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Ίβαν Βέλιµενι Στάρτσεβιτς, σελ. 3440
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Ευρωπαϊκή Ένωση και της Τελικής Πράξης αυτής", σελ.
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6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1
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Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ,
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’
Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012
Αθήνα, σήµερα στις 30 Οκτωβρίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.03’ συνήλθε στην Αίθουσα 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.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Ελευθέριο Αυγενάκη, Βουλευτή Ηρακλείου, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Ασκούµενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών καταγγέλλει την πλήρη κατάργηση του αφορολόγητου ορίου και την ανυπαρξία οποιασδήποτε ειδικής πρόνοιας για τους νέους συναδέλφους.
2) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «Γενική Ταχυδροµική ΑΕΕ Ταχυµεταφορών» επισηµαίνει τον
κίνδυνο τερµατισµού των εργασιών της λόγω κακού χειρισµού
της ΔΟΥ στην οποία ανήκει.
3) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Union Eurobank και ο
Σύλλογος Υπαλλήλων της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους για την ένταξη του Ταµείου Υγείας
των Τραπεζοϋπαλλήλων στον ΕΟΠΥΥ.
4) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αιτείται
τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που ενδέχεται να ανακύψουν στην ακτοπλοϊκή γραµµή Ιθάκη-ΣάµηΠάτρα.
5) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Ιεράπετρας Νοµού Λασιθίου εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την αδυναµία λειτουργίας
του Τελωνείου Ιεράπετρας και αιτείται τη λήψη κατάλληλων µέτρων.
6) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών
Ιεράπετρας Νοµού Λασιθίου αιτείται τη λήψη πρόσφορων µέ-

τρων αναφορικά µε τη φορολόγηση των αγροτών.
7) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Πανελλήνιο Σωµατείο Εθνικών Διεθνών Επιβατικών Μεταφορών «Ο ΔΡΟΜΕΑΣ»
αιτείται την επίλυση προβληµάτων σχετικά µε την άδεια άσκησης
επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα επιβατών, καθώς και για τη χορήγηση αδειών λεωφορειακών γραµµών.
8) Οι Βουλευτές, Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και κ.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Ένωση
Αστυνοµικών Υπαλλήλων Νοµού Ηρακλείου διαµαρτύρεται για
το νέο τρόπο αποπληρωµής των οδοιπορικών εξόδων.
9) Οι Βουλευτές, Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και κ.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος
Γονέων και Κηδεµόνων του Δηµοτικού Σχολείου Γουβών και ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Γουβών αιτούνται την άµεση έναρξη υλοποίησης έργων για τη βελτίωση και διαµόρφωση του τοπικού
δρόµου στον οποίο έχουν προκληθεί πολλά θανατηφόρα ατυχήµατα.
10) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Λαρισαίων Σιδηροδροµικών «Ο Άγιος Φίλιππος» αιτείται την επίλυση
θέµατος που αφορά την καθυστέρηση πληρωµής των ιατροφαρµακευτικών δαπανώντων συνταξιούχων Λαρισαίων σιδηροδροµικών από το ΤΑΥΤΕΚΩ στη Λάρισα.
11) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία παραγωγοί λεµονιών στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας καταγγέλλουν µεγάλης έκτασης κλοπές λεµονιών από την ετήσια παραγωγή τους.
12) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Σπετσών επισηµαίνει
την ανάγκη διατήρησης της ΔΟΥ Σπετσών.
13) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Διευθυντής Αγροτικής Οικονοµίας
και Κτηνιατρικής Πέλλας αιτείται να γίνει προσαρµογή στα νέα
δεδοµένα, όσον αφορά το ύψος των απαραίτητων κιλών παραγωγής για τη συνδεδεµένη ενίσχυση, εξαιτίας της µειωµένης ποσότητας βάµβακος στη φετινή περίοδο.
14) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗ-
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ΡΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Δηµήτριος
Φουντουλάκης αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά τη λήψη
επαγγελµατικού δανείου από Τράπεζα και την αδυναµία εξόφλησής του.
15) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λακωνίας αιτείται την προώθηση νέας ρύθµισης που θα αφορά
επιχορηγήσεις σε συνδικαλιστικές οργανώσεις σχετικά µε τα λειτουργικά τους έξοδα, τα υλικά καθαριότητας, τη µισθοδοσία και
άλλα θέµατα.
16) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην ταυτοποίηση προϊόντος των ποτοπαραγωγών.
17) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία δικαιούχοι νέων εργατικών κατοικιών
της Σπάρτης Νοµού Λακωνίας αιτούνται την επίλυση θέµατος
που αφορά το ύψος, τον αριθµό των δόσεων αλλά και το χρονικό
διάστηµα αποπληρωµής των κατοικιών.
18) Ο Βουλευτής Επικρατείας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Ασκούµενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών εκφράζει τη διαµαρτυρία της για την κατάσταση που βιώνει ο κλάδος και την ανυπαρξία οποιασδήποτε ειδικής
πρόνοιας για τους νέους συναδέλφους.
19) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου αιτείται την επανεκκίνηση του Εθνικού Ταµείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µε σκοπό την υποστήριξη
των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης.
20) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η ανώνυµη εταιρεία «Γενική Ταχυδροµική ΑΕΕ Ταχυµεταφορών» αιτείται την ανάκληση των µέτρων που έχουν ληφθεί κατά της επιχείρησης.
21) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµος Πηνειού Νοµού Ηλείας αιτείται
τη δηµιουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών για φορολογικές
υπηρεσίες.
22) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ και Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ κατέθεσαν δηµοσίευµα
εφηµερίδας το οποίο αφορά δάνεια που δόθηκαν από το Μετοχικό Ταµείου Στρατού.
23) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ και Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία ο κ. Νικόλαος Λογοθέτης αιτείται αποζηµίωσης εξαιτίας καταστροφής της επιχείρησής του από τη χρόνια ρύπανση
του αγωγού ΒΙΟΚΑ.
24) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαµάτας αιτείται την παράταση των ηµεροµηνιών απαγορεύσεως
των αναγκαστικών πλειστηριασµών της κύριας ή της µοναδικής
κατοικίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θεσε αναφορά µε την οποία η ανώνυµη εταιρεία «Γενική Ταχυδροµική ΑΕΕ» αιτείται την άρση των µέτρων τα οποία ελήφθησαν
εις βάρος της από τη ΔΟΥ ΦΑΕΕ Πειραιά.
28) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην περικοπή της χρηµατοδότησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
29) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά την εισήγηση
του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών για αύξηση του ποσού που
προορίζεται για τους σεισµόπληκτους εντός του 2012.
30) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Κληρικολαϊκή Επιτροπή Αγώνος κατά της ηλεκτρονικής ταυτότητας εκφράζει την
έντονη διαµαρτυρία της για την παραλαβή της ηλεκτρονικής ταυτότητας.
31) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο πρόβληµα παράνοµης στάθµευσης στο κέντρο της Πάτρας.
32) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην επαναλειτουργία των περισσοτέρων υπό κατάληψη σχολείων όπως
και σε περιστατικά πυρκαγιών στο συγκρότηµα Μαρούδα και στο
Πειραµατικό Γυµνάσιο του Πανεπιστηµίου.
33) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Γιατρών Νοµού Σερρών
διαµαρτύρεται για τις επιπλέον περικοπές στο κονδύλιο αµοιβής
εφηµεριών στο Γενικό Νοσοκοµείο Σερρών.
34) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Σύλλογοι Ενοικιαζόµενων Δωµατίων Πάρου-Αντιπάρου «Ο Ποσειδώνας», «Μαντώ Μαυρογένους» και ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυµάτων «Ο Φιλόξενος
Δίας» αιτούνται την κατάργηση των άρθρων 2 και 32 του ν.
4075/2012 που ρυθµίζουν το ασφαλιστικό καθεστώς των τουριστικών καταλυµάτων και την επαναφορά των προηγούµενων
ρυθµίσεων.
35) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ν. Α. Καραβάς αιτείται να ενηµερωθεί
σχετικά µε την τύχη των αρχαιολογικών ευρηµάτων που βρέθηκαν στο Αλιβέρι του Νοµού Ευβοίας.
36) Οι Βουλευτές, Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ, κ.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ και Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο
Σύλλογος Επαγγελµατιών Κτηνοτρόφων Νοµού Ηρακλείου αιτείται να κλείσουν άµεσα οι εκκρεµότητες της εξισωτικής και της
ενιαίας ενίσχυσης.
37) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Ευρώτα Νοµού Λακωνίας αιτείται τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της ελονοσίας
στην περιοχή.

25) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά φορολογική
υπόθεση στην Αχαΐα µε πρωταγωνιστές τους Ροµά.

38) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ευστάθιος Βαλιώτης διαµαρτύρεται για τη φηµολογούµενη διακοπή της λειτουργίας του ΤΕΙ
Σπάρτης.

26) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά κατασκευαστή
από την Αχαΐα ο οποίος έβγαλε στο εξωτερικό υπέρογκο χρηµατικό ποσό.

39) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριούχων
Φυσικοθεραπευτών διαµαρτύρεται για καθυστερήσεις στις πληρωµές από τους ενταγµένους στον ΕΟΠΥΥ κλάδους.

27) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέ-

40) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κα-
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τέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Επαγγελµατιών Κτηνοτρόφων Νοµού Ηρακλέιου αιτείται να κλείσουν άµεσα οι εκκρεµότητες της εξισωτικής και της ενιαίας ενίσχυσης.
41) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αιτείται την εκχώρηση ή την παραχώρηση της χρήσης του κτηρίου
του Παλαιού Δικαστικού Μεγάρου προκειµένου να στεγασθεί η
έδρα της Περιφέρειας, µε στόχο την εξοικονόµηση χρηµάτων.
42) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών αιτείται να λάβει γνώση του
µεγέθους της συνολικής επιβάρυνσης των µέτρων που σχεδιάζει
το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης για τον αγροτικό τοµέα.
43) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµάδα Πρωτοβουλίας Ντοκιµαν-
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τεριστών εκφράζει τις απόψεις της σχετικά µε την ακύρωση του
διαγωνισµού του Υπουργείου Εσωτερικών για την επιλογή αναδόχων στο πλαίσιο του έργου «Παραγωγή καλλιτεχνικών έργων
που προωθούν την ισότητα των φύλων».
44) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γιώργος Φλωράς διαµαρτύρεται για την πρόθεση της Επιτροπής Ανταγωνισµού να
δαπανήσει ένα πολύ µεγάλο ποσό για τη βελτίωση του µηχανογραφικού της συστήµατος.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 622/01-08-2012 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Στρατούλη Δηµητρίου, Σταθά Ιωάννη και Λαφαζάνη Παναγιώτη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΓΚΕ 1132195 ΕΞ 2012/276/
25-09-2012 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών
η ακόλουθη απάντηση:

3418

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

2. Στην µε αριθµό 1195/31-08-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Γεωργιάδη Σπυρίδωνος - Αδώνιδος δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
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Φ.900α/9187/12 698/25-09-2012 έγγραφο από τον Υπουργό
Εθνικής Άµυνας η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 1254/03-09-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Ματθαιόπουλου Αρτέµιου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.900α/9188/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

12700/25-09-2012 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας
η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 1287/04-09-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Λαγού Ιωάννου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7017/4/15116/25-09-2012

3423

έγγραφο από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:

3424

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

5. Στην µε αριθµό 1301/04-09-2012 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Σακοράφα Σοφίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7017/4/15121/25-
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09-2012 έγγραφο από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:
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6. Στην µε αριθµό 1339/05-09-2012 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Κουράκη Αναστασίου (Τάσου), Μαντά Χρήστου, Δρίτσα
Θεοδώρου και Γεροβασίλη Όλγας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
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112944/IH EΞ/25-09-2012 έγγραφο από τον Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού η ακόλουθη
απάντηση:
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7. Στην µε αριθµό 1418/07-09-2012 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Κόλλια - Τσαρουχά Μαρίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 112942/ΙΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΞ/25-09-2012 έγγραφο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού η ακόλουθη απάντηση:
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8. Στην µε αριθµό 1597/12-09-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κασιδιάρη Ηλία δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7017/4/15165/25-09-
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2012 έγγραφο από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:
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9. Στην µε αριθµό 1680/14-09-2012 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Αποστόλου Ευαγγέλου, Καραγιαννίδη Χρήστου, Μπάρκα
Κωνσταντίνου, Μπόλαρη Μαρίας, Σταθά Ιωάννου, Στρατούλη Δη-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µητρίου και Χαραλαµπίδου Δέσποινας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
367/25-09-2012 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 1355/6-9-2012 ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Ιωάννη Μιχελάκη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την
on line σύνδεση των ταµειακών µηχανών και των υπολογιστών
των επιχειρήσεων µε το Κέντρο Πληροφορικής του Υπουργείου
Οικονοµικών (ΚΕΠΥΟ).
Κύριε συνάδελφε, έχετε δύο λεπτά για να αναπτύξετε την ερώτησή σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Όλοι νοµίζω ότι γνωρίζουµε το πρόβληµα της φοροδιαφυγής
και τι επιπτώσεις έχει στη χώρα. Ένα νούµερο µόνο να πούµε:
γύρω στα 50 µε 60 δισεκατοµµύρια. Καταλαβαίνετε πόσα µέτρα
επώδυνα θα γλυτώναµε και ποια θα ήταν η κατάσταση της χώρας
και της οικονοµίας.
Πολλές οι αιτίες, γνωστές και αυτές. Για να µην σπαταλάµε το
χρόνο τζάµπα, να πάµε κατ’ ευθείαν στην ουσία. Το θέµα των
αποδείξεων είναι ένα θέµα το οποίο καίει, ένα θέµα για το οποίο
κατά καιρούς έχουµε ακούσει διάφορα συστήµατα να προσπαθούν να εφαρµοστούν για να µπορέσουν να υπάρξουν επιτέλους
έσοδα στα ταµεία του κράτους, συστήµατα που ή έχουν αποτύχει παταγωδώς ή έχουν αποδώσει λιγότερα από αυτά που περίµενε το κράτος. Ένα πράγµα δεν έχει γίνει µέχρι τώρα και δεν
έχει γίνει καµµία προσπάθεια, παρά τις δηλώσεις που κατά καιρούς έχουν γίνει, η σύνδεση on line ανάµεσα στις ταµειακές µηχανές και το σύστηµα Taxisnet, δηλαδή η διασύνδεση των
ταµειακών µηχανών µε τα ηλεκτρονικά συστήµατα της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων.
Ποια θα ήταν τα οφέλη; Νοµίζω µπορούµε να τα απαριθµήσουµε εδώ Θα µπορούσε να παρακολουθεί το Υπουργείο Οικονοµικών τις αποδείξεις που κόβονται, τα τιµολόγια και τα δελτία
αποστολής που εκδίδονται, καθώς επίσης και τους φόρους που
παρακρατούνται και πληρώνονται. Θα µπορούσε, επίσης, το
Υπουργείο να γνωρίζει εκ των προτέρων τα ποσά του ΦΠΑ που
θα έπρεπε να αποδοθούν στο δηµόσιο. Η µέθοδος αυτή, η διασύνδεση δηλαδή on line, θα συνέβαλε και στην καταπολέµηση
του εκτεταµένου φαινοµένου της έκδοσης πλαστών τιµολογίων.
Επαγγελµατίες θα απαλλαγούν από την υποχρέωση υποβολής
περιοδικών δηλώσεων που καταθέτουν σήµερα κάθε µήνα ή
κάθε τρίµηνο ανάλογα µε την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν
και συνεπώς, όχι µόνο θα µπορούσε να καταπολεµηθεί η γραφειοκρατία, αλλά και θα περιοριζόταν δραστικά η άσκοπη ταλαιπωρία των φορολογουµένων. Θα µπορούσαν, επίσης, να υπάρχουν
πλήρη στοιχεία στις φορολογικές αρχές για τις πωλήσεις, τη δυνατότητα να προσδιορίζουν τους τζίρους των επιχειρήσεων και
να διασταυρώνουν τα δεδοµένα αυτά µε τα κέρδη που εµφανίζουν στις φορολογικές τους δηλώσεις. Δηλαδή, θα έχουµε ένα
κοινό πλαίσιο λογιστικής παρακολούθησης και δεν θα χρειάζεται
να υπάρχει το µέχρι σήµερα πολυδαίδαλο σχήµα µε εξαιρέσεις,
απαλλαγές και ειδικούς τρόπους τήρησης βιβλίων. Για παράδειγµα, έρχεται τώρα -ειρήσθω εν παρόδω, σας το έχω κάνει και
ερώτηση, κύριε Υπουργέ, στο Υπουργείο σας- το θέµα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης σύµφωνα µε τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ένα
πράγµα το οποίο έχει νοµοθετηθεί από αυτήν τη Βουλή, δεν έχει
εφαρµοστεί ποτέ και δεν είναι το πρώτο.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς, κύριε
συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Γεώργιος Μαυραγάνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κυρία, Πρόεδρε, απαντώντας στον Βουλευτή κ. Μιχελάκη, θα ήθελα
να του πω ότι όντως οι ταµειακές µηχανές και η σύνδεσή τους
µε τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων είναι µία
δράση την οποία έχουµε θέση ως προτεραιότητα και ήδη έχουµε
επεξεργαστεί σχέδιο υπουργικής απόφασης, το οποίο και θα ορι-

στικοποιηθεί πολύ σύντοµα, για να έχουµε πλέον τη σύνδεση των
ταµειακών µε τη Γενική Γραµµατεία.
Θα πρέπει όµως να πούµε ότι χρειάζεται ένα µεγαλύτερο πλαίσιο ηλεκτρονικοποίησης των συναλλαγών, διότι οι ταµειακές µηχανές αφορούν µόνο το λιανεµπόριο. Θα πρέπει λοιπόν να
βάλουµε το χρήµα µέσα στις ταµειακές µηχανές. Όποιος θέλει
να κάνει φοροδιαφυγή και ηλεκτρονικές συναλλαγές να έχει και
διασύνδεση να έχει, δεν θα περάσει µέσα από την ταµειακή µηχανή. Άρα, βεβαίως αυτό θα προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα τις επόµενες µέρες θα υπάρξει η σχετική απόφαση- αλλά πρέπει
να οδηγήσουµε τον κόσµο στο να πληρώνει και να παίρνει απόδειξη, για να καταγράφεται και η συναλλαγή. Κι έχουµε πάρει
διάφορες πρωτοβουλίες, τις οποίες θα έχω την ευκαιρία να αναφέρω στη δευτερολογία µου.
Θα ήθελα όµως επίσης να πω ότι η ηλεκτρονικοποίηση των συναλλαγών θα φέρει όλα αυτά τα οποία είπατε, δηλαδή το ηλεκτρονικό τιµολόγιο. Πάνω σ’ αυτό έχουµε επαναδραστηριοποιήσει την επιτροπή, για να µας φέρει τα τελικά πορίσµατα και να
κάνουµε, µαζί και µε τα συναρµόδια Υπουργεία, τις δράσεις που
πρέπει. Γιατί εάν δεν έχεις ηλεκτρονική καταγραφή των συναλλαγών, δεν µπορείς να έχεις την απαραίτητη γνώση και δεν µπορείς να δεις και τι κοµµάτι µένει απέξω απ’ όλο αυτό το σύστηµα.
Συνεπώς ως πρώτη απάντηση σας λέω «ναι». Για τις ταµειακές
µηχανές και τη σύνδεσή τους µε την Γενική Γραµµατεία υπάρχει
σχέδιο υπουργικής απόφασης, το οποίο οριστικοποιείται και
πολύ σύντοµα θα υπογραφεί, για να προχωρήσουµε στη σύνδεσή τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Μιχελάκη, έχετε το λόγο για άλλα τρία λεπτά, προκειµένου να
αναπτύξετε τις σκέψεις σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ: Χαίροµαι που ο Υπουργός µάς δίνει
τη διαβεβαίωση ότι αυτό είναι στους σχεδιασµούς του Υπουργείου. Πιστεύω ότι ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Και βέβαια
αυτό που λέω δεν αφορά τη σηµερινή Κυβέρνηση. Αφορά όλες
τις προηγούµενες κυβερνήσεις που έχουν περάσει και που θα
έπρεπε να το έχουν εφαρµόσει. Θυµηθείτε, για παράδειγµα, τον
τρόπο µε τον οποίο διασυνδέονται οι τράπεζες για την αγορά µε
ηλεκτρονικό χρήµα. Καταλαβαίνετε τα οφέλη.
Εγώ αντιλαµβάνοµαι τα προβλήµατα που µας λέτε, κύριε
Υπουργέ, όπως αυτό που είπατε, για το αν πράγµατι θα περνάνε.
Γιατί δεν είναι µόνο αυτό το οποίο επισηµαίνετε. Υπάρχουν κι
άλλα εύλογα ερωτήµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή
του µέτρου. Όµως αυτό που είπατε είναι πάνω απ’ όλα.
Επίσης, πρέπει να δούµε και το θέµα των φοροκινήτρων, τι εκπτώσεις φόρου πιθανόν να υπάρχουν για το θέµα της έκδοσης
αποδείξεων και κατ’ επέκταση την επιτυχία του εν λόγω µέτρου.
Επιπλέον, πρέπει να δούµε πώς θα διασφαλιστεί, για παράδειγµα, η οµαλή και άµεση σύνδεση της επιχείρησης µε τον κεντρικό server, προκειµένου να εκδοθεί χωρίς καθυστέρηση η απόδειξη από την ταµειακή µηχανή ή το πώς θα αντιµετωπιστεί το
πιθανό σενάριο καθυστέρησης της έκδοσης της απόδειξης,
πράγµα που συµβαίνει συχνά και στα on line συστήµατα των πιστωτικών καρτών µε τις τράπεζες. Και ο κίνδυνος είναι αυτό να
µπορέσει να αποτελέσει άλλοθι για να µην εκδίδεται η απόδειξη.
Δηλαδή να λένε «έχει κολλήσει το µηχάνηµα. Δεν µπορούµε
αυτήν τη στιγµή να εκδώσουµε απόδειξη. Περάστε αργότερα»
και ξέρουµε ότι το «αργότερα» σηµαίνει ποτέ.
Ακόµη πρέπει να µας απασχολήσει και το πώς θα επιτευχθεί η
άµεση είσπραξη του ΦΠΑ από τη στιγµή που δεν είναι άµεση και
η αποπληρωµή των τιµολογίων.
Και βέβαια το βασικότερο είναι το πώς θα λειτουργήσει το σύστηµα σε κλάδους –ας µην τους αναφέρουµε τώρα επώνυµαόπου παρατηρείται εκτεταµένη φοροδιαφυγή. Πράγµατι, αυτό
είναι σηµαντικό.
Αντιλαµβάνοµαι τα προβλήµατα που αναφέρατε κι εσείς, αλλά
πρέπει κάποτε να γίνει αυτή η ηλεκτρονική διασύνδεση. Καταλαβαίνετε κατ’ αρχήν τα στοιχεία τα οποία θα έχετε στη διάθεσή
σας στο Υπουργείο. Θα ξέρετε τι ψωνίζει ο κόσµος, σε ποιες αγορές κατευθύνεται, ποιες είναι οι προτιµήσεις του και ποια είναι
τα έσοδα. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για έναν πλούτο στοιχείων που στα χέρια ενός ικανού επιτελείου θα µπορέσει να
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δώσει πολλά οφέλη στο κράτος.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για άλλα τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Επανερχόµενος στο θέµα αυτό θα ήθελα να πω ότι συµφωνώ, κύριε
Βουλευτά, µε τις θέσεις σας και θα ήθελα επίσης να επισηµάνω
ότι ο φόρος προστιθέµενης αξίας στο λιανεµπόριο είναι ένα µεγάλο πρόβληµα. Αναφορικά µε αυτό από παλιά είχα σκεφθεί κάποια συστήµατα, τα οποία και στην Ευρώπη είναι σε µία πρώτη
µορφή, αλλά σε κάποιες άλλες χώρες ήδη έχουν προχωρήσει.
Να πω επίσης ότι αµέσως συστήσαµε µία επιτροπή, για να µας
πει αν µπορεί να γίνει και σε τι χρόνο το εξής: Στο λιανεµπόριο
όταν κάποιος πληρώνει, κατ’ αρχάς να τον πείσουµε να µην πληρώνει µε µετρητά, αλλά να πληρώνει µε χρεωστικές κάρτες –αν
θέλει να πληρώνει µε πιστωτικές, είναι δική του η επιλογή- και να
του δώσουµε ακριβώς ένα κίνητρο.
Σε ορισµένες χώρες όπως η Βραζιλία ας πούµε όσοι χρησιµοποιούν µια χρεωστική κάρτα στο τέλος του µήνα συµµετέχουν
σε µια κλήρωση µε κάποια δώρα, αρκετά σηµαντικά, τα οποία
προέρχονται από τα έσοδα του ΦΠΑ εκεί.
Θα µπορούσε, λοιπόν, να προχωρήσει ένα τέτοιο σύστηµα
ώστε να καταγράφεται αµέσως η συναλλαγή και ακόµα και µε
µετρητά µπορούν να υπάρξουν κάποιες µέθοδοι -θα µας πει η
επιτροπή τελικά- ώστε ο ΦΠΑ να µην περνάει καθόλου από τα
χέρια του λιανέµπορου, το κράτος να τον επεξεργάζεται, να
κάνει τις αναγκαίες χρεοπιστώσεις, και απλώς στο τέλος του
µήνα αυτόµατα να γίνεται και η δήλωση ΦΠΑ του λιανέµπορου,
για να προσπαθήσουµε να δώσουµε µια απάντηση στο θέµα της
φοροδιαφυγής του φόρου προστιθέµενης αξίας στο λιανεµπόριο.
Οι διασταυρώσεις, ακριβώς όπως είπατε, είναι το άλφα και το
ωµέγα στην καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. Και το είδατε µε
όλα αυτά που γίνονται τον τελευταίο καιρό. Μόνο εάν δεις την
περιουσιακή κατάσταση από διάφορα στοιχεία που προκύπτουν
µέσα από διασταυρώσεις µπορείς να έχεις δυνατή αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής. Είδατε, υπέγραψα απόφαση, για να µας δώσουν στοιχεία ασφαλιστικές εταιρείες, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια
και να αρχίσουµε πλέον τη διασταύρωση για να δούµε το προφίλ
του φορολογουµένου σε σχέση µε τις δαπάνες του.
Αναφερθήκατε επίσης και στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Εδώ όταν φτάσουµε σε ηλεκτρονικοποιηµένες συναλλαγές θα
µιλάµε για µια πλήρη κατάργηση. Όµως, ακόµα και τώρα στην
υφιστάµενη κατάσταση έχουµε ετοιµάσει διατάξεις που ουσιαστικά απλοποιούν και καταργούν µεγάλο µέρος. Αρκεί να σας
αναφέρω ότι από τα περίπου τριάντα δύο άρθρα του λεγόµενου
αυτού Κώδικα, µένουν δώδεκα. Και αποφεύγεται η τυπολατρία
και δίνεται µια ανάσα στις επιχειρήσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Η δεύτερη µε αριθµό 1640/13-9-2012 ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς–Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Ιωάννη Αµανατίδη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µαταίωση
ιδιωτικοποίησης της Ελληνικής Βιοµηχανίας Οχηµάτων Α.Ε., δεν
συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης, η τρίτη µε αριθµό 1390/6-9-2012 ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων για την ανάσχεση της ανεργίας και τη µείωση του κόστους διαβίωσης, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 2143/25-9-2012 ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Τέρενς–Σπένσερ-Νικολάου Κουΐκ προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λίστα που παρέδωσε στην Ελληνική
Κυβέρ- νηση η επικεφαλής του ΔΝΤ µε τους χίλιους εννιακόσιους
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ενενήντα έναν Έλληνες καταθέτες στην Τράπεζα HSBC της Ελβετίας.
Κύριε συνάδελφε, έχετε δύο λεπτά κατ’ αρχάς για να αναπτύξετε την ερώτηση σας.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Σας ευχαριστώ πολύ,
κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, για µια ακόµα φορά κατάφερε το πολιτικό σύστηµα να απαξιωθεί στα µάτια του ελληνικού λαού. Και βεβαίως
να χρειαστεί για µια ακόµα φορά η προγενέστερη ιδιότητα µου,
η δηµοσιογραφία, να βγάλει τα «κάστανα από τη φωτιά» µε επιπτώσεις σε ένα συνάδελφο, τον οποίο τον κυνηγούσαν νύχτα,
για να τον πιάσουν επ’ αυτοφώρω και να τον οδηγήσουν στους
δικαστές, όχι γιατί οι δικαστές κάνουν κάτι το παράνοµο ή κάτι
καθ’ υπερβολήν, απλά εφαρµόζοντας τους νόµους δίωξης των
δηµοσιογράφων και των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης που έχουν
θεσπίσει και ψηφίσει οι ίδιοι οι πολιτικοί, το πολιτικό σύστηµα.
Γι’ αυτό και σήµερα -σας το λέω ενηµερωτικά- ζήτησα µε ανακοίνωση µου να καταργηθούν όλοι οι τυποκτόνοι νόµοι. Ο Ποινικός Κώδικας έχει τόσα πολλά άρθρα, τόσους πολλούς νόµους
για να µπορεί ο κάθε θιγόµενος να βρει το δίκαιό του ώστε οι τυποκτόνοι νόµοι -και κυρίως αγωγών, όπου ερχόµαστε οι δηµοσιογράφοι να ζητάµε λεφτά έναντι της εντιµότητας µας, της
τιµιότητας µας- ε, µε συγχωρείτε αλλά… Και βάζω αυτό, παρενθετικά.
Εφηµερίδα «ΕΣΤΙΑ», σας δείχνω µια δική µας ελληνική εφηµερίδα, καµµία από τις πολλές ξένες, οι οποίες µας διασύρουν για
την «υπόθεση Λαγκάρντ». «Κράτος οπερέτα και λίστες. Τεράστια
ευθύνη για τους χειρισµούς».
Κύριε Υπουργέ, δεν είναι δικό σας ζήτηµα, σαφέστατα δεν
είναι και της δικής σας Κυβέρνησης, αλλά θα κάνω µερικές
απλές ερωτήσεις. Κατ’ αρχάς, έχετε ζητήσει το διορισµό οµάδας
δικαστικών, γραφολόγων, πραγµατογνώµων που θα ερευνήσουν
την πιθανή γραφική παραχάραξη των στοιχείων της λίστας που
κατ’ αρχήν δόθηκε από την κ. Λαγκάρντ; Γιατί για να φθάσει στο
σηµείο ο Οικονοµικός Εισαγγελέας κ. Πεπόνης να ζητήσει αντίγραφο από τη γαλλική Κυβέρνηση, κάτι µυρίζει.
Να σας υπενθυµίσω ότι από το Βήµα της Βουλής είχα παρακαλέσει ως Έλλην Βουλευτής τον Πρόεδρο του Σώµατος η
Βουλή των Ελλήνων να ζητήσει τη λίστα, ακριβώς για να µην
υπάρχουν σκιές.
Θα σας πω και κάτι ακόµα, πολύ πιο προωθηµένο, γιατί αυτόν
τον τόπο τον κατέστρεψαν τρία πράγµατα, χωρίς να βάζω άρθρο
γιατί δεν µπαίνω όλοι στο ίδιο σακί: πολιτικοί, δηµοσιογράφοι και
µιντιάρχες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Θα µπορούσατε να δώσετε στη δηµοσιότητα αυτά τα ονόµατα,
εάν και εφόσον είχατε βεβαίως πειστεί ότι κάτι τρέχει. Εν πάση
περιπτώσει, πραγµατικά επειδή δεν µου απαντήθηκε από τον
Υπουργό Οικονοµικών η ερώτησή µου και κληρώθηκε για να
µπορώ να την κουβεντιάσω µαζί σας, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα
να ακούσω κατ’ αρχήν την τοποθέτησή σας και µετά θα επανέλθω.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για να απαντήσετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Όπως γνωρίζετε, κύριε Βουλευτά, υπάρχει εισαγγελική έρευνα
για τη φερόµενη ως λίστα Λαγκάρντ.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Φερόµενη!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Και
λέω «φερόµενη» διότι ακριβώς έχει ζητήσει και ο εισαγγελέας
και το Υπουργείο Οικονοµικών από τη γαλλική Κυβέρνηση ένα –
θα έλεγα- πρωτότυπο, για να µπορέσει ο εισαγγελέας να προβεί
στις αναγκαίες επισηµάνσεις και επιβεβαιώσεις.
Συνεπώς, όσον αφορά αυτήν την ενέργεια, σας λέω τι έγινε.
Επίσης, γνωρίζω ότι ο εισαγγελέας αυτήν τη λίστα την έχει δώσει
σε περιφερειακή διεύθυνση του ΣΔΟΕ για επεξεργασία, ανάλυση
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και εξαγωγή συµπερασµάτων.
Όσον αφορά τις δράσεις τις οποίες θα αποφασίσει, όπως γνωρίζετε, όταν υπάρχει εισαγγελική έρευνα, την πρωτοβουλία των
κινήσεων την έχει πάντα ο εισαγγελέας και το Υπουργείο Οικονοµικών να συνδράµει το έργο του ζητώντας από τη γαλλική Κυβέρνηση ένα γνήσιο –να το πω έτσι- αντίγραφο της αρχικής
λίστας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε άλλα τρία λεπτά.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Εξαιρετικά φειδωλός
ο Υπουργός –το αντιλαµβάνοµαι- και το επιχείρηµά του δεν
µπορώ να το αντιµετωπίσω µε αντεπιχειρήµατα που δεν θα έχουν
µέσα πολιτικές θέσεις.
Κατ’ αρχάς, επειδή είπατε «φερόµενη», ξέρετε τι θα έκανα εάν
ήµουν µέσα στις διεργασίες µιας κυβέρνησης; Πρώτα απ’ όλα,
ο Πρωθυπουργός θα έπαιρνε τηλέφωνο τον οµόλογό του στη
Γαλλία λέγοντάς του «σε παρακαλώ πολύ θέλω αύριο τη λίστα».
Θα έστελνα εκπρόσωπο του ελληνικού Κοινοβουλίου και εκπρόσωπο των δικαστικών αρχών για να πάνε να την πάρουν χέριχέρι. Δηλαδή, πόσο θα περιµένουµε; Σε λίγο θα µου πείτε ότι θα
τη στείλουν µε φορτηγό TIR για να έλθει –όποτε έλθει- στην Ελλάδα!
Όµως, πέρα από αυτό, επειδή γίνεται πολύς λόγος, κύριε
Υπουργέ, για το θέµα των προσωπικών δεδοµένων, έχω εδώ ένα
έγγραφο, το οποίο είναι από τις 13 Οκτωβρίου 2008, από την
Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που
αφορά δηµοσιοποίηση όλων των προσωπικών δεδοµένων, όταν
το ζητήσει η Βουλή των Ελλήνων. Το έγγραφο αυτό αφορά απόφαση για το ΙΚΑ.
Πρόκειται για την απόφαση 48/2008, την οποία και θα καταθέσω στα Πρακτικά. Στο διά ταύτα, λοιπόν, αποφαίνεται ότι το
ΙΚΑ και εν προκειµένω –θα έλεγα- το Υπουργείο Οικονοµικών δεν
κωλύεται από το ν. 2472/1997 να χορηγήσει στους ασκούντες
τον κοινοβουλευτικό έλεγχο Βουλευτές τα υποκείµενα των δεδοµένων, δηλαδή τις τριακόσιες τριάντα ατοµικές αποφάσεις του
Διοικητή του Ιδρύµατος µε αντικείµενο τη σύναψη της σύµβασης
έργου µε το ΙΚΑ στις οποίες –προσέξτε!- περιέχονται τα ονοµατεπώνυµα και οι διευθύνσεις κατοικίας τριακοσίων τριάντα φυσικών προσώπων που επελέγησαν για να κάνουν δουλειές µε το
δηµόσιο, δηλαδή µε το ΙΚΑ.
Και εδώ, αν θέλετε, δεν έχουµε απλά τις δουλειές µε το δηµόσιο, έχουµε άλλου είδους δουλειές.
Από εκεί και πέρα, κύριε Υφυπουργέ, ξέρετε, ότι όποιος δεν
θέλει να µαγειρέψει, κοσκινίζει όσο τον παίρνει ή όσες εβδοµάδες και µήνες θέλει. Εγώ θα έλεγα ότι µία κυβέρνηση η οποία
θέλει να δείχνει ότι είναι ξεκάθαρη απέναντι στην κάθαρση, καλά
θα κάνει να επιταχύνει το βηµατισµό της. Άρα, θα µου πείτε «πάλι
τα ανέκδοτα άρχισα;». Πριν από λίγες µέρες το κόµµα της Νέας
Δηµοκρατίας, το κόµµα του ΠΑΣΟΚ και µαζί µε το κόµµα έκπληξη, το ΚΚΕ, αποφάσισαν να µην κλητευθεί για την υπόθεση
αυτή ο αρχιτέκτονας της καταστροφής της Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός όταν κρύφτηκε η λίστα κάτω από µαξιλαροθήκες κ.
Γιώργος Ανδρέα Παπανδρέου.
Έχουµε , λοιπόν, τα δύο κόµµατα που συγκυβερνούν µαζί µε
ένα κόµµα το οποίο, υποτίθεται, ότι έχει βγει στο αντάρτικο µέσα
σε όλα για την κάθαρση, να µην εγκαλούν τον φυσικό, τον υπεύθυνο αυτής της ιστορίας, γιατί εγώ ξέρω ότι ο Αρχηγός, δυστυχώς, τα φορτώνεται όλα, θέλει ή δεν θέλει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Από εκεί και πέρα, θα
µου πείτε ότι να του χαλάσουµε µία ηµέρα διδασκαλίας στα υπόγεια του Harvard ή στο Ίδρυµα του Κόκκαλη και να µην µάθουν
τα παιδιά ή οι µαθητές του το πώς µπορεί να καταστραφεί µία
χώρα σε είκοσι τέσσερις ώρες; Έχετε δίκιο, καλά τον αφήσαµε
εκεί.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Τέρενς-Σπένσερ-Νικόλαος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κουίκ 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): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Γεώργιος Μαυραγάνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κυρία Πρόεδρε, σε σχέση µε τη δηµοσιοποίηση, στην οποία αναφέρθηκε ο Βουλευτής κ. Κουίκ, θα ήθελα να πω ότι εδώ έχουµε
εισαγγελική έρευνα και είναι διαφορετική περίπτωση.
Άρα, η Βουλή, µόλις ολοκληρωθεί η εισαγγελική έρευνα –νοµίζω ότι το έχει πει και ο εισαγγελέας, εάν δεν κάνω λάθος- θα
έχει τη δυνατότητα να ζητήσει οτιδήποτε χρειάζεται. Αυτήν τη
στιγµή, όµως, διεξάγεται εισαγγελική έρευνα και είναι πάρα πολύ
κρίσιµο να έχει επενδυθεί αυτή η έρευνα µε όλα τα εχέγγυα που
προβλέπει το νοµικό µας σύστηµα, ώστε να καταλήξει σωστά και
γρήγορα.
Είπατε ότι υπάρχει καθυστέρηση χρησιµοποιώντας την έκφραση περί «ζυµώµατος» και «κοσκινίσµατος». Εγώ θα κρατήσω
το «κοσκίνισµα» διότι, όπως βλέπετε, µε όλες αυτές τις ενέργειες
που γίνονται, µε διασταυρώσεις στοιχείων από διάφορους φορείς, στοιχεία από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, από τράπεζες, από
ασφαλιστικές εταιρείες, αρχίζει το κοσκίνισµα. κύριε Βουλευτά
και το κοσκίνισµα αυτό θα έχει πολύ γρήγορα αποτελέσµατα. Και
όπως έχω πει κατ’ επανάληψη στη Βουλή, θα έχουµε αποτελέσµατα.
Θα ήθελα, όµως, εγώ να σας ενηµερώσω, όταν αυτά τα αποτελέσµατα είναι εδώ. Πολύ σύντοµα θα έχουµε αποτελέσµατα
για συγκεκριµένες δράσεις, δραστηριότητες Ελλήνων φορολογουµένων, που δεν δικαιολογούνται από τις δηλώσεις τους. Θα
έχω την ευκαιρία πολύ σύντοµα να σας ενηµερώσω και να αντιστρέψω αυτό που είπατε, ότι δεν προχωρά γρήγορα η Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κύριε Υπουργέ.
Η πέµπτη µε αριθµό 1690/14-9-2012 ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή
Αυγή κ. Πολύβιου Ζησιµόπουλου, προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε αναστολή της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης της
εταιρείας Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα (ΕΑΣ), δεν συζητείται
λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης, η έκτη µε αριθµό 1246/3-9-2012 ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ευβοίας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Αναγνωστάκη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τη
βιωσιµότητα των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης, η έβδοµη µε αριθµό 1627/13-9-2012 ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Θεοδοσίου Κωνσταντινίδη προς τον Υπουργό
Υγείας, σχετικά µε την επίλυση των λειτουργικών προβληµάτων
και ελλείψεων στο Νοσοκοµείο «ΠΑΝΑΓΙΑ» (πρώην Β’ Νοσοκοµείο ΙΚΑ Θεσσαλονίκης), δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του
κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση της πρώτης µε αριθµό 2083/249-2012, ερώτησης δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την τροποποίηση του ισχύοντος καταστατικού των Τοπικών Οργανισµών
Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ).
Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο, για δύο λεπτά για
να αναπτύξετε την ερώτησή σας.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ένα σηµαντικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν
πολλοί αγρότες είναι οι δυσλειτουργίες που παρατηρούνται
στους κατά τόπους ΤΟΕΒ της χώρας ή γενικότερα, η ανυπαρξία
ενιαίας πολιτικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων της Ελλάδας.
Οι ΤΟΕΒ µε τον τρόπο που λειτουργούν, έπαψαν πλέον εδώ
και αρκετά χρόνια να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες
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της αγροτικής παραγωγής. Σταµάτησαν, ουσιαστικά, να λειτουργούν υπέρ των συµφερόντων των αγροτών, όχι όλοι οι Οργανισµοί, αλλά οι περισσότεροι εκ των οργανισµών ανά την Ελλάδα.
Ο τρόπος µε τον οποίο αξιοποιούν τους υδάτινους πόρους, αλλά
και τα εγγειοβελτιωτικά έργα που έχουν γίνει, αποβαίνει σε πολλές περιπτώσεις εις βάρος τελικά των αγροτών.
Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι δεν υπάρχει ενιαίο και σύγχρονο
πλαίσιο λειτουργίας των ΤΟΕΒ. Θα θυµίσω ότι είχαµε ξεκινήσει
την προηγούµενη περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, µε τον τότε αρµόδιο Υφυπουργό κ. Παπαδόπουλο, µία προσπάθεια την οποία δεν ολοκληρώσαµε λόγω των εξελίξεων.
Η λειτουργία και η σύσταση των ΤΟΕΒ καθορίζεται βάσει του
ν. 3881/1958 ως αναγκαστικοί Συνεταιρισµοί, µη κερδοσκοπικοί
µε ανταποδοτική λειτουργία. Τα µέλη των ΤΟΕΒ, λέει ο νόµος
εκείνος, είναι ιδιοκτήτες τεµαχίων, οι οποίοι εκλέγουν τους αντιπροσώπους και το διοικητικό συµβούλιο: ένα συµβούλιο χωρίς
ταµείο και µε αρκετές ζηµιές που πρέπει να αντιµετωπίσει.
Ωστόσο, ο τρόπος διοίκησης πάσχει πέρα για πέρα, αφού είναι
πασίγνωστο ότι λαµβάνονται αποφάσεις σε άδειες, ανύπαρκτες
γενικές συνελεύσεις.
Για να γίνω πιο σαφής, κύριε Υπουργέ, ένα ακόµα χαρακτηριστικό δείγµα της κακοδιαχείρισης του υδάτινου δυναµικού και
των διοικητικών δυσλειτουργιών είναι η ανεξέλεγκτη και άναρχη
τιµολογιακή πολιτική των ΤΟΕΒ στα αρδευτικά τέλη των κρατικών αντλιοστασίων.
Ως προς τις κοινοβουλευτικές παρεµβάσεις σε προηγούµενους Υπουργούς, έχω προτείνει και τον εκδηµοκρατισµό -τον εκσυγχρονισµό καλύτερα- του πλαισίου λειτουργίας και την
αύξηση της αποτελεσµατικότητας των ΤΟΕΒ και δύο-τρεις αλλαγές, τις οποίες θα αναφέρω πολύ γρήγορα: Να αποφασίζει η
γενική συνέλευση για οποιεσδήποτε ενστάσεις του Οργανισµού,
να υπάρχει ρύθµιση των θεµάτων εκλογής των µελών και του ΔΣ,
όπως και του δικαιώµατος άρσης της ψήφου και της διαδικασίας
της ψηφοφορίας, να υπάρχει ρύθµιση ζητηµάτων εκπροσώπησης στα νέα αυτοδιοικητικά όργανα.
Στόχος είναι, δηλαδή, να συµµετέχουν οι εκπρόσωποι των
ΤΟΕΒ ή και των αγροτών για τη διατήρηση της ανώτατης τιµής
στο νερό άρδευσης, αλλά πρώτα από όλα και πάνω από όλα,
κύριε Υπουργέ, είναι η χάραξη και η ύπαρξη µιας στρατηγικής
σύγχρονης, που θα αφορά τη διαχείριση του υδάτινου δυναµικού
της χώρας.
Ερωτώ: Προτίθεστε να τροποποιήσετε -εφόσον φυσικά χαράξετε µία ενιαία στρατηγική που να το αφορά- το ανθρώπινο δυναµικό της χώρας µας;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Στην ερώτησή σας θα απαντήσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ευχαριστώ και τον Βουλευτή κ. Αυγενάκη για την ερώτηση,
γιατί µας δίδει την ευκαιρία, έστω και για λίγο χρόνο, να συζητήσουµε ένα τόσο σηµαντικό θέµα, όπως είναι το νερό. Είναι ένας
από τους πιο σηµαντικούς πόρους για τη γεωργία, ένας πόρος
υπό περιορισµό στη γεωργία του τόπου µας, αν αναλογιστεί κάποιος τα προβλήµατα που περιγράψατε, αν αναλογιστεί κάποιος
τις επερχόµενες κλιµατικές αλλαγές, που θα κάνουν τον πόρο
αυτό ακόµα πιο περιοριστικό, αν αναλογιστεί κάποιος την κακοδιαχείρισή του και τη µη σωστή χρήση του, όπως επίσης και τον
ανταγωνισµό που δέχεται το νερό της άρδευσης των αγρών από
το νερό της ύδρευσης των αστικών κέντρων.
Είναι σίγουρο, λοιπόν, ότι η πολιτική µας θα πρέπει να αναθεωρηθεί -και να αναθεωρηθεί ριζικά- και να λάβουµε τα καταλληλότερα µέτρα, όχι µόνο γιατί έτσι πρέπει να γίνει σε εθνικό
επίπεδο, αλλά γιατί πλέον έτσι επιβάλλει και η Ευρωπαϊκή
Ένωση. Και όπως θα δείτε, στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική δίδεται ιδιαίτερη έµφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο να διαχειριστούµε µε αειφόρο τρόπο αυτόν τον τόσο σηµαντικό πόρο για
τη γεωργία.
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Εποµένως, αυτά που συζητούµε κι αναφέρατε κι εσείς, τόσο
για τους ΓΟΕΒ που λειτουργούν σε επίπεδο περιφέρειας όσο και
για τους ΤΟΕΒ που λειτουργούν σε επίπεδο δήµων, είναι σηµαντικά και θα πρέπει να συνεχίσουµε τις προσπάθειες µας, προκειµένου να επιλύσουµε τα προβλήµατα που επισηµάνατε.
Να µου επιτρέψετε µόνο για ένα λεπτό, να πω, πώς φτάσαµε
ως εδώ για να έχουµε αυτήν την κατάσταση που περιγράψατε.
Τόσο οι ΓΟΕΒ όσο και οι ΤΟΕΒ –από τις επαφές µου και τις συζητήσεις που έκανα µε πάρα πολλούς- επισηµαίνουν ότι έγιναν
από την πολιτεία έτοιµα αρδευτικά δίκτυα µε δαπάνες του κράτους, µελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν και δώσαµε µε το θεσµικό πλαίσιο που κι εσείς περιγράφετε και είναι παλαιωµένο, τη
διαχείριση ενός έτοιµου έργου µε το κλειδί στο χέρι να το διαχειριστούν µε λίγα χρήµατα αφ’ ενός, για να πληρωθεί ένας ορισµένος αριθµός προσωπικού και αφ’ ετέρου να γίνουν οι τυχόν
επιδιορθώσεις σε ζηµιές που συνήθως συµβαίνουν από τη λειτουργία του: κάπου θα σπάσει ένα αυλάκι, κάπου θα χαλάσει µία
αντλία κ.ο.κ..
Όµως, και σ’ αυτό το τόσο σηµαντικό αντικείµενο στη συνέχεια
απεδείχθη ότι λειτούργησαν οι πελατειακές σχέσεις. Οι ΓΟΕΒ
και οι ΤΟΕΒ έγιναν µία τεράστια δεξαµενή διορισµών. Σε ΤΟΕΒ
που χρειάστηκε να είναι δέκα, είκοσι άτοµα, µου περιέγραψαν
καταστάσεις όπου υπηρετούσαν εβδοµήντα οχτώ άτοµα, κάτι
που αργότερα περιορίστηκε, διότι οι περισσότεροι απ’ αυτούς
πήραν σύνταξη. Άφησαν όµως, πάρα πολλά κενά.
Στα προβλήµατα αυτά θέλω να πιστεύω ότι είναι καιρός να δώσουµε µία λύση γιατί υπάρχει και το αντίθετο: υπάρχει από την
άλλη µεριά κατάχρηση της λειτουργίας τους, διότι από πελατειακές σχέσεις πάρα πολλοί ΤΟΕΒ δεν πήγαιναν να πάρουν έστω
και αυτά τα λίγα χρήµατα που έπρεπε να πληρώσουν οι χρήστες
του νερού, δηλαδή οι γεωργοί, µε συνέπεια να έχουν πάρα
πολλά ελλείµµατα στους προϋπολογισµούς τους.
Στη δευτερολογία µου όµως, κύριε Πρόεδρε, θα έχω την ευκαιρία να σας εξηγήσω µε συγκεκριµένες δράσεις, τι µπορούµε
να κάνουµε, για να λύσουµε το συγκεκριµένο πρόβληµα, που
είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Αυγενάκη, έχετε το λόγο για τρία λεπτά, να συµπληρώσετε τις σκέψεις σας.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Η διαχείριση του νερού δεν
αφορά µόνο τον αγροτικό τοµέα, την αγροτική πολιτική, αλλά βεβαίως από κάπου πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση και ξεκινάµε
από εσάς ως αρµόδιο για τον αγροτικό τοµέα. Ωστόσο το νερό
ως αγαθό βεβαίως αφορά και τα νοικοκυριά και τις βιοµηχανίες.
Κύριε Υπουργέ, άκουσα διαπιστώσεις από µέρους σας µέχρι
στιγµής στην πρωτολογία σας. Να θεωρήσω ότι αυτό είναι και
δεσµεύσεις για πολιτικές πρωτοβουλίες που αφορούν την πολιτική διαχείρισης του νερού; Θα ήθελα να το ακούσω πιο ξεκάθαρα, αν είναι δυνατόν και φυσικά αν είστε έτοιµος να απαντήσετε στη δευτερολογία σας.
Να τονίσω όµως, και να συµπληρώσω αυτά που είπα στην
πρωτολογία µου, ότι οι οικονοµικοί πόροι των οργανισµών προέρχονται από τις ανταποδοτικές εισφορές των µελών και όχι από
κρατικές επιδοτήσεις –το είπατε κι εσείς- και βέβαια από τη στήριξη των δήµων. Αυτό όµως, συµβαίνει χωρίς να είναι αρµοδιότητα των δήµων και αναφέροµαι στη συντήρηση των δικτύων,
που κι εσείς αναφερθήκατε.
Επίσης, θα ήθελα να σηµειώσω ότι ο ετήσιος προϋπολογισµός
και απολογισµός των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ υπόκειται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα σε σχετικούς ελέγχους από την εντεταλµένη οικονοµική επιθεώρηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων. Με την εφαρµογή όµως, του «Καλλικράτη» ο οικονοµικός έλεγχος των τοπικών οργανώσεων εγγείων βελτιώσεων µεταβιβάστηκε από τη νοµαρχία στους δήµους και βάσει των
επιχειρηµάτων των µελών των ΤΟΕΒ δεν ασκείται επαρκώς ο
έλεγχος.
Επιπροσθέτως, όσο οι ΤΟΕΒ υπόκεινταν στις νοµαρχίες, λειτουργούσαν υπηρεσίες που ενηµέρωναν τους υπαλλήλους των
ΤΟΕΒ, έστω γι’ αυτά που πρέπει να κάνουν, γι’ αυτά που θα εξελιχθούν. Γενικώς υπήρχε µία σχετική καθοδήγηση, ένας συντο-
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νισµός για σωστότερη και αποτελεσµατικότερη διεκπεραίωση
των έργων τους. Με τη µεταβίβαση αυτή δεν υπάρχει σήµερα κάποιο τµήµα ή υπηρεσία, ούτε καν προς ενηµέρωση των υπαλλήλων των ΤΟΕΒ. Υπάρχει ένα κενό, κύριε Υπουργέ, το οποίο δεν
καλύφθηκε µε τον Καλλικρατικό νόµο.
Ένα από τα αποτελέσµατα της έλλειψης της καθοδήγησης του
ανεπαρκούς συντονισµού, της κακοδιοίκησης και όσων σας ανέφερα λίγο πριν, είναι η άναρχη τιµολογιακή πολιτική, η άναρχη
οργάνωση και φυσικά η άναρχη διοίκηση όλων αυτών των οργανισµών µε την οποία, για παράδειγµα –το ξέρετε πολύ καλά, είµαι
βέβαιος- µπορεί να χρεώνεται το νερό της άρδευσης 17 ευρώ το
στρέµµα στην Κρήτη, στην Καρδίτσα 22 ευρώ και σε άλλο νοµό
της χώρας 30 ευρώ και πλέον.
Απαιτείται µία συντονισµένη καθοδήγηση, κύριε Υπουργέ, σχεδιασµός και στρατηγική. Απαιτείται, κατά την άποψή µου -και
κατά την άποψη φαντάζοµαι και τη δική σας- ενιαία πολιτική διαχείρισης του νερού ύδρευσης αλλά και άρδευσης. Ας επικεντρωθούµε στο δεύτερο που αφορά το δικό σας τοµέα.
Γνωρίζω, επίσης, µε βάση την απάντηση που µου στείλατε, ότι
ο έλεγχος ασκείται από τους δήµους. Σας ενηµερώνω όµως,
κύριε Υπουργέ, ότι δεν ασκείται τελικά ο έλεγχος από τους δήµους, γιατί δεν προλαβαίνουν να ασκήσουν ή να υπηρετήσουν
όλες τις άλλες αρµοδιότητες που έχουν αναλάβει οι νέοι Καλλικρατικοί δήµοι. Και πλέον απαντάτε ότι σε περίπτωση που δεν
δύναται οποιοδήποτε πρόβληµα να λυθεί σε τοπικό επίπεδο, διενεργείται από τον οικονοµικό-διαχειριστικό έλεγχο της αρµόδιας
υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ, Διεύθυνση Οικονοµικού Ελέγχου και Επιθεώρηση του ΥΠΑΑΤ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ωστόσο, µε βάση τα παραπάνω που σας προανέφερα –και τελειώνω, κυρία Πρόεδρε- δεν θα πρέπει να υπάρχει κάποιος σχεδιασµός για την ενίσχυση των ελέγχων; Γίνεται να ισχύουν άλλες
τιµές σε µία πόλη κι άλλες τιµές σε κάποια άλλη πόλη, σε κάποια
άλλη περιοχή; Για να γίνω πιο σαφής, δεν θα πρέπει στις µέρες
µας η Διεύθυνση Οικονοµικού Ελέγχου και Επιθεώρησης του
ΥΠΑΑΤ να προβεί σε πιο διεξοδικούς ελέγχους, κατά πάσα πιθανότητα µε τη δικιά σας παρότρυνση και εντολή;
Είναι ζήτηµα διαφάνειας –το αντιλαµβανόµαστε όλοι- προστασίας των ΤΟΕΒ, όσων λειτουργούν τουλάχιστον σωστά, αλλά και
διασφάλισης ενός υγιούς καθεστώτος λειτουργίας των ΤΟΕΒ πανελληνίως, αλλά και διασφάλισης, κύριε Υπουργέ –και κλείνωτων ίδιων των αγροτών που καλούνται να αντιµετωπίσουν ήδη
αυξηµένες οικονοµικές επιβάρυνσης και που βεβαίως η ψαλίδα
κόστος παραγωγής του προϊόντος µε κόστος πώλησης παραµένει µεγάλη. Χρειαζόµαστε επιτέλους, µία σύγχρονη πολιτική του
υδάτινου δυναµικού της χώρας µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θέλω να πω κατ’ αρχάς να µην είµαστε ισοπεδωτικοί. Παρά
του ότι υπάρχει ένα παλιό θεσµικό πλαίσιο, παρά τα προβλήµατα
που περιγράψατε, έχω συναντήσει και µιλήσει µε ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ
που λειτουργούν υποδειγµατικά. Δεν θέλω να τους αναφέρω για
να µην αδικήσω κάποιους που θα ξεχάσω. Αλλά µου έκανε τροµερή εντύπωση και η οικονοµική διαχείριση και η οικονοµική κατάσταση που βρίσκονται ορισµένοι ΤΟΕΒ, για παράδειγµα, στην
Πέλλα, στην Ηλεία και αλλού, που δείχνει ότι παρά τα παλιά θεσµικά πλαίσια που περιγράφετε, όταν υπάρχει θέληση να γίνει
χρηστή διαχείριση, να αποφευχθούν πελατειακές σχέσεις και περιττοί διορισµοί ή να πληρώσει κανείς τα λίγα λεφτά που πρέπει
να πληρώσει για να ποτίσει το χωράφι του, οι θεσµοί αυτοί λειτουργούν και λειτουργούν αποτελεσµατικά. Εµείς θα πρέπει να
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έρθουµε αρωγοί και να αποτελέσουν αυτοί πρότυπά µας, έτσι
ώστε να βελτιώσουµε το θεσµικό πλαίσιο, αλλά να κάνουµε τους
ελέγχους, όπως κι εσείς επισηµαίνετε.
Γι’ αυτό όπως κάναµε -και για να σιγουρέψουµε ότι ο ΕΛΓΑ θα
παίρνει τα λεφτά µέσω των δηλώσεων του ΟΣΔΕ- θα κάνουµε
την ίδια δουλειά για να παίρνουν οι ΤΟΕΒ και οι ΓΟΕΒ τα χρήµατα που απαιτούνται στα λίγα έστω χρήµατα που ζητούν, προκειµένου να µπορέσουν να µαζεύουν τα χρήµατά τους µέσω των
δηλώσεων αυτών, µέσω των δηλώσεων του ΟΣΔΕ.
Επίσης, θα διορθώσουµε ένα λάθος που πιστεύω ότι αυτό δηµιούργησε µία µεγάλη δυσλειτουργία γιατί το κόστος άρδευσης
πήγαινε µέχρι τώρα στον ιδιοκτήτη του αγρού. Πολλές φορές,
όµως, αυτός νοίκιαζε τα χωράφια του σε αγρότες που έκαναν
χρήση του νερού για να αρδεύσουν τα χωράφια τους και φυσικά
ποτέ ο ιδιοκτήτης δεν είχε κανένα λόγο να πάει να πληρώσει τον
ΤΟΕΒ ή τον ΓΟΕΒ, γιατί σου λέει ας το κόψουν, αφού εγώ δεν
πρόκειται να το χρησιµοποιήσω. Αυτό δηµιούργησε ένα πάρα
πολύ µεγάλο πρόβληµα και θα διορθωθεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Φυσικά, βέβαια, εµείς ως ΥΠΑΑΤ παρά το ότι, όπως κι εσείς
επισηµαίνετε –µισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε- ο έλεγχος και η διαχείριση αυτών των πραγµάτων και η εποπτεία θα περάσει µε το
νέο νόµο για τον «Καλλικράτη» στους διάφορους βαθµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλώνω ότι πρώτον, δεν θα παύουµε να προγραµµατίζουµε τόσο την κατασκευή αρδευτικών έργων και
λιµνοδεξαµενών όπου µπορεί να συµπληρώσουµε αρδευτικά
έργα και δεύτερον –κι αυτό δώσαµε µάχη στην Ευρώπη να το περιγράψουµε µε ακρίβεια- να ενταχθούν για πρώτη φορά όχι µόνο
νέα έργα για να γίνουν νέα αρδευτικά, αλλά για να συντηρηθούν
σωστά και να αρθούν στο σηµερινό επίπεδο πεπαλαιωµένα έργα
τα οποία έχουν τεράστιες απώλειες νερού αυτήν τη στιγµή.
Επίσης, θέλουµε να δούµε πιο ολοκληρωµένα το θέµα του
νερού, γιατί είναι κάτι που άπτεται δυο-τριών Υπουργείων, όπως
κι εσείς επισηµαίνετε. Δεν είναι µόνον η ύδρευση των αστικών
κέντρων. Σας θυµίζω ότι η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων ανήκει στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος. Εµείς, όµως, θέλουµε να δούµε συνολικά αυτόν τον πόρο, για να µπορέσουµε να τον αξιοποιήσουµε και σωστά.
Θέλουµε να δούµε πώς µπορούµε να βοηθήσουµε προκειµένου να απαλυνθεί µια δαπάνη ενέργειας που έχουν πάρα πολλοί
ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ, γιατί κινούν µε ρεύµα τις αντλίες τους προκειµένου στους οικίσκους τους και τις δεξαµενές τους να τούς επιτραπεί να κάνουν χρήση ηλιακής ενέργειας και φωτοβολταϊκών,
έτσι ώστε να περιοριστεί και αυτό το κόστος λειτουργίας τους.
Τέλος, πρέπει να δούµε τα προβλήµατα ανακύκλωσης, δηλαδή
πώς θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν µεγάλες ποσότητες νερού
που αυτήν τη στιγµή βγαίνουν από τους βιολογικούς καθαρισµούς ή από µεγάλα ξενοδοχεία που κάνουν µεγάλη σπατάλη
νερού µε τις πισίνες. Αυτά τα νερά δεν είναι πάρα πολύ µολυσµένα αλλά έχουν λίγο χλώριο που θα µπορούσε γρήγορα µε
ιοντοανταλλάκτες να φύγει έτσι ώστε το νερό αυτό, όπως ίσως
και το νερό από τα πλυντήρια αυτοκινήτων που επίσης είναι µεγάλοι χρήστες αστικού νερού, να αξιοποιηθεί από τη γεωργία
ποικιλότροπα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε.
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των αναφορών και ερωτήσεων.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας
παρακολουθούν ο βοηθός Υπουργός Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Κροατίας κ. Χερβόιε Μαρουσίτζ και ο πρέσβης της Κροατίας κ. Ίβαν Βέλιµενι Στάρτσεβιτς.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εισερχόµαστε
στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της
Συνθήκης µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Δηµοκρατίας της Κροατίας, σχετικά µε την προσχώρηση
της Δηµοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της
Τελικής Πράξης αυτής».
Το νοµοσχέδιο αυτό ψηφίστηκε στη διαρκή επιτροπή κατά
πλειοψηφία και εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή
µπορούν να λάβουν το λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί της κύρωσης αυτής της συµφωνίας.
Γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι από την Κοινοβουλευτική Οµάδα
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος η κ. Διαµάντω Μανωλάκου.
Επίσης, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι εκ µέρους των Ανεξάρτητων Ελλήνων ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ.
Γεώργιος Νταβρής.
Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θέλει να λάβει το λόγο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΒΡΗΣ: Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
συνάδελφε, έχετε το λόγο, για πέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΒΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου κατ’ αρχάς να χαιρετίσω τους Ευρωπαίους πολίτες από την Κροατία και να τους ευχηθούµε καλή
πορεία στην Ευρώπη.
Δεν ξέρω εάν η Κροατία µε την είσοδό της στην Ευρώπη τελικά θα φτάσει να έχει προβλήµατα σαν αυτά που ζούµε εµείς
µέσα στην Ευρώπη λόγω της πολιτικής της κ. Μέρκελ.
Κατ’ αρχάς θέλω να πω ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα ψηφίσουν «ΝΑΙ» γιατί πιστεύουµε ότι η Ευρώπη πρέπει να µεγαλώσει,
όµως µιας και έχουµε εδώ φίλους από την Κροατία, θα ήθελα να
επισηµάνω µε την ευκαιρία που µού δίνετε ότι µε την πολιτική
Μέρκελ, όνειρο «Ευρώπη» δεν υπάρχει.
Επειδή σε λίγες ώρες θα κληθούµε να ψηφίσουµε επί της
αρχής το ξεπούληµα της χώρας και σε λίγο τα µέτρα τα οποία
στην ουσία θα κάνουν τους Έλληνες πολίτες απροσδιόριστα
όντα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέψτε µου, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, να πω τα εξής: Το δίληµµα «µέσα
στην Ευρώπη ή έξω από την Ευρώπη» χρησιµοποιήθηκε κατά
κόρον για να εκβιαστεί ο µέσος Έλλην πολίτης κατά την περίοδο
των εκλογών.
Αλήθεια, αισθάνεται κανείς Έλλην σήµερα, όταν βγήκε ο κ. Μιχελάκης και λέει ότι δεν µπορούµε να εισπράξουµε τους φόρους,
ότι είναι Ευρωπαίος πολίτης;
Αισθάνεται κανείς Έλλην πολίτης ότι υπάρχει δικαιοσύνη στην
Ευρώπη όταν η κ. Λαγκάρντ…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Τι σχέση έχει;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΒΡΗΣ: Θα σας πω. Αφήστε µε να τελειώσω τη
σκέψη µου.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Επιτρέψτε µου, µη µε διακόπτετε. Θα σας το πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Γιατί διακόπτετε, κύριοι συνάδελφοι;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΒΡΗΣ: Θα σας το πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, γιατί διακόπτετε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΒΡΗΣ: Θα σας το πω. Σας πειράζει, αλλά τι να
κάνουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχει πέντε
λεπτά, ας αναπτύξει τη σκέψη του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΒΡΗΣ: Σας πειράζει, τι να κάνουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ! Συνεχίστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΒΡΗΣ: Η δικαιοσύνη στην Ελλάδα απονέµεται
αλά καρτ. Ο κ. Βαξεβάνης σε χρόνο dt συλλαµβάνεται, ο κ. Παπακωνσταντίνου δεν συλλαµβάνεται για παράβαση καθήκοντος.
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Το λαδοτήρι της Ευρώπης που λέγεται «SIEMENS» δεν παρέχει
τα στοιχεία για να δούµε τους λαδιάρηδες του πολιτικού συστήµατος.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ: Για την Κροατία µιλάµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΒΡΗΣ: Ναι, βεβαίως. Η Κροατία, λοιπόν, θέλει
να µπει σε µια κοινότητα που η κ. Μέρκελ αρνείται τη δικαιοσύνη;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Δικαίωµά της είναι να αρνείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τι θέλετε, κύριε
Κυριαζίδη τώρα; Θέλετε να κάνουµε κουβέντα εδώ αλά καφενείο; Βουλή είναι. Τελειώστε σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΒΡΗΣ: Κύριοι, ο δρόµος για την Ευρώπη πρέπει να αλλάξει. Θα ήθελα απ’ αυτό το Βήµα να καλέσω τους συναδέλφους να προσδιορίσουν ποιο είναι το όραµα της Ευρώπης
γιατί στην εισηγητική έκθεση, κύριοι συνάδελφοι που διαµαρτύρεστε η δικαιοσύνη, η αξιοπρέπεια, η ισότητα, η ισοτιµία είναι
αρχές στην Ευρώπη. Αυτά τα πράγµατα στην Ελλάδα καταστρέφονται. Μόνο µε ισχυρή πολιτική βούληση χρειάζονται σαράντα
οκτώ ώρες για να µην έρθει ποτέ εδώ ο κ. Μιχελάκης και να µας
πει ότι δεν µαζεύονται οι φόροι. Το είπε ο ιδρύσας το ΣΔΟΕ επί
υπουργίας κ. Παπαδόπουλου. Με τη βάση δεδοµένων της Τραπέζης της Ελλάδος και το «ΕΛΕΓΞΙΣ» και το TAXIS δεν χρειάζεται
καν να τρέχουµε για να βρούµε τη λίστα, ούτε να κάνουµε έλεγχο
αλά καρτ.
Κλείνοντας, θέλω να πω και να τονίσω ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι υπέρ της Ευρώπης, αλλά όχι της Ευρώπης αυτής που
οραµατίζεται η κ. Μέρκελ, η οποία αλλοιώνει το Νότο και ζητάει
τους Έλληνες πολίτες να γίνουν ανδράποδα, να εξαφανιστούν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κυρία Μανωλάκου, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να ολοκληρώσει το πεντάλεπτό της η κυρία συνάδελφος και θα σας δώσω το
λόγο να αναφερθείτε επί του προσωπικού.
Κυρία Μανωλάκου, έχετε το λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Η ένταξη της Κροατίας ως 28ου
µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιούλη του 2013 είναι
αποτέλεσµα τόσο της ιµπεριαλιστικής επεκτατικής πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των ενδοιµπεριαλιστικών αντιθέσεων που διαρκώς οξύνονται. Η Κροατία θεωρείται δορυφόρος
του Βερολίνου στην περιοχή.
Η θέση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ενάντια στη
διεύρυνση είναι συνεπής µε τη στάση έναντι στην ένταξη της
χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την αποδέσµευσή της
από το ιµπεριαλιστικό άρµα. Η θέση µας αυτή έχει επιβεβαιωθεί
περίτρανα και σήµερα µε την οξυµένη καπιταλιστική οικονοµική
κρίση. Από τις ίδιες τις εξελίξεις µπορεί εύκολα κανείς να κρίνει
και από την πείρα της ζωής του πως από τα χρυσά κουτάλια που
υπόσχονταν για την αγροτιά µε την ένταξη στην τότε ΕΟΚ καταντήσαµε ως χώρα να εισάγουµε τρόφιµα αξίας δισεκατοµµυρίων τη στιγµή που µπορούµε να τα παράγουµε ή ακόµα χειρότερα να τα παράγουµε, αυτά να σαπίζουν ή να θάβονται επιδοτούµενα παρακαλώ.
Και φτάνουµε στο σήµερα, της δήθεν αλληλεγγύης της λυκοσυµµαχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη βαθειά οικονοµική
κρίση που δεν είναι τίποτε άλλο από την εξόντωση της ζωής των
εργαζοµένων.
Τρόικα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή
Ένωση των µονοπωλίων, των µνηµονίων, των πολέµων για όλους
εσάς που την προσκυνάτε Συµπολίτευση και Αντιπολίτευση που
παρέα ενισχύετε τη διεύρυνση της ιµπεριαλιστικής της δράσης.
Βέβαια, η µεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι γνωστή.
Η διαδικασία ένταξης συνοδεύεται µε ένα µαστίγιο στο ένα χέρι,
της απαίτησης για περισσότερες µεταρρυθµίσεις, πράγµα που
σηµαίνει πιο επαχθείς όροι για τους εργαζόµενους. Στο άλλο
χέρι έχουµε το καρότο της οικονοµικής ενίσχυσης, που όµως,
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είναι για αντιπαραγωγικές διαδικασίες και για ενίσχυση µόνο των
µονοπωλίων.
Η Κροατία ήδη στραγγαλίζεται από την καπιταλιστική κρίση,
την υψηλή ανεργία, τα απανωτά µέτρα λιτότητας, τους δυσµενείς όρους των έξι χρόνων ενταξιακών διαδικασιών για την προσχώρησή της στη λυκοσυµµαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και τα βάσανά της θα συνεχιστούν µε την ιδιωτικοποίηση -ή
κλείσιµο- µέχρι τα τέλη του 2013 έξι ναυπηγείων της, που βεβαίως θα συνοδευτούν µε χιλιάδες αλλά και µε βαριές επιπτώσεις και στον αγροτικό της τοµέα και τους αγρότες της.
Όλα αυτά εµείς τα ξέρουµε, όπως και τις άγριες, αυταρχικές
πολιτικές. Είδαµε και σήµερα τα εκβιαστικά, τροµοκρατικά µηνύµατα του Πρωθυπουργού για τα αγριότερα µέτρα που είναι
µέτρα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Καταψηφίζουµε, λοιπόν, την ένταξη της Κροατίας. Δε θέλουµε
να τραβήξει ο κροατικός λαός ότι τραβάει και ο ελληνικός λαός.
Δε θέλουµε την ενδυνάµωση, αλλά τη διάλυση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Δεν παραβλέπουµε ότι η Κροατία δεν πληροί ούτε και
τα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Συνεπώς, αυτή είναι µια πολιτική
επιλογή, που όµως, εξυπηρετεί τα συµφέροντα του γερµανικού
κεφαλαίου και τους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς και ανταγωνισµούς.
Εµείς αγωνιζόµαστε µαζί µε τους λαούς για µια Ευρώπη της
ειρήνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, χωρίς εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο ενάντια στον ιµπεριαλισµό και τις ιµπεριαλιστικές ενώσεις που καταπατούν τα δικαιώµατα των λαών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Μιχελάκης επί προσωπικού.
Κύριε συνάδελφε, προτείνω να το παρακάµψουµε το προσωπικό. Γίνονται διάφορα σχόλια.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ανακαλύψαµε ξαφνικά σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι υπάρχει φοροδιαφυγή σήµερα; Το
2012 ανακαλύψαµε ότι υπάρχει φοροδιαφυγή; Ο καλός συνάδελφος δεν έχει ενηµερωθεί ότι πενήντα, εξήντα δισεκατοµµύρια το
χρόνο είναι τα χρήµατα τα οποία χάνονται…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Κύριε συνάδελφε, απαντήστε επί προσωπικού.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ: Βέβαια, είναι δυνατόν να λέει ότι
ντρέπεται που άκουσε την αναφορά από την ερώτηση που
έκανα, ότι υπάρχει φοροδιαφυγή; Άραγε, εφηµερίδες δεν διαβάζει; Δεν ενηµερώνεται από το internet; Δεν βλέπει τηλεόραση;
Εκθέσεις από οργανισµούς επίσηµους δεν έχει ανακαλύψει; Και
καλά είναι όλα αυτά. Δεν έχει βγει ποτέ στην αγορά να διαπιστώσει τι γίνεται;
Τέλος πάντων, µη µένουµε στα συµπεράσµατα. Εµείς δεν είµαστε µέλη κάποιου πάνελ όπου λέµε την άποψή µας. Καλό είναι
να καταθέτουµε και προτάσεις.
Και η ερώτηση η επίκαιρη -φαντάζοµαι ότι ίσως δεν την παρακολούθησε ο καλός συνάδελφος- ήταν για να µπορέσουµε επιτέλους να βγάλουµε άκρη µε αυτήν τη γάγγραινα που δεν απειλεί
µόνο την κοινωνία, αλλά το κράτος ολόκληρο και την ύπαρξή του
και για να µπορέσουµε επιτέλους να µαζέψουµε χρήµατα και να
µην την πληρώνει επιτέλους ο µισθωτός και ο συνταξιούχος.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΒΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο σας
παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Κύριε Νταβρή, έχετε το λόγο για ένα λεπτό, παρακαλώ, για να κλείσουµε
γιατί έχουµε πάρα πολλή δουλειά ακόµη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΒΡΗΣ: Θα ήθελα, κατ’ αρχάς να πω στον κ. Μιχελάκη ότι είµαι αρκετά µελετηρός. Μάλλον, ο κ. Μιχελάκης ως
πρώην δηµοσιογράφος δεν διαβάζει ούτε παρακολουθεί τηλεοράσεις.
Οι καθ’ ύλην αρµόδιοι περί τα οικονοµικά αναφέρουν ότι η φοροδιαφυγή µόνο µε ηλεκτρονικό τρόπο µπορεί να µαζευτεί.
Σαν τον κ. Μιχελάκη νοµίζω ότι εδώ και τριάντα χρόνια…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ: Η παρέµβασή µου…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΒΡΗΣ: Εγώ σας άκουσα. Και εσείς να µε
ακούσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΒΡΗΣ: Η φοροδιαφυγή είναι θέµα µιας απλής
αλλά ισχυρής πολιτικής βούλησης.
Κύριε Μιχελάκη, αν αυτό δεν το αντιλαµβάνεστε, όσες ερωτήσεις και να κάνετε, θέλω να σας πω…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ: …(δεν ακούστηκε).
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΒΡΗΣ: Αφήστε µε να τελειώσω, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Νταβρή,
δεν είναι επί προσωπικού η απάντηση. Εν πάση περιπτώσει, ολοκληρώστε τη σκέψη σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΒΡΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Στο ελληνικό Κοινοβούλιο από το 1974 έχουν κατατεθεί πάνω
από σαράντα χιλιάδες επερωτήσεις και η χώρα έχει φτάσει σε
αυτό το σηµείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Δηµήτριος Κούρκουλας έχει το
λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να καλωσορίσω και εγώ στη σηµερινή συνεδρίαση την κροατική αντιπροσωπεία µε επικεφαλής
τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Μάρουζιτς.
Σας καλωσορίζω διερµηνεύοντας πιστεύω τα συναισθήµατα
της µεγάλης πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου. Η παρουσία σας
εδώ αναδεικνύει τη σηµασία που αποδίδουµε αµφότεροι στη σηµερινή συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα δίνετε την έγκρισή σας
για την ένταξη της Κροατίας στην ευρωπαϊκή οικογένεια.
Η χώρα µας παραδοσιακά έχει στηρίξει και θα εξακολουθεί να
στηρίζει µε όλες της τις δυνάµεις την ευρωπαϊκή προοπτική των
δυτικών Βαλκανίων. Στο πλαίσιο αυτό τοποθετηθήκαµε εξαρχής
θετικά έναντι της υποψηφιότητας της Κροατίας. Βεβαίως, κατά
τις διαπραγµατεύσεις προσπαθήσαµε εποικοδοµητικά και µε
πνεύµα αλληλεγγύης, αλλά µε γνώµονα και τα εθνικά µας συµφέροντα, να πετύχουµε διακανονισµούς οι οποίοι προστατεύουν
σηµαντικούς τοµείς όπως είναι η γεωργία, η αλιεία, οι µεταφορές
και η προστασία των ελληνικών προϊόντων µε ονοµασίες προέλευσης.
Η πολιτική µας αυτή έχει ισχυρές βάσεις, διότι πιστεύουµε ότι
η ευρωπαϊκή προοπτική και το ευρωπαϊκό µέλλον διασφαλίζει και
εµπεδώνει την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη δηµοκρατία, ενισχύει τους πολιτικούς και πολιτιστικούς θεσµούς και την οικονοµική συνεργασία µεταξύ των χωρών.
Όπως κατέδειξε και η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κροατία πέτυχε πολύ µεγάλη πρόοδο στην ενσωµάτωση και στην εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου, πράγµα
που είναι επιστέγασµα πολυετών και επίπονων προσπαθειών. Αξίζουν λοιπόν γι’ αυτό συγχαρητήρια οι κυβερνήσεις της Κροατίας,
οι πολιτικές δυνάµεις και πάνω απ’ όλα ο κροατικός λαός, ο
οποίος µε µία ευρεία πλειοψηφία φέτος το Γενάρη αποφάσισε
ότι το καλύτερο µέλλον της Κροατίας βρίσκεται µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πρόκειται για µια απόφαση που έρχεται σε µία περίοδο πράγµατι µεγάλης οικονοµικής κρίσης, αποδεικνύοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόµη και όταν βρίσκεται σε κρίση, συνεχίζει να
ελκύει, συνεχίζει να αποτελεί εγγύηση για ένα καλύτερο µέλλον.
Αυτό πιστεύω έχει µεγάλη σηµασία και για τη χώρα µας.
Επίσης, η ένταξη της Κροατίας στέλνει ένα ισχυρό µήνυµα
προς όλες τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής ότι πρώτα και πάνω
απ’ όλα η πορεία της Ευρώπης εξαρτάται από τις ίδιες, από την
ταχύτητα µε την οποία θα µπορέσουν να εξασφαλίσουν όλες τις
προϋποθέσεις µεταξύ των οποίων βεβαίως και οι σχέσεις καλής
γειτονίας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, καταλήγοντας θα ήθελα και πάλι
να συγχαρώ την Κροατία και να καλέσω από αυτό το Βήµα τους
υπόλοιπους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν
ακόµη κυρώσει τη συµφωνία ένταξης, να το πράξουν το συντοµότερο ώστε να µπορέσουµε να υποδεχθούµε την 1η Ιουλίου του
2013 το εικοστό όγδοο µέλος της οικογένειάς µας.
Ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κύριε Υφυπουργέ.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών «Κύρωση της Συνθήκης µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δηµοκρατίας της Κροατίας, σχετικά µε την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Κροατίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και της Τελικής Πράξης αυτής».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης
µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δηµοκρατίας της Κροατίας, σχετικά µε την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της Τελικής
Πράξης αυτής» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση
επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Συνθήκης µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δηµοκρατίας της Κροατίας, σχετικά
µε την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της Τελικής Πράξης αυτής
Άρθρο πρώτο
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, η Συνθήκη µεταξύ του Βασιλείου
του Βελγίου, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Τσεχικής Δη-
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µοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της
Ιρλανδίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δηµοκρατίας, της Ιταλικής Δηµοκρατίας, της
Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας, της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου, της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δηµοκρατίας της
Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δηµοκρατίας της
Αυστρίας, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής
Δηµοκρατίας, της Ρουµανίας, της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας,
της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας,
του Βασιλείου της Σουηδίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της
Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας (κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και της Δηµοκρατίας της Κροατίας, σχετικά
µε την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Πράξη περί των όρων προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας και των προσαρµογών της Συνθήκης για
την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας µε τα αναπόσπαστα σε
αυτήν Παραρτήµατα Ι έως ΙΧ, τα Προσαρτήµατά τους και το
Πρωτόκολλο περί ορισµένων ρυθµίσεων σχετικά µε ενδεχόµενη
µοναδική µεταβίβαση καταλογισµένων ποσοτικών µονάδων εκδιδόµενων δυνάµει του Πρωτοκόλλου του Κιότο της ΣύµβασηςΠλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την κλιµατική αλλαγή για τη
Δηµοκρατία της Κροατίας, καθώς και τη σχετική αντιστάθµιση,
και η συναφής Τελική Πράξη, που υπογράφηκαν στις Βρυξέλλες,
στις 9 Δεκεµβρίου 2011, των οποίων το κείµενο σε πρωτότυπο
στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3549

