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Αθήνα, σήµερα στις 3 Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Δευτέρα και
ώρα 18.14’συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο αναφορών
και ερωτήσεων της Τρίτης 4 Νοεµβρίου 2014.
Α. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1953/22-8-2014 ερώτηση του Βουλευτή Μεσσηνίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αθανασίου
Πετράκου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ενέργεια της Τράπεζας Πειραιώς να αφαιρέσει χρηµατικό ποσό από
λογαριασµό ταµιευτηρίου αγρότη δανειολήπτη για εξόφληση
ενήµερου δανείου.
2. Η µε αριθµό 2511/12-9-2014 ερώτηση του πρώην Προέδρου
της Βουλής και Βουλευτή Β’Αθηνών του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κ. Απόστολου Κακλαµάνη προς τον Υπουργό
Υγείας, σχετικά µε τη Μονάδα Οδοντιατρικής Περίθαλψης για
άτοµα µε ειδικές ανάγκες του Γενικού Νοσοκοµείου Λευκάδας.
3. Η µε αριθµό 2204/3-9-2014 ερώτηση του Βουλευτή Ευβοίας
του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου Μίχου προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων για την αντιµετώπιση του καταρροϊκού πυρετού στη
Θράκη.
4. Η µε αριθµό 597/30-6-2014 ερώτηση του Βουλευτή Α’Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Θεοδόση
Κωνσταντινίδη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την τοποθέτηση δεκαπέντε υγειονοµικών υπαλλήλων από τη Θεσσαλονίκη
σε νοσοκοµεία της Αθήνας.
Β. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 2592/16-9-2014 ερώτηση του Βουλευτή Αρκαδίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Κωνσταντίνου
Ζαχαριά προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την υποχρηµατοδότηση του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων
(ΚΕ.Θ.Ε.Α.)
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γκίκας Χαρδούβελης κατέθεσε τα παρακάτω σχέδια
νόµων:
1.«Για την κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού
έτους 2013».
2.«Για την κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού
έτους 2013».
(Παραπέµπονται στην Επιτροπή του απολογισµού και του γε-

νικού ισολογισµού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του
προϋπολογισµού του Κράτους)
Επίσης, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι οι Υπουργοί
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών, κατέθεσαν την 31-10-2014 σχέδιο νόµου:
«Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο
α) Της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την ΑπόφασηΠλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για
το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Α),
β) Της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την ΑπόφασηΠλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή
εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β),
γ) Της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας
αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’)».
Επίσης, 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 1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας, Α’τµήµα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Πρώτα θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 195/29-10-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Α’Αθηνών του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Λιάνας Κανέλλη προς τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την έλλειψη καθαριότητας στις πανεπιστηµιακές σχολές της χώρας.
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Τον λόγο έχει η κυρία συνάδελφος.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, έχω την εντύπωση ότι για το ζήτηµα της καθαριότητας στο πανεπιστήµιο υπάρχει µια θολούρα και ένα ψεύδος,
το οποίο σύρθηκε για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα. Ίσως είναι
και µια ευκαιρία να το ξεκαθαρίσουµε εδώ, για να µπορέσετε και
εσείς να απαντήσετε.
Το έργο της καθαριότητας στο ΕΚΠΑ το είχαν πάρει δύο εργολάβοι, ο κ. Σιµωνετάτος και η κ. Αλεξίου. Η κ. Αλεξίου µάλιστα, είχε
αναλάβει τη Φυσικοµαθηµατική και τη Θεολογική Σχολή εδώ και
είκοσι πέντε χρόνια.
Η σύµβαση ΕΚΠΑ-Σιµωνετάτου αφορούσε τη Νοµική Σχολή, τη
Φιλοσοφική, το Χηµείο, την Ιατρική, την Οδοντιατρική, τη Νοσηλευτική, τα ΤΕΦΑΑ, το χώρο της πρυτανείας και της λέσχης του
κέντρου.
Τι έγινε λοιπόν; Ο Σιµωνετάτος χρωστούσε δεδουλευµένα σε
πάνω από ογδόντα καθαρίστριες για τους µήνες Νοέµβριο, Δεκέµβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, µέχρι
που έληξε η σύµβασή τους.
Ελεύθερη αγορά έχουµε, τους χρωστούσε και την αποζηµίωση.
Πλήρωσε µόνο το δώρο του Πάσχα, για να µην πάει φυλακή. Διαλύει την «ΑΛΦΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ» και φτιάχνει την «ΑΒ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ» και τις ξαναπροσλαµβάνει αυτές τις ογδόντα καθαρίστριες.
Και τις ξαναφήνει απλήρωτες! Ακριβώς αυτό συνέβη.
Αφού τις αφήνει απλήρωτες, µένει µία βδοµάδα το Πανεπιστήµιο χωρίς καθαριότητα και έρχεται και αναγκάζει, κυριολεκτικά,
κάποιες καθαρίστριες να δουλέψουν.
Το καλοκαίρι, το ίδιο πανεπιστήµιο είχε προτείνει στις καθαρίστριες να δουλέψουν µε 2 ευρώ την ώρα. Βγείτε έξω να πείτε «2
ευρώ την ώρα»! Θα σηκωθούν και οι πέτρες! Για τρεις µέρες την
εβδοµάδα! Και αρνήθηκαν οι καθαρίστριες να δουλέψουν για 2
ευρώ την ώρα τρεις µέρες την εβδοµάδα. Λογικό είναι που αρνήθηκαν.
Τις φωνάζει το πανεπιστήµιο λέγοντάς τους «θα πληρωθείτε»
και δεν πληρώθηκαν. Τις φωνάζει, λοιπόν, ο Σιµωνετάτος και τις
απολύει και από την «ΑΒ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ». Είχε την «ΑΛΦΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ», την «ΑΒ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ», τώρα θα φτιάξει την «ΑΒΓ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ». Απλήρωτες είναι οι ογδόντα καθαρίστριες που
συκοφαντούνται από το πρωί έως το βράδυ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δείξτε λίγη κατανόηση.
Αυτή η πάγια τακτική βαστάει πάνω από δύο χρόνια.
Να σηµειωθεί, κύριε Υπουργέ, ότι ο Σιµωνετάτος, όσο και το πανεπιστήµιο, κάθε φορά πέταγε το µπαλάκι στις αρχές και κορόιδευε τις καθαρίστριες επί έξι µήνες. Ξέρετε γιατί; Γιατί το σκηνικό
βασιζόταν και σε διαγωνισµούς, σε παρατάσεις τις οποίες δεν εδικαιούτο ο Σιµωνετάτος και τις έπαιρνε. Είχαν βρεθεί δηλαδή παρανοµίες στις ανανεώσεις των συµβάσεων πανεπιστηµίου-εργολάβου. Αυτό το πράγµα βάστηξε δύο ολόκληρα χρόνια.
Κάποια στιγµή, αφού καταβλήθηκε το δώρο του Πάσχα για να
µην πάει φυλακή ο εργολάβος, άρχισαν τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις οι καθαρίστριες. Και τι ζήτησαν µαζί µε τους φοιτητές; Ζήτησαν να πάρουν τα λεφτά τους, τα οποία και πήραν τελικά, µετά
από κινητοποιήσεις και µε τη βοήθεια των φοιτητών.
Από το Μάιο µέχρι σήµερα οι σχολές του πανεπιστηµίου είναι
χωρίς συνεργείο καθαριότητας. Θα προκηρυχθεί καινούριος δια
γωνισµός. Θα πάρει ενδεχοµένως και µήνες. Μέχρι τότε τι θα γίνει;
Η πρόταση είναι απλή. Την ενστερνιζόµαστε και σας τη λέµε.
Είναι η ίδια µε αυτή που θέλουν οι καθαρίστριες και οι φοιτητές,
να προσληφθούν από το πανεπιστήµιο µε όλα τα δικαιώµατα οι
καθαρίστριες, οι οποίες έχουν µείνει και χωρίς δουλειά και έχουν
φάει όλη την ταλαιπωρία και όλη τη συκοφαντία, έχουν µαζέψει
και τους πέντε τόνους χωρίς χρήµατα, για να µπορέσει να λειτουργήσει το πανεπιστήµιο.
Αποδείχθηκε ότι δεν πρέπει να δουλεύουν τόσο λίγοι άνθρωποι
σε ένα πανεπιστήµιο των εκατό χιλιάδων παιδιών. Και είκοσι χιλιάδες την ηµέρα να πάνε -δεν χρειάζεται να πάνε παραπάνω- είναι
πάρα πολλά.
Θέλετε να σας πω εγώ ότι χρειάζονται και ειδικά σεµινάρια κα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θαριότητας από πλευράς φοιτητών; Να συναινέσω, αλλά όχι και
να έρχονται οι καθαρίστριες και να πρέπει να µαζέψουν πέντε τόνους. Μεταξύ µας, αν σας πω τις σχολές –εσείς τις ξέρετε, είστε
πανεπιστηµιακός- και δείτε και τον χώρο και βάλετε µέσα και τη
λέσχη και την πρυτανεία, πείτε µου στα σοβαρά αν φθάνουν
ογδόντα καθαρίστριες. Δεν φθάνουν καν οι ογδόντα. Είναι δυνατόν; Μιλάµε για εργολάβο.
Ξέρετε, καµµιά φορά ακούτε το ΚΚΕ και µετά βγαίνει και ένας
λόγος για το ότι ήµασταν σοβιετικό καθεστώς. Να σας πω κάτι,
εργολάβος είκοσι πέντε χρόνια εξασφάλιζε εργολαβία για την
καθαριότητα στο πανεπιστήµιο. Ο εργολάβος έµενε ο ίδιος.
Ποιοι άλλαζαν αυτά τα είκοσι πέντε χρόνια; Οι καθαρίστριες. Σήµερα πέντε, αύριο δέκα, µεθαύριο δεκαπέντε. Αυτή ήταν η
αγορά, γι’ αυτό καταλήξαµε στη βρώµα.
Τι θα κάνετε για το Πανεπιστήµιο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κυρία συνάδελφε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου του πανεπιστηµίου, κατά το άρθρο 16 του
Συντάγµατος, η πολιτεία έχει συγκεκριµένα όρια για παρέµβαση.
Βέβαια, τα δηµοσιεύµατα που υπήρξαν, οι φωτογραφίες που είδαµε απεικονίζουν αυτό ακριβώς που περιγράφετε και το επιβεβαιώνω.
Ενδιαφερθήκαµε µόλις είχαµε αναλάβει. Δυο, τρεις, τέσσερις
µέρες µετά την ορκωµοσία είδα τον κ. Πελεγρίνη. Νοµίζω ότι
τότε είχαν δηµοσιευτεί κάποιες φωτογραφίες στο «ΕΘΝΟΣ». Του
λέω «τι κάνεις;», διότι για το έτος 2014 το Υπουργείο Οικονοµικών είχε εγκρίνει 14 εκατοµµύρια ευρώ για λειτουργικά θέµατα,
ένα εκ των οποίων είναι η καθαριότητα, στο ΕΚΠΑ, στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Καταθέτω για τα Πρακτικά το σχετικό έγγραφο.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.
Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μου είπε ότι η όλη καθυστέρηση οφείλεται στα νοµικά προβλήµατα που αναφέρατε και ότι είναι σε δρόµο επίλυσης. Τον
ρώτησα για τον εργολάβο, µου είπε ότι δεν τον πληρώνει, ότι
οδηγείται σε χρεοκοπία αυτός, εξ ου και τα θέµατα που αναφέρατε. Μου είπε, όµως, ότι θα τα λύσει τα προβλήµατα αυτά, συντοµεύοντας τις διαδικασίες.
Πέρασε ο Ιούλιος, πέρασε και ο Αύγουστος. Ο πρύτανης άλλαξε. Εσείς κάνατε την ερώτησή σας. Επειδή επαναλαµβάνονται
τα δηµοσιεύµατα, είχα εκδηλώσει µέριµνα, ως όφειλα και είπα:
«Θέλετε κάποια ρύθµιση νοµοθετική, για να διευκολυνθείτε;».
Οι συνάδελφοι της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων γνωρίζουν ότι στο ΑΠΘ, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, για αντίστοιχο πρόβληµα για άλλο θέµα –λειτουργικό όµως
και αυτό-, για τη σίτιση, όπου αυτή η ιστορία των διαγωνισµών λόγω και Ελεγκτικού Συνεδρίου- φρακάρισε και θα άνοιγε το Πανεπιστήµιο και δεν θα άνοιγε η λέσχη -για όποιον ξέρει τη
Θεσσαλονίκη, µια και εγώ εκεί έχω σπουδάσει, η λέσχη για τους
φοιτητές παίζει ρόλο- κάναµε µία νοµοθετική ρύθµιση. Μιλήσαµε
µε τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τη θεώρησε υπερβολική. Θεώρησε ότι µπορεί να γίνουν διευθετήσεις.
Ο πρύτανης όµως φοβόταν για τη δική του τιµή και παρακάλεσε για µία ρύθµιση. Την κάναµε. Ρώτησα: Έχετε ανάγκη κάποιας διευκόλυνσης από τη Βουλή, για να µην υπάρχει αυτή η
κατάντια και για το προσωπικό που εργάζεται, χωρίς να πληρώνεται και για τα ιδρύµατα που διασύρονται και για ζητήµατα λοιµώξεων που θέτετε εσείς;
Με το που κάνετε την ερώτηση απευθύνοµαι αµέσως στον κ.
Φορτσάκη επισήµως. Του είπα: Έχει κατατεθεί αυτό το ερώτηµα,
το οποίο κάνει νοµίζω αναφορά και σε λοιµώξεις και σε διάφορα
σοβαρά θέµατα. Απάντησε το πανεπιστήµιο, ο πρυτάνης. Την
απάντηση θα την καταθέσω για τα Πρακτικά.
Κλείνω την προηγούµενη σκέψη λέγοντας ότι δεν µου ζητήθηκε νοµοθετική συνδροµή να διευκολύνω. Άρα τι άλλο να κάνω,
κυρία Κανέλλη; Να πάω να καθαρίσω εγώ; Δεν έχω κάποια άλλη
δυνατότητα.
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Είπα στον πρύτανη: Τι λέει η Βουλευτής εδώ; Λέει για προβλήµατα που αγγίζουν και θέµατα µολυσµατικών ασθενειών που µεταδίδονται. Μου απαντάει: «Ουδέποτε έγινε καταγγελία για
κρούσµατα ψύλλων και µυκητιάσεων σε φοιτητές ή εργαζοµένους. Με εντολή µου επισκέφτηκε τη Φιλοσοφική Σχολή καθηγητής λοιµωξιολογίας και καθηγήτρια επιδηµιολογίας, η οποία
παρουσία της κοσµήτορος της σχολής –προφανώς αναφέρεται
στη Φιλοσοφική- διαπίστωσαν ότι δεν συντρέχει κίνδυνος µετάδοσης µολυσµατικών λοιµώξεων».
Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, τα οποία είναι και τα πιο επείγοντα
για να µην επαναλαµβάνονται αυτές οι εικόνες της ντροπής, µας
ενηµερώνει: Το Πανεπιστήµιο Αθηνών δεν προβλέπεται να προσλαµβάνει καθαρίστριες. Επί σειρά, τριών δεκαετιών λειτουργεί όπως είπατε και εσείς, κυρία Κανέλλη- µε αυτές τις εταιρείες. «Η
καθυστέρηση στην ανακήρυξη αναδόχου -ο κ. Φορτσάκης το
υπογράφει αυτό- οφείλεται αποκλειστικά στην ιδιαίτερα χρονοβόρα και δύσκαµπτη διαδικασία, που προβλέπεται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νοµοθεσία για τέτοιους διαγωνισµούς».
Το καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.
Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής.)
Επειδή το ένα, κυρία συνάδελφε, επειδή το άλλο, επειδή το
παράλλο η διελκυστίνδα είναι η εξής: Από τη µια να γίνει η δουλειά, να µην υπάρχουν αυτές οι εικόνες της ντροπής και από την
άλλη είναι η παραποµπή του Πρύτανη στον πειθαρχικό και στον
ποινικό δικαστή για ζητήµατα παραβίασης της νοµοθεσίας. Από
τη µια πλευρά να γίνει η δουλειά, από την άλλη πρέπει όµως να
υπάρχουν οι εγγυήσεις ότι αυτή γίνεται έντιµα, για να µην υπάρχουν τέτοια προβλήµατα.
Άντε βγάλε άκρη! Έλα όµως που πρέπει να τη βγάλεις. Γι’
αυτό σας επαναλαµβάνω ότι δική µου διάθεση είναι η εξής: Εδώ
και τώρα έχουµε σχέδιο νόµου που πάει για δεύτερη ανάγνωση
την Πέµπτη στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Αν ο πρύτανης θέλει κάτι από εµάς, εγώ θα εκθέσω το πρόβληµα στην
Εθνική Αντιπροσωπεία και θα της ζητήσω να βάλει ένα χέρι, διότι
επιβεβαιώνω αυτά που λέει η κ. Κανέλλη, ότι δεν είναι εικόνα
αυτή.
Αν όµως δεν θέλει και όλες οι διαδικασίες θα τρέξουν, ε, ας
τρέξουν κάποια στιγµή, γιατί για το ίδιο πρόβληµα –και µε αυτό
κλείνω- µιλώντας µε δύο πρυτάνεις δεν έβγαλα κάποια άκρη περί
της άµεσης λύσης του προβλήµατος, δηλαδή µία λύση που θα
προκύψει αµέσως τις επόµενες ηµέρες χωρίς άλλες µεσολαβήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία συνάδελφε,
έχετε τον λόγο.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κύριε Υπουργέ, εγώ δεν αναφέρθηκα σε
ψύλλους ούτε σε λοιµώξεις. Αυτό µπορεί να είναι σε ένα ρεπορτάζ. Και επειδή ήµουν για πάρα πολλά χρόνια δηµοσιογράφος
έχω καταφέρει µέχρι στιγµής να µην δηµοσιογραφώ ως Βουλευτής. Πιστέψτε µε ότι µπορώ να αναπαράγω εκατόν είκοσι οκτώ
ατάκες πρωτοσέλιδου. Δουλειά µου ήταν και την ξέρω. Την αποφεύγω, από σεβασµό στο Κοινοβούλιο.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, ρωτούν οι φοιτητές
και οι καθαρίστριες –οι άνεργες αυτήν τη στιγµή καθαρίστριεςποιος καθαρίζει τη Φιλοσοφική µία φορά την εβδοµάδα. Το ξέρετε ότι από όλες τις σχολές µόνο η Φιλοσοφική καθαρίζεται µία
φορά την εβδοµάδα. Εµφανίζονται κάποιοι και την καθαρίζουν.
Δεν ξέρω αν µπαίνουν στο πανεπιστήµιο µε άδεια! Δεν ξέρω εάν
ανοίγει η πόρτα και µπαίνουν! Πάντως κάποιοι, µαγικά µε σκούπες εµφανίζονται και καθαρίζουν τη Φιλοσοφική µία φορά την
εβδοµάδα!
Η κ. Αλεξίου –εγώ χρησιµοποιώ τα ονόµατα, ο κύριος και η
κυρία, όπως λέτε- είχε τη Φυσικοµαθηµατική και τη Θεολογική
για είκοσι πέντε ολόκληρα χρόνια. Αυτή δεν άφησε κόσµο απλήρωτο.
Και είµαστε τώρα εδώ, µιλάτε για δηµόσιο πανεπιστήµιο και
επικαλούµαστε την αντίδραση στο ζήτηµα της καθαριότητας, λες
και πρόκειται για το αυτοδιοίκητο του Αγίου Όρους το λιγότερο,
που έχει δικές του αρχές και δικά του πράγµατα.
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Σε κάποιο αυτοδιοίκητο ίδρυµα δίνει εξετάσεις ένα παιδί για
να µπει στο πανεπιστήµιο; Πείτε µου. Ο φοιτητής που πάει στις
εξετάσεις, πού τις δίνει; Στο αυτοδιοίκητο; Τις δίνει στη Νοµική;
Τις δίνει στη Φιλοσοφική; Πάει και λέει στη µάνα του «εγώ δίνω
εξετάσεις και θα µπω εδώ, που εδώ είναι αυτή η καθαρίστρια και
εκεί η άλλη καθαρίστρια»; Σας µιλάµε πολλές φορές για τον δηµόσιο χαρακτήρα του πανεπιστηµίου και για τη δηµόσια παιδεία,
που κατά το Σύνταγµα είναι εκτός από δηµόσια και δωρεάν.
Αν κάποιο παιδί ή κάποιος καθηγητής ή κάποιος υπάλληλος,
από την κατάσταση της βρώµας εκεί µέσα κάτι πάθει, νοµίζετε
ότι είναι εύκολο να το αποδείξει ή θα πάει σε τίποτα δικαστήρια
να αποδείξει ότι κόλλησε κάτι εκεί; Είναι ζήτηµα αν θα κολλήσει
κάποιος κάτι ή όχι; Πρέπει δηλαδή το πράγµα να φτάσει σε αυτό
το επίπεδο;
Υπάρχει αδυναµία του κράτους, αλλά από την άλλη µεριά, το
κράτος µπορεί να δίνει συγχαρητήρια στον κ. Φορτσάκη για
άλλες αποφάσεις; Γιατί σε τελευταία ανάλυση, αν θελήσω να
είµαι απολύτως σκληρή µε το κράτος, εγώ άκουσα τον Πρωθυπουργό να δίνει συγχαρητήρια στον κ. Φορτσάκη για τον τρόπο
µε τον οποίο κλείνει και ανοίγει την πρυτανεία.
Μήπως είναι καιρός να του δώσει και µία µοµφή, γιατί δεν
αποφασίζει να βρει έναν τρόπο να καθαρίζει το πανεπιστήµιο ή
αν τον βρίσκει µε έναν τρόπο Χ, Ψ ή Ω, καλό είναι να µας το πει
κι εµάς, γιατί δεν µπορώ να καταλάβω τον εκλεκτισµό να καθαρίζεται η Φιλοσοφική µία φορά την εβδοµάδα, να µην µας λένε
γιατί και όλο το υπόλοιπο να µένει στην εκκρεµότητα ενόψει ενός
διαγωνισµού;
Διότι αυτή η διαφάνεια έχει καταλήξει διαφάνεια των κανόνων
της αγοράς κι ενώ επιτρέπεται σε κάποιον να απολύει και να επαναπροσλαµβάνει καθαρίστριες, φτιάχνοντας την εταιρεία Α, µετά
την εταιρεία ΑΒ και µετά την εταιρεία ΒΓ, υπερασπιζόµενη το αυτοδιοίκητο αυτού του είδους της ελεύθερης αγοράς, έχω την εντύπωση ότι πριονίζετε ακόµη και τη στοιχειώδη έννοια της
κρατικής εξουσίας και υπόστασης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Η κ. Κανέλλη πράγµατι στην ερώτησή της δεν αναφέρει
κάτι για θέµατα ψύλλων, αλλά επικαλείται σχετικές καταγγελίες
των φοιτητών. Αυτό είναι στοιχείο της πραγµατικότητας.
Οι φοιτητές καταγγέλλουν, κύριε Πρόεδρε, ότι υπήρξαν δύο
κρούσµατα –διαβάζω την ερώτηση- ψύλλων σε διοικητικούς
υπαλλήλους που εργάζονται στις γραµµατείες και άλλες δύο περιπτώσεις µυκητιάσεων σε φοιτητές. Αυτά τα λένε τα παιδιά. Δεν
τα αµφισβητούµε.
Ίσως, γι’ αυτό το λόγο ο πρύτανης, λόγω του ρεπορτάζ, έκανε
αυτή την πρόσκληση σε ειδικούς επιστήµονες, για να κάνουν διαπιστώσεις. Οι διαπιστώσεις γίνονται σε κάποιους συγκεκριµένους χώρους και το κρούσµα µπορεί να το πάθεις κάπου αλλού.
Δεν µπαίνω εγώ σε αυτά τα θέµατα ούτε έχω επιστηµονικές γνώσεις. Με κοινή λογική κρίνοντάς τα, απλώς το αναφέρω.
Θέλω να παραπέµψω, κύριε Πρόεδρε, το Σώµα σε ό,τι είπα
στην πρωτολογία µου. Δεν θέλω να το επαναλάβω. Θέλω να υπογραµµίσω µόνο µία φράση από την πρωτολογία µου, ότι αν οτιδήποτε χρειαστεί το πανεπιστήµιο, για διευκόλυνση της σχετικής
διαδικασίας, που αφορά τόσο ουσιώδες θέµα όπως η καθαριότητα, εµείς είµαστε εδώ. Την Πέµπτη συνεδριάζει η Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων, δεύτερη ανάγνωση σε σχέδιο νόµου
για την έρευνα και την τεχνολογία. Θα µπει εκεί η τροπολογία
που θέλουν, αλλά θα πρέπει να το ζητήσουν. Ειδάλλως, θα θεωρηθεί ότι κάτι έχω εγώ στο µυαλό µου που, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχω τίποτα στο µυαλό µου, παρά µόνο να βάλουµε
ένα χέρι, αν αυτό είναι αναγκαίο. Μόνο αυτό µπορώ να πω.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Συγγνώµη, πρόταση από τον κ. Φορτσάκη
–για να γίνει και ζωντανός διάλογος- πώς θα αντιµετωπίσει το
πρόβληµα ακούσατε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ναι, µου είπε, όπως είπα στην πρωτολογία µου, ότι πολύ
σύντοµα όλη αυτή η διαδικασία θα φτάσει στο τέλος.
Μου είπε επίσης ο άνθρωπος ότι πολλές φορές –ίσως αυτό
είναι µία απάντηση σε αυτό που είπατε πριν, δεν το ξέρω όµως
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αν συνδέεται η ερώτησή σας µε αυτό- βάζουν από το υστέρηµά
τους οι εργαζόµενοι εκεί για να καθαριστεί ο χώρος και φωνάζουν άνθρωπο από έξω. Ίσως αυτό να είναι αυτό που µου λέτε,
αλλά δεν το γνωρίζω. Και πάντως, µε διαβεβαίωνε ότι όλο αυτό
θα τελειώσει. Δεν τελείωσε ακόµη.
Άρα, γι’ αυτό είµαστε έτοιµοι να βοηθήσουµε, συνδράµοντας
ως νοµοθετικό σώµα στη λειτουργία του Πανεπιστηµίου Αθηνών,
αν µας το ζητήσει.
Τέλος, κάτι που δεν σχετίζεται µε το ερώτηµα της κ. Κανέλλη
ούτε µπορώ να πω ότι, επειδή ανέφερε την περίπτωση Φορτσάκη
και τη λειτουργία του ΕΚΠΑ, παίρνω από εκεί την άκρη για να πω
κάτι -είναι εκτός θέµατος της ερώτησης, κύριε Πρόεδρε και το
λέω µόνος µου- είναι το εξής. Σήµερα το πρωί άρχισε ένα κύµα
καταλήψεων στα σχολεία της χώρας. Ενηµερώθηκα το µεσηµέρι
ότι ο αριθµός των σχολείων που είναι υπό κατάληψη δεν είναι µικρός.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Εκατό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ναι, κάτι παραπάνω είναι. Επίσης, µε ενηµέρωσαν ότι αυτό
συµβαίνει κάθε χρόνο σε τέτοια φάση, παραµονές της επετείου
του Πολυτεχνείου και κλιµακώνεται.
Προσωπικά, όπως και ο χώρος που εκπροσωπώ, αλλά νοµίζω
και όλοι οι δηµοκράτες δεν έχουµε κανένα πρόβληµα µε τις κινητοποιήσεις. Εδώ, όµως, υπάρχει ένα άλλο θέµα, που δεν
αφορά κινητοποίηση, αλλά αφορά το πρόβληµα των αναλυτικών
προγραµµάτων µέσα στο διδακτικό έτος.
Έχουµε σήµερα 3 Νοεµβρίου. Είναι δεκατέσσερις µέρες µετά.
Είναι δύο πλήρεις εβδοµάδες, δηλαδή µισός µήνας του διδακτικού έτους. Τα µαθήµατα αυτά τι θα γίνουν; Έχουµε δεκατρείς
χιλιάδες τριακόσια τριάντα σχολεία. Αν η κατάληψη επεκταθεί
για να τελειώσει τότε, τι γίνεται; Είναι µέρες µόνο για φροντιστήρια αυτές; Είναι µέρες για τι; Δηλαδή, η ύλη αυτή πού θα πάει;
Υπάρχει νόµος που προβλέπει τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
Υπογραµµίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι είναι πολύ µεγάλο θέµα.
Μου είπαν ότι κάθε χρόνο γίνεται. Δεν έχει σηµασία για µένα
αυτό, ότι είναι επανάληψη. Όµως, ξεκινά σε µια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά µια κινητοποίηση, η οποία έρχεται σε αντίθεση µε
την ανάγκη να γίνουν τα µαθήµατα, να πάρουν τα παιδιά το υλικό
που πρέπει να πάρουν, να διδάξουν οι καθηγητές αυτά που πρέπει να διδάξουν και έχουµε εξ αρχής για πολλά σχολεία αυτή την
κατάσταση.
Εµένα, κυρία Κανέλλη, µου είπαν σήµερα για πεντακόσια.
Μπορεί να είναι υπερβολή, αλλά είναι υπηρεσιακή η ενηµέρωση…
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Αν εκτός θέµατος απευθύνεστε σε µένα,
θα πρέπει να απαντήσω και εγώ µετά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Όχι. Το λέω, επειδή είπατε τον αριθµό. Με την άδεια του
Προεδρείου, βεβαίως, µπορείτε.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Το ότι είσθε εκτός θέµατος εγώ το έθεσα
και για το ένα και για το άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν απευθύνεται σε
εσάς, τέλος πάντων.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Το είπα µόνος µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Άρα, θέλω να πω και να ακουστεί εδώ και δεν το λέω τυχαία, ότι αυτό είναι µεγάλο πρόβληµα -το ότι επαναλαµβάνεται
κάθε χρόνο ουδόλως µε ενδιαφέρει- και δεν µπορεί να µείνει
έτσι. Πρέπει να αναλογιστούµε όλοι ποιο πρόβληµα δηµιουργείται στα παιδιά και στη µαθητική κοινότητα.
Υπάρχει προεδρικό διάταγµα που ρυθµίζει, κύριε Πρόεδρε, τι
γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεχίζουµε µε τη συζήτηση της έκτης µε αριθµό 194/29-10-2014 επίκαιρης ερώτησης
πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’Αθηνών του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τους Υπουργούς
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εσωτερικών, σχετικά µε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τη λήψη άµεσων µέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων και
την αποκατάσταση των ζηµιών από τη νεροποντή στη Δυτική
Αθήνα και τον Πειραιά.
Αναµφισβήτητα είναι επίκαιρη η ερώτηση.
Έχετε τον λόγο, κύριε Κατσώτη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Και η προηγούµενη ήταν επίκαιρη ερώτηση, αναµφισβήτητα, όπως και αυτή βέβαια, κύριε Πρόεδρε.
Έχουν περάσει, όµως, δύο βδοµάδες. Η ερώτηση έγινε αµέσως
µετά τη νεροποντή. Υπάρχουν εξελίξεις από τότε. Ο Υπουργός,
απ’ ό,τι ξέρω, απάντησε και σε άλλη ερώτηση σε σχέση µε τα
µέτρα που πήρε η Κυβέρνηση για τους πληγέντες.
Ωστόσο, τα µέτρα αυτά των 586 ευρώ που δόθηκαν από την
Κυβέρνηση δεν µπορούν να καλύψουν σε τίποτα την οικοσκευή,
αλλά και τις ζηµιές που έπαθαν τα σπίτια, τα ακίνητα, τα αυτοκίνητα ούτε και άλλες ζηµιές που έχουν πάθει οι πληγέντες. Δεν
µπορούν να καλυφθούν από αυτά. Και αυτά καθυστερούν πάρα
πολύ. Ακόµα τα 586 ευρώ δεν έχουν δοθεί σε όλους. Είναι µία
διαδικασία η οποία συνεχίζεται. Οι µισοί, για παράδειγµα, έχουν
δικαιωθεί σε δήµους. Τα υπόλοιπα, όπως είναι η οικοσκευή και
τα σπίτια, πάνε προς το µέλλον και δεν ξέρουµε µέχρι πότε θα
πάνε. Απ’ ό,τι φαίνεται, το Υπουργείο Υποδοµών λέει ότι για τα
ακίνητα θα υπάρξουν συνεργεία τα οποία θα καταγράψουν τις
ζηµιές και εν ευθέτω χρόνω θα υπάρξουν οι αποζηµιώσεις.
Εµείς λέµε, κύριε Υπουργέ, ότι η Κυβέρνηση έχει ευθύνες,
γιατί γνώριζε την κατάσταση. Είναι γνωστό ότι από το 2012 το
Πανεπιστήµιο Αθηνών έχει παραδώσει µελέτη για λογαριασµό
του Αναπτυξιακού Συνδέσµου Δυτικής Αθήνας και εκεί επεσήµανε όλα τα προβλήµατα που χρήζουν άµεσων έργων, άµεσης
παρέµβασης στην περιοχή.
Λέµε, λοιπόν, ότι τα άµεσα έργα είναι προτεραιότητα, γιατί ο
χειµώνας είναι µπροστά. Η Κυβέρνηση πρέπει να πάρει µέτρα,
ώστε να µη θρηνήσουµε θύµατα και να µην έχουµε άλλες ζηµιές
στην περιουσία των ανθρώπων της Αττικής.
