ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΕ’
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7903
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γενικό Λύκειο Γλυφάδας, το 13ο Δηµοτικό
Σχολείο Περιστερίου, το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού,
το 6ο Γυµνάσιο Γαλατσίου, το Γενικό Λύκειο Πόρου, το Γενικό Λύκειο Πάτµου, το 6ο Γενικό Λύκειο Ιλίου, το 18ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας και το Δηµοτικό Σχολείο Σταδίου
Αρκαδίας, σελ. 7851, 7856, 7857, 7867, 7871, 7882, 7884,
7894
3. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 7852, 7853, 7855, 7859,
7860, 7861, 7862, 7863, 7864, 7871, 7873, 7875, 7876, 7877,
7892, 7893
4. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 7853, 7861,7863, 7864,
7892
5. Επί του Κανονισµού, σελ. 7863, 7864, 7868, 7869
6. Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµ. 463 από 12 Φεβρουαρίου
2013 επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, των Βουλευτών κ.κ. Ανδρέα Ψυχάρη και Πύρρου
Δήµα και ογδόντα έξι Βουλευτών που την συνυπογράφουν,
µε την οποία αιτούνται την παρέµβαση του Προέδρου της
Βουλής για την πλήρη εφαρµογή του νόµου για την καθολική
απαγόρευση του καπνίσµατος εντός του Κοινοβουλίου, σελ.
7857
7. Aνακοινώνεται ότι η ονοµαστική ψηφοφορία της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 222 και ειδικό αριθµό 4 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν αιτήσεως Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς /Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου θα διεξαχθεί την Πέµπτη 14
Φεβρουαρίου, σελ. 7875
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Πέµπτης 14 Φεβρουαρίου 2013, σελ. 7851
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
«Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε
Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ», σελ. 7852-7875
2. Συζήτηση και ψήφιση των σχεδίων νόµων του Υπουργείου Οικονοµικών:
α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού
έτους 2011, σελ. 7875-7895
β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού
έτους 2011, σελ. 7875-7895,7899

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. , σελ. 7875-7903
ΝΑΚΟΣ Α. ,
σελ. 7851-7865
ΤΡΑΓΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 7865-7875
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 7859
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 7860, 7863
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 7852, 7853, 7855, 7859,
7864
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 7853
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ Η. ,
σελ. 7862, 7863
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. , σελ. 7876, 7877, 7892, 7893
ΚΟΥΙΚ Τ. ,
σελ. 7853, 7871
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 7852, 7862, 7864
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ Π. ,
σελ. 7852
ΜΠΕΖΑΣ Α. ,
σελ. 7877
ΝΑΚΟΣ Α. ,
σελ. 7852, 7853, 7860, 7861,
7863, 7864
ΠΕΤΡΑΚΟΣ Α. ,
σελ. 7860, 7861
ΤΖΑΜΤΖΗΣ Ι. ,
σελ. 7859, 7861, 7862
ΤΡΑΓΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 7871, 7873, 7875
ΨΥΧΑΡΗΣ Α. ,
σελ. 7864
Β. Επί προσωπικού θέµατος:
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ Η. ,
σελ. 7863
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ Β. ,
σελ. 7861
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. , σελ. 7892
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 7863, 7864
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ Π. ,
σελ. 7853
ΝΑΚΟΣ Α. ,
σελ. 7861, 7863, 7864
ΤΖΑΜΤΖΗΣ Ι. ,
σελ. 7861, 7892
Γ. Επί του Κανονισµού:
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 7868
ΝΑΚΟΣ Α. ,
σελ. 7863, 7864
ΤΡΑΓΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 7869
Δ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 7869
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 7859
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 7862, 7863
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. , σελ. 7858
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 7864, 7865, 7871, 7873,
7874, 7875
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 7853, 7857
ΚΟΥΙΚ Τ. ,
σελ. 7866, 7873
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 7860, 7861, 7873
ΜΑΚΡΗ Ρ. ,
σελ. 7855
ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ Ε. ,
σελ. 7853
ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ Α. ,
σελ. 7856
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ Η. ,
σελ. 7856, 7873

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. ,
σελ. 7870, 7871, 7874, 7875
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
σελ. 7866
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 7868
ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ Ν. ,
σελ. 7855
ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ Δ. ,
σελ. 7853
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ Ν. ,
σελ. 7854
ΤΖΑΜΤΖΗΣ Ι. ,
σελ. 7859, 7860
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν. ,
σελ. 7867
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ Μ. ,
σελ. 7857
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Μ. ,
σελ. 7865
ΨΥΧΑΡΗΣ Α. ,
σελ. 7864
Ε. Επί των σχεδίων νόµων του Υπουργείου Οικονοµικών:
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μ. ,
σελ. 7882
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ά. , σελ. 7880
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 7879, 7880
ΒΑΛΑΒΑΝΗ Ό. ,
σελ. 7875, 7876
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 7883
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ι. ,
σελ. 7881
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ Γ. ,
σελ. 7878
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. , σελ. 7877
ΚΟΥΙΚ Τ. ,
σελ. 7886
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 7893
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 7884, 7885
ΜΑΡΙΑΣ Ε. ,
σελ. 7891
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. , σελ. 7878
ΜΠΕΖΑΣ Α. ,
σελ. 7877
ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ Α. ,
σελ. 7891, 7892
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
σελ. 7887
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 7888, 7889
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Φ. ,
σελ. 7890, 7891, 7893
ΣΚΡΕΚΑΣ Κ. ,
σελ. 7881
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Χ. ,
σελ. 7894
ΤΖΑΜΤΖΗΣ Ι. ,
σελ. 7883, 7892
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Ε. ,
σελ. 7889
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Μ. ,
σελ. 7885

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΕ’
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 13 Φεβρουαρίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.09’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΚΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της
αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, τριάντα ένας µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το 4ο Γενικό Λύκειο Γλυφάδας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Πέµπτης 14 Φεβρουαρίου 2013.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 982/11-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λέσβου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Παύλου Βογιατζή προς τον
Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την κατάργηση του Ογκολογικού και
Αιµατολογικού Τµήµατος του Γενικού Νοσοκοµείου Μυτιλήνης.
2. Η µε αριθµό 984/11-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Απόστολου Αλεξόπουλου προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
σχετικά µε την επανασύνδεση των παροχών νερού στους Δήµους Δραπετσώνας και Κερατσινίου.
3. Η µε αριθµό 980/11-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Έβρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου
Ντόλιου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την αξιοποίηση του ζεόλιθου στο
Νοµό Έβρου.
4. Η µε αριθµό 988/11-2-2013 επίκαιρη ερώτηση της ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτού Σερρών των Ανεξάρτητων
Ελλήνων κ. Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις επιπτώσεις της εφαρµοσµένης πολιτικής υγείας
στους πολίτες του Νοµού Σερρών.
5. Η µε αριθµό 993/11-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Μεσσηνίας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Δηµητρίου
Κουκούτση προς τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού και Οικονοµικών, σχετικά µε τις χορηγίες του ΟΠΑΠ προς διάφορα ΜΜΕ.
6. Η µε αριθµό 989/11-2-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Πειραιώς της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Μαρίας Ρε-

πούση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε τη
µεταρρύθµιση της ναυτικής εκπαίδευσης.
7. Η µε αριθµό 991/11-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδωνος Χαλβατζή προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας και Εσωτερικών, σχετικά µε τη διασφάλιση της εργασίας όλων των εργαζοµένων, που απασχολούνται
στις κοινωνικές δοµές.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 983/11-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αχαΐας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Νταβλούρου προς
τους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα περί
τηλεπικοινωνιακής απάτης σε βάρος του ΟΤΕ.
2. Η µε αριθµό 985/11-2-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Δέσποινας Χαραλαµπίδου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της Εταιρείας Ψυχικής
Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΕΨΥΚΑ).
3. Η µε αριθµό 986/11-2-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Πέλλης του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Θεοδώρας Τζάκρη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε το πόρισµα
του Σώµατος Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) για
παράνοµες προµήθειες ιατρικών υλικών από την ορθοπεδική κλινική του Νοσοκοµείου της Έδεσσας.
4. Η µε αριθµό 987/11-2-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Κοζάνης των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Ραχήλ Μακρή προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την υποβάθµιση του Τελωνείου Πτολεµαΐδας.
5. Η µε αριθµό 994/11-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις αλλοδαπές
που εργάζονται παράνοµα ως αποκλειστικές νοσοκόµες στα δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας.
6. Η µε αριθµό 990/11-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λαρίσης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Θωµά Ψύρρα προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µεταφορά δηµοσίων υπηρεσιών από µισθωµένα κτήρια σε κτήρια που ανήκουν στο δηµόσιο ή σε δηµόσιους οργανισµούς.
7. Η µε αριθµό 992/11-2-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου
Κατσώτη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των
εργαζοµένων σε ξενοδοχεία της Κέρκυρας.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της
Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους
του Κατάρ».
Το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία. Εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία του
άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής. Δηλαδή, µπορούν να
λάβουν το λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεως αυτής
της συµφωνίας. Μετά την ολοκλήρωση της συµφωνίας, θα συζητηθούν οι δύο τροπολογίες ως µία ενότητα.
Με επιστολή του ο κ. Αλέξης Τσίπρας, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ορίζει Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο τον Βουλευτή κ. Θεόδωρο Δρίτσα και ο κ. Παναγιώτης Μελάς, Γραµµατέας των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ορίζει ειδική
αγορήτρια την κ. Ραχήλ Μακρή και Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
τον κ. Τέρενς Κουίκ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω
το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Μισό λεπτό.
Δικαιούνται να µιλήσουν για πέντε λεπτά οι έχοντες αντίρρηση,
από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και από τη Χρυσή Αυγή,
επί της κυρώσεως αυτής της συµφωνίας. Αυτή είναι η διαδικασία.
Μετά θα µιλήσουµε για τις τροπολογίες.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Μισό λεπτό. Θα κουβεντιάσουµε τώρα για την κύρωση της σύµβασης. Θα µιλήσουν οι
εισηγητές από οκτώ λεπτά. Δεν γίνεται συζήτηση επί των τροπολογιών. Δεν έχουµε νοµοσχέδιο. Ας συνεννοηθούµε. Είναι δύο
ξεχωριστά πράγµατα. Πρώτα, θα τελειώσουµε µε την κύρωση
της σύµβασης. Αντιρρήσεις και επιφυλάξεις είχαν το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και η Χρυσή Αυγή. Άρα, εξ αυτών εις δικαιούται για πέντε λεπτά το λόγο για να καταθέσει τις
αντιρρήσεις του. Τελειώνουµε µε αυτό. Εισερχόµεθα µετά στις
τροπολογίες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να
έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ποια είναι η αντίρρηση,
κύριε Λαφαζάνη, σε αυτό το θέµα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορεί συνεχώς να αυθαιρετείτε σ’ αυτήν την Αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Γιατί αυθαιρετούµε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ακούστε, επιτέλους! Πρέπει να
ακούτε κιόλας.
Μας φέρνετε τροπολογίες πάνω σε µια σύµβαση. Επί της σύµβασης δεν υπάρχουν τροπολογίες. Δεν είναι δυνατόν να τίθενται
τροπολογίες επί συµβάσεως. Η σύµβαση δεν τροπολογείται. Το
αντιλαµβάνεστε αυτό;
Εποµένως, αυτές οι δύο τροπολογίες είναι µετέωρες, πολύ περισσότερο που είναι εντελώς άσχετες µε το περιεχόµενο της
σύµβασης. Εδώ τι σχέση έχει το Κατάρ και η αεροπορική σύνδεση µε το Κατάρ µε το να εκποιείτε προς πάσαν κατεύθυνση τις
δηµόσιες νησίδες της χώρας; Τι σχέση έχουν;
Σας λέµε, λοιπόν, ευθέως να αποσύρετε τις τροπολογίες
αυτές και να τις εισάγετε κανονικά σε νοµοσχέδια για να µπορεί
να γίνει συζήτηση. Δεν µπορεί σε πέντε λεπτά να πουλήσετε
όλους τους βράχους και τις νησίδες της χώρας µας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγµατα. Το αντιλαµβάνεστε; Αυτή είναι η ένστασή
µας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε
Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε
Πρόεδρε, απλώς να θυµίσω στο Σώµα ότι η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε προ εβδοµάδων όταν κυρώθηκε η σύµβαση µε την
Εσθονία.
Κατετέθησαν τροπολογίες, συζητήθηκαν ακριβώς µε τη διαδικασία που εσείς, κύριε Πρόεδρε, αναφέρετε και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα
τα κόµµατα συµµετείχαν στη συζήτηση και ψηφίστηκαν και οι
τροπολογίες. Άρα, υπάρχει προηγούµενο εδώ και πριν από λίγες
εβδοµάδες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εγώ θέλω να συµπληρώσω ότι πέρα από το προηγούµενο, το οποίο ανέφερε ο Υπουργός κ. Μηταράκης, σ’ αυτήν την Αίθουσα υπάρχει µια διαδροµή
δεκαετιών. Έχω εδώ κατάλογο από το 1984 για συµβάσεις, στις
οποίες συµπεριελήφθησαν τροπολογίες,.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε, αν παρανοµούσαν, δηλαδή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Λαφαζάνη, είναι
δυνατόν όλες οι Βουλές, όλες οι κυβερνήσεις, όλες αυτές οι οµάδες να παρανοµούσαν και ξαφνικά εσείς να ανακαλύπτετε τον
τροχό;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Είναι, ε; Μάλιστα.
Εν πάση περιπτώσει, θα καταθέσω στα Πρακτικά συµβάσεις
από το 1984, στις οποίες συµπεριλήφθησαν τροπολογίες, χωρίς
να αναφέρεται αυτή που είπε ο κ. Μηταράκης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Οι άσχετες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Βέβαια, οι άσχετες.
Όταν είναι κύρωση σύµβασης, είναι προφανές ότι είναι άσχετες.
Τι άλλο µπορεί να είναι;
Η Κυβέρνηση έχει το αναφαίρετο δικαίωµα πράγµατα που τα
θεωρεί επείγοντα να τα κολλήσει σ’ ένα νοµοσχέδιο, όπως είναι
µια κύρωση σύµβασης. Αυτό το κάνει όταν θεωρεί ότι τα θέµατα
είναι επείγοντα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Απαγορεύεται από τον Κανονισµό. Τι είµαστε εµείς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Τι ήταν όταν όλες οι
Βουλές; Και όλοι εµείς που καθίσαµε επί σειρά ετών στα έδρανα
εκεί, ήµασταν ανόητοι δηλαδή; Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν αρχίσουµε,
µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εσείς, κύριε Δρίτσα, µε
ποια ιδιότητα θέλετε το λόγο;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος,
κύριε Πρόεδρε. Το αναγγείλατε εσείς προ ολίγου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Μάλιστα, µε συγχωρείτε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ορίστε, κύριε Δρίτσα,
έχετε το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Πέραν των όσων ο κ. Λαφαζάνης υποστήριξε –και έχει απόλυτο δίκιο και διαµαρτυρόµαστε έτσι κι αλλιώς- θέλουµε διευκρίνιση. Την τροπολογία πώς την εισάγετε να
συζητηθεί; Θα ανοίξει κανονικά η διαδικασία εισηγητών, Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, παρεµβάσεων Υπουργών και Βουλευτών; Θα γίνει κανονική συζήτηση γι’ αυτήν την τροπολογία ή
θα γίνει διαδικασία fast track; Αυτό δεν το διευκρινίσατε και πρέπει να το διευκρινίσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Να το ξαναπώ. Επειδή
είναι βέβαιο ότι δεν είναι δυνατόν οι τροπολογίες να ενταχθούν
στις αντιρρήσεις που υπήρξαν στη Διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή και να µιλήσουν µόνο τα δυο κόµµατα που είχαν αντιρρήσεις για τη σύµβαση µε το Κατάρ, όπως είναι το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας και η Χρυσή Αυγή, θα µπορούσε κατά µια ερµηνεία του Κανονισµού -και αποφασίστηκε από τη Διάσκεψη- να
γίνει το εξής: Να συζητηθεί µερικώς σε µια δεύτερη φάση, βάζοντας κάθε κόµµα τον εισηγητή του και µε αυτόν τον τρόπο να
υπάρξει συζήτηση επί των τροπολογιών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να γίνει πλήρης συζήτηση, δηλαδή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Όταν λέτε «πλήρης», τι
εννοείτε; Εννοείτε να εγγραφούν οµιλητές;
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Όχι, βέβαια. Θα µιλήσει
ο κάθε εισηγητής.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μα, είναι σχέδιο νόµου, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δηλαδή, από τη µια
µεριά θέλετε να πάµε στο άκρως αντίθετο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι δυνατόν; Εµείς
θέλουµε να αποσυρθούν οι τροπολογίες. Εφόσον όµως επιµένετε να επιβάλετε αυτό παρά την ένστασή µας, δεν µπορεί παρά
να ανοίξει συζήτηση. Θα είναι άρθρα επί του σχεδίου νόµου οι
τροπολογίες αυτές! Άρα, αν δεν συζητηθούν, πώς θα προχωρήσει η κοινοβουλευτική διαδικασία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θα το δούµε.
Ακούστε, από τη µια µεριά το Προεδρείο θεώρησε ότι δεν θα
ήταν λογικό να µην µιλήσουν επί των τροπολογιών τα κόµµατα
που είχαν συµφωνήσει επί της κυρώσεως της σύµβασης.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Από την άλλη µεριά,
εσείς ζητάτε αντί να υπάρξει αυτή η διαδικασία –να εκφραστούν
δηλαδή τα κόµµατα επί των τροπολογιών- να ανοίξει η συζήτηση
και να κάνουµε τις δυο τροπολογίες ολόκληρο νοµοσχέδιο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μα, είναι σχέδιο νόµου εξ αντικειµένου!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Πολλά είναι σχέδια
νόµου. Όλα σχέδια νόµου είναι πριν ψηφιστούν.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Οι τροπολογίες είναι άρθρα επί του
σχεδίου νόµου και θα ενταχθούν ως άρθρα του σχεδίου νόµου.
Πώς είναι δυνατόν να µην γίνει συζήτηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ας ανοίξουµε τον κατάλογο των οµιλητών. Αυτό προβλέπεται από τη διαδικασία. Εγώ
θεώρησα ότι για λόγους οικονοµίας της συζήτησης θα δεχόσασταν να εκφραστούν οι απόψεις.
Από εκεί και πέρα, αφού δεν θέλετε να εκφραστούν οι απόψεις, αλλά θέλετε να το τραβήξουµε σε µάκρος, γίνεται δεκτή η
άποψή σας.
Το λόγο έχει ο κ. Κουίκ.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι είναι πολύ θετική η τελευταία σας τοποθέτηση να ανοίξει
η συζήτηση, γιατί είναι πολύ σηµαντική αυτή η τροπολογία που
αφορά τις βραχονησίδες.
Απλά και µόνο θα ήθελα να πω σ’ έναν άνθρωπο ο οποίος µας
έρχεται από το βαθύ τραπεζικό κράτος του Λονδίνου ότι δεν µπορεί να ταυτίζει την Εσθονία µε τις βραχονησίδες. Αυτό δεν γίνεται
ούτε διαδικαστικά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Γιατί ανοίγετε τώρα τέτοια συζήτηση, κύριε Κουίκ; Την ανοίγετε για να αρχίσουν τα
προσωπικά;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ορίστε, κύριε Μηταράκη, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Επί
προσωπικού θα µιλήσω, κύριε Πρόεδρε.
Με µεγάλη έκπληξη άκουσα την τοποθέτηση του κ. Κουίκ.
Έκανα ένα σχόλιο επί της διαδικασίας και θύµισα στο Σώµα τι
κάναµε διαδικαστικά πριν λίγες εβδοµάδες σε µια αντίστοιχη περίπτωση. Επί των συγκεκριµένων τροπολογιών, θα τοποθετηθούµε φυσικά όταν τεθεί το θέµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει επί της κυρώσεως της συµβάσεως ο κ. Καραθανασόπουλος από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας για πέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να κάνω ένα πρώτο σχόλιο για την όλη διαδικασία.
Θεωρούµε κι εµείς απαράδεκτη την προσπάθεια, την οποία κάνει
η Κυβέρνηση να φέρνει τροπολογίες στην κύρωση µιας πράξης,
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µιας σύµβασης, τροπολογίες µάλιστα οι οποίες δεν έχουν καµµία
απολύτως σχέση µε τη συγκεκριµένη σύµβαση. Λέµε ότι αυτή η
τακτική, την οποία ακολουθεί η Κυβέρνηση, είναι απαράδεκτη.
Επιτρέψτε µας να έχουµε αυτήν τη γνώµη.
Όσον αφορά τη σύµβαση, εµείς καταψηφίσαµε την τροποποίηση της σύµβασης της αεροπορικής σύνδεσης Ελλάδας και
Κατάρ, όχι για το λόγο ότι δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιου είδους συµφωνίες ανάµεσα σε δυο κράτη, τέτοιες διακρατικές
συµφωνίες ίσα - ίσα που εµείς θεωρούµε ότι πρέπει να υπάρχουν- αλλά γιατί το πλαίσιο κάτω από το οποίο διαµορφώνεται η
συγκεκριµένη συµφωνία και η τροποποίηση της είναι ένα πλαίσιο, το οποίο έρχεται σε βάρος της ικανοποίησης των λαϊκών
αναγκών και συγκεκριµένα στον τοµέα των αεροµεταφορών,
γιατί αποδέχεται το σύνολο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί απελευθέρωσης των αεροµεταφορών και ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού.
Στο πλαίσιο της απελευθέρωσης των αεροµεταφορών, κάνετε
τη συγκεκριµένη τροποποίηση στο όνοµα ότι µπορεί να φορολογούνται τα καύσιµα, τα οποία χρησιµοποιούν οι αεροπορικές
εταιρείες από το Κατάρ, εφόσον εκτελούν δροµολόγια στο εσωτερικό της Ελλάδας ή σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ουσιαστικά, δηλαδή, τι λέτε; Λέτε ότι µπορεί µια εταιρεία από
το Κατάρ να εκτελεί εσωτερικά δροµολόγια µέσα στο πλαίσιο
της ελληνικής επικράτειας, απελευθερώνοντας ουσιαστικά τον
τοµέα των αεροµεταφορών. Ως αντιστάθµισµα, βάζετε κάποια
ευτελή τέλη ή φόρους στα καύσιµα, τα οποία αυτή θα χρησιµοποιεί.
Άρα, στο όνοµα της απελευθέρωσης προχωράτε σε αυτήν τη
διαδικασία, της οποίας τα αποτελέσµατα τα βλέπουµε. Ο κρατικός αεροµεταφορέας έχει πλέον ιδιωτικοποιηθεί και έχει µετατραπεί σε µια εταιρεία, η οποία ούτε καν τις ανάγκες του
εσωτερικού δεν µπορεί να εξυπηρετήσει. Βρισκόµαστε σε µια
διαδικασία συγχώνευσης των δυο αεροπορικών εταιρειών που
έχουν –ας το πούµε έτσι- ελληνικά ιδιωτικά κεφάλαια, οι οποίες
θα διαµορφώσουν ένα ιδιωτικό µονοπώλιο στα πλαίσια µιας συνολικότερης «οµπρέλας» των µεγάλων πανευρωπαϊκών εταιρειών
και των οµίλων, οι οποίοι ουσιαστικά κυριαρχούν στο χώρο των
αεροµεταφορών.
Από αυτήν την άποψη, βεβαίως, ως ΚΚΕ δεν µπορούµε να στηρίξουµε την τροποποίηση της συγκεκριµένης σύµβασης, γιατί
έρχεται σε βάρος των λαϊκών αναγκών και της ικανοποίησης
τους, όσον αφορά τον τοµέα των αεροµεταφορών και την αεροπορική διασύνδεση της Ελλάδας µε το Κατάρ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει εκ µέρους
της Χρυσής Αυγής ο κ. Ευστάθιος Μπούκουρας.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ψηφίζουµε την κύρωση της τροποποίησης της σχετικής συµφωνίας µε το Κατάρ. Ελπίζουµε οι αλλαγές αυτές να έχουν θετική συνέπεια στην εγχώρια αγορά των αεροµεταφορών µε το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα για τον καταναλωτή. Αναµένουµε
την αύξηση των εσόδων του δηµοσίου από την άσκηση των δικαιωµάτων που προβλέπει η συµφωνία.
Από την άλλη µεριά, δεν µπορούµε παρά να καταγγείλουµε
τον τρόπο που πολιτεύονταν οι προηγούµενες κυβερνήσεις,
αφού ερχόµαστε σήµερα να κυρώσουµε αλλαγές σε µια διµερή
συµφωνία, αλλαγές που θα µπορούσαµε να τις έχουµε αποφύγει,
εάν τα σχετικά ζητήµατα λύνονταν στην αρχική συµφωνία από
την τότε κυβέρνηση που είχε υπογράψει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κηρύσσεται περαιωµένη
η συζήτηση επί της συµφωνίας.
Θα συζητηθούν τώρα οι δύο τροπολογίες ως µία ενότητα.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σταµενίτης
για οκτώ λεπτά.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, σήµερα εισάγονται δύο τροπολογίες µε τις οποίες
τροποποιούνται και συµπληρώνονται σε ισχύ διατάξεις.
Συγκεκριµένα, µε την πρώτη τροπολογία, προκειµένου να διασφαλιστεί η αρµονική συνέχεια στη λειτουργία της Δηµόσιας Διοίκησης, κρίνεται σκόπιµο να δοθεί παράταση στη θητεία των
µελών των ανεξάρτητων αρχών για ένα διάστηµα δύο µηνών. Ως
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εκ τούτου, η προθεσµία του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 12
του άρθρου 110 του ν. 4055/2012, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 166 του ν. 4099/2012, παρατείνεται από τη λήξη για διάστηµα δύο µηνών.
Με τη δεύτερη τροπολογία τροποποιούνται και συµπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 1 του ν. 1892/1990,
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 της 1-6-2012 πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4086/2012 και επανακαθορίζεται η διαδικασία για την απόκτηση
εµπράγµατων ή ενοχικών δικαιωµάτων από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα σε ιδιωτικές νήσους ή νησίδες και σε ακίνητα ιδιωτικών
νήσων ή νησίδων, καθώς και σε νησίδες οι οποίες ανήκουν στο
δηµόσιο.
Συγκεκριµένα, ορίζεται ότι για τα παραπάνω απαιτείται άδεια
του Υπουργού Εθνικής Άµυνας που παρέχεται ύστερα από τη
σύµφωνη γνώµη των γενικών επιτελείων. Επίσης ρυθµίζεται µε
ΚΥΑ του Υπουργού Άµυνας και του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη κάθε σχετική παράµετρος αναφορικά µε την έκδοση της ανωτέρω άδειας. Τέλος, οποιαδήποτε µη
τήρηση των παραπάνω συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ακυρότητα
της σχετικής δικαιοπραξίας.
Η εν λόγω τροπολογία έχει θετικές συνέπειες για τη διαφύλαξη της ασφάλειας της χώρας, τη διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας και την προάσπιση της εθνικής µας ανεξαρτησίας.
Επίσης, σύµφωνα µε τη σχετική έκθεση από το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους, προκύπτει ότι από τις προτεινόµενες διατάξεις δεν
προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισµό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας έχει ανάγκη τη
λήψη γρήγορων αποφάσεων οι οποίες να κινούνται στην κατεύθυνση της επίλυσης των διαδικαστικών προβληµάτων και των
γραφειοκρατικών κωλυµάτων. Αποτελεί κοινό τόπο ότι σε πολλά
ζητήµατα, αν όχι σε όλα, θα πρέπει να δίνονται γρήγορες λύσεις
στα υπάρχοντα προβλήµατα και οι λύσεις αυτές, αν είναι δυνατό,
να είναι οριστικές και να είναι στην κατεύθυνση του υγιούς ανταγωνισµού και συγχρόνως να κινούνται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Έτσι λοιπόν εµείς συµφωνούµε απόλυτα µε τις δύο τροπολογίες
γιατί ουσιαστικά δηµιουργούν ένα πολύ πιο σηµαντικό περιβάλλον ασφάλειας.
Ουσιαστικά τι τροποποιείται; Υπάρχει ήδη διάταξη η οποία λέει
ότι όλες αυτές οι δικαιοπραξίες γίνονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας. Αυτό είναι σε ισχύ. Συγκεκριµένα, για την
απόκτηση µε δικαιοπραξία εν ζωή εµπράγµατων ή ενοχικών δικαιωµάτων από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα σε ιδιωτικές νήσους
ή νησίδες καθώς και σε ακίνητα ιδιωτικών νήσων ή νησίδων,
οπουδήποτε κι αν αυτές βρίσκονται, απαιτείται άδεια από τον
Υπουργό Εθνικής Άµυνας. Αυτή η διάταξη τροποποιείται και συµπληρώνεται τι; Ότι αυτή η άδεια δίνεται µετά από σύµφωνη
γνώµη των γενικών επιτελείων. Είναι σαφέστατο ότι η τροποποίηση δίνει µεγαλύτερη ασφάλεια, µεγαλύτερη εγγύηση και συµµετέχει στο σύνολό της η ελληνική πολιτεία σ’ αυτές τις
εγκρίσεις. Γι’ αυτό θεωρούµε ότι οι τροπολογίες είναι απαραίτητες και πρέπει να υπερψηφιστούν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο εισηγητής
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νικόλαος Συρµαλένιος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τις τροπολογίες που φέρνετε
σήµερα για να ψηφίσουµε στη Βουλή συνεχίζεται µία πρακτική
κατάθεσης άσχετων τροπολογιών σε άσχετα νοµοσχέδια. Διαµαρτυρόµαστε εντονότατα γι’ αυτήν τη συνεχιζόµενη πρακτική
η οποία έχει αποδοκιµαστεί απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής
κατά την έναρξη αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου και έχει
αποδοκιµαστεί επίσης και από τον Πρόεδρο της Βουλής. Το να
συνεχίζετε αυτή την πρακτική και να φέρνετε συνεχώς άσχετες
τροπολογίες σε άσχετα νοµοσχέδια, όπως επίσης και το να έχετε
κάνει κανόνα της διακυβέρνησής σας τις πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου, δείχνει ακριβώς το πώς κυβερνάτε αυτή τη χώρα.
Βρήκατε λοιπόν ένα κυριολεκτικά άσχετο νοµοσχέδιο, τη συµφωνία των αεροπορικών µεταφορών µε το Κατάρ -το οποίο συνάντησε τη σύµφωνη γνώµη της µεγάλης πλειοψηφίας των
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πολιτικών δυνάµεων και του δικού µας κόµµατος- και θεωρήσατε
ευκαιρία να «κατεβάσετε» τις δύο τροπολογίες µε τη λογική του
«βρήκαµε παπά, να θάψουµε πέντε-έξι».
Κύριοι Υπουργοί, ζητάµε την απόσυρση αυτών των τροπολογιών διότι η συνέχιση αυτής της πρακτικής καταρρακώνει τη λειτουργία του Κοινοβουλίου και της δηµοκρατίας.
Τι λέει η πρώτη τροπολογία που έχει σχέση µε τα νησιά; Εντάσσονται δηµόσιες νησίδες, όλες τις βραχονησίδες και τα µικρά
νησιά της χώρας στην τροπολογία. Αυτή είναι η διαφορά µεταξύ
αυτής της διάταξης που ίσχυε και αυτής που θέλετε τώρα να ψηφίσετε. Ξεκάθαρα µιλάµε για τις ανήκουσες στο δηµόσιο νησίδες, οπουδήποτε κι αν βρίσκονται. Εντάσσετε λοιπόν τις δηµόσιες νησίδες, κάνοντας αποκαλυπτικές τις προθέσεις σας ότι
πέραν των ιδιωτικών νησιών, σκοπεύετε να πουλήσετε, να εκποιήσετε δηµόσια νησιά µε στόχο να προσελκύσετε –υποτίθεταιιδιώτες επενδυτές, δηλαδή µεγάλα ιδιωτικά συµφέροντα.
Ξέρετε πόσες τέτοιες δηµόσιες νησίδες και βραχονησίδες έχει
καταγράψει το ΤΑΙΠΕΔ; Πεντακόσιες ογδόντα πέντε τέτοιες δηµόσιες νησίδες, ούτε µία, ούτε δύο, ούτε δέκα.
Βεβαίως αυτή η τροπολογία έχει τρεις βασικές προεκτάσεις
και διαστάσεις. Η πρώτη είναι η εθνική διάσταση όπου για να µην
υποπέσετε σε εθνική γκάφα ολκής, βάζετε υπό την αίρεση του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και των γενικών επιτελείων –γκάφα
ολκής διότι φαίνεται ότι κάποια νησίδα κοντά στη Λέσβο, η νησίδα Τακµάνικα, πώς λέγεται ακριβώς…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Τοκµάκια.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Τα ξέρετε καλύτερα γιατί είστε
από την περιοχή.
Έχει δοθεί σε κάποιον Τούρκο µεγιστάνα, απ’ ό,τι λένε οι πληροφορίες και τα δηµοσιεύµατα. Για να µην υποπέσετε λοιπόν σ’
αυτήν την εθνική γκάφα ολκής, βάζετε τώρα και τα δηµόσια
νησιά υπό την αίρεση της υπογραφής του Υπουργού Άµυνας και
των γενικών επιτελείων τα οποία ουσιαστικά είναι όργανα του
Υπουργού Εθνικής Άµυνας. Αυτό όµως δεν αποτελεί εµπόδιο για
να συµφωνήσει ο Υπουργός Άµυνας σε εκποίηση οποιωνδήποτε
άλλων δηµόσιων νησίδων σε περιπτώσεις που δεν διακυβεύεται
οφθαλµοφανώς το εθνικό συµφέρον, όπως έκανε πρόσφατα µε
τη νησίδα Οξιά στο Ιόνιο που πουλήθηκε στη βασιλική οικογένεια
του Κατάρ έναντι πέντε εκατοµµυρίων ευρώ.
Η δεύτερη είναι η οικονοµική διάσταση και είναι προφανές ότι
η υπό εκτίµηση της αξίας πώλησης αυτών των νησιών θα ακολουθηθεί σε όλη αυτή τη διαδικασία, αν κρίνουµε µε τις λογικές
που εκποιείτε µέχρι τώρα δηµόσια περιουσία.
Η τρίτη διάσταση είναι η περιβαλλοντική διάσταση, όπου µε
βάση και το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισµού
–δεν έχει ακόµα ψηφιστεί, είναι όµως, σε διαβούλευση και έχει
κατατεθεί- πωλούνται ακτές, παραλίες, νησιά, νησίδες, βραχονησίδες, περιοχές «Natura» και παραδίδονται όλα αυτά βορά στα
µεγάλα ιδιωτικά συµφέροντα, µε τη λογική της προώθησης της
σύνθετης τουριστικής κατοικίας. Φαίνεται ότι δεν έχετε βάλει
µυαλό από το παράδειγµα της Ισπανίας, όπου πάνω από εξακόσιες χιλιάδες κατοικίες παραµένουν ακατοίκητες, κουφάρια από
µπετόν, προξενώντας ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική βλάβη στο
φυσικό τοπίο και το περιβάλλον.
Προτίθεστε περιοχές «Natura» να τις εκποιήσετε, καταργώντας κατά παρέκκλιση χωροταξικών και όποιων άλλων σχεδιασµών µε fast track διαδικασίες. Αυτή είναι η λογική σας και αυτό
θέλετε να περάσετε σήµερα µε αυτή την τροπολογία. Όλα τα
άλλα, τα οποία λέγονται, είναι κουβέντες του αέρα.
Γι’ αυτό εµείς καταψηφίζουµε αυτή την τροπολογία, ζητώντας
για άλλη µια φορά την απόσυρσή της, όπως ζητάµε και την απόσυρση της άλλης τροπολογίας, την οποία την ψηφίζουµε, διότι
πρόκειται για µια διαδικαστικού τύπου παράταση της θητείας
των µελών των ανεξάρτητων αρχών. Δεν έχουµε αντίρρηση σε
αυτή την τροπολογία, αλλά εν πάση περιπτώσει για άλλη µια
φορά καταγγέλλουµε αυτήν την διαδικασία της κατάθεσης άσχετων τροπολογιών σε άσχετα νοµοσχέδια.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ θα ήθελα
το λόγο.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ορίστε, κύριε Δρίτσα,
εσείς είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, ο κ. Λαφαζάνης
πριν δεν ήταν.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Είναι από τη δυναµική των πραγµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Είδα ότι τον Κανονισµό
τον σέβεστε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, δεν πρόκειται
περί αυτού. Αλίµονο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν διαλύθηκε η ελληνική δηµοκρατία, δεν χάθηκε ο κόσµος.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν παίρνω το λόγο
για να µιλήσω, θέλω να ενηµερώσω και το Προεδρείο και το
Σώµα –να το έχουν υπ’όψιν και οι υπόλοιποι οµιλητές- ότι προτιθέµεθα να καταθέσουµε πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας για
την τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Σηφουνάκης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συζητήσαµε και
τοποθετηθήκαµε στην επιτροπή σχετικά µε τη σύµβαση αυτή,
της Ελλάδος µε το Κατάρ.
Είχα την τιµή αυτή την πρωτογενή σύµβαση να την υπογράψω
εγώ ως µέλος της Κυβέρνησης το 2010. Βεβαίως, οι τροποποιήσεις, οι οποίες γίνονται είναι τροποποιήσεις που βοηθούν στην
περαιτέρω δυνατότητα εφαρµογής αυτής της αεροπορικής σύµβασης µεταξύ των δύο χωρών.
Τώρα, όσον αφορά τις τροπολογίες, σίγουρα υπάρχει µια µεγάλη συζήτηση στο Κοινοβούλιο εδώ και χρόνια στο κατά πόσον
πρέπει να εισάγονται σε νοµοσχέδια που δεν έχουν κάποια συνάφεια τροπολογίες άλλου περιεχοµένου ή άλλων Υπουργείων.
Υπάρχει µια αλήθεια και µια συζήτηση, ίσως και πριν από το
1984. Τουλάχιστον -απ’ ό,τι θυµάµαι εγώ- από το 1989 υπάρχει
αυτή η συζήτηση. Πρέπει να πούµε ότι έχουν γίνει αρκετά βήµατα στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε
παλιά. Σ’ ένα νοµοσχέδιο ενός Υπουργείου, παραδείγµατος χάριν
του Υπουργείου Παιδείας, υπήρχαν διατάξεις που αφορούσαν
άλλα δέκα Υπουργεία. Αυτό, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια,
δεν υπάρχει. Αυτός ο άτυπος κανόνας εξέλιπε.
Βεβαίως, όταν υπάρχουν επείγοντα θέµατα, όχι της Κυβέρνησης, αλλά του κράτους και δεδοµένης και της λειτουργίας της
Βουλής -και πολλές φορές υπάρχουν θέµατα, τα οποία πρέπει
να τρέξουν- δεν είναι και πολύ προς θάνατον το να υπάρξει µια
τροπολογία, όπως παραδείγµατος χάριν η τροπολογία όπου ζητείται η έγκριση της Βουλής για την παράταση της θητείας των
ανεξάρτητων αρχών.
Αν υπάρχει ένα θέµα, δεν είναι αυτό. Αν υπάρχει ένα θέµα έχουµε συζητήσει πάρα πολλές φορές, έχουµε καταλήξει και νοµίζω ότι µάλλον συµφωνούµε όλοι- είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχει
µία κατάχρηση θεσµοθέτησης ανεξάρτητων αρχών. Και σας λέω,
έχοντας γνώση και έχοντας την εµπειρία την κυβερνητική, πόσες
φορές πραγµατικά µεταξύ της µίας ανεξάρτητης αρχής και µιας
άλλης ανεξάρτητης αρχής υπάρχει ουσιαστικά κάλυψη, δηλαδή
επικαλύπτει η µία την αρµοδιότητα της άλλης. Αυτό είναι ένα
θέµα που πρέπει ίσως να το συζητήσουµε και εκεί υπάρχει πάρα
πολύ ζουµί. Και δεν αναφέροµαι στις δαπάνες αυτών των αρχών,
δεν αναφέροµαι σε τέτοιου είδους θέµατα. Λέω πως µπορεί να
είναι πιο αποτελεσµατικό το κράτος.
Πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι η συζήτηση που αφορά την κύρωση είναι περαιωµένη. Από εκεί και πέρα, η συζήτηση από τις
παρατάξεις που διαφωνούν ως προς τις συγκεκριµένες τροπολογίες, είναι δικαίωµά τους και καλώς γίνεται.
Τώρα, ως προς την τροπολογία για τα νησιά του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας, δεν είναι λάθος, είναι σωστή. Δεν είναι µια επιπλέον εξασφάλιση το ότι δεν θα γίνει κάποιο λάθος, εάν µε τον
άλφα ή τον βήτα τρόπο υπάρξει η δυνατότητα κάποιος να επενδύσει σε ένα νησί; Να υπάρχει η εξασφάλιση του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας; Δεν λέω του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης, τουλάχιστον του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. Πιστεύω ότι είναι
πάρα πολύ σωστό και έπρεπε να υπάρχει εδώ και πάρα πολύ
καιρό και να µη το συζητάµε τώρα.
Ξέρετε ότι από το 1985 ή 1987 ούτως ή άλλως υπάρχει διάταξη και υπάρχει νόµος, όπου η όποια µεταβίβαση, η όποια δι-
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καιοπραξία γίνεται στις παραµεθόριες περιοχές, είναι υποχρεωµένη να περνάει µέσα από µία επιτροπή. Αυτό είναι κάτι, το οποίο
βεβαίως δεν προέρχεται µέσα από κάποια οδηγία, ήταν µία νοµοθετική πρωτοβουλία, την οποία πήρε η ελληνική πολιτεία. Άρα,
πιστεύω ότι είναι και αυτή επιπρόσθετα προς αυτήν την κατεύθυνση. Πιστεύω δηλαδή πως και οι συνάδελφοι των άλλων κοµµάτων που διαφωνούν, θα έπρεπε να συµφωνούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η ειδική
αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Ραχήλ Μακρή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εισαγάγατε την τροπολογία 224/4 µε την οποία παρατείνετε
τη θητεία των µελών των ανεξάρτητων αρχών για ένα διάστηµα
δύο µηνών και η οποία µε την πρώτη ανάγνωση παραπλανεί τον
αναγνώστη µε το σκεπτικό της αιτιολογικής έκθεσης που υποστηρίζει ότι η παράταση στοχεύει στη διασφάλιση της συνέχισης
της λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης.
Βέβαια, µία ενδελεχής εξέταση του κειµένου της τροπολογίας
στο πλαίσιο της γενικευµένης πολιτικής σας για την αποδόµηση
του κράτους υπέρ εγχώριων και ξένων συµφερόντων µε αδιαφανή κίνητρα, µας κάνει να αναθεωρήσουµε την αρχική µας
άποψη.
Κύριος λόγος είναι η ευκολία σας στην παράταση της προθεσµίας της θητείας µελών στις ανεξάρτητες αρχές, τη στιγµή που
το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης κόπτεται να αποδοµήσει το σύνολο της Δηµόσιας Διοίκησης. Σχεδιάζετε δηλαδή την
επανεξέταση κυρίως όσων είχαν εισαχθεί στο δηµόσιο µε αδιάβλητους διαγωνισµούς, εκτός της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και του ΑΣΕΠ και εµείς ρωτούµε το εξής:
Τα µέλη αυτών των αρχών είναι δηµόσιοι υπάλληλοι ή έχουν
απλά διοριστεί; Είναι άµµισθα ή έχουν µισθούς; Υπήρξε γι’ αυτούς αδιάβλητος γραπτός διαγωνισµός ή µήπως µία απλή συνέντευξη για απευθείας διορισµό; Έχουν αξιολογηθεί για το έργο
τους έως τώρα και µε ποιον τρόπο;
Αντί, λοιπόν, να κοιτάτε να παρατείνετε τη θητεία ανθρώπων,
οι οποίοι έχουν µπει µε αναξιοκρατικές διαδικασίες στο δηµόσιο,
παίρνοντας τραγικούς για τη χώρα µισθούς αυτήν τη στιγµή, να
κοιτάξετε να αποκαταστήσετε την αδικία στην οποία έχουν εισέρθει σήµερα οι επιτυχόντες του διαγωνισµού για τη στελέχωση του ΙΚΑ και της Αγροτικής Τράπεζας, µε την προκήρυξη
ΑΣΕΠ 8Κ/2008 και της 9Κ/2008, για την οποία έχουµε καταθέσει
οι Ανεξάρτητοι Έλληνες τροπολογία για την αποκατάσταση της
αδικίας, καθώς σήµερα οι επιτυχόντες αυτού του διαγωνισµού
βρίσκονται στην εξής θέση: οι µεν εδώ και δυόµισι χρόνια να µην
έχουν διοριστεί και οι δε να λαµβάνουν χαρτιά απόλυσης από τις
θέσεις τους.
Όσον αφορά στην τροπολογία 223/5 που αφορά στη ρύθµιση
της διαδικασίας που απαιτείται να ακολουθηθεί προκειµένου να
αποκτηθούν από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε δικαιοπραξία εµπράγµατα ή ενοχικά δικαιώµατα σε ιδιωτικές νήσους ή νησίδες,
καθώς και σε ανήκουσες στο δηµόσιο νησίδες, έχουµε να παρατηρήσουµε ότι αποτελεί θετικό βήµα ότι αρχίσατε επιτέλους να
υιοθετείτε τις προτάσεις που σας κάνουµε στις επιτροπές. Αν βέβαια το κάνατε και αυτό µε τρόπο ολοκληρωµένο θα αρχίζατε
κάποια στιγµή σ’ αυτήν τη χώρα να παράγετε αξιόλογα νοµοθετήµατα.
Η υιοθέτηση βέβαια µόνο της απαίτησης γνωµοδότησης των
Γενικών Επιτελείων προς τους αναφερόµενους υπουργούς δεν
είναι αρκετή. Απαιτείται η γνωµοδότηση να αποτελεί µέρος εισήγησης προς το Κοινοβούλιο. Η Βουλή µόνο µπορεί να αποφασίζει
για τόσο σοβαρά θέµατα. Τα ζητήµατα αυτά είναι ιδιαίτερα κρίσιµα γιατί εν δυνάµει τίθενται εν κινδύνω θέµατα που αφορούν
στην οριοθέτηση της ΑΟΖ και η νοµιµοποίηση των γκρίζων ζωνών
στο Αιγαίο και η δυνατότητα τουρκικών fund να τοποθετήσουν
καλυµµένα οπλικά συστήµατα σε περιοχές που µπορούν να επιφέρουν καίριο χτύπηµα στην αµυντική θωράκιση της χώρας.
Γι’ αυτό θα σας κάνουµε µια ακόµα πρόταση η οποία θα ωφελήσει ουσιαστικά και θα βελτιώσει το νοµοθέτηµα. Σας προτείνουµε, λοιπόν, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, να αποσύρετε αυτήν την
τροπολογία και να την επεξεργαστείτε στη βάση µακροχρόνιας
µίσθωσης µε σαφείς, ξεκάθαρους και αυστηρούς συµβατικούς
όρους. Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα υφίστανται οι προαναφε-
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ρόµενοι κίνδυνοι τους οποίους γεννά η απόκτηση εµπράγµατων
δικαιωµάτων.
Βάσει των ανωτέρω και για να αποδείξετε ότι δύνασθε να νοµοθετείτε ορθά, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα καταψηφίσουµε φυσικά αυτήν την τροπολογία. Γιατί δεν είναι µόνον αυτό. Παρατηρώντας και διαβάζοντας την τροπολογία παρατηρήσαµε ότι
έχετε τοποθετήσει και τις ανήκουσες στο δηµόσιο νησίδες. Ανοίγετε, λοιπόν, µε αυτήν την τροπολογία και την κερκόπορτα για
να αφήσετε από την πίσω πόρτα και την πώληση πλέον δηµόσιων
βραχονησίδων και νησίδων.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δε θα δεχθούµε σε καµµία περίπτωση
µια τέτοια τροπολογία, γι’ αυτό και την καταψηφίζουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο εισηγητής
της Χρυσής Αυγής, κ. Παναγιώταρος.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά στην τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης, κ. Μανιτάκης, που προβλέπει την παράταση κατά δυο µήνες της θητείας των µελών των ανεξάρτητων
αρχών, καταψηφίζουµε. Και καταψηφίζουµε γιατί έχουµε την πεποίθηση πως αυτές οι αρχές δεν είναι καθόλου ανεξάρτητες. Αντιθέτως είναι απολύτως εξαρτηµένες και κηδεµονεύονται από τα
κόµµατα που τις ορίζουν, αλλά και από παράγοντες εκτός Ελλάδος.
Τα παραδείγµατα είναι πάρα πολλά κατά το παρελθόν. Στον
Συνήγορο του Πολίτη ο ανεκδιήγητος κ. Καµίνης για 7 χρόνια
έβγαζε αποφάσεις συνεχώς υπέρ λαθροµεταναστών εις βάρος
Ελλήνων πολιτών. Και αυτές µε τη σειρά τους βοήθησαν να γίνουν κάποιοι νόµοι που ήταν εις βάρος της Ελλάδος και των Ελλήνων πολιτών.
Τι να πούµε για το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης; Ας πάρουµε το παράδειγµα της Χρυσής Αυγής και µόνο. Είναι αποκλεισµένη απ’ όλα τα κανάλια, απ’ όλες τις εκποµπές και η εν λόγω
ανεξάρτητη αρχή σφυρίζει κλέφτικα.
Να πούµε για την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών; Άλλος ένας τοµέας όπου τα πάντα είναι διαβλητά.
Εδώ παρακολουθούσαν µέχρι και τον Πρωθυπουργό!
Να συζητήσουµε για την Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα; Για γέλια.
Να συζητήσουµε για την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδροµείων; Το απόλυτο χάος! Όλες οι ανεξάρτητες αρχές
εκτός του ότι κοστίζουν πάρα πολύ ακριβά, δεν προσφέρουν
απολύτως τίποτα σε σχέση µε την πρόοδο αυτής της χώρας. Αντιθέτως, εξυπηρετούν άλλα συµφέροντα και άλλους σκοπούς.
Άρα, η παράταση µας βρίσκει αντίθετους. Μας βρίσκει αντίθετους γενικότερα ο θεσµός των ανεξαρτήτων αρχών, καθότι δεν
είναι ανεξάρτητες. Οπότε θεωρούµε τη συγκρότησή τους µη νόµιµη και τη συνεχή παράταση της θητείας τους απαράδεκτη.
Πρέπει, αν θέλουµε να έχουµε ανεξάρτητες αρχές, να τεθούν
όλα σε νέα βάση από την αρχή, µε άλλα δεδοµένα, µε κύριο γνώµονα το όφελος και το συµφέρον της πατρίδας µας και όχι οποιουδήποτε άλλου ο οποίος έµµεσα ή άµεσα επιβουλεύεται την
ανεξαρτησία της Ελλάδας.
Τη δεύτερη τροπολογία που τροποποιεί τις προϋποθέσεις
απόκτησης δικαιωµάτων επί ιδιωτικών και δηµοσίων νήσων και
νησίδων, την υπερψηφίζουµε. Δεν είναι η τέλεια, αλλά το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει η υπογραφή του Υπουργού Εθνικής
Άµυνας και των Γενικών Επιτελείων είναι µια καλή ασφαλιστική
δικλίδα για οποιαδήποτε εκµετάλλευση, πώληση, οτιδήποτε έχει
να κάνει µε νησίδες και βραχονησίδες στην πατρίδα µας. Εξάλλου ήµασταν εµείς αυτοί που και σε µια αρµόδια επιτροπή της
Βουλής αλλά και στην Ολοµέλεια πριν από µερικούς µήνες είχαµε θέσει το εν λόγω θέµα. Ελπίζουµε ότι θα είναι όντως µια
ασφαλιστική δικλείδα στη λαίλαπα των επιθέσεων «οικονοµικών»,
«επιχειρηµατικών» που δεχόµαστε ειδικότερα από τη «γείτονά»
µας Τουρκία γιατί θεωρούµε ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι
έχουν ξαµοληθεί και αγοράζουν τις µαρίνες, αγοράζουν τουριστικές επιχειρήσεις και ειδικότερα σε περιοχές µε στρατηγικό,
εθνικό ενδιαφέρον.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ποιος ο λόγος να έχουµε στρατό, να έχουµε ναυτικό, να
έχουµε τεράστια έξοδα για το ελληνικό κράτος, από τη µια να
έχουµε σ’ αυτά τα νησιά στρατό και ναυτικό και από την άλλη να
ξεπουλάµε τις µαρίνες, κατ’ αρχάς; Βλέπουµε ότι η όρεξή τους
έχει ανοίξει πάρα πολύ -γιατί τα βρήκαν όλα ανοιχτά- να πάρουν
νησάκια και βραχονησίδες. Ο Θεός να µας φυλάξει γιατί δεν ξέρουµε και τι άλλο έχουν βάλει στο µάτι.
Γι’ αυτό και υπερψηφίζουµε την εν λόγω τροπολογία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν
την συνεδρίαση αφού συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα
«Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, 18 µαθητές και µαθήτριες και 2 εκπαιδευτικοί από το 13ο
Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει η κ. Ασηµίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, ειδική αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, κατά τη συζήτηση για την κύρωση της
συµφωνίας µε το Κατάρ για τις αεροπορικές µεταφορές µεταξύ
της ελληνικής Κυβέρνησης και της Κυβέρνησης του κράτους του
Κατάρ είχαµε συµφωνήσει. Εντελώς συνοπτικά σας λέω ότι είµαστε υπέρ αυτών των συµφωνιών. Είχαµε δει και κάποιους επιµέρους όρους σ’ αυτήν τη συµφωνία η οποία αφορούσε και στα
θέµατα της διαµόρφωσης των τιµών και τις δυνατότητες που έχει
η χώρα µας και για µια πρόσθετη φορολόγηση στα θέµατα του
ανεφοδιασµού των αεροπλάνων του κράτους του Κατάρ. Από
την άλλη πλευρά αφορά στα θέµατα κάποιων παρεµβάσεων προκειµένου να ελέγχονται αυτές οι τιµές, όπως διαµορφώνονται,
όχι µόνο να µη θίγουν τον ανταγωνισµό, αλλά να µην είναι υψηλές και κάνουν κατάχρηση µιας αρχής δεσπόζουσας θέσης,
κ.ο.κ..
Όσον αφορά τώρα στις δυο τροπολογίες, είναι γεγονός, κύριε
Πρόεδρε, ότι βέβαια σε µια κύρωση συµφωνίας για το Κατάρ δεν
µπορεί να έρχονται αυτές οι τροπολογίες µε το περιεχόµενο και
την κατεύθυνση που έχουν. Όµως επί της ουσίας των τροπολογιών εµείς θα συµφωνήσουµε.
Θα συµφωνήσουµε, δηλαδή, για το ότι θα πρέπει να δοθεί
αυτή η παράταση των δυο µηνών στις ανεξάρτητες αρχές.
Οι ανεξάρτητες αρχές είναι ένας βασικός θεσµός της λειτουργίας του κράτους. Προστατεύουν και τον πολίτη και εποπτεύουν
ώστε η λειτουργία να γίνεται µε βάση το νοµοθετικό πλαίσιο. Η
λειτουργία τους, δηλαδή, έχει σαν στόχο την εφαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου της χώρας και την προστασία του πολίτη.
Συµφωνούµε, λοιπόν, µε την παράταση της θητείας κατά δύο
µήνες των διοικήσεων των ανεξάρτητων αρχών.
