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Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014
Αθήνα, σήµερα στις 10 Οκτωβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 10.34’ συνήλθε στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων
ερωτήσεων της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου 2014:
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 113/6-10-2014 επίκαιρη ερώτηση του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Καβάλας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Καλαντζή προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Αθλητισµού, σχετικά µε την αποκατάσταση της νοµιµότητας
όσον αφορά τον αποκλεισµό της Ένωσης Καλαθοσφαίρισης Καβάλας από την Α1 Εθνική Κατηγορία Καλαθοσφαίρισης.
2. Η µε αριθµό 115/6-10-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Κυκλάδων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Νικόλαου Συρµαλένιου προς τους Υπουργούς Υγείας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λειτουργία του Νοσοκοµείου Σαντορίνης µε
δηµόσιο χαρακτήρα.
3. Η µε αριθµό 121/7-102014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Σερρών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Αρτέµιου Ματθαιόπουλου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την ανάγκη
ολοκλήρωσης της γέφυρας Γκολφαρίου στα Τρίκαλα και την ενηµέρωση για το ύψος της συνολικής δαπάνης του έργου.
4. Η αριθµό 110/6-10-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Α’ Θεσσαλονίκης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ασηµίνας Ξηροτύρη-Αικατερινάρη προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, σχετικά µε τον κίνδυνο κατάρρευσης των µικροµεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων και την αναστολή ανάθεσης
δηµοσίων έργων λόγω µη ολοκλήρωσης του θεσµικού πλαισίου.
5. Η µε αριθµό 118/6-10-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου
Κατσώτη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του νοσοκοµείου «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 114/6-10-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λέσβου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Παύλου Βογιατζή προς τον
Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε τη ρύθµιση των θε-

µάτων των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στο βόρειο Αιγαίο.
2 Η µε αριθµό 116/6-10-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Καστοριάς του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευάγγελου Διαµαντόπουλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, σχετικά µε τις αδιάθετες ποσότητες φασολιών
Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) Καστοριάς και
τις παράνοµες «ελληνοποιήσεις» τους.
3. Η µε αριθµό 120/7-10-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την «κατοχύρωση “µακεδονικής γλώσσας“ από τους Σκοπιανούς στην
Ευρωπαϊκή Ένωση».
4. Η αριθµό 111/6-10-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’
Αθηνών της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ιωάννη Πανούση προς
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη δυνατότητα διδασκαλίας µελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των ελληνικών δηµόσιων πανεπιστηµίων σε ιδιωτικά
πανεπιστήµια.
5. Η αριθµό 119/6-10-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Νοµού Αττικής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη
Γκιόκα προς τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευµάτων και
Εσωτερικών, σχετικά µε τη διασφάλιση της πλήρους λειτουργίας
των ειδικών σχολείων της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Συνέχιση της συζήτησης και ψηφοφορία επί της προτάσεως
του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση, σύµφωνα µε το άρθρο 84 του Συντάγµατος και 141 του
Κανονισµού της Βουλής.
Έχω να ανακοινώσω µια επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής, που λέει το εξής: «Κύριε Πρόεδρε, σας κάνω γνωστό ότι ως
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Δηµοκρατικής Αριστεράς για
τη Γ’ Σύνοδο της ΙΕ’ Κοινοβουλευτικής Περιόδου ορίζονται οι
Βουλευτές Αχαΐας Νίκος Τσούκαλης και Α’ Θεσσαλονίκης Ασηµίνα Ξηροτύρη –Αικατερινάρη.
Με τιµή
Φώτης Κουβέλης
Πρόεδρος ΚΟ ΔΗΜΑΡ».
(Στο σηµείο αυτό καταχωρίζεται στα Πρακτικά η προαναφερθείσα επιστολή, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Σκρέκας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµες και αξιότιµοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα την πρόταση για ψήφο εµπιστοσύνης που κατέθεσε η Κυβέρνηση στην
Ολοµέλεια της Βουλής. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούµε να
βάλουµε ένα φρένο στα σενάρια πρόωρων εκλογών που είχαν
ξεκινήσει να διακινούνται από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Να θυµίσω ότι τις προηγούµενες εβδοµάδες ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Τσίπρας είχε προβλέψει ότι θα
προκηρυχθούν εθνικές εκλογές µέσα στον Νοέµβριο και γι’
αυτόν τον λόγο είχε θέσει το κόµµα του σε εκλογική ετοιµότητα.
Όµως φαίνεται ότι η πραγµατικότητα θα τον διαψεύσει για άλλη
µία φορά.
Εµείς, οι Βουλευτές, καλούµαστε να απαντήσουµε σε µία βασική ερώτηση µε την ψήφο εµπιστοσύνης: για ποιον λόγο πρέπει
να δώσουµε ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. Για να απαντήσουµε σ’ αυτήν την ερώτηση, πρέπει να απαντήσουµε πειστικά
σε δύο άλλες ερωτήσεις που µας απευθύνουν οι πολίτες, οι συµπολίτες µας, οι συνάνθρωποί µας, όπου µας συναντούν εµάς,
τους πολιτικούς, είτε στον δρόµο είτε στο γραφείο είτε σε εκδηλώσεις κ.λπ..
Ποιες είναι αυτές οι ερωτήσεις; Πρώτον, τα πράγµατα στη
χώρα σήµερα, το 2014, είναι καλύτερα από το 2012; Δεύτερον,
τα χρόνια που έρχονται, όπως το 2015 θα είναι µία καλύτερη χρονιά από το 2014 ή τις προηγούµενες χρονιές; Αυτές τις δύο ερωτήσεις πρέπει να τις απαντήσουµε πολύ πειστικά.
Επειδή όµως το αν τα πράγµατα πάνε καλύτερα ή χειρότερα,
ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας το αντιλαµβάνεται µε βάση πώς
βιώνει την καθηµερινότητά του, πώς λύνει τα προβλήµατα που
συναντά, θα προσπαθήσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αναφέρω τρία χαρακτηριστικά στοιχεία που αντικειµενικά δείχνουν
ότι πράγµατι η χώρα είναι σε πολύ καλύτερο σηµείο σήµερα απ’
ό,τι ήταν δύο χρόνια πριν.
Θα σας πω, λοιπόν, ότι το 2012, δύο µόλις χρόνια πριν, όταν
ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας η παρούσα Κυβέρνηση, η
οποία στηρίζεται από τη Νέα Δηµοκρατία, µε Πρωθυπουργό τον
Αντώνη Σαµαρά, η ανεργία στη χώρα είχε αυξηθεί από 17% που
ήταν το 2011 σε 27% περίπου. Η ανεργία αυξανόταν τότε µε
ρυθµό τριάντα χιλιάδων νέων ανέργων τον µήνα.
Όλο το 2013 η ανεργία σταθεροποιήθηκε στο 27,5% και
φέτος, τον Ιούλιο του 2014, για πρώτη φορά η ανεργία µειώθηκε
µιάµιση µονάδα σε σχέση µε τον Ιούλιο του 2013, δηµιουργώντας εβδοµήντα δύο χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Μάλιστα το
Ινστιτούτο Μελετών της ΓΣΕΕ είναι αυτό που είπε ότι το 2014 θα
δηµιουργηθούν περίπου ογδόντα χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.
Η ύφεση στην οικονοµία του 2012 ήταν περίπου -7%. Περιορίστηκε στο -3,5% το 2013. Σε µόλις δύο χρόνια, το επαναλαµβάνω, σε δύο χρόνια από το 2012, για πρώτη φορά σε χώρα,
µετά από πέντε χρόνια συνεχούς ύφεσης, θα έχουµε µία ανάκαµψη της τάξης του +0,6%, θετικό ρυθµό ανάπτυξης.
Δεν είναι µόνο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Προβλέπεται ότι η ανάπτυξη που θα έχουµε το 2015 στη χώρα θα είναι
2,9%, περίπου 3% ανάπτυξη, υπερδιπλάσια της ανάπτυξης την
οποία θα έχει το σύνολο της Ευρωζώνης.
Αυτό δεν το λέει µόνο η Κυβέρνηση και ο προϋπολογισµός που
έχει καταθέσει ο αρµόδιος Υπουργός. Αυτό το λέει και το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο, στη χθεσινή του ανακοίνωση, στη δηµοσίευση που έκανε. Και δεν αναφέρει µόνο αυτό. Αναφέρει ότι στην
Ελλάδα, που το 2011 είχε πρωτογενές έλλειµµα 6,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, που το 2012 η Κυβέρνηση το περιόρισε στα 3,7 δισεκατοµµύρια ευρώ, που το 2013, σε δύο χρόνια, είχε
πλεόνασµα για πρώτη φορά µετά από πολλές δεκαετίες, πάνω
από 1 δισεκατοµµύριο ευρώ, το 2014, φέτος, θα έχουµε πλεόνασµα περίπου 3 δισεκατοµµυρίων ευρώ πάνω από τους στόχους,
ενώ το 2015 η Ελλάδα θα έχει το µεγαλύτερο κυκλικά προσαρµοσµένο πρωτογενές πλεόνασµα στον κόσµο.
Επαναλαµβάνω ότι το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ή αλλιώς
το ΔΝΤ τοποθετεί στην πρώτη θέση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και της Αντιπολίτευσης, τη χώρα, την Ελλάδα,
παγκοσµίως από πλευράς δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
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Τα παραπάνω που ανέφερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
πράγµατι δείχνουν ότι η οικονοµία της χώρας πάει καλύτερα, ότι
έχουν µπει οι βάσεις και τα θεµέλια επιτέλους σε αυτήν τη χώρα
για ένα σταθερό και για ένα βιώσιµο πέρασµα στην επόµενη
φάση της πολιτικής. Ποιο είναι αυτό το πέρασµα;
Είναι το πέρασµα της πολιτικής στην πολιτική της ανάπτυξης
µε κοινωνική συνοχή της πολιτικής για τη δηµιουργία ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους και της προστασίας των αδυνάµων της
πολιτικής της φοροελάφρυνσης των βαρών από τους πολίτες,
που θα φέρει από τη µία ανακούφιση στους πολίτες που πιέζονται και από την άλλη θα φέρει γρηγορότερα την ανάπτυξη.
Ακούω όµως από πολλούς να λένε «φτιάχνετε το κράτος, αλλά
να µην τελειώσουν οι πολίτες» κι έχουν δίκιο σε αυτό. Αλλά πιστεύετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα µπορούσε ποτέ σε ένα χρεοκοπηµένο κράτος, σε µία διαλυµένη
οικονοµία, οι πολίτες να ευηµερούν; Μα, αυτό είναι αυτό που συνέβη στην Ελλάδα. Είχαµε πλούσιους κατοίκους µε φτωχό κράτος. Αυτό δεν έλεγαν τις προηγούµενες δεκαετίες; Και να πού
φτάσαµε.
Ακούω επίσης από τους Βουλευτές της Αντιπολίτευσης να
λένε «δηµιουργείτε πλεονάσµατα, αλλά καταστρέφετε το κοινωνικό κράτος και τα ταµεία». Αναρωτιέµαι ποιο κοινωνικό κράτος.
Σας ρωτάω: Πιστεύετε ότι σε µία χρεοκοπηµένη χώρα, σε µία
διαλυµένη οικονοµία, θα µπορούσε ποτέ να υπάρχει ισχυρό και
βιώσιµο κοινωνικό κράτος;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Ποιες χώρες έχουν κοινωνικό κράτος; Οι ισχυρές οικονοµίες
έχουν κι όχι οι αδύναµες οικονοµίες. Δεν έχει κοινωνικό κράτος
ούτε η Αργεντινή ούτε η Βραζιλία ούτε η Βενεζουέλα, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Η Σουηδία, η Γερµανία, η Αυστρία, η Ολλανδία, η Νορβηγία έχουν κοινωνικό κράτος. Οι ισχυρές οικονοµίες έχουν κοινωνικό κράτος. Δεν φτιάχνεις κοινωνικό
κράτος και δεν βοηθάς του πολίτες ούτε µε ευχολόγια ούτε µε
παχιά λόγια ούτε µε λαϊκισµό ούτε µε δηµαγωγία.
Γι’ αυτόν τον λόγο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στηρίζω και
δίνω ψήφο εµπιστοσύνης στον Αντώνη Σαµαρά και σε αυτήν την
Κυβέρνηση, σε αυτόν τον άνθρωπο που αφιερώνει και τη ζωή του
και την ψυχή του για να δηµιουργήσουµε αυτήν την Ελλάδα που
όλοι ονειρευόµαστε.
Διότι σηµασία δεν έχει τι υπόσχεται κανείς, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το τι µπορεί να κάνει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Παρακαλώ όλους τους συναδέλφους σήµερα να τηρούν ευλαβέστατα τον χρόνο, γιατί χθες είχαµε κάποιες παρεκκλίσεις οι
οποίες ήταν πέραν του δέοντος.
Η κ. Σταυρούλα Ξουλίδου έχει τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα καλούµαστε να αποφασίσουµε αν η συγκυβέρνηση, που έχει οδηγήσει τη χώρα σε µία
απύθµενη οικονοµική εξαθλίωση και κοινωνική κρίση, αξίζει την
εµπιστοσύνη µας. Μα ας µη γελιόµαστε, ας µην κοροϊδευόµαστε.
Ζητάτε τη δική µας ψήφο εµπιστοσύνης, την οποία ούτε είχατε
ούτε φυσικά την κερδίσατε.
Είναι ξεκάθαρο ότι την ψήφο εµπιστοσύνης τη δίνει µόνο ο
λαός στις εκλογές και εσείς έχετε χάσει πια την εµπιστοσύνη του
λαού. Γι’ αυτό τρέµετε να κάνετε αυτό που είναι και η θεµελιακή
λίθος της δηµοκρατίας, δηλαδή, να προσφύγετε σε εκλογές,
γιατί ξέρετε ποια θα είναι η απόφαση του λαού. Ξέρετε ότι ο ελληνικός λαός θα σας στείλει στο σπίτι σας, θα σας τιµωρήσει για
όλα τα δεινά που έχει υποστεί εξαιτίας της καταστροφικής σας
πολιτικής.
Λένε ότι ο καλύτερος τρόπος για να µάθεις εάν µπορείς να εµπιστευτείς κάποιον, είναι να τον εµπιστευτείς. Μα, ο ελληνικός
λαός σάς εµπιστεύτηκε το µέλλον του και εσείς κάνατε ό,τι είναι
δυνατόν προκειµένου να το υποθηκεύσετε. Εδώ ήµασταν πριν
από έναν χρόνο, συζητούσαµε πάλι για όλα αυτά τα προβλήµατα
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του ελληνικού λαού, τα οποία είχατε υποσχεθεί και τότε ότι θα
αντιµετωπίζατε.
Δεν το κάνατε, όµως, κύριοι! Αντιθέτως, συνεχίσατε το καταστροφικό σας έργο σε όλες τις σηµαντικές κοινωνικές δοµές. Καταστρέψατε τον ευαίσθητο χώρο της παιδείας, κλείσατε σχολεία,
υποχρηµατοδοτήσατε ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, οδηγήσατε εκπαιδευτικούς σε διαθεσιµότητα και, τέλος, διαλύσατε
την επαγγελµατική εκπαίδευση.
Ταυτόχρονα, δεν θα µπορούσα να παραλείψω και την αδιαφορία που επιδεικνύετε για τον ένδοξο πολιτισµό µας. Συναινείτε
στην οικονοµική εκµετάλλευση των κλαπέντων αρχαιοελληνικών
αγαθών και έως τώρα ακολουθείτε την πολιτική της απραξίας σε
ό,τι αφορά στην επιστροφή των αρχαιοτήτων που µας ανήκουν.
Δεν δείχνετε τον απαραίτητο σεβασµό στην πολιτιστική µας κληρονοµιά, στους προγόνους µας και στην πολιτιστική παρακαταθήκη που µας κληροδότησαν. Εκµεταλλεύεστε επικοινωνιακά τα
πρόσφατα ευρήµατα που προκύπτουν από τις σκαπάνες στην
Αµφίπολη και τα χρησιµοποιείτε τεχνηέντως στη δίνη των πολιτικών σας σκοπιµοτήτων. Καπηλεύεστε την ίδια την ιστορία, προκειµένου να πετύχετε την επιµήκυνση της εξουσίας σας. Το µόνο,
όµως, που έχετε επιτύχει είναι η υποβάθµιση και η απαξίωση των
εθνικών πολιτιστικών µας αγαθών.
Θα µου επιτρέψετε, λοιπόν, κύριοι της Κυβέρνησης, να πω ότι
δεν έχετε την πυγµή να τα βάλετε µε τα οργανωµένα συµφέροντα και να αντιµετωπίσετε την κατακραυγή του ελληνικού
λαού, ο οποίος θα σας ανταµείψει µε ένα εκλογικό αποτέλεσµα
αντάξιο της ιλαρής πολιτικής που έχετε προσφέρει.
Αν είχατε εµπιστοσύνη στις δυνάµεις σας και στο έργο σας,
δεν θα ζητούσατε ψήφο εµπιστοσύνης από τη Βουλή, αλλά θα
τη ζητούσατε από τον αγανακτισµένο λαό, που τα τελευταία χρόνια δέχεται τις φοροεισπρακτικές επιδροµές, τις περικοπές, την
υποβαθµισµένη ποιότητα ζωής, τη χειραγώγηση από ξένους
εταίρους και την κοροϊδία σας.
Έχετε ποτέ αναρωτηθεί τι έχετε προσφέρει στον κόσµο που
σας εµπιστεύτηκε; Πραγµατοποιήσατε κάποια προεκλογική σας
εξαγγελία; Η πολιτική σας περιλαµβάνει τα εξής επιτεύγµατα: περικοπές µισθών και συντάξεων, κατάργηση θέσεων εργασίας στον
δηµόσιο τοµέα και ταυτόχρονη εκτόξευση των ποσοστών ανεργίας, κατάργηση φοροαπαλλαγών, λουκέτο σε πολλές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα και σε καταστήµατα, ιδιωτικοποιήσεις,
ενεργειακό ξεπούληµα και απώλεια της εθνικής κυριαρχίας µας.
Είστε υπαίτιοι για την ισοπέδωση των ηθικών και κοινωνικών
δοµών. Το πλήρωµα του χρόνου έχει έρθει από καιρό για όλους
εσάς, τους δήθεν σωτήρες. Δεν µπορείτε να πείσετε κανέναν ότι
είστε ικανοί να βάλετε τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης. Αντιθέτως,
ο ελληνικός λαός έχει πειστεί για την πολιτική σας ανικανότητα
και την ακαταλληλότητα να διαχειριστείτε την παρούσα κατάσταση που εσείς οι ίδιοι σκοπίµως, µε λάθος πολιτικούς χειρισµούς, δηµιουργήσατε.
Είστε υπερήφανοι που το µόνο που έχετε πετύχει είναι η σταδιακή υποβάθµιση της χώρας; Είστε υπερήφανοι που οδηγήσατε
χιλιάδες ανθρώπους στη µη αξιοπρεπή διαβίωση και πολλές
φορές ακόµα και στην αυτοκτονία;
Εάν όντως σας ενδιαφέρει η επάνοδος της πατρίδας µας και
εάν έχετε έστω και το ελάχιστο ψήγµα ευσυνειδησίας, πρέπει να
παραιτηθείτε. Για να υπάρξει πραγµατική αναδιάρθρωση, χρειάζονται ικανές προσωπικότητες, απαλλαγµένες από ιδιοτελείς
και προσωπικούς σκοπούς, δραστικές πολιτικές αποφάσεις και
κυρίως αίσθηµα πατριωτισµού και ευθύνης.
Η πολιτική που έχετε χαράξει κινείται στην ακριβώς αντίθετη
κατεύθυνση. Είναι συνώνυµη της πλήρους µνηµονιακής υποτέλειας, της ανευθυνότητας, του λαϊκισµού και της εξυπηρέτησης
ξένων και υπόγειων συµφερόντων. Έχετε εγκληµατήσει σε
βάρος ενός ολόκληρου έθνους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως πολύ σωστά λέει ο λαός,
τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Δυστυχώς, οι κύριοι της συγκυβέρνησης που έχουν γεµίσει όλη την ελληνική κοινωνία µε ψέµατα και υποσχέσεις, σήµερα επιζητούν να τους εµπιστευθούµε
για άλλη µία φορά. Αυτό που δεν γνωρίζουν, µάλλον, είναι ότι οι
πολλές υποσχέσεις µειώνουν την εµπιστοσύνη. Ο ελληνικός λαός
έχει αντιληφθεί πλήρως τα παιχνίδια που παίζουν εις βάρος του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και εις βάρος της αυτονοµίας και της οικονοµικής ανεξαρτησίας
του τόπου.
Γι’ αυτόν τον λόγο αρνούνται να οδηγήσουν τη χώρα σε εκλογές, βλέποντας τη Νέµεση να πλησιάζει. Δεν κράτησαν καµµία
απολύτως υπόσχεση από τις εξαγγελίες τους, παρά µόνο την
πιστή υποταγή τους σε ξένα συµφέροντα. Υποσχέθηκαν ακόµα
και την αναζήτηση των υπευθύνων που οδήγησαν τη χώρα σ’
αυτήν την παρακµή, αλλά πολύ σύντοµα επιδόθηκαν µε επιτυχία
στη συγκάλυψή τους. Δυστυχώς, αυτό είναι το µόνο success
story για το οποίο µπορούν να είναι υπερήφανοι, δηλαδή η επιτυχής συγκάλυψη όσων ευθύνονται για την καταστροφή και η
επιτυχής εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας.
Για όλους αυτούς τους λόγους αρνούµαστε να σας παράσχουµε ψήφο εµπιστοσύνης, κύριοι, καλούµε όλους τους συναδέλφους Βουλευτές να σταθούν µε αίσθηµα ευθύνης στο εθνικό
χρέος και στις υποχρεώσεις που όλοι έχουµε αναλάβει ενώπιον
του λαού.
Εµείς, πάντως, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, δεν πρόκειται να γίνουµε συνένοχοι στην πορεία καταστροφής της χώρας, την
οποία κάποια εγχώρια και διεθνή συµφέροντα έχουν χαράξει.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε προπαντός για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο κ. Θωµάς Ψύρρας.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην πρώτη φάση του κυβερνητικού έργου είχε γίνει συγκεκριµένη προσπάθεια να αποµακρυνθεί ο κίνδυνος της άτακτης χρεοκοπίας και της επιστροφής
στη δραχµή. Όµως, όταν αποµακρύνθηκε σχετικά ο κίνδυνος της
άµεσης χρεοκοπίας, η δικοµµατική πλέον Κυβέρνηση χειρίστηκε
την κρίση µε έναν παράδοξο τρόπο.
Θέλω να σας εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Ενώ ως διακηρυγµένο στόχο είχε να οργανώσει και να εκσυγχρονίσει την ελληνική
οικονοµία σύµφωνα µε ευρωπαϊκά πρότυπα, οι ενέργειες οδηγούσαν σε αντίθετο αποτέλεσµα. Η Κυβέρνηση µε τις επιλογές
της µέρα τη µέρα, βήµα το βήµα, µέτρο το µέτρο, διαµόρφωσε
ένα νέο τοπίο στην οικονοµία και την κοινωνία µας. Μετέτρεψε
την ελληνική οικονοµία, αντί για µία ευρωπαϊκή και σύγχρονη οικονοµία, σε µία οικονοµία λατινοαµερικάνικου τύπου.
Θα σας εξηγήσω αυτό που είπα παραπάνω. Φανταστείτε την
ελληνική οικονοµία σαν µία εικόνα µε τέσσερις οµόκεντρους κύκλους. Στο κέντρο υπάρχουν τέσσερις τράπεζες, οι οποίες συγκροτούν τον ολιγοπωλιακό πυρήνα της οικονοµίας. Αυτό
συµβαίνει µόνο στην Ελλάδα και σε κανένα άλλο ευρωπαϊκό κράτος.
Στον δεύτερο κύκλο, ολόγυρα απ’ αυτές, ελάχιστοι ιδιώτες,
κατ’ ευφηµισµόν επενδυτές, που συνδέονται µάλιστα µε ξένα
ισχυρά κεφάλαια, µετρηµένοι στα δάχτυλα, αποκτούν φιλέτα της
οικονοµίας κατ’ αποκλειστικότητα στο real estate, στην ηλεκτρική
ενέργεια, στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, στα πετρέλαια, στα
τυχερά παιχνίδια, στις µεταφορές, στον ορυκτό πλούτο, στις ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες και ελέγχουν για αποκλειστικό τους
λογαριασµό µ’ αυτόν τον τρόπο το µεγαλύτερο µέρος του πλούτου της χώρας. Ποιοι είναι αυτοί; Είναι όλοι εκείνοι που, όταν
προκηρύσσονται διαγωνισµοί, αποµένουν –παραδόξως- ως οι
µόνοι διεκδικητές που παίρνουν τη µεγάλη δουλειά.
Στον τρίτο κύκλο βρίσκονται οι εναποµείναντες µικροµεσαίοι
ευάλωτοι επιχειρηµατίες, οι στριµωγµένοι έµποροι, οι υπάλληλοι
µε τους κουτσουρεµένους µισθούς.
Στον τέταρτο κύκλο, στον εξωτερικό κύκλο, βρίσκονται οι νεόπτωχοι, οι κατεστραµµένοι από την κρίση, το ενάµισι εκατοµµύριο άνεργοι που συγκροτούν τον πληθυσµό της κοινωνικής
µας φαβέλας.
Αυτό το τοπίο δεν έγινε τυχαία και δεν έγινε µόνο από τα µνηµόνια. Έγινε και από συγκεκριµένες πολιτικές επιλογές και προτεραιότητες, οι οποίες χρησιµοποίησαν τα µνηµόνια ως κάλυψη.
Για να παραχθεί, συνέβαλαν µέτρα που δεν τα επέβαλαν αυτά
καθαυτά τα µνηµόνια.
Σκεφτείτε µονάχα τη φορολογία. Κανένα µνηµόνιο δεν επέβαλε την κατάργηση της προοδευτικής φορολόγησης, δηλαδή
ο καθένας να πληρώνει φόρο ανάλογα µε τα εισοδήµατά του, µια
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αρχή πάνω στην οποία βασίζονται όλα τα ευρωπαϊκά κράτη.
Ήταν µια πολιτική επιλογή να φορολογηθούν ως και οι άστεγοι.
Κανένα µνηµόνιο δεν επέβαλε τη συγκεκριµένη τρέλα του
ΕΝΦΙΑ, έτσι όπως ακριβώς προέκυψε.
Κανένα µνηµόνιο δεν επέβαλε να διαλυθεί ΕΡΤ, όπως διαλύθηκε και όπως ανασυστήθηκε ως ΝΕΡΙΤ.
Κανέναν µνηµόνιο δεν επέβαλε να γίνει η αξιολόγηση µε τον
τρόπο µε τον οποίο έγινε, ούτε κάποιο µνηµόνιο επέβαλε τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, για παράδειγµα, όπως συγκεκριµένα µας προέκυψε.
Θα µπορούσα να απαριθµώ πάρα πολλά αντίστοιχα παραδείγµατα.
Οι κυβερνητικές επιλογές, ακόµα και όταν πήγαιναν να εξειδικεύσουν µνηµονιακές επιταγές, είχαν τον χαρακτήρα τακτοποίησης αποσπασµατικών συµφερόντων και ποτέ δεν έρχονταν να
αµφισβητήσουν συνολικά το πελατειακό και κρατικιστικό παραγωγικό µοντέλο. Το αντίθετο µάλλον. Προσπάθησαν και στήνουν
ένα νέο κράτος σε µια χειραγωγηµένη, λατινοαµερικάνικου,
πλέον, τύπου, οικονοµία και κοινωνία.
Αυτή η επιλογή έρχεται να συµπληρωθεί µε τις άτολµες επεµβάσεις για θεσµικά ελλείµατα που λιµνάζουν, όπως, για παράδειγµα, η κωδικοποίηση της νοµοθεσίας, οι φορολογικές
αρµοδιότητες στην αυτοδιοίκηση, ο εκλογικός νόµος, η ευθύνη
των Υπουργών, η διαφάνεια, η φοροδιαφυγή, το λαθρεµπόριο,
η απονοµή της δικαιοσύνης.
Τίποτα δεν κινείται µε ολοκληρωµένη λογική και σαφείς στόχους, µόνο µέτρα αποσπασµατικά, ούτε καν για το ζήτηµα της
διευθέτησης του χρέους. Δεν αντιλαµβάνεστε ότι η συµφωνία
για το χρέος πρέπει να είναι πολιτική και η διαπραγµάτευση να
µετατραπεί σε µια διαδικασία κοινού συµφέροντος και όχι απλώς
υποβολής θέσεων, αλλά και ότι, ταυτόχρονα, απαιτείται µια κοινωνικά ελεγκτέα διαδικασία εξωτερικού δανεισµού της χώρας.
Επιπλέον, πουθενά, κύριοι της Κυβέρνησης, δεν υπάρχει η κατάθεση των προτάσεών σας για τη µετά την κρίση Ελλάδα. Γιατί
αν δεχθούµε, όπως το λέτε, ότι δήθεν βγαίνουµε από το µνηµόνιο, τίθεται το ερώτηµα: Μετά τι θα υπάρξει; Ποιο ακριβώς είναι
το σχέδιό σας που παρουσιάζετε, έτσι ώστε να σας δώσουµε την
ψήφο µας και να σας εµπιστευθούµε;
Όσο δεν απαντάτε, λοιπόν, αλλά πορεύεστε µε επιλογές που
ευνοούν ειδικά την οικονοµία του παρασκηνίου –και δεν είναι τυχαίος ο όρος-, ενισχύοντας όσους βγαίνουν κερδισµένοι από την
κρίση –και βγαίνουν πάρα πολλοί κερδισµένοι από την κρίση-,
δεν είναι δυνατόν να σας δώσω την ψήφο µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): 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 τρεις µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί
συνοδοί τους από το Γενικό Λύκειο Βαθέος Αυλίδας Ευβοίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει. Σας ευχόµαστε καλή πρόοδο.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Ντόλιος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι ήδη έχει απαντηθεί ένα βασικό
ερώτηµα σε σχέση µε την αξία αυτής της διαδικασίας, δηλαδή
εάν τελικά ήταν µία επινόηση, ένα κόλπο ή εάν έχει ουσία.
Η άποψή µου είναι ότι για δυο πολύ σηµαντικούς λόγους έχει
υψηλή πολιτική αξία η διαδικασία αυτών των ηµερών και η ψήφος
εµπιστοσύνης.
Ο πρώτος στόχος που επετεύχθη είναι η διακοπή της συζήτησης για άµεσες εκλογές, σε µια στιγµή κρίσιµη για τη χώρα, που
υπάρχουν ουσιαστικά διακυβεύµατα. Για φανταστείτε αύριο, µε
µια εκλογική διαδικασία, να διακοπεί η τελευταία αξιολόγηση, για
την οποία εκτιµούµε σχεδόν µε βεβαιότητα ότι θα είναι θετική
στο τέλος αυτού του µήνα. Για φανταστείτε να είχαµε µια εκλογική περιπέτεια τώρα και να µη γίνονταν τα stress tests των τραπεζών, για τα οποία η εκτίµηση είναι ότι θα αναδείξουν για µια
ακόµη φορά την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, µε ό,τι
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αυτό σηµαίνει και για την αντιµετώπιση των κόκκινων δανείων και
για την παροχή ρευστότητας κλπ.. Για σκεφθείτε να µην µπορέσουµε να ανοίξουµε τη συζήτηση για το χρέος, για τις όποιες παραµετρικές αλλαγές θα πρέπει να γίνουν, πριν από τις γιορτές.
Αυτή η διαδικασία έχει, λοιπόν, υψηλή πολιτική αξία. Διεκόπησαν αυτές οι συζητήσεις. Η Κυβέρνηση θα έχει χρήσιµο πολιτικό
χρόνο πέντε µηνών τουλάχιστον, για ζητήµατα πολύ σοβαρά,
όπως αυτά που σας ανέφερα.
Ήδη, βέβαια, η χώρα βρίσκεται κάπου αλλού. Υπάρχει το
τέλος του κατήφορου. Δεν υπάρχει διαφωνία ότι εφέτος θα είναι
η πρώτη χρονιά, µετά από έξι χρόνια, που θα έχουµε µια µικρή
ενδεικτική ανάκαµψη. Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι η συζήτηση
πλέον έχει άλλα χαρακτηριστικά, άλλα ζητήµατα σε σχέση µε
αυτά που θα µπορούσε να έχει πέρυσι τέτοιον καιρό ή πολύ περισσότερο πρόπερσι. Τώρα συζητάµε το τέλος του µνηµονίου,
την αποχώρηση της τρόικας, όπως την ξέρουµε, συζητάµε την
πιθανή αποχώρηση, τη συµφωνηµένη, µε το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο, ζητήµατα τα οποία δεν θα µπορούσαµε ούτε καν να τα
διανοηθούµε πέρυσι τέτοιο καιρό.
Υπάρχει µια θετική συγκυρία για την Αντιπολίτευση και ιδιαίτερα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Η θετική συγκυρία είναι το αίσθηµα ασφαλείας που έχουν οι πολίτες. Όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν σήµερα
ότι η χώρα δεν κινδυνεύει, ότι η χώρα δεν χρεοκοπεί. Αυτό είναι
ένα ζήτηµα που πιστεύω ότι µε έναν ικανοποιητικό τρόπο το αξιοποιεί η Αντιπολίτευση και συγκεκριµένα ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνο που δεν
λέµε είναι πώς φτάσαµε σήµερα να έχουµε εµπεδώσει αυτό το
αίσθηµα ασφάλειας, ποιοι σήκωσαν το βάρος στις πλάτες τους
για να έχουµε αυτήν τη διαδροµή.
Το δεύτερο διακύβευµα –κατά τη γνώµη µου- αυτής της συζήτησης είναι το περιεχόµενο της συζήτησης που διεξάγεται σε
αυτήν την Αίθουσα. Έπρεπε να µείνουµε στα πολιτικά ζητήµατα
και όχι στα παραπολιτικά. Πολύ εύκολα ο τρόπος λειτουργίας όχι
του Κοινοβουλίου, αλλά γενικά του πολιτικού και µιντιακού συστήµατος στην Ελλάδα, εξοκείλει, µένει σε παραπολιτικά ζητήµατα. Φοβάµαι, δε, ότι όλοι µας συνδράµουµε προς αυτήν την
κατεύθυνση, στο να µη γίνεται κουβέντα επί της ουσίας.
Εχθές ο κ. Καµµένος, κατά τη γνωστή του τακτική, αναφέρθηκε πάλι στα γνωστά πιπεράτα ζητήµατα. Εν πάση περιπτώσει,
αυτή είναι η κουλτούρα που έχει αναπτυχθεί στο συγκεκριµένο
κόµµα.
Όµως εµένα προσωπικά µε ενόχλησε η στάση του κ. Δραγασάκη. Νοµίζω ότι δεν προσιδιάζει ούτε στο προφίλ του ούτε και
στο αποτέλεσµα, τελικά, το οποίο δηµιούργησε αυτού του είδους
η παρέµβαση, να φύγουµε από την ουσία της συζήτησης και να
πάµε σε παραπολιτικά ζητήµατα. Είναι εκτεθειµένος ο κ. Δραγασάκης. Μάλιστα, αυτό είναι βλαπτικό για δύο λόγους: Αφ’ ενός
για την ουσία του θέµατος και αφ’ ετέρου, για το ότι είναι η συγκεκριµένη προσωπικότητα, η οποία θα έλεγα τιµά την πολιτική
ζωή του τόπου. Και είναι εκτεθειµένος, βεβαίως, γιατί µάλλον δεν
θα υπάρξει απάντηση συγκεκριµένη για το θέµα το οποίο έθεσε.
Θα έρθω στα θέµατα του Υπουργείου Εσωτερικών πολύ σύντοµα και θα µιλήσω για τη συµβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης
στη δηµοσιονοµική προσαρµογή. Θα αναφέρω µερικά νούµερα
-δεν το συνηθίζω- αλλά προσέξτε τα:
Το 2009 ο Α’ βαθµός πήρε 3,7 δισεκατοµµύρια. Το 2014 πήρε
2,569 δισεκατοµµύρια. Μέσα σε αυτά περιλαµβάνονται, κύριε
Υπουργέ των Οικονοµικών, και τα προνοιακά. Αν τα αφαιρέσουµε, η µείωση είναι 60% µε 65%, µείωση των ΚΑΠ.
Ο Β’ βαθµός έχει αριθµητικά µια πολύ µεγαλύτερη µείωση,
αλλά εκεί εµπλέκονται τα πράγµατα µε δηµόσιες επενδύσεις. Νοµίζω ότι δεν θα είναι ενδεικτικά τα νούµερα.
Θέλω να σας πω πώς επιβιώνει µε αυτήν τη µείωση η τοπική
αυτοδιοίκηση, πώς είναι δυνατόν να επιβιώσει. Επιβιώνει λόγω
της αύξησης των ιδίων εσόδων, των δικών της φορολογικών εσόδων, των ανταποδοτικών. Το 2011 τα ίδια τα έσοδα της τοπικής
αυτοδιοίκησης ήταν το 60% των ΚΑΠ. Το 2012, κύριε Υπουργέ,
ήταν το 90% των ΚΑΠ. Το 2013 ήταν το 116% των ΚΑΠ.
Πολύ εύκολα το µυαλό όλων πάει στο ότι, επειδή µειώθηκαν
οι ΚΑΠ, γι’ αυτό υπάρχουν αυτά τα ποσοστά. Δεν είναι έτσι. Θα
σας δώσω δύο αριθµούς µόνο: Το 2011 τα ίδια έσοδα -φόροι,
ανταποδοτικά τέλη, κλπ.- ήταν 2,017 δισεκατοµµύρια. To 2013
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είναι 3.113.000.000. Υπήρξε 1.000.000.000 αύξηση. Πώς προέκυψε η αύξηση; Το µυαλό θα πάει πάλι ότι αυξήθηκαν τα ανταποδοτικά τέλη κ.λπ.. Δεν αυξήθηκαν. Δεν υπήρξε ούτε καν
ενδεικτική αύξηση της φορολογίας. Αυξήθηκε η εισπραξιµότητα
µε καίριες επιλογές οι οποίες έγιναν στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», έλεγχος ανά τρίµηνο των εσόδων και εφόσον υπάρχει απόκλιση, υποχρέωση του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης να
αναθεωρήσει τον προϋπολογισµό προς τα κάτω, όπως βεβαίως
και τις επερχόµενες δαπάνες.
Αυτό είναι µια µεγάλη επιτυχία της τοπικής αυτοδιοίκησης και
αποτελεί δείγµα γραφής. Ίσως και το Υπουργείο Οικονοµικών από τις επαφές που έχουµε- να µην έχει αντιληφθεί ακριβώς το
πόσο µεγάλη επιτυχία ήταν αυτή.
Δεδοµένου ότι έθεσα το ερώτηµα του πώς επιβιώνει η τοπική
αυτοδιοίκηση, θέλω να κάνω µια αναφορά στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Μειώθηκαν οι δοµές. Από χίλιους τόσους δήµους, πήγαµε σε
τριακόσιους είκοσι πέντε, από εβδοµήντα τέσσερις διευρυµένες
νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις και επαρχίες, πήγαµε σε δεκατρείς
περιφέρειες και από τις εξίµισι χιλιάδες νοµικά πρόσωπα µε διοικητικά συµβούλια, αµειβόµενους προέδρους κλπ., πήγαµε στα
χίλια διακόσια. Αυτός ήταν ο στόχος του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»; Δεν
ήταν αυτός. Προέκυψε, όµως, η δυνατότητα επιβίωσης, παρά τις
περικοπές. Πρόκειται για µια πολύ σηµαντική δυνατότητα, κάτι
που θα πρέπει να τονίσουµε.
Βεβαίως, δεν έχω ακούσει από τους µεταρρυθµιστές της Νέας
Δηµοκρατίας –γιατί δεν είναι όλοι µεταρρυθµιστές- να πουν ότι
έκαναν λάθος εκείνη την εποχή που το καταψήφισαν. Δεν έχω
ακούσει από τους συναδέλφους της Αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, που
διακονούν την ελληνική περιφέρεια και, εν πάση περιπτώσει, τις
αδικηµένες περιοχές της χώρας, ότι διεκόπη ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»,
χάθηκε η µεταβατική περίοδος -µε έναν τρόπο απότοµο και βάναυσο- της µεταφοράς µιας σειράς δραστηριοτήτων από το κράτος στην περιφέρεια, διεκόπη η διαδικασία της αποκέντρωσης.
Αντ’ αυτού, λέµε άλλα πράγµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θέλω να πω πολύ ενδεικτικά και δυο κουβέντες για το χρέος
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το 2012 βρισκόταν περίπου στο 1,7
δισεκατοµµύριο. Το 2014 φτάνει το 1,6 δισεκατοµµύριο, συµβολή, σχέση του χρέους µε το συνολικό δηµόσιο χρέος 0,5%.
Αυτή είναι η συµβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαµόρφωση του χρέους. Το αναφέρω, γιατί είναι ένας θεσµός που έχει
αδικηθεί κατάφωρα, έχει κατασυκοφαντηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
κύριε Υφυπουργέ, σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ο χρόνος
είναι πολύ λίγος, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα, επίσης, να πω ότι υπάρχει και µία σειρά θεσµικών
ζητηµάτων τα οποία θα πρέπει να πιάσουµε και τα πιάνουµε στο
Υπουργείο Εσωτερικών. Το ένα θέµα είναι η αξιολόγηση των
δοµών. Δεν έγινε, γιατί φοβηθήκαµε, γιατί φοβήθηκαν, γιατί συνδέθηκε η αξιολόγηση των δοµών µε απολύσεις. Όµως, δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόµενο.
Οι οργανισµοί αποκεντρωµένων περιφερειών και δήµων δεν
έχουν καµµία σχέση µε τη σηµερινή πραγµατικότητα, γιατί έχει
µειωθεί το προσωπικό και υπάρχουν οργανικές µονάδες που δεν
υφίστανται. Δεν µπορούµε να προχωρήσουµε σε σχέδια στελέχωσης, σε stuffing plans, όπως λέγονται, αν δεν κάνουµε µία σοβαρή και αξιόπιστη αξιολόγηση των δοµών, δηλαδή νέους
οργανισµούς. Αυτή είναι µια δουλειά την οποία ξεκινάµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ολοκληρώστε,
κύριε Υφυπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Τελειώνω,
κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως, υπάρχει και το θέµα της νοµοθεσίας. Στο σηµείο
αυτό, έχω να κάνω µια πρόταση προς όλη την Αίθουσα της Βουλής, γιατί υπάρχουν ζητήµατα στα οποία δεν µπορεί να υπάρχουν διαφωνίες και πρέπει να υπάρξουν συναινέσεις, αφού δεν
εξαρτώνται από την παρουσία µιας πολιτικής ηγεσίας στο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπουργείο Εσωτερικών. Αναφέροµαι στην ανάγκη δηµιουργίας
ενός κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, στον οποίο θα προβλέπεται
από τη νοµοθεσία ακριβώς ποιοι θα συµµετέχουν. Και τα κόµµατα. Αυτή είναι µια δουλειά πέντε, έξι µηνών και θα αφορά τα
έσοδα της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον κώδικα βεβαίως, τον
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και µια σειρά εκατοντάδων διάσπαρτων διατάξεων, αντιφατικών πολλές φορές µεταξύ των, αλλά και τον Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων -όπως
λέγαµε κάποτε- και Υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
όπως λέµε τώρα. Αυτή η δουλειά θα είναι πολύτιµη, χρήσιµη για
την τοπική αυτοδιοίκηση και χρήσιµη για τη χώρα.
Με την ευκαιρία αυτή, λοιπόν, καλώ από του Βήµατος της Βουλής όλα τα κόµµατα να συµβάλουν σ’ αυτήν τη δουλειά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εγώ θα ήθελα
να παρακαλέσω για άλλη µια φορά όλους τους συναδέλφους να
τηρούν τον χρόνο.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Λαµπρούλης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η κίνηση της Κυβέρνησης να ζητήσει ψήφο εµπιστοσύνης σηµατοδοτεί την προσπάθειά της µε κάθε τρόπο και µέσο, προκειµένου να συνεχιστεί η επιχείρηση αποπροσανατολισµού και
εγκλωβισµού του λαού µας.
Εξάλλου, στην ίδια κατεύθυνση ακουµπά όλο αυτό το αποπροσανατολιστικό γαϊτανάκι µε την εκλογολογία, την προεδρολογία,
τα φηµολογούµενα διαµορφούµενα ήδη νέα κοµπρεµί µεταξύ
των αστικών κοµµάτων και των αστών Βουλευτών, τα οποία
έχουν έναν προφανή σκοπό: τον εγκλωβισµό του λαού σε αυτές
τις συζητήσεις, την πρόκληση τεχνητής πόλωσης σε συνθήκες
στις οποίες όλο και περισσότερο γίνεται εµφανές το κοινό στρατηγικό πλαίσιο που µοιράζονται όλα τα κόµµατα της αστικής διαχείρισης. Πάνω απ’ όλα, στόχος είναι να αποπροσανατολίζονται
οι εργαζόµενοι από το κύριο και βασικό, δηλαδή από τους στόχους του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προωθούνται ταχύτατα και προϋποθέτουν συνεχές µάτωµα του
λαού, στόχους που θα υλοποιήσει οποιαδήποτε κυβέρνηση είτε
µε κορµό τη Νέα Δηµοκρατία είτε µε τον ΣΥΡΙΖΑ, µε όποιο µείγµα
διαχείρισης.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα για το πώς υλοποιείται η πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου είναι ο χώρος της
υγείας. Ενώ λαµβάνονται µέτρα, αντί να λύνονται τα προβλήµατα, η κατάσταση για τον λαό χειροτερεύει και στην κυριολεξία
παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις. Αυτό που καθορίζει τον αντιλαϊκό
χαρακτήρα των µέτρων στην υγεία και στην πρόνοια είναι ότι
ακριβώς εντάσσονται και υπηρετούν το σχέδιο της καπιταλιστικής ανάπτυξης και µάλιστα σε συνθήκες έντονου ανταγωνισµού
και οικονοµικής κρίσης, µίας ανάπτυξης η οποία στηρίζεται στην
εκµετάλλευση του λαού και είναι αντίθετη µε τα λαϊκά συµφέροντα και τις λαϊκές ανάγκες.
Αυτήν την ανάπτυξη στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν διακρατική ένωση του κεφαλαίου, που αντιµετωπίζει την υγεία και την
πρόνοια όχι σαν κοινωνικό δικαίωµα, αλλά σαν εµπόρευµα. Μπαίνει αντικειµενικά το ερώτηµα: Μπορούν να αντιµετωπιστούν τα
λαϊκά προβλήµατα στην υγεία και στην πρόνοια, εάν η οργάνωση
και η πάλη της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών στρωµάτων δεν στοχεύουν στην ανατροπή αυτής της ανάπτυξης, εάν
δεν εντάσσουν τον αγώνα για να βάλουν φρένο στα αντιλαϊκά
µέτρα, ενδεχοµένως να αποσπάσουν και κάποιες λύσεις στην
προοπτική να χαράξουν τον λαϊκό δρόµο ανάπτυξης, καταργώντας τις αιτίες που αναπαράγουν τα λαϊκά προβλήµατα, δηλαδή
τα µονοπώλια και την καπιταλιστική εκµετάλλευση;
Το γεγονός ότι στη σηµερινή εποχή, µε την τεράστια δυνατότητα που προσφέρει η παραγωγικότητα της εργασίας, οι κατακτήσεις της επιστήµης, τα επιτεύγµατα της τεχνολογίας, η
ύπαρξη ενός πολυάριθµου εξειδικευµένου υγειονοµικού δυναµικού δεν µπορούν να αξιοποιηθούν απ’ όλο και µεγαλύτερο τµήµα
των λαϊκών στρωµάτων αποδεικνύει ακριβώς τη µεγάλη σαπίλα
του καπιταλιστικού συστήµατος, ενός συστήµατος που έχει φάει
τα ψωµιά του, που γίνεται όλο και πιο επιθετικό και που υποτάσσει τα πάντα, ακόµη και την υγεία, στις ανάγκες του κέρδους.
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Αυτή η πραγµατικότητα, όσο καλύτερα και γρηγορότερα κατανοηθεί, µπορεί να αποτελέσει ισχυρό παράγοντα αποφασιστικής ενίσχυσης της λαϊκής πάλης, ανασύνταξης του εργατικού
λαϊκού κινήµατος, χειραφετηµένου από το σαράκι ότι δεν γίνεται
αλλιώς, ότι χωρίς ρήξη µε τα µονοπώλια και την Ευρωπαϊκή
Ένωση, όπως υποστηρίζουν ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόµµατα, µπορεί να µπουν σε πορεία λύσης οι λαϊκές ανάγκες στην υγεία και
την πρόνοια.
Η συνύπαρξη δηµόσιου και ιδιωτικού επιχειρηµατικού τοµέα
στην υγεία, η στήριξη των υγιών επιχειρηµατιών, οι κανόνες λειτουργίας και ελέγχου των επιχειρηµατιών, που υποστηρίζει και
ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι θέσεις που δίνουν εξετάσεις καταλληλότητας στο
κεφάλαιο, είναι θέσεις που σπέρνουν αυταπάτες και αποσκοπούν
στην ενσωµάτωση της αγανάκτησης των λαϊκών στρωµάτων, ότι
δήθεν έχει τον τρόπο ή υπάρχουν οι τρόποι να συγκεραστούν
αντίθετα συµφέροντα και τελικά να ωφεληθούν όλοι.
Ο ΣΥΡΙΖΑ τάζει στον λαό ότι µε τη δική του κυβέρνηση θα ενισχυθεί ο δηµόσιος τοµέας της υγείας. Ακριβώς το ίδιο έλεγε και
το ΠΑΣΟΚ σε άλλες συνθήκες, ανάπτυξης, καλύτερες, στις
αρχές της δεκαετίας του ’80. Όχι µόνο δεν έγινε αυτό, ούτε µπορούσε ποτέ να γίνει βέβαια, αλλά µας προέκυψε η ραγδαία ενίσχυση των επιχειρηµατικών οµίλων στην υγεία και ταυτόχρονα η
προσαρµογή της λειτουργίας του κρατικού τοµέα, µε τα γνωστά
επιχειρηµατικά κριτήρια.
Τάζει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι µε την κυβέρνησή του θα αναπτυχθεί ένα πανελλαδικό δηµόσιο σύστηµα πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας που
θα καλύπτει όλες τις ανάγκες. Δεν απαντά, όµως, αφού θα συµβαίνει αυτό, σε τι ακριβώς θα χρειάζεται ο ιδιωτικός τοµέας, που
θα συνεχίσει να υπάρχει, και φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν µιλά σε καµµία
περίπτωση για κατάργηση του επιχειρηµατικού τοµέα, ούτε στην
πρωτοβάθµια ούτε στη δευτεροβάθµια φροντίδα υγείας.
Είναι, επίσης, γνωστή η θέση του και η πρακτική του στον
τοµέα του φαρµάκου, όπου η αντιπαράθεσή του µε την Κυβέρνηση πριν από λίγους µήνες στο ζήτηµα της τιµολόγησης των
φαρµάκων ήταν στη βάση υποστήριξης ενός τµήµατος του κεφαλαίου, των φαρµακοβιοµηχάνων, λες και αυτοί παράγουν µε
κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι της κερδοφορίας. Από τη στιγµή που τάζει στους καπιταλιστές, δεν µπορεί να τάζει και στα λαϊκά στρώµατα. Γι’ αυτό και τα µαζεύει και
εξαρτά τις παροχές από την πορεία ανάκαµψης της καπιταλιστικής οικονοµίας και εφόσον οι δηµοσιονοµικές συνθήκες το επιτρέψουν, δηλαδή ούτε στη Δευτέρα Παρουσία.
Προωθεί και υποστηρίζει µία πολιτική και µέτρα αντίστοιχα µε
τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία στην καλύτερη περίπτωση οδηγούν στη διαχείριση των πιο ακραίων κοινωνικών φαινοµένων εξαθλίωσης και φτώχειας.
Θέτουµε, λοιπόν, σε αυτούς που µας βλέπουν και µας ακούν
το εξής ερώτηµα:
Μπορεί η υγεία και οι υπηρεσίες που σχετίζονται µε την πρόληψη, τη θεραπεία, την αποκατάσταση να είναι κοινωνικά αγαθά,
να παρέχονται δηλαδή σε όλους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις,
ανάλογα µε τις ανάγκες τους από τη στιγµή που υπάρχει ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δράσης και σε συνθήκες συνύπαρξης
κρατικού και ιδιωτικού τοµέα;
Το ΚΚΕ απαντά ξεκάθαρα όχι, διότι στο πλαίσιο της καπιταλιστικής ανάπτυξης και της επιχειρηµατικής δράσης οι κανόνες
της αγοράς και του κέρδους µετατρέπουν την υγεία σε ακριβοπληρωµένο εµπόρευµα. Το κάνουν απρόσιτο για το µεγαλύτερο
µέρος των λαϊκών στρωµάτων, ενώ παράλληλα έχει αρνητικές
επιπτώσεις και στην ίδια την ανάπτυξη του συστήµατος.
Συνεπώς οι απαντήσεις στα ερωτήµατα είναι ενδεικτικές γι’
αυτό που υποστηρίζει το Κοµµουνιστικό Κόµµα, ότι δηλαδή µέσα
από το πρόβληµα της υγείας, µε όλες τις µορφές και τους τρόπους µε τους οποίους εκδηλώνεται και βασανίζει τον λαό, αναδεικνύεται ουσιαστικά η αντιπαράθεση των δύο δρόµων ανάπτυξης.
Η θέση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος για αποκλειστικά κρατικό και δωρεάν σύστηµα υγείας-πρόνοιας, µε κατάργηση κάθε
επιχειρηµατικής δράσης, είναι η µόνη ρεαλιστική πρόταση, γιατί
είναι αυτή που ανταποκρίνεται στο συµφέρον της πλειοψηφίας
του λαού. Η προσφορά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος δεν
αφορά µόνο ότι διατυπώνει τα χαρακτηριστικά ενός συστήµατος
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υγείας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του λαού, αλλά κυρίως
έχει να κάνει µε το γεγονός ότι αποδεικνύει τη δυνατότητα να
πραγµατοποιηθεί. Δείχνει τους κοινωνικούς και πολιτικούς όρους
που µπορούν να διαµορφώσουν τα λαϊκά στρώµατα, για να δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις. Είναι η πολιτική διεξόδου που
έχει επεξεργαστεί το Κοµµουνιστικό Κόµµα, που θωρακίζει τα
λαϊκά στρώµατα απέναντι σε όλους αυτούς που σπέρνουν το δηλητήριο του καπιταλιστικού µονόδροµου, ότι δηλαδή καλά είναι
αυτά που λέει το ΚΚΕ, αλλά δεν γίνονται. Εµείς λέµε ότι γίνονται
και παραγίνονται, αρκεί ο λαός να το αποφασίσει.
Με την κοινωνικοποίηση των µονοπωλίων, µε λαϊκή περιουσία
του τεράστιου πλούτου που παράγει ο ίδιος ο λαός µπορεί να
σχεδιάσει και να αναπτύξει ένα πανελλαδικό κρατικό σύστηµα
υγείας-πρόνοιας σε όλα τα επίπεδα, το οποίο θα παρέχει απολύτως δωρεάν όλες τις υπηρεσίες, χωρίς διάκριση.
Σήµερα, που ο λαός βοµβαρδίζεται µε διάφορες συνταγές, για
να δοκιµάσει ένα φαγητό που αποδείχθηκε πραγµατικό δηλητήριο για τον ίδιο, πρέπει να δοκιµάζει τη δική του συνταγή, γραµµένη µε τα δικά του χέρια και µε τα δικά του υλικά. Εγγύηση γι’
αυτό είναι η ισχυροποίηση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος για την
ανασυγκρότηση του εργατικού λαϊκού κινήµατος απέναντι σε
κάθε αντιλαϊκή κυβέρνηση, στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των µονοπωλίων, σε ρήξη συνολικά µε τον σηµερινό
δρόµο ανάπτυξης και τις όποιες κυβερνητικές λύσεις φέρνουν
από την πίσω πόρτα την ίδια πολιτική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Ιορδάνης Τζαµτζής.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε την πρόταση του Πρωθυπουργού για την παροχή ψήφου
εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. Το ερώτηµα είναι εάν ορθά ο
Πρωθυπουργός ζητά την ψήφο εµπιστοσύνης. Ανεύθυνα η Αντιπολίτευση και ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ µε τη συνεχή επίκληση των εκλογών δηµιουργεί ένα κλίµα αρνητικό, ιδιαίτερα στους επενδυτές,
αλλά και στη σχέση µε τους εταίρους µας.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ένας υπεύθυνος Πρωθυπουργός δεν
µπορεί να πάει σήµερα σε εκλογές. Ο Πρωθυπουργός έχει µπροστά του τη διαπραγµάτευση για το χρέος, έχει µπροστά του την
κατάθεση του προϋπολογισµού. Είναι δυνατόν η χώρα να µείνει
χωρίς προϋπολογισµό, να αφήσουµε τη διαπραγµάτευση για το
χρέος και να πάµε σε εκλογές; Όχι, βέβαια. Όµως, απαιτείται η
απόφαση της Βουλής για τους φορείς και επενδυτές στο εξωτερικό, για τους εταίρους µας στην Ευρώπη.
Άκουσα τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ να κινδυνολογούν και
να προσπαθούν να ισοπεδώσουν το έργο της Κυβέρνησης. Πριν
από δύο χρόνια η χώρα ήταν πλήρως αναξιόπιστη στην Ευρώπη
και σε όλο τον κόσµο. Ήθελαν να µας εκδιώξουν από το Ευρώ. Η
χώρα ήταν έτοιµη να χρεοκοπήσει και το ξέρετε. Να χρεοκοπήσει
πραγµατικά, να πάει σε παύση πληρωµών, σε στάση εισαγωγών.
Οι δηµόσιοι υπάλληλοι να µην πληρώνονται, οι συνταξιούχοι να
µην µπορούν να πάρουν σύνταξη. Πρώτες ύλες, πετρέλαιο κ.λπ.
να µην µπορείς να έχεις. Σώσαµε τη χώρα από τη χρεοκοπία. Μοιράσαµε κοινωνικό µέρισµα στους συµπολίτες µας από το πλεόνασµα των 500 εκατοµµυρίων ευρώ που αµφισβητούσατε ότι θα
υπάρξει. Όλοι οι πολίτες έχουν κοινωνική ασφάλιση. Βελτιώσαµε
ουσιαστικά τον ΕΝΦΙΑ, αλλά πρέπει, κύριε Υπουργέ, να επανασχεδιάσουµε τον φόρο ακινήτων. Μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο κατά 30%. Μειώνεται η έκτακτη εισφορά
κατά 30%.
Θα αποκατασταθούν εν µέρει οι ένστολοι.
Ρυθµίζουµε τα κόκκινα δάνεια και αυξάνονται οι δόσεις, για να
διευκολυνθεί η αποπληρωµή.
Αλλάξαµε το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των αγροτών από
τα εξήντα επτά στα εξήντα δύο χρόνια.
Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει τα πάντα για να γίνει κυβέρνηση. Αυτοί που
µας κατηγορούν για διορισµούς και λένε ότι Νέα Δηµοκρατία και
ΠΑΣΟΚ φταίνε, είναι διορισµένοι στο δηµόσιο σε θέσεις µε παχυλούς µισθούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που µας κατηγορεί ότι δεν ενδιαφερόµαστε για τους εργαζόµενους, αυτός πληρώνει κάποιους από
τους εργαζόµενους στο κοµµατικό του ραδιόφωνο, το «ΣΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΟ», λειτουργώντας απεργοσπαστικά και αφήνοντας άλλους εργαζόµενους απλήρωτους.
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Είστε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, µια Αριστερά χωρίς ήθος, χωρίς ενδοιασµούς, εφαρµόζοντας το «ο σκοπός αγιάζει τα µέσα». Είναι
οι ίδιοι που καλούν τους πολίτες να µην πληρώσουν φόρους,
γιατί, όπως λένε, αυτοί θα έρθουν και θα χαρίσουν τα χρέη κατά
80%.
Αυτό που δεν λέτε είναι ένα: Πώς θα δώσετε αυξήσεις και πού
θα βρείτε τα λεφτά για όσα υπόσχεστε; Πού θα βρείτε τα λεφτά
για να δώσετε, παραδείγµατος χάριν, ρευστότητα στην αγορά
10 δισεκατοµµυρίων, όπως λέτε; Εκτός κι αν εφαρµόσετε κάποια
κρυφή ατζέντα. Παραδείγµατος χάριν, αν κουρέψετε τις καταθέσεις των Ελλήνων από 20.000 ευρώ και πάνω, όπως έχει προτείνει εδώ, µέσα σε αυτήν την Αίθουσα, ο Μανώλης Γλέζος. Αυτό
που λέτε, όµως, είναι ένα: «Ψηφίστε µας και, αφού µας ψηφίσετε,
θα σας πούµε πού θα βρούµε τα λεφτά.».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η Κυβέρνηση τα έκανε όλα
σωστά; Δεν υπάρχουν προβλήµατα; Λέω ευθέως: Ναι, υπάρχουν
προβλήµατα και πολλά. Όπως έγιναν και λάθη πολλά. Οι συµπολίτες µας µάτωσαν και έχουν κουραστεί. Υπάρχουν συµπολίτες
µας που έχουν πρόβληµα επιβίωσης. Πολλοί από αυτούς εκδηλώνουν την πρόθεσή τους να ψηφίσουν τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος
υπόσχεται όλα σε όλους.
Σε όλους αυτούς τους συµπολίτες µου θέλω να πω: Τα χειρότερα πέρασαν. Οι αιµατηρές θυσίες του κόσµου ανήκουν στο παρελθόν. Από εδώ και πέρα µε δικά µας λεφτά, και όχι µε δανεικά,
έρχονται καλύτερες ηµέρες. Η λογική που λέει «λεφτά υπάρχουν» ή «τα µισά να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ από αυτά που υπόσχεται,
καλά θα είναι», αποδείχθηκε ολέθρια στο πρόσφατο παρελθόν.
Το «λεφτά υπάρχουν» και οι υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει
να παρασύρουν κανέναν.
Η Κυβέρνηση, µε σταθερά και σίγουρα βήµατα, απέτρεψε τη
χρεοκοπία της χώρας πολύ γρήγορα, πολύ γρηγορότερα απ’ ό,τι
υπολόγιζαν όλοι. Προχωρά προς την ανάπτυξη και σε φοροελαφρύνσεις. Στον κατάλληλο χρόνο θα µιλήσουµε για τον Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας και θα πάµε σε εκλογές το 2016.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στηρίζουµε την Κυβέρνηση,
γιατί είναι εθνικό µας χρέος. Είναι χρέος µας απέναντι σε όλους
τους Έλληνες, που προσδοκούν µια Ελλάδα έξω από τα µνηµόνια, µια Ελλάδα έξω από την κρίση, µια νέα Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε και για την τήρηση του χρόνου.
Η κ. Γιαταγάνα έχει τον λόγο.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, µας καλεί σήµερα η συγκυβέρνηση να της δώσουµε
ψήφο εµπιστοσύνης.
Είδα µε προσοχή το προσχέδιο προϋπολογισµού που φέρατε
στη Βουλή και σύµφωνα µε την επιτροπή της Βουλής για τον
προϋπολογισµό, πάνω από έξι εκατοµµύρια τριακόσιες χιλιάδες
Έλληνες ζουν στα όρια της φτώχειας. Αυτό οφείλεται στο ότι
ισοπεδώσατε τη µεσαία τάξη. Βάλατε λουκέτο σε εκατοντάδες
χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις και οδηγήσατε σε απόγνωση
και σε ανεργία χιλιάδες οικογένειες από αυτούς τους επαγγελµατίες.
Δυόµισι εκατοµµύρια Έλληνες ζουν κάτω από το όριο της
φτώχειας και αυτό δεν χρειάζεται να µας το πει ο προϋπολογισµός της Βουλής, το γνωρίζουµε από τις χιλιάδες αυτοκτονίες
που έχουν συµβεί µέχρι σήµερα, καθώς και από τις εκατοντάδες
χιλιάδες των συµπατριωτών µας που συνωστίζονται καθηµερινά
στα συσσίτια της Εκκλησίας.
Μια µικρή ανεργία, που παραλάβατε, τη γιγαντώσατε και οι
άνεργοι υπερβαίνουν τα δύο εκατοµµύρια σήµερα, χωρίς να συνυπολογίζουµε τους απλήρωτους, αυτούς δηλαδή που δουλεύουν και δεν πληρώνονται, καθώς και τις χιλιάδες νέους και
νέες που φεύγουν συνέχεια στο εξωτερικό.
Στο προσχέδιο του προϋπολογισµού αναφέρατε λεπτοµερώς
αυτά που χρωστάµε στους δανειστές µας. Δεν αναφέρατε, όµως,
πουθενά αυτά που µας οφείλουν οι δανειστές µας. Δεν αναφέρατε το γερµανικό κατοχικό δάνειο ούτε τις γερµανικές επανορθώσεις, τα οποία είχατε υποχρέωση να συµπεριλάβετε στον
προϋπολογισµό. Δεν τα αναφέρατε, γιατί δεν τολµάτε να τα ζη-
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τήσετε ούτε και θα τα ζητήσετε ποτέ, διότι µε το µνηµόνιο έχετε
ρητά παραιτηθεί ακόµα και του συµψηφισµού αυτών των χρεών.
Η Κυβέρνησή σας δεν έχει δώσει κανένα πρόγραµµα οικονοµικής ανάπτυξης, µιας οικονοµικής ανάπτυξης που θα φέρει δουλειά στους ανέργους και θα δώσει στον Έλληνα την αξιοπρέπεια
που του ανήκει, µια αξιοπρέπεια που εσείς οφείλετε να προστατεύσετε, αφού αυτό επιτάσσει το άρθρο 2 παράγραφος 1 του
Συντάγµατος.
Άκουσα τον Υπουργό Οικονοµικών χθες και, σε συνδυασµό και
µε όσα αναφέρονται στον προϋπολογισµό, είναι σίγουρο ότι θα
συνεχιστεί αµείλικτα η φοροαφαίµαξη των συνήθων υποζυγίων,
των γνωστών Ελλήνων που υποφέρουν σήµερα.
Την ανάπτυξη εσείς την έχετε µέσα από το ξεπούληµα της δηµόσιας και ιδιωτικής περιουσίας µέσω ΤΑΙΠΕΔ, µάλιστα µε διαδικασίες σύντοµες, όπως µας είπε ο Υπουργός Οικονοµικών, και
µέσω των τραπεζών. Θα στερήσετε από τον Έλληνα ακόµα και
την ιδιοκτησία του, µε τον ΕΝΦΙΑ. Κατά χιλιάδες οι ελληνικές οικογένειες θα µείνουν στον δρόµο.
Άκουσα µε προσοχή την κ. Μπακογιάννη -η οποία αυτήν τη
στιγµή δεν µε προσέχει και συζητεί- η οποία παραδέχθηκε ότι
στα πέντε τελευταία χρόνια µετά την υπογραφή του µνηµονίου
δεν σηµειώσαµε καµµία πρόοδο.
Ερωτώ: Τα πέντε τελευταία χρόνια –το είπατε και θα το βρείτε
στα Πρακτικά της Βουλής- ποιος κυβερνάει αυτήν τη χώρα; Για
ποιον λόγο δεν σηµειώσαµε καµµία πρόοδο, παρά τα σκληρά
µέτρα που λήφθηκαν εναντίον του λαού; Ποιος, παρ’ όλο που
έβλεπε ότι βρισκόµαστε σε λάθος τροχιά, συντάχθηκε µε τη
λάθος συνταγή; Σίγουρα όχι εµείς. Σίγουρα το έκανε η Κυβέρνηση, που ζητάει σήµερα την ψήφο εµπιστοσύνης.
Είπε η κ. Μπακογιάννη ότι θα φέρει µια τροπολογία για τον
ΕΝΦΙΑ µε την οποία θα µειώνει κατά 30% την αντικειµενική αξία
των ακινήτων. Καµµία τέτοια τροπολογία, κύριοι, δεν πρόκειται
να ψηφίσουµε. Ο φόρος αυτός ήταν και πρέπει να µείνει έκτακτος. Η οποιαδήποτε µείωση δεν νοµιµοποιεί την αντισυνταγµατική µονιµοποίηση αυτού του δήθεν έκτακτου χαρατσιού. Δεν
πρόκειται για τροπολογία, αλλά εν τέλει για µια νέα «ντροπολογία».
Άκουσα, επίσης, Υπουργούς από το ΠΑΣΟΚ προερχόµενους
να τονίζουν κατ’ επανάληψη: «Λέµε την αλήθεια. Από εµάς θα
ακούσετε την αλήθεια και µόνο την αλήθεια.». Αυτός που λέει την
αλήθεια δεν χρειάζεται να το προτάσσει, τον ξέρουν, τον καταλαβαίνουν οι άλλοι αν λέει την αλήθεια.
Ο κ. Βενιζέλος, παραδείγµατος χάριν, µας είπε ότι το χρέος µας
είναι βιώσιµο, όταν το ΔΝΤ διά χειλέων κ. Λαγκάρντ τονίζει ότι το
χρέος δεν είναι βιώσιµο και πρέπει να κουρευτεί.
Άκουσα και σηµερινούς οµιλητές ακόµα της Νέας Δηµοκρατίας
να µας λένε: «Εδώ έρχεται µια ανάπτυξη φοβερή.». Η ανάπτυξη
θα φτάσει στο 2,9%. Στην Ελλάδα, που είναι πρωταθλήτρια της
ανεργίας, στην Ελλάδα την πρωταθλήτρια του χρέους, όταν σε
όλη την Ευρώπη δεν θα υπάρχει ανάπτυξη, γιατί η κ. Μέρκελ δεν
συναινεί σε ανάπτυξη και ζητάει τη συνέχιση της ύφεσης, εµείς θα
έχουµε τεράστια ανάπτυξη!
Εποµένως, αφού το χρέος µας δεν είναι βιώσιµο και πρέπει να
κουρευτεί και η δική σας Κυβέρνηση δεν πρόκειται να το κάνει
αυτό, είναι βέβαιο, λοιπόν, ότι θα συνεχιστεί η ύφεση.
Εποµένως πρέπει να αναλάβει τα ηνία µια νέα κυβέρνηση µε
νωπή λαϊκή εντολή, µία κυβέρνηση µε πρόγραµµα ανάπτυξης, το
οποίο θα εγκρίνει ο λαός µε την ψήφο του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό δώστε µου, κύριε Πρόεδρε, όπως δώσατε και
στους άλλους. Μη µου χτυπάτε το κουδούνι. Αφήστε µε να τελειώσω.
Αυτή η νέα κυβέρνηση θα µπορέσει να συνεγείρει τον λαό
στον αγώνα για να αποκτήσει τα δίκια του, την ελευθερία του
µέσα σε δηµοκρατική πολιτεία, την αξιοπρέπειά του, την ελπίδα
του για το αύριο.
Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζω κάτι πολύ σηµαντικό,
ότι σε επικίνδυνους καιρούς δεν υπάρχει µεγαλύτερη αµαρτία
από την απραξία. Σήµερα, πράγµατι, ζούµε σε επικίνδυνους καιρούς.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Καλούµαστε, λοιπόν, όλοι µας εδώ να αναλάβουµε τις ευθύνες
µας έναντι του ελληνικού λαού που µας εξέλεξε. Καλούµαστε να
διατηρήσουµε την κληρονοµιά που µας άφησαν οι πρόγονοί µας
µε θυσίες και αίµα, δηλαδή µια Ελλάδα ελεύθερη, περήφανη και
καλούµαστε να χτίσουµε ξανά αυτήν τη χώρα από τα αποκαΐδια
που δηµιουργήθηκαν τον καιρό των µνηµονίων. Καλούµαστε να
ψηφίσουµε µε γνώµονα το συµφέρον της νέας γενιάς και των
αγέννητων ακόµη Ελληνόπουλων.
Αυτήν τη στιγµή πρέπει να πάρετε µία γενναία και ηθική απόφαση. Δεν πρέπει να παραµείνει αυτή η Κυβέρνηση, η οποία είναι
υποταγµένη σε ξένα και ντόπια διαπλεκόµενα συµφέροντα.
Απευθύνοµαι σ’ εσάς, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ και της
Νέας Δηµοκρατίας. Εγώ γνωρίζω τι θα πράξω. Καταψηφίζω
αυτήν την Κυβέρνηση. Αναλάβετε κι εσείς τις υποχρεώσεις σας
απέναντι σ’ αυτόν τον ελληνικό λαό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κατ’ αρχάς,
κυρία συνάδελφε, µε αδικήσατε, διότι δεν κτυπούσα εγώ το κουδούνι.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Κάποιος το κτυπούσε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Είναι αυτόµατο.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Εντάξει, δεν πειράζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το αφήνω, λοιπόν, όταν κτυπάει παρατεταµένα, δυο-τρεις φορές να ακούσει ο
οµιλητής, ώσπου να µου ζητήσει µία ανοχή, την οποία τη δείχνουµε σε όλους. Είµαστε ίσοι.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Σε κάποιους δεν κτυπάει.
Εσάς, της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, όλο σάς παρεξηγούµε! Τι να κάνουµε, κύριοι συνάδελφοι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας», που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι µαθητές και µαθήτριες και ένας εκπαιδευτικός από το Δηµοτικό
Σχολείο «Εκπαιδευτήρια Αργύρη - Λαιµού».
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει δίκιο η Κυβέρνηση
και ορθώς ζήτησε ψήφο εµπιστοσύνης. Δεν είναι ούτε επικοινωνιακό τρικ ούτε µια προσπάθεια αποπροσανατολισµού. Αντίθετα,
νοµίζω ότι µας δίνεται η ευκαιρία να κάνουµε µία πολύ σοβαρή
κουβέντα σ’ αυτήν την Αίθουσα. Εγώ βλέπω τους τόνους και το
ειδικό βάρος των συναδέλφων σηµαντικά υψηλό, ακόµα κι αν
έχουµε διαφωνίες. Πρέπει να ξέρετε ότι µας ακούει ο ελληνικός
λαός, ο οποίος αγωνιά εξίσου µ’ εµάς.
Η συζήτηση έρχεται, πράγµατι, να σταµατήσει µία ατέρµονη
εκλογολογία, ένα εθνικό σπορ του πολιτικού συστήµατος. Κάθε
φορά, σε κάθε δύσκολη στροφή, προφανώς γιατί κάποιοι δεν αντέχουν να πάρουν αποφάσεις, καταφεύγουν στην εκλογολογία,
προσπαθώντας να προσπεράσουν το πρόβληµα και να κλείσουν
τα µάτια.
Όµως, αυτό είναι πολιτικός στρουθοκαµηλισµός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και απευθύνοµαι κατ’ εξοχήν στην Αντιπολίτευση.
Το πολιτικό σύστηµα δεν έχει αυτοσκοπό τις εκλογές. Οι εκλογές είναι όχηµα δηµοκρατίας, λογοδοσίας, υγιούς ανταγωνισµού
µεταξύ των κοµµάτων, ανταλλαγής απόψεων. Όµως, δεν µπορούµε να διαλύουµε τη σταθερότητα µιας χώρας στην πιο δύσκολη στιγµή, στην πιο κρίσιµη στιγµή των δεκαετιών.
Θα συµφωνήσω µε την κ. Γιαταγάνα, ότι εδώ διαπραγµατευόµαστε την ποιότητα της ζωής των παιδιών µας και όχι µόνο.
Άρα είµαστε υποχρεωµένοι να σεβαστούµε τη στιγµή και να
καταθέτουµε απόψεις. Η διαφωνία είναι όπλο στη δηµοκρατία
και στην υπόσταση της πατρίδας στη σκληρή διαπραγµάτευση
που κάνει.
Αναρωτιέµαι: Είναι αντίπαλός µας πλέον το µνηµόνιο; Κατά την
άποψή µου, δεν είναι το µνηµόνιο πια ο αντίπαλός µας, γιατί φεύγει. Αντίπαλός µας είναι η κατάσταση για το µέλλον.

165

Είναι αντίπαλός µας το παρελθόν; Όχι. Το παρελθόν είναι αυτό
που πρέπει να µας διδάξει. Αντίπαλός µας είναι οι κακές συνήθειες και το γεγονός ότι δεν είµαστε ενωµένοι. Αντίπαλός µας
είναι ότι δεν βλέπουµε τη διαπραγµάτευση για το χρέος σαν εξίσου εθνική υπόθεση, όπως είναι το ζήτηµα των Σκοπίων και οι
διαφορές µε τη γείτονα χώρα. Δεν το βλέπουµε µε τον ίδιο
τρόπο, αλλά ως πολιτικό και κοµµατικό ανταγωνισµό.
Με ποιο δικαίωµα στην πιο σηµαντική στιγµή της µεταπολιτευτικής ιστορίας, που καθορίζουµε της ζωή των επόµενων γενεών,
δεν είµαστε ενωµένοι σε αυτήν την κατεύθυνση;
Ποιος είναι ο πραγµατικός αντίπαλός µας; Αντίπαλός µας είναι
οι κακές µας συνήθειες. Είναι το γεγονός ότι µπερδέψαµε κατά
τις δεκαετίες που πέρασαν τη σταθερότητα µε τη στασιµότητα.
Η σταθερότητα είναι άλλο πράγµα. Η στασιµότητα είναι οπισθοχώρηση. Όταν η Ευρώπη προχώρησε µπροστά, προόδευσε,
επένδυσε στον ανταγωνισµό, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
εµείς µείναµε στάσιµοι και πιστέψαµε ότι αυτό είναι σταθερότητα. Στην πραγµατικότητα οπισθοχωρήσαµε, χάσαµε βήµατα,
πήγαµε πίσω σε όλους τους πίνακες. Μετά, βεβαίως, ήρθαν τα
ελλείµµατα και τα χρέη.
Αυτό δεν θα το διορθώσουµε; Δεν θα προχωρήσουµε από τη
στασιµότητα στις µεταρρυθµίσεις; Δεν θα προλάβουµε το τρένο
στο οποίο έχουν επιβιβαστεί οι άλλοι, για να µπορούµε να τους
ανταγωνιστούµε;
Γιατί, λοιπόν, αντιπαρατιθέµεθα εδώ για τις µεταρρυθµίσεις;
Γιατί θέλουµε να επαναλάβουµε το παλαιό κακό παρελθόν; Δεν
µάθαµε τι σηµαίνει το «λεφτά υπάρχουν»; Το ζήσαµε το 1981,
τότε που πράγµατι υπήρχαν λεφτά, αλλά τα µοιράσαµε σαν χαρτοπόλεµο και ήρθαν τα ελλείµµατα και τα χρέη. Το ξαναβρήκαµε
µπροστά µας το 2012, αλλά τα λεφτά τότε δεν υπήρχαν και µοιράσαµε ψεύτικες ελπίδες. Μοίρασαν ψεύτικες ελπίδες αυτοί που
κυβερνούσαν και ήρθαν τα µνηµόνια. Τώρα έχουµε πάλι µπροστά
µας το δίληµµα του «λεφτά υπάρχουν».
Λεφτά δεν υπάρχουν, κύριοι συνάδελφοι. Τα λεφτά δεν πέφτουν ως µάννα εξ ουρανού. Αυτό το γράφει η Παλαιά Διαθήκη.
Λεφτά παράγονται από τον ανταγωνισµό, από τον πλούτο, από
την επιχειρηµατικότητα, από το µοντέλο της οικονοµίας. Λεφτά
παράγονται από την πρόοδο ενός τόπου, από τις ευκαιρίες
στους νέους ανθρώπους.
Λεφτά δεν παράγονται από το κράτος. Το κράτος ξοδεύει.
Λεφτά δεν παράγει η αριστερή φλυαρία. Διότι η Αριστερά πράγµατι είναι σεβαστή για τις απόψεις της, αλλά είναι κατ’ εξοχήν
σε όλο τον κόσµο αναδιανεµητική. Αναδιανεµητική όµως όταν
υπάρχει πλούτος. Μα τώρα δεν υπάρχει πλούτος και πρέπει να
τον παράγουµε!
Σε αυτό, λοιπόν, που πρέπει εδώ να αγωνιστούµε είναι να κάνουµε δύο πράγµατα: Να ρυθµίσουµε τα ζητήµατα του χρέους
και να βγούµε από τα µνηµόνια, για να τονώσουµε την πολιτική
µας αυτοπεποίθηση, την αυτοπεποίθηση ενός έθνους, µιας πατρίδας και των πολιτών της, που ζουν πιεσµένοι οικονοµικά, αλλά
και εθνικά. Να πάρουµε το τιµόνι της οικονοµίας στα χέρια µας.
Αυτό πρέπει να το κάνουµε όλοι µαζί!
Ας ανταγωνιστούµε µετά, εάν το µοντέλο θα είναι φιλελεύθερο
ή άκρατο σοσιαλιστικό. Αυτό θα το πει η κοινωνία, όταν θα έρθει
η ώρα. Τώρα όµως είναι η ώρα να κάνουµε το χρέος µας!
Με ποιο δικαίωµα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι πριν ακόµα υπάρξει η διαπραγµάτευση και η απόφαση για το χρέος της χώρας, εµείς δεν
θα το κάνουµε δεκτό; Αυτή είναι η αποστολή της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης ή να συµβάλει στη συνεννόηση για το εθνικό ζήτηµα;
Άρα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που έχουµε
ανάγκη –και εγώ στηρίζω αυτήν την Κυβέρνηση, κυρίως γιατί πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να φύγουµε από τα µνηµόνια πιο νωρίςείναι να τελειώσει πράγµατι η υπερφορολόγηση της χώρας.
Πράγµατι πρέπει να προχωρήσουµε στις διευκολύνσεις και φοροελαφρύνσεις, στη διευθέτηση των κόκκινων δανείων και όλων
των κόκκινων σηµαδιών που έχουµε για την ελληνική κοινωνία.
Βεβαίως, στηρίζω την Κυβέρνηση για έναν ακόµα λόγο: Γιατί
πιστεύω ότι ευκαιρίες δουλειάς µπορεί µόνο το φιλελεύθερο
κράτος και το φιλελεύθερο µοντέλο να παραγάγει. Ανταγωνισµό,
παραγωγικότητα, ευκαιρίες, πλούτο, χαµηλή φορολογία µόνο
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το φιλελεύθερο µοντέλο διδάσκει. Όχι το σοσιαλιστικό, το οποίο
είναι κυρίως αναδιανεµητικό.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Τέλος, στηρίζω την Κυβέρνηση, γιατί πιστεύω πάνω από όλα
ότι στη δύσκολη γωνιά της γης στην οποία βρισκόµαστε, την ώρα
που ταράζεται όλη η Νοτιοανατολική Μεσόγειος, την ώρα που
ολόκληρος ο κόσµος µπαίνει σε µια διαφορετική ρότα, η πολιτική
σταθερότητα στη χώρα, η συµµαχική σταθερότητα, η σταθερότητα στον καινούργιο γεωστρατηγικό και ενεργειακό άξονα, τον
οποίο έχει η χώρα, δεν µπορεί τούτη την ώρα να διασαλευτεί.
Αυτό είναι το χρέος που έχουµε. Μπορούµε να ανταγωνιστούµε στο τέλος του 2016, όταν τελειώσει η τετραετία. Θα βγάλουµε τα όπλα µας τα πολιτικά, τα θετικά και τα αρνητικά µας.
Μέχρι τότε, όµως, πρέπει να κάνουµε το χρέος µας.
Στηρίζω αυτήν την Κυβέρνηση, γιατί πιστεύω στην πολιτική χειραφέτηση και αυτοπεποίθηση του πολιτικού συστήµατος και
αυτού του λαού.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Αποστόλου.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Θα συνιστούσα στους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας να µη µιλάνε για το ήθος της Αριστεράς. Χωνέψτε το ότι σε αυτό το πεδίο η Αριστερά έχει
ολοκληρωτικά κερδίσει.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Εσείς πληρώνετε τους άλλους, τους
απεργοσπάστες! Δώστε στους εργαζόµενους τα λεφτά τους και
µετά µιλάµε!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Μη µου στερείτε τον χρόνο µου!
Εγώ θα σταθώ µόνο στον αγροτικό χώρο, ο οποίος αποτελεί
για εµάς έναν από τους βασικούς οικονοµικούς τοµείς.
Αντίθετα, για εσάς –Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ- δεν υπήρξε
ποτέ. Εσείς αρκεστήκατε στην αδιαπραγµάτευτη προσήλωση
στις ευρωπαϊκές πολιτικές για τη γεωργία, διαχειριζόµενοι –και
µάλιστα κάκιστα- τις ενισχύσεις. Αυτό είχε δυσµενέστατες επιπτώσεις στην εθνική οικονοµία, µε πιο δυσάρεστη αυτήν την πορεία ερήµωσης της υπαίθρου.
Εµείς θα αντιστρέψουµε αυτήν την πορεία µε σχέδιο κατά
κλάδο και περιφέρεια. Είναι ένα σχέδιο που εντάσσει τον αγροτικό χώρο στο κέντρο ενός ευρύτερου οράµατος παραγωγικής
ανασυγκρότησης της χώρας. Ξεκινάµε µε µια µεγάλη διαρθρωτική αλλαγή, τόσο σε διοικητική όσο και χωροταξική βάση. Δηµιουργούµε άµεσα ένα σύγχρονο δίκτυο γεωργικών εφαρµογών
και έρευνας, απλωµένο στην περιφέρεια και σε κάθε δήµο, στο
οποίο θα υπηρετούν έµπειροι γεωτεχνικοί, αλλά και νέοι πριν από
την αρχή της επαγγελµατικής τους καριέρας.
Πρώτο µας µέληµα είναι η εισαγωγή µέτρων στήριξης της κτηνοτροφίας, για να καλύψει το έλλειµµα στο εµπορικό ισοζύγιο
αγροτικών προϊόντων -που ξεπερνά τα 2,5 δισεκατοµµύρια και µε
πρόσφατα στοιχεία τρέχει καλπάζοντας- αλλά και για να υπηρετήσει τις µεγάλες εξαγωγικές δυνατότητες της χώρας. Τέτοια
µέτρα είναι το εθνικό σχέδιο γενετικής βελτίωσης και αξιοποίησης
φυλών των αγροτικών ζώων, η στήριξη καλλιέργειας πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών φυτών για ζωοτροφές, η άµεση ρύθµιση εκκρεµών ζητηµάτων βοσκοτόπων, αποζηµιώσεων και άλλα.
Εσείς, αντί να κόβετε και να ράβετε µε τους βοσκοτόπους,
µπορούσατε να υπερασπιστείτε αυτό που εδώ και χρόνια σάς
προτείνουµε, ότι στην Ελλάδα βόσκονται περισσότερα από πενήντα ένα εκατοµµύρια στρέµµατα. Είναι η βλάστηση αυτών των
εκτάσεων που δίνει την ποιοτική διαφοροποίηση των γαλακτοκοµικών µας προϊόντων από αυτά των χωρών του Βορρά. Δεν το
κάνατε και πάνω στον πανικό σας για τις επιπτώσεις χειρίζεστε
επιπόλαια και επικίνδυνα την εξισωτική αποζηµίωση για τα έτη
2013-2014.
Αλήθεια, έχετε αντιληφθεί ότι µε τη διαδικασία της ταµειακής
διευκόλυνσης µε την οποία καταβάλλετε τις τελευταίες αποζηµιώσεις, υπάρχει κίνδυνος συµψηφισµού µε µεταγενέστερες
πληρωµές στους κτηνοτρόφους;
Εµείς το λέµε για µια ακόµη φορά, ότι ο ΟΣΔΕ επιστρέφει στο
σπίτι του στο Υπουργείο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ο καταρροϊκός πυρετός και η ευλογιά έχουν κυριολεκτικά θερίσει την αιγοπροβατοτροφία και εσείς παρακολουθείτε την κατάσταση είτε ως θεατές είτε ως συσκεπτόµενοι.
Εµείς για την αντιµετώπιση τέτοιων κινδύνων θεσµοθετούµε
ένα µόνιµο σύστηµα ασφαλείας µέσω του ΕΛΓΑ, τόσο για τις
ζωονόσους όσο και για τη διασφάλιση της συνέχειας της εκµετάλλευσης και του εισοδήµατος των κτηνοτρόφων.
Επί δύο µήνες επιµένουµε για τη συζήτηση αυτών των προβληµάτων στη Βουλή, αλλά η ηγεσία του Υπουργείου κρύβεται.
Στο σχέδιό µας βασική παράµετρος είναι και η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας. Αυτή θα επιτευχθεί
µε την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων.
Εσείς όχι µόνο δεν έχετε οργανωµένη αγροτική εµπορική εξαγωγική πολιτική –το έδειξε πρόσφατα η αποτυχία σας στη διαχείριση του θέµατος της φέτας- αλλά και αυτές τις αγορές που
οι παραγωγοί από µόνοι τους έχουν βρει δεν µπορείτε ούτε στοιχειωδώς να τις υπερασπιστείτε, όπως συνέβη και µε το εµπάργκο
της Ρωσίας, που πραγµατικά τα κάνατε θάλασσα.
Εµείς, πέρα από την επιθετική προβολή των αγροτοδιατροφικών και αγροτουριστικών πλεονεκτηµάτων, επαναφέρουµε τον
θεσµό των γεωργικών ακολούθων στις πρωτεύουσες των µεγάλων αγορών.
Θα αυξήσουµε επίσης την ανταγωνιστικότητα, τόσο µε την
προστιθέµενη αξία όσο και µε τη µείωση του κόστους παραγωγής. Δεν µπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση της εξαγωγής χύµα
του 90% του λαδιού µας. Εµείς έχουµε υπολογίσει ότι κάθε µονάδα προστιθέµενης αξίας µπορεί να προσδώσει σηµαντική αύξηση της απασχόλησης αλλά και του αγροτικού ΑΕΠ κατά 5%.
Άµεσα παρεµβαίνουµε στο κόστος παραγωγής και ειδικά της
ενέργειας, το οποίο στη φυτική παραγωγή ξεπερνά το 60% του
συνολικού κόστους, ορίζοντας ως τιµή του πετρελαίου κίνησης
τη µέση τιµή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 75 έως 80 λεπτά, µε προοπτική την καθιέρωση αγροτικού πετρελαίου, και ως τιµή ηλεκτρικού ρεύµατος επαναφέρουµε αυτήν του 2009.
Επανεξετάζουµε τον ΦΠΑ του αγροτικού χώρου µέσα από την
καθιέρωση µίας σχέσης µεταξύ ΦΠΑ εισροών-εκροών που να µην
επιβαρύνει τον παραγωγό και ταυτόχρονα να ωφελεί τον καταναλωτή.
Εσείς εντάξατε στον ΕΝΦΙΑ τα εργαλεία της δουλειάς τους.
Εµείς τον καταργούµε. Εσείς φορολογείτε τους αγρότες από το
πρώτο ευρώ. Εµείς καθορίζουµε για τους αγρότες αυτό που
έχουµε και για τους υπόλοιπους πολίτες, 12.000 ευρώ αφορολόγητο όριο, που σηµαίνει ακαθάριστο αγροτικό εισόδηµα 24.0000
µε 25.000 ευρώ και βεβαίως αυτό το ποσό θα µείνει έξω από την
υποχρέωση τήρησης βιβλίων εσόδων-εξόδων.
Θα γίνουν ουσιαστικές παρεµβάσεις και σε άλλα ζητήµατα ιδιαίτερα γης. Θα προστατεύσουµε την αγροτική γη µέσα από τη
σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου και ταυτόχρονα την ίδρυση
Τράπεζας Γης, για να παραχωρείται γη σε όποιον θέλει να ασχοληθεί και ιδιαίτερα για τους νέους.
Μεγάλο ζήτηµα είναι αυτό της ηλικιακής διάρθρωσης του
αγροτικού χώρου. Οι νέοι δεν θα πρέπει απλώς να στηρίζονται
µε µία χρηµατοδότηση, αλλά δίνουµε και τη διάσταση της βιωσιµότητας της δραστηριότητάς τους µέσα σε κάµποσα χρόνια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτά δεν είναι υποσχέσεις. Είναι αναγκαιότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε. Ολοκληρώσατε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε.
Είναι αναγκαιότητα και σίγουρα δεν είναι υπόσχεση σαν και
αυτήν που δίνετε εσείς στους σηµερινούς αγρότες, όπως, για
παράδειγµα, σύνταξη, λέει, στα εξήντα δύο χρόνια µε σαράντα
χρόνια εργασίας, αλλά εφαρµογή της ρύθµισης µετά από δεκαοκτώ χρόνια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τελειώσατε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Σας παρακαλώ, ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι, κύριε συνάδελφε,
και θα σας εξηγήσω γιατί. Επειδή λοιπόν θα κάνω την παρατή-
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ρηση αυτή, έχουν µιλήσει…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µου δίνετε
ούτε καν µισό λεπτό, όταν προηγούµενοι οµιλητές µίλησαν επί
οκτώ, εννιά και δέκα λεπτά. Σας παρακαλώ. Τρία πράγµατα θέλω
να πω. Θα τα είχα ήδη πει.
Όσον αφορά το θέµα της ρευστότητας, να πω το εξής: Φέρατε
µία τροπολογία το 2013 για τη ρύθµιση των ενυπόθηκων ληξιπρόθεσµων δανείων. Σας είχαµε πει τότε ότι δεν µπορεί να εφαρµοστεί. Ούτε ένα παράδειγµα εφαρµογής της δεν υπάρχει µέχρι
σήµερα. Εµείς έχουµε δεσµευτεί για χρηµατοδοτικό εργαλείο
είτε µε την επαναγορά της Αγροτικής Τράπεζας είτε µε την
ίδρυση νέου, εξειδικευµένου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε τώρα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης, υπάρχουν ζητήµατα οργάνωσης, παραγωγικών επενδύσεων. Ξεκαθαρίζουµε όµως ένα πράγµα: Πρώτη µας κίνηση
είναι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε συνάδελφε, τελειώσατε. Σας παρακαλώ!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μη µε αναγκάσετε να
κλείσω το µικρόφωνο. Το εννοώ τώρα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Γιατί τέτοιο πάθος, όταν για προηγούµενους οµιλητές δεν είδα να υπάρχει από πλευράς του Προεδρείου αντίστοιχη διακοπή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία, ολοκληρώστε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουµε
σχέδιο και πιστεύουµε ότι σύντοµα αυτό το σχέδιο θα µας καλέσει ο αγροτικός κόσµος να το υλοποιήσουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα είµαι αυστηρότατος
ως προς το χρόνο για τον εξής λόγο: Ήρθαν συνάδελφοι εδώ
και µου παραπονέθησαν ότι έχουν µιλήσει µέχρι αυτήν τη στιγµή
εβδοµήντα εννέα συνάδελφοι και είναι εγγεγραµµένοι εκατόν
ενενήντα τόσοι. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι για να µιλήσουν περισσότεροι συνάδελφοι, εγώ θα πρότεινα –να το σκεφτούµε λίγο
αργότερα- µία µείωση του χρόνου όλων. Ξεκινώντας…
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Με όλες τις στρατιές των Υπουργών και Υφυπουργών που παρελαύνουν, πώς να µιλήσουν οι
Βουλευτές;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Καλύτερα να µη µιλήσουµε
καθόλου!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έκλεισα! Συ είπας: «Καλύτερα να µη µιλήσουµε»!
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας έχει τον λόγο.
Θα παρακαλούσα, κύριε Υπουργέ, να τηρήσετε τον χρόνο σας.
Πείτε τα γρήγορα, γιατί ο Αποστόλου είπε πολλά σε λίγο χρόνο
πράγµατι! Τα έλεγε γρήγορα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση γίνεται σε µία
κρίσιµη χρονικά στιγµή, σε µία περίοδο κατά την οποία η χώρα
έχει σταθεροποιήσει τα δηµόσια οικονοµικά της, επιστρέφει σε
θετικούς ρυθµούς οικονοµικής µεγέθυνσης, έχει αποκαταστήσει
τη διεθνή θέση και αξιοπιστία της και σχεδιάζει µε αισιοδοξία,
αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση πλέον την επόµενη ηµέρα της
ελληνικής οικονοµίας.
Σήµερα οι δηµοσιονοµικοί στόχοι για τρίτη συνεχόµενη χρονιά
επιτυγχάνονται. Υλοποιούνται διαρθρωτικές αλλαγές. Χρόνιες
εσωτερικές και εξωτερικές ανισορροπίες αντιµετωπίζονται. Η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας ενισχύεται.
Η επιστροφή στις αγορές σταδιακά επιτυγχάνεται. Επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε κεφάλαια µε καλύτερους όρους.
Δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για µακροχρόνια βιώσιµη ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας.
Το 2014, σύµφωνα µε το προσχέδιο του προϋπολογισµού, η
χώρα θα επιτύχει για δεύτερη χρονιά σηµαντικό πρωτογενές
πλεόνασµα. Θα παρουσιάσει µετά από έξι χρόνια βαθιάς ύφεσης
θετικό ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης, ενώ ήδη επέστρεψε, µετά
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από τέσσερα χρόνια, στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου για µεσοµακροπρόθεσµο δανεισµό.
Βήµα βήµα, λοιπόν, η χώρα βγαίνει από την κρίση. Αυτό είναι
το αποτέλεσµα συλλογικής σκληρής δουλειάς, κυρίως των πρωτόγνωρων θυσιών της ελληνικής κοινωνίας. Είναι αποτέλεσµα
στο οποίο συνέβαλαν και οι πρωτοβουλίες και πολιτικές που υλοποιήθηκαν και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σύµφωνα µε
τις προγραµµατικές µας δηλώσεις, πολιτικές που κινήθηκαν από
την αρχή και πέραν των δεσµεύσεων της χώρας έναντι των εταίρων και των δανειστών.
Ειδικότερα, ενδεικτικά και κωδικοποιηµένα, αναφέρω τα εξής:
Προωθήθηκε η αναγκαία δηµοσιονοµική προσαρµογή και πειθαρχία. Η Ελλάδα εκτιµάται φέτος ότι θα επιτύχει το υψηλότερο
κυκλικά προσαρµοσµένο πρωτογενές πλεόνασµα στον κόσµο,
το υψηλότερο δηλαδή πλεόνασµα, αν εξαιρέσουµε την επίδραση
της παρατεταµένης ύφεσης των τελευταίων ετών, ενώ το 2015
προβλέπεται ότι θα έχουµε σχεδόν ισοσκελισµένο προϋπολογισµό µετά από πολλές δεκαετίες.
Υλοποιήθηκαν στοχευµένες πρωτοβουλίες εξορθολογισµού
των δηµοσίων δαπανών. Θωρακίστηκε το ελληνικό δηµόσιο, µε
την αναµόρφωση θεσµικού πλαισίου δηµοσιονοµικών ελέγχων
και την ανασυγκρότηση των ελεγκτικών µηχανισµών της δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Αναβαθµίστηκε, επικαιροποιήθηκε, εναρµονίστηκε µε τις ευρωπαϊκές πρακτικές το θεσµικό πλαίσιο
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας.
Εξορθολογίστηκε η δηµοσιονοµική λειτουργία των φορέων
της γενικής κυβέρνησης. Θεσπίστηκαν ρυθµίσεις και υλοποιούνται πολιτικές για την έγκριση, παρακολούθηση και εκτέλεση των
προϋπολογισµών όλων των φορέων της γενικής κυβέρνησης.
Δηµιουργήθηκε το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Καταρτίζεται και παρακολουθείται συστηµατικά κοινωνικός προϋπολογισµός.
Βελτιώθηκε η διαδικασία συνταξιοδοτήσεων στο δηµόσιο, µε
την καθιέρωση του θεσµού της προκαταβολής της σύνταξης στο
δηµόσιο, µε τη µείωση του χρόνου αναµονής των συνταξιοδοτικών υποθέσεων, µε τη βελτίωση των διαύλων επικοινωνίας του
πολίτη µε το δηµόσιο, µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας απογραφής των πραγµατικά δικαιούχων συνταξιούχων.
Αξιοποιήθηκαν οι αδρανείς πόροι του ελληνικού δηµοσίου. Καταρτίστηκε για πρώτη φορά το νοµοθετικό πλαίσιο των αδρανών
καταθέσεων. Επικαιροποιήθηκε, τροποποιήθηκε και εκσυγχρονίστηκε το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση, διοίκηση,
διαχείριση και εποπτεία των κοινωφελών περιουσιών και των σχολαζουσών κληρονοµιών.
Αναλήφθηκε πρωτοβουλία για πρώτη φορά καταγραφής, κατηγοριοποίησης, εκτίµησης και αξιοποίησης των παρακαταθηκών
που φυλάσσονται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Άνοιξε λογαριασµός για πρώτη φορά στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπου συγκεντρώνονται χρηµατικά ποσά τα οποία προέρχονται από εγκληµατικές δραστηριότητες κατά του ελληνικού
δηµοσίου και αυτά τα ποσά ήδη επιστρέφονται στο κοινωνικό σύνολο.
Ενδυναµώθηκε θεσµικά και λειτουργικά ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους. Αναβαθµίστηκε το πλαίσιο που διέπει την
εγγυητική ευθύνη του ελληνικού δηµοσίου. Θεσπίστηκε διαδικασία για την αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών του δηµοσίου.
Το αποτέλεσµα είναι ότι αυτές οι ληξιπρόθεσµες οφειλές -αν
και υπαρκτές, αν και σηµαντικές- έχουν µειωθεί κατά 50% τον τελευταίο ενάµιση χρόνο, ενώ δίνονται από χθες, µε απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, πρόσθετα 800 εκατοµµύρια ευρώ για την αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών της περιόδου 2012-2013.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνοψίζοντας, µπορούµε µε αίσθηµα ευθύνης να πούµε στην Εθνική Αντιπροσωπεία ότι τα τελευταία δυόµισι χρόνια προωθήθηκε µε συνέπεια η αναγκαία
δηµοσιονοµική εξυγίανση, προσαρµογή και πειθαρχία.
Η χώρα αντιµετώπισε τα υψηλά διαχρονικά δίδυµα ελλείµµατά
της. Δεν αρκεί, όµως, αυτό. Άλλωστε, η διατηρήσιµη δηµοσιονοµική προσαρµογή και πειθαρχία, αν και αναγκαία, δεν αποτελεί
από µόνη της ικανή συνθήκη για τη µεγέθυνση της οικονοµίας
και την κοινωνική ευηµερία.
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Είναι αλήθεια ότι απαιτείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο επανεκτίµηση πολιτικών και προτεραιοτήτων, ενώ κι εµείς ως χώρα οφείλουµε να µετατρέψουµε, το συντοµότερο δυνατόν, την παρούσα
σταθεροποίηση της οικονοµίας σε δυναµική και βιώσιµη ανάπτυξη µε κοινωνική συνοχή.
Στην κατεύθυνση αυτήν εργαζόµαστε, υιοθετώντας και εφαρµόζοντας ένα συνεκτικό, ένα ρεαλιστικό σχέδιο οικονοµικής ανάπτυξης. Βασικοί άξονες του σχεδίου αυτού είναι:
Πρώτον, η σταδιακή ελάφρυνση του φορολογικού βάρους των
πολιτών, µε την ένταξη του αφανούς τµήµατος της οικονοµίας
στο εµφανές πεδίο της. Ήδη κινούµαστε προς αυτήν την κατεύθυνση.
Δεύτερον, η διασφάλιση της επίτευξης υψηλών διατηρήσιµων
πρωτογενών πλεονασµάτων.
Τρίτον, η περαιτέρω ενίσχυση της βιωσιµότητας του δηµοσίου
χρέους. Ρεαλιστικές λύσεις, εφικτές τεχνικές και ισοδύναµοι τρόποι υπάρχουν.
Τέταρτον, η βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων οικονοµικών. Αυτό θα επιτευχθεί µε την αύξηση της αποτελεσµατικότητας των πόρων και µε την ενίσχυση σταδιακά των δαπανών που
έχουν υψηλό πολλαπλασιαστή και απόδοση, προάγουν την οικονοµική ανάπτυξη και δηµιουργούν υψηλή κοινωνική ανταποδοτικότητα.
Πέµπτον, η ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των κοινωνικών δαπανών, ώστε να περιοριστεί το υψηλό επίπεδο της φτώχειας και οι διευρυνόµενες, πράγµατι, κοινωνικές ανισότητες, µε
στοχευµένες παρεµβάσεις κοινωνικής πολιτικής, όπως το καθεστώς του ελάχιστου εγγυηµένου κεφαλαίου και εισοδήµατος,
που µπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα µιας νέας στρατηγικής
κοινωνικής πρόνοιας.
Έκτον, η δηµιουργία ενός δίκαιου, αποτελεσµατικού, σύγχρονου κράτους, περνώντας σταδιακά από την επίτευξη ποσοτικών
στόχων στην εκπλήρωση κρίσιµων ποιοτικών µεταρρυθµίσεων,
όπως είναι ο περιορισµός της γραφειοκρατίας.
Έβδοµον, η αύξηση των επενδύσεων και η ενίσχυση των εξαγωγών αλλά και η διατήρηση της κατανάλωσης σε υψηλά επίπεδα, έχοντας όµως σηµαντικά µικρότερο συντελεστή
βαρύτητας στη διαµόρφωση του ΑΕΠ.
Η σηµαντική συµβολή του τουρισµού και της ναυτιλίας αλλά
και της αγροτικής παραγωγής, της µεταποίησης, της βιοµηχανίας, της ενέργειας και η προσήλωση στην πραγµατοποίηση
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, που θα βοηθήσουν την προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων, θα συµβάλουν στη δηµιουργία
νέων εγχώριων επιχειρήσεων, θα απεγκλωβίσουν τις υπάρχουσες επιχειρήσεις από παθογένειες του παρελθόντος και θα ενισχύσουν την εξωστρέφεια.
Ενδεικτικά και µόνο, πάνω από είκοσι πολυεθνικές έχουν προχωρήσει στη δηµιουργία κέντρων ανεφοδιασµού, συναρµολόγησης, έρευνας και τεχνολογίας στην Ελλάδα.
Όγδοον, η ακόµη ταχύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και
εθνικών πόρων. Το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων του
ΕΣΠΑ σήµερα φτάνει στο 85%, ενώ οι δαπάνες του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων στο σύνολό τους θα ανέλθουν περίπου στα 27 δισεκατοµµύρια ευρώ την επόµενη τετραετία.
Ένατον, η εντατικότερη υλοποίηση του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων και η αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου.
Η αξιοποίηση αυτή είναι επωφελής για τη χώρα, καθώς βραχυπρόθεσµα αυξάνονται τα έξοδα του δηµοσίου και µειώνεται το
δηµόσιο χρέος, ενώ µεσοµακροπρόθεσµα δηµιουργείται πλούτος στην ελληνική οικονοµία, µέσω της αύξησης των επενδύσεων
και της δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης.
Δέκατον, η εξοµάλυνση της πιστωτικής επέκτασης και η ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς. Οι τράπεζες οφείλουν µετά
την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησής τους να ανταποκριθούν άµεσα και µε επάρκεια στον διαµεσολαβητικό τους ρόλο
και να παράσχουν την απαραίτητη ρευστότητα στην πραγµατική
οικονοµία.
Ενισχυτικά στη ρευστότητα αναµένεται να λειτουργήσουν οι
αποφάσεις και οι ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα σηµαντικά εργαλεία χαλάρωσης της νοµισµατικής
πολιτικής, καθώς η πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, τόσο για τον
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συµψηφισµό ΦΠΑ µεταξύ δηµοσίου και επιχειρήσεων όσο όµως
και για την ταχύτερη επιστροφή ΦΠΑ για τον συνεπή φορολογούµενο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµπερασµατικά, κατά την πεποίθησή µου, µε δεδοµένη την αφετηρία µας, αυτός είναι ο
ορθός δρόµος που πρέπει να ακολουθήσουµε, δρόµος ο οποίος
που µε εµπλουτισµό των πολιτικών θα οδηγήσει σε αύξηση της
απασχόλησης, µείωση της ανεργίας, βελτίωση του βιοτικού επιπέδου όλων των πολιτών.
Για τον λόγο αυτό, είναι εθνική ανάγκη να διαφυλαχθούν όλα
όσα έχουν επιτευχθεί µε µεγάλο κόπο και κοινωνικό κόστος.
Δυστυχώς, κατά τη συζήτηση στη Βουλή αυτές τις ηµέρες, παρατηρείται ότι αρκετοί Βουλευτές της Αντιπολίτευσης διαγκωνίζονται σε προσεγγίσεις µιζέριας και λαϊκισµού. Διατυπώνονται
µε ευκολία γενικολογίες και απλουστεύσεις. Ακούγονται ανακρίβειες και αοριστολογίες.
Μοιράζονται ψευδαισθήσεις, αραδιάζονται ανέφικτα αιτήµατα,
εκφράζονται αφορισµοί και ισοπεδωτικοί χαρακτηρισµοί, κυριαρχεί ο µηδενισµός. Δυστυχώς, απουσιάζει το µέτρο. Δυστυχώς,
απουσιάζουν ουσιαστικές απαντήσεις, λύσεις, προτάσεις. Υπογραµµίζω το δυστυχώς, διότι η κρισιµότητα των στιγµών και η
κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα, η κοινωνία και η οικονοµία απαιτεί, κατά την πεποίθησή µου, τη συστράτευση όλων
των δηµιουργικών δυνάµεων, µακριά από θεσµικά, κοµµατικά και
προσωπικά παίγνια εξουσίας, επικίνδυνους ακροβατισµούς, αδιέξοδους τυχοδιωκτισµούς.
Φυσικά, η δηµιουργική σύνθεση δεν επιτυγχάνεται µε εξαναγκασµούς. Η ιστορική, κοινωνική, πολιτική και οικονοµική κρισιµότητα των στιγµών είναι τέτοια, που επιβάλλει συγκλίσεις,
δηµιουργικές συνθέσεις, εθνικό σχέδιο, σκληρή δουλειά, που
επιτάσσει πατριωτική συνείδηση, σύνεση, συναίνεση, ρεαλισµό,
που απαιτεί πολιτική και κοινωνική σταθερότητα, ασφάλεια, αίσθηµα δικαιοσύνης, ώστε να καταφέρουµε να ξεπεράσουµε µε
το ελάχιστο δυνατό κοινωνικό και οικονοµικό κόστος τις παθογένειες και τα ελλείµµατα του εγχώριου υποδείγµατος και να δηµιουργήσουµε το νέο, που µπορεί να ωθήσει την οικονοµία και
την κοινωνία σε έναν ενάρετο κύκλο ευηµερίας για όλους τους
πολίτες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Υπουργέ και για τη συνέπεια στον χρόνο σας.
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 ένας µαθητές και µαθήτριες και τρεις
συνοδοί-εκπαιδευτικοί από το 5ο Γυµνάσιο Ιωαννίνων (Α’ τµήµα).
Τους καλωσορίζουµε.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Μελάς.
Παρακαλείσθε, κύριε συνάδελφε, να είσθε συνεπής στον
χρόνο σας, ώστε να µιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Συζητάµε την πρόταση για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. Ειλικρινά διερωτώµαι γιατί ήλθε η πρόταση
αυτή. Μήπως ήλθε για λόγους εντυπωσιασµού; Το λέω αυτό,
διότι η δικοµµατική Κυβέρνηση έχει πάνω από εκατόν πενήντα
έναν Βουλευτές και πιστεύω ότι θα πάρει ψήφο εµπιστοσύνης.
Άλλο, όµως, ψήφο εµπιστοσύνης από τη Βουλή και άλλο ψήφο
εµπιστοσύνης από τον ελληνικό λαό.
Ο ελληνικός λαός σήµερα έχει εξαθλιωθεί, έχει εξοντωθεί,
διέρχεται µια πολύ µεγάλη και πολύ δύσκολη οικονοµική στενωπό. Άνθρωποι µε κύρος, µε αξιοπρέπεια, µε ποιότητα ζωής
έχουν φτάσει στο σηµείο να αγωνιούν αν µπορούν να σιτίσουν
τον εαυτό τους και την οικογένειά τους και, ευτυχώς, υπάρχουν
και τα συσσίτια της Εκκλησίας.
Από στατιστικές µελέτες έξι εκατοµµύρια τριακόσιες χιλιάδες
Έλληνες είναι στα όρια και εντός της φτώχειας. Οι άνεργοι έχουν
ξεπεράσει κατά πολύ το ενάµιση εκατοµµύριο και συνεχώς αυ-
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ξάνονται. Από τις εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούσαν στην Ελλάδα οι διακόσιες τριάντα
χιλιάδες έχουν βάλει λουκέτο και όσες λειτουργούν, λόγω της
οικονοµικής κατάστασης και της εξοντωτικής φορολόγησης, κινδυνεύουν να κλείσουν.
Διερωτώµαι: Γιατί αυξήθηκε η φορολόγηση από 1-1-2014 στο
26% από το πρώτο ευρώ, όταν πριν ήταν µικρότερη και µε 5.000
ευρώ αφορολόγητο; Γιατί εφαρµόστηκε αυτό το µέτρο; Για να
κλείσουν και άλλες επιχειρήσεις και να αυξηθούν και άλλο οι
άνεργοι; Είναι αυτό µέτρο που θα συµβάλει στην ανάπτυξη; Όχι.
Το µέτρο αυτό λειτουργεί εναντίον της ανάπτυξης.
Αυτό που χρειάζεται σήµερα η χώρα µας είναι ένα σταθερό
φορολογικό σύστηµα, µε χαµηλούς συντελεστές φορολόγησης
και πολυετή ισχύ.
Ακόµη ένα πολύ σοβαρό θέµα είναι ότι ο ελληνικός πληθυσµός
τα τελευταία χρόνια έχει ελαττωθεί κατά εκατοντάδες χιλιάδες
και αυτό οφείλεται στο ότι χιλιάδες νέα παιδιά µε πτυχία και µεταπτυχιακά έχουν φύγει για το εξωτερικό. Χιλιάδες λιγότερα παιδιά έχουν γεννηθεί τα τελευταία τέσσερα-πέντε χρόνια. Χιλιάδες
άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, λόγω της υποβάθµισης των
παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας, αλλά δυστυχώς και πάνω από
έξι χιλιάδες άτοµα έχουν αυτοκτονήσει, λόγω της αδυναµίας
τους να αντιµετωπίσουν τα οικονοµικά προβλήµατα που έφεραν
τα µνηµόνια.
Ο ελληνικός πληθυσµός, δυστυχώς, συνεχώς ελαττώνεται και
συνεχώς αυξάνονται οι λαθροµετανάστες και οι µετανάστες. Διερωτώµαι: Ποια θα είναι η Ελλάδα του µέλλοντος; Η Ελλάδα των
λαθροµεταναστών και των µεταναστών; Όχι. Κατηγορηµατικά τονίζω ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πραγµατικότητα είναι ότι τα
τελευταία χρόνια έχει περαστεί µία θηλιά στον λαιµό των µισθωτών, των συνταξιούχων, των ελευθέρων επαγγελµατιών και των
ανέργων και, δυστυχώς, σφίγγει όλο και περισσότερο. Φυσικά,
δεν έχουν αγγιχτεί καθόλου –µα, καθόλου- τα µαύρα λεφτά.
Έχετε τη Λίστα Λαγκάρντ, τη Λίστα Λιχτενστάιν, τη Λίστα Λουξεµβούργου. Ο κ. Βενιζέλος είχε πει το 2011 ως Υπουργός Οικονοµικών ότι έχει βρει 600 δισεκατοµµύρια ευρώ «µαύρα» λεφτά
στην Ελβετία, τα οποία και θα φορολογήσει. Γιατί, λοιπόν, δεν
ελέγχονται και δεν φορολογούνται τα µαύρα λεφτά;
Το έχω τονίσει και άλλη φορά. Ας µην τιµωρηθεί κανείς. Απλώς
ας φορολογηθούν. Εάν φορολογηθούν τα µαύρα λεφτά, ο ελληνικός λαός, που σήµερα υποφέρει, θα δει µία τόνωση, θα πάρει
µία ουσιαστική ανάσα. Το να κόβονται συνεχώς µισθοί και συντάξεις, το να µπαίνουν φόροι και χαράτσια και τελευταία και ο
ΕΝΦΙΑ κατόπιν εντολής της τρόικας, είναι το ευκολότερο, αλλά
το χειρότερο για τον ελληνικό λαό.
Γι’ αυτό είµαι αντίθετος µε την πολιτική του µνηµονίου. Γι’ αυτό
καταψήφισα τα µνηµόνια και σήµερα µπορώ να βλέπω τον λαό
στα µάτια.
Λόγω της µεγάλης οικονοµικής κρίσης, έχουν υποβαθµιστεί σε
υπέρτατο βαθµό όλες οι υπηρεσίες του κράτους και, δυστυχώς,
έχουν υποβαθµιστεί και οι παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας. Η
υγεία είναι το πολυτιµότερο αγαθό και επιβάλλεται σήµερα, που
ο ελληνικός λαός περνά µία µεγάλη οικονοµική κρίση και ο καθένας δεν έχει τη δυνατότητα να συντηρήσει τον εαυτό του και
την οικογένειά του, να του παρέχει το κράτος όσο το δυνατόν
καλύτερες υπηρεσίες υγείας.
Δυστυχώς, όµως, σήµερα οι παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας
έχουν υποβαθµιστεί πάρα πολύ και στην πρωτοβάθµια και στη
δευτεροβάθµια περίθαλψη. Σήµερα αναγκάζονται πολλοί ασθενείς να πληρώνουν εξετάσεις και φάρµακα, όταν η τσέπη τους
είναι άδεια. Από µελέτη που έχει γίνει, το 12,9% των ασθενών
αδυνατεί να αγοράσει φάρµακα και το 52,6% δηλώνει ότι το κόστος συµµετοχής τους είναι δυσβάστακτο και οι ασθενείς δεν
µπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στην αγορά των φαρµάκων
που χρειάζονται.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ)
Γι’ αυτό δεν επιτρέπεται να καυχιέται η Κυβέρνηση ότι ελαττώνεται η δαπάνη για την υγεία, όταν ένα µεγάλο κοµµάτι της
µείωσης έχει προέλθει από τις τσέπες των ασθενών.
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Όσον αφορά την αναφερόµενη σπατάλη στον χώρο της
υγείας, έχω τονίσει και άλλη φορά ότι είµαι κάθετα αντίθετος στη
σπατάλη του δηµοσίου χρήµατος, και στον χώρο της υγείας και
παντού, διότι το δηµόσιο χρήµα είναι χρήµα των πολιτών και οι
πολίτες σήµερα υποφέρουν. Μεγάλες ελλείψεις ιατρών και προσωπικού υπάρχουν και στην πρωτοβάθµια και στη δευτεροβάθµια περίθαλψη. Υπάρχουν µικρά νησιά που για µεγάλο χρονικό
διάστηµα δεν έχουν γιατρό. Υπάρχουν νησιά µε περίπου δέκα χιλιάδες κατοίκους και δεν έχουν γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων.
Φυσικά, για όλη αυτήν την κατάσταση στον χώρο της υγείας
δεν µπορώ να πω ότι φταίει ο σηµερινός Υπουργός Υγείας, αλλά
οι διατελέσαντες Υπουργοί από το 2010 και µετά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όµως, ως γιατρός θα προτείνω στον σηµερινό Υπουργό
Υγείας, αν και δεν είναι εδώ, να κοιτάξει όσο το δυνατόν περισσότερο την υγεία του λαού µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ευαισθησία και να προσφέρει ό,τι καλύτερο, παρά τις πιέσεις της
τρόικας.
Κλείνοντας θέλω να τονίσω ότι, αν στα δύο και πλέον χρόνια
που κυβερνούν τα δύο κόµµατα είχαν δώσει µία ουσιαστική
ανάσα στον ελληνικό λαό, µία ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους µία ουσιαστική τόνωση της οικονοµίας –και η
οικονοµία έβαινε προς τα πάνω στην πράξη και όχι στα λόγιατότε θα σας έδινα ακόµα και συγχαρητήρια. Όµως, δυστυχώς,
όλα τα χρόνια που κυβερνάτε, η οικονοµία οδεύει συνεχώς προς
τα κάτω, προς το χειρότερο και αυτό αποβαίνει εις βάρος του
ελληνικού λαού.
Γι’ αυτό είµαι αντίθετος σ’ αυτήν την οικονοµική πολιτική, διότι
πάνω απ’ όλα βάζω τον ελληνικό λαό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μελά.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Κρεµαστινός –είναι η σειρά των
γιατρών, όπως φαίνεται- για έξι λεπτά. Μάλλον η υγεία έχει την
τιµητική της.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
πω τις σκέψεις µου, γιατί ο κ. Μελάς είχε µία απορία σχετικά µε
το γιατί γίνεται η συζήτηση για την ψήφο εµπιστοσύνης.
Πράγµατι, το πρώτο ερώτηµα που τίθεται είναι γιατί η Κυβέρνηση ζητά ψήφο εµπιστοσύνης από τη Βουλή, αφού σε λίγες
εβδοµάδες θα ζητήσει πάλι την ψήφο της µε την ψήφιση του
προϋπολογισµού. Είναι ένα σωστό ερώτηµα. Όµως, η απάντηση
είναι απλή. Θέλει απλώς να σταµατήσει τα σενάρια και τις συζητήσεις περί πρόωρων εκλογών και τις σχετικές µε την εκλογή του
Προέδρου της Δηµοκρατίας που δυστυχώς υπάρχουν. Έτσι πιστεύει –και είναι λογικό- ότι θα µπορέσει να ολοκληρώσει τον
κύκλο της, βγάζοντας τη χώρα από το µνηµόνιο, όπως έχει διακηρύξει επανειληµµένα, µέχρι το τέλος του χρόνου.
Το δεύτερο ερώτηµα που αναφύεται είναι κατά πόσον µπορούν οι Βουλευτές που στήριξαν µε την ψήφο τους την Κυβέρνηση στην προσπάθειά της αυτήν όλο το προηγούµενο διάστηµα
-πολλές φορές παρά τη θέλησή τους, παρά τα πιστεύω τους και
την επιθυµία τους- τώρα σε αυτό το στάδιο των δύο, τριών µηνών
να την εγκαταλείψουν, ζητώντας να γίνουν τώρα εκλογές.
Αυτό, όπως αντιλαµβάνεστε θα ήταν όχι µόνο αδύνατον, αλλά
και παρανοϊκό.
Άρα είναι ξεκάθαρο γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση για την
ψήφο εµπιστοσύνης.
Δυστυχώς, όµως, πρέπει να πούµε κάτι άλλο πιο σηµαντικό,
ότι το µεγάλο δράµα της πολιτικής ζωής αυτής της χώρας λέγεται εκλογολογία. Από την εποµένη των εκάστοτε εκλογών συζητούµε για το πότε θα γίνουν οι επόµενες. Πολιτικοί, δηµοσιογράφοι, οικονοµικοί παράγοντες ενορχηστρώνονται, καλλιεργώντας την αβεβαιότητα, τη σύγχυση, την αδρανοποίηση όλων
των παραγωγικών φορέων της χώρας. Έτσι η χώρα, αντί να
οδεύει σε έναν δρόµο παραγωγής, οδεύει κάθε ηµέρα και σε χειρότερα στάδια, που χαρακτηρίζονται από τη σύγχυση, οδεύει σε
µια ατέλειωτη αδράνεια.
Κοιτάξτε, η συντηρητική κυβέρνηση συνασπισµού στην Αγγλία
υπό τον Κάµερον σχεδόν από τη πρώτη µέρα βρίσκεται πίσω από
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το Εργατικό Κόµµα στις δηµοσκοπήσεις πολλές φορές µέχρι και
δέκα µονάδες. Κανείς, όµως, δεν ζήτησε µέχρι σήµερα στην Αγγλία να γίνουν πρόωρες εκλογές.
Ένα άλλο χειρότερο παράδειγµα: Στη Γαλλία ο Πρόεδρος
Ολάντ γίνεται αποδεκτός µόλις από το 15% των Γάλλων. Κανένας, όµως, δεν διανοήθηκε να ζητήσει να γίνουν πρόωρες προεδρικές εκλογές, επειδή αυτός που χειρίζεται τα µεγάλα θέµατα
της χώρας δεν εκπροσωπεί ούτε το 15% καλά καλά.
Αυτοί είναι οι κοινοβουλευτικοί θεσµοί. Αυτούς πρέπει κάποτε
να τους σεβαστούµε και εµείς.
Εδώ κάθε εβδοµάδα, µε κάθε νέα δηµοσκόπηση η εκάστοτε όχι µόνο η σηµερινή- Αξιωµατική Αντιπολίτευση ζητάει εκλογές.
Είναι ανάγκη κάποτε να υπάρξει άµεση συνταγµατική µεταβολή, µε βάση την οποία οι εκλογές θα προκηρύσσονται µόνο
όταν η Κυβέρνηση χάνει τη δεδηλωµένη, όχι µε την επίκληση
ενός µεγάλου εθνικού θέµατος, όπως συνήθως κάνει η κάθε κυβέρνηση όταν τη συµφέρει να κάνει εκλογές και όχι µε την προεδρική εκλογή, όπως συνήθως κάνει κάθε αντιπολίτευση όταν τη
συµφέρει -και η σηµερινή Αντιπολίτευση- να ζητάει εκλογές. Η
προεδρική εκλογή είναι θεσµός, εάν θέλουµε να τον διατηρήσουµε.
Το ΠΑΣΟΚ και ο Πρόεδρός του, για να είµαι αντικειµενικός, ζήτησε και πρότεινε τον Μάϊο του 2012 κυβέρνηση συνεργασίας
όλων των κοµµάτων του δηµοκρατικού τόξου, συµπεριλαµβανοµένου φυσικά και απαραιτήτως του ΣΥΡΙΖΑ. Αν αυτό είχε γίνει
αποδεκτό τότε, θα είχαµε µια κυβέρνηση από τον Μάϊο του 2012
µέχρι σήµερα, η οποία θα είχε ισχυρότερη φωνή, τουλάχιστον
από τη σηµερινή. Είµαι βέβαιος ότι και η οικονοµική κατάσταση
της χώρας θα ήταν καλύτερη από ό,τι είναι σήµερα µε µία τέτοια
κυβέρνηση και πολλά άλλα, τα οποία δεν έχω χρόνο να αναπτύξω.
Προσωπικά -θα το θυµούνται οι παλαιότεροι Βουλευτές- είχα
επισηµάνει το 2010 τη δηµιουργία κυβέρνησης ενότητας, ευρύτερης συνεργασίας, τότε που το ΠΑΣΟΚ διέθετε µεγάλη πλειοψηφία στη Βουλή. Τότε, από αυτό εδώ το Βήµα είχα πει: «Η
χώρα εισέρχεται σε µεγάλη περιπέτεια. Καµµία µονοκοµµατική
κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να βγάλει τη χώρα από αυτή την
κρίση.». Η δήλωσή µου αυτή τότε προκάλεσε έκπληξη και δυσφορία στο ίδιο το ΠΑΣΟΚ και τον τότε Πρωθυπουργό Γιώργο
Παπανδρέου, ο οποίος, µάλιστα, στον διάδροµο µου είπε: «Τι
είναι αυτά;». Έξι µήνες αργότερα ο τότε Πρωθυπουργός επιδίωξε συνεργασία µε τον κ. Σαµαρά για να συγκυβερνήσουν, κάτι
που, δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατόν, για να υποχρεωθούν όµως
και οι δύο να συγκυβερνήσουν µαζί µε τον ΛΑΟΣ υπό άλλον Πρωθυπουργό, τον κ. Παπαδήµο, µετά από λίγους µήνες.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Αυτό λέει η πρόσφατη ιστορία.
Και καλό είναι να µην ξεχνάµε την ιστορία, γιατί η ιστορία, δυστυχώς, επαναλαµβάνεται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σήµερα, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, επανέρχοµαι σε µία ανανεωµένη πρόταση ευρύτερης συνεργασίας για κυβέρνησης ειδικού
στόχου υπό πρωθυπουργό κοινής αποδοχής, ακόµα και µε εναλλακτική πρωθυπουργία των αρχηγών των κοµµάτων που θα συµµετάσχουν. Μία τέτοια κυβέρνηση θα καταστήσει τη χώρα
ισχυρότερη στη διαπραγµάτευση για τη διευθέτηση του χρέους.
Αυτό θα γίνει µε µεγάλη επιµήκυνση; Ό,τι είναι το καλύτερο. Με
πάγωµα του χρέους; Με πάγωµα του χρέους. Με διαγραφή του
χρέους; Ό,τι είναι το καλύτερο για τη χώρα.
Μόνο µία τέτοια κυβέρνηση µπορεί να διεκδικήσει µε µεγάλη
επιτυχία έναν τέτοιο στόχο. Η κυβέρνηση αυτή θα µπορέσει µε
προϋποθέσεις να δηµιουργήσει ανάπτυξη ευρωπαϊκού και όχι
τριτοκοσµικού τύπου, αυτήν που σήµερα θέλουν να µας επιβάλουν οι δανειστές. Η χώρα οδεύει σε ανάπτυξη τριτοκοσµικού
τύπου και φοβούµαι ότι εάν αυτή τελικά επιτευχθεί, δηλαδή η
ανάπτυξη τριτοκοσµικού τύπου, τότε θα είναι καταστροφική για
τη µικροµεσαία τάξη και, κατά συνέπεια, για τη χώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι χωρίς αυτές τις δύο προϋποθέσεις η χώρα δεν έχει µέλλον. Η παγκόσµια αυτή κρίση, που τώρα
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γίνεται ευρωπαϊκή µε κρίση στην Ευρωζώνη, θα συνθλίψει τη
χώρα και οι ιστορικές ευθύνες θα είναι τεράστιες για εκείνους
που θα ολιγωρήσουν.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να ενταχθεί και η εκλογή
Προέδρου της Δηµοκρατίας, ο οποίος θα πρέπει να συµβολίζει
την ενότητα και να διαθέτει το απαιτούµενο κύρος στο εσωτερικό
και το εξωτερικό. Δεν πρέπει να είναι κοµµατικός Πρόεδρος,
προκειµένου να µπορέσει η χώρα να ορθοποδήσει. Με µία τέτοια
προσωπικότητα, µε έναν τέτοιο Πρόεδρο, µε µία τέτοια κυβέρνηση, η χώρα µπορεί να ατενίζει σε ένα αισιόδοξο µέλλον.
Αυτή είναι η σκληρή πραγµατικότητα, κύριε Πρόεδρε, την
οποία, όσο πιο γρήγορα την αντιληφθούµε, τόσο το καλύτερο
για τον τόπο και για µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Κρεµαστινό.
Τον λόγο έχει τώρα για έξι λεπτά η κ. Βαλαβάνη και αµέσως
µετά ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Μαυραγάνης για οκτώ
λεπτά.
Ορίστε, κυρία Βαλαβάνη, έχετε τον λόγο.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα σε εξήντα από τις εκατόν ενενήντα δύο χώρες-µέλη του
ΟΗΕ διεξάγονται πολεµικές συγκρούσεις. Η περιοχή µας φλέγεται. Οι τζιχαντιστές αναβιώνουν µεσαιωνικές φρικαλεότητες σε
βάρος χριστιανικών αλλά και µουσουλµανικών πληθυσµών.
Στο Κοµπάνι του συριακού Κουρδιστάν πλάι στα τουρκικά σύνορα, σε µια πόλη-πείραµα ανεξιθρησκίας, δηµοκρατίας και ισότητας των φύλων, δοκιµάζεται σήµερα ο ανθρώπινος πολιτισµός.
Το ίδιο δοκιµάζεται, βέβαια, και στην ιδιαίτερη πατρίδα µου, το
Ηράκλειο -και µακάρι να ήταν µόνο εκεί- όταν παιδιά λιποθυµούν
από πείνα. Η τουρκική κυβέρνηση ασχολείται µε την έµπρακτη
αµφισβήτηση της κυπριακής ΑΟΖ και αδιαφορεί ή και ανέχεται
τη γενοκτονία των Κούρδων.
Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η διεθνής θέση της Ελλάδας στα
τεσσεράµισι χρόνια των µνηµονίων έχει υποβαθµιστεί βίαια και
επικίνδυνα. Οι ελληνικές κυβερνήσεις υιοθέτησαν ως «εθνικό
συµφέρον» την ιδιοκτησία των πιο βίαιων πανευρωπαϊκά «προγραµµάτων προσαρµογής», εφαρµόζοντας πρακτικά ότι «ο σκοπός (των δανειστών) αγιάζει τα µέσα».
Ταυτόχρονα, έκαναν και µια θεµελιώδη επιλογή ως προς την
εξωτερική πολιτική της χώρας: Τον ρόλο του σιωπηλού κοµπάρσου που ψηφίζει «ναι» σε όλα όσα θέλουν οι ισχυρές χώρες και
σε αντάλλαγµα όχι µόνο δεν παίρνει τίποτα, αλλά χάνει κιόλας.
Έτσι, το Υπουργείο Εξωτερικών δεν βρίσκει να πει µια κουβέντα, όταν η Γερµανία, παραµερίζοντας τα θεσµικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύει ότι υπάρχουν και άλλοι δρόµοι για µια γερµανική Ευρώπη: Συγκαλεί στο Βερολίνο τις χώρες
των Δυτικών Βαλκανίων, ορίζει την Αλβανία ως εκπρόσωπο όλων,
θεσµοθετεί αυτήν τη σύναξη και για τα επόµενα χρόνια, θέτοντας
στόχους για επίλυση, όπως το ονοµατολογικό της FYROM, εκτός
πλαισίου Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών µε απουσία της Ελλάδας, αλλά και της ιταλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης...
Ενδεικτική είναι, επίσης, η στάση της Κυβέρνησης στη Γενική
Συνέλευση του ΟΗΕ, µόλις έναν µήνα πριν, όταν υπερψηφίστηκε,
µε συντριπτική πλειοψηφία εκατόν είκοσι τεσσάρων χωρών -ανάµεσά τους και η Ρωσία και η Τουρκία- η πρόταση που εισηγήθηκαν µε πρωτοβουλία της Αργεντινής εβδοµήντα επτά χώρες, µε
επικεφαλής την Κίνα, µε έναν τίτλο, που τα λέει όλα: «Για µια Πολυµερή Σύµβαση για τη δηµιουργία ενός Νοµικού Κανονιστικού
Πλαισίου για τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης δηµοσίου χρέους»,
η οποία πρέπει να φτιαχτεί µέσα σε έναν χρόνο και να µπει για
κύρωση στην επόµενη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η υπερχρεωµένη Ελλάδα, απείχε απέναντι στη δροµολόγηση µιας συνθήκης- όπλο στα χέρια των µικρών χωρών, κόντρα πραγµατικά στα
πιο ζωτικά εθνικά συµφέροντα!
Ειπώθηκε εδώ από κυβερνητικούς Βουλευτές ότι τα συµφέροντα της Ελλάδας ταυτίζονται µε τα συµφέροντα της Ευρώπης.
Θα ρωτήσω το εξής: Υπάρχει, άραγε, κάποιο ενιαίο ευρωπαϊκό
συµφέρον, µε το οποίο να ταυτίζονται αυτοµάτως τα συµφέροντα όλων, λαών και κρατών;

