη δηµοσίου χρήµατος.
Κάτι παρόµοιο θα συµβεί και µε το πλήθος των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που θα εµφανιστούν ως επίδοξοι αντικαταστάτες των δήµων, πολλαπλασιάζοντας έτσι το κόστος του
«Φροντίδα κατ’ Οίκον» για το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης.
Εδώ πρέπει να προσέξουµε ότι οι εταιρείες αυτές δεν θα παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες µε τους δήµους. Θα εξυπηρετούν
πλέον µε βάση το δικό σας νοµικό πλαίσιο πολύ λιγότερους συνταξιούχους.
Σε ό,τι αφορά στους ωφελούµενους το κριτήριο δεν θα είναι
πλέον η ηλικία, αλλά αποκλειστικά η αναπηρία. Μιλούµε δηλαδή
για βαθµό αναπηρίας 67% και άνω, πιστοποιηµένο από κέντρα
πιστοποίησης αναπηρίας, που όπως γνωρίζουµε σήµερα και
αυτά υπολειτουργούν.
Το χειρότερο όµως είναι η απαίτηση του ΙΚΑ, τα ωφελούµενα
ΑΜΕΑ, αν δεν είναι µοναχικά άτοµα, να διαβιούν µε άλλα πρόσωπα, που θα πρέπει και αυτά να πληρούν τις προϋποθέσεις
υπαγωγής στο πρόγραµµα, ασχέτως αν θα συµµετέχουν ή όχι.
Με άλλα λόγια µιλάµε ουσιαστικά για ωφελούµενες οικογένειες
αποτελούµενες µόνο από ΑΜΕΑ.
Άρα, το νέο πρόγραµµα θα αφορά πρακτικά ελάχιστους πια
συνανθρώπους µας, αφού ήδη ηθεληµένα, αν και προσωρινά
όπως λέει η Συγκυβέρνηση, εξαιρεί τους υπερήλικες από τις παροχές αυτές.
Θυµίζω εδώ πως ένας από τους κύριους σκοπούς του «Βοήθεια στο Σπίτι», πέραν του προφανούς προνοιακού του περιεχοµένου, ήταν η διευκόλυνση των γυναικών και γενικότερα των
ατόµων που επιφορτίζονται µε τη φροντίδα ηλικιωµένων, να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Με το νέο πρόγραµµα
προφανώς ακυρώνεται ο σκοπός αυτός, αφού ζητάτε από τους
συγγενείς, µε τους οποίους συγκατοικούν τα ΑΜΕΑ, να µην εργάζονται. Πέραν όλων αυτών µε την επιλογή σας να µην αναθέσετε το πρόγραµµα στους δήµους αλλά σε νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου απολύετε τους τρεις χιλιάδες οκτακόσιους εργαζόµενους του προγράµµατος στο «Βοήθεια στο Σπίτι» αφού
και αυτοί σε έξι µήνες θα βρεθούν χωρίς δουλειά.
Δυστυχώς, σύµφωνα µε τον Υπουργό, κ. Στουρνάρα, µπορεί
να µην είναι οι µόνοι. Σε συνέντευξη του στο «ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» στις 19-8-2012 ο κύριος Υπουργός πρότεινε την εφαρµογή της εργασιακής εφεδρείας για χιλιάδες εργαζόµενους µε
έξυπνες, όπως τις ονόµασε, λύσεις, όπως είναι η ανάθεση της
συλλογής των σκουπιδιών σε όλους τους δήµους της χώρας σε
ιδιώτες, της καθαριότητας και της τροφοδοσίας των νοσοκοµείων σε επιχειρήσεις, οι οποίες µπορούν να κάνουν προσλήψεις
από το προσωπικό που θα µείνει χωρίς δουλειά.
Με λίγα λόγια η Συγκυβέρνηση εισηγείται την απόλυση υπαλλήλων του δηµοσίου, προκειµένου ενδεχοµένως να απορροφηθούν –χωρίς καµµία εγγύηση γι’ αυτό- από ιδιωτικές επιχειρήσεις
που θα παρέχουν τις ίδιες ακριβώς υπηρεσίες και πάλι στο δηµόσιο.
Η πρόταση αυτή φυσικά χαρακτηρίζει και τη νοοτροπία της
Συγκυβέρνησης απέναντι στο προσωπικό καθαριότητας των
ΟΤΑ.
Όλες όµως αυτές οι πολιτικές που σχεδιάζονται αποκλειστικά
µε τη γραφειοκρατική οπτική είναι καταδικασµένες να αποτύχουν. Κυρίως, όµως είναι δεδοµένη η αποτυχία της δικής σας νεοφιλελεύθερης επιλογής να παραχωρείτε δηµόσιες υπηρεσίες
σε ιδιώτες και να αποθεώνετε την επιχειρηµατικότητα, επιδιώκοντας αυτή να αντικαταστάσει ακόµα και το κοινωνικό κράτος.
Εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, θα δώσουµε τη µάχη για να
αναστρέψουµε την κακή πορεία της πατρίδας µας, που έχει αντίκτυπο και στους δήµους, την οποία πατρίδα, µε δική σας ευ-
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θύνη, οδηγείτε στα βράχια. Θα τα καταφέρουµε έχοντας στο
πλευρό µας την ελληνική κοινωνία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Η κ. Ραχήλ Μακρή
έχει το λόγο για δύο λεπτά.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, οι ΚΑΠ όπως γνωρίζετε πολύ
καλά είναι θεσµοθετηµένοι πόροι και προέρχονται κατά 20% από
τη φορολογία φυσικών προσώπων, κατά 12% από ΦΠΑ και κατά
50% από φόρο ακίνητης περιουσίας.
Είναι πόροι που ανήκουν στους ΟΤΑ. Και δεν µπορείς σε καµµία περίπτωση να συµψηφίζεις µε αυτούς τα προνοιακά επιδόµατα, που είναι υποχρέωση του κράτους να παρέχει στους
πολίτες.
Χωρίς πόρους οι δήµοι θα αναγκαστούν να ιδιωτικοποιήσουν
υπηρεσίες, να εγκαταλείψουν κάθε κοινωνική πολιτική, να επιβάλουν φόρους για κάθε αρµοδιότητά τους και να µεταφέρουν το
βάρος ακόµα και της πιο στοιχειώδους λειτουργίας τους στο
σκληρά δοκιµαζόµενο δηµότη πολίτη.
Είπατε ότι κάνουµε εδώ µία πολιτική εντυπωσιασµού. Το επαναλάβατε πάρα πολλές φορές. Ωστόσο, αφού είναι έτσι, εγώ σας
καλώ να µου λύσετε κάποια ερωτήµατα που έχω:
Πώς δικαιολογείτε αυτήν τη συνεχή επέλαση των Γερµανών
στον ευαίσθητο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης;
Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, ότι οι επισκέψεις
στη χώρα µας Αρχηγών, Υπουργών, αξιωµατούχων ξένων κρατών, διέπονται από ειδικές διαδικασίες, ειδική αδειοδότηση και
φυσικά γίνεται συνοδεία αντίστοιχων αξιωµατούχων του Διπλωµατικού Σώµατος που χειρίζονται το πρωτόκολλο, όπως και το
πρόγραµµα επισκέψεων των απεσταλµένων.