Έρχοµαι τώρα στη δεύτερη και αρκετά σηµαντική τροπολογία:
Είχαµε κάνει µία πολύ εκτεταµένη συζήτηση στην Επιτροπή
Παραγωγής και Εµπορίου και στην Ολοµέλεια για µία διάταξη η
οποία τακτοποιούσε το θέµα της πώλησης των ιδιωτικών νησίδων
κλπ., που τελικά µετέφερε σε έναν Υπουργό –στον Υπουργό Άµυνας- τον έλεγχο αυτής της διαδικασίας, ενώ ήταν από κοινού µε
τον Υπουργό τότε Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης. Και τότε είχαµε πει ότι αυτά τα θέµατα είναι πάρα πολύ σοβαρά και πρέπει
να διασφαλίζονται από Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και να
έχουν και τη σύµφωνη γνώµη και των καθ’ ύλην αρµόδιων υπηρεσιών.
Εδώ, αυτή η τροπολογία πραγµατικά προσθέτει επιπλέον γνωµοδοτικά όργανα. Δηλαδή, έρχεται να προσθέσει και την υποχρέωση για τη σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Εθνικής Άµυνας
-για την έκδοση της απόφασης να υπάρχει σύµφωνη γνώµη των
Γενικών Επιτελείων- και δεύτερον, αυτό να αποτελεί για τα περαιτέρω και κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Παραµένει το θέµα
περαιτέρω διασφάλισης για τα νησιά του δηµοσίου.
Νοµίζω ότι σωστά η έκθεση αξιολόγησης καταλήγει ότι είναι
προς την ασφάλεια της χώρας, της διατήρησης της εδαφικής
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ακεραιότητας και την προάσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας.
Επί της ουσίας, λοιπόν, συµφωνούµε µε αυτές τις τροπολογίες. Είναι, βέβαια, ένα πρόβληµα το ότι έρχονται µε αυτόν τον
τρόπο στη σηµερινή συζήτηση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε, κυρία συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι οκτώ µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα την υπ’ αριθµ.
463 από 12 Φεβρουαρίου 2013 επιστολή προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, των Βουλευτών κ.κ. Ανδρέα Ψυχάρη και Πύρρου Δήµα και ογδόντα έξι Βουλευτών που την συνυπογράφουν, µε την οποία αιτούνται την παρέµβαση του
Προέδρου της Βουλής για την πλήρη εφαρµογή του νόµου για
την καθολική απαγόρευση του καπνίσµατος εντός του Κοινοβουλίου.
Η επιστολή θα καταχωρισθεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Στο σηµείο αυτό κατατίθεται για τα Πρακτικά η προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νίκος Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είπαµε ότι είµαστε αντίθετοι στο να έρθουν σήµερα, σε µία
άσχετη σύµβαση, να συζητηθούν οι δύο συγκεκριµένες τροπολογίες και όσον αφορά τη διαδικασία και όσον αφορά την ουσία.
Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο ζητάµε από την Κυβέρνηση να αποσύρει τις συγκεκριµένες τροπολογίες.
Ιδιαίτερα όσον αφορά την ουσία, για την πρώτη τροπολογία,
αυτή που αφορά στην εκποίηση ιδιωτικών και δηµόσιων νησιών
και στη διευκόλυνσή της, θα ήθελα να πω τα εξής: Κατ’ αρχάς,
αυτή η λογική εντάσσεται µέσα στο συνολικότερο πλαίσιο των
ιδιωτικοποιήσεων, το οποίο είναι απόρροια όχι βεβαίως του δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού αλλά της συνολικότερης πολιτικής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της απελευθέρωσης των
αγορών, µίας πολιτικής η οποία διευκολύνει, στηρίζει τη δυνατότητα αναπαραγωγής του κεφαλαίου. Αυτή η πολιτική δηλαδή
εξυπηρετεί πρώτα και κύρια τις ανάγκες των επιχειρηµατικών
οµίλων για επέκταση της δράσης και για να µπορέσουν να αξιοποιήσουν τα υπερσυσσωρευµένα κεφάλαια και δευτερευόντως
έχει επίπτωση στα δηµόσια έσοδα και στη διαχείριση του δηµόσιου χρέους.
Άρα, λοιπόν, αυτό είναι το ζητούµενο.
Εµείς µε αυτήν τη λογική, µε τη λογική δηλαδή της απελευθέρωσης της ιδιωτικοποίησης, της εκποίησης προς όφελος των
ιδιωτικών επιχειρηµατικών οµίλων της δηµόσιας περιουσίας, διαφωνούµε συνολικά ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Έτσι, λοιπόν, η προτεινόµενη τροπολογία αυτό ακριβώς κάνει.
Διευκολύνει την εκποίηση των δηµόσιων νήσων και βραχονησίδων
ή την αξιοποίησή τους εκ µέρους των επιχειρηµατικών οµίλων.
Από αυτήν την άποψη, κατά τη γνώµη µας δεν έχει µεγάλη διαφορά αν θα πουληθούν, αν θα ενοικιαστούν, αν θα υπάρχει µακροχρόνια µίσθωση, αν θα υπάρχει κοινοπραξία ανάµεσα στο
δηµόσιο και στους ιδιώτες, εγχώριους ή αλλοδαπούς οµίλους,
για να αξιοποιηθεί η ακίνητη περιουσία, όπως λένε τα υπόλοιπα
κόµµατα της Αντιπολίτευσης ή κάνει η Κυβέρνηση.
Εµείς µε όλες αυτές τις µορφές διαφωνούµε. Γιατί; Διότι
όποιες διαφορές κι αν υπάρχουν, και οι τρεις αυτές µορφές δεν
αµφισβητούν τα συµφέροντα του κεφαλαίου. Αντίθετα, τα ικανοποιούν. Και είναι σε βάρος της ικανοποίησης των λαϊκών αναγ-
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κών, να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στις ακτές, στον αιγιαλό,
στα νησιά.
Άρα είτε γίνει µε κοινοπραξία είτε γίνει µε παραχώρηση, µε µακροχρόνια µίσθωση ή και µε πώληση, έχει ακριβώς τα ίδια αποτελέσµατα. Είναι σε βάρος της λαϊκής οικογένειας.
Από αυτήν την άποψη εµείς εδώ θα ανοίξουµε ένα συγκεκριµένο ζήτηµα. Τι θα πει ιδιωτικά νησιά; Γιατί πρέπει να υπάρχουν
ιδιωτικά νησιά; Γιατί πρέπει να υπάρχουν ιδιωτικά δάση; Ποιος
θα τα αγοράσει αυτά; Θα τα αγοράσει ο άνεργος, ο εργαζόµενος; Τι θα πει ιδιωτικό νησί, ιδιωτικό δάσος; Μπορεί να υπάρχει
τέτοια δυνατότητα και τέτοιο δικαίωµα;
Εµείς, βεβαίως, αµφισβητούµε αυτό το δικαίωµα, το δικαίωµα,
δηλαδή, της πλουτοκρατίας να αγοράζει νησιά, να αγοράζει
δάση και ορεινούς όγκους, να αγοράζει την ακτή και τον αιγιαλό.
Δεν έχει κανένα τέτοιο δικαίωµα. Είναι περιουσία του λαού.
Άρα, στα ιδιωτικά να επιτρέπεται η αγοραπωλησία, αλλά στα
δηµόσια να υπάρχει ένας περιορισµός; Όχι. Εµείς λέµε ούτε στα
ιδιωτικά και βεβαίως ούτε στα δηµόσια να γίνεται αυτό το
πράγµα, πολύ περισσότερο όταν εµπλέκεται το ζήτηµα των νησιών και της νησιωτικής περιοχής µε ζητήµατα που αφορούν την
εδαφική ακεραιότητα. Μία εδαφική ακεραιότητα που αµφισβητείται από ποιους; Από τα συµφέροντα των µονοπωλιακών οµίλων. Αυτοί θέλουν συνεκµετάλλευση του Αιγαίου. Ποιοι θέλουν
να υπάρχει συνεκµετάλλευση του Αιγαίου; Οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι για να διεκδικήσουν τον πλούτο ο οποίος υπάρχει
-το φυσικό αέριο, τα ενδεχόµενα κοιτάσµατα πετρελαίου στο Αιγαίο- και οι πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στον τοµέα του τουρισµού. Αυτοί επιθυµούν συνεκµετάλλευση
του Αιγαίου. Και, βεβαίως, η διαπάλη η οποία υπάρχει ανάµεσα
στις αστικές τάξεις, µια διαπάλη την οποία σιγοντάρει η ίδια η
συµµετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ.
Από αυτήν, λοιπόν, την άποψη δεν µας προκαλεί εντύπωση
που οι, κατά τα άλλα, υπερασπιστές του πατριωτισµού –του πατριωτισµού όµως των αστών- συµφωνούν µε την τροπολογία,
όπως οι εκπρόσωποι, βεβαίως, της Χρυσής Αυγής. Δεν µας κάνει
καµµία εντύπωση, γιατί ο πατριωτισµός των αστών είναι η άλλη
όψη του κοσµοπολιτισµού των αστών. Είναι οι δύο όψεις του
ίδιου νοµίσµατος ο αστικός πατριωτισµός και ο κοσµοπολιτισµός. Και αυτόν ακριβώς υπηρετεί και η Χρυσή Αυγή, ως το κατ’
εξοχήν κόµµα του συστήµατος και ικανοποιητής των συµφερόντων των πιο αντιδραστικών στρωµάτων της πλουτοκρατίας, όπως
του εφοπλιστικού κεφαλαίου.
Γι’ αυτό ακριβώς και τα περισσότερα νησιά ανήκουν στους
εφοπλιστές, αυτοί θέλουν να τα διαχειριστούν. Η Χρυσή Αυγή,
όµως, τους δίνει το δικαίωµα -µε τη στήριξη που δείχνει στους
εφοπλιστές- να µπορούν να αγοράσουν και δηµόσια νησιά,
ακόµη περισσότερο, διότι πληρώνουν µεγάλους φόρους.
Από αυτήν, λοιπόν, την άποψη εµείς λέµε ότι αυτή η τροπολογία πρέπει να αποσυρθεί. Είναι βαθύτατα αντιλαϊκή, καθώς διαµορφώνει προϋποθέσεις ενδεχόµενης αµφισβήτησης και της
εδαφικής ακεραιότητας. Βεβαίως, την καταψηφίζουµε.
Για τις ανεξάρτητες αρχές είναι καθαρή η θέση µας. Εµείς δεν
συµφωνούµε µε την ύπαρξη ανεξάρτητων αρχών που υποκαθιστούν το δηµόσιο, προωθώντας ακόµη πιο γρήγορα τα συµφέροντα των επιχειρηµατικών οµίλων µε πρόσχηµα την ανεξαρτησία. Είναι βαθύτατα αντιλαϊκός ο προσανατολισµός τον οποίο
έχουν. Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, δεν συµφωνούµε, βεβαίως,
και µε την παράταση της θητείας τους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η κ. Μαρίνα
Χρυσοβελώνη, αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων, για πέντε
λεπτά.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Οµιλήτρια, κύριε Πρόεδρε, όχι αγορήτρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ή οµιλήτρια ή αγορήτρια. Εννοώ ότι δεν είστε ειδική αγορήτρια.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, για την
τάξη το είπα, για να µην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σχετικά µε την τροπολογία που αφορά στη σύσταση εµπράγµατων ή ενοχικών δικαιωµάτων σε νησιά, µε δεδοµένο ότι την
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επεκτείνετε σε νησίδες δηµοσίου και την εισάγετε προς συζήτηση απολύτως βεβιασµένα, µε µια κύρωση συµφωνίας για
άσχετο αντικείµενο, συµφωνώ και εγώ ότι πρέπει να αποσυρθεί.
Άλλως, µε τον τρόπο που εισάγεται την καταψηφίζω και εγώ για
τους λόγους που ανέλυσε ήδη η ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων, η κ. Μακρή.
Σχετικά µε την άλλη τροπολογία του Υπουργού κ. Μανιτάκη
που αφορά στην παράταση της θητείας των µελών ανεξάρτητων
αρχών, πρόκειται για την τέταρτη στη σειρά ολιγόµηνη παράταση που δίνετε.
Να πω ευθύς εξαρχής ότι την καταψηφίζουµε, γιατί δεν είναι
τίποτα άλλο παρά µία εµβαλωµατική λύση που προσπαθεί να παρακάµψει το Σύνταγµα, αγνοώντας, θα έλεγα, προκλητικά τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας. Με ολιγόµηνες ή
τελικά πολυετείς παρατάσεις, στις οποίες de facto καταλήγουµε,
δεν επιλύεται το θεµελιώδες πρόβληµα της εξουδετέρωσης της
Βουλής που χρησιµεύει ως πρόσχηµα για να παραµένουν κάποιοι άνθρωποι µονίµως στις ίδιες θέσεις. Και αυτό συνεχίζει να
συµβαίνει για χρόνια µετά τη λήξη της κανονικής τους θητείας,
γιατί έτσι βολεύει την Κυβέρνηση. Γιατί, κακά τα ψέµατα, αυτές
οι διαδοχικές παρατάσεις θητείας των ανεξάρτητων αρχών διευκολύνουν το καθεστώς ασυδοσίας που υπάρχει σε ορισµένες
από αυτές, όπως είναι για παράδειγµα το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο. Παράλληλα, όµως, διαιωνίζουν µε το µαρτύριο
της σταγόνας την πρόσδεσή τους στο άρµα της συγκυβέρνησης,
µετατρέποντάς τες από ανεξάρτητες σε σαφέστατα εξαρτηµένες αρχές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς, παρατηρούµε εδώ
και χρόνια το φαινόµενο να υπάρχουν οιονεί µόνιµοι και όχι επί
θητεία επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών. Βλέπουµε ανθρώπους
που έχουν πια βγάλει ρίζες και κλαδιά, αµετακίνητοι στις ίδιες
ακριβώς θέσεις. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι ο Πρόεδρος του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ο κ. Λασκαρίδης και ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης, ο κ.
Ρακιντζής.
Είχαµε στο παρελθόν µέχρι και Υπουργούς -και αναφέροµαι
στον κ. Παπαθανασίου επί Νέας Δηµοκρατίας- να διαµαρτύρονται γι’ αυτήν την απίστευτη κατάσταση µε τον Γενικό Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης αλλά δυστυχώς µάταια. Ο κ. Ρακιντζής κατάφερνε πάντοτε να απορροφά όλους τους κραδασµούς και µε
κάθε καινούργια κυβέρνηση πετύχαινε να παρατείνει τη θητεία
του, βραχυκυκλώνοντας τις προβλεπόµενες διαδικασίες.
Είχαµε ακόµα και αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας
που αγνοήθηκαν από διαδοχικές κυβερνήσεις, όπως ήταν η
238/2012, η 1098/2011 και πλήθος άλλων. Όλες αυτές επεσήµαναν το προφανές, ειδικά για το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ότι, δηλαδή, η σύνθεσή του ήταν και παραµένει απολύτως
αυθαίρετη.
Το ΠΑΣΟΚ, που ήταν και προποµπός του κ. Μανιτάκη σε τέτοιες µεθοδεύσεις, προχώρησε µάλιστα στην ψήφιση νόµου το
2011, προκειµένου να νοµιµοποιήσει ειδικά τον κ. Λασκαρίδη και
την παρέα του. Μιλάω για το ν. 3979/2011 άρθρο 57 παράγραφος 1, ο οποίος έµµεσα εισήγαγε τη νοµικά περίεργη έννοια της
θητείας αορίστου χρόνου, για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα στο ΕΣΡ.
Θυµίζω ότι τα µέλη των κατά το άρθρο 101Α του Συντάγµατος
ανεξάρτητων αρχών δεν είναι εκεί ισοβίως αλλά για συγκεκριµένη θητεία και επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της
Βουλής των Ελλήνων. Όλα αυτά, βέβαια, στην πορεία έγιναν λάστιχο, όπως στην περίπτωση του ΕΣΡ, όπου η θητεία ορισµένων
µελών του ξεπέρασε τα δέκα χρόνια. Σε λίγο θα µιλάµε για τόσο
µακρά παραµονή στη θέση του Προέδρου του ΕΣΡ, που θα δικαιολογεί και δεύτερη σύνταξη για τον ήδη συνταξιούχο κ. Λασκαρίδη.
Η παραµονή δε αυτή ξανάλλαξε πέρυσι και από τέσσερα χρόνια έγινε έξι χρόνια συν έξι µήνες. Αυτή είναι πλέον η νέα θητεία
του ΕΣΡ και των υπολοίπων ανεξάρτητων αρχών, σύµφωνα µε το
ν.4055/2012 για τη δίκαια δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής,
για να έρθουµε πάλι εδώ να συζητούµε σήµερα τροπολογία που
θα συµπληρώσει τις συµπληρώσεις, ενώ συνεχίζει να αφίσταται
της νοµολογίας του Συµβουλίου της Επικρατείας και χωρίς, βέ-
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βαια, να µπορεί να υπερκαλύψει την έλλειψη δηµοκρατικής νοµιµοποίησης, την οποία δύναται να προσφέρει µόνο η Βουλή
στην επιλογή των ηγεσιών των ανεξάρτητων αρχών. Αυτήν ακριβώς τη νοσηρή κατάσταση έλλειψης λογοδοσίας στις ανεξάρτητες αρχές είναι που θέλει να διαιωνίσει η συγκυβέρνηση µε την
παρούσα αυθαίρετη νέα παράταση θητείας των µελών τους, γι’
αυτό και την καταψηφίζουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νέος Βουλευτής, πρώτη µέρα στην Επιτροπή Παραγωγής και
Εµπορίου, πρώτο θέµα για να παράξουµε νόµο ήταν πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου τότε για την καταβολή εξόδων σε µεταφραστές τουρκικής γλώσσας. Μέσα στα άρθρα αυτού του
παράξενου ως νοµοσχεδίου, ως νόµου, αυτής της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου πρώτο µέληµα της Κυβέρνησης ήταν στο
άρθρο 3α να αλλάξει τη διαδικασία υπογραφών για τις παραχωρήσεις νησιών και βραχονησίδων σε ιδιωτικά νησιά. Μείναµε έκπληκτοι. Ζητήσαµε πολλές φορές το λόγο, επιπλήξαµε την
Κυβέρνηση, γιατί τελικά αυτή ήταν η πρώτη προτεραιότητά της
να φέρει στην ελληνική Βουλή. Καταθέτω στα Πρακτικά αυτό
ακριβώς που αντιµετώπισα την πρώτη µου µέρα ως Βουλευτής.
(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)
Εκεί, λοιπόν, ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας ήθελε να µας
εξηγήσει ότι πρέπει να αλλάξει η διαδικασία στις υπογραφές για
τις µεταβιβάσεις των ακινήτων στα ιδιωτικά νησιά, ότι είναι επωφελές, είναι άρτιο νοµοθετικά, ότι πρέπει να εξυπηρετήσουµε
τον κόσµο και να έρθουµε όλοι να οµονοήσουµε. Εκεί ξεσηκώθηκε η Αντιπολίτευση και έλεγε: Τι κάνετε; Γιατί υπερασπίζεστε
κάτι το οποίο δεν πιστεύετε; Τι θα ξεπουλήσουµε, την ελληνική
περιουσία και θα αρχίσουµε να θέτουµε εν αµφιβόλω και θέµατα
υπεράκτια και θέµατα υφαλοκρηπίδας και θέµατα ΑΟΖ και θέµατα
ναυτικών µιλίων και θέµατα µέσης γραµµής; Τίποτα, όλη η πτέρυγα της τριπλής Κυβέρνησης, όλοι ήταν πολύ ευχαριστηµένοι.
Σήµερα φέρνετε την αλλαγή δήθεν εκείνου του άρθρου, για
το οποίο εµείς σας καταγγέλλαµε και έρχεστε τώρα στις θέσεις
µας και λέτε, όχι, θα επιστρέψουµε ξανά σε εκείνο το καθεστώς,
για να ακούσουµε τώρα ότι πια µε τρεις υπογραφές θα γίνουν
αυτές οι µεταβιβάσεις. Τότε εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας
ήταν ο κ. Ανδριανός. Καταθέτω στα Πρακτικά την εισήγηση του
κ. Ανδριανού, ο οποίος µας έλεγε πόσο καλό ήταν να το αλλάξουµε.
(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)
Σήµερα ακούµε τον καινούργιο εισηγητή να λέει πόσο καλό
είναι να επιστρέψουµε εκεί από όπου ήρθαµε. Προσέξτε, όµως,
την τραγωδία. Εκεί που θέλετε τώρα να επιστρέψουµε, εκεί απ’
όπου σας καλούσαµε να µην αποχωρήσετε, έρχεστε και βάζετε
πέντε λέξεις. Δεν είναι µόνο τα ιδιωτικά νησιά, είναι και οι ανήκουσες στο δηµόσιο νησίδες. Επαναλαµβάνω, µιλάτε για µεταβιβάσεις νησίδων ανηκουσών στο ελληνικό δηµόσιο και
περιµένετε να τις εγκρίνει η Βουλή; Περιµένατε να µην το δούµε;
Περιµένατε µέσα σε αυτήν την οµίχλη να µας πείτε ότι ξαναγυρίζουµε εκεί που θέλατε;
Δεν είναι εδώ που θέλαµε. Υπήρχε ένας νόµος. Εµείς είµαστε
κατά της πώλησης οποιουδήποτε κοµµατιού δηµόσιας ιδιωτικής
γης και ενώ προφασίζεστε ότι δήθεν επιστρέφετε, ότι δήθεν µας
ακούσατε και δήθεν εννοήσατε ότι κάνατε λάθος, αυτά είναι τα
αποτελέσµατα των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, αυτά
είναι τα αποτελέσµατα των γονατογραφηµάτων, των προχειρογραφηµάτων, το να έρχονται οι εντολές από την τρόικα και εσείς
απλώς να τις µεταφράζετε και να τις φέρνετε στην ελληνική
Βουλή. Αυτά είναι τα αποτελέσµατα!
Το θέµα είναι ότι τώρα που γυρίζετε σε εκείνα στα οποία σας
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λέγαµε, προσθέτετε τις λέξεις «ανήκουσες στο δηµόσιο νησίδες». Μην τολµήσετε να συνεχίζετε να επιµένετε σε αυτήν τη διάταξη. Παρακαλώ πολύ να την αποσύρετε και σε κάθε περίπτωση,
τροποποιήστε την, εµπλουτίστε την, διαφυλάξτε το δηµόσιο συµφέρον.
Εδώ πραγµατοποιείται µία απίστευτη παραχάραξη της ελληνικής ιστορίας. Προχωρείτε µε έναν αδιανόητο τρόπο στο ξεπούληµα της ελληνικής γης. Μασκαρεύετε αυτά εδώ. Την τροπολογία αυτή τώρα, τη φέρατε εν όψει Κατάρ. Πάλι η ίδια πρακτική,
η ίδια φαρσοκωµωδία. Έρχεστε κρύβοντας χαρτιά το ένα πίσω
από το άλλο και πρέπει να τρέχουµε εµείς τώρα να βρούµε τι εννοείτε, τι κρύβεται πίσω από την κουρτίνα, τι εννοεί ο καλλιτέχνης
όταν θέλει να κάνουµε αυτές τις αποστολές.
Όχι! Ψήφο από εµάς δεν θα πάρετε. Αλλά πρέπει να ξέρει και
ο ελληνικός λαός ότι όταν έρχεστε εδώ και µας ζητάτε να επιτραπεί η µεταβίβαση των ανηκουσών στο ελληνικό δηµόσιο νησίδων, θα εισπράττετε ένα γενναίο όχι, ένα όχι που ποτέ δεν
τολµάτε να πείτε, αλλά εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα το λέµε
µόνιµα µήπως και το ακούσετε ή µήπως καταλάβετε ότι ο παπισµός µε τον οποίο θέλετε να κυβερνάτε την πατρίδα, ενίοτε ενέχει και παραίτηση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νικόλαος Βούτσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θέλω να µείνει ασχολίαστο αυτό που συνέβη χθες
το βράδυ µε τη µαταίωση της ονοµαστικής ψηφοφορίας. Έχουµε
µια τυπολατρία του Προεδρείου τη στιγµή που έµπαιναν Βουλευτές, οι οποίοι είχαν υπογράψει. Και ο αριθµός των δεκαπέντε
ήταν πάρα πολύ εύκολος. Και είκοσι θα έφταναν αυτοί που είχαν
υπογράψει. Άλλοι ήταν στην προκαταρκτική επιτροπή και δεν ειδοποιήθηκαν. Δεν έγινε καµµία προσπάθεια είτε για δεύτερη
ανάγνωση είτε, ως είθισται, για δεκάλεπτη διακοπή είτε για οτιδήποτε άλλο.
Αυτό δείχνει µία νοοτροπία η οποία θα πρέπει να τελειώσει
εδώ. Φανταστείτε εάν από όλες τις πλευρές αυτής της Αίθουσας,
όταν γίνονται ονοµαστικές ψηφοφορίες και άλλες διαδικασίες,
υπήρχε αυτή η ανελαστικότητα, αυτή η δυσανεξία, όπως υπήρξε
χθες, η οποία λειτούργησε κατά κάποιον τρόπο ως αυτοτιµωρία
για τις διαδικασίες της Βουλής. Ας κρατηθεί ως άκρως αρνητική
εµπειρία η χθεσινή σε σχέση µε την ανάγνωση του καταλόγου
για την ονοµαστική ψηφοφορία.
Θέλω να σας πω για την τροπολογία για τις ανεξάρτητες
αρχές. Την υπερψηφίζουµε µε την έννοια να δοθεί χρόνος να γίνουν κάποιες στοιχειωδώς –κρατήστε το «στοιχειωδώς»- σωστές
διαδικασίες για την αναπλήρωση των µελών -είναι λιγότερα από
τα µισά που προβλέπονται- που τώρα η θητεία τους αλλάζει. Με
αυτήν την έννοια την υπερψηφίζουµε.
Μήπως θα έπρεπε, όµως, κάποια στιγµή η Βουλή –και το θέτουµε ευθέως το ζήτηµα- να ασχοληθεί και να συζητήσει σε
βάθος τη δεκαοκταετή εµπειρία, αν δεν κάνω λάθος, κάποιων
από αυτές τις αρχές, δηλαδή τι έχουν δώσει, πώς γίνεται η σύνθεσή τους, πόσο συµβάλλουν, ποια η σχέση τους µε την εκτελεστική εξουσία, µε τη Διάσκεψη των Προέδρων; Μήπως θα
έπρεπε να ασχοληθούµε;
Δεν έχω το χρόνο να σας πω αλλά ασχολήθηκα τύποις, βοηθώντας τους δύο συναδέλφους, τον σύντροφο Λαφαζάνη και τον
κ. Δραγασάκη, που είναι στη Διάσκεψη των Προέδρων. Πραγµατικά υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες δεν µας τιµούν. Προκηρύξεις θέσεων δεν γίνονται και δεν έχουν γίνει ποτέ -σας το λέω
ευθύτατα και από αυτό το Βήµα. Μαζεύονται υποψηφιότητες µε
έναν τρόπο. Τα 4/5 που θέλει ο συνταγµατικός νοµοθέτης, όπου
προφανώς εκεί προβλέπεται όχι απλά η συναίνεση και η συµφωνία –και είναι σωστό αυτό- τουλάχιστον της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ενδεχοµένως και της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης,
καταστρατηγούνται απολύτως επί της ουσίας. Διότι µε βάση την
ερµηνεία του Κανονισµού της Βουλής, η Διάσκεψη των Προέδρων, η οποία στη βάση µίας λειτουργίας κανόνων και ευγενείας συνεχίζει τη λειτουργία της, έχει, τώρα µάλιστα που είναι
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τρικοµµατική Κυβέρνηση, απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τα 4/5
είναι επί της ουσίας στο τσεπάκι της Κυβέρνησης, διότι συµµετέχουν οι έξι πρόεδροι των Διαρκών Επιτροπών που είναι οι πέντε
από το πρώτο κόµµα και ο κ. Κρεµαστινός από τη Βουλή. Δηλαδή
η ίδια η σύνθεση καταστρατηγεί απολύτως τα 4/5. Δεν υπάρχουν
4/5 για τις αρχές. Δεν έχουν ανάγκη κανέναν. Μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε συµφωνία θέλουν.
Να σας πω το ανατριχιαστικό, το οποίο ήδη έχει γίνει για τη
σύνθεση των εµπειρογνωµόνων στην Επιτροπή Ελέγχου του
Προϋπολογισµού της Βουλής, ένα θεσµό τον οποίο η Αριστερά
είχε προτείνει προ ετών, ενόψει της συζήτησης για το πώς ελέγχεται ο προϋπολογισµός, όπου εκεί τρεις στους τρεις είναι από
την κυβερνητική παράταξη και δεν έγινε δεκτό να υπάρχει έστω
και ένας από την Αντιπολίτευση;
Θα µπορούσαµε, σας επαναλαµβάνω, να µιλάµε για πολλή
ώρα και θα µιλήσουν για πολλή ώρα οι συνάδελφοί µας στη Διάσκεψη των Προέδρων. Κινδυνεύουµε ως Βουλή για ένα ακόµη
θέµα να εκτεθούµε στην κοινή γνώµη. Δεν είναι γνωστά αυτά στο
λαό. Υπάρχουν στοιχεία αναξιοκρατίας και υπάρχει και θέµα τι
είναι και πώς λειτουργούν αυτές οι ανεξάρτητες αρχές.
Αν δείτε το νόµο για το ΑΣΕΠ, είναι πολύ συγκεκριµένος. Λέει
για τους διορισµούς στη βάση διαγωνισµών κ.λπ.. Έρχεται τώρα
το νοµοσχέδιο Μανιτάκη που ήδη ψηφίστηκε και δίνει στο ΑΣΕΠ
όλο το βάρος της δήθεν κινητικότητας, δηλαδή από εκεί θα περάσουν οι µοριοδοτήσεις κ.λπ. για ενδεχόµενες είκοσι χιλιάδες
απολύσεις.
Να πούµε για το ΕΣΡ που λειτουργεί εκτός νοµικού πλαισίου;
Δεν υπάρχει νοµοθέτηµα -το γνωρίζετε αυτό- για τις συχνότητες.
Λειτουργούν ατύπως και στη βάση ατύπως ανανεούµενων συµφωνιών. Και αποδέχεται η ανεξάρτητη αρχή, σε αυτό το παράνοµο καθεστώς και ενώ έχουν κάνει πρόταση από εκεί για µία
νοµική ρύθµιση, να λειτουργούν.
Σας επαναλαµβάνω ότι θα µπορούσαµε και θα έπρεπε η Βουλή
εν ολοµελεία να συζητήσει για το σύνολο των ανεξαρτήτων
αρχών, τη χρησιµότητά τους µέσα σε συνθήκες κρίσης και την
προοπτική τους. Αυτό που επιχειρείται να γίνει τώρα –το λέω ευθύτατα- είναι να δεθούν τα χέρια µέχρι το 2019 όλων των προσεχών κυβερνήσεων αυτής της χώρας, µε συνθέσεις οι οποίες
θα γίνουν τώρα από τη Διάσκεψη των Προέδρων.
Νοµίζω ότι αυτό δεν πρέπει να το δεχθούµε όλοι µας. Δεν
αφορά µόνο την παράταξη της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιορδάνης Τζαµτζής για πέντε λεπτά.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Ένα πολύ σύντοµο σχόλιο, κύριε
Πρόεδρε, σε αυτά που είπε ο κ. Βούτσης προηγουµένως. Πρέπει
να γίνει κατανοητό ότι όταν καταθέτεις ως παράταξη, ως κόµµα
µία αίτηση για ψηφοφορία, θα πρέπει την ώρα που πρέπει να
είσαι εδώ, να είσαι παρών.
Και ξέρετε πολύ καλά -γιατί αυτό το διαπίστωσα από το πρωί,
προσπαθείτε να το αλλάξετε, να περάσετε άλλη άποψη προς τα
έξω, ότι σας κυνηγάει το Προεδρείο κ.λπ.- πως όταν γνωρίζετε
µάλιστα την ώρα, γιατί ξέραµε όλοι από την Πέµπτη ότι στις
20.00’ την Τρίτη θα έχουµε ονοµαστική ψηφοφορία, θα πρέπει
τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι υπογράφουν, να είναι παρόντες.
Όλα τα υπόλοιπα τα θεωρώ περιττά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Εισέρχονταν, κύριε συνάδελφε.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Εφόσον το θέλετε, κύριε Δρίτσα, στις
20.30’ δεν εισέρχονται. Στις 20.00’ ήταν προγραµµατισµένη η
διαδικασία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Στην προκαταρκτική επιτροπή δεν ειδοποιήθηκαν.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Εάν εισέρχονται στις 20.30’, εισέρχονται βραδέως και καθυστερηµένα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Εδώ είµαστε και για το επόµενο επεισόδιο.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Το θέµα, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι
εδώ έχουµε δύο τροπολογίες για τις οποίες ακούστηκαν πολλά.
Εκποίηση, πούληµα, εθνική ασφάλεια.
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Πρώτα από όλα, θα σταθώ πολύ σύντοµα στην τροπολογία
αυτή, η οποία είναι πραγµατικά σηµαντική. Και ξέρετε γιατί είναι
σηµαντική; Διότι µέχρι σήµερα στη διαδικασία των νησίδων για
την όποια πώληση ή οτιδήποτε άλλο δεν υπήρχε καµµία πρόβλεψη.
Και εδώ, λοιπόν, έρχεται σήµερα ο νοµοθέτης και στέκεται
στην ουσία του πράγµατος και περνά τη διαδικασία για λόγους
εθνικής ασφαλείας, να περνά πρώτα από την έγκριση του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και µάλιστα και των Όπλων.
Αυτό, λοιπόν, που θέλω να επισηµάνω είναι ότι µέχρι προχθές
αυτό ζητάγατε όλοι εδώ µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Αυτό λέγατε όλοι σας. Δεν υπάρχει η έγκριση από πλευράς
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. Το ακούσαµε από όσους µίλησαν είτε ήταν από τον ΣΥΡΙΖΑ είτε από τους Ανεξάρτητους Έλληνες είτε από τη Χρυσή Αυγή.
Σήµερα, λοιπόν,…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, υπήρχε!
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Όχι. Δεν υπήρχε και το ξέρετε πολύ
καλά. Δεν υπήρχε για τις κρατικές νησίδες, τη δηµόσια περιουσία.
(Θόρυβος από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
(Κωδωνοκρουσίες)
Υπήρχε ένα κενό. Σας το είπαµε αυτό δεν χρειάζεται να πούµε
τίποτα άλλο. Αυτό, λοιπόν, το οποίο επισηµαίνουµε είναι ότι δεν
ανακαλύψαµε τον τροχό τώρα. Κάνετε ότι ανακαλύψατε και εγώ
δεν ξέρω τι. Έρχεται σήµερα, λοιπόν, η πολιτεία και καλύπτει
αυτό το κενό, ούτως ώστε να µην υπάρχει η δυνατότητα για λόγους εθνικής ασφαλείας….
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Δεν ντρέπεστε;
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κυρία Γιαταγάνα, µη φωνάζετε από
κάτω. Δεν υπάρχει λόγος να φωνάζετε. Ανεβείτε στο Βήµα να
µας τα πείτε.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Στη συνέχεια θα τα πούµε.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Εδώ, λοιπόν, η πολιτεία έρχεται σήµερα και βάζει τις ασφαλιστικές εκείνες δικλείδες για να µην
υπάρχει πρόβληµα σε αυτήν την διαδικασία. Περνάει δηλαδή η
διαδικασία πλέον από την έγκριση του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, όπως το ζητούσατε µέχρι τώρα.
Το δεύτερο θέµα, επειδή και γι’ αυτό ακούσαµε αιτιάσεις, όσον
αφορά δηλαδή τις ανεξάρτητες αρχές, πού βλέπετε το περίεργο,
το να υπάρχει δηλαδή µια διαβούλευση για να µπουν οι ικανοί
µέσα σε αυτές τις ανεξάρτητες αρχές. Δεν θέλετε να είναι οι ικανοί; Δίνετε µια παράταση ουσιαστικά σαράντα πέντε ηµερών. Πιστεύετε δηλαδή εσείς ότι υπάρχει κάποιος λόγος για τις
σαράντα πέντε ηµέρες; Όχι. Γίνεται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να καλυφθούν οι θέσεις σε αυτές τις ανεξάρτητες
αρχές από ανθρώπους ικανούς, από ανθρώπους σωστούς, οι
οποίοι θα κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Νοµίζω ότι όλοι εδώ
µέσα αυτό επιδιώκουµε. Εάν υπάρξει δηλαδή καθυστέρηση σαράντα πέντε ηµερών, υπάρχει πρόβληµα;
Δεν νοµίζω να διαφωνεί κανείς και κακώς διαφωνεί αν κάποιος
διαφωνεί, διότι ο στόχος της δεύτερης τροπολογίας για την παράταση που δίδεται στις ανεξάρτητες αρχές είναι αυτός ακριβώς
που προείπα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εδώ έχουµε τον παριστάµενο
κύριο Υφυπουργό, αναρµόδιο επί του θέµατος της τροπολογίας.
Δεν µπορείτε να κάνετε τίποτα, κύριε Υφυπουργέ. Όµως, να µας
ακούτε. Δεν µπορείτε να κάνετε τίποτα. Έπρεπε να ήταν ο κ. Παναγιωτόπουλος εδώ, να τον ακούσουµε, να δούµε τι θα µας πει
γι’ αυτό το αίσχος, το οποίο επιχειρείτε και βάζετε και τα Γενικά
Επιτελεία µέσα. Δεν έχετε κανένα δικαίωµα να πωλείτε βράχους,
νησίδες ελληνικές, χιλιάδες βράχους και νησίδες. Με ποιο δικαίωµα τα πωλείτε;
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Είσαι «Παπανδρέου νούµερο 2».
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με ποιο δικαίωµα τα πωλείτε; Ξέρετε έγιναν απόπειρες και στο παρελθόν αυτά τα πράγµατα να
πουληθούν και µαταιώθηκαν οι απόπειρες αυτές. Ματαιώθηκαν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τι σηµαίνει ιδιωτικά νησιά; Για πείτε µου τι σηµαίνει ιδιωτικά
νησιά, ιδιωτικές νησίδες; Πού ζούµε, στη φεουδαρχία ζούµε; Δηλαδή, Έλληνας πολίτης σε νησίδα επάνω δεν θα έχει πρόσβαση;
Θα του απαγορεύουν την πρόσβαση, όπως γίνεται τώρα σε µερικά ιδιωτικά νησιά εφοπλιστικώ δικαίω;
Καλά δεν διαβάζετε τι γράφουν; Υπήρχε, κύριε Τζαµτζή, το
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. Ξέρετε τι δεν υπήρχε;
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Επειδή ακριβώς διαβάζω, γι’ αυτό δεν
επιτρέπεται να µου λέτε αυτά τα πράγµατα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ακούστε, κύριοι! Δεν µπορείτε
να τα κάνετε αυτά µε τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Τζαµτζή, σας παρακαλώ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν µπορείτε να τα κάνετε αυτά
ειδικά µε τροπολογίες, έτσι «στο πόδι»! Λοιπόν, υπήρχε το
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. Ξέρετε τι δεν υπήρχε; Οι δηµόσιες
νησίδες. Βάλατε στην εκποίηση και τις δηµόσιες νησίδες, χιλιάδες δηµόσιες νησίδες στο Αιγαίο, διάσπαρτο το Αιγαίο µε δηµόσιες νησίδες. Και λέτε τώρα διασφάλιση –άκουσον-άκουσον,
διασφάλιση! Και ότι χρειάζεται –λέει- και η σύµφωνη γνώµη του
Γενικού Επιτελείου. Τι πάει να πει «σύµφωνη γνώµη του Γενικού
Επιτελείου»; Δηλαδή, αν πει το Γενικό Επιτελείο σε µια εταιρεία,
σε οποιονδήποτε, έρχεται εδώ πέρα από οπουδήποτε ότι εν
πάση περιπτώσει αυτή η εταιρεία είναι ωραία, είναι θαυµάσια και
ότι πουλάµε παραµεθόρια νησίδα ειδικής περιβαλλοντικής και ειδικής σηµασίας για την ασφάλεια της χώρας, εµείς την πουλάµε;
Είναι δυνατόν αυτό να γίνει ποτέ; Είναι δυνατόν σοβαρό κράτος να τα κάνει αυτά τα πράγµατα και µάλιστα όταν έχουµε αµφισβητήσεις κυριαρχικών δικαιωµάτων στο Αιγαίο; Δηλαδή,
έρχεται το οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο εδώ -και µπορεί να
είναι offshore εταιρείες ούτε καν κάνετε διάκριση- και λέει «αγοράζω την τάδε νησίδα» και θα είναι µάλιστα από µια ευρωπαϊκή
χώρα, εσείς θα πάτε να την πουλήσετε; Με ποιο δικαίωµα θα το
κάνετε αυτό; Με µια τροπολογιούλα που φέρνετε την τελευταία
στιγµή θα πουλήσετε όλο το Αιγαίο; Θα το πουλήσετε;
Δεν ξέρετε, κύριοι, τη γεωγραφική διαµόρφωση του Αιγαίου.
Διαβάστε µερικά πράγµατα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Καλά, εσείς τα ξέρετε όλα
κι εµείς δεν ξέρουµε τίποτα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τίποτα δεν ξέρετε. Τίποτα απολύτως.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είστε ο µόνος µορφωµένος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Γεωργιάδη, θα πάρετε το λόγο σε λίγο που είναι η σειρά σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τι θα πει
«δεν ξέρουµε τίποτα»;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τίποτα απολύτως δεν γνωρίζετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Γεωργιάδη,…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μη µας κάνετε µαθήµατα
τώρα!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Ψυχάρη, σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Πετράκο, γιατί
φωνάζετε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Να προστατευτεί ο οµιλητής, κύριε
Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Αυτό δεν κάνω; Αλλά
υπάρχει µία παραφωνία. Η κυρία µε το παλτό που µόλις µπήκε,
ήρθε εδώ και φωνάζει!
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας παρακαλώ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν καταλαβαίνω, γιατί δυσφορείτε, εσείς εισάγετε το νοµοσχέδιο;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Να µην κάνει κριτική
στους Βουλευτές. Εµείς δεν τα ξέρουµε; Αγράµµατοι είµαστε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Γεωργιάδη, θα
υπάρξει ο χρόνος να µιλήσετε.
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Κύριοι συνάδελφοι, τελευταία φορά που γίνεται διακοπή!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η δυσφορία δείχνει την ενοχή
σας. Γιατί δυσφορείτε εσείς; Εσείς δεν εισάγετε καµµία τροπολογία. Την τροπολογία την εισάγει η Κυβέρνηση. Εγώ απευθύνοµαι στην Κυβέρνηση. Απευθύνθηκα και στον κ. Τζαµτζή, γιατί
υποστήριξε αυτήν την τροπολογία και µάλιστα µε επιχειρήµατα,
τα οποία δεν ευσταθούν, διότι το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας –
του το εξήγησα- υπήρχε. Αυτό που δεν υπήρχε ήταν οι δηµόσιες
νησίδες.
Πρώτον, χιλιάδες νησίδες και βραχονησίδες στο Αιγαίο τις
βγάζετε για εκποίηση εδώ. Εδώ λέµε ότι καταστρατηγείται το δικαίωµα των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε νησιά, το οποίο απαγορεύεται και είναι συνταγµατικά άκυρο.
Δεύτερον, καταστρέφετε µοναδικά οικοσυστήµατα, γιατί κάθε
βράχος, βραχονησίδα και νησίδα από αυτές είναι µοναδικό οικοσύστηµα. Άρα, όταν το παραχωρείτε προς τσιµεντοποίηση, εκποίηση και –εντός εισαγωγικών- «αξιοποίηση», δηλαδή ιδιωτική
κερδοσκοπική εκµετάλλευση, το καταστρέφετε. Εποµένως,
πλήττετε το περιβάλλον στις θάλασσές µας και στα πελάγη µας
και κυρίως πλήττετε τον τουρισµό.
Τρίτον, εγείρονται πελώρια θέµατα εθνικής ασφάλειας και
εθνικής άµυνας. Με ποιο δικαίωµα τα κάνετε αυτά τα πράγµατα;
Δεν έχετε κανένα δικαίωµα. Αυθαιρετείτε. Όλα αυτά καταστρατηγούν κάθε έννοια έννοµης τάξης σε αυτήν τη χώρα. Μας παραπέµπουν σε άλλες εποχές φεουδαρχίας, κληρονοµικής µεταφοράς της γης. Αυτά µπορεί να ίσχυαν τότε αλλά σήµερα σε µια
δηµοκρατία δεν µπορείτε να τα κάνετε αυτά τα πράγµατα. Δεν
έχετε κανένα δικαίωµα. Τα Ίµια, δηλαδή -βεβαίως, εδώ υπάρχουν
προβλήµατα άλλου είδους- θα πάτε να τα πουλήσετε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Κύριε Λαφαζάνη, ...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είστε έτοιµος να απαντήσετε!
Πείτε µου, το εξαιρείτε; Πού το εξαιρείτε; Δεν το εξαιρείτε. Βλέπετε τι λέει: «καθώς και σε ανήκουσες στο δηµόσιο νησίδες
οπουδήποτε κι αν αυτές βρίσκονται». Δηλαδή, αν βάλει µία υπογραφή ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας, καλώς, προχωράµε και το
κάνουµε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Αυτό ακριβώς κάνουµε. Κάνουµε τη διαδικασία, ώστε αυτό
να µη γίνει!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι! Δεν κάνετε τη διαδικασία
για να µη γίνει, αλλά τη διαδικασία για να γίνει. Στην προηγούµενη διάταξη δηµόσιες νησίδες δεν υπήρχαν. Τώρα τις βάλατε
τις δηµόσιες νησίδες.
Δώσατε την ευχέρεια δηλαδή να πωλούνται και οι δηµόσιες
νησίδες, πριν είχατε τις ιδιωτικές, όχι ότι οι ιδιωτικές είναι καλό.
Τι πάει να πει «ιδιωτικά νησιά»; Σας το είπα από την αρχή, δεν
υπάρχουν ιδιωτικά νησιά.
Αυτά είναι εφευρήµατα µιας φεουδαρχικής εξουσίας, η οποία
τα παραχωρεί, κυρίως, στο εφοπλιστικό κεφάλαιο και στους µεγιστάνες, «πάρτε το νησάκι ιδιοκτησία σας». Αυτά δεν γίνονται
σε µία δηµοκρατία. Όµως, πέραν αυτού, εδώ ανοίγετε το δρόµο
προς δηµόσιες νησίδες και είναι χιλιάδες οι δηµόσιες νησίδες.
Πάρτε πίσω, λοιπόν, αυτήν την τροπολογία. Να έρθει εδώ ο
Υπουργός Εθνικής Άµυνας να µας εξηγήσει τι κάνει αλλά πάρτε
την πίσω και να τη φέρετε -αν επιµένετε- µε κανονικές διαδικασίες να συζητηθεί εδώ. Κανονικά πρέπει να την αποσύρετε εντελώς. Είναι ντροπή να φέρνετε τέτοιες τροπολογίες στην ελληνική
Βουλή για να τις ψηφίζουµε.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ θα ήθελα
το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία, κύριε Τζαµτζή.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ποιο είναι το προσωπικό,
κύριε Τζαµτζή;
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Αυτό εξηγώ. Δώστε µου το λόγο να
σας εξηγήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ορίστε, κύριε Τζαµτζή,
έχετε το λόγο.
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ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Μιλώντας ο κ. Λαφαζάνης –και απευθυνόµενος σε µένα- τόνισε κατά κόρον ότι είµαστε αδιάβαστοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Μισό λεπτό. Δεν είπε «ο
κ. Τζάµτζης είναι αδιάβαστος». Δεν υπάρχει προσωπικό!
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Ένα λεπτό. Εδώ είµαστε και ακούµε.
Επειδή παρακολουθώ, σας παρακαλώ πολύ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο
επί προσωπικού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θα σταµατήσει το ένα
προσωπικό για να µπει το άλλο; Μόλις τελειώσει, θα µιλήσετε κι
εσείς για το προσωπικό σας.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Αχ, Παναγία µου!
Αυτό, λοιπόν, το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι εµείς ξέρουµε
πολύ καλά τι λέει η διάταξη. Στη συγκεκριµένη διάταξη υπήρχε
κενό και σήµερα η Κυβέρνηση έρχεται και το καλύπτει.
Αυτό όµως, το οποίο κάνει ο κ. Λαφαζάνης σήµερα, δίνοντας
παράσταση από το Βήµα της Βουλής, είναι να υπερασπίζεται ουσιαστικά…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Τι είναι αυτά τα πράγµατα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το λόγο παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Αφήστε τα αυτά, σας παρακαλώ
πολύ. Να ακούτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Τζάµτζη, ο Κανονισµός…
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Αυτό, λοιπόν, το οποίο κάνει ο κ. Λαφαζάνης είναι όπως ακριβώς το ’81.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Τζάµτζη, γιατί επιµένετε; Θέλετε να σας διακόψω; Στο προσωπικό θέµα να αναφέρεστε.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Σας παρακαλώ πολύ, ακριβώς στο
προσωπικό αναφέροµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Έχετε ένα λεπτό για το
προσωπικό. Πείτε για τον εαυτό σας.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Όπως, λοιπόν, το ’81 ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν έδωσε τη δυνατότητα να αναπτυχθεί τουρισµός
στη χώρα και πέρασαν όλοι στην Τουρκία, το ίδιο ακριβώς κάνει
και ο κ. Λαφαζάνης και η παράταξή του. Θέλουν οι επενδύσεις
για τον τουρισµό να γίνουν ξανά στην Τουρκία. Αυτό δεν µπορεί
να συνεχιστεί.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω το λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ορίστε, κυρία συνάδελφε. Πείτε το προσωπικό σας.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κατ’ αρχάς, αν ήταν άντρας Βουλευτής εδώ, δεν θα λέγατε «η κυρία µε το παλτό». Είµαι συνάδελφός σας. Αν δεν ξέρετε το όνοµά µου, ρωτήστε να µάθετε.
Απευθύνεστε σε γυναίκα και δεν είναι ούτε συναδελφικό ούτε
ισότιµο.
Δεύτερον, ο τρόπος σας ήταν υποτιµητικός.
Τρίτον, ο κ. Άδωνις –και δεν το λέω για εσάς προσωπικά- µπορούσε άνετα να φωνάζει από το έδρανό του, ενώ «η κυρία µε το
παλτό» σας ενόχλησε.
Απαιτώ σεβασµό, αυτό να µην επαναληφθεί εδώ µέσα σε καµµία γυναίκα και σε κανένα συνάδελφο και έναν καλύτερο τρόπο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Όσον αφορά στην έκφραση, οµολογώ ότι ήταν άστοχη αλλά όταν υπάρχει ένας διαπληκτισµός... Ξαφνικά ακούγεται µία φωνή από την άλλη πλευρά,
µε συγχωρείτε πάρα πολύ αλλά δεν θυµάµαι το όνοµά σας είστε
νέα Βουλευτής και δεν τους έχω µάθει όλους. Σας ζητώ συγγνώµη για την έκφραση αυτή, που δεν θυµόµουν το όνοµα σας
αλλά κι εσείς µπαίνοντας µέσα στην Αίθουσα, χωρίς να έχετε αντιληφθεί το τι διαµείβεται, αρχίσατε να φωνάζετε.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, αν ήταν άντρας
Βουλευτής δεν θα λέγατε «ο κύριος µε το παλτό».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κ. Άδωνις
Γεωργιάδης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα το λόγο.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν γίνεται να µιλάτε συνέχεια, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τι λέτε τώρα; Θα
λέει ο καθένας το οτιδήποτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Λαφαζάνη, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος είναι ο κ. Δρίτσας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα ήθελα το λόγο µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη
έχετε το λόγο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ειρήνη υµίν! Να επαναφέρουµε τη συζήτηση σε κάποια λογικά πλαίσια, κύριε Λαφαζάνη. Εγώ να δεχτώ ότι µε ενδιαφέρον είπατε αυτά που είπατε
και να σας πω τον αντίλογο, όπως µπορούµε να µιλάµε. Για την
κυρία συνάδελφο ζήτησε συγγνώµη ο κύριος Πρόεδρος, εγώ δέχοµαι ότι η ένσταση που είχατε, ήταν πραγµατική. Δεν αντιλέγω.
Πάµε τώρα στα πραγµατικά περιστατικά, για να καταλάβουµε
τι συζητάµε εδώ και γιατί όσα είπε πριν ο κ. Λαφαζάνης κατά τη
δική µας γνώµη είναι εντελώς λανθασµένα.
Η κυβέρνηση του Κώστα Μητσοτάκη ’90-’93 είχε πρωτοµιλήσει
για την ανάγκη να πωληθούν κάποιες βραχονησίδες. Τότε έγινε
χαµός στην Ελλάδα κι αυτό το σχέδιο δεν προχώρησε. Υπενθυµίζω τη σχετική δήλωση του τότε Υπουργού Γιάννη Παλαιοκρασσά.
Θα σας δώσω ένα παράδειγµα και θα το κρίνει δηµοσιογραφικά για παράδειγµα ο κ. Κουίκ που τα θυµάται αυτά. Αν τότε η
κυβέρνηση του Κώστα Μητσοτάκη είχε προχωρήσει σε ένα διαγωνισµό διεθνή και είχε πουλήσει τις βραχονησίδες Ίµια και οι
βραχονησίδες Ίµια είχαν πάνω µαρίνα, είχαν πάνω σκάφη, είχαν
πάνω οικονοµική δραστηριότητα, τι θα είχε συµβεί για το ελληνικό κράτος;
Πρώτον, οι βραχονησίδες Ίµια δεν θα είχαν αµφισβήτηση κυριαρχίας που έγινε µετά, το ’96. Δεύτερον θα είχαµε ΑΟΖ, γιατί
για να έχει κάτι ΑΟΖ βάσει του Διεθνούς Δικαίου της Θαλάσσης
πρέπει να έχει χρήση, πρέπει να έχει πληθυσµό.
Ερώτηση, κύριε Λαφαζάνη, αφού τόσο πολύ κόπτεστε για τον
πατριωτισµό σας και αµφισβητείτε τον δικό µας. Τι είναι περισσότερο προς το συµφέρον του ελληνικού κράτους και του ελληνικού δηµοσίου; Να έχει βραχονησίδες άδειες που δεν τις κάνει
απολύτως τίποτα, που δεν έχουν ΑΟΖ και που αύριο µπορεί να
αµφισβητηθεί η κυριαρχία τους από την Τουρκία, όπως έχει γίνει
µέχρι τώρα ή να προχωρήσει το ελληνικό δηµόσιο στην αξιοποίηση αυτού του περιουσιακού του στοιχείου, να διασφαλίσει τα
συµφέροντα του ελληνικού λαού και να φέρει και χρήµατα στο
ελληνικό κράτος;
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ
και των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
Άρα λοιπόν, µην αµφισβητείτε τον πατριωτισµό µας. Εγώ δεν
αµφισβητώ το δικό σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είδατε τι κάνατε; Υπουργείο
Άµυνας είστε; Υπουργείο εκποίησης της χώρας είστε!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Τζαµτζή, σας ευχαριστώ πολύ που διευκολύνετε τη συζήτηση. Θα ήθελα να σας
ευχαριστήσω. Βοηθάτε και το Προεδρείο και την Κυβέρνηση.
Μας βοηθάτε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ όση ώρα µιλά ο
κύριος συνάδελφος, δεν διέκοψα. Ο κ. Λαφαζάνης διακόπτει κι
εσείς απευθύνεστε σε εµένα. Γιατί; Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
Εγώ από κάτω δεν µίλησα όση ώρα µιλάει ο κύριος συνάδελφος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Παρακαλώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε, να έχω λίγο ανοχή γιατί διεκόπην.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Συνεχίστε, κύριε Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τι κάνει, λοιπόν, η συγκεκριµένη τροπολογία; Λέει ένα πάρα πολύ απλό πράγµα. Έρχεται
να διορθώσει ένα κενό στη νοµοθεσία. Ζητάει για την περίπτωση
των δηµοσίων βραχονησίδων να υπάρχει η σύµφωνη γνώµη του
Γενικού Επιτελείου, να υπάρχει δηλαδή ένας έλεγχος από το Σύστηµα Ασφαλείας και Εθνικής Άµυνας, ως προς το αν αυτή η
συγκεκριµένη πώληση είναι επί ζηµία ή θέτει σε κίνδυνο το σώµα
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άµυνας της χώρας ή όχι. Αυτό κάνει η συγκεκριµένη τροπολογία.