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε’ - 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Είναι τυχαίο, που στο πρόσφατο µανιφέστο τους µε τίτλο: «Κάλεσµα για αλλαγή» οι έξι νοµπελίστες οικονοµολόγοι µε πρώτο
τον Στίγκλιτς -που κανένας τους βέβαια δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ- µετονοµάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε «Ένωση Λιτότητας»;
Στη Ρώµη πριν από δέκα ηµέρες, στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Οικονοµική Διακυβέρνηση, υπήρξε γενικευµένη αµφισβήτηση Βουλευτών για τη
συνέχιση της λιτότητας και της άτεγκτης δηµοσιονοµικής πειθαρχίας.
Όταν τα λέγαµε όλο αυτόν τον καιρό εµείς αυτά, µας λέγατε
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο τρελός του ευρωπαϊκού χωριού. Τώρα, που
ανοίγουν πράγµατι χαραµάδες ελευθερίας στον δηµοσιονοµικό
κορσέ, τι θέση παίρνετε; Δυστυχώς επιµένετε µέσα από µία λεηλατηµένη Ελλάδα ότι δεν υπάρχει άλλος δρόµος, όπως ο κ.
Χαρδούβελης, που έκανε πρόσφατα κήρυγµα και αυστηρές συστάσεις στην κυβέρνηση της Γαλλίας…
Εξυπηρετούνται τα συµφέροντα του λαού και της χώρας µας,
όταν η Ελλάδα ταυτίζεται µε την κυρίαρχη γραµµή ενός ιδιόµορφου οικονοµικού, ψυχρού πολέµου, σε µία Ευρώπη που φλερτάρει για τρίτη φορά µε την ύφεση, µε οικονοµικές κυρώσεις
ενάντια στη µεγαλύτερη ευρωπαϊκή χώρα, τη Ρωσία, για να εισπράξει µε τη σειρά της ρωσικά αντίµετρα, αυτοτραυµατιζόµενη
και µε τα αντίποινα και µε τα αντίµετρα;
Σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσιεύθηκαν χθες, οι ελληνικές
εξαγωγές βυθίστηκαν τον Αύγουστο κατά 5,9% λόγω του εµπάργκο. Πόσα χρόνια, πόσους κόπους και πόσο χρήµα πήρε για
να µπουν οι Έλληνες παραγωγοί, αγρότες και µη, στη ρωσική
αγορά;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Όταν τελειώσουν τα αντίποινα –γιατί θα τελειώσουν- πολλοί
θα έχουν καταστραφεί και η θέση της χώρας θα έχει οπισθοχωρήσει τουλάχιστον µία δεκαετία. Οι νέες χώρες, που τα προϊόντα
τους παίρνουν τη θέση των ελληνικών -Τουρκία, Αίγυπτος, Αργεντινή, Χιλή κ.α.- µπαίνουν σήµερα για να µείνουν. Μήπως όµως
δεν γινόταν να κρατήσει άλλη στάση η χώρα µας;
Η νατοϊκή Τουρκία δεν υποστήριξε κανέναν γύρο αντιποίνων.
Μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία δήλωσαν µε όλους τους τόνους την αντίθεσή τους στα αντίποινα.
Η Φινλανδία δήλωσε στην Κοµισιόν ότι, επειδή διακυβεύονται
κρίσιµα οικονοµικά συµφέροντά της, δεν θα εφαρµόσει τις κυρώσεις -ασκώντας το δικαίωµα που της δίνει το άρθρο 31 της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δίνει δυνατότητα αποχής χωρίς άσκηση βέτο, και απόσπασε από τη ρωσική ηγεσία δήλωση ότι τα αντίµετρα δεν θα ισχύσουν γι’ αυτήν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Βέβαια, οι σύµµαχοι της Γερµανίας, Αυστρία και Σλοβενία,
µόλις υπέγραψαν µε τη Ρωσία –όπως ξέρετε- για τον αγωγό
South Stream.
Κυρίες και κύριοι, η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα προσαρµόσει
την εξωτερική πολιτική της χώρας στις νέες συνθήκες που έχουν
διαµορφωθεί µε αποκλειστικό γνώµονα το συµφέρον του λαού
και της πατρίδας µας. Σε έναν δύσκολο και περίπλοκο πολυπολικό κόσµο η Ελλάδα, µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρειάζεται µία ενεργητική και ουσιαστικά ανεξάρτητη εξωτερική
πολιτική. Χρειάζεται συµµαχίες, από τις πιο σύντοµες µέχρι τις
πιο µακροπρόθεσµες, µε κριτήριο τα συµφέροντα του τόπου και
του εργαζόµενου λαού και σε βάση αµοιβαίου οφέλους. Χρειάζεται να αναπτύξει σταθερές και ισότιµες σχέσεις στρατηγικού χαρακτήρα µε τις χώρες BRIC 5, πριν απ’ όλα µε την Κίνα και τη
Ρωσία. Χρειάζεται να στηρίξει κάθε φιλειρηνική δύναµη και δύναµη αντίστασης στον ηγεµονισµό, ώστε να µπορεί η χώρα µας
µε τη σειρά της να αναζητήσει στήριξη σε τέτοιες δυνάµεις. Χρειάζεται να αντικαταστήσει τη µη διπλωµατία µε την ενεργή διεκδίκηση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, παρακαλώ, κυρία συνάδελφε.
ΟΛΓΑ - ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: …και πρέπει να στηρίξει αποφασιστικά τον κυπριακό λαό απέναντι σε εκβιασµούς της τουρκικής
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κυβέρνησης, που συνδέει τη λύση του Κυπριακού µε την απαράδεκτη άποψη ότι η Κυπριακή Δηµοκρατία είναι σήµερα defunct,
εκλιπούσα, δηλαδή πεθαµένη.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να αναφερθώ στη
σηµασία της διεθνούς δραστηριότητας του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία οι εκπρόσωποι της συγκυβέρνησης -πρέπει να
πω- αντιµετωπίζουν µικρόψυχα και κοµπλεξικά. Δεν φαίνεται να
κατανοούν ότι η συµµετοχή του Αλέξη Τσίπρα στο ντιµπέιτ των
υποψηφίων για την Προεδρία της Κοµισιόν ή στη συζήτηση στο
Κόµο, η συνάντηση µε τον Πάπα και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες, πριν απ’ όλα προωθούν τα πιο άµεσα συµφέροντα του λαού
και της χώρας, λέγοντας τα πράγµατα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ,
κυρία Βαλαβάνη, ολοκληρώστε. Σας παρακαλώ!
ΟΛΓΑ - ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ!
Έχετε φτάσει στα οκτώ λεπτά.
ΟΛΓΑ - ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: …µε το όνοµά τους, πριν απ’
όλα για τη µέγγενη των καταστροφικών πολιτικών λιτότητας, που
έχουν επιβληθεί στον λαό και στη χώρα και πρέπει να τερµατιστούν.
Η ψήφος εµπιστοσύνης θα δοθεί. Θα είναι η ψήφος εµπιστοσύνης του λαού σε µία κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, πολύ σύντοµα, για τη
σωτηρία της πατρίδας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Είµαι λίγο πιεστικός
στο να τηρούµε τον χρόνο, για να µιλήσουν οι συνάδελφοι. Εάν
όλοι παίρνουµε εννέα λεπτά από τα έξι, δεν θα µιλήσουν οι συνάδελφοι.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Μιλούσαν είκοσι λεπτά οι Υπουργοί χθες
όλη µέρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όταν αλλάξει ο Κανονισµός, τότε, ναι.
Κύριε Μαυραγάνη, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σε λιγότερο από
δυόµισι χρόνια η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά τοµών
που εκσυγχρονίζουν το φορολογικό µας σύστηµα όχι στα λόγια,
αλλά στην πράξη. Στη θέση ενός δαιδαλώδους µωσαϊκού διάσπαρτων διατάξεων θεσπίσαµε νέους σύγχρονους φορολογικούς κώδικες για τη φορολογική απεικόνιση συναλλαγών, τη
φορολογία εισοδήµατος, τη φορολογική διαδικασία. Νοµοθετήθηκαν και υλοποιούνται πρωτοποριακά µέτρα για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, αλλά και για τον
ηλεκτρονικό εκσυγχρονισµό της φορολογικής διοίκησης.
Ειδικότερα, µε την αντικατάσταση του Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών το 2012 έγινε ένα πρώτο αποφασιστικό βήµα απλοποίησης
του φορολογικού συστήµατος, µε κατάργηση τυπολατρικών θεσµών, όπως της απόρριψης των βιβλίων. Αντικαταστήσαµε τα σαράντα άρθρα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων µε τα δώδεκα
άρθρα του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
Υιοθετήθηκε ένας νέος σύγχρονος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος µε πρακτικό περιεχόµενο, που θωρακίζει το φορολογικό
σύστηµα από τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή. Για πρώτη
φορά στη χώρα µας θεσπίστηκε Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος ενοποιεί και συγκεντρώνει όλες τις φορολογικές
διαδικασίες που ήταν µέχρι σήµερα διάσπαρτες και αποσπασµατικές σε ένα ενιαίο λειτουργικό και εύχρηστο νοµοθέτηµα.
Έγιναν παρεµβάσεις στη νοµοθεσία για τον φόρο προστιθέµενης αξίας, ώστε να διευκολύνονται οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και να µειώνεται το διοικητικό κόστος.
Ειδικότερα, θεσπίστηκε απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις που
πραγµατοποιούν ακαθάριστα έσοδα µέχρι 10.000 ευρώ, διάταξη
στην οποία µπορούν να υπαχθούν από 1ης Ιανουαρίου 2015 περισσότερες από τετρακόσιες χιλιάδες επιχειρήσεις.
Δόθηκε σε επιχειρήσεις µε τζίρο έως 500.000 ευρώ η δυνατότητα να καταβάλουν ΦΠΑ µόνο όταν το τιµολόγιο πληρωθεί, ενισχύοντας σηµαντικά τη ρευστότητά τους. Το µέτρο άρχισε να
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ισχύει από αυτόν τον µήνα και έχει ακολουθηθεί η διαδικασία που
προβλέπεται από τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να
επεκταθεί αυτή η δυνατότητα σε επιχειρήσεις µε τζίρο µέχρι και
2 εκατοµµύρια ευρώ.
Καταργήθηκε η εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ καθώς και η αίτηση επιστροφής φόρου. Απλοποιήθηκαν και εξορθολογίστηκαν
τα διοικητικά πρόστιµα. Ολοκληρώθηκαν σηµαντικά βήµατα για
τη µετάβαση του φοροελεγκτικού και φοροεισπρακτικού µηχανισµού στην ψηφιακή εποχή, µέσα από την καθιέρωση ηλεκτρονικών εφαρµογών, που συνιστούν σηµαντική διευκόλυνση και για
τους φορολογούµενους.
Ενδεικτικά, θεσπίστηκε η διαδικασία είσπραξης και επιστροφής του ηλεκτρονικού παραβόλου. Καθιερώθηκε η διαδικασία
ηλεκτρονικής αποστολής ειδοποιητηρίων τελών κυκλοφορίας, µε
κατάργηση του αυτοκόλλητου σήµατος.
Καθιερώθηκε η καθολική ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων
φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων. Ενώ το 2010 από το
σύνολο των δηλώσεων φυσικών προσώπων εισοδήµατος το 19%
ήταν ηλεκτρονικές και το 81% έντυπες, σήµερα περισσότερο από
το 99% των δηλώσεων υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Όµως και οι
περισσότερες δηλώσεις άλλων φόρων υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά. Στο σηµείο αυτό, θέλω να τονίσω ότι η επιθυµία της
Κυβέρνησης είναι µία φορολογική διοίκηση αποτελεσµατική, που
λύνει τα προβλήµατα και αφουγκράζεται την κοινωνία.
Στη βάση των ευρωπαϊκών και διεθνών πρακτικών προωθήθηκε σειρά παρεµβάσεων για την πάταξη της φοροδιαφυγής και
οι ελεγκτικές υπηρεσίες εξοπλίστηκαν µε όλα τα νοµικά εργαλεία
για την επίτευξη µεγαλύτερης φορολογικής συµµόρφωσης από
τους φορολογούµενους. Η Κυβέρνηση απέδειξε και αποδεικνύει
σε καθηµερινή βάση τη σταθερή βούλησή της για την πάταξη
της φοροδιαφυγής.
Αντίθετα, οφείλω να επισηµάνω ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση δεν ψήφισε στη Βουλή καµµία από αυτές τις παρεµβάσεις.
Αυτές οι παρεµβάσεις δεν ήταν µόνο σε ένα άρθρο για να υπάρχει δικαιολογία, ήταν σε ξεχωριστά άρθρα.
Επειδή αρκετοί οµιλητές αναφέρθηκαν και έθεσαν το κεφαλαιώδες ζήτηµα της φοροδιαφυγής, επιτρέψτε µου να αναφερθώ,
έστω επιγραµµατικά, σε ορισµένες από αυτές τις νοµοθετικές
πρωτοβουλίες.
Θεσπίστηκε το κριτήριο της χώρας πραγµατικής διοίκησης για
τις εξωχώριες εταιρείες και διατάξεις για τις ελεγχόµενες αλλοδαπές επιχειρήσεις. Θεσπίστηκε γενική διάταξη για την αντιµετώπιση της φοροαποφυγής, κατά το πρότυπο που έχει συστήσει
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην περίπτωση συναλλαγών που δεν
έχουν οικονοµικό σκοπό και περιεχόµενο.
Ολοκληρώθηκε το θεσµικό πλαίσιο και τέθηκε σε λειτουργία η
εφαρµογή του Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασµών. Θεσπίστηκε
το νοµικό πλαίσιο και ξεκίνησε η εφαρµογή των διεθνώς αναγνωρισµένων έµµεσων τεχνικών ελέγχων για τον προσδιορισµό του
φορολογητέου εισοδήµατος. Κατέστη δυνατή η διενέργεια προσωρινού ελέγχου σε φυσικά πρόσωπα, ο οποίος εστιάζει σε συγκεκριµένα πεδία ελέγχου, προκειµένου να εξασφαλιστούν οι
προϋποθέσεις για την επιτάχυνση της ελεγκτικής διαδικασίας.
Εκσυγχρονίστηκε η νοµοθεσία για τις ενδοοµιλικές συναλλαγές,
προβλέφθηκε διαδικασία απενεργοποίησης των αριθµών φορολογικού µητρώου όσων αποδεδειγµένα διαπράττουν αδικήµατα
φοροδιαφυγής. Πιστοποιήθηκαν περίπου δύο χιλιάδες τετρακόσιοι ελεγκτές και συστήθηκαν τετρακόσιες νέες οργανικές θέσεις στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων.
Ο σχεδιασµός µας προβλέπει την ανάληψη καθηκόντων από
διακόσιους νέους υπαλλήλους µέχρι το τέλος του έτους και άλλους εννιακόσιους µέχρι το τέλος του 2015.
Ενισχύθηκε το κανονιστικό πλαίσιο και υλοποιούνται οι ρυθµίσεις για την πάταξη του λαθρεµπορίου καυσίµων µε την εγκατάσταση συστηµάτων εισροών-εκροών, συστηµάτων GPS και
άλλων µέσων παρακολούθησης.
Προκηρύσσεται άµεσα ο διαγωνισµός για την προµήθεια,
µέσω συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, ανιχνευτικών
συστηµάτων ελέγχου x-rays scanners στα λιµάνια και τις µεγάλες
πύλες εισόδου της χώρας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παρά τη δύσκολη δηµοσιονοµική

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

συγκυρία των τελευταίων ετών, στο µέτρο του δυνατού προωθήθηκαν ήδη µειώσεις φορολογικών συντελεστών, ώστε να µειώνονται τα φορολογικά βάρη. Για παράδειγµα, µειώθηκε η
φορολογική επιβάρυνση για µισθωτούς και συνταξιούχους µε
ατοµικό ετήσιο εισόδηµα µέχρι 23.000 ευρώ. Μειώθηκε κατά 15%
το ειδικό τέλος ακινήτων µε την αντικατάσταση του ΕΕΤΗΔΕ µε
το ΕΕΤΑ και η φορολογική επιβάρυνση επί της ακίνητης περιουσίας µειώθηκε ακόµη περισσότερο για τη µεγάλη πλειοψηφία
των φορολογουµένων µε τις αλλαγές στη φορολογία των ακινήτων και αντιµετωπίστηκαν άµεσα οι στρεβλώσεις που παρατηρήθηκαν στην πράξη.
Μειώθηκε ο ΦΠΑ στην εστίαση από 23% στο 13%. Μειώθηκε ο
φόρος µεταβίβασης ακινήτων στο 3%. Μειώθηκε ο ειδικός φόρος
κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης κατά 30%, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης είναι στο χαµηλότερο επιτρεπτό όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αναγνωρίζουµε τις µεγάλες θυσίες που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός τα τελευταία χρόνια.
Όπως έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, ο σχεδιασµός µας
για το άµεσο µέλλον προβλέπει τη συνέχιση και επέκταση της
µείωσης των φορολογικών βαρών, µε πρόγραµµα και αποφασιστικότητα, αξιοποιώντας την επίτευξη σταθερής δηµοσιονοµικής
ισορροπίας και τη δηµιουργία πρωτογενών πλεονασµάτων, όπως
επίσης και µε τη µεγαλύτερη συµµόρφωση αλλά και τη µετάβαση
στην εποχή της ανάπτυξης, που δίνει αυτά τα περιθώρια.
Δεν σταµατάµε, όµως, εδώ. Συνεχίζουµε τη µεταρρύθµιση. Ενδεικτικά, µέσα στο αµέσως επόµενο διάστηµα καταθέτουµε στη
Βουλή νέο σχέδιο νόµου, που προχωρά στην ακόµη µεγαλύτερη
απλοποίηση των κανόνων για τη φορολογική απεικόνιση των συναλλαγών, σε συνδυασµό µε την κωδικοποίηση και τον εκσυγχρονισµό των λογιστικών κανόνων, µε βάση τη βέλτιστη διεθνή
πρακτική και ενσωµατώνοντας πλήρως την οδηγία 2013/34 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε συνεργασία µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως το είπε και
ο Υπουργός στην οµιλία του, προωθούµε αλλαγές στο πλαίσιο
των ποινικών διατάξεων για φορολογικές παραβάσεις. Χωρίς να
θίγεται η αποφασιστικότητά µας για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής, θα αντιµετωπιστεί και η ελληνική ιδιαιτερότητα ποινικοποίησης της µη καταβολής χρεών προς το δηµόσιο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, χάρη στη δηµοσιονοµική πρόοδο
που επιτεύχθηκε µε τις θυσίες του λαού µας, εισερχόµαστε σε
µία νέα εποχή, η οποία απαιτεί σταθερότητα χωρίς πισωγυρίσµατα. Για τους λόγους αυτούς, σας καλώ να παράσχετε ψήφο
εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό που ήταν συνεπής ως προς τον χρόνο.
Τον λόγο έχει η κ. Αντωνίου.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση διεξάγεται αµέσως µετά
την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισµού του 2015.
Είναι ένας προϋπολογισµός –είναι και οι αρµόδιοι εδώ Υπουργοί- ισοσκελισµένος, µετά από πολλά πολλά χρόνια, που προβλέπει πλεόνασµα και ρυθµό ανάπτυξης κοντά στο 3% και που για
πρώτη φορά µετά από έξι χρόνια περιέχει µικρές µεν, αλλά φοροελαφρύνσεις.
Ο πρώτος, λοιπόν, ισοσκελισµένος και πλεονασµατικός προϋπολογισµός µετά από χρόνια, που δείχνει ότι η Ελλάδα αρχίζει
να ξαναγίνεται µία κανονική χώρα, είναι ασφαλώς αποτέλεσµα
των θυσιών του ελληνικού λαού. Πάρα πολλοί συµπολίτες µας
έχουν πονέσει και πολλά νοικοκυριά βρίσκονται σε δεινή θέση.
Βέβαια, η συζήτηση για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην
Κυβέρνηση διεξάγεται και µετά από προσπάθειες σχεδόν δυόµισι ετών της Κυβέρνησης, µιας Κυβέρνησης που παρέλαβε µια
χρεοκοπηµένη επί της ουσίας χώρα τον Ιούνιο του 2012, που
όλοι προέβλεπαν και κάποιοι εύχονταν την έξοδό της από το
Ευρώ, και την κράτησε όρθια.
Ασφαλώς και σήµερα παραµένουν πολλά προβλήµατα άλυτα.
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Έχουµε χρόνο µέχρι το 2016. Η ίδια η Κυβέρνηση έχει κάνει και
αυτή λάθη: από τα λάθη στον ΕΝΦΙΑ µέχρι την πρόσφατη εγκύκλιο για τις εταιρικές παροχές, ένα θέµα που επί της ουσίας αφορούσε ελάχιστους Έλληνες, επιδείχθηκε όµως από κάποια
ανώτερα στελέχη ένας ιδιότυπος αυτοκτονικός ιδεασµός, στρώνοντας έτσι το χαλί στον λαϊκισµό της Αντιπολίτευσης και αναγκάζοντας τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να ασχολείται µε θέµατα
που θα έπρεπε να επιλύσει ένας τµηµατάρχης του Υπουργείου
Οικονοµικών.
Είναι νοµίζω προφανές σε όλους µας εδώ µέσα ότι κανείς δεν
πρέπει να νοµίζει ότι βγήκαµε από την κρίση και εποµένως να αρχίσει ξανά το πανηγύρι των δανεικών, που άλλωστε δεν υπάρχουν.
Ασφαλώς το προσχέδιο του προϋπολογισµού του 2015 είναι
η πρώτη αχτίδα αισιοδοξίας, αλλά δεν χρειάζονται πανηγύρια.
Είναι πολλά ακόµα που πρέπει να γίνουν: η παροχή ρευστότητας
στην αγορά, ο νέος αναπτυξιακός νόµος, η ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών, η ρύθµιση των κόκκινων δανείων, η συνεχής και αδιάκοπη προσπάθεια για την καταπολέµηση της
ανεργίας, για να αναφερθώ σε µερικά από αυτά που παραµένουν
ακόµα ανοιχτά και απαιτούν την ένταση της προσπάθειας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτό το πλαίσιο, η παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση αποτελεί µια καθοριστική
κίνηση στήριξής της, ώστε να ξεκινήσει την ανηφορική πορεία
µέχρι το τέλος του 2014. Πρώτα να δώσει την τελευταία µάχη µε
την τρόικα για τις µεγάλες προκλήσεις της οικονοµίας, µετά να
ψηφίσει τον προϋπολογισµό του 2015, για τον οποίο τα τελικά
σχέδια θα διαµορφωθούν µετά τις διαπραγµατεύσεις µε την
τρόικα.
Τα παραπάνω θα µας οδηγήσουν προς το τέλος του έτους στο
να ξεκαθαρίσει και το τοπίο µε το ελληνικό χρέος. Αυτά είναι τα
ορόσηµα της επόµενης περιόδου και όλοι αντιλαµβάνονται πως
χωρίς σταθερή κυβέρνηση απλά η χώρα θα βολόδερνε από εδώ
και από εκεί ικετεύοντας για ένα δανειάκι, προκειµένου να πληρώσει µισθούς και συντάξεις.
Την ίδια ώρα που συµβαίνουν όλα αυτά, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, κύριοι συνάδελφοι, επιδίδεται σε ένα ρεσιτάλ λαϊκισµού,
εκτοξεύοντας τελευταία και πυροτεχνήµατα περί συναλλαγών,
στη λογική της λάσπης στον ανεµιστήρα. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
θυµίζουν όλο και πιο πολύ εκείνον τον άγγελο του τραγουδιού,
τον άγγελο που είχε γλώσσα µόνο για να γλείφει και έλεγε ψευτιές που ήταν ευχάριστες στα αυτιά και ησύχαζαν την ψυχή των
ανθρώπων.
Ξεκινάνε το πρωί µε τη µονοµερή διαγραφή του χρέους και
καταλήγουν στο τέλος της ηµέρας στην απόσυρση. Από το
Τέξας στο Βατικανό, στο Άγιο Όρος και στις µυστικές συσκέψεις
µε τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας! Αλλάζουν
κουστούµια µε ταχύτητα που θα ζήλευε και ο καλύτερος ηθοποιός, χωρίς βέβαια να µας πουν τι ζητάνε και τι προτείνουν. Τι
συζητάνε; Τι προτείνουν;
Επενδύουν στον πόνο των ανθρώπων. Τάζουν λαγούς µε πετραχήλια, που µάλιστα βαφτίζουν και ως «το πρόγραµµα της
Θεσσαλονίκης», αντιγράφοντας έτσι το σίγουρα γνωστότερο
από το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης κουλούρι της Θεσσαλονίκης στο βασικό του χαρακτηριστικό: την τρύπα στη µέση. Αυτό,
γιατί το περιβόητο πρόγραµµα, που κοστολογείται από 9 δισεκατοµµύρια µέχρι όσο πάει, ανάλογα µε τη φαντασία του κάθε
στελέχους, δεν απαντάει στο βασικό ερώτηµα: Πού θα βρεθούν
τα λεφτά; Εδώ είναι η τρύπα. Ποιο είναι το σχέδιο; Εδώ είναι η
τρύπα. Όµως, είπαµε: Όσο µεγαλύτερο είναι το ψέµα, τόσο πιο
εύκολα γίνεται πιστευτό. Έτσι, αυτοί ανεµπόδιστοι ράβουν κυβερνητικά κουστούµια, βάζοντας κάτω από το χαλί τις εσωτερικές τους διαφωνίες, ακόµα και τις αναλύσεις των δικών τους
θεωρητικών, που τώρα τους λένε πως αυτά που υπόσχονται είναι
ψέµατα.
Για να επιστρέψω, όµως, στον άγγελο, στον οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα, δεν είναι µακριά η ώρα που θα αναγκαστούν να
οµολογήσουν πως ό,τι έλεγαν µας χάιδευε τα αυτιά, απείχε όµως
πολύ από την αλήθεια.
Αυτό το ζοφερό µέλλον για την πατρίδα µας, που προετοιµάζει
ο ΣΥΡΙΖΑ, καλούµαστε να αποτρέψουµε. Καλούµαστε να στηρί-
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ξουµε την αλήθεια που βρίσκεται στη µάχη που δίνει ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση για τον τόπο και να είστε σίγουροι, κύριοι συνάδελφοι, ότι θα το κάνουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Αηδόνης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συζήτηση µου δίνει
τη δυνατότητα να τοποθετηθώ για δύο θέµατα που θα κυριαρχήσουν τους επόµενους µήνες στην πολιτική ατζέντα. Μιλώ φυσικά για τον επιδιωκόµενο απεγκλωβισµό από το µνηµόνιο και
την προσπάθεια εξόδου στις αγορές και την προώθηση λύσης
για την αντιµετώπιση του δηµοσίου χρέους.
Η δηµοσιοποίηση της έκθεσης του ΔΝΤ αναφέρει για 25 δισεκατοµµύρια ευρώ, τα οποία έχει ανάγκη η Ελλάδα για να καλύψει
τις ανάγκες στη διετία 2015 – 2016, ποσά που πρέπει να καλυφθούν ή µε τη λύση της εξόδου στις αγορές ή µε επιπρόσθετη
ευρωπαϊκή βοήθεια, εφόσον επιλεγεί η αποχώρηση από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο από την ελληνική Κυβέρνηση.
Η έξοδος από το µνηµόνιο αποτελεί πια έναν στρατηγικό
στόχο για την Κυβέρνηση αντίστοιχο µε αυτόν της Αντιπολίτευσης, που όλα τα προηγούµενα χρόνια επένδυσε στην πολιτική
στρατηγική της κατάργησής του. Θα ήθελα, όµως, να θέσω κάποια ερωτήµατα που πιστεύω πως έχουν ιδιαίτερη σηµασία και
αφορούν όλους: και αυτούς που κυβερνούν αλλά και αυτούς που
επιθυµούν να κυβερνήσουν.
Ποια θα είναι η οικονοµική µας επιβάρυνση όταν µε δική µας
πρωτοβουλία, είτε γιατί θα υιοθετήσουµε την επιλογή της Κυβέρνησης είτε την επιλογή της Αντιπολίτευσης, θα ανατρέψουµε
τους όρους δανεισµού των πρόσθετων αναγκών; Μπορεί κανείς
υπεύθυνα να απαντήσει σε αυτό;
Το σχέδιο της Κυβέρνησης, χωρίς να το έχει περιγράψει, στηρίζεται σε υποθέσεις που προϋποθέτουν την πολιτική σταθερότητα, ενώ το σχέδιο της Αντιπολίτευσης αποτελεί απλά µια ριπή
στο κενό.
Σήµερα γνωρίζουµε ότι για τα 25 δισεκατοµµύρια του ΔΝΤ για
τη διετία του 2015-2016 ο προβλεπόµενος τόκος βρίσκεται στο
ύψος του 3,90%. Οι σηµερινές τιµές δανεισµού spreads βρίσκονται σε δυσθεώρητα ύψη. Αυτήν τη στιγµή το ταµπλό γράφει 6,57.
Θα ήθελα να θυµίσω ότι η Ελλάδα µπήκε στο µνηµόνιο όταν το
επιτόκιο δανεισµού πλησίαζε στο 7%. Η ανοδική τάση στο κόστος δανεισµού είναι συνδυασµένη µε την αβεβαιότητα που εκπέµπει η χώρα στο πολιτικό µέτωπο και όλα τα σενάρια µπορούν
να αποδειχθούν όνειρα θερινής νυκτός ή εφιάλτες χωρίς τέλος.
Σε ό,τι δε αφορά το δεύτερο σηµείο περί χρέους θα ήθελα να
αναφερθώ στα εξής: Το παγκόσµιο χρέος έχει αφηνιάσει κι από
18,2 τρισεκατοµµύρια δολάρια το 2001 έφτασε στα 42,5 τρισεκατοµµύρια και τρέχει σήµερα µε ταχύτητα 400.000 δολαρίων το
δευτερόλεπτο. Αυτό το απύθµενο χρέος για όλο τον κόσµο αποτελεί την πρώτη ύλη για τη δηµιουργία νέων σύνθετων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που καλπάζουν. Η παγκόσµια οικονοµία
απειλείται από την αυξανόµενη τάση συσπείρωσης του χρέους.
Σήµερα, για την ανάπτυξη των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων
µε την αδιαφάνεια που επικρατεί το σύστηµα έχει ξεσαλώσει.
Χρειάζονται, λοιπόν, νέοι κανόνες για την ανάπτυξη της παγκόσµιας οικονοµίας. Θα ήταν αφέλεια να πιστεύουµε ότι µέσα σε
αυτές τις δοµές η χώρα µας µόνη της θα µπορούσε να δώσει
λύση σε αυτό το πρόβληµα πόσω δε µάλιστα να αντιµετωπίσει
το δικό της πρόβληµα, είτε µε µονοµερείς ενέργειες, που συµπεριλαµβάνονται ακόµη στο µενού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, είτε µε απροσδιόριστες κυβερνητικές ασάφειες που
εντείνουν τη σύγχυση, αποπροσανατολίζουν την κοινωνία και ενισχύουν µια διµέτωπη αντίληψη, µια αντίληψη που µας οδήγησε
στο παρελθόν σε πρωτόγνωρα αδιέξοδα, µιας και υπονόµευσε
σταθερά την ανάγκη συνεννόησης και συνεργασίας, µια απαίτηση που ξεπροβάλλει σήµερα ως αδήριτη ανάγκη για την επιβίωσή µας.
Η χώρα σήµερα έχει ανάγκη µια κοινής εθνικής προσπάθειας
για την αντιµετώπιση του δηµοσίου χρέους. Ένα σηµείο συµφωνίας για το εθνικό σχέδιο που έχει ανάγκη η χώρα είναι η στα-
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θερή απαίτηση για την πραγµατοποίηση µιας ευρωπαϊκής διάσκεψης για το χρέος, γιατί µέσα σε αυτό το πεδίο θα µπορέσει
να σχηµατίσει τις αναγκαίες συµµαχίες για τη χάραξη µιας νέας
πολιτικής για την αντιµετώπισή του, µιας πολιτικής που θα λαµβάνει υπ’ όψιν την τοκοδοτική ικανότητα των δανειοληπτών κρατών, µε βάση πάντα το παραγόµενο ΑΕΠ, και δεν θα δηµιουργεί
όρους δηµοσιονοµικής ασφυξίας για την εξυπηρέτηση των δανειακών αναγκών.
Τη σηµερινή συζήτηση θα µπορούσα να την αντιληφθώ µόνο
ως µια πρόκληση συνεννόησης και όχι ως µια αντιπαράθεση η
οποία απλά αναπαράγει ένα παρελθόν που εξαντλήθηκε στην πόλωση για την αναπαραγωγή του δικοµµατισµού. Θα µπορούσα
να την αντιληφθώ, αν αποτελούσε ένα προσκλητήριο ευθύνης
και συνεννόησης. Δυστυχώς, αποτελεί µια πρόβα σύγκρουσης
µεταξύ δύο µονοµάχων, η οποία απλά εξυπηρετεί µια τακτική κίνηση για τη συσπείρωση των δυνάµεων, µια τακτική κίνηση που
έβαλε τέλος στην ακατάσχετη εκλογολογία, αλλά δεν απαντά
στις πραγµατικές ανάγκες της χώρας και των πολιτών.
Σε µια Ελλάδα που η ανεργία έχει διαλύσει τον κοινωνικό της
ιστό, η δηµόσια συζήτηση εξαντλείται στο ζήτηµα των απολύσεων. Καµµία νέα απόλυση, αυτό πρέπει να είναι το µήνυµα σε
κάθε αποδέκτη.
Στη χώρα των δύο εκατοµµυρίων ανέργων δεν µπορεί να
εξαντλείται καµµία δηµόσια συζήτηση για το πόσους ακόµη θα
στείλουµε στον Καιάδα της ανεργίας, αλλά για το πόσες νέες θέσεις εργασίας θα δηµιουργήσουµε και πού.
Στη χώρα των δύο εκατοµµυρίων ανέργων δεν µπορεί να συνεχίζει να περικόπτεται το Πρόγραµµα των Δηµοσίων Επενδύσεων, για να χρηµατοδοτηθούν πεντάµηνα προγράµµατα για
ανέργους, οι οποίοι θα επιστρέψουν µετά από πέντε µήνες στην
ανεργία.
Στη χώρα των δύο εκατοµµυρίων ανέργων δεν µπορεί να
υπάρχουν προγράµµατα κοινωνικής εργασίας που αφορούν τον
δηµόσιο τοµέα, παρά µόνο αν αφορούν τις παραγωγικές µονάδες της χώρας, για να µπορέσουν να δηµιουργηθούν ουσιαστικές συνθήκες απορρόφησης στην αγορά εργασίας.
Στη χώρα των δύο εκατοµµυρίων ανέργων δεν µπορεί να συνεχίζεται η ταλαιπωρία των πολιτών που θέλουν να αναπτύξουν
µία ιδιωτική πρωτοβουλία µέσα στο τέλµα της γραφειοκρατίας.
Αλήθεια, κύριοι της Κυβέρνησης, γνωρίζετε πόσο χρόνο θέλει
για να δηµιουργήσει ένας πολίτης µία ανώνυµη εταιρεία; Στην
Αµερική χρειάζονται µόλις πέντε λεπτά στον υπολογιστή του.
Εδώ, ξέρει κανείς να µας πει τον χρόνο; Γνωρίζετε ποια είναι η
οδύσσεια των νέων επενδυτών, πόσες στάσεις στη γραφειοκρατία χρειάζεται κάποιος για να ανοίξει ένα απλό κατάστηµα στον
χώρο της εστίασης;
Τα λέω αυτά γιατί θέλω να θυµίσω ότι η Κυβέρνηση από την
εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ επέλεξε τη σύγκρουση στο γάλα και όχι
των ζήτηµα των αυτοαδειοδοτήσεων, που θα απελευθέρωνε την
ιδιωτική οικονοµία και θα συνέβαλλε στην παραγωγή πλούτου.
Στη χώρα των δύο εκατοµµυρίων ανέργων συνεχίζουµε να δίνουµε συντάξεις σε πολίτες κάτω των πενήντα ετών, που δεν
έχουν καµµία σχέση µε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα.
Στη χώρα των δύο εκατοµµυρίων ανέργων ζητάµε καταβολή
ΕΝΦΙΑ από τους πολίτες µε αντικειµενικές αξίες που δεν έχουν
καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα, επιβάλλουµε φορολογία
σε εταιρικές παροχές και µια σειρά άλλα τραγικά λάθη, που δείχνουν αναλγησία και προχειρότητα.
Στη χώρα αυτή, λοιπόν, απουσιάζει µια πολιτική που θα δώσει
ανάσα στη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα.
Θα µπορούσα να µιλάω πάρα πολλή ώρα για τις αδυναµίες,
την αναποτελεσµατικότητα, τις τεράστιες καθυστερήσεις. Άλλωστε, η συζήτηση στον προϋπολογισµό θα µας δώσει αυτήν τη δυνατότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι είµαστε στη στιγµή
της απαιτούµενης εθνικής συνεννόησης αλλά και της ανάγκης
να δώσουµε οριστική λύση σε παθογένειες που µας κρατούν καθηλωµένους. Πιστεύω ότι είναι ευκαιρία για την αναθεώρηση του
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Συντάγµατος. Πρέπει να προβλεφθεί σταθερός κύκλος διακυβέρνησης, για να εξαφανίσουµε µία κακοδαιµονία του πολιτικού
µας συστήµατος, που καθηλώνει τις κυβερνήσεις και τις καθιστά
ενδοτικές και ευάλωτες στον λαϊκισµό και τη δηµαγωγία.
Δεν πιστεύω στις εκλογές, όπως δεν πιστεύω ότι καµµία µακρά
προεκλογική περίοδος θα βοηθήσει τη χώρα µου. Θα συµβάλω
µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη σταθερότητα της πατρίδας
µου. Η άρνησή µου στην ψήφο εµπιστοσύνης που ζητά σήµερα
η Κυβέρνηση δεν επιζητά την αποσταθεροποίηση, αλλά στέλνει
ένα µήνυµα για ανάγκη συνεννόησης και ριζοσπαστικών αλλαγών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον κ.
Αηδόνη.
Τον λόγο έχει η κ. Μάνη-Παπαδηµητρίου για έξι λεπτά.
ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ- ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας δοκιµάστηκε τα τελευταία χρόνια όσο λίγες στην ευρωπαϊκή
ήπειρο. Ήλθε αντιµέτωπη µε µία πρωτοφανή κρίση φερεγγυότητας, µε όλες τις δυσµενείς γνωστές συνέπειες. Επίτευγµα αυτής
της Κυβέρνησης αποτελεί το γεγονός ότι κατάφερε να γυρίσει
τη σελίδα, να αλλάξει τη διεθνή εικόνα της χώρας µας, να σταµατήσει την ανεξέλεγκτη κατάρρευση και να σταθεροποιήσει τη
θέση της στον σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης.
Από το χείλος του γκρεµού που βρέθηκε η Ελλάδα, µε το ενάµισι πόδι εκτός Ευρωζώνης, αντιµετωπίζεται πλέον από τους
εταίρους της ως ένα ισότιµο και υπεύθυνο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Αυτό ακριβώς σηµαίνει ανάκτηση της χαµένης µας αξιοπιστίας.
Γι’ αυτό και η σηµερινή συζήτηση δεν στοχεύει απλώς στην
παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση, αλλά πολύ περισσότερο αποσκοπεί στην παραχώρηση ψήφου εµπιστοσύνης
στη συνέχιση της σταθερής πορείας της χώρας για την έξοδο
από τη βαθιά οικονοµική κρίση στην οποία βρέθηκε αλλά και
στην προσπάθεια να µη γυρίσουµε στην αβεβαιότητα του παρελθόντος.
Δυστυχώς, όµως, αυτήν την προσπάθεια την υποµονεύει καθηµερινά µε τη στάση και τις πρακτικές της η Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Προτάσσοντας το κοµµατικό τους συµφέρον έναντι
του εθνικού, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και πρωτίστως ο Πρόεδρός
τους ζητούν µανιωδώς εκλογές, αν και γνωρίζουν πως το επόµενο πρωί µπορεί να βρει τη χώρα σε ακυβερνησία.
Τους υπενθυµίζουµε πως η χώρα έχει και θα έχει Κυβέρνηση,
µια Κυβέρνηση που δεν διστάζει να αναλαµβάνει το πολιτικό
ρίσκο, να αντιπαρέρχεται στείρες κριτικές και αντιπαραθέσεις
και να λαµβάνει τις καταλληλότερες αποφάσεις για το καλό της
πατρίδας, των πολιτών, µα, πάνω απ’ όλα, για το µέλλον των παιδιών µας. Αυτό αποδεικνύεται αν εξετάσει κανείς τα πραγµατικά
και αδιάψευστα στοιχεία.
Για πρώτη φορά στα σαράντα χρόνια της Μεταπολίτευσης εισάγεται στη Βουλή ένας ισοσκελισµένος προϋπολογισµός, που
προβλέπει σταθερό ρυθµό ανάπτυξης και µείωση της ανεργίας.
Για δεύτερη συνεχή χρονιά η Ελλάδα παράγει πρωτογενή πλεονάσµατα, αποκαθιστώντας σταδιακά τις απώλειες στα εισοδήµατα των πολιτών. Για πρώτη φορά, ύστερα από πέντε χρόνια
βαθιάς κρίσης δανεισµού, βγήκαµε και πάλι στις αγορές.
Για να µην αναφερθώ στην πάταξη χρόνιων γραφειοκρατικών
διαδικασιών, στη δηµιουργία ενός νέου, αποτελεσµατικού και φιλικού προς τους πολίτες δηµοσίου, στην τόνωση της επιχειρηµατικότητας, στην αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος, στα
εκατοµµύρια τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα µας.
Τα παραπάνω αποτελούν τις στέρεες βάσεις για τα επόµενα
βήµατα: Για φοροελαφρύνσεις, όπως, για παράδειγµα, η άµεση
µείωση του φόρου στο πετρέλαιο, για την ενίσχυση των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων, όπως η πιλοτική καταβολή ελάχιστου
εγγυηµένου εισοδήµατος, για την ανακούφιση των συµπολιτών
µας που οφείλουν στο δηµόσιο, µε τη θέσπιση ρυθµίσεως καταβολής των οφειλών.
Αυτά είναι µονάχα ενδεικτικά. Θα ακολουθήσουν και άλλα, πιο
σηµαντικά βήµατα, που θα δώσουν πραγµατική ανάσα στην ελληνική κοινωνία. Δεν έχουµε, λοιπόν, την πολυτέλεια να διακυ-
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βεύσουµε ό,τι επιτεύχθηκε µε τις θυσίες του λαού µας.
Όλα τα ανωτέρω ο ΣΥΡΙΖΑ και σύσσωµη η Αντιπολίτευση τα
αµφισβητούν, γιατί κατά βάση ανησυχούν. Και ορθά ανησυχούν.
Γιατί είναι πραγµατικότητα ότι τα µνηµόνια φθάνουν στο τέλος
τους, ότι το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο σύντοµα θα αποτελεί
παρελθόν και ότι η Ελλάδα µας µπορεί πλέον και στέκεται στα
πόδια της και έτσι δεν θα έχουν πια λόγο ύπαρξης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διανύσαµε έναν ανηφορικό
δρόµο και βρισκόµαστε στο πιο κρίσιµο σταυροδρόµι, στο σηµείο όπου η πολιτική σταθερότητα είναι αδιαπραγµάτευτος όρος
για τη συνέχιση της αταλάντευτης πορείας της χώρας µας.
Σαφώς και έγιναν λάθη και αδικίες, οι οποίες όµως µέρα µε τη
µέρα αποκαθίστανται. Τα βλέπουµε και εµείς, οι Βουλευτές της
Συµπολίτευσης, γιατί κάθε µέρα ερχόµαστε σε επαφή µε τους
συµπολίτες µας, µιλάµε µαζί τους, δεν ζούµε σε γυάλινο κόσµο.
Τις ευθύνες σας, όµως, οφείλετε να αναλογιστείτε και εσείς,
κύριοι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης, που απέχετε από τον
δρόµο της ενότητας. Πολύ περισσότερο όσοι συνάδελφοι της
Αντιπολίτευσης συµµετείχατε ενεργά για χρόνια στον πολιτικό
βίο της χώρας και µε τις πράξεις ή τις παραλείψεις σας συµβάλατε στο να φτάσει η πατρίδα µας στη γνωστή δεινή κατάσταση.
Πλην όµως σήµερα διαλέγετε τον εύκολο δρόµο της Αντιπολίτευσης.
Εµείς όµως -και κυρίως εµείς οι νέοι Βουλευτές- µένουµε σταθερά προσηλωµένοι στην πορεία που έχει χαραχτεί, βάζοντας
πλάτη στην επίτευξη των εθνικών µας στόχων, αψηφώντας το
όποιο πολιτικό κόστος. Γιατί το στίγµα της επόµενης µέρας, το
οποίο ήδη είναι ορατό, έχει τεθεί και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό µας και συµπυκνώνεται στο τρίπτυχο της σταθερότητας,
της ανάπτυξης και της µείωσης της ανεργίας.
Συµπυκνώνεται στη δηµιουργία µιας ισχυρής οικονοµίας, τα
αποτελέσµατα της οποίας ήδη φαίνονται. Ας µην ξεχνάµε πως η
κρίση διά της κρίσεως αίρεται. Μέσω δηλαδή της σωστής αντίληψης και εκτίµησης των καταστάσεων και της λήψης των καταλληλότερων αποφάσεων.
Επειδή η παρούσα Κυβέρνηση αποτελεί τη µόνη υπεύθυνη δύναµη που έχει το πολιτικό θάρρος να λαµβάνει τις δύσκολες,
πλην όµως ορθές για το µέλλον του τόπου, αποφάσεις, εννοείται
ότι της παραχωρώ την ψήφο εµπιστοσύνης µου.
(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 δύο µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 5ο Γυµνάσιο Ιωαννίνων. (Β’ τµήµα)
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Πάντζας για έξι λεπτά. Στη συνέχεια θα λάβει τον λόγο ο κ. Κεφαλογιάννης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µετά από τέσσερα χρόνια άγριας
λιτότητας η κατάσταση στη χώρα είναι απελπιστική, όπως ακριβώς και η ψήφος εµπιστοσύνης, την οποία ζητάτε. Γιατί πέρα από
τον επικοινωνιακό της χαρακτήρα, πάτε να µετρήσετε και τους
εκατόν ογδόντα Βουλευτές.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι προγραµµατικές δεσµεύσεις
του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσαν πανικό στη συγκυβέρνηση και ανακούφιση στην κοινωνία.
Αυτήν την αντίφαση επεκτείνουµε σήµερα, ξεδιπλώνοντας
πτυχές του κυβερνητικού µας προγράµµατος σε όλους τους τοµείς. Είναι τοµείς οι οποίοι µπήκαν στο στόχαστρο των πολιτικών
λιτότητας και στον Προκρούστη των περικοπών.
Ένας από αυτούς είναι και ο αθλητισµός. Πέρα από τις περικοπές που έχει υποστεί, περνά µία δοµική κρίση, µία κρίση συστηµική και αξιών, γιατί επί δεκαετίες οικοδοµήθηκε ένα µοντέλο
που δεν αντιλαµβάνεται την ανάπτυξή του ως διαδικασία δηµοκρατικής κοινωνικοποίησης, δεν αντιλαµβάνεται την άθληση ως
κοινωνικό αγαθό και δικαίωµα, αλλά ως στοιχείο εµπορευµατο-
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ποίησης, που θεωρεί τον αθλούµενο και τον αθλητή καταναλωτή
και πελάτη µιας αγοράς.
Οικοδοµήθηκε ένα µοντέλο αντιδηµοκρατικό, χωρίς την ισότιµη πρόσβαση στην άθληση για όλους χωρίς διακρίσεις, µε
απουσία της συµµετοχικότητας στη διοίκηση των φορέων της
άθλησης. Μόνο στόχο είχε την παραγωγή τεράστιων υπεραξιών
µέσω του ατοµικισµού, της ανάθεσης, της κυριαρχίας των πελατειακών σχέσεων και του παραγοντισµού, της αδιαφάνειας, της
βίας και του ντόπινγκ.
Ο τζόγος, οι µετεγγραφές, η διακίνηση κεφαλαίων χωρίς
έλεγχο, το παρασιτικό µαύρο κεφάλαιο σε συνθήκες διάχυτης
ανοµίας, κρατικής ανοχής, φοροδιαφυγής, σπατάλης και οικειοποίησης πόρων εξασφάλισαν σε καθεστώς οµερτά την επιβίωση
των δύο σας κοµµάτων. Εξασφάλισαν την αλληλοεξυπηρέτηση
των δύο κοµµάτων που σήµερα συγκυβερνούν µε την ισχύ τις
µιντιοκρατίας και του κεφαλαίου.
Αυτό το µοντέλο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τελειώνει µαζί
µε τη σηµερινή συγκυβέρνηση. Με ευθύνη θα προχωρήσουµε
στην υλοποίηση ενός σχεδίου για τον αθλητισµό, το οποίο
έχουµε προσεκτικά επεξεργαστεί και πλήρως κοστολογήσει µε
έµφαση στη φυσική αγωγή, στην εκπαίδευση, στον αθλητισµό
για όλους στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην αναδιάρθρωση και
στήριξη του ερασιτεχνικού αγωνιστικού και σωµατειακού αθλητισµού. Με έλεγχο, απολογισµό, διαφάνεια και ουσιαστική στήριξη οι αθλητικές υπηρεσίες και δραστηριότητες θα παρέχονται
δωρεάν και χωρίς επιβάρυνση των νέων και των οικογενειών
τους.
Συγκεκριµένα, µερικές µόνο θεσµικές παρεµβάσεις της δικής
µας διακυβέρνησης για τον αθλητισµό είναι οι εξής: Η αναδιανοµή των αθλητικών πόρων µε διαφάνεια και στρατηγική στόχευση στην εξυπηρέτηση ενός διαφορετικού αθλητικού
µοντέλου, χωρίς πελατειακές σχέσεις και αδικίες, η θέσπιση αυτοτελούς κονδυλίου για τον ερασιτεχνικό αθλητισµό από τον ετήσιο κρατικό προϋπολογισµό, η σταθερή ετήσια χρηµατοδότηση
των ερασιτεχνικών αθλητικών δραστηριοτήτων στη βάση µιας
αναπτυξιακής λογικής, από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων η σταθερή χρηµατοδότηση προγραµµάτων για την ενεργειακή αυτοτέλεια των εγκαταστάσεων, ούτως ώστε να
καταστούν οικονοµικά βιώσιµες, η νέα φορολογική πολιτική στον
χώρο των υπηρεσιών αθλητισµού-αθλητικού θεάµατος, αλλά και
του επαγγελµατικού αθλητισµού µε όρους ανταποδοτικότητας
προς τον ερασιτεχνικό αθλητισµό, η δηµιουργία µιας ενιαίας
αρχής πληρωµών, που µε ποιοτικούς αναπτυξιακούς όρους θα
ελέγχει την οικονοµική διαφάνεια αλλά και τη σκοπιµότητα των
εσόδων-εξόδων των αθλητικών φορέων, η καθιέρωση ενός ενιαίου πλαισίου προγραµµατικής συµφωνίας της πολιτείας µε τις
αθλητικές οµοσπονδίες, στο οποίο θα ορίζεται επακριβώς η έννοια του αυτοδιοίκητου στον αθλητισµό, η άµεση διενέργεια διαχειριστικού και οικονοµικού ελέγχου όλων των εποπτευόµενων
φορέων και των εθνικών αθλητικών οµοσπονδιών, η κατοχύρωση
θεσµικά των εργαζοµένων στον αθλητισµό, χωρίς ελαστικές σχέσεις εργασίας που στοχοποιούν τα ασφαλιστικά, µισθολογικά και
εργασιακά τους δικαιώµατα, η αποκατάσταση των εργαζοµένων
της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, που επλήγησαν από τις
πολιτικές των απολύσεων του µνηµονίου, η καθιέρωση της απλής
λογικής ως ενιαίο και πάγιο εκλογικό σύστηµα σε όλους τους
αθλητικούς φορείς όλων των βαθµίδων, η κατάργηση κάθε καταστατικής αναχρονιστικής διάταξης που αποκλείει και εµποδίζει
τους πολίτες, τους αθλητές και προπονητές από την εγγραφή
τους ως ισότιµα µέλη και τη συµµετοχή τους στη διοίκηση των
αθλητικών φορέων και ο περιορισµός της θητείας των προεδρείων των εθνικών αθλητικών οµοσπονδιών σε δύο ολυµπιακούς κύκλους, οκτώ χρόνια δηλαδή.
Επίσης, η συµµετοχή αθλητών των εθνικών οµάδων καθώς και
των προπονητών στις διοικήσεις των εθνικών αθλητικών οµοσπονδιών, µε έναν εκπρόσωπο από κάθε πλευρά, η ανάδειξη του
επιτελικού ρόλου της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού στον
σχεδιασµό και την ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισµού, µε σεβασµό στους παιδαγωγούς γυµναστές, στους επιστήµονες,
στους εργαζοµένους των αθλητικών υποδοµών και στους αθλητές, η ίδρυση γραφείου ειδικού συµβούλου αθλητισµού και συ-
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νηγόρου για τα δικαιώµατα των αθλητών και των προπονητών,
των µελών διοικήσεων και των φιλάθλων, η δηµιουργία ειδικής
κοινοβουλευτικής επιτροπής διαφάνειας και ελέγχου νοµιµότητας για τον αθλητισµό, όπως ακριβώς υπάρχει σήµερα και στο
βρετανικό κοινοβούλιο και, τέλος, αυστηρότερο νοµοθετικό πλαίσιο που θα εφαρµόζεται χωρίς ανοχή και διακρίσεις απέναντι στα
φαινόµενα της βίας και του ντόπινγκ, ώστε να µην ξαναζήσουµε
θλιβερά γεγονότα, όπως αυτά της Κρήτης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω λέγοντας το εξής. Μιλάτε για λαϊκισµό του ΣΥΡΙΖΑ
και υποστηρίζετε ότι, εάν γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ –που να
είστε σίγουροι ότι θα γίνει- θα καταστρέψει τη χώρα. Τι να καταστρέψει; Υπάρχει χειρότερη καταστροφή από αυτήν που φέρατε
στην πατρίδα µας ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία; Και ζητάτε τώρα
ψήφο εµπιστοσύνης από τους Βουλευτές; Οπωσδήποτε θα σας
τη δώσουν. Εδώ έχουν ψηφίσει τόσα µνηµόνια! Εδώ θα σταµατήσουν; Ποιον κοροϊδεύετε τώρα; Εµάς ή τον ελληνικό λαό;
Κύριοι της συγκυβέρνησης, είστε µία τραγωδία για την πατρίδα µας. Η λύση στην τραγωδία είναι η κάθαρση. Αυτό που λέω
είναι και ο ορισµός της αρχαίας τραγωδίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Κεφαλογιάννης για έξι λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι
για τους οποίους η Κυβέρνηση µπορεί να αιτηθεί την ανανέωση
της ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς το πρόσωπό της.
Πρώτον, η παρούσα σύνθεση της Κυβέρνησης είναι τελείως
διαφορετική από την αρχική, στην οποία είχε δοθεί ψήφος εµπιστοσύνης. Να θυµίσω ότι µετά τις εκλογές του 2012 σχηµατίστηκε µία Κυβέρνηση συνεργασίας από τρία κόµµατα, από τη
Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και τη Δηµοκρατική Αριστερά. Ήταν
µία πραγµατικά ιστορική απόφαση, καθώς για πρώτη φορά τρία
κόµµατα µε τόσο διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες και τόσο
διαφορετικές πολιτικές πορείες συνεργάστηκαν κάτω από ένα
κοινό κυβερνητικό πρόγραµµα.
Κατά δεύτερον, µετά και τις πρόσφατες ευρωεκλογές του Ιουνίου του 2014, η Κυβέρνηση απαιτείται να πάρει αυτήν την επιβεβαίωση της εµπιστοσύνης, προκειµένου να ενισχυθεί στις
επικείµενες διαπραγµατεύσεις µε τους Ευρωπαίους εταίρους
µας για την οριστική επίλυση του προβλήµατος του χρέους και
την οριστική έξοδο από το µνηµόνιο.
Τρίτον -και ίσως ουσιαστικότερο- είναι βασικό να περάσουµε
ένα µήνυµα εντός και εκτός της χώρας, ότι η Κυβέρνηση συνεχίζει σταθερά το µεταρρυθµιστικό της έργο, προκειµένου να επιλυθούν οριστικά οι παθογένειες του πολιτικού και οικονοµικού
συστήµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µόνο όσοι είναι µικρόψυχοι πολιτικά και όσοι εξυπηρετούν άλλες µικροκοµµατικές σκοπιµότητες δεν αναγνωρίζουν τη χειροπιαστή πρόοδο η οποία έχει
επιτευχθεί στα δηµοσιονοµικά µεγέθη της πατρίδας τελευταία.
Όλοι γνωρίζουµε ότι εισερχόµαστε στην τελευταία φάση του
ελληνικού προγράµµατος. Καλούµαστε να διανύσουµε τα τελευταία µέτρα ενός µαραθωνίου πέντε ετών. Το µνηµόνιο τελειώνει
οριστικά τους επόµενους µήνες. Τα πρώτα απτά θετικά αποτελέσµατα για την εθνική µας οικονοµία έχουν γίνει ήδη ορατά από
πέρσι, αποτελέσµατα των θυσιών του ελληνικού λαού τα τελευταία πέντε χρόνια.
Όλοι πλέον παραδέχονται ότι το 2013 ήταν η τελευταία χρονιά
της ύφεσης και η πρώτη χρονιά που µετά από δεκαετίες εµφανίστηκαν δίδυµα πλεονάσµατα, τόσο στον κρατικό προϋπολογισµό
όσο και στο εµπορικό ισοζύγιο. Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οίκοι αξιολόγησης, όλοι παραδέχονται ότι το 2014 θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο για την ελληνική
οικονοµία. Όλοι αποδέχονται ότι βασικοί οικονοµικοί δείκτες
φέτος είναι πολύ καλύτεροι από τους περσινούς και ασύγκριτα
θετικότεροι από αυτούς του 2012.
Το µεγάλο στοίχηµά µας όµως είναι ένα: Πώς θα µεταγγίσουµε τα θετικά αυτά αποτελέσµατα από το µακροοικονοµικό
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επίπεδο στην καθηµερινότητα του πολίτη, γιατί δεν παραγνωρίζουµε ότι υπάρχουν Έλληνες πολίτες, χιλιάδες συµπολίτες µας,
που είναι άνεργοι µε µηδαµινό ή ελάχιστο εισόδηµα. Είναι απαραίτητο οι συµπολίτες µας να αντιληφθούν όχι µόνο ότι οι θυσίες
τους δεν πήγαν χαµένες, αλλά ότι αρχίζουν και ανακτούν το εισόδηµά τους και ότι οι αδικίες αποκαθίστανται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντί να υπάρχει µια πολιτική
οµόνοια και εθνική συµπαράταξη, ώστε η ελληνική Κυβέρνηση
να παρουσιαστεί ισχυρή και απερίσπαστη κατά τις επικείµενες
διαπραγµατεύσεις µε τους εταίρους µας, έρχεται η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση να µας θυµίσει την πολιτική της ανευθυνότητα και
ανωριµότητα.
Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν παίζει τον θεσµικό του ρόλο ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση, καθώς έχει αναγάγει ως αυτοσκοπό την
κατάληψη της εξουσίας µε κάθε τρόπο, ανεξαρτήτως πολιτικού
και εθνικού κόστους. Παραφράζοντας µάλιστα τον Κίσινγκερ, θα
έλεγα ότι δεν υπάρχει µια µοναδική τηλεφωνική γραµµή που µπορεί κάποιος να καλέσει προκειµένου να πληροφορηθεί το οικονοµικό πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ.
Τα τελευταία τρία χρόνια η Αξιωµατική Αντιπολίτευση δεν έχει
παρουσιάσει ένα κοστολογηµένο και ρεαλιστικό κυβερνητικό
πρόγραµµα. Αντίθετα εµφανίζεται να υπόσχεται τα πάντα σε
όλους. Αυτό βέβαια ενισχύει τις αµφισηµίες και τη διγλωσσία
εντός του κόµµατος και σαφέστατα αποτρέπει τον οποιονδήποτε
από το να την εµπιστευτεί ως µια αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν µένει
µόνο στις γενναίες και ανέφικτες υποσχέσεις. Προχωράει και ένα
βήµα παρακάτω, σε εκµετάλλευση του Συντάγµατος για µικροπολιτικά οφέλη. Αγνοεί το άρθρο 53 του Συντάγµατος, που οµιλεί
για εκλογή των Βουλευτών για τέσσερα συνεχή έτη. Αγνοεί συνεπώς ότι ο λαός εξέλεξε την παρούσα Βουλή µέχρι το 2016 και
κανείς δεν νοµιµοποιείται να ερµηνεύσει διαφορετικά αυτήν την
εντολή.
Αγνοεί σκοπίµως ότι βρισκόµαστε στο µέσο µόλις της κοινοβουλευτικής αυτής θητείας και η όποια κρίση οφείλει να γίνει
µόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτής της Κυβέρνησης. Τότε θα µετρηθούµε και θα δούµε αν τα καταφέραµε ή εάν αποτύχαµε.
Τότε θα µετρηθούµε και θα δούµε αν τηρήσαµε το προεκλογικό
µας πρόγραµµα και τις δεσµεύσεις και τότε είµαι βέβαιος ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ, ως άλλος καβαφικός «Δαρείος», το πιθανότερο θα έχει
µόνο «υπεροψία και µέθη».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης και µέχρι σχετικά πρόσφατα υπήρξαν κόµµατα και µεµονωµένοι πολιτικοί που αποτέλεσαν τη µήτρα και τους φορείς
του πολιτικού λαϊκισµού και της εύκολης ρητορείας στη χώρα
µας.
Ευτυχώς, για το κοινό εθνικό συµφέρον αντιλήφθηκαν το
λάθος τους και τήρησαν µια υπεύθυνη πολιτική στάση. Μπορεί
να πλήρωσαν µεν ένα βαρύτατο, αναµενόµενο δε, πολιτικό κόστος, ωστόσο σε µια κρίσιµη χρονική στιγµή για το έθνος ανέλαβαν το µερίδιο ευθύνης που τους αναλογούσε. Και αυτό το
µερίδιο, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, ούτε θέλετε ούτε
µπορείτε να το αναλάβετε.
Είµαι πεπεισµένος ότι η Ελλάδα θα βγει δυνατότερη από την
παρούσα δεινή οικονοµική κατάσταση. Και όταν θα συµβεί αυτό
οι Κασσάνδρες του λαϊκισµού, του φανατισµού και της παροχολογίας, που εκµεταλλεύονται συστηµατικά την αγωνία και την
αγανάκτηση των πολιτών, θα έχουν την τύχη των τεσσάρων
στρατηγών του Μπέρτολτ Μπρεχτ, που ξεκινούν για πόλεµο στο
µακρινό Ιράν και δεν φτάνουν ποτέ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κεφαλογιάννη.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Τασούλας για δεκαπέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για την
παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση γίνεται σε µια
οµολογουµένως ενδιαφέρουσα καµπή, στην πορεία αυτής της
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χώρας, ενδιαφέρουσα και προκλητική θα προσέθετα καµπή εν
σχέσει µε την ανάγκη να ξεφύγει η χώρα οριστικά από τη µέγγενη στην οποία έχει εµπλακεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια και
στην οποία µέγγενη η χώρα ενεπλάκη όχι αιφνίδια και παράλογα,
αλλά ενεπλάκη ως αποτέλεσµα µιας κρίσης ενός καθεστώτος
υπαρκτού λαϊκισµού, το οποίο υπηρετήθηκε πιστά από τους πάντες τα τελευταία τουλάχιστον είκοσι, ενδεχοµένως και περισσότερα, χρόνια.
Η περιπέτεια στην οποία περιέπεσε η χώρα και οι λόγοι που
δηµιούργησαν αυτήν την περιπέτεια είναι πολύ πιο απαραίτητο
να αναλυθούν και να ξεκαθαριστούν από την περιγραφή της οικτρής καταστάσεως στην οποία έχει περιέλθει η χώρα τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Δεν είναι δύσκολο για κανέναν να περιγράψει το πώς αντιµετωπίζει ο ελληνικός λαός τις µειώσεις, τις περικοπές, το πώς αντιµετωπίζει ο ελληνικός λαός την αύξηση της ανεργίας, το πώς
αντιµετωπίζει ο ελληνικός λαός όλη αυτήν την ξαφνική τροπή και
την επιδείνωση της ζωής του.
Αυτό µπορεί να το περιγράψει ο καθένας, γιατί ο καθένας –
είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ είτε Νέα Δηµοκρατία είτε ΔΗΜΑΡ είτε οποιοδήποτε άλλο κόµµα ή είναι εκτός κοµµάτων- το ζει, το βιώνει από
τον κύκλο του, τη ζωή του, τα βιώµατά του.
Αυτό που είναι απαράδεκτο είναι να παριστάνει κανείς ότι περιγράφοντας τη δεινή θέση, συγχρόνως προτείνει και λύση. Η
περιγραφή δεν είναι λύση. Η περιγραφή είναι ένας υποκριτικός
τρόπος να παραστήσουν κάποιοι ότι µονοπωλούν την ευαισθησία
και να προσάψουν στους άλλους αναισθησία ή σκληρότητα.
Το πραγµατικό θάρρος, το οποίο χρειάζεται για να βγάλει τη
χώρα από την κρίση, είναι να τολµήσει να παραδεχθεί κανείς τα
λάθη στα οποία µετείχε στο παρελθόν, όταν οικοδοµήθηκε το καθεστώς του υπαρκτού λαϊκισµού, το οποίο δεν το προέβλεπε το
Σύνταγµα προφανώς, και τώρα που αποδοµείται το καθεστώς
του υπαρκτού λαϊκισµού να βάλει πλάτη για την οικοδόµηση ενός
καθεστώτος υπαρκτού ρεαλισµού, υπαρκτού πραγµατισµού και
πραγµατικής προκοπής, που να βασίζεται στις δικές µας δυνάµεις κι όχι σε συνεχή δάνεια, τα οποία δεν είναι διατεθειµένος
κανείς, µα κανείς, ασχέτως κυβερνήσεως, να χορηγήσει στη
χώρα.
Έχει ενδιαφέρον να θυµίσει κανείς, για να απαντήσει σε όσους
µιλούν για εκφοβισµό δήθεν του λαού, τι έλεγε -αυτό που κάποιοι
κατηγορούν ως καταραµένη Ευρώπη- αυτή η Ευρώπη, ας πούµε,
στις 9 Αυγούστου του 1992. «Πάρτε επειγόντως θαρραλέα
µέτρα». Πρόκειται για συστάσεις της Νοµισµατικής Επιτροπής
της ΕΟΚ προς την Ελλάδα.
Με την έκθεσή της η επιτροπή ζητεί από τις κυβερνήσεις των
χωρών να λάβουν συγκεκριµένα µέτρα και ειδικότερα στην Ελλάδα: αυστηρή περικοπή κρατικών επιδοτήσεων, µεγαλύτερη
απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, ταχύτερη απελευθέρωση
των αγορών για την αύξηση του ανταγωνισµού.
Το 1992 αυτού του είδους οι προτροπές αντιµετωπίζονταν µε
τον ίδιο τρόπο. Ωρυόταν η αντιπολίτευση ότι όλα αυτά είναι εκφοβισµός, ότι πρέπει να αγνοηθούν, υπέκυπτε η συµπολίτευση
κι έτσι είχε σχηµατιστεί ένα δίπολο όχι µεταξύ Αριστεράς ή Δεξιάς ή µεταξύ λογικής και µη λογικής, αλλά ένα δίπολο µεταξύ
καταγγελλόντων και αναβαλλόντων.
Καταγγέλλοντες ήταν κάθε φορά η αντιπολίτευση και αναβάλλοντες ήταν κάθε φορά οι κυβερνώντες. Αυτό κυβερνούσε τη
χώρα. Αυτές οι δύο µετοχές κυβερνούσαν τη χώρα: οι καταγγέλλοντες και οι αναβάλλοντες.
Από καταγγελία σε αναβολή και από αναβολή σε καταγγελία,
φτάσαµε στο 2009, όταν ο Πρωθυπουργός της χώρας Κωνσταντίνος Καραµανλής ανακοίνωσε για δύο χρόνια πάγωµα µισθών
και συντάξεων, για να βγούµε από την κρίση και να δείξουµε ότι
πήραµε το µήνυµα της επερχόµενης λαίλαπας. Αντιµετωπίστηκε
η ανακοίνωση για πάγωµα µισθών και συντάξεων για δύο χρόνια
-το οποίο σήµερα ηχεί παραδεισένιο εν σχέσει µε αυτά που αντιµετώπισε η χώρα- ως µέτρα-σοκ, τα οποία συνοψίζονταν και σε
«ληστεία χωρίς κουκούλα» –άλλος τίτλος.
Αυτό ήταν το αποτέλεσµα του δήθεν εκφοβισµού που δεν εισακούσθηκε όσων µιλούσαν εγκαίρως για να πάρει αυτή η χώρα
του υπαρκτού λαϊκισµού µέτρα. Προφανώς αυτά τα µέτρα, µέσα
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από τον διπολισµό των καταγγελλόντων και των αναβαλλόντων,
ποτέ δεν παιρνόντουσαν και αναγκαστήκαµε να υποστούµε αυτό
το σοκ που τα τελευταία τέσσερα χρόνια υφίσταται ο ελληνικός
λαός.
Αν θέλουµε µε ειλικρίνεια να µιλήσουµε, θα πρέπει να παραδεχθούµε ότι έχουµε όλοι ευθύνες για το πώς έφθασε εδώ αυτή
η χώρα. Κι εµείς έχουµε ευθύνες και η Αριστερά έχει ευθύνες,
που ζητούσε περισσότερες παροχές. Εµείς οδηγούσαµε τη χώρα
προς την κρίση σε ρυθµό βάδην και η Αριστερά φώναζε «όχι
βάδην, τροχάδην, δώστε κι άλλα», για να είναι αρεστή.
Αν κανείς δικαιούται να απορεί γι’ αυτό που συνέβη το 2009,
δεν είναι γιατί συνέβη, αν θέλουµε να είµαστε ειλικρινείς, είναι
γιατί άργησε να συµβεί τόσο πολύ. Ναι, κύριοι συνάδελφοι, γιατί
άργησε να συµβεί τόσο πολύ αυτό το οποίο συνέβη στη χώρα
του υπαρκτού λαϊκισµού, στη χώρα των διαρκών παροχών, στη
χώρα του ανικανοποίητου και στη χώρα όπου δεν τολµούσε κανείς να πει «θα παγώσω για δύο χρόνια τους µισθούς και τις συντάξεις», γιατί µιλούσαν για «ληστεία χωρίς κουκούλα», γιατί
µιλούσαν για µέτρα-σοκ.
Ήρθε η κρίση και ο καθένας εκλήθη να αναλάβει τις ευθύνες
του. Εµείς αυτές τις ευθύνες τις αναλάβαµε, αγνοώντας το πολιτικό κόστος, γιατί έπρεπε να διαλέξουµε, όπως είπε από αυτό
το Βήµα και σε άλλες ευκαιρίες ο Πρωθυπουργός κ. Σαµαράς.
Έπρεπε να διαλέξουµε ανάµεσα στο να πούµε ότι αυτό που
έγινε το 2009, αυτό που έγινε στις αρχές του 2010, θα οδηγούσε
εκεί που προβλέπαµε και να δικαιωθούµε στα χαρτιά, να δικαιωθούµε θεωρητικώς ή να αγνοήσουµε αυτήν τη δικαίωση πάνω
στα ερείπια της χώρας και να βάλουµε πλάτη, προκαλώντας
ζηµιά στο κόµµα µας, προκαλώντας ζηµιά στην παράταξή µας,
αλλά κρατώντας τη χώρα µέσα στη χορεία των ευρωπαϊκών προηγµένων χωρών, µέσα στον χώρο εκείνον από τον οποίο θα µπορέσουµε να δώσουµε λύση, θα µπορέσουµε να βγάλουµε τη
χώρα από τη δεινή περιπέτεια στην οποία έχει περιέλθει.
Όντως, φτάσαµε στο σηµείο που µετά από τέσσερα χρόνια οικονοµικά µέτρα και από τέσσερα χρόνια θυσίες και δεσµεύσεις
των Ελλήνων, σηµασία πια δεν έχουν νέα µέτρα που δεν υπάρχουν, σηµασία πια δεν έχουν νέες περικοπές που δεν έρχονται,
αλλά σηµασία πια έχει η καινούργια πορεία µετά την τρέχουσα
και τελευταία διαπραγµάτευση µε τους δανειστές, η καινούργια
πορεία, που θα είναι πορεία ανάπτυξης και η οποία ως βασικό
προαπαιτούµενο έχει την πολιτική σταθερότητα.
Αν µέχρι σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα προαπαιτούµενα ήταν η απελευθέρωση των αγορών, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, η µείωση των ελλειµµάτων, η µείωση του
χρέους και όλα αυτά τα οικονοµικά µεγέθη τα οποία εισέβαλαν
στη ζωή µας και µας οδήγησαν σε αυτές τις περιοριστικές πολιτικές, αν µέχρι σήµερα προαπαιτούµενα ήταν οικονοµικά µέτρα
τα οποία πάρθηκαν και τα οποία απέδωσαν σε µακροοικονοµικό
επίπεδο -και αυτές οι αποδόσεις φαίνονται στο ότι βγήκαµε στις
αγορές δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι προβλέπαµε, στο ότι µπορούµε να µείνουµε από το 2015 και µετά χωρίς να έχουµε αυτή
τη µέγγενη του µνηµονίου και χωρίς να έχουµε την ανάγκη αυτών
των δόσεων, στο ότι καταφέραµε να δηµιουργήσουµε πρωτογενή πλεονάσµατα ένα χρόνο νωρίτερα από τα προβλεπόµενααν αυτά τα επιτεύγµατα δηµιουργήθηκαν από την τήρηση αυτών
των επώδυνων προαπαιτούµενων, το µοναδικό πολιτικό, ηθικό
και ιστορικό προαπαιτούµενο που µένει να εκπληρώσουµε όλοι
µας είναι η πολιτική σταθερότητα, η οποία θα επιτρέψει σε αυτή
τη χώρα να κεφαλαιοποιήσει τις θυσίες των Ελλήνων και την προσπάθεια των Κοµµάτων που κυβερνούν για να στραφούµε στην
πραγµατική οικονοµία και στην ανάπτυξη της χώρας.
Αυτή είναι η µόνη πραγµατικότητα την οποία έχουµε µπροστά
µας και όλα τα άλλα είναι είτε προσπάθεια κεφαλαιοποίησης της
δίκαιης και υπαρκτής αγανακτήσεως και πόνου, που ένα τεράστιο µέρος του ελληνικού λαού έχει νιώσει και δείχνει, είτε µία
προσπάθεια, από την άλλη πλευρά, της ευθύνης να ξεπεράσουµε τον κακό εαυτό µας και να οδηγήσουµε τη χώρα όχι εκεί
από όπου ξεκινήσαµε, αλλά εκεί όπου πρέπει να πάµε ως αφετηρία για την οικοδόµηση της Ελλάδας του υπαρκτού ρεαλισµού
και της δυναµικής ανάπτυξης.
Σ’ αυτήν την προσπάθεια της χώρας, η οποία αξίζει τον κόπο
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να υποστηριχθεί και αξίζει τον κόπο να ανασάνει ο τόπος και να
νιώσει ότι ο ορίζοντας ο χρονικός, ο θεσµικός είναι και πραγµατικός, όπως εγώ πιστεύω, δηλαδή, µέχρι τον Ιούνιο του 2016, σ’
αυτήν την προσπάθεια ένα πρώτο βήµα είναι η αίσθηση εµπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση. Η αίσθηση εµπιστοσύνης προς την
Κυβέρνηση, η οποία δίδεται θεσµικά εδώ στο Κοινοβούλιο, είναι
ένα πρώτο βήµα αποκαταστάσεως της οµαλότητος, η οποία επιχειρείται να διασαλευτεί. Επιχειρείται να διασαλευτεί από αυτούς
οι οποίοι επικαλούνται δήθεν εκφοβισµό της κοινής γνώµης, ενώ
οι ίδιοι επιδίδονται στον εκµαυλισµό της κοινής γνώµης, κάτι το
οποίο είναι πολύ χειρότερο και πολύ πιο βλαπτικό για τη χώρα.
Σ’ αυτή, λοιπόν, την προσπάθεια το Υπουργείο Πολιτισµού, του
οποίου έχω την τιµή να είµαι πολιτικός προϊστάµενος, µετέχει και
συνεχίζει προσπάθειες τις οποίες ξεκίνησαν οι συνάδελφοι κύριοι
Τζαβάρας και Παναγιωτόπουλος. Συνεχίζει προσπάθειες χάρη
στο υπέροχο και δηµιουργικό στελεχιακό δυναµικό του. Αυτήν
τη στιγµή σε όλη τη χώρα το Υπουργείο Πολιτισµού εκτελεί εξακόσια πενήντα έργα πολιτισµού, µε συνολική δαπάνη 750 εκατοµµυρίων, δίδοντας εργασία σε πέντε χιλιάδες ανθρώπους, ο
µέσος όρος ηλικίας των οποίων δεν ξεπερνά τα τριάντα πέντε
χρόνια.
Αυτά τα έργα, τα οποία συνοψίζονται και περιέχουν όλους
τους τοµείς του πολιτισµού -και του προϊστορικού και του κλασσικού και του βυζαντινού και του νεότερου και του σύγχρονου
πολιτισµού- δίνουν έναν δυναµισµό και δίνουν µία ελπίδα και δίνουν θέσεις εργασίας.
Η σύνοψη αυτής της αισιοδοξίας από τα έργα πολιτισµού,
όπως πηγάζει από την εκπληκτική ανακάλυψη της Αµφίπολης ή
από τις εικόνες που σήµερα είδατε όλοι από την ενάλια ανασκαφή των Αντικυθήρων, η οποία περιγράφεται και από τις εκατοντάδες ανασκαφές και τις εκατοντάδες ανακαλύψεις που άξιοι
αρχαιολόγοι κάνουν σε όλη την Ελλάδα, δίνει και το στίγµα µίας
αυτοπεποίθησης και µίας υπερηφάνειας που ο ελληνικός λαός
αντλεί από το παρελθόν του όχι ως προγονοπληξία, αλλά ως αίσθηση µίας βάσης πάνω στην οποία στηρίζεται και από την οποία
θα εκκινήσει, για να ξεπεράσει τα σηµερινά προβλήµατα.
Το Υπουργείο Πολιτισµού έχει αναδιοργανώσει τις δοµές του.
Ακολουθεί µία σύγχρονη και εντόνως εξωστρεφή πολιτική προβολής του ελληνικού πολιτισµού στο εξωτερικό. Αυτήν τη στιγµή
που έχω την τιµή να σας µιλώ, στο Σικάγο υπάρχει µία συγκλονιστική έκθεση βυζαντινών µνηµείων, η οποία προηγουµένως ήταν
στην Ουάσιγκτον, µετά στην Καλιφόρνια και τώρα στο Σικάγο.
Αυτήν τη στιγµή που σας µιλώ, σε µεγάλα µουσεία όλου του κόσµου στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ελβετία, εκτίθενται περίφηµα έργα του δικού µας πολιτισµού. Αυτή η προσπάθεια
εξωστρέφειας και προβολής του ελληνικού πολιτισµού θα συνεχίσει στην Ιαπωνία, στη Ρωσία, στην Αµερική και το 2015 και το
2016.
Συγχρόνως, το Υπουργείο Πολιτισµού διευρύνει την επιτυχηµένη εφαρµογή του επιµηκυµένου ωραρίου από τις 8.00’ το πρωί
µέχρι τις 20.00’ το βράδυ σε τριάντα τρεις, µέχρι το τέλος Οκτωβρίου, αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία. Αυτό περίπου διπλασιάζεται µε τον νέο χρόνο και θα έχουµε αυτού του είδους τη
διεύρυνση του ωραρίου σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Τονίζω
ότι ο απολογισµός αυτής της διεύρυνσης, χάρη και στην αύξηση
του τουριστικού ρεύµατος εις το οποίο έχει συµβάλει και η πολιτιστική µας κληρονοµιά, έχει προκαλέσει αύξηση εισιτηρίων
στους αρχαιολογικούς χώρους και τα µουσεία µας που ξεπερνά
το 40%.
Το Υπουργείο Πολιτισµού µετέχει σ’ αυτήν την προσπάθεια
της χώρας να ξεπεράσει τα προβλήµατά της και για έναν πρόσθετον λόγο, αποδεδειγµένο θα έλεγα µε µαθηµατικό τρόπο. Η
επένδυση στον πολιτισµό δεν είναι µία επένδυση που έχει να
κάνει µόνο µε την πνευµατική ανάταση ή µε τη γνώση που από
µόνα τους είναι ούτως ή άλλως σηµαντικά. Η επένδυση στον πολιτισµό από την πολιτεία έχει να κάνει και µε την οικονοµική ανάπτυξη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Έγινε µία εξόχως ενδιαφέρουσα µελέτη –την ανέθεσε το
Υπουργείο Πολιτισµού πρόσφατα- η οποία απέδειξε ότι η επέν-
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δυση ενός εκατοµµυρίου ευρώ σε έργα πολιτισµού αποδίδει
στην κοινωνία και την οικονοµία 3,5 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτό µεταφράζεται σε εργασία, σε προβολή, σε τουρισµό, σε τοπική
ανάπτυξη. Είναι πολύ συναρπαστικός ο πολλαπλασιαστής των
επενδύσεων στον πολιτισµό.
Θέλω να σας πω ότι αυτήν την περίοδο που µιλάµε, η Ευρωπαϊκή Ένωση –και η Ιταλική Προεδρία παίρνοντας τη σκυτάλη
από την Ελληνική Προεδρία- αγωνίζεται και προσπαθεί να πείσει
ότι ο πολιτισµός και το περιβάλλον είναι τοµείς στους οποίους η
επένδυση αποδίδει και βελτιώνει την οικονοµία, η οποία βρίσκεται σε κρίση σε όλη την Ευρωζώνη.
Συνεχίζουµε, λοιπόν, και στο Υπουργείο Πολιτισµού αυτήν την
προσπάθεια, συνεργαζόµενοι και µε τον ιδιωτικό τοµέα. Αυτήν
τη συνεργασία τη βλέπετε σε πολλούς τοµείς. Αυτή η συνεργασία έχει επιτυχία. Η κοινωνία αγκαλιάζει την πολιτιστική µας πολιτική. Συνεχίζουµε και συµβάλλουµε έτσι στην προσπάθεια της
χώρας να βγει από την κρίση.
Η προσπάθεια της χώρας να βγει από την κρίση έχει από εδώ
και πέρα να κάνει µε την ειλικρίνεια, την εµπιστοσύνη και τη σταθερότητα. Αυτήν τη στιγµή, αυτές οι τρεις ιστορικές έννοιες για
τη χώρα ταυτίζονται µε τη σηµερινή Κυβέρνηση, η οποία µε ειλικρίνεια εκπροσωπεί τη σταθερότητα και οφείλει να εµπνεύσει εµπιστοσύνη.
Για να εµπνεύσει εµπιστοσύνη, δηλώνουµε ότι θα στηρίξουµε
τη σηµερινή Κυβέρνηση. Παρέχουµε ψήφο εµπιστοσύνης, για να
µπορέσουµε να βγάλουµε τη χώρα από την κρίση και να µην την
αφήσουµε να επιστρέψει στο καθεστώς του υπαρκτού λαϊκισµού,
αλλά να ατενίσει το µέλλον στηριζόµενη στις δικές της δυνάµεις,
ώστε να µπορέσει να διορθώσει και τις αδικίες που έγιναν αλλά
και να φέρει την ανάπτυξη, η οποία θα δώσει ένα άλλο πνεύµα
και µία άλλη αίσθηση στον ελληνικό λαό που τόσο το χρειάζεται.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµείς ευχαριστούµε.
Για λόγους δικαιοσύνης και ίσης αντιµετώπισης αλλά και για
να µιλήσουν περισσότεροι Βουλευτές, το Προεδρείο έχει αποφασίσει οι Υπουργοί να µιλήσουν για δώδεκα λεπτά από δεκαπέντε, οι Αναπληρωτές Υπουργοί για δέκα λεπτά και οι
Υφυπουργοί για οκτώ λεπτά.
Τον λόγο έχει ο κ. Σαλτούρος για έξι λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω από δύο αποστροφές του εισηγητού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, του κ. Δραγασάκη, οι οποίες µε ξένισαν πολύ. Προφανώς, η εδραιωµένη
πλέον, συνειδητή επιλογή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να
επενδύει πολιτικά, απευθυνόµενη στο θεµιτό και όχι στη λογική,
οδηγεί µοιραία σε ατοπήµατα.
Μίλησε, λοιπόν, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ για κρίση αντιπροσώπευσης. Απονοµιµοποίησε ευθέως όλους εµάς, όλους τους αντιπροσώπους του ελληνικού λαού -και τους τριακόσιους-,
λέγοντας ότι ο µόνος αρµόδιος να δώσει σήµερα ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση είναι ο λαός, µέσω των εκλογών.
Ευτυχώς ή δυστυχώς, κύριοι συνάδελφοι, ο τρόπος λειτουργίας του πολιτεύµατος καθορίζεται από το Σύνταγµα και τους νόµους. Μπορεί ορισµένοι να επηρεάζονται από το σύνθηµα «η
αντιπολίτευση γίνεται στους δρόµους». Ναι, γίνεται στους δρόµους, στο βαθµό που το Σύνταγµα το επιτρέπει. Όµως, αν η αντιπολίτευση µπορεί να γίνεται και εκεί, η άσκηση της εξουσίας
γίνεται υποχρεωτικά µέσω του Κοινοβουλίου, µε τους κανόνες
που το Σύνταγµα ορίζει, για την καθιέρωση των οποίων ο ελληνικός λαός έχυσε το αίµα του.
Σαφώς, λοιπόν, και νοµιµοποιούµαστε να δώσουµε ή να µη δώσουµε ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. Και είναι µια ευκαιρία για όλους, αφουγκραζόµενοι την κοινωνία, επανεξετάζοντας
τα δεδοµένα, κάνοντας κριτική και αυτοκριτική, να επανακαθορίσουµε, αν θέλουµε, τη στάση µας απέναντι στην Κυβέρνηση
και να αναλάβουµε την πολιτική ευθύνη της µίας ή της άλλη επιλογής µε τον πλέον επίσηµο, εµφατικό και πανηγυρικό τρόπο και
µάλιστα πριν από µία ιδιαίτερα κρίσιµη περίοδο για τη χώρα.
Δεν µπορείτε, λοιπόν, να λέτε ότι δεν έχουµε νοµιµοποίηση.
Δεν είναι δυνατόν να απαξιώνετε µε αυτόν τον τρόπο το Κοινο-
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βούλιο. Δεν είναι δυνατόν να συντάσσεστε µε τις κραυγές περί
«µαντριών», περί «προβάτων» και άλλων τετράποδων, οι οποίες
ακούγονται ακόµη και µέσα σε αυτήν την Αίθουσα. Δεν είναι δυνατόν η Αξιωµατική Αντιπολίτευση να ταυτίζεται µε φωνές γραφικών, αστοιχείωτων και ωµά λαϊκιστών, αλλά σίγουρα και
επικίνδυνων ανθρώπων, οι οποίοι υπηρετούν συστηµατικά τον διχασµό και την αποσταθεροποίηση, είτε για να βγάλουν τα απωθηµένα τους είτε για να γίνουν λεζάντα στα κανάλια είτε πολύ
χειρότερα υποσκάπτοντας συνειδητά τη δηµοκρατική οµαλότητα
και την κοινωνική συνοχή.
Είπε όµως και κάτι άλλο ο κ. Δραγασάκης. Συγκεκριµένα, είπε,
«δεν µπορείτε να αποσταθεροποιήσετε τον ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να
αποσταθεροποιήσετε τη χώρα. Αυτό είναι το πρόβληµά σας.
Είστε παγιδευµένοι. Όταν µιλάτε ενάντια στον ΣΥΡΙΖΑ, από τη
στιγµή που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η δύναµη την οποία επιλέγει ο λαός,
τότε υπονοµεύετε εσείς τη σταθερότητα της χώρας». Εδώ πράγµατι κανείς σηκώνει τα χέρια ψηλά. Εδώ αρχίζει να χάνεται η
µπάλα!
Δεν είναι το λογικό κενό της δήλωσης αυτής, η παντελώς αυθαίρετη και λανθασµένη, δηλαδή, εκτίµηση ότι ο λαός επιλέγει
σήµερα τον ΣΥΡΙΖΑ, που µας δηµιουργεί έκπληξη, ούτε η πλήρης
απαξίωση µια καθόλου τυχαίας συνταγµατικής πρόβλεψης για
τετραετή θητεία, ούτε καν η αντίθεσή της ακόµα και µε το αποτέλεσµα των ευρωεκλογών, διότι οι ευρωεκλογές λειτουργούν
σαφώς ως ασφαλής έκφραση διαµαρτυρίας και καµµία σχέση
δεν έχουνε µε τις βουλευτικές εκλογές, ιδίως σε περιόδους κρίσιµες, όπως η σηµερινή. Με τα δεδοµένα αυτά, λοιπόν, η εκλογική επίδοση του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές θα πρέπει να τον
προβληµατίζει και όχι να τον χαροποιεί.
Από την άλλη µεριά όµως, είναι σαφές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν πρόκειται απλά για αµετροέπεια, δεν πρόκειται
για µια γραφική δήλωση, δεν πρόκειται για µια ψευδαίσθηση µεγαλείου, αλλά για τη βάση πάνω στην οποία προφανώς θα κινηθεί η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, αν ποτέ κληθεί να µπει στη φωτιά της
άσκησης κυβερνητικών καθηκόντων.
Σε αυτήν την περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση που αναγκαστικά θα πρέπει να πάρει πίσω όλες τις υποσχέσεις που αφειδώς σήµερα µοιράζει, ξέρουµε ήδη τον λόγο, ξέρουµε ποιος θα
φταίει. Θα φταίει όποιος µιλάει ενάντια στον ΣΥΡΙΖΑ, αυτός θα
είναι που θα αποσταθεροποιεί τη χώρα και δεν θα αφήνει τον ΣΥΡΙΖΑ να τηρήσει το πρόγραµµά του. Εδώ την αποσταθεροποιούµε σήµερα που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι Αντιπολίτευση. Σκεφτείτε πόσο
θα την αποσταθεροποιήσουµε, αν γίνει και κυβέρνηση.
Όµως, η δήλωση αυτή αποτελεί και µία οµολογία για το ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ όντως αποσταθεροποιείται. Και αποσταθεροποιείται,
γιατί όσο θα καταλαγιάζει η σκόνη, όσο ο ελληνικός λαός θα συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο ότι ο επώδυνος δρόµος που
διαβαίνει είναι ο µόνος δρόµος που δεν οδηγεί στην απόλυτη καταστροφή, τόσο το σαθρό υπόβαθρο της προπαγάνδας του ΣΥΡΙΖΑ θα υποχωρεί. Διότι όταν έχεις στηρίξει όλη την πολιτική σου
σε µονοµερείς ενέργειες, σε ένα άρθρο και σε άλλα τέτοια ωραία
παραµύθια, η στροφή των εκατόν ογδόντα µοιρών δεν είναι τόσο
εύκολη. Ωστόσο, από εµάς είναι καλοδεχούµενη, αρκεί να συνοδευτεί από την εξής δέσµευση: όχι ψέµατα στον ελληνικό λαό!
Ας µιλήσουµε ξεκάθαρα. Όταν το ΠΑΣΟΚ έκανε έκκληση για
κυβέρνηση εθνικής ανάγκης και καλούσε τον ΣΥΡΙΖΑ να µετέχει
σε αυτήν, τί κάνατε, κύριοι συνάδελφοι; Όταν η χώρα ήταν αντιµέτωπη µε την απόλυτη καταστροφή, όταν όσοι είχαν, έβγαζαν
τις καταθέσεις τους στο εξωτερικό και όσοι δεν είχαν, αγόραζαν
σωρηδόν µακαρόνια και γάλατα εβαπορέ, τί κάνατε, κύριοι συνάδελφοι; Κιοτέψατε! Αυτό κάνατε! Αν, κατά τη γνώµη σας, η Κυβέρνηση έσερνε τη χώρα στην καταστροφή, εσείς τί κάνατε γι’
αυτό; Τί απαντάτε στους ψηφοφόρους σας; Γιατί δεν µπήκατε
στη φωτιά; Δεν είναι ότι δεν µπορούσατε. Δεν σας απέκλεισε κανείς. Το αντίθετο µάλιστα. Σας καλέσαµε και όχι µόνο µία φορά.
Όµως, προτιµήσατε την προσωπική, τη µικροκοµµατική, µίζερη
µοναξιά και ασφάλεια της Αντιπολίτευσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτήν την
κρίσιµη, λοιπόν, ιστορική στιγµή, η Κυβέρνηση ζητά από εµάς,
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από όλους µας, να την οπλίσουµε όσο καλύτερα γίνεται. Αυτή η
ετερόκλητη, όχι τέλεια, αλλά µε αρκετά λάθη και µε περισσότερες ακόµα εσωτερικές διαφορές, πρωτόγνωρη για τα ελληνικά
δεδοµένα Κυβέρνηση ζητά από εµάς να τη θωρακίσουµε, ώστε
να εκπροσωπήσει µε µεγαλύτερη ακόµα δύναµη τη χώρα.
Στην παρούσα συγκυρία και µε βάση το εθνικό συµφέρον,
όπως εγώ το αντιλαµβάνοµαι, θα έδινα ψήφο εµπιστοσύνης. Δεν
περιµένω, βέβαια, κάτι παρόµοιο από την Αντιπολίτευση. Αυτή
θα αρκεστεί στη δική µας ψήφο. Και λέω ότι θα αρκεστεί, γιατί
όλοι ξέρουν ότι κατά βάθος θέλετε και οι ίδιοι αυτή η Κυβέρνηση
να φτάσει τουλάχιστον µέχρι τον Μάρτιο, οπότε θα έχει περάσει
και αυτή η «καυτή πατάτα».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Να ξέρετε, όµως, σε κάθε περίπτωση πως παρά το γεγονός
ότι η κοινωνία γοητεύεται ενίοτε από τις όµορφες υποσχέσεις,
τελικά έχει την ωριµότητα να επιλέξει τις πραγµατικές λύσεις.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Αικατερίνη Ιγγλέζη και µετά ο κ. Καράµπελας.
Ορίστε, κυρία Ιγγλέζη, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση ζητά ψήφο εµπιστοσύνης από τη Βουλή. Όµως, το θέµα είναι ότι τη σηµερινή
Κυβέρνηση δεν την εµπιστεύεται η κοινωνία. Είναι µια Κυβέρνηση επικίνδυνη, αλαζονική και συνάµα υποτακτική. Κάθε µέρα
που παραµένει στην εξουσία, καταστρέφει κοινωνικές δοµές.
Αναιρεί κεκτηµένα, παραχωρεί εθνική κυριαρχία, καταπατά δικαιώµατα, ξεπουλά δηµόσια περιουσία και πόρους, ακρωτηριάζει
τη δηµοκρατία. Η προστασία του περιβάλλοντος και η ορθή διαχείριση των οικοσυστηµάτων µε αφορµή την οικονοµική κρίση
θυσιάζεται στο βωµό των επενδύσεων και της δήθεν ανάπτυξης
µε αιχµή του δόρατος το ΥΠΕΚΑ, που µόνο κατ’ ευφηµισµό θα
µπορούσε να λέγεται Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Και εδώ θα ήθελα να πω ότι η χθεσινή οµιλία του κ. Μανιάτη
απέδειξε για άλλη µια φορά ότι το περιβάλλον στην ουσία έχει
φύγει από τις προτεραιότητες, ακόµα και από τα ενδιαφέροντα
του Υπουργείου.
Έχει γίνει και Υπουργείο Ενέργειας και µόνο. Κουβέντα δεν
είπε χθες ο κ. Μανιάτης για το περιβάλλον. Τι να πει εξάλλου,
αφού η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει στην αποδυνάµωση κάθε
διαχειριστικού εργαλείου προστασίας του περιβάλλοντος και στη
θεσµοθέτηση της καταστροφής του; Το νερό, το δάσος, οι αιγιαλοί, οι φυσικοί πόροι για την Κυβέρνηση δεν είναι δηµόσια αγαθά
που χρήζουν προστασίας, άλλα προϊόντα που πωλούνται -ενίοτε
χαρίζονται- και αγοράζονται από επιχειρηµατικά συµφέροντα. Η
περιβαλλοντική πολιτική της Κυβέρνησης ξεσκεπάστηκε, πέραν
κάθε αµφιβολίας, µε το πρόσφατο σχέδιο νόµου, επαίσχυντο
νόµο του κράτους πλέον, για τα δάση.
Το ΥΠΕΚΑ πιστό στο δόγµα «επενδύσεις και ανάπτυξη µε κάθε
κόστος», δεν δίστασε να καταπατήσει συνταγµατικές επιταγές
υπεράσπισης των δασικών οικοσυστηµάτων της χώρας, να καταργήσει την απόλυτη προστασία των αναδασωτέων εκτάσεων
και την απαγόρευση µεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος
των δηµοσίων δασικών εκτάσεων. Το ΥΠΕΚΑ επιτρέπει πλέον, τη
λεηλασία των δασικών οικοσυστηµάτων, διευκολύνει την παραχώρηση δασών σε ιδιώτες και επιτρέπει σε αυτά κάθε είδους
δραστηριότητα, από χωροθέτηση τουριστικών χωριών µέχρι και
δεξαµενών καυσίµων.
Ταυτόχρονα, µε φωτογραφικές διατάξεις, διευκολύνει την
υφαρπαγή της δηµόσιας περιουσίας και παρακάµπτει περιορισµούς, εµπόδια για τους επενδυτές που ίσχυαν µέχρι σήµερα.
Την ίδια στιγµή το Δασολόγιο και οι δασικοί χάρτες παραπέµπονται για άλλη µια φορά στις ελληνικές καλένδες.
Η πατρίδα µου, η Χαλκιδική, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα για το πώς αντιµετωπίζει η Κυβέρνηση το περιβάλλον και
τις τοπικές κοινωνίες. Χιλιάδες στρέµµατα δηµοσίου δάσους πα-
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ραχωρήθηκαν σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, εκατοντάδες χιλιάδες αιωνόβια δέντρα έγιναν βορά στους αδηφάγους
επενδυτές, ώστε ο ορυκτός πλούτος να προσφέρει τεράστια
κέρδη σε λίγους, ενώ το κόστος µετακυλίεται στις τοπικές κοινωνίες.
Στη Χαλκιδική έγινε από την αρχή σαφές το τι θεωρεί η Κυβέρνηση ανάπτυξη: Ξεπούληµα σε ιδιωτικά συµφέροντα δηµοσίου
χώρου και πόρων µε αντάλλαγµα λίγες θέσεις εργασίας και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική καταστροφή.
Έγινε, επίσης, ξεκάθαρη η κυβερνητική λογική -ή καλύτερα ο
παραλογισµός- ότι την ανάπτυξη την επιβάλλουµε µε βία και την
προωθούµε µε κάθε κόστος, ότι ο διάλογος γίνεται µόνο µε τον
επενδυτή και οι όποιες απαιτήσεις του ρυθµίζονται µε νοµοθετικές πρωτοβουλίες και τροπολογίες, ότι η έννοια της νοµιµότητας
-που µε κάθε ευκαιρία επικαλείται η Κυβέρνηση- γίνεται λάστιχο
στα χέρια της, όταν φροντίζει να νοµιµοποιεί εκ των υστέρων
κάθε παρανοµία του επενδυτή, ότι η διαµαρτυρία και οι τεκµηριωµένες αγωνίες των πολιτών αντιµετωπίζονται µε διώξεις,
άγρια καταστολή και ποινικοποίηση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στον ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουµε ότι κάθε
ανθρωπογενής δραστηριότητα έχει επίδραση στο περιβάλλον
και ότι το βασικό κριτήριο πολιτικών επιλογών πρέπει να είναι η
αειφορικότητά της σε συνδυασµό µε το τελικό, µακροπρόθεσµο,
κοινωνικό και δηµόσιο όφελος.
Στον αντίποδα των καταστατικών πολιτικών της Κυβέρνησης,
για τον ΣΥΡΙΖΑ η Χαλκιδική θα γίνει το στοίχηµα της παραγωγικής ανασυγκρότησης, µε εργαλείο τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα
της περιοχής και στον αντίποδα της βάρβαρης καταστολής θα
γίνει το υπόδειγµα της κοινωνικής συνεργασίας και συµµετοχής.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι καιρός να ανατρέψουµε την
κατάσταση, η οποία δηµιουργήθηκε από χρόνια λανθασµένων
σχεδιασµών, µικροπολιτικών φιλοδοξιών, διαπλεκόµενων συµφερόντων και επιβολή ενός ξεπερασµένου και αδιέξοδου µοντέλου
ανάπτυξης.
Το κυβερνητικό δόγµα «επενδύσεις µε κάθε κόστος», το οποίο
παραβλέπει κάθε έννοια αειφόρου ανάπτυξης, διασφάλισης εργασιακών δικαιωµάτων, προστασίας του φυσικού, πολιτιστικού
και κοινωνικού περιβάλλοντος, πρέπει να ανατραπεί. Η νοοτροπία διαλόγου µε παρουσία των δυνάµεων καταστολής και επιβολής των πολιτικών αποφάσεων µε αυταρχικό τρόπο, πρέπει να
ανατραπεί.
Δυστυχώς, η νεοφιλελεύθερη φιλοσοφία και η εφαρµογή της
δεν περιορίζεται στη Χαλκιδική. Χαρακτηρίζει κάθε δραστηριότητα, νοµοθετική πρωτοβουλία και κυβερνητική πρακτική σε όλη
την Ελλάδα, σε κάθε τοµέα, ένα αυταρχικό κράτος σε εντεταλµένη υπηρεσία εξυπηρέτησης δανειστών και επενδυτών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι της Κυβέρνησης, οι πολίτες αυτής της χώρας δεν αντέχουν άλλο. Η κοινωνία απαιτεί αλλαγή πολιτικής και στρατηγικής και η Κυβέρνηση το γνωρίζει. Η κοινωνία απαιτεί ένα
συγκροτηµένο σχέδιο εξόδου από την κοινωνική και οικονοµική
κρίση, ένα σχέδιο αειφόρου ανάπτυξης, µε σεβασµό προς τον
άνθρωπο και το περιβάλλον. Απαιτεί απόλυτο σεβασµό στα ανθρώπινα πολιτικά και ατοµικά δικαιώµατα, τα οποία µε άλλοθι την
οικονοµική κρίση η Κυβέρνηση έχει καταστρατηγήσει. Απαιτεί δικαιοσύνη, πλουραλισµό και διαφάνεια. Απαιτεί το δηµόσιο συµφέρον να έχει προτεραιότητα έναντι του ιδιωτικού. Απαιτεί οι
κοινοί χώροι, πόροι και δοµές να παραµείνουν κοινοί, να µην ξεπουληθούν σε ιδιωτικά συµφέροντα για ένα ξεροκόµµατο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κυρία
συνάδελφε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς στον ΣΥΡΙΖΑ έχουµε όραµα, εργαλεία και βούληση. Είµαστε έτοιµοι µε δοµηµένο, ρεαλιστικό, τεκµηριωµένο και κοστολογηµένο πρόγραµµα να ικανοποιήσουµε αυτές τις κοινωνικές
απαιτήσεις, απαιτήσεις που για εµάς είναι αυτονόητες και θα
αποτελέσουν τον κορµό της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Η Κυ-
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βέρνηση της Αριστεράς που θα αναλάβει τις τύχες της χώρας
σύντοµα θα αντικαταστήσει την καταστολή µε τον διάλογο και
το άνευ όρων ξεπούληµα δηµοσίου πλούτου µε ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, την ψήφο εµπιστοσύνης την δίνουν οι πολίτες και όχι οι κυβερνήσεις και πολύ σύντοµα οι πολίτες θα µιλήσουν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο. Είναι προς όφελος των συναδέλφων.
Κύριε Καράµπελα, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά και πιστεύω
ότι εσείς θα τηρήσετε τον χρόνο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η παρούσα Κυβέρνηση διαχειρίζεται την κατάσταση της χώρας τα τελευταία δυόµισι χρόνια.
Βρίσκεται λίγο πάνω από το µέσο χρόνο της θητείας της, αλλά
έχει ακόµη µακρύ δρόµο για να ολοκληρώσει το έργο της το
Μάιο του 2016, οπότε και τότε θα τερµατίσει τη θητεία της.
Η παροχή ψήφου εµπιστοσύνης αποτελεί και µία ευκαιρία απολογισµού των µέχρι τώρα πεπραγµένων της. Όλοι γνωρίζουµε
τις συνθήκες που επικρατούσαν, όταν η Κυβέρνηση του Αντώνη
Σαµαρά ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας. Οικονοµία καταρρακωµένη, κοινωνία χωρίς ελπίδα και τα χλευαστικά δηµοσιεύµατα να δίνουν και να παίρνουν στον ξένο Τύπο.
Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Εκεί που θα ήθελα να
εστιάσω είναι τι καταφέραµε να πετύχουµε ως Συµπολίτευση όλο
αυτό το χρονικό διάστηµα.
Κατ’ αρχάς, µείναµε στο ευρώ σε πείσµα όλων των κερδοσκόπων που περίµεναν στη γωνία, για να λεηλατήσουν µία εξαθλιωµένη και χρεοκοπηµένη χώρα. Πώς το πετύχαµε αυτό; Με µέτρα
δηµοσιονοµικού χαρακτήρα, µε µη δηµοφιλείς αποφάσεις πολλές φορές άδικες, µε µειώσεις σε µισθούς και συντάξεις, µε
υπερφορολόγηση των νοικοκυριών. Δεν λέει κανείς το αντίθετο,
ήταν όµως η µόνη ρεαλιστική επιλογή, γιατί µόνο έτσι το κράτος
κατάφερε να συνεχίσει να λειτουργεί. Γιατί µόνο έτσι ο µισθωτός
και ο συνταξιούχος πηγαίνουν στο τέλος του µήνα στην τράπεζα
και βλέπουν τον µισθό τους ή τη σύνταξή τους να έχουν καταβληθεί.
Μια που αναφέρθηκα στις τράπεζες, θέλω να πω και το εξής.
Πολλοί από εσάς, κύριοι της Αντιπολίτευσης, λέτε ότι χαρίσαµε
λεφτά στους τραπεζίτες µέσω της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Αυτό, όµως, που εντελώς ξεχνάτε να τονίσετε είναι ότι
ουδέποτε τέθηκαν σε κίνδυνο οι καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών. Και αυτό χάριν στη σύνεση και στη συγκρότηση που επέδειξε η Συµπολίτευση.
Επίσης, πολλοί από εσάς, κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, έσπευσαν να κάνουν διθυραµβικά σχόλια για τη στάση της
Κύπρου και λίγες ηµέρες αργότερα κατάπιατε τη γλώσσα σας.
Το δεύτερο σηµαντικότερο επίτευγµα της Κυβέρνησης είναι
ότι πετύχαµε την αναστροφή του αρνητικού κλίµατος. Από
πρώτη είδηση παγκοσµίως, ως παράδειγµα προς αποφυγή, γίναµε παράδειγµα προς µίµηση, η χώρα που σε τόσο σύντοµο
χρονικό διάστηµα καταφέρνει πάλι να σταθεί στα πόδια της, καταγράφει πρωτογενή πλεονάσµατα, τα οποία τα διανέµει µέσω
κοινωνικού µερίσµατος σε ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες,
αλλά και µέσω φοροελαφρύνσεων.
Κατέθεσε φέτος για πρώτη φορά, µετά από είκοσι χρόνια, έναν
ισοσκελισµένο προϋπολογισµό. Επιστρέφει φέτος, µετά από έξι
χρόνια, σε τροχιά ανάπτυξης. Ανακόπτεται φέτος, µετά από
πολλά χρόνια, η αυξητική τάση της ανεργίας και µειώνεται σταδιακά. Σπάει και ρεκόρ στον τουρισµό µε είκοσι ένα εκατοµµύρια
ξένους επισκέπτες φέτος και 13,5 δισεκατοµµύρια ευρώ σε
άµεσα έσοδα, συνεισφέροντας στο 16,5% του ΑΕΠ.
Παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες υγείας ακόµη και σε ανασφάλιστους. Δεν µένει κανείς έξω από το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Εισάγεται το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, στηρίζοντας τους
µακροχρόνια ανέργους και τις οικογένειές τους. Αυξάνεται το
περί δικαίου αίσθηµα, αφού καταχραστές του δηµοσίου χρήµατος συλλαµβάνονται και οδηγούνται στη φυλακή. Ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι!
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Επιπλέον, σε αρκετές περιοχές, πολίτες ξαναβρίσκουν την
όρασή τους. Στη Ζάκυνθο, για παράδειγµα, µετά από επανέλεγχο του Υπουργείου Υγείας, οκτώ στους δέκα που ελάµβαναν
επίδοµα τυφλότητας, είδαν το φως τους. Δεν το χρειάζονται
πλέον. Αποκτά ξανά νόηµα η έννοια της αξιοκρατίας µέσα από
την αξιολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων και τους σαρωτικούς
ελέγχους, προκειµένου να ξηλωθεί η βιοµηχανία πλαστών πτυχίων. Και τώρα, τι έχουµε µπροστά µας; Την έξοδό µας από το
µνηµόνιο στο τέλος του έτους. Ενάµιση χρόνο νωρίτερα από ό,τι
προβλεπόταν στο πρόγραµµα. Kαι φυσικά, η προγραµµατισµένη
διευθέτηση βιωσιµότητας του χρέους. Είναι κάτι για το οποίο
έχουν δεσµευθεί οι εταίροι µας από τη στιγµή που τηρήσαµε
τους όρους της συµφωνίας. Και είναι δεδοµένο ότι πολύ σύντοµα
θα έχουµε εξελίξεις στο συγκεκριµένο ζήτηµα και µάλιστα πολύ
θετικές για τη συνέχιση της ανοδικής πορείας της ελληνικής οικονοµίας. Ξέρετε, πολλές φορές µία διαπραγµάτευση έχει τελειώσει πριν καν ξεκινήσει. Υπάρχει συγκεκριµένο σχέδιο εξόδου
από την κρίση κι εµείς το ακολουθούµε. Και τα θετικά αποτελέσµατά του αποτυπώνονται στους οικονοµικούς δείκτες. Αλλά ο
βασικός µας στόχος πλέον είναι να περάσουν και στην κοινωνία
και θα περάσουν. Είναι θέµα χρόνου να αλλάξει το κλίµα στη µεγαλύτερη µάζα της ελληνικής κοινωνίας. Κάποιοι προσπαθούν
να συνδέσουν την ψηφοφορία για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
µε τη δυνατότητα επιλογής και εκλογής Προέδρου της Δηµοκρατίας από την παρούσα Βουλή. Κακό του κεφαλιού τους. Ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της Κυβέρνησης.
Υλοποιώντας τις δεσµεύσεις µας για το κτίσιµο της νέας Ελλάδας και εφόσον από αυτές υπάρξει άµεσα θετικό αντίκτυπο
στην τσέπη των πολιτών, θα δηµιουργηθούν εντός του Κοινοβουλίου εκείνες οι δυνάµεις που θα σας µπλοκάρουν να βρείτε εκατόν είκοσι µία ψήφους για να ρίξετε την Κυβέρνηση Σαµαρά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κοινωνία µας βοµβαρδίζεται
από τα µεγάλα λόγια πολιτικών καιροσκόπων που επιδίδονται σε
άσκηση λαϊκισµού, απαιτώντας πολιτική αποσταθεροποίηση και
επιστροφή σε σχέδια επί χάρτου µε αβέβαιο προορισµό.
Οι Βουλευτές που στηρίζουµε και θα συνεχίσουµε να στηρίζουµε αυτήν την προσπάθεια, αδιαφορώντας για το πολιτικό κόστος, δεν πρόκειται να αφήσουµε τις θυσίες του Έλληνα πολίτη
να πάνε στράφι προς όφελος προσωπικών πολιτικών.
Δίνω τη θετική µου ψήφο στην Κυβέρνηση και την παρακινώ
να γίνει πιο γρήγορη και πιο αποφασιστική.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Ελένη Γερασιµίδου.
ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ένα πρωί που βρέθηκα εκεί πάνω στη Μακεδονία και συγκεκριµένα στην Πέλλα, ένας νεαρός αγρότης µου είπε: «Να σου πω
κυρά; Εγώ θέλω να δώσω όλη τη σοδειά και να µη σαπίσει ούτε
µισό ροδάκινο». Και µια κοπέλα από τα σουπερµάρκετ «ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ», µια άλλη έξω από το κατάστηµα «FOKAS», ένας συνάδελφος από την άλλη µου δουλειά που τον ήθελαν να παίξει σε
παραστάσεις του Φεστιβάλ Αθηνών και του Μεγάρου Μουσικής
εθελοντικά και πολλοί άλλοι από άλλες δουλειές –πρώην δουλειές βέβαια- µου έδωσαν ένα µήνυµα να σας µεταφέρω. Δεν αρκούνται στο αν κάνετε, έστω και στα µισά από όσα υπόσχεστε,
για να είναι καλά. Θέλουν όλα όσα τους ανήκουν. Θέλουν µέλλον
µε προοπτική. Όχι, δεν έχουν συµβιβαστεί όλοι µε το µικρότερο
κακό, µε την υγιή επιχειρηµατικότητα, µε τις υποσχέσεις για ανάκαµψη µε µοντέλα διαχείρισης. Δεν βολεύονται µε ζωή που µοιάζει µε τα φυλλάδια πολυκαταστηµάτων, παραδείγµατος χάριν,
έχω τιµή χαµηλότερη στην πάνα από τον «…όπουλο», τη διαφορά
την ισοφαρίζω µε ακριβότερο µαλακτικό πλυντηρίου. Οµοίως και
ο ανταγωνιστής «…όπουλος». Αυτοί είναι οι νόµοι του καπιταλισµού.
Όσο κι αν θέλετε να απαξιωθεί ο αγώνας, η διεκδίκηση, όσο κι
αν θέλετε να ελπίζει ο εργαζόµενος σε µια πρόχειρη λύση, στο
µικρότερο κακό, µε τη σκέψη «τι άλλο να πάθουµε ακόµα;»,
υπάρχουν και εκείνοι που µάχονται καθηµερινά, που δεν έχουν
αποδυναµώσει τα σωµατεία τους, που βρίσκονται στους δρό-