Ωστόσο, τον τελευταίο καιρό έχουν παρατηρηθεί φαινόµενα
αρκετοί αξιωµατούχοι, όπως είναι ο Υφυπουργός Εργασίας της
Γερµανίας και ειδικός απεσταλµένος της Καγκελαρίας για ζητήµατα συνεργασίας µε την Ελλάδα, ο κ. Φούχτελ, µε πρωτοφανή
προκλητικότητα να επισκέπτονται δήµους και Περιφέρειες της
χώρας -µε ιδιαίτερη αδυναµία, µπορώ να πω, τη Δυτική Μακεδονία και την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, που γνωρίζετε καλά
ότι αποτελεί την ενεργειακή καρδιά της χώρας- να παρεµβαίνουν
σε ζητήµατα που απασχολούν την τοπική αυτοδιοίκηση, σε χειρισµό και επίσης να προτρέπουν αυτοδιοικητικούς σε κατά το
δοκούν χειρισµό κρίσιµων ζητηµάτων και συνοδεία επιχειρηµατιών να προκρίνουν τις επενδύσεις «φιλέτα» που σκοπεύουν να
εκµεταλλευτούν.
Και σας ρωτώ: Τι κάνετε εσείς ως Υπουργός Εσωτερικών όταν
ένας ξένος αξιωµατούχος παρακάµπτει το Υπουργείο του και
συνδιαλέγεται απευθείας µε τους εποπτευόµενους από αυτό φορείς;
Γιατί δεν ανακαλείτε άµεσα στην τάξη τον ξένο υπήκοο που
αναµειγνύετε στα εσωτερικά του ελληνικού κράτους;
Με βάση ποια διακρατική συµφωνία ο Γερµανός Υφυπουργός
κρίθηκε αρµόδιος για τα θέµατα της τοπικής αυτοδιοίκησης από
την κ. Μέρκελ;
Είναι η χώρα µας, κύριε Υπουργέ, γερµανική αποικία, οπότε
µπορεί κάθε ένας να έρχεται εδώ, να συνοµιλεί µε θεσµικά όργανα, όπως δήµαρχοι και περιφερειάρχες, χωρίς να υπάρχει η
επίσηµη άδεια ή η παρουσία εκπροσώπου σας από το Υπουργείο;
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, κύριε Υπουργέ, καλούµε την Κυβέρνηση να βάλει επιτέλους, τέλος σε αυτές τις κωµικοτραγικές επισκέψεις των Γερµανών, να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώµατα
των Ελλήνων και να προστατεύσει τη δηµόσια περιουσία από τα
«κοράκια» που έρχονται ως µεσσίες για να σώσουν την Ελλάδα
από την καταστροφή.
Σας καλούµε να στηρίξετε τους δηµάρχους και τους περιφερειάρχες, ώστε να µπορούν επιτέλους να κάνουν και αυτοί το
έργο τους. Και σε αυτό να είστε σίγουρος ότι θα συµβάλουµε µε
όλη µας τη δύναµη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Βουλευτής Νο-
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µού Αττικής κ. Παύλος Χαϊκάλης έχει το λόγο για δύο λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα είµαι σύντοµος. Είπατε ότι κάνουµε τη δουλειά µας, γιατί είναι αντιπολιτευτικό µας καθήκον. Σας πληροφορώ πως δεν είναι αντιπολιτευτικό καθήκον ό,τι κάνουµε. Είναι
µία πραγµατικότητα την οποία βιώνουµε. Και είµαστε καθηµερινά
στους δρόµους, όπου δεν συναντάµε κανένα µέλος της Νέας Δηµοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ.
Θέσατε το εξής ζήτηµα: Δεν µπορεί κανείς να κρίνει κάποιον
αν είναι περισσότερο πατριώτης ή όχι. Έχω να πω µέσα από το
Κοινοβούλιο, ότι θέτω εγώ, προσωπικώς, υπό αµφισβήτηση τον
πατριωτισµό του Γεωργίου Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργού
της χώρας, τον οποίο θεωρώ υπεύθυνο για την έµπνευση του
«Καλλικράτη». Τον θεωρώ εµπνευστή της εισόδου του ΔΝΤ στην
Ελλάδα και υπεύθυνο για την πλασµατική αύξηση του ελλείµµατος της Ελλάδας που µας έφερε σε περιδίνηση.
Θα ήθελα, επίσης, να προχωρήσω στην κ. Βούλτεψη, η οποία
έκανε µία δήλωσή ότι οι Ευρωπαίοι µάς αγαπάνε κι έχουν φροντίσει να λύσουν το θέµα των Σκοπίων. Παρουσιάζω άρθρο της
εφηµερίδας «ΕΛΛΑΔΑ» η οποία λέει: «Βήµα – βήµα, η Ευρωπαϊκή
Ένωση αυξάνει την πίεση προς την Ελλάδα για την επίλυση του
προβλήµατος…» -αυξάνει την πίεση!- «…και παράλληλα ενισχύει
την αδιαλλαξία των Σκοπίων, καθώς ο Επίτροπος Στέφαν Φούλερ
στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής, εισηγείται την έναρξη ενταξιακών διαπραγµατεύσεων, χωρίς να συµπεριλαµβάνει την ελληνική πολιτική και παραβιάζει το θεσµικό του ρόλο, κάνοντας λόγο
για µακεδονική κυβέρνηση και µακεδονικούς θεσµούς, γράφοντας στα παλιά του τα παπούτσια ψηφίσµατα του ΟΗΕ.».
Και να έρθω στο θέµα το οποίο συζητάµε: Υπάρχουν προτάσεις, αλλά ο χρόνος δεν φτάνει για να τις καταθέσω. Θα τις αναφέρω επιγραµµατικά:
Επιµήκυνση του χρόνου αποπληρωµής των δανείων κατά δέκα
έτη µε τουλάχιστον ένα χρόνο περίοδο χάριτος ζητάει η ΚΕΔΕ.
Μείωση του κόστους δανεισµού στο δήµο κατά 1%, µείωση
του εργολαβικού οφέλους από 18% σε 12%, εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων, εξοµοίωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας των δήµων µε το βιοµηχανικό τιµολόγιο, απαλλαγή από τον
ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαίου των σχολείων και παιδικών
σταθµών, καθολική χρήση της δηµοτικής ενηµερότητας, ενεργοποίηση του Πράσινου Ταµείου, µεταφορά της αρµοδιότητας των
γραφείων κτηµατολογίων στους δήµους, έναρξη του διαλόγου
για την προώθηση µιας ουσιαστικής φορολογικής αποκέντρωσης. Όλα αυτά δεν βαρύνουν καθόλου τον κρατικό προϋπολογισµό.
Θα ήθελα να πω και κάτι τελευταίο. Ο Δήµος Σαρωνικού, έχει
κάνει αίτηση µαζί µε άλλους δηµάρχους, κατά τις προγραµµατικές δηλώσεις του κ. Σαµαρά να λάβει γνώση για την αξιοποίηση
της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας από τον Πειραιά µέχρι το Σούνιο. Δεν έχει πάρει ακόµα καµµία απάντηση και ζητάει τη συµβολή του Πρωθυπουργού για ενηµέρωση µε τους φορείς.
Καταλήγω. Ο Δήµος Σαρωνικού, έκανε µια πρόταση για την
ανάληψη της µεταφοράς των µαθητών µε λεωφορεία µε κόστος
420.000 ευρώ αντί 870.000 ευρώ που ζήταγε το Υπουργείο κάνοντας µια αυστηρά οικονοµικοτεχνική µελέτη, η οποία βρέθηκε
πιο µνηµονιακή από το µνηµονιακό επίπεδο, το οποίο ζητάει η
τρόικα. Αντ’ αυτού είπαν «όχι», χωρίς να ζητήσουν την οικονοµικοτεχνική µελέτη, για να δουν πώς έγινε, υπό ποιες συνθήκες και
να εφαρµοστεί σ’ άλλους δήµους. Παρ’ όλα αυτά ζήτησαν να
πάνε στις 870.000 ευρώ µε µείωση 17% για να πάρουν τη δουλειά οι γνωστοί λεωφορειούχοι οι οποίοι ακόµη δεν έχουν πληρωθεί.