3550

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3551

3552

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3553

3554

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3555

3556

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3557

3558

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3559

3560

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3561

3562

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3563

3564

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3565

3566

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3567

3568

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3569

3570

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3571

3572

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3573

3574

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3575

3576

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3577

3578

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3579

3580

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3581

3582

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3583

3584

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3585

3586

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3587

3588

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3589

3590

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3591

3592

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3593

3594

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3595

3596

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3597

3598

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3599

3600

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3601

3602

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3603

3604

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3605

3606

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3607

3608

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3609

3610

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3611

3612

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3613

3614

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3615

3616

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3617

3618

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3619

3620

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3621

3622

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3623

3624

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3625

3626

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3627

3628

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3629

3630

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3631

3632

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3633

3634

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3635

3636

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3637

3638

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3639

3640

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3641

3642

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3643

3644

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3645

3646

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3647

3648

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3649

3650

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3651

3652

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3653

3654

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3655

3656

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3657

3658

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3659

3660

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3661

3662

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3663

3664

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3665

3666

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3667

3668

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3669

3670

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3671

3672

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3673

3674

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3675

3676

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3677

3678

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3679

3680

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3681

3682

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3683

3684

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3685

3686

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3687

3688

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3689

3690

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3691

3692

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3693

3694

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3695

3696

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3697

3698

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

3699
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και των κυρούµενων συµβατικών κειµένων από την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 1, 3 και 5 του άρθρου 3 της Συνθήκης”.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ το
Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του
επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής συνεδρίασης ως προς
την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στο νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Οικονοµικών.
Συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου: «Κύρωση της
από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 “Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015” (Α’152), όπως ισχύει» (Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατάργηση ελάχιστου
ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ,
ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας,
καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α’6)»
(Α’175) και άλλες διατάξεις».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανακοινώνω στο Σώµα ότι εκ
µέρους του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή ορίζεται ως ειδικός
αγορητής ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος.
Εισερχόµαστε τώρα στον κατάλογο των οµιλητών. Το λόγο
έχει ο κ. Ηλίας Κασιδιάρης εκ µέρους της Χρυσής Αυγής.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Θα ξεκινήσω µε την ουσία του προβλήµατος. Πρόκειται για έλλειµµα εθνικής κυριαρχίας επί της ουσίας. Θα αναφερθώ σε πολύ πρόσφατη αναφορά του Ιταλού
αρχιτραπεζίτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κ. Ντράγκι,
ο οποίος είπε στο γερµανικό «DER SPIEGEL» -διαβάζω επί λέξειτα εξής: «Κάποιες κυβερνήσεις -µιλάει για εσάς ασφαλώς, µην
κωφεύετε- δεν συνειδητοποιούν ότι έχασαν την εθνική τους ανεξαρτησία λόγω χρέους.».
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ ησυχία! Καθίστε στις θέσεις σας όσοι είστε
όρθιοι να καθίσετε.
Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: «Μόνο αν εκχωρήσουν την εθνική τους
κυριαρχία θα έχουν τη στήριξη της Ευρωζώνης.».
Λαλίστατος εδώ ο αρχιτοκογλύφος. Το λέµε και εµείς, βεβαίως, εδώ και µήνες. Χάνουµε την εθνική µας κυριαρχία και
εσείς εκφράζετε απόψε τη βούληση να διαλύσετε επί της ουσίας
τη Βουλή, να θέσετε υπεράνω της βούλησης του λαού το ΤΑΙΠΕΔ. Με απλά λόγια, στοχεύετε στην υποδούλωση της χώρας.
Κάποτε, κύριοι –για να µιλήσουµε και ιστορικά- οι Τούρκοι
έπαιρναν απ’ αυτό εδώ το λαό, απ’ αυτό εδώ το έθνος κεφαλικό
φόρο. Μας είχαν, όµως, νικήσει στο πεδίο της µάχης και είχαν
µάλιστα πληρώσει και βαρύ φόρο αίµατος γι’ αυτό.
Παρεµπιπτόντως να πω ότι σε εµάς, στη Μάνη, όταν έρχονταν
οι Τούρκοι για φόρο κεφαλικό έφευγαν χωρίς την κεφαλή τους,
µε διαχωρισµένη την κεφαλή από το σώµα. Το λέω αυτό ως παρένθεση.
Οι τοκογλύφοι σήµερα δεν µας νίκησαν σε µάχη. Τους δίνουµε, όµως, γη και ύδωρ, µε την αιτιολογία ότι αυξήθηκε το
εθνικό µας χρέος. Έσκασε η φούσκα του χρέους και δεν µας δανείζουν πλέον οι αγορές. Επειδή δεν µας δανείζουν οι αγορές,
δώσαµε «γη και ύδωρ» στους τοκογλύφους. Η απάντησή µας, η
απάντηση της Χρυσής Αυγής είναι πως η Ελλάς είναι κράτος ανεξάρτητο. Σας υπενθυµίζουµε ότι σε αυτήν τη χώρα υπάρχει
ακόµη δηµοκρατία. Κυβερνά ο λαός δια των αντιπροσώπων του

