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Αθήνα, σήµερα στις 9 Απριλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10.08’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 8-4-2014
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΚΓ’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης 8
Απριλίου 2014, σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο σύνολό του σχεδίου νόµου: «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις»)
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της
Συµφωνίας για την Τροποποίηση για δεύτερη φορά της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης µεταξύ των µελών της Οµάδας Κρατών
της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των µελών της, αφετέρου, η οποία
υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, όπως τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στο Λουξεµβούργο στις 25 Ιουνίου 2005,
µε τη συνηµµένη σε αυτή Τελική Πράξη».
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 τον λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεως αυτής
της συµφωνίας.
Θα ήθελα να διαβάσω τις θέσεις των κοµµάτων στην επιτροπή.
Η Νέα Δηµοκρατία ψήφισε υπέρ, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε υπέρ, η
ΔΗΜΑΡ ψήφισε υπέρ, ο ΣΥΡΙΖΑ επιφυλάσσεται, οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες επιφυλάσσονται, η Χρυσή Αυγή επιφυλάσσεται και το
Κοµµουνιστικό Κόµµα την καταψήφισε.
Επίσης, θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι µε επιστολή προς
τον αξιότιµο Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων η Δηµοκρατική
Αριστερά ορίζει ως ειδική αγορήτρια τη Βουλευτή Β’ Πειραιώς
κ. Μαρία Γιαννακάκη και Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή Ευβοίας κ. Δηµήτρη Αναγνωστάκη. Η Χρυσή Αυγή ορίζει
ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή Μεσσηνίας κ. Δηµήτριο Κουκούτση. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες ορίζουν ειδικό αγορητή τον
Βουλευτή κ. Τέρενς – Σπένσερ -Νικόλαο Κουίκ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση,
αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και

τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα
επτά µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί - συνοδοί
τους από το 2ο Γυµνάσιο Χανίων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Τριανταφύλλου για πέντε λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Την προηγούµενη φορά, σχετικά µε τη σύµβαση που αναφέρεται στην Κοτονού, είχαµε επιφυλαχθεί. Ουσιαστικά πρόκειται
για µια αναθεωρηµένη συµφωνία εταιρικής σχέσης µεταξύ των
µελών της οµάδας - κρατών ΑΚΕ, δηλαδή, της Αφρικής, της Καραϊβικής, του Ειρηνικού και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και είχε
υπογραφεί στις 23 Ιουνίου του 2000 στην Κοτονού και τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στο Λουξεµβούργο στις 25 Ιουνίου του
2005.
Είχαµε αναφέρει και στην επιτροπή ότι το ζήτηµα των εµπορικών σχέσεων όχι µόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών
ΑΚΕ δεν είναι καινούργιο. Μας είχε απασχολήσει και παλιότερα.
Γι’ αυτό και στο ίδιο κείµενο που µας έχει δοθεί, γίνεται µια αναφορά προηγούµενων συµβάσεων που αποτελούν έως τώρα τουλάχιστον το µοναδικό πλαίσιο συνεργασίας ανάµεσα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες ΑΚΕ.
Είχαµε κάνει µια ιστορική αναδροµή στην επιτροπή, ξεκινώντας από το 1960 που ήταν µια χρονιά – σταθµός, όπου οι περισσότερες χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής γίνονται ανεξάρτητες.
Και µιλήσαµε τότε για την πρώτη συµφωνία στη Γιαουντέ του Καµερούν και λίγο αργότερα, το 1975, έχουµε τη σύµβαση Λοµέ
στο Τόγκο. Αµέσως µετά υπάρχει αυτό που συζητάµε σήµερα,
δηλαδή η σύµβαση της Κοτονού.
Προσπαθήσαµε και πάντα προσπαθούµε να αξιολογούµε
αυτές τις πολιτικές µέσα από τις δράσεις των συµβάσεων και την
αποτελεσµατικότητά τους τόσο για τις χώρες ΑΚΕ όσο και σε
σχέση µε τη χώρα µας, αφού και εµείς συµµετέχουµε υπογράφοντας αυτές τις συνθήκες και στις δράσεις και στα οικονοµικά.
Είχαµε κάνει µια αναφορά στην επιτροπή για τη δική µας οικονοµική ενίσχυση. Είχαµε αναφερθεί και στο ότι έχει αυξηθεί
αυτή η οικονοµική ενίσχυση. Και είχαµε τονίσει ότι το κάνουµε
όχι για να γκρινιάξουµε, αλλά γιατί πραγµατικά µας ενδιαφέρει
να αξιολογήσουµε εάν τα χρήµατα αυτά -τα οποία δίνουν πολλές
ευρωπαϊκές χώρες και η δική µας- πάνε εκεί που τα χρειάζονται
οι χώρες ΑΚΕ και τι συνέργειες έχει αυτό για εµάς.
Όλες οι συµβάσεις οι οποίες προαναφέρθηκαν έχουν κοινά σηµεία. Αφορούν συµφωνίες για το εµπόριο και την ανάπτυξη. Αργότερα µπαίνουν και άλλα θέµατα στην ατζέντα, όπως
περιβαλλοντικά ζητήµατα, ζητήµατα ισότητας των δύο φύλων, ανθρωπίνων δικαιωµάτων, δηµοκρατίας, µετανάστευσης, εµπόριο
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όπλων, λαθρεµπόριο ναρκωτικών και πάρα πολλά άλλα. Είναι συµβάσεις που αναθεωρούνται -έχουν, δηλαδή, αυτό το χαρακτηριστικό- από τη Λοµέ 1, η οποία συνήφθη το 1975 για πέντε χρόνια,
µέχρι και τη Λοµέ 4 που συνήφθη το 1990 για δέκα χρόνια.
Όµως, εάν έρθουµε και στη σηµερινή συνθήκη -δηλαδή τη
Συνθήκη της Κοτονού- το ίδιο συµβαίνει. Είναι ρυθµισµένο νοµοθετικά, µε συγκεκριµένο άρθρο, να αναθεωρείται ανά πέντε χρόνια.
Αυτές οι συνθήκες έχουν σηµαντικές πτυχές. Τώρα θα ξαναµπούµε σε ένα θέµα που είναι πολύ γενικότερο. Βεβαίως, µιλάµε
για συνθήκες οι οποίες έχουν να κάνουν µε µία οικονοµική ενίσχυση που λαµβάνουν αυτές οι χώρες από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Παίρνουν σηµαντικά εµπορικά πλεονεκτήµατα σε ό,τι
αφορά τις εξαγωγές των προϊόντων τους προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση και µιλάµε σχεδόν αποκλειστικά για ορυκτά και γεωργικά
προϊόντα. Είχαµε αναφέρει ενδεικτικά και στην επιτροπή -θα το
κάνουµε και εδώ- τη ζάχαρη και το βόειο κρέας και άλλα προϊόντα που είναι ανταγωνιστικά στην κοινοτική γεωργία.
Ως προς τη συγκεκριµένη Συνθήκη της Κοτονού, είχαµε θέσει
διάφορα ερωτήµατα τα οποία δεν απαντήθηκαν. Θα αναφέρουµε
λίγο αργότερα κάποιες γενικές αρχές και θα κάνουµε κάποιες
γενικές τοποθετήσεις. Για παράδειγµα, είχαµε αναφερθεί στο
άρθρο 12, ως προς τη συνοχή των πολιτικών, όπου λέει το εξής:
«Αν η Κοινότητα δεν συµµερίζεται τις απόψεις των κρατών ΑΚΕ,
τα ενηµερώνει σχετικά το ταχύτερο δυνατό γνωστοποιώντας
τους λόγους. Η οµάδα ΑΚΕ ενηµερώνεται, επίσης, σχετικά µε την
έναρξη ισχύος αυτών των αποφάσεων, πριν από την εφαρµογή
τους εφόσον είναι δυνατό». Δηλαδή, οι αποφάσεις λαµβάνονται
πώς; Μονοµερώς; Δεν µας απαντήθηκε. Απλώς λαµβάνονται και
αν προλάβουµε, ενηµερώνουµε τις χώρες ΑΚΕ; Δεν πήραµε συγκεκριµένη απάντηση. Διάβασα πολύ προσεκτικά τα Πρακτικά,
αλλά δεν βρήκα απάντηση.
Και, βέβαια, αν λαµβάνονται πλειοψηφικά, πώς λαµβάνονται;
Τι µερίδιο συναπόφασης έχουν οι χώρες ΑΚΕ;
Θα πάω, όµως, στο τεράστιο πολιτικό ζήτηµα: Είχαµε αναφέρει και στην επιτροπή ότι κατά την άποψή µας υπάρχουν πάρα
πολλά προβλήµατα στην Αφρική, τα οποία έχουν να κάνουν, φυσικά, µε την εξάπλωση της φτώχειας, µε τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες και όχι µόνο. Και είχαµε αναφερθεί ξανά και στη
συγκεκριµένη σύµβαση, αλλά και σε άλλες, λέγοντας ουσιαστικά
ότι κατά την άποψή µας εδώ προάγεται ένα νέο αποικιακό καθεστώς. Διαβάζοντας πάλι µε προσοχή τις τοποθετήσεις του κυρίου Υφυπουργού, είχε πει: «Η αφρικανική ήπειρος τα τελευταία
χρόνια παρουσιάζει εξαιρετικούς ρυθµούς ανάπτυξης και θεωρείται η νέα αναδυόµενη ήπειρος. Προβλήµατα σταθερότητας
υπάρχουν, ειρήνης και πολέµου υπάρχουν, ωστόσο δεν µπορούµε να αφήσουµε στην άκρη αυτήν την αναπτυξιακή πορεία η
οποία είναι εµφανής». Αυτή ήταν η άποψή σας. Και αναφερθήκατε και στην παρέµβαση στο Μάλι της Κεντροαφρικανικής Ένωσης. Κατά την άποψη, επίσης, του Υφυπουργού -το διαβάζω«Δεν έγινε για νεοαποικιακούς σκοπούς, έγινε για την προώθηση
της σταθερότητας και την καταπολέµηση της τροµοκρατίας».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει του κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κατά την άποψή µας, σε καµµία περίπτωση αυτό δεν απηχεί
την πραγµατικότητα. Μπορούµε να βρούµε διάφορα παραδείγµατα ακόµα και από τη γειτονιά µας, όπου υπάρχει -θα το πω
πάρα πολύ κοµψά- διττή γλώσσα της διπλωµατίας. Για παράδειγµα, το δόγµα Οµπάµα είναι ότι δεν αλλάζουν τα σύνορα.
Όµως, πολύ εύκολα ξεχνάµε -δεν εννοώ ότι ευθύνεστε εσείς,
µιλάω γενικότερα για διπλωµατία, για επεµβάσεις και της Ευρωπαϊκής Ένωσης- ότι και στη γειτονιά µας την απόσχιση του Μαυροβουνίου και του Κοσσυφοπεδίου µε δηµοψήφισµα τη
βαφτίζουµε «νόµιµο δηµοψήφισµα», αλλά στην περίπτωση της
Κριµαίας είναι παράνοµο δηµοψήφισµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε µισό
λεπτό.
Μπορούµε να βρούµε πολλά περιστατικά και στην περίπτωση
της Αφρικής. Θυµόµαστε όλοι τι είχε γίνει τον περασµένο Αύγου-
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στο µε µία απεργία στη Νότια Αφρική, η οποία είχε κατασταλεί
από µισθοφορικό στρατό.
Εµείς, δεν βλέπουµε, πραγµατικά, καµµία ανάπτυξη, τουλάχιστον προς όφελος των αφρικανικών λαών, αλλά και των υπόλοιπων λαών της Καραϊβικής και του Ειρηνικού. Βλέπουµε ωµές
επεµβάσεις κατά το δοκούν. Τις βαφτίζουµε όπως θέλουµε, ανάλογα µε τα συµφέροντα των ευρωπαϊκών κρατών.
Ως εκ τούτου εδώ έχουµε και µία ένσταση και ως προς την οικονοµική κατεύθυνση. Θεωρούµε, δηλαδή, ότι για τις χώρες της
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού θα πρέπει να υπάρχουν ισχυρές κρατικές δοµές, που θα βλέπουν τι ανάγκη έχει ο
κάθε τόπος και θα ενισχύουν ανάλογες δοµές.
Είναι ενδεικτικά τα άρθρα 49 και 50 περί προστατευτισµού,
που ορίζουν ότι τα µέρη συµφωνούν πως τα περιβαλλοντικά
µέτρα δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για σκοπούς προστατευτισµού, όπως επίσης, και οι κανόνες εργασίας δεν πρέπει να εµπίπτουν στους ίδιους σκοπούς. Είναι ακριβώς το νεοφιλελεύθερο
δόγµα.
Βεβαίως θα καταψηφίσουµε αυτήν τη συµφωνία.
Ευχαριστώ και για την ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο κ.
Κουίκ για πέντε λεπτά.
ΤΕΡΕΝΣ - ΣΠΕΝΣΕΡ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Είναι άλλη µία από εκείνες τις συµφωνίες, κυρώσεις οι οποίες
έρχονται µε πάρα πολύ καθυστέρηση στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Θα αποδεχθούµε, όµως, ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει τον δικό
της ρόλο στη διεθνή πολιτική σκηνή. Και ανεξάρτητα µε εποχές
όπου έχουµε έναν εσωτερικό οικονοµικό στραγγαλισµό, ναι πρέπει να είµαστε κοντά και στις χώρες εκείνες µε τις οποίες πρέπει
να οικοδοµούµε και σχέσεις εµπιστοσύνης, αλλά και που ενδεχοµένως να είναι χρήσιµες στα διεθνή fora, όπου υπερασπιζόµαστε εθνικά θέµατα. Και είµαστε από τις χώρες εκείνες που
έχουµε πολλά ανοικτά εθνικά θέµατα.
Δεν σηµαίνει ότι όλες οι χώρες οι οποίες εγγράφονται στη σχετική συµφωνία, είναι από εκείνες οι οποίες µας ακολουθούν και
συµφωνούν µε εθνικές θέσεις. Απεναντίας, µπορώ να πω ότι τους
έχουµε απέναντι, όπως για παράδειγµα στο Σκοπιανό, αναγνωρίζοντας το όνοµα υπέρ του -όπως τον έχω αποκαλέσει δηµόσια- γελωτοποιού των Βαλκανίων, τον Γκρουέφσκι.
Από την άλλη πλευρά, όµως, µιλάµε για µεγάλα ποσά, τα
οποία, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν τα
κατευθύναµε εσωτερικά, στην Ελλάδα, σας διαβεβαιώ ότι θα είχαµε µια πολύ καλύτερη ανταπόδοση των χρηµάτων µας.
Οφείλω να πω -και δεν το λέω επειδή είµαι υποψήφιος περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, αλλά επειδή έχω
βιώσει αυτήν την περιοχή και δηµοσιογραφικά και πολιτικά- ότι
αν το µισό κεφάλαιο από αυτά τα οποία δίνουµε σε αυτές τις κυρώσεις, το δίναµε στην περιοχή της Ανατολικής ΜακεδονίαςΘράκης, θα µιλάγαµε για µια άλλη Ελλάδα.
Είναι µια περιοχή την οποία έχουµε παραδώσει στα χέρια του
προξένου, µε τα χρήµατα που ρίχνει. Με 15.000.000, µε
20.000.000 τον χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Είστε κοντά στη γειτονιά.
Είστε Μακεδόνες. Είστε δίπλα στην περιοχή στην οποία αναφέροµαι. Ένα µικρό κεφάλαιο των 40.000.000, των 50.000.000.
Πόσο θα κόστιζε να φτιαχτούν τα δηµόσια σχολεία στον Νοµό
Ξάνθης και στον Νοµό Ροδόπης;
Όσον αφορά την οικονοµία: Πρέπει να ενισχύσουµε τις οικονοµίες των χωρών αυτών. Αλλά γιατί να µην ενισχύσουµε και ένα
υγιές φορολογικό περιβάλλον, ένα ιδιαίτερο φορολογικό περιβάλλον για τις περιοχές αυτές, όπου δεν πάει κανείς Έλληνας
επενδυτής γιατί απλούστατα όλοι φεύγουν για να πάνε να κάνουν
επενδύσεις στη Βουλγαρία µε το 10%;
Βλέπω, λοιπόν, ότι υπάρχει, βάσει των διεθνών µας υποχρεώσεων, µία απλόχερη διάθεση για να στηρίξουµε οικονοµίες
άλλων χωρών, όταν δυστυχώς εγκαταλείπουµε τη δική µας. Και
την εγκαταλείπουµε σε ευαίσθητες περιοχές, όπως είναι η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη.
Εµείς θα πούµε «ΠΑΡΩΝ» στη συγκεκριµένη συµφωνία και θα
σας εξηγήσω και τον λόγο. Κύριε Υπουργέ, οµολογώ ότι δεν ξέρουµε µέσα σε όλη αυτήν τη σύµβαση, τη συνθήκη, την κύρωση,
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τι offshore µπορεί να κρύβονται, δηλαδή τι καθεστώτα offshore
µπορεί να κρύβονται. Θέλω να είµαι πάρα πολύ προσεκτικός, µη
µας βγει κανένα κελεπούρι από κάποια πλευρά και ψαχνόµαστε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Καραθανασόπουλος έχει τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Θα τοποθετηθώ και στις δύο συµβάσεις.
ΤΕΡΕΝΣ – ΣΠΕΝΣΕΡ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κύριε Πρόεδρε,
δεν πάνε ξεχωριστά οι δύο συµβάσεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν επιτρέπετε, θα ήθελα να τοποθετηθώ και στις δύο συµβάσεις, γιατί
έχω και µια άλλη υποχρέωση. Πρέπει να πάω σε επιτροπή της
Βουλής.
Εµείς καταψηφίζουµε και τις δύο συµβάσεις, χωρίς µισόλογα.
Γιατί; Διότι και οι δύο συµβάσεις αποτυπώνουν και αποκαλύπτουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ένας διακρατικός οργανισµός που εξυπηρετεί τα συµφέροντα του κεφαλαίου
µε ιµπεριαλιστικά χαρακτηριστικά.
Οι εµπορικές και οικονοµικές σχέσεις δεν είναι ουδέτερες.
Έχουν ήδη τη σφραγίδα του κεφαλαίου και τη σφραγίδα της εργατικής τάξης και δεν στηρίζουν γενικά και αόριστα την οικονοµία αλλά συµφέροντα. Και στην προκειµένη περίπτωση
στηρίζουν τα συµφέροντα των πολυεθνικών οµίλων, διευκολύνουν, δηλαδή, και οι δύο συµβάσεις τη δράση του κεφαλαίου.
Στον πυρήνα τους βρίσκεται η Συνθήκη του Μάαστριχτ για
ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, εµπορευµάτων, υπηρεσιών και
εργαζοµένων, ξεπερνώντας τα όποια εµπόδια υπήρχαν πρότερα
στην ασύδοτη δράση του κεφαλαίου, για να αξιοποιήσουν τις
πλουτοπαραγωγικές πηγές, για να αξιοποιήσουν ένα πολύ φθηνό
εργατικό δυναµικό και βεβαίως -από αυτή την άποψη- να οδηγήσουν και συνολικότερα στην απαξίωση της εργατικής δύναµης
και στις ίδιες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι συµβάσεις αυτές αποτυπώνουν την τεράστια όξυνση του
ανταγωνισµού ανάµεσα στα ιµπεριαλιστικά κέντρα, την όξυνση
των αντιθέσεων, αντιθέσεις οι οποίες οδηγούν σε οικονοµικούς
πολέµους, αλλά και στρατιωτικούς. Είναι τυχαία η πρόσφατη ιµπεριαλιστική επέµβαση της Γαλλίας στην Κεντροαφρικανική Δηµοκρατία;
Αποτελεί πρόκληση την ίδια στιγµή να υπάρχει στη σύµβαση
τη δεύτερη µε αυτές τις χώρες η αγωνία, υποτίθεται, των ιµπεριαλιστών για την αντιµετώπιση των φαινοµένων της φτώχειας,
όταν αυτοί σκοτώνουν, εκµεταλλεύονται, εξανδραποδίζουν τους
λαούς, όταν αυτοί φταίνε για τη φτώχεια και την εξαθλίωση και
ταυτόχρονα θέλουν να το παίξουν και φιλεύσπλαχνοι και ελεήµονες.
Καταψηφίζουµε, λοιπόν, και τις δύο συµβάσεις, γιατί έχουν τη
σφραγίδα του κεφαλαίου, γιατί θωρακίζουν την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία, γιατί απαξιώνουν και καταστρέφουν
την εργατική δύναµη και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές.
Εµείς είµαστε σύµφωνοι µε διµερείς και πολυµερείς συµβάσεις, οι οποίες θα καθορίζονται στη βάση του αµοιβαίου οφέλους
που θα έχουν τη σφραγίδα της ικανοποίησης των αναγκών της
εργατικής τάξης και του λαού και όχι των µονοπωλίων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον κ.
Καραθανασόπουλο.
Έχετε ζητήσει τον λόγο, κύριε Μαριά;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Μετά τον κύριο
Υπουργό θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνήθως -εισάγετε
καινούργια πρακτική- στις συµβάσεις κλείνει ο Υπουργός και δεν
µιλούν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Παρ’ όλα αυτά, θα σας
δώσω τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε, δεν θα
κάνω την τοποθέτησή µου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν ζητήσατε τον
λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Σας το είπα πριν.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα σας δώσω τον
λόγο, αλλά όταν σας ρώτησα αν θέλετε…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Δεν το καταλάβατε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εντάξει, θα σας
δώσω τον λόγο.
Συγγνώµη, κύριε Μαριά.
Ο κ. Κουκούτσης έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Οι αλλαγές που γίνονται στη συµφωνία εταιρικής σχέσης µεταξύ των χωρών ΑΚΕ, έχει υπογραφεί από τις 22 Ιουνίου του
2010 και στη Βουλή έρχεται σήµερα απλά για κύρωση. Δεν θα
µπω στα τεχνικά σηµεία των αλλαγών που επέρχονται µε αυτήν
την τροποποίηση, αλλά θα ήθελα να σχολιάσω το εξής:
Η σχετική συµφωνία, πέραν όλων των άλλων, περιλαµβάνει και
χρηµατοδοτικό πρωτόκολλο, το λεγόµενο Ευρωπαϊκό Ταµείο
Ανάπτυξης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία, το ΕΤΑ παραµένει ανεξάρτητο από τον κοινοτικό προϋπολογισµό χρηµατοδοτικό µέσο,
που αφορά µόνο την αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις χώρες ΑΚΕ.
Το συνολικό ύψος του δέκατου ΕΤΑ που βρίσκεται σε ισχύ για
την εξαετία 2008-2013 ανέρχεται περίπου στα 22,7 δισεκατοµµύρια ευρώ. Να αναφερθεί ότι η συνεισφορά της χώρας µας για
την περίοδο αυτή ανέρχεται στο ποσό των 333,4 εκατοµµυρίων
ευρώ. Με λίγα λόγια, δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει απλόχερα βοήθεια 22 δισεκατοµµυρίων ευρώ σε χώρες όπως η Γκάµπια, η Μπουργκίνα Φάσο, τα νησιά Φίτζι, αλλά στην Ελλάδα, που
είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και τριάντα χρόνια,
που είναι η χώρα που έδωσε τη βάση του πολιτισµού στην Ευρώπη, συµπεριφέρεται σαν να είναι η τελευταία χώρα της υδρογείου. Επιτρέπει στο ΔΝΤ να ισοπεδώνει τη χώρα και για να
δώσει κάποια βοήθεια, µε τόκο φυσικά, απαιτεί να επιβληθεί στον
ελληνικό λαό εξοντωτική λιτότητα.
Απαιτεί από την Κυβέρνηση και βρίσκει φυσικά πρόθυµη την
Κυβέρνησή µας να φορολογήσει άγρια τους Έλληνες και να τους
αφήσει χωρίς υγεία, χωρίς παιδεία, χωρίς δουλειά στο έλεος του
θεού. Γι’ αυτό δηλώνουµε ότι καταψηφίζουµε τη συγκεκριµένη
κύρωση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κουκούτση.
Ο κ. Μαριάς έχει τον λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, η συγκεκριµένη κύρωση της συµφωνίας αυτής πρώτα απ’ όλα εµπίπτει
στη γενική παρατήρηση που έχουµε κάνει κι άλλες φορές. Από
το 2010 µέχρι σήµερα έχουν περάσει τρία, τριάµισι χρόνια. Έγινε
η υπογραφή και η διαδικασία στο µεγαλύτερο βαθµό είναι και τυπική. Δεν µπορείς να τροποποιήσεις συγκεκριµένες διατάξεις
αυτής της διεθνούς σύµβασης. Ή τη δέχεσαι και την κυρώνεις ή
την απορρίπτεις.
Εποµένως η παρατήρηση προς το Υπουργείο Εξωτερικών -δεν
είναι βέβαια ευθύνη προσωπική δική σας- είναι τουλάχιστον προς
τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, εφόσον προχωρούν
οι διαδικασίες να έρχεται και πιο σύντοµα για κύρωση, για να
αξιοποιούµε και τα θετικά στοιχεία της πολιτικής απόφασης που
παίρνεται σε επίπεδο χώρας να κυρώσει, απ’ ό,τι φαίνεται, τη
συγκεκριµένη σύµβαση.
Τουλάχιστον, αφού θα κυρώσουµε που θα κυρώσουµε, να
έχουµε και τα θετικά αποτελέσµατα και στο πεδίο των διεθνών
σχέσεων µε αυτές τις χώρες, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Αυτή
τη στιγµή χρειάζονται οι διπλωµατικές επαφές, σε µία φάση που
υπάρχουν κρίσιµα εθνικά θέµατα και, εν πάση περιπτώσει, πρέπει
να προχωρούν οι διαδικασίες. Θα ήθελα να εξηγήσουµε βεβαίως
ότι εδώ πρόκειται για µία σύµβαση που έρχεται σε συνέχεια της
-έτσι όπως ξεκίνησε- περίφηµης Σύµβασης Γιαουντέ, η οποία
στην ουσία τι ήταν; Ήταν η διαδικασία αποαποικιοποίησης.
Οι αποικιοκρατικές κλασικές δυνάµεις -όπως ήταν η Γαλλία κυρίως, η Αγγλία έκανε τις δικές της διαδικασίες και λιγότερο βέβαια η Γερµανία- αφού είχαν οδηγήσει τους λαούς στον Α’
Παγκόσµιο Πόλεµο µε βασική αιτία τη διανοµή εδαφών στις αποικίες -διότι εκεί ήταν το θέµα- και αφού έληξε και ο Β’ Παγκόσµιος
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Πόλεµος µπήκαν σε µία διαδικασία αποαποικιοποίησης, η οποία
κατά την άποψη των µητροπολιτικών κέντρων έπρεπε να γίνει οργανωµένα, προκειµένου επί της ουσίας ποτέ αυτές οι χώρες να
µην είναι ανεξάρτητες, να διατηρηθούν τα δίκτυα επιρροής, να
διατηρηθούν οι παρεµβάσεις και να υπάρχει ένας ζωτικός χώρος
για την τότε ΕΟΚ.
Άλλωστε, όπως λέει και στην ιδρυτική διακήρυξη ο Σουµάν αλλά έχει προσεχθεί πολύ λίγο αυτό- µία από τις βασικές αιτίες
δεν ήταν µόνο η ευρωπαϊκή ενοποίηση, αλλά και η αξιοποίηση,
δηλαδή η εκµετάλλευση της Αφρικής. Αυτή ήταν η πραγµατικότητα.
Από τότε µέχρι σήµερα έχουµε τέτοιες διαδικασίες κατά τις
οποίες τα κράτη αυτά προσπαθούν µε τον καλύτερο τρόπο να
απεµπλακούν -αν µπορούν να απεµπλακούν- από τα µητροπολιτικά κέντρα και έτσι διαµορφώνονται οι διάφορες συνθήκες.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα, για να ξέρουµε περί τίνος πρόκειται και γιατί µιλάµε. Είναι συνθήκες οι οποίες σιγά-σιγά διαµορφώνουν έναν συσχετισµό δύναµης σε µία φάση όµως, που
σήµερα στην Αφρική υπάρχει ένας τεράστιος ανταγωνισµός της
Ευρώπης µε την Κίνα και τις άλλες µεγάλες δυνάµεις.
Η Κίνα αγοράζει τεράστιες περιοχές, τεράστιες εκτάσεις για
να διαµορφώσει µία διαφορετική αντίληψη και ένα διαφορετικό
επίπεδο ανταγωνισµού και στην αγροτική οικονοµία. Υπάρχει
ένας άλλος αριθµός χωρών σε άλλες περιοχές. Αυτή είναι η φυσιογνωµία και η ουσία, για να ξέρουµε πολιτικά γιατί συζητάµε.
Από εκεί και πέρα είναι πολύ τεχνική η σύµβαση. Ουσιαστικά
τροποποιεί συµβάσεις. Κατά την έννοια αυτή υπάρχουν στοιχεία
τα οποία ενδεχοµένως δεν έχουν αναδειχθεί και δεν θα αναδειχθούν µέσα από αυτήν τη συζήτηση. Έχουµε επιφυλάξεις, όπως
είπε και ο κ. Κουίκ, σε ορισµένα ζητήµατα.
Η όλη αντίληψη που αποπνέει είναι µία αντίληψη κλασική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βεβαίως δίνει τα περίπου 22 δισεκατοµµύρια γι’ αυτήν τη σύµβαση και η Ελλάδα, η οποία βρίσκεται σε µία πάρα πολύ δύσκολη οικονοµική κατάσταση, δαπανά
330 εκατοµµύρια. Είναι ένα αρκετά µεγάλο ποσό το οποίο θα
πρέπει να σταθµιστεί σε κάθε περίπτωση αν µπορεί να δοθεί σε
µία φάση στην οποία η χώρα βρίσκεται, σε µία άσχηµη οικονοµική κατάσταση. Ίσως –δεν αφορά µόνο αυτήν τη σύµβαση αλλά
και άλλες συµβάσεις και χρηµατοδοτήσεις σε οργανισµούς,
κύριε Υπουργέ- θα έπρεπε στη δύσκολη φάση που βρισκόµαστε,
την ώρα που κόβουµε µισθούς, συντάξεις ή κάνουµε παρεµβάσεις, να έχουµε ζητήσει µία αναστολή καταβολής ποσών σε διεθνείς οργανισµούς ως συµµετοχή.
Αυτό θα µπορούσε να είναι µέσα στο πακέτο και να δικαιολογηθεί, διότι κανείς δεν θα κατηγορούσε την Ελλάδα, η οποία δανείζεται δισεκατοµµύρια για να επιβεβαιώσει –υποτίθεταιδηλαδή, να πληρωθούν οι δανειστές -αυτή είναι η ουσία- και να
υπήρχε µία αναστολή σε σχέση µε τις καταβολές σε διεθνείς οργανισµούς αλλά και εδώ. Δεν το είδαµε ούτε στο διαπραγµατευτικό πακέτο.
Σε κάθε περίπτωση, εµείς -όπως είπε και ο κ. Κουίκ- θα ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ» στη συγκεκριµένη σύµβαση. Θέλουµε να
έχουµε ανοικτούς τους ορίζοντες µε αυτές τις χώρες, να γίνει
ουσιαστικά η αναπτυξιακή διπλωµατία και σε όλα τα υπόλοιπα
επίπεδα, να αναπτυχθούν οι σχέσεις της χώρας, να αξιοποιηθεί
τουλάχιστον αυτή η κύρωση για την ενίσχυση όχι µόνο των εθνικών θεµάτων αλλά βεβαίως και µίας πολυδιάστατης οικονοµικής
πολιτικής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Στο πλαίσιο αυτό εµείς ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ» µε αυτές τις παρατηρήσεις και θα µιλήσουµε για την επόµενη σύµβαση αργότερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα µαθητές και µαθήτριες και πέντε εκ-
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παιδευτικοί - συνοδοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο Κολυµπαρίου Χανίων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Παπανδρέου ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό για την Πέµπτη 10 Απριλίου και την
Παρασκευή 11 Απριλίου 2014.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Πριν
µπω στην ουσία της συζήτησης, οφείλω πράγµατι µία διευκρίνιση
στην αξιότιµη Βουλευτή, την κ. Τριανταφύλλου, για το άρθρο 12,
την οποία δεν είχα δώσει στην επιτροπή.
Το άρθρο 12 αναφέρεται στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή
Ένωση λαµβάνει µέτρα -οποιαδήποτε µέτρα- τα οποία ενδέχεται
να έχουν κάποια επίπτωση στα συµφέροντα των χωρών της
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού. Αυτό, λοιπόν, που
λέει το άρθρο 12 είναι ότι αν υπάρξει τέτοια περίπτωση, τότε µε
ειδική πλειοψηφία το συµβούλιο αποφασίζει να ενηµερώσει τις
χώρες ΑΚΕ για τα µέτρα και την απόφαση που πρόκειται να λάβει
η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία θα έχουν επιπτώσεις.
Τώρα, νοµίζω ότι η σηµερινή τελική, οριστική θέση των κοµµάτων πάνω σε αυτή την πάρα πολύ σηµαντική συµφωνία -και
δεν αναφέροµαι στην τροπολογία της συµφωνίας που κυρώνεται
σήµερα αλλά αναφέροµαι στη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
µε τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού που
αποτελεί υπόδειγµα αναπτυξιακής βοήθειας και αναπτυξιακής
πολιτικής- έτσι όπως αποτυπώθηκε στη σηµερινή συζήτηση, ήταν
χρήσιµη µε την έννοια ότι ξεκαθάρισε το τοπίο σχετικά µε το
ποιες τελικά πολιτικές δυνάµεις και ποια κόµµατα είναι φιλοευρωπαϊκά και ποια όχι.
Με διαφορετική επιχειρηµατολογία αλλά µε κοινή κατάληξη
ακούσαµε πρώτα από όλα τον ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίζει ότι η επέµβαση στο Μάλι ήταν ιµπεριαλιστική επίθεση. Δηλαδή, τι θα ήθελε
ο ΣΥΡΙΖΑ; Θα ήθελε να µην παρέµβουν η Γαλλία και η Ευρώπη
για να µπορέσουν να περιορίσουν τους τροµοκράτες της Αλ
Κάιντα, οι οποίοι είχαν κάνει ένα µέρος του Μάλι έδρα τους, από
την οποία δρούσαν σε όλη την Αφρική;
Δεν µπορώ να καταλάβω γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει ενάντια σε
αυτή την κύρωση, κατηγορώντας τη συµφωνία σαν νεοφιλελεύθερη. Κάθε άλλο παρά νεοφιλελεύθερη είναι. Ίσα-ίσα που εδώ
µιλάµε για αναπτυξιακή πολιτική, η οποία υποστηρίζεται µε ένα
σηµαντικό ποσό, ήτοι 22 δισεκατοµµύρια ευρώ, για την περίοδο
εφαρµογής. Άρα που είναι το νεοφιλελεύθερο στοιχείο; Το να
λέει η συµφωνία ότι δεν πρέπει και δεν µπορείς να παίρνεις προστατευτικά µέτρα µε δήθεν επικάλυµµα περιβαλλοντολογικό,
αυτό είναι αυτονόητο. Δεν καταλαβαίνω, λοιπόν, πέραν από µία
γενικότερη αντιευρωπαϊκή τάση που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, µε ποια δικαιολογία και µε ποια επιχειρηµατολογία καταψηφίζει.
Αναφέρθηκε η κ. Τριανταφύλλου στον ιµπεριαλισµό και ανέφερε σαν παράδειγµα το Μαυροβούνιο. Συγγνώµη, η αυτοδιάθεση των λαών κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις κοινής
συναίνεσης είναι από τις βασικές αρχές του Οργανισµού των
Ηνωµένων Εθνών. Και αν υπάρχει ένα παράδειγµα τήρησης της
διεθνούς νοµιµότητας, αυτό είναι η ανεξαρτησία του Μαυροβουνίου. Δηλαδή, αυτήν τη στιγµή ο ΣΥΡΙΖΑ διερωτάται και θέτει σε
αµφισβήτηση τη νοµιµότητα της ανεξαρτησίας του Μαυροβουνίου, η οποία έγινε µε κοινή συµφωνία του Μαυροβουνίου και της
Σερβίας; Αυτά είναι εξωφρενικά!
Ακούστηκε το επιχείρηµα της δικής µας συνεισφοράς στον
προϋπολογισµό, η οποία είναι πράγµατι σηµαντική. Πρώτα θέλω
να υπενθυµίσω ότι υπάρχει πάντα η δυνατότητα ελληνικές επιχειρήσεις -και γίνεται µέχρι τώρα, αν και θα θέλαµε να γίνεται σε
µεγαλύτερο βαθµό- να συµµετέχουν στην υλοποίηση αυτών των
προγραµµάτων στις χώρες αυτές. Άρα εµµέσως -αν θέλετε- ένα
µέρος από αυτή τη βοήθεια µπορεί να λειτουργεί και προς όφελος της ελληνικής οικονοµίας.
Υπάρχουν αρκετές ελληνικές κατασκευαστικές, µελετητικές
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επιχειρήσεις, οι οποίες είναι πολύ ανταγωνιστικές. Και ιδίως τώρα
που όλοι καταλαβαίνουν ότι η εξωστρέφεια είναι µονόδροµος για
την ανάπτυξη, πιστεύουµε ότι πρέπει να βοηθήσουµε και θα
βοηθήσουµε κι εµείς -ήδη βοηθάµε όσο µπορούµε- ως Υπουργείο
Εξωτερικών για την καλύτερη συµµετοχή των ελληνικών
επιχειρήσεων στην κατανοµή αυτού του ποσού.
Βεβαίως, τα 22,7 δισεκατοµµύρια ευρώ, τα οποία δίδονται σε
αυτές τις χώρες -µιλάµε για εβδοµήντα οκτώ χώρες- δεν
µπορούν να συγκριθούν µε τα 22-25 δισεκατοµµύρια ευρώ που
παίρνει η Ελλάδα για την ίδια χρονική περίοδο. Έτσι δεν είναι;
Διότι 22 δισεκατοµµύρια ευρώ είναι το ποσό στο πολυετές
δηµοσιονοµικό πλαίσιο που αναµένουµε να πάρουµε από τα
διάφορα κοινοτικά ταµεία. Δεν µπορούµε να το συγκρίνουµε
αυτό µε τα 22 δισεκατοµµύρια ευρώ που κατανέµονται σε
εβδοµήντα οκτώ χώρες.
Άρα θέλω να πω ότι είναι διεθνής υποχρέωση, αλλά είναι
νοµίζω και σωστή πολιτική να συµµετέχει και η Ελλάδα, παρ’ όλη
την οικονοµική κρίση, στους διεθνείς οργανισµούς. Θα ήθελα,
όµως, να διαβεβαιώσω το Σώµα ότι το Υπουργείο Εξωτερικών
έχει κάνει φοβερές περικοπές στη συµµετοχή µας στους
διάφορους διεθνείς οργανισµούς, οπουδήποτε κρίναµε ότι δεν
ήταν απαραίτητη η πλήρης χρηµατοδότηση της συµµετοχής µας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
Επίσης, θα γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουµε κάνει πολύ µεγάλη
και πολύ καλή δουλειά στο να µη σπαταλάται ούτε 1 ευρώ του
Έλληνα φορολογούµενου, είτε στην ελληνική αναπτυξιακή βοήθεια είτε µέσω των ΜΚΟ. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι όλα αυτά
τα προγράµµατα είτε έχουν σταµατήσει είτε βρίσκονται υπό επανέλεγχο, όπως και η αναπτυξιακή βοήθεια στα Βαλκάνια µέχρις
ότου υπάρξουν δοµές, οι οποίες θα εξασφαλίζουν ότι το χρήµα
του ελληνικού λαού θα είναι αντικείµενο χρηστής διαχείρισης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας για
την Τροποποίηση για δεύτερη φορά της Συµφωνίας Εταιρικής
Σχέσης µεταξύ των µελών της Οµάδας Κρατών της Αφρικής, της
Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των µελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο
Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, όπως τροποποιήθηκε για πρώτη
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φορά στο Λουξεµβούργο στις 25 Ιουνίου 2005, µε τη συνηµµένη
σ’ αυτή Τελική Πράξη».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας για
την Τροποποίηση για δεύτερη φορά της Συµφωνίας Εταιρικής
Σχέσης µεταξύ των µελών της Οµάδας Κρατών της Αφρικής, της
Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των µελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο
Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, όπως τροποποιήθηκε για πρώτη
φορά στο Λουξεµβούργο στις 25 Ιουνίου 2005, µε τη συνηµµένη
σ’ αυτή Τελική Πράξη» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχεις
ως εξής:
«Κύρωση της Συµφωνίας για την Τροποποίηση για δεύτερη
φορά της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης µεταξύ των µελών της
Οµάδας Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των µελών της
αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου
2000, όπως τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στο Λουξεµβούργο στις 25 Ιουνίου 2005, µε τη συνηµµένη σε αυτή Τελική
Πράξη
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος η Συµφωνία για την Τροποποίηση για δεύτερη
φορά της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης µεταξύ των µελών της
Οµάδας Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού
αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των µελών της αφετέρου, η οποία υπογράφηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000
(ν. 3033/2002, Α’167), όπως τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στο
Λουξεµβούργο στις 25 Ιουνίου 2005 (ν. 3628/2007, Α’293), µε τα
συνηµµένα σε αυτή Παραρτήµατα, Πρωτόκολλα και την Τελική
Πράξη, που υπογράφηκε από τη χώρα µας στις Βρυξέλλες, στις
14 Ιουλίου 2010, το κείµενο των οποίων σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

10204

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10205

10206

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10207

10208

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10209

10210

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10211

10212

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10213

10214

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10215

10216

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10217

10218

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10219

10220

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10221

10222

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10223

10224

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10225

10226

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10227

10228

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10229

10230

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10231

10232

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10233

10234

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10235

10236

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10237

10238

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10239

10240

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10241

10242

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10243

10244

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10245

10246

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10247

10248

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10249

10250

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10251

10252

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10253

10254

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10255

10256

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10257

10258

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10259

10260

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10261

10262

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10263

10264

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10265

10266

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10267

10268

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10269

10270

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10271

10272

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10273

10274

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10275

10276

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10277

10278

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10279

10280

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10281

10282

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10283

10284

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10285

10286

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10287

10288

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10289

10290

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10291

10292

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10293

10294

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10295

10296

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10297

10298

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10299

10300

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10301

10302

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10303

10304

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10305

10306

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10307

10308

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10309

10310

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10311

10312

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10313

10314

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10315

10316

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10317

10318

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10319

10320

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10321

10322

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10323

10324

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10325

10326

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10327

10328

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10329

10330

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10331

10332

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10333

10334

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10335

10336

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10337

10338

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10339

10340

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10341

10342

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10343

10344

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10345

10346

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10347

10348

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

10349

10350

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας Τροποποίησης µε τη συνηµµένη σε αυτήν Τελική Πράξη, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 93 παράγραφος 3 της
αρχικής Συµφωνίας, όπως τροποποιήθηκε για πρώτη φορά.

Αθήνα,

2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

3. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

5. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

6. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

7. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

9. ΥΓΕΙΑΣ

10. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

11. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

12. ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ

13. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

14. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

15. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

16. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

17. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

18. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

19. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): «Κύρωση της Συµφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των κρατών µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, µετά των Παραρτηµάτων, Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων και Μνηµονίων Συµφωνίας».
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 τον λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεως αυτής
της συµφωνίας. Κατά έχει ψηφίσει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, επιφύλαξη έχει διατηρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και η Χρυσή Αυγή.
Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θέλει να λάβει τον λόγο;

ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Θα µπορούσα, κύριε Πρόεδρε, να
έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, κυρία
Τριανταφύλλου, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Οφείλω να δώσω µία απάντηση στα όσα ακούστηκαν πριν.
Κατά την άποψή µας υπάρχει µία διαστρέβλωση των λόγων µας.
Πρώτον, κατά πόσον η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ είναι φιλοευρωπαϊκή.
Είναι φιλοευρωπαϊκή η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και δεν κρύψαµε
ποτέ ότι θέλουµε αυτή την Ευρώπη να την αλλάξουµε, να αλλάξουµε και τις δοµές της, να αλλάξουµε και τους συσχετισµούς
της.
Δεύτερον, σε σχέση µε το αν πριµοδοτούµε µε τον άλφα ή
βήτα τρόπο, ρητορικά ή δεν ξέρω, ελπίζω να µην φτάσουµε να
πούµε και κάτι άλλο, τροµοκράτες τύπου Αλ Κάιντα κ.λπ.. Η µάχη
του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην τροµοκρατία και η αντίθεσή του µε
οποιονδήποτε φανατισµό είναι µακραίωνη, µακρόχρονη και είναι
και απόλυτη. Άλλοι βάφτιζαν τροµοκράτες τύπου Αλ Κάιντα «µαχητές της ελευθερίας» στο Αφγανιστάν στη δεκαετία του ’80 και
νοµίζω ο νοών νοείτο. Ξέρουµε όλοι µας εδώ µέσα τι συνέβαινε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και τώρα στη Συρία.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Και τώρα στη Συρία και παντού.
Τρίτον, µόνο ένα πολύ µικρό σχόλιο θέλω να κάνω σε σχέση
µε την προηγούµενη συνθήκη και δεν θα αναφερθώ περαιτέρω.
Είχαµε πει ότι και σωστά µέσα στο κείµενο υπογραµµίζεται το
εξής: Αν δεν λυθούν προβλήµατα φτώχειας και πείνας, πώς είναι
δυνατόν να λυθεί το πρόβληµα της βίας, της µετανάστευσης,
που έρχεται και σε εµάς και µας επιβαρύνει. Αναρωτηθήκαµε γι’
αυτό.
Απλώς έχουµε κάθε δικαίωµα να κριτικάρουµε το γεγονός ότι
δεν υπάρχει οποιαδήποτε αποτίµηση αυτής της συνθήκης, αυτής
της σύµβασης. Εµείς και στο παρελθόν την είχαµε καταψηφίσει
και τώρα την καταψηφίσαµε. Και από κει και πέρα, αναρωτηθήκαµε και έχουµε κάθε λόγο να κριτικάρουµε τι κάνει η Ευρωπαϊκή
Ένωση και είπαµε την άποψή µας γι’ αυτό, ότι δηλαδή, εισάγει
αυτές τις χώρες στη νεοφιλελεύθερη πραγµατικότητα, τις αλυσοδένει στην ανοιχτή παγκοσµιοποίηση µε εργαλεία, όπως είναι
η απελευθέρωση της κίνησης των κεφαλαίων, η προώθηση περαιτέρω του ανοίγµατος των κρατικών προµηθειών. Και κατά την
άποψή µας αναπτυξιακή οικονοµική δεν µπορεί να υπάρξει σε
αυτές τις χώρες, ακριβώς επειδή αυτές οι εταιρείες αυτών των
χωρών δεν µπορούν να ανταγωνιστούν σε καµµία περίπτωση τις
εταιρείες κολοσσούς της Ευρώπης.
Πάω γρήγορα στην περίπτωση της Κορέας. Ερχόµαστε να
αποφασίσουµε για µία συµφωνία που χαρακτηρίστηκε ως η πιο
τολµηρή πιλοτική συµφωνία από µεριάς Ευρωπαϊκής Ένωσης µε
µία τρίτη χώρα και να ψηφίσουµε ένα τεράστιο κείµενο –είναι περίπου τρεις χιλιάδες σελίδες- για την επεξεργασία και τη σύνταξη του οποίου χρειάστηκαν κοντά πέντε χρόνια.
Αυτό συµβαίνει µέσα σε ένα νοσηρό πολιτικά περιβάλλον- θα
µου επιτρέψετε να πω- που θυµίζει φλωρεντίνικη ατµόσφαιρα,
χωρίς όµως καθόλου τη φλωρεντίνικη φινέτσα.
Επί του προκειµένου και για του λόγου το αληθές, θα ήθελα
να σας θυµίζω ένα στιγµιότυπο, κατά το οποίο ο Μακιαβέλλι, άρτι
αφιχθείς στη Σαβοΐα, ρωτάει τον περιφερειακό καρδινάλιο, ποιες
θα είναι οι στρατιωτικές κινήσεις του αυτοκράτορα της Γερµανίας και εκείνος του απαντάει: «Θες µέσα σε δύο µέρες να πληροφορηθείς, ό,τι εγώ δεν έχω µάθει σε έναν ολόκληρο χρόνο;».
Γιατί το λέω αυτό; Γιατί ο καθένας µπορεί να βγάλει τα συµπεράσµατά του για τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί το ελληνικό
Κοινοβούλιο, όταν µνηµόνια και πολυνοµοσχέδια, που υποθηκεύουν το παρόν, αλλά –ας µας επιτρέψετε- και το µέλλον της
χώρας, τίθενται στη διάθεση των Βουλευτών για συζήτηση λίγες
ώρες πριν τη συζήτησή τους. Επίσης, όταν έρχονται την τελευταία στιγµή και άλλα νοµοσχέδια, όπως αυτό που θα συζητήσουµε αργότερα, λίγο πριν τις ευρωεκλογές.
Η συµφωνία ελεύθερων συναλλαγών µεταξύ Ευρωπαϊκής
Ένωσης και Δηµοκρατίας της Κορέας της δέκατης τέταρτης µεγαλύτερης οικονοµίας στον κόσµο, της έβδοµης εµπορικής δύναµης παγκοσµίως και τέταρτου σε µέγεθος ευρωπαϊκού
εταίρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µετά τις Ηνωµένες Πολιτείες,
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την Ιαπωνία και την Κίνα, αποτελεί την πιο φιλόδοξη συµφωνία
ελευθέρων συναλλαγών που έχει διαπραγµατευθεί η Ευρωπαϊκή
Ένωση και ταυτόχρονα την πρώτη από µια νέα γενιά εµπορικών
συµφωνιών µε στόχο την παραπέρα διείσδυση των ευρωπαϊκών
εξαγωγών αλλά και τη δηµιουργία νέων εξαγωγικών δυνατοτήτων σε πολλούς κλάδους σε σηµαντικές ασιατικές οικονοµίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, ζητώ την ανοχή σας για δύο λεπτά.
Η Νότια Κορέα είναι µια χώρα, η οποία εφαρµόζει µια οργανωµένη επιθετική πολιτική οικονοµικής διπλωµατίας, όπως φαίνεται και από τις αντίστοιχες συµφωνίες ελεύθερων συναλλαγών
που έχει υπογράψει µε άλλες χώρες, όπως είναι η Αυστραλία, η
Ιαπωνία, η Κίνα, η Χιλή και άλλες.
Η υπό συζήτηση συµφωνία, η οποία στοχεύει να απελευθερώσει σταδιακά το 98,5% των προϊόντων µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κορέας, συναλλαγών και από δασµούς, από τεχνικά και
από άλλα ρυθµιστικά εµπόδια, στην πλήρη ανάπτυξή της προσδοκάται να δηµιουργήσει πρόσθετες εµπορικές συναλλαγές
ύψους 19,1 δισεκατοµµυρίων ευρώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση
και 12,8 δισεκατοµµυρίων ευρώ για την Κορέα, εκτοπίζοντας –
εννοείται- άλλους ανταγωνιστές.
Η συµφωνία ελεύθερων συναλλαγών µεταξύ Ευρωπαϊκής
Ένωσης και Κορέας αντανακλά µε µεγάλη καθαρότητα την κυριαρχία της νεοφιλελεύθερης τάσης στην παγκόσµια αγορά για
πλήρη απελευθέρωση των συναλλαγών, όχι µόνο των εµπορικών
αλλά και της καθολικής απελευθέρωσης και κυκλοφορίας του
κεφαλαίου κάθε είδους και πριν από όλα του χρηµατοπιστωτικού, στο πλαίσιο µιας παγκοσµιοποίησης που καθοδηγείται από
τον νεοφιλελευθερισµό.
Είχαµε αναφέρει διάφορα παραδείγµατα και θα προσπαθήσω
και εδώ πάρα πολύ σύντοµα να αναφέρω κάποια παραδείγµατα
προϊόντων. Ωστόσο, εάν θέλουµε να θυµηθούµε την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, µπορούµε να την θυµηθούµε, εάν θέλουµε να
δούµε µια µικρογραφία στα καθ’ ηµάς και των άµεσων ξένων
επενδύσεων, από αυτές που επιχειρεί να προσελκύσει η Κυβέρνηση, προσφέροντας το σύνολο του δηµόσιου πλούτου «στο
πιάτο», κατά την άποψή µας, της διευκόλυνσης εγκατάστασης
ξένων επιχειρήσεων, ιδιωτικοποιήσεων κ.λπ.. Το ενδιαφέρον του
µεγάλου ευρωπαϊκού κεφαλαίου είναι αυξηµένο και από τις δύο
πλευρές της συµφωνίας και αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία, καθώς
µέρος των κορεατικών κολοσσών το αποτελούν –συµµετέχουν
δηλαδή στο µετοχικό τους κεφάλαιο- και µεγάλες ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις.
Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι στη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε θέµα τις επιπτώσεις της συµφωνίας ελεύθερων συναλλαγών στην ευρωπαϊκή βιοµηχανία, αναφέρθηκε από πολλούς
οµιλητές ότι ποτέ συµφωνία δεν έχει χαιρετιστεί µε τέτοιον ενθουσιασµό, σχεδόν από όλους τους κλάδους της βιοµηχανίας, µε
εξαίρεση τους κατασκευαστές αυτοκινήτων µικρότερου κυβισµού
και τις νότιες κυρίως κλωστοϋφαντουργικές βιοµηχανίες.
Έχει ειπωθεί επίσηµα ότι κερδισµένοι της ευρωπαϊκής πλευράς φαίνεται να είναι πρώτα οι κάτοχοι υπηρεσιών, οι γίγαντες
των τηλεπικοινωνιών, των µεταφορών, των κατασκευών και των
υπηρεσιών για το περιβάλλον, που είναι όλοι βόρειοι. Δεύτερον,
από πλευράς αγροτικής παραγωγής µιλάµε για παραγωγούς και
εξαγωγείς χοιρινού, κρασιού, ουίσκι και γαλακτοκοµικών προϊόντων. Οι τρεις τελευταίες κατηγορίες συνδέονται και µε την κατοχύρωση γεωγραφικών ενδείξεων σύµφωνα µε τα παραδείγµατα
της ίδιας, παραδείγµατος χάριν, του ιταλικού ζαµπόν Πάρµας,
του ισπανικού κρασιού Ριόχα και του ουγγαρέζικου κρασιού
Τοκάι. Αυτά τα τρία θεώρησε ως τα πιο χαρακτηριστικά, για τα
οποία ανοίγουν οι αγορές.
Θα προχωρήσω λίγο γρήγορα για να βάλουµε ένα βασικό ερώτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το ερώτηµα είναι εάν αυτή η συµφωνία µπορεί να προωθήσει
και µε ποιον τρόπο ελληνικά προϊόντα. Θα σας πω εδώ ότι το
2009 –προ κρίσης και µνηµονίων- οι ελληνικές εξαγωγές στην
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Κορέα ήταν συνολικής αξίας 56 εκατοµµυρίων, ενώ οι εισαγωγές
από την Κορέα ήταν 3,2 δισεκατοµµύρια, µε αποτέλεσµα ένα έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου, της τάξεως των 3,15 δισεκατοµµυρίων.
Το 2012 οι εισαγωγές µειώθηκαν κατά 40% λόγω κατάρρευσης
της ελληνικής εσωτερικής αγοράς και το έλλειµµα συνακόλουθα
µειώθηκε στο 32%.
Το κύριο πρόβληµα που υπάρχει µε την Κορέα είναι ότι εξάγει
βιοµηχανικά και άλλα προϊόντα µεγάλης προστιθέµενης αξίας
στην Ελλάδα, ενώ η Ελλάδα εξάγει προϊόντα µικρής προστιθέµενης αξίας, πολύ µικρής γκάµας και µικρών ποσοτήτων, µε αποτέλεσµα ένας, δύο εισαγωγείς ή εξαγωγείς να φύγουν από τη
µέση και να υπάρχει τεράστια επίπτωση στο αποτέλεσµα.
Διαβάσαµε την έκθεση του εµπορικού ακολούθου µας στην
Πρεσβεία της Σεούλ το 2012, που λέει ότι αυτό το τεράστιο έλλειµµα δεν µπορεί να λυθεί στο επίπεδο των εµπορικών συναλλαγών και προτείνει να δούµε το θέµα του τουρισµού, το θέµα
των κοινοπραξιών ΑΕΙ και ερευνητικών ιδρυµάτων για έρευνα σε
τοµείς καινοτοµίας και άλλα µέτρα σε αυτήν την κατεύθυνση. Με
αυτό εµείς δεν µπορούµε να διαφωνήσουµε.
Κατά την άποψή µας, το βασικό ερώτηµα είναι αν η συµφωνία
βοηθάει ή δυσκολεύει προς µία τέτοια κατεύθυνση.
Εµείς αυτήν τη στιγµή βλέπουµε στα τρία, τέσσερα βασικά
προϊόντα που εξάγουµε µετά από τα καπνά και το σιδηρονικέλιο
που είχε αναφέρει η εισηγήτριά µας τα εξής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, όµως,
κυρία συνάδελφε.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ολοκληρώνω σε ένα λεπτό.
Στην αγορά της Κορέας, που είναι µικρή αλλά αναπτυσσόµενη,
γιατί περιορίζεται στα ξένα εστιατόρια και σούπερ µάρκετ που
απευθύνονται σε στρώµατα µε µεγάλη οικονοµική δυνατότητα,
το 68% των εισαγωγών ελαιολάδου το έχει καταλάβει η Ισπανία
–το είχαµε αναφέρει και στην επιτροπή- το 26,3% η Ιταλία, το
1,6% η Ελλάδα και το 1% η Τουρκία.
Παρόµοια κατάσταση διαµορφώνεται και µε τις ελιές. Στα ελληνικά κρασιά είχαµε αναφέρει κάποια σχετικά σηµεία, τα προσπερνώ, για να µην κουράζω και για να τελειώνω.
Θα µπορούσαµε ενδεχοµένως υπό άλλους όρους και για τη
χώρα µας αυτή η συµφωνία να είναι ένα παράθυρο σε µία νέα
αγορά για προϊόντα και υπηρεσίες, στα οποία η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τις άλλες ευρωπαϊκές
χώρες. Όταν λέµε «υπό άλλους όρους», εννοούµε µε µία οικονοµία που στέκεται στα πόδια της, ικανή να βγει στις αγορές
αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα, µε εξωστρέφεια και
οικονοµική διπλωµατία.
Η πραγµατικότητα φυσικά για εµάς είναι ολότελα διαφορετική.
Έχουµε µία οικονοµία διαλυµένη, χωρίς εργαλεία, µε αεριτζίδικο
τραπεζικό σύστηµα και προπάντων µία αιµορραγία πόρων και
εθνικού πλούτου από µία πολιτική χρέους που ακολουθεί η Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, κυρία συνάδελφε, µην καταχράστε την ανοχή του Προεδρείου.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ωραία.
Τελειώνω µε το εξής, ότι θα δηλώσουµε «ΠΑΡΩΝ». Θεωρούµε
ότι η κατεύθυνση που έχει πάρει η οικονοµία µας βυθίζει όλο και
περισσότερο τη χώρα στην εσωστρέφεια και υπάρχει µία ολοκληρωτική απουσία κάθε αναπτυξιακής προοπτικής. Έχουµε
έναν εξαντληµένο λαό, έναν εξαντληµένο επιχειρηµατικό κόσµο
και µία εξαντληµένη οικονοµία. Θα δηλώσουµε «ΠΑΡΩΝ» σε
αυτήν τη σύµβαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε.
Θέλει να λάβει τον λόγο άλλος εκ των κυρίων συναδέλφων;
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε Κουίκ,
έχετε τον λόγο.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα κατ’ αρχάς να εκφέρω την
άποψή µας, διαφωνώντας µε τον τρόπο µε τον οποίο στήνονται
–και λέω καλοπροαίρετα τη λέξη «στήνονται»- αυτές οι διεθνείς
συµβάσεις. Και το λέω αυτό διότι εδώ µιλάµε για πάνω από χίλιες
εκατό σελίδες, οι οποίες επί της ουσίας –τι είναι;- είναι οι δασµο-
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λογικές κλάσεις των προϊόντων που θέλουν να εισάγουν οι Κορεάτες και ερχόµαστε τώρα εµείς απλώς να πούµε ένα «ΝΑΙ»,
«ΟΧΙ», «ΠΑΡΩΝ» σε µία συζήτηση όπου ασφυκτιούµε µέσα σε
πέντε λεπτά εδώ και στον χρόνο που µας αναλογεί στις επιτροπές σε ένα έτοιµο, τελειωµένο προϊόν. Δηλαδή την ώρα που ξεκίνησαν να κουβεντιάζονται αυτές οι διαδικασίες σε επίπεδο
διοικητικό, υπουργικό στις Βρυξέλλες, το ελληνικό Κοινοβούλιο
και οι επιτροπές του απουσίαζαν και απουσιάζουν.
Αυτό αφορά µία διαχρονική κατάσταση, δεν είναι κάτι το σηµερινό, το τωρινό. Την ώρα που γίνονται αυτές οι συνοµιλίες σε
επίπεδο διοικητικό, υπουργικό στις Βρυξέλλες ή των υπηρεσιακών παραγόντων –αυτό εννοώ- θα µπορούσαν ταυτόχρονα να
ενεργοποιούνται και οι αντίστοιχες επιτροπές της Βουλής, ώστε
κοµµάτι-κοµµάτι να τις εξετάζουν και σε συνεννόηση και µε τους
επαγγελµατικούς φορείς, τους κοινωνικούς εταίρους.
Συνεπώς αντιλαµβάνεστε ότι αυτό που µας δίδεται είναι ένας
τυφλοσούρτης και έχει δίκιο και η συνάδελφος ότι είναι αδύνατο
µέσα σε µία, µιάµιση συνεδρίαση να µπορούµε να επεξεργαστούµε όλες αυτές τις σελίδες της συγκεκριµένης σύµβασης,
της κορεάτικης.
Οι Κορεάτες σαφώς, για τους δικούς τους λόγους, θέλουν να
ανοίξουν τις αγορές τους από την Ευρώπη. Είπαµε ότι αλλάζουν
τις δασµολογικές κλάσεις.
Σαφέστατα σε αυτήν τη σύµβαση υπάρχουν µειώσεις δασµολογικές οι οποίες θα βοηθήσουν την εξαγωγή ελληνικών προϊόντων, αλλά αρκεί να βοηθήσει κατ’ επέκταση και το ελληνικό
δηµόσιο και το ελληνικό κράτος. Εάν µία εξαγωγική εταιρεία,
κύριε Υπουργέ, εκµεταλλευτεί τη σύµβαση αυτή και θελήσει να
στείλει προϊόντα, να ανοίξει τα φτερά της και προς αυτήν την
πολύ µεγάλη αγορά, αλλά ταυτόχρονα, όµως, έχει υποστεί τις
συνέπειες της κρίσης εδώ και έχει δεσµευµένο ΑΦΜ ή κατασχεµένο λογαριασµό και δεν µπορεί να κάνει τίποτα, αυτή η εταιρεία
δεν θα πρέπει να βοηθηθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών, να
προστατευθεί από τις διάφορες διατάξεις Στουρνάρα, που είναι
θηλιά στον λαιµό της αγοράς; Δεν θα πρέπει και γι’ αυτές οι εταιρείες, από τη στιγµή που σήµερα θα επικυρώσουµε τη σύµβαση
–ανεξαρτήτως του ποιοι θα ψηφίσουν «ΠΑΡΩΝ» ή όχι- να προβλέψουµε ως Βουλή να αφεθούν οι ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες έξω από την «κρεµάλα» του Υπουργείου Οικονοµικών, µε
βάση τις οικονοµικές ρυθµίσεις που µπαίνουν για εκείνους που
δυστυχώς έχουν στραγγαλιστεί οικονοµικά και δεν µπορούν να
κινηθούν πια ούτε στην εσωτερική πιάτσα;
Συµφωνώ µε τη διαπίστωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κοιτάει
τα πράγµατα µέσα από έναν στενό βιοµηχανικό χαρακτήρα και
πολλές φορές παραβλέπει πράγµατα τα οποία µας αφορούν,
κύριε Υπουργέ.
Εµείς θα θέλαµε µε τους Κορεάτες να µπορούµε και µέσα από
ευρωπαϊκές συµφωνίες να προάγουµε περισσότερο τα αγροτικά
µας προϊόντα, τα προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής. Οι Ιάπωνες, για παράδειγµα, αγοράζουν τόνους από εµάς και βγαίνουν
στο χρηµατιστήριο της αγοράς του Τόκιο κάθε πρωί στις 5.00’.
Κλείνουν οι πόρτες και βγαίνουν σε διαδικασίες πλειστηριασµού.
Στη σύµβαση δεν υπάρχει τίποτα για την αλιεία. Δεν υπάρχει
τίποτα για τον τουρισµό. Δεν υπάρχει για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την πτηνοτροφία, την ώρα που στην Ήπειρο στραγγαλίζονται οι πτηνοτροφικές εταιρείες.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, επειδή πιστεύουµε ότι πρέπει να
ανοίγουν τέτοιες µεγάλες αγορές, θα ψηφίσουµε «ΝΑΙ» στη συγκεκριµένη κύρωση, αλλά για µία ακόµη φορά θα υπενθυµίσουµε,
κύριε Πρόεδρε, ότι θα πρέπει να αλλάξει το σύστηµα µε το οποίο
γίνεται η επεξεργασία αυτών των συµβάσεων. Θα πρέπει να ενηµερώνεται η Βουλή πριν οι κυβερνήσεις καταλήξουν στα κείµενα
που υπογράφουν. Εάν αυτό δεν αφορά τα άλλα εθνικά κοινοβούλια, ειλικρινά δεν µε απασχολεί. Με απασχολεί, όµως, το τι κάνει
το ελληνικό Κοινοβούλιο, σε µία χώρα ευλογηµένη, η οποία µπορεί να έχει εξαγωγική δραστηριότητα για ένα σωρό προϊόντα που
δεν µπορούν να παράγουν οι άλλοι Ευρωπαίοι.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε και
εµείς για τις επισηµάνσεις σας, κύριε συνάδελφε.
Θέλει κάποιος άλλος συνάδελφος τον λόγο;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο κ. Κουκούτσης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η συγκεκριµένη συµφωνία έχει υπογραφεί στις Βρυξέλλες στις
6-10-2010. Άρα δεν είναι κάτι νέο. Απλώς έρχεται για τυπική κύρωση σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Συντάγµατος.
Η Κορέα είχε χαρακτηριστεί εταίρος προτεραιότητας για την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στρατηγική της για την εµπορική πολιτική
και οι διαπραγµατεύσεις ξεκίνησαν τον Μάιο του 2007 στη Σεούλ.
Στις 16 Σεπτεµβρίου του 2010 το συµβούλιο ενέκρινε τη συµφωνία
ελευθέρων συναλλαγών, η οποία υπογράφτηκε επίσηµα στις 6
Οκτωβρίου του 2010 στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στις
Βρυξέλλες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε τη σύµφωνη
γνώµη του για τη συµφωνία ελευθέρων συναλλαγών στις 17 Φεβρουαρίου του 2011. Η συµφωνία εφαρµόζεται προσωρινά από
την 1η Ιουλίου του 2011.
Η συγκεκριµένη συµφωνία θεωρείται ως η πιο ολοκληρωµένη
συµφωνία ελευθέρων συναλλαγών που έχει ποτέ διαπραγµατευτεί
η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πρώτη µε χώρα-εταίρο στην Ασία.
Πρόκειται να καταργηθούν σηµαντικοί δασµοί για όλα σχεδόν
τα προϊόντα. Το 98,7% των δασµών σε σχέση µε την εµπορική αξία
θα καταργηθούν εντός πέντε ετών και προβλέπεται η µακροπρόθεσµη απελευθέρωση του εµπορίου υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των τηλεπικοινωνιών, των περιβαλλοντικών υπηρεσιών,
της ναυτιλίας, των χρηµατοπιστωτικών και των νοµικών υπηρεσιών, η οποία καλύπτει όλους τους τύπους παροχής υπηρεσιών.
Όλα αυτά διατυπώνονται σε συµφωνίες και κείµενα, αλλά το ζητούµενο σε όλες αυτές τις κατά τα άλλα τυπικές κυρώσεις είναι
το τι αποκοµίζει η πατρίδα µας, δηλαδή αν υπάρχει για εµάς κάποια ωφέλεια.
Να τονίσουµε ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Κορέας είναι εγκάρδιες
και παραδοσιακά φιλικές µε ισχυρούς ιστορικούς δεσµούς. Η σηµασία της συµµετοχής του ελληνικού εκστρατευτικού σώµατος
στον κορεατικό πόλεµο στις αρχές της δεκαετίας του 1950 -ανεξάρτητα από τις όποιες πολιτικές και άλλες ιδιαιτερότητες της
εποχής, που επέβαλαν τη συµµετοχή αυτή- αναγνωρίζεται πάντα
µε ευγνωµοσύνη από τη νοτιοκορεατική πλευρά και εκτιµάται ιδιαιτέρως.
Έχουµε επίσης άριστες µορφωτικές σχέσεις, που ρυθµίζονται
από τη µορφωτική συµφωνία που υπεγράφη το 1967 και υλοποιείται έκτοτε µέσω µορφωτικών προγραµµάτων τριετούς διάρκειας. Σε κορεατικά πανεπιστήµια διδάσκονται, εκτός από την
ελληνική γλώσσα, η ελληνική ιστορία και λογοτεχνία. Το Πανεπιστήµιο Αθηνών έχει υπογράψει συµφωνίες συνεργασίας µε τέσσερα κορεατικά πανεπιστήµια.
Η ελληνική οµογένεια στη Νότια Κορέα περιλαµβάνει εποχικώς
εργαζόµενους Έλληνες, οι οποίοι ασχολούνται µε τις παραλαβές
πλοίων ελληνικών συµφερόντων σε διάφορα ναυπηγεία. Η Ορθόδοξη Μητρόπολη της Κορέας διατηρεί επτά ναούς και ένα µοναστήρι γυναικών.
Όµως, το ζήτηµα –παρ’ όλες αυτές τις καλές σχέσεις- είναι τι
θα γίνει µε τα προϊόντα, µε τις εξαγωγές. Το ζητούµενο είναι να
ενισχυθούν οι εξαγωγές µας, να φεύγουν τα αγροτικά µας προϊόντα προς τα εκεί, µε όρους ευνοϊκούς για εµάς, να κυριαρχούν
το λάδι, οι ελιές, το κρασί, τα φρούτα στην εκεί αγορά. Αυτό είναι
το ζητούµενο.
Βέβαια, όπως ειπώθηκε, το ισοζύγιο δεν πρόκειται να επιτευχθεί. Είναι δύσκολο, γιατί µε φρούτα δεν µπορείς να ανταγωνιστείς
στην υψηλή τεχνολογία. Επειδή όµως είναι διάφορα τα ζητούµενα
που γεννώνται και αφορούν την απελευθέρωση και τη διευκόλυνση των εµπορικών συναλλαγών, πρέπει να δούµε την πραγµατική ωφέλεια για την πατρίδα µας. Εµείς θα ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ».
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Μαριά, έχετε τον λόγο και ολοκληρώνουµε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχουν
τεθεί ορισµένα ζητήµατα σε σχέση µε τη διαδικασία και είναι πολύ
σωστά.
Σε λίγο θα συζητήσουµε το νοµοσχέδιο για τις ευρωεκλογές
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που είναι πολύ σηµαντικό. Αυτή εδώ η σύµβαση µπορεί να είναι
θετική για τη χώρα, όµως µπορεί να αποβεί και αρνητική. Μπορεί
να στοιχίζει αρκετά δισεκατοµµύρια. Η διαδικασία που έχει θέσει
το ίδιο το ελληνικό Κοινοβούλιο, µέσα από τον Κανονισµό του,
είναι όσοι είναι κατά ή επιφυλάσσονται, µπορούν να µιλήσουν.
Εκ των πραγµάτων έχει καθιερωθεί –το ξέρετε γιατί έχω διαφωνήσει πολλές φορές- και µιλάει µόνο ένας Βουλευτής, το
πολύ-πολύ και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, σε θέµατα
όπως αυτή εδώ η σύµβαση, που είναι καθοριστική.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν µίλησε ο κ. Κουίκ; Τι γίνεται τώρα;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Εποµένως η πρώτη παρατήρηση είναι ότι πρέπει να αλλάξουµε και τη διαδικασία εδώ,
για να ασχοληθούµε και µε σοβαρά θέµατα οικονοµίας.
Δεύτερον, η ίδια διαδικασία όλων αυτών των συµβάσεων –για
να το καταλάβουµε- προβλέπεται από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που λέει τι; Ότι το παιχνίδι στις διαπραγµατεύσεις
το κάνει η Κοµισιόν, ότι συµµετέχουν τα κράτη µέσω των Υπουργείων στη διαπραγµάτευση και αν µεν κάνουν καλή δουλειά τα
αντίστοιχα Υπουργεία, τότε υπάρχουν και οι αντίστοιχες ρυθµίσεις.
Άπαξ και τελειώσει και υπογραφεί η σύµβαση, τότε το εθνικό
Κοινοβούλιο ή δέχεται ή απορρίπτει. Αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχει και µια διαδικασία ενδιάµεσης συµµετοχής µέσω των κοινωνικών φορέων και κυρίως µέσω του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Άρα θα πρέπει να θεσµοθετήσουµε διαδικασίες µέσα από τις
αντίστοιχες επιτροπές, διότι αυτό τώρα το εισάγει το Υπουργείο
Εξωτερικών και δεν έχει καµµία σχέση µε αρµοδιότητες του
Υπουργείου Εξωτερικών. Εδώ είναι θέµατα που άπτονται του
Υπουργείου Ανάπτυξης.
Εποµένως αν θέλουµε να µιλάµε ξεκάθαρα και να συνεννοούµαστε, αν θέλουµε να υπάρχει σοβαρή συµµετοχή και του Κοινοβουλίου, των κοινωνικών φορέων και των παραγωγικών τάξεων,
τότε πρέπει να αλλάξει η διαδικασία. Διότι µπορεί να το κάνουµε
µε έναν συνεχή κοινοβουλευτικό έλεγχο, για παράδειγµα, αλλά
δεν µπορεί να γίνεται αυτή η δουλειά. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις για να ξέρουµε για ποιο πράγµα µιλάµε. Εδώ έχουµε µια τεράστια σύµβαση και έχει διατεθεί ελάχιστος χρόνος.
Πρώτον, η προηγούµενη σύµβαση που συζητήσαµε ήταν µια
µορφή αποαποικιοποίησης και διατήρησης του ελέγχου των µητροπολιτικών κέντρων πάνω στις παλιές αποικίες. Να το ξεκαθαρίσουµε. Αυτά τα περί βοήθειας είναι παραµύθια. Τους δίνουµε
22 δισεκατοµµύρια και εισπράττουν πολλαπλάσια µέσω των κερδών και της υπερεκµετάλλευσης.
Θα τα πούµε ξεκάθαρα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα, πέραν
του ότι διατηρούν και τη ρατσιστική αντίληψη όλες αυτές οι κοινότητες και οι γαλλόφωνοι απέναντι στους έγχρωµους. Αυτή
είναι η πραγµατικότητα. Μην τα βάζουµε µε τα περί βοήθειας
κ.λπ.. Ας τα λένε οι Γάλλοι που εκµεταλλεύονται τις αποικίες και
οι άλλοι, αλλά όχι εµείς. Εµείς έχουµε µία ξεκάθαρη πολιτική
εκεί.
Αυτή εδώ η συµφωνία είναι τελείως διαφορετική. Είναι µία
συµφωνία στο πλαίσιο της απελευθέρωσης των αγορών, στο
πλαίσιο του ανοίγµατος, κι εδώ, κύριε Πρόεδρε, έρχεται να φανεί
η αδυναµία της ελληνικής οικονοµίας, διότι όταν δεν έχεις επενδύσει στην τεχνολογία, στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση για
να έχεις αυξηµένη προστιθέµενη αξία στα προϊόντα σου, προφανώς σε ένα τέτοιο άνοιγµα των αγορών σε πρώτη φάση θα είσαι
σε δυσµενή θέση. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Εδώ, λοιπόν, πρέπει να πάρουµε µαθήµατα, να δούµε πώς θα
αξιοποιήσουµε αυτόν τον χώρο που δηµιουργείται, γιατί αυτή η
συµφωνία µε την Κορέα έχει σχέση και είναι περίπου στην ίδια
αντίληψη µε το άνοιγµα που θα γίνει στις αγορές µεταξύ των
Ηνωµένων Πολιτειών, της NAFTA και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι η συνολική αυτή αντίληψη.
Εκεί λοιπόν, εφόσον έτσι διαµορφώνονται τα πράγµατα, θα
πρέπει να έχουµε συγκεκριµένη στρατηγική, να δούµε πώς µε
τον πρωτογενή τοµέα, την εκπαίδευσή µας, εκεί που είµαστε
ισχυροί, θα µπούµε στις αγορές, πώς θα αξιοποιήσουµε φερ’ ειπείν το γεγονός ότι πέφτουν οι δασµολογικές κλάσεις για τα
νερά και άρα, εκεί µπορούµε να έχουµε εξαγωγές και ταυτόχρονα, να δούµε και ποια κεφάλαια, αν θέλετε, τοµείς της ελλη-
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νικής οικονοµίας θα υποστούν πίεση και τι θα γίνει.
Τα τελευταία στοιχεία για τις ελληνικές εξαγωγές το 2013 έδειξαν πτώση και αυτό πρέπει να µας ανησυχεί. Αυτό είναι το πεδίο,
λοιπόν, στο οποίο προχωρούµε.
Εποµένως, για να κλείσουµε, κύριε Πρόεδρε, επειδή αδηµονούν οι πάντες, για εµένα όσον αφορά το «µαλλί» στο οποίο αναφερθήκατε, θα πω ότι η Γαλλία «πήγε για µαλλί και βγήκε
κουρεµένη». Πάντως, σήµερα για τη Σύµβαση της Κορέας δεν
βλέπω να γίνεται «της Κορέας» εδώ, αλλά µάλλον µία συζήτηση
και µία συναίνεση υπάρχει σε ορισµένα συµπεράσµατα τουλάχιστον που βγάζουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Της Νότιας ή της Βόρειας;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα οκτώ µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί - συνοδοί τους από το 2ο Γυµνάσιο Χανίων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κύριε Πρόεδρε, ο Υπουργός θα µιλήσει
για τη σύµβαση, θέλω όµως να θέσω κάποιο θέµα εδώ στην Ολοµέλεια σχετικά µε τον τρόπο συζήτησης αυτών των συµβάσεων.
Δηµιουργείται η αίσθηση στον έξω κόσµο ότι τελικά εδώ δεν
συµφωνούµε σε τίποτα, δεν συζητούµε τίποτα και δεν γίνεται τίποτα. Είναι γνωστό ότι αυτές τις συµβάσεις µοιράζονται νωρίτερα στους Βουλευτές της αρµόδιας κοινοβουλευτικής
επιτροπής και συζητούνται στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και
άρα έχει συζητηθεί.
Το δεύτερο είναι ότι εκεί έχει αποφασιστεί αυτοί οι οποίοι συµφωνούν, για να µην τρώµε τον χρόνο µας -γιατί εδώ ο ένας τρώει
τον χρόνο του άλλου- να µη µιλούν και να µιλούν µόνον αυτοί
που έχουν αντίρρηση.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες όµως έχουν βρει το κόλπο, να επιφυλάσσονται στην επιτροπή και να έρχονται εδώ, είτε συµφωνούν
είτε δεν συµφωνούν, να µιλά όχι µόνο ο εισηγητής τους αλλά και
ο Κοινοβουλευτικός τους Εκπρόσωπος και στο τέλος να λένε
«ΝΑΙ». Το δεχόµαστε κι αυτό για τις ανάγκες της συζήτησης και
του διαλόγου. Όµως είναι κόλπο.
Το λέω για να µη θεωρηθεί ότι εµείς είµαστε τίποτε χαζοί εδώ,
οι οποίοι δεν παίρνουµε τον λόγο ποτέ για τίποτα και εκείνοι βρίσκουν το κόλπο να λένε «επιφυλασσόµαστε» και να έρχονται εδώ
να µιλάνε. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Τρίτον, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει µεγάλη αρµοδιότητα γι’
αυτά τα θέµατα, διότι έχει αρµοδιότητα για την οικονοµική διπλωµατία. Όσον αφορά το πώς θα εφαρµοστεί µία σύµβαση,
αυτή θα πάει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στο Οικονοµίας,
αλλά τον πρώτον λόγο της οικονοµικής διπλωµατίας τον έχει το
Υπουργείο Εξωτερικών.
Ευχαριστώ. Ένα και µισό λεπτό ήταν η οµιλία µου και νοµίζω
ότι είπα αρκετά.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Φίµωτρο δεν θα µας
βάλει η κ. Βούλτεψη!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Όχι, υπάρχει Κανονισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, κύριε Κουίκ!
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Προσβάλλει τον κοινοβουλευτισµό!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εσείς τον προσβάλλετε.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Είναι ντροπή της! Το
έκανε κι εχθές! Επιτέλους πια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αυτό που κάνετε,
κύριε Κουίκ, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό γιατί είστε και άδικος.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Μπορεί να µην είναι
σωστό αλλά είναι η αγανάκτησή µου για τη συµπεριφορά αυτή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Κουίκ, σας παρακαλώ πάρα πολύ!
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ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον
λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ναι, κύριε Μαριά, ένα
λεπτό. Η κ. Βούλτεψη δεν είπε ότι δεν δικαιούστε τον λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε,...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, κύριε
Μαριά, θα µε αφήσετε να µιλήσω; Μπορώ να µιλήσω;
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Να µη µιλάµε. Τους
ενοχλούµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν ενοχλεί κανείς…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν σας προσέβαλα.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ:…(Δεν ακούστηκε)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Έλα µωρέ!
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Το «µωρέ» σπίτι σου!
Είµαι σαφής;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας παρακαλώ, κύριε
Κουίκ. Για ποιο λόγο, δηλαδή, να γίνει τώρα αυτό; Έχετε κανένα
λόγο; Υπάρχει λόγος;
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ναι, ακριβώς. Ήθελε,
όµως, η κ. Βούλτεψη να πάρει τίτλο, να γράψει στα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Για ποιο λόγο; Σας
παρακαλώ. Η κ. Βούλτεψη κατέθεσε την άποψή της.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν υπάρχει κανένας
λόγος να αντιλέγουµε τώρα για ένα θέµα, για το οποίο δεν υπάρχει ουσιαστικά διαφορά. Επί της διαδικασίας…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ναι, κύριε Μαριά! Επιτρέψτε µου! Με συγχωρείτε! Ελάτε να αλλάξουµε θέση, αν θέλετε! Σας παρακαλώ. Το βλέπω το χέρι σας. Μη χαιρετάτε έτσι,
γιατί θα παρεξηγηθείτε.
Έλεγα, λοιπόν, ότι σωστά γίνεται αυτή η κουβέντα, όπως σωστές είναι και οι ενστάσεις και οι θέσεις ότι µπορεί –και πρέπεινα υπάρχει µία τέτοια δυνατότητα. Όµως, από εκεί και πέρα,
αυτό που έθεσε η κ. Βούλτεψη είναι σωστό. Δεν είναι κακό, δηλαδή, να τοποθετείστε και να ανταλλάσσετε απόψεις…
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: «Κόλπα» και «πονηράδες», κύριε Πρόεδρε; Γιατί; Δεν το κατάλαβα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Με την έννοια της κοινοβουλευτικής πρακτικής δεν είναι κακό να λέγεται, δηλαδή το
ότι χρησιµοποιεί ο καθένας τις δυνατότητες που του δίνει ο κοινοβουλευτισµός. Αυτό είπε.
Τέλος πάντων. Ας µην µπαίνουµε σ’ αυτήν τη διαδικασία. Σας
είπα –και νοµίζω ότι αντιλαµβανόµαστε όλοι τι λέµε- ότι δεν είναι
κάτι τόσο σοβαρό, για να υπάρχει τέτοια ένταση.
Ο κ. Μαριάς έχει τον λόγο για ένα λεπτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σε µία
φάση που η Κυβέρνηση µε την πολιτική της απαξιώνει το ελληνικό Κοινοβούλιο, το να αξιοποιεί κανείς τις διαδικασίες για να
συζητήσει ουσιαστικά, δεν είναι κακό, γιατί απ’ ό,τι θα είδατε, οι
τοποθετήσεις µας επί των δύο συµβάσεων ήταν επί της ουσίας,
ήταν επί θεµάτων. Δεν ήταν αοριστολογίες. Ήταν εντός του θέµατος και παρουσίασαν τα ζητήµατα όπως πρέπει. Πρέπει να καταλάβουµε ότι όταν ενεργούµε και ψηφίζουµε και είναι σηµαντικά
αυτά που γίνονται, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να µιλήσουµε µε βάση τον Κανονισµό. Κι εµείς τον αξιοποιούµε τον Κανονισµό, για να µιλήσουµε. Άρα ούτε κόλπα ούτε παραµύθια.
Δεύτερον –επειδή φαίνεται ότι µερικοί δεν κατανοούν- η σύµβαση µε την Κορέα δεν έχει καµµία σχέση µε οικονοµική διπλωµατία. Καµµία σχέση! Έχει σχέση µε το άνοιγµα των αγορών και
µε τη λειτουργία τους.
Αυτό είναι από την προηγούµενη σύµβαση, για όσους δεν διαβάζουν, για όσους δεν ξέρουν, για όσους δεν παρακολουθούν
και για όσους δεν ενηµερώνονται.
Τρίτον, δεν δεχόµαστε µαθήµατα από κανέναν. Θα αξιοποιήσουµε τα δικαιώµατά µας. Πολύ σωστά, µάλιστα, κάνει το Προεδρείο και τα διασφαλίζει αυτά. Οι προτάσεις που κάναµε είναι
υπέρ του εθνικού συµφέροντος, δηλαδή για το πώς η ίδια η
Βουλή θα συµµετάσχει πιο αποτελεσµατικά στη διαδικασία, πριν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