Σας ερωτώ όχι ως πολιτικό, αλλά ως άνθρωπο. Αυτό αν δεν
σας δηµιουργεί υπόνοιες για κάποια άλλα, τότε τι σας δηµιουργεί;
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Βασίλης Καπερνάρος, έχει το λόγο, για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Τρία λεπτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Τρία λεπτά, γιατί
έχετε υπερβεί όλο το χρόνο και όλοι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρό-
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σωποι θα έχουν τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ο κανονικός χρόνος ποιος είναι,
κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο δικός σας χρόνος είναι έξι λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Γιατί µου στερείτε τα τρία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Διότι έχετε µιλήσει
δεκαεπτά στην πρωτολογία σας, δεκαοκτώ ο κύριος…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Επετράπη εκείνο. Τελείωσε, κατεγράφη.
Την άλλη φορά είχα λογοµαχήσει µε τον συνάδελφό σας, τον
κ. Νάκο, ο οποίος έλεγε ότι δεν µπορούµε να προσθέσουµε
χρόνο. Του είχα πει ότι θα αφαιρέσω χρόνο από τη δευτερολογία
µου, θα τον προσθέσω στην πρωτολογία µου και µου είπε ότι
αυτό δεν γίνεται βάσει του Κανονισµού. Τώρα γιατί βάσει του Κανονισµού µου αφαιρείται από τη δευτερολογία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Καπερνάρο,
αφού ξέρετε εκ των προτέρων ότι θα σάς τον δώσω…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Καταλάβατε γιατί λέω ότι είναι
διάτρητος ο Κανονισµός και τον εξηγείτε εσείς κατά το δοκούν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το ξέρετε ότι θα
σας τον δώσω το χρόνο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Όχι, τον δικαιούµαι. Δεν θα µου
χαρίσετε χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το ξέρετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Θέλω το χρόνο που δικαιούµαι
θεσµικά ούτε δευτερόλεπτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θεσµικά δικαιούστε
δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ο Κανονισµός τι λέει; Λέει δύο
λεπτά; Τότε για όλους να είναι δύο λεπτά εφεξής. Γι’ αυτό λέµε
ότι ερµηνεύεται ο Κανονισµός και δεν είναι Κανονισµός. Ο Κανονισµός δεν έχει νοµολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας ακούω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Εν πάση περιπτώσει...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Επειδή µίλησε και ο
Αρχηγός σας και δευτερολόγησε και επειδή και εσείς στην πρωτολογία σας υπερβήκατε το χρόνο…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Δεν έχει σηµασία. Δεν έχουµε Αρχηγό, εµείς έχουµε Πρόεδρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): …συµφωνήσαµε
όλοι να πάρετε τρία λεπτά όλοι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Εγώ ξέρετε ότι θα σας έδινα το χρόνο και θα σας δώσω το
χρόνο. Το ξέρετε αλλά είµαι υποχρεωµένος να τηρήσω το χρόνο,
κύριε Καπερνάρο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Εν πάση περιπτώσει, κύριε Πρόεδρε, θα κάνω χρήση του χρόνου που µου επιτρέπει ο Κανονισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Πολύ ωραία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Δηλαδή, των έξι λεπτών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θα σας δώσω τα
έξι λεπτά, τα οποία δεν τα δικαιούστε. Μη µου λέτε τώρα ότι δικαιούστε το χρόνο!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Τουλάχιστον, ας αρχίσει να γράφει ο χρόνος από τώρα. Μη µου κλέβετε χρόνο, γιατί έχει αρχίσει
να γράφει το χρονόµετρο. Σας παρακαλώ.
Κύριε Πρόεδρε, δι’ ηµών θα ήθελα να ξεκαθαρίσουµε τη θέση
µας ως Ανεξάρτητοι Έλληνες και να σας πούµε ότι εµείς δεν
απαξιώνουµε ποτέ και δεν προσβάλλουµε ποτέ ούτε πρόσωπα
µε φυσική και νοµική αυτοτέλεια αλλά ούτε και τους θεσµούς.
Απεναντίας τους σεβόµαστε απολύτως. Εκείνο που απαξιώνουµε
είναι κάποιοι ντελικάτοι πολιτικοί χαρακτηρισµοί, κάποιες κοµψοεπείς αντιλογίες και εύπεπτες πολιτικές κόντρες. Αυτές εξυπηρετούν σκοπιµότητες και µακριά από εµάς. Εµείς φραστικούς
καθωσπρεπισµούς και πολιτικάντικους αλληλοχαριεντισµούς,
κοµµένα!
Τα πράγµατα άλλαξαν, όπως έλεγε προηγουµένως στο απόσπασµα που διάβαζα, ο πάλαι ποτέ Υπουργός, ο κ. Ραγκούσης.
Είπα προηγουµένως µε παρρησία πάντοτε και µε θάρρος ότι
εκτιµώ ατοµικά και θεσµικά τον κύριο Υπουργό, που είναι µέσα
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στους ελάχιστους της παραπαίουσας και υποτελούς Κυβερνήσεως. Τελειώσαµε. Έχουµε θέση και φέρουµε ευθύνη των όσων
λέµε. Αυτά που µέχρι τώρα έχουν συνηθιστεί µεταξύ µας, οι λυκοφιλίες και οι λυκοσυναδελφικότητες, σ’ εµάς δεν ανήκουν.
Θα απαντήσω και κάτι άλλο στην Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο
της Νέας Δηµοκρατίας, την κ. Βούλτεψη. Να της πω ότι εφεξής
όταν λέει: «από πού προέρχεται ο καθένας, το ξέρουµε όλοι» να
βάζει και τη φράση «πολύ καλά». Δηλαδή, «το ξέρουµε όλοι πολύ
καλά». Δεν θα αναφερθώ στις αοριστολογίες της και στις γενικολογίες της ούτε στα συνήθη στερεότυπα γιατί δεν είχε κάτι
συγκεκριµένο για να απαντήσουµε.
Θα απαντήσω, όµως, στον κύριο Υπουργό. Κύριε Υπουργέ,
όταν λέµε για πολιτικούς σπιθαµιαίους και πολιτικούς στο ύψος
της εθνικής περιστάσεως, δεν είναι δυνατόν να µη συµφωνούµε
µε αυτό που λέτε –για όνοµα της Παναγίας!- και αναφέρεστε ως
επιχείρηµα στον αείµνηστο Κωνσταντίνο Καραµανλή.
Εκεί σταµατούν όλα. Εκεί σταµατούν όλα, για έναν άνθρωπο
ο οποίος ως Πρόεδρος της Δηµοκρατίας έλεγε ότι η Μακεδονία
είναι ελληνική κλαίγοντας, έναν άνθρωπο, που αποδέχτηκαν πολιτικοί του αναστήµατος Ντε Γκολ και πολιτικοί του αναστήµατος
Αντενάουερ, έναν άνθρωπο, ο οποίος είχε το θάρρος και την παλικαριά να πει «Έξω από το ΝΑΤΟ».