και όχι οι επενδυτές και οι τοκογλύφοι.
Έχουµε µάθει να µιλάµε τη γλώσσα της αλήθειας, που στην
προκείµενη περίπτωση ταυτίζεται µε τη γλώσσα των αριθµών.
Θα αναφέρω, λοιπόν, κάποια λόγια ενός έγκριτου παράγοντα,
ενός εξειδικευµένου τεχνοκράτη: Σόλων Κασίνης, Διευθυντής
Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εµπορίου της Κυπριακής
Δηµοκρατίας.
Είπε, λοιπόν, επί λέξει ότι µόνο στο οικόπεδο 12 της κυπριακής
Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης τα κοιτάσµατα πιθανώς να
ανέρχονται στα 8 µε 12 τρισεκατοµµύρια κυβικά πόδια. Η συνολική αξία των τεµαχίων φυσικού αερίου στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη ανέρχεται στα 2 τρισεκατοµµύρια ευρώ.
Το καθαρό κέρδος για την Κύπρο εκτιµάται ότι ξεπερνά τα 800
δισεκατοµµύρια. Οι εκτιµήσεις αυτές αφορούν µόνο φυσικό
αέριο.
Στον αντίποδα των δηλώσεων αυτών του συγκεκριµένου ελληνοκυπρίου παράγοντα βρίσκονται οι σηµερινές δηλώσεις Βενιζέλου, που κάνει λόγο για 19 δισεκατοµµύρια ευρώ από τις αποκρατικοποιήσεις. Συγκρίνετε τους δύο αριθµούς και φρίξτε. Σηµειωτέον ότι τα κοιτάσµατα της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης προεκτείνονται, φυσικά, στη δική µας ΑΟΖ, στη
νότιο Κρήτη, στη «λεκάνη» του Ηροδότου, εκεί όπου υπάρχει τεράστιος φυσικός πλούτος. Μην αντιδράσετε. Μη µε διαψεύσετε.
Το έχει πει και απ’ αυτό το Βήµα ο κ. Τζέφρυ Παπανδρέου, όταν
ήταν να λάβει ψήφο εµπιστοσύνης, για να δώσει την κυβέρνηση
στον Παπαδήµο.
Θυµηθήκατε, λοιπόν, εσείς οι κύριοι της Συγκυβερνήσεως τον
ελληνικό ορυκτό πλούτο πότε; Όταν δέσατε τη χώρα µε τα
δεσµά του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Ο αλήστου µνήµης Πάγκαλος έλεγε ότι δεν υπάρχει πετρέλαιο
στην Ελλάδα. Η Αριστερά επί δεκαετίες έλεγε ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του. Εµείς, ως Χρυσή Αυγή, µιλούσαµε εδώ και
πάρα πολλά χρόνια για το ελληνικό πετρέλαιο και µας λέγατε
ακροδεξιούς, φασίστες και χουντικούς. Χουντικούς, ενδεχοµένως, επειδή η στρατιωτική διακυβέρνηση ήταν αυτή που ξεκίνησε
την εξόρυξη πετρελαίου από το κοίτασµα του Πρίνου στο βόρειο
Αιγαίο. Σήµερα, λοιπόν, θυµηθήκατε τα ελληνικά πετρέλαια, για
να τα εκχωρήσετε σε τοκογλύφους.
Πέρα από τα πετρέλαια, υπάρχει και άλλος πλούτος στη χώρα
και θα αναφερθώ στο «BLOOMBERG», που είπε ότι πρώτη στην
Ευρώπη έως το 2016 ενδέχεται να είναι η Ελλάς σε παραγωγή
χρυσού. Αυτό το ανακαλύψαµε, µόλις ήρθε στη χώρα το µνηµόνιο. Μιλάµε για ένα συγκεκριµένο σχέδιο των τοκογλύφων. Μας
χάριζαν για δεκαετίες εύκολο χρήµα, φθάσαµε στο µηδέν την
εθνική µας παραγωγή και τώρα που «στεγνώσαµε», µας παίρνουν τα πάντα. Αυτή είναι η πεµπτουσία του νοµοσχεδίου που
φέρνετε προς ψήφιση στη Βουλή.
Η Χρυσή Αυγή, λοιπόν, λέει «όχι». Πρέπει οι ελληνικές πλουτοπαραγωγικές πηγές να ανήκουν στον ελληνικό λαό και να µείνουν σε χέρια ελληνικά. Είναι εθνική ανάγκη να αντισταθούµε στο
ξεπούληµα.
Δυστυχώς, αποκαλώ θλιβερή τη σηµερινή ηγεσία της χώρας
και ευθύς αµέσως θα αναφερθώ στον ανεκδιήγητο Υπουργό των
Οικονοµικών. Πιο συγκεκριµένα, θα διαβάσω µια θλιβερή δήλωσή του, πολύ πρόσφατη, για το µείζον ζήτηµα της κύρωσης
των ιδιωτικοποιήσεων από τη Βουλή. Λέει, λοιπόν, ο κ. Στουρνάρας: «Αυτό η τρόικα δεν το δέχεται, ορθά κατά την άποψή µου.
Πολύ δύσκολα ένας ξένος επενδυτής θα ερχόταν στην Ελλάδα,
εάν έπρεπε τελικά η Βουλή να κυρώσει τη σύµβαση.». Συγκρατήστε τη φράση «ορθά κατά την άποψή µου». Ο άνθρωπος είναι
παγκόσµιο φαινόµενο. Δεν έχει υπάρξει άλλος στα διεθνή χρονικά της διαπραγµάτευσης, που ο δικός µας να λέει ότι οι ξένοι
έχουν δίκιο και µάλιστα να το λέει δηµόσια και η διαπραγµάτευση
να µην έχει κλείσει. Τους λέει στην ουσία «έχετε δίκιο, πάρτε τα
όλα».
Δυο τινά, λοιπόν, µπορεί να συµβαίνουν. Είτε αυτός ο κύριος
δεν αντιλαµβάνεται τι λέει, δεν ξέρει τι του γίνεται είτε είναι σε
διατεταγµένη υπηρεσία, για να θέσει την υπογραφή του στην εκποίηση της εθνικής µας περιουσίας. Δεν υπάρχει άλλο ενδεχόµενο.
Θα υπενθυµίσουµε, επίσης, τη δήλωση του κ. Στουρνάρα για
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το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, που εν µια νυκτί έριξε τη µετοχή
του κατά 30%. Σίγουρα, λοιπόν, είναι επικίνδυνος ο νυν Υπουργός Οικονοµικών. Επιτέλους, τον καλούµε να παραιτηθεί! Εάν
δεν το πράξει, να γνωρίζει πως οι ευθύνες του δεν διαγράφονται.
Να τον χαίρεται ο κ. Σαµαράς, διότι απέδειξε ότι τα περί διαπραγµάτευσης µε τους τοκογλύφους είναι ασύστολα ψεύδη!
Νοµίζουν οι κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας ότι έχουν το δικαίωµα να συγκαλύπτουν εσαεί το βαθύ ΠΑΣΟΚ. Αυτό, όµως, δεν
ισχύει. Να σταµατήσουν να παρέχουν πολιτική κάλυψη στον Βενιζέλο, στον Σαχινίδη και στον Παπακωνσταντίνου, που κοροϊδεύουν την αρµόδια επιτροπή της Βουλής. Να σταµατήσουν να
καλύπτουν ακόµη και τον Γιωργάκη Παπανδρέου. Να κληθεί ο κ.
Παπανδρέου όχι µόνο από την Βουλή, αλλά και από την ελληνική
δικαιοσύνη. Να πάει, επιτέλους, στον εισαγγελέα και να πάψει
να κάνει διακοπές εις τας Ευρώπας. Εκεί, βέβαια, από ό,τι είδαµε
όλοι στην τηλεόραση τον περιποιήθηκαν ως αγανακτισµένοι Έλληνες πολίτες και εµείς, ως κόµµα, τους συγχαίρουµε γι’ αυτό.
Στο πλαίσιο της επίθεσης αγάπης που δέχεται η Νέα Δηµοκρατία από το ΠΑΣΟΚ έχουµε τις πρόσφατες δηλώσεις Χρυσοχοΐδη, που καλεί στη δηµιουργία ενός συνεκτικού, δηµοκρατικού
και ευρωπαϊκού µετώπου ως απάντηση, λέει, στο λαϊκισµό και
στο φανατισµό των άκρων που απειλούν τη δηµοκρατία. Εδώ µε
δικά του λόγια και συκοφαντικές εκφράσεις ο κ. Χρυσοχοΐδης
περιγράφει άριστα την τωρινή πολιτική και οικονοµική κατάσταση. Υπάρχουν αυτήν τη στιγµή τρεις υπαρκτές πολιτικές δυνάµεις. Η εικόνα που δίνει σήµερα το Κοινοβούλιο µε βάση τις
τελευταίες εκλογές είναι στην ουσία εικονική πραγµατικότητα.
Τα δεδοµένα έχουν αλλάξει άρδην. Αυτές οι δυνάµεις είναι οι
εξής: Είναι από τη µια οι εθνικιστές της Χρυσής Αυγής, είναι οι
φιλελεύθεροι –δεν λέω δεξιοί, διότι εδώ ανήκει και το ΠΑΣΟΚ,
οπότε θα µπορούσαµε να τους πούµε µε έναν όρο «οι µνηµονιακοί»- και από την άλλη είναι οι αριστεριστές, όπου εκεί εµπεριέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι όµως και το ΚΚΕ, το οποίο αν δεν αλλάξει
ηγεσία και δεν βρει νέα πρόσωπα, οδηγείται προς την αυτοδιάλυση.
Μόνη περίπτωση, λοιπόν, να επιβιώσει η Ελλάς ως εθνικό κράτος είναι να επικρατήσει η Χρυσή Αυγή. Γιατί; Διότι οι φιλελεύθεροι επιδιώκουν τη διάλυση του εθνικού κράτους µέσω του
µνηµονίου και οι αριστεριστές επιδιώκουν τη διάλυση του εθνικού κράτους µέσω του διεθνισµού, δηλαδή της εισβολής λαθροµεταναστών και της απώλειας της εθνικής µας ταυτότητας.
Θέλω να τονίσω ότι ανάλογο ιστορικό προηγούµενο στην ευρωπαϊκή πολιτική ιστορία δεν υπάρχει. Όσοι µιλάνε για Βουλή
Βαϊµάρης πλανώνται πλάνην οικτρά.
Η Χρυσή Αυγή είναι ένα καθαρά ελληνικό πολιτικό φαινόµενο.
Καµµία σχέση δεν έχει µε άλλα κράτη και ιστορικές περιόδους.
Είναι το λαϊκό εθνικιστικό κίνηµα από την επιτυχία του οποίου θα
εξαρτηθεί και η επιβίωσή µας ως εθνικό κράτος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κύριε Βουλευτά.
Ο κ. Μιχάλης Κριτσωτάκης έχει το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, είναι ένα νοµοσχέδιο από τα πολλά που έρχονται σε αυτήν τη Βουλή, αλλά σε ποιο
περιβάλλον και σε ποια κοινωνία συζητούµε σήµερα το παρόν
νοµοσχέδιο; Και προχθές στην πρώτη µου οµιλία, αυτό επιχείρησα, γιατί έχει άµεση σηµασία το γενικό κλίµα µε τα ειδικά που
φέρνει το νοµοσχέδιο.
Σήµερα όµως, κυρία Πρόεδρε, περνώντας την είσοδο της Βουλής από την οδό Αµαλίας αναγκάστηκα να περάσω κυριολεκτικά
µε το πλάι. Και στην παραδίπλα από την Αµαλίας είσοδο, το ίδιο
συµβαίνει. Τα κάγκελα εκείνα που φυλάσσουν τούτο το Κοινοβούλιο, γιατί το εκθέτουν όλες εκείνες οι πολιτικές των τριών τελευταίων χρόνων, των µνηµονιακών και των κρισιακών, µε κάνουν
να µην νιώθω υπερήφανος µε τον τρόπο που εισέρχοµαι σε αυτό
το Κοινοβούλιο.
Επίσης, χθες υπήρχαν κάγκελα στις παρελάσεις και στο Ηράκλειο και αλλού, καθώς και απαγορεύσεις συναθροίσεων, όταν
σου λέει η Αστυνοµία: «Δεν µπορείτε να περάσετε απέναντι, γιατί
είσαστε πολλοί». Δεν µπορούµε να συναθροιστούµε; Ποιος καταργεί το Σύνταγµα; Με ποιανού τη διαταγή; Η Αστυνοµία από
µόνη της; Με ποιες διαταγές;
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Υπάρχει αστυνοµοκρατία, κάγκελα παντού και µερικοί έχουν
«τα µυαλά στα κάγκελα». Έχουµε άµεση σύλληψη του δηµοσιογράφου Βαξεβάνη, ολιγωρία όµως, στις σκαστές περιπτώσεις
των συγκαλύψεων για τη φοροδιαφυγή σε µια χώρα που η φοροδιαφυγή είναι πρωταθλητής. Είχαµε απόσυρση των δηµοσιογράφων Κατσίµη και Αρβανίτη, γιατί κάνουν κριτική στη γύµνια
του βασιλιά. Υπάρχουν επείγοντα και κατεπείγοντα νοµοσχέδια,
αµέτρητες κοινές υπουργικές αποφάσεις, παρακάµψεις της δηµοκρατίας, υποβάθµιση του Κοινοβουλίου, πραξικοπήµατα.
Υπάρχει, λοιπόν, διάσταση της θέλησης του ελληνικού λαού
και της κοινοβουλευτικής, τρικοµµατικής πλειοψηφίας σε αυτό
το Κοινοβούλιο. Έχουµε περιστολή της δηµοκρατίας. Αυτό είναι
το πλαίσιο µέσα στο οποίο συζητείται το νοµοσχέδιο αυτό.
Έχουµε µια αντιστοιχία κλίµατος και πλαισίου. Ποιο είναι το χειρότερο; Ποιο είναι το καλύτερο; Καλύτερο δεν υπάρχει.
Κατά την άποψή µας, για να έρθω στο νοµοσχέδιο, αυτό που
ταιριάζει στο γενικό κλίµα είναι ότι ο εµπλουτισµός του µεσοπρόθεσµου πλαισίου του 2011 µε τις νέες διατάξεις ενισχύει την αντίληψη πως κάποιοι βλέπουν τη χώρα και το δηµόσιο πλούτο της
ως Ελντοράντο µεγάλων τουριστικών επενδύσεων.
Είπα και στην πρώτη µου οµιλία ότι ένα µεγάλο µέρος του νοµοσχεδίου αυτού αφορά έτσι κι αλλιώς σε θέµατα που έχουν
σχέση µε τον τουρισµό και αυτό τεκµηριώνεται από τις δεσµεύσεις για νέες πολιτικές στις ιδιωτικοποιήσεις στο πλαίσιο του
δεύτερου µνηµονίου, ιδιαίτερα δε σε συνδυασµό µε τη θεώρηση
του τουρισµού ως µέσο άντλησης άµεσου εύκολου χρήµατος
του παρωχηµένου δόγµατος «Ήλιος και θάλασσα» και η αντίληψη αυτή για µας είναι µέχρι και απεχθής.
Δεύτερον, εντατικοποιούνται οι διαδικασίες fast track, οι
οποίες έχουν εδώ και καιρό γίνει το modus vivendi της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα. Το σηµείο της αιτιολογικής έκθεσης
που αναφέρεται στο θεσµικό πλαίσιο των διαδικασιών «Ιδιωτικοποιήσεις», διαπνέεται από τις έννοιες «σύντοµες, ταχείες, ειδικές». Προφανώς, το κράτος ενεργοποιεί τα περίφηµα γρανάζια
της γραφειοκρατίας, όταν πρόκειται για υπηρεσίες κοινωνικού
χαρακτήρα και τα απενεργοποιεί όταν µε τον πιο απροκάλυπτο
και αντισυνταγµατικό τρόπο προσελκύει τα µεγαλοεπενδυτικά
συµφέροντα ξεπουλώντας, όπως λέει ο ελληνικός λαός, µπιρ
παρά την περιουσία του ελληνικού λαού.
Τρίτον, σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση του νόµου, το παραθεριστικό τουριστικό χωριό είναι –λέει- ήπια µορφή ανάπτυξης
που αντιδιαστέλλεται ως προς την εντατική ανάπτυξη και το µαζικό τουρισµό. Αυτό, όµως, από πουθενά δεν στοιχειοθετείται και
µάλλον είναι ακριβώς το αντίθετο. Πώς οριοθετείται το παραθεριστικό τουριστικό χωριό και πώς ορίζονται οι διαφορές του από
τις άλλες µορφές; Πουθενά δεν αναφέρεται.
Οι περιβαλλοντικοί όροι είναι απολύτως θολοί στο νοµοσχέδιο
και αυτό πρέπει να γίνει σαφές.
Επιπλέον το σχέδιο νόµου τονίζει δήθεν ότι καλό θα είναι να
µην αποκλειστούν οι λουόµενοι από τις υπό παραχώρηση παραλίες. Αυτές ενδεχοµένως µπορούν να απαλλοτριωθούν ακόµα και
αν φτάνουν να απέχουν και ένα χιλιόµετρο από µια ιδιωτική µαρίνα. Μάλιστα η αιτιολογική έκθεση ζητάει στη συνέχεια να προστατευτούν οι λουόµενοι από κινδύνους που αφορούν την
υγιεινή και την ασφάλειά τους.
Η ερώτηση λοιπόν είναι εύλογα η παρακάτω: Πώς µιλάτε για
ήπια εναλλακτική εξορθολογισµένη ανάπτυξη φιλική προς το περιβάλλον όταν παράλληλα ελλοχεύουν κίνδυνοι από τον όγκο δόµησης και τη σχετική ρύπανση; Δηλαδή και παραχωρούνται άνευ
όρων παραλίες και ακολουθούν ευχολόγια για την περιβαλλοντική ισορροπία.
Τέλος τα περιθώρια χρήσης των υπό ιδιωτικής εκµετάλλευσης
χώρων εµπερικλείουν τη δυνατότητα ανάπτυξης ακόµα και επιχειρηµατικού πάρκου, δηλαδή πρωτοφανής περίπτωση ιδιωτικής
χωροταξίας χωρίς τίποτα να µπορεί να το αιτιολογήσει και να
προστατεύει το περιβάλλον. Διευκρινίζεται σ’ αυτήν την περίπτωση τι πάρκο θα είναι αυτό; Πουθενά σ’ αυτό το νοµοσχέδιο.
Οι περιβαλλοντικοί όροι θα είναι οµοίως θολοί και άγνωστοι και
σ’ αυτήν την περίπτωση.
Τέταρτο σηµείο, η επιχειρηµατολογία για την ανάγκη ξεπουλήµατος του δηµόσιου πλούτου είναι για άλλη µια φορά µέχρι
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και αστεία. Παραθέτω παραδείγµατα. Με τη δήθεν ανάπτυξη της
ακίνητης περιουσίας θα επιµηκυνθεί η τουριστική περίοδος. Πώς
καταλήγει κανείς σ’ αυτό το συµπέρασµα; Αυθαίρετα αναφέρεται
µέσα στο νοµοσχέδιο. Αυτό εννοούσε ο Υπουργός λέγοντας ότι
θα έχουµε πολιτικές για την επιµήκυνση, µε πέντε σειρές σε ένα
νοµοσχέδιο χωρίς καµµία αιτιολογία και χωρίς καµµία πρόνοια;
Διότι εµείς µε την επιµήκυνση άλλα πράγµατα εννοούµε. Λέει ότι
µπαίνουν όρια στην εκτός σχεδίου δόµηση. Πώς; Απαντώντας µε
δόµηση και ανάπτυξη πάνω στην υπάρχουσα εκτός σχεδίου, δόµηση; Αυτό είναι ανήκουστο και αποτελεί παγκόσµια πρωτοτυπία.
Τα ακίνητα εντός ή εκτός σχεδίου που δίνονται να αξιοποιηθούν άµεσα, δεν χρειάζονται την εκπόνηση ειδικού χωροταξικού σχεδίου. Είναι δυνατόν να µην αλλάζουν οι όροι σε περιοχές
όπου θα αλλάξει σύντοµα η χρήση τους; Ακόµα όµως, και να εκπονούνταν ειδικά χωροταξικά για πόσο ακόµη θα συνεχίσουν να
µπαλώνουν την έλλειψη συνολικού χωροταξικού σχεδίου και κτηµατολογίου; Να θυµίσω ότι είµαστε η µοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει κτηµατολόγιο.
Πέµπτον, η τοπική αυτοδιοίκηση εκτίθεται ανεπανόρθωτα. Εν
πολλοίς στις περισσότερες περιπτώσεις είναι άτολµη, άβουλη,
αλλά έχει και µια µικροπολιτική στάση πολλών τοπικών αρχόντων, ρίχνοντας µια οµίχλη στο άµεσο µέλλον που επιφυλάσσεται
για τις τοπικές κοινωνίες. Πρέπει να το πούµε καθαρά, αυτές οι
ρυθµίσεις θα οδηγήσουν µε µαθηµατική ακρίβεια σε παραγωγικό, περιβαλλοντικό και πολιτιστικό µαρασµό αυτών των περιοχών.
Έκτον, αν νοµίζετε ότι όλα τα παραπάνω είναι υπερβολικά σκεφτείτε το ως εξής: Καθώς το κέντρο βάρους της οικονοµικής
δραστηριότητας θα µετατοπίζεται σε ένα συγκριτικά πολύ µικρό
χώρο της κοινότητας, θα προκληθεί διόγκωση του τριτογενούς
τοµέα, η τοπική κοινωνία θα καταντήσει δέσµια των παραθεριστικών τουριστικών χωριών και ο τουρισµός θα γίνει εκατό φορές
περισσότερο µονοκαλλιέργεια απ’ ό,τι τώρα και µάλιστα µε
όρους all inclusive. Έτσι αυτές οι ζώνες δεν θα διέπονται από ειδικά καθεστώτα, εκτός φυσικά από το πρωτοφανές όργιο των
φοροαπαλλαγών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Τέλος, να πω ότι αυτό που γίνεται σήµερα στην Ελλάδα µε τα
τουριστικά χωριά µπορεί να χαρακτηριστεί ως τουριστικό Ντουµπάι, τουριστικό Ελ Ντοράντο, τουριστική Ντίσνεϋλαντ. Για να µιλήσουµε, λοιπόν, ουσιαστικά η Ελλάδα των τουριστικών χωριών
προβλέπει τη δηµιουργία άτυπων ΕΟΖ τουρισµού: Παραθεριστικά τουριστικά χωριά, επιχειρηµατικά πάρκα πριν τις επίσηµες
ΕΟΖ.
Τελειώνοντας θα ήθελα να πω το εξής. Η ψήφος αύριο το πρωί
έτσι όπως έχει προγραµµατιστεί και η ονοµαστική ψηφοφορία
για το νοµοσχέδιο για την εκποίηση των ΔΕΚΟ και της ακίνητης
κρατικής περιουσίας θα είναι µια συνειδητή πράξη ανάληψης
προσωπικής ευθύνης του καθενός και της καθεµίας εδώ. Να καλέσουµε όλους εκείνους που καταλαβαίνουν και όλοι καταλαβαίνουµε, το τι πρόκειται να συµβεί και µε αυτό το νοµοσχέδιο, το
οποίο είναι συνέχεια των υπολοίπων και της περιρρέουσας στην
κοινωνία ατµόσφαιρας, ο καθένας να έχει την προσωπική του ευθύνη.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Συζητούµε ένα κρίσιµο νοµοσχέδιο το οποίο έχει γίνει πολυνοµοσχέδιο αφού από την υπόθεση των ιδιωτικοποιήσεων ασχολείται µε πολλά και ποικίλα
ζητήµατα που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία.
Θα ξεκινήσω από την υπόθεση του πετρελαίου θέρµανσης.
Κυρία Πρόεδρε, κατετέθησαν πολλές προτάσεις από Βουλευτές
όλων των πλευρών του Κοινοβουλίου γιατί όλοι είµαστε δέκτες
ενός πολύ σηµαντικού προβλήµατος που έχει να κάνει µε τη θέρµανση κατά τους χειµερινούς µήνες. Υπάρχουν λοιπόν πολλές
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προτάσεις που απαντούν στο ζητούµενο της Κυβέρνησης να
βρεθεί ένας τρόπος να σταµατήσει το λαθρεµπόριο καυσίµων
στα πρατήρια. Στη συγκεκριµένη περίπτωση αφορά στο πετρέλαιο θέρµανσης. Θα µπορούσε η Κυβέρνηση αντί να ανεβάσει
την τιµή του πετρελαίου θέρµανσης στην τιµή του πετρελαίου κίνησης, να κατεβάσει την τιµή του πετρελαίου κίνησης στην τιµή
του πετρελαίου θέρµανσης και ενδεχοµένως όπως έχει ισχυριστεί η διεύθυνση των ΕΛΠΕ, από την κατανάλωση να καλυφθεί
αυτή η διαφορά που µπορεί να προκύψει από µία τέτοια τροποποίηση. Και αυτό µε δεδοµένο ότι από έρευνα που έχει δει το
φως της δηµοσιότητας προκύπτει ότι το 23% µόνο φέτος των Ελλήνων θα βάλει πετρέλαιο θέρµανσης. Είναι πάρα πολύ µεγάλη
η απόκλιση για να αδιαφορούµε µπροστά σε αυτή τη δυσκολία
που πρόκειται να προκύψει. Η Κυβέρνηση λοιπόν πρέπει να εξετάσει όλες τις περιπτώσεις.
Εµείς λέµε και άλλη µία πρόταση. Λέµε να βάλουµε ένα όριο,
την πρώτη κατοικία µέχρι 120 τετραγωνικά µέτρα. Είναι µία
σκέψη. Υπάρχουν και άλλες σκέψεις. Δεν σηµαίνει ότι ορθοτοµεί
κανείς το λόγο της αληθείας, αλλά είναι µία σκέψη. Διότι αν βάλλεις µέχρι 120 τετραγωνικά µέτρα χωρίς οικονοµικό κριτήριο, καλύπτεις σχεδόν όλες τις τάξεις που καλούνται να δοκιµαστούν
από το µέτρο αυτό.
Ζητούµε λοιπόν από την Κυβέρνηση έστω και την τελευταία
στιγµή να βρεθεί ένας τρόπος να υπάρξει µία σοβαρή, ουσιαστική και αποτελεσµατική αντιµετώπιση αυτού του κρίσιµου ζητήµατος που έχει να κάνει µε τη συντριπτική πλειοψηφία του
ελληνικού λαού. Βρείτε λοιπόν έναν τρόπο, έναν κοινό τόπο. Επιτέλους, ας βρεθούν κάποια στοιχεία σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία που πονά ο κόσµος από τη λήψη των νέων µέτρων που θα
φέρετε και τα οποία θα τον φέρουν σε κατάσταση απελπισίας
και απόγνωσης. Τουλάχιστον, στο ζήτηµα της θέρµανσης να
τους εξασφαλίσουµε γιατί πραγµατικά θα πεθάνει κόσµος από
το κρύο, αν ο χειµώνας είναι βαρύς, όπως φαίνεται και όπως προβλέπεται.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Σε ό,τι αφορά, κύριε Υπουργέ, το ζήτηµα του επικουρικού κεφαλαίου, φέρνετε µία τροπολογία και λέτε στον ελληνικό λαό ότι
καταργούµε τις εργασιακές σχέσεις γιατί πρέπει να φτάσουµε το
επίπεδο των εργασιακών σχέσεων και των θεσµών των συλλογικών κεκτηµένων που υπάρχουν στη χώρα και καθιερώνουν ένα
στοιχειώδες επίπεδο εργασιακού πολιτισµού σε επίπεδο άλλων
ευρωπαϊκών χωρών. Εκεί λοιπόν βρίσκεται ένα επιχείρηµα. Υπάρχει αντίλογος αλλά ας δεχτούµε κατ’ αρχάς ως υπόθεση εργασίας ό,τι συµβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο επικουρικό κεφάλαιο συµβαίνει, κύριε Υπουρ-γέ;
Η αρµόδια Επίτροπος ετοιµάζεται να αυξήσει από 750.000
κατά θύµα στο 1.000.000 ευρώ. Και έρχεστε εσείς και καταθέτετε
µία τροπολογία, η οποία θα τολµήσω να πω ότι είναι και αντισυνταγµατική. Γιατί τι θεσπίζει για έναν πολίτη που θα υποστεί βαρύτατο τραυµατισµό; Και η Ελλάδα είναι η πρώτη βιοµηχανική
χώρα βαριά κινητικά αναπήρων από τα τροχαία ατυχήµατα.
Αντί λοιπόν να ρίξετε βάρος στην πρόληψη, έρχεστε κατασταλτικά και λέτε το εξής: Ένας που θα υποστεί έναν βαρύτατο
τραυµατισµό σε ένα τροχαίο, εάν ο θύτης –το αυτοκίνητο δηλαδή, µε το οποίο θα συγκρουστεί- έχει ασφάλεια, τότε θα µπορεί να πάρει αποζηµίωση µέχρι 750 χιλιάδες. Ένας όµως που θα
έχει την ατυχία να είναι θύµα από ένα αυτοκίνητο που δεν θα έχει
ασφάλεια, αυτός θα πάρει µέχρι 100 χιλιάδες.
Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι άνισο. Έρχεται σε ευθεία αντίθεση µε το άρθρο 4 του Συντάγµατος. Περί αυτού πρόκειται. Και
όµως επιµένετε να το επιβάλλετε εξυπηρετώντας τις ασφαλιστικές εταιρείες και το τραπεζικό σύστηµα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα και παρά ταύτα επιµένετε να τα θεσπίζετε σε τέτοιους
δύσκολους καιρούς.
Και εδώ υπάρχει ένα ζήτηµα ηθικό, θα έλεγα, µε την έννοια ότι
ξέρετε ότι λόγω της κρίσης, υπάρχουν χιλιάδες αυτοκίνητα
χωρίς ασφάλιση. Είναι ένα πάρα πολύ κρίσιµο ζήτηµα για να το
µεταχειρίζεστε µε τόση, θα έλεγα –ας µου επιτραπεί η έκφρασηελαφρότητα.
Θα καταθέσω, κύριε Πρόεδρε, µία επιστολή του Προέδρου
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θυµάτων, που επισηµαίνει µε πολύ έντονο τρόπο, αυτό που επιχειρείται να γίνει στην Ελλάδα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής
καταθέτει για τα Πρακτικά τo προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κύριε Πρόεδρε, ένα άλλο ζήτηµα που επιχειρείται να θεσπιστεί
είναι η υπαγωγή των ασφαλισµένων στα ταµεία υγείας των τραπεζών στον ΕΟΠΥΥ. Δεν θα ήµουν αντίθετος να ενοποιηθεί όλο
το σύστηµα, όταν θα είχατε χτίσει έναν ΕΟΠΥΥ, που δεν θα υποβάθµιζε όλους τους ασφαλισµένους που υπάγονται σε αυτόν,
έναν ΕΟΠΥΥ που τον έχτισαν –όποιοι τον έχτισαν και τον ψήφισαν- σε γυάλινα πόδια, γιατί ακριβώς δεν του έδωσαν ούτε τη
δυνατότητα να έχει εξασφαλίσει τα έσοδα που πρέπει να έχει.
Από την άλλη µεριά, κύριε Υπουργέ, λέτε ότι κάνετε µεταρρυθµίσεις. Ξέρετε ποια θα ήταν η µεταρρύθµιση στην περίπτωση του
ΕΟΠΥΥ; Να του δίνατε τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις δαπάνες. Εσείς λοιπόν που θέλετε να κάνετε τους µεγάλους µεταρρυθµιστές, χτίσατε έναν ΕΟΠΥΥ, ο οποίος καταρρέει µέρα µε τη
µέρα, γιατί πληρώνει χωρίς να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις δαπάνες στα νοσοκοµεία, στα ιδιωτικά ιατρεία.
Κλείνετε τα εργαστήρια του ΙΚΑ, κύριε Υπουργέ, και αναγκάζετε τους πολίτες να πάνε στα διαγνωστικά κέντρα και τις εξετάσεις των πέντε ευρώ να τις πληρώνουν τριάντα πέντε ευρώ.
Κλείσατε προχθές το πυρηνικό εργαστήριο σε δηµόσιο νοσοκοµείο. Όταν αυτά συµβαίνουν, φυσικό είναι οι δαπάνες της υγείας
να πηγαίνουν στον ιδιωτικό τοµέα και να πληρώνονται στο πολλαπλάσιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα κλείσω µε το θέµα των ιδιωτικοποιήσεων.
Θέλω να πω ότι σ’ αυτήν την Αίθουσα τοποθετούµεθα ως Βουλευτές και ευτυχώς, κύριε Πρόεδρε, που υπάρχει το κανάλι της
Βουλής: αυτή η σηµαντική κατάκτηση, την οποία µαθαίνουµε ότι
κάποιες δυνάµεις απεργάζονται να κλείσει. Και αυτό είναι ένα ζήτηµα το οποίο οι Βουλευτές –πιστεύω όλων των πτερύγων- δεν
θα το δεχθούµε ποτέ γιατί ξέρουµε πολύ καλά ποιοι ανακυκλώνονται µονίµως και αδιαλείπτως στα συγκεκριµένα κανάλια που
θέλουν και πιέζουν να κλείσει το κανάλι της Βουλής.
Ευτυχώς λοιπόν το κανάλι της Βουλής είναι ένα βήµα που δίνει
τη δυνατότητα στον πολίτη να παρακολουθεί τι λέµε εδώ πέρα.
Και επειδή ακούστηκαν πολλά, συγκεκριµένα και ενδιαφέροντα
πράγµατα και από όλους τους Βουλευτές του Κοινοβουλίου
πάνω στο ζήτηµα των ιδιωτικοποιήσεων που επιχειρεί η Κυβέρνηση, θέλω να πω ότι είναι ένα ζήτηµα και ηθικό και πολιτικό και
κοινωνικό και εθνικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να συντοµεύετε
όµως, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι ένα ζήτηµα το οποίο ο καθένας θα πρέπει να σκεφτεί µε
ψυχραιµία, µε νηφαλιότητα.
Κύριε Πρόεδρε, δεν θα είµαστε µονίµως εδώ πέρα.
Σε αυτήν την κοινωνία θα ζούµε και θα είµαστε υπεύθυνοι για
το ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας, διότι σε µία τέτοια περίοδο όποιος επιχειρεί να ξεπουλήσει τη δηµόσια περιουσία αναλαµβάνει και πολύ µεγάλες και κρίσιµες ευθύνες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Επειδή είναι
πάρα πολλοί συνάδελφοι ακόµα για να οµιλήσουν, θα παρακαλούσα πάρα πολύ να τηρούµε το χρόνο, όσο είναι δυνατό.
Το λόγο έχει ζητήσει ο κύριος Υπουργός για δύο λεπτά, προκειµένου να κάνει κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Κύριε Υπουργέ, έχετε την καλοσύνη να τις διαβάσετε; Μετά
να κατατεθούν στα Πρακτικά και να διανεµηθούν.
Ευχαριστώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα ήθελα να καταθέσω ορισµένες προσθήκες και αναδιατυπώσεις, την
τελευταία εκ των οποίων σε συνεργασία µε τον αρµόδιο Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Οι πρώτες είναι
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του δικού µας Υπουργείου.
Επί του άρθρου 3:
1. Στο τέλος του έκτου εδαφίου της υποπαραγράφου α. της
παραγράφου 24 του σχεδίου νόµου προστίθεται η φράση: «, µε
την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4009/2011 (Α’ 195)».
Επί της από 5-10-2012 κατατεθείσας τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 32 και ειδικό 11:
1. Υποπαράγραφος γ. της παραγράφου 1: Το προτελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του π.δ. 237/1986, η
οποία αντικαθίσταται µε την υποπαράγραφο γ. της παραγράφου
1 της από 5-10-2012 κατατεθείσας τροπολογίας µε γενικό αριθµό
32 και ειδικό αριθµό 11, αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδεται µετά
από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος, µπορεί να µεταβάλλεται το εν λόγω ποσοστό».
Επί της από 19-10-2012 κατατεθείσας τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 38 και ειδικό αριθµό 37:
1. Η υποπαράγραφος α. της παραγράφου 3 της από 19-102012 προσθήκης-τροπολογίας αποσύρεται.
2. Οι υποπαράγραφοι β. και γ. της παραγράφου 3 της από 1910-2012 προσθήκης-τροπολογίας αναριθµούνται ως υποπαράγραφοι α. και ε.
3. Τίθενται νέες υποπαράγραφοι β., γ. και δ. ως εξής:
«β. Σε περίπτωση που οι αποφάσεις τοποθέτησης, που έχουν
εκδοθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, καθορίζουν
ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους σε ετήσια βάση, οι στόχοι
αυτοί κατανέµονται αναλογικά σε κάθε τρίµηνο της θητείας.
γ. Στο τέλος του στοιχείου ε) του πέµπτου εδαφίου της παραγράφου 21 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) προστίθενται οι λέξεις: «και όσες άλλες ΔΟΥ διατηρούνται σε λειτουργία».
δ. Το στοιχείο στ) του πέµπτου εδαφίου της παραγράφου 21
του άρθρου 55 ν. 4002/211 καταργείται και το στοιχείο ζ) του
ίδιου ως άνω εδαφίου αναριθµείται ως στοιχείο στ)».
4. Η υποπαράγραφος γ. της παραγράφου 3 της από 19-102012 προσθήκης-τροπολογίας, η οποία αναριθµήθηκε ως υποπαράγραφος ε. µε το σηµείο 2 του παρόντος, αντικαθίστανται
ως εξής:
Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 3943/2011
(Α’ 66) προστίθενται δύο εδάφια ως εξής:
«Οι ελεγκτές αξιολογούνται σε τριµηνιαία βάση στη βάση του
αριθµού και του είδους των ελέγχων, καθώς και των επιτευχθέντων εσόδων. Αµέσως µετά την επιλογή των ελεγκτών συνάπτεται
συµβόλαιο αποδοτικότητας, στο οποίο εξειδικεύονται οι συγκεκριµένοι στόχοι που οφείλουν να εκπληρώσουν»
5. Στην παράγραφο 3 της από 19-10-2011 προσθήκης-τροπολογίας προστίθεται νέα υποπαράγραφος στ. ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, για χρονικό διάστηµα έξι µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, οι θέσεις ελεγκτών βεβαίωσης και
αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του κράτους προκηρύσσονται και οι υποψήφιοι επιλέγονται από πίνακα που καταρτίζει
η Ειδική Επιτροπή που προβλέπεται στην παράγραφο 16 του άρθρου 4 του ν. 3943/2011 (Α’ 66) µετά από συνέντευξη, προκειµένου η επιτροπή να διαµορφώσει γνώµη για την προσωπικότητα
και την ουσιαστική ικανότητα άσκησης των ειδικών καθηκόντων
της θέσης. Για το χρονικό αυτό διάστηµα δεν απαιτείται η διενέργεια της προβλεπόµενης στο προηγούµενο εδάφιο συνέντευξης στην περίπτωση της επιλογής υπαλλήλων µε τουλάχιστον
διετή προηγούµενη εµπειρία σε ελεγκτικά καθήκοντα».
Τώρα, η τελευταία παράγραφος που θα σας διαβάσω, είναι σε
συνεργασία µε τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας και έχει ως εξής:
6. Στο πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου α. της παραγράφου
7, µετά τη λέξη «(ΕΤΑΑ)» προστίθεται η φράση «, του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης
(ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)».
Τις καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες προσθήκες - αναδιατυπώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν είναι δυνατόν!
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Είστε απίστευτος, κύριε Υπουργέ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχει ζητήσει το
λόγο ο κ. Λαφαζάνης.
Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιτέλους πρέπει αυτό το Κοινοβούλιο να λειτουργήσει µε βάση τον Κανονισµό
του κι όχι µε βάση τις εντολές της τρόικας και µιας Κυβέρνησης
παραδοµένης στην τρόικα.
Όταν έχει σχεδόν τελειώσει η συζήτηση, δεν είναι δυνατόν να
εισάγεται άλλο ένα νοµοσχέδιο όχι µε νοµοτεχνικές βελτιώσεις
αλλά µε ουσιαστικές τροποποιήσεις και νέες διατάξεις. Το Προεδρείο οφείλει να πάρει θέση. Η Κυβέρνηση µπορεί να αυθαιρετεί, αλλά το Προεδρείο πρέπει να περιφρουρεί τον Κανονισµό.
Αυτά, κύριε Πρόεδρε, δεν µπορεί να συµβαίνουν σ’ αυτήν την Αίθουσα. Δεν µπορεί να εισάγονται «αεροπλανικά», κατά το δοκούν
διατάξεις της τελευταίας στιγµής. Δεν µπορεί το Ταµείο Δηµοσιογράφων την τελευταία στιγµή και στο παρασκήνιο, µε αποφάσεις παρασκηνίου, να το φέρνετε, κύριε Στουρνάρα, και να το
χώνετε στη «µαύρη τρύπα» του ΕΟΠΥΥ. Αυτά τα πράγµατα είναι
απαράδεκτα. Δεν υπάρχει καµµία δυνατότητα να περάσουν. Πρέπει να τα αποσύρετε πάραυτα. Δεν έχετε καµµία νοµιµοποίηση
να φέρνετε τέτοιες διατάξεις. Δεν ξέρω βεβαίως αν το γνωρίζετε,
διότι είστε νέος Υπουργός, αλλά θα µπορούσαν να γίνουν τροποποιήσεις µόνο µετά από παρεµβάσεις της Αίθουσας, εδώ που
συζητάµε, κι όχι από παρεµβάσεις της τρόικας. Δεν µπορεί να εισάγετε νέες ρυθµίσεις µε έξωθεν παρεµβάσεις, τις οποίες δεν
τις ζήτησε κανένας απ’ αυτήν την Αίθουσα και στις οποίες διαφωνούν οι πάντες.
Όλα αυτά λοιπόν συνιστούν ένα πραξικόπηµα. Αυτήν την ώρα
το Προεδρείο πρέπει να σας ανακαλέσει στην τάξη, να αποσύρετε αµέσως αυτές τις διατάξεις, αυτές τις ρυθµίσεις. Αυτές τις
ρυθµίσεις, αν θέλετε να τις εισάγετε, να βρείτε άλλο τρόπο, πάντως σύννοµο και µε βάση τον Κανονισµό, για να τις φέρετε στη
Βουλή. Παρακαλώ λοιπόν να τις αποσύρετε αµέσως, εδώ και
τώρα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Λαφαζάνη, ειδικά από εσάς δεν θα περίµενα να αντιδράσετε ειδικά στη διάταξη αυτή. Σας είχα πει την πρώτη φορά που ήρθα,
ότι ο ΕΟΠΥΥ είναι ένα ταµείο. Θα πρέπει όλα τα ταµεία να µπουν
µέσα στον ΕΟΠΥΥ, για να µην υπάρχει Ελλάδα δύο και τριών ταχυτήτων. Ειδικά από σας πραγµατικά δεν περίµενα να αντιδράσετε σήµερα στην ένταξη του Ταµείου των Δηµοσιογράφων στον
ΕΟΠΥΥ διότι εάν εξαιρούσαµε τους δηµοσιογράφους, είναι κι οι
τραπεζοϋπάλληλοι απ’ έξω και θέλουν εξαίρεση, είναι κι οι δικηγόροι απ’ έξω και θέλουν εξαίρεση, είναι κι οι γιατροί απ’ έξω και
θέλουν εξαίρεση. Αλλά δεν θα υπάρχει ΕΟΠΥΥ.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Είναι ελλειµµατικό το
ταµείο µας, κύριε Υπουργέ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ! Για
ποιο λόγο µιλάτε χωρίς να ζητήσετε το λόγο; Αν θέλετε, ζητήστε
το λόγο και θα σας τον δώσω, εάν υπάρχει δυνατότητα από τον
Κανονισµό.
Το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Λαφαζάνης.
Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών,
πρέπει να είστε πιο προσεκτικός. Δεν είστε δικτάτορας σ’ αυτήν
τη χώρα ελέω τρόικας. Είστε Υπουργός Οικονοµικών µίας δηµοκρατίας, η οποία πρέπει να σέβεται τους νόµους και τον Κανονισµό αυτής της Αίθουσας, και κυρίως δεν έχετε κανένα δικαίωµα
να προκαλείτε τη νοηµοσύνη µας και να µας δίνετε και µαθήµατα
από πάνω, µε ύφος Καίσαρα, περί δικαιοσύνης και δίκαιης αντιµετώπισης των πολιτών. Εδώ έχετε κάνει µία «µαύρη τρύπα»,
έναν Καιάδα, τον ΕΟΠΥΥ, που καταβροχθίζει τους πάντες και τα
πάντα κι έρχεστε την τελευταία στιγµή να βάλετε στον ΕΟΠΥΥ,
σ’ αυτόν τον σύγχρονο Καιάδα και τους δηµοσιογράφους. Δεν
έπρεπε να βάλετε κανένα απ’ αυτά τα ταµεία που βάζετε, διότι
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είναι εύρωστα ταµεία, διότι είναι υγιή ταµεία και πάνε καλά.
Και τα πάτε στον ΕΟΠΥΥ όχι για να επιβάλετε, να προωθήσετε
κάποια δικαιοσύνη και ισονοµία, αλλά για να τα βουλιάξετε και
αυτά στη «µαύρη» τρύπα του ΕΟΠΥΥ και να καταστρέψετε κάθε
είδος δηµοσίων υπηρεσιών υγείας. Αυτό κάνετε. Και το κάνετε
µε ένα πραξικοπηµατικό, παράνοµο και σε βάρος του Κανονισµού τρόπο. Τα πραξικοπήµατα αυτά να τα αφήσετε στην άκρη,
δεν µπορείτε να συνεχίσετε να αυθαιρετείτε. Δεν έχετε αυτό το
δικαίωµα.
Και παρακαλώ το Προεδρείο να λάβει θέση. Θεωρεί ότι αυτά
που εισηγείται ο κύριος Υπουργός των Οικονοµικών είναι συµβατά µε τον Κανονισµό µας, µε τον Κανονισµό της Βουλής; Ή
πρέπει να κουρελιάσουµε τον Κανονισµό της Βουλής, προκειµένου να ικανοποιηθούν οι ορέξεις της τρόικας και µίας παραδοµένης κυβέρνησης;
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κύριε Πρόεδρε, θα
παρακαλούσα να λάβω το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχει ζητήσει το
λόγο ο κ. Κουίκ, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κύριε Υπουργέ, ανεξάρτητα µε το αν το ταµείο µας έχει υποστεί τη ζηµία από το αυθαίρετο κούρεµα του κ. Προβόπουλου, προφανώς µας τιµωρείτε,
επειδή σήµερα καταφεύγουµε στη δικαιοσύνη, αξιώνοντας να
πάρουµε πίσω τα 90 εκατοµµύρια που κλέψατε από τις τσέπες
µας. Παρ’ όλα αυτά όµως, είµαστε ένα υγιές ταµείο.
Δεν µιλάω συντεχνιακά. Εάν είχε πρόβληµα το ταµείο, βεβαίως, βάλτε το σε όποια «µαύρη» τρύπα θέλετε. Έτσι και αλλιώς
έχετε κάνει την Ελλάδα µία τεράστια µαύρη τρύπα, ένα πηγάδι
που έχουµε πέσει όλοι µας µέσα, κύριε Υπουργέ.
Αλλά γιατί απευθύνοµαι σ’ εσάς; Θα πρέπει να απευθυνθώ
στους συναδέλφους µου, εκείνους τους οποίους υµνούν τα µνηµόνια και να τους πω: «Σήµερα τι θα κάνετε, κύριοι συνάδελφοι,
θα βγείτε πάλι να γλύφετε εκείνους οι οποίοι µας θανατώνουν;
Κάντε το.».
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να λάβω το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ζητήσει πάλι, ο κύριος Υπουργός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ο λόγος
που προτείνω να µπει και το Ταµείο Δηµοσιογράφων, αλλά και
όλα τα ταµεία στον ΕΟΠΥΥ, είναι ότι όλα χρησιµοποιούν δηµόσιους πόρους, κοινωνικούς πόρους, πόρους υπέρ τρίτων, την
υποδοµή του ΕΣΥ. Άρα το δίκαιο είναι να µπουν όλα στον
ΕΟΠΥΥ. Αυτός είναι ο λόγος. Καµµία τρόικα δεν επιβάλλει το Ταµείο των Δηµοσιογράφων στον ΕΟΠΥΥ. Το επιβάλλει η κοινή λογική και η κοινωνική δικαιοσύνη. Τίποτε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
κ. Δρίτσας για οκτώ λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην προηγούµενη σύνοδο του
Κοινοβουλίου, λίγο περισσότερο από ένα χρόνο πριν, ένας παλαιός και έµπειρος κοινοβουλευτικός, όχι του δικού µας κόµµατος, είχε παρέµβει στη συζήτηση, κύριε Πρόεδρε, ίσως τον
θυµάστε και είχε πει ότι στα οικονοµικά νοµοσχέδια, στα νοµοσχέδια που έχουν οικονοµικό περιεχόµενο, πολύ συχνά …
Κύριε Υπουργέ, θα έπρεπε να το ακούσετε αυτό, αν θέλετε.
Κύριε Υπουργέ, επειδή δεν είστε κοινοβουλευτικός …
Κύριε Υπουργέ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μάλιστα,
σας ακούω.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Υπουργέ, επειδή δεν είστε κοινοβουλευτικός νοµίζω ότι αξίζει να το ακούσετε.
Ένας παλαιός και έµπειρος κοινοβουλευτικός, στην προηγούµενη σύνοδο της Βουλής, είχε σηκωθεί και είχε πει το εξής χαρακτηριστικό, ότι στα νοµοσχέδια που έχουν οικονοµικό περιεχόµενο, ένα «και» ή ένα «,» µπορεί να ισούται µε µερικά εκατοµµύρια ή και δισεκατοµµύρια ευρώ. Και αυτά έρχονται συνήθως την
τελευταία στιγµή.
Κύριε Υπουργέ, είναι αδιανόητο να κάνετε έναν κατάλογο πολύ
µεγάλων, νέων τροποποιήσεων -τις λέτε «νοµοτεχνικές βελτιώ-
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σεις»- και να µη δίνετε την παραµικρή εξήγηση και να πρέπει τα
κόµµατα να ψάξουν να βρουν στη συνέχεια την αιτιολογία που
λείπει, γιατί δεν υπάρχει αιτιολογική έκθεση, για καθεµία από
αυτές τις ρυθµίσεις, που µπορεί ενδεχοµένως και όχι µε δική
σας, κατ’ ανάγκη, πρωτοβουλία, να είναι ένα «και» ή ένα «,» και
να έχει µία εξίσωση….
Πέρα από αυτό, κύριε Πρόεδρε, είναι αδιανόητο να θεωρείται
µία απόφαση ένταξης ενός ασφαλιστικού ταµείου στον ΕΟΠΥΥ
«νοµοτεχνική βελτίωση». Είναι αδιανόητο. Δεν υπακούει σε καµµία λογική, σε κανέναν Κανονισµό, σε κανένα Σύνταγµα, σε κανένα κοινό νου.
Η ένταξη ενός ταµείου στον ΕΟΠΥΥ ή η οποιαδήποτε διαχείριση των περιουσιακών του στοιχείων και των ασφαλιστικών καλύψεων, είναι ένα ζήτηµα που απαιτεί µελέτη, συζήτηση,
διάλογο, αξιολόγηση, εκτίµηση και από εκεί και πέρα κάθε κόµµα
και κάθε κυβέρνηση θα πάρει τις ευθύνες της.
Αυτό εδώ τι είναι; Νοµοτεχνική βελτίωση; Κύριε Πρόεδρε, να
παρέµβετε. Το ζητώ και εγώ, το ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ και νοµίζω ότι το
ζητά όλη η Βουλή. Όµως στις προηγούµενες συνεδριάσεις µάς
δόθηκε η δυνατότητα να αναδείξουµε την αυθαιρεσία αυτού του
είδους νοµοθέτησης τόσο σηµαντικών ζητηµάτων, µε την εγκαθίδρυση αυτού που πλέον λέγεται «κράτος έκτακτης ανάγκης»
και µε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Ήρθε λοιπόν ο Υπουργός και µας είπε ότι στις ιδιωτικοποιήσεις δεν µπορεί να έχει αξιολόγηση ούτε για την τιµή ούτε για
την αξία ούτε για τίποτα. Ήρθε µετά ο ειδικός αγορητής του
ΠΑΣΟΚ και πρότεινε να περνούν από την αρµόδια επιτροπή οι εισηγήσεις αποκρατικοποιήσεων και να υπάρχει η γνώµη –όχι η
σύµφωνη- της επιτροπής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε τέτοια αποκρατικοποίηση,
αν ακολουθείτο η νόµιµη µέχρι τώρα διαδικασία, αυτή που κατοχυρώνεται από το Σύνταγµα, θα σήµαινε αν µη τι άλλο µια έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπου θα ήταν
υποχρεωτικό να συνοδεύει αυτήν τη ρύθµιση και σε αυτήν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα έκανε πράγµατι µια εκτίµηση
για το τίµηµα, για τα έσοδα, για τη ζηµιά, για οτιδήποτε και αυτό
θα ήταν κριτήριο αξιολόγησης για κάθε άποψη που µπορούσε
να κατατεθεί υπέρ ή κατά µιας αποκρατικοποίησης, µιας ιδιωτικοποίησης.
Δεν χρειαζόµαστε αξιολογήσεις του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους για τόσο κορυφαία ζητήµατα; Χρειαζόµαστε τη διαδικασία που εγκαθιδρύει η Κυβέρνηση µε αυτόν τον τρόπο, ακόµα
και έναντι πινακίου φακής, χάριν της αξιοπιστίας της χώρας
έναντι των δανειστών;
Είναι δυνατόν, κύριε Υπουργέ; Εσείς δεν έχετε την κοινοβουλευτική πείρα και δεν ασχοληθήκατε ούτε µε το Συνταγµατικό Δίκαιο ούτε µε την κοινοβουλευτική τάξη; Όµως είναι δυνατόν αυτή
η Κυβέρνηση και αυτό το Προεδρείο της Βουλής να ανέχεται τέτοιου είδους ρυθµίσεις και να µην τις απαγορεύει ρητά;
Δεν είναι στο προνοµιακό δικαίωµα της Κυβέρνησης να καταργεί όλες αυτές τις διατάξεις που κατακτήθηκαν µε αγώνες και
θυσίες χρόνια ολόκληρα και θεµελίωσαν µια στοιχειώδη εγγύηση
ότι κανείς, έστω και αν είναι κυβερνήτης, δεν µπορεί να αυθαιρετεί. Έρχεται όµως, ακόµη και συµπληρωµατικά, να ενοχλεί την
Κυβέρνηση ο χρόνος διαβούλευσης για κάθε νοµοσχέδιο και µειώνει µέσα από αυτές τις περίφηµες τροπολογίες ακόµα και το
χρόνο διαβούλευσης.
Κύριε Υπουργέ, ιδιωτικοποιείτε πολλά και ιδιωτικοποιείτε και
τα λιµάνια. Έχετε µια αξιολόγηση για τις ιδιωτικοποιήσεις που
έχουν γίνει; Ας µη µιλήσω για το Σκαραµαγκά, ας µη µιλήσω για
το αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και για το πόσο ακριβό
είναι, αν βοηθά ή δεν βοηθά και πόσο, την τουριστική ανάπτυξη,
ας µη µιλήσω για το ποια είναι πραγµατικά η κοινωνική ωφελιµότητα όλων αυτών των, µέχρι τώρα, ιδιωτικοποιήσεων.
Ας µιλήσουµε για τα λιµάνια και για το µύθο ότι η ιδιωτικοποίηση τού εµπορικού λιµανιού του Πειραιά απέφερε άνθηση –λέειτης εµπορικής δραστηριότητας! Μύθος, ψέµα!
Η συρρικνωµένη δραστηριότητα του ΟΛΠ στην Προβλήτα I
έχει µεγαλύτερα, καλύτερα ή ισοδύναµα αποτελέσµατα σε αυτά
τα τελευταία δυο χρόνια, που έχει η Προβλήτα IΙ, που είναι πια
στα χέρια ιδιωτών, µε µισθούς εντελώς καταβαραθρωµένους, µε
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εργασιακές σχέσεις και συνθήκες Νταχάου και µε ένα σωρό
άλλες αυθαιρεσίες, σε ένα κλειστό και άβατο περιβάλλον. Ο ΟΛΠ
µε τους µισθούς-«φιλέτο», µε την αριστοκρατία της εργατικής
τάξης, µε όλα αυτά, έχει τα ίδια και περισσότερα κέρδη κατ’ αναλογία, παρά το γεγονός ότι η Προβλήτα I έχει συρρικνωθεί σε
πέντε γερανούς και µόνο.
Ο δε ιδιώτης επιχειρηµατίας έχει πάρει όλη την πελατεία που,
έτοιµη επί χρόνια ολόκληρα, είχε ο ΟΛΠ. Δεν έχει φέρει καινούργια πελατεία. Κατ’ ουσίαν, είναι οι µεγάλες µεταφορικές εταιρείες µε τις οποίες είχε συµβάσεις ο ΟΛΠ και τις οποίες
µετέφερε στον ιδιώτη. Είναι αυτό όφελος του ελληνικού κράτους
και της ελληνικής κοινωνίας από µια ιδιωτικοποίηση;
Προχωρώ στα ζητήµατα της ακίνητης περιουσίας και θα παρακαλέσω να µου δώσετε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πολύ χαρακτηριστικό γιατί
αυτά τα ζητήµατα και των ιδιωτικοποιήσεων και της πώλησης της
ακίνητης περιουσίας τού δηµοσίου, µε αυτόν τον τρόπο που επιχειρούνται, επηρεάζουν ακόµα και την εθνική άµυνα.
Τα ακίνητα των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που είναι
στην εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας είναι πάρα
πολλά. Τα ελληνικά αµυντικά συστήµατα, τα Μετοχικά Ταµεία
Στρατού, το ΓΕΝ, το ΓΕΣ έχουν ακίνητη περιουσία που µπορεί
να συνεκτιµηθεί µε τους µετριότερους υπολογισµούς στο ένα δισεκατοµµύριο ευρώ. Κανείς δεν λέει ότι η περιουσία του δηµοσίου δεν πρέπει να αξιοποιείται. Όµως είναι δυνατόν µε αυτόν
τον τρόπο, να φανταστεί κανείς ότι θα γίνει αξιοποίηση της περιουσίας των Μετοχικών Ταµείων Στρατού υπέρ των ασφαλιστικών καλύψεων ή υπέρ της ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάµεων;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
κύριε συνάδελφε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Είναι ποτέ δυνατόν µε αυτόν το δρόµο
που ακολουθείται; Δεν έχω το χρόνο να παραθέσω σειρά από λεπτοµερέστατες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Στη δευτερολογία σας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Θα το κάνω σε πρώτη ευκαιρία.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ακόµα και η ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ έφερε ένα σοβαρότατο
πρόβληµα, µια και η εταιρεία του Λάτση είχε αδυναµία να προσκοµίσει ονοµαστικές µετοχές, µε αποτέλεσµα για ένα σοβαρό
διάστηµα να σταµατήσει η χορήγηση καυσίµων στο Πολεµικό
Ναυτικό και να µπλοκάρει όλο το σύστηµα, ακριβώς από αυτήν
τη διαδικασία. Αφήστε που, εν συνεχεία, υπήρχε ένα τεράστιο
και σοβαρότατο πρόβληµα, πως απόρρητα στοιχεία δεν µπορούσε να τα κατέχει µια ιδιωτική εταιρεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Ζητώ και εγώ να αποσυρθούν οι διατάξεις για το Επικουρικό
Κεφάλαιο των ασφαλιστικών εταιρειών. Η οδική ασφάλεια είναι
µια πολύ σοβαρή υπόθεση. Τα εγκλήµατα που συντελούνται,
επειδή δεν υπάρχει η πρόληψη και επειδή δεν υπάρχει καµµιά
φροντίδα, η οποία δεν κοστίζει και πολύ, για να έχουµε πραγµατικά µια δραστική µείωση και σωτηρία ανθρώπινων ζωών και ανθρώπινης σωµατικής ακεραιότητας, µετατρέπονται τώρα σε
διατάξεις, για να µειωθούν οι αποζηµιώσεις ή να µη δοθούν καθόλου υπέρ των ασφαλιστικών εταιρειών.
Είναι αίσχος αυτή η διάταξη, είναι όνειδος. Στο όνοµα και µε
την επιχειρηµατολογία ενός ρεαλισµού λέγεται όχι η µισή αλήθεια, αλλά λέγεται ένα τεράστιο ψέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ να αποσυρθεί
αυτή η διάταξη. Είναι κορυφαίας σηµασίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
κ. Γεωργιάδης για οκτώ λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
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Θα ήθελα και από του Βήµατος της Βουλής να εκφράσω τα
θερµά µου συλλυπητήρια στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Τσίπρα, για την απώλεια του πατέρα του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω µε το τελευταίο
επεισόδιο που είχαµε µε την απόφαση της Κυβερνήσεως να προτείνει στο Σώµα την ένταξη του Ταµείου των Δηµοσιογράφων
στον ΕΟΠΥΥ και τη φασαρία που προηγήθηκε και από τον κ. Λαφαζάνη, αλλά και από τον κ. Κουίκ.
Το επιχείρηµα το οποίο ακούστηκε γιατί δεν πρέπει να γίνει
αυτή η κίνησις -σε άλλους τόνους, αλλά το ίδιο στην ουσία του
και από τον κ. Λαφαζάνη και από τον κ. Κουίκ- ήταν το εξής, ότι
το Ταµείο των Δηµοσιογράφων είναι ένα ταµείο το οποίο είναι
πλεονασµατικό, ότι έχει χρήµατα και άρα δεν υπάρχει κανένας
λόγος να πάει µε τους άλλους, ας το πούµε έτσι, τους φτωχούς,
εκείνους που δεν τα κατάφεραν, εκείνους που δεν έχουν αρκετά
λεφτά.
Άντε, από τον κ. Κουίκ, λόγω του Κόµµατος στο οποίο συµµετέχει, θα µπορούσε ενδεχοµένως να πει κανείς ότι αυτή η λογική
έχει και µια ιδεολογική συνέπεια.
Οµολογώ όµως ότι αυτή η επιχειρηµατολογία από τον ΣΥΡΙΖΑ
µε εκπλήσσει. Όλο το τελευταίο διάστηµα ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι η
βάση του οικονοµικού του προγράµµατος είναι να πάρει χρήµατα
απ’ αυτούς που έχουν και να τα δώσει σε αυτούς που δεν έχουν,
ακριβώς για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης.
Αυτήν ακριβώς τη βάση αυτού του επιχειρήµατος υποστήριξε
προηγουµένως ο κύριος Υπουργός και είπε: Από τη στιγµή που
τα ταµεία αυτά χρησιµοποιούν κοινωνικούς πόρους, δεν µπορούµε να πούµε σε αυτούς που δεν έχουν «πηγαίνετε να πεθάνετε», ενώ κάποιοι άλλοι θα έχουν πρώτη θέση, αλλά λέµε
«ελάτε όλοι µαζί να κάνουµε ένα µεγάλο ταµείο, για να µπορέσουν σε τούτες τις δύσκολες ώρες και αυτοί που έχουν κάτι παραπάνω, να βοηθήσουν εκείνους που δεν έχουν». Αυτή –υποτίθεται- είναι η βάση της αριστερής ιδεολογίας. Το «υποτίθεται»
το λέω βάσει της αντιδράσεως που είχατε, γιατί υποστηρίξατε
τους πλουσίους, αν δεν το καταλάβατε, έστω και σε επίπεδο ταµείου.
Θα µου επιτρέψετε τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να
πάω στη µεγάλη συζήτηση των αποκρατικοποιήσεων, γιατί πραγµατικά σε αυτήν την Αίθουσα αυτή είναι η µεγάλη ιδεολογική συζήτηση που κάνουµε.
Άκουσα όλο αυτό το τριήµερο που γίνεται η συζήτηση στη
Βουλή διαφόρων ειδών επιχειρήµατα. Θα µου επιτρέψετε να
καταθέσω και τη δική µου άποψη σε αυτά.
Δυστυχώς στην πατρίδα µας τα τελευταία χρόνια εδώ και
πάρα πολλές δεκαετίες, υπήρξε µια πολύ µεγάλη ιδεολογική
σύγχυση. Εγώ την ονοµάζω «ιδεολογική ηγεµονία» της Αριστεράς. Σε αυτήν τη λογική το κράτος εδράζει την κυριαρχία του,
την εξουσία του δηλαδή, αυτό που οι Ρωµαίοι έλεγαν imperium,
πάνω στις ιδιοκτησίες του, δηλαδή πάνω στη νοµή και στην κατοχή διαφόρων υπηρεσιών και διαφόρων επιχειρήσεων.
Αυτή η άποψη, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, είναι παντελώς
λανθασµένη. Το imperium ενός κράτους δεν εδράζεται πάνω στο
υποθηκοφυλακείο. Αντιθέτως στο υποθηκοφυλακείο εδράζουµε
όλοι οι άλλοι τα δικαιώµατά µας επί των ιδιοκτησιών µας, τη εγγυήσει της ελληνικής δηµοκρατίας, τη εγγυήσει του κράτους. Το
imperium ενός κράτους συνίσταται σε τέσσερα και µόνο πράγµατα και κανένα απ’ αυτά δεν µπορεί να εγγραφεί σε ένα υποθηκοφυλακείο.
Το ένα είναι το µονοπώλιο της νοµοθετικής εξουσίας, δηλαδή
η Βουλή. Πράγµατι δεν µπορούµε να κάνουµε ιδιωτική Βουλή.
Το δεύτερο είναι το µονοπώλιο στην εκτελεστική εξουσία, δηλαδή στην Κυβέρνηση. Πράγµατι δεν µπορούµε να κάνουµε ιδιωτική Κυβέρνηση.
Το τρίτο είναι το µονοπώλιο στη δικαστική εξουσία. Πράγµατι
δεν µπορούµε να κάνουµε ιδιωτικά δικαστήρια.
Το τέταρτο είναι το µονοπώλιο στη νόµιµη κρατική βία. Δεν
µπορούµε να κάνουµε ιδιωτική αστυνοµία. Δεν µπορούµε να κάνουµε ιδιωτικό στρατό.
Αυτά τα τέσσερα είναι που συνθέτουν το imperium του κράτους. Το αν αυξοµειώνεται αναλόγως των εποχών το fiscus, όπως
ονόµαζαν οι Ρωµαίοι το ταµείο, δηλαδή το δοχείο, κύριε Κουίκ,
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όπου µάζευαν τα λεφτά, δεν έχει να κάνει σε τίποτα και δεν επηρεάζει καθόλου την κρατική ή την εθνική κυριαρχία.
Η κρατική κυριαρχία δεν εδράζεται στο αν η ΕΥΔΑΠ είναι κρατική ή όχι, διότι αν το κράτος θέλει, µπορεί να την εθνικοποιήσει
διά της νοµοθεσίας του, ανά πάσα στιγµή και όποτε θέλει.
Η κρατική κυριαρχία είναι αυτά τα τέσσερα που σας είπα. Άρα
όλο το επιχείρηµα περί της µειώσεως ή της αποµειώσεως της
κρατικής κυριαρχίας είναι παντελώς µετέωρο. Είναι σαν να είµαστε αυτιστικοί σ’ αυτήν την Αίθουσα, σαν να ζούµε σε άλλο
αιώνα. Αυτά έχουν λυθεί στο δυτικό κόσµο εδώ και δεκαετίες.
Ένα δεύτερο επιχείρηµα για το οποίο υπάρχει µεγάλη ανησυχία στην Αίθουσα, είναι ότι θα υπάρξει γενικευµένο ξεπούληµα.
Είναι κάτι που φαντάζοµαι ότι το ακούσατε πάρα πολλές φορές
αυτές τις µέρες.
Πάµε όµως τώρα να ορίσουµε, όταν θέλουµε να κάνουµε την
πώληση ενός αγαθού, τι θα πει «ξεπούληµα», δηλαδή ποια είναι
η δόκιµη τιµή, στην οποία µπορούµε να πουλήσουµε ένα οποιοδήποτε αγαθό είτε ως ιδιώτες είτε ως κράτος. Ποιος καθορίζει
τη δόκιµη τιµή που το καθιστά ως τιµή, ως τίµηµα, ως αξία όχι
ξεπούληµα, αλλά εύλογο τίµηµα; Κριτήριο γι’ αυτό αποτελεί
µόνο ένα πράγµα: η αγορά, δηλαδή πόσο σου προσφέρει κάποιος να το αγοράσει. Εσύ µπορείς να λες ότι κοστολογείς κάτι
ένα δισεκατοµµύριο ευρώ. Εάν οι υποψήφιοι αγοραστές σού δίνουν πολύ λιγότερα, το πραγµατικό του τίµηµα τη δεδοµένη
στιγµή, είναι αυτό που σου δίνει η αγορά και όχι αυτό που έχεις
εσύ στο µυαλό σου.
Τι θα πει τώρα αυτό στην προκειµένη περίπτωση; Ότι µπαίνουµε σε ένα φαύλο κύκλο. Χαίροµαι για το επιχείρηµα. Άρα δεν
πουλάς. Είναι µια δόκιµη ένσταση. Ακούστε τώρα ποια είναι η
απάντηση.
Όσο δεν λύνουµε τα οικονοµικά µας προβλήµατα τόσο η
ύφεση και η κρίση θα βαθαίνει. Όσο η ύφεση και η κρίση θα βαθαίνει τόσο οι αξίες όλων των αγαθών σε αυτήν τη χώρα, θα πηγαίνουν διαρκώς προς τα κάτω. Όσο δηλαδή, χάνουµε χρόνο
στις αποκρατικοποιήσεις τόσο στην πραγµατικότητα χάνουµε
λεφτά.
Θα σας δώσω ένα συγκεκριµένο παράδειγµα, γιατί µου αρέσει
να µιλάω πρακτικά. Ήταν η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, όταν αποφάσισε να πουλήσει τα τέσσερα airbus. Τότε
πολλοί αντέδρασαν κι εµείς αντιδράσαµε και θεωρήσαµε το αρχικό προταθέν τίµηµα των 120 εκατοµµυρίων ευρώ ως ξεπούληµα των airbus. Η κυβέρνηση Παπανδρέου έκανε πίσω. Μετά
από ενάµιση χρόνο περίπου, ήρθε η κυβέρνηση Παπαδήµου και
αποφάσισε να πουλήσει τα ίδια airbus, κύριε Κουίκ, και τότε η
αγορά έδινε 45 εκατοµµύρια. Με βάση το προηγούµενο τίµηµα
ξαναφώναξαν όλοι και εµείς ότι είναι ξεπούληµα. Τελικά τα airbus
πουλήθηκαν 34 εκατοµµύρια, γιατί όσο εµείς τσακωνόµασταν για
τα αυτονόητα, η αξία των airbus έπεφτε.
Το ίδιο ακριβώς συµβαίνει µε τις αποκρατικοποιήσεις. Τώρα,
γιατί θέλουµε να κάνουµε αυτές τις αποκρατικοποιήσεις; Για να
αναστρέψουµε τον υφεσιακό κύκλο της οικονοµίας µας, για να
πούµε δηλαδή, στις αγορές και στους επενδυτές, ότι η Ελλάδα
αλλάζει. Εάν αυτό το κάνουµε καίρια και αποφασιστικά, τότε θα
αναστραφεί το οικονοµικό κλίµα και τότε και οι αξίες των αγαθών
µας θα ανέβουν. Αντίθετα, αν αδρανήσουµε και η χώρα χρεοκοπήσει, τότε πράγµατι θα τα πάρουν όλα «µπιρ παρά», όπως λέει
ο λαός. Δυστυχώς αυτά τα απολύτως ξεκάθαρα και αυτονόητα
πράγµατα στη χώρα µας δεν έχουν λυθεί.
Κλείνω µε µία αναφορά σε δύο παρατηρήσεις που έκανε ο κ.
Κασιδιάρης της Χρυσής Αυγής.
Παρατήρηση πρώτη: Η εθνική κυριαρχία. Και η Χρυσή Αυγή,
όπως και όλα τα κόµµατα της Βουλής πλην του ΚΚΕ, για να είµαι
δίκαιος, υποστηρίζουν την παραµονή της χώρας µας στη Ζώνη
του ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πρέπει να πληροφορήσω τον κ. Κασιδιάρη, γιατί µάλλον δεν
ξέρει και τι υποστηρίζει, ότι η παραµονή µας στο ευρώ και στην
Ευρωπαϊκή Ένωση σηµαίνει a priori ότι εθελοντικά, µε τη θέλησή
µας έχουµε αποδεχθεί µερική απώλεια της εθνικής µας κυριαρχίας ήδη από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, ήδη από τη Συνθήκη
της Λισαβόνας. Αυτήν την έννοια έχει, ότι δηλαδή, όταν ένα ελληνικό δικαστήριο τελεσιδικήσει και βγάλει µία απόφαση, µπορεί
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κάποιος να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ακυρώνει την απόφαση του
ελληνικού δικαστηρίου. Αυτό είναι κατ’ εξοχήν εκχώρηση της
εθνικής κυριαρχίας. Αυτό το έχουµε βάλει και στο Σύνταγµά µας,
στο άρθρο 28. Άρα ή θα πεις θέλω να φύγω από το ευρώ, την
Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θέλω να προστατεύσω την εθνική µου κυριαρχία –µία θέση συνεπής ιδεολογικάή θα πεις θέλω να είµαι στο ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα
αποδέχοµαι a priori ότι µπαίνω στη συζήτηση του µέτρου απώλειας της εθνικής κυριαρχίας.
Όσον αφορά την άλλη παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε, την αναφορά στον κ. Σόλωνα Κασσίνη και τον ορυκτό πλούτο που βρέθηκε στην Κυπριακή Δηµοκρατία, θέλω απλώς να υπενθυµίσω
για τα Πρακτικά ότι η Κυπριακή Δηµοκρατία είναι καθ’ οδόν για
την υπογραφή του δικού της µνηµονίου, γιατί η εύρεση του ορυκτού πλούτου και η αξιολόγησή του στο µέλλον σε καµµία περίπτωση δεν επηρεάζουν τα παρόντα οικονοµικά προβλήµατα
χρηµατοδοτήσεως της Κυπριακής Δηµοκρατίας.
Άρα και ο ορυκτός πλούτος βρέθηκε και µνηµόνιο υπογράφουν. Είναι δύο διαφορετικά πράγµατα. Πείτε το στον κ. Κασιδιάρη και στη Χρυσή Αυγή.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει η κ. Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και τους κυρίους συναδέλφους
που µου δίνουν τη σειρά τους.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τρία χρόνια
τώρα συνεχιζόµενης ακραίας δηµοσιονοµικής λιτότητας, η Κυβέρνηση είναι ήδη έτοιµη να συµφωνήσει µε τους δανειστές και
να επιβάλει το νέο πακέτο δηµοσιονοµικών περικοπών και νέων
φόρων, προκειµένου να λάβει η χώρα την καθυστερούµενη από
τον Ιούνιο δόση των δανείων.
Η διαπραγµατευτική διαδικασία απέβη επιζήµια για τη χώρα.
Όσο διάστηµα παρατεινόταν, ανέβαζε τον ποσοτικό πήχη των
µέτρων όλο και πιο ψηλά. Οι κόκκινες γραµµές των ισοδύναµων
των 18 δισεκατοµµυρίων ευρώ που θα δεχόταν η τρόικα και που
θα απέκλειε νέες οριζόντιες περικοπές σε µισθούς, συντάξεις,
κοινωνικά επιδόµατα, έχουν προ πολλού ξεχαστεί. Το σύνολο
των µέτρων αγγίζουν τα 13,5 δισεκατοµµύρια που ισοδυναµούν
µε µείωση σε ποσοστό 6,8 του ΑΕΠ της χώρας, δηλαδή περαιτέρω επιβάρυνση της οικονοµίας και περαιτέρω ύφεση.
Το δεύτερο µνηµόνιο δεν προέβλεπε επιπρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις για τα επόµενα έτη, όµως η Κυβέρνηση ετοιµάζεται να επιβάλει µε τη συµφωνία των δανειστών επιπρόσθετους φόρους 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Επιπλέον στο πλαίσιο της κατάρτισης του νέου φορολογικού
νοµοσχεδίου, εξετάζονται αλλαγές στην κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος για µισθωτούς και συνταξιούχους που θα συµπεριλαµβάνουν ακόµα και την πλήρη κατάργηση του αφορολόγητου
των 5.000 ευρώ, ενώ το αφορολόγητο έχει ήδη αποφασιστεί να
καταργηθεί και στα ακίνητα.
Η δόση των 31,5 δισεκατοµµυρίων δεν θα ακουµπήσει καν το
τεράστιο πρόβληµα της ρευστότητας της ελληνικής οικονοµίας.
Στο σύνολό της προορίζεται προς τις τράπεζες, την πληρωµή τοκοχρεολυσίων και καθυστερούµενων οφειλών του δηµοσίου. Για
τη δόση δε του Σεπτεµβρίου των 5 δισεκατοµµυρίων -αυτών που
µας χρωστούν- η οποία δεν συµπεριλαµβάνεται στα 31,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, καθώς και µία επιπλέον πιθανή χρηµατοδότηση που τοποθετείται χρονικά από την Κυβέρνηση προς το µήνα
Δεκέµβριο, είναι βέβαιο πως θα απαιτηθούν νέες αξιολογήσεις
και προφανώς νέα µέτρα.
Δεν είναι παράξενο πως η Κυβέρνηση δεν τη συζητά, όπως επίσης δεν συζητά και πώς θα σταθεροποιηθεί η οικονοµία, για να
βγει από το φαύλο κύκλο της ύφεσης και της ανεργίας και πώς
θα ξεκινήσει πάλι η αναπτυξιακή διαδικασία.
Η επαναδιαπραγµάτευση του µνηµονίου έχει υποκατασταθεί
πλέον από την επιµήκυνση, δηλαδή την παράταση όρων δηµοσιονοµικού προγράµµατος για ακόµη περισσότερο χρονικό διά-
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στηµα από το αρχικό που είχε συµφωνηθεί, δηλαδή περισσότερη
λιτότητα. Μετά από την πολιτική συνάντηση των Αρχηγών της
εσωτερικής τρόικας και η οποία δεν κατέληξε σε συγκεκριµένο
αποτέλεσµα, ο Υπουργός των Οικονοµικών µάς δήλωσε εδώ στη
Βουλή ότι όχι µόνο επετεύχθη η συµφωνία για τα µέτρα, αλλά
επιπλέον πέτυχε η χώρα να λάβει και την πολυπόθητη επιµήκυνση του προγράµµατος. Η αντίδραση των γερµανικών κυβερνητικών αξιωµατούχων υπήρξε άµεση, αν κι όχι επιβεβαιωτική
της υπουργικής δήλωσης. Ανάλογη στάση επέλεξε και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ερωτηθείς σχετικά.
Στη βιασύνη του ο κύριος Υπουργός της Οικονοµίας εξετέθη.
Όπως συνάγεται από τα γεγονότα, πρόκειται για µια συζήτηση
η οποία βρίσκεται ακόµα σε εξέλιξη, δίχως να έχει οριστικοποιηθεί. Ακόµη όµως κι αν εντέλει πετύχει η Κυβέρνηση την επιµήκυνση, δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα συµβαίνει αυτό. Ο
στόχος του πρώτου µνηµονίου, αν θυµάστε καλά, το Μάιο του
’10 ήταν πρωτίστως η αντιµετώπιση δηµοσιονοµικού προβλήµατος της χώρας. Πριν καλά-καλά στεγνώσει το µελάνι των υπογραφών, διαπιστώθηκε ότι το πρόγραµµα δεν έβγαινε. Ακολούθησε πέρυσι η διορθωτική κίνηση µε το δεύτερο µνηµόνιο, που
χειροτέρευσε όµως έτι περαιτέρω την κατάσταση.
Η επιµήκυνση του µνηµονίου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
όπως ήδη είναι γνωστό, εµπεριέχει 15 έως 20 δισεκατοµµύρια
ευρώ πρόσθετες υποχρεώσεις, που θα βαρύνουν τη χώρα µας
για όσο διάστηµα θα διαρκεί η επιµήκυνση. Εάν λοιπόν λάβουµε
υπ’ όψιν µας τις σχετικές δηλώσεις των επικεφαλής των παγκόσµιων οργανισµών, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του
Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του
Γενικού Γραµµατέα του ΟΟΣΑ κι όλων των φορέων που ασχολούνται µε το θέµα, ότι δεν θα διατεθεί επιπλέον χρηµατοδότηση
για τη χώρα µας, τότε µπορούµε µε σιγουριά να πούµε πως η
επιµήκυνση του µνηµονίου θα περιλαµβάνει νέα πρόσθετα βάρη
και για το λόγο ότι, επειδή το πρόγραµµα παράτασης πρέπει να
φέρει περισσότερα χρήµατα στη διαθεσιµότητα του ελληνικού
προϋπολογισµού για την πληρωµή των επιπρόσθετων επιτοκίων,
θα συνεπάγεται νέα µέτρα και βέβαια µέχρι και τη µετά το 2016
περίοδο.
Ο Υπουργός των Οικονοµικών ανέφερε επίσης πως δίχως την
επιµήκυνση του προγράµµατος προκειµένου να καταστεί βιώσιµο το δηµόσιο χρέος και να ικανοποιήσουµε τους συµβατικούς
όρους του προηγούµενου µεσοπρόθεσµου, θα πρέπει το πρωτογενές πλεόνασµα σε ποσοστό 4,5% του ΑΕΠ να επιτευχθεί έως
το 2014, πως µε τις σηµερινές µακροοικονοµικές συνθήκες αυτό
θα απαιτούσε µέτρα 18 δισεκατοµµύρια ευρώ και δήθεν µε την
επιµήκυνση κατά τα δύο έτη ’13 και ’14, περιορίζεται στο 13,5.
Ο κύριος Υπουργός παρέλειψε όµως να αναφέρει πως στο σηµείο εκκίνησης των διαπραγµατεύσεων µε τους εκπροσώπους
των δανειστών για την καταβολή της δόσης που ακόµα έχει να
λάβει η χώρα µας, είχε αρχικά προσδιοριστεί το ποσό στα 9 δισεκατοµµύρια, κατόπιν αυξήθηκε στα 11,5 δισεκατοµµύρια, αυξήθηκε έτι περαιτέρω και µιλάµε σήµερα για 13,5 δισεκατοµµύρια και πλέον. Υπήρξε δηλαδή, όντως προϋπολογισµός των επιπρόσθετων υποχρεώσεων της χώρας, ως συνέπεια της παράτασης τής διάρκειας του προγράµµατος.
Και εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ό,τι
απαιτούν οι εκπρόσωποι των δανειστών, η Κυβέρνηση υποχωρεί
και τελικά αποδέχεται, προκειµένου να εκταµιευθεί ακόµη µια καθυστερούµενη δόση δανείων, τακτικές ήττας. Δηλαδή βαφτίζουµε την πολιτική και διαπραγµατευτική µας ένδεια, ως εθνικά
υπεύθυνη στάση, αλλά συγχρόνως στέλνουµε και τα πιο λάθος
µηνύµατα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας.
Η πραγµατικότητα όντως δύσκολη. Το εµπροσθοβαρές πρόγραµµα των δηµοσίων περικοπών και της νέας φορολόγησης
ύψους 9 δισεκατοµµύρια µόνο για το 2013, υπολογίζεται ότι θα
αφαιρέσει ακόµη περισσότερο από την πραγµατική οικονοµία,
στο 5% του ΑΕΠ, ένα τεράστιο κόστος για τα σηµερινά οικονοµικά δεδοµένα.
Η λειτουργική και οργανωτική αδυναµία του κράτους που αποδυναµώνει τη Δηµόσια Διοίκηση, θα αποτελέσει τεράστιο εµπόδιο για να εισρεύσουν τα ποσά αυτά στα κρατικά ταµεία, αφού
καλούνται να πληρώσουν και πάλι οι µισθωτοί και πάλι οι συντα-
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ξιούχοι και οι µικροεπαγγελµατίες.
Τα µεγάλα εισοδήµατα για άλλη µια φορά δεν θίγονται. Το
µαύρο χρήµα ακόµη προστατεύεται. Και κρίσιµοι τοµείς της λειτουργίας του κράτους αντιµετωπίζουν πλήθος προβληµάτων και
ο ζωτικότερος αυτών της υγείας, ο γνωστός πια ΕΟΠΥΥ, ο
οποίος ήδη είναι βεβαρυµµένος, θα τον επιβαρύνουµε κι άλλο µε
την εισδοχή και άλλων ασφαλιστικών ταµείων.
Εποµένως ο ισχυρισµός ότι µε το ρευστό που θα φέρει η επόµενη δόση, θα ενισχυθεί η αγορά, δεν ευσταθεί ή είναι παραπλανητικός. Η κακή κατάσταση της οικονοµίας µε τη γενικότερη
φτώχεια που επιφέρει η µαζική ανεργία, µεταφράζεται και σε
απώλεια ανθρώπινου δυναµικού από τη χώρα. Χάνουµε τους Έλληνες.
Η µείωση του δηµοσίου ελλείµµατος είναι αδύνατη χωρίς ανάπτυξη και η χώρα χρειάζεται προοπτική και ανάπτυξη. Όµως µε
τη µετατροπή της οικονοµίας από καταναλωτική σε παραγωγική
και διεθνώς ανταγωνιστική, ανάπτυξη που δεν προϋποθέτει δανεισµό και χρήµατα από το εξωτερικό, αυτός µόνο είναι µοχλός
ανάπτυξης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και ο εισηγητής µας αλλά και
πολλοί συνάδελφοι τοποθετήθηκαν σε σχέση µε τα θέµατα της
πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι έχουµε την ίδια δακρύβρεχτη
ιστορία, τους ίδιους καταστροφικούς τόνους, µόνο που τα πρόσωπα άλλαξαν. Να πάµε στα πρωτοσέλιδα Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2012; Θέλετε του Ιουνίου του 2011; Θέλετε το
φετινό Μάιο; «Αναξιόπιστοι, δειλοί, άβουλοι ορίζουν τις τύχες του
έθνους και ενός αξιοπρεπούς λαού».
Ευθύνεται τέλος πάντων κανείς για το γεγονός ότι οι διαπραγµατεύσεις µε την τρόικα διήρκεσαν τέσσερις µήνες, διαρκούν
ακόµη και συνεχίζονται;
Θέλετε να σας υπενθυµίσω τα ισοδύναµα των 18 δισεκατοµµυρίων ευρώ, τις κόκκινες γραµµές για οριζόντιες περικοπές µισθών και συντάξεων; Έχει πια καµµία σηµασία αυτό;
Θέλετε να σας υπενθυµίσω τις διαπραγµατεύσεις και ότι όσο
περνούσε ο καιρός τόσο το πακέτο µεγάλωνε, όπως είπα και
πριν;
Δεν έχει καµµία σηµασία, όχι γιατί απουσιάζουν οι πειστικές
απαντήσεις, όχι γιατί οι πρώην εκλέχτηκαν µε το «λεφτά υπάρχουν» και οι επόµενοι µε την «επαναδιαπραγµάτευση», αλλά γιατί
πρέπει να σας υπενθυµίσουµε ότι η όποια δραστηριότητά σας
εξαντλείται µόνο στη διεκδίκηση της δόσης του δανείου και µέχρι
να έλθει εκείνη και στην επόµενη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λυπάµαι που το λέω, επειδή επί
χρόνια δεν σκεφτόµασταν τις µελλοντικές γενιές, είναι βέβαιο ότι
αυτές δεν θα µας ξεχάσουν. Και όσοι πιστεύουν ότι το πρόβληµα
είναι καθαρά οικονοµικό, ας ξανασκεφτούν ότι ακόµη και µε ένα
τέλειο φορολογικό σύστηµα, ακόµη και αν επινοήσουµε τους πιο
σύγχρονους φοροεισπρακτικούς µηχανισµούς, δεν πρόκειται να
αλλάξει απολύτως τίποτα. Και όλα αυτά γιατί έχει χαθεί το ήθος,
έχει ευτελιστεί η αξιοπρέπεια, έχουν καταβαραθρωθεί οι θεσµοί.
Και εφόσον επιτρέψαµε αυτήν την πολιτισµική παρακµή, ο µόνος
µας δρόµος είναι να ξαναγεννηθούµε ως έθνος ακόµη και µέσα
από τις στάχτες µας.
Καταλάβετε επιτέλους, κύριοι της Κυβέρνησης, ότι ο µεγάλος
χαµένος σήµερα είναι η ευνοµία, η αξιοπρέπεια, η τάξη και η διά
παντός απολεσθείσα εµπιστοσύνη στην ελληνική πολιτεία από
τους έντιµους πολίτες αυτής της χώρας και λυπάµαι γι’ αυτό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
κ. Αθανάσιος Πετράκος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλέσαµε και στη συζήτηση
επί της αρχής να µην προχωρήσετε στην κύρωση αυτής της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, γιατί περιλαµβάνει σκανδαλώδεις ρυθµίσεις και προκλητικές για το κοινωνικό σύνολο.
Οι συνάδελφοι κυρίως από το χώρο της Δηµοκρατικής Αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ έκαναν διάφορες προτάσεις και έθεταν το
θέµα ότι πρέπει η κάθε ιδιωτικοποίηση να έρχεται στη Βουλή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τρόικα τα απέρριψε όλα αυτά,
όπως µας είπε ο κύριος Υπουργός στις δηλώσεις του. Απάντησε
πως ό,τι µπαίνει στο ΤΑΙΠΕΔ τελειώνει. Θα συνεχίσετε να επιµένετε ότι πρέπει να ψηφίσετε την κύρωση αυτής της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου;
Μάλιστα οι δανειστές προχωράνε ακόµα περισσότερο. Ο εκπρόσωπος των Γερµανών βιοµηχάνων σε συνέντευξή του στην
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» λέει ότι το ΤΑΙΠΕΔ πρέπει να µετατραπεί σε ευρωπαϊκό ή γενικότερα διεθνές management και όλη η χώρα σε
ειδική οικονοµική ζώνη. Είναι η δεύτερη φορά που λέγεται αυτό.
Η πρώτη φορά ήταν από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως τονίζει παρακάτω, αυτές είναι δύο από τις πιο
σηµαντικές συνθήκες ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας.
Αυτά τα λέει ο κύριος Ντάνιελ Σαλ, εκπρόσωπος των Γερµανών
βιοµηχάνων.
Επιµένετε ακόµη ότι πρέπει να ψηφιστεί αυτή η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου; Επιµένετε ακόµη ότι θα µπορεί να υπάρχει την επόµενη µέρα ελληνικό Κοινοβούλιο, το οποίο να ελέγχει
οτιδήποτε έχει να κάνει µε τις τέως –αν γίνουν τέως- δηµόσιες
επιχειρήσεις; Ήδη βλέπουµε ότι δυσκολεύει η κατάσταση και γι’
αυτό από ώρα σε ώρα, από µέρα σε µέρα αναβάλλεται η συγκεκριµένη ψήφιση, προφανώς γιατί οι Βουλευτές δεν έχουν πειστεί.
Αυτό το λέω εγώ κάνοντας µία προκλητική τοποθέτηση. Εύχοµαι
να µην έχουν πειστεί και µετά τα όσα είδαν το φως της δηµοσιότητας, ότι δεν κάνει πίσω η τρόικα, αύριο στην ονοµαστική ψηφοφορία ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη των πράξεών του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι δυνατό να αποδέχεται
το ελληνικό Κοινοβούλιο όλα αυτά τα οποία θα γίνουν χωρίς
αυτό. Δεν είναι δυνατό να αποδέχεται και να µην καταλαβαίνει,
παραδείγµατος χάριν, ότι είκοσι χρόνια απελευθέρωσης της λεγόµενης αγοράς ενέργειας έχουν οδηγήσει τα πράγµατα στην
αγορά ενέργειας στο µη παρέκει. Με βάση τα στοιχεία που δίνουν οι ίδιοι, από επίσηµα χείλη, στο τέλος του 2012 το «άνοιγµα»
του περίφηµου «ΛΑΓΗΕ» θα είναι ένα δισεκατοµµύριο. Ήδη τον
Ιούνιο ξένα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης έγραφαν ότι η ενεργειακή κατάρρευση επικρέµεται πάνω από την Ελλάδα.
Αυτά δεν είναι αποτελέσµατα ενός κρατισµού αλλά αποτελέσµατα είκοσι χρόνων ιδιωτικοποιήσεων. Η ΔΕΗ ήταν κερδοφόρα
και έγινε ζηµιογόνα. Είδαµε πώς κάνατε την απελευθέρωση στη
λιανεµπορική µε τις περίφηµες εταιρείες «ENERGA - HELLAS
POWER». Έµαθα ότι έπιασαν µερικούς απ’ αυτούς οι οποίοι
«τσίµπησαν» και τα χρήµατα από το ειδικό τέλος, το περίφηµο
«χαράτσι».
Η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων λοιπόν έχει οδηγήσει τα
πράγµατα στο χώρο της ενέργειας σε απόλυτη κατάρρευση και
το ελληνικό Κοινοβούλιο καλείται σήµερα να ψηφίσει το πλήρες
ξεπούληµα, ακόµα και έναντι συµβολικού τιµήµατος.
Πέραν των άλλων, δεν δεχόσαστε αυτό που λέµε εµείς, δηλαδή ότι χωρίς έναν ισχυρό δηµόσιο τοµέα στην ενέργεια, στη
ΔΕΗ παραδείγµατος χάριν, η χώρα δεν θα έχει δικαίωµα να χαράξει µία εθνική ενεργειακή πολιτική; Δεν το δέχεστε αυτό.
Δεν µπορείτε να καταλάβετε όµως και κάτι άλλο: Με ποιο δικαίωµα θα χαρίσει το ελληνικό Κοινοβούλιο διακόσιες πενήντα
χιλιάδες στρέµµατα -τα οποία έχει απαλλοτριώσει η ΔΕΗ- στους
ιδιώτες που θα την αγοράσουν; Με ποιο δικαίωµα; Αυτό δηλαδή
αποτελεί δικαίωµα κανενός Βουλευτή µίας συγκυριακής πλειοψηφίας;
Με ποιο δικαίωµα θα εκχωρήσετε τη διαχείριση των υδάτινων
πόρων στους ιδιώτες; Αυτό είναι δικαίωµα του οποιουδήποτε
Βουλευτή να ακολουθήσει µια κοµµατική γραµµή ή να αρθεί στο
ύψος των περιστάσεων;
Οι ώρες είναι λίγες. Μπορείτε να το σκεφτείτε µέχρι αύριο το
µεσηµέρι και µε το χέρι στην καρδιά να αποφασίσετε και να πείτε
«ΟΧΙ» στο πλήρες ξεπούληµα των δηµόσιων επιχειρήσεων.
Δεν είναι όµως µόνο αυτό το οποίο φέρνει η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, µας φέρνει και την ουσιαστική κατάργηση του
επικουρικού των ασφαλιστικών εταιρειών. Δεν πείθεστε από κανέναν. Πειστήτε όµως, κύριε Υπουργέ, από την κοινή δήλωση των
εννέα οργανώσεων που υπερασπίζονται τα θύµατα των τροχαίων
και αγωνίζονται για την οδική ασφάλεια, οι οποίοι σας κατηγορούν ευθέως ότι συζητήσατε µόνο µε τους εκπροσώπους των
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ασφαλιστικών εταιρειών και όχι µε τα θύµατα των τροχαίων. Σας
κατηγορούν -και τονίζουν- ότι δεν είναι δυνατόν να τίθεται µια τέτοια ρύθµιση, η οποία παραβιάζει ανοιχτά το Σύνταγµα, αλλά και
κάθε έννοια δικαίου. Δεν είναι δυνατόν οι επιδικαζόµενες αποζηµιώσεις, όπως τονίζουν τα θύµατα των τροχαίων, να είναι πολύ
κατώτερες στη χώρα µας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ερχόσαστε εσείς σήµερα, επειδή διαχρονικά οι κυβερνήσεις δεν
επέβαλαν να πληρώσουν οι διάφοροι µεγαλόσχηµοι Ψωµιάδηδες
και λοιποί -γνωρίζουµε τι έγινε µε την περίφηµη «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» και όλα αυτά- και δεν λειτούργησαν όλα αυτά τα χρόνια
οι µηχανισµοί, να κάνετε αυτήν την περικοπή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος και κλείνω µε το πετρέλαιο θέρµανσης. Τι θα πει ο κάθε
Βουλευτής αύριο στους κατοίκους όχι µόνο της Βόρειας Ελλάδας, αλλά σ’ όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι το χειµώνα 2009
- 2010 αγόραζαν το πετρέλαιο θέρµανσης 55 λεπτά το λίτρο και
φέτος θα το αγοράσουν 1,40; Τι θα πείτε δηλαδή σ’ αυτό που
σας κατηγορεί και η οµοσπονδία των βενζινοπωλών ότι από το
2010 µέχρι το 2012 επιβαρύνθηκε το πετρέλαιο θέρµανσης, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης κατά 1.477%; Τι θα πείτε σ’ αυτόν
τον κόσµο, ότι πρέπει να κυρωθεί αυτή η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε
σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Εµείς, όπως είναι γνωστό, έχουµε
καταθέσει αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας. Ο καθένας µπορεί
και πρέπει να πάρει την ευθύνη που του αναλογεί, την προσωπική
ευθύνη, γιατί είναι Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου και
όχι ενεργούµενο του οποιουδήποτε κόµµατός του.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Ταµήλος, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας,
για οκτώ λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι,
το σηµερινό νοµοσχέδιο που συζητάµε είναι πολύπλευρο σε αντικείµενο µε πάρα πολλές τροπολογίες. Θα µου επιτρέψετε να
ασχοληθώ µε ορισµένα θέµατα που, κατά τη γνώµη µου, χρειάζονται µια συζήτηση, γιατί ως άνθρωπος της αυτοδιοίκησης
πολλά χρόνια, µπορώ να πω ότι έχω αποκοµίσει µια πικρή εµπειρία για το τι θα πει αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, κάτι που
προσπαθεί το σηµερινό νοµοσχέδιο να θέσει σε µια άλλη βάση.
Αγαπητοί συνάδελφοι, για τον καθέναν από εµάς η αξιοποίηση
της ατοµικής του περιουσίας, αλλά και του κράτους γενικότερα,
όπως και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι αναγκαία
να γίνεται. Τι πλεονέκτηµα έχει το κράτος σε σχέση µε τον κάθε
ιδιώτη; Μπορεί µε αποφάσεις του να αλλάζει τις χρήσεις γης και
να δηµιουργεί υπεραξίες σε διάφορα σηµεία. Δηλαδή γίνεται µια
επέκταση σχεδίου πόλεως και αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο σε ποια περιοχή θα επεκταθεί η πόλη. Αυτοµάτως κάποια
αγροτεµάχια µετατρέπονται σε οικόπεδα και µε τη διαδικασία
των πολεοδοµήσεων και των πράξεων εφαρµογής η τοπική αυτοδιοίκηση και εν γένει το δηµόσιο πολλαπλασιάζει την περιουσία του.
Αυτό το δικαίωµα λοιπόν της επαύξησης της περιουσίας του
δηµοσίου, σπάνια το έκανε χρήση το δηµόσιο τα τελευταία είκοσι
πέντε χρόνια, που εγώ ασχολούµαι µε την αυτοδιοίκηση και την
πολιτική γενικότερα.
Συνηθίζεται να λέµε ότι το δηµόσιο γενικώς παραµελούσε τη
δική του περιουσία και σπάνια την περιφρουρούσε. Πολλές
φορές αυτή η περιουσία καταπατούνταν και γινόταν βορά διαφόρων ατοµικών συµφερόντων ιδιωτών, οι οποίοι την καταπατούσαν, τη χρησιµοποιούσαν και στο τέλος µε διάφορες χαριστικές πράξεις πάντα την ιδιοποιούνταν.
Μπαίνει λοιπόν ένα µείζον θέµα: Με αυτήν την προσπάθεια θα
µπορέσει άραγε το δηµόσιο αξιόπιστα να κάνει µια πραγµατική
αλλαγή στο θεσµό της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας;
Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηµατικά, εάν αυτό το ταµείο θα µπορέσει σύντοµα να οργανωθεί µε τέτοιο τρόπο έτσι, ώστε πραγ-
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µατικά να αποδώσει στο δηµόσιο τα ωφελήµατα, τα οποία έχει
προϋπολογίσει.
Δηµιουργείται λοιπόν το ενιαίο κεντρικό µητρώο, το ΜΑΠ, το
οποίο ενσωµατώνει παραρτήµατα και στις κτηµατικές υπηρεσίες
των νοµών. Το πρώτο ερώτηµα που µπαίνει είναι το εξής: Ποιοι
οργανισµοί και ποιοι υπάλληλοι θα τα λειτουργήσουν αυτά; Ξέρουµε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, ότι οι κτηµατικές υπηρεσίες
του δηµοσίου είναι υποστελεχωµένες. Σε αυτές έχουν να προσληφθούν πάνω από δεκαπέντε χρόνια µηχανικοί και δικηγόροι.
Άρα λοιπόν εάν υπολογίζουµε ότι µε αυτούς που έχουµε σήµερα,
θα αξιοποιήσουµε την τεράστια περιουσία του δηµοσίου τοµέα,
µάλλον δεν πρόκειται ποτέ να έχουµε ουσιαστικά οφέλη. Πιθανόν
να χρειαστεί να µεταφερθούν και να στελεχώσουν τις κτηµατικές
υπηρεσίες του δηµοσίου µηχανικοί, που εργάζονται σε άλλες
υπηρεσίες µε ένα κατάλληλο καθεστώς κινήτρων.
Πάντως είναι δεδοµένο ότι, εάν δεν στελεχωθούν αυτές οι κτηµατικές υπηρεσίες ανά νοµό, οι οποίες επιβλέπουν, παρακολουθούν, αξιοποιούν και εισηγούνται εν γένει για την περιουσία του
δηµόσιου τοµέα, δεν πρόκειται να έχουµε ουσιαστικά αποτελέσµατα.
Δεύτερο θέµα: Αυτά τα ακίνητα που έχουµε, µε ποιο τρόπο
µπορούµε να τα αξιοποιήσουµε; Είναι τραυµατική η εµπειρία της
τοπικής αυτοδιοίκησης στην αξιοποίηση των ακινήτων.
Στην πόλη των Τρικάλων χωροθετήσαµε δυο οικόπεδα, για να
γίνουν πάρκινγκ. Μετά από πολλές διαδικασίες, προκειµένου να
γίνουν τα πάρκινγκ, όταν φτάσαµε στον εργολάβο, έκανε κάποιος προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας, διότι –λέει- θα
τον ενοχλούσε η ηχορύπανση του πάρκινγκ που θα δηµιουργούνταν, µε αποτέλεσµα το πάρκινγκ να µην ξεκινήσει, να καθυστερήσει ενάµιση χρόνο η δικαιοσύνη να βγάλει απόφαση, να
ανασταλούν οι διαδικασίες και να φύγει ο επενδυτής.
Άρα λοιπόν πώς θα ξεπεράσουµε αυτά τα θέµατα, τα οποία
αποτελούν τροχοπέδη και κακοδαιµονία της ελληνικής πολιτείας
στο θέµα της αξιοποίησης της περιουσίας;
Θα πρέπει οπωσδήποτε να διορθωθεί κατά τη συνταγµατική
αναθεώρηση που θα ξεκινήσει το χρόνου, το 2013, κάτι που
παλιά είχε µπει σαν ένα πολύ σηµαντικό γεγονός και το οποίο
όµως πρέπει να αλλάξει. Τι είναι αυτό; Είναι η έννοια του τοπικού
συµφέροντος. Τι είναι σήµερα τοπικό συµφέρον και τι εθνικό
συµφέρον;
Σύµφωνα µε το Σύνταγµα από την αναθεώρηση του 2001, µια
τροποποίηση σχεδίου πόλεως µικρή απαιτεί προεδρικό διάταγµα
και γνωµοδότηση από το Συµβούλιο Επικρατείας, διότι θεωρείται
ότι είναι εθνικής σηµασίας, ενώ θα έπρεπε να είναι τοπικές υποθέσεις, οι οποίες να λύνονται το πολύ-πολύ σε επίπεδο περιφέρειας.
Θυµάστε ότι είχε γίνει µια λανθασµένη προσπάθεια εισαγωγής
τής υποθέσεως τής µεταφοράς τού συντελεστή δόµησης, η
οποία ακύρωσε το διάταγµα Σουφλιά, το οποίο προσπάθησε να
εισαγάγει το συντελεστή δόµησης. Τελικά η µεταφορά τού συντελεστή δόµησης δεν έγινε ποτέ. Αυτό όµως είχε ως συνέπεια,
να εγκλωβιστεί όλη η υπόθεση τής τροποποίησης των σχεδίων
πόλεως και της µικρής εναλλαγής των αστικών µετακινήσεων
µέσα στις πόλεις για µια δεκαετία.
Εγώ νοµίζω ότι πρέπει να ξεκόψουµε εντελώς την έννοια της
µεταφοράς του συντελεστή δόµησης από πόλη σε πόλη και από
άλλο µέρος σε άλλο µέρος, προκειµένου να επαναφέρουµε τη
νοµιµότητα και την αξιοποίηση της περιουσίας σε πιο γρήγορους
ρυθµούς από πλευράς νοµοθετικής ρύθµισης.
Πάµε λοιπόν σε ένα επόµενο στάδιο. Απαλλοτριώσεις-εξπρές.
Άρα αυτό το ταµείο δικαιούται απαλλοτριώσεων µε εξπρές διαδικασία. Ερωτώ: Δεν πρέπει αυτές οι απαλλοτριώσεις-εξπρές,
κύριε Υπουργέ, να γίνουν και στα ακίνητα και στις απαλλοτριώσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων; Δηλαδή µόνο
αυτά τα ακίνητα που είναι σε αυτό το ταµείο θα τυγχάνουν των
απαλλοτριώσεων-εξπρές και τα υπόλοιπα ακίνητα, που είναι της
τοπικής αυτοδιοίκησης και πρέπει να απαλλοτριωθούν, δεν θα
τυγχάνουν των απαλλοτριώσεων-εξπρές;
Αντιλαµβάνοµαι ότι µέσα σ’ αυτήν τη νοµοθετική ρύθµιση δεν
µπορούµε να γενικεύσουµε πάρα πολύ. Όµως αναλαµβάνει τώρα
την υποχρέωση το κράτος να φέρει άλλο νοµοθετικό πλαίσιο,
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που να κάνει και όλες τις άλλες απαλλοτριώσεις υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος εξπρές και όχι µόνο των συγκεκριµένων επιχειρήσεων, διότι, εάν δεν το κάνουµε αυτό, οδηγούµε σε
ουσιαστική επενδυτική απραξία ό,τι έχει σχέση µε ακίνητα της
τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων οργανισµών, όπως είναι η περιφερειακή αυτοδιοίκηση κ.ο.κ..
Θα µου επιτρέψετε να ολοκληρώσω αυτό το θέµα, που είναι
πάρα πολύ µεγάλο, µε την αναφορά στο Επιµελητήριο. Το Τεχνικό Επιµελητήριο, που δεκαετίες τώρα στηρίζει και υποστηρίζει
όχι µόνο την εκπαίδευση των µηχανικών αλλά και τη λειτουργία
του κράτους, αυτήν τη στιγµή µένει από έσοδα. Πρέπει, κύριε
Υπουργέ, µαζί µε τους αρµόδιους Υπουργούς του Υπουργείου
Ανάπτυξης άµεσα να αναλάβετε µια πρωτοβουλία µε µια κοινή
υπουργική απόφαση να καλυφθούν τα έσοδα του ΤΕΕ, µια και
δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό, εφόσον αφορούν κρατήσεις που γίνονται από τους µηχανικούς υπέρ του ΤΕΕ. Πρέπει,
εφόσον καταργείται µε αυτήν τη νοµοθετική ρύθµιση το 2% που
υπήρχε, να αντικατασταθεί µε κοινή υπουργική απόφαση των συναρµοδίων Υπουργών άµεσα ο τρόπος είσπραξης του συγκεκριµένου πόρου, διότι το Τεχνικό Επιµελητήριο πρέπει να παραµείνει πάλι στο ίδιο δυναµικό επίπεδο που ήταν µέχρι σήµερα. Ο
ρόλος του είναι ακόµη πιο αυξηµένος σε σχέση µε προηγούµενες εποχές. Έχουµε εποχή κρίσης και πιστεύω ότι το Τεχνικό Επιµελητήριο πρέπει να έχει τα έσοδα που είχε µέχρι τώρα, για να
καλύπτει αυτόν τον ρόλο του.
Με όλα αυτά θέλω να πω ότι στηρίζω την προσπάθεια της Κυβέρνησης, αν και έχω επιφυλάξεις σε παρά πολλά επιµέρους
άρθρα. Όµως στην παρούσα φάση πρέπει να κάνουµε αυτό το
βήµα, αλλιώς θα µείνουµε στο παλιό παρελθόν της µη αξιοποίησης της οποιασδήποτε κρατικής περιουσίας έχει σήµερα η
χώρα µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
συνάδελφος κ. Σαµοΐλης.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Περίµενα από τον κ. Ταµήλο µετά από την τοποθέτησή του,
την τεχνοκρατική και µε στοιχεία που εµείς οι µηχανικοί γνωρίζουµε από το επάγγελµά µας χρόνια, να καταλήξει σε κάποιο
άλλο συµπέρασµα, ότι το καταψηφίζει, διότι κάνει ακριβώς τα αντίθετα, όπως πολύ σωστά είπατε. Από το 1983 οι πολεοδοµήσεις
έχουν εγκαταλειφθεί, όπως και τα γενικά πολεοδοµικά σχέδια.
Τα ξέρουµε αυτά. Το 2% της αµοιβής των µηχανικών και το 2‰
των εργολάβων τα πληρώνουν οι εργολάβοι και οι µηχανικοί.
Διαβάστε µέσα στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους τι αιτιολογία δίνει για το 5‰ και το 2%. Αν το καταλάβετε,
να µου το πείτε και εµένα. Είναι πράγµατα απίθανα! Θα έπρεπε,
κύριε συνάδελφε, πραγµατικά να είχατε καταλήξει στην καταψήφιση. Αυτό λέει η συνείδηση ακόµα και τεχνοκρατικά. Όχι µόνο
ως Έλληνας, αλλά ακόµα και τεχνοκρατικά ως µηχανικός, θα
έπρεπε να είχατε καταλήξει στην καταψήφιση.
Από τη µια, αναφέρατε ότι κλείνουν το Τεχνικό Επιµελητήριο.
Είναι αλήθεια. Αφαιρούν όλα τα έσοδα από τον τεχνικό σύµβουλο του κράτους. Μήπως αναλογιστήκατε αν θέλουν να του
αφαιρέσουν το ρόλο του τεχνικού συµβούλου του κράτους;
Γιατί, τι να το κάνουν το Τεχνικό Επιµελητήριο µε ιδιωτικές πολεοδοµήσεις στα τουριστικά χωριά που γίνονται fast track και εξπρές και µε τις καταλήψεις των ιδιωτικών εκτάσεων και τελικά τις
απαλλοτριώσεις; Καταλήψεις είναι αυτές των ιδιωτικών εκτάσεων, γιατί έτσι το θέλει ο επιχειρηµατίας.
Δηλαδή αν εγώ είµαι επιχειρηµατίας, αγοράσω ένα κτήµα του
δηµοσίου αλλά µε εµποδίζει το µπροστινό ή το πλαϊνό κτήµα, το
παίρνω κατά προτεραιότητα και fast track και εφόσον θέλω.
Πραγµατικά έχουµε ξεφύγει από την αστική δηµοκρατία. Ξεφύγαµε από το αστικό σύνταγµα, το καταργούµε και αυτό, ξεφύγαµε από τους αστικούς όρους. Το λέω κατ’ αυτόν τον τρόπο,
διότι τελευταία η Νέα Δηµοκρατία αρέσκεται να µιλάει για ιδεολογική κυριαρχία της Αριστεράς, για λενινισµό, για χίλια δύο
πράγµατα που αυτή η Αριστερά στα τελευταία τριάντα πέντε
χρόνια που δεν κυβέρνησε, κατέστρεψε τη χώρα και όχι η Νέα
Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που κυβερνούν συνεχώς και αδιαλεί-
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πτως όλα αυτά τα χρόνια µε καταστροφικές συνέπειες, διότι το
εάν δεν εφαρµόστηκαν τα ρυθµιστικά, τα γενικά πολεοδοµικά
κ.λπ., ήταν το σύστηµα και το πλέγµα της νοµοθεσίας, που τελικά
εµπόδιζαν µία πραγµατική εθνική ανάπτυξη από το τελευταίο
χωριό µέχρι τη µεγαλύτερη πόλη της χώρας µας. Με τις χρήσεις
γης και µε το κτηµατολόγιο θα δινόταν ανάπτυξη σε αυτήν τη
χώρα. Εσείς λοιπόν την καταστρέψατε. Και µέχρι σήµερα έχετε
το θράσος να έρχεστε και να λέτε ότι τώρα πια στο σηµείο που
φτάσαµε, θα δώσουµε και τα ρέστα µας. Θα τα σπρώξουµε όλα
µέσα καταργώντας το Σύνταγµα, καταργώντας τους νόµους.
Να σας πω και κάτι άλλο, αγαπητέ συνάδελφε. Δεν τα έχω
βάλει µε εσάς προσωπικά, αλλά οι µηχανικοί κλείνουν τα γραφεία
τους. Πάρα πολλοί συνάδελφοι µηχανικοί έχουν κλείσει και συνεχίζουν να κλείνουν τα γραφεία τους λόγω του ότι η χώρα µας
βρίσκεται στον έκτο χρόνο ύφεσης. Και αυτό είναι αποτέλεσµα
της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που κυβερνούσαν και µας
έβαλαν στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο σαν σωτηρία. Ο κ. Γιώργος Παπανδρέου είπε: «θα σας σώσω, θα σας βάλω στο Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο».
Όταν εµείς, σαν αριστερά, φωνάζαµε και λέγαµε όχι στους
Ολυµπιακούς Αγώνες, διότι είναι τεράστιο έργο και δεν µπορεί
να το σηκώσει οικονοµικά η χώρα, λέγατε τότε ότι εµείς του Συνασπισµού είµαστε προδότες, δεν κοιτάµε το εθνικό συµφέρον.
Είδαµε πού κατέληξαν τα ολυµπιακά έργα. Παρατηµένα από εδώ
και από εκεί και αντί να τα αξιοποιήσετε, έρχεστε και τα ξεπουλάτε για να πείτε ότι τα αξιοποιείτε. Αυτό είναι ξεπούληµα, δεν
είναι αξιοποίηση.
Αξιοποίηση της χώρας σηµαίνει νοικοκύρεµα, σηµαίνει µάζεµα, σηµαίνει να αναζητήσουµε πραγµατικά για το δηµόσιο, το
µέγιστο κέρδος. Αποσπασµατικά µιλάω.
Να σας πω και κάτι άλλο. Για τον Ερηµίτη το έχω πει, κύριε
Υπουργέ, επανειληµµένως. Σας έχω θέσει το θέµα της λίµνης, το
θέµα της προστασίας ως, ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, περιοχής.
Θα σας θέσω άλλο ένα θέµα. Εκεί πάνω υπάρχει το οχυρό του
Αγίου Στεφάνου και υπάρχει ένα φυλάκιο του ναυτικού. Τι θα κάνετε µε αυτό; Διότι εκεί είναι το στενότερο σηµείο µε την Αλβανία. Είναι σύνορα µε την Αλβανία εκεί.
Κύριε Υπουργέ, πραγµατικά η πίεση την οποία δέχεστε από
την τρόικα και οι πολιτικές που ακολουθείτε, κατά την προσωπική
µου άποψη, είναι πολιτική µπακάλικου και όχι αξιοποίησης. Εγώ
τη θεωρώ πολιτική µπακάλικου αυτήν την πολιτική. Πουλάµε ό,τι
έχουµε στα ράφια, προκειµένου να κάνουµε τι; Να πεθάνουµε
από την πείνα;
Αφαιρείτε αναπτυξιακά εργαλεία της χώρας, κύριε Υπουργέ –
γι’ αυτό εκφράζοµαι κατ’ αυτόν τον τρόπο- στα οποία θα στηριχθούν οι µελλοντικές κυβερνήσεις και η ανάπτυξη της χώρας.
Μία χώρα που δεν έχει δηµόσια περιουσία πάνω στην οποία
θα πατήσει, για να κάνει τα επόµενα βήµατα, είναι µια χώρα καταδικασµένη εκ των προτέρων, µία χώρα εξαρτηµένη εκατό τοις
εκατό και χάνει και την εθνική της ανεξαρτησία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αισθάνοµαι την ανάγκη να θέσω στην Ολοµέλεια και να καταγγείλω γεγονότα τα οποία διαδραµατίστηκαν στην Κέρκυρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η Αστυνοµία εισέβαλε στο σπίτι του
Χονδρογιάννη Αλέξανδρου, Κερκυραίου συµπολίτη µου, γιατί,
λέει, ανάρτησε στο διαδίκτυο φωτογραφίες, οι οποίες έδειχναν
τα ΜΑΤ που χτύπαγαν και είχαν, εν πάση περιπτώσει, στριµώξει
στο έδαφος ένα διαδηλωτή και γι’ αυτό, λέει, διακυβευόταν το
εθνικό συµφέρον τής χώρας -αυτή ήταν η κατηγορία- και γιατί
έβγαλε τα προσωπικά δεδοµένα τής Αστυνοµίας, επειδή φαινόταν το πρόσωπο ενός διαδηλωτή.
Κύριοι, η τελευταία µορφή του καπιταλισµού είναι ο φασισµός.
Ας µην το ξεχνάµε αυτό, επειδή πολλά λέµε εδώ µέσα. Όταν ο
καπιταλισµός δεν µπορεί να κρατήσει την αστική δηµοκρατία και
να τη λειτουργήσει, αναγκάζεται και περνάει στο φασισµό. Μη
βοηθάτε λοιπόν, σε αυτές τις φασίζουσες, αντιδηµοκρατικές
µορφές διακυβέρνησης της χώρας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
κ. Γελαλής για οκτώ λεπτά, ο οποίος είχε κάποιο κώλυµα, δεν
εξεφωνήθη στη σειρά του και εκφωνείται τώρα. Ήταν στην Επιτροπή Προϋπολογισµού.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Να ζητήσω συγγνώµη για την αναστάτωση.
Συζητάµε για ένα νοµοσχέδιο κατάργησης του ελάχιστου ποσοστού µιας σειράς επιχειρήσεων, καθώς και λιµανιών. Εγώ θα
το έλεγα λίγο διαφορετικά. Θα έλεγα ότι έχουµε µια µεταφορά
υγιών επιχειρήσεων σε έναν ιδιωτικό οργανισµό, όπως είναι το
ΤΑΙΠΕΔ, για ξεπούληµα.
Έχουµε αναφερθεί και στην επιτροπή αναλυτικά, για όλες τις
επιχειρήσεις και για τα λιµάνια. Εδώ πλέον θα µιλήσω για τρία
θέµατα: Το ένα πιστεύω, είναι ουσιαστικό και πρέπει να επανέλθω, πρόκειται για το πετρέλαιο θέρµανσης και τα άλλα δύο
είναι θέµατα τα οποία δεν συζητήθηκαν καθόλου στην Επιτροπή
Οικονοµικών. Δυστυχώς, ο Υπουργός τα έφερε για συζήτηση
απευθείας στην Ολοµέλεια.
Αγαπητοί συνάδελφοι, δηµοσιεύµατα στον Τύπο µιλούν για ηλικιωµένους κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι µεταναστεύουν σε γειτονικά κράτη για να ξεχειµωνιάσουν. Λίγα χιλιόµετρα από τα σύνορα της πατρίδος µας, προσφέρονται καταλύµατα έναντι χαµηλού τιµήµατος και συµπολίτες µας συνταξιούχοι
που το εισόδηµά τους δεν επαρκεί πλέον και δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν στα αναγκαία έξοδα για την επιβίωσή τους, µεταφέρονται σε γειτονικές περιοχές, για να µπορέσουν είτε να εργαστούν είτε να ξεχειµωνιάσουν, όπως είπαµε. Ξενιτεύονται όχι για
λόγους αναψυχής, αλλά εξαιτίας του κόστους ζωής στη χώρα
µας, που εκτινάχθηκε και από την άνοδο της τιµής του πετρελαίου
και από την περικοπή γενικότερα του εισοδήµατός τους.
Με έναν άλλο τρόπο, αλλά για τον ίδιο λόγο, την ανέχεια αυτή,
την έξοδο δηλαδή από τη χώρα µας, ακολουθούν και πάρα πολλοί νέοι πτυχιούχοι, οι οποίοι µεταναστεύουν για εύρεση εργασίας.
Έχουµε λοιπόν µια χώρα που από τη µια µεριά, σταδιακά εγκαταλείπεται από τους κατοίκους της και από την άλλη, ξεπουλιέται σε µελλοντικούς επενδυτές που θα αναλάβουν την
εκµετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών και θα υποκαταστήσουν το κράτος στις λειτουργίες του. Χωρίς έλεγχο, χωρίς
όρους, στο όνοµα της ανάπτυξης παραδίνεται γη και ύδωρ σε
επενδυτές που µόνος στόχος τους είναι η άµεση απόσβεση και
η υψηλή κερδοφορία.
Σκεφθείτε, λοιπόν, κύριοι Βουλευτές της Συµπολίτευσης, τι
µέλλον έχουµε και µην έχετε ως µόνο κριτήριο που διαµορφώνει
τις επιλογές σας, την τήρηση του προγράµµατος εφαρµογής του
µνηµονίου, προκειµένου η χώρα να είναι σε θέση να αποπληρώσει τους δανειστές. Μην ψηφίζετε µέτρα που οδηγούν τη χώρα
στην καταστροφή και το λαό σε απόγνωση.
Θα αναφερθώ στις δύο τροπολογίες οι οποίες εισάγονται
απευθείας στην Ολοµέλεια της Βουλής. Αναφέροµαι στην προσθήκη-τροπολογία µε γενικό αριθµό 38 και ειδικό 17, που κατατέθηκε στις 19 Οκτωβρίου. Συνεχίζεται η κατά σύστηµα επιλογή
και τοποθέτηση των προϊσταµένων κατά παρέκκλιση του υπαλληλικού κώδικα µε µόνη απόφαση του Υπουργού. Ούτε έκτακτο
ούτε εξαιρετικό είναι το µέτρο, όπως το χαρακτήρισε ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Μαυραγάνης. Είναι πάγια η τακτική της
πολιτικής ηγεσίας και έχει ως αποτέλεσµα να µην αλλάζει τίποτα
στο δηµόσιο τοµέα, παρά τις συνεχείς εξαγγελίες.
Επιτέλους σε αυτόν τον τόπο πρέπει να σταµατήσουν οι δηµόσιες υπηρεσίες να λειτουργούν µε πελατειακές τακτικές. Ο
Υπουργός εξαργυρώνει γραµµάτια σε «ηµέτερους» για τις υπηρεσίες που έχουν προσφέρει και τους αξιοποιεί χωρίς να έχουν
τα απαραίτητα προσόντα, σε νευραλγικές θέσεις της Δηµόσιας
Διοίκησης.
Δεν θέλετε να επιλέγονται οι προϊστάµενοι µε ένα σύστηµα
που θα στοχεύει στην αξιοποίηση των ικανότερων υπαλλήλων µε
γνώµονα την εµπειρία, τη γνώση και τις δεξιότητές τους. Δεν θέλετε οι θέσεις της υπαλληλικής ιεραρχίας να στελεχώνονται από
τους αξιότερους υπαλλήλους. Θέλετε να λειτουργείτε µε ρουσφετολογικό τρόπο.
Έρχεται λοιπόν ο κ. Μαυραγάνης να αντικαταστήσει τους προ-
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ϊσταµένους που τοποθέτησε ο κ. Βενιζέλος, επειδή θεωρούνται
αποτυχηµένοι, και θα τους αντικαταστήσει µε την ίδια ακριβώς
διαδικασία. Σε ό,τι αφορά τον έλεγχό τους ανά τρίµηνο για την