φθάσουµε στο τέλος σε µία σύµβαση που ή την ψηφίζεις και την
κυρώνεις ή την απορρίπτεις.
Αυτή είναι η έννοια της παρέµβασής µας και θεωρούµε την παρέµβαση από πλευράς της Νέας Δηµοκρατίας τελείως λαθεµένη,
άκαιρη, άσκοπη και, αν θέλετε, µικρόψυχη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Είδατε τι καλά που
είναι, όταν γίνεται ο κοινοβουλευτικός διάλογος; Είπατε την
άποψή σας, όπως και η κ. Βούλτεψη είπε την άποψή της. Δεν
είναι κακό.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ναι, αλλά µε πολιτική
εµπάθεια, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Πολιτική εκτίµηση
έκανε. Τώρα, δεν θέλω να µπαίνω σ’ αυτήν τη διαδικασία ούτε
µου πρέπει.
Στον κοινοβουλευτικό διάλογο, λοιπόν, υπάρχει «λέγων» και
«αντιλέγων». Γι’ αυτό σας είπα ότι δεν υπήρχε λόγος.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Έβγαλε µία εµπάθεια,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έτσι το εκλάβατε. Δεν
νοµίζω ότι είναι έτσι.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Έτσι το εξέλαβα
όντως. Γνωριζόµαστε στην πιάτσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν νοµίζω. Εντάξει.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Είµαι κι εγώ της πιάτσας. Γι’ αυτό λέω ότι γνωριζόµαστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ε, είστε κι εσείς συνάδελφοι.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Θα
ξεκινήσω από το θέµα της κύρωσης και της διαδικασίας.
Την εξωτερική πολιτική, σύµφωνα µε το πολίτευµά µας, την
ασκεί η Κυβέρνηση και όχι το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο κυρώνει τις διεθνείς συµβάσεις είτε πρόκειται για συµβάσεις που
έχουν υπογραφεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις οποίες συµµετέχει και η Ελλάδα ως κράτος-µέλος είτε πρόκειται για διµερείς συµβάσεις.
Είµαι ο τελευταίος που θα πω ότι δεν υπάρχουν περιθώρια
βελτίωσης του τρόπου ενηµέρωσης της Βουλής, των επιτροπών,
κ.λπ.. Όµως, διαφωνώ κάθετα µ’ αυτό που ακούστηκε από τον κ.
Κουίκ –νοµίζω και από τον κ. Μαριά- για τη συµµετοχή του Κοινοβουλίου σε όλη τη διαδικασία διαπραγµάτευσης µίας συµφωνίας. Είναι εξωπραγµατικό και δεν νοµίζω ότι ενισχύει τη
δηµοκρατία, αν θέλετε. Αυτή η συµφωνία για την Κορέα που συζητάµε τώρα…
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Δεν ενισχύει τη δηµοκρατία;
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Δεν
ενισχύει τη δηµοκρατία και θα σας πω γιατί.
Οι πρώτες διαπραγµατεύσεις γι’ αυτήν τη συµφωνία για την
Κορέα µεταξύ Κοµισιόν και Κορέας ξεκίνησαν το 2003. Το 2007,
η Κοµισιόν πρότεινε στο Συµβούλιο, στα κράτη-µέλη δηλαδή, να
της δώσουν εντολή να αρχίσει τις διαπραγµατεύσεις επίσηµα.
Τότε, η Ελλάδα, όπως και όλα τα κράτη-µέλη, εκπροσωπείτο από
τη νοµίµως δηµοκρατικά εκλεγµένη κυβέρνησή της.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κανένα πρόβληµα.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Όλα
τα Υπουργεία στα οποία προΐσταται, ως γνωστόν, Υπουργός ο
οποίος χαίρει της δεδηλωµένης και είναι δηµοκρατικά εκλεγµένος, συµµετείχαν.
Είναι αδύνατον ένα κοινοβούλιο, µία επιτροπή, να µπορεί να
συµµετέχει σε όλη αυτήν τη διαδικασία, η οποία είναι εξαιρετικά
πολύπλοκη και τεχνική. Βεβαίως, για σηµαντικές αποφάσεις εναπόκειται στην Κυβέρνηση και στις επιτροπές να καλούν τον
Υπουργό ή τους Υπουργούς. Βεβαίως, είναι το Υπουργείο Εξωτερικών το οποίο έχει τη γενική ευθύνη συντονισµού όλων των
διεθνών συµβάσεων και ειδικότερα αυτής της συµφωνίας, η
οποία είναι πολύ σηµαντική και έχει πολύ σηµαντικές πολιτικές
πτυχές αλλά δεν συµφωνώ µε την πρόταση ότι µπορεί το Κοινοβούλιο να συµµετέχει σε όλες τις διαδικασίες.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Όχι σε όλες!
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
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Είναι πρακτικά αδύνατον. Δεν γίνεται πουθενά. Δεν γίνεται σε
καµµιά χώρα. Υπάρχουν χώρες στις οποίες το Κοινοβούλιο…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Στη Γερµανία γίνεται.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Να
σας πω και κάτι, κύριε Μαριά; Εάν πράγµατι υπάρχει ένα πρόβληµα, δεν υπάρχει µόνο µε τις συµβάσεις που υπογράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά υπάρχει και µε τις διµερείς συµφωνίες.
Δεν νοµίζω ότι το Κοινοβούλιο ή η επιτροπή σας, ενηµερώνονται
πιο εντατικά όταν υπάρχει µια διµερής συµφωνία που διαπραγµατεύεται η Ελλάδα, γιατί πάλι έρχεται για κύρωση στη Βουλή,
αφού έχει υπογραφεί. Έτσι προβλέπει το πολίτευµα…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Αυτό λέµε να βελτιώσουµε πλέον.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Εγώ
σας λέω ότι βελτίωση µπορεί να γίνει. Εµείς, το Υπουργείο, το
έχουµε δηλώσει επανειληµµένα ότι οποτεδήποτε κληθούµε στην
επιτροπή ή στην Ολοµέλεια ή οπουδήποτε, είµαστε έτοιµοι να
δώσουµε όλες τις πληροφορίες. Όµως, η συνταγµατική τάξη και
το πολίτευµα προβλέπουν ότι η κυβέρνηση διαπραγµατεύεται,
ότι η κυβέρνηση υπογράφει και η Βουλή επικυρώνει.
Τώρα, πηγαίνω στο θέµα του βασικού ερωτήµατος που έθεσε
η κ. Τριανταφύλλου για το αν µπορεί αυτή η συµφωνία να προωθήσει τις εξαγωγές µας. Από τη µία µεριά βλέπω, ότι όσον
αφορά τις εξαγωγές µας η κ. Τριανταφύλλου είναι υπέρ του ανοίγµατος των αγορών, της φιλελευθεροποίησης. Προηγουµένως,
όµως, που συζητούσαµε τη συµφωνία µε τις χώρες της Αφρικής,
της Καραϊβικής, έλεγε ότι το άνοιγµα των αγορών είναι νεοφιλελεύθερη πολιτική. Νοµίζω ότι υπάρχει εδώ µία παρανόηση.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ο τρόπος που γίνεται.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Δεν
πρέπει να συγχέουµε τη νεοφιλελεύθερη οικονοµική πολιτική µε
τη φιλελευθεροποίηση του παγκόσµιου εµπορίου.
Η φιλελευθεροποίηση του παγκοσµίου εµπορίου δεν είναι
αναγκαστικά κακό, ίσα-ίσα που στις περισσότερες περιπτώσεις
είναι καλό και για τις χώρες οι οποίες βρίσκονται σε χαµηλότερο
σηµείο ανάπτυξης. Γι’ αυτό και οι χώρες της Αφρικής ζητάνε και
από την Ευρώπη και από την Αµερική και από τους άλλους εµπορικούς εταίρους να ανοίξουν τις αγορές τους. Άρα, νοµίζω ότι
εκεί υπάρχει µία σύγχυση εννοιολογική. Μια συµφωνία από µόνη
της δεν µπορεί να προωθήσει τις εξαγωγές, διότι οι εξαγωγές
γίνονται από ιδιωτικούς φορείς, από ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά
δηµιουργεί ένα πλαίσιο ευνοϊκότερο για την προώθηση των εξαγωγών. Όµως, προϋπόθεση για την προώθηση των εξαγωγών,
είναι η ανταγωνιστική οικονοµία και είναι και ένα οικονοµικό κλίµα
το οποίο προωθεί την ανταγωνιστικότητα.
Όσον αφορά τώρα τη συγκεκριµένη συµφωνία, θα ήθελα να
υπενθυµίσω ότι ανάµεσα στις γεωγραφικές ενδείξεις που έχουν
συµπεριληφθεί και προστατεύονται από αυτήν τη συµφωνία, περιλαµβάνονται και η µαστίχα Χίου, η φέτα, το ούζο, η ρετσίνα, τα
κρασιά Σάµος και οι ελιές Καλαµάτας. Υπάρχει όµως προοπτική
για συµπερίληψη και άλλων προϊόντων µετά τη θέση σε ισχύ της
συµφωνίας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της,
αφενός, και της Δηµοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, µετά των
Παραρτηµάτων, Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων και Μνηµονίων Συµφωνίας».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας της Κορέας,
αφετέρου, µετά των Παραρτηµάτων, Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων
και Μνηµονίων Συµφωνίας», έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε
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µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και
έχει ως εξής:
(Λόγω του µεγάλου όγκου της συµβάσεως το κείµενό της δεν
καταχωρίζεται στο παρόν Πρακτικό.
Η ανωτέρω σύµβαση βρίσκεται στο αρχείο της Νοµοθετικής
Υπηρεσίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς τη
ψήφιση στο σύνολο των παραπάνω νοµοσχεδίων.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων, των τροπολογιών
και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών
«Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις».
Ως γνωστόν, στη χθεσινή συνεδρίαση συζητήθηκε και ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Στη σηµερινή συνεδρίαση
θα συζητηθούν τα άρθρα και οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου
σε µια ενότητα. Η διαδικασία είναι γνωστή αλλά θα σας την πω.
Θα µιλήσουν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές επί των άρθρων, θα ακολουθήσουν οι εναποµείναντες συνάδελφοι που δεν
µίλησαν χθες επί της αρχής...
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Θα µιλήσουν και οι νέοι
οµιλητές, αν εγγραφούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Βεβαίως, θα µιλήσουν
και όσοι τυχόν Βουλευτές δεν είχαν εγγραφεί.
Προτού δώσω τον λόγο στην κυρία Χρυσοβελώνη -γιατί νοµίζω
ότι συµφωνούµε ότι πρέπει να προηγηθεί…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και εχθές είχαµε θέσει το θέµα
µε τις τροπολογίες και παρακαλούµε και εσάς ως Προεδρείο να
τηρήσετε τον Κανονισµό και την Κυβέρνηση να τηρήσει τον Κανονισµό και το Σύνταγµα και να αποσύρει όλες τις υπουργικές
τροπολογίες οι οποίες είναι άσχετες µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και µάλιστα άσχετες όχι µόνο µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο αλλά και µε το Υπουργείο. Είχαµε θέσει και εχθές το
θέµα. Το επαναθέτουµε. Εµείς δεν αναγνωρίζουµε τροπολογίες
οι οποίες είναι ουρανοκατέβατες και αφορούν άλλα θέµατα.
Αυτά να τεθούν σε άλλη συνεδρίαση. Δεν δεχόµαστε αυτές τις
διαδικασίες. Δεν συναινούµε στο να παραβιάζεται ο Κανονισµός
και το Σύνταγµα και να υποβαθµίζεται η Βουλή. Παρακαλούµε,
λοιπόν, να έχουµε άµεσα την απάντηση και της Κυβέρνησης και
τη δική σας θέση.
Δεύτερον, επειδή, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν και τροπολογίες
οι οποίες έχουν κατατεθεί από Βουλευτές, θα παρακαλούσαµε
να µας πείτε τώρα που ξεκινάει η συζήτηση και προκειµένου να
τοποθετηθούν και οι εισηγητές εάν χρειαστεί, ποιες από τις βουλευτικές τροπολογίες γίνονται δεκτές από την Κυβέρνηση.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να λάβω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Πρέπει να δώσουµε
τον λόγο και στην κ. Χρυσοβελώνη.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Έχουµε συµφωνήσει µε τον κύριο Υπουργό που έρχεται
τώρα - καθυστέρησε λίγο- να ανακοινώσει τώρα το πρωί ποιες
τροπολογίες κάνει δεκτές, ούτως ώστε να γνωρίζετε τι γίνεται
από πλευράς τροπολογιών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το άλλο;
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Για το χθεσινό λέτε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Για τις υπουργικές τροπολογίες
που είναι άσχετες µε το νοµοσχέδιο.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Για τις τροπολογίες θα έρθει ο Υπουργός να ενηµερώσει.
Για την τροπολογία του κ. Βρούτση που λέτε, θα έρθει ο ίδιος
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ο κ. Βρούτσης να µιλήσει.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να λάβω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Για µισό λεπτό, κύριε
Μαριά, διότι έχουµε δώσει τον λόγο στην κ. Χρυσοβελώνη.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Θα είµαι σύντοµος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κοιτάξτε, για να µπορούµε να κάνουµε τη δουλειά µας σωστά. Πρώτον, όπως είπε ο
κύριος Υπουργός, περιµένουµε να έρθει ο κ. Μιχελάκης να µας
πει εγκαίρως, γιατί θέλουµε να ξέρουµε, για να µπορέσουµε να
τοποθετηθούµε. Φερ’ ειπείν, η κ. Χρυσοβελώνη θα τοποθετηθεί,
χωρίς να ξέρουµε τι γίνεται για τις αποδεκτές από τον Υπουργό
τροπολογίες.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Θα τοποθετηθεί στη δευτερολογία της.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεύτερον, εµείς το λέµε
από τώρα -και έχει σηµασία και προσδιορίζει και τη στάση µας
στην ψηφοφορία- ότι τροπολογίες άσχετες µε το νοµοσχέδιο,
δεν θεωρούµε ότι πρέπει να µπουν καν εδώ πέρα. Θα διαφωνήσουµε και θα πάρουµε τα µέτρα µας πάνω σε αυτά τα ζητήµατα.
Θα τοποθετηθεί αναλυτικά και η κ. Χρυσοβελώνη. Το λέω καθαρά διαδικαστικά. Να σταµατήσει αυτή η ιστορία που εκ των
υστέρων θυµόµαστε διάφορα από διάφορα Υπουργεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχουµε συµφωνήσει
και είναι και η θέση του Προέδρου και του Προεδρείου ότι µόνο
ιδιαίτερα έκτακτες τροπολογίες θα µπαίνουν εκεί που είναι απαραίτητο και υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να συζητούνται. Για τα υπόλοιπα, νοµίζω ότι είναι πάγια θέση και του Προέδρου και του
Προεδρείου, οι οποίοι πάνω σε αυτό το θέµα έχουµε τοποθετηθεί.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Να εφαρµόζεται ο Κανονισµός!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει η ειδική
αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Χρυσοβελώνη.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως, ευχαριστώ και τους συναδέλφους εισηγητές και ειδικούς αγορητές των άλλων κοµµάτων που µου έδωσαν τη θέση
τους για να προηγηθώ.
Επί των άρθρων τοποθετήθηκα αναλυτικά χθες κατά τη διάρκεια της χθεσινής µου οµιλίας και εποµένως, θεωρώ ότι παρέλκει
απολύτως να κάνω οποιαδήποτε επανάληψη για την οικονοµία
του χρόνου, µε δεδοµένο µάλιστα ότι η θέση την οποία λαµβάνουν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες σε κάθε ένα άρθρο χωριστά, θα
εκδηλωθεί και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Βεβαίως, επί
της αρχής τοποθετηθήκαµε χθες και δηλώσαµε ότι είµαστε
«κατά».
Τώρα επί των άρθρων, όπως είπα, τοποθετήθηκα χθες και
κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα επαναλάβουµε τη θέση
µας. Εποµένως, γι’ αυτόν τον λόγο θα περιοριστώ να αναφερθώ
στο πλήθος –θα έλεγα- των υπουργικών τροπολογιών, οι οποίες
κατατέθηκαν από τη συγκυβέρνηση –επίσης θα έλεγα- την τελευταία στιγµή κι οι οποίες, όπως ορθά παρατηρήθηκε και από
την πλευρά των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων άλλων κοµµάτων αλλά και ειδικών αγορητών, δεν έχουν καµµία απολύτως συνάφεια µε το συζητούµενο νοµοσχέδιο. Και γι’ αυτό ακριβώς
–όπως ζήτησα και χθες στην οµιλία µου- οι Ανεξάρτητοι Έλληνες
ζητούµε να αποσυρθούν.
Με δεδοµένο, όµως, βεβαίως ότι δεν έχουµε τη θέση του αρµοδίου Υπουργού, αναγκαστικά εγώ θα τοποθετηθώ επ’ αυτών.
Ξεκινώ, λοιπόν, από την υπ’ αριθµόν 1357/75 τροπολογία
Βρούτση, την οποία φυσικά δηλώνουµε ότι την καταψηφίζουµε,
καθώς πρόκειται για την εκ των υστέρων νοµιµοποίηση της κλοπής από τον ΟΑΕΕ των χρηµάτων για τους ανέργους.
Λέτε ότι τα κλεµµένα θα επιστραφούν µέσα σε δεκαπέντε χρόνια. Τι θα γίνει, όµως, µέχρι τότε µε τους ελεύθερους επαγγελµατίες, οι οποίοι βρίσκονται αυτήν τη στιγµή στον δρόµο;
Πρόκειται για µία απαράδεκτη διάταξη, η οποία –το λέω- αγγίζει
τα όρια της απιστίας σε βάρος των συµφερόντων των ασφαλισµένων ελεύθερων επαγγελµατιών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Για τη διάταξη που αφορά το Διοικητικό Συµβούλιο του ΤΑΠΙΤ,
τι να πει κανείς; Επειδή αποχώρησε ένας τοµέας ασφαλισµένων
–και αναφέροµαι σε αυτόν των φαρµακευτικών εργασιών- από
το ταµείο, εσείς τι κάνετε; Σπεύδετε να αφαιρέσετε δύο εκπροσώπους συνδικαλιστικών φορέων από τα µέλη του Δ.Σ.. Πρόκειται για την «αριθµητική του καραγκιόζη» -θα µου επιτρέψετε την
έκφραση αυτή- η οποία έχει ως µοναδικό στόχο, την αποδυνάµωση της συµµετοχής των ασφαλισµένων στη διοίκηση του
δικού τους ταµείου.
Θυµίζω ότι το ΤΑΠΙΤ είναι ένα αυτοχρηµατοδοτούµενο Νοµικό
Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου, που δεν έχει καµµία απολύτως
σχέση µε τον κρατικό προϋπολογισµό. Ουσιαστικά ανήκει στους
ίδιους τους εργαζόµενους, οι οποίοι το χρηµατοδοτούν. Αυτοί,
λοιπόν, θα πρέπει να έχουν τον πρώτο και µοναδικό λόγο –
θεωρώ- στη διοίκηση του ταµείου τους και σε καµµία περίπτωση
το Υπουργείο Εργασίας.
Σε ό,τι αφορά τη µε αριθµό 1358/76 τροπολογία του κυρίου
Αθανασίου για το ΤΑΧΔΙΚ, θεωρώ ότι δεν θα έχουµε αντίθεση,
γιατί η συγκεκριµένη τροπολογία προσπαθεί να εξασφαλίσει
έσοδα υπέρ των κρατουµένων και των σωφρονιστικών υπαλλήλων.
Σχετικά µε την εκπρόθεσµη τροπολογία µε αριθµό 1367/81,
που αφορά αλλαγές στη διαδηµοτική διαθεσιµότητα, θα δηλώσουµε «ΠΑΡΩΝ», καθώς θεωρούµε ότι δεν βελτιώνουν επί της
ουσίας το αποτυχηµένο αυτό πρόγραµµα.
«ΠΑΡΩΝ» επίσης θα πούµε, όταν τοποθετηθούµε, και στην εκπρόθεσµη τροπολογία µε αριθµό 1366/80 για τα νερά.
Τέλος, δείχνετε να αγωνιάτε και µάλιστα πάρα πολύ και δη
προεκλογικά για τα καζίνο. Η τροπολογία, λοιπόν, του κυρίου
Στουρνάρα µε αριθµό 1359/77, δείχνει ότι ενδιαφέρεστε ιδιαίτερα για τα έσοδά σας από τις εισπράξεις των καζίνο. Δεν ενδιαφέρεστε, όµως, καθόλου από την άλλη πλευρά για τα αντίστοιχα
έσοδα των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως αποδεικνύει η ακραία περίπτωση του Λουτρακίου. Εκεί, λοιπόν, συνεχίζετε να σφυρίζετε αδιάφορα. Γι’ αυτό και οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες, δηλώνουµε ότι θα καταψηφίσουµε την τροπολογία
αυτή, η οποία διαιωνίζει την άδικη οικονοµική επιβάρυνση των
δήµων από τα καζίνο, που εκείνοι και όχι το κράτος φιλοξενούν.
Επί του παρόντος δεν έχω να προσθέσω κάτι. Επιφυλάσσοµαι,
βεβαίως, για µια δευτερολογία µετά την τοποθέτηση του κυρίου
Υπουργού, οπότε φαντάζοµαι πως θα γνωρίζουµε ποια θα είναι
η στάση του απέναντι στο σύνολο των τροπολογιών και ενδεχοµένως αν θα υπάρχουν και κάποιες αλλαγές επί των άρθρων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε και σας ευχόµαστε κάθε καλό στον αγώνα που κάνετε.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Να ‘στε καλά!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τις γυναίκες λένε πολυλογούδες, εσείς
µιλάτε όλη µέρα. Η κυρία Χρυσοβελώνη µέσα σε πέντε λεπτά τα
είπε όλα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ταµήλος.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, θα χρησιµοποιήσω αυτήν τη στιγµή την οµιλία
µου, για να απαντήσω σε ορισµένες αιτιάσεις των εισηγητών των
κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, κυρίως, για το νοµοσχέδιο περί
των διαδικασιών των ευρωεκλογών. Θα αναφερθώ κατ’ αρχάς
στον ΣΥΡΙΖΑ.
Είπατε, κύριε Παναγούλη, ότι διαφωνείτε µε το νοµοσχέδιο επί
της αρχής, καθώς και σε ορισµένα άρθρα του. Θα ήθελα να καταλάβει ο ελληνικός λαός πού είναι η διαφωνία σας.
Πρώτον, διαφωνείτε στο σταυρό προτίµησης; Δεν θέλετε ο
κάθε πολίτης να έχει δικαίωµα τεσσάρων σταυρών και να επιλέγει τους υποψηφίους; Θέλετε την κοµµατική λίστα; Θέλετε το
προνόµιο του Αρχηγού ή των κοµµατικών οργάνων να επιλέγουν
τους ευρωβουλευτές και όχι ο ελληνικός λαός; Δεύτερον, διαφωνείτε µε την εφαρµογή της απλής αναλογικής και της ποσόστωσης των γενικών; Τρίτον, διαφωνείτε µε το διπλασιασµό των
υποψηφίων; Τέταρτον, δεν συµφωνείτε µε την απελευθέρωση
των δηµοσκοπήσεων; Νοµίζω ότι µε συζήτηση µπορούµε να λύ-
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σουµε το θέµα, αν θα είναι την παραµονή ή µία ηµέρα ή δύο ηµέρες πριν, όπως είπε ο εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ, ή πέντε ηµέρες
πριν, όπως είπε ο κ. Βούτσης.
Για τις εκλογικές δαπάνες. Διαφωνείτε ο υποψήφιος ευρωβουλευτής να έχει το δικαίωµα να ξοδέψει όσα ξοδεύει ο υποψήφιος
της Β’ Αθηνών, ανεξαρτήτως του ποσού; Διότι το ποσό καθορίζεται µε υπουργική απόφαση. Νοµίζω, λοιπόν, ότι σε αυτά δεν
διαφωνείτε. Που εντόπισα εγώ τις διαφωνίες σας.
Είπατε ότι διαφωνείτε µε τη διανοµή των κρατικών επιχορηγήσεων. Προτείνατε, αντί για το 50 προς 10, να πάµε σε 30 προς
30. Λέτε, δηλαδή, ότι οι ευρωεκλογές έχουν την ίδια βαρύτητα
και την ίδια συχνότητα διεξαγωγής µε τις εθνικές εκλογές; Ξέρουµε πολύ καλά ότι αυτό δεν ισχύει. Οι µεν ευρωεκλογές γίνονται κάθε πέντε χρόνια, οι δε εθνικές εκλογές γίνονται συχνότερα
µε πολύ περισσότερους υποψήφιους και µε πιο µεγάλες δαπάνες
σε ό,τι αφορά τα κόµµατα. Άρα, λοιπόν, η αναλογία της κατανοµής του 50 προς 10, δηλαδή 5 προς 1, επιλέχθηκε γιατί ακριβώς
και ο αριθµός των υποψηφίων είναι µεγαλύτερος και οι δαπάνες
των κοµµάτων είναι µεγαλύτερες και συχνότερα γίνονται οι εθνικές εκλογές σε σχέση µε τις ευρωεκλογές. Νοµίζω, λοιπόν, ότι ο
λόγος που είναι 50 προς 10 αιτιολογείται από την αντικειµενική
ανάγκη κάλυψης των εκλογικών δαπανών των κοµµάτων και όχι
για λόγους υποβάθµισης του ρόλου των ευρωεκλογών.
Σε ό,τι αφορά την πρόταση του κ. Λοβέρδου. Ο κ. Λοβέρδος
συµφώνησε ουσιαστικά και στο άρθρο 1 και στο άρθρο 4. Και για
τις δηµοσκοπήσεις έφερε κάποιες επιµέρους διαφοροποιήσεις
σε θεωρητικό επίπεδο. Νοµίζω ότι είναι στη σύµφωνη γνώµη σε
ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο. Και η ΔΗΜΑΡ που τοποθετήθηκε µε
τον κ. Λυκούδη, έθεσε το θέµα δύο-τρεις ηµέρες πριν να απαγορεύονται οι δηµοσκοπήσεις, ενώ είπε να µην περικόψουµε τη
χρηµατοδότηση των κοµµάτων. Αυτό είναι ένα σηµαντικό θέµα.
Οπωσδήποτε όλοι συµφωνήσαµε ότι θα πρέπει να γίνει, εν όψει
της σηµερινής οικονοµικής κατάστασης, µία µείωση της χρηµατοδότησης, η οποία θα πρέπει να είναι εύλογη. Προφανώς, δεν
θέλει κανείς -όπως υπονοήθηκε από κάποιους οµιλητές- να δυσκολέψει τα κόµµατα να διεξάγουν τον εκλογικό τους αγώνα. Νοµίζω ότι µπορεί να βρεθεί µία λύση µεταξύ της Κυβέρνησης και
των κοµµάτων.
Σε ό,τι αφορά αυτό που είπε ο κ. Λυκούδης για τα κωλύµατα
των δηµοσίων υπαλλήλων να γίνει αναστολή, δηλαδή, αντί για
παραίτηση. Ενώ για τους διοικητές οργανισµών απαιτείται µόνο
ένας µήνας από την παραίτηση από το αξίωµα, για τους δηµοσίους υπαλλήλους προβλέπονται έξι µήνες. Συµφωνώ και εγώ µε
αυτό εν µέρει. Νοµίζω ότι µπορεί να το δει η Κυβέρνηση, έτσι
ώστε αντί να παραιτείται ένας δηµόσιος υπάλληλος που θέλει να
κατέβει ως υποψήφιος, να αναστέλλεται η ιδιότητά του για όσο
διάστηµα διαρκούν οι εκλογές, χωρίς να χάνει το δικαίωµα να
επανέλθει στην πρότερη θέση του.
Σε ό,τι αφορά κάποιες τροπολογίες που καταθέσαµε κάποιοι
Βουλευτές εδώ και για τις οποίες έχουµε και µία διακοµµατική
συναίνεση. Ανέφερε χθες και ο κ. Ντόλιος και ο κ. Κουτσούκος,
µία τροπολογία που καταθέσαµε, για το δικαίωµα όσων αιρετών
έχουν παραπεµφθεί για να γίνουν καταλογισµοί για ποσά που
αφορούν τη διαχείρισή τους σε δήµους ή περιφέρειες, εφόσον
έχουν αθωωθεί στο ποινικό δικαστήριο, να λαµβάνεται υπ όψιν
από τη διαδικασία καταλογισµού και η αθωωτική απόφαση.
Νοµίζω ότι αυτό το έχει υπογράψει και ο κ. Τσουκαλάς και πιστεύω ότι µπορούµε να το υιοθετήσουµε.
Σε ό,τι αφορά άλλη µία τροπολογία που καταθέσαµε, θα ήθελα
να πω τα εξής: Όσοι δήµοι είχαν γενικό γραµµατέα στο δήµο
τους αλλά λόγω της απογραφής έπεσαν κάτω από τις είκοσι χιλιάδες και τώρα είναι δεκαεπτά χιλιάδες, χάνουν το γενικό γραµµατέα. Καταθέσαµε, λοιπόν, ο κ. Ντόλιος, ο κ. Ρήγας κι εγώ µια
τροπολογία, µε την οποία λέµε ότι οι δήµοι που συνέστησαν θέση
µετακλητού γενικού γραµµατέα, βάσει προηγούµενης απογραφής, µπορούν να διατηρήσουν τη θέση αυτή, ανεξαρτήτως του
πληθυσµιακού µεγέθους. Δηλαδή, να µη χάσουν το δικαίωµα της
οργάνωσης που έχουν δηµιουργήσει αλλά να το διατηρήσουν.
Σε ό,τι αφορά µια άλλη τροπολογία που έχουµε καταθέσει µε
τον κ. Καράµπελα για τη µεταβίβαση των µετοχών του Ολυµπιακού Χωριού προς τον ΟΑΕΔ, είναι κάποιο πραγµατικό θέµα που
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πρέπει να το δούµε αντικειµενικά. Ξέρουµε ότι όταν καταργήθηκε
ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας στον οποίο ανήκε το Ολυµπιακό Χωριό, προέκυψαν κάποια νοµικά προβλήµατα στην εκκαθάριση που δεν µεταβιβάστηκε τότε το Ολυµπιακό Χωριό στον
ΟΑΕΔ.
Πέρασαν, όµως, δύο χρόνια από τότε. Έχουν γίνει διάφορες
νοµοθετικές διευθετήσεις επί του θέµατος. Νοµίζω ότι για να
ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και να µπορέσουµε να έχουµε µία
πλήρη εικόνα για το τί ακριβώς έχει συµβεί εκεί, εισηγούµαστε
µία τροπολογία την οποία θα την υποστηρίξει και ο κ. Βρούτσης
όταν θα έρθει, ότι θα πρέπει να…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ήρθε ο κ. Βρούτσης.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Θα πρέπει να επιτρέψουµε άµεσα να γίνει
µεταφορά, όπως προέβλεπε και ο αρχικός νόµος, της περιουσίας
του πρώην Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας στον ΟΑΕΔ, προκειµένου να τελειώσει επιτέλους αυτή η εκκαθάριση η οποία κωλυσιεργεί από το 2010.
Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, όλα αυτά που ελέχθησαν, νοµίζω ότι είµαστε σε µία σωστή διαδικασία συναίνεσης στο θέµα των ευρωεκλογών. Νοµίζω ότι µέσα απ’ αυτήν την Αίθουσα πρέπει να βγει
ένα θετικό µήνυµα προς τους πολίτες ότι οι ευρωεκλογές είναι
µία σηµαντική διαδικασία στην οποία τα κόµµατα δεν διαφωνούν
µεταξύ τους αλλά συγκλίνουν και στην ουσία και στη σπουδαιότητα των ευρωεκλογών αυτών.
Όλοι θέλουµε να πάνε οι Έλληνες να ψηφίσουν µε όσο µεγαλύτερη συµµετοχή στις επικείµενες ευρωεκλογές και να επιλεγούν οι πραγµατικά καλύτεροι αντιπρόσωποι του έθνους µας, οι
οποίοι θα µας εκπροσωπήσουν σε αυτήν τη νέα Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία όπως ξέρουµε και έχουµε πει
όλοι, θα λάβει πάρα πολύ σοβαρές αποφάσεις για το µέλλον της
Ευρώπης και για το µέλλον της Ελλάδας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο αγαπητός συνάδελφος και πρώην Υπουργός κ. Ευστάθιος Παναγούλης.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, και χθες κατά τη
διάρκεια της οµιλίας µου, τονίσαµε ορισµένα πράγµατα. Πρέπει
να τα τονίσουµε και σήµερα, γιατί καλούµαστε ενάµιση µήνα πριν
από τις εκλογές να ψηφίσουµε ένα νοµοσχέδιο για τις εκλογές
που θα γίνουν στις 25 Μαΐου.
Κύριε Πρόεδρε, πότε θα γίνονταν οι εκλογές το ξέραµε εδώ
και τέσσερα χρόνια. Ξέραµε ότι οι ευρωεκλογές θα γίνουν στις
25 Μαΐου. Και έρχεται η Κυβέρνηση ενάµιση µηνά, πριν να φτιάξει έναν καινούργιο εκλογικό νόµο για τις ευρωεκλογές. Διότι
περί καινούργιου εκλογικού νόµου πρόκειται.
Τόνισα, επίσης, ότι οι προηγούµενες κυβερνήσεις του κόµµατός σας είτε Συναγερµός λεγόταν είτε ΕΡΕ είτε Νέα Δηµοκρατία,
χάλκευαν πάντοτε εκλογικούς νόµους, ώστε µειοψηφία όντας
στο λαό, να παίρνουν την πλειοψηφία στη Βουλή, στις έδρες.
Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα, ήταν οι εκλογές του 1956.
Θα αναφερθώ στο ιστορικό βιβλίο του αείµνηστου Γιάννη Κάτρη,
που έγραψε µετά το πέσιµο της χούντας, «Η γέννηση του νεοφασισµού», εκδόσεις Παπαζήση.
Αναλύει όλα τα εκλογικά πραξικοπήµατα που έγιναν µέσω
εκλογικών νόµων. Λέει. «Στις αρχές του ’58, οι εγκέφαλοι της CIA
και η διπλωµατική εκπροσώπηση στην Ελλάδα, µαζί µε την κυβέρνηση της ΕΡΕ, θέλοντας να µειώσουν τη δύναµη της Αριστεράς, έκαναν ένα εκλογικό νόµο. Το γνωστό εκλογικό νόµο, που
το δεύτερο κόµµα έπαιρνε περισσότερες έδρες. Δυστυχώς,
όµως, αυτός ο εκλογικός νόµος το 1956, στις εκλογές της 19ης
Φεβρουαρίου, τους γύρισε µπούµερανγκ».
Ερχόσαστε τώρα και λέτε ότι είναι δηµοκρατικό το σύστηµα,
σύµφωνα µε το οποίο θα διεξαχθούν οι ευρωεκλογές, µε το
σταυρό προτίµησης. Τον ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα την Αριστερά
δεν την ενδιαφέρει αν θα γίνουν µε σταυρό ή χωρίς σταυρό. Η
Αριστερά έχει διαδικασίες για να καταρτίσει το ψηφοδέλτιο. Το
κάνετε για ένα λόγο. Θέλετε να περισώσετε µε αυτό το εκλογικό
σύστηµα το άλλο κόµµα µε το οποίο συνεργάζεστε. Δεν έχουν
καταλάβει, όµως, από το άλλο κόµµα, µε το οποίο συνεργάζεστε,
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ότι αυτό το 3% που βάζετε δεν είναι η απλή αναλογική. Θα εκπλαγεί το ΠΑΣΟΚ ή η Ελιά -όπως λέγεται- διότι αν δεν ξεπεράσουν το 4%, δεν θα εκλέξουν Βουλευτή.
Κάνατε και κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Κάνατε τους καναλάρχες κοµµατάρχες. Έχουµε δει το αίσχος που γίνεται αυτές τις
µέρες. Ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί επίσηµα ψηφοδέλτια από τα
κόµµατα, τα διάφορα κανάλια παρουσιάζουν το δικό τους υποψήφιο και λένε ότι θα είναι υποψήφιος για τις ευρωεκλογές. Αυτό
είναι και ανέντιµο και αντιδηµοκρατικό. Διότι όταν σε δέκα µέρες
τα κόµµατα επίσηµα θα ανακοινώσουν τους υποψηφίους, οι νέοι
υποψήφιοι που θα ανακοινωθούν -και δεν βγαίνουν στα κανάλια
να λένε ότι θα είναι υποψήφιοι Ευρωβουλευτές- θα έχουν µειονεκτική θέση.
Όσον αφορά στο θέµα των δηµοσκοπήσεων, είχα καταθέσει,
κύριε Πρόεδρε, µαζί µε το συνάδελφο Νάσο Αθανασίου, στις 3
Μαρτίου µία ερώτηση µε θέµα, «Πολιτική χειραγώγηση της ελληνικής κοινωνίας από τους κρατικοδίαιτους δηµοσκόπους».
Έπρεπε σε είκοσι πέντε µέρες να πάρω µία απάντηση. Πρέπει
να µάθει ο ελληνικός λαός ότι οι πέντε-έξι δηµοσκοπικές εταιρείες που υπάρχουν τα τελευταία τρία χρόνια, έχουν πάρει από
τον κρατικό κορβανά περίπου πέντε εκατοµµύρια. Και έχουν
πάρει από τον κρατικό κορβανά γιατί Υπουργεία, περιφέρειες,
περιφερειάρχες, δίνουν κάποιες δουλειές σε αυτές τις εταιρείες.
Εµείς δεν παραγνωρίζουµε, κύριε Πρόεδρε, τη χρησιµότητα
των ερευνών κοινής γνώµης και το δικαίωµα του κάθε πολιτικού
να σχολιάζει αριθµούς. Θέτουµε, όµως, εν όψει και των εκλογών
–όπως έλεγα στην ερώτηση του Μαρτίου- το ζήτηµα του ελέγχου
της αξιοπιστίας των εν λόγω ερευνών, καθώς ορισµένα µίντια της
διαπλοκής, αξιοποιούν τέτοιου είδους τύπου δηµοσκοπήσεις-γκάλοπ για τη χειραγώγηση της κοινής γνώµης και την εξαγωγή συµπερασµάτων σε ειδικές στιγµές, προδικάζοντας το αποτέλεσµα
των εκλογών. Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι φορές που οι δηµοσκόποι έχουν πανηγυρικά διαψευστεί από την ετυµηγορία των πολιτών, όπως έγινε και στις τελευταίες εκλογές τον Ιούνιο του 2012.
Κύριε Πρόεδρε, εµείς, ως ΣΥΡΙΖΑ, είµαστε σαφώς υπέρ της
απλής και άδολης αναλογικής. Αυτό το 3%, µε τον τρόπο που το
έχετε βάλει, δεν έχει καµµία σχέση µε την απλή αναλογική. Και
έρχεται η Κυβέρνηση τώρα κύριε Πρόεδρε, σαράντα µέρες πριν
από τις εκλογές -γιατί ο νόµος θα δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως την άλλη εβδοµάδα- και φτάχνει το παιχνίδι
για το πώς θα διεξαχθούν οι ευρωεκλογές. Γιατί ενδεχοµένως
δεν έχετε καταλάβει κάτι για τη δικοµµατική Κυβέρνηση για τα
κόλπα της διαπλοκής, τα κόλπα των καναλαρχών. Δυστυχώς οι
καναλάρχες σήµερα διαφεντεύουν τον τόπο µας. Ασύνδετα, τελευταία στιγµή και πανικόβλητη, η συγκυβέρνηση φέρνει έναν
νέο ουσιαστικά εκλογικό νόµο, πιστεύοντας ότι θα παγιδεύσει
τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός έχει αντιληφθεί και το ρόλο
των καναλαρχών και το ρόλο της συγκυβέρνησης, γιατί βλέπει
καθηµερινά τα εισοδήµατά του να στενεύουν. Βλέπει καθηµερινά
τους γείτονες και τους συγγενείς του να υποφέρουν από την
πείνα και από τη δυστυχία.
Η Κυβέρνηση κάνει και κάτι άλλο. Αυτό που κάνει η Κυβέρνηση, είναι αυτό που έχει οδηγήσει τον τόπο εδώ που βρίσκεται
σήµερα, κύριε Πρόεδρε. Έρχονται τροπολογίες της τελευταίας
στιγµής. Ορισµένες απ’ αυτές που έχουν κατατεθεί δεν είναι καν
ευανάγνωστες. Η Κυβέρνηση φέρνει την τελευταία στιγµή τροπολογίες για να διορθώσει ορισµένες αδικίες. Τι σχέση έχει το
νοµοσχέδιο για τις ευρωεκλογές µε το καζίνο του Λουτρακίου;
Τι σχέση έχει το νοµοσχέδιο αυτό µε τις µισθώσεις;
Επανέρχοµαι στο θέµα των δηµοσκοπήσεων. Μέχρι τις 23
Μαΐου, Παρασκευή βράδυ, θα έχουµε δηµοσκοπήσεις; Έως και
την 23η Μαΐου, είναι απαράδεκτο. Να µειωθεί αυτός ο χρόνος
τουλάχιστον µέχρι τις 15 Μαΐου, ώστε να µπορούν να γίνουν δηµοσκοπήσεις το αργότερο µέχρι τις 15 Μαΐου. Αυτό είναι απαράδεκτο, γιατί θα ακολουθήσουν και τα γνωστά τερτίπια των
καναλαρχών, των κρατικοδίαιτων δηµοσιογράφων που υπηρετούν την τρόικα και θα αρχίσουν να λένε διάφορα. Παραδείγµατος χάριν, αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόµµα στις ευρωεκλογές, θα
πουν την εποµένη ότι θα κλείσουν οι φούρνοι και ότι την Τρίτη
θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και ότι όποιος έχει ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ,
δεν θα µπει στην κιβωτό του Νώε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εµείς πρώτα-πρώτα ζητάµε από τον κ. Υπουργό -δεν είναι
παρών ο κ. Μιχελάκης ούτε ο κ. Γρηγοράκος…
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Εµείς θα σας βάλουµε στην κιβωτό του
Νώε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εµείς θα σας σώσουµε!
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Εµείς ξέρουµε καλό µπάνιο!
Έχουµε περάσει από σαράντα κύµατα, αγαπητέ κύριε Ταµήλε.
Γι’ αυτό θεωρούµε ότι δηµοσκοπήσεις δεν πρέπει να γίνουν
µέχρι και την Παρασκευή 23 Μαΐου.
Θέλουµε να αποσυρθούν όλες αυτές οι άσχετες τροπολογίες
που έχουν κατατεθεί στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Η Κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε και µε αυτό θα τελειώσω, είχε
και κάτι άλλο στο πίσω µέρος του µυαλού της, γιατί στο άρθρο
9 παράγραφος 3 έλεγε: «Εφόσον η διενέργεια εκλογών κατά τον
παρόντα νόµο συµπέσει µε την ηµέρα διενέργειας των γενικών
βουλευτικών εκλογών» κ.λπ. Γιατί το έλεγε αυτό; Είχε στο πίσω
µέρος του µυαλού της να αιφνιδιάσει και να γίνουν και βουλευτικές εκλογές. Ας τις κάνετε. Ας τις κάνατε και χθες, ας τις κάνετε
και την Κυριακή που έρχεται τις βουλευτικές εκλογές αλλά τη
«σούπα» δυστυχώς τη χάλασε ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργικού Συµβουλίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, αν
έχετε την καλοσύνη.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Ορίστε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αν έχετε την καλοσύνη, ολοκληρώστε τη φράση σας.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Επειδή φοβόσαστε το όνοµα που
θα πω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Για αυτό σας πρόλαβα και είπα να ολοκληρώσετε τη φράση σας.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Διασκεδάζουµε πια!
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Τη χάλασε ο Γενικός Γραµµατέας -όχι που λένε της Κυβέρνησης- του Υπουργικού Συµβουλίου, ο κ. Μπαλτάκος. Και όποιος είχε τύχει να περάσει πρωί έξω
από το γραφείο του στον πρώτο όροφο, έβλεπε να συνωθούνται
όλοι οι Υπουργοί για να υποβάλουν τα σέβη τους. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς καλούµε τον κύριο Υπουργό να αποσύρει όλες αυτές τις
τροπολογίες. Αυτές θυµίζουν άλλες εποχές. Θυµίζουν εποχές
που την τελευταία στιγµή, στη µία και στις δύο το βράδυ έφερναν
τροπολογίες και οδήγησαν σε αυτό το χάος και την οικονοµία και
τον ελληνικό λαό.
Θα επανέλθουµε –και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- άρθρο-άρθρο
κατά τη συζήτηση των τροπολογιών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Θα ήθελα να σας πω -νοµίζω ότι το ξέρετε καλύτερα από
εµένα- ότι το ’56 συµφώνησε και η Αντιπολίτευση να αλλάξει ο
νόµος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Μην ανοίγετε, κύριε Πρόεδρε, νέα
κουβέντα πρωί-πρωί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Γιατί;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εάν µου επιτρέπετε, δεν διαφωνώ καθόλου. Συµφώνησε και ο Γεώργιος Παπανδρέου τότε και ο Σοφοκλής Βενιζέλος. Μετά κατάλαβαν το
λάθος, όταν µπήκαν εδώ µέσα και η ΕΔΑ είχε εβδοµήντα εννιά
Βουλευτές και η Ένωση Κέντρου είχε τριάντα έξι Βουλευτές. Κατάλαβαν το λάθος που είχαν κάνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Γίνεται γνωστό στο
Σώµα ότι ο Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης
Κουβέλης, ορίζει Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή Ευβοίας κ. Δηµήτριο Αναγνωστάκη και ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Χρυσής Αυγής κ. Ζησιµόπουλος, ορίζει
ειδικό αγορητή τον Βουλευτή Μεσσηνίας κ. Δηµήτριο Κουκούτση
και Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή Αττικής κ. Ηλία
Κασιδιάρη.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος και συµπατριώτης µου, ειδικός
αγορητής, Βουλευτής Ξάνθης του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Σαλτούρος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη χθεσινή
συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου έγιναν σαφή ορισµένα
πράγµατα.
Κατ’ αρχάς προέκυψε µια ευρύτατη συµφωνία όσον αφορά τη
θέσπιση του σταυρού προτίµησης. Αυτή ήταν άλλωστε και η κυρίαρχη ρύθµιση του νοµοσχεδίου. Περαιτέρω περιθώρια βελτίωσης του εκλογικού συστήµατος σαφώς και υπάρχουν.
Επισηµάνθηκαν και από εµάς και από άλλους συναδέλφους και
µάλιστα όχι µόνο από τα κόµµατα που στηρίζουν την Κυβέρνηση.
Έγινε, όµως, κατανοητό στον ελληνικό λαό το εξής: Υπάρχει
πλέον µια σαφή διαφοροποίηση στον τρόπο µε τον οποίο µετέχει
κανείς στη συζήτηση, στον τρόπο µε τον οποίο πολιτεύεται.
Υπάρχουν αυτοί που ασκούν κριτική ψύχραιµα, ήρεµα, αντικειµενικά και µε σκοπό τη βελτίωση των νοµοθετηµάτων προς όφελος της δηµοκρατίας και του λαού.
Δεν έχουµε κανένα πρόβληµα να συνταχθούµε µε τις προτάσεις τους, ακόµα και αν προέρχονται από το χώρο της Αντιπολίτευσης και το αποδεικνύουµε.
Από την άλλη µεριά, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι υιοθετούν
τη γνωστή ρήση «αν η πραγµατικότητα δεν µας βολεύει, τόσο το
χειρότερο για την πραγµατικότητα».
Η διαφωνία γι’ αυτούς, δεν είναι προϊόν λογικής επεξεργασίας.
Είναι η δογµατική τους αφετηρία. Πρέπει να αντιληφθούν όµως
ότι το µέλλον απαιτεί αλλαγή όχι µόνο της ρητορικής αλλά πραγµατική αλλαγή νοοτροπίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δηµοκρατία σήµερα δεν έχει
την πολυτέλεια των στείρων αντιπολιτευτικών κορόνων του παρελθόντος. Αντίθετα κινδυνεύει ιδιαίτερα απ’ αυτές τις πρακτικές.
Όσον αφορά τώρα στα άρθρα του νοµοσχεδίου, το άρθρο 1
είναι η καρδιά του νοµοσχεδίου. Έχω αναφερθεί σ’ αυτό.
Το άρθρο 2, εξοµοιώνει τα κολλήµατα για την εκλογή Ευρωβουλευτών µ’ αυτά για την εκλογή Βουλευτών.
Για τον λόγο αυτό θεσπίστηκε η εξαίρεση των τριάντα ηµερών,
για να αποφευχθεί ο αιφνιδιασµός, για να µη βρεθεί κανείς προ
απροόπτου, για να µη στερηθεί κανείς τη δυνατότητα της επιλογής του να είναι υποψήφιος. Προκάλεσε δε εντύπωση η εµµονή
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στις κατηγορίες περί µεθοδεύσεων και σκοπιµοτήτων ακόµη και µετά την πλήρη αποσαφήνιση
του υπάρχοντος νοµικού καθεστώτος.
Επιµένει να παραποιεί την πραγµατικότητα. Δεν µπορώ να
φανταστώ τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε η ρύθµιση των τριάντα
ηµερών. Έχω τη σχετική βεβαιότητα ότι οι ίδιοι άνθρωποι που
σήµερα µιλούν για σκοπιµότητες, θα µας κατηγορούσαν µε
ακόµα πιο επιθετικό τρόπο για παραβίαση του Συντάγµατος, για
σκαιό και απροκάλυπτο αποκλεισµό Ελλήνων πολιτών από το δικαίωµα του εκλέγεσθαι κ.ο.κ.. Θα είχαν δίκιο. Είναι οι ίδιοι που
σήµερα όµως υποστηρίζουν το αντίθετο. Και ρωτώ ευθέως.
Είστε υπέρ του de facto αποκλεισµού των προσώπων της παραγράφου 3 του άρθρου 56 του Συντάγµατος, να είναι υποψήφιοι
χωρίς καµµία δική τους ευθύνη; Από τη µια θέλετε αυτοί να αποκλειστούν πλήρως, επαναλαµβάνω, χωρίς να τους δίνετε το δικαίωµα επιλογής. Από την άλλη κόπτεσθε για τους Βουλευτές,
επειδή θα πρέπει να παραιτηθούν από το βουλευτικό τους
αξίωµα για να είναι υποψήφιοι.
Αντί να υπερθεµατίσετε για το γεγονός ότι έτσι προωθείται η
ανανέωση της πολιτικής ζωής, αντί να επικροτήσετε το γεγονός
της αναβάθµισης µε αυτόν τον τρόπο της θέσης του υποψηφίου
Ευρωβουλευτού, κραυγάζετε για θέσεις που ευνοούν το νεποτισµό, τα τζάκια, το κλειστό κύκλωµα. Πάντα βέβαια εκ του ασφαλούς: «Αν εκλεγούµε, έχει καλώς. Αν όχι εξακολουθούµε να
είµαστε Βουλευτές». Είναι αυτές προοδευτικές θέσεις;
Τα άρθρα 3 ως 9 αναφέρονται στην εκλογική διαδικασία, ενώ
η παράγραφος 5 του άρθρου 6, καθιερώνει το αναλογικό εκλογικό σύστηµα υπό την προϋπόθεση ότι ο συνδυασµός θα ξεπεράσει το όριο του 3%, ώστε να εκλέξει Ευρωβουλευτή.
Το άρθρο 10, θεσπίζει για τους Ευρωβουλευτές ατέλειες και
απαλλαγές όσον αφορά στα ταχυδροµεία, την τηλεφωνία και τις
µετακινήσεις εντός της χώρας.
Τα άρθρα 11 και 12, αναπροσδιορίζουν την κατανοµή της κρατικής εκλογικής χρηµατοδότησης. Δυο λόγια θα πω, λοιπόν και
γι’ αυτό.
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Η κουβέντα που άνοιξε για το ύψος της χρηµατοδότησης, πρέπει να θέλουµε να συνεχιστεί. Ωστόσο δεν συνδέεται ευθέως µε
το παρόν νοµοσχέδιο καθώς διά του παρόντος ανακατανέµονται,
µε αντικειµενικότερο κατά τη γνώµη µας τρόπο, τα ποσοστά ανά
συνδυασµό και δεν ορίζεται το ύψος της.
Το άρθρο 13, αναφέρεται στις προεκλογικές εµφανίσεις των
υποψηφίων στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Δυο λόγια θα πω,
λοιπόν και επ’ αυτού.
Ο ρόλος των µέσων µαζικής ενηµέρωσης είναι γνωστός και η
δύναµή τους επίσης. Η αντικειµενικότητά τους και η επάρκειά
τους είναι ζήτηµα που πρέπει να απασχολεί την κοινωνία µας διαχρονικά και όχι µόνο επ’ ευκαιρία των εκλογών, βουλευτικών ή
ευρωβουλευτικών.
Ωστόσο η λύση, δεν µπορεί να είναι ο αποκλεισµός των υποψηφίων απ’ αυτά. Η λύση είναι ο ουσιαστικός έλεγχός τους από
τα όργανα που είναι επιφορτισµένα µ’ αυτήν την ευθύνη απέναντι
στον ελληνικό λαό.
Το άρθρο 14, θέτει το ανώτατο όριο προεκλογικών δαπανών
των υποψηφίων. Θεωρούµε ότι το όριο, ίσο µε αυτό που ισχύει
στη µεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια των βουλευτικών εκλογών,
είναι µια σωστή επιλογή.
Το άρθρο 15, αναβαθµίζει το ρόλο της διακοµµατικής επιτροπής εκλογών, ενώ το άρθρο 16, επιτρέπει τη διενέργεια και δηµοσιοποίηση δηµοσκοπήσεων µέχρι και µια ηµέρα πριν τις
εκλογές.
Έγινε αρκετή συζήτηση για το θέµα αυτό. Πιστεύω ότι απλά
κάποιες φορές η ζωή µας ξεπερνάει.
Στην παρούσα συγκυρία είµαστε σύµφωνοι µε την επιλογή
αυτή, η οποία εκτιµούµε ότι σήµερα παρουσιάζει περισσότερες
θετικές παρά αρνητικές επιπτώσεις.
Τα άρθρα 17 και 18, κρίνονται απαραίτητα, όπως και το άρθρο
20, για την τέταρτη παράγραφο του οποίου έχω ήδη τοποθετηθεί
αναλυτικά τόσο σήµερα όσο και κατά τη χθεσινή συζήτηση.
Όσον αφορά τώρα στις κατατεθείσες τροπολογιές:
Με την υπ’ αριθµόν 1357/75, καταργείται η υποχρέωση τήρησης βιβλίου νεοπροσλαµβανοµένων, καθώς πλέον το προσωπικό
που προσλαµβάνεται δηλώνεται αµέσως και πάντως πριν την
ανάληψη των καθηκόντων του ηλεκτρονικά στο σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ».
Αναπροσαρµόζεται υποχρεωτικά ο αριθµός των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα
λόγω της µετατροπής του σε Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.
Ρυθµίζεται το καθεστώς ασφάλισης των ασφαλισµένων στο
ΕΤΕΑ, δικηγόρων, µηχανικών κ.λπ. σε περίπτωση εργασίας τους
µέσω των προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, ώστε να
αποφεύγεται η υποχρέωση καταβολής διπλών ασφαλιστικών εισφορών, δηλαδή, και στο ΙΚΑ και στο ΕΤΕΑ.
Ρυθµίζεται, επίσης, η σταδιακή επιστροφή των χρηµατικών
ποσών δύο κοινωνικών λογαριασµών από τον ΟΑΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα του οργανισµού.
Με την υπ’ αριθµόν 1358/76, µεταβιβάζονται στο ελληνικό δηµόσιο, χωρίς καταβολή φόρων, τελών και δικαιωµάτων υπέρ τρίτων, τα ακίνητα ιδιοκτησίας ΤΑΧΔΙΚ που έχουν εκκενωθεί λόγω
της συγχώνευσης των ειρηνοδικείων της χώρας, πλην εκείνων
που έχουν περιέλθει στον ΤΑΙΠΕΔ και προβλέπεται η δυνατότητα
χρηµατοδότησης από το ΤΑΧΔΙΚ των δαπανών της του συστήµατος ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και κρατουµένων σε άδεια κατά την περίοδο πιλοτικής του εφαρµογής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να κάνω χρήση του χρόνου της
δευτερολογίας µου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, αλλά µπορείτε
να χρησιµοποιήσετε το χρόνο σας κατά τέτοιο τρόπο που να
είστε κι εντός των πλαισίων.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με την υπ’ αριθµόν 3359/77 τροπολογία, εισάγονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις στον υπό δηµοσίευση νόµο: «Μέτρα στήριξης
κι ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο του
ν.4046/12 και άλλες διατάξεις» σχετικά µε τις παροχές ασθενείας
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σε ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ.
Επίσης ορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσης των δικαιωµάτων του δηµοσίου από τα µεικτά κέρδη των τυχερών παιγνίων
των επιχειρήσεων καζίνο που θα ισχύει από 1-1-14 µε βασικό χαρακτηριστικό την αλλαγή της προθεσµίας απόδοσής τους στο
δηµόσιο από µηνιαία σε καθηµερινή και τη θεσµοθέτηση κυρώσεων σε περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεων των ως άνω
επιχειρήσεων.
Με την υπ’ αριθµόν 3366/80, τροποποιείται ο τρόπος υπολογισµού των δικαιωµάτων τα οποία οφείλουν στους οικείους δήµους οι επιχειρήσεις εµπορίας πόσιµων υδάτων, ιαµατικών ή µη,
ώστε να συνδέονται πλέον µε το ύψος των πωλήσεων τους και
όχι µε την ποσότητα υδάτων που αντλούνται.
Επίσης, καταργείται η υποχρέωση υποβολής του µέχρι σήµερα προβλεπόµενου δελτίου αποστολής στους δήµους, ενώ θεσπίζεται και η υποχρέωση υποβολής µηνιαίων καταστάσεων της
αξίας των πωλήσεών τους.
Με την υπ’ αριθµόν 1367/81, παρατείνεται για ουσιαστικούς
λόγους η προθεσµία υποβολής αίτησης µετάταξης του άρθρου
30 του ν.4223/13 από υπαλλήλους στο πλαίσιο της εθελοντικής
ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας.
Διευκολύνεται, επίσης, η απόδοση των κονδυλίων του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» στους φορείς που το υλοποιούν.
Με την υπ’ αριθµόν 3371/83, που κατέθεσε ο κ. Ντόλιος, µεταξύ άλλων, παρέχεται η δυνατότητα στους δήµους που συνέστησαν θέση γενικού γραµµατέα, δυνάµει της παραγράφου 1
του άρθρου 161 του ν.3584/07, να τη διατηρήσουν ακόµη κι αν
δεν πληρείται σήµερα το πληθυσµιακό κριτήριο του άρθρου
αυτού.
Τέλος, µε την υπ’ αριθµόν 1374/83, που κατετέθη από τον κ.
Κουτσούκο, θεσπίζεται η υποχρεωτική λήψη υπ’ όψιν των σχετικών αµετακλήτων απαλλακτικών ποινικών αποφάσεων βουλευµάτων ή διατάξεων κατά την εκδίκαση του ένδικου µέσου της