Κανονικά θα έπρεπε να τη συζητάµε είκοσι δευτερόλεπτα, να
συµφωνούµε όλοι ότι, πράγµατι, εκεί υπήρχε ένα κενό στη νοµοθεσία, ότι όντως πρέπει να έχει λόγο το Υπουργείο Εθνικής Αµύνης σε κάτι που µπορεί δυνητικά να επηρεάζει την άµυνα της
χώρας και να πάµε παρακάτω.
Όµως, η βασική ένσταση η δική σας, κύριε Λαφαζάνη, δεν είναι
η άµυνα της χώρας και µην κοροϊδευόµαστε. Η βασική σας ένσταση, είναι επί της ιδιωτικοποιήσεως, αυτό που ονοµάζετε συνέχεια ξεπούληµα και εκποίηση. Είναι δόκιµη και κατανοητή η
ένσταση από εσάς γιατί είστε κοµµουνιστής. Ως κοµµουνιστής
δεν θέλετε να υπάρχει τίποτα σε ιδιωτικά χέρια και θέλετε όλα
να είναι στο κράτος. Καλύτερα ελάτε στο Βήµα και πείτε «εγώ,
κύριοι, είµαι κοµµουνιστής και δεν θέλω να πουληθεί από το κράτος τίποτα», παρά να αµφισβητείτε τον πατριωτισµό µας.
Εµείς όµως, αγαπητέ κύριε Λαφαζάνη –για να γνωριζόµαστε
και λίγο- δεν είµαστε κοµµουνιστές, δεν φοβόµαστε την ιδιωτική
ιδιοκτησία, δεν φοβόµαστε την ελεύθερη αγορά. Δεν είµαστε
όλοι µπολσεβίκοι σ’ αυτήν τη χώρα, δεν θέλουµε όλοι να πάµε
στη δραχµή όπως εσείς! Βρείτε τα, λοιπόν, πρώτα µε το κόµµα
σας και αφήστε το δικό µας πατριωτισµό.
Δύο ακόµα παρατηρήσεις, κύριε Πρόεδρε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Στο ρούβλι θα πάµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Στο ρούβλι θέλει ο κ. Λαφαζάνης. Έχει και την iskra και γράφει για να πάµε στη δραχµή.
Σε εµένα τα λέτε; Στο σύντροφό σας πείτε τα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Στη µνα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο κ. Λαφαζάνης, θέλει
να πάµε στο ρούβλι και ο κ. Τσίπρας, που µου έκανε την τιµή, να
αναφερθεί σε εµένα χθες στην εκποµπή του κ. Αυτιά λέγοντας:
«ο κύριος που πουλάει τα βιβλία µε την οκά», µάλλον θέλει να
µας επιστρέψει και στην οκά εκτός από τη δραχµή!
(Χειροκροτήµατα)
Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκτεθειµένος διά του Αρχηγού του,
γιατί ο Αρχηγός του συνελήφθη ψευδόµενος στην τηλεόραση.
Είπε ψευδώς ότι δεν υποχρεούται να πληρώσει χαράτσι γιατί
είναι ενοικιαστής. Του έβγαλα το «πόθεν έσχες» του εχθές όπου
το δηλώνει ως ιδιοκτησία, άρα πρέπει να πληρώνει χαράτσι. Το
χαράτσι που είχε δηλώσει ότι θα δώσει στο ΚΕΘΕΑ, παραδέχθηκε ο ίδιος ότι δεν το έχει πληρώσει στο ΚΕΘΕΑ. Άρα είναι και
ψεύτης και έκανε ανακριβή δήλωση για το «πόθεν έσχες» στην
τηλεόραση και προσέβαλε Έλληνα Βουλευτή. Γι’ αυτά δεν µιλάτε
οι του ΣΥΡΙΖΑ, «κάνετε την πάπια»!
Λοιπόν, για να συνεννοούµαστε, κύριε Πρόεδρε, όπως και στην
τροπολογία για τις ανεξάρτητες αρχές, εγώ θέλω να είµαι ειλικρινής. Το θέµα των ανεξάρτητων αρχών είναι µεγάλο ζήτηµα.
Κατά τη γνώµη µου, κατά βάση είναι ένας αποτυχηµένος θεσµός.
Κακώς µπήκε στο ελληνικό Σύνταγµα και δεν προσφέρει σχεδόν
τίποτα.
Επίσης να πω ότι πολύ κακώς –και αποδεικνύεται πόσο έχουµε
αδυναµία συνεννοήσεως σε αυτή τη χώρα- αναγκαζόµαστε διαρκώς να ψηφίζουµε παρατάσεις στη θητεία τους, καλή ώρα όπως
τη σηµερινή. Ποιος είναι ο πραγµατικός λόγος; Γιατί δεν µπορούν τα κόµµατα να συνεννοηθούν, για να πετύχουν τις αναγκαίες πλειοψηφίες για να διοριστούν τα νέα διοικητικά συµβούλια. Άλλο ένα δείγµα της αδυναµίας µας. Και φέραµε ανεξάρτητες αρχές που δεν χρειαζόµαστε, πλήττοντας την πραγµατική
κυριαρχία του κράτους και δεν µπορούµε να συνεννοηθούµε για
να κάνουµε πραγµατικά διοικητικά συµβούλια και αναγκαζόµαστε να ψηφίζουµε διαρκώς παρατάσεις. Αναγκαζόµαστε να την
ψηφίζουµε την παράταση, όχι ότι µας αρέσει κιόλας, για να είµαστε συνεννοηµένοι.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω κάτι προς τους συναδέλφους της
Χρυσής Αυγής. Εγώ, κύριοι συνάδελφοι, σε πάρα πολλές εκποµπές έχω ζητήσει να παρίστανται εκπρόσωποι της Χρυσής Αυγής
και πάρα πολλοί δηµοσιογράφοι µου έχουν πει ότι σας έχουν καλέσει και δεν έχετε προσέλθει. Μου το έχουν πει.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Μεγάλο ψέµα, κύριε Γεωργιάδη! Μεγάλο
ψέµα!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Για εσάς, κύριε Κασιδιάρη, συγκεκριµένα είχαµε ραντεβού στην εκποµπή του κ. Κου-
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βαρά στη ΝΕΤ και δεν ήρθατε.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Είστε «…» µου φαίνεται!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Με ενηµέρωσε η ΝΕΤ.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι «…»! Ο άνθρωπος
είναι «…»!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και µάλιστα, ήµασταν όλοι
οι άλλοι παρόντες και εσείς ζητήσατε να βγείτε µόνος σας. Άρα,
λοιπόν, µην έρχεται η Χρυσή Αυγή να µας κάνει µαθήµατα. Να
ξέρει ο κόσµος. Στην τηλεόραση σας προσκαλούν και δεν πηγαίνετε. Αφήστε, λοιπόν, τις καταγγελίες περί ΕΣΡ.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Είσαι «…» µε αυτά που λες!
Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο! Όλη µέρα Γεωργιάδη θα ακούµε; Να µιλήσει και κανένας άλλος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σιγά µην πάρετε το λόγο
µε τις εκφράσεις που χρησιµοποιείτε!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μη χάνετε την ψυχραιµία
σας. Αύριο να κανονίσουµε εκποµπή στην τηλεόραση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σε παρακαλώ! Θα πάρεις και το λόγο!
Κύριε Γεωργιάδη, τελειώσατε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μη χάνετε την ψυχραιµία
σας. Όποτε θέλετε, σε όποια εκποµπή θέλετε, µπορείτε να έρθετε. Αφήστε τις καταγγελίες, γιατί -πέραν όλων των άλλων- είναι
και ψευδείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Γεωργιάδη, τελειώσατε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κ. Στρατούλης.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Προφανώς θα αστειεύεστε, κύριε Κασιδιάρη. Προφανώς θα αστειεύεστε!
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Εσείς αστειεύεστε! Ακούστε µε λίγο, ένα
λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Στρατούλη, έχετε
το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Θα µου δώσετε το λόγο! Ακούστε µε
λίγο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Παρακαλώ κλείστε τα
µεγάφωνα.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Παρακαλώ να µου δώσετε το λόγο για
ένα λεπτό επί προσωπικού! Να ανοίξει το µικρόφωνο παρακαλώ!
Παρακαλώ να ανοίξει το µικρόφωνο! Τι θα γίνει εδώ µέσα; Θα
µας υβρίζει και θα µας προσβάλλει ο καθένας; Αν είναι δυνατόν!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Καλά, εδώ δώσατε το λόγο πριν
επί προσωπικού για το «παλτό»! Τώρα σοβαρά µιλάτε;
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Είστε «παλτά» όλοι εδώ µέσα!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Τι είναι αυτά τα πράγµατα!
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κάτσε κάτω και µη µιλάς, «…»!
Κύριε Πρόεδρε, θα µου δώσετε το λόγο, όπως οφείλετε!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θα ηρεµήσετε ή να διακόψω τη συνεδρίαση;
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Όχι, θα µου δώσετε το λόγο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Αν ηρεµήσετε, θα σας
δώσω το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Όπως οφείλεις!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Απειλές εγώ δεν δέχοµαι, κύριε Κασιδιάρη! Απειλές εκεί που ξέρετε. Εκεί που ξέρετε
τις απειλές σας! Σε εµένα δεν περνάνε. Και µην παίρνεις αυτό το
ύφος σε εµένα. Με ακούς; Θα καθίσεις, θα ακούσεις και µετά!
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Θα µου δώσεις το λόγο, όπως οφείλεις!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ανέφερε το όνοµά του!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Αποκάλεσε ο κ. Κασιδιάρης…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ανέφερε το όνοµά του!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν έχω δικαίωµα να µιλήσω;
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ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Ανοίξτε µου το µικρόφωνο να τελειώνετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σε ποιον το λέτε αυτό,
δηλαδή; Δεν καταλαβαίνω! Μου δίνετε εντολή; Εντολή θα µου
δώσετε, κύριε Κασιδιάρη; Επικοινωνείτε µε το περιβάλλον;
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Είναι υποχρέωσή σας από τον Κανονισµό
να µου δώσετε το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Χρησιµοποιήσατε υβριστικές εκφράσεις. Είναι καταγεγραµµένες στα Πρακτικά. Τον
αποκαλέσατε «…».
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Δεν χρησιµοποίησα το όνοµά του. Λένε
ψέµατα. Αυτές τις εκφράσεις δεν τις παίρνω πίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Και εγώ σας ανακαλώ
στην τάξη. Διαγράφω από τα Πρακτικά τις εκφράσεις που είναι
ανεπίτρεπτες για το Κοινοβούλιο και το µόνο προσωπικό που
µπορώ να διακρίνω είναι ότι ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι κληθήκατε
σε µια συγκεκριµένη εκποµπή και δεν πήγατε. Αυτό και µόνο
αυτό αποτελεί προσωπικό.
Από εκεί και πέρα, γι’ αυτό, εάν πήγατε στην εκποµπή ή δεν
πήγατε, θα απαντήσετε σε ένα λεπτό, όπως λέει ο Κανονισµός.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Μάλιστα. Ακριβώς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θέλω κι εγώ το λόγο, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κάτσε, κύριε Λαφαζάνη!
Περίµενε, κύριε Λαφαζάνη µου!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μας αποκάλεσε ψεύτες, κύριε
Πρόεδρε! Με ποιο δικαίωµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ορίστε, κύριε Κασιδιάρη.
Το Προεδρείο κρίνει ότι υπήρξε προσωπικό στο συγκεκριµένο
θέµα.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Πολύ ωραία.
Εδώ µέσα ορισµένοι θεωρούν ότι είναι στούντιο τηλεοπτικής
εκποµπής. Δεν είναι έτσι. Αυτό το οποίο είπε ο κ. Γεωργιάδης
είναι µεγάλο ψέµα. Είναι µια αστειότητα. Ουδέποτε είχα ραντεβού µε τον κ. Γεωργιάδη, πουθενά. Αυτό το γνωρίζουν οι πάντες.
Όσες φορές έχω κληθεί σε οποιοδήποτε πάνελ, είµαι εκεί παρών.
Το γνωρίζουν και αυτό οι πάντες.
Και για να περάσω και στην ουσία του ζητήµατος, όσον αφορά
τον πατριωτισµό και τις βραχονησίδες, κανένα κράτος, καµµία
κυβέρνηση δεν έχει δικαίωµα να ξεπουλά εθνικό έδαφος. Αυτό
προσπαθείτε να περάσετε τώρα.
Ευχαριστώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο επί
προσωπικού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Λαφαζάνη, µισό
λεπτό να συνεννοηθούµε. Ούτε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
είστε σήµερα –είναι ο κ. Δρίτσας- ούτε κάποια άλλη ιδιότητα
έχετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ναι. Μπορεί να εξυβρίζει, λοιπόν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Υπάρχει κάποιο προσωπικό στο πρόσωπό σας, κύριε Λαφαζάνη;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Πείτε µου ποιο είναι το
προσωπικό, όπως λέει ο Κανονισµός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ο οµιλών προηγουµένως, ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ο κ. Γεωργιάδης εννοείτε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι. Μιλώ για τον προ-προηγούµενο, τον κ. Τζαµτζή και µετά τον κ. Γεωργιάδη, οι οποίοι νοµίζουν ότι µπορούν να απευθύνουν ύβρεις, συκοφαντίες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ποιο είναι το προσωπικό,
κύριε Λαφαζάνη; Εγώ δεν άκουσα το όνοµα «ο κ. Λαφαζάνης»
ούτε να σας περιγράφει µε κάποιον τρόπο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, να ακούσετε.
Ποιος έδωσε παράσταση;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ: Κάθε µέρα τέτοια κάνετε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ορίστε η έκφραση! Εδώ, αν θέλετε να διαλύσετε τη Βουλή, µπορείτε να το κάνετε και µε διαφορετικούς τρόπους, όχι µε αυτή τη συµπεριφορά. Παράσταση
δεν δίνει κανένας. Έχει επιχειρήµατα και τοποθετείται.
Και όσον αφορά τα περί µπολσεβικισµού, δραχµής, οκάς, κ.λπ.
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του κ. Γεωργιάδη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Είναι προσωπικό, κύριε
Λαφαζάνη; Θα τρελαθούµε τώρα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, µε συγχωρείτε! Δηλαδή ο
καθένας θα ανεβαίνει στο Βήµα και θα λέει ό,τι θέλει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Είναι προσωπικό αυτό;
Κάνει την κριτική του. Είναι πολιτική κριτική.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, δεν είναι έτσι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Έχει το δικαίωµα να
κάνει τους πολιτικούς χαρακτηρισµούς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν µπορεί να χαρακτηρίζει
«ψεύτη» τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Δεν µπορεί να τον χαρακτηρίζει «ψεύτη» και εσείς να αδιαφορείτε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Οµολογώ ότι τις λέξεις
«ψεύτης» και «ψεύδος» σ’ αυτήν την Αίθουσα είκοσι χρόνια δεν
τις έχω ξανακούσει! Σήµερα τις άκουσα!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, τι λέτε τώρα; Ε, τότε, να ανεβαίνει ο καθένας να πετάει από ένα «ψεύτης» και να τελειώνουµε!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να µου δώσετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κ. Ανδρέας Ψυχάρης για πέντε λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που είπε ο κ.
Βούτσης σήµερα για τη χθεσινή ψηφοφορία. Ο Κανονισµός είναι
γνωστός και πρέπει να εφαρµόζεται, διότι, αν δεν εφαρµόζεται,
γινόµαστε τσίρκο. Δεν ήσασταν εδώ πέρα, δεν υπήρχε ο απαραίτητος αριθµός, δεν έγινε η διαδικασία. Μπορεί να το ειρωνεύεστε, αλλά δεν υπήρχε. Έτσι κρίνει ο Κανονισµός της Βουλής.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Άλλες φορές δυο ώρες περιµένουµε
τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Δεν σας έδωσε ο Πρόεδρος το λόγο.
Δεν είστε ευγενικός.
Τώρα, επειδή ο κ. Λαφαζάνης είπε ότι δεν γνωρίζουµε καλά,
θα µου επιτρέψετε -µε όλο το σεβασµό- να πω ότι δεν είµαστε
εδώ για να κρίνουµε ποιος έχει ποιες γνώσεις, αλλά να διατυπώνουµε πολιτικό λόγο. Δεν έχετε δικαίωµα να λέτε τι γνωρίζουµε
και τι δεν γνωρίζουµε, διότι δεν το γνωρίζετε αυτό το πράγµα.
Να πάµε τώρα επί της ουσίας για πώληση βραχονησίδων ή όχι.
Να ξεκαθαρίσουµε κάτι. Εµείς είµαστε υπέρ της ελεύθερης αγοράς. Εάν κάποιος θέλει να αγοράσει κάτι, δεν είναι κακό. Δηλαδή, όποιος έχει ιδιωτική περιουσία θα έρθετε εσείς να την
πάρετε πίσω; Στην ηπειρωτική Ελλάδα µπορούµε να πουλάµε οικόπεδα ή όχι;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ποια περιουσία; Την παίρνετε εσείς
τώρα. Οι τράπεζες τα παίρνουν όλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Ψυχάρη, συνεχίστε την οµιλία σας, σας παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Διακόπτοµαι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Παρακαλώ, όχι διαλογική συζήτηση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Δεν µίλησα, κύριε Πρόεδρε. Με συγχωρείτε. Δεν µίλησα. Από κάτω µε διακόπτουν. Δεν απάντησα. Αλλά
να υπάρχει ησυχία, για να µιλήσουµε. Αν θέλουµε να κάνουµε
διάλογο, να κάνουµε διάλογο.
Γραφτείτε οµιλητής κύριε συνάδελφε, και πείτε την άποψή
σας, δεν υπάρχει πρόβληµα. Δεν έχουµε κάτι να χωρίσουµε. Γνωστή η θέση σας, γνωστή η θέση µας. Εκφράζουµε πολιτικό λόγο.
Από εκεί και πέρα όµως, το να πουληθεί ένα νησί ή όχι δεν είναι
κακό. Διότι, αν πουληθεί ένα νησί στο Ιόνιο, υπάρχει πρόβληµα;
Τον Σκορπιό, που είναι ιδιωτικό νησί, θα τον αγοράσετε πίσω; Τη
Σπετσοπούλα, που είναι ιδιωτικό νησί, θα την αγοράσετε πίσω;
Ούτε είναι κακό να γνωµοδοτεί το Υπουργείο Αµύνης για το αν
είναι καλό να πουληθεί ή όχι.
Εν πάση περιπτώσει, είµαστε υπέρ της ελεύθερης αγοράς και
δεν είναι καθόλου κακό να αξιοποιείται ένα νησί. Όµως, από εκεί
και πέρα, να βγείτε και να µας πείτε ότι αν είστε κυβέρνηση όπως έχετε πει και παλαιότερα- θα πάρετε πίσω τις αποκρατικοποιήσεις και να µας εξηγήσετε πρώτον µε τι λεφτά, να πείτε
καθαρά ότι θα κάνουµε αυτό στο µέλλον.
Θα ήθελα να πω κάτι γι’ αυτό που είπε ο κ. Γεωργιάδης, επειδή
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δεν του δόθηκε ο λόγος πριν. Είπε για τον κ. Τσίπρα ότι δεν πλήρωσε το χαράτσι του, διότι –λέει- πως δεν έχει ένα διαµέρισµα.
Στο «πόθεν έσχες» πάντως έχει δηλωθεί ότι έχει διαµέρισµα.
Οπότε να βγει να µας διευκρινίσει. Δεν ξέρω, µήπως έκανε
λάθος, µήπως δεν ήξερε τι δήλωσε. Να µας πει, όµως, τι έχει
ακριβώς και τι δεν έχει, βάσει του «πόθεν έσχες», που τα ελέγχει
τώρα η Βουλή και αν προτρέπει τώρα τον κόσµο να µην πληρώνει
το χαράτσι, δηλαδή, να παρανοµεί. Εάν νοµίζει πως αυτή είναι η
σωστή πολιτική, τότε να µας το πει.
Το δικό µας κόµµα, εν πάση περιπτώσει, εµείς, είµαστε υπέρ
της νοµιµότητος, να τηρούνται οι νόµοι. Από εκεί και πέρα, εδώ
είµαστε ως Βουλή, ως Σώµα και εάν η Πλειοψηφία θέλει, εάν γίνετε πλειοψηφία -γιατί λειτουργούµε µε δηµοκρατία, µε πλειοψηφία, αυτό επιλέγουµε, τι να κάνουµε;- αλλάξτε το. Μέχρι, όµως,
να αλλάξετε τους νόµους, οφείλετε να τους τηρείτε και ιδίως
εµείς, όλοι οι Βουλευτές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των αγορητών και εισερχόµεθα στους Κοινοβουλευτικούς
Εκπροσώπους.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Υπάρχει δευτερολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Να τελειώσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, να τελειώσει ο Υπουργός –ο οποίος
ζήτησε µία πίστωση χρόνου, πιθανόν κάτι να θέλει να πει- και θα
συνεχίσουµε.
Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι θα µιλήσουν µε τη σειρά και
προηγείται ο κ. Δρίτσας.
Το λόγο έχει ο κ. Δρίτσας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν θα µιλήσει ο κύριος Υπουργός;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν θέλει να µιλήσει
τώρα. Ο Κανονισµός λέει ότι λαµβάνει το λόγο όποτε θέλει. Θα
µιλήσει µετά. Θα υπάρξει και δευτερολογία. Μπορεί κάτι να σκέφτεται, κάτι να κάνει. Θα τον υποχρεώσουµε, κύριε Λαφαζάνη;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να
ακούσουµε και την επιχειρηµατολογία της Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θέλετε να διακόψουµε
να µιλήσει ο Υπουργός και µετά; Τι θέλετε να κάνουµε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πρέπει να ακούσουµε και την
άποψη της Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Με το ζόρι να τον βάλουµε να µιλήσει; Μπορεί και να µην µιλήσει. Δικαίωµά του είναι
να µην µιλήσει καθόλου.
Ορίστε, κύριε Δρίτσα, έχετε το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που µου
δίνετε το λόγο. Παρ’ όλα αυτά, όµως, σε κάθε νοµοσχέδιο η συνήθης και λογική διαδικασία είναι µετά τους οµιλητές και τους
εισηγητές Βουλευτές να ακολουθεί ο Υπουργός, να εκθέτει την
κυβερνητική άποψη και εν συνεχεία οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι να παρεµβαίνουν και να συγκροτείται έτσι ο πλήρης διάλογος, έχοντας όλα τα επιχειρήµατα και τις απόψεις εκτεθειµένες ενώπιον του Σώµατος. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτό
σήµερα.
Παρ’ όλα αυτά, οφείλω να εκφράσω τη χαρά µου, διότι φαίνεται ότι στη χώρα κινήθηκαν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί για την είσπραξη των διαφευγόντων οφειλών προς το δηµόσιο, οι φόροι
κ.λπ. και µάλιστα συµµετέχουν και Βουλευτές της Πλειοψηφίας
σε αυτούς τους ελεγκτικούς µηχανισµούς.
Βέβαια, ακόµα δεν έχει ξεκινήσει ο έλεγχος για τα 550 εκατοµµύρια ευρώ του γνωστού λογαριασµού της λίστας Λαγκάρντ,
γιατί εκεί συµµετέχουν οι σύµβουλοι του Πρωθυπουργού και
γιατί ο διορισµένος από τον Πρωθυπουργό, συντοπίτης του, επικεφαλής του ΣΔΟΕ, µας λέει ότι δεν ξέρει ακόµα αν ξεκίνησαν
οι έλεγχοι για αυτές τις καταθέσεις –κατά τα άλλα, είναι ο κ. Τσίπρας που δηλώνει ή δεν δηλώνει ή δεν ξέρω και εγώ τι- ενώ είναι
ντροπή τα χαράτσια που επιβάλλονται στον ελληνικό λαό και ισοπεδώνουν τα λαϊκά εισοδήµατα.
Κύριε Υπουργέ, επιχειρείτε να ψηφίσετε µία τροπολογία που
υποτίθεται ότι επιδιώκει να καλύψει τα κακώς κείµενα. Ποια είναι
τα κακώς κείµενα; Οι παλινωδίες της Κυβέρνησης αυτής και των
προηγούµενων µνηµονιακών κυβερνήσεων για να εφαρµόσουν
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τις τροϊκανές επιταγές για την πώληση νησιών, νησίδων, ιδιωτικών ή δηµοσίων.
Και επειδή ακριβώς βρίσκεστε σε αντιφάσεις µπροστά σε
αυτήν την ασθµαίνουσα τάση να ξεπουλήσετε τα πάντα, δεν µπορείτε να βρείτε νοµικό πλαίσιο. Και από τη λύση Σκανδαλίδη πήγαµε στη ρύθµιση Πικραµένου, µετά στην ανατροπή της, δηλαδή
στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης µε τον κ.
Τσαυταρή και τώρα έρχεται αυτό να δώσει –υποτίθεται- πλαίσιο
κατοχύρωσης.
Και όµως δεν δίνει τίποτα από αυτά και όλα είναι «στον αέρα»,
διότι η βασική κατεύθυνση που ακριβώς έρχεται στο πλαίσιο της
νεοφιλελεύθερης πολιτικής και της επιβολής της τρόικας, είναι
να ξεπουλήσετε τα πάντα. Από αυτή την άποψη, κανένα νοµοθετικό πλαίσιο δεν µπορεί να σας διασώσει.
Ακόµα και οι δικαιοπραξίες στην παραµεθόριο που έχουν ρυθµιστεί µε το ν.3978/2011, έχουν πάρα πολλά κενά, κύριε Υπουργέ
–και το ξέρετε- διότι η απαγόρευση δικαιοπραξιών στην παραµεθόριο αίρεται για φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε ιθαγένεια ή
έδρα, εντός των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών.
Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι η κερκόπορτα και πάρα πολύ
εύκολα κεφάλαια οποιασδήποτε εθνικότητας ή οποιωνδήποτε
περίεργων συµφερόντων, µπορούν να ιδρύσουν στο Μόναχο,
στο Παρίσι, οπουδήποτε µια εταιρεία offshore ή οτιδήποτε -η
εθνικότητα δεν ελέγχεται διότι είναι η εθνικότητα του νοµικού
προσώπου- και µέσα από εκεί να αγοράσουν ό,τι θέλουν και να
µην υπάρχει ούτε προστασία στην παραµεθόριο.
Αυτή ακριβώς η ιστορία που έρχεστε τώρα να ρυθµίσετε, συνδέεται µάλλον µε την καταγγελία ότι ήδη στη νήσο Τοκµάκια έξω
από τη Λέσβο πουλήθηκε έκταση ή και ολόκληρο το νησί ή –εν
πάση περιπτώσει- βρίσκεται στην τελική διαδικασία και µάλιστα
ο αγοραστής είναι Τούρκος επιχειρηµατίας.
Όλα αυτά, λοιπόν, δεν µπορούν να εξασφαλίσουν ούτε τον
εθνικό έλεγχο και τον έλεγχο του ελληνικού κράτους από άποψη
στρατηγικών και εθνικών συµφερόντων, αλλά ούτε και τα υπόλοιπα επίσης πολύ σοβαρά πεδία, όπως είναι οι περιοχές «Νatura», η βιοποικιλότητα, οι βιότοποι, αφού πάρα πολλά από αυτά
τα νησιά είναι οι διαδροµές των πτηνών.
Έχουµε τεράστιο όφελος από τη διατήρηση του οικοσυστήµατος και τίποτα από αυτά ως δείκτης προστασίας δεν κατοχυρώνεται. Από αυτή την άποψη, τι να σου κάνει µια διαδοχική
ρύθµιση, που είναι βέβαιο ότι µετά από λίγο καιρό θα φέρετε κι
άλλη. Όλα αυτά δε, τα λέω και καταθέτω στα Πρακτικά έγγραφο
- ήδη από το 2011- της Συντονιστικής Επιτροπής Συµβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας προς το Υπουργό Άµυνας κ. Μπεγλίτη,
που θέτει ακριβώς όλα αυτά τα ζητήµατα, τις αντιφάσεις του νοµικού πλαισίου και τις καταστρατηγήσεις. Το καταθέτω στα Πρακτικά και είναι πολύ χρήσιµο να το δει κανείς. Το Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας διαρκώς βρίσκεται µπροστά σε τέτοιες παλινωδίες.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος Δρίτσας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρα από τα ζητήµατα της παραµεθορίου, η διαδικασία αυτή έρχεται τώρα να ρυθµίσει αυτά
τα ζητήµατα και για το δηµόσιο, για τις ανήκουσες στο δηµόσιο
νησίδες οπουδήποτε και αν αυτές βρίσκονται. Αυτό σηµαίνει ότι
µε τη ρύθµιση αυτή, «από το παράθυρο», ανάλογα µε τους συσχετισµούς και τις ερµηνείες και σε συνδυασµό µε όσα είπα προηγουµένως, µπορεί να περάσουν και οι αγοραπωλησίες και της
παραµεθορίου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Στη δε πρόβλεψη ότι γι’ αυτά απαιτείται άδεια του Υπουργού
Εθνικής Άµυνας και παρέχεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη των
Γενικών Επιτελείων, ποιών Γενικών Επιτελείων, όλων; Μα, σύµφωνα µε την κάθετη δοµή που έχει θεσµοθετηθεί πλέον στις
Ένοπλες Δυνάµεις, ο συντονιστικός ρόλος του ΓΕΕΘΑ εξαπλούται και επί της δράσης και του ΓΕΣ και του ΓΕΝ και του ΓΕΑ. Και
ο ν. 3883 του 2010 καθιέρωσε ως αρµόδιο όργανο για όλες
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αυτές τις περιπτώσεις, όχι µόνο του το Γενικό Επιτελείο, αλλά το
Συµβούλιο Άµυνας. Γιατί, κύριε Υπουργέ, δεν προβλέπεται τουλάχιστον το Συµβούλιο Άµυνας στο οποίο συµµετέχει ο Υπουργός και οι τέσσερις Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων;
Από εκεί και πέρα, αυτή η πρώτη αναφορά στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη –και µάλιστα, λείπει
σήµερα ο Υπουργός, ενώ συνυπογράφει την τροπολογία- τι εννοεί; Θα υπάρξει, λέει, κοινή υπουργική απόφαση; Με ποια κριτήρια για τόσο σοβαρά ζητήµατα; Με ποια κριτήρια; Μένει στο
κενό. Κύριε Υπουργέ, από πού θα διαµορφώνεται; Από τις αποφάσεις των Επιτελείων ή από την πιεστική εθνική ανάγκη, κατά
τον κ. Γεωργικάδη και κατά τον κ. Τζαµτζή, να ξεφύγουµε από
την κρίση δια του ξεπουλήµατος των βραχονησίδων;
Και σας θυµίζω –αναφέρθηκε από τον κ. Ψυχάρη πριν –τη
Σπετσοπούλα, που χρόνια ολόκληρα, για δεκαετίες, ναι, ήταν ένα
ιδιωτικό νησί για κάποιο καπρίτσιο εκείνης της περιόδου, που
όταν ήταν συνιδιοκτησία της γαλλικής εταιρείας και µετά της
ΕΤΒΑ ήταν προσπελάσιµη στο κοινό και προσβάσιµη, γιατί είναι
δηµόσιο ελληνικό έδαφος, έστω και αν έχουν ιδιοκτησιακά δικαιώµατα κάποια νοµικά πρόσωπα ή ιδιώτες.
Ποια νησίδα είναι προσπελάσιµη όχι στο κοινό, αλλά στο κράτος; Ποιος Σκορπιός και ποια Σπετσοπούλα τώρα ελέγχεται από
το ελληνικό κράτος; Σοβαρολογούµε; Και πολύ περισσότερο κάποιες άλλες σε ακόµα πιο αποµακρυσµένες περιοχές.
Όλα αυτά είναι σοβαρά ζητήµατα που δεν µπορεί να λύνονται
µε µια τέτοιου είδους τροπολογία που έρχεται µε αυτόν τον
τρόπο, διότι ανοίγουν κερκόπορτα και αυτό δεν είναι ένας φόβος
και ένα κίνδυνος αφηρηµένος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
Βουλευτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Είναι ένα συγκεκριµένο νοµικό, οικονοµικό και πολιτικό πλέγµα που οδηγεί ακριβώς στην καταστρατήγηση διαρκώς. Κύριοι Υπουργοί της Εθνικής Άµυνας, κάθε
µέρα θα βρίσκεστε µπροστά σ’ αυτές τις αντιφάσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε, κύριε
συνάδελφε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αποσύρετε την τροπολογία, µη χρεωθείτε εσείς επιλογές του
κ. Στουρνάρα και της τρόικας, γιατί έχετε µεγάλη ευθύνη. Αποσύρετέ την, για να µελετηθεί τουλάχιστον σε διαφορετικά πλαίσια.
Κύριε Πρόεδρε, καταθέτω αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας
πολλών Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. κ. Χρυσοχοϊδης.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, να διευκρινίσουµε αρχικά κάτι το οποίο άκουσα
προηγουµένως από τον κ. Δρίτσα και πρέπει να είναι σαφές, ότι
η όποια αξιοποίηση είναι προφανές ότι εντάσσεται στο πλαίσιο
της ισχύουσας νοµοθεσίας, περιβαλλοντικής, οικιστικής, πολεοδοµικής, χωραταξικής…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …για τις νησίδες.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Μισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, µην διακόπτετε.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Επαναλαµβάνω και πάλι: Οτιδήποτε
στη χώρα αυτή χτίζεται, αξιοποιείται µε οποιονδήποτε τρόπο,
υπάγεται στη νοµοθεσία την οποία ανέφερα προηγουµένως. Συνεπώς, τέτοιοι φόβοι δεν υπάρχουν. Υπάρχει νοµοθεσία. Μην ξαναβάλουµε αυτό το θέµα, γιατί νοµίζω αποτελεί κινδυνολογία.
Έρχοµαι στο ουσιαστικό ζήτηµα.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι είναι επαχθώς δεσµευτική η απόκτηση µε δικαιοπραξία εµπραγµάτων δικαιωµάτων. Κανείς δεν
µπορεί να προβλέψει στο πέρασµα του χρόνου τις εξελίξεις οι
οποίες µπορούν να διαµορφωθούν σε εθνικό κα σε περιφερειακό
επίπεδο και ποιες είναι οι συνέπειες αυτών των εξελίξεων.
Θεωρώ πως πρέπει να κάνουµε ένα βήµα πίσω. Και αυτό είναι
το ορθό βήµα. Το ορθό βήµα είναι να προβλέψουµε δικαιοπρα-
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ξίες εν ζωή ενοχικών δικαιωµάτων, παραδείγµατος χάριν µια µακροχρόνια µίσθωση, και µια σειρά άλλα. Το Ενοχικό Δίκαιο προσφέρει πολλές επιλογές. Για ποιο λόγο άραγε να δεσµεύσουµε
τη χώρα και για τις επόµενες γενιές; Τα θέµατά της, τα προβλήµατά της σε εθνικό, περιφερειακό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο προβλέπονται σ’ αυτήν τη διάταξη.
Εκτιµώ, λοιπόν, ότι πρέπει να απαλείψουµε τα εµπράγµατα δικαιώµατα, να µην τα προβλέψουµε σ’ αυτή τη διάταξη. Ας µελετηθεί το ζήτηµα και το ξαναβλέπουµε ενδεχοµένως αργότερα.
Θεωρώ πως είναι πολύ πρόωρο, εφόσον υπάρχουν ζητήµατα
αξιοποίησης τέτοιων εκτάσεων. Μπορούν να προβλεφθούν κάλλιστα και να διασφαλιστούν οι όποιοι επενδυτές µέσα από την
πρόβλεψη του νόµου για ενοχικά δικαιώµατα και νοµίζω ότι ο
στόχος που ο συντάκτης και εµπνευστής -προφανώς του Υπουργείου Οικονοµικών- επιθυµεί, θα είναι πλήρως ικανοποιηµένος
από τη διάταξη αυτή.
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Κουίκ.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την πρώτη
στιγµή που ήρθε εκείνη η περίφηµη τροπολογία την περασµένη
φορά, προσπαθούµε να αντιληφθούµε ποιος είναι ο λόγος που
η Κυβέρνηση ήθελε κάτι το οποίο διασφάλιζε τα εθνικά µας συµφέροντα και µάλιστα, σε µια εποχή που ακόµα και η ΑΟΖ τίθεται
σε αµφισβήτηση από τους Τούρκους.
Σας θυµίζω το τι γίνεται µε το σύµπλεγµα της Μεγίστης, όπου
ο κύριος Νταβούτογλου είχε πει ότι το Καστελόριζο ανήκει στη
Μεσόγειο και όχι στο Αιγαίο. Και βεβαίως, µε όλη αυτή τη γκριζαρισµένη κατάσταση, η οποία ξεκινά από τα Ίµια και όπως ξέρετε, έφτασαν και µέχρι τη Γαύδο οι Τούρκοι, µε αποτέλεσµα να
σπεύσει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δηµοκρατίας τότε, ο κύριος
Κωστής Στεφανόπουλος µέσα σε ένα δεκαήµερο, για να κόψει
κάθε όρεξη.
Είχαµε πει: γιατί το αλλάζετε προς το χειρότερο; Επιµέναµε
ότι θα πρέπει να παραµείνει ως έχει. Και τελικά, πραγµατικά µε
ικανοποίηση αντιλαµβανόµαστε ότι αρχίζει να γίνεται µια µετάθεση προς το καλύτερο, όµως, επιτρέψτε µου να πω, µε πολύ
θολούρα και γκριζάδα. Τι εννοώ; Όταν µιλάµε έτσι απρόσωπα,
για παράδειγµα ότι απαιτείται άδεια του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, που παρέχεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη των Γενικών
Επιτελείων, αυτό δε µας ικανοποιεί. Διότι είναι τελείως ασαφές,
αόριστο. Θα µπορούσαν να αναλάβουν τις απόλυτες ευθύνες οι
ίδιοι οι στρατηγοί, οι ίδιοι οι Αρχηγοί των τεσσάρων Επιτελείων.
Να είναι οµόφωνη, δεσµευτική η απόφασή τους έναντι του
Υπουργού. Και αυτό να ξέρετε ότι συνάδει µε τις δικές µας θέσεις, των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, που µιλάµε για κατάργηση του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και για τη σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Άµυνας και Ασφάλειας της χώρας, όπου την ευθύνη των
πραγµάτων δεν θα την έχουν τα πολιτικά πρόσωπα. Θα την έχουν
εκείνοι οι οποίοι πράγµατι έχουν ορκιστεί, έχουν εκπαιδευτεί να
διαφυλάττουν την πατρίδα. Οπότε ζητάµε, κατ’ αρχήν από τον
Υπουργό Άµυνας, ο οποίος είναι εδώ…
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Θα µιλήσω σε λίγο. Γι’ αυτό ήρθα, για να µιλήσω.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: … να αναλάβουν την
ευθύνη οι Αρχηγοί των τεσσάρων Επιτελείων µε οµόφωνη απόφασή τους, διότι είµαστε κάθετα αντίθετη στην πώληση κρατικής
περιουσίας και µάλιστα σε τέτοιες εποχές, όπου λόγω του µνηµονίου είµαστε ανοιχτοί σε πάρα πολλά µέτωπα και κυρίως σε
θέµατα εξωτερικής πολιτικής.
Θέλω να επιβεβαιώσω κάτι, το οποίο είχε πει η Αλέκα Παπαρήγα. Τον Ιούνιο του 2010, µετά από την υπογραφή του µνηµονίου και την αναγγελία του Καστελόριζου, είχε πει ότι το
µνηµόνιο ως οικονοµική επίπτωση πάνω στην Ελλάδα είναι η «κορυφή του παγόβουνου» και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας θα «βράζουν» τα εθνικά µας θέµατα. Επειδή συµβαίνει αυτές
οι ευαίσθητες βραχονησίδες και νησίδες, ιδιωτικές ή κρατικές,
να είναι πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας -ούτε πάνω, ούτε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κάτω- γι’ αυτό, λοιπόν, λέµε ότι εµείς σε καµµία περίπτωση δεν
συµφωνούµε, δεν συναινούµε σε κάθε περίπτωση µε την εκχώρηση κρατικών νησίδων και βραχονησίδων.
Πάνω απ’ όλα, κύριε Πρόεδρε, ζητούµε να αναλάβουν την τελική ευθύνη εκείνοι, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της χώρας, δηλαδή οι Αρχηγοί των
τεσσάρων Επιτελείων.
Θέλω να συµπληρώσω, βεβαίως, ότι στην ονοµαστική ψηφοφορία, µε βάση και το άρθρο 60 του Συντάγµατος, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, όπως γνωρίζετε, πάντοτε ψηφίζουν κατά
συνείδηση. Αυτό αφορά τους δεκαοκτώ Βουλευτές, οι οποίοι
συγκροτούµε την τέταρτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα
της Βουλής.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όλοι οι Βουλευτές κατά
συνείδηση ψηφίζουν.
ΤΕΡΕΝΣ –ΣΠΕΝΣΕΡ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Λέω τι θα γίνει αύριο.
Εν πάση περιπτώσει, ζητούµε να δούµε τι θα αποφασίσει η Κυβέρνηση σε αυτά που προτείνουµε και αύριο θα αποφασίσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Χρήστος Παππάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, πολλές φορές δίνουµε
την εντύπωση σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα ανθρώπων οργισµένων.
Θέλω να πω ότι καλώς τη δίνουµε αυτήν την εντύπωση, ότι όντως
είµαστε οργισµένοι, όπως οργισµένος είναι ολόκληρος ο ελληνικός λαός. Είναι οργισµένος µε αυτά που τεκταίνονται κατ’
ουσία εναντίον του και εναντίον της εθνικής ανεξαρτησίας και
κυριαρχίας.
Είναι δικαιολογηµένη αυτή η εικόνα, διότι πραγµατικά ο Λαϊκός
Σύνδεσµος Χρυσή Αυγή έχει τον όρο «λαϊκός» και όντως είναι
ένα λαϊκό κίνηµα µη ανασχέσιµο. Δεν θα βρείτε σ’ εµάς τους καθωσπρεπισµούς των ανθρώπων των ακριβών προαστίων, τους
καθωσπρεπισµούς των κεφαλαιοκρατών και των συνεργατών
τους σε οποιεσδήποτε κυβερνήσεις, Δεξιάς και Αριστεράς, που
έφεραν την πατρίδα µας σ’ αυτό το κατάντηµα.
Σε ό,τι αφορά τον αποκλεισµό µας από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, έχω να καταθέσω, για να γίνει γνωστό στο Σώµα, το
εξής: Για µία και µοναδική φορά εκλήθη ο συναγωνιστής µας
Ηλίας Κασιδιάρης σε τηλεοπτική εκποµπή κρατικής τηλεόρασης
για δώδεκα λεπτά και έγινε ολόκληρο ζήτηµα. Μάλιστα, παρενέβη το Μαξίµου και εδόθη εντολή να µην κληθεί ξανά εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής σε κρατική τηλεόραση.
Αν αυτό, λοιπόν, εσείς το λέτε ελευθερία έκφρασης, ελευθερία
Τύπου ή δηµοκρατικά δικαιώµατα ενός κόµµατος, το οποίο εκπροσωπεί περίπου πεντακόσιες χιλιάδες Έλληνες, συµπολίτες
µας και δηµοσκοπικά πάνω από ένα εκατοµµύριο αυτήν τη στιγµή, αν το λέτε δηµοκρατικότητα, το αφήνουµε στην κρίση του
ελληνικού λαού να πει τι είναι.
Εµείς που έχουµε το προνόµιο, αν θέλετε, να κυκλοφορούµε
ελεύθερα στις λαϊκές γειτονιές -κάτι που δεν µπορεί να κάνει κανένας Υπουργός ή Υφυπουργός της συγκυβέρνησης- έχουµε την
ευχέρεια να ακούµε και να παίρνουµε τον παλµό του λαού και να
συµφωνούµε µαζί του.
Η σηµερινή συγκυβέρνηση δεν είναι µια συγκυβέρνηση εθνικού σκοπού, δεν είναι µια συγκυβέρνηση η οποία είναι προασπιστής των δικαιωµάτων, προασπιστής της ελευθερίας ή, αν
θέλετε, και προασπιστής της όποιας, κατά τα διεθνή κατεστηµένα γίνεται, εθνικής ανεξαρτησίας. Είναι πραγµατικά, όπως το
λέει και ο απλός λαός, µια χούντα: Η χούντα του µνηµονίου. Αυτή
είναι η πραγµατική χούντα.
Κύριε Πρόεδρε, ορισµένοι θέλησαν σήµερα εδώ να δηµιουργήσουν διάφορα ζητήµατα σε ό,τι αφορά τις βραχονησίδες, ιδιωτικές ή δηµόσιες. Ευτυχώς, όπως πολλοί συνάδελφοι Βουλευτές
γνωρίζουν, η Χρυσή Αυγή δουλεύει και µέσα στη Βουλή και έξω
από τη Βουλή για τα συµφέροντα τα λαϊκά, για τα συµφέροντα
τα εθνικά. Βρισκόµαστε, λοιπόν, σε αυτό το κτήριο νυχθηµερόν,
όταν πολλοί άλλοι συνάδελφοι βρίσκονται αυτήν τη στιγµή στο
«Da Cappo» ή βρίσκονται στις περιφέρειές τους, προκειµένου να
εξασφαλίσουν «ψηφαλάκια», να εξασφαλίσουν σταυροδοσίες.
Εµείς, λοιπόν, είµαστε νυχθηµερόν εδώ, είτε στην Αίθουσα είτε
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στα γραφεία µας και µελετούµε και κοιτάµε να κάνουµε τη δουλειά µας. Γι’ αυτό µας εξέλεξε εξάλλου ο ελληνικός λαός, αυτοί
οι πεντακόσιες χιλιάδες συνέλληνές µας, να κάνουµε τη δουλειά
µας όσο το δυνατόν καλύτερα.
Πονηρά σκεπτόµενη η Κυβέρνηση έθεσε µια τροπολογία σε
ότι αφορά την πώληση ιδιωτικών και δηµοσίων νήσων και έθεσε
πολύ πονηρά αυτό το «δηµοσίων».
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να τοποθετηθώ και να πω ότι πάγια
άποψη της Χρυσής Αυγής είναι ότι η Ελλάδα, το έδαφος, ο
αέρας, η θάλασσα, η ελληνική επικράτεια δεν είναι χωράφι του
παππού της συγκυβέρνησης. Δεν ανήκει στη Συγκυβέρνηση.
Ανήκει στον ελληνικό λαό. Θέλετε να το πούµε και καλύτερα;
Ανήκει στο ελληνικό έθνος. Δεν ανήκει µόνο σ’ εµάς, ανήκει και
στους αγέννητους Έλληνες.
Δεν µπορείτε, λοιπόν, κύριοι της Συγκυβέρνησης, της µνηµονιακής Κυβέρνησης, να πωλείτε την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν πωλείται, δεν αγοράζεται. Πρέπει ο ελληνικός λαός και µαζί του και
η Χρυσή Αυγή -και θα το έλεγα και πέραν κοµµατικών τοποθετήσεων- όλοι µας να σταθούµε φραγµός σ’ αυτήν την κατ’ ουσίαν
αντεθνική πολιτική που εφαρµόζει η παρούσα Κυβέρνηση.
Φτάνουν σε σηµείο να πωλούν τα «φιλέτα» του ελληνικού δηµοσίου, όπως ακούσαµε και στις πρώτες ηµέρες των προγραµµατικών δηλώσεων, από το Φάληρο µέχρι το Σούνιο, χωρίς καν
να κάνουν επίσηµη ενηµέρωση στους αρµόδιους φορείς.
Έρχεται αυτό, λοιπόν, προς επίρρωσιν αυτού που είπα προηγουµένως, ότι πραγµατικά η παρούσα Κυβέρνηση είναι µια
χούντα, µια χούντα του µνηµονίου.
Ας τοποθετηθούµε, λοιπόν, σχετικά µε την τροπολογία για τα
νησιά. Τι γινόταν µέχρι σήµερα; Μέχρι σήµερα, το δηµόσιο δεν
χρειαζόταν να πάρει άδεια από τον εαυτό του. Υποτίθεται ότι το
δηµόσιο διασφάλιζε τα συµφέροντα τα εθνικά, τα συµφέροντα
του δηµοσίου, τα συµφέροντα του ελληνικού λαού. Αυτήν τη
στιγµή το δηµόσιο δεν εφαρµόζει, δυστυχώς, τα συµφέροντα
του ελληνικού λαού.
Τώρα που υπάρχει αυτό το περίφηµο Ταµείο, το οποίο λειτουργεί «αυτόνοµα», µε εντολές της τρόικας, και είναι υπεύθυνο
για το ξεπούληµα κατ’ ουσίαν της Ελλάδος µε τα µνηµόνια που
ψήφισαν εκατόν πενήντα τρεις Βουλευτές στην Αίθουσα αυτήν,
υπάρχει ο κίνδυνος -είµαστε βέβαιοι- να ξεπουληθούν τα πάντα.
Θεωρούµε θετικό να θωρακιστούν αυτές οι αποφάσεις µε τη
γνώµη των Ελλήνων Αξιωµατικών των Γενικών Επιτελείων, παρ’
όλο που και σε αυτό έχουµε ενστάσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Δυστυχώς, παρ’ όλο που ο ελληνικός Στρατός βρίσκεται πρώτος στο βαθµό αξιολόγησης, σύµφωνα µε δηµοσκοπήσεις, στον
ελληνικό λαό, µε τη συνεισφορά του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
και γενικότερα όλης της Κυβέρνησης, ο Στρατός αυτός, από
ένας αξιόµαχος και περήφανος στρατός, µεταλλάσσεται συνεχώς και ραγδαία σ’ ένα συνονθύλευµα πενόµενων µισθοφόρων.
Αυτό είναι εγκληµατικό. Θα αφήσετε την Ελλάδα αθωράκιστη.
Όσον αφορά τα νησιά, λοιπόν, θα θέλαµε να υπάρχει µια αυστηρότερη νοµοθεσία. Τα νησιά και οι βραχονησίδες δεν πωλούνται.
Ακούστηκαν και πράγµατα περί οικονοµικής δραστηριότητας.
Υπάρχει τρόπος –αν το κράτος ήταν κράτος- να υπάρξει και οικονοµική δραστηριότητα, χωρίς να συζητιέται στη Βουλή.
Οι προηγούµενες κυβερνήσεις ούτε καν για τα πετρέλαια, για
τα αιγοπρόβατα στα Ίµια δεν έδιναν. Ούτε καν για τα αιγοπρόβατα! Πού ήταν η οικονοµική δραστηριότητα; Λοιδόρησαν πολλοί
πολιτικοί στην Αίθουσα αυτήν τα αιγοπρόβατα των Ιµίων. Ήταν
πολύ σπουδαία τα αιγοπρόβατα στα Ίµια.
Θέλουµε να πούµε ότι εµείς δεν µένουµε αδιάφοροι, αλλά
µπαίνουµε φραγµός στη διάθεση ξεπουλήµατος, το οποίο έχει
να κάνει και µε την εθνική ασφάλεια της χώρας, των νησιών είτε
ιδιωτικών είτε δηµοσίων.
Στην ψηφοφορία που θα γίνει θα είµαστε κάθετα αρνητικοί,
παρ’ όλο που τοποθετηθήκαµε αρχικά και είπαµε «Ναι». Σίγουρα,
λέµε «Όχι», γιατί υπάρχει σ’ αυτήν την τροπολογία το πονηρό
«δηµόσιο» και το πονηρό «εµπράγµατα».
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Δεν θα ξεπουλήσετε την Ελλάδα ό,τι κι αν κάνετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Η αρχή της δεδηλωµένης από τον Τρικούπη
στο σήµερα» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι δύο
µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 6ο Γυµνάσιο
Γαλατσίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νικόλαος Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με αφορµή αυτήν τη συγκεκριµένη τροπολογία δόθηκε η δυνατότητα σ’ αυτήν την Αίθουσα να επαναπροσδιοριστούν τα όρια
µεταξύ υποκρισίας, λαϊκισµού, ρεαλισµού και υπευθυνότητας.
Βεβαίως, από τη διασπορά των διαφόρων απόψεων µέσα σ’
αυτήν την Αίθουσα -σε σχέση µε την τοποθέτηση, δηλαδή, των
κοινοβουλευτικών οµάδων- κατέστη σαφές ότι έγινε ακόµη πιο
συγκεχυµένη η έννοια του πατριωτισµού και της υποτέλειας.
Διότι πλέον η κλασική γραµµή που διαχώριζε αυτές τις δύο έννοιες έχει κάπως θολώσει µε την ευκαιρία αυτή.
Γιατί λέω «υποκρισία», κύριε Πρόεδρε; Διότι αυτήν τη στιγµή
που µιλάµε όλοι για ξεπούληµα –ή κάποιοι µιλάνε για ξεπούληµατην ίδια στιγµή, διεθνή funds –και µάλιστα, από χώρες της Ευρώπης- διατρέχουν όλη τη χώρα και διαπραγµατεύονται την
αγορά τεραστίων εκτάσεων στην Κρήτη, στη Χαλκιδική, στη Βόρειο Ελλάδα, σε νησιά και αγοράζουν –αγοράζουν, αγοράζουντεράστιες εκτάσεις, στις οποίες ουσιαστικά µέσω της διαδικασίας ιδιωτικής µεταβίβασης κυριότητας και άλλων εµπράγµατων
δικαιωµάτων αποκτούν κυριότητα και τα δικαιώµατα που τους
δίνει το πλαίσιο της κυριότητας και των άλλων εµπραγµάτων δικαιωµάτων.
Την ίδια στιγµή γνωρίζουµε όλοι ότι δεκάδες εγκαταλελειµµένοι παραδοσιακοί οικισµοί σε όλη τη χώρα έχουν αναστηλωθεί
και έχουν γίνει, στην κυριολεξία, στολίδια, µε πρωτοβουλία Ευρωπαίων.
Αυτή η περιγραφή που έκανα προσδιορίζει τα όρια της ελεύθερης οικονοµίας, των υποχρεώσεων που έχει η χώρα µας λόγω
της ένταξης της σε ένα ολοκλήρωµα που λέγεται «Ευρωπαϊκή
Ένωση».
Να θυµίσω ότι πριν από λίγα χρόνια απαγορευόταν οποιαδήποτε δικαιοπραξία σ’ όλες τις ακριτικές περιοχές της χώρας
λόγω του εκ Βορρά κινδύνου ή του εξ Ανατολής κινδύνου. Αυτά
τα πράγµατα, ευτυχώς, ουσιαστικά εξέλιπαν, γιατί προόδευσαν
οι χώρες, οι λαοί, άλλαξαν οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις.
Ας µπούµε, λοιπόν, στο κρίσιµο θέµα. Αυτά που θέλω να πω
δεν αφορούν τον κ. Παναγιωτόπουλο. Διότι απλούστατα ο κ. Παναγιωτόπουλος έρχεται να θωρακίσει µια απόφαση ειληµµένη,
άλλων Υπουργείων.
Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, όλα αυτά που συζητάµε περισσότερο
αφορούν το ΤΑΙΠΕΔ ή το Υπουργείο Οικονοµικών, παρά τον κ.
Παναγιωτόπουλο. Ο κ. Παναγιωτόπουλος έρχεται να προστατεύσει, να κατοχυρώσει και να θωρακίσει µια απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ
ή του Υπουργείου Οικονοµικών ότι θα δικαιολογήσουµε και θα
επιτρέψουµε εµπράγµατα δικαιώµατα επί δηµοσίων νησίδων.
Για το λόγο αυτό τοποθετηθήκαµε επ’ αυτού και είπαµε ότι είµαστε υπέρ της τροπολογίας.