181

µους, όχι µε άσφαιρα πυρά, στις γειτονιές, µε την αλληλεγγύη
της τάξης τους, όταν οι επίδοξοι µνηµονεύουν όπως τους συµφέρει το αγωνιστικό τους παρελθόν ως άλλοθι και έχουν υιοθετήσει τη συγκαταβατική ειρωνεία, την αφ’ υψηλού αντιµετώπιση
απέναντι στην ταξική πάλη, η οποία δεν είναι και τόσο της µόδας,
µια και διάγουµε την περίοδο της εργασιακής ειρήνης, µια και
έχουµε τα αλισβερίσια µε την Εσπερία, τις ξεπερασούρες για την
εξουσία, την εξουσία που δεν θα ενοχληθεί και θα εξακολουθήσει να αποµυζά τον εργάτη, τον εργαζόµενο, τον άνεργο, τον
συνταξιούχο, που θα του εξασφαλίσει τη φτώχεια λίγο πριν την
εξαθλίωση και την απογοήτευση.
Και τι δεν ακούσαµε αυτές τις µέρες από την κυβερνητική
µπάντα! Πού συνέβησαν όλες αυτές οι αλλαγές και δεν τις πήραµε χαµπάρι; Μάλλον, στη Νεφελοκοκκυγία! Παιδεία εξαιρετική, παροχές υγείας εξασφαλισµένες, ουδείς ανασφάλιστος,
όλοι µε τα φάρµακά τους, µε δουλειά, µε µισθούς, µε, µε, µε..!
Οι θυσίες απέδωσαν, οι θυσίες θα τελειώσουν. Συνεχίζεται η αντιλαϊκή πολιτική, επειδή έχουµε εκπαιδευτεί να αντέχουµε. Η εκπαίδευση αυτή είναι στο πλαίσιο της διά βίου µάθησης.
Θα ήθελα να πω και δυο λόγια για τον πολιτισµό, όχι τον πολιτικό. Αυτόν τον τακτοποιήσαµε µέσω facebook και twitter ως διαδικτυακοί έφηβοι. Για τον πολιτισµό της τέχνης µιλάµε. Για το
Θεατρικό Μουσείο, που σαπίζει, για το Κρατικό Θέατρο Βόρειας
Ελλάδας, που δεν έχει να πληρώσει τους εργαζόµενους, για τους
αρχαιολόγους, για το σινεµά, την Καµεράτα, τον κατώτερο µισθό
των ηθοποιών και πολλών άλλων ακόµα, ων ουκ έστιν τέλος.
Σε όλο αυτό το αποπροσανατολιστικό παιχνίδι, είτε λέγεται
ψήφος εµπιστοσύνης είτε εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας,
εµείς δεν έχουµε καµµιά δουλειά. Δεν έχουµε χρόνο για χάσιµο.
Ο εργαζόµενος, ο άνεργος, ο συνταξιούχος, ο αγρότης, ο αυτοαπασχολούµενος έχει να σηκώσει τα µανίκια για να πάρει όσα
του ανήκουν και να µην αρκεστεί στα ψιχουλάκια.
Εσείς µιλάτε πάντα όταν µιλάµε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εγώ ευχαριστώ
την κ. Γερασιµίδου για το περιεκτικό, το µεστό και το σύντοµο
του λόγου της.
Κυρία Καραµανλή, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την αρχή της συζήτησης
έγινε φανερό, εδώ, σε αυτήν την Αίθουσα, ότι ελάχιστοι έχουµε
τελικά συνειδητοποιήσει, τέσσερα χρόνια µετά την υπαγωγή µας
στα µνηµόνια και έξι χρόνια από το ξεκίνηµα της διεθνούς κρίσης, το µέγεθος και την ένταση των ανατροπών και των επιπτώσεων. Διότι πώς αλλιώς µπορεί να εξηγήσει κανείς το πολιτικό
dej vu που εκτυλίσσεται από προχθές, λες και γυρίσαµε πίσω
στις δεκαετίες του 1980 και του 1990;
Βρισκόµαστε στην εκπνοή του 2014, µε τη χώρα και τους πολίτες της να περιµένουν από εµάς που τους εκπροσωπούµε να
αποδείξουµε µε τις τεκµηριωµένες θέσεις µας, αλλά και τις λογικές αντιπαραθέσεις µας ότι πάνω απ’ όλα βάζουµε το δικό τους
συµφέρον και όχι το δικό µας, είτε µιλούµε για κόµµατα είτε για
πολιτικά πρόσωπα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαι νέα Βουλευτής και, ναι,
έχω µικρότερη εµπειρία και διαφορετική πολιτική κουλτούρα,
αλλά τολµώ να πω ότι, όπως πολλοί άλλοι νεοεκλεγέντες, έχω
µια αυθεντική σχέση µε την καθηµερινότητα των ανθρώπων που
µε ψήφισαν το 2012.
Οι άνθρωποι αυτοί, όπως και εκατοντάδες χιλιάδες, εκατοµµύρια άλλοι σε όλη τη χώρα, έχουν ένα και µόνο ένα ζητούµενο,
µια αγωνία: Πότε τελειώνουν οι ζοφερές ηµέρες, ώστε να ελπίζουν ξανά στο αύριο. Σε αυτήν την ερώτηση, που την ακούω κάθε
ηµέρα, η απάντηση δεν βρίσκεται ούτε στις έξαλλες καταγγελτικές κορώνες που σκεπάζουν κάθε ήρεµη λογική προσέγγιση
ούτε στις ανέξοδες µάχες εντυπώσεων για να ξεχωρίσει ο άλφα
ή ο βήτα µονοµάχος. Η απάντηση βρίσκεται στην ουσία της πολιτικής και εκεί πιστεύω ότι πρέπει να εστιάσουµε.
Η Κυβέρνηση κατηγορείται νυχθηµερόν από την Αντιπολίτευση για λάθος πολιτική συνολικά, σε όλους τους τοµείς και σε
όλα τα επίπεδα. Καταγγελίες για όλα, άρνηση προς όλα! Είναι
λογικό αυτό; Είναι αντικειµενικό; Είναι, έστω, εξηγήσιµο υπό συν-
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θήκες εθνικής κρίσης; Γι’ αυτό και µίλησα πριν για πολιτικό dej
vu, που δυστυχώς βασίζεται σε µια παλαιοκοµµατική αντίληψη για
το ποιος είναι ο ευκολότερος δρόµος που οδηγεί στην εξουσία.
Σε καµµία χώρα από αυτές που βρέθηκαν στην ανάλογη θέση
µε την Ελλάδα οι πολιτικές δυνάµεις της όποιας Αντιπολίτευσης
επέλεξαν µια τόσο βαθιά, διχαστική και ακραία πολωτική στάση.
Και δεν το έπραξαν όχι γιατί ήταν λιγότερο µαχητικές ή φιλολαϊκές ή κοινωνικά ευαίσθητες από τις ελληνικές, αλλά διότι ήταν
πολύ πιο υπεύθυνες εθνικά. Η κριτική προς την κυβέρνηση είναι
καθήκον της Αντιπολίτευσης και δη της Αξιωµατικής, όπως είναι
καθήκον και όλων των Βουλευτών σε µια κοινοβουλευτική δηµοκρατία. Η µηδενιστική κριτική, όµως, που υπαγορεύεται από µια
κυνική πολιτικάντικη ψηφοθηρία και εκµεταλλεύεται µε ωµότητα
µια κρίση που συγκλόνισε τη χώρα µας είναι εθνικά -και το τονίζω
εθνικά- επικίνδυνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο τέλος του χρόνου η Ελλάδα
περνά στη µεταµνηµονιακή εποχή και θα χαράξει τη δική της πορεία, το εθνικό σχέδιο των επόµενων χρόνων. Όλα όσα υποστήκαµε για να τηρήσουµε το πρόγραµµα διάσωσης το 2010 και τις
επόµενες επικαιροποιήσεις, έτσι ώστε να φτάσουµε στο τέλος
των µνηµονίων, την έξοδο στις αγορές και τη διαπραγµάτευση
για την αποµείωση του χρέους είναι γνωστά και δεν τα υποτιµά
κανείς. Το τίµηµα ήταν βαρύτατο. Όπως προκύπτει, όµως, από
το προσχέδιο του προϋπολογισµού του 2015, το δηµοσιονοµικό
έλλειµµα θα είναι 0,2%, θα υπάρξει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,9%,
µείωση της ανεργίας στο 22,5% -για έκτο συνεχόµενο µήνα
έχουµε µείωση, έστω και µικρή, της ανεργίας-, αύξηση της απασχόλησης κατά 2,6% και πρωτογενές πλεόνασµα 5,4 δισεκατοµµύρια ευρώ, χωρίς κανένα νέο εισπρακτικό µέτρο.
Επίσης, οι δροµολογηµένες αποκρατικοποιήσεις και η προσπάθεια για ουσιαστική αναπτυξιακή αξιοποίηση της περιουσίας
του δηµοσίου ανοίγουν τον δρόµο για την πιο ζωτικής σηµασίας
φάση της ανάκαµψης, διότι µεγάλες επενδύσεις ειδικά στον
τοµέα του τουρισµού, την ναυαρχίδα της οικονοµίας µας, όπως
και η αξιοποίηση των υποδοµών σε λιµάνια, αεροδρόµια και µαρίνες είναι οι πυλώνες µιας πραγµατικής και όχι υποθετικής ανάπτυξης. Ο µόνος µοχλός µείωσης της ανεργίας, που είναι στο
26,7%, είναι η ανάπτυξη µέσα από επενδύσεις που θα δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα και όχι στο δηµόσιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανείς από εµάς δεν έχει αυταπάτες. Αυτές τελείωσαν µε τη συντριβή του «λεφτά υπάρχουν».
Παρ’ όλο που οι φόροι σκοτώνουν τους πόρους και την ανάπτυξη
-προσθέτω εγώ- είναι ρεαλιστικό οι φοροελαφρύνσεις να γίνουν
σταδιακά. Ήδη, η µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση εφαρµόστηκε
µε επιτυχία κι επέτρεψε ανάλογες µειώσεις, όπως στο πετρέλαιο
θέρµανσης και στον φόρο κοινωνικής αλληλεγγύης.
Η κυβερνητική στόχευση παραµένει φιλελεύθερη, µε σταδιακή
µείωση των φορολογικών συντελεστών τόσο σε φυσικά πρόσωπα όσο και σε επιχειρήσεις. Ήδη στη φετινή φορολογία έχει
εφαρµοστεί το 33% ως ανώτατος συντελεστής για τα ενοίκια.
Ανάλογη είναι η στόχευση και για τον ΕΝΦΙΑ, καθώς εκεί υπήρξε
και η µεγαλύτερη πολιτική αστοχία που πρέπει να αποκατασταθεί
και θα αποκατασταθεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα πήλινα πόδια της δήθεν ισχυρής οικονοµίας των παροχών και της πλειοδοσίας µε δανεικά
αποδείχθηκαν και ραγισµένα. Αυτό θέλουµε να επαναλάβουµε
σαν µοντέλο µετά από έξι χρόνια κρίσης; Δεν έχουµε την πολυτέλεια νέων ψεµάτων. Δεν έχουµε αντοχές για νέα πολιτικά παραµύθια µε δράκους και µάγισσες από τη µία πλευρά και
πρίγκιπες που θα έρθουν µε σπαθιά και άσπρα άλογα από την
άλλη.
Αντίθετα, έχουµε τεράστια ευθύνη απέναντι στους απλούς ανθρώπους που πλήρωσαν και πληρώνουν πολύ ακριβά το τίµηµα
της κρίσης. Έχουµε ευθύνη απέναντι στις δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις που µπορούν να ανθήσουν. Έχουµε ευθύνη απέναντι
στις εκατοντάδες χιλιάδες ανέργων, στους ειλικρινώς φορολογούµενους πολίτες, στις κοινωνικά ασθενέστερες οµάδες, στη
νέα γενιά. Έχουµε σήµερα ευθύνη περισσότερο από ποτέ να
αγωνιστούµε για την πατρίδα και όχι για την πολιτική ταξιθεσία,
όπως άλλοτε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιλέγω να αγωνιστώ δίνοντας ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση µε βάση όσα έχει
υλοποιήσει αυτά τα δυόµισι χρόνια, ανατρέποντας όλα τα δυσµενή προγνωστικά σε ένα σκληρό διεθνές τοπίο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Σκόνδρα.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, επιτρέψτε µου να εκφράσω από αυτό εδώ το
Βήµα τη µεγάλη µου θλίψη και τα θερµά µου συλλυπητήρια στις
οικογένειες των αδικοχαµένων στελεχών και του οπλίτη των Ενόπλων Δυνάµεων Γεωργίου Ορφανίδη, Αναστασίου Μεζάλα και
Φωτίου Ανδρικόπουλου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση δεν ζήτησε ψήφο
εµπιστοσύνης για να συσπειρώσει τους Βουλευτές της, όπως κάποιοι ισχυρίστηκαν, γιατί οι Βουλευτές της είναι µια γροθιά, ούτε
για να επιφέρει πόλωση, γιατί εµείς είµαστε κατά του διχασµού
και µακριά από ακρότητες.
Αυτή η συζήτηση, όµως, δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να
ακούσουν τον λόγο και τον αντίλογο, τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις όλων των κοµµάτων, αλλά κυρίως της Κυβέρνησης και
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, να συγκρίνουν από τη µια µεριά
την πραγµατικότητα έτσι ακριβώς όπως την χειρίζεται η Κυβέρνηση, πολύ προσγειωµένα, κι από την άλλη πλευρά το βαµµένο
ροζ συννεφάκι της Αντιπολίτευσης, στο οποίο προσπαθεί να παρασύρει τους Έλληνες, αφού πέντε χρόνια τώρα βιώνουν µια
εφιαλτική οικονοµική κρίση και τους θεωρεί ευάλωτους.
Απευθύνοµαι, λοιπόν, στους Έλληνες πολίτες που µας ακούν
και τους λέω: σκεφτείτε ψύχραιµα και µε ρεαλισµό. Οι σειρήνες
είναι µελωδικές, αλλά πολλές φορές οδηγούν στην κόλαση. Συγκρίνετε τα λεγόµενα αυτών των ηµερών, αποσαφηνίστε και αποκωδικοποιήστε αυτά που κρύβονται πίσω από τα λόγια.
Η Κυβέρνηση Σαµαρά, τηρώντας µε απόλυτο τρόπο αυτά που
εξήγγειλε το 2012, κράτησε τη χώρα µέσα στην Ευρωπαϊκή και
Νοµισµατική Ένωση, ανακτώντας ταυτόχρονα την αξιοπιστία και
το κύρος της, διασφαλίζοντας τη θέση και την ασφάλειά της σε
µία ταραγµένη γειτονιά, που πλήττεται από πολέµους, αιµατοχυσίες και πολιτική αστάθεια.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ).
Ήταν το πρώτο από τα τρία βήµατα που είχε στο σχεδιασµό
της. Ακολούθησε το δεύτερο, που ήταν η σταθεροποίηση της οικονοµίας, η εξάλειψη των ελλειµµάτων, το πρωτογενές πλεόνασµα, οι θεσµικές µεταρρυθµίσεις και η έξοδος από το µνηµόνιο.
Σε αυτό το κοµβικό σηµείο βρισκόµαστε τώρα, να κάνουµε δηλαδή το τρίτο βήµα. Ποιο είναι αυτό; Η ουσιαστική ανακούφιση
των πολιτών από φορολογικά βάρη, που είναι απολύτως αναγκαία, ρευστότητα και ανάπτυξη, αναχαίτιση της ανεργίας, παραγωγή νέου πλούτου, επαναφορά της ευηµερίας στους
πολίτες.
Τα δύο πρώτα βήµατα έγιναν χωρίς θυσίες, χωρίς πόνο, χωρίς
αδικίες; Φυσικά, όχι. Χρειαζόταν η τήρηση των δεσµεύσεων που
είχε αναλάβει η χώρα µας; Σαφώς και ναι. Ήταν, όµως, πολιτική
µας επιλογή; Όχι. Ήταν αναγκαιότητα για την επιβίωση της πατρίδας µας. Τελείωσαν όλα αυτά; Επιτεύχθηκαν οι στόχοι; Ναι,
τελείωσαν και, µάλιστα ενάµιση χρόνο πριν απ’ ό,τι περιµέναµε.
Ήδη τα πρώτα θετικά δείγµατα φάνηκαν και έπονται τα περισσότερα και τα καλύτερα, αλλά µε σχέδιο και προσεκτικά, µε
οδικό χάρτη και µεθοδικά.
Εδώ, ξεκινάει το τρίτο βήµα, που βεβαίως χρειάζεται οµαλό
πολιτικό περιβάλλον και σταθερότητα σε όλα τα επίπεδα, οµόνοια και κοινωνική σύµπνοια.
Από το 2012 µέχρι και σήµερα έκρυψε τίποτα η Κυβέρνηση;
Δεν χρησιµοποίησε τη γλώσσα της αλήθειας ο Πρωθυπουργός;
Δείλιασε κανείς από εµάς που τη στηρίζουµε; Μετρήσαµε το κοµµατικό κόστος και το προσωπικό συµφέρον; Κατηγορηµατικά όχι.
Εδώ θα θέσω ένα ερώτηµα, που εύχοµαι να φτάσει στ’ αυτιά
όλων των Ελλήνων: Θέλουµε αλήθειες από τους πολιτικούς ή θα
τις φοβηθούµε, όπως έγινε κάποτε; Θέλουµε να ξέρουµε ανά
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πάσα στιγµή πού βρισκόµαστε; Θέλουµε σιγουριά και σταθερό
µέλλον ή προτιµούµε το ψέµα, την πλάνη και ανυπόστατες υποσχέσεις; Θα διαφυλάξουµε ό,τι έχει επιτευχθεί µε κόπο και κόστος ή θα προτιµήσουµε τις ψευδαισθήσεις; Είναι η χώρα µας
για πειράµατα, είµαστε για δοκιµές, για πισωγυρίσµατα;
Θα ρισκάρουµε τις σχέσεις µας µε τους εταίρους µας; Ακούγοντας την Αντιπολίτευση αυτό αντιλαµβάνεσαι. Πάµε στα τυφλά
και όπου µας βγάλει. Επίσης, αντιλαµβάνεσαι ότι είναι τέτοια η
δίψα για την εξουσία που αδιαφορεί για το τι θα συµβεί στην πατρίδα µας.
Δεν βρήκαν ποτέ το πολιτικό σθένος να στηρίξουν έστω και σε
ένα σηµείο την Κυβέρνηση, που επί δυόµισι χρόνια δίνει µάχες
για να γυρίσει το τιµόνι της χώρας. Ούτε τον ρόλο της ως Αντιπολίτευση δεν µπορεί να παίξει σωστά και υπεύθυνα. Δεν λέµε,
ας κάνει κριτική σε λάθη, διότι έγιναν λάθη και ήταν φυσικό.
Όµως, ήταν όλα λάθη; Κι αν υποθέσουµε ότι ήταν, πώς αυτοί που
στοιχηµάτιζαν στην πτώχευση της χώρας παραδέχονται σήµερα
ότι στην Ελλάδα έγινε ένα µικρό θαύµα;
Εδώ, κυρίες και κύριοι, ο ελληνικός λαός βγάζει το συµπέρασµα: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να επανακάµψουµε. Τον τρέφει και τον
συντηρεί αυτή η κατάσταση. Η εξήγηση είναι ολοφάνερη. Την
ύπαρξή του την οφείλει στην κρίση και σε αυτήν βασίζεται. Τι
λόγο ύπαρξης θα έχει τώρα που βγαίνουµε απ’ αυτήν και τώρα
που η Ελλάδα απαγκιστρώνεται από τα µνηµόνια; Υπόσχεται
ασυγκράτητα και ελπίζει να παρασύρει τη χώρα σε πρόωρες
εκλογές, γιατί ξέρει «ή τώρα ή ποτέ».
Είναι τραγικό που καπηλεύεται την ταλαιπωρία των Ελλήνων
και που «χαϊδεύει τα αυτιά» στην κάθε κοινωνική οµάδα χωριστά.
Αυτός είναι ο λαϊκισµός σε όλο του το µεγαλείο.
Η παροχολογία και οι υποσχέσεις δίνονται είτε από αφέλεια
είτε από δόλο. Εδώ δυστυχώς είναι δόλος. Διότι γνωρίζουν στον
ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτά που λένε δεν γίνονται. Στην παγκόσµια σκακιέρα
δεν είµαστε µόνοι µας!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όσο για τις δηµοκρατικές του αντιλήψεις, τώρα που έχασε τελείως το µέτρο τις έβγαλε στην επιφάνεια. Παρερµηνεύει εσκεµµένα τα πάντα, ακόµα και τις κινήσεις του Πρωθυπουργού, όπως
έκανε προχθές, παρ’ όλο που ήξερε ότι βρισκόταν σε Σύνοδο Κορυφής υψίστης σηµασίας.
Όσο για το «δαχτυλίδι», η Νέα Δηµοκρατία βγάζει ηγέτες από
τη βάση, δεν µοιράζει κοσµήµατα.
Επίσης, καταστρατηγεί το δηµόσιο διάλογο, θέτοντας όρους
για τους συνοµιλητές του. Αυτές είναι µάλλον νεωτερίζουσες
αριστερές αντιλήψεις. Μέχρι τώρα ήξερα ότι η Αριστερά είναι
ανοιχτή στον διάλογο και κατά της λογοκρισίας. Μήπως είστε
«αριστεροί α λα καρτ», κύριοι συνάδελφοι;
Είµαι απολύτως πεπεισµένη ότι στο τέλος της τετραετίας η Κυβέρνησή µας θα παραδώσει στους Έλληνες πολίτες µια χώρα
ισχυρή, σε σταθερή τροχιά προόδου, περήφανη και αξιοπρεπή.
Το βασίζω στα πεπραγµένα της µέχρι σήµερα.
Στους «προεδρολόγους» συνιστώ αυτοσυγκράτηση. Το έργο
το έχει ξαναδεί ο λαός το 2009 επί Καραµανλή, γιατί γνωρίζει την
κατάληξή του πλέον και πού οδηγήθηκε, όπως γνωρίζει κι ότι το
«δις εξαµαρτείν ουκ ανδρός σοφού».
Στους δύσπιστους και στις κασσάνδρες εδώ µέσα συνιστώ να
περιµένουν λίγο. Στην Καρδίτσα λέµε µια παροιµία: «Σάββατο
κοντογιορτή, εδώ κοντά είναι η Κυριακή».
Κυρίες και κύριοι, υπεύθυνα και ενσυνείδητα, παρέχω ψήφο
εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Βουδούρης έχει τον λόγο για έξι λεπτά.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, άκουσα προσεκτικά τον κ. Βορίδη. Αυτός
εισηγείται την πρόταση και θεωρώ ότι σε αυτόν κατ’ αρχάς πρέπει να απευθυνθώ.
Κατ’ αρχάς, ο κ. Βορίδης διαµαρτυρήθηκε διότι αµφισβητή-
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θηκε το γεγονός ότι αντικατέστησε τον Πρωθυπουργό. Είναι
προφανές ότι κανένας δεν έχει την πρόθεση να υποδείξει στην
Κυβέρνηση ποιος θα µιλήσει γι’ αυτή. Αλλά, όταν απουσιάζει ο
φυσικός εκπρόσωπος της Κυβέρνησης και µάλιστα –όπως το τόνισε ο κ. Λαφαζάνης- µε πρωτόγνωρο τρόπο, ο καθένας δικαιούται να σχολιάσει αυτό το γεγονός. Πόσω µάλλον που θα
µπορούσε να τον αντικαταστήσει ο Αντιπρόεδρος ή δέκα Υπουργοί, οι οποίοι προηγούνται στην κυβερνητική ιεραρχία.
Γιατί, λοιπόν, επελέγη ο κ. Βορίδης; Προφανώς ο κ. Βορίδης
είναι από τα πιο ικανά στελέχη της Κυβέρνησης. Όµως, είναι ικανός γιατί; Πιστεύω για δύο πράγµατα: Το πρώτο είναι ότι είναι
ικανός για να εφαρµόσει µια ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική,
όπως το έδειξε στο Υπουργείο του, το οποίο το µετέτρεψε –τµηµατικά τουλάχιστον- πρόσφατα σε ανώνυµη εταιρεία. Δεύτερον,
είναι ικανός χάρη στο πολιτικό του ακροδεξιό παρελθόν να προσελκύσει έναν τµήµα του κόσµου της Χρυσής Αυγής.
Εύλογα, λοιπόν, συµπεραίνουµε ότι η επιλογή του κ. Βορίδη
δεν είναι τυχαία. Αφ’ ενός υποδηλώνει µία πολιτική κατεύθυνση
της Κυβέρνησης –αυτήν την ακραία φιλελεύθερη πολιτική- και
αφ’ ετέρου βέβαια ανοίγει την προεκλογική περίοδο.
Σηµείωσα στην εισήγηση του κ. Βορίδη ότι το µεγαλύτερο
µέρος της οµιλίας του ήταν αφιερωµένο στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Εάν κάποιος δεν γνώριζε ποιο είναι το θέµα σήµερα,
δηλαδή η ψήφος εµπιστοσύνης, εύλογα θα µπορούσε να πιστέψει ότι δεν υπάρχει θέµα ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση,
αλλά το θέµα είναι µοµφή στον ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, συµπεραίνω ότι
ο κ. Βορίδης εξασκείται για τον αυριανό του ρόλο και πιθανώς
σωστά πράττει.
Να σταθούµε όµως στην κριτική που άσκησε. Διάβασε κείµενα
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και συµπέρανε ότι όσοι προτάσσουν το όραµα µιας σοσιαλιστικής κοινωνίας και ταυτόχρονα
προωθούν την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηµατικότητας είναι
–χρησιµοποιώ τα λόγια του- «είτε επικίνδυνοι, είτε ψεύτες». Αυτό
µας είπε ο κ. Βορίδης.
Απευθύνοµαι στον κ. Βορίδη και τον ερωτώ εάν συνειδητοποιεί
µε ποιους συµµαχεί, µε ποιους κυβερνάει σήµερα, εάν έχει αναλογιστεί ποιοι είναι οι συνεργάτες του από το ΠΑΣΟΚ. Ίσως του
έχει διαφύγει και πρέπει να του το υπενθυµίσουµε ότι το ΠΑΣΟΚ
–αν και βέβαια, δεν το διατυµπανίζει τώρα τελευταία- είναι το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα. Καλά ακούσατε, «σοσιαλιστικό».
Ανέτρεξα, λοιπόν και εγώ στα κείµενα. Τι λέει η ιδρυτική διακήρυξη των κυβερνητικών συµµάχων του κ. Βορίδη; Διαβάζω:
«Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα αγωνίζεται για µια σοσιαλιστική Ελλάδα. Επιδιώκει την κοινωνική απελευθέρωση του εργαζόµενου ελληνικού λαού, που ταυτίζεται µε το σοσιαλιστικό
µετασχηµατισµό της κοινωνίας. Επιδιώκει την κοινωνικοποίηση»
–σήµερα θα λέγαµε την κρατικοποίηση- «του χρηµατοδοτικού
συστήµατος στο σύνολό του, των βασικών µονάδων παραγωγής,
καθώς και του µεγάλου εισαγωγικού και εξαγωγικού εµπορίου».
Αυτό δηλώνουν οι σύµµαχοι του κ. Βορίδη.
Ερωτώ, κύριε Βορίδη: Αυτοί οι σοσιαλιστές µε τους οποίους
συνεργάζεστε σε ποια κατηγορία από τις δύο που εσείς ορίσατε
ανήκουν; Στους ψεύτες ή στους επικίνδυνους; Διότι αυτές είναι
οι εναλλακτικές εκδοχές. Αναµένω, λοιπόν, µε πολύ ενδιαφέρον
την απάντηση του κ. Βορίδη.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα της ψήφου εµπιστοσύνης. Ζητάτε
ψήφο εµπιστοσύνης για να συνεχίσετε την πολιτική σας. Κατά
την άποψή µας –την άποψη της κοινωνίας πρώτα- αυτή η πολιτική είναι καταστροφική για τη χώρα. Είναι κάτι το οποίο αναλύθηκε από τον Θόδωρο Παραστατίδη και από πολλούς άλλους
συναδέλφους και δεν θα ήθελα να επαναλάβω εδώ αυτά τα επιχειρήµατα. Θα ήθελα να σταθώ σε µία άλλη πτυχή αυτού του θέµατος που δεν αναλύθηκε.
Θα σταθώ αυστηρά στο θέµα, όπως ορίζει η λέξη «εµπιστοσύνη», που είναι µια βαριά λέξη. Ποιον εµπιστεύεσαι; Δεν εµπιστεύεσαι υποχρεωτικά κάποιον µε τον οποίο συµφωνείς και
µπορείς να εµπιστευθείς, κάποιον µε τον οποίο διαφωνείς.
Όµως, σίγουρα εµπιστεύεσαι κάποιον που ό,τι λέει αυτό κάνει.
Ας δούµε, λοιπόν, τι έχει πει η Κυβέρνηση και τι έχει κάνει. Θα
κάνω µία σύντοµη αναφορά σε αυτό.
Η Κυβέρνηση είχε πει ότι θα διατηρήσει την κυριότητα του
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κράτους στα δίκτυα. Ξεπούλησε ΔΕΗ και φυσικό αέριο. Είχε πει
ότι θα επεκτείνει το επίδοµα ανεργίας ακόµα για ένα χρόνο. Δεν
το έκανε.
Στο προοίµιο της προγραµµατικής συµφωνίας του 2012 γράφετε: «Όχι απολύσεις στο δηµόσιο». Έχουµε πάνω από δώδεκα
χιλιάδες απολύσεις. Ο κ. Σαµαράς είχε πει «έχω 18 δισεκατοµµύρια ισοδύναµα, για να µην πάρω νέα µέτρα». Δεν βρέθηκε ούτε
ένα ευρώ από ισοδύναµα. Είχε υποσχεθεί, επίσης, ένα νέο φορολογικό σύστηµα µε ευρεία συναίνεση, σταθερότητα για τα
επόµενα δέκα χρόνια, δίκαια και αναλογική κατανοµή των φόρων
κ.λπ.. Δεν το σχολιάζω.
Όµως, πέρα από αυτά τα µέτρα, που έχουν όντως και µία οικονοµική πτυχή, υπήρχαν και άλλα µέτρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Ζητώ την ανοχή σας για λίγο ακόµα, κύριε Πρόεδρε, για να τελειώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Έχετε µια µικρή
ανοχή ενός λεπτού, κύριε συνάδελφε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: Είχε υποσχεθεί ένα θεσµικό πλαίσιο για ρύθµιση ζητηµάτων των ΜΜΕ και αντ’ αυτού, βέβαια, ψηφίστηκε εν µέσω της θερινής ραστώνης µία τροπολογία που
εξυπηρετεί τα συµφέροντα των µεγάλων ΜΜΕ.
Είχε, επίσης, υποσχεθεί την ψήφιση ενός νόµου για αναδροµικό έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων Υπουργών, Υφυπουργών κ.λπ. από το 1974 και µετά. Δεν έγινε.
Είχε πει, ακόµα, ότι θα υπάρξει αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου για ευθύνη Υπουργών. Δεν κόστιζαν αυτά χρήµατα.
Επίσης, είχε δεσµευτεί ότι θα υπάρξει µια συστηµατική προετοιµασία για την ανακήρυξη της ΑΟΖ.
Όλα αυτά δεν έγιναν και φθάσαµε, κύριε Βορίδη, να ισχυρίζεστε ότι επιτελέσατε ένα µικρό θαύµα. Αν κάποιος άκουγε τον κ.
Βορίδη, χωρίς να γνωρίζει την ελληνική πραγµατικότητα, τι θα
σκεφτόταν για τον ελληνικό λαό, που στη συντριπτική του πλειοψηφία θεωρεί ότι αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη, τον ελληνικό
λαό που από το 34% του 2009 σας πίστωσε µε 29% το 2012 και
µε 22% πριν από λίγους µήνες; Θα έλεγε: «πώς φέρεται αυτός ο
λαός µε τέτοιο αχάριστο τρόπο; Πώς γίνεται και αυτός ο λαός
είναι τόσο χαζός» -συγγνώµη για την έκφραση- «και δεν αναγνωρίζει τους σωτήρες του;».
Θα έλεγα, λοιπόν, κύριε Βορίδη, να µη χρησιµοποιείτε τέτοιες
λέξεις, όπως «θαύµατα». Είναι λέξεις βαριές και είναι λέξεις, οι
οποίες δεν προκαλούν µόνο τους αριστερούς πολίτες. Είναι λέξεις που προκαλούν τον ελληνικό λαό.
Καταψηφίζουµε, λοιπόν, αυτήν την πρόταση διότι η πολιτική
σας βλάπτει τη χώρα, αλλά επίσης διότι η συστηµατική αναντιστοιχία µεταξύ λόγων και πράξης σάς καθιστά εντελώς αναξιόπιστους στον πολίτη είτε είναι αριστερός είτε δεξιός.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Μητρόπουλος. Μετά θα µιλήσει ο Υπουργός
ο κ. Κεγκέρογλου.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µας ρώτησε προχθές σκωπτικά
ο κ. Βορίδης τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που στο τέλος του χρόνου τελειώνει το µνηµόνιο. Το ίδιο µας ρώτησαν πρόσφατα, µε
δόση ειρωνείας, και ο κ. Σαµαράς και ο κ. Βενιζέλος.
Εµείς τώρα τους ρωτάµε:
Τι θα γίνει τώρα που τελειώνει το µνηµόνιο µε τη ρήτρα θανάτου του ν. 4052/2012, που υποχρεώνει από 1-1-2015 τους συνταξιούχους µας να αποκληρώνουν εν ζωή -αν το επιθυµούν- τις
συζύγους τους από την επικουρική σύνταξη;
Τι θα γίνει µε τη ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος του άρθρου 42
του ιδίου νόµου που θα µειώνει ανά τρίµηνο τις επικουρικές συντάξεις και τα εφάπαξ µέχρι την οριστική εξαΰλωσή τους σε
βάθος διετίας;
Θα καταθέσω τον νόµο στα Πρακτικά.
Μάλιστα, στο µεσοπρόθεσµο 2015-2018, ν. 4263, έχει προβλεφθεί επακριβώς ότι το κράτος θα ωφεληθεί σχεδόν µισό δισεκατοµµύριο από τη διακοπή της επιχορήγησης των επικουρικών
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συντάξεων. Θα καταθέσω τον σχετικό νόµο στα Πρακτικά.
Τι θα γίνει µε τη ρήτρα εγγύησης µόνο της βασικής σύνταξης
του ν. 3863, που από 1-1-2015 οδηγεί σε µεγάλες µειώσεις τις
κύριες συντάξεις, αφού περιορίζει δραστικά την κρατική επιχορήγηση και οδηγεί σε κραχ τα ασφαλιστικά ταµεία; Θα καταθέσω
τον νόµο στα Πρακτικά.
Μάλιστα, στο µεσοπρόθεσµο 2015-2018 έχει προβλεφθεί ακριβώς µείωση κατά µισό δισεκατοµµύριο της επιχορήγησης ως
ωφέλεια του κράτους. Θα καταθέσω τον σχετικό νόµο στα Πρακτικά.
Τι θα γίνει µε τη ρήτρα εγγύησης µόνο της βασικής σύνταξης
που από 1-1-2015 οδηγεί σε µεγάλες µειώσεις τις κύριες συντάξεις, αφού περιορίζει δραστικά την επιχορήγηση;
Τι θα γίνει µε τη ρήτρα µείωσης του κατώτατου µισθού που
από 1-1-2017 οδηγεί σε νέα µείωση τους κατώτατους µισθούς
αλλά και όλους του ιδιωτικού µισθολογίου; Θα καταθέσω τον
νόµο στα Πρακτικά.
Τι θα γίνει µε τη ρήτρα διαρκούς µείωσης του παγώµατος των
τριετιών που από 1-1-2012 απαγορεύει να προσµετράται η προϋπηρεσία για τη χορήγηση των τριετιών; Θα καταθέσω τον νόµο
στα Πρακτικά.
Τι θα γίνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τη ρήτρα αυτόµατης αύξησης των ορίων ηλικίας του ν. 3863 που από 1-1-2021
αναπροσαρµόζει ανά τριετία προς τα πάνω τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, µε βάση το προσδόκιµο ζωής ολόκληρου του πληθυσµού; Θα καταθέσω τον νόµο στα Πρακτικά.
Τι θα γίνει µε τη ρήτρα καλής σύνταξης, που για να πάρει κάποιος µετά το 2015 πρέπει να έχει δεκαπέντε χιλιάδες ένσηµα
στο ΙΚΑ ή σαράντα χρόνια ασφαλισµένης ζωής, προϋπόθεση που
πληροί σήµερα µόνο το 2% του ελληνικού πληθυσµού; Θα καταθέσω τον νόµο στα Πρακτικά.
Τι θα γίνει µε τη ρήτρα διαρκούς µείωσης των δαπανών για τη
σύνταξη µέχρι το 2060; Θα καταθέσω τον σχετικό νόµο στα Πρακτικά.
Τι θα γίνει µε τη ρήτρα µείωσης στο µισό των δαπανών για την
υγεία και τα φάρµακα µέχρι το 2060 του ν. 4046; Θα καταθέσω
τον νόµο στα Πρακτικά.
Τι θα γίνει µε τη ρήτρα µείωσης στο µισό των δαπανών για τη
λειτουργία του κράτους; Θα καταθέσω τον νόµο στα Πρακτικά.
Τι θα γίνει µε τη ρήτρα εξίσωσης µισθών και εισφορών µε τα
αντίστοιχα της Βουλγαρίας; Θα καταθέσω τον νόµο στα Πρακτικά ν. 4046, σελίδα 713.
Τι θα γίνει µε τη ρήτρα ρευστοποίησης της περιουσίας των
οφειλετών προς τα ταµεία µέσω του ΚΕΑΟ; Θα καταθέσω τον
σχετικό νόµο στα Πρακτικά.
Τι θα γίνει µε τη ρήτρα κατάσχεσης επιδοτήσεων και των επιστροφών ΦΠΑ των αγροτών µας και µάλιστα από το πρώτο
ευρώ; Θα καταθέσω το νόµο στα Πρακτικά.
Τι θα γίνει µε τη ρήτρα ακύρωσης των κοινωνικών επιδοµάτων
και των επιδοµάτων προνοίας, προκειµένου να εφαρµοστεί σε
εθνικό επίπεδο ο θεσµός του ελαχίστου εγγυηµένου εισοδήµατος, βάσει της σελίδας 33 του προσχεδίου του προϋπολογισµού;
Θα καταθέσω το σχέδιο του προϋπολογισµού.
Τι θα γίνει µε τη ρήτρα στιγµατισµού των δηµοσίων υπαλλήλων
στο διηνεκές και τις ακραία νεοφιλελεύθερες ποσοστώσεις του
15%, 25% και 60%; Θα καταθέσω τον σχετικό νόµο. Τι θα γίνει
µε τη ρήτρα ισοβιότητας του ΕΝΦΙΑ του ν.4223; Θα καταθέσω
τον σχετικό νόµο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ούτε plan B ούτε µονοµερείς κινήσεις ούτε πολιτικοί τσαµπουκάδες, ούτε η παραµικρή διακινδύνευση των συµφερόντων της πατρίδας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξης
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Διαρκής ακυρωτική διαπραγµάτευση του µνηµονίου µε τους
δανειστές, κατάργηση των εφαρµοστικών νόµων µέσα από το
κυρίαρχο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Θα θέσουµε το ελληνικό ζήτηµα, το ζήτηµα του χρέους µέσα
στην Ευρωζώνη, εκεί που γεννήθηκε, εκεί που διογκώθηκε από
τα µνηµόνια, εκεί που µπορεί µοναδικά να λυθεί. Θα το αναδείξουµε µε σθένος και τεκµηρίωση στα επίσηµα ευρωπαϊκά και διε-
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θνή όργανα. Θα βάλουµε, όµως, τέλος στην παράδοση της κυριαρχίας της χώρας. Θα απαιτήσουµε την ακύρωση των καταπλεονεκτικών ρητρών σε βάρος της πατρίδας.
Ο ελληνικός λαός και τµήµα του πολιτικού προσωπικού δυστυχώς δεν γνωρίζει τις λεόντειες νοµικές δεσµεύσεις που έχουν
αναλάβει Έλληνες πολιτικοί του µνηµονίου, προκειµένου να δανειστούν µε ρήτρα εκχώρησης της εθνικής κυριαρχίας και ρήτρα
διαρκούς εσωτερικής υποτίµησης, ρήτρες που δύσκολα µπορούν να ανατραπούν χωρίς συντονισµένο και αποτελεσµατικό
πολιτικό και νοµικό αγώνα µε την απαραίτητη διαρκή στήριξη του
λαού µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Θα βάλουµε τέλος στο ξεθεµελίωµα του κοινωνικού κράτους.
Θα διαπραγµατευτούµε µε αξιοπρέπεια, περηφάνεια και αυτοπεποίθηση, όπως αξίζει στον λαό µας. Θα απαιτήσουµε, πρώτον,
τη διαγραφή του µεγαλύτερου µέρους του χρέους, δεύτερον την
εξαίρεσή µας από τον στόχο του πλεονάσµατος που στηρίζεται
στην αποανάπτυξη και παράγεται µόνο από τη ρευστοποίηση της
περιουσίας των Ελλήνων, τη φτώχεια, την εξαθλίωση µισθών και
συντάξεων.
Τρίτον, θα απαιτήσουµε την εξαίρεσή µας από το δηµοσιονοµικό σύµφωνο, τον κοινωνιοκτόνο κορσέ της δηµοσιονοµικής
βιωσιµότητας και εποπτείας, την αποπληρωµή του υπόλοιπου µε
ρήτρα ανάπτυξης και πακέτο ανάπτυξης ανάλογο της καταστροφής που προξένησε το µνηµόνιο στην οικονοµία και τον λαό µας.
Οι κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια που συναίνεσαν στην επιβολή του µνηµονιακού προγράµµατος πρέπει να πειστούν µε διαπραγµάτευση για την υποχρέωσή τους να διαγράψουν το χρέος
µας που τους αναλογεί.
Θα ακυρώσουµε –και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- τους εφαρµοστικούς νόµους που ψηφίστηκαν στο ελληνικό Κοινοβούλιο, µε
άµεση προτεραιότητα αυτούς που αναφέρονται σε ανθρωπιστικά, κοινωνικά ζητήµατα και στα στρώµατα που κυρίως επλήγησαν από µνηµονιακή πολιτική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παραδεχθείτε ότι αποτύχατε και
ότι δανειστήκατε µε απίθανα µεγάλο ανθρώπινο κόστος, για να
παραµείνουµε στην Ευρωζώνη, στην οποία ήµασταν και από
όπου κανένας δεν µπορούσε να µας αποβάλει.
Ανακοινώστε άµεσα µε εντιµότητα και παρρησία την αποτυχία
του προγράµµατός σας. Προσφύγετε στον λαό, ώστε µε µία
νωπή εντολή να τεθεί το ελληνικό ζήτηµα στα διεθνή και ευρωπαϊκά φόρα, όπου µπορεί να τεθεί και να λυθεί το ελληνικό ζήτηµα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξιος Μητρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», σαράντα εννιά µαθητές και µαθήτριες και πέντε συνοδοί-εκπαιδευτικοί από το 3ο και 9ο Δηµοτικό
Σχολείο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου, Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Μετά, αν δεν έχετε αντίρρηση, κύριε Χαϊκάλη, θα δώσω τον
λόγο στην κ. Κόλλια-Τσαρουχά και στον κ. Χαλβατζή που ήλθαν
από επιτροπή. Αν βέβαια επείγεστε, µπορούµε να κάνουµε µία
ανταλλαγή.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Κανένα πρόβληµα, κύριε Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε Χαϊκάλη.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Προφανώς, δεν θα απαντήσω σε αυτά που ανέπτυξε προηγουµένως ο αγαπητός συνάδελφος κ. Μητρόπουλος, όχι µόνο γιατί
είναι φίλος µου αλλά και γιατί ασκεί παράλληλα ένα επάγγελµα
-βγάζει το «ψωµί» του- και δεν θέλω πραγµατικά να τον ζηµιώσω.
Αυτό τι σηµαίνει;
Αυτά τα οποία λέγονται πολιτικά, αλλά είναι υποταγµένα στα
επαγγελµατικά σίγουρα δεν αρµόζουν σε αυτήν την Αίθουσα. Θα
του απαντήσω µόνο σε αυτό το οποίο ανέφερε και αφορά τις αρµοδιότητές µου σε σχέση µε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα
και την προνοιακή πολιτική.
Δεν ισχύει αυτό το οποίο ανέφερε. Η επίσηµη τουλάχιστον παρουσίαση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος θα γίνει την
Τρίτη. Το πρόγραµµα θα επεκταθεί πράγµατι µέσα στο 2015 σε
εθνικό επίπεδο -ασφαλώς όχι όλο τον χρόνο- αφού τελειώσει η
πιλοτική εφαρµογή. Και βεβαίως, ταυτόχρονα θα πρέπει να
δούµε και την ενίσχυση όλων των πολιτικών που στηρίζουν τους
οικονοµικά αδύναµους.
Οφείλω όµως να πω µία κουβέντα στον κ. Βουδούρη, ο οποίος
αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ, στην κοινωνικοποίηση και στις επεξεργασίες που είχε, όταν αυτός δεν ήταν στο ΠΑΣΟΚ. Άρα δικαιολογείται να µην γνωρίζει ότι η κοινωνικοποίηση και η
αυτοδιαχείριση, αγαπητέ Αλέξη Μητρόπουλε, που σε είχε στείλει
το ΠΑΣΟΚ στη Γιουγκοσλαβία εκείνη την περίοδο για το µεταπτυχιακό, δεν έχουν καµµία σχέση µε το κράτος και τον κρατισµό. Όµως, ο άνθρωπος δεν ήταν τότε στο ΠΑΣΟΚ.
Πότε ήρθε; Ήρθε το 2009, όταν ανέβαινε ξανά το ΠΑΣΟΚ στην
εξουσία. Όλη η οικογένεια Παπανδρέου πήγε στη Μεσσηνία, για
να τον βγάλει Βουλευτή και στη συνέχεια ήταν ο άνθρωπος –καµαρώστε τον!- που πρότεινε την παραποµπή του Γιώργου Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο.
Αυτή είναι η ηθική. Αυτό είναι το πολιτικό στίγµα ανθρώπων
που, προκειµένου να διατηρήσουν την καρέκλα τους, αλλάζουν
τα κόµµατα σαν τα πουκάµισα. Αυτή είναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Τι φταίει αυτός; Ας είχατε µεγαλύτερα ποσοστά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε Πρόεδρε, να πω και µία
κουβέντα για την κ. Ιγγλέζη, η οποία αναφέρθηκε σε αλαζονεία
και σε υποτακτική πολιτική.
Ποια ηµέρα ήταν που η εφηµερίδα «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» έγραψε
τη σύνθεση της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ; Την Κυριακή;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τη προηγούµενη Κυριακή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Τη Δευτέρα, δύο αξιότιµοι συνάδελφοι, φίλοι κατά τα άλλα, έκαναν ότι δεν µε έβλεπαν. Ήταν
Υπουργοί της Κυριακής σύµφωνα µε την εφηµερίδα «ΠΡΩΤΟ
ΘΕΜΑ». Και δεν µπορούσα να το ερµηνεύσω διαφορετικά, παρά
µόνο µε την ανακοίνωση των ονοµάτων. Αυτό δείτε το. Διότι η
αλαζονεία όταν είσαι στην εξουσία πράγµατι είναι µικρόβιο και
πρέπει να το αποφύγεις, αλλά κάποιοι το έχουν πάθει από την
Αντιπολίτευση.
Υποτακτισµός, όµως, είναι και όταν εκφράζεις ακραίες θέσεις
µε τον λόγο σου και σε σχέση µε διεθνείς οργανισµούς, όπως το
ΔΝΤ, και σε σχέση µε τη Μέρκελ και τον µερκελισµό και σε σχέση
µε άλλες ωραίες και ακραίες εκφράσεις που ακούγονται πολιτικά
από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, την ίδια ώρα,
κρυφίως και στα παρασκήνια, γίνεται συζήτηση για τον τρόπο µε
τον οποίο θα µπορούσαν να τα «βρουν». Κι αυτό συµβαίνει και
µε στελέχη –άσχετα αν είναι κατώτερα- του ΔΝΤ που συζητούν
στο παρασκήνιο και µε παράγοντες της γερµανικής Κυβέρνησης,
οι οποίοι δηµοσιοποίησαν και τις συναντήσεις σας.
Και σε ερώτησή µου προς ένα στέλεχος, το οποίο είναι κοντά
στη γερµανική Κυβέρνηση, για ποιον λόγο συζητάτε και ποιο
είναι το αντικείµενο, η απάντηση ήταν «ό,τι δεν µας δίνετε εσείς
συµφωνούµε από τώρα να µας το δώσουν αυτοί». Αυτή είναι η
έκφραση της αλαζονείας! Αυτή είναι η έκφραση του υποτακτι-
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σµού! Ακραίες εκφράσεις από τη µία και υποτακτισµός από την
άλλη.
Το πολιτικό εκκρεµές πραγµατικά είναι επικίνδυνο για τη χώρα
ως πολιτικό εκκρεµές, γιατί αν είχε µία σταθερή θέση, όποια κι
αν ήταν αυτή, θα ήταν εθνική συµβολή. Το πολιτικό εκκρεµές
όµως -θα το δούµε το επόµενο διάστηµα να εκδηλώνεται- είναι
δυστυχώς αυτό το οποίο η Αξιωµατική Αντιπολίτευση έχει υιοθετήσει ως πολιτική γραµµή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ναι, η ανάκαµψη είναι µπροστά.
Έχουν γίνει σηµαντικά επιτεύγµατα, ελλείµµατα έχουν κλείσει,
νούµερα έχουν βελτιωθεί, δείκτες έχουν πραγµατικά µεταβληθεί
προς το θετικότερο. Όµως, θα πρέπει να πούµε ότι χρειάζονται
δύο πράγµατα, γιατί ταυτόχρονα υπάρχει µία πραγµατικότητα
στην κοινωνία πάρα πολύ δύσκολη, που αφορά τις επιπτώσεις
από την κρίση κι όχι µόνο και, βεβαίως, υπάρχει και µία προοπτική µπροστά.
Τι πρέπει να κάνουµε; Να διασφαλίσουµε ότι η οικονοµική ανάκαµψη, η ανάπτυξη θα συνδυαστεί µε την κοινωνική πρόοδο, θα
συνδυαστεί µε τη συµβολή στην απασχόληση, στην παραγωγή
νέων θέσεων εργασίας.
Το δεύτερο είναι άµεσα και πέρα από κάθε άλλη πολιτική
γραµµή σε σχέση µε την οικονοµία, να ενισχύσουµε την κοινωνική προστασία και την πρόνοια για να προστατεύσουµε τους
αδύναµους ανθρώπους, οι οποίοι πλήρωσαν το µάρµαρο από
την κρίση και τις δύσκολες αποφάσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βήµα-βήµα και θα το δείτε και
µε συγκεκριµένα µέτρα, το γνωρίζετε από συγκεκριµένα προγράµµατα, επαναθεµελιώνουµε το κράτος πρόνοιας, χωρίς αυτό
να στηρίζεται σε µία άπλετη δηµοσιονοµική ευχέρεια. Μέσα από
τα δύσκολα οικονοµικά πετυχαίνουµε βήµα-βήµα συγκεκριµένα
θέµατα που αφορούν την κοινωνία, προστασία των αδύναµων.
Πρέπει να πω ότι µε έκπληξη σε αυτήν την Αίθουσα, από την
πλευρά τουλάχιστον αυτών που κόπτονται για την κοινωνία, βλέπουµε να µην ψηφίζουν διατάξεις, όπως το ελάχιστο εγγυηµένο
εισόδηµα, να µην ψηφίζουν διατάξεις, όπως τη συνέχιση του
προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», να µην ψηφίζουν διατάξεις,
όπως την απόδοση του επιδόµατος ανεργίας στους εποχιακά εργαζόµενους, να µην ψηφίζουν διατάξεις, όπως το πρόγραµµα για
στέγαση και επανένταξη των αστέγων, να µην ψηφίζουν διατάξεις που έχουν να κάνουν µε θέµατα ανασφάλιστων για την κάλυψη των ανασφάλιστων, να µην ψηφίζουν διατάξεις που
αφορούν το κοινωνικό µέρισµα…
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τα έχουµε ψηφίσει, κύριε
Υπουργέ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Δεν τα έχετε ψηφίσει.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, τα έχουµε ψηφίσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, όχι διακοπές!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Δεν τα έχετε ψηφίσει και θα
σας το αποδείξω. Είναι και αυτή µία µεταµέλεια εκ των υστέρων,
αλλά δείτε τα Πρακτικά.
Για παράδειγµα, για το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» τοποθετήθηκε ο κ. Χαλβατζής, ο οποίος είναι παρών, και είπε ότι «παρ’
ότι δεν θεωρούµε ότι είναι όπως θα έπρεπε να είναι το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», θα το ψηφίσουµε».
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, σε εσάς ήρθαµε και είπαµε
ότι θα το ψηφίσουµε.
Μη µας αδικείτε, κύριε Υπουργέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Έχουµε κάνει τρεις συναντήσεις
και σάς είπαµε να δώσετε την παράταση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Εσείς δεν το ψηφίσατε. Αναφέρεστε στην παράταση την προπέρσινη.
Τα Πρακτικά της Βουλής υπάρχουν, κύριοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, αφήστε
να ολοκληρώσει ο κύριος Υπουργός. Δεν έχουµε χρόνο για διάλογο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινω-
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νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Η σιωπή σας εκείνη τη µέρα
ήταν χαρακτηριστική. Μάλιστα, έβγαλαν και ανακοίνωση οι εργαζόµενοι. Είναι θετικό ότι έστω και τώρα προσποιείστε ότι θα
ψηφίσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Στα οκτώ λεπτά ολοκληρώνεται ο χρόνος σας, κύριε Υπουργέ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Και στα επτάµισι, κύριε Πρόεδρε, αρκεί να ολοκληρώσω τη φράση µου.
Είστε εσείς που καταγγείλατε το Πρόγραµµα Κοινωφελούς
Εργασίας και στη συνέχεια, µε το Ίδρυµα «LEVY» το παρουσιάσατε ως πανάκεια για την επίλυση του προβλήµατος της ανεργίας. Εσείς είστε αυτοί, µε τη διπλή γλώσσα. Εσείς είστε αυτοί
οι οποίοι τρέφεστε πολιτικά, πράγµατι, από την ύπαρξη προβληµάτων. Γι’ αυτό δεν συµβάλλετε στην επίλυση προβληµάτων,
γιατί θα µπορούσατε πέντε χρόνια τώρα να έχετε συµµετοχή και
ιδιαίτερα µετά τις εκλογές του 2012 και να αποτρέψετε απ’ αυτά
που θεωρείτε αρνητικά, µε τη συµµετοχή σας στη διακυβέρνηση
αυτής της χώρας.
Τι έχετε αποτρέψει στα πέντε χρόνια απ’ αυτά που θεωρείτε
αρνητικά; Ούτε ένα. Πείτε µου πού έχετε συµβάλει στην επίλυση
ενός θέµατος µε δηµιουργική πρόταση και θέση. Αυτά είναι ζητήµατα που κρίνονται και γι’ αυτό, έστω και τώρα, πρέπει να αλλάξετε τακτική, να συνδράµετε τη µεγάλη και δύσκολη
προσπάθεια που κάνει η χώρα, γιατί η ιστορία δεν θα σας αφήσει
χωρίς κρίση. Δεν θα αφήσει χωρίς κρίση αυτούς που για µικροκοµµατικούς λόγους ή για λόγους που προσδιορίζονται από τον
αυτοσκοπό της εξουσίας, δεν συµβάλλουν σε αυτήν την προσπάθεια.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όχι. Προσωπικό δεν
θεωρώ ότι υπάρχει, κύριε Στρατούλη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ένα λεπτό θέλω τον λόγο µόνο,
κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Βουδούρη, θα
δώσω αµέσως µετά σε εσάς τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Στρατούλη, έχετε τον λόγο να µας πείτε σε τι
συνίσταται το προσωπικό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ο κύριος Υφυπουργός κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως εµένα που χειρίστηκα το συγκεκριµένο θέµα για τους εργαζόµενους του προγράµµατος «Βοήθεια
στο Σπίτι», ότι δεν ψηφίσαµε την παράταση ισχύος των συµβάσεών τους.
Έγινε το ακριβώς αντίθετο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ωραία. Σύµφωνα µε
την άποψή σας, λοιπόν, ο Υπουργός, κύριε Στρατούλη…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Γνωρίζει ο κύριος Υπουργός ότι
επί δυόµισι χρόνια πιέζαµε συνεχώς να λυθεί οριστικά το θέµα,
να µετατραπούν οι συµβάσεις τους σε αορίστου χρόνου, να ενταχθούν σε διευθύνσεις κοινωνικών υπηρεσιών των δήµων και
ότι ψηφίσαµε και τις δύο παρατάσεις και ότι όχι µόνο ψηφίσαµε,
αλλά και πιέσαµε σε αυτήν την κατεύθυνση. Επικαλούµαι τα Πρακτικά της Βουλής και στην οµιλία µου θα τα φέρω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Για να συνεννοηθούµε, αυτό δεν είναι προσωπικό θέµα. Αυτό που είπε ο κύριος
Υπουργός είναι µία ανακρίβεια, κατά την άποψή σας. Σωστά του
απαντήσατε, αλλά µε λανθασµένη διαδικασία.
Ο κ. Βουδούρης έχει τον λόγο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: Κύριε Κεγκέρογλου, έθεσα ένα
ερώτηµα το οποίο είναι πολιτικό. Το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει τη σοσιαλιστική αλλαγή της κοινωνίας, ναι ή όχι; Αντί να απαντήσετε σε
αυτήν την εύλογη ερώτηση η οποία είναι πολιτική, µου κάνατε
µία προσωπική επίθεση.
Κύριε Κεγκέρογλου, γιατί λέτε ψέµατα; Γιατί λέτε ψέµατα; Πιστεύετε ότι λέγοντας ψέµατα, µε το πες-πες, θα το περάσετε; Είπατε ότι οι Παπανδρέου κατέβηκαν στη Μεσσηνία. Κανένας δεν
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κατέβηκε. Απολύτως κανένας. Είπατε και µία σειρά από άλλα
ψεύδη.
Γιατί, λοιπόν, ένα θέµα το οποίο είναι πολιτικό, προσπαθείτε
να το µετατρέψετε σε πολιτική επίθεση; Το 2009, όντως κατεβήκαµε µαζί και κατεβήκαµε, αν θυµάστε, διότι το ΠΑΣΟΚ τότε είχε
δύο βασικές προτάσεις, δηλαδή αναδιανοµή του πλούτου και
ανατροπή του σαθρού πολιτικού συστήµατος. Όταν αυτά τα
πράγµατα δεν τα υλοποιήσατε και δεν θέλησα να ακολουθήσω
αυτόν τον εκτροχιασµό, δεν έφυγα, αλλά µε διαγράψατε.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Γιατί αυτό το πολιτικό θέµα δεν
το αντιµετωπίζετε ως ένα πολιτικό θέµα; Γιατί το µετατρέπετε σε
προσωπικές επιθέσεις χαµηλού επιπέδου, χρησιµοποιώντας ψευδείς δηλώσεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Βουδούρη,
όπως κι εσείς σωστά είπατε, είναι πολιτικό θέµα και όχι προσωπικό.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα κλείσω µε κάτι
τελευταίο.
Κύριε Κεγκέρογλου, δεν σας τιµά αυτό το πράγµα και δείχνει,
επίσης, την πολιτική σας αδυναµία να σταθείτε στο επίπεδο µίας
πολιτικής αντιπαράθεσης. Εγώ δεν κάνω ποτέ προσωπικές επιθέσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Βουδούρη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα
να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όχι, κύριε Υπουργέ.
Δεν προβλέπεται.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Γιατί δεν προβλέπεται;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Βουδούρης ζήτησε τον λόγο επί προσωπικού και το Προεδρείο λέει ότι δεν υφίσταται προσωπικό θέµα. Άρα δεν συνεχίζεται η συζήτηση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Άρα επιβεβαιώνεται…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ να µη
γράφεται τίποτα στα Πρακτικά.
Τον λόγο έχει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά.
Ορίστε, κυρία Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ (Στ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προφανώς και αυτή η Κυβέρνηση δεν µου εµπνέει καµµία εµπιστοσύνη και προφανώς το
βράδυ θα ψηφίσω «όχι». Στην αδυναµία της να αλλάξει πολιτική,
καταφεύγει στη µόνη επιλογή της που είναι αυτή των τακτικισµών. Είναι άνευ πραγµατικής ουσίας η συζήτηση για την ψήφο
εµπιστοσύνης, αφού ακολουθεί σε λίγο η συζήτηση επί του προϋπολογισµού. Απλώς αναδεικνύει την απέλπιδα προσπάθειά της
να κρατηθεί στην εξουσία.
Κύριοι της Κυβέρνησης, αντί να επαναπροσδιορίσετε την πολιτική σας και τις προτεραιότητές σας, καταφεύγετε σε πολιτικά
τερτίπια, πιστεύοντας ότι θα αποφύγετε αυτό που έρχεται. Η
προοπτική της επερχόµενης ήττας, ο φόβος της επόµενης µέρας
είναι ο µεγαλύτερος κίνδυνος για την πορεία της χώρας. Δεν αντιλαµβάνεστε ότι η κοινωνία έχει απελευθερωθεί από το φόβο
που της έχει επιβληθεί. Βέβαια, υπάρχουν οι προσωπικές ευθύνες του Πρωθυπουργού που οδηγεί την κεντροδεξιά παράταξη
σε µία µεγαλειώδη και ιστορική ήττα.
Καταθέσατε το προσχέδιο του προϋπολογισµού, µία έκθεση
οικονοµικών ιδεών που δεν αποσαφηνίζει τη δηµοσιονοµική πολιτική που επαγγέλεσθε για το επόµενο έτος, αλλά αντίθετα επιβεβαιώνει πως οι βασικές επιλογές και προβλέψεις τηρούν υπό
την αίρεση των εκπροσώπων των δανειστών. Εδώ επιλέγετε για
µία εισέτι φορά να παραπλανάτε τους πολίτες. Δεν δηµοσιοποιείτε όσα έχουν ήδη συµφωνηθεί και όσα έχετε αποδεχθεί.
Αντίθετα, σήµερα θα έπρεπε να µιλούσαµε για τις απαραίτητες
διαρθρωτικές αλλαγές, όπως είναι η απλοποίηση της γραφειοκρατίας και της πολυνοµίας, η φιλικότητα της επιχειρηµατικότητας και η αποποινικοποίησή της, ένα απλό, κατανοητό και
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δίκαιο φορολογικό σύστηµα, µία λειτουργικότερη δηµόσια διοίκηση, όλα εκείνα δηλαδή που θα έπρεπε να είναι η απόλυτη προτεραιότητα για κάθε φιλελεύθερη παράταξη.
Πώς δεν έχετε αντιληφθεί, κύριοι συνάδελφοι, ότι όσο πιο πολυάριθµη είναι η µεσαία τάξη, τόσο πιο σταθερό είναι το πολίτευµα; Πώς δεν έχετε αντιληφθεί πως για να ευηµερήσει µία
κοινωνία, χρειάζεται συνοχή και αλληλεγγύη;
Θα µου επιτρέψετε να πω δυο λόγια για το µακεδονικό ζήτηµα.
Εκφράζω την έντονη ανησυχία µου -όπως και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και πάρα πολλοί Μακεδόνες- για την ενδοτικότητα αυτής
της Κυβέρνησης στο ζήτηµα αυτό.
Μετά και την εθνικά επιζήµια τοποθέτηση του Υπουργού Εξωτερικών στην Ολοµέλεια της 69ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ,
η Ελλάδα φαίνεται πως χάνει σηµαντικά ό,τι χτίστηκε τόσα χρόνια µε κόπους, µε αγώνες όλου του Ελληνισµού, πολλών προσωπικοτήτων. Και θυµίζω τις δηλώσεις του Κωνσταντίνου
Καραµανλή στη Θεσσαλονίκη µε λυγµούς και, βέβαια, το βέτο
του νεότερου Κώστα Καραµανλή στο Βουκουρέστι. Πρότεινε,
λοιπόν, ο Υπουργός Εξωτερικών µία αµοιβαία, αποδεκτή, σύνθετη ονοµασία, µε γεωγραφικό προσδιορισµό, πριν από τη λέξη
«Μακεδονία» για κάθε χρήση erga omnes.
Εκχωρείτε, κύριοι της Κυβέρνησης, και επίσηµα, χωρίς να
έχετε ρωτήσει τον ελληνικό λαό, το όνοµα της Μακεδονίας στα
Σκόπια; Δίνετε ψεύτικη ταυτότητα στους πλαστογράφους της
ιστορίας µε δική σας έγκριση; Η ιστορία θα σας κρίνει.
Οι πάγιες ελληνικές θέσεις είναι ότι η χώρα µας δεν πρόκειται
να αναγνωρίσει τα Σκόπια µε ονοµασία που θα περιέχει τη λέξη
«Μακεδονία» ή παράγωγα αυτής. Και αυτές ισχύουν.
Ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο κ. Πάνος Καµµένος, έχει καταθέσει πολλές, µα πάρα πολλές, επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε το σκοπιανό θέµα στον Πρωθυπουργό, ο οποίος
αρνείται προκλητικά να απαντήσει και σιωπά. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν συµφωνούµε µε καµµία χρήση του όρου «Μακεδονία».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι το δίλληµα των επόµενων εκλογών θα είναι να τελειώσουν όλοι εκείνοι που είναι καταδικασµένοι στη συνείδηση του
κόσµου, να εξαφανιστούν από τον πολιτικό χάρτη, ώστε να γίνει
η ανασύσταση εκ του µηδενός της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς µε νέα, άφθαρτα πρόσωπα και στη συνέχεια να προχωρήσουν σε όλες εκείνες τις µεταρρυθµίσεις που χρειάζεται ο
τόπος.
Η µόνη µας ελπίδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι όταν
κάποιος από εµάς προεκλογικά υποσχεθεί µόχθο και ιδρώτα,
όταν επικρατήσουν οι φωνές του αυτονόητου και της λογικής.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε πολύ
την κ. Κόλλια.
Τον λόγο έχει ο κ. Χαλβατζής.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η κατάθεση του σχεδίου του κρατικού προϋπολογισµού για το
2015 έδειξε τη σταθερή κατεύθυνση της συγκυβέρνησης, Νέας
Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, να συνεχιστεί, δηλαδή, η επίθεση σε εργασιακά, ασφαλιστικά, κοινωνικά δικαιώµατα της εργατικής τάξης
και των λαϊκών στρωµάτων. Πρόκειται για νέα αφαίµαξη, µε την
ένταση της φορολογίας των εργαζοµένων και των ανέργων, µε
νέα χαράτσια. Κι όλα αυτά στο όνοµα της ανταγωνιστικότητας και
της συνέχισης της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων.
Όµως, ποια είναι η διεθνής κατάσταση; Ποιο είναι το ευρύτερο
πλαίσιο µέσα στο οποίο αναπτύσσεται αυτή η αντιλαϊκή και αντεργατική επέλαση; Το πλαίσιο χαρακτηρίζεται από τις συνεχόµενες ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις και την ανάπτυξη πολεµικών
επιχειρήσεων σε πολλές περιοχές στη γειτονιά µας, όπως στη
Συρία, το Ιράκ, την Παλαιστίνη, την Ουκρανία, τη βόρεια Αφρική,
όπου µαίνονται οι συγκρούσεις. Σφαγιάζονται λαοί, καταστρέφονται χώρες για τα γεωπολιτικά και οικονοµικά συµφέροντα των
ιµπεριαλιστών.
Στην Κύπρο έχουµε κλιµακούµενες επιθετικές ενέργειες από
την τουρκική Κυβέρνηση µε την έναρξη σεισµικών ερευνών για
γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ και µε οδηγίες προς τους ναυτι-
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λοµένους. Πρόκειται για µια πρόκληση κατά του κυπριακού
λαού.
Η θέση που θεωρεί τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ως εγγυητές για τα κυριαρχικά δικαιώµατα της Κύπρου και την επίλυση του κυπριακού, είναι ανυπόστατη και διαψεύδεται στην
πράξη. Το κυπριακό πρόβληµα είναι διεθνές πρόβληµα εισβολής
και κατοχής. Έχει τη σφραγίδα των Ηνωµένων Πολιτειών και του
ΝΑΤΟ και των γενικότερων ιµπεριαλιστικών σχεδίων στην περιοχή.
Καταδικάζουµε την τουρκική επιθετικότητα και καλούµε την
εργατική τάξη, όλους τους εργαζόµενους, να κάνουν το ίδιο, να
εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον κυπριακό λαό, να απαιτήσουν λύση για µια Κύπρο ενιαία, ανεξάρτητη, µε µία και µοναδική
κυριαρχία, ιθαγένεια και διεθνή προσωπικότητα, χωρίς ξένες βάσεις και στρατεύµατα, χωρίς ξένους εγγυητές και προστάτες.
Και βεβαίως την ίδια ώρα βλέπουµε τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την
Ευρωπαϊκή Ένωση να ενεργοποιούν όλες τις επεµβατικές τους
δυνάµεις εναντίον λαών και χωρών, δυνάµεις ιµπεριαλιστικές που
είναι έτοιµες να επέµβουν σε κάθε σηµείο του πλανήτη για να
υπερασπιστούν τα συµφέροντα και τα κέρδη των πολυεθνικών.
Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Ουαλία τον περασµένο Σεπτέµβρη
διαµόρφωσε ακριβώς αυτήν τη γραµµή. Και είναι το πετρέλαιο,
το φυσικό αέριο, ο ορυκτός πλούτος σε διάφορες περιοχές και
χώρες. Για την εξασφάλιση, λοιπόν, των συµφερόντων και των
κερδών των µονοπωλιακών επιχειρήσεων, αναπτύσσεται µια γενικότερη επίθεση µε σκοπό την κατατροµοκράτηση των λαών για
τη διευκόλυνση και για τη δικαιολόγηση ιµπεριαλιστικών επεµβάσεων, στο όνοµα σήµερα της αντιµετώπισης του λεγόµενου
«ισλαµικού κράτους», το οποίο είναι δηµιούργηµα των αµερικανικών και άλλων ιµπεριαλιστικών δυνάµεων. Όπως στο πρόσφατο
παρελθόν, στήριξαν µε οργάνωση, µε καθοδήγηση και µε οπλισµό τις δυνάµεις της Αλ Κάιντα, έτσι και σήµερα µε αφορµή και
πρόφαση τους τζιχαντιστές του λεγόµενου «ισλαµικού κράτους»
-τους οποίους οι ίδιοι εξέθρεψαν και βοήθησαν στην ανάπτυξή
τους- τους αξιοποιούν για να επεµβαίνουν εναντίον λαών και
χωρών.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας είναι κατηγορηµατικά αντίθετο µε οποιαδήποτε εµπλοκή της χώρας σε αυτές τις δραστηριότητες των ιµπεριαλιστών και σε κάθε επέµβασή τους. Όµως,
ποια είναι η στάση των πολιτικών δυνάµεων σε αυτήν την κατάσταση; Η συγκυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ συναποφασίζει στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
όλες αυτές τις ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις και δραστηριότητες.
Συµµετέχει σε αυτές µε διάφορους τρόπους. Τι λέει η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση; Υποστηρίζει ότι η θέση της χώρας απέναντι στο
ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σταθερή. Υποστηρίζει ότι
σήµερα το ΝΑΤΟ δεν έχει νόηµα ύπαρξης. Δηλαδή, είχε νόηµα
ύπαρξης χθες το ΝΑΤΟ;
Το κύριο για τη συγκυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως και για
τα άλλα κόµµατα, εκτός από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας,
είναι ότι η θέση τους απέναντι στους δύο βασικούς οργανισµούς
των ιµπεριαλιστών, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι
σταθερή και αδιατάρακτη. Με τη µία ή την άλλη εκδοχή, είτε µε
κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ είτε µε κυβέρνηση
που θα έχει κορµό τον ΣΥΡΙΖΑ, οι σχέσεις της Ελλάδας µε το
ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα διαταραχθούν. Αυτό
είναι καίριο ζήτηµα που είναι ανάγκη να προβληµατίσει τους εργαζόµενους και όλον τον λαό. Το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση
στρέφονται ευθέως εναντίον των συµφερόντων των εργαζοµένων και των λαών του κόσµου, καθώς και του ελληνικού λαού.
Αυτό πρέπει να το λάβουν υπ’ όψιν τους οι εργαζόµενοι και σήµερα και αύριο.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας αγωνίζεται για όλα τα προβλήµατα της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωµάτων. Στηρίζουµε τα δίκαια αιτήµατα των εργαζοµένων, όπως στηρίζουµε
και δρούµε για την επιτυχία της πανελλαδικής κινητοποίησης του
ΠΑΜΕ την 1η Νοεµβρίου.
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ταυτόχρονα, δουλεύουµε για την ανάπτυξη της πάλης του ερ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γατικού λαϊκού κινήµατος και καλούµε την εργατική τάξη, όλους
τους εργαζόµενους σε µαζική µαχητική δράση η οποία θα οδηγήσει στην αποδέσµευση της χώρας µας από τους ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο
κλείσιµο της βάσης της Σούδας και όλων των βάσεων των νατοϊκών στρατηγείων και των πεδίων βολής.
Ζητήσαµε πολλές φορές και µε τη σηµερινή ευκαιρία ζητάµε
από αυτό εδώ το Βήµα να επιστρέψουν όλοι οι Έλληνες στρατιώτες και στρατιωτικοί που βρίσκονται σε στρατιωτικές και
αστυνοµικές αποστολές έξω από τα σύνορα της χώρας. Δεν υπηρετούν καµµιά εθνική ανάγκη. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα συνεχίσουµε. Και φυσικά, καταψηφίζουµε την Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Χαλβατζή.
Τον λόγο έχει ο κ. Χαϊκάλης και τον ευχαριστώ για τη συνεργασία του.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Αλίµονο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Προσέρχοµαι, αγαπητοί συνάδελφοι, στη σηµερινή συζήτηση
µε δύο απορίες.
Η πρώτη είναι η εξής: Άκουσα τον κ. Βορίδη στην εισηγητική
του οµιλία προχθές να µιλάει για τους καλούς Έλληνες µε τους
οποίους θα προχωρήσει στη σωτηρία της πατρίδας. Θα ήθελα
να ρωτήσω: Εγώ ανήκω στους καλούς Έλληνες που δεν ακολουθώ την κυβερνητική πολιτική; Ποιοι είναι, επίσης, οι κακοί;
Γιατί νοµίζω –για εµένα- ότι αυτό το «οι καλοί και οι κακοί» είναι
η αιτία που αυτή η χώρα χρόνια τώρα ταλανίζεται και βυθίζεται
συνέχεια σε ένα χάος. Το λέω αυτό έτσι, γιατί εν αγνοία µου µπορεί και εγώ κάποια στιγµή να δηµιουργήσω αναµόχλευση παθών
και ειλικρινά σας το λέω δεν θα το ήθελα.
Δεύτερη απορία: Μπορείτε να µας πείτε ακριβώς τι θέλετε;
Συγχωροχάρτι ή ψήφο εµπιστοσύνης; Γιατί είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγµατα. Συγχωροχάρτι είναι εάν έχεις κάνει δύοτρία λάθη, να το δούµε, να το συγχωρήσουµε και να προχωρήσουµε. Εδώ, όµως, µιλάµε για εγκλήµατα κατά συρροή. Και αυτό
είναι τελείως διαφορετικό πράγµα από την ψήφο εµπιστοσύνης
την οποία ζητάτε σε πράγµατα τα οποία έχετε αθετήσει κατά
κόρον.
Αν θέλετε ψήφο εµπιστοσύνης για να συνεχίσετε το καταστροφικό έργο, το οποίο έχετε αναλάβει, σας λέω ότι είσαστε οι µόνοι
που µπορείτε να το κάνετε. Πραγµατικά! Δεν νοµίζω ότι µπορεί
κάποιος άλλος να έχει αυτήν την ικανότητα. Από αυτήν την
άποψη, ναι.
Όµως εγώ, επειδή δεν µπορώ να συναινέσω στη συνέχιση της
καταστροφής της χώρας µου, δεν θα ακολουθήσω αυτό το µονοπάτι. Και γιατί το λέω αυτό; Για να δούµε, πραγµατικά, την ειλικρινή στάση σας µέχρι στιγµής και την εφικτότητα των
πραγµάτων, την οποία έχετε ακολουθήσει δύο χρόνια τώρα σαν
Κυβέρνηση.
Δεν συζητώ για τον Πρωθυπουργό και τα δεκαοκτώ σηµεία
του, τα οποία αποδοµήσαµε πλήρως και µε τον Πρόεδρό µας στη
χθεσινή του οµιλία και µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπό µας.
Δεν µιλάµε για τα επιδόµατα ανεργίας που λέγατε ότι θα πάνε
από ένα σε δύο χρόνια και µειώσατε τις αποδοχές των εργαζοµένων. Δεν συζητάµε για τους δανειολήπτες που λέγατε ότι θα
πληρώνουν το 30% του εισοδήµατός τους για να εξοφλούν τα
δάνεια και θα εισφέρουν φορολογικά µέχρι το 25% του εισοδήµατός τους. Δεν τα συζητάµε αυτά.
Τη µία και µόνη εξεταστική επιτροπή για το πώς φτάσαµε σε
αυτήν την κατάντια, που έλεγε ο Πρωθυπουργός, γιατί δεν την
κάναµε; Τι συνέβη εκεί πέρα; Γιατί ήθελε να καλύψει το συµµαθητή του. Το καταλαβαίνω. Οι συµµαθητές, όµως, ακολουθούν
συνήθως µετά την πατρίδα. Νοµίζω ότι είναι πρώτα η πατρίδα
και µετά οι συµµαθητές.
Το δεύτερο είναι ότι δίνει ασυλία στον κ. Βενιζέλο µε το σκάνδαλο των υποβρυχίων, ένα σκάνδαλο για το οποίο, θα θυµίσω, ο
σηµερινός Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Ντινόπουλος, αρθρογραφούσε στις 22 Απριλίου 2012 µε τίτλο: «Έ, όχι και αθώος πια ο κ.
Βενιζέλος για τα υποβρύχια!». Μη µιλήσω για τα Πρακτικά της
Βουλής όπου εκεί πραγµατικά καταγράφονται όλες οι θέσεις των
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Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας τότε για το τι συνέβη πραγµατικά µε το σκάνδαλο των υποβρυχίων.
Όµως, ο σηµερινός Πρωθυπουργός καλύπτει και τον κ. Βενιζέλο, ο οποίος, εκπροσωπώντας τη χώρα µας πριν από λίγες ηµέρες στον ΟΗΕ νοµίζω, αποδέχτηκε τη χρησιµοποίηση του όρου
«Μακεδονία» στην ονοµασία των Σκοπίων. Αυτό είναι ένα θέµα
για το οποίο ο Αντώνης Σαµαράς, ο σηµερινός Πρωθυπουργός,
είχε ρίξει τότε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και ο κ. Μητσοτάκης
είχε πει τότε: «Δεν βαριέσαι, σε δέκα χρόνια όλα αυτά θα έχουν
ξεχαστεί».
Έχω, λοιπόν, να σας υπενθυµίσω και να σας θυµίσω ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, όσα χρόνια κι αν περάσουν, τα εθνικά θέµατα
δεν θα τα ξεχάσουµε ποτέ! Αυτό βάλτε το καλά στο µυαλό σας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Πάµε να δούµε τι έχει συµβεί στην πορεία: Αυξήθηκε η φορολογία, επετράπησαν οι κατασχέσεις, λουκέτα στις επιχειρήσεις.
Η Ελλάδα, επίσης, είναι πρώτη σε ανεργία σε όλη την Ευρώπη.
Είναι κραυγαλέα η αποτυχία της Κυβέρνησης να πάρει έστω και
ένα ευρώ από το κονδύλι των 9,7 δισεκατοµµυρίων που διαθέτει
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιµετώπιση της ανεργίας, µε
την αιτιολογία ότι τα προγράµµατα που παρουσίασε η χώρα µας
είναι µη αποδεκτά.
Εδώ και δύο χρόνια σας φωνάζουµε για το θέµα του ειδικού
λογαριασµού των οφειλετών, για τις εκατό δόσεις για να πάρει
ανάσα η αγορά. Δεν το κάνατε. Γιατί δεν το κάνατε; Γιατί δεν το
επέτρεπαν οι δανειστές. Κατά τα άλλα έχουµε µία εθνικά κυρίαρχη χώρα και έναν Πρωθυπουργό της χώρας που παίρνει διαταγές βέβαια, από το εξωτερικό. Αυτά είναι δικά µας.
Να πάµε στους έξω να δούµε τι λένε, να δούµε τι λέει η Ευρώπη για την πορεία της χώρας. Η Κοµισιόν λέει: «Ως αποτέλεσµα της υπερφορολόγησης των Ελλήνων πολιτών έχουµε
έκρηξη της φοροδιαφυγής και της φτώχειας στην Ελλάδα».
Στην ίδια έκθεση η επιτροπή παραδέχεται το πολύ βαρύ τίµηµα της κρίσης: «Χάθηκαν 37,4 δισεκατοµµύρια ευρώ από το
εισόδηµα των νοικοκυριών την περίοδο 2009-2012 και το ίδιο διάστηµα αυξήθηκε κατά επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες ο αριθµός
των φτωχών Ελλήνων, στα 3.800.000», ανατρέποντας κάθε στόχο
στην πραγµατική και κοινωνική σύγκλιση.
Τι να βάλουµε; Για την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισµού
της Βουλής, που λέει για 6,3 εκατοµµύρια συµπολίτες µας στα
όρια της φτώχειας; Να πούµε για τις απολύσεις, για τη διαθεσιµότητα, για τις καθαρίστριες που τις οδηγήσατε στη δικαιοσύνη;
Να πούµε για το λουκέτο στην ΕΡΤ που διοικητικά στελέχη παραιτούνται κατά κόρον, που εσείς οι ίδιοι τα επιλέξατε; Να µιλήσουµε για την ηλεκτρική ενέργεια και τον κίνδυνο που ελλοχεύει
ο ιδιώτης εκβιαστικά να κατεβάζει τους διακόπτες, αφού την ξεπουλήσατε; Παραδώσατε άνευ όρων το Ελληνικό και την παραλιακή ζώνη χωρίς σχέδιο και προοπτική για την ανάπτυξη στην
ευρύτερη περιοχή του παραλιακού µετώπου. Για τι να συζητήσουµε, για την έκτακτη εισφορά της αλληλεγγύης, η οποία θα
γίνει µόνιµη µε µείωση 30%;
Βεβαίως, τελευταίο και καλύτερο, δεν θα επιβληθούν νέοι
φόροι το 2015 σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό. Τώρα, όµως,
προκύπτει ότι το 2015 τα φορολογικά έσοδα θα είναι αυξηµένα
κατά 1.735.000.000 ευρώ και αναρωτιέσαι, πώς αυτό µπορεί να
γίνει; Από ό,τι ξέρω, ο µάγος Χουντίνι πέθανε και δεν µπορεί να
είναι επιστηµονικός συνεργάτης της Κυβέρνησης. Άρα λοιπόν,
θα συµβεί κάτι διαφορετικό.
Πρώτον, αυξάνουν τις εισφορές από την άµεση και έµµεση φορολογία. Δεύτερον, αύξηση συντελεστού φορολόγησης σε εισοδήµατα από ενοίκια και τρίτον, από φορολόγηση των παροχών
ως εισόδηµα. Τέταρτον, φορολόγηση µε συντελεστή 13% από
το πρώτο ευρώ των αγροτών χωρίς αφορολόγητο. Πέµπτον, από
την αύξηση του φορολογητέου εισοδήµατος µισθωτών λόγω µείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Έκτον, από την αύξηση της
παρακράτησης φόρου στις συντάξεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω αµέσως µε τις προτάσεις που
έχουµε κάνει για την αναδιάρθρωση του χρέους.
Εµείς προτείνουµε λογιστικό έλεγχο, τον οποίο δεν θα κάνετε
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βέβαια γιατί εκεί θα αποδειχθούν πολλά και δεν σας συµφέρει.
Προτείνουµε χαµηλή φορολόγηση στο 8%, για να γίνουµε ανταγωνιστικοί µε τις γείτονες χώρες. Προτείνουµε αύξηση των µισθών, ώστε να µπορέσουν να αυξηθούν οι ασφαλιστικές
εισφορές, για να έχουν ελπίδα επιβίωσης τα ασφαλιστικά ταµεία,
τα οποία προ του PSI ήταν στα 31 δισεκατοµµύρια και τα φτάσαµε στα 4 δισεκατοµµύρια. Είναι, ακόµη, ο λογαριασµός των
οφειλετών, η πρόταση για τα κόκκινα δάνεια, την οποία θα καταθέσουµε και η ίδρυση τράπεζας σκοπού ή µάλλον µεταβολή του
Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε τράπεζα ειδικού σκοπού.
Θα κλείσω µε τα λόγια του Μαχάτµα Γκάντι, ο οποίος έλεγε:
«δεν µπορώ να συναινέσω ή να σεβαστώ µια κυβέρνηση η οποία
οδηγείται από λάθος σε λάθος µόνο και µόνο για να παραµείνει
στην εξουσία».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κασσής.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση
για την παροχή ή µη ψήφου εµπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση
γίνεται σε µια χρονική περίοδο που η κοινωνία βιώνει δύσκολες
καταστάσεις και πολλές φορές και υποθέσεις καθηµερινότητας
που δηµιουργούν την εικόνα του αδιέξοδου ή του κράτους που
τιµωρεί τους πολίτες γιατί δηµιούργησαν ή συνεχίζουν να δηµιουργούν.
Προσωπικά, επειδή δεν συνηθίζω να περιστοιχίζοµαι από µονίµως συµφωνούντες µε τις απόψεις µου για να µην στεναχωριέµαι και επειδή καθηµερινά συναναστρέφοµαι µε πολίτες που
αγωνιούν είτε για το µέλλον της εργασίας και της απασχόλησής
τους είτε για τη σύνταξή τους είτε για την έλλειψη δυνατότητας
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις ανάγκες που αντιµετωπίζουν, δεν µπορώ να ωραιοποιήσω τη σηµερινή πραγµατικότητα. Αυτή είναι και πρέπει να είµαστε ειλικρινείς.
Τα τέσσερα τελευταία χρόνια έχουν γίνει οβιδιακές αλλαγές
και έχουν ανατραπεί σχεδιασµοί, όνειρα και εκτιµήσεις για το
µέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Υπάρχει, από τη µια, η λογική
πως πληρώνουµε το τίµηµα µιας εικονικής πραγµατικότητας,
υπάρχει όµως και η αντίληψη πως το πολιτικό σύστηµα προσπαθεί να αλλάξει τις στρεβλώσεις που το ίδιο δηµιούργησε και δεν
αναλαµβάνει το κόστος γι’ αυτό.
Πρέπει να είµαστε ειλικρινείς. Τέσσερα χρόνια τώρα γίνονται
αρκετές προσπάθειες να κρατηθεί η χώρα όρθια και να αποφύγει
τα χειρότερα, αλλά γίνονται µε ενέργειες που επιβάλλονται από
άγχος και ηττοπάθεια, δικαιολογηµένη όταν είσαι µε την πλάτη
στον τοίχο. Γίνονται µε γνώµονα να διορθωθούν στρεβλώσεις,
αλλά χωρίς να εξετάζονται όλες οι παράµετροι του τρόπου λειτουργίας της ελληνικής κοινωνίας και των πολιτών.
Δεν ανήκω σε καµµία περίπτωση, ούτε σε αυτούς που πιστεύουν σε σωτήρες ούτε σε αυτούς που πιστεύουν σε επαναστάτες του γλυκού νερού. Πιστεύω στην ανάγκη ύπαρξης µιας
εθνικής στρατηγικής αντιµετώπισης της κρίσης και σε µία ουσιαστική στροφή στην πραγµατική παραγωγή και ανάπτυξη, µε επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο. Θα µου πείτε «καλή είναι η θεωρία,
αλλά στο διά ταύτα, τι γίνεται;». Δεν έχω αρνηθεί ποτέ να πω την
άποψή µου και τη λέω ευθέως και ας λένε διάφοροι ό,τι θέλουν.
Ανήκω σε αυτούς που έχουν πορευθεί µέσα από το ΠΑΣΟΚ µε
τη µεγάλη δηµοκρατική παράταξη και στα υποτιθέµενα εύκολα
και στα δύσκολα, αλλά και στα πολύ-πολύ δύσκολα τελευταία.
Πιστεύω στην ανάγκη µιας νέας προοδευτικής πορείας της
χώρας. Η συµµετοχή του κόµµατός µου στη σηµερινή Κυβέρνηση αποτελεί µία λύση ανάγκης και η µέχρι σήµερα στάση µου
είναι µία στήριξη ανοχής και χωρίς να κρύβω τις διαφορετικές
µου προσεγγίσεις, οι οποίες στηρίζονται στις αρχές και τις αξίες
που προσφέρει ο χώρος που ανήκω. Μία λύση ανάγκης που προέκυψε από την άποψή µας πως δεν έπρεπε να περάσει ο τόπος
σε περιπέτειες ακυβερνησίας, µετά την ετυµηγορία των πολιτών
τον Ιούνιο του 2012 και µετά από πραγµατική αδυναµία συνεννόησης των λεγόµενων προοδευτικών κοµµάτων.
Δεν είµαι ευτυχής που το ΠΑΣΟΚ συγκυβερνά µε τη δεξιά παράταξη, η οποία ταλαντεύεται παράλληλα ανάµεσα στην κεντρο-
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δεξιά και στην πιο ακραία δεξιά εκδοχή. Αυτή, όµως, τη λύση
επέβαλε η ψήφος των πολιτών το 2012 και δεν µπορούµε να την
αγνοήσουµε. Και βέβαια εµείς στο ΠΑΣΟΚ, από δήθεν υπόλογοι
απέναντι στον κ. Σαµαρά, που είχε µία αντιµνηµονιακή «ζαππειακή» ρητορεία, γίναµε συνοδοιπόροι µιας νέας δηµοκρατίας που
έγινε µνηµονιακότερη του µνηµονίου και ενέταξε σε αυτό τις φιλελεύθερες αντιλήψεις της.
Αυτή η Κυβέρνηση, όµως, πέτυχε κάποιους στόχους και έχει
κάνει βήµατα. Μπορούσε περισσότερα και µπορούσε και µπορεί
και καλύτερα. Για να δηλώσω, όµως, οπαδός της ανατροπής της
και να αποσύρω την εµπιστοσύνη µου, νοµίζω πως πρέπει να έχω
εναλλακτική προοπτική ξεκάθαρη και τεκµηριωµένη. Δυστυχώς,
κάτι τέτοιο δεν είναι ορατό. Απέναντί της βρίσκεται από τη µία
ένα συνονθύλευµα απογοητευµένων δεξιών και ακροδεξιών που
απλά θεωρούν πως και ο κ. Σαµαράς είναι αριστερός για τα
µέτρα τους -βέβαια αυτό δεν είναι σωστό- και από την άλλη προβάλλει ως ανερχόµενη δύναµη ο ΣΥΡΙΖΑ πνιγµένος στις αντιφάσεις και στις επικοινωνιακές τακτικές που επιχειρούν να
καλύψουν τα κενά από τους υπέρµαχους του ευρώ και της δραχµής έως τους συντηρητικούς οπαδούς της «δεξιάς του Κυρίου».
Μία τακτική, δηλαδή, όχι για νέα προοδευτική πρόταση, αλλά για
την κατάληψη της εξουσίας. Υπάρχει η λαϊκή έκφραση «Μπρος
γκρεµός και πίσω ρέµα» και τουλάχιστον προς το παρόν, µπορώ
να κολυµπήσω, αλλά σίγουρα δεν µπορώ να πετάξω.
Με επιφυλάξεις και απαιτήσεις ήδη εκπεφρασµένες, θα δώσω
ψήφο στην Κυβέρνηση, χωρίς να µε δεσµεύει για την περαιτέρω
στάση µου, µε ζητήµατα που αφορούν την εφαρµοζόµενη πολιτική. Και η εφαρµοζόµενη πολιτική είναι:
Άµεση λύση στα κόκκινα δάνεια και στα δάνεια µε την εγγύηση
του ελληνικού δηµοσίου, ειδικότερα στον αγροτικό τοµέα.
Άµεση λύση στις ρυθµίσεις των ασφαλιστικών ταµείων και της
εφορίας και αυτό πρέπει να γίνει σήµερα ή τη Δευτέρα.
Διορθώσεις του ΕΝΦΙΑ και αποκατάσταση όλων των αδικιών
και αναφέροµαι ειδικότερα στον ΕΝΦΙΑ που δεν εφαρµόζεται
ούτε καν ο νόµος που ψηφίσαµε. Στα αγροτικά κτίσµατα παρ’ ότι
δεν υπάρχει κύριος φόρος, έρχεται και µπαίνει συµπληρωµατικός φόρος.
Κατάργηση της εγκυκλίου για την παρακράτηση των εισφορών
των αγροτών από τις ενισχύσεις.
Άµεση αποκατάσταση των µικρών οµολογιούχων, καθώς δεν
αντέχει άλλο η κοινωνία µέτρα και περιορισµούς και δεν αντέχει
να ακούει ανάπτυξη που έρχεται, αλλά δεν την βλέπει στη ζωή
του.
Η Κυβέρνηση έχει χρόνο µπροστά της να υλοποιήσει άµεσα
αυτά που ανέφερα και άλλα πολλά περισσότερα σε διάφορους
τοµείς.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Η κ. Γεροβασίλη έχει τον λόγο.
Μετά τον λόγο θα πάρει ο Υπουργός κ. Μπέζας.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κράτος, η δηµόσια διοίκηση και η αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθµού βρίσκονται εδώ και πολύ καιρό σε κρίση δοµική, κρίση
προσανατολισµού, κρίση στρατηγικής. Η λογική των κυβερνήσεων Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, αρχίζοντας από την αποτυχηµένη µεταρρύθµιση του προγράµµατος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»,
ήταν µια και σταθερή: Συκοφάντηση, υποχρηµατοδότηση, απολύσεις, ιδιωτικοποιήσεις και τελικά, θεσµική και οικονοµική αφυδάτωση της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Είναι, λοιπόν, απαραίτητη η δηµοκρατική αναδιάρθρωσή της.
Μόνο έτσι θα αποτελέσει βασικό µοχλό στην παραγωγική ανασυγκρότηση, την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.
Είναι απαραίτητη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανακατανοµή ρόλων και αρµοδιοτήτων µεταξύ του κεντρικού κράτους και
της Αυτοδιοίκησης. Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» δεν διορθώνεται. Καταργείται. Τον αντικαθιστούµε µε ένα πλαίσιο δηµοκρατικό, συµµετοχικό και διαφανές, ένα µοντέλο που δεν στηρίζεται στην
αυθεντία του ενός, αλλά µεταβιβάζει αποφασιστικές αρµοδιότητες στα τοπικά και περιφερειακά συλλογικά όργανα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επιπλέον, θεσµοθετούµε διαδικασίες άµεσης δηµοκρατίας,
όπως δηµοψηφίσµατα, συνελεύσεις πολιτών, συµµετοχικό προϋπολογισµό και παρέµβαση στο τεχνικό πρόγραµµα.
Φυσικά, είναι αναγκαίο να εξεταστεί ο χωρικός σχεδιασµός
µέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο µε τις τοπικές κοινωνίες, προκειµένου να προχωρήσουν οι απαραίτητες αλλαγές, βεβαίως
στον κατάλληλο χρόνο, όχι µε µικροκοµµατικούς υπολογισµούς,
αλλά µε κριτήρια πληθυσµιακά, οικονοµικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτισµικά.
Βέβαια, στην καρδιά της δηµοκρατικής αναδιάρθρωσης βρίσκεται και η αλλαγή του εκλογικού νόµου. Καθιερώνουµε την
απλή αναλογική ως πάγιο εκλογικό σύστηµα σε όλες τις εκλογικές αναµετρήσεις. Και για όσους έχουν σκοπίµως ξεχάσει, θυµίζω ότι αναλογικό είναι το σύστηµα που επιδιώκει τη µέγιστη
δυνατή µαθηµατική αντιστοιχία εδρών µε τις ψήφους των πολιτών.
Για εµάς, ξέρετε, ο εκλογικός νόµος δεν είναι ο άσος στο µανίκι. Δεν τον πετάµε στο τραπέζι όποτε µας βολεύει. Αυτή η λογική, την οποία η Κυβέρνηση έχει ακολουθήσει κατά καιρούς,
συµβάλλει απλά στην απαξίωση του πολιτικού συστήµατος και
της δηµοκρατίας.
Βεβαίως, αυτό δεν σώζεται µε τον νόµο που έρχεται και συζητάµε την άλλη εβδοµάδα για τον έλεγχο των οικονοµικών των
κοµµάτων. Είναι µια προσπάθεια να σώσει µια µικρή αξιοπρέπεια
η Κυβέρνηση για το πολιτικό σύστηµα, αλλά δυστυχώς δεν διορθώνεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µνηµονιακή υποχρέωση της
νοµοθέτησης του Οικονοµικού Παρατηρητηρίου στην αυτοδιοίκηση ήταν από τις σκληρότερες, αντισυνταγµατικές παρεµβάσεις στο θεσµό της αυτοδιοίκησης. Θα εξασφαλίσουµε την
αυτονοµία και το αυτοδιοίκητο της αυτοδιοίκησης, καταργώντας
το Παρατηρητήριο της Οικονοµικής Αυτοτέλειας, σειρά µνηµονιακών νόµων, την αποκεντρωµένη διοίκηση και τους γενικούς
γραµµατείς, διατηρώντας αποκεντρωµένες, φυσικά, υπηρεσίες
των Υπουργείων.
Αρµόδιο για τον έλεγχο θα είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και
οι περιφερειακοί ελεγκτές νοµιµότητας.
Ταυτόχρονα, εξασφαλίζουµε εγγυηµένα, σταθερά έσοδα για
την τοπική αυτοδιοίκηση, µε πλήρη αντιστοιχία πόρων, αρµοδιοτήτων και προσωπικού.
Η Κυβέρνηση ακόµα και τώρα στο προσχέδιο που κατατέθηκε
για τον προϋπολογισµό, ακολουθεί τη µνηµονιακή υποχρέωση
για µείωση του ισοζυγίου του ενοποιηµένου προϋπολογισµού
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και δήµων και περιφερειών, που για το 2015 εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί στα 628
εκατοµµύρια έναντι του στόχου των 783 εκατοµµυρίων ευρώ,
που προβλέπει το µεσοπρόθεσµο. Και αναρωτιέµαι από πού θα
προκύψουν αυτές οι περικοπές; Από µείωση των κοινωνικών παροχών, από απολύσεις ή και τα δύο;
Ο κ. Ντινόπουλος, λέει: «όχι απολύσεις». Ο κ. Μητσοτάκης,
υπόσχεται απολύσεις. Δεν νοµίζω ότι πρόκειται για έλλειψη συνεννόησης, αλλά για ένα απλό επικοινωνιακό τρικ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ εξειδικεύεται σε δεκατρία περιφερειακά προγράµµατα µε βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των περιοχών
και τον πλούτο που αυτές παράγουν. Στο πλαίσιο αυτό καλούµε
τους αιρετούς να µην ανταποκριθούν στα εξωθεσµικά ερωτηµατολόγια και τις αναπτυξιακές συµβουλές του κ. Φούχτελ.
Θα ήθελα εδώ να κάνω µια παρένθεση και να πω ότι αυτή η
Κυβέρνηση πριν λίγες µέρες όρισε τα µέλη της Επιτροπής Περιφερειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς κανένα µέλος από την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση, παρά µόνο από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα
Δηµοκρατία.
Χθες, ο κ. Ντινόπουλος, είπε: «Επειδή δεν πετύχατε να βγάλετε
τον κόσµο στο δρόµο, βγάζετε τα σκουπίδια», απευθυνόµενος
στη νέα Περιφερειακή Αρχή Αττικής και στη Ρένα Δούρου. Απαντάµε: «Τον κόσµο τον πετάτε εσείς στον δρόµο, γιατί του παίρνετε τα σπίτια. Εσείς έχετε γεµίσει τη δική µας τη ζωή µε
µνηµονιακά σκουπίδια».
Από τη µια η Κυβέρνηση κόβει πόρους και προσωπικό και από
την άλλη τους συγχαίρει που αντέχουν και στέκονται δίπλα
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στους πολίτες που δοκιµάζονται, όπως είπε ο κ. Ντινόπουλος
στην οµιλία του. Δεν είναι ειρωνεία αυτό, τι είναι;
Κατά τα άλλα το µνηµόνιο φεύγει! Ποια είναι η αλήθεια; Το
µνηµόνιο µονιµοποιήθηκε και έγινε καθεστώς.
Μέχρι τώρα φυσικά, κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης,
έχετε εφεύρει όλων των ειδών τα προσχήµατα για να απολύσετε:
κινητικότητα, διαθεσιµότητα, αξιολόγηση, επαναξιολόγηση συµβάσεων και δεν ξέρω τι άλλο θα σκεφτείτε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα ένα λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Ντινόπουλος και η Κυβέρνηση έχουν πανικοβληθεί γιατί η νέα Περιφερειακή Αρχή Αττικής
-πανικό έβγαλαν χθες- και η Ρένα Δούρου ακυρώνει τα σχέδια
για τη διαχείριση των απορριµµάτων. Από αυτό έχουν να φοβηθούν µόνο κάποια µεγαλοσυµφέροντα, οι πολίτες όχι. Μόνο τα
µεγαλοσυµφέροντα πλήττονται. Το σχέδιο θα υλοποιηθεί µε
βάση την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή νοµοθεσία και όχι µε
βάση νόµους που χαράσσονται από τα συµφέρονται κάποιων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση του ισχυρού κοινωνικού κράτους, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της αλληλεγγύης µετασχηµατίζεται σήµερα σε
µια Ευρώπη της φτώχειας, του αποκλεισµού και της ξενοφοβίας,
µετατρέπεται σε φρούριο και η υποτιθέµενη ασφάλεια των Ευρωπαίων χτίζεται µε χιλιάδες νεκρούς στον βυθό της Μεσογείου.
Δυόµισι χιλιάδες άνθρωποι εξαφανίστηκαν ή πνίγηκαν από τις
αρχές του χρόνου στη Μεσόγειο, σύµφωνα µε τα στοιχεία της
Διεθνούς Αµνηστίας, την ίδια ώρα που ο κ. Σουλτς έδινε παράσταση υποκρισίας στη Λαµπεντούζα.
Είναι σαφές ότι η Ευρώπη χρειάζεται µια συνολική αναθεώρηση της µεταναστευτικής πολιτικής.
Σας διαβάζω το ακόλουθο απόσπασµα: «Η νόµιµη µετανάστευση είναι η πλέον κατάλληλη µέθοδος για να αντιµετωπιστεί
όχι µόνο η παρανοµία αλλά και οι εγκληµατικές οργανώσεις που
εκµεταλλεύονται βάναυσα ανήµπορους ανθρώπους και παιδιά».
Αυτά δεν τα είπε ο ΣΥΡΙΖΑ, τα είπε ο κ. Αβραµόπουλος, ο κύριος
Επίτροπος της Μετανάστευσης, «αδειάζοντας» την πολιτική της
Κυβέρνησης.
Η Κυβέρνηση στο εσωτερικό κλείνει το µάτι στην ακροδεξιά,
αλλά στο εξωτερικό οι προοδευτικοί…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας παρακαλώ,
κάντε µία προσπάθεια να ολοκληρώσετε.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα την
ανοχή σας για πολύ λίγο.
Δεν µπορεί η διεθνής προστασία που δικαιούνται οι πρόσφυγες να παραµένει ζήτηµα της Αστυνοµίας. Η Υπηρεσία Ασύλου
πρέπει να φύγει από την Αστυνοµία, πρέπει να πάει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Φυσικά, πρέπει να αρθούν όλοι οι ρατσιστικοί
αποκλεισµοί µεταναστών από την υγεία, παιδεία και κοινωνικά
αγαθά. Για την Αριστερά δεν υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών,
δεν υπάρχουν, όπως είπε ο κ. Βορίδης, οι «καλοί» και οι «κακοί».
Τέλος, δεν µπορεί µια ευρωπαϊκή χώρα να µην έχει νοµοθετικό
πλαίσιο απόδοσης ιθαγένειας παιδιών που γεννήθηκαν και ζουν
στη χώρα µας. Είναι υποχρέωση της πολιτείας. Θυµίζω ότι πρόσφατα το Συµβούλιο Επικρατείας απέρριψε τη σχετική προσφυγή και έτσι σε στρατιωτικές σχολές εισέρχονται ακόµη
υποψήφιοι που δεν έχουν ελληνική καταγωγή, αλλά µόνο ιθαγένεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Έκλεισα, ελπίζοντας, κύριε Πρόεδρε, ότι έδωσα µερικά στοιχεία ακόµα στον «διαβασµένο» κ. Βορίδη, για τα ιδεολογικά και
προγραµµατικά κείµενα της Αριστεράς, ούτως ώστε η αντιπολίτευση που ήδη έχει ξεκινήσει να είναι πιο εµπεριστατωµένη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Θα µιλήσει τώρα ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Μπέζας. Μετά θα ακολουθήσουν ο κ. Χαρακόπουλος, ο κ. Κωνσταντινίδης, ο κ. Τσαβδαρίδης, η κ. Θεοδώρα
Τζάκρη και ο κ. Υψηλάντης. Μετά θα πάµε πάλι σε Υπουργό.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
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ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση ζητάει ψήφο εµπιστοσύνης διότι θέλει να απευθύνει θεσµική απάντηση στην ανευθυνότητα µιας Αντιπολίτευσης, η
οποία λειτουργεί µε εξωθεσµική αντίληψη. Η Κυβέρνηση ζητάει
ψήφο εµπιστοσύνης διότι θέλει να δώσει µία θεσµική απάντηση
σε µία Αντιπολίτευση, η οποία δεν κατανοεί την κρίσιµη κατάσταση στην οποία εξακολουθεί να βρίσκεται η χώρα αλλά και την
επικινδυνότητα που υπάρχει στο διεθνή µας περίγυρο.
Σε τέτοιες στιγµές θα µου επιτρέψετε να πω ότι δεν χρειάζονται ούτε από εσάς, αλλά ούτε και από εµάς κραυγές. Χρειάζεται
ψυχραιµία, χρειάζεται υπευθυνότητα και συναίνεση, που δυστυχώς όµως λείπουν από τη µεριά της Αντιπολίτευσης.
Δεν είναι µόνον αυτό. Υπάρχει πολυγλωσσία, υπάρχουν ανέξοδες υποσχέσεις στους πάντες, αναχρονιστικές και παρωχηµένες για την Ελλάδα του 2014 ιδέες και ιδεοληψίες, υπάρχει
κινδυνολογία και µηδενισµός. Όµως –προσέξτε- κυρίως υπάρχει
διαστρέβλωση της αλήθειας και της πραγµατικότητας.
Αυτά, για παράδειγµα, που είπε προηγουµένως ο κ. Μητρόπουλος για την κατάσταση του ασφαλιστικού συστήµατος της
χώρας, θα έλεγα ότι είναι ένα µνηµείο παραπληροφόρησης.
Ξέρετε, ένας Ρωµαίος ρήτορας πριν από πολλά χρόνια είχε πει
ότι «ύστερα από τα µεγάλα ψέµατα χρειάζεται καλή µνήµη».
Σας θυµίζω, λοιπόν: Εσείς δεν είστε που λέγατε ότι δεν θα βγάλουµε πλεονάσµατα ποτέ και ότι στη συνέχεια τα πλεονάσµατα
είναι εικονικά; Βγάλαµε, όπως, πλεονάσµατα και µάλιστα µία
χρονιά πριν από το πρόγραµµα και τα πλεονάσµατα βέβαια επαληθεύθηκαν µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο.
Εσείς δεν είστε που λέγατε ότι δεν θα βγούµε ποτέ στις αγορές; Και, όµως, βγήκαµε στις αγορές και βγήκαµε µε απόλυτη
επιτυχία και µάλιστα δύο χρόνια πριν από το πρόγραµµα.
Εσείς δεν είστε που λέγατε ότι δεν θα βγούµε ποτέ από την
ύφεση; Και, όµως, βγαίνουµε από την ύφεση για πρώτη φορά
µετά από έξι χρόνια δυσβάσταχτα, βέβαια, για κάθε Έλληνα πολίτη.
Εσείς δεν είστε που κάθε µήνα λέτε ότι καταρρέουν τα ασφαλιστικά ταµεία; Και, όµως, το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας
βρίσκεται σε πλήρη ταµειακή ισορροπία.
Εσείς, τέλος, δεν είστε που λέγατε ότι θα οδηγηθούµε σε νέο
µνηµόνιο; Το ισχυρίζεστε ακόµη και σήµερα στις συζητήσεις που
γίνονται αυτές τις ηµέρες. Και όµως, θα διαψευστείτε και πάλι.
Όχι µόνο δεν θα χρειαστούµε νέο µνηµόνιο, αλλά ο κύκλος του
µνηµονίου κλείνει και κλείνει βέβαια χάρη στις θυσίες και στις
προσπάθειες του ελληνικού λαού.
Εµείς ως Κυβέρνηση και ως κόµµατα της συγκυβέρνησης κάνουµε πράξη ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την έξοδο της
πατρίδας µας από την κρίση. Αυτή είναι η πραγµατικότητα, αλλά
αυτή η πραγµατικότητα βεβαίως πολιτικά δεν σας συµφέρει.
Έρχοµαι τώρα σε ορισµένα θέµατα της αρµοδιότητας µου.
Όλοι νοµίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναγνωρίζουµε ότι
το ασφαλιστικό σύστηµα ήταν και βεβαίως σε κάποιο βαθµό εξακολουθεί να είναι προβληµατικό, µε πλήθος στρεβλώσεων και
παθογενειών, ένα πολυδαίδαλο, ένα κατακερµατισµένο σύστηµα,
ένα µωσαϊκό ειδικών συνταξιοδοτικών καθεστώτων και εξαιρέσεων στη βάση αποσπασµατικών λογικών και συντεχνιακών παρεµβάσεων. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν ήταν ούτε οικονοµικά
αποτελεσµατικό και βεβαίως δεν ήταν ούτε κοινωνικά δίκαιο.
Εάν σε όλα αυτά προσθέσουµε τα προβλήµατα που έχει δηµιουργήσει η όντως πολύ µεγάλη ανεργία των τελευταίων χρόνων,
αν προσθέσουµε τα προβλήµατα που έχει δηµιουργήσει η µακροχρόνια επιδείνωση στη σχέση µεταξύ ασφαλισµένων και συνταξιούχων αλλά και την τεράστια διαρροή πόρων που υπήρχε
λόγω της παραβατικότητας, τότε νοµίζω ότι ολοκληρώνουµε τη
µεγάλη εικόνα του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας.
Έπρεπε εποµένως να δράσουµε άµεσα. Έπρεπε να δράσουµε
άµεσα για την εξυγίανση του συνταξιοδοτικού ζητήµατος, για τη
διάσωση των επικουρικών ταµείων και του εφάπαξ. Έπρεπε να
δράσουµε άµεσα για την ταµειακή εξισορρόπηση του συστήµατος, για την αντιµετώπιση της εισφοροδιαφυγής, της αδήλωτης
και της ανασφάλιστης εργασίας. Έπρεπε να δράσουµε άµεσα
και αυτό κάναµε.
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Δεν θα αναφερθώ, όµως, στο σηµαντικό µεταρρυθµιστικό
έργο που έγινε τα προηγούµενα δύο χρόνια, το οποίο έχει φέρει
το ασφαλιστικό σύστηµα της πατρίδας µας σε µια νέα εποχή. Θα
αναφερθώ σε αυτά που πρόκειται να γίνουν. Και θα αναφερθώ
σε αυτά που πρόκειται να γίνουν, διότι θέλω να αποδείξω ότι
υπάρχει σχέδιο, υπάρχει όραµα. Θέλω να αποδείξω ότι υπάρχει
οδικός χάρτης για τη συνέχιση των µεταρρυθµίσεων που ξεκίνησαν το προηγούµενο διάστηµα και που έχουν ήδη ολοκληρωθεί.
Το επόµενο, λοιπόν, διάστηµα ορισµένα από αυτά που σχεδιάζουµε να γίνουν είναι:
Πρώτον, θα διαµορφωθεί ο νέος ασφαλιστικός χάρτης µε την
περαιτέρω διοικητική ενοποίηση των ασφαλιστικών ταµείων κύριας σύνταξης, χωρίς όµως να θιγούν καθόλου οι παροχές και οι
συντάξεις. Εκείνο το οποίο θα έχουµε ως αποτέλεσµα από αυτήν
την ενοποίηση θα είναι η µείωση της γραφειοκρατίας και των διοικητικών βαρών, σηµαντικές εξοικονοµήσεις και εξορθολογισµό
και ενιαιοποίηση των κανόνων λειτουργίας των ασφαλιστικών ταµείων.
Έτσι θα µπει επιτέλους τάξη σε αυτό το διοικητικό χάος των
εβδοµήντα περίπου διαφορετικών κλάδων και τοµέων που εξακολουθούν να υφίστανται στο ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας,
από τους οποίους τοµείς και κλάδους οι περισσότεροι έχουν δικά
τους συστήµατα παρακολούθησης και λογιστική αυτοτέλεια.
Δεύτερον, στο πλαίσιο αυτού του νέου ενοποιηµένου ασφαλιστικού πλαισίου που παρουσίασα προηγουµένως, οι ασφαλισµένοι θα απευθύνονται για την έκδοση της σύνταξης σε «Υπηρεσία
µιας στάσης», στο νέο Εθνικό Κέντρο Απονοµής Συντάξεων, και
µάλιστα µε µια απλή ηλεκτρονική αίτηση. Με την πλήρη εφαρµογή του συστήµατος «ΑΤΛΑΣ» στο τέλος του 2015, δηλαδή την
ψηφιακή καταγραφή του ασφαλιστικού ιστορικού κάθε εργαζόµενου, η έκδοση και απονοµή της σύνταξης θα είναι ζήτηµα ηµερών. Έχει συντοµευθεί, αλλά θα γίνει ζήτηµα ηµερών, ακόµα και
στις πιο σύνθετες περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.
Τρίτον, από την 1-1-2015 πράγµατι αρχίζει η εφαρµογή του ν.
3863/2010. Είναι γνωστό από το 2010, µε το µεταβατικό στάδιο
που υπήρχε, ότι θα έχουµε ένα καινούριο καθεστώς στον υπολογισµό της σύνταξης. Εισάγεται ο θεσµός της βασικής και της
αναλογικής σύνταξης και ενισχύεται και ο ανταποδοτικός χαρακτήρας του συστήµατος αλλά και η µακροχρόνια βιωσιµότητα
του συστήµατος.
Δεν τίθεται κανένα απολύτως θέµα αλλαγής ορίων ηλικίας για
όσους συνταξιοδοτούνται µε ειδικές διατάξεις. Δεν πρόκειται να
προβούµε σε αλλαγές οι οποίες ανατρέπουν οικογενειακούς
προγραµµατισµούς ούτε πρόκειται να επηρεαστούν οι συντάξεις
που ήδη χορηγούνται ή οι συντάξεις οι οποίες έχουν θεµελιωθεί
ή θα θεµελιωθούν µέχρι το τέλος του 2014.
Τέταρτον, έχει ήδη ξεκινήσει το έργο της κωδικοποίησης και
της απλοποίησης της ασφαλιστικής νοµοθεσίας, όπου υπάρχει
ένα χαοτικό θεσµικό περιβάλλον το οποίο ταλαιπωρεί τους πάντες. Ταλαιπωρεί τους πολίτες, τα ίδια τα ταµεία, την πολιτεία.
Αυτό θα µπει επιτέλους σε τάξη.
Πέµπτον, έχει ήδη δροµολογηθεί και ολοκληρώνεται το 2017
–µε µια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία- η δηµιουργία ενός ενοποιηµένου µοντέλου είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών από
τη φορολογική διοίκηση της χώρας.
Οι φορολογικές αρχές εκτός από τις φορολογικές πληρωµές
θα εισπράττουν και ασφαλιστικές εισφορές. Πρόκειται για µια
σηµαντική δοµική αλλαγή όχι µόνο για την αποτελεσµατικότητα
των εισπρακτικών λειτουργιών αλλά και για τη διαµόρφωση µιας
πιο υπεύθυνης συµπεριφοράς των πολιτών και των επιχειρήσεων. Θα έχει βέβαια προηγηθεί µια γενναία, νέα ρύθµιση των
ληξιπρόθεσµων οφειλών στα ασφαλιστικά ταµεία.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιας και αναφέρθηκα
στα δικά µας, θα µου επιτρέψετε να κάνω µία σύντοµη αναφορά
στο υποτιθέµενο πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ. Λέω υποτιθέµενο, γιατί
αυτά που ακούστηκαν ήταν εξαγγελίες στη ΔΕΘ και όχι πρόγραµµα. Διότι το πρόγραµµα περιλαµβάνει δράσεις και θέσεις και
σε άλλους τοµείς, όπως η υγεία, η παιδεία κ.λπ..
Το υποτιθέµενο, λοιπόν, αυτό πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ εµπεριέχει δύο βασικές, δύο θεµελιώδεις αντιφάσεις. Δεν το λέω εγώ
αυτό, το λέει η κοινή λογική.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η πρώτη αντίφαση είναι ότι προτείνει µέτρα αύξησης της ζήτησης, η οποία βέβαια θα µετατραπεί σε εισαγωγές, ενώ το πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας δεν είναι η αύξηση της ζήτησης
αλλά η αύξηση της προσφοράς και της παραγωγικότητας.
Η δεύτερη θεµελιώδης αντίφαση είναι ότι οι πηγές χρηµατοδότησης –όπου αυτές δεν είναι ανέφικτες- θα προκύψουν σε µακροχρόνιο διάστηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Δώστε µου µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Διότι δεν είναι δυνατόν, για παράδειγµα, να εισπραχθούν έξι
δισεκατοµµύρια πρόσθετα έσοδα από την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής µέσα σε έναν χρόνο. Αυτά τα πράγµατα είναι ανέφικτα.
Άρα ενώ οι εισπράξεις θα είναι σε µακροχρόνιο διάστηµα, οι
δαπάνες προβλέπεται να αναλαµβάνονται άµεσα. Αυτό είναι προφανές ότι θα οδηγήσει σε νέο δανεισµό. Όµως νέος δανεισµός,
κάτω από τις συνθήκες στις οποίες βρίσκεται η χώρα, δεν µπορεί
να υπάρξει.
Γιατί τα είπα αυτά; Το συµπέρασµα είναι πολύ συγκεκριµένο:
Όταν ο λαός έχει υποστεί τόσες θυσίες και όταν υπάρχει η τραυµατική εµπειρία του 2009, τότε αυτά που λέτε σας καθιστούν πολιτικά επικίνδυνους.
Ο κ. Δραγασάκης, ο οποίος προεδρεύει τώρα στο Βήµα, στην
τοποθέτησή του είπε µια φράση, που τη συγκράτησα γιατί είναι
πάρα πολύ χαρακτηριστική. Είπατε, λοιπόν, κύριε Αντιπρόεδρε,
«δεν έχουµε την αυταπάτη ότι αυτά που λέµε θα γίνουν όλα ή θα
γίνουν αµέσως, αλλά χρειάζεται να δηµιουργήσουµε και να δώσουµε µια ελπίδα στους πολίτες».
Εγώ, λοιπόν, σας λέω να µην γίνεστε έµποροι ελπίδας και να
µην δηµιουργείτε αυταπάτες και ψευδαισθήσεις στους πολίτες,
διότι έτσι αποσταθεροποιείτε τη χώρα και την οικονοµία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Μπέζα, µου
επιτρέπετε;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Σας επιτρέπω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τη µια διαπίστωση
που είπατε, όντως την είπα. Συνέχισα, όµως, όχι λέγοντας «ελπίδες». Είπα ότι «παρ’ όλα αυτά πρέπει να παλέψουµε, να βάλουµε
στόχους και να τους διεκδικήσουµε»!
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Είπατε «ελπίδες»! Και εάν δεν είπατε
«ελπίδες» εγώ το συγκράτησα έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν είναι κακό και το
«ελπίδα»!
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Εν πάση περιπτώσει, κι αν δεν είπατε
έτσι, είπατε το ίδιο πράγµα. Αυτό προκύπτει, ότι πρέπει να βάλουµε στόχους και άρα να δώσουµε ελπίδες. Εγώ τουλάχιστον
έτσι το ερµηνεύω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Είπα ότι πρέπει να
βάλουµε στόχους, ως χώρα και ως λαός, και να τους διεκδικήσουµε. Από κει και πέρα, πείτε ό,τι θέλετε!
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Έτσι το ερµηνεύω, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ, λοιπόν, σας λέω ότι έτσι, µε αυτά που κάνετε αποσταθεροποιείτε τη χώρα. Μη δηµιουργείτε ψευδαισθήσεις στους πολίτες, διότι την ελπίδα εµείς τη δηµιουργούµε.
Εµείς είµαστε η ελπίδα. Και ξέρετε γιατί είµαστε η ελπίδα; Γιατί
χαράσσουµε διαχωριστικές γραµµές µε τις λαθεµένες νοοτροπίες του παρελθόντος. Εµείς είµαστε η ελπίδα γιατί χτίζουµε τη
νέα Ελλάδα πάνω σε στέρεες βάσεις και πάνω στην αλήθεια,
αφήνοντας στην άκρη τα σαθρά θεµέλια της Μεταπολίτευσης.
Εµείς είµαστε η ελπίδα, διότι –επαναλαµβάνω- στηρίζουµε τη
χώρα πάνω στην ελπίδα. Δεν χρειαζόµαστε εξωκοινοβουλευτικές
λύσεις δήθεν εθνικής ενότητας. Εµείς είµαστε η κυβέρνηση εθνικής ενότητας και όποιος θέλει ας έρθει µαζί µας σε αυτήν τη µεγάλη προσπάθεια.
Αυτό το νόηµα έχει η ψήφος εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση.
Αυτό το νόηµα έχει η ψήφος εµπιστοσύνης στον Πρωθυπουργό
κ. Αντώνη Σαµαρά.
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Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Προχωρούµε στον
κατάλογο των οµιλητών. Τον λόγο έχει ο κ. Χαρακόπουλος.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διάγουµε µια περίοδο, κατά την
οποία η ευθύνη είναι συνθήκη απαραίτητη για την υπέρβαση της
κρίσης. Και µιλώ για την ευθύνη όλων, πρωτίστως των πολιτικών,
αλλά και των πολιτών. Κάθε πράξη µας επιβάλλεται να έχει ως γνώµονα ένα µόνο πράγµα: την έξοδο της χώρας από την κρίση. Κάθε
απόφασή µας οφείλει να υπηρετεί τον µείζονα στόχο, να σταθούµε
και πάλι όρθιοι στα πόδια µας, µόνοι µας, χωρίς δεκανίκια.
Το νέο περιβάλλον, το οποίο δηµιούργησε η οικονοµική κατάρρευση σε µία κοινωνία η οποία, δυστυχώς, είχε εκπαιδευτεί στη
διαρκή παροχολογία και στην κατανάλωση µε δανεικά που δεν
ήταν όµως και αγύριστα, ευνόησε την άνθηση του λαϊκισµού. Οι
«µαθητευόµενοι µάγοι» βρήκαν πεδίο δόξης λαµπρό. Κοινός παρονοµαστής όλων η επιστροφή στην προτέρα κατάσταση, στον
«µεταπολιτευτικό παράδεισο» µε ακόµη περισσότερες παροχές
και µε όλες τις υπερβολές και τα λάθη που οδήγησαν την Ελλάδα
στο χείλος του γκρεµού.
Όπως εύστοχα είπε ο Υπουργός Πολιτισµού, οι κυβερνήσεις
της Μεταπολίτευσης πήγαιναν µε ρυθµό βάδην προς το γκρεµό
και η Αριστερά αξίωνε να πάνε µε ρυθµό τροχάδην µε ακόµη περισσότερες παροχές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αλήθεια είναι ότι η Κυβέρνηση
υπό τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαµαρά που ανέλαβε την ευθύνη
της εξόδου από την κρίση το καλοκαίρι του 2012 δεν είχε πολλές
επιλογές. Έπρεπε πάση θυσία να εξασφαλίσει την παραµονή µας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συµµετοχή µας στην Ευρωζώνη.
Κάθε άλλη εξέλιξη, η οποία δεν ήταν σενάριο επιστηµονικής
φαντασίας, όπως κάποιοι µε τη συνήθη ελαφρότητα διαβεβαίωναν, θα απέβαινε καταστροφική για τη χώρα. Και όλα αυτά σε
ένα ρευστό ευρωπαϊκό περιβάλλον, µε την ίδια την Ευρωπαϊκή
Ένωση να κλυδωνίζεται από την παγκόσµια οικονοµική κρίση, µε
τις βεβαιότητες που ως χθες γνωρίζαµε να µην υφίστανται.
Αυτά οι εραστές της δηµαγωγίας, των µεγάλων υποσχέσεων
και του ακατάσχετου λαϊκισµού προτιµούν να µην τα λαµβάνουν
υπ’ όψιν τους, γιατί αν το κάνουν, τότε θα φανεί ότι είναι άνθρακες ο θησαυρός που κοµίζουν. Και τότε πώς θα καταφέρουν να
υποκλέψουν την ψήφο του εκλογικού σώµατος;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ασφαλώς και στη διάρκεια των
δυόµισι χρόνων αυτής της Κυβέρνησης υπήρξαν λάθη, παραλείψεις και αστοχίες και ήταν οι Βουλευτές που στηρίζουν την Κυβέρνηση –συµπεριλαµβανοµένου και εµού- που και τα
επεσήµαναν και ζήτησαν διορθώσεις και δεν έµειναν µόνο σε αυστηρή κριτική, αλλά κατέθεσαν και συγκεκριµένες προτάσεις.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι όπως αποδείχθηκε εκ του αποτελέσµατος,
αυτή η στάση υπήρξε και ωφέλιµη στην πατρίδα και χρήσιµη
στην Κυβέρνηση.
Θέλω να χαιρετίσω την πρόταση, την οποία κατέθεσε από
αυτό το Βήµα η συνάδελφος κ. Μπακογιάννη για µείωση κατά
30% των αντικειµενικών αξιών στα ακίνητα.
Αυτό, όµως, στο οποίο επιδίδεται η Αντιπολίτευση -και κυρίως
η Αξιωµατική Αντιπολίτευση- συνιστά την πλέον δηµαγωγική και
καιροσκοπική πολιτική συµπεριφορά.
Δυστυχώς, η ωρίµανση του πολιτικού φορέα, που γιγαντώθηκε
εκλογικά λόγω των ραγδαίων πολιτικών µεταβολών, περιορίζεται
µόνο στις επικοινωνιακού χαρακτήρα επαφές του Αρχηγού του,
στο Άγιον Όρος, στο Βατικανό ή τον ΣΕΒ. Στην ουσία του πολιτικού του λόγου, στην πολιτική του πρακτική παραµένει αµετανόητα ένα κόµµα του 3%-4%: η ίδια ισοπεδωτική κριτική, η ίδια
λαϊκίστικη, άνευ ουδεµίας τεκµηρίωσης ρητορεία, η ίδια Βαβέλ
απόψεων ανάλογα µε το στέλεχος και το ιδεολογικό του στίγµα
και κοινή φαντασίωση η «έφοδος στα χειµερινά ανάκτορα». Για
µετά έχει ο Θεός!
Σηµαία του ΣΥΡΙΖΑ οι παλιές καλές ηµέρες της µεταπολιτευτικής µας αφασίας: λεφτά υπάρχουν στο πολλαπλάσιο, διορισµοί
στο δηµόσιο, επιδόµατα σε όλους! Επιπλέον δε και διαγραφή
του χρέους: 50%, 70%, 100%! Πάρε, κόσµε! Όπως στη λαϊκή
αγορά!
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Κοντά δε στα προηγούµενα µάς ξεκαθαρίσατε ότι δεν επιθυµείτε κανέναν µηχανισµό αξιοκρατικού ελέγχου. Είσαι πλαστογράφος και µπήκες στο δηµόσιο εξαπατώντας, αρπάζοντας τη
θέση εκείνου που είχε πραγµατικά προσόντα; Μην ανησυχείς! Ο
ΣΥΡΙΖΑ υπόσχεται ότι δεν θα χάσεις τη θέση ή τη σύνταξή σου,
καθώς έτρεξες να τις πάρεις πριν βγει το πόρισµα για την απάτη
σου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί τα βήµατα
του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος το 2009, όταν η χώρα είχε
µπει στη δίνη της οικονοµικής κρίσης, επιδίωξε να ανατρέψει
πάση θυσία την κυβέρνηση Καραµανλή, µε πρόσχηµα την εκλογή
Προέδρου της Δηµοκρατίας και µε σύνθηµα: «Λεφτά υπάρχουν».
Φαίνεται ότι εκείνο το πάθηµα δεν έχει γίνει µάθηµα και επαναλαµβάνετε το ίδιο τροπάρι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η απάντηση όµως πρέπει να είναι ξεκάθαρη και πρώτα από
τους Βουλευτές που έχουµε επωµιστεί τη µεγάλη ευθύνη να µην
αφήσουµε τη χώρα να εκτροχιαστεί και µάλιστα τώρα που αφήνουµε πίσω µας τα µνηµόνια και καταγράφουµε θετικά πρόσηµα
ανάπτυξης, τώρα που µπορούµε να στηρίξουµε τη δηµιουργία
νέων θέσεων εργασίας αλλά και να αποκαταστήσουµε αδικίες,
όπως στους ένστολους ή τους αγρότες, τώρα που µπορούµε να
προχωρήσουµε τις επιβεβληµένες µεταρρυθµίσεις µε τη συνταγµατική αναθεώρηση. Τώρα ο µόνος δρόµος είναι ο δρόµος της
ευθύνης, ο δρόµος της σταθερότητας. Γι’ αυτό η παρούσα
Βουλή έχει καθήκον όχι µόνο να δώσει ψήφο εµπιστοσύνης στην
Κυβέρνηση, αλλά και να εκλέξει Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, αποτρέποντας έτσι απρόβλεπτες περιπέτειες και τον κίνδυνο να πάνε
στράφι µε µία µονοκονδυλιά οι οδυνηρές θυσίες πέντε ετών του
ελληνικού λαού.
Με αυτές τις σκέψεις, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καλέσω τη
Βουλή και ιδιαίτερα τους Ανεξάρτητους Βουλευτές που αγωνιούν για το µέλλον του τόπου να δώσουν ψήφο εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντινίδης.
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και µε αφορµή αυτήν την
τριήµερη συζήτηση θέτει ανοιχτά και καθαρά στον λαό το εξής
ζήτηµα: Στη δύσκολη συγκυρία που περνάει ο ελληνικός λαός οι
πολιτικές δυνάµεις οφείλουν να τοποθετηθούν και να κριθούν γι’
αυτό µε βάση την απάντηση που θα δώσουν σε δύο βασικά ερωτήµατα.
Πρώτον, πώς και πότε θα ανακτηθούν οι τεράστιες απώλειες
του λαού την περίοδο της βαθιάς κρίσης της ελληνικής οικονοµίας;
Δεύτερον, ποιος δρόµος ανάπτυξης µπορεί να εξασφαλίσει
την ικανοποίηση των σύγχρονων και αυξανόµενων κοινωνικών
αναγκών σήµερα, αναγκών που θυσιάζονται στο βωµό της κερδοφορίας του κεφαλαίου και της ανταγωνιστικότητας των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων;
Θέτουµε αυτά τα ερωτήµατα γιατί, όπως φαίνεται και από τη
συζήτηση που διεξάγεται αυτές τις ηµέρες, τόσο η Κυβέρνηση
όσο και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση επιδιώκουν να καθησυχάσουν τη λαϊκή αγωνία για την επόµενη µέρα, προβάλλοντας ως
λύση –η καθεµία για τον εαυτό της- την ικανότητα που διαθέτει
για να διαπραγµατευθεί πιο αποτελεσµατικά µε την τρόικα και
τους δανειστές και την ετοιµότητα να κάνουν το παν για την επιστροφή στη λεγόµενη καπιταλιστική ανάπτυξη και την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Αυτή η αγωνία εκφράζεται σχεδόν σε όλες
τις οµιλίες.
Αλήθεια, όµως, υπάρχει δρόµος µέσα από τον οποίο µπορούν
να διασφαλιστούν ταυτόχρονα τα συµφέροντα τόσο του λαού
και των εργαζοµένων όσο και των ισχυρών επιχειρηµατικών οµίλων, όταν όλοι σε αυτόν τον τόπο γνωρίζουν και παραδέχονται
ότι η αγοραστική δύναµη των µέσων αποδοχών ανά µισθωτό µει-
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ώθηκε κατά 23% µέσα σε µία πενταετία και έχει επιστρέψει στα
επίπεδα του 1995, όταν γνωρίζουν ότι οι µικροί και µεσαίοι επαγγελµατίες της πόλης καταστρέφονται καθηµερινά και ότι στα
χωριά µας η µικροµεσαία αγροτιά ξεκληρίζεται µε γρήγορους
ρυθµούς και ότι όλα αυτά είναι αποτελέσµατα της ακολουθούµενης πολιτικής; Τα γνωρίζετε όλα αυτά πολύ καλά και όµως υπόσχεστε µία ανάπτυξη για όλους, πράγµα που δεν είναι εφικτό.
Στον αντίποδα όλων αυτών των ψεύτικων υποσχέσεων το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας αγωνίζεται να συσπειρώσει τον λαό,
όλους τους εργαζόµενους για να οργανώσουν την αντεπίθεσή
τους απέναντι στον πραγµατικό αντίπαλο, την άρχουσα τάξη και
τις ιµπεριαλιστικές συµµαχίες που τη στηρίζουν και που µόνο
δεινά έχουν φέρει σε αυτόν τον τόπο.
Ο δρόµος αυτός µπορεί να φαίνεται δύσκολος µε τη σηµερινή
κατάσταση του λαϊκού κινήµατος και του συσχετισµού των δυνάµεων, αλλά είναι ο µόνος δρόµος που µπορεί να οδηγήσει
στην ανάκτηση των απωλειών και την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού.
Τονίζουµε, για µία ακόµη φορά, ότι σήµερα υπάρχουν στη
χώρα µας οι δυνατότητες και οι υλικές προϋποθέσεις για να ικανοποιηθούν οι πραγµατικές λαϊκές ανάγκες, µε την προϋπόθεση
ότι ο λαός θα κινηθεί σε κατεύθυνση σύγκρουσης και ανατροπής.
Εµείς αγωνιζόµαστε, ώστε ο λαός να βάλει τη δική του σφραγίδα στις εξελίξεις. Μπορεί µε τη συµµετοχή και την οργάνωσή
του να προχωρήσει στο δρόµο της ρήξης και της ανατροπής.
Μόνο µέσα απ’ αυτήν την εξέλιξη µπορεί να µπουν εµπόδια, να
καθυστερήσουν ή και να ανατραπούν αντιλαϊκές αποφάσεις.
Γι’ αυτούς τους λόγους καλούµε σε συµπόρευση και σε αποφασιστική ενίσχυση του κόµµατός µας. Καλούµε σε µία µεγάλη
οργάνωση της λαϊκής αντεπίθεσης, µε αιχµή το γενικό σύνθηµα
«δεν µπορούµε να ζήσουµε µε ψίχουλα» και µε ζητήµατα αιχµής
το λαϊκό εισόδηµα, τους µισθούς, το µεροκάµατο, τις συλλογικές
συµβάσεις, την απλήρωτη δουλειά, τις άσχηµες εργασιακές συνθήκες στους χώρους δουλειάς, το ασφαλιστικό, την υπεράσπιση
και την προστασία των ανέργων.
Για όλα αυτά και για µία σειρά άλλες προτάσεις έχουµε καταθέσει προτάσεις νόµων στη Βουλή, αλλά και µέσα στο εργατικό
λαϊκό κίνηµα, προτάσεις που µπορεί και πρέπει να γίνουν στόχοι
για το λαϊκό κίνηµα. Ωστόσο, ακόµα και εάν οι παραπάνω στόχοι
κατακτηθούν άµεσα, παραµένει ανοικτό το ζήτηµα ποιος δρόµος
ανάπτυξης µπορεί να οδηγήσει απρόσκοπτα µπροστά.
Εδώ δεν χωράνε πολλά. Ο ένας δρόµος σε αυτήν την πορεία
είναι ο καπιταλιστικός δρόµος ανάπτυξης µε όλες τις παραλλαγές, τα φτιασιδώµατα, τα διαφορετικά µείγµατα πολιτικής και
διαχείρισης και παραµένει ο δρόµος της εκµετάλλευσης της εργοδοτικής ασυδοσίας, της καταστροφής των παραγωγικών δυνάµεων, του πολέµου, της εξαθλίωσης εκατοµµυρίων ανθρώπων.
Με δυο λόγια, είναι ο δρόµος της καπιταλιστικής βαρβαρότητας,
ο οποίος σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης, σαν και αυτή που
βιώνουµε, γίνεται ακόµα πιο βάρβαρος.
Ο άλλος δρόµος ανάπτυξης είναι ο δρόµος που προτείνει το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, ο δρόµος της κατάργησης της
εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, της κοινωνικοποίησης
των βασικών µέσων παραγωγής, της ανάπτυξης και της σχεδιασµένης οικονοµίας που θα παράγει για την ικανοποίηση των
αναγκών του λαού και όχι για το καπιταλιστικό κέρδος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Γνωρίζουµε ότι στην πρόταση αυτή µέσα σε αυτήν την Αίθουσα έχουµε µόνο αντιπάλους, όχι µόνο από τη συντηρητική
πλευρά αλλά και από τις αυτοαποκαλούµενες προοδευτικές και
αριστερές δυνάµεις. Γι’ αυτό επιµένουµε στη συγκρότηση µιας
πλατιάς λαϊκής συµµαχίας µέσα στον λαό, χωρίς διαχωριστικές
γραµµές του παρελθόντος –δεξιοί, κεντρώοι, αριστεροί- αλλά
µόνο σε µία βάση, αυτή του ταξικού διαχωρισµού, η οποία έτσι
και αλλιώς είναι κυρίαρχη στην κοινωνία µας. Μόνο µε µία τέτοια
πλατιά συµµετοχή µπορεί να µπει φρένο στην εξαθλίωση του
λαού.
Μπορούµε να απαιτήσουµε και να επιβάλουµε τη µόνιµη δια-
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γραφή του χρέους, να οργανώσουµε και να σχεδιάσουµε την οικονοµία, να βγάλουµε τη χώρα µας από τις ιµπεριαλιστικές οργανώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, να σταθούµε
στο πλευρό της νέας γενιάς, να σχεδιάσουµε την αγροτική πολιτική, να αξιοποιήσουµε τον ορυκτό πλούτο, να αξιοποιήσουµε το
έµπειρο και µε υψηλά ειδικευµένο επιστηµονικό κι εργατικό δυναµικό της χώρας, να αναδείξουµε την πολιτιστική µας κληρονοµιά.
Μπορούµε να δηµιουργήσουµε µία κοινωνία χωρίς φτώχεια,
δυστυχία, πείνα και εξαθλίωση. Όλα τα παραπάνω είναι εφικτά,
όσο κι αν για ορισµένους φαίνονται ουτοπικά ή πολύ µακρινά.
Είναι εφικτά, γιατί αφορούν τη µεγάλη πλειοψηφία του λαού µας
και την πλειοψηφία όλων των λαών του κόσµου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Τσαβδαρίδης.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, άκουσα µε προσοχή τα επιχειρήµατα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης όλες τις προηγούµενες ηµέρες, για την απόφαση της Κυβέρνησης να ζητήσει ψήφο εµπιστοσύνης από τη
Βουλή των Ελλήνων, την οποία µάλιστα χαρακτήρισαν µε ποδοσφαιρικούς όρους ως «αυτογκόλ».
Θεώρησα, λοιπόν, σωστό να ξεκινήσω την τοποθέτησή µου,
επίσης, µε µία φράση από τον κόσµο του ποδοσφαίρου, ευελπιστώντας ότι θα τύχει µεγαλύτερης κατανόησης από τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι όπως έδειξαν, γοητεύονται από
την ορολογία του δηµοφιλούς αυτού αθλήµατος.
Ο φηµισµένος προπονητής της Λίβερπουλ Μπιλ Σάνκλι έλεγε,
«αν είσαι στη µικρή περιοχή και δεν ξέρεις τι να κάνεις την
µπάλα, βάλ’ τη στα δίχτυα και θα συζητήσουµε µετά τις εναλλακτικές δυνατότητες που έχεις».
Αυτή ακριβώς η σύγχυση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του
ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζει την πολιτική σας σκέψη και δυστυχώς και
την πολιτική σας πρακτική: να ψάχνετε εναγωνίως εναλλακτικούς
τρόπους, για να εµποδίσετε την προοπτική της χώρας να βάλει
το καθοριστικό γκολ της εξόδου από τα µνηµόνια και την κρίση,
ακόµη και τώρα που είµαστε στην µικρή περιοχή, εγγύτερα από
ποτέ για να το κατορθώσουµε και να το πετύχουµε. Και θα
έπρεπε όλοι µαζί, περισσότερο ενωµένοι από κάθε άλλη φορά,
να πολεµήσουµε για την επίτευξη του στόχου αυτού.
Γιατί προφανώς ο στόχος σας δεν υπήρξε ποτέ να πιάσουν
τόπο οι θυσίες του ελληνικού λαού όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια
των µνηµονίων, θυσίες που µε άοκνη προσπάθεια και µε βαρύ
πολιτικό κόστος η Κυβέρνηση κατορθώνει να µετουσιώσει σε ένα
ελπιδοφόρο µέλλον για τους πολίτες της χώρας.
Στόχος σας είναι απλά το κοµµατικό σας συµφέρον, το πώς
θα γίνετε µε το στανιό Κυβέρνηση, όχι για το καλό της χώρας και
των πολιτών της, αλλά για το δικό σας καλό.
Στο καθηµερινό σας λεξιλόγιο το µονότονο «όχι σε όλα», αναφορικά µε τις µεγάλες µάχες που δίνει η Κυβέρνηση στο εσωτερικό και εξωτερικό, εναλλάσσεται µε το άκριτο «ναι σε όλα και
σε όλους», προκειµένου να µην κακοκαρδίσετε κανέναν από τους
δυνητικούς ψηφοφόρους σας.
Αυτό το κάνετε ενσυνείδητα. Χαϊδεύετε αυτιά προς άγραν
ψήφων. Μηδενίζετε και ισοπεδώνετε κάθε ουσιαστική προσπάθεια, πρωτοβουλία ή επιτυχία της Κυβέρνησης. Μεταλλάσσετε
τις απόψεις και τις θέσεις σας κάθε λεπτό ώρα που περνάει. Δεν
υπάρχει τρανότερο παράδειγµα και µνηµείο ασυνεπούς επιχειρηµατολογίας από αυτήν που συνεχώς εκφράζεται για το ζήτηµα
του χρέους.
Από τη µία ο Αρχηγός σας στη ΔΕΘ υποσχέθηκε ακύρωση του
µνηµονίου από το πρώτο βράδυ της νίκης και από την άλλη ο κ.
Σκουρλέτης ανέφερε ότι δεν θα γίνει σε µία ηµέρα η καταγγελία
του µνηµονίου, γιατί αυτό προϋποθέτει συµµαχίες και δηµιουργία συσχετισµών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο κ. Σταθάκης διαβεβαίωσε ότι δεν είναι θέση του ΣΥΡΙΖΑ η
µονοµερής διαγραφή του χρέους. Ο κ. Δραγασάκης ανέφερε ότι
αντί για κούρεµα, µπορεί να υπάρξει απόσυρση του µεγαλύτερου µέρους του χρέους.
Ο κ. Κουρουµπλής υποστήριξε µία επιµήκυνση του χρέους
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ογδόντα-ενενήντα χρόνων που µπορεί να είναι το ίδιο µε ένα κούρεµα. Ο δε κ. Λαφαζάνης δήλωσε ότι το υπέρογκο δηµόσιο
χρέος δεν αντιµετωπίζεται µε µείωση των επιτοκίων και επιµήκυνση της αποπληρωµής του.
Ο κ. Δρίτσας, τέλος, δήλωσε ότι η επιµήκυνση δεν είναι διαγραφή, αλλά πολιτική επιτήρηση, και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει προσχωρήσει στη λογική της επιµήκυνσης.
Πραγµατικά, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, µε αυτό το αλαλούµ θέσεων και προτάσεων φιλοδοξείτε να κυβερνήσετε και να
βγάλετε τον τόπο από την κρίση;
Με αυτήν την τρικυµία εν κρανίω ζητάτε από τους πολίτες να
σας εµπιστευθούν;
Δυστυχώς για εσάς και ευτυχώς για τον τόπο η Κυβέρνηση δεν
ακολούθησε αυτές τις πρακτικές. Ο Πρωθυπουργός της χώρας
Αντώνης Σαµαράς υλοποίησε δύο κοµβικές δεσµεύσεις που ανέλαβε απέναντι στους Έλληνες πολίτες στις προηγούµενες εκλογές: Να µείνει η Ελλάδα στο ευρώ -που θυµηθείτε ότι εκείνη την
περίοδο ήταν εξαιρετικά δύσκολο να συµβεί- και να βγάλει το ταχύτερο δυνατό τη χώρα από την κρίση και τα µνηµόνια.
Ελάχιστοι πίστευαν τότε ότι σε µόλις δύο χρόνια θα εξαφανίζαµε τα πρωτογενή ελλείµµατα και θα πετυχαίναµε πρωτογενή
πλεονάσµατα. Το καταφέραµε. Ελάχιστοι πίστευαν τότε ότι σε
µόλις δύο χρόνια θα σταθεροποιούσαµε το τραπεζικό σύστηµα,
θα ενισχύαµε την ανταγωνιστικότητα, θα ανατρέπαµε την ύφεση,
θα αποκλιµακώναµε την ανεργία, θα βγαίναµε στις αγορές. Το
καταφέραµε. Ελάχιστοι πίστευαν τότε ότι θα ενισχύαµε την κοινωνική συνοχή, θα καλύπταµε τους ανασφάλιστους, θα περιορίζαµε τη λαθροµετανάστευση, θα αντιµετωπίζαµε την εγκληµατικότητα και την τροµοκρατία, θα ενισχύαµε την αξιοπιστία της
χώρας. Το καταφέραµε. Ελάχιστοι πίστευαν τότε ότι θα βγούµε
από το µνηµόνιο. Το καταφέρνουµε και αυτό βήµα-βήµα, όχι
χωρίς τεράστιο κόπο, όχι χωρίς τεράστιες θυσίες από τους πολίτες, όχι χωρίς λάθη, αλλά επιτυγχάνουµε τους στόχους.
Τώρα που µπορούµε να σταθούµε αξιοπρεπώς στα πόδια µας,
γνωρίζουµε πολύ καλά ότι οι συγκεκριµένες επιτυχίες είναι απαραίτητο να περάσουν και στην καθηµερινότητα των πολιτών, οι
οποίοι εκ των πραγµάτων διαθέτουν λιγοστές πλέον αντοχές.
Βάζοντας, ως εκ τούτου, τάξη στα οικονοµικά της χώρας, µπορούµε πλέον να µιλάµε για φοροελαφρύνσεις σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, που ήδη θα αποτυπωθούν στον επόµενο
προϋπολογισµό. Μπορούµε να µιλάµε για µείωση του ειδικού
φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Μπορούµε να µιλάµε για
αύξηση των δόσεων για τα χρέη προς το δηµόσιο, µε παράλληλη
µείωση των προστίµων για όσους κάνουν ρύθµιση. Μπορούµε να
µιλάµε για γενναίες ρυθµίσεις των κόκκινων δανείων. Μπορούµε
να µιλάµε για σταδιακή και αξιοκρατική µισθολογική αποκατάσταση σε µία σειρά επαγγελµατικών οµάδων που επλήγησαν
κατά τη διάρκεια της κρίσης, όπως οι γιατροί, οι αστυνοµικοί και
οι στρατιωτικοί. Μπορούµε να µιλάµε για σταδιακή µείωση της
ανεργίας και για αλµατώδη αύξηση των επενδύσεων και της επιχειρηµατικότητας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό, σας παρακαλώ.
Επειδή, όµως, η Κυβέρνηση δεν ονειροβατεί, αλλά πατάει στέρεα στον δρόµο της ευθύνης, γνωρίζει καλά ότι αυτές οι επιτυχίες εύκολα µπορούν να ακυρωθούν στο µέλλον, αν ο εφησυχασµός υπερνικήσει την αυστηρή προσήλωση στον στόχο. Για
τον λόγο αυτό δεν θα αφήσουµε τις προσπάθειές µας να γίνουν
βορά στον λαϊκισµό. Δεν πρόκειται να αφήσουµε κανένα να χύσει
την καρδάρα µε το γάλα το οποίο στάλα-στάλα µαζέψαµε όλα
αυτά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Τσίπρας δήλωσε πριν από
λίγες µέρες, αµήχανος µπροστά στην πολιτική πρωτοβουλία της
ψήφου εµπιστοσύνης, ότι την πραγµατική ψήφο εµπιστοσύνης
τη δίνει ο λαός.
Κύριε Τσίπρα, ο λαός, τον οποίο επικαλείστε µόνο όταν σας
βολεύει, πέραν του γεγονότος ότι µόλις πριν δυόµισι χρόνια σας
έδωσε την εντολή να ασκείτε αντιπολίτευση και όχι να κυβερνάτε, ακόµη και τώρα σε κάθε δηµοσκόπηση ζητά αποφυγή των
εκλογών, πολιτική συνεννόηση και συναίνεση, εθνική οµοψυχία.
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Ζητάει αλήθειες, ζητάει νοµιµότητα, ζητάει ρηξικέλευθες τοµές
παντού.
Πάρτε το χαµπάρι, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι το µέλλον
της χώρας είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Παιγνίδια και πειράµατα
δεν χωρούν. Για τον λόγο αυτό, µε αίσθηµα ευθύνης δίνω ψήφο
εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση, µε τη βεβαιότητα ότι η ψήφος
µου αυτή έρχεται σε απόλυτη ταύτιση µε τη βούληση της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Η κ. Τζάκρη έχει τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε σήµερα την πρόταση
για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης που κατέθεσε ο Πρωθυπουργός, η Κυβέρνηση, βλέποντας τα σηµάδια της διάλυσης της
Κυβέρνησής του, τα οποία είναι προφανή πλέον σε όλους µας.
Ο κύριος Πρωθυπουργός και ο πολιτικός του συνεταίρος, ο κ.
Βενιζέλος, διαπίστωσαν ότι θα καταρρεύσουν πολύ πιο γρήγορα
απ’ ό,τι είχαν υπολογίσει αρχικά, υπό το βάρος της εξέλιξης της
διαπραγµάτευσης που θα τσαλάκωνε το αφήγηµα, το παραµύθι
της επιτυχίας, που τόσο οι ίδιοι όσο και τα διαπλεκόµενα µέσα
παραπληροφόρησης του ελληνικού λαού αφηγούνταν στον ελληνικό λαό και βεβαίως, υπό το βάρος της κούρσας της επανεκλογής, στην οποία επιδίδονται οι Βουλευτές της συγκυβέρνησης και στη λογική αυτή έχουν διαχωριστεί κατά τους δικούς
τους όρους σε «πριγκιπόπουλα» του νεοφιλελευθερισµού και βεβαίως, σε λαοπρόβλητους αυτοδηµιούργητους εκπροσώπους
της λαϊκής δεξιάς.
Βέβαια, πίσω απ’ αυτήν την εσωτερική διαµάχη, η οποία γίνεται
πάντα µε προφάσεις και µε µάσκες, δεν κρύβεται παρά το απλό
συµφέρον της επανεκλογής.
Στο ΠΑΣΟΚ, το πρώην κόµµα µου, δεν θα αναφερθώ, καθώς
βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους αφασίας από την πολιτική λοβοτοµή που έχει υποστεί από τον Πρόεδρό του.
Κάπως έτσι, λοιπόν, οι κύριοι Σαµαράς και Βενιζέλος αποφάσισαν ότι αντί να συζητούµε για την πραγµατική κατάσταση της
χώρας, για την εξέλιξη της διαπραγµάτευσης, για τις πραγµατικές προϋποθέσεις εξόδου από την κρίση, θα ήταν καλύτερο να
αλλάξουν την πολιτική ατζέντα. Το κατάφεραν οµολογουµένως,
αλλά για πολύ λίγο. Ήδη από εχθές, πολλά στελέχη, συµπεριλαµβανοµένων και εν ενεργεία Υπουργών, είπαν ότι οι πρόωρες
εκλογές είναι προ των πυλών λόγω της αδυναµίας εκλογής Προέδρου της Δηµοκρατίας από την παρούσα Βουλή. Συνεπώς η
χαρά της Κυβέρνησης δεν κράτησε παρά πολύ λίγο και η στρατηγική του µαντρώµατος των Βουλευτών κατέρρευσε ως χάρτινος πύργος.
Να σας θυµίσω ότι µόλις τη Δευτέρα κατατέθηκε στη Βουλή
το προσχέδιο του προϋπολογισµού που είναι ο σηµαντικότερος
ετήσιος νόµος του κράτους. Γιατί, λοιπόν, δεν περίµεναν µερικές
εβδοµάδες την ψήφιση του προϋπολογισµού, ο οποίος έχει
πάντα χαρακτήρα παροχής εµπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση
που τον καταθέτει; Πολύ απλά, διαχειριζόµενοι τους θεσµούς,
όπως κάνουν πάντα, θα µετρήσουν τώρα τις δυνάµεις τους, θα
κλείσουν το µάτι στους ανεξάρτητους Βουλευτές και θα περιµένουν να θριαµβολογήσουν, αν µαζέψουν καµµιά ψήφο παραπάνω
από τους Βουλευτές της παράταξής τους που έφυγαν –ο καθένας απ’ αυτούς για τους δικούς του λόγους- και έµειναν χωρίς
πολιτική στέγη.
Θα αναρωτηθεί κανείς, «και λοιπόν; Ποια είναι η πολιτική ουσία
για τη χώρα, αλλά και ποιο είναι το όφελος για µία κυβέρνηση
που ήδη εδώ και καιρό έχει πετάξει λευκή πετσέτα;». Τι νοµίζετε
ότι θα γίνει, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης; Θα πάρετε µαζί
σας την κοινωνία, αν πάρετε έναν ή δύο Βουλευτές από τους
ανεξάρτητους; Θα σας ψηφίσει ο ελληνικός λαός, αν θριαµβολογήσουν τα µέσα της διαπλοκής το βράδυ της ψηφοφορίας ότι
τα πήγατε καλά;
Θυµάστε το 18% που πήρατε στις εκλογές του Μαΐου του
2012; Θυµάστε ότι πήρατε αυτό το ποσοστό, έχοντας βεβαίως
υποσχεθεί στον ελληνικό λαό την αλλαγή της πολιτικής, τα Ζάπ-
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πεια και βεβαίως την επαναδιαπραγµάτευση και το φάρµακο που
σκοτώνει;
Θυµάστε το προεκλογικό σας θέατρο στην κυβέρνηση Παπαδήµου µε τα «πήγαινε-έλα» των περικοπών που τότε εµφανιζόσασταν ως προστάτες των συνταξιούχων, των πολυτέκνων και
βεβαίως της µεσαίας τάξης;
Θυµάστε την προγραµµατική συµφωνία στην τρικοµµατική Κυβέρνηση τον Ιούνιο του 2012, την οποία σκίσατε την επόµενη
µέρα της υπογραφής της και την πετάξατε στον κάλαθο των
αχρήστων;
Τι νοµίζετε τώρα, ότι ο ελληνικός λαός έχει ξεχάσει και ότι αν
πάρετε ένα Βουλευτή παραπάνω, θα ανακουφιστούν οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι αγρότες, οι εργαζόµενοι του δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα; Αυτά νοµίζετε;
Κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, αν νοµίζετε ότι κάνατε
κάτι παραπάνω από µία τρύπα στο νερό µε την κατάθεση της
πρότασης για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης, νοµίζω ότι θα
πρέπει να εξετάσετε τα αντανακλαστικά σας. Η απάντηση του
ελληνικού λαού θα είναι σκληρή στις εκλογές και δεν θα την αποφύγετε ούτε µε τις εκατό δόσεις ούτε µε τη συνέχιση της εισφοράς αλληλεγγύης που θα έπρεπε, ως φόρος, να έχει ήδη
καταργηθεί. Ο ελληνικός λαός συνεχίζει να την υφίσταται και θα
συνεχίσει να την υφίσταται στο 70%.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στην Ευρώπη παρατηρείται το
τελευταίο διάστηµα δειλά, αλλά αχνά, µία αλλαγή πολιτικής που
εκφράζεται σποραδικά µέσα από τις αποφάσεις –τις αποκλίνουσες, βεβαίως, ως προς την πολιτική και νοµική ορθότητα, όπως
αυτή έχει οριστεί από το Βερολίνο- της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, αλλά βεβαίως και από τις συµµαχίες που έχουν διαµορφωθεί στον ευρωπαϊκό Νότο.
Η Ελλάδα όχι απλώς απουσιάζει από όλα αυτά, αλλά έχει
πάρει και σαφή θέση υπέρ της συνέχισης της νεοφιλελεύθερης
πολιτικής που µας έφερε στο τρέχον οικονοµικό και κοινωνικό
αδιέξοδο. Αντί ο κύριος Πρωθυπουργός να σπεύσει να συµµαχήσει µε τον ευρωπαϊκό Νότο, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία, σύρθηκε προσφάτως ως το Βερολίνο να θερµοπαρακαλέσει
την κ. Μέρκελ να πει στην τρόικα να µην τον µαλώσει πολύ και
να αποδεχθεί το ψευδεπίγραφο success story που σερβίρουν
στον ελληνικό λαό και στην ελληνική κοινή γνώµη.
Όµως, η Ελλάδα δεν είναι απλώς απούσα από τις εξελίξεις
αλλά και τροχοπέδη σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, όπως αυτή
στα Ηνωµένα Έθνη όπου εµφανιστήκαµε ως εκπρόσωποι των ελβετικών αντί των ελληνικών συµφερόντων. Γι’ αυτό και η παρούσα Κυβέρνηση δεν είναι απλώς κακή κυβέρνηση. Είναι
καταστροφική για τα ντόπια συµφέροντα, οι πολιτικές της θα µας
αποµονώσουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα µας καταστήσουν χώρα-παρία και παρακολούθηµα των ευρωπαϊκών πολιτικών και των οικονοµικών συµφερόντων της Γερµανίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στο προσχέδιο του προϋπολογισµού που κατέθεσε η Κυβέρνηση τη Δευτέρα, το βιώσιµο χρέος
κατά τους κ.κ. Σαµαρά και Βενιζέλο θα διαµορφωθεί στα 316 δισεκατοµµύρια ευρώ ή στο 168% του ΑΕΠ, πάντα, βεβαίως, υπό
την προϋπόθεση ότι θα έχουµε ανάπτυξη το 2015 –κάτι που είχε
προβλεφθεί και για το 2014, αλλά δεν επετεύχθη- και, βέβαια,
µετά τη σχεδιαζόµενη αναθεώρηση του ΑΕΠ που θα εξυπηρετήσει τα συµφέροντα των δανειστών, ενισχύοντας µε επίπλαστο
τρόπο το επιχείρηµα ότι το χρέος είναι δήθεν βιώσιµο.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε το προσχέδιο του προϋπολογισµού, οι
δαπάνες για τόκους χρέους της κεντρικής κυβέρνησης για το
2015 –ούτε καν για τα τοκοχρεολύσια- θα διαµορφωθούν στα 5,9
δισεκατοµµύρια ευρώ. Και αναρωτιόσασταν πού θα βρεθούν τα
χρήµατα για την εφαρµογή του προγράµµατος του ΣΥΡΙΖΑ!
Αν ασχολούσασταν µε τα πραγµατικά προβλήµατα της χώρας
και την αποµείωση του χρέους και την αναστολή καταβολής των
τόκων, αν ασχολούσασταν µε την πραγµατική καταπολέµηση της
φοροδιαφυγής και όχι µε τη φορολόγηση των κινητών τηλεφώνων των εργαζοµένων, τότε θα βρίσκατε και εσείς, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, τα χρήµατα για την ανασυγκρότηση ενός
προγράµµατος αναδιάταξης της ελληνικής οικονοµίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Όµως, αυτά για τον κ. Σαµαρά είναι ψηλά γράµµατα. Η πολιτική είναι για αυτόν για να εξυπηρετεί τα συµφέροντα των λίγων,
που είναι ξένα και αλλότρια προς τα συµφέροντα της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Γι’ αυτό και η χώρας µας
βρίσκεται σε τόσο χαµηλό επίπεδο µε τον κ. Σαµαρά στο τιµόνι
της.
Κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, θα σας το πω όσο πιο
απλά γίνεται. Το Φεβρουάριο το παιχνίδι τελειώνει. Κυβέρνηση
τέλος! Η µόνη σας προοπτική είναι να φύγετε. Και εγώ µε την
ψήφο µου σήµερα θα σας διευκολύνω και θα σας βοηθήσω να
εκπληρώσετε αυτή σας την προοπτική ακόµα νωρίτερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε την κ.
Τζάκρη.
Ο κ. Υψηλάντης έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ένα από τα τεράστια προβλήµατα τα οποία κρατούν δέσµια τη χώρα µας και δεν της δίνουν
την απαραίτητη, γρήγορη ώθηση φυγής από την κρίση προς την
ανάκαµψη και την ανάπτυξη, είναι η ποιότητα της δηµοκρατίας
µας, η ύπαρξη της οποίας µπορεί να εγγυηθεί την πολιτική οµαλότητα και την ανάπτυξη, που δυστυχώς στην Ελλάδα έχει προσβληθεί σε πολύ µεγάλο βαθµό, όχι µόνο από τις τραγικές
παραµέτρους της οικονοµικής κρίσης αλλά κυρίως από τις ενέργειες, τις αντιφατικές θέσεις και γενικότερα από µία παθογόνο
λειτουργία της αντιπολίτευσης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Θα µπορούσα να περιοριστώ στα όσα πρωτοφανή βιώσαµε και
ακούσαµε στην Αίθουσα αυτή, αυτές τις ηµέρες, µε ύβρεις και
συκοφαντίες στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, προσβάλλοντας
τον θεσµικό του ρόλο µε ακατανόµαστους χαρακτηρισµούς και
εκφράσεις από την εκπρόσωπο της φασιστικής ναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, µέχρι, δυστυχώς, τον αγαπητό µου και κατά
τα άλλα σεβαστό µου Αντιπρόεδρο µε τη γνωστή αναφορά του
στον Πρωθυπουργό. Το, δε, τροπάριο της συκοφαντίας το συνέχισαν και άλλοι εκπρόσωποι συνιστωσών αλλά και εκείνοι που
φαντάζονται ότι όλοι οι Έλληνες είναι ψεκασµένοι και παραδοµένοι.
Τις ηµέρες αυτές κατατέθηκαν διάφορες συλλογιστικές και αιτιάσεις υπέρ ή κατά της παροχής ψήφου εµπιστοσύνης. Μεταξύ
των αµιγώς υπέρ ή κατά είναι και εκείνοι που κατά τα άλλα
ασκούν κριτική και στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση και εκείνοι οι
οποίοι λένε ότι δεν θα δώσουν ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση γιατί επιθυµούν από τη Βουλή αυτή να προκύψει µία άλλη
Κυβέρνηση, µε τη συµµετοχή του ΣΥΡΙΖΑ και της Αριστεράς. Η
τελευταία αυτή εκδοχή θα µπορούσε να ήταν ενδιαφέρουσα, εάν
ξεπερνούσαµε το τι έχει προηγηθεί αυτά τα δύο χρόνια διακυβέρνησης της χώρας και στο πώς συµπεριφέρθηκε ο Πρόεδρος
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση
στο µεγάλο ελληνικό πρόβληµα.
Εξηγούµαι. Υπενθυµίζω τι πρακτικά θα συνέβαινε για τη χώρα
µας, εάν αρνιόταν και ο Σαµαράς και οι συνεργάτες του να σχηµατίσουν πριν δύο χρόνια Κυβέρνηση, µαζί µε την ΔΗΜΑΡ και
το ΠΑΣΟΚ, και αν βέβαια δεν είχαµε µαζί µε την απόφαση αυτή
τις αιµατηρές θυσίες του λαού µας και δεν υπήρχε ανταπόκριση
στην ετυµηγορία του εκλογικού αποτελέσµατος. Τότε η Ελλάδα
δεν θα είχε αποφύγει, κυρίες και κύριοι, την άτακτη χρεοκοπία.
Οι συνέπειες έχουν αναλυθεί και έχουν ειπωθεί. Θα είχαµε
αδυναµία πληρωµών, µισθών, συντάξεων, στοιχειωδών λειτουργιών του κράτους, όπως στην υγεία, την εκπαίδευση, τα νοσοκοµεία, τα σχολεία θα υπολειτουργούσαν, το πρωτογενές έλλειµα
θα ήταν στα ύψη, πάνω από τα 5,2 δισεκατοµµύρια, θα είχαµε
αδυναµία κάλυψης βασικών δαπανών για πρώτιστα αγαθά και για
την εισαγωγή τους, οι επιχειρήσεις θα έκλειναν µαζικά, θα είχαµε
καταβαράθρωση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων, έξοδο της
χώρας από το ευρώ, από την Ευρώπη και από την Ευρωζώνη,
απόσυρση των τραπεζικών καταθέσεων -ήδη τότε είχαµε 79 δισεκατοµµύρια αποσύρσεις καταθέσεων σε σύνολο 240 δισεκα-
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τοµµυρίων ευρώ- και κατά συνέπεια επαπειλούµενη κατάρρευση
του τραπεζικού συστήµατος, ύφεση στο 7%.
Τι έλεγε τότε ο κ. Τσίπρας αρνούµενος κάθε ανάµειξη στη διακυβέρνηση της χώρας και λαµβάνοντας την εντολή της Κυβέρνησης; Σφύριζε αδιάφορα ισχυριζόµενος ότι δεν µπορούµε, λέει,
να κάνουµε το όνειρό µας πραγµατικότητα για µια διακυβέρνηση
της Αριστεράς και ότι η προσπάθεια δεν τελειώνει εδώ.
Δυστυχώς, ο αγώνας αυτός ήταν αγώνας υπονόµευσης δίχως
µία θετική πρόταση, µία θετική ψήφο στα όσα αυτά τα χρόνια
έγιναν για να κρατηθεί η Ελλάδα ζωντανή και να µη ζήσουµε το
φρικιό, τον εφιάλτη της άτακτης χρεοκοπίας. Ασκούν κριτική
κρύβοντας την αλήθεια και προσφέροντας φρούδες ελπίδες σε
έναν λαό βαθιά πληγωµένο. Και αυτό το κάνουν για να τον παραπλανήσουν προσκοµίζοντας ψεύτικα στοιχεία και χαρτιά και
ισχυρισµούς. Πώς µπορεί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να τους εµπιστευθεί κάποιος;
Θα µπορούσα εδώ να αναλύσω αυτά που έχουν αναφερθεί
από συναδέλφους, σχετικά µε το πώς υπάρχει µέρα µε τη µέρα
καλυτέρευση των πραγµάτων, πώς γίνεται η διανοµή του κοινωνικού πλεονάσµατος, πώς αρχίζουµε να µειώνουµε τους φόρους,
πώς λαµβάνουµε µέτρα ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και
να τα απαριθµήσω αναλυτικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο δρόµος είναι δύσβατος, αλλά
ο Έλληνας πλέον αισθάνεται σίγουρος ότι µπορεί να βλέπει µε
αισιοδοξία το µέλλον τόσο το δικό του όσο και των παιδιών του.
Πρέπει να προχωρήσουµε στη διασφάλιση της εξόδου µας από
τα µνηµόνια και της πρόσβασής µας στις αγορές, στη χρηµατοδότηση της χώρας, αφού αξιολογηθεί η θετική πορεία του προγράµµατος, να διατηρήσουµε την ανταγωνιστικότητα και να την
ενισχύσουµε, να αυξήσουµε την παραγωγικότητα και να φτιάξουµε κάποια πράγµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, τελειώνω σε ένα λεπτό.
Ήµουν τουλάχιστον από τους πρώτους που µίλησαν για την
ανάγκη διόρθωσης των ισχυουσών αντικειµενικών αξιών, προκειµένου ο ΕΝΦΙΑ να γίνει ένας φόρος δίκαιος. Θα συµπληρώσω
µαζί µε αυτό ότι πρέπει να υπάρξει άµεση στρατηγική και υγειονοµική θωράκιση των νησιών και ενίσχυση της επικοινωνίας
τους µε τα διοικητικά κέντρα και να απελευθερωθούν οι αναπτυξιακές δυνάµεις της ελληνικής περιφέρειας. Εδώ θα ήθελα να
προσθέσω ότι στη ρύθµιση των κόκκινων δανείων θα πρέπει να
συµπεριληφθούν και οι δανειολήπτες των συνεταιριστικών τραπεζών οι οποίες έκλεισαν.
Κυρίες και κύριοι, δεν είναι ο νόµος των δηµοσκοπήσεων και
των συµφερόντων, δεν είναι ο νόµος του πεζοδροµίου και της βίαιης µε κάθε µέσο ανατροπής που ζητούσε -ευτυχώς ανεπιτυχώς!- από τον λαό µας, ακόµα και το καλοκαίρι που πέρασε ο
ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι η επιλεκτική άνεση του δηµόσιου διαλόγου που
ορίζουν την ατζέντα του κράτους µας. Αυτά ανήκουν σε άλλες
καταστάσεις, σε άλλες ιδεοληψίες και όχι στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και την Ελλάδα του σήµερα που αρχίζει µέρα µε τη µέρα
να ελπίζει και να αισιοδοξεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υψηλάντη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Σήµερα και µε βάση
αυτά που ανέπτυξα, και βεβαίως µε τη βεβαιότητα ότι εκφράζω
την πλειοψηφία του δωδεκανησιακού λαού, παρέχω ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση του Αντώνη Σαµαρά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υψηλάντη.
Τον λόγο έχει για δέκα λεπτά ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Πάρις Κουκουλόπουλος.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
η ψήφος εµπιστοσύνης και η τήρηση της συνταγµατικής προθεσµίας για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας είναι πολιτική
κίνηση κορυφαίου πολιτικού συµβολισµού. Βάζει τέλος στην
εκλογολογία και την προεδρολογία θυµίζοντας το αυτονόητο: οι
κυβερνήσεις πέφτουν στη Βουλή και όχι στα τηλεοπτικά παρά-
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θυρα και τα πολιτικά καφενεία. Στέλνει µήνυµα σταθερότητας
οπλίζοντας τη χώρα στην κρίσιµη διαπραγµάτευση για τους
όρους και τις προϋποθέσεις εξόδου από την κρίση και τα µνηµόνια. Κυρίως, όµως, και πάνω απ’ όλα η κίνηση αυτή είναι ανοιχτή πρόσκληση-πρόκληση για όλους µας, για όλες τις πολιτικές
δυνάµεις, για να µιλήσουµε καθαρά για το σχέδιο που έχουµε
για τη χώρα και τους πολίτες.
Αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα -και το πιστεύω βαθιά- για τον
τόπο η ολική επαναφορά του πολιτικού λόγου στα δηµόσια πράγµατα. Κοντά πέντε χρόνια τώρα, ο πολιτικός λόγος έχει εγκλωβιστεί σε µια µόνο λέξη: µνηµόνιο. Κάποιοι είδαν µε αυτήν την
πρακτική τα ποσοστά τους να φουσκώνουν και αποδείχθηκαν και κάθε µέρα αποδεικνύονται- οκνηροί και αβέλτεροι. Αναφέροµαι στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει έτοιµος να κυβερνήσει και
δεν µπαίνει στον κόπο να µας πει ούτε µια λέξη για το αύριο.
Κορυφαίο παράδειγµα, η Κοινή Αγροτική Πολιτική, η ΚΑΠ,
όπου δεν άρθρωσε ούτε µια θέση, ούτε µια λέξη, για ένα χρηµατοδοτικό πρόγραµµα 20 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Η ίδια εκκωφαντική σιωπή, πρέπει να πω, χαρακτηρίζει και κάποιους νεόκοπους που αυτάρεσκα δηλώνουν και παριστάνουν τάχα µου- το καινούργιο µου.
Και όµως, η νέα ΚΑΠ που µπαίνει σε εφαρµογή από την Πρωτοχρονιά του 2015, είναι ζωτικής εθνικής σηµασίας. Αφορά πρώτιστα τους αγρότες, τους µεταποιητές και εξαγωγείς, µας αφορά
όµως, εξίσου όλους. Η πατρίδα µας βγαίνει από µία περίοδο
πρωτοφανών και οδυνηρών θυσιών και η παραγωγική της ανασυγκρότηση είναι το µέγα ζητούµενο αλλά και το µεγάλο δίδαγµα της κρίσης. Πουθενά αλλού δεν αποτυπώνεται τόσο
ανάγλυφα και καθαρά αυτή η πραγµατικότητα, όσο στην αντίστροφη πορεία δύο δεικτών: την υπερσυγκέντρωση πλούτου, δύναµης και ανθρώπων σε έναν τόπο στην Αθήνα από τη µια και τη
συρρίκνωση της αγροτικής µας παραγωγής µαζί µε τη γήρανση
του αγροτικού πληθυσµού από την άλλη. Αυτή είναι η κρίση που
έφερε τα µνηµόνια και όχι το αντίστροφο.
Ακριβώς γι’ αυτό πασχίσουµε για την παραγωγική µας ανασυγκρότηση. Και έχει φυσικά τεράστια σηµασία πού και πώς θα διοχετεύσουµε τα 20 δισεκατοµµύρια ευρώ της νέας ΚΑΠ. Η
ελληνική πρόταση, ο εθνικός φάκελος, όπως λέγεται, ετοιµάστηκε µε γνώµονα αυτά τα δεδοµένα και µε απόλυτο σεβασµό
στις θυσίες του ελληνικού λαού.
Κεντρικός στόχος της πρότασης είναι ένας παραγωγικός
αγροτικός τοµέας, στήριγµα της ανάπτυξης της οικονοµίας και
της υπαίθρου, ο οποίος συνεισφέρει στην απασχόληση πρώτα
απ’ όλα, καλύπτει τις διατροφικές µας ανάγκες, εξασφαλίζει ικανοποιητικό εισόδηµα για τον παραγωγό, δηµιουργεί συνέργειες
µε άλλους τοµείς, στηρίζει την προσπάθεια στο εµπορικό µας
ισοζύγιο και διασφαλίζει την αειφόρο ανάπτυξη.
Όλα αυτά µπορεί να ακούγονται φιλόδοξα, πολλοί µπορεί να
πουν και χιλιοειπωµένα κι όµως, είναι στο χέρι µας, συνάδελφοι.
Αρωγός µας σε αυτήν την προσπάθεια είναι η αλλαγή της ευρωπαϊκής πολιτικής, η οποία εγκαταλείπει το µοντέλο των ιστορικών
δικαιωµάτων, δηλαδή της αποσύνδεσης των ενισχύσεων από την
παραγωγή και συνδέει τούτη τη φορά τις ενισχύσεις µε τη γη
που παράγει.
Το δεύτερο χαρακτηριστικό της νέας ΚΑΠ είναι η περιφερειοποίηση των άµεσων ενισχύσεων, που αξιοποιείται στην περίπτωσή µας µε την πρόταση για τρεις περιφέρειες: σαρώσιµες
εκτάσεις, δεντρώνες, βοσκότοποι. Είναι τρεις συνεκτικές στο
εσωτερικό τους και µε διακριτότητα µεταξύ τους περιφέρειες,
που επιτρέπουν αποτελεσµατική άσκηση διαρθρωτικών πολιτικών.
Το τρίτο και πιο βασικό χαρακτηριστικό της νέας ΚΑΠ είναι η
µεγάλη ευελιξία που δίνει για επιλογές στα κράτη-µέλη. Και εδώ
κάναµε τη µεγάλη τοµή. Εξαντλούµε µε την πρότασή µας το δικαίωµά µας να µεταφέρουµε µε πόρους από τον πρώτο πυλώνα
στον δεύτερο, από τις άµεσες ενισχύσεις στις διαρθρωτικές πολιτικές για τις στοχευµένες προτεραιότητες. Η ηλικιακή ανανέωση του πληθυσµού, οι σύγχρονες µορφές οργάνωσης των
αγροτών σε οµάδες παραγωγών, υγιείς συνεταιρισµούς και διεπαγγελµατικές οργανώσεις, η αποφασιστική µεταφορά πόρων
στην κτηνοτροφία, η στήριξη εξωστρεφών προϊόντων και µετα-
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ποίησης, η απόλυτη προτεραιότητα στην ικανοποίηση των αναγκών άρδευσης, η γενναία στήριξη περιοχών µε φυσικούς περιορισµούς, η στοχευµένη αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και η
κινητοποίηση περισσότερων δυνάµεων µε οριοθετηµένη αποκέντρωση πόρων, είναι εργαλεία µε ονοµατεπώνυµο στην πρότασή
µας, που δίνουν υπόσταση στην προσπάθεια για τη µεγάλη διαρθρωτική αλλαγή στον πρωτογενή τοµέα που έχει ανάγκη ο
τόπος.
Το ερώτηµα δεν είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν όλα
αυτά µπορούν να γίνουν, αλλά αν έχουµε δικαίωµα στην αποτυχία, για να θυµηθώ τον ιδρυτή µας.
Απαντώ. Σε ολόκληρη την ελληνική ύπαιθρο συντελείται µια ειρηνική επανάσταση που εκφράζεται µε τη ριζική αλλαγή στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Για παράδειγµα, η ύδρευση
παντού, σε όλη τη χώρα, προηγείται της βελτίωσης του επαρχιακού δρόµου. Πριν από τρία-τέσσερα χρόνια ήταν αλλιώς.
Ολοένα και περισσότεροι νέοι όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε δράσεις που σχετίζονται
µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Πρόκειται για βαθιά αξιακή
αλλαγή, που συνιστά τοµή στη συλλογική µας συνείδηση, ο
οποίος κινήθηκε νωχελικά για δεκαετίες στην παροχή υπηρεσιών
και τόπου απασχόλησης, που ήταν κατά προτίµηση στην πρωτεύουσα.
Είναι, τέλος, και ένα άλλο τρίτο πολυσήµαντο γεγονός. Ο πρωτογενής τοµέας είναι προνοµιακό πεδίο για συνέργειες µε δύο
συγκεκριµένους κλάδους της οικονοµίας που έχουν προοπτική
και πρέπει να στηριχτούν. Τουρισµός και βιοµηχανία τροφίµων.
Μάλιστα, η βιοµηχανία τροφίµων πρέπει να τονίσω ότι αποτελεί
φωτεινή εξαίρεση στον κρατικοδίαιτο ελληνικό καπιταλισµό.
Η απάντηση, λοιπόν, στο ερώτηµα που έθεσα είναι απλή, κρυστάλλινη και καθαρή. Στην Ελλάδα της κρίσης, στην Ελλάδα του
2009, ούτε µπορούµε ούτε πρέπει να γυρίσουµε. Αξίζει να προσπαθήσουµε και αξίζει διπλά για έναν ακόµη ουσιαστικό λόγο.
Οι Έλληνες πρέπει να ενωθούµε ξανά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν πρόκειται για ρητορικό σχήµα ούτε για ηθικοπλαστική προσέγγιση. Ο εθνικός διχασµός τη δεκαετία του 1920
συµπίπτει και συνδέεται µε το δράµα ενός εκατοµµυρίου διακοσίων χιλιάδων προσφύγων. Ο εµφύλιος διχασµός 1946-1949 συµπίπτει και συνδέεται µε ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες
µετανάστες που ακολούθησαν τότε. Σήµερα είµαστε αντιµέτωποι
πάλι µε αυτόν τον τραγικό αριθµό, ένα εκατοµµύριο διακόσιες
χιλιάδες, άνεργοι αυτήν τη φορά.
Όλοι οι Έλληνες ξέρουµε τι ακολούθησε τους διχασµούς.
Χρόνια σκληρά και δύσκολα, άνυδρα και πέτρινα. Δεν είναι ο διχασµός στο εθνικό DNA της χώρας. Μπορούµε και πρέπει να τον
αποφύγουµε. Γι’ αυτό πρέπει να ενωθούµε. Και οι λαοί ενώνονται
µόνο όταν υπάρχει προσδοκία.
Καµµία πολιτική και αναπτυξιακή πρόταση δεν έχει νόηµα,
ακροατήριο στους Έλληνες πολίτες, αν δεν δίνει απάντηση στην
ανεργία. Η ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία, µαζί µε τη µεταποίηση και τις εξαγωγές, δίνουν χειροπιαστές απαντήσεις στον
εφιάλτη της ανεργίας. Πρωταγωνιστούν αυτοί οι κλάδοι της οικονοµίας στην προσπάθεια για το ξεπέρασµα της κρίσης µε λαµπρές επιδόσεις την πενταετία της κρίσης.
Το έλλειµµα στο εµπορικό µας ισοζύγιο στον αγροτοδιατροφικό τοµέα το 2008 ήταν 3 δισεκατοµµύρια ευρώ και έχει συρρικνωθεί στο 1,1 δισεκατοµµύριο ευρώ όχι µόνο –τονίζω- µε τη
µείωση των εισαγωγών, όπως έχει συµβεί συνολικά στο εµπορικό
ισοζύγιο που βελτιώθηκε η επίδοσή µας, αλλά µε την αύξηση των
εξαγωγών κατά 1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Έχει µεγάλη σηµασία.
Ακριβώς γι’ αυτό όλη η ελληνική κοινωνία προσβλέπει σήµερα
στην αγροτιά και πιστεύει στις δυνατότητές της.
Για να στηρίξει, όµως, η αγροτιά την πατρίδα, πρέπει να της
δώσουµε δύναµη για να σηκώσει το µεγάλο βάρος. Γι’ αυτό πιστεύω ότι το επόµενο βήµα είναι η εκπόνηση ενός ρεαλιστικού
προγράµµατος, το οποίο στηρίζει τον αγρότη µε τη µείωση κόστους παραγωγής, µε ευνοϊκές ρυθµίσεις για τη φορολόγηση και
µε απάντηση στο µεγάλο πρόβληµα ρευστότητας. Είναι γι’ αυτό
που πιστεύω ότι η αγροτιά δικαιούται µέρισµα από το δηµοσιονοµικό πλεόνασµα, όχι µε τη µορφή ενισχύσεων, αλλά για τη
συµβολή της στην αναπτυξιακή προσπάθεια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ολοκληρώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήταν, νοµίζω, πολύ µεγάλη παράλειψη να µην αναφερθώ στο πρόβληµα
των καταλογισµών και των δηµοσιονοµικών διορθώσεων που αντιµετωπίζουµε εδώ και χρόνια. Τα ποσά -το ξέρετε, φαντάζοµαιείναι πολύ µεγάλα και γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες
από την Κυβέρνηση για να αποναρκοθετήσουµε το τοπίο. Αποναρκοθέτηση κάνουµε. Το πιο σηµαντικό, όµως, είναι ότι προσπαθούµε να διαµορφώσουµε έναν οδικό χάρτη, προκειµένου να
φράξουµε το δρόµο στις αιτίες που οδηγούν στους καταλογισµούς και την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ανερυθρίαστα προτείνει για τα
ροδάκινα «πακέτο Χατζηγάκη».
Θα καταθέσω στα Πρακτικά –για να µην το διαβάζω και καταχραστώ το χρόνο- τα ντοκουµέντα της επικίνδυνης ελαφρότητας
του ΣΥΡΙΖΑ. Προτείνει φαρδιά-πλατιά µε τον υπεύθυνο του «πακέτο Χατζηγάκη». Αντί άλλης απάντησης στους συναδέλφους
του ΣΥΡΙΖΑ, θα διαβάσω ένα µικρό απόσπασµα του αείµνηστου
Παναγιώτη Κονδύλη, από το βιβλίο του «Η παρακµή του αστικού
πολιτισµού» που γράφτηκε το 1991.
Παρακαλώ την προσοχή σας, γιατί θα αρέσει σε όλους, θα σας
σοκάρει.
«Εθνική ανάπτυξη µπορεί να γίνει µόνο µε την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων, δηλαδή µε τον αντίστοιχο περιορισµό
της κατανάλωσης, προπαντός όταν τα καταναλωτικά αγαθά η
χώρα δεν τα παράγει αλλά τα εισάγει και για να τα εισάγει δανείζεται, δηλαδή εκχωρεί τις αποφάσεις για το µέλλον της στους
δανειοδότες της.
Ο δρόµος της ανάπτυξης…» -τι λέει αυτός ο Αριστερός διανοούµενος!- «…είναι ο µονόδροµος της συσσώρευσης, της εντατικής εργασίας και της προσωρινής, τουλάχιστον, στέρησης, ενώ
ο δρόµος της βραχυπρόθεσµης ευηµερίας είναι ο δρόµος του
παρασιτισµού και της εκποίησης της χώρας.
Αυτή η άτεγκτη οικονοµική αλήθεια ισχύει ανεξάρτητα από το
οικονοµικό και ηθικό πρόβληµα της διανοµής των βαρών και της
ιεράρχησης των στερήσεων.
Ιδιαίτερα ιλαροτραγική από την άποψη αυτήν, παρουσιάζεται
η θέση της Αριστεράς, η οποία όντας οιονεί καταδικασµένη να
υπερασπίζει «λαϊκά» αιτήµατα, υποχρεώνεται να γίνει σηµαιοφόρος κάθε καταναλωτικής απαίτησης, αρκεί όποιος την προβάλλει
να αυτοτιτλοφορείται «λαός», υποχρεώνεται δηλαδή εξ αντικειµένου να προωθεί την εκποίηση της χώρας, αρκεί ο «λαός» να
ζητά την εκποίηση αυτήν».
Ολοκληρώνοντας, κυρία Πρόεδρε, θέλω να πω, ότι αυτό είναι
σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Επί είκοσι τρία χρόνια, από το ασφαλιστικό
Γιαννίτση, µέχρι το «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά» επιβεβαιώνει τον
Παναγιώτη Κονδύλη και σήµερα δεν είναι τίποτα περισσότερο
και τίποτα λιγότερο από το τελευταίο καταφύγιο των ολέθριων
πρακτικών της Μεταπολίτευσης που µας έφεραν ως εδώ.
Γι’ αυτό ζητάµε ψήφο εµπιστοσύνης, γιατί δεν υπάρχει άλλη
εναλλακτική πρόταση από την εθνική στρατηγική που διαµόρφωσε το ΠΑΣΟΚ µέσα στο καµίνι των µνηµονίων και της κρίσης
και υλοποιεί και η σηµερινή Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Πάρις Κουκουλόπουλος καταθέτει για
τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): 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, πενήντα µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το Γενικό Λύκειο Μολάων Λακωνίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Κούβελα Φωτεινή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η κίνηση του επισκέπτη πλέον στη Βουλή κυρίου Πρωθυπουργού να ζητήσει ψήφο εµπιστοσύνης από τη Βουλή, είναι
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µία προσπάθεια της συγκυβέρνησης να µετατοπίσει την κουβέντα και να αλλάξει την ατζέντα, σε µία περίοδο που το σύνολο
της ελληνικής κοινωνίας διαβουλεύεται πάνω στις προγραµµατικές δεσµεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ, τις δεσµεύσεις που ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και οι
οποίες έχουν, εν πολλοίς, θέσει τα επίδικα της περιόδου, ακριβώς επειδή απαντάνε στις πραγµατικές ανάγκες της ελληνικής
κοινωνίας, µίας κοινωνίας χειµαζόµενης από την οικονοµική και
ανθρωπιστική κρίση.
Πέραν, όµως, της εξαγοράς πολιτικού χρόνου, κύριοι της συγκυβέρνησης, δεν µοιάζει να µπορείτε να επιτύχετε κάτι άλλο µε
την κίνηση αυτή. Καταφέρατε να αµβλύνετε τις κόντρες µεταξύ
των κοµµάτων που αποτελούν αυτήν την καταστροφική συγκυβέρνηση, όπως και να περάσουν στο περιθώριο της κουβέντας
οι εσωκοµµατικές έριδες µεταξύ των διαφόρων τάσεων της Νέας
Δηµοκρατίας και εν τέλει, καταφέρνετε να επιβεβαιώνεται για
άλλη µία φορά ότι η συγκολλητική ουσία που κρατάει αυτήν την
Κυβέρνηση είναι η εξουσία και τίποτε άλλο.
Κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, ειδικότερα µετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχετε µπει στο ρόλο που σας αναλογεί, αυτόν που είναι αντίστοιχος µε την κοινωνική δυναµική που
έχει πλέον εδραιωθεί εκεί έξω και όχι µε την επίπλαστη Πλειοψηφία, η οποία απόψε θα σας δώσει ψήφο εµπιστοσύνης.
Σήµερα κάνετε πρόβα αντιπολίτευσης. Και η µετάβαση αυτή
δείχνει να σας είναι πολύ εύκολη, δεδοµένου ότι οι προτάσεις
σας ξεκινάνε µε λιτότητα και καταλήγουν σε απελευθερώσεις,
ανταγωνιστικότητα, άντε και καµµιά αποκρατικοποίηση σε εξευτελιστική τιµή υπέρ κάποιου φίλου επιχειρηµατία.
Αλήθεια, αυτά δεν λέτε; Αυτά ακριβώς λέτε, τα οποία είναι και
παλιά αλλά έχουν φέρει και έναν ολόκληρο λαό σε απόγνωση.
Και δεν είναι µόνο ότι τα λέτε, τα φωνάζετε. Και ως αντιπολίτευση
παλιάς κοπής, έχετε καταστρώσει και επικοινωνιακή στρατηγική
για το πως δεν θα ακούγονται οι δικές µας προτάσεις. Ειλικρινά,
είναι σχεδόν γελοία πλέον η εικόνα µε τους εκπροσώπους της
Νέας Δηµοκρατίας στα πάνελ να ωρύονται τη στιγµή που κάποιος εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ πάει να αναφέρει τις προγραµµατικές µας δεσµεύσεις.
Ο πανικός σας δεν µπορεί πλέον να κρυφτεί. Είναι εµφανής
και δικαιολογηµένος, γιατί µετά από σαράντα χρόνια εναλλαγής
των κοµµάτων σας στην εξουσία, θα χάσετε τις προσβάσεις σας
και θα έρθει στα πράγµατα η Αριστερά, εκκινώντας από εκ διαµέτρου αντίθετες αφετηρίες µε εσάς και σκοπεύοντας να φέρει
στο προσκήνιο τις ανάγκες αυτών που οι δικές σας κυβερνήσεις
αντιµετωπίζουν ως επαίτες και ως τον τελευταίο τροχό της αµάξης.
Ερχόµαστε, λοιπόν, για να υπερασπιστούµε τα συµφέροντα
των εργαζοµένων, των ανέργων, των αυτοαπασχολούµενων και
µικρών επαγγελµατιών, των νέων και των ηλικιωµένων, των ευάλωτων οµάδων, των γυναικών, όλων αυτών που οι κοινωνικά καταστροφικές πολιτικές των µνηµονίων, της λιτότητας και της
εσωτερικής υποτίµησης έπληξαν και εξακολουθούν ακόµα να
πλήττουν.
Εµείς δεν ζητάµε ψήφο εµπιστοσύνης από ένα Σώµα το οποίο
ελέγχουµε. Ζητάµε ψήφο εµπιστοσύνης και ψήφο αυτοδυναµίας
από την ελληνική κοινωνία, για να διαµορφώσουµε µια νέα κοινωνική πλειοψηφία, που θα έρθει για να αλλάξει τα κακώς κείµενα δεκαετιών, να δηµιουργήσει µια σχέση εµπιστοσύνης µε
τους πολίτες, αποδεικνύοντας ότι όχι µόνο δεν είµαστε όλοι και
όλες το ίδιο, αλλά πως η συµµετοχή και ο παρεµβατισµός των
πολιτών στα κοινά είναι αυτός που αλλάζει και µετασχηµατίζει
τις πολιτικές και την κοινωνία.
Κάπου ανάµεσα στις διάφορες µικροκοµµατικές επιδιώξεις καταθέσατε την περασµένη Δευτέρα και το προσχέδιο του προϋπολογισµού, ένα προσχέδιο το οποίο αν κάποιος το διάβαζε χωρίς
να ήξερε σε ποια χώρα αναφερόταν, θα υπέθετε περίπου ότι
αυτή η χώρα βρίσκεται σε φάση απογείωσης. Και δεν θα µείνω
στα διάφορα τερτίπια και κολπάκια που χρησιµοποιείτε, όπως τις
εισροές 950 εκατοµµυρίων ως το τέλος Οκτωβρίου από το ΕΣΠΑ,
όταν αυτά δεν θα είναι ούτε 500 εκατοµµύρια, γιατί αυτά θα
έχουµε την ευκαιρία να τα πούµε και την επόµενη εβδοµάδα στην
ανάλογη συζήτηση.
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Η πραγµατική επιτυχία σας είναι µία και -αν και εφόσον µπορείτε να την πιστωθείτε- ότι η ύφεση δείχνει να σταµατάει.
Θα αφήσω ασχολίαστους, επίσης, τους ρυθµούς ανάπτυξης
που προβλέπονται, όπως και τον δηµοσιονοµικά ισοσκελισµένο
προϋπολογισµό για το 2015.
Ανακόπτεται, λοιπόν, η ύφεση µετά από πέντε χρόνια. Όµως
τι µένει; Μένει µια οικονοµία 25% µικρότερη, µε ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους και πολύ βαθιά µέσα στην ανθρωπιστική κρίση.
Άρα, δε νοµίζω ότι σας αξίζουν κάποιου είδους συγχαρητήρια.
Πρέπει, επιτέλους, να παραδεχθείτε ότι οι πολιτικές σας απέτυχαν. Οι µειώσεις µισθών υποτίθεται πως από τη µία θα οδηγούσαν σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας και των εξαγωγών
και από την άλλη θα έφερναν ιδιωτικές επενδύσεις. Και σας ρωτάµε. Πού είναι αυτές;
Το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο υπολογίζει ότι η παραγωγικότητα της εργασίας µειώνεται και φυσικά ούτε λόγος για αυξήσεις
των εξαγωγών. Η πολιτική της εσωτερικής υποτίµησης έχει µειώσει δραµατικά την εσωτερική ζήτηση και µας οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια στον αποπληθωρισµό.
Αλήθεια, κύριε Υπουργέ και κύριε καθηγητά, κύριε Χαρδούβελη, εσείς τους φοιτητές δεν τους διδάσκετε ότι µε βάση το νεοκλασικό υπόδειγµα, όταν µια οικονοµία βρίσκεται σε περίοδο
άνθησης, κάνει περιοριστική δηµοσιονοµική και νοµισµατική πολιτική έτσι ώστε να δηµιουργεί αποθέµατα, τα οποία θα χρησιµοποιήσει την περίοδο της ύφεσης, που θα χρειάζεται να κάνει
επεκτατική πολιτική προκειµένου να τονώσει την οικονοµική δραστηριότητα και να αποφύγει την υποανάπτυξη και την αποεπένδυση;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω σε ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Για τις τράπεζες, όσες ρυθµίσεις γίνονται, γίνονται µε γνώµονα
το όφελός τους και όχι την ανακούφιση των πολιτών.
Οι ρυθµίσεις αυτές δεν έχουν αναπτυξιακή κατεύθυνση. Μέσω
µιας επιµελώς συγκαλυµµένης αλλά και στην πραγµατικότητα
στυγνής εκµετάλλευσης της αδυναµίας των εξαθλιωµένων δανειοληπτών, οι τράπεζες θα πετύχουν την εµφάνιση των «κόκκινων»
δανείων ως εξυπηρετούµενων και επαρκώς διασφαλισµένων, µειώνοντας τις ζηµιές τους εν όψει και των αναµενόµενων νέων stress
tests από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Το πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ που παρουσιάστηκε στη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι µεταβατικό. Δεν αποτυπώνει αυτά
που θα θέλαµε να κάνουµε αλλά αποτυπώνει µε ακρίβεια αυτά
που µπορούµε και πρέπει να κάνουµε, προκειµένου να ανακουφιστεί η ελληνική κοινωνία και να επανεκκινήσει στοιχειωδώς η
ελληνική οικονοµία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Κλείστε, σας
παρακαλώ, κυρία συνάδελφε.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Το πρόγραµµα αυτό έχει µια συγκεκριµένη εσωτερική λογική,
καθώς από το συνδυασµό διάφορων µέτρων δηµιουργούνται οι
απαραίτητες ενέργειες προκειµένου τα µέτρα αυτά να µπορέσουν να παράξουν τα αναµενόµενα.
Σε αυτήν τη λογική και η πρότασή µας για το τραπεζικό σύστηµα και τη διευθέτηση των «κόκκινων» δανείων έχει αυτό το
µεταβατικό χαρακτήρα, επιδιώκοντας την ταυτόχρονη ελάφρυνση και εξυγίανση του τραπεζικού συστήµατος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Δεν θα τα
πείτε όλα αυτά που έχετε ετοιµάσει. Θα ολοκληρώσετε, σας παρακαλώ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ: Ναι, θα κλείσω. Μισό λεπτό ακόµα, σας
παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Όχι, όχι. Το
µισό λεπτό έχει περάσει. Είναι και άλλοι συνάδελφοι εγγεγραµµένοι και κόβω ήδη και τους Υπουργούς. Σας παρακαλώ, κλείστε
τη σκέψη σας.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ: Ωραία, λέω τις προτάσεις και τελείωσα.
…αλλά και των υπερχρεωµένων νοικοκυριών που ασφυκτιούν
και δεν µπορούν, πλέον, να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των
τραπεζιτών.
Έτσι, σε αντίθεση µε εσάς που έχετε αφήσει τους δανειολή-
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πτες να είναι έρµαια στις διαθέσεις των τραπεζών, εµείς δεσµευόµαστε να µπει έλεγχος στο τραπεζικό σύστηµα, βάζοντας
κανόνες και όρια στα τραπεζικά ιδρύµατα και εφαρµόζοντας ένα
κοινωνικά δίκαιο σχέδιο µε γενναίες ρυθµίσεις για τα δάνεια που
θα φτάνουν ως το κούρεµα και τη διαγραφή τους για τις πιο ευάλωτες και αδύναµες κατηγορίες.
Έχουµε δεσµευτεί για την ίδρυση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Ευχαριστώ
πάρα πολύ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ: Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Όχι, το µισό
λεπτό έχει περάσει. Ευχαριστώ πολύ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ: Μα, έχετε αφήσει και τους άλλους και
τους Υπουργούς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Ευχαριστώ
πάρα πολύ. Υπάρχουν και άλλοι εγγεγραµµένοι συνάδελφοι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ: Θα ήθελα να τελειώσω, όµως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Μου είπατε
ότι θα κλείσετε σε µισό λεπτό. Έχει περάσει.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ: Δώστε µου µισό λεπτό ακόµα να ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Λυπάµαι που
είµαι τόσο αυστηρή αλλά πρέπει να προλάβουν και άλλοι συνάδελφοι. Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι εγγεγραµµένοι. Κλείστε,
σας παρακαλώ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ: Ωραία, αφήστε µε να τελειώσω.
Πιο συγκεκριµένα προβλέπουµε. Διαγραφή µέρους των δανείων όσων βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. Η εξυπηρέτηση των δανείων δεν θα υπερβαίνει το 1/3 του
εισοδήµατος. Επ’ αόριστον παράταση της αναστολής των πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας αξίας έως 300.000 ευρώ. Σύσταση δηµόσιου φορέα διαχείρισης ιδιωτικού χρέους προς
τράπεζες, που θα εποπτεύει και θα ανατρέπει την «άλωση» της
περιουσίας των πολιτών, να αποφύγουµε τον εφιάλτη των πλειστηριασµών. Τρίτον, ίδρυση δηµόσιας αναπτυξιακής τράπεζας
και τραπεζών ειδικού σκοπού για µικροµεσαίους και αγρότες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Θα τα πείτε
στον προϋπολογισµό είπαµε αυτά
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ: Τελειώνω, αφήστε µε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Πώς τελειώνετε; Είπαµε δέκα λεπτά από τα έξι; Σεβαστείτε το Προεδρείο
που σας λέει να ολοκληρώσετε. Υπάρχει συγκεκριµένος λόγος.
Πείτε «ευχαριστώ πολύ» και κατεβείτε.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ: Ωραία, ολοκληρώνω.
Καλούµε, λοιπόν, την Κυβέρνηση να σταµατήσει να λέει ψέµατα και να κινδυνολογεί για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί
είναι η µόνη ελπίδα σήµερα για τον ελληνικό λαό για να µπορέσει
να ορθοποδήσει, να ζει µε αξιοπρέπεια και να κοιµάται ήσυχος
τα βράδια.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κ. Μαρίνος Ουζουνίδης.
Παρακαλώ να τηρήσετε τον χρόνο. Δεν έχω καµµία διάθεση
να αντιπαρατίθεµαι µε τους συναδέλφους µου. Το καταλαβαίνετε. Το αντίθετο µάλιστα.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από λίγο ήταν εδώ ο κ.
Τσαβδαρίδης, ο οποίος µίλησε µε ποδοσφαιρικούς όρους. Εγώ
χαίροµαι για το ότι είναι εδώ ο κ. Ορφανός και µου έκανε µια
πολύ ωραία πάσα ο κ. Κουκουλόπουλος. Να τον ενηµερώσετε
εσείς, γιατί εµείς κάναµε εκατό εκκλήσεις από την ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από τη Μακεδονία και Θράκη. Είναι σίγουρα
εκτός τόπου -δεν ξέρω αν είναι εντός χρόνου- µε την αδιαφορία
που δείχνουν για την περιοχή µας. Είστε ο υπεύθυνος Υπουργός.
Χαίροµαι για το ότι προχθές βρισκόσασταν στον ακριτικό Έβρο.
Ενηµερώστε τους να πάρουν εδώ και τώρα όποιο µέσο είναι πιο
σύντοµο, να φτάσουν εκεί πάνω στην περιοχή µε το µεγάλο γνωστό πρόβληµα που έχει να κάνει µε το αντικείµενο του. Και τις
θεωρίες που λέει εδώ, ας τις αφήσει. Τουλάχιστον να µην τις λέει
µπροστά µας. Είναι εδώ παρούσα και η Πρόεδρος µας, από την
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περιοχή µας. Τις θεωρίες του ας τις λέει αλλού. Ο κόσµος θέλει
απλά πράγµατα και αλήθειες. Και θα τα αιτιολογήσω.
Το καλοκαίρι έκλεισαν δύο εργοστάσια στις Σέρρες και στην
Ορεστιάδα. Δυστυχώς -είναι και ο Υπουργός Εργασίας εδώ- το
µεγάλο πρόβληµα των ανθρώπων είναι η ανεργία. Όταν εσείς,
όµως, κλείνετε τα εργοστάσια, δηµιουργείτε ανέργους. Πώς θα
πληρώσουν όλους αυτούς τους φόρους που τους βάζετε;
Μήπως θα έπρεπε να αναθεωρήσετε κάποια πράγµατα µε την
πολιτική που ακολουθείτε; Για ποιον λόγο να µη συνεχίσουν να
λειτουργούν τα δύο εργοστάσια και να πάνε µέσα οι απατεώνες,
οι κλέφτες; Ήταν όλοι στις διοικήσεις διορισµένοι από το ΠΑΣΟΚ
και τη Νέα Δηµοκρατία.
Έφθασαν τις εταιρείες στα 130 εκατοµµύρια χρέος, κύριε Παναγιωτόπουλε, κι εµείς όταν κάνουµε 1.000 ευρώ χρέη δεν µας
δίνουν φορολογική ενηµερότητα.
Ποιος έδινε σ’ αυτούς φορολογικές ενηµερότητες και για
ποιον λόγο να την πληρώσει ο απλός κοσµάκης;
Αγοράσανε µηχανήµατα συλλογής τεύτλων. Το ξέρει ο κ. Κουκουλόπουλος; Πήγαν και έσπειραν άλλοι τεύτλα. Το ξέρει ο κ.
Κουκουλόπουλος;
Καταθέτω εδώ στα Πρακτικά την αγανάκτηση των Ορεστιαδιτών και όλου του Νοµού Έβρου, όπου το 85% σας στηρίζει, κύριοι. Είναι µία απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου Δήµου
Ορεστιάδας αυτό που θα καταθέσω. Ήταν καλοκαίρι -όλα είναι
καλά οργανωµένα!- όταν υπήρχε νεκρική σιγή. Λένε, λοιπόν, «Δηλώνουµε την αντίθεσή µας -είναι η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου- στην αναστολή λειτουργίας –τα κλεισίµατα τα λέµε
αναστολή!- του Εργοστασίου Ζάχαρης Ορεστιάδας και καταδικάζουµε το κλείσιµο αυτής». Λένε κι άλλα. Επειδή είναι πολλά,
το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μαρίνος Ουζουνίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θερµή παράκληση, κύριε Υπουργέ, καθώς δείχνετε πραγµατικά το ενδιαφέρον εκεί στην περιοχή µας, κάντε µία προσπάθεια
να δώσετε ξανά τη δυνατότητα και στα δύο εργοστάσια να λειτουργήσουν ξανά, αφού θέλουµε να αναπτύξουµε τη γεωργία,
να αναπτύξουµε ή να δώσουµε θέσεις εργασίας.
Εδώ είναι όλο το σκάνδαλο των απατεώνων που κακοδιαχειρίστηκαν τα εργοστάσια ζάχαρης. Τα καταθέτω στα Πρακτικά.
Στείλτε κάποιους, επιτέλους, στη φυλακή! Δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτό, να κλείνουν τα εργοστάσια για τους απατεώνες και
να ταλαιπωρούνται οι απλοί πολίτες.
(Στο σηµείο αυτό Βουλευτής ο κ. Μαρίνος Ουζουνίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Συνεχίζω µε το άλλο µεγάλο πρόβληµα της ασθένειας των αιγοπροβάτων. Σας είδα προχθές που κάνατε οµιλίες και συζητήσεις, κύριε Ορφανέ. Δυστυχώς, όµως, οι υπεύθυνοι δεν πάνε εκεί
πάνω. Δεν µπορώ να καταλάβω το γιατί. Από εποχής του κ. Τσαυτάρη, φωνάζαµε εµείς εδώ ότι θανατώθηκαν είκοσι χιλιάδες αιγοπρόβατα. Φτάσαµε στο σηµείο να έχουν χάσει –λένε- το 15%
του ζωικού κεφαλαίου στη Μακεδονία και στη Θράκη και ένας
τους δεν έχει πάει επάνω να δει τι γίνεται. Ας στείλουν τα επιτελεία τους. Καταλάβατε; Εποµένως, µιλάµε για πλήρη αδιαφορία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου λίγο χρόνο σας παρακαλώ.
Ακούστε λίγο. Ενέκρινε το Περιφερειακό Συµβούλιο του κυρίου Παυλίδη, -που ο άνθρωπος τώρα µπήκε εκεί- ένα ποσό της
τάξεως των 147.000 περίπου για πιστώσεις για την κατασκευή ή
τη συντήρηση εννιά απολυµαντικών τάφρων. Αυτή είναι η ανάπτυξη; Είναι λυπηρό.
Τα καταθέτω κι αυτά τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μαρίνος Ουζουνίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα δηµοσιεύµατα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Συνεχίζω µε το θέµα, κύριε Υπουργέ Εργασίας –το ξέρει και ο
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κ. Ορφανός και είναι πραγµατικά τύχη µου και χαρά µου το ότι
βρίσκοµαι εδώ, γιατί συζητάµε το γνωστό θέµα- που έχει να κάνει
µε το ότι φεύγουν και πάνε έξω τα εργοστάσια. Μιλάµε για Βουλγαρία, Σκόπια, κ.λπ.. Κάντε κάτι. Δώστε ένα κίνητρο, ώστε οι άνθρωποι να µείνουν εδώ. Η Θεσσαλονίκη µας έχει νεκρώσει και
είναι κρίµα.
Καταθέτω εδώ τα ποσοστά ανεργίας, τα οποία είναι γνωστά.
Όµως, το χειρότερο είναι η φυγή των επιχειρηµατιών, οι οποίοι
δεν βρίσκουν εδώ κανένα κίνητρο. Το καταθέτω κι αυτό στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μαρίνος Ουζουνίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα δηµοσιεύµατα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έχω κι άλλα πολλά να πω. Κατά συνέπεια ούτε εγώ ούτε κι οι
Ανεξάρτητοι Έλληνες µπορούµε να σας δώσουµε ψήφο εµπιστοσύνης.
Επίσης, να ξέρει ο ελληνικός λαός ότι εκτός από το ΠΑΣΟΚ,
τη Νέα Δηµοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν και οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες που είµαστε κοντά στον κόσµο, κοντά στα προβλήµατά
του. Οι περισσότεροι από εµάς -δόξα τω Θεώ- έχουµε δουλέψει,
έχουµε κολλήσει ένσηµα, κυκλοφορούµε κοντά στον κόσµο και
θα συνεχίσουµε να είµαστε κοντά του.
Θερµή παράκληση, κύριε Υπουργέ Μακεδονίας- Θράκης,
κάντε κάτι για την περιοχή µας!
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Αχµέτ Χατζηοσµάν έχει τον λόγο.
ΑΧΜΕΤ ΧΑΤΖΗ ΟΣΜΑΝ: Ευχαριστώ.
Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ιδιαίτερα σηµαντική αυτές τις µέρες η συζήτηση στην
Ολοµέλεια, επειδή συζητάµε για το που βρισκόµαστε, που βρίσκεται η χώρα µας και προς τα που βαδίζουµε. Πρέπει σήµερα
να κάνουµε έναν απολογισµό των πράξεών µας, να κάνουµε αυτοκριτική και να σχεδιάσουµε τα µελλοντικά βήµατα.
Κύριοι συνάδελφοι, είµαι στην πολιτική από το 1985 και εκλέγοµαι Βουλευτής από το 2007. Γνωρίζω πολύ καλά την πολιτική
από µέσα. Ποτέ όµως δεν έπαψα να βρίσκοµαι κοντά στους πολίτες, να κυκλοφορώ στα χωριά της περιοχής µου, της Ροδόπης,
να συζητώ µε ανθρώπους.
Γνωρίζω, λοιπόν, και την πραγµατικότητα της χώρας µου. Γνωρίζω από πρώτο χέρι τα προβλήµατα της περιφέρειάς µου και
τις µέρες που βρίσκοµαι στην περιοχή µου ενηµερώνοµαι και για
προσωπικά ή οικογενειακά προβλήµατα των συµπολιτών µου.
Βλέπω πολύ καλά ότι ο κόσµος υποφέρει και κάνει τεράστιες
θυσίες. Κατανοώ ότι ένας µεγάλος αριθµός των συµπολιτών µου
βρίσκεται σε δύσκολη θέση και κρύβει ένα προσωπικό ή οικογενειακό δράµα. Μια µέση οικογένεια στην πόλη, τα βγάζει πέρα
πολύ δύσκολα και µια αγροτική οικογένεια στο χωριό, µε το ζόρι
καλύπτει τις βασικές της ανάγκες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω και εγώ παράπονα από τη
µέχρι σήµερα πολιτική διαχείριση των ζητηµάτων. Ως εκπρόσωπος της Ροδόπης και της µειονότητας, δεν είδα κάποιο θετικό
βήµα για να λύσουµε τα βασικά προβλήµατα της µειονότητας.
Πλέον, περιµένω να δω τα αποτελέσµατα του αγώνα µου, να δικαιωθεί ο κόπος µου.
Δίνω τη θετική ψήφο µου στην Κυβέρνηση και περιµένω από
αυτήν να λύσει τα βασικά προβλήµατα της µειονότητας. Είναι
πολλά τα ζητήµατα που βρίσκονται σε εκκρεµότητα και εγώ προσωπικά δίνω αγώνα εντός και εκτός Βουλής, από Υπουργείο σε
Υπουργείο, για να βρούµε λύσεις.
Πιστεύω, όµως, µε όλες µου τις δυνάµεις ότι για να υπάρχει
οικονοµική σταθερότητα στη χώρα µας, χρειάζεται και πολιτική
σταθερότητα. Έχουµε δει πολλές φορές ότι όταν περνάµε πολιτική κρίση, αυτή παρασύρει και την οικονοµία της χώρας. Και
εγώ δεν θέλω για µια κακή πολιτική κίνηση, για µια ατυχή πολιτική επιλογή, να γκρεµίσουµε όσα τα τελευταία χρόνια µε κόπο,
µε ιδρώτα και µε προσπάθεια χτίζουµε όλοι µαζί.
Ψήφισα όλα τα µέτρα και σήµερα θα δώσω πάλι την ψήφο µου
στην Κυβέρνηση, γιατί δεν θέλω να επικρατήσει χάος στη χώρα