Είναι το ίδιο συγκρινόµενος, διότι η καλυτέρα κρίσις είναι η
σύγκρισις, ως Πρωθυπουργός, µε τον Γεώργιο Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος βγήκε και µας έκανε περίγελο παγκόσµιο, µας
οδήγησε στη διεθνή χλεύη λέγοντας: «Κυβερνώ µία διεφθαρµένη
χώρα»; Θα το έλεγε ποτέ άλλος Έλληνας Πρωθυπουργός; Αυτός
δεν είναι σπιθαµιαίος πολιτικός; Αυτός δεν ανέχτηκε τον
Υπουργό του που έλεγε για τον Τιτανικό και έφθασαν τα CDS
στα ύψη;
Αυτά δεν τα ξέρετε; Αλλά εκεί παταγωδώς σιωπούσατε. Η πιο
θορυβώδης αλαλία. Συγκυβερνάτε. Τους χειροκροτείτε όταν κατεβαίνουν –συµβολικά λέω. Τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ που κατέβηκε προηγουµένως, τον χειροκροτήσατε. Τον τιµώ τον άνθρωπο
προσωπικά. Τι να κάνουµε που χειροκροτείτε το ΠΑΣΟΚ; Τι να
κάνουµε, που ως ολετήρας µάς κατέστρεψε τη χώρα και το µέλλον των παιδιών µας; Δεν έχουµε δικαίωµα να χαρακτηρίζουµε
εµείς που ιδιωτεύουµε τριάντα πέντε χρόνια, που είµαστε νοµοταγείς, που είµαστε πειθαρχηµένοι και βλέπουµε το µέλλον των
παιδιών µας να καταστρέφεται; Τουλάχιστον αυτό θα κάνουµε.
Το ελάχιστο είναι αυτό!
Φιλοπολεµική τακτική. Ποια φιλοπολεµική; Είναι πόλεµος και
εσείς έχετε υποταχθεί στον εχθρό. Και να σας πω και κάτι άλλο;
Ο Καραµανλής είναι πολιτικός γίγαντας. Ναι. Αυτός ο ικέτης
όµως, που ανέχεται να µας βάζει εγγύηση 800 εκατοµµύρια
ευρώ η Φινλανδία για να πει ναι στο δανεισµό, αυτός είναι πολιτικός νάνος και αντίστοιχος πολιτικός γίγαντας είναι ο Φινλανδός
Πρωθυπουργός. Τι να κάνουµε;
Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα απαντήσω σε αυτό, για να µη δίνω
δικαίωµα στον κύριο Πρόεδρο, εντός του χρόνου που είπα.
Κύριε Υπουργέ, πάλι µία παρένθεση. Ξέρω ότι κουβαλάτε ξένο
βάρος. Κουβαλάτε και το δικό σας βάρος της ανοχής. Ξέρω ότι
δεν είστε υπεύθυνος εσείς και το ξέρει ο ελληνικός λαός. Ξέρω
ότι απολογείσθε για λογαριασµό άλλων, απλώς έχετε µία απλή
συνέργεια. Στα νοµικά σηµαίνει ότι θα µπορούσατε να επέµβετε
τότε και δεν επεµβήκατε –ανεχτήκατε, δεν διαµαρτυρηθήκατεως άµεση συνέργεια κάποιων από εσάς, διότι εάν δεν ήσασταν
εσείς, δεν θα πέρναγαν τέτοιου είδους νόµοι, όπου ήταν γνωστό
στο πανελλήνιο ότι δεν υπήρχαν υποδοµές, δεν υπήρχαν σχέδια
και κυρίως δεν υπήρχαν λεφτά.
Και δώσατε αρµοδιότητες. Ποιος το λέει αυτό; Μα, ο µε το
ΠΑΣΟΚ υποψήφιος και µετά Περιφερειάρχης κ. Σγουρός, ο
οποίος είχε την παλικαριά να πει «µας έδωσαν δικαιώµατα και
δεν µας έδωσαν λεφτά». Εµείς φταίµε που χαρακτηρίζουµε κάποιους ως πολιτικούς σπιθαµιαίους;
Και να σας πω και κάτι άλλο; Είπατε προηγουµένως ότι θα γίνουν. Εγώ πάλι θα σας απαντήσω µε όπλα από τη φαρέτρα σας,
πάλι µε όπλα από το οπλοστάσιό σας. Τι είπε ο κ. Σταϊκούρας
στις 13 Σεπτεµβρίου; «Βεβαιώθηκαν από τον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονοµικών Χρήστο Σταϊκούρα τα εξής κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή. Εκτός της απόδοσης στις αρχές
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της επόµενης εβδοµάδας των 35 εκατοµµυρίων ευρώ έναντι της
τετάρτης δόσης των παρακρατηθέντων ύψους 213 εκατοµµυρίων ευρώ, θα γίνει προσπάθεια να αποδίδονται εµπρόθεσµα
κάθε µήνα και µέχρι τέλους του έτους και οι επόµενες δόσεις».
Τελειώνει ο χρόνος και ακόµη είµαστε στην προσπάθεια, κύριε
Πρόεδρε.
«Δεύτερον, προωθείται άµεσα σχετική νοµοθετική ρύθµιση για
επιµήκυνση δέκα ετών στην αποπληρωµή των δανείων των
δήµων από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων για περίοδο
χάριτος δύο ετών και µείωση του επιτοκίου αποπληρωµής κατά
0,5%». Ακόµη προωθείται. Τελειώνει ο χρόνος και προωθείται η
νοµοθετική ρύθµιση, κύριε Πρόεδρε.
«Τρίτον, η ΣΑΤΑ ύψους 349 εκατοµµυρίων ευρώ θα αποδοθεί
εντός του 2012». Πόσο έχει αποδοθεί; Είναι γνωστό ότι µετά την
καταβολή της δόσης των 31 δισεκατοµµυρίων ευρώ, θα αποδοθούν στους δήµους τα χρήµατα για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές.
Θα αποδοθούν. Είµαστε σε αυτό το στάδιο.
Κύριε Υπουργέ, οι αριθµοί είναι αµείλικτοι. Προϋπολογισµός
337.291.859, 82 ευρώ. Πόσα δόθηκαν; Δόθηκαν 59.012.692
ευρώ. Αφήστε τους ανθρώπους να πεθάνουν. Τουλάχιστον σας
προδίδουν οι αριθµοί.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Παρακαλώ, κύριε
Καπερνάρο.
Θα ήθελα να σας πω για ενηµέρωση και για αποφυγή παρεξηγήσεων, ότι εσείς, κύριε Καπερνάρο, δικαιούστε ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος δεκαεννέα λεπτά για να µιλήσετε. Έχετε
µιλήσει εσείς είκοσι πέντε λεπτά και ο Πρόεδρός σας είκοσι
λεπτά, δηλαδή, σαράντα πέντε λεπτά. Κάνω µια ενηµέρωση.
Ο κύριος Υπουργός δικαιούται τριάντα πέντε λεπτά. Μέχρι
στιγµής, έχει µιλήσει τριάντα έξι λεπτά.
Για το λόγο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ θα επιµείνω στο χρόνο. Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι έχουν το
λόγο για τρία λεπτά και ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο για
πέντε λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου το
λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Καπερνάρο,
δεν έχετε το λόγο. Είδατε ότι πριν µου ζητήσατε έξι λεπτά και
πάλι σας έδωσα επτά λεπτά. Εσείς δεν έχετε δευτερολογία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρία Βούλτεψη,
έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω, γιατί
ακούστηκαν πάρα πολλά. Βεβαίως, τώρα υπήρξε µια ανασκευή,
σε σχέση µε το ποιος είναι σπιθαµιαίος.