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έφεσης ενώπιον των τµηµάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς
και κατά την εκδίκαση του ένδικου µέσου της αίτησης αναίρεσης
ενώπιον της ολοµέλειάς του.
Τέλος, η τροπολογία 1348, είναι εκείνη µε την οποία θεσπίζεται
η υποχρέωση καταβολής από τους δήµους των ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων, δηµάρχων, των οποίων αναστέλλεται εκ
του νόµου η δυνατότητα να ασκούν ταυτόχρονα το λειτούργηµά
τους.
Υπερψηφίζουµε, λοιπόν, τις ως άνω τροπολογίες.
Ευχαριστώ για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Δηµήτριος Κουκούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Έχω µια διαδικαστικού χαρακτήρα
παρέµβαση. Συγγνώµη για τον οµιλητή.
Καταθέτω µια νοµοτεχνική βελτίωση πάνω στην υφιστάµενη
και ήδη κατατεθειµένη τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας.
Θα παρακαλέσω να διανεµηθεί, είναι καθαρά νοµοτεχνική. Και
βρίσκοµαι εδώ, για να αναλύσω και να υποστηρίξω, µετά την κατάθεση της νοµοτεχνικής, συνολικά την τροπολογία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Να διανεµηθεί στις
κυρίες και στους κυρίους συναδέλφους.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουκούτσης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Από του Βήµατος αυτού, θα διαµαρτυρηθώ για µια ακόµη
φορά. Σήµερα το πρωί, η ελληνική δικαιοσύνη άφησε ελεύθερο
τον κ. Παπαντωνίου και τη σύζυγό του µε 150.000 ευρώ εγγύηση!
Πού θα τα βρουν αυτά οι άνθρωποι αυτοί; Πού θα βρουν αυτά
τα χρήµατα οι άνθρωποι αυτοί; Είναι άκρως εξοργιστικό, δηλαδή,
αυτό το πράγµα.
Κατά τα άλλα, η Χρυσή Αυγή µέσα! Ο κ. Παπαντωνίου έριξε τη
µπλε σκόνη επάνω του, την πράσινη, και βγήκε κύριος. Καλά να
πάθετε, γιατί δεν ενδίδετε. Καλά να πάθετε! Μιλάµε για έναν
γκάνγκστερ, µιλάµε για έναν αρχικλέφτη, µιλάµε για έναν άνθρωπο που έχει κατακλέψει τον ελληνικό λαό και το ελληνικό δηµόσιο. Και αφέθηκε ελεύθερος. Ο Νίκος o Μιχαλολιάκος ο
εγκληµατίας είναι µέσα. Καλά να πάθει! Δεν ενδίδει.
Σε σχέση τώρα µε την τροπολογία 1366/80, επανακαθορίζεται
ο τρόπος υπολογισµού του δικαιώµατος που έχουν οι δήµοι επί
των κερδών από την πώληση επιχειρήσεων ιαµατικών ή µη υδάτων, που δραστηριοποιούνται στα όριά τους. Ενώ µέχρι σήµερα
το καταβλητέο υπέρ του δήµου ποσοστό, προσδιοριζόταν µε βάση
τα πωλούµενα λίτρα ύδατος, µε την τροπολογία, το ποσό υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας των πωλήσεων, κατά περίπτωση.
Από την άλλη, οι επιχειρηµατίες προσδιορίζουν την αξία των
πωλήσεων του εκάστοτε µήνα µε δήλωση που υποβάλλουν, στην
οποία υπολογίζεται το υπέρ του δήµου δικαίωµα και το ύψος του,
ενώ µέχρι σήµερα υποχρεούνταν στην έκδοση δελτίου αποστολής, που συνόδευε το µεταφερόµενο νερό.
Ενδεχοµένως να αυξηθούν τα έσοδα του οικείου δήµου. Αυτό
όµως βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε την αξία των πωλήσεων
της επιχείρησης και πολύ περισσότερο µε την αλήθεια της υπεύθυνης δήλωσης της επιχείρησης περί των εσόδων της.
Δεν αντιλαµβανόµαστε τι ακριβώς θέλετε να πετύχετε. Τον
άµεσο έλεγχο των οικονοµικών στοιχείων της εταιρείας, του πελατολογίου της και της πολιτικής πωλήσεων ή απλά θέλετε να
δώσετε τη δυνατότητα στους µεγαλοκεφαλαιούχους να µην καταβάλλουν τα οφειλόµενα, γιατί απλά µε µια δήλωσή τους µπορούν να υπαχθούν σε ευνοϊκή ρύθµιση;
Ως προς την 1367/81 τροπολογία, έχουµε ακόµα µια άσχετη,
όπως πάντα, µε το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου τροπολογία,
καθώς και άλλες, σύνολο πέντε, στο σηµερινό νοµοσχέδιο. Επιβεβαιώνει αυτό που έχουµε πει κατ’ επανάληψη για την προχειρότητα του νοµοθετικού έργου της Κυβερνήσεως. Αυτό
προκύπτει όχι µονάχα από τον τρόπο µε τον οποίο κατατίθενται
οι τροπολογίες αλλά κυρίως από το περιεχόµενό τους.
Δεν είδαν οι αρµόδιοι Υπουργοί, για παράδειγµα, ότι η τριήµερη προθεσµία που έθεσαν στους υπαλλήλους για να υποβάλουν αίτηση µετάταξης στον φορέα που επιθυµούν, δεν ήταν
αρκετή, γιατί µεσολαβούσε Σαββατοκύριακο; Πού βρίσκονταν,
όταν την υπέγραφαν; Δεν αντιλήφθηκαν ότι οι εργασίες καταγραφής των ζηµιών που δηµιουργήθηκαν από αµέλεια και ευθύνη άλλων συναδέλφων τους Υπουργών στα επεισόδια της 12ης
Φεβρουαρίου του 2012, δεν θα µπορούσαν να ολοκληρωθούν,
γιατί ο τρόπος υπολογισµού που πρόχειρα ψήφισαν µε πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου, δεν οδηγούσε σε κανένα αποτέλεσµα; Ποιος τους είπε ότι µπορούν να νοµοθετούν µε έκτακτα διατάγµατα και νόµους προσωρινής ισχύος;
Σε σχέση µε τις µισθώσεις ακινήτων των ΟΤΑ, δηµοσίου και
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, η ρύθµιση της παράτασης
µέχρι δώδεκα χρόνια από τη λήψη τους, µε απευθείας σύναψη
σύµβασης παράτασης της µίσθωσης µε τον ήδη υπάρχοντα µισθωτή θα ήταν καλή, εφόσον γνωρίζαµε µερικές παραµέτρους,
όπως το ύψος του µισθώµατος –γιατί πολλές φορές εδώ υποκρύπτεται ευνοιοκρατικό καθεστώς σε «ηµέτερους» και κολλητούς των ΟΤΑ, διοικητές κρατικών οργανισµών κ.λπ.- και το είδος
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας που ασκείται.
Επειδή δεν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε τίποτε απ’ αυτά και
δεδοµένου ότι η ρύθµιση είναι τόσο γενική ώστε να µπορεί να
συµπεριλάβει πλήθος διαφορετικών περιπτώσεων, είµαστε αντίθετοι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έχετε αποδείξει, πως ακόµα και σήµερα υπό αυτές τις ζοφερές οικονοµικές συνθήκες, η µέριµνά σας προς τους εκλεκτούς
σας επιχειρηµατίες, καναλάρχες, συνεργάτες, κοµµατικούς φίλους, δεν έχει σταµατήσει. Έτσι, λοιπόν, ακόµα και αν συµφωνούσαµε σε µέρος της τροπολογίας, είµαστε υποχρεωµένοι για
τους ανωτέρω λόγους, καθώς και για τον τρόπο µε τον οποίο εισάγεται η τροπολογία, να την καταψηφίσουµε.
Όσον αφορά την τροπολογία 1357/75 που κατέθεσε ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, είναι θετικό
πως καταργείται η υποχρέωση των εργοδοτών να καταχωρίζουν
στο ειδικό βιβλίο καταχώρησης νεοπροσλαµβανοµένου προσωπικού τους µισθωτούς που απασχολούνται σε αυτούς και υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Από τη στιγµή που υπάρχει
σχετική υποχρέωση του εργοδότη να υποβάλει ηλεκτρονικά στο
πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Εργασίας «ΕΡΓΑΝΗ»
τα έντυπα που αφορούν τις αναγγελίες πρόσληψης και τον πίνακα προσωπικού η επιπλέον καταχώρηση στο σχετικό βιβλίο
κατ’ εµάς είναι µάλλον περιττή.
Επιπλέον, είναι σωστή και η ρύθµιση που αντιµετωπίζει το ζήτηµα των απασχολούµενων στα προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα που είχαν την υποχρέωση να καταβάλουν διπλές
εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο ΕΤΑΑ.
Από την άλλη, δεν µπορούµε να στηρίξουµε την τροπολογία
λόγω της ρύθµισης που αφορά τον ΟΑΕΔ και ΟΑΕΕ. Η Κυβέρνηση έρχεται να νοµιµοποιήσει και να καθιερώσει τις αλχηµείες
που γίνονται στα Ταµεία απλά για να βγει ο µήνας, όπως λέει ο
λαός µας.
Από τον Ειδικό Λογαριασµό της Επαγγελµατικής Εστίας και
τον Ειδικό Λογαριασµό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουµένων πάρθηκαν ποσά για να πληρωθούν
κύριες συντάξεις και αυτό έγινε παράτυπα. Με τη ρύθµιση αυτή
έρχεται η Κυβέρνηση να νοµιµοποιήσει την πρακτική αυτή.
Τα Ταµεία βρίσκονται υπό κατάρρευση και η λύση δεν είναι οι
λογιστικές και άλλες αλχηµείες. Χρειάζεται ισχυρή πολιτική βούληση για την εκ βάθρων αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση της
όλης κατάστασης µε τα Ταµεία. Να γίνει σωστός έλεγχος, να επιστραφούν τα κλεµµένα και να δηµιουργηθεί µια σωστή και υγιής
κατάσταση στο ασφαλιστικό γενικότερα.
Ούτε την τροπολογία 1358/76 του Υπουργείου Δικαιοσύνης
δεν µπορούµε να την δεχτούµε για τον εξής απλό τρόπο: Ενώ
από τη µια το ΤΑΧΔΙΚ θα µεταφέρει όλα τα αχρησιµοποίητα ακίνητά του στο δηµόσιο, από την άλλη προστίθεται και η χρηµατοδότηση για τον ατοµικό εξοπλισµό των υπαλλήλων της
εξωτερικής φρούρησης των καταστηµάτων κράτησης, καθώς και
για την εφαρµογή του όρου της ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και κρατουµένων σε άδεια. Από τη µια δηλαδή
έχουµε αποµείωση της περιουσίας του Ταµείου και από την άλλη
έχουµε αύξηση των υποχρεώσεων του.
Η τροπολογία 1359/77 πραγµατικά µας προκάλεσε απορία. Η
όλη τροπολογία έρχεται µε βάση τη συνοδευτική έκθεσή της να
φέρει νοµοτεχνικές διορθώσεις σε διατάξεις του πολυνοµοσχεδίου που πέρασε από τη Βουλή µε διαδικασίες κύρωσης φωτοαντιγράφου από ΚΕΠ. Σε οκτακόσιες σελίδες νοµοσχέδιο ήταν
λογικό να υπάρξουν και διάφορα λάθη εκ παραδροµής κ.λπ.. Για
παράδειγµα, η τροπολογία έρχεται να αλλάξει λανθασµένη ονοµασία της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ασφάλισης στο ορθό
«Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας». Αυτό είναι εντάξει.
Όµως, θα θέλαµε να µας εξηγήσει ο κύριος Υπουργός γιατί
διαγράφεται για νοµοτεχνικούς λόγους το εδάφιο που λέει «όσοι
ασφαλισµένοι έχουν ρυθµίσει ή θα ρυθµίσουν το σύνολο των
οφειλών τους δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόµενα µέλη
αυτών όλες τις παροχές ασθένειας χωρίς χρονικό περιορισµό µε
µόνη προϋπόθεση την τήρηση της ρύθµισης». Αυτή η διάταξη
µας φαίνεται πως δεν έχει µόνο τεχνικό χαρακτήρα. Φαίνεται να
είναι σηµαντική και θέλουµε να µάθουµε ποια σκοπιµότητα εξυπηρετεί η διαγραφή της. Τεχνικό ζήτηµα πάντως δεν πρέπει να
είναι.
Τώρα όσον αφορά την αλλαγή του τρόπου απόδοσης των δικαιωµάτων του δηµοσίου και των φορέων του από τις επιχειρήσεις «ΚΑΖΙΝΟ» από µια φορά το µήνα σε καθηµερινή,
πραγµατικά, δεν ξέρουµε τι µπορεί να εξυπηρετεί αυτή η αλλαγή
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τεχνικής φύσεως. Δεν ξέρουµε και κατά πόσο θα είναι λειτουργικό κάτι τέτοιο. Ως εκ τούτου καταψηφίζουµε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Σπύρος Λυκούδης, ειδικός αγορητής της
Δηµοκρατικής Αριστεράς.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη χθεσινή µου οµιλία είπα και το επαναλαµβάνω και τώρα- ότι εµείς κατ’ αρχάς δίνουµε θετική ψήφο στο νοµοσχέδιο και γιατί τα µισά του άρθρα περίπου
είναι άρθρα τεχνικού χαρακτήρα που δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για µια οµαλή εκλογική διαδικασία, τα δε άλλα άρθρα δεν
δηµιουργούν µείζονα προβλήµατα για να σταθεί κάποιος απέναντί τους.
Έκανα όµως µερικές πολιτικές παρατηρήσεις για µερικά σηµεία, τις οποίες θέλω να επαναλάβω τώρα, χωρίς να επεκταθώ
σε επιχειρηµατολογία. Είπα ό,τι ήθελα να πω χθες, απλώς θέλω
να επισηµάνω για άλλη µία φορά µερικά ζητήµατα.
Πρώτον, σε σχέση µε το σταυρό προτίµησης. Κοιτάξτε, κύριε
Υπουργέ και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλες οι παρατάξεις
της Βουλής έχουν δεχθεί ότι ο σταυρός προτίµησης δηµιουργεί
τις προϋποθέσεις µίας συµµετοχής του λαϊκού παράγοντα στην
εκλογική διαδικασία και υπ’ αυτήν την έννοια καταγράφεται ως
ένα δηµοκρατικό στοιχείο.
Μην αποθεώνουµε, όµως, τη δηµοκρατικότητα του σταυρού.
Δεν είναι πάντα έτσι τα πράγµατα ούτε είναι έτσι ακριβώς τα
πράγµατα. Εγώ, είπα χθες ότι είναι πάρα πολύ πιθανό µέσα απ’
αυτήν τη δηµοκρατικότητα του σταυρού να οδηγηθούµε µε ένα
µαθηµατικό τρόπο στη δηµοκρατία της δηµοφιλίας και της αναγνωσιµότητας, διότι αυτό προκύπτει τελικά. Ικανότατα πολιτικά
στελέχη δίνουν µάχη για να υπάρξουν µέσα στα ψηφοδέλτια
έναντι των συναδέλφων υποψηφίων τους που είναι µέσα στην
κοινωνία αναγνωρίσιµοι για άλλους λόγους και όχι για την πολιτική τους δράση. Ένας πάρα πολύ γνωστός καλλιτέχνης, ένας
πάρα πολύ γνωστός αθλητής µπορεί να έχει πολύ µεγαλύτερες
προϋποθέσεις παρουσίας στο τελικό αποτέλεσµα από άλλους
συναδέλφους υποψηφίους που είναι ικανότατα πολιτικά στελέχη,
αλλά που δεν έχουν αυτήν την προηγούµενη πορεία που τους
δίνει την εικόνα της αναγνωρισιµότητας στην κοινωνία.
Άρα, να µιλήσουµε για τη δηµοκρατικότητα του σταυρού, αλλά
να µην τη µυθοποιούµε. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι και αυτή η δηµοκρατικότητα πολλές φορές είναι περιορισµένη. Αυτό, σαν µία γενική παρατήρηση, αλλά καλό είναι
µερικές φορές να ακούγονται και πράγµατα που έχουν την αξία
τους από άλλη σκοπιά.
Δεύτερη παρατήρηση. Όσον αφορά τις δηµοσκοπήσεις, καλό
είναι να δίνουµε τη δυνατότητα να καταγράφονται µε πιο επίσηµο
τρόπο οι ενδείξεις του εκλογικού σώµατος πριν τις εκλογές. Αυτό
που λέµε στις δηµοσκοπήσεις, να µην διαχέονται παραπειστικές
και πλαστές προσεγγίσεις σε αυτά τα ζητήµατα από πηγές που
δεν είναι ελεγχόµενες.
Όµως, κοιτάξτε να δείτε –το είπα και χθες- µην φτάσουµε στις
κάλπες µε εφηµερίδες που έχουν δηµοσκόπηση των προηγούµενων ωρών. Δεν είναι ιδιαιτέρως δηµοκρατικό αυτό. Είπα να µείνουν ένα µε δύο εικοσιτετράωρα οι δηµοσκοπήσεις µακριά από
την κάλπη. Ο συνάδελφος κ. Βούτσης είπε να µην είναι δύο ή
τρία εικοσιτετράωρα, να είναι τέσσερα ή πέντε. Εγώ συµφωνώ.
Νοµίζω ότι η παρατήρηση του κ. Βούτση είναι πιο ακριβής στην
ουσιαστική της δοµή από τη δική µου. Ας µείνουµε µερικές ηµέρες µακριά από τις δηµοσκοπήσεις µέχρι να φτάσουµε στην ώρα
της κάλπης. Να έχει λίγο πιο άνετο πλαίσιο πολιτικής και κριτικής
σκέψης ο Έλληνας πολίτης, να µην πηγαίνει –επαναλαµβάνωστην κάλπη µε την εφηµερίδα της προηγούµενης ηµέρας και τη
δηµοσκόπηση.
Το επόµενο ζήτηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για το οποίο
ήθελα να κάνω µία παρατήρηση, είναι το θέµα της χρηµατοδότησης. Είπα και χθες, στην πάρα πολύ δύσκολη οικονοµική φάση
που βρίσκεται η χώρα µέσα στη δίνη της οικονοµικής κρίσης,
προφανώς όλοι, άρα και τα πολιτικά κόµµατα, είναι υποχρεωµένοι να έχουν τη δική τους συνεισφορά στις γενικότερες προσπά-
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θειες που κάνει η ελληνική κοινωνία να ξεπεράσει την κρίση, άρα
και µε τις οικονοµίες που χρειάζονται. Πολύ περισσότερο ο πολιτικός κόσµος και οι πολιτικοί χώροι οφείλουν να είναι ευαίσθητοι απέναντι σε αυτά τα ζητήµατα.
Κύριε Υπουργέ, ο περιορισµός της χρηµατοδότησης µε τον
τρόπο που οδηγείται και στο δρόµο στον οποίο έχει µπει, πάρα
πολύ φοβάµαι ότι µπορεί να οδηγήσει τελικά όχι στον περιορισµό
της χρηµατοδότησης -µελλοντικά βέβαια µιλάω- αλλά ενδεχοµένως και στα όρια της κατάργησής της. Αυτό δεν θα είναι καθόλου
καλό για τη γενικότερη δηµοκρατική λειτουργία των πολιτικών
κοµµάτων, γενικότερα για τα ζητήµατα που έχουν σχέση µε την
πολιτική τους αυτονοµία και την πολιτική τους αξιοπιστία.
Τα κόµµατα οφείλουν να συντηρούνται µε έναν τρόπο που έχει
σχέση µε την κοινωνία και την πολιτεία και όχι µε έναν τρόπο που
ενδεχοµένως θα τα προσαρτά στις επιδιώξεις του οποιουδήποτε
οικονοµικού µεγαλοπαράγοντα.
Άρα, προφανώς να υπάρχει ιδιαίτερος περιορισµός της χρηµατοδότησης, στη φάση που περνάει τώρα η χώρα και µε την οικονοµική κρίση που τη διατρέχει, όµως ας µην φτάσουµε στα
όρια µίας περίπου κατάργησης της χρηµατοδότησης των κοµµάτων –που πολύ φοβάµαι ότι οδηγούµαστε- για να µην οδηγηθούµε σε ατραπούς.
Δεν θα ήθελα να επιµείνω πάνω σε αυτό το ζήτηµα, για να είµαι
λίγο πιο διακριτικός στις παρατηρήσεις µου.
Το τελευταίο θέµα, που για εµάς είναι ίσως και το σοβαρότερο
ως προς αυτό το νοµοσχέδιο, έχει να κάνει µε τα κωλύµατα.
Εµείς δεν αρνούµαστε το κώλυµα σε σχέση µε τους Βουλευτές
για πάρα πολλούς λόγους, τους οποίους είπα χθες. Ο πολιτικός
κόσµος οφείλει και εδώ να αποδείξει ότι δεν διατρέχεται από
καµµία πολιτική βουλιµία.
Οι Βουλευτές ας έχουν το κώλυµα, ας µην µπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι. Ας αφήσουµε τη δυνατότητα εκλογής στο
Ευρωκοινοβούλιο σε άλλους συναδέλφους, σε άλλα πολιτικά
στελέχη, να δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τη δική τους
παρουσία στο Ευρωκοινοβούλιο.
Υπάρχει, όµως, ένα ζήτηµα µε τα κωλύµατα των δηµοσίων
υπαλλήλων. Έκανα χθες τις παρατηρήσεις της Δηµοκρατικής
Αριστεράς. Παρακαλώ, να τις λάβετε υπ’ όψιν σας.
Έχει σηµασία το πόσο επεκτείνουµε το µέτρο του κωλύµατος
στους δηµοσίους υπαλλήλους. Είναι άλλο πράγµα ένας διευθυντής ενός οργανισµού µε πανελλαδική εµβέλεια που µπορεί να
επηρεάσει µε τη δική του παρουσία -αφού είναι ενιαία η εκλογική
περιφέρεια- ψηφοφόρους όλης της Ελλάδας. Όµως, ο διευθυντής ενός νοσοκοµείου στην Τρίπολη γιατί να µην µπορεί να είναι
υποψήφιος; Τι επηρεασµό θα κάνει σε ψηφοφόρους της Ηπείρου
ή της Μακεδονίας ή της Κρήτης, για να έχει κώλυµα να είναι υποψήφιος; Αυτό είναι το πρώτο ζήτηµα.
Το δεύτερο ζήτηµα είναι να δούµε το θέµα των κωλυµάτων των
δηµοσίων υπαλλήλων από µια άλλη διάσταση και µε µια άλλη
προσέγγιση. Ας θεωρήσουµε ότι αναστέλλεται η ιδιότητά τους
και ας µην τους υποχρεώνουµε σε παραίτηση. Κατά τη γνώµη
µου είναι πολύ πιο ουσιαστικό και πολύ πιο αποτελεσµατικό.
Αν µου επιτρέπετε, θα ήθελα να κάνω µια δήλωση για τις τροπολογίες. Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να πω και εγώ, όπως και πολλοί
άλλοι συνάδελφοι, ότι ας σταµατήσουµε επιτέλους να µπαίνουµε
στον κύκλο των τροπολογιών την τελευταία ώρα σε κάθε νοµοσχέδιο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν είναι ουσιαστική η δική µας
προσφορά, δηλαδή η δική µας συµµετοχή σε όλη αυτή την ιστορία. Την τελευταία στιγµή δεν καταλαβαίνεις ακριβώς ποια είναι
η τροπολογία. Μέχρι να τη δεις, να την αναγνώσεις, να τη διαβάσεις πρέπει να είσαι και έτοιµος να τοποθετηθείς, χωρίς καµµία διασταύρωση της γνώµης σου µε άλλους συναδέλφους για
να δούµε πού βρισκόµαστε. Ας είµαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε
αυτό το ζήτηµα.
Πάρα ταύτα, θέλω να πω και χωρίς επιχειρηµατολόγηση –διότι
πραγµατικά δεν προλαβαίνω, γιατί δεν θέλω να καταχραστώ το
χρόνο- ότι στην τροπολογία 1357 ψηφίζουµε «ΝΑΙ». Στην τροπολογία 1358 ψηφίζουµε «ΝΑΙ». Στην τροπολογία 1359 ψηφίζουµε
«ΟΧΙ». Στην τροπολογία 1366 ψηφίζουµε «ΝΑΙ». Στην τροπολογία
1367 ψηφίζουµε «ΝΑΙ».
Ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των εισηγητών και των ειδικών αγορητών.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Υπουργός ο κ. Βρούτσης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, το Υπουργείο
Εργασίας κατέθεσε την υπ’ αριθµόν 1357 τροπολογία και γι’ αυτή
θέλω να σας µιλήσω, γιατί θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντική.
Είναι σηµαντική και εµβληµατική ταυτόχρονα, καθώς επιβεβαιώνει τη συνεχή προσπάθεια του Υπουργείου Εργασίας εδώ και
είκοσι έναν µήνες στην κατεύθυνση του νοικοκυρέµατος και του
εκσυγχρονισµού όχι ως απλές διακηρύξεις, αλλά στην πράξη.
Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τις προσπάθειες που κάνουµε για
να χτυπήσουµε αυτό το οποίο έχετε ακούσει πολλές φορές να
ονοµάζω ως οικονοµικό και κοινωνικό έγκληµα, την αδήλωτη εργασία. Είναι κάτι το οποίο το ξεκινήσαµε, το οργανώσαµε και
κάτω από το επιχειρησιακό σχέδιο «ΑΡΤΕΜΙΣ» το συνεχίζουµε µε
εµφανή θετικά αποτελέσµατα.
Υπενθυµίζω ότι από τις 15 Σεπτεµβρίου που ξεκινήσαµε την
προσπάθεια αυτή µέχρι σήµερα έχουν επιβληθεί µε το νέο τρόπο
και τη νέα διαδικασία πρόστιµα ύψους 12.168.525 ευρώ. Αυτά τα
πρόστιµα είναι αποτέλεσµα των τακτικών, των εντατικών, των οργανωµένων ελέγχων που κάνουν τα ελεγκτικά όργανα του
Υπουργείου Εργασίας, κατ’ εξοχήν για την αδήλωτη εργασία τα
10.550 ευρώ πρόστιµο που επιβάλλει το ΣΕΠΕ.
Στην πορεία και στην εξέλιξη των πραγµάτων γνωρίζετε επίσης
ότι η Ελλάδα καινοτοµώντας και πρωτοπορώντας ταυτόχρονα,
δηµιούργησε το καινοτόµο σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ», κάτι το οποίο
υιοθέτησε και η Κύπρος αµέσως µετά και πιστεύω ότι και πολλές
άλλες χώρες της Ευρώπης θα το πάρουν από εµάς ως τεχνογνωσία γιατί δίνει ασύλληπτα αποτελέσµατα ως πληροφόρηση για
να ασκείς πολιτική απασχόλησης και πολιτική για την καταπολέµηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας.
Το σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» όµως µας έδωσε και άλλες δυνατότητες. Μέσα από την πληροφορία που υπάρχει πλέον σ’ αυτό, µας
δίνει τη δυνατότητα να µειώσουµε διοικητικά βάρη, γραφειοκρατία και να απλουστεύσουµε το βάρος όλων αυτών που υπάρχει
σήµερα στον επιχειρηµατικό κόσµο της χώρας.
Ένα από αυτά είναι το ονοµαζόµενο «πορτοκαλί βιβλίο», το
οποίο ξεκίνησε την ύπαρξή του πριν από είκοσι χρόνια και αφορά
σήµερα, όπως έχουν καταγραφεί εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες
εξακόσιες ενενήντα πέντε επιχειρήσεις. Το «πορτοκαλί βιβλίο»
έκλεισε το χρήσιµο -ή µε άλλα ερωτηµατικά, γιατί αποτέλεσε και
µνηµείο αδιαφάνειας σε αρκετές περιπτώσεις, µνηµείο νοµικών
διενέξεων σε άλλες αλλά είχε και µεγάλη ωφέλεια για τα έσοδα
των ασφαλιστικών ταµείων- κύκλο του οριστικά, καθώς πλέον θα
ενσωµατωθούν στο «ΕΡΓΑΝΗ» όλα τα στοιχεία τα οποία περιλαµβάνονταν στο ονοµαζόµενο «πορτοκαλί βιβλίο» που ήταν χειρόγραφο για τις επιχειρήσεις. Καταλαβαίνετε ένα χειρόγραφο
βιβλίο τι εστία αµφισβητήσεων µπορεί να έχει, όταν υπάρχει απέναντι η ελεγκτική αρχή, και τι νοµικές συζητήσεις µπορεί να αναπτυχθούν. Καταργείται για πάντα από την 1η Ιουνίου αυτού του
έτους καθώς τα στοιχεία πλέον ενσωµατώνονται στο σύστηµα
«ΕΡΓΑΝΗ».
Την ίδια στιγµή η ΕΥΠΕΑ, το γνωστό και πολύ χρήσιµο ελεγκτικό όργανο, η ελεγκτική υπηρεσία του ΙΚΑ που κάνει πάρα
πολύ καλή δουλειά, αναλαµβάνει διευρύνοντας τις αρµοδιότητές
της και εκείνη ένα ρόλο σηµαντικό για την καταπολέµηση της
αδήλωτης εργασίας καθώς µέχρι σήµερα µονοδιάστατα αντιµετώπιζε την ανασφάλιστη εργασία. Χθες είχα την τιµή στο γραφείο
µου να δεχθώ όλα τα µέλη της ΕΥΠΕΑ. Δυστυχώς, δεν είναι αρκετοί. Σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα θα υπάρξει αύξηση
της υπηρεσίας αυτής σε αριθµό υπαλλήλων και πλέον η υπηρεσία αυτή αναλαµβάνει να κάνει και τον έλεγχο της αδήλωτης εργασίας. Περιµένουµε σηµαντικά αποτελέσµατα τα οποία θα
ωφελήσουν και τα ασφαλιστικά ταµεία και θα ωφελήσουν ουσιαστικά και τους εργαζόµενους και την οικονοµία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να εκπέµψουµε ως µήνυµα όλοι είναι ότι σήµερα µέσα από
όλες αυτές τις µεγάλες αλλαγές και τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που έχουν γίνει προς όφελος γενικά της εθνικής οικονοµίας, των εργαζοµένων, των ασφαλιστικών ταµείων, των
επιχειρήσεων και µε την τελευταία και πρόσφατη αλλαγή που ψηφίσαµε στο πολυνοµοσχέδιο µε τη µείωση των πέντε ποσοστιαίων µονάδων στο µη µισθολογικό κόστος των εργαζοµένων, που
είναι η µεγαλύτερη παρέµβαση των τελευταίων δεκαετιών –εγώ
τουλάχιστον δεν θυµάµαι άλλη µείωση ιστορικά- θα πρέπει όλοι
να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν ιστορικές ευθύνες να είναι συνεπείς. Και αυτό είναι προς τους επιχειρηµατίες διότι δεν υπάρχει πλέον άλλοθι ούτε δικαιολογία για κανέναν να είναι
παραβατικός απέναντι στο συγκεκριµένο κοµµάτι, στους εργαζόµενους και στις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις. Γι’ αυτό ετοιµάζουµε µια µεγάλη επιχείρηση η οποία σύντοµα θα γίνει και
γνωστή, υπό την έννοια ότι όλες οι υπηρεσιακές δυνάµεις του
Υπουργείου Εργασίας (ΕΥΠΕΑ, ΣΕΠΕ) αλλά και η Οικονοµική
Αστυνοµία θα ξεκινήσουν εν όψει και της θερινής περιόδου, της
τουριστικής περιόδου κάτω από ένα οργανωµένο σχέδιο ελέγχου
σε όλη την Ελλάδα.
Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Είναι εθνική υπόθεση η
στήριξη των ασφαλιστικών ταµείων, των συντάξεων των Ελλήνων. Και πιστέψτε µε, αν θεωρητικά µηδενίζαµε την παραβατικότητα στην αγορά εργασίας, το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας
µας θα ήταν 100% βιώσιµο. Αυτή την έκκληση κάνω προς όλους
αλλά ταυτόχρονα και την προειδοποίηση ότι το κράτος είναι εδώ,
µειώνει τη γραφειοκρατία, απλουστεύει τα πράγµατα αλλά θα
κάνει και τη δουλειά του έτσι όπως πρέπει να την κάνει και δεν
την έκανε χρόνια πριν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα ήθελα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Λαφαζάνη, να
δώσουµε τον λόγο στον κ. Αθανασίου για ένα λεπτό και αµέσως
µετά θα πάρετε εσείς τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Καταθέτετε άσχετες τροπολογίες και ζητάτε ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ας τον ακούσουµε για
ένα λεπτό και µετά θα πάρετε τον λόγο.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Λαφαζάνη, µία
διευκρίνιση είναι.
Θέλω να αναφερθώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1358 και ειδικό 76, στις 4 Απριλίου
2014.
Είναι δύο διατάξεις οι οποίες έχουν σχέση µε το ΤΑΧΔΙΚ.
Όπως ξέρετε, µε διάταξη νόµου έχουµε συγχωνεύσει πολλά Ειρηνοδικεία για λειτουργικούς…
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιος είναι ο αριθµός της τροπολογίας;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Είναι η τροπολογία µε
γενικό αριθµό 1358 και ειδικό 76.
Έχουν συγχωνευθεί πολλά Ειρηνοδικεία. Συνεπώς, τα κτήρια
τα οποία έχουν εκκενωθεί θα επανέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στο δηµόσιο. Είναι λογικό αυτό. Με κατά χρήση παραχώρηση, εφόσον δεν έχουν πάει στο ΤΑΙΠΕΔ θα είναι στο δηµόσιο.
Και βεβαίως, όσον αφορά την ηλεκτρονική επιτήρηση κρατουµένων που κάνουµε, ο εξοπλισµός τους θα επιβαρύνει τις δαπάνες του ΤΑΧΔΙΚ.
Απλές είναι, αλλά ήθελα να σας τις εκθέσω.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Για τους ενστόλους µόνο θα είναι
η επιβάρυνση;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ναι, για τους ενστόλους. Ο εξοπλισµός της φρούρησης και τα λειτουργικά έξοδα.
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Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Λαφαζάνη, θέλετε τον λόγο για ένα λεπτό; Μην τοποθετηθείτε τώρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Οι «δραπέτες» Υπουργοί ήλθον,
είδον και απήλθον. Μα, τι είναι αυτό το χάλι, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ποιο χάλι;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ήρθε και κατέθεσε µια τροπολογία άσχετη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ποιο είναι χάλι;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν ακούτε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εσείς δεν ακούτε. Μη
χρησιµοποιείτε τέτοιες εκφράσεις! Είναι «χάλι»;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ακούστε µε πριν διαµαρτυρηθείτε! Ακούστε µε! Εσείς έπρεπε να διαµαρτυρηθείτε! Πού πήγε
ο Υπουργός;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κατόπιν δικής µου παρέµβασης ήρθαν εδώ οι Υπουργοί. Είναι αυτό που θέσατε στην
αρχή. Μετά τη δική σας τοποθέτηση και τη δική µου παρέµβαση
ήρθαν οι Υπουργοί. Θα µας κατηγορήσετε και γι’ αυτό;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Οι «λιποτάκτες» Υπουργοί θα καταθέτουν τροπολογίες άσχετες µε το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου, παρά τον Κανονισµό και το Σύνταγµα, και δεν θα έρχονται
κιόλας;
Δεν έχουν διαβάσει τον Κανονισµό και το Σύνταγµα οι κύριοι
Υπουργοί; Για ποιο πολίτευµα µιλάνε; Έχουν καταργήσει τη δηµοκρατία; Την έχετε καταργήσει, κύριε Βρούτση; Ο κ. Αθανασίου
ήρθε, µίλησε ένα λεπτό και «δραπέτευσε». Πώς θα ακούσει τον
αντίλογο;
Τι είναι το ένα λεπτό; Κλέβει την περιουσία ενός Ταµείου, την
πάει στο ΤΑΙΠΕΔ, την ξεπουλάνε, το καταστρέφει και δεν τρέχει
τίποτα. Τη φέραµε σε άσχετο νοµοσχέδιο και τελείωσε.
Θα τις πάρετε πίσω τις τροπολογίες! Δεν γίνεται αυτό το
πράγµα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Δεν είπε αυτό ο Υπουργός. Είπε ότι δεν τα πήρε το ΤΑΙΠΕΔ και επιστρέφουν πίσω στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο
δηµόσιο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Στο δηµόσιο πάνε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι. Στο δηµόσιο θα πάνε όσα
δεν πάνε στο ΤΑΙΠΕΔ. Και αυτά τα περιουσιακά στοιχεία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Λαφαζάνη, σας
παρακαλώ. Θα τοποθετηθείτε µετά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πρώτα πρώτα είναι εικόνα Αίθουσας αυτή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ε, τώρα εσείς θα κρίνετε την εικόνα της Αίθουσας; Προς Θεού!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα µε αφήσετε να µιλήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όταν έρθει η ώρα
σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα µου επιτρέψετε να µιλήσω;
Γιατί παρεµβαίνετε έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μα, σας παρακαλώ,
έχω δώσει τον λόγο στην κ. Γιαταγάνα. Πρέπει να µιλήσουν και
οι άλλοι συνάδελφοι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, τι λέτε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Θα έρθει η σειρά σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, µετά τις παρεµβάσεις των Υπουργών, παίρνω τον λόγο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Είναι δυνατόν εσείς
µε τέτοια εµπειρία να τα λέτε αυτά;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εγώ να τα λέω; Εσείς δεν πράττετε όπως πρέπει και παραβιάζετε πλήρως…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Αφήστε να µιλήσει κανένας Βουλευτής. Τα είπατε χθες και σας ακούσαµε. Ακούσαµε τη θέση
σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έχετε αντιληφθεί τι γίνεται,
κύριε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Βεβαίως.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ε, άµα έχετε αντιληφθεί λυπάµαι
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πολύ. Έτσι γίνεται το νοµοθετικό έργο; Έτσι γίνεται;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Έτσι, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Λυκουρέντζο,
σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα τις αποσύρουν και τις δύο
τροπολογίες. Οι τροπολογίες αυτές είναι άσχετες, είναι κατά παράβαση του Συντάγµατος. Δεν µπορεί να αλλάζουµε το πολίτευµα δια τέτοιου είδους παρεµβάσεων. Αυτά τα πράγµατα µόνο
σε άλλα καθεστώτα γίνονται, να έρχονται οι Υπουργοί ως τουρίστες, να κάνουν «αεροπλανικές» παρεµβάσεις, να µιλάνε ένα
λεπτό, να φεύγουνε και να καταστρέφουν πίσω τους τα πάντα.
Γιατί τέτοιου είδους τροπολογίες έχουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστώ πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Διότι, ο κ. Βρούτσης µέχρι από
ποινικά αδικήµατα απαλλάσσει. Με ποιο δικαίωµα απαλλάσσει
µε τροπολογία από ποινικές ευθύνες; Τι είναι ο κ. Βρούτσης; Τι
είσαστε, κύριε Βρούτση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Λαφαζάνη,…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εσείς αποφασίζετε τι θα κάνουν
τα δικαστήρια; Εσείς αποφασίζετε ποιος θα έχει ποινική δίωξη;
Έχω και εγώ ορισµένα ποινικά αδικήµατα. Θα µε απαλλάξετε µε
τροπολογία; Είναι δυνατόν να τα κάνετε αυτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μην µπαίνετε στην
ουσία παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όταν τα δικαστήρια κινούνται,
δεν µπορεί να παρέµβει στη δικαιοσύνη για ποινικό ιδιαίτερα αδίκηµα ο οποιοσδήποτε Υπουργός µε τροπολογία του. Δεν γίνονται
αυτά τα πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστώ πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και δεν γίνεται να επιτρέπει να
ληστεύονται οι πόροι ειδικών λογαριασµών. Ληστεύετε τους πόρους ειδικών λογαριασµών. Τους παίρνετε από την αποστολή
που έχουν, για τους οποίους πληρώνουν οι ασφαλισµένοι,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, κύριε Λαφαζάνη, θα µιλήσετε µετά. Θα τοποθετηθείτε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μιλάω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ε, όχι! Παρακαλώ,
ολοκληρώστε. Έχω δώσει τον λόγο στην κ. Γιαταγάνα. Σας παρακαλώ, δηλαδή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πληρώνουν οι ασφαλισµένοι.
Τους παίρνετε, τους ληστεύετε και απαλλάσσετε από τις ποινικές
ευθύνες αυτούς που διαχειρίζονται τον λογαριασµό για τη ληστεία. Και τα φέρνετε εδώ «αεροπλανικά» µε τροπολογίες; Θα
τις πάρετε πίσω!
Κύριε Γρηγοράκο, έχετε ευθύνη. Εσείς εισάγετε νοµοσχέδιο
εδώ του Υπουργείου Εσωτερικών. Τι δουλειά έχει το Υπουργείο
Εργασίας να φέρνει άλλο νοµοσχέδιο παράλληλο; Τι αποτελείτε;
Τη βιτρίνα, την κάλυψη για να περνάνε νοµοσχέδια άλλου είδους;
Απαράδεκτα πράγµατα! Και ο κ. Αθανασίου να έρθει να ακούσει
και τις ενστάσεις µας, τις αντιρρήσεις µας. Δεν µπορεί να φεύγει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Γιαταγάνα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι εικόνα
αυτή; Φεύγει ο κύριος Υπουργός. Πώς θα ακούσετε την Αντιπολίτευση, κύριε Υπουργέ; Τι είναι αυτή η εικόνα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Γιαταγάνα,
έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Υπουργός είναι, δεν πρέπει να
ακούσει τον αντίλογο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορώ
να µιλήσω, εάν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ναι, εάν σας επιτρέψουν. Έχετε δίκιο.
Παρακαλώ, κύριε Λαφαζάνη! Έχω δώσει τον λόγο στην κ. Γιαταγάνα.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Σας παρακαλώ, µη µου κρατάτε αυτό το χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ναι, κυρία Γιαταγάνα,
επανήλθε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πετάει ένα χαρτί και φεύγει;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Λαφαζάνη, να
ακούσουµε, την κ. Γιαταγάνα;
Ορίστε, κυρία Γιαταγάνα, έχετε τον λόγο. Μπορείτε να ξεκινήσετε;
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Επί του συζητουµένου νοµοσχεδίου, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, εγώ τάσσοµαι αναµφισβήτητα
υπέρ του σταυρού προτίµησης. Είναι ο δηµοκρατικότερος τρόπος για να διεξάγονται όλες οι εκλογές. Γνωρίζουµε στο παρελθόν µέχρι και τις προηγούµενες Ευρωεκλογές ότι γίνονταν µε
λίστα, στην οποία τοποθετούνταν οι Ευρωβουλευτές µε σειρά
προτίµησης, την ανεξέλεγκτη προτίµηση του Προέδρου του κόµµατος.
Εποµένως, δεν γεννάται καµµία αµφιβολία ότι η καθιερωµένη
µε το παρόν νοµοσχέδιο διενέργεια των ευρωεκλογών µε σταυρό
προτίµησης είναι αναµφισβήτητα δηµοκρατική και γι’ αυτό την
υπερψηφίζω.
Τώρα, στο άρθρο 2 που αναφέρονται θέµατα κωλυµάτων, θα
σταθώ στο θέµα του κωλύµατος να είναι κάποιος Βουλευτής του
ελληνικού Κοινοβουλίου και υποψήφιος Ευρωβουλευτής. Υπάρχει –λέει- κώλυµα. Οι καθηγητές πανεπιστηµίου –έχουν µιλήσει
ήδη εδώ- σας µίλησαν ιδιαίτερα για τη Συνθήκη της Λισαβόνας
και τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζουν τα κωλύµατα, τα ασυµβίβαστα.
Δηλαδή, σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία
πρώτη φορά εφαρµόζεται σε ευρωεκλογές, επιτρέπεται ακόµα
και ξένος Ευρωβουλευτής ή Βουλευτής να έρθει να καταθέσει
την υποψηφιότητά του εδώ στην Ελλάδα για να εκλεγεί Βουλευτής του Ευρωκοινοβουλίου από την Ελλάδα! Εποµένως, θεωρώ
απαράδεκτο να βάζετε αυτό το κώλυµα.
Θα µου πείτε, µε τους υπόλοιπους υποψήφιους που δεν είναι
Βουλευτές ή που δεν έχουν οποιαδήποτε άλλη θέση ευθύνης
που να τους καθιστά γνωστούς, τι γίνεται; Εγώ µιλάω για τους
Βουλευτές και καταψηφίζω γι’ αυτό το θέµα το άρθρο 2. Δεν
θέλω να αναφερθώ στα υπόλοιπα.
Μιας και µιλήσαµε, όµως, για το θέµα των ασυµβιβάστων θα
επανέλθω στο χθεσινό νοµοσχέδιο διότι εκεί είχαµε θέµα ασυµβιβάστου και κωλύµατος και όλοι µας γνωρίζουµε τι έγινε εδώ
µέσα τη Δευτέρα, που διεκόπη η συζήτηση στη Βουλή για το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για να ρυθµιστεί το θέµα
ενός προσώπου, ενός υποψηφίου, του κ. Μπουτάρη. Έχει γίνει
και πριν συζητηθεί στο Κοινοβούλιο, µεγάλο θέµα στον Τύπο και
όχι µόνο. Ενδιαφέρονται όλοι οι δηµότες του Δήµου Θεσσαλονίκης, καθώς είναι ο δεύτερος σε µέγεθος δήµος της Ελλάδας.
Καταθέτω πληθώρα δηµοσιευµάτων και πριν από τη συζήτηση
και µετά τη συζήτηση και δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Χρυσούλα-Μαρία Γιαταγάνα
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ψέγω τη συγκυβέρνηση που έκανε ένα πραξικόπηµα µέσα στη
Βουλή, παρέτεινε τη συζήτηση του νοµοσχεδίου και την έφερε
την Τρίτη. Γιατί; Για να επιτραπεί η υποψηφιότητα του κ. Μπουτάρη. Εµείς τα γνωρίζουµε, ο κόσµος απ’ έξω πρέπει να τα γνωρίζει. Ήταν απαράδεκτη, διότι ήταν Πρόεδρος του Φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης και παραιτήθηκε προ έξι µηνών, ενώ έπρεπε να
έχει παραιτηθεί προ δεκαοκτώ µηνών. Βοά σήµερα η Θεσσαλονίκη, βοούν όλα τα κανάλια και όλο το διαδίκτυο. Τελειώνω µε
αυτό το θέµα.
Την Παρασκευή κλείνει η Βουλή, κύριοι συνάδελφοι, και θα
πάµε όλοι για να κάνουµε Πάσχα στα σπίτια µας. Όµως, τι γίνεται; Νοµίζετε ότι έχει σταµατήσει το Μπαλτάκος-gate; Δεν έχει
σταµατήσει το Μπαλτάκος-gate, κύριοι, ταλανίζει όλη την Ελλάδα. Κατά τη γνώµη µου, έπρεπε να γίνει προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση τώρα, πριν διακόψει τις εργασίες της η Βουλή.
Δεν µπορεί να συνεχίζεται αυτή η συζήτηση η οποία βλάπτει
τόσο την Κυβέρνηση όσο και κυρίως τη δικαιοσύνη. Όσον αφορά
την Κυβέρνηση ας απαντήσουν οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης
γιατί δεν γίνεται προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση τώρα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ)
Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ, λοιπόν, στη δικαιοσύνη. Ξέρετε,
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είχα την τιµή να είµαι επί δεκατέσσερα χρόνια εισαγγελέας. Γνωρίζω, λοιπόν, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων µου
εργάζεται κάτω από δυσβάσταχτες συνθήκες µε πολύ µεγάλο
ωράριο, δώδεκα -δεκατεσσάρων ωρών και Σάββατα και Κυριακές
και Πάσχα και Χριστούγεννα ακόµα, υπέστη σαν µείωση µισθών
60% και δεν της πρέπει της δικαιοσύνης να δέχεται αυτήν τη
στιγµή την αµφισβήτηση της κοινής γνώµης. Είναι ο τρίτος θεσµός και κατά τη γνώµη µου, είναι αυτό που λέγανε το «προπύργιο της δηµοκρατίας». Εγώ λέω το «λιµάνι του κάθε κατατρεγµένου». Δεν της πρέπει λοιπόν της δικαιοσύνης αυτό και µάλιστα, αυτήν τη στιγµή που µπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι στην
κεφαλή της δικαιοσύνης είναι το διαµάντι της δικαιοσύνης, ο κ.
Θεοχαρίδης Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος λείπει αυτήν τη στιγµή, τον οποίο γνωρίζω
πάρα πολλά χρόνια και παρά τα δεδοµένα, τα λεγόµενα, αν θέλετε, έχει την απόλυτη υποστήριξή µου. Δεν αίρω την εµπιστοσύνη µου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ζητώ ένα -ενάµισι λεπτό να ολοκληρώσω, διότι είναι σοβαρό
το θέµα.
Όµως, τι γίνεται µε τους υπολοίπους; Γιατί η κυρία εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εξέδωσε µια διάταξη για το άρθρο 157
χθες; Τι κάνει; Υποδαυλίζει αυτήν τη στιγµή αυτή τη µάχη, αυτή
την αµφισβήτηση που υπάρχει προς τη δικαιοσύνη;
Γιατί τι λέει το άρθρο 157; Σε ποιους απευθυνόταν, κύριοι;
Όλοι οι δικηγόροι το συζητάνε αυτό το θέµα. Σε ποιους απευθυνόταν; Οι δικηγόροι κι οι δικαστές την ξέρουν τη διάταξη. Σε ποιους απευθυνόταν, άραγε;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, να µε αφήσετε να ολοκληρώσω. Είναι σοβαρό το θέµα.
Τι λέει αυτή η διάταξη; «Βία κατά πολιτικού σώµατος ή της Κυβέρνησης: Όποιος µε βία ή µε απειλή βίας απειλεί τη Βουλή ή την
Κυβέρνηση ή µέλος τους στην εκτέλεση, παράλειψη ή ανοχή πράξης που ανάγεται στα καθήκοντά τους, τιµωρείται µε κάθειρξη
τουλάχιστον δέκα ετών.» Σε ποιον απευθυνόταν λοιπόν; Η Βουλή
είναι γνωστό ότι µε διακόσιους ψήφους ήρε την ασυλία των Βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Σε ποιον απευθυνόταν, κύριοι;
Εγώ, λοιπόν, θα σας πω, γιατί έχω και ίδιαν αντίληψη, τα εξής:
Γίνονται παρεµβάσεις στη δικαιοσύνη -γίνονταν και γίνονται- κυρίως από γενικούς γραµµατείς και µάλιστα µη αρµόδιους.
Μήπως -λέω εγώ- ο κ. Μπαλτάκος, ο οποίος ήταν συχνός συνοµιλητής της Χρυσής Αυγής, έπαιρνε τηλέφωνα, έτσι όπως µας
έδειχνε, και κάποιους ανακριτές, λέω εγώ; Γιατί εκεί βρίσκεται
το θέµα. Μήπως έπαιρνε κάποιους εισαγγελείς, λέω εγώ; Δεν
ξέρω. Δεν το γνωρίζω. Πρέπει να ξεκαθαριστεί το θέµα.
Μην ξεχνάτε ότι κανείς δεν βαπτίζεται σε κολυµβήθρα Σιλωάµ.
Δεν είναι η κολυµβήθρα του Σιλωάµ η δικαιοσύνη. Σας είπα ότι η
συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων µου είναι άριστοι. Η
κεφαλή και ο Υπουργός έχουν την απεριόριστη εκτίµησή µου και έχω ίδιαν αντίληψη- πρέπει, όµως, να διευκρινιστεί αυτό το
θέµα. Δεν µπορείτε, κύριοι, εσείς να αφήνετε όλον αυτόν τον κοσµάκη, που υποφέρει αυτήν τη στιγµή, κάτω από τις συνθήκες
αυτές. Οφείλετε να το ξεκαθαρίσετε τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Παρακαλώ ολοκληρώστε, κυρία συνάδελφε. Έχετε υπερβεί τα δέκα λεπτά.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε,
είναι πολύ σοβαρό το θέµα.
Θα σας πω εγώ πού απευθυνόταν η Κυβέρνηση. Στη Χρυσή
Αυγή απευθυνόταν, στον κ. Κασιδιάρη επειδή είπε ότι έχει κι
άλλες κασέτες. Ο κ. Κασιδιάρης, κύριοι -επειδή είµαι κι εγώ νοµικός- σας λέω ότι έχει κάθε δικαίωµα να βγάλει όποιο οπτικοακουστικό υλικό έχει στη διάθεσή του, γιατί υπάρχουν και τα
άρθρα 20, 22 και 25 του Ποινικού Κώδικα που αίρουν το αξιόποινο της πράξης του, µιας και είναι κατηγορούµενος και είναι
και υποψήφιος δήµαρχος Αθηναίων. Αίρουν το αξιόποινο της
πράξης του. Ό,τι έχει θα το βγάλει. Εσείς θα περάσετε µαύρο
Πάσχα, εσείς θα περάσετε των παθών σας τον τάραχο, αν έχει
και αν τα δηµοσιεύσει. Εγώ είµαι ανεξάρτητη κι ελεύθερη.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Θέλω να κάνω µια προσθήκη - αναδιατύπωση στην τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών µε γενικό αριθµό 1359 και
ειδικό 77. Η τροπολογία αυτή γίνεται αποδεκτή από την Κυβέρνηση. Είναι υπουργική τροπολογία και κάνει νοµοτεχνική βελτίωση στο ν.4254/2014, ώστε να είναι άµεση η εφαρµογή του.
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Δεύτερον, βελτιώνει την άµεση απόδοση στο δηµόσιο και στους
ΟΤΑ των φόρων οι οποίοι εισπράττονται από τα καζίνο. Άρα, η
τροπολογία είναι συναφής µε το Υπουργείο Εσωτερικών, γι’ αυτό
την κάνει και αποδεκτή.
Την καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ.
Λεωνίδας Γρηγοράκος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ουζουνίδης για οκτώ λεπτά.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν από εσάς στο Βήµα του Προεδρείου ήταν ο κ. Καλαντζής,
εδώ µπροστά βλέπω πολλούς συναδέλφους από την επαρχία και
χαίροµαι γι’ αυτό. Θέλω να κάνω λίγο κριτική σε µία συνάδελφο
της Νέας Δηµοκρατίας που χθες κάτι δεν της κάθισε καλά ότι ζητάµε να εκλεγούν και κάποιοι Ευρωβουλευτές από την περιφέρεια.
Για τη δική µου περιοχή, στον Έβρο και στη Θράκη –δεν ξέρω
εάν έχει επισκεφθεί κάποιος Ευρωβουλευτής την περιοχή µας,
δεν ξέρω τι γίνεται στις δικές σας περιοχές- θα καταλάβουν ότι
εµείς από την επαρχία και ως Βουλευτές και µεθαύριο ως Ευρωβουλευτές, θέλουµε να έχουµε λόγο. Είτε τους αρέσει, κύριε Ταµήλο, είτε δεν τους αρέσει! Και επειδή σας βλέπω συχνά και σας
χαίροµαι, αυτό θα το καταλάβουν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Να µην κάνετε προσωπικές αναφορές. Σας το έχω πει και άλλη φορά.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Εντάξει, ζητώ συγγνώµη. Τον
επαινώ τον συνάδελφο.
Είναι πολύ σηµαντικό ότι στις ερχόµενες εκλογές θα υπάρχει
ο σταυρός. Εποµένως, είναι ευκαιρία οι Ευρωβουλευτές να γνωρίσουν την Ελλάδα, πέρα από την Αθήνα ή από το Νοµό Αττικής.
Αυτό µας χαροποιεί ιδιαίτερα. Εµάς πάντως ο Πρόεδρός µας, ο
Πάνος ο Καµµένος, µας δίνει λόγο στους επαρχιώτες Βουλευτές
και όσο µπορούµε θα µεταφέρουµε τα προβλήµατα των συµπολιτών µας.
Στην περιοχή µου, εκεί στη βόρειο Ελλάδα, υπάρχει ένα µεγάλο θέµα, το οποίο πρέπει να µεταφερθεί µεθαύριο στην Ευρωβουλή. Είναι το θέµα των παράνοµων µεταναστών, όπου θα
πρέπει να καταλάβουν οι Ευρωπαίοι και βέβαια, πρώτα και πάνω
απ’ όλα η ελληνική Κυβέρνηση, ότι η ανατολική Μακεδονία και
Θράκη δεν είναι τόπος συγκέντρωσης παράνοµων µεταναστών.
Έχουµε εµείς αρκετούς και καιρός είναι πλέον να σταµατήσει
αυτή η συγκέντρωση των παράνοµων µεταναστών. Έχω την πληροφορία µου ότι ο Υπουργός ο κ. Δένδιας ή το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει παραγγείλει λυόµενα σπίτια για να
επεκτείνει το Κέντρο Κράτησης του Παρανεστίου να το µετατρέψει σε χωριουδάκι. Καλά θα κάνει να ακυρώσει αυτά τα λυόµενα,
αν ευσταθούν οι πληροφορίες µου και να τα µεταφέρει κάπου
αλλού. Υπάρχουν ένα σωρό, βέβαια, προβλήµατα των ανθρώπων
και καλά θα κάνουν µεθαύριο οι εκλεγµένοι Ευρωβουλευτές να
γυρίζουν, ανά την Ελλάδα και να µεταφέρουν τα όποια προβλήµατα και να ενηµερωθούν οι Ευρωπαίοι γι’ αυτά.
Μεθαύριο, µε την ευκαιρία της επίσκεψης της κ. Μέρκελ, θέλω
να πω κάποια πράγµατα, ότι πριν από αρκετά χρόνια -και απ’ όσο
ξέρουµε η καταγωγή της είναι από την πρώην Ανατολική Γερµανία- οι Έλληνες οι οποίοι εργάζονταν τότε σε όλη τη Δυτική Ευρώπη και στη Δυτική Γερµανία, στήριζαν την τότε πατρίδα της,
την Ανατολική Γερµανία και όλα τα οφέλη που είχε η Δυτική Γερµανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα είχε και η Ανατολική Γερµανία, για τον λόγο ότι δεν είχε αναγνωριστεί ποτέ από τη Δυτική
Γερµανία. Εποµένως, επί χρόνια και οι Έλληνες πολίτες που δούλευαν σκληρά, στήριζαν οικονοµικά την κ. Μέρκελ και τους κατοίκους της Ανατολικής Γερµανίας.
Θα πρέπει να πάρει το µήνυµα ότι οι Έλληνες έχουν κάνει πολλές θυσίες. Ότι οι Έλληνες –η πλειοψηφία, βέβαια- είναι σκληρά
εργαζόµενοι, είναι εντάξει απέναντι στο κράτος και κάποια
στιγµή θα πρέπει µε τη σηµερινή Κυβέρνηση, να αφήσουν τους
ανθρώπους να ανασάνουν. Ο κόσµος έχει φθάσει στα όριά του.
Και εποµένως, θα πρέπει µεθαύριο να πάρει το µήνυµα ότι θα
πρέπει να αλλάξει την τακτική απέναντι στους συµπολίτες µας.
Στις µικρές µας κοινωνίες –που φαντάζοµαι και εσείς οι επαρχιώτες κυκλοφορείτε- κάθε µέρα παραπονιούνται. Είναι όλος ο
κόσµος, ή τουλάχιστον η πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελµατιών, στα πρόθυρα διάλυσης.
Νοµίζω ότι µετά από τόσα χρόνια θυσιών είναι καιρός να έρθουν ελαφρώς καλύτερες µέρες. Αυτά, βέβαια, θα τα δούµε µεθαύριο µε την επίσκεψη της κ; Μέρκελ, από το τι θέµατα θα
συζητηθούν. Σηµασία, όµως, έχει να καταλάβουν οι εκπρόσωποί
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µας στην Ευρωβουλή ότι και εµείς οι Έλληνες έχουµε έναν πολιτισµό, έχουµε τα ήθη και τα έθιµά µας, όπως τα έχουν οι Γερµανοί, οι Γάλλοι, οι Ολλανδοί κ.λπ., έχουµε τον τρόπο ζωής µας.
Κύριοι, δεν µπορεί σε όλα να γίνουµε Δυτικοευρωπαίοι. Έχουµε
τις παραδόσεις µας, έχουµε τον τρόπο ζωής µας. Και καλά θα κάνουν αυτοί που µας εκπροσωπούν -και η σηµερινή Κυβέρνηση- να
λαµβάνουν υπ’ όψιν τον τρόπο ζωής των Ελλήνων. Μιλάω για απλά
καθηµερινά πράγµατα, όπως το πώς ζει ένας κτηνοτρόφος, το
πώς ζει ένας αγρότης στην καθηµερινή του ζωή.
Δεν νοµίζω να είναι τόσο τραγικό το ότι επί τόσα χρόνια ο κτηνοτρόφος είχε τα ζώα του ελεύθερα και τα βοσκούσε. Οι άνθρωποι θέλουν να συνεχίσουν να ζουν έτσι. Δεν νοµίζω ότι αυτοί που
µας εκπροσωπούν πρέπει να κάθονται προσοχή και να ακολουθούν την τακτική των Δυτικοευρωπαίων. Στο κάτω-κάτω –και οι
πληροφορίες µου είναι πάρα πολύ καλές- το τι ταΐζουν αυτοί τα
ίδια τους τα ζώα µόνο ένας Θεός ξέρει.
Εποµένως, καλό θα είναι µεθαύριο οι Ευρωβουλευτές µας να
δείξουν πραγµατικό ενδιαφέρον και για την Ελλάδα και για την
περιφέρεια και να µεταφέρουν την εικόνα της πραγµατικής Ελλάδος, του πραγµατικού Έλληνα στην Δυτική Ευρώπη και επιτέλους, να αλλάξει αυτό το αρνητικό κλίµα που αδίκως υπάρχει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Ουζουνίδη, ο οποίος ήταν ακριβής στο χρόνο του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα νότια
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, τέσσερις αξιωµατικοί της Ερευνητικής Οµάδας της
Καναδέζικης Αστυνοµίας οι οποίοι πραγµατοποιούν επίσκεψη
στη Βουλή.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Λυκουρέντζος για οκτώ λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, συζητάµε για τις εκλογές
της ανάδειξης των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχοντας
µια γενική αντίληψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισµένοι θεωρούν ότι η συµµετοχή µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι µια µόνιµη υποχρέωση των Ευρωπαίων να στηρίζουν την Ελλάδα χωρίς
να αντιλαµβάνονται ότι η κάθε χώρα-µέλος έχει τις δικές της υποχρεώσεις, στις οποίες ο ελληνικός λαός φιλοδοξία έχει να ανταποκρίνεται µε υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια.
Επειδή, όµως, έχει µεγάλη σηµασία η βοήθεια την οποία µας
προσέφεραν οι φίλοι και οι εταίροι µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
θέλω να κάνω µια ιστορική αναφορά και να θυµίσω ότι το γεγονός πως είµαστε µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλεται στη
µεγάλη επιτυχία του Κωνσταντίνου Καραµανλή, του Παναγή Παπαληγούρα, του Γεωργίου Ράλλη -και όχι µόνο- αλλά και του Γεωργίου Μαύρου, του Γιάγκου Πεσµαντζόγλου, ακόµη και του
Ηλία Ηλιού της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
Ήταν µια πολύ σκληρή µάχη και µια µεγάλη νίκη να ενταχθεί η
Ελλάδα τότε στην Ευρώπη, στη µεγάλη δηµοκρατική οικογένεια
και να είµαστε το δέκατο µέλος, όταν ακολούθησαν µετά η Ισπανία και η Πορτογαλία. Διότι σήµερα, µέσα στη γενικότερη πολιτική ατµόσφαιρα που επικρατεί, έχουν υποβαθµιστεί τα
επιτεύγµατα της χώρας και τα επιτεύγµατα εκείνων των προσώπων που τα πραγµατοποίησαν αλλά και των παρατάξεων.
Τότε, απέναντι στην προσπάθεια του Κωνσταντίνου Καραµανλή υπήρχε το σύνθηµα: «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο Συνδικάτο».
Υπήρχε, δηλαδή, ό,τι υπάρχει και σήµερα απέναντι στην προσπάθεια του Αντώνη Σαµαρά και των δύο πολιτικών Αρχηγών που
συµµετέχουν στην Κυβέρνηση Συνεργασίας, στην προσπάθεια
που γίνεται για να βγει η χώρα από την κρίση. Απλά σήµερα αντί
για «Συνδικάτο» ακούµε τη λέξη «προτεκτοράτο», την οποία
θεωρώ εξόχως προσβλητική, όχι για τη χώρα αλλά για εκείνον ο
οποίος την εκστοµίζει.
Οι ευρωπαϊκές υποθέσεις στη χώρα µας έχουν υποβαθµιστεί.
Δεν συζητούνται στο δηµόσιο βίο στην έκταση που τους αρµόζει
και τους αξίζει.
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Κύριε Πρόεδρε, πόσοι γνωρίζουν ότι το νοµοθετικό έργο στην
Ευρωπαϊκή Ένωση παράγεται από τρία µέρη, από την επιτροπή,
το Κοινοβούλιο και τα Συµβούλια των Υπουργών; Άρα πόσο
σηµαντική είναι η συµµετοχή των Ευρωβουλευτών;
Συνεπώς πρέπει η επιλογή του πολίτη να είναι στα πρόσωπα
και στις παρατάξεις εκείνες που θα βοηθήσουν την Ελλάδα. Διότι
οι Έλληνες Βουλευτές που συµµετέχουν στις Ευρωπαϊκές
πολιτικές οµάδες, διαδραµατίζουν ρόλο, κάτι το οποίο επίσης
δεν συζητείται. Έχουµε σηµειώσει σηµαντικές επιτυχίες από
Έλληνες Ευρωβουλευτές και των δύο παρατάξεων όταν
ηγούνται επιτροπών, όταν ορίζονται ως εισηγητές, όταν
αναλαµβάνουν υποθέσεις οι οποίες αφορούν την Ευρώπη, και
όταν αφορούν ιδιαιτέρως τη χώρα µας.
Γι’ αυτό, απέναντι στην πολιτική ατµόσφαιρα που διαµορφώνεται στη χώρα της απαξίωσης των Ευρωπαϊκών εκλογών,
πρέπει να αντιτάξουµε τη σηµασία τους. Πρέπει να το κάνουµε
αυτό όλοι οι Έλληνες Βουλευτές και οι πολιτικές δυνάµεις που
πιστεύουµε στην ευρωπαϊκή ιδέα, που πιστεύουµε ότι η Ελλάδα
πρέπει να είναι µία χώρα ισότιµη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να
στέκεται µε αξιοπρέπεια, µε δυναµική, µε κύρος µεταξύ των
εταίρων της.
Γι’ αυτό καταδικάζω την όποια άποψη ακούγεται περί
ενίσχυσης της αποχής από τις ευρωπαϊκές εκλογές. Καταδικάζω
τις απόψεις εκείνες, οι οποίες έχουν να κάνουν µε την
υποβάθµιση της σηµασίας των ευρωπαϊκών εκλογών.
Περισσότερο όλων αυτών, καταδικάζω την άποψη εκείνη, η
οποία επιχειρεί να συνδέσει τις εσωτερικές υποθέσεις µε την
ψήφο στην κάλπη για την ανάδειξη των Βουλευτών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Επιτέλους, το Ελληνικό Σύνταγµα ορίζει ότι κάθε τέσσερα
χρόνια διεξάγουµε εκλογές για το ελληνικό Κοινοβούλιο. Τώρα,
θα κρίνουµε τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και το µέλλον της χώρας
µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να απεξαρτήσουµε την
ψήφο στις ευρωπαϊκές εκλογές από τα συµβαίνοντα στην
Ελλάδα, από τις περιφερειακές, από τις δηµοτικές εκλογές.
Είµαστε Έλληνες Ευρωπαίοι πολίτες και η ψήφος πρέπει να έχει
αυτήν τη σηµασία.
Έρχοµαι τώρα, κύριε Υπουργέ, σε επιµέρους θέµατα του
νοµοσχεδίου. Ορθώς υπάρχουν µέτρα για τις δαπάνες των
υποψηφίων Ευρωβουλευτών. Οι Αρχηγοί παραιτήθησαν του
δικαιώµατός τους να ορίζουν τη σειρά εκλογιµότητος των
υποψηφίων Βουλευτών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όµως,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µήπως δίνεται η δυνατότητα σε
άλλους παράγοντες να επηρεάσουν -αν όχι να καταρτίσουν- τη
σειρά εκλογιµότητος των υποψηφίων Βουλευτών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;
Ποιοι διαθέτουν πλεονεκτήµατα προς αυτήν την κατεύθυνση;
Εκείνοι που έχουν τη δύναµη να προβάλλουν υποψηφίους.
Εκείνοι που έχουν τη δύναµη να αναδείξουν υποψηφίους.
Ορισµένοι εξ αυτών έχουν και πλεονεκτήµατα, διότι, όπως είπε
ο συνάδελφος από τη Δηµοκρατική Αριστερά, έχουν και µεγάλη
αναγνωρισιµότητα, είναι δηµοφιλείς. Δεν ξέρω, όµως, ποιαν
αξίαν έχει η δηµοφιλία τους και η αναγνωρισιµότητά τους για να
εργαστούν υπέρ της Ελλάδος! Ποιες είναι οι πολιτικές τους
θέσεις δεν γνωρίζω!
Και πολλοί «ταξιδεύουν» από τη µία παράταξη στην άλλη, όπου
κρίνουν ότι µπορούν εύκολα να εκλεγούν. Εγκατέλειψαν τις
ιδεολογικές στους αποσκευές, έχουν κατακτήσει αναγνωρισιµότητα και επιδιώκουν την εκλογή τους, έτσι «ελαφρά την καρδία».
Προσωπικά, δεν θα µπορούσα ποτέ να διεκδικήσω να εκλεγώ
Βουλευτής µε το ΠΑΣΟΚ ή µε οποιαδήποτε άλλη παράταξη.
Βλέπω πολλούς, όµως, που το κάνουν µε ευκολία. Αυτό έχει να
κάνει µε την αξία την οποία αποδίδει κανείς σε µία κορυφαίας
σηµασίας λέξη για την πολιτική, τη λέξη «συνέπεια».
Υπάρχουν, όµως, κι άλλα, που αποτελούν µειονεκτήµατα.
Μπορεί ο καθείς αυτούς τους υποψηφίους Βουλευτές -χωρίς
µέτρα στο νοµοσχέδιό σας, κύριε Υπουργέ- να τους σπιλώνει.
Θα σας δώσω ένα ανώδυνο παράδειγµα.
Έχω φτάσει περίπου τις εκατό οµιλίες στη Βουλή στη διετία
αυτή, κι, όµως, προσφάτως στο διαδίκτυο κι αλλού, εσπιλώθην
ότι δεν ανταποκρίνοµαι στις κοινοβουλευτικές µου υποχρεώσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεν άνοιξαν ούτε καν το περιοδικό «ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ»
να δουν ότι είµαι µεταξύ των δεκαπέντε πρώτων σε οµιλίες και
συµµετοχή στο Κοινοβούλιο. Δεν έχω καµµία άµυνα, όπως και
κανείς από εσάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε οποιαδήποτε
σπίλωση. Γιατί; Διότι ο νέος τρόπος επικοινωνίας κινείται στη
σφαίρα της ανοµίας ή ατιµωρησίας.
Δεν υπάρχουν, κύριε Υπουργέ, κατά νόµον υπεύθυνοι για όλα
αυτά τα ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας, δεν εννοώ τις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα, ούτε τις εφηµερίδες. Αλλά πώς µπορεί
να αµυνθεί ένας εκ των υποψηφίων Ευρωβουλευτών, αν δυοτρεις µέρες πριν από τις ευρωεκλογές τον «περιποιηθούν» καταλλήλως αυτά τα κέντρα, τα οποία τοποθετούνται απέναντί µας
και κυρίως σε όσους έχουν ανάστηµα να αρνηθούν και να αντισταθούν στις όποιες επιδιώξεις τους; Πού είναι ο Υπουργός της
Δικαιοσύνης; Θέλω να ακούσει αυτήν την τοποθέτησή µου, διότι
οποιοσδήποτε µπορεί να σπιλώνεται, διότι δεν τολµάει η ελληνική πολιτεία να νοµοθετήσει τον κατά νόµο υπεύθυνο. Υπάρχει
ελευθερία παντού, ελευθερία εκφράσεως της γνώµης, αλλά να
υπάρχει και σπίλωση και µάλιστα χωρίς άµυνα;
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θα κάνω µια αναφορά γενικού χαρακτήρα και προς κανέναν προσωπικά. Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι υπόκεινται κι αυτοί στον Κανονισµό της Βουλής. Δεν είναι
η συζήτηση στη Βουλή προνόµιο µόνο των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων. Είµαι σίγουρος ότι ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής,
ο οποίος παρακολουθεί τη συνεδρίαση, θα λάβει υπ’ όψιν του
αυτό το οποίο θέτω.
Όπως, επίσης, δεν µπορεί σε συνεδριάσεις της Βουλής, όπως
και προηγουµένως συνέβη στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, την ώρα που οµιλούσε ο Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, να υπάρχει συνάδελφος που να τον αποκαλεί «προκλητικό». Στο ελληνικό
Κοινοβούλιο εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις. Αστυνόµευση του λόγου και της σκέψης δεν νοείται. Δεν επιτρέπονται
τέτοιες συµπεριφορές. Δεν µπορεί ο καθένας να µην επιτρέπει
την ελεύθερηέκφραση. Από πού κι ως πού κρίνει κάποιος ότι
ένας οµιλητής είναι προκλητικός; Επειδή διαφωνεί µαζί του;
Τέλος, παρακαλώ πάρα πολύ τη δική σας προσοχή και την ευθύνη. Εδώ είµαστε το ελληνικό Κοινοβούλιο, δεν είµαστε πανσπουδαστικό συνέδριο των φοιτητικών µας ετών, ώστε ο ένας να
απευθύνεται αφού έχει λάβει τον λόγο µε το µικρό όνοµα του συναδέλφου, υποβαθµίζοντας τη συζήτηση την οποία γίνεται. Παρακαλώ πολύ το Προεδρείο να λάβει υπ’ όψιν αυτές τις
παρατηρήσεις, διότι όλοι µαζί µπορούµε να αναβαθµίσουµε το
κύρος των εργασιών του ελληνικού Κοινοβουλίου και να προστατεύσουµε το κύρος της δηµόσιας ζωής του τόπου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειρoκροτήµατα απ ό την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Λυκουρέντζο.
Βεβαίως, για όλα αυτά, κύριε συνάδελφε, εάν τηρούµε τον Κανονισµό, δεν θα έχουµε καµµία παρεκτροπή.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Σκρέκας για οκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να οµολογήσω ότι θα ήθελα να ξεκινήσω τη σηµερινή µου οµιλία δηλώνοντας αρκετά απογοητευµένος γι’ αυτά τα οποία ακούστηκαν
και εκστοµίστηκαν από στόµατα συναδέλφων της Μείζονος αλλά
και της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης.
Θα ήθελα, λοιπόν, να αναφέρω σχολιάζοντας την αναφορά της
αξιότιµης Εισαγγελέως και συναδέλφου κ. Γιαταγάνα ότι από
πού κι ως πού εµείς οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, οι Βουλευτές ενός κόµµατος που αυτήν τη στιγµή κάνει το παν, ό,τι
είναι δυνατόν, στηρίζοντας έναν Πρωθυπουργό που από το πρωί
ως το βράδυ εργάζεται εις βάρος ακόµη και της προσωπικής του
υγείας για να βγει η Ελλάδα από την κρίση και να ξεπεράσουµε
τα δεινά προβλήµατα τα οποία έχουν εισέλθει εξαιτίας πολλών
λαθών και σφαλµάτων τα οποία οφείλονται τολµώ να πω και
στους κυβερνώντες των προηγούµενων χρόνων, στην ατολµία
θα έλεγα περισσότερο- από πού κι ως πού, εµείς οι Βουλευτές
δεν θα έχουµε καλό Πάσχα, επειδή κάποιος εκ της Χρυσής
Αυγής είπε ότι έπονται κι άλλα βίντεο τα οποία µπορεί να αναφέρονται σε κάποιους οι οποίοι εκστοµίζουν πράγµατα για τα οποία
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για κάποιο λόγο θα έπρεπε εµείς να έχουµε συνολική ευθύνη;
Θεωρείτε ότι εµείς έχουµε συνολική ευθύνη για οτιδήποτε µπορεί να κάνει κάποιος από µας, λέγοντας δικές του εκφράσεις ή
εκφράζοντας προσωπικές του απόψεις;
Άκουσα, επίσης, από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορούνται οι Υπουργοί ως λιποτάκτες, ως βιτρίνα
και να λέγεται ότι προσφέρουν κάλυψη αυτήν τη στιγµή σε τροπολογίες οι οποίες εισέρχονται ώστε να βελτιώσουν νόµους και
ώστε να δώσουν λύσεις σε προβλήµατα.
Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Είναι εκφράσεις αυτές που εκστοµίζονται από τον κατά τα άλλα σεβαστό, βέβαια, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ; Είναι αυτό το επίπεδο που θα
έπρεπε να έχει το ελληνικό Κοινοβούλιο; Είναι αυτές οι εκφράσεις αντίστοιχες του επιπέδου που θα θέλαµε εµείς οι νεώτεροι
συνάδελφοι να υπάρχει αλλά και το οποίο προσδοκά και από
εµάς ο ελληνικός λαός;
Συνεχίζω αναφερόµενος στην πρωτολογία του εισηγητή της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης –του οποίου σέβοµαι βέβαια την
ιστορία- ο οποίος εχθές κατανάλωσε περίπου το µισό χρόνο της
εισήγησής του κάνοντας µία ιστορική αναδροµή στις εκλογές
του 1956, του 1961, του 1963, του 1964 και των γεγονότων του
1967. Δεν µπορώ να καταλάβω, υπονοούσε ότι το επίπεδο δηµοκρατίας που έχουµε σήµερα ταυτίζεται ή συνδυάζεται µε τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν τότε; Δηλαδή, πιστεύει ότι αν και
εφόσον ο ελληνικός λαός εµπιστευθεί τον ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσει
αυτή τη χώρα –κάτι που θεωρώ εξαιρετικά απίθανο- θα κυβερνήσει µε όρους του 1963, του 1964 και του 1967;
Δεν είπε, µάλιστα, ποιο κόµµα και ποια παράταξη ήταν αυτά
τα οποία νοµιµοποίησαν το Κοµµουνιστικό Κόµµα στην Ελλάδα.
Επί ποίας πρωθυπουργίας ποιας παράταξης κάηκαν και καταστράφηκαν οι φάκελοι, οι οποίοι υπήρχαν και είχαν δηµιουργηθεί
εκείνες τις ίσως όχι και τόσο δηµοκρατικές δεκαετίες; Επί ποιας
πρωθυπουργίας; Δεν το είπε. Ποιο κόµµα ήταν στην Κυβέρνηση,
µαζί βέβαια µε το Χαρίλαο Φλωράκη;
Έρχονται σήµερα και σχολιάζουν το παρόν νοµοσχέδιο και
λένε ότι σαράντα ηµέρες πριν τις εκλογές δεν είναι δυνατόν να
φέρνουµε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο αφορά τις ευρωεκλογές και
τον τρόπο επιλογής των Ευρωβουλευτών.
Είναι ποτέ αργά για περισσότερη δηµοκρατία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ; Ειδικά από εσάς ακούγονται αυτά
τα λόγια; Είναι ποτέ αργά για περισσότερη λαϊκή κυριαρχία; Είναι
ποτέ αργά ώστε ο Έλληνας πολίτης να αποφασίζει ποιον αντιπρόσωπο επιλέγει να στείλει, προκειµένου να τον αντιπροσωπεύσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ποιος είναι ικανός να τον
αντιπροσωπεύσει στις αποφάσεις οι οποίες λαµβάνονται εκεί στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι οποίες επηρεάζουν σε µεγάλο
βαθµό και τη ζωή των συµπολιτών µας και εµάς τους ίδιους;
Είναι ποτέ αργά; Έπρεπε να ακούγεται αυτό από τη δική σας
παράταξη; Αυτό έχετε να πείτε για ένα εντελώς δηµοκρατικό
νόµο, ένα νόµο που βελτιώνει και αυξάνει τη δηµοκρατική επιλογή των Ελλήνων πολιτών;
Κύριε Υπουργέ, στηρίζω αυτό το νοµοσχέδιο, γιατί φέρνει περισσότερη δηµοκρατία και περισσότερη συµµετοχή του λαού
στην εκλογή των προσώπων που θα µας αντιπροσωπεύσουν στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο ασκεί πλέον αυξηµένες αρµοδιότητες στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων που επηρεάζουν την καθηµερινότητά µας.
Πρέπει να τονιστεί, επίσης, ότι η ψήφος των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ηµών των ιδίων που ανήκουµε σ’ αυτήν
την Ένωση, συνδέονται µε την εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό και αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία και ιδιαίτερη βαρύτητα.
Έτσι, µ’ αυτό το νοµοσχέδιο επιτυγχάνεται η πληρέστερη αποτύπωση της λαϊκής βούλησης για την ανάδειξη των Ελλήνων Ευρωβουλευτών στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Όµως, εκείνο το οποίο δεν άκουσα από εσάς, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, είναι ποια είναι η θέση σας για
την ένταξη και τη συµµετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Γι’ αυτό δεν άκουσα τίποτα. Δεν είπατε ξεκάθαρα. Δεν
απαντήσατε. Είστε υπέρ της ένταξης και της συµµετοχής της
χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Αυτή η συµµετοχή, όπως
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πρέπει να γνωρίζετε, πέρα από δικαιώµατα, έχει και κάποιες υποχρεώσεις. Ακολουθεί κάποιους κανόνες.
Συµφωνείτε η Ελλάδα να είναι συµµέτοχος, να είναι µέσα στην
ευρωπαϊκή οικογένεια; Αυτό δεν το απαντήσατε, γιατί δεν µπορείτε να δώσετε αυτήν την απάντηση. Όπως δεν µπορείτε να δώσετε καµµία απάντηση σε όλα τα βασικά προβλήµατα που
απασχολούν τον ελληνικό λαό σήµερα.
Δυστυχώς, χρησιµοποιείτε τα πάντα, οτιδήποτε, ώστε να αποκοµίσετε κοµµατικά οφέλη. Και αυτό το πράγµα το καταλαβαίνει
ο ελληνικός λαός και γι’ αυτόν τον λόγο φαίνεται σε κάθε έκφανση της βούλησής του και αποτυπώνεται εν πολλοίς στις δεκάδες δηµοσκοπήσεις, που σας φέρνουν πάντα πολύ χαµηλά
στις προτιµήσεις του.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Σκρέκα.
Τον λόγο έχει ο κ. Πασχαλίδης για οκτώ λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο συνιστά την άµεσα εκλεγµένη δηµοκρατική έκφραση της πολιτικής βούλησης των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστώντας το µεγαλύτερο πολυεθνικό κοινοβούλιο στον
κόσµο. Αντιπροσωπεύει περίπου 450 εκατοµµύρια πολίτες της
Ένωσης και οι πρωταρχικοί του στόχοι είναι –όπως για κάθε κοινοβούλιο- να ψηφίζει ορθούς νόµους, να εξετάζει και να ελέγχει
τη χρήση της Εκτελεστικής Εξουσίας. Τώρα περισσότερο από
ποτέ είναι σε θέση να επιτελεί το έργο του, τόσο γιατί οι αρµοδιότητές του διευρύνθηκαν σταδιακά όσο και διότι οι εξουσίες
του ενισχύθηκαν κατ’ αρχάς µε την Ενιαία Πράξη του 1987 και
στη συνέχεια µε την Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1993.
Άλλωστε, το Ευρωκοινοβούλιο είναι ο αδιαµφισβήτητος θεµατοφύλακας του ευρωπαϊκού συµφέροντος και προασπιστής των
δικαιωµάτων του πολίτη. Κάθε Ευρωπαίος πολίτης, µόνος του ή
µαζί µε άλλους, έχει το δικαίωµα να απευθύνει αναφορά παραπόνων στο Κοινοβούλιο και να ζητήσει αποκατάσταση για θέµατα
που εµπίπτουν στη σφαίρα των αρµοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το µοναδικό θεσµικό όργανο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα µέλη του οποίου εκλέγονται µε
άµεση και καθολική ψηφοφορία, εν αντιθέσει µε τα άλλα δύο κορυφαία θεσµικά όργανα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συµβούλιο Υπουργών, τα οποία είτε συγκροτούνται µέσω ορισµού
από τις κυβερνήσεις των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε τοποθετούνται αυτοδικαίως.
Ακριβώς επειδή οι Ευρωβουλευτές εκλέγονται και δεν διορίζονται, η συµµετοχή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
ευρωεκλογές έχει µέγιστη σηµασία, αφού τους παρέχεται η δυνατότητα να εκλέξουν άµεσα τα πρόσωπα που επιθυµούν, να
τους εκπροσωπούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και µέσω αυτών
τις πολιτικές δυνάµεις που επηρεάζουν τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάσει των ανωτέρω δεδοµένων, το παρόν νοµοσχέδιο έρχεται
να συµπλεύσει µε το πνεύµα ανάλογων νοµοθετηµάτων των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ναι µεν µπορεί να
έχει προκληθεί ένα µικρό θεσµικό σοκ, ωστόσο µε το προτεινόµενο νοµοσχέδιο ενισχύεται η δυνατότητα του πολίτη να εκφράζει την προτίµησή του για τους είκοσι έναν αντιπροσώπους της
Ελλάδας στο Ευρωκοινοβούλιο, που τα τελευταία τριάντα τρία
χρόνια γινόταν µε λίστα, την οποία κατήρτιζαν οι Αρχηγοί των
κοµµάτων, γεγονός που συνέβαλε στην αδιαφορία του εκλογικού
σώµατος για τις ευρωεκλογές, ακόµα και όταν αυτές δεν συνέπιπταν ή δεν είχαν χρονική εγγύτητα µε τις εθνικές εκλογές.
Με το παρόν νοµοσχέδιο, λοιπόν, ευθυγραµµίζονται οι κανόνες και οι περιορισµοί για τους υποψήφιους Ευρωβουλευτές µε
αυτούς που ισχύουν για τους Βουλευτές, ορίζεται η ελεύθερη
ενηµέρωση των πολιτών µέσω των δηµοσκοπήσεων και καθορίζεται η κατανοµή της εκλογικής χρηµατοδότησης. Επίσης, ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν το χρόνο, τη συγκρότηση και τη
σύνθεση της Διακοµµατικής Επιτροπής Εκλογών.
Αναλυτικότερα, στο δεύτερο άρθρο προσδιορίζονται τα κωλύ-