Εµείς, µε το ερώτηµά µας που ήταν αµέσως µετά, ζητάµε την
αποζηµίωση των πληγέντων, η οποία να ανταποκρίνεται, κύριε
Υπουργέ, σε αυτό που έχασαν. Δεν µπορεί να είναι µία αποζηµίωση η οποία δεν θα ανταποκρίνεται στις ζηµιές που έπαθαν οι
πληγέντες. Βεβαίως, ζητάµε και τα άµεσα έργα, που είναι αναγκαία στην περιοχή. Αυτό ζητούν και οι κάτοικοι, οι οποίοι δεν
θέλουν να πάθουν ξανά ζηµιά και κανείς µας δεν θέλει να θρηνήσει ανθρώπινα θύµατα.
Οι ευθύνες ανήκουν στην Κυβέρνηση, στην Περιφέρεια και
στους δήµους, οι οποίοι έχουν ολιγωρήσει απέναντι στο µεγάλο
πρόβληµα που αντιµετωπίζει ιδιαίτερα η Δυτική Αθήνα, αυτές οι
φτωχές συνοικίες της Αθήνας. Αυτό, βέβαια, έχει την ερµηνεία
του, γιατί τα επιλέξιµα έργα δεν είναι αυτά, αλλά αυτά που στηρίζονται στην ανταποδοτικότητα και έχουν κέρδος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κατ’
αρχάς, δεν καταλαβαίνω, κύριοι συνάδελφοι, γιατί αιτιάσθε την
Κυβέρνηση για καθυστέρηση. Η Κυβέρνηση από την πρώτη
στιγµή ήταν παρούσα.
Κατά δεύτερο λόγο, είµαστε ένα συντεταγµένο κράτος και αντιλαµβάνεστε ότι οι αποζηµιώσεις οι οποίες δίδονται, προέρχονται από τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουµένων. Άρα, λοιπόν,
πρέπει να είναι στοχευµένες και να πηγαίνουν σε αυτούς που
πράγµατι τις έχουν ανάγκη.
Οµιλείτε για το έκτακτο βοήθηµα. Το έκτακτο βοήθηµα, κύριε
συνάδελφε, δεν δίδεται µε το πάτηµα ενός κουµπιού. Κατ’ αρχάς,
πρέπει να δούµε ποιοι είναι αυτοί, οι οποίοι επλήγησαν, να
έχουµε δηλαδή την ταυτότητά τους και τη διεύθυνσή τους.
Σας πληροφορώ, λοιπόν, ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία από
την πρώτη ώρα ήταν εκεί. Μας αιτιάσθε για ολιγωρία; Την Παρασκευή έγινε η νεροποντή, την Κυριακή το βράδυ τα πρώτα στοιχεία για τους πληγέντες δεν ήταν στη διάθεση του Υπουργείου
Εσωτερικών, αλλά στη διάθεση των δήµων, για να τους βοηθήσουν να βρουν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δικαιούνται αυτό το
πρώτο βοήθηµα που δίδουµε, σε αγαστή συνεργασία µε το
Υπουργείο Εργασίας και µε τον κ. Κεγκέρογλου.
Κατεγράφησαν, λοιπόν, όσοι δικαιούνται αυτό το πρώτο βοή-
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θηµα και είµαι σε θέση να σας πληροφορήσω ότι αύριο θα βρίσκεται στα ταµεία των δήµων –θα σας δώσω και τα στοιχεία- σύµφωνα µε τα αιτήµατα τα οποία υποβάλλουν οι ίδιοι οι δήµοι. Οι
δήµοι είναι αυτοί οι οποίοι θα µας πουν ποιοι επλήγησαν, ώστε
εµείς να δώσουµε τα λεφτά.
Άρα, λοιπόν, µέχρι στιγµής έχουµε αιτήµατα για έκτακτο βοήθηµα, γι’ αυτό το πρώτο βοήθηµα, όπως πολύ σωστά είπατε, από
έξι δήµους. Εκταµιεύτηκε, λοιπόν, το ποσό των 304.000 ευρώ για
να πάει αυτό το πρώτο βοήθηµα πρώτα στους δήµους και από
εκεί στους πληγέντες.
Στη συνέχεια, την Παρασκευή –σήµερα είναι Δευτέρα, το λέω
επειδή µας αιτιάστε για ολιγωρία- ήρθαν πέντε εκπρόσωποι
άλλων δήµων και είπαν ότι και εκείνοι έχουν πληγέντες. Αυτά έγιναν την Παρασκευή. Εκταµιεύτηκε και πάλι το ποσό των 75.000
ευρώ, έτσι ώστε και αυτοί οι πέντε επιπλέον δήµοι οι οποίοι δήλωσαν ότι έχουν πληγέντες που δικαιούνται αυτό το πρώτο βοήθηµα, να το λάβουν άµεσα.
Θα ήθελα να ολοκληρώσω, αναφερόµενος σε αυτό το οποίο
πολύ σωστά επισηµάνατε για την οικονοµική ενίσχυση, ώστε να
αποκατασταθούν οι ζηµιές, γιατί πρέπει να γίνει σαφές, ότι εδώ
έχουµε µία δέσµη µέτρων προς τους πληγέντες. Το πρώτο είναι
το βοήθηµα, ώστε να πάρει ο καθένας από 586 ευρώ, για να αντιµετωπίσει τις πρώτες ανάγκες. Το δεύτερο είναι η εκτίµηση των
ζηµιών. Δεν µπορούν να πάρουν όλοι τα ίδια λεφτά. Αν εσείς πάθατε µία ζηµιά και καταστράφηκε το ψυγείο και η κουζίνα σας,
δεν θα πάρετε τα ίδια λεφτά µε κάποιον, του οποίου καταστράφηκε η σαλονοτραπεζαρία.
Άρα, λοιπόν, πρέπει να γίνει η αποτίµηση των ζηµιών από τους
ίδιους τους δήµους. Μέχρι στιγµής, τα στοιχεία δεν έχουν ακόµη
ολοκληρωθεί, ώστε να ξέρουµε συγκεκριµένα από την πλευρά
των δήµων ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δικαιούνται αυτής της δεύτερης φάσης των αποζηµιώσεων, που µπορεί να φθάσει µέχρι
5.869 ευρώ.
Μόλις, λοιπόν, από την πλευρά των δηµοτικών αρχών γίνουν
οι εκτιµήσεις και έχουµε την αποτίµηση των ζηµιών, θα δοθεί και
προς αυτούς η αποζηµίωση, η οποία -όπως σας είπα- µπορεί να
φτάνει µέχρι τα 5.869 ευρώ. Όµως, σας πληροφορώ ότι αυτό
είναι κάτι το οποίο δεν µπορεί να γίνει από τη µια µέρα στην
άλλη. Υπάρχουν οι µικτές επιτροπές, οι οποίες πάνε εκεί πέρα
και έχουν ευθύνες για τις ζηµιές που θα καταγράψουν, έτσι ώστε
να είναι ακριβείς, για να µη δοθούν χρήµατα σε αυτούς που πιθανώς δεν τα δικαιούνται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε συνάδελφε,
έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, βεβαίως, αυτά τα
άµεσα µέτρα έχουν εξαγγελθεί και είναι γνωστά στον ελληνικό
λαό και ιδιαίτερα στους πληγέντες, οι οποίοι δεν έχουν άλλο
τρόπο, παρά να καταφύγουν στις αρµόδιες υπηρεσίες, προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις πρώτες ανάγκες και να διεκδικήσουν την αποκατάσταση των ζηµιών, γιατί πάρα πολύ δύσκολα
µπορούν οι ίδιοι να αποκαταστήσουν τις ζηµιές σε όλα αυτά που
απέκτησε µε τους κόπους µιας ζωής, επειδή και η ανεργία είναι
τεράστια, ιδιαίτερα σε αυτές τις περιοχές, όπου η φτώχεια δέρνει τον κόσµο.
Όµως, το κύριο ζήτηµα που ανέπτυξα, κύριε Υπουργέ, είναι οι
ευθύνες που έχετε σε σχέση µε τα αντιπληµµυρικά έργα στην
περιοχή. Σας είπα, λοιπόν και προηγουµένως ότι από το 2012
είναι ενήµερη η Κυβέρνηση, η Περιφέρεια, αλλά και οι δήµοι για
το ποιες είναι οι άµεσες ανάγκες στην περιοχή, για να µη θρηνήσουµε θύµατα από πληµµύρες. Αυτό είναι το ζήτηµα της ολιγωρίας της Κυβέρνησης.
Είναι έργα τα οποία έπρεπε να γίνουν χθες! Είναι έργα τα
οποία θα πρέπει να γίνουν άµεσα –τώρα!-, έτσι ώστε να µη θρηνήσουµε θύµατα από τέτοια φαινόµενα, τα οποία µπορεί να
υπάρχουν κατά τη διάρκεια του χειµώνα. Είναι έργα τα οποία
έχουν εντοπιστεί από την επιστηµονική οµάδα, η οποία έχει
δώσει τη µελέτη στον Αναπτυξιακό Σύνδεσµο της Δυτικής Αθήνας.
Είµαι βέβαιος ότι είναι σε γνώση σας. Δεν λέω ότι εσείς µπορεί
να έχετε την ευθύνη σαν Υπουργός, επειδή αναλάβατε τώρα.
Όµως, το Υπουργείο δεν είστε εσείς. Είναι γενικά το Υπουργείο,
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είναι οι υπηρεσίες και τα λοιπά, για τους οποίους προέχουν τα
έργα που έχουν να κάνουν µε την ασφάλεια των δηµοτών, έχουν
να κάνουν µε την ίδια την υγεία. Το λέω αυτό γιατί η πληµµύρα
δεν φέρνει µόνο την καταστροφή σε ανθρώπινες ζωές και σε
απώλειες περιουσιών του κόσµου. Μπορεί να έχουµε µια καταστροφή η οποία θα είναι πολύ µεγάλη, αν αυτή για παράδειγµα
παρασύρει άλλα βιοµηχανικά λύµατα κ.λπ.. Για δείτε και µία τέτοια πλευρά που έχει το ζήτηµα.
Όλα αυτά περιέχονται στη µελέτη, κύριε Υπουργέ, της Επιστηµονικής Επιτροπής, αυτής του Πανεπιστηµίου που δόθηκε στον
Αναπτυξιακό Σύνδεσµο της Δυτικής Αθήνας. Και λέω ότι είναι σε
γνώση σας, αλλά εµείς λέµε ότι ευθύνες έχει και η Περιφέρεια και ο κ. Σγουρός, αλλά και η κ. Δούρου- γιατί είναι γνωστή αυτή
η έκθεση.
Οι δήµαρχοι της περιοχής, κύριε Υπουργέ, σας έκαναν γνωστή
την κατάσταση και σας επισήµαναν ότι υπάρχει ανάγκη άµεσων
µέτρων. Για παράδειγµα, το ρέµα της Εσχατιάς, το ρέµα της Φλέβας πρέπει να ολοκληρωθούν. Είναι έργα τα οποία καθυστερούν.
Φταίει ο εργολάβος; Φταίει η υποχρηµατοδότηση; Φταίνε άλλα
προβλήµατα; Φταίει ότι δεν υπάρχει στους δήµους το ανάλογο
προσωπικό για να καθαρίσουν, τέλος πάντων, τις παραρεµάτιες
περιοχές;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όλα αυτά συνθέτουν το µεγάλο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν
αυτές οι συνοικίες της Δυτικής Αθήνας και του Πειραιά. Νοµίζω
ότι πάνω σε αυτό θα πρέπει η Κυβέρνηση να πάρει άµεσα µέτρα,
πέρα από αυτά για την αποκατάσταση των ζηµιών, που εµείς λέµε
ότι δεν είναι αρκετά. Βεβαίως, εµείς δεν θέλουµε να δοθεί αφειδώς σε έναν άνθρωπο που δεν έπαθε ζηµιά ένα ποσό που δεν πρέπει να του δοθεί. Όµως, η καταγραφή πρέπει και γρήγορα να γίνει
και γρήγορα να πρέπει να αποκατασταθεί η ζηµιά.
Πού θα κοιµηθεί ο άνθρωπος που δεν έχει ένα κρεβάτι; Πώς
θα το πάρει; Πού θα βάλει τα προϊόντα; Στο ψυγείο, που δεν έχει;
Πού θα βάλει τα προϊόντα; Στην κουζίνα, όπου θα θέλει κάτι να
µαγειρέψει; Δεν µπορεί αυτό να πηγαίνει στο διηνεκές, µετά από
δύο µήνες, µετά από τρεις µήνες.
Πρέπει εδώ να παρθούν επείγοντα µέτρα και να ολοκληρωθεί
γρήγορα η καταγραφή. Όµως, και η πρώτη –αν θέλετε- ενίσχυση
γι’ αυτό το ζήτηµα της οικοσκευής πρέπει να δοθεί άµεσα, έτσι
ώστε ο κόσµος να µπει σε µία κανονικότητα στη ζωή του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κύριε
Κατσώτη.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε
συνάδελφε, θα µου επιτρέψτε µου να σας πω ότι το προνόµιο
της κοινωνικής ευαισθησίας δεν ανήκει σε κανέναν.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ενώ το «προνόµιο» της αναισθησίας ανήκει σε εσάς!
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Δεν
µπορεί να παρουσιάζεστε εσείς πιο ευαίσθητοι για το πού θα
βρουν οι πληγέντες τα ψυγεία ή τις κουζίνες που καταστράφηκαν. Η Κυβέρνηση έκανε άµεσα αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει.
Δίνει το έκτακτο βοήθηµα και περιµένει την καταγραφή των ζηµιών από τους δήµους, έτσι ώστε να αποκαταστήσει αυτές τις
ζηµιές. Άρα, λοιπόν, µην προσπαθείτε να πλειοδοτήσετε σε κοινωνική ευαισθησία, γιατί η Κυβέρνηση έπραξε αυτό που έπρεπε
να πράξει.
Όµως, είπατε κάτι το οποίο είναι πολύ σωστό, ότι λείπουν τα
έργα υποδοµής. Πράγµατι το ρέµα της Εσχατιάς είναι µια διαχρονική πληγή. Είναι ένα ρέµα που ξεκινάει ψηλά από το βουνό,
περνάει όλες τις δυτικές συνοικίες και φτάνει µέχρι τον Κηφισό.
Ωστόσο, σας πληροφορώ ότι από το 2003 µέχρι σήµερα έχουν
δαπανηθεί από την Περιφέρεια για «υδραυλικά έργα», όπως τα
λένε οι τεχνικοί, για αντιπληµµυρικά δηλαδή έργα, 400.000.000
ευρώ. Και έχουν γίνει τέτοια έργα. Βεβαίως, είναι αλήθεια ότι
επειδή τα αντιπληµµυρικά έργα είναι, όπως λένε οι παλιοί δήµαρχοι, κάτω από τη γη, είναι υπόγεια και δεν φαίνονται, δεν είναι
πάντοτε ελκυστικά για να γίνουν από τους τοπικούς άρχοντες
και, εν πάση περιπτώσει, χρησιµεύουν µόνο σε περιπτώσεις θεοµηνιών.
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Και επειδή µας λέτε για ολιγωρίες, η σύσκεψη µε τον Πρωθυπουργό και τους αρµόδιους Υπουργούς και παράγοντες έγινε το
ίδιο βράδυ της πληµµύρας, όταν ήρθε ο Πρωθυπουργός από το
εξωτερικό όπου βρισκόταν. Σ’ αυτή τη σύσκεψη, λοιπόν, δόθηκε
εντολή από τον Πρωθυπουργό να προχωρήσουν γρήγορα εκείνα
τα έργα τα οποία έχουν ενταχθεί σε κάποια προγράµµατα, έτσι
ώστε να ξεκινήσει άµεσα η υλοποίησή τους.
Όµως, αν θέλουµε να είµαστε ειλικρινείς και να µιλήσουµε µε
όρους τεχνικούς, οι οποίοι είναι και οι πιο αληθινοί -διότι σε εµάς
και στις κουβέντες µας µπορεί να εµφιλοχωρεί και µια πολιτική
οπισθοβουλία- οι τεχνικοί λένε ότι για να µπορέσει να υπάρξει
µία πραγµατικά σηµαντική και αποτελεσµατική αντιπληµµυρική
θωράκιση της Αττικής, χρειάζονται πάνω από 2.000.000.000
ευρώ. Άρα, λοιπόν, είναι και ένα ζήτηµα οικονοµικό κάτω από τις
παρούσες δύσκολες οικονοµικές συγκυρίες.
Και κλείνω λέγοντας ότι το Υπουργείο Οικονοµικών, ύστερα
από αίτηµά µας, εκταµίευσε ένα ποσό 900.000 ευρώ, έτσι ώστε
να δοθεί στους δεκατέσσερις δήµους, που επλήγησαν σύµφωνα
µε την έκθεση της Περιφέρειας Αττικής, προκειµένου να πραγµατοποιήσουν ακριβώς τα πρώτα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης ή σε κάθε περίπτωση έργα αποκατάστασης των ζηµιών, τις
οποίες υπέστησαν από την πρόσφατη θεοµηνία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
σαράντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το Γενικό Λύκειο Φλώρινας (Β’τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρώτη µε αριθµό 189/29-102014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ρεθύµνου
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ανδρέα Ξανθού
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την επανεξέταση των αδειοδοτήσεων του
επενδυτικού σχεδίου ανεµογεννητριών «Βιοµηχανικές Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» στο Νοµό Ρεθύµνου, δεν συζητείται λόγω
κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης, η δεύτερη µε αριθµό 193/29-10-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ιωαννίνων του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Μιχαήλ Κασσή προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την κατασκευή µονάδας επεξεργασίας λυµατολάσπης στα Ιωάννινα, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και
διαγράφεται.
Ακόµα, η τρίτη µε αριθµό 196/29-10-2014 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
κ. Νικολάου Νικολόπουλου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε το έργο της
Σήραγγας Όθρυος της ΕΡΓΟΣΕ, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος
του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης, η πέµπτη µε αριθµό 191/29-10-2014 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου της Βουλευτού Β’Πειραιά της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Μαρίας Γιαννακάκη προς τον Υπουργό Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την παράτυπη διοικητική κράτηση των αιτούντων άσυλο, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η πρώτη µε αριθµό 190/29-10-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Α’Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ιωάννη Αµανατίδη προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων
στην «Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων ΑΒΕ», δεν συζητείται λόγω
κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η δεύτερη µε αριθµό 188/29-10-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ευβοίας του Λαϊκού Συνδέσµου –
Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου Μίχου προς τον Υπουργό Εξωτερικών,
σχετικά µε την υπεράσπιση της κυπριακής ΑΟΖ, δεν συζητείται
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λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η τρίτη µε αριθµό 192/29-10-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Λάρισας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ.
Θωµά Ψύρρα προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την
υλοποίηση της Συµφωνίας Συµβιβασµού µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας, της «SIEMENS A.G.» και της «SIEMENS Α.Ε.», δεν
συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Και τέλος, η τέταρτη µε αριθµό 187/29-10-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Β’Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Ελένης Ζαρούλια προς τον Υπουργό
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε «τροµοκρατικές επιθέσεις που δέχθηκαν στελέχη και µέλη της Χρυσής
Αυγής κατά της ζωής και της περιουσίας τους», δεν συζητείται
λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Γιατί, κύριε Πρόεδρε; Δεν είναι κώλυµα
όταν διαγράφονται τα 3/4 από το σύνολο! Αυτά τα λέµε δυόµισι
χρόνια τώρα! Και εσείς τα λέτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σε τι διαφωνούµε;
Αυτό είναι κάτι στο οποίο έχετε απόλυτα δίκιο. Όµως, δεν πρέπει
να το λέµε, αλλά να γίνεται.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Αναφέροµαι στην αναγγελία τους,
κύριε Πρόεδρε, κατά έναν τυπικό τρόπο, σαν να είναι µια ρουτίνα! Αυτό είναι πρόβληµα λειτουργίας της Βουλής και της Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν είναι πρόβληµα
λειτουργίας της Βουλής. Δεν ευθύνεται η Βουλή ή εσείς για κάποιους που δεν απαντούν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Δεν είναι «κάποιοι», κύριε Πρόεδρε.
Είναι η Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όταν δεν έρχονται να
απαντήσουν οι Υπουργοί, δεν φταίει η Κυβέρνηση.
Αυτή είναι ατοµική ευθύνη. Δεν φταίει η Κυβέρνηση, κύριε Γενικέ, κύριε Γραµµατέα. Είναι ατοµική ευθύνη. Εάν υπάρχει κάτι
και δεν τεκµηριώνεται, ευθύνεται ο Υπουργός που δεν έρχεται,
δεν φταίει η Κυβέρνηση και το ξέρετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι πολιτική ευθύνη ή ατοµική;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ατοµική είναι η ευθύνη. Έχει διαφορά.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Ζαρούλια, ξέρετε -µε όλο το σεβασµό- ότι δεν έχετε τον λόγο, γιατί ξέρετε
ότι έτσι είναι η διαδικασία. Εάν θέλετε για µισό λεπτό, θα σας
δώσω τον λόγο, αλλά µόνο για µισό λεπτό και όχι παραπάνω.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Ναι, για µισό λεπτό. Θέλω να το καταγγείλω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχετε τον λόγο για
µισό λεπτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Η σηµερινή επίκαιρη ερώτηση που επρόκειτο να συζητηθεί, αφορά τις τροµοκρατικές ενέργειες εις
βάρος του κόµµατός µας, γιατί τον τελευταίο ενάµιση µήνα
έχουν ανατιναχθεί πέντε-έξι αυτοκίνητα, έχουν σπάσει ιατρεία
και έναν χώρο αναψυχής, που µάλιστα έγινε στις 24 Οκτωβρίου
και µέχρι σήµερα δεν έχουν πάει ακόµα από την Αντιτροµοκρατική να πάρουν τα αποτυπώµατα.
Λοιπόν, αυτός, ο οποίος φέρεται ως Υπουργός ΠΡΟΠΟ έχει
δηλώσει ότι «όποιος ανακατεύεται µε τα πίτουρα, τον τρώνε οι
κότες, ας αλλάξουν κόµµα», δήλωση την οποία τη διαβάσαµε
στην εφηµερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΗ» της 17ης Σεπτεµβρίου 2014. Από
πίτουρα είµαι σίγουρη ότι ξέρει ο κύριος αυτός, αλλά δεν είναι
τρόπος να προτρέπει τους επίδοξους τροµοκράτες να επιτίθενται σε ένα νόµιµο και δηµοκρατικά εκλεγµένο κόµµα.
Καταγγέλλω τη συγκυβέρνηση για ηθική αυτουργία στις επιθέσεις. Δεν περιµένω να ευαισθητοποιηθείτε για καµµιά εγκληµατική ενέργεια, που έχει γίνει µέχρι τώρα εις βάρος των
Ελλήνων εθνικιστών.
Ο κύριος αυτός που παριστάνει τον Υπουργό ΠΡΟΠΟ απαξιεί
να απαντήσει και στις γραπτές µας ερωτήσεις, µε την αιτιολογία
ότι «δεν απαντά σε Βουλευτές που βαρύνονται µε την κατηγορία
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της εγκληµατικής οργάνωσης».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Όµως, να του πούµε ότι δεν θα είναι για πάντα Βουλευτής. Θα
έρθει η µέρα εκείνη, όπου η δικαιοσύνη θα εφαρµόσει πλήρως
το άρθρο 134 παράγραφο 2 του Ποινικού Κώδικα και να δούµε
τι θα έχει να µας πει όταν εµείς θα έχουµε αθωωθεί και όταν
αυτός δεν θα έχει ασυλία.
Θα κλείσω µε τα λόγια της κ. Θάνου, της Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, στα λεγόµενα της οποίας δεν
υπήρξε καµµία αντίδραση: «Η Κυβέρνηση θέτει εκτός λειτουργίας τον θεσµό της δικαιοσύνης, µετατρέπει τον εαυτό της σε
Κυβέρνηση κράτους απολυταρχικού».
Τα συµπεράσµατα είναι δικά σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Ζαρούλια, ο κ.
Κικίλιας δεν παριστάνει τον Υπουργό, είναι Υπουργός και είναι
µέσα σε ένα δηµοκρατικό πολίτευµα, όπως λένε οι κανόνες του,
καθ’ όλα…
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Ναι, ναι! Ας ερχόταν να µας απαντήσει την
ερώτηση. Δεν σέβεται ούτε τον Κανονισµό της Βουλής ούτε τί-
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ποτα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Επίσης, προσέξτε
κάτι, κυρία Ζαρούλια. Δεν υπάρχουν µάνες που είναι δεξιές ή
αριστερές. Υπάρχουν µάνες που πονάνε και υπάρχουν και τροµοκρατικές ενέργειες που δεν απευθύνονται ή στην Αριστερά ή
στη Δεξιά. Είναι τροµοκράτες όπου και αν κάνουν αυτές τις ενέργειες και όλες οι µάνες κλαίνε.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Ναι, το βλέπουµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο συνάδελφος κ. Δηµήτριος Αβραµόπουλος µε την επιστολή του µε αριθµό
πρωτοκόλλου 3304 στις 3 Νοεµβρίου 2014 προς τον Πρόεδρο
της Βουλής υπέβαλε την παραίτησή του από το βουλευτικό
αξίωµα.
Η επιστολή παραίτησης του κυρίου συναδέλφου προς τον
κύριο Πρόεδρο της Βουλής, η οποία συνοδεύει την παραίτησή
του, θα καταχωριστεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Η προαναφερθείσα επιστολή του κ. Δηµήτριου Αβραµόπουλου έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Πριν εισέλθουµε στην
ηµερήσια διάταξη των επερωτήσεων, θα προβούµε στην ορκωµοσία του συναδέλφου κ. Αθανασίου Πλεύρη που αντικαθιστά
τον πρώην Βουλευτή κ. Δηµήτριο Αβραµόπουλο.
Καλείται ο συνάδελφος κ. Αθανάσιος Πλεύρης να προσέλθει
και να δώσει τον νενοµισµένο όρκο ενώπιον του εκπροσώπου
της Εκκλησίας.
(Στο σηµείο αυτό προσέρχεται ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος
Πλεύρης και δίνει τον παρακάτω όρκο:
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«Ορκίζοµαι στο όνοµα της Αγίας και Οµοούσιας και Αδιαίρετης
Τριάδος να είµαι πιστός στην πατρίδα και το δηµοκρατικό πολίτευµα, να υπακούω στο Σύνταγµα και τους νόµους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου»)
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Άξιος, άξιος!
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Άξιος, άξιος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας εύχοµαι καλή θητεία!
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ’ αριθµόν 2/2/10-10-2014 επίκαιρη επερώτηση των Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ,
των κ.κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή, Νάντιας Βαλαβάνη, Γεωργίου
Σταθάκη, Νικολάου Βούτση, Ζωής Κωνσταντοπούλου, Αλέξη Μητρόπουλου, Δηµητρίου Στρατούλη, Δηµητρίου Τσουκαλά, Γεωργίου Βαρεµένου, Βασιλικής Κατριβάνου, Ιωάννη Σταθά, Ανδρέα
Ξάνθου, Κωνσταντίνου Ζαχαριά, Μαρίας Μπόλαρη, Ευσταθίας
Γεωργοπούλου, Μαρίας Τριανταφύλλου, Γεσθηµανής Παπαδηµητρίου, Χαράς Καφαντάρη, Ειρήνης Αγαθοπούλου, Ευγενίας
Βαµβακά, Αλεξάνδρου Μεϊκόπουλου, Νικολάου Συρµαλένιου,
Αθανασίου Πετράκου, Όλγας Γεροβασίλη, Ηρούς Διώτη, Γεωργίου Πάντζα, Ιωάννας Γαϊτάνη, Ιωάννη Ζερδελή, Νικολάου Μιχαλάκη, Χρήστου Καραγιαννίδη, Άννας Χατζησοφιά, Δηµητρίου
Γάκη, Μαρίας Διακάκη, Στεφάνου Σαµοΐλη, Ευαγγέλου Διαµαντόπουλου, Μαρίας Κανελλοπούλου, Κωνσταντίνου Μπάρκα, Βασιλείου Κυριακάκη, Αικατερίνης Ιγγλέζη, Μιχαήλ Κριτσωτάκη,
Αποστόλου Αλεξόπουλου, Φωτεινής Κούβελα, Κωνσταντίνου
Δερµιτζάκη, Θεανούς Φωτίου, Ευαγγελίας Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, Ιωάννη Μιχελογιαννάκη, Αγνής Καλογέρη, Αφροδίτης
Σταµπούλη, Ευγενίας Ουζουνίδου, Ιωάννη Αµανατίδη και Ιωάννη
Δραγασάκη προς τους Υπουργούς Εξωτερικών και Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε τη Συµφωνία Ελεύθερου Εµπορίου ΗΠΑ-ΕΕ.
Προτού δώσω τον λόγο στον πρώτο επερωτώντα Βουλευτή,
στον συνάδελφο κ. Σταθάκη, για δέκα λεπτά, πρέπει να σας ενηµερώσω ότι ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Χρυσής Αυγής κ. Πολύβιος Ζησιµόπουλος ορίζει ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή τον
Βουλευτή Μεσσηνίας κ. Δηµήτριο Κουκούτση.
Επίσης, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης
Κουβέλης ορίζει ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή
Λάρισας κ. Θωµά Ψύρρα.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Σταθάκης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
η επίκαιρη επερώτηση που έχει θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ αφορά τη Διατλαντική Συµφωνία Εµπορίου και Επενδύσεων µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη
µεγαλύτερη εµπορική συµφωνία που έχει υπογραφεί ποτέ, µιας
και οι δύο αυτές οικονοµικές ενότητες αποτελούν περίπου το
60% της παγκόσµιας οικονοµίας.
Για τη σηµασία αυτού του πράγµατος, λοιπόν, θα ήθελα να
ανατρέξω σε δύο-τρία σηµεία που ιστορικά θέτουν το πλαίσιο
αυτής της συµφωνίας και τις επιδιώξεις της και να σταθώ κριτικά
σε πέντε σηµεία που αφορούν το περιεχόµενο και τη διαδικασία
αυτής της συµφωνίας.
Θα ξεκινήσω µε ένα σύντοµο ιστορικό. Οι συµφωνίες του διεθνούς εµπορίου, όπως έχουν πραγµατωθεί στη δεκαετία του ’90,
έχουν γενικώς φιλελευθεροποιήσει το παγκόσµιο εµπόριο. Εντούτοις, όταν τέθηκε θέµα να διαµορφωθεί το παγκόσµιο εµπόριο υπό τους όρους της σηµερινής υπό συζήτηση συµφωνίας, οι
συζητήσεις δεν οδήγησαν σε αποτέλεσµα. Είναι ο περίφηµος
Γύρος της Ντόχα, όπου ακυρώθηκε η συνέχεια των συζητήσεων
για µια παγκόσµια συµφωνία στα πρότυπα αυτών που συζητάµε
σήµερα.
Αυτό έχει σηµασία, διότι ναι µεν έχει φιλελευθεροποιηθεί η
παγκόσµια οικονοµία και έχουν προχωρήσει θέµατα απελευθέρωσης αγορών, αγαθών, επενδύσεων κ.λπ., αλλά για τη συγκεκριµένου τύπου συµφωνία, το παγκόσµιο σύστηµα και κυρίως οι
αναδυόµενες οικονοµίες και µέρος των ευρωπαϊκών χωρών, όταν
έφθασε το κρίσιµο θέµα, είπαν όχι.
Σε αντικατάσταση αυτού, οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής,
οι οποίες προωθούν αυτό το συγκεκριµένο πρότυπο, ακολούθησαν µια δεύτερη στρατηγική: Οδήγησαν σε µία συµφωνία Καναδά και Μεξικό –την περίφηµη NAFTA-, επεδίωξαν µια
αντίστοιχη συµφωνία µε το σύνολο των χωρών της Λατινικής
Αµερικής, η οποία δεν προχώρησε, και περιορίστηκαν σε µία

συµφωνία µε τις χώρες της Κεντρικής Αµερικής, η οποία είναι
ακόµη στα χαρτιά και δεν έχει αρχίσει η υλοποίησή της.
Αυτό είναι το ιστορικό και υπό αυτές τις συνθήκες της τελευταίας εικοσαετίας προωθείται τώρα αυτού του τύπου η συµφωνία ανάµεσα στις Ηνωµένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτών των συµφωνιών και γιατί
εγείρει σηµαντικές ενστάσεις µια τέτοιου τύπου συµφωνία;
Πρώτον, για πρώτη φορά οι συµφωνίες αυτές επιτρέπουν µια
διαµάχη ανάµεσα σε εταιρείες και στο κράτος, ένα εθνικό κράτος. Επαναλαµβάνω ότι είναι η πρώτη φορά που σε έναν τύπο
εµπορικών συµφωνιών οι εταιρείες αποκτούν το δικαίωµα να
στρέφονται εναντίον κυβερνήσεων για θέµατα διάφορα, τα οποία
θα εξηγήσω στη συνέχεια.