επίτευξη των στόχων, αν θα πιάσουν τους στόχους ή όχι, θα
φανεί από την πορεία, αν βεβαίως ψηφιστεί το άρθρο στη Βουλή.
Εµείς πιστεύουµε ότι αξιολόγηση δεν θα γίνει ποτέ, γιατί για
άλλο λόγο τους τοποθετείτε και όχι γιατί πιστεύετε ότι είναι άξιοι
για τη θέση που τους προσφέρετε.
Μετά από τέτοιες πρακτικές, δεν µπορείτε να µιλάτε για αξιοκρατία, εκσυγχρονισµό ή εξορθολογισµό του δηµόσιου τοµέα.
Πώς θα δεχθούν τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης οι υπάλληλοι, όταν γνωρίζουν ότι οι προϊστάµενοί τους δεν έχουν αξιολογηθεί µε αντικειµενικά κριτήρια, αλλά τοποθετήθηκαν µε το έτσι
θέλω του κυρίου Υπουργού;
Ζητάµε την καθιέρωση ενιαίων, απολύτως µετρήσιµων, αµερόληπτων και διαφανών κριτηρίων που θα ισχύουν για τη στελέχωση και λειτουργία του Υπουργείου Οικονοµικών µε πλήρη
αξιοκρατία.
Η δηµιουργία του Σώµατος Ελεγκτών αποτελεί µέρος του σχεδίου για τη διάλυση της ιδιωτικοποίησης των φοροεισπρακτικών
µηχανισµών. Όσο για τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των
ελεγκτών, θα είναι ευθυγραµµισµένα µε τα κριτήρια επιλογής
των υπαλλήλων. Είναι τα ίδια κοµµατικά κριτήρια που εξυπηρετούν συγκεκριµένα συµφέροντα. Στόχος σας είναι η δηµιουργία
ενός µικρού και απόλυτα ελεγχόµενου στο σύνολό του, φοροεισπρακτικού µηχανισµού.
Ένα άλλο θέµα είναι το θέµα των ποσοστών του ΟΓΑ. Διπλασιασµός σχεδόν του ποσοστού της εισφοράς των ασφαλισµένων
του ΟΓΑ για υγειονοµική περίθαλψη από 1-1-2013. Νέο χαράτσι
δηλαδή για τους εξακόσιους πενήντα χιλιάδες ασφαλισµένους
του οργανισµού, που θα αυξήσει τη µειωµένη εισφορά για τον
κλάδο ασθενείας από τα 14,65 στα 25,87 ευρώ. Έχουµε δηλαδή
µία αύξηση της τάξης του 76,5% των κρατήσεων. Σε αυτές τις
δύσκολες στιγµές που περνάει ο ελληνικός λαός, πλήττονται εκ
νέου οι αγρότες που τα τελευταία χρόνια έχουν περιέλθει σε
δεινή οικονοµική κατάσταση, εξαιτίας τόσο των διαρκώς αυξανόµενων τιµών των γεωργικών εφοδίων, φαρµάκων και καυσίµων,
όσο και των µειουµένων τιµών πώλησης των αγροτικών προϊόντων.
Ο αγροτικός πληθυσµός στενάζει οικονοµικά. Έχει οδηγηθεί
σε οικονοµική δυσπραγία και πολλοί δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν ούτε στην πληρωµή του λογαριασµού του νερού άρδευσης
των καλλιεργειών τους ούτε στις δόσεις των δανείων που αποπληρώνουν µε υψηλά επιτόκια.
Ψηφίζετε σειρά µέτρων κατά των αγροτών, που αποτελούν µία
από τις λίγες παραγωγικές µονάδες του πληθυσµού της χώρας
και υπονοµεύετε τις προσπάθειές τους, για να παραµείνουν ανταγωνιστικοί σαν κλάδος, ενώ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
αναφέρει σε απάντηση ερώτησής µας, ότι η γεωργία θα πρέπει
να ξαναγίνει ο πιο σηµαντικός πυλώνας ανάπτυξης του τόπου.
Διαρρέουν σενάρια για τις περικοπές της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε τα οποία δεν θα µειωθεί η κατώτατη σύνταξη ΟΓΑ κατά
30%, ενώ διαφαίνεται πλήρης κατάργηση της δέκατης τρίτης και
δέκατης τέταρτης σύνταξης.
Στην περίπτωση αυτή η απώλεια για τους συνταξιούχους
αγρότες που λαµβάνουν την κατώτερη σύνταξη, θα είναι µεγαλύτερη, καθώς θα χάσουν δυο συντάξεις των 360 ευρώ έκαστη,
δηλαδή ένα σύνολο των 720 ευρώ και θα εισπράξουν συνολικά
ετησίως 4.320 ευρώ. Δηλαδή έχουµε µία µεγαλύτερη µείωση του
εισοδήµατός τους. Δεν µας βρίσκει σύµφωνους ούτε η µείωση
της κατώτερης σύνταξης ούτε βέβαια και η κατάργηση των
δώρων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η εξέλιξη των λεγόµενων διαπραγµατεύσεων µε την τρόικα
αποδεικνύεται ότι οδηγεί από το κακό στο χειρότερο τη χώρα
µας και το λαό.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κάνω έκκληση προς την Συµπολίτευση,
να µην προχωρήσουµε σε τέτοιο ξεπούληµα του εθνικού πλούτου της χώρας µας.
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Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
κ. Νικόλαος Συρµαλένιος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχουµε καταθέσει µια ένσταση,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να τη διαβάσουµε, να την κατανοήσουµε. Μόλις τη µελετήσουµε και την κατανοήσουµε, θα γίνει η συζήτηση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Πάµε να δούµε τι επικαλείστε. Είναι τόσο µπερδεµένα αυτά
που επικαλείστε που προσπαθούµε να τα καταλάβουµε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν εναπόκειται σ’ εσάς να κρίνετε. Πρέπει να δώσετε το λόγο και όχι να µαζεύετε τώρα τους
Βουλευτές, για να αλλοιώσετε την ψηφοφορία δι’ εγέρσεως.
Και όταν τελειώσετε µε τον κ. Βορίδη, µπορείτε να µας δώσετε
σηµασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, προχθές στις οµιλίες µας πολλοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου σάς
βοµβάρδισαν στο σύνολο και στα άρθρα του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, το οποίο ξεπουλά τη χώρα στα ιδιωτικά συµφέροντα.
Παρ’ όλα αυτά, εσείς συνεχίζετε ασυγκίνητοι το καταστροφικό
σας έργο, παρ’ όλο που κατά βάθος, αν αναρωτηθείτε µε τον
εαυτό σας και τη συνείδησή σας -όση σας έχει αποµείνει- θα βάλετε και κάποια ερωτηµατικά για τις ευθύνες που αναλαµβάνετε
έναντι της ιστορίας αυτού του τόπου.
Και καλά, να παραδεχθώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει σχέδιο. Είµαστε
λαϊκιστές. Δεν έχουµε πρόγραµµα. Οραµατιζόµαστε την ουτοπία
και ό,τι άλλο θέλετε. Αυτήν την έρµη Επιστηµονική Επιτροπή της
Βουλής δεν τη λαµβάνετε υπ’ όψιν;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Μιλάω εις ώτα µη ακουόντων. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Σ’ εµάς µιλάτε. Σας ακούµε. Τι θέλετε
να κάνουµε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ακούει τουλάχιστον ο εισηγητής.
Σας είπε προχθές ο Παναγιώτης Λαφαζάνης για τις ενστάσεις
αντισυνταγµατικότητας που η Επιστηµονική Επιτροπή επισηµαίνει, αλλά εσάς δεν ιδρώνει το αφτί σας. Δεν έχετε εµπιστοσύνη
ούτε καν στον εαυτό σας, διότι, αν είχατε εµπιστοσύνη, δεν θα
τολµούσατε απόψε το βράδυ να φέρετε εµβόλιµη, στα µουλωχτά, την τροπολογία που εντάσσει το Ταµείο των Δηµοσιογράφων στον ΕΟΠΥΥ. Δεν είχατε το θάρρος να το φέρετε από την
αρχή του νοµοσχεδίου και το φέρνετε µέσα στη νύχτα διά της
διολισθήσεως.
Έρχοµαι λοιπόν και εγώ να επαναλάβω ειδικότερα επί του άρθρου 3 που κτίζει παντού τα παραθεριστικά χωριά προς χάριν
ακαθόριστων για εµάς, συγκεκριµένων για εσάς συµφερόντων
ιδιοκτητών-µεγαλοεπενδυτών, ότι η Επιστηµονική Επιτροπή της
Βουλής επί του άρθρου 3 -τα έχει γράψει αυτά στην έκθεσή της,
διαβάστε την- υποβάλλει τουλάχιστον δέκα ενστάσεις νοµιµότητας και αντισυνταγµατικότητας. Πρώτη ένσταση: Στις περιοχές
εκτός σχεδίου και όταν δεν υπάρχει χωροταξικός σχεδιασµός κάτι που είναι ο κανόνας για τα νησιά του Αιγαίου, διότι ελάχιστα
νησιά διαθέτουν χωροταξικό σχέδιο- η δόµηση µόνο κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, δυναµένη να απαγορεύεται εν όλω ή εν µέρει.
Δεύτερη ένσταση: Ο καθορισµός των περιοχών αυτών που θα οικοδοµηθούν τα παραθεριστικά χωρία, γίνεται µόνο µε την έγκριση σχεδίων χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού.
Στο πλαίσιο αυτής της αρχής µόνο η βιώσιµη ανάπτυξη που
δεν επιφέρει βλάβη στο περιβάλλον είναι επιτρεπτή από το Σύνταγµα.
Τρίτον, υπό το φως των ανωτέρω, η πολεοδόµηση εκτός σχεδίου για χρήση παραθεριστικού-τουριστικού χωριού προϋποθέτει εκπόνηση ΕΣΧΑΔΑ, ενιαίου σχεδιασµού χωροταξικής
αναδιάρθρωσης κ.λπ..
Τέταρτον, η έγκριση των πολεοδοµικών µελετών, όπως προβλέπεται από το εν λόγω νοµοσχέδιο, γίνεται µε υπουργική απόφαση. Όµως οι διοικητικές πράξεις µέσω των οποίων επιχειρείται
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ο πολεοδοµικός σχεδιασµός, πρέπει να έχουν το χαρακτήρα
προεδρικών διαταγµάτων και όχι απλών υπουργικών αποφάσεων.
Κατά συνέπεια, πέµπτον, διατάξεις µε τις οποίες ανατίθεται η
ρύθµιση των ανωτέρω ζητηµάτων σε άλλα, πλην του Προέδρου
της Δηµοκρατίας, όργανα, αντίκειται στο άρθρο 24 του Συντάγµατος. Ιδρώνει το αφτί σας, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας και της Συγκυβέρνησης; Θα δούµε.
Έκτον, σύµφωνα µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις, η αξιοποίηση του αιγιαλού και της παραλίας πρέπει να µην εµποδίζει την
ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των λουοµένων, εκτός αν
αυτό επιβάλλεται για λόγους εθνικής άµυνας, δηµόσιας τάξης
και ασφάλειας, προστασίας αρχαίων, του περιβάλλοντος και της
δηµόσιας υγείας κι εφόσον προβλέπεται στην οικεία σύµβαση
παραχώρησης.
Έβδοµον, η τελευταία διατύπωση - φράση «σύµβασης παραχώρησης» δεν καθίσταται σαφές αν αποτελεί όρο από τον οποίο
εξαρτάται η ελεύθερη κι απρόσκοπτη πρόσβαση των λουοµένων
στην παραλία και στον αιγιαλό.
Όγδοον, η προτεινόµενη ρύθµιση δεν προσδιορίζει το διάστηµα εντός του οποίου πρέπει να εκδοθεί η κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονοµικών.
Ένατον, η κατασκευή λιµένων οποιασδήποτε κατηγορίας σε
οποιαδήποτε ακτή της χώρας πρέπει να αποτελεί αντικείµενο ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασµού εντός του εθνικού ή του µείζονος περιφερειακού δικτύου λιµένων της χώρας.
Μετά απ’ όλα αυτά –δέκατον- ερευνητέον, εποµένως, κατά
πόσον τα ΕΣΧΑΔΑ πληρούν τις προϋποθέσεις του ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασµού.
Κατόπιν όλων αυτών, µε ποια επιστηµονική, νοµική, συνταγµατική τεκµηρίωση προχωράτε απτόητοι στην ψήφιση του νοµοσχεδίου; Δεν καταλαβαίνετε ότι αυτό συνιστά µια ακόµη συνταγµατική εκτροπή; Κύριοι της Κυβέρνησης, οι πράξεις σας συνιστούν συνεχιζόµενα κοινοβουλευτικά πραξικοπήµατα που ακυρώνουν το ρόλο της Βουλής και το δηµοκρατικό πολίτευµα της
χώρας. Κυβερνάτε µε θεσµικό αυταρχισµό στα όρια της κοινοβουλευτικής δικτατορίας, παραβιάζοντας εσείς το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, για το οποίο µάς εγκαλείτε και το οποίο υποτίθεται ότι
υπερασπίζεστε.
Εάν τελικά καταφέρετε να περάσετε αυτές τις διατάξεις και
ανάµεσά τους το άρθρο 3, τότε θα αποτελέσετε τον καταστροφέα και του αρχέγονου πολιτισµού του Αιγαίου Πελάγους, που
µαζί µε το περιβάλλον και την εξαιρετικού κάλλους οµορφιά του
αποτελούν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα χάρη στα οποία επήλθε
η όποια τουριστική ανάπτυξη.
Μετά τα συνεχή χτυπήµατα, λοιπόν, στα οποία έχετε υποβάλει
τα νησιά µας –κατάργηση σειράς υπηρεσιών, ΔΟΥ, ΙΚΑ, τελωνείων, ειρηνοδικείων, δοµών ψυχικής υγείας, συρρίκνωση κοινωνικών δοµών των ΟΤΑ, προϊούσα διάλυση της δηµόσιας υγείας,
νέες συγχωνεύσεις σχολείων, κατάργηση ακτοπλοϊκών δροµολογίων, αυξήσεις εισιτηρίων- ακολουθεί και το έγκληµα της ιδιωτικής πολεοδόµησης. Με την ιδιωτική χωροταξία και την ανεξέλεγκτη και εκτεταµένη δόµηση των παραθεριστικών χωριών σε
ακτές, αιγιαλούς, περιοχές «Natura», βραχονησίδες κ.λπ. συντελείται εκτός από περιβαλλοντικό και οικονοµικό έγκληµα.
Κύριοι της Κυβέρνησης, δίνετε γη και ύδωρ στους επενδυτές,
την ίδια στιγµή που παίρνετε τα πάντα από τους εργαζόµενους
κι από τα ασθενέστερα στρώµατα του ελληνικού λαού. Είναι φανερό ότι η Κυβέρνησή σας προχωρά σ’ ένα προµελετηµένο έγκληµα σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος και της βιώσιµης
ανάπτυξης των νησιών µας.
Στις επιδιώξεις σας αυτές θα βρείτε απέναντί σας όχι µόνο τον
ΣΥΡΙΖΑ αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση και τη συντριπτική
πλειοψηφία των τοπικών, νησιωτικών κοινωνιών. Πληροφορούµαι
ότι σήµερα που είχε συνεδρίαση το Περιφερειακό Συµβούλιο Νοτίου Αιγαίου πήρε αποφάσεις κατά της κατάργησης των ΔΟΥ στα
νησιά, κατά της εκποίησης των λιµανιών και κατά της κατάργησης µιας σειράς υπηρεσιών οι οποίες είχαν θεσµοθετηθεί και
εξυπηρετούσαν µέχρι τώρα την πολιτική της αποκέντρωσης.
Σας προειδοποιούµε, λοιπόν: Κάτω τα χέρια από τα νησιά.
Κάτω τα χέρια από το Αιγαίο.
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Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από σαράντα ένα Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ κατετέθη ένσταση αντισυνταγµατικότητας και
αµφισβητήσεις κατά τα άρθρα 100 και 101, παράγραφος 6 του
Κανονισµού της Βουλής, η οποία έχει ως εξής:
«Με την παρούσα αντιλέγουµε και ενιστάµεθα, προβάλλοντας
αντιρρήσεις λόγω αντισυνταγµατικότητας, της υπ’ αριθµόν
38/17/19-10-2012 τροπολογίας που επιχειρείται να εισαχθεί για
συζήτηση και ψήφιση στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της από 6
Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου
3 του ν. 3986/2011 «Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α’152),
όπως ισχύει», της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού
Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ,
Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας,
Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση
του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α’6)» και άλλες διατάξεις».
Στο άρθρο 113 του Κανονισµού της Βουλής ορίζονται τα περί
νοµοσχεδίων που κυρώνουν πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Συγκεκριµένα, ορίζεται ότι «Τα νοµοσχέδια που αφορούν την κύρωση πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου περιέχουν απαραιτήτως ένα άρθρο που κυρώνει αυτούσια την πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου. Μπορούν επίσης, να προστεθούν και διατάξεις
που ρυθµίζουν θέµατα σχετικά µε την κυρούµενη πράξη». Από
τη γραµµατική διατύπωση της διάταξης είναι κατάδηλο ότι τα νοµοσχέδια που αφορούν την κύρωση πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, δεν επιτρέπεται να περιέχουν άλλες διατάξεις. Δυνητικά και κατ’ εξαίρεση µπορούν να προστεθούν και διατάξεις που
ρυθµίζουν θέµατα σχετικά µε την κυρούµενη πράξη.
Η Κυβέρνηση µε το παρόν νοµοσχέδιο παραβιάζει µε πλείστους τρόπους το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής.
Πρώτον, ελέγχεται η δυνατότητα της Κυβέρνησης να επιχειρεί
την κύρωση δύο πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου σε ένα νοµοσχέδιο.
Δεύτερον, τα άρθρα 3, 4, 5 και 6 του νοµοσχεδίου δεν ρυθµίζουν θέµατα σχετικά µε την κυρούµενη πράξη. Η δυνατότητα να
προστίθενται διατάξεις που ρυθµίζουν θέµατα σχετικά µε την κυρούµενη πράξη, παρέχεται από το άρθρο 113 του Κανονισµού
της Βουλής κατ’ εξαίρεση. Εποµένως η εισαγωγή στο παρόν νοµοσχέδιο των άρθρων 3, 4, 5 και 6 γίνεται λαθραίως και παρατύπως, καθώς πρόκειται για διατάξεις άσχετες µε τις κυρούµενες
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, αλλά και άσχετες µεταξύ
τους, οι οποίες θα έπρεπε να αποτελούν η κάθε µια αντικείµενο
ξεχωριστού νοµοσχεδίου και οι οποίες εισάγονται κατά παράβαση των άρθρων 113 του Κανονισµού της Βουλής και 74 παράγραφος 5, εδάφιο β’ του Συντάγµατος.
Τρίτον, ο Κανονισµός της Βουλής και το Σύνταγµα δεν επιτρέπουν την εισαγωγή τροπολογιών σε νοµοσχέδια που κυρώνουν
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Πολλώ δε µάλλον, όταν πρόκειται για τροπολογίες άσχετες µε την κυρούµενη πράξη. Η εισαγωγή τροπολογίας άσχετης µε την κυρούµενη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου παραβιάζει τόσο τη διάταξη του άρθρου 113
του Κανονισµού της Βουλής, όσο και του άρθρου 74 παράγραφος 5, εδάφιο γ’ του Συντάγµατος και του άρθρου 88 παράγραφος 3 του Κανονισµού της Βουλής.
Εξάλλου, στο στάδιο της σηµερινής συζήτησης απαραδέκτως
εισάγονται νέες τροποποιήσεις, έξωθεν, χωρίς να έχει αποτελέσει αντικείµενο αιτήµατος του Κοινοβουλίου και ενώ η συζήτηση
έχει προχωρήσει στην τέταρτη συνεδρίαση και βρίσκεται ήδη
στην κατ’ άρθρον συζήτηση στη Βουλή και µάλιστα, χωρίς καν
αιτιολογική έκθεση και χωρίς έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους κατά παραβίαση των άρθρων.
Ως εκ τούτου, όλες οι εισαγόµενες τροπολογίες απαραδέκτως
και αντισυνταγµατικώς εισάγονται, συµπεριλαµβανοµένων και
των σήµερον εισαχθεισών.
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Παραβιάζονται ευθέως τα άρθρα 74, 75 και 76 του Συντάγµατος καθώς επίσης, τα άρθρα 88 και 113 του Κανονισµού της Βουλής, αλλά και ολόκληρο το πνεύµα και το γράµµα του Συντάγµατος και του Κανονισµού της Βουλής.
Όσον αφορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την αντισυνταγµατικότητα η οποία προβάλλεται κατά το άρθρο 100 του Κανονισµού της Βουλής, απαραδέκτως προβάλλεται σε αυτό το στάδιο
διότι πρέπει να έχει υποβληθεί στο στάδιο της κατ’ αρχήν συζήτησης, οπότε πρέπει να αποφανθεί και η Βουλή σε αυτό το στάδιο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Προβάλλουµε κατά το άρθρο
101, κύριε Πρόεδρε. Δεν το διαβάσατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Επιτρέψτε µου.
Δεν τελείωσα.
Συµπερασµατικά, διότι όπως είναι διατυπωµένο το κείµενο
λίγο-πολύ πρέπει να αναζητήσουµε εφαρµογή πολλών άρθρων
του Κανονισµού, πιστεύω ότι θέλετε να συζητηθεί κατά το άρθρο
101 παράγραφος 6 η αµφισβήτηση, κατά πόσο δηλαδή η υπ’
αριθµόν 38 τροπολογία είναι σχετική µε το νοµοσχέδιο, το οποίο
κατετέθη. Νοµίζω ότι αυτό είναι που επιδιώκετε.
Περαιτέρω βέβαια, όπως είναι διατυπωµένες οι αντιρρήσεις
σας, οµιλείτε και για το άρθρο 113. Γενικώς, οι διαδικασίες για
τις αντιρρήσεις προβλέπονται από το άρθρο 67 του Κανονισµού
της Βουλής. Εν προκειµένω, από την ώρα που το άρθρο 101 παράγραφος 6 έχει µια διαδικασία, η οποία είναι κατά πολύ εκτενέστερη από εκείνη που προβλέπεται στο άρθρο 67, θα γίνει
συζήτηση σύµφωνα µε το άρθρο 101 παράγραφος 6 του Κανονισµού, η οποία αναφέρει τα εξής:
Αµφισβητήσεις, κατά το άρθρο 74 παράγραφος 5 και τα σχετικά αναφορικά µε το αν η τροπολογία σχετίζεται µε το κύριο αντικείµενο του νοµοσχεδίου ή της πρότασης νόµου, υποβάλλονται
από τον αρµόδιο Υπουργό ή γραπτώς από το 1/10 του συνολικού
αριθµού των Βουλευτών, ως εν προκειµένω και περισσότερο. Στη
συζήτηση των αµφισβητήσεων µετέχουν κατά περίπτωση ο αρµόδιος Υπουργός –εν προκειµένω όχι, διότι δεν υποβάλλεται από
τον Υπουργό- ο πρώτος από τους Βουλευτές που τις υπογράφουν και ένας από τους αντιλέγοντες, καθένας για τρία λεπτά.
Η σχετική απόφαση λαµβάνεται αποκλειστικά µε ανάταση ή
έγερση.
Σας τονίζω τη λέξη «αποκλειστικά». Πρώτος υπογράφων Βουλευτής της ένστασης, η οποία κατετέθη, είναι η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία έχει το λόγο για τρία λεπτά.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, αφού έχουν περάσει περίπου τριάντα λεπτά από την ώρα που καταθέσαµε
αυτήν την ένσταση και αφού επικράτησε πανικός και στο Προεδρείο και στην Αίθουσα και ξαφνικά γέµισε µια Αίθουσα άδεια
από τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και αφού είστε πια
ευχαριστηµένος ότι αφού περιµένατε, µπορούσατε...
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ! Θα
παρακαλούσα να αναφερθείτε στην ένσταση, διότι θα µου πείτε
µετά πως δεν σας φτάνει ο χρόνος.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, µη διακόπτετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί µε διακόπτετε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Για να σας πω
ότι πρέπει να χρησιµοποιήσετε το χρόνο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Παρακαλώ, λοιπόν, να µηδενίσετε το χρόνο, γιατί µε διακόψατε.
Αφού, λοιπόν, έγινε το επιθυµητό, πρέπει να πω, κύριε Πρόεδρε, όπως επίσης και σε όσους σας συµβουλεύουν και προς
όλους όσοι ανέβηκαν στο Βήµα πανικόβλητοι, κατέβηκαν από το
Βήµα, εξήλθαν της Αιθούσης, ότι πραγµατικά δεν σας τιµά.
Όµως και πάλι είστε λιγότεροι.
Έχω, λοιπόν, να πω ότι εν προκειµένω όλες οι τροπολογίες
που εισάγονται, όπως διαβάσατε, είναι παντελώς άσχετες µε το
κύριο αντικείµενο του νοµοσχεδίου που είναι η κύρωση δύο πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου. Η απαγόρευση του άρθρου 113
είναι ρητή.
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Επιπλέον, είναι ρητή η διάταξη του Κανονισµού της Βουλής, η
οποία ρητώς προβλέπει, κύριε Υπουργέ, ότι δεν φέρνετε ούτε
στις 12.20’ το βράδυ τροπολογίες ούτε στην τέταρτη συνεδρίαση, ενώ συζητείται ένα νοµοσχέδιο επί µία εβδοµάδα, τροπολογίες έξωθεν, τις οποίες δεν έχετε περιλάβει ούτε στην
αιτιολογική έκθεση, µε τις οποίες τροποποιείτε διατάξεις, οι
οποίες δεν περιλαµβάνονται στην αιτιολογική έκθεση, µε τις
οποίες παράγετε επιβάρυνση του προϋπολογισµού –αλλά δεν
µας έχετε φέρει έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτουςκαι οι οποίες αναστατώνουν ένα σύµπλεγµα θεσπισµένων διατάξεων, για τις οποίες δεν είπατε τίποτα και τις οποίες οι Βουλευτές
που θα τις ψηφίσουν –αν τις ψηφίσουν- µεθαύριο θα µας πουν
«δεν το διάβασα», όπως είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης ότι δεν διάβασε
το µνηµόνιο!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Σας ρωτώ, λοιπόν: Γνωρίζετε, κύριοι Βουλευτές, που ήρθατε
για να δείξετε ότι δεν θα εγερθείτε; Και περιµένω να δω τι θα
κάνει και η ΔΗΜΑΡ, γιατί ο κ. Τσούκαλης στην προηγούµενη ένσταση είπε: «Σήµερα δεν θα εγερθώ, αλλά ως εδώ.» Αναµένω,
λοιπόν, να δω και τη στάση της ΔΗΜΑΡ εν προκειµένω.
Έχει γίνει σουρωτήρι το Σύνταγµα. Έχετε παραβιάσει το Σύνταγµα και τον Κανονισµό καθ’ έξιν, κατ’ επάγγελµα και κατά συνήθεια, και εσκεµµένα χρησιµοποιώ αυτήν την ορολογία. Και
σήµερα η µόνη βία και η µόνη σπουδή που έδειξαν οι Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατία και ορισµένοι του ΠΑΣΟΚ και το Προεδρείο βεβαίως, γι’ αυτό το τόσο σηµαντικό νοµοσχέδιο, ήταν
µόλις προκλήθηκε ο κίνδυνος αυτής της δι’ εγέρσεως και ευδοκίµησης ένστασης αντισυνταγµατικότητας...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, το
τρίλεπτο το περάσατε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, είστε τόσο εκτεθειµένος …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, τελειώσατε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: … µπορείτε να µε διακόπτετε
όσο θέλετε, αλλά συνταγµατικές αυτές οι τροπολογίες δεν γίνονται, όσους κι αν καλέσετε στο τηλέφωνο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Τζαµτζής, εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό που διαπιστώνουµε ιδιαίτερα το τελευταίο διάστηµα είναι
µία πρακτική από τον ΣΥΡΙΖΑ που σκοπό και στόχο έχει πρώτα
απ’ όλα να κωλυσιεργήσει και, δεύτερον, να κάνει επαναστατική
γυµναστική για να έχει τα µέλη του Κοινοβουλίου που ανήκουν
στην παράταξή του σε εγρήγορση.
Ταυτόχρονα, όµως –και το λέω µε λύπη µου αυτό- διαπιστώνω
ότι, γενικότερα, όσον αφορά τα θέµατα «αντισυνταγµατικότητας» έχει µια ιδιαίτερη τάση η συνάδελφος κ. Κωνσταντοπούλου,
ώστε να καταλήγουν να γίνονται µία διαδικασία αυτοπροβολής.
Για να ξεκαθαρίζουµε τα πράγµατα, η συγκεκριµένη τροπολογία µε αριθµό 38 επί της ουσίας –και όχι µε λόγια και συνεχείς
αναφορές σε αντισυνταγµατικότητες- βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε το σχέδιο νόµου το οποίο συζητούµε. Τα οικονοµικά
των ΟΤΑ, οι παραχωρήσεις των οικοπέδων στο ΤΑΙΠΕΔ, τα θέµατα που αφορούν το µεσοπρόθεσµο, τα θέµατα οργάνωσης και
λειτουργίας του Υπουργείου Οικονοµικών, θέµατα προγραµµάτων, θέµατα του ΤΕΑΠΥΚ κ.λπ. όλα έχουν άµεση σχέση µε το
Υπουργείο Οικονοµικών. Γι’ αυτόν το λόγο και θεωρούµε ότι πρέπει να απορριφθεί κάθε τέτοια διαδικασία και ένσταση από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ οι δεχόµενοι ότι η τροπολογία µε γενικό αριθµό
38 και ειδικό 17 δεν είναι σχετική µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
να εγερθούν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, δεν
έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Γιατί δεν έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μόνο ένας και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ένας ...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Απαγορεύετε και το λόγο τώρα;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, δεν
έχετε το λόγο.
Επαναλαµβάνω. Παρακαλώ οι δεχόµενοι ότι η τροπολογία µε
γενικό αριθµό 38 και ειδικό 17 δεν είναι σχετική µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι την πρόταση)
Είναι προφανές ότι δεν ηγέρθη ο απαιτούµενος αριθµός Βουλευτών σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής
και συνεπώς, οι αµφισβητήσεις κατά το άρθρο 74 παράγραφος
5, εδάφιο γ’ του Συντάγµατος απορρίπτονται.
(Χειροκροτήµατα)
Το λόγο έχει ο κ. Εµµανουήλ Γλέζος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είναι προφανές!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μετρήστε. Κάντε καταµέτρηση.
Δεν µπορείτε να µετρήσετε, δεν βλέπετε κιόλας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορεί από τη µία µεριά να λέτε ότι φωνάξετε και ήρθαν
Βουλευτές και από την άλλη να διαµαρτύρεστε για το αποτέλεσµα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Να γίνει τώρα καταµέτρηση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σεβαστείτε τον
άνθρωπο που είναι στο Βήµα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Οι κύριοι συνάδελφοι ηγέρθησαν,
άρα έχουµε πλειοψηφία! Είναι υπέρ της πράξης.
(Θόρυβος στην Αίθουσα-κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Γλέζο, έχετε το λόγο.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Αγαπητέ Πρόεδρε, Βουλευτίνες και Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να κάνω µια
πρώτη παρατήρηση. Όταν ασκούµε όλα τα δικαιώµατα που µας
παρέχει ο Κανονισµός της Βουλής και το Σύνταγµα και κάνουµε
ένσταση -ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα-αντισυνταγµατικότητας, βλέπω ως απάντηση, αν µου επιτρέπετε, φωνασκίες. Δεν
βλέπω ουσιαστική απάντηση. Αυτό ως πρώτη παρατήρηση.
Ως δεύτερη παρατήρηση, αγαπητέ Υπουργέ, θα ήθελα να πω
ότι, όταν µιλάει οποιοσδήποτε Βουλευτής, δεν επιτρέπεται να
ενοχλεί κανένας τον Υπουργό, διότι πρέπει να ακούει αυτά που
λέει ο Βουλευτής, εκτός αν εφαρµόσουµε καινούργιους κανονισµούς, οι οποίοι θα λένε ότι µπορείς να µιλάς χωρίς την παρουσία Υπουργών ή ότι ο Υπουργός µπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
Έρχοµαι τώρα στην ουσία της αντισυνταγµατικότητας και όχι
στην υποπαράγραφο της υποπαραγράφου της υποπαραγράφου
κ.λπ.. Φέρατε µία τροπολογία που έχει σχέση µε την υπαγωγή
των ασφαλιστικών ταµείων των δηµοσιογράφων στον ΕΟΠΥΥ και
τη φέρατε την τελευταία στιγµή. Το ερώτηµά µου είναι: Προκληθήκατε εδώ από ερώτηση Βουλευτών; Τέθηκε το θέµα από Βουλευτές; Έθεσαν εδώ Βουλευτές το θέµα; Όχι. Το ζήτησαν µήπως
οι δηµοσιογράφοι; Ούτε οι δηµοσιογράφοι το ζήτησαν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ)
Άρα κάποιος το ζήτησε για να το φέρετε την τελευταία στιγµή.
Και όταν ειπώθηκε ότι η τρόικα το ζήτησε, είδα άρνησή σας.
Τότε, λοιπόν, αν και η τρόικα δεν το ζήτησε, προς τι η τσαπατσουλιά; Δεν το καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Ούτε
οι δηµοσιογράφοι το ζήτησαν, ούτε κανένας Βουλευτής εδώ το
ζήτησε και όµως, έρχεται την τελευταία στιγµή. Αυτό σηµαίνει
τσαπατσουλιά.
Μπορείτε να µε διακόψετε, δεν έχω αντίρρηση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Να σας
απαντήσω;
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Το Προεδρείο τι λέει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μπορώ
να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Εφόσον το επιτρέπει ο οµιλητής, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είναι
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απλό. Εάν εξαιρούνταν οι δηµοσιογράφοι, ζήτησα να εξαιρεθούν
και όλοι οι άλλοι: τραπεζοϋπάλληλοι, δικηγόροι, γιατροί. Γι’ αυτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Δεν το ανακαλύψατε τώρα, το
ξέρατε και από πριν.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Το ερώτηµα είναι: γιατί την τελευταία
στιγµή; Αυτό είναι το ερώτηµα: Γιατί την τελευταία στιγµή; Δεν
είχε προβλεφθεί νωρίτερα όλη αυτή η δικαιολογία την οποία δίνετε. Αυτό είναι το ερώτηµά µου και είναι σαφέστατο και αυτά
είναι πέρα από την παράγραφο και την υποπαράγραφο και την
υποπαράγραφο κ.λπ.. Είναι η ουσία του ζητήµατος.
Αγαπητοί συνάδελφοι, από την προηγούµενη αγόρευσή µου
εδώ στο Κοινοβούλιο είχα θέσει ένα ερώτηµα. Το ερώτηµα
έλεγε: Την κρίση δεν την προκάλεσε, δεν τη δηµιούργησε, δεν
την τροφοδοτεί ο ελληνικός λαός. Γιατί πρέπει να την πληρώσει
ο ελληνικός λαός; Απάντηση δεν πήρα. Απάντηση σε αυτό το ουσιώδες ερώτηµα δεν πήρα. Το µόνο που πήρα είναι ότι τα µέτρα
είναι επώδυνα, αλλά πρέπει να γίνουν. Γιατί; Προς όφελος του
χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου. Υπάρχει άλλος λόγος; Υπάρχει
άλλη αιτία;
Δεν είδα εδώ κάποια φορά, κάποια στιγµή, να έρθει η Κυβέρνηση και να πει προς τις ελληνικές τράπεζες: «Ξέρετε, θα προτείνουµε ορισµένα επώδυνα µέτρα για σας, τις τράπεζες και γι’
αυτόν το λόγο, σας ζητούµε και θα είναι η τελευταία φορά. Δεν
θα είναι άλλη». Έγινε κάτι τέτοιο προς τις τράπεζες; Ζητήσαµε
ποτέ από τις τράπεζες να υποστούν επώδυνα µέτρα; Το αντίθετο.
Κόπηκαν οι µισθοί, κόπηκαν οι συντάξεις, κόπηκαν τα µεροκάµατα, κόπηκαν τα επιδόµατα υπέρ του χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου. Γιατί; Το ερώτηµα µου θέλει απάντηση. Δεν µπορεί να
περάσει έτσι. Κι αν δεν απαντήσετε τώρα, µη σας περνάει η ιδέα
ότι θα σας αφήσει –δεν θα πω οι ερινύες- η ιστορία, να καθίσετε
ήσυχος µπροστά σε αυτό το θέµα. Το ερώτηµα λοιπόν παραµένει.
Μία δικαιολογία είναι η ρευστότητα. Τι καταλαβαίνει ο κόσµος
από τη ρευστότητα; Ο κόσµος δεν µπορεί να αγοράσει. Πηγαίνει
στο µπακάλικο, δεν µπορεί να αγοράσει γιατί του έκοψαν το
µισθό, κλείνουν τα καταστήµατα γιατί δεν µπορεί να αγοράσει.
Αυτό βέβαια είναι η ρευστότητα, αλλά ο κόσµος δεν καταλαβαίνει τη ρευστότητα, όπως δεν καταλαβαίνει αυτό το περίφηµο
«βιωσιµότητα του χρέους».
Δηλαδή αντέχει ο ελληνικός λαός στον αιώνα τον άπαντα να
πληρώνει χρέη; Όπως πληρώσαµε από το 1824 το περίφηµο δάνειο της γαλλικής τράπεζας, που µας έκανε τότε και χάσαµε την
ανεξαρτησία µας, τουλάχιστον την οικονοµική.
Με κάποιον άλλον τρόπο πρέπει να παρουσιάζονται τα γεγονότα για να είναι καθαρά. Οι δανειστές µας είναι τοκογλύφοι και
τίποτα περισσότερο. Όσοι υπακούν στους τοκογλύφους, κάνουν
αυτό που δυόµισι χιλιάδες χρόνια πριν είχε πει ο Μένανδρος: «Τα
δάνεια δούλους τους ελευθέρους ποιεί».
Αυτό πρέπει να το θυµηθείτε, πρέπει να το σκεφτείτε, εκτός κι
αν πείτε «Δεν βαριέσαι, η επόµενη κυβέρνηση που θα είναι του
ΣΥΡΙΖΑ, οπωσδήποτε θα καταργήσει όποιους νόµους ψηφίσαµε.
Για ποιο λόγο να µπούµε στον κόπο τώρα να µην ψηφίζουµε αυτά
τα επώδυνα µέτρα προς την Κυβέρνηση;». Αλλά δεν είναι µαταιοπονία. Ίσως είναι µία πονηρή σκέψη κι έχει κάποια αξία, αφού
θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα τα µαταιώσει όλα, θα καταργήσει –το
λέµε καθαρά- όλους τους νόµους και τα προεδρικά διατάγµατα
που ψηφίζετε εδώ για το ξεπούληµα της ελληνικής γης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Όλα θα τα καταργήσει. Εντάξει, είναι µία δικαιολογία την
οποία µπορείτε να προβάλετε.
Τα οκτώ λεπτά έγιναν έξι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Γλέζο, πάντα
µε σεβασµό στο πρόσωπό σας, ήταν ήδη τέσσερα πριν µπείτε
στο θέµα. Σας έδωσα λοιπόν δύο παραπάνω και σας έβαλα τέσσερα συν έξι ίσον δέκα.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Δεν έχω καµµία αντίρρηση και σταµατάω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Να µην έχετε, γιατί
υπάρχει ειλικρίνεια.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Δεν θέλω να κάνω καµµία κατάχρηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Έκανε παρέµβαση
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ο Υπουργός, πριν µπείτε στο θέµα σας, άρα τέσσερα λεπτά και
έξι ίσον δέκα.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Σταµατάω εδώ και περιµένω απάντηση
στο κύριο ερώτηµα που έκανα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Υπουργέ,
έχετε κάτι να πείτε προσωπικά στον κ. Γλέζο; Διότι είπε ότι περιµένει απάντηση επί των θεµάτων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ναι,
κύριε Πρόεδρε.
Επειδή τρέφω µεγάλο σεβασµό στον κ. Γλέζο, θέλω να του πω
ότι έχει άδικο σε όσα είπε.
Νοµίζω ότι και την προηγούµενη φορά που ήµουν εδώ σας
προκάλεσα, στο ΣΥΡΙΖΑ, να µου πείτε ποια είναι η δική σας λύση.
Πράγµατι παίρνουµε επώδυνα µέτρα, για να ξαναβάλουµε την
Ελλάδα σε µία τροχιά ανάπτυξης. Ποια είναι η δική σας λύση;
Δηλαδή τώρα ξέρουµε ότι µέχρι 16 Νοεµβρίου έχουµε διαθέσιµα. Τι προτείνετε εσείς; Πώς θα βρούµε διαθέσιµα µετά την
16η Νοεµβρίου, εάν δεν ακολουθήσουµε την πολιτική που ακολουθούµε τώρα;
Περιµένω απάντηση.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Παρακαλώ, κύριε
Γλέζο.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Από την προηγούµενη φορά είπα συγκεκριµένα µε ποιους τρόπους εµείς, χωρίς να έχουµε ανάγκη να
δανειζόµαστε θα βρούµε τα λεφτά, που δεν υπάρχουν τώρα.
Και γι’ αυτά ακόµα δεν έχω πάρει την παραµικρή απάντηση.
Δεν φταίω αν δεν τα θυµόσαστε. Πάρτε τα Πρακτικά της Βουλής,
τα έχω καταγράψει και είναι ένα-ένα τοποθετηµένα. Κι αν είχα το
χρόνο, έχω άλλους τρεις τρόπους να σας πω. Θα µπορούσα να
τους πω µετά.
Ας αναφέρω ένα µονάχα. Δικηγόροι οι οποίοι ασχολούνται µε
τα διεθνή θέµατα λένε ότι µέσα σε ένα µήνα, εάν δεν έρθουµε
σε συµφωνία µε τη Γερµανία, µπορεί να µας δώσει το κατοχικό
δάνειο. Σε ένα µήνα! Σε αυτό δεν πήρα απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Γλέζο, θα σας
απαντήσει στη δευτερολογία του.
Η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, µιας και απευθύνατε στο ΣΥΡΙΖΑ το ερώτηµα «ποια είναι η δική σας λύση», να
σας πω ότι η λύση που προτείνουµε και θα ήταν η πλέον επωφελής για τη χώρα, να φύγετε µία ώρα αρχύτερα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ)
Και να σας πω ακόµη, κύριε Υπουργέ, επειδή απευθύνεστε
πραγµατικά µε απύθµενο, κατά την άποψή µου, θράσος προς
αυτό το Κοινοβούλιο, προς την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και προς τον ελληνικό λαό τον οποίο έχετε ρηµάξει,
ότι µε τον ίδιο τρόπο απευθύνθηκε στην Επιτροπή Θεσµών και
Διαφάνειας πριν από λίγες µέρες ο κ. Παπακωνσταντίνου και µε
γοερές αναφορές περιέγραψε πόσο δύσκολες αποφάσεις πήρε
κι αυτός, που κανείς δεν θα ήθελε να τις έχει πάρει. Και µας κάλεσε περίπου να τον συµπονέσουµε και να τον λυπηθούµε, να
του επιδείξουµε έλεος και κατανόηση, διότι ισοπέδωσε µια ολόκληρη χώρα, µιαν ολόκληρη κοινωνία και έναν ελληνικό λαό.
Να σας πω, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ότι επειδή εµείς δεν λειτουργούµε µε ξένα κόλλυβα, εµείς την περιουσία του ελληνικού
λαού δεν τη θεωρούµε ότι βρίσκεται στην τσέπη µας για να τη
σκορπάµε, επειδή πονάµε και συµπάσχουµε µε τους ανθρώπους
οι οποίοι αυτήν τη στιγµή έχουν περιβυθιστεί στη δυστυχία, δεν
έχουµε ούτε έλεος ούτε κατανόηση ούτε συµπόνια για τον
Υπουργό Οικονοµικών, ο οποίος σήµερα εισάγει τα επαχθέστερα
µέτρα και ζητάει απ’ αυτήν τη Βουλή να ψηφίσει την οριστική και
αµετάκλητη καταδίκη της χώρας µας και των εποµένων γενεών.
Δεν έχουµε, κύριε Υπουργέ, ούτε κατανόηση ούτε συµπόνια ούτε
έλεος.
Να σας πω ακόµη το εξής. Επειδή σας βλέπω να µειδιάτε και
επειδή για µας πραγµατικά δεν είναι αστεία η κατάσταση, να σας
πω λοιπόν ότι έχουµε κι άλλη µία λύση, εκτός από το να φύγετε
µια ώρα αρχύτερα.
Η λύση είναι να αναζητήσετε ως αρµόδιος Υπουργός τη φο-
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ρολογική ύλη και το φορολογικό αντικείµενο και τα εισοδήµατα
του κράτους, τα έσοδα του κράτους από αυτές τις δυσθεώρητες
καταθέσεις στο εξωτερικό, από τη «SIEMENS», απ’ όλους εκείνους τους ισχυρούς τους οποίους χαϊδεύετε για πολλοστή φορά
µε τη στάση σας και µε την πολιτική σας, την ίδια ώρα που επελαύνετε ανηλεώς στα εισοδήµατα και στις ζωές των απλών πολιτών.
Έτσι, λοιπόν, νοµίζω ότι σας έδωσα δύο λύσεις. Εάν δεν σας
κάνουν οι λύσεις αυτές, πρέπει να σας πω ότι το επιχείρηµα ότι
η καταστροφή την οποία εισάγετε και προτείνετε είναι µονόδροµος ελλείψει εναλλακτικής, είναι µία δικής εµπνεύσεως ρητορεία
και ρητορική ή για την ακρίβεια είναι µία ρητορεία και ρητορική
εµπνεύσεως του κ. Παπανδρέου, του κ. Παπακωνσταντίνου, του
κ. Παπαδήµου, του κ. Βενιζέλου και εσχάτως του κ. Σαµαρά και
υµών.
Επειδή όλοι κρινόµαστε και εσείς θα κριθείτε, να σας πω ότι
αυτάρεσκος τρόπος και το µειδίαµα µε το οποίο απευθύνεστε σε
εκπροσώπους του ελληνικού λαού, ενός πολύ σηµαντικού τµήµατος του ελληνικού λαού, που αποφάσισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει
να εκπροσωπείται σ’ αυτήν τη Βουλή µε πολύ ισχυρή Κοινοβουλευτική Οµάδα, δεν συνάδει στο δηµοκρατικό ήθος που πρέπει
να επιδεικνύετε.
Βλέπω ότι επιταχύνθηκε κάπως η σειρά µου. Από τους τρεις
µόνο Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που επρόκειτο να µιλήσουν σ’ αυτήν
τη συζήτηση, ο ένας µάλλον απέσυρε την υποψηφιότητά του ως
οµιλητής. Και βλέπω ότι από τη ΔΗΜΑΡ µόνο δύο οµιλητές έχουν
εγγραφεί. Δεν ξέρω αν αυτό σας απασχολεί.
Και δεν ξέρω επίσης αν σας προβληµατίζει ή γιατί δεν σας
προβληµατίζει το γεγονός ότι σύσσωµη η ελληνική κοινωνία αντιδρά στις ρυθµίσεις και στα µέτρα που φέρνετε.
Όσον αφορά τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου που αφορούν το ΤΑΙΠΕΔ, η Κυβέρνησή σας, κύριε Υπουργέ, έκανε πραξικόπηµα στις 6 Σεπτεµβρίου. Σας επεσήµανα ότι από τους
Υπουργούς που φέρονται ότι υπογράφουν που βρέθηκαν και
υπέγραψαν µέσα σε τέσσερις ώρες πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, ο ένας, ο κ. Αβραµόπουλος, βρισκόταν στην Αίγυπτο. Σας
το επεσήµανα αυτό.
Με αυτήν την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου καταργήσατε
την ειδική πλειοψηφία που προβλέπει ο Κανονισµός της Βουλής
για το ΤΑΙΠΕΔ, για τον διορισµό προέδρου και διευθύνοντος
συµβούλου. Ξέρετε, ήταν ένας νόµος τον οποίο είχε εισαγάγει η
προηγούµενη Κυβέρνηση. Ο κ. Βενιζέλος είχε εισαγάγει αυτήν
τη διάταξη.
Κύριε Υπουργέ, ξέρετε πώς δικαιολόγησε τη συγκεκριµένη
διάταξη στην αιτιολογική έκθεση ο κ. Βενιζέλος όταν ψηφίστηκε
ο νόµος αυτός την 1η Ιουλίου του 2011; Για λόγους διαφάνειας
και λόγω του κρίσιµου ρόλου που καλείται να διαδραµατίσει το
ταµείο. Για λόγους διαφάνειας έλεγε τον Ιούνιο του 2011 ο κ. Βενιζέλος και η κυβέρνηση Παπανδρέου πρέπει να είναι ειδική η
πλειοψηφία για το ΤΑΙΠΕΔ. Και για σκοπιµότητες αδιαφάνειας
εσείς καταργήσατε µε αδιαφανείς και αντισυνταγµατικές, πραξικοπηµατικές διαδικασίες αυτήν την ειδική πλειοψηφία.
Όλα αυτά θα καταπέσουν, να είστε βέβαιοι. Και σας είπα και
την προηγούµενη φορά να το πείτε και στους επενδυτές. Να
τους το πείτε και στα Αγγλικά, στη γλώσσα µε την οποία συνεδριάζει το ΤΑΙΠΕΔ. Αυτό το έχετε πει εδώ στους συναδέλφους,
οι οποίοι αύριο θα ψηφίσουν µε ονοµαστική ψηφοφορία; Τους
έχετε πει ότι αυτό το Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου δεν συνεδριάζει ούτε καν στην ελληνική
γλώσσα; Τους έχετε ενηµερώσει τι θα γίνει αν εκποιηθούν όλα
εκείνα τα οποία παρουσίασε πριν από λίγες ώρες στην Επιτροπή
Οικονοµικών Υποθέσεων ο κατά κατάχρηση προεδρεύων; Διότι
είναι άκυρη η προεδρία του κ. Αθανασόπουλου, είναι άκυρη η
θέση του κ. Εµίρη και οποιαδήποτε πράξη και αν διενεργήσουν,
να είστε βέβαιος ότι θα καταπέσει.
Η δε παρέµβασή σας σε εκκρεµείς δίκες και η απόπειρά σας
να προσδώσετε κύρος εκ των υστέρων, κύριε Υπουργέ, σε πράξεις άκυρες οι οποίες έχουν προσβληθεί ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, δεν κατάφερε να αποκτήσει ούτε καν την
έγκριση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής.
Πραγµατικά, απορώ πόθεν αντλείτε τις διαβεβαιώσεις σας,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πόθεν αντλείτε αυτή σας την αµετανόητη επιµονή να διαλύσετε
το Σύνταγµα και τον κοινοβουλευτισµό.
Απορώ ακόµη-ακόµη πόθεν αντλείτε την επιµονή να εφαρµόζετε και να προωθείτε µία πολιτική η οποία όχι απλώς έχει χρεοκοπήσει προ πολλού, αλλά ήδη κατακρίνεται και διευρωπαϊκά.
Κύριε Υπουργέ, το σώφρον πράγµα για να πράξει κανείς σ’
αυτό το στάδιο θα ήταν η απόσυρση συλλήβδην. Σας το είπα και
την προηγούµενη φορά. Δεν είναι ζήτηµα εγωισµού, είναι ζήτηµα
πατριωτισµού. Το σώφρον πράγµα θα ήταν η απόσυρση όλων
αυτών των διατάξεων. Προφανώς ακόµη διαπραγµατεύεστε τις
ψήφους, γι’ αυτό και η µετατόπιση της ονοµαστικής ψηφοφορίας
από µέρα σε µέρα, επειδή προφανώς ακόµη προσπαθείτε να
συντηρήσετε τη συνοχή µίας κατακρηµνιζόµενης Κυβέρνησης
και επειδή την ίδια ώρα είστε εκτεθειµένοι, γιατί εκείνοι που σας
στηρίζουν, κύριε Υπουργέ, είχαν για δυόµισι χρόνια στην τσέπη
και στο συρτάρι τους τη λίστα Λαγκάρντ. Διαβάζοντας πλέον
ονόµατα, όλοι µπορούµε να υποθέτουµε µετά βεβαιότητας τι
έπρατταν.
Για όλους αυτούς τους λόγους, κύριε Υπουργέ, εγώ θα επαναλάβω αυτό που ο Μανώλης Γλέζος είπε απ’ αυτό το Βήµα.
Αφού επιµένετε και αν τα ψηφίσετε µε το ηθικό και το εσωτερικό
σθένος που θα βρείτε να τα ψηφίσετε, εµείς θα τα ακυρώσουµε
πάρα πολύ σύντοµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Κόλλιας; Απών.
Ο κ. Υψηλάντης; Απών.
Το λόγο έχει ο κ. Μιχελάκης για οκτώ λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εθνική µας οικονοµία συρρικνώθηκε τα τελευταία τέσσερα χρόνια κατά 18,5% και θα συνεχίσει να συρρικνώνεται τον επόµενο χρόνο. Η χώρα βυθίστηκε
σε ύφεση παρόµοια µε εκείνη που βίωσαν οι Ηνωµένες Πολιτείες
της Αµερικής και η Γερµανία κατά τη δεκαετία του 1930.
Βέβαια ο ελληνικός λαός δεν περιµένει ούτε τα στατιστικά
στοιχεία ούτε τα σχόλια κανενός για να αντιληφθεί την έκταση
της κρίσης. Τη βιώνει καθηµερινά µέσα από την «εκτόξευση» της
ανεργίας, τα χιλιάδες λουκέτα, τη δραµατική µείωση του βιοτικού
επιπέδου, την αδυναµία του να αντεπεξέλθει ακόµα και στις πιο
στοιχειώδεις ανάγκες του. Οι άνεργοι, οι άστεγοι αλλά και οι χιλιάδες αυτοκτονίες απεικονίζουν ένα πρωτόγνωρο κλίµα εθνικής
κατάθλιψης.
Η ελληνική κοινωνία έχει φθάσει πλέον στα όρια της αντοχής
της, γι’ αυτό και τα επώδυνα µέτρα που έρχονται στη Βουλή δεν
µπορεί παρά να είναι τα τελευταία. Για να είναι τα τελευταία,
οφείλουµε να κερδίσουµε το µεγάλο στοίχηµα των διαρθρωτικών
αλλαγών, των αποκρατικοποιήσεων και της αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.
Σ’ αυτήν την κατεύθυνση κινείται και αυτόν το στόχο υπηρετεί
το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών που συζητάµε σήµερα. Συµβάλλει κατά κύριο λόγο στην άρση των νοµικών εµποδίων που δυσχεραίνουν τις αποκρατικοποιήσεις και αποβλέπει
στη διευκόλυνση της διαδικασίας για την ταχύτερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των ακινήτων του δηµοσίου.
Θυµίζω ειδικά για τις ρυθµίσεις που αναφέρονται στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου ότι πρόσφατη µελέτη επισηµαίνει πως για κάθε 1 ευρώ που επενδύεται απευθείας
στη γη, άλλα 3 ευρώ κτίζονται πάνω σ’ αυτό. Τα πολλαπλασιαστικά οφέλη των επενδύσεων σε ακίνητα είναι τόσο σοβαρά που
δεν µπορεί να αγνοούνται από κανέναν.
Ακούµε, δυστυχώς, από την Αντιπολίτευση ότι θα παλέψει
µέσα και έξω από τη Βουλή για να µαταιώσει τις αποκρατικοποιήσεις. Υπονοµεύουν ουσιαστικά τις προσπάθειες προσέλκυσης
επενδύσεων και δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Κολακεύουν και ευνοούν τους βολεµένους. Υπηρετούν πελατειακές σχέσεις. Δηµαγωγούν.
Τους ρωτάµε ευθέως: Πώς είναι δυνατό να προσελκύσουµε το
ενδιαφέρον σοβαρών επενδυτικών κεφαλαίων για επιχειρήσεις
των οποίων το πλειοψηφικό πακέτο θα ανήκει στο δηµόσιο;
Ποιος δεν έχει αντιληφθεί ακόµα ότι το δηµόσιο αποδείχθηκε ο
πιο κακός επιχειρηµατίας, αφού φόρτωσε µε ανυπολόγιστα χρέη
τα κρατικά ταµεία και τελικά τους ίδιους τους πολίτες; Ποιος
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µπορεί να ξεχάσει το παράδειγµα της Ολυµπιακής που επιβάρυνε το δηµόσιο µε 1 εκατοµµύριο ευρώ την ηµέρα;
Ποιος δεν ξέρει ότι τα χρέη του ΟΣΕ έφτασαν στο δυσθεώρητο ύψος των 10 δισεκατοµµυρίων ευρώ;
Θυµίζω ότι µόλις πρόσφατα η Ολυµπιακή εξαγοράστηκε από
την «AEGEAN» έναντι 72 εκατοµµυρίων ευρώ, ενώ για να την
πάρει η «MIG» κατέβαλε το 2009 στο ελληνικό δηµόσιο περίπου
170 εκατοµµύρια ευρώ.
Είναι, λοιπόν, έστω και τώρα επιτακτική ανάγκη να συµβεί το
ίδιο και στον ΟΣΕ που εξακολουθεί να επιβαρύνει σηµαντικά το
κράτος και τους πολίτες. Άλλωστε παρά τις πολλές εξαγγελίες
συνεχίζεται ακόµα η λειτουργία ζηµιογόνων δροµολογίων µε µηδενική επιβατική κίνηση. Δεν έγιναν ούτε παρεµβάσεις εξορθολογισµού στη στελέχωση του ΟΣΕ ούτε και µετατάξεις του
πλεονάζοντος προσωπικού. Δεν προχώρησε η «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» σε
στρατηγικό επενδυτή, δεν αξιοποιείται η µεγάλη ακίνητη περιουσία του Οργανισµού.
Σε κάθε περίπτωση αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι οι αποκρατικοποιήσεις δεν πρέπει να γίνονται µόνο για να µπουν λεφτά στα
άδεια ταµεία του κράτους, αλλά γνώµονας πρέπει να είναι η τόνωση της ανάπτυξης, η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, η
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και κυρίως η δηµιουργία ενός
µερίσµατος ευηµερίας για όλους.
Κύριοι συνάδελφοι, αξίζει επίσης να σηµειωθεί και η σαφής µεταστροφή της κοινής γνώµης και η αλλαγή στάσης των πολιτών
απέναντι στις αποκρατικοποιήσεις. Σε πλήρη αντίθεση µε την
κρατούσα κατά το παρελθόν άποψη, όπως επισηµαίνεται και σε
δηµοσκοπήσεις πρόσφατα, το 62% των ερωτηθέντων τάσσεται
υπέρ των αποκρατικοποιήσεων και µόλις σχεδόν το 30% κατά.
Είναι φανερό ότι για τη σηµερινή προβληµατική κατάσταση τόσο
στη λειτουργία του κράτους όσο και στην καθυστέρηση των αποκρατικοποιήσεων τεράστιο µερίδιο ευθύνης φέρει η προηγούµενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η οποία επιδόθηκε σε ένα πραγµατικό ρεσιτάλ κρατικισµού, αφού εγκατέλειψε πρώτα απ’ όλα µια
σειρά από αποκρατικοποιήσεις που είχαν δροµολογηθεί από την
κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, έγραψε κατόπιν στον προϋπολογισµό του 2010 έσοδα από αποκρατικοποιήσεις 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ, αλλά δεν έκανε ούτε µια και δεν εισέπραξε
ούτε 1 ευρώ.
Ακόµα και µετά την ψήφιση του πρώτου µνηµονίου και παρά
τις ρητές δεσµεύσεις για µείωση του κράτους που προέβη τον
Ιούλιο του 2011 προχώρησε στην ίδρυση συνολικά εβδοµήντα
επτά νέων κρατικών φορέων υπό τη µορφή γενικών και εδικών
γραµµατειών νοµικών προσώπων και αυτοτελών υπηρεσιών διορίζοντας παράλληλα µε αδιαφανείς διαδικασίες χιλιάδες «ηµέτερους». Αυτό άλλωστε αποκαλύφτηκε σε έκθεση της µόνιµης
αντιπροσωπείας της τρόικας στην Αθήνα σχετικά µε την εξέλιξη
του αριθµού των δηµοσίων υπαλλήλων που δηµοσιεύτηκε τον
περασµένο Ιούνιο.
Ανάµεσα στα άλλα αναφέρεται µάλιστα ότι ενώ νοµοθετούσαν
κανόνες για µείωση του αριθµού των δηµοσίων υπαλλήλων έκαναν προσλήψεις από το παράθυρο και ενώ ψήφιζαν τον «Καλλικράτη» για να γίνουν συνενώσεις των δήµων και να εξοικονοµηθεί 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ, έκαναν πάνω από δώδεκα χιλιάδες
προσλήψεις µόνο στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Έτσι, εξηγείται και ο µεγάλος αριθµός των απασχολουµένων στο
δηµόσιο που παρά τις µαζικές αποχωρήσεις των υπαλλήλων ο
αριθµός αυξανόταν.
Θέλω ακόµα να επισηµάνω σε κάποιους συναδέλφους, που
πρότειναν την κύρωση κάθε αποκρατικοποίησης από τη Βουλή,
ότι αναγνωρίζω τις καλές τους προθέσεις, αλλά διαφωνώ κάθετα
µε την πρόταση τους όχι βέβαια γιατί δεν το δέχεται αυτό η
Τρόικα, ούτε γιατί η ευθύνη των αποκρατικοποιήσεων ανατέθηκε
στο ΤΑΙΠΕΔ από τον Ιούλιο του 2011 µε το ν. 3986 που έφερε η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αλλά για τρεις ουσιαστικούς λόγους:
Πρώτον, γιατί κανένας σοβαρός επενδυτής δεν θα έµπαινε σε
µια διαδικασία που θα βρισκόταν στον αέρα µέχρι την κύρωση
της όποιας συµφωνίας. Κανένας δεν θα έδειχνε σοβαρό ενδιαφέρον εάν το τελικό αποτέλεσµα επαφίεται σε κοµµατικές σκοπιµότητες. Δεύτερον, γιατί µια τέτοια διαδικασία θα συνεπαγόταν
τεράστιες καθυστερήσεις και νέα αµφισβήτηση της αξιοπιστίας
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της χώρας. Και, τρίτον, αλλά µεγάλης σηµασίας, γιατί δεν πρέπει
η Βουλή να γίνει κολυµβήθρα του Σιλωάµ. Δεν θα µπορεί να νοµιµοποιείται ο οποιοσδήποτε µε το πέρασµα του νόµου από τη
Βουλή και να µη νιώθουν εκείνοι που παίρνουν τις αποφάσεις ότι
µπορούν να κινούνται όπως θέλουν ελπίζοντας πως θα τους καλύψει η Βουλή, να σκέφτονται δηλαδή δύο και τρεις φορές τι
αποφασίζουν, να ξέρουν ότι δεν µοιράστηκαν µε κανέναν οποιεσδήποτε ευθύνες τους και πάνω απ’ όλα να ξέρουν ότι σε κάθε
περίπτωση υπάρχει η δικαιοσύνη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα την ανοχή σας λίγο, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµφωνούµε πιστεύω όλοι ότι
η πρόσφατη ελληνική εµπειρία από την οικονοµική δραστηριότητα του κράτους υπήρξε τραυµατική και αυτό γιατί λειτουργούσε συγκεντρωτικά και γραφειοκρατικά µε αδιαφάνεια χωρίς
σαφείς κανόνες, ευνοούσε τη διαφθορά και υπηρετούσε την ευνοιοκρατία, οδηγούσε στη συστηµατική στρέβλωση του ανταγωνισµού, έδιωχνε τις υγιείς επενδύσεις από τη χώρα και έπληττε
ανεπανόρθωτα την αναπτυξιακή της προοπτική.
Γι’ αυτό και η σηµερινή Κυβέρνηση βρίσκεται µπροστά σε µια
µεγάλη πρόκληση και µια µεγάλη ευκαιρία: Να αλλάξει επιτέλους, τα κακώς κείµενα και να ξαναδώσει στους Έλληνες τη χαµένη ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Κανένας άλλωστε, δεν
πρέπει ούτε στιγµή να ξεχνάει ότι αυτή θα είναι και η τελευταία
ευκαιρία. Και η τελευταία ευκαιρία, κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορεί να χαθεί.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Αναγνωστάκης για οκτώ λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, για άλλη µια φορά γίναµε σήµερα θεατές ενός, θα έλεγα, όχι εικονικού δράµατος αλλά εν
πάση περιπτώσει µιας θεατρικής παράστασης που είχε πρωταγωνιστές εκείνους που εξέφρασαν µια ρητορική µε βάση τη δηµαγωγία και το λαϊκισµό και από την άλλη, µια ρητορική που
θέλει στο όνοµα της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης όλα να έχουν
µια αστραπιαία ταχύτητα.
Εµείς ως Δηµοκρατική Αριστερά και στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων αλλά και στην Ολοµέλεια µέσω της εισηγήτριάς
µας, της κ. Ξυροτύρη, έχουµε κάνει µια εκτενή αναφορά και
έχουµε κατοχυρώσει τη διαφορετική µας προσέγγιση και άποψη.
Έτσι, λοιπόν, στα λίγα λεπτά που έχω στη διάθεσή µου θα προσπαθήσω να εστιάσω σε τρεις ενότητες.
Ενότητα πρώτη: Αξιοπιστία, φερεγγυότητα, σταθερότητα στις
απόψεις, στις αρχές και στις θέσεις που κάθε πολιτική δύναµη
θέλει να υπηρετήσει εντός και εκτός του Κοινοβουλίου.
Εµείς προεκλογικά είχαµε σταθεί απέναντι στο ζήτηµα των
ιδιωτικοποιήσεων και είχαµε πει ότι χρειάζεται µια αναθεώρηση,
έτσι ώστε αυτή η προσπάθεια ιδιωτικοποιήσεων να συνάδει µε
έναν συνολικότερο σχεδιασµό, µε µια λογική και µε µια στρατηγική ανάπτυξης. Με λίγα λόγια, θέλουµε να έχουµε περισσότερο
αναπτυξιακή στόχευση ως στρατηγική, αν θέλετε, επιδίωξη,
παρά να έχουµε εισπρακτικό και µόνο χαρακτήρα στην προσπάθεια αυτή.
Θέλω επίσης, να ξεκαθαρίσω –και αυτή είναι η δεύτερη ενότητα- ότι είναι προφανές ότι δοκιµάζεται η ελληνική κοινωνία και
έχουµε έρθει αντιµέτωποι µε µια νέα πολιτική πραγµατικότητα.
Ποια είναι αυτή η πραγµατικότητα; Έχουν τελειώσει πλέον οι µονοκοµµατικές κυβερνήσεις και έχουµε µπει στο πεδίο –είτε σήµερα είτε αύριο- των κυβερνήσεων συνεργασίας.
Είναι, λοιπόν, αυτονόητο ότι αυτό από µόνο του µας οδηγεί σε
προγραµµατικές συγκλίσεις, οι οποίες κατατείνουν στο να υπάρξει ένα συνολικό σχέδιο για το πώς θα προχωρήσει η διακυβέρνηση της χώρας. Βέβαια, πάνω σε αυτό το σχέδιο και τους
άξονες θα πρέπει να κινηθεί, έτσι ώστε να έχει επιτυχία αυτή η
προσπάθεια συνεργασίας.
Θέλω να τονίσω ότι για εµάς είναι σε διαρκή ισχύ αυτή η προγραµµατική συµφωνία που έχουµε συνυπογράψει τα τρία κόµ-
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µατα που στελεχώνουµε και απαρτίζουµε την Κυβέρνηση εθνικής
ευθύνης. Είχαµε πει ότι στις αποκρατικοποιήσεις θα πρέπει να
υπάρχει µια διαδικασία που θα εγγυάται αυτήν την προσπάθεια.
Είχαµε πει τότε –και επιµένουµε- ότι πρέπει να υπάρχει σύνδεση
µε την ανάπτυξη και όχι µόνο να στοχεύει στον εισπρακτικό χαρακτήρα. Θα πρέπει να υπάρξει δηµιουργία θεσµικού πλαισίου
για τις ρυθµιστικές αρχές. Θα πρέπει να υπάρχει η διατήρηση
της κυριότητας του κράτους στα δίκτυα και αξιοποίηση του θεσµού των συµβάσεων παραχώρησης για βασικές υποδοµές.
Αυτή η προγραµµατική συµφωνία για εµάς είναι, αν θέλετε, η
βάση για την οποία δίνουµε µέσα κι έξω από τη Βουλή τη µάχη
να πετύχει η προσπάθεια αυτής της Κυβέρνησης. Βέβαια, σε
αυτή τη προσπάθεια έχουµε καταβάλει όλες µας τις δυνάµεις.
Διότι, επαναλαµβάνω ότι µέχρι τώρα που µιλάµε –και σε όλα τα
νοµοσχέδια- υπάρχει µια διαπιστωτική κατάθεση από την πλευρά
της Αντιπολίτευσης στο σύνολό της –δηλαδή, από τον ΣΥΡΙΖΑ,
την Χρυσή Αυγή, τους Ανεξάρτητους Έλληνες και το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας- αλλά απουσιάζει η πρόταση.
Αυτό έχει επανειληµµένως επισηµανθεί. Το θεωρώ υποχρέωσή
µου, γιατί, εν πάση περιπτώσει, εδώ δεν έχει να κάνει µε το ζήτηµα των εντυπώσεων, αλλά µε την ουσία. Δηλαδή, δεν κατατέθηκε ούτε σήµερα µια ολοκληρωµένη πρόταση στον ελληνικό
λαό µέσω της Βουλής, που να λέει ότι αυτή είναι η άλλη πρόταση, ελάτε να την «περπατήσουµε» και αυτή αποτελεί διέξοδο
στο αδιέξοδο. Αντίθετα, ενώ προσδοκούσε πολλά η ελληνική κοινωνία στο ζήτηµα των αποκρατικοποιήσεων, δυστυχώς η Κυβέρνηση και ιδιαίτερα το επιτελείο του Υπουργείου Οικονοµικών δεν
θέλησε να βοηθήσει ουσιαστικά, έτσι ώστε να υπάρχει η µεγαλύτερη κοινωνική συναίνεση και αποδοχή.
Συγκεκριµένα, στο άρθρο 1 είχαµε επισηµάνει ότι θα πρέπει
να εξαιρεθούν τόσο η ΔΕΗ όσο και τα µεγάλα λιµάνια της χώρας,
ακόµη και οι οργανισµοί κοινής ωφέλειας, όπως είναι η ΕΥΔΑΠ
και η ΕΥΑΘ. Αυτό δεν έγινε αποδεκτό. Και όχι µόνο αυτό, αλλά
υπήρξε και µια οριζόντια αντιµετώπιση µε άλλες ΔΕΚΟ, οι οποίες
θα µπορούσαν να έχουν αντιµετωπιστεί µε τη διαδικασία που
προτείνουν το Υπουργείο και ο Υπουργός. Γιατί; Γιατί µε αυτήν
την οριζόντια ρύθµιση σαφώς, κατά τη γνώµη της Δηµοκρατικής
Αριστεράς, δεν διασφαλίζεται η διακηρυγµένη απ’ όλους µας κυριότητα στα δίκτυα µε βάση την προγραµµατική συµφωνία, στην
οποία προηγουµένως έκανα αναφορά.
Εταιρείες, όπως είναι η ΔΕΗ ή άλλες κοινής ωφέλειας ΔΕΚΟ,
οδηγούνται σε µια άτακτη αποκρατικοποίηση, χωρίς βεβαίως να
υπάρχει το δεύτερο προαπαιτούµενο που θέσαµε ως Δηµοκρατική Αριστερά, κύριε Υπουργέ, δηλαδή ένα πλαίσιο ρυθµιστικών
αρχών, το οποίο θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των
εταιρειών στις παρεχόµενες κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά.
Εάν επιµείνετε -που επιµένετε- δυστυχώς η Δηµοκρατική Αριστερά δεν µπορεί να υπερψηφίσει το άρθρο 2.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 3, νοµίζω ότι τόσο στις συνεδριάσεις
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της Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων, αλλά και µέσω της κεντρικής εισήγησης έγινε απόλυτα σαφές ότι δεν µπορούµε να
αποδεχθούµε –και αυτή είναι η τρίτη ενότητα- να κάθεται, από
τη µία, σε πλήρη αδράνεια η περιουσία του δηµοσίου. Ειπώθηκε
από άλλους συναδέλφους ότι πολλές φορές αυτή η περιουσία
λιµνάζει και όχι µόνο δεν περιφρουρείται, αλλά πολλές φορές γίνεται κτήµα κάποιων ιδιωτών και µε κάποια δικαστικά τερτίπια γίνεται και περιουσιακό τους στοιχείο. Το έχουµε ζήσει αυτό πριν
από λίγο καιρό.
Αντίθετα, από την άλλη, δεν διασφαλίζεται µέσω του νοµοσχεδίου αυτό που εµείς θέλαµε και το παλέψαµε µε τις τροπολογίες
που καταθέσαµε και δεν έγινε δεκτό, δηλαδή η όποια διαδικασία
ανάπτυξης να ενσωµατώνεται τόσο στην περιφερειακή όσο και
στην τοπική κοινωνία. Δηλαδή, µε λίγα λόγια δεν υπάρχει αυτό
που λέµε σύνδεση µε την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη.
Τέλος, πρέπει να πούµε ότι για εµάς και στο συγκεκριµένο
άρθρο υπάρχει µια άλλη δυσκολία για να συµφωνήσουµε. Δεν
µπορούµε σε καµµία περίπτωση να κλείσουµε τα µάτια µπροστά
στην απλούστευση των διαδικασιών, για να προσπεράσουµε πολεοδοµικά και χωροταξικά εµπόδια και µάλιστα να φθάσουµε στο
σηµείο που να µη διασφαλίζουµε και την απρόσκοπτη προσπέλαση στον αιγιαλό και στην παραλία.
Όλα αυτά µας έχουν αναγκάσει, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως Δηµοκρατική Αριστερά να πούµε «ΠΑΡΩΝ»
στο σύνολο του νοµοσχεδίου, να δηλώσουµε την αντίθεσή µας
στο δεύτερο και στο τρίτο άρθρο, ενώ υπάρχει πλήρης διαφωνία
ως προς το πέµπτο άρθρο –είναι η τροπολογία για το επικουρικό- γιατί όπως αναπτύχθηκε σε προηγούµενες τοποθετήσεις
τόσο της κ. Ξηροτύρη όσο και δική µου δεν µπορούµε σε καµµία
περίπτωση να αφήσουµε τα θύµατα τροχαίων ατυχηµάτων απροστάτευτα.
Υπ’ αυτήν την έννοια η Δηµοκρατική Αριστερά θα συνεχίσει να
συµβάλλει στην προσπάθεια µιας νέας πορείας, όχι όµως δίνοντας λευκές επιταγές. Έχοντας ως γνώµονα την υπηρέτηση του
δηµοσίου συµφέροντος, κάθε φορά θα καταθέτει την όποια διαφωνία και αντίθεσή της.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Αριστεράς)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος καταθέτει ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει τη διαµαρτυρία της για την εκποίηση των δηµοσίων
επιχειρήσεων στρατηγικής σηµασίας και δηµοσίου συµφέροντος
και παραθέτει ορισµένες νοµικές παρατηρήσεις επί του συζητούµενου σχεδίου νόµου.
Το ψήφισµα κατατίθεται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Κωνσταντίνος
Γιοβανόπουλος έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, έρχεστε µε ένα µεσσιανικό ύφος να µας πείσετε ότι παράγετε έργο για την πατρίδα, να µας παράσχετε αυτό
που έλεγε ο Φερδινάνδος, ο γιος της Ιωάννας της τρελής, «fiat
iustitia et pereat mundus». Ήρθατε τώρα ξαφνικά να εφαρµόσετε
τη δικαιοσύνη και ας χαθεί ο κόσµος όλος! Ποιοι; Εσείς!
Ακούσαµε πριν από λίγο τον κ. Μιχελάκη να µας µιλάει για την
Ολυµπιακή, λες και το βύθισµα αυτής της εταιρείας το έκαναν οι
δηµαγωγοί των Ανεξάρτητων, του ΣΥΡΙΖΑ, της ΔΗΜΑΡ. Αυτοί
είναι οι δηµαγωγοί και οι καταστροφείς! Λες και τον ΟΣΕ εµείς
τον βάλαµε µέσα. Λες και η παράνοια πρέπει να γίνει από εµάς
κτήµα γιατί έτσι επιµένετε τώρα.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Ο Αρχηγός σας ήταν χρόνια Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας. Από παρθενογένεση δεν προήλθατε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Κοσµήτορα της
Βουλής, αν επιδεικνύατε την ίδια αυθάδεια και έναντι της τρόικας, πραγµατικά θα ένιωθα πολύ υπερήφανος για τις θέσεις σας
στη Βουλή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ορίστε, κύριε Τζαµτζή.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κύριε Γιοβανόπουλε, ζητώ να ανακαλέσετε τη λέξη «αυθάδεια». Δεν υπήρξα ποτέ αυθάδης. Οι διακοπές για πράγµατα που δεν γνωρίζετε ή δεν θέλετε να
παραδεχθείτε, είναι επιτρεπτές µέσα στο Κοινοβούλιο. Οι βαριές
κουβέντες όµως, που λέτε να ξέρετε ότι στιγµατίζουν εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεχίστε, κύριε
Γιοβανόπουλε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θα συνεχίσω, κύριε
Πρόεδρε, ελπίζοντας ότι ο χρόνος µου δεν θα περικοπεί.
Δηµαγωγοί, καταστροφείς. Ποιος; Ο Μιχελογιαννάκης; Τώρα
ξαφνικά έγινε δηµαγωγός; Καταστροφέας ποιος; Ο Σταυρογιάννης τώρα; Και αυτός καταστροφέας; Και αυτός δηµαγωγός;
Πάρτε µία απόφαση, επιτέλους.
Πώς θα σώσετε αυτήν την πατρίδα τώρα; Λέτε κάπου ότι ερχόµαστε και κάνουµε έγκυρες τις µεταβιβάσεις ακόµη και αν έγιναν πριν από την εφαρµογή του νόµου. Ποιος ήξερε, λοιπόν, και
έκανε µεταβιβάσεις πριν την εφαρµογή του νόµου; Με ποιους µιλούσατε; Ποιοι ήσασταν εσείς και κάνατε δικαιοπραξίες πριν από
την εφαρµογή του νόµου και αυτή η Βουλή, να έρθει να τις επικυρώσει τώρα;
Όλη η πατρίδα γίνεται µία νέα «WALMART», εκείνη η εταιρεία
που αποφασίζει να δίνει φθηνά τα πάντα γιατί καταπατά όλα τα
εργατικά δικαιώµατα. Μιλάµε για το νεοφιλελευθερισµό, έρχεται
η σχολή του Σικάγο, έρχεται ο Φρίντµαν ο ίδιος, καθαρίζει ωραία
το νόµπελ του και µας φέρνει εδώ το φόβο και τον πανικό και
προσπαθεί µέσα από αυτές τις διελκυστίνδες να µη µιλάει κανείς,
να µην µπορεί κανείς να αρθρώσει λέξη και να τις αντιµετωπίσει.
Έρχεστε τώρα και λέτε ότι εµείς θα είµαστε οι χρηστοί κυβερνήτες. Εµείς τώρα θα µπορέσουµε να αποδώσουµε τα καλύτερα.
Εµείς τώρα φέρνουµε όλα αυτά τα νοµοσχέδια εδώ και το ΤΑΙΠΕΔ θα είναι εκείνος ο µεγάλος φορέας που θα τα σώσει. Στο
ΤΑΙΠΕΔ ο κ. Αντώνης Βαρθολοµαίος, ο οποίος διετέλεσε διευθύνων σύµβουλος της ΕΥΔΑΠ. Δηλαδή, την ΕΥΔΑΠ που τη χρεώσαµε, που τη φθάσαµε µέχρι εδώ µέσω του κ. Βαρθολοµαίου,
τώρα τη βάζουµε στο ΤΑΙΠΕΔ πάλι µε τον κ. Βαρθολοµαίο, να
την ξεπουλήσουµε.
Δεν βλέπω φαντάσµατα, κύριοι Υπουργοί. Ονόµατα διαβάζω.
Αριθµούς προσπαθώ να καταλάβω. Προσπαθώ να ψηλαφίσω τι
στην ευχή γίνεται και αυτά τα ντουβάρια δεν πέφτουν κάτω. Αυτό
προσπαθώ να εννοήσω, γιατί διαπιστώνω ότι µε ένα τηλεφώνηµα
ήρθαν τριάντα – σαράντα άνθρωποι εδώ και κάθισαν µόνο και
µόνο για να µην περάσει µία αίτηση αντισυνταγµατικότητας που
έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έγινε τηλεφωνικός συναγερµός!
Αυτό είναι το Κοινοβούλιο; Γι’ αυτό πάλευα να έρθω εδώ; Έτσι
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θα σώσουµε την πατρίδα; Έτσι θα σταµατήσουµε τους ανθρώπους να πουλάνε τις βέρες τους, τα δόντια τους, τα χρυσαφικά
από το σπίτι τους στα ενεχυροδανειστήρια; Κι εσείς έρχεστε
τώρα και µας λέτε ότι θα σώσουµε την πατρίδα.
Ξέρετε, σε πάρα πολλούς συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας βλέπω την αµφιβολία στα µάτια τους. Την βλέπω, την κατανοώ. Νιώθουν ότι ρίχνουµε ένα κέρµα τώρα, αλλά είναι δύσκολο.
Τους έχετε µαντρωµένους. Δεν ξέρω πώς µπορούν αυτοί οι άνθρωποι να ανακουφιστούν και να πουν «Όχι, αυτό δεν το ψηφίζω». Ο κ. Καµµένος µου έδωσε την ψήφο κατά συνείδηση,
κύριε συνάδελφε, και το χαίροµαι που είµαι µε τους Ανεξάρτητους Έλληνες, γιατί αυτή η ψήφος κατά συνείδηση νοµίζω ότι θα
πρέπει να επεκταθεί σε όλα αυτά τα έδρανα και να µπορούµε
αύριο να είµαστε περήφανοι γι’ αυτά που ψηφίζουµε και γι’ αυτά
που και εσείς ξέρετε ότι δεν βγαίνουν.
Το επικουρικό κεφάλαιο ήταν µια διελκυστίνδα ασφάλειας. Και
όµως, τώρα την καταργείτε τιµωρώντας τους συνεπείς ανθρώπους που πληρώνουν τα ασφάλιστρα. Γιατί; Έτσι αποφασίσατε.
Προχωράτε και δεν µε ακούτε εµένα που δεν ξέρω οικονοµικά,
αλλά δεν ξέρει ούτε το «DER SPIEGEL»; Σε σηµερινό δηµοσίευµα λέει ότι η τρόικα καλεί σε νέα πτώχευση. Το καταθέτω στα
Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο οικονοµικός οίκος Nomura µιλάει για «GrExit» σήµερα. Δεν
ξέρω εγώ, αλλά οι Ιάπωνες; Το καταθέτω κι αυτό στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το «REUTERS» λέει ότι το ελληνικό χρέος πρόκειται να ξεπεράσει κάθε στόχο και δεν πρόκειται να επιτευχθεί. Αυτό λέει ένας
αξιωµατούχους της Ευρωζώνης. Το λένε επιτέλους, όλοι αυτοί
οι άνθρωποι. Το καταθέτω κι αυτό στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο κ. Μάριο Ντράγκι –τι ύφος κι αυτό του τραπεζίτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας;- λέει: «Ήρθε η ώρα, κύριοι, πάρτε
το απόφαση. Πρέπει να παραχωρήσετε εθνική κυριαρχία». Το
λέει ο κ. Ντράγκι, κύριε Μηταράκη, ο φίλος σας, ο συνοµιλητής
σας. Θα το κάνετε; Δεν ξέρω αν γελάτε γι’ αυτό, αλλά το διάβασα
και το καταθέτω στα Πρακτικά. Το είπε ο άνθρωπος σε σηµερινή
του συνέντευξη. Είπε να παραχωρήσουµε την εθνική κυριαρχία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Με αυτά και µε αυτά είµαι σε πολύ δύσκολη θέση. Φυσικά και
δεν πρόκειται να ψηφίσω αυτό το νοµοσχέδιο. Φυσικά και δεν
πρόκειται να συναινέσω κι εγώ σε αυτήν την πατρίδα έτσι όπως
την καταληστεύετε, γιατί λέει για ιδιωτικές πολιτείες τώρα. Όταν
ο Καραµανλής έπαιρνε το ελικόπτερο και ίδρυε τα «ΞΕΝΙΑ» στα
ωραία σηµεία της πατρίδας, ίδρυε ελληνικό δηµόσιο και ήλπιζε
ότι αυτοί που διαχειρίζονται το ελληνικό δηµόσιο θα µπορούν και
να φέρουν την άνοιξη. Δεν ήρθε, όµως, αυτή.
Εσείς τώρα κάνετε το εντελώς αντίθετο. Εσείς φροντίζετε
τώρα και αυτά τα «φιλέτα» να τα δίνετε σε ανθρώπους που δεν
ξέρουµε, σε εταιρείες που κανείς δεν ξέρει τι κουβαλάνε πίσω
τους, αλλά επιµένετε και πρέπει εµείς να εννοήσουµε, να συνεννοήσουµε και να ψηφίζουµε. Δεν µπορούµε να το κάνουµε αυτό
το πράγµα.
Το Ταµείο των Τραπεζοϋπαλλήλων γιατί το βάζετε µέσα στον
ΕΟΠΥΥ; Τους δικηγόρους γιατί στον ΕΟΠΥΥ; Το ΤΣΜΕΔΕ γιατί
στον ΕΟΠΥΥ; Ως πότε θα συνεχιστεί αυτό το πράγµα; Ποιος θα
µας δώσει λογικές εξηγήσεις;
Διάβαζα τα γράµµατα του Κέυνς, κύριε Τσακαλώτε. Και περιµένω το τρίτο γράµµα για να ακούσω για τον Κέυνς. Δεν είµαι
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κεϋνσιανιστής, δεν ξέρω αν είµαι new dealer, δεν ξέρω αν είναι
αυτή η λύση που περιµένουν από την αντιπολίτευση να δώσουµε
προτάσεις εµείς. Δεν ξέρω αν από εµάς περιµένουν. Αφού έγινε
όλη αυτή η καταστροφή, τώρα εµείς πρέπει να βγάλουµε τα κάστανα από τη φωτιά.
Τα κάστανα από τη φωτιά βγαίνουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν κατεβάσουµε όλοι τις σηµαίες κάτω, να πιαστούµε
όλοι χέρι-χέρι και να βγούµε στην πλατεία, έξω, στον ελληνικό
λαό και να του πούµε: «Μέχρι εδώ, δεν ξεπουλάµε τίποτα άλλο».
Δεν µπορούµε να ξεπουλήσουµε τη µάνα µας και τον πατέρα µας
στον τραπεζίτη. Δεν καταστρέψαµε εµείς αυτήν τη χώρα, δεν
ανεβάσαµε εµείς τα επιτόκια, δεν ληστέψαµε εµείς την Αγροτική,
δεν θα αφήσουµε τα παιδιά µας να εξανδραποδιστούν.
Αυτή είναι η λύση. Αφήστε τα γράµµατα και τους αριθµούς.
Ελάτε να πιαστούµε χέρι-χέρι, κι εσείς κι εµείς και όλοι. Πάµε
έξω, να κλείσουµε τις πόρτες, όχι µε εκείνο τον καθολικό τρόπο
της Καπέλα Σιστίνα για να βγάλουµε τους καρδινάλιους, αλλά µε
τον ορθόδοξο τρόπο, τον φιλικό, τον ελληνικό, το αντάµωµα.
Αυτό περιµένει ο κόσµος από εµάς και αφήστε τα γράµµατα και
τους αριθµούς. Έξω είναι άνθρωποι που γονατίζουν. Για να έρθω
µέχρι τη Βουλή –ποιος θα το πίστευε!- αποφεύγω απλωµένα
χέρια. Αυτή είναι η αποστολή µου;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Η κ. Χρυσούλα Γιαταγάνα έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Ντράγκι µίλησε για να διαβεβαιώσει γι’
αυτό που όλοι γνωρίζουµε: ότι, δηλαδή, είµαστε γερµανικό προτεκτοράτο εντός της Ευρωζώνης. Είπε ο κ. Ντράγκι ότι πρέπει
να συνειδητοποιήσουν κάποιες κυβερνήσεις ότι έχουν χάσει την
εθνική τους κυριαρχία εδώ και καιρό. Δεν είπε ότι θα τη χάσουν,
αλλά ότι την έχουν χάσει. Επειδή στο παρελθόν άφησαν το χρέος
τους να συσσωρευτεί, τώρα πρέπει να δείξουν καλή θέληση για
τις αγορές. Μπορεί να ακούγεται παράδοξο αλλά αυτή είναι η
αλήθεια. Μόνο όταν οι χώρες της Ευρωζώνης δεχθούν να µοιραστούν την κυριαρχία τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα κερδίσουν την κυριαρχία τους.
Αυτός είναι ο λόγος που έχετε µετατρέψει το Κοινοβούλιο σε
«πλυντήριο» για την επικύρωση σηµειωµάτων που σας δίνει ο κ.
Τόµσεν, αυτός ο λογιστάκος της τρόικας που έχει χριστεί σε
πρωθυπουργό της Ελλάδας και απαιτεί να επικυρωθούν από το
ελληνικό Κοινοβούλιο οι εντολές του; Αυτή ήταν η εντολή που
σας έδωσε ο ελληνικός λαός, µωρέ; Να παραδώσετε την Ελλάδα
στα νύχια των διεθνών τοκογλύφων;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
Ζητάτε από τους Βουλευτές να επικυρώσουν δήθεν µια πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου που περιλαµβάνει το ξεπούληµα
όλων των ΔΕΚΟ, όλων των ακινήτων του δηµοσίου και των νοµικών προσώπων του δηµοσίου δικαίου µε το πρόσχηµα δήθεν των
συµβάσεων παραχώρησης για ενενήντα εννιά χρόνια από το ΤΑΙΠΕΔ; Πουλάτε τη ΔΕΗ, πουλάτε την ΕΥΑΘ, πουλάτε την ΕΥΔΑΠ,
έναντι πινακίου φακής, όταν µόνο οι εγκαταστάσεις τους αξίζουν
δισεκατοµµύρια ευρώ.
Θα κινδυνεύσουµε να πούµε το νερό νεράκι. Θα κινδυνεύσουµε να πάθουµε ό,τι έπαθαν στη Βολιβία και τη Νότιο Αφρική
που ξεπουλήθηκε το νερό και ενέσκηψε χολέρα. Έχετε εξαθλιώσει το λαό. Τώρα πάτε να µας εξοντώσετε κιόλας; Αλήθεια, πώς
κοιτάτε το πρόσωπό σας, µωρέ, στον καθρέφτη; Χωρίς καµµία
ντροπή για να κρατήσετε την καρέκλα σας;
Ας δούµε τι κάνετε µε τα λοιπά θέµατα που φέρατε, µε τροπολογίες οι οποίες είναι καθ’ όλα αντισυνταγµατικές. Προσυπογράφω την ένσταση αντισυνταγµατικότητας του όλου νοµοσχεδίου και κυρίως των τροπολογιών που υπεβλήθη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ήδη στην τοποθέτησή µου επί της αρχής αναφέρθηκα διεξοδικά
στην αντισυνταγµατικότητα αυτού που µας φέρατε να κυρώσουµε σαν πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και σαν τροπολογίες. Δεν επιµένω περισσότερο.
Γι’ αυτό σας λέω ότι ό,τι και να κάνετε, όλα αυτά θα ακυρωθούν, θα πέσουν όταν φτάσουν στα δικαστήρια. Και τότε να δω
τι θα πείτε εσείς στους διεθνείς τοκογλύφους στους οποίους θα
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τα ξεπουλήσετε όλα. Να δούµε τι θα πείτε τότε, γιατί θα ακυρωθούν.
Στο χώρο της υγείας τώρα. Όπως είναι γνωστό, ο ΕΟΠΥΥ είναι
άκρως προβληµατικός και υπό πλήρη κατάρρευση ήδη από τη
σύσταση του. Μετά το κούρεµα που επιβλήθηκε στα αποθεµατικά όλων των ταµείων παρά τη θέλησή τους, τα ταµεία που ήταν
εύρωστα όπως το Ταµείο Νοµικών, το Ταµείο των Ιατρών, το Ταµείο των Δηµοσιογράφων που µας φέρατε σήµερα, καθώς και
τα ταµεία των τραπεζοϋπαλλήλων που είχαν χτιστεί από κρατήσεις των µελών τους, κατάφεραν να κρατηθούν έως τώρα και να
παρέχουν περίθαλψη στους ασφαλισµένους τους. Σήµερα µε την
«ντροπολογία» που επιχειρείτε να περάσετε ώστε να ενταχθούν
και τα ταµεία αυτά στον ΕΟΠΥΥ, στην πραγµατικότητα ζητάτε να
ψηφίσουµε τη στέρηση της περίθαλψης των ασφαλισµένων και
σε αυτά τα ταµεία προκειµένου να ρίξετε τα αποθεµατικά τους
στον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος όπως είπαµε, δεν σώζεται µε τίποτα.
Εξυπακούεται ότι εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν πρόκειται
να συναινέσουµε σε αυτήν την τροπολογία που οδηγεί σε απόγνωση δεκάδες χιλιάδες ασφαλισµένους και σας καλούµε έστω
και αυτήν την ύστατη ώρα να την αποσύρετε.
Όσον αφορά το επικουρικό κεφάλαιο, οι τροποποιήσεις που
εισήχθησαν στις 24/10/2012 επί της τροπολογίας που αφορά τη
µείωση της ευθύνης του επικουρικού κεφαλαίου, όχι µόνο δεν
βελτίωσαν την αρχική «ντροπολογία» σας, αλλά αντίθετα την κατέστησαν περισσότερο επικίνδυνη και επιβλαβή για τα θύµατα
των τροχαίων ατυχηµάτων, αλλά και για τους ασφαλισµένους. Ο
Υπουργός Οικονοµικών επέδειξε για άλλη µια φορά ότι επιθυµεί
να προστατεύσει τα συµφέροντα του επικουρικού κεφαλαίου και
της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών.
Ειδικότερα, πρώτον, γίνεται προσπάθεια να εισαχθεί µε υπουργική απόφαση ερήµην της Βουλής σύστηµα αντικειµενικοποίησης επί σωµατικών βλαβών, θέµα για το οποίο αποκλειστικά
αρµόδια είναι η δικαιοσύνη. Δεύτερον, επιπλέον ορίζεται ότι σε
όλες τις περιπτώσεις ευθύνης του επικουρικού κεφαλαίου είναι
υπόχρεο να καταβάλλει το εξευτελιστικό ποσό των 10.000 ευρώ
κατά ανώτατο όριο για χρηµατική ικανοποίηση ψυχικής οδύνης
όλων των δικαιούχων. Τρίτον, θεσπίζει αναστολή εκτέλεσης όλων
των δικαστικών αποφάσεων σε βάρος του επικουρικού κεφαλαίου, η δε πρωτοβουλία παύσης της αναστολής ανατίθεται στον
Υπουργό Οικονοµικών. Καταργείτε δηλαδή και τη δικαιοσύνη,
όλες τις δικαστικές αποφάσεις, γιατί αυτές καθίστανται ανεκτέλεστες. Ως εκ τούτου, εγώ θα καταψηφίσω και αυτήν την τροπολογία και δεν υπάρχει καµµία περίπτωση εµείς, οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες, να ψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο. Γι’ αυτό σας ζητάµε και πάλι να αποσύρετε την ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου
και για το θέµα αυτό της τροπολογίας.
Τέλος και όσον αφορά τον τρόπο επιλογής προϊσταµένων στις
ΔΟΥ στα τελωνεία και στο ΣΔΟΕ, δηλαδή στην υπηρεσιακή ιεραρχία όλων των φοροεισπρακτικών µηχανισµών, η Κυβέρνησή
σας ζητά να ψηφίσουµε τροποποίηση του ν. 4002/2011, µε την
οποία θεσµοθετήθηκε η επιλογή προϊσταµένων κάθε χρόνο από
τον Υπουργό Οικονοµικών µε έλεγχο ανά τρίµηνο της απόδοσής
τους. Ήδη, προωθείται η αντικατάσταση των προϊσταµένων
αυτών των υπηρεσιών χωρίς να έχει γίνει αξιολόγηση της απόδοσής τους. Αντί να δηµιουργείτε αναταραχή στον κρίσιµο αυτό
για την οικονοµία κλάδο, σας προτείνουµε να επιλέγονται οι προϊστάµενοι σε αυτές τις οικονοµικές υπηρεσίες µε αντικειµενικά
κριτήρια, και δη τα ποιοτικά κριτήρια εκάστου, πτυχίο, µεταπτυχιακό, προϋπηρεσία, ξένες γλώσσες, ειδίκευση κ.λπ., αξιολόγηση της απόδοσής τους ανά χρόνο, που θα συνυπολογίζεται
στα λοιπά ποιοτικά τους κριτήρια.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας αντιµετωπίζει µία από τις µεγαλύτερες κρίσεις όλων των εποχών,
κρίση οικονοµική, κρίση κοινωνική, κρίση θεσµών. Δυστυχώς,
εδώ και τρία χρόνια, που περισσότερο από ποτέ η χώρα χρειάζεται χαρισµατικούς ηγέτες για να αντιµετωπίσουν αυτήν την
κρίση, καταντήσαµε να διαχειρίζονται τη µοίρα µας πρόσωπα
ανεπαρκή, αναποτελεσµατικά, χωρίς όραµα και χωρίς πυγµή. Η
µόνη σωτηρία αυτού του τόπου θα βασιστεί στην αλλαγή ηγεσίας και προγράµµατος. Όταν το αντιληφθείτε, ελπίζω να µην
είναι αργά.
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(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, προχωρούµε στους προτασσόµενους οµιλητές.
Το λόγο έχει ο κ. Τέρενς Κουίκ για τέσσερα λεπτά.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Θα συνιστούσα στον κύριο Υπουργό και στους δύο Υφυπουργούς να µην κουράζονται άλλο, αφού αγγαρεία κάνουν που είναι
εδώ. Ξέρουµε ότι, είτε τα πούµε είτε δεν τα πούµε, αύριο θα πράξουν το καθήκον τους οι της κυβερνητικής πτέρυγας. Έτσι κι αλλιώς, δεν µας δίνετε και µία ιδιαίτερη σηµασία, κύριε Μηταράκη.
Αλλά ξέρετε τι άλλο µου κάνει εντύπωση, κύριε Υπουργέ; Το
πώς επέτρεψε το Προεδρείο του ελληνικού Κοινοβουλίου να έχει
αρχίσει µία διαδικασία συζήτησης εδώ και σήµερα το απόγευµα
να έρθει ο κ. Αθανασόπουλος από το ΤΑΙΠΕΔ να µας ενηµερώσει, που σηµαίνει ότι συνάδελφοί µας συνοµιλητές τοποθετήθηκαν χωρίς να έχουν ακούσει τα εξής καταπληκτικά. Εδώ είναι το
βιβλιαράκι το οποίο µας µοιράσανε, δεν είναι του Μάο, είναι του
Αθανασόπουλου. Νερά, ενέργεια, αξιοποίηση –προσέξτε- δικτύων και υποδοµών. Έτσι ελέχθη.
Έπρεπε να έρθετε πάνω να ακούσετε, κύριοι συνάδελφοι της
Αντιπολίτευσης. Και οι υποδοµές µαζί και τα δίκτυα όλα! Όταν
για τα νερά θα γίνει ο επόµενος παγκόσµιος πόλεµος, τα δίνουµε
κι αυτά, τα εκχωρούµε.
Και µάλιστα διηµείφθη µεταξύ Βουλευτών Συµπολίτευσης και
Αντιπολίτευσης και το εξής, περί ξένων συµφερόντων, και διαµαρτυρήθηκε η κυβερνητική πτέρυγα λέγοντας «ποια είναι τα
ξένα συµφέροντα;» Μα, αυτά τα οποία κατοικοεδρεύουν στην
οδό Αµερικής. Εκεί δεν είναι το γραφείο του κ. Ράιχενµπαχ; Ή
κάνω λάθος; Ο Φούχτελ επίσης που περιδιαβαίνει την Ελλάδα
και του στρώνετε τα κόκκινα χαλιά, όπως ο Περιφερειάρχης στη
Δυτική Μακεδονία, τι είναι; Δεν είναι τα ξένα συµφέροντα; Τι
είναι; Τα ελληνικά; Αποκλείεται. Το πρόγραµµα «Ήλιος» τι είναι;
Δεν είναι τα ξένα συµφέροντα; Ελληνικά δεν είναι.
Να σας υπενθυµίσω, δε, απευθυνόµενος και προς την πτέρυγα
του ΠΑΣΟΚ, ότι το πρώτο ταξίδι το οποίο έκανε ο Ευάγγελος Βενιζέλος ως Υπουργός Οικονοµικών και Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παπανδρέου ήταν στη Γερµανία και το πρώτο πράγµα το
οποίο έκανε το πρώτο βράδυ που έφθασε ήταν να συµφάγει µε
τον Πρόεδρο των γερµανών βιοµηχάνων και µε τον Σόιµπλε. Κι
εκεί αποφασίστηκαν πολλά πράγµατα.
Από εκεί και πέρα, επειδή µέσα σε όλα πρέπει να υπολογίζουµε και τις διεθνείς µας σχέσεις και κυρίως τις «αγάπες» που
έχουν οι Τούρκοι για την Ελλάδα, προσπαθώ να διαφυλάξω αν
µη τι άλλο µέσα σε όλα λιµάνια, αεροδρόµια και µαρίνες στην
πλευρά του Αιγαίου, όταν έχετε ήδη, παραµονές των εκλογών,
εκχωρήσει τη µαρίνα της Μυτιλήνης κατά 49% στους Τούρκους.
Άλλες δύο να πάρουν, παράλια αυτοί απέναντι, τρεις µαρίνες
δικές τους αριστερά, θα ενώσουν το Αιγαίο το «τουρκικό», έτσι
όπως θα το λένε στους τουρίστες, και θα το ψάχνουµε στους
χάρτες. Προτείνω για µία ακόµη φορά ο Υπουργός Άµυνας –κι
αν δεν το κάνει, θα εγκληµατήσει κατά της Ελλάδας- να ζητήσει
να «αγοράσει» Στρατός, Αεροπορία, Ναυτικό λιµάνια κι αεροδρόµια κατά το ήµισυ, έτσι ώστε να µην µπορεί να µπει κανένας
ιδιώτης µέσα. Γιατί δεν θα έρθει να πάρει βέβαια τα µισά αεροδρόµια και τα µισά λιµάνια.
Τα κληροδοτήµατα και τα µνηµεία νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου τα έχετε εξαιρέσει ή τα έχετε βάλει µέσα; Δώστε,
λοιπόν, και το Ζάππειο, δώστε και το Καλλιµάρµαρο! Έτσι κι αλλιώς εκείνοι που τα διοικούν τα παραχωρούν στους Τούρκους
για να κάνουν τις δεξιώσεις της εθνικής τους επετείου.
Τα νοσοκοµεία έτσι κι αλλιώς, κύριε Υπουργέ, θυµάµαι πολύ
καλά ότι στην προγραµµατική σας δήλωση είπατε πως θα τα νοικιάσετε σε ιδιώτες. Δώστε τα κι αυτά. Έτσι κι αλλιώς σάµπως
έχουν δηµόσια περίθαλψη οι Έλληνες; Πληρώνουν στα περιφερειακά των νοσοκοµείων ιδιωτικά ιατρεία, για να µπορούν να
βρουν την υγειά τους. Πηγαίνετε µέχρι την Κεφαλονιά, πηγαίνετε
µέχρι τη Σάµο, πηγαίνετε µέχρι τη Λέσβο, για να δείτε πόσους
γιατρούς έχουµε. Λείπουν όλες οι βασικές ειδικότητες.
Κι από εκεί και πέρα βεβαίως όλα αυτά µπαίνουν και σε µία
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σειρά που λέγεται ΤΑΙΠΕΔ, που λέγεται EFSF, που λέγεται Αγγλικό Δίκαιο, σ’ αυτήν τη διαδικασία δηλαδή της ιδιωτικοποίησης
ή του ξεπουλήµατος -όπως θέλετε πείτε το- ή της εκποίησης της
ιδιωτικής περιουσίας του δηµοσίου όπου θα µπουν –φαντάζοµαικι όλα τα σπίτια που θα αρχίσει να κατάσχει η εφορία, µη δυνάµενος ο Έλληνας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, γιατί κι
αυτά θα είναι ιδιωτική περιουσία του δηµοσίου από τις κατασχέσεις, που θα µπορεί να τα ξεπουλήσει. Να σας δώσω και το σπίτι
µου, το οποίο αντί να το πάρει η τράπεζα, καλύτερα πάρτε το
εσείς να το δώσετε, σας παρακαλώ.
Βεβαίως δεν καµαρώνω, κύριε Γεροντόπουλε, για τη σηµερινή
σας σαφή τοποθέτηση στους Νορβηγούς ότι ονειρεύεται η Νέα
Δηµοκρατία και την οµοσπονδοποιηµένη Ευρώπη, έτσι όπως τη
θέλει η Μέρκελ. Έκανα δήλωση, αλλά δεν ανταποκρίθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος από το µεσηµέρι.
Κι από εκεί και πέρα θα σας πω το εξής, ότι όλα αυτά τα οποία
θα γίνουν εδώ στην Ελλάδα σηµαίνουν ότι το παιδί µου, όταν θα
µεγαλώσει, ή τα δύο εγγόνια που έχω µε πατέρα άνεργο, κύριε
Υπουργέ, δεν θα έχουν τίποτα για να εκµεταλλευθούν ως Έλληνες από τη δική τους την Ελλάδα. Όµως σας εγγυώµαι -κι ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας- ότι εµείς, ως Ανεξάρτητοι Έλληνες, αυτό που υποσχεθήκαµε στον ελληνικό λαό προεκλογικά θα το κάνουµε. Δεν θα σας επιτρέψουµε να εκχωρήσετε
την Ελλάδα και να είστε βέβαιοι ότι όταν αργά ή γρήγορα –και
µάλλον πολύ γρήγορα θα γίνει- θα εγκαταλείψετε την εξουσία,
την Ελλάδα θα την ξαναπάρουµε πίσω.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ενηµερωτικά σας
λέω ότι οι προτασσόµενοι είναι εννέα.
Το λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Κυριαζίδης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, και κύριε Υπουργέ, θέλω και εγώ να εκφράσω τα συλλυπητήρια µου για την απώλεια του πατρός του Προέδρου του
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ.
Ταυτοχρόνως θέλω να αναφερθώ ως νέος Βουλευτής, να
κάνω την αναφορά ότι όλοι αναφερόµαστε εντός και εκτός του
Κοινοβουλίου ότι η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης.
Αυτό εδώ ανιχνεύοντας όλο το διάστηµα και παρακολουθώντας όλες τις επιτροπές αλλά και κάθε συζήτηση στην Ολοµέλεια
–και αυτό νοµίζω θα µου το αναγνωρίσετε- ενώ, διαπιστώνω µια
αναντιστοιχία λόγων και έργων, ακούγονται εδώ µόνο διαπιστώσεις και ενίοτε και απειλές. Διαπιστώσεις βεβαίως ότι ενώ «Λεφτά
υπάρχουν», αυτή η Κυβέρνηση µε ένα σαδιστικό τρόπο, αντιµετωπίζει ζητήµατα -ακόµη αν θέλετε και ένα ζήτηµα που ήρθε στην
Ολοµέλεια και είναι πλέον νόµος και αφορά τη µεταφορά των µαθητών- ενώ, το «φορτώθηκε» η Κυβέρνηση προκειµένου να υπάρξει αυτή η αντιµετώπιση του φαινοµένου του προβλήµατος, που
είχε να κάνει µε τη µεταφορά των µαθητών, για άγνωστους λόγους καταψηφίστηκε από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και τα
λοιπά κόµµατα που δεν είναι στην Κυβέρνηση.
Άρα, εδώ αυτή η αναφορά µε την έννοια ότι θα έπρεπε να είµαστε ενωµένοι προς τι; Αυτό το θεατρικό που αντιµετωπίσαµε
και διαπιστώσαµε προηγουµένως, όλη αυτή την παράσταση, πιστεύω ότι γίνεται για λόγους επικοινωνιακούς και όχι ουσίας.
Το «Λεφτά υπάρχουν» ακούστηκε πάρα πολλές φορές εδώ
µέσα, αλλά δεν ξέρουµε που είναι, ούτε κανείς µας είπε που βρίσκονται αυτά. Η χώρα ζει µε δανεικά. Αναφέρθηκε από τον κύριο
Υπουργό ότι τα διαθέσιµα µας είναι συγκεκριµένα. Ούτε και εκεί
υπήρξε ένα ευήκοον ους να δούµε πώς θα αντιµετωπιστεί αυτή
η έκτακτη κατάσταση.
Το µόνο που ακούγεται εδώ µέσα είναι µια διαρκής απειλή και
υπονόµευση όλων αυτών των προσπαθειών. Γιατί δεν είδα κάποια αναφορά, ούτε άκουσα κάτι σε ότι αφορά την επιβίωση του
ΙΚΑ. Βεβαίως, είδα έναν ιδιαίτερο πόνο σε ότι αφορά την ένταξη
στον ΕΟΠΥΥ συγκεκριµένων οµάδων. Αλλά δεν είδα το ενδιαφέρον για ένα ΙΚΑ που καρκινοβατεί για τους εργάτες αυτής της
χώρας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Βεβαίως, από την άλλη πλευρά λέτε ότι τα καταργήσατε όλα,
όσα έχουν ψηφιστεί εδώ µέσα. Σας κάνουµε εποµένως χάρη.
Χάρη το λέω µε την έννοια ότι εµείς θα πάρουµε όλο το κόστος.
Θα ψηφιστούν τα µέτρα. Θα πάρουµε αυτή τη δόση προκειµένου
να επιβιώσει η χώρα. Και εφόσον τα πάρουµε και έρθετε εσείς,
αυτό θα είναι πολύ χρήσιµο και για εσάς να έχετε δηλαδή αυτήν
τη βοήθεια από τη δική µας πλευρά.
Αλλά ταυτόχρονα, ακούγεται πάρα πολλές φορές εδώ και το
έχουµε αντιµετωπίσει το ζήτηµα της αντισυνταγµατικότητας.
Η Ζωή του ΣΥΡΙΖΑ, η συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, τόνισε
και την προηγούµενη φορά αλλά και τόνισε και σήµερα µε πιο
ελαφρύ τρόπο, ότι καλό θα είναι αυτοί που θα έρθουν να επενδύσουν εδώ, πέρα από τους τεχνικούς συµβούλους «να πάρουν
και καµµιά δεκαριά ποινικολόγους γιατί θα βρεθούν φυλακή». Και
συµπλήρωσε η έµπροσθεν καθηµένη συναδέλφισσα ότι «καλό
είναι να ενδιαφερθούµε, για να έχουν και πακέτα τσιγάρα».
Αλλά πώς γίνεται αποδεκτό και παραδεκτό από την πλευρά
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης; Συγκεκριµένα κατατέθηκε τροπολογία από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ –σε ποιο, σε ένα αντισυνταγµατικό νοµοσχέδιο;- δηλαδή, αν γινόταν η τροπολογία δεκτή
και αποδεκτή, θα ψηφίζατε; Άρα, προς τι η κατατεθείσα από
εσάς τροπολογία; Δεν το αντιλαµβάνοµαι;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Τελειώστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Έχω τελειώσει, κύριε Πρόεδρε.
Δηλαδή, φάσκουµε και αντιφάσκουµε, ενώ κατατίθενται εδώ
τροπολογίες και ζητείται από την Κυβέρνηση να υιοθετηθούν
προκειµένου να ψηφιστούν, από την άλλη πλευρά φέρνουµε ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας. Να επιλέξουµε ποιον δρόµο θέλουµε να ακολουθήσουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει, η
κυρία Παπακώστα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι, κύριοι συνάδελφοι, πράγµατι ανέβηκαν πολύ οι
δραµατικοί τόνοι που όντως δικαιολογούνται από την κρισιµότητα των στιγµών, αλλά θέλω να κάνω µια δήλωση προς τους
αγαπητούς συναδέλφους που ανέβασαν αυτούς τους δραµατικούς τόνους.
Θα πω, λοιπόν, ότι κανείς δεν δικαιούται και δεν νοµιµοποιείται
από πουθενά και για κανέναν λόγο να δηλώνει πιο ευαίσθητος
απ’ ό,τι οι υπόλοιποι συνάδελφοι –εµείς δηλαδή και εγώ προσωπικά- οι οποίοι έχουµε διαφορετική άποψη από εσάς. Παρακαλώ
πάρα πολύ, η καπηλεία και το µονοπώλιο της πατριδοκαπηλίας,
της ευαισθησίας να λείπουν...
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς έχετε το µονοπώλιο της
αναισθησίας και της αναλγησίας!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Παρακαλώ
πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε!
Να µάθετε να σέβεστε τους συναδέλφους σας και επιπλέον
δεν είστε πιο ευαίσθητοι εσείς! Αντίθετα, θα αποδείξω ότι επενδύετε και τοκίζετε πάνω στον καηµό και τον πόνο του Έλληνα
και της Ελληνίδας και αυτό δεν συνιστά και δεν συνάδει µε το
δήθεν πολιτικό ήθος και ύφος που θέλετε να πολιτευθείτε.
Επιπλέον, θα πω το εξής για να ξεκαθαρίσουµε τα πράγµατα.
Ακούµε πολλά για τους τραπεζίτες και για το τραπεζικό σύστηµα
και για τους δήθεν ευαίσθητους της από εδώ πλευράς και για
εκείνους της άλλης πλευράς –δηλαδή εµάς- οι οποίοι δεν το αντιλαµβανόµαστε.
Να ρωτήσω, λοιπόν, κάτι, αγαπητοί συνάδελφοι. Οι καταθέσεις
των Ελλήνων πολιτών από ποιο τραπεζικό σύστηµα είναι εγγυηµένες; Ποιος τις εγγυάται αν όχι το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα;
Κατά συνέπεια, όταν µιλούµε για τραπεζικό σύστηµα, δεν µιλούµε για τις καταθέσεις των Ελλήνων, αγαπητοί συνάδελφοι;
Άρα, λοιπόν, όταν επιτίθεστε στο τραπεζικό σύστηµα αναφέρεστε στις καταθέσεις των Ελληνίδων και των Ελλήνων; Για να το
ξεκαθαρίσουµε!
Να αναφέρω και κάτι άλλο που για εµένα, πολιτικά, είναι εξαι-
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ρετικά ενδιαφέρον. Είδα προηγουµένως ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, µε ιδιαίτερη ευχαρίστηση µάλιστα, συνοµολόγησαν, συνυπέγραψαν –τουλάχιστον φραστικά από του Βήµατος της
Βουλής- σε ό,τι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εισκοµίσει πολιτικά στη σηµερινή
συζήτηση.
Το εξαιρετικά ενδιαφέρον για εµένα, από πολιτικής άποψης,
ζήτηµα που τίθεται είναι το εξής: Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν
ένα πρόβληµα πολιτικό, κατά τη γνώµη µου. Πρέπει να εξηγήσουν στους ψηφοφόρους τους τι κοινό έχουν µε τις συνιστώσες
του ΣΥΡΙΖΑ, στους ψηφοφόρους εκείνους στους οποίους κατέβηκαν µε άλλο ιδεολογικό πλαίσιο και περίγραµµα και έρχονται
σήµερα να συνηγορούν σε ό,τι ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει στη Βουλή. Τι
ενώνει άραγε τους Ανεξάρτητους Έλληνες µε τον ΣΥΡΙΖΑ; Είναι
ένα ερώτηµα, στο οποίο πρέπει να απαντήσουν οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες.
Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι περίσσεψε η αλαζονεία, όταν η συνάδελφος κ. Κωνσταντοπούλου απευθύνθηκε στην Κυβέρνηση
λέγοντας «καλύτερα να φύγετε, σας έχουµε πρόταση». Επειδή,
κυρία συνάδελφε, δεν έχετε πολιτική πρόταση, το µόνο που ονειρεύεστε είναι, χωρίς πρόταση ή µάλλον αγκαλιάζοντας ασφυκτικά το κοµµατικό κράτος –τις κοµµατικές ταξιαρχίες, τους
αφισοκολλητές σας και τους καθοδηγητές σας, οι οποίοι σας
οδήγησαν στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση- να το διατηρήσετε,
να το συντηρήσετε, να το εκθρέψετε σε βάρος του ελληνικού
λαού, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι το πληρώνει ο ελληνικός
λαός και µάλιστα µε βαρύτατο τίµηµα.
Επίσης, να σας θυµίσω ότι αναµετρηθήκαµε δύο φορές στα
αλώνια του ελληνικού λαού και την Κυβέρνηση αυτήν την επέλεξε ο ελληνικός λαός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Τελειώνετε, κυρία
Παπακώστα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Επιπλέον,
κύριε Πρόεδρε, είναι επονείδιστη η συµπεριφορά να επενδύετε
πολιτικά στον βαρύτατα χειµαζόµενο ελληνικό λαό, τον οποίο
αυτή η Κυβέρνηση προσπαθεί να βγάλει από τα αδιέξοδά του.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ)
Κλείνοντας, θέλω να πω το εξής, κύριε Πρόεδρε. Ο εµετικά
αφόρητος λαϊκισµός σας εκτρέφει καθηµερινά και ενδυναµώνει
το τέρας του φασισµού. Με τις υπερβολές σας, µε τις ακρότητές
σας, το ταΐσατε, το γαλουχήσατε, το αναθρέψατε και νάτο έτοιµο
να καταπιεί ο,τιδήποτε βρίσκεται µπροστά του. Προσέξτε γιατί η
συµπεριφορά σας είναι πολιτικά αριβίστικη και είναι και ανεύθυνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Παρακαλώ, κυρία συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Τέλος, κύριε
Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω, πόθεν αντλούν το δικαίωµα -για να
απαντήσω µε τον ίδιο τρόπο- εκείνοι που δεν έχουν καµµία απολύτως πρόταση; Η µόνη πρόταση που άκουσα είναι από τους
Ανεξάρτητους Έλληνες, να ανταµώσουµε όλοι µαζί και να κλείσουµε τις πύλες της χώρας και η άλλη, που άκουσα από τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι να κρατήσουµε το κοµµατικό κράτος, γιατί έτσι µας
βολεύει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρία συνάδελφε, δεν
είναι δυνατόν!
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Τελείωσα,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Τελειώσατε, αλλά δεν τελειώσατε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Πόθεν αντλείτε το δικαίωµα µε αυτές τις στενά κοµµατικές επιδιώξεις σας,
να εξακολουθήσετε να επιβαρύνετε το φορολογούµενο πολίτη,
χωρίς να αφήνετε να προχωρήσει καµµία διαρθρωτική αλλαγή ή
καµµία άλλη µεταρρύθµιση. Δεν έχετε αυτό το δικαίωµα και δεν
θα σας επιτρέψουµε να το κάνετε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κ. Κυριάκος Γεροντόπουλος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