Θα ήθελα όµως να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι η βασική θέση και
της Δηµοκρατικής Αριστεράς, αλλά και ολόκληρης της Κυβέρνησης όσον αφορά την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας είτε
αφορά λιµάνια είτε αφορά νησιά είτε αφορά άλλες περιοχές, δεν
είναι η εκποίηση και η µεταβίβαση κυριότητας -αυτό τουλάχιστον
το έχουµε συµφωνήσει και µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα- αλλά είναι
άλλα δικαιώµατα, κυρίως ενοχικά, όπως η µακροχρόνια παραχώρηση ή άλλα ενοχικά δικαιώµατα, όπως χρησιδάνεια, δικαιώµατα
δηλαδή τα οποία κάποια στιγµή λήγουν κι έχουν ένα χρονικό ορίζοντα στον οποίο λειτουργούν.
Κατόπιν αυτού, τίθεται ένα σοβαρό ζήτηµα –δεν εννοώ στη
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συγκεκριµένη τροπολογία- κυρίως στο τι ακριβώς θέλουν να κάνουν τα αρµόδια Υπουργεία και το ΤΑΙΠΕΔ σε σχέση µε αυτές
τις εκτάσεις.
Δεν ξέρω αν ο κ. Παναγιωτόπουλος έχει τη δυνατότητα να µας
εξηγήσει αυτά τα οποία έρχονται από τα άλλα Υπουργεία. Θα
ήταν καλό να είχε προηγηθεί η τοποθέτησή του, ούτως ώστε να
έχουµε κι εµείς τη δυνατότητα να τοποθετηθούµε επί συγκεκριµένων θέσεων της Κυβέρνησης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση µε αυτήν την τακτική που
ακολουθεί δεν εξοργίζει απλά, αλλά κάνει κάτι χειρότερο: Φέρνετε δυο τροπολογίες σε µια Σύµβαση για το Κατάρ, οι οποίες
είναι άσχετες.
Το ερώτηµα που θέλω να σας απευθύνω ευθέως είναι το εξής:
Είστε ανίκανοι να το φέρετε σε άλλο νοµοσχέδιο -διότι κάθε µέρα
η Βουλή έχει κι ένα νοµοσχέδιο- παραδείγµατος χάριν, του
Υπουργείου Οικονοµικών. Μέχρι εκεί φτάνετε. Ή µήπως λέτε:
«Έτσι θέλω κι έτσι θα κάνω και δεν µε ενδιαφέρει ούτε ο Κανονισµός ούτε τίποτα». Ή µήπως υπάρχει σκοπιµότητα άλλου είδους. Πιέζεστε από κάπου. Λογικό δεν θα ήταν να το φέρει η
Κυβέρνηση σ’ ένα άλλο νοµοσχέδιο. Λογικό δεν θα ήταν να το
φέρει χθες, προχθές, αύριο.
Άρα, συµβαίνουν αυτά τα δυο πράγµατα: Ή θέλετε να πείτε
«Όταν αποφασίζουν οι εκατόν πενήντα ένας ότι «πετάει ο γάιδαρος», πετάει και θα το επιβάλουµε, επειδή έτσι θέλουµε και δεν
µας ενδιαφέρει ούτε ο Κανονισµός ούτε τίποτα» ή «κάποιο λάκκο
έχει η φάβα» και βιάζεστε να βάλετε τη σφραγίδα τη «νόµιµη»
της Βουλής. Πουλήσατε κάτι. Έχετε κάνει κάποιες διαπραγµατεύσεις. Σας πιέζουν ορισµένοι. Τι απ’ όλα συµβαίνει.
Ανεξάρτητα, όµως, απ’ όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, δεν µπορεί
να συνεχιστεί αυτή η ιστορία µε τις τροπολογίες και από την
πλευρά της Κυβέρνησης. Όποτε θέλει η Κυβέρνηση, «όποτε της
καπνίσει», σε όποιο νοµοσχέδιο θέλει, κολλάει και µια τροπολογία.
Έρχοµαι στην ουσία: Εµείς ξεκαθαρίζουµε ότι δεν υπάρχει
«ολίγον έγκυος». Τα νησιά, τα δάση και η χώρα µας τελικά σε
ποιον ανήκουν Είναι λαϊκή περιουσία ή όχι
Κατά τη δική µας άποψη και αντίληψη, είναι λαϊκή περιουσία.
Εποµένως, είµαστε ριζικά αντίθετοι στο να υπάρχουν σήµερα
ιδιωτικά νησιά ή ιδιωτικά δάση. Πολύ περισσότερο, είµαστε αντίθετοι στο να πουληθούν. Είµαστε ξεκάθαροι γι’ αυτό.
Γι’ αυτό, για να κρατηθούν –ό,τι κρατήθηκε- και να µην πουληθούν έχει δώσει σκληρούς αγώνες ο ελληνικός λαός και «έχει µατώσει» κιόλας και στο παρελθόν.
Εδώ όµως ορισµένοι µίλησαν κυνικά. Ο κ. Ψυχάρης, ας πούµε,
λέει «εµείς είµαστε υπέρ της ελεύθερης αγοράς», άρα όλα πουλιούνται και αγοράζονται. Λογικό είναι. Και τα ανθρώπινα όργανα
πουλιούνται και αγοράζονται και οι άνθρωποι οι ίδιοι πουλιούνται
και αγοράζονται. Η θεωρία σας, το σύστηµά σας λέει ότι όλα
πουλιούνται και αγοράζονται. Δεν υπάρχουν άλλες αξίες. Η αξία
είναι µία, αφού πουλιέται η εργατική δύναµη, η ικανότητα του ανθρώπου να δουλεύει, τα πάντα, αφού υποστηρίζετε ότι έχει τη
δυνατότητα ένας να εκµεταλλεύεται είκοσι και τριάντα. Από πού
τη βρήκε αυτή τη δυνατότητα; Τού την παραχωρεί το αστικό κράτος. Εµείς λέµε ακριβώς το αντίθετο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Επειδή είστε έµπειρος
κοινοβουλευτικός, να απευθύνεστε στο Προεδρείο, κύριε Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν είναι προσωπικό το θέµα. Δεν έχω
κανένα πρόβληµα. Να σβηστεί και το όνοµα του κ. Ψυχάρη, γιατί
αυτή η ιστορία της συζήτησης επί προσωπικού για να λύσουµε
ιδεολογικές διαφορές εµάς τουλάχιστον δεν µας αγγίζει, ούτε
µας αφορά. Να φύγουν τα ονόµατα, δεν έχω κανένα πρόβληµα.
Ιδεολογική και ουσιαστική αντιπαράθεση κάνουµε. Εδώ είναι και
η µεγάλη, η ριζική διαφορά µας και εδώ δεν υπάρχει µεσαίος
δρόµος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μιλάµε για πατριωτισµό. Για µας τι είναι πατριωτισµός; Αυτοί
που παράγουν τον πλούτο να µπορούν να τον απολαµβάνουν και
να τον διευθύνουν και όχι µια χούφτα να τους εκµεταλλεύεται
όλους. Αυτή η χούφτα που τους εκµεταλλεύεται όλους έχει έναν
«πατριωτισµό», το κέρδος, όπου τους βολεύει. Αυτά τα είπε πρωτύτερα ο κ. Καραθανασόπουλος.
Μιας και µιλάµε λοιπόν για Αιγαίο, ποιοι έχουν συµφέρον από
τη συνεκµετάλλευση του Αιγαίου; Ο εργάτης, Έλληνας η Τούρκος, αν θέλετε; Ποιος; Ο αυτοαπασχολούµενος; Ή τα µεγάλα
µονοπώλια και οι επιχειρηµατικοί όµιλοι στην Ελλάδα οι οποίοι
µπορούν να διεκδικήσουν ένα κοµµάτι της «πίτας»; Αυτοί έχουν
συµφέρον και αυτοί τα προωθούν όλα αυτά. Ποιοι θα πάρουν τα
νησιά και τι θα κερδίσει η Ελλάδα; Ποιος θα τα πάρει; Το σωµατείο τάδε των εργαζοµένων, των ξενοδοχοϋπαλλήλων ή εφοπλιστές και µεγάλα διεθνή funds, δηλαδή πολυεθνικές επιχειρήσεις
και µονοπώλια; Αυτοί θα τα πάρουν και αυτοί θα τα εκµεταλλευτούν και αυτοί θα δηµιουργήσουν και τις προϋποθέσεις αύριο,
εφόσον καλά συνεργαζόµαστε εδώ, να µπορούν να τα µοιράσουν κιόλας. Άλλωστε, οι οµάδες Ελλήνων και Τούρκων επιχειρηµατιών και όλων των υπολοίπων -γι’ αυτούς που µιλάνε για
πατρίδα γενικά και αφηρηµένα- πηγαίνουν και έρχονται και συζητούν πώς θα βρουν κοινή γραµµή µέσα από αντιθέσεις και ανταγωνισµούς που µπορεί να οξυνθούν και να φτάσουν και σε
σύγκρουση. Εµείς το κατανοούµε αυτό. Ιστορικά γίνεται, αλλά η
σύγκρουση θα είναι για το ποιος θα εκµεταλλευτεί, ποιος θα
πάρει περισσότερα από την «πίτα». Παρ’ όλα αυτά, προσπαθούν
να ανοίξουν τέτοιους δρόµους για συνεκµετάλλευση και εδώ φυσικά παρεµβαίνουν και άλλες ιµπεριαλιστικές δυνάµεις και άλλα
συµφέροντα.
Θα αναφερθώ τώρα στα θέµατα της ασφάλειας τα οποία συζητούνται. Στις σύγχρονες συνθήκες και µε τις τεχνολογικές εξελίξεις, αν µιλάµε τώρα για επιχειρηµατίες και διεθνή µονοπώλια
που έχουν και ένα νησί, µπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγµατα και ας κάνει έλεγχο το Υπουργείο Άµυνας. Δεν αµφισβητούµε τις προθέσεις της ηγεσίας του Στρατού και του
Υπουργείου Άµυνας να ελέγξει, αλλά σήµερα οι δυνατότητες της
τεχνολογίας είναι απίστευτες και οι εταιρείες που επενδύουν στα
ξενοδοχεία µπορεί την ίδια στιγµή να παράγουν και όπλα ή
οπλικά συστήµατα ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν, η Κυβέρνηση
ας µην πάει µε τη «σφραγίδα» του Υπουργείου Άµυνας και των
Γενικών Επιτελείων να καλύψει µία πολιτική επιλογή η οποία δεν
εξασφαλίζει τίποτα σε ό,τι αφορά τα θέµατα της εθνικής ασφάλειας και των συνόρων.
Εµείς λοιπόν, τι λέµε; Να αποσυρθεί η τροπολογία. Αυτό είναι
κάτι το πονηρό. Γιατί βάλατε το δηµόσιο στην τροπολογία;
Υπήρχε πριν; Έλεγε «µόνο ιδιωτικά». Εµείς είµαστε αντίθετοι και
µ’ αυτό. Γιατί βάλατε τα δηµόσια; Άρα σκοπεύετε να πουλήσετε.
Υπήρξε παρέµβαση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
ΠΑΣΟΚ αλλά και της ΔΗΜΑΡ σε ό,τι αφορά τα εµπράγµατα δικαιώµατα ή τα ενοχικά. Ξέρετε, άµα έχεις για ενενήντα εννέα
χρόνια ένα νησί, πείτε µας σε ποια χώρα του κόσµου δεν ανανεώθηκε και σταµάτησε και κρατικοποιήθηκε -παρά µόνο µε επαναστατικό δίκαιο- κάποιο νησί. Πείτε µας. Στο ερώτηµα που
τέθηκε από κάποιο Βουλευτή για το ποια είναι η θέση µας, εµείς
λέµε ότι θα τα ξαναπάρουµε πίσω. Τα έχει πληρώσει ο ελληνικός
λαός «µε το αίµα του» παλιότερα, τα έχει πληρώσει σήµερα «µε
τον ιδρώτα του» και αυτά θα αποτελέσουν κοινωνική ιδιοκτησία
και λαϊκή περιουσία µε το δίκαιο το λαϊκό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βορίδης για οκτώ λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω µε κάτι το οποίο
κατά τη γνώµη µου είναι ένα µείζον θέµα τάξεως και λειτουργίας
του ίδιου του Κοινοβουλίου και αυτό δεν το απευθύνω σε καµµία
πτέρυγα, όµως το απευθύνω προς το Προεδρείο.
Κύριε Πρόεδρε, έλειπα πριν γιατί γινόταν συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών και την παρακολουθούσα. Μόλις ήλθα στην
Αίθουσα, παρακολούθησα την εξής σκηνή: Συνάδελφοι της Χρυσής Αυγής ωρυόµενοι προς την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας
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και αλαλάζοντες και υβρίζοντες και απειλούντες.
Ο καθένας έχει την ευθύνη της κοινοβουλευτικής του συµπεριφοράς, αλλά, κύριε Πρόεδρε, το Προεδρείο έχει την ευθύνη
της τήρησης της ορθής διαδικασίας µέσα στο Κοινοβούλιο. Ο
Κανονισµός περιέχει τις προβλέψεις για τους Βουλευτές που δεν
τηρούν τα προβλεπόµενα από τον Κανονισµό µας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και άλλοι υβρίζουν και απειλούν.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα σας πω, κύριε Λαφαζάνη. Έχω
και για σας κάτι.
Υπάρχουν, λοιπόν, ζητήµατα τάξεως, τα οποία θέλουµε να τηρηθούν και υπάρχει ευθύνη του Προεδρείου για την τήρησή
τους. Πρέπει να πράξει τα δέοντα, τα οποία γνωρίζουµε ποια
είναι. Είναι προφανές ότι συµπεριφορές αυτού του τύπου δεν
µπορούν να γίνουν ανεκτές από κανέναν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας διακόπτω επειδή
απευθύνεστε στο Προεδρείο. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Το
προβλέπει σαφέστατα ο Κανονισµός και τουλάχιστον σ’ ό,τι µε
αφορά ως Προεδρεύοντα, είναι σίγουρο ότι θα εφαρµόζεται ο
Κανονισµός κατά γράµµα -και το εννοώ αυτό- προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε κόµµα.
Συγγνώµη για τη διακοπή. Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Λαφαζάνη, άκουσα επίσης να κατηγορείτε δύο Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, διότι είπατε ότι υβρίζουν και εν συνεχεία στην αιτιολογία σας στο τι υβρίζουν, άκουσα ότι
περιλάβατε πράγµατα τα οποία συνιστούν στην πραγµατικότητα
πολιτική κριτική. Είπατε για τις οκάδες, για τις δραχµές, για τα
ευρώ. Αυτή η συζήτηση είναι κατεξοχήν πολιτική συζήτηση, αλλά
το να το λέτε εσείς…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: … (Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας παρακαλώ, κύριε
Λαφαζάνη.
Συνεχίστε, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ «υβρίζετε», την ώρα
που Βουλευτής του έχει πει «νεοναζί» τον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη, έχει πει «ακροδεξιό» τον Πρωθυπουργό ο εκπρόσωπος Τύπου, έχει πει ηθικό αυτουργό βασανιστηρίων ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Οι
τελευταίες παρεµβάσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ο
Πρωθυπουργός έχει ακροδεξιούς συµβούλους και έχει υιοθετήσει τον ακροδεξιό λόγο. Με το να λέτε τώρα ότι σας εξύβρισε ο
κ. Γεωργιάδης γιατί σας είπε για την οκά, µε συγχωρείτε πολύ,
αλλά προφανώς δεν γνωρίζετε το µέτρο των λέξεων.
Μπαίνω τώρα στην ουσία του θέµατος. Γίνεται µεγάλη συζήτηση γι’ αυτή την περίφηµη ρύθµιση. Πρώτα απ’ όλα, τι το καινούργιο έχει αυτή η ρύθµιση; Αυτή η ρύθµιση, η περίφηµη
τροπολογία, υπήρχε. Δεν εισάγεται το πρώτον. Υπήρχε. Δύο
πράγµατα είναι καινούργια, ότι από κει που η µεταβίβαση εµπραγµάτων ή ενοχικών δικαιωµάτων εξηρτάτο µόνο από τη συναίνεση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, τώρα απαιτείται η
γνωµοδότηση των Επιτελείων της Εθνικής Άµυνας.
Ερώτηµα: Αυτό κατά τη γνώµη µας εδώ, στην Αίθουσα, είναι
καλύτερη διασφάλιση ή όχι; Είναι πρόσθετη διασφάλιση ή όχι το
ότι έχουµε τη γνώµη των Επιτελείων; Είναι κάτι λιγότερο ή περισσότερο ως προς την προϋφιστάµενη ρύθµιση; Άρα, λοιπόν,
εδώ είναι ξεκάθαρο ότι είναι βελτιωτικό.
Το δεύτερο: Έρχεται η ρύθµιση και θέτει ένα δεύτερο ζήτηµα.
Ποιο; Το ζήτηµα της µεταβιβάσεως πλέον και περιουσιακών στοιχείων του δηµοσίου.
Εµένα, αν µε ρωτήσετε, θα σας πω ότι εκ περισσού τίθεται
αυτό. Γιατί; Διότι, όταν υπάρχει µια γενική διατύπωση, η οποία
λέει «µεταβίβαση ενοχικών ή εµπραγµάτων δικαιωµάτων», προφανώς αφορά κάθε κύριο, κάθε έναν που έχει περιουσιακό δικαίωµα, άρα και το ελληνικό δηµόσιο. Κατά τη γνώµη µου, ξαναλέω, ίσως και να µην έχει κανένα νόηµα αυτή η προσθήκη που
έγινε. Καλυπτόταν από την προηγούµενη ρύθµιση. Αλλά, εν πάση
περιπτώσει, µπαίνει αυτή η συζήτηση τώρα.
Ακούω µια ευαισθησία και θέλω να την ακούσω πάρα πολύ
προσεκτικά γιατί ακούω για πατριωτισµό, ακούω για κυριαρχίες,
ακούω για ανεξαρτησίες, ακούω για ξεπουλήµατα, ακούω όλη
αυτή τη ρητορική. Θέλω λοιπόν να το ξεκαθαρίσω.
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Ερώτηση πρώτη: Τι είναι αυτό που µας απασχολεί; Ο εθνικός
κίνδυνος; Με δυο λόγια, να το κάνω πολύ απλό; Μας απασχολεί
το ότι κάποιος θα φτιάξει µια εταιρεία ή το ότι θα έρθει ως φυσικό πρόσωπο ένας Τούρκος και πρόκειται να πάρει ένα νησί και
κάτι κακό να κάνει για την εθνική µας ασφάλεια στο νησί αυτό.
Αυτός είναι ο φόβος; Ας υποθέσουµε ότι είναι αυτός. Προσπαθώ
να καταλάβω το φόβο. Ας πούµε ότι είναι αυτός.
Πρώτο ερώτηµα: Η γνωµοδότηση των επιτελείων δεν µας καλύπτει ως προς το φόβο αυτό; Αυτός που έχει ταχθεί για να υπερασπίζει την εθνική ακεραιότητα της χώρας δεν είναι κατ’ εξοχήν
ο ελληνικός στρατός; Δεν είναι το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας;
Αυτοί δεν γνωρίζουν αν απειλείται από κάτι και από τι; Αυτό είναι
το πρώτο ερώτηµα ως προς αυτόν τον γενικό φόβο.
Δεύτερο ερώτηµα: Έχουµε ιδιωτικά νησιά στην Ελλάδα; Μα
έχουµε ιδιωτικά νησιά στην Ελλάδα. Περαιτέρω εµπράγµατα δικαιώµατα σε νησιά έχουµε; Με δυο λόγια ο κ. Δρίτσας µπορεί να
πάει να πάρει στρέµµατα στη Μυτιλήνη; Μπορείτε να αγοράσετε,
ναι ή όχι; Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µπορεί να αγοράσει ναι ή όχι; Μπορεί να εγκαταστήσει επικίνδυνες για την
εθνική ασφάλεια δραστηριότητες στη Μυτιλήνη αυτό το φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο; Πρέπει να πάρει ένα νησί δικό του; Δεν µπορεί να πάρει ένα µεγάλο χωράφι στη Μυτιλήνη να το κάνει; Μπορεί. Τι µας διασφαλίζει ότι δε θα το κάνει; Η Αστυνοµία, η
νοµοθεσία, η εποπτεία, ο Στρατός, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτοί µας προστατεύουν και όχι η απαγόρευση δικαιοπραξιών.
Ξαναγυρνάµε, λοιπόν, σ’ αυτήν τη βασική και θεµελιακή συζήτηση την οποία κάποια στιγµή σ’ αυτήν την Αίθουσα θέλω να την
καταλάβουµε. Η κυριαρχία του κράτους δεν είναι τα λεφτά του.
Η κυριαρχία του κράτους δεν είναι η ιδιωτική περιουσία του.
Αυτό είναι το fiscus του κράτους. Η κυριαρχία του κράτους είναι
το imperium του. Είναι, δηλαδή, η δυνατότητά του να νοµοθετεί
έχοντας το µονοπώλιο της νοµοθεσίας και να επιβάλλει εν συνεχεία την ισχύ του έχοντας το µονοπώλιο της βίας. Αυτό είναι το
imperium. Κλονίζεται αυτό από οποιαδήποτε συναλλαγή του κράτους; Όχι. Ποτέ.
Αν έχετε άλλους λόγους όπως «δε θέλουµε να πωληθεί οτιδήποτε δηµόσιο», πείτε το έτσι. Κύριε Παφίλη, το λέτε. Εσείς είστε
οι µόνοι που το λέτε έτσι. Και αυτό είναι που κατά τη γνώµη µου
βάζει τη διαφωνία στα πραγµατικά της ιδεολογικά όρια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μπορώ να έχω ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε; Ευχαριστώ πολύ.
Όλα τα υπόλοιπα -αυτά που ακούω από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτά που
ακούω από τη Χρυσή Αυγή- δηµιουργούν σύγχυση ως προς την
ιδεολογική διαφορά. Δεν είναι λοιπόν, το ζήτηµα της εθνικής
ασφάλειας που µας απασχολεί, ούτε είναι το ζήτηµα της εθνικής
κυριαρχίας που σας απασχολεί, κύριε Δρίτσα.
Αυτό το οποίο σας απασχολεί είναι ότι έχετε µια γενική θέση αυτό πείτε- και λέτε «εµείς δε θέλουµε σε οτιδήποτε είναι δηµόσιο να υπάρξει αξιοποίησή του, µεταβίβασή του».
Κύριε Υπουργέ, ξαναλέω ότι κατά τη γνώµη µου, έτσι όπως
ήταν καταστρωµένη ήδη η διάταξη, αυτά υπήρχαν. Το µόνο πρόσθετο είναι ότι βάλατε –και πολύ σωστά- τη γνώµη των Επιτελείων. Αυτό είναι το πρόσθετο. Τίποτα άλλο. Μια πρόσθετη
διασφάλιση. Και γι’ αυτό λέγαµε ότι αυτή η διάταξη έπρεπε να
γίνει ασµένως αποδεκτή από το σύνολο της Αιθούσης, διότι είναι
µια βελτιωτική στην υφιστάµενη κατάσταση διάταξη.
Άκουσα τις αντιρρήσεις που εξέφρασε ο κ. Χρυσοχοΐδης και
τις επιφυλάξεις ως προς το ζήτηµα των εµπραγµάτων δικαιωµάτων του δηµοσίου. Αυτό νοµίζω ότι, εν πάση περιπτώσει, αξίζει
να το δούµε για να µην µένει καµµία εντύπωση, όχι για τίποτα
άλλο.
Περαιτέρω, είναι σαφές ότι αυτό δεν µπορεί να επιβληθεί στα
ιδιωτικά. Είναι σαφές ότι δεν µπορεί να επιβληθεί στα ιδιωτικά,
διότι τέτοιου είδους περιορισµός στα ιδιωτικά θα συνιστούσε
στην πραγµατικότητα κατ’ αποτέλεσµα παράβαση του ιδιωτικού
περιουσιακού δικαιώµατος, το οποίο όπως ξέρετε είναι αντισυνταγµατικό.
Άρα, σε ό,τι αφορά στο δηµόσιο, αυτοδεσµεύεται το δηµόσιο
–σύµφωνοι- στην κατεύθυνση ουσιαστικά του να υπάρχουν ενο-
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χικές συµβάσεις ενδεχοµένως µακροχρόνιες, πάντα µε τη σύµφωνη γνώµη των Επιτελείων.
Νοµίζω ότι µετά απ’ αυτή τη συζήτηση έχουµε κάνει τις ορθές
σταθµίσεις και υπ’ αυτή την έννοια ήταν χρήσιµος ο διάλογος, ο
οποίος διεξήχθη σήµερα στην Αίθουσα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιωτόπουλος για δώδεκα λεπτά.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ξεκινήσω µε µια δήλωση. Η δήλωσή µου έχει ως εξής: Όλοι όσοι βρισκόµαστε σ’
αυτήν την Αίθουσα είµαστε εντολοδόχοι του ελληνικού λαού. Κανείς δεν βρίσκεται τυχαία. Τους τιµώ όλους αδιακρίτως, αλλά θα
παρακαλέσω να µην αµφισβητεί καµµία πτέρυγα ή κανένας συνάδελφος στον άλλο ή στους άλλους ότι διαθέτουµε τουλάχιστον τον ίδιο πατριωτισµό µε τον οµιλούντα ή τον καταγγέλλοντα. Το πρώτο είναι αυτό.
Ένα δεύτερο θέµα είναι το εξής: Η εθνική ασφάλεια είναι υπεράνω και της οικονοµίας και των αγορών και του εµπορίου και
των εµπορικών συναλλαγών και κάθε είδους αγοραπωλησίας. Η
εθνική ασφάλεια είναι υπέρτατο αγαθό, κατοχυρώνεται από την
πολιτική άµυνα της χώρας, από την εθνική αµυντική πολιτική,
από το σχεδιασµό των Ενόπλων Δυνάµεων της χώρας και παρέχεται στον ελληνικό λαό ακριβώς µε βάση τα οριζόµενα από το
Σύνταγµα της ελληνικής δηµοκρατικής πολιτείας. Η εθνική ασφάλεια της χώρας είναι εθνική και κοινωνική προτεραιότητα. Δεν
υπόκειται ούτε στη λογική των ιδιωτικοποιήσεων ούτε ακόµα και
στη λογική της αξιοποίησης του όποιου περιουσιακού στοιχείου.
Προσέξτε όµως. Η αξιοποίηση ορισµένων µικρών νησιών και
η δηµιουργία οικονοµικής δραστηριότητας πάνω σ’ αυτά τα
νησιά, κύριε Λαφαζάνη –γνωριζόµαστε χρόνια και ανταλλάσουµε
απόψεις διαφωνώντας ή συµφωνώντας- είναι στοιχείο που ενισχύει την εθνική ασφάλεια της χώρας. Αν ανατρέξετε στις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θαλάσσης, θα
δείτε ότι άλλο καθεστώς προβλέπεται για νήσους µε οικονοµική
δραστηριότητα και άλλο για νήσους χωρίς οικονοµική δραστηριότητα.
Η δική µας επιδίωξη, λοιπόν, πρέπει να είναι για λόγους οικονοµίας, αλλά πριν απ’ όλα για λόγους εθνικής ασφαλείας, να δώσουµε οικονοµική δραστηριότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερα νησιά από τα νησιά που υπόκεινται στην ελληνική εθνική
κυριαρχία.
Πρέπει όµως, πριν απ’ όλα και πάνω απ’ όλα, να κατοχυρώσουµε τα θέµατα εθνικής ασφάλειας. Σας είπα ποια είναι η θέση
της Κυβέρνησης. Παρακολούθησα µε προσοχή τα όσα είπε ο κ.
Τσούκαλης και οι άλλοι συνάδελφοι.
Εγώ είµαι εδώ ως Υπουργός Εθνικής Άµυνας, ακριβώς για να
θωρακίσουµε αυτή τη διαδικασία, διότι –όπως σωστά είπε πριν
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας ο κ.
Βορίδης- ερχόµαστε να κάνουµε αυστηρότερες τις προϋποθέσεις που υπήρχαν µέχρι σήµερα.
Δεν αρκεί πλέον η υπογραφή του Υπουργού Εθνικής Άµυνας.
Πρέπει να υπάρχει και η σύµφωνη γνώµη όλων των Γενικών Επιτελείων, δηλαδή, η σύµφωνη γνώµη όλων εκείνων στους οποίους
η πατρίδα ανέθεσε τη θωράκιση της άµυνας, την προστασία της
εθνικής κυριαρχίας, της ακεραιότητας, της εθνικής ανεξαρτησίας.
Όπως συνηθίζω να λέω –και το εννοώ, δεν είναι σχήµα λόγουοι Ένοπλες Δυνάµεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανήκουν στο
έθνος. Δεν ανήκουν ούτε σε πρόσωπα, ούτε σε κυβερνήσεις,
ούτε σε κόµµατα. Γι’ αυτό είναι ο κατ’ εξοχήν χώρος που πρέπει
να µας ενώνει. Γι’ αυτό είναι ο κατ’ εξοχήν χώρος που πρέπει να
αναδεικνύει κοινές προσπάθειες και κοινές µας πρωτοβουλίες.
Ακούστηκαν πολλά σε αυτήν την Αίθουσα και, όπως σας είπα,
εµείς είµαστε εδώ ως Υπουργείο Εθνικής Άµυνας για να θωρακίσουµε τη διαδικασία.
Όµως, επειδή είµαι ο µόνος παριστάµενος Υπουργός και
υπάρχει κι ένα µέρος της σχετικής τροπολογίας που δεν αφορά
δική µου αρµοδιότητα, το µέρος, δηλαδή, της αξιοποίησης της
περιουσίας, έχω την εξουσιοδότηση της Κυβέρνησης –όπως είπα
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είµαι ο µόνος παριστάµενος Υπουργός µαζί µε τον Υφυπουργό
τον κ. Ελευσινιώτη- µετά από συνεννόηση µε το Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης τον κ. Μπαλτάκο, να επαναδιατυπώσω την
τροπολογία και στο µέρος της που δεν αφορά τη δική µου αρµοδιότητα, στο µέρος, δηλαδή, που αφορά τα θέµατα των δηµοσίων νησίδων.
Η τροπολογία, λοιπόν, επαναδιατυπώνεται ως εξής, σε σχέση
µε το επίµαχο σηµείο, για να διευκρινιστούν πλέον όλα και να µην
υπάρχουν περιθώρια ούτε για παρανοήσεις αθέλητες, αλλά ούτε
και για σκόπιµες διαστρεβλώσεις.
«Επί δηµοσίων νησίδων δεν µεταβιβάζεται η κυριότητά τους,
αλλά παρέχεται η δυνατότητα µίσθωσης υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις.» Ποιες προϋποθέσεις; Όλες τις προϋποθέσεις που
προβλέπει ο νόµος και η έννοµη τάξη και επιπλέον, τη σύµφωνη
γνώµη του Υπουργού Εθνικής Άµυνας και όλων των Γενικών Επιτελείων.
Επαναλαµβάνω: «Επί δηµοσίων νησίδων δεν µεταβιβάζεται η
κυριότητά, αλλά παρέχεται η δυνατότητα µίσθωσης υπό τις ανωτέρω αυστηρότατες προϋποθέσεις που αφορούν την εθνική
ασφάλεια της χώρας.»
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πού παραπέµπει;
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Παραπέµπει στο υπόλοιπο άρθρο, δηλαδή στις προϋποθέσεις
που αφορούν την υπογραφή του Υπουργού Εθνικής Άµυνας και
τη σύµφωνη γνώµη όλων των Γενικών Επιτελείων.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Όλων!
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Όλων!
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Οµόφωνα.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Όλων!
Θα καταθέσω κατά λέξη τη σχετική τροπολογία. Και σας είπα
ότι επειδή είµαι ο µόνος παριστάµενος Υπουργός, µαζί µε τον
Υφυπουργό τον κ. Ελευσινιώτη, έχω την εξουσιοδότηση της Κυβέρνησης να προχωρήσω στην επαναδιατύπωση και κατά το
µέρος που δεν αφορά τη δική µου αρµοδιότητα, γιατί το θέµα
της αξιοποίησης δεν είναι δικής µου αρµοδιότητας. Είµαι σαφής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Πολύ ωραία, κύριε
Υπουργέ. Να την καταθέσετε για να διανεµηθεί στα κόµµατα.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - ΑΒΡΑΜΗΣ: Κύριε Υπουργέ, το εµπράγµατο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Υπουργέ, µην
απαντάτε.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Κύριε συνάδελφε, παρακολούθησα µε ιώβεια υποµονή όλους
σας και τα όσα ειπώθηκαν και από τη δική σας πτέρυγα. Και είπα
πριν, επειδή κανείς δεν βρίσκεται τυχαία σε αυτήν την Αίθουσα,
παρά πολλές φορές τις ακρότητες που χαρακτηρίζουν τις συµπεριφορές ορισµένων που δεν προσιδιάζουν προς το ήθος και
το ύφος του ελληνικού Κοινοβουλίου, ότι και από αυτές τις τοποθετήσεις άντλησα και σκέψεις και παρατηρήσεις. Είµαι πολύ
προσεκτικός.
Άρα, ξεκαθαρίζουµε τις όποιες παρεξηγήσεις. Και νοµίζω ότι
από εδώ και πέρα δεν υπάρχει χώρος ούτε για παρεξηγήσεις,
πόσω µάλλον δεν υπάρχει χώρος για σκόπιµες διαστρεβλώσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ξεκαθαρίσω ορισµένα
πράγµατα, γιατί έγιναν κάποιες δηλώσεις από κάποιους συναδέλφους περί της καταστάσεως των Ενόπλων Δυνάµεων κ.ο.κ.
Χθες ήµουν όλη την ηµέρα στον Έβρο. Ξεκίνησα από την Αλεξανδρούπολη, από το νότιο κοµµάτι του ακριτικού νοµού µας κι
έφτασα µέχρι τις Καστανιές. Παρακολούθησα άσκηση βολών αρµάτων µάχης, των Leopards. Παρακολούθησα άλλες ασκήσεις
στην περιοχή. Επισκέφτηκα το Φυλάκιο των Καστανιών κι έσφιξα
το χέρι των στρατευµένων παιδιών µας, των υπαξιωµατικών, των
αξιωµατικών και των διοικητών που φυλάσσουν εκεί τα σύνορα.
Επίσης, είχα την ευκαιρία να επιθεωρήσω τις εργασίες για την
αντιαρµατική τάφρο, που κατασκευάζουν εκεί οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις, οι τεχνικές µας υπηρεσίες, µήκους εκατόν τριάντα χιλιοµέτρων. Έχουν κατασκευαστεί τα εξήντα πέντε χιλιόµετρα. Και το έργο προχωρεί, µε τους ρυθµούς που επιτρέπουν,
βεβαίως, οι κακές καιρικές συνθήκες αυτού του χειµώνα στην πε-
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ριοχή.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω κατά τον πλέον κατηγορηµατικό
τρόπο ότι παρά τις περικοπές που ήταν απαραίτητες για να µη
χρεοκοπήσει η χώρα, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις έχουν αποσυνδέσει τα όποια προβλήµατα µιας δύσκολης καθηµερινότητας
και είναι απόλυτα αφοσιωµένες στο καθήκον τους, στην υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωµάτων της χώρας, στην υπεράσπιση της ακεραιότητας και της εθνικής µας ανεξαρτησίας.
Κάθε µέρα χιλιάδες άνδρες και γυναίκες των Ενόπλων Δυνάµεων, από τους διοικητές, τους αξιωµατικούς και τους υπαξιωµατικούς, µέχρι τα απλά παιδιά που κάνουν τη θητεία τους, τα
δικά µας τα παιδιά, στον Έβρο, στους υπόλοιπους νοµούς, στα
νησιά µας, σε όλη τη µεθόριο, δίνουν καθηµερινό αγώνα για να
µπορέσει το έθνος µας, ο λαός µας να αισθάνεται ασφαλής και
για να µπορέσουµε να φέρουµε σε πέρας µία δύσκολη καθηµερινότητα, προσδοκώντας και παλεύοντας για το καλύτερο.
Αξίζει δηµόσιος έπαινος, αξίζουν συγχαρητήρια και πολλά ειλικρινή «ευχαριστώ» σε όλους τους ανθρώπους που υπηρετούν
στις Ένοπλες Δυνάµεις, διότι µακριά από σκοπιµότητες, µακριά
από µικροκοµµατικά προστάγµατα φέρνουν σε πέρας το καθήκον τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Θέλω µε την ευκαιρία να στείλω ένα µήνυµα και να τους διαβεβαιώσω ότι η πολιτική ηγεσία, η πατρίδα, έχουµε απόλυτη συνείδηση της αυτοθυσίας και της αφοσίωσης µε την οποία
επιτελούν σε δύσκολους καιρούς το καθήκον τους. Και η πατρίδα, µόλις έρθει η ώρα της ανάκαµψης –και θα έρθει πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι πιστεύουν ορισµένοι- θα τους αποδώσει τα
οφειλόµενα, όπως και στον υπόλοιπο ελληνικό λαό, στον κόσµο
της εργασίας.
Αυτά για να µην εµφιλοχωρούν ούτε παρεξηγήσεις ούτε παρανοήσεις.
Τώρα, σε σχέση µε το θέµα το οποίο µε οδήγησε στο Βήµα,
θέλω να επαναλάβω ότι η αξιοποίηση η οικονοµική ορισµένων
τµηµάτων του γεωγραφικού µας χώρου έχει και µία διάσταση
εθνικής ασφάλειας και έχει και αυτήν τη σκοπιµότητα.
Βεβαίως, όµως, αυτή η αξιοποίηση –το δεχόµαστε όλοι και
πριν απ’ όλα αυτό θέλει ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση- πρέπει να γίνεται µέσα σε όρους, πρέπει να γίνεται µέσα σε αυστηρά
νοµοθετικά πλαίσια γιατί η Ελλάδα αξιοποιεί την περιουσία. Δεν
ξεπουλάει η Ελλάδα. Δεν ξεπουλάει η Κυβέρνηση. Η περιουσία
ανήκει στον ελληνικό λαό, ανήκει στο έθνος µας διαχρονικά.
Απλώς, υπό τις παρούσες συνθήκες, εάν η Κυβέρνηση δεν προχωρήσει -µέσα στο πλαίσιο και υπό το πρίσµα που σας είπα- στη
σωστή αξιοποίηση συγκεκριµένων τµηµάτων της περιουσίας του
ελληνικού λαού, τότε ο ελληνικός λαός δεν θα µπορέσει να
προσδοκά σε καλύτερες, µε την ουσιαστική έννοια του όρου,
µέρες.
Και αυτό το καλύτερο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το χρωστάµε στον ελληνικό λαό, διότι ο λαός µας περνάει την κρισιµό-
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τερη περίοδο της ιστορίας του από το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο
µέχρι σήµερα. Και είµαστε υποχρεωµένοι το ταχύτερο δυνατόν
να τον απαλλάξουµε από αυτά τα δεινά της οικονοµικής κρίσης
και να του δώσουµε ένα καλύτερο παρόν κι ένα καλύτερο µέλλον.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ την τροπολογία όπως τη διαµορφώσατε, να την καταθέσετε στα Πρακτικά για να διανεµηθεί στους συναδέλφους, γιατί
είδα ότι ορισµένοι συνάδελφοι ζητούν το λόγο πάλι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα οκτώ µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το Γενικό Λύκειο Πόρου και το Γενικό
Λύκειο Πάτµου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει ζητήσει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δρίτσας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, να διανεµηθεί η τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα διανεµηθεί, κύριε
συνάδελφε.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ο κ. Κουίκ έχει το λόγο.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Για δευτερολογία,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Για δευτερολογία.
Απλώς θα σας δώσω τρία λεπτά. Πειράζει; Ρωτάω. Και ακούστε
και το λόγο: Όπως ξέρετε, στη συνέχεια έχουµε και το άλλο νοµοσχέδιο, όπου είναι εγγεγραµµένοι, αν δεν απατώµαι, δεκαεπτά
συνάδελφοι. Άλλωστε, απ’ ό,τι κατάλαβα, η δευτερολογία θα
αφορά µόνο την τροποποίηση που έκανε στην τροπολογία ο κύριος Υπουργός. Άρα, θα δίνω το λόγο για τρία λεπτά σε όλους.
Ορίστε, κύριε Κουίκ, έχετε το λόγο.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κύριε Πρόεδρε, θα
περιµένουµε να µας έρθει η τροπολογία για να δούµε αν αυτά
τα οποία ζητήσαµε υπάρχουν µέσα.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Τώρα θα µοιράσουµε και το κείµενο.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά την επαναδιατυπούµενη τροπολογία, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΕ’ - 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Υπουργέ, γιατί είναι σαφές ότι θα πρέπει να έχουµε την
πλήρη σύµπραξη και των τεσσάρων Επιτελείων µαζί µε τον
Υπουργό Άµυνας στα οποιαδήποτε σχέδια του ΤΑΙΠΕΔ. Μην ξεχνάµε µάλιστα ότι το ΤΑΙΠΕΔ έχει µέσα και τους αλλοδαπούς του
και οφείλουµε ως Ελλάδα να το διασφαλίσουµε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όπως πολύ σωστά είπατε, η σύµφωνη γνώµη των Επιτελείων είναι οµόφωνη.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Οµόφωνη. Βεβαίως!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σύµφωνη, σηµαίνει οµόφωνη για τα Επιτελεία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ναι, ναι ακριβώς.
Οµόφωνη. Θα ήθελα να µπει η λέξη «οµόφωνη», κύριε Υπουργέ.
Αν δεν έχει µπει, να µπει η λέξη «οµόφωνη».
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Δεν µπορεί να µπει.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Οµόφωνη. Γιατί δεν
µπορεί να µπει; Με συγχωρείτε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Με βάση αυτά που λέει ο κύριος Πρόεδρος.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Η διατύπωση είναι σαφής: «Με τη σύµφωνη γνώµη όλων των Γενικών Επιτελείων».
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Καλώς. Τελειώσαµε.
Στην πρώτη µου τοποθέτηση δεν έκανα αναφορά στο θέµα
των ανεξάρτητων αρχών και θα ήθελα να έχω µια σαφή τοποθέτηση. Θα ήθελα να εστιάσω την τοποθέτησή µου ειδικότερα στο
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Έχει καταντήσει επικίνδυνος πλέον, αντισυνταγµατικός πλέον ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης µε αλλεπάλληλες παρατάσεις. Κοντεύει να γίνει Ελ Σιντ ο Πρόεδρός του
κ. Λασκαρίδης, ο οποίος µε δηµοσιογράφους µέσα στο ΕΣΡ –και
οµολογώ ότι απορώ για τη δική τους συµµετοχή σε τέτοιες αποφάσεις- εν τέλει εν είδει απριλιανού λογοκριτή στα µέσα ενηµέρωσης να µη µεταδίδουν εικόνες που δείχνουν την εξαθλίωση
του ελληνικού λαού.
Με συγχωρείτε, αλλά µε το απριλιανό πραξικόπηµα, όταν δούλευα στο «ΕΘΝΟΣ» υπό το Γιάννη Καψή και τον Σεραφείµ Φυντανίδη, πήγαινα τα βρεγµένα δοκίµια των σελίδων στη λογοκρισία για να πάρουµε τη σφραγίδα και να εκδοθεί την άλλη µέρα η
εφηµερίδα. Είναι δυνατόν να έχουµε απριλιανή συµπεριφορά του
κάθε κ. Λασκαρίδη και της κ. Δεµίρη; Πρέπει να τελειώνουµε µε
αυτή την υπόθεση.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είµαστε αντίθετοι στο να τους δώσουµε έστω και µια µέρα παράταση. Και έχω ζητήσει από τα περιφερειακά Μέσα Ενηµέρωσης να συνοµιλήσουν µε τους
τοπικούς Βουλευτές τους και να τους εξηγήσουν ότι σε αυτό το
καθεστώς Λασκαρίδη -ο ίδιος δεν ασχολείται, για παράδειγµα,
όταν παίζουν τα κανάλια τούρκικα. Αλλά γιατί να ασχολείται; Ο
ίδιος είναι «Λασκαρίδης ο µεγαλοπρεπής». Γιατί να ασχοληθεί;στα χέρια αυτής της παρέας εκεί µέσα δεν έχουν απλώς υποφέρει, δεν έχουν απλώς «λιώσει», δεν έχουν απλώς πληρώσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ πρόστιµα για αστεία πράγµατα. Και
βεβαίως όπου υπάρχει παράβαση του νόµου, να πληρώσουν.
Και εγώ αναρωτιέµαι: Οι συνάδελφοι της συγκυβέρνησης ή οι
συνάδελφοι των άλλων κοµµάτων της Αντιπολίτευσης θα συµφωνήσουν, έστω και για µια µέρα παράταση αυτού του καθεστώτος; Διότι το ΕΣΡ υπό τον Λασκαρίδη και τη Δεµίρη είναι ένα
καθεστώς, κύριε Πρόεδρε.
Συνεπώς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες λέµε από τώρα όχι στη δίµηνη παράταση την οποία ζητά η Κυβέρνηση διά της Βουλής για
τις ανεξάρτητες αρχές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Ο κ. Λαφαζάνης έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι εδώ δεν συζητάµε µε ένα µέτρο –δεν ξέρω αν µπορεί να υπάρχει τέτοιο πράγµα- πατριωτισµού για να δούµε ποιος
µε το µέτρο αυτό είναι πιο πατριώτης από τον άλλο. Εδώ συζη-
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τάµε συγκεκριµένες ρυθµίσεις, συγκεκριµένες πράξεις και συγκεκριµένες ενέργειες και ο καθένας τοποθετείται και έχει κρίση
και άποψη για τα αποτελέσµατα και τις παρενέργειές τους.
Φέρατε µια τροπολογία διάτρητη από όλες τις απόψεις, διάτρητη από άποψη εθνικής ασφάλειας, διάτρητη περιβαλλοντικά,
διάτρητη από την άποψη της τουριστικής ανάπτυξης. Είδα εδώ
να γίνεται µια διελκυστίνδα –να το πω µε κοµψό τρόπο- ανάµεσα
στα διάφορα Υπουργεία για το τι τελικά θα περιέχει αυτή η τροπολογία και πώς θα διατυπωθεί, την ώρα που είχαν προηγηθεί
συνάδελφοι από τα κυβερνητικά συµπολιτευόµενα έδρανα που
µε φανατισµό υποστήριζαν ότι δεν τρέχει τίποτα µε αυτήν την
τροπολογία. Δεν τρέχει απολύτως τίποτε.
Επιχειρήσατε να κάνετε αλλαγές για να διασκεδάσετε τις εντυπώσεις, κύριε Υπουργέ της Εθνικής Άµυνας. Δεν διασκεδάσατε καµµία εντύπωση. Βγάλατε τα εµπράγµατα δικαιώµατα και
αφήσατε τα ενοχικά. Δηλαδή θα µπορείτε να ενοικιάσετε οποιαδήποτε νησίδα σε οποιαδήποτε παραµεθόριο περιοχή του Αιγαίου για ενενήντα εννέα χρόνια, για παράδειγµα. Στην ουσία
παραχωρείτε τη νησίδα αυτή, διότι η ενοικίαση ενενήντα εννέα
χρόνων σηµαίνει παραχώρηση.
Λέτε ότι θα έχουµε τη συνυπογραφή από όλα τα Γενικά Επιτελεία. Μα, αυτό δεν λέει απολύτως τίποτε. Έρχεται, για παράδειγµα, κάποιος ως εταιρεία και εµφανίζεται στο όνοµα της
αξιοποίησης ως επιχειρηµατίας για να πάρει την τάδε νησίδα για
ενενήντα εννέα χρόνια. Και αυτή µεταβιβάζεται, επαναµεταβιβάζεται και γυρίζει ανά τον πλανήτη.
Ποιος έλεγχος υπάρχει; Κανένας απολύτως έλεγχος! Και εδώ
δεν είναι το ίδιο πράγµα να λέτε «αγοράζουµε σε οποιοδήποτε
νησί». Εδώ ενοικιάζεται για ενενήντα εννέα χρόνια ολόκληρη η
νησίδα, πράγµα που σηµαίνει ότι στην ουσία έχει πλήρη εκµετάλλευση της νησίδας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και µη µου πείτε τώρα ότι έτσι πάτε να διασφαλίσετε κατά το
Διεθνές Δίκαιο τα συµφέροντα της χώρας, δηλαδή µε την αξιοποίηση-κερδοσκοπική εκµετάλλευση, διότι δεν αποκτάται κανένα
απολύτως δικαίωµα στη νησίδα µε βάση το Δίκαιο της Θάλασσας
λόγω εκµετάλλευσής της.
Ξέρετε ότι µε βάση το Δίκαιο της Θάλασσας για τη νησίδα δεν
υπάρχει τίποτα άλλο πέραν των χωρικών υδάτων. Δεν µπορεί να
αποκτήσει ΑΟΖ, εάν δεν έχει αυθύπαρκτη οικονοµική ζωή. Και
αυθύπαρκτη οικονοµική ζωή δεν σηµαίνει εκµετάλλευση των πεντακοσίων ή των τριακοσίων ή των είκοσι ή των σαράντα στρεµµάτων από τον οποιοδήποτε ιδιώτη.
Άρα, δεν διασφαλίζετε τίποτα από την άποψη του Δικαίου της
Θάλασσας. Αντίθετα, υπονοµεύετε βασικά και θεµελιώδη δικαιώµατα τα οποία µπορούν να αποβούν άκρως επικίνδυνα για την
εθνική ασφάλεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω, µια φράση µόνο θα
πω.
Κάθε νησίδα είναι ένα πρωτότυπο, πρωτογενές οικοσύστηµα.
Και ξέρετε τι σηµασία που έχουν αυτά τα οικοσυστήµατα στο Αιγαίο για τη διατήρηση όλου του περιβαλλοντικού συµπλέγµατος
του Αιγαίου Πελάγους, το οποίο άλλωστε είναι το µεγάλο στολίδι
για την τουριστική µας ανάπτυξη. Εάν καταστρέψετε τις τρεισήµισι χιλιάδες περίπου νησίδες του Αιγαίου -γιατί τόσες είναι, κύριοι, δεν µιλάµε ούτε για δέκα, ούτε για είκοσι, µιλάµε για
χιλιάδες νησίδες- µε µια ανεξέλεγκτη κερδοσκοπική εκµετάλλευση, καταστρέφετε στην ουσία το Αιγαίο Πέλαγος. Και έχει καταστραφεί αρκετά µε όσα γίνονται στα νησιά µας. Να µην
καταστρέψετε και τις νησίδες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ.
Το λόγο έχει ο κ. Δρίτσας για τρία λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σταθώ στην αναφορά που κάνατε
στο πρόσφατο ταξίδι σας στον Έβρο και στις ασκήσεις που παρακολουθήσατε και στα όσα είπατε. Δεν θέλω προφανώς να αµφισβητήσω τίποτα από όσα είπατε ή να µειώσω τη σηµασία τους
-κάθε άλλο!- όµως, συγκυριακά αυτό το διάστηµα στις στρατιω-
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τικές µονάδες του Έβρου είχαµε δύο τραγικά συµβάντα, δύο αυτοκτονίες, ενός λοχία και ενός οπλίτη.
Αυτό αναδεικνύει ένα θέµα που δεν έχει να κάνει µόνο µε την
τραγική διάσταση του συµβάντος αυτού καθ’ αυτού, αλλά ένα
θέµα ευρύτερο, που όταν ένας Υπουργός Άµυνας επισκέπτεται
αυτήν την περιοχή δεν µπορεί να το αφήνει ασχολίαστο. Σταµατώ εδώ.
Για όσα ακούστηκαν, θέλω να πω αρχικά ότι αυτή η προσθήκη
δεν µας έχει διανεµηθεί. Εν πάση περιπτώσει, όµως, ακούσαµε
να την εκφωνεί από το Βήµα, ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας ο κ.
Παναγιωτόπουλος. Δεν αλλάζει τα δεδοµένα επί της ουσίας.
Κατ’ αρχάς, για όλα τα ανωτέρω -συµπεριλαµβάνει και εµπράγµατα και ενοχικά δικαιώµατα- δεν προσδιορίζει χρόνο, δεν
καθορίζει τίποτα διαφορετικό, διότι πραγµατικά η µίσθωση για
ενενήντα εννέα χρόνια µε όλα τα δικαιώµατα απολύτου κυριαρχίας δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ενοικίαση. Είναι πλήρη δικαιώµατα σε όλα τα ζητήµατα.
Για τα όσα ακούστηκαν και από τον κύριο Υπουργό και από
τον κ. Βορίδη, πράγµατι, µπορούν να γίνουν βελτιώσεις. Αυτό
που πρότεινε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων µπορεί να είναι µια βελτίωση. Μπορεί ακόµα καλύτερη βελτίωση, κύριε Υπουργέ, να είναι ότι αυτή η απόφαση θα
πρέπει να είναι απόφαση οµόφωνη του Συµβουλίου Άµυνας,
όπου εκεί κρατούνται πρακτικά, υπάρχουν διαδικασίες, συγκαλείται το Συµβούλιο για αυτόν το λόγο και άρα αυτό -το πρότεινα
ήδη στην οµιλία µου- δίνει ακόµα µεγαλύτερες εγγυήσεις.
Μπορεί, επίσης, για τα ισχύοντα µέχρι τώρα αλλά και για αυτά
να αντιµετωπιστεί µε νοµικούς όρους και από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και από άλλα Υπουργεία η εισαγωγή του κριτηρίου
της πραγµατικής και όχι της καταστατικής έδρας των νοµικών
προσώπων. Αυτά, όντως, δίνουν µεγαλύτερες εξασφαλίσεις και
δεν βλέπω καµµία έγνοια για να εξαντληθούν όλες αυτές, που
είναι ουσιώδεις ρυθµίσεις, εγγυητικές και δίνουν µεγαλύτερες
δυνατότητες.
Όµως, το συνολικό ερώτηµα παραµένει: Γιατί να πωληθούν
αυτά τα νησιά; Όντως, θα έχουµε ανάπτυξη µε την πώληση
αυτών των νησιών; Ποια θα είναι η κοινωνική προστιθέµενη αξία
για όλα αυτά; Έχετε παραδείγµατα ότι στο Σκορπιό ή στο ένα ή
στο άλλο ή και στα ιδιωτικά ακόµα και πολύ περισσότερο στα δηµόσια δίνουν δυνατότητα ανάπτυξης;
Όσο δε για το Δίκαιο της Θάλασσας θέλω να πω και εγώ ότι
µια λανθασµένη ερµηνεία παρουσιάστηκε εδώ. Καθόλου δεν κατοχυρώνει µε αυτόν τον τρόπο. Κατοχυρώνει το Δίκαιο της Θάλασσας τα δυνάµενα να κατοικηθούν. Αυτό δεν απαιτεί να
δηµιουργούνται επιχειρηµατικές και εµπορικές δραστηριότητες.
Απ’ αυτήν την άποψη ούτε αυτό το επιχείρηµα έχει καµµία βάση.
Αν ήθελε η Κυβέρνηση πραγµατικά να αναδείξει ζητήµατα εγγυήσεων, θα περιελάµβανε σε αυτές τις εγγυήσεις εθνικού χαρακτήρα και εθνικής ασφάλειας, εκτός από το Υπουργείο
Άµυνας -το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης παραµένει ένα µεγάλο
ερωτηµατικό, δεν εξηγήθηκε ακόµα- και το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, όπως οι προηγούµενες ρυθµίσεις είχαν και το ΥΠΕΧΩΔΕ, για την έγκριση της πώλησης τέτοιου είδους νησιών, µε
την οποία κατηγορηµατικά και συνολικά διαφωνούµε έτσι και αλλιώς.