10428

µατα εκλογιµότητας και τα ασυµβίβαστα για τους υποψήφιους,
ενώ εισάγεται καινοτόµος ρύθµιση σχετικά µε το κώλυµα εκλογιµότητας του Βουλευτού του Εθνικού Κοινοβουλίου. Είναι µια
ρύθµιση που αναβαθµίζει ουσιαστικά το ρόλο του υποψήφιου Ευρωβουλευτή, καθώς η απαραίτητη παραίτηση από το βουλευτικό
αξίωµα πριν την ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων σηµατοδοτεί
την πλήρη και ουσιαστική διάθεση του υποψηφίου.
Βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νοµοσχεδίου, ο
αριθµός των υποψηφίων κάθε συνδυασµού αυξάνεται στο διπλάσιο του συνολικού αριθµού των εκλεγοµένων κάθε φορά µελών
στο Ευρωκοινοβούλιο.
Το παρόν άρθρο εισάγει την καινοτοµία του καταλόγου των
σαράντα δύο υποψηφίων µε αλφαβητική κατάταξη, εκ των
οποίων θα αναδειχθούν εκείνοι που θα συγκεντρώσουν τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης, ανάλογα µε το συνολικό ποσοστό του κόµµατος από το οποίο προέρχονται. Έτσι
επιτυγχάνεται να διευρυνθούν οι επιλογές των ψηφοφόρων και
να συγκροτηθούν αντιπροσωπευτικότερα ψηφοδέλτια.
Φυσικά και για τους ίδιους τους υποψηφίους Ευρωβουλευτές
θα αποτελέσει µια πρωτόγνωρη εµπειρία, καθώς θα πρέπει να
απευθυνθούν στους πολίτες ολόκληρης της επικράτειας. Συγχρόνως, όµως, θα κινητοποιήσουν µεγάλο αριθµό πολιτών, που
υπό άλλες συνθήκες µπορεί να επέλεγαν την αποχή, η οποία παραδοσιακά είναι υψηλή στις Ευρωεκλογές.
Ακόµη, εισάγεται ρύθµιση περί ποσόστωσης ανά φύλο και γίνεται υποχρεωτική η αντιπροσώπευση του κάθε φύλου τουλάχιστον στο 1/3 των υποψηφίων, µε σκοπό να επιλυθεί το µείζον
ζήτηµα της υποεκπροσώπησης από γυναίκες.
Με το άρθρο 4 του παρόντος ορίζεται ότι η εκλογή των Ευρωβουλευτών θα γίνεται µε σταυρό προτίµησης. Συγκεκριµένα,
προβλέπεται ότι οι πολίτες θα µπορούν να επιλέξουν έως τέσσερις υποψηφίους. Με την εφαρµογή του σταυρού οι υποψήφιοι
θα πρέπει να οργώσουν ολόκληρη τη χώρα, που θα αποτελεί µία
ενιαία περιφέρεια, για να επιτύχουν την εκλογή τους. Αυτό αναµένεται ότι θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη κινητοποίηση των υποψηφίων, η οποία θα αποτυπωθεί στην κάλπη µε αυξηµένη
συµµετοχή των πολιτών. Αυτό, άλλωστε, είναι το ζητούµενο όλων
µας. Επιπλέον, διατηρείται το υφιστάµενο εκλογικό σύστηµα,
βάσει του οποίου οι έδρες κατανέµονται µεταξύ όσων λάβουν
τουλάχιστον το 3% των έγκυρων ψηφοδελτίων.
Σε ό,τι αφορά την εκλογική χρηµατοδότηση, προτείνεται µε το
άρθρο 12 να γίνεται µε τον τρόπο που ανταποκρίνεται στην εκλογική δύναµη των δικαιούχων πολιτικών κοµµάτων ως εξής: Σε περίπτωση βουλευτικών εκλογών, 50% θα χορηγείται στα κόµµατα
της Βουλής και 10% στα κόµµατα του Ευρωκοινοβουλίου. Σε περίπτωση ευρωεκλογών, το ποσοστό χορήγησης θα αντιστρέφεται.
Όσον αφορά το άρθρο 13 και συγκεκριµένα την προεκλογική
εκστρατεία, θα προσµοιάζει στην προεκλογική εκστρατεία βουλευτικών εκλογών και προτείνεται να αυξηθεί ο αριθµός των εµφανίσεων των υποψηφίων στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης σε
επίπεδο καλλικρατικής περιφέρειας κατά µία φορά σε σχέση µε
ό,τι ισχύει για τους υποψήφιους Βουλευτές.
Εξίσου, αυξάνεται µε το 14ο άρθρο και το ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών και ανέρχεται στο ύψος που ισχύει κάθε φορά
για τους υποψήφιους Βουλευτές στη µεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια. Στόχος είναι η κατοχύρωση της ισότητας, τόσο των
υποψηφίων Βουλευτών και Ευρωβουλευτών, όσο και µεταξύ των
υποψηφίων Ευρωβουλευτών.
Αναφορικά µε το άρθρο 15 και τη συγκρότηση και τη σύνθεση
της Διακοµµατικής Επιτροπής Εκλογών, προκειµένου αυτή να
καταστεί πιο αντιπροσωπευτική, ορίζεται ότι θα µετέχουν στις
βουλευτικές εκλογές και αντιπρόσωποι των κοµµάτων ή άλλων
συνασπισµών, που εκπροσωπούνται στο Ευρωκοινοβούλιο και
τυχόν δεν εκπροσωπούνται στη Βουλή. Αντιστρόφως, για τις ευρωεκλογές θα µετέχουν και εκπρόσωποι κοµµάτων ή συνασπισµών που εκπροσωπούνται στη Βουλή και δεν εκπροσωπούνται
στο Ευρωκοινοβούλιο.
Τέλος, µε στόχο την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στην
ενηµέρωση µεταξύ των δηµοσκοπήσεων, χωρίς κινδύνους παραπληροφόρησης εξαιτίας των υφιστάµενων απαγορεύσεων, βάσει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

του 16ου άρθρου οι απαγορεύσεις δηµοσιοποίησης δηµοσκοπήσεων ισχύουν πλέον µία ηµέρα πριν από τη διενέργεια των εκλογών για το Ευρωκοινοβούλιο, τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις
τυχόν επαναληπτικές αυτοδιοικητικές εκλογές.
Με στόχο την πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, το παρόν
νοµοσχέδιο εγγυάται την ενδυνάµωση της δηµοκρατικής αµεσότητας και παράλληλα, την αύξηση του ενδιαφέροντος των πολιτών για τα ευρωπαϊκά πολιτικά δρώµενα, γεγονός που θα
οδηγήσει εν τέλει σε µεγαλύτερη σύνδεση των λαών αναφορικά
µε τη δυνατότητα διαµόρφωσης της ευρωπαϊκής πολιτικής.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος, κ. Υψηλάντης, για οκτώ λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση στο σχέδιο νόµου
για την εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών, λογικά, κατά κύριο
λόγο, θα έπρεπε να είχε περιστραφεί στο σπουδαίο θέµα των ευρωπαϊκών εκλογών. Αντ’ αυτού, ακούστηκαν τα µύρια εµφυλιοπολεµικά και οι λεονταρισµοί και οι κορώνες του µεγαλύτερου
κοµµατιού της Αντιπολίτευσης και κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ.
Στη σηµερινή συζήτηση θα έπρεπε να τονίσουµε τη σπουδαιότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, των προσεχών εκλογών για
την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι ευρωπαϊκές κοινότητες -σήµερα Ευρωπαϊκή Ένωση- δηµιουργήθηκαν στις στάχτες του Β’ Παγκόσµιου Πολέµου αυτές που άφησε
πίσω ο ναζισµός και ο φασισµός και λειτούργησαν ως ελπίδα και
προοπτική ελεύθερης και δηµοκρατικής ανάπτυξης όλων των ευρωπαϊκών κρατών και των λαών.
Αυτά τα ιδανικά, αλλά και την αντιµετώπιση των προβληµάτων
που δηµιούργησε η παγκοσµιοποίηση και στην Ευρώπη, θα κληθούν να αντιµετωπίσουν και οι Έλληνες Ευρωβουλευτές. Για να
γίνει κάτι τέτοιο, ο ελληνικός λαός οφείλει να στείλει ανθρώπους
που πιστεύουν και αγωνίζονται για τις αρχές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, της ελευθερίας και της δηµοκρατίας. Βεβαίως, να γνωρίζουν να διεκδικούν τα δικαιώµατά µας, αλλά ταυτόχρονα και
συνάµα, να συνειδητοποιούν και τις υποχρεώσεις µας.
Τα επόµενα πέντε χρόνια είναι πάρα πολύ σηµαντικά για τον
τόπο µας, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Πρέπει εκείνοι
που θα µας εκπροσωπήσουν να εµπνέονται από τα ευρωπαϊκά
ιδεώδη της ελευθερίας και όχι από µία µίζερη εσωστρέφεια και
έναν αντιευρωπαϊσµό που δεν ωφελεί πουθενά, αλλά αντιθέτως
αποµονώνει τη χώρα µας.
Έτσι, µε τις διατάξεις που καλούµαστε να υπερψηφίσουµε,
αποτυπώνεται πληρέστερα η λαϊκή βούληση.Ο σταυρός προτίµησης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βάζει ένα τέλος στο κοµµατοκεντρικό ή –αν θέλετε- στο αρχηγικό του συστήµατος. Παύει
πλέον να παίζει έναν τέτοιο ισχυρό ρόλο, διότι µε το σταυρό µεταξύ περισσοτέρων υποψηφίων -αφού από τις προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές διπλασιάζεται και ο αριθµός των υποψηφίων
Ευρωβουλευτών, σαράντα δύο τον αριθµό- οι Έλληνες πολίτες
από κάθε κόµµα, από κάθε εκπροσώπηση θα µπορούν να επιλέγουν τους καλύτερους.
Αναβαθµίζεται έτσι και ενισχύεται η δηµοκρατική νοµιµοποίηση και καθίσταται πιο ενεργός ο ρόλος της λαϊκής συµµετοχής,
ιδιαίτερα τώρα που υπάρχουν και αυξηµένες αρµοδιότητες στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγει
και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να κινηθούµε και µέσα σε
αυτά τα πλαίσια πρέπει να κινηθεί και η χώρα µας. Πώς θα µπορούσε να γίνει διαφορετικά, εάν αυτοί οι υποψήφιοι που θα κληθούν να µιλήσουν σήµερα στον ελληνικό λαό ήταν δεµένοι µε τα
όποια βάρη κουβαλούν µέσα από το σηµερινό εσωτερικό πολιτικό συσχετισµό;
Θα πρέπει ξεκάθαρα να τοποθετηθούν απέναντι στον ελληνικό
λαό και να τοποθετηθούν µε τις θέσεις και τις αρχές εκείνες που
θα µας δώσουν και την εµπιστοσύνη όλων των ευρωπαϊκών
λαών, που βρέθηκαν αλληλέγγυοι τη δύσκολη ώρα που πέρασε
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η χώρα µας. Είναι πάρα πολλοί αυτοί και µέσα στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
Μερικοί από αυτούς, δυστυχώς, τώρα ενόψει της Ελληνικής
Προεδρίας, µάς επισκέφθηκαν και άκουσαν τα χίλια µύρια από
εµάς τους ίδιους, ενώ ήταν άνθρωποι που στάθηκαν στο ελληνικό πρόβληµα και στην ελληνική κρίση µπροστά στην πρόκληση
της πτώχευσης, ενόψει µιας συνταρακτικής στιγµής που θα µπορούσε να περάσει η χώρα µας, αν δεν πρυτάνευαν εκείνες οι
αρχές και ο προγραµµατισµός που έθεσε ο Αντώνης Σαµαράς
και η Κυβέρνησή του τη δύσκολη ώρα και αν δεν έδειχναν υποστήριξη οι Έλληνες Ευρωβουλευτές στην πλειοψηφία τους και
µέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Μέσα από αυτές τις σκέψεις άκουσα και µια ωραία έκφραση
από συνάδελφο της ΔΗΜΑΡ. Ας σταµατήσει πια να υπάρχει και
η πολιτική βουλιµία! Δεν µπορείς να είσαι και Βουλευτής στο
Eθνικό Κοινοβούλιο και Υπουργός και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και
να θέλεις να γίνεις και Ευρωβουλευτής εκ του ασφαλούς. Όχι!
Αυτά πρέπει να σταµατήσουν πια, πρέπει να γίνουν συνείδηση
καθαρότητας στις προσεγγίσεις µας. Γι’ αυτό τον λόγο θεωρώ
ότι και αυτή η διάταξη αποτελεί ένα σηµαντικό στοιχείο αυτού
του νοµοθετήµατος.
Θα µου πείτε ότι θα µπορούσαν να γίνουν και πολλά άλλα. Αυτά,
όµως, θα µπορέσουµε –πιστεύω- να τα αντιµετωπίσουµε µε µία
συνταγµατική αναθεώρηση, όταν θα µπορέσουν και τα πολιτικά
κόµµατα, µέσα από έναν πραγµατικό νόµο λειτουργίας τους, να
αναδεικνύουν τους ικανότερους, που θα µπορούν να µας εκπροσωπούν και στα διεθνή φόρα, όταν θα υπάρχουν τα εχέγγυα
εκείνα, τα οποία θα διασφαλίζουν αυτήν την προοπτική και για τα
οποία, δυστυχώς, ακόµα η δηµοκρατία µας –που έχει ξεπεράσει
και το εφηβικό στάδιο, κύριε Υπουργέ- δεν έχει αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά. Εδώ θα κληθούµε και εµείς να απαντήσουµε σύντοµα, µε µία προσεχή αναθεώρηση του Συντάγµατος.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να αναφερθώ, κλείνοντας τη σηµερινή µου παρέµβαση, και στο χθεσινό νοµοθέτηµα και να σας
διαβιβάσω από την πλευρά των νησιωτών την ευαρέσκειά τους
για ό,τι συµπεριελήφθη χθες στις αλλαγές του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»,
σχετικά µε θέµατα που απασχολούσαν τους νησιωτικούς µας δήµους.
Το πρώτο το οποίο θέτω είναι το θέµα της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ, το
θέµα των οργανώσεων πολιτικής προστασίας, στις οποίες µπορούν να συµµετέχουν πλέον και οι δήµοι βάσει του άρθρου 38
και να ενισχύονται.
Από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ αυτό καυτηριάστηκε και διά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του. Η στάση αυτή, όµως, καυτηριάστηκε και θα καταδικαστεί από όλους τους νησιώτες, όταν δουν
πραγµατικά τι συνέβη αυτές τις ηµέρες και προχθές σ’ αυτήν την
Αίθουσα.
Επίσης, θα ήθελα να πω ότι µε την υπουργική τροπολογία µε
γενικό αριθµό 5373, ένα επίσης άτοπο σχετικά µε τις µισθώσεις
τουριστικών ακινήτων θέµα, λύεται οριστικά. Αυτή η ρύθµιση
δίνει πνοή σε εκείνους οι οποίοι σε περίοδο κρίσης ήλπιζαν και
στηρίχθηκαν πάνω σε αυτό. Πιστεύω ότι και αυτό θα εκτιµηθεί
δεόντως.
Μέσα από αυτήν τη λογική δεν σταµατάµε τη µεγάλη προσπάθεια αναδιοργάνωσης του κράτους και βεβαίως ενδυνάµωσης
και εµψύχωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία αποτελεί,
µαζί µε την ευρωπαϊκή προσέγγιση της χώρας, ένα από τα µεγάλα θέµατα και τις στοχεύσεις που έχουµε σήµερα ως πολίτες
και ως κράτος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα επτά µαθητές και µαθήτριες και πέντε εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το Γυµνάσιο Λευκίµµης Κέρκυρας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
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Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Βλαχογιάννης για οκτώ λεπτά.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρεν θα ήθελα τον λόγο για να ανακοινώσω
τις υπουργικές τροπολογίες και τις βουλευτικές τροπολογίες
που γίνονται δεκτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συγγνώµη, κύριε
Βλαχογιάννη.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ανακοινώσω
τις υπουργικές τροπολογίες, αλλά και τις βουλευτικές που γίνονται αποδεκτές, ούτως ώστε οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και
οι συνάδελφοι Βουλευτές να µπορούν να τοποθετηθούν.
Από τις υπουργικές τροπολογίες του Υπουργείου Εσωτερικών,
µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1366 και ειδικό 80 εισάγεται
νέος τρόπος υπολογισµού του δικαιώµατος άδειας εµπορίας ποσίµου ύδατος, που υποχρεούνται οι κάτοικοι να καταβάλουν
υπέρ του οικείου δήµου.
Η δεύτερη τροπολογία µας είναι αρκετά µεγάλη, αλλά λύνει
πολλά προβλήµατα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1367 και ειδικό 81.Στην παράγραφο 1 δίνεται η παράταση στην προθεσµία υποβολής αίτησης από τους
ενδιαφερόµενους υπαλλήλους, που θέλουν να ενταχθούν στο
πρόγραµµα εθελοντικής διαδηµοτικής κινητικότητας. Μας έχει
βοηθήσε, ούτως ώστε να µην πάµε σε απολύσεις και πιστεύω ότι
αποφύγαµε τις απολύσεις έξι χιλιάδων υπαλλήλων.
Με την παράγραφο 2 της τροπολογίας ρυθµίζεται το ζήτηµα
πληρωµής των φορέων που υλοποίησαν όλα τα προγράµµατα
στο «Βοήθεια στο Σπίτι». Είναι δικό µας και αυτό και έχει σχέση
µε το Υπουργείο µας.
Με την παράγραφο 3 αντιµετωπίζεται το πρόβληµα της αποζηµίωσης των δικαιούχων από τις καταστροφές των κτηρίων της
Αθήνας το Φεβρουάριο του 2012. Και αυτό είναι θέµα του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τέλος, µε την παράγραφο 4 της τροπολογίας προσδιορίζεται
ποιες επιχειρήσεις υπάγονται στην έννοια των τουριστικών επιχειρήσεων και εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των περιπτώσεων 12 και 14 του άρθρου 15 του ν. 4013/2011.
Από τις βουλευτικές τροπολογίες γίνεται δεκτή η µε γενικό
αριθµό 1348 και ειδικό 74. Αφορά τους δικηγόρους που έχουν
εκλεγεί δήµαρχοι και ορίζει να πληρώνονται τα ασφαλιστικά τους
από τους δήµους γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν δικαίωµα
επαγγέλµατος.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτή είναι του κ. Βιρβιδάκη.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1381 και
ειδικό 89. Αυτό έχει σχέση µε το νοµοσχέδιο. Λέει ότι σε περίπτωση κατάθεσης του ιδίου ονόµατος ή εµβλήµατος από δύο
διαφορετικούς συνδυασµούς ισχύει η χρονική προτεραιότητα.
Νοµίζω ότι είναι λογικό.
Γίνεται δεκτή η µε γενικό αριθµό 1380 και ειδικό 88. Αυτή λέει
ότι δίνεται η δυνατότητα σε συνδυασµούς σε δήµους άνω των
εκατό χιλιάδων κατοίκων να διατηρούν ένα εκλογικό κέντρο ανά
διαµέρισµα, για οικονοµία. Έχουµε οικονοµικά προβλήµατα.
Γίνεται δεκτή η µε γενικό αριθµό 1374 και ειδικό 83. Το Ελεγκτικό Συνέδριο λαµβάνει υποχρεωτικά υπόψιν, κατά την εκδίκαση
των καταλογισµών, αµετάκλητες απαλλακτικές ποινικές αποφάσεις για την ίδια υπόθεση.
Νοµίζω, κύριε Μητρόπουλε…
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όµως, δεν το δεσµεύει.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Εµείς πρέπει να το περάσουµε αυτό. Είναι για το Ελεγκτικό Συνέδριο. Θα δείτε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1374
και ειδικό 83 και θα τοποθετηθείτε. Δείτε την.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Πρέπει να µην υπάρχει νοµικός
που να υπογράφει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Μητρόπουλε,
δεν έχετε τον λόγο. Θα τα πείτε µετά.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Γίνεται δεκτή η µε γενικό αριθµό 1373 µε ειδικό 82. Αναφέρει πως όπου, πριν την τελευταία απογραφή, είχαν συστήσει
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θέση µετακλητού γενικού γραµµατέα δικαιούνται να τη διατηρήσουν, γιατί είχαµε µείωση των κατοίκων των δήµων και οι άνθρωποι υπηρετούν εκεί. Είναι µια λογική πρόταση της ΚΕΔΚΕ.
Γίνεται δεκτή η µε γενικό αριθµό 1375 µε ειδικό 84. Εκ παραδροµής, δεν καταγράφηκε η διάταξη που αφορά τους γιατρούς
που µεταφέρθηκαν από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ
και γι’ αυτό γίνεται αναδιατύπωση. Είναι ένα λάθος στο νόµο που
κατέθεσε ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, γι’ αυτό και επαναδιατυπώνεται.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είναι λάθος ο νόµος, δεν είναι
λάθος στο νόµο!
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Γίνεται δεκτή η µε γενικό αριθµό 1378 µε ειδικό 86, η
οποία αναφέρει ότι µε την κατάργηση του ΟΕΚ και του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας, η µετοχή της «Ολυµπιακό Χωριό Α.Ε.»
περιέχεται στον ΟΑΕΔ, προκειµένου να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση. Αυτό είχε πει και ο κ. Βρούτσης προηγουµένως.
Και τέλος, γίνεται δεκτή η µε γενικό αριθµό 1376 και ειδικό 85.
Αναφέρεται στην επαναφορά της νοµικής ονοµασίας «έπαρχος»
στις νησιωτικές περιφέρειες. Είχαµε καταργήσει αυτό τον τίτλο
και πρέπει τουλάχιστον οι περιφερειάρχες να έχουν το δικαίωµα
να δώσουν τον τίτλο του επάρχου στο σύνολο των πρώην νησιωτικών επαρχείων.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµείς ευχαριστούµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λοβέρδο, αν
δεν σας πειράζει, είχα δώσει πριν τον λόγο στον κ. Βλαχογιάννη.
Θα µιλήσετε αµέσως µετά.
Κύριε Βλαχογιάννη, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ξεκινήσω από
µια παρατήρηση. Όσον αφορά την απογραφή, πάρα πολλοί συνάδελφοι από όλες τις πτέρυγες έχουν καταθέσει τις απόψεις
τους, ότι δηλαδή η απογραφή που έγινε και ισχύει δεν έγινε κατά
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το να γίνεται µέσα σε δέκα µέρες
απογραφή, είναι πρωτόγνωρο σε όλο τον κόσµο!
Το αποτέλεσµα ήταν να αδειάσει όλη η ύπαιθρος και να υποχρεώνουµε στην ουσία τον πολίτη να απογραφεί εκεί που δεν
ήθελε να απογραφεί, ενώ ο σκοπός της απογραφής είναι να
δούµε ποιος είναι ο πληθυσµός της χώρας και όχι υποχρεωτικά
πού θέλει το κράτος να απογράψει κάποιον. Γι’ αυτό ερήµωσε η
ύπαιθρος, γι’ αυτό µειώθηκε ο πληθυσµός όλων των περιφερειακών δήµων, γιατί µαζεύτηκαν όλοι στα αστικά κέντρα και τους
υποχρεώσαµε να απογραφούν εκεί. Αυτό έγινε µε δόλο –χωρίς
εισαγωγικά!- για να έχουν περισσότερα έσοδα οι µεγάλοι δήµοι
των αστικών κέντρων, σε βάρος της υπαίθρου. Είναι κάτι που
πρέπει να το δει η Κυβέρνηση και να το διορθώσει.
Με το παρόν νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επιχειρείται πραγµατικά µια τοµή ενόψει των εκλογών για το Ευρωκοινοβούλιο. Μέχρι τώρα συνήθως οι εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο ήταν εκλογές ρουτίνας. Πιθανόν κάποιοι επιθυµούν να
εξάγουν πολιτικά συµπεράσµατα από αυτήν τη διαδικασία. Κάποιοι άλλοι, όχι.
Μέχρι τώρα, αφήναµε τον εκάστοτε αρχηγό του κόµµατος και
τα κοµµατικά επιτελεία να αποφασίζουν ποιους ήθελαν να βάζουν στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη θέση και πηγαίναµε
εµείς, ρίχναµε το ψηφοδέλτιο και έβγαιναν οι κοµµατικά αρεστοί.
Τώρα, έρχεται η Κυβέρνηση και κάνει το ακριβώς αντίθετο.
Λέει ότι θα επιλεγούν αυτοί που είναι αρεστοί στον πολίτη, γιατί
επιβάλλεται η σταυροδοσία. Αυτό, ενώ είναι µια τεράστια πρόοδος σε ό,τι ίσχυε µέχρι τώρα, δεν επικροτείται από την Αντιπολίτευση, απλώς για λόγους αντιπολιτευτικούς, ενώ είµαι βέβαιος
ότι κάθε συνάδελφος συµφωνεί επί της ουσίας.
Εφόσον δεν βρήκαµε ένα καλύτερο σύστηµα αξιοκρατίας
εντός των κοµµατικών σχηµατισµών για να µπορούµε να έχουµε
µία αξιοκρατική λίστα υποψηφίων, τότε το δικαίωµα αυτό θα πρέπει να το δώσουµε στους πολίτες, οι οποίοι προσέρχονται να ψηφίσουν και υποβάλλονται σε δαπάνες κι έξοδα, καθώς
δικαιούνται να ψηφίσουν αυτόν που πιστεύουν ότι είναι ο καλύτερος να τους εκπροσωπήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε ηµέρα παίρνει εξουσίες και αρµοδιότητες. Δεν είναι
το Ευρωκοινοβούλιο που ήταν πριν από δέκα ή δεκαπέντε χρόνια. Σήµερα το Ευρωκοινοβούλιο έχει λόγο και αύριο θα έχει µεγαλύτερο λόγο στις εξελίξεις. Θα ψηφίζονται και οι επίτροποι σε
λίγο.
Καταλαβαίνετε εποµένως ότι αν στείλουµε τους ικανότερους
ανθρώπους στο Ευρωκοινοβούλιο, τότε προφανώς η ψήφος
τους θα έχει µεγαλύτερη αξία γιατί θα επιβραβεύσει πάρα πολλούς άξιους, που πρέπει να προωθηθούν στα ευρωπαϊκά όργανα
και τις επιτροπές.
Εισάγεται η ποσόστωση και στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι απόλυτα λογικό. Εφόσον δεν έχουµε φτάσει στο σηµείο αυτή η κοινωνία να µπορεί να επιλέγει αναλογικά κατά φύλο τότε θα πρέπει
το κράτος να δώσει µία ώθηση να στελεχώνονται τα ψηφοδέλτια
µε µεγάλο αριθµό υποψηφίων και από τα δύο φύλα, έτσι ώστε
να ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο ήδη ισχύει στις δηµοτικές
και εθνικές εκλογές, αλλά που δεν ίσχυε µέχρι τώρα στις εκλογές
για το Ευρωκοινοβούλιο.
Είναι πολύ θετικό ότι εισάγεται το ασυµβίβαστο Βουλευτή και
Ευρωβουλευτή. Ακούστηκαν κι εδώ µύδροι ότι η Κυβέρνηση έχει
ύποπτες και δεύτερες σκέψεις κι έχει υστεροβουλία. Ποια υστεροβουλία; Ή παπάς-παπάς ή ζευγάς-ζευγάς. Δεν µπορούµε να
τα έχουµε όλα.
Κάποιος που επιλέγει να είναι Βουλευτής στο Εθνικό Κοινοβούλιο, θα παραµείνει Βουλευτής στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Ένας
που θέλει να ρισκάρει να πάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που
αναβαθµίζεται, ας τολµήσει, γιατί µέχρι τώρα κάποιοι γαλαζοαίµατοι, πρίγκιπες και βαρόνοι των κοµµατικών µηχανισµών είχαν
αυτό το δικαίωµα. Ας το τολµήσουµε τώρα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Και οι «ηµέτεροι».
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Επικροτείστε το, να το ψηφίσουµε,
γιατί είναι µία πρόοδος. Πρέπει να συγχαρούµε την Κυβέρνηση
γι’ αυτήν τη ρύθµιση. Το γεγονός ότι αυξάνεται ο αριθµός των
υποψηφίων, είναι πολύ θετικό. Ο πλουραλισµός και η δυνατότητα
να επιλέξουµε από διπλάσιο αριθµό υποψηφίων είναι προς όφελος του πολίτη, καθώς διευρύνονται οι ορίζοντες και έχει ο πολίτης περισσότερες δυνατότητες και επιλογές.
Πάρα πολύ θετικό είναι ότι τίθεται ένα ανώτατο όριο δαπανών.
Για εµένα είναι υψηλό αυτό το όριο το οποίο βάζετε, κύριε
Υπουργέ. Για έναν µέσο πολίτη είναι µακρινό όνειρο να διαθέσει
εκατόν τόσες χιλιάδες για µία προεκλογική εκστρατεία, για µια
προεκλογική καµπάνια….
Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ υψηλό το όριο, έστω κι αν είναι
µία µείζονα περιφέρεια όλη η χώρα. Είναι πολύ υψηλό το ποσό.
Θα πρέπει να το µειώσετε, κύριε Υπουργέ, για να έχουν τη δυνατότητα όλοι να αγωνιστούν επί ίσοις όροις, γιατί τώρα πάλι ευνοούµε αυτούς που έχουν χρήµατα.
Κι εδώ θα ανοίξω µία παρένθεση, σε σχέση µε τους περιορισµούς που βάζετε στις τηλεοπτικές εµφανίσεις. Κάποια στιγµή
θα πρέπει, κυρίες και κύριοι Βουλευτές και κύριε Υπουργέ, να
ανοίξουµε το θέµα του πολιτικού χρήµατος και το θέµα της ίσης
µεταχείρισης των υποψηφίων από τα τηλεοπτικά, διαδικτυακά
και ραδιοφωνικά µέσα.
Ας µη γελιόµαστε. Οι πληβείοι και οι πατρίκιοι υπάρχουν και
επαυξάνονται στην πολιτική ζωή. Οι προνοµιούχοι που έχουν
στασίδι στα δελτία, είναι µία δεκάδα περίπου από κάθε κόµµα.
Και δεν πιστεύει κανείς πραγµατικά σε αυτήν την Αίθουσα ότι αυτούς που στέλνει το κόµµα είναι ικανότεροι να εκπροσωπήσουν
την παράταξη ή αυτούς που καλούν τα µέσα είναι ικανότεροι να
εκπροσωπήσουν τα κόµµατά τους.
Όλοι ξέρουµε ότι υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας κι αυτός ο δίαυλος επικοινωνίας αποβαίνει πάντα σε βάρος της αξιοκρατίας
και σε βάρος αυτού που θέλει ο λαός.
Γιατί άλλους επιλέγει ο λαός, άλλους επιλέγουν τα κανάλια.
Άλλους επιλέγει ο λαός µε την ψήφο του και τη σειρά που τους
επιλέγει, άλλους επιλέγουν τα κοµµατικά επιτελεία.
Αν θέλουµε να απεµπλακούµε από αυτές τις πρακτικές που
δεν µας έφεραν και τα καλύτερα αποτελέσµατα µέχρι τώρα, θα
πρέπει η αξιοκρατία να επικρατήσει παντού, να ελέγξουµε πότε
βγαίνουν, ποιοι βγαίνουν και να έχουν τη δυνατότητα να βγούνε
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όλοι στα µέσα. Εφόσον οι ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες, κύριε
Υπουργέ, είναι κτήµα του λαού και χαρίστηκαν δωρεάν από το
κράτος σε όλα τα µέσα µαζικής επικοινωνίας, δικαιούνται όλοι οι
Βουλευτές να έχουν δικαίωµα πρόσβασης σε αυτά. Είναι αποκλεισµένοι πάρα πολλοί Βουλευτές. Δεν µιλάµε µόνο για τα µεγάλα κανάλια, όπου καταλαβαίνουµε ότι δεν µπορούν να
χωρέσουν όλοι οι υποψήφιοι, αλλά µιλάµε και για τα περιφερειακά κανάλια, τα οποία ασκούν ένα είδος εκβιασµού σε βάρος
των πολιτικών. Αυτό θα πρέπει κάποια στιγµή να το τολµήσουµε.
Θέλουµε, πραγµατικά, να υπάρχουν νταβατζήδες στην πολιτική ζωή ή δεν θέλουµε; Αν δεν θέλουµε, πρέπει να τολµήσουµε
να φέρουµε ένα νόµο πιο αξιοκρατικό, που θα προστατεύει
όλους τους πολίτες και θα τους δίνει τα ίδια µέσα να παλέψουν
γι’ αυτό, το οποίο πιστεύουν πραγµατικά και το οποίο επιθυµεί ο
λαός.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε ζητήσει τον λόγο;
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, έχετε τον
λόγο για ένα λεπτό.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Θέλω να επαναλάβω το εξής, ότι οι τρεις υπουργικές
τροπολογίες, οι οποίες δεν είχαν σχέση, βέβαια, µε το Υπουργείο
Εσωτερικών και πέρασαν, η 1357/75 του κ. Βρούτση, η 1358/76
του κ. Στουρνάρα και του κ. Αθανασίου και η 1359/77 του κ.
Στουρνάρα και του κ. Βρούτση, γίνονται αποδεκτές από την Κυβέρνηση.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλαµε να σας ρωτήσουµε και
εµείς γι’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λοβέρδο,
έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Από το πρωί σήµερα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στα µέσα
ενηµέρωσης γίνεται συζήτηση για την έξοδο της Ελλάδας στις
αγορές. Το γεγονός είναι οπωσδήποτε ιδιαίτερα θετικό, γιατί
αποτελεί τη βάση για τη συνέχιση της πορείας προς την ευηµερία της χώρας και των πολιτών. Έχει προκαλέσει συζητήσεις.
Υπάρχουν και κάποιες κριτικές φωνές. Ο δηµόσιος διάλογος περιλαµβάνει όλα τα επιχειρήµατα. Και από το πρωί, επαναλαµβάνω, κύριε Πρόεδρε, αυτό απασχολεί κατά βάση τη κοινή
γνώµη.
Βρίσκω την ευκαιρία, παίρνοντας τον λόγο στη Βουλή των Ελλήνων, να θυµίσω, κύριε Πρόεδρε –εσείς θυµάστε καλά γιατί
ήσασταν εδώ- τον αγώνα που δώσαµε τον Μάιο του 2010 και
µετά -ορισµένοι από εµάς και πριν- για να έχει η Ελλάδα σήµερα
αυτήν την ευκαιρία. Πρόκειται για έναν αγώνα που δώσαµε προπηλακιζόµενοι, όχι µόνο µε λόγια, αλλά και µε βία και ξυλοδαρµούς, έναν αγώνα που δώσαµε εν µέσω –ξαναλέωπροπηλακισµών, ξυλοδαρµών, «Ζαππείων» και όλων των λοιπών
δηµαγωγιών, ψεµάτων, ανειλικρινών στάσεων, έναν αγώνα που
µε την πίστη ορισµένων από την Κυβέρνηση Παπανδρέου, την
Κυβέρνηση Παπαδήµου και την Κυβέρνηση Σαµαρά φέρνει η Ελλάδα σήµερα από ό,τι φαίνεται σε πέρας.
Δεν είναι ώρα για δηµαγωγίες και για ψέµατα άλλου τύπου,
διότι έχουµε και το παράδειγµα άλλων χωρών, που βγήκαν στις
αγορές. Το ότι ανοίγει µία νέα περίοδος για την Ελλάδα σήµερα,
αύριο, µεθαύριο, όποτε αυτό γίνει, δεν σηµαίνει ότι τέλειωσε η
δυσκολία και δεν σηµαίνει επίσης ότι µε αυτό το δηµοσιονοµικό
επίτευγµα µπορούµε να απευθυνόµαστε στον Έλληνα πολίτη, ο
οποίος θα αργήσει να δει τα καλά αυτής της πορείας, γιατί οι αντιαναπτυξιακές πολιτικές δεν έχουν προωθηθεί στο βαθµό που
έπρεπε από τότε, αλλά και δεν προωθούνται και σήµερα. Είναι,
όµως, µια βάση και µια αρχή. Κι όσοι έχουµε δώσει αυτόν τον
αγώνα είναι η ώρα που αρχίζει µια µακροπρόθεσµη, βέβαια, δικαίωσή µας. Ξαναλέω: Κυβέρνηση Παπανδρέου, Κυβέρνηση Παπαδήµου και Κυβέρνηση Σαµαρά τα τελευταία δύο χρόνια, εν
µέσω δηµαγωγιών, ψεµάτων, ανειλικρίνειας, ξυλοδαρµών και
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φραστικών, λεκτικών βίαιων προπηλακισµών.
Σ’ ό,τι αφορά το σχέδιο νόµου, εκφράζοντας ως ειδικός αγορητής τους Ανεξάρτητους Δηµοκρατικούς Βουλευτές στην Αίθουσα αυτή, θυµίζω ότι χθες συζητώντας επί της αρχής είχαµε
πει ότι στεκόµαστε θετικά στο σχέδιο νόµου και κάναµε ορισµένες παρατηρήσεις.
Κύριε Υπουργέ, επειδή δεν έχουµε άλλη ευκαιρία, έχουµε
κάνει ορισµένες προτάσεις. Να µην επαναλάβω ό,τι είπα χθες και
ό,τι είπε σήµερα ο συνάδελφος κ. Βλαχογιάννης για τα θετικά
του σταυρού. Είναι µια πολύ θετική ρύθµιση. Για εµένα είναι η
θετικότερη, η σηµαντικότερη που περιλαµβάνει αυτό το σχέδιο
νόµου.
Είχα προτείνει και στην επιτροπή και εδώ εχθές, που ήσασταν
παρών εσείς, όχι ο κ. Μιχελάκης, το ζήτηµα της πεντασταυρίας.
Απ’ ότι φαίνεται, δεν το κάνατε δεκτό. Επικαλούµαι τα επιχειρήµατα που ανέπτυξα στην Επιτροπή και σήµερα εδώ, γιατί επιµένω ότι αυτή θα ήταν καλύτερη νοµοθετική διευθέτηση.
Έθεσα εχθές το εξής θέµα, όπως και άλλοι συνάδελφοι και
ξέρω ότι και στο Υπουργείο σας γίνεται αυτή η συζήτηση. Το
έθεσε ο κ. Λυκούδης, το επανέλαβα, το θέτω και σήµερα: Ο
νόµος σας επαναλαµβάνει τα κωλύµατα του άρθρου 56. Είστε
σίγουροι;
Τα κωλύµατα του άρθρου 56 του Συντάγµατος έχουν εισαχθεί
στο Σύνταγµα και εν τινι µέτρω κακώς έχουν διατηρηθεί, αλλά
βλέπουν την Ελλάδα ως µια επικράτεια χωρισµένη σε εκλογικές
περιφέρειες. Μεταφέρετε αυτούσια παλιά κωλύµατα και τα επαναλαµβάνουµε και για τις ευρωεκλογές. Γιατί το κάνουµε αυτό;
Έχετε σκεπτικό να τα ελαττώσετε αυτά;
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Όχι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ούτε αυτά.
Μα, είναι πολύ προβληµατικό, κύριε Υπουργέ, να κρατάµε το
κώλυµα εκλογιµότητας για έναν δηµόσιο υπάλληλο, για έναν διευθυντή µιας υπηρεσίας του δηµοσίου και να τον αντιπαραβάλουµε ως έχοντα περισσότερα όπλα από µια δηµόσια περσόνα
του δηµόσιου, αλλά µη πολιτικού βίου, που λανσάρεται στην πολιτική και κερδίζει τις µάχες, επειδή είναι γνωστή η περσόνα
αυτή. Δεν το καταλαβαίνω.
Τρίτον, είχα θέσει εδώ και ενάµιση µήνα, από την επιτροπή µας
που ψήφισε χτες την άλλη νοµοθετική σας πρωτοβουλία για τους
ΟΤΑ, το ζήτηµα του δεκαοκτάµηνου κωλύµατος για τους υποψήφιους στις περιφερειακές εκλογές. Πολύ καλά χθες -επιτέλους- το Υπουργείο έφερε την τροπολογία που αφορούσε το
δεκαοκτάµηνο, που κακώς εισήγετο εµµέσως -µη προσέχοντας
ο νοµοθέτης είχε κάνει το σφάλµα- και που αφορούσε τελικά τη
Θεσσαλονίκη. Ευτυχώς, τελικώς η Κυβέρνηση πήρε τη σχετική
πρωτοβουλία να άρει την αδικία. Θα είχε πρόβληµα ο Μπουτάρης, που ex officio είχε πάει στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και δεν
θα είχε πρόβληµα ο Καλαφάτης που ήταν Υπουργός. Ωραία το
λύσατε. Και η Αίθουσα συµφώνησε κατά πλειοψηφία.
Κρατάµε κώλυµα εκλογιµότητας, κύριε Υπουργέ, για έναν υποψήφιο περιφερειακό σύµβουλο, επειδή είναι λυκειάρχης;
Κύριε Πρόεδρε, αυτό γίνεται. Ένας λυκειάρχης τώρα δεν µπορεί να κατέβει υποψήφιος. Ένας ηθοποιός όµως κατεβαίνει. Τι
είναι αυτό; Και είναι η τελευταία ώρα σήµερα που πρέπει να κάνετε αυτή την αλλαγή. Δεν θα έχουµε, κύριε Υπουργέ, άλλη ευκαιρία καθώς ψηφίζεται το σχέδιο νόµου. Πάµε στο Πάσχα. Από
το Πάσχα γυρίζουµε προπαραµονή της ανακοίνωσης των ψηφοδελτίων. Τι ευκαιρίες έχουν; Υπάρχουν ορισµένοι συνδυασµοί
που ταλαιπωρούνται από αυτό το κώλυµα εκλογιµότητας. Υπάρχουν εκλεγµένοι περιφερειακοί σύµβουλοι που αν κατέβουν
τώρα, θα εκπέσουν. Ξαναλέω ότι εγώ έχω παράδειγµα, από τον
βόρειο τοµέα της περιφέρειάς µου, λυκειάρχη, έχω από τον ανατολικό τοµέα το παράδειγµα υπαλλήλου του Υπουργείου Γεωργίας, νοµικού προσώπου, υπαγοµένου στο Υπουργείο Γεωργίας.
Είναι πράγµατα αυτά, κύριε Υπουργέ; Το βάλαµε στην επιτροπή. Το βάλαµε στην Ολοµέλεια. Το βάλαµε σε πρώτο σχέδιο
νόµου. Το ξαναβάζουµε και σήµερα. Επαναλαµβάνω: είναι απαράδεκτο κώλυµα εκλογιµότητας το δεκαοκτάµηνο, όχι η παραίτηση ένα µήνα πριν. Το ακούει και η Αντιπολίτευση, τα ακούνε
και τα άλλα κόµµατα. Στην επιτροπή φάνηκε να υπάρχει ένα
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κλίµα συνεννόησης και µε το Υπουργείο και όµως το κώλυµα διατηρείται. Γιατί δηλαδή;
Είναι µια κατάφωρη αδικία -το επαναλαµβάνω, το υπογραµµίζω- και παρακαλώ και άλλους συναδέλφους να το υποστηρίξουν και τελικώς, το Υπουργείο να το ακούσει. Είναι µια
κατάφωρη αδικία το «δεκαοκτώ µήνες» -όπως ο Γενικός Γραµµατέας Υπουργείου δηλαδή- κώλυµα εκλογιµότητας που πρέπει
να αρθεί µε παραίτηση δεκαοκτώ µήνες προ των εκλογών για
έναν λυκειάρχη! Εγώ ζητώ έλεος και παρακαλώ πάρα πολύ τον
κύριο Υπουργό, όπως το Υπουργείο έδειξε ευαισθησία σε άλλες
περιπτώσεις τροπολογιών που έκανε δεκτές, να το δει αυτό. Μια
σειρά είναι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Για τον κ. Μπουτάρη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, για τον κ. Μπουτάρη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όπως το έκανε για τον κ. Μπουτάρη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το είπα αυτό.
Αλλά να το επεκτείνει και για έναν περιφερειακό σύµβουλο…
Και αυτό πρέπει να το δεχθείτε και εσείς.
Πέραν της Β’ Αθηνών, ξέρω πού ακόµα υπάρχουν εµπλοκές
για το θέµα αυτό. Κύριε Υπουργέ, κάνετε µια παραχώρηση σε
αυτό το θέµα. Συνεννοηθείτε µε τον κ. Μιχελάκη και κάντε το.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Λοβέρδο.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος, κ. Γάκης για οκτώ λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θέλω να µετατρέψω το Βήµα της Βουλής σε µια αντιπαράθεση ενδοδωδεκανησιακή. Όµως, θα πρέπει να ξέρει ο συνάδελφος κ. Υψηλάντης πως αν το κόµµα µας δεν επέµενε στη
στάση για τη ρύθµιση της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ, δεν θα ερχόταν η νοµοτεχνική βελτίωση, στην οποία προβλέπεται ότι αυτές οι δοµές
πρέπει να αναπτύσσονται µόνο στις νησιωτικές περιοχές και θα
αφήναµε όλον τον πολιτικό σχεδιασµό και όλη την πολιτική προστασία όλης της χώρας έρµαιο µη κυβερνητικών οργανώσεων.
Τίποτα παραπάνω.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, στο σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα θα ήθελα να αναφερθώ σε µια τροπολογία που
καταθέσαµε εµπρόθεσµα µε γενικό αριθµό 1347 και ειδικό 73 και
αφορά στον αναλογικό τρόπο εκλογής των συµβουλίων των δηµοτικών κοινοτήτων.
Θα επιθυµούσα, κύριε Υπουργέ και κύριε Λοβέρδο, να ακουστεί λίγο η τροπολογία, γιατί θέλω να µου απαντήσετε επ’ αυτού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, κάτι
σας ρωτάει ο συνάδελφος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, συγγνώµη για την επιµονή, αλλά θέλω να απαντήσετε γιατί µια τροπολογία που κατατίθεται δεν γίνεται δεκτή.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Εγώ σας ζητώ συγγνώµη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Τον λόγο θα ήθελα. Εγώ δεν λέω ότι
πρέπει να την κάνετε δεκτή, αλλά πρέπει να πείτε ακριβώς για
την τροπολογία µε αριθµό 1347/73, που αφορά στον αναλογικό
τρόπο εκλογής των συµβουλίων των δηµοτικών κοινοτήτων,
όπως ισχύει και για τις τοπικές κοινότητες. Ζητάµε από την Κυβέρνηση να την κάνει δεκτή.
Στην εισηγητική έκθεση του νοµοσχεδίου που συζητάµε σήµερα αναφέρεται επί λέξει: «Με τις προτεινόµενες τροποποιήσεις επιδιώκεται να αποτυπωθεί πληρέστερα η λαϊκή βούληση
ανάδειξης των Ελλήνων µελών στο Ευρωκοινοβούλιο, ο εξορθολογισµός των θεσµικών µέτρων της εκλογικής διαδικασίας κ.λπ..»
Σήµερα από το Βήµα της Βουλής, χύθηκαν «µαύρα» δάκρυα
ως προς το γιατί η Αντιπολίτευση δεν επιθυµεί την ικανοποίηση
της λαϊκής βούλησης µε τον σταυρό προτίµησης. Αυτή η υποκρισία των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
εκδηλώνεται µε τη στάση τους απέναντι στην τροπολογία που
φέρνουµε.
Τι λέµε εµείς; Με αυτήν τη λογική που προβλέπει η εισηγητική
έκθεση, υπάρχει η πρότασή µας για βελτίωση στη ρύθµιση του
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Το νοµοθετικό πλαίσιο της αυτοδιοίκησης, δηλαδή ο ν. 3852/2010, χρειάζεται ριζική επαναθεµελίωση. Απέ-
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τυχε. Θα αποφύγουµε, όµως, την πρόκληση να αναφερθούµε γενικότερα στο νόµο.
Με την τροπολογία που καταθέσαµε, γίνεται επικαιροποίηση
και µερικός εκσυγχρονισµός της εκλογικής διαδικασίας, µε σεβασµό στη δηµοκρατική βούληση των πολιτών, λαµβάνοντας υπ’
όψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των µικρών κοινοτήτων.
Οι κοινότητες αποτελούν το κύτταρο της αυτοδιοίκησης, της
συµµετοχής, αλλά και της δηµοκρατίας. Θέλουν ενίσχυση µε πόρους και αρµοδιότητες. Σήµερα προτείνουµε ένα µικρό βήµα
προς αυτήν την κατεύθυνση. Με την πρότασή µας αποσυνδέεται
και αποσυσχετίζεται η εκλογή των συµβουλίων των δηµοτικών
κοινοτήτων από το ψηφοδέλτιο του δηµοτικού συµβουλίου,
χωρίς να επηρεάζεται η εκλογή των µελών του δηµοτικού συµβουλίου σε επίπεδο δηµοτικών κοινοτήτων.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση διορθώνονται στρεβλώσεις που
δηµιούργησε η εφαρµογή του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές, όπου δηµοτικές κοινότητες αποτελούν οικισµοί µε πληθυσµό µεγαλύτερο από τους χίλιους κατοίκους και
αποκαθίσταται η αληθινή βούληση του νοµοθέτη για ισονοµία
όλων των πολιτών είτε κατοικούν σε µικρό είτε σε µεγαλύτερο
πληθυσµιακά οικισµό. Δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτή η παρούσα
αδικία. Θα σας πω ένα παράδειγµα, για να κάνουµε κατανοητό
τι λέµε και τι ζητάµε.
Κύριε Υπουργέ, ο Δήµος της Ρόδου προήλθε από συνένωση
δέκα καποδιστριακών δήµων. Αυτοί οι δέκα καποδιστριακοί
δήµοι αποτελούν τις δηµοτικές ενότητες µέσα από τις οποίες
εκλέγονται τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου, µε τον τρόπο που
εκλέγονται. Εκτός από αυτές τις δηµοτικές ενότητες, έχουν δηµιουργηθεί οι δηµοτικές κοινότητες, όπως σας είπα, µε πληθυσµό πάνω από χίλιους κατοίκους για τις νησιωτικές περιοχές και
οι τοπικές κοινότητες µε πληθυσµό κάτω από χίλιους κατοίκους.
Στις τοπικές κοινότητες τα συµβούλιά τους εκλέγονται από
τον πρώτο γύρο µε την απλή αναλογική. Στις δηµοτικές κοινότητες η εκλογή των συµβουλίων τους αφήνεται στη διαχείριση του
πλειοψηφούντος συνδυασµού.
Αποτελεί σχήµα οξύµωρο –κι εδώ είναι η υποκρισία που έλεγα
πριν- το εξής: Εάν ένας συνδυασµός πάρει 48%-49% στον πρώτο
γύρο των δηµοτικών εκλογών και ένας άλλος συνδυασµός πάρει
20%-25% πάλι στον πρώτο γύρο και στο δεύτερο γύρο τα αποτελέσµατα αναστραφούν και ο δεύτερος γίνει πρώτος, γιατί έχει
καλύτερο δήµαρχο προφανώς, τότε θα πάρει όλα τα δηµοτικά
συµβούλια των δηµοτικών κοινοτήτων. Δηλαδή, στην περίπτωση
της Ρόδου, µε αυτήν τη στρέβλωση θα επιβάλει τη θέληση στο
96% του πληθυσµού της Ρόδου. Μόνο το 4% των τοπικών κοινοτήτων αποφασίζει τελικά τι συµβούλιο θα έχει. Το 96% δεν ψηφίζει ουσιαστικά. Ψηφίζουν τα δέντρα, ψηφίζει ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»,
ψηφίζει ο Ραγκούσης! Μην θέλετε να συνεχίσετε να ψηφίζετε κι
εσείς.
Ζητάµε, λοιπόν, µε το σχέδιο νόµου και τα άρθρα που ακολουθούν να καταργηθούν οι διατάξεις του άρθρου 36.
Στο άρθρο 37, εκεί που προβλέπεται δηλαδή η εκλογή των
συµβουλίων των τοπικών κοινοτήτων, να ενταχθεί και η εκλογή
των συµβουλίων των δηµοτικών κοινοτήτων. Μέχρι τώρα η επιλογή των πολιτών ακυρωνόταν, όπως σας είπα, από το νοµοθετικό πλαίσιο.
Κύριοι συνάδελφοι, η ουσιαστική τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να βασίζεται στην κατοχύρωση της ιδιαίτερης φυσιογνωµίας
των ΟΤΑ, να λαµβάνει ειδικές µέριµνες για τη λειτουργία τους,
σε µία πολιτική που να σέβεται τα ιδιαίτερα τοπικά δεδοµένα, την
ευρωπαϊκή και εθνική συνταγµατική επιταγή της νησιωτικότητας,
µε στόχο την υλοποίηση προγραµµάτων που να συναρτώνται µε
τις γεωοικονοµικές, κοινωνικές, συγκοινωνιακές συνθήκες των
νησιωτικών περιοχών.
Ένα νέο µοντέλο αυτοδιοίκησης, που εµείς θέλουµε να εφαρµόσουµε, θα προβάλλει αυτά τα αναπτυξιακά συγκριτικά πλεονεκτήµατα του κάθε τόπου και θα στηρίζεται στη συµµετοχή των
πολιτών στις τοπικές κοινότητες και στις πόλεις και στα χωριά
και στους µικρούς οικισµούς. Η νέα αρχιτεκτονική του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» θέλει διαφάνεια στις διαδικασίες, πλήρη ενηµέρωση των
πολιτών για τυχόν αλλαγές, σεβασµό στην τοπική γεωγραφική
ιδιαιτερότητα και συλλογικότητα, στη διαχείριση των δηµοτικών
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κοινοτήτων µε αποφασιστικό ρόλο των τοπικών κοινοτήτων και
των τοπικών συµβουλίων.
Η πολιτική βούληση, κύριε Υπουργέ, είναι γράµµα κενό, αν δεν
παράγει πολιτικό αποτέλεσµα. Και για να παράγει πολιτικό αποτέλεσµα η πολιτική βούληση, θα πρέπει να συνοδεύεται από πολιτικό θάρρος. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδηµα.
Θέλω να µας απαντήσετε γιατί αυτή η τροπολογία δεν γίνεται
δεκτή. Επειδή κατατίθεται από την Αντιπολίτευση;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον
λόγο θα ήθελα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τι θέλετε, κύριε Υψηλάντη;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Θα ήθελα τον λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε τον λόγο για
να µας εξηγήσετε σε τι συνίσταται το προσωπικό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα τον λόγο επί προσωπικού, γιατί αναφέρθηκε ο κύριος συνάδελφος στο όνοµά µου και για µία συζήτηση η οποία έγινε επ’
ευκαιρία του χθεσινού νοµοθετήµατος. Εγώ µία κουβέντα θα πω.
Είναι γεγονός ότι χθες υπερψηφίστηκε το άρθρο 38, όσον
αφορά τις οµάδες πολιτικής προστασίας, που µπορούν, µαζί µε
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να προφυλάσσουν τις περιοχές µας. Περιορίστηκε αυτό στους νησιωτικούς δήµους.
Όµως ένα είναι το γεγονός: Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αρνητικός στη διάταξη αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αυτά έχουν καταγραφεί, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε -και
κλείνω- ήταν αρνητικός και βεβαίως, καταψηφίστηκε και κάποιοι
δήλωσαν ενδεχοµένως «ΠΑΡΩΝ». Όµως, το «ΠΑΡΩΝ» δεν αλλάζει την ουσία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν υπάρχει προσωπικός λόγος, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Πρόκειται για άρνηση
της συγκεκριµένης διάταξης. Κι αυτό πρέπει να το γνωρίζουν
όλοι εκεί που πρέπει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Υπάρχουν τα Πρακτικά, υπάρχουν οι ψηφοφορίες, υπάρχουν οι θέσεις των κοµµάτων και των Βουλευτών.
Τον λόγο έχει ο κ. Μητρόπουλος για οκτώ λεπτά.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, εµείς θα επαναφέρουµε το αίτηµα να διεξαχθεί άµεσα η προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση για το θέµα Μπαλτάκου. Τον είδαµε σε αγαστή
συνεργασία µέσα στο γραφείο του µε τον επικεφαλής εγκληµατικής οργάνωσης σε λειτουργία, όπως είπε ο κ. Βενιζέλος, να συκοφαντεί την ανωτάτη ηγεσία της δικαιοσύνης, να συκοφαντεί
και να απαξιώνει δύο σηµαντικά στελέχη της Κυβέρνησης, να µεθοδεύουν αλλοίωση πολιτεύµατος, να µεθοδεύουν αλλοίωση
εκλογικού αποτελέσµατος και να µηχανεύονται σχέδια σε βάρος
του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ!
Είναι ευθύνη της Κυβέρνησης. Και χθες κάλεσε από τη Λάρισα
ο Πρόεδρός µας, ο Αλέξης Τσίπρας, άµεσα, προ διακοπών, να
έλθει και να πει ο Πρωθυπουργός αν λειτουργούσε µετά από
δικό του σχεδιασµό, αν αυτονοµήθηκε, αν µόνος του σχεδίαζε
αλλοίωση πολιτεύµατος, µαζί µε τον επικεφαλής της εγκληµατικής οργάνωσης κ. Κασιδιάρη.
Υπ’ αυτή την έννοια και επειδή κι ο κ. Λοβέρδος ανεφέρθη νωρίτερα και παραπονέθηκε γιατί οι Έλληνες εργαζόµενοι δεν
έστειλαν σήµερα γλαδιόλες, λουλούδια στην Κυβέρνηση, που πιστεύει ότι θα πετύχει έξοδο στην αγορά µε επιτόκιο 5,5%, καµµία, όµως, ευρωπαϊκή χώρα δεν δανείζεται µε τόσο µεγάλο
επιτόκιο, που είναι ακόµη µεγαλύτερο από τα µέσα του 2009.
Εµείς, χαιρετίζουµε τη µεγαλειώδη, ογκωδέστατη, µαχητική διαδήλωση των Ελλήνων εργαζοµένων, που δεν συµµερίζονται.
Και δεν είναι ότι εµείς διαφωνούµε και λέµε πως δεν πρέπει να
πετύχει αυτή η έξοδος, όπως και το πλεόνασµα, που είναι βαµµένο µε αίµα, µε αθλιότητα, µε φτώχεια και ανεργία, αλλά είναι
ένας σχεδιασµός για να αποπροσανατολιστεί ο λαός µας.
Επί του προκειµένου: Απορώ γιατί οι συνάδελφοι της Νέας Δη-
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µοκρατίας δεν αναφέρθηκαν στην Επιστηµονική Επιτροπή της
Βουλής. Στη σελίδα 10 σας εγκαλεί γιατί παραβιάζετε το Σύνταγµα και αντί των λέξεων «δικαίωµα για οικονοµική ενίσχυση
των κοµµάτων», χρησιµοποιείτε τη λέξη «χρηµατοδότηση». Τι
είναι τα κόµµατα; Η δηµοκρατία µας είναι δηµοκρατία κοµµάτων,
δηµοκρατία ελεύθερης πολιτικής λειτουργίας. Τι σηµαίνει «χρηµατοδότηση στα κόµµατα»; Εταιρεία είναι; Εργοστάσιο είναι; Να
καταλύσουµε το Σύνταγµα;
Και συνεχίζει η Επιστηµονική Επιτροπή, µε το διπλωµατικό
ύφος της διατύπωσης και σας εγκαλεί. Εξ άλλου, ο όρος «χρηµατοδότηση», ο δικός σας, αναφέρεται στην τελευταία συµφωνία
µε την τρόικα, που έχει ζητήσει κατάργηση της οικονοµικής ενίσχυσης προς κόµµατα και προς συνδικάτα. Θέλετε να το ξαναπώ; Υπάρχει συµφωνία στα αγγλικά και στα ελληνικά, που έχει
ζητήσει την άµεση κατάργηση.
Αποφασίστε την κατάργηση της ενίσχυσης, κύριοι της Νέας
Δηµοκρατίας. Αποφασίστε πώς θα λειτουργήσουµε. Θα πάµε σε
απόλυτη ιδιωτικοποίηση, αγοραιοποίηση; Θα παραδώσουµε την
πολιτική λειτουργία, τον βασικό πυλώνα της δηµοκρατίας µας
στους ιδιώτες, στην αδηφάγο ιδιωτική πρωτοβουλία; Χαρείτε τη
ρύθµιση.
Και συνεχίζει, κύριε Γρηγοράκο, λέγοντας ότι η χρηµατοδότηση αποτελεί, κατά πάσα πιθανότητα, τον αποκλειστικό πόρο
των κοµµάτων, σε αντίθεση µε τον όρο «οικονοµική ενίσχυση»
του Συντάγµατος, ο οποίος δεν αποκλείει την αναζήτηση και
άλλων νοµίµων, εσόδων των κοµµάτων. Τουλάχιστον, θα απαλείψετε τη λέξη που αγοραιοποιεί. Και σύµφωνα µε την ευθεία αναφορά της Επιστηµονικής Επιτροπής το επόµενο βήµα, αν
ψηφιστεί η χρηµατοδότηση, είναι η ολοσχερής κατάργηση κάθε
ενίσχυσης προς τα κόµµατα.
Η δεύτερη παρατήρηση αφορά την τροπολογία του κυρίου
Υπουργού. Θέλω να το δείτε αυτό, κύριε Υπουργέ. Αναφέροµαι
στην τροπολογία υπ’ αριθµόν 1357. Πριν από δεκαοκτώ µήνες
τους βάλατε -τους σέβοµαι και τους τέσσερις εδώ- και ψήφισαν
το νόµο που λέει ότι κάθε επαγγελµατίας από το ένα εκατοµµύριο και πλέον θα δίνει 10 ευρώ κάθε µήνα, για να ενισχύονται οι
πτωχεύοντες και οι αδυνατούντες συνάδελφοί τους.
Εισεπράχθησαν διακόσια εκατοµµύρια. Η Διοίκηση του Ταµείου των Ελευθεροεπαγγελµατιών τα διέθεσε για τη σύνταξη.
Διότι έρχεται το 360 ευρώ ανά µήνα από 1-1-2015 και έρχεται η
µείωση της χρηµατοδότησης κατά 3 δισεκατοµµύρια, όπου θα
γίνει απόλυτη καταβαράθρωση των συντάξεων από 1-1-2015.
Και πρέπει να πείτε εδώ ότι σε οκτώ µήνες θα έχουν µόνο τη
βασική σύνταξη.
Και αφού εισπράχθηκαν 200 εκατοµµύρια και αφού κρατήθηκαν για να δοθούν σε συντάξεις και όχι σε πτωχεύοντες ελευθεροεπαγγελµατίες -αφού τα κριτήρια ήταν δρακόντεια- και αφού
από τα 200 εκατοµµύρια εισπραχθέντα διανεµήθηκαν 15, για τα
άλλα η διοίκηση ως ΓΣΕΒΕΕ προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, και
ασκήθηκε δίωξη για κακουργηµατικές πράξεις, για την παράνοµη
διάθεση των ποσών. Και έρχεται τώρα ο Υπουργός και λέει,
«Κάθε δίωξη που έχει ασκηθεί, παύει».
Αυτό είναι παραβίαση του νόµου. Αυτό λέει η τροπολογία
1357. Και έρχεται προς τιµήν του το Γενικό Λογιστήριο και κάνει
µία φοβερή, ανατριχιαστική εξιστόρηση, κύριε Πρόεδρε. Λέει επιπλέον, προβλέπεται για την παράγραφο 6 της συγκεκριµένης
τροπολογίας- ότι τα οφειλόµενα ποσά ήταν 200 εκατοµµύρια.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την προσοχή του κυρίου Υπουργού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Όταν µιλάει συνάδελφος, µην απασχολείτε
τους Υπουργούς. Να κόψουµε αυτήν τη συνήθεια.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, να τα µεταφέρετε
στον απόντα Υπουργό Εργασίας. Και καλώς αναφέρθηκε ο κ. Λαφαζάνης. Λέει, λοιπόν, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στη
σελίδα 17: «Τα οφειλόµενα ποσά λόγω αυτής της ρύθµισης -200
εκατοµµύρια περίπου- θα αποδοθούν πάλι στο διάστηµα 2015 2029». Όχι µόνο απαλλάσσει από την κακουργηµατική δίωξη αυτούς που διέθεσαν σε αλλότριους στόχους τα χρήµατα -αντί για
την ανεργία και τη στήριξη των φτωχών, των πτωχευµένων,
πήγαν για τις συντάξεις στα ταµεία, ενώ έπρεπε το κράτος να
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στηρίξει το συγκεκριµένο ταµείο- αλλάζει και το στόχο του νόµου
που ψήφισαν οι συνάδελφοι, λέγοντας ότι τα εισπραττόµενα θα
αποδοθούν σε βάθος δεκαετίας.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, παύει οριστικά κάθε ποινική δίωξη, που
τυχόν έχει ασκηθεί για πράξεις ή παραλήψεις των µελών του ΔΣ
ΑΕ, σχετικά µε τη διαχείριση των προαναφεροµένων λογαριασµών.
Τους βάλατε και ψήφισαν τετρακόσιους δέκα εφαρµοστικούς,
σφαγιαστικούς του µνηµονίου νόµους. Τους βάλατε πριν δεκαοχτώ µήνες να ψηφίσουν ότι τα χρήµατα θα πηγαίνουν µόνο για
στήριξη -θέλω κι εδώ την ευαισθησία σας- των Ροδιτών επιχειρηµατιών. Αντί να πάρουν τα χρήµατα, πήγαν αλλού και απαλλάσσονται της δίωξης. Τι έχετε να πείτε γι’ αυτό; Και τώρα σας
καλούν να απαλλάξετε από κακουργηµατικές διώξεις αυτούς
που έστειλαν αλλού τα χρήµατα των εργαζοµένων.
Υπό αυτήν την έννοια, κύριε Υπουργέ, θέλαµε την ευαισθησία
σας.
Για τις δηµοσκοπήσεις, επειδή η µάχη του λαού µας έχει κριθεί
και έχει «χαθεί» στο επικοινωνιακό µέτωπο θεσπίζετε αφήστε τη
δυνατότητα µία µέρα προ των εκλογών να µπορεί ο καθένας να
«πασάρει» όποιο αποτέλεσµα θέλει στο λαό µας και να τον προσανατολίζει καταλλήλως. Τουλάχιστον, δεχτείτε αυτό που εισηγήθηκε ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, ο κ. Λαφαζάνης,
και ο Γραµµατέας µας κ. Βούτσης, µία εβδοµάδα νωρίτερα να
σταµατούν οι δηµοσκοπήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τέρµα στην τροµοκράτηση, παραπληροφόρηση, χειραγώγηση της κοινής γνώµης, όταν πια ο
λαός ξέρει ότι αυτό το πρόγραµµα το οποίο εµφανίστηκε ως σωτηρία του είναι η απόλυτη καταστροφή του, παρά τα όποια συγκυριακά, παροδικά, ασήµαντα αποτελέσµατα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Βούτσης για οχτώ λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, είναι πραγµατικά άξιον απορίας γιατί
αυτή η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός προσωπικά, αποφεύγουν την αντιπαράθεση µέσα στη Βουλή και αποφεύγουν τις προ
ηµερησίας διατάξεως συζητήσεις.
Σας επισηµαίνω πως, απ’ ό,τι φαίνεται, οδηγείτε στις ελληνικές
καλένδες τη συζήτηση που και η ίδια η Κυβέρνηση είχε δεχθεί
επ’ αφορµή αυτού που εµείς ονοµάσαµε «Μπαλτάκος-gate» ή
«Σαµαράς-gate». Σας επισηµαίνω ότι προ µηνών, όταν διά τηλεοράσεως γίναµε µάρτυρες της φυλακίσεως των πρώτων στελεχών της Χρυσής Αυγής, αµέσως κάναµε πρόταση για διεξαγωγή
προ ηµερησίας διατάξεως συζήτησης, καθώς όλοι εντόπισαν ότι
δηµιουργούντο πρωτόγνωρα ζητήµατα τα οποία θα έπρεπε εν
συνόλω να συζητηθούν για τη νέα αυτή κατάσταση της διφυούς
ως εγκληµατικής οργάνωσης και ταυτόχρονα ως νοµίµου κόµµατος παρουσίας αυτού του κόµµατος. Το αποφύγατε και τότε.
Ενώ είχαµε κάνει την πρόταση για διεξαγωγή προ ηµερησίας διατάξεως συζήτησης εδώ, έτσι ώστε να ανοιχθούν όλα τα θέµατα
πάνω στα οποία ήταν αναγκασµένη η Βουλή να νοµολογεί –και
το κάνει ήδη- για δεκάδες επιπτώσεις απ’ αυτή την κατάσταση,
το αποφύγατε. Η Βουλή πηγαίνει µε τον «αυτόµατο πιλότο». Έχει
καταργηθεί, διότι τον «αυτόµατο πιλότο» τον έχει συγχρονίσει η
Κυβέρνηση, δηλαδή η εκτελεστική εξουσία, πάνω σε µείζονα θέµατα τα οποία εµπίπτουν στην πολιτική συζήτηση.
Δεύτερο ζήτηµα: Σήµερα άνοιξε ένα «βιβλίο» για έξοδο στις
αγορές. Πρόκειται για την πιο ακριβή προεκλογική καµπάνια κόµµατος. Περί αυτού πρόκειται µ’ αυτούς του τόκους, µ’ αυτό το
επιτόκιο. Είναι περίπου το ίδιο επιτόκιο, µε το οποίο είχε µπει η
χώρα στο µνηµόνιο. Απλώς τότε δεν υπήρχε η πολιτική ενθάρρυνση από τους διεθνείς κύκλους, για να µην µπει η χώρα στο
µνηµόνιο και να συνεχίσει να δανείζεται. Τώρα υπάρχει η πολιτική
ενθάρρυνση, το deal µε την ελληνική Κυβέρνηση, για να µπει µε
το ίδιο επιτόκιο. Μέσα σε τρία χρόνια οι τόκοι µόνο είναι όσο
αυτό το γλίσχρο πλεόνασµα. Τα πεντακόσια εκατοµµύρια ευρώ
είναι οι τόκοι της τριετίας, γι’ αυτό το µη χρειαζούµενο -παρά
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µόνο για λόγους πολιτικών εντυπώσεων, σαράντα µέρες πριν
από τις εκλογές- διάβηµα της ελληνικής Κυβέρνησης, όταν µάλιστα η ελληνική Κυβέρνηση λέει ότι κατά τους πιο ευοίωνους
υπολογισµούς, κατά τους ευτυχέστερους υπολογισµούς, προ
του 2016 δεν υπάρχει ζήτηµα τού να βγει η χώρα κανονικά στις
αγορές, κατά τη φρασεολογία της ελληνικής Κυβέρνησης. Δεν
πρόκειται, δηλαδή, για ένα βήµα, το οποίο θα ακολουθηθεί στο
αµέσως προσεχές διάστηµα.
Περιµένετε την κ. Μέρκελ την Παρασκευή. Ίσως γι’ αυτό δεν
γίνεται και η προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση. Κατ’ εµάς,
είναι ένα πρόσωπο προς το οποίο υπάρχει µία δυσανεξία, µία
απέχθεια από πλευράς του µεγαλύτερου µέρους του ελληνικού
λαού και όχι τυχαία.
Σας προειδοποιούµε από τώρα να µην επιχειρήσετε ξανά να
εκκενώσετε την Αθήνα, να τη βάλετε σε «υγειονοµική ζώνη».
Είναι τεράστιο λάθος αυτός ο εφαρµοζόµενος πρωτοφανής αυταρχισµός, όπως συµβαίνει και σήµερα όπου είναι κλειστός από
το πρωί ο σταθµός του Συντάγµατος, όπου γίνεται και η µετεπιβίβαση των δύο γραµµών. Προς τι αυτός ο αυταρχισµός; Αφήστε
όσους θέλουν να επευφηµήσουν την κ. Μέρκελ να το κάνουν
ελευθέρως και όσους δεν θέλουµε και θέλουµε να διαδηλώσουµε, να το κάνουµε ελευθέρως σ’ αυτή τη δηµοκρατική χώρα.
Με ποιο δικαίωµα «κλειδώνετε» όλη την Αθήνα, τις µεγάλες λεωφόρους; Την άλλη φορά ούτε πεζούς δεν άφηναν να προχωρούν.
Μην το ξανακάνετε αυτό µεθαύριο. Δεν έχετε δικαίωµα να το κάνετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περί των οικονοµικών των κοµµάτων ακούστηκαν πάρα πολλά. Δώσαµε ενηµέρωση και ίσως
αφυπνίσαµε και συνειδήσεις. Μίλησαν συνάδελφοι απ’ όλα τα
κόµµατα, εκτός από ένα, τη Νέα Δηµοκρατία. Εκπλήσσοµαι, διότι
χρωστάτε ως κόµµα. Σας το είπαµε και χθες, ήταν «προειδοποιητική βολή». Τώρα δεν φταίτε που είστε εσείς µόνο παρών, κύριε
Κουτσογιαννακόπουλε, και το ακούτε. Σηµειώνετε για να τα
πείτε. Χρωστάτε, λοιπόν, 120 εκατοµµύρια και δανειστήκατε επιπλέον 18 το 2013.
Πώς θα τα ξεχρεώσετε µε τα 10 εκατοµµύρια της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης, εάν προχωρήσετε σε 83% µείωση της κρατικής επιχορήγησης; Ή θα τα βρίσκετε για τα επόµενα είκοσι ή
τριάντα χρόνια µαύρα, κατάµαυρα -πράγµα το οποίο απευχόµαστε και δεν θέλουµε να πιστέψουµε- ή θα είστε υποχρεωµένοι να
ξεπουληθείτε, προφανώς το κόµµα θα σταµατήσει να λειτουργεί,
κ.λπ.; Με ποιο τρόπο θα τα ξεχρεώσετε;
Σας προκαλέσαµε να απαντήσετε πάνω σε αυτό το ζήτηµα, λέγοντάς σας ότι συµφωνούµε όλοι να πάµε στο 66% µείωση, απ’
όσο έπαιρναν τα κόµµατα προ κρίσεως, που ήταν η περσινή κρατική επιχορήγηση, συν το ποσοστό κάθε φορά, που είναι το 50%
ή 60% όταν γίνονται ευρωεκλογές ή βουλευτικές εκλογές. Να
γίνει µία τέτοια τίµια, ανοικτή, διαφανής συµφωνία µπροστά στον
κόσµο. Να είναι, επίσης, συµφωνηµένο ένα ειδικό καθεστώς για
τη διαφάνεια, την καταγραφή των εσόδων, των εξόδων, τους
ελέγχους όλων των κοµµάτων και συνταγµατική ρήτρα για το
πώς θα λειτουργούν τα κόµµατα σε σχέση –κι έρχοµαι στο τελευταίο ζήτηµα- µε τις λίστες κ.λπ..
Άλλωστε, ξέρετε, ότι και όλες οι συζητήσεις που έχουν γίνει
για αναθεωρήσεις των εκλογικών συστηµάτων, εµπεριέχουν
µέσα και ιδέες από όλες τις πλευρές για µεικτά συστήµατα, δηλαδή ένα µέρος µε λίστα από το κόµµα είτε σε µονοπεριφερειακές είτε σε ευρύτερες περιοχές. Πάντοτε και για τα συστήµατα
της απλής αναλογικής -εµείς λέµε και χωρίς όριο, αλλά και αυτά
που έχουν όρια- εµπεριέχουν µέσα το στοιχείο του να µπορεί από
πλευράς του κόµµατος να υπάρχει µια λίστα υποψηφίων.
Κι έρχεστε εδώ και µας λέτε -το άκουσα προηγουµένως- να
µην είναι οι αρεστοί στα κόµµατα αλλά οι αρεστοί στον πολίτη.
Σε ποιόν πολίτη; Καταδείξαµε τώρα επί διήµερο ότι µιλάµε για
κόµµατα χορηγών και για τηλεοπτική δηµοκρατία, την οποία θέλετε βήµα µε βήµα να εγκαθιδρύσετε και που, όπως πολύ σωστά
είπε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης χθες, πρόκειται περί της επιτοµής
της διαπλοκής, την οποία θέλετε να επισηµοποιήσουµε κιόλας.
Σοβαρά είναι κοµµατικοκρατία; Σοβαρά τα κόµµατα δεν έχουν
αυτές τις διαδικασίες µπροστά στο λαό να κάνουν τις αξιολογήσεις τους; ‘