Θα πρέπει να πω µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι όταν χειροκροτούµε, δεν χειροκροτούµε ένα κόµµα. Χειροκροτούµε ένα συνάδελφο που έκανε µια καλή…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Μην απολογείστε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τι θα γίνει, κύριε Πρόεδρε; Τι είναι αυτό;
Αυτό είναι φασισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Αφήστε τη, κύριε
Καπερνάρο, να µιλήσει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Επειδή αναφέρθηκατε σ’ εµένα.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Θα αναφερθώ όπου θέλω. Όπως αναφερθήκατε κι εσείς σε µένα και δεν σας διέκοψα, έτσι θα αναφερθώ
τώρα εγώ σε εσάς. Καταλάβατε; Τελείωσε το θέµα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Μην απολογείστε…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δε γνωρίζετε από κοινοβουλευτική πρακτική. Οποιοσδήποτε αναβαίνει στο Βήµα και κάνει µια καλή οµιλία
και συµφωνούµε, µπορεί οποιοσδήποτε να τον χειροκροτήσει.
Και έχω χειροκροτηθεί σε προηγούµενη θητεία µου, όταν το
ΠΑΣΟΚ ήταν Αντιπολίτευση, από Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ σε οµιλία µου. Εποµένως, αποκαθιστώ την τάξη, για το τι γίνεται µέσα
σ’ αυτήν την Αίθουσα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Σας κατανοούµε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Λοιπόν, εσείς, κύριε Κουράκο, έχετε να
πάρετε δική σας απάντηση.
Θα ήθελα να πω κάτι: Όταν µίλησα για Εθνική Αντίσταση, δεν
µίλησα για Αριστερούς και Δεξιούς και δεν αναφέρθηκα για το
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πού ήταν η δική µου οικογένεια. Διότι, στην πρώτη περίοδο ’41’44 –γιατί εδώ πρόκειται ή για πανικό ή για άγνοια ιστορίας και
πραγµατικών γεγονότων- οι Έλληνες πολέµησαν από δυο διαφορετικές παρατάξεις, τον ίδιο εχθρό, όµως.
Η δική µου, λοιπόν, οικογένεια, όπου είχατε την αφέλεια και
την ατυχή έµπνευση να αναφερθείτε, µπορεί να ανήκε κάπου,
δεν έχυσε, όµως, ελληνικό αίµα. Δεν ξέρω πότε η δική σας οικογένεια έχυσε το αίµα της. Η δική µου οικογένεια πάντως, έλαβε
µέρος σε αντίσταση, όταν οι Έλληνες δεν έχυναν ο ένας το αίµα
του άλλου. Αυτό το λέω για να τελειώνουµε µε τα περί καταβολών. Ο εµφύλιος πόλεµος έγινε µετά. Αν θέλετε λοιπόν εσείς εµφύλιο να αναφέρεστε σ’ εκείνην την εποχή.
Και να σας πω και κάτι ακόµη; Η παράταξή µου είναι περήφανη
που µε έχει, δεν έχει κανένα τέτοιο πρόβληµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τα δύο λεπτά έγιναν τώρα τρία λεπτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Μιλάτε δύο λεπτά
χωρίς να σας έχω βάλει χρόνο, κυρία συνάδελφε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εντάξει, τώρα δεν µπορώ να απαντήσω.
Όσον αφορά το Σκοπιανό, έχετε πάλι άγνοια. Οι εκθέσεις πάντοτε έτσι είναι και απορρίπτονται συνήθως µέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο αρµόδιος για τη διεύρυνση ο κ. Φούλε έβαλε για
πρώτη φορά στην ιστορία θέµα καλής γειτονίας.
Όσον αφορά την αναφορά σας στον κ. Σαµαρά, τις προάλλες
ο κ. Γκρουέφσκι τον κατηγόρησε για εθνικιστή.
Το πρώτο µνηµόνιο, πράγµατι, µε βρήκε απόλυτα να διαφωνώ.
Όταν ήρθε, όµως, η ώρα να πάµε στο δεύτερο µνηµόνιο, η χώρα
είχε ήδη πάρει οκτώ δόσεις. Και ήταν οκτώ δόσεις από ένα µηχανισµό. Δεν ξέρω, τι ακριβώς θέλετε.
Άκουσα την κ. Γιαταγάνα να λέει ότι δεν βγαίνουµε από το
ευρώ. Μια χαρά βγαίνουµε από το ευρώ, µόλις σταµατήσει η
χρηµατοδότηση. Δεν θα µας βγάλει κανείς. Μόνοι µας θα
βγούµε.
Όσον αφορά στο θέµα του Φούχτελ που ακούµε από τη Θεσσαλονίκη, συγγνώµη, όλα αυτά που λέτε –επειδή προτείνονται
οικονοµικές συνεργασίες- µου θυµίζουν την εποχή που λέγαµε
ότι δεν θα γίνουµε γκαρσόνια της Ευρώπης. Τελικώς, όλοι έγιναν
γκαρσόνια κι έφτιαξαν µαρίνες και έγιναν πλούσιοι όλοι οι γείτονές µας κι εµείς κοιτάζαµε να διοριστούµε στο δηµόσιο. Τώρα,
είµαστε οι ζητιάνοι της Ευρώπης. Όταν µιλάµε, λοιπόν, να ξέρουµε, τι λέµε.
Για την εξεταστική επιτροπή δεν προλαβαίνω να σας απαντήσω. Έχω άποψη για την εξεταστική επιτροπή, κ. Γιαταγάνα,
όπως έχω άποψη και για τη λίστα Χριστοφοράκου, διότι έχω διαβάσει και τις έξι απολογίες του και ξέρω, τι λέει µέσα. εάν έχετε
κάτι καινούργιο, φέρτε το.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει η κ. Γεροβασίλη, για τρία λεπτά.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Κυρία Βούλτεψη, φθηνό εργατικό δυναµικό θα γίνουµε της Ευρώπης. Αυτό συνοµολογείται πια από όλη
την ελληνική κοινωνία, ανεξαρτήτως πολιτικών ή κοµµατικών πεποιθήσεων.
Επειδή, λοιπόν, θα γίνουµε αυτό ή κάποιοι στοχεύουν να γίνουµε αυτό και επειδή η αυτοδιοίκηση πρέπει να παίξει το ρόλο
για τον οποίο υπάρχει, ρόλο τον οποίο εµείς στηρίζουµε και θα
στηρίζουµε, η Αριστερά έχει δώσει αγώνες για το λαϊκό θεσµό
της τοπικής αυτοδιοίκησης και θα εξακολουθήσουµε να δίνουµε
αυτούς τους αγώνες.
Κύριε Υπουργέ, όποιες µεταρρυθµίσεις προτίθεστε να φέρετε
στον περίφηµο «Καλλικράτη» καλό θα ήταν να µην είναι κάτω από
τις επιταγές των µνηµονιακών πολιτικών και τη διάθεση των Γερµανών. Καλό θα ήταν να κάνουµε µία αποτίµηση και του «Καποδίστρια», που δεν έχει γίνει ποτέ αλλά και του σχεδόν δύο ετών
«Καλλικράτη» και µετά να προχωρήσουµε. Και εµείς θα είµαστε
εδώ, γιατί πιστεύουµε ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγµατα,
βεβαίως µε τη λογική ότι ο «Καλλικράτης» δεν διορθώνεται, αλλά
καταργείται και πάµε από την αρχή. Δεν διορθώνεται αυτό το
πράγµα. Πραγµατικά, θα πρέπει να έχετε στόχευση τη σωτηρία
της αυτοδιοίκησης και κατά συνέπεια την υποστήριξη και αυτό
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που είπατε πολλές φορές στην τοποθέτησή σας, ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να αποτελέσει ασπίδα των αδυνάµων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Παναγιώτης Ρήγας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Και πάλι επί της ουσίας από αρκετούς δεν ακούστηκαν πολλά
πράγµατα. Θεωρούν κάποιοι ότι επειδή µπήκαν εξαιτίας της συγκυρίας στη Βουλή και ως κόµµα και ως άτοµα, έγιναν ξαφνικά γίγαντες της πολιτικής, ότι έχουν πίσω τους ήδη αρκετή ιστορία,
για να µπορούν να απευθύνονται µε αυτόν τον εµπρηστικό τρόπο
σε οποιονδήποτε. Τους χαρακτηρίζουν τα λεγόµενά τους. Όταν
καταλαγιάσει αυτός ο κουρνιαχτός και η αποπνικτική ατµόσφαιρα που υπάρχει στη χώρα, τότε θα ξαναµετρήσει ο ελληνικός λαός τα µεγέθη του καθενός µας και θα µας βαθµολογήσει.