Όµως, αν θέλετε να µιλήσετε για εγγυήσεις, πρέπει να δείτε
τέτοιου είδους πράγµατα, διότι διαφορετικά η αντιµετώπιση της
εθνικής κρίσης µπορεί να αναχθεί στην αγοραία επιχειρηµατολογία που αναπτύσσεται αυτές τις εποχές ως υπέρτατο εθνικό
συµφέρον έναντι ενός συµφέροντος που το Επιτελείο Άµυνας θα
είχε προκρίνει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Εµµένουµε
στην πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας, διότι τα ζητήµατα είναι
ουσιώδη και δεν µπορεί κανένα από τα επιχειρήµατα που εκτέθηκαν να τα διασκεδάσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιωτόπουλος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Παρακολούθησα τις επιπλέον παρατηρήσεις των συναδέλφων.
Ας µου επιτραπεί να πω ότι ήταν µάλλον εκ του περισσού, διότι
από τη στιγµή που έγιναν οι απαραίτητες διευκρινίσεις νοµίζω
ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να ειπωθούν αυτά που ειπώθηκαν.
Με απόλυτο σεβασµό προς τους συναδέλφους, όµως, εγώ θα
απαντήσω και στα συγκεκριµένα θέµατα.
Η Κυβέρνηση δεν έχει καµµία πρόθεση ούτε να παραβιάσει περιβαλλοντικούς όρους ούτε να δηµιουργήσει προβλήµατα σε
βάρος του φυσικού περιβάλλοντος σε κοµµάτια της νησιωτικής
χώρας, τα οποία για εµάς αποτελούν κοµµάτια απαράµιλλου φυσικού κάλλους. Άρα, όλη αυτή η κινδυνολογία που αναπτύσσεται
επιτρέψτε µου να πω ότι είναι εκ του περισσού. Αυτό είναι το
πρώτο.
Δεύτερον, επαναλαµβάνω για µία ακόµη φορά, συντρέχουν
λόγοι που αφορούν και το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θαλάσσης, για τους οποίους η χώρα µας καλό είναι να προσδίδει
οικονοµική δραστηριότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερα
νησιά.
Κάνω µία παρένθεση. Σε ό,τι αφορά το θέµα της καταστάσεως
στις µονάδες του Έβρου, που έθιξε ο κ. Δρίτσας, θα ήθελα να
πω ότι τα τελευταία δύο περιστατικά είναι περιστατικά τα οποία
έχουν συγκεντρώσει την προσοχή και της πολιτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας. Σας διαβεβαιώ ότι τα έψαξα και τα ερεύνησα
προς κάθε κατεύθυνση και κατά την παραµονή µου στις µονάδες
του Έβρου, δηλαδή στη 16η και στη 12η Μεραρχία, που είναι οι
δύο µεραρχίες-βραχίονες της αποτρεπτικής δύναµης των Ενόπλων Δυνάµεών µας στην περιοχή του Έβρου.
Κύριε Δρίτσα, είµαι στη διάθεσή σας να σας δώσω στοιχεία
στο γραφείο µου, τα οποία δεν µου επιτρέπεται να παρουσιάσω
στο ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί είναι στοιχεία που εµπεριέχουν
και προσωπικά δεδοµένα.
Από την άλλη πλευρά, όµως, θέλω να σας πω ότι έχω δώσει
ακόµη πιο αυστηρές εντολές -το διατυπώνω και σε γραπτές µου
εντολές, που από σήµερα βρίσκονται στις συγκεκριµένες µεραρχίες- πως η φροντίδα προς όλους τους υφισταµένους και ιδιαίτερα προς τα στρατευµένα παιδιά πρέπει να είναι φροντίδα όχι
µόνο του διοικητή, αλλά και του πατέρα. Και το εννοώ, γιατί,
όπως σας είπα, οι στρατεύσιµοι, οι αξιωµατικοί, οι υπαξιωµατικοί,
οι διοικητές που είναι εκεί πάνω και κάνουν µια πολύ δύσκολη
δουλειά µέσα στις λάσπες του Έβρου που έχει υπερχειλίσει και
καλύψει τα πάντα φέρουν σε πέρας την αποστολή τους µε αυτοθυσία και αυταπάρνηση, για να µπορούµε όλοι εµείς να αισθανόµαστε ασφαλείς και να µπορούµε να κάνουµε τη δική µας
καθηµερινή προσωπική ή οικογενειακή διαδροµή, προσδοκώντας
και προσπαθώντας για το καλύτερο.
Οι εντολές µου είναι σαφείς, αλλά σε ό,τι αφορά τα συγκεκριµένα περιστατικά, είµαι στη διάθεσή σας, για να δείτε φακέλους,
τα πάντα, γιατί, όπως σας είπα, δεν µου επιτρέπεται ευαίσθητα
προσωπικά δεδοµένα να τα συζητώ δηµόσια.
Νοµίζω ότι όπως διαµορφώθηκε η διάταξη –και σας είπα ότι
έχω την εξουσιοδότηση από την Κυβέρνηση να καλύψω ακριβώς
και θέµατα που δεν είναι της δικής µου αρµοδιότητας- η κατοχύρωση είναι πλήρης.
Στο Συµβούλιο Άµυνας, κύριε Δρίτσα, προεδρεύω εγώ. Όταν
λέµε ότι θα πρέπει να έχει την υπογραφή του Υπουργού Εθνικής
Άµυνας και τη σύµφωνη γνώµη όλων των Γενικών Επιτελείων, νοµίζω ότι τα πράγµατα είναι σαφή και δεν είναι δυνατόν να γίνουν
σαφέστερα.
Σε ό,τι αφορά την εµπλοκή του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης,
νοµίζω ότι είναι επίσης ξεκάθαρο ότι απαιτείται να ψάξουν και οι
υπηρεσίες κρατικής ασφάλειας, αλλά και η Εθνική Υπηρεσία
Πληροφοριών. Το λέω ευθέως. Σ’ αυτό το πεδίο έγκειται η εµπλοκή του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Είναι δυνατόν, κύριε Δρίτσα, αύριο -για παράδειγµα- ο Σκορπιός που ανήκει σε ιδιώτες, να πωληθεί και να µην ξέρουµε πού
πηγαίνει; Να µην ψάξουµε πού θα πάει; Να µην το ψάξουµε από
πλευράς εθνικής ασφάλειας, αλλά να µην το ψάξουµε και από
πλευράς υπηρεσιών ασφαλείας, Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και Κρατικής Ασφάλειας; Αυτό ερχόµαστε να κάνουµε σή-
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µερα. Αυτό ερχόµαστε να θωρακίσουµε ακόµη περισσότερο µε
µεγαλύτερη αυστηρότητα.
Επιτρέψτε µου να πω ότι στο τέλος αυτής της συζήτησης θα
περίµενα να τοποθετηθείτε θετικά απέναντι σε αυτήν την προοπτική. Ξέρετε ότι υπάρχουν ιδιωτικά νησιά σήµερα, ιδιαίτερα
στο Ιόνιο. Με βάση το Σύνταγµα προστατεύεται η ιδιοκτησία.
Έχουν το δικαίωµα να πουλήσουν. Να µην ψάξουµε πού θα πάνε;
Προσέξτε! Κατοχυρώνουµε και το δικαίωµα του κράτους διά
των Υπουργών που υπογράφουν. Εάν δεν έχουµε πειστεί ότι τα
πράγµατα πάνε προς τη σωστή για τα ελληνικά εθνικά συµφέροντα κατεύθυνση, να µην προχωρήσει η αγοραπωλησία. Τι λέει
εδώ; Λέει ότι αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, δηλαδή αν δεν
υπάρξει η υπογραφή του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, η σύµφωνη
γνώµη όλων των Γενικών Επιτελείων, η δικαιοπραξία είναι άκυρη.
Νοµίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ ισχυρό και είναι όπλο της ελληνικής πολιτείας. Δεν έχει νοµική υπόσταση η οποιαδήποτε αγοραπωλησία, αν δεν έχει το «πράσινο» φως από τις Υπηρεσίες
Ασφαλείας του Υπουργείου Δηµοσίας Τάξεως και βεβαίως από
το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και από τα τέσσερα Γενικά Επιτελεία, στα οποία έχουµε δώσει την αποστολή να προστατεύουν
την εθνική ασφάλεια της χώρας.
Νοµίζω ότι η νοµοθετική βούληση της Κυβέρνησης είναι σαφέστατη και περιµένω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη συνηγορία και όχι την κατηγορία -και απευθύνοµαι στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ- από τη δική σας την πλευρά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τα λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι, σας παρακαλώ. Θα
µιλήσει και ο Υπουργός µετά από εσάς και θα γίνει πινγκ πονγκ
χωρίς λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν χρειάζεται. Δευτερολογήσατε, τα είπατε, έδωσε τις εξηγήσεις ο Υπουργός.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έθεσε ο κύριος
Υπουργός δύο νέα ζητήµατα και για τον Έβρο και…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το ζήτηµα µπήκε παρεµπιπτόντως. Ορίστε, έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Θα είµαι επιγραµµατικός.
Κύριε Υπουργέ, εγώ δεν ζήτησα προσωπικά δεδοµένα για τους
ανθρώπους που κατέληξαν µε τον τρόπο που κατέληξαν. Ζήτησα
σχόλιο επί των ευθυνών του Υπουργείου, της πολιτείας για τις
συνθήκες και επ’ αυτών δεν σχολιάσατε. Ελπίζω να το κάνετε στη
συνέχεια.
Δεύτερον, όσον αφορά τις εγγυήσεις για τα ιδιωτικά νησιά που
αναφερθήκατε τώρα και µε καλείτε να συναινέσω, θα µπορούσε
αυτοτελώς, ανεξάρτητα από τη συνολική µας θεώρηση του τι
είναι ιδιωτικό, εφόσον µιλάµε για νησιά, να γίνει αποδεκτό. Εδώ,
όµως, εισάγετε και δροµολογείτε την πώληση των δηµοσίων νησίδων και εκεί είναι η κερκόπορτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τα ξαναείπατε αυτά.
Ευχαριστούµε πολύ.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο µε την άδεια σας, για να το
διευκρινίσω για πολλοστή φορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Αγαπητέ συνάδελφε κύριε Δρίτσα, έγινε πολύ µεγάλη συζήτηση
εδώ και επανειληµµένως µας δόθηκε η ευκαιρία και προφορικώς
-βεβαίως καταγράφονται στα Πρακτικά- αλλά και γραπτώς, διά
των αλλαγών στη συγκεκριµένη τροπολογία, να ξεκαθαρίσουµε
ότι δεν πωλούνται δηµόσιες νήσοι. Ξεκαθαρίστηκε το θέµα. Δεν
πωλούνται δηµόσιες νήσοι!
Δεν ξεπουλάει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ελληνικό δηµόσιο. Το ελληνικό δηµόσιο φροντίζει να αξιοποιήσει κοµµάτια
της περιουσίας του επ’ ωφελεία του ελληνικού λαού. Δεν µπορεί
να σχολάζουν κοµµάτια της περιουσίας του δηµοσίου ή να καταπατώνται από διαφόρους επιτηδείους και το δηµόσιο να κάνει
πως δεν καταλαβαίνει και την ίδια στιγµή για να µην χρεοκοπήσει
η χώρα να κόβονται µισθοί και συντάξεις. Πρέπει την όποια αξία
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και την όποια υπεραξία να την απολαύσει επιτέλους ο ελληνικός
λαός, γιατί δική του περιουσία είναι. Δεν πουλιέται και δεν ξεπουλιέται τίποτα!
Εδώ είναι σαφής η διάταξη και αφορά µίσθωση, ενοικίαση και
µάλιστα ενοικίαση υπό δρακόντειους όρους: εφόσον συντρέξουν
οι προϋποθέσεις της αδειοδότησης από το Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας, να υπάρξει η σύµφωνη γνώµη όλων των Γενικών Επιτελείων και δίπλα είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη µε
την κρατική ασφάλεια και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
Αυτή είναι η βούληση της Κυβέρνησης και νοµίζω ότι η κατοχύρωση και της εθνικής ασφάλειας και της δηµόσιας τάξης και
του εθνικού συµφέροντος είναι πλήρης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων «Κύρωση της
Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις
της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων «Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή
Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ» έγινε
δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στη ψήφιση των άρθρων και των τροπολογιών.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο πρώτο ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το άρθρο
πρώτο έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 222 και ειδικό αριθµό 4;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 222 και ειδικό αριθµό 4 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 223 και ειδικό αριθµό 5
έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, η οποία θα διεξαχθεί αύριο Πέµπτη 14 Φεβρουαρίου και ώρα 11:30.
Εισερχόµαστε τώρα στη συζήτηση επί των σχεδίων νόµων του
Υπουργείου Οικονοµικών «α) Κύρωση του Απολογισµού του
Κράτους, οικονοµικού έτους 2011 β) Κύρωση του Ισολογισµού
του Κράτους, οικονοµικού έτους 2011.»
Το λόγο έχει η συνάδελφος κ. Νάντια Βαλαβάνη για πέντε
λεπτά.
ΟΛΓΑ - ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
χάρη στη «δηµιουργική» νοµοθετική παρέµβαση της τρικοµµατικής Κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονοµικών στο ηµερολόγιο συζητάµε τους προϋπολογισµούς και τους απολογισµούς
των οικονοµικών ετών προχωρώντας ανάποδα.
Τρεις µήνες πριν συζητήθηκε και ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του 2013, ενώ χθες και σήµερα συζητούµε τον ισολογισµό
του 2011 και την κύρωση του απολογισµού του ίδιου οικονοµικού
έτους. Και µόλις λίγες µέρες πριν δόθηκε στη δηµοσιότητα η ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος
2010.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Περιδιαβαίνοντας έτσι το χρόνο, µέσα από αυτά τα κείµενα,
σε αντίθετη κατεύθυνση, από το 2013 προς το 2010, δηµιουργείται ένα είδος αντεστραµµένου déjà vu. Γιατί από την έκθεση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2010 προδιαγράφεται ήδη όλη η
πορεία των πολιτικών των µνηµονίων, που οδήγησαν στο να γο-
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νατίσει οικονοµικά η συντριπτική εργαζόµενη πλειοψηφία του ελληνικού λαού το 2013.
Το ουσιώδες είναι ότι συζητώντας χρονικά αντίστροφα τα
πράγµατα, η Βουλή εµποδίζεται να βγάλει συµπεράσµατα για το
σήµερα απ’ ό,τι έχει ήδη συντελεστεί. Ίσως αυτό να είναι και επιδιωκόµενος στόχος προκειµένου να υπάρξει µια ασάφεια και
αβεβαιότητα, ώστε κάθε φορά να εκβιάζονται οι Βουλευτές της
συγκυβέρνησης για να δώσουν για µια ακόµη φορά την ψήφο
τους για τα για ακόµη µια φορά «τελευταία µέτρα» για τη «σωτηρία της χώρας», ενώ όλοι γνωρίζουν ότι µ’ αυτήν την πολιτική η
χώρα και ο λαός της οδηγούνται κυριολεκτικά στην καταστροφή.
Σ’ αυτήν τη λογική ο Υπουργός Οικονοµικών δήλωσε χθες:
«Εµείς πρώτοι θέσαµε το θέµα διόρθωσης του λάθους µε τους
πολλαπλασιαστές µε έναν µη δηµαγωγικό και δηµιουργικό τρόπο
και ήρθε σήµερα ο κ. Τσίπρας, είκοσι τέσσερις ώρες µετά, και
κοµίζει γλαύκας στην Αθήνα». Δεν είναι εδώ ο κ. Στουρνάρας,
είναι ο κ. Σταϊκούρας, και είναι κρίµα. Γιατί αν ήταν εδώ ο κ.
Στουρνάρας, θα ήθελα να τον ρωτήσω: Σοβαρά, κύριε Στουρνάρα; Αργήσαµε κατά ένα εικοσιτετράωρο;
Χθες ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε το θέµα µε ερώτησή του
στον Πρωθυπουργό, προκειµένου ο κ. Σαµαράς, που δεν µας
τιµά σχεδόν ποτέ στη Βουλή µε την παρουσία του, να έρθει και
να δώσει εξηγήσεις. Γιατί δεν µπορεί την ώρα που έρχεται µια
καινούργια φοροεπιδροµή σε ανθρώπους που έχουν οικονοµικά
εξαντληθεί και δεν µπορούν πια να ζήσουν, την ώρα που ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Οικονοµικών κ. Μέργος, διαπιστώνει ότι ο κατώτερος µισθός των 489 ευρώ καθαρά, για πλήρη
απασχόληση, που σε λίγο θα τον παίρνουν σχεδόν όλοι οι εργαζόµενοι, δεν είναι αρκετά κατώτερος, να κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε τις ολέθριες συνέπειες για τη χώρα και το λαό από το
πρόγραµµα της τρόικας που έχετε κάνει ιδιοκτησία σας.
Κι έρχεται ο κ. Στουρνάρας και µας λέει πως αργήσαµε µια
µέρα γιατί αυτός έθεσε το ζήτηµα στο Eurogroup προχθές. Σοβαρά, αργήσαµε; Την περασµένη Παρασκευή δεν καταθέσαµε
τέσσερις Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ερώτηση στον Υπουργό Οικονοµικών για τον πολλαπλασιαστή; Ή µήπως περιµέναµε να έρθει
να παραδεχτεί ο Διευθυντής Εξωτερικών Υποθέσεων του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου κ. Τζέρι Ράις, τα σχετικά µε την καταστροφή που επήλθε στην χώρα τέλος Ιανουαρίου αυτής της
χρονιάς, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την έκθεση του
επικεφαλής οικονοµολόγου του ΔΝΤ κ. Ολιβιέ Μπλανσάρ, που
είχε δοθεί στη δηµοσιότητα στις 3 Ιανουαρίου;
Ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε το θέµα αµέσως µετά τη δηµοσίευση της έκθεσης «World Outlook» του Οκτωβρίου του 2012 του ΔΝΤ, όπου
για πρώτη φορά γίνεται η παραδοχή για τους πολλαπλασιαστές.
Αυτή είναι η πρώτη χρονολογικά αναφορά στο περιβόητο
λάθος, στην πραγµατικότητα έγκληµα µε τους πολλαπλασιαστές,
στην ελληνική Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έβαλε µε τον πιο επίσηµο
τρόπο στην εισήγηση που έκανα ως ειδική αγορήτρια για το προσχέδιο προϋπολογισµού 2013 στη συνεδρίαση της Επιτροπής
Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής στις 10 Οκτωβρίου 2012.
Διαβάζω από τα πρακτικά: «Ας συµπεραίνει η µόλις δηµοσιοποιηµένη ετήσια έκθεση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για
τις προοπτικές της παγκόσµιας οικονοµίας, παραθέτοντας στοιχεία από είκοσι οκτώ χώρες, ότι οι προβλέψεις των Κυβερνήσεων
–εννοείται και του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου- για τον αντίκτυπο της δηµοσιονοµικής λιτότητας, ήταν από την αρχή της κρίσης συστηµικά υπεραισιόδοξες, καθώς υποτιµούσαν τη ζηµιά
στην οικονοµία και την ανάπτυξη.
Ενώ από την αρχή της µεγάλης ύφεσης, ο πολλαπλασιαστής
που χρησιµοποιούν οι κυβερνήσεις και το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο για να υπολογίσουν τις επιπτώσεις της λιτότητας πάνω
στην ανάπτυξη είναι 0,5%, τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα δείχνουν ότι στην πραγµατικότητα οι πολλαπλασιαστές κυµαίνονται
µεταξύ 0,9% και 1,7%.
Δηλαδή, η ζηµιά που γίνεται κάθε φορά στην πραγµατική οικονοµία µπορεί να προσεγγίσει ακόµα και το υπερδιπλάσιο από
το µέγεθος της κοινωνικής δαπάνης που τσεκουρώνεται».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό ακόµα, κυρία Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτή είναι η πρώτη αναφορά που έχει γίνει στην υπόθεση των
πολλαπλασιαστών στην ελληνική Βουλή. Και, βέβαια, εµείς δεν
θέσαµε ποτέ το ζήτηµα ακαδηµαϊκά. Από την αρχή εντοπίσαµε
ότι πρόκειται για µία τραγικά σοβαρή διαπίστωση, που δεν συνοδευόταν από κανένα πολιτικό συµπέρασµα στην αντίθετη κατεύθυνση. Ούτε για την Ελλάδα, ούτε για την Ευρώπη, ούτε για
τις υπόλοιπες χώρες τις εγκλωβισµένες στη µέγγενη του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Αυτή η ανάγκη στροφής και εγκατάλειψης αυτής της πολιτικής, η ανάγκη αποδέσµευσης από τα µνηµόνια, ήταν το κεντρικό
ζήτηµα που βάλαµε ξανά και ξανά στις πιο σοβαρές παρεµβάσεις
που είχαµε µπροστά µας στην αµέσως επόµενη περίοδο, όπως
είναι η Έκθεση της Ειδικής εισηγήτριας για τον προϋπολογισµό
του 2013 στις 4 Νοεµβρίου του 2012 ή στην εισήγησή µου στη
συζήτηση για τον προϋπολογισµό του 2013 στην Ολοµέλεια στις
8 Νοεµβρίου του 2012.
Καταθέτω για τα Πρακτικά τις δύο εισηγήσεις και την έκθεση,
όπου γίνεται πολύ µεγάλη και αναλυτική αναφορά στο ζήτηµα.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Όλγα – Νάντια Βαλαβάνη καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο κ. Σταϊκούρας, που είναι εδώ, ξέρει καλά πόσες φορές και
µε πόση επιµονή στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, ρωτούσαµε όλο το Νοέµβριο -ρωτούσα και εγώ προσωπικά- τους
οικονοµικούς Υπουργούς µέχρι να καταφέρουµε να εκµαιεύσουµε ότι όλη η διόρθωση µεταξύ του προϋπολογισµού του 2012
και των προηγούµενων δύο ήταν ο πολλαπλασιαστής να πάει από
το 0,5% στο 0,7%.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Ολοκληρώστε, κυρία συνάδελφε, παρακαλώ. Έχουµε βάλει το χρόνο στα
πέντε λεπτά. Σας παρακαλώ, όταν βάζουµε χρόνο να τον κρατάµε. Ή δεν θα βάζουµε χρόνο ή θα τον κρατάτε.
ΟΛΓΑ - ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ,
επιτρέψτε µου να ολοκληρώσω.
Όπως αποκαλύπτεται στο έγγραφο, στο οποίο αναφερόµαστε
στην ερώτηση της προηγούµενης Παρασκευής, στο Υπουργείο
Οικονοµικών ήδη το 2011 υπολόγιζαν ότι η πραγµατική επίδραση
των πολλαπλασιαστών στην ύφεση ήταν από 2,5% έως 3%.
Δηλαδή -και µε αυτό θέλω να κλείσω- είναι ένα πραγµατικό έγκληµα σε βάρος του λαού και της χώρας, που οδήγησε σε πενήντα δισεκατοµµύρια µέτρα και αντίστοιχη καταστροφή του
Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος και στη σηµερινή δυστυχία του
λαού. Και συνεχίζεται, χωρίς να έχει βγει κανένα ορατό συµπέρασµα -ούτε από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και την τρόικα,
που το µόνο που λένε είναι «να εφαρµόσετε το πρόγραµµα και
να συµµορφωθείτε», ούτε από την ίδια την Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Κλείστε, σας
παρακαλώ, κυρία συνάδελφε.
ΟΛΓΑ - ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Όπως ακριβώς γίνεται µε τα πειραµατόζωα στις διάφορες δοκιµές των φαρµακευτικών εταιρειών, όπου το µόνο που ενδιαφέρει, είναι να τελειώσει το
πρωτόκολλο και όχι ποιοι ζουν και ποιοι πέθαναν.
Επειδή ο ελληνικός λαός δεν νοµίζω ότι θέλει να είναι πειραµατόζωο, είναι στα χέρια του να τερµατίσει το πείραµα και να
σβήσει το πρωτόκολλο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ.
Παρακαλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν το Προεδρείο
βάζει χρόνο και µε τη σύµφωνη γνώµη της Ολοµέλειας, σηµαίνει
ότι πρέπει να τον τηρούµε. Συµφωνείτε;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ: Συµφωνούµε, αλλά θα χρειαστούµε κι
εµείς παραπάνω.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μα σε πέντε λεπτά, κυρία Πρόεδρε,
είναι αδύνατον...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όταν λέµε
πέντε λεπτά όµως, εννοούµε πέντε λεπτά. Σας λέω και πάλι: ή
δεν θα βάζουµε χρόνο ή δεν θα εκτίθεται το Προεδρείο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: …πάντως, είναι αδύνατον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Αντώνιος
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Μπέζας έχει το λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, ο χρόνος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Πόσο χρόνο
χρειάζεστε;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ: Τουλάχιστον ένα λεπτό παραπάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε το λόγο,
κύριε Μπέζα.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στον
πολύ περιορισµένο χρόνο των πέντε λεπτών για ένα τόσο σοβαρό θέµα, θα µου επιτρέψετε να κάνω τρεις πολύ συγκεκριµένες παρατηρήσεις.
Παρατήρηση πρώτη: Η διαδικασία, η οποία γίνεται σήµερα,
είναι στην ουσία µία διαδικασία που κρίνει τον προϋπολογισµό
του 2011. Τι δείχνει λοιπόν ο απολογισµός του 2011; Δείχνει ότι
όλοι οι στόχοι, οι οποίοι είχαν τεθεί σε εκείνον τον προϋπολογισµό, ήταν στόχοι, οι οποίοι δεν επετεύχθησαν και µάλιστα είχαµε
πάρα πολύ σηµαντικές αποκλίσεις. Τα καθαρά έσοδα, τα φορολογικά έσοδα, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού, οι δαπάνες του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, οι δαπάνες
για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου χρέους, η είσπραξη των βεβαιωµένων εσόδων, η απορροφητικότητα των κοινοτικών κονδυλίων, το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης, το χρέος, όλοι αυτοί
οι δείκτες ήταν εντελώς διαφορετικοί από αυτούς που είχαν προβλεφθεί µε το συγκεκριµένο προϋπολογισµό και µε τους στόχους οι οποίοι είχαν τεθεί.
Τι δείχνει ακόµα ο απολογισµός του 2011; Δείχνει ότι η τότε
κυβέρνηση δεν πήρε απλώς τολµηρά µέτρα, όπως ισχυριζόταν,
για τη µείωση του ελλείµµατος, αλλά πήρε πρωτοφανή σε ένταση και σε µέγεθος µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής -τα
περισσότερα µάλιστα απ’ αυτά δεν είχαν καν προβλεφθεί στον
προϋπολογισµό- τα οποία όµως µείωσαν περισσότερο το ΑΕΠ
και λιγότερο το έλλειµµα.
Επιπλέον, τι δείχνει ο απολογισµός; Δείχνει ότι αυτή η σκληρή
δηµοσιονοµική προσαρµογή ήταν εντελώς αναποτελεσµατική,
διότι ελήφθησαν µέτρα ύψους 16,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ, προκειµένου να µειωθεί το έλλειµµα κατά 4 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Η αποτελεσµατικότητα, δηλαδή των µέτρων, ήταν µικρότερη από
25%, ένα πρωτοφανές, χαµηλό ποσοστό.
Η κριτική εποµένως που άσκησε τότε η Νέα Δηµοκρατία, ως
Αξιωµατική Αντιπολίτευση, δεν ήταν µία κριτική στο κενό ούτε
έκρυβε από πίσω της κάποια ψηφοθηρική σκοπιµότητα. Ήταν µία
κριτική τεκµηριωµένη, η οποία δικαιώθηκε στην πράξη. Αναγνωρίζουµε βέβαια ότι η κατάσταση ακόµα και σήµερα, για χιλιάδες
συµπολίτες µας είναι πάρα πολύ δύσκολη. Σήµερα όµως ασκείται
µία διαφορετική οικονοµική πολιτική και δεν χρειαζόταν η αναγνώριση του λάθους, για τους δηµοσιονοµικούς πολλαπλασιαστές από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, για να τροποποιηθεί
αυτή η πολιτική. Έχει ήδη τροποποιηθεί. Το µείγµα της πολιτικής
είναι διαφορετικό. Η απειλή εξόδου της χώρας από το ευρώ έχει
οριστικά εξαλειφθεί, η συνέχιση της δηµοσιονοµικής προσαρµογής γίνεται µε πιο ήπιο τρόπο µετά και τη διετή παράταση που
πήραµε και θα γίνει µε πιο ήπιο ακόµη τρόπο, αν έχουµε θετικά
αποτελέσµατα, µε βάση τη ρήτρα θετικής απόκλισης και εν πάση
περιπτώσει τα χρήµατα, τα οποία θα µπουν στην αγορά το 2013,
θα είναι πολύ περισσότερα απ’ αυτά που βγαίνουν από την
αγορά, µε βάση τα νέα µέτρα λιτότητας.
Η δεύτερη παρατήρηση: Πολλές φορές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάνουµε το λάθος να µιλάµε για τον προϋπολογισµό
ή για τον απολογισµό µε όρους οικονοµικούς, µε επιχειρήµατα
οικονοµικής πολιτικής. Ας µιλήσουµε όµως και µε άλλους όρους.
Ποια ήταν τα βασικά προβλήµατα εκείνη την περίοδο στην ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονοµία; Τα βασικά προβλήµατα,
κατά τη γνώµη µου, ήταν δύο: Το πρώτο πρόβληµα ήταν η βαθιά
λαβωµένη ψυχολογία των Ελλήνων και το δεύτερο βασικό πρόβληµα ήταν η απαράδεκτη εικόνα που είχε διαµορφωθεί για τη
χώρα στο εξωτερικό.
Η τότε Κυβέρνηση κατασκεύασε ψέµατα προπαγανδιστικά και
στη συνέχεια πίστεψε και η ίδια σ’ αυτά τα ψέµατα, σ’ αυτά τα
κατασκευάσµατα, συµπαρασύροντας τη χώρα, τους πολίτες και
τους εταίρους µας.
Και σε άλλες χώρες υπάρχει διαφθορά, δεν υπήρξε όµως ποτέ
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Πρωθυπουργός άλλης χώρας που να διαφηµίζει τη διαφθορά
της πατρίδας του στο εξωτερικό. Προφανώς και δεν µπορεί να
εισπραχθεί το σύνολο των φορολογικών εσόδων που βεβαιώνουν
οι φορολογικές υπηρεσίες, διότι υπάρχουν πτωχευµένες εταιρείες, υπάρχουν ανεπίδεκτα είσπραξης βεβαιωµένα ποσά σε φυσικά πρόσωπα κ.λπ.. Κανείς όµως δεν περίµενε ότι θα υπήρχε
τέτοιος πολιτικός καιροσκοπισµός, που να παρουσιάζονται τα βεβαιωµένα έσοδα του 2009, 30 δισεκατοµµύρια, ως η λύση του
δηµοσιονοµικού προβλήµατος της χώρας.
Το αποτέλεσµα ποιο ήταν; Το αποτέλεσµα ήταν ότι µετά από
δύο χρόνια, όχι µόνο δεν µειώθηκαν αυτά τα βεβαιωµένα και
ανείσπρακτα έσοδα, αλλά τα 30 δισεκατοµµύρια -το δείχνει αυτό
ο απολογισµός του 2011- µεγάλωσαν και πήγαν στα 50 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Η τρίτη παρατήρηση, κυρία Πρόεδρε, και ολοκληρώνω µ’
αυτήν την τοποθέτησή µου: Σε µία πρόσφατη συνάντηση µεταξύ
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εθνικών κοινοβουλίων που έγινε
πριν από λίγες ηµέρες στις Βρυξέλλες, µου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι απ’ όλες τις πτέρυγες τονίστηκε µε έµφαση ότι πρέπει να ενισχυθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο η δηµόσια λογοδοσία. Το
ζήτηµα αυτό, το οποίο αποτελεί κορυφαία πρόκληση και ευθύνη
για όλα τα κοινοβούλια, είναι ιδιαίτερα επίκαιρο σήµερα. Και
θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα επίκαιρο, διότι δεν µπορεί λόγω της
κρίσης και στο όνοµα της κρίσης, η εκτελεστική εξουσία να αποστερεί από τα κοινοβούλια το βασικό τους προνόµιο, δηλαδή το
δικαίωµα να εγκρίνουν και να ελέγχουν έναν προϋπολογισµό και
µε τον τρόπο αυτό να ασκούν αποτελεσµατικό έλεγχο στις δηµοσιονοµικές πολιτικές.
Αν θέλουµε λοιπόν να ασκούµε µε αποτελεσµατικότητα αυτά
τα «προνόµια», τα δικαιώµατά µας, τότε θα πρέπει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να χρησιµοποιήσουµε σηµαντικά εργαλεία, τα
οποία έχουµε στα χέρια µας και τα οποία δεν τα χρησιµοποιούµε,
όπως θα έπρεπε να τα χρησιµοποιούµε και ένα τέτοιο εργαλείο
είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι µέχρι τώρα σχέσεις ανάµεσα στη
Βουλή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο ήταν σχέσεις περιορισµένες.
Δεν προβλέπεται κοινοβουλευτικός διάλογος µεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Βουλής µε την έννοια υποβολής προς
το Ελεγκτικό Συνέδριο από τη Βουλή ερωτήσεων και παροχής
απαντήσεων και διευκρινίσεων.
Το Κοινοβούλιο δεν ασχολείται συστηµατικά µε τα ευρήµατα
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ούτε υπάρχει µία συνεχής ροή πληροφόρησης από το Ελεγκτικό Συνέδριο προς τα µέλη του Κοινοβουλίου. Επίσης δεν υπάρχει η δυνατότητα που υπάρχει σε άλλα
κοινοβούλια, να δίνει παραγγελίες το Κοινοβούλιο προς το Ελεγκτικό Συνέδριο για τη σύνταξη ειδικών ελέγχων. Και δεν αναφέροµαι σε ελέγχους λογιστικής διερεύνησης ούτε σε ελέγχους για
τη νοµιµότητα και την κανονιστικότητα µόνο...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε, κύριε
συνάδελφε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ: ...αλλά και σε ελέγχους για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας στη διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ: Αυτό λοιπόν το εργαλείο θα πρέπει να
το χρησιµοποιήσουµε. Θα πρέπει να εγκαθιδρύσουµε ένα
διαρκή, ουσιαστικό και βαθύ διάλογο ανάµεσα στη Βουλή και το
Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να µπορέσουµε να µεταρρυθµίσουµε
το σύστηµα λογοδοσίας στην πατρίδα µας και αυτό, επειδή ακριβώς οι συνθήκες στη χώρα µας είναι ιδιαίτερες, θα πρέπει να
γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Πρέπει να σας πω ότι στο πλαίσιο της Οµάδας Ελληνογαλλικής Φιλίας της Βουλής είχα µια συνάντηση πριν από µια-δυο
ώρες µε το Γάλλο Πρέσβη. Ανάµεσα στα άλλα, αυτό που εντόπισα και εγώ, ακούγοντας τις σκέψεις του, είναι και το αυτό, ότι
η Επιτροπή Οικονοµικών της Γερουσίας, της αντίστοιχης Βουλής
στη Γαλλία, έχει άµεση σχέση µε το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Άρα είναι πολύ σοβαρή αυτή η πρόταση και θα πρέπει η Κυ-
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βέρνηση να τη δει, κύριε Μπέζα.
Το λόγο έχει ο κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Σταϊκούρα, ως οικονοµολόγος, πολλώ δε µάλλον ως
Υφυπουργός των Οικονοµικών, θα έπρεπε να ξέρετε πρώτος απ’
όλους ότι η Λογιστική είναι µία επιστήµη η οποία διέπεται από
συγκεκριµένους κανόνες. Είτε αφορά την οικονοµία σε επίπεδο
µικροοικονοµίας είτε σε επίπεδο µακροοικονοµίας, στη συγκεκριµένη περίπτωση, στον ισολογισµό του κράτους για το 2011
θα πρέπει να ακολουθείται µία συγκεκριµένη µέθοδος, την οποία
εγώ, προσωπικά, δεν έχω δει πουθενά σε αυτό εδώ το οποίο µας
έχετε δώσει ανά χείρας.
Επιπλέον θα καταδείξω όχι τόσο µε τα στοιχεία, µε τα ποσά
δηλαδή, τα οικονοµικά µεγέθη, για ποιο λόγο είναι άκυρος ο ισολογισµός, αλλά θα καταδείξω τα στοιχεία εκείνα της µεθόδου,
για να δούµε ότι ακόµη και ένας πρωτοετής φοιτητής της Λογιστικής θα κατέληγε στο συµπέρασµα ότι αυτό εδώ, το οποίο
εσείς αποκαλείτε ισολογισµό χρήσης 2011, είναι ένα πρόχειρο
κατασκεύασµα.
Κατά πρώτον, χθες αν θυµάµαι καλά, είπατε ότι η χρήση 2011
αφορά και το οικονοµικό έτος 2011, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Η
βασική αρχή των οικονοµικών είναι, ότι το οικονοµικό έτος 2011
αφορά τη διαχειριστική περίοδο από 1-1-2010 µέχρι 31-12-2010.
Αυτό σαν µία µικρή λεπτοµέρεια και προχωρούµε σε αυτό που
είπα προηγουµένως.
Κατά πρώτον, εδώ πέρα υπάρχουν βασικές λογιστικές αρχές,
οι οποίες δεν τηρούνται πουθενά. Θα αναφέρω µε τυχαία σειρά
µερικά από αυτά, αν και τα θεωρώ σηµαντικά όλα. Απλά τα λέω
µε τυχαία σειρά, για να δούµε τον τρόπο και την προχειρότητα
µε την οποία έχετε καταρτίσει έναν ισολογισµό, ο οποίος αποδεικνύει για ακόµη µία φορά, πόσο έξω έχετε πέσει στο επίπεδο
της οικονοµίας, στο επίπεδο της είσπραξης εσόδων, γενικότερα
στο πλαίσιο του µνηµονίου.
Ξεκινώ µε αυτό της συνέπειας των λογιστικών µεθόδων. Δεν
υπάρχει πουθενά ούτε αρχή της συντηρητικότητας ούτε αρχή
της αντικειµενικότητας. Με λίγα λόγια, για όσους δεν γνωρίζουν
τα οικονοµικά, για να αποδοθεί µε σαφήνεια η οικονοµική κατάσταση, πρέπει να ακολουθείται µία λογιστική µέθοδος. Αυτή η
οποία έχετε καταρτίσει εδώ πέρα, δεν σέβεται καµµία λογιστική
αρχή. Και αυτό γιατί; Δεν υπάρχει πουθενά στο σκέλος του παθητικού καµµία πρόβλεψη για τις επισφάλειες. Θα έπρεπε να έχει
συµπεριληφθεί τουλάχιστον ένα µέρος των επισφαλειών για την
επόµενη χρήση, αν θέλουµε να µιλάµε για έναν ισολογισµό πλήρως καταρτισµένο.
Επιπλέον δεν έχει γίνει -και θα ήθελα να µου εξηγήσετε για
ποιο λόγο- πουθενά καταγραφή στο µητρώο παγίων. Είναι κάτι
το οποίο όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες από το νόµο
να κάνουν και, όπως γνωρίζετε, εάν παραβούν αυτό το διάταγµα,
πληρώνουν πολύ µεγάλα πρόστιµα. Ακόµα και διαγραφές βιβλίων έχουν παρατηρηθεί και πάρα πολύ σωστά. Για ποιο λόγο
λοιπόν δεν έχει γίνει η καταγραφή των παγίων; Αν λοιπόν βάλουµε σε παρένθεση τη λέξη «διαφθορά», προφανώς να απαντηθεί το ερώτηµα αυτό.
Επιπλέον, βάσει προεδρικού διατάγµατος, βασικός κανόνας
για όλες τις εµπορικές δραστηριότητες είναι οι αποσβέσεις των
παγίων. Πουθενά στον ισολογισµό δεν βλέπουµε τις αποσβέσεις
των παγίων µε καµµία λογιστική µέθοδο. Αυτό λοιπόν είναι ένα
επιπλέον ερώτηµα, το οποίο, αν έχετε την ευκαιρία αργότερα,
θα ήθελα να το απαντήσετε.
Επιπλέον όλες αυτές οι µέθοδοι οι οποίες έχουν ακολουθηθεί
- καθαρά λογιστικά, επαγγελµατικά, οικονοµικά µιλάω αυτήν τη
στιγµή- γίνονται µε έναν τρόπο, ο οποίος πραγµατικά δεν οδηγεί
πουθενά. Αυτό το πράγµα δεν µπορεί να ονοµαστεί λογιστική.
Είναι µπακαλίστικα µαθηµατικά. Μόνο και µόνο για να ισοσκελίσετε κάποια ποσά, τι κάνατε; Έρχοµαι εδώ πέρα και θα ήθελα
και τη δική σας τη γνώµη, γιατί εγώ δεν έχω ακούσει πουθενά τι
σηµαίνει «καθαρή θέση πολιτών». Τι ορολογία είναι αυτή, τι όρος
είναι και τι σηµαίνει; Καθαρή θέση σηµαίνει «ενεργητικό µείον
υποχρεώσεις». Καθαρή θέση πολιτών λοιπόν βρίσκουµε στο
στοιχείο του παθητικού του ισολογισµού, ο οποίος χρεώνεται,
δηλαδή έχει αρνητικό πρόσηµο, µε το ποσό –το λέω χονδρικά-
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309 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Με λίγα λόγια, επειδή το ενεργητικό έβγαλε ένα χ’ ποσό και
το παθητικό έβγαλε ένα µικρότερο ποσό από το ενεργητικό, για
να το ισοσταθµίσετε, χρεώσατε στις πλάτες του ελληνικού λαού
309 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ένα ερώτηµα εύλογο: Στην επόµενη
διαχειριστική περίοδο που θα γίνει µεταφορά αυτού του ποσού,
τι ποσό θα δούµε το 2011, το 2012, το 2013; Και µε ποια λογική
φορτώνετε αυτά τα έξοδα στον ελληνικό λαό; Άρα λοιπόν κρατήστε και αυτό το ερώτηµα σχετικά µε την «καθαρή θέση των πολιτών».
Κλείνω µε αυτό, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα την ανοχή σας για
ένα λεπτό και σας ευχαριστώ. Πάµε να δούµε τον τρόπο µε τον
οποίο καταφέρατε να εισπράξετε τα έσοδα, τα οποία τόσους
µήνες εδώ µέσα ακούµε ότι η Κυβέρνηση κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να βρει. Για τα φορολογικά έσοδα λογαριασµών εντός
και εκτός προϋπολογισµού, για τα πρόστιµα λογαριασµών εντός
και εκτός προϋπολογισµού το κράτος όφειλε να εισπράξει κάποια ποσά χ’. Δεν τα αναφέρω, για να µη γίνοµαι κουραστικός.
Εάν τα θέλετε, είναι στη διάθεσή σας. Τι εισέπραξε; Συνολικά το
ποσοστό εισπραξιµότητας ανέρχεται στο 0,89%.
Κοιτάξτε να δείτε: Εάν βάζατε ως στόχο το 100% και εισπράττατε το 80% ή το 85%, θα έλεγα: «Εντάξει, κανένα οικονοµικό
πλάνο δεν µπορεί µε απόλυτο και ακριβή τρόπο να προσδώσει
αυτά τα οποία επιθυµούµε». Αλλά όταν από το 100% παίρνεις το
0,8%, τότε θεωρώ ότι και το οικονοµικό επιτελείο και εσείς προσωπικά και ο Υπουργός Οικονοµικών θα έπρεπε να παραιτηθείτε.
Όταν λοιπόν από τα έσοδα τα οποία θα έπρεπε να εισπράξετε,
έχετε εισπράξει σε συνολικό ποσοστό –απλή µέθοδος των τριών
είναι- 0,89%, τότε λοιπόν δεν µπορούµε να µιλάµε ούτε για λογιστική ούτε για κράτος ούτε για µηχανισµούς ούτε για τίποτε
άλλο.
Εν πάση περιπτώσει, θα µπορούσα να επεκταθώ και σε άλλα
ζητήµατα, όπως αυτό µε τις εισφορές από τις ΔΟΥ. Καταλαβαίνω
ότι υπάρχει πίεση χρόνου και το σέβοµαι. Με λίγα λόγια, αυτό το
πράγµα δεν µπορεί να λέγεται λογιστική, δεν µπορεί να λέγεται
ισολογισµός. Είναι τρύπιος, όπως και ο προϋπολογισµός, στον
οποίο µε ραφές και µπαλώµατα καταφέρατε να κουτσουρέψετε
τα οικονοµικά µεγέθη. Δεν τον επικυρώνουµε, γιατί οικονοµικά
και επιστηµονικά δεν στέκει πουθενά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Καρασµάνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κύρωση του απολογισµού και
του ισολογισµού του κράτους είναι αναµφισβήτητα µια σηµαντική κοινοβουλευτική διαδικασία. Μας δίνει τη δυνατότητα να
βγάλουµε τα συµπεράσµατα, αν η εκάστοτε κυβέρνηση πετυχαίνει στους στόχους της διά του προϋπολογισµού ή έχει αποκλίσεις.
Ο προϋπολογισµός του 2011 βασίστηκε σε φιλόδοξες εκτιµήσεις. Όµως, παρά τις προβλέψεις για θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης, τα αποτελέσµατα, όπως αποτυπώνονται στον απολογισµό
του 2011, δεν ήταν τα προσδοκώµενα. Υπάρχει σηµαντική απόκλιση από τους στόχους. Ο εισηγητής µας έχει αναφερθεί λεπτοµερώς, όπως και οι άλλοι συνάδελφοι.
Συµπερασµατικά η αδυναµία επίτευξης των δηµοσιονοµικών
στόχων προέρχεται κυρίως από το σκέλος των εσόδων. Και πώς
είναι δυνατόν να έχουµε αύξηση των εσόδων, όταν στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων µειώνονται τα κονδύλια κατά 2
δισεκατοµµύρια ευρώ, όταν ο πρωτοετής φοιτητής των οικονοµικών σχολών διδάσκεται από τον πρώτο µήνα ότι το Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων είναι το καύσιµο που δίνει την επανεκκίνηση στον κινητήρα της εθνικής µας οικονοµίας;
Αυτό έχει ως συνέπεια τη χαµηλή απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων και ειδικότερα του ΕΣΠΑ, που τα κονδύλιά
του το 2011 ήταν βαλτωµένα, 15 δισεκατοµµύρια.
Ο πολλαπλασιαστής σε αυτά τα ευρωπαϊκά προγράµµατα
είναι υψηλός, 4 ή 5. Αντιλαµβάνεστε, τα 15 δισεκατοµµύρια πολλαπλασιαζόµενα µε τον πολλαπλασιαστή 5, µε 75 δισεκατοµµύρια πόσες θέσεις εργασίας για ανέργους θα δηµιουργούνταν,
πόσα σηµαντικά ποσά ΦΠΑ θα εισέπρατταν τα δηµόσια ταµεία,
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πόσοι φόροι εισοδήµατος θα καταβάλλονταν, πόσες ασφαλιστικές εισφορές θα εισέπρατταν τα ασφαλιστικά ταµεία;
Είναι γνωστό ότι η υπερφορολόγηση συρρικνώνει την κίνηση,
σκοτώνει την οικονοµία. Βλέπουµε λοιπόν αυτά τα τελευταία χρόνια ο ελληνικός λαός να βιώνει αυτές τις δραµατικές συνέπειες
αυτής της πρωτόγνωρης δηµοσιονοµικής κρίσης. Από την άλλη
όµως, δεν νοµίζω να υπάρχει έστω και ένας καλόπιστος πολίτης,
που να µην αναγνωρίζει την τιτάνια προσπάθεια του Πρωθυπουργού αλλά και τη συνεπή στήριξη των δύο άλλων Αρχηγών.
Είναι µία προσπάθεια τα αποτελέσµατα της οποίας είναι ήδη
ορατά. Η χώρα µας επανακτά τη διεθνή αξιοπιστία της, το κλίµα
εµπιστοσύνης και σταθερότητος αποκαθίσταται βαθµιαίως, δεν
είµαστε πια το «µαύρο πρόβατο» στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
στην Ευρωζώνη, η λέξη «δραχµή» ακούγεται πλέον ως ένας µακρινός εφιάλτης, τα πρώτα δισεκαοµµύρια από εκείνα τα οποία
είχαν φυγαδευτεί στο εξωτερικό, επαναπατρίζονται και οι οικονοµίες που είχαν καταχωνιαστεί στα ντουλάπια και στα στρώµατα, ξαναγίνονται σιγά-σιγά καταθέσεις στις τράπεζες.
Αυτή η εξέλιξη αλλάζει την ψυχολογία. Δείχνει το δρόµο προς
το µοναδικό φάρµακο για την αρρώστια της εποχής, που δεν
είναι άλλο από τη ρευστότητα. Με αυτήν θα τιθασεύσουµε την
πρωτόγνωρη ύφεση, τη µάστιγα της ανεργίας που χτυπά τα νέα
παιδιά. Και είναι εξαιρετικά σηµαντικό που η Κυβέρνηση στοχεύει
να δηµιουργήσει ένα δίχτυ προστασίας για τους ανέργους και
γενικότερα για τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Πρέπει µάλιστα
αυτό να ξεκινήσει άµεσα, τάχιστα, δεδοµένου ότι υπήρξε συζήτηση στην τελευταία σύσκεψη των τριών Αρχηγών.
Και βέβαια η ρευστότητα είναι αυτή που µπορεί να ανοίξει το
δρόµο προς την ανάπτυξη. Σε αυτό καθοριστικός θα είναι -και
πρέπει να είναι- ο ρόλος των δύο τοµέων: του επιχειρηµατικού
και του πρωτογενούς. Με δύο λόγια, η ιδιωτική πρωτοβουλία
είναι αυτή που µπορεί να δηµιουργήσει θέσεις εργασίας, είναι
αυτή η οποία µπορεί να αποδώσει άµεσους και έµµεσους φόρους, είναι αυτή που µπορεί να διασφαλίσει τις εργοδοτικές εισφορές.
Αυτό σε αντίθεση µε την ύφεση που συρρικνώνει καθηµερινά
την αγοραστική δύναµη του καταναλωτή, πολλαπλασιάζει τα
λουκέτα σε µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις και µαγαζιά, συνθλίβει τα έσοδα από την είσπραξη του ΦΠΑ, κάνει φτωχότερο τον
κρατικό προϋπολογισµό, φτωχότερα τα ασφαλιστικά ταµεία για
συντάξεις, για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, φτωχότερους
τους εργαζοµένους και τους συνταξιούχους και τροφοδοτεί τη
διαιώνιση ενός εφιαλτικού φαύλου κύκλου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε δύο εκλογικές αναµετρήσεις
στις 6 Μαΐου και 17 Ιουνίου ο λαός έδωσε εντολή σ’ αυτήν την
Κυβέρνηση να προχωρήσει. Και αυτό κάνει. Και δεν έχουµε ακούσει καµµία εναλλακτική πρόταση ούτε προεκλογικά ούτε µετεκλογικά. Το µόνο που ακούµε από τον δεύτερο κιόλας µήνα της
κυβερνητικής θητείας, είναι να ζητάνε εκλογές.
Ερωτώ: Αντέχει ο τόπος τρίτη εκλογική αναµέτρηση σε ένα
εξάµηνο; Φυσικά όχι. Θα ήταν θανάσιµο λάθος. Και από την
άλλη, όταν το Νοέµβριο διεφάνη προς στιγµήν πρόβληµα στην
ψήφιση των µέτρων του µεσοπρόθεσµου, ακούσαµε -και µαζί
όλη η Ελλάδα- τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να οµολογεί απερίφραστα ότι το κόµµα του
δεν είναι έτοιµο να κυβερνήσει. Εξακολουθούν όµως και ζητούν
εκλογές!
Ασφαλώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και η φετινή χρονιά
θα είναι από τις δυσκολότερες που έχουµε βιώσει. Όλοι ευελπιστούµε όµως -και οι ενδείξεις συνηγορούν- ότι το φθινόπωρο θα
γίνει το ορόσηµο για επανεκκίνηση της ατµοµηχανής, να µπει
πάλι στις ράγες και να ρολάρει ξανά η οικονοµία µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Ελευθέριος Αυγενάκης.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για
την κύρωση του απολογισµού και του γενικού ισολογισµού του
κράτους αποτελεί όντως µια κοινοβουλευτική διαδικασία ιδιαίτε-

7879

ρης σηµασίας, διότι αφ’ ενός, η εκάστοτε κυβέρνηση λογοδοτεί
για την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισµού της αλλά και την
επαλήθευση ή διάψευση των προσδοκιών της, αναφορικά µε τα
οικονοµικά µεγέθη. Αφ’ ετέρου δε, διότι αποτελεί µια διδακτικού
χαρακτήρα διαδικασία για το µέλλον, ειδικά στην παρούσα περίπτωση, που αφορά τον προϋπολογισµό του 2011, που ήταν και
ο πρώτος που καταρτίστηκε µετά την υπαγωγή της χώρας µας
στο µηχανισµό στήριξης.
Η κρίση χρέους που εισήχθη από την Αµερική στην Ευρωζώνη,
είχε πλέον αγγίξει τις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης το
2011. Οι πολιτικές ηγεσίες αδυνατούσαν να συµφωνήσουν σε µια
στοιχειώδη αντιµετώπιση της κρίσης, µε αποτέλεσµα να δίνεται
χώρος σε αυτούς που κερδοσκοπούσαν εις βάρος της Ευρωζώνης.
Το 2011 αποτέλεσε για την ελληνική οικονοµία έτος δυσµενών
εξελίξεων. Υπήρξε ραγδαία επιδείνωση όλων των µακροοικονοµικών µεγεθών της, η οποία προσθετικά στην ήδη επιβαρυµένη
κατάσταση από το 2009 είχε δηµιουργήσει ένα ασφυκτικό πλαίσιο άσκησης της οικονοµικής δραστηριότητας. Η οικονοµική
αλλά και δηµοσιονοµική πολιτική συνέχισε να ασκείται αποκλειστικά στην κατεύθυνση της αυστηρής δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, χωρίς καµµία µα καµµία προοπτική ανάπτυξης.
Αποτέλεσµα της πολιτικής αυτής ήταν η παρατεταµένη και
βαθιά ύφεση, καθώς και η σοβαρή παραγωγική και κοινωνικοοικονοµική υποβάθµιση σ’ όλους τους τοµείς, σε επίπεδα της δεκαετίας του 2000. Ταυτόχρονα έγινε καθολικά αντιληπτό ότι η
πολιτική που βαθαίνει την ύφεση εκτόξευσε την ανεργία σε δραµατικά επίπεδα, αποδοµεί αλλά και απορρυθµίζει το πλέγµα που
ρύθµιζε τις εργασιακές σχέσεις και συνολικά την αγορά εργασίας, αποδοµεί το σύστηµα κοινωνικής προστασίας, οδηγεί σε
απόγνωση και φτωχοποίηση όλο και µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού και τέλος δεν επιτυγχάνει ούτε τους δηµοσιονοµικούς
στόχους που θέτει.
Η πολιτική που ασκήθηκε αφ’ ενός στο επίπεδο περιορισµού
των δηµοσιοοικονοµικών ελλειµµάτων και της δηµιουργίας δηµοσιοοικονοµικών πλεονασµάτων το 2011, δεν κατόρθωσε να
επιτύχει τους στόχους κυρίως σε ό,τι αφορά την αύξηση των
εσόδων, µε αποτέλεσµα τη µεγαλύτερη από το προβλεπόµενο
περικοπή των δαπανών. Η επιβολή πολλαπλών φορολογικών
ρυθµίσεων πραγµατοποιήθηκε, προκειµένου να αµβλυνθούν οι
διαφορές µεταξύ των προϋπολογισθεισών εισπράξεων και αυτών
που πράγµατι εισπράχθηκαν κατά την εκτέλεση του προϋπολογισµού.
Όπως αποδεικνύεται σήµερα, ο προϋπολογισµός του 2011 χαρακτηρίστηκε από υπερβολικά φιλόδοξους στόχους. Οι πολλαπλές φορολογικές επιβαρύνσεις χωρίς καµµία προοπτική
ανάπτυξης και η περιορισµένη ανταποδοτικότητά τους εξουθένωσαν τους πολίτες, κάτι το οποίο η σηµερινή Κυβέρνηση έχει
να αντιµετωπίσει επιπλέον αλλά κύρια.