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Έχετε καταλάβει ότι µιλάνε έξω από εδώ όλοι οι απολίτικοι,
που θέλουν να κάνουν ανάχωµα στο να υπάρξει νέα µεταπολίτευση σε µία ριζοσπαστική κατεύθυνση, εντελώς απολίτικα για
τα κοµµατόσκυλα -και για εσάς, όχι µόνο για εµάς ή άλλους- για
τα κόµµατα υβρίδια, για τα κόµµατα µε το χειρότερο τρόπο, του
κοµµατικού σωλήνα –λέει- κ.λπ.; Από πού και ως πού; Θα καταργήσουµε την Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία, που έχει τα κόµµατα
της, που εκφράζεται ο λαός και τα στέλνει είτε στο διάολο είτε
µέσα στη Βουλή; Θα το καταργήσουµε στο όνοµα ποιας αντίληψης και ιδεολογίας; Αυτό κάνετε όµως.
Τα κανάλια να έχουν τους εκπροσώπους τους, τους Βουλευτές και τους Ευρωβουλευτές, οι χορηγοί να έχουν τα κόµµατά
τους, µέσω τάχα της διαφάνειας, που θα δίνουν τις χορηγίες,
όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες, Οµπάµα, κ.λπ.. Πού προχωράτε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Εµείς πάνω σε αυτά, παρ’ ότι ξέρουµε πολύ καλά ότι υπάρχει
ένα πνεύµα άκρατου λαϊκισµού, ένα πνεύµα που η ίδια η µιντιοκρατία για τα δικά της συµφέροντα εναντίον των κοµµάτων προωθεί, που ταυτόχρονα προωθεί και κόµµατα µε σακίδια, µε
βαλίτσες ή µε την ανοησία γραµµένη στην περικεφαλαία αντί για
κόµµατα, πάρα πολύ σαφέστατα τοποθετούµαστε και παίρνουµε
το κόστος και το ρίσκο να µας πουν ότι είµαστε υπέρ καταστάσεων, που είναι συντεταγµένες.
Ναι, συντεταγµένη θα είναι και η έξοδος από την κρίση, συντεταγµένη θα είναι και η ριζοσπαστική στροφή για την ελληνική
κοινωνία, συντεταγµένο θα είναι και το νέο πολιτικό πλαίσιο όπου
παρόντα όλα τα κόµµατα θα έχουν τις συγκλίσεις ή τις διαµάχες
τους. Παίρνουµε αυτό το ρίσκο.
Μη φοβάστε και µην υποκύπτετε. Μιλάω για τους απλούς Βουλευτές, διότι οι ηγεσίες φαίνεται ότι οδηγούν σε µία τέτοια στρατηγική, στην απολίτικη και αντικοµµατική διέξοδο από την κρίση.
Γιατί τότε η κοµµατοκρατία θα υποστεί πολύ περισσότερα από
αυτά, που η ίδια η κρίση της επεφύλασσε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Στρατούλης.
Ορίστε, κύριε Στρατούλη, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Το πρώτο που θέλω είναι να σχολιάσω µια µεγάλη αντίφαση
και αντίθεση που κυριαρχεί σήµερα στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Στα κυρίαρχα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και κυρίως στα
ιδιωτικά κανάλια κυριαρχεί το γεγονός εξόδου της Ελλάδας στις
αγορές. Προσπαθούν να δηµιουργήσουν ένα κλίµα ευεξίας στον
ελληνικό λαό, ότι τα βάσανά του, η λεηλασία των εισοδηµάτων
και των δικαιωµάτων του τέλειωσε και ότι µπαίνει η χώρα µας
στις λεωφόρους του εύκολου δανεισµού και της ανάπτυξης.
Είναι µια µεγάλη προεκλογική απάτη. Μα, είναι δυνατόν; Ποιος
θα δάνειζε µια χώρα µε 321,4 δισεκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή
175% του ΑΕΠ του, από τις λεγόµενες αγορές, όταν το 2010 µε
115% του ΑΕΠ δηµόσιο χρέος µας είπαν ότι αυτό το χρέος δεν
ήταν βιώσιµο και ότι έπρεπε η Ελλάδα να οδηγηθεί στην καταστροφή και τη θηλιά των µνηµονίων και των πολιτικών λιτότητας;
Πώς είναι δυνατόν; Η χώρα µας είναι χρεοκοπηµένη, αφού αυτό
το χρέος της δεν είναι βιώσιµο, άρα η λεγόµενη έξοδος στις αγορές είναι και πλασµατική και σκηνοθετηµένη και γίνεται για καθαρά προεκλογικούς λόγους και για παγίδευση της συνείδησης
και της ψήφου των πολιτών. Ποιος είναι πίσω απ’ αυτήν τη σκηνοθεσία;
Κύριε Πρόεδρε, όταν στους παλιούς µετόχους των τραπεζών
και ενδεχοµένως στα κερδοσκοπικά funds και στις γερµανικές
και ευρωπαϊκές τράπεζες, που καλούνται να επαναγοράσουν τις
συστηµικές τράπεζες της χώρας, έχουν χαρίσει περίπου 20 δισεκατοµµύρια ευρώ από τα 40 δισεκατοµµύρια που έδωσε το
Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, δηλαδή το δηµόσιο,
δηλαδή ο ελληνικός λαός για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, του το έχουν γράψει στην πλάτη σαν δηµόσιο χρέος. Από
το πολυνοµοσχέδιο θα χαριστούν σ’ αυτούς τα 20 δισεκατοµµύρια από τα 40 δισεκατοµµύρια του δηµοσίου, αφού δόθηκε η δυ-
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νατότητα στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, τις µετοχές του δηµοσίου που έχει στα χέρια του, τις µετοχές των τραπεζών που ανήκουν στο δηµόσιο, να τις δώσει κάτω από τα όρια
που αγόρασε τις µετοχές, κάτω από την χρηµατιστηριακή ποινή
τους και να µην συµµετάσχει στην ενδεχόµενη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών. Όταν τους δωρίζεις από τα 40
δισεκατοµµύρια τα 20 δισεκατοµµύρια, δεν είναι τίποτα για τις
τράπεζες, για τους τραπεζίτες, γι’ αυτές τις λεγόµενες «αγορές»
να σου δανείσουν 2 δισεκατοµµύρια ευρώ και µάλιστα, µε όρους
τοκογλυφικούς, µε επιτόκιο το οποίο επιβαρύνει ακόµα περισσότερο τον ελληνικό λαό.
Δεν µπορεί να βγει η Ελλάδα µόνιµα στις αγορές, έστω στο
πλαίσιο και τη βάση που βάζει και η σηµερινή Κυβέρνηση, αν δεν
λυθεί το βασικό πρόβληµα. Το πρόβληµα είναι ότι το µεγάλο δηµόσιο χρέος της χώρας δεν είναι δίκαιο να το αποπληρώσει ο ελληνικός λαός, γιατί δεν διατέθηκαν αυτά τα δάνεια που πήραν οι
κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας για την ανάπτυξη της χώρας και για την ευηµερία του ελληνικού λαού. Αλλά
δεν είναι και δυνατόν να το πληρώσει ο ελληνικός λαός, ακόµα
και σκλάβο να τον πουλήσουν, ακόµα και σε αγροτεµάχια να µοιράσουν και να πουλήσουν όλη τη χώρα µας στους δανειστές.
Αν, λοιπόν, δεν διαγραφεί τουλάχιστον το µεγαλύτερο µέρος
του δηµόσιου χρέους ούτε η χώρα µπορεί να βγει στις αγορές
να διεκδικήσει δανεισµό της µε δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια και
µε επιτόκια που δεν θα στραγγαλίζουν την ίδια τη χώρα και το
λαό της ούτε κανείς θα επενδύσει στη χώρα ούτε τα 70 δισεκατοµµύρια που επί µνηµονιακών κυβερνήσεων έφυγαν από τις
τραπεζικές καταθέσεις θα επιστρέψουν πίσω. Τελεία και παύλα.
Εκεί είναι το κλειδί της υπόθεσης. Αν δεν ξεκλειδώσει το πρόβληµα της χώρας µε την κατάργηση των µνηµονίων και µε τη διαγραφή τουλάχιστον του µεγαλύτερου µέρους του χρέους, δεν
υπάρχει προοπτική ούτε για το λαό ούτε για τη χώρα. Δεκαετίες
κι εµείς και τα παιδιά µας και τα δισέγγονά µας θα είµαστε µε τη
θηλιά αυτού του δηµόσιου χρέους στο λαιµό µας µε µνηµόνια
και µε καταστροφικές πολιτικές λιτότητας που θα τα συνοδεύουν.
Εποµένως είναι µια πολύ µεγάλη, καλοστηµένη απάτη. Εξήγησε και ο Νίκος Βούτσης ότι είναι µια πολυδάπανη καµπάνια για
λογαριασµό του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας πληρωµένη
όµως µε αίµα πάλι από τον ελληνικό λαό.
Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι στα κυρίαρχα
µέσα ενηµέρωσης δεν παίζει µία άλλη είδηση, ότι εκατοντάδες
χιλιάδες ή ακόµα κι εκατοµµύρια εργαζόµενοι κι εργαζόµενες
του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα κατέβηκαν σήµερα σε
απεργία, έχασαν τα µεροκάµατά τους όχι για να τα πετάξουν,
αλλά γιατί ήθελαν να συµµετάσχουν στην πανελλαδική, πανεργατική απεργία, να κατέβουν στις διαδηλώσεις και της Αθήνας
και όλης της χώρας, για να δώσουν το δικό τους µήνυµα. Ήθελαν
να πουν ότι φτάνει πια µε αυτές τις πολιτικές της λιτότητας και
της κοινωνικής καταστροφής, ότι πρέπει να µπει ένα τέλος, ότι
πρέπει να ανατραπούν αυτές οι πολιτικές και να ανοίξουν νέοι
ελπιδοφόροι δρόµοι για τον λαό και την πατρίδα.
Μπορεί να µην έπαιξαν στα κυρίαρχα µέσα ενηµέρωσης,
όµως, στόµα µε στόµα, µε τα δίκτυα πληροφόρησης, µε τα κοινωνικά δίκτυα, έχει µάθει ο ελληνικός λαός ότι σήµερα ένα πολύ
µεγάλο κοµµάτι της εργατικής τάξης και του λαού µας έδωσε
ένα νέο αγωνιστικό µήνυµα απέναντι και σε αντίθεση µε αυτές
τις καταστροφικές, απάνθρωπες και βάρβαρες πολιτικές.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, µου κάνει πραγµατικά εντύπωση και
ασκήσαµε δριµύτατη κριτική και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, και ο κ. Βούτσης και ο κ. Μητρόπουλος και οι άλλοι οµιλητές και ο εισηγητής µας, ο Στάθης
Παναγούλης, στη διάταξη για τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων.
Είπαµε µε επιχειρήµατα που είχαν πάρα πολύ µεγάλη σαφήνεια
και επάρκεια ότι, αν προχωρήσει η Κυβέρνηση στη δραστική µείωση της κρατικής χρηµατοδότησης, δεν θα έχουµε πλέον δηµοκρατικά πολιτικά κόµµατα να λειτουργούν στη χώρα, αλλά θα
έχουµε παραρτήµατα µεγάλων βιοµηχανιών της χώρας, µεγαλοεργολάβων που έχουν και κανάλια και µεγαλοεφοπλιστών.
Σας είπαµε και σας διευκρινίσαµε ότι εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλουµε κρατικοδίαιτα κόµµατα. Θέλουµε βεβαίως να στηρίζονται
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στις συνδροµές των µελών τους, στον κόσµο τους που τα στηρίζει κ.λπ.. Είπαµε, όµως, ότι είναι και απαραίτητη η οικονοµική ενίσχυση µε βάση το Σύνταγµα, για να µπορέσουν να έχουν τη
στοιχειώδη λειτουργία τους.
Λέω ότι µπορεί σε ένα κοµµάτι να λαϊκίζετε, όπου λέει «όλα να
κοπούν» κ.λπ.. Μα, κόπηκε 65%. Έχουµε φτάσει σε ένα όριο που
από κει και πέρα δεν θα λειτουργούν πια σαν κόµµατα αλλά σαν
παραµάγαζα. Σας χτυπήσαµε καµπανάκι χθες όλοι οι οµιλητές
και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Σας είπαµε
δύο παραδείγµατα: Κατεβαίνει στον Πειραιά το ψηφοδέλτιο, όχι
του Ολυµπιακού, που χρησιµοποιούν τον κόσµο του Ολυµπιακού
ως άλλοθι, αλλά των εφοπλιστών και των µεγαλοβιοµηχάνων. Κατεβαίνει µε υπάλληλο του Μαρινάκη επικεφαλής, µε τον µεγαλοεφοπλιστή Μαρινάκη υποψήφιο δηµοτικό σύµβουλο και µε τον
γιο του µεγαλοβιοµήχανου, τον Πέτρο Κόκκαλη, υποψήφιο δηµοτικό σύµβουλο.
Σας είπαµε, επίσης, ή σας το λέµε σήµερα ότι στον Βόλο κατεβαίνουν οι άνθρωποι της νύχτας, τα επιχειρηµατικά συµφέροντα της νύχτας, µε επικεφαλής τον κ. Μπέο. Εάν συνεχίσετε
µε αυτήν την πολιτική απόλυτης συρρίκνωσης και κατάργησης
της συµπληρωµατικής –που, βεβαίως, πρέπει να είναι κρατικήοικονοµικής ενίσχυσης προς τα κόµµατα, τότε θα τους δώσετε
τη δυνατότητα και θα τους αποθρασύνετε να κατέβουν ως σύγχρονοι Μπερλουσκόνι για να διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών, για να µπορέσουν οι ίδιοι οι εφοπλιστές και οι βιοµήχανοι
να κερδίσουν τη χώρα. Και δεν ακούσαµε κανένα σχόλιο.
Ο κ. Μιχελάκης ήταν εδώ, άκουγε τον κ. Λαφαζάνη χθες και
δεν είπε τίποτα, ούτε στη δευτερολογία του, για το θέµα της οικονοµικής χρηµατοδότησης. Κι εσείς, κύριε Γρηγοράκο, δεν είπατε τίποτα και είναι ένα τόσο σοβαρό ζήτηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω µε το εξής, κύριε Πρόεδρε: Ο κ. Μητρόπουλος µε
πάρα πολύ σωστά επιχειρήµατα επικεντρώθηκε στην τροπολογία
του κ. Βρούτση. Η παράγραφος 6 αυτής της τροπολογίας είναι
απαράδεκτη. Δίνει τη δυνατότητα στη διοίκηση του ΟΑΕΕ να συνεχίσει µία παράνοµη τακτική και να χρησιµοποιεί χρήµατα των
ελεύθερων επαγγελµατιών που δίνουν προς το ταµείο τους. Για
παράδειγµα, δίνεται η δυνατότητα τα 10 ευρώ που δίνουν τον
µήνα για να δικαιούνται επίδοµα ανεργίας και τα 5 ευρώ που δίνουν για να δικαιούνται ασθένεια και κυρίως κάποιες κοινωνικές
παροχές -σαν την επαγγελµατική εστία, σαν την παλιά Εργατική
Εστία- να τα χρησιµοποιεί ο ΟΑΕΕ για να δίνει συντάξεις και
τώρα και στο µέλλον.
Και όχι µόνο αυτό. Τα 200 εκατοµµύρια που χρωστάει, να τα
ξεπληρώσει του «αγίου Ποτέ» και ταυτόχρονα ακυρώνει όλες τις
δίκες και τις ποινικές διώξεις που έχουν ασκηθεί στην προηγούµενη διοίκηση, που, αντί να τα δώσει για επίδοµα ανεργίας, τα
χρησιµοποίησε για συντάξεις. Είναι απαράδεκτο.
Το πιο απαράδεκτο και τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε, είναι
αυτή η πολιτική και κοινοβουλευτική λιποταξία του Υπουργού Εργασίας. Η συστηµατική του µέθοδος –δεν ξέρω, µιµούµενος τον
κ. Σαµαρά, που δεν έρχεται στη Βουλή;- είναι, αντί να καταθέτει
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που να το επεξεργάζεται
η αρµόδια Επιτροπή των Κοινωνικών Υποθέσεων, να κάνει διαβούλευση µε τους κοινωνικούς φορείς, να δέχεται κριτική από
τα κοινωνικά κινήµατα, από δηµοσιογράφους, να αναπτύσσονται
κοινωνικοί αγώνες, για να δούµε τι είναι σωστό και τι όχι, να έρχεται και να κολλάει όλες τις τροπολογίες του σε άσχετα νοµοσχέδια άσχετων Υπουργείων.
Κάποιος πρέπει να του βάλει φρένο, κύριε Πρόεδρε. Απευθύνοµαι και σε εσάς ως µέλος του Προεδρείου της Βουλής και στον
παρόντα Αναπληρωτή Υπουργό. Κάποιος πρέπει να βάλει φρένο,
πρέπει να έχει το θάρρος να έρθει να υπερασπίσει µε τις συντεταγµένες από το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής διαδικασίες τις όποιες πολιτικές του. Επιτέλους, να µπει ένα τέλος σ’
αυτήν την πραξικοπηµατική λογική και του ίδιου του Υπουργού
Εργασίας και της Κυβέρνησης.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαρι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στούµε.
Ολοκληρώνουµε τις πρωτολογίες των Βουλευτών µε τον συνάδελφο κ. Κόλλια.
Ορίστε, κύριε Κόλλια, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα αναφερθώ στον πυρήνα του νοµοσχεδίου, το οποίο θεωρώ ότι θεσµοθετεί διατάξεις που καθιστούν τόσο την προεκλογική
περίοδο όσο και την εκλογική διαδικασία πιο δηµοκρατική, πιο
διαφανή, πιο αντιπροσωπευτική.
Ο λόγος για τον οποίο θέλησα να τοποθετηθώ είναι µια από
τις τροπολογίες που κατατέθηκε αιφνιδιαστικά, η οποία δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, θα οδηγήσει στον οικονοµικό στραγγαλισµό
του καζίνο Λουτρακίου, διότι µε την εν λόγω ρύθµιση δεν του δίνεται ο χρόνος να εξυγιανθεί ώστε να σωθούν χίλιες τετρακόσιες
οικογένειες εργαζοµένων.
Κύριε Υπουργέ, πριν από δύο χρόνια και συγκεκριµένα πριν από
τις εκλογές του 2012, η τότε ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος είχε φέρει εσπευσµένα στη Βουλή σχέδιο νόµου, µε το οποίο
καθορίζονταν οι όροι για την αξιοποίηση του Ελληνικού. Μεταξύ
αυτών ήταν και οι επιτρεπόµενες χρήσεις γης, στις οποίες προβλεπόταν η δηµιουργία καζίνο. Παρά τις διαβεβαιώσεις κυβερνη
τικών στελεχών ότι δεν πρόκειται να «καζινοποιηθεί» η χώρα ο τότε
Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Παπακωνσταντίνου, επικαλούµενος
το άρθρο11 του ν.3986, δηλαδή το µεσοπρόθεσµο, άνοιξε τον
δρόµο για την λειτουργία καζίνο στο Ελληνικό.
Πριν ακόµα από αυτήν τη συζήτηση του νοµοσχεδίου στη
Βουλή, είχα καταθέσει ερώτηση επισηµαίνοντας ότι η ελληνική
νοµοθεσία προβλέπει τη χωροθέτηση καζίνο µακριά από το κέντρο µεγάλων πόλεων, ώστε οι κάτοικοι να µην επιβαρύνονται,
αλλά και οι πολίτες να αποτρέπονται από τον τζόγο.
Τόνισα ότι η δηµιουργία καζίνο στην καρδιά της Αθήνας θα
είχε ανυπολόγιστες κοινωνικές συνέπειες, όµως για την Κορινθία
οι επιπτώσεις θα ήταν ολέθριες, καθώς ο αθέµιτος ανταγωνισµός
θα οδηγούσε σε λουκέτο το καζίνο Λουτρακίου. Βεβαίως, ως
χώρα έχουµε αναλάβει δεσµεύσεις και η σχετική πρόβλεψη για
δηµιουργία καζίνο στο Ελληνικό είναι πλέον νόµος του κράτους.
Θα ανέµενα ωστόσο, ακριβώς για να εξισωθούν οι όροι ανταγωνισµού, κύριε Υπουργέ -και παρακαλώ για την προσοχή σας-,
κάποια νοµοθετική πρωτοβουλία µε την οποία, για παράδειγµα,
να µειωθούν τα επίπεδα φορολόγησης των περιφερειακών καζίνο. Γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, ότι σήµερα οι συντελεστές φορολόγησης για το καζίνο Λουτρακίου είναι οι
µεγαλύτεροι από κάθε άλλο καζίνο της χώρας.
Επίσης, γνωρίζετε ότι το εισιτήριο εισόδου ειδικά για το καζίνο
Λουτρακίου για ένα πολύ µεγάλο διάστηµα ήταν αυξηµένο, όχι
επειδή έτσι το επέλεξε η διοίκηση, αλλά επειδή αυτό επέβαλε το
ελληνικό κράτος. Αντί, λοιπόν, να διορθωθούν αυτές οι στρεβλώσεις, κατατέθηκε µια τροπολογία, που είναι βέβαιο ότι θα θέσει
το καζίνο Λουτρακίου οριστικά εκτός ανταγωνισµού και θα οδηγήσει αναπόφευκτα στο κλείσιµό του.
Με την τροπολογία που καταθέτετε, κύριε Υπουργέ, προβλέπεται η απόδοση φόρων να γίνεται αυθηµερόν αντί ανά µήνα. Σε
περίπτωση µη καταβολής, θα µπαίνει λουκέτο µέχρι να εξοφληθεί η οφειλή. Αυτή η αλλαγή πλήττει ουσιαστικά µόνο το καζίνο
Λουτρακίου, στερώντας του το δικαίωµα να ρυθµίζει τις οφειλές
του τρέχοντος έτους, δικαίωµα το οποίο έχουν όλες οι επιχειρήσεις.
Κύριε Υπουργέ, κανείς δεν αµφισβητεί την αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας να εισπράττει µέχρι και το τελευταίο ευρώ που
οφείλουν οι επιχειρήσεις στο δηµόσιο.
Κανείς δεν αµφισβητεί ότι αυτή η καταβολή θα πρέπει να είναι
άµεση. Αν, όµως, κύριε Υπουργέ, µε την ίδια λογική υποχρεώσετε όλες τις επιχειρήσεις να καταβάλλουν τις οφειλές προς το
δηµόσιο ή προς τους δικαιούχους φορείς, είναι σίγουρο ότι όλες
τις επιχειρήσεις θα τις οδηγούσατε στο κλείσιµο.
Θεωρώ ότι αυτή η τροπολογία θα πρέπει να συζητηθεί στην
αντίστοιχη επιτροπή, ώστε να δοθεί η δυνατότητα τουλάχιστον
στους Βουλευτές που εκπροσωπούµε χιλιάδες εργαζοµένους
που βρίσκονται αντιµέτωποι µε το φάσµα της ανεργίας να καταθέτουµε προτάσεις επωφελείς για το κράτος και την τοπική κοι-
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νωνία. Διότι είναι αυτονόητη η υποχρέωση της πολιτείας, κύριε
Υπουργέ, να συνδράµει τη βιωσιµότητα των ήδη υπαρχουσών
επιχειρήσεων, ιδιαίτερα εκείνων που απασχολούν χιλιάδες εργαζόµενους και συµβάλλουν στην οικονοµική στήριξη των τοπικών
κοινωνιών.
Η Κορινθία, κύριε Υπουργέ, δοκιµάζεται από το κλείσιµο πολλών επιχειρήσεων αλλά και βαριών βιοµηχανιών. Οι άνεργοι πολλαπλασιάζονται, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το καζίνο προσφέρει
εισόδηµα σε χίλιες τετρακόσιες οικογένειες, τροφοδοτεί έµµεσα
τη δηµιουργία πολύ περισσότερων θέσεων εργασίας, καθώς οι
επισκέπτες αυξάνουν την τοπική, τουριστική και εµπορική κίνηση.
Οι ανάγκες σε προµήθειες του καζίνο και των λοιπών υποδοµών
διατηρούν ζωντανή την επιχειρηµατική δραστηριότητα συνολικά
του νοµού. Αντιλαµβάνεστε, κύριε Υπουργέ, τι πλήγµα θα είναι
για την Κορινθία το κλείσιµό του.
Εφόσον επιµείνετε σ’ αυτήν την τροπολογία, για την οποία ήδη
σας εξέφρασα σοβαρότατες διαφωνίες, το ελάχιστο που αναµένω από εσάς, κύριε Υπουργέ, είναι να µεταθέσετε την έναρξη
της εφαρµογής της διάταξης τουλάχιστον για διάστηµα τεσσάρων µηνών, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την εξυγίανση του καζίνο Λουτρακίου και τη διάσωση χιλιάδων θέσεων
εργασίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Κόλλια.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος για οκτώ λεπτά.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω
όλους τους συναδέλφους που πήραν µέρος στην επιτροπή αλλά
και στη συζήτηση στην Ολοµέλεια και να ευχαριστήσω από το
Βήµα της Βουλής τους συνεργάτες µου, οι οποίοι είναι όλες τις
ώρες εδώ, αν και είναι υποχρέωσή τους βέβαια.
Να ξέρετε ότι άκουσα µε πολλή προσοχή όλα αυτά τα οποία
ειπώθηκαν και από τους Βουλευτές της Συµπολίτευσης αλλά και
από τους Βουλευτές της Αντιπολίτευσης.
Θέλω να πω στον κ. Στρατούλη αλλά βέβαια και στον φίλο κ.
Μητρόπουλο και σε όλους τους συναδέλφους που ασχολήθηκαν
µε τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων, πως είµαι πεπεισµένος,
όπως είστε κι εσείς, πως η δηµοκρατία είναι ένα ακριβό πολίτευµα και πρέπει να την προστατεύουµε.
Είναι γεγονός ότι η οικονοµική κρίση έχει πλήξει όλους µας.
Και µέσα σ’ αυτήν τη µεγάλη οικονοµική κρίση που περνάµε, θα
ήταν οξύµωρο σχήµα να µην έχει επηρεαστεί και η χρηµατοδότηση των κοµµάτων. Στο πλαίσιο αυτής της λογικής εµείς µειώσαµε τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. Προσωπικά εµένα δεν
µε βρίσκει σύµφωνο η απαγκίστρωση των κοµµάτων από τη δηµοκρατία και το Σύνταγµα. Πιστεύω ότι τα κόµµατα είναι τα κύτταρα, είναι ό,τι πιο ζωντανό υπάρχει στην ελληνική δηµοκρατία
αλλά και στις δηµοκρατίες όλου του κόσµου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα για την αλλαγή στην εκλογική νοµοθεσία για το Ευρωκοινοβούλιο. Ξέρουµε
ότι οι εκλογές στις 25 Μαΐου είναι πάρα πολύ σηµαντικές. Με
όλον το σεβασµό σε όλους, µάλλον άλλα θέµατα, απασχόλησαν
το Κοινοβούλιο αυτές τις ηµέρες και όχι αυτό το µεγάλο θέµα το
οποίο είναι το Ευρωκοινοβούλιο.
Προσωπικά πιστεύω -και το κόµµα µου, αλλά πιστεύω και όλοι
εσείς- ότι οι εκλογές που έρχονται είναι κρίσιµες. Είναι κρίσιµες
για τον ρόλο που θα αναλάβουν οι συνάδελφοι Ευρωβουλευτές,
γιατί τα πράγµατα δεν είναι εύκολα στην Ευρώπη, όπως δεν είναι
εύκολα και στον κόσµο.
Θέλω, λοιπόν, να πω το εξής: Με τη µεταρρύθµιση της Λισαβόνας, το πολυεπίπεδο ενωσιακό οικοδόµηµα έλαβε νέες διαστάσεις, προωθώντας και ενισχύοντας τις βασικές αρχές πάνω
στις οποίες έχει θεµελιωθεί. Η ενίσχυση, λοιπόν, των θεσµικών
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντείνει τις προσπάθειές µας
προς αυτήν την κατεύθυνση στην πορεία προς την ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση, που συνίσταται σε µία ουσιαστική πολιτική, διοικητική και όχι µόνο οικονοµική ολοκλήρωση.
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Είναι λάθος να πιστεύουµε ότι η Ευρώπη είναι µια οικονοµική
ένωση. Η Ευρώπη καλείται να αντιµετωπίσει πολλούς κινδύνους
και το ξέρετε καλά –πολύ καλά, µάλιστα-, γιατί είστε άνθρωποι
έµπειροι οι περισσότεροι. Πάνω απ’ όλα, καλείται να αντιµετωπίσει τη γήρανση του πληθυσµού, µέχρι και την ανταγωνιστική
άνοδο των µεγάλων οικονοµιών του κόσµου, οι οποίες τείνουν
να υπερκεράσουν το προβάδισµα που κατείχε εδώ και δεκαετίες
και τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η οικονοµική κρίση που βιώνει η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια
δεν αφορά, όπως αρέσκονται πολλοί να λένε, µόνο τα φτωχά και
ανυπάκουα κράτη-µέλη του Νότου. Οι περιπτώσεις όπως της Ιρλανδίας είναι το αντίθετο επιχείρηµα. Η κρίση που βιώνει η Ευρώπη έχει επηρεάσει όλα τα κράτη-µέλη και όχι µόνο τον Νότο.
Η κρίση αυτή είναι βαθιά πολιτική και κοινωνική.
Οι εµπνευστές του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος είχαν ως
όραµα µια ένωση κρατών που θα υπερέβαινε τα εθνικά κράτη και
θα εδραζόταν σε κοινά αποδεκτές αρχές και αξίες. Το κοινό αυτό
σύστηµα αρχών και αξιών περιλαµβάνει αρχές, όπως η δηµοκρατική αρχή, η αρχή του κράτους δικαίου, ο σεβασµός της αξίας
και των δικαιωµάτων του ανθρώπου, αλλά και άλλες αρχές, οι
οποίες ακολούθησαν αντίστροφη πορεία. Γεννήθηκαν, δηλαδή,
µέσα από την αλληλεπίδραση, κοινή συνισταµένη ιδεών και διαδικασιών στα υπερεθνικά όργανα αυτής και εισέρρευσαν σταδιακά στα κράτη-µέλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παράδειγµα αποτελούν οι
αρχές της διαφάνειας, της αποτελεσµατικότητας, της λογοδοσίας και της χρηστής διοίκησης. Είναι επιτεύγµατα που έγιναν
µέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές, λοιπόν, οι αρχές και οι
αξίες, ανεξαρτήτως του αν αποτελούν προϊόν της ευρωπαϊκής
διαδικασίας ή προϋπήρχαν και µεταφέρθηκαν ως ίσχυαν στα
κράτη-µέλη, έχουν διαµορφώσει σήµερα το λεγόµενο «ευρωπαϊκό κεκτηµένο», το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σηµαντικό για
όλους τους λαούς και ιδιαίτερα για τους Έλληνες.
Στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πήγαµε πολλές φορές και προσέτρεξαν οι πολίτες της Ελλάδας και
βρήκαν το δίκιο τους. Σκοπός, λοιπόν, του πρωτογενούς Κοινοτικού Δικαίου, αλλά και των θεσµικών οργάνων είναι η διαφύλαξη
αυτού του κεκτηµένου και η περαιτέρω ενίσχυσή του στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Πολλές φορές κατηγορείται η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το οικοδόµηµα αυτό έχει έναν µόνο οικονοµικό προσανατολισµό ή ότι
λειτουργεί προς την κατεύθυνση του ανοίγµατος των αγορών
των ισχυρότερων κρατών προς τις τεράστιες αγορές λιγότερο
ισχυρών κρατών, προτείνοντάς τους µόνο ορισµένα ανταποδοτικά οφέλη.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ιδέα της δηµοκρατίας και της αλληλεγγύης.
Η προσπάθεια για µείωση του δηµοκρατικού ελλείµατος µέσω
της υιοθέτησης διαδικασιών που σχετίζονται µε την ενίσχυση της
νοµοθετικής εξουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την εκλογή
από τα µέλη του Ευρωκοινοβουλίου του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελούν σηµαντικά βήµατα προς τη σωστή
κατεύθυνση και τη δηµοκρατία. Μόνος τρόπος για να υπερβεί η
Ευρώπη την κρίση είναι η επαναφορά του πρώτου θέµατος σαν
πρώτο θέµα στην πολιτική ατζέντα, του οράµατος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Πολλοί µέσα και έξω από τη Βουλή κατηγόρησαν την Κυβέρνηση για εµµονή στις επιταγές και τις υποχρεώσεις απέναντι
στους Ευρωπαίους εταίρους µας. Πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι µας και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αυτοί που µας βοήθησαν
να ξεπεράσουµε την κρίση και να είµαστε σήµερα στις αγορές.
Σήµερα αποδεικνύεται περίτρανα ότι οι θυσίες του ελληνικού
λαού δεν ήταν άδικες και σταδιακά η χώρα θα ανακάµψει όχι
µόνο αριθµητικά, αλλά και σε επίπεδο ευηµερίας, την οποία θα
πρέπει να απολαµβάνουν εφεξής όλοι οι Έλληνες πολίτες.
Πρέπει να καταλάβουν κάποιοι ότι από την Κυριακή και µετά βέβαια, η Κυβέρνηση είναι πάρα πολύ σταθερή, δεν τίθεται θέµα
εκλογών, έχουµε καιρό µπροστά µας να συζητάµε- η Ελλάδα
πρέπει πια να συζητάει για τη µεταµνηµονιακή εποχή. Και αυτό
είναι! Πρέπει, δηλαδή, τώρα να συζητάµε για το µέλλον των παιδιών µας. Περάσαµε την κρίση, περάσαµε τον µεγάλο κάβο.
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Είµαστε υποχρεωµένοι τώρα να προγραµµατίσουµε το µέλλον,
να έχουµε ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της χώρας, λιγότερης λιτότητας, περισσότερου κοινωνικού κράτους, να δώσουµε
στα παιδιά µας δουλειά, να έχουµε µεγαλύτερη ανάπτυξη. Γι’
αυτό πρέπει να συζητάµε. Γι’ αυτό πρέπει να πάµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι’ αυτό χρειάζεται τα κόµµατα να επιλέξουν ανθρώπους που γνωρίζουν τα θέµατα.
Γι’ αυτό, λοιπόν, πρέπει αυτήν τη στιγµή -και εµείς επιµένουµε
σε αυτό το θέµα- να ανανεωθεί το πολιτικό σκηνικό της χώρας.
Πρέπει να πάνε άνθρωποι άξιοι και αυτή είναι η πρόταση της Κυβέρνησης. Βάλτε άξιους ανθρώπους, ικανούς, οι οποίοι να µπορέσουν να διαχειριστούν αυτά που θα συναντήσουν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό είναι το µήνυµα. Το µήνυµα των εκλογών πρέπει να είναι
ότι αυτοί που θα πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να
είναι άτοµα ικανά, θα πρέπει να είναι άτοµα τα οποία να ξέρουν
να χειρίζονται πολιτικά τις καταστάσεις. Δεν µπορούµε τώρα πια
να στέλνουµε τα παιδιά του κοµµατικού σωλήνα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, όπως κάναµε τα προηγούµενα χρόνια. Έχουν αλλάξει οι
καιροί και σε αυτούς τους καιρούς εµείς είµαστε µαζί. Έτσι, λοιπόν, η δύσκολη οικονοµική συγκυρία που έφερε όλες τις δυσκολίες στον Νότο αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβάλλει στα
κόµµατα να αναδείξουν τους καλύτερους εκπροσώπους τους,
για να υπάρχει ένας ουσιαστικός διάλογος στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Τελειώνω την οµιλία µου, κύριε Πρόεδρε. Οι Υπουργοί δεν µίλησαν καθόλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε τη δευτερολογία σας.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Θα ήθελα λίγο την ανοχή σας για ένα λεπτό.
Η χώρα οφείλει να αδράξει την ευκαιρία και να διεκδικήσει τη
βέλτιστη εκπροσώπηση στο Ευρωκοινοβούλιο, µε ανθρώπους
που δεν θα αποτελούν πλέον προϊόντα µιας κοµµατικής, προσωπικής διαδικασίας, όπως έκαναν οι Αρχηγοί των κοµµάτων τα
προηγούµενα χρόνια, αλλά προσωπικότητες από την κοινωνία
των πολιτών, από τα πανεπιστήµια, που θα διεκδικήσουν την
ψήφο σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, ανθρώπους ειδήµονες, ανθρώπους από την εργατική τάξη, ανθρώπους οι οποίοι
έχουν πραγµατικά µπολιαστεί µε τα ιδεώδη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Κλείνοντας την οµιλία µου θα ήθελα να πω, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι –και θα µου επιτρέψει ο κύριος Πρόεδρος για ένα
λεπτό να ασχοληθώ µε το νοµοσχέδιο-, ότι η Ευρώπη περισσότερο από κάθε άλλη φορά πρέπει να µειώσει το δηµοκρατικό της
έλλειµµα, γιατί κάποιοι την κατηγορούν διεθνώς και συχνά µάλιστα οι διεθνείς παράγοντες. Πρέπει αυτή η Ευρώπη που εµείς
αγαπάµε και ονειρευόµαστε να αναπτύξει µια καινούργια δυναµική, να ξεπεράσει την οικονοµική της κρίση, να αναπτύξει νέους
θεσµούς και να µπορέσει να δώσει όραµα στις επόµενες γενιές.
Όραµά µας, λοιπόν, και του Υπουργείου Εσωτερικών και της Κυβέρνησης είναι η παρουσία της χώρας στα θεσµικά όργανα να
είναι όσο το δυνατόν άρτια, να µπορούν να υπερασπιστούν όλες
τις διεκδικήσεις των Ελλήνων πολιτών µιας Ευρώπης των κρατών, µιας Ευρώπης των λαών, µιας Ευρώπης των κυβερνήσεων.
Κλείνοντας την οµιλία µου θα ήθελα να σας πω ότι έρχεται αυτό
το νοµοσχέδιο στην πρωτόγνωρη συγκυρία, κατά την οποία πάµε
για πρώτη φορά να εκλέξουµε ανθρώπους για την Ευρωπαϊκή
Ένωση οι οποίοι θα εκλέξουν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πρέπει να δώσουν τη µάχη για να αναδείξουν τα µεγάλα προβλήµατα της Ελλάδας και του Νότου. Θα πρέπει όλα τα
κόµµατα να επιλέξουν τους υποψηφίους τους µε όσο το δυνατόν
καλύτερα πολιτικά κριτήρια και όχι µε άλλα κριτήρια του lifestyle.
Αυτή είναι η προτροπή της Κυβέρνησης και του οµιλούντος.
Το Υπουργείο Εσωτερικών έκανε ό,τι µπορούσε. Σας άκουσε,
άκουσε την κοινωνία, άκουσε πολύ προσεκτικά όλες τις παρατηρήσεις που ήταν πραγµατικά ουσιαστικές, άκουσε την άποψη της
Αντιπολίτευσης, όλων των συναδέλφων. Θέλω να σας πω ότι κάναµε ό,τι µπορούσαµε για να φτιάξουµε ένα καλό νοµοσχέδιο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ποτέ τα νοµοσχέδια δεν θα βρουν τη σύµφωνη γνώµη όλων των
κοµµάτων. Προσπαθήσαµε να βρούµε ένα καλό νοµοσχέδιο, το
οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών.
Ζούµε στην εποχή της τεχνολογίας, της ταχύτητας της πληροφορίας και η πληροφορία κατά τη γνώµη µου, όπως είπα και
στην επιτροπή, είναι υγεία. Η εύκολη πρόσβαση που δίνει η τεχνολογία σε στοιχεία και δεδοµένα, η πολύπλευρη δυνατότητα
ενηµέρωσης είναι κάτι πολύ θετικό στη ζωή µας. Οι πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας δικαιούνται να έχουν πρόσβαση σε ακριβή και έγκυρη ενηµέρωση, χωρίς να ελλοχεύει ο
κίνδυνος της παραπληροφόρησης.
Και αυτό είναι που θέλω να επισηµάνω όσον αφορά τις δηµοσκοπήσεις. Οι δηµοσκοπήσεις κάποτε ήταν ένα εργαλείο σε κάποια χέρια που διαµόρφωναν γνώµες, αλλά πουλούσαν και πολύ
ακριβά την πληροφορία. Εγώ προσωπικά πιστεύω στις δηµοσκοπήσεις -όχι στις δηµοσκοπήσεις που είναι «µούφα» και πειραγµένες- και πιστεύω ότι ο καλά πληροφορηµένος πολίτης είναι ο
πολίτης που µπορεί να πάρει και τις σωστές αποφάσεις. Εποµένως η καλή πληροφορία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σµιλεµένη πληροφορία είναι ό,τι πιο σηµαντικό υπάρχει στη σηµερινή
εποχή της τεχνολογικής επανάστασης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το Βήµα αυτό θα ήθελα να
σας ευχαριστήσω όλους ειλικρινά για τη συµβολή σας στην ολοκλήρωση του νοµοσχεδίου.
Ξέρω ότι υπήρχαν αντιθέσεις, υπήρχαν αντιρρήσεις και πάντα
θα υπάρχουν αντιθέσεις και αντιρρήσεις σε ένα δηµοκρατικό πολίτευµα.
Εγώ πιστεύω ότι κάναµε ό,τι καλύτερο µπορούσαµε και εύχοµαι σε όλους προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και καλό
Πάσχα, γιατί αύριο-µεθαύριο θα φύγουµε για τις περιφέρειές
µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Λαφαζάνης για οκτώ λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ θέλουµε
να χαιρετίσουµε όλους τους εργαζόµενους που σήµερα έδωσαν
ένα ηχηρό, δυναµικό, αγωνιστικό παρόν στις απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα. Θέλουµε να χαιρετίσουµε όλους
αυτούς που συγκεντρώθηκαν σε όλες τις πόλεις της χώρας µας
και έκαναν µεγάλες πορείες, στέλνοντας ένα µήνυµα διεκδίκησης της επιβίωσής τους και ένα µήνυµα για µια µεγάλη προοδευτική ανατροπή στη χώρα. Ένα βήµα προς την κατεύθυνση αυτής
της προοδευτικής ανατροπής θα είναι, µετά βεβαιότητας, τόσο
οι εκλογές που έρχονται στην αυτοδιοίκηση όσο και οι ευρωεκλογές.
Η Κυβέρνηση είναι σε τέτοιον πανικό και σε τέτοιο αδιέξοδο
και γι’ αυτόν τον λόγο κάνει απονενοηµένα διαβήµατα, πιστεύοντας ότι θα βρει σανίδα σωτηρίας. Τέτοιο απονενοηµένο διάβηµα
είναι η άρον-άρον, βεβιασµένη, εσπευσµένη έξοδος στις αγορές,
την οποία θέλει να εµφανίσει όχι µόνο ως προεκλογικό χαρτί,
αλλά και ως αντιπερισπασµό στην υπόθεση Μπαλτάκου. Λυπάµαι
πάρα πολύ για την κατάπτωση.
Κύριε Γρηγοράκο, είστε Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών.
Κυρίες και κύριοι, είστε Βουλευτές που στηρίζετε την Κυβέρνηση. Γιατί κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό και γιατί τον ληστεύετε;
Μπορείτε να µου το πείτε; Γιατί τον κοροϊδεύετε και τον ληστεύετε; Η Κυβέρνησή σας, κύριε Αναπληρωτά, λέει ότι έχει καλύψει –και αυτή είναι η ευθεία δήλωσή σας- τις δανειακές
ανάγκες της χώρας για τους επόµενους δώδεκα µήνες. Δεν χρειάζεστε πρόσθετο δανεισµό για τους επόµενους δώδεκα µήνες.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Άλλωστε και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο δεν παρέχει δανειοδότηση, αν για τους επόµενους δώδεκα µήνες δεν είναι διασφαλισµένες οι δανειοδοτικές ανάγκες µίας χώρας. Εφόσον για
τους επόµενους δώδεκα µήνες δεν έχετε ανάγκη δανεισµού –το
λέτε εσείς και το αναγνωρίζετε δηµοσίως-, γιατί σπεύδετε προεκλογικά, άρον-άρον, µε την υπόθεση Μπαλτάκου, να βγείτε στις
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αγορές µε πενταετή δανειοδότηση, η οποία όλα δείχνουν ότι θα
είναι πάνω από το 5%; Θα είναι πάνω από το 5%, τη στιγµή που
η δανειοδότηση µέσω της τρόικας είναι λίγο παραπάνω από 2%
και τα έντοκα γραµµάτια, τα οποία εκδίδετε…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Είναι τρίµηνα, δεν είναι πεντάχρονα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μπορείτε να στρεψοδικείτε όσο
θέλετε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ναι, ναι…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν πειράζει. Αν νοµίζετε ότι
έτσι…
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τι θα κάνουµε χωρίς την τρόικα,
κύριε Λαφαζάνη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, όταν πάρετε τον λόγο, θα τα πείτε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εάν νοµίζετε ότι έτσι κάνετε επιχειρηµατολογία, λυπάµαι πάρα πολύ. Τι να σας πω;
Τα έντοκα γραµµάτια είναι 3%.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τώρα, εµείς τα κάναµε. Έξι ήταν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Γιατί, σπεύδετε, λοιπόν, µε πάνω
από 5%; Καβάτζα θέλετε να κάνετε στις πλάτες του Έλληνα φορολογούµενου για προεκλογικά τρικ; Εσείς λέτε ότι µετά τους
δώδεκα µήνες, που ίσως θα χρειαστούν νέες πρόσθετες χρηµατοδοτήσεις της χώρας, οι οποίες δεν καλύπτονται από το τροϊκανό δανειακό πρόγραµµα, θα είναι πολύ καλύτερη η οικονοµική
κατάσταση. Θα έχει βελτιωθεί η πορεία. Θα έχουµε -λέτε- και
ανάκαµψη. Άρα γιατί σπεύδετε να επιβαρύνετε, να ληστέψετε
τον ελληνικό λαό;
Προφανώς, θέλετε, όπως πιάνεται ο πνιγµένος από τα µαλλιά
του, να βρείτε, διάτρητα βεβαίως, επιχειρήµατα για να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν κοροϊδεύετε κανέναν και δεν µπορείτε να κοροϊδέψετε κανέναν.
Ο κόσµος ξέρει, βλέπει τι γίνεται και αυτά τα οποία προπαγανδίζετε πέφτουν στο κενό, διότι αυτό που νιώθει ο απλός πολίτης
και ο εργαζόµενος είναι η ζωή του, η καθηµερινότητά του και εκεί
βλέπει καθηµερινά τον εφιάλτη. Βλέπει να συντρίβεται η ζωή του,
να µην έχει προοπτική. Από εκεί και πέρα επικαλείστε, λοιπόν,
την εµπιστοσύνη των αγορών. Δεν δίνω άλλη συνέχεια στο θέµα,
η οποία θα άξιζε τον κόπο, για αυτά τα οποία λέτε για τις αγορές.
Αλλά, δεν υπάρχει χρόνος και χρειάζεται µια ειδικότερη συζήτηση επ’ αυτών.
Από εκεί και πέρα, βεβαίως, µε το νοµοσχέδιό σας δεν κάνατε
ούτε µία αλλαγή, κύριε Υπουργέ. Όχι µόνο δεν κάνατε αλλαγή,
αλλά µας φέρατε εδώ σειρά τροπολογιών. Ορισµένες από αυτές
είναι «ντροπολογίες» και από Υπουργούς οι οποίοι είναι δραπέτες και λιποτάκτες. Δεν υπάρχει κανένας από τους Υπουργούς
για να ακούσει την Αντιπολίτευση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μπορείτε να
πείτε, «απόντες». Δεν χρειάζεται να δίνετε χαρακτηρισµούς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κοιτάξτε, κύριε Μαρκογιαννάκη.
Μη δείχνετε ευαισθησία σε εµένα. Να δείχνετε ευαισθησία στη
λειτουργία της Βουλής. Εδώ φέρανε τροπολογίες οι οποίες στην
ουσία είναι νοµοσχέδια. Ορισµένοι ούτε καν ενεµφανίσθησαν να
υπερασπίσουν τις τροπολογίες τους, όπως ο κ. Στουρνάρας. Δεν
εµφανίστηκε. Είναι Υπουργός Οικονοµικών και υπογράφει. Ο κ.
Μητσοτάκης υπογράφει, ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράφει.
Πού είναι;
Ήρθε ο κ. Βρούτσης, µας είπε µια γενική έκθεση ιδεών και
έφυγε. Του φώναζα: «Πού πάτε; Πρέπει να ακούσετε τι λένε και
οι δυνάµεις της Αντιπολίτευσης.». Βεβαίως και της Συµπολίτευσης, γιατί µπορεί να υπάρχουν και από τη Συµπολίτευση παρατηρήσεις. Δεν ακούσανε. Ήρθε για ένα λεπτό ο Υπουργός
Δικαιοσύνης και έφυγε.
Δραπέτες είναι και λιποτάκτες! Και βρήκαν έναν εύσχηµο
τρόπο να κάνουν νοµοθετικές ρυθµίσεις, χωρίς να εµφανίζονται
στη Βουλή. Και το ανέχεται το Προεδρείο και ύστερα, όταν κάνουµε µοµφές, µέµφεστε εµάς. Δεν αντιλαµβάνεστε ότι πρέπει
να παίξετε έναν πολύ διαφορετικό ρόλο και το ανέχεται και η Κυβέρνηση.
Να σας πω και ποια είναι η τροπολογία και στην οποία θα υποβάλουµε και πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας. Την ανέλυσαν
συνάδελφοί µου.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Είναι η «ντροπολογία» του κ. Βρούτση. Δεν έρχεται να ακούσει,
όµως. Έτσι νοµοθετούµε. Πετάµε στα µούτρα των Βουλευτών
µία τροπολογία. Εάν δείτε τα Πρακτικά, δεν αναφέρθηκε καν
στην επίµαχη διάταξη. Δεν είπε µια κουβέντα και σηκώθηκε και
έφυγε! Δεν ντρέπεται λιγάκι; Και αυτός και η Κυβέρνηση που τον
στηρίζει και όλοι οι λειτουργοί αυτής της Βουλής.
Τι λέει, λοιπόν, η τροπολογία του; Λέει ότι δίνει τη δυνατότητα
στον ΟΑΕΕ να παρακρατεί εισφορές των ασφαλισµένων που
αποτελούν πόρο τριών ειδικών λογαριασµών, οι οποίοι επιτελούν
κοινωνική αποστολή για τους ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ.
Ένας εκ των λογαριασµών είναι αυτός που στηρίζει την απασχόληση, στηρίζει την ανεργία, δίνει κάποια επιδόµατα ανεργίας.
Τα επιδόµατα ανεργίας που δίνει είναι, βεβαίως, ασήµαντα και
δυστυχώς, επειδή ληστεύονται οι πόροι του, µόνο τέσσερις χιλιάδες από τους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες παίρνουν αυτό
το µικρό επίδοµα ανεργίας. Υπάρχουν µικροεπαγγελµατίες και
µικροµεσαίοι άνεργοι, που είναι δεκάδες χιλιάδες, για να µην πω
εκατοντάδες χιλιάδες και οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα να
παίρνουν επίδοµα ανεργίας. Γι’ αυτό υπήρχε αυτός ο ειδικός λογαριασµός, για να τους δίνει κάτι, ώστε να µπορούν να συντηρηθούν για ένα διάστηµα. Ληστεύονται, λοιπόν, αυτοί οι πόροι. Δίνει
και τη δυνατότητα να γίνεται αυτό το πράγµα νοµοθετικά. Άνεργοι και έµποροι στον δρόµο, λοιπόν!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και τι κάνει επίσης; Επειδή είχε γίνει αυτή η ληστεία -και δεν
ήταν νόµιµη- και έχουν ασκηθεί διώξεις στο προηγούµενο διάστηµα, έρχεται ο κ. Βρούτσης -και δυστυχώς το δέχεστε και
εσείς- και λέει: «Παύει οριστικά κάθε ποινική δίωξη που τυχόν
έχει ασκηθεί για πράξεις ή παραλείψεις µελών του ΔΣ του ΟΑΕΕ,
σχετικά µε τη διαχείριση των προαναφερόµενων λογαριασµών.».
Μπράβο σας! Δηλαδή µε «αεροπλανικές» τροπολογίες θα καταργήσετε τη δικαιοσύνη, θα καταργείτε τις ποινικές διώξεις; Πού
ακούστηκε αυτό; Δεν έχει καµµία νοµική και συνταγµατική βάση
αυτή η ρύθµιση. Κανένας δεν µπορεί για κάποιον που διώκεται
για ποινικό αδίκηµα να φέρνει µια ρύθµιση στη Βουλή και να λέει
«τη διαγράφω». Πώς θα γίνει αυτό το πράγµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ να
συντοµεύετε, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ε, τότε όλος ο κόσµος που έχει
ποινικές διώξεις να έρχεται εδώ και να ζητάει να κάνετε τροπολογίες, για να σταµατήσει να ασκείται ποινική δίωξη.
Ήσασταν και εισαγγελέας, κύριε Μαρκογιαννάκη. Ακούστε
αυτά τα πράγµατα, τα οποία γίνονται κάτω από τη µύτη σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εσείς είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και πρέπει να τηρείτε τον χρόνο. Ξεκινήσατε µε ένα θέµα που δεν έχει σχέση µε το νοµοσχέδιο και
τώρα δεν έχετε χρόνο να τελειώσετε µε το νοµοσχέδιο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εντάξει.
Βάλατε και τα υποκαταστήµατα του ΙΚΑ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε,…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μια στιγµή, γιατί εδώ έχουµε ουσιαστικά πράγµατα.
Στις τροπολογίες έχουµε ειδικό χρόνο οµιλίας. Το ξέρετε
αυτό; Οι τροπολογίες συζητούνται µετά το τέλος του νοµοσχεδίου και συζητούνται µία-µία χωριστά, µε ειδική οµιλία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, όταν από τα οκτώ λεπτά τα έξι τα αφιερώνουµε σε αντικείµενο που δεν είναι του νοµοσχεδίου…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έχετε κατακρεουργήσει τον Κανονισµό. Τον παραβιάζετε εν γνώσει σας και µε διακόπτετε συνεχώς, για να µην ακουστούν ορισµένα θέµατα τα οποία είναι
καίρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Λαφαζάνη, δεν σας διακόπτω. Με συγχωρείτε, αλλά, όταν αφιερώνετε
τα πρώτα έξι λεπτά της τοποθέτησης επί θέµατος το οποίο δεν
έχει σχέση µε το νοµοσχέδιο, µετά δεν έχετε χρόνο. Παρακαλώ.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Μαρκογιαννάκη, είναι
ντροπή ο τρόπος µε τον οποίο διαχειρίζεστε από την Έδρα τη
λειτουργία της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ντροπή είναι
αυτό το οποίο κάνετε εσείς!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να µε ακούσετε πρώτα.
Έχω δικαίωµα, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, επί των άρθρων του νοµοσχεδίου να µιλήσω για οκτώ λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μάλιστα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μετά το τέλος της συζήτησης
επί των άρθρων ακολουθεί η συζήτηση επί των τροπολογιών.
Εδώ έχουµε να κάνουµε µε έξι υπουργικές τροπολογίες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με συγχωρείτε,
αλλά όταν κάποια στιγµή κτύπησε το κουδούνι είπατε «θέλω δύο
λεπτά ακόµα». Έχουν περάσει πέντε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, κύριε. Να τελειώσω.
Έχουµε έξι υπουργικές τροπολογίες. Η κάθε τροπολογία απ’
αυτές συζητείται χωριστά, παρόντος του Υπουργού, για να ακούσει τις απόψεις. Έχουµε επίσης βουλευτικές τροπολογίες, εννιά
τον αριθµό. Άλλο ένα νοµοσχέδιο µε βουλευτικές τροπολογίες.
Δεν συζητάµε τίποτα επ’ αυτών και µε διακόπτετε λίγο πριν ολοκληρώσω, για να µην πω τη γνώµη µου, για να µην ακουστεί. Δεν
γίνεται έτσι συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, έπρεπε να σας έχω διακόψει όταν αναφερόσασταν σε
άσχετα θέµατα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι λέτε «να µε διακόψετε»;
Επειδή είστε στην Έδρα µπορείτε να διακόπτετε τον οποιονδήποτε και να µην του επιτρέπετε να µιλήσει; Ο ρόλος σας από τον
Κανονισµό είναι να αναπτύσσεται άνετα η συζήτηση στη Βουλή,
όπως λέει ο Κανονισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, τελειώνετε, διότι θα πω να κλείσουν τα µικρόφωνα εάν δεν τελειώσετε. Πήγατε ήδη από τα οκτώ στα δεκατέσσερα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κάντε ό,τι θέλετε. Μη µε απειλείτε. Κάντε ό,τι νοµίζετε, αλλά µη µε απειλείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, τελειώνετε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν έχετε το δικαίωµα να µε
απειλείτε, από τη στιγµή που παραβιάζετε τον Κανονισµό.
Πάτε, λοιπόν, στα υποκαταστήµατα του ΙΚΑ και αναθέτετε τα
πρόστιµα, χωρίς να έχουν προσωπικό. Χωρίς να υπάρχει προσωπικό τούς αναθέτει νέα καθήκοντα ο κ. Βρούτσης, ο απών, και
αναθέτουν και εξωτερικούς ελέγχους στα υποκαταστήµατα, τη
στιγµή που δεν υπάρχουν ούτε εξοπλισµοί ούτε αυτοκίνητα ούτε
δίνονται τα έξοδα κίνησης.
Στην ουσία, δηλαδή, εγκαταλείπονται οι έλεγχοι µε αυτόν τον
τρόπο. Τι γίνεται; Είναι τόσος ο φόρτος εργασίας στα υποκαταστήµατα, κύριοι, ώστε δεν µπορούν να δώσουν συντάξεις, καθυστερούν οι συντάξεις, συντάξεις οι οποίες δίνονται σε δεκαέξι
µήνες, είκοσι µήνες, δύο χρόνια. Ξέρετε πόσες είναι οι καθυστερούµενες συντάξεις; Πάνω από 3 - 4 δισεκατοµµύρια. Και µιλάτε
ύστερα για πλεόνασµα, όταν καθυστερείτε συντάξεις µόνο του
ΙΚΑ 4 και 5 δισεκατοµµύρια! Τι πλεόνασµα είναι αυτό; Αν συνεχίσετε αυτήν τη λειτουργία της συνταξιοδότησης, καταλαβαίνετε
ότι µπορεί να κάνετε και πελώρια πλεονάσµατα. Φέρνετε αυτές
τις διατάξεις, οι οποίες διαλύουν και τους ελέγχους του ΙΚΑ. Πού
είναι ο κ. Βρούτσης να τις υπερασπιστεί;
Καταθέσαµε πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας και καλούµε
όλους τους Βουλευτές που σέβονται στοιχειωδώς τη δηµοκρατική νοµιµότητα και το Σύνταγµα της χώρας να καταψηφίσουν
αυτήν την τροπολογία τουλάχιστον, ως µήνυµα στην Κυβέρνηση
για ένα νοµοσχέδιο της διαπλοκής που µας έχει φέρει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Πριν δώσω τον
λόγο στην κ. Βούλτεψη, θα ήθελα να πω, κύριοι συνάδελφοι, ότι
τον Κανονισµό δεν τον έκανα εγώ µόνος µου. Έχει ψηφιστεί από
τη Βουλή και επί των άρθρων προβλέπει συζήτηση οκτώ λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν λέει αυτό, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Επίσης, υπάρχει
άρθρο του Κανονισµού το οποίο λέει ότι, όταν ο Βουλευτής συ-
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ζητεί και αναπτύσσει απόψεις και ξεφεύγει από το θέµα που συζητούµε, ο Πρόεδρος έχει το δικαίωµα να του αφαιρέσει τον
λόγο.
Παρατηρείται το εξής φαινόµενο: Αρκετοί από τους οµιλητές
αναφέρονται, σχεδόν σε ολόκληρο τον χρόνο που έχουν για να
αναπτύξουν ένα άρθρο ή ένα ζήτηµα, σε άσχετο αντικείµενο και
µετά παραπονούνται ότι δεν έχουν χρόνο. Θα παρακαλέσω πάρα
πολύ να περιοριζόµαστε, όταν µιλούµε στη Βουλή, στο αντικείµενο το οποίο συζητούµε. Αν θέλουµε να πούµε οτιδήποτε άλλο,
υπάρχουν άλλοι χώροι ή να κάνετε µία επερώτηση ή να γίνει οτιδήποτε άλλο, όχι όµως στο συζητούµενο νοµοσχέδιο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν είναι έτσι, κύριε Πρόεδρε.
Παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν σας δίνω
τον λόγο, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν µπορείτε να κάνετε µονολόγους χωρίς αντίλογο. Διαβάστε τον Κανονισµό. Ένα-ένα άρθρο
συζητιέται στην κατ’ άρθρον συζήτηση και χωριστά οι τροπολογίες, µία-µία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχουµε συµφωνήσει!
Η κ. Βούλτεψη έχει τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Τι θρήνος, τι οιµωγές, τι πανικός! Η χώρα βγαίνει στις αγορές,
θα µπορεί να δανείζεται ξανά, δεν θα έχει την τρόικα, δεν θα είναι
πάντοτε κάτω από τους δυνάστες δανειστές και κάποιοι δεν θα
έχουν λόγο ύπαρξης.
Δεν µπορώ να εξηγήσω αλλιώς αυτήν την κατάσταση η οποία
έχει ξεκινήσει από µέρες, όταν προαναγγέλθηκε η έξοδος στις
αγορές, πολύ πριν από την υπόθεση στην οποία αναφέρεστε και
λέτε ότι γίνεται αντιπερισπασµός. Ήταν γνωστό ότι η Ελλάδα θα
επιχειρούσε να βγει στις αγορές και έκτοτε έχετε αρχίσει την
υπονόµευση της χώρας.
Επί του πλανήτου δεν πρέπει να υπάρχει άλλη Αντιπολίτευση
που να υπονοµεύει τόσο πολύ τη χώρα που λέει ότι θέλει να κυβερνήσει. Χθες και σήµερα, ταξιδεύοντας ο Αρχηγός σας, µεταξύ Καρδίτσας και Λάρισας, έχει εξαπολύσει πρωτοφανείς
ύβρεις και προσωπικούς χαρακτηρισµούς. Παράλληλα, υπάρχει
µια συγχορδία δηλώσεων -και εντός Βουλής σήµερα µε αυτό
ασχοληθήκατε και εκτός, στα κανάλια και σε οµιλίες- µε τις
οποίες επιχειρείται η απαξίωση της εξόδου της χώρας στις αγορές, κάτι που επιχειρείται από καιρό. Μια ζωή αυτό κάνετε.
Έχετε ξεκινήσει να λέτε «στηµένη η έξοδος στις αγορές, συµφωνηµένο το πλεόνασµα, µαγειρεµένα τα στοιχεία για το ΑΕΠ»,
το οποίο δεν µπορεί να ανέβει υπό τις συνθήκες που λέτε εσείς,