Ας συνεχίσουν µέχρι τότε να συµπεριφέρονται έτσι προκλητικά,
ανιστόρητα.
Βεβαίως, µετά την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της Ελλάδας, ανέλαβαν να υπερασπίσουν και τους υπόλοιπους λαούς της
Ευρώπης, τους οποίους και αυτούς προσβάλλουν, λέγοντας ότι
όλοι τους είναι δέσµιοι µας διεθνούς συνοµωσίας, η οποία έρχεται να κατασπαράξει τα πάντα στην Ευρώπη.
Είναι πολύ ωραία όλα αυτά. Ο κόσµος, πράγµατι, περνά δύσκολες ώρες και ο λαϊκισµός αυτού του τύπου, χωρίς να πληρώνει κανείς αυτά που λέει, βρίσκει ευήκοα ώτα.
Όµως, δυστυχώς, τα προβλήµατα δεν απαντώνται µε αυτές
τις κορώνες, ούτε µε αυτούς τους δεκάρικους λόγους. Τα προβλήµατα υπάρχουν. Είναι εδώ και µόνο µε σοβαρές προτάσεις
µπορούν να λυθούν. Κάποια από τους συναδέλφους που κάνουν
την επίκαιρη επερώτηση έκανε και προτάσεις και αυτό µε χαροποίησε, γιατί βλέπω ότι µέσα σε αυτόν τον ορυµαγδό των καταγγελιών υπάρχουν και ψύχραιµες φωνές.
Θα ήθελα να πω προς τον Υπουργό –απευθύνθηκε αυτή η έκκληση και από άλλους συναδέλφους- ότι θα πρέπει να είµαστε
ανυποχώρητοι όσον αφορά τη στήριξη της Αυτοδιοίκησης στο
έργο κοινωνικών παρεµβάσεων που έχει να κάνει. Μπορούµε,
ίσως, να περιορίσουµε τις δαπάνες από κάποιες άλλες λειτουργίες του δηµοσίου αλλά για λόγους ουσίας και για λόγους πολιτικούς, για να µην αφήσουµε σε αυτούς τους αυτόκλητους
«Ροµπέν των Δασών», που ήρθαν σήµερα να αξιοποιήσουν τον
πόνο και τη θλίψη του ελληνικού λαού, να υποκαταστήσουν το
κράτος, πρέπει να στηρίξουµε την αυτοδιοίκηση σε αυτές τις δύσκολες για τον ελληνικό λαό ώρες.
Όσον αφορά τη µεταρρύθµιση για την οικονοµική αυτοτέλεια
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θέλω να πω ότι αυτό
είναι τεράστια ζήτηµα και έχει να κάνει µε την αλλαγή του φορολογικού συστήµατος. Εάν δεν αποκεντρωθεί η υλοποίηση του
προϋπολογισµού, δεν είναι δυνατόν µε µεταβιβαστικούς πόρους
και πληρωµές να γίνει αυτοτελής η αυτοδιοίκηση.
Για να γίνει αυτό, όµως, θα πρέπει να αλλάξει και η νοοτροπία.
Τι σηµαίνει να µην ανακατευθεί η τοπική αυτοδιοίκηση στην είσπραξη φόρων ή στη συλλογή εσόδων;
Εάν ρωτήσετε τους σοβαρούς της αυτοδιοίκησης, θα σας
πουν, ναι, αυτό είναι µία πρόκληση. Γιατί όταν θέλουµε να έχουµε
την αυτοτέλειά µας, δεν σηµαίνει νέους φόρους. Σηµαίνει, όµως,
ότι ο µηχανισµός της αυτοδιοίκησης για να υλοποιεί τµήµα του
προϋπολογισµού, µε έσοδα τα οποία εισπράττονται από τη φορολογία, αναλαµβάνει και την ευθύνη να τα εισπράξει. Η εποχή
που µέχρι τώρα το κράτος µονίµως αναλάµβανε για τους πάντες
να διεκπεραιώσει όλα τα θέµατα έχει τελειώσει και έχει τελειώσει, γιατί αυτό το κράτος που φορτώθηκε τόσα πολλά και ανίκανο αποδείχθηκε και αναποτελεσµατικό. Εποµένως η αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να αναλάβει και σε αυτόν τον τοµέα τις ευθύνες
της.
Κύριε Υπουργέ, θα παρακολουθήσουµε τη συνέπεια µε την
οποία θα ανταποκριθείτε στις δεσµεύσεις σας. Πιστεύω ότι
έχουν γίνει αρκετές κινήσεις προς θετική κατεύθυνση και θεωρώ
ότι µέχρι το τέλος του χρόνου θα µπορέσει το Υπουργείο να είναι
συνεπές σε αυτά που υποσχέθηκε. Οι εποχές είναι δύσκολες, οι
αλλαγές του «Καλλικράτη» που επαναλαµβάνω ότι είναι ένας θε-
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σµός-σταθµός για την αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να γίνουν σε συνεννόηση µε την αυτοδιοίκηση. Είµαι σε γνώση, όπως και τα υπόλοιπα κόµµατα, των προθέσεών σας και σε αυτήν την πορεία
πιστεύω ότι µαζί µε την αυτοδιοίκηση θα πορευτούµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Αναγνωστάκης
από τη ΔΗΜΑΡ έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ.
Νοµίζω ότι όλες οι πτέρυγες της Βουλής χαιρέτισαν και είδαν
-είναι αλήθεια- µε θετική µατιά, µε θετική έτσι διάθεση, την πρωτοβουλία που αναλήφθηκε από την πλευρά των Ανεξάρτητων Ελλήνων, να φέρει ένα ζήτηµα µε τη µορφή της επίκαιρης επερώτησης, που βεβαίως πανθοµολογουµένως είναι ένα ζήτηµα που
απασχολεί όλους και όλες εντός της Αιθούσης. Όµως, αυτή η
θετική διάθεση εξανεµίστηκε µέσα από µία προσπάθεια αξιοποίησης της συγκυρίας για να ακουστούν απαξιωτικά σχόλια, προσβολές σε πολιτικά πρόσωπα, να δηµιουργηθεί ένα κλίµα θα
έλεγα σύγκρουσης. Ευτυχώς δεν ακολουθήθηκε αυτή η ρητορική και κατά τη γνώµη µου σήµερα ηττήθηκε η προσπάθεια µιας
επίπλαστης και επιφανειακής σύγκρουσης µόνο για εντυπώσεις,
µόνο για τους δέκτες της τηλεόρασης ή τους δηµοσιογράφους
του έντυπου Τύπου.