Ο κ. Κουίκ µου έδωσε την ευκαιρία σήµερα –θα ήθελα όµως
να είναι εδώ και ο κ. Βαρεµένος- να θυµηθώ και να υπενθυµίσω
στο Σώµα ότι συνηθίζαµε από παλιά όταν έχουµε συνάντηση µε
ξένες αντιπροσωπείες να µην προσπαθούµε σε καµµιά περίπτωση να αµαυρώσουµε την εικόνα της χώρας µας και του πολιτικού µας συστήµατος. Φαίνεται ότι τα καινούργια ήθη που πάνε
να περάσουν στον τόπο µας και στο Κοινοβούλιο, αυτά τα θεωρούν ξεπερασµένα.
Παρ’ όλα αυτά, κύριε Κουίκ, ξέρετε πολύ καλά –δεν είναι η
πρώτη φορά που το λέω, ερχόµουν και στις εκποµπές σου και το
έλεγα- πως θεωρώ ότι η χώρα µας θα ήταν σήµερα σε πολύ καλύτερο σηµείο και η Ευρώπη το ίδιο, εάν είχε προχωρήσει η εµβάθυνση, εάν είχε προχωρήσει η ουσιαστική ενοποίηση της
Ευρώπης και εάν πραγµατικά η Ευρώπη είχε προχωρήσει σε µια
οµοσπονδιακή µορφή. Αυτά δεν τα θέλει η κ. Μέρκελ. Τα έλεγε
ο Κωνσταντίνος Καραµανλής που µας έβαλε στην ΕΟΚ, κύριε
Κουίκ.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Σε άλλη ΕΟΚ! Όχι των
τοκογλύφων.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Σε αυτήν την Ευρώπη για την
οποία αγωνιστήκαµε όλοι µας για να µπούµε και εξακολουθούµε
να είµαστε µέσα και θέλουµε να είµαστε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Σας παρακαλώ, κύριε Κουίκ, θα ήθελα να µε σεβαστείτε, όπως
σας σεβάστηκα και εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Κουίκ, παρακολούθησα ότι δεν σας διέκοψε κανείς.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Έχετε δίκιο, κύριε
Πρόεδρε, συγγνώµη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Για να έρθω και στο παρόν
νοµοσχέδιο, πραγµατικά είναι ένα από τα πιο σοβαρά νοµοσχέδια που έρχονται στη Βουλή και αξίζει την προσοχή µας. Μέσω
του σχεδίου αυτού εκείνο που προσπαθεί το Υπουργείο Εθνικής
Οικονοµίας να επιτύχει είναι η επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων και η αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας. Πιστεύω ότι
µε τις προτεινόµενες διατάξεις θα µπορέσει αυτό να γίνει.
Εκείνο, επίσης, που µπορούµε να πετύχουµε είναι και την επανεκκίνηση της πραγµατικής οικονοµίας ώστε να µην πάνε χαµένες οι θυσίες του ελληνικού λαού για τρεισήµισι χρόνια τώρα.
Όµως, µέσα σε τόσο σηµαντικές διατάξεις φοβάµαι ότι εκείνο
στο οποίο δεν δόθηκε ιδιαίτερη σηµασία είναι στο άρθρο 5.
Επειδή, λόγω της επιστηµονικής µου ιδιότητος –ιατροδικαστής
είµαι- έρχοµαι πολλές φορές σε επαφή µε θύµατα ατυχηµάτων,
εκείνο το οποίο έχω διαπιστώσει είναι τα παράπονά τους, ότι δηλαδή κάνουν δυόµισι και τρία χρόνια για να πάρουν αποζηµιώσεις οι οποίες τους έχουν επιδικαστεί.
Έψαξα, λοιπόν, να δω τι ακριβώς συµβαίνει. Και θέλω να σας
εξηγήσω ότι το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι ένα νοµικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου που συστάθηκε το 1976. Και το 1984 υιοθετήθηκε η κοινοτική οδηγία 84/5 για τη δηµιουργία ανάλογων µηχανισµών για την κάλυψη ατυχηµάτων που προκαλούνται από
ανασφάλιστα ή άγνωστα οχήµατα.
Η Ελλάδα µε δική της πρωτοβουλία εισήγαγε στη νοµοθεσία
της την πρόσθετη υποχρέωση του Επικουρικού Κεφαλαίου να
καταβάλλει αποζηµιώσεις και στην περίπτωση ανάκλησης της
άδειας λειτουργίας ή πτώχευσης ασφαλιστικών εταιρειών.
Τι έγινε όµως τώρα και έχουν φτάσει στο σηµείο να κάνουν
δυόµισι χρόνια να πληρωθούν αποζηµιώσεις που έχουν επιδικαστεί; Το επικουρικό κεφάλαιο έφτασε να έχει πλέον έλλειµµα 650
εκατοµµύρια ευρώ µε άµεσο κίνδυνο την κατάρρευσή του και τελικό αποτέλεσµα τη µη πληρωµή των δικαιούχων.
Γιατί γίνεται αυτό; Διότι, κατ’ αρχάς έχουµε αύξηση του αριθµού των αποζηµιώσεων λόγω ανακλήσεων αδειών. Για παράδειγµα το 2008 υπήρχαν προβλέψεις για 2,5 εκατοµµύρια ευρώ
και το 2009 οι προβλέψεις έφτασαν τα 294 εκατοµµύρια ευρώ,
υπερδεκαπλάσιο ποσό! Και επίσης έχουµε σηµαντική αύξηση
των ανασφάλιστων οχηµάτων. Και θυµίζω ότι το 2008 η πρόβλεψη ήταν για 11 εκατοµµύρια ευρώ και το 2011, τρία χρόνια
µετά, η πρόβλεψη είναι για 25 εκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή περίπου δυόµισι φορές παραπάνω.
Και τέλος, έχουµε και µεγάλες αποζηµιώσεις για την ικανοποί-
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ηση της ψυχικής οδύνης, που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνά
το ποσό που δίνεται στους παθόντες.
Με το παρόν νοµοσχέδιο προσπαθεί να µπει µια τάξη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, λιγάκι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Όχι λιγάκι! Τελειώνετε!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατ’ αρχάς, ως προς τα
άγνωστα και ανασφάλιστα αυτοκίνητα, δεν υπάρχει καµµιά αλλαγή και κανένας περιορισµός για τα θύµατα τόσο για την πληρωµή των ζηµιών όσο και για τις νοσοκοµειακές δαπάνες.
Ως προς τις ανακλήσεις των αδειών και τις πτωχεύσεις, εκεί
µπαίνει ένας περιορισµός, ένα πλαφόν στις 100.000 ευρώ. Όµως
και αυτό µπορεί να το υπερβούν, όταν έχουµε σοβαρές αναπηρίες.
Ακόµη για την ψυχική οδύνη, δίδεται ένας περιορισµός των
6.000 ευρώ ανά δικαιούχο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Γεροντόπουλε, παρακαλώ πολύ, τελειώστε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είχα ζητήσει
το λόγο για να µιλήσω επί προσωπικού. Το ανέφερα στην οµιλία
µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν το λέει ο Κανονισµός
αυτό.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ο Κανονισµός δεν το
λέει αυτό. Λέει ότι οι οµιλίες είναι τέσσερα λεπτά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θεωρώ, επίσης, ότι οι διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου δεν επηρεάζουν τις αξιώσεις για
τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι είναι προτιµότερο να παίρνουν λιγότερα
όλοι όσοι δικαιούνται παρά, λόγω κατάρρευσης του επικουρικού
κεφαλαίου, να µην παίρνει κανείς απολύτως τίποτα.
Γι’ αυτό το λόγο, ζητώ και για αυτό το άρθρο να υπάρξει η επικύρωση εκ µέρους της Ολοµέλειας και πάνω από όλα, να µπορέσουµε µε κλίµα συναίνεσης να κινηθούµε για το καλό της
χώρας και να προσπαθούµε να παρουσιάσουµε στο εξωτερικό
το καλό µας πρόσωπο, διότι αυτό είναι που έχει σηµασία, να αναστηλώσουµε ξανά το κύρος της χώρας µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης
Μιχελογιαννάκης.
Βεβαίως, γίνεται παραχώρηση και να ξέρετε ότι ο Κανονισµός
επιβάλλει ότι για οµιλίες µικρότερες των επτά λεπτών, οι αγορεύσεις γίνονται από τις θέσεις σας. Όµως, έγινε κακή αρχή. Εάν
θέλετε, ας τη σταµατήσουµε την κακή αρχή, έστω και µετά την
αγόρευση του κυρίου συναδέλφου.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εύστοχα ο συνάδελφος των Ανεξάρτητων Ελλήνων είπε, κύριε
Υπουργέ, ότι δεν γίναµε ξαφνικά δηµαγωγοί. Είµαστε βιασµένοι
και περήφανοι.
Περήφανοι, κύριε Υπουργέ, που έχουµε πρωτιά στο αλουµίνιο,
στο λιγνίτη, στο βωξίτη, στο µαγγάνιο, στους σµηκτίτες, στο µαγνήσιο, στο χρωµίτη, στο ουράνιο και βιασµένοι, από την άλλη,
µία κρατική περιουσία κατά 15% µόνο γνωστή, το 40% µε ελλιπή
στοιχεία και το 22% που να µη µπορείς να δεις τι θα κάνεις αύριοµεθαύριο για να την αξιοποιήσεις.
Βιασµένοι, κύριε Πρόεδρε, που αναφερόµαστε σε µία ΔΕΗ για
την οποία η πρόταση είναι να πάει για ιδιωτικοποίηση η µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και η πώληση του λιγνίτη -που είπα
πριν- και των υδροηλεκτρικών µονάδων. Και δεν λένε τίποτα τα
κόµµατα εδώ αν έχει 5,1 δισεκατοµµύρια χρέος, που είναι χρέος
των ενοχικών κοµµάτων των τελευταίων δεκαετιών. Δεν θα κουβεντιάσουν καν αυτά, αν θα είναι το µοντέλο το ιταλικό -µικρή,
υγιής ΔΕΗ- ή το γαλλικό, δηλαδή, δίνω στον ανταγωνισµό την
ενέργεια και από εκεί και πέρα, τα βρίσκουµε.
Βιασµένοι για τα 800 εκατοµµύρια ευρώ που σε βάζουν µέσα,
κύριε Υπουργέ, σύµφωνα µε το βρετανικό µοντέλο για την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ», όπως µπήκε.
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Βιασµένοι στο νερό: Ένα µόνο πράγµα το οποίο σας λέω,
κύριε Υπουργέ και βάλτε το καλά στο µυαλό σας. Βάλτε το κόστος αυτού εδώ του ποτηριού στο εµφιαλωµένο. Η τιµή είναι δύο
χιλιάδες φορές µεγαλύτερη. Νερό σηµαίνει οικολογική ευαισθησία. Νερό σηµαίνει ότι ξεπερνά την υπεραξία, ξεπερνά το οικολογικό σύστηµα. Είναι ανεπίτρεπτο. Μην το αγγίξετε.
Κύριε Υπουργέ, ως προς τα λιµάνια, ασφαλώς και λέµε κρουαζιέρα, ασφαλώς και λέµε διαµετακοµιστικό, ασφαλώς και λέµε
τουρισµό. Ποιος δεν είπε η εταιρική µορφή να γίνει holding; Είναι
ένα προαπαιτούµενο. Όµως, µε ένα µοντέλο µετοχοποιήσεων
σήµερα το οποίο δεν πάει καλά λόγω του ότι δεν υπάρχει εµπόριο, µε ένα µοντέλο παραχωρήσεων που ξέρεις που παραχωρούνται και πώς θα γίνει και µε έναν ΟΛΠ και έναν ΟΛΘ ο οποίος
δεν θα είναι σε κρατικό έλεγχο, σκεφθείτε καλά, γιατί αυτά δεν
θα είναι λιµάνια. Αυτά θα είναι κάτι άλλο.
Μιλάτε για ακίνητα. Δύο πραγµατάκια θα πω: Υψηλή κυριότητα
και επικαρπία. Εκεί είναι η ουσία. Εκεί λες: Πώς θα παίξω το παιχνίδι της υψηλής κυριότητας και της επικαρπίας; Ενώ στις εταιρείες, είτε είναι στρατηγικού είτε κοινής ωφέλειας, λες: Τι κάνω
ουσιαστικά; Πουλάω µετοχές. Κάνω δηλαδή, συµβάσεις παραχώρησης κι όµως, τις έχεις µπροστά σου. Και σε ένα πενταµελές
συµβούλιο που οι δύο είναι της τρόικας και συγχρόνως έχει την
έννοια της υπεραξίας λες: Δώσε µου τώρα να δεις κι αύριο µεθαύριο που θα κερδίσω, σου δίνω τα άλλα.
Θέλει προσοχή, κύριε Υπουργέ. Ούτε συζήτηση για τη ρυθµιστική αρχή, την κυριότητα των δικτύων στο δηµόσιο, το ελάχιστο
ποσό του δηµοσίου που δεν το ξέρεις. Είτε στη χρυσή µετοχή
είτε όπου το βάλεις, µην το αγγίξετε. Όχι οι εισπρακτικοί λόγοι,
αλλά οι αναπτυξιακοί, οι θέσεις εργασίας, η φερεγγυότητα και η
λειτουργία των εταιρικών σχέσεων πρέπει να είναι αυτό το οποίο
χαρακτηρίζει τον Έλληνα, αν έχει αξιοπρέπεια σήµερα και ιδίως
σε περιόδους κρίσης.
Ούτε συζήτηση για το Συµβούλιο της Επικρατείας όπως και
για το fast track που έχει δηµιουργήσει προβλήµατα. Και σήµερα
σε τελευταία ανάλυση, για να κάνεις και κάτι αν η κατασκευαστική εταιρεία δεν έχει εγγυητική επιστολή δεν πληρώνει.
Γνωρίζετε επίσης, ότι το λαθρεµπόριο -µιλάω για το άρθρο 6δεν θα το λύσετε ούτε µε το GPS ούτε µε το ναυτιλιακό. Είναι
τέσσερις οι χονδρέµποροι, είναι δέκα οι εταιρείες, οι οποίες το
κάνουν και ή πηγαίνεις να τα βάζεις µαζί τους ή είναι τελειωµένη
η ιστορία αυτή. Το λέµε ξεκάθαρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν έχω χρόνο, κύριε Υπουργέ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Όχι, δεν έχετε, κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Είναι σοβαρό όµως το θέµα.
Απόψε θα κάνω µία παράκληση. Απόψε που θα πάτε στο σπίτι
σας, θέλω να βάλετε το ντοκιµαντέρ του Florian Opitz «Το µεγάλο
ξεπούληµα», όπου θα δείτε τι σηµαίνει ιδιωτικοποίηση νοσοκοµείων στις Φιλιππίνες, τι σηµαίνει ιδιωτικοποίηση ρεύµατος στη
Νότια Αφρική, τι σηµαίνει ιδιωτικοποίηση µέσω µεταφοράς στη
Βρετανία και τι σηµαίνει ιδιωτικοποίηση του νερού στη Βολιβία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Η κ. Άννα Καραµανλή
έχει το λόγο.
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας βρίσκεται µπροστά
σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι. Πρέπει οι αποφάσεις που θα πάρουµε να στείλουν ένα ηχηρό µήνυµα, ότι µπορούµε και θέλουµε
να τραβήξουµε τη χώρα µπροστά. Γνωρίζουµε όλοι τη δυσκινησία, αλλά και τη γραφειοκρατία που έχει καθηλώσει την οικονοµία της χώρας µας, γι’ αυτό και πρέπει να προχωρήσουµε όσο
το δυνατόν γρηγορότερα τις µεταρρυθµίσεις.
Με την κατάργηση του ελάχιστου ποσοστού του δηµοσίου
στις ΔΕΚΟ και τους οργανισµούς που συζητούµε, θα δοθεί µία
ουσιαστική ώθηση για να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά. Η κατάργηση αυτή δεν θα επιφέρει µόνο άµεσο κέρδος από την πώληση των µεριδίων του κράτους. Κυριότερο κέρδος θα υπάρξει
όταν ένα µεγάλο µέρος του µέχρι τώρα δηµοσίου θα αρχίσει να
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λειτουργεί σύγχρονα χωρίς δεσµεύσεις και αγκυλώσεις, όπως
επιβάλλει ο ιδιωτικός ανταγωνισµός.
Στην κατάσταση που έχει περιέλθει η χώρα µας, εάν συνεχίσουµε να λειτουργούµε κρατιστικά, θα γίνουµε προς στιγµήν ευχάριστοι σε κάποιους, οι οποίοι είναι αγκυλωµένοι και δεµένοι
στον κρατικό κορβανά. Όµως, θα έχουµε χάσει το παιχνίδι της
ανάπτυξης και στο τέλος τη νύφη θα πληρώσει και πάλι ο ελληνικός λαός, ο οποίος φορολογείται αιωνίως, για να συντηρούνται
κάποιες ΔΕΚΟ.
Αν θέλουµε να είµαστε ισότιµο µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό δεν θα γίνει µόνο µε λόγια, αλλά µε πράξεις, µε τις
δοµές του κράτους να είναι σύγχρονες και ευέλικτες.
Θα ήθελα να αναφερθώ στην πώληση του ποσοστού του δηµοσίου στον ΟΠΑΠ. Ο οργανισµός αυτός υπήρξε επί δεκαετίες
και παραµένει βασικός τροφοδότης του ελληνικού αθλητισµού.
Δεν πρέπει οποιαδήποτε αλλαγή στη µετοχική σύνθεση του
ΟΠΑΠ, να οδηγήσει σε µείωση των χρηµάτων που κατευθύνονται
προς τον αθλητισµό µας.
Γνωρίζουµε ότι στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία που περνάει
η χώρα, κύριε Υπουργέ, έχουν περικοπεί τα κονδύλια προς τις
οµοσπονδίες και τα σωµατεία, δυσκολεύοντας τις προσπάθειες
των αθλητών. Ας µεριµνήσει πλέον η Κυβέρνηση να θέσει τους
όρους και τους ωφελιµιστικούς κανόνες που θα εξασφαλίζουν
ότι ο ΟΠΑΠ θα συνεχίσει το έργο που κάνει ακόµα και µε µικρότερο ποσοστό του δηµοσίου.
Είναι ουσιαστικός επίσης ο ρόλος της Επιτροπής Οικονοµικών
Υποθέσεων της Βουλής που πλέον θα διατυπώνει προτάσεις και
παρατηρήσεις επί της προκήρυξης ή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πώληση των µετοχών. Το ΤΑΙΠΕΔ
οφείλει να λαµβάνει υπ’ όψιν τη γνώµη της επιτροπής κατά την
κατάρτιση της προκήρυξης.
Ο βασικός στόχος είναι να µπει ένα τέλος στις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, τηρώντας πάντα την αρχή της νοµιµότητας.
Το δηµόσιο, σε πολλές περιπτώσεις, δεν γνώριζε τι περιουσία
έχει στα χέρια του και αραχνιάζει αναξιοποίητη. Η διευκόλυνση
των διαδικασιών είναι σηµαντική για να προχωρήσουµε πιο γρήγορα στην αξιοποίηση. Δεν υπήρχε µέχρι τώρα, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κάτι πολύ απλό. Ένας ενιαίος φορέας καταγραφής,
διαχείρισης και αξιοποίησης, όλων των ακινήτων του δηµόσιου
τοµέα. Αυτός ο παραλογισµός πρέπει να σταµατήσει.
Προωθούνται διαδικασίες για τη δηµιουργία παραθεριστικών
τουριστικών χωριών µε ήπια ανάπτυξη σε εκτός σχεδίου περιοχές. Αυτή θεωρούµε ότι είναι µία κίνηση ζωτικής σηµασίας για
την οικονοµία η οποία βασίζεται στον τουρισµό και µπορεί να περιµένει πολλά περισσότερα από επενδύσεις σ’ αυτόν τον τοµέα.
Θα υπάρξει αύξηση των θέσεων εργασίας όταν εκµεταλλευτούµε
θετικά το ίδιο το περιβάλλον και το φυσικό κάλλος της χώρας.
Αυτά, άλλωστε, είναι και τα πλεονεκτήµατα που διαθέτει η πατρίδα µας και δεν πρέπει σε καµµία περίπτωση να µένουν ανενεργά.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η χώρα µας η οποία γέννησε τον
αθλητισµό και η οποία φηµίζεται για τη χαρακτηριστική φυσιογνωµία των τοπίων της, δεν έχει υποδοµές για αθλήµατα τα
οποία προσελκύουν δεκάδες χιλιάδες ενδιαφερόµενους απ’ όλο
τον κόσµο. Και φυσικά εδώ µιλούµε για ειδική κατηγορία αθλητικού τουρισµού, που επεκτείνεται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και δεν περιορίζεται µόνο σε µερικούς θερινούς µήνες µε τα
αντίστοιχα οφέλη για την οικονοµία µας.
Σε όλα αυτά χρειάζεται σοβαρός στρατηγικός σχεδιασµός που
θα εξασφαλίζει τη νοµιµότητα και το σεβασµό στο περιβάλλον.
Είναι δεδοµένο, κυρίες και κύριοι, ότι η Κυβέρνηση προσπαθεί
να διορθώσει µέσα σε ένα µικρό χρονικό διάστηµα µία υφιστάµενη κατάσταση δεκαετιών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ιδιαίτερα χρήσιµη για τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού είναι η τροπολογία 38 που ρυθµίζει ευνοϊκότερους όρους για την αποπληρωµή των δανείων τους από το Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων. Η µείωση των πόρων, που κατευθύνονται προς την τοπική αυτοδιοίκηση, έχει δηµιουργήσει ασφυκτικό κλίµα σε πολλές δηµοτικές επιχειρήσεις και νοµικά πρόσωπα που έχουν
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ιδρύσει οι ΟΤΑ. Είναι προφανές ότι η επιµήκυνση της αποπληρωµής, η περίοδος χάριτος, οι δόσεις και η µείωση του επιτοκίου
που θεσπίζονται µπορούν να δώσουν ανάσα στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Περιµένουµε, κύριε Υπουργέ, µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον την
αξιοποίηση του µητροπολιτικού πόλου Αγίου Κοσµά-Ελληνικού,
η οποία θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στην οικονοµική ανάπτυξη
όχι µόνο της Αθήνας, αλλά και όλης της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο που συζητάµε είναι
πολυσύνθετο και έχει να προσφέρει πολλά οφέλη στην οικονοµία
µας. Από την Αντιπολίτευση περιµένουµε εποικοδοµητική κριτική
κι όχι στείρα άρνηση. Αν η Αντιπολίτευση έχει να προτείνει µόνο
οπισθοχώρηση, τότε είναι υπόλογη για την παραπέρα βύθιση της
χώρας στην υπανάπτυξη και στην ύφεση.
Εµείς έχουµε το χρέος και την υποχρέωση να βγάλουµε τη
χώρα µας από το βάλτο. Θα το καταφέρουµε µόνο παίρνοντας
γενναίες αποφάσεις και θα προχωρήσουµε µπροστά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η κ. Γεωργοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μπράβο που δεν διακόψατε καθόλου, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θα διέκοπτα στα πέντε
λεπτά, κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως τους διέκοψα όλους.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μπράβο, µπράβο.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Τρία λεπτά παραπάνω µίλησε η κ.
Κωνσταντοπούλου!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Αλλά να ξέρετε -επειδή
δεν τα ξέρετε όλα- έλεγα πως µπήκατε στην Αίθουσα κι ακόµα
δεν µου είπατε τίποτα. Είχα ανησυχήσει µήπως είχατε επηρεαστεί. Αλλά τώρα είστε στα ζύγια σας κανονικά, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μην ανησυχείτε καθόλου, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ανησυχώ κι εγώ για
όλους τους Βουλευτές.
Η κ. Γεωργοπούλου έχει το λόγο.
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αύριο θα κληθούµε να πάρουµε θέση για ένα νοµοσχέδιο «σκούπα», που εκτός των άλλων θα σαρώσει στην
κυριολεξία το όποιο ποσοστό διαθέτει το ελληνικό δηµόσιο σε
οργανισµούς και επιχειρήσεις και µάλιστα κερδοφόρα. Εάν και
εφόσον ψηφιστεί αυτό το νοµοσχέδιο, πράγµα το οποίο απευχόµαστε, θα ανοίξει ο ασκός του Αιόλου για την εκποίηση όλων των
δηµόσιων ακινήτων.
Επί δεκαετίες βιώνουµε στη χώρα µας το φαινόµενο της απαξίωσης και υποβάθµισης των δηµοσίων εκτάσεων ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους. Με την πάροδο του χρόνου αυτά χαρακτηρίστηκαν ως φιλέτα από εκείνους που ήξεραν, από εκείνους που
τα προόριζαν για «γερά δόντια», για εκείνους που γνώριζαν από
εκλεκτή ποιότητα. Αυτοί θα έρθουν σήµερα ως σωτήρες να πάρουν τη γη µας για ενενήντα εννέα χρόνια, όχι φυσικά σύµφωνα
µε την αξία της, ούτε σύµφωνα µε την απόδοση που θα έχει η
«επένδυση». Το µεγάλο όνειρο αυτής της τρικοµµατικής Κυβέρνησης είναι τα παραθεριστικά τουριστικά χωριά.
Χωριά τρόπος του λέγειν. Είναι πολύ επιεικής και έξυπνος τρόπος να ρίξουν στάχτη στα µάτια όσων εξακολουθούν να είναι καχύποπτοι και δεν είναι καλά πληροφορηµένοι.
Και πώς να είναι πληροφορηµένος ο πολίτης όταν τα ΜΜΕ
περί άλλων τυρβάζουν και η Αντιπολίτευση είναι φιµωµένη; Πώς
θα ενηµερωθεί ο Έλληνας πολίτης ότι αυτά τα τουριστικά χωριά
όχι µόνο θα προσβάλουν και θα υποβαθµίσουν το περιβάλλον,
αλλά µόνο χωριά δεν θα θυµίζουν; Γιατί οι επενδυτές ασύδοτοι
θα µπορούν να κατασκευάσουν από λιµάνια µέχρι µουσεία, από
γήπεδα γκολφ µέχρι σήραγγες, εκτός φυσικά από όλες τις κατασκευές που έχουν σχέση µε την παραµονή, την εστίαση και
την ψυχαγωγία των πελατών τους, εκτός από το δικαίωµα που
τους δίνεται για επανακαθορισµό αιγιαλού και παραλίας, τη µη
πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες αν αυτό κρίνεται απαραίτητο, τη µη τήρηση ουσιαστικά των όρων δόµησης του Γενικού
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Πολεοδοµικού Σχεδίου. Αυτό σηµαίνει σεβασµός στο φυσικό περιβάλλον και στην ιδιαιτερότητα της κάθε περιοχής;
Θα γνωρίζετε βέβαια ότι υπάρχουν χιλιάδες Ευρωπαίοι πολίτες που αγαπούν τις φυσικές περιοχές της πατρίδας µας, το
κλίµα, τον τρόπο ζωής µας και τον πολιτισµό µας. Είναι άνθρωποι
που µένουν χρόνια στα χωριά µας και απολαµβάνουν µια άλλη
ποιότητα ζωής. Γιατί αυτό που τους έφερε εδώ είναι ότι οι κλίµακες που ακόµη υπάρχουν στην περιφέρεια, είναι στο µέτρο
του ανθρώπου.
Για ποιους λοιπόν ονειρεύεστε αυτές τις κατασκευές µαµούθ;
Για τους πλούσιους Ευρωπαίους και τους µεγιστάνες όπου γης;
Ή γι’ αυτούς που θα πληρώνουν τα πακέτα διακοπών στη χώρα
τους και θα κυκλοφορούν µε τα πλαστικά βραχιολάκια στο χέρι
και δεν θα µπορούν να ξοδέψουν ούτε ένα ευρώ στην ντόπια οικονοµία; Υπ’ όψιν ότι στην Τουρκία το 70% των ξενοδοχειακών
µονάδων δουλεύει µε αυτό το σύστηµα, το all inclusive δηλαδή,
όλα στο πακέτο.
Έτσι θα ζεσταθούν οι τοπικές κοινωνίες και οι επαγγελµατίες;
Έτσι θα καταπολεµήσετε την ύφεση; Έτσι θα µειωθεί η ανεργία
στην περιφέρεια; Όταν τα πάντα θα προσφέρονται εντός και ο
κάθε είδους επενδυτής θα µπορεί ανενόχλητος να εισάγει εργαζόµενους –Πολωνούς, Εσθονούς- µε τριτοκοσµικό εργασιακό κόστος που ισχύει στις χώρες τους;
Αυτά τα λεγόµενα φιλέτα δεν διαθέτουν µόνο φυσικές οµορφιές, πράσινο και θάλασσα. Αρκετά έχουν µπει στο στόχαστρο
γιατί διαθέτουν και ιαµατικές πηγές. Και επειδή το µοντέλο της
εναλλακτικής θεραπείας κερδίζει συνεχώς έδαφος, οι φωστήρες
του ξεπουλήµατος της δηµόσιας περιουσίας τα έχουν βάλει σε
πρώτη προτεραιότητα.
Έχω την τιµή να εκπροσωπώ στην Κοινοβουλευτική Οµάδα
του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ και στο ελληνικό Κοινοβούλιο το νοµό Ηλείας,
έναν πολύπαθο νοµό που έχει δοκιµαστεί απ’ όλων των ειδών τις
καταστροφές µε ανυπολόγιστες συνέπειες και χωρίς ακόµη δυστυχώς να έχουν επουλωθεί οι πληγές του.
Αυτό το νοµό, που παρά τους αρχαιολογικούς θησαυρούς του,
την πλούσια και εύφορη γη του, τις ατελείωτες παραλίες και τους
πανέµορφους ορεινούς όγκους και δάση, τον έχουν καταδικάσει
όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις σε µαρασµό και στην προτελευταία θέση της ανάπτυξης πανελλαδικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Αναφέρθηκα πριν στον ιαµατικό τουρισµό και θα σταθώ για
λίγο στο πλέον χαρακτηριστικό παράδειγµα, το οποίο για εµάς
τους κατοίκους της Ηλείας είναι το καµάρι και το αγκάθι ταυτόχρονα.
Μια τέτοια ευνοηµένη από τη φύση περιοχή λοιπόν, είναι τα
Λουτρά του Καϊάφα. Ως παράκτιος υγροβιότοπος έχει χαρακτηριστεί προστατευόµενη περιοχή «Natura» λόγω του µοναδικού
του οικοσυστήµατος καθώς ταυτόχρονα αποτελεί σηµαντικό
σταθµό για τα µεταναστευτικά πουλιά. Φυσικά, έχει φιγουράρει
πολλές φορές µέχρι τώρα σε επίδοξα σχέδια ανάπλασης, αξιοποίησης, ανάδειξης κ.λπ..
Τίποτα όµως από όλα αυτά δεν έχει γίνει. Αφέθηκε στην τύχη
του να ρηµάζει. Η εν πολλοίς µελέτη των Ελληνικών Τουριστικών
Ακινήτων που προέβλεπε ανάπτυξη οικολογικού, οικογενειακού
πάρκου περιπέτειας µε ναυταθλητικό κέντρο, οικολογικό camping, οικίσκους, υδροθεραπευτήριο και κέντρο άθλησης, έµεινε
στα χαρτιά. Πεταµένα λεφτά για µελέτες.
Τώρα παρακολουθούµε από τον Τύπο συσκέψεις του Προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ µε τοπικούς Βουλευτές και στελέχη της Νέας
Δηµοκρατίας να εξαγγέλλονται σύγχρονες λουτροθεραπευτικές
εγκαταστάσεις, ξενοδοχειακά συγκροτήµατα παγκοσµίου τουρισµού και γήπεδα γκολφ.
Αλήθεια, όταν ένα γήπεδο γκολφ χρειάζεται τόσο νερό όσο
µία πόλη µεσαίου µεγέθους, αυτό θα πει σεβασµός στο περιβάλλον και στους υδάτινους πόρους της περιοχής που έχει ήδη προβλήµατα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ: Δεν θα καθυστερήσω, κύριε Πρόεδρε.
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Μετά τη λεηλασία των εισοδηµάτων, τις στρατιές των ανέργων, τα χιλιάδες λουκέτα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, τη
δεινή θέση των αγροτών µας, έρχεται και η λεηλασία του εθνικού
πλούτου, της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας. Ό,τι αποδίδει στο
δηµόσιο και ό,τι η φύση κληροδότησε πλουσιοπάροχα, θα γίνει
βορά στις ορέξεις της κερδοφορίας αυτών που θα µπορούν να
κάνουν business στην Ελλάδα εύκολα, γρήγορα και φθηνά.
Δεν είµαστε καταστροφολόγοι, ούτε λαϊκίζουµε ούτε είµαστε
βέβαια ενάντια στην ανάπτυξη. Ο δικός µας προσανατολισµός
είναι προς όφελος των πολλών, µε σεβασµό στον άνθρωπο και
στο περιβάλλον. Η χώρα και η κοινωνία δεν είναι λογιστικά βιβλία
για να γράφεις πόσα παίρνεις από την πλειοψηφία, πόσα δίνεις
στους τραπεζίτες και στους επενδυτές και να ισοσκελίζεις. Υπάρχουν ανάγκες και προτεραιότητες, υπάρχουν ηθικοί φραγµοί και
τα αυτονόητα που ισχύουν σε κάθε πολιτισµένη χώρα.
Είναι η ώρα να σταθούµε µε δέος και αγωνία µπροστά σ’ αυτό
που πάει να συντελεστεί σήµερα για το αύριο του τόπου µας.
Γνωρίζουν όλοι πολύ καλά σ’ αυτήν την Αίθουσα του Κοινοβουλίου ότι δεν θα νοµιµοποιήσουµε καµµία απ’ αυτές τις επιλογές.
Η ψήφος µας θα είναι αρνητική, όπως αρνητική πρέπει να είναι
και όλων όσοι πιστεύουν ότι η ανόρθωση και η πραγµατική κοινωνική ανασυγκρότηση περνάνε µέσα από την καλώς εννοούµενη αξιοποίηση και όχι να γίνουµε αποικία µια ώρα αρχύτερα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Έχουν ολοκληρωθεί οι
προτασσόµενες δευτερολογίες.
Επανερχόµαστε στους εισηγητές. Επειδή υπάρχει ακόµα
βάθος στη συνεδρίαση, σας παρακαλώ να σεβαστούµε το χρόνο.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Όσο µπορούµε περισσότερο, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Όχι τέσσερα λεπτά, προς Θεού. Δεν
υπάρχει τέτοια περίπτωση. Οκτώ λεπτά δικαιούµαι, κύριε Πρόεδρε. Αυτά τα οκτώ λεπτά θα εξαντλήσω.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Είναι το µισό της πρωτολογίας,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Μισό λεπτό. Πόσο ήταν
η πρωτολογία, κυρία Βαλαβάνη; Ήταν δεκαπέντε λεπτά. Δεκαπέντε λεπτά µίλησε ο κ. Τζαµτζής; Είκοσι µίλησε. Οι βοηθούντες
στην έδρα καταγράφουν το χρόνο που ο καθένας µίλησε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν υπάρχει συµψηφισµός κατά
τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Τηρήθηκε δηλαδή το
«δεκαπέντε» για να τηρηθεί το «οκτώ»; Αυτό µου λέτε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Υπάρχουν εκατό τροπολογίες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρία Κωνσταντοπούλου, απευθύνοµαι στην κ. Βαλαβάνη. Έχετε αναλάβει συνήγορος
της κ. Βαλαβάνη ή είστε συνήγορος των πάντων;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν έχουµε πρόβληµα, δεν είναι
κατηγορούµενη η κ. Βαλαβάνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν µπορείτε κάποια
στιγµή να πείτε «δεν πειράζει»;
Ορίστε, κύριε Τζαµτζή, έχετε το λόγο.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Τόση ώρα θα είχα προχωρήσει, κύριε
Πρόεδρε. Δεν πρόκειται να τελειώσω στα πέντε λεπτά και θα ζητήσω βεβαίως την κατανόησή σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολούθησα δυο µέρες
τώρα τις συζητήσεις που έχουν γίνει µέσα στην Αίθουσα και βεβαίως όλες σχεδόν τις τοποθετήσεις. Θέλω να σταθώ σε ορισµένους συναδέλφους οι οποίοι πολλές φορές απευθύνθηκαν και
προσωπικά σε µένα ως εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης.
Άκουσα τον κ. Κασιδιάρη να µας δείχνει τα χέρια του και να
λέει ότι είναι χέρια καθαρά. Απαντώ στον κ. Κασιδιάρη –και λυπάµαι που δεν είναι παρών, αλλά εκπροσωπείται η Χρυσή Αυγήλέγοντας ότι τα δικά µας χέρια είναι πιο καθαρά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Να τα χαίρεστε.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Τα δικά µου χέρια είναι πολύ καθαρά
και δεν έχουν δείρει κόσµο, δεν έχουν δείρει µετανάστες, ούτε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λαθροµετανάστες. Γι’ αυτούς υπάρχει νόµος. Δεν δέχοµαι σε
καµµία περίπτωση να υποκαθιστά η Χρυσή Αυγή τον νόµο, την
έννοµη τάξη.
Άκουσα τον κ. Συρµαλένιο και φυσικά και τον κ. Μιχελογιαννάκη να µιλούν για εθνική κυριαρχία. Μού θύµισαν –το είπα και
στην επιτροπή προχθές- τον Ανδρέα Παπανδρέου ο οποίος το
’81-82 µε τη λογική της µη παραχώρησης της εθνικής κυριαρχίας, σε µεγάλα funds τα οποία έρχονταν να κάνουν επενδύσεις
στην Ελλάδα δεν παραχωρούσε χώρους, δεν έδινε τίποτα για να
αξιοποιηθούν περιοχές σε νησιά, να αξιοποιηθεί και να πάρει «τα
πάνω του» ο ελληνικός τουρισµός.
Άκουσα από την τελευταία οµιλήτρια να λέει «δεν θέλουµε
τουρισµό all inclusive». Εντάξει, εµείς να µη θέλουµε τίποτα,
απλά να «πουλάµε» µαγκιά χωρίς κανένα όφελος και να πηγαίνουν οι επενδυτές απέναντι στην Τουρκία, να δηµιουργούν ολόκληρα τουριστικά χωριά, να δηµιουργούν υποδοµές. Αν το ’82
εµείς δεχόµασταν να παραχωρήσουµε γη για να γίνουν αυτές οι
επενδύσεις, µετά από τριάντα χρόνια θα είχαν επιστρέψει και θα
ήταν ιδιοκτησίας του ελληνικού κράτους.
Αυτά έγιναν το ’82 και πάλι δεν έχετε βάλει µυαλό. Λυπάµαι
πάρα πολύ.
Άκουσα τον κ. Γλέζο, να λέει ότι θα καταργήσουµε όλους τους
νόµους. Ακούστε. Με τις συνεχείς απειλές, γιατί αυτό άκουσα και
από την κ. Κωνσταντοπούλου, το µόνο το οποίο κατορθώνετε
είναι να φοβερίζετε επενδυτές. Και µου δίνετε κάθε δικαίωµα
πλέον να µιλώ ευθέως για σαµποτάζ της χώρας, διότι δεν είναι
δυνατόν την ώρα που η πατρίδα…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς απειλείτε τους πολίτες.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Όσο και να φωνάζετε, κυρία Κωνσταντοπούλου, από κάτω δεν µε πτοείτε εµένα.
… χρειάζεται έστω και το ένα ευρώ να επενδυθεί σ’ αυτήν την
χώρα για το καλό του ελληνικού λαού, εσείς τους απειλείτε ότι
θα καταργήσετε τους νόµους, ότι θα πάρετε πίσω τους νόµους
µε τους οποίους αυτοί θα κάνουν επενδύσεις και περιµένετε να
έρθει άνθρωπος να επενδύσει τα λεφτά του στη χώρα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι δεν περιµένουµε, εσείς περιµένετε.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Έχετε µια πραγµατικά τροµακτική
αλαζονεία για την εξουσία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Σαν τον Σάφλα που επένδυσε και
τον πληρώσαµε και από πάνω.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Καβαλήσατε πολύ νωρίς το καλάµι.
Εφόσον θεωρείτε, κυρία Κωνσταντοπούλου και κύριε Πετράκο
και όλοι σας που φωνασκείτε, ότι πρέπει η Κυβέρνηση να φύγει
από αυτά τα έδρανα, ζητήστε εκλογές. Ζητήστε εκλογές, να γίνουν εκλογές. Γιατί δεν ζητάτε εκλογές δεν κατάλαβα;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Δεν χρειάζεται.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Δεν χρειάζεται; Μας εσείς µιλάτε και
λέτε να φύγει η Κυβέρνηση από τα έδρανα. Ζητήστε εκλογές. Να
είστε πλέον σοβαροί γιατί πραγµατικά το µόνο το οποίο κάνετε
είναι µε τις συνεχείς παρεµβάσεις σας να µην προσφέρετε τίποτα στη χώρα και το µόνο το οποίο επιδιώκετε είναι να σαµποτάρετε την πατρίδα.
Από εκεί και πέρα άκουσα τον κ. Γιοβανόπουλο, να µιλά απαξιωτικά για τριάντα, σαράντα ανθρώπους. Οι τριάντα, σαράντα
άνθρωποι είναι Βουλευτές, συνάδελφοι. Αυτό το οποίο θέλω να
συµβουλεύσω, επειδή είναι νέος συνάδελφος, είναι ότι εδώ µέσα
σ’ αυτήν την Αίθουσα ο καθένας µας καθηµερινά δίνει εξετάσεις.
Τον άκουσα να µιλάει για βέρες και για δόντια που πουλιούνται.
Αυτό το οποίο θέλω να επισηµάνω είναι ένα. Το ρεσιτάλ υποκρισίας το οποίο δίδουν αυτήν τη στιγµή οι Ανεξάρτητοι Έλληνες
είναι άνευ προηγουµένου. Και το λέω αυτό διότι άκουσα και τη
κ. Γιαταγάνα να λέει ότι χάσαµε την εθνική κυριαρχία µας.
Θέλω να της θυµίσω ότι µε την ένταξή µας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση έχουµε αποδεχτεί την κοινοτική νοµοθεσία. Το κοινοτικό
δίκαιο το έχουµε αποδεχτεί, όπως έχουµε αποδεχτεί και το ευρωπαϊκό δικαστήριο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: (…δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας παρακαλώ.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Όσο και να φωνασκείτε εγώ αυτά
που θέλω να πω, θα τα πω και θα τα ακούσετε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώστε, κύριε
Τζαµτζή.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Γιατί λέτε ψέµατα στον κόσµο; Γιατί
κοροϊδεύετε, γιατί εµπαίζετε τους πολίτες; Δεν θα χρησιµοποιήσω τη λέξη «µωρέ», αλλά θα πω ευθέως, κυρία Γιαταγάνα και
κύριε Γιοβανόπουλε: Δεν ντρέπεστε να λέτε ψέµατα στους συµπολίτες µας;
Μέχρι χθες ήσασταν υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Πρόεδρός σας και πολλά στελέχη τα οποία σήµερα είναι ενταγµένα
στους Ανεξάρτητους Έλληνες. Άκουσα και τον κ. Κουίκ, να µιλάει
για συµφέροντα και να µιλάει για το πρόγραµµα «Ήλιος». Μας
εκµεταλλεύεται κανείς εάν πουλήσουµε τον ήλιο του Θεού και
έχουµε έσοδα; Ποιος µας εκµεταλλεύεται δεν κατάλαβα; Δηλαδή, που θα φτάσει ακόµα αυτή η σπέκουλα;
Η χώρα περνάει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κρίσιµες στιγµές και πολλοί από εσάς δείχνουν ότι βρίσκονται εκτός τόπου
και χρόνου. Περιθώρια για δηµαγωγία και λαϊκισµό δεν υπάρχουν. Οι πολίτες θέλουν τις αποκρατικοποιήσεις γιατί ξέρουν ότι
εκεί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι βολεµένοι. Ξέρουν ότι οι
βολεµένοι δεν θέλουν να ξεβολευτούν και βεβαίως…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Οι βολεµένοι είναι στη λίστα.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: …θέλουν να συνεχίσουν να είναι και
να περνάνε καλά.
Εµείς, λοιπόν, αυτό που κάνουµε σήµερα είναι αυτό που ζήτησαν οι πολίτες στις εκλογές: Ζήτησαν την άµεση προώθηση των
αποκρατικοποιήσεων και την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας του δηµοσίου, για να βελτιωθεί η οικονοµία µας, να έρθουν
νέες επενδύσεις, να προκύψουν νέες θέσεις εργασίας, να ελαφρυνθεί ο πολίτης από το βάρος που έχει σήµερα στις πλάτες
του.
Θέλετε να δούµε τα θέµα της «COSCO»; Τα ίδια πράγµατα
φωνάζατε και λέγατε. Προέκυψαν θέσεις εργασίας και υπήρξε
ανάπτυξη στην περιοχή. Θέλετε να δούµε την «Ολυµπιακή Αεροπορία»; Στην «Ολυµπιακή Αεροπορία» εξίµισι χιλιάδες υπάλληλοι
περνούσαν καλά εις βάρος του ελληνικού λαού και εις υγεία των
κορόιδων. Οι υπάλληλοι αυτοί πληρώνονταν πολύ καλά και ήταν
βολεµένοι.
Σήµερα, λοιπόν, που δεν πληρώνει ο ελληνικός λαός ενάµισι
εκατοµµύριο την ηµέρα, εσείς να καταλάβετε τι προσπαθείτε να
κάνετε ζητώντας συνεχώς κρατικοποιήσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς τολµούµε και παίρνουµε µέτρα που θα σώσουν τη χώρα,
που θα φέρουν επανεκκίνηση στην οικονοµία και θα δώσουν
ξανά προοπτική σε αυτόν τον τόπο. Για το λόγο αυτό, θα ψηφίσουµε το σχέδιο νόµου.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να µου δώσετε
το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σε τι συνίσταται το προσωπικό, κύριε Γλέζο;
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Αναφέρθηκε στο πρόσωπό µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Έγινε αναφορά σε
εσάς;
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Αναφέρθηκε στο πρόσωπό µου. Είπε
συγκεκριµένα ότι απείλησα τους µελλοντικούς επενδυτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Αυτό δεν είναι προσωπική αναφορά.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Παρακαλώ. Τον πληροφορώ ότι δεν είναι
η πρώτη φορά σε αυτό το Κοινοβούλιο, όπου η Αξιωµατική Αντιπολίτευση έλεγε «Ό,τι νόµο κι αν ψηφίσετε, θα τον καταργήσουµε την εποµένη».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Η διευκρίνιση είναι
σαφής.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Συνεπώς, δεν απείλησα κανένα. Περιέγραψα την πραγµατικότητα. Απάντηση, όµως, απάντηση στα
ερωτήµατα που του έθεσα δεν πήρα.