201

µου. Κάνουµε µια πολύ σοβαρή προσπάθεια για να βγούµε από
την κρίση. Αυτή η προσπάθεια θέλω να συνεχιστεί.
Είναι πολύ εύκολο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να βγω και
να αρνηθώ µε την ψήφο µου τα πάντα και µετά να γίνω ήρωας
στα µάτια των συµπολιτών µου. Είναι εύκολο να µου πούνε
«µπράβο» εάν καταψηφίσω τα µέτρα. Όµως, για µένα αυτό δεν
είναι ηρωισµός και αυτοί οι ηρωισµοί δεν έχουν κέρδος για κανέναν. Τέτοιος ήρωας δεν θέλω να είµαι.
Θέλω, όµως, να είµαι ρεαλιστής, να βλέπω την πραγµατικότητα και να κρίνω µε τα δεδοµένα της κοινωνίας. Πιστεύω στη
δουλειά που κάναµε µέχρι σήµερα, για να µη χάσουν οι αγρότες
µας τις επιδοτήσεις, για να µη χάσουν οι εργαζόµενοι τους µισθούς τους, για να µην κοπούν οι συντάξεις. Πιστεύω στο διάλογο και στη συνεργασία. Περιµένω να δω θετικά βήµατα.
Με το πολιτικό βάρος που έχει η ψήφος µου, περιµένω να δω
λύσεις στα προβλήµατα της περιοχής µου, στα προβλήµατα της
µειονότητας. Αν βάλουµε τη χώρα µας σε πολιτικές περιπέτειες,
τότε θεωρώ ότι τα πράγµατα θα είναι εξαιρετικά κρίσιµα.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, στηρίζω µε την ψήφο µου
την Κυβέρνηση και θεωρώ ότι δεν θα αργήσει η ηµέρα που θα
βγει η χώρα µας οριστικά από την κρίση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, έχουµε πει τουλάχιστον κάθε πέντε οµιλητές να µιλά ένας Υπουργός. Δεν είναι δυνατόν κάθε τρεις οµιλητές να µιλά ένας Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Νοµίζω ότι έχει
αποφασιστεί αυτό πριν έρθω. Το έχω εκφωνήσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ποιο έχουµε αποφασίσει; Είναι σωστή
η διαδικασία αυτή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μα, όλοι οι
Υπουργοί θέλουν να τοποθετηθούν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Έχουµε κάνει δέκα διαδικαστικές παρεµβάσεις από χθες. Γιατί γίνεται αυτό; Σέρνουµε όλη τη διαδικασία από τα µαλλιά για να φθάσει εκεί που πρέπει. Βοηθήστε
και εσείς λιγάκι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, κάθε
τέσσερις οµιλητές θα µιλά ένας Υπουργός, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Έρχονται από ένα Υπουργείο δύο και
τρεις άνθρωποι να µιλήσουν. Μπορώ να σας αναφέρω Υπουργεία –µε συγχωρείτε, κυρία Χριστοφιλοπούλου- από τα οποία
έχουν µιλήσει Υπουργός, Αναπληρωτής και Υφυπουργός σαράντα δύο λεπτά. Τι γίνεται εδώ µέσα ακριβώς; Να καταλάβουµε
δηλαδή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, κύριε
Βούτση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Τα είπα και χθες το βράδυ, µπορεί και
αύριο να είµαι εδώ, να λέω τα ίδια και να τα χάσω. Έλεος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κυρία
Χριστοφιλοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριοι
συνάδελφοι, θα είµαι σύντοµη έως και τηλεγραφική, µε κάθε
προσπάθεια για τους συναδέλφους.
Θέλω να ξεκινήσω λίγο από την Ευρώπη. Στην Ευρώπη αυτήν
τη στιγµή, υπάρχει βαρύ το σύννεφο του λαϊκισµού και της ανόδου των ακροδεξιών και –θα έλεγα- αντιευρωπαϊκών δυνάµεων.
Υπάρχουν, όµως σιγά-σιγά βαριά τα σύννεφα της απειλής της
ύφεσης ακόµα και σε αυτήν τη Γερµανία. Η Ευρώπη σιγά-σιγά
αναρωτιέται -και οι φωνές πληθαίνουν- αν πρέπει να αλλάξει πολιτική. Αυτήν τη στιγµή, όµως, η Ευρώπη παραµένει ακόµα προσηλωµένη σε µία αυστηρή δηµοσιονοµική πειθαρχία, σε µία
λιτότητα η οποία προεξάρχει των φωνών για την ανάπτυξη και
µέσα σε αυτήν την Ευρώπη, η Ελλάδα έχει αρχίσει να κάνει δειλά
αλλά σταθερά τα πρώτα βήµατα της ανάκαµψης.
Με το προσχέδιο του προϋπολογισµού, επιβεβαιώνεται τόσο
το πρωτογενές πλεόνασµα που υπάρχει όσο και µια δειλή, όπως
είπα, αλλά κάπως πιο συστηµατική πορεία προς την ανάπτυξη.
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Τι χρειαζόµαστε να κάνουµε; Ποια είναι τα επόµενα βήµατα;
Τι χρειάζεται η χώρα αυτήν τη στιγµή και τι καλούµαστε εµείς
στην Κυβέρνηση να κάνουµε; Υπάρχει µία συγκεκριµένη πορεία.
Υπάρχει η ολοκλήρωση της τελευταίας αξιολόγησης µε τους
εταίρους και δανειστές της τρόικας -της τελευταίας- υπάρχουν
τα stress tests των τραπεζών, υπάρχει, όµως και η µεγάλη συζήτηση που θα ανοίξει για τη διευθέτηση του χρέους. Και αυτή η
µεγάλη συζήτηση που θα ανοίξει για τη διευθέτηση του χρέους
θα γίνει σε αυτήν την Ευρώπη, στην Ευρώπη που και σήµερα ταλαντεύεται µεταξύ της αδήριτης ανάγκης να αλλάξει αναπτυξιακό πρότυπο και µιας εµµονής νεοφιλελεύθερης προσέγγισης
στη λιτότητα.
Η Ελλάδα, όµως, συγκρινόµενη µε άλλες χώρες της Ευρώπης
-και όχι µόνο του Νότου- αυτήν τη στιγµή έχει να επιδείξει τουλάχιστον µε θυσίες του λαού της, µε θυσίες πολλών ετών ένα έλλειµµα 1%, όταν χώρες δηλώνουν από µόνες τους –προσέξτε!ότι εκείνες δεν θα τηρήσουν το 3% του Συµφώνου Σταθερότητας.
Σε αυτήν την Ευρώπη που αλλάζει, η πολιτική σταθερότητα
είναι αδήριτη ανάγκη. Σε αυτήν την Ευρώπη που αλλάζει, έχει
πολύ µεγάλη σηµασία να µπορούµε να φτιάξουµε ένα εθνικό
σχέδιο εξόδου από την κρίση, ένα εθνικό σχέδιο που να βασίζεται
στο τρίπτυχο «οικονοµική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα, ορθολογικό κανονικό κράτος» -και τέλος και πολύ σηµαντικό, γιατί
αρκετοί από εµάς που µίλησαν δεν το ανέφεραν αρκετά- «επανεπένδυση στην κοινωνική συνοχή, καταπολέµηση της φτώχειας
και του αποκλεισµού».
Πάνω σε αυτό το τρίπτυχο µε πρωτοβουλία της Κυβέρνησης,
αλλά και µε συµµετοχή άλλων πολιτικών δυνάµεων –όσο το δυνατόν περισσότερων- είναι αδήριτη ανάγκη να φτιαχτεί αυτό το
εθνικό σχέδιο δράσης.
Η Κυβέρνηση, προχωράει αταλάντευτα µε τα όποια προβλήµατα, γιατί κανείς δεν είναι αλάνθαστος και εγώ είµαι η τελευταία
που θα πω ότι δεν υπάρχουν και λάθη και αδυναµίες στο έργο
µας. Θα µιλήσω σε λίγο για το Υπουργείο µας. Κάνουµε αλλαγές.
Κάνουµε αλλαγές στο σύστηµα αξιολόγησης για να ανταποκριθούµε σε αδυναµίες, όχι να συρθούµε πίσω από κραυγές λαϊκισµού και «όχι» συνδικαλιστικού ή λαϊκίστικου αν θέλετε τύπου.
«Μην αγγίζετε τίποτα, µην αλλάζετε τίποτα στο δηµόσιο».
Η Κυβέρνηση καλείται σήµερα να πρωτοστατήσει –και το
κάνει- στην εφαρµογή ενός εθνικού σχεδίου δράσης για την
έξοδο από την κρίση. Αυτό το σχέδιο δράσης, όπως προείπα,
έχει ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι που αφορά τον τρόπο που οργανώνουµε ξανά το κράτος µας. Αφήνουµε πίσω τους επαχθείς
αριθµητικούς στόχους που µας επέβαλε ακριβώς αυτή η πενταετής πορεία προς την έξοδο από την κρίση, αυτή η νεοφιλελεύθερης προσέγγισης εµµονή στους αριθµητικούς στόχους και
στις περικοπές.
Έχουµε αποδείξει ότι µειώσαµε το δηµόσιο. Τώρα είναι η ώρα
για ποιοτικές αλλαγές. Τώρα είναι η ώρα για µεταρρυθµίσεις,
που αλλάζουν πρόσωπο. Τώρα προχωράµε, αυτή η Κυβέρνηση
προχωράει στον εξορθολογισµό των δοµών µε τα νέα προεδρικά
διατάγµατα των Υπουργείων που είναι ένα έργο τριετές, µε την
επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό και το νέο, το πάγιο σύστηµα
αξιολόγησης που θα φέρουµε σύντοµα αλλά και επενδύοντας
στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στα ανοιχτά δεδοµένα, στη διαφάνεια.
Πού βασιζόµαστε; Βασιζόµαστε σε µία δύναµη που είναι διπλή.
Από τη µια πατάµε σε αυτά που το ελληνικό κράτος, η πολιτεία
έχει κάνει µε πολύ καλό τρόπο και γι’ αυτό έχουν επιβιώσει διαχρονικά, στο ΑΣΕΠ, στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, τα περίφηµα ΚΕΠ, στο Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης, που είναι
βραχίονες οι οποίοι αποτελούν σηµαντικά εργαλεία για τη µεταρρύθµιση του κράτους.
Την ίδια ώρα, όµως, που θέλουµε να εµβαθύνουµε και να επεκτείνουµε θεσµούς πετυχηµένους -όπως και το πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»-, είµαστε πεπεισµένοι ότι µε έλεγχο συστηµατικό πρέπει
να τελειώνουµε µε ένα καλά εδραιωµένο πελατειακό κράτος επί
χρόνια.
Ακούω πολλές φορές να λένε: «Μα, ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ και η
Νέα Δηµοκρατία, έφτιαξαν αυτό το πελατειακό κράτος». Εγώ θα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πω. Ναι, τα κόµµατα που κυβέρνησαν αλλά και συνολικά το πολιτικό σύστηµα, διαχρονικά, ευθύνεται γι’ αυτό.
Αυτό τι σηµαίνει; Αυτό σηµαίνει ότι κάποιοι από εµάς δεν µπορούµε να πάρουµε την ευθύνη; Σηµαίνει ότι επειδή κάτι έγινε
λάθος, δεν µπορεί και δεν πρέπει εµείς οι ίδιοι να µπορούµε να
το ξεχαρβαλώσουµε και να χτίσουµε κάτι καλύτερο;
Ερωτώ τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης. Γιατί υπερασπίζεστε ό,τι παλιό και οπισθοδροµικό, οποιοδήποτε αίτηµα,
οποιοδήποτε «όχι» προς οποιαδήποτε αλλαγή είτε αυτή είναι θετική είτε λιγότερο θετική;
Να καταλάβω και τις διαµαρτυρίες και οποιεσδήποτε αν θέλετε αντιδράσεις µπορεί να έχει µία πολιτική που δεν είναι καλή
αλλά δεν µπορώ να καταλάβω ένα απόλυτο «όχι» σε οποιαδήποτε αλλαγή στο δηµόσιο.
Ε, λοιπόν, το δηµόσιο αλλάζει! Το δηµόσιο αλλάζει καθηµερινά. Αλλάζει, παραδείγµατος χάριν, µε την επέκταση του προγράµµατος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ενός πάρα πολύ επιτυχηµένου
προγράµµατος, που το 2010 καταψηφιζόταν από πάρα πολλούς
από εσάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλά σήµερα το πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως καλή πρακτική. Με νόµο του 2013 το επεκτείναµε, έτσι ώστε να µην µπορεί
καν να ισχύει απόφαση κανενός Υπουργού, κανενός δηµάρχου,
κανενός περιφερειάρχη, αν δεν αναρτηθεί πρώτα στο διαδίκτυο,
να τη δει ο ελληνικός λαός, να κριθεί.
Επίσης, σήµερα πιάνουµε το µεγάλο κεφάλαιο των ΜΚΟ. Τις
επόµενες εβδοµάδες, µετά τη συζήτηση για την πρόταση εµπιστοσύνης, θα συζητήσει αυτή εδώ η Βουλή –και καλώ όλα τα
κόµµατα να ψηφίσουν- το «ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙΙ», το να επεκταθεί η διαφάνεια στις χρηµατοδοτήσεις που δίδει το κράτος και η αυτοδιοίκηση σε δηµόσιους φορείς, για να δούµε πού πάνε τα χρήµατα
τα δηµόσια προς τις ΜΚΟ. Θα τα συζητήσουµε αυτά. Ελπίζω ότι
θα τα ψηφίσουµε όχι µόνο κατά πλειοψηφία αλλά οµοφώνως.
Πάµε γρήγορα στην ηλεκτρονική εποχή. Με την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση, κάνουµε τη ζωή του πολίτη ευκολότερη, όπως και
της επιχείρησης. Δεν δαιµονοποιούµε το επιχειρείν. Απλοποιούµε
τη ζωή των επιχειρήσεων. Την απλοποιούµε µε την ελάφρυνση
διοικητικών βαρών και µε τη δυνατότητα να µπορεί σήµερα ο επιχειρηµατίας µε ηλεκτρονικό τρόπο να διευθετεί γρηγορότερα τις
συναλλαγές του.
Πάνω από όλα, αυτό έγινε για να µπορεί ο πολίτης µέσα σε
δύο λεπτά να παίρνει την αστυνοµική του ταυτότητα, να µπορεί
να πηγαίνει στο σχολείο να γράψει το παιδί του και να µη χρειάζεται να έχει πάρει πρώτα πιστοποιητικά -αυτό γίνεται και στους
επόµενους µήνες- να µη χρειάζεται ο πολίτης να πηγαίνει από
υπηρεσία σε υπηρεσία για να αναζητήσει ο ίδιος πιστοποιητικά
αλλά η διοίκηση µε ηλεκτρονικό τρόπο να µπορεί να επικοινωνεί
µεταξύ της και ο πολίτης απλά και µόνο να εξυπηρετείται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίας Υφυπουργού)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, σε ένα λεπτό. Προσπαθώ να ολοκληρώσω γρήγορα.
Αυτή είναι η µεγάλη διαφορά, όχι δηλαδή ένα δηµόσιο που
υπάρχει υπέρ του δηµοσίου, των πολιτικών, των παραγόντων,
των συνδικαλιστών αλλά ένα δηµόσιο που υπάρχει υπέρ των πολιτών, των επιχειρήσεων, υπέρ καλύτερων υπηρεσιών, για ένα
κράτος που δεν είναι µικρό αλλά πιο λιτό, για ένα κράτος που
δεν είναι αδύναµο αλλά ισχυρό, για ένα κράτος που πρέπει να
ενδυναµώσουµε στους τοµείς της παιδείας, της υγείας, ώστε να
µπορέσουµε να πούµε ότι µαζί µε την ανάπτυξη στην Ελλάδα θα
έρθει ξανά και ένα κοινωνικό κράτος.
Για όλα αυτά παλεύουµε και τις επόµενες µέρες θα συζητήσουµε. Νοµίζω ότι µετά την ψήφο εµπιστοσύνης, κυρία Πρόεδρε,
η Κυβέρνηση θα έχει πάρει ξανά την εντολή να συνεχίσει την εκπόνηση και εφαρµογή του σχεδίου δράσης για την έξοδο από
την κρίση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Χατζηλάµπρου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι
εδώ και δύο µέρες µάς δόθηκε η ευκαιρία να ξεδιπλώσουµε στο-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε’ - 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

χεύσεις. Όλα αυτά γίνονται µε βάση τη διαδικασία της ψήφου
εµπιστοσύνης.
Όµως, νοµίζω ότι αν ο στόχος της Κυβέρνησης ήταν να δηµιουργήσει ένα κλίµα σταθερότητας και να δείξει ότι δεν επίκεινται
εκλογές, η συµβολή των Βουλευτών των δύο κοµµάτων της συγκυβέρνησης ήταν τέτοια, ώστε να κάνει αυτούς που διαβάζουν
δηλώσεις -και καταλαβαίνουν τι υπονοείται πίσω από τα λόγιανα ανησυχούν περισσότερο.
Οι περισσότεροι από τους Βουλευτές, µε όρους στηρίζουν την
Κυβέρνηση. Ποιοι είναι αυτοί οι όροι; Ένας είχε ένα κατάλογο αιτηµάτων και έλεγε «αν δεν υλοποιηθούν από Δευτέρα, µη µε θεωρείτε δεδοµένο». Ο πρώην Υπουργός Άµυνας δήλωσε –το άκουσα
σήµερα, φαντάζοµαι ότι θα το ξαναπεί, αφού θα µιλήσει µετά από
µένα- το εξής: «Αν δεν αλλάξουµε» -γιατί εγώ είµαι, λέει, φιλελεύθερος- «τελικά γκρεµιζόµαστε, γιατί δεν µπορούµε να συνεχίσουµε µε αυτούς τους φόρους». Κάθε Βουλευτής που µίλησε είχε
και κάποιον όρο να θέσει. Οι όροι αυτοί, όµως, στην πραγµατικότητα άλλαζαν κάτι από αυτά που εµείς ως Αντιπολίτευση είχαµε
θέσει και όταν τα θέταµε, είχαµε τη ρετσινιά του λαϊκισµού.
Θα δώσω ένα παράδειγµα µόνο. Φέρατε τον ΕΝΦΙΑ. Εµείς κάναµε συγκεκριµένη κριτική και για την αντισυνταγµατικότητά του
και για το πως από έκτακτος γίνεται µόνιµος φόρος και για το ότι
τα νούµερα θα βγουν πολύ µακριά από τις προβλέψεις. Άκουσα
ότι η κ. Μπακογιάννη θα φέρει τροπολογία για να «κατεβούν» οι
αντικειµενικές αξίες κατά 30% και αναρωτιούνταν τι θα κάνει ο
ΣΥΡΙΖΑ, που είναι λαϊκιστής; Μα τότε που τα ψηφίζατε, τι κάνατε;
Ποιος είναι ο λαϊκισµός; Όταν πλησιάζουµε κοντά στις εκλογές,
να αλλάζουµε παραµέτρους στην πολιτική µας;
Είστε όµως παγιδευµένοι στο εξής: Υπάρχει στην κοινωνία,
εδραιωµένη η πεποίθηση ότι δεν κάνατε απλά λάθη ή αστοχίες,
ότι είχατε ένα ορισµένο προσανατολισµό. Να φυλάξετε από τη
φορολόγηση συγκεκριµένα συµφέροντα, πολιτικά συµφέροντα
που διαπλέκονταν µε τα ΜΜΕ και µε χίλιες άλλες δύο καταστάσεις, τριγωνικά και τετραγωνικά. Και τα φυλάξατε.
Αν διαβάσει κανείς όλες σας τις τροπολογίες, ακόµα και αυτές
των ελαφρύνσεων και των καθυστερήσεων απόδοσης φόρων,
έχουν µέσα ΜΜΕ, τράπεζες και µεγάλους εργολάβους. Η κοινωνία έχει την πεποίθηση ότι αυτούς φυλάτε.
Αν ήξεραν πολλές κατηγορίες εργαζοµένων, που τους κόψατε
το µισθό, ότι αυτά πηγαίνουν για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα
του πεινασµένου παιδιού στο σχολείο τότε δεν θα είχαν αντίρρηση. Ακόµα και εκεί που κάνετε διορθώσεις, τις κάνετε µε τον
πιο συκοφαντικό τρόπο.
Είπε ένας συνάδελφος -αν αυτά περιγράφονται στον προϋπολογισµό- πως όσον αφορά τους ένστολους, θα έχουµε σταθερή
αξιοκρατική αύξηση όσων επλήγησαν. Μα µιλάµε για το υπερβάλλον ποσό των αναδροµικών και εσείς τους εµφανίζετε στην
κοινωνία ότι παίρνουν αύξηση. Μάλιστα πολλές φορές ειδησεογραφικά, τους βάζετε κοντά στους δικαστικούς και τα αναδροµικά τους;
Ούτε οι ίδιοι θέλουν µία τέτοια αντιµετώπιση από πλευράς
σας.
Θα ήθελαν πολύ καθαρά να πείτε ότι κέρδισαν το δικαστήριο,
δεν µπορούµε να κάνουµε αλλιώς και ότι θα πάρουν ένα µέρος
από τα υπερβάλλοντα χρήµατα που τους κόψαµε. Μιλάµε για ανθρώπους των 580 ευρώ. Μιλάµε για ανθρώπους των 700 ευρώ.
Τι δουλειά έχουν να µπαίνουν µαζί µε πολλά άλλα;
Μία αναφορά θέλω να κάνω, για τη δική µας συµβολή στο κοµµάτι της άµυνας, της αµυντικής πολιτικής που είναι ένας δύσκολος τοµέας.
Δεν ήταν µόνο τα µισθολογικά ή οι κρίσεις που αφορούσαν τις
παρεµβάσεις µας. Αφορούσαν τους εξοπλισµούς, για να έρθουν
τα ΕΜΠΑΕ στην ώρα τους και µε τον τρόπο που έπρεπε. Επιµονή
στη νοµιµότητα από πλευράς µας! Αφορούσαν τα ΑΩ. Αφορούσαν το ΤΑΙΠΕΔ, που πουλούσε στρατόπεδα χωρίς τη σύµφωνη
γνώµη του Υπουργείου Άµυνας.
Δεν τα είδατε εσείς. Εµείς τα είδαµε και τα φέραµε ως θέµατα.
Αφορούσε όλη µας την παρέµβαση για να κρατηθεί η αµυντική
βιοµηχανία όσο κρατιέται, γιατί δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Και σε διαπραγµάτευση βρίσκεται και σε µία δύσκολη ισορροπία βρίσκεται.
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Αφορούσε την προσπάθειά µας να περάσουµε πολλά από
αυτά που οι στρατιωτικοί ζήταγαν ως µέριµνα. Πολλά από αυτά
δεν χρειάζονταν χρήµατα και ήταν βοήθειες σε αυτούς.
Ήταν ένας δύσκολος τοµέας για τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά ήξερε γιατί
µπορεί και βλέπει τα «µαύρα σύννεφα» στον ορίζοντα, στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
Ξέρει ότι πρέπει να έχεις ένα λαό όρθιο και όχι γονατισµένο,
να έχεις Ένοπλες Δυνάµεις που να είναι περήφανες αλλά και µία
εξωτερική πολιτική, η οποία να µην είναι ευθυγραµµισµένη στον
ευρωατλαντισµό και να είναι ο πρώτος πρόθυµος που πηγαίνει
είτε στην Ουκρανία είτε να αναγνωρίσει την αντιπολίτευση στη
Συρία! Καταλαβαίνουµε το περιβάλλον στο οποίο ζούµε. Αυτό
όµως σηµαίνει κάτι: Κινητοποίηση του λαού δίπλα στην πολιτική
τάξη.
Ξέρω ότι εµφανίσαµε ένα πρόγραµµα, το οποίο εµείς δεν θέλαµε να το εµφανίσουµε ως πρόγραµµα, γιατί πρόκειται για το
αυτονόητο. Είναι αυτονόητο να µην υπάρχει πεινασµένος, να µην
υπάρχει άνθρωπος στο σκοτάδι, χωρίς ρεύµα στο σπίτι του. Αυτό
το αυτονόητο θέσατε ότι είναι παροχή και να το συζητήσουµε!
Όµως, αποσιωπήθηκε κάτι το οποίο δεν έχει κόστος αλλά σας
πονάει πάρα πολύ. Αφορά τον τέταρτο πυλώνα του προγράµµατός σας. Αυτός ο πυλώνας µιλάει, για το ότι πρέπει να αλλάξουµε
πια ρότα και να φύγουµε από αυτό το πολιτικό σύστηµα, το οποίο
γεννά διαπλοκή. Δεν έχει κόστος αυτό. Ωφέλεια έχει για τη δηµοκρατία και για τον τόπο!
Αυτό το κοµµάτι του προγράµµατός µας δεν άκουσα κανένας
να το πιάνει. Δεν είναι κοστολογηµένο. Δεν έχει τιµή επάνω του.
Έχει µόνο ωφέλειες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω.
Απευθύνοµαι στον ελληνικό λαό. Στηρίχτε τον ΣΥΡΙΖΑ, για να
είναι αυτοδύναµος ο λαός και το άλλο πρωί να κάνει τις αλλαγές
που έχει άµεση ανάγκη!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για ένα λεπτό µόνο, θα κάνω
σύνδεση µε τα προηγούµενα ή µε τον προηγούµενο συνάδελφο.
Ο κ. Χατζηλάµπρου, υπέπεσε στο σφάλµα του συναδέλφου κ.
Δραγασάκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, όταν κάνετε λόγο
εντός ή εκτός Βουλής για διαπλοκές της Κυβέρνησης, για άνοµες σχέσεις µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, για τροπολογίες
και ούτω καθεξής, θα φέρνετε στοιχεία και ονόµατα. Αν δεν τα
φέρνετε, υπάρχει κίνδυνος να χαρακτηριστείτε πολιτικοί συκοφάντες.
Θα παρακαλέσω, λοιπόν, όποιος καταγγέλλει, να φέρνει στοιχεία και να τεκµηριώνει αυτά που λέει. Αλλιώς προσφέρει τη χείριστη υπηρεσία στη δηµοκρατία και στους κοινοβουλευτικούς
θεσµούς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση θα ζητήσει σε
λίγες ώρες την επαναβεβαίωση της εµπιστοσύνης του εθνικού
Κοινοβουλίου. Σε ό,τι µε αφορά, θα υπερψηφίσω την Κυβέρνηση.
Θα δώσω ψήφο εµπιστοσύνης και καλώ όλους και όλες εσάς,
ανεξαρτήτως της ιδεολογικής ή πολιτικής αφετηρίας σας, να
πράξετε το ίδιο.
Η Κυβέρνηση Σαµαρά, πρέπει να µείνει και να ολοκληρώσει το
έργο της, διορθώνοντας και κάποια λάθη που έχουν γίνει, λάθη
που κάνει όποιος πράττει και δρα για το συµφέρον του τόπου. Να
µείνει µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία της θητείας της το 2016.
Ας θυµηθούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που ήταν η χώρα
δυόµισι χρόνια πριν και πού είναι σήµερα. Γιατί κινδυνεύσαµε να
χρεοκοπήσουµε; Διότι έπεσε έξω το ελληνικό δηµόσιο, κατέρρευσαν τα δηµόσια οικονοµικά της χώρας, γνώρισε τη µεγαλύτερη κάµψη, δραµατική κάµψη, η ανταγωνιστικότητα της
ελληνικής οικονοµίας. Αµαυρώθηκε η εικόνα της χώρας, αποκλείστηκε η χώρα από τις αγορές. Η χώρα δεν µπορούσε να βρει τα
χρήµατα που χρειάστηκε.
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Δυόµισι χρόνια µετά, τα δηµόσια οικονοµικά έχουν εξυγιανθεί.
Έχει αποκατασταθεί η δηµόσια και η διεθνής εικόνα της χώρας.
Σταδιακά αλλά αποφασιστικά και σταθερά ανακάµπτει η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας. Αποκτούµε και πάλι
πρόσβαση στις αγορές. Ο αποκλεισµός µας από τις αγορές µας
οδήγησε στο µνηµόνιο, το οποίο σε εκείνη τη φάση, του Καστελόριζου ούτε υπέγραψε ούτε διαπραγµατεύτηκε ο Σαµαράς. Ο
Σαµαράς βρήκε τη χώρα σε µία τρικυµισµένη θάλασσα και ακολουθεί µία πολιτική που είναι µονόδροµος, για να την οδηγήσει
σε υπήνεµο λιµάνι και ο κόσµος βλέπει αποτελέσµατα.
Ό,τι δεν έγινε στα σαράντα προηγούµενα χρόνια, έπρεπε να
γίνει σε δύο-δυόµισι χρόνια. Θα είναι µικρόψυχος όποιος δεν
αναγνωρίσει τον ηγετικό ρόλο και την εθνική προσφορά του
Πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά αλλά επιτρέψτε µου να πω και
την αποφασιστική και γενναία συµβολή σε αυτήν την εθνική προσπάθεια της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας,
που σήκωσε ιστορικό και τεράστιο βάρος στους ώµους της και
εξακολουθεί να σηκώνει.
Δεν θέλω να µειώσω τη συµβολή σε αυτήν την εθνική προσπάθεια, του Αντιπροέδρου Βαγγέλη Βενιζέλου, της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ και άλλων συναδέλφων.
Γνωρίζουµε όλοι ότι αυτή η αναγκαστικά βίαιη προσαρµογή
των δηµοσίων οικονοµικών της χώρας, δηµιούργησε ένα τεράστιο κοινωνικό κόστος. Οδύνη, ιδρώτας και αίµα για τον ελληνικό
λαό.
Έχουν πιάσει τόπο οι θυσίες του ελληνικού λαού; Απάντηση.
Ναι. Υπάρχουν συγκεκριµένα αποτελέσµατα; Απάντηση. Ναι.
Ποιο είναι το πρόβληµα; Δεν έχει περάσει ακόµη η βελτίωση
αυτή στην καθηµερινότητα του Έλληνα και της Ελληνίδας. Θα
γίνει και αυτό. Ήδη φαίνονται τα πρώτα θετικά σηµάδια, δειλάδειλά. Προσέξτε, όµως. Η χώρα ήδη βγαίνει µπροστά και η βελτίωση θα είναι πλέον απόλυτα ορατή στην καθηµερινότητα του
πολίτη σε δώδεκα µήνες από σήµερα.
Ανάµεσα στις θυσίες των διαφόρων κατηγοριών του ελληνικού
λαού, θέλω να εξάρω την εθνική προσφορά και τις θυσίες των
ανδρών και γυναικών των Ενόπλων Δυνάµεων, των ανδρών και
γυναικών των Σωµάτων Ασφαλείας, χωρίς να σηµαίνει ότι άλλες
κατηγορίες του ελληνικού λαού, το σύνολο του ελληνικού λαού,
δεν έδωσαν ιδρώτα και αίµα, θυσίες δραµατικές, αιµατηρές, για
να σωθεί η χώρα.
Θέλω, όµως, να τονίσω -γιατί ορισµένοι το θεωρούν αυτονόητο- ότι, όταν η περιοχή µας συγκλονίζεται από ανέµους και
καταιγίδες που αλλάζουν τον γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό
χάρτη, οι δοµές και οι δυνάµεις εκείνες που φυλάσσουν την
εθνική κυριαρχία, την εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα, τη δηµόσια τάξη, έµειναν όρθιες και έδωσαν τον καλύτερό
τους εαυτό.
Το πρόβληµα της χώρας δεν είναι πια οικονοµικό. Είναι πολιτικό. Ξαναλέω ότι η χώρα θα βγει µπροστά και η βελτίωση στην
καθηµερινότητα του πολίτη θα είναι απόλυτα ορατή µέσα στους
επόµενους δώδεκα µήνες, αρκεί να µη συµβεί το πολιτικά χείριστο, να µη συµβεί -επιτρέψτε µου- το πολιτικό ατύχηµα, να ανέβει
ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Απίστευτο!
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Απίστευτο αλλά πιστευτό,
κύριε Βούτση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Διώξτε τον λαό!
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ό,τι κερδίσαµε µε θυσίες, µε
αίµα και ιδρώτα, µπορεί να χαθεί σε µία Κυριακή, την Κυριακή
των εκλογών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Έλεος!
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ρωτούν οι πολίτες. Μπορεί η
παρούσα Βουλή να βγάλει Πρόεδρο Δηµοκρατίας; Απάντηση.
Μπορεί, αρκεί να αλλάξει το πολιτικό κλίµα. Η Κυβέρνηση βρίσκεται σε φάση µεγάλης δοκιµασίας.
Ερώτηµα. Έχει κλειδώσει η πρώτη θέση που καταγράφει στις
δηµοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ; Απάντηση. Όχι. Όσο και να δυσαρεστώ τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, τους κατά τα άλλα συµπαθείς -εδώ µιλάµε πολιτικά, δεν αντιδικούµε προσωπικά- ο ΣΥΡΙΖΑ
δεν έχει αποκτήσει ρεύµα σαρωτικό στην ελληνική κοινωνία.
Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 2014 το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα του 1981.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το αρνητικό κλίµα που υπάρχει σήµερα για την Κυβέρνηση είναι
απολύτως αναστρέψιµο. Μπορούµε να εκλέξουµε Πρόεδρο, να
αποφύγουµε και τις εκλογές και να ανατρέψουµε άρδην τους συσχετισµούς που αναγράφονται σήµερα στις δηµοσκοπήσεις επ’
ωφελεία της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ υπό µία προϋπόθεση, δηλαδή να εκµεταλλευτούµε πολιτικά το τετράµηνο που
έχουµε µπροστά µας.
Χρειάζεται, λοιπόν, να οργανωθεί και να εκδηλωθεί τις αµέσως
επόµενες εβδοµάδες, µία µεγάλη ιδεολογική, πολιτική και επικοινωνιακή αντεπίθεση της Κυβέρνησης και της Νέας Δηµοκρατίας.
Πρέπει να επιµείνουµε στις µεταρρυθµίσεις, που έχουν σχέση µε
τον πραγµατικό εκσυγχρονισµό του κράτους, δηλαδή την αξιολόγηση και το καλύτερο, µικρότερο και αποτελεσµατικότερο
κράτος.
Πρέπει, όµως, να υπάρξουν και µέτρα ανακούφισης του µικροµεσαίου νοικοκυριού, µε κορυφαίο την αποκλιµάκωση της φορολογίας αλλά και τα µέτρα εκλογίκευσης της φορολογικής
πολιτικής. Για παράδειγµα, πρέπει να σταµατήσει η παράνοια
των υψηλών αντικειµενικών αξιών. Οι ασφυκτικοί φόροι δεν οδηγούν συνήθως σε µεγαλύτερα έσοδα για το κράτος.
Στο πλαίσια του δυνατού, πρέπει να δούµε ξανά τη φορολογική πολιτική συνολικά. Ο φόρος στην ακίνητη περιουσία ήταν
επιβεβληµένος αλλά αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Δεν µιλώ για τον ίδιο το φόρο αλλά για τα λάθη που έγιναν.
Είναι προς τιµή του Πρωθυπουργού που τα διόρθωσε, για να
µπορέσουµε να προχωρήσουµε.
Ταυτόχρονα, πρέπει να υπάρξει επικοινωνιακή ανάδειξη των
κενών, των λαθών, των αντιφάσεων που έχει η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα σε θέµατα οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
κύριε Παναγιωτόπουλε, ολοκληρώστε.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µ’ αυτές τις σκέψεις σας καλώ
να δώσουµε ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση, µε τη βεβαιότητα ότι η υπερψήφιση της Κυβέρνησης που θα γίνει απόψε τα
µεσάνυχτα και κυρίως οι ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός προς την κατεύθυνση των αλλαγών και της αποκλιµάκωσης της φορολογίας, θα αποτελέσουν την αφετηρία αυτής
της µεγάλης πολιτικής και ιδεολογικής αντεπίθεσης που θα συνεχίσει την πορεία της χώρας προς το καλύτερο και στην έξοδο
από την κρίση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, θα µπορούσα
να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, κύριε Χατζηλάµπρου, δεν υπάρχει περίπτωση να σας δώσω τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Μα, κυρία Πρόεδρε, µε συκοφάντησε. Δεν το θεωρείτε προσβλητικό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε τοποθετηθεί, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Είπε ότι θα είµαι συκοφάντης,
αν δεν φέρω ονόµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αυτό είναι πολιτική τοποθέτηση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Ξεχνάτε τι έχουν ψηφίσει εδώ
µέσα; Ας φέρει εκείνος ονόµατα, αν νοµίζει ότι δεν υπάρχει διαπλοκή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε συνάδελφε, τα έχετε πει και ως το βράδυ θα τα λέµε.
Η κ. Βαµβακά έχει τον λόγο.
ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΒΑΜΒΑΚΑ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο στο σχόλιο που
έκανε ο κ. Παναγιωτόπουλος.
Ξέρετε, κύριε Παναγιωτόπουλε, ο φόβος είναι συναίσθηµα που
διαχέεται σε όλον τον κόσµο των ζωντανών οργανισµών. Ο εκβιασµός, όµως, είναι ανθρώπινη εφεύρεση. Συνήθως γίνεται εκεί
που παραµονεύουν η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια.
Ας συνεχίσουµε όµως. Νεοφιλελευθερισµός ή χάος; Αυτό είναι
το δίληµµα που βάζετε. Συνεχίζετε και λέτε ακόµα ότι η διάσωση
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των τραπεζών µε κάθε τίµηµα και η συγκέντρωση της επιχειρηµατικής δύναµης σε χέρια λίγων, ήταν προϋπόθεση για την εξέλιξη της προόδου της χώρας. Διαφορετικά, λέτε, θα καταλήξουµε όλοι µαζί στα κατράµια της ανυποληψίας και της καταστροφής. Είναι ολοφάνερος εδώ ο εκβιασµός.
Θεωρείτε όσους δεν συµφωνούν µε τις νεοφιλελεύθερες επιλογές σας, «µπουρλοτιέρηδες» της κοινωνικής ισορροπίας και
της προοπτικής για τη σωτηρία της χώρας. Λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
σπέρνει ζιζάνια καταστροφής. Ξεχνάτε, όµως, ότι εσείς ψηφίσατε
τα µνηµόνια και υπογράψατε τους εφαρµοστικούς νόµους και
την καταδίκη του ελληνικού λαού. Δεν το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ποσό ύψους 170 δισεκατοµµυρίων ευρώ έχασαν τα ελληνικά
νοικοκυριά από το 2007 µέχρι σήµερα, σύµφωνα µε µελέτη όχι
του ΣΥΡΙΖΑ αλλά ιδιωτικής ελβετικής τράπεζας. Οι αριθµοί, βέβαια, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Σύµφωνα µ’ αυτήν τη µελέτη, όµως, οι Γερµανοί έγιναν πλουσιότεροι κατά 2 τρισεκατοµµύρια ευρώ, σε σχέση µε τα επίπεδα του πλούτου τους πριν από
την περίοδο κρίσης.
Έγιναν πλουσιότεροι µε τη δική σας ανοχή και υποταγή.
Διερωτώµαι, αν υπάρχει λογικός άνθρωπος στη χώρας µας
που να εξακολουθεί να πιστεύει ότι τα µνηµόνια, µε την εγκληµατική τους λιτότητα, µπορούν να µας βγάλουν από την κρίση.
Από το 2010 µέχρι το 2014, µε τα µνηµόνια και τους εφαρµοστικούς σας νόµους, φέρατε βαρύτατα πλήγµατα και αφανίσατε
σχεδόν ολοκληρωτικά τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις και τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, ενισχύσατε το κλίµα
εργασιακής και κοινωνικής ανασφάλειας και δηµιουργήσατε περιβάλλον απόλυτης ισχύος της εργοδοτικής αυθαιρεσίας.
Στο πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ, συνιστάται άµεση παρέµβαση για
την ανάσχεση της καταστρεπτικής πορείας της οικονοµίας και
της κοινωνίας. Επίσης, αποτελούν πρώτο δείγµα γραφής της δέσµευσης του ΣΥΡΙΖΑ για την κατάργηση των µνηµονιακών ρυθµίσεων, που είναι η εσωτερική υποτίµηση, η φτωχοποίηση, η
άλωση της δηµόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, η εξαθλίωση και
η καταρράκωση του ηθικού των συµπολιτών µας.
Με τον ίδιο τρόπο, θα καταργηθεί το σύνολο της µνηµονιακής
νοµοθεσίας και θα αντικατασταθεί από νέο εθνικό µοντέλο παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης, ως πρώτη νοµοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, µε προτεραιότητα,
φυσικά, τη διαγραφή του µεγαλύτερου µέρους του χρέους.
Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, δεν πρέπει να ξεχάσουµε τη ζηµιογόνα εκπαιδευτική πολιτική που ακολούθησε η Κυβέρνηση
σας από το 2012 µέχρι σήµερα, η οποία οδήγησε στην απαξίωση
τόσο του γενικού εκπαιδευτικού συστήµατος όσο και της ειδικής
εκπαίδευσης, για την οποία θα ήθελα να σας υπενθυµίσω, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, αλλά να τα ακούσει και ο ελληνικός λαός,
ορισµένα σηµεία.
Η χώρα µας, µη καλύπτοντας τις στοιχειώδεις ανάγκες και
προϋποθέσεις της ειδικής εκπαίδευσης και µη εφαρµόζοντας
ένα σωστό στρατηγικό σχεδιασµό, εκτίθεται ανεπανόρθωτα τόσο
στη διεθνή κοινότητα όσο και στους Έλληνες πολίτες.
Από το 2012 που έχετε αναλάβει µέχρι σήµερα, η ειδική εκπαίδευση έχει υποστεί µεγάλη απαξίωση και συρρίκνωση, τόσο στην
ποιότητα παροχής εκπαίδευσης όσο και στις δοµές της. Η φετινή
σχολική χρονιά, όπως και οι προηγούµενες, ξεκίνησαν µε πάρα
πολλά προβλήµατα, µε λειτουργικά κενά σε ειδικό εκπαιδευτικό
και ειδικό βοηθητικό προσωπικό αλλά και παράλληλη στήριξη.
Κάθε σχολική χρονιά ξεκινάει µε µεγάλη καθυστέρηση, εξαιτίας
ελλιπούς µεταφοράς των µαθητών από και προς τα σχολεία.
Πρόκειται για πρόβληµα που υπάρχει και τώρα.
Από το 2012, ανακοινώνετε νοµοσχέδιο ειδικής εκπαίδευσης.
Προχθές ο Υπουργός Παιδείας, ανακοίνωσε ότι θα έρθει αυτόν
το µήνα. Για να δούµε τι θα γίνει! Το µόνο που έχετε φέρει, είναι
αποσπασµατικές διατάξεις και τροπολογίες σε άσχετα νοµοσχέδια. Καµµιά ουσιαστική αλλαγή δεν έχετε κάνει στην ειδική εκπαίδευση ούτε υπάρχει µέριµνα για τη µεταφορά των µαθητών.
Το πόσο ανεπαρκές είναι το νοµοθετικό πλαίσιο που ψηφίσατε
για να κάνετε εκπτώσεις και στα δηµόσια σχολικά δροµολόγια,
φαίνεται από τα άρον άρον µπαλώµατά, προκειµένου να γλυτώσετε την κατακραυγή. Πού είναι εδώ το Υπουργείο Παιδείας; Δεν
έχει λόγο να ασχοληθεί µε το θέµα αυτό;