Έτσι, λοιπόν, θεωρώ ότι είναι θετικό, πως έστω και σε αυτό το
κλίµα προσεγγίστηκαν ζητήµατα που αφορούν σε ένα θεµελιώδη
θεσµικό εταίρο της ελληνικής πολιτείας, όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθµού. Και, βέβαια, έγινε αντιληπτό από όλους –και µάλιστα συνυπογράφτηκε από όλους µε
έµφαση διαφορετική ίσως αλλά όλοι είχαµε την ίδια κατεύθυνσηότι πρέπει να γίνουν αλλαγές. Αλλαγές σε ό,τι αφορά το πρόγραµµα «Καλλικράτης» που θα πρέπει να αντιµετωπίσει άµεσα
και δραστικά τις αδυναµίες, τις ατέλειες και γιατί όχι, να υπάρξει
και µία νέα µεταρρυθµιστική πρωτοβουλία, έτσι ώστε όλα αυτά
που ακούστηκαν και από την πλευρά του κ. Χαϊκάλη που είναι θέσεις της ΚΕΔΚΕ, ο δωδεκάλογος που αναφερθήκατε, να µπουν
µπροστά και µε ένα µικρό ή µεγαλύτερο κόστος, θα πρέπει να
ενσωµατωθούν στην πολιτική της Κυβέρνησης.
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω κάτι το οποίο για εµάς, στη
Δηµοκρατική Αριστερά, αποτελεί στοιχείο της παιδείας και της
κουλτούρας µας. Θα αποφύγουµε µε κάθε κόστος να µπούµε σε
λογικές καταγγελτικού λόγου. Θα προσπαθήσουµε, µε σταθερότητα και συνέπεια στις θέσεις µας να υπηρετήσουµε µε ευθύνη
το στρατηγικό στόχο που είναι η σωτηρία της χώρας και η έξοδος από την κρίση.
Θέλω να επαναλάβω για άλλη µία φορά το εξής. Σήµερα και
χθες, ίσως και αύριο, αναδεικνύεται από τις τοποθετήσεις, η σύγκρουση δύο διαφορετικών πολιτικών φιλοσοφιών. Εµείς αποδεχθήκαµε να αναλάβουµε την ευθύνη και να συµπορευθούµε µε
βάση µία προγραµµατική κοινή συµφωνία να σώσουµε τη χώρα
και την πατρίδα. Κάποιοι άλλοι, έχουν αποφασίσει να είναι απέναντι σε αυτήν την προσπάθεια και να συνοδοιπορούν και να διακονίζονται για το να σηκώσουν ή όχι κοινό πανό µε κάποιες
δυνάµεις, που δυστυχώς δεν θα έπρεπε να είναι µέσα στην Αίθουσα. Αυτό, ας τους προβληµατίσει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Κατσώτης έχει
το λόγο για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Δεν ξέρω αν, πράγµατι, ο στόχος σας
είναι η σωτηρία της χώρας. Ποια χώρα; Ενάµισι εκατοµµύριο
άνεργοι, άστεγοι, φτωχοί, εξαθλιωµένοι στα συσσίτια. Έχει πτωχεύσει ο λαός! Πράγµατι θέλετε να σώσετε, όµως επιχειρηµατικούς οµίλους, τα µονοπώλια, το κεφάλαιο. Αυτούς σώζετε µε τα
µέτρα και τις πολιτικές που ασκείτε.
Η τοπική αυτοδιοίκηση, η τοπική διοίκηση, όπως τη λέµε εµείς,
έχει γίνει το µακρύ χέρι της κεντρικής εξουσίας. Όλες αυτές οι
µεταρρυθµίσεις µε τον «Καποδίστρια» και τον «Καλλικράτη»
κύριο στόχο έχουν να υλοποιήσουν την πολιτική σας και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Σήµερα, λοιπόν, ο λαός έχει καταληστευτεί από τους φόρους. Η φοροεπιδροµή είναι τεράστια.
Φοροληστεία. Δείτε τι γίνεται µε τα χαράτσια της ΔΕΗ, µε το
φόρο των µισθωτών υπηρεσιών, καταργείτε ακόµα και τις 5.000
ευρώ αφορολόγητο. Η ληστεία µε τη φορολογία στα ακίνητα,
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στα αγροτεµάχια. Και τώρα, λοιπόν, ετοιµάζετε νέα φοροεπιδροµή και λέτε η τοπική διοίκηση να βρει τους δικούς της πόρους µέσα από τη δική της φορολογική πολιτική που θα ασκήσει.
Τι θα πληρώσει αυτός ο λαός που ο µισθός του πάει στα τάρταρα, που ήδη τον έχετε φτάσει στα 586 ευρώ µεικτά και βέβαια
είναι πολύ παρακάτω, στα 490 ευρώ για τους νέους και τις νέες.
Τι θα πληρώσει, λοιπόν, αυτός ο λαός που σήµερα δεν µπορεί
να επιβιώσει µε αυτήν την πολιτική σας για να σωθούν τα µονοπώλια και οι επιχειρηµατικοί όµιλοι;
Η τοπική διοίκηση, οι δηµοτικοί άρχοντες και οι περιφερειακοί
άρχοντες έχουν την τεράστια ευθύνη. Συναποφάσισαν τον «Καλλικράτη». Και εδώ πρωτοστάτησαν και οι δυνάµεις του ΣΥΡΙΖΑ
για τον «Καλλικράτη» και τον «Καποδίστρια» και έχουν µεγάλες,
τεράστιες ευθύνες απέναντι στο λαό, γιατί σήµερα ο «Καλλικράτη» λειτουργεί πράγµατι σ’ αυτήν την κατεύθυνση, να µπορέσει να λειτουργήσει η τοπική διοίκηση µε κριτήρια ιδιωτικοοικονοµικά. Η σύνδεση µε τους επιχειρηµατίες και µε τη δράση
τους είναι τεράστια. Οι ιδιωτικοποιήσεις ήδη έχουν προχωρήσει.
Ποιος είναι ο στόχος τώρα; Να συγκεντρωθούν αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις σε όλο και λιγότερα χέρια, στους µονοπωλιακούς
οµίλους. Γι’ αυτό και η συµφωνία της Γερµανίας µε τους δηµάρχους εδώ και τους περιφερειάρχες της Βορείου Ελλάδας. Αυτοί
οι δήµαρχοι και οι περιφερειάρχες, συµφώνησαν να παραδώσουν τα σκουπίδια, την ύδρευση και την άρδευση στους Γερµανούς και στις επιδιώξεις τους.
Εν πάση περιπτώσει, ο λαός πρέπει να βρει το δρόµο του. Οι
εργαζόµενοι πρέπει να συγκρουστούν για να ανατρέψουν αυτήν
την πολιτική. Εµείς τους καλούµε ακόµη και µε αυτήν την ευκαιρία, στις 18 Οκτώβρη να νεκρώσουν τα πάντα, όλοι να απεργήσουν, όλοι να απαιτήσουν την ανατροπή αυτής της πολιτικής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας ευχαριστούµε.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο για πέντε λεπτά.
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Όσον
αφορά την ουσία των θεµάτων, νοµίζω ότι τόσο η πρωτοµιλία
µου όσο και οι αγορεύσεις των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων
της Συµπολίτευσης, κάλυψαν µε πληρότητα το θέµα και έδωσαν
επί της ουσίας απαντήσεις.
Όσον αφορά, όµως, το κλίµα που διαµορφώθηκε στην Αίθουσα, θα ήθελα καταληκτικά να διαπιστώσω ότι δηµιουργήθηκε
µια γεύση ευρωφοβίας κυρίως από τους επερωτώντες και µια
δαιµονοποίηση, θα µπορούσα να πω, της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ρώτησε κάποιος επερωτών, σε ποια νοµική βάση εδράζεται
αυτή η συνεργασία που έχει ξεκινήσει η ελληνική Κυβέρνηση.