Το δεύτερο: Η συµφωνία αυτή τι λέει; «Αφαιρείται από τις κυβερνήσεις το δικαίωµα να ρυθµίζουν αγορές µε οποιονδήποτε
τρόπο µετά τη σύναψη αυτής της συµφωνίας.». Αυτή η ρύθµιση
των αγορών είναι τεράστιας στρατηγικής σηµασίας, διότι οι κυβερνήσεις νοµοθετούν, αλλάζουν τους κανόνες µίας αγοράς, εισάγουν καινούργιους περιβαλλοντικούς όρους, αλλάζουν τα
πρότυπα και τις συνθήκες µέσα στις οποίες γίνεται µία διαδικασία, αποσύρουν από την αγορά τοµείς.
Παράδειγµα: Έχεις χώρες όπου το σύστηµα υγείας είναι απόλυτα δηµόσιο, όπως είναι η Αγγλία, και είναι ιδιωτικά τα ταχυδροµεία. Το ανάποδο ισχύει στην Αµερική. Είναι εντελώς ιδιωτικοποιηµένη η υγεία και είναι κρατικά τα ταχυδροµεία.
Τι κάνει αυτό το σύστηµα; Προκαταλαµβάνει οποιαδήποτε επιλογή µιας κυβέρνησης να ρυθµίζει µε διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι
κατά τη στιγµή κατά την οποία γίνεται µία επένδυση, ένας επενδυτής προχωράει σε µία επενδυτική διαδικασία και ως εκ τούτου
αποκτά δικαίωµα να στραφεί κατά των κυβερνήσεων, οποιαδήποτε µελλοντική απόφαση και να πάρουν σ’ αυτά τα θέµατα.
Το λέω αυτό, γιατί η δεύτερη ενότητα αυτών των θεµάτων
αφορά τους κλάδους. Σε ποιους κλάδους γίνεται αυτή η ενοποίηση; Επιτρέψτε µου να σας πω ότι είναι πολύ σηµαντικοί κλάδοι.
Πρώτα απ’ όλα είναι οι χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες στο σύνολό
τους, τραπεζικό σύστηµα, ασφαλιστικός τοµέας, χρηµατιστηριακές συναλλαγές κ.ο.κ. Άρα φανταστείτε έναν κόσµο όπου έχει
προκαταβάλει αυτή η συµφωνία το γεγονός ότι δεν θα υπάρξει
καµµία ρύθµιση στα θέµατα αυτά, διότι αν µία κυβέρνηση πάει να
κάνει ρύθµιση, αλλάζει τα δεδοµένα. Επίσης, είναι η υγεία και η
παιδεία, είναι τα πνευµατικά δικαιώµατα, τα οποία εγείρουν δεκάδες ερωτήµατα όπου έχει γίνει προσπάθεια να εφαρµοστούν, είναι
τα αγροτικά προϊόντα και δεκάδες άλλοι κλάδοι.
Το δεύτερο στοιχείο της συµφωνίας αυτής –το οποίο εγείρει
λιγότερες ενστάσεις, αλλά έχει σηµασία ο τρόπος µε τον οποίο
θα γίνει- αφορά την ενοποίηση των προτύπων, δηλαδή την ιδέα
ότι, αντί να έχουµε δέκα διαφορετικά πρότυπα σ’ έναν συγκεκριµένο κλάδο και εφόσον είναι εφικτό να ενοποιηθούν αυτά τα πρότυπα, οι προδιαγραφές, η τυποποίηση των προϊόντων κ.ο.κ.,
µπορεί να γίνει µία τέτοιου τύπου σύγκλιση. Επαναλαµβάνω:
Εγείρει λιγότερες ενστάσεις, κρύβει όµως πάρα πολλά και σηµαντικά θέµατα.
Θα αναφέρω ένα κλασικό παράδειγµα: Η ευρωπαϊκή οικονοµία
είναι δοµηµένη γύρω από την αναγνώριση της ιδιαιτερότητας
των τοπικών προϊόντων. Έχει ΠΟΠ αναγνωρισµένα, γι’ αυτό και
οι ελληνικές βιοµηχανίες που διεκδικούν την ταυτότητα του γιαουρτιού δικαιώνονται στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Στις ΗΠΑ δεν
υπάρχει τέτοια δικαίωση. Για την ακρίβεια, τα έχουν χάσει τα δικαστήρια, ακριβώς επειδή το θεσµικό πλαίσιο των ΗΠΑ δεν αναγνωρίζει τέτοιου τύπου ειδικά προϊόντα.
Τι σηµαίνει αυτό; Ότι η διαδικασία σύγκλισης των προτύπων
έχει κάποια θετικά, διότι όντως σε κάποια προϊόντα, όπως αυτοκίνητα, µπορεί να έχεις ενιαία πρότυπα, αλλά εγείρονται στο
εσωτερικό τους ενστάσεις για µια σειρά από θέµατα, που είναι
καθοριστικά.
Το τρίτο σηµείο: Η συµφωνία αυτή προβλέπει έναν τρόπο, ένα
συµβούλιο, ένα όργανο, µε το οποίο οι επιχειρήσεις στρέφονται
κατά των κυβερνήσεων και γίνεται ένας διακανονισµός αυτών
των διαφορών. Αυτό έχει τεράστια σηµασία.
Επαναλαµβάνω: Είναι ιστορικά η πρώτη φορά που σε µία συµφωνία η εταιρεία αποκτά δικαίωµα να στραφεί κατά της κυβέρ-
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νησης, επειδή η κυβέρνηση άλλαξε την πολιτική της.
Το πιο κλασικό παράδειγµα είναι οι πυρηνικές εταιρείες, που
παράγουν πυρηνική ενέργεια, που στράφηκαν κατά της απόφασης της κυβέρνησης της Γερµανίας να σταµατήσει να παράγει
πυρηνική ενέργεια, ζητώντας αποζηµιώσεις, επειδή άλλαξε το
ενεργειακό πρότυπο της Γερµανίας και αποφάσισε να προχωρήσει µαζικά στις ΑΠΕ. Με τη NAFTA, όταν ο Καναδάς απορρίπτει
κάποια φάρµακα µιας εταιρείας -ο αντίστοιχος ΕΟΦ-, η εταιρεία
στρέφεται κατά του κράτους του Καναδά. Άλλο παράδειγµα
έχουµε στην Αυστραλία, που είναι µια πολύ ανοικτή και φιλελεύθερη οικονοµία κ.ο.κ..
Άρα το ένα θέµα είναι αν καταπατείται κάτι το οποίο είναι τόσο
θεµελιακό. Για παράδειγµα, η εταιρεία που ασκεί µια εµπορική
δραστηριότητα δεν µπορεί να στρέφεται εναντίον µιας κυβέρνησης. Μπορεί µια άλλη κυβέρνηση; Ναι. Μπορεί ένας άλλος θεσµός ευρωπαϊκός; Ναι. Όχι όµως η εταιρεία. Εδώ ανοίγει ένα
τεράστιο πεδίο, στο οποίο κάθε κυβερνητική επιλογή εν δυνάµει
µπορεί να αποτελέσει πεδίο διεκδίκησης από µία εταιρεία και να
στραφεί εναντίον της.
Το τέταρτο σηµείο αφορά τον τρόπο και τη διαδικασία µε την
οποία αυτή η συµφωνία έφθασε ή τείνει να φθάσει σε ένα τελικό
στάδιο. Να σας υπενθυµίσω ότι, πρώτον, ξεκίνησε ως πρωτοβουλία µίας οµάδας επιχειρηµατιών, ένα business club της Αµερικής.
Δεύτερον, αυτό πριν από δέκα χρόνια οδήγησε σε µία συµβουλευτική επιτροπή προς τον Αµερικανό Πρόεδρο. Τρίτον, η διαδικασία αυτή βρέθηκε σε ένα στάδιο διαπραγµάτευσης, ανάµεσα
στην Κοµισιόν και την κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών.
Μέχρι τότε γίνονταν όλα εν κρυπτώ και το υπογραµµίζω. Στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο, µε µάλλον προκλητικό τρόπο, ο κ.
Μπαρόζο φώναξε και κάποιους κοινωνικούς εταίρους και είπε:
«Τι γνώµη έχετε γι’ αυτό;». Το «αυτό» ήταν ήδη αποφασισµένο ή
φτιαγµένο µε βάση αυτά τα πρότυπα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Άρα η διαφάνεια και η δηµοκρατικότητα της όλης διαδικασίας
έχει προκαλέσει τεράστιες ενστάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Κλείνω µε ένα πέµπτο και τελευταίο επιχείρηµα. Κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό θα ολοκληρώσω. Μέχρι στιγµής και επειδή η
συµφωνία αυτή καθ’ εαυτή εγείρει προφανείς ενστάσεις, θα σας
υπενθυµίσω ότι ακόµα και η NAFTA έχει στο πρωτόκολλο δίπλα
άλλα δύο πρωτόκολλα. Υπάρχει το εµπορικό µε αυτές τις ρυθµίσεις, το οποίο σάς ανέλυσα, και δύο ακόµα, ένα για το περιβάλλον και ένα για το κοινωνικό ντάµπινγκ. Το λέω αυτό, διότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση σε οποιουδήποτε τύπου συµφωνία -και
έχουµε συµφωνίες από το παρελθόν- αντί να εισάγει ένα πιο χαλαρό πλαίσιο, όπως γίνεται στη συγκεκριµένη συµφωνία, συνήθως εξάγει ένα πιο αυστηρό κοινωνικά και περιβαλλοντικά
πλαίσιο και καλά κάνει.
Όσον αφορά στις offshore εταιρείες –συζήτηση την οποία κάναµε και στη Βουλή, πριν από έξι µήνες- η Ευρωπαϊκή Ένωση
λέει ότι δεν συναλλάσσεται µε χώρες οι οποίες παραβιάζουν
πρότυπα στοιχειωδών κανόνων φορολογικής ενηµέρωσης κ.ο.κ.
και πάει λέγοντας. Μπορώ να αναφέρω πολλά παραδείγµατα.
Εδώ έχουµε µια πλήρη αντιστροφή αυτής της ευρωπαϊκής παράδοσης. Ενδίδει πλήρως σε ένα σύστηµα ρυθµίσεων, συµφωνιών και δεσµεύσεων, οι οποίες ακυρώνουν κατά ένα µεγάλο
µέρος το ευρωπαϊκό κεκτηµένο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Αλέξης Μητρόπουλος.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να
συνυπολογίσετε και τη δευτερολογία µου παρακαλώ, γιατί θα µιλήσω άπαξ. Ζητώ και την ανοχή σας, βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αυτό είναι, όµως, τακτική την οποία δεν πρέπει να εφαρµόζουµε, ιδιαίτερα άνθρωποι
έγκυροι και έµπειροι, όπως εσείς.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Την ανοχή σας πάντως, παρακαλώ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η επίκαιρη επερώτηση που συζητείται σήµερα θεωρούµε ότι είναι η σπουδαιότερη από όσες
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έχουν συζητηθεί στο Κοινοβούλιο την τελευταία περίοδο. Αφορά
στη λεγόµενη Διατλαντική Συµφωνία Εµπορίου και Επενδύσεων
µεταξύ Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που προωθείται από την ευρωπαϊκή τεχνοδοµή εν κρυπτώ και
παραβύστω, ερήµην δηλαδή των ευρωπαϊκών λαών αλλά και των
εκλεγµένων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Ευρωκοινοβούλιο.
Πρόκειται περί του νέου «υπερσυντάγµατος», του νέου φονταµενταλισµού που ευαγγελίζεται ο ακραίος, απόλυτος, εξτρεµιστικός νεοφιλελευθερισµός, µετά την απόρριψη της εµπορικής
συµφωνίας κατά της παραποίησης και το ναυάγιο της πολυµερούς συµφωνίας για τις επενδύσεις-ΠΣΕ.
Με αυτήν τη συµφωνία, αν τελικά συναφθεί, το κεφάλαιο παίρνει την ολοκληρωτική εκδίκησή του από τους ευρωπαϊκούς
λαούς, µετά την κατάρρευση του αντίπαλου δέους, δηλαδή του
υπαρκτού σοσιαλισµού, αλλά και της µακράς σοσιαλδηµοκρατικής συναίνεσης, που είχαν καταστήσει την αστική κοινοβουλευτική δηµοκρατία της ατοµικής ιδιοκτησίας και του κοινωνικού
κράτους έναν συµβατό τρόπο ζωής, στον οποίο είχαν αµβλυνθεί
ταξικές συγκρούσεις και είχε επιβραδυνθεί η διαδικασία της
άγριας κεφαλαιακής συσσώρευσης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πρόκειται περί του πιο αναιδούς,
προκλητικού και επιθετικού σχεδίου συµφωνίας που επινοήθηκε
ποτέ από τους εκπροσώπους των πολυεθνικών εταιρειών. Είναι
µια απροκατάληπτη επίδειξη ισχύος και απορεί κανείς πώς η ευρωπαϊκή τεχνοδοµή τόσο ωµά, προκλητικά και ανενδοίαστα την
προωθεί, όχι µόνο ερήµην των ευρωπαϊκών λαών, αλλά ακόµη
και αυτών των συστηµικών µέσων ενηµέρωσης.
Όλοι µέχρι σήµερα γνωρίζαµε ότι η εκλεκτικιστική, νεολειτουργική αντίληψη των τεχνοκρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απεχθάνεται µετά βδελυγµίας την έκφραση των λαών µε
δηµοψηφίσµατα για τη διαδικασία έγκρισης των διαφόρων τροποποιήσεων των θεµελιωδών συνθηκών που καθορίζει.
Όλοι λάβαµε πείρα της εκστρατείας κατασυκοφάντησης της
λαϊκής ετυµηγορίας στις χώρες όπου οι πολίτες κατόπιν δηµόσιας συζήτησης αποφάσισαν να απορρίψουν τα σύµφωνα που
προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.
Όλοι γνωρίζουµε για το ποια πλευρά ευνοούν οι θεµελιώδεις ευρωπαϊκές ρυθµίσεις στην ατέρµονη διαδικασία της ταξικής
πάλης, τουλάχιστον από την εποχή του Άµστερνταµ και του Μάαστριχτ.
Ποτέ άλλοτε, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είχαµε
γευθεί αυτήν την ευθεία υπονόµευση ακόµα και αυτών των κανόνων της δηµοκρατίας από µία θρασεία και ελάχιστα ελεγχόµενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η προσπάθεια να µη θεωρηθεί η
συζητούµενη υπό κατάρτιση συµφωνία «µεικτή συµφωνία», ώστε
να ξεφύγει τη διαδικασία έγκρισής της από κάθε Βουλή κράτουςέθνους, σε συνδυασµό µε το ότι αφαιρείται η δικαιοδοσία απονοµής της δικαιοσύνης από τη συντεταγµένη δικαιοδοτική
λειτουργία, ακόµη και αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα
πολλά και κρίσιµα ρυθµιζόµενα από αυτή θέµατα, µας εισάγει σε
µια δικαιοπολιτική φάση κατά την οποία τα συµφέροντα του κεφαλαίου αναλαµβάνουν µε δικά τους διαιτητικά όργανα να απονείµουν δικαιοσύνη σε βάρος των κρατών και των πολιτών τους.
Όχι µόνο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλά µέσω του
υπό σύσταση Συµβουλίου Ρυθµιστικής Συνεργασίας –όπως λέγεται- οι πολυεθνικές πρόκειται να προεγκρίνουν ή να απορρίπτουν κάθε νέο προτεινόµενο ρυθµιστικό κανονισµό. Αν αυτός
περάσει από τα ιδιοτελή τους όργανα, τότε µόνο µπορεί να εισαχθεί στο εσωτερικό κοινοβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση.
Έχουµε να κάνουµε, δηλαδή, µε ένα εφιαλτικό σενάριο, που
απαλείφει τους ρυθµιστικούς και παρεµβατικούς κανόνες -εθνικούς και ευρωπαϊκούς- σε µια σειρά κρίσιµων θεµάτων. Πρόκειται, δηλαδή, για την ακύρωση της εσωτερικής βούλησης των
συντεταγµένων οργάνων των ευρωπαϊκών λαών ως προς την
προστασία του περιβάλλοντος, τα προσωπικά δεδοµένα, τον
έλεγχο της διακίνησης κεφαλαίων, την προστασία του γονιδιώµατος ζώων και φυτών, των θεµελιωδών εργασιακών, κοινωνικών
συνολικών δικαιωµάτων, όπως το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι,
συνδικαλίζεσθαι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
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του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα πάρω και τον χρόνο της δευτερολογίας µου, κύριε Πρόεδρε.
Προξενεί µάλιστα κατάπληξη η εµµονή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των άλλων ευρωπαϊκών οργάνων στη διαδικασία της
περαιτέρω απορρύθµισης των χρηµαταγορών που προκάλεσαν
τη συνεχιζόµενη κρίση. Ο ελληνικός λαός υποφέρει από τον
τρόπο που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η πανίσχυρη γερµανική µεγαλοαστική τάξη για την αντιµετώπισή της.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ένας ακόµη µη αποκρυπτόµενος
στόχος αυτής της τερατώδους υπό κατάρτισης συµφωνίας είναι
η κατάληψη του δηµόσιου χώρου, της παιδείας, της υγείας, της
περίθαλψης, του πολιτισµού από το ιδιωτικό κεφάλαιο. Όποιος
διαβάσει τα σχετικά άρθρα που έχουν µέχρι σήµερα προκαταρκτικώς εγκριθεί, αντιλαµβάνεται ότι το κοινωνικό κράτος σε όλες
του τις διαστάσεις τίθεται υπό απαγόρευση και µαζί κάθε δυνατότητα επαναφοράς του µε πολιτικά, δηµοκρατικά µέσα στο µέλλον.
Ποτέ άλλοτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έδρασε τόσο απροκάλυπτα εναντίον των ευρωπαϊκών λαών όσο στη συγκεκριµένη
περίπτωση. Αν η Eπιτροπή Σαντέρ κατέρρευσε υπό το βάρος των
εσωτερικών σκανδάλων, του νεποτισµού και των µεροληπτικών
ενεργειών των επιτρόπων της, η Eπιτροπή Μπαρόζο θα έπρεπε
να κηρυχθεί έκπτωτη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την
πρωτοφανή αυτή αντιδηµοκρατική υπονόµευση της δηµοκρατίας
και της κυριαρχίας των ευρωπαϊκών λαών αλλά και για τη δράση
της εναντίον της πεµπτουσίας του ευρωπαϊκού πολιτισµού, δηλαδή του ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους δικαίου.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στο βιβλίο µου, πριν από 25 χρόνια, µε τίτλο «Νεοφιλελευθερισµός και Υποβάθµιση της Εργασίας» είχα περιγράψει τον τρόπο µε τον οποίο οι φιλελεύθερες
δυνάµεις, πολιτικές και οικονοµικές, θα δράσουν τις επόµενες
δεκαετίες. Στην αρχή της αντεπίθεσής του ο νεοφιλελευθερισµός ύµνησε τα ατοµικά δικαιώµατα, προκειµένου να κατοχυρώσει την προτεραιότητα του δικαιώµατος του επιχειρείν και να το
απαλλάξει από κάθε παρεµβατικό και ρυθµιστικό κανόνα των
εθνικών κοινοβουλίων αλλά και των οργάνων των περιφερειακών
ολοκληρώσεων, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην πορεία του χρόνου όµως, κυρίες και κύριοι βουλευτές,
όταν άλλαξε τη βάση και τον συσχετισµό των συντελεστών της
παραγωγής, έσπασε, δηλαδή, τους ρυθµιστικούς κανόνες στην
πράξη και επέβαλε µέσω των ισχυρών κρατών και των διεθνών
οργανισµών την οικουµενική του κυριαρχία, άρχισε να αφαιρεί
τα ατοµικά δικαιώµατα, επιτρέποντας µόνον εκείνα που η άσκησή
τους ήταν ανώδυνη για την κυριαρχία του συστήµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η άσκηση των ατοµικών δικαιωµάτων, όπως όλοι γνωρίζουµε,
αποτελεί προϋπόθεση της ενεργοποίησης των κοινωνικών δικαιωµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μα, δεν είναι σωστό
να υπερβείτε και τον πρώτο επερωτώντα.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κάτι τέτοιο δεν το επιτρέπει το νεοφιλελεύθερο πνεύµα. Έτσι
ο νεοφιλελευθερισµός στο νέο επιθετικό του στάδιο αφαιρεί και
τα ατοµικά δικαιώµατα, για να µην ασκούνται τα λεγόµενα κοινωνικά.
Όλα αυτά και πολλά άλλα, που δεν µου επιτρέπει ο χρόνος να
αναπτύξω, βρίσκονται ενσωµατωµένα στο υπό συζήτηση σχέδιο
συµφωνίας. Δεν θα ήταν υπερβολή να παρατηρήσουµε ότι πρόκειται περί ενός ανώφελου ως προς τις αναπτυξιακές του παραµέτρους εργαλείο του κεφαλαίου, που καταλύει κρίσιµα σηµεία
της δηµοκρατικής λειτουργίας και θεµελιώδεις κοινωνικές κατακτήσεις που υπάρχουν από την πρώτη εποχή της νεωτερικότητας
και της Γαλλικής Επανάστασης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Γι’ αυτό είναι κατεπείγουσα ανάγκη αυτό το σχέδιο συµφωνίας, τα σχετικά πρακτικά των διαπραγµατεύσεων, τα µέλη των
διαπραγµατευτικών επιτροπών, όλα τα πρωτόκολλα που έχουν
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µέχρι σήµερα υπογραφεί να έρθουν στο φως, ώστε η ευρωπαϊκή
κοινή γνώµη και ο ελληνικός λαός να πληροφορηθούν τι αποφασίζεται γι’ αυτούς χωρίς αυτούς και να το απορρίψουν χωρίς καµµία περαιτέρω συζήτηση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει η συνάδελφος Βουλευτής Α’Αθηνών, κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υφυπουργέ, θα ξεκινήσω
εκφράζοντας τη λύπη µου για την υποβάθµιση του επιπέδου της
συζήτησης αυτής.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε µε πρωτοβουλία του Κοινοβουλευτικού µας
Εκπροσώπου, του Παναγιώτη Κουρουµπλή, αυτή την επίκαιρη
επερώτηση προκειµένου να υποχρεώσει την Κυβέρνησή σας
να…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Μου επιτρέπετε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, δεν σας επιτρέπω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Από ευγένεια, επί της διαδικασίας
ήθελα…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εισηγούµαι την επίκαιρη επερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, θα
ολοκληρώσει η κ. Κωνσταντοπούλου. Και για λόγους τάξεως και
για λόγους…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα σας διευκολύνω εγώ, γιατί
θα σας θέσω ερωτήσεις και ελπίζω να τις απαντήσετε.
Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ µόνο να προσαρµόσετε αναλόγως και τον χρόνο στη διακοπή που έγινε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ξέρω ότι θα το κάνετε
εσείς και ξέρετε ότι θα το κάνω και εγώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εκφράζω λοιπόν τη λύπη µου για
την υποβάθµιση της συζήτησης, διότι για ένα από τα πλέον σοβαρά ζητήµατα, ίσως κοµβικότατης σηµασίας για το µέλλον των
λαών και των κοινωνιών της Ευρώπης, η Κυβέρνηση είναι
απούσα. Παρών είναι µόνο ο Υφυπουργός Ανάπτυξης. Απουσιάζει ο Υπουργός Εξωτερικών, στον οποίο απευθύνονται συγκεκριµένα ερωτήµατα σε σχέση µε την πολιτική και τη στρατηγική που
έχει ακολουθήσει. Και βέβαια είναι εν εναλλαγή θητείας ο Υπουργός Ανάπτυξης.
Λυπάµαι πάρα πολύ, αλλά εάν δι’ αυτού του τρόπου σκεφτήκατε να συντηρήσετε το πέπλο αδιαφάνειας και άγνοιας µε το
οποίο επιχειρείται από κάποιους να καλυφθεί η προεργασία γι’
αυτήν τη συµφωνία, κακώς επιλέξατε.
Η εν κρυπτώ εξέλιξη συνοµιλιών, οι οποίες αναµένεται να αποδιαρθρώσουν το ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο προστασίας της δηµοκρατικής νοµιµότητας, του δηµοσίου συµφέροντος και των
ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων των πολιτών -συµπεριλαµβανοµένων του δικαιώµατος στην προστασία των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, του δικαιώµατος στην υγεία, του δικαιώµατος στην εργασία, του δικαιώµατος στην παιδεία, του δικαιώµατος σε ένα υγιές φυσικό και οικιστικό περιβάλλον,αποκαλύπτει τελικά το εφιαλτικό µέλλον που απεργάζεστε κάποιοι εκπρόσωποι κυβερνήσεων για τους ευρωπαϊκούς λαούς,
ερήµην τους.
Γιατί χρειάστηκε να πραγµατοποιηθεί ένας τιτάνιος αγώνας
διαφάνειας για τα αυτονόητα; Θα µας απαντήσετε; Για ποιον
λόγο η Κυβέρνηση Σαµαρά δεν έχει ενηµερώσει τη Βουλή για τις
εν εξελίξει διαπραγµατεύσεις;
Εσείς συναντιέστε µε τον Αµερικανό πρέσβη και κάνετε συνοµιλίες οι οποίες δεν δηµοσιοποιούνται. Ο κ. Σαµαράς πραγµατοποιεί από έτους συναντήσεις, το περιεχόµενο των οποίων δεν
δηµοσιοποιείται. Στις 28 Φλεβάρη συνεδριάζει ατύπως το Συµβούλιο Υπουργών Εξωτερικού Εµπορίου υπό την προεδρία σας
και ουδέν δηµοσιοποιείται επί των διαµειφθέντων. Και µόνο µετά
από τον ξεσηκωµό διαµαρτυριών της κοινωνίας των πολιτών για
διαφάνεια, χρειάστηκε να γίνει τι; Χρειάστηκε παρέµβαση της
Ευρωπαίας διαµεσολαβήτριας, προκειµένου να τεθεί στη δηµοσιότητα και υπ’ όψιν των Ευρωπαίων πολιτών η εντολή διαπραγµάτευσης που ανάγεται στις 17 Ιουνίου του 2013.
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Εµείς σας ρωτάµε τα απλά και τα εντελώς αυτονόητα: Με ποια
στρατηγική συµµετέχετε στις διαπραγµατεύσεις; Τι σκοπεύετε
να πετύχετε και πώς εξυπηρετείτε το δηµόσιο συµφέρον; Ποιες
παραµέτρους λαµβάνετε υπ’ όψιν για να υπηρετήσετε τα συµφέροντα της ελληνικής κοινωνίας; Με ποιους διαλέγεσθε; Διότι
συµµετέχουν ως παρατηρητές και υπό άλλες ιδιότητες εκπρόσωποι πολυεθνικών εταιρειών σε αυτά τα οποία κάνετε και δεν
συµµετέχει η κοινωνία ούτε το Κοινοβούλιο.
Θα αναφερθώ στο κοµβικό ζήτηµα των διαφορών επενδυτών
µε κράτη.
Κύριε Μηταράκη, αν θέλετε να µε προσέχετε, γιατί θα σας
κάνω συγκεκριµένες ερωτήσεις.
Το σχέδιο…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Πρέπει να βρω κι εγώ την απάντηση σε
αυτά που ρωτάτε βέβαια.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας φαίνεται αστείο το ζήτηµα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Όχι, αλλά επειδή ρωτάτε κάτι, χρειάζεται
να βρω την απάντηση.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τώρα θα ενηµερωθείτε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Αν θέλετε να σας απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας παρακαλώ!
Συνεχίστε, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το σχέδιο Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης Εµπορίου κι Επενδύσεων στην πραγµατικότητα όπως ξέρετε- προωθεί τη δυνατότητα πολυεθνικών εταιρειών να
στρέφονται εναντίον κρατών, αναζητώντας αποζηµίωση σε περίπτωση που οι πολιτικές των κρατών αυτών πλήττουν την κερδοφορία τους.
Δηλαδή, ουσιαστικά προωθείτε µια νέα τάξη πραγµάτων, στην
οποία περιβάλλεται µε κύρος και ισχύ υπέρτερης αξίας και ανώτατου εννόµου αγαθού η κερδοφορία των επιχειρήσεων, στις
οποίες εγκαταλείπονται ευάλωτα τα κράτη ως εναγόµενες µονάδες. Όταν εγκαταλείπονται τα κράτη, τελικά ποιοι εγκαταλείπονται; Οι πολίτες και οι λαοί.
Έχετε συνειδητοποιήσει ότι δηµιουργείται ένας νέος µηχανισµός παραγωγής δηµοσίου χρέους; Έχετε συνειδητοποιήσει ότι
από αυτές τις διαφορές που επιτρέπετε να προκύψουν µεταξύ
εταιρειών και κρατών ενδέχεται -για να µην πω είναι βέβαιο- να
προκύψουν αστικές υποχρεώσεις για τα κράτη, που πάλι θα τις
µετακυλίσετε στους λαούς και δη στον πολύπαθο ελληνικό λαό,
στον οποίο έχετε µετακυλίσει όλες σας τις αµαρτίες;
Τι προβλέψεις έχετε κάνει, προκειµένου να θωρακίσετε τη νοµική θέση του ελληνικού κράτους; Διότι το ελληνικό κράτος, σε
όποια έννοµη αντιδικία έχει προκύψει, υπήρξε εγκαταλελειµµένο
έως προδοµένο νοµικά. Δεν έκανε αγωγή κατά της «SIEMENS»
αλλά του έκανε η «SIEMENS» αγωγή. Όταν αυτό έγινε, φέρατε
τον κατάπτυστο συµβιβασµό που χαρίσατε τις αξιώσεις µας. Δεν
έκανε αγωγή κατά των εταιρειών που εµπλέκονται στο σκάνδαλο
των υποβρυχίων, αλλά έκαναν εκείνες προσφυγή στο διαιτητικό
δικαστήριο.
Εγκαταλείπετε τη χώρα, ουσιαστικά υπονοµεύετε τη θέση της
τη νοµική και τη δικονοµική και απεργάζεστε µια νέα λεωφόρο
δηµιουργίας χρέους για τον ελληνικό λαό και τους ευρωπαϊκούς
λαούς, ώστε να έχουν εκείνοι -τους οποίους τελικά από ό,τι φαίνεται στην πραγµατικότητα εκπροσωπείτε- µοχλούς και εργαλεία
εξανδραποδισµού τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Περιµένουµε να µας πείτε ακριβώς µε ποιες θέσεις παρίστασθε στις διαπραγµατεύσεις. Περιµένουµε να απαντήσετε εάν
έχετε έστω διεκδικήσει να θεωρείται η συµφωνία αυτή µεικτή,
ούτως ώστε να πρέπει να περάσει από το ελληνικό Κοινοβούλιο
και από κάθε εθνικό Κοινοβούλιο, προκειµένου να ισχύσει.
Περιµένουµε, επίσης, να µας πείτε ότι σε αυτές τις διαπραγµατεύσεις δεν παρίστασθε όπως παρίστασθε στις λεγόµενες «διαπραγµατεύσεις για το µνηµόνιο», στις οποίες όπου εκπροσωπείτε
την Ελλάδα σαν να ήσασταν εκκαθαριστές µιας εταιρείας.
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Περιµένουµε να µας πείτε κάτι ουσιαστικότερο και πατριωτικότερο από το «we delivered» που είπε ο κ. Σαµαράς.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο συνάδελφος Βουλευτής Ρεθύµνης κ. Ανδρέας Ξανθός έχει τον λόγο.
Κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορούµε σήµερα, όπως καταλαβαίνετε, να αλλάξουµε τον Κανονισµό. Ξέρετε ότι όταν συζητάµε
µαζί έχουµε µια αµοιβαία εµπιστοσύνη και εκτίµηση. Δεν µπορεί
όµως όλοι οι συνάδελφοι να ζητούν να πάρουν και την πρωτολογία και τη δευτερολογία τους µαζί. Δεν είναι σωστό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ δεν το είπα και θα δευτερολογήσω κιόλας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Καταλάβατε, κύριοι
συνάδελφοι; Δεν γίνεται. Σας παρακαλώ, λοιπόν. Το να υπάρξει
µια ανοχή το καταλαβαίνω. Αυτή η διαδικασία όµως είναι καινούργια διαδικασία και δεν µπορούµε να την αποφασίσουµε
εµείς. Όταν αλλάξει ο Κανονισµός, ας την αποφασίσει η Βουλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Πάµε, κύριε Ξανθέ. Ξεκινήστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Κουρουµπλή,
θα του δώσετε και τον λόγο; Όταν µε το καλό ο λαός σάς κάνει...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Σας βοηθάω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστώ πάρα
πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Συνηγορώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν έχει ανάγκη ο κ.
Ξανθός, Κρητικός είναι. Εσείς είστε από την Αιτωλοακαρνανία.
Ορίστε, κύριε Ξανθέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Ευχαριστώ.
Όπως έχει ήδη επισηµανθεί, προφανώς δεν έχουµε να κάνουµε µε µια ακόµα συµφωνία για την ενίσχυση του εµπορίου
ανάµεσα στους δύο µεγάλους πόλους της παγκόσµιας οικονοµίας. Αυτό το οποίο επιδιώκεται µε αυτήν τη συµφωνία είναι η
άρση των κανονιστικών φραγµών και των προστατευτικών ρυθµίσεων που, κατά τις πολυεθνικές και των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εµποδίζουν την αύξηση των αποδόσεων του
κεφαλαίου και τη µεγαλύτερη δυνατή κερδοφορία των επιχειρήσεων.