3761

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η κ. ΌλγαΝάντια Βαλαβάνη, στην οποία θα υπενθυµίσω ότι κατά την πρωτολογία της µίλησε είκοσι πέντε λεπτά αντί για δέκα πέντε λεπτά.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για
την υπενθύµιση.
Εγώ θα ήθελα να πω στον αγαπητό κ. Τζαµτζή ότι δεν ξέρω τι
προσωπική εµπειρία έχει σε σχέση µε τον τουρισµό. Μιλώντας
από τη δική µου δεκαετή εµπειρία ως ξενοδόχος µπορώ να τον
διαβεβαιώσω ότι το σύστηµα all inclusive που επέβαλαν οι µεγάλοι tour operators στα µικροµεσαία ξενοδοχεία της χώρας είναι
η βασική αιτία για την παρακµή του τουρισµού και η βασική αιτία,
παράλληλα, για την παρακµή των τοπικών κοινωνιών.
Θα ήθελα να πω, επίσης, στον κύριο Υπουργό, ο οποίος έκανε
έκκληση στην αίσθηση κοινωνικής δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, και
στον απόντα κ. Γεωργιάδη, ο οποίος επικαλέστηκε τις εξισωτικές
µας κλίσεις ότι ο εξισωτισµός του ΣΥΡΙΖΑ- Ενιαίο Κοινωνικό Μέτωπο δεν έγκειται στο να εξαθλιώσει το σύνολο της κοινωνίας ή από τα µεσαία στρώµατα και κάτω- αλλά στο να µπορέσουµε
τη συντριπτική πλειοψηφία της εργαζόµενης κοινωνίας να την
ανεβάσουµε προς τα πάνω. Αντί να γενικεύσουµε την εξαθλίωση,
που είναι αυτό ακριβώς το οποίο επιχειρεί σήµερα µε την καθοδήγηση της τρόικας η τρικοµµατική Κυβέρνηση.
Αντίστοιχα, για τα ταµεία, που αποτέλεσαν κι ένα σοβαρό παράδειγµα για το πώς δήθεν παραβιάζουµε τις εξισωτικές αρχές
µας, το πρόβληµα είναι τι µέτρα θα πάρει µια αυριανή κυβέρνηση, ώστε µέσα από τη «µαύρη τρύπα» του ΕΟΠΥΥ να µπορέσει
να φτιάξει ένα πραγµατικά δηµόσιο και δωρεάν σύστηµα υγείας
για όλους, που σταδιακά να φτάσει τη συντριπτική εργαζόµενη
πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας στο επίπεδο των σηµερινών
ταµείων των επιστηµόνων, των τραπεζοϋπαλλήλων και των δηµοσιογράφων, και όχι να καταβυθίσει αυτά τα ταµεία σε µια
«µαύρη τρύπα» και απλώς να χρησιµοποιήσει τα αποθεµατικά
τους για να πληρώσει τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και τους
φαρµακοποιούς για δυο, τρεις µήνες. Και από 1η Γενάρη 2013
να έχουν εξαλειφθεί και τα ταµεία και τα αποθεµατικά και θα είµαστε στην ίδια και χειρότερη κατάσταση.
Βέβαια, ας µην θεωρεί η Κυβέρνηση ότι είµαστε µικρά παιδιά,
έτσι ώστε να µπορούµε να συνηγορήσουµε και ως προς τους τύπους για το ότι λίγο πριν τα µεσάνυχτα ξαφνικά εµφανίζεται να
µπαίνει στον ΕΟΠΥΥ και το Ταµείο των Δηµοσιογράφων. Ότι δεν
πρόκειται για τροπολογία, η οποία θέλει τρεις εργάσιµες µέρες
και δεν θα µπορούσε πλέον να γίνει πριν από τη συνεδρίαση,
αλλά πρόκειται δήθεν για µία απλή νοµοτεχνική βελτίωση.
Μπήκε, επίσης, ένα µεγάλο ερώτηµα σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα: τι θα πει ξεπούληµα. Και µας ζήτησαν να φέρουµε παραδείγµατα. Να δώσω, λοιπόν, µερικά παραδείγµατα.
Ξεπούληµα θα πει τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΗ το
2011 να έχουν εκτιµηθεί επίσηµα στα 14 δισεκατοµµύρια και τα
κέρδη της για την ίδια χρονιά να είναι 700 εκατοµµύρια, φέρνοντας την δεύτερη ανάµεσα στο σύνολο των δηµόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Πρώτος είναι ο ΟΠΑΠ στο σύνολο αυτών των
επιχειρήσεων. Όµως, εάν προσθέσουµε και τα 200 εκατοµµύρια
κέρδη του ΑΔΜΗΕ, που έχει αποσπαστεί από τη ΔΕΗ, στην πραγµατικότητα µιλάµε για 900 εκατοµµύρια κέρδη, αλλά η µετοχική
της αξία, που οπωσδήποτε κάποιο ρόλο θα παίξει στην προετοιµαζόµενη ιδιωτικοποίηση της, είναι κάτω ακόµα και από τα κέρδη
ενός χρόνου και µάλιστα είχε φθάσει κάποια στιγµή το 2012
µόλις στα 300 εκατοµµύρια ευρώ.
Τι άλλο θα πει ξεπούληµα; Ξεπούληµα σηµαίνει να γίνεται ολόκληρη συζήτηση, που ξεκίνησε δηµόσια και προφανώς γίνεται
για καιρό πίσω στα παρασκήνια, στο συνέδριο της «HERALD
TRIBUNE» την περασµένη εβδοµάδα και να συνεχίζεται µε συνέντευξη τύπου σήµερα σε πολύ γνωστό site του εκπρόσωπου
της Οµοσπονδίας Γερµανικών Βιοµηχανιών και επίσηµου σύµβουλου της κυβέρνησης της κ. Μέρκελ για τα θέµατα των ιδιωτικοποιήσεων στην Ελλάδα, του κ. Ντανιέλ Ζαλ, ο οποίος λέει
ούτε λίγο ούτε πολύ ότι το ΤΑΙΠΕΔ, το ταµείο ξεπουλήµατος της
ιδιωτικής και δηµόσιας περιουσίας του δηµοσίου, για να µπορέσει να ευοδωθεί στο έργο του, θα πρέπει να αποκτήσει διεθνές
µάνατζµεντ και να γίνει διεθνής facility. Αυτό δεν είµαι σίγουρη
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ότι το µεταφράζω 100% σωστά. Εγώ καταλαβαίνω ότι λέει πως
πρέπει να φύγει η έδρα από την Ελλάδα και να πάει έξω, στο Λιχτενστάιν, στο Βερολίνο, κάπου έξω πάντως. Λέει, µάλιστα, για
να µη θιγεί η αίσθηση εθνικής κυριαρχίας των Ελλήνων, ας έχει
και µια ελληνική επιτροπή δίπλα. Δεν µπορώ να καταλάβω, γιατί
πειράχθηκε τόσο πολύ το απόγευµα στην Επιτροπή Οικονοµικών
Υποθέσεων της Βουλής η κ. Μπακογιάννη, όταν είπαµε ότι το σηµερινό ΤΑΙΠΕΔ είναι ατζέντης των συµφερόντων των δανειστών,
πράκτορας δηλαδή ξένων συµφερόντων.
Ξεπούληµα, ακόµη, θα πει το να γράφεται και να µην διαψεύδεται από την Κυβέρνηση το ανήκουστο, που δυστυχώς µας επιβεβαιώνει, αν και δεν θα το θέλαµε –σας διαβεβαιώνουµε- ότι
στο τρίτο µνηµόνιο, που θα το δούµε µέσα στις επόµενες ηµέρες, συµπεριλαµβάνεται ότι στο ΤΑΙΠΕΔ θα περάσουν οι συµµετοχές του δηµοσίου σε τράπεζες µέσω του προγράµµατος
ανακεφαλαιοποίησης τους µε την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησής τους.
Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό; Όταν δοθεί και η δεύτερη δόση των
25 δισεκατοµµυρίων για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών,
το 90% πλέον των τραπεζών θα είναι µετοχές του ελληνικού δηµοσίου. Εάν αυτές οι µετοχές περάσουν στο Ταµείο Αξιοποίησης
της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου, σηµαίνει ότι θα πωληθούν και µάλιστα έξω, γιατί ξέρουµε και το ενδιαφέρον της
DEUTSCHE BANK και των υπόλοιπων. Σηµαίνει, δηλαδή, αυτό
που λέγαµε πριν από ένα µήνα, όταν συζητούσαµε και καταψηφίζαµε από τη δική µας µεριά το νοµοσχέδιο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ότι δηλαδή οι εξελίξεις είναι τέτοιες
µέσα στους επόµενους µήνες που πάµε στο να µην υπάρχει
πλέον δηµόσιος τοµέας της οικονοµίας και στο µέλλον να µην
υπάρχει ούτε ελληνικός τοµέας της οικονοµίας. Δεν πρόκειται
πια για το µέλλον, πρόκειται για τις επόµενες µέρες, για το επόµενο διάστηµα που θα ζήσουµε, εάν περάσει αυτή η πολιτική.
Στην κ. Παπακώστα ήθελα να πω ότι στη λογοτεχνία της επιστηµονικής φαντασίας έχει εισαχθεί εδώ και δεκαετίες η έννοια
του παράλληλου σύµπαντος, που είναι ένας κόσµος όπου όλα
τα δεδοµένα είναι ίδια, αλλά η πορεία είναι διαφορετική.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Όταν µιλάει, λοιπόν, για το κοµµατικό κράτος της Αριστεράς
είναι προφανές ότι αναφέρεται σε ένα παράλληλο σύµπαν γιατί,
κύριε Πρόεδρε, το κοµµατικό κράτος, οι δηµόσιες επιχειρήσεις,
µε όλα τα προβλήµατα που όλοι έχουµε ζήσει και τα ξέρουµε,
είναι δηµιούργηµα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας κατ’
εικόνα και καθ’ οµοίωσή τους. Εάν υπάρχει σε τέτοια έκταση συστηµική και µη συστηµική διαφθορά, υπάρχει γιατί αν δεν λειτουργούσαν µε έναν τέτοιο προβληµατικό τρόπο, δεν θα
µπορούσε το µεγάλο κρατικοδίαιτο κεφάλαιο να τις λυµαίνεται
τόσα χρόνια.
Γι’ αυτό ακριβώς ξέρουµε πολύ καλά ότι δεν αρκεί αύριο να
κερδίσει τις εκλογές µία κυβέρνηση της Αριστεράς. Χρειάζεται
πλήρης ανασυγκρότηση και αλλαγή προσανατολισµού του δηµόσιου τοµέα της οικονοµίας, για να µπορέσει πραγµατικά να υπηρετήσει το δηµόσιο συµφέρον. Μόνο που για να το κάνει αυτό
πρέπει να υπάρχει δηµόσιος τοµέας της οικονοµίας, από τον
οποίο, µε το παρόν νοµοσχέδιο, αποσύρεται πλήρως το κράτος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κ. Παρασκευάς Κουκουλόπουλος.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θα συνεχίσω, όπως έκανα και την προηγούµενη εβδοµάδα, από
εκεί που σταµάτησε η συνάδελφος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Τι είναι ξεπούληµα, κυρία συνάδελφε; Η επιστροφή στη
δραχµή και η αγορά των περιουσιών όλων των Ελλήνων αντί πινακίου φακής. Ξεπούληµα είναι η επιστροφή στη δραχµή για να
κρατήσουν µε χαρακτηριστική άνεση οι τραπεζίτες τις τράπεζές
τους. Αυτό είναι ξεπούληµα όλης της προσπάθειας, κυρία συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Τώρα δεν τις κρατάνε, κύριε Κουκουλόπουλε, µε το δηµόσιο χρήµα;
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Νοµίζετε πως επειδή έχετε δια-
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τηρήσει –όχι εσείς, άλλη συνάδελφός σας- το ένδυµα του εισαγγελέα που όλες ανεξαίρετα οι δυνάµεις είχαν φορέσει µε άνεση
για να απευθύνονται στο ΠΑΣΟΚ στις εκλογές της 6ης Μαΐου,
κάποιοι και κάποιες το διατηρούν ακόµα και µέσα στη Βουλή, νοµίζετε πως κατέχετε τη µία και µοναδική αλήθεια. Δεν είναι έτσι.
Επειδή επανέρχεστε συνεχώς στο ζήτηµα των τραπεζών, πρέπει να ξέρετε πως η καθαρή θέση που έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ διά
του αρχηγού σας, ότι πρέπει να γίνει κεφαλαιοποίηση των τραπεζών από το EFSF, σηµαίνει πως ο κ. Ντράγκι θα ορίζει τις διοικήσεις και όχι ο ελληνικός λαός, όπως εσείς λέτε. Να λέµε τα
πράγµατα µε το όνοµά τους. Το λέω τρίτη φορά από το Βήµα
της Βουλής.
Εγώ δεν λέω όχι σε αυτήν την εκδοχή. Έχω πει τη γνώµη µου
καθαρά πως πρέπει να είναι µία από τις πιο καθαρές συζητήσεις
που θα κάνουµε µε ανοιχτό µυαλό και καθαρή καρδιά όλες οι
πτέρυγες του Κοινοβουλίου χωρίς υστεροβουλίες, για το εάν
πρέπει να κάνουµε επαναπώληση των συµµετοχών του δηµοσίου
και να πάρουµε µέρος των 50 δισεκατοµµυρίων πίσω ή των 58
δισεκατοµµυρίων, πόσων θα χρειαστούν τελικά ή θα πρέπει να
πάµε, για να βγάλουµε ένα άγος αντιστοίχων δισεκατοµµυρίων,
σε χρέος. Αυτές είναι σοβαρές συζητήσεις, χωρίς όµως κάποιοι
να νοµίζουν πως είναι εισαγγελείς και κάποιους τους καθιστούν
κατηγορούµενους, χωρίς να πρόκειται για κάτι τέτοιο. Αν θέλουµε να υπηρετούµε την πατρίδα πραγµατικά και την εντολή
των πολιτών που έχουµε όλοι, θα πρέπει να λέµε αλήθειες και
µόνο αλήθειες.
Προκειµένου βέβαια να µην γίνει ξεπούληµα, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, θα πρέπει η διαπραγµάτευση, που στο δηµοσιονοµικό φαντάζοµαι ανακοίνωσε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι τελείωσε σήµερα, να συνεχιστεί µέχρι τα ξηµερώµατα της 13ης
Νοεµβρίου, κύριε Υπουργέ. Γιατί ήταν τουλάχιστον ατυχής η δήλωση από το Μαξίµου ότι τελείωσε η διαπραγµάτευση.
Η πραγµατική διαπραγµάτευση αρχίζει τώρα, περιλαµβάνει
φυσικά και τα εργασιακά που δεν θίγουν πουθενά το ζήτηµα που
δηµοσιονοµικού και εµµένουµε στις θέσεις που έχουµε πει από
την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Κυρίως και πάνω από όλα, όµως, η διαπραγµάτευση συνεχίζεται και πρέπει να συνεχιστεί στο κρισιµότερο ζήτηµα για τη χώρα που ακούει στο όνοµα «βιωσιµότητα
του χρέους». Αν δεν επιλυθεί αυτό το πρόβληµα, τότε δεν είµαστε ειλικρινείς λέγοντας ότι είναι τα τελευταία µέτρα.
Αυτό είναι το σηµείο στο οποίο θα κριθεί αυτό το καθοριστικής
σηµασίας ζήτηµα. Διαφορετικά το τίµηµα για το ευρώ θα είναι
πάρα πολύ βαρύ. Εγώ το λέω ευθαρσώς, κύριε Υπουργέ, η επόµενη φάση του έργου, αν τον Μάρτη µήνα πρέπει να φέρετε και
άλλα µέτρα, -προσέξτε, εγώ και µεταξύ 6ης Μαΐου και 17ης Ιουνίου δεν µίλησα απαξιωτικά για το ότι κάποιοι επιθυµούν τη
δραχµή, κ.λπ.- τότε θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Καµµένος εντολή
να µας πάνε στη δραχµή. Δεν θα είναι επιλογή τους, θα είναι εντολή του ελληνικού λαού να µας πάνε στη δραχµή, αν χρειαστεί
να πληρώσουµε και άλλο τίµηµα.
Άρα, λοιπόν, είναι κρίσιµο αυτά τα δύσκολα µέτρα που έρχονται την άλλη βδοµάδα να είναι πραγµατικά τα τελευταία και για
να είναι τα τελευταία θα πρέπει να λυθεί οριστικά το ζήτηµα της
βιωσιµότητας του χρέους. Αυτή η διαπραγµάτευση συνεχίζεται
γι’ αυτό ήταν τουλάχιστον ατυχές αυτό που ακούστηκε σήµερα
περί τέλους διαπραγµάτευσης. Είναι δύσκολο, βέβαια, το εγχείρηµα που κάνουµε και πρέπει να έχουµε όλοι καλή θέληση, και
εµείς έχουµε καλή θέληση γι’ αυτό και στηρίζουµε τον Πρωθυπουργό και στην κρίσιµη ψηφοφορία αύριο και στην κρίσιµη ψηφοφορία της άλλη Τετάρτης και στη διαπραγµάτευση, γιατί
πρέπει να είµαστε όλοι ένας άνθρωπος, µία φωνή.
Η πατρίδα πρέπει να επιβιώσει και πρέπει να σταθεί όρθια
µέσα στην Ευρώπη, εκεί που η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών το είπε καθαρά, συµπεριλαµβάνοντας φυσικά τις ψήφους
του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ήταν πολύ καθαρός ο κ. Τσίπρας προεκλογικά,
που είπε ότι θέλει να είναι σε ευρωπαϊκή τροχιά. Το είπε καθαρά
ο ελληνικός λαός. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές πινελιές
και αποχρώσεις στο πώς έλεγε ο καθένας µας ότι έλεγε για την
Ευρώπη, αλλά το ζήτηµα Ευρώπη ήταν καθαρό στην εντολή του
75% τουλάχιστον του ελληνικού λαού, για να µην πω µεγαλύτερο
ποσοστό.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