Υπάρχει, λοιπόν, µια συµφωνία, η οποία είχε υπογραφεί πριν τις
εκλογές από την προηγούµενη κυβέρνηση, προϊόν της οποίας
ήταν ο οδικός χάρτης της task force, που ορίζει πώς η Ευρώπη
θα παράξει τεχνογνωσία στην Ελλάδα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Έχει υπογραφεί από την Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση της
Γερµανίας, από την τότε ελληνική κυβέρνηση, από την ΚΕΔΕ,
από την ΕΝΠΕ και από την ίδια task force του κ. Ράιχενµπαχ, ο
οποίος ορίστηκε ως επικεφαλής, µε απόφαση του Προέδρου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Άρα, οι δήµοι είναι συµµέτοχοι, συνενεργοί και συνδιαµορφωτές αυτής της συµφωνίας για ανταλλαγή τεχνογνωσίας.
Αµέσως µετά, υπήρξε και µια διµερής συµφωνία µε τη Γερµανία, προϊόν της οποίας είναι η σύσταση της Ελληνογερµανικής
συνέλευσης για την αυτοδιοίκηση. Εκεί, µέχρι και τις εκλογές
είχε οριστεί εντεταλµένος της γερµανικής κυβέρνησης ο κ. Φούχτελ, ο Υφυπουργός Εργασίας. Αµέσως µετά τις εκλογές και για
λόγους ισότιµης συνεργασίας, αµοβαιότητος και αλληλεγγύης,
που είναι αρχές που ισχύουν στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, η ελληνική
Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, όρισε ως αντίστοιχο συνοµιλητή από την ελληνική πλευρά εµένα, τον Υπουργό Εσωτερικών,
που έχει και την ευθύνη των δήµων και προσπαθήσαµε να βάλουµε κανόνες αµοιβαιότητος και επωφελών πρωτοβουλιών και
για τις δυο πλευρές, προκειµένου να προχωρήσουµε πρακτικά.
Όπως ο κ. Φούχτελ έρχεται εδώ, από την ώρα που ορίστηκα και
εγώ εκπρόσωπος µαζί µε τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, πηγαίνουµε και εµείς εκεί. Θα πάµε τώρα στη Βαυαρία, θα πάµε στη Στουτγκάρδη, θα πάµε να επισκεφτούµε για να
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δούµε επιτόπου εκεί στην γερµανική τοπική αυτοδιοίκηση την εµπειρία, ώστε τα καλά στοιχεία να µπορέσουµε να τα µεταφέρουµε εδώ.
Επίσης, θα ήθελα να σας πω µε παράδειγµα, ποια είναι η ωφέλεια αυτής της σύµπραξης. Η πιστοποίηση, για παράδειγµα, των
Λουτρών του Λαγκαδά είναι µια πρακτική πρωτοβουλία, η οποία
ήταν προϊόν µιας ελληνογερµανικής συνεργασίας σε αυτοδιοικητικό επίπεδο και η αντίστοιχη εφαρµογή της κοινοτικής οδηγίας εκεί, έβαλε τη βάση για να ζητήσουµε εµείς από τη
γερµανική πλευρά να θεσµοθετήσει τη δυνατότητα των ασφαλιστικών ταµείων της Γερµανίας να καλύπτουν Γερµανούς ασφαλισµένους, για να έρχονται να κάνουν ιαµατική θεραπεία ή
ιατρική θεραπεία στην Ελλάδα. Μέσα από µια τέτοια σύµπραξη
δηλαδή, ανοίγουµε την Ελλάδα σε µια αγορά 80 εκατοµµυρίων
καταναλωτών. Κερδίζει ο δήµος, κερδίζει η τοπική οικονοµία,
κερδίζει η τοπική κοινωνία.
Μπορώ να σας αναφέρω αµέτρητα τέτοια παραδείγµατα συµπράξεων στα οποία στοχεύουµε και τα οποία θα τονώσουν την
πραγµατική οικονοµία της Ελλάδας. Δεν µπορώ να καταλάβω
γιατί ενοχοποιείται αυτό. Αυτό δεν είναι το ευρωπαϊκό όραµα; Οι
συµπράξεις και η δηµιουργία προϋποθέσεων.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Έχετε ένα παράδειγµα που έγινε;
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Σας το
λέω. Αυτό. Είναι µπροστά σας. Ξεκίνησε και υλοποιείται.
Ανταλλαγή τεχνογνωσίας, αδελφοποιήσεις πόλεων, πρακτικές
πρωτοβουλίες που µπορούν να φέρουν πραγµατική ανάπτυξη
εδώ στις τοπικές κοινωνίες. Αυτός είναι ο στόχος, τίποτε άλλο.
Εκεί υπάρχουν κανόνες, υπάρχει ατζέντα και προχωρούµε όλοι
µαζί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω τη σηµερινή διαδικασία,
θέλοντας να σας πω ότι για εµάς, πραγµατικά, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι το πιο συγκροτηµένο και το πιο αποτελεσµατικό δίκτυο, που µπορεί να εφαρµόσει κοινωνική πολιτική στην πράξη
µέσα εκεί που υπάρχει το πρόβληµα. Δεν πρέπει να ξεφεύγουµε
από αυτό. Δεν πρέπει να δηµιουργούµε εντυπώσεις και, κυρίως,
δεν πρέπει να πλανούµε την κοινή γνώµη εγκλωβιζόµενοι σε νοοτροπίες του παρελθόντος. Με αυτοπεποίθηση και µε αισιοδοξία
πρέπει να δούµε το αύριο και αυτό το αύριο µπορούµε να το καΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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τακτήσουµε και είµαι βέβαιος ότι θα το κάνουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι έγινε µια πάρα πολύ
καλή συζήτηση, παρά την ένταση. Οι πρωτολογίες όλων των οµιλητών είναι πενήντα επτά λεπτά. Είναι τριάντα πέντε λεπτά του
Υπουργού και πενήντα επτά λεπτά οι δευτερολογίες. Πληροφοριακά, λοιπόν, σας λέω τώρα ότι φτάνουµε περίπου στις τέσσερις ώρες, ενώ αυτό είναι εκατόν πενήντα λεπτά. Έγινε µια
εποικοδοµητική συζήτηση σήµερα, παρά τις αντεγκλήσεις. Πιστεύω ότι και το θέµα ήταν ενδιαφέρον. Αν έλειπαν κάποιες
υπερβολές από όλες τις πλευρές και ιδιαίτερα από το κόµµα σήµερα, κύριε Καπερνάρο, που είχε την επερώτηση, θα ήταν όλα
καλύτερα, γιατί πιστεύω ότι κάποια στιγµή ανέβηκαν λίγο πιο
πολύ οι τόνοι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της υπ’ αριθµόν 10/7/20-9-2012 επίκαιρης επερώτησης των Βουλευτών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων προς τους
Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών, σχετικά µε την περικοπή της επιχορήγησης των ΟΤΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Δευτέρας 10ης Σεπτεµβρίου 2012,
της Πέµπτης 13ης Σεπτεµβρίου 2012 και της Παρασκευής 14ης
Σεπτεµβρίου 2012 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς, τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Δευτέρας 10ης Σεπτεµβρίου 2012,
της Πέµπτης 13ης Σεπτεµβρίου 2012 και της Παρασκευής 14ης
Σεπτεµβρίου 2012 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 15.04’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012 και ώρα
18.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: Κοινοβουλευτικό
Έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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