Όταν το κεφάλαιο µιλάει για φραγµούς, ξέρουµε πολύ καλά
ότι εννοεί τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώµατα, την περιβαλλοντική προστασία, τα στάνταρντ ασφαλείας για τη βιοµηχανία
και τα τρόφιµα, την προστασία των προσωπικών δεδοµένων, τις
όποιες ασφαλιστικές δικλίδες υπάρχουν για τις τραπεζικές συναλλαγές, τις νοµικές και συνταγµατικές προβλέψεις που έχουν
θεσπίσει τα εθνικά κράτη ή ενώσεις κρατών και οι οποίες επιτρέπουν τον έλεγχο και τη δηµοκρατική νοµιµοποίηση των αποφάσεων που παίρνουν οι κυβερνήσεις και οι υπερεθνικοί θεσµοί.
Πέρα, όµως, από αυτήν τη διάσταση της απορρύθµισης, αυτή
η νέα συµφωνία δίνει -όπως έχει επισηµανθεί από προηγούµενους οµιλητές- στους ξένους επενδυτές το δικαίωµα να ενάγουν
κυρίαρχα κράτη µε την κατηγορία της απώλειας κερδών εξαιτίας
πολιτικών αποφάσεων δηµοσίου συµφέροντος. Αυτό νοµίζουµε
ότι είναι µία πολύ σηµαντική εξέλιξη, που θα οδηγήσει τις πολυεθνικές εταιρείες να µηνύουν κράτη όταν θεωρούν ότι οι νόµοι, οι
εργασιακές και περιβαλλοντικές ρυθµίσεις και οι κοινωνικές εγγυήσεις, ακόµα και οι συνδικαλιστικές ελευθερίες, βλάπτουν τα
προσδοκώµενα κέρδη τους.
Έχουµε, λοιπόν, να κάνουµε στην πραγµατικότητα µε την εκχώρηση στο πολυεθνικό κεφάλαιο της δυνατότητας να παρακάµπτει την ίδια τη δικαιοσύνη και να νοµοθετεί υπέρ των
συµφερόντων του. Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται για µία συµφωνία εις βάρος της Ευρώπης και υπέρ των ΗΠΑ, αλλά για ένα
ισχυρό και δεσµευτικό πλαίσιο υπέρ των πολυεθνικών επιχειρήσεων και των δύο µερών, που θα πλήξει το κοινωνικό κράτος, το
κράτος δικαίου και τη δηµοκρατία αµφοτερόπλευρα του Ατλαντικού.
Υπάρχει, επίσης, µία κρίσιµη πτυχή σε αυτήν τη συµφωνία, που
είναι η δηµιουργία νέων αγορών στον τοµέα των δηµόσιων υπηρεσιών -υγεία, παιδεία, ηλεκτρική ενέργεια, ύδρευση κ.λπ.- και η
εκχώρηση µέρους ή συνόλου δηµόσιων αγαθών σε πολυεθνικές,
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που αναζητούν νέα πεδία επενδύσεων και κερδοφορίας. Ειδικά
για τις υπηρεσίες υγείας έχουν ήδη εκφραστεί και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σοβαρές ανησυχίες για τους κινδύνους από
ακόµα µεγαλύτερες ιδιωτικοποιήσεις των δηµόσιων συστηµάτων
υγείας, που είναι πλέον τεκµηριωµένο βιβλιογραφικά ότι οδηγούν σε µεγαλύτερες υγειονοµικές ανισότητες και αποκλεισµούς
των φτωχών και των ανασφάλιστων από την περίθαλψη, αλλά και
σε ανεξέλεγκτη αύξηση του κόστους.
Μέχρι σήµερα αυτές οι υπηρεσίες είχαν εξαιρεθεί από προηγούµενες συµφωνίες, θεωρώντας ότι είναι αποκλειστική υπόθεση των εθνικών κυβερνήσεων και η κατεύθυνση σήµερα είναι
η άρση αυτών των εξαιρέσεων.
Ο πολιτικός κίνδυνος από µία τέτοια εξέλιξη είναι ολοφάνερος.
Ακόµα και αν οι πολίτες µίας χώρας αποφασίσουν δηµοκρατικά
για την αλλαγή προτεραιοτήτων πέραν των νεοφιλελεύθερων
επιλογών, θα είναι πρακτικά αδύνατον για µία χώρα να αναστρέψει την ιδιωτικοποίηση των δηµόσιων υπηρεσιών που θα έχει
συντελεστεί και να ενισχύσει τον δηµόσιο τοµέα υγείας, παιδείας, ύδρευσης, ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ..
Μία ακόµα σηµαντική πλευρά της συµφωνίας που συζητάµε
και αφορά το φάρµακο και την πολιτική υγείας είναι η αυστηροποίηση και η επέκταση της νοµοθεσίας για τα πνευµατικά δικαιώµατα, τη γνωστή πατέντα των φαρµακευτικών εταιρειών, γεγονός
που θα ευνοήσει αποκλειστικά τις πολυεθνικές εταιρείες και θα
πλήξει ευθέως τις φαρµακοβιοµηχανίες αναπτυσσόµενων ή και
ανεπτυγµένων χωρών, που έχουν επενδύσει σε ποιοτικό γενόσηµο φάρµακο για την κάλυψη των φαρµακευτικών αναγκών του
πληθυσµού. Ο βασικός στόχος των εταιρειών πρωτοτύπων φαρµάκων αυτήν την περίοδο είναι να επεκτείνουν τον χρόνο προστασίας των πνευµατικών δικαιωµάτων και των δεδοµένων που
προκύπτουν από κλινικές δοκιµές.
Ίσως, όµως, η µεγαλύτερη απειλή είναι η εισαγωγή του µηχανισµού ISDS στον χώρο του φαρµάκου, πράγµα για το οποίο πιέζουν και οι ΗΠΑ και η Γενική Διεύθυνση Εµπορίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα σε φαρµακευτικές εταιρείες να εγκαλούν και να ενάγουν για εκατοντάδες εκατοµµύρια
ευρώ τα κράτη–µέλη, σε περίπτωση κατά την οποία µέτρα για τη
δηµόσια υγεία ή την πρόσβαση σε φάρµακα βλάπτουν τα µελλοντικά τους κέρδη. Τέτοιες πολιτικές µπορεί να είναι ο έλεγχος τιµών
και ο τρόπος αποζηµίωσής τους από τα ασφαλιστικά ταµεία, τα
θεραπευτικά πρωτόκολλα, η φαρµακοεπαγρύπνηση και τα αυστηρότερα στάνταρντ για τις πατέντες.
Με αυτή, λοιπόν, τη συµφωνία, θεσµοποιείται ότι το εταιρικό
κέρδος και το δίκαιο του επενδυτή είναι πάνω από τις ανάγκες
των ανθρώπων. Αποδεικνύεται περίτρανα ότι η παγκοσµιοποιηµένη αγορά και ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισµός έχουν δυσανεξία και προς την πολιτική και προς τη δηµοκρατία.
Απέναντι σε αυτήν τη συµφωνία παγκόσµιας ηγεµονίας του κεφαλαίου και των πολυεθνικών, απαιτούνται: Πρώτον, απόλυτη
διαφάνεια, ενηµέρωση των πολιτικών οργάνων της χώρας, της
Βουλής, σε κάθε φάση των διαπραγµατεύσεων. Δεύτερον, παγκοσµιοποιηµένες συλλογικές αντιστάσεις, διεθνοποιηµένα κινήµατα υπεράσπισης της δηµόσιας υγείας, του περιβάλλοντος, των
ανθρώπινων και κοινωνικών δικαιωµάτων.
Δεν µπορούν να υπάρξουν πια εθνικού τύπου αναδιπλώσεις
και περιχαρακώσεις. Δεν µπορούν να προωθηθούν βιώσιµες λύσεις υπέρ της εργασίας και της κοινωνίας χωρίς ευρωπαϊκές και
παγκόσµιες πολιτικές, κοινωνικές και κινηµατικές συµµαχίες,
χωρίς προοδευτικές συσπειρώσεις και στην Ευρώπη και στις
ΗΠΑ, χωρίς ένα εναλλακτικό, αλληλέγγυο και δίκαιο σύστηµα
παγκόσµιας συνεργασίας για το εµπόριο, τις υπηρεσίες, το περιβάλλον, τις επικοινωνίες, τις µεταφορές, την αειφορική και δίκαιη ανάπτυξη.
Σε ένα τέτοιο ευρύτερο πλαίσιο εντάσσει και ο ΣΥΡΙΖΑ το πολιτικό του σχέδιο για την ανακούφιση της κοινωνίας, για την επανεκκίνηση της οικονοµίας, την ανακατανοµή βαρών, την
αποκατάσταση των αδικιών και την ανάκτηση της αξιοπρέπειας
των ανθρώπων στην πατρίδα µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Βουλευτής Β’Αθηνών κ. Δηµήτριος Στρατούλης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η
κυβέρνηση Οµπάµα διαπραγµατεύονται αυτήν τη Διατλαντική
Εµπορική και Επενδυτική Συµφωνία µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπαν και
οι προηγούµενοι εισηγητές του ΣΥΡΙΖΑ, µε πολύ µεγάλη αδιαφάνεια και µε άκρα µυστικότητα και από τους λαούς της Ευρώπης και από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που θα κληθεί
στο τέλος απλά να επικυρώσει ή να µην επικυρώσει, αλλά και
από τα εθνικά κοινοβούλια των ενδιαφερόµενων και συµβαλλόµενων εµµέσως χωρών.
Βεβαίως, θα πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι αυτές οι διαπραγµατεύσεις δεν γίνονται µε µυστικότητα έναντι κάποιων άλλων.
Και αυτές, έναντι των οποίων δεν γίνονται µε µυστικότητα αυτές
οι διαπραγµατεύσεις, είναι οι πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες
κατ’ εξοχήν θα ωφεληθούν, εάν επικυρωθεί αυτή η συνθήκη, γιατί
το σχέδιο αυτής της συνθήκης είναι κοµµένο και ραµµένο, όπως
είπαν και οι προηγούµενοι εισηγητές του ΣΥΡΙΖΑ, στα µέτρα των
πολυεθνικών και της άκρατης, γενικευµένης και ανεξέλεγκτης
κερδοφορίας τους.
Για να µη λέµε θεωρητικά πράγµατα, είναι γνωστό και έχει δηµοσιευθεί σε επίσηµα έγγραφα και ντοκουµέντα ότι στις διαπραγµατευτικές οµάδες των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής
συµµετέχουν εξακόσιοι εκπρόσωποι πολυεθνικών εταιρειών και
ούτε ένας εκπρόσωπος του Εργατικού Συνδικαλιστικού Κινήµατος των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής. Στη δε Κοµισιόν, όπου ο
Μπαρόζο προσπάθησε να κρατήσει τα προσχήµατα, αφού
πρώτα διοργάνωσε εκατόν δεκαεννέα συσκέψεις µε εκπροσώπους πολυεθνικών, στο τέλος και κάτω από τις αντιδράσεις οι
οποίες ξεκίνησαν από συνδικάτα και κοινωνικά κινήµατα της Ευρώπης, έκανε και οκτώ συσκέψεις µε εκπροσώπους οργανώσεων
των πολιτών, κοινωνικών κινηµάτων και συνδικάτων για λόγους
και µόνο –µε συγχωρείτε για την έκφραση- πολιτικού «ξεκαρφώµατος», ενώ την ουσία την είχε κουβεντιάσει -και είχε περίπου
διαµορφωθεί το σχέδιο- µε τους εκπροσώπους των πολυεθνικών
εταιρειών.
Γιατί, όµως, έχουν τόση µυστικοπάθεια στις διαπραγµατεύσεις
η Κοµισιόν µε τους εκπροσώπους της κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής; Υπάρχει όχι µόνο ο λόγος ουσίας -ότι
έτσι δεν εξυπηρετούνται τα συµφέροντα των πολλών, αλλά των
λίγων- αλλά και ένα προηγούµενο, το οποίο θέλουν να προλάβουν και να αντιµετωπίσουν. Το προηγούµενο είναι η πλήρης
αποτυχία της προσπάθειάς τους να προωθήσουν τέτοιες ρυθµίσεις πλήρους απελευθέρωσης των αγορών, του εµπορίου και
των επενδύσεων και κατάργησης όποιων ρυθµιστικών αρχών και
θεσµών υπάρχουν. Αυτό είχε ξανααποτύχει πριν από δεκαπέντε
χρόνια. Τότε µε τον µανδύα του ΟΟΣΑ, προσπαθούσαν να περάσουν τη λεγόµενη Πολυµερή Συµφωνία Επενδύσεων που περίπου έλεγε τα ίδια πράγµατα.
Αυτό το σχέδιο είχε χαρακτηρισθεί τότε -όχι από τον Αλέξη
Μητρόπουλο, που πολύ εύστοχα χαρακτήρισε το τωρινό ως µανιφέστο του καπιταλισµού- από έγκυρο περιοδικό, από το «Le
Monde Diplomatique», ως το «µανιφέστο του παγκοσµιοποιηµένου νεοφιλελεύθερου καπιταλισµού» και προέβλεπε τόσο ισοπεδωτική επιβολή του ελεύθερου εµπορίου, που έθετε
κυριολεκτικά στην παρανοµία κάθε εθνικό, κοινωνικό, εργασιακό,
περιβαλλοντικό και πολιτιστικό φραγµό µαζί µε κάθε έννοια εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας. Αν η συνθήκη αυτή εγκρινόταν, τότε
οποιαδήποτε πολυεθνική θα µπορούσε να σύρει σε διεθνή διαιτητικά δικαστήρια οποιαδήποτε κυβέρνηση, αξιώνοντας γενναίες
αποζηµιώσεις για κάθε είδους µέτρα προτίµησης εθνικών ή ευρωπαϊκών προϊόντων και επιχειρήσεων, ενίσχυσης της εργατικής
νοµοθεσίας, προστασίας της δηµόσιας υγείας και περιβάλλοντος.
Τελικά, οι αντιδράσεις των συνδικάτων και των κοινωνικών κινηµάτων της Ευρώπης ήταν οξύτατες, µε αποκορύφωµα τη 17η
Ιούνη του 1997, µε µια µεγάλη πανευρωπαϊκή διαδήλωση στο Άµστερνταµ -όπου είχα την τύχη να παρευρίσκοµαι εκπροσωπώντας τότε το Ελληνικό Εργατικό Συνδικαλιστικό Κίνηµα, µαζί µε
εκατοντάδες άλλους ακτιβιστές, συνδικαλιστές και στελέχη κοινωνικών κινηµάτων- µε εκατό χιλιάδες Ευρωπαίους, οι οποίοι όχι

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ IΗ’ - 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

µόνο διαµαρτύρονταν για το περιεχόµενο της Συνθήκης του Άµστερνταµ, εν όψει της επικύρωσής της, αλλά διαµαρτύρονταν
και για αυτήν τη συνθήκη που συζητάµε, µε αίτηµα να µην επικυρωθεί.
Είναι αλήθεια ότι κάτω από τις πιέσεις των κοινωνικών κινηµάτων της Ευρώπης η τότε γαλλική κυβέρνηση του κ. Ζοσπέν, η
οποία είχε δει έναν πολύ µεγάλο κίνδυνο σε αυτήν τη συµφωνία
και για την πολιτιστική ταυτότητα της Γαλλίας, κυρίως όµως για
την πολύ ισχυρή αγροτική της οικονοµία καθώς και για την αµυντική της βιοµηχανία, είχε παγώσει και διακόψει κάθε διαδικασία
διαπραγµάτευσης και ουσιαστικά έδωσε τη χαριστική βολή σε
αυτήν τη συµφωνία.
Αυτήν τη συµφωνία έρχεται να νεκραναστήσει τώρα το νέο
σχέδιο της ευρωατλαντικής συµφωνίας για το εµπόριο και τις
επενδύσεις. Το µόνο που έχει αλλάξει από τότε, δεκαπέντε χρόνια αφότου το ευρωπαϊκό κοινωνικό και συνδικαλιστικό κίνηµα
και οι τότε δυνάµεις της Αριστεράς είχαν πετύχει την ακύρωσή
του, είναι ότι τώρα οι ευρωπαϊκές και αµερικάνικες οικονοµικές
και πολιτικές ελίτ έχουν προετοιµαστεί καλύτερα να κάνουν συστηµατική προπαγανδιστική εκστρατεία, για να πειστεί η κοινή
γνώµη για τα υποτιθέµενα οφέλη και να αποτραπούν απρόοπτα
όπως αυτά του Οκτώβρη του 1998, όταν η γαλλική κυβέρνηση
είχε ακυρώσει αυτήν τη συµφωνία.
Το κεντρικό επικοινωνιακό µήνυµα των οικονοµικών ελίτ των
Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
ότι µε την κατάργηση ή τη συρρίκνωση των προστατευτικών
φραγµών, η διατλαντική ζώνη του ελεύθερου εµπορίου θα δηµιουργήσει τετρακόσιες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας µέχρι το
2015, θα ελαφρύνει τα νοικοκυριά κατά 545 ευρώ τον χρόνο ανά
νοικοκυριό -λόγω µειωµένων τιµών, εξαιτίας του ελεύθερου ανταγωνισµού- και θα αποφέρει οφέλη 160 δισεκατοµµυρίων δολαρίων για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 128 δισεκατοµµυρίων
δολαρίων για τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής.
Οι ισχυρισµοί αυτοί αµφισβητούνται όχι µόνο από τα κοινωνικά
κινήµατα και την Αριστερά, αλλά και από έγκυρους διεθνείς οικονοµικούς οργανισµούς. Κυρίως αµφισβητούνται γιατί ξέρουµε
όλοι ότι οι προστατευτικοί δασµοί µεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, που
υποτίθεται ότι θα καταργηθούν, είναι έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ
χαµηλοί και ισχύουν µόνο σε κλάδους στρατηγικής σηµασίας της
οικονοµίας ή µεγάλης τεχνολογικής σηµασίας.
Άλλωστε και ο Μπιλ Κλίντον είχε πει, όταν έφτιαχνε τη NAFTA
-στην οποία αναφέρθηκε ο συνάδελφός µου Γιώργος Σταθάκης,ότι θα δηµιουργηθούν τότε πολλά εκατοµµύρια θέσεις εργασίας.
Η ζωή, όµως, τον διέψευσε, γιατί όχι µόνο δεν δηµιουργήθηκαν
θέσεις εργασίας, µε όποιον τρόπο αυτή εφαρµόστηκε, αλλά χάθηκαν και εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες θέσεις εργασίας, εξ αυτού
του λόγου.
Σε αντίθεση µε τα ανύπαρκτα οφέλη, οι αρνητικές συνέπειες,
εάν ισχύσει αυτή η συµφωνία, θα είναι επώδυνες και το κυριότερο, όσον αφορά τις δυνάµεις της εργασίας, είναι ότι θα δίνεται
η δυνατότητα στις πολυεθνικές να σύρουν σε διεθνή δικαστήρια
κυβερνήσεις για νόµους εθνικών κυβερνήσεων που αυξάνουν τα
ηµεροµίσθια –για παράδειγµα, µία κυβέρνηση που θέλει να αποκαταστήσει τον κατώτατο µισθό,- περιορίζουν τον χρόνο εργασίας, ενισχύουν τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, θεσπίζουν
ρήτρες προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας. Μια αριστερή αντιµνηµονιακή κυβέρνηση αύριο, αν επικυρωθεί αυτή η
συνθήκη, θα κινδυνεύει να συρθεί στα δικαστήρια. Επιπλέον, οι
πολυεθνικές θα έχουν δυνατότητα να ζητούν από τις χώρες αποζηµιώσεις ακόµα και για απεργιακές κινητοποιήσεις, αν εκτιµούν
ότι αυτές περιορίζουν την κερδοφορία τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εποµένως, αν επικυρωθεί και εφαρµοστεί αυτή η συµφωνία,
τίθενται σε αµφιβολία και αµφισβήτηση θεµελιώδη εργασιακά δικαιώµατα, συλλογικές συµβάσεις εργασίας συνθήκες εργασίας,
συνδικαλιστικές ελευθερίες, των οποίων η εφαρµογή µπορεί να
δηµιουργήσει διαφυγόντα κέρδη στις πολυεθνικές.
Το αποτέλεσµα θα είναι η απώλεια θέσεων εργασίας, η µείωση
των µισθών, η αποδιάρθρωση συστηµάτων κοινωνικής ασφάλι-
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σης και η συνεχής πίεση προς τα κάτω των εργατικών δικαιωµάτων, µε µοναδικό στόχο τη µείωση του κόστους εργασίας και την
αύξηση των επιχειρηµατικών και καπιταλιστικών κερδών.
Η Κυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου –και µε αυτό τελειώνω, κύριε
Πρόεδρε- επωµίζεται τεράστιες ευθύνες, γιατί όσον αφορά αυτό
το θέµα έχει κρατήσει στο σκοτάδι και τον ελληνικό λαό αλλά και
τη Βουλή των Ελλήνων. Το µέγιστο που θα µπορούσε να κάνει
µία κυβέρνηση που αγαπάει και στηρίζει τον λαό και τη χώρα
είναι να ζητήσει διακοπή αυτών των µυστικών και αδιαφανών διαπραγµατεύσεων και άµεση ενηµέρωση του Ευρωκοινοβουλίου,
των κοινοβουλίων και των λαών της Ευρώπης. Δεν µπορεί να το
κάνει αυτή η Κυβέρνηση. Το ελάχιστο είναι να ενηµερώσει την
κοινή γνώµη και να προκαλέσει µια οργανωµένη συζήτηση στο
Κοινοβούλιο, για να µάθουµε τι ακριβώς συµβαίνει µε αυτήν τη
συνθήκη.
Έτσι κι αλλιώς ο ΣΥΡΙΖΑ για τους λόγους οι οποίοι αναφέρθηκαν πριν και για τους λόγους ότι ως Αριστερή, αντιµνηµονιακή
κυβέρνηση αύριο µε την ψήφο και τους αγώνες του λαού µπορεί
να βρει µπροστά του αυτή τη Συνθήκη και αυτή θα προσπαθήσει
να υψώσει εµπόδια σε µεγάλες µεταρρυθµίσεις και ανατροπές
υπέρ του λαού που θα θέλει να κάνει, θα είναι απέναντι. Έτσι κι
αλλιώς θα προσπαθήσουµε να δηµιουργήσουµε ένα µαζικό λαϊκό
κίνηµα ενάντια σε αυτήν τη συνθήκη. Έτσι κι αλλιώς θα επιδιώξουµε αυτό το κίνηµα και στη χώρα µας να συντονιστεί και µε τα
άλλα κοινωνικά κινήµατα της Ευρώπης µε αυτόν τον συγκεκριµένο στόχο, δηλαδή, να διακοπούν οι διαπραγµατεύσεις και να
µην επικυρωθεί αυτή η ολέθρια συνθήκη.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Αθανάσιος Πετράκος, Βουλευτής Μεσσηνίας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Θα σας παρακαλέσω, κύριε Πρόεδρε, να πάρω και τη δευτερολογία µου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συµφωνία είναι ένα σαρωτικό
πρόγραµµα απορρύθµισης των κανόνων εργατικής, κοινωνικής,
περιβαλλοντικής και καταναλωτικής προστασίας που µέχρι σήµερα περιόριζαν την κερδοφορία των πολυεθνικών σε ΗΠΑ και
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αποκορύφωµα –το είπαν και οι συνάδελφοί µου- είναι οι πολυεθνικές να µπορούν να µηνύουν και τα
κράτη.
Έρευνα του διάσηµου πανεπιστηµίου TuFts –που νοµίζω ότι
έχει σπουδάσει ο κ. Κώστας Καραµανλής- τονίζει ότι η συγκεκριµένη συµφωνία θα επιφέρει στην οικονοµία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης µείωση του ΑΕΠ, µείωση των εξαγωγών, µείωση του εισοδήµατος των εργαζοµένων, απώλεια θέσεων εργασίας, απώλεια κρατικών εσόδων.
Καταστροφικές θα είναι οι συνέπειες για τους Έλληνες αγρότες και την αγροτική παραγωγή της χώρας. Είναι γνωστό ότι οι
βιοµηχανίες τροφίµων των ΗΠΑ ασκούν πιέσεις και προσβλέπουν
στην άµβλυνση των κανονισµών που ισχύουν στην Ευρώπη µέσω
της συγκεκριµένης συµφωνίας, καθώς µέχρι σήµερα το 40% των
προϊόντων τους δεν µπορούν να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Και αυτό διότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τηρούνται πιο αυστηρές διατάξεις για την προστασία των ζώων, για την εκτροφή
των πουλερικών, µε συνεπαγόµενη αντανάκλαση στο κόστος παραγωγής.
Πώς, λοιπόν, πιστεύει η Κυβέρνηση ότι θα ωφεληθούν και θα
διασφαλιστούν οι Έλληνες αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, όταν ξαφνικά θα δεχθούν επίθεση από την αθρόα εισαγωγή αµερικάνικων
αγροκτηνοτροφικών προϊόντων χαµηλότερου κόστους, χαµηλότερων προδιαγραφών, ορµονούχων κρεάτων και µεταλλαγµένων
φυτών, όταν µάλιστα το κόστος παραγωγής αυξάνεται συνεχώς
για τους Έλληνες αγρότες και µε δεδοµένη την τροµακτική διαφορά του κλήρου που υπάρχει ανάµεσα στις ΗΠΑ, που ο µέσος
όρος είναι χίλια πεντακόσια στρέµµατα ενώ στην Ελλάδα είναι
µόνο σαράντα εννέα;
Τα ελληνικά προϊόντα που κινδυνεύουν µε απόλυτη καταστροφή είναι το ελαιόλαδο, τα µήλα και η φέτα. Είναι γνωστό σήµερα ότι τα ελαιόλαδα από τις ΗΠΑ υφίστανται δασµό 1.680
δολαρίων ανά τόνο, όταν αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, ενώ τα ελαιόλαδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πληρώνουν
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µόνο 34 δολάρια τον τόνο για να µπουν στην αµερικανική αγορά.
Συνεπώς η κατάργηση ή η εξίσωση των δασµών θα έχει ολέθριες συνέπειες για τους Έλληνες και τους Ευρωπαίους ελαιοπαραγωγούς, αφού υπάρχει κίνδυνος να κατακλυστεί η αγορά
της Ευρώπης από φθηνό, λόγω χαµηλού κόστους, αµερικάνικο
ελαιόλαδο από τις µεγάλες αγροδιατροφικές επιχειρήσεις των
ΗΠΑ.
Πιστεύω να γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, ότι σήµερα στις Ηνωµένες Πολιτείες φυτεύονται τεράστιες εκτάσεις µε ελαιόδεντρα
µε τη µέθοδο της πυκνής, εντατικής φύτευσης και σε λίγα χρόνια
το παραγόµενο ελαιόλαδο θα πρέπει να βρει διέξοδο και στην
Ευρώπη. Γι’ αυτό, άλλωστε, η Αµερικάνικη Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Εξωτερικού Εµπορίου και η Ένωση Παραγωγών Ελαιολάδου Βόρειας Αµερικής είναι φανατικά υπέρµαχοι της αµερικάνικης συµφωνίας.
Θα τα καταθέσω στα Πρακτικά, όπως και την έρευνα του πανεπιστηµίου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Πετράκος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι γνωστό, επίσης, πως βασικός στόχος των Ηνωµένων Πολιτειών είναι η κατάργηση της προστασίας στο έδαφός τους των
προιόντων ονοµασίας προέλευσης. Πώς, λοιπόν, ισχυρίζεστε ότι
θα έχει θετικά αποτελέσµατα στην προστασία των ελληνικών
προϊόντων; Δεν γνωρίζετε ότι γερουσιαστές, εκπρόσωποι της
αµερικάνικης κυβέρνησης και οµάδας παραγωγών, δεν θέλουν
να δεχτούν ούτε καν πλαίσιο ανάλογο µε αυτό της συµφωνίας
µε τον Καναδά; Τους ανοίξατε την όρεξη, αφού ξεπουλήσατε τη
φέτα και τις ελιές Καλαµάτας στη συµφωνία µε τον Καναδά και
τώρα φυσικά ζητάνε περισσότερα.
Αυτά είναι τα αποτελέσµατα των νεοφιλελεύθερων ιδεοληψιών
που έχετε και της πολιτικής του ναι σε όλα που σας ζητάνε από
τη µία, και καµµία προστασία για τα δικά µας αγροτικά προϊόντα
από την άλλη.
Ανεχθήκατε έναν επιπλέον αθέµιτο ανταγωνισµό στη συµφωνία µε τον Καναδά για τη φέτα διότι τα προϋπάρχοντα λευκά
τυριά από το αγελαδινό γάλα θα συνεχίσουν να φέρουν την εµπορική ονοµασία «φέτα». Ανοίξατε έτσι το δρόµο και για άλλες
χώρες, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διεκδικήσουν
αντίστοιχη αντιµετώπιση και για τα δικά τους τυριά που θέλουν
να αποκαλούν «φέτα».
Δεδοµένου ότι το ίδιο πρόβληµα υπάρχει και για άλλα ευρωπαϊκά προϊόντα ΠΟΠ, όπως είναι η ιταλική παρµεζάνα που προστατεύτηκε πλήρως στη συµφωνία µε τη Σιγκαπούρη σε
αντίθεση µε τη δική µας φέτα, πρέπει να µας απαντήσετε τι κινήσεις έχετε κάνει ή σκοπεύετε να κάνετε µε τους οµολόγους σας
της Ιταλίας και της Γαλλίας, ώστε να προστατευθούν καθολικά
τα προϊόντα ονοµασίας προέλευσης και να µην µείνουν τα ελληνικά προϊόντα πάλι, όπως έγινε µε τη φέτα και τις ελιές Καλαµάτας;
Επίσης, µε τη συµφωνία παίρνει την οριστική του µορφή το
απόλυτα εφιαλτικό, µα πολύ αληθινό και τροµακτικό, σενάριο για
τη γεωργία, το περιβάλλον και τη διατροφική ασφάλεια στην Ευρώπη που δηµιούργησε ο κ. Μανιάτης µε την απόφασή του, ως
προεδρεύων Υπουργός Περιβάλλοντος, και έκανε τις µεγάλες
εταιρείες βιοτεχνολογίας να τρίβουν τα χέρια τους.
Μια εταιρεία µε προϊόντα που περιέχουν γενετικά τροποποιηµένα, θα µπορεί να ζητήσει αποζηµίωση από ένα κράτος που
απαγορεύει την εισαγωγή τους για τον λόγο και µόνο ότι είναι
µεταλλαγµένα, χωρίς η ίδια να έχει προβεί στην εκπόνηση µελέτης για την επικινδυνότητα των συγκεκριµένων προϊόντων, κάτι
που καλείται να πράξει και να αποδείξει το κράτος-µέλος, άκουσον-άκουσον! Συµφωνήσατε µε το αµερικάνικο πρότυπο, δηλαδή, της «εκ των υστέρων δράσης» έναντι του µέχρι σήµερα
ισχύοντος ευρωπαϊκού προτύπου, «της αρχής της προφύλαξης»
που εµπόδιζε την είσοδο των γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών στην ευρωπαϊκή αγορά.
Είναι σαφές, λοιπόν, ότι η συµφωνία είναι καταστροφική και
στον τοµέα της γεωργίας. Γι’ αυτό δεν έχετε κανένα δικαίωµα.
Οφείλετε, στοιχειωδώς, να θέσετε ζήτηµα να σταµατήσουν οι συ-
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νοµιλίες τώρα, και να αποφανθούν οι λαοί, τα κοινοβούλιά και µε
δηµοψήφισµα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκρότηµα απ’ την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο τελευταίος επερωτών Βουλευτής, ο συνάδελφος Β’Αθηνών κ. Απόστολος Αλεξόπουλος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υφυπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, έχω την εντύπωση ότι οι προλαλήσαντες ανέδειξαν µε τον καλύτερο τρόπο και µε σαφήνεια το
τι συνεπάγεται η εφαρµογή της κυοφορούµενης διατλαντικής
εταιρικής σχέσης εµπορίου και επενδύσεων µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και της Ευρωπαϊκή Ένωσης.
Συγχωρείστε µου κάποιες επαναλήψεις.
Είναι να απορεί κανείς µε την ευρηµατικότητα των υπερατλαντικών πολυεθνικών εταιρειών µε την οποία προσπαθούν να άρουν
τους υφιστάµενους ρυθµιστικούς φραγµούς, να παρακάµψουν
τις διαφορές µεταξύ του κανονιστικού πλαισίου των ΗΠΑ και
αυτών των ευρωπαϊκών κρατών, να κατεδαφίσουν κάθε ίχνος
προστασίας των κρατών σε σχέση µε τις εµπορικές συναλλαγές
τους και τις επενδύσεις ξένων κεφαλαίων, έτσι όπως αυτή η προστασία προκύπτει µέσα από τις διµερείς σχέσεις που εδώ και
πολλά χρόνια έχουν συναφθεί ή έχουν ανανεωθεί µε τις ΗΠΑ, το
διεθνές δίκαιο και βεβαίως το εθνικό δίκαιό µας.