Με αυτήν τη λογική, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πιστεύω ότι αυτό
το νοµοσχέδιο ήταν και ένα καλό µάθηµα συνεργασίας µεταξύ
των κοµµάτων, γιατί αναγκαστικά, επειδή κάποιες προθεσµίες
έτρεχαν, δεν είχαµε τη δυνατότητα να έχουµε λόγο, και πρέπει
όλα τα νοµοσχέδια να είναι αντικείµενο διαβούλευσης και των
κοµµάτων που στηρίζουµε την Κυβέρνηση και των υπολοίπων
κοµµάτων, τελικά ο διάλογος έδειξε στην επιτροπή και στην Ολοµέλεια πως κάπου παράγει αποτελέσµατα.
Και βέβαια, από την πλευρά µας θέλω να πω µε τίτλους, τα σηµεία τα οποία µας απασχόλησαν από την πρώτη µέρα. Πρώτον,
στο ζήτηµα που αφορά την τροπολογία και το ζήτηµα και τους
προϊσταµένους των εφοριών, των ΔΟΥ κ.ο.κ., πραγµατικά έχει
ικανοποιηθεί όλη η πρότασή µας. Έχει φύγει αυτή η ακραία, εν
πάση περιπτώσει, κατάργηση, γίνεται πλέον µε κριτήρια και επιταχύνεται η αξιολόγηση. Δεν έχουµε κανένα πρόβληµα µε αυτό,
προς Θεού, νοµίζω. Και προτείνω µια νοµοτεχνική βελτίωση -να
µην ειρωνευόµαστε µεταξύ µας, νοµίζω ότι ο διάλογος είναι καλό
µέχρι τέλους να συνεχίζεται- και στην υποπαράγραφο 3 της παραγράφου 3, κύριε Υπουργέ, όπου επαναφέρω αυτό που σας είχαµε πει και στο γραφείο σας την Πέµπτη το βράδυ. Δηλαδή δεν
έχουµε αντίρρηση οι έχοντες εµπειρία να µην υπόκεινται στη
βάση των όσων λέει η διάταξη, απλά να συµπληρώνουν τον πίνακα των υπολοίπων που έχουν υποστεί τη βάσανο της αξιολόγησης.
Για τους ελεγκτές των εσόδων, αν δεν συµπληρωθεί ο αριθµός, δηλαδή µε αυτούς που έχουν κάνει γραπτή εξέταση και συνέντευξη, ναι, να συµπληρώνεται µε αυτούς που έχουν διετή
εµπειρία, δεν έχουµε καµµιά αντίρρηση. Όπως σας είπαµε, δεν
λέµε να µείνουν κενές αυτές οι θέσεις. Μία φρασούλα, λοιπόν,
µπορείτε να συµπληρώσετε για να µην υπάρχει η υποψία ιδιαίτερα στους νέους και µε πολλά προσόντα, που θέλουν να συµµετέχουν στη διαδικασία, ότι θα υπερκεραστούν από άλλους που
έχουν µόνο το κριτήριο της εµπειρίας. Να προηγηθούν κατ’ ουσίαν αυτοί που θα µπουν στη βάση της εξέτασης καθ’ οιονδήποτε
τρόπο και να συµπληρώνεται ο πίνακας µε τους έχοντες διετή
εµπειρία. Μία λεξούλα µπορεί να προστεθεί στη διάταξη και είµαστε εντάξει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εσείς θέλετε τη συνέντευξη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώστε, κύριε
Κουκουλόπουλε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, για το θέµα του ΕΟΠΥΥ εγώ την τοποθέτησή
σας –σάς το έχω πει και κατ’ ιδίαν και τα ίδια λέω και στο Βήµατη στηρίζω. Αν είναι για όλους, ναι είναι θέµα κοινής λογικής και
ισοπολιτισµού για όλους και ξέρετε καλά τι εννοώ. Από αυτή την
άποψη, την κρατάµε την επιφύλαξή µας.
Για τη νέα διάταξη που φέρατε πρέπει να το δω. Πρέπει να το
δω για τους τεχνικούς γιατί δεν είναι όλοι. Ξέρετε καλά ότι δεν
είναι όλοι και δεν είναι οι αριστοκράτες του κλάδου.
Για το ΤΕΕ περιµένω µία απάντηση. Από την πρώτη µέρα σας
λέω ότι θέλω µία απάντηση για την πρόταση που κατέθεσε το
Τεχνικό Επιµελητήριο προκειµένου να πάρουµε θέση. Περιµένω
ένα σχόλιο. Έχει καταθέσει µία πρόταση που δεν είναι υποχρεωτική εισφορά και δεν επιβαρύνει τα έργα.
Για το πετρέλαιο πρέπει να συνεχιστεί µε το πλαφόν η βελτίωση. Πρέπει δηλαδή να ανεβάσουµε το πλαφόν. Μιλώ για την
υπουργική απόφαση πάντα. Είναι καλό αυτό που ανακοινώθηκε
σήµερα το πρωί. Πρέπει να το βελτιώσουµε περαιτέρω γιατί δεν
αντέχεται κυριολεκτικά, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές.
Τέλος, για τις αποκρατικοποιήσεις, κύριε Υπουργέ, θα παρακαλούσα όχι για να σας υποβάλω σε κάποια τιµωρία όπως κάνουν κάποιοι συνάδελφοι, αλλά για λόγους κοινοβουλευτικής
τάξης, η σαφέστατη δήλωση που έγινε για τις αποκρατικοποιήσεις στην Επιτροπή Οικονοµικών, να γίνει και στην Ολοµέλεια
της Βουλής, σε ό,τι αφορά δηλαδή το ρόλο της Βουλής. Εγώ
απλά χαίροµαι γιατί απλά αυτά που είχα πει την Τετάρτη στην
Ολοµέλεια επιβεβαιώθηκαν σήµερα από το στόµα του κυρίου
Υπουργού, ότι δηλαδή είναι πάντα στην ευχέρεια της Βουλής και
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της Κυβέρνησης εάν και όποτε θέλει να φέρει συµβάσεις για κύρωση…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Άλλα λέγατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Κουκουλόπουλε,
ολοκληρώστε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκλήρωσα, κύριε Πρόεδρε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Είναι ξεπούληµα τα ΕΛΠΕ να…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Πετράκο, αν θέλετε να το συζητήσετε υπάρχει και εντευκτήριο, υπάρχει και το
περιστύλιο. Αν θέλετε να πιάσετε συζήτηση…
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να απαντήσω σε λίγα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώσατε, κύριε
Κουκουλόπουλε. Σας παρακαλώ µη δίνετε συνέχεια.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Είπα και σήµερα στην επιτροπή
ότι πήραµε την πρωτοβουλία και συναίνεσε και ο κύριος Υπουργός όλες αυτές οι αποκρατικοποιήσεις να έρθουν στην Επιτροπή
Οικονοµικών µία-µία για να συζητήσουµε όλα αυτά που λέτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Είναι σαφή αυτά, κύριε
Κουκουλόπουλε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Να µην αναγράφονται
στα Πρακτικά. Τελείωσε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Κουκουλόπουλε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Πετράκο, συναγωνίζεστε συναδέλφους σας. Μέχρι τώρα δεν ήσασταν έτσι. Ξαφνικά τι έγινε; Αγανακτείτε, ξέρω.
Το λόγο έχει ο κ. Μαρκόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορώ να αντέξω τον πειρασµό να µην σχολιάσω δυο κουβέντες από τον εισηγητή του
ΠΑΣΟΚ.
Κύριε συνάδελφε, πριν από τη βιωσιµότητα του χρέους που
είναι σηµαντικό, είναι πιο σηµαντική η βιωσιµότητα των Ελλήνων.
Δεν άκουσα καµµία κουβέντα. Δεν έχω ακούσει καµµία κουβέντα
από όλους εσάς που υπεραµύνεστε αυτή την πολιτική –και σέβοµαι την άποψή σας- για τη βιωσιµότητα των Ελλήνων. Αυτό δεν
το ακούω. Πριν λοιπόν από τη βιωσιµότητα του χρέους, είναι η
βιωσιµότητα του έθνους.
Και όταν εδώ µιλούµε για αποκρατικοποιήσεις, µιλάµε δηλαδή
για το πώς θα εκµεταλλευτούµε τη δηµόσια περιουσία, κύριε
Υπουργέ, και τι καλύτερο µπορούµε να κάνουµε για να κερδίσουµε, πρέπει να έχουµε υπ’ όψιν µας δύο βασικές αρχές.
Πρώτα απ’ όλα, να γλιτώσει από τις εταιρείες που βάζουν µέσα
τον προϋπολογισµό -δεν χρειάζεται να είναι κανείς οικονοµολόγος γι’ αυτά- δηλαδή να πάει να δώσει τις εταιρείες που χρεώνουν το κράτος.
Εγώ, λοιπόν, έχω σήµερα µπροστά µου αυτά που µας έδωσε
ο κ. Αθανασόπουλος και οι εκλεκτοί του ΤΑΙΠΕΔ. Είδα, λοιπόν,
όλους τους σχεδιασµούς και θέλω να κάνω ένα σχολιασµό. Καµµία από τις εταιρείες που σήµερα διαπραγµατεύεται ή είναι σε
διεθνή διαγωνισµό ή πρόκειται να µπουν δεν βάζουν µέσα το
κράτος. Είναι όλες κερδοφόρες. Ποιες το βάζουν µέσα; Τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα, για τα οποία υπάρχει µία παύλα, η
ΕΛΒΟ, η Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων, για την οποία υπάρχει
µία παύλα, η «ΤΡΑΙΝΟΣΕ», για την οποία υπάρχει µία παύλα.
Δεν σας λέω να τα αποκρατικοποιήσετε οπωσδήποτε. Μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο. Αλλά µπορείτε να µου πείτε, σας παρακαλώ, γιατί πρέπει να δώσουµε αυτά που µας βάζουν λεφτά
στην τσέπη και να κρατάµε για αργότερα αυτά που µας βγάζουν
λεφτά από την τσέπη; Υπάρχει σε αυτό µία πειστική ελληνική δοξασία από την Κυβέρνηση; Γιατί εγώ έχω τη δικιά µου, αν το θέλετε, ερµηνεία. Είναι ότι η χώρα, χάρη των τραγικών αποτελεσµάτων της απούσας Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ,
των τραγικών αποτελεσµάτων της τραγικής διακυβέρνησης του
µνηµονίου 1 και του µνηµονίου 2 που υπογράψατε, υποχρεώθηκε
εκβιαζόµενη να πουλήσει τα τιµαλφή, αντί να δώσει αυτά που τη
βάζουν µέσα.
Και πάω στα τιµαλφή. Δεν είµαι αρνητικός για τις αποκρατικοποιήσεις, για να µην έχει απορίες ο εισηγητής της Νέας Δηµο-
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κρατίας και παλαιός συναγωνιστής κ. Τζαµτζής. Καθόλου αρνητικός δεν είµαι. Πιστεύω δηλαδή ότι πρέπει να έρθουν επενδυτές
και στρατηγικοί σύµµαχοι στις µεγάλες εταιρείες. Αλλά εδώ ζητάτε λευκή επιταγή. Διότι διαβάζω σε σχέση µε τη ΔΕΗ ότι το ελληνικό δηµόσιο προχωράει σε µελέτη αξιολόγησης της εθνικής
στρατηγικής στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας. Και ζητάτε από
τους Βουλευτές έναντι µηδενικού σχεδίου αποκαλυπτόµενου
στη Βουλή να έχετε λευκή επιταγή για να µειώσετε το ποσοστό
του ελληνικού κράτους; Και γιατί να σας το δώσουµε; Σήµερα
είστε εσείς, κύριε Υπουργέ. Δεν έχω κάτι µαζί σας. Αύριο είναι
κάποιος άλλος Υπουργός. Κανείς δεν ξέρει τι µπορεί να συµβεί
στην πολιτική σκηνή. Λευκή επιταγή γιατί πρέπει να δώσουµε
εµείς;
Πείτε µας ποιο είναι το σχέδιο, φέρτε το στην ελληνική Βουλή
για να τιµήσετε την Εθνική Αντιπροσωπεία, να τιµήσετε αυτούς
που εκπροσωπούν εκατοµµύρια Έλληνες που αγωνιούν αυτήν
την ώρα και µας παρακολουθούν και στην πλάτη µας έχουν κρεµάσει την ευθύνη αυτού του τόπου, µε το ρόλο που παίζει ο καθένας σ’ αυτήν την Αίθουσα. Και πιστέψτε µε: Και ο ρόλος της
Αντιπολίτευσης είναι πολύ βοηθητικός σε µία κυβέρνηση, όταν
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την αντίθεση µίας αντιπολίτευσης,
όταν πάτε να διαπραγµατευθείτε, αντί να διαχωρίζετε τους Έλληνες σε οπαδούς της δραχµής και του ευρώ. Ποιος σας έδωσε
αυτό το δικαίωµα; Ποιος έδωσε το δικαίωµα στους Βουλευτές
της Πλειοψηφίας -όπου και εάν ανήκουν- να µας κατηγορείτε,
οποιονδήποτε από εµάς, πολύ δε περισσότερο τους Ανεξάρτητους Έλληνες, ότι εµείς είµαστε οπαδοί της δραχµής και θέλουµε να φύγουµε από το ευρώ; Πού το είδατε αυτό γραµµένο;
Με ποιο δικαίωµα το κάνετε, αγαπητοί συνάδελφοι της Κυβέρνησης, και τους επιτρέπετε ακόµα µε αυτόν τον τρόπο να υβρίζουν και να κατηγορούν;
Εσείς, λοιπόν, χωρίσατε το πολιτικό σύστηµα, ακυρώσατε την
οποιαδήποτε αντιπολίτευση, διότι δεν σας βολεύουν οι αντίθετες
φωνές και αποφασίσατε έναντι µηδενικού σχεδίου να ζητήσετε
λευκή επιταγή. Αυτό απεκαλύφθη περιτράνως από τον ίδιο τον
κ. Αθανασόπουλο. Και την ίδια στιγµή είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι
είναι δικαίωµα της ελληνικής Βουλής να κάνει έλεγχο για τις αποκρατικοποιήσεις. Και ποιος έδωσε το δικαίωµα να χαράσσει
στρατηγική στον κ. Αθανασόπουλο, ο οποίος δεν πήρε καν τα 4/5
της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας και φέρατε τροπολογία
στο άρθρο 1 για να µπορέσετε να τον τοποθετήσετε οπωσδήποτε σε αυτήν τη θέση; Ποιος του έδωσε το δικαίωµα να αποφασίζει για το µέλλον των παιδιών όλων µας; Ποιος σας έδωσε αυτό
το δικαίωµα; Ποιος Βουλευτής της Πλειοψηφίας θα δώσει το δικαίωµα στους επόµενους Υπουργούς µετά από εσάς να κάνουν
όλα αυτά που είναι εδώ γραµµένα, που δεν είναι γραµµένο απολύτως τίποτα; Τίποτα δεν υπάρχει εδώ από αυτά που µας είπε ο
κ. Αθανασόπουλος. Όλα είναι ανατιθέµενα σε κάποιες συµβουλευτικές εταιρείες, ελληνικές ή ξένες, και αναλόγως του τι θα
του πουν, θα σας πει και εσάς. Αµφιβάλλω αν ξέρετε.
Και µετά εµείς όλοι σ’ αυτήν την Αίθουσα θα πάµε να λογοδοτήσουµε στις πόλεις και στα χωριά και στους ανθρώπους που
µας έστειλαν εδώ. Καταπληκτική αντιπροσωπευτική δηµοκρατία!
Και είπατε έξω από την περιβόητη νεραντζιά, κύριε Υπουργέ:
«ποιος ξένος επενδυτής θα έρθει σε µία χώρα που περιµένει η
ελληνική Βουλή να του κυρώσει την επένδυσή του;» Και ποιος
σας έδωσε το δικαίωµα -είστε εξωκοινοβουλευτικός κι ο κ. Μηταράκης κοινοβουλευτικός είναι, αλλά δεν έχει προλάβει να κάτσει στα κάτω έδρανα επί µακρόν, και τον τιµώ και το ξέρει- να
ερµηνεύετε τους Έλληνες Βουλευτές και την ελληνική πολιτική
και οικονοµική σκηνή κατά το δοκούν; Ακυρώστε µας! Δεν χρειάζεται να υπάρχουµε σ’ αυτήν την Αίθουσα. Είµαστε οπτασία.
Κλείστε τα µάτια και πείτε ότι δεν υπάρχουµε. Κάντε ό,τι νοµίζετε. Αλλάζει κάτι; Αλλάζει η ευθύνη σας; Αλλάζει η αγωνία του
κόσµου; Αλλάζουν οι αριθµοί; Γίνεται αποτελεσµατικό το σχέδιο;
Είπε ο κ. Κουκουλόπουλος για βιωσιµότητα του χρέους. Πότε
το σχέδιο αυτό, το manual του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου
πέτυχε και έφερε αποτελέσµατα;
Και πάµε στην ουσία των πραγµάτων. Αν, κύριε Υπουργέ, τα
25 δισεκατοµµύρια ανακεφαλαίωσης των τραπεζών ήταν εκτός
του χρέους της χώρας, ήταν ή δεν ήταν βιώσιµο, µε βάση το
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manual, το 2020 το χρέος της χώρας; Ήταν. Γιατί δεν το διεκδικήσατε; Είχατε όλη την Αντιπολίτευση µαζί σας. Υπήρχε κανείς
που θα είχε αντίρρηση; Κανείς. Δεν το κάνατε, δεν το προφέρατε
καν. Αν δεν είχατε τη δύναµη, να τη ζητούσατε από το ελληνικό
Κοινοβούλιο. Θα σας την έδινε ολόψυχα.
Ποιος σας έδωσε το δικαίωµα να δηµιουργούµε εδώ εικόνες
και αγωνίες για το αν οι δηµοσιογράφοι, οι γιατροί, οι µηχανικοί,
οι δικηγόροι θα µπουν στον ΕΟΠΥΥ; Υπάρχει ΕΟΠΥΥ, κύριε
Υπουργέ; Χθες διέρρευσε ο νέος συµπατριώτης µου, Ευβοεύς,
διοικητής του ΕΟΠΥΥ και πρώην Βουλευτής, ο Λευτέρης Παπαγεωργόπουλος, που τον σέβοµαι, -έγινε διαρροή από τον
ΕΟΠΥΥ- ότι η συµµετοχή στα ιδιωτικά κέντρα θα πάει στο 50%,
η συµµετοχή του ΟΓΑ από το µηδέν θα πάει στο 30% κι όλες οι
τιµές πέφτουν. Έχετε ΕΟΠΥΥ;
Σήµερα το Ιατρείο Αλληλεγγύης του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, του κ. Πατούλη, ανακοίνωσε ότι οκτακόσιοι πενήντα, µε ονοµατεπώνυµα, καρκινοπαθείς αναζητούν µε αγωνία χηµειοθεραπευτικά, διότι είναι ανασφάλιστοι λόγω της ανεργίας, για να ζήσουν. Έχουµε ΕΟΠΥΥ; Δεν έχουµε! Άρα, πώς έρχεστε εδώ και
µας λέτε ότι είναι κοινωνική δικαιοσύνη το να µπουν και οι δηµοσιογράφοι στον ΕΟΠΥΥ; Καταργήστε τον ΕΟΠΥΥ, κύριε
Υπουργέ, ή προικίστε τον! Επιτέλους, βρείτε λίγα εκατοµµύρια
για τη ζωή των ανθρώπων. Για τα άλλα µπορούµε να µαλώσουµε.
Μην µας λέτε ότι τα 31,5 θα πάνε στον ΕΟΠΥΥ. Τα 25 είναι για
τις τράπεζες και τα 6,6 γι’ αυτά που λείπουν να πληρώσουµε.
Μηδέν για τον ΕΟΠΥΥ.
Ποιον κοροϊδεύουµε; Τι κάνουµε εδώ, σ’ αυτήν την Αίθουσα;
Έχουµε ασφαλιστικό σύστηµα, µε 12,5 δισεκατοµµύρια «κουρεµένα» αδίκως, χωρίς καµµία ευθύνη των ασφαλισµένων, από το
PSI; Έχουµε αναλογιστικές µελέτες για τα ταµεία; Τίποτα δεν
έχουµε. Απολύτως τίποτα δεν έχουµε! Όµως αναγκάζεστε να νοµοθετείτε υπό την πίεση γεγονότων και αριθµών και από την αγωνία σας φέρνετε τροπολογία επί της τροπολογίας για να κλείσετε
εµβαλωµατικά «µαύρες τρύπες» του προϋπολογισµού, του σχεδίου, της αγωνίας σας.
Δεν σας αφαιρώ το δικαίωµα να αγωνιάτε για τον τόπο ούτε
σας µειώνω. Πολύ απλά, το σχέδιο που ακολουθούµε είναι πολύ
λάθος κι όσο δεν το βλέπει η Κυβέρνηση, βαθαίνουµε ακόµη περισσότερο. Όσο δηλαδή εδώ µέσα προσπαθούµε αναµεταξύ µας
να διαχωριστούµε -και η ευθύνη αφορά την Κυβέρνηση- η Ελλάδα θα χάνει σε δύναµη. Σας καλώ, λοιπόν, την ύστατη στιγµή,
πριν καλέσετε σε πανστρατιά πειθαρχίας τις Κοινοβουλευτικές
σας Οµάδες, πριν αρχίσουν οι δραµατικές αγωνίες για την αυριανή ψηφοφορία -που έχουν αρχίσει- και οι ακόµη δραµατικότερες για την άλλη βδοµάδα, να κάνετε την ύστατη ενέργεια: να
ενώσετε το πολιτικό σύστηµα και να πάει η Ελλάδα µε µία φωνή,
τη φωνή της κοινής λογικής, τη φωνή της ειλικρίνειας, τη φωνή
της Ελλάδος και της βιωσιµότητας του Έθνους, του πολιτισµού,
των αξιών, του µέλλοντος και των ευκαιριών όχι για πλουτισµό
αλλά για επιβίωση αυτού του τόπου.
Όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν καµµία αξία. Πρόκειται για πολύ
µεγάλο λάθος, το οποίο σας καλούµε να το σταµατήσετε τώρα
που έχετε την ευκαιρία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, οι νεοδηµοκράτες Βουλευτές και Υπουργοί να κοιτάξουν να κάνουν πράξη τις
προεκλογικές τους δεσµεύσεις και να σταµατήσουν να ασχολούνται συνέχεια µε τη Χρυσή Αυγή. Αποδείχθηκαν ψεύτες και
ανίκανοι να κυβερνήσουν. Έχουµε καταντήσει σήµερα η Χρυσή
Αυγή να είναι η εθνική αντιπολίτευση και η Νέα Δηµοκρατία να
κάνει αντιπολίτευση, στην αντιπολίτευση.
Η κατάστασή σας µας θλίβει βαθύτατα. Συνέχεια µας λέτε –
µας το έλεγε και ο κ. Παπανδρέου, µας το είπε ο κ. Παπαδήµος,
µας το λέτε και εσείς- ότι είναι τα τελευταία µέτρα. Δεν έχουµε
κανένα λόγο να σας πιστέψουµε. Πιστέψτε µε.
Το µόνο που υποσχέθηκε η Χρυσή Αυγή, κύριε Υπουργέ, ανάµεσα στις δύο εκλογικές αναµετρήσεις στους φίλους και τους
οπαδούς του κόµµατός µας ήταν να µεταφέρουµε στο ελληνικό

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

Κοινοβούλιο µε δικά τους λόγια, µε λαϊκή γλώσσα, αυτά που λένε
µέσα στα καφενεία, µέσα στις σχολές, µέσα στα πανεπιστήµια,
µέσα στους χώρους εργασίας -όσοι βέβαια από αυτούς δουλεύουν- και αυτό θα κάνουµε.
Είχα γράψει, λοιπόν, να πω κάποια πράγµατα για το ξεπούληµα που πραγµατοποιείται µε αυτό εδώ το νοµοσχέδιο. Ο κύριος Υπουργός αδιαφορεί. Πουλάτε τα πετρέλαια. Πουλάτε τη
ΔΕΗ την οποία παρουσιάζετε εικονικά να έχει ζηµιά και λέω «εικονικά» γιατί κόβετε το ρεύµα σε µικροοφειλέτες που χρωστάνε
250 και 300 ευρώ και τους σέρνετε στα δικαστήρια, ενώ παράλληλα αφήνετε τους µεγαλοοφειλέτες να σας πληρώνουν ψίχουλα. Αντί να τους κόψετε και στα σπίτια και στα εργοστάσιά
τους το ρεύµα, καθόσαστε και τους χαϊδεύετε και τους παίρνετε
ψίχουλα. Έτσι βέβαια η ΔΕΗ παρουσιάζει εικονικά ζηµιά.
Ο ΟΠΑΠ είναι η πιο κερδοφόρα επιχείρηση στην Ελλάδα. Τα
κέρδη δύο, τριών χρόνων του ΟΠΑΠ θα είναι η αποζηµίωση που
θα λάβετε για το ξεπούληµά του. Έχουµε τον ιππόδροµο που
ποσώς µας ενδιαφέρει να κλείσει. Άλλωστε ο ιππόδροµος έχει
κλείσει αρκετά σπίτια. Επειδή µας ενδιαφέρουν τα αλογάκια, να
γίνει ένα αθλητικό σωµατείο και να µεταφερθεί στο Υπουργείο
Αθλητισµού.
Τα νερά, όπως και η ΔΕΗ τα θεωρούµε κρίσιµα για την εθνική
µας ασφάλεια και δεν θέλουµε να τα ξεπουλήσουµε, ούτε της
Αθήνας ούτε της Θεσσαλονίκης ούτε σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Το ίδιο και τα ταχυδροµεία κ.λπ.. Ξεπουλάτε τα λιµάνια, τα οποία
είναι και αυτά κερδοφόρα. Δεν υπάρχει περιφερειακό λιµάνι, το
οποίο να µην παρουσιάζει κέρδος. Και αν ξεπουλήσετε τα λιµάνια
θα αυξηθούν σίγουρα τα κόστη µεταφοράς και θα έχουν υπερκέρδος οι εταιρείες που θα τα πάρουν.
Και άλλα διάφορα είχα γράψει να πω, αλλά µετά κάθισα και
σκέφτηκα και λέω ότι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας κυρίως, όταν λέµε ότι είµαστε ένα τικ πιο πατριώτες από εσάς,
κύριε Βορίδη, σηκώνεστε επάνω, πετάγεστε, κάνετε ολόκληρη
φασαρία, του ΠΑΣΟΚ λιγότερο και αυτοί θίγονται που και που,
ενώ της ΔΗΜΑΡ θεωρούν τιµή τους την Συγκυβέρνηση, θεωρούν
τιµή τους να µην είναι πατριώτες. Έτσι κάθισα και σκέφτηκα και
λέω ότι τώρα συζητάµε …
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν
και όρια, δεν νοµίζετε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Τα οποία, τα έχετε ξεπεράσει
κατά πολύ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Έλεος!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, αυτό λέω και εγώ. Έλεος.
Εντάξει, τα έχετε ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια σε όλους τους
τοµείς της δηµόσιας ζωής.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Δεν σέβεστε…
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ούτε τα θύµατα που
έχουµε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Τον διακόπτουν, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Παρακαλώ, κυρία Ξηροτύρη!
Παρακαλώ, συνεχίστε, κύριε Ηλιόπουλε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Καλά.
Αφού λένε, ότι θίγονται οι περισσότεροι Βουλευτές εδώ πέρα
όταν θίγουµε τον πατριωτισµό τους και αφού συζητάµε για το
ΤΑΙΠΕΔ, λέω ότι αυτό θα είναι ένα ταµείο, το οποίο θα είναι προς
το συµφέρον της πατρίδος, προς το συµφέρον του ελληνικού
λαού και λέω ότι µάλλον δεν θα ξεπουλάει, θα είναι για επενδύσεις, κάτι καλό θα κάνει, τέλος πάντων.
Έτσι λέω και εµείς ως Χρυσή Αυγή να προτείνουµε κάτι για
την ενίσχυση του ΤΑΙΠΕΔ, να µην ασκούµε µία στείρα αντιπολίτευση που δεν έχει να προτείνει κάτι, κύριε Βορίδη. Είπαµε και
εµείς να προτείνουµε κάτι. Οπότε λέµε: Τι υπάρχει; Γη µέσω των
ορυχείων µεταλλεύµατος. Είπε και πριν ο κ. Κασιδιάρης ότι είµαστε πρώτοι σε απόθεµα χρυσού. Το ξεπουλάτε.
Συνεχίζω για τη γη. Λέω ότι εδώ στη γη εδράζουν και οι οργανισµοί κοινής ωφέλειας. Τα ξεπουλάτε. Κάνετε καλή δουλειά. Τεράστιες εκτάσεις θα διατεθούν σε ξένους για την «πράσινη
ενέργεια»: ξέρετε που καίνε τα δάση και φυτεύουνε επάνω ανεµογεννήτριες και ηλιοσυλλέκτες! Έχουµε τα φιλέτα ακίνητα, τα
οποία ξεπουλάµε και την επόµενη µέρα µπαίνουµε σαν ενοικια-
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στές. Είναι πάρα πολύ έξυπνο και αυτό. Οµολογουµένως πάρα
πολύ έξυπνο! Έτσι, τελειώσαµε µε τη γη, την ξεπουλήσαµε.
Πάµε στο ύδωρ. Ξεπουλάµε τον αιγιαλό, θα παραδίδεται µε
διαδικασίες fast track για τις λεγόµενες επενδύσεις.
Ξεπουλάµε τα νησιά µας και αυτά για επενδύσεις και τον ορυκτό µας πλούτο που εκεί είναι όλο το ζουµί και όλοι αυτόν θέλουν
στην τελική. Ξεπουλάµε και αυτό που βρίσκεται κάτω από το
ύδωρ, κάτω από τη θάλασσα. Άρα, κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά. Ξεπουλήσατε γη και ύδωρ.
Όποτε, κύριε Βορίδη, κάθισα και εγώ και έστυψα το µυαλό µου
–για να σας βοηθήσω, όχι τίποτα άλλο, και τον κ. Στουρνάρα που
πήγε µάλιστα στο νοσοκοµείο µε υπερκόπωση- και αναρωτήθηκα: Τι έχουν αφήσει οι άνθρωποι; Έχουν κάνει πάρα πολύ καλή
δουλειά στη γη και στο ύδωρ. Τι έχουν αφήσει;
Έτσι, κύριε Βορίδη και κύριε Υπουργέ, µε την επιχορήγηση
που παίρνει η Χρυσή Αυγή λέµε να πάµε να βγάλουµε εκατοµµύρια µπουκαλάκια –γιατί κάπου τόσο είναι, δεν έχουν και µεγάλο
κόστος- διότι κάποιος τουρίστας που έρχεται ίσως να µην µπορεί
να αγοράσει µετοχή ΟΠΑΠ ή µια µετοχή ΔΕΗ, οπότε για να τον
διευκολύνουµε θα αγοράσουµε αυτά τα εκατοµµύρια µπουκαλάκια –έχουµε εµείς τα λεφτά, δεν χρειάζεται εσείς να ανησυχείτε
καθόλου- για να ξεπουλήσουµε και το µόνο που έχει µείνει καθαρό στην Ελλάδα: αέρα κοπανιστό! Μόνο αυτό δεν έχετε ξεπουλήσει. Γι’ αυτό θα σας βοηθήσουµε εµείς. Θα γράφουµε από
κάτω «µε την ευγενική χορηγία της Χρυσής Αυγής», για να τελειώνουµε και µε αυτό το θέµα.
Για να σοβαρευτούµε και για να κλείσω, λέµε όχι στο ξεπούληµα κερδοφόρων αλλά και εθνικά κρίσιµων για την ασφάλεια
της πατρίδας µας οργανισµών κοινής ωφελείας. Εάν θέλουν, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, ο Πρόεδρός σας κ. Σαµαράς, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Βενιζέλος και ο δικός σας –εσείς που
παρεξηγηθήκατε, της ΔΗΜΑΡ- κ. Κουβέλης –γιατί έχετε τρεις
Προέδρους που είναι από τους πιο πλούσιους πολιτικούς που
έχουν περάσει από το ελληνικό Κοινοβούλιο- να αρχίσουν το ξεπούληµα της χώρας, να ξεκινήσουν το ξεπούληµα από τη γιγάντια περιουσία τους και να αφήσουν ήσυχη την περιουσία του
ελληνικού λαού που και στην τελική δεν τους ανήκει. Ανήκει
στους προγόνους µας, σε εµάς και στα παιδιά µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η ειδική
αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ασηµίνα Ξηροτύρη.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση στα πολύ σοβαρά θέµατα που εξετάζει αυτό το νοµοσχέδιο εκτρέπεται πολλές φορές και αυτό έχει και µια βασική αιτία.
Συζητάµε ένα τόσο σοβαρό θέµα, όπως είναι τα θέµατα των
αποκρατικοποιήσεων και σε αυτή τη ρύθµιση υπάρχει µια οριζόντια λογική που διαφαίνεται ότι επικρατεί στα πάντα, στους
στρατηγικής σηµασίας οργανισµούς και κοινής ωφελείας, στις
ΔΕΚΟ, και πως όλα αυτά µε αυτή τη ρύθµιση µεταφέρονται όχι
για αξιοποίηση αλλά για να µπορέσουν να καλύψουν το χρέος
της χώρας.
Όµως, αφήνετε έξω το θέµα της αναπτυξιακής και κοινωνικής
συµβολής και ωφέλειας. Δεν έχουν δηµιουργηθεί εκείνες οι προϋποθέσεις για να πάµε σε αποκρατικοποιήσεις, για να µη θίξουµε
τα αναπτυξιακά εργαλεία της χώρας, χωρίς να έχουµε συστήσει
τις δηµόσιες ρυθµιστικές αρχές τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει
να λειτουργούν αυτοί οι οργανισµοί, χωρίς να έχουµε διασφαλίσει τα δίκτυα και έχοντας διασφαλίσει τελικά σε αυτές τις σηµαντικές δηµόσιες επιχειρήσεις το στρατηγικό ρόλο του δηµοσίου
τοµέα.
Δεν κάναµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, συζήτηση και διαπραγµάτευση σε όλα αυτά. Για ένα τόσο σοβαρό θέµα ήρθε µια γενική
και αόριστη οριζόντια ρύθµιση και φαίνεται–και γι’ αυτό ανησυχούµε όλοι- πως όλη αυτή η υπόθεση µεταφέρεται στο ΤΑΙΠΕΔ
για να τα ρυθµίσει εκείνο, ένα νεοσύστατο όργανο, το οποίο από
τον ιδρυτικό του νόµο έχει συσταθεί µε µόνο σκοπό να έχει
έσοδα από αξιοποίηση της δηµόσια περιουσίας, για να τα µεταφέρει στο χρέος.
Αυτό δεν έχει άλλο σκοπό. Αυτός είναι ο ρόλος του.
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Εµείς δεν είχαµε ψηφίσει τον ιδρυτικό νόµο του ΤΑΙΠΕΔ. Και
τώρα ερχόµαστε µε την εν λόγω ρύθµιση σε αυτόν εδώ το ρόλο,
που του έχει δώσει ο ν.3986, να του επιτρέψαµε και υπέρβαση.
Αυτό είπα και στην Επιτροπή Οικονοµικών. Δεν µπορώ να καταλάβω αυτή τη στιγµή γιατί το ΤΑΙΠΕΔ θα είναι αυτό που θα έχει
την ευθύνη του σχεδιασµού –και ήδη έχει αρχίσει και παρουσιάζει το σχεδιασµό του- για όλες τις µεγάλες, στρατηγικού χαρακτήρα, κοινής ωφέλειας κ.λπ. δηµόσιες επιχειρήσεις. Δεν έχουµε
κάνει, λοιπόν, εδώ έναν ουσιαστικό διάλογο.
Το να υπάρξει µία προφορική δέσµευση ότι αυτά θα τίθενται
υπ’ όψιν του ελληνικού Κοινοβουλίου ή θα συζητούνται στη
Βουλή κ.λπ., εγώ νοµίζω ότι αυτή η διαδικασία εξυπακούεται και
είναι υποχρέωσή µας να τηρείται. Όταν δηλαδή θέλουµε να
δούµε πώς θα αναπτύξουµε µια δηµόσια επιχείρηση και παράλληλα πώς θα αποκρατικοποιήσουµε κάποιους τοµείς ή σε ένα
βαθµό αυτή την επιχείρηση, ούτως ώστε να συµβάλουµε και στην
ανάπτυξή της και παράλληλα να έχουµε και κάποιους πόρους
για το χρέος και για άλλες πρόσθετες επενδύσεις. Αυτή η διαδικασία, είναι αυτονόητο ότι αρχίζει από τον φορέα, την επιχείρηση, δηλαδή ο σχεδιασµός, θα γίνει µε τις υπηρεσίες του και
τις σχετικές µελέτες, µετά θα πάει για έγκριση στον αρµόδιο
Υπουργό, στο Υπουργικό Συµβούλιο και από εκεί βεβαίως θα
τεθεί υπόψη και στο ελληνικό Κοινοβούλιο, σε εµάς.
Αυτή η όλη πορεία και οι προϋποθέσεις για την πορεία των
αποκρατικοποιήσεων, µε στόχο την ανάπτυξη και όχι µόνο για εισπρακτικούς λόγους, από αυτή την ενιαία ρύθµιση δεν διασφαλίζεται. Θα µπορούσαµε σε αυτά τα θέµατα να είχαµε βάλει και
τις ασφαλιστικές δικλείδες και τις προϋποθέσεις εκείνες ούτως
ώστε να πείσουµε τους συναδέλφους, εδώ στη Βουλή, ότι αυτή
η προσπάθεια είναι και για το καλό και της ανάπτυξης του τόπου
και βέβαια και για ένα µέρος της εκπλήρωσης του χρέους που
έχει η χώρα.
Θεωρώ λοιπόν ότι δεν έγιναν οι προσπάθειες. Εµείς ζητήσαµε
τουλάχιστον να εξαιρεθούν από αυτή τη ρύθµιση της κατάργησης του ελάχιστου ποσοστού του δηµοσίου οι δηµόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας όπως είναι η ΕΥΔΑΠ, η ΕΥΑΘ και οι
στρατηγικού χαρακτήρα επιχειρήσεις όπως είναι η ΔΕΗ και οι
µεγάλοι λιµένες. Διότι θέλουµε να προχωρήσει συντεταγµένα ο
στρατηγικός σχεδιασµός για αυτή την ανάπτυξη, να διασφαλιστούν τα δίκτυα και να υπάρξει το νοµοθετικό πλαίσιο των ρυθµιστικών αρχών. Εµείς για το νερό τουλάχιστον δεν τις βλέπουµε
ως ρυθµιστικές αρχές µιας απελευθερωµένης αγοράς που θα
ρυθµίζουν δηλαδή τον υγιή ανταγωνισµό, αλλά κατά κύριο λόγο
αυτές οι ρυθµιστικές αρχές θα διασφαλίζουν για επιχειρήσεις
όπως η ΕΥΑΘ, η ΕΥΔΑΠ την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας. Δεν έχουµε λοιπόν αυτές τις διασφαλίσεις.
Έχουµε την αίσθηση ότι αυτή η ρύθµιση µπορούσε να µετατοπιστεί για αργότερα, εφόσον είχε προηγηθεί η συζήτηση και
µεταξύ των τριών κοµµάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση -και
έχουν µία συγκεκριµένη προγραµµατική συµφωνία για αυτό το
θέµα- καθώς και οι άλλες συζητήσεις που έπρεπε να γίνουν και
στο Κοινοβούλιο αλλά και στα συντεταγµένα όργανα της πολιτείας και στη συνέχεια να ερχόταν αυτή η ρύθµιση, για να µπορούσαµε πράγµατι να έχουµε για την κάθε επιχείρηση τον
προγραµµατισµό και τη στρατηγική την οποία θέλουµε µε γνώµονα πάντα την ανάπτυξη αυτών των επιχειρήσεων, το δηµόσιο
συµφέρον. Και τότε µέσα από διαφανείς διαδικασίες και από την
αξιοποίηση αυτών να υπάρξει ένα µέρος της αποπληρωµής του
δηµοσίου χρέους.
Και για το άρθρο 3, που κατ’ εξοχήν εκεί θα έβλεπε κανείς το
ρόλο του ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή, στο να προετοιµάζει όλη αυτή την
ωρίµανση, ούτως ώστε να γίνουν επενδύσεις, για την αξιοποίηση
των ακινήτων και των εκτάσεων του δηµοσίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Να µπορέσει µε πιο ταχύρυθµες διαδικασίες να αξιοποιήσει
αυτά τα ακίνητα και τις δηµόσιες εκτάσεις.
Είµαστε υπέρ της καταγραφής των ακινήτων και υπέρ της διασφάλισης της κυριότητας του δηµοσίου, διότι πραγµατικά οι περισσότερες αυτές εκτάσεις έχουν καταπατηθεί. Υπάρχουν
πολλές παρανοµίες και πολλές παρεκτροπές σε όλα τα θέµατα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