205

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σε λίγο τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Στο δικό µας πρόγραµµα για την ειδική εκπαίδευση, είναι η
συµπερίληψη και συνεκπαίδευση µέσα στο σχολείο. Θέλουµε να
υπάρχουν οι κατάλληλες υποδοµές στήριξης για έγκαιρη παρέµβαση -που δεν υπάρχει µέχρι τώρα-, εκπαιδευτική ένταξη στη γενική εκπαίδευση των µαθητών µε αναπηρίες και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και αύξηση της παράλληλης στήριξης,
ακόµα και σε σχολικές µονάδες που έχουν τµήµατα ένταξης και
φυσικά ενίσχυση της κρατικής χρηµατοδότησης, χωρίς εξαρτήσεις από προγράµµατα ΕΣΠΑ, πλήρης στελέχωση των ΣΜΕΑΕ
και των ΚΕΔΔΥ µε το κατάλληλο εξειδικευµένο προσωπικό, όπου
θα ληφθεί µέριµνα, ώστε να µην παραβιάζεται η αρχή της επιµέλειας και να µην υποκαθίσταται η γονική υπευθυνότητα µε την
παροχή ουσιαστικής βοήθειας και υποστήριξης στους γονείς,
ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη συναίνεσή τους στις αποφάσεις των ΚΕΔΔΥ, για το εκπαιδευτικό µέλλον του παιδιού τους.
Το σχολείο, καλείται να αντιµετωπίσει ζητήµατα κοινωνικής δικαιοσύνης, ισότητας, ανθρωπίνων δικαιωµάτων και κατάργησης
των διακρίσεων.
Μετά από όσα ανέφερα, πιστεύετε ότι αξίζετε την ψήφο εµπιστοσύνης µας; Ρωτήσατε τον ελληνικό λαό αν σας εµπιστεύεται;
Γιατί αποφεύγετε την εκλογική αναµέτρηση; Οι λόγοι, βέβαια,
είναι προφανείς. Φοβάστε.
Θα πρότεινα, πάντως, στους Βουλευτές της συγκυβέρνησης,
να σκεφτούν σοβαρά πριν ψηφίσουν. Διαφορετικά, θα είναι δέσµιοι να υπερψηφίσουν τον προϋπολογισµό που έρχεται, δηµιουργώντας περισσότερα προβλήµατα και αδιέξοδα στον ήδη
βαθιά τραυµατισµένο ελληνικό λαό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Βαµβακά.
ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΒΑΜΒΑΚΑ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Αν δεν θέλετε να επαναλάβετε τα ίδια ολέθρια λάθη, ξανασκεφθείτε το.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε πολύ, κυρία Βαµβακά.
Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Ζερδελής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από λίγες µέρες, κυβερνητικό στέλεχος -και συγκεκριµένα ο Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως- είπε δηµόσια ότι
υπάρχει κίνδυνος ό,τι πέτυχαν σε πέντε χρόνια, να χαθεί σε πέντε
µέρες σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ αναλάβει την εξουσία.
Παρακολούθησα πολλές οµιλίες από τους κυβερνητικούς Βουλευτές µέχρι την τελευταία του κ. Παναγιωτόπουλου και φαίνεται
ότι τα παραπάνω βρήκαν ευήκοα ώτα που επιχείρησαν να αναπαραγάγουν την πρόβλεψη του Αντιπροέδρου ως σπορά φόβου
και πυρά τροµοκράτησης των πολιτών. Το να βλέπει, όµως, κάποιος γύρω του κυβερνητικές επιτυχίες σε ένα τοπίο διάλυσης
της κοινωνίας, κατεδάφισης του κοινωνικού κράτους, εκποίησης
της δηµόσιας περιουσίας µε ευτελή τιµήµατα, φτωχοποίησης µεγάλου µέρους των πολιτών και ανθρωπιστικής κρίσης, όταν είναι
ταυτόχρονα ηθικός και φυσικός αυτουργός των όσων συντελούνται αυτήν τη στιγµή στην Ελλάδα, στην καλύτερη περίπτωση, κύριοι συνάδελφοι, µόνο σαν αποτυχηµένη απόπειρα αυταπάτης
θα µπορούσε να ερµηνευθεί.
Ας δούµε όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποιες είναι οι
πλέον σηµαντικές επιτυχίες που κινδυνεύουν να γκρεµιστούν σαν
χάρτινος πύργος, σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνήσει αυτόν
τον τόπο.
Η χώρα µπήκε στο µνηµόνιο µε 120% του ΑΕΠ χρέος και σήµερα βρίσκεται στο 165% του ΑΕΠ. Περισσότεροι από τριακόσιες χιλιάδες Έλληνες –οι περισσότεροι µε πτυχία και δεξιότητες- αναζήτησαν εργασία και καλή τύχη σε άλλες χώρες. Χάνεται ο ανθός αυτής της χώρας. Χάσαµε µία ολόκληρη γενιά
θυσία στο µνηµονιακό µινώταυρο. Μια γενιά διωγµένη από τη
χρόνια ανεργία που µετά από απέλπιδες και πολλαπλές προσπάθειες να απασχοληθεί ακόµα και κάτω από εξευτελιστικές συνθήκες εργασίας και αµοιβής ως ανασφάλιστη, µε ελαστικά
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ωράρια εργασίας, αποδοχές στα όρια επιβίωσης και κάτω από
αυτήν, παρά αυτήν την αιµορραγία του επιστηµονικού και εργατικού δυναµικού, οι δείκτες της ανεργίας παραµένουν αγκυλωµένοι γύρω στο 27%, ποσοστό πρωτοφανές για µη εµπόλεµη
χώρα. Όµως, στην παραγωγή ανέργων και στην εξαγωγή τους
στο εξωτερικό, η Κυβέρνηση έδωσε εξετάσεις και πέτυχε αξιόλογες επιδόσεις. Η δηµόσια δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού
Γεωργίου Παπανδρέου ότι κάθε οικογένεια πρέπει να έχει έναν
τουλάχιστον εργαζόµενο, πρέπει να επικαιροποιηθεί. Αν συνεχιστεί η ίδια πολιτική -και είναι βέβαιο ότι θα συνεχιστεί µ’ αυτήν
την Κυβέρνηση- σε λίγο χρόνο κάθε οικογένεια θα έχει µόνο ένα
εργαζόµενο, αυτόν στην ξενιτιά.
Αυτό, όµως, η Κυβέρνηση δεν το περιλαµβάνει στις επιτυχίες
της αλλά περιλαµβάνει τη δηµιουργία πρωτογενούς πλεονάσµατος σε καιρούς ύφεσης. Ένα πρωτογενές πλεόνασµα, που οφείλει την ύπαρξή του στον πολλαπλασιασµό της δυστυχίας και της
ανέχειας των πλέον φτωχών και ευάλωτων στρωµάτων της κοινωνίας και στην ουσιαστική εξαφάνιση του κοινωνικού κράτους.
Ένα πρωτογενές πλεόνασµα, κύριοι συνάδελφοι, φτιαγµένο από
το αίµα και τον ιδρώτα του ελληνικού λαού. Τα λουκέτα των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούµενων,
κατέγραψαν αριθµούς που προκαλούν εντονότατο προβληµατισµό σε πολλούς -ακόµα και σε δικούς σας- εκτός προφανώς από
την Κυβέρνηση.
Οι ανασφάλιστοι πολίτες, από το 5% του πληθυσµού το 2009
–και σηµειώστε το αυτό!- εκτινάχθηκαν στο 20% το 2013 και αναµένεται προσθήκη και νέων ανασφάλιστων το 2014. Σήµερα οι
ανασφάλιστοι, είναι περίπου τρία εκατοµµύρια και οι δείκτες
υγείας κατρακυλούν. Η δε επιχειρούµενη κάλυψη της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης της οµάδας αυτής των πολιτών µε τις
πρόσφατες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας πληροί όλα τα χαρακτηριστικά των ρυθµίσεων άνευ αντικρίσµατος. Ενδεικτικά για
τις τρεις χιλιάδες ανασφάλιστους, η ετήσια προβλεπόµενη δαπάνη, είναι 113 ευρώ το χρόνο ανά άτοµο, δηλαδή 9,4 ευρώ το
µήνα. Η υγειονοµική φτώχεια είναι εδώ!
Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν αναστενάζει σήµερα στα γήπεδα αλλά στις ουρές του ΟΑΕΔ και των ταµείων
ανεργίας.
Αναστενάζει στις ουρές πληρωµής του ΕΝΦΙΑ, του πιο παράλογου και φοροµπηχτικού νόµου που έχουν γνωρίσει. Αναστενάζει στα γραφεία της ΔΕΗ, εκλιπαρώντας για ακόµα µία ρύθµιση
του ανεξόφλητου λογαριασµού. Αναστενάζει στους διαδρόµους
των ιατρείων του ΠΕΔΥ, που είναι ακόµα σε νηπιακή κατάσταση
από άποψη στελέχωσης. Αναστενάζει στους θαλάµους των νοσοκοµείων ή καλύτερα ό,τι έχει αποµείνει από αυτά, που λειτουργούν οριακά χάρις στο φιλότιµο των γιατρών και του
προσωπικού. Αναστενάζει αναζητώντας τρόφιµα και φάρµακα
στα κοινωνικά ιατρεία και στα κοινωνικά παντοπωλεία. Αναστενάζει στις ουρές των συσσιτίων των δήµων και της Εκκλησίας.
Υπάρχει και η Ελλάδα που κρύβει το πρόσωπό της, κύριοι συνάδελφοι. Δεν είναι φαντάσµατα, ζουν ανάµεσά µας. Η Ελλάδα
που δεν θέλει να τη δουν να ψάχνει στα σκουπίδια. Η Ελλάδα
που επαιτεί µε σκυφτό το κεφάλι. Η Ελλάδα που δίνει τέλος στη
ζωή της. Αυτή η Ελλάδα, κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι δηµιούργηµα της Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δηµιούργηµα της πιο
ακραίας και δογµατικής νεοφιλελεύθερης πολιτικής, µίας πολιτικής που µιλάει για προσδοκία ανάπτυξης αλλά τη µεταθέτει
διαρκώς, σαν αντικατοπτρισµό όασης σε µία έρηµο.
Τα νησιά, ιδιαίτερα τα ακριτικά, δέχτηκαν τα µνηµονιακά πυρά
µε την απόσταση του κράτους και τη συγκοινωνιακή αποµόνωση.
Σε αυτήν την πολιτική, ορθώνονται αντιστάσεις από τον ίδιο τον
λαό. Στη Λήµνο, οι ελλείψεις στο διδακτικό προσωπικό των δηµοτικών σχολείων Θάνου και Κάσπακα, ανάγκασε τους γονείς για
δεύτερη εβδοµάδα να µη στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο.
Καλώ δε, τον Υπουργό από το Βήµα αυτό, να απαντήσει για το
αν θα καλύψει τα εκπαιδευτικά κενά στη Λήµνο και στη Λέσβο
και πότε.
Αυτή η πολιτική, που από κοινού στήριξαν και στηρίζουν η Νέα
Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, δέχεται πλέον και εκ των έσω αµφισβήτηση. Η αµφισβήτηση αυτή, έστω και καθυστερηµένα, έρχεται να προστεθεί στις έγκυρες φωνές στην Ελλάδα και το
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εξωτερικό, που έχουν ήδη τεκµηριώσει το αδιέξοδο αυτής της
πολιτικής. Η πολιτική αυτή δεν είναι µονόδροµος, όπως ισχυρίζονται οι µνηµονιοκεντρικοί φονταµενταλιστές. Πρέπει να σταµατήσει όσο το δυνατόν πιο σύντοµα.
Στη ΔΕΘ, ακούστηκαν οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τα πρώτα
και άµεσα µέτρα που θα στηρίξουν την παραγωγική ανασυγκρότηση της κοινωνίας και την επούλωση από τα µνηµονιακά τραύµατα των πλέον ευπαθών οµάδων. Ένα πρόγραµµα
κοστολογηµένο, ένα πρόγραµµα, που η µόνη κριτική που δέχθηκε από την Κυβέρνηση, ήταν η διαφορετική εκτίµηση του κόστους του προγράµµατος, που εσκεµµένα και εκ του πονηρού
τη διπλασίασε.
Καµµία αναφορά, κύριοι συνάδελφοι, στο αν τα µέτρα είναι
δίκαια ή άδικα, στην αναγκαιότητά τους για τα ευπαθή και αδύναµα κοινωνικά στρώµατα, στη συµβολή, στη συνοχή της κοινωνίας και στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Η
Κυβέρνηση, σαν εµπειρικός λογιστής το βρήκε ακριβό. Αλλά
ακόµα και αν είναι ακριβό, για το οποίο έχουµε διαφορετική και
τεκµηριωµένη εκτίµηση, ας µας πει πόσο κοστολόγησε τη ζηµιά
που υπέστη η χώρα και οι πολίτες της και ιδιαίτερα οι νέοι, τα
χρόνια αυτά των µνηµονίων και των εφαρµογών που αυτό επιβάλλει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Πόσο κοστολογεί το νέο επιστήµονα, που από εδώ και εµπρός
θα παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε άλλη χώρα από
αυτήν που γεννήθηκε, µεγάλωσε και σπούδασε; Πόσο κοστολογεί έναν πρόωρο θάνατο, από αδυναµία πρόσβασης στις δοµές
υγείας; Πόσο κοστολογεί µία αποφεύξιµη αναπηρία για τον ίδιο
λόγο;
Η άποψή µου είναι ότι την ψήφο εµπιστοσύνης δεν την ζητάει
η Κυβέρνηση. Τη ζητούν οι Σαµαράς και Βενιζέλος. Τη ζητούν
σαν σιωπητήριο εσωτερικής αµφισβήτησης προς µία συγκυβέρνηση που εµφανίζει τριγµούς. Τη ζητούν για πίστωση χρόνου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ: Μα, ο χρόνος, κύριοι συνάδελφοι, είναι
πολύ λίγος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): 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 οκτώ µαθητές και µαθήτριες και επτά εκπαιδευτικοί
από τα Δηµοτικά Σχολεία Αρχαίας Ολυµπίας, Λάλα και Αγίου Γεωργίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Τζαβάρας Κωνσταντίνος και µετά ο Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης.
Ορίστε, κύριε Τζαβάρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, στο πλαίσιο αυτής της τριήµερης συζήτησης που επακολούθησε το αίτηµα του Πρωθυπουργού για παροχή εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση, είχαµε την ευκαιρία και θα
εξακολουθήσουµε να την έχουµε µέχρι τα µεσάνυχτα, να ανταλλάξουµε απόψεις και να πούµε σκέψεις, ιδέες, να ασκήσουµε κριτική και κυρίως µέσα σε αυτήν την πολύ έντονη ατµόσφαιρα της
πόλωσης που επικρατεί στην κοινωνία, να αποδείξουµε στο λαό
ότι εντός του Κοινοβουλίου µπορεί και γίνεται ένας διάλογος.
Ένας διάλογος, που βεβαίως µετουσιώνει τα σήµατα και τα µηνύµατα της πραγµατικής, της υλικής, της καθηµερινής ζωής, µε
τις ιδέες, τις απόψεις και τις ιδεολογίες.
Και είναι πάρα πολύ σηµαντικό, γιατί πλην µερικών υπερβολών,
απ’ αυτό το Βήµα ακούστηκαν πολύ σοβαρά πράγµατα και από
τις δύο µερίδες. Γιατί, ουσιαστικά, είναι δεδοµένο πια ότι στην
Ελλάδα δύο είναι οι µερίδες που µάχονται. οι αντιµνηµονιακοί και
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οι µνηµονιακοί. Βέβαια, αν κάποιος προσπαθήσει σε αυτήν την
πόλωση να βρει το πραγµατικό υπόστρωµα, να αναζητήσει δηλαδή την πραγµατικότητα που αντιστοιχεί σε αυτήν τη διάκριση,
θα συναντήσει ένα κενό, γιατί, πράγµατι, τίποτα δεν σηµαίνει η
αντίθεση µνηµονιακός και αντιµνηµονιακός. Είναι δηµιούργηµα
κάποιων επιτήδειων πολιτικών, κάποιων δηµοσιογράφων, κάποιων επικοινωνιολόγων, την οποία άκριτα και για λόγους που
έχουν σχέση µε µικροκοµµατικά συµφέροντα την υιοθέτησαν οι
περισσότεροι, οι περισσότεροι από εκείνους, που ποτέ δεν ακολούθησαν τους πιο σοβαρούς από τους διανοητές της πλευράς
τους.
Κάνω ιδιαίτερη αναφορά σήµερα, γιατί απ’ αυτό το Βήµα ακούστηκε το όνοµα ενός µεγάλου Έλληνα φιλοσόφου, του Παναγιώτη Κονδύλη, ο οποίος κατά πολύ ενδιαφέροντα και περίεργο
τρόπο, από το 1991 είχε εντοπίσει τις αιτίες της κρίσης, αυτής
της κρίσης που δεν άρχισε βέβαια το 2009 αλλά είχε αρχίσει και
διήρκησε καθ’ όλον τον χρόνο που επικράτησε σε αυτόν τον τόπο
αυτό που λέγεται µεταπολιτευτική αστική δηµοκρατία.
Βέβαια, µπορεί να επιγράφεται αυτό το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο: «Οι αιτίες της παρακµής του αστικού πολιτισµού» αλλά
µέσα, εκεί υπάρχει και µία ιδιαίτερη σηµείωση -για να µην είµαι
επικριτικός µονάχα προς την αριστερή πλευρά του Κοινοβουλίου- και για την καχεξία του αστικού στοιχείου στην κοινωνία και
την ιδεολογία της νεοελληνικής Ελλάδας.
Απ’ αυτό, δυστυχώς, κανένας δεν έχει αντλήσει τις ιδέες και
τα µηνύµατα, που τώρα µόλις εµείς ανακαλύπτουµε και για τα
οποία βέβαια κάποτε θα πρέπει να σκεφθούµε, να αναστοχαστούµε και να εξηγήσουµε στις επόµενες γενιές, γιατί από τη
στιγµή που στην Ελλάδα υπήρχαν τέτοιοι διανοούµενοι, κανένας
δεν τους έδινε σηµασία. Η απάντηση είναι µία, Γιατί όλοι οι πολιτικοί, κοιτούσαµε τι θα πει ο τάδε επικοινωνιολόγος, ποιο παραπολιτικό θα προσφέρουµε ή θα προσπαθήσουµε να ανταλλάξουµε µε τον τάδε δηµοσιογράφο και γενικά πως θα υποταχθούµε σε µία επικοινωνία, η οποία, όπως επανειληµµένα έχει τονιστεί, δεν ικανοποιεί τα συµφέροντα ούτε την αποστολή που
πρέπει να ικανοποιείται µέσα από τις δηµοκρατικές διαδικασίες
αλλά κάποια άλλα παραθεσµικά συµφέροντα.
Με αυτήν την έννοια, λοιπόν, ήθελα να πω ότι πολύ κακώς µας
µέµφεστε εµάς, της από εδώ πλευράς, ότι σας κάνουµε αντιπολίτευση. Δεν σας κάνουµε αντιπολίτευση, κύριοι συνάδελφοι. Και
είναι προφανές αυτό, γιατί εσείς δεν εκφράζετε την Αντιπολίτευση, εσείς εκφράζετε πρώτα απ’ όλα την άρνηση στην Κυβέρνηση και εµείς δεν κάνουµε τίποτε άλλο, από το να αρνούµαστε
αυτήν την άρνηση. Και όπως πολύ καλύτερα από εµένα πρέπει
να ξέρετε, η άρνηση της άρνησης, είναι µία πολύ συνθετική διαδικασία και απαιτεί µεγαλύτερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα
και κυρίως πολύ προσεκτικότερη έρευνα. Παραδείγµατος χάριν,
ας πάρουµε το θέµα του πελατειακού κράτους. Ποιος σήµερα
αµφιβάλλει ότι εάν η Ελλάδα έφθασε σε αυτό το σηµείο που
έφθασε, το οφείλει στο γεγονός ότι το κράτος κατά τη διάρκεια
της Μεταπολίτευσης υπήρξε πελατειακό, δηλαδή δεν ικανοποίησε ποτέ την αποστολή του αλλά έγινε ένας µηχανισµός εξυπηρέτησης συµφερόντων ή αιτηµάτων ατοµικών ή συλλογικών;
Αυτά, λοιπόν, τα συµφέροντα, κάποιοι είτε είχαν συλλογική
είτε ατοµική εκδοχή, έσπευδαν να τα ονοµάζουν «λαϊκά» και έτσι
πολλοί παράγοντες της τότε ή της σηµερινής Αντιπολίτευσης,
έσπευδαν να τα υπερασπίζονται άκριτα και κατ’ αυτόν τον τρόπο
βέβαια, έγιναν υπαίτιοι µε τον τρόπο τους και από την πλευρά
τους αυτού που σήµερα λέγεται «δεινή κρίση». Υπ’ αυτήν την έννοια, λοιπόν, ο ισχυρισµός ότι δεν φταίει η Αριστερά για την
κρίση, παίρνει την απάντησή του από την πολύ σωστή και ευκρινή άποψη του αείµνηστου Παναγιώτη Κονδύλη.
Συµπτωµατικά, µου κάνει εντύπωση, γιατί τα βιβλία του Κονδύλη έχουν εκδοθεί από τις εκδόσεις «ΘΕΜΕΛΙΟ» και θα έπρεπε
τουλάχιστον κάποιοι, να έχουµε αυτήν τη στιγµή εδώ σε αυτήν
την κρίσιµη ώρα, το κουράγιο, την αντοχή και τη σοβαρότητα να
παραδεχόµαστε πάνω απ’ όλα την πραγµατικότητα, χωρίς να
δαιµονοποιούµε και χωρίς να εκθειάζουµε καθ’ υπερβολήν πτυχές της.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εγώ ευχαριστώ για τη συνέπεια στο χρόνο.
Ο Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, κ. Ορφανός, έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευρισκόµεθα για τρίτη ηµέρα εδώ στη Βουλή των Ελλήνων, συζητούντες για το παρόν και το µέλλον της πατρίδας
µας, ερίζοντες για το παρελθόν, διαχωρίζοντες τον λαό, προσδοκούντες κοµµατικά οφέλη, στέλνοντες αντικρουόµενα µηνύµατα. Άραγε, αυτό είναι το ζητούµενο;
Θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω τη δική µου οπτική των
θεµάτων, µε στόχο να δηµιουργήσουµε µια κοινή, ελάχιστη πορεία για τη χώρα µας, για την Ελλάδα. Δυόµισι χρόνια πριν, ο ελληνικός λαός κάτω από πιεστικές συνθήκες για τη ζωή του,
εκλήθη να λάβει µια κρίσιµη εκλογική απόφαση. Ανέθεσε τη διακυβέρνηση της χώρας σε εκείνους που πίστευαν ότι δεν υπάρχει
διέξοδος, δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός του οργανωµένου συστήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εντολή ήταν καθαρή.
Πάρτε µας από εδώ το ταχύτερο, ξεκαθαρίστε τα εµπόδια,
δώστε µας ρυθµό και αναπνοή, βοηθήστε µας να ξαναζήσουµε.
Η διαδροµή ήταν σίγουρα σκληρή. Οι θυσίες πολλές. Ο ελληνικός λαός σήκωσε τεράστιο βάρος. Κάποιοι αντέδρασαν και αντιδρούν. Πρόσφεραν και προσφέρουν ελκυστικές στα λόγια
λύσεις. Δίνουν τα πάντα στους πάντες. Σε αυτό το διάστηµα η
Κυβέρνηση πέτυχε πολλά και σηµαντικά πράγµατα στην κατεύθυνση της εξόδου από την κρίση στην προσπάθειά της για γρήγορα αποτελέσµατα.
Πρώτος στόχος, ήταν η διατήρηση του ευρώ και συγχρόνως
η αποφυγή της χρεοκοπίας. Τα καταφέραµε, πολεµώντας
σκληρά ακόµα και όταν δυνάµεις µέσα και έξω από τη χώρα,
προσπαθούσαν να σκυλεύσουν µε κάθε τρόπο το κορµί της πατρίδας µας, υπονοµεύοντες κάθε προσπάθεια που οδηγούσε σε
αποτελέσµατα προφανώς θετικά.
Η συνεπής δηµοσιονοµική πολιτική, σε συνδυασµό µε τις µεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις που έγιναν στη δηµόσια διοίκηση
έφεραν αποτελέσµατα και διαµόρφωσαν νέες συνθήκες λειτουργίας του κράτους. Το πρωτογενές πλεόνασµα και η έξοδος της
χώρας στις αγορές, είναι χαρακτηριστικά δείγµατα της προσπάθειας που έγινε και πέτυχε χάρις στις θυσίες των Ελλήνων. Είναι
ουσιαστικά η πρώτη φορά που τα οικονοµικά στοιχεία εµφανίζουν θετικό πρόσηµο και ανοίγουν το δρόµο σε µέτρα που θα
ελαφρύνουν τα φορολογικά βάρη από τις πλάτες εκατοµµυρίων
πολιτών και παράλληλα θα ενισχύσουν την επιχειρηµατικότητα
και θα καταπολεµήσουν την ανεργία.
Σε αυτήν την εθνική προσπάθεια, το Υπουργείο Μακεδονίας
και Θράκης έχει συµβάλει ενεργά, µε στόχο να επιτευχθεί η αναστροφή της ύφεσης και η δηµιουργία συνθηκών ανάπτυξης που
είναι το κύριο ζητούµενο για τη χώρα αυτήν την εποχή.
Έτσι, λοιπόν, θα ακούσετε µικρά και µεγαλύτερα, θα ακούσετε
λεπτοµέρειες αλλά και βασικά στοιχεία της ζωής της χώρας.
Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού ν.3908/11, εγκρίθηκαν διακόσια
σαράντα πέντε επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισµού
ενός δισεκατοµµυρίου εξακοσίων δεκατριών εκατοµµυρίων ευρώ
περίπου, συνολικής ενίσχυσης εξακοσίων τριάντα τριών εκατοµµυρίων ευρώ, γεγονός που θα συµβάλει στη δηµιουργία περίπου
πέντε χιλιάδων νέων, αµέσων και εµµέσων θέσεων εργασίας, σε
διαφόρους τοµείς, όπως είναι ο τουρισµός, η µεταποίηση, ο πρωτογενής τοµέας και οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Σηµειωτέον, ότι οι παραπάνω επενδύσεις απλώνονται σε ολόκληρη τη
Μακεδονία και τη Θράκη, δίνοντας αναπτυξιακή προοπτική, σε
περιοχές που η στήριξή τους είναι απαραίτητη και για εθνικούς
λόγους.
Είµαι πεπεισµένος ότι η ανανέωση της ισχύος του επενδυτικού
νόµου θα δηµιουργήσει νέες ευκαιρίες στην ευρύτερη περιοχή
της Μακεδονίας και της Θράκης, πιθανές δε µεταβολές στο
πεδίο εφαρµογής του, ώστε να συµπεριληφθούν και άλλες επενδυτικές δράσεις σε νέους τοµείς, θα δηµιουργήσουν µεγάλη δυναµική στο βόρειο τµήµα της χώρας µας µε προφανή οφέλη.
Όσον αφορά τα προγράµµατα διασυνοριακής συνεργασίας
2007-2013, το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, υλοποιεί ως
επικεφαλής εταίρος το έργο «TRIGGER» σε συνεργασία µε άλλους επτά φορείς από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, µε βασικό
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στόχο να παρέχει καθοδήγηση σε αποφοίτους σε θέµατα απασχόλησης και επιχειρηµατικότητας.
Εξάλλου, σε πλήρη εξέλιξη είναι το διασυνοριακό πρόγραµµα
«Έξυπνη Εξειδίκευση-Smart Specialization», το οποίο, µέσω της
περιφερειακής ανάπτυξης και συνεργασίας µε άλλους επτά φορείς από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, προωθεί την ανταγωνιστικότητα, την έρευνα και την καινοτοµία.
Εξαιρετικής σηµασίας είναι η προγραµµατική σύµβαση που
υπογράφηκε πρόσφατα µεταξύ των Υπουργείων ΜακεδονίαςΘράκης και Εσωτερικών και δέκα δήµων στην περιφέρεια, όπου
ανήκουν δώδεκα χερσαίοι µεθοριακοί σταθµοί της βόρειας Ελλάδας, µε βασικό στόχο την αναβάθµισή τους καθώς αποτελούν
το «πρώτο πρόσωπο» της χώρας για τους εισερχόµενους οδικώς
σε αυτήν.
Περαιτέρω, είναι πρόθεσή µας να υπάρξει δεύτερη φάση του
έργου, µε τοποθέτηση κατάλληλου µηχανικού εξοπλισµού ελέγχου για την αντιµετώπιση του λαθρεµπορίου και άλλων παρανόµων δράσεων.
Τελική µας επιδίωξη, είναι η µετατροπή των παραπάνω εισόδων
σε ευρύτερους χώρους υποδοχής των επισκεπτών και σηµεία παροχής τουριστικών υπηρεσιών και περαιτέρω πληροφοριών.
Επιπλέον, δηµιουργούµε µαζί µε την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.» και
την «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας το «Mobile Egnatia», που
είναι µια διαδικτυακή υποδοµή πληροφοριών τουριστικού ενδιαφέροντος και µεταφορών, για όσους κινούνται οδικώς στην ευρύτερη περιοχή της Εγνατίας Οδού από την Ηγουµενίτσα έως
τους Κήπους.
Στη δηµιουργία της υποδοµής πληροφοριών συνεργάζονται οι
περιφέρειες, τα επιµελητήρια και όσοι µπορούν να συµβάλλουν
µε πληροφορίες, παραδείγµατος χάριν, σύλλογοι, οµοσπονδίες
κ.λπ..
Εξαιρετικής σηµασίας είναι η πρόσφατη παραχώρηση της
έκτασης των εξήντα στρεµµάτων, µε εγκαταστάσεις, στην «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας», ώστε να αποτελέσει ουσιαστικά
την αφετηρία για τη λειτουργία του πρώτου θύλακα υποδοχής
καινοτόµων επιχειρήσεων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για µια απόφαση-καµπή, στην οποία το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης είχε σηµαντική συµβολή, όπως επίσης και το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, κυρίως γιατί πλέον µέσω
«JASPERS» δικαιούνται προνοµίων και ενισχύσεων, που θα λάβουν οι επιχειρήσεις οι οποίες θα εγκατασταθούν στην περιοχή.
Ακόµη, είναι ανοιχτός ο δρόµος για την εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου, στο οποίο ενεργό ρόλο θα έχει το κοινοτικό πρόγραµµα τεχνικής βοήθειας «JASPERS», που προανέφερα.
Με την ανάπτυξη εξειδικευµένων δράσεων στον αγροτοδιατροφικό τοµέα, ανοίγει ουσιαστικά ο δρόµος για τη δηµιουργία
ενός υγειούς και βιώσιµου οικοσυστήµατος καινοτοµίας στη
Θεσσαλονίκη, το οποίο µεσοµακροπρόθεσµα θα λειτουργήσει
ως πόλος έλξης για όσους Έλληνες και ξένους επιχειρηµατίες
θέλουν να επενδύσουν.
Παράλληλα µε τα παραπάνω, η «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας» λειτουργεί στο Κέντρο Διάδοσης Επιστηµών και Μουσείο
Τεχνολογίας «Νόησις» ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρόγραµµα, το
«Thessaloniki Smart Up Innovation Hub», για την υποστήριξη νεοφυών επιχειρηµατιών που έχουν καινοτόµες ιδέες στις νέες τεχνολογίες, στην επιχειρηµατικότητα και άλλους συναφείς τοµείς.
Τελικός στόχος; Οι είκοσι οκτώ που έχουν προχωρήσει στην τελική φάση, να βρουν στις αρχές Νοεµβρίου, µε τη βοήθεια του
προγράµµατος, επενδυτές-επιχειρηµατίες για το σχέδιό τους.
Θεωρώ ότι η βελτίωση της καθηµερινότητας, είναι συνυφασµένη µε την καλυτέρευση της δηµόσιας διοίκησης και συνεπώς
της λειτουργίας του κράτους.
Προφανώς, προς αυτήν την κατεύθυνση που αναβαθµίζει την
σχέση πολιτών-δηµόσιας διοίκησης και βελτιώνει την ποιότητα
ζωής του καθενός µας, κινείται η σύσταση και η λειτουργία δύο
κεντρικών συµβουλίων διά νοµοθετικής ρύθµισης, τόσο της αρχιτεκτονικής όσο και της επίλυσης πολεοδοµικών θεµάτων και
αµφισβητήσεων στον χώρο του ΥΜΑΘ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο,
µπήκε τέλος στην ταλαιπωρία όσων έπρεπε να ταξιδέψουν µέχρι
την Αθήνα για την επίλυση των αρχιτεκτονικών και πολεοδοµικών
θεµάτων τους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όσον αφορά τους εποπτευόµενους φορείς, η «ΔΕΘ Α.Ε.», µετά
από χρόνια πήρε την πάνω βόλτα, τόσο στη γενική έκθεση µε αύξηση των εκθετών -χίλιοι περίπου- και των επισκεπτών κατά 40%
σε σχέση µε το 2013, όσο και στις κλαδικές εκθέσεις, όπως η
«Agrotica», µε αύξηση των επισκεπτών πάνω από 70%. Ήδη, σχεδιάζεται η επόµενη κίνηση διεθνοποίησης της λειτουργίας της.
Λένε αυτοί που ξέρουν τα οικονοµικά ότι ο χώρος των εκθέσεων είναι ένας δείκτης για τη γενικότερη οικονοµική κατάσταση
µιας χώρας. Όταν υποχωρούν οι εκθέσεις, υποχωρεί η πορεία
της χώρας. Το είχαµε το 2010, το 2011 και το 2012. Όταν η οικονοµία αρχίζει να ανεβαίνει, τότε και οι εκθέσεις πηγαίνουν καλύτερα. Άρα, λοιπόν, έχουµε έναν δείκτη. Λάβετε τον υπ’ όψιν σας.
Ως Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης, έχω έρθει σε συνεννόηση µε τις διοικήσεις όλων των εποπτευόµενων φορέων, όπως
«ΕΥΑΘ Α.Ε» ΕΥΑΘ Παγίων, ΔΕΘ HELEXPO, το Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονοµιάς, αλλά και τα επιµελητήρια, ώστε
να καταρτίσουµε σε πρώτη φάση, έναν οδηγό δράσεων ο οποίος
θα καθορίζει τις εκκρεµότητες που υπάρχουν και θα προτείνει
τρόπους αντιµετώπισής τους µε στόχο τη γρήγορη ανάπτυξη και
την αύξηση της απασχόλησης.
Για όλα τα παραπάνω απαιτείται ένας άµεσος σχεδιασµός,
στηριγµένος στο νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης, για το
οποίο επανεκκίνησαν οι διαδικασίες και ελπίζουµε ότι θα προωθηθεί για ψήφιση το ταχύτερο δυνατόν, στηριγµένο σε νέες βάσεις συναίνεσης και προοπτικής για το µέλλον.
Όσον αφορά την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και της
Θράκης, βασικές προϋποθέσεις είναι η αξιοποίηση των αεροδροµίων, των λιµανιών, µε πρωτεύον στοιχείο τη σύνδεσή τους µε το
σιδηροδροµικό δίκτυο. Να επισηµάνω ότι εκτός της Θεσσαλονίκης και το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης, έχει αυτήν τη στιγµή εργασίες τόσο εκβάθυνσης όσο και σύνδεσης µε το σιδηροδροµικό
δίκτυο.
Προχωράµε µε την αξιοποίηση των πανεπιστηµίων, των νέων
τεχνολογιών, της καινοτοµίας, της πρωτογενούς ανάπτυξης, της
µεταποίησης, της γεωτεχνίας και της βιοµηχανίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική οικονοµία αλλάζει
κατεύθυνση. Η τουριστική περίοδος ήταν εξαιρετική. Η ανεργία
για πρώτη φορά µετά από πέντε χρόνια δείχνει µείωση -µικρή
µεν, µείωση δε- που δηµιουργεί τα πρώτα ψήγµατα αισιοδοξίας.
Το προσχέδιο του προϋπολογισµού του 2015 αλλά και διεθνείς
εκθέσεις, προβλέπουν ανάπτυξη της τάξεως του 2,9% και περαιτέρω µείωση της ανεργίας. Κανείς µας δεν υποστηρίζει ότι λύθηκαν τα προβλήµατα δια παντός, όµως υπάρχει πλέον ακτίνα
φωτός, υπάρχει ελπίδα.
Η Ελλάδα «τρέχει» τις µεταρρυθµίσεις, γιατί έχουµε αντιληφθεί την αναγκαιότητά τους. Από την εκατοστή τεσσαρακοστή
έβδοµη θέση, βρισκόµαστε στην τριακοστή έκτη.
Η µείωση της φορολογίας σε όλα τα επίπεδα, είναι κεντρικός
στόχος της Κυβέρνησης. Ήδη οι πρώτες φοροελαφρύνσεις,
όπως η µείωση κατά 30% της εισφοράς αλληλεγγύης και του
φόρου πετρελαίου, η διατήρηση του 13% στον ΦΠΑ εστίασης,
είναι γεγονότα προς εφαρµογή για το έτος 2015.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Συγχρόνως, ένα σύνολο δράσεων, όπως η αύξηση δόσεων για
οφειλές στο δηµόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισµούς, η ταχύτερη πληρωµή υποχρεώσεων του δηµοσίου, ο συνυπολογισµός υποχρεώσεων του δηµοσίου µε τα χρέη των πολιτών, η µη
κατάθεση ΦΠΑ που δεν εισεπράχθη, βρίσκονται σε εξέλιξη. Απαιτείται, πλέον, ένα συνολικό εθνικό σχέδιο, που θα υιοθετήσουµε
µε περισσή πλειοψηφία, ένα σχέδιο που θα προδιαγράφει τους
στόχους, θα περιγράφει τα επιµέρους βήµατα, θα κάνει µετόχους της ελπίδας και της προόδου τους πολίτες και θα τους
καλεί να πρωταγωνιστήσουν στην επόµενη φάση ανάπτυξης της
χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω πως το διάστηµα που
διανύουµε, αποτελεί την κρίσιµη καµπή της αλλαγής της οικονοµικής και όχι µόνο πορείας της χώρας. Αυτήν τη στιγµή, είµαστε
υποχρεωµένοι να αφήσουµε κατά µέρους τις ιδιοτέλειες, την µικροπολιτική αντίληψη και τους λαϊκισµούς και να πορευτούµε
ενωµένοι στο µέλλον.
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Ψήφος εµπιστοσύνης στη Κυβέρνηση, σηµαίνει ψήφος στη
σταθερότητα και την πεποίθηση ότι η Ελλάδα αφήνει πίσω της
την εποχή της µιζέριας και της καχυποψίας, την εποχή των µνηµονίων και της τρόικας και εισέρχεται στη φάση της ανάπτυξης
και της προόδου.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι σας καλώ σήµερα να υπερψηφίσετε την
Κυβέρνηση. Θα ήταν λάθος εκ µέρους µου, έχοντας ακούσει όλα
όσα είπατε. Θέλω, όµως, να σας υπενθυµίσω ότι όποιος σκάβει
το λάκκο του άλλου, συνήθως πέφτει µέσα ο ίδιος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ (Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης):
Ψήφος εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση, σηµαίνει «όχι» στις αντιφάσεις και στα αδιέξοδα. Ψήφος εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση,
σηµαίνει «ναι» στην ειλικρίνεια και την υπευθυνότητα, σηµαίνει
«ναι» στο µέλλον.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Τσουκαλάς Δηµήτριος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Ο λάκκος, κύριε Υπουργέ, έχει γεµίσει ήδη. Το βλέπετε καθηµερινά.
Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα αναφερθώ καθόλου στα πεπραγµένα αυτής της Κυβέρνησης ούτε θα κάνω κριτική στο έργο
της, γιατί, κύριοι της συγκυβέρνησης, τα πάτε µόνοι σας µια
χαρά. Κάθε µια οµιλία Βουλευτή της συγκυβέρνησης, σας εκθέτει ακόµα περισσότερο, πόσω µάλλον αυτές των Υπουργών. Και
αναµένουµε όλοι τη χαριστική βολή που θα είναι η οµιλία του
Πρωθυπουργού σήµερα το βράδυ.
Γι’ αυτό θα αναφερθώ σε µερικές πτυχές του προγράµµατός
µας, που αφορά στην Αστυνοµία και θα εφαρµοστεί σε λίγους
µήνες, ξεκινώντας από ένα γενικό πλαίσιο.
Η αναδιάρθρωση της ΕΛΑΣ ήταν ένα πάγιο αίτηµα των αστυνοµικών από τα πρώτα συνδικαλιστικά τους βήµατα. Ήταν αίτηµα
της Αριστεράς που µε κάθε ευκαιρία το έφερνε στο προσκήνιο
αλλά ήταν και αναγκαιότητα για την κοινωνία και για την ίδια την
Αστυνοµία.
Αναφερόµενος στην κατάσταση των Σωµάτων Ασφαλείας και,
κυρίως, της ΕΛΑΣ, τη στιγµή αυτή που η Κυβέρνηση ζητά την
ψήφο εµπιστοσύνης της Βουλής, καταγγέλλω τη διάλυση των
υπηρεσιών της Αστυνοµίας και της Πυροσβεστικής από τις πολιτικές λιτότητας που επιτάσσουν τα µνηµόνια. Η κατάργηση των
έξι χιλιάδων εφτακοσίων κενών οργανικών θέσεων σε χαµηλόβαθµο προσωπικό, αυξάνει την επιβάρυνση στο ήδη καταπονηµένο προσωπικό, συντηρεί και αυξάνει τις µετακινήσεις για την
κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών. Επίσης, αποµακρύνει τη δυνατότητα των αστυνοµικών να υπηρετήσουν κάποτε κοντά στον
τόπο συµφερόντων τους. Έτσι, συνεχίζεται η καλλιέργεια πελατειακών σχέσεων για κάτι που δικαιούνται. Οι υπηρεσίες λειτουργούν µόνο από το φιλότιµο και τον επαγγελµατισµό του προσωπικού.
Για τον ΣΥΡΙΖΑ, άµεση προτεραιότητα για την αναδιοργάνωση
της Αστυνοµίας είναι η επικέντρωση στην εγκαθίδρυση υπηρεσιών µε ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, µε έµφαση στην ανάπτυξη, εκπαίδευση και επαγγελµατική επάρκεια του ανθρώπινου
δυναµικού, στην αλλαγή της νοοτροπίας, µε γνώµονα την εξυπηρέτηση της κοινωνίας και όχι να στεκόµαστε απέναντι ή ενάντιά της.
Εµείς δίνουµε ρεαλιστικές απαντήσεις και λύσεις στα προβλήµατα που ταλανίζουν την Αστυνοµία προς µια δηµοκρατική, φιλολαϊκή κατεύθυνση, επικεντρώνοντάς στο τρίπτυχο «αξιοπρέπεια-διαφάνεια-αξιοκρατία».
Ζητήµατα τρέχουσας πολιτικής. Η υλοποίηση της απόφασης
του Συµβουλίου της Επικρατείας. Η Κυβέρνηση έχει υποχρέωση
να σεβαστεί την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας και
να καταβάλει τα αναδροµικά. Αντί γι’ αυτό, η Κυβέρνηση -και
χωρίς να δεσµεύεται συγκεκριµένα- στον προσωρινό προϋπολογισµό, διαχέει σπερµολογίες και φήµες για σταδιακή καταβολή
των αναδροµικών από τον Ιούλιο του 2015.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Του 2014.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Ο Ιούλιος του 2014 έχει περάσει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Αναδροµικά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Επιπλέον -και αυτό είναι ενδεικτικό
των προθέσεων της Κυβέρνησης- ο αρµόδιος Υπουργός Οικονοµικών, δεν δέχεται καν το αίτηµα των φορέων των ενστόλων για
συνάντηση ή για ενηµέρωση σχετικά µε το φλέγον θέµα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Συναντήθηκαν. Την Τετάρτη ήταν
µαζί.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Και ξέρετε πολύ καλά ότι έστειλαν
ήδη επιστολή στον Πρωθυπουργό, για να τους κανονίσει ραντεβού µε τον κ. Χαρδούβελη. Εκεί έχουµε φτάσει πλέον.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Δεν είναι έτσι που τα λέτε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Δική µας απόφαση, είναι ο σεβασµός στις αποφάσεις των δικαστηρίων και άµεση συµµόρφωση
µε αυτές.
Βέβαια, εσείς εδώ δεν συµµορφωθήκατε να δώσετε τα χρήµατα και να πάρετε πίσω τις καθαρίστριες που ήταν µόνο πεντακόσιες ενενήντα πέντε. Σκεφθείτε τι δούλεµα έχει να πέσει στο
προσωπικό των Σωµάτων Ασφαλείας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία – Κόλλια Τσαρουχά): Κύριε Κυριαζίδη, σας παρακαλώ µη διακόπτετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να υπάρχει ένα όριο σε αυτά που λέγονται.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Όσον αφορά το ασφαλιστικό, το
ΤΕΑΠΑΣΑ και την ενοποίηση των ταµείων. Η Κυβέρνηση προσανατολίζεται στην ουσιαστική διάλυση των ταµείων. Υποχρέωση
κατάθεσης αναλογιστικών µελετών –λέει- µέχρι 31-12-2014.
Η θέση η δική µας είναι η εξής. Ζητάµε αναστολή της εφαρµογής του µέτρου και παράταση κατάθεσης των µελετών, για να
έχουν τον χρόνο οι ένστολοι να βρουν τρόπο να βγάλουν τη θηλειά που τους έχετε περάσει µετά από την κλοπή των 105 εκατοµµυρίων µε το PSI. Αποτυχία του ν. 4249/2014 για την
αναδιάρθρωση των Σωµάτων Ασφαλείας και της πολιτικής προστασίας. Μόλις τέσσερις µήνες µετά την αποχώρηση του κ. Δένδια, ο αντικαταστάτης του, ο κ. Κικίλιας, έκανε τροποποιήσεις
του πρόσφατα ψηφισµένου νόµου, ακυρώνοντας στην πράξη το
νοµοσχέδιο Δένδια. Ο κ. Δένδιας, όπως ξέρετε, δεν είχε λάβει
υπ’ όψιν του τις προτάσεις και τις επιστηµονικές µελέτες για τη
βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών που είχαν κατατεθεί από συνδικαλιστικές οργανώσεις,
από ενστόλους, από υπηρεσιακούς παράγοντες µε εµπειρία.
Μάλιστα, στην εισηγητική έκθεση Κικίλια εντοπίζονται σαν
κακώς κείµενα του νόµου ακριβώς αυτά που είχαµε επισηµάνει
εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ.
Οι προγραµµατικές θέσεις και κατευθύνσεις της πολιτικής του
ΣΥΡΙΖΑ για την Αστυνοµία. Η σχέση µε την κοινωνία - εκδηµοκρατισµός. Οι πολιτικές των κυβερνήσεων των τελευταίων ετών,
οδήγησαν στη διάρρηξη των σχέσεων Αστυνοµίας και κοινωνίας.
Σε αυτό συνέβαλε η εγκαθίδρυση και παγίωση του κλίµατος αυταρχισµού, η συχνότητα χρήσης αστυνοµικής βίας, η αυθαιρεσία
και η ασυδοσία τµηµάτων ή µηχανισµών στο πλαίσιο της επιχειρούµενης αστυνοµοκρατίας, δηλαδή του προσανατολισµού της
ΕΛΑΣ στην καταστολή των λαϊκών κινητοποιήσεων και αγώνων.
Σε αυτό συνέβαλαν οι βίαιες πολιτικές στοχοποιήσεις που επιβάλλονται στο λαό από τα µνηµόνια, συνήθως βέβαια µε βία και
καταστολή.
Θέση µας είναι η αναδιάρθρωση της ΕΛΑΣ, η ριζική βελτίωση
των σχέσεων µε την κοινωνία και ιδιαίτερα µε τις ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού.
Επίσης, η σύσταση διακοµµατικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για την αναδιάρθρωση, µε τη συµµετοχή εκπροσώπων της
ΕΛΑΣ, των συνδικαλιστικών φορέων, των ΟΤΑ, της επιστηµονικής
κοινότητας και των κοινωνικών φορέων.
Επιπλέον, η άµεση αντιµετώπιση περιστατικών και συµπεριφορών ρατσιστικής βίας. Λέµε «όχι» στην στρατιωτικοποίηση της
ΕΛΑΣ. Η δοµή, η λειτουργία, η ιεραρχία και η εκπαίδευση της
ΕΛΑΣ, εξακολουθούν να έχουν στρατιωτικό χαρακτήρα. Στόχος
της αναδιάρθρωσης, είναι να µετατραπεί η ΕΛΑΣ σε ένα πολιτικό
σώµα που συναλλάσσεται µε δηµοκρατικό πνεύµα καθηµερινά
µε τους πολίτες.
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Το έλλειµµα δηµοκρατίας, προκαλείται από τη στρεβλή εφαρµογή πολιτικού ελέγχου, ο οποίος ασκείται ασφυκτικά µε τη
µορφή της κοµµατικοποίησης, όπως την εισπράττουν οι ίδιοι οι
ένστολοι. Αυτή η αντιδηµοκρατική δοµή που έχει επιβληθεί στην
ΕΛΑΣ, ευθύνεται σε µεγάλο βαθµό για το συγκεντρωτισµό, την
ελλιπή αποκέντρωση και τα επιχειρησιακά κενά.
Άρα, χρειάζεται ενίσχυση του δηµοκρατικού και ανθρωπιστικού φρονήµατος του προσωπικού µε διαρκή σεµινάρια, διαλέξεις
και δράσεις κοινωνικής ευαισθητοποίησης.
Το αίτηµα του εκδηµοκρατισµού της ΕΛΑΣ και οι αλλαγές στο
θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της, θα υλοποιηθεί µε διαφανή,
αξιοκρατικά κριτήρια αξιολόγησης, αλλαγή του θεσµικού πλαισίου αξιολόγησης µε θεσµοθέτηση τριµελούς συµβουλίου αξιολόγησης, συνυπογραφή του αξιολογούµενου και κοινοποίηση
της βαθµολογίας στον κρινόµενο και τρίτον, δηµιουργία δευτεροβάθµιου συµβουλίου αξιολόγησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Τελειώνω σε µισό λεπτό.
Χρειάζεται αστυνόµευση και όχι αστυνοµοκρατία –η ασφάλεια
είναι ένα κοινωνικό αγαθό- για την εµπέδωση του αισθήµατος
ασφάλειας στον πολίτη.
Κλείνω µε αυτό. Προτείνεται επανασχεδιασµός της αντιεγκληµατικής πολιτικής, βελτίωση της παροχής υπηρεσιών στον πολίτη, για την καλύτερη ανταπόκριση της Αστυνοµίας. Βελτίωση
της καθηµερινής αστυνόµευσης, µε αναβάθµιση της αστυνόµευσης στη γειτονιά και της κοινοτικής αστυνόµευσης. Χτύπηµα στη
διαφθορά που έχει εισχωρήσει και µέσα στην Αστυνοµία. Αυτά
θα εκθέσουµε και γραπτώς µε ποιον τρόπο θα γίνουν.
Επειδή η ασφάλεια είναι κοινωνικό αγαθό και σαν τέτοιο πρέπει να αντιµετωπίζεται από την Αστυνοµία, θα πρέπει να αλλάξει
η σηµερινή µορφή και οι πρακτικές των µονάδων καταστολής,
ΥΑΤ και ΥΜΕΤ. Θα πρέπει να υιοθετηθούν νέες τακτικές και υπηρεσιακές προσεγγίσεις και να δηµιουργηθούν νέες υπηρεσίες
αντιµετώπισης της κρίσης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Δηλαδή προτείνετε να τις καταργήσουµε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Όχι, θα έχουµε νέες υπηρεσίες
αντιµετώπισης κρίσης. Γιατί δεν νοµίζω ότι περιποιεί τιµή για την
Αθήνα του 2014 να έχουµε από την Οµόνοια και από την πλατεία
Κάνιγγος µέχρι εδώ, µονίµως τέσσερις κλούβες µε ΜΑΤ να κάθονται και να µην κάνουν απολύτως τίποτα!
Εµείς λέµε ότι θα υπάρχουν µονάδες οι οποίες θα επεµβαίνουν
όταν θα υπάρχει κρίση και δεν θα κάθονται χωρίς λόγο, χωρίς
να κάνουν απολύτως τίποτα!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Όταν θα επεµβαίνουν, τι θα κάνουν;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Ολοκληρώνω µε αυτό. Οι ειδικές
οµάδες ΔΙΑΣ, ΔΕΛΤΑ και ΖΗΤΑ πρέπει να ενοποιηθούν. Πρέπει
να σταµατήσει η επιχειρησιακή εµπλοκή τους στις διαδηλώσεις,
να αναπροσανατολιστούν και να µετατραπούν σε ταχυκίνητη
οµάδα παρέµβασης για την προστασία του πολίτη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ
πολύ.
Η κ. Φωτεινή Αραµπατζή έχει τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στου δρόµου
τα µισά -ενός δρόµου µε τις αιµατηρές θυσίες του ελληνικού
λαού- η πολιτική ανευθυνότητα, η µικροπολιτική µιζέρια και το
άσβεστο πάθος της Αντιπολίτευσης για την εξουσία, τείνει δυστυχώς να υπονοµεύσει τη µεγαλύτερη εθνική προσπάθεια της
µεταπολιτευτικής περιόδου, αυτή που για να τελεσφορήσει χρειάζεται πολιτική ηρεµία, εθνική συνεννόηση και σοβαρότητα, ό,τι
δηλαδή υπονοµεύει η ακατάσχετη προεδρολογία και εκλογολογία την κρισιµότερη στιγµή, την ώρα της τελευταίας αξιολόγησης, της διευθέτησης του µείζονος, που είναι η βιωσιµότητα του
χρέους, την ώρα που η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει σοβαρή
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και συντεταγµένη.
Γι’ αυτό η ψήφος εµπιστοσύνης είναι πρωτίστως ψήφος εµπιστοσύνης προς τα έξω, εξιτήριο για τους δανειστές µας, πιστοποιητικό επενδυτικής αξιοπιστίας για τις αγορές, εκεί δηλαδή
που θα καταφύγουµε για χρηµατοδότηση το 2015, όταν δεν θα
έχουµε ανάγκη το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Η ψήφος εµπιστοσύνης, όµως, είναι και µια καλή ευκαιρία για
να αναµετρηθούµε και µε τις πολιτικές µας ευθύνες. Η συγκυβέρνηση µε τις δεσµεύσεις της, οι Βουλευτές µε την αιτιολόγηση
της ψήφου τους, οι πρώην πολύτιµοι εταίροι της συγκυβέρνησης
µε τις επιλογές τους και βεβαίως, η Αντιπολίτευση µε τις υψηλές
ευθύνες του αντιπολιτευτικού της ρόλου.
Για τον εποικοδοµητικό αντιπολιτευτικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ, τι
µπορεί κανείς να πει; Άκρατη µαµούθ παροχολογία, ασυγκράτητη διγλωσσία. Διαχείριση της φτώχειας επαγγέλλεστε µε ξένα
χρήµατα. Ήδη ορέγεστε και υπόσχεστε να σκορπίσετε το πρωτογενές πλεόνασµα, αυτό που µε τόσο κόπο αποκτήθηκε.
Πού είναι για παράδειγµα, οι προτάσεις σας, η κριτική σας για
τον πρωτογενή τοµέα, το βασικό αυτό αναπτυξιακό εργαλείο;
Μόλις πριν δύο µήνες η χώρα µας κατέθεσε την πρότασή της για
τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, αυτή δηλαδή που θα κρίνει τις
εξελίξεις στον πρωτογενή τοµέα τα επόµενα έξι χρόνια.
Δεν σας άκουσα δύο χρόνια τώρα να παρεµβαίνετε ενεργά µε
προτάσεις, µε κριτικές αντιρρήσεις για βελτιώσεις και αλλαγές,
να ζητάτε καθ’ όλη τη διάρκεια της διαπραγµάτευσης οργανωµένη συζήτηση στη Βουλή µε τους αρµόδιους.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ούτε ένας εκπρόσωπός
σας… (Δεν ακούστηκε)
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Τους Βουλευτές της συγκυβέρνησης αφήνετε να το κάνουν.
Κύριε Διαµαντόπουλε, έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Διαµαντόπουλε, σας παρακαλώ, µη διακόπτετε.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Δεν σας άκουσα να παρεµβαίνετε
σθεναρά για το εθνικό σχέδιο διαχείρισης βοσκοτόπων, αυτό δηλαδή που θα κρίνει το µέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας και
µπορεί να απαλλάξει από 2 δισεκατοµµύρια ευρώ έλλειµµα το
εµπορικό ισοζύγιο της χώρας.
Δεν σας είδα να προσυπογράφετε τη σχετική τροπολογία που
λύνει το θέµα από το 2014 και µετά, ύστερα από τις παλινωδίες
της κρατικής µηχανής που σηµειώθηκαν το 2013 και την αιµορραγία του ελληνικού κτηνοτροφικού κόσµου. Στους Βουλευτές
της συγκυβέρνησης το αφήσατε και αυτό.
Πού είναι οι παρεµβάσεις σας, για το µη συµψηφισµό των κοινοτικών ενισχύσεων µε τα υπόλοιπα χρέη των αγροτών, πλην
αυτών προς το δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία; Στους Βουλευτές της συγκυβέρνησης το αφήσατε και αυτό και ευτυχώς περιλαµβάνεται, όπως και πολλά ακόµη, στο προσχέδιο του
προϋπολογισµού.
Με τα φωτοβολταϊκά, αλήθεια, τι θα κάνετε; Ο Ευρωβουλευτής σας κ. Μανώλης Γλέζος, µόλις προχθές στις 2-10 σε ερώτησή του προς τον υποψήφιο Επίτροπο Γεωργίας, τον κάλεσε να
έρθει να ξεριζώσετε µαζί αυτά τα «σιδερένια φυτά». Σεβαστή η
άποψη του κ. Γλέζου να εχθρεύεται την επιχειρηµατικότητα, δυστυχώς, όµως, για εσάς η επίσηµη θέση του κόµµατός σας απέχει παρασάγγας από τις θέσεις του Ευρωβουλευτή σας, γιατί
απλά έχετε δεσµευτεί, όπως παντού άλλωστε, να καταργήσετε
το κούρεµα των οικιακών και αγροτικών φωτοβολταϊκών αλλά και
να αναπροσαρµόσετε τις τιµές, αυτές που ρίξαµε εµείς, «οι κακοί
Βουλευτές», σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες.
Θα τα ξεριζώσετε τελικώς τα φωτοβολταϊκά ή θα δώσετε υψηλότερες τιµές σε αυτούς που τα κατέχουν;
Η Κυβέρνηση πριν από λίγες µέρες έκανε πράξη µία σηµαντική
δέσµευσή της για την αποκατάσταση του ασφαλιστικού καθεστώτος των αγροτών στα εξήντα δύο έτη µε σαράντα χρόνια εργασίας. Και εκεί έγινε µία περαιτέρω βελτίωση από τους
Βουλευτές της συγκυβέρνησης, για τη δίκαιη αναγνώριση των
πλασµατικών χρόνων και στην πολύπαθη τάξη των αγροτών. Αδικαιολογήτως απόντες ήσασταν και εκεί.
Ο κατάλογος είναι µακρύς και ο χρόνος, δυστυχώς, πολύ περιορισµένος.
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Απόντες ήσασταν ακόµη και για την Αµφίπολη, αυτό το οικουµενικό και µοναδικό ταφικό µνηµείο που µας εκπλήσσει καθηµερινά και µας καθιστά περήφανους µε τις συγκλονιστικές συνεχείς
αποκαλύψεις του.
Πού ήσασταν, αλήθεια, το καλοκαίρι του 2012, όταν είχαν
σωθεί τα χρήµατα από την περιφέρεια και είχε σταµατήσει η ανασκαφική προσπάθεια;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Εµείς πού ήµασταν;
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Σας θυµίζω ότι τότε ήµασταν πολύ
µακριά από το σηµερινό ανασκαφικό θαύµα. Μόλις διακόσια
τριάντα µέτρα από τα συνολικά τετρακόσια ενενήντα επτά του
περιβόλου είχαν αποκαλυφθεί και πολύ λίγοι, εκτός από την
ακούραστη, επίµονη και αθόρυβη κ. Περιστέρη και τη µικρή τότε
–µετρηµένη στα δάχτυλα του ενός χεριού- οµάδα της, δούλευαν
µε το καλεµάκι τους υποµονετικά, πιστεύοντας βαθιά σε αυτό το
µεγαλειώδες που κρύβεται στα έγκατα της µακεδονικής γης.
Το λέω, γιατί ως πολύ καινούργια Βουλευτής τότε, µε τα µέσα
του κοινοβουλευτικού ελέγχου που διαθέτει κάθε Βουλευτής ζήτησα από τον τότε Υπουργό Πολιτισµού –και ανταποκρίθηκε- τη
χρηµατοδότηση αυτής της µοναδικής ανασκαφικής δραστηριότητας.
Σηµειολογικές είναι οι αναφορές, σηµειολογικές, για το ότι το
µόνο που σας ενδιαφέρει είναι η εξουσία άκοπα και ψεύτικα. Και
µε αυτήν την οργανωµένη ασάφεια, την πολιτική αυθάδεια πορεύεστε και προκαλείτε τους θεσµούς µε αυτοσκοπό την εκλογική αναµέτρηση.
Δεν θα σας κάνουµε τη χάρη, όµως, γιατί εµείς, οι Βουλευτές
της συγκυβέρνησης, που ψηφίσαµε αντιδηµοφιλή µέτρα και συνειδητά ασκούµε δηµιουργική αντιπολίτευση στην Κυβέρνηση
που στηρίζουµε, πιστεύοντας ότι η αποκλίνουσα άποψη κάθε
Βουλευτή είναι χρέος συνείδησης και όχι ρήγµα στην αρχή της
δεδηλωµένης, δεν θα αφήσουµε αυτόν τον εθνικό αγώνα βορά
στις ανώριµες και αντιφατικές βλέψεις σας.
Στηρίζουµε αυτήν την Κυβέρνηση ως την καλύτερη, ως την ειλικρινέστερη και συνεπέστερη παρούσα πολιτική επιλογή, µε τα
λάθη και τις παραλείψεις της, µε τις ιδιοµορφίες που απορρέουν
από το πολιτικό φαινόµενο της συγκυβέρνησης.
Στηρίζουµε αυτήν την Κυβέρνηση, γιατί έσωσε τη χώρα από
τη χρεοκοπία, γιατί υποσχέθηκε παραµονή στο ευρώ και γρήγορη φυγή από τα µνηµόνια. Το πρώτο µε βεβαιότητα το πέτυχε,
µετατρέποντας το ταπεινωτικό grexit σε πανθοµολογούµενη διεθνή αναγνώριση της ανάκαµψής µας. Την απαλλαγή από τα µνηµόνια την ολοκληρώνει τώρα- νωρίτερα από το πρόγραµµα- µε
ισχυρά διαπραγµατευτικά χαρτιά, όπως το πρωτογενές πλεόνασµα κι η επιτυχής και πρώιµη έξοδος στις αγορές.
Στηρίζουµε αυτήν την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαµαρά, γιατί ήρθε η ώρα και περιµένουµε να κάνει πράξη
την αποκατάσταση των αδικιών, τις ουσιαστικές φοροελαφρύνσεις, την παύση της οριζόντιας φοροεπιδροµής ως γνήσιο φιλελεύθερο κόµµα.
Παρέχουµε ψήφο εµπιστοσύνης γιατί είναι η ώρα να δώσει
ανάσα στους τσακισµένους επιχειρηµατίες µε τη ρύθµιση των
«κόκκινων» δανείων και πνοή ζωής µε ρεαλιστική προοπτική
στους ανέργους.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κυρία Αραµπατζή.
Ο κ. Αναστάσιος Κουράκης έχει τον λόγο. Θα ακολουθήσει ο
κ. Δαβάκης και µετά ο Υπουργός Εργασίας κ. Βρούτσης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αρχίσω όχι ακριβώς µε τα
ζητήµατα Παιδείας αλλά µε ανακοινώσεις που έγιναν από το
Υπουργείο Υγείας όσον αφορά –τώρα µιλάω και ως γιατρός και
όπως θα δείτε και ως γιατρός της Αριστεράς- τον ιό Έµπολα.
Λαµβάνονται όλα τα µέτρα για να αντιµετωπιστεί ο ιός. Σε αυτό
θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Τώρα άρχισε να ξυπνάει η Δύση
και ο λεγόµενος ανεπτυγµένος κόσµος, µπροστά στην απειλή
του ιού ο οποίος έχει αφανίσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους
στην Αφρική. Καταλαβαίνουµε ότι όταν η λεγόµενη –επαναλαµβάνω- πολιτισµένη ανθρωπότητα κωφεύει για τις συνθήκες υπό
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τις οποίες ζουν και για τη νοσηρότητα που υπάρχει στον Τρίτο
Κόσµο, να ξέρετε ότι κάποια στιγµή και αυτό θα το βρει στο σπίτι
της. Καλώς ή κακώς όλοι είµαστε στο ίδιο καράβι. Όλοι έχουµε
την ίδια µοίρα και στο βαθµό που εξακολουθούµε να κωφεύουµε
δεκάδες ιοί Έµπολα θα ακολουθήσουν το επόµενο διάστηµα, αν
δεν εξαλειφθούν οι αιτίες της ανισότητας σε όλο τον πλανήτη.
Ξέρετε, αυτό δεν είναι θέµα φιλανθρωπίας. Είναι θέµα αλληλεγγύης, που είναι µία διαφορετική έννοια. Αυτό σηµαίνει ότι η µοίρα
του καθενός µας είναι αλληλένδετη µε τη µοίρα όλων των υπολοίπων πολιτών και ανθρώπων σε όλο τον κόσµο.
Προχθές ο Υπουργός Παιδείας µάς περιέγραψε µία εικονική
πραγµατικότητα. Αναφέρθηκε στην παιδεία χρησιµοποιώντας το
ρήµα «καταφέραµε».
Αλήθεια, γιατί αισθάνεται υπερήφανος ο κ. Λοβέρδος, όταν
αυτήν τη στιγµή υπάρχουν πάνω από επτά χιλιάδες διδακτικά
κενά, όταν λείπουν πέντε χιλιάδες δάσκαλοι από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, πεντακόσιοι από την ειδική αγωγή και υπάρχουν
πάνω από χίλια διακόσια κενά σε ειδικό βοηθητικό και επιστηµονικό προσωπικό;
Αισθάνεται υπερήφανος ο κ. Λοβέρδος µε τη διαγραφή χιλιάδων νέων από τα ελληνικά πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ, που µας παρουσίασε την Τετάρτη ως τακτοποίηση του κύκλου σπουδών,
ενώ στην πραγµατικότητα είναι ο σύγχρονος ευεργέτης των κολεγίων, καθώς οι µνηµονιακές δυνάµεις ονόµασαν εν µία νυκτί
τα κολέγια πανεπιστήµια, τα οποία σπεύδουν να προσφέρουν
χείρα βοηθείας στους φοιτητές που πρόκειται να διαγραφούν,
αναγνωρίζοντας πιστωτικές µονάδες στα µαθήµατα που έχουν
περάσει.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνει για ακόµη µία φορά από το Βήµα αυτό ότι
δεν πρόκειται να αποδεχθεί διαγραφές φοιτητών. Δεσµεύεται ότι
θα καταργήσει το νόµο Διαµαντοπούλου και θα διευκολύνει τα
ιδρύµατα, προκειµένου να λάβουν τα απαιτούµενα µέτρα, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους το επιθυµούν να ολοκληρώσουν τις
σπουδές τους.
Ο κύριος Υπουργός, µάς είπε ότι κατάφερε να εφαρµόσει την
αξιολόγηση, αυτόν τον τερατώδη µηχανισµό απολύσεων εκπαιδευτικών, µε δραστική περικοπή της δηµόσιας χρηµατοδότησης.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ενάντια στην αξιολόγηση εκείνη η οποία προσπαθεί να εντοπίσει τα αδύνατα σηµεία στη δηµόσια διοίκηση, για να βοηθήσει να πάνε καλύτερα
τα πράγµατα.
Εδώ, όµως, η αξιολόγηση που εφαρµόζεται –ιδιαίτερα στους
εκπαιδευτικούς- θα έλεγα ότι από τη µία µεριά τοποθετεί στη χορεία των εξαιρέτων εκπαιδευτικών εκείνους που έχουν εκδώσει
τουλάχιστον ένα βιβλίο ή έχουν συµµετάσχει σε δύο τουλάχιστον
συλλογικούς τόµους και έχουν δηµοσιεύσει τουλάχιστον ένα
άρθρο. Πρόκειται για προσόντα που αρµόζουν σε λέκτορα που
διεκδικεί θέση στο πανεπιστήµιο.
Και ταυτοχρόνως, επιβάλλει µια ανθρωποφαγία µέσα στα σχολειά ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς, ώστε να µη µεταπέσουν
στην κατηγορία του 15% -που είναι κάτω από ένα ποσοστό
βάσης- οι οποίοι αργότερα µπορεί να αντιµετωπίσουν πέρα από
τη µισθολογική καθήλωση, την απειλή της διαθεσιµότητας και
της απόλυσης.
Η κυβέρνηση της Αριστεράς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα
καταργήσει όλο το υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο της τιµωρητικής
αξιολόγησης.
Ακόµη, πρέπει να σας πω ότι το Υπουργείο Παιδείας συνεχίζει
το καταστροφικό έργο που ξεκίνησε η κ. Διαµαντοπούλου, µε τη
σαρωτική ανατροπή του σχολικού χάρτη και τις µαζικότερες
στην ιστορία της εκπαίδευσης συγχωνεύσεις και καταργήσεις.
Στα τέσσερα χρόνια του µνηµονίου, η δηµόσια εκπαίδευση
έχει χάσει συνολικά πάνω από δύο χιλιάδες σχολικές µονάδες.
Καταστροφική είναι η κατάργηση των εκατόν δύο ΕΠΑΣ, που
είναι δοµές τυπικής εκπαίδευσης. Όπως επίσης, καταστρεπτική
είναι και η απώλεια εκατοντάδων οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών µε καθαρά λογιστικά κριτήρια. Αντ’ αυτού, έχουµε την εισαγωγή της απλήρωτης µαθητείας και πολλά άλλα δεινά που
οδηγούν στη σχολική διαρροή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δηλώνουµε κατηγορηµατικά. Ο
ΣΥΡΙΖΑ θα παγώσει τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις στην πρω-
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τοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση και θα σχεδιάσει από
την αρχή τον σχολικό χάρτη και το µέγεθος των σχολικών µονάδων αποκλειστικά βάσει λειτουργικών και παιδαγωγικών κριτηρίων, ώστε να µπορεί να εξασφαλιστεί η διευρυµένη λειτουργία
των σχολικών µονάδων µε άνοιγµα στη γειτονιά και την τοπική
κοινωνία.
Δηλώνουµε ότι τα σχολεία, δηµοτικά, γυµνάσια και λύκεια,
µπορούν να µετατραπούν σε πολιτιστικούς χώρους κάθε γειτονιάς και να λειτουργούν ως κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης,
πολιτισµού, ενισχυτικής διδασκαλίας κ.α.. Δηλώνουµε ότι θα
υπάρχει πρωινή λειτουργία όλων των σχολείων και θα διασφαλίσουµε τη χρηµατοδότηση για τις πιεστικές ανάγκες της εκπαίδευσης.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, οραµατίζεται και επενδύει σε ένα δηµόσιο σχολείο
ανθρώπινο, οργανικά ενταγµένο στην τοπική κοινωνία, που θα
υπηρετεί παιδαγωγικούς στόχους αλλά και θα συµβάλλει ενεργά
στην κοινωνικοποίηση στο πλαίσιο της κάθε τοπικής κοινωνίας
και κάθε γειτονιάς. Ένα σχολείο προσβάσιµο σε όλους, χωρίς
αποκλεισµούς και διακρίσεις, µε ιδιαίτερη µέριµνα στα άτοµα µε
ειδικές µαθησιακές ανάγκες και τα άτοµα µε αναπηρία.
Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει τις ευέλικτες µορφές εργασίας στην
εκπαίδευση και θα προχωρήσει σε διορισµούς εκπαιδευτικών µε
βάση τις πραγµατικές ανάγκες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πολύ λίγο, κύριε Πρόεδρε.
Θα παρέχει πολύπλευρη στήριξη εκείνων που διορίζονται για
πρώτη φορά και θα κάνει επιµόρφωση των υπηρετούντων εκπαιδευτικών. Θα επαναφέρουµε στα σχολεία τους εκπαιδευτικούς
της τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης, που βρίσκονται σε
διαθεσιµότητα σε θέσεις εκπαίδευσης.
Μας µίλησε ο Υπουργός Παιδείας για σχέδιο νόµου για την ειδική αγωγή. Θα πρέπει να πούµε ότι είναι ένα σχέδιο νόµου, για
το οποίο η συντριπτική πλειοψηφία των εµπλεκοµένων φορέων
µιλά απαξιωτικά και ζητά να το πάρει πίσω η Κυβέρνηση. Θα τα
πούµε καλύτερα, όταν θα έρθει στη Βουλή.
Ο ΣΥΡΙΖΑ θα µεριµνήσει, ώστε η εκπαίδευση που θα παρέχεται
να συµπεριλαµβάνει όλους τους µαθητές. Θα λειτουργούν εξατοµικευµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα σε τµήµατα ένταξης και
θα παρέχεται –όταν αυτό είναι αναγκαίο- προνοιακή, ψυχολογική
και ψυχιατρική στήριξη εντός του σχολείου, από δηµόσιες και
δωρεάν υπηρεσίες µετά από συνεργασία µε τους γονείς, τον
σύλλογο διδασκόντων, τους συµβούλους γενικής, ειδικής και
προσχολικής αγωγής.
Για τα ελάχιστα παιδιά, λόγου χάριν µε πολλαπλές αναπηρίες,
που η ένταξή τους δεν κρίνεται επωφελής, θα υπάρχουν κατάλληλες χωριστές δοµές. Αλλά να ξέρουµε ότι αυτά τα ειδικά σχολεία θα είναι συστεγαζόµενα και συνεργαζόµενα στενά µε τα
υπόλοιπα σχολεία και σε αυτά θα εφαρµόζονται προγράµµατα
γνωστικού, ψυχαγωγικού και αθλητικού περιεχοµένου, κατάλληλα δηλαδή για άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Στην κατεύθυνση της αντιµετώπισης των συνεπειών της κρίσης, θα ανασυγκροτήσουµε τη φοιτητική µέριµνα µε σίτιση και
στέγαση, µε την απαραίτητη αποκέντρωση των υπηρεσιών και
των πόρων στα πανεπιστήµια και στα ΤΕΙ.
Θα θεσµοθετήσουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη µαθητική µέριµνα, µε οργάνωση σχολικών συσσιτίων, δεκατιανού για
όλους τους µαθητές και γεύµατος στα ολοήµερα δηµοτικά, δηµιουργία κοινωνικών κυλικείων. Θα προχωρήσουµε σε δωρεάν
προληπτικούς και υγειονοµικούς ελέγχους των παιδιών που δεν
έχουν υγειονοµική περίθαλψη και θα παρέχουµε πλήρη ιατροφαρµακευτική κάλυψη όλων των µαθητών και φοιτητών.
Θα προχωρήσουµε στη δηµιουργία φοιτητικών εστιών µε µικρές παρεµβάσεις σε σχολάζουσες περιουσίες. Θα καλύψουµε
τις ανάγκες της αυξηµένης ζήτησης για δηµόσιους και παιδικούς
σταθµούς, µε άµεσα προγράµµατα επεµβάσεων σε υφιστάµενα
κτήρια σε συνεργασία µε δήµους, ώστε να λειτουργήσουν ταχύτατα ως δηµόσιοι παιδικοί σταθµοί.
Τέλος, θα αναβαθµίσουµε το µάθηµα των ξένων γλωσσών και
πληροφορικής στη δηµόσια εκπαίδευση, µε δυνατότητα απόκτησης πιστοποίησης εντός της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Θα κα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λύψουµε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών εντός του δηµόσιου σχολείου µε µουσική, καλλιτεχνικές δραστηριότητες,
αθλητισµό, ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Να γνωρίζουµε -εµείς δεν το ξεχνάµε ούτε λεπτό- ότι η στόχευση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η καθολική δωρεάν και δηµόσια παιδεία
µε υψηλού επιπέδου παρεχόµενη εκπαίδευση. Η αναβάθµιση και
ενίσχυση της δηµόσιας δωρεάν παιδείας πρέπει να είναι τέτοια
που θα καταστήσει περιττή επιλογή για τον καθένα και την καθεµιά την ιδιωτική εκπαίδευση σε όλες τις βαθµίδες και σε όλα τα
επίπεδα.
Όλα αυτά δείχνουν ότι µόνο η κυβέρνηση της Αριστεράς µπορεί και θέλει να πετύχει κάτι τέτοιο. Και θα το πετύχει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κουράκη.
Τον λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Δαβάκης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης, έρχεται σε µια
στιγµή που η Κυβέρνηση, έχοντας µπροστά της το δύσκολο πρόβληµα της διαπραγµάτευσης του δηµοσίου χρέους και έχοντας
στη φαρέτρα της πετυχηµένους στόχους, προσπαθεί να αποκαταστήσει σταδιακά τις αδικίες και τα λάθη που έγιναν τα τελευταία χρόνια, σε µια προσπάθεια να ανακουφίσει την κοινωνία,
που κατά κοινή οµολογία έχει µατώσει.
Αυτό είναι και το στοίχηµα που πρέπει να κερδηθεί. Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του σχεδίου ανάκαµψης, όπως έχει εξαγγελθεί τόσο από τα χείλη του Πρωθυπουργού κ. Σαµαρά όσο και
από τους αρµόδιους Υπουργούς, είναι µπροστά µας.
Πιο συγκεκριµένα, θα αναφερθώ τηλεγραφικά εξαιτίας του
λίγου χρόνου που έχω, σε µερικά σηµεία που συναντώ κάθε µέρα
στις πόλεις και στα χωριά της Λακωνίας, τα οποία είναι µικρογραφία όλης της περιφέρειας, όλου του ελληνικού λαού, όλης
της ελληνικής επικράτειας. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα σε αυτό το χρονοδιάγραµµα το οποίο θεωρώ
ότι µπορεί να µας βγάλει µε ασφαλή τρόπο µπροστά.
Η ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών µε περισσότερες δόσεις σε εφορία και ασφαλιστικά ταµεία πρέπει να έρθει άµεσα,
όπως έχει εξαγγελθεί στη Βουλή. Εκτός από τα «κόκκινα» δάνεια,
που επιχειρείται η ρύθµισή τους, υπάρχουν και τα λεγόµενα «πυρόπληκτα» δάνεια τα οποία έλαβαν αρκετοί µικροί επιχειρηµατίες
σε όλη την ελληνική περιφέρεια λίγο πριν ξεκινήσει η οικονοµική
κρίση και σήµερα δεν µπορούν να αποπληρωθούν. Πρέπει να
βρεθεί µια βιώσιµη και οριστική λύση για τα δάνεια αυτά, γιατί η
αναστολή καταβολής των δόσεων, απλώς µεταθέτει το πρόβληµα στο εγγύς µέλλον.
Επίσης, µε την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των stress
tests των τραπεζών και εφόσον όλα πάνε καλά, πρέπει να ανοίξει
η στρόφιγγα του δανεισµού, να ενισχυθεί η ρευστότητα, να χρηµατοδοτηθούν οι υφιστάµενες υγιείς επιχειρήσεις που θέλουν να
αναπτυχθούν και να τους δοθούν τα κεφάλαια κίνησης.
Βεβαίως, η υπερφορολόγηση τόσο των φυσικών προσώπων
όσο και των επιχειρήσεων δεν βοηθά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην ανάπτυξη. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις, όπως η µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης,
πρέπει να ενταθούν. Ο ΕΝΦΙΑ έχει κοστίσει πολύ στην Κυβέρνηση.
Είναι περιττό να αναφέρω τι συνέβη το καλοκαίρι σε όλους
µας, σε όλους τους εκπροσώπους του ελληνικού λαού και ιδιαίτερα της συγκυβέρνησης, δηλαδή τι εισπράξαµε προκειµένου να
δούµε προς τη σωστή κατεύθυνση. Και πιστεύω ότι η σωστή κατεύθυνση, θα διατυπωθεί κατά τέτοιον τρόπο και θα αποδείξει
ότι το µήνυµα έχει πλέον ληφθεί.
Ο πρωτογενής τοµέας αποτελεί έναν από τους βασικότερους
πυλώνες της ελληνικής οικονοµίας. Είναι γεγονός ότι η παρούσα
Κυβέρνηση προσπάθησε µε συγκεκριµένα µέτρα, ιδιαίτερα τους
τελευταίους µήνες, να στηρίξει τη µεγάλη υπόθεση που λέγεται
φυτική και ζωική παραγωγή.
Υπάρχουν, όµως, κάποια λάθη τα οποία γνωρίζουµε ότι τα
έχετε αντιληφθεί. Αυτά τα λάθη έχουν προκαλέσει µεγάλη πικρία
στον αγροτικό κόσµο. Για παράδειγµα, είναι ανεπίτρεπτο να κρατούνται οι επιδοτήσεις των αγροτών για οφειλές στον ΟΓΑ του-
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λάχιστον χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη. Ούτε αιτήσεις για
αποζηµίωση από τον ΕΛΓΑ δεν µπορούν να υποβάλουν πολλοί
παραγωγοί, εάν χρωστούν στον ΟΓΑ.
Με ικανοποίηση άκουσα εχθές το βράδυ τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, να µιλά για άµεσες ενέργειες στο ζήτηµα του καταρροϊκού πυρετού, όπως επίσης και στην υποβολή του φακέλου
για τη νέα προγραµµατική περίοδο εκ µέρους του Υπουργείου
Γεωργίας, καθώς επίσης και για ζητήµατα που αφορούν την περαιτέρω ενδυνάµωση της ζωικής παραγωγής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Αφού ψόφησαν τα µισά πρόβατα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ε, όχι και τα µισά. Μην είστε υπερβολικός.
Θα ήθελα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αναφερθώ τώρα
στον κόσµο που γνώρισα από κοντά τους έντεκα µήνες που διετέλεσα Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας, δηλαδή τα εν ενεργεία και
εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, εκφράζοντας
κατ’ αρχάς τα συλλυπητήριά µου στις τρεις οικογένειες των πεζοναυτών που έχασαν τη ζωή, τους εκτελώντας βολές όλµων
81mm στο πεδίο Γλαφυρών Μαγνησίας.
Προτείνω, κυρία Πρόεδρε, και θέλω να το διατυπώσετε στον
κύριο Πρόεδρο της Βουλής, τα παιδιά των δύο ΕΠΟΠ, να υιοθετηθούν από τη Βουλή των Ελλήνων, όπως έχει γίνει και σε άλλες
αντίστοιχες περιπτώσεις.
Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων
και των Σωµάτων Ασφαλείας, είναι εκείνα που η κρίση έπληξε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εργασιακή οµάδα. Αυτό είναι
µία αδικία, που και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς
είχε αναγνωρίσει από τον Ιούλιο του 2013 και η Κυβέρνηση έχει
από τότε στις προτεραιότητές της τη σταδιακή τους αποκατάσταση, παράλληλα, µε µέτρα που θα ελαφρύνουν και τις άλλες
κοινωνικές οµάδες που έχουν πληγεί από την κρίση, όπως είναι
φυσικά οι χαµηλοσυνταξιούχοι, οι αγρότες µας και γενικότερα η
µικροµεσαία τάξη.
Ενδεικτικά, θα ήθελα να αναφέρω ότι τα εν ενεργεία στελέχη
των Ενόπλων Δυνάµεων, έχουν υποστεί από την αρχή της κρίσης
συνολικά µειώσεις της τάξεως του 26% έως 52%. Οι δε συνταξιούχοι, ιδιαίτερα των υψηλότερων βαθµών και µε τα περισσότερα
χρόνια υπηρεσίας, έχουν υποστεί µειώσεις της τάξεως των 41%
έως 68%. Άλλωστε, τεράστιες είναι και οι µειώσεις που υπέστησαν τα µερίσµατα των µετοχικών ταµείων που έχουν συρρικνωθεί
σε ποσοστό 63,1%.
Ο Πρωθυπουργός της χώρας, όµως, στις 6 Σεπτεµβρίου του
2014, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δήλωσε τα εξής: «Η
απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας για αποκατάσταση
των µισθολογικών τους απωλειών θα εφαρµοστεί, τουλάχιστον
όσο µας επιτρέπουν οι ανάγκες του προϋπολογισµού. Δεν µπορούµε µονοµιάς να αποκαταστήσουµε πλήρως τις αποδοχές του
2012 ούτε για τους στρατιωτικούς ούτε για τους αστυνοµικούς
ούτε για κανέναν άλλο κλάδο».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εµένα, προσωπικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε καλύπτει
η παραπάνω δήλωση, δίνοντας έµφαση στο µέρος που αναφέρει
«δεν µπορούµε µονοµιάς να αποκαταστήσουµε πλήρως τις αποδοχές του 2012».
Από το προσχέδιο του προϋπολογισµού προκύπτει ότι γίνεται
µερική αποκατάσταση, περίπου κατά 50% της διαφοράς των βασικών µισθών µεταξύ των ετών 2012 και 2014. Κατανοώ τις παρούσες δηµοσιονοµικές καταστάσεις αλλά αναµένουµε όλοι σε
αυτήν την Αίθουσα, ιδιαίτερα οι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, όταν έρθει εκείνη η ώρα, την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης
για την πλήρη αποκατάσταση στα επίπεδα του 2012.
Εξάλλου, θα ήθελα επίσης να πω ότι πρέπει να εφαρµοστεί και
ο έγκαιρος προγραµµατισµός των µεταθέσεων, ένα θέµα µε το
οποίο είχαµε επιµέρους ασχοληθεί και νοµίζω ότι βαίνει προς τη
σωστή κατεύθυνση, καθώς επίσης και η προσπάθεια ικανοποίησης της συνυπηρέτησης των συζύγων και η καθιέρωση του παραµεθόριου επιδόµατος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
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Κλείνοντας, θα ήθελα να µιλήσω για κάτι το οποίο έχει αναφερθεί κατά κόρον σε αυτήν την Αίθουσα, να απαλείψουµε επιτέλους τον λανθασµένο και υποτιµητικό –θα έλεγα- όρο
«ένστολοι». Δεν υπάρχουν «ένστολοι», κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είναι εκείνοι οι οποίοι αποτελούν τα εν ενεργεία ή εν
αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων. Είναι µειωτικός ο
όρος και θεωρώ ότι όλοι πρέπει να τον αντικαταστήσουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
πιστεύω ότι αυτές τις ώρες, όπως έχει διατυπωθεί και άλλη
φορά, συγκρούονται η ευχέρεια του αντιπολιτευτικού λόγου και
η δυσχέρεια της κυβερνητικής πράξης, ο λαϊκισµός του ΣΥΡΙΖΑ
µε την υπευθυνότητα.
Εµείς είµαστε µε την υπευθυνότητα και θεωρώ ότι η κρίση και
η ωριµότητα του ελληνικού λαού αυτό θα το αποδεχθεί.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Ματθαιόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού
Συνδέσµου της Χρυσής Αυγής.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η σηµερινή συζήτηση, ξεκίνησε προ δύο ηµερών µε µία περί
των νόµων και Κανονισµού της Βουλής ερµηνεία και ανάλυση και
πιο συγκεκριµένα µε µία καταγγελία από πλευράς Αξιωµατικής
Αντιπολιτεύσεως για το γεγονός ότι ο άνθρωπος που ζητάει
ψήφο εµπιστοσύνης σήµερα, ο αδιάφορος κατά τα άλλα Πρωθυπουργός, ο Σαµαράς, απουσιάζει επιδεικτικά από την εν λόγω
κοινοβουλευτική διαδικασία.
Η ερµηνεία των νόµων, όµως, γίνεται µέχρι του σηµείου εκείνου που συµφέρει τον καθένα και το κόµµα του. Διότι αυτό που
θα έπρεπε να σχολιαστεί και να καταγγελθεί, ιδιαίτερα και για
εσάς της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, δεν είναι η απουσία του
Σαµαρά, είναι η απουσία του Γενικού Γραµµατέα της Χρυσής
Αυγής και άλλων επτά εν ενεργεία Βουλευτών, οι οποίοι µε την
απουσία τους θα επηρεάσουν και το αποτέλεσµα της βραδινής
ψηφοφορίας.
Κάθε φορά, όµως, που έχουµε σηµαντικά κοινοβουλευτικά
δρώµενα, γινόµαστε θεατές του ίδιου θλιβερού φαινοµένου. Κάποιοι άνθρωποι τροφοδοτούν µε λάδι τη φωτιά, για να συγκρούονται αυτά που εσείς ονοµάζετε «τα δύο άκρα», από τη µία
η Νέα Δηµοκρατία και από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ και
η Χρυσή Αυγή. Διότι οι µεν κατηγορούν τους δε, για παράδειγµα
η Νέα Δηµοκρατία κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ ότι υιοθετεί µια πολυφωνία επειδή δεν διαθέτει συγκεκριµένο πρόγραµµα -ορθώς-,
από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη Νέα Δηµοκρατία για ασυνέπεια λόγων και πράξεων –πάλι ορθώς.
Το συζητούµενο, όµως, είναι ότι σήµερα η εικόνα που παρουσιάζει το Κοινοβούλιο είναι θλιβερή, διότι έχουµε ξεκάθαρη κατάλυση του Συντάγµατος και του πολιτεύµατος.
Η κατάλυση ξεκίνησε µε τις περίφηµες πολιτικές διώξεις τον
περασµένο Σεπτέµβριο του 2013, όταν χωρίς καµµία προβλεπόµενη διαδικασία εσείς που σέβεστε τους νόµους, στείλατε στη
φυλακή αθώους ανθρώπους µε µοναδικό κριτήριο ενοχής την
ιδεολογία τους.
Και µάλιστα, για να προλάβω τις αντιδράσεις ορισµένων που
θα επικαλεστούν ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη –και χαίροµαι
που είστε παρών, Υπουργέ της Δικαιοσύνης, Μπάµπη, όπως περιφρονητικά σας αποκαλούν διάφοροι κύκλοι- θα σας απαντήσω
και µε ένα προσωπικό παράδειγµα αλλά και µε παραδείγµατα τα
οποία καταδεικνύουν ότι τόσο εσείς όσο και ο Πρωθυπουργός,
κάνατε ωµές παρεµβάσεις σε παραδικαστικά κυκλώµατα που
ελέγχονται απευθείας από το Μαξίµου, µόνο και µόνο για να γλυτώσετε την εκλογική καταστροφή που απορρέει από την εκρηκτική εκλογική άνοδο της Χρυσής Αυγής.
Η υπόθεση αυτή έχει να κάνει µε ξεκάθαρες βαριές ποινικές
ευθύνες, που βαραίνουν όχι µόνο εσάς τον ίδιο αλλά και συναδέλφους σας, οι οποίοι ξέρετε ότι έχουν διαδραµατίσει πάρα
πολύ µεγάλο ρόλο, όπως ο Εισαγγελέας των Φυλακών Κορυδαλ-
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λού, ο οποίος έχει καταστεί ρυθµιστής της δηµοκρατίας και του
πολιτεύµατος. Αν είναι δυνατόν να αποφασίζει ένας εισαγγελέας
φυλακών, για το αν Αρχηγός κόµµατος θα παρευρεθεί ή όχι σε
µια τόσο σηµαντική κοινοβουλευτική διαδικασία! Δεν θα το έκανε
µόνος του, διότι γνωρίζει ότι έχει πολιτική κάλυψη µε τον γνωστό
τρόπο.
Ανέφερα ένα προσωπικό παράδειγµα και είναι ευτύχηµα που
είναι και ο Πρόεδρος παρών, διότι στην σηµερινή Επιτροπή Δεοντολογίας, συζητήθηκε µια προσωπική µου υπόθεση, υπόθεση
που δεν έχει καµµία σχέση µε την Χρυσή Αυγή. Είναι µια υπόθεση
για την οποία αυτός ο οποίος µε κατηγόρησε έχει καταδικαστεί
αµετάκλητα για ψευδορκία και όµως ακούστηκε από νοµικό πρόσωπο το εξής εξωφρενικό. Ότι θα έπρεπε και αυτό να συµπεριληφθεί στη δικογραφία που αφορά τη Χρυσή Αυγή και την
εγκληµατική οργάνωση.
Θα προβώ, λοιπόν, σε µια καταγγελία και θέλω να πάρετε τα
απαιτούµενα µέτρα –µε τον γνωστό τρόπο, µε τα τηλέφωνα- ότι
έχω και µία κλήση για παράνοµο παρκάρισµα. Να ενσωµατωθεί
στη δικογραφία για τη Χρυσή Αυγή και να καταλήξω στις φυλακές Κορυδαλλού, όπως παράδειγµα κάνατε και µε τους υπόλοιπους Βουλευτές της Χρυσής Αυγής.
Όµως, σε ό,τι αφορά στα όσα τραγικά συµβαίνουν εδώ πέρα
αλλά και έξω από την Αίθουσα αυτή εις βάρος του ελληνικού
λαού, δεν θα µπορούσε να είναι πιο ιδανική η χρονική συγκυρία.
Πριν κάποιες µέρες, η Νέα Δηµοκρατία γιόρτασε τα σαράντα
χρόνια από την επέτειο της ίδρυσής της και ακούσαµε τον κύριο
Πρωθυπουργό να µιλάει για µια νέα Ελλάδα, για µια νέα δηµοκρατία, για µια νέα εποχή που θα διαδραµατίσει και η παράταξή
σας αλλά και που θα νιώσει µε περισσή χαρά ο ελληνικός λαός.
Είναι όµως µια Ελλάδα, η οποία έχει καθεστώς σταλινικού
τύπου, όπου αθώοι άνθρωποι κλείνονται στην φυλακή µε µοναδικό κριτήριο το τι βιβλία διαβάζουν, το τι άρθρα υπογράφουν
και µε ποιον τόνο µιλάνε στην Βουλή, µια Ελλάδα η οποία υπογράφει τα µνηµόνια και εκχωρεί εθνική κυριαρχία, µια Ελλάδα,
στην οποία οποιοσδήποτε χρωστάει εκατοµµύρια ευρώ επειδή
έχει καταχραστεί χρήµατα του ελληνικού δηµοσίου έχει άποψη
και κύρος –όπως σωστά ειπώθηκε εχθές από τον οµιλητή µαςαλλά όταν ο ελληνικός λαός χρωστάει κάποιες χιλιάδες ευρώ
στην εφορία, δίνεται στις τράπεζες το νοµικό έρεισµα να προβαίνουν σε κατασχέσεις περιουσιών .
Κλείνω το κεφάλαιο αυτό της συνταγµατικής και πολιτειακής
εκτροπής, καταγγέλλοντας άπαντες εδώ µέσα για το γεγονός ότι
δεν θίξατε το ζητούµενο, ότι δεν είναι παρόντες σήµερα οκτώ
τον αριθµό εν ενεργεία Βουλευτές, οι οποίοι δεν έχουν απωλέσει
τα πολιτικά τους δικαιώµατα, άνθρωποι οι οποίοι πέραν των κοµµάτων που εκπροσωπούν, εκπροσωπούν ένα εκατοµµύριο και
πλέον Έλληνες πολίτες, οι οποίοι έµπρακτα –αποδεικνύεται και
δηµοσκοπικά- στηρίζουν την Χρυσή Αυγή. Άρα, το αποτέλεσµα
της σηµερινής ψηφοφορίας είναι νόθο, όπως νόθα είναι και η
σύνθεση της Βουλής, όπως νόθα είναι και η δηµοκρατία µας.
Απέναντι σε αυτά τα θλιβερά φαινόµενα, θέλετε δεν θέλετε
στέκεται ολόρθα µια φωνή αντίστασης. Είναι η φωνή της αλήθειας, είναι η φωνή ενός ανθρώπου που δεν προσκύνησε τα µνηµόνια, ενός ανθρώπου, που πληρώνει το τίµηµα της αλήθειας µε
την προσωπική του ελευθερία, ευρισκόµενος για πάνω από ένα
χρόνο στις φυλακές Κορυδαλλού.
Και στέλνει ένα αγωνιστικό µήνυµα, όχι σε εσάς, αλλά στον περήφανο ελληνικό λαό, ο οποίος δοκιµάζεται εδώ και πέντε ολόκληρα χρόνια ελέω µνηµονιακής πολιτικής.
Έχω την τιµή στο σηµείο αυτό να σας µεταφέρω αυτολεξεί το
µήνυµα του Γενικού Γραµµατέα της Χρυσής Αυγής, το οποίο
απευθύνεται –επαναλαµβάνω- στον ελληνικό λαό.
Το µήνυµα έχει ως εξής: «Έλληνες και Ελληνίδες, περήφανε
ελληνικέ λαέ, η µνηµονιακή συγκυβέρνηση διανύει το τελευταίο
µακάβριο στάδιο της ζωής της. Αφού κατέστρεψε τον ελληνικό
λαό µε τα µνηµόνια και τα αιµατηρά της µέτρα, τώρα ζητά ψήφο
εµπιστοσύνης, για να κερδίσει πολύτιµο πολιτικό χρόνο.
Στον πανικό της να διατηρηθεί στην εξουσία, έφθασε µέχρι του
σηµείου να καταλύσει το ίδιο το πολίτευµα, να διαγράψει την
λαϊκή κυριαρχία και να εξευτελίσει το Σύνταγµα, συνθέτοντας
έτσι µια Βουλή που λειτουργεί ξεκάθαρα παράνοµα και αντισυν-
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ταγµατικά.
Πρωτεργάτες αυτής της εκτροπής, είναι οι ίδιοι που µε φυλάκισαν µε µοναδικό κριτήριο ενοχής την εκλογική άνοδο του λαϊκού συνδέσµου, άνοδο που ξέφυγε πέρα από τα όρια των
στηµένων προβλέψεων των δηµοσκόπων, οι οποίοι έντροµοι ενηµέρωναν τα υπόγεια του Μαξίµου για το µεγάλο «στατιστικό
λάθος» που λέγεται Χρυσή Αυγή.
Γι’ αυτόν τον λόγο βρισκόµαστε στη φυλακή. Γι’ αυτόν τον
λόγο έστησαν τηλεδίκες, επιστράτευσαν ένα σωρό άθλια ψέµατα
για να µας συκοφαντήσουν κι αφού µας φίµωσαν από κάθε δηµόσιο βήµα, τώρα µας στερούν και τα πολιτικά µας δικαιώµατα,
µε τρόπο που θα ζήλευε και η σταλινική πρώην Σοβιετική Ένωση.
Όµως η Χρυσή Αυγή είναι εδώ, γιατί η φωνή της αλήθειας δεν
µπορεί να φιµωθεί!
Έλληνες και Ελληνίδες, έχω την τιµή να εκπροσωπώ το λαϊκό
εθνικιστικό κίνηµα, την τρίτη πολιτική δύναµη της χώρας και για
το γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή βρίσκεται σε αυτήν τη θέση, µε
έκλεισαν στη φυλακή. Εάν ο Σαµαράς γνώριζε πως ένας εξ ηµών
των εγκλείστων ήταν πρόθυµος να του δώσει έστω και µισό ψηφαλάκι, τότε θα µας καλωσόριζε σε αυτήν εδώ την Αίθουσα µε
κόκκινο χαλί. Τώρα απλά επιστρατεύει κάθε παράνοµο µέσο, για
να µας κρατήσει εκτός κοινοβουλευτικών διαδικασιών, νοθεύοντας το αποτέλεσµα της βραδινής ψηφοφορίας.
Αν και η προδοτική συγκυβέρνηση µε κρατά παράνοµα στη φυλακή για πάνω από ένα χρόνο, δεσµεύοµαι να ακολουθήσω τη
συνείδησή µου και να πράξω το πατριωτικό µου καθήκον, δηλώνοντας ότι δεν δίνω ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση, γιατί
αυτή, πέρα από τη µεταχείριση της Χρυσής Αυγής, µε τον ίδιο
άθλιο τρόπο µεταχειρίζεται και τον ελληνικό λαό.
Καµµία ψήφος εµπιστοσύνης στους υπαίτιους της εθνικής
συµφοράς, καµµία συνενοχή στα εγκλήµατα των σκευωρών.
Γ.Γ. Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή
Νικόλαος Μιχαλολιάκος
Πολιτικός κρατούµενος φυλακών Κορυδαλλού».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Λαϊκού Χρυσής Αυγής)
Εννοείται ότι µε το περιεχόµενο του εν λόγω µηνύµατος συντάσσονται και οι υπόλοιποι Βουλευτές του κινήµατος, οι οποίοι
δεν παρέχουν ψήφο εµπιστοσύνης στη χούντα Σαµαρά – Βενιζέλου.
Για να έρθω και σε άλλα ουσιαστικά ζητήµατα για να προλάβω
και το χρονικό περιθώριο, θα απαντήσω σε κάποια σηµεία της
Κυβέρνησης, απαντώντας στον κυβερνητικό εισηγητή, τον κ. Βορίδη, έναν πάλαι ποτέ ΕΠΕΝίτη αν και ο πέλεκυς που κράδαινε
θα ταίριαζε αισθητικά µε την ΕΟΝ –άλλες παλαιότερες εποχές-,
αργότερα χειροκροτητή του Νικόλαου Μιχαλολιάκου σε εκδήλωση της Χρυσής Αυγής στην πλατεία Κολοκοτρώνη για τη θλιβερή επέτειο των Ιµίων, επαναλαµβάνω χειροκροτητή του
Νικόλαου Μιχαλολιάκου σε εκδήλωση της Χρυσής Αυγής το
1997 για την εκδήλωση της επετείου των Ιµίων, µετέπειτα για
δέκα χρόνια ΛΑΟΣικό, σφόδρα αντινεοδηµοκράτη, σφόδρα αντισαµαρικό και νυν ακραίο νεοφιλελεύθερο, ο οποίος ποινικοποιεί το χώρο από τον οποίο διαδραµάτισε µια άλφα ή βήτα
πολιτική καριέρα, έναν άνθρωπο, στον οποίο όµως εγώ οφείλω
σε αυτό το σηµείο να εκφράσω το θαυµασµό µου για το γεγονός
ότι διαθέτει ασύλληπτες µαντικές ικανότητες, διότι περιέγραψε
βήµα προς βήµα, πριν από τη δολοφονία του Φύσσα, ότι η Χρυσή
Αυγή θα γίνει εγκληµατική οργάνωση και σύσσωµη η Κοινοβουλευτική της Οµάδα θα οδηγηθεί στη φυλακή.
Ο άνθρωπος αυτός, λοιπόν, στην οµιλία του που έκανε από
αυτό εδώ το Βήµα την Τετάρτη, ανέφερε τα εξής τραγελαφικά.
Συγκράτησα µόνο µερικά εξ αυτών, διότι πραγµατικά τι να πρωτοσχολιάσεις. Είπε µεταξύ άλλων: «Τέρµα τα µνηµόνια». Ερώτηση.
Η Μέρκελ το ξέρει; Ο Σόιµπλε το ξέρει; Η Λαγκάρντ το ξέρει;
Δεύτερη ερώτηση. Εφόσον η Νέα Δηµοκρατία λέει ότι µε τα
µνηµόνια τελειώσαµε, ιδού πεδίο δόξης λαµπρό. Πήγε ο Σαµαράς προ ηµερών να συναντηθεί µε την κ. Μέρκελ. Είχε όλο το
χρόνο και το περιθώριο να πει µε τον πιο επίσηµο τρόπο ότι η
Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχτεί κανένα χέρι εξωτερικής βοήθειας. Κι όµως δεν το έκανε, διότι θα ήξερε ότι εάν η κ. Μέρκελ
άκουγε αυτό το µεγάλο ψέµα, θα τον επανέφερε στη σηµερινή
µίζερη πραγµατικότητα.
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Και επειδή κάποιοι µιλάνε για µνηµόνια, µία τα σκίζουν, µία τα
επαναδιαπραγµατεύονται, µία τα επαναφέρουν, µία τα ξανασκίζουν, µόνο η Χρυσή Αυγή έχει ξεκάθαρη θέση για το θέµα αυτό,
η οποία έχει πει αυτό που θέλει όλος ο ελληνικός λαός. Να γίνει
καταγγελία του µνηµονίου και να µην πληρώσουµε ούτε ένα
ευρώ στους διεθνείς τοκογλύφους.
Όλοι εσείς οι υπόλοιποι, διασκεδάζετε µε το αίµα που χύνει ο
ελληνικός λαός, µε τον ιδρώτα του, διότι ξέρετε ότι µε αυτά εδώ
τα ψέµατα συντηρείτε την εκλογική σας δύναµη.
Και σας ξαναλέω. Έχει την ευκαιρία σήµερα ο Σαµαράς να πει
το αυτονόητο. Τέρµα τα µνηµόνια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Αλλά επειδή εδώ στην Ελλάδα παριστάνετε τους γίγαντες και
έξω είστε νάνοι, ιδού τι είπε σήµερα η κ. Λαγκάρντ, ότι οι Έλληνες θα χρειαστούν νέο µνηµόνιο. Και µάλιστα σε συνέχεια όλων
όσων λένε ξένοι παράγοντες, οι περίφηµοι εταίροι, θα υπενθυµίσω αυτό που έλεγε ο Ντράγκι, ότι «τα ελληνικά οµόλογα είναι
σκουπίδια» και ότι το 2015 θα έχουµε χρηµατοδοτικό κενό ύψους
25 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Τι σηµαίνει αυτό λογιστικά, κύριοι
Υπουργοί της Κυβέρνησης; Ότι η Ελλάδα, όχι µόνο θα έχει µνηµόνιο µέχρι το 2016 αλλά θα αναγκαστεί, όταν λήξει αυτό, να
υπογράψει ένα νέο µνηµόνιο.
Το ερώτηµα, όµως, είναι εδώ πέρα µε ποιον;
Δηµοσκοπικά είστε Κυβέρνηση, όπως όλα δείχνουν. Επερχόµενη συγκυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας-ΣΥΡΙΖΑ, για να υπογραφεί ένα νέο µνηµόνιο -το προγαµιαίο συµβόλαιο- ώστε να
συνεχίζει µία κάποια κλίκα να συντηρείται στην εξουσία και να
υπάρχει µία ανάδοχη κατάσταση, µόνο και µόνο για να µην έρθει
η Χρυσή Αυγή στα πράγµατα. Χαρείτε όσο καιρό σας είναι διαθέσιµος αλλά είναι θέµα χρόνου, η Χρυσή Αυγή -διότι αποδεικνύεται ότι είναι η µοναδική Αντιπολίτευση- θα έρθει στα
πράγµατα και τότε πραγµατικά θα δείτε πως γίνονται καταγγελίες των µνηµονίων.
Εις ό,τι αφορά τα υπόλοιπα διασκεδαστικά που είπε ο κ. Βορίδης, συγκράτησα και το εξής: «Οι Έλληνες ξέρουν να ψηφίζουν».
Κάντε εκλογές. Αποδείξτε έµπρακτα ότι εφόσον οι Έλληνες εµπιστεύονται την Κυβέρνηση, ότι εφόσον ο Έλληνας τάσσεται στο
πλευρό σας και ότι στηρίζει τη Νέα Δηµοκρατία, κάντε εκλογές.
Τι φοβάστε; Θα µου πείτε ότι δεν είναι ο χρόνος. Οι εκλογές µπορεί να κοστίσουν, οι εκλογές µπορεί να δηµιουργήσουν συνθήκες
που δεν είναι σταθερές για την ελληνική οικονοµία και την ελληνική κοινωνία. Βέβαια από το 2012 που µπήκε η Χρυσή Αυγή στις
κοινοβουλευτικές αίθουσες, οι εκλογές είναι κάτι που έχει γίνει
συνώνυµο της κατάρας. Αν δεν ήταν η Χρυσή Αυγή, θα βόλευε
να κάνετε εκλογές. Ιδού, λοιπόν, η Ρόδος, ιδού και το πήδηµα.
Κάντε εκλογές, για να δούµε που είναι η Νέα Δηµοκρατία και που
είναι η Χρυσή Αυγή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Μη µε διακόπτετε, κύριε.
Εις ό,τι αφορά όλα τα υπόλοιπα διασκεδαστικά που είπε ο κ.
Βορίδης, εγώ έχω να τον επανακαλέσω στην τάξη, να τον επαναφέρω στην πραγµατικότητα και να του πω τα νούµερα που επικαλέστηκε την µέρα της οµιλίας του για ανάπτυξη, για
οικονοµική ανάκαµψη, για το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται νέα µνηµόνια. Θα του υπενθυµίσω ότι η Ελλάδα είναι µία
χώρα «πρωταθλήτρια» στην ανεργία, µία χώρα η οποία εν καιρώ
ειρήνης θρηνεί δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι έχουν αυτοκτονήσει λόγω του ότι αυτός και η συγκυβέρνησή σας έχει επιβάλει µνηµονιακές πολιτικές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα δίναµε ψήφο εµπιστοσύνης -και κλείνω µε αυτό- σε µία κυβέρνηση που διαθέτει εθνικό προσανατολισµό, όχι σε µία Κυβέρνηση η οποία δολοφονεί τον ελληνικό λαό για να θησαυρίζουν οι
τράπεζες, µία Κυβέρνηση, η οποία κυριολεκτικά επιβάλλει νέα
φορολογικά αιµατηρά µέτρα εις βάρος των Ελλήνων, για να θησαυρίζουν οι Μποµπολαίοι και άλλοι διάφοροι των συν αυτώ, µία
Κυβέρνηση, η οποία έχει ξεπεράσει κάθε όριο αναλγησίας, η
οποία έφθασε µέχρι του σηµείου να πει για το τραγικό συµβάν
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ενός ανθρώπου εβδοµήντα ετών που πέθανε στην ουρά για να
πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ ότι «αυτά συµβαίνουν». Τέτοια είναι η αντιµετώπισή σας, «αυτά συµβαίνουν»!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε
παρακαλώ.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Καταψηφίζουµε και δεν δίνουµε καµµία νοµιµοποίηση, καµµία ψήφο εµπιστοσύνης στην
παρούσα συγκυβέρνηση, διότι σε ό,τι αφορά την οικονοµία, τα
εθνικά µας θέµατα, την ασφάλεια και όλους τους υπόλοιπους
νευραλγικούς τοµείς του ελληνικού κράτους, αυτή η συγκυβέρνηση έχει αποδειχθεί, όχι κατώτερη των περιστάσεων, έχει αποδειχθεί προδοτική, έχει αποδειχθεί µία συγκυβέρνηση, την οποία
ο ελληνικός λαός θα τη θυµάται σαν µία µαύρη παρένθεση στην
ένδοξη ιστορία. Επαναλαµβάνω ότι, όταν έρθει η στιγµή να µιλήσουµε µε άλλους όρους, εκλογικούς, τότε θα επανέλθει και η νοµιµότητα και θα αποκατασταθούν οι αδικίες σαν αυτές τις οποίες
κατήγγειλα στην αρχή της οµιλίας µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Δρίτσας, από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να πω ευθύς αµέσως ότι συµφωνούµε και µε τις δύο προτάσεις που πριν από λίγο κατέθεσε στο Σώµα ο Βουλευτής και
πρώην Υφυπουργός Εθνικής Αµύνης κ. Δαβάκης, τόσο σε σχέση
µε την στήριξη των οικογενειών των θυµάτων του τραγικού συµβάντος στη Μαγνησία, όσο και για τον χαρακτηρισµό «ένστολοι»
που προέρχεται από τα Σώµατα Ασφαλείας που είπαν τον εαυτό
τους κάποτε « ένστολοι πολίτες» αλλά έµεινε το «ένστολοι».
Πράγµατι το έχουµε θέσει κατ’ επανάληψη και εµείς ότι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας δικαιούνται έναν χαρακτηρισµό πολύ διαφορετικό και αυτός δεν
είναι ο πιο έγκυρος χαρακτηρισµός.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο Πρωθυπουργός εξακολουθεί
να απουσιάζει. Απαξιώνει τη Βουλή, δεν αντέχει την αντιπαράθεση αλλά ούτε και το διάλογο ή τη διαβούλευση. Είναι δέσµιος
του πιο σκληρού πυρήνα των νεοφιλελεύθερων κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λογοδοτεί εκεί, γι’ αυτό και δεν αντέχει τη
Βουλή, γιατί έστω και η υποβαθµισµένη Βουλή, έτσι όπως λειτουργεί τα τελευταία χρόνια, παραµένει χώρος διαβούλευσης,
χώρος αντιπαράθεσης, χώρος διαλόγου.
Παρ’ όλα αυτά, ο κύριος Πρωθυπουργός επιλέγει το µονόλογο. Δεν υπερασπίζεται καν την Κυβέρνησή του, όπως κατά το
Σύνταγµα είναι ο µόνος που έχει το προνόµιο, να συγκροτεί κυβέρνηση, άρα δεν έχει κανένα δικαίωµα να αναθέσει σε άλλον να
ζητήσει ψήφο εµπιστοσύνης. Αυτά είναι στοιχειώδη πράγµατα.
Κι όµως θα έρθει την τελευταία στιγµή για να κάνει το γνωστό
µονόλογό του.
Αυτή, όµως, η συζήτηση που προκλήθηκε από τη διαρκώς προϊούσα αποδόµηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας και της κυβερνητικής συνοχής και για να την ανακόψει ανέδειξε µερικά
σηµαντικά πράγµατα. Ήδη πολλές φορές το κυβερνητικό στρατόπεδο, η κυβερνητική παράταξη, µόνη της και χωρίς να το καταλαβαίνει, µετέτρεψε τη συζήτηση σε συζήτηση δυσπιστίας
προς την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και ελάχιστα σε υπεράσπιση
του κυβερνητικού έργου. Η Κυβέρνηση, σταθερά αντιπολιτεύεται
την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και τον ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν µια πολύ
καλή ευκαιρία, ήταν µέχρι τώρα και θα συνεχιστεί, για να ξεδιπλώσει ο ΣΥΡΙΖΑ εν είδει προγραµµατικών δηλώσεων τις δεσµεύσεις του απέναντι στην ελληνική κοινωνία.
Το ζήτηµα, όµως, είναι ότι η κυβερνητική συνοχή θα βρίσκεται
σε διαρκή δοκιµασία από εδώ και πέρα και δεν µπορεί µ’ αυτό
το κοινοβουλευτικό τέχνασµα να αναπροσαρµοστεί, γιατί η πολιτική σταθερότητα που χρειάζεται πραγµατικά η χώρα απαιτεί
κοινωνική σταθερότητα, απαιτεί κοινωνική σχέση εµπιστοσύνης
προς την Κυβέρνηση και τέτοια σχέση εµπιστοσύνης του ελληνικού λαού προς την Κυβέρνηση δεν υπάρχει.
Αυτή η ριζική αλλαγή πολιτικής είναι η «κόκκινη γραµµή» που
διαπερνά όλη τη συζήτηση του τριηµέρου και η Κυβέρνηση προσπαθεί µε καµώµατα να µας πει ότι το µνηµόνιο φεύγει, ότι η διαπραγµάτευση έχει αρχίσει, ότι οι θυσίες τώρα θα πιάσουν τόπο
και στο πλαίσιο αυτό κάποιοι σπεύδουν να προτείνουν κυβερνή-
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σεις ειδικού σκοπού ή κυβερνήσεις εθνικής ενότητας, όµως κανείς δεν µπορεί να υπεκφύγει από τη σκληρή πραγµατικότητα.
Αν το µνηµόνιο τελείωσε, αν το µνηµόνιο φεύγει, το πρώτο
πράγµα που πρέπει να κάνουν και ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Σαµαράς και ο κ. Παπαδήµος και ο κ. Στουρνάρας παλαιότερα, είναι
να ζητήσουν πίσω εκείνη την περίφηµη επιστολή µε τις υπογραφές τους, εκείνο το κατάπτυστο έγγραφο, µε το οποίο δεσµεύονταν στο διηνεκές να υπηρετούν όλες τις δεσµεύσεις του
µνηµονίου. Αυτή είναι µία πολιτική κίνηση πρώτης γραµµής που
οφείλουν να κάνουν.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο κ. Χαρδούβελης µας είπε την
αλήθεια. Ανελλιπώς οι κυβερνήσεις, όσο είναι αυτές οι κυβερνήσεις, δεσµεύονται να εξυπηρετήσουν το χρέος, να αποπληρώνουν τους τόκους. Το ερώτηµα είναι τι ακριβώς µπορεί να
διαπραγµατεύεται µία τέτοια κυβέρνηση, όταν αυτό ακριβώς το
άγος βυθίζει στην απόγνωση έναν ολόκληρο λαό.
Εγώ δεν θα επικαλεστώ στοιχεία από όλα τα γνωστά σηµεία
της στοχοποίησης του ελληνικού λαού. Θα πω το εξής: Πήγατε
ποτέ να διαπραγµατευθείτε ή σκοπεύετε να πάτε και να πείτε
στους δανειστές ότι αυτήν τη στιγµή ο δείκτης βρεφικής θνησιµότητας έχει φτάσει από το 2,91% το 2012 στο 3,69% το 2013;
Το ίδιο και ο δείκτης νεογνικής θνησιµότητας. Αυτά δεν χρειάζονται πολύ µεγάλες οικονοµικές αναλύσεις.
Αν θέλεις να διαπραγµατευθείς στο όνοµα του λαού και για
χάρη του λαού και όχι για χάρη των δανειστών ή των δεικτών της
οικονοµίας, έχεις εντελώς διαφορετική στάση. Πράγµατι, εκεί
µπορεί να υπάρχει -όπως ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει και διεκδικεί χρόνια
τώρα- η ευρύτερη κοινωνική και πολιτική συσπείρωση για µια τέτοια διεκδίκηση, για µια τέτοια διαπραγµάτευση. Αυτή είναι µια
θεµελιακή διαφορά. Δεν είναι δυνατόν µια Κυβέρνηση που έχει
δώσει τέτοια δείγµατα γραφής να αναλάβει σ’ αυτήν την κρίσιµη
στιγµή ένα τόσο µεγάλο βάρος.
Ανελλιπώς φροντίστε να αποχωρήσετε, διότι δεν υπάρχει µεγαλύτερη προσφορά -οριακή πλέον προσφορά- στην ελληνική
κοινωνία από τη διαµόρφωση ενός άλλου κοινωνικού και πολιτικού µετώπου, ικανού να θέσει τα ζητήµατα και της οικονοµίας
και της κοινωνίας και της παραγωγικής ανασυγκρότησης σε διαφορετική βάση τόσο στη χώρα µας όσο και σε όλη την Ευρώπη.
Είναι ντροπή να µιλάει ο Υπουργός Οικονοµικών και διάφοροι
άλλοι παράγοντες για κατανάλωση, όταν το κρίσιµο ζήτηµα είναι
η στοιχειώδης κάλυψη αναγκών, η στοιχειώδης διάσωση σηµαντικού τµήµατος του πληθυσµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και έχουµε ακόµα και σε αυτήν την Αίθουσα, σε αυτές τις συνθήκες, τροµοκρατικά κηρύγµατα κατά τη γραµµή του κ. Άδωνι
Γεωργιάδη –και όχι µόνο- µε όλες αυτές τις ιστορίες που ζήσαµε
λίγες µέρες πριν αναφορικά µε τις καταθέσεις. Λίγα λεπτά πριν,
ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άµυνας και Πολιτισµού, ο κ. Παναγιωτόπουλος, µας είπε ότι θα είναι πολιτικό ατύχηµα για τη χώρα
και την ιστορία της αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
κύριε συνάδελφε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Η ιστορία δεν γυρίζει πίσω. Ο ΣΥΡΙΖΑ
µε απόλυτη ψυχραιµία -γιατί καταλαβαίνουµε τη µεγάλη ευθύνηπροχωρά και ακριβώς οικοδοµεί βήµα-βήµα και σήµερα σε αυτήν
την Αίθουσα και µε τη σηµερινή ψηφοφορία τη νέα σχέση εµπιστοσύνης µε τον ελληνικό λαό, που είναι ο όρος και η προϋπόθεση για να αλλάξει σελίδα η χώρα µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): 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 τρεις µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το Γενικό Λύκειο Λιδωρικίου Φωκίδος.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει και τους εύχεται καλή πρόοδο.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τον λόγο έχει ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
πιστεύω ότι αν κάποιος προσπαθούσε συµπυκνωµένα να δώσει
ένα χαρακτηρισµό για την Κυβέρνηση Σαµαρά, δύο λέξεις θα
απέδιδαν µε απόλυτο νόηµα το χαρακτηριστικό αυτής της
Κυβέρνησης. «Κόντρα στο κύµα».
Κόντρα στο κύµα, γιατί είναι η Κυβέρνηση, που για δυόµισι
ολόκληρα χρόνια έκανε το πιο συµπυκνωµένο έργο από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση στη νεότερη πολιτική ιστορία του τόπου
µας. Είναι η Κυβέρνηση, που κόντρα στο κύµα έκανε τις µεγαλύτερες µεταρρυθµίσεις κάτω από τις πιο δύσκολες και αντίξοες
συνθήκες. Είναι η Κυβέρνηση, που αποκατέστησε τη χαµένη
αξιοπιστία της χώρας µας.
Είναι η Κυβέρνηση Σαµαρά που κατάφερε τη δηµοσιονοµική
ισορροπία, κάτι ασύλληπτο, κάτι που δεν θα πίστευε ποτέ
κανένας ότι θα συνέβαινε στα οικονοµικά πράγµατα της χώρας
µας. Είναι η Κυβέρνηση, που πάλεψε κόντρα στο κύµα απέναντι
στις δυνάµεις της αδράνειας, στις δυνάµεις της οπισθοδρόµησης, στις δυνάµεις που τάζουν παραδείσους. Είναι η Κυβέρνηση, που συνεχίζει να παλεύει µε νύχια και µε δόντια µέσα σε
δύσκολες συνθήκες, µέσα σε ένα περιβάλλον όχι ευνοϊκό για
έναν και µόνο λόγο: Για να ξανακάνει την Ελλάδα µια χώρα
ευρωπαϊκή, µια χώρα ισότιµη µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και
να ξαναγίνουµε και πάλι µια φυσιολογική χώρα.
Πιστέψτε µε ότι τα έχουµε καταφέρει σε ένα µεγάλο βαθµό. Η
προσπάθεια, όµως, δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί τώρα. Πρέπει
να συνεχίσουµε µέχρι τέλους αυτήν την προσπάθεια. Το καύσιµο
που πετάει η χώρα µας λέγεται «πολιτική σταθερότητα». Αν αυτό
διαταραχθεί, οι επιπτώσεις θα είναι δραµατικές.
Άκουσα µε προσοχή από το πρωί εισηγήσεις, κυρίως από την
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, στα µείζονα ζητήµατα της αγοράς εργασίας,
του ασφαλιστικού, στα ζητήµατα της κοινωνικής προστασίας. Θα
επαναλάβω ότι κανείς δεν λέει ότι τα πράγµατα είναι ρόδινα.
Όµως για να ακούσουµε -γιατί πρέπει να έχουµε µνήµη- τι γίνανε
αυτά τα δυόµισι χρόνια σε πολύ σύντοµες γραµµές και τι είναι
αυτά τα οποία θέλετε εσείς να ανατρέψετε, να γυρίσουµε στο
παρελθόν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φτιάξαµε και υπάρχει σήµερα
και είναι έργο αυτής της Κυβέρνησης, ένα επικουρικό σύστηµα
ασφάλισης και ένα σύστηµα για τα εφάπαξ όλων των Ελλήνων,
που πλέον δεν παράγει ελλείµµατα. Διασφαλίζει ότι από αυτά τα
παιδιά που τώρα µας βλέπουν, ότι από τις επόµενες γενιές των
Ελλήνων κανένας δεν θα πληρώσει πλέον τα ασφάλιστρα του
εφάπαξ και της επικουρικής σύνταξης για άλλους. Θα πάρουν
σύνταξη. Θα πάρουν εφάπαξ.
Το κάναµε µε δίκαιο, διαφανή τρόπο. Πλέον παρακολουθούµε
σε καρτέλες την ασφαλιστική ιστορία όλων των Ελλήνων. Και
αυτό θέλετε να το ανατρέψετε.
Θέλετε να ανατρέψετε τα εφάπαξ, τα οποία πριν από λίγο δίνονταν µε συντελεστές αναπλήρωσης 80-90%. Δηλαδή, δίνονταν
ποσά πάνω από αυτά τα οποία είχαν καταβληθεί και αυτά τα πλήρωνε ο ελληνικός λαός. Αυτό θέλετε να το γυρίσετε πίσω.
Θέλετε να επαναφέρετε κάτι που καταργήσαµε, τους κοινωνικούς πόρους, το λεκτικό εφεύρηµα που ουσιαστικά ήταν συντεχνιακοί φόροι, όπου µία µικρή οµάδα του ελληνικού πληθυσµού,
προνοµιακά απέναντι στις οποιεσδήποτε κυβερνήσεις διαχρονικά, έβαζε φόρους για να παίρνει τη δική της σύνταξη. Αυτό που
καταργήσαµε εµείς µε όρους δικαιοσύνης και διαφάνειας θέλετε
να το επαναφέρετε.
Ασκείτε κριτική για τους συµψηφισµούς που κάνουµε τώρα
στους αγρότες, που κάνουµε στις ασφαλιστικές εισφορές, που
θα κάνουµε στα οικογενειακά επιδόµατα όλων των ασφαλιστικών
ταµείων. Στην πράξη, ζητάτε να µη γίνεται έλεγχος από τη µία
πλευρά του κράτους στην άλλη. Κάποιοι, δηλαδή, να είναι συνεπείς, να πληρώνουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, και κάποιοι
άλλοι να νέµονται αυτό που δεν υπήρχε ποτέ, µία τάξη κι ένα νοικοκύρεµα, να είναι συνεπείς απέναντι στο κράτος. Και αυτό θέλετε να το καταργήσετε.
Ασκήσατε κριτική για το ΚΕΑΟ, το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλι-
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στικών Εισφορών. Να µάθει, όµως, ο ελληνικός λαός ότι η πρώτη
έκθεση, που βγήκε στις 12 Αυγούστου –τώρα- του 2014 και την
οποία ανάρτησα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας,
έδειξε το εξής ασύλληπτο, ότι από τα 10,9 δισεκατοµµύρια ευρώ
των ληξιπρόθεσµων στα ασφαλιστικά ταµεία, το 84% ήταν από
την περίοδο της ευηµερίας.
Και γιατί φτιάχτηκε το Κέντρο Είσπραξης των Ασφαλιστικών
Εισφορών; Για να στερεώσουµε και να δυναµώσουµε την εισπρακτική δυνατότητα του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας,
προκειµένου να δίνει τις συντάξεις που σήµερα καταβάλλονται.
Και γιατί ήταν ανάγκη να το φτιάξουµε; Γιατί, δυστυχώς, πολύ
απλά -και το ξέρουµε όλοι- το γεγονός ότι κάποιοι κατέβαλλαν
τις ασφαλιστικές εισφορές τόσα χρόνια, ήταν µία πατριωτική
πράξη. Δεν είχε οργανωµένο σύστηµα το κράτος για να κάνει
αυτήν τη δουλειά. Και τώρα την έχει.
Είναι περιττό να πω για την προσπάθεια που κάναµε µε όρους
διαφάνειας και βάλαµε τάξη και νοικοκυρέψαµε ένα σύστηµα,
καθώς µέχρι την 1η Ιουνίου του 2014 δεν ξέραµε σε ποιους δίνουµε συντάξεις, πόσες συντάξεις δίνουµε και γιατί τις δίνουµε.
Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ζητήµατα τα
οποία λύθηκαν. Και λύσαµε και άλλα. Παραδείγµατος χάριν, κανένας Έλληνας πλέον δεν θεωρεί βιβλιάριο, κάτι που µέχρι πριν
φάνταζε αδύνατον. Πλέον µπορέσαµε και έχουµε την ασφαλιστική ιστορία όλων των Ελλήνων ηλεκτρονικά. Και αυτό το κάναµε χωρίς να µετακινηθεί κανένας.
Κάναµε, επίσης, και κάτι άλλο. Πέρυσι, για πρώτη φορά κανένας συνταξιούχος δεν πήρε να πάρει την βεβαίωση της σύνταξής
του από ασφαλιστικό ταµείο. Πού είναι εκείνες οι ουρές που
υπήρχαν και η ταλαιπωρία των δύο εκατοµµυρίων εξακοσίων χιλιάδων συνταξιούχων; Χάθηκαν! Γιατί; Γιατί πολύ απλά βάλαµε
τάξη και κάναµε πολύ εύκολη τη διαδικασία.
Κάναµε και κάτι άλλο, όµως. Βάλαµε την ασφαλιστική ενηµερότητα µέσα στη φορολογική δήλωση. Και από την υπόθεση
αυτή µαζέψαµε 80 εκατοµµύρια ευρώ από τους συνταξιούχους,
οι οποίοι δεν δήλωναν τις αποδοχές τους και δεν πλήρωναν τις
ασφαλιστικές τους εισφορές. Αυτό θέλετε να το καταργήσετε;
Επιπλέον, προχωρήσαµε και σε κάτι άλλο καινοτόµο. Τον Δεκέµβριο του 2013 -κάτι που καταψηφίσατε- κάναµε για πρώτη
φορά διασταύρωση της αναλυτικής περιοδικής δήλωσης του
ΙΚΑ, µε το τι καταβάλλεται στην τράπεζα. Αυτονόητο, αλλά δυστυχώς δεν γινόταν τόσα χρόνια! Και από αυτήν την υπόθεση θα
µαζέψουµε 300 εκατοµµύρια ευρώ, µε τα οποία θα ενισχύσουµε
τους ασφαλιστικούς οργανισµούς. Και αυτό το κατακρίνετε και
θέλετε να το καταργήσετε.
Επιπλέον, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ότι παρ’ ότι υπερασπίζεστε την εργασία- καλά κάνετε- δεν είστε περισσότερο ευαίσθητοι από εµάς. Έχετε µία άλλη πολιτική και µία διαφορετική
προσέγγιση για τα πράγµατα. Για σκεφτείτε, όµως, ότι ήµασταν
οι πιο ακριβοί από όλες τις χώρες της Ευρώπης στις ασφαλιστικές εισφορές. Με τι κίνητρο θα προσλάβει ένας επαγγελµατίας;
Με τι κίνητρο θα προσλάβει και θα έχει σε νόµιµη απασχόληση
σ έναν εργαζόµενο, όταν είµαστε οι πιο ακριβοί; Εµείς µειώσαµε
πέντε µονάδες τις ασφαλιστικές εισφορές για πρώτη φορά στη
νεότερη ελληνική ιστορία, µέτρο το οποίο έδωσε ανάσα και το
οποίο µακροχρόνια θα βοηθήσει την απασχόληση. Και σε αυτό
ήσασταν αντίθετοι.
Επιπλέον -εκεί κάπου λίγο τα θολώσατε αλλά το επαναφέρατεξέρετε ότι ιστορικά είµαι ο Υπουργός που έβαλα το υψηλότερο
πρόστιµο για την αδήλωτη εργασία, τα 10.550 ευρώ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Μη µας κοιτάτε, γιατί δεν τα πιστεύουµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Όχι εσάς, κυρία Παπαρήγα.
Με αυτά τα 10.500 ευρώ πραγµατικά κάναµε δουλειά. Τη χτυπήσαµε στη ρίζα της. Ευτυχώς όµως είναι µια νοοτροπία και αντίληψη –το έχω ξαναπεί- σε ένα κοµµάτι του επιχειρηµατικού
κόσµου, που κινείται ακόµα και σήµερα αισθανόµενος ότι δεν
έχει αλλάξει τίποτα.
Για τον κατώτατο µισθό, άκουσα και ακούω µε περιέργεια τη
θέση του ΣΥΡΙΖΑ για την επαναφορά µε έναν αυθαίρετο τρόπο -
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χωρίς να το επιβεβαιώνει επιστηµονικά µε κάποιο τρόπο- των 751
ευρώ ως κατώτατο µισθό. Μεγαλύτερη υποκρισία δεν υπάρχει.
Υπήρχε κάποιο σύστηµα στην Ελλάδα. Πέραν του ότι υπήρχε κοινωνική διαβούλευση, που είναι χρήσιµη και την επαναφέρουµε
µε τη µεταρρύθµιση που κάνουµε, πρέπει να σας πω ότι από εδώ
και πέρα, από τα µέσα του 2016, θα υπάρχει αυτό που έλειπε
από τη χώρα. Αυτό που υπάρχει σε όλες τις άλλες ανεπτυγµένες
χώρες του κόσµου είναι να συνεκτιµάς και τις δυνατότητες που
έχει η οικονοµία. Δεν µπορείς αυθαίρετα να έρχεσαι και µε µια
πολιτική ρητορεία που δεν τεκµηριώνεται επιστηµονικά, να πετάς
ένα νούµερο στον αέρα έτσι για να µαζέψεις λίγες ψήφους.
Κυρίες και κύριοι, θέλω µε την ευκαιρία αυτής της συζήτησης,
να σας περιγράψω τα επόµενα βήµατα του Υπουργείου Εργασίας. Θέλω να τα ακούσετε προσεκτικά. Είναι τα βήµατα, τα
οποία στο τέλος της διαδικασίας γύρω στο τέλος του 2015, θα
κάνουν το Υπουργείο Εργασίας της Ελλάδας να είναι ένα πρότυπο υπουργείο στην Ευρώπη.
Τον Ιανουάριο του 2014, κάναµε την ασφαλιστική καταγραφή
όλων των Ελλήνων. Αυτό αποτελεί έναν πραγµατικό άθλο.
Προχωρήσαµε το Μάιο του 2014. Δεν υπάρχει πλέον θεώρηση
βιβλιαρίων.
Το Δεκέµβριο του 2014, σε τρεις µήνες, όσοι εργάζονται είκοσι
χρόνια στην Ελλάδα, θα δουν για πρώτη φορά το ασφαλιστικό
τους βιογραφικό ζωντανά µπροστά τους στο κοµπιούτερ. Στο
τέλος του 2015 θα το δουν όλοι οι Έλληνες. Είναι ένα απίστευτο
επίτευγµα.
Βγήκε το ΦΕΚ ενός νόµου που ψηφίσαµε πριν λίγες µήνες. Εκκρεµεί µόνο η απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΕΔ.
Μέσα απ’ αυτήν την απόφαση που θα πάρει ο ΟΑΕΔ, κανένας
από τους τις επτακόσιες χιλιάδες ανέργους δε θα ξαναπατήσει
το κατώφλι του ΟΑΕΔ. Πλέον, µε ηλεκτρονικό τρόπο από απόσταση θα µπορεί να γίνεται η καταγραφή όλων των ανέργων και
να έχει ψηφιακή υπογραφή.
Ερώτηση Στην υπόλοιπη Ευρώπη τι γίνεται; Σας ενηµερώνω
ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι αυτοπρόσωπη η παρουσία των
ανέργων. Στην Ελλάδα τι κάναµε; Διαφέρουµε; Στην Ελλάδα
πρωτοτυπήσαµε. Με το σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» που έχουµε, σε real
time µπορούµε και καταγράφουµε όλους τους ανέργους, αν κάποιος πιάσει δουλειά.
Αυτή είναι η πρωτοποριακή εξέλιξη των πραγµάτων στη χώρα
µας. Πώς πρωτοπορούµε και σε πολλά άλλα πράγµατα;
Σε λίγες µέρες, αρχές Νοεµβρίου του 2014 η Ελλάδα θα δει
για πρώτη φορά τις πιο αξιόπιστες αναλογιστικές µελέτες για το
ασφαλιστικό σύστηµα. Είναι κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ προηγούµενα. Είπα στην οµιλία µου στην επίκαιρη ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι τα πρώτα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά. Θα τα δούµε
όµως. Θα τα δηµοσιοποιήσουµε και πιστεύω ότι όλοι επιθυµούµε
και θέλουµε να είναι ενθαρρυντικά.
Ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Η µεγαλύτερη κοινωνική µεταρρύθµιση στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Την Τρίτη 14
Οκτωβρίου ανακοινώνουµε επίσηµα στο Ζάππειο την έναρξη του
πιλοτικού προγράµµατος σε δεκατρείς δήµους της χώρας.
Σύστηµα διάγνωσης αναγκών εργασίας. Πρωτοπορούµε. Για
πρώτη φορά, θέτουµε την πιο αξιόπιστη και αναλυτική περιγραφή του τι ζητάει η αγορά εργασίας, οι επιχειρήσεις, για τον
επόµενο χρόνο σε επίπεδο δεξιοτήτων για τους Έλληνες.
Μελέτη και καταγραφή κοινωνικών επιδοµάτων. Τέλος του
2014 θα είναι έτοιµη για πρώτη φορά µελέτη στη χώρα, η οποία
θα έχει καταγράψει τα κοινωνικά επιδόµατα. Αυτό που θα αποδειχθεί, πιστεύω ότι θα εκπλήξει όλους, καθώς µέσα από το κατακερµατισµένο σύστηµα της επιδοµατικής πολιτικής που
υπήρχε για χρόνια στην Ελλάδα, ουσιαστικά χύναµε το νερό στη
θάλασσα. Ευάλωτες οµάδες που είχαν ανάγκη τα χρήµατα δεν
τα έπαιρναν. Χανόντουσαν.
Λευκό µητρώο επιχειρήσεων. Θα θεσπίσουµε το λευκό µητρώο
επιχειρήσεων. Αυτό στην Ελλάδα θα συµβεί για πρώτη φορά τον
Ιανουάριο του 2015. Είναι αυτό που έλειπε για τις έντιµες συνεπείς επιχειρήσεις που δεν έχουν παραβάσεις εργασιακής νοµοθεσίας, που διατηρούν και αυξάνουν το προσωπικό τους. Και
αυτό θα το συνδέσουµε µε µείωση µιας µονάδας των ασφαλιστικών εισφορών.
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Κωδικοποίηση και απλοποίηση ασφαλιστικής νοµοθεσίας.
Μέχρι τώρα ξέραµε για τη φορολογική νοµοθεσία. Κανείς δεν
είχε πιάσει το κεφάλαιο ασφαλιστικής νοµοθεσίας. Το είδατε µε
δήλωση από το Υπουργείο Εργασίας. Σαράντα χιλιάδες σελίδες
ήταν η ασφαλιστική νοµοθεσία της χώρας. Τρεις χιλιάδες νόµοι
κι εγκύκλιοι. Απίστευτο! Μια χαώδης κατάσταση που τελειώνει
στο τέλος του 2015. Θα το σταµατήσετε αυτό το έργο;
Κωδικοποίηση εργατικής νοµοθεσίας. Το έργο αυτό ξεκινάει
τώρα. Η εκτίµηση και ο χρονικός ορίζοντας είναι και γι’ αυτό το
έργο στο τέλος του 2015.
Συστεγάσεις υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας όλων των
ασφαλιστικών ταµείων. Υπάρχει µελέτη η οποία θα παραδοθεί
µέσα στον επόµενο µήνα στο Υπουργείο Εργασίας και θα βάλει
όλη τη χώρα να κάνει το αυτονόητο. Αυτό που κάναµε ήδη και
µειώσαµε 33% τα ενοίκια στο Υπουργείο Εργασίας, θα το κάνουµε σε όλες τις περιφερειακές δοµές της Ελλάδας. Δηλαδή,
συστεγάσεις όλων των ασφαλιστικών οργανισµών. Νοικοκύρεµα,
τάξη, εξοικονόµηση πόρων.
Ενοποίηση ασφαλιστικών ταµείων. Παραδόθηκε η µελέτη του
ΚΕΠΕ πριν λίγες µέρες. Υπάρχουν πέντε προτάσεις για την ενοποίηση των ασφαλιστικών ταµείων. Αυτή η ενοποίηση θα γίνει
χωρίς να θιχτεί ούτε 1 ευρώ από τις συντάξεις. Θα είναι µια διοικητική ενοποίηση, η οποία θα εξορθολογίζει το σύστηµα, θα εξοικονοµεί πόρους και θα βελτιώνει την απόδοση όλου του
συστήµατος.
Παραδείγµατος χάριν, Ενιαίο Κέντρο Απονοµής Συντάξεων.
Είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα -και το τελευταίο- που έχουµε
στο Υπουργείο Εργασίας. Έχετε δίκιο που διαµαρτύρεστε κι
εσείς και ο κόσµος και ασκούνται ερωτήσεις από όλες τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες. Δεν λύνεται ούτε µε διορισµούς ούτε µε
την υφιστάµενη λογική της γραφειοκρατίας και των φακέλων. Λύνεται, όµως, µε αυτό που ετοιµάζουµε, µε την υποστήριξη του
«ΑΤΛΑΣ» και το ενιαίο κέντρο το οποίο ηλεκτρονικά πλέον θα
παίρνει τις αιτήσεις και µπορούµε στο τέλος του 2015 να το
έχουµε έτοιµο και να αλλάξουµε, κάνοντας αυτό το µεγάλο άλµα
στο µέλλον.
Ενιαίος τρόπος είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών, 2017 και
πάµε στο τελευταίο στάδιο για την ενίσχυση του ασφαλιστικού
συστήµατος. Πλέον ο τρόπος είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών θα γίνεται ενιαία µαζί µε τα έσοδα της φορολογίας έτσι
όπως θα έπρεπε να γίνεται εδώ και χρόνια στη χώρα µας. Αυτό
πλέον τακτοποιείται. Θα απελευθερωθεί ανθρώπινο δυναµικό, θα
ενισχύσουµε τις υπηρεσίες στο Υπουργείου Οικονοµικών και
πλέον µε τον ενιαίο τρόπο, θα αντιµετωπίζεται το σύστηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
παρακαλώ συντοµεύετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πολύ απλά θα ήθελα να πω κάτι που είχε πει ο Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαµαράς και µε βρίσκει απόλυτα σύµφωνο, ότι «η
Ελλάδα θα σωθεί από αυτούς που θα τολµήσουν».
Γι’ αυτό η ψήφος εµπιστοσύνης δεν είναι µια ακόµη κοινοβουλευτική διαδικασία. Επιβεβαιώνουµε σήµερα την αποφασιστικότητα και την τόλµη µας, επιβεβαιώνουµε την ιστορική µας ευθύνη
να παλέψουµε µέχρι τέλους, να δουλεύουµε µέχρι τέλους απέναντι στην πατρίδα, απέναντι σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες για το καλό των επόµενων γενεών του τόπου µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Κεδίκογλου.
Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αυτή η ψήφος εµπιστοσύνης ζητήθηκε, για να ξεκαθαριστεί µε
τον πλέον απόλυτο τρόπο ότι αυτή η Κυβέρνηση θέλει και πρέπει
να ολοκληρώσει την αποστολή της. Είναι µια πράξη δηµοκρατικής ευαισθησίας του Πρωθυπουργού αλλά είναι και µια ευκαιρία
να µάθουν οι πολίτες που ήµασταν, που είµαστε και πως προτείνει ο καθένας µας να προχωρήσει ο τόπος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ, µέχρι στιγµής τουλάχιστον, δεν έχει
δώσει την ευκαιρία στους πολίτες να µάθουν περισσότερα για
τα σχέδιά του. Το µόνο καινούργιο που ακούσαµε ήταν η νέα
µορφή χρήσης της «ανώνυµης λάσπης» από Βήµατος Βουλής
και µάλιστα από τον κύριο εισηγητή. Κατά τα άλλα, η ίδια στείρα
άρνηση των πάντων, ακόµα και της αξιολόγησης, που είναι απαίτηση της κοινωνίας µας, η ίδια τυφλή εµµονή σε αποτυχηµένες
µεθόδους και συστήµατα του παρελθόντος.
Ας δούµε, όµως, τι έκανε αυτά τα δύο χρόνια η Κυβέρνηση.
Αναλυτικό απολογισµό έκαναν και θα κάνουν ανά τοµέα οι αρµόδιοι Υπουργοί, όµως, θέλω να επισηµάνω ορισµένα βασικά στοιχεία, ξεκινώντας από το που ήµασταν και που είµαστε.
Το καλοκαίρι του 2012, η Ελλάδα δεν ήταν απλώς στο χείλος
του γκρεµού, ήταν ένα βήµα παραπέρα. Το κρατικοδίαιτο οικονοµικό µας µοντέλο του αυξανόµενου δανεισµού και της µειούµενης παραγωγικότητας έφθασε στο φυσικό του τέλος και µαζί
απειλούσε να συµπαρασύρει ολόκληρη την κοινωνία µας.
Η γνωστή προφητεία του Ανδρέα Παπανδρέου για το έθνος
και το χρέος κινδύνευε να επαληθευτεί µε τον τραγικότερο
τρόπο. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα ήταν µε το ένα πόδι εκτός Ευρώπης. Σας το λέω µετά λόγου γνώσης. Ήµουν παρών στην πρώτη
Σύνοδο Κορυφής που συµµετείχε αυτή η Κυβέρνηση το καλοκαίρι του 2012 και δεν µπορούσα να φανταστώ τη χώρα µου, την
πατρίδα µου, σε τόσο δεινή θέση. Για τους περισσότερους ήµασταν ανεπιθύµητοι, ήµασταν αναξιόπιστοι, ήµασταν τελειωµένοι.
Στα επόµενα δύο χρόνια, συµµετείχα στην ελληνική αντιπροσωπεία στις ευρωπαϊκές συνόδους και παρακολούθησα την εξέλιξη της εθνικής προσπάθειας, την αποκατάσταση της
αξιοπιστίας της χώρας, την αναγνώριση των προσπαθειών της
από τους εταίρους µας, την πορεία στην έξοδο από την κρίση.
Μέσα σε δύο χρόνια έγιναν πολλά. Ουσιαστικά έπρεπε να αλλάξουµε ριζικά το οικονοµικό µας µοντέλο, να αλλάξουµε το µοντέλο της δηµόσιας διοίκησης. Έπρεπε µέσα σε δύο χρόνια, να
γίνουν αλλαγές και µεταρρυθµίσεις που έπρεπε να είχαν γίνει
εδώ και δέκα, δεκαπέντε χρόνια οι περισσότερες.
Μοιραία, όπως γίνεται πάντα όταν προσπαθείς να αλλάξεις
πάρα πολλά σε ελάχιστο χρόνο, υπήρξαν και λάθη, υπήρξαν και
αστοχίες, τις οποίες διορθώσαµε και διορθώνουµε το ταχύτερο
δυνατόν. Όµως, η συνολική κατεύθυνση είναι η µόνη σωστή.
Πρέπει να στήσουµε την οικονοµία µας σε νέα, σε υγιή, σε γερά
θεµέλια.
Όλοι αναγνωρίζουν σήµερα το επίτευγµα της Ελλάδας να αποφύγει την πλήρη χρεοκοπία και να επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης, ένα επίτευγµα που έγινε δυνατό χάρη στις τεράστιες θυσίες
των Ελλήνων που δεν πρέπει να πάνε χαµένες. Γνωρίζω πολύ
καλά ότι αυτή η βελτίωση δεν έχει γίνει αντιληπτή ακόµα από
πάρα πολλούς συµπολίτες µας που εξακολουθούν να δοκιµάζονται σκληρά. Γνωρίζω και το ρητό για την ευηµερία των αριθµών.
Σας υπενθυµίζω, όµως, ότι όπως στην αρχή της κρίσης πρώτα
επιδεινώθηκαν οι αριθµοί και µετά η ζωή µας, έτσι και στο τέλος
της κρίσης πρώτα βελτιώνονται οι αριθµοί και ακολουθεί η βελτίωση της ζωής µας.
Είµαστε στην πλέον καθοριστική καµπή πριν από την τελική
ευθεία για την έξοδο από την κρίση. Τα θετικά σηµεία πολλαπλασιάζονται. Τώρα, όχι µόνο δεν επιτρέπεται να πισωγυρίσουµε,
αλλά πρέπει και να επιταχύνουµε την ολοκλήρωση των µεταρρυθµίσεων για µια σύγχρονη δηµόσια διοίκηση, για µια ανταγωνιστική οικονοµία. Και πρέπει όλοι οι Υπουργοί να κινηθούν
ανάλογα, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, όπως απαιτεί και η Κοινοβουλευτική Οµάδα.
Με την οµαλή επαναλειτουργία του τραπεζικού µας συστήµατος -γιατί αυτό θα επιτευχθεί µετά την ολοκλήρωση των τελευταίων stress tests- πρέπει να ενισχυθούν οι µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στους τοµείς που έχει συγκριτικά πλεονεκτήµατα η χώρα µας. Γιατί στο πεδίο αυτό, των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, πρέπει να δοθεί η σηµαντικότερη µάχη. Εκεί
µόνο µπορεί να νικηθεί ο µεγαλύτερος εχθρός µας, η ανεργία,
που τροφοδοτεί τα άκρα.
Η ρύθµιση των οφειλών και η παροχή ρευστότητας στις µικρές
και µεσαίες επιχειρήσεις είναι καθοριστικοί παράγοντες για να
πετύχουµε τον στόχο µας. Πρέπει να ενισχύσουµε τον ιδιωτικό
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τοµέα, γιατί πλήρωσε το µεγαλύτερο τίµηµα στη διάρκεια της
κρίσης. Ένα εκατοµµύριο και πλέον άνεργοι στα χρόνια της κρίσης από εκεί προέρχονται και εκεί µόνο µπορούν να ξαναβρούν
δουλειά.
Η δηµόσια διοίκηση πρέπει να στηρίζει της επιχειρηµατικότητα
και να µην αποτελεί τροχοπέδη. Το πλεόνασµα θα πρέπει να επιστρέφει στην οικονοµία, όπως ορθά τώρα σχεδιάζεται µε τις προωθούµενες φοροελαφρύνσεις.
Λυπάµαι ειλικρινά που ο ΣΥΡΙΖΑ αρνείται να παρουσιάσει το
δικό του οικονοµικό σχέδιο, γιατί οι λεονταρισµοί περί µονοµερούς διαγραφής επιεικώς δεν συνιστούν σχέδιο. Δεν µε εκπλήσσει, όµως, γιατί πώς θα µπορούσε να καταρτίσει σχέδιο, όταν
αρνείται να µάθει τις πιο σηµαντικές παραµέτρους. Ακόµα
απορώ γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ αρνιόταν επίµονα την πρόσκληση του
πρώην Υπουργού Οικονοµίας κ. Στουρνάρα να συµµετάσχει,
έστω ως παρατηρητής, στις διαβουλεύσεις µε τους δανειστές.
Γιατί αρνούνται να µάθουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ; Για να λένε
ψέµατα ευκολότερα; Δεν θέλω να το πιστέψω. Αντίθετα, πιστεύω
ότι ένα κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης πρέπει να αποκτήσει και να παρουσιάσει συγκεκριµένο πρόγραµµα.
Στο σηµείο αυτό να υπογραµµίσω ότι υποστηρίζω θερµότατα
την πρόταση του Προέδρου της Βουλής για κοστολόγηση των
προγραµµάτων των κοµµάτων από το Γραφείο Προϋπολογισµού
της Βουλής. Οι πολίτες πρέπει να ξέρουν. Πληρώνουν ακριβά
όταν αποδεικνύεται ότι τελικά δεν υπάρχουν τα λεφτά.
Επίσης, πιστεύω ότι ένα δηµοκρατικό κόµµα δεν πρέπει να διακατέχεται από µισαλλοδοξία. Το ενηµερωτικό µπλακ άουτ, η χειρότερη µορφή σκοταδισµού, που αποφασίσατε εναντίον του
Άδωνι Γεωργιάδη δεν µε εξέπληξε. Άλλωστε και σε µένα βάλατε
τους συνδικαλιστές σας να µου στερήσουν σύνταξη και περίθαλψη για όσα έλεγα ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Προσέξτε,
όµως, η µισαλλοδοξία παραπέµπει σε άλλες εποχές και καταστάσεις που έχουν κριθεί και έχουν απορριφθεί από την ιστορία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ)
Θυµηθείτε τουλάχιστον το Βολταίρο. Βέβαια, αν κρίνω από το
πώς διοικείτε τα µέσα ενηµέρωσής σας µε τελευταία κρούσµα
το ραδιοσταθµό «Στο κόκκινο», έχετε πολλά µαθήµατα δηµοκρατίας να κάνετε.
Επαναλαµβάνοντας την ανάγκη επιτάχυνσης των µεταρρυθµίσεων, κύριοι Υπουργοί, δίνω φυσικά την ψήφο εµπιστοσύνης µου
στην Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος–Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Τον
λόγο έχει η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κυρία Παπαρήγα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Γνώµη µας
είναι ότι κάθε µέρα που περνάει η αντιπαράθεση και ο ανταγωνισµός ανάµεσα στη Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ παίρνει τα χαρακτηριστικά εξαχρείωσης.
Θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής πράγµα: Τι εννοούµε «εξαχρείωση»; Εξαχρείωση θεωρούµε ότι υπάρχει και όταν η αντιπαράθεση διεξάγεται µε τη µεγαλύτερη γαλατική ευγένεια χωρίς
ύβρεις και συκοφαντίες.
Ποια είναι η ουσία, κατά τη γνώµη µας, της εξαχρείωσης; Θα
φέρω µερικά παραδείγµατα: Εγώ είµαι ο σωτήρας. Εσύ είσαι ο
καταστροφέας. Όχι, εσύ κατέστρεψες την οικονοµία και τους εργαζόµενους κι εγώ θα τη σώσω.
Μάλιστα, επιφανής οικονοµολόγος του ΣΥΡΙΖΑ είπε στην οµιλία του ότι είναι αδύνατον να βγούµε από την κρίση µε εσωτερική
υποτίµηση. Εγώ θέλω να µου φέρετε ένα παράδειγµα όχι του
21ου αιώνα, αλλά του 20ου αιώνα, του 19ου αιώνα, διότι και τότε
υπήρχαν κρίσεις, όχι ακριβώς όπως εκδηλώθηκαν στον 20ο αιώνα
και τον 21ο αιώνα, υπήρχαν όµως κρίσεις.
Φέρετε µου ένα παράδειγµα κρίσης και διεξόδου από την
κρίση την καπιταλιστική από κόµµατα, από κυβερνήσεις που στηρίζουν αυτό το σύστηµα –είτε κριτικά είτε χωρίς κριτική- που δεν
συνοδεύθηκε από τα εξής φαινόµενα, τα οποία είναι συνυφασµένα:
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Πρώτον, συνειδητά επεξεργασµένα µέτρα υποτίµησης, πλήρους απαξίωσης της αξίας της εργατικής δύναµης, αφαίρεση
κατακτήσεων της εργατικής τάξης, πλήγµατα στα φτωχά λαϊκά
στρώµατα -τα κατώτερα µεσαία στρώµατα- ανάλογα µε την
έκταση και το ρόλο που είχαν σε κάθε φάση ανάπτυξης του καπιταλιστικού συστήµατος. Φέρετε µου ένα τέτοιο παράδειγµα
µιας τέτοιας περίπτωσης. Δεύτερον, καταστροφή κι ενός µέρους
του κεφαλαίου κι ενός µέρους των καπιταλιστικών επιχειρήσεων.
Βεβαίως, καταστρέφεται και µέρος του κεφαλαίου.
Φυσικά, το κατεστραµµένο κεφάλαιο και οι κατεστραµµένοι
καπιταλιστές δεν πεθαίνουν στην ψάθα και δεν πηγαίνουν στα
συσσίτια. Εξαίρεση µπορεί να αποτελέσει κάποιος. Όµως, η υποτίµηση, η απαξίωση της αξίας της εργατικής τάξης και των
όποιων κατακτήσεων είχε είναι αληθινή καταστροφή, η οποία
είναι και ως ένα βαθµό ανεπίστρεπτη για µια γενιά ή και για µια
δεύτερη γενιά. Δεν είναι το ίδιο πράγµα.
Επιπλέον, βγαίνοντας από την κρίση ο λαός βγαίνει ηττηµένος,
ενώ το κεφάλαιο, ακόµα κι αν έχει καταστραφεί ένα µέρος του
κεφαλαίου –και έχουν καταστραφεί και καπιταλιστικές επιχειρήσεις και µονοπώλια- βγαίνει κερδισµένο, διότι συγκεντρώνει τη
δύναµη σε λιγότερους επιχειρηµατικούς οµίλους και το κεφάλαιο
βγαίνει συνολικά δυναµωµένο από την κρίση.
Εδώ και την ώρα της κρίσης είχαµε καπιταλιστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα –την «αποικία» που λέτε εσείς- που είχαν κερδοφορία. Και όχι µόνο αυτό. Δεν έκοψαν και τους µισθούς στον
εργαζόµενο. Δεν τους αφαίρεσαν. Γιατί να τους αφαιρέσουν,
αφού είχαν κερδοφορία; Άλλο το ότι οι εργαζόµενοι και σε αυτές
τις επιχειρήσεις έχασαν από τα συνολικά µέτρα της Κυβέρνησης.
Πείτε µου ένα παράδειγµα, δηλαδή κλασικά συνυφασµένα φαινόµενα µε την οικονοµική καπιταλιστική κρίση που ο ένας την
αποδίδει στον άλλο. Με συγχωρείτε, είναι ή δεν είναι εξαχρείωση
όταν η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ -όχι µόνο τώρα, όλα τα
χρόνια και χθες ακόµη και µε τις οµιλίες- λένε το εξής πράγµα:
«Ναι, κάνουµε την αυτοκριτική µας, γιατί στην περίοδο της Μεταπολίτευσης κάναµε και λάθη πέρα από καλά πράγµατα». Έτσι,
λένε. Ποια ήταν τα λάθη; Δανειζόµασταν γιατί δίνονταν παροχές
πάνω από αυτές που σήκωνε η οικονοµία, γιατί κατανάλωνε ο ελληνικός λαός περισσότερα από ό,τι παρήγαγε. Μα, δεν υπάρχει
µεγαλύτερο ψέµα.
Κοιτάξτε να δείτε, πείτε µου πάλι ένα παράδειγµα –πείτε ένα
παράδειγµα σε εµάς τους κοµµουνιστές- που η καπιταλιστική
ανάπτυξη έγινε χωρίς δάνεια και χωρίς χρέη.
Άλλο είναι η διακύµανση για το ύψος των χρεών. Πείτε µου ένα
παράδειγµα µιας χώρας, ξεκινώντας από τις Ηνωµένες Πολιτείες, που είναι η πιο υπερχρεωµένη χώρα σήµερα. Πείτε ένα παράδειγµα για µια µεγάλη, µικρή, µικροµεσαία, ό,τι θέλετε.
Τα δάνεια που γίνονται για την καπιταλιστική ανάπτυξη, γίνονται ακριβώς γιατί προϋπάρχουν ανάπτυξη και κέρδη. Απόδειξη
είναι ότι στις συνθήκες της κρίσης σταµατούν οι δανειοδοτήσεις
και γίνονται ακριβώς για ακόµη µεγαλύτερη κερδοφορία. Μια
σειρά δηλαδή φαινόµενα, τάσεις που είναι συνυφασµένα µε το
σύστηµα και η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και
άλλα κόµµατα τα εµφανίζουν σαν ελληνικές ιδιορρυθµίες, της
Ελλαδίτσας, που την έχουν φάει όχι κάποια κράτη, αλλά κάποιοι
πολιτικοί που κυριαρχούν σε άλλα κράτη.
Η ανάκαµψη της καπιταλιστικής ανάπτυξης θα γίνει πάλι µε
δάνεια, λιγότερα ναι. Θα γίνει και µε εσωτερικά δάνεια και µε
ιδιωτικά δάνεια. Μπορεί να γίνει µε λιγότερα κρατικά. Όµως
µήπως τα ιδιωτικά δάνεια, τα δάνεια των επιχειρήσεων δεν τα
πληρώνουν οι εργαζόµενοι; Ποιος τα πληρώνει; Αυτό είναι που
εµείς θεωρούµε «εξαχρείωση» κι όχι το αν ο ένας βρίζει τον
άλλον. Δεν µας αρέσει αυτό, αλλά –εν πάση περιπτώσει- ας
πούµε ότι είναι η επιφάνεια.
Άλλο ζήτηµα. Ο κ. Βρούτσης, ο οποίος έφυγε τώρα, όταν η
τρόικα τού ζήτησε να επιβάλει το lock out, είπε -το διάβασα στις
εφηµερίδες, αν δεν έγινε έτσι, ας µας διαψεύσει- ότι δεν χρειάζεται τώρα να κάνουµε lock out γιατί οι εργαζόµενοι, όταν γίνονται απεργίες δεν συµµετέχουν σε απεργίες. Έτσι είναι, δεν
έχει άδικο σε αυτό. Το χαίρεται βέβαια ο κ. Βρούτσης, εµείς δεν
χαιρόµαστε καθόλου γι’ αυτό. Δηλαδή τι λέει; «Εγώ δεν θα κάνω
lock out. Μα, γιατί να κάνεις lock out; Αν χρειαστεί θα το κάνεις».
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Αυτό τους λέει.
Και έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ; Η µεν Νέα Δηµοκρατία χειραγωγεί και υποτάσσει τον λαό µε την τροµοκρατία, τον
αντικοµµουνισµό, την θεωρία των δύο άκρων και άλλα διάφορα,
ο δε ΣΥΡΙΖΑ µε χίµαιρες, ονειρώξεις και ονειροφαντασιώσεις.
Να σας πω και το εξής και πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγµα. Πότε άρχισε το κίνηµα, αυτό που υπήρχε, να υποχωρεί;
Ήταν αναντίστοιχο µε την επίθεση που δέχθηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
και τη συγκυβέρνηση. Το 2012. Τα δύο τελευταία χρόνια το κίνηµα έχει πάει πολύ πιο κάτω απ’ ό,τι ήταν πριν και η ανάκαµψη
θα είναι πολύ επίπονη και προς τα εκεί εµείς δουλεύουµε κι εκεί
µας ενδιαφέρει, αν θέλετε, να αναδειχθεί ο ρόλος µας και όχι
στις ατάκες µέσα στο Κοινοβούλιο και στις βρισιές και τις συκοφαντίες των άλλων.
Εγώ σας λέω ότι πήρατε δυόµισι εκατοµµύρια ψήφους. Δεν
λέει κανείς ότι όλοι οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ είναι ετοιµοπόλεµοι
για δράση. Από το να ψηφίσεις µέχρι να δράσεις υπάρχει µια
αποστασούλα. Όµως στα δυόµισι εκατοµµύρια και µάλιστα µε
την προοπτική να γίνετε κυβέρνηση, όχι να µείνετε στην Αντιπολίτευση, έπρεπε τα σωµατεία να σφύζουν από µέλη. Έπρεπε και
µε τη δική σας κατεύθυνση και αυθόρµητα και συνειδητά, τα συνδικάτα να είναι κυψέλες, µε γενικές συνελεύσεις, καθορισµό µορφών πάλης, µε αντιπαραθέσεις. Υπάρχουν διαφωνίες και µέσα
στο κίνηµα. Αυτό δεν είναι φοβερό. Πού πήγαν;
Γιατί, τι λέτε; Εκεί που λέτε για ανατροπή από κάτω λέτε «θα
τα ανατρέψουµε όλα και εµπρός για την κάλπη, εµπρός για εκλογές». Αυτή την ανατροπή θα κάνετε; Λέτε «εµείς θα συγκρουστούµε». Αν ήταν να συγκρουστείτε, θα έπρεπε να έχετε
ετοιµάσει αυτόν τον κόσµο, όχι να περιορίζετε στο «πήγαινε ψήφισε». Έπρεπε από τώρα να έχετε προετοιµάσει στους τόπους
δουλειάς, στις γειτονιές, για να σας στηρίξει σε αυτήν τη σύγκρουση. Πώς θα το κάνετε; Με τα χάπενινγκ στην Πλατεία Συντάγµατος; Δεν γίνεται µε τα συλλαλητήρια στην Πλατεία
Συντάγµατος, όπου χειροκροτάνε τους πολιτικούς Αρχηγούς ή
αποδοκιµάζουν τους Βουλευτές, όταν προσέρχονται. Αυτό δεν
είναι σύγκρουση ούτε προετοιµασία για σύγκρουση.
Άλλο ζήτηµα που δείχνει κυριολεκτικά την εξαχρείωση είναι το
θέµα του χρέους. Ακούµε για βιώσιµο, µη βιώσιµο. Μας έχετε κυριολεκτικά ζαλίσει µε αυτό το θέµα. Θα κάνουµε πάγωµα, θα κάνουµε ένα µέρος διαγραφής, θα κάνουµε εκείνο. Έχετε
διάφορες συνταγές.
Στην ουσία, είναι στη βάση της αναγνώρισης του χρέους. Κοιτάξτε, το χρέος είναι πραγµατικό. Τα δάνεια έχουν γίνει. Εµείς
δεν λέµε ότι είναι πλαστά τα δάνεια. Αλλά δεν έγιναν τα δάνεια
για παροχές στο λαό. Τα δάνεια έγιναν για επιχορηγήσεις των
επιχειρηµατικών οµίλων, για να φτιάξετε ισχυρό κρατικό µηχανισµό, εξοπλισµούς για να πηγαίνει ο ελληνικός στρατός από την
Κορέα –για να πάµε µακριά- µέχρι εκεί που πάει τώρα. Είναι συγκεκριµένα πράγµατα που έγιναν. Και αυτά δεν είναι ζήτηµα σπατάλης. Είναι συνυφασµένα µε τα έξοδα ενός αστικού, όπως λέµε
εµείς, κράτους.
Εµείς δεν αναγνωρίζουµε το χρέος, γιατί δεν αφορά τον λαό.
Και ειδικά όταν πας για διαπραγµάτευση -αν συµφωνούσαµε και
εµείς να πάµε για διαπραγµάτευση- βεβαίως, διαπραγµατεύεσαι
µέσα στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γιατί δεν καταλαβαίνω όταν η Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ
κ.λπ. λένε «δεν αµφισβητώ τη θέση µου για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, αλλά θα πάω και θα διεκδικήσω». Εµείς δεχόµαστε ότι
όλοι θα διαπραγµατευτείτε για τη µείωση του χρέους, µέσα σε
αυτούς τους κανόνες και κάθε µείωση που θα επιβάλλεται στο
χρέος, θα την πληρώνει ο λαός.
Έχετε διαφορετικές συνταγές, ναι. Η Νέα Δηµοκρατία έχει τη
συνταγή «λιτότητα και ανάπτυξη» και εσείς λέτε «ανάπτυξη και
λιτότητα». Αυτές είναι οι διαφορετικές συνταγές. Για να µη σας
πω ότι τέτοιες διαφορετικές συνταγές υπήρχαν πάντα, στο πλαίσιο του καπιταλισµού. Δεν είναι καινούργιες. Αυτές είναι οι διαφορετικές συνταγές. Το αποτέλεσµα είναι το ίδιο. Μπορεί να
είναι µε διαφορετικούς χειρισµούς, αλλά είναι στο ίδιο αποτέλεσµα: να εξασφαλίσουµε ρευστότητα για την ανάκαµψη της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Αυτό είναι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η Νέα Δηµοκρατία ορκίζεται στη δική της συνταγή. Εγώ σας
λέω ότι αύριο µπορεί να αλλάξει η συνταγή στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Βλέπω ότι η Γερµανία αρχίζει λίγο και κουτσαίνει. Οι συνταγές αλλάζουν και στο πλαίσιο του καπιταλισµού. Βεβαίως, αλλάζουν. Μην είσαστε και τόσο δογµατικοί ότι δεν θα αλλάξουν.
Όµως, ούτε από την άλλη µεριά, νίκησε η συνταγή που λέει ο
Ρέντσι, ο Ολάντ και δεν ξέρω ποιος άλλος. Δηλαδή ποια είναι η
συνταγή; Αντί να πάρουµε τα µέτρα-σοκ σε ένα χρόνο, θα τα πάρουµε σε δύο και σε τρία χρόνια. Το αποτέλεσµα είναι το ίδιο.
Υπάρχουν κάποιες διαφορές. Ποιος θα πληρώσει, όµως; Ο λαός
θα πληρώσει.
Επιπλέον, λέτε «βγαίνουµε από την κρίση». Εµείς ορίστε τι
λέµε: Βγαίνετε από την κρίση; Θα κάνετε ανάκαµψη; Ωραία, θα
κάνετε ανάκαµψη. Εµείς λέµε ότι ο λαός πρέπει να ζητήσει την
επιστροφή όλων των απωλειών. Θα έχεις ανάκαµψη κερδών, κεφαλαίων, επενδύσεις, την επιστροφή των απωλειών.
Τι γίνεται, όσον αφορά την απόφαση για την επιστροφή των
απωλειών; Το αν θα είναι σε έξι µήνες ή σε ένα χρόνο, εδώ µπορεί κανείς να το συζητήσει, αλλά έτσι όπως πάµε, ούτε σε είκοσι
χρόνια δεν πρόκειται να ανακτηθούν οι απώλειες και αν ανακτηθούν αυτές θα είναι πάρα πολύ πίσω. Ούτε σε είκοσι, ούτε σε
τριάντα, ούτε σε σαράντα και µερικές δεν θα ανακτηθούν καθόλου. Εκεί είναι η ουσιαστική διαφορά µας, πέρα από όλες τις
άλλες θεµελιακές διαφορές που έχουµε.
Τη µεγαλύτερη ζηµιά που κάνετε και τα δύο κόµµατα και οι
συν αυτοίς -γιατί είναι και οι σύµµαχοι- είναι ότι καλλιεργείτε στο
λαό την έκπτωση των απαιτήσεών του. Καλλιεργείτε στο λαό τη
λογική ότι πρέπει να αρκείται στα ψίχουλα. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγµα. Δράµα είναι η ανεργία. Δράµα είναι να περνάς το
χειµώνα σου χωρίς θέρµανση. Καταλαβαίνετε ότι τα είχαµε και
παλιότερα αυτά. Ο λαός µπορεί να υποτασσόταν, µπορεί να µην
πάλευε, αλλά ζητούσε περισσότερα. Καταλάβαινε ότι είχε δικαίωµα για περισσότερα. Τώρα, περνάτε την αντίληψη ότι δεν
έχει ούτε αυτό το δικαίωµα. Δεν χρειάζεται να ζητήσει.
Ο κ. Σαµαράς λέει: «Δώσαµε το µέρισµα, 500 ευρώ εφάπαξ,
σε τριακόσιες χιλιάδες οικογένειες». Με συγχωρείτε! Και 50
λεπτά, κύριε Σταµάτη, να πάτε το πετρέλαιο, θα υπάρχουν οικογένειες που δεν µπορούν να το αγοράσουν. Όταν το πετρέλαιο
έκανε 50 και 60 λεπτά το λίτρο, είχαµε άλλες συντάξεις και µισθούς και δεν υπήρχε ενάµισι εκατοµµύριο ανέργων, υπήρχαν
επτακόσιες χιλιάδες. Μην τους ξεχνάµε. Ποιος σας είπε ότι άµα
ρίξετε στα 50 λεπτά το πετρέλαιο, µπορούµε να αγοράσουµε πετρέλαιο; Δεν µπορούµε. Μόνο δωρεάν µπορούµε. Εσείς όµως τι
λέτε; Λέτε «η ακραία φτώχεια».
Σήµερα το πρωί -ειλικρινά σκέφτηκα ότι βέβαια δεν µου φταίει
η τηλεόρασή µου να της πετάξω τίποτα να την σπάσω- άκουσα
τον κ. Χρυσόγονο που µιλούσε. Είναι φοβερό! Είναι στη συνέχεια
της λογικής του κ. Τσίπρα που λέει «συνάντησα µια γυναίκα και
µου είπε ότι και τα µισά να κάνετε, εµείς θα είµαστε ευχαριστηµένοι». Τι είπε ο κ. Χρυσόγονος; Πρέπει –λέει- να αντιµετωπίσουµε την ανθρωπιστική κρίση. Εµείς αµφισβητούµε αυτόν τον
όρο. Πού τον βρήκατε αυτό τον όρο, δεν ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι και ο Λαλιώτης εδώ να µας φτιάχνει καινούργιους όρους. Είσαστε εσείς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Προέδρου)
Την βλέπω την ώρα.
Τον ρωτάνε ο Καµπουράκης και ο Οικονοµέας. Και λέει ότι θα
δώσουµε επίδοµα ενοικίου στους ξεσπιτωµένους για να πάνε να
νοικιάσουν κάποια σπίτια σε υποβαθµισµένες περιοχές. Αφήστε
πια αυτό το «υποβαθµισµένες» περιοχές. Δεν κατάλαβα. Επειδή
είναι ξεσπιτωµένος, πρέπει ντε και καλά να πάει στις υποβαθµισµένες περιοχές;
Ρωτάνε: «Πόσοι είναι οι άστεγοι»; Δεν ήξερε να πει. Είπανε για
καµµιά εικοσαριά χιλιάδες. Αυτό είναι η διέξοδος από την ανθρωπιστική κρίση; Χαλάτε τον κόσµο για είκοσι χιλιάδες; Αυτή είναι
η διέξοδος;
Δεύτερον, λέει, «θα κάνουµε συσσίτια». Μα -λέει- σας ξεπέρασαν η Εκκλησία, οι ραδιοφωνικοί σταθµοί, οι πάντες. Δεν υπάρχει
φορέας που δεν κάνει συσσίτια.
Είναι δυνατόν; Εσείς λέτε ότι η ανθρωπιστική κρίση αγκαλιάζει
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εκατοµµύρια κόσµο. Υπάρχει διαβάθµιση στη φτώχεια. Αλλά,
από τη µια µεριά λέτε «φτωχοποιείται ο λαός, χαµός!» και ο
άλλος πιστεύει ότι είναι πέντε εκατοµµύρια νεκροί στην Ελλάδα
και την ίδια ώρα λέτε ότι θα κάνετε συσσίτια, επιδόµατα, τον κατώτατο µισθό κ.λπ.. Δεν είναι πράγµατα αυτά.
Η Νέα Δηµοκρατία; Άλλη εξαχρείωση. Τροµοκρατεί, χρησιµοποιεί την τροµολαγνεία, τα πάντα, κινδυνολογεί. Γιατί; Διότι µπορεί να έρθει µία άλλη συνταγή, όχι να έρθει µία άλλη πολιτική.
Κοιτάξτε να δείτε, ελπίζω η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΚΚΕ
να µου επιτρέψει την εξής τοποθέτηση. Δεν σας πήρα την άδεια
προηγουµένως, αλλά µου ήρθε τώρα λίγο αυθόρµητα. Ελπίζω
να µην µου κάνετε κριτική µετά. Νοµίζω ότι πρέπει να εκφράσουµε τη συµπαράστασή µας στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τον κατηγορούν
ότι θέλει κοινωνικοποίηση µέσων παραγωγής, γιατί θέλει σοσιαλιστική επανάσταση, γιατί θέλει τον σοσιαλισµό.
Ε, όχι! Είσαστε αχάριστοι, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας. Αυτά
δεν πρόκειται να τα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα έχει στο πρόγραµµά του,
κύριε Βορίδη. Είναι σαν την άχνη πάνω στον κουραµπιέ. Μόλις
τον τινάξεις, δεν µένει τίποτα. Είναι απλό πράγµα.
(Γέλωτες στην Αίθουσα – Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
της Νέας Δηµοκρατίας)
Μην χειροκροτάτε, µην χειροκροτάτε! Είσαστε αχάριστοι για
τον εξής λόγο.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Αφήστε, µην
πείτε αυτά τα κόλπα που έλεγε το ΠΑΣΟΚ. Και να πω το εξής
πράγµα, γιατί σας έχει προσφέρει πάρα πολλές υπηρεσίες. Όταν
ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 4%, µας είχατε ζαλίσει εµάς του ΚΚΕ. Όπου πηγαίναµε στην τηλεόραση, µας έλεγαν, «µα, τα πρώην στελέχη
σας από τον πρώην Γενικό Γραµµατέα, τα επώνυµα στελέχη, τα
λαµπερά σας στελέχη» -που είναι και σήµερα στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν
είναι µόνο οι καινούργιοι, είναι και οι παλιοί- «που άλλαξαν γνώµη
για τον σοσιαλισµό, που εκσυγχρονίστηκαν, και εσείς έχετε µείνει
εκεί στα παλιά, στα σταλινικά». Μας είχατε τρελάνει! Τους χρησιµοποιούσατε συνέχεια. Δεν ακούγαµε τίποτα άλλο.
Τώρα ανακαλύψατε ότι είναι κοµµουνιστές και απειλούν το σύστηµα; Μη γελάτε τώρα. Αυτό, λοιπόν, είναι εξαχρείωση, γιατί
ξέρετε µε ποιους έχετε να κάνετε. Μας είχατε τρελάνει. Είκοσι
χρόνια, δεν ακούγαµε τίποτα άλλο. «Αυτά τα παιδιά που ήταν
στελέχη δικά σας, κοιτάξτε. Και εσείς έχετε µείνει εκεί».
Και –ξέρετε- αυτά έπιαναν σε έναν κόσµο, διότι είχαν κύρος
αυτά τα στελέχη. Είχαν κύρος ως στελέχη του ΚΚΕ βέβαια και
όχι µόνο ως µονάδες, αλλά είχαν κύρος. Και δεν έχω καµµία διάθεση να τους αρνηθώ τίποτα από το απώτερο παρελθόν.
Λέτε το εξής πράγµα. Μα, κύριοι κοµµουνιστές, ωραία τα λέτε,
αλλά δεν έχουµε σήµερα επαναστατική κατάσταση. Σοβαρά,
αυτή είναι η διαφωνία µας, εάν έχουµε σήµερα επαναστατική κατάσταση ή όχι; Ξέρουµε πάρα πολύ καλά και στην πλάτη µας
ποια κατάσταση έχουµε σήµερα. Έχουµε παγκόσµια δραµατική
υποχώρηση και προσωρινή ήττα. Τα ξέρουµε πάρα πολύ καλά.
Πιστεύετε ότι εµείς πολιτευόµαστε στη βάση ότι έχουµε τώρα
επαναστατική κατάσταση και µας λέτε όλα αυτά;
Κοιτάξτε, να δείτε είτε έχει επαναστατική κατάσταση, είτε
έχεις ήττα, είτε συµµετέχεις στον πόλεµο, είτε έχεις δεχθεί πόλεµο και κατοχή στη χώρα σου, είτε έχει ταχύρρυθµη καπιταλιστική ανάπτυξη, είτε όχι, το θέµα µπαίνει: Με τα µονοπώλια ή το
λαό; Με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ ή εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ΝΑΤΟ; Αυτό µπαίνει ανεξαρτήτως σε ποια κατάσταση είναι η χώρα. Είναι άλλο πράγµα η άµεση αποτελεσµατικότητα των στόχων. Δεν θα έχεις άµεση αποτελεσµατικότητα.
Όταν, λοιπόν, εσείς λέτε ότι µπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή ανάπτυξη µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε. Δεν είναι το αν έχουµε επαναστατική κατάσταση.
Και να σας πω και κάτι άλλο; Δεν διαφωνούµε µόνο στα µεγάλα κοσµοθεωρητικά ζητήµατα, που άλλωστε δυστυχώς δεν
αφορούν σήµερα τον λαό. Για δείτε τις προτάσεις νόµου που καταθέτετε όλα τα κόµµατα για τον κατώτατο µισθό, για το πάγωµα
των δανείων. Εδώ έχουµε σοβαρές διαφορές.
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Εµείς δεν µπορούµε να δεχθούµε ότι τα λαϊκά νοικοκυριά θα
πάνε στην τράπεζα να συζητήσουν τι µπορούν να πληρώσουν και
τι δεν µπορούν. Όταν ο άλλος δεν παίρνει πετρέλαιο, σηµαίνει
ότι δεν µπορεί να πληρώσει ούτε τριάντα ούτε σαράντα δόσεις
δανείου.
Τι δάνειο έκανε; Έκανε δάνειο για να πάρει ένα σπίτι, εγώ σας
λέω και δεύτερο σπίτι. Οι µεγάλοι, αυτοί που είναι παραδοσιακά
µε παραδάκι, δεν αγοράζουν τρία-τέσσερα σπίτια, που λέτε ότι
θα φορολογήσετε τις περιουσίες. Ένα σπίτι αγοράζουν και µερικοί µένουν και σε ενοίκιο. Εµείς, ο λαός έχει ανάγκη να πάρει
σπίτι και να κάνει και ένα δεύτερο και ένα τρίτο, αν έχει δυο παιδιά, να τα µοιράσει, ένα να µένει το ζευγάρι και από ένα το παιδί
του, όταν παντρευτεί και κάνει παιδιά.
Αυτοί που έχουν τεράστια λεφτά δεν τα βάζουν στην ακίνητη
περιουσία. Άρα, η φορολογία δεν είναι µόνο στην περιουσία,
πρέπει να είναι εκεί που βγαίνει το κέρδος, δηλαδή στην παραγωγή. Αλλά, την παραγωγή να µην την πειράξουµε!
Τέλος, στη Νέα Δηµοκρατία όντως –σας καταλαβαίνουµε- δεν
αντέχετε να γίνει το εξής πράγµα: Να χάσετε τη διακυβέρνηση
του τόπου. Την έχετε χάσει και το 1981. Κοιτάξτε, όµως, ποια
είναι η διαφορά: Το 1981 τη χάσατε από ένα ΠΑΣΟΚ που δεν είχε
τη στήριξη της αστικής τάξης ή τµηµάτων της αστικής τάξης. Την
στήριξη την απέκτησε το 1981, το 1982, το 1983 και µετά.
Σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ αν σας νικήσει –πέραν του ότι στη λογική
των µικρότερων απαιτήσεων «και τα µισά αν γίνουν καλά είµαστε»- για κίνηµα που δεν έχει ακόµα ανασυγκροτηθεί, έχει κερδίσει τη στήριξη και την ανοχή ή την ουδετερότητα σηµαντικών
τµηµάτων της αστικής τάξης και όχι µόνο της αστικής τάξης στην
Ελλάδα, αλλά και οικονοµικών κέντρων στην Ευρώπη. Και αυτό
δεν το αντέχετε.
Και βεβαίως, τα οικονοµικά κέντρα και παράκεντρα της Ευρώπης δεν κάνουν λάθη. Δυστυχώς, λέµε εµείς. Δεν χαιρόµαστε γι’
αυτό. Δεν θα βάλουν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στο χέρι. Εσάς
σας έχουν στο χέρι, γιατί είσαστε γέννηµα αυτής της τάξης. Ο
ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε από διαφορετική αφετηρία, έστω και αν διαφωνούµε. Τον έχουν βάλει ήδη στο χέρι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει του κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας της κυρίας Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας)
Εποµένως, ο λαός ένα πράγµα δεν πρέπει να δεχθεί να έχει
µειωµένες απαιτήσεις. Πρέπει να κάνει άλλη ιεράρχηση στα αιτήµατά του και τέλος να σκεφτεί το εξής: Αν είναι ρεαλιστικό να
γυρίσει το βιοτικό του επίπεδο πενήντα χρόνια πίσω, γιατί δεν
είναι ρεαλιστικό να ξεκινήσω µια πορεία για να νικήσω; Εµείς
αυτό το ερώτηµα βάζουµε στο λαό.
Το ΚΚΕ αυτό θα προσπαθήσει να κάνει. Δεν εξαρτώνται όλα
από το ΚΚΕ, αλλά εάν δεν υπήρχε το ΚΚΕ, δεν ξέρω αν θα
υπήρχε και η κρίσιµη σήµερα µάζα του ριζοσπαστισµού. Εάν είχε
µπει στη λογική της συµµετοχής των κυβερνήσεων, δεν ξέρω αν
θα µπορούσαµε σήµερα να λέµε ότι είναι ρεαλιστικό να νικήσει
ο λαός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Τον λόγο
έχει ζητήσει για µια σύντοµη παρέµβαση ο κύριος Υπουργός της
Δικαιοσύνης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζήτησα να λάβω τον λόγο, για
να δώσω µια σύντοµη απάντηση σε κάτι που είπε χθες ο Αρχηγός
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, αλλά και µια διευκρίνιση προς εσάς,
όσον αφορά τη ρύθµιση του άρθρου 263α του Ποινικού Κώδικα,
για να µην υπάρχει καµµία παρανόηση.
Επιτρέψτε, όµως, για τους µη νοµικούς, για να αντιληφθείτε τι
θέλω να πω να σας διαβάσω δύο διατάξεις.
Το άρθρο 13 λέει ποια είναι η ιδιότητα του υπαλλήλου: «Υπάλληλος είναι εκείνος στον οποίο νόµιµα έχει ανατεθεί έστω και
προσωρινά η άσκηση υπηρεσίας δηµόσιας, δηµοτικής ή άλλου
νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου».
Η διάταξη αυτή διευρύνθηκε στη συνέχεια µε το άρθρο 263α
του Ποινικού Κώδικα, που λέει ότι υπάλληλοι είναι και «όσοι ερ-
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γάζονται σε επιχειρήσεις ή οργανισµούς που ανήκουν στο κράτος, σε τράπεζες Δηµοσίου που εδρεύουν στην ηµεδαπή κατά
το νόµιµο καταστατικό τους». Προσέξτε εδώ και δύο άλλες περιπτώσεις: «Σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ιδρύθηκαν
από το δηµόσιο και τα οποία είναι επιφορτισµένα µε εκτέλεση
κρατικών προγραµµάτων οικονοµικής ανασυγκρότησης ή ανάπτυξης».
Υπάρχει και µία τέταρτη περίπτωση, σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία κατά τις κείµενες διατάξεις µπορούν να
διατεθούν από το δηµόσιο ή από τράπεζες επιχορηγήσεις ή δανειοδοτήσεις. Τι σηµαίνει αυτή η τελευταία διάταξη; Θα πει ότι
διευρύνθηκε η ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου στους εργαζοµένους στα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
Δηλαδή, µε την τελευταία περίπτωση, την περίπτωση δ’, εάν
ένας σύλλογος του χωριού σας πάρει ένα δάνειο από µία τράπεζα, για να φτιάξει το εντευκτήριο, να το βάψει, και «φάει» τα
χρήµατα η διοίκησή του, εξοµοιώνεται µε δηµόσιο υπάλληλο. Αν
µία εταιρεία που παράγει πουκάµισα πάρει ένα καινούργιο µηχάνηµα για να ράβει τα πουκάµισα και δεν κάνει καλή χρήση των
χρηµάτων αυτών, πάλι αποκτά την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου.
Αυτό δηµιούργησε µεγάλη σύγχυση στη νοµολογία των δικαστηρίων. Δεν έχουµε τέτοιες καταδίκες, απλώς είχαµε πολλές
παραποµπές. Ήρθε, λοιπόν, το 1998 η απόφαση 9/1998 της ολοµέλειας του Αρείου Πάγου, µε την οποία κρίθηκε ότι µε το άρθρο
263 ΠΚ δεν προστατεύεται η δηµόσια περιουσία, αλλά απλώς διευρύνθηκε η έννοια του δηµοσίου υπαλλήλου.
Μετά από αυτήν την απόφαση, η διάταξη της περίπτωσης δ’
ουδέποτε απασχόλησε την πράξη και ουδέποτε εφαρµόστηκε.
Πολιτική του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ευθύς ως ανέλαβα την
ευθύνη του Υπουργείου, ήταν να καταργηθεί αυτή η διάταξη.
Αυτό, πράγµατι, αποτυπώθηκε στην αιτιολογική έκθεση και στη
συνέχεια στον ν. 4254/2014, που τότε κανείς από τους παρευρισκοµένους, ανεξαρτήτως αν δεν ψήφισαν τον νόµο, δεν πρόβαλε
καµµία αντίρρηση.
Για την κατάργηση της διάταξης αυτής, όµως, ελήφθη υπ’ όψιν
και η άποψη της Κεντρικής Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής,
της ΚΕΝΕ, η οποία επί λέξει λέει ότι µε τη συγκεκριµένη διάταξη
επεκτείνεται αλόγιστα η έννοια του υπαλλήλου, αφού σε αυτή
υπάγονται και εργαζόµενοι σε µια οµόρρυθµη εταιρεία. Γιατί και
οι οµόρρυθµες εταιρείες είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
Παραδείγµατος χάριν, µια µικρή βιοτεχνία ρούχων που παίρνει
ένα δάνειο από µία τράπεζα δεν µπορούσε να αποκτήσει την ιδιότητα του υπαλλήλου. Ως εκ τούτου, η κατάργηση της περίπτωσης δ’ του άρθρου 263 ΠΚ δεν εφαρµόστηκε ποτέ και δεν είχε
καµµία επίπτωση.
Έρχεται τώρα η περίπτωση των ναυπηγείων, όπως αναφέρθηκε χθες από τον Αρχηγό των ΑΝΕΛ, ο οποίος είπε ότι η διάταξη
αυτή έγινε για να αποφυλακισθεί ο κ. Εµµανουήλ. Μα, η περίπτωση αυτή υπάγεται στην περίπτωση γ’, γιατί τα ναυπηγεία συνιδρύθηκαν από το δηµόσιο και τον τότε εφοπλιστή Νιάρχο και
είναι επιφορτισµένα µε την ανασυγκρότηση στο θέµα των ναυπηγείων. Ποιο είναι, λοιπόν, το πρόβληµα; Δεν εφαρµόστηκε
ποτέ, να µην δηµιουργούνται συγχύσεις.
Βέβαια, θα µου πει κάποιος τώρα: «Και τι θα γίνει αν ένας
πάρει ένα δάνειο και τα φάει;». Παραδείγµατος χάριν –για να
πούµε ένα πιο ακραίο παράδειγµα- µια µη κυβερνητική οργάνωση. Παίρνει µια µη κυβερνητική οργάνωση ένα τεράστιο ποσό
–πόσο θέλετε να είναι το ποσό;- και δεν κάνει καλή χρήση.
Αυτό µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους, πρώτον, τα όργανά της
να καταχραστούν ή να υπεξαιρέσουν τα χρήµατα. Είναι πολύ λογικό. Δεν θα τιµωρηθούν, αφού είναι µεν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά δεν
ιδρύθηκαν από το δηµόσιο;
Μα, υπάρχει διάταξη. Βεβαίως, θα τιµωρηθούν. Έχουµε το
άρθρο 375 ΠΚ για την υπεξαίρεση. Τι µας λέει το 375; Θα υπαχθεί στη διάταξη αυτή, µε την οποία τιµωρείται σε βαθµό πληµµελήµατος λόγω ποσού και στη συνέχεια, αν υπερβαίνει το ποσό
και είναι πάνω από 120 χιλιάδες, τιµωρείται και σε βαθµό κακουργήµατος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ανεξαρτήτως ποσού, όµως, τιµωρείται σε βαθµό κακουργήµατος και αυτός που διαχειρίζεται ξένη περιουσία. Άρα, η διοίκηση
της µη κυβερνητικής οργάνωσης διαχειρίζεται ξένη περιουσία.
Δεν είναι δική του, είναι του οργάνου, του νοµικού προσώπου.
Δεν θέλετε να τα έχουν φάει, να έχουν κάνει κακή διαχείριση;
Πάρτε το άρθρο 390 ΠΚ για την απιστία. Τι µας λέει για την απιστία το 390 ΠΚ;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, αξίζει να αναφερθούν αυτά, γιατί δηµιουργούνται εντυπώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Με δυο
λόγια, µας λέτε ότι η διάταξη που αναφέρθηκε ότι ψηφίστηκε,
δεν αφορά τον…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όποιος µε γνώση του
ζηµιώνει ξένη περιουσία τιµωρείται…
(Θόρυβος - Γέλωτες)
Κύριε Στρατούλη, γιατί ενοχλούν αυτά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Όχι,
κύριε Υπουργέ, καλώς κάνετε και απαντάτε. Και χρειάζονται
αυτές οι απαντήσεις, γι’ αυτό και σας έδωσα τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μα, ειπώθηκε και από
την Αντιπολίτευση ότι πέρασαν διατάξεις για να ευνοηθούν συγκεκριµένα άτοµα. Αυτό είναι ανακριβές, γι’ αυτό αφήστε µε να
τελειώσω.
Άρα, δεν µπορούν να πάνε ούτε στην απιστία, διότι και η απιστία τιµωρείται µε βαθµό κακουργήµατος – για να τελειώσουµε
µε το θέµα αυτό.
Εγώ δεν µπορώ να καταλάβω γιατί ο κ. Καµµένος παρασιώπησε την αλήθεια. Δεν θέλω να πω άλλη βαρύτερη έκφραση,
αλλά το ίδιο έκανε και πριν ένα χρόνο περίπου όταν ανέφερε ότι
κάποιος υπάλληλος της «SIEMENS», ο οποίος διαπραγµατευόταν µε το ελληνικό δηµόσιο, ήταν ανιψιός του Υπουργού, ότι ήταν
ανιψιός µου. Επειδή έτυχε ο πατέρας του µόνο να κατάγεται από
την πατρίδα µου, τον παρουσίασε ως ανιψιό µου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κοινοβουλευτισµός από το
1215 µε την Magna charta libertatum του Ιωάννη του Ακτήµονα,
που καθιερώθηκε, συµπεριλαµβάνει ανάµεσα στις αρχές του το
καθήκον αληθείας. Και το καθήκον αληθείας πρέπει να λέγεται
µέσα σε αυτήν την Αίθουσα. Λυπάµαι πάρα πολύ που Αρχηγός
κόµµατος της Βουλής παρασιώπησε και παρασιωπεί την αλήθεια, την αποκρύπτει και οπωσδήποτε προσπάθησε να παραπλανήσει ή να δηµιουργήσει εντυπώσεις σε βάρος της Κυβέρνησης
ότι δήθεν κάνει χαριστικές διατάξεις.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Και εγώ
ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ να τηρούµε το χρόνο
και να προσπαθήσουµε όλοι να µιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Διότι αν δεν τηρηθεί ο χρόνος, το Προεδρείο έρχεται
σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν θέλει να διακόψει ούτε Αρχηγό ούτε
Υπουργό.
Νοµίζω ότι καλώς και ορθώς ζητήσατε τον λόγο και ορθώς
απαντήσατε. Δεν πρέπει αυτά να µένουν αναπάντητα, γι’ αυτό
και το Προεδρείο σας έδωσε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Και να συµπληρώσω
και κάτι ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ο κατηγορούµενος, ο
κ. Εµµανουήλ δεν βγήκε έξω από καµµία διάταξη τέτοια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Αυτό
έπρεπε να πείτε από την αρχή, ότι δεν βγήκε µε την διάταξη.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μετετράπη από το
Συµβούλιο Πληµµελειοδικών σύµφωνα µε την διάταξη του ν.286
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και άλλαξε και αντικαταστάθηκε η προσωρινή κράτηση µε τους
περιοριστικούς όρους. Εξακολουθεί να είναι υπόδικος και µε
κρίση του Συµβουλίου βγήκε έξω αντικαθιστώντας της προσωρινή κράτηση µε περιοριστικούς όρους. Δεν αθωώθηκε, δεν
απηλλάγη µε βούλευµα – για να το εξηγήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ωραία.
Και δεν βγήκε µε την διάταξη την οποία είπε ότι φέρατε.
Ο κ. Μουτσινάς, ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών
Βουλευτών, έχει τον λόγο.
Σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, να τηρήσουµε τον χρόνο,
γιατί έρχεται σε πολύ δύσκολη θέση το Προεδρείο.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έγινε αναφορά στην αρχή της αληθείας. Άρα, πρέπει να
πούµε αλήθειες σήµερα και εδώ µέσα πρέπει να είναι ο βωµός
της αλήθειας. Θα επιδιώξω εκ µέρους των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών και θα επιχειρήσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να µιλήσω για την πραγµατική πολιτική, να δώσω
στοιχεία και προτάσεις πραγµατικής πολιτικής, σε αντίθεση µε
το αφήγηµα του Αναπληρωτή Πρωθυπουργού του κ. Βορίδη, το
οποίο περιείχε απειλή, κλίµα φόβου, αναµόχλευε το πάθος και
τον χωρισµό Ελλήνων τεχνητά σε κακούς και καλούς, αλλά δεν
είχε καµµία σχέση µε την πραγµατική οικονοµία, µε την κοινωνική
πραγµατικότητα.
Τα προβλήµατα των πολιτών, κύριε Βορίδη, είναι βουνά ανυπέρβλητα σήµερα: Δυόµισι εκατοµµύρια πολίτες είναι κάτω από
το όριο της φτώχειας και έξι εκατοµµύρια συνολικά είναι στα
όρια της φτώχειας. Η ανεργία έχει φτάσει στο 30% και στους
νέους είναι στο 60%. Αυτό σηµαίνει δηµογραφική βόµβα για την
ελληνική πραγµατικότητα. Η οικονοµία βρίσκεται σε συνεχιζόµενη ύφεση για έκτη συνεχή χρονιά και η επανεκκίνηση της οικονοµίας και της ανάπτυξης είναι όνειρο θερινής νυκτός µε αυτά
τα στοιχεία.
Ας µη λέµε ψέµατα, ας πούµε αλήθειες. Άλλωστε τα στοιχεία
του Γραφείου Προϋπολογισµού της Βουλής δεν αφήνουν περιθώρια παρερµηνειών. Η Κυβέρνηση παρά την πολιτική και ιδεολογική απόσταση από τα µικροµεσαία κοινωνικά στρώµατα
γνωρίζει τα πραγµατικά προβλήµατα, αλλά δυστυχώς έχει εστιάσει την πολιτική της στην εξυπηρέτηση των δανειστών και των
γερµανικών συµφερόντων, στην στήριξη των κρατικοδίαιτων επιχειρήσεων και εθνικών προµηθευτών, στην εξυπηρέτηση των πελατειακών σχέσεων, στην προσέλκυση των µεγάλων ξένων
επενδυτών µε το ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας.
Αυτή η πολιτική οδηγεί ασφαλώς σε ακραία φτώχεια από τη
µια και σε προκλητική και βίαιη αναδιανοµή πλούτου από την
άλλη. Τον τελευταίο χρόνο είχαµε καταθέσεις 70 δισεκατοµµυρίων σε ελβετικές τράπεζες, την ώρα που ο ελληνικός λαός ρηµάζεται και χειµάζεται.
Με την ψήφο εµπιστοσύνης η Κυβέρνηση επιδιώκει να συγκρατήσει την αγωνία πολλών κυβερνητικών –δικών της- Βουλευτών, να ελέγξει την αντιπολιτευτική διάθεση στο ΠΑΣΟΚ, να
αποπροσανατολίσει τον ελληνικό λαό προσωρινά και να κερδίσει
πολιτικό χρόνο και έδαφος.
Η Κυβέρνηση συνεχίζει να προπαγανδίζει ακόµα το success
story και τα πρωτογενή πλεονάσµατα, στηριγµένα όµως στο αίµα
και τα δάκρυα των ίδιων και των ίδιων φορολογικών υποζυγίων.
Η Κυβέρνηση υπόσχεται ανάπτυξη µε ρυθµό διπλάσιο της Ευρωζώνης σε ένα πλαίσιο διαρκούς λιτότητας. Αυτό αποτελεί οικονοµικό παράδοξο ακόµα και για έναν πρωτοετή φοιτητή
οικονοµικής σχολής και µέγα παραλογισµό. Παραλογισµός,
όµως, είναι και ο ΕΝΦΙΑ, η φορολογία των ανέργων και των αναξιοπαθούντων, η φορολόγηση των εργαλείων και των µέσων παραγωγής, των ανενεργών ακινήτων κ.λπ..
Βέβαια, το πιο µεγάλο παράδοξο σήµερα είναι ότι βιώνουµε
έξι χρόνια κρίση και δεν έχουµε ακόµα εξασφαλίσει για τη χώρα
µας έναν προοδευτικό, αναπτυξιακό και δίκαιο φορολογικό νόµο.
Αυτά είναι πολιτικά σκάνδαλα!
Όµως, πέραν τούτων, παραβιάζεται το Σύνταγµα συστηµατικά
µέσα σε αυτόν τον χώρο. Τα κοινωνικά και τα ανθρώπινα δικαιώµατα εκχωρούνται στους δανειστές και τα µεγάλα συµφέροντα.
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Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του Στίγκλιτζ, ο οποίος είπε
σε µια συνέντευξη στην εφηµερίδα «GUARDIAN» ότι η λιτότητα
είναι η απόλυτη καταστροφή της Ευρωζώνης. Η Μέρκελ και οι
υπόλοιποι ηγέτες της λιτότητας αρνούνται να δουν την πραγµατικότητα, λέει ο Στίγκλιτζ. Η Γερµανία πιέζει τα κράτη να ακολουθήσουν πολιτικές που συρρικνώνουν τις οικονοµίες και τα
δηµοσιονοµικά τους. Όταν οι πολίτες ζητούν αλλαγή πολιτικής,
οι κυβερνήσεις τους τούς απαντούν πως δεν µπορούν να κάνουν
τίποτα, καθώς τα µέτρα έρχονται απ’ έξω.
Αυτό που δεν υπάρχει, όµως -λέει- είναι η ζήτηση, η οποία δηµιουργεί ανάπτυξη. Κι, όµως, οι θιασώτες της λιτότητας σηµειώνουν –και αυτό λέει και η Κυβέρνηση σήµερα εδώ µε όλους
τους τόνους- πως οι οικονοµίες δεν καταρρέουν, άρα η λιτότητα
πέτυχε. Είναι σαν να λέµε πως ο πιο γρήγορος δρόµος για να
φτάσει κανείς στο στόχο του είναι να πηδήξει στο γκρεµό.
Αυτό κάνουµε κι εµείς σήµερα, δυστυχώς, ως χώρα. Είναι λογικό, λοιπόν, µε όλα αυτά που είπα παραπάνω ότι η Κυβέρνηση
και όλες οι µνηµονιακές κυβερνήσεις, µετά από δυόµισι χρόνια
µιας πολιτικής, δεν έχουν τίποτα ή ελάχιστα να παρουσιάσουν
στην κατεύθυνση της αντιµετώπισης των νοσηρών φαινοµένων
και των αιτιών που µας οδήγησαν πραγµατικά στη σοβαρότερη
µεταπολεµική κρίση. Και για αυτό κρίνεται σήµερα η Κυβέρνηση.
Στη λειτουργία του δηµοσίου τοµέα, επιβάλλονται οριζόντια
µέτρα επί δικαίων και αδίκων, δηµιουργώντας ένα κλίµα φόβου,
ανασφάλειας και εκδίκησης στους υπαλλήλους. Ο δηµόσιος τοµέας είναι σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν την κρίση.
Σχετικά µε την παραοικονοµία και τη φοροδιαφυγή, η κυβερνητική πολιτική συγκαλύπτει τους φοροφυγάδες, αντί για την πάταξη των φαινοµένων αυτών, η οποία θα είχε πολλαπλά
οικονοµικά και ηθικά οφέλη.
Το τραπεζικό σύστηµα αποτελεί την επιτοµή του αθέµιτου ανταγωνισµού και της αναξιοπιστίας του πολιτικού συστήµατος. Η
Κυβέρνηση δεν δίνει δεκάρα τσακιστή για την πραγµατική οικονοµία, για τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Πώς θα γίνει ανάπτυξη;
Όσον αφορά στη διαχείριση του δηµόσιου χρέους, ο κ. Σαµαράς και ο κ. Βενιζέλος εκλιπαρούν για λίγα λόγια συµπάθειας της
κ. Μέρκελ και για µια ζεστή αγκαλιά από τον κ. Γιούνκερ. Αλλά
δεν µιλούν καθόλου για το γερµανικό κατοχικό δάνειο, δεν µιλούν για τις αποζηµιώσεις, δεν κάνουν κουβέντα για τη βιωσιµότητα του χρέους και την επιβίωση της χώρας. Δεν µιλάνε και δεν
διαπραγµατεύονται για τα σοβαρά θέµατα της χώρας. Έχει καταντήσει η Ελλάδα σήµερα από την πολιτική αυτή αποικία χρέους, µε την βραχυπρόθεσµη και σκληρή ρύθµιση του χρέους που
γίνεται σήµερα.
Όσον αφορά την επανεκκίνηση της ανάπτυξης, αυτή ακούγεται λίγο σαν κακόγουστο αστείο, µετά από αυτά που ανέφερα.
Καµµία αναπτυξιακή προοπτική δεν θα προκύψει χωρίς δηµόσιες
επενδύσεις, αύξηση των εισοδηµάτων, δίκαιη ανακατανοµή
φόρων και φορολογικών βαρών και τη στήριξη των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων – καµµία.
Δεν το λέω µόνο εγώ στην εισήγησή µου. Προκύπτει από διάφορες οµιλίες κ.λπ.. Το λέει, πάντως, και ο ίδιος ο Γιοχάνες Χαν,
ο Επίτροπος Περιφερειακής Ανάπτυξης, που βρέθηκε πριν από
µερικούς µήνες στη Λάρισα, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά, ότι
αν η Ευρώπη δεν στηρίξει τα είκοσι τρία εκατοµµύρια µικροµεσαίων επιχειρήσεων, δεν θα προκύψει καµµία ανάπτυξη, δεν θα
προκύψει καµµία απασχόληση.
Η προσέλκυση ξένων επενδυτών θα φέρει -αν θέλετε- επιχειρήσεις έντασης κεφαλαίου. Αυτές δεν δηµιουργούν θέσεις εργασίας. Άρα, να το µεγάλο στοίχηµα που πρέπει να κερδίσουµε.
Όµως, σήµερα τι γίνεται; Ένα εκατοµµύριο µικροµεσαίοι
επιχειρηµατίες, έµποροι και ελεύθεροι επαγγελµατίες βιώνουν
πραγµατικά µια τραγική κατάσταση. Είναι ανασφάλιστοι και αυτοί
και τα παιδιά τους. Ο ΟΑΕΕ τους απειλεί µε πλειστηριασµούς και
δίκες. Επίκεινται νέα λουκέτα.
Οι νέοι επιχειρηµατίες, η νεανική επιχειρηµατικότητα και οι καινοτόµες επιχειρήσεις για τις οποίες η Κυβέρνηση κάνει πολλές
κουβέντες εδώ και αποτελούν το 55% του εργατικού δυναµικού
και το 35% του εισοδήµατος στη χώρα, δεν έχουν πρόσβαση καν
στις τράπεζες, δεν υπάρχει ένας εγγυητής για να µπορέσει να
εγγυηθεί γι’ αυτούς.
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Ο αγροτικός τοµέας υφίσταται την ασφυξία της κυβερνητικής
πολιτικής, η οποία τον αποδοµεί και η πολιτική αυτή στηρίζει τις
πολυεθνικές, τα καρτέλ και τη συσσώρευση της γης στους λίγους.
Γνωρίζετε όλοι σας -είστε Βουλευτές και γνωρίζετε- ότι οι κτηνοτρόφοι σέρνονται στα δικαστήρια µε χειροπέδες για τα εγγυηµένα δάνεια της Αγροτικής Τράπεζας, ότι οι κτηνοτρόφοι θα
χάσουν το 50% της επιδότησης σχεδόν εξαιτίας του άστοχου χειρισµού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τους βοσκοτόπους. Γνωρίζετε ότι τελικά ο νόµος περί συνεταιρισµών δεν
ισχύει. Δώδεκα χιλιάδες στελέχη των συνεταιρισµών είναι στα δικαστήρια. Δυστυχώς, οι συνεταιριστικές οργανώσεις είναι εγκαταλελειµµένες, οι δοµές -τα εκκοκκιστήρια, τα εργοστάσια
γάλακτος, τα σιλό και οι αποθήκες- απαξιώνονται, δηµιουργώντας σοβαρό πρόβληµα. Οι αγρότες στρέφονται στους ιδιώτες
και στους εµπόρους. Τρεις έµποροι βάµβακος λειτουργούν σε
όλη την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε τι συγκέντρωση πλούτου έχουµε
και τι φτώχεια από την άλλη µεριά.
Συµβολαιακή Γεωργία χωρίς την ουσιαστική µεσολάβηση και
στήριξη των συνεταιριστικών οργανώσεων είναι δώρο άδωρον.
Λειτουργεί υπέρ των τραπεζών, της Πειραιώς και των άλλων, οι
οποίες έχουν και τοκογλυφικά επιτόκια, 8% και 12%. Επανέρχονται τα τσιφλίκια στην ύπαιθρο. Και γι’ αυτά έχω πάρα πολλά στοιχεία. Το φάντασµα του Αντύπα πλανάται πάνω από το Θεσσαλικό
Κάµπο.
Προσέξτε, αγαπητοί συνάδελφοι: Η φέτα, το λάδι, πολλά προϊόντα ΠΟΠ και προϊόντα προέλευσης γεωργικής ένδειξης είναι
τα λάφυρα στις συµφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις τρίτες χώρες, τον Καναδά, τις Ηνωµένες Πολιτείες, τη Σιγκαπούρη
κ.λπ., ακυρώνοντας έτσι τα συγκριτικά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της χώρας, ενώ η καλλιέργεια των µεταλλαγµένων
ειδών είναι ήδη προ των πυλών µε τη συµφωνία που υπογράψαµε.
Δεν έχω χρόνο να µιλήσω και για την υγεία, που αποδοµείτε,
ιδιωτικοποιείτε συστηµατικά και αυτό δηµιουργεί πραγµατικά ανθρωπιστικά προβλήµατα, για την παιδεία, η οποία όπως ξέρετε
είναι το βάθρο µιας υγιούς κοινωνίας και οικονοµίας, για την κοινωνική πολιτική που δηµιουργεί κοινωνικά ράκη, τα βλέπουµε καθηµερινά στους δρόµους. Δεν θα µιλήσω ούτε καν για το
εγγυηµένο εισόδηµα, που µόνο το εγγυηµένο µικροεισόδηµα,
αυτό -αν θέλετε- το µικροβοήθηµα θα µπορούσε να εφαρµοστεί
συνολικά για όλη τη χώρα. Η Κυβέρνηση το έχει αναγάγει στη λογική «των κατόπιν ενεργειών µου», ακόµα και αυτό, σε µια εποχή
που µιλάµε για ανθρωπιστική κρίση.
Η Κυβέρνηση όµως διατείνεται σε όλους τους τόνους ότι όλα
αυτά σύντοµα θα διορθωθούν. Μα πώς;
Θα µιλήσουµε για τον προϋπολογισµό σε λίγες ηµέρες. Αλλά
ρίχνοντας µια µατιά διαγώνια και οριζόντια στον προϋπολογισµό
του 2015, θα σας πω µερικά στοιχεία µόνο. Δεν πρόκειται να
είναι, αν θέλετε, ισοσκελισµένος, γιατί υπάρχει δυσπραγία εσόδων, το οµολογείτε, το ξέρετε.
Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων είναι µειωµένο κατά
400 εκατοµµύρια. Προβλέπεται µείωση της ειδικής και δηµόσιας
κατανάλωσης, άρα νέα ύφεση, µείωση ζήτησης, ανεργία, µη ανάπτυξη. Προβλέπεται µείωση κοινωνικών δαπανών 459 εκατοµµύρια ευρώ και προβλέπεται αύξηση φόρων 1,7 δισεκατοµµύριο.
Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να πω. Καταλαβαίνετε πού οδηγείται
η χώρα και στο µέλλον από αυτήν την Κυβέρνηση και την κοινωνική πολιτική.
Η κρίση, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ολοζώντανη µπροστά
µας. Οι εταίροι ζητούν νέα µέτρα, εννιακόσιες µε χίλιες µεταρρυθµίσεις. Και η Κυβέρνηση δεν διαθέτει κανένα σήµερα αξιόπιστο εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την έξοδο της χώρας από την
κρίση και την επανεκκίνηση της ανάπτυξης για να πάει να διαπραγµατευτεί. Πάει σαν το γυµνό βασιλιά να µιλήσει γι’ αυτά που
θέλουν να ακούσουν οι εταίροι και η κ. Μέρκελ.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η πολιτιστική και πολιτισµική παρακµή
που βιώνει σήµερα η χώρα έχει τις ρίζες της στις επιλογές των
προηγούµενων δεκαετιών, σίγουρα. Όµως, τροφοδοτείται και γιγαντώνεται από τις πολιτικές που εφαρµόζουν οι µνηµονιακές
κυβερνήσεις και αυτό µην το ξεχνάµε. Η κοινωνική συνοχή έχει
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διαρραγεί πλήρως, η µεσαία τάξη έχει φτωχοποιηθεί –το γνωρίζετε, το ζείτε- το κράτος µε το πρόγραµµα των κατ’ ευφηµισµό
µεταρρυθµίσεων ελάχιστα αναδιαρθρώθηκε και παραµένει στην
ουσία πελατειακό, αντιπαραγωγικό προς τους πολίτες και εχθρικό προς τους υπαλλήλους. Η οικονοµία στο σύνολό της εξακολουθεί να µην παίρνει µπρος και να µην έχει δυναµική.
Την ίδια στιγµή -και αυτό θέλω να τονίσω και το τόνισε και ο κ.
Μπόλαρης- και µε αυτήν την κατάσταση στο εσωτερικό της
χώρας, η ασκούµενη εξωτερική πολιτική είναι σαφώς υποβαθµισµένη έως ανύπαρκτη σε µια περιοχή όπου τα εθνικά προβλήµατα είναι ιδιαίτερα οξυµένα και εγκυµονούν κινδύνους µιας
εθνικής τραγωδίας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Το Κυπριακό, τα προβλήµατα της Θράκης, των Σκοπίων, η ρευστή κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αλλά και οι αδηφάγες ορέξεις των πιο επιθετικών διεθνών οικονοµικών παραγόντων για τις
ΑΟΖ µας καλούν σε εθνική επαγρύπνηση, εθνική οµοψυχία και
δηµιουργική κινητικότητα για να µην βρεθούµε προ εκπλήξεων.
Κυρίες και κύριοι, οι καπνοί από τις φωτιές είναι δίπλα µας.
Έχουν φτάσει και στη δική µας αυλή. Αν δεν θωρακίσουµε το
δικό µας σπίτι -και αυτό µπορεί να γίνει µε τη συσπείρωση και
ενότητα όλων των δηµοκρατικών δυνάµεων- αυτές θα µπουν και
στο δικό µας χώρο. Για να υπάρξει ένα τέτοιο µέτωπο συσπείρωσης αρραγές θα πρέπει να στηριχθεί η κοινωνία, µια κοινωνία
που πρέπει να κληθεί να εµπνευστεί και να πάρει την τύχη της
στα χέρια της.
Πρώτο, λοιπόν, µέληµά µας είναι η διασφάλιση κοινωνικής συνοχής και η ανάκαµψη της οικονοµίας. Η κυβερνητική πολιτική
πρέπει εδώ να τερµατιστεί. Δεν µπορεί να συνεχιστεί, καταστρέφει τη χώρα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις καλές προθέσεις της ηγεσίας του, δεν είναι εύκολο να αντιµετωπίσει αυτήν
την πολύπλευρη, βαθιά κρίση, η οποία έχει περιπλακεί περαιτέρω
λόγω της κυβερνητικής πολιτικής. Η λύση συσσωρευµένων κοινωνικών και οικονοµικών προβληµάτων ξεπερνά τα όρια και τις
δυνατότητες ενός κόµµατος, µιας µονοκοµµατικής κυβέρνησης
ή όποιων κοντινών συµµάχων. Εκεί η λογική και η ανάγκη επιβάλλουν να δηµιουργηθεί ένα προοδευτικό σήµερα δηµοκρατικό µέτωπο, µία κυβέρνηση εθνικής ενότητας από όλα τα δηµοκρατικά
κόµµατα, χωρίς όµως τους πρωτεργάτες των µνηµονιακών κυβερνήσεων που έφεραν τη χώρα εδώ. Αναγκαία και ικανή προϋπόθεση είναι η συνδιαµόρφωση ενός εθνικού στρατηγικού
σχεδίου για την έξοδο της χώρας από την κρίση, τη στήριξη των
κοινωνικά αδύναµων οµάδων, την εξυγίανση της πολιτικής και
της οικονοµίας από νοσηρά φαινόµενα και την επανεκκίνηση της
ανάπτυξης.
Προτείνουµε για προβληµατισµό και συνεννόηση τα παρακάτω
σηµεία: Πρώτον, διαχείριση του δηµόσιου χρέους. Είναι κοµβικό
σηµείο για την επανεκκίνηση της οικονοµίας, αφού η µέχρι τώρα
βραχυπρόθεσµη ρύθµισή του οδήγησε στη σκληρή δηµοσιονοµική προσαρµογή και στη βίαιη αναδιανοµή πλούτου. Απαιτούνται άµεσα, λοιπόν, η επιµήκυνση του χρόνου εξόφλησης στα
πενήντα έως εβδοµήντα χρόνια, µε περίοδο χάριτος πέντε χρόνια τουλάχιστον, µε χαµηλό έως µηδενικό επιτόκιο. Κεντρικό
ρόλο θα παίξει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ώστε να θεσπιστεί επιτέλους η ευρωπαϊκή πολιτική διαχείριση κρίσεων των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο συµψηφισµός των κατοχικών γερµανικών οφειλών-δανείων,
ο οποίος θα είναι υποχρέωση της Γερµανίας, εφόσον υπογραφεί
η συνθήκη ειρήνης µεταξύ Ελλάδας και Γερµανίας, που δεν έχει
ακόµα υπογραφεί. Η θέσπιση Εθνικής Επιτροπής Λογιστικού Οικονοµικού Ελέγχου του δηµόσιου χρέους για τον υπολογισµό και
τη διαγραφή του επαχθούς, επονείδιστου και του χρέους το
οποίο δεν συνάδει µε τις δικιές µας ευθύνες και οφειλές. Η προαναφερόµενη οριστική διαχείριση του χρέους θα αποτελέσει την
αναγκαία και ικανή προϋπόθεση…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών)
Θέλω τρία λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι, δεν χρειάζεται.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών): Τρία
λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι, δεν χρειάζεται.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών): Όλοι
πήραν το χρόνο τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Με συγχωρείτε, να πω
κάτι. Ο χρόνος είναι τόσο πιεσµένος, που οι συνάδελφοι Βουλευτές διαµαρτύρονται. Ένα λεπτό θα σας δώσω.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών): Τρία
λεπτά, θα µου δώσετε, σας παρακαλώ.
Λοιπόν, αναδιάρθρωση στο δηµόσιο τοµέα. Για την υλοποίηση
των αυτονόητων προοδευτικών µεταρρυθµίσεων απαιτούνται
τρεις προϋποθέσεις: Συµµαχία µε τους εργαζόµενους και αξιοποίησή τους. Εφαρµογή της ηλεκτρονικής ψηφιακής τεχνολογίας συνολικά και ενιαία σε όλον το δηµόσιο τοµέα. Καθορισµένοι στόχοι και µε αυτές τις προϋποθέσεις η αξιολόγηση
δοµών, ευκαιριών και ανθρώπινου δυναµικού θα είναι ευκολότερη και αντικειµενική, ώστε να αρχίζει να εµπεδώνεται επιτέλους η αξιοκρατία. Δηµιουργία και επαρκής χρηµατοδότηση
κοινωνικών δικτύων, για τη στήριξη των αδύναµων κοινωνικών
οµάδων.
Τέταρτον, πάταξη της φοροδιαφυγής, λαθρεµπορίου, διαφθοράς και παραοικονοµίας. Με την κατάλληλη στελέχωση των οικονοµικών υπηρεσιών, τον αναγκαίο εξοπλισµό και την
προϋπόθεση στην πολιτική βούληση, η σύγχρονη τεχνολογία µας
δίνει το δικαίωµα να εισπράξουµε σηµαντικά από αυτά, από τους
φορολογικούς παραδείσους, από τις υπεράκτιες εταιρείες, τη
λαθρεµπορία...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Μην µε φέρνετε σε δύσκολη θέση.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών): Σας παρακαλώ. Ένα λεπτό θέλω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε. Όλο
ένα λεπτό θέλετε. Σας έδωσα το ένα λεπτό.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών): Τη δηµιουργία ενός δηµόσιου τραπεζικού πυλώνα που υπόσχονταν η
τρικοµµατική Κυβέρνηση µεταξύ ΑΤΕ, ΕΤΕ και ΤΤ. Δεν το συνεχίζω, είναι αυτονόητος ο ρόλος για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της εθνικής οικονοµίας. Οικονοµική και πολιτική στήριξη
της αυτοδιοίκησης, εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη και εκεί βέβαια υπάρχει πολύς διάλογος που µπορεί να γίνει ανάµεσα
στους εταίρους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία, ολοκληρώσατε.
Ευχαριστώ πολύ. Μην µε φέρνετε σε δύσκολη θέση.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών): Θέλω
να κλείσω σε µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι, δεν έχει άλλο. Τελειώσατε.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών): Θα
κλείσω σε µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τελειώσατε, είπα.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών): Θέλω
να κάνω µία έκκληση. Η κάθε εποχή, κύριοι συνάδελφοι, επιζητά τη δική της ριζοσπαστική πολιτική και τη δική της επανάσταση.
Σήµερα στη χώρα πρέπει να προχωρήσουµε τολµηρά σε αυτό
που ο µεγάλος Ιταλός πολιτικός διανοητής Αντόνιο Γκράµσι ονόµαζε «επανάσταση των αυτονόητων» µε πνεύµα συνεργασίας και
συλλογικότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μην µε φέρετε σε δύσκολη θέση να σας κλείσω το µικρόφωνο. Θα σας κλείσω τα µικρόφωνα, παρακαλώ.
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ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών): Τελειώνω. Δύο σειρές έχω ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Επιτέλους! Μην τα διαβάσετε όλα. Ό,τι διαβάσατε, διαβάσατε.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών): Δεν
έχετε, όµως, την ίδια συµπεριφορά για τους άλλους και λυπάµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας παρακαλώ. Εγώ
τώρα ανέλαβα. Οι συνάδελφοι Βουλευτές διαµαρτύρονται όλοι.
Περιµένουν ογδόντα συνάδελφοι να µιλήσουν.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη κ. Κικίλιας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ γεννήθηκα το Μάιο του
1974, δύο µήνες πριν την αποκατάσταση της δηµοκρατίας και
άρα γαλουχήθηκα µε δηµοκρατικές αξίες και ανδρώθηκα µε ένα
όραµα, το όραµα που εξέφραζε η δίψα του λαού µας στη Μεταπολίτευση για µια Ελλάδα µε ευρωπαϊκό ορίζοντα, για µια Ελλάδα αδελφοσύνης και συµφιλίωσης, για µια Ελλάδα
κουρασµένη από τα προηγούµενα πενήντα χρόνια της, που είχε
περάσει διά πυρός και σιδήρου, µέσα από πολέµους, πολιτικές
διχόνοιες, οικονοµικούς µαρασµούς, που οδήγησαν σε εθνικές
καταστροφές και θυµίζοντας έναν εθνικό αλληλοσπαραγµό.
Στα σαράντα χρόνια της δηµοκρατίας µας µεγάλωσα ως Ευρωπαίος πολίτης µιας ενωµένης Ευρώπης, στην αρχή των δέκα
χωρών, µετά των δώδεκα, και σύντοµα µιας Ένωσης είκοσι οκτώ
ευρωπαϊκών κρατών, της µεγαλύτερης ένωσης κρατών-µελών
στην ιστορία, ένωσης ελευθερίας, προόδου, ανάπτυξης, κυρίως
όµως συνέταιρος στο ακόµα µεγαλύτερο όραµα, αυτό της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, µέρος της οποίας και η πατρίδα µας η
Ελλάδα.
Σήµερα όλα τα θεωρούµε δεδοµένα. Αλλά µια Ελλάδα που
µέσα από τα χαλάσµατα και τους αδερφοσπαραγµούς µετείχε
επιτέλους στα κέντρα των ευρωπαϊκών αποφάσεων ως ισότιµος
εταίρος, ως ιστορική αναγκαιότητα, ως ιστορική και πολιτιστική
νοµοτελειακή δικαίωση.
Το 2001 αναγνωρίστηκαν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κόποι
και θυσίες του ελληνικού λαού και εισήλθαµε στην Οικονοµική Νοµισµατική Ένωση και στο ευρώ. Διαβάζοντας τη σύγχρονη πολιτική ιστορία, ασφαλώς και θα αναρωτιούνται πολλοί σήµερα πώς
όλοι συµφωνούµε στην ευρωπαϊκή αναγκαιότητα και στον ευρωπαϊκό προσανατολισµό της πατρίδας µας και στο ενιαίο νόµισµα.
Πού πήγαν, άραγε, τα αριστερά καταστροφολογικά επιχειρήµατα
ενάντια στον εµπνευστή αυτού του οράµατος Κωνσταντίνο Καραµανλή την εποχή εκείνη των µεγάλωναποφάσεων;
Μελετώντας την ιστορία γενικότερα, εύκολα διαπιστώνει κανείς πως το µεγάλο µας πρόβληµα δεν είναι η έλλειψη οραµάτων
και η απουσία ικανών πολιτικών. Το µεγάλο σαράκι που µας κατατρώει είναι η απέχθεια και η αποστροφή που νιώθουµε για τις
όποιες επιτυχίες, όταν αυτές τις δηµιουργεί κάποιος άλλος, ο
άλλος που είναι τελικά πάντα και ο εχθρός µας. Αυτός ο άλλος,
κυρίες και κύριοι, που συµβαίνει πάντα να µην είµαστε εµείς.
Αυτή η πολιτική µικροπρέπεια δυστυχώς χαρακτηρίζει την ιστορική πολιτική µας διαδροµή. Αυτό το σύµπλεγµα ευθύνεται για
τις όποιες εθνικές µας περιπέτειες.
Σε αυτήν τη διαδροµή που σας έθεσα εντελώς επιγραµµατικά
ασφαλώς και έγιναν µεγάλα λάθη. Όποιος δηµιουργεί, άλλωστε,
ασφαλώς υποκύπτει και σε σφάλµατα. Δεν είναι κακό να σφάλει
κάποιος. Κακό είναι να εµµένει στα λάθη του και να ακυρώνει το
έργο του. Παρόµοια λάθη µας οδήγησαν στην εθνική περιπέτεια
των τελευταίων πέντε χρόνων, µνηµόνια, ΔΝΤ, τρόικα, αποτελέσµατα µιας κακής διαχείρισης του οράµατός µας. Ήρθαν να µας
επαναφέρουν στο κεντρικό ζητούµενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αυτό της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που δεν είναι άλλο από το
να ξεφύγει η Ευρώπη των πολλών εθνών-κρατών από τη βεβαρηµένη ιστορία της και να συνενώσει προηγούµενα εχθρικά
κράτη, γιατί έτσι ήταν, σε µια ένωση ειρηνικά συνεργαζόµενων
και συναγωνιζόµενων λαών.
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Μέσα, λοιπόν, σε αυτήν την επικίνδυνη κατάσταση για το µέλλον της πατρίδας µας, µέσα από την ιστορική µας κληρονοµιά
που µας θέλει διηρηµένους και διαπληκτιζόµενους µας σώζει το
ευρωπαϊκό µας κουστούµι.
Τα δύο µεγάλα κόµµατα της Ελλάδας, τα δύο κόµµατα που κυβέρνησαν τα σαράντα χρόνια της Μεταπολίτευσης, η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας στην άκρη όποιες ιδεολογικές
διαφορές, και δεν ήταν εύκολο, παραµερίζοντας και αγνοώντας
κοµµατικούς αµοραλισµούς, αποφάσισαν µαζί να πάνε την πολιτική µας ιστορία µερικά βήµατα παρακάτω. Ήταν τολµηρά, βήµατα σωτηρίας για τον τόπο µας και κυρίως για το όραµά µας.
Είναι όραµα που η δική µου γενιά, αλλά και οι νεότερες –πιστέψτε µε- δεν ενδιαφέρονται για το τι χρώµα έχει, αν είναι πράσινο, γαλάζιο ή κόκκινο. Δεν ενδιαφέρει τους νέους ανθρώπους
τι χρώµα έχει το όραµα. Δεν ενδιαφέρει τις νεότερες γενιές που
έρχονται σαν τρένο να µας πατήσουν -και µε το δίκιο τους- εάν
δεν αντιληφθούµε πως το ζητούµενο είναι να υπάρχει εθνικό
όραµα για το µέλλον όλων µας. Σ’ αυτή την απαίτηση δεν µπορούµε να κωφεύσουµε, δεν µπορούµε να κρυβόµαστε. Όπως
τραγούδησε και ο µεγάλος τραγουδοποιός της Μεταπολίτευσης,
«πώς να κρυφτείς από τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα».
Ναι, κυρίες και κύριοι, δεν µπορούµε να κρυφτούµε άλλο από
τις νέες γενιές. Τα ξέρουν όλα και τα απαιτούν και έχουν δικαιώµατα. Δικαιούνται ένα καλύτερο αύριο, όχι στα λόγια, αλλά ένα
καλύτερο αύριο το οποίο ονειρεύονται και το οποίο θα ήθελαν
να κτίσουν. Το δικό τους αύριο, όµως, το εµπιστεύθηκαν σε µας,
εξουσιοδοτώντας µας να τους εκπροσωπούµε εδώ, σ’ αυτήν την
Αίθουσα, που δεν είναι τυχαία Αίθουσα, αλλά η Βουλή των Ελλήνων, δηλαδή η βούληση και η θέλησή τους.
Το ζητούµενο είναι να αφουγκραστούµε αυτήν ακριβώς τη θέληση των Ελλήνων και να τους προσφέρουµε εµείς µε τη σειρά
µας τις πολιτικές που αρµόζουν για τη διαχείριση αυτού του οράµατος.
Τι είναι αυτό το όραµα; Υπάρχει άραγε σήµερα ένα όραµα που
να µας σπρώχνει πιο µπροστά από τα αυτονόητα, ένα όραµα που
να µπορεί να κάνει το άλµα πιο γρήγορα από τη φθορά, που γράφει και ο ποιητής, τη φθορά που µας απειλεί ως έθνος και στο
χώρο και στο χρόνο;
Και βέβαια υπάρχει, κυρίες και κύριοι, και για µένα είναι το
όραµα της νέας Ελλάδας, της νέας δυναµικής Ελλάδας, της Ελλάδας που κινείται αενάως, της Ελλάδας που γυρίζει σελίδα και
ατενίζει µε ελπίδα όχι µόνο το αύριο, αλλά κυρίως το σήµερα,
γιατί αν δεν υπάρχει σήµερα, δεν θα υπάρχει σίγουρα αύριο.
Είναι το όραµα µιας νέας Ελλάδας µακριά από τα βάρη των µνηµονίων, αλλά κυρίως µιας νέας Ελλάδας που δεν «τσιµπάει» πια
στα µεγάλα λόγια, που αρνείται να ξαναµπεί σε περιπέτειες και
σε πολιτικούς πειραµατισµούς, που αρνείται να γίνει και πάλι το
θύµα των υποσχέσεων που «χαϊδεύουν τα αυτιά» και προσφέρουν προσωρινή ανακούφιση, χωρίς κανένα τελικά αποτέλεσµα.
Δεν «τσιµπάει» πια κανείς σε µεγαλοστοµίες και επικοινωνιακούς
βερµπαλισµούς και δεν «τσιµπάει» κανένας, επειδή όσοι µας εµπιστεύονται επιζητούν πλέον έργα, επιζητούν πράξεις, επιζητούν
αποτελέσµατα, γι’ αυτό και αγωνίζονται και αντέχουν.
Γι’ αυτό ακόµα οι πολίτες συµµετέχουν, για το αποτέλεσµα
που θα έρθει από το έργο µας, ένα έργο που κατά τη γνώµη µου
µε συνέπεια απέναντι στις κρίσιµες ώρες του έθνους µας ανέλαβε αυτή η Κυβέρνηση µετά τις εκλογές του 2012, ένα έργο που
στηρίζουν οι Βουλευτές των δύο κοµµάτων σε πείσµα πιέσεων,
απειλών και τροµοκράτησης. Βρέθηκα εκεί, θα ξαναβρεθώ αύριο
και ξέρω.
Δεν θα µπω σε παραταξιακές αντιπαραθέσεις και συγκρίσεις
κοµµατικών προγραµµάτων και υποσχέσεων. Ο κόσµος θέλει λύσεις και τις θέλει τώρα. Έξω από το χορό, πολλά τραγούδια
λέµε, γι’ αυτό και στα µεταπολιτευτικά χρόνια η αντιπολιτευτική
επιχειρηµατολογία εξαντλήθηκε σε µεγαλόστοµες υποσχέσεις
που κανείς τελικά δεν τήρησε, όταν εξουσιοδοτήθηκε από τον
κυρίαρχο λαό να κυβερνήσει. Όσο πιο όµορφα ακούγονται οι λαϊκίστικες υποσχέσεις, τόσο πιο εύκολα «καίγονται» και τελικά
«καίνε» και εµάς τους ίδιους. Επιστρέφει αυτή η εκδίκηση, κυρίες
και κύριοι, σ’ αυτόν που εκµεταλλεύθηκε τη λαϊκή ανάγκη και
στάθηκε ανάξιος στη λαϊκή εντολή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όταν ο Κώστας Καραµανλής στις εκλογές του 2009 εξηγούσε
τη δεινή θέση της χώρας, ήρθε αντιµέτωπος µε το «λεφτά υπάρχουν» και φυσικά αποτραβήχτηκε αξιοπρεπώς για να µη χάσει
την ευκαιρία ο ελληνικός λαός. Αντί, όµως, για τα λεφτά, ήρθαν
µνηµόνια, µείωση των εισοδηµάτων, χαµένες θέσεις εργασίας
και πάνω απ’ όλα ήρθε η ώρα της «λυπητερής», της αλήθειας,
της πραγµατικότητας.
Ο λαός δεν θέλει ούτε µεσσίες, ούτε σωτήρες. Κουράστηκε
να πιάνεται στο όποιο δόλωµα. Θέλει να φέρουµε εις πέρας την
αποστολή που µας ανέθεσε και αυτή είναι µία και µοναδική, να
τελειώνουµε µε τα µνηµόνια και την εθνική κατάθλιψη και να βαδίσουµε στο δρόµο της αλήθειας, µακριά από πειραµατισµούς
και ανέφικτες πολιτικές.
Κυρίες και κύριοι, µε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ -που τιµώ- ανήκουµε στην ίδια γενιά και µεγαλώσαµε µε τα ίδια οράµατα και τις
ίδιες ευθύνες. Πιθανώς να είχαµε διαφορετική οπτική, αλλά την
ίδια αγωνία γι’ αυτόν τον τόπο. Καταλαβαίνω ότι µε το ρόλο του
Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης τού δίνεται η ευκαιρία
να θέλει να επιταχύνει τις εξελίξεις. Θεµιτό.
Υπάρχει, όµως, µια µεγάλη αντίφαση. Συµβιβάζεται πολύ πιο
γρήγορα µε όσα τον τυραννούσαν από παιδί και µετά από τα
πολλαπλά µπρος και πίσω. Στην προσπάθειά του να ηρεµίσει φόβους µιας ευρύτερης λαϊκής αποδοχής, τον βλέπουµε να προσεύχεται στο Άγιο Όρος, να ανεβαίνει τα σκαλιά του Βατικανό,
να ταξιδεύει στο Τέξας, στο Βερολίνο και στα µεγάλα σαλόνια
που από µικρός στηλίτευε και κατηγορούσε, να συντρώει και εύχεται υγεία και µακροηµέρευση στους συνδαιτηµόνες του που
µέχρι χθες δαιµονοποιούσε. Ειλικρινά δεν µε εντυπωσιάζουν
αυτές οι κινήσεις. Περισσότερο µε προβληµατίζουν οι εκπτώσεις
του στην προσπάθειά του να πείσει.
Αν τώρα όλα αυτά γίνονται για τις µετρήσεις, αναρωτιέµαι τι
εκπτώσεις µπορεί να γίνουν προκειµένου να κυβερνήσει και εν
πολλοίς, να κυβερνήσετε. Είναι ειλικρινά απίστευτο, αλλά στην
µεταπολιτευτική διαδροµή µας πάντα η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ζητάει εκλογές την επαύριον της ανακοίνωσης των εκλογικών αποτελεσµάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα η Κυβέρνηση ζητά την
επιβεβαίωση ότι η Βουλή των Ελλήνων την εµπιστεύεται να συνεχίσει το έργο της προς την κατεύθυνση που η ίδια η θέληση
των πολιτών την εξουσιοδότησε: Να ολοκληρώσουµε την ευρωπαϊκή µας παραµονή στους ευρωπαϊκούς θεσµούς και να συµµετέχουµε στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση για µια Ελλάδα που και
σήµερα και αύριο θα εξακολουθεί να είναι ευλογηµένος τόπος,
κατά τη γνώµη µου, µια Ελλάδα, που παρά τα προβλήµατα, εξακολουθεί να είναι όαση σταθερότητας, ιδιαίτερα αν δούµε τι συµβαίνει στη γειτονιά µας. Αυτό οφείλουµε να το διαφυλάξουµε και
να το εκµεταλλευτούµε.
Στη σηµερινή εποχή τα θέµατα ασφάλειας είναι υπεράνω κοµµάτων και προσώπων. Αποτελούν βασική παράµετρο για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, αλλά και για την καθηµερινότητα
των πολιτών.
Η επίσηµη πολιτεία, τα κόµµατα και οι κοινωνικοί φορείς, οι
πολίτες, όχι µόνο κερδίζουν από την σύνθεση και την συνεννόηση αλλά επενδύουν σε αυτήν.
Ως Υπουργός Δηµοσίας Τάξης θα µπορούσα να πω πολλά. Θα
µείνω µόνο στο εξής, ότι γίνεται µια συνειδητή προσπάθεια συνένωσης του χάσµατος µεταξύ της Ελληνικής Αστυνοµίας και
των πολιτών, ότι αυτό γίνεται µε συνέπεια και πίστη από την
οπτική γωνία των πολιτών, ότι υπάρχουν επιτυχίες και στην τροµοκρατία –δεν επαναπαυόµαστε- και στα θέµατα της πυρόσβεσης και της πυροπροστασίας, της αντιµετώπισης του
εγκλήµατος µέσα από το διαδίκτυο, των αναβολικών κ.λπ.. Τα ξεπερνώ όλα.
Άλλωστε, ο τοµεάρχης σας µας έκανε την καλύτερη διαφήµιση: «τεµπέληδες οι αστυνοµικοί, δεν δουλεύουν», «να καταργήσουµε τα ΜΑΤ», «δώστε τους τα λεφτά όλα». Τα έχουµε
ξανακούσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Το «τεµπέληδες»…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας παρακαλώ, µην διακόπτετε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε µισό λεπτό ακόµα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Από όλα όσα σας εξέθεσα, αν είχατε την
καλοσύνη και την υποµονή να µε ακούσετε, θέλω να κρατήσετε
πως όλοι εµείς που αγωνιζόµαστε για να φέρουµε εις πέρας µε
επιτυχία την λαϊκή εντολή των τελευταίων εθνικών εκλογών,
έχουµε απόλυτη συναίσθηση πως η εντολή του να συνεχίσουµε
να εργαζόµαστε χωρίς γκρίνιες για την ολοκλήρωση του οράµατός µας των τελευταίων σαράντα χρόνων είναι επιτακτική
ανάγκη.
Θα ήθελα να ζητήσω ειλικρινώς να εµπιστευτούµε την κυβερνητική προσπάθεια. Να ταχθούµε µε αγάπη στην προσπάθεια
αυτή, µε οµοψυχία, µε εθνική συνένωση. Η απόφαση δεν είναι
εύκολη για το τι θα κάνουµε.
Κατά τη γνώµη µου είναι πολύ εύκολο, είναι ολοφάνερο. Να
συνταχθούµε µε αυτό που απαιτεί από εµάς ο λαός µε την τελευταία του εντολή: Να συνεργαστούµε όλοι µαζί για µια Ελλάδα που
προχωράει µπροστά, για µια Ελλάδα ανάπτυξης, µια Ελλάδα ευηµερίας, για µια νέα Ελλάδα που δεν επιθυµεί πια να αιµορραγεί.
Να γυρίσουµε σελίδα τώρα, να εµπιστευτούµε την Κυβέρνηση, τον
Πρωθυπουργό τον κ. Αντώνη Σαµαρά, να ενδυναµώσουµε και να
συνεχίσουµε το έργο αυτής της Κυβέρνησης. Η ευθύνη, τονίζω,
δεν είναι µόνο των κυβερνητικών Βουλευτών. Η ευθύνη είναι όλων
µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Κουβέλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω
µια διευκρίνιση. Ουδέποτε είπα ότι οι αστυνοµικοί είναι τεµπέληδες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν υπάρχουν διευκρινήσεις. Δεν έχετε τον λόγο. Δεν καταγράφεται τίποτα στα Πρακτικά.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα βρίσκεται σε δύσκολη πορεία. Η αισιοδοξία που
προβάλλει η Κυβέρνηση δεν αντιστοιχεί στην οικονοµική και κοινωνική πραγµατικότητα. Η περιγραφή µιας εικονικής πραγµατικότητας ότι δήθεν η κρίση τελειώνει, δεν βοηθάει. Μόνο οι
αλήθειες βοηθάνε. Η κρίση είναι παρούσα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Η δηµοσιονοµική σταθεροποίηση επιτεύχθηκε αλλά µε φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας. Ανεργία πάνω από το 27%.
Σε καθεστώς ένδειας 2,5 εκατοµµύρια Έλληνες και άµεσα απειλούµενοι από τη φτώχεια ακόµα 3,8 εκατοµµύρια πολίτες. Το κόστος των πολιτικών που εφαρµόζονται και εφαρµόστηκαν δεν
ήταν απλώς µεγάλο αλλά και άδικο, κυρίως άδικα επιµερισµένο.
Στα χρόνια της κρίσης αυξήθηκαν οι κοινωνικές ανισότητες. Αυτό
είναι το στοιχείο που αποσταθεροποιεί τη χώρα. Ο κίνδυνος του
εγκλωβισµού της πλειονότητας του πληθυσµού σε καθεστώς
ανέχειας είναι πραγµατικός.
Δεν µπορούν και δεν πρέπει να συνεχιστούν οι ίδιες πολιτικές.
Η συνέχιση της ίδιας πολιτικής εµποδίζει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη µετάβαση στην πραγµατική ανάπτυξη. Εύκολες, βέβαια, και µαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όµως λύσεις
δίκαιες και αποδοτικές. Αυτό είναι το πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποιο είναι το νόηµα της σηµερινής διαδικασίας ψήφου εµπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση; Ο
στόχος είναι προφανής. Μια επίπλαστη κυβερνητική ενότητα που
θα διασφαλίσει µια ελάχιστη συνοχή του κυβερνητικού σχήµατος. Η φυγή προς τα εµπρός που επιχειρεί η Κυβέρνηση µε ανοιχτά τα κοινωνικά µέτωπα και την οικονοµία στο τέλµα της