Το πιο ανησυχητικό είναι ότι µε το TTIP επιδιώκεται να δοθεί
στους ξένους επενδυτές το δικαίωµα να ενάγουν κυρίαρχα
κράτη ενώπιον έκτακτων διαιτητικών δικαστηρίων µε την κατηγορία της απώλειας κερδών εξαιτίας αποφάσεων δηµόσιας πολιτικής. Αυτός ο µηχανισµός επίλυσης διαφορών µεταξύ
επενδυτή και κράτους αποδίδει ουσιαστικά στο υπερεθνικό κεφάλαιο νοµική υπόσταση ισοδύναµη µε εκείνη του έθνους-κράτους και απειλεί να υπονοµεύσει τις θεµελιώδεις αρχές της
δηµοκρατίας τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις ΗΠΑ.
Ο µηχανισµός αυτός ήδη χρησιµοποιείται σε πολλά µέρη του
κόσµου για να απενεργοποιήσει κανονισµούς που προστατεύουν
τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Και, δυστυχώς, νικητές από
τη χρησιµοποίηση αυτού του µηχανισµού έχουν βγει οι υπερεθνικές εταιρείες οι οποίες έχουν πετύχει υπέρογκες αποζηµιώσεις για διαφυγόντα κέρδη. Και όλα αυτά εν κρυπτώ, µε
ταχύρρυθµες διαδικασίες, υπό το καθεστώς ακραίας αδιαφάνειας και µε την απουσία κάθε δηµοκρατικής νοµιµοποίησης.
Μία από τις διαφαινόµενες συνέπειες της εφαρµογής αυτής
της διατλαντικής εταιρικής σχέσης εµπορίου και επενδύσεων
είναι η απορρύθµιση στον τοµέα του περιβάλλοντος. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει δηµόσια ότι το TTIP θα εντείνει περαιτέρω την πίεση που ασκείται στο περιβάλλον,
δεδοµένου ότι µιας τέτοιας µορφής εµπορική σχέση θα αυξήσει
την παραγωγή, την κατανάλωση και τη διεθνή µεταφορά αγαθών
σε βάρος, όµως, του περιβάλλοντος και της υγείας των καταναλωτών.
Η αύξηση της παραγωγής θα δηµιουργήσει κινδύνους τόσο
για τους φυσικούς πόρους όσο και για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Σε ό,τι δε αφορά τις εκποµπές αερίων που συµβάλλουν στο
φαινόµενο του θερµοκηπίου, η επιτροπή αναφέρει ότι το προτιµητέο αποτέλεσµα του TTIP θα επιβαρύνει την ατµόσφαιρα µε
έντεκα επιπλέον τόνους διοξειδίου του άνθρακα, κάτι που έρχεται σε αντίθεση µε τις ίδιες τις δεσµεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για µείωση των εκποµπών στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του
Κιότο.
Δυστυχώς το TTIP θα υπονοµεύσει βασικούς περιβαλλοντικούς κανονισµούς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι ως
γνωστόν εγγυώνται πολύ υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας από
εκείνα των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρησιµοποιήσω και τον χρόνο της δευτερολογίας µου.
Ένα από τα υποψήφια θύµατα είναι ο ευρωπαϊκός κανονισµός
REACH για τα χηµικά προϊόντα, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το 2007
µε σκοπό την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περι-
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βάλλοντος από επικίνδυνες ουσίες που χρησιµοποιούν οι εταιρείες στη µεταποίηση και σε άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Ο
κανονισµός αυτός είναι ένα τείχος προστασίας έναντι εισαγωγής
πουλερικών από τις ΗΠΑ, τα οποία υφίστανται επεξεργασία µε
το καρκινογόνο χλώριο σε µια πρόωρη φάση της παραγωγικής
και εµπορευµατικής διάθεσής τους στον καταναλωτή, ή έναντι
των εισαγωγών κρεάτων από ορµονούχα βοοειδή.
Τελειώνω, επισηµαίνοντας, ότι οι απαιτήσεις της αειφορίας της
ευρωπαϊκής οδηγίας για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µπήκαν στο στόχαστρο των αµερικανικών παραγωγών αγροκαυσίµων, οι οποίοι επιθυµούν διακαώς να «εναρµονίσουν» τους
ευρωπαϊκούς κανονισµούς µε τα χαµηλότερα πρότυπα των ΗΠΑ.
Το ίδιο συµβαίνει και µε τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς για
την ποιότητα των καυσίµων, όπου το TTIP θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί στη διευκόλυνση των αµερικανικών διυλιστηρίων να
εξάγουν στην Ευρώπη καναδικό πετρέλαιο που εξορύσσεται από
κοιτάσµατα ασφαλτούχας άµµου, µε ολέθριες συνέπειες για το
περιβάλλον.
Θα µπορούσε ακόµη να χρησιµοποιηθεί για την προώθηση µαζικών εξαγωγών σχιστολιθικού φυσικού αερίου, οδηγώντας έτσι
στην επέκταση της υδραυλικής ρωγµάτωσης στις ΗΠΑ και δίδοντας παράλληλα τη δυνατότητα σε αµερικανικές εταιρείες να κινηθούν εναντίον ευρωπαϊκών χωρών που έχουν απαγορεύσει
αυτήν την τεχνική. Αντιλαµβάνεστε τι αποζηµιώσεις για διαφυγόντα κέρδη θα απαιτήσουν πολυεθνικές εταιρείες που θα µπουν
ενεργά στην εκµετάλλευση ελληνικών υδρογονανθράκων, εάν το
ελληνικό δηµόσιο αποτολµήσει να αυστηροποιήσει τους ήδη ξεχειλωµένους περιβαλλοντικούς νόµους;
Με ενδιαφέρον περιµένουµε, κύριοι της Κυβέρνησης, τις απαντήσεις σας σε όσα σας ερωτούµε µε την παρούσα επίκαιρη επερώτησή µας. Εµείς χαιρετίζουµε τις θυελλώδεις αντιδράσεις που
άρχισαν να εκδηλώνονται στην Ευρώπη, ιδιαίτερα µετά τη διαρροή του περιεχοµένου των διαπραγµατεύσεων. Τα πρώτα αποτελέσµατα των αντιδράσεων αυτών ήταν θετικά, δεδοµένου ότι
η Επίτροπος De Gucht αναγκάστηκε να διακόψει τις διαπραγµατεύσεις τις σχετικές µε τον µηχανισµό επίλυσης διαφορών µεταξύ επενδυτή και κράτους και να εξαγγείλει πανευρωπαϊκή
διαδικτυακή διαβούλευση για το θέµα αυτό.
Εκφράζουµε, δε, την αντίθεσή µας σε αυτή την εταιρική
σχέση, που µεταξύ των άλλων ευνοεί τη δυνητική κερδοφορία
των πολυεθνικών εταιρειών στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Μηταράκης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα κάνω κατ’ αρχάς δύο διευκρινίσεις.
Η πρώτη αφορά το θέµα της αρµοδιότητας. Η αρµοδιότητα
των διµερών εµπορικών συµφωνιών, η αρµοδιότητα των εµπορικών συµφωνιών µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρµοδιότητα
του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι αρµοδιότητα του Συµβουλίου
Υπουργών Εξωτερικού Εµπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο
οποίο εκπροσωπώ την Ελλάδα από τον Ιούνιο του 2012 και είχα
και την τιµή να ασκήσω την προεδρία του Συµβουλίου Υπουργών
Εξωτερικού Εµπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρώτο εξάµηνο του 2014. Η Κυβέρνηση, λοιπόν, έκρινε ότι έχω και την τυπική αλλά κυρίως την ουσιαστική αρµοδιότητα να απαντήσω επί
της ουσίας στην πολύ ενδιαφέρουσα επερώτησή σας. Δεν θα
µπω, φυσικά, σε προσωπικές αντιπαραθέσεις.
Δεύτερον, έχω ήδη ενηµερώσει από τις 27 Φεβρουαρίου µέσω επίκαιρης ερώτησης- την Ολοµέλεια της Βουλής. Επίσης,
µε δική µου πρωτοβουλία στις 11 Μαρτίου του 2014 ενηµέρωσα
την Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου µετά το άτυπο Συµβούλιο Υπουργών που έλαβε χώρα στην Αθήνα, όπου η πρόοδος της
συµφωνίας TTIP αποτελούσε το βασικό θέµα συζήτησης.
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Είχα τότε πει στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου ότι
είµαι πάντα στη διάθεση της επιτροπής, και στην Ολοµέλεια και
στην επιτροπή, βάσει του Κανονισµού της Βουλής, για να ενηµερώνω διαρκώς την Εθνική Αντιπροσωπεία για τις εξελίξεις σε
αυτήν τη σηµαντική διαπραγµάτευση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα µε προσοχή τις τοποθετήσεις των οµιλητών, όπως έχω διαβάσει και µε προσοχή το
κείµενο της επερώτησης. Αυτό που έχω να πω ως γενική τοποθέτηση είναι ότι και ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως Ελλάδα πρέπει
να πετύχουµε ένα µεγάλο στόχο, την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής
οικονοµίας και την αύξηση της απασχόλησης.
Επί της αρχής, οι εµπορικές συµφωνίες είναι ένα εργαλείο που
έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι βοηθά στη διεύρυνση της απασχόλησης, στη δηµιουργία θέσεων εργασίας, στην αύξηση του
ΑΕΠ. Συµφωνίες που µας ανοίγουν αγορές, συµφωνίες που µας
ανοίγουν ορίζοντες, συµφωνίες που ενισχύουν την εξωστρέφεια
µιας µεσαίας οικονοµίας σαν τη δική µας, µια οικονοµία η οποία
έχει θέσει στόχο. Και σε αυτό αντιλαµβάνοµαι ότι όλες οι πτέρυγες της Βουλής συµφωνούν, ότι πρέπει δηλαδή να αυξήσουµε
την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας. Συµφωνίες που µπορούν να αποτελέσουν το εφαλτήριο, για να απελευθερωθούν
ακόµα περισσότερο οι δυνατότητες που κρύβει µέσα του ο
τόπος και οι άνθρωποί του. Γιατί το ελεύθερο εµπόριο ταιριάζει
στο DNA του Έλληνα, γιατί το ελεύθερο εµπόριο είναι προνοµιακό πεδίο για εµάς, από τον Ηρόδοτο που κατ’ εµπορία και
κατά θεωρία γύρισε όλον τον τότε γνωστό κόσµο µέχρι τον Τοσίτσα, τον Ζάππα και τον Αβέρωφ των νεώτερων χρόνων. Γιατί
το δικό µας πρότυπο και για τη χώρα και για το βιοτικό επίπεδο
των πολιτών της, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι
η στρατηγική της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας στο
παγκόσµιο γίγνεσθαι, που είναι µια αντικειµενική πραγµατικότητα
την οποία πρέπει να αντιλαµβανόµαστε και όχι ένα µοντέλο φοβικής Αλβανίας της εποχής του Χότζα και των κλειστών συνόρων.
Τόσο, λοιπόν, γενικά όσο και στο ειδικότερο θέµα της Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης για το Εµπόριο και τις Επενδύσεις νοµίζω
και πάλι πως πρέπει να έχουµε ανοικτούς ορίζοντες εµείς, χώρα
που επιζητούµε την εξωστρέφεια, που χρειαζόµαστε επενδύσεις
και δεν πρέπει να γυρίζουµε την πλάτη στις ευκαιρίες που ανοίγονται µε τη συγκεκριµένη συµφωνία, στην ευκαιρία που µας
ανοίγεται για άνοδο του ευρωπαϊκού ΑΕΠ κατά 119 δισεκατοµµύρια ευρώ κατ’ έτος, στην ευκαιρία για άνοδο των ευρωπαϊκών
εξαγωγών κατά 6% και µαζί µε αυτά, στην ευκαιρία για άνοδο
κατά 545 ευρώ στο ετήσιο καθαρό εισόδηµα της µέσης ευρωπαϊκής οικογένειας. Και τα 545 ευρώ είναι ένα ποσό που δεν είναι
καθόλου αµελητέο, όπως διατείνεστε στην επερώτησή σας.
Γνωρίζω, βεβαίως, ότι αυτή η µελέτη που παραγγέλθηκε από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτηρίζεται από µέρους σας ως µεροληπτική. Αντ’ αυτής, επικαλείστε ως δήθεν ανεξάρτητη µια
ανάλυση του Αυστριακού Ιδρύµατος Ερευνών για τη Διεθνή Ανάπτυξη, αποκρύπτοντας βεβαίως αυτό που και η ίδια η µελέτη που
επικαλείστε γράφει στην πρώτη σελίδα, ότι χρηµατοδοτήθηκε
από την Ευρωοµάδα της Αριστεράς, από την πολιτική οµπρέλα
δηλαδή που στεγάζει τον ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Εδώ, λοιπόν, περισσεύει η υποκρισία! Μεροληπτική η έκθεση
που ζήτησε ένα θεσµικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανεξάρτητη η έκθεση που µεταξύ άλλων πλήρωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ! Καταθέτω τη σχετική σελίδα στα Πρακτικά,
στην οποία αναφέρεται ποιος χρηµατοδότησε την έρευνα, για να
λάβουν γνώση οι συνάδελφοι.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Παναγιώτης Μηταράκης καταθέτει για τα Πρακτικά
το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σε ό,τι δε αφορά τη δική µας στάση, να ξεκαθαρίσω κάτι. Βεβαίως, λαµβάνουµε υπ’ όψιν τη µελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως θεσµικού οργάνου που αποτελεί τον εντολοδόχο του
Συµβουλίου των Υπουργών. Πιο πολύ, όµως, λαµβάνουµε υπ’
όψιν µας την πραγµατικότητα, πιο πολύ λαµβάνουµε υπ’ όψιν µας
την αξιολόγηση της πρώτης συµφωνίας ελεύθερου εµπορίου
που σύναψε η Ευρωπαϊκή Ένωση µε την Κορέα, µια συµφωνία
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που συµπλήρωσε πλέον τρία χρόνια εφαρµογής και που οδήγησε σε αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στην Κορέα κατά
159%, τη δεύτερη µεγαλύτερη αύξηση σε σχέση µε κάθε άλλη
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κορέα. Μια συµφωνία
που δεν έφερε την καταστροφή, όπως θεωρείτε ότι θα κάνουν
οι συµφωνίες ελεύθερου εµπορίου που συζητούµε τώρα, αλλά
έφερε για τις ελληνικές επιχειρήσεις παραπάνω δουλειές αξίας
127 εκατοµµυρίων ευρώ. Καταθέτω και το σχετικό έγγραφο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Παναγιώτης Μηταράκης καταθέτει για τα Πρακτικά
το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Βεβαίως, όταν έχουµε αυτά τα θετικά αποτελέσµατα σε µια
αγορά σαράντα οκτώ εκατοµµυρίων ανθρώπων, όπως είναι η
Κορέα, είναι να µην αισιοδοξούµε για ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα σε άλλες, µεγαλύτερες αγορές;
Προτού όµως προχωρήσουµε τη συζήτησή µας, επιτρέψτε
µου να αναφερθώ συνοπτικά για το πού βρισκόµαστε σήµερα.
Οι διαπραγµατεύσεις για την TTIP ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2013.
Είµαστε ακόµα στην αρχή. Έχουν ολοκληρωθεί µέχρι σήµερα
επτά γύροι διαπραγµατεύσεων. Έχουν συζητηθεί αρκετά θέµατα, οµαδοποιηµένα σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, η πρόσβαση στην αγορά, που η συζήτηση εστιάζεται
στους δασµούς, τις συναλλαγές στον τοµέα των υπηρεσιών και
τις δηµόσιες συµβάσεις.
Ο δεύτερος πυλώνας είναι τα ρυθµιστικά θέµατα και οι µη δασµολογικοί φραγµοί.
Ο τρίτος πυλώνας είναι η θέσπιση κανόνων για τη διευκόλυνση
των τελωνειακών και εµπορικών συναλλαγών αλλά και της συνεργασίας σε µία σειρά τοµέων, όπως η ενέργεια.
Οι συνοµιλίες ωστόσο βρίσκονται ακόµη σε πρώιµο στάδιο,
καθώς ακόµη δεν έχει καταρτιστεί το λεγόµενο ενοποιηµένο κείµενο κάθε θέµατος. Δηλαδή το κείµενο που για να το πω σχηµατικά παρουσιάζει σε ένα χαρτί τις διαφορετικές προσεγγίσεις
των δύο πλευρών, προκειµένου να µπορέσει να εστιάσει και να
προχωρήσει η διαπραγµάτευση. Και ενώ τόσο σηµαντικά θέµατα
είναι στο τραπέζι µας εγκαλείτε, διότι συνοµιλούµε µε την αµερικανική πλευρά. Και σας το λέω απερίφραστα: Για το TTIP έχω
συνοµιλήσει και µε τον Αµερικανό πρέσβη και είχα επισκεφθεί
και τον Λευκό Οίκο τον Δεκέµβρη του 2013. Υπήρχε σχετική ανακοίνωση για όλα τα ραντεβού µου, όπως πάντα από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Γιατί το καθήκον µου, µου επιβάλλει να είµαι
παρών. Διότι πράγµατι, βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή που διαπραγµατεύεται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγµατεύεται για λογαριασµό όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει διαπραγµατευτικής οδηγίας που έχει
λάβει από το Συµβούλιο Υπουργών Εξωτερικού Εµπορίου. Αλλά
δεν φτάνει αυτό. Και γι’ αυτό διατηρούµε και εµείς τα δικά µας
κανάλια επικοινωνίας για να προάγουµε αυτά τα σηµεία της συµφωνίας που είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για τις ελληνικές θέσεις.
Παραδείγµατος χάριν, τα προϊόντα ονοµασίας προέλευσης και
οι γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρθηκε ο κ. Πετράκος. Αλλά
να τονίσω, προς αποφυγή παρεξηγήσεων ότι πρώτον, σήµερα τα
προϊόντα ΠΟΠ δεν έχουν καµµία αναγνώριση στην Αµερική. Η
Ευρωπαϊκή νοµοθεσία δεν εφαρµόζεται στην Αµερική ούτε αποτελεί µέρος του αµερικανικού δικαίου. Άρα ό,τι πετύχουµε θα
είναι καλύτερο απ’ ό,τι έχουµε σήµερα και απλώς να θυµίσω ότι
η παρµεζάνα δεν προστατεύεται καθόλου στη συµφωνία µε τον
Καναδά.
Δεύτερο θέµα σηµαντικό για την Ελλάδα είναι η ανάγκη απελευθέρωσης των θαλασσίων µεταφορών εντός των ΗΠΑ.
Τρίτον, η ανάγκη για πρόσβαση σε ανταγωνιστικές τιµές στα
ενεργειακά αποθέµατα των ΗΠΑ, προκειµένου να γεφυρώσει η
βιοµηχανία µας το έλλειµα ανταγωνιστικότητας που έχει σε
σχέση µε ορισµένες αναδυόµενες αγορές.
Τέταρτον, την παροχή σε Ευρωπαίους πολίτες της δυνατότητας να έχουν πρόσβαση και στην αµερικανική αγορά εργασίας
µε την απελευθέρωση των υπηρεσιών.
Πέµπτον, η κατάργηση των νόµων by America. Νόµων αµερι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κάνικων που υποχρεώνει το δηµόσιο να αγοράζει µόνο αµερικανικά προϊόντα που αποκλείουν τα δικά µας προϊόντα και τις δικές
µας υπηρεσίες από την αµερικανική αγορά.
Έκτον, η δηµιουργία επιπλέον ευκαιριών για τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις και θα µιλήσω συγκεκριµένα γι’ αυτό.
Η προσπάθειά µας ειδικά για τα προϊόντα ΠΟΠ αναγνωρίζεται
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θέλω να πω ότι στο πρόσφατο Συµβούλιο Υπουργών Εξωτερικού Εµπορίου που έλαβε χώρα στη
Ρώµη παρουσία του επικεφαλής της αµερικανικής αντιπροσωπείας του Πρέσβη κ. Frohman είναι η Ελλάδα στην οποία ζητήθηκε να παρουσιάσει στους Αµερικάνους τις ευρωπαϊκές θέσεις
για τα προϊόντα ΠΟΠ που είναι ίδιες φυσικά µε τις ελληνικές θέσεις.
Να πω, λοιπόν, πάνω σε αυτά που αναφερθήκατε, έξι σηµεία:
Διαφάνεια, ρυθµιστικά καθεστώτα και συµβούλιο ρυθµιστικής
συνεργασίας, µικροµεσαίες επιχειρήσεις, πνευµατικά δικαιώµατα, µηχανισµός διακανονισµού διαφορών µεταξύ επενδυτή ή
κράτους, το περίφηµο ISDS και η διαδικασία επικύρωσης συµφωνίας.
Γιατί µπορεί εµείς επί της αρχής να είµαστε υπέρ της συµφωνίας, αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι δίπλα στις ευκαιρίες δεν βλέπουµε και δύσκολα σηµεία. Είναι δύσκολη η διαπραγµάτευση,
θα πάρει πολλά χρόνια µέχρι τελικά -αν τελικά καταλήξει- να
έρθει κείµενο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Και φυσικά, πρέπει εδώ να τονίσουµε ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει ισχυρή διαπραγµατευτική θέση και παρουσία σε
αυτήν τη συζήτηση.
Να µιλήσω πρώτα για τη διαφάνεια. Όλοι οι Ευρωπαίοι Υπουργοί λένε ότι στον συγκεκριµένο τοµέα είναι αλήθεια ότι µπορούν
και πρέπει να γίνουν περισσότερα. Και σε επιστολή µου στον
απερχόµενο Επίτροπο στον κ. Ντε Κουχτ έχω τονίσει την ανάγκη
οι αρχές και οι αξίες που αποτυπώνονται στο προοίµιο της συµφωνίας να αντανακλώνται και να διαχέονται και στο Σώµα.
Υπό την έννοια αυτή είδαµε µε ικανοποίηση τη δηµοσιοποίηση
των διαπραγµατευτικών οδηγιών που το Συµβούλιο Υπουργών
τον Ιούλιο του 2013 στο Λουξεµβούργο έδωσε στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Μία δηµοσιοποίηση που ξεκίνησε η συζήτησή της επί
Ελληνικής Προεδρίας και τώρα κατέληξε.
Θα ήθελα, λοιπόν, να καταθέσω στα Πρακτικά ένα πολύ σηµαντικό έγγραφο, το οποίο είναι δηµόσιο βέβαια και καταδεικνύει
ότι δεν υπάρχουν µυστικά πρωτόκολλα και για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ιστορία της αποχαρακτήρισε τις διαπραγµατευτικές οδηγίες.
Στο παρελθόν δεν τις αποχαρακτηρίζαµε για να µην τις ξέρει
η άλλη πλευρά. Αλλά επειδή υπήρξε µια πανευρωπαϊκή συζήτηση –δικαιολογηµένη- για θέµατα διαφάνειας, στις 9 Οκτωβρίου
2014 µε απόφασή του το Συµβούλιο Υπουργών αποχαρακτήρισε
την απόρρητη οδηγία προς το Συµβούλιο, προς τον επίτροπο.
Είναι δεκαοκτώ σελίδες µε ηµεροµηνία 17 Ιουνίου 2013. Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Παναγιώτης Μηταράκης καταθέτει για τα Πρακτικά
το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Άρα να τελειώσουµε µε αυτό το θέµα. Δεν υπάρχουν µυστικά
πρωτόκολλα και µυστικές συζητήσεις. Ο όλος θόρυβος οφείλεται στις εσωτερικές διαδικασίες των ΗΠΑ, οι οποίες προβλέπουν
µυστικότητα στην κυκλοφορία των δικών τους εγγράφων. Συγκεκριµένα, στις ΗΠΑ απαγορεύεται η δηµοσιοποίηση των κειµένων κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων, καθώς θεωρείται
ότι οι θέσεις που έχουν διαµορφωθεί κατόπιν διαβουλεύσεων δεν
είναι ακόµη τελικές.
Εδώ τίθεται ένα θέµα διαπραγµατευτικό και δεν θέλω να µπω
σε αυτήν την ουσία. Εµείς δώσαµε τα κείµενά µας, η άλλη
πλευρά είναι πιο επιφυλακτική. Εγώ είµαι υπέρ της διαφάνειας
στα πάντα.
Επίσης, ο όγκος των πληροφοριών που δηµοσιεύονται στην
ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει πολλαπλασιαστεί και
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποσχεθεί και δηµοσιεύει άµεσα
µετά τη λήξη κάθε διαπραγµατευτικού γύρου ειδική αναφορά για
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τα αποτελέσµατά του. Γίνεται στις Βρυξέλλες ενηµέρωση όλων
των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων, των συνδικάτων, των
περιβαλλοντικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων
µετά από κάθε γύρο. Οι φορείς κάνουν και ερωτήσεις στους διαπραγµατευτές για το πώς προχωράει η συµφωνία.
Πρόσφατα σε ένα συµβιβασµό µε την αµερικάνικη πλευρά
άνοιξε ειδικό αναγνωστήριο στις Βρυξέλλες, όπου µπορούν τα
στελέχη του Ευρωκοινοβουλίου και των Κυβερνήσεων να δουν
τα αµερικάνικα έγγραφα.
Επίσης, θέλω να τονίσω ότι στις διαπραγµατεύσεις µετέχει
µόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την πλευρά της Ευρώπης και
η αντίστοιχη αντιπροσωπεία της αµερικανικής Κυβέρνησης. Δεν
µετέχουν σε αυτό εκπρόσωποι εταιρειών, όπως εσφαλµένα αναφέρεται στο κείµενο της ερώτησης. Οι κάθε είδους εκπρόσωποι
ενηµερώνονται µετά. Και σε αυτό –όπως είπα- ενηµερώνονται και
οι καταναλωτές και οι εργαζόµενοι και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Θα ήθελα να καταθέσω για τα Πρακτικά το πρόγραµµα ενηµερώσεων που έχει γίνει τους τελευταίους µήνες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς ενηµέρωσή σας.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Παναγιώτης Μηταράκης καταθέτει για τα Πρακτικά
το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ως προς τα ρυθµιστικά καθεστώτα και το Συµβούλιο Ρυθµιστικής Συνεργασίας, σχετικά µε αυτό που ισχυρίζεστε για χαλάρωση των ευρωπαϊκών ρυθµιστικών κανόνων, νοµίζω ότι αντί να
πιστεύουµε ανεπιβεβαίωτες φήµες και τις συνοµιλίες υπαρκτών
ή ανύπαρκτων ανώνυµων αξιωµατούχων, είναι καλύτερα να λάβουµε υπ’ όψιν µας αυτά που είπε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
στην INTA, στην Επιτροπή Εµπορίου, η νέα Επίτροπος κ. Μάλστροµ, η οποία δήλωσε ότι η θέσπιση νέων κανονισµών θα υπάγεται στις υπάρχουσες θεσµοθετηµένες διαδικασίες.
Στο ίδιο µήκος κύµατος και οι διαπραγµατευτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τον έβδοµο γύρο, ο οποίος επικεντρώθηκε
στον κανονιστικό τοµέα, διαβεβαίωσαν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλείεται ποτέ να δεχθεί τη µείωση του επιπέδου προστασίας περιβάλλοντος ή της υγείας και της ασφάλειας του
καταναλωτή ή την άµβλυνση άλλων στόχων της δηµόσιας πολιτικής.
Σας καταθέτω και τις σχετικές δηλώσεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Παναγιώτης Μηταράκης καταθέτει για τα Πρακτικά
τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Σχετικά µε τα όσα αναφέρατε για το Συµβούλιο Ρυθµιστικής
Συνεργασίας, και εδώ νοµίζω ότι το κείµενο της επερώτησης δεν
είναι ακριβές. Καµµία δηµόσια εξουσία δεν προτείνεται να δοθεί
σε εταιρείες. Το συµβούλιο θα απαρτίζεται από εκπροσώπους
ρυθµιστικών αρχών, δηλαδή από δηµόσιους λειτουργούς.
Φοβάµαι πως ή έχετε παραπληροφορηθεί ή -ακόµη χειρότεραπροσπαθείτε να δηµιουργήσετε εντυπώσεις. Αυτό που είπε ο
απερχόµενος επίτροπος στην οµιλία του στο Aspen Institute της
Πράγας αφορούσε τους επικεφαλής των κανονιστικών αρχών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ. Ο ιδιωτικός τοµέας φυσικά και θα µπορεί να κάνει προτάσεις µέσω των ρυθµιστικών
αρχών για θέµατα που εντοπίζει, όχι όµως να εκπροσωπεί την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για του λόγου το αληθές καταθέτω το σχετικό κείµενο της οµιλίας του Επιτρόπου De Gucht και συστήνω και στο Ίδρυµα «Ρόζα
Λούξεµπουργκ» να ανασκευάσει τη σελίδα 14 της παρουσίασής
του για την TTIP, αποκαθιστώντας την αλήθεια. Καταθέτω τα δύο
κείµενα που είναι αλληλένδετα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Παναγιώτης Μηταράκης καταθέτει για τα Πρακτικά
τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Ως προς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, πραγµατικά οι µικρο-
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µεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την καρδιά της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Αποτελούν τον µεγαλύτερο εργοδότη, αποτελούν τον
µεγάλο παράγοντα ανάπτυξης.
Η ρυθµιστική εναρµόνιση, η µείωση µη δασµολογικών εµποδίων διευκολύνει κατά κανόνα τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Οι
µεγάλες πολυεθνικές –σας τονίζω- έχουν κατά κανόνα παραγωγή
και στην Αµερική και στην Ευρώπη. Έχουν εργοστάσια σε πολλές χώρες του κόσµου. Δεν επηρεάζονται από τις διαφορές ρυθµιστικών προτύπων.
Οι µεγάλες πολυεθνικές έχουν δεκάδες δικηγόρους, εκατοντάδες ειδικούς, και µπορούν να αντεπεξέλθουν στις πολύπλοκες
διαδικασίες εξαγωγών. Ο µικρός δεν µπορεί, που προσπαθεί να
εξάγει το λάδι του στην Αµερική, που προσπαθεί να εξάγει τη
φέτα του κάπου, που χρειάζεται να ανταποκριθεί σε πολύπλοκους κανόνες σε κάθε χώρα. Και ο Έλληνας µικροµεσαίος µε
πέντε, δέκα, δεκαπέντε εργαζόµενους δεν είναι σε θέση να αντεπεξέλθει.
Σας καταθέτω το κεφάλαιο της συζήτησης της TTIP για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Παναγιώτης Μηταράκης καταθέτει για τα Πρακτικά
το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα ήθελα να κάνω µία ειδική αναφορά στα πνευµατικά δικαιώµατα. Άκουσα µε προσοχή το θέµα των πνευµατικών δικαιωµάτων στην φαρµακοβιοµηχανία. Θα µου επιτρέψετε να συστήσω
στο συγκεκριµένο κοµµάτι να είµαστε λίγο πιο προσεκτικοί, γιατί
πάνω στην ίδια αρχή -των πνευµατικών δικαιωµάτων- βασίζουµε
και τη δική µας επιχειρηµατολογία για τα αγροτικά προϊόντα της
προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης και της γεωγραφικής
ένδειξης.
Πάµε τώρα στο θέµα του ISDS, που πράγµατι έχει απασχολήσει πάρα πολλές συνεδριάσεις του Συµβουλίου Υπουργών και
είναι και πολλές οι ανησυχίες που εκφράζονται σε αυτήν την αίθουσα από τους συναδέλφους.
Ως προς το µηχανισµό διακανονισµού διαφορών µεταξύ του
επενδυτή και κράτους, εδώ κατ’ αρχάς να πω ότι ακούσαµε µε
πολύ ενδιαφέρον πρόσφατα τις δηλώσεις Γιούνκερ και τις δηλώσεις της επιτρόπου. Βεβαίως, συντασσόµαστε µαζί του ως προς
την ανάγκη τα κράτη µέλη να εξακολουθούν να έχουν πλήρη κυριαρχία στα θέµατα των επενδύσεων. Από την άλλη πλευρά, ένα
είδος συµφωνίας πρέπει να υπάρχει, γιατί το νοµικό σύστηµα των
ΗΠΑ δεν επιτρέπει στις ευρωπαϊκές εταιρείες να χρησιµοποιούν
διεθνείς συµφωνίες ως νοµική βάση στην Αµερική. Έχουµε υποχρέωση να µεριµνήσουµε για δικλίδες ασφαλείας προς όφελος
των δικών µας επιχειρήσεων.
Βεβαίως, το ISDS δεν έχει γραφτεί ακόµα ως κείµενο. Άρα τα
σχόλια που γίνονται για το τι τελικά σηµαίνει ISDS δεν αναφέρονται σε κάτι συγκεκριµένο. Το µόνο που υπάρχει σχετικά -αν
θέλετε- είναι ένα προηγούµενο που δηµιουργείται µε τη συµφωνία του Καναδά -και το καταθέτω- το οποίο αναφέρει πολύ συγκεκριµένα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Καναδάς δεν
παραχωρούν κανένα ρυθµιστικό τους δικαίωµα ως χώρες και ως
κυρίαρχα κράτη στη συµφωνία µε τον Καναδά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Παναγιώτης Μηταράκης καταθέτει για τα Πρακτικά
το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εποµένως αν τελικά εισαχθεί το ISDS στη συµφωνία, θα πρέπει να προδιαγραφεί σωστά και να αφορά πολύ συγκεκριµένες
περιπτώσεις, όπως για παράδειγµα την άρνηση πρόσβασης στη
δικαιοσύνη ή την απαλλοτρίωση περιουσίας χωρίς αποζηµίωση.