Παράλληλα µε τις πολλαπλές φορολογικές επιβαρύνσεις η
ύπαρξη ενός φορολογικού συστήµατος µε πεπαλαιωµένες και
γραφειοκρατικές δοµές των φορολογικών υπηρεσιών, η βραδεία
εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, το ξεπερασµένο σύστηµα των
φορολογικών ελέγχων, σε συνδυασµό µε την πολυπλοκότητα
των διατάξεων και τη διαφθορά, συνέβαλαν τα µέγιστα, στην
εκτεταµένη φοροδιαφυγή αλλά και την περαιτέρω υστέρηση των
εσόδων.
Η δηµοσιονοµική κρίση ανέδειξε περισσότερο από ποτέ την
ανάγκη για µια συνολική, εκ βάθους και ουσιαστική φορολογική
µεταρρύθµιση. Από τη Μεταπολίτευση µέχρι σήµερα, έχουν γίνει
αρκετές προσπάθειες για αλλαγές, οι περισσότερες από τις
οποίες περιορίζονταν στις αλλαγές των φορολογικών συντελεστών, της φορολογίας του εισοδήµατος, αλλαγές που ήταν κατ’
όνοµα µεταρρυθµίσεις και σε καµµία περίπτωση δεν έφεραν τα
αναµενόµενα αποτελέσµατα.
Εµείς σήµερα δεν πρέπει να επαναλάβουµε το ίδιο λάθος. Σήµερα ο εκσυγχρονισµός του φορολογικού συστήµατος αλλά και
η καθιέρωση ενός σταθερού φορολογικού περιβάλλοντος είναι
απολύτως αναγκαίες προϋποθέσεις για την υπέρβαση της κρίσης και την έξοδο από την ύφεση, για την πολυπόθητη ανάπτυξη,
δηλαδή την ενεργοποίηση του παραγωγικού ιστού της χώρας
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µας. Για τη ριζοσπαστική µεταρρύθµιση του φορολογικού συστήµατος δεν υπάρχουν µαγικές συνταγές και εύκολες λύσεις.
Η φορολογική µεταρρύθµιση πρέπει να προκύψει µέσα από
ουσιαστικές µελέτες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και έρευνα
για την αντιµετώπιση των σηµερινών παθογενειών.
Σήµερα βεβαίως είναι αναγκαία προϋπόθεση η µείωση των φορολογικών συντελεστών, οι οποίοι µε το ξέσπασµα της κρίσης
αυξήθηκαν πάνω από το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
παράλληλα εξέτρεψαν σε ένα βαθµό τη φοροδιαφυγή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως το χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιπλέον όµως –και τελειώνω κυρία Πρόεδρε- θα πρέπει να
δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στη δίκαιη κατανοµή των φορολογικών
βαρών, η οποία θα αποτελέσει και κίνητρο για συµµόρφωση
προς τη φορολογική νοµοθεσία και τη µείωση της φοροδιαφυγής. Άλλωστε η µεγάλη φοροδιαφυγή που επικρατεί στη χώρα
µας στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, έχει διαµορφώσει την αντίληψη ότι φόρους πληρώνουν µόνο οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι.
Στην Ελλάδα η γενική αντίληψη που επικρατεί είναι, ότι οι µηχανισµοί επιβολής κυρώσεων και ποινών είτε δεν υπάρχουν είτε
είναι αναποτελεσµατικοί. Σε αυτό το συµπέρασµα έχουν οδηγήσει τόσο η ασάφεια σε πολλές περιπτώσεις του νοµοθετικού
πλαισίου όσο και η αδυναµία εξωδικαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών και παραβάσεων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα
τη συσσώρευση, αφ’ ενός χιλιάδων εκκρεµών υποθέσεων στα δικαστήρια και αφ’ ετέρου την αντίληψη ότι οι παραβάσεις δεν θα
τιµωρηθούν, διότι θα υπαχθούν σε κάποια ρύθµιση.
Συνεπώς είναι αναγκαία η διαµόρφωση ενός γενικότερα κατάλληλου επενδυτικού κλίµατος, το οποίο θα παρέχει στους
επενδυτές την ασφάλεια για τη δηµιουργία και ανάπτυξη βιώσιµων επιχειρήσεων µε µακροπρόθεσµο προγραµµατισµό, που θα
συµβάλει στην ανάπτυξη, την αύξηση της απασχόλησης και την
ταχύτερη έξοδο της χώρας µας από την κρίση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Τελειώνοντας, το µέγεθος της
φοροδιαφυγής στην Ελλάδα και η διάσταση του δηµοσιονοµικού
προβλήµατος αναδεικνύουν σήµερα τις αδυναµίες του ελληνικού
φορολογικού συστήµατος, το οποίο, παρά τις λίγες, αποσπασµατικές και επιµέρους βελτιώσεις του, έχει κλείσει τον κύκλο του
και χρειάζεται αντικατάσταση από ένα δίκαιο, σύγχρονο, αποτελεσµατικό, αλλά και σταθερό φορολογικό σύστηµα.
Είµαι βέβαιος ότι είναι στις προτεραιότητες του Υπουργού και
της Κυβέρνησης και εδώ είµαστε να το υποστηρίξουµε και να
δουλέψουµε πάνω σε αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Αυγενάκη.
Η κ. Άννα- Μισέλ Ασηµακοπούλου έχει το λόγο.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινάω µε το
προφανές, ήτοι ότι η σηµερινή συζήτηση αφορά στο παρελθόν.
Υπό αυτήν την έννοια, είναι λογικό ένα µεγάλο µέρος της συζήτησης να έχει µια λογική, την οποία θα χαρακτηρίσω διαπιστωτική.
Κοινή λοιπόν διαπίστωση αποτελεί το γεγονός ότι τα αποτελέσµατα, όπως αποτυπώνονται στον απολογισµό του 2011, παρουσιάζουν σηµαντικές αποκλίσεις από τα προσδοκώµενα. Και δεν
θα επαναλάβω τις λεπτοµέρειες των κοινών αυτών διαπιστώσεων
για το 2011. Θα επισηµάνω βεβαίως ότι παρ’ όλο που µιλάµε µε
νούµερα, οι διαπιστώσεις των εισηγητών είχαν και εστιάσεις,
αλλά και σχολιασµούς, µε αναπόφευκτους ιδεολογικούς χρωµατισµούς. Και αυτό το επισηµαίνω µε έναν ουδέτερο, διαπιστωτικό, αν θέλετε, τρόπο.
Επίσης δεν υπεισέρχοµαι στην απόδοση ευθυνών είτε παραταξιακά είτε προσωπικά για το παρελθόν, όχι γιατί ήµουν αδιάφορη, απλώς γιατί θεωρώ ότι αυτήν τη στιγµή υπάρχουν πιο
σηµαντικές εθνικές προτεραιότητες. Παρά ταύτα, νοµίζω ότι
υπάρχει µια κοινή διαπίστωση, ότι η δηµοσιονοµική προσαρµογή
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αποτελεί ένα ζητούµενο και ότι η επίτευξή της απαιτεί και χρηστή
διαχείριση αλλά και έλεγχο.
Οι διαφωνίες µας δεν εστιάζονται στην αναγκαιότητα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, αλλά στο ρυθµό της και βεβαίως
στο συνυφασµένο µε αυτήν µεγάλο και βαρύ τίµηµα που πληρώνει αυτήν τη στιγµή η ελληνική κοινωνία, λόγω της επιβεβληµένης
λιτότητας.
Εξετάζουµε το 2011, αλλά τώρα έχουµε στη διάθεσή µας τα
στοιχεία του 2012. Έτσι διαπίστωση αποτελεί ότι υπάρχει βελτίωση της εικόνας για το 2012, λόγω της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης του δευτέρου εξαµήνου. Διαπίστωση επίσης
αποτελεί ότι είχαµε θετικά αποτελέσµατα από το ΕΣΠΑ, αφού είχαµε µεγαλύτερη απορρόφηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πανηγυρίζει κανείς µε αυτά
τα δεδοµένα, απλά διαπιστώνουµε ότι αυτά τα συγκεκριµένα δεδοµένα είναι βελτιωµένα. Και δεν παραγνωρίζουµε ότι υπάρχουν
άλλα δεδοµένα τα οποία είναι άσχηµα, όπως είναι ο αριθµός των
ανέργων και δη των νέων, ο αριθµός των επιχειρήσεων που κλείνουν, ο αριθµός των νοµοταγών συµπολιτών µας, οι οποίοι θέλουν αλλά δεν µπορούνε να αντεπεξέλθουν στις οικονοµικές
τους υποχρεώσεις.
Δεν αµφισβητεί κανείς την αστοχία του πολλαπλασιαστή. Εγώ
επισηµαίνω απλώς ότι η αστοχία του πολλαπλασιαστή αποτελεί
άλλη µια διαπίστωση. Και παρά την επιστηµοσύνη, αν θέλετε, του
όρου αυτού, η διαπίστωση αυτή, την οποία σηµειωτέον έκανε για
πρώτη φορά ο κ. Σαµαράς το 2010 στο Ζάππειο, είναι ένας κοινός πλέον τόπος όχι µόνο για τον κ. Μπλανσάρντ στο ΔΝΤ, αλλά
στη δική µου εκλογική περιφέρεια, στο Νοµό Ιωαννίνων, την
ακούω στο γραφείο µου, στο καφενείο, στην αγορά, παντού. Δεν
λέγεται πολλαπλασιαστής, λέγεται «χωρίς ανάπτυξη δεν πάει
άλλο αυτή η κατάσταση».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαπιστώσεις για τα µακροοικονοµικά αλλά και τα δηµοσιονοµικά δεδοµένα, βεβαίως και πρέπει
να αναλύονται, να αξιολογούνται, να αποτελούν βάση λογοδοσίας και απόδοσης ευθυνών και φυσικά πρωτίστως, να µας οδηγούν στο να αποφεύγουµε τα λάθη του παρελθόντος και στη
σηµερινή συγκυρία φυσικά και πρέπει να αξιοποιούνται δεόντως,
για να βελτιώσουν τη διαπραγµατευτική µας θέση µε τους Ευρωπαίους εταίρους µας, προς όφελος των Ελλήνων που κάνουν
πρωτοφανείς θυσίες.
Διαπιστώσεις, όπως η επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων,
µας δίνουν µεγαλύτερο κύρος και µεγαλύτερη διαπραγµατευτική
δύναµη. Διαπιστώσεις, όπως η αστοχία του πολλαπλασιαστή,
µας δίνουν διαπραγµατευτική δύναµη να επιµείνουµε σε ελαφρύνσεις του προγράµµατος. Όµως δεν πρέπει οι διαπιστώσεις
να γίνονται σε καµµία περίπτωση άλλοθι, για να µην κάνουµε από
µόνοι µας τις αλλαγές, οι οποίες πρέπει να γίνουν, ώστε να µη
βρεθούµε και πάλι σε αυτήν την κατάσταση.
Στην τελική, για να επανακάµψουµε, πρέπει να προχωρήσουµε
πέρα από τις διαπιστώσεις και θα πρέπει να περάσουµε και κάποια στιγµή στις λύσεις, λύσεις συγκεκριµένες, τεκµηριωµένες,
άµεσα υλοποιήσιµες, οι οποίες υποστηριζόµενες από αυτές τις
διαπιστώσεις µπορούν να γίνουν αποδεκτές από τους εταίρους
µας και από τους δανειστές µας, λύσεις οι οποίες θα ελαφρύνουν τα δυσβάσταχτα βάρη του ελληνικού λαού και θα αποκαταστήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τις αδικίες στην
κατανοµή των βαρών αυτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η λύση που υλοποιείται από την
τρικοµµατική Κυβέρνηση είναι µια: εντός Ευρώπης, εντός ευρώ
και εντός εγκεκριµένου προγράµµατος. Επώδυνη δηµοσιονοµική
προσαρµογή, η οποία συνοδεύεται από διαρθρωτικές αλλαγές
και από αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και χρηµατοδοτείται από τη
δανειακή σύµβαση, από τους εταίρους µας µε τους οποίους διαπραγµατευόµαστε συνεχώς. Επίσης χρηµατοδοτείται αναπτυξιακά και από το ΕΣΠΑ, από το οποίο εξασφαλίσαµε µεγαλύτερα
από τα προσδοκώµενα κονδύλια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Και για να κλείσω, ερωτώ ευθέως: Υπάρχει εναλλακτική λύση;
Όχι διαπιστώσεις, αλλά λύση που να συνοδεύεται από µια πειστική απάντηση για το πού θα βρεθούν τα χρήµατα που θα την
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υποστηρίζουν. Μου επιτρέπετε να πω ότι δεν βρέθηκε εναλλακτική λύση στην Αργεντινή, δεν βρέθηκε εναλλακτική λύση στην
Βραζιλία, δεν βρέθηκε εναλλακτική λύση στα ινστιτούτα των
Ηνωµένων Πολιτειών.
Η εξεύρεση και κυρίως η εφαρµογή µιας λύσης, κατ’ εµέ, απαιτούν σύγκλιση, σύγκλιση µε βάση τις κοινές διαπιστώσεις, οι
οποίες θα αναδειχθούν από ένα ενιαίο πολιτικό µέτωπο προς
όφελος της χώρας. Και στην προσπάθεια αυτή δεν νοµίζω ότι
χρειάζεται, όπως είπε ο κ. Τσίπρας, να συµµαχήσουµε µε το διάβολο. Νοµίζω ότι χρειάζεται πρωτίστως να συµµαχήσουµε µεταξύ µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Και µε το Θεό!
Ο κ. Κωσταντίνος Σκρέκας έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να τονίσω ότι η συζήτηση, η οποία πραγµατοποιείται σήµερα για τον ισολογισµό και
απολογισµό του 2011 είναι ιδιαίτερα σηµαντική και αποτελεί όχι
µόνο µια από τις πιο χρήσιµες, αλλά και πιο διδακτικές λειτουργίες της κοινοβουλευτικής µας διαδικασίας. Και είναι εκείνη η
κοινοβουλευτική διαδικασία που πλέον αναδεικνύει τη διαφάνεια
και την αντικειµενικότητα του τρόπου λειτουργίας του Κοινοβουλίου, καθώς η εκάστοτε κυβέρνηση καλείται να λογοδοτήσει και
να εξηγήσει τα αποτελέσµατα και του στρατηγικού σχεδιασµού,
αλλά και της εκτέλεσης του υπό εξέταση προϋπολογισµού του
κάθε έτους.
Και δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως ξέρουµε όλοι, τα αποτελέσµατα, τα νούµερα είναι αδιάψευστος µάρτυρας των καλών ή
των κακών αποτελεσµάτων. Ένα τρανταχτό, αλλά και τραγικό
παράδειγµα για τα προαναφερόµενα, είναι ο υπό συζήτηση απολογισµός.
Θα ήθελα να τονίσω, τουλάχιστον τρία παραδείγµατα περιπτώσεων µεγάλης αστοχίας και υπερβολικά αισιόδοξης εκτίµησης,
λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα αποτελέσµατα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την έκθεση αναφορικά µε το 2010, µε δυσµενή αποτελέσµατα, όπως αυτά φαίνονται γύρω µας. Και έτσι εκεί φαίνεται
ότι τα καθαρά και εισπραχθέντα έσοδα ήταν µειωµένα, σε σχέση
µε τα προβλεπόµενα κατά 7% και σε σχέση µε το πλάνο του προϋπολογισµού, µειωµένα κατά 4 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Πιο συγκεκριµένα, τα φορολογικά έσοδα, που αποτελούνται
από τους άµεσους και τους έµµεσους φόρους, ήταν λιγότερα
από τις προβλέψεις κατά 5,3 δισεκατοµµύρια ευρώ –ή αλλιώς
11%- σε σχέση µε το πλάνο πάντα.
Ειδικότερα, τα έσοδα από το φόρο εισοδήµατος παρουσίασαν
τα χαµηλότερα ποσοστά εισπραξιµότητας, καθώς ήταν µειωµένα
κατά 20% σε σχέση µε τις εκτιµήσεις, µε τις οποίες είχε συνταχθεί ο προϋπολογισµός.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι για τα φορολογικά έσοδα η απόκλιση στο ξεκίνηµα της εκτέλεσης του προϋπολογισµού τους
πρώτους µήνες ήταν ακόµη µεγαλύτερη και θα ήταν ακόµα µεγαλύτερες οι αποκλίσεις, αν τελικά δεν είχαν ληφθεί νέα επιπρόσθετα µέτρα συνολικής αξίας 2,4 δισεκατοµµυρίων ευρώ, που
αποτελούνταν από τις ειδικές εισφορές αλληλεγγύης φυσικών
προσώπων, τέλος επιτηδεύµατος, έκτακτη εισφορά στην ετήσια
αντικειµενική δαπάνη από κατοχή επιβατηγών αυτοκινήτων κ.λπ..
Συµπερασµατικά λοιπόν το µάθηµα που πρέπει να πάρουµε
από τον τρόπο εκτέλεσης και τα αποτελέσµατα του προϋπολογισµού του 2011, για να µην έχουµε ίδια ή και χειρότερα αποτελέσµατα στο µέλλον, το συνοψίζω σε δύο παρατηρήσεις:
Πρώτον, το 2011, όπως και το 2010, ελήφθησαν µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής πρωτοφανούς έντασης, που όµως δεν
έφεραν τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Αποτέλεσµα ήταν η
Κυβέρνηση τότε να πάρει µέτρα ύψους 16,7 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, 7,7% του ΑΕΠ και το έλλειµµα να µειωθεί µόλις 1,3% σε
σχέση µε το ΑΕΠ. Αυτό αποδεικνύει ότι η µέθοδος που ακολουθήθηκε, της απότοµης και σε µεγάλη έκταση και σε µεγάλη ένταση δηµοσιονοµικής προσαρµογής, που έπρεπε να γίνει σε
πολύ µικρό χρονικό διάστηµα όµως, έφερε αντίθετα αποτελέσµατα και οδήγησε την οικονοµία σε βαθύτερη και εντονότερη
ύφεση µε αποτελέσµατα σαν και αυτά που βλέπουµε γύρω µας.
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Αν συγκρίνουµε όµως τα αποτελέσµατα του οικονοµικού έτους
2011 µε το οικονοµικό έτος του 2012 βλέπουµε µία τεράστια διαφοροποίηση και έτσι το πρωτογενές έλλειµµα διαµορφώθηκε
στο 1,8% του ΑΕΠ έναντι 3,1% την προηγούµενη χρονιά και σε
σχέση µε 2,4% του στόχου, δηλαδή υπερκαλύψαµε το στόχο.
Επίσης το έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού, συνολικά
της γενικής κυβέρνησης, µειώθηκε, σε σχέση µε το 2011, κατά
31%, στο 8,1% του ΑΕΠ µε στόχο 8,4%.
Βλέπουµε, δηλαδή ότι τα πράγµατα στη χώρα µας, σε ό,τι
αφορά την πορεία προς τη δηµοσιονοµική προσαρµογή, από το
δεύτερο εξάµηνο του 2012 και µετά βαίνουν προς το καλύτερο.
Δεν αρκεί όµως αυτό γι’ αυτήν την πολυπόθητη ανάκαµψη και
ανάπτυξη της οικονοµίας, αυτή που θα φέρει την ανατροπή στο
καθοδικό σπιράλ ύφεσης και υποβάθµισης του οικονοµικού επιπέδου της Ελλάδος, που έχει δραµατικές συνέπειες, που διευρύνονται πλέον σε όλες τις κοινωνικές οµάδες ανεξαρτήτως της
χώρας µας.
Μετά όµως και από την τελευταία επιτυχία του Πρωθυπουργού στο τελευταίο Eurogroup σε συνέχεια της προηγούµενης
επιτυχίας στα προηγούµενα Eurogroups, που έφερε στην Ελλάδα 54 δισεκατοµµύρια ευρώ περίπου και διασφαλίζει ότι την
επόµενη επταετία η Ελλάδα θα τύχει βοηθείας από τον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύψους περίπου 18 δισεκατοµµυρίων ευρώ –δηλαδή περίπου την ίδια βοήθεια που είχε δεχθεί
και το αντίστοιχο προηγούµενο διάστηµα- θεωρούµε ότι αυτό το
πράγµα δηλώνει συγκρατηµένη αισιοδοξία ότι τα πράγµατα θα
αρχίσουν να βελτιώνονται περισσότερο από το δεύτερο εξάµηνο
του 2013 και µετά.
Όµως, τελειώνοντας, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι πρέπει να κατανοήσουµε όλοι µας και από όλα τα κόµµατα και όλους τους
σχηµατισµούς ότι η διαδικασία επανεκκίνησης, ανάκαµψης και
ανάπτυξης της χώρας µας απαιτεί µεγάλη προσπάθεια σε περιβάλλον πολιτικής και κοινωνικής συναίνεσης, συνεννόησης και
συνοχής.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κύριε Σκρέκα.
Ο κ. Ιωάννης Καράµπελας έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κρίνοντας εκ τους αποτελέσµατος, εύκολα διαπιστώνει κανείς πως η τότε κυβέρνηση είχε µεγάλες προσδοκίες κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού του
2011, που όµως, όπως ήταν αναµενόµενο, δεν επαληθεύτηκαν.
Η ιδιαιτερότητα εκείνου του προϋπολογισµού έχει να κάνει µε
το ότι ήταν ο πρώτος που ψηφίστηκε µετά την προσφυγή της
χώρας στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Οπότε, προφανώς,
υπήρξαν κάποιες παράµετροι, οι οποίες δεν αξιολογήθηκαν
σωστά.
Αν συνυπολογίσουµε το γεγονός ότι εκείνη τη χρονιά υπήρξε
γενίκευση της χρηµατοπιστωτικής κρίσης στην Ευρωζώνη, ότι
ισχυροί Ευρωπαίοι ηγέτες αδυνατούσαν να επιδείξουν πολιτική
πυγµή και ότι η ελληνική αγορά στέναζε από έλλειψη ρευστότητας, είναι εύκολο να αντιληφθούµε για ποιο λόγο υπήρξαν τέτοιες αστοχίες.
Όµως από την άλλη, είναι και η αδικαιολόγητη η υπέρµετρη
αισιοδοξία του τότε Υπουργού Οικονοµικών, που µιλούσε για θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης και έξοδο της Ελλάδας στις αγορές
το 2012.
Επιγραµµατικά θα αναφέρω ότι τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισµού ήταν κατά 7,3% λιγότερα των προβλέψεων, παρά
το γεγονός ότι ελήφθησαν πρόσθετα µέτρα κατά τη διάρκεια του
έτους. Τα έξοδα αντίθετα, παρουσιάστηκαν αυξηµένα κατά 6,9%
έναντι των προβλέψεων, όπως επίσης και οι δανειακές ανάγκες
παρουσίασαν αύξηση συγκριτικά µε τις προβλέψεις κατά 7,2 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Λαµβάνω όµως την ευκαιρία να προχωρήσω και σε ένα σύντοµο απολογισµό των τελευταίων µηνών. Σε καµµία περίπτωση
δεν θα πω ότι παραλάβαµε χάος από τους προηγούµενους και
άλλα παρωχηµένα. Δεν είναι της δικής µου πολιτικής κουλτού-
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ρας. Εξάλλου όλοι ή καλύτερα σχεδόν όλοι εδώ µέσα, όταν ζητήσαµε από τον κόσµο να µας εµπιστευθεί, γνωρίζαµε πολύ καλά
και την κατάσταση που υπήρχε και πως θα επρόκειτο για µια
Βουλή που θα καλούνταν να λειτουργήσει σε συνθήκες έκτακτης
ανάγκης.
Το κράτος πρέπει να έχει συνέχεια, αλλά για να έχει συνέχεια
πρέπει να υπάρχει. Αυτή είναι και η σηµαντική επιτυχία της σηµερινής Κυβέρνησης. Έπεισε τους εταίρους µας πως υπάρχει
κράτος που στέκεται όρθιο και κατάφερε να λάβει τη µέγιστη δυνατή βοήθεια. Μετά τα 54 δισεκατοµµύρια στις δόσεις, ήρθε να
προστεθεί άλλη µια επιτυχία µε τα 18 δισεκατοµµύρια νέα κονδύλια που εξασφαλίστηκαν από τον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2014 – 2020.
Στο µικρότερο προϋπολογισµό στην ιστορία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η Ελλάδα κατάφερε να πετύχει τη µεγαλύτερη αύξηση
συγκριτικά µε όλες τις άλλες χώρες και σε σχέση µε την αρχική
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ο κύριος Πρωθυπουργός δηλαδή, µετέτρεψε τους υπόλοιπους Ευρωπαίους Αρχηγούς κρατών από απλούς θεατές σε κοινωνούς τους δηµοσιονοµικού προβλήµατος της χώρας. Υπήρξε
µάλιστα και η προσωπική του δικαίωση µετά την παραδοχή του
ΔΝΤ ότι υπολόγισε λανθασµένα τον δηµοσιονοµικό πολλαπλασιαστή.
Θυµίζω ότι τον Ιούλιο του 2010 στο Ζάππειο 1 ο κ. Σαµαράς
είχε αναφέρει ότι ο συντελεστής που θα φέρει ανάπτυξή είναι το
1,5 και όχι το 0,5, όπως λανθασµένα τελικά υποστήριξε και εφάρµοσε µε τα γνωστά αποτελέσµατα το ΔΝΤ. Την ανάγκη αλλαγής
του οικονοµικού µείγµατος επεσήµαινε η Νέα Δηµοκρατία το
2010.
Στο εσωτερικό της χώρας τώρα, ήδη έχουν ξεκινήσει να γίνονται σηµαντικά βήµατα. Οι λεγόµενοι προνοµιούχοι του συστήµατος παύουν πλέον να βρίσκονται στο απυρόβλητο, αλλά
συλλαµβάνονται και λογοδοτούν και στη δικαιοσύνη. Καταπολεµώντας τη φοροδιαφυγή, αποκαθίστανται χρονίζουσες κοινωνικές αδικίες, αλλά και η αξιοπιστία του πολιτικού συστήµατος
συνολικά.
Προς αυτήν την κατεύθυνση ήταν και η ερώτηση που καταθέσαµε σαράντα Βουλευτές από τη Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ
και τη ΔΗΜΑΡ προς τον Υπουργό Οικονοµικών, αναφορικά µε τα
εµβάσµατα στο εξωτερικό Ελλήνων πολιτών που ασκούσαν τα
τελευταία χρόνια νοµοθετική ή εκτελεστική εξουσία.
Θα ήθελα σε αυτό το σηµείο να ανοίξω και µια µικρή παρένθεση, για να αναφερθώ στη µεγάλη επιτυχία της Αστυνοµίας µε
τη σύλληψη των ληστών της Κοζάνης και την παράλληλη απελευθέρωση οµήρου. Η αυτοσυγκράτηση και η ψυχραιµία που
επέδειξαν οι αστυνοµικοί µας είναι πραγµατικά άξια λόγου. Είναι
χαρακτηριστικό ότι από τη συµπλοκή υπήρξαν µόνο λίγες αµυχές
στα πρόσωπα των δραστών. Κατάφεραν να φέρουν εις πέρας
την αποστολή τους, ερχόµενοι αντιµέτωποι µε βαριά οπλισµένους κακοποιούς µε Καλάσνικοφ και Σκόρπιον. Όµως, αντί να δεχτούν τα συγχαρητήρια απ όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου,
η Αξιωµατική Αντιπολίτευση φρόντισε να τους εξαπολύσει επίθεση, ζητώντας άµεση επέµβαση των δικαστικών αρχών εις
βάρος τους.
Εγώ θα επαναλάβω τα συγχαρητήρια µου µαζί µε τη σκέψη
πως ίσως θα έπρεπε να ανοίξει συζήτηση για βαρύτερο οπλισµό
των αστυνοµικών. Ο υπάρχων εξοπλισµός τους µοιάζει µε νεροπίστολα µπροστά στα Καλάσνικοφ.
Ολοκληρώνοντας, πεποίθησή µου είναι, ότι µεγάλο µέρος της
κοινωνίας σκέφτεται και είναι πιο µπροστά από το πολιτικό σύστηµα και ζητά πιο πολλές και τολµηρές µεταρρυθµίσεις.
Η Ελλάδα του χθες αντιστέκεται σθεναρά, αλλά η Ελλάδα του
αύριο περιµένει. Κάποιοι αποφάσισαν να σύρουν το κάρο στην
ανηφόρα και άλλοι αποφάσισαν να µείνουν πάνω στο κάρο και
να γίνουν βάρος. Η Ελλάδα λοιπόν θα τα καταφέρει και γι’ αυτούς, χωρίς αυτούς.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, τριάντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το 6ο Γενικό Λύκειο Ιλίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει η συνάδελφος κ. Μαρία Αντωνίου.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διανύουµε την εποχή παραδοχής των λαθών του παρελθόντος αλλά και την εποχή που οι οδύνες µιας ακόµη µετάλλαξης του ΣΥΡΙΖΑ γεννούν περίεργες
πολιτικές συµπεριφορές.
Θα πρέπει να αναφερθώ στο ότι τις προηγούµενες µέρες ο κ.
Τσίπρας ούτε λίγο ούτε πολύ, κατηγόρησε τη δηµοκρατικά
εκλεγµένη Κυβέρνηση –µόλις οκτώ µήνες µετά την εκλογή τηςότι ετοιµάζεται να καταλύσει το Σύνταγµα, ότι ετοιµάζεται να επιβάλει χούντα. Πώς αλλιώς θα µπορούσε να χαρακτηριστεί η πρόβλεψή του ότι υπάρχει ενδεχόµενο έως και αναστολής συνταγµατικών ελευθεριών εκ µέρους της Κυβέρνησης
Δεν ξέρω αν η οµιλία του οφείλεται στο γεγονός ότι πιέζεται
για τη στροφή που έκανε από τα στελέχη του κόµµατός του.
Ακούσαµε κάποια στελέχη να του λένε πως ό,τι κάνει είναι λάθος.
Κάτι θα ξέρουν παραπάνω. Ακούσαµε και για τη λαγνεία για το
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και για τον Οµπάµα –ναι, αυτόν που
παλαιότερα κατακεραύνωνε.
Δεν έχει όµως κανένα δικαίωµα να αµφισβητεί τη δηµοκρατική
διάθεση όσων στηρίζουν την Κυβέρνηση. Είναι κι αυτοί φασίστες
και ετοιµάζονται για χούντα Πώς τολµάει να διαιρεί τον ελληνικό
λαό σε καλούς αριστερούς και κακούς όλους τους υπολοίπους
Την ίδια ώρα δεν είπε τίποτα για τη στρατηγική της έντασης
των κουκουλοφόρων ή των τροµοκρατών. Την ίδια ώρα ξεχνάει
το µέλος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεοδωρίδη και τα Ίµια. Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ
δηλαδή, η παρούσα Κυβέρνηση ετοιµάζει περιστολή των δηµοκρατικών δικαιωµάτων και οι µπαχαλάκηδες µοιράζουν λουλούδια
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιλαµβάνοµαι την ανάγκη του
ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθώντας την αλήστου µνήµης λογική «όλα τα κιλά,
όλα τα λεφτά», να υιοθετεί άκριτα οποιαδήποτε απαίτηση απ’
όπου κι αν προέρχεται, ψαρεύοντας ψήφους στα θολά νερά της
δικαιολογηµένης αγανάκτησης της κοινωνίας.
Όµως, επιτρέψτε µου να πω ότι ο κατήφορος αυτός είναι ολισθηρός και επικίνδυνος. Αυτό δεν είναι «αλλαγή», όπως λένε,
αλλά «µια από τα ίδια», που έχουν καταδικαστεί από το λαό. Άλλωστε το 2013 δεν είναι το 1981. Όπως λέει κάποιος φίλος τους
–και όχι δικός µου- «όταν η ιστορία επαναλαµβάνεται, επαναλαµβάνεται ως φάρσα». Επειδή σ’ εµένα δεν δίνουν σηµασία, καλά
θα κάνουν εκείνον να τον προσέξουν λίγο παραπάνω, διότι όλα
αυτά δεν γίνονται εν κενώ.
Η κοινωνία δίπλα µας στενάζει, ίσως και από το –εντός ή εκτός
εισαγωγικών- λάθος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου -ασφαλώς αναφέροµαι στο ΔΝΤ που ανακάλυψε πρόσφατα ο ΣΥΡΙΖΑµε τον πολλαπλασιαστή, το οποίο παραδέχθηκε το ίδιο το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, κάτι για το οποίο µέχρι σήµερα γίνονται ατελείωτες φιλολογικές συζητήσεις και που είναι απαίτηση
του ελληνικού λαού να υπάρξει επίσηµη απάντηση από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, αφού αυτό θα ήταν µια αξιοποιήσιµη
παραδοχή για αλλαγές στους όρους του ελληνικού προγράµµατος.
Στο σηµείο αυτό θα αναφερθώ σε ένα µόνο θέµα, όπου το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και η τρόικα κάνουν τους σκληρούς,
δηλαδή το θέµα των ληξιπρόθεσµων χρεών προς το δηµόσιο
αλλά και στα κόκκινα δάνεια των τραπεζών.
Χρειάζεται µια µόνιµη ρύθµιση για τα ληξιπρόθεσµα χρέη που
θα στηρίζεται στο φορολογικό και οικονοµικό προφίλ του κάθε
οφειλέτη. Αν κάποιος, δηλαδή, αποδεδειγµένα δεν έχει να πληρώσει πάρα πολλές δόσεις, να αποφασίζεται το ποσό που θα
µπορεί να καταβάλει, ανάλογα µε το εισόδηµα του, από το αν
είναι άνεργος ή όχι ή από το αν έχει άλλη περιουσία.
Το ίδιο µπορεί να γίνει και για τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών.
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Στο πλαίσιο αυτό, µια ρύθµιση που θα επιµηκύνει τη χρονική
διάρκεια αποπληρωµής -ή ακόµη κι ένα κούρεµα στους τόκουςδεν θα προκαλούσε κατάρρευση των τραπεζών. Αντιθέτως, αυτό
θα έδινε µεγάλη ανάσα στα νοικοκυριά και θα έφερνε χρήµατα
στο ελληνικό δηµόσιο. Ξέρω ότι είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης να το προχωρήσει αυτό και πρέπει να το προχωρήσει όσο
πιο γρήγορα γίνεται.
Σε ό,τι αφορά τον απολογισµό-ισολογισµό του 2011, επιτρέψτε µου να πω ότι η σηµερινή συζήτηση είναι ίσως από τις
σηµαντικότερες, διότι δεν αποτελεί µόνο µια διαδικασία λογοδοσίας, αναφορικά µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού του παρελθόντος οικονοµικού έτους, αλλά χρησιµεύει ως πυξίδα, ως
οδηγός για να εντοπίσουµε τα λάθη που έγιναν, ώστε να µην επαναληφθούν.
Ο προϋπολογισµός του 2011 ήταν ο πρώτος που καταρτίστηκε
µετά την υπαγωγή της χώρας στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
και µπορεί να χαρακτηριστεί ως υπερβολικά φιλόδοξος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σας παρακαλώ, θα χρειαστώ ένα λεπτό ακόµη, κυρία Πρόεδρε.
Δεν χρειάζεται να σας θυµίσω, τι έλεγε ο τότε Υπουργός Οικονοµικών κ. Παπακωνσταντίνου περί αποκατάστασης της αξιοπιστίας της χώρας στις διεθνείς αγορές το 2011.
Για να µη µακρηγορήσω, η βασικότερη αστοχία τού εν λόγω
προϋπολογισµού είναι η εξής: Τα φορολογικά έσοδα –άµεσοι και
έµµεσοι φόροι- παρουσίασαν µείωση έναντι του 2010. Υπολείπονται, δε, του προϋπολογισµού, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζουν υστέρηση έναντι των προβλέψεων κατά 10,87%.
Η επίτευξη του στόχου του προϋπολογισµού ως προς τις εισπράξεις των άµεσων φόρων περιουσίας οφείλεται αποκλειστικά
στο γεγονός της επιβολής του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών, το οποίο δεν είχε αρχικά
προβλεφθεί στον προϋπολογισµό και σε έσοδα από έκτακτα
µέτρα, όπως η ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων
και η έκτακτη εισφορά στα ποσά της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης από κατοχή.
Η επιβολή των ως άνω φορολογικών ρυθµίσεων πραγµατοποιήθηκε, προκειµένου να αµβλυνθούν οι διαφορές µεταξύ προϋπολογισθεισών εισπράξεων και αυτών που πράγµατι εισπράχθηκαν
κατά την εκτέλεση του. Γι’ άλλη µια φορά το βάρος εκτέλεσης
του προϋπολογισµού έπεσε στα γνωστά υποζύγια, ενώ παράλληλα σηµειώνεται απόκλιση ως προς τις δαπάνες.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρέπει να ξεχνάµε
ότι πίσω από τα νούµερα βρίσκονται άνθρωποι που βλέπουν το
βιοτικό τους επίπεδο να πέφτει ραγδαία. Ζητούµενο, λοιπόν,
όλων µας είναι έξοδος από την κρίση όσο πιο γρήγορα και ανώδυνα για τον ελληνικό λαό, η οποία µπορεί να επιτευχθεί µε συναίνεση, χωρίς µικροκοµµατικές και ευκαιριακές σκοπιµότητες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ολοκληρώνουµε τον κατάλογο των οµιλητών µε τον κ. Ιορδάνη Τζαµτζή.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε τον απολογισµό και
τον Ισολογισµό του 2011. Τι είναι αυτό Ο πολίτης πολλές φορές
ακούει, αλλά πρέπει και να γνωρίζει. Έχουµε µια λογιστική αποτύπωση των πεπραγµένων της συγκεκριµένης χρονιάς. Δυστυχώς, όµως, έχουµε µια λογιστική αποτύπωση µιας κακής χρονιάς.
Ο φίλος µου Φίλιππος Σαχινίδης στην εισήγησή του έκανε µια
πολύ φιλότιµη προσπάθεια να εξωραΐσει κάποια πράγµατα. Δυστυχώς το 2011 είναι µια δύσκολη χρονιά, γιατί ο προϋπολογισµός του 2011 δεν πέτυχε τους στόχους που είχαν τεθεί. Τα
έσοδα απέκλιναν σηµαντικά από τις προβλέψεις.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Προσοχή, µην τον έχουµε Υπουργό
Οικονοµικών σε λίγο.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Δεν ήταν Υπουργός Οικονοµιών
τότε. Υπουργός Οικονοµικών ήταν ο κ. Παπακωνσταντίνου.
Τα έσοδα ήταν πραγµατικά µειωµένα. Τα εισπραχθέντα έσοδα
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ήταν πάρα πολύ µειωµένα και φυσικά υπάρχει λόγος που συνέβη
αυτό. Γιατί συνέβη αυτό Συνέβη, πρώτον, διότι ακολουθήθηκε
µια πολιτική, ουσιαστικά, ενοχοποίησης της προηγούµενης κυβέρνησης Καραµανλή και, δεύτερον, λόγω της άκριτης και χωρίς
όριο στήριξης των συνδικάτων.
Η πολιτική που εφάρµοσε το ΠΑΣΟΚ όλο το 2009 αλλά και
µετά την ανάληψη της εξουσίας, µετά τις εκλογές, ήταν µία πολιτική που έλεγε «λεφτά υπάρχουν και εγώ θα σας τα δώσω όλα».
Αυτό, λοιπόν, δηµιούργησε πάρα πολλές προσδοκίες.
Φυσικά υπήρξαν και οι πονηριές του κ. Παπακωνσταντίνου, ο
οποίος –είναι γνωστό σε όλους πλέον- και στοιχεία πείραξε στην
ΕΛΣΤΑΤ, αλλά ταυτόχρονα ακολούθησε και πρακτικές, οι οποίες
δεν συνάδουν. Δεν έγιναν –και είναι γνωστό σε όλους- εισπράξεις
εσόδων, όπως για τους ηµιυπαίθριους ή από τη φορολογία στα
κότερα. Πληρώθηκαν λεφτά, τα οποία µπορούσαν να πληρωθούν
το 2010 και αυτά ήταν στα ταµεία. Ο στόχος από την πλευρά του
κ. Παπακωνσταντίνου και του κ. Παπανδρέου ήταν ένας: να φορτωθεί το έλλειµµα του 2009.
Τα ίδια προβλήµατα είχε ο προϋπολογισµός του 2011. Στις δαπάνες υπήρχαν πραγµατικά έξοδα, τα οποία προέρχονται ακριβώς από όλες αυτές τις υποσχέσεις που είχαν δοθεί, υποσχέσεις
οι οποίες ήταν δεσµεύσεις. Κανείς δεν λάµβανε ουσιαστικά υπ’
όψιν του ότι ήµασταν στο µέσο της κρίσης, ότι υπήρχε σοβαρότατο πρόβληµα. Οι αγορές πλέον ανέβαζαν τα spreads κατακόρυφα και κανείς δεν λάµβανε υπ’ όψιν του ποια ήταν η
πραγµατική κατάσταση. Εδώ βεβαίως υπήρχε εκτροχιασµός. Το
πρωτογενές έλλειµµα τη χρονιά εκείνη ανέβηκε κατά 2,7 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αν υπολογιστεί και η εξυπηρέτηση της δηµόσιας
πίστης, τότε ξέφυγε κατά 3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Ήταν κακή χρονιά το 2011. Η χώρα οδηγήθηκε στο ΔΝΤ. Η
χρονιά όµως αυτή οδήγησε και στην αντικατάσταση του κ. Παπανδρέου. Μας πήγε στην κυβέρνηση του κ. Παπαδήµου. Αυτό
το οποίο πρέπει να δούµε για να έχουµε ωφέλεια από αυτήν την
υπόθεση, είναι να κάνουµε τις συγκρίσεις µας και να δούµε πώς
θα πορευτούµε σήµερα, το 2013.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά τις τεράστιες δυσκολίες
που υπήρξαν -πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν µας ότι είχαµε διπλές
εκλογές το 2012- η σηµερινή Κυβέρνηση -µία Κυβέρνηση εθνικής
συνεννόησης- τα έβαλε κάτω και δούλεψε πραγµατικά. Παίρνει
δύσκολες αποφάσεις. Σήµερα όµως, σε σύγκριση µε το 2011,
έχουµε αυξηµένα έσοδα από τους στόχους. Έχουµε επιπλέον
µειωµένα έξοδα, µειωµένες δαπάνες. Υπάρχει χρηστή διοίκηση
και ορθή διαχείριση.
Το οικονοµικό επιτελείο σήµερα ξέρει πολύ καλά ότι ακολουθεί ένα δύσκολο δρόµο και όλοι εµείς που είµαστε Βουλευτές
της Συµπολίτευσης, ξέρουµε πολύ καλά ότι αναλαµβάνουµε και
στηρίζουµε δύσκολες πολιτικές, οι οποίες όµως θα βγάλουν τη
χώρα από την κρίση. Προχωράµε, λοιπόν, πλέον µε µια ελπίδα
για ένα καλύτερο αύριο.
Από την άλλη, σε αυτήν την υπόθεση δεν υπάρχει σύµµαχος
και αυτό είναι το δυστύχηµα, γιατί έχουµε ΣΥΡΙΖΑ, Ανεξάρτητους
Έλληνες και Χρυσή Αυγή απέναντι. Είναι απέναντι χωρίς πρόταση για το αύριο, χωρίς πρόταση για το µέλλον.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Τζαµτζή.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βορίδης για έξι λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Συζητάµε βέβαια τον απολογισµό και κοιτώντας τα κονδύλια,
εκείνο το οποίο βλέπει κανείς –νοµίζω ότι είναι σηµαντικό και
ίσως θα έπρεπε να ξανακούσουµε τον κ. Φίλιππο Σαχινίδη, ως
προς την παρατήρηση αυτή- είναι µια σηµαντική αστοχία στα
έσοδα. Θα δει κανείς…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: … (Δεν ακούστηκε)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Γιατί βιάζεστε; Καθίστε να δούµε.
Αντιθέτως, θα δει κανείς ότι οι δαπάνες στην εκτέλεσή τους
ήταν πολύ κοντά στις προϋπολογισµένες και µάλιστα ήταν και
σχετικά καλύτερη η απόδοση τους από τις προϋπολογισµένες.
Επειδή συζητάµε πολύ για το τι είναι εκείνο που έφταιξε στο
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πρώτο πρόγραµµα και τι είναι εκείνο που δεν πήγε καλά, θα πω
ότι κατά τη γνώµη µου σε µεγάλο βαθµό το πρόβληµα του πρώτου προγράµµατος είναι τα προβλήµατα τα οποία θα δείτε εν συνεχεία. Πράγµατι εδώ υπάρχει µια αλήθεια σε αυτά που είπε ο κ.
Λαφαζάνης, αλλά, κύριε Λαφαζάνη, θα δείτε πώς θα καταλήξουµε από την κοινή αυτή παραδοχή σε πολύ διαφορετικά συµπεράσµατα.
Η αλήθεια ποια είναι; Ότι η επιλογή που είχε κάνει η τότε κυβέρνηση µε το πρόγραµµα αυτό, προφανώς σε συνεννόηση µε
την τρόικα, ήταν µεγάλο µέρος της προσαρµογής να γίνει από
την αύξηση των εσόδων και όχι από την αντίστοιχη µείωση των
δαπανών. Αυτή ήταν µια κυβερνητική επιλογή, ένα µείγµα 50-50,
προσαρµογή δηλαδή 50% από τα έσοδα και 50% από τις δαπάνες. Στην πραγµατικότητα αυτό απεικόνισε –εγώ θα πω ότι ήταν
µια βαθύτατα ιδεολογική επιλογή του ΠΑΣΟΚ- τη διάθεση του
ΠΑΣΟΚ να µην αγγίξει το βασικό κορµό του κράτους, να υπερασπιστεί σε τελευταία ανάλυση τις κρατικές δαπάνες. Η µείωση
των κρατικών δαπανών όµως, είναι αυτή που αποδίδει. Θα δείτε
ότι στο πρόγραµµα, αυτό που πετυχαίνει είναι η µείωση των κρατικών δαπανών και αυτό που αστοχεί είναι η προσπάθεια επίτευξης εσόδων.
Γιατί συµβαίνει αυτό; Νοµίζω ότι αυτό ακόµα και εµπειρικά
µπορεί να το καταλάβει κανείς. Όταν κάνεις µια δουλειά, αυτό
το οποίο ξέρεις είναι τα έξοδά σου και αυτό που ψάχνεις είναι
τα έσοδά σου. Τα έσοδά σου έχουν περισσότερες πιθανότητες
να αστοχήσουν. Δεν ξεφεύγουν εύκολα οι δαπάνες, αν έχεις ένα
νοικοκυρεµένο µαγαζί. Αυτό έχει γίνει σε αυτήν την προσπάθεια
της προσαρµογής.
Τι µας λέει για το µέλλον αυτό; Μας λέει ότι η όποια προσπάθεια προσαρµογής δεν µπορεί να γίνει µε αύξηση φορολογικών
συντελεστών, µε περαιτέρω αύξηση φορολογικών εσόδων. Εάν
αποπειραθεί να γίνει από εκεί, υπάρχει πολύ µεγάλος κίνδυνος
αστοχίας και απλώς χάνουµε χρόνο γιατί εν τέλει θα επανέλθουµε στα βασικά, δηλαδή στην ανάγκη της µείωσης των δαπανών τής λειτουργίας του δηµοσίου. Γιατί θα επανέλθουµε στα
βασικά; Διότι από εκεί θα καλυφθεί η αστοχία τελικώς.
Αν κανείς πρέπει να εντοπίσει το βασικό πρόβληµα, νοµίζω ότι
είναι αυτό, δηλαδή είναι ο τρόπος που καταστρώθηκε το σχέδιο
και απηχούσε σε µεγάλο βαθµό αντιλήψεις του ΠΑΣΟΚ, αντιλήψεις προστασίας –αν θέλετε- του µεγάλου κράτους που είχε οικοδοµηθεί από τον καιρό του ΠΑΣΟΚ.
Για λόγους επαγγελµατικούς διάβαζα την προχθεσινή «ΑΥΓΗ»
και εκεί έπεσα σε ένα άρθρο του κ. Τσακαλώτου. Ο κ. Τσακαλώτος ανέπτυσσε αυτά τα οποία ανέπτυξε και στο Βήµα και τα
οποία ήταν πράγµατι πολύ ενδιαφέροντα.
Τι λέει περίπου ο κ. Τσακαλώτος: «Έγινε λάθος του πολλαπλασιαστή. Εάν είχατε ακούσει άλλους οικονοµολόγους, στην πραγµατικότητα θα σας έλεγαν ότι δεν µπορείτε να κάνετε µια τόσο
επιθετική προσαρµογή. Δεν µπορείτε να έχετε ένα τόσο εµπροσθοβαρές πρόγραµµα προσαρµογής, γιατί, εν τέλει, θα είχατε
ένα πολύ µεγάλο κόστος σε επίπεδο µέτρων που έπρεπε να ληφθούν. Άρα αυτό θα είχε µεγάλη συνέπεια στην ύφεση και στην
ανεργία µε µικρή τελικώς –σχετικά- δηµοσιονοµική ωφέλεια».
Είπε επίσης χαρακτηριστικά ο κ. Τσακαλώτος: «Γι’ αυτό το 1%
µε 1,5 % προσαρµογής έπρεπε να έχουµε τόση µεγάλη απώλεια
θέσεων εργασίας;». Αυτό είναι το ερώτηµα το οποίο έθεσε.
Η απάντηση που πρέπει να δοθεί εδώ σε σχέση µε τον περίφηµο πολλαπλασιαστή είναι η εξής: Αναρωτιέµαι τι είναι εκείνο
που υποστηρίζει ο κ. Τσακαλώτος. Μια ηπιότερη δηµοσιονοµική
προσαρµογή, άρα ένα πρόγραµµα το οποίο θα τρέξει –ας το πωοπισθοβαρώς; Θα βάλουµε, δηλαδή, την προσαρµογή προς τα
πίσω, θα την κάνουµε σε περισσότερο χρόνο, άρα θα έχει λιγότερο δυσµενείς συνέπειες; Αυτό είναι που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ; Αυτό,
ξέρετε, είναι κάτι το οποίο κανείς το συζητάει. Μπορεί να το συζητήσει.
Θα σας πω, κυρία Πρόεδρε, ότι εν τοις πράγµασι λίγο πολύ
αυτό και έγινε. Τι είναι αυτό το οποίο έγινε; Αρχικά το πρόγραµµα
–όπως θυµάµαι και θυµούνται οι παλαιότεροι συνάδελφοι όταν
τα συζητάγαµε αυτά- ήταν ένα πρόγραµµα διαρκείας δύο ετών,
2011-2012 και λίγο το 2013. Το πρόγραµµα αυτό επεξετάθη
αυτήν τη στιγµή ακριβώς γιατί δηµιουργήθηκαν χρηµατοδοτικά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κενά και «τρέχει» µέχρι το 2015 και θα πάει µέχρι το 2016.
Εποµένως, αν εκείνο που συζητάµε είναι να απλώσουµε το
πρόγραµµα, το πρόγραµµα απλώθηκε. Εποµένως η συζήτηση τι
άλλο είναι; Γιατί το λέω ότι είναι άπλωµα του προγράµµατος;
Γιατί στην πραγµατικότητα αν κανείς αποδεχθεί ως στόχο –και
νοµίζω, κυρία Πρόεδρε, ότι πρέπει να το αποδεχθεί- την αντιµετώπιση των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων και προφανώς την εξυπηρέτηση του χρέους, τότε η συζήτηση είναι πώς θα γίνει αυτό.
Εποµένως, προφανώς, χρειάζεται προσαρµογή. Έρχεται ο κ.
Τσακαλώτος και λέει «τι τη βάλατε όλη την προσαρµογή τόσο
γρήγορα; Είχε δυσµενείς συνέπειες ως προς την ύφεση». Σωστά.
Ωραία, να την απλώσουµε την προσαρµογή. Την απλώνουµε. Να
τη κάνουµε πιο αργά.
Υπάρχει και ένα περαιτέρω ερώτηµα. Πόσο καιρό θέλουµε να
κρατήσει αυτό το πρόγραµµα; Θέλετε να το πάµε και πέρα από
το 2016; Να κρατήσει αυτή η κατάσταση άλλα τέσσερα χρόνια;
Να πάµε µέχρι το 2020; Εγώ λέω ότι κάποια στιγµή πρέπει να τελειώνουµε. Εποµένως λέω ότι πρέπει να επιτευχθούν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι και να βγούµε απ’ αυτήν τη διαδικασία.
Η κριτική που κάνετε στην πραγµατικότητα το µόνο που λέει
είναι ότι θα έπρεπε να έχουµε περισσότερο χρόνο για την προσαρµογή. Έχουµε πάρει περισσότερο χρόνο για την προσαρµογή. Το δεύτερο, που ενδεχοµένως να λέτε, είναι ότι θέλουµε
περισσότερα λεφτά για την προσαρµογή. Η απάντηση είναι: ναι,
έχουν δώσει περισσότερα λεφτά για την προσαρµογή. Αυτό ήταν
το δεύτερο πρόγραµµα. Είναι το πρόγραµµα που εφαρµόζουµε
τώρα. Άλλως, η περίφηµη επαναδιαπραγµάτευση του προγράµµατος, την οποία εσείς προτείνετε, τι ακριβώς περιέχει; Γιατί
αυτό είναι το βασικό ερώτηµα. Ή θα επιµηκύνουµε το πρόγραµµα στο χρόνο ή θα ζητήσουµε περισσότερα λεφτά για να
καλύψουµε δηµοσιονοµικά κενά. Αυτά όµως δόθηκαν στη διαπραγµάτευση του Οκτωβρίου. Εποµένως απ’ αυτήν τη πλευρά
αυτό έχει γίνει. Κάτι άλλο;
Το κάτι άλλο δεν το έχουµε ακούσει.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Βορίδη.
Κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν την συνεδρίαση
αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της Αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα
πέντε µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το
18ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Πανταγιώτης Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αφού η Κυβέρνηση έχει καταργήσει το εργατικό δίκαιο στην πράξη, έχει καταργήσει κάθε ίχνος
εργασιακών δικαιωµάτων, άρχισε να διαρρέει τώρα ότι θα καταργήσει και την απεργία -γιατί περί αυτού πρόκειται- Άρχισε να
διαρρέει, διά του κ. Μέργου, ότι πολύ σύντοµα θα µειώσει τον
κατώτατο µισθό. Είναι πολύ υψηλός ο κατώτατος µισθός των 580
ευρώ µεικτά και των 510 ευρώ για τους νέους και χρειάζεται να
το χαµηλώσει περαιτέρω.
Μετά έρχεται να διασκεδάσει τάχα τις εντυπώσεις των διαρροών και των λεχθέντων. Αλλά έρχεται ο Όλι Ρεν στη συνέχεια,
κύριε Σταϊκούρα µου, σήµερα και λέει «βεβαίως, θα πρέπει να
µειωθεί ο κατώτατος µισθός».
Πού πάτε αυτήν τη χώρα; Μπορείτε να µας πείτε; Μπορείτε
να µας πείτε πού θέλετε να πάτε αυτή τη χώρα; Δηλαδή, τίποτα
δεν θα µείνει όρθιο; Η απόλυτη εξαθλίωση, η διάλυση, το εργασιακό γκέτο; Ένα εργασιακό κάτεργο όλη η Ελλάδα; Χωρίς συλλογικές διαπραγµατεύσεις, χωρίς συλλογικές συµβάσεις; Αυτά
πάτε να κάνετε και τα θεωρείτε αυτά προσαρµογή;
Λέει ο κ. Βορίδης «προσαρµογή». Μάλιστα. Λέει «Τι θέλετε;
Σκληρή προσαρµογή, πιο ήπια προσαρµογή, σε πόσο χρόνο τη
θέλετε;». Αυτά είναι τα δικά σας διλήµµατα. Εσείς παρακολουθείτε τις συζητήσεις εδώ. Και δεν έχετε βαρηκοΐα απ’ όσο ξέρω.