227

ύφεσης δεν είναι η λύση. Είναι οµολογία αδυναµίας.
Οι ισχυρισµοί ότι έχει καταστεί βιώσιµο το χρέος δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Βεβαίως, λυπάµαι, αλλά δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Το χρέος δεν γίνεται
βιώσιµο µε σενάρια επί χάρτου για τεράστιους ρυθµούς ανάπτυξης. Γι’ αυτό εµείς τονίζουµε πως η διεκδίκηση της ουσιαστικής
µείωσης του χρέους περιλαµβάνει τη µείωση των επιτοκίων και
τη χρονική επιµήκυνση των υποχρεώσεων. Χρειάζεται ακόµα η
αναδροµική ανάληψη του κόστους ανακεφαλαιοποίησης των
τραπεζών από τον ευρωπαϊκό µηχανισµό σταθεροποίησης.
Παράλληλα, κύριε Υπουργέ, η χώρα µας πρέπει να συµπαραταχθεί αποφασιστικά. Και δεν το κάνει η Κυβέρνηση µε τις δυνάµεις στην Ευρώπη που υποστηρίζουν την αµοιβαιοποίηση
µέρους του χρέους των κρατών-µελών µε κοινή εγγύηση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι ανάγκη όλες οι πολιτικές
δυνάµεις στο πλαίσιο µιας εθνικής συνεννόησης, µε όλες τις διαφορές και τις αντιθέσεις τους, να συζητήσουν και να διεκδικήσουν την αναδιάρθρωση του χρέους. Πρέπει ταυτόχρονα να
διεκδικηθεί ένα ευρωπαϊκό επενδυτικό πρόγραµµα µε ενίσχυση
των δηµοσίων επενδύσεων, παροχή εγγυήσεων και ρευστότητας
στην αγορά.
Η διεκδίκηση αυτή πρέπει να γίνει µε τη µέγιστη δυνατή συσπείρωση στο εσωτερικό της χώρας και τη δηµιουργία ευρύτερων συµµαχιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ας το επαναλάβω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Εµείς δεν
επενδύουµε στην αποτυχία των διαπραγµατεύσεων. Πρέπει
όµως να µπει ένα τέλος σε µια πολιτική µε στόχο την επίτευξη
υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων. Πώς θα προκύψουν αυτά;
Μειώνει τα εισοδήµατα, αποµυζά την πραγµατική οικονοµία και
αντιφάσκει µε τον στόχο της ανάπτυξης.
Δείτε τι γίνεται στην Ευρώπη. Εναντίον των πολιτικών λιτότητας του Βερολίνου τάσσονται πια η Γαλλία και η Ιταλία. Η ελληνική Κυβέρνηση ταυτίζεται µε την κυρίαρχη στην Ευρώπη
πολιτική που εκφωνείται από τη Γερµανία, παρά το γεγονός ότι
η χώρα αντικειµενικά δεν ωφελείται αλλά βλάπτεται από τη συνέχιση αυτή της πολιτικής. Αν στο παρελθόν είχατε ελπίδες για
µια εύνοια από τη γερµανική κυβέρνηση στη βάση της τυπικής
επίτευξης κάποιων στόχων, τώρα δεν βλέπετε ότι η πολιτική αυτή
δε δίνει λύση στο ελληνικό πρόβληµα;
Δεν βλέπετε ότι δεν σταµατούν να πιέζουν για απορρυθµίσεις
και λήψη νέων επιβαρυντικών µέτρων; Δεν σας λέει τίποτε το γεγονός ότι ο διοικητής της Deutsche Bank ζήτησε –ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι- να εξαιρεθεί η Ελλάδα από την
αγορά καλυµµένων οµολογιών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα;
Οι πολιτικές σκληρής λιτότητας συντηρούν το κοινωνικό
ρήγµα και καθηλώνουν την οικονοµία στο υφεσιακό τέλµα. Δεν
το λέµε εµείς. Δεν επιλέγουµε σε καµµία περίπτωση να είµαστε
η Κασσάνδρα για τη χώρα µας. Αποδεικνύεται, όµως, από τα
δραµατικά στοιχεία που αποκαλύπτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε
έκθεσή της για την απασχόληση στην Ελλάδα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η διαρκής αύξηση της µακροχρόνιας ανεργίας η οποία -σας είναι γνωστό- έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, η συρρίκνωση της παραγωγικότητας και η
συστηµατική µείωση των εισοδηµάτων και ειδικά των εισοδηµάτων των ασθενέστερων στρωµάτων της κοινωνίας, επιβεβαιώνουν ότι απαιτείται άµεσα αλλαγή πολιτικής.
Ο λόγος επαναλαµβάνεται διότι είναι αναγκαίο. Επείγει ένα
αναπτυξιακό πρόγραµµα ικανό να αντιµετωπίσει την ύφεση, να
δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και νέα εισοδήµατα, αντιµετωπίζοντας, βέβαια, παράλληλα τις βαρύτατες κοινωνικές συνέπειες
των πολιτικών που ασκούνται. Αλήθεια, πού είναι το εθνικό σχέδιο που είχατε εξαγγείλει; Περιοριστήκατε, κύριοι της Κυβέρνησης, σε µια έκθεση ιδεών και τίποτε πέραν αυτού.
Χρειάζεται µια διαφορετική στάση προς τους εταίρους, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι. Χρειάζεται η επιδίωξη µιας νέας συµφωνίας που θα θέτει ρεαλιστικούς στόχους δηµοσιονοµικής προσαρµογής και θα δίνει την πραγµατική αυτονοµία στην ελληνική
Κυβέρνηση, στην όποια ελληνική κυβέρνηση, να εφαρµόζει τα
µέτρα πολιτικής για την επίτευξη των στόχων.
Η κοινωνία δεν αντέχει άλλες µειώσεις κοινωνικών δαπανών,
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δεν αντέχει άλλες µειώσεις µισθών και συντάξεων, δεν αντέχει
άλλη απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων και το ερώτηµα
είναι προφανές: Γιατί επελέγη η χώρα µας να εφαρµοστεί ένα
µοντέλο αποσαθρωµένων εργασιακών σχέσεων; Δείτε την αντίδραση της Ιταλίας, η οποία δεν δέχεται την καταστροφή των εργασιακών δικαιωµάτων.
Να ρωτήσουµε και κάτι το απλούστερο: Με τα αποσαθρωµένα
εργασιακά δικαιώµατα, τι έχει εξυπηρετηθεί; Εξυπηρετήθηκε η
οικονοµία; Εξυπηρετήθηκε ένα οικονοµικό αποτέλεσµα; Αντιθέτως. Με τα κατεστραµµένα εργασιακά δικαιώµατα, τα οποία κατέστρεψαν οι δανειστές µας µε τη σύµφωνη γνώµη της ελληνικής
Κυβέρνησης, έχουµε ως αποτέλεσµα να είναι καθηλωµένη η εργασία και ταυτόχρονα να επιβάλλεται κι ένα µοντέλο -µοντέλο το
οποίο θα υπάρχει και στην ύστερη, µεταµνηµονιακή Ελλάδα, αν
δεν ανατραπεί- όπου ο άνθρωπος της εργασίας θα είναι χειροπόδαρα δεµένος, µε δικαιώµατα ανύπαρκτα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βεβαίως είναι σηµαντική η ευρωπαϊκή πραγµατικότητα, η ευρωπαϊκή µας πορεία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά γνωρίζετε, έχει κάποιος ή κάποια υπ’ όψιν,
αυτά τα κατεστραµµένα εργασιακά δικαιώµατα να βρίσκονται σε
αντιστοίχιση µε το ευρωπαϊκό εργασιακό κεκτηµένο; Αυτό ήταν
απαίτηση και απόφαση των εταίρων, των δανειστών ή ήταν µια
επιλογή –ήταν εν τέλει, επιλογή- προκειµένου να «αποκαθαρθεί»,
να ισοπεδωθεί, ο χώρος των εργασιακών δικαιωµάτων;
Η κοινωνία, προφανώς, δεν αντέχει άλλες αυξήσεις φόρων.
Κάθε µήνα πολίτες κι επιχειρήσεις χρωστούν ακόµα περισσότερα
στην εφορία. Δεν αντέχει πια η κοινωνία άλλη ανεργία. Δεν αντέχει τη διάλυση της µεσαίας τάξης και την περαιτέρω επιδείνωση
της θέσης των οικονοµικά ασθενέστερων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συχνά τίθεται το ζήτηµα ότι η
χώρα για να έχει τη στήριξη των εταίρων, πρέπει να προχωρήσει
στις µεταρρυθµίσεις. Καµµία αντίρρηση. Όµως, για τι είδους µεταρρυθµίσεις µιλάµε; Αυτές που αλλάζουν τους συσχετισµούς
σε βάρος των δυνάµεων της εργασίας; Αυτές που καταργούν
όλες τις κοινωνικές κατακτήσεις; Αυτές οι µεταρρυθµίσεις που
προωθήθηκαν και προωθούνται είναι και κοινωνικά άδικες και οικονοµικά -ας το επαναλάβω- αναποτελεσµατικές.
Όµως, ας µην υπάρχουν ψευδαισθήσεις σε κανέναν. Δυνατότητα επιστροφής στην προ του 2009 κατάσταση δεν υπάρχει.
Οποιαδήποτε πολιτική αλλαγή δεν θα καταφέρει τίποτα αν δεν
συνδυαστεί µε µείζονες µεταρρυθµίσεις. Η έξοδος από την
κρίση, η παραγωγική ανασυγκρότηση και η κοινωνική ανάταξη
περνάνε µόνο µέσα από δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις και δίκαιες αλλαγές.
Η κρίση έδινε και δίνει την ευκαιρία στη χώρα να υπερβεί την
πελατειακή δοµή του πολιτικού συστήµατος, να αλλάξει, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, το µοντέλο ανάπτυξης που εξακολουθεί
να στηρίζεται στην κρατικοδίαιτη οικονοµία, να αλλάξει το µοντέλο που στηρίζεται σε πρακτικές αθέµιτου ανταγωνισµού, στην
εσωστρέφεια και την προνοµιακή πρόσβαση συγκεκριµένων οικονοµικών συµφερόντων, στους δηµόσιους πόρους.
Τώρα είναι η ευκαιρία για το µετασχηµατισµό της χώρας σε
µία θεσµικά συγκροτηµένη δηµοκρατία µε µία οικονοµία ανοιχτών αγορών, µε ρύθµιση βέβαια και εποπτεία, µε ισχυρή επιχειρηµατικότητα και ίσες ευκαιρίες για όλους. Δεν πρέπει να
σπαταληθεί µία τέτοια ευκαιρία. Δεν υπάρχει άλλος δρόµος που
να οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσµα. Με πλεονάσµατα υποσχέσεων
δεν ικανοποιούνται οι ανάγκες. Αντίθετα, υπάρχουν πεδία για
συγκεκριµένες µεταρρυθµίσεις, που µπορούν να επιδράσουν θετικά και δεν έγιναν από την παρούσα Κυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπου κι αν κατατάσσεστε σε
αυτήν την Αίθουσα, σε όποια πτέρυγα, για δείτε το τραπεζικό σύστηµα. Παρά την ανακεφαλαιοποίηση, η χρηµατοδότηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων είναι δραµατικά ανεπαρκής. Οι πόροι
διοχετεύονται µόνο σε ορισµένους θύλακες της οικονοµικής δραστηριότητας. Είναι θέµα πολιτικό. Ας το επαναλάβω. Είναι θέµα
πολιτικό η διασφάλιση ενός σταθερού περιβάλλοντος ευρείας και
ισόνοµης τραπεζικής επιχειρηµατικότητας. Είναι πολιτικό θέµα η
διασφάλιση µειωµένων επιτοκίων χορηγήσεων. Είναι πολιτικό
θέµα η αύξηση της ρευστότητας και η ισότιµη πρόσβαση στις τραπεζικές υπηρεσίες για τις επιχειρήσειςκαι τα νοικοκυριά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το παράδειγµα της φορολογικής µεταρρύθµισης είναι χαρακτηριστικό. Παραπέµφθηκε από την Κυβέρνηση στο µέλλον,
όπως ρητά άλλωστε δηλώθηκε. Προέχει, όµως, η αναµόρφωση
του φορολογικού συστήµατος, µε στόχο την οικονοµικά δίκαιη
µεταχείριση των πολιτών. Την ίδια στιγµή είναι προκλητική και η
συνεχής παραποµπή στο µέλλον της καταπολέµησης της φοροδιαφυγής, την ώρα µάλιστα που η πλειονότητα των πολιτών
εξουθενώνεται από την άδικη φορολόγηση και ιδιαίτερα από τον
ΕΝΦΙΑ.
Άλλο παράδειγµα είναι η αναβολή και η αλλοίωση των µεταρρυθµίσεων, µε αποτέλεσµα να διατηρούνται τα προνόµια, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ειδικών οµάδων συµφερόντων στην υγεία,
την παιδεία και γενικότερα στις υπηρεσίες που προµηθεύεται το
ελληνικό δηµόσιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Προέδρου της Δηµοκρατικής Αριστεράς)
Παρακαλώ την ανοχή σας για λίγο, κύριε Πρόεδρε.
Αλλαγή πολιτικής σηµαίνει υλοποίηση πραγµατικών δηµοκρατικών µεταρρυθµίσεων, σηµαίνει πρόγραµµα ευρύτατων αλλαγών στο κράτος και την οικονοµία, όχι παλινόρθωση των κακώς
κειµένων. Η παρούσα Κυβέρνηση δεν µπορεί και δεν θέλει.
Ακόµα και στα πεδία που δεν υπάρχει πίεση από τους δανειστές,
ο τρόπος που προωθεί τις µεταρρυθµίσεις είναι βαθιά συντηρητικός και σίγουρα πολιτικά αναποτελεσµατικός, όπως είπα και
επικίνδυνος.
Οι µεταρρυθµίσεις της Κυβέρνησης απορρυθµίζουν τις δοµές
του κράτους. Οι µεταρρυθµίσεις, βέβαια, είναι απαραίτητες,
αλλά όπως εφαρµόζονται από την Κυβέρνηση οδηγούν στην
απορρύθµιση των δικαιωµάτων και των συνθηκών ζωής των πολιτών.
Είναι επιτακτική ανάγκη η αλλαγή της πολιτικής σε προοδευτική κατεύθυνση. Οι στόχοι είναι συγκεκριµένοι: ουσιαστική επαναδιαπραγµάτευση µε τους εταίρους και προοδευτική ανασυγκρότηση µε µεγάλες δοµικές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις
σε όλους τους τοµείς, σε µια πορεία βιώσιµης ανάπτυξης, µε
µείωση των ανισοτήτων που µεγάλωσαν µέσα στην περίοδο της
κρίσης και βεβαίως σε µια πορεία µε εµβάθυνση της δηµοκρατίας.
Η χώρα χρειάζεται µια ελπιδοφόρα προοπτική, µια διαφορετική πολιτική εξόδου από την κρίση που θα διασφαλίζει την ευρωπαϊκή προοπτική µε όρους δηµοκρατίας και κοινωνικής
συνοχής και θα την ανασυγκροτεί σε προοδευτική κατεύθυνση.
Υπάρχει ανάγκη ριζικής αλλαγής της πολιτικής, µε παρέµβαση
σε όλα τα αίτια που έφεραν τη χώρα στη σηµερινή της θέση και
παραµένουν ανέγγιχτα.
Αυτό που χρειάζεται σήµερα ο τόπος είναι πολιτικές µε βαθύ
προοδευτικό περιεχόµενο, µε πολιτικό περιεχόµενο που θα µετακινεί την πολιτική από τη συντηρητική θέση που βρίσκεται σε
προοδευτική κατεύθυνση. Η αλλαγή της πολιτικής σε προοδευτική κατεύθυνση προϋποθέτει αλλαγή της Κυβέρνησης.
Η σηµερινή Κυβέρνηση δεν θέλει και δεν µπορεί να εφαρµόσει
προοδευτική πολιτική. Βέβαια, ας το επισηµάνουµε για άλλη µια
φορά: Η πολιτική σταθερότητα, αυτή η πολιτική σταθερότητα την
οποία επικαλούνται, δεν ταυτίζεται µε τη συνέχιση της ίδιας πολιτικής. Αυτή η πολιτική προκαλεί την κοινωνική αποσταθεροποίηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε κάθε φάση της ελληνικής
κρίσης είχαµε τονίσει πως απαιτούνται ευρείες συµπαρατάξεις
για την έξοδο από αυτήν. Σε αυτή µας τη θέση παραµένουµε. Και
παραµένουµε σε αυτή µας τη θέση, διότι αποτελεί βαθιά πεποίθηση µας πως µόνο µε αυτόν τον τρόπο είναι εφικτός αυτός ο
στόχος.
Βεβαίως, δεν υπάρχει καµµία πρωτοβουλία και δεν έγινε καµµία κίνηση για την αλλαγή του πολιτικού µας συστήµατος µε βαθιές τοµές, µε την καθιέρωση και τη θέσπιση διαδικασιών
κοινωνικού ελέγχου της ασκούµενης πολιτικής, µε αποµάκρυνση
από το ασφυκτικό πλαίσιο ενός πρωθυπουργοκεντρικού κυβερνητικού µοντέλου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται και πάλι επίκαιρη η καθιέρωση του εκλογικού συστήµατος της απλής αναλογικής που
αποτυπώνει αυθεντικά τη λαϊκή βούληση και ωθεί τις πολιτικές
δυνάµεις σε συνθέσεις. Ας µιλήσει καθαρά η Κυβέρνηση. Ας µι-
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λήσουν καθαρά τα κόµµατα. Τη θέλουν ή δεν τη θέλουν την απλή
αναλογική; Ας µιλήσουν χωρίς ψευδώνυµα και χωρίς προφάσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν συναινούµε στη συνέχιση
της ίδιας πολιτικής. Είµαστε υπεύθυνη πολιτική δύναµη. Δεν
επενδύουµε στην αποτυχία της χώρας. Δεν επενδύουµε στο λαϊκισµό. Ταυτόχρονα, όµως, δεν αποδεχόµαστε την πολιτική που
καθηλώνει την κοινωνία στη φτώχεια και τη στασιµότητα.
Η Δηµοκρατική Αριστερά δεν δίνει ψήφο εµπιστοσύνης στην
Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κριτσωτάκης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητάµε σήµερα για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στη
συγκυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ.
Θα ήθελα να πω, επειδή πολλά έχουν λεχθεί, ένα λόγο ελλειπτικό που πιστεύω ότι θα µπορεί να αποκαλύψει ορισµένα πράγµατα που εµφανίζονται εδώ ως ισχυρά επιχειρήµατα από την
πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας, της Κυβέρνησης.
Η ψήφος εµπιστοσύνης νοµίζω ότι δίδεται περισσότερο µε τον
προϋπολογισµό, του οποίου το προσχέδιο προχθές κατατέθηκε
και είναι επί θύραις. Άρα, θα µπορούσε να είναι αυτή η ψήφος
εµπιστοσύνης.
Επίσης, δεν µου βγαίνει από το µυαλό ότι αν εσείς οι ίδιοι πιστεύατε αυτά που εξαγγείλατε -ότι δηλαδή θα χαλαρώσουν τα
µέτρα, θα φύγει το µνηµόνιο, θα φύγει το ΔΝΤ και όλα αυτά που
λέτε-, δεν θα κάνατε τώρα το αίτηµα για να πάρετε ψήφο εµπιστοσύνης από τη Βουλή, αλλά αφού πρώτα θριαµβεύατε, καθώς
πιστεύετε ότι αυτό θα γίνει.
Επίσης, βλέπω στο προσχέδιο του προϋπολογισµού δύο πράγµατα. Μειώνονται κατά 500 εκατοµµύρια οι δαπάνες για το ασφαλιστικό σύστηµα, όταν όλοι γνωρίζουµε ότι το σύστηµα αυτό από
τις δικές σας πολιτικές στην ουσία είναι όχι ασθενές αλλά ετοιµόρροπο. Και σε αυτό δεν ακούσαµε από τον Υπουργό Εργασίας
κάποια πράγµατα. Ακούσαµε άλλα, όπως τι επέτυχε κ.λπ..
Το τελευταίο από τις παρατηρήσεις –τις ελλειπτικές επαναλαµβάνω, το λέω µόνος µου- είναι ότι είναι µείον ένα δισεκατοµµύριο οι µισθοί και οι συντάξεις και παράλληλα, αυτά που θα
δοθούν στους ένστολους και τους δικαστικούς –εγώ δεν κάνω
κρίση, απλώς κάνω παρατήρηση- είναι περίπου το ίδιο ποσό. Ο
καθένας µπορεί να βγάλει συµπεράσµατα.
Θα ήθελα να συµπληρώσω το εξής. Δεν είδαµε ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης ούτε προϋποθέσεις για την ανάπτυξη, βάσει του οποίου θα ζητούσατε την ψήφο εµπιστοσύνης.
Αντίθετα, σήµερα 10 Οκτωβρίου, υποβάλλονται οι προσφορές
στο ΤΑΙΠΕΔ για τα δεκατέσσερα περιφερειακά αεροδρόµια της
χώρας και εγώ θα ήθελα να ακούσω πώς αυτό θα βοηθήσει την
ανάπτυξη και πώς αυτό δεν θα καταβαραθρώσει τον τουρισµό.
Όµως, θα ήθελα να πω, πάνω στο υποτίθεται δυνατό σηµείο
της συγκυβέρνησής σας, τον τουρισµό, ορισµένα πράγµατα:
Πρώτον, η Κυβέρνηση θριαµβολογεί για το success story στον
τουρισµό, που µοιάζει πάρα πολύ µε το success story του κ. Σαµαρά συνολικά. Ανάγει το σχήµα αφίξεις-έσοδα σχεδόν σε δόγµα
της τουριστικής και κύριο, σχεδόν µοναδικό, κριτήριο και παράγοντα τουριστικής ανάπτυξης στη χώρα, πράγµα που δεν µπορεί
να σταθεί πουθενά, σε καµµία λογική.
Πρέπει να αναρωτηθούµε, όµως, αν η τουριστική κατανάλωση
µειώνεται ή αυξάνεται ανεπαίσθητα, ακόµα και αν το 2014 κλείσει
θετικά –προς το παρόν, βέβαια, δεν συµβαίνει κάτι τέτοιο- διότι
τόσο η µέση ταξιδιωτική δαπάνη όσο και η µέση ηµερήσια δαπάνη είναι µικρότερες κατά 80 ευρώ και 3 ευρώ αντίστοιχα, από
τα προ µνηµονίου επίπεδα.
Δεύτερον, ο τουρισµός βιώνει τις επιπτώσεις της τροµερής
εποχικότητας, αφού οι αφίξεις του πρώτου εξαµήνου είναι σχεδόν ίσιες µε τις αφίξεις Ιουλίου- Αυγούστου. Για όσους γνωρίζουν, έστω και ελάχιστα τον τουρισµό, αυτό το στοιχείο µπορεί
να είναι καταλυτικό.
Το µερίδιο της Ελλάδας, σε σύγκριση µε την ανοδική ευρωπαϊκή και παγκόσµια αγορά στον τουρισµό, πέφτει και αυτό είναι
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άλλη µία απάντηση σε αυτά τα στοιχεία που εσείς οι ίδιοι παρουσιάζετε για το success story στον τουρισµό.
Τέλος, συνεχίζουν και µας λείπουν τα εργαλεία µέτρησης των
πραγµατικών επιπτώσεων του τουρισµού. Ένα τέτοιο θα µπορούσε να είναι οι δορυφόροι λογαριασµοί, που θα έπρεπε να
έχουµε πριν από είκοσι χρόνια και ακόµα ούτε σήµερα έχουµε
αποτελέσµατα.
Έστω και έτσι, όµως, ποιους αφορούν οι αφίξεις και τα έσοδα,
όταν οι µισοί από τις εκατόν είκοσι χιλιάδες ξενοδοχοϋπαλλήλους σε όλη τη χώρα αµείβονται µε χαµηλότερο µισθό από την
κλαδική σύµβαση; Περίπου εκατό χιλιάδες είναι οι ανασφάλιστοι
φέτος σε τουρισµό και εστίαση.
Όσο για τις θέσεις εργασίας, υπολογίζεται ότι πάνω από
εξήντα πέντε χιλιάδες χάθηκαν στην περίοδο 2008-2012, ενώ
φέτος µόνο χάθηκαν οκτώ χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Οι ελεγκτικοί µηχανισµοί δεν υπάρχουν. Τα ξέρουµε αυτά,
είναι πια στην καθηµερινότητα. Είναι ειδήσεις που δεν διαβάζονται, διότι είναι γνωστές.
Για ποια τουριστική, λοιπόν, ανάπτυξη µιλάει η Κυβέρνηση,
όταν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις του τουρισµού ακροβατούν
ανάµεσα στο κλείσιµο και σε ένα άδικο φοροκυνηγητό;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Θα παραλείψω ορισµένα πράγµατα και θα πω ότι και στους
δηµοφιλέστερους προορισµούς –Αθήνα, Κρήτη, Χαλκιδική,
Ρόδο, Κέρκυρα, Σαντορίνη- το τοπικό εµπόριο είτε δεν έχει
κέρδη -όπως συµβαίνει σε Κέρκυρα και Σαντορίνη- είτε έχει
ακόµα και ζηµιές έως και 30% -όπως συµβαίνει σε Αθήνα, Κρήτη
και Χαλκιδική- και αυτά δεν είναι δικά µας στοιχεία.
Όσον αφορά το ΣΕΤΕ, θα ήθελα να πω ότι η κυρία Υπουργός
στρέβλωσε χθες τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουµε καµµία διάθεση υποτίµησης της σπουδαιότητας του τουρισµού. Όµως, εδώ
µιλούν οι λίγοι ως εκπρόσωποι των πολλών. Θέλουµε την κατάργηση του προνοµιακού ρόλου του ΣΕΤΕ, που λειτουργεί ως καθοδηγητής της κατεδάφισης κάθε κοινωνικής κατάκτησης στο
χώρο της τουριστικής παραγωγής, στο χώρο της εργασίας και
στον τοµέα της µικρής τουριστικής επιχειρηµατικότητας και όχι
ως κοινωνικός εταίρος.
Έχουµε στο πρόγραµµά µας ότι θα δηµιουργήσουµε µετά από
διάλογο δηµοκρατικό, ευρύ και ουσιαστικό ισχυρή επιµελητηριακή δοµή. Είµαστε η µόνη χώρα που δεν έχουµε τουριστικό
επιµελητήριο, αλλά µόνο ξενοδοχειακό επιµελητήριο.
Και θέλω να σας πω ότι σήµερα το πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ το
οποίο συζητιέται ευρύτατα –και το ξέρετε- έχει την κατάργηση
των µνηµονίων, την οργανική ένταξη και την αλληλοσύνδεση του
κλάδου της τουριστικής οικονοµίας στο συνολικό παραγωγικό
στρατηγικό σχεδιασµό της χώρας.
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ πολύ εάν είναι εύκολο, θα ήθελα
ελάχιστο χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν γίνεται. Θα σας
δώσω τριάντα δευτερόλεπτα.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Τρίτον, την αρµονική θεσµικά, λειτουργικά και επιχειρησιακά σχέση του τουριστικού προϊόντος µε
τις περιφερειακές κατανοµές και, τέταρτον, τη στρατηγική επανατοποθέτηση της χώρας στο διεθνή τουριστικό χάρτη.
Για εµάς η τουριστική ανάπτυξη δεν πρέπει και δεν µπορεί να
είναι όχηµα για µια διαδικασία τουριστικοποίησης της οικονοµίας
και του ΑΕΠ της χώρας. Και το λέµε αυτό γιατί υπάρχουν αντίθετες απόψεις. Τις θεωρούµε καταστροφικές. Για την ανάπτυξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της συλλογικής τουριστικής
επιχειρηµατικότητας εµείς επιµένουµε και προτείνουµε συγκεκριµένα -έχουµε πρόγραµµα- την ίδρυση του τουριστικού επιµελητηρίου, για τον επαναπροσδιορισµό και τη θέσπιση ενιαίου
πλαισίου διενέργειας όλων των προγραµµάτων, όπως επίσης τη
µείωση του ΦΠΑ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να ολοκληρώσω τη
φράση µου.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώνετε. Έχουµε
εδώ συναδέλφους που περιµένουν.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Τελειώνω.
Έχουµε ένα ολόκληρο πρόγραµµα για το επενδυτικό πλαίσιο
για την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση στον τουρισµό και
για το δηµόσιο σύστηµα τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και για το θεσµικό πλαίσιο άσκησης τουριστικής πολιτικής
µε συγκεκριµένα εργαλεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Θέλω να σας πω ότι το πρόγραµµά
µας µπορεί να αποτελέσει βάση για έναν τουρισµό µε κοινωνική
ανταποδοτικότητα απέναντι σε αυτή την αποτυχία του µοντέλου
που έχει εκµετρήσει τον χρόνο του και σκοτώνει τα συγκριτικά
του πλεονεκτήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τώρα πέρασε και ο
δικός σας χρόνος. Ολοκληρώσατε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος, κ. Μανούσος Βολουδάκης.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή Κυβέρνηση ανέλαβε
σε µια περίοδο που η χώρα βρισκόταν στο χείλος του γκρεµού.
Δύο χρόνια µετά το πρώτο µνηµόνιο µε την οικονοµία ήδη σε
βαθιά ύφεση. Μέσα από σκληρή προσπάθεια και θυσίες των Ελλήνων πολιτών, σήµερα βρισκόµαστε σε µια διαφορετική κατάσταση, δύσκολη ακόµη για τους πολλούς, αλλά ένα βήµα πιο
κοντά στην έξοδο από την κρίση.
Μετά από έξι χρόνια ύφεσης, το 2014 θα είναι το πρώτο µε µια
µικρή έστω ανάπτυξη 0,6% του ΑΕΠ. Του χρόνου, το 2015, η ανάπτυξη θα είναι ισχυρότερη στο 2,9% που είναι ήδη ένα υπολογίσιµο µέγεθος. Για πρώτη φορά φέτος, απ’ όταν µπήκαµε στην
κρίση, µειώνεται η ανεργία. Πολύ υψηλή ακόµα, παραµένει το
µεγαλύτερο πρόβληµα της χώρας. Θα είναι, όµως, φέτος στο
κλείσιµο του χρόνου 1,3% µικρότερη από πέρυσι. Και αυτά είναι
όλα αριθµοί που επιβεβαιώνει η EUROSTAT.
Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισµού για το 2015 προβλέπει επίσης για πρώτη φορά από την αρχή της κρίσης κάποιες
πρώτες µικρές φοροελαφρύνσεις, ενώ τις επόµενες µέρες θα
έχουµε τη ρύθµιση για τις εκατό δόσεις στις ληξιπρόθεσµες
οφειλές, σύµφωνα τουλάχιστον µε τα όσα έχουν εξαγγελθεί.
Επαρκούν αυτά; Όχι βέβαια. Απαιτούνται πρόσθετες ισχυρές
φοροελαφρύνσεις για να µπορέσει να πάρει µπροστά η πραγµατική οικονοµία, ιδιαίτερα φοροελαφρύνσεις για τη µικροµεσαία
επιχείρηση που είναι η κατ’ εξοχήν δηµιουργός θέσεων εργασίας, αλλά και για τους ασθενέστερους οικονοµικά συµπολίτες
µας που πρέπει οπωσδήποτε να αντέξουν τη σκληρή έως σήµερα
δοκιµασία.
Οι φοροελαφρύνσεις αυτές είναι µέσα στο δικό µας πρόγραµµα και τη δική µας ιδεολογία και µε αυτήn την έννοια τις
οφείλουµε στους πολίτες που µας εµπιστεύθηκαν. Αυτά όλα θα
τα συζητήσουµε και µέχρι να έρθει η τελική µορφή του προϋπολογισµού στη Βουλή. Είναι από µόνα τους ένας βασικός λόγος
για τον οποίο δίνω ψήφο εµπιστοσύνης.
Υπάρχει, όµως, και άλλος λόγος. Και αυτός είναι ποια είναι η
υποτιθέµενη εναλλακτική πρόταση, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που
ανάγεται ουσιαστικά σε µια ευχή. Στην ευχή ότι οι εταίροι µας
θα δεχθούν να διαγραφεί το µεγαλύτερο µέρος του χρέους µας.
Μόνο µια ευχή είναι η καρδιά της πολιτικής σας, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αφού δεν µιλάτε πια για µονοµερή διαγραφή του
χρέους.
Και µετά τι; Εάν ερχόταν ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, µετά τη
διάψευση της ευχής, αυτά που θα έµεναν θα ήταν οι υπόλοιπες
ιδέες του κόµµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αυτές που
έρχονται κατευθείαν από το βαθύ αριστερό παρελθόν του. Μόνο
µε αυτές θα µέναµε: την κοινωνικοποίηση των µέσων παραγωγής, την Ευρώπη χωρίς σύνορα –ανοιχτή δηλαδή στη λαθροµετανάστευση- τη διάλυση του ΝΑΤΟ, το όραµα της Λατινικής
Αµερικής.
Δεν θέλουµε αυτό για τον τόπο µας. Δεν θέλουµε αυτό για τον
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τόπο που µεγαλώνουν τα παιδιά µας. Εδώ είναι και η ρίζα των
αντιφάσεων στις τοποθετήσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
Οι ιδέες σας είναι βαθιά ριζωµένες στη µαρξιστική ριζοσπαστική Αριστερά. Δεν έχω κανένα πρόβληµα µε αυτό. Το πρόβληµα είναι η υποκρισία σας. Δεν τα πιστεύετε αυτά που λέτε,
όταν προσπαθείτε να προσελκύσετε κεντρογενείς –είτε κεντροαριστερούς είτε κεντροδεξιούς- ψηφοφόρους.
Γι’ αυτό αποκαλύπτονται τόσο εύκολα οι αντιφάσεις σας. Δεν
νιώθετε άνετα ούτε µε την αστική Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία,
ούτε µε την ελεύθερη οικονοµία, ούτε µε την τοποθέτηση της
χώρας στους ευρωπαϊκούς και ευρωατλαντικούς θεσµούς. Δεν
νιώθετε άνετα ούτε ακόµα και µε την ιδέα του έθνους, ιδέα που
εσείς τη θεωρείτε παρωχηµένη, παρά το γεγονός ότι οι δικές σας
ιδέες έρχονται από το 19ο αιώνα.
Ας συµπληρώσω εδώ ότι η πατρίδα µας είναι σήµερα νησίδα
σταθερότητας στην περιοχή, επειδή –µεταξύ των άλλων- είναι το
οµοιογενέστερο εθνικά κράτος της περιοχής κι αυτό µας δίνει
ένα µεγάλο πλεονέκτηµα στη διεθνή µας θέση σήµερα, ειδικά
απέναντι στην εσωτερικά σπαρασσόµενη Τουρκία. Αλλά γι’ αυτά
εσείς δεν µπορείτε να µιλήσετε γιατί θα θιγούν οι διεθνιστικές
συνιστώσες σας.
Αυτός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο φιλελεύθερος αντίλογος στις ακραίες θέσεις σας. Ο φιλελεύθερος
αντίλογος!
Όπως και οι περισσότεροι συντοπίτες µου, µεγάλωσα σε ένα
σπίτι στο οποίο όπου και να στεκόµουν έβλεπα κάποια φωτογραφία του Ελευθερίου Βενιζέλου και ξέρω και εγώ, όπως ξέρετε και
εσείς, ότι στην πατρίδα µας ο σκληρότερος πολέµιος των ιδεών
και των θέσεών σας ήταν ο φιλελεύθερος χώρος από τα χρόνια
του Ελευθερίου Βενιζέλου, του Σοφοκλή Βενιζέλου και εν συνεχεία του Γεωργίου Παπανδρέου. Για όλους αυτούς τους λόγους
δεν έχει καµµιά δουλειά στο δικό σας χώρο ένας πολίτης που
προέρχεται από τον ευρύτερο φιλελεύθερο χώρο έστω και αν
προσωρινά, λόγω των συνθηκών, κάποιους τους παραπλανήσατε.
Είµαι στη δεύτερη θητεία µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είµαι στη νεότερη πολιτική γενιά και ακριβώς γι’ αυτό νιώθω την
ανάγκη να ανατρέχω στην ιστορία για να θεµελιώσω τις θέσεις
µου. Ο φιλελευθερισµός, η κεντρική µας θέση, δεν είναι µια φιλοσοφία που µας τοποθετεί στη µέση για να τα έχουµε καλά µε
όλους, όπως το βλέπουν ίσως σήµερα ορισµένοι που µιλάνε για
οικουµενικές κυβερνήσεις και άλλα τέτοια ύποπτης προέλευσης
σενάρια πολιτικής φαντασίας.
Ο φιλελευθερισµός, το σύνολο των ιδεών που υπηρετεί αυτή
η Κυβέρνηση, είτε από την κεντροδεξιά είτε από την κεντροαριστερά, είναι ένα σύνολο καθαρών ιδεών που έχουν δοκιµαστεί
στην πράξη στις περισσότερες ευηµερούσες δηµοκρατίες στον
πλανήτη. Αυτές οι ιδέες αποτελούν τον πυρήνα του προγράµµατος αυτής της Κυβέρνησης, αυτές οι ιδέες είναι η µοναδική εγγύηση ότι θα καταφέρουµε να σηκώσουµε και πάλι όρθια την
πατρίδα µας µε σταθερότητα, αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κι εµείς σας ευχαριστούµε και µάλιστα διπλά για τη συνέπεια στην τήρηση του χρόνου οµιλίας σας.
Τον λόγο έχει η Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ.
Φώφη Γεννηµατά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οδεύουµε προς τον πέµπτο
χρόνο από τη στιγµή που η Ελλάδα ζήτησε τη βοήθεια των εταίρων και προσέφυγε στο µηχανισµό στήριξης. Αυτό µας δίνει τη
δυνατότητα να κοιτάξουµε µε ψυχραιµία και προς τα µπρος και
προς τα πίσω και να αξιολογήσουµε τι πετύχαµε και µε τους εταίρους µας, αλλά και τι στάση έχουν κρατήσει όλα τα κόµµατα.
Η παράταξή µας, το ΠΑΣΟΚ, βρέθηκε πραγµατικά στη δίνη της
κρίσης, στο µάτι του κυκλώνα. Ακούσαµε πάρα πολλά όλο αυτό
το διάστηµα. Μας είπαν δωσίλογους και προδότες, µας µίλησαν
για τοκογλύφους και µας προπηλάκισαν.
Το ΠΑΣΟΚ που ένωσε τους Έλληνες, που ενίσχυσε τους µη
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προνοµιούχους, που µείωσε τις ανισότητες, που ανέδειξε την κοινωνική πολιτική βρέθηκε να υλοποιεί πολιτικές που µέχρι εκείνη
την στιγµή ήταν για όλους µας απέναντι, ήµασταν όλοι αντίθετοι.
Με αυτόν τον τρόπο, όµως, η χώρα πήρε ένα πολύ µεγάλο δάνειο µε χαµηλά επιτόκια και πέτυχε τη µεγαλύτερη περικοπή στο
χρέος που έχει γίνει διεθνώς. Όµως, δεν µας δόθηκε ποτέ ο χρόνος που χρειαζόταν για µια οµαλή εξάλειψη του ελλείµµατος, µε
αποτέλεσµα να πληγεί η µεσαία τάξη και οι κοινωνικές οµάδες
που όλα τα προηγούµενα χρόνια εµείς είχαµε στηρίξει.
Οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάµεις είτε άλλαξαν αργά στάση είτε
εξακολουθούν ακόµα και σήµερα να µην αντιλαµβάνονται τις ευθύνες τους. Το ΠΑΣΟΚ πληρώνει δυσανάλογα µεγάλο κόστος
και για την περίοδο πριν από το 2009 και για τη διαχείριση της
κρίσης. Είµαστε περήφανοι για την παράταξή µας γιατί εµείς
σταθήκαµε στο ύψος των περιστάσεων και δεν εγκαταλείψαµε
τη µάχη στα δύσκολα.
Δεν ξεχάσαµε, βεβαίως, ποτέ ούτε τη διακυβέρνηση 20042009 ούτε τα Ζάππεια ούτε τον πόλεµο µε τη Νέα Δηµοκρατία.
Τα αφήσαµε, όµως, όλα αυτά στην άκρη, γιατί κοιτάξαµε την πατρίδα και γι’ αυτό είµαστε σήµερα εδώ.
Σήµερα, µε πάρα πολλές δυσκολίες και θυσίες των πολιτών
περάσαµε τη φάση της σκληρής δηµοσιονοµικής πειθαρχίας.
Έως τώρα λέγαµε στους οπλίτες «Κάντε υποµονή». Σήµερα µπορούµε, έστω και διστακτικά, να πούµε ότι υπάρχει ελπίδα. Γιατί
η Ελλάδα έχει πρωτογενές πλεόνασµα για το 2015 που θα αγγίξει το 3% και γιατί έχει δηµοσιονοµικό έλλειµµα 1%, όταν το ευρωπαϊκό όριο είναι 3%.
Αυτοί οι αριθµοί, µπορεί να ρωτήσει κάποιος, λένε κάτι για την
καθηµερινότητα των πολιτών; Όχι άµεσα. Αυτή είναι η αλήθεια.
Οι δυσκολίες είναι µεγάλες και πάρα πολλές είναι οι οικογένειες
που υποφέρουν. Αυτά, όµως, τα αποτελέσµατα µας επιτρέπουν
να µπούµε σε µία νέα φάση, όπου προτεραιότητά µας θα είναι η
πραγµατική οικονοµία, η ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή, η απασχόληση.
Τι χρειαζόµαστε; Πριν από όλα χρόνο, αυτόν τον χρόνο που
δεν δόθηκε στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2010. Πρέπει να τον
διεκδικήσουµε για το 2014 και το 2015. Χρειαζόµαστε εθνικό
χρόνο, συνεννόηση και συναίνεση, για να κλείσουµε τη νέα συµφωνία για το χρέος και να βγούµε επιτέλους οριστικά από τα µνηµόνια.
Το κλίµα διεθνώς µας ευνοεί. Τα µηνύµατα που έρχονται από
το εξωτερικό είναι θετικά για την Ελλάδα, αρκεί να σπάσει το
κλίµα της αβεβαιότητας: αβεβαιότητα για τον χρόνο διεξαγωγής
των εκλογών, αβεβαιότητα για την τήρηση των δεσµεύσεων και
την υλοποίηση συµφωνιών, αβεβαιότητα που δίνει την εικόνα ότι
δεν υπάρχει συνέπεια και συνέχεια σε αυτό το κράτος.
Δικαίως οι πολίτες αναρωτιούνται «Μα, γιατί δεν µπορείτε να
καθίσετε σε ένα τραπέζι και να τα βρείτε; Γιατί είναι τόσο δύσκολο να συνεννοηθείτε µεταξύ σας; Γιατί συµφώνησαν και πέτυχαν την εθνική συνεννόηση άλλοι λαοί, που αντιµετώπισαν
παρόµοια προβλήµατα, όπως οι Κύπριοι και οι Πορτογάλοι, και
δεν µπορείτε εσείς;».
Τι πρόσφερε η Αντιπολίτευση ώς τώρα µε την τακτική της;
Τους προτείναµε να µπουν στην Κυβέρνηση και να δώσουν το
δικό τους στίγµα. Αρνήθηκαν. Τους είπαµε να στηρίξουµε την κυβέρνηση της Αριστεράς. Αρνήθηκαν. Τους είπαµε να συµµετέχουν στη διαπραγµάτευση. Και πάλι αρνήθηκαν.
Αναρωτιέµαι, αυτή η στάση της άρνησης σε όλα, της ισοπέδωσης όλων των προσπαθειών που κάνει αυτή η Κυβέρνηση, της
απαξίωσης τελικά της ίδιας της πολιτικής και των πολιτικών,
πόσο ωφέλησε τον άνεργο, τον χαµηλοσυνταξιούχο, τον µικροµεσαίο και τελικά τη χώρα; Πού νοµίζετε ότι µπορεί να οδηγήσει
η πρόταση για αύξηση των δαπανών του προϋπολογισµού, χωρίς
εξασφαλισµένους πόρους, ώστε να αυξηθεί η κατανάλωση και
να υπάρξει δήθεν ανάπτυξη; Είναι ακριβώς η ίδια πολιτική που
εφαρµόστηκε από το 2004 έως το 2009, ευνοήθηκαν µόνο οι εισαγωγές, αύξησε τροµακτικά το δηµόσιο χρέος και το έλλειµµα
και µας οδήγησε εδώ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η παράταξή µας είναι εδώ και
δίνει τη µάχη επιδιώκοντας να τονίσει το προοδευτικό πρόσηµο
αυτής της Κυβέρνησης συνεργασίας. Τα αποτελέσµατα των διεκ-
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δικήσεων και των προτάσεών µας στην κυβερνητική πολιτική
είναι πολλαπλάσια του µεγέθους µας ως κόµµατος, του αριθµού
των Υπουργών µας και των Βουλευτών µας στη Βουλή.
Μήνες τώρα αγωνιζόµαστε προκειµένου να πετύχουµε τη ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων χρεών στα ασφαλιστικά ταµεία και τις
ΔΟΥ, την αποπληρωµή τους σε πολλές δόσεις, την προστασία
της πρώτης κατοικίας από τις κατασχέσεις και τις ρυθµίσεις για
τα κόκκινα δάνεια. Σήµερα, είµαστε πάρα πολύ κοντά.
Στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας πιστέψαµε ότι υπάρχουν περιθώρια για διαφορετικές πολιτικές, για πολιτικές που θα δίνουν
µια δεύτερη ευκαιρία, και στη χώρα και στους πολίτες. Το αποδείξαµε µε την υπόθεση των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων,
µια υπόθεση που ήταν για πολλούς καταδικασµένη. Πρέπει να
σας πω ότι σήµερα τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα υπογράφουν διαρκώς συµβόλαια µε µερικές από τις πιο αξιόπιστες διεθνείς εταιρείες. Δίνουν µια πολύ σκληρή µάχη για να τα
καταφέρουν και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουν.
Μπορεί να πει κάποιος: «Ποια είναι η σηµασία αυτής της υπόθεσης για την ελληνική κοινωνία; Είναι τόσο σηµαντική;». Και
απαντώ: Σκεφτείτε τι θα είχε συµβεί εάν είχαµε δεχθεί, αν το
ΠΑΣΟΚ είχε δεχθεί καθ’ υπόδειξη της Τρόικας να βάλει λουκέτο
στην αµυντική βιοµηχανία, να αφήσει την Ελλάδα χωρίς πυροµαχικά και όπλα και να απολύσει περίπου εννιακόσιους εργαζόµενους.
Επίσης, σκεφτείτε πόσο σηµαντικό είναι να προχωράς σε µια
µεταρρύθµιση σε αντίθεση µε αυτό που θέλει να σου επιβάλλει
η Τρόικα έχοντας σχέδιο και πρόταση. Πόσο σηµαντικό είναι να
αναδιαρθρώσεις µία εταιρεία, που µέχρι χθες παρήγαγε µόνο ελλείµµατα κρατώντας την σε λειτουργία και χωρίς να προχωρήσεις σε απολύσεις.
Πολύ απλά αποτελεί ένα άλλο µοντέλο µεταρρυθµίσεων χωρίς
αίµα, µόνο µε ανάπτυξη, µόνο µε προοπτική. Αυτό είναι το στίγµα
του ΠΑΣΟΚ σε αυτή την Κυβέρνηση. Με αυτή την αντίληψη πρέπει να κινηθούµε και κινούµαστε σε όλους τους τοµείς πολιτικής.
Εµείς παλέψαµε γι’ αυτό. Όσοι ισχυρίζονται ότι µπορούν να
ασκήσουν φιλολαϊκές πολιτικές, αρνήθηκαν µέχρι σήµερα «να
βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά». Αυτή είναι η αλήθεια.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δυστυχώς έχω ελάχιστο χρόνο.
Ήθελα να αναφερθώ σε έξι πολύ σηµαντικούς τοµείς του Υπουργείου µας, όπου έχουν γίνει πολύ σηµαντικά πράγµατα και για
τους στρατιωτικούς και για τις οικογένειές τους και για την υγειονοµική πολιτική και για την στρατολογία και τη σχέση µε τους
πολίτες, συνολικά για την αµυντική βιοµηχανία.
Γιατί είναι η πρώτη φορά που έχουµε εθνική βιοµηχανική στρατηγική πολιτική. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή,
για να προχωρήσει και να περάσει να εγκριθεί από το ΚΥΣΕΑ.
Είναι η πρώτη φορά που συµµετέχουµε σε διεθνείς εκθέσεις µε
εθνικό περίπτερο και προσπαθούµε να στήσουµε στα πόδια της
την εθνική αµυντική βιοµηχανία. Δυστυχώς, δεν υπάρχει ο χρόνος να αναφερθώ σε όλα αυτά αναλυτικά και ξέρω ότι είναι πολύτιµος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Αναπληρώτριας Υπουργού)
Όλες αυτές οι επιλογές που κάναµε στο Υπουργείο, µικρότερες και µεγαλύτερες παρεµβάσεις ενισχύουν την εθνική άµυνα
και βελτιώνουν τη ζωή των στρατιωτικών και των οικογενειών
τους.
Το ΠΑΣΟΚ µε αυτές τις πολιτικές αναδεικνύει στην πράξη και
όχι στα λόγια ότι είναι ο προοδευτικός πόλος αυτής της Κυβέρνησης. Θα µπορούσαµε και εµείς να είχαµε µείνει έξω από αυτή
τη δοκιµασία. Και κάποιοι ακόµα µας ρωτάνε γιατί δεν το κάναµε.
Εµείς λέµε ότι καλώς δεν το κάναµε. Γιατί πέρα από τα παχιά
λόγια και το στενό κοµµατικό συµφέρον, η χώρα έπρεπε να κρατηθεί όρθια και κρατήθηκε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε όσα λέω δεν επιδιώκω σε καµµία περίπτωση να παρουσιάσω µια κατάσταση ιδεατή. Άλλωστε,
η καθηµερινότητα δεν το επιτρέπει και τη ζούµε όλοι. Αντίθετα,
θέλω να τονίσω ότι οι στιγµές είναι κρίσιµες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Αναπληρώτριας Υπουργού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
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Δεν έχουµε δικαίωµα να αποτύχουµε. Δεν έχουµε δικαίωµα να
πετάξουµε στο καλάθι των αχρήστων τις θυσίες όλων αυτών των
ετών του ελληνικού λαού.
Όποιος έχει κάτι να προσφέρει στον τόπο πρέπει να το κάνει
τώρα. Τώρα πρέπει να διαµορφώσουµε ένα νέο παραγωγικό µοντέλο µε στήριξη στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και στην µεσαία
τάξη. Τώρα χρειάζεται εθνικός χρόνος, σταθερότητα και ενότητα. Τώρα χρειάζεται όλες οι πολιτικές δυνάµεις που πιστεύουν
στην δηµοκρατία και στον ευρωπαϊκό προσανατολισµό να υπηρετήσουν επιτέλους ένα εθνικό σχέδιο εξόδου από την κρίση.
Προέχει η χώρα και µετά µπορούµε να επιστρέψουµε όλοι
στον φυσικό µας χώρο και την ιδεολογία µας που σε πείσµα κάποιων υπάρχει και είναι ισχυρή. Σε κάθε περίπτωση το ΠΑΣΟΚ
και εγώ προσωπικά δηλώνουµε παρόντες σε αυτή την εθνική
προσπάθεια.
Για όλους αυτούς τους λόγους, κυρίες και κύριοι βουλευτές,
ζητάµε τη στήριξη, την ψήφο εµπιστοσύνης σε αυτή την Κυβέρνηση.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κυρία
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Μάξιµος Σενετάκης.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόταση για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση επιχειρεί να απαντήσει σε ένα πολύ συγκεκριµένο ερώτηµα:
Εµπιστευόµαστε την Κυβέρνηση και τον Αντώνη Σαµαρά να προχωρήσει στην πορεία εξόδου από την κρίση που συµφωνήσαµε
µε τους εταίρους; Το ερώτηµα είναι συγκεκριµένο και απευθύνεται σε εµάς, τους Βουλευτές της συγκυβέρνησης, πρωτίστως
και δευτερευόντως στους υπόλοιπους Βουλευτές, εν όψει και
της προεδρικής εκλογής.
Η λέξη «εµπιστοσύνη» µιλά από µόνη της. Όµως, µόνον η
ψήφος δεν αρκεί για να την εκφράσουµε. Στο σηµείο που βρισκόµαστε χρειάζεται κάτι περισσότερο. Απαιτείται να δείξουµε
στην κοινωνία πως η παροχή ψήφου εµπιστοσύνης δεν είναι προϊόν πολιτικού εξαναγκασµού, αλλά απόδειξη της πεποίθησής µας
ότι πράττουµε το σωστό.
Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε, λοιπόν, ορισµένα πράγµα:
Κατ’ αρχάς, δεν νοείται να επιτρέψουµε σε κανέναν να αµφιβάλλει για τον πατριωτισµό µας. Βρισκόµαστε εδώ για να υπερασπιστούµε το συµφέρον της χώρας. Και το κάνουµε µέσα σε
ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, σε µια Ευρώπη σε µετάβαση,
που αναζητά να επαναπροσδιορίσει το ρόλο της στον παγκόσµιο
καταµερισµό ισχύος.
Δεύτερον, δεν νοείται να επιτρέψουµε στην Αντιπολίτευση να
µονοπωλεί εκ του ασφαλούς την κοινωνική ευαισθησία. Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι και δικό µας πρόταγµα, πόσω µάλλον σε
µια Ευρώπη που αναζητά συνολικά ένα νέο κοινωνικό συµβόλαιο
µε τους ευρωπαίους πολίτες.
Συνεπώς, το µνηµόνιο, που προβάλλεται ως καταστροφή για
τη χώρα, το δεχτήκαµε ακριβώς για να µπορεί η Ελλάδα να είναι
παρούσα στις διεθνείς εξελίξεις και στις ευρωπαϊκές αναζητήσεις, όχι αποµονωµένη και περιθωριοποιηµένη.
Μιλάνε κάποιοι για την ανάγκη εθνικής ενότητας και συνεννόησης. Μα εµείς δεν αποδείξαµε ότι την εννοούµε; Εµείς δεν συνεργαστήκαµε µε το ΠΑΣΟΚ και µε τη ΔΗΜΑΡ, για να µην
αφήσουµε τη χώρα στο έλεος µιας ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας;
Γιατί το κάναµε; Και αν δεν το κάναµε τότε, σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ θα
είχε την πολυτέλεια να µιλάει για ευρωπαϊκή λύση, από τη θέση
της δραχµής που θα µας οδηγούσαν τότε οι θέσεις του; Γιατί
αυτές οι θέσεις τώρα αλλάζουν.
Δεχτήκαµε, λοιπόν, το µνηµόνιο και είπαµε «ναι» στην εθνική
συνεννόηση, γιατί πιστέψαµε ότι αυτός ήταν ο πιο ανώδυνος
δρόµος – όχι ο ιδανικότερος. Το κάναµε, όµως, για έναν ακόµη
λόγο. Διότι πιστέψαµε ότι ήταν µια αφορµή, µια πρόκληση για τη
χώρα να κάνει όλα όσα δεν έκανε επί σειρά ετών, µε αποτέλεσµα
η ευρωπαϊκή κρίση να τη βρει ανοχύρωτη και απροετοίµαστη.
Πράγµατι, τα τελευταία χρόνια έγιναν πολλά – τόσο πολλά σε
τόσο µικρό χρονικό διάστηµα. Όµως, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, η κοινωνία είναι πάρα πολύ κουρασµένη. Οι πολίτες,
όπως αδυνατούν να δουν τη µεγάλη εικόνα των διεθνών περιο-
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ρισµών, έτσι αδυνατούν να δουν και τη µεγάλη πρόοδο που έχει
γίνει τα τελευταία δύο χρόνια. Αδυνατούν ακόµα και να ακούσουν για πεπραγµένα. Έξι χρόνια ύφεσης δεν είναι λίγο πράγµα.
Υπάρχουν συµπολίτες µας που υποφέρουν. Υπάρχουν επαγγελµατίες που ασφυκτιούν. Υπάρχουν επιχειρηµατίες που αγανακτούν. Τα ξέρουµε αυτά, τα βλέπουµε.
Επίσης, αναγνωρίζουµε ότι κάτι η αβεβαιότητα, κάτι οι καθηµερινές δυσκολίες, κάτι ορισµένες κυβερνητικές αστοχίες ή ενδοκυβερνητικές ασυνεννοησίες κάνουν ευάλωτους τους πολίτες
στην πολιτική παραπλάνηση, τον λαϊκισµό, το εµπόριο ελπίδας.
Αυτή είναι η πραγµατική εικόνα στην κοινωνία. Και φοβάµαι
µήπως η κοινωνία δεν συνεχίσει να µας στηρίζει µόνο και µόνο
επειδή διστάζει στην αβεβαιότητα της άλλης επιλογής.
Πρέπει, λοιπόν, το επόµενο διάστηµα να ενισχύσουµε την εµπιστοσύνη του κόσµου, να τον εµπνεύσουµε µε το όραµα της
νέας Ελλάδας που οικοδοµούµε, για να πειστεί πως υπάρχει ελπίδα και να µην επιχειρήσει το «άλµα στο κενό», όταν κληθεί να
αποφασίσει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι λεπτό το σηµείο που βρισκόµαστε σήµερα. Τι θα κάνουµε; Θα αφήσουµε την κοινωνία να
εµπιστευτεί αυτούς που αυτοαποκαλούνται προοδευτικοί και δηµοκράτες, αλλά αποκλείουν από τον δηµοκρατικό διάλογο οποιονδήποτε δεν τους αρέσει η γνώµη του; Θα αφήσουµε την
κοινωνία να εµπιστευτεί αυτούς που µέχρι σήµερα θεωρούσαν
την απεργία δικαίωµα και τώρα την θεωρούν εκβιασµό; Θα αφήσουµε την κοινωνία να εµπιστευτεί εκείνους που θα έσκιζαν τα
µνηµόνια και διέγραφαν µονοµερώς το χρέος και τώρα θέλουν
να το παγώσουν;
Η απάντηση µας είναι σαφής και ξεκάθαρη: Θα συνεχίσουµε
τη δύσκολη αποστολή. Είναι στο DNA της παράταξης οι επικίνδυνες αποστολές. Το µπόλιασε ο ιδρυτής µας ο Κωνσταντίνος
Καραµανλής όταν πριν από σαράντα χρόνια ανέλαβε την αποστολή να οδηγήσει τη χώρα στα ήρεµα νερά της δηµοκρατίας
και των ευρωπαϊκών ιδεών και αξιών.
Αυτό θα κάνουµε και τώρα: Θα συνεχίσουµε αταλάντευτοι στη
µεταρρυθµιστική µας πορεία, όχι γιατί µας το επιβάλλουν οι δανειστές, αλλά γιατί το επιβάλλουν οι ανάγκες ενός διαρκώς µεταβαλλόµενου κόσµου.
Έχουµε υποχρέωση να προβάλουµε την πραγµατική φιλελεύθερη άποψή µας, που έχει στο επίκεντρο την ανάπτυξη, την επιχειρηµατικότητα , την ανταγωνιστικότητα, την καινοτοµία, την
εξωστρέφεια. Έχουµε υποχρέωση να υπερασπιστούµε τις θετικές όψεις στις πολιτικές µας και όχι να τις προσεγγίζουµε ενοχικά, όπως επιδιώκουν οι πολιτικοί µας αντίπαλοι.
Πρέπει να θυµίσουµε στον κόσµο µας, σε όλους εκείνους που
έκαναν τη Νέα Δηµοκρατία πυλώνα σταθερότητας του πολιτικού
µας συστήµατος, ποιοι είµαστε και σε τι διαφέρουµε.
Το όραµά µας είναι να απελευθερώσουµε τη δηµιουργικότητα
των Ελλήνων. Αυτό είναι το νόηµα των µεταρρυθµίσεων. Αυτόν
τον στόχο υπηρετεί η προσπάθειά µας, που δεν πρέπει να διακοπεί πρόωρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Αντώνης Σαµαράς µε την απόφασή του να ζητήσει την ψήφο εµπιστοσύνης, εξασφαλίζει τον
αναγκαίο πολιτικό χρόνο, για να δείξουµε στους πολίτες ότι για
µας αξία έχει ο άνθρωπος και πως στην πολιτική αξία έχουν οι
πράξεις και όχι τα κούφια λόγια.
Γι’ αυτό και δίνω ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ και
για τη συνέπεια του χρόνου σας.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Δηµήτριος Στρατούλης από τον
ΣΥΡΙΖΑ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα µε πολλή προσοχή, κυρίως τον Υπουργό Εργασίας.
Και αφού πρώτα διευκρινίσω ότι οι προτάσεις που έγιναν σήµερα
για κυβερνήσεις ειδικού σκοπού, συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ µε τη
Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεν αφορούν το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο
ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκαθαρίσει ότι µε πολιτικές δυνάµεις οι οποίες ευ-
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θύνονται για την καταστροφή και τη λεηλασία του λαού και της
χώρας, δεν θα συνεργαστεί!
Δεύτερον το οποίο ήθελα να πω: Είπατε, κύριε Υπουργέ Εργασίας, ότι η κυβέρνησή σας ήταν κόντρα στο ρεύµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Και στο κύµα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Και στο κύµα, συνάδελφε Νίκο
Βούτση. Σε ευχαριστώ.
Δεν ήταν κόντρα στο κύµα. Ήταν πάνω στο κύµα η Κυβέρνησή
σας, ένα κύµα τεράστιο, το οποίο σάρωσε εργασιακά δικαιώµατα, µισθούς, συντάξεις, ακόµα και ατοµικές περιουσίες, λόγω
των φοροµπηχτικών πολιτικών, τις οποίες εφάρµοσε η Κυβέρνησή σας.
Αν ήσασταν κόντρα σε κάτι, ήσασταν κόντρα στα συµφέροντα
και στην αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού και της πατρίδας. Εγώ
προσωπικά έχω µετρήσει χίλιους δεκατρείς λόγους, γιατί ήσασταν κόντρα στα συµφέροντα του λαού και της πατρίδας. Θα
αναφερθώ µόνο σε τρεις στην οµιλία µου.
Λόγος πρώτος. Διότι πήρατε την ανεργία µε 9% και τη φτάσατε στο 27% και πανηγυρίζει η Κυβέρνησή σας, γιατί τη σταθεροποίησε σε αυτά τα ουράνια επίπεδα. Πήρατε τους ανέργους
από τετρακόσιους εβδοµήντα χιλιάδες και τους φτάσατε σχεδόν
στο ενάµισι εκατοµµύριο.
Έχετε τη χώρα µας επί είκοσι µήνες σταθερά πρώτη σε ποσοστά ανεργίας και ιδιαίτερα σε ποσοστά ανεργίας των νέων στην
Ευρώπη, µε αποτέλεσµα ειδικά η νεολαία να οδηγείται είτε στην
ξενιτιά είτε σε κοινωνική γενοκτονία. Αποτελούν πραγµατικά
ντροπή, όνειδος και για την Κυβέρνησή σας και για την τρόικα
αυτά τα ποσοστά ανεργίας.
Και δεν αντιµετωπίζεται, κύριε Υπουργέ, αυτή η ιλιγγιώδης
ανεργία µε τη συνέχιση των µνηµονιακών πολιτικών, που παράγουν ύφεση και χάνονται θέσεις εργασίας. Ούτε αντιµετωπίζεται
µε το να δοθούν τα 600 εκατοµµύρια ευρώ του ΕΣΠΑ µέχρι το
2020 για θέσεις ανακυκλούµενης, κακοπληρωµένης, ανασφάλιστης εργασίας, που δεν δηµιουργεί απασχόληση, αλλά ανακυκλώνει την εργασία µεταξύ των ανέργων. Ούτε αντιµετωπίζεται
µε το να φτάσετε τους µισθούς σε επίπεδα µισθών Ουγκάντας.
Γιατί ποτέ δεν αντιµετωπίστηκε η ανεργία και σε καµµία χώρα µε
αυτόν τον τρόπο.
Και το έχουµε πει χίλιες φορές µέσα και από τις προτάσεις
µας, που παρουσιάσαµε στη ΔΕΘ: Η ανεργία αντιµετωπίζεται
µόνο εάν ακυρωθούν τα µνηµόνια και αντικατασταθούν από ένα
σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.
Η ανεργία µπορεί να αντιµετωπιστεί, εάν αυξηθούν δραστικά
οι δηµόσιες επενδύσεις και οι κοινωνικές επενδύσεις.
Η ανεργία µπορεί να αντιµετωπιστεί, εάν αποκατασταθούν οι
µισθοί και τα εισοδήµατα των λαϊκών νοικοκυριών.
Η ανεργία µπορεί να αντιµετωπιστεί, εάν υπάρξει τραπεζικός
δανεισµός στην πραγµατική οικονοµία και κυρίως στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Η ανεργία µπορεί να αντιµετωπιστεί, εάν µπει νοµικός και πολιτικός φραγµός στις απολύσεις. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει
δύο σχετικές προτάσεις νόµου για να µπει ένας τέτοιος φραγµός
και στον ιδιωτικό και στον δηµόσιο τοµέα.
Η ανεργία αντιµετωπίζεται µε µαζικές προσλήψεις στους δηµόσιους τοµείς της υγείας, της παιδείας και της πρόνοιας.
Η ανεργία αντιµετωπίζεται, εάν τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ για
την ανεργία αναθεωρηθούν, ώστε να δηµιουργούν και µάλιστα,
όσο το δυνατό γρηγορότερο θέσεις πλήρους εργασίας, ασφαλισµένης και αξιοπρεπώς αµειβόµενης.
Η ανεργία αντιµετωπίζεται, αν ανασυγκροτηθεί ο ΟΑΕΔ, ως
δηµόσιος, ενιαίος και σύγχρονος οργανισµός για να µπορέσει να
συµβάλει. Οι άνεργοι δεν θα επιβιώσουν µε ψίχουλα και µε «θα».
Οι άνεργοι θα επιβιώσουν µε αξιοπρεπές επίδοµα ανεργίας, µε
το να έχουν ηλεκτρικό ρεύµα, θέρµανση, φαγητό, στέγη και να
έχουν τη δυνατότητα να κινούνται στα µέσα µαζικής µεταφοράς.
Προτάσεις τέτοιες έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Ο δεύτερος λόγος, για τον οποίο η Κυβέρνησή σας είναι κόντρα στα λαϊκά συµφέροντα, είναι, γιατί δεν αφήσατε τίποτα µα
τίποτα όρθιο από εργασιακές σχέσεις, εργασιακά δικαιώµατα και
µισθούς. Αυτά τα τεσσεράµισι χρόνια του µνηµονίου τα κατεδα-
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φίσατε όλα, κάνοντας πιο φτωχό και πιο άνεργο τον ελληνικό
λαό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ότι θα αποκαταστήσει την εργατική νοµοθεσία. Έχει καταθέσει σχετικές προτάσεις νόµου στη Βουλή
και πρόσφατα κατέθεσε πρόταση νόµου, µε την οποία αποκαθίσταται ο κατώτατος µισθός στα 751 ευρώ µεικτά το µήνα και µε
τον οποίο αποκαθίστανται πλήρως οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας, που αυτό το διάστηµα των µνηµονίων κατεδαφίστηκαν
και ουσιαστικά ακυρώθηκαν.
Ξέρετε καλά, κύριε Υπουργέ, γιατί είπατε ότι δεν κάναµε µελέτη, ότι έτσι και αποκαταστήσουµε τον κατώτατο µισθό και τις
συλλογικές συµβάσεις εργασίας µπαίνει φρένο στις µειώσεις των
µισθών και δίνεται η δυνατότητα µέσα από συλλογικές συµβάσεις εργασίας στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα οι εργαζόµενοι να πάρουν πίσω ό,τι έχασαν τα χρόνια του µνηµονίου και
βεβαίως δίνεται η δυνατότητα να αυξηθούν τα εισοδήµατα των
λαϊκών νοικοκυριών, να υπάρξει αυξηµένη ενεργή ζήτηση και
έτσι να υπάρξει ανάπτυξη και να αντιµετωπιστεί και η ανεργία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, κύριε Υπουργέ Εργασίας, ο τρίτος λόγος είναι ότι δεν
αφήσατε τίποτα όρθιο, καταστρέψατε τις συντάξεις και το ασφαλιστικό σύστηµα. Οι συνταξιούχοι αυτά τα τέσσερα χρόνια είχαν
µειώσεις από 14% µέχρι 50%. Επίσης, δεν λέει αλήθεια, κύριε
Υπουργέ Εργασίας -δεν έχω µαζί σας τίποτα προσωπικό- η Κυβέρνησή σας για το ότι δεν θα µειωθούν οι συντάξεις, γιατί και
µε το δείκτη και µε την ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος και το µαθηµατικό τύπο στις επικουρικές συντάξεις και στα εφάπαξ –τον
οποίο πιστεύετε και θα συνεχίσετε, όπως είπατε να εφαρµόζετεθα έχουµε συνεχείς µειώσεις των επικουρικών ανά τρίµηνο µέχρι
την εξαέρωσή τους. Διότι µε το ν. 3863/2010, που θα εφαρµόζεται από 1η Ιανουαρίου του 2015 και η κατώτερη σύνταξη µειώνεται µε τον νέο τρόπο υπολογισµού της και η βασική σύνταξη, την
οποία θα εγγυάται και θα χρηµατοδοτεί το κράτος, θα είναι πολύ
µικρότερη από τα 360 ευρώ που έλεγε ο νόµος λόγω του νέου
τρόπου υπολογισµού της, αλλά και η αναλογική σύνταξη θα µείνει η µισή απ’ όση θα είναι την 1η Ιανουαρίου του 2015 σε λίγα
χρόνια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Τέλειωσα, κύριε Πρόεδρε. Σας
ζητάω τριάντα δευτερόλεπτα.
Λέτε ότι δεν έχουµε προτάσεις για την κοινωνική ασφάλιση.
Δεν κατάλαβα. Η αποκατάσταση της δέκατης τρίτης σύνταξης
δεν είναι πρόταση; Δεν κατάλαβα. Η αποκατάσταση σταδιακά
και µε βάση τους ρυθµούς ανάπτυξης της οικονοµίας των υπόλοιπων συντάξεων δεν είναι πρόταση; Η χρηµατοδότηση του
ασφαλιστικού, µε νέους πόρους του δηµοσίου που θα αποκατα- στήσουν τα λεηλατηµένα και κλεµµένα αποθεµατικά δεν
είναι πρόταση; Για εσάς προτάσεις είναι µόνο όσες ζητούν µειώσεις συντάξεων; Για εσάς προτάσεις είναι µόνο όσες κάνει η
τρόικα;
Πέρα από όλα αυτά, ένα είναι σίγουρο: Εµείς πρόταση εµπιστοσύνης δεν ψηφίζουµε, πρόταση δυσπιστίας κάνουµε και ο
λαός µε τη ψήφο του και τους αγώνες του θα κάνει πραγµατικότητα την ανατροπή της Κυβέρνησής σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Ουζουνίδου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Μία παρέµβαση, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Γιατί, κύριε Υπουργέ;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτή δεν είναι τακτική, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ. Γνωρίζετε
καλύτερα τον Κανονισµό από εµένα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν υπάρχει Κανονισµός. Να µου
δώσετε κι εµένα τον λόγο τότε. Είναι οργανωµένη συζήτηση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εγώ θα αποφασίσω.
Κύριε Υπουργέ, ελάτε να µιλήσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Όχι, έχω ήδη µιλήσει, κύριε Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εφόσον έχετε µιλήσει,
τι θέλετε να κάνετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Μία παρέµβαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ένα λεπτό µόνο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Λιγότερο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι «ένα λεπτό», κύριε Πρόεδρε;
Αυτή τη δουλειά θα κάνουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Από τις προτάσεις που άκουσα λίγο
πριν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι προτάσεις ακούσατε, κύριε
Υπουργέ;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Και το να ξυπνήσουµε ένα πρωί και
να κοιτάξουµε τον ουρανό να δούµε ότι βρέχει ευρώ κι αυτό πρόταση είναι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτά τα είπατε στην οµιλία σας!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Τα είπατε στην οµιλία σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε, κύριε
Υπουργέ. Εγώ περίµενα ότι θα πείτε κάτι, ότι θα διαθέσετε στοιχεία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Σε κάθε περίπτωση οι συνολικές
προτάσεις που αναπτύχθηκαν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ κοστολογούνται σε 13 δισεκατοµµύρια ευρώ. Επαναλαµβάνω, σε
13 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ας σοβαρευτούµε!
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
Η κ. Ουζουνίδου έχει τον λόγο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δύο συνεχόµενοι
οµιλητές του ΣΥΡΙΖΑ;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Και πριν ήταν δύο από τη Νέα
Δηµοκρατία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ. Δεν δέχοµαι
διαµαρτυρίες από κανέναν. Ο κ. Σενετάκης µίλησε για τους γνωστούς λόγους.
Ορίστε, κυρία Ουζουνίδου.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ουκρανία που βρίσκεται σε
εµφύλιο θα έχει φέτος 8% πτώση του ΑΕΠ. Οι κυβερνήσεις σας
προκάλεσαν αθροιστική πτώση του ΑΕΠ 25%, δηλαδή επί πέντε
χρόνια η Κυβέρνησή σας ίσον τρία χρόνια πόλεµος. Σε τέτοια περίοδο βαθιάς ύφεσης και εσωτερικής υποτίµησης, εάν δεν προχωρήσει η χώρα σε µια γενναία αύξηση του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων, ανάπτυξη δεν θα έρθει.
Τα έργα υποδοµής της χώρας είναι εργαλείο της αναπτυξιακής πολιτικής και όχι λάφυρο των κατασκευαστικών διαπλεκόµενων συµφερόντων, στην υπηρεσία των οποίων εσείς υλοποιήσατε για χρόνια άναρχες πολιτικές, έργα ανολοκλήρωτα, πληρωµένα διπλά και τρίδιπλα. Απαιτείται στρατηγικός σχεδιασµός
έργων υποδοµής σε κάθε τοµέα υποδοµών που θα υπηρετεί το
συνολικό σχέδιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης και του χωροταξικού σχεδιασµού, σχεδιασµός και υλοποίηση έργων µεγάλης αναπτυξιακής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής προστιθέµενης
αξίας και συγχρόνως εντάσεως εργασίας.
Για τις µεταφορές, προτεραιότητά µας ως κυβέρνηση της Αριστεράς θα είναι η αξιοποίηση των υφιστάµενων υποδοµών, η
ανάδειξη προτεραιοτήτων, η ιεράρχηση των έργων, η υλοποίηση
νέων συγκοινωνιακών υποδοµών, η συµπληρωµατικότητα και η
ένταξή τους σ’ ένα σύστηµα συνδυασµένων µεταφορών.
Σηµαντική προτεραιότητα αποτελεί η υλοποίηση στο νέο
ΕΣΠΑ των σιδηροδροµικών έργων και ειδικότερα αυτών του σιδηροδροµικού άξονα Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη, για τον οποίο
υπενθυµίζουµε στον κύριο Υπουργό ότι έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και µια εικοσαετία, όπως και ο οδικός, και όχι να δεσµεύουν πόρους και από το νέο ΕΣΠΑ. Δηλαδή πέρασαν τρία
πακέτα, δεν έφτασαν αυτά και τώρα θέλετε να το πετύχετε µε το
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τέταρτο. Η ΠΑΘΕ θα ήταν ένα ανέκδοτο, αν καθηµερινά δεν θρηνούσαµε θύµατα και βεβαίως το τρένο στην Κοζάνη δεν σφυρίζει
πια.
Υπενθυµίζουµε επίσης ότι επιβαρύνεται το νέο ΕΣΠΑ λόγω και
του ενάµισι δισεκατοµµυρίου µπόνους καθυστέρησης που δώσατε µε γαλαντοµία στους παραχωρησιούχους από το τρέχον
ΕΣΠΑ.
Έτσι είναι, κύριε Υπουργέ, κύριε Χρυσοχοΐδη, όταν πρόκειται
για κατασκευαστική κοινότητα, όπως τις αποκαλέσατε. Αντί για
ρήτρες, δίνονται µπόνους. Οι χθεσινές εξαγγελίες σας δεν καταλάβαµε προς ποιους απευθύνονται. Πείτε µας πόσο έχετε
υπερδεσµεύσει το νέο ΕΣΠΑ για όλες αυτές τις εξαγγελίες και
τι τελικά θα υλοποιηθεί. Θα υλοποιηθούν αυτά που θέλουν οι κατασκευαστές; Το ξέρουµε. Το αιώνιο ερώτηµα «µε ποιους και για
ποιους» διατρέχει τη σηµερινή κατάσταση και καθορίζει τη θέση
της Κυβέρνησης και της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Όσο η κρίση προχωράει, τα πράγµατα ξεκαθαρίζουν. Βρισκόµαστε εν µέσω υλοποίησης κύριων οδικών αξόνων. Πρόσφατα
προχωρήσατε στις τροποποιήσεις των συµβάσεών τους σε
βάρος του δηµόσιου συµφέροντος, αναγνωρίζοντας και καθιερώνοντας την ανωτέρα βία, αναγνωρίζοντας δηλαδή προνοµιακά
τα αποτελέσµατα της κρίσης µόνο στους µεγαλοεργολάβους.
Μιλήσατε προχθές για δεκαπέντε χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Πείτε µας, κύριε Υπουργέ, µε ποια ηµεροµίσθια και για πόσο. Δεσµευόµαστε να προβούµε σε όλες τις απαραίτητες θεσµικές
ενέργειες για τον έλεγχο των συµβάσεων παραχώρησης, των
συµφωνιών αποζηµίωσης παρελθόντων κατασκευαστών, για την
άρση των σκανδαλωδών σε βάρος του δηµοσίου ρυθµίσεων και
τη διασφάλιση της θέσης του δηµοσίου. Σήµερα έχετε το θράσος να προκηρύσσετε παρόµοιες συµβάσεις και για τα αεροδρόµια, τα λιµάνια και την Εγνατία οδό και πολλά άλλα έργα.
Βεβαίως, επειδή για εµάς τα διόδια αποτελούν τέλος χρήσης
που πρέπει να καταβάλλει ο χρήστης µιας υφιστάµενης υποδοµής που του παρέχεται και όχι όπως σήµερα που πληρώνουν διόδια προκαταβολικά για δρόµους που ίσως ολοκληρωθούν, θα
προωθήσουµε την εγκατάσταση ηλεκτρονικών διοδίων, θα µειώσουµε το ληστρικό αντίτιµο, θα απαλλάξουµε κοινωνικές κατηγορίες και τοπικούς χρήστες µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια, θα
καταργήσουµε τις ρυθµίσεις µε τις οποίες διώκονται οι πολίτες
που αντιστάθηκαν.
Δεσµευόµαστε να προχωρήσουµε στην εξυγίανση όλου του
φάσµατος παραγωγής των έργων υποδοµής, στη θεσµοθέτηση
αποτελεσµατικού, σύγχρονου, ενιαίου νοµικού πλαισίου που θα
ελαχιστοποιεί τις δυνατότητες διαφθοράς. Γνωρίζουµε ότι υπάρχει εξέλιξη στις σχετικές έρευνες των αρµόδιων αρχών και τις
οποίες ενθαρρύνουµε σε κάθε περίπτωση.
Θα προχωρήσουµε σε ένα ιεραρχηµένο σχέδιο συντήρησης,
βελτίωσης, εκσυγχρονισµού και αναβάθµισης των υφιστάµενων
υποδοµών, ώστε να µην απαξιωθεί περαιτέρω το επενδυµένο
στις υποδοµές κοινωνικό κεφάλαιο. Βλέπετε το σιδηρόδροµο;
Έχει απαξιωθεί τελείως.
Δεσµευόµαστε για άµεση ακύρωση όλων των σε εξέλιξη διαγωνισµών παραχωρήσεων -ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, αεροδρόµια, ΕΓΝΑΤΙΑ, λιµάνια- ταυτόχρονα µε την κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ. Για την
ήδη παραχωρηµένη περιουσία του δηµοσίου θα προβούµε σε
όλες τις νόµιµες ενέργειες για να διασφαλίσουµε το δηµόσιο
συµφέρον.
Θα διασφαλίσουµε το δηµόσιο χαρακτήρα της ΥΠΑ, το δηµόσιο χαρακτήρα των αστικών µεταφορών, θα προβούµε σε έλεγχο
και καταγγελία της µονοπωλιακής σύµβασης του δηµοσίου µε
τον ΟΑΣΘ και διαψεύδουµε τον Υπουργό που προχθές µίλησε
για ελάφρυνση των Θεσσαλονικέων, ενώ επιβαρύνονται µε 150
εκατοµµύρια ευρώ, διασφαλίζοντας έτσι τα κέρδη των µετόχων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε. Ευχαριστούµε πολύ.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Άµεση προτεραιότητα είναι το ζήτηµα της οδικής ασφάλειας και η δωρεάν µετακίνηση των µακροχρόνια ανέργων και των ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο
της φτώχειας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ.
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Τον λόγο έχει η Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητική Εκπρόσωπος κ. Σοφία Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Καθώς η τριήµερη αυτή συζήτηση στο Κοινοβούλιο οδεύει
προς το τέλος της, βρισκόµαστε µπροστά σε δύο κοινές -κατά
τη γνώµη µου- διαπιστώσεις.
Η πρώτη είναι ότι ακούστηκαν όλες οι απόψεις µέσα στο
Κοινοβούλιο, ακόµη και οι πιο σοβιετικές, όπως αυτή της
συναδέλφου που µόλις κατήλθε από το Βήµα, όπου θα είναι όλα
δηµόσια και θα τα φτιάξει όλα τέλεια το κράτος. Ακούστηκαν,
όµως, όλες οι απόψεις.
Η δεύτερη κοινή διαπίστωση –κατά τη γνώµη µου- είναι ότι
άλλα ακούγονται µέσα σε αυτήν την Αίθουσα και -κακά τα
ψέµατα- άλλα ακούγονται εκεί έξω. Εκεί έξω, στον κόσµο, στο
λαό, στο διαδίκτυο η επικοινωνιακή ατζέντα είναι διαφορετική και
τέθηκε δυστυχώς από την πρώτη µέρα της έναρξης αυτής της
συζήτησης.
Έτσι, λοιπόν, την ώρα που η χώρα διέρχεται µια από τις πιο
κρίσιµες στιγµές, την ώρα που η Κυβέρνηση διεξάγει κρίσιµες
διαπραγµατεύσεις από τις οποίες εξαρτώνται πολλά, αυτό που
για άλλη µια φορά κυριάρχησε αυτές τις µέρες έξω, στο λαό,
στην κοινή γνώµη είναι η παραπολιτική, η παραφιλολογία, η
σκανδαλολογία και η προπαγάνδα.
Λυπάµαι που θα το πω για άλλη µια φορά, λυπάµαι που θα
αναφερθώ για άλλη µια φορά στον Υπουργό Διαφώτισης και
Δηµόσιας Προπαγάνδας του Γ’ Ράιχ, αλλά ο Γκαίµπελς έλεγε ότι
δεν λέµε κάτι για να το πούµε, αλλά για να πετύχουµε ένα
συγκεκριµένο αποτέλεσµα.
Έτσι, λοιπόν, δικαιώθηκε αυτές τις µέρες το αξίωµα του
Γκαίµπελς. Ετέθη από την αρχή το θέµα της σκανδαλολογίας.
Έφυγαν από το µυαλό της κοινής γνώµης τα υπόλοιπα θέµατα,
ξεκίνησε αυτό το γαϊτανάκι και φυσικά σκοπός ήταν ακριβώς
αυτό. Αφού, λοιπόν, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση συστηµατικά
αµφισβητεί την αρχή της δεδηλωµένης µιλώντας µάλιστα και για
απονοµιµοποιηµένη Βουλή, έβαλε και ένα άλλο ζήτηµα στην
προσπάθειά της να εκτρέψει τη συζήτηση.
Ζητήθηκαν εδώ στην Αίθουσα και από τον Υπουργό
Επικρατείας ονόµατα και στοιχεία. Φυσικά δεν δόθηκε τίποτα και
φυσικά σήµερα πληροφορηθήκαµε ότι δεν πρόκειται και να δοθεί
τίποτα στη δηµοσιότητα, κανένα όνοµα, κανένα στοιχεία, τίποτα
το επίσηµο. Εποµένως όλος ο θόρυβος έγινε για να αποσπαστεί
η προσοχή της κοινής γνώµης από την ουσία της συζήτησης. Και
φυσικά έγινε γιατί έπρεπε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση να
απαντήσει σε συγκεκριµένα θέµατα.
Τι θα κάνει µε το χρέος. Με τι θα αντικαταστήσει τον ΕΝΦΙΑ.
Αν θα σκίσει ή όχι το µνηµόνιο. Αν θα υπερασπιστεί τα πλαστά
πτυχία. Τι θα κάνει µε τους µετανάστες. Αν πρέπει να µείνουµε ή
να φύγουµε από το ΝΑΤΟ.
Αυτά έξω στην κοινή γνώµη εξακολουθούν να µένουν αναπάντητα. Σηκώνεται, λοιπόν, ο κόσµος στο πόδι µε διάφορες ψευδοειδήσεις και διάφορα ψευδογεγονότα, αλλά οι πραγµατικές
ειδήσεις µένουν εξαφανισµένες. Δεν είδα δηλαδή να γίνεται θόρυβος γι’ αυτά που αντικειµενικά αποτελούν πραγµατικά γεγονότα. Αντίθετα, οποιαδήποτε ψευδής και αδιασταύρωτη
πληροφορία κάνει αµέσως το γύρο του διαδικτύου και αναπαράγεται µε ιλιγγιώδεις ρυθµούς, µε αποτέλεσµα στο τέλος να θεωρείται αληθινή. Τα πιο τερατώδη ψέµατα, οι µεγαλύτερες
κατασκευές, όλες οι προβοκάτσιες µεταµορφώνονται σε λίγα
λεπτά σε ειδήσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από λίγες µέρες ένα blog
στο διαδίκτυο ανέφερε κάτι που έµοιαζε µε συγκλονιστική είδηση, ότι στην Αµφίπολη βρέθηκε µια επιγραφή. Φυσικά δεν είχε
βρεθεί καµµία επιγραφή. Το διαδίκτυο όµως γέµισε µέσα σε
πέντε λεπτά απ’ αυτήν την ψευδή πληροφορία. Και ενδεχοµένως
πάρα πολλοί συµπολίτες µας αυτήν τη στιγµή να πιστεύουν ότι
αυτό έχει συµβεί. Οι πληροφορίες, πολύτιµες όσο και το οξυγόνο, οι πραγµατικές πληροφορίες έχουν περάσει σε δεύτερο
πλάνο. Σε πρώτο πλάνο βρίσκονται οι κατασκευές, οι αποσπασµατικές αναφορές, οι συκοφαντίες, η δαιµονοποίηση της άποψης.
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Λυπάµαι να πω ότι απ’ αυτό το Βήµα άκουσα και συναδέλφους,
πολιτικά πρόσωπα, να έχουν πέσει σ’ αυτήν την πλάνη και να
έχουν χρησιµοποιήσει αυτό που έχουν κάνει τα blogs: µία απόσπαση. Ακόµα και κανονικοί δηµοσιογράφοι παίρνουν ως δεδοµένα αυτά που δηµοσιεύονται δεξιά και αριστερά µε τον τρόπο
που σας περιέγραψα.
Σκοπός βέβαια είναι πάντα η στοχοποίηση, η εξόντωση του πολιτικού αντιπάλου, η διαστρέβλωση των λεγοµένων του, η φίµωσή του. Έχουµε και τέτοια στοιχεία αυτήν τη στιγµή. Έχουµε
ακούσει ότι υπάρχουν συνάδελφοι, Βουλευτές, κόµµατα που δεν
κάθονται στο ίδιο τραπέζι µε συναδέλφους. Άρα, πρόκειται για
απόπειρα φίµωσης και επιλεκτική επιλογή των θυµάτων.
Έχουµε, επίσης, τη λάσπη και τις προγραφές. Μόνο που οι
προγραφές έχουν τελειώσει από την εποχή της Ρώµης. Η καινούργια λέξη γι’ αυτό είναι «φασισµός». Και ποιο είναι το επόµενο
βήµα; Τα στρατόπεδα για τους διαφωνούντες; Τα λαϊκά δικαστήρια που ήδη έχουν στηθεί στο διαδίκτυο; Αυτά τα οµοιόµορφα
κατευθυνόµενα κείµενα που πληµµυρίζουν το διαδίκτυο και ουσιαστικά υπηρετούν το ψεύδος και τη συκοφαντία;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πάρα πολύ µεγάλο το θέµα
που επέλεξα. Υπάρχουν συγκεκριµένες τακτικές παραπληροφόρησης και αποπληροφόρησης. Υπάρχει η µυστικότητα, η καλυµµένη πηγή, οι κατευθυνόµενες διαρροές, τα κρυφά κυκλώµατα,
η εξαπάτηση, η γενίκευση, η καθυστέρηση, η τακτική του σταγονόµετρου και η τακτική της πληµµυρίδας που αφορά στο διαδίκτυο, της ασάφειας, της επίθεσης, της µισής αλήθειας, των
µαγικών λέξεων, του χονδροειδούς ψέµατος και της επανάληψης. Είναι σαφείς αυτές οι πρακτικές µε τις οποίες γίνεται η παραπληροφόρηση και η αποπληροφόρηση.
Θέλω να σας πω, ολοκληρώνοντας αυτήν τη σύντοµη οµιλία,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και όσοι µας ακούν, ότι ο Τζορτζ
Όργουελ φοβόταν αυτούς που θα µας απαγόρευαν την πληροφόρηση. Ωστόσο, ο Άλντους Χάξλεϊ φοβόταν πως θα ερχόταν η
µέρα που θα µας πληροφορούσαν τόσο πολύ ώστε να καταντήσουµε άτοµα παθητικά και εγωιστικά. Φοβούµαι να πω ότι έχουν
συµβεί και τα δυο και µάλιστα στην πατρίδα µας σε µια πολύ κρίσιµη στιγµή, την ώρα που η χώρα µας προσπαθεί να βγάλει το
κεφάλι από το νερό, να σταθεί στα πόδια της, να συνεχίσει µε τις
δικές της δυνάµεις.
Κύριε Πρόεδρε, η ψήφος εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση είναι
αυτονόητη υποχρέωση και πράξη ευθύνης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ και
για τη συνέπεια του χρόνου σας.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Καµµένος.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Άκουσα µε ιδιαίτερη προσοχή
την Κυβερνητική Εκπρόσωπο η οποία µίλησε για τον Τζωρτζ Όργουελ. Το «1984», το έργο του Τζωρτζ Όργουελ, πραγµατοποιείται. Η νέα τάξη πραγµάτων είναι αυτή που υπηρετεί η σηµερινή
συγκυβέρνηση. Η νέα τάξη πραγµάτων που οδηγεί στην παγκοσµιοποίηση, στην κατάργηση των εθνών-κρατών, οδηγεί ουσιαστικά στη µετατροπή του πολίτη σε έναν αριθµό. Την παγκοσµιοποίηση και τη νέα τάξη πραγµάτων αντιµετώπισε ιδεολογικά
και η Αριστερά, εκείνη που δεν πίστεψε στον διεθνισµό κάνοντας
δεκτό ότι η αρχή του έθνους-κράτους και η εθνική ανεξαρτησία
προέχει της συνεννόησης των λαών, αλλά και η Εκκλησία µας.
Εδώ πρέπει να καταλάβουµε πλέον ότι η νέα τάξη πραγµάτων
καθοδηγείται από εκείνα τα κέντρα τα οποία οδηγούν στην απώλεια της εθνικής κυριαρχίας των κρατών µέσω της ενοποίησης
συµµαχιών όπως η Ευρωζώνη -µέσω της τραπεζικής ενοποίησης
θα πάµε στην κατάργηση ουσιαστικά της εθνικής κυριαρχίας- κι
εκείνοι που το υπηρετούν είναι η σηµερινή συγκυβέρνηση µαζί
µε τους τραπεζίτες, τους κερδοσκόπους και τα κέντρα αποφάσεων που νοµίζουν ότι θα καταφέρουν να παίρνουν αποφάσεις
χωρίς τη γνώµη των λαών.
Στη χθεσινή συζήτηση, στην οποία παρέστη ο Πρωθυπουργός
για λίγα λεπτά, ειπώθηκε µια αλήθεια και πολλά ψέµατα. Η αλήθεια που ειπώθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης τον κ.
Βενιζέλο, είναι οµολογία. Ο κ. Βενιζέλος χθες είπε επί λέξει: «Ναι,
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υπογράψαµε στην αρχή ένα πρώτο πρόγραµµα που είχε κενά και
µας το υπαγορεύσανε µέσα σε συνθήκες έκτακτες και πιεστικές».
Ας σταµατήσουµε εδώ, κατ’ αρχάς: Η οµολογία της υπαγόρευσης του µνηµονίου είναι κακουργηµατική πράξη για όσους την
υλοποίησαν. Οµολογεί εσχάτη προδοσία εάν υπαγορεύθηκε από
ξένα κέντρα, από ξένες κυβερνήσεις, µια συµφωνία του ελληνικού κράτους που δεσµεύει τους Έλληνες πολίτες. Κι εδώ ρωτώ
τον κ. Βενιζέλο: Ποιος υπαγόρευσε στον κ. Παπανδρέου υπό
συνθήκες έκτακτες και πιεστικές το πρώτο πρόγραµµα; Ποιος
του το επέβαλε; Γιατί δεν συναινούν στη µία και µόνη εξεταστική
για να δούµε πώς φτάσαµε στο µνηµόνιο;
Και απευθύνοµαι και στον κ. Σαµαρά και τον ερωτώ, αφού γνώριζε ότι το µνηµόνιο µάς το υπαγόρευσαν -και το οµολογεί ο Αντιπρόεδρός του- πριν αναλάβει την εξουσία: Γιατί δεν προχωρά
στην µία και µόνη εξεταστική προκειµένου να αποδειχθεί για ποιο
λόγο µπήκε η χώρα στο µηχανισµό στήριξης; Εάν αυτό δεν γίνει,
είστε όλοι συνένοχοι. Είστε συνένοχοι για εγκλήµατα και όχι για
πολιτικές αποφάσεις. Η οµολογία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης αποτελεί, πλέον, λόγο για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη
εκείνοι που παρέδωσαν την εθνική κυριαρχία της χώρας.
Ήρθαν δύο Υπουργοί να απαντήσουν στη χθεσινή µου οµιλία
και στις καταγγελίες τις οποίες έκανα. Εδώ φαίνεται ο πανικός
της Κυβέρνησης. Ένας πανικός ο οποίος χρησιµοποιεί πλέον και
το ψέµα προκειµένου να προλάβει να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Ο κ. Βορίδης ήρθε ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων
χθες ως εκπρόσωπος του κ. Σαµαρά και του κ. Βενιζέλου και είπε
επί λέξει ότι «ο Καµµένος θέλει να δηµιουργήσει εντυπώσεις».
Πράγµατι, λέει, έγινε ο πλειστηριασµός για το «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» -που είπαµε ότι έκανε φωτογραφική διάταξη ο ίδιος- ικανοποιήθηκε πλήρως το ελληνικό δηµόσιο, δεν έχασε ούτε ένα
ευρώ, ικανοποιήθηκαν πλήρως τα ασφαλιστικά ταµεία, δεν έχασαν ούτε ένα ευρώ, πληρώθηκαν και οι εργαζόµενοι.
Σήµερα το πρωί συναντήθηκα µε τους εργαζόµενους τους
«ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» οι οποίοι διέψευσαν τον Υπουργό κι εξέδωσαν δελτίο Τύπου που λέει επί λέξει: «Το Σωµατείο Εργαζοµένων
του Νοσοκοµείου «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» ως µοναδικός και νόµιµος
εκφραστής των δικαιωµάτων των εργαζοµένων τονίζει, για άλλη
µια φορά, ότι είναι ψευδείς οι δηλώσεις του Υπουργού Υγείας σε
ό,τι αφορά τους εργαζοµένους και τους εκπροσώπους τους».
Λέτε ψέµατα, κύριε Υπουργέ. Λέτε ψέµατα, κύριε εκπρόσωπε
του κ. Σαµαρά και του κ. Βενιζέλου. Σας διαψεύδουν οι ίδιοι οι
εργαζόµενοι. Δεν έχετε καµµιά επιστολή, καµµιά απολύτως επιστολή. Έρχεστε ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας και ψεύδεστε.
Καταθέτω στα Πρακτικά της Βουλής και ζητώ να απαντήσει ο
Πρωθυπουργός τώρα εάν καλύπτει τον Υπουργό του.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Παράλληλα µε το σωµατείο εργαζόµενων ήρθαν δεκάδες εργαζόµενοι του «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ». Μία εκ των εργαζοµένων
µου έδωσε την απόδειξη την οποία έχει στο χέρι της ότι δεν έχει
πληρωθεί, συν τη δήλωση του ίδιου του «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» που
αποδεικνύεται ότι δεν έχει πληρωθεί ούτε ένα ευρώ. Πρόκειται
για την κ. Παρασκευή Ζωγράφου. Την επικαλούµαι γιατί µου
έδωσε το δικαίωµα αυτό.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σε αυτά τα ψεύδη στηρίζεται η Κυβέρνηση και µε αυτά τα
ψεύδη ζητάει την εµπιστοσύνη των Βουλευτών σήµερα το βράδυ
για τροπολογίες τις οποίες έκανε φωτογραφικές, για να εξυπηρετήσει συγκεκριµένα συµφέροντα, εν προκειµένω, για να δώσει
το «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» σε µία εταιρεία µε τζίρο 3.000.000 ευρώ
και να αποκοµίσει 300.000.000 ευρώ µέσα σε µία νύχτα.
Δεύτερη απάντηση. Σήµερα το απόγευµα ο Υπουργός επί της
Δικαιοσύνης κ. Αθανασίου έρχεται στη Βουλή των Ελλήνων και
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λέει: «Λυπάµαι που Αρχηγός κόµµατος στη Βουλή προσπάθησε
να παραπλανήσει και να δηµιουργήσει εντυπώσεις ότι γίνονται
φωτογραφικές διατάξεις. Ο Εµµανουήλ βγήκε έξω διότι το Συµβούλιο Πληµµελειοδικών αντικατέστησε την ποινή για προσωρινή
κράτηση µε περιοριστικούς όρους». Βεβαίως, και την αντικατέστησε το Συµβούλιο Πληµµελειοδικών. Για ποιο λόγο; Διότι
υπάρχει στο νοµικό δίκαιο η αρχή που λέει ότι έστω και αν ένας
νόµος είναι για µία ώρα ψηφισµένος ή για µία εβδοµάδα ή για
ένα µήνα, όπως ήταν εν προκειµένω ο συγκεκριµένος νόµος, ευνοεί τον κατηγορούµενο µπορεί να κάνει χρήση. Έκανε χρήση,
λοιπόν, ο κατηγορούµενος στο Συµβούλιο Πληµµελειοδικών και
αποφυλακίστηκε ο κ. Εµµανουήλ.
Και εδώ έχουµε να κάνουµε µε την υπόθεση των υποβρυχίων,
όπου οι Βουλευτές τότε της Νέας Δηµοκρατίας, σηµερινοί Υπουργοί, ο κ. Ντινόπουλος, ο κ. Μιχελάκης -µέσα στην επιτροπή ήταν
και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Βουλής ο κ. Μεϊµαράκης- µιλήσανε
για σκάνδαλο και το σκάνδαλο απεδείχθη. Ο Σάφα πήρε τα λεφτά
και έφυγε. Και αντί ο Πρωθυπουργός της χώρας να ζητήσει την
εξέταση του θέµατος αυτού, πήγε στο Ναυπηγείο Σκαραµαγκά
και έβγαλε λόγο υπέρ του κ. Βενιζέλου. Η Κοινοβουλευτική Οµάδα
της Νέας Δηµοκρατίας τότε ψήφισε κατά του νόµου αυτού τον
οποίο εκθείαζε ο κ. Βενιζέλος. Σε αυτούς θα δώσουµε την εµπιστοσύνη µας; Σε αυτούς θα δώσει την εµπιστοσύνη ο ελληνικός
λαός;
Τρίτο θέµα. Μιλήσαµε για ευνοϊκές ρυθµίσεις. Μάζεψα εβδοµήντα τρεις σκανδαλώδεις επιδοτήσεις υµετέρων αµέσως µετά
την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που καταργούσε κάθε έννοια του κράτους δικαίου.
Ενδεικτικά αναφέρω υπουργικές αποφάσεις που αποδεικνύουν ότι οι τράπεζες διαχειρίστηκαν εγγυήσεις του ελληνικού
δηµοσίου κατά παράβαση κάθε ισονοµίας. Ευνόησαν υµετέρους
επιχειρηµατίες που δεν δηµιουργούσαν θέσεις εργασίας σε
βάρος των υγιών µικροµεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν τη
ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας.
ΦΕΚ 3378: Δηµοσιεύτηκε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας κ. Παναγιώτη Μηταράκη µε την οποία
επιχείρηση που δηµιουργεί 1,68 θέσεις εργασίας επιδοτείται µε
6.796.135 ευρώ.
ΦΕΚ 3379: Με απόφαση πάλι του κ. Μηταράκη µία θέση απασχόλησης και µάλιστα µετά το δεύτερο λειτουργίας της εταιρείας επιδοτείται µε 10.000.000 ευρώ.
ΦΕΚ 3388: 672.000 για µία θέση απασχόλησης.
ΦΕΚ 3391: 20.000.000 ανά θέση εργασίας, για µία θέση απασχόλησης.
Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σας ανέφερα 100.000.000 ευρώ
και έχω και τα ΦΕΚ και τις Εφηµερίδες της Κυβερνήσεως που
αναφέρονται συγκεκριµένα στις αποφάσεις του Υπουργού του
κ. Μηταράκη για δηµιουργία πέντε θέσεων εργασίας. Τα
100.000.000 ευρώ είναι το σύνολο των επιδοτήσεων που δίνει το
ελληνικό δηµόσιο για να υπάρχει ακτοπλοΐα στα νησιά του Αιγαίου, την οποία περιορίζουν κατά 20%. Τα χρήµατα των ενστόλων είναι 100.000.000 ευρώ και αυτά µόνο σε τρία ΦΕΚ.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Γι’ αυτό σας λέµε ότι κάνετε business και βοηθάτε υµέτερους
επιχειρηµατίες. Επώνυµα, λοιπόν, είναι αυτοί οι επιχειρηµατίες
εδώ. Για µία θέση εργασίας δίνετε 10.000.000, για 1,6 θέσεις εργασίας δίνετε 15.000.000 ευρώ. Πετάτε τα εκατοµµύρια των επιδοτήσεων σε υµέτερους επιχειρηµατίες, λες και δεν θα σας
ελέγξει κανείς.
Σας διαβεβαιώ, λοιπόν, ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες σε όποια
κυβέρνηση και αν δηµιουργηθεί µετά τις εκλογές, δεν συµµετέχουµε. Σας υποσχόµαστε ότι αυτοί οι επιχειρηµατίες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και οι πολιτικοί προϊστάµενοι που
υπέγραψαν τέτοιου είδους αποφάσεις κι αυτοί µαζί. Δεν υπάρχει
ασυλία για κανέναν.
Δηµιουργήθηκε ένα τεράστιο θέµα µε τη δήλωση της κ. Λαγκάρντ που µίλησε για προληπτική γραµµή πίστωσης µε προϋπο-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε’ - 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