«λάθος ο υπολογισµός των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών,
το χρέος δεν είναι βιώσιµο, έχει δίκιο το ΔΝΤ». Μας λέτε: «Γιατί
δεν κάνετε ό,τι λέει το ΔΝΤ;».
Αυτά –το έχω ξαναπεί και δεν θα κουράζοµαι να το λέω µέχρι
που να σταµατήσετε αυτήν την ιστορία- δεν τα είπε ούτε ο Τζέρι
Άνταµς, ο Αρχηγός του Σιν Φέιν, ο οποίος είναι ο πολιτικός βραχίονας του IRA, όταν βγήκε η Ιρλανδία στις αγορές και τον οποίο
συνάντησε ο Αρχηγός σας τις προάλλες. Άφησε τη χώρα του να
βγει στις αγορές και να κινείται στο διεθνές περιβάλλον των αγορών.
Εν πάση περιπτώσει, είναι παράλογο να λέτε ότι πρέπει να
απαλλαγούµε από τους δυνάστες δανειστές, αλλά πρέπει και
συγχρόνως να εξαρτώµεθα από αυτούς. Πώς θα απαλλαγούµε
από αυτούς, αν δεν µπορούµε να δανειστούµε;
Ακούστηκε µέσα στην Αίθουσα ότι η έξοδος στις αγορές -για
την οποία βέβαια δεν ακούµε πρώτη φορά- είναι η πιο ακριβή
προεκλογική καµπάνια κόµµατος. Δηλαδή, η έξοδος µιας ολόκληρης χώρας, µετά από τέσσερα χρόνια, στις αγορές, ώστε να
µπορεί να δανείζεται, γίνεται ως προεκλογική καµπάνια ενός κόµµατος!
Επίσης, ακούστηκε ότι η έξοδος στις αγορές δεν ήταν χρειαζούµενη, αλλά γίνεται για κοµµατικούς λόγους –προφανώς- και
για λόγους αντιπερισπασµού και όχι γιατί έτσι θα γίνουµε ξανά
χώρα κανονική που δανείζεται.
Ακόµη, ακούστηκε ότι αφού είναι καλυµµένες οι δανειακές µας
ανάγκες…
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εσείς το λέτε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Αυτό δεν είπατε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δώδεκα µήνες εσείς το λέτε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μάλιστα, αλλά πώς είναι καλυµµένες οι
δανειακές µας ανάγκες; Με έκδοση εντόκων οµολόγων του δηµοσίου…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εντόκων γραµµατίων. Δεν υπάρχουν έντοκα οµόλογα.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Με έκδοση εντόκων γραµµατίων του δηµοσίου, τα οποία εσείς εξισώνετε µε έναν κανονικό δανεισµό. Δηλαδή ένα έντοκο γραµµάτιο ενός µηνός, τριών µηνών, έξι µηνών,
τόσο βραχυπρόθεσµο, -που, στο κάτω-κάτω αν πήγε το επιτόκιό
του 3%, εµείς το πήγαµε, δεν το πήγατε εσείς-, το εξισώνετε µε
µία µακροπρόθεσµη δανειοδότηση πέντε ετών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι λέτε τώρα; Δηλαδή, αντί για
έντοκα παίρνεις οµόλογα;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εδώ έχω τις σηµειώσεις µου και παρατηρώ ότι δεν έχουµε σταµατήσει Τρίτη παρά Τρίτη να εκδίδουµε
έντοκα γραµµάτια. Ακόµη και τώρα που υπήρχε πρόβληµα µε την
τρόικα, από τον Φεβρουάριο δηλαδή και µετά, από τον Μάρτιο,
4 Μαρτίου, 11 Φεβρουαρίου, 4 Φεβρουαρίου, 17 Ιανουαρίου, 7
Ιανουαρίου, 10 Δεκεµβρίου, 8 Οκτωβρίου εκδίδουµε συνέχεια έντοκα γραµµάτια.
Έτσι θέλετε; Δηλαδή, να λήγει στον έναν µήνα και να τρέχουµε
να πληρώνουµε ή να έχουµε τη δυνατότητα να µπορούµε να δανειστούµε τώρα, έστω και µε αυτόν τον τρόπο, έστω και δοκιµαστικά, ώστε να µπορούµε να δανειζόµαστε στο µέλλον; Υπάρχει
χώρα η οποία δεν δανείζεται; Η Αµερική είναι δανεισµένη ολόκληρη στην Κίνα. Ποια είναι πιο ισχυρή; Η Αµερική ή η Κίνα; Ποια
έχει τον πρώτον λόγο γεωστρατηγικά; Η Αµερική αύξησε θέσεις
εργασίας µε αυτόν τον τρόπο. Το ανακοίνωσε τις προάλλες.
Είναι γνωστό ότι, όταν µία χώρα µπορεί και δανείζεται και δεν
κινδυνεύει από χρεοκοπία, είναι ασφαλής να δεχθεί επενδύσεις
από εξωτερικά κεφάλαια και κεφάλαια του εσωτερικού. Το µεγάλο µας πρόβληµα είναι η ανεργία. Όµως, δεν µας λέτε: Θα βάλετε αεροπλάνα να ρίχνουν θέσεις εργασίας από τον ουρανό;
Πώς θα δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας, αν η χώρα δεν θεωρηθεί ότι είναι ασφαλής, ώστε να µπορούν να έρθουν κάποιοι να
επενδύσουν ή ακόµη και οι Έλληνες επενδυτές να βάλουν τα
λεφτά τους, να δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας;
Η κάθε θέση εργασίας χρηµατοδοτείται από κάποιον. Δεν χρηµατοδοτείται από εσάς, µε τις φωνές σας. Χρηµατοδοτείται από
επιχειρηµατίες οι οποίοι αναλαµβάνουν να προσλάβουν έναν άνθρωπο και να του πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές του.
Πώς θα φτιάξετε εσείς τις θέσεις εργασίας που τους υπόσχεστε,
ενώ βέβαια συγχρόνως λέτε –το είπε ο Αρχηγός σας- ότι δεν επιθυµείτε διόγκωση του δηµοσίου τοµέα; Μα και να θέλατε, δεν
υπάρχουν λεφτά για να προσλάβετε όλο τον κόσµο στο δηµόσιο.
Σας το είπα και χθες –και το σκέφτοµαι- ότι έχει ανακαλύψει ο
Αρχηγός σας το καινούργιο λατινοαµερικάνικο πουλέν του, που
είναι η Βολιβία. Επειδή στη Βολιβία οι θέσεις εργασίας φτιάχνονται από την καλλιέργεια της κόκας και επειδή ανακάλυψε και τον
Μοράλες, ο οποίος ήταν ο πρώτος καλλιεργητής κόκας της Βολιβίας όταν βρέθηκε στην εξουσία, αναρωτιέµαι: Εκεί πράγµατι
καλλιεργούν κόκα, την έχουν νοµιµοποιήσει, είναι µια χαρά και
έχουν θέσεις εργασίας. Εδώ εσείς πώς θα τις φτιάξετε τις θέσεις
εργασίας;
Επίσης, λέτε για τα θέµατα αυτά που συζητάµε ότι παραδίδεται η χώρα και η εκλογή των Ευρωβουλευτών στους καναλάρχες
και οι οποίοι καναλάρχες κ.λπ..
Δεν κατάλαβα! Πάµε στο προηγούµενο πρότυπο τώρα; Πάµε
στον Τσάβες, που είχε εκποµπή µία ώρα και έτσι και δεν την αναµετέδιδε ένα ιδιωτικό κανάλι, το έκλεινε; Όχι! Εδώ υπάρχει ελευθερία του Τύπου και βεβαίως µε δεοντολογία, η οποία ελέγχεται
και από το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και από την
ΕΣΗΕΑ αλλά και από τα εποπτικά όργανα γίνεται αυτή η δουλειά.
Να σας πω και κάτι; Εγώ σας έχω πει ότι θεωρώ τις δηµοσκοπήσεις στοιχείο χειραγώγησης. Όµως, γιατί οι δηµοσκοπήσεις
να είναι στοιχείο χειραγώγησης όταν πάνε µέχρι το τέλος και να
µην είναι στοιχείο χειραγώγησης όταν δεν πάνε µέχρι το τέλος,
αλλά γίνονται διαρροές µε τη γνωστή προπαγανδιστική τακτική
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των κρυφών κυκλωµάτων και των έντεχνων διαρροών; Δεν θα γινόταν αυτό; Άρα είναι ένα δίκοπο µαχαίρι.
Υπάρχουν οι δηµοσκοπήσεις, τις οποίες παρακολουθούµε,
αλλά γιατί να θεωρήσει κάποιος ότι η Κυβέρνηση θα
χειραγωγήσει τον λαό µε τις ελεύθερες δηµοσκοπήσεις και να
µη σκεφτεί ότι θα χειραγωγείται ο λαός στην περίπτωση που δεν
θα υπάρχουν αυτές, αλλά θα διαρρέουν κάθε τόσο διάφορες
µετρήσεις, ασφαλείς ή µη, από το διαδίκτυο; Τα µέσα
ενηµέρωσης δεν µπορούν να το κάνουν αυτό.
Δεν κοροϊδεύουµε εµείς τον ελληνικό λαό. Εσείς τον
κοροϊδεύετε. Και πρέπει να εξηγήσετε για ποιον λόγο δεν θέλετε
η χώρα να βγει στις αγορές.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστώ,
κυρία Βούλτεψη, και για τον πρόσθετον λόγο ότι τηρήσατε
επακριβώς τον χρόνο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Πάντα το κάνω αυτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Κουκουλόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χαίροµαι που προεδρεύετε εσείς, αγαπητέ συνάδελφε, κύριε
Μαρκογιαννάκη, αυτήν τη στιγµή που ανέρχοµαι στο Βήµα, γιατί
µε τη δική σας προεδρία θα ζητούσα να αποκαταστήσουµε την
τάξη µε τη χθεσινή ψηφοφορία για το άρθρο 23 του νοµοσχεδίου
του Υπουργείου Εσωτερικών -το πρώην άρθρο 24.
Υπήρξε µία ολόκληρη σύγχυση στην ψηφοφορία. Όταν
ρωτήσατε τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες, ζήτησα τον λόγο και
µου τον δώσατε. Είπα επί λέξει ότι ψηφίζουµε τη διάταξη, επειδή
θα υπάρξει και νοµοτεχνική βελτίωση που έχει συµφωνηθεί µε
τον κύριο Υπουργό. Ζήτησα, µάλιστα, την υποµονή της Εθνικής
Αντιπροσωπείας για δέκα δευτερόλεπτα, προκειµένου να πω
ποια είναι η βελτίωση. Ακολούθησε ό,τι ακολούθησε.
Από σήµερα το πρωί έχουµε τη νοµοτεχνική βελτίωση. Θα
ανακοινωθεί αύριο. Είναι ακριβώς αυτό που λέγαµε. Δεν υπάρχει,
λοιπόν, ούτε καµµία εκκρεµότητα ούτε καµµία διαφωνία στο
εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Οµάδας. Απλώς ο εισηγητής
µας χωρίς αυτήν τη νοµοτεχνική…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: «ΠΑΡΩΝ» ψηφίζετε;
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ακούσατε τι είπα; Είπα ότι
το άρθρο 24 το ψηφίσαµε χθες, όχι στη µορφή που είχε, αλλά
επειδή επρόκειτο να υπάρξει νοµοτεχνική βελτίωση που είχαµε
συµφωνήσει µε τον κύριο Υπουργό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το κατάλαβα αυτό.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Σήµερα το πρωί µάς εδόθη –δεν
υπήρχε χρόνος- και την έχουµε στα χέρια µας. Και είπα, καλή τη
πίστει, ότι το ψηφίζουµε. Σήµερα το πρωί, λοιπόν, έχουµε τη
νοµοτεχνική βελτίωση που θα τη δείτε αύριο. Μάλιστα, πιστεύω
-όπως είπα και χθες- ότι πρόκειται για νοµοτεχνική βελτίωση που
θα τη χαιρετίσουν όλες οι πτέρυγες της Βουλής. Όµως δεν
έχουµε υποµονή σε αυτήν την Αίθουσα. Θέλουµε µόνο να
δηµιουργούµε γεγονότα, ότι είπε ο ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς
κ.λπ..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Για µένα, κύριε
συνάδελφε, το θέµα ήταν ποιος εκπροσωπεί το κόµµα. Το κόµµα
το εκπροσωπούσατε εσείς εκείνην την ώρα. Και σας άκουσα τι
είπατε, αυτό ακριβώς που λέτε τώρα.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν το λέω για εσάς, κύριε
Πρόεδρε. Τουναντίον, είπα ότι χαίροµαι που είστε εσείς στην
Έδρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ακριβώς αυτό
είπατε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ακριβώς.
Έρχοµαι στο επίµαχο θέµα των ηµερών. Εγώ ήθελα να πω
πέντε λόγια για το νοµοσχέδιο, αλλά από το πρωί -όχι στη Βουλή, παρακολουθώντας τα µέσα ενηµέρωσης, αναρωτιέµαι αν τα
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζουν το σοφό αρχαίο ρητό «κρείττον
το σιγάν του λαλείν». Όταν τα γεγονότα και τα πράγµατα έχουν
άλλη φορά, καλύτερα να σιωπούµε. Αυτό λένε οι πάνσοφοι
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αρχαίοι πρόγονοί µας.
Ακούστε τι λένε. Δεν έπρεπε –λέει- να βγούµε στις αγορές,
αφού δεν έχουµε δηµοσιονοµικό κενό. Ώστε, δεν έχουµε
δηµοσιονοµικό κενό; Μέχρι προχθές δεν µας πιστεύατε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ:
Όχι,
δηµοσιονοµικό.
Χρηµατοδοτικό!
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, χρηµατοδοτικό.
Αφού δεν έχουµε, λοιπόν, να βγείτε να το πείτε, γιατί προχθές
λέγατε άλλα.
Δεύτερον, λέτε ότι βιαζόµαστε και έχετε ως επιχείρηµα το
ακριβό επιτόκιο. Αν κάποιος βιάζεται σε αυτήν την Αίθουσα, συνάδελφε κύριε Λαφαζάνη, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, που βιάζεται να έλθει
η Κυριακή του Θωµά, που είναι στις 27 Απριλίου. Είστε οι «άπιστοι Θωµάδες» της χώρας.
Μιλούσαµε για προϋπολογισµό που δεν θα έχει αλλαγή και λέγατε ότι δεν πιστεύετε. Λέγαµε για πλεόνασµα και λέγατε ότι δεν
πιστεύετε. Λέγαµε τι ακριβώς ισχύει για το δηµοσιονοµικό και το
χρηµατοδοτικό κενό και δεν πιστεύατε. Λέγαµε για τη βιωσιµότητα του χρέους -ο κ. Βενιζέλος ιδιαίτερα είδε τον κ. Ρέγκλινγκ,
τον αρµόδιο-, ποιος θα είναι ο χειρισµός για το χρέος που θα
αποκλιµακωθεί. Όµως, δεν υπάρχει τρόπος και λόγος να κουρευτεί, όπως εσείς λέτε. Λέγαµε για την έξοδο στις αγορές και
δεν το πιστεύατε. Ήλθε και αυτή η ώρα.
Μην αρνείσθε, λοιπόν, την πραγµατικότητα. Δείτε καλύτερα
πώς θα τοποθετηθείτε σε µια νέα πραγµατικότητα. Διότι η έξοδος στις αγορές είναι µια πραγµατικότητα και δηµοσιονοµικά και
από την οπτική της εθνικής κυριαρχίας και από την οπτική του
εσωτερικού πολιτικού µετώπου, για να το πω έτσι απλά.
Μιλάτε για το ύψος του επιτοκίου -είπα ότι θα σας δώσω µια
απάντηση- και υπαινίσσεστε ότι είναι δώρο. Κατ’ αρχάς, πρέπει
να σας πω ότι οι δύο χώρες οι οποίες πριν από εµάς µπήκαν σε
µνηµόνιο και είχαν βγει για λίγο από τις αγορές -η Ιρλανδία και η
Πορτογαλία- ξεκίνησαν µε υψηλά επιτόκια, τα οποία γρήγορα
αποκλιµακώθηκαν. Υπάρχει, λοιπόν, προηγούµενη εµπειρία. Μη
βιάζεσθε να σχολιάσετε από τώρα το επιτόκιο που θα το δούµε
αύριο, µεθαύριο, όποτε γίνει η απόπειρα της εξόδου στις αγορές. Οι δύο προαναφερθείσες χώρες ξεκίνησαν από ένα επιτόκιο
µεταξύ 5,5% και 6,5%, το οποίο πολύ γρήγορα αποκλιµακώθηκε.
Κάπως έτσι θα γίνει και µε εµάς. Μη µιλάτε, λοιπόν, περί δώρου.
Δώρα οι δανειστές;
Οι δανειστές -και µετράω τα λόγια µου- προκάλεσαν -δεν λέω
επέβαλαν- µέχρι αλλαγή Πρωθυπουργού µε τη στάση τους τον
Νοέµβρη του 2011. Το ξεχνάµε; Δεν λέω ότι µας την επέβαλαν.
Προς Θεού! Προκλήθηκε, όµως, από τη στάση τους. Αν θέλετε,
η στάση τους δεν ήταν άµοιρη αυτής της εξέλιξης. Δεν κάνουν
δώρα ούτε οι Ευρωπαίοι ούτε όσοι συναποτελούν την τρόικα για
να αποκαταστήσουµε τα πράγµατα.
Αυτό που έχει σηµασία είναι ότι από τότε που ξεκίνησαν οι αναδιαρθρώσεις χρέους, το 1997, η Ελλάδα έκανε το µεγαλύτερο
κούρεµα χρέους µε το PSI και γυρίζει σχεδόν στον µισό χρόνο
από όσο γυρίζουν οι χώρες που έχουν επιστρέψει. Διότι από τις
χώρες που έκαναν αναδιάρθρωση χρέους αρκετές δεν επέστρεψαν στις αγορές µετά από πολλά χρόνια. Υπάρχει ένας µέσος
όρος επανόδου στις αγορές τριάµισι χρόνια. Και η Ελλάδα επανέρχεται περίπου στα δύο χρόνια από τότε που έκανε το PSI.
Αυτά πρέπει να αποτιµούµε, αυτά πρέπει να αξιολογούµε, να
λέµε αν άξιζε τον κόπο ή όχι στους Έλληνες πολίτες και, βέβαια,
να δώσουµε απαντήσεις για το σήµερα και για το αύριο. Εµείς
δεν πανηγυρίζουµε ούτε, όµως, µπορούµε να εθελοτυφλούµε
µεµψιµοιρώντας και να δίνουµε λάθος µηνύµατα στον ελληνικό
λαό. Θέλει πολλή δουλειά για να βγούµε από την κρίση. Αυτό
είναι γνωστό.
Στο κάτω-κάτω να πω κάτι; Αν µία Κοινοβουλευτική Οµάδα δικαιούται να πανηγυρίζει, αυτή είναι η δική µας Κοινοβουλευτική
Οµάδα. Εµείς δεν τάξαµε ούτε άλλες συνταγές ούτε ισοδύναµα
ούτε τίποτα απ’ όλα αυτά. Είπαµε την αλήθεια και µόνο την αλήθεια. Άλλοι µάς έλεγαν από την αρχή του προγράµµατος ότι δεν
βγαίνει το πρόγραµµα και, όµως, βγήκε. Άλλοι έλεγαν ότι δεν
οδηγεί πουθενά και, όµως, οδήγησε. Μπορούµε να αξιολογήσουµε ήρεµα, δηµοκρατικά και νηφάλια συζητώντας, πού ακριβώς βρίσκεται η χώρα και να χαράξουµε µια νέα πορεία;
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Αυτό, όµως, που πρέπει να καταλάβουν όλοι και µέσα στη
Βουλή και έξω από τη Βουλή, είναι ότι η επάνοδός µας στις αγορές είναι η επάνοδός µας στο διεθνές οικονοµικό σύστηµα. Συµφωνούµε µε τους όρους µε τους οποίους λειτουργεί το διεθνές
οικονοµικό σύστηµα; Όχι. Όµως, δεν διαµορφώνουµε τους
όρους µόνοι µας. Δεν διαµορφώνονται οι όροι του παγκόσµιου
οικονοµικού συστήµατος στην Αίθουσα του ελληνικού Κοινοβουλίου. Πρέπει να παλέψεις για να αλλάξεις, αν θες, κάποιους από
τους όρους. Δεν φαντάζοµαι ότι υπάρχει πολιτική δύναµη µέσα
στη Βουλή που θέλει να λειτουργούµε σαν αυτό που λέγαµε
παλιά, αποµονωµένη χώρα και Αλβανία του Εµβέρ Χότζα.
Δεν φαντάζοµαι να υπάρχει κάποιος που να είναι οπαδός
αυτού του δόγµατος για τους Έλληνες πολίτες.
Ας καταλάβουν, λοιπόν, κάποιοι τι έχει συµβεί. Δεν πάµε στις
ευρωεκλογές µε δίληµµα «µνηµόνιο-αντιµνηµόνιο», γιατί η έξοδος στις αγορές ετυµολογικά, κυριολεκτικά και ουσιαστικά είναι
το τέλος των µνηµονίων. Σταδιακά θα γίνει αυτό, αλλά µε τα µνηµόνια τελειώσαµε!
Από δω και πέρα είµαστε κάθε µέρα ολοένα και περισσότερες
ώρες αντιµέτωποι µε τον εαυτό µας στον καθρέφτη. Και εδώ θα
κριθεί ο καθένας µας εάν έχει το σθένος να αναγνωρίζει µε ειλικρίνεια και επίγνωση τι έχει συµβεί και να πει µε τόλµη και ειλικρίνεια, επίσης, τι πρέπει να συµβεί από δω και πέρα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Νότης Μαριάς.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, επειδή θέλω να επικεντρωθώ στο
νοµοσχέδιο, θα πω µόνο δύο κουβέντες για την περίφηµη έξοδο
στις αγορές.
Η έξοδος αυτή αξιοποιείται καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους από την πλευρά της Κυβέρνησης. Βεβαίως, δεν απαλείφει
το γεγονός ότι το δηµόσιο χρέος βρίσκεται στο 180% του ΑΕΠ,
που αποδεικνύει την πλήρη αποτυχία όλης της πολιτικής σε αυτά
τα χρόνια. Επίσης, τα εκατοµµύρια των ανέργων και φυσικά των
φτωχοποιηµένων Ελλήνων επιβεβαιώνουν την περίφηµη «επιτυχία» στην πολιτική που είχατε.
Θα σας παραπέµψω µόνο στα τεχνικά σηµεία και στα σηµεία
που έχουν σχέση µε την οικονοµία στο χθεσινό δηµοσίευµα των
«FINANCIAL TIMES» και θα πω προς τον συνάδελφο του ΠΑΣΟΚ
πως η έξοδος στις αγορές από πλευράς Πορτογαλίας είχε επιτόκιο 2,65%. Εποµένως το επιτόκιο των 5,25% δεν νοµίζω ότι
πρέπει να το πανηγυρίζουµε ως επιτυχία.
Αυτά τα λίγα προς το παρόν. Αύριο θα έχω την ευκαιρία να µιλήσω για τα υπόλοιπα θέµατα, καθώς υπάρχει και άλλο νοµοσχέδιο, γιατί τώρα θέλω να επικεντρωθώ στο σηµερινό νοµοσχέδιο.
Σε ό,τι αφορά τα άρθρα, κύριε Υπουργέ:
Ερχόµαστε στο άρθρο 2 και πάµε ξανά στο ζήτηµα για τα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα.
Κύριοι συνάδελφοι, εδώ έχω την πράξη, την οποία θα διαβάσω, «περί εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Είναι η βασική νοµοθετική πράξη που ισχύει για τις
ευρωεκλογές σε όλη την Ευρώπη, διότι οι ευρωεκλογές διεξάγονται µε βάση το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και κατ’ εξαίρεση µε βάση την εθνική νοµοθεσία.
Αυτό προκύπτει και από το άρθρο 8 αυτής της πράξης, το
οποίο λέει ότι µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας
πράξης -αυτής της πράξης των αντιπροσώπων- όπως τροποποιήθηκε το 2002, η εκλογική διαδικασία διέπεται σε κάθε κράτος
µέλος από τις εθνικές διατάξεις. Άρα οι εθνικές διατάξεις έρχονται συµπληρωµατικά.
Στο άρθρο 7, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, προσδιορίζει ξεκάθαρα
και λέει: «Από την εκλογή Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2004, η
ιδιότητα του µέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι
συµβατή µε την ιδιότητα του µέλους του εθνικού Κοινοβουλίου.».
Εποµένως καθιερώνεται ασυµβίβαστο. Δηλαδή, δεν µπορείς να
έχεις ταυτόχρονα δύο ιδιότητες. Πρέπει να διαλέξεις µία εκ των
δύο.
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Για να µπορείς, όµως, να αποκτήσεις την ιδιότητα του εκλεγέντος Ευρωβουλευτή και να είσαι και Βουλευτής εθνικού Κοινοβουλίου, σηµαίνει ότι µπορείς να συµµετέχεις στις
ευρωεκλογές. Άρα δεν επιτρέπεται η στοιχειοθέτηση κωλύµατος. Είναι πολύ απλό.
Εσείς το κάνετε για µικροκοµµατικούς λόγους, για τους δικούς
σας εκλογικούς σχεδιασµούς που έχετε στη Νέα Δηµοκρατία και
το ΠΑΣΟΚ. Εκτιµάτε ότι µε αυτόν τον τρόπο θα πάτε καλύτερα.
Αυτό, όµως, δεν αποκλείει το ότι εδώ έχουµε µια παραβίαση του
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μπορεί, όµως, κάθε κόµµα -όπως κάνουν οι Βρετανοί συντηρητικοί και όπως είπε στην αρχή ο κ. Σαµαράς- να επιβάλει τα
δικά του ασυµβίβαστα, τα δικά του κωλύµατα και να επιλέξει
τους υποψηφίους του. Μπορεί, δηλαδή, να πει ότι εάν δεν παραιτηθούν οι Βουλευτές συγκεκριµένου κόµµατος, δεν τους
βάζει το κόµµα στο ψηφοδέλτιο. Και τελειώνει. Δεν µπορείς,
όµως, να δεσµεύσεις ολόκληρη τη χώρα.
Το πιο βασικό είναι ότι παράγονται, κύριε Υπουργέ και τα εξής
νέα παράδοξα: Ο κ. Τσίπρας εάν επιθυµεί ή εάν επιθυµούσε να
είναι υποψήφιος στην Ελλάδα για τις ευρωεκλογές, έπρεπε να
παραιτηθεί. Μπορεί, όµως, ο ίδιος -και από ό,τι φαίνεται ενδεχοµένως υπάρχει σχεδιασµός- να είναι υποψήφιος Ευρωβουλευτής
στην Ιταλία.
Στο ίδιο άρθρο, στο άρθρο 7, στα ασυµβίβαστα που υπάρχουν,
αναφέρεται ότι δεν µπορείς να είσαι Ευρωβουλευτής και µέλος
της επιτροπής. Δηλαδή, ο κ. Όλι Ρεν, ο οποίος είναι υποψήφιος,
µπορεί να είναι υποψήφιος Ευρωβουλευτής, να παραµείνει στην
Κοµισιόν -γιατί η θητεία της δεν λήγει στις 25 Μαΐου- να κρατήσει
τη θητεία του κι αν έχει εκλεγεί, µετά να πάει στο Ευρωκοινοβούλιο ή να πάει στο ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα. Μπορείς να είσαι
και δικαστής και γενικός εισαγγελέας και να είσαι υποψήφιος.
Προσέξτε! Μπορείς λοιπόν να έχεις πάρα πολλές τέτοιες θέσεις.
Γι’ αυτό µπήκαν αυτά τα ασυµβίβαστα.
Κύριε Υπουργέ, ποτέ δεν µπήκε κώλυµα στην έννοια του ίδιου
του Βουλευτή και θα σας πω γιατί. Διότι ο Βουλευτής Εθνικού
Κοινοβουλίου, προκειµένου να είναι υποψήφιος στις εθνικές
εκλογές, προφανώς παύει να είναι Βουλευτής γιατί διαλύεται η
Βουλή. Γι’ αυτό ποτέ δεν µπαίνουν κωλύµατα στους Βουλευτές.
Τα κωλύµατα µπαίνουν σε αυτούς που έχουν θέσεις εξουσίας.
Άκουσα ένα συνάδελφο -τον εισηγητή, νοµίζω, του ΠΑΣΟΚ- ο
οποίος είπε, µα, τι πράγµατα είναι αυτά, ρέπει να υπάρξει ανανέωση, πρέπει εκ του ασφαλούς να προχωρήσουµε κ.λπ.. Να του
αντιστρέψω εγώ το ερώτηµα: Αφού, λοιπόν, θέλει ανανέωση,
αφού θέλει να µην υπάρχουν εκ του ασφαλούς ρυθµίσεις, γιατί
επιτρέπεται στους δηµάρχους να είναι υποψήφιοι Ευρωβουλευτές χωρίς να παραιτηθούν και, µάλιστα, σε δηµάρχους που µπορεί να διοικούν τεράστιους οργανισµούς στους δήµους και έτσι
να έχουν και θέσεις εξουσίας και να επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα;
Γιατί, αφού είστε υπέρ της ανανέωσης, µε το άρθρο 19, παράγραφο 4 ουσιαστικά επιτρέπετε στους κοµµατικούς σας στρατούς, δηλαδή στους διοικητές οργανισµών, στους ανθρώπους
που ασκούν πραγµατική εξουσία, να είναι υποψήφιοι, αρκεί να
παραιτηθούν ένα µήνα πριν τις Ευρωεκλογές, ενώ σύµφωνα µε
τη συνταγµατική διάταξη θα έπρεπε να έχουν παραιτηθεί ήδη δεκαοκτώ µήνες προ των Ευρωεκλογών, η ηµεροµηνία διεξαγωγής
των οποίων ήταν γνωστή;
Εδώ, λοιπόν, έχουµε αξιοποίηση του κοµµατικού στρατού
Νέας Δηµοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, µια υποκρισία περί δήθεν ανανέωσης, δυνατότητα να παίξουν όλα τα παιχνίδια, εκτός από τους
Έλληνες Βουλευτές, που για δικούς σας λόγους -λέω ξανά- δεν
επιθυµείτε άλλα κόµµατα -κυρίως του πατριωτικού δηµοκρατικού
τόξου- να έχουν τη δυνατότητα µε τους Βουλευτές τους, οι
οποίοι είναι εδώ παρόντες, δίνουν τη µάχη και είναι γνωστοί, να
παλέψουν στο επίπεδο αυτό.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Οι σχεδιασµοί σας είναι ξεκάθαροι στο θέµα αυτό.
Νοµίζω πλέον ότι παίρνετε µια ευθύνη. Διότι πράγµατι θέλουµε
την ανανέωση, πράγµατι πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα στον
κάθε Έλληνα πολίτη να αξιολογηθεί, να είναι υποψήφιος. Όµως,
πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν ότι αυτό είναι δικαίωµα και των Ελλή-
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νων Βουλευτών και ότι κυρίως δεν συγκροτείται έτσι µια ισχυρή
ελληνική παρουσία των είκοσι ένα Ευρωβουλευτών -όπως είπα
και χθες- οι οποίοι ανάµεσα στους επτακόσιους πενήντα ένα Ευρωβουλευτές πρέπει να παίξουν ένα ρόλο. Πρέπει να πάνε άνθρωποι που ξέρουν, πρέπει να πάνε άνθρωποι που έχουν
εµπειρία, πρέπει να πάνε αυτοί οι οποίοι µπορούν πραγµατικά να
σηκώσουν τη µεγάλη προσπάθεια που πρέπει να κάνει η χώρα
µας στις πλάτες τους.
Σας υπενθυµίζω µόνο σε σχέση µε την Κύπρο, ότι δύο Βουλευτές εν ενεργεία του Συναγερµού θα κατέβουν, ο κ. Χριστοφόρου
Λευτέρης και ο κ. Συλλούρης. Από το ΑΚΕΛ θα κατέβει ο Σταύρος Ευαγόρου, Βουλευτής από τους Οικολόγους ο Γεώργιος
Περδίκης. Δηλαδή, σε όλον τον κόσµο γίνεται αυτό, σε όλη την
Ευρώπη, εκτός από την Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα
και πρέπει να το πούµε ξεκάθαρα.
Το θέλετε για τους δικούς σας σχεδιασµούς. Πάρτε την ευθύνη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα να κλείσω, παρατηρώντας ότι: όσοι από εµάς το παλεύουµε αυτό το θέµα, γιατί πιστεύουµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και πιστεύουµε στον ρόλο που πρέπει να παίξει το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, αυτοί που επιθυµούν -ή όσοι ειλικρινά επιθυµούννα δώσουν τη µάχη είναι βέβαιο ότι µε όποιες απαγορεύσεις και
να βάλετε, µε όποια κωλύµατα και µε όλα αυτά τα προσκόµµατα,
θα έχουν αυτήν την ευκαιρία, κύριε Υπουργέ, να αποδείξουν ότι
πραγµατικά µε ειλικρίνεια τα πιστεύουν αυτά. Και θα δώσουν τη
µάχη που πρέπει να δοθεί στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα επόµενα πέντε χρόνια για την Ελλάδα, για το ζήτηµα
των γερµανικών αποζηµιώσεων, για τη διαγραφή του επονείδιστου χρέους, για την τιµωρία της τρόικας, για την αποζηµίωση
της Ελλάδας και για µία Ευρώπη που θα είναι η Ευρώπη των πολιτών, θα είναι η Ευρώπη που θα στηρίζει και θα σέβεται την
εθνική ταυτότητα των λαών, θα είναι η Ευρώπη των κρατώνεθνών, θα είναι η Ευρώπη της αλληλεγγύης, θα είναι η κοινωνική
Ευρώπη.
Θα ήθελα την ανοχή σας για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Για ένα λεπτό
µόνο, κύριε Μαριά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
Τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι: το 3% που θέτετε ως όριο –
δεν αφορά το Κόµµα µας γιατί θα το ξεπεράσουµε κατά πολύείναι ένα όριο που στη Γερµανία, κύριε Υπουργέ, έχει κριθεί αντισυνταγµατικό. Το 3% µπαίνει στον εκλογικό νόµο υποτίθεται
για την εξασφάλιση της κυβερνητικής σταθερότητας. Εδώ για
ποια κυβερνητική σταθερότητα µιλάµε; Όλη η Ελλάδα είναι µία
περιφέρεια.
Δεύτερον, στο άρθρο 3 λέτε: «δικαίωµα υποβολής υποψηφίων
έχουν τα κόµµατα». Λάθος. Δικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας
µπορεί να έχει ο κάθε πολίτης. Το αναφέρω αυτό για να σας αποδείξω, ότι το νοµοσχέδιό σας είναι κοµµατικοποιηµένο.
Επόµενο θέµα. Εκτύπωση ψηφοδελτίων. Κάθε κόµµα, κάθε
συνδυασµός είναι υποχρεωµένος να εκτυπώσει το δικό του ψηφοδέλτιο. Προσέξτε: Τα µεν κόµµατα που λαµβάνουν κρατική
χρηµατοδότηση µπορούν να το κάνουν αυτό. Οι κινήσεις πολιτών, οι νέοι άνθρωποι που επιθυµούν να συµµετάσχουν στις Ευρωεκλογές, πώς θα τυπώσουν τα ψηφοδέλτια χωρίς χρήµατα;
Τους αποκλείετε!
Κύριε Υπουργέ, η πρόταση που κάνω –και την έκανα και στην
επιτροπή- είναι τα ψηφοδέλτια, εφόσον χορηγείται δωρεάν το
χαρτί, να τυπώνονται από το Εθνικό Τυπογραφείο και να αποστέλλονται. Μόνο έτσι δεν θα υπάρχει τρόπος να αποκλείονται
όσοι εσείς θέλετε να αποκλειστούν, που είναι καινούριες δυνάµεις.
Επιπλέον, θα ήθελα να αναφερθώ στο πώς φτιάχνεται το ψηφοδέλτιο. Έχει καθιερωθεί, κύριε Πρόεδρε, να είναι µε αλφαβητική σειρά. Εµείς σας προτείνουµε -αναλάβετε καινούρια
πρωτοβουλία- να είναι µε κλήρωση και όχι µε αλφαβητική σειρά,
κάτι που είναι διαφορετικό.
Όσον αφορά το όριο εκλογιµότητας, σε όλες τις χώρες είναι
τα δεκαοκτώ έτη. Εδώ, ενώ µπορούµε -γιατί δεν είναι εθνικές
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εκλογές- να έχουµε όριο εκλογιµότητας, υποψηφίου δηλαδή τα
δεκαοχτώ έτη, γιατί δεν το περνάτε;
Αυτές είναι οι νέες τοµές που µπορείτε να φέρετε στο νοµοσχέδιο, εάν θέλετε πραγµατικά να βοηθήσετε.
Και µία τελευταία πραγµατικά παρατήρηση γιατί, κύριε
Υπουργέ, έχετε αφήσει µία διάταξη που είναι λάθος. Σας το είχα
πει και στην επιτροπή. Είναι στο άρθρο 7, στην παράγραφο 6.
Αναφέρει ότι: «έδρες µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
που κενώθηκαν κατά το τελευταίο έτος δεν πληρούνται µε αναπληρωµατικές εκλογές, εφόσον ο αριθµός των εδρών δεν υπερβαίνει το ένα τέταρτο».
Προσέξτε, αυτή η διάταξη υπάρχει στο Σύνταγµα, ούτως ώστε
την τελευταία τετραετία να µην γίνουν εκλογές επαναληπτικές.
Εδώ έχουµε είκοσι έναν Βουλευτές. Εάν για κάποιο λόγο οι πέντε
λείπουν, σηµαίνει ότι η Ελλάδα θα έχει δεκαέξι Βουλευτές; Αυτό
είναι τραγικό λάθος. Σας είπα να το διορθώσετε αυτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Να το δείτε αυτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δείτε το αυτό, γιατί
είναι αντιγραφή για τις εθνικές εκλογές.
Για τις τροπολογίες µίλησε η κ. Χρυσοβελώνη.
Εµείς όσα άρθρα µας βρίσκουν σύµφωνους θα τα υπερψηφίσουµε, όσα µας βρίσκουν αντίθετους θα τα καταψηφίσουµε, διαφωνώντας βεβαίως και για τη χρηµατοδότηση που βάζετε και για
τις δηµοσκοπήσεις, έτσι όπως τις έχετε προσδιορίσει στο νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την έκθεσή της στο
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα – ρυθµίσεις πολεοδοµικής νοµοθεσίας».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και
τέσσερις εκπαιδευτικοί -συνοδοί τους από το 45ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει. Καλή πρόοδο!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Αναγνωστάκης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς, για οκτώ λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα αποφύγω τον πειρασµό να κάνω δύο σχολιασµούς.
Πρώτον, σε ό,τι έχει να κάνει µε τον καυγά που αναπτύσσεται
ανάµεσα στη Νέα Δηµοκρατία ιδιαίτερα και στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση µε αφορµή την έξοδο της χώρας στις αγορές. Για
να το ξεκαθαρίσουµε ως Δηµοκρατική Αριστερά, θέλουµε να τονίσουµε µε έµφαση και να επισηµάνουµε µε όση δυνατότητα µας
δίνεται, ότι άλλο είναι η έξοδος στις αγορές και άλλο η έξοδος
από την κρίση. Ας παύσουν αυτοί που πανηγυρίζουν, αυτοί που
χρησιµοποιούν ως προεκλογικό πυροτέχνηµα την έξοδο στις
αγορές, γιατί η σκληρή καθηµερινότητα του Έλληνα πολίτη απέχει πολύ από τους θριάµβους που δήθεν κατάγουν οι κυβερνητικές δυνάµεις.
Η προσπάθεια του ελληνικού λαού έχει βαφτεί µε αίµα. Οι θυσίες του είναι άνευ προηγουµένου. Σε καµµία ιστορική περίοδο
οι Έλληνες δεν µάτωσαν τόσο όσο τα τελευταία τέσσερα-πέντε
χρόνια. Δεν πρέπει, λοιπόν, σε καµµία περίπτωση όλη αυτή η
προσπάθεια και η θυσία να υπακούει σε επικοινωνιακές ασκήσεις
και πρακτικές.
Η έξοδος της χώρας στις αγορές θα πρέπει να εντάσσεται σε
µία σαφή και συγκροτηµένη πάνω απ’ όλα στρατηγική διαχείριση
του χρέους, έτσι ώστε να µην πανηγυρίζουµε γιατί θα µας δανείσουν µε 5%, να µην πανηγυρίζουµε γιατί θα υπάρξει έκδοση ενός
οµολόγου µε στόχο να αντλήσουµε 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ,
µε ειδική περίοδο χάριτος.
Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να αντιµετωπίζονται
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µε τη δέουσα σοβαρότητα και ευθύνη, η οποία δυστυχώς απουσιάζει από το δηµόσιο λόγο των δύο κοµµάτων. Φθάνουν οι λαϊκισµοί, φθάνουν και οι θριαµβολογίες!
Ακούσαµε µε τα αυτιά µας το πρωί τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να λέει ότι πετύχαµε να σταθεί η Ελλάδα στα πόδια της και
τώρα βελτιώνουµε την καθηµερινότητα του Έλληνα. Ποια καθηµερινότητα βελτιώνεται; Προφανώς δεν βλέπει ο Κυβερνητικός
Εκπρόσωπος ότι η µία µετά την άλλη οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις της χώρας βάζουν λουκέτο. Δεν βλέπει τις ογκώδεις
διαδηλώσεις για το γκρέµισµα επαγγελµατικών δικαιωµάτων σε
συγκεκριµένους χώρους;
Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν επιτρέπουν να
αφήσουµε εµείς, οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάµεις, να αναπτυχθεί
αυτός ο διπολισµός, αυτός ο δικοµµατισµός που τόσα δεινά έχει
προξενήσει στη χώρα. Πρέπει να βάλουµε φρένο, µε νηφαλιότητα, µε σοβαρότητα, µε υπευθυνότητα, σε ό,τι πάει να υλοποιηθεί ως σχεδιασµός των δύο –εντός εισαγωγικών- «µεγάλων»
κοµµάτων της χώρας.
Απέναντι στο άρθρο του «REUTERS», που περιγράφει την
έξοδό µας στις αγορές την Πέµπτη, υπάρχουν και άλλα γερµανικά φύλλα και δηµοσιεύµατα, που ούτε λίγο ούτε πολύ µας παραπέµπουν στην έκθεση της τρόικας, η οποία µας φέρει προ της
απειλής µιας νέας δανειοδότησης, ενός νέου προγράµµατος.
Γι’ αυτό, λοιπόν, ας χαµηλώσουν οι τόνοι και ας σεβαστούµε
τις θυσίες του ελληνικού λαού και να προσεγγίσουµε –επαναλαµβάνω για άλλη µία φορά- τις εξελίξεις µε την ευθύνη που πρέπει.
Κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι έχει να κάνει µε τα ζητήµατα που αντιµετωπίζει το παρόν νοµοσχέδιο, ο ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς, ο συνάδελφος Σπύρος Λυκούδης, µε
πληρότητα, µε σαφήνεια και µε πολιτικά επιχειρήµατα, ανέδειξε
τις θέσεις µας και εστίασε βεβαίως σε τρία σοβαρά ζητήµατα.
Άρθρο 2. Αναφέρεται στα ασυµβίβαστα και τα κωλύµατα.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι το έχετε αντιληφθεί πως δεν µπορούµε να στερούµε τη δυνατότητα και το δικαίωµα από ένα δηµόσιο υπάλληλο να είναι υποψήφιος στις Ευρωεκλογές. Πέρα
από τη φαλκίδευση των όποιων πολιτικών δικαιωµάτων στους δηµοσίους υπαλλήλους, εδώ υποθηκεύεται και υπονοµεύεται η ίδια
η έννοια της δηµοκρατίας.
Αντιλαµβανόµαστε ότι ο Βουλευτής δεν θα πρέπει να έχει τη
διπλή ιδιότητα και του Ευρωβουλευτή –εξάλλου το διαχώρισε και
το ξεκαθάρισε ο κ. Λυκούδης- αλλά σε τέτοια ζητήµατα που
έχουν να κάνουν µε την έκθεση ανθρώπων που έχουν τη διάθεση
προσφοράς στα κοινά, τους στερείτε ένα δικαίωµά τους µε µία
εµµονή και µε µία ιδεοληψία που δεν έχει νόηµα και βάση.
Το δεύτερο ζήτηµα που θέσαµε ως Δηµοκρατική Αριστερά
έχει να κάνει µε τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. Πρέπει να επιλέξετε. Η µια επιλογή είναι να πάµε σε µία σοβαρή περιστολή
των δαπανών, άρα και στον περιορισµό της χρηµατοδότησης
των κοµµάτων. Από την άλλη, όµως, υπάρχει ενέχεται ο κίνδυνος
µιας λαϊκίστικης προσέγγισης, µε την οποία θα οδηγήσετε τα
κόµµατα στις αγκαλιές των µεγάλων συµφερόντων.
Είναι γνωστά τα συµφέροντα είτε ακούν σε εργολαβικά είτε
σε µιντιακά είτε σε εφοπλιστικά.
Άρα επειδή τα κόµµατα είναι πυλώνες της κοινοβουλευτικής
µας δηµοκρατίας, σε καµµία περίπτωση δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται µε έναν λαϊκισµό, αλλά µε σοβαρότητα κι ευθύνη απέναντι στο δηµόσιο χρήµα, αλλά και απέναντι στη λειτουργία των
κοµµάτων που, επαναλαµβάνω, αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της λειτουργίας της δηµοκρατίας µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Σε ό,τι αφορά τις δηµοσκοπήσεις, κύριε Υπουργέ, το έχετε αντιληφθεί κι εσείς. Σας άκουσα στην τοποθέτησή σας. Ναι, αλλά
δεν κάνετε τίποτα να µεταβάλλετε τη διάταξη. Αφήνετε µία
ηµέρα πριν από τις εκλογές, όπως πολύ εύστοχα παρατηρήθηκε
από τον σύντροφο και συνάδελφο Σπύρο Λυκούδη, να πηγαίνουµε στις κάλπες µε τη δηµοσκόπηση.
Έκανε µία πρόταση η πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
για µία εβδοµάδα πριν. Κάντε το τρεις ηµέρες πριν, εν πάση περιπτώσει, να ηρεµήσει λίγο αυτή η πλύση εγκεφάλου που θα γίνει
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-και είναι απόλυτα βέβαιο- για να πάει ο άλλος µε µία σχετική νηφαλιότητα και ηρεµία να επιλέξει αυτόν που θέλει να εκπροσωπήσει τη χώρα στην ευρωζώνη και στο Ευρωκοινοβούλιο.
Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει µε τις τροπολογίες, συντασσόµαστε
µε την πρόταση καταψήφισης της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
1357 και ειδικό 75.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Για ένα λεπτό την ανοχή σας. Σας ευχαριστώ.
Είναι προφανές ότι σε συµφωνία µε τον ειδικό αγορητή της
Δηµοκρατικής Αριστεράς πηγαίνουµε στη θέση αυτή, γιατί όντως
υπάρχουν ζητήµατα για τα οποία δεν έχουµε καµµία αναστολή
να δηλώσουµε ότι µας είχαν διαφύγει. Ναι, υπάρχει µεγάλο πρόβληµα.
Σε ό,τι έχει να κάνει µε τις υπόλοιπες τροπολογίες, και συγκεκριµένα στις 1358, 1366, 1367 λέµε «ΝΑΙ». Λέµε «ΌΧΙ» και στη
τροπολογία µε γενικό αριθµό 1359 και ειδικό 77. Όσον αφορά
τις βουλευτικές τροπολογίες, υπάρχουν κάποιες οι οποίες γίνονται αποδεκτές και κάποιες όχι, ιδιαίτερα η 1375 και η 1378 δεν
γίνονται αποδεκτές.
Ως Δηµοκρατική Αριστερά σας θυµίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι µε υψηλό πολιτικό κόστος, αλλά παράλληλα και µε
υψηλή αίσθηση ευθύνης, µπήκαµε στη δικοµµατική Κυβέρνηση
τον Ιούνιο του 2012 για να υπερασπιστούµε τη δυνατότητα και
το δικαίωµα του Έλληνα να παραµείνει στην ευρωζώνη και το
ευρώ, γιατί εκτιµούµε ότι µέσα από εκεί θα επέλθει η όποια λύση
στο πρόβληµά µας.
Σε καµµία περίπτωση, όµως, αυτή η θέση µας δεν µπορεί να
προσληφθεί ως στήριξη σε µεθοδεύσεις, όπως προηγούµενα
ανέφερα, επικοινωνιακού χαρακτήρα, που φαλκιδεύουν και χαλκεύουν αυτήν την πρόταση και διάθεσή µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Κασιδιάρης.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί απεγνωσµένη προσπάθεια διάσωσης ενός συστήµατος το οποίο διαλύεται. Είναι απεγνωσµένη προσπάθεια διάσωσης Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ που προσωπικά προβλέπω ότι στις επερχόµενες
ευρωεκλογές, ως ένα κόµµα, δεν θα λάβουν διψήφιο ποσοστό.
Αυτή είναι µία προσωπική µου πρόβλεψη.
Ό,τι και να κάνουν, όσα νοµοσχέδια και να ψηφίσουν, όσες γελοίες και επαίσχυντες διατάξεις κι αν ανακαλύψουν, δεν πρόκειται να επιτύχουν απολύτως τίποτα, διότι ο ελληνικός λαός τούς
έχει κατατάξει εκεί ακριβώς που πρέπει, στον πολιτικό κάλαθο
των αχρήστων.
Η πιο επαίσχυντη δε από όλες τις διατάξεις είναι αυτή που
αφορά τις στηµένες δηµοσκοπήσεις, που νοµιµοποιεί την αθλιότητα των στηµένων δηµοσκοπήσεων, που νοµιµοποιεί τη µαύρη
καθεστωτική προπαγάνδα µέχρι την τελευταία στιγµή, λες και
είναι αδαείς οι Έλληνες πολίτες, λες και καταπίνουν το κουτόχορτο οι Έλληνες πολίτες και θα πιστεύουν τις αθλιότητες που
δείχνει το «MEGA» του Μπόµπολα και τα άλλα κανάλια των εργολάβων, που µέχρι την τελευταία στιγµή θα τους βοµβαρδίζουν
µε ψεύτικα ποσοστά ότι δήθεν η Νέα Δηµοκρατία είναι σε διψήφιο νούµερο. Αυτό είναι απαράδεκτο για όσους ανθρώπους διαθέτουν την κοινή λογική.
Βέβαια να πάω και σε ένα άλλο σηµείο του εν λόγω νοµοσχεδίου. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η απόφαση για το ασυµβίβαστο Βουλευτή-Ευρωβουλευτή στην ουσία ελήφθη όταν
ανακοινώθηκε η πρόθεση να είναι υποψήφιοι οι προφυλακισµένοι
Βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αυτή
η διαβούλευση και αυτή η απόφαση ελήφθη όταν ήρθε στη δηµοσιότητα το σενάριο αυτό, να είναι επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου της Χρυσής Αυγής οι προφυλακισµένοι Βουλευτές µας.
Όλες αυτές οι µεθοδεύσεις, όλα τα νοµοσχέδια που µε οριακή
πλειοψηφία καταφέρνετε και περνάτε και κανείς δεν ξέρει µέχρι
πότε θα το καταφέρνετε, θα έχουν µηδενικό αποτέλεσµα, διότι
ο Μάιος έρχεται. Το Μάιο θα µιλήσει ο ελληνικός λαός και τότε
πλέον θα µπορούµε να µιλάµε µε άλλους όρους µε όλους αυτούς
οι οποίοι διαλύουν την Ελλάδα.
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Και βέβαια όσον αφορά την πρόβλεψη περί χρηµατοδότησης
στο εν λόγω νοµοσχέδιο, σκοπός είναι και πάλι ένας. Είναι ο ίδιος
σκοπός, ο κλασικός σκοπός, της Μεταπολίτευσης να αρπάζουν
λεφτά τα κόµµατα εξουσίας, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία.
Η πάγια θέση της Χρυσής Αυγής είναι να καταργηθεί οριστικά
η χρηµατοδότηση των κοµµάτων. Όποιος δεν έχει λεφτά και
όποιος δεν έχει τη διάθεση να προσφέρει στο κοινό καλό, χωρίς
να τσεπώνει εκατοµµύρια, να µην ασχολείται µε τα κοινά.
Να πάω τώρα στο µεγάλο πανηγύρι της ηµέρας περί εξόδου
στις αγορές. Πρόκειται για µια τεράστια απάτη, για µία τεράστια
φούσκα η οποία έσκασε για ένα και µοναδικό λόγο, για να καλυφθούν τα κακουργήµατα Σαµαρά, Δένδια και Αθανασίου, τα οποία
αποκαλύψαµε από αυτό εδώ το Βήµα µε αδιάσειστα στοιχεία.
Για έξοδο στις αγορές να πάνε οι παράγοντες της Νέας Πασοκρατίας και να µιλήσουν στις επτά χιλιάδες ελληνικές οικογένειες των συµπολιτών µας που αυτοκτόνησαν λόγω του
µνηµονίου. Να πάνε και να µιλήσουν στα εκατοµµύρια των εκατοµµυρίων ανέργων και στα παιδιά, στους συνοµηλίκους µου µε
τα πανεπιστηµιακά πτυχία και τα µεταπτυχιακά, οι οποίοι έχουν
ξενιτευτεί και έχουν αφήσει την Ελλάδα, επειδή ακριβώς εσείς
υπηρετείται αυτήν την άθλια ανθελληνική και αντιλαϊκή πολιτική.
Αν τολµάτε πηγαίντε σε αυτούς να µιλήσετε για δήθεν εξόδους
στις αγορές.
Ο µοναδικός λόγος που κάνω αυτήν την οµιλία στη Βουλή της
εκτροπής -διότι η Βουλή των διακοσίων ενενήντα τεσσάρων Βουλευτών είναι µία Βουλή εκτροπής. Έχουµε αποδείξει πλέον µε
ντοκουµέντα και µε τεκµήρια ότι είναι µία Βουλή διαφθοράς και
κατάλυσης του Συντάγµατος- είναι γιατί δεν διαθέτω κανένα
άλλο βήµα για να µιλήσω σε µία Ελλάδα που διοικείται ακόµα
από εργολάβους νταβατζήδες, των οποίων ανδρείκελα είναι οι
µεγαλοπαράγοντες της πολιτικής εξουσίας.
Και σήµερα για µία ακόµη ηµέρα κρύβονται οι νεοδηµοκράτες.
Κρύβεται ο Σαµαράς. Βλέπουµε να κρύβετε και ο Υπουργός του,
ο Μιχελάκης, τον οποίον αναµένω να έρθει για να του θέσω κάποια ερωτήµατα επί προσωπικού, γιατί τον είδα στην τηλεόραση
να λέει ότι ο Σαµαράς µάς έκλεισε στη φυλακή. Συµφωνώ απολύτως µαζί του.
Αυτό που είπε ο Μιχελάκης ότι ο Σαµαράς έκλεισε τη Χρυσή
Αυγή στη φυλακή είναι σωστό, διότι όπως αποδείξαµε -το τονίζωδεν ήταν η δικαιοσύνη που έλαβε τις αποφάσεις, αλλά αυτοί οι
βρώµικοι πολιτικοί κύκλοι. Να προσέλθει λοιπόν ο Μιχελάκης για
να του θέσω και κάποια άλλα ερωτήµατα επί προσωπικού.
Οι σκευωροί όµως -και οµιλώ για τον Πρωθυπουργό σας- δεν
µπορούν να σταθούν ούτε ένα λεπτό απέναντι στην αλήθεια. Τον
καλώ εκ νέου να έρθει σε αυτήν εδώ την Αίθουσα για να του
θέσω τα ίδια αµείλικτα ερωτήµατα.
Ερωτώ τον Σαµαρά για ποιο λόγο τα έκανε όλα λίµπα, για ποιο
λόγο εξύβρισε, απείλησε Υπουργούς του, όταν αφεθήκαµε ελεύθεροι οι πρώτοι Βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Γιατί έδωσε τον
λόγο του στο αµερικανικό σιωνιστικό συνέδριο ότι µας έδεσε, τελείωσε, γειά σας! Αυτά είπε. Είπε, «τους έδεσα, τελείωσε, γειά
σας».
Για ποιο λόγο αυτός που παριστάνει τον Πρωθυπουργό αυτής
της χώρας υπακούει σε ξένα κέντρα εξουσίας και έχει µετατρέψει την πατρίδα µας σε προτεκτοράτο των ξένων δυνάµεων; Και
γιατί -αυτό το ερώτηµα είναι αµείλικτο- διαβιβάζει εντολές µέσω
τρίτων σε ανώτατο δικαστικό για να φυλακίσει Βουλευτές της
Χρυσής Αυγής, και µάλιστα φοβούµενος συνακροάσεις -το επαναλαµβάνω- τον αποκαλεί µε το ψευδώνυµο «παναθηναϊκάκιας»;
Γιατί ο Σαµαράς κρύβεται και δεν έρχεται εδώ για να δώσει
λόγο στη Βουλή για τα εγκλήµατά του; Με ποιο δικαίωµα απειλεί
Βουλευτές που αποκαλύπτουν την αλήθεια µέσω της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, η οποία απεδέχθη µε αυτήν της την
πράξη ότι είναι ενεργούµενο της Κυβέρνησης Σαµαρά;
Η απάντηση είναι απλή. Όπως προείπα, ο Σαµαράς είναι υποχείριο ξένων δυνάµεων που έχουν υποδουλώσει την Ελλάδα. Συνοµιλεί, ταυτίζεται µόνο µε την Μέρκελ και δεν τολµάει να έρθει
εδώ, στη Βουλή των Ελλήνων, για να δώσει απαντήσεις στα αµείλικτα ερωτήµατά µας. Δεν έρχεται, γιατί φοβάται. Και δεν φοβάται µόνο τη ραγδαία πολιτική άνοδο της Χρυσής Αυγής, φοβάται
την αλήθεια και την οργή του ελληνικού λαού.
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Η οµολογία Μπαλτάκου ξεγύµνωσε όχι µόνο την προδοτική
συγκυβέρνηση του µνηµονίου, αλλά και τη δήθεν αντιπολίτευση
του ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν άκουσα άχνα για την κατάλυση του Συντάγµατος, δεν άκουσα ούτε µία λέξη από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση για ποινικές ευθύνες, για προανακριτική επιτροπή, για να
πάνε στη φυλακή όσοι κατέλυσαν το Σύνταγµα.
Εδώ, βλέπουµε την απόλυτη συνοµωσία σιωπής απ’ όλες τις
πτέρυγες της Βουλής, την απόλυτη συνοµωσία για τη συγκάλυψη
ενός σκανδάλου. Σήµερα, η Χρυσή Αυγή -το τονίζω µετά λόγου
γνώσεως- είναι ο µόνος θεµατοφύλακας του Συντάγµατος των Ελλήνων.
Καταθέτω σήµερα ως Βουλευτής µία ακοµµάτιστη πρόταση, µία
πρόταση για σύσταση ειδικής προκαταρκτικής επιτροπής, µε µοναδικό σκοπό να διαφυλαχθούν οι θεσµοί και να λάµψει η αλήθεια.
Τα εγκλήµατα που περιγράφονται σε αυτό το φάκελο που θα καταθέσω είναι βαρύτατα. Μιλάµε για κατάχρηση εξουσίας σε βαθµό
κακουργήµατος από τον Πρωθυπουργό και δύο Υπουργούς και
φυσικά, για τους επίορκους δικαστικούς οι οποίοι λειτούργησαν
ως εκτελεστικά τους όργανα. Και βέβαια, πρέπει να διερευνηθεί
εάν διαπράττεται αυτό που λέει το άρθρο 134 του Ποινικού Κώδικα περί «εσχάτης προδοσίας». Για να συσταθεί, όµως, προανακριτική επιτροπή, απαιτείται η σύµπραξη τριάντα Βουλευτών. Ιδού
λοιπόν πεδίον δόξης λαµπρόν.
Για να λάµψει η αλήθεια, πρέπει άµεσα να γίνει η επιτροπή αυτή,
να ανοίξουν τα τηλέφωνα όλων, να δούµε τη διαδροµή όλων των
παρανόµων εντολών, να ανοίξουν τα τριψήφια που έλεγε ο Μπαλτάκος, µέσω των οποίων οµιλούν οι Υπουργοί, να ανοίξουν οι υπολογιστές, να έρθουν εδώ στη Βουλή και να εξεταστούν όσοι
εµπλέκονται αποδεδειγµένα σε αυτό το σκάνδαλο, να καταθέσει
ο «παναθηναϊκάκιας», να καταθέσουν κατ’ αντιπαράσταση η
Τσάµη µε τον Αθανασίου. Και να µας πει η Τσάµη –προσέξτε, παρακαλώ, τα λεγόµενά µου- τι της είπε ο Αθανασίου, όταν σε αυτό
το περίφηµο τηλεφώνηµα του είχε απαντήσει πως «δεν δένει η εγκληµατική οργάνωση».
Επαναλαµβάνω, να έρθει εδώ η κ. Τσάµη, η Προϊσταµένη του
Πρωτοδικείου και να πει ενώπιον της Βουλής τι απάντησε ο Αθανασίου, όταν του είπε σε εκείνο το περίφηµο τηλεφώνηµα πως
«δεν δένει η εγκληµατική οργάνωση». Να έρθει εδώ η κ. Τσάµη
και να πει την αλήθεια ενώπιον του ελληνικού λαού και να πάψει
να διαµαρτύρεται ότι ο Αθανασίου την έχει µπλέξει και την έχει
κάνει γνωστή σε όλη την Ελλάδα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Καταθέτω, λοιπόν, για τα Πρακτικά την πρόταση για σύσταση
ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης προς διερεύνηση των ποινικών ευθυνών του Πρωθυπουργού Σαµαρά, του Υπουργού Δηµοσίας Τάξης Δένδια και
του Υπουργού Δικαιοσύνης Αθανασίου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κασιδιάρης Ηλίας καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα πρόταση, η οποία βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η ίδια πρόταση θα διανεµηθεί εντός ολίγου στις θυρίδες όλων
των Βουλευτών και θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Αυτή είναι µονα-
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δική ευκαιρία πλέον για κάθε Βουλευτή να αποδείξει εάν υπηρετεί
την αλήθεια και τη δικαιοσύνη ή εάν αποτελεί εξάρτηµα ενός προδοτικού και ανθελληνικού συστήµατος. Διότι µε τριάντα υπογραφές στήνονται σε αυτό εδώ το σηµείο τρεις κάλπες για Σαµαρά,
Δένδια, Αθανασίου και αρχίζει, επιτέλους, και ξηλώνεται όλη αυτή
η αθλιότητα, όλη αυτή η απόπειρα κατάλυσης του Συντάγµατος
των Ελλήνων και του Πολιτεύµατος.
Η πρόταση –επαναλαµβάνω- είναι ακοµµάτιστη, έχει συνταχθεί
από ανεξάρτητη οµάδα επιστηµόνων. Και βεβαίως, είναι ανοιχτή
σε κάθε Βουλευτή για διαβούλευση, προσθήκες και βελτιώσεις
από οποιονδήποτε το επιθυµεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ιδού, λοιπόν, η ευκαιρία να δοθεί ένα καίριο πλήγµα στην ανθελληνική εξουσία Σαµαρά, η οποία έχει καταλύσει το Σύνταγµα
των Ελλήνων και έχει δώσει καίριο πλήγµα στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Έχει βιάσει στην κυριολεξία την ανεξάρτητη δικαιοσύνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, η πρόταση αυτή δεν είναι νοµότυπη, διότι δεν φέρει τις
τριάντα υπογραφές. Τι µου τη δώσατε εµένα να την κάνω; Είναι
λίαν αµφίβολο εάν µπορεί και στα Πρακτικά να κατατεθεί.
Κύριε Υπουργέ, έχετε ζητήσει τον λόγο;
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχετε δίκιο. Θα ήθελα ένα
λεπτό για να απαντήσω στην παρατήρησή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ.
Έχετε τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Θέτω αυτήν την πρόταση σε διαβούλευση
και αναµένω τις τριάντα υπογραφές. Αυτό έκανα θεσµικότατα.
Θέτω αυτήν την πρόταση σε διαβούλευση, την καταθέτω στα Πρακτικά της Βουλής και την ίδια ώρα την καταθέτω στις θυρίδες
όλων των Βουλευτών. Όπως είπα, είναι µία πρόταση που δεν ανήκει σε κόµµα, ούτε σε πρόσωπο. Είναι µία πρόταση µε στόχο την
προάσπιση της αλήθειας και του Συντάγµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε ζητήσει
τον λόγο, κύριε Υπουργέ, εάν αντελήφθην καλώς;
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Έχω ζητήσει τον λόγο, για να κάνω µερικές νοµοτεχνικές
βελτιώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τώρα θέλετε τον
λόγο ή θέλετε να δώσω τον λόγο στον κ. Καραθανασόπουλο και
µετά; Αλλά προτιµότερο είναι να µιλήσετε τώρα, για να έχουν και
οι συνάδελφοι τον χρόνο για να τις δουν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ας µιλήσει ο κύριος
Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Το Υπουργείο δέχεται την τροπολογία µε γενικό αριθµό
1384 και ειδικό 92, γιατί βοηθά στη διεξαγωγή των εκλογών που
θα γίνουν στις 18 και στις 25 Μαΐου, διότι υπάρχει ένα πρόβληµα
µε την ποσόστωση των γυναικών στα ορεινά χωριά.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ.
Γρηγοράκος Λεωνίδας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτιώση, η οποία έχει ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