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Είναι δυνατόν να θέτετε αυτά τα ερωτήµατα σε εµάς; Αυτά είναι
τα δικά σας διλήµµατα στις συζητήσεις που κάνετε µεταξύ σας.
Εµείς θέλουµε µια εντελώς διαφορετική πολιτική µε άλλο προσανατολισµό. Και θα ακούσετε ορισµένα επ’ αυτών παρακάτω.
Καθυστερούµε να συζητήσουµε τον ισολογισµό και τον απολογισµό του 2011. Έπρεπε να τον είχαµε συζητήσει πριν ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό. Καθυστέρησε νοµοθετικά. Μας
παρακολουθούσαν χθες και από το Ελεγκτικό Συνέδριο σηµαντικά στελέχη του. Σήµερα δεν τα βλέπω. Ελπίζω να µας παρακολουθούν.
Μπορεί να µας πείτε γιατί γράφετε στα παλιά σας τα παπούτσια το Ελεγκτικό Συνέδριο; Γιατί το γράφετε; Εδώ ερχόµαστε
να συζητήσουµε για τις παρατηρήσεις και την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου κι εσείς το γράφετε στα παλιά σας τα παπούτσια. Γιατί το κάνετε αυτό; Τι νόηµα έχει η συζήτηση;
Έρχεται εδώ το Ελεγκτικό Συνέδριο και λέει ότι έχουµε σηµαντικότατες αποκλίσεις στην εκτέλεση του προϋπολογισµού και
όσον αφορά στα έσοδα και όσον αφορά στις δαπάνες. Στα
έσοδα έχουµε 4,2 δισεκατοµµύρια, λέει. Φορολογικά έσοδα
υστέρηση: 5,3 δισεκατοµµύρια. Τροµακτικά ποσά. Στους έµµεσους φόρους: 4 δισεκατοµµύρια. Στις δαπάνες έχουµε τεράστια
ελλείµµατα τα οποία προέρχονται κυρίως από τις δανειακές συµβάσεις. Έχουµε αύξηση του δανεισµού 23 δισεκατοµµύρια,
19,1% του Ακαθαρίστου Εθνικού Προϊόντος. Φτάσαµε τις δαπάνες στο 68,8% του Ακαθαρίστου Εθνικού Προϊόντος για το 2011.
Σηµαντικότατες αποκλίσεις. Έρχεται λοιπόν, το Ελεγκτικό Συνέδριο και λέει: »από τα προεκτεθέντα στοιχεία και τις διαπιστώσεις επί του απολογισµού του κράτους προκύπτει σηµαντική
απόκλιση από τις προβλέψεις του προϋπολογισµού, η οποία λαµβάνει χώρα επί σειρά ετών –το αντιλαµβάνεστε;- τόσο ως προς
το σκέλος των εσόδων όσο και ως προς το σκέλος των δαπανών.
Τούτο δε συνάδει µε τις διατάξεις των άρθρων 79, παράγραφος
2 του Συντάγµατος και άρθρο 5, παράγραφος 2 του ν. 362/1995
σύµφωνα µε τις οποίες όλα τα έξοδα και έσοδα του κράτους
πρέπει να αναγράφονται στον προϋπολογισµό και τον απολογισµό. Στην προκειµένη περίπτωση επειδή τα πραγµατοποιούµενα
έσοδα και έξοδα απέκλιναν σηµαντικά από τις προβλέψεις θα
έπρεπε να είχε υποβληθεί στη Βουλή συµπληρωµατικός ή διορθωτικός προϋπολογισµός προς ψήφιση συνοδευόµενος από
προσωρινό απολογισµό του διαρρεύσαντος χρονικού διαστήµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8, παράγραφος 4 του
ν. 2362, όπως αυτός συµπληρώθηκε» κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα δυο λεπτά. Δεν προλαβαίνουµε να µιλήσουµε, γιατί
βεβαίως δεν είναι δυνατόν να µιλήσουµε για τον ισολογισµό-απολογισµό µέσα σε έξι λεπτά.
Εδώ δηλαδή, τι λέει; Ότι είναι αντισυνταγµατική και παράνοµη,
µη νόµιµη, η εκτέλεση του προϋπολογισµού. Και αυτό δεν γίνεται
για έναν χρόνο, γίνεται επί σειρά χρόνων. Θα έρθετε εδώ να κυρώσετε, λοιπόν, την αντισυνταγµατικότητα και την παρανοµία
διαπιστωµένη από το Ελεγκτικό Συνέδριο; Αυτό θα κυρώσετε;
Εγώ θέλω να ρωτήσω και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Τι κάνει επ’
αυτού; Γιατί δέχεται επί χρόνια τώρα αυτή την κατάσταση; Να
κάνει εκθέσεις, να λέει ότι είναι αντισυνταγµατική η εκτέλεση του
προϋπολογισµού και µη νόµιµη και όµως να µην τρέχει τίποτα;
Βλέπω τα σχόλιά σας, πάνω σ’ αυτό που λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο, που είναι για κλάµατα. Κυριολεκτικά για κλάµατα.
Αυτό ξέρετε τι σηµαίνει; Παράνοµη εκτέλεση του προϋπολογισµού σε όλα τα τελευταία χρόνια άρα, παράνοµα τα ελλείµµατα, µη νόµιµα, παράνοµο, µη νόµιµο το χρέος. Μη νόµιµο το
χρέος που προκύπτει από παράνοµα ελλείµµατα. Αυτά είναι συνεπαγωγές µε ανώτατα δικαστήρια, γιατί το Ελεγκτικό Συνέδριο
είναι το ανώτατο δικαστήριο. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, τις προεκτάσεις όλων αυτών.
Δεν προλαβαίνω να κάνω τις άλλες παρατηρήσεις. Μια κουβέντα µόνο για το χρέος.
Δαπάνες για εξυπηρέτηση του χρέους το 2010: 25,26% του
ΑΕΠ. Το 2011: 42,51% του ΑΕΠ. Αύξηση του χρέους από το 2010
στο 2011 από τα 340 δισεκατοµµύρια στα 368 δισεκατοµµύρια.
Από το 2008 µέχρι το τέλος του 2011 είχαµε 106 δισεκατοµµύρια
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απόλυτη αύξηση του χρέους. Για ποια προγράµµατα προσαρµογής µας µιλάτε; Αυτό που πράττετε είναι κάθε χρόνο µε την πολιτική της λεηλασίας και τη διάλυσης που ακολουθείτε να
εκτοξεύετε το χρέος το οποίο µόνο από το 2010 ως το 2011 –το
έτος για το οποίο οµιλούµε, που γίνεται ο απολογισµός- αυξήθηκε κατά 30% του Ακαθαρίστου Εθνικού Προϊόντος.
Μέσα σε ένα χρόνο 30%. Και κάνατε έτος προσαρµογής, έτος
µνηµονιακό, έτος που µπήκαµε στην τρόικα. Και η τρόικα επιτηρούσε. Και έκτοτε συνεχίζεται αυτή η ακάθεκτη άνοδος του χρέους.
Κύριε Βορίδη, ψάχνετε για την προσαρµογή, αν είναι σκληρή
ή ήπια. Το πρώτο πράγµα που πρέπει να γίνει, αν θέλουµε να
ανασάνει η χώρα, είναι να διαγραφεί αυτό το χρέος που είναι έξω
από τον ορίζοντά σας και που ούτε το αντιλαµβάνεστε. Ενώ, δηλαδή, βλέπετε τα στοιχεία, βλέπετε τι δαπάνες έχουµε κάθε
χρόνο για την εξυπηρέτηση του χρέους, ούτε που το αντιλαµβάνεστε. Σχεδόν το 50% του ΑΕΠ πήγε για την εξυπηρέτηση του
χρέους το 2011.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όταν βλέπετε αυτές τις εκτοξεύσεις χρόνο µε το χρόνο και δεν αντιλαµβάνεστε ότι το πρώτο
πράγµα που πρέπει να γίνει, αν θέλουµε να ανασάνει αυτή η
χώρα, είναι η διαγραφή του χρέους, τότε µαταιοπονούµε. Θα
εξοντώσετε τον ελληνικό λαό σε αλλεπάλληλα, χωρίς τέλος, προγράµµατα µνηµονιακής κηδεµονίας.
Θα µου πείτε –και τελειώνω µε αυτό, κυρία Πρόεδρε- το εξής:
Αν διαγράψουµε το χρέος, όλα µέλι – γάλα; Όχι βεβαίως. Είναι,
όµως, εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση, για να εφαρµοστεί µία
καινούργια, προοδευτική πολιτική ανασυγκρότησης, µία καινούργια πολιτική η οποία θα εγκαταλείψει και θα σταµατήσει τη λιτότητα, δηλαδή θα βάλει στο χρονοντούλαπο τα µνηµόνια και τους
εφαρµοστικούς νόµους.
Φυσικά, σε αυτή την πολιτική το πρώτο πράγµα που πρέπει να
γίνει είναι η εθνικοποίηση των τραπεζών. Δεν είναι δυνατόν να
υπάρχουν αυτά τα στοιχεία που λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο, 65
δισεκατοµµύρια µέσα σε ένα χρόνο ως εγγυήσεις στις τράπεζες.
Έχουν φτάσει οι τράπεζες να χρωστούν 121 δισεκατοµµύρια, µε
εγγυήσεις του δηµοσίου, πέραν των άλλων που έχει δώσει το δηµόσιο. Για τις τράπεζες βρίσκονται τα 65 δισεκατοµµύρια! Για να
εγγυηθούν τι; Την κερδοσκοπία τους και τον αντιαναπτυξιακό
τους ρόλο που γίνεται όλο και χειρότερος.
Δεν µπορείτε, λοιπόν, να συνεχίσετε έτσι. Δεν µπορεί να συνεχίσει έτσι αυτή η χώρα. Εµείς θα καταψηφίσουµε την εκτέλεση
του προϋπολογισµού. Το λέει το ίδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο. Κανονικά εσείς θα έπρεπε να το είχατε καταψηφίσει αυτό και να κινηθούν άλλου είδους διαδικασίες για τις ευθύνες αυτών που
διαχειρίστηκαν αυτό τον προϋπολογισµό, όπως και τους επόµενους τους οποίους συζητάµε και τον 2012 και τον 2013.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Χρυσοχοΐδης
έχει το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι η σηµερινή διαδικασία πρέπει να αποτελέσει την
αφορµή και για άλλες παρόµοιες συζητήσεις. Διότι ουσιαστικά
η σηµερινή διαδικασία είναι µία λογοδοσία της Κυβέρνησης, των
κυβερνήσεων, απέναντι στο Κοινοβούλιο και στο λαό, µία διαδικασία η οποία, δυστυχώς, δεν εφαρµόζεται και δεν κυριαρχεί στα
πολιτικά µας ήθη και η οποία θεωρήθηκε πολλές φορές ασύµβατη µε τη δηµοκρατική διαδικασία. Αυτό, δυστυχώς, επεκτείνεται και παρακάτω, σε όλη την ιεραρχία της Δηµόσιας Διοίκησης,
όπου δεν υφίσταται έλεγχος, µε αποτέλεσµα να κυριαρχήσουν
φαινόµενα τα οποία οδήγησαν εν πολλοίς στη σηµερινή πραγµατικότητα.
Πρέπει, λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, να θεσµοθετήσουµε διαδικασίες λογοδοσίας σε όλα τα επίπεδα της Δηµόσιας Διοίκησης, στα
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, έτσι ώστε ο
κάθε ένας ο οποίος υπηρετεί ένα συγκεκριµένο έργο, να λογο-
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δοτεί ενώπιον του προϊσταµένου του κι ενώπιον του ελληνικού
λαού.
Επίσης, είναι κρίσιµο -µιας και είναι παρών ο Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονοµικών- να πούµε ότι πρέπει σε όλες µας τις
αποφάσεις να υπάρχει η λογική του κόστους και του οφέλους.
Δεν µπορείς να διαθέτεις κάπου δηµόσιο χρήµα χωρίς αυτό το
χρήµα να αξιολογείται στο τέλος πού πήγε, τι επενδύσεις έγιναν,
τι θέσεις δηµιουργήθηκαν και τελικά τι όφελος είχε για το λαό
και την πατρίδα.
Αυτές οι έννοιες οφείλουν να είναι προτεραιότητές µας στην
εφαρµογή τους, διότι είναι και οι έννοιες που µπορούν να µας
οδηγήσουν στην ανάκτηση της αξιοπιστίας και της εµπιστοσύνης
του ελληνικού λαού απέναντι στην πολιτική.
Το 2010 και το 2011 -µιας και µιλάµε για την έκθεση του προϋπολογισµού του 2011- είναι χρονιές πολιτικής ασυνεννοησίας,
είναι χρονιές έλλειψης κατανόησης των µεγάλων προβληµάτων
που έχει η χώρα και είναι χρονιές που οδηγηθήκαµε πολλές
φορές στα άκρα εξαιτίας του γεγονότος ότι ουδείς τελικά αντελήφθη το βάθος του προβλήµατος που αντιµετώπιζε η χώρα όλα
αυτά τα χρόνια.
Είναι µεγάλο βήµα για τον τόπο και µεγάλη κατάκτηση η συνεννόηση των πολιτικών δυνάµεων, η δηµιουργία τις τρικοµµατικής Κυβέρνησης, η δηµιουργία ενός κλίµατος συναίνεσης γύρω
από µεγάλα ζητήµατα.
Είναι παρήγορο, επίσης, και θετικό για τον τόπο, το γεγονός
ότι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ οδηγείται προς την προσαρµογή µε µεγάλη ταχύτητα.
Ο κύριος Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγες µέρες δήλωσε
στην Αµερική, στις Ηνωµένες Πολιτείες, ότι «δεν θα σκίσουµε και
τις συµφωνίες». «Ένας νόµος. Ένα άρθρο. Θα καταργηθούν τα
πάντα». Αυτό τελείωσε.
Ίσως το λέει ο κ. Λαφαζάνης -κάτι άκουσα πάλι λέει- αλλά εν
πάση περιπτώσει δεν αφορά την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον
έτσι όπως εκφράζεται.
Νοµίζω ότι αποτελεί µια θετική –επαναλαµβάνω- εξέλιξη το γεγονός ότι σε ένα µεγάλο φάσµα του πολιτικού κόσµου της χώρας
-που εκπροσωπεί εδώ µέσα τον ελληνικό λαό- υπάρχει η γνώση
της πραγµατικότητας και η θέληση να εξυπηρετηθεί το πρόβληµα της χώρας µε βάση εφικτές λύσεις. Γιατί τα άλλα σχέδια,
µε τους άλλους προσανατολισµούς, αποδείχτηκε, δυστυχώς, ότι
δεν υπάρχουν.
Είναι µεγάλη κατάκτηση η διαγραφή ενός µέρους του ιδιωτικού χρέους. Και θα είναι µεγαλύτερη κατάκτηση η διαγραφή του
δηµοσίου χρέους, που πιστεύω ότι το επόµενο χρονικό διάστηµα
-και κυρίως µέσα στο 2014- θα επιτευχθεί.
Έχουµε αποκλίσεις από τα έσοδα. Και ενώ, όπως πολύ σωστά
ειπώθηκε, στις δαπάνες υπάρχει µια µεγάλη µείωση, τα έσοδα
δεν ανταποκρίνονται στους στόχους. Υπάρχει, δυστυχώς, µία κεκτηµένη ταχύτητα στην αδράνεια των υπηρεσιών για πάρα πολλά
χρόνια, όπου τα πολιτικά µας ήθη, οι κοινωνικές συµπεριφορές
και οι συµπεριφορές του δηµοσίου, ουσιαστικά ωθούσαν στο να
προάγεται ένα αδίκηµα που είναι σε βάρος του λαού, η φοροδιαφυγή.
Και από την άλλη πλευρά, έχουµε µία βαθιά ύφεση, η οποία
τον τελευταίο καιρό προχωράει όλο και περισσότερο, µε αποτέλεσµα να δηµιουργεί προβλήµατα στη συλλογή εσόδων.
Έχουµε ένα σηµαντικό επίτευγµα, σε ό,τι αφορά την κατάκτηση του στόχου για πρωτογενές πλεόνασµα. Νοµίζω ότι σταδιακά, κάθε µέρα όλο και περισσότερο, οι αγορές, οι κυβερνήσεις, οι εταίροι µας αναγνωρίζουν τις προσπάθειες που κάνει
ο ελληνικός λαός. Η χώρα σταθεροποιείται. Νοµίζω ότι οφείλουµε να αναλογιστούµε και να µετρήσουµε την αξία ενός υπέρτατου αγαθού, που υπήρχε µεταπολιτευτικά στη χώρα. Και αυτό
είναι η πολιτική σταθερότητα. Και αυτό είναι ένα ζητούµενο
αυτήν τη στιγµή.
Τώρα, λοιπόν, το µεγάλο ερώτηµα είναι πώς θα καταπολεµήσουµε την ύφεση. Και οι ύφεση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
δεν καταπολεµάται ούτε µε ευχολόγια ούτε µε ξόρκια εναντίον
των προγραµµάτων…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Να τελειώσω, κυρία Πρόεδρε.
Η ύφεση καταπολεµάται –γιατί είναι µεγάλος εχθρός- µε ένα
και µοναδικό τρόπο, µε τις επενδύσεις.
Πρέπει, λοιπόν, να φέρουµε συµπληρωµατικούς πόρους στη
χώρα. Αυτό είναι το ζητούµενο. Πρέπει να αναζητήσουµε για τα
επόµενα δύο έως τρία χρόνια ένα ποσό έξω και πέρα από αυτά
τα οποία έχουν συµφωνηθεί και πρόκειται να πάρει η χώρα και
ταυτόχρονα να αξιοποιήσουµε στο µέγιστο τους υπάρχοντες πόρους. Αυτό είναι το µεγάλο στοίχηµα της πολιτικής τώρα και της
Κυβέρνησης. Και αυτό είναι και το µεγάλο στοίχηµα –αν θέλετεκαι η µεγάλη προσπάθεια που πρέπει να κάνει η χώρα το επόµενο χρονικό διάστηµα.
Εγώ πιστεύω ότι περπατώντας στο δρόµο της πολιτικής σταθερότητας, της συνεννόησης, η Ελλάδα έχει µία µεγάλη ευκαιρία
να κάνει ένα µεγάλο άλµα το επόµενο χρονικό διάστηµα προς
την ανάπτυξη. Όµως, αυτό σηµαίνει ότι προχωρούµε όλες τις αλλαγές, τις µεταρρυθµίσεις, όλα εκείνα τα βήµατα που χρειάζονται, προκειµένου η Ελλάδα να γίνει ένα κράτος δικαίου και
αλληλεγγύης σε ό,τι αφορά την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, έτσι ώστε να αποκαταστήσουµε πλήρως την αξιοπιστία της
χώρας προς τα έξω και ταυτόχρονα την εµπιστοσύνη του ελληνικού λαού προς την Κυβέρνηση και τον πολιτικό κόσµο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Χρυσοχοΐδη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Τέρενς Κουίκ.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κυρία Πρόεδρε,
άκουσα προηγουµένως να λένε ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση
θέλει µέσα σε ένα άρθρο να καταργήσει τα πάντα. Απλώς, θα
ήθελα να υπενθυµίσω ότι µέσα σε ένα άρθρο ψήφισαν τα πάντα,
µέσα σε µία νύκτα, µέσα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα και δεν έδωσαν τα περιθώρια του να επιλέξεις τι θα µπορούσε να κάνει καλό
και τι θα µπορούσε να κάνει κακό.
Μέσα σε αυτά τα άρθρα που ψηφίστηκαν σε µία νύχτα, σε µία
κάψουλα, ήταν και το άρθρο 63, το οποίο αφορούσε εκείνους
που είναι έξω αυτή τη στιγµή µέσα στη βροχή και είναι οι Βορειοηπειρώτες, απαξιώνοντας είκοσι µε τριάντα χιλιάδες ηλικιωµένους Βορειοηπειρώτες, στην ουσία θέλοντας ο κ. Στουρνάρας
-γιατί ήταν δική του η απόφαση- να αδειάσει τη Βόρειο Ήπειρο
από τους Έλληνες και να την παραδώσει όπως είναι στους «Ερυθρόµαυρους» και στο Μπερίσα. Είναι αυτοί που τους αποκαλούµε εµείς εδώ «Αλβανούς» –αυτό µου έλεγαν µε παράπονοκαι εκεί τους λένε «Έλληνες».
Βρεθήκαµε µόνο τέσσερις Βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων εκεί. Περίµενα να είναι και κάποιοι από τη συγκυβέρνηση ή
και από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Όµως, µην ξεχνάµε ότι
Βορειοηπειρώτες έχτισαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Βορειοηπειρώτες έφτιαξαν το 60% του ελληνικού χρυσού, ναι, σαν και αυτό
που πούλησε ο Σηµίτης ή σαν και αυτό το οποίο φυγαδεύτηκε
στο εξωτερικό, για να είναι σε καλύτερα χέρια, πιο κοντά στα
χέρια των δανειστών και µε το Αγγλικό Δίκαιο.
Ζητούν µία τροπολογία στο άρθρο 63. Εµείς θα συνεργαστούµε µε εκείνους τους Βουλευτές, επικαλούµενοι το άρθρο 60
του Συντάγµατος για την ψήφο κατά συνείδηση, για να δικαιώσουµε αυτούς τους ανθρώπους. Τους έχουµε παραδώσει στα
χέρια και στη χλεύη των «Ερυθρόµαυρων» της Αλβανίας.
Από την άλλη πλευρά, άκουσα και πάλι για ακόµη µία φορά το
θέµα της ανάπτυξης. Βεβαίως, χρειαζόµαστε ανάπτυξη, αλλά θα
πρέπει η συγκυβέρνηση να µας εξηγήσει τι εννοεί ανάπτυξη,
όταν µε το ζόρι τούς βγήκε το 19% επί της εστίασης, που το διαπραγµατεύονται, λένε, έναντι του λάθους του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Δηλαδή, έχουµε ολόκληρο βουνό, που είναι το
λάθος, να το διαπραγµατευτούµε µε ένα κοχυλάκι, όταν, να υπενθυµίσω στο Ζάππειο –δεν θυµάµαι ποιου αριθµού- ακολουθώντας µετά από ένα µήνα τις προτάσεις των Ανεξάρτητων Ελλήνων,
ο σηµερινός Πρωθυπουργός της συγκυβέρνησης Αντώνης Σαµαράς είχε υποσχεθεί 5% σε όλο το τουριστικό πλέγµα και ενιαίο
συντελεστή ΦΠΑ στο 15%. Γιατί δεν το κάνετε;
Διαπραγµατεύεστε µε ποιον; Με εκείνους που µε λάθος µάς
κρέµασαν; Ο κ. Στουρνάρας δεν αντιλαµβάνεται ότι θα πρέπει
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πραγµατικά να υπηρετήσει µε αποφασιστικότητα την ανάπτυξη
της χώρας; Και περιµένω και τις προτάσεις του νέου Γενικού
Γραµµατέα στα έσοδα σε ό,τι αφορά τους ληξιπρόθεσµους οφειλέτες του δηµοσίου.
Επίσης, αναρωτιέµαι αν ακόµη παραµένει στη θέση του ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Οικονοµικών του Πακιστάν.
Φαντάζοµαι να αντιλαµβάνεστε ότι αναφέροµαι στον κ. Γιώργο
Μέργο, τον οποίο δεν ξέρω αν η Κυβέρνηση τον έχει ήδη αποπέµψει ή όχι. Ο ίδιος, προφανώς, δεν γνωρίζει ότι στο πολιτικό
λεξιλόγιο υπάρχουν και το φιλότιµο και η παραίτηση. Αν δεν
θέλει να κάνει τίποτα, δηλαδή αν θέλει να παραµένει στη θέση
του, η πρόταση είναι δεδοµένη από την πλευρά των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Να ζητήσει να µισθοδοτείται µόνο µε 300 έως 500
ευρώ -αυτό που προφανώς θεωρεί ότι είναι ικανό για έναν Έλληνα εργαζόµενο- και τα υπόλοιπα να τα δώσει στα εθνικά συσσίτια, για να τρώνε εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν φαγητό λόγω και
των δικών του πολιτικών.
Σε ό,τι αφορά αυτό που συζητάµε, που επί της ουσίας είναι το
να βγάζουµε από το ντουλάπι τον εφιάλτη που λεγόταν «µνηµόνιο 1», µας έσωζε ο Γιώργος Παπανδρέου τον µήνα Μάιο και επέλεξε -αν είναι δυνατόν!- το Καστελλόριζο, για να κάνει την
αναγγελία, να µας βάλει στα µνηµόνια. Πανηγύριζε ότι έτσι θα
σωθούµε. Θα σας υπενθυµίσω ότι πανηγύριζε σύµπαν το
ΠΑΣΟΚ. Τον υποδέχτηκε ως Μεσσία την Κυριακή των Βαΐων, στις
25,26 Μαρτίου του 2011, οδηγώντας µας σε ένα πολυνοµοσχέδιο, σε έναν εφαρµοστικό νόµο. Θα θυµάστε, βεβαίως, και την
εσωκοµµατική σύγκρουση, η οποία είχε υπάρξει, η οποία έφερε
και την κυβέρνηση Παπανδρέου να µην υπάρχει για περίπου
πέντε έως έξι ώρες, για να έρθει µετά η σωτηρία της χώρας από
την κυβέρνηση Παπαδήµου, η οποία στην ουσία τι έκανε; Έφερε
ένα δεύτερο µνηµόνιο και έφερε και τις διαγραφές εκείνων που
είπαν το µεγάλο «όχι».
Κυρία Πρόεδρε, ήταν εκείνη η ηµέρα -γιατί ήσασταν µια από
εκείνους που είπαν το θαρραλέο «όχι»- που Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας, εντεταλµένοι του Αντώνη Σαµαρά και του κόµµατος στη Συγγρού, ασκούσαν πιέσεις στους συναδέλφους Βουλευτές, όπως µου έχει λεχθεί και από συγκεκριµένους συναδέλφους µου, µάλιστα και µε αήθη τρόπο, για να πουν το «ναι».
Είναι κάποιοι οι οποίοι παριστάνουν τώρα τους ανεξάρτητους
µέσα σε όλους. Δεν εννοώ τους Ανεξάρτητους Έλληνες, όχι από
τους είκοσι που ήταν και µείναµε δεκαοκτώ. Αναφέροµαι σε άλλους.
Εξακολουθούµε ακόµα να πανηγυρίζουµε ότι σωθήκαµε; Ψηφίσαµε και τρίτο µνηµόνιο και θα πάµε και σε ένα ακόµα «κούρεµα». Αυτό το «κούρεµα», επίσης, θα το βγάλουµε από το
δέρµα του ελληνικού λαού. Άρα τι να πανηγυρίζουµε; Σε τι να
συναινούµε;
Για εµάς, πράγµατι, η µόνη πρόταση είναι, για να µπορέσουµε
να φέρουµε την ανάπτυξη που επιζητά η συγκυβέρνηση, µε µειώσεις φορολογικών συντελεστών να µπει µπρος η µηχανή. Αυτό,
όµως, δεν γίνεται µέσα στα µνηµόνια. Η πρόταση των Ανεξάρτητων Ελλήνων είναι µία και δεδοµένη: Έξω από το µνηµόνιο.
Όσον αφορά αυτή η καραµέλα που κάθε φορά λέγεται στα τηλεοπτικά παράθυρα «και εσείς τι προτείνετε;», τα έχουµε πει
τόσες πολλές φορές, αλλά όσες φορές και να τα λέµε δυστυχώς
δεν µας τα προβάλλουν. Συνιστούµε το «anexartitoiellines.gr».
Έχουµε την πλήρη εθνική αντιπρόταση, που την έχουµε µετατρέψει στο ακέραιο σε εθνική πρόταση εν’ όψει των συνεδριακών, έχουµε µέσα και το εθνικό ταµείο οφειλετών του δηµοσίου,
έχουµε µέσα και το θέµα των επιχειρηµατιών που χρωστούν
γραµµάτια και επιταγές, έχουµε µέσα όλο µας το πρόγραµµα.
Επιτέλους, µία φορά ας το διαβάσουν κάποιοι! Εµείς τουλάχιστον έχουµε πρόγραµµα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κουίκ.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής
Αυγής κ. Χρήστος Παππάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, δύο επισηµάνσεις
έχουµε να κάνουµε πριν µπούµε στο κυρίως θέµα.
Πρώτον, για τη διαδήλωση των Βορειοηπειρωτών υπό καταρ-
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ρακτώδη βροχή θέλω να πω ότι ήµουν και ένωσα τη φωνή µου
µαζί τους, ένωσα τη φωνή της Χρυσής Αυγής. Θέλω να πω ότι
έρχεται ένα ανάλγητο καθεστώς, µια Κυβέρνηση η οποία στο
µυαλό της έχει µόνο τους αριθµούς, την ευηµερία των αριθµών
και όχι την ευηµερία του ελληνικού λαού, να κόψει το επίδοµα
σε γέροντες Βορειοηπειρώτες, αυτό το µικρό επίδοµα του ΟΓΑ
και όχι µόνο σε Βορειοηπειρώτες αλλά και Πόντιους αδελφούς
µας, συνέλληνες.
Και έρχοµαι να δηλώσω ότι πάγια θέση µας είναι πως οι Έλληνες απανταχού της γης και οι αλύτρωτοι Έλληνες και της Βορείου Ηπείρου και του Πόντου και της Ίµβρου και της Τενέδου
και της Πόλης, θα πρέπει να τυγχάνουν δικαιωµάτων και προστασίας του ελληνικού κράτους. Μόνο τότε το κράτος θα είναι κράτος ελληνικό και όχι κράτος που θα εξυπηρετεί τα συµφέροντα
ξένων, τα συµφέροντα τοκογλύφων. Επισήµανση, λοιπόν, αυτό
για τους Βορειοηπειρώτες.
Και µάλιστα το ανύπαρκτο Υπουργείο Εξωτερικών δεν πήρε
καµµία ουσιαστική θέση για τα προβλήµατα που έχουν ανακύψει
στην Αλβανία. Ένα επιπλέον πρόβληµα είναι ότι ένα µέλος του
ελληνικού Κοινοβουλίου έχει κηρυχθεί persona non grata στην
Αλβανία και το Υπουργείο Εξωτερικών εσιώπησε. Ας µη το συνεχίσω άλλο. Θα µας δοθεί η ευκαιρία, κύριε Υπουργέ, να τα πούµε
και άλλη φορά επάνω σε αυτό το ζήτηµα σε πολύ σύντοµο
χρόνο.
Δεύτερη επισήµανση, η οποία σε µία ηµέρα ολίγον τεταµένη και µε πνεύµα τεταµένο- µου δηµιούργησε µία πολύ καλή και εύθυµη διάθεση. Στο γραφείο επάνω πριν από λίγο άκουσα µία
απίθανη δήλωση του κ. Βενιζέλου, ο οποίος αποκτά έναν ρόλο
γάτου Γκάρφιλντ –ξέρετε, αυτός ο παχουλός ο γάτος του καρτούν.
Είπε, λοιπόν, ο κ. Βενιζέλος ότι το ΠΑΣΟΚ είναι γάτα εφτάψυχη
και σώζεται από τα πολιτικά ερπετά. Μαύρο φίδι που τον έφαγε
τον κ. Βενιζέλο! Ανοίγει ένα διάλογο µε την Κεντροαεριστερά.
Έχασαν πλέον τα πράγµατα, τα ονόµατα, οι λέξεις τη σηµασία
τους. Είναι τουλάχιστον γελοίο ο άνθρωπος, ο πρωτοστάτης
όλων των µνηµονίων, ο κατ’ εξοχήν εκφραστής τής πιο βίαιης οικονοµικής πολιτικής, ο οποίος οδηγεί το λαό µας σε εξαθλίωση,
να οµιλεί –άκουσον, άκουσον!- για Αριστερά και να λέει για διάλογο. «Προσυνεδριακό διάλογο», λέει ο Βενιζέλος. Νοµίζω ότι
δεν είναι προσυνεδριακός διάλογος αυτός που λέει ο κύριος
συγκυβερνήτης, έτσι όπως νοµίζει ότι είναι, αλλά είναι ένας προποµπός της εξοδίου ακολουθίας ενός πολιτικού πτώµατος.
Για να έρθω στο θέµα, να πω ότι εσείς φέρνετε αυτή τη στιγµή
µία κύρωση του ισολογισµού του 2011, εµµένοντας στους δηµοκρατικούς θεσµούς, την ίδια στιγµή -για να επανέλθω στο θέµα
που έλεγα- που ο κ. Βενιζέλος κοιτάει να θέσει εκτός νόµου ένα
νόµιµο πολιτικό κόµµα, το Λαϊκό Σύνδεσµο Χρυσή Αυγή.
Και έρχεστε τώρα, λίγες ηµέρες µετά και ζητάτε να επικυρώσετε τον ισολογισµό. Μόνο που αυτό το πράγµα που φέρατε
εδώ, µόνο ισολογισµός δεν είναι. Θυµηθείτε ότι αυτός ο ισολογισµός του 2011 είναι ο ισολογισµός όταν Πρωθυπουργός της
χώρας ήταν ο Γεώργιος Παπανδρέου και Υπουργός Οικονοµικών
ήταν ένας, µε λίγα λόγια, υπόδικος κατ’ ουσίαν αυτή τη στιγµή,
ο κ. Παπακωνσταντίνου.
Σε αυτούς τους κυρίους, λοιπόν, δεν ασκούσε κριτική, δεν
ασκούσε αντιπολίτευση ο κ. Αντώνης Σαµαράς; Κατ’ αρχάς οποιοσδήποτε λογικός άνθρωπος -όχι κατ’ ανάγκην Βουλευτής, οποιοσδήποτε εχέφρων συµπολίτης µας- και µόνο για ό,τι αφορά την
περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας από τους δύο αυτούς
«απίθανους» τύπους, τον Παπανδρέου και τον Παπακωνσταντίνου, όταν ο ένας χάνει αρχεία του κράτους, γιατί και η λίστα Λαγκάρντ αρχεία του κράτους είναι και όταν ο άλλος λαµβάνει και
συνεχίζει να λαµβάνει από τα διάφορα διεθνή ιδρύµατα αφειδώς
τα τριάκοντα αργύρια της προδοσίας, θα έπρεπε να έχει τις επιφυλάξεις του. Ούτε την πόρτα δεν θα µπορούσαµε να ανοίξουµε
εάν µας χτυπούσαν το κουδούνι αυτοί οι άνθρωποι.
Τι ανοµίες, λοιπόν, κρύβει αυτός ο προϋπολογισµός; Κατ’
αρχάς, για να µη µακρηγορήσω, ο προϋπολογισµός και ο ισολογισµός του 2011 δεν έχουν καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα.
Στη σύνταξη αυτού του ισολογισµού δεν έχουν τηρηθεί οι βασικές αρχές της λογιστικής επιστήµης.
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Κύριε Υπουργέ, ένα χρόνο πήγα στις Σχολές Λογιστικής Μανώλα. Έριξα µια µατιά προτού σας πω αυτά τα λόγια. Δεν έχετε
τηρήσει τίποτε, πράγµατα απλούστατα, πρωτοετούς φοιτητού.
Έχετε κάνει απίθανα πράγµατα. Για παράδειγµα, για το λογαριασµό 38,03, λέει: «Σε αυτόν απεικονίζονται τα τραπεζικά αποθέµατα της Τραπέζης της Ελλάδος». Εκεί προκύπτει µία διαφορά
1.480.000 –ακούστε ποσό! Δηλαδή κάπου 1,6 δισεκατοµµύρια µε
τα νούµερα που είδα, παρέπεσαν από τον κ. Παπακωνσταντίνου
σαν το στικάκι.
Και έχετε αυτόν τον κύριο, τον κ. Προβόπουλο, τον παντός καιρού κ. Προβόπουλο, να απολαµβάνει της εµπιστοσύνης και του
κ. Σαµαρά και του κ. Παπανδρέου και τον κρατάτε. Τον κρατάτε
εσείς ή σας κρατάει αυτός; Τι ακριβώς συµβαίνει µε τον Προβόπουλο; Δεν έχει ξανασυµβεί στην νεοελληνική πολιτική ιστορία
του τόπου αυτό το πράγµα.
Προβλέπονταν στον προϋπολογισµό του 2011 έκτακτες εισφορές; Προβλεπόταν το χαράτσι της ΔΕΗ; Όχι. Άρα φέρατε έναν
προϋπολογισµό όπου κυριαρχούν τα ψέµατα, τα ψέµατα, τα ψέµατα. Και έχετε και το θράσος αυτή τη στιγµή να θέλετε να τον
νοµιµοποιήσετε διά της Βουλής. Δεν νοµιµοποιήστε. Με αυτήν
την πρόσκαιρη κοινοβουλευτική πλειοψηφία που έχετε δεν νοµιµοποιήστε στα µάτια του ελληνικού λαού. Είστε παράνοµοι.
Εσείς είστε παράνοµοι, όχι η Χρυσή Αυγή.
Θέλετε να είστε τυπικοί; Όπως προβλέπεται ξαναφέρτε όλον
τον προϋπολογισµό του 2011 προς ψήφιση, ως έκτακτο προϋπολογισµό, για να είστε και συνταγµατικά σωστοί. Να µάθει, λοιπόν,
ο ελληνικός λαός, εσείς που κάνετε τους τιµητές, πού πάνε τα
λεφτά, να ξέρουµε πού πάνε τα λεφτά και ειδικά για τον προϋπολογισµό του 2011.
Ένα τελευταίο θα πω, κυρία Πρόεδρε. Ζητώ την ανοχή σας και
σας ευχαριστώ πολύ.
Να πω ότι πλήρωσε ο ελληνικός λαός -για να ακουστούν αυτά
τα ποσά- για χρεολύσια και τόκους, το 43,81% του προϋπολογισµού του 2011 έναντι του 37,89% του προϋπολογισµού του 2010,
δηλαδή δώσατε το 2011 το 30,10% του Ακαθάριστου Εθνικού
Προϊόντος και το 18,54% το 2010. Να πού πάνε τα λεφτά. Είστε
εντεταλµένοι να µαζεύετε τα λεφτά του ελληνικού λαού και να
τα δίνετε στους τοκογλύφους. Αυτή είναι η δουλειά σας.
Εµείς σας καταψηφίζουµε. Καταψηφίζουµε αυτόν τον απαράδεκτο προϋπολογισµό και ισολογισµό και ζητάµε –το ζητάει η
Χρυσή Αυγή και κάθε λογικός Έλληνας πολίτης- το λογιστικό
έλεγχο του χρέους για να δούµε πού πηγαίνουν τα λεφτά που
αρπάζετε από τον ελληνικό λαό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανάσιος Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Άκουγα τους κυβερνητικούς Βουλευτές, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον Υπουργό χθες και κυριολεκτικά αναρωτιόµουν: Πού ζείτε; Έχετε συναίσθηση της
πραγµατικότητας, του τι συµβαίνει σήµερα στην ελληνική κοινωνία ή προσπαθείτε να δηµιουργήσετε παραισθήσεις στον ελληνικό λαό; Γιατί αυτή είναι η ουσία.
Έχει δίκιο ο φούρναρης της γειτονιάς µου που λέει ότι άρχισαν και παίρνουν βερεσέ ψωµί το 2013; Έχουν δίκιο άνθρωποι
οι οποίοι ψάχνουν στα σκουπίδια ή στριµώχνονται στα συσσίτια
ότι η κατάσταση είναι αδιέξοδη; Έχουν δίκιο οι λαϊκές οικογένειες που δεν µπορούν να ζήσουν -και ξέρετε πώς ζουν; Δεν πληρώνουν τίποτε- ή έχετε εσείς δίκιο που λέτε ότι µπήκαµε στη
λεωφόρο της ελπίδας και της ευηµερίας; Τι συµβαίνει στην πραγµατικότητα; Ας το κρίνουν εάν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι µας
βλέπουν αυτή τη στιγµή.
Έχετε συναίσθηση, κυριολεκτικά, σε τι κατάσταση βρίσκεται
η λαϊκή οικογένεια µε 1,5 εκατοµµύριο ανέργους, µε ανθρώπους
που έχουν να πληρωθούν έξι, επτά, οκτώ µήνες, µε αγρότες που
δεν µπορούν να µπουν στο χωράφι να καλλιεργήσουν γιατί θέλουν 400 ευρώ την ηµέρα και δεν τα έχουν για να βάλουν πετρέλαιο και έρχεται καλλιεργητική περίοδος, µε αυτοαπασχολούµενους που είναι µέχρι το λαιµό και πάνω χρεωµένοι
και που κλείνουν τα µαγαζιά τους και έρχεστε εδώ και µας λέτε
ότι λίγο έως πολύ τα δύσκολα πέρασαν και η ελπίδα είναι µπρο-
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στά; Ποια ελπίδα την ίδια στιγµή που ετοιµάζεστε να πάρετε καινούργια µέτρα;
Μάλιστα, λέει η Κυβέρνηση, ο κύριος Υπουργός, ότι ο λαός
δείχνει απίστευτη αντοχή. Έτσι ακριβώς είπε. Προσέξτε, γιατί
αυτή η απίστευτη αντοχή που εκτιµάτε ότι δείχνει µπορεί να µετατραπεί -και έτσι πρέπει να γίνει- όχι σε οργή αλλά σε οργανωµένη δράση.
Και σας ρωτάω, αλήθεια, µιας και συζητάµε για τον προϋπολογισµό: Ζει καλύτερα ο λαός σήµερα από το 2011 -δεν λέω από
το 2000- ή χειρότερα; Τι βελτιώθηκε άραγε; Τα στοιχεία σας; Να
πω: «βράστε τα;» Δεν έχει καµµία σηµασία. Έχουµε πρωτογενές
πλεόνασµα και λοιπόν τι σηµαίνει για τον εργαζόµενο, για τον
άνεργο, για τον νέο; Τι σηµαίνει αυτό το πρωτογενές πλεόνασµα;
Βέβαια, θα µπορούσατε να πείτε και να συµπληρώσετε -γιατί
εδώ παραισθησιογόνα ρίχνετε- ότι γέµισε η Ελλάδα ζητιάνους
εφοπλιστές, φτωχούς που παίζουν όργανα βιοµήχανους, φτωχούς µεγαλέµπορους, πολυεθνικές που ζουν στην ψάθα. Όχι,
αυτοί κερδίζουν και συνεχίζουν να κερδίζουν. Ρέει το χρήµα. Εδώ
ξαφνικά πάµε και µιλάµε µε τον κόσµο και µας λένε ειρωνικά:
«έχουµε ετοιµάσει το τσουβάλι να πάρουµε τα χρήµατα.» Χρήµατα από το πρόγραµµα το ένα, χρήµατα από το πρόγραµµα το
άλλο, χρήµατα ο Σαµαράς, που είναι τα χρήµατα τελικά; Ο κόσµος δυστυχεί. Ρέει το χρήµα για ποιον όµως; Πόσα θα πάρουµε
τώρα; Θα πάρουµε 16,5 δισεκατοµµύρια από την τελευταία Σύνοδο; Πού θα πάνε; Το 94% θα πάει στο κεφάλαιο στους µονοπωλιακούς οµίλους, το 40% θα πάει στο ευρωπαϊκό µε στοιχεία.
Για ποιο σκοπό, να κάνουν τι; Να µπορέσουν να βγουν από την
κρίση.
Μιας και έγινε η συζήτηση εδώ για τα προγράµµατα προσαρµογής, εµείς θέλουµε να είµαστε καθαροί και η πραγµατικότητα
το επιβεβαιώνει. Διέξοδος στην καπιταλιστική κρίση σε όφελος
των εργαζοµένων δεν υπάρχει. Η διέξοδος, την οποία ο ίδιος ο
καπιταλισµός θέλει να βρει είναι: συντριβή, ισοπέδωση, σεληνιακό τοπίο των εργαζοµένων, καταστροφή δηλαδή -αυτό που
λέµε θα το επαναλάβουµε- των παραγωγικών δυνάµεων και ένα
µέρος είναι ο άνθρωπος και το άλλο τα µέσα παραγωγής και από
το κεφάλαιο θα καταστραφεί ένα µέρος, θα πάει στον πάτο ή θα
εξαπολύσει πόλεµο για να µπορέσει να ξαναεπενδύσει σε σωρούς ερειπίων, άλλο µείγµα διαχείρισης δεν υπάρχει. Και αν προσπαθούν ή ο κ. Τσακαλώτος, όπως λέει ο κ. Βορίδης, ή οποιοσδήποτε άλλος, να βρουν δεν το έχουν βρει ακόµα και ιστορικά
έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει. Ένα πράγµα υπάρχει: η ανατροπή του ίδιου του συστήµατος και η κατάκτηση της εξουσίας
από αυτούς που παράγουν τον πλούτο.
Δεν θέλω να µιλήσω για τον κρατικό προϋπολογισµό, µίλησε
ο εισηγητής µας, έχει γίνει πολλή συζήτηση. Συζητάµε την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισµού του 2011, αλλά την ίδια
στιγµή ξεδιπλώνεται από τη συγκυβέρνηση ένα νέο σχέδιο για
την εκτέλεση όσων ελάχιστων κατώτατων έχουν αποµείνει και
πρώτα απ’ όλα τη σφαγή του κατώτατου µισθού. Ταυτόχρονα, η
Κυβέρνηση άνοιξε µαζί µε αυτό τη συζήτηση για την κατάργηση
ουσιαστικά του δικαιώµατος της απεργίας συνδυασµένη µε τη
παρέµβαση στη δοµή του συνδικαλιστικού κινήµατος. Εδώ
έχουµε µια συγχορδία. Έγινε και συζήτηση στη Βουλή, αλλά η
συγχορδία έρχεται από το Υπουργείο Εργοδοσίας, γιατί τέτοιο
είναι πια. Δεν πιστεύει κανένας ότι είναι Υπουργείο Εργασίας. Κανένας εργαζόµενος σήµερα δεν πιστεύει ή είναι ελάχιστοι να µην
είµαι απόλυτος ότι υπάρχει Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Εργοδοσίας υπάρχει. Ο Υπουργός, δηλώνει πως ο ν.1264 έχει γεράσει και ο Γενικός Γραµµατέας, ο δεύτερος παρτενέρ του
διδύµου, πως ο κατώτατος µισθός των 586 ευρώ µικτά και 511
ευρώ για τους νέους είναι πολύ υψηλός.
Θα σας κάνω µία πρόταση: να ξεκινήσουµε από τον ίδιο, τον
κ. Μέργο. Να πάρει 400 ευρώ και τίποτα άλλο και να ζήσει. Τίποτε
άλλο, όµως, και όλοι όσοι το υποστηρίζουν και µετά να έρθουν
εδώ.
Πότε γίνονται, όµως, αυτές οι δηλώσεις; Είναι τυχαίες; Όχι,
αυτή τη στιγµή λήγουν πολλές κλαδικές συµβάσεις και οι µεγαλοεπιχειρηµατίες απαιτούν µισθούς κατώτατους που θα καθορίζονται µε νόµο από την Κυβέρνηση. Δηλαδή τι απαιτούν; Να
καταργηθούν οι συλλογικές συµβάσεις. Αυτό απαιτούν. Να κα-
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ταργηθούν οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις που είναι, θα έλεγα,
ογκόλιθος. Για εµάς ψεύτικες ήταν και κατάκτηση του κινήµατος,
του καπιταλισµού, του αστικού συστήµατος που έδινε τη δυνατότητα στην εργατική τάξη να παζαρέψει µια καλύτερη τιµή για
την εργατική δύναµη. Και αυτό θέλετε να καταργήσετε και να το
καθορίζετε µε νόµο, όπως το έχετε κάνει ήδη. Και επειδή, φυσικά, η Κυβέρνηση αντιλαµβάνεται ότι δεν θα πάνε στο σφαγείο
αµαχητί όλοι οι εργαζόµενοι, γι’ αυτό προετοιµάζει το έδαφος
για την κατάργηση του δικαιώµατος της απεργίας, µέθοδος γνωστή, δοκιµασµένη και αποτελεσµατική σε ένα βαθµό.
Ανοίγει τη συζήτηση για να εξοικειωθεί η κοινή γνώµη, να αρχίζει να συζητάει ότι µπορεί να καταργηθεί και ο κατώτατος µισθός αλλά τουλάχιστον να µείνει στα 400 ευρώ και από την άλλη
µεριά, βγαίνει και διαψεύδει για να οµαλοποιήσει την κατάσταση,
να λειάνει, δηλαδή, τις γωνίες. Δεν είµαστε αφελείς. Το ξεκαθαρίζουµε σ’ αυτήν την Αίθουσα. Δεν είµαστε αφελείς ούτε κοιµόµαστε. Αντιλαµβανόµαστε ότι πρόκειται για οργανωµένο σχέδιο
που θέλει να δηµιουργήσει σύγχρονους δούλους για να γίνουν
επενδύσεις στην Ελλάδα. Το λέτε, άλλωστε. Πρέπει να έρθουν
επενδύσεις, το είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, ότι εδώ αυτή είναι η λύση.
Όλοι το λένε. Είναι πολιτική και του ΠΑΣΟΚ, ότι θα έρθουν οι
ξένοι επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα. Άρα πώς θα έρθουν στην Ελλάδα µε 586 και 511 ευρώ µισθό, µε «τόσο πλούσιους» εργαζόµενους και τόσο «προνοµιούχους» εργαζόµενους;
Όχι. Σφαγή. Μισθός 300 ευρώ. Δεν εµφανίστηκε σήµερα αυτό.
Ο Σύνδεσµος των Βιοµηχάνων σε ανύποπτο χρόνο, όταν άρχισε η συζήτηση για το µνηµόνιο, είχε απαιτήσει και ζητούσε 300
ευρώ κατώτατο µισθό. Άλλωστε, και η τελευταία έκθεση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου σηµειώνει ότι η διατήρηση των
προσαυξήσεων ανά τριετία συνιστά ανταγωνιστικό µειονέκτηµα
για την ελληνική οικονοµία.
Τι σηµαίνει πρακτικά αυτό; Σηµαίνει ότι πρέπει να καταργηθούν οι συλλογικές συµβάσεις. Και για όσους αιφνιδιάζονται,
όπως ο κ. Λαφαζάνης, για το τι είπε ο κ. Όλι Ρεν -που είπε όντως
ότι οι µισθοί στην Ελλάδα είναι ακριβοί- θα πρέπει να γνωρίζουν
ότι εκείνοι που είναι µε το ευρώ και το «πάση θυσία στο ευρώ»
και µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν και παρελκόµενα σοβαρά
για το θέµα των µισθών, το ευρώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, να γνωρίζουν ότι το Σύµφωνο για το Ευρώ λέει κατηγορηµατικά -δεν θυµάµαι ποιο σηµείο είναι, το 17 νοµίζω- ότι οι µισθοί
στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις χώρες που είναι στο ευρώ αλλά
και για τις άλλες, πρέπει να διαµορφωθούν µε βάση τους κατώτερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπε Βουλγαρία και Ρουµανία,
αλλά και των βασικών εµπορικών εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή, Κίνα και Ινδία, όπου έχουν µισθούς κυριολεκτικά
πείνας, για να µην πω και άλλους εµπορικούς εταίρους.
Άρα, λοιπόν, όσοι τάχα θεωρούν ότι είναι µόνο ελληνικό φαινόµενο ή φαινόµενο της ελληνικής αστικής τάξης, µάλλον κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε
παρακαλώ, κύριε Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Θα πω και κάτι ακόµη. Στο δεύτερο µνηµόνιο –εδώ η κ. Αλέκα
Παπαρήγα, η Γενική Γραµµατέας του κόµµατός µας είχε πει ότι
υπάρχει και κρυφή ατζέντα, η οποία δεν συζητιέται και σε ένα
βαθµό µπορεί να είναι λογικό, γιατί συζητιούνται τα οικονοµικά
µεγέθη- η κρυφή ατζέντα ήταν η υπόσχεση της Κυβέρνησης που
υπέγραψε τότε -της σηµερινής, δηλαδή- ότι θα εξασφαλίσει την
εργασιακή ειρήνη και επενδυτικό περιβάλλον, δηλαδή σύγχρονους σκλάβους. Αυτή είναι η όλη ιστορία και αυτό το σχέδιο ξεδιπλώνεται. Γι’ αυτό το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος λέει:
λαϊκός συναγερµός, ενιαία απάντηση, εργατική τάξη, αυτοαπασχολούµενοι, φτωχοί αγρότες σε ένα ενιαίο µέτωπο. Τους πάνε
για σύγχρονους δούλους. Οργάνωση, αντεπίθεση, ανατροπή και
σταθµός η απεργία στις 20 Φλεβάρη. Να δοθεί µια µεγάλη απάντηση…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
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κύριε Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αφήστε µε, σας παρακαλώ, να ολοκληρώσω. Έχω και δευτερολογία, αλλά δεν τη χρησιµοποίησα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δευτερολογία
δεν έχετε, κύριε Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Η απεργία στις 20 Φεβρουαρίου να
γίνει ένας σταθµός.
Και κάτι ακόµα, τελειώνοντας. Αν ζηλέψατε, κύριοι της Κυβέρνησης, µε τη συζήτηση για τις απεργίες κ.λπ. τον Λάσκαρη -ο
οποίος, όπως ξέρετε έφερε το ν. 330 και είπε ότι κατάργησε την
πάλη των τάξεων- να ξέρετε ότι ο Λάσκαρης έφυγε, αλλά η πάλη
των τάξεων συνεχίστηκε και πιο σκληρή και µάλιστα είναι η κινητήρια δύναµη της κοινωνίας και δεν πρόκειται να σταµατήσει.
Οι εργαζόµενοι, λοιπόν, και η εργατική τάξη δεν θα σας ακούσουν και ούτε θα επιβάλλετε εσείς το πώς θα συνδικαλίζονται,
το πώς θα αποφασίζουν και το τι θα κάνουν. Γι’ αυτό, λοιπόν,
τους καλούµε να οργανωθούν σε ταξικά συνδικάτα, να έχουν καθαρό µέτωπο για το ποιος είναι ο αντίπαλος -ο αντίπαλος είναι
το κεφάλαιο- και να διεκδικήσουν το αυτονόητο, τον πλούτο που
παράγουν να τον πάρουν οι ίδιοι στα χέρια τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Παφίλη.
Υπάρχει δυνατότητα δευτερολογίας για τους εισηγητές και
τους ειδικούς αγορητές.
Κύριε Τσακαλώτο, θέλετε τη δευτερολογία σας;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε το λόγο
για τέσσερα λεπτά να δευτερολογήσετε. Από τη θέση σας, παρακαλώ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πρέπει να πω ότι έχει περάσει πάρα πολύς καιρός από τότε
που είχα κάποια συµπάθεια και συµπόνια για τους ανθρώπους
του ΠΑΣΟΚ. Νοµίζω τελευταία φορά ήµουν στο γυµνάσιο στη
Βρετανία. Όµως µετά από τις παρεµβάσεις του κ. Αυγενάκη και
του κ. Μπέζα, που έλεγαν ότι όλα έγιναν κακά το 2011 κι όλα γίνονται τώρα καλά, µπορεί κι εγώ να ξαναβρώ κάποτε αυτήν τη
συµπάθεια.
Εν µέρει, κύριε Παφίλη. Μη µε κοιτάτε έτσι.
Μπορεί να έχουµε µία Κυβέρνηση που τη λέει συνεχώς και ο
κ. Σταϊκούρας «εθνικής ευθύνης», αλλά δεν νοµίζω ότι έχουµε
µία Κυβέρνηση κοµµατικής αλληλεγγύης. Και αυτό το είδαµε σήµερα.