θέσεις και άκουσα τους περίφηµους αναλυτές, πρώην υπαλλήλους τραπεζών από τα κανάλια, κάποιους εξ αυτών, να κάνουν
ανάλυση και να λένε ότι πρώτη φορά η κ. Λαγκάρντ και πρώτη
φορά το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο µίλησε γι’ αυτόν τον τρόπο
χρηµατοδότησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψω
την αλήθεια αυτή που δεν σας αποκαλύπτουν τα επιτελεία της
Κυβέρνησης. Καταθέτω στη Βουλή το άρθρο 4 και παράγραφος
1 της Συµφωνίας European Stability Mechanism.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτό αναφέρει επί λέξει: Η προληπτική γραµµή πίστωσης µε
προϋποθέσεις προβλέπει ξεκάθαρα υπογραφή µνηµονίου συνεννόησης µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κρατούµενο ένα, λοιπόν:
Υπογραφή µνηµονίου σηµαίνει αυτό που ανακοίνωσε η κ. Λαγκάρντ χθες λέγοντας ότι όποιος θέλει φεύγει, αλλά θα υπάρχει
η προληπτική γραµµή πίστωσης.
Ξέρετε ποιος είναι ο τίτλος του άρθρου 5 της συγκεκριµένης
σύµβασης που έχετε υπογράψει; «Ενισχυµένη επιτήρηση σε
όλους τους δανειζόµενους µε την προληπτική πιστωτική γραµµή».
Συνάδελφοι της συγκυβέρνησης, µιλάµε ουσιαστικά, όχι
απλώς για επιτήρηση, αλλά για ενισχυµένη επιτήρηση µε αυτό
το νέο σενάριο το οποίο προσπαθείτε να παρουσιάσετε στον ελληνικό λαό και να µιλήσετε δήθεν για κυβερνήσεις εθνικής ενότητας προκειµένου να καλύψουµε τα σκάνδαλα του παρελθόντος.
Σας λένε, κύριοι συνάδελφοι, ψέµατα. Η Κυβέρνηση σας αποκρύπτει την αλήθεια. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες σας καταθέτουµε
τα έγγραφα και καλούµε τον ελληνικό λαό να λάβει γνώση των
συγκεκριµένων εγγράφων. Είναι κρυφή η ατζέντα της Κυβέρνησης, όπως και κρυφές είναι οι ατζέντες αυτών που προβλέπουν
τα µνηµόνια. Οι κινήσεις αντίστασης είναι θεατρικές γιατί ο ίδιος
ο κ. Σαµαράς και ο κ. Βενιζέλος, η Νέα Δηµοκρατία του κ. Σαµαρά και το ΠΑΣΟΚ του κ. Βενιζέλου είναι οι ίδιοι κρατούµενοι
στην πολιτική την οποία έχουν προσυπογράψει προς τους δανειστές.
Η έκθεση προϋπολογισµού της Βουλής αποκαλύπτει ότι η µισή
Ελλάδα βρίσκεται στο όριο της φτώχειας. Στη γλώσσα των αριθµών αυτό µεταφράζεται σε 6,3 εκατοµµύρια πολίτες. Από τα 2,8
εκατοµµύρια ελληνικά νοικοκυριά τα 2,5 εκατοµµύρια έχουν φορολογικές οφειλές που δεν µπορούν να εξυπηρετήσουν. Οι συντάξεις είναι η κύρια πηγή εσόδων για το 49% των ελληνικών
οικογενειών. Τριάµισι εκατοµµύρια εργαζόµενοι πρέπει να συντηρούν 4,7 εκατοµµύρια ανέργους ή ανίκανους για εργασία.
Καταφέρατε, κύριοι της συγκυβέρνησης, το ακατόρθωτο, να
συγκαταλέγεται η πατρίδα µας στην οµάδα των χωρών µε τη µεγαλύτερη φτώχεια, υψηλότερα από τη Ρουµανία και τη Βουλγαρία. Οι νέοι έµµεσοι και οι άµεσοι φόροι που προβλέπονται στον
προϋπολογισµό, είναι ύψους 1,739 δισεκατοµµύρια ευρώ στο
σχέδιο του προϋπολογισµού που κατατέθηκε στη Βουλή.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, συνεχίζει την πολιτική της υψηλής φορολογίας σε φορολογούµενους πλέον που δεν έχουν τη δυνατότητα
της φοροδοτικής ικανότητας. Αυτό ακριβώς προβλέπει το Σύνταγµα. Συνεχίζει να δέχεται η Κυβέρνηση νόµους, όπως το νόµο
του ΕΝΦΙΑ, οι οποίοι είναι αντισυνταγµατικοί. Δεν φορολογούν
πρόσωπα, φορολογούν περιουσία. Είναι κεφαλικοί φόροι. Είναι
φόροι που αντίκεινται σε όλες τις διατάξεις του Συντάγµατος.
Και βεβαίως, ο διακανονισµός τον οποίο χθες ο κ. Βενιζέλος
µας διαφήµισε ποιος είναι; Ο µόνος διακανονισµός ο οποίος
έγινε, είναι ο διακανονισµός για τα χρέη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας. Αφορά 270.000.000 οφειλών στα κόµµατα που
ελέγχονται κατά 90% από το κράτος. Και ερωτώ: Για ποιο λόγο
χρησιµοποιούν νέους λογαριασµούς; Για ποιο λόγο αλλάξατε
τους λογαριασµούς του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας; Για
να µην παρακρατούνται οι δόσεις που έχετε εσείς οι ίδιοι συµφωνήσει; Το ίδιο το σκάνδαλο είστε εσείς, 282 εκατοµµύρια οφειλών πηγαίνουν στους δηµοσιογραφικούς οργανισµούς ΔΟΛ και
ΠΗΓΑΣΟΣ από την Alpha Bank, την ανακεφαλαιοποιηµένη, µε
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χρήµατα του ελληνικού λαού, η οποία αναζητεί τρόπο για να κουρέψει αυτήν την οφειλή κατά 60%.
Ρωτώ τον κ. Σαµαρά και τον κ. Βενιζέλο: Γιατί δεν κουρεύετε
µε τον ίδιο τρόπο και τις οφειλές δυόµισι εκατοµµυρίων Ελλήνων,
δυόµισι εκατοµµυρίων ελληνικών νοικοκυριών;
Αυτή η Κυβέρνηση έχει τελειώσει, αυτή η Κυβέρνηση αρνείται
να δώσει επίσηµα, όπως ζητούµε επανειληµµένως εδώ και δύο
χρόνια οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, τις υπογεγραµµένες δανειακές
συµβάσεις και αρνείται να τις δώσει, γιατί δεν υπάρχουν υπογεγραµµένες δανειακές συµβάσεις, παρασχέδια συµβάσεων. Μας
λένε από τον ΟΔΔΗΧ ότι πρέπει να πληρωθούν 340 δισεκατοµµύρια σε είκοσι χρόνια και δεν απαντούν στο πώς θα πληρωθεί
µέσα σε τρία χρόνια το 20% του ΑΕΠ.
Η λύση είναι µία, η λύση είναι εκλογές και µετά τις εκλογές µία
κυβέρνηση εθνικής ενότητας, όπου θα συµφωνηθούν η αλλαγή
της πολιτικής, η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου και η διαγραφή
του χρέους. Η νέα πολιτική που θα χαραχθεί, είτε συµφωνήσει
είτε δεν συµφωνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι βίαια µείωση
της φορολογίας, κάτω από τα όρια του φόρου που υπάρχει
αυτήν τη στιγµή στην Αλβανία, στη Βουλγαρία, στα Σκόπια, κάτω
από το φόρο που πληρώνουν στην Τουρκία. Αν δεν γυρίσουν οι
επιχειρήσεις πίσω, αν δεν υπάρχει σεισάχθεια στο να κανονιστούν και να τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις των µικροµεσαίων
επαγγελµατιών, τίποτα δεν µπορεί να ξεκινήσει.
Βεβαίως, αυτή η Κυβέρνηση θα πρέπει να έχει και τα χαρακτηριστικά της διασφάλισης των εθνικών θεµάτων. Εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, βάζουµε σαν προϋπόθεση, για να συµµετέχουµε
σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, τη διασφάλιση των εθνικών θεµάτων, το όνοµα της Μακεδονίας, τη µη υπογραφή Σχεδίου Ανάν
ΙΙ, την προστασία της Θράκης, την προστασία του Αιγαίου. Βλέπουµε τι γίνεται στη γύρω περιοχή µας.
Αυτήν τη στιγµή ο κουρδικός λαός δίνει έναν αγώνα άνισο,
απέναντι από τη µεριά, στους Ισλαµοφασίστες, αυτούς που ευνόησε και δηµιουργήσε η νέα τάξη πραγµάτων και τα γκρουπ
που σας υποστηρίζουν και από την άλλη µεριά, σε ένα τουρκικό
κράτος που προκαλεί ακόµα και στην Κύπρο.
Πρέπει να υπάρχει µία δυνατή Κυβέρνηση, µία Κυβέρνηση που
από τη µια µεριά θα εξασφαλίζει τα κοινωνικά δικαιώµατα του
λαού και θα δίνει τη δυνατότητα της ανάσας στον Έλληνα φορολογούµενο και από την άλλη µεριά µία Κυβέρνηση, η οποία θα
διασφαλίζει τα εθνικά θέµατα, θα διασφαλίζει τις αρχές εκείνες
που εµείς θεωρούµε ως προϋπόθεση της προστασίας, της ενότητας του ελληνισµού και της Ορθοδοξίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Θα λύνει το θέµα της λαθροµετανάστευσης. Σας λέµε ξεκάθαρα και χαίροµαι που το δέχεται και ο ΣΥΡΙΖΑ: Αναβολή και αναστολή της Συνθήκης του Δουβλίνου.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν συµφωνείτε, κύριε Μπούρα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Μάλιστα!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Εσείς είχατε µιλήσει για την
αναστολή της Συνθήκης του Δουβλίνου. Τώρα όλοι εδώ κάνετε
την πάπια, όταν γίνατε Κυβέρνηση. Όταν µιλούσατε για τη Συνθήκη του Δουβλίνου και την ακύρωσή του…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μην απευθύνεστε προσωπικά σε Βουλευτές.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Όταν προεκλογικά ζητούσατε
την ψήφο του ελληνικού λαού, ήταν καλά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ρωτήστε τους αν συµφωνούν. Συνεννοηθείτε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Τώρα έρχεστε και γελάτε.
Μπράβο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μην απευθύνεστε προσωπικά σε βουλευτές.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδροςτης Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Δεκαοχτώ ψέµατα είπατε στον
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ελληνικό λαό. Τελείωσαν αυτά. Εµείς καλούµε τα κινήµατα, τις
προσωπικότητες του µεγάλου δηµοκρατικού και πατριωτικού
χώρου να έρθουν µαζί µε τους Ανεξάρτητους Έλληνες, να δηµιουργήσουµε ένα µεγάλο µέτωπο, που θα συµµετέχει στην επόµενη κυβέρνηση και θα αποτελεί και την εγγύηση για την επόµενη διακυβέρνηση.
Τέλος, καλώ από αυτό το Βήµα τους Ανεξάρτητους Βουλευτές
που εξελέγησαν µε τους Ανεξάρτητους Έλληνες, ανεξαρτήτως
των όποιων διαφορών µπορεί να έχουν µαζί µας, να καταψηφίσουν σήµερα και να µην δώσουν ψήφο εµπιστοσύνης σε αυτήν
την Κυβέρνηση, να καταλάβουν ότι αν βγουν από αυτήν την Αίθουσα ή ψηφίσουν «παρών» ή δώσουν συναίνεση σε Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας, θα έχουν επιτελέσει εθνική προδοσία, θα είναι
κοινοί αποστάτες και θα έχουν παραβιάσει τη λαϊκή εντολή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Προπαγάνδα κάνεις.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ: Μπράβο µεγάλε πατριώτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε. Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο πρώην πρόεδρος της Βουλής κ. Απόστολος
Κακλαµάνης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ο κ. Καµµένος δεν είναι νοµικός, αν και έχει νοµίζω πολύ χρόνο -από ό,τι ακούω κι εδώ- στις
αίθουσες των δικαστηρίων.
Η αµετροέπεια από το Βήµα της Βουλής, κύριε Πρόεδρε, όταν
απευθύνεστε σε πρόσωπα, τα οποία κάθονται απέναντι σας, ξέρετε, µπορεί να απαντηθεί πολύ πιο σκληρά.
«Εσχάτη προδοσία» ξέρετε τι σηµαίνει; Επειδή τη νοµική έννοια δεν τη γνωρίζετε, προφανώς, θα σας πω τι ισοδυναµεί µε
εσχάτη προδοσία και ίσως τότε να καταλάβετε. Τι ισοδυναµεί µε
εσχάτη προδοσία; Όταν η πατρίδα σου είναι µπροστά στον
έσχατο κίνδυνο, όπως το 2010, όταν -όπως λέει το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο- δεν είχε ούτε ένα ευρώ από τις αγορές η Ελλάδα
και κινδυνεύει να καταρρεύσει, τότε, κύριε Πρόεδρε των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, όποιος δεν βάζει πλάτη εν ώρα πολέµου -πολύ
πιο επικίνδυνου από τον κλασικό πόλεµο που έχεις ένα µέτωπο,
όπως είχαµε το ’40 και πήγαν όλοι οι Έλληνες να πολεµήσουν,
έστω και µε δικτατορία Μεταξά- τότε έχουµε εσχάτη προδοσία.
Τότε κάποιοι µε την κρίση έχτιζαν πολιτικές καριέρες, έχτιζαν
κόµµατα. Τότε ξεσήκωναν το λαό, µε τέτοιες ακριβώς καταγγελίες ανεύθυνες, όπως αυτές που ακούσαµε απόψε από σας.
Και τροµοκρατηµένος ο λαός, κύριε Πρόεδρε των ΑΝΕΛ,
έτρεχε να πάρει τις οικονοµίες του από τις τράπεζες, οι οποίες
όµως δεν διέτρεχαν κανένα κίνδυνο. Απλώς, τους τροµοκρατούσατε κι εσείς και πολλοί άλλοι που τώρα σιωπούν. Όµως, τότε
ήταν κραυγαλέα η επιθετικότητα αυτών που έκαιγαν την Αθήνα,
αυτών που στη συνέχεια –σε συνεργασία µε αυτούς που καταγγέλλετε, τους καναλάρχες- έστελναν την εικόνα έξω στην Ευρώπη, ώστε να µην πατήσει τουρίστας στην Ελλάδα γιατί εδώ
είµαστε στις παραµονές εµφυλίου πολέµου!
Αυτά και άλλα ισοδυναµούν µε εσχάτη προδοσία, η οποία µπορεί να µην κρίθηκε στα δικαστήρια και τα στρατοδικεία, αλλά θα
κριθεί, έστω και αργά, από τον λαό. Γιατί η ώρα της αλήθειας θα
έρθει. Μπορεί κανείς να κοροϊδεύει κάποιους για όλη τους τη
ζωή. Δεν µπορεί να κοροϊδεύει τους πάντες για πάντα. Θα έρθει
η ώρα της αλήθειας για όλους.
Δυστυχώς όµως έχετε συνεπίκουρο. Έχετε συνεπίκουρους σε
αυτήν τη στάση και άλλους.
Εάν δεν δίσταζε ο κύριος Πρωθυπουργός και ο εκάστοτε πρόεδρος της αρµόδιας επιτροπής να γίνει ο αναδροµικός έλεγχος
των οικονοµικών όσων διετέλεσαν Πρωθυπουργοί, Υπουργοί, Αρχηγοί κοµµάτων από το ’74 µέχρι το 2012, τότε δεν θα µιλούσατε
ότι το ΠΑΣΟΚ χρωστάει στις τράπεζες. Πράγµα που σηµαίνει, άλλωστε, ότι δεν έκλεβε το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί κάποιοι να έκλεβαν –και
από αυτούς έχει απαλλαγεί το ΠΑΣΟΚ- και πλέον οδεύουν αλλού.
Ας σταµατήσουµε όµως εδώ. Θα επανέλθω µε περισσότερη –
σας βεβαιώ- ηρεµία. Χρειαζόταν, νοµίζω, αυτή η απάντηση στον
κ. Καµµένο. Διότι είµαι κι εγώ ένας εξ εκείνων που στα social
media, στα οποία ο κ. Καµµένος ιδιαίτερα ασχολήθηκε να κάνει
το κόµµα του µε είχαν «WANTED» για ένα εκατοµµύριο µάρκα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ως «πράκτορας» της Μέρκελ.
Το ’40, λοιπόν, µε δικτατορία πήγαν οι Έλληνες να πολεµήσουν. Το 2010 ο κύριος Προέδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων –
και πολλοί άλλοι- ζητούσαν «να πέσει πρώτα η κυβέρνηση του
«Τσολάκογλου»», όπως ονόµαζαν τον νόµιµο πρωθυπουργό της
χώρα.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Εγώ;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αυτό έλεγαν αυτοί τους οποίους ξεσηκώνατε, κύριε Πρόεδρε.
Άλλωστε, αυτά που ακούσαµε απόψε εδώ, µε τι ισοδυναµούν,
κύριε Πρόεδρε; Στο τελευταίο χωριό θέλετε να αρχίσουν να σφάζονται µεταξύ τους οι Έλληνες; Αυτά τα πατριωτικά που είπατε,
τα οποία εγώ σέβοµαι, έχουν ανάγκη από εθνική ενότητα.
Εάν παρακολουθούµε το διεθνές περιβάλλον, εάν βλέπουµε
στην Τουρκία, την «πρόσκληση» Νταβούτογλου στον Πρωθυπουργό της χώρας «να πάει στα κατεχόµενα να πιουν τσάι», αυτό
θα σας οδηγούσε σε περισσότερη περίσκεψη. Δεν είναι ώρα πια
για λεονταρισµούς ούτε για ξεσηκωµούς. Είναι η κρίσιµη ώρα.
Σωστή ήταν η κίνηση του Πρωθυπουργού και θεσµικά άψογη
και πολιτικά. Γιατί κάθε µέρα θα ακούµε από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση να λέει ότι την επόµενη εβδοµάδα διαλύεται η Βουλή
και προκηρύσσονται εκλογές; Σωστά έκανε. Σωστά όρισε και τον
κ. Βορίδη να µιλήσει, όπως και µίλησε, για τη Νέα Δηµοκρατία.
Για το ΠΑΣΟΚ µίλησε ο κ. Ρήγας, έστω κι αν δεν είναι Υπουργός.
Και όσοι µιλούν για «τσόντα» του ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δηµοκρατία,
όπως και από την άλλη πλευρά µιλάνε για «τσόντα» της Νέας Δηµοκρατίας στο ΠΑΣΟΚ, είναι και αυτό µέσα στη λογική της µη
καθαρής πολιτικής αντιπαράθεσης και σ’ αυτό, αργά αλλά σταθερά, θα καταλάβει την αλήθεια ο ελληνικός λαός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα, αν όλα αυτά που είπε
ο κ. Καµµένος και όσοι άλλοι προηγήθηκαν στο Βήµα, τα πιστεύουν, να κάνω µια συγκεκριµένη πρόταση και να δω εάν θα
την στηρίξουν.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ποιο είναι το πρόβληµα σήµερα
της χώρας; Να φύγει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο; Σωστά; Να
φύγει! Να φύγει η τρόικα; Να φύγει! Στη συνέχεια -«αν δεν έχεις
νύχια να ξυστείς, µην περιµένεις από τους άλλους», όπως λέει ο
λαός µας- έχουµε ανάγκη να καλύψουµε το περίφηµο χρηµατοδοτικό κενό. Υποτίθεται ότι µέχρι τώρα, για να έχουµε πλεονάσµατα, είχαµε έσοδα, ενώ απλώς περιορίζαµε συνέχεια τα έξοδα,
δηλαδή τις παροχές, όντως το κοινωνικό κράτος.
Έχω κάνει κάποιες προτάσεις στον κύριο Υπουργό Οικονοµικών για τον τρόπο που λειτουργούν, διαλυµένες, κυριολεκτικά,
οι φορολογικές υπηρεσίες. Επισκέφτηκα την αρχή για το ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος, τον Εισαγγελέα κ. Νικολούδη. Μίλησα µε τη νέα Γενική Γραµµατέα Εσόδων. Πήγα στο Γενικό
Γραµµατέα του ΣΔΟΕ, στον εισαγγελέα για το Οικονοµικό Έγκληµα. Ο Γενικός Γραµµατέας του ΣΔΟΕ -ο «πιστός» θα έλεγα
στον Πρωθυπουργό, αλλά και στη δουλειά του, πιστεύω- όταν
τον ρώτησα πόσες εργατοώρες χρειάζονται για να ελεγχθεί κάποιος φοροφυγάς, µου είπε χαρακτηριστικά: «Εργατοώρες; Εργατοηµέρες»!
Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, από τις περίφηµες offshore εταιρείες
έχουµε εισπράξει φέτος µόνο 350 εκατοµµύρια. Γιατί; Γιατί δεν
θα έρθουν να πληρώσουν. Όπως δεν θα έρθουν αυτοί που έχουν
καταθέσεις στο εξωτερικό, όπου –όπως βλέπω εδώ από τα στοιχεία- είναι τεράστια τα ποσά. Δεν είναι τα 17 δισεκατοµµύρια που
λένε ότι έφυγαν πριν από τις εκλογές του 2012, ώσπου να δεήσει
ο ελληνικός λαός και αφού χάθηκε ένας ολόκληρος χρόνος, που
ανεστάλη η όποια προσπάθεια της χώρας, για να γίνει ο κ. Σαµαράς Πρωθυπουργός.
Όταν µιλάµε για είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εµβάσµατα, σηµαίνει ότι είναι πολλά τα λεφτά. Θα τα καταθέσω για
τα Πρακτικά, γιατί δεν έχω το χρόνο, αλλά αξίζει και πιστεύω ότι
όλοι ενδιαφέρεστε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να ρίξετε µια
µατιά σε αυτά τα στοιχεία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Απόστολος Κακλαµάνης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
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Έχουµε πολλές καταθέσεις πάνω από ένα εκατοµµύριο καθεµιά, αλλά µε µηδέν δηλωµένο εισόδηµα. Έχουµε εµβάσµατα στο
εξωτερικό πολλών εκατοµµυρίων που κανείς δεν µπορεί να τα
ελέγξει. Θα δείτε ότι δεν υπάρχει ουσιαστική δυνατότητα. Σύµφωνα µε τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, πρέπει, για κάθε περίπτωση, να αποφασίσει η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και να
εγκρίνει η Γενική Γραµµατέας Εσόδων, για να δοθεί σχετική εντολή σε κάποια φορολογική αρχή. Η φορολογική αρχή πρέπει να
καλέσει τον φορολογούµενο, αλλά προηγουµένως θα πρέπει να
ελέγξει τις φορολογικές του δηλώσεις, να ανατρέξει στις δεκαετίες του ’90, του ’80, ενδεχοµένως, για τις οποίες δεν υπάρχουν
ψηφιοποιηµένα στοιχεία και αφού βρουν κάτι να τον καλέσουν και
να του πουν, «κύριε τάδε τόσα δήλωνες ως τώρα. Γιατί δεν τα δήλωνες όλα;».
Και στη συνεχεία όµως εκείνος έχει προθεσµία να προσκοµίσει,
αν έχει, στοιχεία και µετά την προθεσµία και την επιβολή του
όποιου φόρου και του προστίµου, έχει δικαίωµα ενδικοφανούς
προσφυγής στη Γενική Γραµµατεία Εσόδων, όπου εκκρεµούν ήδη
χιλιάδες τέτοιες προσφυγές και δεν έχει ακόµα λειτουργήσει η
σχετική υπηρεσία!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του πρώην Προέδρου της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πιστεύω ότι η µόνη λύση είναι
αυτή που σας πρότεινα, κύριε Υπουργέ: αντιστροφή του βάρους
απόδειξης, όπως συµβαίνει µε τα τεκµήρια διαβίωσης. Τεκµαρτά
είναι, µαχητά δηλαδή. Αυτό πρέπει να γίνει και να επιβληθεί ο ειδικός φόρος που προτείνω. Μιλάµε για πάνω από 100 δισεκατοµµύρια έξω και εδώ. Και όποιος έχει πληρώσει θα πάει στο Διοικητικό Εφετείο σε πρώτο και δεύτερο βαθµό και εκεί θα κριθεί. Καθένας –υποθέτω και αυτοί που έχουν και τα πολλά- κρατούν στοιχεία, αποδείξεις γι’ αυτά που έχουν πληρώσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του πρώην Προέδρου της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε. Ολοκληρώστε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όχι, λοιπόν, το κράτος µε εργατοηµέρες ή εργατοµήνες να ψάχνει έναν-έναν από χιλιάδες, που
όλο αυτό το διάστηµα -σαν να είµαστε στην Κατοχή- όλοι αυτοί
εκµεταλλεύονται αυτή τη στιγµή τον πόνο του λαού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σήµερα είναι η Παγκόσµια Μέρα
κατά της Κατάθλιψης. Χθες ήταν κατά της Τυφλότητας. Υπάρχει
λαός που υποφέρει. Η Βουλή έχει ανάγκη να δώσει µια άλλη εικόνα, όχι αναντίστοιχη µε τον πόνο του λαού.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστώ πολύ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδροςτης Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θέλετε να κάνετε παρέµβαση;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων):Αναφέρθηκε στο όνοµά µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έχετε το δικαίωµα. Θα
σας δώσω δύο λεπτά.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, πριν από λίγο
ο κ. Κακλαµάνης, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, κατηγόρησε
τον Πρωθυπουργό της χώρας και τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Κυβέρνησής του ως υπαίτιους εσχάτης προδοσίας.
Αυτοί που είπαν να πάρουν τα λεφτά από τις τράπεζες είναι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας και ο Πρωθυπουργός, περιφερόµενος στο καφενείο της Βουλής. Εάν,
λοιπόν, αυτούς καταγγέλλει, να το πει ευθέως.
Δεύτερον, γιατί σταµατήσατε, κύριε Πρόεδρε στο ’40; Και γιατί
δεν πάτε στο ’67; Και τότε υπήρχαν κατηγορούµενοι για εσχάτη
προδοσία. Αλλά, θα σας θυµίσω ότι χθες και προχθές χειροκροτούσατε τον Πρόεδρο της νεολαίας του Παπαδόπουλου εδώ
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µέσα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ταγαράς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, εκεί πίσω
τα γελάκια να σταµατήσουν. Το εννοώ!
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλες οι πτέρυγες συµφωνούµε για το µέγεθος της
κρίσης που περνάει η πατρίδα, αλλά –θα επέκτεινα- και ο κόσµος
όλος. Όλοι µας θέλουµε να διαπραγµατευτούµε µε τους δανειστές µας για να µπορέσουµε να απεµπλακούµε από τα µνηµόνια.
Όµως, αυτά που ακούγονται εδώ ως κριτικές και ως κατηγορίες είναι σαν να µην συµβαίνει τίποτε σε αυτό τον τόπο και εµείς
να παίρνουµε σκληρά και δύσκολα µέτρα για να αναστρέψουµε
την κατάσταση.
Ζητάµε από τους άλλους, διαπραγµατευόµενοι µεταξύ µας, να
µπορέσουµε να πετύχουµε το καλύτερο και εµείς δεν µπορούµε
στο εσωτερικό µας να διαµορφώσουµε ενιαία θέση και πρόταση
προς τους δανειστές. Έτσι θα µας πάρουν στα σοβαρά; Και αν
φύγουν οι δανειστές που σήµερα είναι εδώ, πρέπει να έχουµε τη
δυνατότητα να απευθυνθούµε στις αγορές. Και αγορά σηµαίνει
ψυχολογία και ψυχολογία σηµαίνει πολιτική σταθερότητα. Όµως,
όλα αυτά που ακούγονται αυτό το διάστηµα για εκλογές, κάθε
άλλο παρά προσφέρουν στην πολιτική σταθερότητα.
Σε κάθε περίπτωση, στην Αίθουσα αυτή όλοι µας θέλουµε έναν
τόπο ζωντανό και όρθιο να παλέψει και να βρεθεί στην επόµενη
κατάσταση ή θέλουµε να δούµε ποιος θα κυβερνήσει ερείπια σε
αυτόν τον τόπο; Τα λέω αυτά, γιατί όµορφα είναι να κατηγορείς,
ακούγονται ευχάριστα προς στιγµήν. Το δύσκολο είναι να σταθείς όρθιος, χρήσιµος και αποτελεσµατικός την ώρα της κρίσης.
Είπε πριν ο Πρόεδρος, ο κ. Κακλαµάνης –και έχει δίκιο- ότι το
συµβατικό πόλεµο τον ξέρουµε, γιατί υπάρχει εχθρός υπάρχει
και θύµα, κύριε Πρόεδρε. Τον οικονοµικό πόλεµο που είναι χειρότερος όµως όλων των πολέµων, που µπορεί το θύµα να είναι
δίπλα µας και εµείς να µην το γνωρίζουµε, που µπορεί όλοι να
είµαστε θύµατα αυτού του πολέµου, που είναι η χειρότερη
µορφή εξάρτησης αλλά και απωλειών, µόνο µε ενότητα και
εθνική συνεννόηση θα µπορέσουµε να τον ξεπεράσουµε. Αυτά,
ως γενική παρατήρηση.
Όµως, η κρίση έχει και αίτια που την προκάλεσαν. Και εδώ δεν
είναι µόνο να συζητάµε για την κρίση γενικά και αόριστα µε αφορισµούς και κατηγορίες. Εδώ είναι να παρεµβαίνουµε και στα
αίτια της κρίσης. Και αίτια είναι ότι για πολλές δεκαετίες δεν κάναµε τα αυτονόητα στην πατρίδα µας. Εγώ θα αναφερθώ σε µερικά απ’ αυτά τα αυτονόητα που αφορούν το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Περάσαµε το χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό, που
βάζει τάξη στις δραστηριότητες στο χώρο, που λέει τι επιτρέπεται, αλλά και τι απαγορεύεται, µε ποιους όρους και µε ποιες προϋποθέσεις. Να γνωρίζει ο καθένας από πριν –και όχι τρέχοντας
σε συµβούλια, σε επιτροπές και σε δικαστήρια- αυτό που σκέπτεται να φτιάξει πού επιτρέπεται και µε ποιους όρους µπορεί
να το δηµιουργήσει.
Ο στόχος µας είναι µέχρι το 2020 να µπορεί ο κάθε πολίτης
µέσα από τον προσωπικό του υπολογιστή να παίρνει την πληροφορία ολοκληρωµένη και ασφαλή για το τι επιτρέπεται σε κάθε
µέρος, εντός ή εκτός σχεδίου. Αντιστοιχίσαµε τους έξι χιλιάδες
κωδικούς αριθµούς δραστηριότητας για τις χρήσεις γης, για να
µην υπάρχει καµµία αµφισβήτηση και καµµία ταλαιπωρία του πολίτη στο πού µπορεί να εφαρµόσει τη χρήση, για την οποία ενδιαφέρεται να ασκήσει και το δικαίωµά του.
Θα σας πω µερικά στοιχεία για τα αυθαίρετα µε το ν.4178 και
ν.4014, για να έχετε µία εικόνα για την αυθαίρετη δόµηση που
επιτρέψαµε να αναπτυχθεί σε όλη τη χώρα. Έχουν καταγραφεί
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41 εκατοµµύρια τετραγωνικά µέτρα αυθαίρετων κατασκευών
µέχρι σήµερα στο ηλεκτρονικό σύστηµα στη βάση δεδοµένων καταγραφής αυθαιρέτων. Το 75% αυτών των τετραγωνικών είναι
εντός σχεδίου πόλης. Έχουν υποβληθεί επτακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες αιτήσεις για ρύθµιση αυθαιρέτων. Έχουν εκδοθεί εξακόσιες πενήντα χιλιάδες βεβαιώσεις για µεταβιβάσεις ακινήτων.
Σε αυτό το θέµα προχωρήσαµε και σε µειώσεις προστίµων που
φτάνουν µέχρι και το 80% για ειδικές κατηγορίες µε ιδιαιτερότητες, όπως τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ. Προχωρήσαµε στο συµψηφισµό των προστίµων. Το 50% των προστίµων να µπορεί να
διατεθεί για την ενεργειακή αναβάθµιση των κτηρίων και τη στατική επάρκειά τους. Σε κάθε περίπτωση, ο Ιούλιος του 2011 από
πλευράς ρύθµισης αυθαιρέτων δεν αλλάζει.
Προχωρούµε µέχρι τέλους του έτους στην ηλεκτρονική έκδοση
των οικοδοµικών αδειών. Όλες οι οικοδοµικές άδειες, σε όλη τη
χώρα, από την 1η Ιανουαρίου του 2015 θα εκδίδονται αποκλειστικά
και µόνο ηλεκτρονικά, µε ό,τι αυτό κατ’ επέκταση σηµαίνει και από
πλευράς ταχύτητας και από πλευράς κόστους και από πλευράς
διαφάνειας. Τα πάντα θα είναι αυτοµατοποιηµένα και θα εκτελούνται ηλεκτρονικά, και αυτό σε όποια καινούρια κατασκευή, σε οποιοδήποτε µέρος της πατρίδας µας.
Ταυτότητα κτηρίων: Είναι η αποτύπωση όλων των κτηρίων που
υπάρχουν µέχρι σήµερα στην πατρίδα µας. Ήδη το προεδρικό
διάταγµα έχει προωθηθεί στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Αρχές
επόµενης χρονιάς προχωράει η ηλεκτρονική καταγραφή όλων των
κτηρίων σε όλη τη χώρα, όπως ακριβώς είναι σήµερα στην πραγµατική τους κατάσταση για να µπορούµε να διαχειριστούµε ηλεκτρονικά και να επεξεργαστούµε όλο το κτηριακό απόθεµα σε όλη
την πατρίδα µας.
Προχωρήσαµε, όµως, και σε άλλες αλλαγές και µεταρρυθµίσεις. Προβλήµατα δεκαετιών, όπως οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί
-πάνω από πεντακόσιοι πενήντα οικοδοµικοί συνεταιρισµοί στην
πατρίδα µας- που αφορούν πάνω από εξακόσιες χιλιάδες πολίτες,
που για πολλές δεκαετίες τους είχαµε οµήρους. Είχαν ιδιοκτησία,
αλλά δεν µπορούσαν να ασκήσουν τα δικαιώµατα επί της ιδιοκτησίας τους.
Δίνουµε διέξοδο είτε πολεοδοµώντας, εφόσον έχουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά στη θέση που βρίσκονται είτε ανταλλάσσοντας την έκταση αυτή σε περιοχές και για να τονώσουµε οικισµούς
εγκαταλελειµµένους ή φθίνοντες στην πατρίδα µας. Περίπου έξι
χιλιάδες οικισµοί µέσα από αυτή τη διαδικασία θα µπορούσαν να
τονωθούν, αναδεικνύοντας την ταυτότητά τους, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν.
Σε ό,τι αφορά το θέµα της εισφοράς σε γη και σε χρήµα, της
πράξης εφαρµογής αλλά και της Τράπεζας Γης, ενός σηµαντικού
εργαλείου, µέσα από το οποίο δίνεται η δυνατότητα αφενός να
ξεκαθαρίσουν ιδιοκτησιακά θέµατα, αλλά ταυτόχρονα και θέµατα
µορφής, αν ανήκει στο δηµόσιο ή στον ιδιώτη, αν είναι δάσος ή
δασική έκταση, χορτολιβαδική ή αγροτική έκταση.
Φίλες και φίλοι, είκοσι χρόνια παλεύαµε για να δώσουµε τον ορισµό του υδατορέµατος. Η επιστηµονική οµάδα ασχολούταν µε το
τι είναι υδατόρεµα επί είκοσι χρόνια. Και δεν είναι µόνο ο ορισµός,
είναι το ότι καθορίζονται αρµοδιότητες και ρόλοι σε όλα τα επίπεδα που εµπλέκονται µε το θέµα, για να µπορέσουµε να ολοκληρώσουµε διαδικασίες και εκκρεµότητες πολλών δεκαετιών,
προχωρώντας στη συνέχεια και στη διευθέτηση των ρεµάτων για
έργα αποκατάστασης, αλλά και αντιπληµµυρικά έργα για προστασία των οικιστικών περιοχών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ)
Για πρώτη φορά στα δάση και στις δασικές εκτάσεις, αφού ενσωµατώσαµε σε έναν νόµο όλες τις διάσπαρτες αναφορές για το
τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται σε δάσος ή δασική έκταση, δώσαµε τη δυνατότητα σε όποια επέµβαση γίνεται και επιτρέπεται
να αντικαθίσταται µε ίση επιφάνεια δάσωσης ή αναδασωτέας
έκτασης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σε ό,τι αφορά τα θέµατα των υδάτων ολοκληρώνουµε µέχρι
τέλος του χρόνου, για πρώτη φορά, σε επίπεδο εθνικής πολιτικής