«

10447

10448

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

»)
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ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Βουλευτική είναι αυτή, κύριε
Υπουργέ;
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ναι, είναι βουλευτική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν είναι νοµοτεχνική βελτίωση. Είναι βουλευτική τροπολογία.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ναι, είναι βουλευτική τροπολογία που γίνεται δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το να βγει ή να µη βγει κανείς στις αγορές απασχόλησε τη σηµερινή ηµέρα όχι µόνο το Κοινοβούλιο, αλλά γενικότερα. Και που
θα βγει η Κυβέρνηση στις αγορές τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι θα
απαλλαγεί ο λαός από τη φτώχεια και από την εξαθλίωση; Σηµαίνει ότι θα σταµατήσει η αντιλαϊκή επίθεση; Σηµαίνει ότι τα βάρβαρα µέτρα, τα οποία πάρθηκαν για πιο φθηνούς εργαζόµενους
χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα, θα έχουν τελειωµό;
Κάθε άλλο. Προϋπόθεση, για να βγει η Ελλάδα και η ελληνική
οικονοµία στις αγορές, είναι ακριβώς να υλοποιηθεί αυτή η βάρβαρη και αντιλαϊκή επίθεση. Και βεβαίως, δεν πρόκειται να ανακουφίσει η έξοδος της ελληνικής οικονοµίας στις αγορές την
κατάσταση της λαϊκής οικογένειας. Απλώς θα διευκολύνει την
κρατική χρηµατοδότηση των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων.
Δεύτερο µεγάλο ερώτηµα: Αλήθεια, θα απαλλαγούµε από το
µνηµόνιο; Μα, εδώ πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση µε τις πρόσφατες
ρυθµίσεις από 1-1-2014 έχει καθορίσει τη µόνιµη εποπτεία του συνόλου των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει διαµορφώσει τα µόνιµα µνηµόνια για τους λαούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Όµως, δεν πρόκειται να υπάρξει καµµία ανακούφιση,
καµµία διέξοδος προς όφελος του λαού µε την έξοδο της ελληνικής οικονοµίας στις αγορές.
Από την άλλη µεριά, αυτή ακριβώς η αντιλαϊκή πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται φιλότιµη προσπάθεια -και από την
Κυβέρνηση και όχι µόνο- να εξωραϊστεί, διαµορφώνοντας απατηλές εικόνες για την κατάσταση η οποία επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναβαθµίζεται –λέει- ο ρόλος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και πρέπει να υπάρχει µία καλύτερη συµµετοχή
των Ελλήνων ψηφοφόρων σε αυτήν τη διαδικασία.
Ίσα-ίσα που και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι µόνο δεν πρόκειται να αλλάξει χαρακτήρα, αλλά και δεν πρόκειται να γίνει
ποτέ η Ευρώπη των λαών. Όσο κυριαρχεί το καπιταλιστικό οικονοµικό σύστηµα τόσο θα γίνεται πιο αντιδραστική, πιο βάρβαρη,
θα γεννάει φτώχεια, εξαθλίωση και πολέµους και θα αποτελεί τη
λυκοσυµµαχία του µεγάλου κεφαλαίου σε βάρος των λαών.
Όµως, και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ακριβώς να νοµιµοποιεί αυτήν τη βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική και να
διαµορφώνει προϋποθέσεις χειραγώγησης των ευρύτερων λαϊκών στρωµάτων. Και αυτός ακριβώς ο ρόλος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου επιβεβαιώνεται και από τη στάση την οποία έχει,
αποδεχόµενο το σύνολο των στρατηγικών επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ταυτόχρονα επιβεβαιώνοντας τη νοµιµοποίηση στην πράξη και της τρόικας στην Ελλάδα µε την ειδική
επιτροπή, την οποία έχει διαµορφώσει, αλλά και την πολιτική των
µνηµονίων, που βεβαίως δεν θα µπορούσε να γίνει διαφορετικά,
γιατί στα µνηµόνια αυτά τα οποία περιλαµβάνονταν δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η εξειδίκευση των στρατηγικών επιλογών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Απ’ αυτήν την άποψη, λοιπόν, εµείς λέµε ότι ένα πρέπει να
είναι το κριτήριο του ελληνικού λαού και είναι ανεξάρτητο από
το πώς θα επιλεγούν, δηλαδή αν θα επιλεγεί µε λίστα ή µε
σταυρό, αν θα είναι περισσότεροι ή ίδιοι οι υποψήφιοι, αν θα µπορεί να είναι Βουλευτές ή όχι.
Το κριτήριο, λοιπόν, το οποίο πρέπει να έχει ο ελληνικός λαός
είναι η στάση των κοµµάτων απέναντι στην ίδια την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Με βάση αυτό το αδιάψευστο κριτήριο πρέπει να πάει
στην κάλπη και να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως λυκοσυµµαχία, να καταδικάσει την ευρωπαϊκή πολιτική. Η ψήφος είναι
η µόνη καταδίκη αυτής της πολιτικής η οποία τον έχει οδηγήσει
στην φτώχεια και στην εξαθλίωση και η οποία δεν χωράει καµµία
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αµφισβήτηση, καµµία παρερµηνεία. Είναι η ψήφος απέναντι στο
ΚΚΕ, που µε συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες από την πρώτη στιγµή αποκάλυπτε τον ίδιο τον χαρακτήρα,
την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προειδοποιούσε τον
ελληνικό λαό.
Απ’ αυτήν την άποψη, βεβαίως –εµείς το τονίσαµε και κατά τη
χθεσινή συζήτηση- αποτελούν πρόκληση τα διάφορα µέτρα που
δήθεν περιέχονται περί ισότιµης µεταχείρισης κοµµάτων και υποψηφίων, όταν όλο αυτό το διάστηµα –όχι µόνο την προεκλογική
περίοδο- η πολιτική η οποία προβάλλεται και επιβάλλεται είναι
ακριβώς ο εξωραϊσµός της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ταυτόχρονα, συκοφαντείται συστηµατικά ή αποσιωπάται η αντίληψη, την οποία προβάλλει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας,
για αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνθήκες λαϊκής κυριαρχίας, λαϊκής οικονοµίας και λαϊκής εξουσίας.
Και βεβαίως, δεν φτάνει µόνο ότι έχετε το σύνολο των µέσων
µαζικής ενηµέρωσης, το σύνολο του κρατικού µηχανισµού για
να προσπαθήσετε να χειραγωγήσετε τη λαϊκή δυσαρέσκεια,
αλλά θέλετε να αξιοποιήσετε και κάθε άλλο διαθέσιµο µέσο, φτάνοντας στο σηµείο µε το άρθρο 16 να παρατείνετε τις δηµοσκοπήσεις µέχρι και την τελευταία µέρα, για να µπορείτε πολύ πιο
αποτελεσµατικά –έτσι εκτιµάτε- να χειραγωγήσετε τη λαϊκή συνείδηση. Αυτήν την απόπειρα θέλετε να κάνετε.
Εµείς λέµε πολύ καθαρά ότι το άρθρο 16 είναι πρόκληση. Πρέπει να αποσυρθεί το άρθρο 16, κύριε Υπουργέ. Η πάγια θέση του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας είναι ότι πρέπει να απαγορεύεται ρητά η διεξαγωγή των δηµοσκοπήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.
Και βεβαίως, αυτά τα εκφυλιστικά φαινόµενα, τα οποία επαναλαµβάνονται και στο νοµοσχέδιο, διαµορφώνουν και τις προϋποθέσεις, αξιοποιώντας το λαϊκισµό, για να προχωρήσετε
ουσιαστικά στην κατάργηση της κρατικής χρηµατοδότησης προς
τα κόµµατα.
Εµείς ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, πολύ πριν ξεσπάσει
η καπιταλιστική κρίση, θα θυµίσω ότι είχαµε µιλήσει και µιλάγαµε
για κατάργηση µιας σειράς προνοµίων των Βουλευτών, για µείωση των αποδοχών τους, για κατάργηση των αποζηµιώσεων στις
επιτροπές, για κατάργηση της βουλευτικής σύνταξης, για γενναία µείωση της κρατική χρηµατοδότησης. Μάλιστα, ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας –το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά- κάθε
χρόνο και έκτακτα δύο φορές τον χρόνο κάνουµε οικονοµικές
εξορµήσεις, για να µπορούµε να καλύψουµε τις ανάγκες µε το
κουπόνι.
Όµως είναι άλλο ζήτηµα ο περιορισµός της κρατικής χρηµατοδότησης και είναι άλλο πράγµα η κατάργησή της, γιατί ουσιαστικά επιδιώκετε να µετατρέψετε τα κόµµατα σε άµεσους
µηχανισµούς επιβολής και παρέµβασης ουσιαστικά µέσα στους
ίδιους τους κρατικούς µηχανισµούς των επιδιώξεων των χρηµατοδοτών, των µεγάλων δηλαδή επιχειρηµατικών οµίλων, της
πλουτοκρατίας και της οικονοµικής ολιγαρχίας.
Τέλος, επανέρχεται αυτή η απαράδεκτη κατάσταση των εκπρόθεσµων τροπολογιών –και υπουργικών- σε νοµοσχέδια, οι
οποίες µάλιστα δεν έχουν σχέση µε το νοµοσχέδιο. Δεν έχει να
κάνει τίποτα µε έκτακτο χαρακτήρα.
Ποιο είναι το ζήτηµα της επικαιρότητας, για παράδειγµα, που
θέλει να αντιµετωπίσει η εκπρόθεσµη υπουργική τροπολογία του
Υπουργείου Εργασίας; Αυτό το οποίο θέλει να τακτοποιήσει είναι
µε την παράγραφο 6, αν δεν κάνω λάθος, που ουσιαστικά νοµιµοποιεί την παρανοµία, νοµιµοποιεί την κλοπή που κάνει το διοικητικό συµβούλιο του ΟΑΕΕ απέναντι στον ειδικό λογαριασµό
στον οποίο καταθέτουν τα χρήµατά τους οι αυτοαπασχολούµενοι, οι ασφαλισµένοι στο ταµείο εάν κλείσουν τα µαγαζιά και βρεθούν άνεργοι, για να έχουν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη σε
περίπτωση ανεργίας. Και είναι δεκάδες εκατοντάδες χιλιάδες
αυτοί οι οποίοι σήµερα έχουν βγει και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν παίρνουν δεκάρα τσακιστή.
Με αυτόν τον τρόπο, έντεχνα, προσπαθείτε να φέρετε σε αντιπαράθεση τους χρεοκοπηµένους αυτοαπασχολούµενους και
επαγγελµατίες µε τους συνταξιούχους, για το ποιος θα πάρει
αυτά τα πενιχρά λεφτά τα οποία υπάρχουν στα ταµεία του ΟΑΕΕ,
τα οποία καταληστέψατε µε πολλαπλούς τρόπους όλα τα προ-
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ηγούµενα χρόνια. Μάλιστα µειώνετε την κρατική τους χρηµατοδότηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είναι µία απαράδεκτη τροπολογία αυτή η οποία έρχεται και
µάλιστα τη στιγµή που έχουν κινηθεί ποινικές διώξεις απέναντι
στο διοικητικό συµβούλιο του ΟΑΕΕ.
Επίσης, αντίστοιχη απαράδεκτη τροπολογία είναι αυτή του
Υπουργείου Δικαιοσύνης που µεταβιβάζει τα ακίνητα του ΤΑΧΔΙΚ
στο ΤΑΙΠΕΔ. Την περιουσία του, δηλαδή, τη µεταβιβάζει στο ΤΑΙΠΕΔ για να µπορέσει να ιδιωτικοποιηθεί και ταυτόχρονα, καλεί το
ΤΑΧΔΙΚ να αναλάβει τα έξοδα του εξοπλισµού των εξωτερικών
φρουρών των φυλακών και της εφαρµογής, έστω και σε πειραµατική βάση, του ηλεκτρονικού βραχιολιού για τους φυλακισµένους.
Τέλος, τι είδους επείγον χαρακτήρα έχει που πρέπει να έλθει
αυτή η τροπολογία η οποία είναι βοήθεια στις µεγάλες επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται και εµπορευµατοποιούνται τον υδάτινο πλούτο; Ποιον εξυπηρετούν; Τις ανάγκες χρηµατοδότησης,
υποτίθεται, των δήµων, όταν και µε αυτόν τον τρόπο µειώνετε
ακόµη περισσότερο –διευκολύνοντας τους επιχειρηµατικούς αυτούς οµίλους που εµπορεύονται τους υδάτινους πόρους και τους
εκµεταλλεύονται να έχουν µεγαλύτερη κερδοφορία- αυτήν τη γελοία αποζηµίωση, την οποία έδιναν στους δήµους για να εκµεταλλεύονται τους υδάτινους πόρους και µάλιστα την κάνετε και
σε εθελοντική βάση. Λέει πως οι ίδιες οι επιχειρήσεις θα πιστοποιούν τις πωλήσεις τους. Μηδενικές πωλήσεις! Ποιος θα το
ελέγξει; Κανείς απολύτως. Να λοιπόν, πώς µε κάθε τρόπο θέλετε
να διασφαλίσετε την κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων,
απλά και µόνο θυσιάζοντας το σύνολο της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των
άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών µε τον τίτλο: «Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» και θα γίνει η ψήφισή
τους χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 8 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς,
άρθρο 15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 16 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς,
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άρθρο 17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 19 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1357 και ειδικό 75, έχει
υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από συναδέλφους
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1358 και ειδικό 76 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1358 και ειδικό 76 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1359 και ειδικό 77, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1359 και ειδικό 77 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1366 και ειδικό 80 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1366 και ειδικό 80 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1367 και ειδικό 81 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1367 και ειδικό 81 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1348 και ειδικό 74 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1348 και ειδικό 74 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1371 και ειδικό 82 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τρο-
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πολογία µε γενικό αριθµό 1371 και ειδικό 82 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1374 και ειδικό 83 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1374 και ειδικό 83 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1375 και ειδικό 84 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1375 και ειδικό 84 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1376 και ειδικό 85 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1376 και ειδικό 85 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1378 και ειδικό 86 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1378 και ειδικό 86 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1380 και ειδικό 88 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1380 και ειδικό 88 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1381 και ειδικό 89 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1381 και ειδικό 89 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1384 και ειδικό 92 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1384 και ειδικό 92 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά την τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1357 και ειδικό 75, επί της οποίας θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία, να υπολογίσετε ότι αυτή θα γίνει γύρω στη µία
η ώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
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ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 16.28’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Πέµπτη 10 Απριλίου 2014 και ώρα 9.30’
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη, καθώς και τη συµπληρωµατική
ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
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