-και του σχεδιασµού και των πολεοδοµικών εφαρµογών κ.ο.κ.ελλείψεις, Κτηµατολόγιο, διάφορα άλλα εργαλεία τα οποία πραγµατικά δεν έδωσαν τη δυνατότητα σ’ αυτό το νοµοθετικό πλαίσιο
που έχει η χώρα µας για το χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό να µπορέσει να βάλει σε µια σειρά τα πράγµατα.
Ερχόµαστε τώρα στην άλλη άκρη, µε πιο ταχύρυθµες διαδικασίες να αξιοποιήσουµε την ιδιωτική περιουσία του δηµοσίου. Σας
ζητήσαµε και για το άρθρο 3 να έχουµε κάποιες ασφαλιστικές
δικλείδες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Τελειώνετε, κυρία συνάδελφε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Τελειώνω, κύριε
Πρόεδρε.
Και για την ένταξη της επένδυσης στην αναπτυξιακή διαδικασία της περιοχής, σας ζητήσαµε να µην καταργήσουµε το προεδρικό διάταγµα και για τις ανάγκες για την ιδιωτική πολεοδόµηση στο παραθεριστικό χωριό και στα επιχειρησιακά πάρκα. Τελικά, δεν είχαµε και σε αυτό κάποιες βελτιώσεις, κάποιες διορθώσεις, σε εύλογα αιτήµατά µας τα οποία και η επιστηµονική
έκθεση της Βουλής τα αναφέρει. Υπάρχει κίνδυνος όλα αυτά τα
θέµατα να καταπέσουν αργότερα και να µην µπορέσει να προχωρήσει το ΤΑΙΠΕΔ στη δουλειά του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώστε, κυρία συνάδελφε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Τελειώνω, λοιπόν και
µε τα θέµατα και τις τροπολογίας που έγινε άρθρο 5 τώρα για
το επικουρικό κεφάλαιο, για το οποίο εξακολουθούµε να έχουµε
αντιρρήσεις. Όσον αφορά στη µεγάλη τροπολογία, µε τις 18 παραγράφους υπάρχουν ανοιχτά τα θέµατα και για τα ταµεία, στα
οποία νοµίζουµε ότι πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα µέχρι τέλους του έτους να κάνουν τις αναλογιστικές τους µελέτες και να
αποδείξουν αν µπορούν να έχουν βιωσιµότητα, όπως και άλλα
θέµατα τα οποία πραγµατικά δεν είχαµε το χρόνο µε τον τρόπο
που εισήχθηκαν όλες αυτές οι διατάξεις µέσα στο νοµοσχέδιο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώστε, κυρία Ξηροτύρη.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: …να τα συζητήσουµε
αναλυτικά και πράγµατι, η έλλειψη αυτού του διαλόγου αδικεί
και άλλες διατάξεις και το µεγάλο έργο και τον κόπο που έκανε
το Υπουργείο να φέρει όλες αυτές τις διατάξεις και τις ρυθµίσεις
στο Κοινοβούλιο. Αδικεί όλη αυτή η διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρία Ξηροτύρη, σας
παρακαλώ.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Φτάσαµε σε ακραίες
εκφράσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Παρακαλώ, κυρία Ξηροτύρη.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν καταλάβαµε. Θα το
ψηφίσετε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Γιατί προβοκάρετε. Ξεκάθαρα το είπαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Παρακαλώ, κύριε Μαριά,
να τελειώσει η κυρία συνάδελφος.
Κυρία Ξηροτύρη, ολοκληρώστε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Τελειώνω, λοιπόν,
για να σας πω, κύριε Μαριά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώστε. Να µην
απαντήσετε στον κ. Μαριά. Να ολοκληρώσετε, αλλιώς θα σας
διακόψω.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Θέλω να ξεκαθαρίσω
στο Κοινοβούλιο ότι το άρθρο 2 δεν θα το ψηφίσουµε για τους
λόγους που είπα. Κάναµε προσπάθεια για το άρθρο 3, αλλά δεν
υπήρξε ανταπόκριση. Δεν θα το ψηφίσουµε. Ως προς την τροπολογία που αφορά το επικουρικό κεφάλαιο που έγινε άρθρο δεν
θα το ψηφίσουµε. Ως προς τα υπόλοιπα άρθρα θα τα ψηφίσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ,
επιτρέψτε µου δέκα δευτερόλεπτα για τα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Τι θέλετε;
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δέκα δευτερόλεπτα για τα Πρακτικά.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία, κύριε Κουκουλόπουλε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Τι σηµαίνει «για τα Πρακτικά», κύριε Κουκουλόπουλε;
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Διότι έχω την εντύπωση ότι κάτι
δεν έγινε κατανοητό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ότι δεν έγινε κατανοητό
στην τοποθέτησή σας;
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θα κάνω τοποθέτηση. Μια
φράση θα πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Πείτε τη.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Για το ζήτηµα των ασφαλιστικών
ταµείων, κύριε Υπουργέ, είπα πολύ καθαρά και επαναλαµβάνω
γιατί δεν είναι καθαρό στα Πρακτικά, για µία θέση που είχε ο κύριος Υπουργός η οποία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Πείτε το καθαρά να τελειώνουµε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: … γι’ αυτό και σε ό,τι αφορά στη
διάταξη που έχει σχέση µε τους τραπεζοϋπαλλήλους, την καταψηφίζουµε για λόγους που έχουµε πει. Επιφυλασσόµαστε γι’
αυτό που ήρθε σήµερα, γιατί πρέπει να το δούµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννης για µη προτασσόµενη δευτερολογία για
τέσσερα λεπτά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ πολύ να τον σεβαστείτε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παίρνω το
λόγο για την τροπολογία που έχουν καταθέσει εξήντα περίπου
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, που αφορά τη µείωση των µισθών των διοικητών των ΔΕΚΟ και των τραπεζικών ιδρυµάτων
στο επίπεδο του Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου, για δε τα τραπεζικά ιδρύµατα µε ειδική αιτιολόγηση του Υπουργείου Οικονοµικών, κάτι λιγότερο από το επίπεδο της µισθοδοσίας του Πρωθυπουργού.
Άκουσα µόνο να τοποθετούνται οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, οι
οποίοι τοποθετήθηκαν θετικά. Άκουσα τον εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας -παρά τις εκκλήσεις του Υπουργού κ. Σταϊκούρα, ο οποίος βρισκόταν εχθές στα έδρανα- ο
οποίος είπε: «Καλή η τροπολογία, αλλά δεν την ψηφίζουµε ή δεν
τοποθετούµαστε, γιατί ουσιαστικά είναι µία παραπλανητική τροπολογία».
Δεν άκουσα όµως τα λαλίστατα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετηθούν πάνω σ’ αυτήν την τροπολογία. Την ψηφίζετε, ναι ή όχι;
Άκουσα τους εκπροσώπους της ΔΗΜΑΡ, που πιστεύω ότι θα την
ψηφίσουν, αλλά στην παραδροµή της συζήτησης δεν τοποθετήθηκαν. Απ’ ό,τι βλέπω, θα την ψηφίσουν.
Θέλουµε λοιπόν όλα τα κόµµατα να απαντήσουν στην αίτηση
του αρµόδιου Υπουργού, αν την ψηφίζουν ή όχι. Είναι τόσο απλό
και τόσο καθαρό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εσείς, κύριε Υπουργέ, την εγκρίνετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα τοποθετηθώ µετά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, θέλω να
σας κάνω µερικές νοµοτεχνικές αλλαγές που δεν αλλάζουν την
ουσία του θέµατος.
Στη σελίδα δύο παραγράφεται η φράση: «αρµόδιος Υπουργός» και τοποθετείται: «ο εκάστοτε αρµόδιος εκπρόσωπος του
ελληνικού δηµοσίου». Αυτό µπαίνει, διότι, παραχωρώντας στο
Ταµείο Αξιοποίησης Κρατικής Περιουσίας τη δυνατότητα να χειρίζεται τις ιδιωτικοποιήσεις συγκεκριµένων εταιρειών και µάλιστα
µε δέσµια αρµοδιότητα, όπως λέει ο σχετικός νόµος, θέλουµε
και οι επιχειρήσεις που έχουν παραχωρηθεί σ’ αυτόν τον οργανισµό να συµπεριλαµβάνονται στις ρυθµίσεις της µείωσης των
µισθών των διοικητών των ΔΕΚΟ, των δηµοσίων επιχειρήσεων
και οργανισµών και των τραπεζικών ιδρυµάτων.
Εκ παραδροµής έχουν µπει κάποιες φράσεις, οι οποίες πρέπει
να διαγραφούν, άνευ σηµασίας βεβαίως.
Στη σελίδα δύο µετά τη φράση: «πλαισίου δηµοσιονοµικής
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στρατηγικής 2012-2015» παραγράφονται οι λέξεις: «και του κρατικού προϋπολογισµού του έτους 2011».
Επίσης, στο κείµενο της τροπολογίας στη σελίδα τέσσερα παραγράφονται µετά τις λέξεις: «πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» οι λέξεις: «και του κρατικού προϋπολογισµού
του έτους 2011».
Θα τα καταθέσω και στα Πρακτικά.
Παρακάτω, εκεί που αναφέρεται: «του καθ’ ύλην αρµοδίου
Υπουργείου», µπαίνει η φράση: «του εκάστοτε αρµόδιου φορέα
εκπροσώπου του ελληνικού δηµοσίου», ακριβώς γιατί θέλουµε
να συµπεριλαµβάνει και τις εταιρείες που έχουν µπει στο ΤΑΙΠΕΔ
και που δεν υπάγονται στο Υπουργείο.
Παρακάτω, πάλι, µετά τη φράση: «µεσοπρόθεσµου πλαισίου
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» να απαλειφθούν οι λέξεις: «και του κρατικού προϋπολογισµού του έτους 2011».
Επειδή το συζήτησα και µε τον Υπουργό: Κύριε Υπουργέ, δεν
έχουµε καµµία αντίρρηση να διαγραφεί και το σηµείο πέντε,
όπου λέει: «Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και
εφαρµόζονται αναδροµικά από 1/9/2012». Ας γίνει από τη δηµοσίευση του παρόντος άρθρου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, όπως γίνεται κατά πάγιο τρόπο στα νοµοσχέδια.
Θα ήθελα όµως, κύριε Υπουργέ και κύριοι συνάδελφοι, να
ακούσουµε τη ρητή θέση και των άλλων κοµµάτων. Αν ακούσουµε αυτή τη ρητή θέση, θα έχουµε µία οµοφωνία επιτέλους
για θέµατα συγκεκριµένα, που δεν νοµίζω ότι µπορεί να έχει κανείς καµµία αντίρρηση. Σ’ αυτήν τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία
όλοι πρέπει να κάνουµε µία θυσία. Και βεβαίως, άνθρωποι οι
οποίοι παίρνουν από 12.000 έως και 25.000 ευρώ το µήνα πρέπει
κι αυτοί να συνεισφέρουν στη µεγάλη εθνική προσπάθεια.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννης
καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές
αλλαγές, οι οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε, κύριε Κεφαλογιάννη.
Το λόγο έχει η κ. Κωνσταντοπούλου.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Θα µου δώσετε µετά το λόγο για
να τοποθετηθώ σε σχέση µε τον συνάδελφο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Είναι δυνατόν; Δεν είναι.
Ορίστε, κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε το λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το µόνο που είναι δυνατόν, απ’
ό,τι φαίνεται, κύριε Πρόεδρε, είναι να ισοπεδώνουµε µια ολόκληρη κοινωνία και να προσποιούµαστε ότι εδώ γίνεται κοινοβουλευτική διαδικασία.
Κύριε Υπουργέ, σήµερα ο Πρωθυπουργός της χώρας είπε: «Η
διαπραγµάτευση έλαβε τέλος». Κι αυτό που εµείς στο ΣΥΡΙΖΑ
τουλάχιστον σκεφτήκαµε είναι ότι εδώ ταιριάζει η φράση: «Η παράσταση έλαβε τέλος». Είναι χαρακτηριστική και δηλωτική η ενόχληση των δύο κυβερνητικών συνεταίρων του κ. Σαµαρά που
έλαβε πρόωρα τέλος η «παράσταση» αυτή ενός θιάσου που υποκρίνεται ότι δήθεν διαπραγµατεύεται, ενώ τίποτα δεν διαπραγµατεύτηκε.
Κι εδώ πρέπει να σας πω αυτό που είπε και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης ο Τσίπρας.
Εσείς τουλάχιστον είστε ειλικρινείς. Εσείς τουλάχιστον δεν προσποιηθήκατε ότι διαπραγµατεύεστε. Εσείς δεν προσποιηθήκατε
ούτε καν ότι αντιλέγετε σε αυτά που η τρόικα λέει και ζητά. Και
ήταν νοµίζω αποκαλυπτική η τοποθέτησή σας προχθές το βράδυ,
όταν είπατε ότι η τρόικα δεν θέλει Βουλή κι έχει και δίκιο. Συµφωνώ κι εγώ. «Ποιος επενδυτής θέλει Βουλή», είπατε.
Κύριε Υπουργέ, όµως –και για να έρθω και σ’ αυτά που αµέσως προηγουµένως είπε ο κ. Κεφαλογιάννης περί µείωσης των
µισθών των τραπεζιτών- εδώ εσείς τελικά αποδεικνύετε ότι λεφτά
υπάρχουν. Και γιατί το λέω αυτό, κύριε Υπουργέ; Το λέω γιατί
αµέσως προηγουµένως κατατέθηκαν στην αρµόδια Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής από το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο συνεδριάζει στα αγγλικά, ο απολογισµός των πεπραγµένων και ο
σχεδιασµός δράσης. Και ξέρετε τι βλέπω, κύριε Υπουργέ; Ότι
ήδη έχετε διαθέσει 20 εκατοµµύρια ευρώ από τον κρατικό προ-
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ϋπολογισµό στο ΤΑΙΠΕΔ για να αµείβετε τους ειδικούς συµβούλους.
Σας θυµίζω ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας, η Νάντια η Βαλαβάνη κι
εγώ σας έχουµε καταθέσει αίτηση κατάθεσης εγγράφων, για να
µας πείτε ακριβώς και να µας δώσετε τα παραστατικά των αµοιβών αυτών των συµβούλων. Δεν µας τα δώσατε. Δεν ευαρεστηθήκατε µέχρι στιγµής. Μας τα λέει όµως το ΤΑΙΠΕΔ.
Και ξέρετε τι λέει; Ότι αµείβονται απ’ αυτά τα 20 εκατοµµύρια
µέχρι στιγµής η τράπεζα HSBS, η τράπεζα UBS, η τράπεζα EUROBANK, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Αµείβονται δηλαδή
επιπλέον κι αυτά τα περί κατάργησης των golden boys και των
ειδικών συναλλαγών έχουν γίνει χίλια κοµµάτια προ της γυµνής
αλήθειας αυτής της έκθεσης του ΤΑΙΠΕΔ. Κι ακόµη αµείβονται
κάποια δικηγορικά γραφεία και κάποιες δικηγορικές εταιρείες,
κυρίως του εξωτερικού, απ’ αυτά τα παχυλά κονδύλια που προβλέψατε.
Γιατί, λοιπόν, αφού σε κάποιους έχετε εξασφαλίσει αυτήν την
προνοµιακή µεταχείριση, να µην εξουθενώσετε εντελώς τους δικηγόρους, τους γιατρούς, τους µηχανικούς; Γιατί όταν προβλέπεται ότι αφαιρούνται από τα εισοδήµατα του ΤΑΙΠΕΔ οι αµοιβές
των συµβούλων και µάλιστα σε ποσοστό 0,2%, να µην καταργήσετε την εισφορά στο ΤΕΕΒ;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Είπε ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητήριου τις προάλλες –
τώρα βέβαια θα καταργήσετε και τους δηµοσιογράφους και την
ελευθερία του Τύπου, βιώνουµε πραγµατικά την πλήρη αναδροµή σε άλλες καταστάσεις και σε άλλες εποχές- στη δηµόσια
διαβούλευση ότι αυτή η επίθεση την οποία επιχειρείτε είναι δηλωτική σύµπραξης µε άλλους.
Και επειδή µας φέρατε εδώ µία τροπολογία, η οποία έχει και
συγκεκριµένα τοπογραφικά -τα οποία δεν τα έχει κάνει το ΤΕΕ,
ο δηµόσιος τεχνικός σύµβουλος του κράτους- θα πρέπει να δώσετε εξηγήσεις, κύριε Υπουργέ.
Δεν µπορεί να υπάρχουν δύο µέτρα και δύο σταθµά. Δεν µπορεί στους οικείους ή τους συνοµιλητές ή σ’ αυτούς που, σε
πολλά εισαγωγικά, µπορεί να ονοµάσετε επενδυτές να επιφυλάσσετε αυτήν την προνοµιακή µεταχείριση και αυτές τις παχυλές
ανταµοιβές και να «βουτάτε τόσο βαθιά το χέρι στην τσέπη» του
Έλληνα πολίτη χωρίς καµµία αιδώ. Και δεν µπορεί επίσης την
ίδια στιγµή να προσποιείστε ότι αγνοείτε τι έχει γίνει τόσα χρόνια
µε τις καταθέσεις Ελλήνων στο εξωτερικό που δεν έχουν φορολογηθεί. Είστε προ των ευθυνών σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Πετράκος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Λείπει ο κ. Κουκουλόπουλος, αλλά υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν τις ίδιες απορίες. Να του απαντήσουµε
λοιπόν, για να καταγραφεί στα Πρακτικά.
Επειδή έθεσε ερωτήµατα για το τι είναι ξεπούληµα, θα αναφέρω τα εξής:
Πρώτον, ξεπούληµα είναι να έχει το ΤΑΙΠΕΔ για τη ΔΕΠΑ ενδεικτική τιµή 250 εκατοµµύρια ευρώ, όταν το δίκτυο µόνο του
φυσικού αερίου –και εσείς, κύριε Μηταράκη, το ξέρετε πολύ
καλά- κάνει 920 εκατοµµύρια ευρώ.
Δεύτερον, ξεπούληµα είναι το κόστος εκσυγχρονισµού του
απαρχαιωµένου διυλιστηρίου της Ελευσίνας να ανέρχεται σε 1,2
δισεκατοµµύρια ευρώ και να έχεις βάλει ανώτερη τιµή στα ΕΛΠΕ
τα 700 εκατοµµύρια ευρώ και το συνολικό κόστος εκσυγχρονισµού όλων των διυλιστηρίων -γιατί είναι αρκετά διυλιστήρια στον
όµιλο ΕΛΠΕ- να είναι µόνο 4 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Τα ΕΛΠΕ, λοιπόν -τρία από τα τέσσερα συνολικά διυλιστήρια
της Ελλάδας- κατέχουν κορυφαία θέση στην παγκόσµια εµπορία,
κατέχουν ισχυρή θέση στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κατέχουν το µοναδικό διυλιστήριο στη FYROM, κατέχουν
δικαίωµα έρευνας υδρογονανθράκων στο Μαυροβούνιο, διαθέτουν το µοναδικό συγκρότηµα παραγωγής πετροχηµικών, έχουν
συνάψει στρατηγική συµφωνία µε την «EDISON», συµµετέχουν
στη ΔΕΠΑ. Και όλα αυτά ξεπουλιούνται έναντι 700 εκατοµµυρίων
ευρώ. Αν αυτά δεν λέγονται ξεπουλήµατα, τότε να δούµε ποιο
είναι το ξεπούληµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επιπλέον, ξεπούληµα είναι να δίνεις τη ΔΕΗ, η οποία έχει αµύθητη αξία. Δεν την έχει βάλει ακόµη, το ΤΑΙΠΕΔ βέβαια, αλλά θα
είναι τα ίδια µε ό,τι είναι και τα υπόλοιπα. Είναι απροσδιόριστη η
αξία της ΔΕΗ.
Ξεπούληµα είναι όπως είπε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, να µην απαντάτε όταν σας λένε ότι θα πρέπει να φορτώνεται ο ελληνικός λαός µε δάνεια και τα δάνεια να
τα διαχειρίζονται οι δανειστές. Αλλά και µέρος του ποσοστού του
ΦΠΑ µεταφέρεται κάθε µήνα σε καταπιστευµατικό λογαριασµό.
Αυτό, στη νοµική γλώσσα σηµαίνει ότι µεταβιβάζεις τα περιουσιακά σου στοιχεία σε κάποιον άλλον µε σκοπό να διαφυλάξεις
τις απαιτήσεις του. Η Ελλάδα µεταβιβάζει τη διαχείριση αυτού
του δεσµευµένου λογαριασµού στους δανειστές. Αυτό πραγµατικά λέγεται ξεπούληµα. Όπως ξεπούληµα λέγεται αυτό που σας
είπα και στην πρωτολογία µου όταν έρχεται σήµερα ο Πρόεδρος
Συνδέσµου Γερµανών Βιοµηχάνων και µιλάει για το ΤΑΙΠΕΔ να
περάσει υπό διεθνές management.
Γι’ αυτό θέλετε να αλλάξετε την προηγούµενη νοµοθετική ρύθµιση να εγκρίνονται ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύµβουλος από
τα 2/3 και να έχει απλή πλειοψηφία, διότι το επόµενο στάδιο είναι
να έχει διεθνές management και όλη η χώρα ΕΟΖ.
Όλα αυτά λέγονται ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας και
των δηµόσιων επιχειρήσεων της χώρας, ξεπούληµα συνολικά της
χώρας. Αυτό λέγεται ξεπούληµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώθηκαν οι οµιλίες των εισηγητών.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Παναγιώτης Λαφαζάνης για έξι λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα ξαναπούµε στον κύριο
Υπουργό να πάρει πίσω τα πραξικοπήµατά του, τα νυχτερινά
πραξικοπήµατά του. Δεν είναι δυνατόν, για να αποφύγει τις αντιδράσεις, να έρχεται αργά το βράδυ της τέταρτης συνεδρίασης
και να κολλάει µέσα στον ΕΟΠΥΥ και το ταµείο των δηµοσιογράφων και να οδηγεί όλο το χώρο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης
σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Γιατί το κάνετε αυτό; Ξεχνάτε;
Δεν έχετε καλή µνήµη; Αν δεν έχετε καλή µνήµη, δεν πειράζει.
Έχετε και άλλες νοµοθετικές παρεµβάσεις να εισάγετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Να εξαιρεθούν και άλλοι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Μη διακόπτετε, σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, κύριε συνάδελφε. Κρούετε ανοιχτές θύρες. Εµείς είµαστε υπέρ της διαµόρφωσης ενός ενιαίου ταµείου υγείας, το οποίο όµως θα είναι
ανθρώπινο, βιώσιµο και θα παρέχει αξιοπρεπείς υπηρεσίες. Τέτοιο ταµείο δεν είναι ο ΕΟΠΥΥ ο οποίος οδηγείται «στον Καιάδα».
Πάτε να ενοποιήσετε τα ταµεία υγείας, όχι σε µία κατεύθυνση
στήριξης και ανθρώπινων υπηρεσιών υγείας, αλλά σε µία κατεύθυνση εξαθλίωσης όπου θα υποχρεώνετε πλέον τους ασφαλισµένους να είναι ασφαλισµένοι στο ταµείο τους και ταυτόχρονα
να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για χρήµατα που δεν έχουν,
προκειµένου να πληρώνουν για υπηρεσίες υγείας. Αυτό είναι
απαράδεκτο.
Τι κάνετε; Όλα τα ταµεία που έχουν κάποια δυνατότητα, κάποια βιωσιµότητα, κάποια ευρωστία, «τα ρίχνετε στο λάκκο των
λεόντων» και φέρνετε και εισάγετε ρυθµίσεις νυχτερινού τύπου
στο τέλος της τέταρτης συνεδρίασης, κάτι που αντιβαίνει τον Κανονισµό.
Έπρεπε το Προεδρείο πρώτα απ’ όλα να προασπίζεται τον Κανονισµό. Δεν είµαστε εµείς θεµατοφύλακες του Κανονισµού. Άλλωστε ο Κανονισµός δεν είναι έργο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έργο των
εκάστοτε πλειοψηφιών και αυτές οι πλειοψηφίες και το Προεδρείο πρέπει πρώτα να σέβονται τον Κανονισµό. Το Προεδρείο
έπρεπε να πει: Κύριε Υπουργέ, πάρτε την τροπολογία σας και
φύγετε από δω. Δεν µπορεί να µη µιλάει το Προεδρείο και να
υποχρεώνει εµάς να διαµαρτυρόµαστε. Αυτά τα πράγµατα που
κάνετε είναι απαράδεκτα. Είναι απαράδεκτο να βάζουν µέσα το
ταµείο των τραπεζοϋπαλλήλων, το ταµείο των µηχανικών. Γιατί
το κάνετε αυτό; Για να τα κάνετε κι αυτά προβληµατικά; Φτάνει
πια.
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Εµείς λέµε να συζητήσουµε, να ανοίξουµε ένα διάλογο και να
πάµε σε µία ενοποίηση ταµείων υγείας που να προσφέρουν υπηρεσίες, όχι να υποχρεώνουν τον ελληνικό λαό, τους πολίτες,
τους ασφαλισµένους να πληρώνουν απ’ αυτά που δεν έχουν.
Είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Σε λίγο οι άνθρωποι θα δυστυχούν και όταν θα παθαίνουν κάτι θα κινδυνεύει άµεσα η υγεία
τους. Περιουσίες ξοδεύονται για να µπορέσει ο άλλος να έχει
µία στοιχειώδη υπηρεσία στο χώρο της υγείας.
Σας λέµε λοιπόν, να τα πάρετε πίσω. Αφαιρέστε τα αυτά. Βλέπετε ότι εδώ έχετε αντιδράσεις, όχι µόνο από µας. Με χαρά
βλέπω ότι υπάρχουν αντιδράσεις και από Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ,
αλλά και από το χώρο της ΔΗΜΑΡ. Εµείς δεν θέλουµε να διατηρούµε αντιπολιτευτική αποκλειστικότητα. Θέλουµε, κάποια πράγµατα που είναι σωστά να χαίρουν µιας ευρύτερης συναίνεσης
από το Σώµα.
Εσάς βλέπω να είσαστε αποµονωµένος, κύριε Υπουργέ, σ’
αυτήν την Αίθουσα και να επιµένετε σε πράγµατα, τα οποία δεν
θα περάσουν µε την ονοµαστική ψηφοφορία, εκτός αν πάτε πάλι
να τα περάσετε µε την απαράδεκτη αυτή διάταξη του Κανονισµού που στις ονοµαστικές ψηφοφορίες προβλέπει τη σχετική
πλειοψηφία και έτσι µπορεί να φτάσουµε στο σηµείο µόνο µε τις
ψήφους της Νέας Δηµοκρατίας –µε τέτοια δηλαδή πλειοψηφία,
εκατόν είκοσι επτά πόσο έχετε;- να προσπαθείτε να περάσετε τέτοιου είδους κρίσιµες διατάξεις. Είναι ντροπή. Δεν µπορεί να
σταθεί η Κυβέρνηση.
Να σταµατήσετε να εκβιάζετε. Εσείς αντί να κυβερνάτε, εκβιάζετε. Τέλειωσε ο διάλογος. Τελειώσαµε τις διαπραγµατεύσεις,
που δεν κάνατε ποτέ βεβαίως. Τελειώσαµε εκείνο, τελειώσαµε
το άλλο. Με τελεσίγραφα κυβερνάτε αυτήν τη χώρα; Σε ποιούς
στέλνετε τελεσίγραφα; Οµήρους υπαλλήλους έχετε;
Αποδέχεστε αυτό το ρόλο, κύριοι του ΠΑΣΟΚ και κύριοι της
ΔΗΜΑΡ, µε αυτόν τον τρόπο να εκβιάζουν δηµοσίως Πρωθυπουργοί, οι οποίοι παίζουν ρόλο σ’ αυτήν την χώρα και θέλουν
να τη βγάλουν από την κρίση συµπεριφέρονται µ’ αυτόν τον
τρόπο αντί να δουν κάτι θετικό για τη χώρα που να την πηγαίνει
µπροστά και εσείς ακολουθείτε; Τι ακολουθείτε;
Να προσθέσω, επίσης, εδώ πέρα τη διάταξη που έχετε µε τη
συνέντευξη. Κατ’ εξαίρεση για τις θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης
και Αναγκαστικής Είσπραξης µετά από συνέντευξη –λέει- προκειµένου η επιτροπή να διαµορφώσει γνώµη για την προσωπικότητα και την ουσιαστική ικανότητα άσκησης των ειδικών
καθηκόντων της θέσης.
Με συγχωρείτε, δηλαδή, ρουσφέτια θα κάνετε εδώ πέρα; Η
συνέντευξη είναι ένα άκρως υποκειµενικό πράγµα. Τι θα βλέπετε
τα µάτια του αλλουνού, κατά πόσο ξέρει να µιλάει ελληνικά; Και
αυτό σηµαντικό είναι, δεν λέω, και είναι και σπάνιο στις µέρες
µας, αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτός ο τρόπος για να
επιλέγονται σε τόσο κρίσιµες θέσεις, όπως είναι οι Ελεγκτές Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους.
Αυτοί πρέπει να είναι αδέκαστοι και η διαδικασία να είναι άκρως
αµερόληπτη, αντικειµενικότατη και διαφανής, όχι µια συνέντευξη
και βάζουµε τους «ηµετέρους» σε ένα κρίσιµο Σώµα, για να εκβιάζουµε µετά τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, κ.ο.κ.. Αυτά είναι
απαράδεκτα πράγµατα και πως τα εισάγετε στη Βουλή; Γιατί δεν
βάζετε µια αντικειµενική διαδικασία εδώ; Παρακαλώ, γιατί δεν το
κάνετε αυτό και αρκείστε σε µια συνέντευξη και ούτε καν λέτε
και πόσο θα διαρκεί; Θα περνάει ο άλλος: Γεια σου, σε ξέρουµε.
Περάστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώστε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα καταλήξω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι πολλά τα θέµατα, βεβαίως.
Κοιτάξτε, απαράδεκτη η ιδιωτικοποίηση δηµόσιου πλούτου και
δηµόσιας περιουσίας και κερδοφόρων στρατηγικής σηµασίας
δηµοσίων επιχειρήσεων. Δεν φτάνει που τα ξεπουλάτε, αλλά
έχετε αναθέσει το ξεπούληµα πλέον και σε ξένα συµφέροντα. Το
είπα και στην επιτροπή προηγουµένως και δυσανασχέτησαν κάποιοι. Λοιπόν, θα σας το επαναλάβω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώστε, κύριε Λαφαζάνη. Τέσσερις µέρες έχουµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω.
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Το ότι είναι ξένα τα συµφέροντα, κύριε Πρόεδρε, σας ενδιαφέρει και εσάς. Είναι πρωτοφανές στο Διοικητικό Συµβούλιο του
ΤΑΙΠΕΔ να διορίζονται εκπρόσωποι τρίτων, εκπρόσωποι της Ευρωζώνης και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι δύο
φορές απαράδεκτο αυτοί οι εκπρόσωποι να διορίζουν τα τρία
από τα επτά µέλη του Συµβουλίου των Εµπειρογνωµόνων, τα
οποία σχεδιάζουν όλο το πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων. Αυτό το
κατάπτυστο όργανο, το οποίο το ονοµάζεται ΤΑΥΠΕΔ, υπό την
ξένη κηδεµονία και τη διεύθυνση κυρίως της Γερµανίας θα καθορίζει όλο το σχεδιασµό ξεπουλήµατος της χώρας, θα καθορίζει και ποιοι και πως και τι και πότε και γιατί.
Αυτά τα πράγµατα γιατί τα κάνετε, κύριε Στουρνάρα; Δεν αρκούν ούτε καν Έλληνες στο διοικητικό συµβούλιο; Πρέπει να εισάγετε και εδώ το γερµανικό παράγοντα …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Λαφαζάνη, δεν
βλέπω διάθεση να τελειώνετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: … αυτόν που σας λέει ότι σε λίγο
η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ θα περάσει σε διεθνές management;
Αυτή είναι η πρότασή του που την έκανε σε συνέντευξη. Έπρεπε
να ξεσηκωθούν και οι πέτρες. Γιατί δεν αντιδράσατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώστε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σε συνέντευξή του είπε ότι πρέπει να γίνει Ειδική Οικονοµική Ζώνη όλη η Ελλάδα και δεν τον
έχετε πετάξει από εδώ. Δεν τον πετάξατε έξω. Ποιος είναι αυτός;
Ο εκπρόσωπος στην Ελλάδα του Γερµανικού Συνδέσµου Βιοµηχάνων. Δεν είδα µια λέξη αντίδρασης στα λεγόµενά του. Τι είσαστε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώσατε, κύριε
Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Χειρότερη από αποικία έχετε καταντήσει αυτήν τη χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μαυρουδής
Βορίδης.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, µήπως θα πρέπει
να τοποθετηθώ για την τροπολογία τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία, κυρία συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με την ανοχή του Σώµατος
υπάρχει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Η ανοχή του Σώµατος
υπήρξε όταν η κ. Βαλαβάνη µίλησε στην πρωτολογία της για είκοσι πέντε λεπτά και στη δευτερολογία της για δώδεκα λεπτά.
Αντί, λοιπόν, για είκοσι τρία λεπτά, µίλησε για τριάντα επτά
λεπτά. Ποια είναι η ανοχή;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτή είναι η δουλειά του Βουλευτή, να µιλάει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ακατάπαυστα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι ακατάπαυστα, αλλά µέχρι να
ακουστεί και όχι να βαριέται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ορίστε, κύριε Βορίδη,
έχετε το λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται µια συζήτηση, η οποία θέτει µια σειρά από θέµατα αποκρατικοποιήσεων, τα οποία θα µου επιτρέψετε να πω και να
υποµνήσω στο Σώµα ότι τα περισσότερα από αυτά έχουν ρυθµιστεί. Τα ζητήµατα αυτά είναι ρυθµισµένα µε το ν. 3986/2011 που
συνέστησε το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου. Μια σειρά από θέµατα λύθηκαν µε τρόπο που µπορεί να
διαφωνεί κάποιος –υπήρχαν προφανώς, πτέρυγες που καταψήφισαν αυτό το συγκεκριµένο νόµο- αλλά λύθηκαν τότε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο νόµος λέει: «Συνιστάται ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία ΤΑΙΠΕΔ και η οποία έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχειών της ιδιωτικής περιουσίας του δηµοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων των δηµοσίων επιχειρήσεων, των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου άµεσα ή έµµεσα στο δηµόσιο ή σε
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, σύµφωνα µε τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και µε εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας,
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προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι των εσόδων».
Στην παράγραφο 2 ο νόµος αυτός λέει: «Το προϊόν αξιοποίησης χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωµή του δηµοσίου χρέους της χώρας».
Τα θέµατα, λοιπόν, έχουν τεθεί εκεί. Ο τρόπος της συγκρότησης του Ταµείου έχει τεθεί εκεί. Η χρήση των προϊόντων από την
αξιοποίηση έχει τεθεί εκεί. Η συζήτηση αυτή, την οποία προσπαθούµε να επαναφέρουµε σήµερα είναι µια συζήτηση, η οποία
έχει γίνει.
Ξέρετε τι κάνουµε σήµερα; Ένα πράγµα κάνει η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, η οποία προκάλεσε αυτή τη µεγάλη συζήτηση: Στην πραγµατικότητα, υλοποιεί υποχρεώσεις που έχει
αναλάβει η χώρα, υποχρεώσεις, οι οποίες βρίσκονται µέσα στα
πλαίσια του νόµου που έχει ψηφιστεί. Γιατί µέσα σε αυτό το νόµο
καθορίστηκαν και ποια είναι τα προς αξιοποίηση περιουσιακά
στοιχεία του δηµοσίου. Αυτά είναι µέσα στο νόµο και αποτελούν
παράρτηµα του. Κι ερχόµαστε και κάνουµε –επιτρέψτε µου- µια
ουρίτσα, η οποία λέει ότι µεταβιβάζουµε ποσοστά του δηµοσίου,
προκειµένου να διευκολύνουµε τον επενδυτή να κάνει την επένδυση. Όλα τα υπόλοιπα –αντιρρήσεις θεµιτές, µη θεµιτές, σοβαρές και µη σοβαρές- έχουν κλείσει σε µία προηγούµενη συζήτηση. Αυτό το λέω για να συνειδητοποιήσουµε όλοι σε ποια φάση
βρίσκεται το συγκεκριµένο εγχείρηµα της αξιοποίησης της περιουσίας.
Επειδή ακούω τη ρητορική του ξεπουλήµατος, επιτρέψτε µου
να σας πω µε απλά ελληνικά ότι ξεπούληµα σηµαίνει πώληση σε
µειωµένο τίµηµα, σε τίµηµα αναξιόχρεο. Αυτή τη στιγµή δεν
έχουµε υπ’ όψιν µας τέτοια τιµήµατα για να συζητήσουµε για τιµήµατα. Απλώς, εικάζετε ότι θα είναι χαµηλά τα τιµήµατα.
Εν πάση περιπτώσει, θέλω να απαντήσω και σε µια σειρά από
ευαισθησίες, που νοµίζω ότι ειδικώς εµάς, στη Νέα Δηµοκρατία,
µας αγγίζουν πρωτίστως και κυρίως. Άκουσα: «Δεν είναι δυνατόν.
Το ξεπούληµα αυτό υπονοµεύει την εθνική µας κυριαρχία».
Σε ποια θεωρία εθνική έχει ταυτιστεί η δηµόσια επιχείρηση µε
το έθνος; Σε ποια; Γιατί εγώ, λόγου χάρη, µπορώ να αναφέρω
έναν πολιτικό µας διανοούµενο, ο οποίος έλεγε µάλιστα το ακριβώς αντίθετο, ότι το κράτος και η κρατική υπόσταση –και θα σας
πω σε τι αναφέροµαι, δεν σας αφορά αυτός ο διάλογος, αλλού
πηγαίνει- µάλλον βλάπτουν την εθνική υπόσταση, του Ίωνα Δραγούµη.
Γιατί, λοιπόν, ουσιαστικά ταυτίζετε τον πατριωτισµό µε την
υπεράσπιση των ΔΕΚΟ; Ο πατριωτισµός είναι η υπεράσπιση των
ΔΕΚΟ; Ο πατριωτισµός είναι η υπεράσπιση των παθογενειών που
αναπτύχθηκαν µέσα στη Μεταπολίτευση;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Η ΔΕΗ ιδρύθηκε τη δεκαετία του
’50…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Μην διακόπτετε!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ξαναλέω ότι αυτός είναι ένας διάλογος που δεν είναι για εσάς. Δεν σας αφορά αυτό. Είναι µία κριτική, που σας ξαναλέω αφορά άλλες πτέρυγες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Βορίδη, µην απαντάτε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εσείς έχετε µία άλλη προσέγγιση.
Δεν είναι αυτή η κριτική που κάνετε. Η κριτική που κάνετε είναι ο
στρατηγικός χαρακτήρας και όλα αυτά τα πράγµατα. Είναι άλλου
τύπου. Αυτό πηγαίνει σε αυτούς που συνέδεσαν στην πραγµατικότητα την αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του δηµοσίου,
δηλαδή τη µεταβίβαση ενός ακινήτου, δηλαδή τη µεταβίβαση µετοχών, ώστε να χρησιµοποιούνται γι’ αυτό που πραγµατικά σήµερα σκοτώνει και πνίγει τη δυνατότητα ανάπτυξης της οικονοµίας, που είναι το δηµόσιο χρέος και να επιτύχουµε την αποµείωσή του.
Η άλλη σκέψη, την οποία άκουσα από πτέρυγες να αναπτύσσεται, είναι ότι είναι αντιπατριωτικό. Δηλαδή, το πατριωτικό θα
ήταν να διατηρήσουµε τα ελλείµµατα, τη διαφθορά και να διατηρήσουµε περιουσιακά στοιχεία, τα οποία σε τελευταία ανάλυση
δεν αξιοποιούµε, για να αντιµετωπίσουµε το µεγαλύτερο πρόβληµα, που είναι το δηµόσιο χρέος. Και αυτό είναι η πατριωτική
πολιτική. Το άλλο είναι αντιπατριωτική πολιτική.
Άκουσα και αυτή την περίφηµη συζήτηση για το στρατηγικό
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χαρακτήρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, µπορείτε να µου δώσετε λίγο χρόνο ακόµη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θα σας δώσω…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αλίµονο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δύο λεπτά θα σας δώσω,
µε την άδεια της κ. Κωνσταντοπούλου, όσο είχε δηλαδή και ο κ.
Λαφαζάνης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Λέω, λοιπόν: Αρχίζει αυτή η περίφηµη συζήτηση για το στρατηγικό χαρακτήρα. Τι µας ενδιαφέρει
σε αυτή τη συζήτηση; Δεν µας ενδιαφέρει το ρυθµιστικό πλαίσιο;
Δεν µας ενδιαφέρει η διαµόρφωση κανόνων; Δεν µας ενδιαφέρει
ο τρόπος που θα λειτουργήσει η συγκεκριµένη αγορά; Πού εκχωρήθηκε αυτό; Δεν ανήκει στην κυριαρχία της Βουλής αυτό;
Εµείς δεν θα το ρυθµίσουµε; Εµείς δεν θα φτιάξουµε τις ρυθµιστικές αρχές; Εµείς δεν θα φτιάξουµε τους κανόνες που θα λειτουργήσουν αυτές οι ρυθµιστικές αρχές; Εµείς δεν θα βάλουµε
τους όρους µέσα στους οποίους θα λειτουργήσουν οι συγκεκριµένες αγορές;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κάποιοι άλλοι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εµείς: Κυριαρχικά -επιτρέψτε µουτο ελληνικό Κοινοβούλιο. Το τι θα αποφανθεί, κύριε Λαφαζάνη,
το ελληνικό Κοινοβούλιο, θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι κρίνεται µε τις αρχές…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Όπως για…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όπως και για την «PROTON
BANK».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Πετράκο, δεν µπορεί να συνεχίζεται έτσι η συζήτηση. Σας διέκοψε κανείς; Πριν από
λίγο δεν µιλήσατε; Δεν άκουσα κανέναν να σας διακόπτει και διακόπτετε συνέχεια.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Διάλογο κάνουµε µε τον κ. Βορίδη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Συνεχίστε, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ξαναλέω: Το γεγονός ότι θα θέσουµε –και ανήκει στην κυριαρχική µας αρµοδιότητα- το θεσµικό
πλαίσιο λειτουργίας των συγκεκριµένων αγορών, αυτό δεν σηµαίνει ότι είναι υποχρεωτικό να συµφωνήσουµε µε τον ΣΥΡΙΖΑ
γι’ αυτό το πλαίσιο. Αυτό θα το αποφασίσει κυριαρχικά η Βουλή
µε τους συσχετισµούς της. Αυτό, όµως, είναι µία άλλης τάξεως
συζήτηση, το ποιο θα είναι δηλαδή αυτό το ρυθµιστικό πλαίσιο.
Να σας πω κάτι; Είναι ανάγκη πάλι να «ανακαλύψουµε την πυρίτιδα»; Δεν λειτουργούν ρυθµιστικές αρχές σε όλη την Ευρώπη;
Δεν υπάρχουν πλαίσια λειτουργίας που τα κανονίζουν αυτά; Γιατί
πρέπει να είµαστε τόσο ευρηµατικοί; Και αν µπορούµε να είµαστε, ας είµαστε, πάντως δεν πηγαίνουµε σε µία άγνωστη χώρα
τυφλοί. Ξέρουµε πώς έχει εφαρµοστεί.
Ερωτώ, λοιπόν, τουλάχιστον µιλώντας σε αυτούς που αποδέχονται τη βασική φιλοσοφία ενός προγράµµατος και δεν λέω γι’
αυτούς που έχουν βασική αντίρρηση: Πού είναι το πρόβληµα;
Στο ότι µεταβιβάζουµε κάποια ποσοστά εταιρειών; Εδώ είµαστε.
Θα σας το πω πολύ απλά. Δεν γίνεται να υπάρξει επενδυτής, να
γίνει αποκρατικοποίηση, ακόµη και αν το ήθελε ο οποιοσδήποτε.
Παραδείγµατος χάριν, σε αυτά που λέτε εσείς στρατηγική σηµασίας δεν γίνεται, αν δεν υπάρξει ρυθµιστικό πλαίσιο.
Πώς θα έρθει ο επενδυτής να βάλει τα λεφτά του στην ΕΥΔΑΠ,
αν δεν ξέρει σε ποια τιµή θα πουλάει και εάν δεν ξέρει το ποιος
θα καθορίζει την τιµή και εάν δεν ξέρει το ποιες είναι οι απαιτούµενες επενδύσεις; Ποιος θα βάλει τα χρήµατά του;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Βορίδη...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Βορίδη, ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Για να του κανονίσει εν συνεχεία η
διακόπτουσα κ. Κωνσταντοπούλου την τιµή, έτσι όπως θέλει;
Άρα, προφανώς δεν γίνεται να υπάρξει τέτοια επένδυση. Άρα,
δεν είναι εκεί το ζήτηµα.
Ξαναλέω, να µιλήσουµε επιτέλους σε αυτήν τη χώρα ειλικρινά.
Θέλουµε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες; Θέλουµε να αντιµετωπίσουµε το ζήτηµα του δηµόσιου χρέους; Θέλουµε να το µειώσουµε; Θέλουµε να κάνουµε αποτελεσµατική αξιοποίηση της
δηµόσιας περιουσίας; Αυτή είναι η κεντρική συζήτηση και εκεί –
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το ξαναείπα απ’ αυτό το Βήµα- υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι
σκέψης. Δεν υπάρχουν πενήντα δύο, υπάρχουν δύο τρόποι σκέψης. Αυτοί που λένε «ναι» και αυτοί που λένε «όχι». Εµείς λέµε
«ναι», κύριε Υπουργέ, και υπερψηφίζουµε το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Όπως θα παρατηρήσατε, κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει πρόβληµα µε τον πίνακα χρονοµέτρησης των οµιλητών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Από δω και πέρα κύριε Πρόεδρε,
να µιλάµε κατ’ εκτίµηση. Δεν είναι κακό αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κ. Επαµεινώνδας Μαριάς.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι
συνάδελφοι, συµφωνούµε ότι σ’ αυτήν την Αίθουσα πραγµατικά
πρέπει να πούµε την αλήθεια και να συζητήσουµε ποιο είναι το
πρόβληµα. Το πρόβληµα είναι αν θα δουλεύει αυτή η κοινωνία
και η πολιτεία, προκείµενου τα πάντα να πηγαίνουν στους δανειστές ή η ελληνική πολιτεία θα λειτουργήσει, προκειµένου να στηρίξει τον ελληνικό λαό, να αντιµετωπίσει την κρίση, την ανεργία,
τη φτώχεια, τα συσσίτια; Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, αύριο στο Ηράκλειο της Κρήτης οι τρίτεκνοι, τους οποίους µε την πολιτική σας
διώκετε, οργανώνουν συσσίτια στο κέντρο της πόλης. Θα στηρίξει την προσπάθεια που κάνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες να
βρουν φάρµακα, να βρουν χρήµατα να βάλουν πετρέλαιο, να
πληρώσουν τη ΔΕΗ; Αυτό είναι το ερώτηµα.
Η Κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία τα έσοδα του ελληνικού
κράτους θα τα δώσει κατά κύριο λόγο για τη στήριξη της ευηµερίας των Ελλήνων πολιτών ή θα πάνε κατά προτεραιότητα για να
ξεχρεώσουν τους δανειστές; Αυτό είναι το ερώτηµα σήµερα και
αυτό ήταν το ερώτηµα πάντοτε σε όλες τις κοινωνίες για το εάν
αυτοί που εργάζονται θα είναι και αυτοί οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να απολαµβάνουν τους κόπους τους και να υπάρχει µία
δίκαιη κατανοµή του πλούτου. Αυτό είναι το βασικό ερώτηµα.
Στην εποχή του µνηµονίου σήµερα αυτό που συζητάµε, έχει
σχέση µε το ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή το όργανο εκείνο ή ένα από τα όργανα εκείνα που αξιοποιούν οι δανειστές, προκειµένου να πάρουν κατά προτεραιότητα τις εισπράξεις του κράτους. Και
έχουµε την Κυβέρνηση, η οποία το έχει δεχθεί. Είναι µέσα στα
µνηµόνια, είναι στις αποφάσεις του Eurogroup, θα έρθει σε λίγο
και θα είναι και νοµικά δεσµευτική ρύθµιση. Αυτό είναι που επιδιώκετε. Με αυτήν την πολιτική σας και µ’ αυτό το νοµοσχέδιο,
αυτό κάνετε. Διότι το ΤΑΙΠΕΔ πράγµατι έχει θεσπιστεί. Αλλά στο
άρθρο τρίτο υπάρχουν οκτώ σελίδες που αναφέρονται στο πώς
θα λειτουργεί το ΤΑΙΠΕΔ και το τροποποιούν.
Άρα, λοιπόν, εδώ γίνεται µία προσπάθεια το εργαλείο ξεπουλήµατος της δηµόσιας περιουσίας και είσπραξης χρηµάτων για
λογαριασµό των δανειστών να γίνει καλύτερο, να αξιοποιηθεί και
να προχωρήσει. Άρα, λοιπόν, αυτό πρέπει να συζητήσουµε και
όχι γενικώς περί αποκρατικοποιήσεων, περί ιδιωτικοποιήσεων,
λες και δεν υπάρχει στην Ελλάδα µνηµόνιο, λες και δεν υπάρχουν συγκεκριµένες αποφάσεις και ακούµε απίθανα πράγµατα
περί κυριαρχίας του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Έχετε φέρει ποτέ εδώ νόµο, χωρίς να τον εγκρίνει η τρόικα;
Έχετε τολµήσει να φέρετε τα εργασιακά, χωρίς να τα εγκρίνει η
τρόικα; Για ποια κυριαρχία του ελληνικού Κοινοβουλίου λέτε;
Ένας από τους συνεταίρους σας, η ΔΗΜΑΡ, έχει βάλει ένα
θέµα και δεν φέρνετε τα ζητήµατα αυτά, γιατί ακόµα τα συζητάτε
µε την τρόικα. Μόνο όταν σας δώσει το οκ η τρόικα θα φέρετε
διατάξεις εδώ. Εποµένως, για ποια κυριαρχία µιλάµε; Για µια τυπική, δήθεν, κυριαρχία. Επί της ουσίας, δεν έχετε τολµήσει και
δεν µπορείτε να φέρετε κανένα νοµοσχέδιο και το ξέρει και ο
Υπουργός, ο οποίος δεν µπορεί να ασκήσει κυριαρχικά δικαιώµατα αν δεν συµφωνήσει µε την τρόικα, αν δεν του πούνε το οκ.
Άρα, για ποια κυριαρχία µιλάτε; Πού µιλάµε; Στο κενό βρισκόµαστε; Υπάρχει µια κατάσταση δεδοµένη και την ξέρουµε όλοι.
Κουβεντιάζουµε, λοιπόν, και λέµε για την περίφηµη βιωσιµότητα του χρέους. Καταρχάς, η σωστή έκφραση κατά την άποψή
µας είναι ότι θέλουµε ένα χρέος διαχειρίσιµο. Δεν το θέλουµε
βιώσιµο, δεν θέλουµε να υπάρχει χρέος και να επιβιώνει. Θέλουµε ένα χρέος που να είναι διαχειρίσιµο και εµείς, βεβαίως,
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ως Ανεξάρτητοι Έλληνες το χρέος που είναι παράνοµο, που είναι
επονείδιστο θα το διαγράψουµε. Καλό είναι, λοιπόν, να µιλάµε
µε συγκεκριµένους όρους.
Αυτό, λοιπόν, το περί διαχειρίσιµου χρέους ή βιώσιµου χρέους
το ψήφισε ο ίδιος ο Γιώργος Παπανδρέου στις 25 Μαρτίου 2011
και τότε µπήκαν τα δεδοµένα ότι επειδή το χρέος δεν είναι δήθεν
διαχειρίσιµο, θα πρέπει να πουληθεί και δηµόσια περιουσία. Διότι
θυµόσαστε πολύ καλά ότι στην αρχή το µνηµόνιο είχε βάλει πούληµα δηµόσιας περιουσίας ένα δισεκατοµµύριο, µετά έγινε πέντε
δισεκατοµµύρια και όταν έγινε αυτή η περίφηµη εφεύρεση περί
δηµόσιου χρέους, µπήκαν τα 50 δισεκατοµµύρια ξεπούληµα δηµόσιας περιουσίας. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Και ήρθατε, κύριε Υπουργέ, εδώ τις προάλλες, αναγγείλατε τα
περί επιµήκυνσης, σας το είπα και στη δευτερολογία αργά το
βράδυ και είχε βγει ο Σόιµπλε και «σας άδειασε» και σας είπε ότι
αυτά είναι απίθανα και ότι δεν υπάρχουν συµφωνηµένα. Λοιπόν,
για ποια επιµήκυνση µιλάτε; Αυτή η οποία για να γίνει 25 µε 30
δισεκατοµµύρια νέο δάνειο; Αυτή είναι η περίφηµη επιµήκυνση;
Και τι θα την κάνει την επιµήκυνση, όταν το 75% των µέτρων θα
εφαρµοστούν το 2013 και θα πέσουν όλα επάνω του, αυτά τα
13,5 δισεκατοµµύρια;
Άρα, λοιπόν, τα πράγµατα δεν είναι ακριβώς έτσι. Εποµένως,
πρέπει να δείτε ορισµένα πράγµατα. Σας τα είπαµε και στην επιτροπή, αλλά µετά έπρεπε να κατεβείτε κι εσείς στην Ολοµέλεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτή τη στιγµή γίνεται ένα µαζικό ξεπούληµα στη δηµόσια περιουσία. Δεν πρόκειται για ΔΕΚΟ, πρόκειται για δηµόσια αγαθά.
Το νερό δεν είναι ΔΕΚΟ, το διαχειρίζεται απλά µια ΔΕΚΟ. Όλη η
υποδοµή της χώρας δεν είναι ΔΕΚΟ. Αυτά, λοιπόν, τα δηµόσια
αγαθά, αυτή τη δηµόσια περιουσία δεν έχετε το δικαίωµα και δεν
µπορείτε να τα ξεπουλήσετε και αυτό είναι δεδοµένο.
Προχωρείτε, όµως, κι επικίνδυνα, διότι µπαίνουµε στη δικιά
σας λογική που θέλετε να ξεπουλήσετε τα λιµάνια, τα αεροδρόµια και δεν έχετε βάλει ούτε ρήτρες εθνικής ασφάλειας. Έχουµε
τουρκική εταιρεία του Κοτς, του γνωστού, ο οποίος έχει αγοράσει το 50% µάλλον της παραχώρησης στο λιµάνι της Μυτιλήνης
και «το κάνατε γαργάρα». Υπάρχει αυτήν τη στιγµή αντίστοιχη
πρόταση και ενδιαφέρον για το λιµάνι του Ρεθύµνου. Δίνεται σε
παραχώρηση και ξεπούληµα τη Σούδα, τα αεροδρόµια της Κρήτης και όλης της Ελλάδας. Πού είναι η ρήτρα εθνικής ασφάλειας;
Ακόµη και στην Αµερική στη µητρόπολη του καπιταλισµού,
όταν θεωρούν µια εταιρεία εθνικής ασφάλειας, δεν την δίνουν.
Εσείς εδώ ξεπουλάτε και πολεµική βιοµηχανία. Βάλατε τέτοιες
ρήτρες; Δεν τις είδαµε. Εποµένως, λοιπόν, υπάρχει αυτή τη
στιγµή ένα τεράστιο ζήτηµα. Προχωρείτε στο ξεπούληµα κι αυτό
εµείς δεν θα το δεχτούµε. Θα παλέψουµε να ανατραπεί.
Και φυσικά, υπάρχουν άλλες προτάσεις και θα έχουµε την ευκαιρία στον προϋπολογισµό να τις συζητήσουµε, διότι φαντάζοµαι ότι αύριο θα καταθέσετε το προϋπολογισµό εδώ, για να
δούµε τι πολιτική θα έχετε.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Πεδίο δόξης λαµπρό για τον Προϋπολογισµό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Θα το συζητήσουµε.
Σας λέµε, λοιπόν, όπως σας είπε και ο Μανώλης Γλέζος, ότι
υπάρχει το θέµα των γερµανικών αποζηµιώσεων. Εµείς θα το
φέρνουµε εδώ όσο και να σας ενοχλεί. Είναι καθοριστικό. Όταν
απαιτούν από µια χώρα ότι δήθεν οφείλει 350 δισεκατοµµύρια
ευρώ, η χώρα αυτή πρώτα κοιτάει αν υπάρχει κάποιος που της
οφείλει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώστε, κύριε
Μαριά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Αυτήν τη στιγµή µας οφείλουν 54 δισεκατοµµύρια ευρώ για το
κατοχικό δάνειο. Και δεν θέλουµε την επιστροφή του κατοχικού
δανείου, όπως λένε άλλοι. Θέλουµε την εξόφληση, γιατί επιστροφή σηµαίνει γενικώς χωρίς τόκους. Θέλουµε εξόφληση µε
βάση τους τόκους, που µαζί και µε τις γερµανικές αποζηµιώσεις
τις υπόλοιπες που είναι 108 δισεκατοµµύρια χωρίς τόκους, περ-
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νάει το 1 τρισεκατοµµύριο ευρώ. Θα πάτε να βάλετε αυτά τα θέµατα;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Χρήστος Παππάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κρείττον σιγάν, κύριε Βορίδη. Είπατε κάτι
για τον Ίωνα Δραγούµη. Προφανώς, πέρασαν αρκετά χρόνια και
τα ξεχάσατε. Δεν τα θυµάστε καλά, κύριε Βορίδη. Ο Ίων Δραγούµης δεν είχε πει ότι το κράτος βλάπτει το έθνος. Είχε πει ότι
εάν το κράτος φτάσει σε σηµείο να βλάπτει το έθνος, τότε δεν
θέλετε το κράτος.
Και έρχεται, λοιπόν, η Χρυσή Αυγή µε την ιδεολογία της –γιατί
έχουµε ιδεολογία- και λέει ότι το κράτος πρέπει να εναρµονιστεί
µε το έθνος και οραµατιζόµαστε και γι’ αυτό αγωνιζόµαστε, για
τη δηµιουργία ενός εθνικού κράτους. Αυτό σε απάντηση, επειδή
δείξατε την πλευρά µας και µας κάνατε µαθήµατα περί Ίωνος
Δραγούµη. Ξαναδιαβάστε τα. Είµαστε γνωστοί από παλιά, έτσι;
Αν σας χρησιµεύουν, να τα διαβάσετε, γιατί προφανώς τα έχετε
διαγράψει πια από τη µνήµη σας. Είναι το µαύρο κακό παρελθόν
σας. Θα ξανανεβείτε στα κυβερνητικά …
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα µιλήσουµε γι’ αυτό;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Δεν θέλω να το κάνω προσωπικό και δεν
έχω καµµία διάθεση ειρωνείας. Απλώς τα υπενθύµισα, για να
µπουν κάποια πράγµατα στη θέση τους.
Και ο κύριος που είναι δίπλα σας, ο κ. Τζαµτζής που είναι εισηγητής, επειδή είπε για «καθαρά χέρια» και έκανε µια έµµεση
επίθεση στο συναγωνιστή µου τον κ. Κασιδιάρη, να του πω: Εντάξει, έχετε καθαρά χέρια, είπατε ότι εσείς δεν θα χτυπήσετε κάποιο λαθροµετανάστη και εκ των πραγµάτων και λογικό είναι ότι
δεν µπορείτε να χτυπήσετε κάποιον λαθροµετανάστη και λόγω
ηλικίας. Και εγώ έχω περίπου την ίδια ηλικία. Τα χέρια σας, όµως,
δεν είναι καθαρά.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Πεντακάθαρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Της παρατάξεώς σας εννοώ. Και δεν
εννοώ µόνο της παρατάξεώς σας. Εννοώ όλων όσων ψήφισαν το
µνηµόνιο 1 –εσείς το ψηφίσατε- ψήφισαν το µνηµόνιο 2 και πρόκειται να ψηφίσουν και το µνηµόνιο 3. Θα είναι χέρια βαµµένα µε
αίµα. Θα είναι το αίµα τριών χιλιάδων ανθρώπων, Ελλήνων που
αυτοκτόνησαν. Θα είναι το αίµα ανθρώπων που πρόκειται να αυτοκτονήσουν. Θα είναι το αίµα όλων αυτών που θα υποφέρουν
µε τα εξοντωτικά µέτρα που θα φέρετε. Δηλαδή, κάντε και µια
αυτοκριτική. Να µιλήσουµε προσωπικά. Να πεις: Βρε, αδερφέ,
να το συζητήσω µε τον εαυτό µου. Τι πάω να κάνω; Δεν είναι όλα
πολιτική.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Μου δίνετε το δικαίωµα να απαντήσω;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Απαντήστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Τζαµτζή, σας παρακαλώ!
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Ο Κανονισµός δίνει το δικαίωµα, εφόσον ο οµιλητής θέλει, να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ο χρόνος θα µετρηθεί,
κύριε Παππά. Έτσι λέει ο Κανονισµός. Μεταβιβάζετε χρόνο από
την οµιλία σας στον κ. Τζαµτζή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Τζαµτζή, εσείς προσωπικά –επειδή
δεν είναι προσωπικό- µου είστε ιδιαίτερα συµπαθής και ήµασταν
προηγουµένως και στην επιτροπή και µιλήσαµε. Αυτό, όµως, που
πάτε να κάνετε -η παράταξή σας και οι παρατάξεις που συνεργάζονται µαζί σας- είναι εγκληµατικό, όχι µόνο για την Ελλάδα
του σήµερα, αλλά και για τις γενιές που έρχονται. Καταστρέφετε
την πατρίδα.
Και θέλω να απευθυνθώ στον κύριο Υπουργό. Καλώς ήρθατε.
Περαστικά σας. Σας το λέω ειλικρινά, ανθρώπινα, µε καµµία διάθεση ειρωνείας.
Και να αναλάβω και εσάς. Μιλήσατε προχθές και απαντήσατε
πολύ καλά στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Γιατί διακρίνω σε σας ότι τα ακούτε, δυσανασχετείτε, λέτε «κάτι γίνεται»,
σηµειώνετε. Δεν είστε από αυτούς τους κυβερνητικούς µε τις flat
απαντήσεις. Κάτι σας απασχολεί. Κάτι έχει µείνει µέσα σας.
Είπατε, λοιπόν, ότι δεν είστε αιθεροβάµων, είστε ρεαλιστής.
Ερωτώ: Αυτό που πρόκειται να γίνει στην Ελλάδα αυτόν τον χει-
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µώνα είναι ρεαλιστικό;
Σε ποιο σενάριο επιστηµονικής φαντασίας, σε πιο θρίλερ µελλοντολογικό του Χόλλυγουντ το φανταστήκατε; Έχετε φτιάξει
µια µορφή στο µυαλό σας, τους ανθρώπους που θα ψάχνουν στα
σκουπίδια, τους ανθρώπους που θα πεθαίνουν από το κρύο; Για
σκεφτείτε το λίγο.
Το λέω και σε εσάς. Τι πάτε να κάνετε; Για εσάς όλους της
Νέας Δηµοκρατίας που λέτε για πατριωτικό καθήκον, κύριε Βορίδη. Να το πατριωτικό σας καθήκον, τελευταία στιγµή να το
αποσύρετε. Τελευταία στιγµή να µην το ψηφίσετε. Έτσι; Θα γίνουν εκλογές. Να γίνουν εκλογές. Μια χαρά. Είναι δηλαδή η
χαρά του κοινοβουλευτισµού να γίνουν εκλογές, η χαρά της δηµοκρατίας, να έχουµε κάθε µήνα εκλογές. Γιατί; Εσείς δεν φωνάζετε και λέτε δηµοκρατία κ.λπ.; Να γίνουν εκλογές. Είναι και η
τελευταία ελπίδα του ελληνικού λαού να γίνουν εκλογές. Να γίνουν εκλογές. Φοβόσαστε;
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Εµείς;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Τρίτο κόµµα είστε. Έτσι; 2,2% Μάλλον
τρίτο είµαστε εµείς, αλλά σύντοµα θα είστε τρίτο κόµµα. Έτσι;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όταν γίνουν.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: 2,2%. Πανάς σήµερα, τρεις χιλιάδες, δηµοσκόπηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Παρακαλώ, κύριε
Παππά, ολοκληρώστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Το δίλεπτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Με την ανοχή του διλέπτου. Ναι, αλλά, όπως πάτε, δεν θα ολοκληρώσετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Δεν πειράζει. Δικός µου είναι ο λόγος, θα
τον σταµατήσω εκεί που πρέπει. Ευχαριστώ πολύ.
Είπατε, λοιπόν, ότι είστε ρεαλιστής. Απευθύνοµαι και σε εσάς,
στο πατριωτικό σας καθήκον. Δεν αρνούµαι, κύριε Υπουργέ, ότι
έχετε καλές προθέσεις. Έτσι; Να σας κάνω µία ερώτηση; Πιστεύετε στην πατρίδα; Πιστεύετε στο Θεό; Εγώ λέω ότι πιστεύετε, δεν το αρνούµαι. Δεν το αρνούµαι. Πιστεύετε. Μήπως,
λοιπόν, αντί για την πατρίδα, πιστεύετε στις αγορές; Σε αυτό που
λέτε συνέχεια, η αγαπηµένη έκφραση, «πατρίδα των αγορών»;
Μήπως τελικά µε αυτήν τη συνεχή ενασχόλησή σας µε τα οικονοµικά Θεός σας έχει γίνει το χρήµα, τα επιτόκια, οι αριθµοί;
Είπατε για κάποια µοντέλα. Νορβηγικό µοντέλο, αν θυµάµαι
καλά, είχατε πει. Είστε λάτρης του νορβηγικού µοντέλου. Δυστυχώς, στα µοντέλα αυτά που είπατε υπάρχει µία στρέβλωση. Δηλαδή, ίσως σας έµαθαν το σωστό να είναι λάθος και σας
πούλησαν το λάθος για σωστό και το έχετε πια κατανοήσει. Δεν
το κάνετε από πρόθεση δηλαδή, έχετε κατανοήσει το λάθος ότι
είναι σωστό και εµµένετε σε αυτήν την αντίληψη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε δύο παιδιά. Να σας ζήσουν. Εγώ έχω
τρία παιδιά. Και όλα τα παιδιά των Ελλήνων να είναι καλά. Αλήθεια, όταν θα φτάσετε προς τα τέλη του βίου, στο έσχατο γήρας
που λέµε, όταν θα έρχονται τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας και θα
σας λένε: «Παππού, τι έκανες τότε το 2012;», τι θα έχετε να τους
πείτε; Δεν κάνω πολιτική οµιλία. Με κάλυψαν οι προλαλήσαντες,
ο κ. Κασιδιάρης, ο κ. Ηλιόπουλος. Προσπαθώ να σας τσιγκλήσω
στο θυµικό. Τι θα πείτε στα παιδιά σας; Τι θα πείτε στα εγγόνια
σας;
Και να το κλείσω. Επειδή εσείς, κύριε Βορίδη, χαµογελάτε...
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Σας πιάνει που και που ένας όψιµος αντικοµµουνισµός. Και εσείς προχθές είχατε µιλήσει, είχατε πει αντικοµµουνιστικά πράγµατα εδώ. Θυµάµαι την οµιλία σας, σας
είχα ακούσει µε προσοχή. Εγώ να σας πω, λοιπόν, ότι µε την τοποθέτησή σας και όπως τοποθετηθήκατε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Πέρασε το δίλεπτο,
κύριε Παππά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ο κ. Μαριάς είχε δέκα δευτερόλεπτα.
Δέκα δευτερόλεπτα θέλω και εγώ, µε την ανοχή σας.
Μας θυµίσατε, λοιπόν, σε όλους θυµίσατε ότι τόσο η γαλλική
όσο και η οκτωβριανή, η µπολσεβικική επανάσταση προέρχονται
από την ίδια µήτρα. Είναι η µήτρα των τραπεζών και η µήτρα των
σκοτεινών µυστικών ταγµάτων. Οι µεν κοµµουνιστές λένε: «Οι εργάτες δεν έχουν πατρίδα» -είναι οι φιλελεύθεροι, οι τρικολόρετο κεφάλαιο λέει ότι το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα.
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Εµείς, λοιπόν, ότι έχουµε πατρίδα, έχουµε την αιωνία Ελλάδα.
Σε αυτήν πιστεύει η Χρυσή Αυγή, γι’ αυτήν αγωνιζόµαστε και γι’
αυτό αγωνιζόµαστε να έρθει η πολυπόθητη εθνική ανεξαρτησία,
να έρθει δηλαδή η ελευθερία πια στον σκλαβωµένο ελληνικό
λαό, να έρθει η πολυπόθητη κοινωνική δικαιοσύνη, να έρθει δηλαδή η ευηµερία στον ελληνικό λαό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Εγώ ευχαριστώ για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κ. Νικόλας Καραθανασόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, για έξι λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλλον ο προλαλήσας,
ο εκπρόσωπος του φασιστικού µορφώµατος της Χρυσής Αυγής,
µπέρδεψε τα γεγονότα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, να σταµατήσουν επιτέλους αυτού του είδους οι εκφράσεις σ’ αυτήν την Αίθουσα! Το
έχω πει και στη Διάσκεψη των Προέδρων. Να σταµατήσουν οι
αυτού του είδους εκφράσεις, ειδάλλως θα γίνονται συνεχώς
επεισόδια. Να τον ανακαλέσετε στην τάξη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Παππά, έχουν γίνει
επανειληµµένα συστάσεις, αλλά όταν υπάρχει πολιτικός -έστω
και µε κάποια έννοια- χαρακτηρισµός µη αποδεκτός, όπως καταλαβαίνετε, προληπτική λογοκρισία δεν µπορεί να υπάρξει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Λέω ότι µπέρδεψε τα γεγονότα, κύριε Πρόεδρε, γιατί η µήτρα της Οκτωβριανής Επανάστασης ήταν οι πόθοι κι η ανάγκη απελευθέρωσης…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Φασίστες είστε εσείς, µε την έννοια του
φασισµού που λέτε…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Βουβουζέλες δεν χρειαζόµαστε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Βουβουζέλα είσαι!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Η µήτρα της Οκτωβριανής Επανάστασης, κύριε Πρόεδρε, ήταν οι ανάγκες της εργατικής τάξης να απελευθερωθεί από τα δεσµά της εκµετάλλευσης
ανθρώπου από άνθρωπο. Αντίθετα, οι µήτρες του ναζισµού και
του φασισµού ήταν το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και οι µεγάλες
βιοµηχανίες που τους στήριξαν στη Γερµανία, γιατί αποτελούν
το µακρύ χέρι του συστήµατος, αποτελούν το βούρδουλα, τους
µπράβους που προστατεύουν τα συµφέροντα των αφεντικών
απέναντι στον εξεγερµένο λαό.
Βεβαίως στη συζήτηση αυτή περίσσεψε από τη µία µεριά ο εκβιασµός της Κυβέρνησης, η τροµοκρατία να κάνουµε το παν για
να σωθεί η πατρίδα. Ποια όµως σωτηρία της πατρίδας εννοούµε;
Αυτό που σας ενδιαφέρει είναι να σωθούν τα µονοπώλια, να µπορούν να επιβιώσουν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι, να είναι ανταγωνιστικοί και να έχουν κέρδη και απ’ αυτήν την άποψη οδηγείτε την
εργατική τάξη και τη λαϊκή οικογένεια στο κολαστήριο, θυσιάζετε
τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας. Αλήθεια, γιατί είναι νόµιµο
εάν κάποιος µε νόµιµο –λέει- τρόπο έβγαλε τριακόσια εκατοµµύρια κι έχει καταθέσεις στο εξωτερικό; Τι είδους νοµιµότητα είναι
αυτή που υπερασπίζεστε; Από πού κι ως πού µπορεί κάποιος να
έχει τριακόσια εκατοµµύρια σε καταθέσεις, τη στιγµή που υπάρχουν πεντακόσιες χιλιάδες παιδιά που υποσιτίζονται, που υπάρχουν ενάµισι εκατοµµύριο άνεργοι; Πού τα βρήκε αυτά τα
χρήµατα; Από τον πλούτο του εργαζόµενου, τον οποίο µε τον
έναν ή µε τον άλλο τρόπο τον έκλεψε, νοµότυπα ή νοµιµοφανώς.
Εµείς αυτό το δίκιο δεν το αναγνωρίζουµε. Για µας, νόµος είναι
το δίκιο του εργάτη. Να είµαστε καθαροί. Απ’ αυτήν την άποψη,
απέναντι στους εκβιασµούς της συγκυβέρνησης εµείς λέµε ότι
η εργατική τάξη πρέπει να ξεσηκωθεί, όχι µόνο µε την πάλη και
τον αγώνα της να οδηγήσει στην καταψήφιση των µέτρων, αλλά
αυτή η καταψήφιση να αποτελέσει και την αφετηρία της λαϊκής
αντεπίθεσης για αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κοινωνικοποίηση των µέσων παραγωγής και µονοµερή διαγραφή
του χρέους. Αυτή είναι η µόνη διέξοδος που σήµερα είναι ρεαλιστική και εξυπηρετεί το σύνολο των λαϊκών αναγκών.
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο και δεν έχουµε ανάγκη ως ΚΚΕ να
καταφύγουµε στο λαϊκισµό και στη δηµαγωγία, όπως κάνουν δυστυχώς, όχι µόνο τα υπόλοιπα κόµµατα της Αντιπολίτευσης,
αλλά και της συγκυβέρνησης. Ήταν χαρακτηριστική η τοποθέ-
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τηση του κ. Κεφαλογιάννη για την τροπολογία. Εµείς δηλώσαµε
καθαρά ότι αυτό είναι το «τυράκι», για να νοµιµοποιήσετε έτσι τα
βάρβαρα, αντιλαϊκά µέτρα. Αυτό εµείς το ψηφίζουµε, αλλά καλούµε το λαό ταυτόχρονα να απορρίψει το πακέτο των 13,5 εκατ.
µέτρων και να µην δεχθεί να πληρώσει «δεκάρα τσακιστή» για τα
χρέη που έχει δηµιουργήσει η πλουτοκρατία και για να σωθούν
οι επιχειρηµατικοί όµιλοι.
Απ’ αυτήν την άποψη δεν σας αντιπαλεύουµε, κύριε Υπουργέ,
για τον τύπο, δηλαδή για το ποιος θα κάνει τις ιδιωτικοποιήσεις.
Αν τις κάνει το ΤΑΙΠΕΔ είναι κακό. Δηλαδή αν τις κάνει η Βουλή
είναι καλές; Η Βουλή δεν ιδιωτικοποίησε τον ΟΤΕ; Είναι καλή η
ιδιωτικοποίηση; Ή την «Ολυµπιακή»; Η Βουλή δεν παραχώρησε
τους οδικούς άξονες; Τι είναι αυτά; Είναι καλές αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις κι οι άλλες είναι κακές ή είναι ξεπούληµα; Δηλαδή αν
το τίµηµα είναι λίγο καλύτερο, θα αλλάξουν τα πράγµατα και δεν
είναι ξεπούληµα; Θα σταµατήσει η επίθεση στους µισθούς και
στις συντάξεις; Έχετε τέτοιες αυταπάτες; Λέτε τέτοια ψέµατα
στον κόσµο; Θα σταµατήσει η επίθεση στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα; Δεν πρόκειται να γίνει αυτό το πράγµα, αφού
γίνεται παντού, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και «σας
έπιασε τώρα ο πόνος» ότι εκχωρείται εθνική κυριαρχία στα κόµµατα του ευρωµονόδροµου, όταν έχετε αποδεχθεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και την υπερασπίζεστε µέχρι τελικής πτώσεως κι
όταν υπέρτατος νόµος είναι ο νόµος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και υπερισχύει του ελληνικού Συντάγµατος; Και ξαφνικά, σας πείραξαν οι δύο παρατηρητές που είναι στο ΤΑΙΠΕΔ και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, µε την πολιτική που
ακολουθεί και την όποια συνδιαµόρφωση έχει η ελληνική Κυβέρνηση σε αυτή την πολιτική τη βάρβαρη, την ταξική, την αντιλαϊκή;
Μπορεί να γίνει καλή η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στιγµή;
Και θα µπω σε τρία-τέσσερα συγκεκριµένα πράγµατα.
Εµείς θα επιµείνουµε, κύριε Υπουργέ, σε σχέση µε το νοµοσχέδιο. Πρέπει να αποσυρθεί. Δεν το ακούσαµε από τα άλλα κόµµατα. Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ακόµα πανηγυρίζει. Λέµε ότι
πρέπει να αποσυρθεί η παράγραφος 2 της 24Α’. Αυτό τι σηµαίνει;
Με αυτήν την παράγραφο το σύνολο της ακίνητης περιουσίας
των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου από πανεπιστήµια, νοσοκοµεία, Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανισµούς
Κοινωνικής Ασφάλισης µπορούν µε κοινές υπουργικές αποφάσεις να δοθεί σε ιδιωτικοποίηση, δηλαδή δήµευση µίας περιουσίας που ανήκει σε αυτούς τους οργανισµούς, σε αυτά τα ταµεία.
Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση, πρέπει να αποσύρετε τη συγκεκριµένη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεύτερο ζήτηµα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ και έχει να
κάνει µε το πετρέλαιο θέρµανσης και την τροπολογία. Με αυτήν
την τροπολογία που καταθέτετε είναι σαν να λέτε «ζήτω το λαθρεµπόριο», γιατί το λαθρεµπόριο των καυσίµων προέρχεται από
τη διαφορά της φορολογίας. Όσο πιο υψηλή είναι η φορολογία,
τόσο µεγαλύτερο κίνητρο έχει ο άλλος να κάνει λαθρεµπόριο.
Και ποιος το κάνει; Ο εισαγωγέας ή ο εξαγωγέας.
Άρα, λοιπόν, το κύκλωµα είναι το εφοπλιστικό πετρέλαιο που
υπάρχει και το εξαγωγικό, που εκεί δεν κάνετε τίποτα. Άρα, λοιπόν, ποια είναι η λύση; Μειώστε τη φορολογία –καταργήστε λέµε
εµείς- στο πετρέλαιο θέρµανσης και φορολογείστε το εφοπλιστικό και το εξαγωγικό, εφόσον θέλετε να πιάσετε τυπικά το λαθρεµπόριο. Δεν θέλετε να κάνετε αυτό. Θέλετε να καταστρέψετε
τη λαϊκή οικογένεια, να µην έχει θέρµανση. Αυτό είναι το δεύτερο
ζήτηµα.
Το τρίτο ζήτηµα είναι το ζήτηµα της τροπολογίας για το Επικουρικό Ταµείο, το είπαν και άλλοι. Δεν έχει να κάνει απλά και
µόνο µε τη βιωσιµότητα του Επικουρικού Ταµείου και τα αποθεµατικά τα οποία έχει -το ξέρετε πολύ καλά- έχει να κάνει µε την
προσπάθεια συνολικότερης αναδιαµόρφωσης του ασφαλιστικού
χάρτη της χώρας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα βρουν ευκαιρία πολύ εύκολα µια σειρά µικρές ασφαλιστικές επιχειρήσεις του
χώρου να «βαρέσουν λουκέτο», χωρίς καµµία απολύτως δέσµευση και να συγκεντρωθεί ο κλάδος σε δύο ή τρεις µεγάλες
ασφαλιστικές εταιρείες που θα λυµαίνονται την αγορά. Αποτελεί
πρόκληση τη στιγµή που αυξάνονται τα τέλη, που αυξάνονται οι
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βενζίνες, που αυξάνεται η φορολογία να οδηγείτε τον άλλο και
να του λέτε ότι δεν θα έχει ούτε καν κάλυψη ασφαλιστική, γιατί;
Γιατί οι επιχειρηµατικοί όµιλοι και οι ασφαλιστικές εταιρείες προτιµούν να βάλουν λουκέτο.
Τέταρτο ζήτηµα για την υπόθεση της συγχώνευσης των ασφαλιστικών ταµείων. Εµείς λέµε καθαρά ότι αυτός αποτελεί κρίκο
στη συνέχιση της αντιασφαλιστικής µεταρρύθµισης. Γιατί µε το
ν. 4075/2012 θα έπρεπε να ενταχθούν αυτά στον ΕΟΠΥΥ ή να µετατραπούν σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Εµείς ούτε το
ένα ούτε το άλλο θέλουµε. Δηλαδή τι να γίνουν: Επαγγελµατικά
ταµεία και µην έχουν καθόλου κρατική χρηµατοδότηση; Και µία
προσωρινή οικονοµική ευρωστία που έχουν σήµερα, αύριο δεν
θα την έχουν και άρα, θα ζητήσουν από τους ασφαλισµένους να
πληρώσουν ακόµα περισσότερα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Όπως, λοιπόν, εµείς
λέµε «όχι» στην ενοποίηση, γιατί οδηγεί σε χαµηλότερη παροχή
υπηρεσιών, σε υποβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών και σε
δήµευση των αποθεµατικών των ασφαλιστικών ταµείων των τραπεζοϋπάλληλων, των µηχανικών, των δικηγόρων, των δηµοσιογράφων -που βάλατε τώρα από το παραθύρι- έτσι, λοιπόν, λέµε
ότι αυτό πρέπει να µην ισχύσει. Και ουσιαστικά, µέσα από αυτή
τη διαδικασία εµείς υποστηρίζουµε την ενιαία, απολύτως δωρεάν
σύγχρονη και αποκλειστικής παροχής δηµόσια υγεία µε άµεση
κατάργηση του κλάδου της ασφάλισης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε
Πρόεδρε. Έτσι και αλλιώς ως κόµµα δεν έχουµε δαπανήσει
χρόνο στη σηµερινή συνεδρίαση. Ένα λεπτό µπορώ να το χρησιµοποιήσω. Άλλωστε, ο τελευταίος οµιλητής είµαι πριν από τον
κύριο Υπουργό.
Και να τελειώσω µε αυτό λοιπόν, αφού ο κύριος Πρόεδρος επιµένει.
Έχουµε καταθέσει µια τροπολογία, κύριε Υπουργέ. Αυτή η
τροπολογία δεν προξενεί καµµία απολύτως δαπάνη στον κρατικό
προϋπολογισµό. Είναι µία τροπολογία που την είχε αποδεχθεί
αρχικά η προηγούµενη κυβέρνηση του κ. Παπαδήµου διά του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, του κ. Οικονόµου και µετά
µε παρέµβαση αποσύρθηκε. Αυτήν ακριβώς τη διάταξη που βάλαµε, την εφαρµόσατε για τους εργαζόµενους της Αγροτικής
Τράπεζας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ποιο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι αυτό που λέµε για
τις συνεταιριστικές τράπεζες και ανακλήθηκε η άλλη και το υγιές
κοµµάτι το απορρόφησε η Εθνική Τράπεζα, να πάρει και τους
εκατόν τριάντα, εκατόν σαράντα εργαζόµενους των τριών αυτών
συνεταιριστικών τραπεζών.
Όπως το κάνατε για την Αγροτική Τράπεζα, να το κάνετε και
για τις τρεις αυτές ασφαλιστικές εταιρείες. Δεν προκαλεί κανένα
απολύτως κόστος στον κρατικό προϋπολογισµό. Υπήρχε στην
προηγούµενη σύνθεση της Βουλής οµοφωνία όλων των κοµµάτων. Γιατί σήµερα να µην κάνετε αποδεκτή τη συγκεκριµένη τροπολογία, την οποία καταθέτει το ΚΚΕ;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ θα
ήθελα ένα λεπτό µόνο για τις τροπολογίες.
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Λαφαζάνη, δικαιούστε τριτολογίας, αλλά αν πάρετε το λόγο θα ανοίξουµε
κύκλο τριτολογιών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Για τις τροπολογίες του κ. Κεφαλογιάννη και του κ. Καραθανασόπουλου θέλω να τοποθετηθώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Να µιλήσει ο κύριος
Υπουργός και να κάνετε τη διευκρίνιση, αν πρόκειται για νοµοτεχνική –ή τέτοιας µορφής- παρέµβαση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα βέβαια να ακούσω την απάντηση του κ. Λαφαζάνη
για την τροπολογία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι απάντηση. Θέλω να κάνω τοποθέτηση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Παρακαλώ. Να σας ακούσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είπε ο κ. Κεφαλογιάννης, ο
οποίος δεν είναι τώρα παρών...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν έχει σηµασία. Θα τα
ακούσουµε όλοι οι άλλοι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βεβαίως, δεν έχει σηµασία.
Είµαστε θετικοί στην τροπολογία, παρ’ όλο που έχουµε ζωηρές επιφυλάξεις και αντιρρήσεις σε σηµεία της, τα οποία είναι
κρίσιµα.
Πρώτη αντίρρησή µας είναι ότι δίνει την ευχέρεια στον
Υπουργό Οικονοµικών να πάει το ύψος των αποδοχών των διοικητών των ΔΕΚΟ µέχρι τις αµοιβές του Πρωθυπουργού, πράγµα
που δεν είναι καλό, διότι έτσι µπορεί µέσω της τροπολογίας να
φθάσουν όλοι στο µισθό του Πρωθυπουργού! Εντάξει, δεν λέω
να είναι πένητες οι διοικητές των ΔΕΚΟ, όχι όµως µε απόφαση
του κυρίου Υπουργού να πηγαίνουν εύκολα ως το µισθό του
Πρωθυπουργού. Την ψηφίζουµε, λοιπόν, µε αυτή την επιφύλαξη.
Η δεύτερη επιφύλαξή µας είναι η αναφορά στις ΔΕΚΟ που µετέχουν κάτω από 50%, όπου δεν διευκρινίζεται πόσο θα είναι.
Τρίτον, υπάρχουν στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα –και όχι µόνο
σε αυτό που ονοµάζεται δηµόσιος τοµέας- διοικήσεις που ορίζει
το κράτος, όπως παραδείγµατος χάριν οι διοικήσεις της Εθνικής
Τράπεζας. Δεν βλέπω κάποια ρύθµιση γι’ αυτούς.
Νοµίζω ότι πρέπει να συµπεριληφθούν οι ρυθµίσεις, οι οποίες
είναι περιοριστικές για τις απολαβές και σε αυτούς που ορίζει το
δηµόσιο, άσχετα αν δεν έχει τη βαρύνουσα σηµασία και τον βαρύνοντα λόγο στο µετοχικό τους κεφάλαιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κατανοητό, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μια κουβέντα µόνο και κλείνω.
Συµφωνούµε µε την τροπολογία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και την υποστηρίζουµε θερµότατα και καλούµε τον
κύριο Υπουργό, µια τροπολογία που έχουµε καταθέσει για την
υπαγωγή στην ασφάλιση του δηµοσίου των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης του Δήµου Ρόδου, να
τη δει µε ένα θετικό τρόπο. Αν δεν µπορεί να τη δεχθεί, τουλάχιστον να έχει µια θετική δήλωση σε αυτή τη συνεδρίαση και σε
επόµενη νοµοθετική ρύθµιση, αν µπορεί, να την προωθήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Μάλιστα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ
θα ήθελα το λόγο για ένα λεπτό µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία, κύριε Κεφαλογιάννη. Ο κ. Λαφαζάνης είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Εσείς δεν είστε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Διευκρινιστικά µόνο, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εσείς, κύριε Βορίδη, ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος θέλετε το λόγο επί της τροπολογίας του κ. Κεφαλογιάννη;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Ο εισηγητής της, κύριε Πρόεδρε,
θέλει να δώσει διευκρινίσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν υπάρχει εισηγητής
τροπολογιών!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µόνο για
ένα λεπτό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εντάξει, λοιπόν, έχετε το
λόγο για ένα λεπτό. Αναφερθείτε τηλεγραφικά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
για την καλοσύνη σας και κυρίως τον κύριο Υπουργό που έχει
ανέβει στο Βήµα και µας περιµένει.
Εγώ χαίροµαι που ο ΣΥΡΙΖΑ, έστω και µε δυσκολία, δέχεται
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την τροπολογία. Θέλω να διευκρινίσω τα εξής: Πρώτον, αφορά
όλες τις ΔΕΚΟ. Οι µισθοί των διοικητών των ΔΕΚΟ κατεβαίνουν
στο επίπεδο του γενικού γραµµατέα. Αυτό είναι απόλυτο.
Δεύτερον, για τα τραπεζικά ιδρύµατα και αυτά κατεβαίνουν
στο επίπεδο του µισθού των διοικητών, των γενικών γραµµατέων.
Μόνο µε αιτιολογηµένη γνώµη του Υπουργού µπορούν να ανέβουν στο µισθό του Πρωθυπουργού. Μόνο µε αιτιολογηµένη
γνώµη.
Όσο αφορά τις επιχειρήσεις ή τα τραπεζικά ιδρύµατα στα
οποία το κράτος έχει µειοψηφικό πακέτο, υποχρεούται ο εκπρόσωπος του δηµοσίου –και µε την τροπολογία που κάναµε και του
ΤΑΙΠΕΔ- στη γενική συνέλευση να πει τη θέση του δηµοσίου, η
οποία είναι η µείωση των µισθών των διοικητών των ΔΕΚΟ στο
επίπεδο του γενικού γραµµατέα. Εάν τώρα στον ΟΤΕ παραδείγµατος χάριν, οι Γερµανοί που έχουν την πλειοψηφία θέλουν κάτι
άλλο, δεν µπορείς να το επιβάλεις. Αυτό λέει ο νόµος περί Ανωνύµων Εταιρειών. Είναι τόσο σαφές, είναι τόσο απόλυτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Μάλιστα. Είναι σαφές,
κύριε Κεφαλογιάννη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και χαίροµαι που εσείς το
δεχθήκατε και το ψηφίζετε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υπουργός
Οικονοµικών, κ. Στουρνάρας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς κάνουµε δεκτή αυτή την τροπολογία µε γενικό
αριθµό 33 και ειδικό αριθµό 12. Αλλά, υπάρχουν ορισµένα νοµικά
θέµατα, τα οποία πρέπει να δούµε µετά.
Σχετικά µε την κατατεθείσα τροπολογία µε γενικό αριθµό 37
και ειδικό αριθµό 16 συµφωνούµε κατ’ αρχάς, αλλά θα δούµε περισσότερες λεπτοµέρειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Νοµίζω ότι πρέπει να διευκρινιστεί αυτό, κύριε Υπουργέ. Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία.
Όταν πρέπει να πάρει την οριστική µορφή, την κάνετε δεκτή και
επιφυλάσσεστε να κάνετε νοµοτεχνικές διορθώσεις τις οποίες
θα µας µοιράσετε αύριο πριν από την ψηφοφορία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ωραία.
Την κατατεθείσα τροπολογία µε γενικό αριθµό 33 και ειδικό
αριθµό 12 την κάνω δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ναι, ως έχει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ποια είναι αυτή;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Του κ.
Κεφαλογιάννη.
Επίσης, κάνουµε δεκτή την κατατεθείσα τροπολογία µε γενικό
αριθµό 37 και ειδικό αριθµό 16 του κ. Κοντογιάννη, νοµίζω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ο πρώτος υπογράφων
είναι ο κ. Κοντογιάννης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Τις υπόλοιπες κατατεθείσες τροπολογίες η Κυβέρνηση επιφυλάσσεται
να τις µελετήσει.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Προχωρήστε, κύριε
Υπουργέ.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Ποια είναι αυτή που είπατε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είναι η
κατατεθείσα τροπολογία που αναφέρεται στις επιτροπές κρίσεων για τους συµµετέχοντες στη δευτεροβάθµια επιτροπή και
σε όσους είναι διοικητικά αρµόδιοι, προκειµένου να καθοριστούν
οι προϋποθέσεις µε τις οποίες επανεγκρίνονται σε α’ και β’
βαθµό οι παλαιοί αιγιαλοί, να µην συµπίπτουν..
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Για τους αιγιαλούς είναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ναι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, αυτό έπρεπε να
το είχατε δηλώσει. Δεν ξέραµε ότι την κάνετε δεκτή.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε. Δεν θα τελειώσουµε ποτέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Για τις
υπόλοιπες κατατεθείσες τροπολογίες, η Κυβέρνηση επιφυλάσσεται να τις µελετήσει ενδελεχώς και κυρίως να εκτιµήσει…
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Έχω καταθέσει τις συµπληρώσεις.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Για τις
υπόλοιπες εννοώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Όχι, συµπληρώσεις και διευκρινίσεις..
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Α, ναι, γι’
αυτό. Ενσωµατώνονται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Μισό λεπτό. Οι δύο που
έγιναν δεκτές, ενσωµατώνονται…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Με τις διευκρινίσεις που έδωσε ο κ.
Κεφαλογιάννης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν υπάρχουν διευκρινίσεις. Εάν υπάρξουν διορθώσεις, θα τις ενσωµατώσει σε κείµενο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Τις έδωσε γραπτώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν φτάνει προφορικά.
Πρέπει ο Υπουργός να πει ότι ενσωµατώνονται. Πρέπει να το δηλώσει ο Υπουργός. Πρέπει να το πει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ενσωµατώνονται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Με τις τροποποιήσεις;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ναι, µε
τις τροποποιήσεις αυτές.
Όσον αφορά τη γενικότερη συζήτηση, νοµίζω ότι η κ. Κωνσταντοπούλου ρώτησε γιατί δεν αναζητούµε τις καταθέσεις. Το
κάνουµε. Ξέρετε ότι ήδη έχουµε στείλει σηµειώµατα εδώ και αρκετές εβδοµάδες σε αυτούς που τα δηλωθέντα εισοδήµατα δεν
ταιριάζουν µε τις καταθέσεις που έχουν στο εξωτερικό. Έχουµε
στείλει συµπληρωµατικά σηµειώµατα για να έρθουν να δικαιολογήσουν για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η απόκλιση και αν δεν µπορέσουν, τότε θα φορολογηθούν µε βάση τη φορολογική κλίµακα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τελικά το έχετε δηλαδή, γιατί
υποτίθεται ότι είναι στον εισαγγελέα..
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Όχι,
ίσως δεν έχετε καταλάβει. Μιλάµε για τη λίστα των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Υπουργέ, συγχωρήστε µε για τη διακοπή.
Σας παρακαλώ παρά πολύ, κάντε την οµιλία σας, απευθυνόµενος στο Σώµα. Διευκρινίστε αυτά τα οποία θέλετε και µια παράκληση: Μην απαντάτε σε ερωτήσεις και διακοπές Βουλευτών.
Σας παρακαλώ ιδιαιτέρως.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Εάν η
διαπραγµάτευση τελείωσε, ο λόγος που έγινε αυτή η δήλωση
είναι ότι αύριο υπάρχει Eurogroup. Δεν µπορούµε να πάµε µε
ανοιχτό πακέτο. Εχθές ήδη στο Euro Working Group ετέθη θέµα
ότι, εάν είναι ανοιχτό το πακέτο, ποιος ο λόγος να γίνει αύριο Eurogroup. Γι’ αυτό έπρεπε να κλείσει σήµερα αυτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …(δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρία Κωνσταντοπούλου, επιτέλους! Επιτέλους!
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Όσον
αφορά τις αµοιβές των συµβούλων του ΕΟΠΥΥ, που πάλι ρώτησε
η κυρία Κωνσταντοπούλου, της υπενθυµίζω ότι έχει καταθέσει
ερώτηση από τις 12 Οκτωβρίου και θα πάρει την απάντηση εµπροθέσµως. Εξάλλου, έχει µια λίστα σήµερα, την παρέδωσε το
ΤΑΙΠΕΔ και βλέπετε περίπου τα ποσά που έχουν δοθεί.
Αυτό που µου προκάλεσε πραγµατικά αλγεινή εντύπωση σήµερα είναι ότι η αριστερή πτέρυγα αυτής της Βουλής αντέδρασε
τόσο έντονα στην προσθήκη που έκανα για τον ΕΟΠΥΥ. Δηλαδή,
πραγµατικά θέλετε µια Ελλάδα που στο κοµµάτι της υγείας χωρίζεται σε πατρικίους και πληβείους;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θέλετε, από τη µια µεριά, ευγενή ταµεία και από την άλλη,
πληβείους; Όχι, εγώ δεν θα το κάνω ποτέ. Όσο είµαι Υπουργός
Οικονοµικών όλα τα ταµεία υγείας θα πάνε στον ΕΟΠΥΥ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …(δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Παρακαλώ, να µη γράφονται αυτά τα οποία λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου.
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Κυρία Κωνσταντοπούλου, θα κάνω χρήση του Κανονισµού. Θα
σας αποβάλω από την Αίθουσα! Φτάνει πια! Σεβαστείτε όλο τον
κόσµο! Σεβαστείτε!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Σταµατήστε πια, κυρία συνάδελφε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το ξέρετε ότι εσείς είστε
ο ελληνικός λαός; Παρακαλώ!
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Άκουσα
απόψε πολλές αναλύσεις. Δεν άκουσα όµως µια ρεαλιστική πρόταση για το τι διαφορετικό θα µπορούσαµε να κάνουµε. Σας προκάλεσα και την προηγούµενη φορά: Ποιες είναι οι εναλλακτικές
λύσεις που έχετε; Καµµία λύση δεν δόθηκε. Απολύτως καµµία.
Ο σεβαστός Μανώλης Γλέζος αναφέρθηκε στο Μένανδρο.
Πράγµατι, το χρέος είναι θηλιά. Το είπε ο Μένανδρος. Το είπε ο
Μαρξ: Το χρέος είναι εξάρτηση. Το είπε ο Κέυνς ότι τα χρέη αφανίζουν τα έθνη.
Η Ελλάδα έχει µια ευλογία. Έχει µια πολύ µεγάλη ακίνητη περιουσία. Με το νοµοσχέδιο που καταθέτουµε και συζητήσαµε σήµερα, έχουµε µια πολύ µεγάλη ευκαιρία: Να χρησιµοποιήσουµε
την ακίνητη περιουσία, να την αξιοποιήσουµε, να πάρουµε
έσοδα, να δηµιουργήσουµε θέσεις εργασίας, να κάνουµε ανάπτυξη και να ξεπληρώσουµε χρέος. Διότι στην Ελλάδα για ιστορικούς λόγους ο δηµόσιος τοµέας έχει µεγάλη ακίνητη περιουσία. Ήρθε επιτέλους η ώρα να την αξιοποιήσουµε και για θέσεις
εργασίας και για ανάπτυξη και για να ξεπληρώσουµε χρέος, δηλαδή, να χαλαρώσουµε τη θηλιά που µας σφίγγει σήµερα στο
λαιµό.
Αν θέλουµε να διώξουµε την τρόικα, ο µόνος τρόπος είναι
αυτός. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Διότι τα περί µονοµερούς διαγραφής χρέους ξέρετε ότι δεν κρατούν καθόλου νερό. Αν κάνουµε µονοµερή διαγραφή χρέους, η Ελλάδα θα γίνει Βόρειος
Κορέα σήµερα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εάν θέλετε να γίνει η Ελλάδα Βόρειος Κορέα, να βγείτε και να
το πείτε ευθαρσώς. Να βγείτε και να πείτε, να εξηγήσετε τι θα
γίνει τη 16η Νοεµβρίου, αν δεν καταλήξουµε σε συµφωνία µε
τους δανειστές. Θα έχουµε µισθούς; Θα έχουµε συντάξεις; Θα
έχουµε φάρµακα; Θα έχουµε πετρέλαιο; Θα έχουµε τρόφιµα; Θα
έχουµε; Πείτε µου: Στις 17 Νοεµβρίου θα έχουµε τρόφιµα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …
(Θόρυβος στην Αίθουσα-Κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εγώ θέλω να ρωτήσω το
εξής: Υπάρχει λογοκρισία; Υπάρχει λογοκρισία; Δεν έχει το δικαίωµα ο Υπουργός να καταθέσει τις απόψεις του; Δεν υπάρχει
δικαίωµα στον Υπουργό να πει αυτά που πιστεύει, µιλώντας καθαρά πολιτικά; Θα του το απαγορεύσετε αυτό;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Παρακαλώ, κύριε Λαφαζάνη. Αν είναι δυνατόν!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Εγώ,
κύριε Λαφαζάνη, σας άκουγα. Ακούστε µε και εσείς τώρα. Ήρθε
η δική µου ώρα τώρα. Έχουµε την υποχρέωση να λέµε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Εάν δεν συµφωνήσουµε µε τους δανειστές, θα πεινάσουµε στις 17 Νοεµβρίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Συνεχίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ακούστε
µε, είµαι υποχρεωµένος να πω την αλήθεια. Πείτε µου, ποια είναι
η εναλλακτική σας πρόταση; Από πού θα δανειστούµε; Από πού
θα βρούµε πόρους;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Να πάρετε τα λεφτά των
γερµανικών αποζηµιώσεων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Πηγαίνετε να τα ζητήσετε εσείς.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Να πάµε µαζί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα
ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλα τα αξιότιµα µέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τις παρατηρήσεις και προτάσεις που έκαναν και διατύπωσαν στο παρόν νοµοσχέδιο.
Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του έγινε εκτενής και χρήσιµη συζήτηση, τόσο στην επιτροπή, όσο και στην Ολοµέλεια για
όλα τα ζητήµατα που θέτει το νοµοσχέδιο αυτό. Όπου ήταν δυνατόν, έγιναν οι αναγκαίες προσαρµογές και τροποποιήσεις που
βελτίωσαν κατά το δυνατό όποιες αδυναµίες και ελλείψεις υπήρχαν στο σχέδιο νόµου.
Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε ένα σηµείο. Κατανοώ και αντιλαµβάνοµαι πλήρως την αξίωση των Βουλευτών, ώστε η διαδικασία
των αποκρατικοποιήσεων να είναι απολύτως νόµιµη, διαφανής
και µε το µεγαλύτερο δυνατό όφελος για την ελληνική οικονοµία
και κοινωνία.
Ιδιαίτερα χρειάζεται να γίνει προσεκτική αξιολόγηση στα επόµενα βήµατά µας, σε ό,τι αφορά δηµόσιες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε κρίσιµα δίκτυα και υποδοµές για τη χώρα.
Προς το σκοπό αυτό, στο υπό ψήφιση σχέδιο νόµου προβλέπεται
ρητά ότι πριν την αξιοποίηση από το ΤΑΙΠΕΔ των ανωνύµων εταιρειών, που αναφέρονται στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου,
η Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής µπορεί να διατυπώνει προτάσεις και παρατηρήσεις επί του σχεδίου προκήρυξης ή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τις οποίες το
ταµείο πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν του κατά την κατάρτιση της
προκήρυξης ή της πρόσκλησης στο πλαίσιο εκπλήρωσης του
σκοπού του.
Σε κάθε περίπτωση, είναι σηµαντικό να επισηµανθεί ότι σε
κάθε αποκρατικοποίηση που προγραµµατίζεται και σε κάθε στάδιο ελέγχονται όλοι, τόσο οι υποψήφιοι επενδυτές από την
ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία περί ανόθευτου ανταγωνισµού, όσο και το ΤΑΙΠΕΔ από το µοναδικό του µέτοχο,
που είναι το ελληνικό δηµόσιο, όσο και ο Υπουργός Οικονοµικών
για την προσήκουσα άσκηση των δικαιωµάτων του ελληνικού δηµοσίου.
Κλείνοντας, θα ήθελα και πάλι να τονίσω, όπως τόνισα και στην
Επιτροπή, από αυτό το Βήµα, ότι σε όλη τη διαδικασία των αποκρατικοποιήσεων η Βουλή δύναται να ζητήσει, όποτε παραστεί
ανάγκη, να κυρωθούν συµβάσεις αποκρατικοποίησης στρατηγικού χαρακτήρα, ιδιαίτερα σε εταιρείες κοινής ωφέλειας για να
θωρακιστεί η διαφάνεια και να εξασφαλιστεί το απαραίτητο κλίµα
κοινωνικής συναίνεσης και ασφάλειας δικαίου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ
να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Μαριά, δεν έχετε
το λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Θέλω να τριτολογήσω,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ως τι θέλετε το λόγο,
κύριε Μαριά;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τριτολογία, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Πέρασαν οι τριτολογίες.
Τριτολόγησε ο κ. Λαφαζάνης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κηρύσσεται περαιωµένη
η συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου
νόµου…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι είναι αυτά που κάνετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν καταλαβαίνω.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχουµε
δικαίωµα τριτολογίας. Σας το ζήτησα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν µου το ζητήσατε καθόλου, κύριε Μαριά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Σας το ζήτησα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο. Υπάρχουν ορισµένα θέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Λαφαζάνη, εσείς
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δεν τριτολογήσατε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Υπάρχουν ορισµένα θέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Τριτολογήσατε ή δεν τριτολογήσατε;
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Πεντάκις θέλει να µιλήσει.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Όλοι έχουµε δικαίωµα
τριτολογίας µέχρι πέρατος. Σας το ζήτησα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Όταν ήταν οι τριτολογίες, κύριε Μαριά, δεν ζητήσατε το λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τον ζήτησα...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θα µιλήσετε µετά τον
Υπουργό, δηλαδή;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα
θέµα τάξης εδώ µε την τροπολογία που έκανε ο κύριος Υπουργός.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ο ίδιος µου είπατε ότι
θα µου δώσετε το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Πώς το καταλαβαίνετε;
Θα έχετε τον τελευταίο λόγο;
Κηρύσσεται περαιωµένη…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πού νοµίζετε ότι είστε;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παραβιάζετε τον Κανονισµό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Υπάρχει ένα θέµα τάξης, κύριε
Πρόεδρε. Δεν ακούτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κηρύσσεται περαιωµένη
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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η συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση
του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.
3986/2011 “Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015” (Α’152), όπως
ισχύει» (Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού
Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ,
Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας,
Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση
του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α’6)» (Α’175) και άλλες διατάξεις».
Για την ψήφιση επί των άρθρων και της υπ’ αριθµ. 38/17/ 1910-2012 τροπολογίας του νοµοσχεδίου έχει υποβληθεί αίτηση
ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, η
οποία θα διεξαχθεί σήµερα, Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012 και ώρα
11 π.µ..
Το Προεδρείο, εκτιµώντας τις ανάγκες του νοµοθετικού
έργου, σύµφωνα µε τον Κανονισµό, θα λύσει τη συνεδρίαση για
σήµερα Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 10.00 π.µ. µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, σύµφωνα
µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
Λύεται η συνεδρίαση.
Ώρα λήξης: 1.29’.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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