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δεκατέσσερα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής σε όλη την
Ελλάδα.
Απόρροια αυτού ήταν ότι στην τελευταία υπογραφή των σχεδίων της Θεσσαλίας και της Δυτικής Στερεάς υπήρξε απεµπλοκή,
ακριβώς λόγω της υπογραφής των σχεδίων, για ένα µεγάλο
υδροηλεκτρικό έργο, που αφορά τη Μεσοχώρα στον Νοµό Τρικάλων, που µπορεί σε δύο χρόνια να παραγάγει ενέργεια τριακοσίων εξήντα γιγαβατώρων, ίση µε το 10% της συνολικώς
παραγόµενης ενέργειας από το σύνολο των υδροηλεκτρικών εργοστασίων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει του κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Επίσης, είναι σε εξέλιξη και σχέδια διαχείρισης κινδύνων πληµµύρας σε όλες τις
λεκάνες.
Φίλες και φίλοι, κλείνοντας –γιατί ο χρόνος σίγουρα δεν επιτρέπει την αναφορά σε όλα τα θέµατα- θα ήθελα να πω ότι αν
θέλουµε σήµερα να δώσουµε απάντηση στην κρίση ένας δρόµος
υπάρχει: να ενώσουµε δυνάµεις και να καταφέρουµε να στήσουµε την πατρίδα µας όρθιοι και ζωντανοί για την επόµενη
µέρα, για να έχουµε την επόµενη µέρα την πολυτέλεια να ασχοληθούµε µε το ποιος µπορεί να είναι κυβερνήτης της πατρίδας
µας.
Ακριβώς, επειδή είµαστε στην κρίσιµη φάση και παρεµβαίνουµε στα αίτια της καταστροφής, αλλά και της κρίσης, γι’ αυτόν
ακριβώς τον λόγο ζητάµε την ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση, για να ολοκληρώσει γρήγορα, άµεσα και αποτελεσµατικά
το έργο της.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελος
Βενιζέλος έχει τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, την
προηγούµενη εβδοµάδα αναλάβαµε δύο σηµαντικές πολιτικές
πρωτοβουλίες. Πρώτον, δηλώσαµε εκ µέρους της Κυβέρνησης
και της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας ότι η διαδικασία εκλογής
Προέδρου της Δηµοκρατίας θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο στο
πλαίσιο των συνταγµατικών προδιαγραφών και της κοινοβουλευτικής πρακτικής των τελευταίων δεκαετιών.
Δεύτερον, αποφασίσαµε να ζητήσουµε την ανανέωση της εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση, θέλοντας έτσι να
δώσουµε ρητή και έµπρακτη απάντηση στα σενάρια, στους εµπόρους της αβεβαιότητας, στη «φούσκα» της εφόδου προς την
εξουσία που φαντασιώνονται κάποιοι. Η χώρα απέκτησε έτσι
εθνικό χρονοδιάγραµµα και η Κυβέρνηση την πρωτοβουλία των
κινήσεων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η πρόταση εµπιστοσύνης δεν
είναι µια απλή συµβολική επιβεβαίωση της δεδηλωµένης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Είναι αυτό που συµβαίνει τις τελευταίες τρεις µέρες στην Αίθουσα αυτή, η µεγάλη εφ’ όλης της
ύλης κοινοβουλευτική συζήτηση για τη στρατηγική εξόδου από
το µνηµόνιο και την επιτήρηση της τρόικας.
Είπε η Αντιπολίτευση ότι η πρόταση υπεβλήθη σε µια απονοµιµοποιηµένη Βουλή. Τότε γιατί η ίδια η Αντιπολίτευση είχε επιχειρήσει να υποβάλει πρόταση µοµφής λίγο πριν τη λήξη της
προηγούµενης κοινοβουλευτικής συνόδου;
Η ψήφος εµπιστοσύνης δεν είναι προκαταβολή ψήφου υπέρ
της εκλογής του Προέδρου της Δηµοκρατίας. Η κυβερνητική
πλειοψηφία έχει τα γνωστά όριά της, η προεδρική πλειοψηφία
πρέπει να αποτυπώνει την ευρύτερη εθνική και θεσµική συναίνεση, την οποία έχει ανάγκη η χώρα.
Στην κοινοβουλευτική Πλειοψηφία µετέχουν τα κόµµατα που
στηρίζουν την Κυβέρνηση και στην προεδρική πλειοψηφία πρέπει
να µετέχουν όλες οι δηµοκρατικές δυνάµεις του τόπου, όλες οι
δυνάµεις του συνταγµατικού τόξου. Αυτή είναι η λογική της θεσµικής συναίνεσης και αυτή είναι η λογική που απορρέει από τον
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θεσµικό ρόλο του Προέδρου της Δηµοκρατίας, ως συµβόλου
ενότητας του έθνους και ως διεθνούς παραστάτη της χώρας.
Επιδιώκουµε, λοιπόν, τον Φεβρουάριο η Βουλή να αρθεί στο
ύψος των περιστάσεων και να συγκροτήσει, όπως οφείλει, προεδρική πλειοψηφία. Κι αυτό θα γίνει µε απόλυτη διαφάνεια, µε
ονοµαστική φανερή ψηφοφορία. Ο κάθε Βουλευτής θα εκφωνήσει την επιλογή του και θα κριθεί από τους πολίτες.
Η πλειοψηφία είναι εφικτή, είναι θεσµικά επιβεβληµένη. Όµως,
δεν είµαστε αφελείς. Υπάρχει και το σενάριο της αποτυχίας εκλογής Προέδρου της Δηµοκρατίας και καταφυγής στις πρόωρες
εκλογές.
Οι πρόωρες εκλογές σηµαίνουν πρόσθετα προβλήµατα και
ανακοπή του ρυθµού εξόδου από την κρίση και το µνηµόνιο, επιβάρυνση της οικονοµίας. Σηµαίνουν κόστος για τον πολίτη, για
κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση ατοµικά. Όµως, δεν σηµαίνουν οι τυχόν πρόωρες εκλογές δυναµική νίκης γι’ αυτούς που
ανακόπτουν την πορεία της χώρας και δυσκολεύουν αντί να διευκολύνουν την εθνική διαπραγµάτευση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εµείς παρουσιάζουµε τώρα,
σήµερα, ολοκληρωµένο σχέδιο οριστικής και ασφαλούς εξόδου
από την κρίση και αυτό θα έχει καταστεί οριστική συµφωνία µε
τους θεσµικούς µας εταίρους πριν από την προεδρική εκλογή.
Αν συνεχίσουµε χωρίς περισπάσεις µέχρι το τέλος της
συνταγµατικής θητείας της Βουλής και της Κυβέρνησης, µέχρι
το 2016, προφανώς, θα φανούν πλήρως τα αποτελέσµατα.
Όµως, και πάλι, ήδη από τώρα είναι καθαρή η διαφορά. Ήδη
φαίνονται τα δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα, που είναι για εµάς
το µεγαλύτερο εθνικό επιχείρηµα. Και αυτό το επιχείρηµα µάς
το έχει προσφέρει ο λαός µας µε θυσίες, µε προσπάθειες, µε
κόπο, µε ιδρώτα και αίµα.
Δεν είναι τυχαίο το διαρθρωτικό πλεόνασµα του 2,9%, που ως
διαρθρωτικό πλεόνασµα, αν λάβουµε υπόψη µας την ύφεση,
ξεπερνάει κάθε διεθνές προηγούµενο. Δεν είναι τυχαίο ότι η
Ελλάδα της κρίσης έχει το 2015 δηµοσιονοµικό έλλειµα 1,3%,
όταν µεγάλες χώρες αγωνίζονται να προσεγγίσουν το 3%. Δεν
είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι πληρώνουµε για τόκους
εξυπηρέτησης του χρέους 65% λιγότερο από ό,τι πληρώναµε το
2010.
Δεν είναι τυχαίο ότι πάµε πια σε έναν καθαρά θετικό ρυθµό
ανάπτυξης, ότι έχει αρχίσει να γίνεται θετικό το ισοζύγιο της
απασχόλησης µε περισσότερες προσλήψεις από ό,τι απολύσεις,
κι ότι έχουµε πλέον ένα πλεονασµατικό ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών και άρα έχουµε ξεπεράσει τα δίδυµα ελλείµατα της
κρίσης που ξέσπασε το 2009, δηλαδή και το δηµοσιονοµικό
έλλειµα και το έλλειµµα στο ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών,
που είναι έλλειµα ανταγωνιστικότητας.
Θα µιλήσουµε φυσικά και για όλα τα άλλα, για τις τράπεζες,
για το πώς θα ρυθµιστούν τα κόκκινα δάνεια, πώς θα
προστατευθεί η πρώτη κατοικία, τι γίνεται µε την αποκατάσταση
των αδικιών, τι γίνεται µε το κοινωνικό µέρισµα και την προστασία
των ευπαθών οµάδων.
Πώς φτάσαµε εδώ; Ποιος κουβάλησε το βάρος; Ξέρετε πάρα
πολύ καλά ότι η ιστορία δεν µπορεί εν τέλει να αλλοιωθεί. Η
εισφορά όλων εκείνων που ψήφισαν δύσκολα µέτρα είναι πολύ
µεγάλη. Έχω, όµως, το δικαίωµα, µιλώντας ως Πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ, να αναφερθώ στην ιστορική προσφορά της παράταξης,
στην ηρωική προσπάθεια των Βουλευτών µας, και αυτής και της
προηγούµενης Βουλής.
Έχω την ηθική υποχρέωση να αναφερθώ σε µια προσπάθεια
που επί πολύ καιρό ήταν µοναχική, δύσκολη, µε τεράστιο ηθικό
και συναισθηµατικό κόστος. Χαράξαµε µια εθνική στρατηγική.
Δεν αποκλίναµε ποτέ από τη στρατηγική αυτή, και χαιρόµαστε,
γιατί άλλοι είναι αυτοί που προσχώρησαν στην στρατηγική του
ΠΑΣΟΚ.
Εµείς, λοιπόν, παρουσιάζουµε σήµερα –και θα αναφερθώ σε
λίγο αναλυτικά σε αυτό- το ολοκληρωµένο σχέδιο εξόδου από
την κρίση.
Ποια είναι η αντιπρόταση; Ποια είναι η άλλη εκδοχή; Υπάρχει
άραγε άλλο πιο προοδευτικό, πιο ευαίσθητο, πιο αποτελεσµατικό
και εξίσου ασφαλές σχέδιο εξόδου από την κρίση, ώστε να
συγκρίνει η Βουλή και ο ελληνικός λαός;
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Τι είναι αυτό που διατυπώνει ως πρόταση ή ως αντιπρόταση η
Αντιπολίτευση, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, σύσσωµη η
αντιφατική, αντιµνηµονιακή, όπως λέγεται, Αντιπολίτευση; Τι µας
προτείνει, σε σχέση µε τους στόχους, σε σχέση µε τις
εσωτερικές πολιτικές συµµαχίες και συναινέσεις και σε σχέση µε
τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς συσχετισµούς;
Από τη µία µεριά ακούµε την Αντιπολίτευση να θέλει να κινηθεί
µονοµερώς, εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου µε όλους τους κινδύνους
που αυτό συνεπάγεται. Αυτό προκύπτει από την πλατφόρµα της
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που έφερε στην επιφάνεια τις
πιο φαύλες, δηµαγωγικές εµπειρίες της περιόδου της Αντιπολίτευσης.
Πρόκειται, λοιπόν, για µία πρόταση, όχι ολοκληρωµένης και
ασφαλούς εξόδου από την κρίση, αλλά ολικής επιστροφής στα
πρόθυρα της ασύντακτης χρεοκοπίας του 2009. Πρόκειται για
µία πρόταση επιστροφής, όχι στο µηδέν, αλλά πολύ κάτω από
το µηδέν.
Έχω πει κι άλλες φορές ότι προσπάθειες, κόποι πέντε ετών
µπορούν άνετα να καταστραφούν σε πέντε µέρες. Η καταστροφή
είναι ασύµµετρη. Μπορείς, µε µία λάθος απόφαση, µε µία λάθος
υπόσχεση να οδηγήσεις τη χώρα εκεί από όπου αγωνίζεται πέντε
χρόνια να ξεφύγει.
Αλλά από την άλλη µεριά, ακούµε ταυτοχρόνως ότι το όραµα
της Αντιπολίτευσης είναι να κάνει αυτό που κάνει ο κ. Ολάντ στη
Γαλλία και ο κ. Ρέντσι στην Ιταλία. Τώρα η ευρωπαϊκή σοσιαλδηµοκρατία, τα κυβερνώντα σοσιαλιστικά κόµµατα έγιναν το υπόδειγµά τους. Γιατί; Πώς θα το πετύχουν αυτό; Θα βρουν
καλύτερους συσχετισµούς; Με ποιες κυβερνήσεις; Με ποια κοινοβούλια; Με ποια ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα; Γιατί είναι πιο
αξιόπιστοι;
Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Απλώς οργανώνουν µια διπλή επιχείρηση, µια επιχείρηση, πρώτον, δηµαγωγικής εξαπάτησης των
πολιτών. Λένε «θα προκαλέσουµε ρίγος στην Ευρώπη», «θα οδηγήσουµε στη ριζοσπαστική ανατροπή των πανευρωπαϊκών συσχετισµών». Αυτά που κάνει ο κ. Ντράγκι;
Υπό την πίεση του ΣΥΡΙΖΑ γίνονται όλες οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας! Αγωνιά η κ. Μέρκελ, γιατί θα εµφανιστεί ένας άλλος εκπρόσωπος της Ελλάδος, που θα αλλάξει
τους συσχετισµούς, αυτό που δεν µπορεί να κάνει ο κ. Ολάντ ή
ο κ. Ρέντσι!
Και από την άλλη µεριά, ταυτόχρονα έχουµε µια –θα µου επιτρέψετε να πω- ταπεινωτική επιχείρηση προσέγγισης και εξευγενισµού του ευρωπαϊκού, του διεθνούς και του εγχώριου
κατεστηµένου. Από την Αυτού Αγιότητα, τον Πάπα, µέχρι τον κ.
Άσµουσεν. Και συνεχώς οι συνοµιλητές, πραγµατικοί ή υποτιθέµενοι, της Αντιπολίτευσης εκδίδουν ανακοινώσεις διορθωτικές
για το περιεχόµενο αυτής της συνάντησης.
Οι Φοκολάροι, πρέπει να σας πω, είναι ένα κίνηµα το οποίο βρίσκεται σε πολύ στενή επαφή µε την Καθολική Εκκλησία και είναι
αυτοί που µεσολάβησαν για τη συνάντηση του Βατικανού. Focolare είναι η εστία, το τζάκι. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το
τζάκι δεν πρέπει να το πλησιάσεις πάρα πολύ, γιατί καίγεσαι!
Άρα, πρόκειται για το κλείσιµο του µατιού στα συµφέροντα.
Και όπως είπα χθες, τα συµφέροντα έχουν ονοµατεπώνυµο
όντως, αλλά και εµφανή χαρακτηριστικά. Στην Ελλάδα η τοµή
είναι σε αυτούς που θέλουν να πετύχει η χώρα και σε αυτούς που
θέλουν να καταστραφεί η χώρα, γιατί δεν έχουν τίποτα να χάσουν µέσα στη χώρα. Έχουν να χάσουν τις ζηµίες τους. Αντίθετα, έχουν να σώσουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό και να
αγοράσουν φτηνά µια ταπεινωµένη χώρα εκτός ευρώ, µια χρεωκοπηµένη Ελλάδα.
Έχουµε, λοιπόν, ταυτόχρονα τη διαβεβαίωση ότι δεν θα γίνει
καµµία µονοµερής ενέργεια και τη θεωρία της ασυνέχειας του
κράτους µε απειλητικές δηλώσεις για κάθε επένδυση, αλλά και
για τη συµφωνία για το χρέος. Δεν θα αναγνωρίσουµε τη συµφωνία για το χρέος, δεν θα αναγνωρίσουµε καµµία επενδυτική
συµφωνία, δεν θα αναγνωρίσουµε καµία ιδιωτικοποίηση.
Λέγονται όλα και το ακριβώς αντίθετό τους. Και η αλήθεια είναι
πως το µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει τώρα η χώρα
είναι η έλλειψη εθνικής ενότητας και συναίνεσης, η απειλή αποσταθεροποίησης, λόγω τυχόν αδυναµίας εκλογής Προέδρου της
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Δηµοκρατίας και η έλλειψη σοβαρότητας της Αντιπολίτευσης.
Αυτό µας παρεµποδίζει στη διαπραγµάτευση. Αυτό µας εµποδίζει να πείσουµε όλους τους συνοµιλητές, θεσµικούς και της
αγοράς. Και όλα αυτά συµβαίνουν δυστυχώς λόγω της ψευδαίσθησης ότι έτσι δηµιουργείται µια δυναµική προς την εξουσία.
Πώς; Σε ποιο επίπεδο εκλογικής δύναµης; Με ποιες συµµαχίες;
Ας σκεφτούµε, λοιπόν, το σενάριο ότι πάµε να συγκρίνουµε
δύο ολοκληρωµένες προτάσεις. Τότε πράγµατι ο πολίτης θα βρεθεί σε ένα δίληµµα. Και µίλησα χθες για την τραγική σχέση κρίσης, δηµοκρατίας και ευθύνης. Γιατί ο πολίτης, ναι, µπορεί να
είναι κουρασµένος, απογοητευµένος. Θέλω να πιστεύω όµως ότι
δεν είναι, λόγω της εµπειρίας του και της ευφυίας του, ούτε
απελπισµένος ούτε απλώς πονηρός.
Ο απελπισµένος πολίτης µπορεί να σκεφτεί ότι «ούτως ή
άλλως δεν υπάρχει προοπτική, ό,τι βρέξει ας κατεβάσει, δεν
έχουµε να χάσουµε τίποτα, ας δοκιµάσουµε µία λύση» και κάποιοι -για να µιλήσουµε µε κάθε ειλικρίνεια- προσπαθούν να δηµιουργήσουν ένα επιχείρηµα το οποίο υφέρπει, ότι εδώ έχουµε
την ανακύκλωση του 1981. Έχουµε τη µετενσάρκωση του
ΠΑΣΟΚ του 1981 και τη µετεµψύχωση του Ανδρέα Παπανδρέου.
Πιστεύει κανείς ότι το 1981 συγκρίνεται µε το 2015, ως ευρωπαϊκή και παγκόσµια πραγµατικότητα ή ως ελληνική πραγµατικότητα; Είναι κανείς που πιστεύει ότι αυτό ισχύει στα σοβαρά;
Ότι η άνεση, δηλαδή, µε την οποία λέγονταν και γίνονταν πράγµατα πριν από τριάντα πέντε χρόνια είναι αυτή που ισχύει σήµερα; Αυτή είναι πραγµατικά µία διάθεση επανάληψης της
ιστορίας ως φάρσας.
Ο απελπισµένος πολίτης έχει να χάσει πολλά. Έχει να χάσει
την ασφάλεια µέσα στην οποία κινείται και έχει να χάσει την προοπτική της συµφωνηµένης και οριστικής εξόδου από την κρίση
και επανόδου στην οµαλότητα. Υπάρχει και ο πονηρός πολίτης,
στον οποίο κλείνουν το µάτι οι φίλοι µας της Αντιπολίτευσης,
στον οποίο λένε «εντάξει, δεν θα κάνουµε τίποτα το διαφορετικό,
αλλά ίσως πετύχουµε κάτι µέσα από όλα αυτά, ίσως κάτι προκύψει». Αυτή είναι η καρδιά της µεταπολιτευτικής δηµαγωγικής
αθλιότητας. Αυτό είναι που οδήγησε τη χώρα στο αδιέξοδο, αυτό
είναι που οδήγησε τη χώρα στην ταπείνωση, αυτό είναι που οδήγησε τον ελληνικό λαό σε περιπέτειες.
Όπως είχα την ευκαιρία να πω εχθές, ναι, δεν φταίει ο λαός
για την ψήφο που έδωσε σε όλες τις εκλογές των τριάντα πέντε
ετών της Μεταπολίτευσης µέχρι και το 2009. Έπαιρνε στα σοβαρά κάποια πράγµατα που ήταν σε πολύ µεγάλο βαθµό ιστορικώς ανεύθυνα ή ανέφικτα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά τώρα δεν
υπάρχει κανείς που δεν ξέρει την πραγµατικότητα. Τώρα κανείς
δεν µπορεί να πει ότι γοητεύεται από εύκολα λόγια και από ανεύθυνες υποσχέσεις. Τώρα υπάρχει καθολική εθνική ευθύνη εξ’ αντικειµένου. Είτε κάποιοι τη δέχονται και την αναλαµβάνουν
υποκειµενικά είτε όχι. Υπάρχει ευθύνη όλων. Δεν υπάρχει κανείς
που δικαιούται να πει: δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα, έκανα µία
επιλογή γιατί θεωρούσα ότι αυτός που µου µιλάει ξέρει τι λέει.
Όχι.
Πιστεύω όµως βαθιά στο ένστικτο του ελληνικού λαού. Θα
κάνει την καλή επιλογή. Θα συνοµολογήσουµε στη χώρα µας επιτέλους όλη την αλήθεια, ότι δεν υπήρχε άλλη λύση, δεν υπήρχε
εύκολο, µαγικό σχέδιο β’, δεν υπήρξε σε καµµία χώρα. Δεν είναι
δυνατόν όλοι οι λαοί να µην το αντιλαµβάνονται αυτό. Δεν µπορεί
να µην γίνεται αντιληπτό στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, στην
Ιρλανδία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Κύπρο, παντού.
Είναι πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι µετά από πέντε χρόνια
προσπάθειας φθάνουµε στην έξοδο από την κρίση, συντεταγµένα, µε µεγάλες δυσκολίες, αλλά -σας διαβεβαιώ- µε τις µικρότερες δυνατές απώλειες και αυτό τώρα επιτρέπει σε κάποιους
να παίζουν το παιχνίδι της παραδοσιακής δηµαγωγίας στις πλάτες του ελληνικού λαού και της δικής µας ευθύνης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το ολοκληρωµένο σχέδιο εξόδου
από το µνηµόνιο και την τρόικα, που θα καταστεί «συµφωνία εξόδου» µε τους εταίρους πριν από την διαδικασία εκλογής του
Προέδρου της Δηµοκρατίας, περιλαµβάνει επτά επιµέρους σηµεία:
Το πρώτο σηµείο είναι η ολοκλήρωση της τρέχουσας αναθεώρησης που κάνει η τρόικα, η συµφωνία µαζί της και η έγκριση
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της συµφωνίας αυτής από το Eurogroup µέχρι τις 18 Δεκεµβρίου. Αυτό θα γίνει χωρίς νέα µέτρα -και ιδίως χωρίς νέα µέτρα
λιτότητας- χωρίς µείωση µισθών και συντάξεων, µε αναγνώριση
των δηµοσιονοµικών επιτευγµάτων και των µακροοικονοµικών
επιτευγµάτων στα οποία αναφέρθηκα, στο µεγάλο πρωτογενές
πλεόνασµα, το θετικό ρυθµό ανάπτυξης. Η συµφωνία αυτή θα
περιλαµβάνει επιβεβαίωση και ενίσχυση των φορολογικών ελαφρύνσεων. Δεν είναι µόνο η µείωση κατά 30% του ειδικού φόρου
κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Δεν είναι µόνο ότι δεν επιβάλαµε
την έκτακτη εισφορά στις επιχειρήσεις, αλλά είναι η κατά 30%
µείωση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, η µείωση του
ΕΝΦΙΑ για τα µη ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα και όλες οι περαιτέρω εκλογικεύσεις της φορολογικής νοµοθεσίας.
Είναι η ρύθµιση στο µέγιστο δυνατό αριθµό δόσεων, δόσεων
εφικτών, των οφειλών σε ασφαλιστικά ταµεία και το δηµόσιο.
Αυτό είναι κεκτηµένο. Δεν ανοίγει ξανά το ασφαλιστικό και οι εργασιακές σχέσεις ρυθµίζονται στο πλαίσιο της συµφωνίας των
κοινωνικών εταίρων µε τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας.
Δεύτερο σηµείο: Ολοκληρώνεται το stress test των τραπεζών.
Επιβεβαιώνεται η κεφαλαιακή τους επάρκεια, η ευστάθεια του
ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, το οποίο πλέον µε άνεση
στρέφεται στην πραγµατική οικονοµία, την ανάπτυξη και την
απασχόληση µε ρευστότητα, µε πιστωτική επέκταση, µε αξιοποίηση των µη τραπεζικών µηχανισµών χρηµατοδότησης χάρη στο
ΕΣΠΑ κυρίως. Εδώ εντάσσεται η ριζοσπαστική ρύθµιση για τα
«κόκκινα» δάνεια των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων,
αλλά και ο µηχανισµός αναδιάρθρωσης των µεγαλύτερων επιχειρήσεων. Υπάρχει έτοιµο το σχέδιο και για τα στεγαστικά δάνεια.
Έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη: «Έχουµε να διαθέσουµε
τρία δισεκατοµµύρια για τη σεισάχθεια των ιδιωτικών χρεών». Τα
µη εξυπηρετούµενα ιδιωτικά χρέη στις τράπεζες είναι ογδόντα
δισεκατοµµύρια. Με τρία δισεκατοµµύρια δεν λύνεις κανένα πρόβληµα, κανενός. Εµείς έχουµε λύση που αντιµετωπίζει το ζήτηµα
συνολικά και ριζοσπαστικά.
Τρίτο σηµείο: Η ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού σκέλους του
προγράµµατος προσαρµογής µε επιτυχία. Αυτό περιλαµβάνει
την επιβεβαίωση της βιωσιµότητας του χρέους σύµφωνα µε ήδη
ειληµµένες αποφάσεις του Eurogroup και του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Φεβρουαρίου και του Νοεµβρίου του 2012.
Ο κ. Δραγασάκης, αναπτύσσοντας προχθές την επίσηµη θέση
αυτής της εβδοµάδας της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ρώτησε
αν θεωρούµε ότι το χρέος είναι βιώσιµο ή όχι, διότι αν θεωρούµε
ότι είναι βιώσιµο, γιατί –λέει- θέλουµε περαιτέρω κούρεµα ή πώς
τολµάµε να ζητήσουµε περαιτέρω κούρεµα, ενώ κατά τη γνώµη
του απαιτείται κούρεµα, ρήτρα ανάπτυξης και αναπτυξιακή βοήθεια. Μάλιστα.
Όλα αυτά τα έχουµε πετύχει, γιατί δεν κατάλαβαν ή κάνουν
πως δεν κατάλαβαν ότι δεν πετύχαµε µόνο διαγραφή χρέους 180
δισεκατοµµυρίων σε όρους καθαρής παρούσης αξίας 80 µονάδων του ΑΕΠ, αλλά ότι πετύχαµε ριζική αναδιάρθρωση του χρέους, που περιλαµβάνει εσωτερικά πλέον ως µηχανισµό, τη
δυναµική του περαιτέρω κουρέµατος µέσα από τη µεγάλη µέση
διάρκεια δεκαεξίµισι χρόνια, δυόµισι φορές πάνω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, µικρό µέσο επιτόκιο 2,1% και µικρό ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης µείον 65% σε σχέση µε την περίοδο πριν την
κρίση. Περιλαµβάνει ριζική αλλαγή των κοµιστών του χρέους. Το
87% του χρέους είναι εκτός αγορών, στα χέρια κρατών και θεσµών. Μόνο 13% είναι στα χέρια των ιδιωτών και εµπορεύσιµο
στις αγορές.
Υπάρχει ζήτηµα τρόπου υπολογισµού και απεικόνισης του χρέους. Στη «Handelsblatt» υπήρχε ανάλυση στο φύλλο της 1ης
Οκτωβρίου για το πώς το ελληνικό χρέος πρέπει να αποτυπώνεται ορθά και πώς είναι µικρότερο και της Ιταλίας και της Πορτογαλίας.
Έχει πολύ µεγάλη σηµασία, λοιπόν, να ζητήσουµε την αλλαγή
της µελέτης βιωσιµότητας, η οποία πρέπει να βασιστεί στις επίκαιρες και ολοκληρωµένες παραδοχές, σε σχέση µε το πρωτογενές πλεόνασµα και σε σχέση µε το ρυθµό ανάπτυξης.
Η ρήτρα ανάπτυξης υπάρχει. Προβλέπει έναν ελάχιστο ρυθµό
ανάπτυξης τουλάχιστον 2,5% συνεχώς. Αυτό πρέπει να µπορεί
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να επιτευχθεί, άρα προβλέπεται η δυνατότητα προσαρµογής του
στόχου του πρωτογενούς πλεονάσµατος. Δεν προβλέπεται όµως
µόνο ρήτρα ανάπτυξης που ζητάει ο κ. Δραγασάκης. Προβλέπεται και ρήτρα κοινωνικού πλεονάσµατος, γιατί το πλεονάζον πλεόνασµα µετατρέπεται σε κοινωνικό µέρισµα. Άρα, έχουµε πάει
πολλά βήµατα µπροστά, γι’ αυτό είπα ότι όταν εµείς γυρίζαµε,
αυτοί ακόµη πήγαιναν στο άγνωστο.
Όσο για την αναπτυξιακή βοήθεια; Μα η αναπτυξιακή βοήθεια
δεν είναι το δάνειο των 250 δισεκατοµµυρίων; Δεν έχει και αναπτυξιακή διάσταση η διάσωση της χώρας µε το δάνειο, το ΕΣΠΑ,
το ινστιτούτο για ανάπτυξη, η ΚΑΠ;
Η άλλη λύση ποια είναι; Είναι η λύση των χωρών που ταπεινώνονται, όπως συµβαίνει στην περίπτωση της φιλικής και υπερήφανης χώρας της Αργεντινής.
Τo επόµενο σηµείο είναι η διαµόρφωση της περιόδου µετά το
πρόγραµµα χωρίς νέο δάνειο, χωρίς νέο µνηµόνιο, χωρίς τρόικα,
µε την αξιοποίηση των υφισταµένων τακτικών µηχανισµών της
Ευρωζώνης για στήριξη όλων των κρατών-µελών. Υπάρχουν οι
µηχανισµοί αυτοί. Είναι στη διάθεση όλων των κρατών-µελών,
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας. Δεν χρειαζόµαστε στήριξη προληπτική
εκτός Ευρωζώνης και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η λύση που ακολουθεί, το πέµπτο σηµείο, είναι η συµφωνηµένη ολοκλήρωση της σχέσης µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Αυτό προϋποθέτει ευρωπαϊκή συµφωνία και ύψος επιτοκίων
δανεισµού από την αγορά το οποίο είναι συγκρίσιµο µε το ύψος
των επιτοκίων του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Αυτό ήδη το
έχουµε πετύχει.
Σηµασία έχει να αναβαθµιστούν οι προοπτικές της ελληνικής
οικονοµίας από τους οίκους αξιολόγησης. Αυτή είναι η πραγµατικότητα της διεθνούς αγοράς για όλα τα κράτη. Τι δυσκολεύει
να γίνει αυτό; Η αβεβαιότητα που δηµιουργείται εσωτερικά από
τη συµπεριφορά της Αντιπολίτευσης. Αν αυτή τη στιγµή δεν
υπήρχε ο λεγόµενος πολιτικός κίνδυνος αποσταθεροποίησης
στη χώρα, θα το είχαµε ήδη πετύχει.
Ας βοηθήσουν τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους ανέργους
αίροντας την αβεβαιότητα που χρησιµοποιούν κάποιοι εναντίον
µας και πολιτικά και στις αγορές. Θα το πετύχουµε όµως αυτό,
γιατί η Βουλή, οι Βουλευτές, οι πολίτες θα µας δώσουν τη δύναµη να το πετύχουµε.
Το επόµενο σηµείο είναι το εθνικό σχέδιο διαθρωτικών αλλαγών δικής µας ιδιοκτησίας. Η χώρα έχει ανάγκη από συνεχείς,
µεγάλες διαθρωτικές αλλαγές. Ποιος δεν θέλει αλλαγή στη δηµόσια διοίκηση χωρίς την απειλή των απολύσεων; Όλοι θέλουν
ένα κανονικό κράτος στην υπηρεσία του πολίτη και της ανάπτυξης. Ποιος δεν θέλει αλλαγές στη δικαιοσύνη για γρήγορη απονοµή; Ποιος δεν θέλει αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστηµα; Ποιος
δεν θέλει αλλαγές στους θεσµούς µε αναθεώρηση του Συντάγµατος; Ποιος δεν θέλει την ολοκληρωµένη φορολογική µεταρρύθµιση; Ποιος δεν θέλει ένα φιλοεπενδυτικό περιβάλλον; Ποιος
δεν θέλει την πλήρη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, υπόγειου
και υποθαλάσσιου;
Στόχος είναι ένα νέο παραγωγικό µοντέλο, που αναδεικνύει
την εθνική ανταγωνιστικότητα και το µέσον είναι η εθνική, κοινωνική και αναπτυξιακή συµφωνία µε ρήτρα απασχόλησης. Το κριτήριό µας είναι η ρήτρα απασχόλησης.
Πρότεινα στη Θεσσαλονίκη, πριν από τις ευρωεκλογές, εξακόσιες σαράντα χιλιάδες θέσεις εργασίας ως εφικτό στόχο τα
επόµενα χρόνια και η Διεύθυνση Μελετών της Εθνικής Τράπεζας
λέει ότι είναι εφικτός στόχος οι επτακόσιες είκοσι χιλιάδες θέσεις
εργασίας. Λέµε πράγµατα τα οποία είναι πιο συνεσταλµένα από
αυτά που λένε οι διευθύνσεις µελετών.
Και βέβαια, το τελευταίο σηµείο είναι οι ισχυρές κοινωνικές εγγυήσεις, το κοινωνικό µέρισµα χάρη στο πρωτογενές πλεόνασµα
προς τις ευπαθείς οµάδες, το εγγυηµένο επίπεδο διαβίωσης, η
ασφάλιση για όλους, το ολοκληρωµένο προνοιακό δίκτυο µε ενισχυµένο ρόλο για την αυτοδιοίκηση.
Αλλά υπάρχουν κάποιες απλές προϋποθέσεις για όλα αυτά:
Πολιτική σταθερότητα, ψήφος εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση
και ανάδειξη συναινετικά του Προέδρου της Δηµοκρατίας.
Δεύτερον, εθνική συναίνεση, συµµετοχή στην εθνική οµάδα
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διαπραγµάτευσης, κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης, όχι υπονόµευση των εθνικών στόχων για µικροκοµµατικούς
σκοπούς.
Τρίτον, να υπάρχει σεβασµός στα δηµοσιονοµικά επιτεύγµατα
και τις θυσίες του ελληνικού λαού.
Και τέταρτη κορυφαία προϋπόθεση: Εθνικό καθήκον αλήθειας,
όχι ψευδείς υποσχέσεις. Είναι κρίµα να µην κερδίσουµε αυτήν τη
σχέση εµπιστοσύνης ειλικρίνειας και αλήθειας και µεταξύ µας
και µε το λαό. Αυτό είναι το πραγµατικό µεγάλο βήµα. Επ’ αυτού
τοποθετείται η Βουλή και επ’ αυτού τοποθετούνται κάθε µέρα οι
πολίτες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης
και Υπουργού Εξωτερικών)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτό που σας παρουσίασα είναι
το ολοκληρωµένο σχέδιο της πορείας της χώρας προς την έξοδο
από το µνηµόνιο και την επιτήρηση της τρόικας.
Στη βάση αυτή, η Κυβέρνηση απευθύνεται σε όλες τις πολιτικές δυνάµεις του συνταγµατικού τόξου και τις καλεί σε εθνική
συστράτευση και σύµπραξη, τουλάχιστον όσες δηλώνουν πίστη
στον ευρωπαϊκό προσανατολισµό της χώρας και προθυµία να
αναλάβουν το βάρος της συµµετοχής στη λήψη κυβερνητικών
αποφάσεων.
Εµείς, ως ΠΑΣΟΚ, αντιληφθήκαµε και αντιλαµβανόµαστε
πάντα την Κυβέρνηση αυτή ως Κυβέρνηση εθνικής ανάγκης και
εθνικού σκοπού. Ποτέ δεν διστάσαµε και δεν κουραστήκαµε να
απευθύνουµε προτάσεις συµµετοχής και συνευθύνης προς
όλους. Όλοι όµως δοκιµάζονται στην πράξη, όχι στα εύκολα
λόγια. Αυτό ισχύει και για το µέλλον. Στη βάση αυτή, λοιπόν, η
Κυβέρνηση ζητά την ανανέωση της εµπιστοσύνης της Βουλής.
Σύσσωµη η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ δίνει ψήφο ευθύνης και εγγύηση προοδευτικής σταθερότητας.
Στη βάση του ολοκληρωµένου αυτού σχεδίου απευθυνόµαστε
στον ελληνικό λαό και ζητούµε τη στήριξη όλων των πολιτών,
όλων των δηµιουργικών δυνάµεων της ελληνικής κοινωνίας, που
γνωρίζουν την εµπειρία του παρελθόντος, που γνωρίζουν το µέγεθος της προσπάθειας, τα επιτεύγµατα, τις δυνατότητες, το
παιχνίδι αλήθειας και ψέµατος, τους κινδύνους, την προοπτική.
Καλούµε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες σε συστράτευση, όχι
για να µετρηθούµε κοµµατικά, αλλά για να νικήσουµε εθνικά και
κοινωνικά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Δερµεντζόπουλος Αλέξανδρος έχει τον λόγο για οκτώ λεπτά.
Παρακαλώ να κρατήσουµε το χρόνο για να µην έρχεται σε δύσκολη θέση και το Προεδρείο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χρονική στιγµή που ανεβαίνω
στο Βήµα δίνει στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας µια θαυµάσια ευκαιρία, ιδανική θα έλεγα, να έχουµε µια Βουλή σε πολύ
µεγάλη σύνθεση και να ενηµερώσουµε για τις δράσεις µας. Στο
άνοιγµα αυτής της τριήµερης συζήτησης ο Υπουργός Παιδείας
κ Λοβέρδος αναφέρθηκε λεπτοµερώς στις δράσεις του Υπουργείου µε έµφαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Εµένα θα µου
επιτρέψετε να αναφερθώ σε όσα συµβαίνουν στη δευτεροβάθµια
και την πρωτοβάθµια και θα παρακαλούσα για την προσοχή σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, που ανέλαβε τα καθήκοντά της πριν από τέσσερις µήνες περίπου, βρήκε µόνιµο εκπαιδευτικό προσωπικό εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων µε τις
εκπαιδευτικές ανάγκες να ανέρχονται λίγο πιο κάτω από τις εκατόν πενήντα χιλιάδες. Με µια απλή αφαίρεση διαπιστώσαµε ότι
έχουµε είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού. Παράλληλα, αυτό που βρήκαµε ήταν πιστώσεις µόνο για την κάλυψη δύο χιλιάδων θέσεων αναπληρωτών
από τον τακτικό προϋπολογισµό.
Πρώτιστο χρέος µας, λοιπόν, ήταν να λειτουργήσουν εύρυθµα
τα σχολεία από τις 11 Σεπτεµβρίου. Και το πετύχαµε, µέσα από
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συντονισµένες δράσεις, µέσα από την αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων του Υπουργείου, µε την µείωση των
αποσπάσεων σε φορείς στους απόλυτα αναγκαίους αριθµούς,
την πλήρη αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων του υπάρχοντος
εκπαιδευτικού προσωπικού. Με παράλληλες αναθέσεις πετύχαµε
να ανοίξουν όλα τα σχολεία. Με κενά; Ναι, µε κενά, που όµως
διαρκώς συµπληρώνουµε.
Η διαδικασία αποστολής αναπληρωτών, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται. Τα σχολεία µας λειτουργούν ικανοποιητικά µε τα λιγότερα δυνατά κενά και µε συνεχή παρακολούθηση
καθηµερινή -θα έλεγα- από εµάς της πορείας κάλυψής τους.
Όλα τα σχολεία την 11η Σεπτεµβρίου οφείλαµε και καταφέραµε να διαθέτουν πληρότητα σε βιβλία, σε υλικοτεχνική υποδοµή πολύ πιο έγκαιρα από κάθε άλλη χρονιά και πριν από την
έναρξη της σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, µέσα στο καλοκαίρι
προχωρήσαµε και σε µια σειρά από στοχευµένες παρεµβάσεις
προκειµένου να βελτιώσουµε το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο,
να διορθώσουµε αδυναµίες του, για τον τρόπο προαγωγής των
µαθητών στο Λύκειο, ενώ δροµολογήσαµε και συνεχίζουµε βελτιώσεις στην τράπεζα θεµάτων.
Η πολιτική έχει συνέχεια. Και εµείς παραλαµβάνοντας το νέο
Λύκειο σε λειτουργεία, προχωρήσαµε σε βελτιώσεις που δεν αλλοίωναν το πνεύµα του νόµου. Παρ’ όλο που κάποιοι µέσα σ’
αυτή την Αίθουσα διαφωνούν στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και γενικότερα σε κάθε είδους αξιολόγηση, εµείς προχωρούµε στην αξιολόγηση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη,
σεβόµενοι πρωτίστως το αίτηµα της κοινωνίας που στο σύνολό
της την επιζητά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχολείο δεν πρέπει και δεν
µπορεί να είναι χώρος µόνο στείρας µετάδοσης και διαχείρισης
προσωπικού. Εάν ήταν έτσι, θα έπρεπε το Υπουργείο να λέγεται
Υπουργείο Εκπαίδευσης, αλλά πρόθεση και του Υπουργού και
όλων εµάς που είµαστε εκεί µέσα, είναι να είναι Υπουργείο Παιδείας.
Πεποίθησή µας, λοιπόν, είναι ότι η παιδεία δεν είναι µονοσήµαντη. Το σχολείο πρέπει να προετοιµάζει, µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τα παιδιά για την έξοδό τους στην ανοικτή κοινωνία.
Πρέπει να καλλιεργεί ολοκληρωµένες προσωπικότητες, µε κοινωνική ευαισθησία και όρεξη για γνώση.
Στο πλαίσιο αυτό, το κοινωνικό σχολείο ανοίγει τα φτερά του,
καθώς είναι υποχρέωση της εκπαίδευσης να µπει στην κοινωνία.
Το σχολείο πρέπει να είναι οργανικό κοµµάτι της και να δηµιουργεί µε αυτήν µια σχέση αµφίδροµη. Να δηµιουργεί στα παιδιά το
σεβασµό στη διαφορετικότητα, την αγάπη στον άνθρωπο, να
προάγει την ανάπτυξη του πολιτισµού, του αθλητισµού, της ευγενούς άµιλλας, της αλληλεγγύης.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Βέβαια, κύριε Πρόεδρε, από τη φασαρία που έχει στην Αίθουσα µάλλον µόνο εγώ και ο κ. Λοβέρδος ενδιαφερόµαστε για
την παιδεία.
Καθιερώσαµε, λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό µια σειρά από δράσεις, όπως είναι η πανελλήνια µέρα του σχολικού αθλητισµού µε
παράλληλες αθλητικές δραστηριότητες και η συζήτηση επίκαιρων κοινωνικών θεµάτων. Φέτος το θέµα ήταν ο ρατσισµός, η ξενοφοβία και ο σεβασµός στη διαφορετικότητα σε συνεργασία µε
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, µε την Ελληνική Αστυνοµία.
Θέσαµε σε εφαρµογή πρόγραµµα ασφαλούς πλοήγησης στο
διαδίκτυο, αλλά και πρόγραµµα κυκλοφορικής αγωγής, που
απευθύνεται κυρίως στα µικρά παιδιά του δηµοτικού.
Προετοιµάζουµε το έδαφος και για άλλες δράσεις, που θα
ευαισθητοποιήσουν τους µαθητές σε ζητήµατα, όπως είναι η
σχολική βία, µε σκοπό να εξαλείψουµε τα ψήγµατα τέτοιων περιπτώσεων που διαπιστώνονται σποραδικά το χρόνο σε ελληνικά
σχολεία και στις γειτονιές. Στοχεύουµε άµεσα και προγραµµατίζουµε διαρκή διάλογο, που θα αφορά σε αλλαγές στο πιο σηµαντικό κι ευαίσθητο κοµµάτι της παιδείας µας, στην
πρωτοβάθµια εκπαίδευση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τίποτα από όλα αυτά δεν θα
µπορούσε να γίνει και δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί στο µέλλον, χωρίς να έχουµε στο πλευρό µας αυτούς που βρίσκονται
µέσα στις σχολικές αίθουσες δίπλα στα παιδιά µας, τους εκπαι-
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δευτικούς -το δάσκαλο, τον καθηγητή- που παρά τις αντίξοες οικονοµικές συνθήκες στέκονται στο ύψος των περιστάσεων και
δίνουν και την ψυχή τους για να διδάξουν στα παιδιά µας.
Δίπλα µας, όµως, έχουµε και τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών, όπως για παράδειγµα τις οµοσπονδίες της ΔΟΕ, της
ΟΛΜΕ, της ΟΙΕΛΕ, τους οποίους θεωρούµε συνεργάτες µας και
όχι ανταγωνιστές ή αντιπάλους. Βρισκόµαστε σε διαρκή διαβούλευση µε τους εκπαιδευτικούς φορείς, µιλώντας τη γλώσσα της
αλήθειας, άλλες φορές µε διαφωνία, άλλες φορές µε συµφωνία,
αλλά πάντα πιστεύοντας ακράδαντα ότι ο γόνιµος διάλογος και
η ειλικρινής διάθεση συνεργασίας µας µε αυτούς µπορούν να
βελτιώσουν τα σχολεία µας, αλλά και τις συνθήκες εργασίας των
εκπαιδευτικών, που και τα δύο αυτά αποτελούν κοινό στόχο.
Όπως ανέφερε και ο Υπουργός στη προχθεσινή του οµιλία,
καταθέσαµε -και τίθεται σε συζήτηση στη Βουλή- σχέδιο νόµου
για την αναδιάρθρωση της έρευνας και της τεχνολογίας στη
χώρα µας. Επίσης, πολύ σύντοµα θα καταθέσουµε ολοκληρωµένη νοµοθετική πρόταση, που θα αφορά ένα κρίσιµο τοµέα της
εκπαίδευσης την ειδική αγωγή.
Προσπαθούµε, όµως, να δώσουµε στην παιδεία µας και προστιθέµενη αξία. Γι’ αυτό τον λόγο δίνουµε βαρύτητα στην επέκταση του θεσµού των πρότυπων πειραµατικών σχολείων σε
ολόκληρη την Ελλάδα, όπως και των µουσικών καλλιτεχνικών
σχολείων. Τα στηρίζουµε, πιστεύοντας ότι τα σχολεία αυτά αποτελούν την ατµοµηχανή για τη συνολική αναβάθµιση της εκπαίδευσης. Στηρίζουµε κι ενισχύουµε τα Κέντρα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης εκτιµώντας ότι η ευαισθητοποίηση των µαθητών
στην Προστασία του Περιβάλλοντος θα αποτελέσει το εχέγγυο
για ένα καλύτερο µέλλον, όχι µόνο για τον τόπο µας, αλλά και
για όλον τον πλανήτη, δηµιουργώντας παράλληλα πυρήνες ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.
Το έργο µας, όµως, δεν σταµατά εδώ. Η σχολική χρονιά µπορεί να βρίσκεται ακόµα στην αρχή της, όµως ο σωστός κι έγκαιρος προγραµµατισµός θα βοηθήσει, ώστε το επόµενο σχολικό
έτος να ξεκινήσει ακόµα πιο οµαλά από το φετινό.
Πρόθεσή µας είναι να προχωρήσουµε στις υπηρεσιακές µεταβολές του εκπαιδευτικού προσωπικού πολύ πιο σύντοµα φέτος.
Αλλά η κύρια και µεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται είναι,
µέσα στη σχολική χρονιά που διανύουµε, να γίνει επιτέλους ένας
διαγωνισµός ΑΣΕΠ για την πρόσληψη δέκα χιλιάδων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση και πέντε
χιλιάδων για την ειδική αγωγή, γεγονός που θα επιλύσει ένα από
τα µεγαλύτερα προβλήµατα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας το απόγευµα τον
υπεύθυνο τοµέα της παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, πραγµατικά βρέθηκα
σε µία σύγχυση, καθώς είχα να αντιµετωπίσω είτε ευχολόγια και
αοριστολογίες είτε ανελαστικότητες και ασυναρτησίες που γυρίζουν την παιδεία µας δεκαετίες πίσω, κυρίως δε ψεύτικες υποσχέσεις και ως εκ τούτου, επικίνδυνες.
Όπως και για την οικονοµία, ακούγοντας τις θέσεις τους πριν
από λίγες ηµέρες, έτσι και για την παιδεία, οι εξαγγελλόµενες
θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν εφαρµογή ούτε σε πραγµατικό
χρόνο ούτε σε πραγµατικές χώρες, γιατί πολύ απλά χρόνος τους
είναι το πολύ κακό παρελθόν και χώρος τους είναι κάποιος άλλος
χώρος, ο χώρος των παραµυθιών, είναι η χώρα µίας επικίνδυνης
ουτοπίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας ζητάµε την ψήφο εµπιστοσύνης του Σώµατος και τη ζητάµε µε απόλυτο αίσθηµα ευθύνης απέναντι στην ελληνική κοινωνία, µε καθαρή τη συνείδηση
για την εκτέλεση του καθήκοντός µας και µε την πεποίθηση ότι
αυτή η ψήφος θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους µας να προχωρήσουµε στις αλλαγές που απαιτούνται στη χώρα πιο γρήγορα, πιο σίγουρα, πιο σταθερά, για το καλό όλων, αλλά κυρίως
για το καλό των νέων µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Μεϊµαράκης): Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, κ. Αλέξης Τσίπρας έχει τον
λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµά-
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δας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, άκουσα µε προσοχή από το κύκλωµα της Βουλής τις οµιλίες των περισσότερων Υπουργών της
Κυβέρνησης. Άκουσα µε προσοχή τον Υπουργό Υγείας, που παραδόξως για την κοινοβουλευτική τάξη επιλέχθηκε να αντικαταστήσει τον Πρωθυπουργό, αλλά µία πειστική απάντηση στο
ερώτηµα γιατί η Κυβέρνηση ζητά ψήφο εµπιστοσύνης, δεν πήρα.
Προφανώς, διότι άλλη είναι η πραγµατική αιτία που η Κυβέρνηση καλεί εκτάκτως και µάλιστα ένα - ενάµισι µήνα πριν την προγραµµατισµένη ψήφιση του προϋπολογισµού, που έχει
χαρακτήρα ούτως ή άλλως ψήφου εµπιστοσύνης. Ο λόγος, λοιπόν που εκτάκτως καλεί τους Βουλευτές και ζητά ψήφο εµπιστοσύνης νοµίζω ότι είναι ένας και µοναδικός. Δεν εκφωνείται βέβαια
από αυτό το έδρανο από κυβερνητικά στελέχη, αλλά δεν µπορεί
να κρυφτεί. Είναι η απελπισία της Κυβέρνησης µπροστά στα τεράστια συσσωρευµένα αδιέξοδα και µπροστά στη διογκούµενη
λαϊκή δυσαρέσκεια.
Επί της ουσίας, όµως, για να πούµε τα πράγµατα µε το όνοµά
τους, η πρόταση αυτή κατατέθηκε για να περιοριστούν οι διαρροές και να µείνουν στις θέσεις τους ακλόνητοι οι πανταχόθεν
αµφισβητούµενοι συγκυβερνήτες.
Ο κόσµος που παρακολουθεί τις οµιλίες κυβερνητικών Βουλευτών καταλαβαίνει ότι δεν καταθέσατε πρόταση εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνησή σας, αλλά πρόταση µοµφής στην επερχόµενη
Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κάνατε τρεις ηµέρες πρόβα αντιπολίτευσης. Καλά τα πάτε µε την αντιπολίτευση, οµολογώ, αλλά µετά
από τρεις ηµέρες κινδυνεύετε να σας γυρίσει και τελείως µπούµερανκ η πρωτοβουλία συσπείρωσης.
Από µόνοι σας -και εννοώ τις τοποθετήσεις κυβερνητικών Βουλευτών- µετατρέπετε την πρόταση εµπιστοσύνης σε πρόταση
δυσπιστίας εναντίον του εαυτού σας. Ο ελληνικός λαός έχει
µάτια και βλέπει. Ξέρετε, δεν καταπίνει και την κινδυνολογία, που
εξαπολύετε, πότε από τα τηλεοπτικά παράθυρα και πότε από το
καφενείο της Βουλής. Αλήθεια, τίνος το λάκκο σκάβετε όταν κινδυνολογείτε από το καφενείο της Βουλής;
Το µεγάλο δυστύχηµα για εσάς είναι ότι δεν µπορείτε να αποσταθεροποιήσετε το ΣΥΡΙΖΑ δίχως ταυτόχρονα να αποσταθεροποιείτε και τη χώρα. Φαίνεται, όµως, πως ορισµένοι µπροστά
στον καηµό τους για το ΣΥΡΙΖΑ δεν ορρωδούν.
Ευτυχώς, όµως, ο ελληνικός λαός τούς έχει πάρει χαµπάρι και
γνωρίζει πια ότι η µόνη ασφαλής διέξοδος για τον τόπο είναι η
συντεταγµένη και δηµοκρατική πολιτική αλλαγή και µια άλλη πολιτική από µια άλλη κυβέρνηση, την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που
έχει στόχο να εκπροσωπήσει τον κόσµο της εργασίας και της µεσαίας τάξης.
Εµείς, παρ’ όλα αυτά, είχαµε µια καλή ευκαιρία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές τις τρεις µέρες να παρουσιάσουµε ξανά –
στο Κοινοβούλιο αυτή τη φορά- τις προγραµµατικές µας
δεσµεύσεις, εκείνες που παρουσιάσαµε στη Θεσσαλονίκη, ένα
πρόγραµµα κοστολογηµένο µε αρχή, µέση και τέλος, ένα πρόγραµµα, όµως, που κάποιοι έκαναν ό,τι µπορούσαν, προκειµένου
να µην το ακούσει ο λαός µας. Θυµήθηκαν τις παλιές µεθόδους
της ΥΕΝΕΔ. Παρακάλεσαν δεξιά και αριστερά για να µη µεταδοθεί
η οµιλία. Μόνο που η αυταρχική και ακραία δεξιά ιδεοληψία της
λογοκρισίας, όχι µόνο δεν λειτούργησε, αλλά έφερε τα αντίθετα
αποτελέσµατα. Το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης, όχι µόνο το
άκουσε, αλλά το αγκάλιασε ο λαός µας. Ίσως αυτό να ήταν το
κοµβικό σηµείο. Η Θεσσαλονίκη ήταν φέτος η κρίσιµη στιγµή της
αρχής της κυβερνητικής κατάρρευσης από τη µία και της µεγάλης
συσπείρωσης ευρύτερων λαϊκών στρωµάτων στο ΣΥΡΙΖΑ, από την
άλλη. Όσα ακολούθησαν είναι χαρακτηριστικά.
Στην αρχή, µας καταγγείλατε για παροχολογία. Αλήθεια, είναι
παροχολογία η ανάγκη αντιµετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης; Είναι «λεφτά υπάρχουν» το να εξασφαλίσουµε ένα πιάτο
φαΐ, στέγη, ρεύµα και αξιοπρέπεια σε όσους συµπολίτες µας
ζουν στα όρια της εξαθλίωσης; Ή µήπως είναι παροχολογία η
αναγκαία ρύθµιση των κόκκινων δανείων, η διευκόλυνση µε πολλές δόσεις των παγιδευµένων οφειλετών στα ληξιπρόθεσµα χρέη
ή η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, όταν η ανεργία έχει φτάσει σε εξωφρενικά, µη αποδεκτά για ευρωπαϊκή χώρα µεγέθη,
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ειδικότερα η ανεργία που αφορά τους νέους ανθρώπους;
Αργότερα, όµως, αφού καταλάβατε το αδιέξοδο αυτής της
στρατηγικής, να µιλάει κανείς για παροχές σε µια χειµαζόµενη
κοινωνία, αφήσατε τα περί παροχών και είπατε ότι δεν βγαίνει η
κοστολόγηση. Επιστρατεύσατε, µάλιστα, τον Υπουργό Οικονοµικών να βγάλει ανακοίνωση, που πέρα όµως από τις εµφανείς
λαθροχειρίες, στην ουσία επιβεβαίωσε την ορθότητα αυτών που
εξαγγείλαµε.
Κι αφού ούτε κι αυτή η τακτική είχε όφελος, προχωρήσατε στο
τρίτο στάδιο: Ξεπατικώνετε το πρόγραµµά µας, προσπαθώντας
να υποσχεθείτε φοροαπαλλαγές και µέτρα κοινωνικής ευαισθησίας σε ένα επικοινωνιακό κρεσέντο επιλεκτικών διαρροών, που
αν κανείς τις πίστευε όλες, θα κοιµόταν ευτυχισµένος τα βράδια.
(Γέλωτες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δυστυχώς, όµως, όχι µόνο για εσάς, αλλά για την πλειονότητα
των πολιτών που έχουν λεηλατηθεί από αυτήν την πολιτική, λίγοι
είναι αυτοί που κοιµούνται ήσυχοι τα βράδια.
Διότι, από τη µία υπόσχεστε ελαφρύνσεις και δόσεις, τρέχοντας πίσω από όσα εµείς είπαµε στη Θεσσαλονίκη, αλλά από την
άλλη, την ίδια στιγµή νοµιµοποιείτε τον ΕΝΦΙΑ, το φόρο που λεηλατεί τη µεσαία τάξη και µετατρέπει τους ανθρώπους που δούλεψαν µια ζωή για να έχουν ένα κεραµίδι πάνω από το κεφάλι
τους σε νοικάρηδες στο ίδιο τους το σπίτι.
Ποιον να πείσετε, λοιπόν, ότι έχετε σκοπό να ελαφρύνετε το
βάρος, το ασήκωτο, που εσείς οι ίδιοι φορτώσατε στην πλειοψηφία των ελληνικών νοικοκυριών;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση όµως τις τελευταίες µέρες επιδίδεται στον έσχατο εµπαιγµό: Ισχυρίζεται ότι
προετοιµάζει την έξοδο της χώρας από το µνηµόνιο.
Μα, εσείς δεν ήσασταν αυτοί οι οποίοι µας λέγατε µε καµάρι
στα τηλεοπτικά παράθυρα ότι ακόµα κι αν δεν υπήρχε το µνηµόνιο, ακόµη κι αν δεν το είχε φέρει η τρόικα στη χώρα, θα έπρεπε
να το εφεύρουµε και να το εφαρµόσουµε από µόνοι µας, διότι
κάνει καλό στη χώρα, βγάζει τη χώρα από την κρίση; Τότε, ξαφνικά, γιατί γίνατε αντιµνηµονιακοί και ποιον πιστεύετε ότι µπορείτε να κοροϊδέψετε έτσι; Τόση υποκρισία;
Πρέπει, όµως, να ξεκαθαρίσουµε κάτι. Τι είναι τα µνηµόνια;
Είναι ένας τίτλος σε µια δανειακή σύµβαση; Τα µνηµόνια είναι οι
πάνω από τετρακόσιοι εξήντα εφαρµοστικοί νόµοι. Είναι οι εικοσιπέντε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, που στραγγαλίζουν
την οικονοµία και µονιµοποιούν αυτήν την κοινωνική τραγωδία.
Είναι η ανεργία. Είναι οι απολύσεις. Είναι η αιµορραγία των συνταξιούχων. Είναι ο εργασιακός µεσαίωνας. Είναι η ανασφάλεια.
Είναι η διάλυση της µεσαίας διαστρωµάτωσης.
Δικοί σας ψηφοφόροι ήταν όλοι αυτοί. Γιατί σας εγκαταλείπουν; Ξαφνικά, έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ ελκυστικός στους δικούς σας ψηφοφόρους; Τους διαλύετε. Τα µνηµόνια τους διέλυσαν.
Μνηµόνια δεν είναι ένας τίτλος. Είναι η εκποίηση του δηµόσιου
πλούτου. Είναι η ανάπηρη δηµοκρατία. Είναι η κατάργηση εργασιακών δικαιωµάτων, ακόµα και ανθρώπινων δικαιωµάτων. Τα
µνηµόνια είναι όλα όσα και τώρα στηρίζετε και απεργάζεσθε,
ενόσω µας λέτε ότι φεύγετε. Τα νέα προαπαιτούµενα, οι οµαδικές απολύσεις, το lockout, η απαγόρευση της απεργίας, η πλήρης εξουθένωση των εργαζόµενων και των συνταξιούχων. Αυτά
είναι τα µνηµόνια. Είναι το δέσιµο της πατρίδας µας στο άρµα
µεγάλων συµφερόντων, που τη θέλουν φθηνό οικόπεδο, µε
φθηνό και φιµωµένο εργατικό δυναµικό.
Έχετε αλήθεια καµµιά πρόθεση να µας αποδεσµεύσετε από
όλα αυτά ή µήπως, αντιθέτως, είσαστε απόλυτα ταυτισµένοι µε
όλα αυτά; Αφού πλέον εσείς µας λέτε ότι τα πιστεύετε. Έχουν
γίνει η νέα σας ιδεολογία.
Πριν από λίγες µέρες, διάβαζα µία κριτική του κ. Σαµαρά στην
πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αύξηση του κατώτατου µισθού, ως ένα
προωθητικό, θετικό σοκ, για την τόνωση της ζήτησης στην οικονοµία, όπου είπε ότι η αύξηση του µισθού στα 751 ευρώ είναι
ταυτόσηµο, περίπου, µε την καταστροφή.
Για πείτε µου τώρα. Δεν είναι η τρόικα που τα λέει αυτά. Είστε
εσείς που τα λέτε αυτά. Και αφού τα λέτε, τα πιστεύετε, άρα θα
τα εφαρµόσετε είτε υπάρχει η τρόικα είτε δεν υπάρχει η τρόικα
είτε φύγει, τυπικά, το ΔΝΤ είτε µας δώσει την πιστωτική γραµµή,
για να µείνουµε συνδεδεµένοι, ενώ θα έχει φύγει.
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Κι αν κατάλαβα καλά, υποτιµάτε τη νοηµοσύνη του ελληνικού
λαού, παριστάνοντας εσείς τους αντιµνηµονιακούς, «σκίζοντας
κάθε µέρα τις σελίδες των µνηµονίων», όπως είπατε προεκλογικά, πριν τις ευρωεκλογές.
Θέλω να θυµίσω στο Σώµα ότι µόλις την περασµένη Δευτέρα
η Κυβέρνηση κατέθεσε ένα προσχέδιο προϋπολογισµού, το
οποίο, όχι µόνο δεν σηµατοδοτεί την έξοδο από το µνηµόνιο,
αλλά αντίθετα µετατρέπει το µνηµόνιο, από σύµβαση ορισµένου
χρόνου, σε καθεστώς αορίστου χρόνου. Διότι, υποσχεθήκατε φοροελαφρύνσεις και φέρνετε 2 δισεκατοµµύρια φόρους, µονιµοποίηση της έκτακτης εισφοράς, χαράτσι στα ακίνητα, µε τη
µορφή του ΕΝΦΙΑ, τεράστια αύξηση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης. Τι υποκρισία! Ενώ από το
Μάρτιο του 2011 και µετά έχει αυξηθεί κατά 1500%, εσείς πανηγυρίζετε, διότι το µειώνετε κατά 30% και αυτή είναι η έξοδος από
τα µνηµόνια.
Φόρους, λοιπόν, φέρνετε, µε αυξήσεις στην άµεση φορολογία,
στην παρακράτηση µισθών και συντάξεων, στο συντελεστή φορολόγησης των ενοικίων για εισοδήµατα έως 12.000 ευρώ, στα
εισοδήµατα των αγροτών, µε συντελεστή 13% από το πρώτο
ευρώ.
Και δεν περιλαµβάνετε στο προσχέδιο µέτρα τα οποία έχετε
ψηφίσει ή ετοιµάζεστε για τον Νοέµβριο, όπως το νέο µισθολόγιο
για τους δηµόσιους υπαλλήλους, την απόσυρση του κράτους
από το συνταξιοδοτικό σύστηµα µε την εγγύηση µόνο της βασικής σύνταξης των 360 ευρώ το µήνα, την εξαφάνιση των επικουρικών, την κατάργηση των τριετιών στον ιδιωτικό τοµέα, την
απελευθέρωση των οµαδικών απολύσεων και το lock out, τον
πλειστηριασµό των ακινήτων από τα 2/3 ως το µισό της αντικειµενικής τους αξίας.
Και χαιρετίζω µια πρόταση που άκουσα, διότι εµείς την είπαµε
στη Θεσσαλονίκη, κυρία Μπακογιάννη. Δεν µπορούµε να φορολογούµε τους Έλληνες πολίτες µε πλασµατικές αξίες. Αλλά, εδώ
θέλει έναν ενιαίο σχεδιασµό. Διότι η µείωση των αντικειµενικών
αξιών, ώστε να φτάσουν τις πραγµατικές αξίες, πρέπει να συνδυαστεί και µε ένα πλαίσιο προστασίας των πλειστηριασµών,
ιδίως των πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας.
Ιδού, λοιπόν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νέο µνηµόνιο.
Πώς θα το ονοµάσετε; Πείτε το, όπως θέλετε. Η ουσία ποια είναι;
Και έρχεστε µετά και µας λέτε ότι φεύγει το ΔΝΤ, τελειώνουν τα
βάσανά µας. Όµως, δεν σας πιστεύει –δυστυχώς, για εσάς- κανείς πια. Ούτε τα στελέχη σας σας πιστεύουν. Φαίνεται ότι το παραµύθι των Παρισίων τελείωσε, πριν καν ξεκινήσει.
Επιτρέψτε µου, όµως, να σταθώ και λίγο στο αδύνατο που
ισχυρίζεστε, ότι µε τη συνέχεια της λιτότητας µπορεί να έρθει
στον τόπο ανάπτυξη. Γιατί όλο και περισσότεροι στην Ευρώπη
επιτέλους αντιλαµβάνονται ότι θαύµατα δεν γίνονται. Με την
τρίτη µεγαλύτερη οικονοµία της ευρωζώνης, την ιταλική, να βρίσκεται ήδη σε ύφεση και τη δεύτερη µεγαλύτερη, τη γαλλική, να
παλεύει να την αποφύγει, η επιδείνωση της κατάστασης στη Γερµανία είναι η χαριστική βολή για την ανάκαµψη στην ευρωζώνη.
Αυτό είναι το πραγµατικό success story της γερµανικής ηγεσίας, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης. Αυτή η αποτυχία είναι
που προκάλεσε και προκαλεί και τη διαφαινόµενη ρωγµή στις
εδραιωµένες αντιλήψεις και σήµερα ωθεί σε κάποια δειλά βήµατα –οµολογώ- αλλαγής πολιτικής.
Όµως, εσείς δεν έχετε µείνει απλώς πίσω από αυτή την εξέλιξη. Είστε απέναντι από αυτή την εξέλιξη, την έστω και δειλή!
Στηρίζετε τις αντιλήψεις που σήµερα κλονίζονται, απόλυτα ταυτισµένοι µε την πολιτική της σκληρής δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, απόλυτα ταυτισµένοι µε την πολιτική της κ. Μέρκελ.
Και φτάνει µάλιστα ο Υπουργός των Οικονοµικών στο σηµείο
να επιτιµά δηµοσίως τη γαλλική κυβέρνηση, επειδή αποφάσισε
να µεταθέσει στο 2017 τον στόχο για δηµοσιονοµικό έλλειµµα
3% -είπαν ότι θα έχουν πάνω από 4% φέτος, αγνοώντας το
«στενό κορσέ» των συµφώνων- κι εµείς βγήκαµε να τους πούµε:
«τι είναι αυτά που κάνετε;». Εσείς, δηλαδή, δεν είστε απλά στη
στρατηγική του καλού και υπάκουου µαθητή. Εσείς είστε στη
στρατηγική του υπάκουου µαθητή, που καρφώνει και από πάνω
τους συµµαθητές του στη δασκάλα, όταν αυτοί δεν τηρούν την
τιµωρία!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Επιτρέψτε µου, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και µια
αναφορά στο ζήτηµα του χρέους. Θα επικαλεστώ την κοινή λογική. Μια διαπραγµάτευση έχει δύο βασικές προϋποθέσεις. Η
πρώτη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν δύο µέρη τουλάχιστον,
τα οποία διαφωνούν. Και δεύτερον, αφού υπάρχουν δύο µέρη
που διαφωνούν, όποιος πάει στη διαπραγµάτευση να έχει ένα
πολιτικό σχέδιο, έναν στόχο.
Ας ξεκινήσω από την πρώτη προϋπόθεση. Δεν υπάρχουν δύο
µέρη σε διαφωνία. Υπάρχει η κυρία Μέρκελ και ο κ. Σαµαράς σε
πλήρη αρµονία. Και οι δύο συµφωνούν ότι το χρέος της χώρας,
παρά το γεγονός ότι έχει φτάσει στο 175% του ΑΕΠ, είναι βιώσιµο. Συµφωνία για τα µέτρα, συµφωνία για το χρέος. Και πώς
είναι βιώσιµο; Με ένα πιστοποιητικό –λέει- βιωσιµότητας. Άρα, τι
ακριβώς, διαπραγµατεύεστε και τι ακριβώς θα διαπραγµατευτείτε, κύριε Σαµαρά, όταν συµφωνείτε σε όλα µε την κ. Μέρκελ;
Εµείς πιστεύουµε ότι τίποτα δεν θα διαπραγµατευτείτε.
Η απουσία της δεύτερης προϋπόθεσης του σχεδίου νοµίζω
είναι προφανής: Δεν έχετε πολιτική στρατηγική διαπραγµάτευσης, δεν έχετε πολιτική ευρωπαϊκών συµµαχιών. Γιατί, εκτός απ’
το ότι το χρέος µας είναι βιώσιµο, πιστεύετε παράλληλα ότι είναι
και ελληνικό πρόβληµα. Αγνοείτε, δηλαδή, την ευρωπαϊκή διάσταση και σχεδιάζετε µάλιστα έξοδο στις αγορές, χωρίς προηγουµένως να έχουµε διεκδικήσει µια κοινωνικά βιώσιµη λύση
για το χρέος. Και αυτό είναι επικίνδυνο.
Απεναντίας, εµείς διεκδικούµε µε σχέδιο µε στόχο, µε συµµαχίες, µια ευρωπαϊκή διάσκεψη για το χρέος που θα δώσει οριστική, κοινωνικά βιώσιµη και δίκαιη λύση σε ένα ευρωπαϊκό
πρόβληµα, όχι σε ένα ελληνικό και µόνο πρόβληµα. Δεν ζητάµε
ελεηµοσύνη, ζητάµε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.
Ο στόχος µας είναι συγκροτηµένος και σαφής. Ζητάµε τη διαγραφή του µεγαλύτερου µέρους του χρέους και ρήτρα ανάπτυξης για την αποπληρωµή του εναποµείναντος στο πλαίσιο των
αποφάσεων της Διεθνούς Διάσκεψης του Λονδίνου το 1953 που
αφορούσαν και την ίδια τη Γερµανία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως το χρόνου οµιλίας του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρησιµοποιήσω και το χρόνο της δευτερολογίας µου.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, προσπαθείτε µέσα στην
απελπισία και την αγωνία σας σήµερα, µε την πρόταση εµπιστοσύνης, να παίξετε τα ρέστα σας. Όµως, χωρίς να το καταλαβαίνετε, είναι η ίδια η κίνησή σας που θα σας βυθίσει σε ακόµα
µεγαλύτερο αδιέξοδο. Ζητάτε την εµπιστοσύνη του Σώµατος για
τη συνέχιση της πολιτικής σας. Το βράδυ, όµως, όταν θα κλείσουν τα φώτα αυτής εδώ της Αίθουσας, όλοι θα διαπιστώσουν
ότι η εµπιστοσύνη αυτή θα είναι πολύ µακριά από τους εκατόν
ογδόντα Βουλευτές, που το Σύνταγµα απαιτεί για την εκλογή του
Προέδρου της Δηµοκρατίας.
Τι θα κάνετε, λοιπόν; Θα επιµείνετε σε αυτήν τη αδιέξοδη και
διχαστική τακτική να λέτε: «Έχω τους εκατόν ογδόντα, αλλά τους
κρύβω, τους έχω και θα τους βρω στην πορεία;», ενώ όλα τα κόµµατα –προσέξτε το αυτό- που συνέστησαν την παρούσα Βουλή,
πλην των δύο συγκυβερνώντων, έχουν δεδηλωµένη την πρόθεσή
τους να µη ψηφίσουν για Πρόεδρο της Δηµοκρατίας; Δεν είναι
µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Όλα τα κόµµατα –
και εµένα τουλάχιστον µε αφορούν και λογαριάζω αυτά της δηµοκρατικής Αντιπολίτευσης- µε διαφορετικό ενδεχοµένως
σκεπτικό το καθένα καταλήγουν στον ίδιο παρονοµαστή.
Μόνο τα δύο κόµµατα που συγκυβερνούν µε έναν αριθµό Βουλευτών που παρά το ότι είναι πλασµατικός σε σχέση µε τα σηµερινά δηµοσκοπικά σας ποσοστά –και ας αφήσουµε τα
δηµοσκοπικά ακόµη και µε τα εκλογικά αποτελέσµατα των τελευταίων ευρωεκλογών του Μάη- εντούτοις ακόµη και αυτός ο
πλασµατικός αριθµός Βουλευτών που διαθέτετε σήµερα, σε
σχέση µε την κατάσταση που επικρατεί στην κοινωνία, αυτός ο
πλασµατικός αριθµός που σήµερα θα δηλώσει εµπιστοσύνη στην
Κυβέρνησή σας, δεν θα σας αρκεί για να δείτε τον πολυπόθητο
αριθµό που προβλέπει το Σύνταγµα για την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας. Εγώ κάνω µια πρόβλεψη: ούτε µε τα
κυάλια δεν θα τον δείτε.
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Τι θα κάνετε, λοιπόν; Εκεί είναι το ερώτηµα: τι θα κάνετε; Θα
συνεχίζετε «κλείνοντας το µάτι» σε πρακτικές που απαξιώνουν
και εξευτελίζουν το κύρος και την υπόσταση του κοινοβουλευτισµού; Θα συνεχίσετε να παραπέµπετε εν έτει 2014 σε πρακτικές
1965; Αυτό θα κάνετε; Και µάλιστα, θα το κάνετε επί τέσσερις
συνεχόµενους µήνες;
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θα κρατάτε, δηλαδή, δέσµια τη χώρα σε ένα παρατεταµένο
και πολωτικό προεκλογικό κλίµα, δέσµια µιας ακατάσχετης προεδρολογίας και ταυτόχρονα και όλο το πολιτικό σύστηµα δέσµιο
σεναρίων ευτελισµού; Αυτό είναι το σχέδιό σας; Είναι αυτό το
σχέδιό σας µόνο και µόνο, για να κρατήσετε την εξουσία, να µείνετε ένοικοι στο Μέγαρο Μαξίµου για τέσσερις ακόµα µήνες;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ακούστε µε. Σας ζητώ να το ξανασκεφτείτε και ζητώ από τον κ. Σαµαρά να το ξανασκεφτεί. Δεν
είναι ωφέλιµο για τον τόπο, δεν είναι ούτε και για εσάς. Συναίνεση, όπως το Σύνταγµα προβλέπει -για να συνεννοηθούµε- εκατόν ογδόντα Βουλευτών από την παρούσα Βουλή δεν µπορεί να
υπάρξει, γιατί προφανώς και αυτή η συναίνεση δεν αφορά τη συναίνεση στο πρόσωπο.
Συναίνεση για εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας από την παρούσα Βουλή ισοδυναµεί µε συναίνεση στη συνέχεια της καταρρακωµένης σας Κυβέρνησης ή ισοδυναµεί µε συναίνεση στη
συνέχεια της καταστροφικής πολιτικής της λιτότητας και των
µνηµονίων.
Θαρρώ πως όποιος θέλει να δώσει τέτοιου είδους συναίνεση
θα έχει το σθένος σήµερα να υπερψηφίσει την πρόταση εµπιστοσύνης στην Κυβέρνησή σας που καταθέσατε στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Σας προτείνω, λοιπόν, σήµερα το βράδυ να δείτε το
αποτέλεσµα και να το ξανασκεφτείτε, να πράξετε όπως ορίζει το
συµφέρον της χώρας. Δεν είναι η παραµονή σας τέσσερις ακόµα
µήνες στις καρέκλες της εξουσίας το συµφέρον της χώρας.
Μπορεί να υπάρξει προοπτική και µέλλον για τη χώρα και χωρίς
εσάς στις καρέκλες τις κυβερνητικές! Μπορεί να φανταστεί κανείς την Ελλάδα και χωρίς εσάς στις καρέκλες τις κυβερνητικές!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεν είναι, όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µόνο η πολύµηνη, παρατεταµένη προεκλογική περίοδος το πρόβληµα, είναι
και η πασιφανής αδυναµία σας να χειριστείτε µε αποτελεσµατικό
και επωφελή τρόπο τα κρίσιµα ζητήµατα της χώρας.
Και εξηγούµαι: Δεν έχει να κάνει αυτό µε τις προθέσεις σας.
Έχει να κάνει µε την αντικειµενική πραγµατικότητα. Ακόµα και
στελέχη της συγκυβέρνησής σας, που θα σας ψηφίσουν σήµερα,
σας ζητάνε ανοιχτά -από αυτό εδώ το Βήµα το είπαν- να πάτε σε
κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Με ποιον; Με τον «δαίµονα» ΣΥΡΙΖΑ!
Με τον ΣΥΡΙΖΑ που ξορκίζετε όλα αυτά τα χρόνια. Προφανώς,
όταν σας το προτείνουν αυτό, κύριε Σαµαρά, εννοούν χωρίς
εσάς στο τιµόνι. Εγώ τουλάχιστον, αυτό αντιλαµβάνοµαι.
Πώς, λοιπόν, να πάτε µετά εσείς και να διαπραγµατευτείτε στο
εξωτερικό, όταν από το εσωτερικό του εσωτερικού σας αµφισβητείσθε; Πόσω δε µάλλον, όταν έχει ήδη διαµορφωθεί µια πλατιά
κοινωνική πλειοψηφία που απαιτεί αλλαγή πολιτικής και ισχυρή
διαπραγµάτευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό, ξέρετε, το
γνωρίζουν καλά και έξω. Γνωρίζουν ότι είστε πλέον Κυβέρνηση
και Πρωθυπουργός ορισµένου χρόνου, περιορισµένου χρονικού
ορίζοντα. Ο χρόνος σας τελειώνει, λήγει, το αργότερο σε τέσσερις µήνες, το Φλεβάρη του 2015.
Πώς να έχετε κύρος και διαπραγµατευτική δύναµη, όταν όλοι
πια βλέπουν, µέσα και έξω, ότι η Κυβέρνησή σας στηρίζεται σε
δύο κόµµατα που η κοινωνία, οι ίδιοι οι ψηφοφόροι σάς αποδοκιµάζουν;
Δείτε όλες τις µετρήσεις της κοινής γνώµης και αυτές που δηµοσιεύονται και αυτές που δεν δηµοσιεύονται, αλλά προφανώς
τις γνωρίζετε. Όλοι τις γνωρίζουµε. Όλες µιλούν πλέον για µια
διαφορά συντριβής. Πείτε µου ειλικρινά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε ποιο κύρος, µε ποια διαπραγµατευτική ισχύ, υπό
αυτές τις συνθήκες θα µπορούσε, όχι η δική σας Κυβέρνηση,
οποιαδήποτε κυβέρνηση, να διεκδικήσει µια καλύτερη συµφωνία
για τη χώρα;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε αυτά τα δεδοµένα, µετά τις
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ευρωεκλογές, ζητήσαµε να λαµβάνετε υπ’ όψιν σας στις κρίσιµες
αποφάσεις, στις αποφάσεις που ο χρονικός τους ορίζοντας δεσµεύει και την επόµενη κυβέρνηση την άποψη, τη θέση του πρώτου κόµµατος. Κινηθήκατε στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση.
Με αυτά τα δεδοµένα και µε ακόµα χειρότερα σήµερα, ακόµα
πιο έντονα σας λέµε: Μην προχωρήσετε σε κρίσιµες κινήσεις, σε
κρίσιµες διαπραγµατεύσεις, σε αποφάσεις που θα δεσµεύουν τα
χέρια και των επόµενων κυβερνήσεων, χωρίς την συναίνεση του
πρώτου κόµµατος.
Το λέω ξανά, όχι µόνο για να το ακούσετε εσείς, αλλά και για
να το ακούσουν στις Βρυξέλλες και στο Βερολίνο και στην Ουάσιγκτον: Οποιαδήποτε απόφαση ή συµφωνία δεν θα έχει τη δική
µας συναίνεση, δεν θα γίνει αποδεκτή από εµάς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεν θα δεσµεύει τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα δεσµεύει την κυβέρνηση
κοινωνικής σωτηρίας, για την οποία ο λαός µας σύντοµα θα
δώσει ισχυρή εντολή µε την ψήφο του.
Όπως γνωρίζετε, όπως έχουµε πει χιλιάδες φορές –το ξεκαθαρίζω για ακόµη µία φορά- σε καµµία συµφωνία που θα περιλαµβάνει τη συνέχεια του µνηµονιακού καθεστώτος, σε καµµία
συµφωνία που θα περιλαµβάνει τη συνέχεια της λιτότητας µε
οποιοδήποτε επικοινωνιακό καµουφλάζ, εµείς δεν πρόκειται να
βάλουµε την υπογραφή µας. Τελεία, παράγραφος!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και µε αυτό τον τρόπο θέλω να δώσω µία απάντηση και σε
όσους Βουλευτές από αυτό εδώ το Βήµα, καλοπροαίρετα ενδεχοµένως, µίλησαν για κυβερνήσεις ειδικού σκοπού και για συναίνεση. Δεν αρνούµαστε τη συναίνεση. Όµως, το ερώτηµα που
θέτουµε είναι: Σε ποια βάση συναίνεση; Για µας είναι προφανές.
Η προοπτική περαιτέρω εξαθλίωσης της κοινωνίας οδηγεί στη
διαιώνιση της Ελλάδας ως µιας χώρας πειραµατόζωου των νεοφιλελεύθερων επιλογών στην Ευρώπη, ως µία χώρα αποικίας,
χρέους και ανεργίας.
Ποια συναίνεση µπορεί να δώσει κανείς σε αυτή την προοπτική; Στον αντίποδα αυτής της στρατηγικής ήδη διαµορφώνεται ευρεία, ευρύτατη συναίνεση στο κοινωνικό πεδίο. Είναι η
συναίνεση πάνω στο πρόγραµµα που παρουσιάσαµε στη Θεσσαλονίκη που θέτει αδιαπραγµάτευτες κοινωνικές προτεραιότητες, την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής καταστροφής, την
επανεκκίνηση της οικονοµίας, τη φορολογική αποφόρτιση των
µεσαίων στρωµάτων, την ενίσχυση της ζήτησης και την αντιµετώπιση της ανεργίας. Πάνω σε αυτό το σχέδιο θα δηµιουργηθούν οι όποιες προωθητικές συναινέσεις της επόµενης ηµέρας
και όχι πάνω στο αποτυχηµένο και καταστροφικό σχέδιο της λιτότητας.
Όµως, άκουσα το τριήµερο και πολλούς συναδέλφους από τα
κυβερνητικά έδρανα να µιλούν όχι για συναίνεση, αλλά για τη
στοιχειώδη ανάγκη συνεννόησης, παρά τις διαφορετικές οπτικές.
Εµείς αυτή τη συνεννόηση δεν την αρνηθήκαµε, αλλά έχουµε
µπροστά µας µία Κυβέρνηση και έναν Πρωθυπουργό που απαξιώνει, όχι µόνο την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, αλλά συνολικά
την κοινοβουλευτική διαδικασία.
Στα δύο και πλέον χρόνια θητείας της Κυβέρνησης Σαµαρά δεν
υπήρξε ούτε µία φορά που να αισθανθήκατε την ανάγκη, για ένα
εθνικό θέµα, για ένα κρίσιµο θέµα, να ενηµερώσετε θεσµικά την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση, να ενηµερώσετε –αφού δεν αναγνωρίζετε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση- το ελληνικό Κοινοβούλιο.
Τώρα, όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι η ώρα της
ύστατης αλλά και της πιο αναγκαίας για τον τόπο συνεννόησης.
Σας καλώ, λοιπόν, να µην επιµείνετε σε αυτή την αδιέξοδη τακτική, να µην επιµείνετε να βυθίσετε τη χώρα σε µία τετράµηνη
και πλέον διάρκειας παρατεταµµένη και διαρκή προεκλογική περίοδο και κυρίως να µην επιµείνετε να διαχειριστείτε εσείς και να
αναλάβετε δεσµεύσεις µακράς διάρκειας εν ονόµατι της χώρας
και του λαού, που όµως πια δεν σας εµπιστεύεται και δεν σας
στηρίζει.
Δώστε, λοιπόν, τη δυνατότητα στο λαό µας να αποφασίσει και
σε µία νέα κυβέρνηση, µε ισχυρή λαϊκή εντολή, να διαχειριστεί
τις κρίσιµες για τον τόπο διαπραγµατεύσεις και φανείτε θαρραλέοι, δίνοντας διέξοδο στο σηµερινό πολιτικό αδιέξοδο.
Αφού διαπιστώσετε σήµερα ότι στη Βουλή δεν έχετε ούτε κατά
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διάνοια τον προβλεπόµενο από το Σύνταγµα αριθµό των εκατόν
ογδόντα Βουλευτών, έστω ως πρόκριµα για την εκλογή Προέδρου
της Δηµοκρατίας, προχωρήστε συντεταγµένα και έγκαιρα στη
λαϊκή ετυµηγορία, να πάµε συντεταγµένα και οµαλά σε εκλογές
που θα δώσουν εντολή ισχυρής διακυβέρνησης και διαπραγµάτευσης, αλλά και περιθώρια ευρείας συναίνεσης, όπως το
Σύνταγµα προβλέπει, στην εκλογή νέου Προέδρου της Δηµοκρατίας. Οι ώρες είναι κρίσιµες. Ας δείξουµε ότι όλοι στεκόµαστε
στο ύψος των περιστάσεων.
Σε ό,τι µας αφορά είµαστε έτοιµοι να αναλάβουµε τις ευθύνες
που µας αναλογούν. Λέµε: εκλογές τώρα και εκλογή νέου
Προέδρου της Δηµοκρατίας µε ευρύτατη συναίνεση, ώστε να
δοθεί µήνυµα µέσα και έξω ότι η χώρα γυρίζει σελίδα, ξαναγίνεται
ισχυρή και υπολογίσιµη στην Ευρώπη και στον κόσµο, διεκδικεί µε
τον λαό στο προσκήνιο και µε ευρεία κοινωνική συναίνεση µία
δίκαιη και βιώσιµη λύση για το χρέος, για το µέλλον της πατρίδας
µας.
Ζητάµε, λοιπόν, εκλογές, όχι για να έρθουµε στην εξουσία και
να διαχειριστούµε τη µνηµονιακή Ελλάδα. Ζητάµε εκλογές για να
αλλάξουµε την Ελλάδα, για να αντικαταστήσουµε την εσωτερική
υποτίµηση αξιών, αµοιβών και ανθρώπων µε ένα κυβερνητικό
πρόγραµµα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και ελπίδας.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η µεγάλη
κοινωνική αλλαγή, η µεγάλη ανατροπή έχουν ήδη δροµολογηθεί.
Το παλιό φεύγει. Το καινούργιο έρχεται. Κανείς δεν θα καταφέρει,
ό,τι κι αν σκαρφιστεί, να το σταµατήσει.
Η κοινωνική δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη, τα κοινωνικά δικαιώµατα
θα επιστρέψουν στην πατρίδα µας. Η πραγµατική δηµοκρατία και
οι κανόνες θα επιστρέψουν στην πατρίδα µας. Αυτή θα είναι η
Ελλάδα του αύριο, ό,τι κι αν κάποιοι σκαρφιστούν.
Και σας ζητώ, µην καίτε τα σπαρτά και γκρεµίζετε τις γέφυρες
πίσω σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Θα έρθει το καινούργιο. Θα ξηµερώσει µία καλύτερη µέρα για
τον τόπο. Μην αποσταθεροποιείτε τη χώρα, προσπαθώντας να
αποσταθεροποιήσετε τον ΣΥΡΙΖΑ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Η Ελλάδα του αύριο θα είναι µία κοινωνία δίκαιη, µία κοινωνία
ανοιχτή, µία κοινωνία δηµοκρατική.
(Παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο,
παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Πρόεδρε, έχει ζητήσει τον λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης για δέκα
λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Εξωτερικών): Θα µιλήσω µόνο για ένα λεπτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι είναι αυτά, κύριε Πρόεδρε;
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Αν είναι
για ένα λεπτό, να σας δώσω τον λόγο, αλλά έχει ζητήσει τον λόγο
ο κ. Δένδιας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε,
επί της διαδικασίας!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Εξωτερικών): Παρακαλώ, κύριε Λαφαζάνη, έχω πάρει
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Και µετά
τον κ. Δένδια αν είναι, κάνετε παρέµβαση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ζητώ τον λόγο επί της
διαδικασίας!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Εξωτερικών): Είναι ο Αρχηγός σας παρών. Δεν είστε
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, παρόντος του Προέδρου σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Πρόεδρε...
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Εξωτερικών): Όχι, όχι!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι λέτε τώρα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ελάτε τώρα! Καθίστε κάτω, κύριε
Λαφαζάνη!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριοι
συνάδελφοι, φτάσαµε µε ηρεµία στο τέλος. Παρακαλώ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν γίνονται αυτά τα πράγµατα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Ο Πρόεδρός σας είναι εδώ. Δεν
είστε τίποτα. Καθίστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κύριε Λαφαζάνη, τι είναι αυτά;
Υπάρχει Αρχηγός εδώ!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι! Έχουµε φτάσει µε ηρεµία τώρα στο
τέλος. Εγώ θέλω να σας πω…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε Λαφαζάνη, καθίστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ένα
λεπτό, κύριε Βενιζέλο. Θα σας δώσω τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Έχουµε
συνεδριάσει τρεις µέρες τώρα µε ηρεµία. Θα βρούµε τη λύση.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Ναι, σε άλλο επίπεδο όµως. Άλλαξε
το επίπεδο τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Με
συγχωρείτε ένα λεπτό. Έχει ζητήσει τον λόγο ο Υπουργός
Ανάπτυξης κ. Δένδιας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Ναι, θέλω να προηγηθώ για ένα
λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Και µετά
ήταν να µιλήσει ο Πρωθυπουργός. Εάν εσείς πάρετε τον λόγο,
θα ζητήσει και ο κ. Τσίπρας µετά να απαντήσει.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Ας το ζητήσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Και
πιθανόν µετά να ξαναζητήσετε εσείς τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Ας το ζητήσει. Έχουν τεθεί µείζονα
θέµατα εθνικής και δηµοκρατικής τάξης.
(Θόρυβος από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Σαφώς
και έχουν αναπτυχθεί θέµατα, τα οποία ενδιαφέρουν και το
Κοινοβούλιο και τους πολίτες και απαιτούν απάντηση. Εγώ,
λοιπόν, σας λέω ότι εφόσον θα απάντησετε, εάν ο κ. Τσίπρας
κρίνει, παρ’ ότι δεν έχει χρόνο δευτερολογίας, θα πρέπει να
ξαναµιλήσει.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Ναι, κύριε Πρόεδρε, εγώ ζητώ τον
λόγο, όπως έχω δικαίωµα και υποχρέωση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά, για την παρέµβαση που θέλετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Ευχαριστώ.
Κύριε Πρόεδρε, δεν περίµενα ποτέ ότι µπορεί η κοµµατική…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα κύριε Πρόεδρε, δεν γίνονται
αυτά τα πράγµατα. Δεν µπορεί να γίνει αυτό! Δεν καταλαβαίνετε
ότι µετά τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µιλάει ο
Πρωθυπουργός;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Καθίστε κάτω, κύριε Λαφαζάνη!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Είναι ο Πρόεδρος ή δεν είναι;
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Σας παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Λαφαζάνη!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, δεν µου δίνετε τον λόγο!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Μα, σας παρακαλώ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Απευθύνοµαι στον Πρόεδρο.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Λαφαζάνη, παρουσία του Προέδρου σας δεν προβλέπεται να
δίνεται ο λόγος στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο. Μετά τον κ.
Βενιζέλο, αν χρειαστεί ο κ. Τσίπρας, παρ’ ότι έχει εξαντλήσει το
χρόνο του…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε,
καταλαβαίνετε ότι µετά τον Αρχηγό της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης οµιλεί ο Πρωθυπουργός;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Λαφαζάνη, παρακαλώ. Ολοκληρώσαµε µε το διαδικαστικό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν είναι δυνατόν να γίνεται
αυτό το πράγµα. Ας µιλήσουν τότε όλοι οι Αρχηγοί ξανά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Είναι ο αρχηγός σας ή δεν είναι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Επιτρέψτε µου. Ολοκληρώσαµε µε το διαδικαστικό. Θα έχουµε µία
παρέµβαση τριών λεπτών από τον κ. Βενιζέλο κι αν χρειαστεί ο
κ. Τσίπρας…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μιλήσατε και χθες.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ελάτε τώρα, κύριε Λαφαζάνη.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ(Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Μην φοβάστε τον λόγο µου τόσο
πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Έχετε Πρόεδρο ή δεν έχετε;
(Θόρυβος στην Αίθουσα- κωδωνοκρουσίες)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ(Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Δεν περίµενα ότι η κοµµατική πρόωρη αλαζονεία µπορεί να οδηγήσει
σε τέτοιου βαθµού ατοπήµατα. Ο κ. Τσίπρας προηγουµένως,
από το Βήµα της Βουλής…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα τώρα απαντάει, κύριε Πρόεδρε; Αυτά είναι τα µείζονα θέµατα;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ(Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε δεν σας αξίζει ο ρόλος
αυτός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Βενιζέλο, µην το λέτε
αυτό. Ξέρετε ότι δεν είναι στην κοινοβουλευτική τάξη αυτό που
κάνετε. Το ξέρετε πολύ καλά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ(Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Ακούστε την αλήθεια.
Κύριε Πρόεδρε, απευθύνοµαι σε εσάς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Να µιλήσει ο Αρχηγός σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Μπούρα, το ξέρετε κι
εσείς.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ(Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε Λαφαζάνη, να χτυπιέστε στο
έδρανο, θα πω αυτά που έχω να πω, να χτυπιέστε σα χταπόδια.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έτσι είναι.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ(Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Ο κ. Τσίπρας, προηγουµένως, ούτε
λίγο ούτε πολύ, µε τρόπο δηµοκρατικά και θεσµικά προκλητικό,
πρωτοφανή και αδιανόητο, υπονόµευσε ανοικτά και απροκάλυπτα το εθνικό συµφέρον, υπονόµευσε τη διαπραγµατευτική θέση
της χώρας, στην τελική φάση της πορείας εξόδου από το µνηµόνιο, την τρόικα και την κρίση. Θέλησε να παρεµποδίσει την Κυβέρνηση να συνάψει την οριστική συµφωνία εξόδου, σε σχέση
µε το χρέος και µε την επιστροφή της χώρας στην οµαλότητα,
γιατί προφανώς ενοχλείται βαθιά από την ιδέα ότι χάνει το παιχνίδι του, δηλαδή το µνηµόνιο και την τρόικα.
(Χειροκροτήµατα)
Έβλαψε συνειδητά το εθνικό συµφέρον, ενώπιον και των θεσµικών πιστωτών και των αγορών. Έβλαψε τον Έλληνα, τις προοπτικές του, τον άνεργο και κάθε επιχείρηση. Έβλαψε τα πάντα.
Την εθνική οικονοµία και την εθνική υπόθεση.
Για να το κάνει αυτό εκβίασε ανοιχτά τη Βουλή και τους θεσµούς. Προσέβαλε τον εν ενεργεία Πρόεδρο της Δηµοκρατίας,
τον κ. Κάρολο Παπούλια, τον ταπείνωσε, τον ευτέλισε ως σύµβολο της εθνικής ενότητας και έκανε και το µείζον ατόπηµα να
στηρίξει όλους τους εκβιαστικούς υπολογισµούς του στις ψήφους της Χρυσής Αυγής.
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(Θόρυβος και διαµαρτυρίες στην Αίθουσα από την πτέρυγα
του ΣΥΡΙΖΑ)
Διότι, οι ψήφοι των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης του συνταγµατικού τόξου, είναι πολλοί λιγότεροι από τους εκατόν είκοσι
έναν, που απαιτούνται. Ας τους µετρήσετε, να δείτε σε τι επίπεδο
αθροίζονται οι ψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ, του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
της Ελλάδος, των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και της Δηµοκρατικής
Αριστεράς και θα δείτε ότι δεν προκύπτει ο µαγικός αριθµός εκατόν είκοσι ένα.
Εκβιάζετε συνειδήσεις, ταπεινώνετε θεσµούς, πλήττετε το
συµφέρον της χώρας. Φοβάστε την έξοδο από την κρίση. Δεν
έχετε στρατηγική, δεν έχετε συµµάχους, δεν έχετε προοπτική.
Αυτό που έκανε σήµερα ο κ. Τσίπρας –γράψτε το και θα το θυµηθείτε- είναι η καµπή, η οποία θα οδηγήσει τον ελληνικό λαό
στο να συνειδητοποιήσει ποιο είναι το πραγµατικό δίλληµα και
ποια είναι η εθνική επιλογή.
(Χειροκροτήµατα)
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Πρόεδρε, δεν χρειάζεται να µιλήσω. Ο κ. Βενιζέλος µας έδωσε
µπόνους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο κύριος
Υπουργός, κ. Δένδιας έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, παρότι δεν µου αρέσει να εγείρω
τόνους ή να ασκώ κριτική, είµαι υποχρεωµένος να ξεκινήσω αυτό
το οποίο έχω να πω, αναγνωρίζοντας ότι η τοποθέτηση του αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, του κ. Τσίπρα, µε εξέπληξε, όπως φαντάζοµαι ότι εξέπληξε ένα µεγάλο κοµµάτι της
Εθνικής Αντιπροσωπείας.
Ο κ. Τσίπρας κατά την τοποθέτησή του, πέραν της ανάλυσης
των κινήτρων του αιτήµατος για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Κυβέρνησης, προέβη σε σύνδεση δύο διαφορετικών ζητηµάτων µε την αρχή της δεδηλωµένης. Και κατά τούτο, κύριε
Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι υπ’ αυτήν την έννοια
δεν επεδείχθη ο δέων σεβασµός στο Σύνταγµα της χώρας.
Το πρώτο είναι η εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας. Θεωρήθηκε η ψήφος εµπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση ως προαπαιτούµενο και συνδεδεµένο µε την εκλογή του Προέδρου της
Δηµοκρατίας, για την οποία δεν υφίσταται ακόµα συνταγµατικό
θέµα.
Το δεύτερο είναι ότι αγνοήθηκε η αρχή της δεδηλωµένης επ’
ονόµατι των δηµοσκοπήσεων. Και ο κύριος Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης απηύθυνε στην κυβερνητική πλειοψηφία
κεκαλυµµένη, πλην σαφή απειλή µη νοµοθετήσεως και µη αναλήψεως ευθυνών, διότι κατ’ αυτόν η δηµοσκοπική υπεροχή του
ΣΥΡΙΖΑ και η πρωτοκαθεδρία του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές δηµιουργεί αδυναµία λήψεως κυβερνητικής απόφασης.
Και οι δύο αυτές τοποθετήσεις, πέραν του ότι είναι πλήρως
αντισυνταγµατικές, είναι και βαθύτατα επικίνδυνες. Δηµιουργούν
ένα τεράστιο πρόβληµα στη χώρα, δηµιουργούν έλλειψη βάσης,
δηµιουργούν θέµατα αξιοπιστίας συνολικά του συστήµατος.
Είµαι βέβαιος ότι ο κ. Τσίπρας, αφού διαλογισθεί αυτά τα οποία
είπε, θα έχει την ευκαιρία να ανακαλέσει και να επανέλθει στη συνταγµατική τάξη. Διότι πλέον δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπίζουµε
το πολίτευµα στην Ελλάδα ως κατά το δοκούν συνταγή, ως σκάλα
για να ανεβούµε στην εξουσία, οποτεδήποτε οι δηµοσκοπήσεις
δείχνουν την τάση να µας ευνοούν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόταση εµπιστοσύνης έχει
την εξής έννοια: Η Κυβέρνηση του Πρωθυπουργού κ. Σαµαρά
καταθέτει απολογισµό στην Εθνική Αντιπροσωπεία για τα δύο
χρόνια δράσης της και επίσης καταθέτει τις προτάσεις της για
το τι πρόκειται να κάνει τα επόµενα δύο χρόνια της κυβερνητικής
θητείας.
Είναι προφανές ότι αυτό είναι παντελώς άσχετο από την
εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας, για το οποίο η Εθνική
Αντιπροσωπεία οφείλει να έχει αυτοτελή κρίση επί τη βάσει τελείως άλλων παραµέτρων: της επιλογής του προσώπου το οποίο
θα ενώνει τους Έλληνες και θα εκπροσωπεί την πατρίδα.
Η δε Αντιπολίτευση οφείλει κατ’ αρχήν να ασκήσει κριτική επί
των κυβερνητικών θέσεων, να καταθέσει τις δικές της προτάσεις.
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Αλλά και αν έχει στοιχειώδη πολιτική εντιµότητα, να εξηγήσει
στην ελληνική κοινωνία διά του Ελληνικού Κοινοβουλίου πόσο
ακριβείς απεδείχθησαν οι προβλέψεις της για τα όσα συνέβησαν
στη χώρα την περίοδο 2012-2014.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρόκειται να πω πολλά για
το κυβερνητικό έργο. Έχουν αναλυθεί επαρκώς και από τον
Υπουργό Οικονοµικών, τον κ. Χαρδούβελη, και είναι βέβαιο ότι
θα τα αναλύσει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Σαµαράς αµέσως µετά.
Είναι βέβαιον ότι η χώρα το 2012 βρισκόταν σε ένα δραµατικό
επίπεδο, είναι βέβαιον ότι η συρρίκνωση του ΑΕΠ ήδη προσέγγιζε το 25%, είναι βέβαιον ότι το «grexit» ήταν η κυριαρχούσα
πρόβλεψη. Ήταν βέβαιον ότι το κέντρο των Αθηνών ήταν πεδίο
καθηµερινών συγκρούσεων, ήταν βέβαιον ότι οι συγκεκριµένες
οµάδες ανθρώπων µπορούσαν να καίνε την πρωτεύουσα του
κράτους οποτεδήποτε το επέλεγαν.
Δύο χρόνια µετά όλα αυτά έχουν µεταβληθεί. Έχει παραµείνει
η χώρα µε απόλυτη βεβαιότητα στην ευρωζώνη, έχει δυνατότητα
δανεισµού από τις αγορές. Για πρώτη φορά γυρνάµε σε θετικούς
ρυθµούς ανάπτυξης, έστω και µικρούς, 0,9%. Όµως, πρέπει να
σας πω ότι το 2015 θα πάµε στο 2,9%. Έχει ειρηνεύσει η χώρα.
Έχει αντιµετωπιστεί η εγκληµατικότητα. Έχει δηµιουργηθεί ένα
συνολικό σύγχρονο πλαίσιο, µέσα από σειρά νοµοθετικών παρεµβάσεων.
Η χώρα διαπραγµατεύεται το πιο φιλόδοξο σχέδιο αναδιάρθρωσης του ιδιωτικού επιχειρηµατικού χρέους που έγινε ποτέ,
αυτό το οποίο έχει επικρατήσει να λέγεται «κόκκινα δάνεια». Διαπραγµατεύεται την επιδότηση των επιχειρήσεων, που έχουν δάνεια από την περίοδο της κρίσης, ώστε να διευκολυνθεί το
επιτόκιό τους. Συζητούν για τη µεταφορά ρευστότητας στη χώρα
µέσω του IFG, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της
EPRD κ.α..
Ερχόµαστε, όµως, να δούµε, οι προβλέψεις του ΣΥΡΙΖΑ σε
ποιο βαθµό επιβεβαιώθηκαν τον καιρό που πέρασε. Ας πάµε κατ’
αρχάς στο βασικό θέµα του πρωτογενούς πλεονάσµατος. Ο κ.
Τσίπρας, ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, µε απόλυτη βεβαιότητα διατυπώνει σκέψεις δίκην «προφήτη» απόψε.
Είχε ο ίδιος αρνηθεί το πρωτογενές πλεόνασµα στις 24-10-2013
µιλώντας για φανταστικό πλεόνασµα, ίσο του γνωστού ρητού
«λεφτά υπάρχουν». Θα το καταθέσω για τα Πρακτικά.
Ο κ. Τσακαλώτος, ο υπεύθυνος οικονοµικών του ΣΥΡΙΖΑ, στις
10-9-2013 είχε µιλήσει για οφθαλµαπάτη. Θα το καταθέσω κι
αυτό στα Πρακτικά.
Ο κ. Τσίπρας στις 21 Μαρτίου του 2014 σε οµιλία του στα Γιάννενα είχε µιλήσει για πλεόνασµα θράσους και απάτης και όχι
χρηµάτων. Θα το καταθέσω κι αυτό στα Πρακτικά.
Ο κ. Τσίπρας επίσης είχε αρνηθεί τη δυνατότητα της χώρας
να βγει στις αγορές. Θα καταθέσω τη σχετική δήλωσή του στις
16-3-2014 στη «REAL NEWS».
Επίσης, είχε µιλήσει για «στηµένο θέατρο». Ο κ. Τσίπρας είχε
προβλέψει την επιστροφή µας στη δραχµή σε συνέντευξή του
στην εφηµερίδα «REAL NEWS». Θα την καταθέσω στα Πρακτικά.
Μάλιστα, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ είχε «µεγαλοπιαστεί» και ο κ. Λαφαζάνης
προέβλεψε, όχι µόνο την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, αλλά
και την καταστροφή του ιδίου του ευρώ. Θα καταθέσω τη δήλωσή του για τα Πρακτικά.
Επίσης, είχαν αποκλείσει την έξοδό µας από το µνηµόνιο. Θα
καταθέσω τη δήλωση του κ. Τσίπρα για τα Πρακτικά.
Ερωτώ: Τι απ’ αυτά τα οποία προέβλεψε ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά
τα χρόνια –ή εν πάση περιπτώσει τα δύο τελευταία χρόνια- πραγµατοποιήθηκε; Μπορούµε να έχουµε µία πρόβλεψη του ΣΥΡΙΖΑ
η οποία σήµερα είναι πραγµατωµένη και στη βάση αυτής της δικαιωµένης πρόβλεψης να µπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να ζητά την ψήφο της
ελληνικής κοινωνίας;
Κυρίες και κύριοι, αυτά αφορούν το παρελθόν. Πάµε στο µέλλον. Ο κ. Τσίπρας ήλθε εδώ και µας είπε µια σειρά από πράγµατα
για το τι πρέπει να γίνει, ώστε η ελληνική κοινωνία να µπορέσει να
πάει µπροστά και αναφέρθηκε στο πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης.
Τι υποσχέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη; Υποσχέθηκε κατ’
αρχάς σαν όραµα στους Έλληνες, τριακόσιες χιλιάδες νέες
προσλήψεις στο δηµόσιο και µάλιστα, όπως διευκρίνισε ο κ. Δραγασάκης ούτε καν πλήρους απασχόλησης. Αυτό δεν είναι παρο-
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χολογία;
Μας πρότεινε σεισάχθεια µε ένα δισεκατοµµύριο τον πρώτο
χρόνο και τρία δισεκατοµµύρια συνολικά επί εκατόν είκοσι δισεκατοµµυρίων ιδιωτικού χρέους προς τις τράπεζες και προς το
δηµόσιο. Αυτό δεν είναι παροχολογία; Είναι δυνατό να υπάρχει
δείκτης µόχλευσης 40; Αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βρει τέτοιο δείκτη µόχλευσης, είναι βέβαιο ότι οι οικονοµολόγοι του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι
οι νοµπελίστες της επόµενης χρονιάς.
Κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναµάσηµα µαρξιζουσών κοινοτυπιών των πανεπιστηµίων της νεαρής
ηλικίας πολλών στελεχών του. Αυτό το οποίο κάνει είναι «να κλείνει το µάτι» σε όλους. Υπόσχεται σε όλους να µοιράσει χρήµατα
µε τη βασική υφέρπουσα θεωρία ότι, αν µοιράζουµε λεφτά που
δεν έχουµε, γινόµαστε όλοι πλουσιότεροι. Αυτό δεν έχει γίνει
πουθενά στον κόσµο και ποτέ.
Εν πάση περιπτώσει, πάµε στο µέλλον. Ποιο είναι το κύριο
θέµα για τη χώρα; Η διαπραγµάτευση του χρέους. Τι µας λέει ο
ΣΥΡΙΖΑ; Ποια είναι η θέση του; Σήµερα ο κ. Τσίπρας µάς είπε µια
καινούργια θέση.
Θα µου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, για δύο λεπτά να κάνω
δύο βήµατα πίσω. Στις 9 Οκτωβρίου του 2013 ο κ. Λαφαζάνης
είχε πει: «Θα διαγράψουµε το χρέος». Θα το καταθέσω στα Πρακτικά.
Έρχεται µετά ο κ. Δραγασάκης. Άλλη άποψη: «Θα αποσύρουµε και θα παγώσουµε το χρέος». Θα το καταθέσω στα Πρακτικά.
Ο κ. Μητρόπουλος: «Θα διαπραγµατευθούµε το χρέος». Και
αυτό θα το καταθέσω στα Πρακτικά.
Ο κ. Σκουρλέτης: «Θα διαγράψουµε µέρος και θα διαπραγµατευθούµε µέρος». Θα το καταθέσω στα Πρακτικά κι αυτό.
Ο κ. Στρατούλης: «Δεν χρωστάµε, δεν πουλάµε και δεν σας
πληρώνουµε». Θα το καταθέσω στα Πρακτικά κι αυτό. Ο κ. Στρατούλης αργότερα: «Θα σκίσουµε το µνηµόνιο στην αυλή της Βουλής». Για τα Πρακτικά και αυτό.
Έρχεται σήµερα ο κ. Τσίπρας και µας λέει κάτι καινοφανές:
«Ευρωπαϊκή διάσκεψη για τη διαγραφή χρέους».
Με ποιες συµµαχίες; Ποιοι θα µετέχουν σε αυτήν τη διάσκεψη;
Ποιους έχει εξασφαλίσει ο ΣΥΡΙΖΑ ως συνέταιρους σε αυτήν την
προσπάθεια διαγραφής; Μήπως το αδελφό κόµµα «Linke» στη
Γερµανία, το οποίο ψήφισε εναντίον της βοήθειας στην Ελλάδα
στη γερµανική Βουλή από την αρχή όλης αυτής της κρίσης; Με
ποιους έχει συµφωνήσει ο κ. Τσίπρας να προχωρήσει;
Κυρίες και κύριοι, ένα είναι σαφές, ότι όλα αυτά θα ήταν
αστεία και ευχάριστα, αν δεν ήταν βαθύτατα επικίνδυνα. Αυτήν
τη στιγµή η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και αποτελεσµατικότητα. Δεν χρειάζεται κυβερνήσεις ειδικού σκοπού. σαν αυτές
Χρειάζεται καθαρές κουβέντες και χρειάζονται τίµιες εξηγήσεις.
Εδώ είναι µια επιλογή µοντέλου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Μπορούµε να επιστρέψουµε πάρα πολύ εύκολα, ακούγοντας τη
συνταγή του ΣΥΡΙΖΑ, στη διαρκή οπισθοδρόµηση, στον κρατισµό, στην ενοχοποίηση του επιχειρείν, στην καθιέρωση του δηµόσιου ως µόνου φορέα ανάπτυξης, στη διαρκή αύξηση των
φορολογικών βαρών, στη δαιµονοποίηση του κέρδους, στη
δίωξη των ξένων επενδύσεων, στον οικονοµικό επαρχιωτισµό,
στα ίδια τα αίτια που µας έφεραν στην κρίση. Έχετε ακούσει
ποτέ, µικρόβιο να είναι το φάρµακο για τη θεραπεία της ασθένειας που προκάλεσε;
Ή αλλιώς µπορούµε, κυρίες και κύριοι, να κάνουµε αυτό που
συνεχίζουµε. Να προχωρήσουµε στις µεταρρυθµίσεις, να προχωρήσουµε σε ένα νέο µοντέλο µε κυρίαρχα στοιχεία την ιδιωτική πρωτοβουλία, την καινοτοµία, την εξωστρέφεια, την
απελευθέρωση από τη βαριά κηδεµονία του κράτους, την απενοχοποίηση του επιχειρείν, τον περιορισµό του δηµοσίου στο
ρυθµιστικό του ρόλο, τη µείωση της φορολογίας.
Είµαι βέβαιος ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας, που αποτελεί τον πυρήνα της κυβερνητικής πλειοψηφίας, αλλά και γενικά οι Βουλευτές που στηρίζουν την
Κυβέρνηση Σαµαρά, θα κάνουν –όπως συµβαίνει επί δύο χρόνιατο καθήκον τους. Θα φέρουν στις πλάτες τους το βάρος της µεταρρύθµισης, το βάρος τού να βγάλουν τον τόπο από την κρίση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νικόλαος Δένδιας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο Αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και
Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Σαµαράς έχει τον λόγο.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, όποιος απόψε άκουσε τον κ. Τσίπρα,
γνωρίζει πια τη µαταιότητα κάθε συνεννόησης µαζί του, γιατί
συνέβη απόψε το πρωτοφανές: Για το µεγάλο θέµα που το
Σύνταγµά µας προβλέπει και που ο ελληνικός λαός επιθυµεί, της
εκλογής του Προέδρου της Δηµοκρατίας, χωρίς ντροπή βάπτισε
ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ όποιος Βουλευτής δεν είναι Νέα Δηµοκρατία ή
ΠΑΣΟΚ. Και µε µια προσωπική έπαρση µικρού Ναπολέοντα,
δηµοκρατικά
αποκρουστική
στον
καθένα,
θεώρησε
εξωνηµένους, θεώρησε αργυρώνητους τους Βουλευτές, που θα
ήθελαν να ψηφίσουν τον επόµενο Πρόεδρο της Δηµοκρατίας.
Πρόκειται περί πολιτικής αθλιότητας και είναι ντροπή να
ακούγονται τέτοιες λέξεις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κοιτάξτε, κύριε Τσίπρα, παρεΐτσα οι συνιστώσες σας µε την
τροµοκρατία µπορεί να κάνουν, αλλά την ελληνική Βουλή και
τους Βουλευτές δεν τους τροµοκρατείτε, κύριε Τσίπρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ούτε στα µάτια των ξένων σας επιτρέπουµε να θέτετε σε
αµφισβήτηση τη σταθερότητα της πατρίδας µας και της
οικονοµίας µας.
Και άλλη µια προκαταρκτική παρατήρηση: Κατηγορήθηκα και
πάλι από τον Αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έρχοµαι συχνά στη
Βουλή. Αν, όµως, θέλετε πραγµατικά κοινοβουλευτικό διάλογο,
αναρωτηθείτε τι κάνετε εσείς γι’ αυτό. Είναι διάλογος να
εκτοξεύετε λάσπη στον ανεµιστήρα, να κάνετε απίστευτους
υπαινιγµούς για την Κυβέρνηση και όταν σας ρωτάµε ποιον
εννοείτε, πώς, πότε, µε ποια στοιχεία, να µας απαντάτε: «Δεν
είµαστε πρόχειροι, θα σας πούµε αργότερα»; Και τώρα στη δική
σας οµιλία, αφού προκαλέσατε όλες αυτές τις αναταράξεις, να
µην κάνετε κουβέντα γι’ αυτά; Αυτός είναι ο δικός σας ο
διάλογος; Τους υβριστικούς σας αυτούς αφορισµούς και
χαρακτηρισµούς τους έχετε εύκολους.
Αυτά βέβαια φοριούνται πολύ, όταν κρατάτε µια ντουντούκα
στους δρόµους. Τώρα όµως που βρίσκεστε στη Βουλή, στη θέση
της Αντιπολίτευσης, καλό είναι να µάθετε ότι όποιος βρίζει,
µόνος του τα λέει, µόνος του τα ακούει. Με βρισιές και µε λάσπες
διάλογος δεν γίνεται. Τον έχετε ακυρώσει, κύριε Τσίπρα, το διάλογο µόνος σας εδώ και καιρό. Και το ζήσαµε µόλις πριν. Το ότι
δεν κάθοµαι εγώ να σας απαντώ σηµαίνει ότι δεν µου επιτρέπεται
να το κάνω. Είναι εκείνο που εσείς κάνετε τόσο εύκολα.
Εγώ παλεύω κάθε µέρα, σε χίλια µέτωπα, εντός και εκτός της
χώρας, για την Ελλάδα, όχι για να «κάνω το κοµµάτι» µου στις
συνιστώσες, κύριε Τσίπρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και µην ξεχνάτε ότι τη σηµερινή συνεδρίαση εµείς την προκαλέσαµε γιατί έχουµε πολύ σηµαντικά πράγµατα να πούµε και όχι
για να τσακωνόµαστε µαζί σας. Βέβαια, εγώ έχω πάντα την ελπίδα ότι κάποιοι αδιόρθωτοι µπορούν να αλλάξουν. Οπότε κάντε
λίγο υποµονή. Θα αναφερθώ στο τέλος και πάλι σε εσάς. Αλλά
το θέµα τους απόψε δεν είστε εσείς. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Βρισκόµαστε εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην πιο κρίσιµη στιγµή, καµπή όλης αυτής της προσπάθειας που κατέβαλε
η χώρα και ο λαός µας τα τελευταία χρόνια, για να βγει από την
κρίση είτε αυτό αρέσει σε κάποιους είτε όχι. Βρισκόµαστε εδώ
γιατί η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση και γιατί τίποτα δεν πρέπει
και τίποτα δεν θα αφήσουµε να εµποδίσει την έξοδο από την
κρίση. Γιατί αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε η χώρα θα ξανακυλούσε πίσω. Και θα πάθαινε ποια; Εκείνα που απέφυγε, που θα
ήταν πολύ χειρότερα. Ακούω δυόµισι χρόνια τώρα το ένα ψέµα
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µετά το άλλο, τη µια λανθασµένη πρόβλεψη µετά την άλλη.
Εγώ δεν θα σας µιλήσω απόψε για λανθασµένες προβλέψεις.
Θα σας µιλήσω γι’ αυτή την αλήθεια, που φοβάστε να ακούσετε.
Η ψήφος εµπιστοσύνης αυτό το χαρακτήρα έχει. Δίνει σε µια κυβέρνηση δηµοκρατική τη σταθερότητα που χρειάζεται να κάνει
τα τελευταία βήµατα µετά από έναν αληθινό µαραθώνιο δυόµισι
ετών, ώστε να βγούµε για τα καλά στο ξέφωτο και όχι να δηµιουργείτε τους ξένους τις εντυπώσεις που ενσυνειδήτως δηµιουργήσατε απόψε, γνωρίζοντας το πόσο βλαβερό θα είναι για
τη χώρα, για τις αγορές.
Αλήθεια πρώτη, λοιπόν. Η Ελλάδα, για πρώτη φορά στον προϋπολογισµό του 2015, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα έχει µηδενικό δηµοσιονοµικό έλλειµµα. Προσέξτε, δεν µιλάω για απλό
πρωτογενές πλεόνασµα, όπως έγινε πέρυσι και φέτος. Δεν θα
καλύπτουµε, δηλαδή, µόνο τα έξοδά µας, ενώ για τους τόκους
θα συνεχίζουµε να παίρνουµε δάνεια. Τώρα, θα καλύπτουµε και
τους τόκους και έτσι δεν θα προστίθεται νέο χρέος σε βάρος των
µελλοντικών γενεών καθόλου πλέον.
Θυµάστε κάποτε που σας είχα πει ότι σε τρία χρόνια θα µηδενίσουµε το έλλειµµα; Πολλοί τότε µιλώντας για το Ζάππειο το
είχαν ειρωνευτεί. Τώρα, λοιπόν, στον τρίτο χρόνο διακυβέρνησής
µας το έλλειµµα µηδενίζεται. Και αυτό συµβαίνει για πρώτη φορά
εδώ και σαράντα χρόνια και βάλε. Πολλοί και πολλές µέσα εδώ
ήταν αγέννητοι την τελευταία φορά που η Ελλάδα είχε µηδενικό
δηµοσιονοµικό έλλειµµα. Κάποιοι ,βέβαια, αµφισβητούν ή θα αµφισβητήσουν τις προβλέψεις του προϋπολογισµού. Το ίδιο έκαναν και πρόπερσι, αλλά έπεσαν έξω. Το ίδιο έκαναν και πέρυσι.
Και έπεσαν επίσης έξω. Το ίδιο έκαναν και µε τον φετινό προϋπολογισµό και ήδη πέφτουν έξω. Το ίδιο «ποίηµα» λένε και σήµερα,
την ίδια «κασέτα». Δεν περιµένουµε κάτι καλύτερο. Έξω θα πέφτουν συνεχώς.
Τους είπαµε κάποτε Κασσάνδρες και διαµαρτυρήθηκαν. Εδώ
που τα λέµε, πράγµατι αδικία είναι να τους λες Κασσάνδρες. Αδικία για την καηµένη την Κασσάνδρα βέβαια, γιατί εκείνη προέβλεπε πάντα τα χειρότερα, αλλά έπεφτε µέσα, ενώ η
Αντιπολίτευση προβλέπει πάντα τα χειρότερα και πέφτει µονίµως
έξω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αλήθεια δεύτερη. Μετά από έξι χρόνια ύφεσης, η ανάκαµψη
άρχισε και η ανεργία πέφτει σταθερά τους τελευταίους πέντε
µήνες. Η οικονοµία γύρισε προς τα πάνω και σύµφωνα µε όλες
τις προβλέψεις τα επόµενα χρόνια η ανάπτυξη θα είναι πολύ
ισχυρή: 2,9% το 2015 και 3,7% το 2016.
Και προσέξτε: Όλα αυτά, ενώ αναθεωρούνται προς τα κάτω
οι προβλέψεις για την υπόλοιπη Ευρώπη. Ποιοι τα προβλέπουν
αυτά; Όχι εµείς. Τα προβλέπουν οι επίσηµοι ευρωπαϊκοί θεσµοί
και το ΔΝΤ που συνήθως είναι ιδιαίτερα αυστηροί –όπως ξέρετεµε την οικονοµική κατάσταση ή µε τις προοπτικές της χώρας.
Κάποιοι έλεγαν µέχρι πέρυσι ότι η ύφεση θα κρατήσει πολλά
χρόνια. Κάποιοι προέβλεπαν ότι η ανεργία θα κρατήσει πολλά
χρόνια που πέρυσι το Σεπτέµβρη -σας θυµίζω- έφτασε το υψηλό
28%. Μας λέγατε τότε ότι θα ανέβει κι άλλο, θα πάει 33%-35%,
όµως η ανεργία άρχισε ήδη να υποχωρεί. Με σηµερινά στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ, τον Ιούλιο βρισκόταν στο 26,4% και στο τέλος του
χρόνου θα είναι κάτω από το 26%. Και βεβαίως, είναι ακόµα πολύ
υψηλή, όµως υποχωρεί κάθε µήνα σταθερά και θα υποχωρεί και
τα επόµενα χρόνια. Θα πέσει κάτω από το 23% την επόµενη χρονιά και κάτω από το 20% την µεθεπόµενη.
Και επειδή κάποιοι ειρωνευτήκαν τις προοπτικές για την απασχόληση, σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ, ήδη ως τον Ιούλιο έχουµε
αύξηση των θέσεων εργασίας κατά εβδοµήντα χιλιάδες, ενώ οι
προβλέψεις για την ανάπτυξη των επόµενων δύο ετών δείχνουν
πως οι νέες θέσεις εργασίας θα προσεγγίζουν συνολικά τις τριακόσιες χιλιάδες και αυτό µόνο ως το 2016. Κάποιοι δεν θέλουν
βέβαια ούτε να το ακούν. Γιατί; Γιατί τους κόβει τη δυνατότητα
να εµπορεύονται τη δυστυχία του κόσµου. Θα ήταν ευτυχισµένοι,
αν η ανεργία συνέχιζε να ανεβαίνει.
Αλήθεια τρίτη: Βγήκαµε στις αγορές και τώρα δανειζόµαστε
µε λογικά επιτόκια. Οι αγορές υποδέχτηκαν µε τον καλύτερο
τρόπο τα νέα ελληνικά οµόλογα, που πήγαν πολύ καλά έκτοτε
και το µόνο που δείχνει να ανησυχεί τις αγορές πια είναι πράγ-
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µατι, όπως ελέχθη, το λεγόµενο πολιτικό ρίσκο, δηλαδή αν θα
διατηρηθεί η πολιτική σταθερότητα που αποκαταστήσαµε.
Εµείς, λοιπόν, µε αυτήν την ψήφο εµπιστοσύνης στερεώνουµε
περισσότερο αυτήν τη σταθερότητα και ακόµη περισσότερο µε
την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας περιφρουρούµε µε
κάθε τρόπο το αίσθηµα σταθερότητας, δείχνοντας ότι η Ελλάδα
µένει στο δρόµο της εξυγίανσης, των πλεονασµάτων, των µεταρρυθµίσεων και της ανάπτυξης. Κάποιοι δεν θέλουν να το ακούνε
αυτό. Πρέπει να µάθετε να ζείτε µε αυτό. Με την έξοδο στις αγορές, η Ελλάδα γίνεται ξανά µια χώρα φυσιολογική, ανακτά την
αξιοπιστία της, την ανεξαρτησία των επιλογών της και κυρίως
την αξιοπρέπειά της.
Αλήθεια τέταρτη: Το χρέος µας σταµάτησε να αυξάνεται ονοµαστικά. Και ήδη άρχισε να µειώνεται ονοµαστικά. Καθώς θα
προχωράµε το δρόµο της ανάπτυξης, θα αρχίσει να µειώνεται
και ως ποσοστό του ΑΕΠ και όλες οι προβλέψεις είναι ότι θα
πέσει κατακόρυφα στα επόµενα χρόνια και ως απόλυτο µέγεθος
και ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το παραδέχονται οι πάντες, η Αντιπολίτευση βέβαια, το αµφισβητεί ακόµα, γιατί της αρέσει να ζει σε
ένα άλλο, παράλληλο σύµπαν.
Με ρωτήσατε προηγουµένως, κύριε Τσίπρα, αν το χρέος µας
είναι βιώσιµο. Ευτυχώς για την Ελλάδα, είναι. Δυστυχώς για το
ΣΥΡΙΖΑ, είναι. Εµένα ρωτάτε άλλωστε; Το λένε ήδη οι αγορές.
Το είπε πρόσφατα ο κ. Ρέγκλιν, ο Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού
Μηχανισµού Σταθερότητας. Θα το ακούσετε πολύ σύντοµα να
το λένε όλοι οι δανειστές µας. Φτάνει, βέβαια, η Ελλάδα να µην
κάνει αυτά τα τρελά που προτείνετε, γιατί κουραστήκαµε να το
κάνουµε βιώσιµο το χρέος, για να γίνει πάλι ανεξέλεγκτο, αλλά
θα επανέλθω σε αυτό.
Αλήθεια πέµπτη: Η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί άλλο µνηµόνιο.
Δεν θα χρειαστεί άλλο πρόγραµµα αναγκαστικού δανεισµού. Θυµάστε όλους εκείνους που µας έλεγαν συνεχώς ότι θα πάµε για
άλλο µνηµόνιο. Στείλτε τους, λοιπόν, χαιρετίσµατα. Και δεν θα
χρειαστούµε το νέο µνηµόνιο για ακόµη ένα λόγο, διότι έχουµε
–και ελπίζω αυτό να το αντιληφθούν οι οικονοµολόγοι σας- το
µεγαλύτερο διαρθρωτικό πλεόνασµα στην Ευρώπη. Δηλαδή εάν
η οικονοµία µας αξιοποιήσει το πλήρες δυναµικό της σήµερα,
χωρίς καν τις νέες επενδύσεις που έρχονται, θα έχει σε πλήρη
ανάπτυξη την καλύτερη δηµοσιονοµική ισορροπία στην Ευρώπη.
Αυτό που έχουµε, εποµένως, να κάνουµε τώρα είναι ανάπτυξη
και µεταρρυθµίσεις και φυσικά στο µεταξύ να µην ξανακυλήσουµε σε ελλείµµατα.
Και ακόµα, όχι µόνο δεν θα χρειαστούµε νέο µνηµόνιο, αλλά
δεν χρειαζόµαστε καν ούτε τα υπόλοιπα χρήµατα που ήταν να
πάρουµε από το τωρινό µνηµόνιο από τις αρχές της επόµενης
χρονιάς.
Μπορούµε να βγούµε από το µνηµόνιο ενάµισι χρόνο νωρίτερα
και αυτό σήµερα επιδιώκουµε, αυτό συζητάµε.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτός είναι ο στόχος µας. Αυτή είναι η στρατηγική µας µε τους
ανθρώπους που εσείς προηγουµένως, επαναλαµβάνω, ενσυνειδήτως θελήσατε να αποθαρρύνετε να συνεχίσουν αυτή τη διαπραγµάτευση µε εµάς.
Τα στοιχεία που δείχνουν ότι στο εξής µπορούµε να τα καταφέρουµε δεν αµφισβητούνται. Το είδατε άλλωστε χθες και στην
ανακοίνωση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και στη δήλωση
της κ. Λαγκάρντ, που αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα έκανε θεαµατική
βελτίωση και µπορεί να σταθεί από εδώ και στο εξής. Είναι αληθινός κόλαφος για όσους ακόµα το αµφισβητούν. Η δήλωση δεν
µιλάει για νέο µνηµόνιο, απλά πιστεύει η κ. Λαγκάρντ ότι θα
έπρεπε να δοθεί στην Ελλάδα, αφότου βγει από το µνηµόνιο, µια
προληπτική γραµµή χρηµατοδότησης, προφανώς για να είναι καλύτερα προστατευµένη στις αγορές. Αυτό βέβαια, δεν έχει κλείσει, δεν έχει αποφασιστεί. Είναι κάτι που αυτήν τη στιγµή και
στην Ουάσιγκτον και εδώ συζητάµε, εννοώ στη Σύνοδο του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Αλλά σίγουρα δεν µιλάµε για µνηµόνιο. Μιλάµε για µετά το µνηµόνιο.
Αλλά το ξαναλέω: η συζήτηση για το πώς θα γίνει αυτό είναι
σοβαρή. Πρέπει να διασφαλίσουµε πλήρως την αποσύνδεση,
που δεν πρέπει να είναι συγκρουσιακή. Άλλωστε, οι µεταρρυθµίσεις είναι βέβαιο ότι θα συνεχιστούν. Μόνο, κυρίες και κύριοι
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συνάδελφοι, που θα πρόκειται περί µεταρρυθµίσεων που εµείς
προτείνουµε για να βελτιώσουµε κι άλλο την ανταγωνιστικότητα
της οικονοµίας µας. Αλλά η εποχή των µνηµονίων τελειώνει.
Κάποιοι ανησύχησαν ιδιαίτερα µε αυτήν την εξέλιξη και προσπαθούν να τη µαταιώσουν. Τους καταλαβαίνω. Το σκέφτονται:
«Και τώρα τι θα γίνουµε χωρίς βαρβάρους;». Ο καθένας το βλέπει αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Κάτι θα βρείτε να καταγγέλλετε.
Κάποια συνιστώσα σας κάτι θα σκεφτεί.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αλήθεια έκτη. Οι φοροελαφρύνσεις άρχισαν. Η ανακούφιση
αρχίζει. Ήδη υπάρχουν στο προσχέδιο του προϋπολογισµού:
Μείωση του φόρου αλληλεγγύης κατά 30%, µείωση στο πετρέλαιο θέρµανσης κατά 30% επίσης, διατήρηση του επιδόµατος
θέρµανσης, ώστε όσοι το έχουν πραγµατικά ανάγκη να το παίρνουν στα 80 λεπτά το λίτρο.
Άλλη ανακούφιση: Θέλω να πω επίσης εδώ ότι δεν υπάρχουν
νέοι φόροι όπως µας είπε ο κ. Τσίπρας το 2015. Τα περισσότερα
επιπλέον έσοδα θα έπρεπε οι οικονοµολόγοι του να του πουν ότι
θα έρθουν λόγω της ανάπτυξης. Είναι αυτό που ονοµάζουµε στα
οικονοµικά «οι ελαστικότητες». Η µείωση του πετρελαίου θέρµανσης συνοδεύεται από τα διευρυµένα κριτήρια χορήγησης επιδόµατος και αυτό οδηγεί και σε χαµηλότερο επίπεδο τους
πολίτες που θα πάρουν το επίδοµα, σε σχέση µε την πρόταση
του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ.
Άλλη ανακούφιση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι και οι
αυξήσεις που δίνονται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και
των Σωµάτων Ασφαλείας, τους οποίους τιµούµε, γιατί κάνουν το
καθήκον τους υποδειγµατικά και στις πιο δύσκολες συνθήκες και
δίνουν σε όλους παράδειγµα αφοσίωσης για την πατρίδα.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είναι αλήθεια ότι µε τις προσφυγές τους στο Συµβούλιο της
Επικρατείας δικαιώθηκαν, αλλά τους δίνουµε µεγάλο µέρος των
περικοπών που υπέστησαν, ακριβώς γιατί στο µεταξύ βγάλαµε
πλεονάσµατα, αλλιώς από πού θα τα δίναµε; Από τον επόµενο
µήνα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων
Ασφαλείας θα παίρνουν πίσω τη µισή περικοπή που τους έγινε
από το 2012 και τα αναδροµικά της φετινής χρονιάς από τον Ιούλιο, ενώ από την επόµενη χρονιά θα παίρνουν κάθε µήνα και τα
αναδροµικά των προηγούµενων δύο ετών. Δηλαδή ταµειακά θα
καλυφθούν πάνω από τα των περικοπών που τους έγιναν και
αυτό επειδή βγάλαµε πλεονάσµατα, τα διατηρήσαµε και τα αυξάνουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάµε ακόµα πιο πέρα. Οι δόσεις
για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία θα αυξηθούν στις εβδοµήντα δύο µε εκατό.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Παράλληλα, θα µειωθούν τα πρόστιµα, οι προσαυξήσεις και
τα επιτόκια, µε τα οποία επιβαρύνονται για το υπόλοιπο της οφειλής τους.
Θα φροντίσουµε εδώ τρία πράγµατα:
Πρώτον, αυτοί που ήδη έκαναν ρύθµιση, να έχουν καλύτερη
µεταχείριση απ’ ό,τι οι υπόλοιποι, κυρίως στη µείωση των τόκων
τους από εδώ και στο εξής.
Δεύτερον, όσοι µπαίνουν στη νέα ρύθµιση, πέραν από τις πολύ
περισσότερες δόσεις, να µπαίνουν και µε πιο απλό τρόπο, δηλαδή µε λιγότερες προϋποθέσεις.
Τρίτον, θα είµαστε ασφαλώς πολύ πιο αυστηροί µε εκείνους
που µπορούν να πληρώσουν και επιλέγουν να κλέβουν το δηµόσιο. Μόνο αν πληρώνουν όλοι αυτό που τους αναλογεί, θα µπορέσουµε να µειώσουµε τους φόρους για όλους.
Ακόµα, ήδη επεξεργαζόµαστε, όπως ακούσατε νωρίτερα, την
πολύ σηµαντική ρύθµιση για τα κόκκινα δάνεια σε επιχειρήσεις,
αυτοαπασχολούµενους και επαγγελµατίες. Θα προχωρήσουµε,
λοιπόν, σε µεγάλο αριθµό δόσεων, τουλάχιστον για τη συντριπτική πλειονότητα των µικροµεσαίων, µε εξωδικαστικές ρυθµίσεις, µε πολύ ευνοϊκούς όρους και µε σηµαντική µείωση του
αρχικώς οφειλόµενου ποσού. Φυσικά, µιλάµε για όσους αποδεδειγµένα εδώ και καιρό δεν µπορούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους, όχι για τους επιτήδειους που τυχόν θα σπεύσουν να
επωφεληθούν.
Εδώ, θα ξεχωρίσουµε εκείνες τις περιπτώσεις, τις λίγες, των

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε’ - 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

µεγάλων οφειλετών που έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν τα
τραπεζικά χρέη τους και δεν το κάνουν. Θα τους αντιµετωπίσουµε µε αυστηρότητα, ώστε να δώσουµε ανακούφιση στους
υπολοίπους, γιατί όποιος παίζει µε το τραπεζικό σύστηµα, υπονοµεύει την ίδια την ανάπτυξη. Δεν προστατεύουµε τους τραπεζίτες, όπως ορισµένοι θέλουν να λένε. Ποιους τραπεζίτες; Αυτή
τη στιγµή από τις τέσσερις µεγάλες συστηµικές τράπεζες στην
Ελλάδα, οι τρεις είναι υπό δηµόσιο έλεγχο. Όταν προστατεύουµε
το τραπεζικό σύστηµα, προστατεύουµε τις καταθέσεις και επαναφέρουµε τη ρευστότητα για να υπάρχουν καινούργια δάνεια,
για να πάρουν µπροστά µερικές εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις.
Ανακουφίζουµε εκατοµµύρια φορολογούµενους που χρωστάνε στο δηµόσιο και σε ασφαλιστικά ταµεία και δεν µπορούν
σήµερα να ανταποκριθούν κι εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις
ή επαγγελµατίες που χρωστάνε στις τράπεζες και βρίσκονται σε
απόγνωση. Δίνουµε την ευκαιρία να ρυθµίσουν τις οφειλές τους
µε πολύ καλύτερους όρους, να πάρουν βαθιά ανάσα, να βάλουν
τάξη στη ζωή τους, ενώ ταυτόχρονα θα δώσουµε πρόσθετη ανακούφιση σε όσους, παρά τις δυσκολίες, έµειναν συνεπείς µε τις
υποχρεώσεις τους. Έχουµε πράγµατι ηθική υποχρέωση απέναντί
τους.
Αντίστοιχα, θα ήθελα να πω ότι σε συνεννόηση και µε τον
κύριο Αντιπρόεδρο και µε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, απόφασή
µας είναι να καταργηθεί η προσωποκράτηση και για χρέη που
δηµιουργούνται από αδικοπραξίες σε εκείνους που αδυνατούν
να πληρώσουν τις χρηµατικές τους οφειλές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αλήθεια έβδοµη: Μετά το κλείσιµο της τελευταίας αξιολόγησης από την τρόικα, θα έχουν τότε ολοκληρωθεί και τα τελευταία
τεστ αντοχής των τραπεζών και οι ελληνικές τράπεζες πλήρως
ανακεφαλαιοποιηµένες, θα αρχίσουν επιτέλους να δίνουν περισσότερη ρευστότητα. Τότε θα ξέρουµε και πόσο υπόλοιπο από
αυτό που δανειστήκαµε και παραµένει στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, θα µπορούµε να επιστρέψουµε, ώστε
άµεσα µε αυτά που θα επιστρέψουµε να µειωθεί το χρέος µας,
επαναλαµβάνω, το βιώσιµο χρέος µας και να εισπράξουµε µετά
την πρόσθετη βοήθεια χρέους που δικαιούµαστε.
Θυµίζω, αυτήν τη συµφωνία για πρόσθετη βοήθεια χρέους, η
Κυβέρνηση µας την πέτυχε το Νοέµβριο του 2012, για να µπορείτε εσείς σήµερα να τσακώνεστε αν θα διεκδικήσουµε κούρεµα
ή ελάφρυνση ή πάγωµα ή απόσυρση ή διαγραφή ή επιµήκυνση.
Εµείς θα το τελειώσουµε κι εσείς ακόµα θα τσακώνεστε µεταξύ
σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Έτσι, η βιωσιµότητα του χρέους θα διακηρυχθεί και επίσηµα
και θα πέσουν και άλλο τα spreads και οι τράπεζές µας θα δανείζονται µε πολύ χαµηλότερα επιτόκια και τότε η οικονοµία µας
θα αναβαθµιστεί σίγουρα πολύ καλύτερα από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης.
Παράλληλα, θα προχωρήσουµε ταχύτατα και σε µια νέα συµφωνία ανάπτυξης και µεταρρυθµίσεων για την µετά µνηµόνιο
εποχή, όπως συνέβη µε όλες τις χώρες που βγήκαν από τα µνηµόνια, αλλά και µε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
αναλαµβάνουν να κάνουν µεταρρυθµίσεις ανταγωνιστικότητας
όπου χρειάζεται.
Η πορεία των µεταρρυθµίσεων, λοιπόν, δεν πρόκειται να σταµατήσει και θα ολοκληρωθεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε
τη γενναία συνταγµατική αναθεώρηση, που είναι αναγκαία και
θα την ξεκινήσουµε το ταχύτερο δυνατό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Στο µεταξύ, όµως, η Ελλάδα δεν θα ζητάει πλέον δανεικά και
δεν θα δέχεται όρους επαχθείς. Αυτό διαπραγµατευόµαστε για
να τελειώσει µέχρι το τέλος της χρονιάς. Κι αυτό πρέπει σήµερα
να διαφυλάξουµε: Να βγούµε νωρίτερα από την εποχή των µνηµονίων, αλλά να βγούµε, νικητές, όχι αποµονωµένοι και τσακωµένοι µε όλους.
Κι αυτό πρέπει τους επόµενους δύο µήνες να ολοκληρώσουµε.
Αυτή είναι η αλλαγή σκηνικού που φέρνουµε στην οικονοµία. Σε
µια οικονοµία που παίρνει επιτέλους µπροστά. Να µην αφήσουµε
την αβεβαιότητα, που κάποιοι σκόπιµα καλλιεργούν για να εκτρο-
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χιαστεί τελευταία στιγµή η χώρα. Να µην αφήσουµε για άλλη µια
φορά –το επαναλαµβάνω- την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας να πυροδοτήσει αστάθεια που θα µας πάει πολύ πίσω.
Η χώρα δεν το αντέχει. Γι’ αυτό και διαχωρίζουµε αυτό, και διαχωρίζουµε πλήρως την τωρινή ψήφο εµπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση από την προεδρική εκλογή που θα ξεκινήσει κανονικά
τον επόµενο χρόνο, σε συνθήκες όµως που η κοινωνία θα καταλαβαίνει ότι ξεκίνησε µια καινούργια εποχή. Τότε να δούµε ποιοι
θα τολµήσουν να προκαλέσουν αναταραχή και να ρίξουν την Ελλάδα πάλι πίσω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτή είναι η εποχή της νέας σταθερότητας. Καταλαβαίνω, βέβαια, ότι για κάποιους η λέξη «σταθερότητα» δεν έχει καµµία
αξία. Στη δική τους λογική το µπάχαλο είναι αρετή.
Καταλαβαίνω ότι για κάποιους οι λέξεις «επιχειρηµατικότητα»
και «επενδύσεις» δεν έχουν καµµία αξία. Για αυτούς «ανάπτυξη»
είναι να ξοδεύει το κράτος δανεικά που δεν υπάρχουν.
Καταλαβαίνω ότι για κάποιους η λέξη «ανταγωνιστικότητα» δεν
έχει κανένα νόηµα. Για αυτούς, αρετή είναι η καθηµερινές ταραχές, για ψύλλου πήδηµα. Αυτά τελείωσαν όµως.
Να σας πω κάτι: Δυόµισι εκατοµµύρια τουρίστες ήρθαν φέτος
µόνο από τα κρουαζιερόπλοια. Ποιος κέρδισε; Τα µαγαζιά, που
σε κάθε λιµάνι υποδέχθηκαν τους ξένους κέρδισαν. Ποιος έχασε;
Έχασαν οι λίγοι συνδικαλιστές που χρόνια τώρα ήταν εµπόδιο
και στον τουρισµό και παντού. Να το καταλάβετε αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Καταλαβαίνω ότι και η ασφάλεια του πολίτη είναι για κάποιους
ανυπόφορη έννοια. Θεωρούν µεγάλη κατάκτηση αυτό που παντού αλλού θεωρείται κατάντηµα: Να καταλαµβάνουν οµάδες
κουκουλοφόρων πανεπιστήµια και δηµόσια κτήρια ή να καίνε ατιµώρητα το κέντρο της πόλης. Κι όταν συλλαµβάνονται, να βρίσκουν τον µπελά τους αστυνοµικοί. Με αυτές τις τριτοκοσµικές
γελοιότητες τελειώσαµε οριστικά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θα προσπαθήσω –αλλά δεν θα ασχοληθώ ιδιαίτερα- να πω
δυο λόγια για τις οικονοµικές προτάσεις της Αντιπολίτευσης.
Είναι φανερό ότι προσπαθεί η Αντιπολίτευση να πει κάτι το διαφορετικό από µόνο τα χαώδη και τα χαοτικά που κραύγαζε µέχρι
σήµερα. Προσπαθεί, αλλά δεν τα καταφέρνει. Είναι οι ίδιες κραυγές, τα ίδια αδιέξοδα, οι ίδιες συνταγές υπονόµευσης της οικονοµίας και εκτροχιασµού του τόπου.
Στις προτάσεις τους κυρίως υπάρχει η ίδια αντιευρωπαϊκή κατεύθυνση, δηλαδή, επιστροφή στα ελλείµµατα και υπερχρέωση.
Το ευρώ δεν το θέλουν. Ίσως το θέλουν. Εν πάση περιπτώσει,
δεν το θεωρούν φετίχ. Το µνηµόνιο θα το καταργήσουν ή θα το
διαπραγµατευθούν ή θα καταργήσουν µόνο τους εσωτερικούς
εφαρµοστικούς νόµους που ακούσαµε νωρίτερα. Πήραµε, δηλαδή τα λεφτά. Θα ζητήσουν κι άλλα. Θα καταργήσουν, όµως,
τους όρους µε τους οποίους πήραµε τα προηγούµενα; Το χρέος
θα ζητήσουν να το κουρέψουν κι άλλο, κατά µεγάλο µέρος ή
µόνο κατά µικρό µέρος ή θα το παγώσουν;
Τι θα πει «θα το παγώσουν»; Τη χώρα θα παγώσουν έτσι. Τι
ακριβώς µας λένε; Θα πληρώνουν µόνο τόκους χωρίς χρεολύσια;
Ή θα πληρώνουν µόνο χρεολύσια χωρίς τόκους ή τίποτα; Δηλαδή θα έχουµε χρεοκοπία;
Μας είπε, βέβαια, προ ηµερών ο κ. Τσίπρας το περίφηµο
«υπάρχουν πολλοί δρόµοι αν θες να πας στη Θεσσαλονίκη». Υποθέτω, υπάρχει ο δρόµος κι από την Καλαµάτα, από την Κοµοτηνή, από το Λονδίνο για να φθάσετε στη Θεσσαλονίκη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Πρόγραµµα, όµως, έχει; Ή έχει όσα προγράµµατα έχουν και
οι συνιστώσες τους;
Αυτά όλα δείχνουν παντελή έλλειψη σοβαρότητας. Έχουν,
ίσως, κρυφή ατζέντα; Δεν το γνωρίζω. Βρίσκονται σε µόνιµη σύγχυση, πάντως.
Τώρα προσθέτουν και ένα καρύκευµα, αν θέλετε, µετριοπάθειας, αλλά τελικά αυτό βγάζει –το ζήσαµε απόψε- µια τοξική
γεύση αλαζονείας. Γιατί, ενώ φαντασιώνονται ότι θα κυβερνήσουν, στην πραγµατικότητα δεν µπορούν καν να µετρήσουν τις
συνέπειες των προτάσεών τους.
Είναι τόσο έκδηλος αυτός ο µικροµεγαλισµός του ΣΥΡΙΖΑ, που
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το λένε πια και οι δικοί τους. Ο ένας τους είπε: «Οι αριθµοί, παιδιά, δεν βγαίνουν. Οι δαπάνες θα είναι πολύ µεγαλύτερες. Τα
έσοδα ελάχιστα. Άρα, το έλλειµα που θα προκύψει µεγάλο».
Και προσέξτε, πράγµατι, προσδοκούν έσοδα από το υπόλοιπο
του ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, που όπως σας
είπα πριν, δόθηκε στην Ελλάδα για την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών και που δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για άλλο λόγο.
Αν από εκεί νοµίζουν ότι θα καλύψουν τις δαπάνες τους, είναι
βαθιά νυχτωµένοι.
Και ακόµα, ένα άλλο µέρος των εσόδων που προσδοκούν είναι
από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, που όµως είναι ήδη υπολογισµένα και
ήδη δίνονται εµπροσθοβαρώς. Καταφέραµε, µάλιστα, το τελευταίο αυτό διάστηµα και το πρωτοφανές, να µας δώσουν από την
Ευρώπη, κατά παρέκκλιση, 4 δισεκατοµµύρια από τώρα, για να
χρηµατοδοτήσουµε ώριµα έργα, χωρίς να περιµένουµε την έγκριση των προγραµµάτων αυτών από την Ευρώπη. Όµως, αυτά
είναι ήδη όλα υπολογισµένα. Κι αυτοί, βεβαίως, δεν το γνωρίζουν.
Αυτό, λοιπόν, που παρουσίασαν δεν είναι οικονοµικό πρόγραµµα. Είναι λίστα γάµου. Είναι σα να λέτε στον ελληνικό λαό:
πείτε µας παιδιά τι θέλετε να σας δώσουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αλλά ξεχνάνε ότι στο τέλος τον ξυρίζουν το γαµπρό. Γιατί ο
λαός τα έχει πληρώσει αυτά και τα ξέρει.
Και τι περιµένουν; Περιµένουν ότι θα εκβιάσουν την Ευρώπη
για το χρέος, την ίδια στιγµή που θα της ζητούν δικά της κονδύλια; Αυτό περιµένουν; Αυτό –επειδή µιλήσατε πριν για διαπραγµάτευση, κύριε Τσίπρα- δε λέγεται διαπραγµάτευση. Λέγεται:
πάµε για σύγκρουση από θέση απόλυτης αδυναµίας. Αυτό επιδιώκετε. Θεός φυλάξοι!
Εµείς, πριν από κάθε κρίσιµο βήµα, φροντίζουµε να δυναµώνουµε τη θέση της χώρας, να έχουµε πλεονάσµατα, να µη χρειαζόµαστε άλλα δανεικά, να έχουµε βγει στις αγορές.
Αυτοί ετοιµάζονται –τάχα- να τα ανατρέψουν όλα, αλλά πριν
το κάνουν φροντίζουν να εξαρτώνται απολύτως από εκείνους µε
τους οποίους, υποτίθεται, ότι θα πάνε να συγκρουστούν. Πραγµατικά, θεός φυλάξοι!
Δεν έχουν καταλάβει καν ότι στα ζητήµατα αυτά δεν θα διαπραγµατευθούν µε µία ή µε λίγες ισχυρές κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Έχουν απέναντί τους είκοσι επτά Κοινοβούλια. Και αν
κάποιοι καλλιεργούν αντιευρωπαϊκό λαϊκισµό εδώ µέσα, να ξέρουν ότι υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι καλλιεργούν ανθελληνικό
λαϊκισµό από εκεί έξω.
Είδαµε και πάθαµε να τους κατανικήσουµε. Είδαµε και πάθαµε
να καταρρίψουµε όλα αυτά τα αρνητικά στερεότυπα που κυκλοφορούσαν για τη χώρα µας και να αποκαταστήσουµε την αξιοπιστία µας.
Εκεί θέλετε να γυρίσουµε, που κάθε είδους δηµαγωγοί θα βρίζουν ανέξοδα την Ελλάδα σε είκοσι επτά διαφορετικές χώρες και
όπου θα µειώνεται η επιρροή εκείνων οι οποίοι θα ήθελαν, πραγµατικά, να µας βοηθήσουν; Σας αρέσει αυτό; βολεύει τα αντιευρωπαϊκά σας ανακλαστικά; Δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα δεν
συµφέρει τον ελληνικό λαό. Γι’ αυτό και οι διεθνείς αγορές ανησύχησαν, όταν άκουσαν όλα αυτά.
Και ύστερα ήρθε o άλλος, ο δικός σας και λέει ότι αντί για παροχές προς όλους θα έπρεπε να υποσχεθείτε δάκρυα και αίµα.
Δικός σας, υψηλόβαθµος, το είπε. Κι έχει απόλυτο δίκιο, εδώ που
τα λέµε, διότι, πράγµατι, οι υποσχέσεις της Αντιπολίτευσης οδηγούν, έτσι που τις κάνατε, σε δάκρυα και αίµα. Όπως και πέντε
χρόνια πριν, αντίστοιχες υποσχέσεις για λεφτά σε όλους οδήγησαν στο µνηµόνιο. Δίκιο έχει ο άνθρωπός σας, αλλά ποιος τον
ακούει. Η αλαζονεία του «ερχόµαστε και όπου να ’ναι θα κυβερνήσουµε» σας έχει τυφλώσει. Η λαχτάρα σας να αποτύχει ό,τι
προσπάθησε µέχρι τώρα η χώρα, είναι πασιφανής.
Η αντιπολίτευση αγωνία µήπως πετύχει η Ελλάδα. Και οι καταστροφές που προβλέπετε, συνεχώς διαψεύδονται. Και φαντασιώνεστε ήδη στην Κυβέρνηση, ενώ ακόµα δεν καταφέρατε να
ασκήσετε το ρόλο σας ως αντιπολίτευση.
Συνήθως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα κόµµατα της Α ντιπολίτευσης µάθαµε να λέµε ότι διαψεύδονται αφού γίνουν κυβέρνηση. Εσείς καταφέρατε να διαψευστείτε σε όλα χωρίς καν
να γίνετε κυβέρνηση. Γι’ αυτό και παρά τις κραυγές σας, δεν
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πρόκειται να γίνετε κυβέρνηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εµείς κλείσαµε τους λογαριασµούς µε το παρελθόν, ενώ εσείς
είστε το παρελθόν, εκπροσωπείτε το παρελθόν, είστε ο χειρότερος λογαριασµός για το παρελθόν.
Και θέλετε να πούµε µερικές αλήθειες ακόµα, που τις αποφεύγετε, όπως ο διάβολος το λιβάνι; Όλες οι πολιτικές παρατάξεις
-και εκείνες που κυβέρνησαν και εκείνες που δεν κυβέρνησανέχουν τις ευθύνες τους για το πώς φτάσαµε στην κρίση. Αλλά,
το πεζοδρόµιο µαταίωνε κάθε µεταρρύθµιση, επέβαλλε ακόµα
περισσότερες παροχές από δανεικά, σε µια χώρα που όλοι ξέραµε ότι ήταν απόλυτα υπερδανεισµένη.
Η Νέα Δηµοκρατία προσπάθησε να περάσει µεταρρυθµίσεις
εδώ και χρόνια και έβρισκε απόλυτη αντίθεση από παντού. Σας
θυµίζω µόνο την πρωτοβουλία Καραµανλή την άνοιξη του 2009.
Ζήτησε συνεργασία όλων των κοµµάτων για µεταρρυθµίσεις
ώστε να αποφευχθεί η κρίση που ερχόταν. Καµµιά ανταπόκριση!
Όλοι ξέρουµε τη συνέχεια. Την ξέρει, όµως, και ο κόσµος.
Για να είµαι δίκαιος -γιατί πρέπει να βλέπουµε τα πράγµατα
αντικειµενικά- και άλλα κόµµατα κατά καιρούς διέβλεψαν την
ανάγκη µεταρρυθµίσεων. Εγώ σας θυµίζω την πρόταση Γιαννίτση για το ασφαλιστικό το 2001. Αλλά, η αντίθεση του λαϊκισµού
ήταν απόλυτη και δηµιούργησε αληθινό τείχος. Ήταν το πεζοδρόµιο που µαταίωνε τις µεταρρυθµίσεις. Και στο πεζοδρόµιο
συµµετείχαν πολλοί, αλλά εκείνοι που πρωτοστατούσαν είναι
εκείνοι οι οποίοι σήµερα µας κουνάνε το δάχτυλο.
Μόνο ξέχασα τώρα µια λεπτοµέρεια. Το πεζοδρόµιο σίγησε.
Βέβαια, αναµεσά τους υπάρχουν και µερικοί που το καταλαβαίνουν, αλλά είναι –όπως το είπε σωστά κάποιος προηγουµένωςπονηρούληδες. Λένε αλλού χαµηλόφωνα, αλλού πιο απερίφραστα: Εντάξει, η Κυβέρνηση κατάφερε όντως να συµµαζέψει τα
ασυµµάζευτα, κατάφερε πράγµατι να ανατάξει την οικονοµία, τα
πάντα, αλλά τώρα έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ να µοιράσει.
Η απάντηση είναι απλή. Ας µην κάνουν όνειρα. Η χώρα δεν
µπορεί να µοιράζει όταν δεν παράγει και δεν µπορεί να παράγει
αν δεν είναι ανταγωνιστική. Και δεν πρόκειται να γίνει ανταγωνιστική, αν δεν γίνουν επενδύσεις. Και δεν πρόκειται να γίνουν
επενδύσεις, εάν διώχνετε τους επενδυτές, όπως τους φώναξε
σήµερα ο κ. Τσίπρας να φύγουν από την Ελλάδα, κλείνοντας εργοστάσια οι συντεχνίες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και δεν πρόκειται να δει η χώρα άσπρη µέρα, εάν επανέλθουν
εκείνοι οι οποίοι µοίραζαν από εκείνο που δεν υπάρχει, όσοι ακύρωναν την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και όσοι τρόµαζαν
τους επενδυτές. Όταν τέτοια κάνεις, γίνεσαι τότε απόλυτα εξαρτηµένος από τους δανειστές σου, γιατί αυτοί πρέπει να σου τα
συντηρήσουν και δεν είναι διατεθειµένοι. Όχι οι συντηρητικές κυβερνήσεις της Ευρώπης, αλλά κανένα κοινοβούλιο της Ευρώπης
δεν θα στήριζε δάνεια για µια Ελλάδα που επιστρέφει στη νοοτροπία τού, «πάρε κόσµε, όλα τσάµπα».
Ποντάρετε ασφαλώς –το ακούσαµε πριν- στη συζήτηση που
γίνεται στην Ευρώπη για τη λεγόµενη µονοµερή λιτότητα. Και
ποιος σας είπε ότι θέλει κανείς µονοµερή λιτότητα; Αλλά, ακόµα
και κυβερνήσεις, που έχουν εκφραστεί πιο έντονα εναντίον της
µονοµερούς λιτότητας, κάνουν µεταρρυθµίσεις, αυτές τις µεταρρυθµίσεις που εσείς θέλετε να τις εµποδίσετε.
Και πείτε µου έστω και µία κυβέρνηση των είκοσι επτά που
συµφωνεί µαζί σας. Μας είπε ο κ. Τσίπρας για τον Ιταλό Πρωθυπουργό, κ. Ρέντσι, που πράγµατι ως η µεγαλύτερη χώρα του
Νότου αντιστέκεται µε πάθος στη µονοµερή λιτότητα. Τις µεταρρυθµίσεις, όµως, που προσπαθεί και προωθεί ο Ρέντσι, τις έχετε
δει; Τις ξέρετε; Τις είδατε; Το ξέρετε ότι ο Ρέντσι προωθεί άµεσα
την περικοπή των µισών συνδικαλιστικών αδειών στην Ιταλία; Το
ακούσατε αυτό;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Το ξέρετε ότι ο Ρέντσι προωθεί τη συστηµατική αξιολόγηση
της απόδοσης και των δασκάλων και των καθηγητών για να επαναφέρει -όπως το λέει ο ίδιος- την αξιοκρατία στο εκπαιδευτικό
σύστηµα της Ιταλίας;
Αυτά τα κάνει ο σοσιαλιστής ο Ρέντσι, ενώ εσείς εδώ κάθε
πρόταση για αξιολόγηση τη θεωρείτε µεσαίωνα που φέρνει η
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«κακούργα» Δεξιά. Αυτό σηµαίνει να είναι κανείς βαθιά νυχτωµένος και να µην βλέπει την πραγµατικότητα στις εξελίξεις του εξωτερικού.
Εγώ καταθέτω το πρόγραµµα Ρέντσι. Μας το έδωσε προχθές
στο Μιλάνο –που και εκεί είχατε στεναχωρηθεί που πήγα- µήπως
το διαβάσετε και καταλάβετε τι εννοούµε.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Αντώνης Σαµαράς καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν πρόγραµµα,
το οποίο βρίσκεται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτές, όµως, οι ιδεοληψίες τελείωσαν πια και στην Ευρώπη
και στον υπόλοιπο τον κόσµο. Και πού τελείωσαν περισσότερο
από οπουδήποτε αλλού αυτές οι ιδεοληψίες; Στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, εκεί που πλέον αποθεώνεται η ιδιωτική πρωτοβουλία. Μην κάνει, λοιπόν, κανείς όνειρα να µοιράσει από εκεί
που δεν έχουµε.
Και µόλις µπούµε για καλά στην αναπτυξιακή τροχιά, τότε θα
αρχίσουν να ανεβαίνουν και οι µισθοί, όχι µόνο ο κατώτατος –
όπως ελέχθη πριν- αλλά όλη η κλίµακα µισθών. Όµως, θα ανεβαίνουν επειδή το αντέχει η οικονοµία, όχι για να λυγίσει ξανά
µια τέτοια νοοτροπία την οικονοµία.
Είπατε για τον κατώτατο µισθό πριν. Είστε σίγουρος ότι αν
ανεβάζαµε τώρα τον κατώτατο µισθό τα πράγµατα θα ήταν καλύτερα; Σας πέρασε από το µυαλό πως, αντί να αυξηθεί το εισόδηµα των εργαζοµένων, θα έκλειναν πιθανότατα επιχειρήσεις
που τώρα βρίσκονται στο όριο και έτσι θα πολλαπλασιαζόντουσαν οι άνεργοι; Ρωτάτε τους ανέργους αν θα ήθελαν να βρουν
εργασία, έστω µε το σηµερινό κατώτατο µισθό; Θέλετε να τον
ανεβάσουµε; Θέλετε να τη βυθίσετε πάλι τη χώρα; Τους νέους
ανέργους που θα προκύψουν δεν τους σκέπτεστε; Ή µήπως, τελικά, πολιτικά αυτό θέλετε;
Εµείς θέλουµε να ωφεληθούν όλοι. Κανείς δεν θέλουµε να µείνει πίσω. Είτε άνεργος να ξαναβρεί δουλειά είτε αυτοαπασχολούµενος που έχασε τη δουλειά του να ξαναφτιάξει τη ζωή του
είτε νέος που θέλει να σπουδάσει και οι αγρότες, οι οποίοι βρίσκονται πολύ ψηλά στις δικές µας προτεραιότητες και για τους
οποίους ετοιµάζουµε µια συνολική παρέµβαση και στο κόστος
τους και στις τιµές των προϊόντων τους και στη διέξοδό τους στις
αγορές. Για όλους πασχίζουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κόβουµε γόρδιους δεσµούς δεκαετιών. Αλλά, δυστυχώς,
ακούγονται πολλά ψέµατα στον κόσµο.
Ξεχνάτε πως αν πέσουµε πάλι πίσω στα ελλείµµατα, δεν θα
υπάρχει κανείς να µας δανείσει. Ξεχνάτε πως αν ακυρώσετε τις
µεταρρυθµίσεις της ανταγωνιστικότητας, τα λεφτά που µοιράζετε δεν θα πάνε στην ελληνική οικονοµία, αλλά θα πάνε κατευθείαν σε εισαγωγές. Δεν θα επιστρέψουν ως φόροι στην ελληνική
οικονοµία, αλλά θα επιστρέψουν ως ελλείµµατα και ως χρέη του
δηµοσίου.
Η Παγκόσµια Τράπεζα και ο ΟΟΣΑ αποκαλύπτουν ότι µέσα σε
δύο χρόνια η Ελλάδα κατάφερε να ανέβει δεκάδες θέσεις στην
παγκόσµια κατάταξη της ανταγωνιστικότητας. Στην έναρξη νέων
επιχειρήσεων ήµασταν στον αριθµό εκατόν σαράντα επτά και
µέσα σε δύο χρόνια βρεθήκαµε στην τριακοστή έκτη θέση. Ξεπεράσαµε εκατόν έντεκα χώρες σε δύο χρόνια. Είναι αληθινό
ρεκόρ. Από τον πάτο στην κορυφή.
Εσείς τι θέλετε, να ξαναγυρίσουµε στον πάτο; Όταν διακηρύσσετε ότι θα ανατρέψετε τους νόµους της τελευταίας περιόδου,
τι ακριβώς εννοείτε; Να ξαναπάµε στη θέση εκατόν σαράντα
επτά; Δηλαδή, πάτε να µας παραδώσετε αλυσοδεµένους σε ένα
πολύ χειρότερο καινούργιο µνηµόνιο; Ευχαριστούµε, δεν θα πάρουµε.
Και δεν φτάνουν όλα τα άλλα, κοροϊδεύετε και τον κόσµο. Και
το κάνετε µε έναν τρόπο ξώπορτο.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΣΟΦΙΑ: Πώς;
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ξώπορτο. Καλά, κανένας δεν είναι από χωριό εδώ;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τη µια αρχίζετε µια στροφή στην Εκκλησία –υποτίθεται. Πήγατε στο Άγιον Όρος, µέχρι και στο Βατικανό έφτασε η χάρη
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σας, αλλά εδώ στον Αγιασµό, µόλις προχθές, αποφύγατε το
σταυρό που σας πρότεινε ο Αρχιεπίσκοπος. Κάντε ό,τι θέλετε,
είναι δικαίωµά σας. Τον κόσµο να µη δουλεύετε µόνο.
Και αφού τελευταία σας ενδιαφέρουν τα θρησκευτικά, µια διευκρίνιση: Όταν ο ψαλµός λέει «ο πανσόφους τους αλιείς αναδείξας» εννοεί τους πραγµατικούς αλιείς, τους ψαράδες, όχι
τους αλιείς ψήφων.
(Γέλωτες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μην µπερδεύετε το σταυρό µε τους σταυρούς, κύριε Τσίπρα.
Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
Και λέτε και άλλα ψέµατα, ότι κι εµείς δήθεν τάζαµε ανάπτυξη,
αλλά κάναµε λιτότητα. Για να σας φρεσκάρω, λοιπόν, λίγο τη
µνήµη, εµείς στη Νέα Δηµοκρατία όταν ήµασταν αντιπολίτευση
ψηφίσαµε όλες τις µεταρρυθµίσεις που πέρναγε τότε η κυβέρνηση, µε την οποία διαφωνούσαµε και ζητούσαµε και άλλες µεταρρυθµίσεις που έγιναν αργότερα. Ως αντιπολίτευση ψηφίζαµε
τις περισσότερες περικοπές σπατάλης. Εσείς δεν ψηφίσατε ποτέ
τίποτα.
Ως αντιπολίτευση µιλήσαµε για µηδενισµό του ελλείµµατος, που
τώρα γίνεται πράξη. Μιλήσαµε τότε για αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου, που τώρα είναι επίσηµη πολιτική. Μιλήσαµε
τότε για µείωση φορολογικών συντελεστών, ασφαλιστικών εισφορών, που ήδη ξεκίνησε και θα προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα στο
εξής, αφού βγούµε από τα µνηµόνια, αλλά θα προχωρήσει σταδιακά για να µη θέσουµε σε κίνδυνο τους δηµοσιονοµικούς στόχους.
Είπαµε τότε ότι θα σταµατήσει το «πάρτι» στη δηµόσια υγεία
και κόψαµε τη σπατάλη κάτω από το µισό, χωρίς να επηρεαστεί
το επίπεδο περίθαλψης, ενώ αυξήσαµε την πρόσβαση των ασφαλισµένων σε σύγχρονα φάρµακα.
Μιλήσαµε τότε για ασφαλιστική κάλυψη στους ανασφάλιστους
και είναι πια πραγµατικότητα για πρώτη φορά, εξασφαλίζοντας
τα απαραίτητα κονδύλια από την Ευρώπη, χωρίς να επιβαρύνουµε τον φορολογούµενο.
Μιλήσαµε τότε για ηλεκτρονική καταγραφή του φόρου εισοδήµατος, ώστε να µειωθεί η σχέση φόρου-φορολογουµένου και
σήµερα το 95% των φορολογικών δηλώσεων στην Ελλάδα γίνονται ηλεκτρονικά, κάτι που ζηλεύουν ακόµα και άλλες χώρες.
Έγινε πραγµατικό νοικοκύρεµα στα έσοδα του δηµοσίου. Σας το
ανέλυσε χθες βράδυ παραστατικότατα ο κ. Χαρδούβελης. Αληθινό και πρωτοφανές νοικοκύρεµα!
Μιλήσαµε τότε για ηλεκτρονική καταγραφή της περιουσίας και
σήµερα είναι πλήρως καταγεγραµµένη η περιουσία έξι εκατοµµυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων Ελλήνων πολιτών, εκεί που ως
πρόσφατα είχαµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στοιχεία µόνο
για τετρακόσιες χιλιάδες πολίτες.
Με όλα αυτά, τώρα, είναι δύσκολο κάποιος να εµφανίζει ελάχιστα εισοδήµατα για πολλά χρόνια και τεράστια περιουσία, που
δεν µπορεί να δικαιολογήσει, όπως είναι δύσκολο και να αποκρύψει συναλλαγές, γιατί γίνονται πια ηλεκτρονικά οι διασταυρώσεις.
Μιλήσαµε τότε για απλούστευση στην έναρξη νέων επιχειρήσεων. Ήδη ψηφίσαµε- και αρχίζει να ισχύει σε λίγες εβδοµάδεςτον πιο ριζοσπαστικό νόµο για την αδειοδότηση νέων επιχειρήσεων -για τις µικρές ακόµα και µε µια υπεύθυνη δήλωση- ενώ για
τις επενδύσεις δηµιουργήθηκε κεντρική αδειοδοτική αρχή που
παρακάµπτει χιλιόµετρα γραφειοκρατίας και δίνει νέα ώθηση σε
αυτό που ονοµάσαµε fast track, όπως και ο θεσµός των ΕΣΧΑΣΕ,
που λύνει οριστικά τα χωροταξικά εµπόδια που µπλόκαραν επενδύσεις σε όλη τη χώρα.
Μιλήσαµε τότε για εκκαθάριση των «πέτσινων» συντάξεων σε
πεθαµένους και των επιδοµάτων αναπηρίας σε αρτιµελείς και σήµερα έχουν ελεγχθεί δεκάδες χιλιάδες τέτοιες σκανδαλώδεις δαπάνες, ενώ οι ένοχοι έχουν επιστρέψει δεκάδες εκατοµµύρια στο
δηµόσιο και στα ασφαλιστικά ταµεία.
Μιλήσαµε τότε για την επανεκκίνηση µεγάλων έργων και σήµερα, όχι µόνο έχουν ξεκινήσει δεκάδες έργα και οδικοί άξονες
και υδροηλεκτρικά, αλλά παραδίδονται φέτος αρκετά, µέσα στο
2015 και άλλα, ενώ ήδη ξεκινούν νέα και πολύ σηµαντικά, όπως
είναι η ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών µας, έργο τεράστιας
σηµασίας για το ενεργειακό κόστος της χώρας συνολικά, αλλά
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και για το περιβάλλον.
Μιλήσαµε τότε για συµψηφισµό των οφειλών του ΦΠΑ ανάµεσα στο κράτος και τις επιχειρήσεις. Την επεκτείναµε και µεταξύ των επιχειρήσεων, ώστε να απελευθερωθεί ρευστότητα,
ώστε να πληρώνουν ΦΠΑ µόνο όταν τον εισπράττουν. Ξεκίνησε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από δύο µέρες αυτό και ήδη
εντάχθηκαν διακόσιες και παραπάνω επιχειρήσεις.
Μιλήσαµε τότε για αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης,
ενώ εσείς ακόµα θέλετε την Ελλάδα ξέφραγο αµπέλι. Σήµερα,
µε την κρίση που υπάρχει γύρω µας, ο αριθµός των λαθροµεταναστών θα έπρεπε φυσιολογικά να µεγαλώσει. Κι όµως µειώνεται
και για πρώτη φορά πέρασε στην Ευρώπη η άποψη η ελληνική
για κοινή, αποφασιστική στάση κατά της παράνοµης µετανάστευσης. Κάποιοι δεν ήθελαν να ακούσουν λέξη γι’ αυτό. Τώρα άνοιξε
ο δρόµος και για τον επαναπατρισµό των λαθροµεταναστών µε
σφραγίδα ευρωπαϊκή και Επίτροπος Μεταναστευτικών Ροών και
Εσωτερικών Υποθέσεων στην Ευρώπη ανέλαβε ο Δηµήτρης
Αβραµόπουλος. Κάτι αλλάζει και σε αυτό. Εσείς, βέβαια, παραµένετε πιστοί στο δόγµα «η Ευρώπη να γίνει ξέφραγο αµπέλι».
Μιλήσαµε τότε και για την αξιοποίηση του ενεργειακού πλούτου και αυτό µπήκε πλέον κάτω από την οµπρέλα της ενωµένης
Ευρώπης, που παροτρύνει πλέον όλα τα κράτη-µέλη να αξιοποιήσουν τις θαλάσσιες ζώνες τους, µεταξύ των οποίων και η ΑΟΖ
-και σε αυτό επιµείναµε και έγινε πρόοδος- ενώ τώρα πια στην
Ελλάδα προχωράνε και αναθέσεις συµβολαίων για έρευνα και
για εξόρυξη.
Πολλοί προβλέπουν ότι σύντοµα θα γίνουµε, όχι µόνο αυτάρκεις, αλλά και µεγάλη εξαγωγική δύναµη στο φυσικό αέριο,
πράγµα που το γνωρίζετε από τις εξελίξεις. Ενδιαφέρει ιδιαίτερα
την Ευρώπη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα υπάρχουν, δυστυχώς,
ορισµένες απαράδεκτες εκδηλώσεις έντασης από την Τουρκία
στην κυπριακή ΑΟΖ. Η Κύπρος είναι κυρίαρχο κράτος και ασκεί
τα κυριαρχικά του δικαιώµατα. Η Τουρκία παρεµβαίνει και προσπαθεί να τα παρεµποδίσει. Αυτό οφείλουµε όλοι να το καταδικάσουµε και πρώτα η ίδια η Ευρώπη, της οποίας η Κύπρος είναι
πλήρες µέλος. Και πάντως µια επίδειξη ανοχής από τη διεθνή
κοινότητα θα έστελνε σίγουρα το λάθος µήνυµα. Η Ελλάδα συµπαραστέκεται πλήρως στην Κύπρο και ήδη έχει προβεί στις απαραίτητες διπλωµατικές ενέργειες.
Με την ευκαιρία, θα ήθελα να σας πω πως ό,τι µπορούµε κάνουµε για την κρίση στην οικονοµία. Αλλά συνεχώς η προσοχή
µας είναι στραµµένη στα εθνικά θέµατα, να ενισχύσουµε τη χώρα
µας, να βελτιώσουµε τη θέση της.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Είπα «εθνικά θέµατα» και σηκωθήκατε αµέσως. Τέτοια αντιπάθεια στα εθνικά θέµατα; Δεν πολυµιλάµε γι’ αυτά γιατί δεν πρέπει, αλλά και η προσοχή µου και τα µάτια µου είναι συνεχώς
στραµµένα εκεί.
Εµείς οφείλουµε να διατηρούµε τη σταθερότητα, όχι να την
υπονοµεύουµε. Να ενισχύουµε τα διεθνή µας ερείσµατα, όχι τέτοιες ώρες να αποµονωνόµαστε από φίλους και συµµάχους, ενώ
άλλοι διακηρύσσουν ότι θα µας βγάλουν και θα διαλύσουν, αν
είναι δυνατόν, ακόµα και το ΝΑΤΟ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν και αρκετά άλλα στο
πρόγραµµά µας που δεν πρόλαβαν ακόµα να γίνουν. Θα πάρουν
κι αυτά τώρα σειρά που βγαίνουµε από το µνηµόνιο, όπως η µείωση των φορολογικών βαρών σε όλο το εύρος, ξεκινώντας από
τη µείωση του ΕΝΦΙΑ που βρίσκεται σήµερα στο 1,43% του ΑΕΠ
και θα υποχωρήσει σταδιακά κάτω από το 1% του ΑΕΠ, που είναι
ο ευρωπαϊκός µέσος όρος, αλλά σταδιακά, ξεκινώντας πιθανότατα από την επόµενη χρονιά, για να µην διαταραχθούν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι και µε παράλληλο εξορθολογισµό –όπως
ελέχθη πριν- και των αντικειµενικών αξιών, συνεχίζοντας µε µείωση στους φόρους φυσικών προσώπων και στους φόρους επιχειρηµατικών κερδών –κι εδώ σταδιακά για να είµαστε µε
ασφάλεια µέσα στους στόχους- και φυσικά µε τη µείωση του
ΦΠΑ, όπου µονιµοποιήθηκε η µείωση στην εστίαση και στα επόµενα χρόνια θα µειωθεί και σε άλλους κλάδους, ενώ θα εκλογικευθεί ολόκληρη η διάρθρωση του ΦΠΑ, πάντοτε προσεκτικά.
Αυτή είναι σε γενικές γραµµές η πορεία που χαράσσουµε για
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«την επόµενη µέρα.» Κάναµε µεταρρυθµίσεις που φαινόντουσαν
απίστευτες και την ίδια στιγµή µαταιώσαµε απειλές που αντιµετώπιζε η χώρα. Δεν τα κάναµε µόνοι µας, τα κάναµε όλοι µαζί,
τα κόµµατα που στηρίζουν αυτή την Κυβέρνηση. Ξέρετε, όποιος
αγαπά αυτό τον τόπο έχει αίσθηµα ευθύνης απέναντι στην πατρίδα, δεν είναι συµπλεγµατικός, δεν έχει µονοπώλιο αλήθειας,
δεν έχει µονοπώλιο πολιτικής ορθότητας, δεν βλέπει τους αντιπάλους ως εχθρούς, δεν κρύβει τις διαφωνίες του, αλλά αν µπορεί να συνεργαστεί µε κάποιον για το καλό του τόπου, δεν
διστάζει ούτε λεπτό.
Θέλω, λοιπόν, να ευχαριστήσω από αυτήν τη θέση όσους στήριξαν και εξακολουθούν να στηρίζουν τη µεγάλη και δύσκολη
αυτή προσπάθεια ανόρθωσης του τόπου. Κάναµε πολλά, έχουµε
να κάνουµε περισσότερα. Το 2016, όταν θα κάνουµε τον τελικό
απολογισµό, θα έχουµε εκπληρώσει στο 100% το πρόγραµµά
µας. Και σωστά παρατήρησαν εδώ πέρα πολλοί συνάδελφοι –και
όχι µόνο της Συµπολίτευσης- ότι οι πρόωρες εκλογές θα ήταν
καταστροφικές. Θα έφερναν µόνο δραµατικά αδιέξοδα. Όλη
αυτή την πορεία θα την ακύρωναν και το ξέρει αυτό ο λαός µας.
Το λένε ανοιχτά πολλοί συµπολίτες µας και ας έχουν εκείνη ή την
άλλη διαφωνία µε τη Νέα Δηµοκρατία ή µε την Κυβέρνηση.
Το συµφέρον της χώρας είναι η σταθερότητα, όχι η ατέλειωτη
εκλογολογία και ο κίνδυνος ακυβερνησίας. Τι εκλογές να θέλει
κανείς τώρα και µάλιστα αλλεπάλληλες, όπως ειπώθηκε από
εσάς; Θέλετε τα δύο µεγάλα προβλήµατα που από αύριο θα απασχολούν την παγκόσµια κοινότητα στην περιοχή µας να είναι γεωπολιτικά µεν –παραδείγµατος χάρη- οι τζιχαντιστές και πολιτικοοικονοµικά η Ελλάδα; Αυτό θέλετε; Να διακόψετε τις διαπραγµατεύσεις για την τελευταία αξιολόγηση; Να µην τελειώσουµε
µε την υπόθεση του χρέους; Να µας διαλύσουν –προσέξτε!µέσα σε µια µέρα οι αγορές, αν τους προσφέρουµε αβεβαιότητα
που θέλετε να δηµιουργηθεί; Δεν σας λέω για τη διαίρεση του
λαού –γιατί ξέρω ότι αυτό δεν σας νοιάζει- αλλά αυτήν την κρίσιµη στιγµή είναι η ώρα να θέλετε να βάλετε µπουρλότο σε όλα;
Η περιφρούρηση της σταθερότητας χρειάζεται και για ένα
λόγο ακόµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Γιατί γύρω από την
Ελλάδα µας φλέγεται ο τόπος. Η δύναµη της χώρας µας και η
διαπραγµατευτική της θέση αυξάνεται κατακόρυφα, όσο
παραµένουµε σταθεροί και σε σταθερή πορεία. Είµαστε το µόνο
προπύργιο σταθερότητας στον περίγυρό µας.
Όσοι θέλουν, αντίθετα, να σπρώξουν τον τόπο στην
αβεβαιότητα, στην αστάθεια, σε πρόωρες εκλογές, βλάπτουν
κατάφορα τα συµφέροντα της χώρας, υπονοµεύουν τη θέση της,
όπως σωστά είπε ο Αντιπρόεδρος, καθώς επίσης βλάπτουν τα
συµφέροντα της χώρας διάφορα ευφάνταστα σενάρια, όπως
ορισµένα που ακούστηκαν, τα οποία είναι ουσιαστικά σενάρια
πολιτικής ανωµαλίας. Όλα αυτά θα ήταν αυτοκτονικά.
Βέβαια, ακούστηκε από τον κ. Τσίπρα: «καµαρώνετε κιόλας για
τις δηµοσκοπήσεις. Θέλω να σας θυµίσω τέσσερα πράγµατα.
Πρώτον, οι δηµοκρατίες δεν κυβερνώνται από δηµοσκοπήσεις,
αλλά από τις εκλογές. Και εκλογές δεν θα γίνουν όποτε σας
βολεύουν εσάς. Θα γίνουν όποτε το λέει το Σύνταγµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεύτερον, µην προεξοφλείτε την τελική ψήφο του λαού. Είναι
αντιδηµοκρατικό και είναι αλαζονικό.
Τρίτον, όσον αφορά κάποιες από τις δηµοσκοπήσεις που επικαλείστε, σας θυµίζω ότι τον Ιούνιο του 2012 µας έδιναν έξι µονάδες πίσω από εσάς και στις κάλπες βρεθήκαµε τρεις µονάδες
µπροστά από εσάς κι αυτό µην το ξεχνάτε. Και καταλαβαίνετε τι
εννοώ.
Και, τέταρτον, όταν η χώρα βγαίνει από µεγάλη κρίση και από
εδώ και µπρος έχει µόνο καλά νέα µπροστά της, τότε είναι και η
στιγµή που εσείς θα πρέπει να φοβάστε και γι’ αυτό βιάζεστε
τώρα να γίνουν εκλογές, γιατί στα δύσκολα δεν κερδίσατε ψήφους και στα καλά που έρχονται ξέρετε ότι θα δικαιωθεί αυτή η
πολιτική πλήρως και θα κερδίσουµε εµείς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ήσασταν αντίθετοι σε όλα, υπονοµευτικοί σε όλα, κάποιες
στιγµές φτάσατε -ιδιαίτερα απόψε- σε πολύ χαµηλά επίπεδα.
Όµως, αυτό που κάνατε προχθές που κορυφαίο δικό σας στέλεχος υπονόησε ότι περάσαµε νόµους ευνοϊκούς για συµφέροντα
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είναι απαράδεκτο.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Το έκανε, χωρίς να κατονοµάσει κανέναν. Είναι λάσπη στον
ανεµιστήρα και «όπου κάτσει». Και ύστερα εκτεθήκατε, γιατί
αυτά που είπατε για εµάς θα µπορούσαν κάλλιστα να γυρίσουν
σε βάρος σας και σε βάρος δικών σας προσώπων. Κι αυτό να το
θυµάστε.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς µου,
όλους τους Βουλευτές όλων των κοµµάτων που στήριξαν και
στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ πάνω από όλα τον
ελληνικό λαό, που έχει δείξει αυτή την υποµονή και να µας έχει
εµπιστοσύνη. Πολύ θα ήθελα να ευχαριστήσω κι εσάς, αλλά δεν
µου δώσατε την παραµικρή ευκαιρία.
Εγώ δεν θα σας παρακολουθήσω, θα σας προειδοποιήσω
όµως για το κατάντηµα αυτό. Ξεπεράστε τις παιδικές ασθένειες,
ξεκολλήστε. Γιατί υπάρχει και κάτι ακόµα που κάνατε που είναι
πολύ πιο επικίνδυνο, αυτό που προσπάθησε να κάνει σήµερα ο
κ. Τσίπρας, άλλο αν στα µάτια της Δηµοκρατίας –µας παρακολουθεί σε αυτήν εδώ την Αίθουσα- πιστεύω ότι γελοιοποιήθηκε
κυριολεκτικά. Προσπαθείτε να ασκήσετε ιδεολογική τροµοκρατία
στους αντιπάλους σας και κάθε τόσο στοχοποιείτε κόσµο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Στοχοποιείτε κάποιον. Ενοχοποιείτε τις απόψεις του. Και µετά
προχωράτε στον επόµενο. Κατηγορείτε ανθρώπους. Προσπαθείτε να τους αποµονώσετε. Το κάνετε σε συγκεκριµένους και
σε δηµοσιογράφους, όπως τον Πρετεντέρη.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ώπα! Μπράβο!
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κοιτάξτε
κάτι: Να µάθετε να ακούτε, όπως πρέπει. Και µένα ο Πρετεντέρης κατά καιρούς µου έχει ασκήσει την πιο σκληρή κριτική και
πολλές φορές ένιωσα ότι µε αδίκησε, αλλά ποτέ δεν σκέφτηκα
να ζητήσω εµπάργκο εναντίον ενός δηµοσιογράφου. Γιατί εµείς
πιστεύουµε και στη δηµοκρατία και το εννοούµε, όταν το λέµε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Βάζετε σε εµπάργκο δηµοσιογράφους, που δεν σας πάνε.
Τώρα βάλατε και εµπάργκο σε Βουλευτές, που δεν σας πάνε,
όπως στον κ. Γεωργιάδη.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Γελάστε, πάλι. Γελάστε.
Μπορεί να διαφωνεί κανείς µαζί του. Με γειά σας και χαρά σας
να διαφωνείτε, αλλά αποσυνάγωγο της δηµόσιας ζωής δεν µπορείτε και δεν έχετε δικαίωµα να τον κάνετε. Και αυτά να το καταλάβετε ότι τελείωσαν επιτέλους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν έχετε δικαίωµα να στιγµατίζετε ανθρώπους για τη στάση
τους. Απλώς δεν το έχετε.
Έχετε πει πολλά και για µένα και για τον κ. Βενιζέλο και για
συναδέλφους µας. Σκεφτείτε, επιτέλους. Αντί να γελάτε, σκεφτείτε πόσες φορές από το δικό σας χώρο ακούστηκαν χαρακτηρισµοί ακατονόµαστοι, όπως δωσίλογοι, quislings, µερκελιστές; Πόσες φορές δεν είχαµε προτροπές για κρεµάλες, λιντσαρίσµατα, εκδοροσφαγεία; Ακόµα και στην Αµφίπολη που πήγα,
µε κατηγορήσατε ότι πήγα.
Εντάξει, δεν σας παίρνουµε εµείς στα σοβαρά. Αλλά αν δεν
αλλάξετε µυαλά κι αν δεν την κόψετε αυτήν την κακοήθεια, θα
έχετε πρόβληµα. Σας το λέω ευθέως, όχι σαν αντίπαλος που
θέλει το κακό σας. Σας το λέω ως Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων, γιατί είµαι θεσµικά υποχρεωµένος να κάνω ό,τι µπορώ,
ώστε να δίνει και η Αντιπολίτευση τον καλύτερο εαυτό της στη
Βουλή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτήν την κακή συνήθεια, τη βλαβερή, τη δυσώδη, αυτήν την
παιδική ασθένεια κόψτε την. Το µπάχαλο δεν είναι κριτική. Η ιδεολογική τροµοκρατία δεν είναι ανεκτή και δεν περνάει. Αλαζονεία
της σύγχυσης έχετε. Η αµετροέπεια δεν πείθει. Η ανευθυνότητα
δεν σε πάει µακριά. Και ο λαϊκισµός έχει τελειώσει.
Προσπαθείτε απεγνωσµένα να πείσετε για την κυβερνησιµό-
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τητά σας. Μια φιλική παρατήρηση: Πείστε πρώτα, κύριε Τσίπρα,
τους δικούς σας, γιατί εµάς µας πείθετε µάλλον για το µικροµεγαλισµό, την ανωριµότητα και τα παιδιαρίσµατα µε τη σύγχυσή
σας. Κάνετε απεγνωσµένες προσπάθειες, για να πείσετε ότι λέτε
άλλα πράγµατα σήµερα από όσα λέγατε παλαιότερα.
Και µια ακόµα φιλική παρατήρηση: Δεν φοβίζουµε εµείς τον
κόσµο για εσάς. Εσείς µε αυτά που λέτε τον τροµοκρατείτε, άλλα
κάθε φορά, διαφορετικά κάθε στιγµή, από διαφορετικά στελέχη
σας. Εµείς δεν δίνουµε σηµασία. Τον κόσµο φοβίζετε, γιατί βγάζετε ένα πρόσωπο ανθρώπων που δεν σέβονται την αντίθετη
άποψη, γιατί λέτε κατά καιρούς πράγµατα που δεν ακούγονται,
σε καµµία δηµοκρατική χώρα από υπεύθυνα δηµοκρατικά κόµµατα. Και την ίδια στιγµή, δεν ανέχεστε καµµιά κριτική στην αµετροέπειά σας. Κι αυτό είναι που φοβίζει τον κόσµο. Και έτσι εσείς
γίνεστε παράγοντες αστάθειας.
Έχετε πολύ δρόµο ακόµα για να γίνετε κόµµα Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Για κυβέρνηση µην το σκέπτεστε. Αν δεν θέλετε
να βράζετε στο ζουµί σας, να αλλάξετε µυαλά και κυρίως, να αλλάξετε συµπεριφορά και στάση εδώ µέσα.
Ελάτε να βγάλουµε µαζί τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας στις
αρχές του επόµενου χρόνου. Βάλτε πλάτη για τη χώρα, να την
κρατήσουµε ενωµένη και σταθερή, αντί να υβρίζετε µε αυτόν τον
σκαιότατο τρόπο τους Έλληνες Βουλευτές, θεωρώντας τους
εξωνηµένους και αργυρώνητους. Ήταν ντροπή η σηµερινή παράστασή σας!
Εµείς θα το κάνουµε αυτό και χωρίς εσάς. Θα ήταν καλύτερα
να το κάναµε όλοι µαζί. Βέβαια, εγώ δεν µπορώ, ούτε κανένας,
να σας υποχρεώσουµε να ωριµάσετε. Μπορώ να σας πω και έχω
υποχρέωση να σας πω ότι αυτός ο ακατάσχετος λαϊκισµός βλάπτει την Ελλάδα. Τελικά, όµως, εσάς θα βλάψει περισσότερο.
Η Ελλάδα δεν βρίσκεται πια εκεί που ήταν. Άλλαξε σελίδα, άλλαξε εποχή. Η Ελλάδα ανεβαίνει ταχύτατα. Κοιτάξτε εσείς µην
µείνετε κολληµένοι στο τέλµα σας, στις αγκυλώσεις σας, στις µικρότητές σας, την ώρα που η πατρίδα µας σπάει τα δεσµά της
και επιτέλους, προχωράει µπροστά, όπως το θέλει ο ελληνικός
λαός.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί
της προτάσεως του Πρωθυπουργού για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και 141 του Κανονισµού της Βουλής
Θα ακολουθήσει ονοµαστική ψηφοφορία για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
Οι παρέχοντες ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση µετά την
εκφώνηση του ονόµατός τους απαντούν «ΝΑΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση µετά την
εκφώνηση του ονόµατός τους απαντούν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφου, δηλώνουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου οι Βουλευτές, από τη Νέα Δηµοκρατία ο κ. Ιορδάνης Τζαµτζής και από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Απόστολος Αλεξόπουλος.
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του Κανονισµού της Βουλής, επιστολές
συναδέλφων Βουλευτών ή µελών της Κυβέρνησης, ευρισκόµενων σε αποστολή της Βουλής ή της Κυβέρνησης στο εξωτερικό,
µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους. Οι ψήφοι αυτές θα
ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η
οποία θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Υπάρχει
συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχουν έλθει στο Προεδρείο επιστολές των συναδέλφων κυρίων Κωνσταντοπούλου και
Σταθάκη, µε τις οποίες µας γνωστοποιούν ότι απουσιάζουν από
την ψηφοφορία και ότι αν ήταν παρόντες θα ψήφιζαν «ΟΧΙ».
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Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα
καταχωρισθούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και
παρακαλώ τους κύριους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα
το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας για
την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ψήφισαν συνολικά 288 Βουλευτές.
Στην Κυβέρνηση έδωσαν ψήφο εµπιστοσύνης, δηλαδή ψήφισαν «ΝΑΙ», 155 Βουλευτές.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
Αρνήθηκαν να παρέχουν ψήφο εµπιστοσύνης, δηλαδή ψήφισαν «ΟΧΙ», 131 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 2 Βουλευτές, σύµφωνα µε το παρακάτω
πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε’ - 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

(να µπει η σελ.707α)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Συνεπώς
η Κυβέρνηση έτυχε της ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής, όπως
προβλέπουν το άρθρο 84 του Συντάγµατος και το άρθρο 141 του
Κανονισµού της Βουλής.
Παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την
υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής συνεδρίασης.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το Σώµα

παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 01.23’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014 ώρα
18.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζή- τηση επικαίρων ερωτήσεων, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