Δεν είναι πανάκεια το ISDS, δεν µπορεί να αφορά κάθε θέµα. Δεν
µπορεί να είναι επί παντός του επιστητού. Και φυσικά αναµένουµε τα αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης που θεσµικά κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πάντως, η προσέγγιση ότι το ISDS θα αναγκάσει µία υποτιθέµενη µελλοντική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να υπαναχωρήσει από
τις υποσχέσεις του για επαναφορά των συλλογικών συµβάσεων
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ακούγονται µάλλον σαν προφάσεις εν αµαρτία και σαν αναζήτηση δικαιολογιών και άλλοθι.
Ως προς τη διαδικασία επικύρωσης της συµφωνίας, θεωρούµε
ότι αυτή είναι µεικτή αρµοδιότητα και των κρατών-µελών και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και δεν µείναµε στο τι θεωρούµε. Παρά
τις αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πετύχαµε επί της
Ελληνικής Προεδρίας απόφαση του Συµβουλίου Υπουργών που
αναγνωρίζει στη συµφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καναδά τον
µεικτό χαρακτήρα, δηµιουργώντας ένα προηγούµενο και για τη
συµφωνία µε τις ΗΠΑ. Γιατί το δικαίωµα των κοινοβουλίων και
των εθνικών κυβερνήσεων να εγκρίνουν και να µην κλειστεί η
συµφωνία µε µία υπογραφή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
χρειαζόταν αγώνα για να διασφαλιστεί και να περιφρουρηθεί. Και
αυτό κάναµε κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας.
Μειώνει την έννοια του Κοινοβουλίου αυτό που λέτε στην
επερώτησή σας, ότι όταν δοθεί µπροστά στους συναδέλφους
ένα κείµενο, τι θα κάνουν; Θα το εγκρίνουν. Δεν λειτουργούν έτσι
τα εθνικά κοινοβούλια, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει
ο θεσµικός έλεγχος και του Ευρωκοινοβουλίου και του
Συµβουλίου Υπουργών και των εθνικών κοινοβουλίων χάρη στη
µεγάλη επιτυχία της Ελλάδος στη συµφωνία µε τον Καναδά.
Τελειώνοντας, θέλω να διαβεβαιώσω την Εθνική Αντιπροσωπεία ότι από την πλευρά µας και µε τη βοήθεια των αρµοδίων
υπηρεσιών στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες θα συνεχίσουµε να
παρακολουθούµε την εξέλιξη των διαπραγµατεύσεων πολύ
στενά, προκειµένου να εξασφαλίσουµε ότι θα περιλαµβάνει
προβλέψεις που θα εγγυώνται ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο
µας και στον τοµέα της ανάπτυξης και στον τοµέα της απασχόλησης, ανοίγοντας τις αγορές, ανοίγοντας ορίζοντες,
δηµιουργώντας ευκαιρίες.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και
Βουλευτής Β’Αθηνών κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής για δώδεκα
λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με χρονοκαθυστέρηση υπήρξαν
και τα χλιαρά χειροκροτήµατα, διότι απόρησε και ο Υπουργός
που δεν χειροκροτήθηκε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν σας ακούω,
κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά δεν έχει σηµασία τι λέτε. Εγώ
τηρώ τη διαδικασία. Μιλάει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
σας. Δεν σας καταλαβαίνω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Μπορώ να ξεκινήσω, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Βεβαίως. Δεν σας
διέκοψα εγώ, κύριε Κουρουµπλή. Άλλος διακόπτει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, το Εθνικό Κοινοβούλιο σήµερα έρχεται να
συζητήσει και να ζητήσει -µε την καλή έννοια- εξηγήσεις από την
Κυβέρνηση για την επιχειρούµενη και προωθούµενη συµφωνία,
τη λεγόµενη «διατλαντική συµφωνία», µια γιγαντιαία συµφωνία,
που ίσως δεν υπάρχει προηγούµενο, ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής.
Το πρώτο δικαιολογηµένο –κι ελπίζω να µας το αναγνωρίσει η
Κυβέρνηση- ερώτηµα που τίθεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι αν έχουµε δικαίωµα στην ενηµέρωση ως κόµµατα του ελληνικού Κοινοβουλίου και ως ελληνικός λαός για µια τόσο σηµαντική συµφωνία, που από τα λεγόµενα του αξιότιµου κυρίου
Υπουργού θα παίξει ένα σηµαντικό ρόλο στις εξελίξεις σε ό,τι
αφορά τις αγορές στην Ευρώπη και την Αµερική; Άρα, λοιπόν,
υπάρχει µια µεγάλη καθυστέρηση, η οποία έρχεται να καλυφθεί
από την πρωτοβουλία της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, της
οποίας οι Βουλευτές µε πολύ εύληπτο, ρεαλιστικό και ουσιαστικό
τρόπο αποτύπωσαν την αγωνία αυτή που οφείλει να διακατέχει
κάθε πολίτη που απαιτεί να είναι πολίτης κι όχι υπήκοος σε αυτήν
τη χώρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το δεύτερο ερώτηµα που γεννιέται και είναι απόλυτα δικαιολογηµένο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι, γιατί µία τόσο
ωφέλιµη συµφωνία που θα φέρει στους λαούς της Ευρώπης και
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της Αµερικής ευηµερία, επί εκατό δέκα εννέα συνεδριάσεις που
έχουν γίνει χωρίς –παρακαλώ- τη συµµετοχή αιρετών εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κρατείται ως επτασφράγιστο
µυστικό; Μάλιστα, λέγεται ότι για τα επόµενα τριάντα χρόνια κανένας δεν θα µπορέσει να προσπελάσει και να µάθει τι ακριβώς
έχει διαµειφθεί και συζητηθεί. Άρα κι εδώ η πρωτοβουλία έχει
ουσία, διότι δεν µπορεί να συζητιούνται τόσο κρίσιµης σηµασίας
συµφωνίες που θα παίξουν, κατά τη δική σας άποψη, υπερβατικά
πολύ θετικό ρόλο. Κατά τη δική µας άποψη, αρνητικό, αλλά δεν
έχει σηµασία. Πώς κρίνουµε αυτήν τη διαδικασία στο πλαίσιο της
δηµοκρατίας που εµείς θεωρούµε ότι πρέπει να λειτουργεί στην
Ευρωπαϊκή Ένωση;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς πιστεύουµε ότι επιχειρείται µια συµφωνία που πραγµατικά θα επιφέρει έναν εφιάλτη σε
ό,τι κατακτήθηκε τα τελευταία πενήντα χρόνια, είτε από την
πίεση του υπαρκτού σοσιαλισµού είτε από τα εργατικά, σοσιαλιστικά και αριστερά κινήµατα στην Ευρώπη, εξανθρωπίζοντας σε
ένα βαθµό τον καπιταλισµό της Ευρώπης. Βεβαίως -ειπώθηκε και
από συνάδελφο πολύ σωστά- έρχεται τώρα ο καπιταλισµός να
εκδικηθεί αυτές τις παραχωρήσεις -να εκδικηθεί δηλαδή τους
λαούς της Ευρώπης- και να πάρει πίσω όλα αυτά τα δικαιώµατα.
Γιατί µας κατέχει αυτή η αγωνία; Μήπως είµαστε εκτός τόπου
και χρόνου;
Πρώτον, κύριε Υπουργέ, εγώ θα χαιρετήσω -γιατί µάθαµε
εκείνα που είναι σωστά να τα λέµε- ότι αναγνωρίζετε ότι η συµφωνία είναι µεικτή µε βάση τη Συνθήκη της Λισαβόνας και ό,τι
περιέχεται εκεί, ζητήµατα υγείας, παιδείας κ.λπ.. Άρα, λοιπόν, η
συµφωνία είναι µεικτή και ως εκ τούτου θεωρούµε ότι τα κοινοβούλια όλων των κρατών-µελών θα έχουν λόγο γι’ αυτήν την
πολύ µεγάλη, τη γιγαντιαία συµφωνία που επίκειται να έρθει
προς έγκριση.
Υπάρχουν, όµως, µία σειρά κρίσιµα ερωτήµατα για τα οποία
εµείς έχουµε πολύ µεγάλη ανησυχία. Το πρώτο ερώτηµα, λοιπόν,
είναι πόσο ωφέλιµη είναι αυτή η γιγαντιαία συµφωνία για την
οποία δεν υπάρχει επίσηµη ουσιαστική ενηµέρωση για πάρα
πολύ καιρό στους λαούς της Ευρώπης, στα κράτη, στα κοινοβούλια και η οποία κρατείται, όπως προανέφερα, έτσι σε απόλυτο τρόπο τον οποίο δεν µπορεί να προσεγγίσει κανείς.
Κύριε Υπουργέ, επιχειρήσατε να απαξιώσετε τις τέσσερις µελέτες του Εθνικού Συµβουλίου Ερευνών της Αυστρίας. Μάλιστα.
Εκεί, λοιπόν, σε αυτές τις µελέτες που λέτε -δεν ξέρω ποιος τις
παρήγγειλε, εγώ τώρα το άκουσα από εσάς, θα το διερευνήσουµε να δούµε ποιος τις παρήγγειλε- αποδεικνύεται ότι τα ποσοστά στην αύξηση των µισθών σε βάθος εικοσαετίας µπορεί να
είναι από 0% έως 1% και η ανεργία να έχει µείωση 0,3%.
Ακούστε να σας πω, η συµφωνία µεταξύ Ηνωµένων Πολιτειών,
Καναδά και Μεξικού προέβλεπε ότι θα δηµιουργηθούν είκοσι
εκατοµµύρια θέσεις εργασίας. Ποιο ήταν το αποτέλεσµα, κύριε
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Όχι είκοσι εκατοµµύρια
θέσεις εργασίας δεν δηµιουργήθηκαν, αλλά µειώθηκαν κατά ένα
εκατοµµύριο οι θέσεις εργασίας εξαιτίας των επιδράσεων αυτής
της φοβερής συµφωνίας. Εµείς εδώ ελπίζουµε ότι θα έρθει το
φως το αληθινό και η ευηµερία στην Ευρώπη.
Υπάρχουν και µία σειρά κρίσιµα ερωτήµατα για τα οποία εµείς
θέλουµε να καταθέσουµε την αγωνία µας µε κάθε ειλικρίνεια,
γιατί ακριβώς φοβόµαστε ότι περιµένουν την Ευρώπη και τους
λαούς της Ευρώπης, όπως είπα, εφιαλτικές και δραµατικές
µέρες σε ό,τι αφορά το κοινωνικό στάτους, τα κοινωνικά δικαιώµατα, το κοινωνικό κράτος, το νοµικό, κοινωνικό, εργασιακό πολιτισµό σε αυτή την Ευρώπη, που αποτελεί ακόµα την όαση για
όλους τους λαούς του κόσµου που δεν είχαν την τύχη να έχουν
αυτού του είδους τα δικαιώµατα, ακόµη και για την ίδια τη δηµοκρατία και για τους δηµοκρατικούς θεσµούς, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι.
Απειλούνται συγκεκριµένοι τοµείς. Απειλούνται οι ρυθµίσεις
που αποτελούσαν φραγµό στην απειλή των δικαιωµάτων για την
προστασία του περιβάλλοντος, για τα εργασιακά δικαιώµατα, για
τα προσωπικά δεδοµένα. Απειλείται, κύριε Υπουργέ, η Αρχή της
προφύλαξης, κρίσιµη αρχή από την οποία προστατεύονται ουσιαστικά δικαιώµατα και του περιβάλλοντος και του καταναλωτή
–και το τονίζω ότι είναι και του καταναλωτή- και αντιλαµβάνεστε
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και αντιλαµβανόµαστε τι εννοούµε.
Απειλούνται δικαιώµατα σε ό,τι αφορά τα περίφηµα patentum
των φαρµακοβιοµηχανιών. Κύριε Υπουργέ, ακόµα και ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου προβλέπει το δικαίωµα σε κράτηµέλη, όπως η Ελλάδα, που ζει µε ανθρωπιστική κρίση, να
σπάσουν το patentum για να δηµιουργήσουν φάρµακα ιδιαίτερα
σε κατηγορίες όπως είναι εδώ στην Ελλάδα οι καρκινοπαθείς
που ζουν φρικτή ζωή.
Μπορώ να σας πω και κάτι, κύριε Υπουργέ, γιατί κάποτε στη
Βουλή πρέπει να τα λέµε πρόσωπο µε πρόσωπο τα πράγµατα;
Υπάρχει ελληνική φαρµακοβιοµηχανία µε 130 εκατοµµύρια τζίρο
και µε χίλιους ανθρώπους εργαζόµενους και παρουσιάζει κέρδη
35 εκατοµµύρια, ενώ υπάρχει πολυεθνική -και πρέπει να το ξέρετε καλύτερα κι εσείς από εµένα, ενδεχοµένως, ότι οι πολυεθνικές διακινούν πρωτότυπα φάρµακα και έχουν κέρδη πάνω από
80%- µε 480 εκατοµµύρια ευρώ στην Ελλάδα, παρακαλώ, της
κρίσης, της ανθρωπιστικής καταστροφής και παρουσιάζει ζηµίες.
Εγώ θα σας ρωτήσω -δεν θα το πω το όνοµα- και αν θέλετε,
πάρτε µε αύριο τηλέφωνο να µου πείτε αν πήγε ποτέ ΣΔΟΕ σ’
αυτούς. Σε κάτι µπατίρηδες ταβερνιάρηδες πάει το ΣΔΟΕ.
Εδώ, λοιπόν, θα επιχειρηθεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να
προστατευθούν τα υποτιθέµενα πνευµατικά δικαιώµατα αυτών
των εταιρειών για να πουλάνε το φάρµακο όπως θέλουν.
Υπάρχει εταιρεία που έχει βγάλει τώρα στην κυκλοφορία ένα
φάρµακο, πράγµατι αποτελεσµατικό, για την ηπατίτιδα C και έχει
καταγγελθεί από το Κογκρέσο, από την αγγλική Βουλή για την
κερδοσκοπία, µε την οποία επιχειρεί να προωθήσει το φάρµακο
αυτό.
Υπάρχει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ζήτηµα της εταιριοκρατίας. Εδώ υπάρχει ένα µεγάλο ζήτηµα αν καταργείται επί της
ουσίας η δικαιοδοσία των εθνικών δικαστηρίων. Δεν έχουµε πειστεί πάνω σε αυτό το ζήτηµα.
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να ξέρει ο κόσµος τι γίνεται µε αυτήν τη ρύθµιση. Το ISDS είναι ένας µηχανισµός που θα δηµιουργηθεί και ουσιαστικά θα έχουν το δικαίωµα
οι πολυεθνικές να ενάγουν τα κράτη-µέλη, εάν θεωρήσουν ότι
ζηµιώνονται. Αν, δηλαδή, αύριο εµείς κάνουµε µία εκστρατεία
για το τσιγάρο, όπως έχει γίνει και σε άλλες χώρες, στην Αυστραλία, θα έρθει µία εταιρεία να µας κάνει αγωγή για τα διαφυγόντα
κέρδη ή αν η αυριανή κυβέρνηση θελήσει να αυξήσει τον κατώτατο µισθό από 580 σε 751 ευρώ, θα έρθει η εταιρεία αυτή, η πολυεθνική και θα ασκήσει αγωγή. Δεν είναι µόνο ότι θα ασκήσει
αγωγή, αλλά η αγωγή αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν
θα κριθεί στα δικά µας δικαστήρια, αλλά σε δικαστήρια που θα
οριστούν από δικηγόρους που θα ορίζονται ουσιαστικά από τις
εταιρείες σε κλειστές συνεδριάσεις χωρίς το δικαίωµα της έφεσης.
Είναι κρίσιµο το ζήτηµα αυτό. Οφείλει να µας απασχολήσει ουσιαστικά, ανεξάρτητα από πολιτική και ιδεολογική τοποθέτηση.
Εδώ είµαστε άνθρωποι που πιστέψαµε στο ευρωπαϊκό εγχείρηµα
για µία Ευρώπη των λαών, της κοινωνικής δηµοκρατίας, της αλληλεγγύης, του νοµικού πολιτισµού, του εργασιακού πολιτισµού.
Όµως, υπάρχει και ένα άλλο ζήτηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –και κλείνω, κύριε Πρόεδρε- η συµφωνία ρύθµισης και
συνεργασίας. Είναι ένας νέος θεσµός, που θα λειτουργεί όπου
βρίσκει εµπόδια στο άνοιγµα των αγορών, όπως επίσης και στην
άρση των κανόνων στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Αυτό πλήρωσε η Αµερική το 2008. Δεν µας έχει προβληµατίσει. Θα είναι,
λοιπόν, το νέο περιβάλλον µέσα στο οποίο ελπίζουν όσοι πιστεύουν σ’ αυτήν τη συµφωνία ότι µπορεί να υπάρξει ένα δηµιουργικό και αναπτυξιακό κλίµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά γίνονται γιατί επιχειρεί
η Αµερική µε την Ευρώπη, µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, να αντιµετωπίσουν την ανταγωνιστικότητα απέναντι σε συγκεκριµένες
χώρες, τις αναδυόµενες χώρες, όπως είναι η Κίνα, η Ινδία, η
Ρωσία.
Υπάρχει και ένα άλλο ζητούµενο, που είναι πώς θα απεγκλωβιστεί η Ευρώπη και θα απεξαρτητοποιήσει τα καύσιµά της, το
φυσικό αέριο, από τη Ρωσία.
Όµως, φοβούµαι και φοβούµεθα ότι µε αυτό τον τρόπο εισάγεται ένα κοινωνικό µοντέλο στην Ευρώπη που θα καθιερώσει µι-
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σθούς Κίνας και συντάξεις πείνας. Δεν είναι η αγωνία όλων όσων
καταθέτουµε αυτές τις απόψεις για να κάνουµε αντιπολίτευση
στην Κυβέρνηση. Είναι ένα ζήτηµα για όλους όσους αγωνιούν
για µια Ευρώπη που πραγµατικά θα υπερασπίζεται την αξία και
την αυταξία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρέπει να αναζητούµε την
ελπίδα στο παρελθόν αυτής της περιοχής και της Ευρώπης. Για
να γίνουµε άξιοι αρχιτέκτονες του µέλλοντος αυτού του τόπου
αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης, για να είναι η Ευρώπη µια
όαση που θα παρακινεί και τους άλλους λαούς να διεκδικούν κοινωνικά δικαιώµατα, πρέπει να είµαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε
αυτού του είδους τις επιχειρήσεις που πραγµατικά, όσο και αν
θέλει κανείς να τις προσεγγίσει –ακόµα και καλοπροαίρετα- γεννιούνται µέσα του πολύ έντονα ερωτηµατικά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας και Βουλευτής Β’Πειραιώς κ. Νεράντζης για έξι λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να κάνω δύο εισαγωγικές παρατηρήσεις: Η δηµοσιότητα αποκαλύπτει συχνά την κενότητα των επιχειρηµάτων και
καµµιά φορά και τις ατέλειες του χαρακτήρα.
Πρέπει να υπενθυµίσω λίγο τον Κανονισµό της Βουλής: «Η κυβέρνηση είναι ενιαία και αδιαίρετη»
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σαν την Αγία Τριάδα!
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Όταν τελειώσετε µε ειδοποιείτε.
Δεύτερον, «Υπουργοί και Υφυπουργοί έχουν την αυτή κοινοβουλευτική δυνατότητα εκπροσωπήσεως». Η κυβέρνηση επιλέγει
ποιος εκ των πολλών Υπουργών ή Υφυπουργών θα την εκπροσωπήσει σε συγκεκριµένο θέµα και όχι η αντιπολίτευση.
Πολύ περισσότερο εδώ, όπου ο συγκεκριµένος Υφυπουργός
είναι ο επίσηµος χειριστής του θέµατος, κάτι που οµολογείται
και µέσα στο περιεχόµενο της συζητούµενης επερώτησης. Άρα,
τα όσα ακούστηκαν περί της απουσίας Υπουργών από κάποιον
συνάδελφο, είναι εξίσου αβάσιµα, όπως και µε άλλοι ισχυρισµοί
του.
Θα κάνω και µια δεύτερη παρατήρηση και θα σταθώ µόνο στο
δοµικό µέρος της επερωτήσεως. Τα υπόλοιπα τα απήντησε
επαρκώς ο Υπουργός µετά λόγου γνώσεως και κυρίως καταθέτοντας και χαρτιά, τα οποία στηρίζουν όλα αυτά και διασκεδάζοντας τις καλόπιστες απορίες ή ανησυχίες των συναδέλφων.
Δεν µπορεί να χαρακτηριστεί πρόχειρο το κείµενο της επερωτήσεως.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Χαίροµαι που το λέτε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Και εγώ χαίροµαι που χαίρεστε.
Δεν µπορεί να χαρακτηριστεί πρόχειρο και γιατί το περιεχόµενό του είναι σοβαρό, αλλά και γιατί πρώτος υπογράφων είναι
ο κ. Κουρουµπλής, ο οποίος έχει δώσει εξετάσεις και ως Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο καιρό και
γιατί µετέχει σε αυτή τη διαδικασία ένας έγκριτος νοµικός και
πανεπιστηµιακός και νηφάλιος άνθρωπος στην πολιτική, ο κ. Μητρόπουλος. Επίσης, ο κ. Σταθάκης και οι τινές των υπολοίπων.
Πράγµατι, λοιπόν, είναι µακράν ηµών η µοµφή περί προχειρότητος. Αλλά, η επιµέλεια για ένα διάβηµα, κύριε Σταθάκη, δεν
είναι το µόνο προσόν τού κοινοβουλευτικού διαβήµατος. Υπάρχουν και άλλα προσόντα, τα οποία έπρεπε να παρουσιάζει αυτό
το διάβηµα.
Ένα από αυτά είναι η καταλληλότητα του διαβήµατος. Υπενθυµίζω το πασιφανές, ούτως ή άλλως, ότι η επίκαιρη επερώτηση
είναι η «αιχµή του δόρατος» της επιθέσεως της αντιπολιτεύσεως
κατά της κυβερνήσεως.
Σκεφθείτε, λοιπόν, ένα δόρυ -δηλαδή ένα επιθετικό όπλο- µήκους δέκα µέτρων, τι δυνατότητα εξακοντίσεως έχει και τι δυνατότητα πλήξεως του στόχου στον οποίο στοχεύει έχει. Δηλαδή,
καµµία.
Εδώ, λοιπόν, τώρα πρώτη φορά έχω δει εγώ –σε διάστηµα από
τριάντα σχεδόν χρόνων που είµαι Βουλευτής- να υπάρχει επερώτηση επίκαιρη, της οποίας το περιεχόµενο να καλύπτει τρεισήµισι πυκνογραµµένες σελίδες, µε δύο στήλες. Είναι
ακατάλληλο, λοιπόν, αυτό το διάβηµα που χρησιµοποιείτε.
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Άλλη αρετή του διαβήµατος είναι, επίσης, το να ανταποκρίνεται και να συµµορφώνεται προς τον Κανονισµό της Βουλής. Ονοµάζετε το διάβηµα αυτό «επίκαιρη επερώτηση». Ο Κανονισµός
της Βουλής –τον οποίο καλό είναι να συµβουλευόµαστε κυρίως
όσοι µιλούµε διαρκώς- προσδιορίζει ποια είναι η επίκαιρη επερώτηση. Είναι αυτή που αφορά –λέει- άµεση επικαιρότητα, τα
τρέχοντα, τα γιγνόµενα, όχι τα γενόµενα, ούτε αυτά που φοβόµαστε ότι µπορούν να συµβούν, αλλά δεν ξέρουµε αν θα συµβούν.
Εσείς τώρα τι επικαιρότητα θίγετε; Για να δείτε τα λάθη σας,
διαβάζω αυτούσιο το κείµενο που έχετε καταθέσει, για να δούµε
αν αφορά την επικαιρότητα: «Η ελληνική Κυβέρνηση είχε ενεργό
συµµετοχή στις διαβουλεύσεις για τη συµφωνία TTIP, ακόµα και
πριν από την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
τον Ιανουάριο του 2014». Λέτε ότι υπάρχει ακόµα και πριν ανάµειξη. Συνεχίζετε: «Σύµφωνα µε τον ηµερήσιο Τύπο, πραγµατοποιήθηκε στις 21-11-2013 συνάντηση του Πρωθυπουργού
Αντώνη Σαµαρά και άλλων κυβερνητικών στελεχών». Φθάσαµε
σε άλλη ηµεροµηνία, στις 21-11-2013. Και προχωράτε λέγοντας
στη συνέχεια «ο Υπουργός Χατζηδάκης και ο Υφυπουργός Μηταράκης» -ο αναρµόδιος κατά κάποιον εκλεκτό συνάδελφό µας,
αυτός δηλαδή που δεν τάχα έπρεπε να είναι εδώ και έπρεπε να
είναι άλλος, ο ίδιος λοιπόν αυτός- «συναντήθηκε στις 3-4-2014
µε τον πρέσβη των ΗΠΑ». Έχουµε φθάσει σε ηµεροµηνίες που
αφορούν το 2013 και τις αρχές του 2014. Δεν είναι επίκαιρη, λοιπόν, η επερώτησή σας.
Θα µου πείτε ότι δεν έχει σηµασία και ότι θα µπορούσατε να
την κάνατε απλή επερώτηση. Ναι, αλλά αν την κάνατε απλή επερώτηση –που έτσι έπρεπε να δράσετε- δεν θα τυγχάνατε και δεν
θα απολαµβάνατε του πλεονεκτήµατος των επικαίρων επερωτήσεων, το οποίο συνίσταται στο ότι συζητούνται νωρίτερα από ότι
οι κοινές.
Ιδού, λοιπόν, και αυτό το στοιχείο ότι δηλαδή δεν υπάρχει συµµόρφωση προς τον Κανονισµό. Δεν υπάρχει καθόλου συµµόρφωση.
Ένα τρίτο στοιχείο που πρέπει να χαρακτηρίζει ένα κοινοβουλευτικό διάβηµα –και µάλιστα της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως
µε τόσο εκλεκτή συµµετοχή- είναι η ευρεία στήριξή της. Άραγε
πού στηρίζεται η σύνταξη και η υποβολή αυτής της πολυτελούς
επίκαιρης –όπως τη χαρακτηρίζετε- επερωτήσεως; Λέτε ότι το
όφελος θα είναι µικρό, από 0,3 έως 1. Ποιος το λέει αυτό; Κάποια
ιδιωτικά ιδρύµατα, κάποιες εταιρείες προβληµατισµού. Και τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι -εάν είναι ακριβές και εάν επαληθευτείεπειδή θα έχει µικρό όφελος, πρέπει να απόσχουµε; Από πού το
βρήκατε αυτό; Μα, δεν είναι βέβαιο ότι θα έχουµε αυτό το όφελος. Μάλιστα. Ποιος σας είπε ότι οι διεθνείς συµβάσεις έχουν
εξασφαλισµένη την επιτυχία; Πού είναι το επιχειρηµατικό ρίσκο,
ο κίνδυνος, οι κινδυνώδεις δράσεις που αποτελούν βασικό στοιχείο µιας τέτοιας διεθνούς συµφωνίας;
Μετά λέτε –δεν είναι δυνατόν!- ότι υπήρξε κάποιος ο οποίος
είχε πτωχεύσει και ο οποίος διαχειριζόταν πράγµατα και λοιπά.
Ξεχάσατε ότι αυτά θα τα διαπραγµατευτεί η επιτροπή; Αυτή η
επιτροπή δεν αποτελείται από εκπροσώπους χωρών που στο
Σύνταγµά τους έχουν την προστασία του συνεταιρίζεσθαι και του
συνέρχεσθαι; Τι φοβόσαστε, λοιπόν; Τι φοβικό σύνδροµο είναι
αυτό; Δεν ξέρετε ότι υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το
οποίο µπορεί να απορρίψει, να αναπέµψει, ή να εναντιωθεί; Δεν
αντιλαµβάνεστε ότι πίσω από αυτούς τους υπερβολικούς φόβους και εξαιτίας αυτών κινδυνεύει να απονευρωθεί, να αφυδατωθεί αυτό το διάβηµα και να καταστεί –για να µην πω να
καταντήσει- ένα µυθιστόρηµα πνευµατικής φαντασίας;
Άρα, λοιπόν, εµείς πιστεύουµε ότι οι ασφαλιστικές δικλίδες οι
οποίες υπάρχουν –Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή- εξασφαλίζουν αποτελεσµατικά την άµυνα της έννοµης ευρωπαϊκής
τάξης, άρα και της ελληνικής, έναντι των όποιων κινδύνων εσείς
βλέπετε, επικαλείστε, ή ελλοχεύουν, αν θέλετε να είµαι διαλλακτικότερος και να προσχωρήσω.
Κατά τα λοιπά και επειδή ο χρόνος µου είναι πολύ περιορισµένος, ευχαριστώ για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και επειδή είστε και
γνώστης του Κανονισµού, ήδη τον έχετε υπερβεί κατά πολύ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Αναφέροµαι στα όσα ο κύριος
Υπουργός διεξοδικά καθ’ έκαστο κεφάλαιο και ερώτηµα της συγκεκριµένης επερωτήσεως έχει διαλάβει προηγουµένως.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ,
ο συνάδελφος Βουλευτής Ηλείας κ. Κουτσούκος, για έξι λεπτά.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καλοδεχούµενη η πρωτοβουλία των συναδέλφων της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ανεξάρτητα από την κριτική που µπορεί να
ασκήσει κάποιος για την επιλογή των όπλων -δικαίωµά τους είναιµε την έννοια ότι µας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουµε ένα
θέµα ιδιαίτερα ενδιαφέρον, γιατί παρά το γεγονός, όπως ανέφερε ο κ. Μηταράκης, ότι έχει προηγηθεί µία ενηµέρωση της Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου, εντούτοις εκτιµώ ότι για την
πλειοψηφία των συναδέλφων -ιδιαίτερα δε για τους Έλληνες πολίτες- είναι µία συζήτηση η οποία δεν έχει απασχολήσει την πολιτική ατζέντα και το δηµόσιο διάλογο.
Όσοι έχουµε µία στοιχειώδη εµπειρία γύρω από τις συµφωνίες
πότε ξεκινούν και πότε καταλήγουν, πρέπει να ξέρουµε ότι ξεκινούν και καταλήγουν µέσα από µακρόχρονες, δαιδαλώδεις, πολυποίκιλες διαδικασίες και χρειάζεται να υπάρχει ο µέγιστος
βαθµός ενηµέρωσης και των πολιτικών δυνάµεων, των κοινοβουλίων, αλλά και των λαών, των κοινωνικών δυνάµεων για να παρεµβαίνουν µε τον κατάλληλο τρόπο όποτε αυτές το εκτιµούν.
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, θα ήθελα να κάνω
τέσσερα εισαγωγικά σχόλια και ορισµένες παρατηρήσεις για το
περιεχόµενο της συζήτησης.
Πρώτον, είναι αλήθεια, όπως αναλύθηκε και από το κείµενο και
από τις τοποθετήσεις των συναδέλφων της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αλλά και από την τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού,
µία συµφωνία έχει πάρα πολλές πτυχές. Δεν είναι ούτε κόλαση
ούτε παράδεισος. Και φυσικά από τον τρόπο που θα την διαπραγµατευθείς, από τον συσχετισµό δυνάµεων, από τη σύγκρουση των συµφερόντων µπορεί να προκύψουν είτε επικίνδυνες
καταστάσεις είτε επωφελείς για την ελληνική οικονοµία και την
απασχόληση.
Το δεύτερο είναι ότι µε ικανοποιεί ιδιαίτερα η παραδοχή και
από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης του γεγονότος
ότι σήµερα το πιο ανθρώπινο, αποδεκτό κοινωνικό και οικονοµικό
µοντέλο βρίσκεται στον χώρο στον οποίο εµείς εντάξαµε την Ελλάδα ως ισότιµο µέλος, ως µέλος της ΟΝΕ, στην Ευρώπη. Αυτό
είναι το γήπεδο το οποίο µας δίνει τις περισσότερες δυνατότητες
να διεκδικήσουµε τα δικαιώµατά µας ως πολίτες, ως συλλογικές
οντότητες και ως έθνος.
Το επόµενο σηµείο που θα ήθελα να επισηµάνω πως η παραδοχή ότι αυτό το µοντέλο, στο οποίο αναφερόµαστε για να προστατεύσουµε αυτά που διακυβεύονται εν όψει αυτής της
συµφωνίας, είναι αποτέλεσµα της πάλης των σοσιαλδηµοκρατικών δυνάµεων, ιδιαίτερα µετά τον Β’Παγκόσµιο Πόλεµο και το περιβάλλον που οικοδοµήθηκε µε τη λήξη του, του αγώνα εργατικών
συνδικάτων προοδευτικών δυνάµεων κάτω από την υπονόµευση
ή τους συµβιβασµούς των συντηρητικών και φιλελεύθερων δυνάµεων.