Από τη δική µου την κατάρτιση και την ανάλυση και τα οικονοµικά µου βλέπω µία συνέχεια ανάµεσα και στον κ. Παπακωνσταντίνου και στον κ. Σαχινίδη και στον κ. Βενιζέλο και στον κ. Στουρνάρα, που έχουν τις ίδιες ιδέες, τις ίδιες προτάσεις, τις ίδιες κοινωνικές συµµαχίες και προπαντός τα ίδια αποτελέσµατα.
Είπα στην πρωτοµιλία µου για αυτήν την εναλλακτική του Oxford Economics, που µε τα µισά µέτρα, τη βαρβαρότητα στο
ήµισυ, θα µπορούσαµε να είχαµε –ακούστε το αυτό- τριακόσιες
χιλιάδες περισσότερες θέσεις εργασίας.
Τι µου απάντησε ο κ. Σαχινίδης; «Και πού θα τα βρίσκατε τα
λεφτά, αφού αυτοί µας τα έδιναν τα λεφτά;». Υπάρχουν εκεί δύο
απαντήσεις πάνω σε δύο υποθέσεις. Η µία υπόθεση είναι ότι κι
εσείς και αυτοί είχατε τα ίδια οικονοµικά και δεν µπορούσατε να
φανταστείτε ότι θα υπήρχαν τριακόσιες χιλιάδες λιγότερες απολύσεις µε µία διαφορετική πολιτική. Διότι τότε, κύριε Σαχινίδη,
δεν µας λέγατε «τι να κάνουµε; Μας πιέζουν, αυτό πρέπει να κάνουµε». Τότε µας λέγατε ότι θα βγούµε γρήγορα στις αγορές,
ότι δεν θα υπάρχει τόσο µεγάλη ύφεση που λέµε εµείς. Άρα η
πρώτη υπόθεση είναι ότι είχατε τα ίδια οικονοµικά κι αυτά τα οικονοµικά µάς πήγαν εκεί που µας πήγαν.
Η δεύτερη, όµως, υπόθεση είναι ότι το έλλειµµα και το χρέος
ήταν το άλλοθι. Ότι αυτό που σας ένωνε µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο δεν ήταν η οικονοµική
πολιτική για το χρέος και για το έλλειµµα και το πόσο γρήγορα
θα φτάναµε. Ήταν να περάσουν τα µέτρα που περάσατε. Αυτό
ήταν που σας ένωνε. Αυτή είναι η δεύτερη υπόθεση. Ότι -όπως
και ο κ. Στουρνάρας, όπως και εσείς, όπως και ο κ. Παπακωνσταντίνου- ο κορµός ήταν να περάσουν τα µέτρα, να µειωθούν
οι µισθοί, να υπάρχουν ιδιωτικοποιήσεις, να υπάρχουν χειρότε-
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ρες σχέσεις εργασίας.
Αυτές είναι οι δύο εξηγήσεις, γιατί κανένας άνθρωπος δεν
µπορεί να εξηγήσει γιατί έπρεπε να θυσιαστούν τριακόσιες χιλιάδες άνθρωποι για 1% στο έλλειµµα της γενικής Κυβέρνησης.
Θα µου επιτρέψετε, κύριε Παφίλη -κι ας µε πείτε όσο ρεβιζιονιστή, όσο δεξιό θέλετε, αλλά να µην αναδείξουµε τον κ. Βορίδη
ως γνήσιο ερµηνευτή ούτε της σκέψης µου ούτε του ΣΥΡΙΖΑ να
πω το εξής: Λέει, ο κ. Βορίδης: «Τι είναι η διαφορά µας; Η διαφορά µας είναι για πόσο γρήγορα γίνεται το πρόγραµµα, για
πόσο γρήγορα θα µπορούσε να γίνει η αναδιάρθρωση των δηµοσιονοµικών της χώρας;».
Η απάντηση είναι διπλή. Στο επίπεδο της οικονοµικής θεωρίας
η διαφορά µεταξύ όλων των κεϋνσιανών, µετακεϋνσιανών, µαρξιστών, θεσµικών οικονοµολόγων και των ορθοδόξων είναι µία.
Ότι από αυτήν την µπάντα, από την αριστερή µπάντα, εµείς λέµε
ότι δεν αρχίζεις ποτέ µε στόχο το έλλειµµα. Θέλεις να το µειώσεις το έλλειµµα, αλλά το έλλειµµα είναι αποτέλεσµα αυτών
των καλών οικονοµικών πολιτικών και της αναδιανοµής του εισοδήµατος και µίας διαφορετικής πολιτικής! Αυτή είναι η διαφορά
µας στα οικονοµικά.
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Στο επίπεδο της πολιτικής οικονοµίας λέµε ότι δεν υπάρχουν ουδέτερες λύσεις για να µειώσεις το
έλλειµµα και το χρέος. Αυτή είναι η µεγάλη διαφορά. Εµείς είπαµε για τις τριακόσιες χιλιάδες, σας λέω για το Oxford Economics. Γιατί σας το λέω; Διότι, ακόµα και µε τη δική σας λογική,
δεν ήταν ανάγκη να υπάρχουν αυτά τα βάρβαρα αποτελέσµατα.
Αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι εµείς αυτό θα κάναµε, γιατί εµείς θα
αρχίζαµε µε µία τελείως διαφορετική ανάλυση, που θα πλήρωναν
άλλοι την κρίση, που θα βασιζόµασταν σε άλλες παραγωγικές
δυνάµεις, σε άλλες κοινωνικές δυνάµεις για να έρθει η χώρα
αυτή όχι µόνο στην έξοδο από την κρίση την ελληνική, αλλά την
κρίση την ευρωπαϊκή, που µας έφερε εδώ, που µας την έφεραν
εδώ µε αυτές τις πολιτικές σταθεροποίησης, µε αυτές τις πολιτικές απορρύθµισης, µε αυτές τις πολιτικές ιδιωτικοποίησης, µε
τα αποτελέσµατα που είναι τα ίδια όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά
και στη Βρετανία και στην Αµερική και στη Γαλλία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Τσακαλώτο.
Ο κ. Φίλιππος Σαχινίδης έχει το λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω, πριν ξεκινήσω, να απαντήσω στο συνάδελφο κ. Τζαµτζή, ο οποίος επανέλαβε ένα γνωστό µύθο -είδαµε πρόσφατα κι ένα σχετικό paper να υπερασπίζεται αυτήν τη λογική- ότι το ΠΑΣΟΚ φούσκωσε το έλλειµµα
του 2009. Καταθέτω ένα κείµενο που αποδοµεί το µύθο για
όσους καταλογίζουν στο ΠΑΣΟΚ ότι δεν πήρε µέτρα και άφησε
το έλλειµµα του 2009 να ξεφύγει.
Θα το καταθέσω στα Πρακτικά, για να είναι στη διάθεση όλων
όσοι ενδιαφέρονται να µάθουν τι ακριβώς συνέβη.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Φίλιππος Σαχινίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν κείµενο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης θα καταθέσω κι ένα δεύτερο κείµενο µε το οποίο αποδεικνύεται ότι το ΠΑΣΟΚ δεν «πείραξε» το έλλειµµα του 2009,
όπως ισχυρίζεται η Νέα Δηµοκρατία. Και καλώ τον παριστάµενο
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών, ως εκπρόσωπο της Κυβέρνησης να µας πει εάν η Κυβέρνηση υιοθετεί την άποψη του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Τζαµτζή, ότι το ΠΑΣΟΚ φούσκωσε το έλλειµµα του 2009. Διότι, αν τελικά αποδειχθεί ότι ο κ.
Τζαµτζής έχει δίκιο κι εγώ έχω άδικο, τότε θα πρέπει να εξηγήσει
στους Έλληνες πολίτες γιατί παίρνονται όλα αυτά τα µέτρα για
να µειωθεί ένα έλλειµµα το οποίο δεν υφίσταται.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Φίλιππος Σαχινίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν κείµενο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είπαν πολλοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας -οι οποίοι ως
προς αυτό ταυτίζονται µε το ΣΥΡΙΖΑ- ότι δεν υπήρξε αποτελεσµατική η εφαρµογή του προγράµµατος οικονοµικής πολιτικής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μάλιστα έκαναν ιδιαίτερη αναφορά -ο κ. Μπέζας, αν δεν απατώµαι- στο µέγεθος των δηµοσιονοµικών µέτρων, τα οποία πήρε η
κυβέρνηση το 2011 και στο αποτέλεσµα το οποίο επιτεύχθηκε.
Θέλω να του υπενθυµίσω ότι το πρόγραµµα οικονοµικής πολιτικής άρχισε να εφαρµόζεται στην Ελλάδα σε µία περίοδο κατά
την οποία στη χώρα υπήρχε ύφεση.
Η διεθνής οικονοµική εµπειρία, κύριε Μπέζα, καταδεικνύει ότι
ένα πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής είναι λιγότερο
αποτελεσµατικό όταν εφαρµόζεται σε µία οικονοµία, η οποία ήδη
βρίσκεται σε συνθήκες ύφεσης.
Απαντώ, λοιπόν –και ο παριστάµενος Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονοµικών το είχε κάνει παλαιότερα σε µία τοποθέτησή του
στην Επιτροπή Απολογισµού Ισολογισµού, αλλά και πολλοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας- ότι δεν µπορείς να συγκρίνεις
την αποτελεσµατικότητα µέτρων δηµοσιονοµικής προσαρµογής
όταν εφαρµόζονται κατ’ ανάγκη σε µία οικονοµία, η οποία βρίσκεται σε συνθήκες ύφεσης, µε την αποτελεσµατικότητα των µέτρων όταν είσαι σε συνθήκες ανάπτυξης. Διότι παραλάβαµε
οικονοµία σε συνθήκες ύφεσης και όχι σε συνθήκες θετικών ρυθµών ανάπτυξης.
Με αυτόν τον τρόπο, τούς καλώ να συνυπολογίσουν την επίπτωση που είχαν στην οικονοµία όχι µόνο η δηµοσιονοµική προσαρµογή, που εκ του χαρακτήρα της είναι υφεσιακή, δηλαδή
τροφοδοτεί την ύφεση κι εδώ πλέον απαντώ και στον κ. Τσακαλώτο, διότι, αγαπητέ συνάδελφε, διαπιστώνω ότι το τελευταίο
διάστηµα υποτάσσεις την επιστηµονική σου άποψη στις πολιτικές αναγκαιότητες και στους πολιτικούς καταναγκασµούς αλλά
και άλλοι παράγοντες.
Αν ήθελες να ήσουν δίκαιος σε ό,τι αφορά τους δηµοσιονοµικούς πολλαπλασιαστές, θα έπρεπε να συνυπολογίσεις την επίπτωση που υπάρχει πάνω στο ΑΕΠ, όχι µόνο από τη δηµοσιονοµική πολιτική -γιατί εδώ δεν κάνουµε µία συζήτηση στο
πλαίσιο ενός µοντέλου µερικής ισορροπίας- αλλά πρέπει να συνυπολογίσεις τι συνέπειες ακριβώς είχαν στην οικονοµική δραστηριότητα της χώρας και άλλοι δύο παράγοντες, εκ των οποίων
ο πρώτος ήταν η βίαιη πιστωτική συρρίκνωση, η οποία προκλήθηκε ως αποτέλεσµα της διασύνδεσης που υφίσταται ανάµεσα
στο τραπεζικό σύστηµα και στην εξέλιξη της αξίας των οµολόγων, εξαιτίας της µείωσης της αξιολόγησης της ποιότητας των
οµολόγων. Αυτός είναι ένας σηµαντικός παράγοντας.
Θα ήθελα αναλυτικά κάποια στιγµή σε µια δηµόσια τοποθέτησή σου να µας πεις πόσο ακριβώς η πιστωτική συρρίκνωση συνέβαλε στη διαµόρφωση της ύφεσης το 2011. Επίσης –µια και
επικαλείσαι και την ετερόδοξη οικονοµική σκέψη- να µας πεις και
ποιο ήταν το αποτέλεσµα της αβεβαιότητας που υπήρχε καθ’ όλη
τη διάρκεια του 2011 ως αποτέλεσµα της έλλειψης πολιτικής συναίνεσης στη χώρα, η οποία σε ένα µεγάλο βαθµό προσδιόρισε
τη στάση τόσο των καταναλωτών όσο και των επενδυτών, µε
αποτέλεσµα να ενισχυθεί ακόµα περισσότερο η ύφεση και, βεβαίως, αυτό να µας οδηγήσει και σε µεγάλες δηµοσιονοµικές
αποκλίσεις.
Και επειδή έθεσε και ένα ερώτηµα ο συνάδελφος κ. Βορίδης,
θα ήθελα να πω σε όλους ότι ηθεληµένα ή µη παραγνωρίζουν ότι
η συζήτηση η οποία πραγµατοποιείται σήµερα στη Βουλή αφορά
τον προϋπολογισµό του κράτους. Σε ό,τι όµως αφορά την αξιολόγηση των επιδόσεων της χώρας µε βάση το πρόγραµµα οικονοµικής πολιτικής, αυτή η αξιολόγηση αφορά τις επιδόσεις της
γενικής Κυβέρνησης. Και το λέω αυτό, διότι ο παριστάµενος
Υπουργός του Γενικού Λογιστηρίου ξέρει πολύ καλύτερα από
εµένα ότι κάθε φορά που ένας φορέας της γενικής Κυβέρνησης,
που δεν περιγράφεται η συµπεριφορά του και οι επιδόσεις του
στον ισολογισµό – απολογισµό, έχει προβλήµατα ως προς τους
στόχους που του έχουν τεθεί, τότε το λογαριασµό καλείται να
τον πληρώσει ο κρατικός προϋπολογισµός.
Θα πω ένα πολύ συγκεκριµένο παράδειγµα: Εάν έχουµε υστέρηση ασφαλιστικών εσόδων στα ασφαλιστικά ταµεία ως αποτέλεσµα της αύξησης της ανεργίας πέραν του στόχου, τότε ο
κρατικός προϋπολογισµός καλείται να δώσει πολύ περισσότερα
χρήµατα, προκειµένου να καλυφθούν αυτές οι υστερήσεις στα
ασφαλιστικά έσοδα. Αυτά καταγράφονται ως πρόσθετες δαπάνες του προϋπολογισµού και µπορεί να φανεί ότι έχεις απόκλιση
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ως προς τους στόχους οι οποίοι έχουν τεθεί, διότι καταβάλλεις
πολύ µεγαλύτερες ενισχύσεις προς τα ασφαλιστικά ταµεία. Άρα,
όταν κάνουµε συζήτηση σε επίπεδο απολογισµού - ισολογισµού,
συζητούµε για το τι συµβαίνει στην κεντρική διοίκηση, αλλά δεν
συζητούµε για το τι έχει συµβεί στα επιµέρους στοιχεία που αφορούν τους φορείς της γενικής Κυβέρνησης.
Επίσης, να υπενθυµίσω σε πολλούς από τους συναδέλφους
της Νέας Δηµοκρατίας, σε ό,τι αφορά το ύφος αλλά και τον
τρόπο µε τον οποίο τοποθετήθηκαν, ότι το 2011 δέχθηκαν και
αυτοί να συµµετάσχουν στην κυβέρνηση του Πρωθυπουργού
Λουκά Παπαδήµου. Μάλιστα, στο οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης του Λουκά Παπαδήµου υπήρχε και εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε, κύριε
Σαχινίδη, παρακαλώ. Δέον τη θέσει να απολογηθείτε, αλλά κλείστε, παρακαλώ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Και επειδή εδώ θα ξανασυναντηθούµε
για τον απολογισµό του 2012, νοµίζω ότι θα έπρεπε να είµαστε
πάρα πολύ προσεκτικοί στις τοποθετήσεις τις οποίες κάνουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ
πολύ και εγώ.
Το λόγο έχει ο κ. Επαµεινώνδας Μαριάς, ειδικός αγορητής των
Ανεξάρτητων Ελλήνων.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακολουθούµε ένα διάλογο µεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας
για το ποιος έχει τις ευθύνες που η χώρα έχει καταντήσει σε
αυτήν την κατάσταση. Ο ελληνικός λαός ξέρει: Φταίνε και οι δύο,
διότι ακολουθούν το ίδιο µοντέλο, την ίδια συνταγή. Και αν σε
κάποια φάση η Νέα Δηµοκρατία για συγκυριακούς λόγους το
έπαιζε αντιµνηµονική, έχει επανέλθει στην κλασική της θέση.
Εποµένως αυτό που καταδεικνύεται από τον απολογισµό και τον
ισολογισµό του 2011 είναι αυτό το οποίο γνωρίζει ο ελληνικός
λαός: πλήρης αποτυχία της πολιτικής του µνηµονίου, της συνταγής του µνηµονίου, των υποσχέσεων, των διαβεβαιώσεων ότι όλα
θα πάνε καλά -µε µνηµόνιο και όχι µε κάτι άλλο. Αυτήν τη στιγµή
συνεχίζεται η αποτυχηµένη πολιτική και επιµένουν.
Δεύτερο σηµαντικό θέµα είναι το εξής: Δεν ήταν λάθος η συνταγή του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι εν γνώσει τους
ήθελαν να φέρουν υπερχρέωση της χώρας, για να βάλουν οι δανειστές χέρι στις πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας και στη
δηµόσια περιουσία.
Τρίτη παρατήρηση, έχει σχέση µε αυτό που έχουµε πει επανειληµµένα: Και σε αυτόν τον απολογισµό δεν εξηγείται για ποιο
λόγο δεν περιλαµβάνεται το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο. Είναι
αξίας πενήντα τεσσάρων δισεκατοµµυρίων ευρώ χωρίς τους τόκους και είναι κάτι που έπρεπε να συµπεριληφθεί και στον προϋπολογισµό. Μάλιστα, οι ερωτήσεις που έκανα και στην επιτροπή
είναι οι εξής: Υπάρχουν τα έγγραφα που έχουν σχέση µε το
αναγκαστικό κατοχικό δάνειο; Γιατί είχε πει ο κ. Σαχινίδης ότι χάθηκαν και δεν τα έβρισκε.
Απάντηση σε αυτό το ερώτηµα δεν έχω πάρει ακόµη, διότι είχα
υποβάλει και προφορική επίκαιρη ερώτηση στον Υπουργό, που
ήταν να συζητηθεί τη Δευτέρα. Του λέω, λοιπόν, ότι, εάν δεν
έχουν τα στοιχεία -και επειδή µαζεύουν στοιχεία στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους- θα επικαλεστώ αυτό που µας έχουν πει
πρόσφατα και οι αντιστασιακοί, ότι τα στοιχεία για τις γερµανικές
αποζηµιώσεις και κυρίως για το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο
είναι στο Πανεπιστήµιο του Φράιµπουργκ. Μπορείτε να πάτε να
τα πάρετε από εκεί. Υπήρξε µάλιστα και σχετικό ρεπορτάζ στην
εφηµερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» από το δηµοσιογράφο Νίκο Χασαπόπουλο, τον οποίο συνάντησα πριν από λίγο και τον ρώτησα και
επιβεβαιώνει ότι το Υπουργείο Εξωτερικών πριν από ενάµισι-δύο
χρόνια τού έλεγε ότι τα στοιχεία υπάρχουν εκεί. Του το έλεγε ο
κ. Δόλλης, που του υποσχέθηκε ότι θα πάει να πάρει.
Έχετε πάρει αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν στο Πανεπιστήµιο του Φράιµπουργκ σε σχέση µε το κατοχικό αναγκαστικό δάνειο; Αν όχι, δώστε εντολή στην επιτροπή που έχετε και πήρε
άλλους τρεις µήνες παράταση να πάει να µαζέψει τα στοιχεία
αυτά, γιατί είναι κρίσιµα. Θέλουµε µια απάντηση συγκεκριµένη
και θα επιµένουµε στο ζήτηµα του αναγκαστικού κατοχικού δα-
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νείου, διότι πρέπει να καταλάβετε ότι, όταν η φοροµπηχτική σας
πολιτική έχει διαλύσει τον ελληνικό λαό, το να µπορείς να εισπράξεις συγκεκριµένα ποσά από οποιονδήποτε -και από τη
Μέρκελ και από τους Γερµανούς- είναι καθοριστικό για να αποφευχθεί η ανθρωπιστική κρίση στη χώρα, για να µην έχουµε τους
ανθρώπους να ψάχνουν στα σκουπίδια για να ζήσουν. Καταλάβετέ το ότι είναι βασική ευθύνη του Υπουργείου Οικονοµικών να
εισπράξει οτιδήποτε είναι να εισπραχθεί.
Από εκεί και πέρα, υπάρχει και ένα ζήτηµα σε σχέση και µε
τους κατώτατους µισθούς. Αυτά που είπε ο κ. Μέργος επιβεβαιώθηκαν σήµερα από τον ανθυποανθύπατο κ. Όλι Ρεν, ο οποίος
είπε ότι στο αναθεωρηµένο µνηµόνιο υπάρχει ρήτρα για την επιπλέον µείωση των κατώτατων µισθών.
Κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε, θέλω να πω το εξής: Υπάρχει µια
συνολική επίθεση και στα θέµατα της δηµόσιας περιουσίας. Και
επειδή τέθηκε ένα ζήτηµα σε σχέση µε µία τροπολογία, την οποία
αύριο καλούµαστε να ψηφίσουµε µε ονοµαστική ψηφοφορία,
θέλω να επισηµάνω τα εξής. Ακούστε το, γιατί έχει σχέση και µε
την εκτέλεση.
Πρώτον, στην τροπολογία αυτή υπεισέρχεται και το ζήτηµα
των δηµοσίων νησίδων, µε την έννοια να εκµισθωθούν µέχρι και
ενενήντα εννέα έτη. Και επειδή υπάρχει -το υπενθυµίζω για τον
κ. Τζαµτζή να το µάθει, αν δεν το θυµάται- και το δικαίωµα επιφανείας, δηλαδή ειδικό εµπράγµατο δικαίωµα που µπορεί να
υπάρξει, λέµε ότι στην πρώτη ρύθµιση, πριν έρθει, υπήρχε το
Υπουργείο Γεωργίας -και έχει σηµασία το Υπουργείο Γεωργίας,
γιατί πρέπει να έχουν οικονοµική ανάπτυξη τα νησιά- το Υπουργείο Οικονοµικών και το Υπουργείο Άµυνας. Τώρα, λοιπόν, µπαίνει λάθρα η ιστορία «δηµόσια περιουσία» στα νησιά, δήθεν για
εκµίσθωση.
Ξεκαθαρίζουµε το εξής: Όπως είπαν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες,
όταν γίνει αυτό, ο καθένας θα ψηφίσει µε βάση το άρθρο 60. Και
εξηγώ, επειδή αύριο µόνο θα ψηφίσω, ότι θα καταψηφίσω τη
συγκεκριµένη διάταξη, διότι θεωρώ ότι είναι ξεπούληµα. Και να
το καταλάβουν καλά οι συνάδελφοι ότι, όσο θα υπάρχει µνηµόνιο, οποιαδήποτε ρύθµιση θα φέρνετε για ιστορίες ξεπουληµάτων, µισθώσεων κ.λπ., θα υπάρχει από την πλευρά τη δικιά µου
πλήρης καταψήφιση, παρ’ ότι µε πίεση δικιά µας βάλατε και την
ιστορία του Υπουργού Εθνικής Άµυνας και τη ρήτρα εθνικής
ασφάλειας που σας είπαµε. Εξηγούµαι, λοιπόν, ότι αύριο θα καταψηφίσω τη συγκεκριµένη διάταξη στην ονοµαστική ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κύριε Μαριά.
Το λόγο έχει η κ. Ασηµίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, ειδική αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Είναι φυσικό, κυρία
Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, ότι σε αυτήν τη συζήτηση για
τον απολογισµό του προϋπολογισµού του 2011 δεν θα µιλούσαµε µόνο ως να είµαστε υπεύθυνοι για το διαχειριστικό έλεγχο,
αλλά θα πρέπει να µιλήσουµε και γι’ αυτό, για να µπορέσουµε να
διορθώσουµε τα προβλήµατα εφαρµογής των προϋπολογισµών
του κράτους.
Κατ’ αρχάς είναι φυσικό ότι γίνεται µία πολύ µεγάλη πολιτική
συζήτηση, γιατί ο προϋπολογισµός του 2011 ήταν ο πρώτος µετά
την υπαγωγή της χώρας στο µηχανισµό στήριξης και την εφαρµογή πράγµατι µιας σκληρής υφεσιακής πολιτικής µε περικοπές
τότε 14,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Όλοι το γνωρίζουµε αυτό, όλοι έχουµε τοποθετηθεί και ο
Υπουργός ο κ. Σταϊκούρας στην οµιλία του, ότι εκείνος ο προϋπολογισµός έκανε πράγµατι µια δηµοσιονοµική προσαρµογή
πρωτοφανή σε ένταση και έκταση. Έτσι είναι τα πράγµατα και
κανείς δεν µπορεί να το αµφισβητήσει αυτό, γιατί υπήρξαν µέτρα
ύψους 16,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ για το 2011, προκειµένου να
µειωθεί το γενικό έλλειµµα κ.ο.κ.. Η προσαρµογή αυτή –και σε
αυτό θέλω να απαντήσω και στον κ. Βορίδη, ο οποίος δεν είναι
εδώ- δεν ήταν βίαιη προσαρµογή µόνο χρονικά, ήταν και οικονοµικά. Είχαµε, δηλαδή, σε σχέση µε τις άλλες χώρες την πιο βίαιη
προσαρµογή και σε θέµατα χρόνου αλλά και σε θέµατα µείωσης
των δαπανών, που συνήθως µεταφέρονται σε µισθούς, συντάξεις
και στις δηµόσιες επενδύσεις.
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Από την άλλη πλευρά έχουµε το θέµα της εφαρµογής ενός
προϋπολογισµού, που, πολιτικά τότε, είχε κριθεί από την αντιπολίτευση ότι πράγµατι ήταν ένας προϋπολογισµός βαθιάς ύφεσης, ότι είχε µια λάθος συνταγή και δεν θα µας οδηγούσε σε
διέξοδο.
Επίσης, ο τρόπος εφαρµογής αυτού του προϋπολογισµού
προσέθεσε περισσότερα βάρη στην ελληνική κοινωνία, διότι τα
έσοδα δεν εισπράχθηκαν και κυρίως δεν εισπράχθηκαν εκείνα τα
έσοδα εκείνα που ήταν απαραίτητα, µε αποτέλεσµα κατά τη
διάρκεια του προϋπολογισµού να παρθούν κι άλλα πρόσθετα
µέτρα -χαράτσι, εισφορά αλληλεγγύης κ.ο.κ.- έξω από τις µνηµονιακές επιταγές, τα οποία επιβάρυναν ακόµα περισσότερο τα
συνήθη υποζύγια.
Κύριοι συνάδελφοι, το ότι από τα βεβαιωθέντα έσοδα που πρέπει να εισπράξει το κράτος, εισπράχθηκαν το 2011 –και συνεχίζει
αυτή η κατάσταση- µόνο το 50% ή το 55% και τα άλλα να παραµένουν χωρίς είσπραξη είναι µια τεράστια παθογένεια µε πάρα
πολλές πλευρές, την οποία θα πρέπει όλοι να διορθώσουµε και
να βγούµε σοφότεροι από τα αποτελέσµατα της εφαρµογής
αυτού του προϋπολογισµού.
Θα συνεχίσω τη συζήτηση η οποία έχει ανοίξει πράγµατι για
τα θέµατα της συνταγής δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Η ελληνική οικονοµία και το 2011 αλλά δυστυχώς και σήµερα υφίσταται
τεράστιες µακροοικονοµικές πιέσεις. Πράγµατι η συνταγή που
εφαρµόστηκε έφερε µείωση από το 2011 έως το 2012, αλλά χάνονται από την ελληνική οικονοµία 1 δισ. ευρώ το µήνα και αυτό
συνεχίζεται µέχρι σήµερα. Είναι µια δύσκολη κατάσταση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θέλω και εγώ λίγο χρόνο.
Γι’ αυτό και το πλαίσιο το οποίο δηµιουργήθηκε για τη διάσωση της χώρας από το 2009 είχε ως κύριο σκοπό τη δηµοσιονοµική εξυγίανση. Εγκαταλείφθηκε, όµως, πλήρως η αναπτυξιακή διαδικασία και γι’ αυτό έγινε τελικά ένας φαύλος κύκλος δηµοσιονοµικής προσαρµογής, ύφεσης, µη επίτευξης δηµοσιονοµικών στόχων –όλα αυτά τα οποία σας είπα- µαζί µε τις
παθογένειες της ελληνικής διοίκησης και του κράτους και, τελικά, ποιο ήταν το αποτέλεσµα; Ύφεση και µια συνεχής αβεβαιότητα ως προς την εκπλήρωση του χρέους και τη σταθεροποίηση της χώρας.
Από την άλλη πλευρά, οι βασικές παραδοχές και οι προβλέψεις των προϋπολογισµών που δεν υλοποιούνται, για τους λόγους τους οποίους σας είπα, επιδεινώνουν ακόµα περισσότερο
την κατάσταση.
Είναι γεγονός ότι το κέντρο του οικονοµικού προβλήµατος το
2011 αλλά και σήµερα, κυρία Πρόεδρε, είναι και παραµένει η αντιµετώπιση της ύφεσης. Η αντιµετώπιση της ύφεσης, όµως, µπορεί να ξεκινήσει µε την αναπτυξιακή διαδικασία και όχι βέβαια µε
προτάσεις σαν αυτές του κ. Μέργου. Η ανάπτυξη δεν γίνεται µε
εξαθλιωµένους εργαζόµενους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Σε κανένα πρόγραµµα και σε καµµία οικονοµική επιστηµονική έρευνα δεν εµφανίζεται ότι το κόστος εργασίας είναι τροχοπέδη στην ανάπτυξη µιας χώρας.
Και τελειώνω µε την έννοια ότι η συζήτηση που άνοιξε -και
σωστά άνοιξε και εδώ πρέπει να εκµεταλλευτούµε τα πάντα- για
τους λανθασµένους οικονοµικούς πολλαπλασιαστές θα πρέπει
να µας φέρει από εδώ και πέρα µε τους εταίρους µας σε µία συζήτηση και ακόµα χαλαρότερης χρονικής προσαρµογής, αλλά
κυρίως πρόσθετης αναπτυξιακής χρηµατοδότησης για τη χώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε, κυρία
Αικατερινάρη, παρακαλώ.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Και από την άλλη
πλευρά θέµατα τα οποία και χθες ο κ. Στουρνάρας έβαλε στο
Eurogroup, τα οποία βάζουµε και εµείς µε τις προτάσεις µας έχουµε θέσει τις προτάσεις µας για τη ρήτρα ισοδυνάµου- ότι
από εδώ και πέρα αυτή η ρήτρα ισοδυνάµου θα εξευρίσκεται
πλέον λόγω αυτής της λανθασµένης συνταγής και θα εξασφαλίζει χρήµατα και για τις ευπαθείς οµάδες αλλά και για την αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας, προκειµένου να διορθωθούν όλα
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αυτά τα προβλήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
πάρα πολύ.
Έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Τζαµτζής. Δεν είναι προσωπικό, αλλά
σας δίνω το λόγο, επειδή λείπει ο εισηγητής σας, για να απαντήσετε εµµέσως και αµέσως για τις αιτιάσεις για τη Νέα Δηµοκρατία.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Επειδή έγινε προσωπική αναφορά σε
αυτά τα οποία είπα κατά τη συζήτηση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Καθένας τοποθετείται πολιτικά εδώ. Δεν ήταν προσωπικό, σας το ξαναλέω.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Δεν είπα για προσωπικό εγώ. Απλά
αναφέρθηκε το όνοµά µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Καλώς.
Συνεχίστε, παρακαλώ, κύριε Τζαµτζή.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Θέλω να θυµίσω κάποια πράγµατα
µε ερωτήσεις, πολύ επιγραµµατικά. Ηµιυπαίθριοι χώροι το 2009:
καταργήθηκε ο νόµος, δεν συγκεντρώθηκαν λεφτά. Φορολογία
σκαφών: δεν ψηφίστηκε ο νόµος τον Ιούνιο από το ΠΑΣΟΚ, δεν
εισπράχθηκαν χρήµατα την περίοδο του 2009. Πληρώθηκε 1,2
δισ. προς τα ταµεία. Πληρώθηκε 1 δισ. σε οφειλές του δηµοσίου
προς τους πολίτες. Επίσης 0,5 δισ. πληρώθηκε από το Ταµείο
Αλληλεγγύης το 2009. Αυτά, την ώρα που όλοι λέγαµε ότι υπάρχει δυσκολία, την ώρα που ο ίδιος ο Καραµανλής ξεκαθάρισε και
είπε ότι λεφτά δεν υπάρχουν και αυτό το έλεγαν όλοι.
Τέλος, από το Νοέµβριο του 2009 ξεκίνησε η συζήτηση περί
εισόδου της Ελλάδος στο ΔΝΤ. Εάν λέω κάπου ψέµατα, βγείτε
και πείτε ότι λέω ψέµατα. Ο Στρος Καν, όµως, αποκάλυψε ότι
από το Νοέµβριο του 2009 γινόταν η συζήτηση για την είσοδο
της χώρας στο ΔΝΤ. Αυτά είναι η αλήθεια για το 2009
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Πολύ πιο πριν.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ:. Το πιο πριν, το µετά σηκώνουν πολλή
κουβέντα.
Θέλω, όµως, να δώσω και πολύ γρήγορα µία απάντηση στον
κ. Μαριά. Κύριε Μαριά, επειδή λέτε ότι φταίνε όλοι, θέλω να ξεκαθαρίσουµε κάτι. Αυτό το «φταίνε όλοι, φταίει η Νέα Δηµοκρατία, φταίει και το ΠΑΣΟΚ», να το πείτε πρώτ’ από όλα στον
Αρχηγό σας και σε πολλά στελέχη που ήταν στη Νέα Δηµοκρατία
τότε. Να τα πείτε στον κ. Καµµένο, ο οποίος ήταν Υπουργός της
κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, για να ξέρουµε, να θυµόµαστε και να τιµούµε το παρελθόν µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Εκτιµήστε την ανοχή του Προεδρείου, κύριε Τζαµτζή, παρακαλώ.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Διότι, τουλάχιστον µέχρι τον Οκτώβριο του 2009 που ήµουν µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα, ξέρω πολύ
καλά τι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τώρα θα ανοίξουµε καινούργιο κύκλο συζητήσεων. Έπρεπε να τα είχατε πει
αυτά τόσες ώρες που συζητάµε εδώ.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Αφήστε µε, κύρια Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
κλείστε.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κανένας δεν µπορεί να διαγράφει το
παρελθόν ούτε µε µονοκονδυλιές ούτε µε κορόνες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Τζαµτζή.
Ζήτησε το λόγο η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, το
λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, κύριοι συνάδελφοι. Ειπώθηκαν διάφορα, τοποθετηθήκατε. Δεν υπάρχει
λόγος να µπούµε σε καινούργιο κύκλο συζητήσεων για το συγκεκριµένο θέµα. Θα ψηφίσετε, όπως θα ψηφίσετε και τίποτα
άλλο.
Η κ. Κωνσταντοπούλου ζήτησε το λόγο. Θέλω την άδεια…
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν θέλω να µιλήσω.
Μισό λεπτό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μιλάω, όµως,
τώρα, κύριε Σαχινίδη.
Θέλω την άδεια του Σώµατος, λοιπόν. Γνωρίζουµε ότι λείπει
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για ώρες στην προανακριτική.
Κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε το λόγο για δύο λεπτά, αλλά,
παρακαλώ, µόνο αυτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θέλω
το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το προσωπικό,
κύριε Μαριά, στην ψήφο πέφτει, πουθενά αλλού.
Ορίστε, κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε το λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, πράγµατι εµείς
επάνω προσπαθούµε εδώ και αρκετές ηµέρες -ή τουλάχιστον κάποιοι από εµάς- µετ’ εµποδίων να καταλάβουµε γιατί ένα πολύτιµο αρχείο και στοιχείο δεν αξιοποιήθηκε καθόλου από τους
Υπουργούς που το είχαν στα χέρια τους και µεταξύ αυτών είναι
και ο κ. Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης που στηρίξατε
και πυλώνας της Κυβέρνησης στην οποία συµµετέχετε.
Προσπαθούµε να καταλάβουµε γιατί σε αυτόν τον απολογισµό
του 2011, του πρώτου πλήρους µνηµονιακού έτους, δεν περιέχεται ούτε µία εγγραφή από είσπραξη φόρων από την αξιοποίηση της λίστας Λαγκάρντ, που το ελληνικό κράτος και δύο
διαδοχικοί Υπουργοί είχαν στα χέρια τους και στην αποκλειστική
ή, πάντως, προνοµιακή, ιδιωτική διάθεσή τους.
Την ίδια ώρα µε απορία ακούµε τον κ. Σαχινίδη, που ήταν ο
διαχρονικός Υφυπουργός, Αναπληρωτής και εν συνεχεία Υπουργός, να κάνει τοποθετήσεις θεωρητικού περιεχοµένου, ενώ πρέπει να δώσει εξηγήσεις γιατί δεν έγινε αξιοποίηση του στοιχείου
αυτού.
Προσπαθούµε, επίσης, να καταλάβουµε για ποιο λόγο, ενώ
οµολογείται από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ότι έγινε λάθος
που στοίχισε ανθρώπινες ζωές -τρεις χιλιάδες αυτοκτονίες σχεδόν- λάθος που στοίχισε σε κοινωνικό ιστό, σε κοινωνική συνοχή,
σε δικαιώµατα στη ζωή των συνανθρώπων µας –δεν µε ακούτε,
ίσως γιατί δεν είναι σοβαρά αυτά που σας λέω αυτήν τη στιγµή,
κύριε Υπουργέ, και θέλετε να συνοµιλήσετε µε τον κ. Σκρέκαγιατί γι’ αυτό το λάθος αυτή η Κυβέρνηση δεν διεκδικεί αποζηµίωση, δεν διεκδικεί αποκατάσταση, αλλά γίνεται το ασύλληπτο,
να ετοιµάζεστε να φέρετε επαχθέστερα µέτρα και νέες αναθεωρήσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω σε µισό λεπτό.
Έχετε παραιτηθεί πάσης διεκδικήσεως, ακριβώς επειδή είστε
έρµαιο αλλότριων συµφερόντων και, δυστυχώς πια, επειδή έχει
παρέλθει και είναι εκπρόθεσµη η συζήτηση του απολογισµού,
γιατί αυτός έπρεπε να έχει κατατεθεί πριν από τον προϋπολογισµό και δώσατε στον εαυτό σας διπλή παράταση µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ, σεβαστείτε την ανοχή µου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:…τελικά εκείνο το οποίο αναµένουµε είναι η ώρα της λογοδοσίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Επειδή, προφανώς, ακούστηκε δις και τρις το όνοµα του κ. Σαχινίδη και πρέπει να εξηγήσει θέµατα της δικής του υπουργίας, έχει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Σαχινίδη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Μία απλή µαθηµατική άσκηση θα
θέσω στον συνάδελφο κ. Τζαµτζή.
Ξεκινώ µε τη δηµόσια τοποθέτηση του Διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος ότι µέχρι τον Οκτώβριο το έλλειµµα της χώρας
έτρεχε µε 10% του ΑΕΠ. Μία κυβέρνηση η οποία δεν πήρε κανένα µέτρο µέχρι και τον Οκτώβριο που έγιναν οι εκλογές, εγκαλεί την κυβέρνηση που την διαδέχθηκε, γιατί δεν πήρε µέτρα
µέσα στο διάστηµα των δύο µηνών!
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ: Μα, τι λέτε τώρα;
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Κύριε Μπέζα, µου επιτρέπετε; Δεν σας
διέκοψα.
Εγώ σας λέω, λοιπόν, κάτι πάρα πολύ απλό.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Μπέζα,
αν θέλετε, θα σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε. Παρακαλώ,
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µη διακόπτετε. Αφήστε να τελειώσει και να πει αυτά που θέλει ο
κ. Σαχινίδης.
Πρέπει να τελειώνουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και να
µας απαντήσει ο παριστάµενος κύριος Υπουργός.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Θα ήθελα να µου πει κάποιος ποιο
είναι το µέγεθος των µέτρων τα οποία έπρεπε να πάρει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ η οποία διαδέχθηκε την προηγούµενη τον
Οκτώβριο του 2009, έτσι ώστε να µη ξεφύγει το έλλειµµα πάνω
από το 10%, που ήταν µέχρι τον Οκτώβριο. Διότι ουσιαστικά
µέσα σε δύο µήνες, όσα µέτρα και να έπαιρνες, δεν θα µπορούσες να προκαλέσεις αυτήν την ανάσχεση την οποία ο κύριος συνάδελφος υπονοεί.
Καθώς αναφέρθηκε ειδικά στο µέτρο των ηµιυπαίθριων, η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας είχε θέσει ως στόχο το 1,1 δισεκατοµµύριο τον Ιούλιο του 2009.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: 1,2.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: 1,1 δισεκατοµµύριο. Ακόµη και σήµερα υποστηρίζετε ότι το µέτρο αυτό θα είχε απόδοση µέσα σε
δύο µήνες 1,5 δισεκατοµµύριο; Μέχρι τα µέσα Νοεµβρίου είχαν
εισπραχθεί µόλις 23 εκατοµµύρια ευρώ…
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Ξέρετε ότι η οικονοµία…(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Τζαµτζή,
σας παρακαλώ. Αφήστε να τελειώσει ο κ. Σαχινίδης.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Εγώ δεν σας διέκοψα.
Εγώ ρωτώ κάτι απλό: Με ποια υποδοµή, όταν µέχρι τα µέσα
Νοεµβρίου είχαν εισπραχθεί 25 εκατοµµύρια, θα µπορούσε να
εισπραχθεί µέχρι το τέλος το 1,5 δισεκατοµµύριο στο οποίο αναφέρεστε;
Επειδή δεν θέλω αυτήν τη στιγµή να αναφερθώ και σε όλα τα
υπόλοιπα µέτρα, τα οποία ανακοίνωσε -αλλά δεν εφάρµοσε- τότε
η κυβέρνηση, θα καταθέσω την οµιλία µου στον απολογισµό του
έτους 2010, στην οποία απαντώ τεκµηριωµένα σε όλα αυτά τα
ζητήµατα, τα οποία έθεσε τότε προς αξιολόγηση ο παριστάµενος
Υπουργός µε την ιδιότητα τότε, βέβαια, του Βουλευτή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Φίλιππος Σαχινίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σε αυτά, δε, που λέει η κ. Κωνσταντοπούλου, που έχει αναγάγει µε κάθε τρόπο το ζήτηµα της αντιµετώπισης του προβλήµατος της φοροδιαφυγής σε ένα ζήτηµα για το οποίο µας εγκαλεί
µονίµως, εγώ απαντώ: αυτήν τη στιγµή ας µας πει η κ. Κωνσταντοπούλου, ας µας πουν όλοι οι παριστάµενοι, εάν υπάρχει έστω
και µία νοµοθετική πρωτοβουλία την οποία να µην ανέλαβε το
ΠΑΣΟΚ κατά το διάστηµα της περιόδου 2010-2011. Ανέλαβε
ακόµα και τη θέσπιση του οικονοµικού εισαγγελέα, το άνοιγµα
του τραπεζικού απορρήτου.
Πού ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν το ΠΑΣΟΚ έδωσε αυτήν τη δυνατότητα, να µπορούµε σήµερα να ανοίγουµε τους τραπεζικούς λογαριασµούς και να τους παρακολουθούµε; Ποια ήταν η
επιχειρηµατολογία που ακολούθησε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ σ’ αυτά τα
επιχειρήµατα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Σαχινίδη.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ως προς αυτά τα ζητήµατα, για τη
στάση που τήρησε ο ΣΥΡΙΖΑ, να έλθει να µας απαντήσει η κ. Κωνσταντοπούλου και ονοµαστικά να µας φέρει τις τοποθετήσεις
των στελεχών.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: … (Δεν ακούστηκε)
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι, κυρία Κωνσταντοπούλου,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν έχετε άλλο
χρόνο, κύριε Σαχινίδη.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: …όχι µία έτσι και µία αλλιώς, κυρία
Κωνσταντοπούλου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν έχετε άλλο
χρόνο, κύριε Σαχινίδη. Έχω κλείσει τη συζήτηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της
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αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, σαράντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί συνοδοί από το Δηµοτικό Σχολείο Σταδίου Αρκαδίας.
Καλώς ήλθατε, παιδιά!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Σταϊκούρας για πέντε λεπτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Μαριά,
σας παρακαλώ, θα µας τα πείτε άλλη φορά.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά, κατ’ αρχάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι, σύντοµες παρατηρήσεις επί του απολογισµού θέλω να κάνω, για να είµαστε συνεπείς σε όλες τις
πτέρυγες της Βουλής, αν και απουσιάζει η Χρυσή Αυγή.
Πρώτον, οι παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη λογιστική βασίζονται όλες στις σηµειώσεις και στις οικονοµικές καταστάσεις. Είναι εις γνώσιν των υπηρεσιών που τις αντιµετωπίζουν.
Δεύτερον, για την ασυµφωνία του ταµείου πριν από το 2011,
η διαφορά του 1,4 δισεκατοµµυρίου ευρώ για την οποία µίλησε
η Χρυσή Αυγή, έχει δηµιουργηθεί σε βάθος χρόνου από τη δεκαετία του 1920, οπότε και δηµιουργήθηκε ο λογαριασµός στην
Τράπεζα της Ελλάδος. Με την απογραφή που πραγµατοποιήθηκε µε αφορµή την έναρξη της λειτουργίας από 1-1-2011 της
διπλογραφικής λογιστικής της τροποποιηµένης ταµειακής
βάσης, το πρόβληµα και καταγράφηκε και αναδείχθηκε. Άµεσος
στόχος είναι η διερεύνηση του θέµατος για τον εντοπισµό της
αιτίας των διαφορών µε την τακτοποίηση της διαφοράς.
Η τρίτη παρατήρηση αφορά τη µη εγγραφή επισφαλειών και
προβλέψεων. Δεδοµένου ότι η οικονοµική δραστηριότητα του ελληνικού δηµοσίου δεν ξεκίνησε µε την υιοθέτηση της διπλογραφικής λογιστικής το 2011, επιβαρύνθηκε µε διαγραφές
απαιτήσεων -έκτακτες, δηλαδή, ζηµιές- που είχαν βεβαιωθεί σε
παλαιότερα έτη και για τις οποίες δεν υπήρχαν προβλέψεις. Η
διενέργεια προβλέψεων θα επιβάρυνε δυσανάλογα τη χρήση και
µε νέες ζηµιές. Κατά συνέπεια, η µεγαλύτερη επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις προέρχεται από τη µη εγγραφή
επισφαλειών, µε αποτέλεσµα οι απαιτήσεις χρεωστές να εµφανίζονται υψηλές.
Η τέταρτη παρατήρηση αφορά στις επισφαλείς απαιτήσεις.
Σύµφωνα µε το χρησιµοποιούµενο λογιστικό σχέδιο του 2011
προεδρικό διάταγµα, οι επισφαλείς απαιτήσεις από τέλη, φόρους, κοινωνικούς πόρους και επιχορηγήσεις είναι στην ουσία
πληροφοριακός λογαριασµός, δεν επιβαρύνει την κατάσταση
της χρηµατοοικονοµικής απόδοσης, δηλαδή τα αποτελέσµατα,
δεν µειώνει το ενεργητικό. Ωστόσο, εµφανίζεται στην κατάσταση
χρηµατοοικονοµικής θέσης ισολογισµός αµέσως µετά από τις
χρεωστές και αφού έχει εγγραφεί µε ηµεροµηνία 31/12 κάθε
έτους. «Καθαρή θέση των πολιτών» -από δύο πτέρυγες- είναι η
ονοµασία που αντιστοιχεί στην καθαρή θέση των εταιρικών ισολογισµών.
Η άποψη της Νέας Δηµοκρατίας για τη διαµόρφωση του ελλείµµατος του 2009, χρονιά κατά την οποία κυβέρνησαν και τα
δύο κόµµατα, έχει καταγραφεί. Δεν χρειάζεται να την επαναλάβω.
Σήµερα η Κυβέρνηση λειτουργεί µε το έλλειµµα της χώρας για
το έτος 2009, όπως αυτό διαµορφώθηκε και συµφωνήθηκε µεταγενέστερα, το 2010 και το 2011.
Οι απαντήσεις για το ζήτηµα του κατώτατου µισθού έχουν
δοθεί από την ελληνική Κυβέρνηση διά του αρµοδίου Υπουργού
µε απόλυτο τρόπο, µε σαφήνεια, µε πληρότητα.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο, όχι µόνο δεν το γράφουµε, κύριε Λαφαζάνη, «στα παλαιότερα των υποδηµάτων µας», αλλά το καλέσαµε στην επιτροπή. Τοποθετήθηκε, απάντησε σε ερωτήσεις. Και
όχι µόνον αυτό. Συνεργαζόµαστε πλέον µε συστηµατικό τρόπο
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Μιλήσατε για αύξηση χρέους και γενικώς ότι πάντα αυξάνεται
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το χρέος. Αύριο θα ξεκινήσουµε τη συζήτηση για την επικαιροποίηση του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος δηµοσιονοµικής
στρατηγικής.
Δύο δείκτες µόνο θα σας πω. Με βάση τις τελευταίες αποφάσεις του Δεκεµβρίου, οι τόκοι το 2016 από 12,5 δισεκατοµµύρια
διαµορφώνονται σε 7,3 δισεκατοµµύρια, µειώνονται δηλαδή κατά
περισσότερο από 5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και το χρέος το 2016
από 185% πέφτει στο 164%, είκοσι µία µονάδες λιγότερο, µόνο
από τις ευρωπαϊκές αποφάσεις του Δεκεµβρίου.
Οι δηµοσιονοµικοί πολλαπλασιαστές είναι µία µεγάλη συζήτηση.
Από το 2010, ως Νέα Δηµοκρατία, είχαµε εκφράσει προς τους
εταίρους και δανειστές µας τις επιφυλάξεις και τη διαφωνία µας,
σε σχέση µε το µέγεθος των δηµοσιονοµικών πολλαπλασιαστών.
Αυτή είναι καταγεγραµµένη.
Κατά την εφαρµογή του προγράµµατος οι αποκλίσεις σε
σχέση µε τις προβλέψεις και για την ύφεση και για την ανεργία
είναι µεγαλύτερες. Οι θέσεις µας, δυστυχώς, επιβεβαιώθηκαν.
Είναι γεγονός ότι αναλάβαµε ως Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης
ένα δεδοµένο και ασφυκτικό οικονοµικό πρόγραµµα σε εξέλιξη.
Από την αρχή λειτουργήσαµε υπό την πίεση του παγώµατος των
χρηµατοδοτικών ροών -δηλαδή των δόσεων του δανείου- που
είχε επιτακτική ανάγκη η χώρα. Επιδιώξαµε βελτιώσεις. Κάποιες
βελτιώσεις καρποφόρησαν, κάποιες άλλες όχι.
Τώρα, µετά και τις επισηµάνσεις µας, το ζήτηµα των δηµοσιονοµικών πολλαπλασιαστών αναγνωρίζεται και από τους εταίρους
και δανειστές µας, έστω και περιφερειακά. Είναι γεγονός ότι
πέρα από λεκτικές ακροβασίες και παλινδροµήσεις, συναινούν
σε κάποιες αλλαγές κατά την εφαρµογή του προγράµµατος.
Συγκεκριµένα: Πρώτον, οι στόχοι του προγράµµατος προσαρµόζονται στις επιπτώσεις της ύφεσης. Όταν οι αποκλίσεις στην
επίτευξη των στόχων οφείλονταν στη βαθύτερη ύφεση, εκ του
προγράµµατος και όχι από κυβερνητική ολιγωρία, αναπροσαρµόστηκαν -και αναπροσαρµόζονται- οι στόχοι του ελλείµµατος.
Αυτό έγινε ήδη το 2012. Οι εταίροι και δανειστές έκαναν δεκτό
ότι το πρωτογενές έλλειµµα, λόγω βαθύτερης ύφεσης, θα διαµορφωθεί περίπου στο 1,5% του ΑΕΠ, ενώ προβλεπόταν ότι θα
κλείσει στο 1% του ΑΕΠ, χωρίς να ζητηθεί από την ελληνική Κυβέρνηση λήψη πρόσθετων, νέων µέτρων.
Δεύτερον, το πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής επιµηκύνθηκε κατά δύο χρόνια, έως το 2016.
Τρίτον, το πρόγραµµα αναπροσαρµόστηκε δύο φορές: Το
Μάρτιο και το Δεκέµβριο του 2012. Ελήφθη υπ’ όψιν η βαθύτερη
από τις εκτιµήσεις ύφεση. Προχώρησε η αναδιάρθρωση και η
µείωση του δηµοσίου χρέους µε επιπλέον χρηµατοδότηση, µε
µείωση του επιτοκίου, µε αναβολή της αποπληρωµής των δανείων, µε διαδικασία επαναγοράς οµολόγων, µε επιστροφή κερδών από τις κεντρικές τράπεζες.
Έχει ληφθεί, δε, απόφαση του Eurogroup για περαιτέρω προσαρµογή του επιπέδου του δηµοσίου χρέους, ώστε να παραµείνει βιώσιµο, σε σχέση πάντα µε την πορεία εφαρµογής του
προγράµµατος.
Συνεπώς επί του πραγµατικού πεδίου έχουν γίνει συγκεκριµένα βήµατα προς την κατεύθυνση ενσωµάτωσης του διαφορετικού επιπέδου ή και αναθεώρησης των δηµοσιονοµικών
πολλαπλασιαστών.
Προς την κατεύθυνση υλοποίησης του στόχου του προγράµµατος συνεχίζουµε µε συνέπεια και µεθοδικότητα.
Τα οικονοµικά προγράµµατα δεν πρέπει να είναι άκαµπτα, ειδικά όταν η χώρα υλοποιεί τις δεσµεύσεις της. Οφείλουν να ενσωµατώνουν τις παραµέτρους του οικονοµικού και του
κοινωνικού περιβάλλοντος, µε το οποίο, άλλωστε, βρίσκονται σε
συνεχή αλληλεπίδραση.
Πιστεύω ότι όλοι µας έχουµε χρέος να προσπαθούµε διαρκώς
για το καλύτερο για τη χώρα και τους πολίτες. Πιστεύω ότι πρέπει διαρκώς να διεκδικούµε βελτιστοποίηση των λύσεων, υλοποιώντας τους στόχους του προγράµµατος στο πραγµατικά
ασφυκτικό, δυσάρεστο, επώδυνο για όλους τους Έλληνες πλαίσιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των σχεδίων νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2011,
β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2011».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: « Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2011»
Οι αποδεχόµενοι το σχέδιο νόµου παρακαλώ να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι το σχέδιο νόµου)
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Προφανώς ηγέρθησαν οι περισσότεροι.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2011»
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση και έχει ως εξής:
«Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2011
Άρθρο µόνο
Κυρώνεται ο Απολογισµός Εσόδων και Εξόδων του Κράτους
οικονοµικού έτους 2011, ως ακολούθως
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ερωτάται το
Σώµα: Γίνεται δεκτό το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2011»
Οι αποδεχόµενοι το σχέδιο νόµου παρακαλώ να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι το σχέδιο νόµου)
Προφανώς ηγέρθησαν οι περισσότεροι.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2011»
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έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση και έχει ως εξής:
«Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2011
Άρθρο µόνο
Κυρώνεται ο Ισολογισµός του Κράτους οικονοµικού έτους
2011, ως ακολούθως
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Παρακαλώ το
Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του
επικύρωση των Πρακτικών των συνεδριάσεων της Τρίτης 12ης
Φεβρουαρίου 2013 και της Τετάρτης 13ης Φεβρουαρίου 2013,
στις οποίες περιλαµβάνεται η συζήτηση και η ψήφιση του απολογισµού και του ισολογισµού του κράτους οικονοµικού έτους
2011.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Το Σώµα παΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 16.20’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Πέµπτη 14 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα
9.30’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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