Το τρίτο που θα ήθελα να σηµειώσω είναι πως παρά το γεγονός ότι οι οµιλητές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης δεν το ανέφεραν στις τοποθετήσεις τους διαβάζοντας το κείµενο της
επίκαιρης επερώτησης είδα ότι αναγνωρίζουν –και δεν θα µπορούσε να είναι διαφορετικά- τον ρόλο που παίζουν ακόµα και σήµερα οι σοσιαλιστικές και σοσιαλδηµοκρατικές δυνάµεις στην
Ευρώπη, αναφερόµενοι στην πρωτοβουλία του Γκαµπριέλ, δηλαδή του ηγέτη του Σοσιαλιστικού Κόµµατος της Γερµανίας, να
τοποθετηθεί ευθέως κατά πτυχών αυτής της συµφωνίας.
Τι δείχνει αυτό; Δείχνει, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ότι έχουµε τη δυνατότητα να παρεµβαίνουµε στις εξελίξεις,
εάν κάνουµε τις σωστές επιλογές και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό
και σε παγκόσµιο επίπεδο.
Τώρα, είναι αλήθεια ότι ο καπιταλισµός, το σύστηµα δηλαδή
παραγωγής και διανοµής των αγαθών µε βάση το οποίο λειτουρ-
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γούν σήµερα οι αγορές, αναζητεί πάντοτε καινούργιες ευκαιρίες
και καινούργιες αγορές και προσπαθεί να ανατρέψει τους προστατευτισµούς που θέτουν τα κράτη, είτε αυτοί έχουν να κάνουν
µε την προστασία των όρων του ανταγωνισµού- δηλαδή πολλά
κράτη έχουν µειονεκτικούς όρους ανταγωνισµού, παραδείγµατος χάριν, λόγω του κόστους παραγωγής, του κόστους της εργασίας ή της δυνατότητας εξεύρεσης πρώτων υλών- είτε αυτοί
είναι ψευδεπίγραφοι για να προστατεύσουν εθνικές παραγωγές,
όπως κάνουν οι Αµερικάνοι µε τα τυριά ή µε ορισµένα αγροτικά
προϊόντα της Ευρώπης.
Η διαδικασία αυτή της καπιταλιστικής επέκτασης, που συναντά
εµπόδια από τον προστατευτισµό των κρατών-εθνών και των
άλλων ολοκληρώσεων σε παγκόσµιο επίπεδο, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι µία διαδικασία την οποία δεν µπορείς να
την παρακολουθείς αµέτοχος παρά να παρεµβαίνεις στις εξελίξεις.
Δηλαδή το ερώτηµα «εθνικός προστατευτισµός και κλειστά
σύνορα ή πάλη µέσα σε περιφερειακές ολοκληρώσεις ή στο παγκόσµιο σύστηµα» πρέπει να απαντηθεί θετικά, διότι ο άλλος δρόµος του αποµονωτισµού δεν οδηγεί πουθενά.
Εµείς, λοιπόν, έχουµε τη δυνατότητα, πιστεύω, κι έχουµε και
πολύ καλά παραδείγµατα και ως χώρα και ως Ευρώπη να δούµε
πώς µπορούµε να παρέµβουµε θετικά στις εξελίξεις.
Αναφέρθηκε και ο κ. Στρατούλης, αν θυµάµαι καλά, στο τι
έγινε το 1998 µε εκείνη τη συµφωνία που απερρίφθη κάτω από
την παρέµβαση όχι µόνο ενός κινήµατος που αναπτύχθηκε στην
Ευρώπη, αλλά και από τη συµµαχία αυτού του κινήµατος µε
εθνικά συµφέροντα, παραδείγµατος χάριν της Γαλλίας.
Πρέπει να υπάρξουν, δηλαδή, συµµαχίες συµφερόντων που
µπορεί να οδηγήσουν σε θετικά αποτελέσµατα. Εγώ για παράδειγµα, αγαπητοί συνάδελφοι, θυµάµαι το πώς έκλεισε η Κοινή
Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) το 2004, όταν πολλοί ήθελαν να την
πάνε πίσω από τη συµφωνία του ΠΟΕ, διότι τα βιοµηχανικά
κράτη της Ευρώπης ήθελαν πρώτα να συναλλαχθούν για τα βιοµηχανικά προϊόντα –αυτοκίνητα και άλλα- ενώ οι χώρες του
νότου ήθελαν να προηγηθούν τα ζητήµατα της φυτικής παραγωγής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Άρα λέω, κύριε Πρόεδρε, ότι εµείς µπορούµε να έχουµε θετικά
παραδείγµατα για το πώς µπορεί µία συµφωνία κάτω από τέτοιες
συµµαχίες να είναι επωφελής για τους λαούς, ώστε να µην τεθούν σε αµφισβήτηση αυτά που εµείς θεωρούµε κεκτηµένα. Και
δεν είναι µόνο αυτά στα οποία αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι, του
ευρωπαϊκού δηλαδή κοινωνικού κράτους και του κοινωνικού κεκτηµένου, αλλά είναι κι αυτά που αφορούν την προστασία της
υγείας και του περιβάλλοντος, για τα οποία η Ευρώπη υπερηφανεύεται ότι πρωτοπορεί.
Και µέσα από αυτήν τη διαδικασία να δούµε πώς ζητήµατα για
τα οποία η Ελλάδα έχει πρωτοστατήσει, παραδείγµατος χάριν η
αναγνώριση των προϊόντων ονοµασίας προέλευσης και των προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης κατοχυρωµένα στην Ευρώπη, µπορούν να βρουν διέξοδο και στις άλλες αγορές, όπου δεν τα
αναγνωρίζουν. Παραδείγµατος χάριν στην αµερικανική αγορά
δεν υπάρχει αναγνώριση των προϊόντων ονοµασίας προέλευσης
και προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης, τα οποία είναι προϊόντα
υψηλής προστιθέµενης αξίας και ποιότητας, τα ελληνικά δηλαδή
προϊόντα της αγροτοδιατροφικής αλυσίδας.
Άρα εγώ πιστεύω ότι έχουµε τη δυνατότητα, µε βάση αυτό το
παλιό δόγµα που λέει «σκέψου εθνικά και δράσε παγκόσµια», σε
εθνικό, ευρωπαϊκό και σε παγκόσµιο επίπεδο να παρέµβουµε
στις εξελίξεις, ώστε από τη µία µεριά να απαιτήσουµε και να διεκδικήσουµε ρυθµιστικούς, δηµοκρατικούς κανόνες στην διαδικασία της απελευθέρωσης, ώστε να µην αποφασίζουν οι αγορές
και να υλοποιούν οι κοινωνίες και οι πολίτες και από την άλλη να
προστατεύσουµε και τα καλώς εννοούµενα εθνικά µας συµφέροντα, αυτά δηλαδή που έχουν σχέση µε την παραγωγή, την
απασχόληση και το γενικότερο συµφέρον του ελληνικού λαού.
Όλα αυτά υπό µία προϋπόθεση, ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή, ότι
έχει διαπραγµατευτική δύναµη και άρα ξεπερνά τα προβλήµατα
που αντιµετώπισε και βρίσκεται ξανά στο πεδίο της διεθνούς πο-
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λιτικής, απαλλαγµένη από τα βαρίδια που της δηµιούργησε η
κρίση, γιατί µία χώρα που αντιµετωπίζει τεράστια εσωτερικά προβλήµατα κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής και άλλα, δεν µπορεί να παρέµβει αποφασιστικά στις εξελίξεις.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη για έξι λεπτά.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες χαιρετίζουµε την πρωτοβουλία των
συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ στο εξαιρετικά σοβαρό θέµα της Διατλαντικής Συµφωνίας Ελεύθερου Εµπορίου και Επενδύσεων µεταξύ Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
οποία αποκρυσταλλώνει τους φόβους της κοινής γνώµης απέναντι στην παγκοσµιοποίηση: Έλλειψη διαφάνειας, φόβοι για
άνοιγµα σε γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα, ιδιωτικοποίηση
προνοιακών κρατικών προγραµµάτων, ασαφείς κανονισµοί που
σχετίζονται µε την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών.
Η σχεδιαζόµενη Συµφωνία αφορά σε πλήθος οικονοµικών κλάδων µεγάλης κοινωνικής σηµασίας, όπως είναι τα χρηµατοοικονοµικά, η ενέργεια, η παιδεία, τα αγροτικά προϊόντα, η υγεία
κ.ο.κ.. Ειδικότερα, επιδιώκεται από κοινού µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής η απορρύθµιση του υφιστάµενου ρυθµιστικού πλαισίου των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε
διάφορους τοµείς. Αυτή η νοµοτελειακή κανονιστική χαλάρωση
υποτίθεται ότι θα καταργήσει υπάρχοντες αναπτυξιακούς φραγµούς, οδηγώντας σε µία ακραία νεοφιλελεύθερη παγκόσµια οικονοµία της αγοράς.
Παραδόξως, ενώ υποτίθεται ότι η εν λόγω Συµφωνία θα ενισχύσει την πραγµατική οικονοµία, οι κύριοι υποστηρικτές της
είναι οι διεθνείς τραπεζίτες και τα λόµπι των µεγάλων συµφερόντων. Για παράδειγµα, οι εταιρείες που βγαίνουν περισσότερο
µπροστά για να υπερασπιστούν τη διατλαντική Συµφωνία είναι
οι γνωστές µας Deutsche Bank, Paribas, Citigroup κ.ο.κ. Ο λόγος
είναι απλός. Μέσα από τη σχεδιαζόµενη Συµφωνία θα απελευθερωθεί ο διεθνής χρηµατοπιστωτικός τοµέας, που περιλαµβάνει
από πολυεθνικές τράπεζες µέχρι hedge funds. Αυτό που λέµε,
δηλαδή, µε απλά λόγια «κερδοσκοπικό κεφάλαιο» θα έχει ακόµα
µεγαλύτερη ελευθερία να κινηθεί, πραγµατικά ή εικονικά, σε µία
τεράστια ενοποιηµένη αγορά οκτακοσίων εκατοµµυρίων ανθρώπων.
Εδώ αρκεί να υπενθυµίσουµε πως η αρχή της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης το 2008 ήταν οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής,
απ’ όπου στη συνέχεια η κρίση εξαπλώθηκε σαν τη φωτιά στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφετηρία ήταν η αποκάλυψη της τεράστιας
φούσκας των δανείων, γνωστά ως subprimes, για την οποία ευθυνόταν βέβαια η ανυπαρξία ελέγχων στις τραπεζικές χορηγήσεις,
δηλαδή, ακριβώς η µη εφαρµογή ενός αξιόπιστου ρυθµιστικού
πλαισίου εκ µέρους του ιδίου του αµερικανικού κράτους.
Φανταστείτε, λοιπόν, τι έχει να γίνει, αν αυτή η κατάσταση επεκταθεί και θεσµοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα
κράτη-µέλη µε τρόπο µάλιστα τέτοιο, ώστε οι παγκοσµιοποιηµένες ιδιωτικές εταιρείες να αποκτούν µελλοντικά δικαίωµα βέτο
ακόµη και σε τοπικές προσπάθειες δηµόσιας ρύθµισης των εθνικών αγορών. Αυτό, γιατί πλέον η Ένωση θα πρέπει να ευθυγραµµίζεται προληπτικά όχι µόνο µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, αλλά και
µε τις απαιτήσεις του απανταχού κερδοσκοπικού κεφαλαίου, που
θα µπορεί πλέον νόµιµα βάσει της σχεδιαζόµενης Συµφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΗΠΑ να παρεµβαίνει παντού, επηρεάζοντας
άµεσα την οποιαδήποτε µελλοντική κανονιστική πρωτοβουλία.
Δύο είναι τα βασικά στοιχεία διαφάνειας που µας οδηγούν στο
συµπέρασµα ότι οι διαπραγµατεύσεις για τη σχεδιαζόµενη συµφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ηνωµένων Πολιτειών έχουν ως
στόχο ένα εν πολλοίς προδιαγεγραµµένο αποτέλεσµα. Το πρώτο
είναι η αποκλειστική εµπλοκή της Κοµισιόν στις διαπραγµατεύσεις µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής εν είδει Ευρωκυβέρνησης. Το δεύτερο είναι πως έξω από τις διαπραγµατεύσεις
βρίσκονται και οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, όπως και το µοναδικά
δηµοκρατικά εκλεγµένο ευρωπαϊκό σώµα, το Ευρωκοινοβούλιο,
ακόµη και σε επίπεδο απλής ενηµέρωσης. Οι µόνοι που βρίσκον-
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ται θεσµικά εντός της διαπραγµάτευσης είναι οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, η Κοµισιόν, θεσµικό όργανο χωρίς άµεση δηµοκρατική νοµιµοποίηση και, βέβαια, τα διάφορα λόµπι των
διεθνών επιχειρηµατικών κολοσσών.
Θεωρούµε ότι πρόκειται για την απόλυτη κοροϊδία, καθώς οικονοµοτεχνικές µελέτες µιλούν από µόνες τους και αναφέρονται
συγκεκριµένα στα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Διεθνούς
Πολιτικής Οικονοµίας, σύµφωνα µε τα οποία εκτιµάται ότι τα αναµενόµενα οφέλη από την εν λόγω διατλαντική συµφωνία θα είναι
αµελητέα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη παραδεχθεί ότι η συµφωνία θα
προκαλέσει κατά πάσα πιθανότητα αύξηση και όχι µείωση της
ανεργίας και αυτό διότι οι θέσεις εργασίας θα αναστραφούν
προς τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, όπου τα εργασιακά πρότυπα και τα συνδικαλιστικά δικαιώµατα είναι άκρως υποβαθµισµένα και σε πολλές περιπτώσεις εντελώς ανύπαρκτα.
Αυτοµάτως, για να αντεπεξέλθουν τα µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις νέες απαιτήσεις της αγοράς, θα αναγκαστούν να αντλήσουν χρήµατα από τα ευρωπαϊκά ταµεία στήριξης,
προκειµένου να αντισταθµίσουν την αναπόφευκτη αύξηση της
ανεργίας.
Η υπό συζήτηση διατλαντική συµφωνία αποτελεί κόλαφο για
τη δηµοκρατία που θυσιάζει στον βωµό του κεφαλαίου, της κερδοσκοπίας και των πολυεθνικών συµφερόντων κάθε έννοια ενός
αυτόνοµου κράτους δικαίου. Το αποτέλεσµα της συµφωνίας θα
είναι η κυριαρχία των λόµπι, αφού θα δίδεται απλόχερα στους
πολυεθνικούς κολοσσούς η δυνατότητα να υπαγορεύουν τις πολιτικές, αλλά και τις νοµοθεσίες, απειλώντας προκλητικά δηµοκρατικά εκλεγµένες κυβερνήσεις, µε καταβολή, µάλιστα,
γενναίων αποζηµιώσεων για διαφυγόντα κέρδη, όταν κρίνουν ότι
οι παρεµβάσεις των κυβερνήσεων σε κλάδους δηµοσίου συµφέροντος θίγουν τον ανταγωνισµό.
Εδώ, θα αναρωτηθεί κάποιος, παρά τα όσα είπε ο κύριος
Υπουργός προηγουµένως, πού βρίσκεται, άραγε, µέσα σε όλα
αυτά τα πράγµατα η ελληνική Κυβέρνηση. Ας µην ξεχνάµε, λοιπόν, ότι η Ελλάδα µόλις πριν από λίγους µήνες βρισκόταν στην
Προεδρία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επί έξι
µήνες, εν µέσω έντονων συζητήσεων στην Ευρώπη για την εν
λόγω συµφωνία, η Ελληνική Προεδρία τήρησε την απόλυτη
σιωπή. Καµµία ένσταση, καµµία πρόταση για το τι θα πρέπει να
κάνουµε συλλογικά ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Καµµία ιδέα από την
Ελλάδα. Μόνο σιγή ιχθύος. Το µόνο που είδαµε ήταν ατολµία,
φόβος αντιπαράθεσης και αδυναµία υπεράσπισης τόσο των ελληνικών όσο και των ευρωπαϊκών συµφερόντων.
Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω δεν θα πρέπει να απορούµε για
την ανυπαρξία της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή και για τα τραγικά
αποτελέσµατα από την περίφηµη πολιτική της συγκυβέρνησης για
µη διαπραγµάτευση οποιουδήποτε σηµαντικού ζητήµατος για την
πατρίδα µας, όπως ήταν και για το επερχόµενο εµπάργκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία. Το πρώτο βεβαίως και κορυφαίο
θέµα ήταν πάντοτε το µνηµόνιο, το οποίο φεύγει, αλλά µένει το
συνεχιζόµενο δηµόσιο χρέος που ταλανίζει και ισοπεδώνει την Ελλάδα και όλη την ελληνική κοινωνία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Δηµήτριος Κουκούτσης.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Περισσότερη ανάπτυξη, περισσότερη δουλειά, περισσότερο
εµπόριο. Αυτό ευαγγελίζεται η σχεδιαζόµενη συµφωνία ελευθέρου εµπορίου µεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
Κοµισιόν διαπραγµατεύεται µε τις ΗΠΑ ένα σύµφωνο ελευθέρου
εµπορίου και επενδύσεων στη µεγαλύτερη ζώνη στον κόσµο µε
πάνω από οκτακόσια εκατοµµύρια κατοίκους, στοχεύοντας στην
εναρµόνιση στις προδιαγραφές που αφορούν το περιβάλλον, την
υγεία, την προστασία των καταναλωτών, καθώς και θέµατα χορήγησης αδειών και ανάθεσης δηµοσίων έργων.
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις τους, τα επόµενα δεκαπέντε χρόνια το κατά κεφαλήν εισόδηµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυ-
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ξηθεί κατά 5%, ενώ των Αµερικανών κατά 13%. Γράφτηκε, µάλιστα, σε πολλά έντυπα ότι µόνο στη Γερµανία θα δηµιουργηθούν
εκατόν ογδόντα χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Όµως, δεν είναι όλοι αισιόδοξοι. Πολλοί µιλούν για την εµµονή
των ΗΠΑ για την κατανάλωση µεταλλαγµένων γενετικά προϊόντων. Αναφέρονται σε αµφιλεγόµενα χηµικά προϊόντα στη γεωργία, αλλά και σε κινδύνους που αφορούν την προσβασιµότητα
των πολιτών σε τοµείς, όπως είναι η παιδεία και οι επιστήµες
λόγω της αυστηροποίησης των πνευµατικών δικαιωµάτων. Στην
Ευρώπη θα τεθούν σε κίνδυνο κάποια διαχρονικά στάνταρτ που
αφορούν την υγεία, το περιβάλλον και τα δικαιώµατα –όσα απέµειναν- των εργαζοµένων.
Ένα σκανδαλώδες σηµείο είναι ότι τα κείµενα των διαπραγµατεύσεων δεν δηµοσιοποιούνται και ως εκ τούτου δεν µπορούµε
να διαπιστώσουµε αν σ’ αυτά εµπεριέχονται κίνδυνοι ή ευκαιρίες,
ενώ πρόσβαση σ’ αυτά θα έχουν οι µεγάλες βιοµηχανίες που θα
τα χρησιµοποιούν για ίδια συµφέροντα. Μέσα πάλι από τη δηµιουργία διαιτητικών επιτροπών για θέµατα επενδύσεων τίθεται ο
κίνδυνος ενός παράλληλου συστήµατος απονοµής δικαιοσύνης
που θα παρακάµπτει το ήδη υπάρχον.
Βέβαια, η ΤΤΙΡ δέχεται κριτική και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, διότι αξιωµατούχοι του ΟΗΕ ισχυρίζονται ότι η συµφωνία µπορεί να υπονοµεύσει τους αναπτυξιακούς στόχους του
Οργανισµού.
Πράγµατι, τα λεφτά είναι πολλά. Το 2000, το ύψος των εµπορικών ανταλλαγών ήταν 350 δισεκατοµµύρια δολάρια. Το 2008
είχε απογειωθεί στα 655 δισεκατοµµύρια δολάρια. Το 2010 λόγω
της κρίσης υποχώρησε στα 500 δισεκατοµµύρια δολάρια, για να
φθάσει το 2012 στα 580 δισεκατοµµύρια δολάρια.
Όταν ο Οµπάµα επισκέφθηκε το Βερολίνο, το περιοδικό «DER
SPIEGEL» έγραφε «Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει τον
εαυτό της από την Αµερική», ξεχνώντας µάλλον ο άµοιρος αρθρογράφος ότι η Ευρώπη και ειδικά η Γερµανία σήµερα είναι
υποχείρια και προτεκτοράτα των ΗΠΑ.
Οι Αµερικάνοι θεωρούν ότι οι Ευρωπαίοι που είναι αποδυναµωµένοι από την κρίση θα δεχθούν όλους τους όρους που θα
επιβάλει η Ουάσιγκτον. Άλλωστε πέρασε η εποχή που αναλώνονταν σε πολέµους στην Ασία και τη Μέση Ανατολή, αφήνοντας τη
Γερµανία, µέσω του ευρώ, να επεκτείνει την πολιτική και οικονοµική της ηγεµονία στην Ευρώπη.
Η Κοµισιόν, άλλωστε, απροκάλυπτα τάσσεται υπέρ του δικαίου
των επενδυτών. Στο ενηµερωτικό της κείµενο για τη Συµφωνία
αναφέρει: «Το γεγονός ότι µια χώρα έχει ισχυρό νοµικό σύστηµα
δεν εγγυάται πάντοτε την επαρκή προστασία των ξένων επενδυτών». Επίσης, σε άλλο σηµείο αναφέρει: «Ένας επενδυτής διατρέχει τον κίνδυνο απαλλοτρίωσης από µια κυβέρνηση
-παραδείγµατος χάριν, µέσω κρατικοποίησης- ή µια κυβέρνηση
µπορεί να θεσπίσει νοµοθεσία που να µηδενίζει την αξία της
επένδυσής του, επιβάλλοντας, για παράδειγµα, µια απότοµη
απαγόρευση ενός προϊόντος». Ακόµη αναφέρεται: «Η συµπερίληψη των µέτρων για την προστασία των επενδυτών δεν εµποδίζει τις κυβερνήσεις να θεσπίζουν νόµους, ούτε οδηγεί στην
κατάργηση της νοµοθεσίας. Μπορεί να οδηγήσει, το πολύ-πολύ,
στην καταβολή αποζηµίωσης».
Η απογύµνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο θέµα της συµφωνίας για την επενδυτική εταιρική σχέση είναι και το πιο επικίνδυνο, αφού τα προνόµια των πολυεθνικών θα αποκτήσουν επί
της ουσίας την ισχύ νόµου και οι πολυεθνικές θα µπορούν ανά
πάσα στιγµή να σύρουν κράτη στη διεθνή διαιτησία. Στην ουσία
οι συµφωνίες αποτελούν µια ρύθµιση-οµπρέλα για την επίλυση
των διαφορών µεταξύ επενδυτών και κρατών. Μέχρι σήµερα οι
διαφορές αυτές λύνονταν στη διεθνή διαιτησία µόνο εάν υπήρχε
διµερής συµφωνία.
Ένα µικρό δείγµα είναι όταν η «PHILIP MORRIS» είχε στραφεί
κατά της Αυστραλίας και της Ουρουγουάης όταν η εταιρεία
ενέργειας «VATTENFALL» έκανε αγωγή στην κυβέρνηση της Γερµανίας ζητώντας 1,4 δισεκατοµµύρια αποζηµίωση για τους περιβαλλοντικούς όρους που επιβλήθηκαν για τη λειτουργία
εργοστασίου παραγωγής ενέργειας. Σαράντα εταιρείες προχώρησαν σε αγωγές δισεκατοµµυρίων κατά της Αργεντινής, γιατί
πάγωσε τα τιµολόγια του νερού και του ηλεκτρισµού. Ευρωπαϊ-
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κές εταιρείες κατέθεσαν πρόσφατα αγωγές κατά της Αιγύπτου
για την αύξηση του κατώτατου µισθού και κατά του Περού για
νοµοθεσία που περιορίζει την εκποµπή αερίων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, πολύ σωστά κάνατε
και φέρατε στη Βουλή αυτό που συζητούµε απόψε. Η διαφορά
είναι ότι εµείς θεωρούµε ότι Δεξιά και Αριστερά -και επιβεβαιώνεται για µία ακόµη φορά- είναι ιδεολογικά γεννήµατα της ίδιας
µήτρας. Χρησιµοποιείτε, νοµίζοντας ότι κάνετε αντίσταση ενάντια στην παγκόσµια τάξη, στη νέα τάξη πραγµάτων, ιδεολογήµατα της νέας τάξης πραγµάτων. Τι διαφορετικό είναι τα ανοιχτά
σύνορα, η πολυφυλετικότητα, η πολυπολιτισµικότητα;
Για εµάς το χρήµα είναι αναγκαίο µέσο και όχι ρυθµιστικός παράγοντας της ζωής ή αυτοσκοπός. Απώτατος στόχος του λαϊκού
κράτους που εµείς ευαγγελιζόµαστε είναι η κλιµακωτή εξάλειψη
της ψευτοαντικειµενικής αξίας του χρήµατος και η ελεγχόµενη
χρήση του σαν ανταλλακτικού µέσου.
Το µοντέλο που εµείς υποστηρίζουµε είναι αυτό του λαϊκού
εθνικισµού, όπου σε ένα µεικτό σύστηµα οικονοµίας οι ιδιώτες
θα µπορούν να παράγουν ποιοτικά προϊόντα, µε στόχο αφενός
τη δηµιουργία κέρδους και αφετέρου προσβλέποντας στο καλό
της λαϊκής κοινότητας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στη µεικτή οικονοµία το κράτος πρέπει να παρεµβαίνει και να
αποκαθιστά την ισορροπία στις ανωµαλίες που δηµιουργούνται
µε κοινωνικές παροχές, µε αύξηση των δηµοσίων δαπανών.
Όλα αυτά είναι εφικτά, εφόσον εξαλειφθεί επιτέλους από αυτόν
τον τόπο, στο µεγαλύτερο βαθµό, η διαφθορά, η µίζα και η ρεµούλα. Η κοινωνία µας πρέπει να περάσει από τη φάση της λήθης
στην ψυχική ανάταση. Το µοντέλο µας δεν είναι ουτοπικό. Είναι το
µόνο εφικτό σε µια Ευρώπη των εθνών, απαλλαγµένη από µια δουλεία των τοκογλύφων, του δήθεν κοινού νοµίσµατος, της πλουτοποίησης των εθνών και της µίζερης υπερκατανάλωσης.
Οι εχθροί µας θέλουν την πάλη των τάξεων, τη συνεχή διχόνοια, ώστε να απεργάζονται τα δόλια σχέδιά τους. Η απάντησή
µας θα είναι η συνεργασία των τάξεων, η λαϊκή κοινότητα, η πρόοδος και η προώθηση των άξιων µελών σε γενικές θέσεις. Η φυσική αριστοκρατία -πρέπει να το καταλάβετε- προέρχεται από
την αξιοκρατία και όχι από µία ολιγαρχική οικονοµική ελίτ.
Τόσο οι δήθεν ουµανιστικές θεωρίες της Αριστεράς που µε οικονοµικούς όρους θεωρεί όλους τους ανθρώπους ίσους –δηλαδή, τι άλλο, από τη θεωρία του τεµπέλη!- και θέλουν τους
λαθροµετανάστες νόµιµους εξυπηρετώντας τα συµφέροντα της
καπιταλιστικής ολιγαρχίας µε τα άθλια µεροκάµατα, διαλύοντας
τη µεσοαστική τάξη και που βλέπουν τους Έλληνες εθνικιστές
ως φασίστες, όσο και οι απάνθρωπες τακτικές των διεθνών καπιταλιστών που θέλουν την πολτοποίηση των λαών, την κατάργηση των εθνών και την ποδοπάτηση των αξιών, ώστε να µην
αντιστέκεται κανένας, θα σαρωθούν τελικά από το Λαϊκό Εθνικιστικό Κίνηµα.
Η µεγάλη µας τιµή είναι ότι εδώ σ’ αυτή τη χώρα είµαστε οι
πρώτοι που σηκώσαµε κεφάλι, είµαστε οι πρώτοι εθνικιστές που
σηκώσαµε κεφάλι σε ολόκληρη την Ευρώπη και πιστεύουµε ότι
σύντοµα τα εθνικιστικά κινήµατα στην Ευρώπη θα λάβουν τη
θέση που τους πρέπει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κύριε
Κουκούτση.
Τον λόγο έχει για έξι λεπτά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Θωµάς Ψύρρας.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Οι διαπραγµατεύσεις για τη συµφωνία ελεύθερου εµπορίου
µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ χαρακτηρίζονται από έλλειψη διαφάνειας. Η εντολή διαπραγµάτευσης που χορηγήθηκε
από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επιτροπή εξακολουθεί να έχει τον χαρακτήρα του απόρρητου. Ούτε οι εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών, αλλά ούτε και οι
Ευρωβουλευτές έχουν απόλυτη πρόσβαση στα κείµενα των διαπραγµατεύσεων.
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Εποµένως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εφόσον δεν διαθέτει
πλήρη ενηµέρωση, δεν µπορεί να θέσει θέµατα αρνησικυρίας σε
εµπορικές συµφωνίες, όπως το έπραξε για τη Συµφωνία ACTA,
την Εµπορική Συµφωνία Καταπολέµησης της Παραποίησης, εξ
ου και οι έντονες αντιδράσεις και της Σοσιαλιστικής Οµάδας,
αλλά και της Οµάδας των Οικολόγων στο Κοινοβούλιο. Για του
λόγου το αληθές, καταθέτω τις δύο απόψεις των συγκεκριµένων
κοµµάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Θωµάς Ψύρρας καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και οι Έλληνες Βουλευτές, όµως, δεν έχουµε ουσιαστική
γνώση. Η ενηµέρωση που έγινε από τον κ. Μηταράκη και τα µέλη
της International Trade του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ.κ.
Μορεά και Καζάκ, ήταν ουσιαστικά µία σελίδα µε σηµειώσεις γενικόλογες και αόριστες.
Περί αδιαφάνειας –και δεν το λέω µόνο εγώ- µίλησε και ο κ.
Κουµουτσάκος το Φεβρουάριο του 2013, αλλά και ο κ. Μηταράκης τον Μάρτιο του 2014. Μάλιστα, ο κύριος Υπουργός υποσχέθηκε ότι η Ελληνική Προεδρία θα πάρει δική της πρωτοβουλία
προς τις ΗΠΑ για τα θέµατα της διαφάνειας. Πρόκειται για δικά
του λόγια. Η Ελληνική Προεδρία τελείωσε και έχω την εντύπωση
ότι δεν έγινε τίποτα.
Στις 27-3-2014 ο Επίτροπος Εµπορίου Ντε Χουχτ εξήγγειλε πανευρωπαϊκή διαδικτυακή διαδήλωση. Αν κάποιος µπει στο ίντερνετ και δει τη φόρµα της διαβούλευσης, αντιλαµβάνεται ότι
πρόκειται ουσιαστικά για µια υπεκφυγή. Φαίνεται ότι κάποιοι επιδιώκουν να φτάσει η συµφωνία στην τελική της µορφή και µόνο
τότε να έρθει προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
οποίο –σηµειωτέον- από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και µετά συναποφασίζει και δεν επικυρώνει απλά. Σκοπός είναι µάλλον να
ελαχιστοποιηθούν κατά την πορεία οι αντιδράσεις. Κι όµως, αυτή
η συµφωνία -όταν ολοκληρωθεί! θα καθορίσει σε µεγάλο βαθµό
την οικονοµία, αλλά και την καθηµερινότητά µας.
Έχω υπ’ όψιν µου τέσσερις οικονοµικές µελέτες που προβλέπουν ότι η συµφωνία θα είναι θετική για την ευρωπαϊκή οικονοµία. Ωστόσο, ακόµα και αυτές που προβλέπουν θετικά, δεν
περιλαµβάνουν την παραµικρή αναφορά στο κοινωνικό κεφάλαιο, τις επιπτώσεις στην κοινωνία, το περιβάλλον και σε άλλα
σηµαντικά ζητήµατα.
Όµως, οι ανησυχίες προκύπτουν όχι µόνο από την αδιαφάνεια,
αλλά και από τα δύο non paper που διέρρευσαν και τα οποία καταθέτω. Το ένα δηµοσιεύθηκε στη «HUFFINGTON POST» και το
άλλο στην «DIE ZEIT» και στα οποία ολόκληρα άρθρα, όπως
έχουν συζητηθεί στις επιτροπές, βρίσκονται µε αποσιωπητικά
αποσιωπώντας καίρια στοιχεία από όσα συµβαίνουν εκεί πέρα.
Δείχνουν κατευθυντήριες ιδέες και λύσεις που προκρίνουν οι
οµάδες εργασίας. Σας διαβεβαιώνω ότι µόνο ανησυχία µπορούν
να προκαλέσουν, ιδίως αυτά τα κρίσιµα κενά που σηµειώνονται
διαρκώς µε αποσιωπητικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Θωµάς Ψύρρας καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επειδή ο χρόνος µε περιορίζει, θα καταθέσω τον προβληµατισµό µου για δύο ζητήµατα, για τα αγροτικά Προϊόντα Ονοµασίας
Προέλευσης και Γεωγραφικής Ένδειξης, τα ΠΟΠ και τα ΠΓΕ.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εµείνει στη διασφάλιση των
προϊόντων, καθώς οι ενδείξεις λειτουργούν ως εγγυήσεις ποιότητας. Αυτό είναι ένα δεδοµένο. Το θέµα της προστασίας των
ενδείξεων, ιδιαιτέρως µετά την αντίστοιχη συµφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά για τη φέτα, είναι κοµβικό και το αντιλαµβανόµαστε όλοι. Είναι θέµα επικίνδυνο.
Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, δεν ανησυχείτε γι’ αυτήν την έλλειψη
διαφάνειας; Είστε επαρκώς ενηµερωµένος; Σε ποιες ενέργειες
θα προβείτε, ώστε να µη βρεθούµε µπροστά σε τέτοιου είδους
δυσάρεστα αποτελέσµατα;
Είναι επίσης γνωστό ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες ενδιαφέρονται
να πληµµυρίσουν την ελληνική αγορά µε γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα, όπως η σόγια και το καλαµπόκι, γιατί έχουν δικά
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τους συµφέροντα.
Η άρση των περιορισµών εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
δεν πρέπει να αποτελέσει σε καµµία περίπτωση αντικείµενο τέτοιου είδους διαπραγµάτευσης. Είναι ευκαιρία να αναδείξουµε
θέµατα βιοηθικής και όχι να συρθούµε πίσω από το διατροφικό
ολοκληρωτισµό δύο-τριών πολυεθνικών που πωλούν τρόφιµα.
Πώς θα αντιδράσει, λοιπόν, η Ελλάδα;
Το δεύτερο προβληµατικό σηµείο της συµφωνίας είναι ο Μηχανισµός Διαιτησίας-Επίλυσης Διαφορών Επενδυτών και Κρατών, το ISDS. Η ρύθµιση επιτρέπει σε ξένους επενδυτές να
αποφεύγουν τα εθνικά δικαστήρια και να απευθύνουν τις καταγγελίες τους στα διεθνή δικαστήρια, των οποίων η σύνθεση αποτελείται πολύ συχνά από νοµικούς επιχειρήσεων. Είναι
χαρακτηριστικό ότι οι διαιτητές, οι οποίοι είναι µία µικρή οµάδα
από ελίτ δικηγόρους, έχει χαρακτηριστεί από πάρα πολλούς κύκλους ως «µαφία της διαιτησίας». Μόνο δεκαπέντε, στο νούµερο,
διαιτητές αποφάσισαν για το 55% του συνόλου των τετρακοσίων
πενήντα υποθέσεων διαφορών ανάµεσα σε επενδυτές και κράτη
έως το 2012. Αντιλαµβάνεσθε το µέγεθος του προβλήµατος.
Μπορεί κανείς να φαντασθεί πολυεθνικές εταιρείες να σέρνουν
στα δικαστήρια κυβερνήσεις, των οποίων ο πολιτικός προσανατολισµός είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των κερδών τους.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιούνται συνολικά εβδοµήντα πέντε χιλιάδες επιχειρήσεις. Κάθε µία από αυτές µπορεί
κάποια στιγµή να ριχτεί στο κυνήγι των κρατικών αποζηµιώσεων
για αθέµιτο ανταγωνισµό. Έτσι, οι χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα βρίσκονται εκτεθειµένες σε µεγάλους δηµοσιονοµικούς κινδύνους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η «VATTENFALL», η ενεργειακή εταιρεία προσέφυγε κατά της
Γερµανίας, επειδή η τελευταία αποφάσισε να εγκαταλείψει την
πυρηνική ενέργεια. Η «PHILIP MORRIS» αξιώνει αποζηµίωση από
την Αυστραλία επειδή το Υπουργείο Υγείας της Αυστραλίας τοποθέτησε προειδοποίηση για τους κινδύνους του καπνίσµατος.
Επειδή, λοιπόν, η αδιαφάνεια και η εν εξέλιξη ατζέντα της διατλαντικής συµφωνίας δεν διευκολύνει µία παγκόσµια πολυµερή
συνεργασία που θα ήταν επιθυµητή, εµείς ζητάµε τα εξής:
Να δηµοσιοποιηθεί η διαπραγµατευτική εντολή της Κοµισιόν
όλων των σχετικών εγγράφων που έχουν κατατεθεί από πλευράς
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των προσχεδίων των επιµέρους
κεφαλαίων της συµφωνίας σε όλα τα στάδια της διαπραγµάτευσης. Να δοθεί αναλυτική ενηµέρωση για τις προτάσεις που υπέβαλε η ελληνική Κυβέρνηση όταν ασκούσε την Προεδρία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να δοθούν απαντήσεις σχετικά µε το ποια
θέµατα έχουν κλείσει –δεν το ξέρουµε- ποιες είναι οι περαιτέρω
επιδιώξεις, σε ποια θέµατα υπάρχουν διαφωνίες, ποιο είναι το
περιθώριο συµβιβασµών. Να δηµοσιοποιηθεί ανάλυση κόστουςοφέλους για την ελληνική οικονοµία που διενήργησε –αν διενήργησε- η Κυβέρνηση σχετικά µε την προτεινόµενη χαλάρωση των
ρυθµιστικών κανόνων. Ποιο το κόστος και το όφελος για την ελληνική οικονοµία; Ποιο για το περιβάλλον; Ποιο για την κοινωνία;
Και φυσικά να δοθεί απάντηση στο ερώτηµα: Πώς αντιµετωπίζεται το ενδεχόµενο να επιδικαστούν υπέρογκες αποζηµιώσεις σε
πολυεθνικές που θα προσφεύγουν στα διαιτητικά δικαστήρια
εναντίον της Ελλάδας στο πλαίσιο του µηχανισµού του ISDS;
Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα µοναδικό διαπραγµατευτικό πλεονέκτηµα, µία αγορά πεντακοσίων περίπου εκατοµµυρίων ανθρώπων µε σχετικά υψηλή αγοραστική δύναµη, σε
σύγκριση µε τον υπόλοιπο πλανήτη και αυτό είναι όπλο µε το
οποίο πρέπει να λειτουργήσει ως µοχλός πίεσης προς αυτήν την
κατεύθυνση µίας θετικού χαρακτήρα συµφωνίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
Ορίστε, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο για έξι
λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αν θα µπορούσαµε να δώσουµε έναν τίτλο στη συγκεκριµένη
διαπραγµάτευση που γίνεται για τη διατλαντική συµφωνία για το

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εµπόριο και τις επενδύσεις, θα µπορούσαµε να λέγαµε ότι πρόκειται για µία συµφωνία, που εφόσον καταλήξει θα είναι κοµµένη
και ραµµένη στα µέτρα των πολυεθνικών, θα έχει δηλαδή ισχυρή
τη σφραγίδα των συµφερόντων των πολυεθνικών επιχειρήσεων.
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι και τα τρία ζητήµατα, οι τρεις κύκλοι, οι τρεις άξονες, όπως αναφέρθηκε και ο εκπρόσωπος της
Κυβέρνησης, της σηµερινής συζήτησης, είναι αυτοί ακριβώς οι
άξονες που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τις πολυεθνικές για να ξεπεραστούν ως εµπόδια.
Αναφερόµαστε αρχικά στους εµπορικούς δασµούς ανάµεσα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωµένες Πολιτείες, οι οποίοι
βεβαίως είναι πολύ χαµηλοί. Όµως, και αυτοί ακόµη οι χαµηλοί
εµπορικοί δασµοί πρέπει να καταργηθούν, γιατί ως κατάλοιπο
της προστασίας της εγχώριας αγοράς σήµερα σε µια διεθνοποιηµένη οικονοµία, µε τη δράση των πολυεθνικών, δεν µπορούν να
υπάρχουν.
Άλλωστε, το αποτέλεσµα των επιπτώσεων αυτής της συµφωνίας για την Ελλάδα, όσον αφορά την κατάργηση των εµπορικών
δασµών, µπορούµε να το δούµε µόνο και µόνο από τη συµµετοχή
της Ελλάδας αρχικά στην ΕΟΚ και µετέπειτα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και στην Ευρωζώνη, όπου ακριβώς η απελευθέρωση και
η ενιοποίηση στις αγορές διαµόρφωσε σηµαντικά προβλήµατα
όσον αφορά στην εγχώρια παραγωγή µε τη µαζική συρρίκνωση
σε µια σειρά κλάδους όχι µόνο κατά τη διάρκεια της κρίσης, αλλά
και κατά την περίοδο της ανάκαµψης.
Ο δεύτερος µεγάλος κύκλος ζητηµάτων αφορά µια σειρά από
κανονιστικές ρυθµίσεις, που κάτω απ’ αυτόν τον γενικόλογο
κύκλο, βεβαίως, περιλαµβάνουν µια σειρά «υπολείµµατα» -θα λέγαµε- των αγώνων του εργατικού κινήµατος και πρώτα απ’ όλα
της εργατικής τάξης, όσον αφορά στον τρόπο πώλησης της εργατικής δύναµης, όσον αφορά στην προστασία της δηµόσιας
υγείας και στην ασφάλεια των τροφίµων, αλλά και του περιβάλλοντος. Βεβαίως, υπάρχει και µια σειρά από ειδικούς κανόνες, οι
οποίοι αφορούν µια σειρά από τελωνειακές ρυθµίσεις και άλλου
είδους ζητήµατα προστασίας επιµέρους θεµάτων.
Απ’ αυτήν την άποψη, λοιπόν, είναι φανερό ποιες θα είναι οι
επιπτώσεις, από τη στιγµή που θα καταλυθεί και θα αρχίσει να
εφαρµόζεται η συγκεκριµένη συµφωνία: Πλέον θα έχουµε πλήρη
απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, κατάργηση επί της ουσίας
των κατακτήσεων της εργατικής τάξης και των δικαιωµάτων όσον
αφορά στον καθορισµό του µισθού, όσον αφορά στις εργασιακές σχέσεις και στην οργάνωση του χρόνου εργασίας. Θα µιλάµε, δηλαδή, για εργαζόµενους που θα είναι πολύ φθηνό
εργατικό δυναµικό, αναλώσιµο εργατικό δυναµικό, χωρίς συγκροτηµένα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώµατα, όπως συµβαίνει στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής.
Άρα αυτή η εικόνα θα επιταχυνθεί και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το δεύτερο ζήτηµα αφορά στην προστασία της δηµόσιας
υγείας. Αναφέρθηκαν και άλλοι οµιλητές ιδιαίτερα στα ζητήµατα
που αφορούν στην ασφάλεια των τροφίµων, µε τη διευκόλυνση
της κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των µεταλλαγµένων
τροφίµων, δηλαδή των τροφίµων που είναι µε γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς ή και µε διάφορες άλλες βοηθητικές
ουσίες, όπως για παράδειγµα το κρέας µε τις βιταµίνες τις
οποίες δίνουν για την πάχυνση.
Το τρίτο ζήτηµα αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος,
µιας και θα δεχθεί ολοκληρωτικό ισχυρό συντριπτικό πλήγµα. Απ’
αυτήν την άποψη, εµείς λέµε πολύ καθαρά ότι είναι χωρίς ουσία
η συζήτηση για το εάν είναι σωστές ή όχι οι εκτιµήσεις που κάνουν διάφορα ινστιτούτα και διάφορα κέντρα για τις επιπτώσεις
στην οικονοµία. Είτε αυξηθεί 0,5% είτε αυξηθεί 1,5% είτε 10% και
15%, η επίπτωση απέναντι στην εργατική τάξη θα είναι συντριπτική, γιατί και τώρα και στην περίοδο της ανάπτυξης σε µια
σειρά περιοχές –χαρακτηριστικό παράδειγµα οι Ηνωµένες Πολιτείες- είχαµε αύξηση του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια. Όµως, αυτή
η αύξηση του ΑΕΠ ουσιαστικά πήγε στο 1% του πληθυσµού. Το
υπόλοιπο 99% είτε έµεινε στις ίδιες συνθήκες είτε χειροτέρεψε
η θέση του.
Απ’ αυτήν, λοιπόν, την άποψη και µε τις συγκεκριµένες, λοιπόν,
επιπτώσεις, θα έχουµε πολύ αρνητικές εξελίξεις στα ζητήµατα
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της απασχόλησης, µε γενίκευση του καθεστώτος της µερικής
απασχόλησης, και της δηµόσιας υγείας. Και επειδή ακριβώς θα
έχουµε την πλήρη απελευθέρωση των κοινωνικών παροχών, δηλαδή την επίθεση στην υγεία, στην παιδεία και στην πρόνοια, θα
έχουµε µια συνολικότερη υποβάθµιση της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Και αυτό ακριβώς επειδή αυτές θα είναι οι επιπτώσεις,
προσπαθούν να θωρακίσουν και µε νοµικά ζητήµατα την όλη
συµφωνία.
Δεν είναι τυχαίες –αναφέρθηκαν και άλλοι οµιλητές- οι προσφυγές που κάνουν πολυεθνικές σε µια σειρά κυβερνήσεις που
θεωρούν ότι µε τον τρόπο διαχείρισης και άσκησης της πολιτικής
περιορίζουµε τα κέρδη τους. Με ένα τέτοιο καθεστώς θα γενικευτεί.
Βεβαίως, παρά την προσπάθεια που έκανε ο κύριος Υπουργός
να ωραιοποιήσει την κατάσταση µιλώντας µε γενικόλογα, αυτό
που δεν µπορεί να αποκρυφτεί είναι η διαπάλη η οποία υπάρχει
και η οποία εκφράζεται. Ο κύριος Υπουργός αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στο τι θα προσπαθήσει να κάνει η Ελλάδα. Είπε πως
θα συµβάλει στο σύστηµα της απελευθέρωσης των θαλάσσιων
και ακτοπλοϊκών µεταφορών στις Ηνωµένες Πολιτείες, που υπάρχουν περιορισµοί. Ποιους εξυπηρετεί αυτό; Το εφοπλιστικό κεφάλαιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Άρα, το πιο ισχυρό τµήµα του ελληνικού κεφαλαίου είναι το
εφοπλιστικό κεφάλαιο και µέσα απ’ αυτήν τη διαπραγµάτευση
προσπαθεί να βάλει τη σφραγίδα στην απελευθέρωση των θαλάσσιων µεταφορών στο εσωτερικό των Ηνωµένων Πολιτειών.
Αντίστοιχα, η Γερµανία κινητοποιείται ιδιαίτερα για το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, µε την Deutsche Bank να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτήν τη συµφωνία. Καθώς επίσης υπάρχει και το
παράδειγµα των Ηνωµένων Πολιτειών µε τις πολυεθνικές των
τροφίµων, τη Μονσάντο και µία σειρά άλλες, που µιλάνε για τεράστιους κολοσσούς.
Έτσι, λοιπόν, αυτό το οποίο θα έχουµε ως αποτέλεσµα δεν
είναι άλλο από τη δηµιουργία ενός οικονοµικού ΝΑΤΟ. Αυτή η
Διατλαντική Σύµβαση θα είναι το οικονοµικό ΝΑΤΟ, που θα σκοτώνει, επί της ουσίας τους λαούς και τα δικαιώµατα της εργατικής τάξης και του επιπέδου διαβίωσης της λαϊκής οικογένειας,
για να προστατεύσει και να θωρακίσει τις πολυεθνικές. Ταυτόχρονα, θα είναι και ένα ισχυρό εργαλείο στη διαπάλη απέναντι
στη Ρωσία αλλά και στην Κίνα, τους κατ’ εξοχήν ανταγωνιστές.
Αν κάτι, λοιπόν, αποκαλύπτεται είναι ότι έχουµε να κάνουµε µε
ένα καπιταλιστικό σύστηµα, το οποίο σαπίζει. Και από αυτήν την
άποψη είναι αποκαλυπτικός ο ρόλος του κράτους. Εδώ το κράτος δεν είναι αντίπαλος στις πολυεθνικές. Εδώ επιβεβαιώνεται
ότι το κράτος αποτελεί τον εγγυητή των συµφερόντων των πολυεθνικών.
Διότι γεννάται ένα ερώτηµα: Γιατί οι κυβερνήσεις θα ανεχθούν
τέτοιου είδους διατάξεις όσον αφορά το νοµικό πλαίσιο µε την
προσφυγή σε διεθνή δικαστήρια, τα οποία θα καταδικάζουν τις
κυβερνήσεις; Είναι πολύ απλό. Γιατί µε αυτόν τον τρόπο θέλουν
να διασφαλίσουν ακόµη περισσότερο στο σύνολο -ως εκφραστής του συνόλου και όχι επιµέρους τµηµάτων του κεφαλαίουτα συµφέροντα των πολυεθνικών και να µπορέσουν µέσα από
αυτήν τη διαδικασία να βάλουν στο γύψο τους λαούς και τις διεκδικήσεις.
Από αυτήν την άποψη τόσο ο κοσµοπολιτισµός όσο και ο εθνικισµός αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία µιας λογικής και µιας
εξέλιξης, η οποία θέλει την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώµατα
εγκλωβισµένα, υποταγµένα κάτω από τα συµφέροντα του κεφαλαίου και της αστικής τάξης.
Δεύτερον, αποκαλύπτεται ο ίδιος ο ρόλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Όλα τα κράτη-µέλη συµµετέχουν, όλες οι κυβερνήσεις.
Ο νέος αέρας που φυσάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα φέρει
αλλαγές και ανατροπές µάλλον είναι ένας αέρας που δίνει φτερά
και ενδυναµώνει ακόµη περισσότερο τις πολυεθνικές. Επί της ουσίας βάζει τη σφραγίδα του ενάντια στην εργατική τάξη και
στους λαούς.
Εµείς βλέπουµε πολύ καθαρότερα τις αυταπάτες. Μέσα στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την κυριαρχία της Ευρω-
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παϊκής Ένωσης και µέσα στη σφηκοφωλιά της, όπου κυριαρχούν
οι πολυεθνικές και τα µονοπώλια, δεν µπορούν να υπάρξουν θετικές εξελίξεις απέναντι στους λαούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Γι’ αυτόν ακριβώς τον
λόγο πρέπει να αξιοποιηθεί η σηµερινή συζήτηση, ώστε να ξεπεραστούν οποιεσδήποτε αυταπάτες. Η οργάνωση της πάλης της
εργατικής τάξης και του λαού -του δικού µας, αλλά και συνολικότερα των λαών των υπόλοιπων κρατών- πρέπει να κατευθυνθεί
σε µία συγκεκριµένη κατεύθυνση. Δηλαδή, να στοχεύσει στην
καρδιά το «θηρίο», που δεν είναι άλλο παρά οι µονοπωλιακοί όµιλοι, το καπιταλιστικό σύστηµα που θωρακίζει το καπιταλιστικό
κέρδος, ώστε να µπορέσουν να υπάρξουν θετικές διεργασίες και
ανατροπές προς όφελος των λαών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε.
Εισερχόµεθα στις δευτερολογίες. Όπως ξέρετε καλύτερα από
εµένα, όλοι έχουν εξαντλήσει το χρόνο της δευτερολογίας τους
κατά τη διάρκεια της πρωτολογίας τους, εκτός από τον κ. Σταθάκη και τον κ. Ξανθό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Στρατούλη, θα
έχετε δευτερολογία, παρά το γεγονός ότι έχετε µιλήσει δέκα
λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Δέκα λεπτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Είχατε πέντε λεπτά
στην πρωτολογία και τρία λεπτά στη δευτερολογία, σύνολο οκτώ
λεπτά. Μιλήσατε δέκα λεπτά. Παρ’ όλα αυτά θα σας δώσω. Όσοι
θέλουν, ας κάνουν χρήση.
Κύριε Σταθάκη, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρακολούθησα τον κ. Μηταράκη να
παρουσιάζει την εικόνα µιας συµφωνίας, ως µια εµπορική συµφωνία.
Εξήρε τα πλεονεκτήµατα του ελεύθερου εµπορίου έναντι των
κλειστών οικονοµιών.
Όλα αυτά είναι ενδιαφέροντα, αλλά δεν αφορούν το συγκεκριµένο θέµα, διότι δεν πρόκειται για εµπορική συµφωνία. Εµπορική συµφωνία έχει αυτήν τη στιγµή η Ευρωπαϊκή Ένωση µε τις
Ηνωµένες Πολιτείες. Οι δασµοί είναι κάτω από 3%. Δεν πρόκειται
για εµπορική συµφωνία. Πρόκειται για κάτι άλλο. Δηµιουργεί ένα
πλαίσιο πρωτοκαθεδρίας του δικαίου του ιδιώτη έναντι του κράτους.
Διαβάζω από το επίκαιρο κείµενο, το οποίο είναι από τις 9
Οκτωβρίου. Έφυγε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας
Δηµοκρατίας που µας θεωρεί ανεπίκαιρους. Στις 9 Οκτωβρίου
έδωσαν στη δηµοσιότητα το µυστικό κείµενο διαπραγµατεύσεων.
Διαβάζω: «Άρθρο 22. Σκοπός των διαπραγµατεύσεων σχετικά
µε τις επενδύσεις θα είναι η διαπραγµάτευση διατάξεων απελευθέρωσης και προστασίας των επενδύσεων, µεταξύ άλλων σε τοµείς αρµοδιότητας µε επενδύσεις χαρτοφυλακίου, θέµατα
περιουσίας ή απαλλοτρίωσης κ.ο.κ., στη βάση των υψηλότερων
δυνατών επιπέδων απελευθέρωσης και των υψηλότερων δυνατών προτύπων προστασίας που έχουν διαπραγµατευθεί µέχρι
σήµερα και τα δύο µέρη».
Εδώ έρχεται και λέει ότι η πρωτοκαθεδρία του επενδυτή και
της επένδυσης πρέπει να φτάσει στο υπέρτατο σηµείο προστασίας και απελευθέρωσης απ’ οτιδήποτε έχει γίνει από τα δύο
µέρη.
Λέει το άρθρο 23: «Αυτή η προστασία δεν πρέπει να προδικάζει το δικαίωµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών
να εγκρίνουν και να εφαρµόζουν σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές
τους τα αναγκαία µέτρα για την επιδίωξη νοµικών στόχων της
δηµόσιας πολιτικής, όπως στον κοινωνικό τοµέα, στους τοµείς
προστασίας του περιβάλλοντος, της ασφάλειας, της δηµόσιας
υγείας, της σταθερότητας, του χρηµατοοικονοµικού τοµέα και
της προστασίας χωρίς διακρίσεις».
Ευθέως πλην σαφώς µιλάµε για κάτι διαφορετικό απ’ αυτό που
συνέβαινε µέχρι σήµερα και δεν αφορά σε καµµία περίπτωση µία
κλασική συµφωνία εµπορίου, γι’ αυτό και εγείρει τόσες ενστά-
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σεις στην Ευρώπη, καθώς επαναφέρει θέµατα για τα οποία µίλησαν και άλλοι οµιλητές. Άρα, µιλάµε για κάτι διαφορετικό. Θα
παρακαλούσα τον κ. Μηταράκη να απαντήσει στα ερωτήµατα
που τέθηκαν επί της ουσίας από την πλευρά µας.
Δεύτερον: µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Το µόνο που λέει εδώ
το κείµενο είναι ότι η συµφωνία θα περιλαµβάνει διατάξεις που
θα καλύπτουν τις πτυχές των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που
σχετίζονται µε το εµπόριο. Αυτή είναι η µόνη αναφορά. Όλο αυτό
το κείµενο είναι ένα κείµενο που αφορά τις µεγάλες εταιρείες τις
αµερικάνικες και τις µεγάλες εταιρείες τις ευρωπαϊκές που δραστηριοποιούνται ανάποδα. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις δεν
αποτελούν το θέµα αυτής της συζήτησης και κακώς νοµίζω ότι
τις επικαλεστήκατε.
Τρίτον: Είναι µετρήσιµα τα αποτελέσµατα τέτοιων συµφωνιών;
Μία τέτοια συµφωνία έχουµε και την αναλύσαµε επί µακρόν.
Είναι η NAFTA. Δεν υπάρχει άλλη προηγούµενη. Τα αποτελέσµατα της NAFTA είναι µετρηµένα. Μπορώ να σας διαβάσω τα
αποτελέσµατα και των δώδεκα µελετών. Είναι από το Υπουργείο
Εµπορίου των ΗΠΑ, άρα καταγράφει όλες τις επιπτώσεις.
Θα διαβάσω δυο αποτελέσµατα οικονοµετρικών ερευνών:
Είχαν όφελος οι µισθοί στο Μεξικό µετά από δώδεκα χρόνια
εφαρµογής της NAFTA κατά 1,3% και 0,17% στις Ηνωµένες Πολιτείες. Το εµπόριο αναπτύχθηκε κατά 10%. Σε όλες τις περιοχές
των ΗΠΑ που είχαν επιρροή από το εµπόριο που αναπτύχθηκε
µε το Μεξικό, οι µισθοί µειώθηκαν. Η NAFTA ανέπτυξε το εµπόριο. Δεν είχε καµµία επίπτωση στο welfare των τριών χωρών οι
οποίες συµµετείχαν ή στο επίπεδο των τιµών στους κλάδους οι
οποίοι συµµετείχαν. Και υπάρχουν κι άλλα πολλά, µπορώ να συνεχίσω επί µακρόν.
Οι ενστάσεις, λοιπόν, περί της αξιοπιστίας της µιας ή της
άλλης µελέτης µετά βεβαιότητας θέτουν µε τα αποτελέσµατα
της NAFTA –το σύνολο των εµπειρικών µελετών- ότι η επίκληση
της µελέτης της Κοµισιόν πως θα έχουµε µια τροµακτική άνοδο
του οφέλους της τάξης των 130 ή 140 δισεκατοµµυρίων, είναι
εκτός τόπου και χρόνου και διατηρεί καθένας από µας την επιφύλαξή του ως προς αυτό.
Κλείνω µε ένα τελευταίο σηµείο περί διαφάνειας: Η συζήτηση
γίνεται, προχωράει, παίρνει µήνες, υπάρχουν κάποιες διαρροές.
Μόνος σας είπατε ότι µας κάνετε µια ενηµέρωση λίγο επί του γενικού. Έπρεπε να φτάσουµε στο σηµείο µηδέν για να καταλάβουµε ότι υπάρχουν κείµενα, ότι αυτά τα κείµενα είναι µυστικά
–µιλάµε για τον Οκτώβριο τώρα- και ότι ουσιαστικά όλο το θέµα
πρέπει και έπρεπε να εγείρει τόσες πολλές ενστάσεις που να
φτάσουµε σε ένα σηµείο για να µπορούµε να λέµε ότι µάλλον
αυτή η συζήτηση θα µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο των εθνικών κοινοβουλίων και των Ευρωπαίων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστώ. Τον λόγο
έχει η κ. Κωνσταντοπούλου για τρία λεπτά. Το ξέρετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, θεωρείτε ότι απαντήσατε στην επίκαιρη επερώτησή µας µε την τοποθέτησή σας; Γιατί νοµίζω ότι ένας απλός
παρατηρητής και ένας πολίτης µπορεί ευχερέστατα να αντιληφθεί ότι αποφύγατε να απαντήσετε.
Σας ζητήσαµε να µας δώσετε συγκεκριµένα στοιχεία εν σχέση
µε τη στρατηγική την οποία ακολουθείτε ως ελληνική Κυβέρνηση
σε αυτήν τη διαπραγµάτευση. Και τι µας είπατε; Ότι έχουν γίνει
επτά γύροι συνοµιλιών µε τρεις πυλώνες. Αποφύγατε να διατυπώσετε τις συγκεκριµένες θέσεις τις οποίες προωθείτε, πέραν
της ανάκλησης και επανάληψης τετριµµένων επικλήσεων, οι
οποίες δεν συνιστούν ούτε εθνική στρατηγική ούτε ευρωπαϊκή
στρατηγική.
Προεδρεύσατε ενός άτυπου συµβουλίου. Εκεί ποια θέση προωθήσατε εν σχέση µε αυτήν τη συµφωνία; Σας ρωτάµε συγκεκριµένα. Είναι το υπ’ αριθµόν δέκα ερώτηµα, κύριε Υπουργέ. Ο
εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επέχαιρε που µνηµονεύουµε τη θέση
του Υπουργού Εξωτερικών της Γερµανίας. Έχουµε συγκεκριµένο ερώτηµα που ο κ. Βενιζέλος δεν ήρθε να το απαντήσει. Ο
Υπουργός Εξωτερικών της Κυβέρνησης συµφωνεί µε το Γερµανό
οµόλογό του ότι δεν είναι αναγκαίες οι προβλέψεις της συµφωνίας για την προστασία των επενδυτών και ότι δεν είναι αποδεκτό
να διεξάγονται µυστικές διαπραγµατεύσεις; Αν ναι, σε ποιες
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ενέργειες έχει προβεί η Κυβέρνηση µε σκοπό αφενός την απάλειψη των εν λόγω διατάξεων από το κείµενο της συµφωνίας και
αφετέρου τη διασφάλιση της διαφάνειας; Ξέρετε εσείς τι απαντήσατε;
Η απάντησή σας ήταν: «Εµείς δεν λέµε ότι είναι καλό γενικά
και χωρίς προϋποθέσεις το σύστηµα επιδιαιτησίας σε διαφορές
µεταξύ πολυεθνικών και κρατών». Αυτό είναι απάντηση της Κυβέρνησης προς την Αξιωµατική Αντιπολίτευση σε σχέση µε τη
στρατηγική σας; Τι θα κάνετε; Είναι πολύ συγκεκριµένη η ερώτηση. Θα διατυπώσετε ρητή αντίθεση στο να µπορούν τα κράτηµέλη να ενάγονται από πολυεθνικές εταιρείες σε σχέση µε
αποφάσεις που ανάγονται στην κυριαρχική εξουσία που πηγάζει
από τη δηµοκρατία και τη λαϊκή κυριαρχία; Ή θα δηµιουργήσετε
µε ευθύνη σας ένα άλλο σύστηµα εταιρειοκρατίας, υποκατάστατου της δηµοκρατίας, όπου η εθνική στρατηγική και η κυβερνητική πολιτική δεν θα υπαγορεύεται από το λαό µε βάση τη λαϊκή
εντολή, αλλά θα χαράσσεται από τις εταιρείες µε βάση την ενδικοφανή προσφυγή στη διαιτησία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κυρία
συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αµέσως όµως, ολοκληρώστε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να χτυπήσω και προσοχή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Γιατί είστε επιθετική;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί λέτε «αµέσως». Το «αµέσως» ήταν περιττό. Σας είπα ότι ολοκληρώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κανείς δεν δηµιούργησε πρόβληµα, σας λέω ότι έχετε µιλήσει εννιάµισι λεπτά και
σας δίνω άλλα τριάµισι και είστε παραπονούµενη. Ε, εντάξει! Μιλήστε όσο θέλετε!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ.
Κύριε Μηταράκη, οφείλετε να απαντήσετε, διότι ξέρετε ότι
είναι επίκαιρο το ερώτηµα και αδήριτο και αµείλικτο.
Απαντήστε, λοιπόν. Διατυπώσατε ρητή αντίρρηση; Διαµορφώνετε κάποιο λόµπι χωρών -ας πούµε- και κυβερνήσεων οι οποίες
θα αντιλέξουν σε αυτή την προοπτική; Γιατί ξέρετε, η διαπραγµάτευση έτσι γίνεται. Όχι µε το να µας λέτε ότι πήγατε στο Λευκό
Οίκο και έχετε και εσείς τα κονέ σας.
Θα κλείσω για να µην αγωνιά και το Προεδρείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δε σας έχω βάλει
χρόνο. Μιλήστε όσο θέλετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εµείς είπαµε µε τον πλέον απερίφραστο τρόπο ότι κρούουµε τον κώδωνα του κινδύνου, γιατί
στην πραγµατικότητα αυτό που αντιπροσωπεύει αυτή η συµφωνία είναι η διάθεση και η στρατηγική στόχευση επικράτησης οικονοµικών συµφερόντων, που έχουν αποκτήσει εξουσία και
διαπλέκονται µε την εκτελεστική εξουσία σε κυβερνητικό, εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο, έναντι των λαών και των κοινωνιών. Είναι
η δηµιουργία ενός άλλου πλαισίου όπου τα κράτη θα είναι σαν
εταιρείες, θα διαλέγονται µε τις εταιρείες και θα διαµορφώνουν
την πολιτική τους ανάλογα µε τις βουλές των πολυεθνικών εταιρειών.
Απαντήστε, σας παρακαλώ, στη δευτερολογία σας συγκεκριµένα ποιες συγκεκριµένες θέσεις έχετε λάβει για να αποτρέψετε
αυτό το ενδεχόµενο.
Απαντήστε και σ’ αυτό που σας ρώτησα στην πρωτολογία µου
και επιχειρήσατε να το διασκεδάσετε -δεν απαντήσατε καθόλουποιες πρόνοιες έχετε λάβει για τη θωράκιση του ελληνικού δηµοσίου έναντι τέτοιου είδους προσφυγών που αποτελούν –το ξαναλέω- µηχανισµό παραγωγής χρέους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν πιστεύω να έχετε
παράπονο.
Ο κ. Ξανθός δε θέλει να δευτερολογήσει. Σας παρακολουθώ
εδώ και καιρό. Είστε απολύτως συνεπής πάντα µε το χρόνο, δικαιούστε και δευτερολογίας και παραιτείστε.
Κύριε Στρατούλη, σας υπενθύµισα πόσο έχετε µιλήσει.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ IΗ’ - 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Θα είµαι πολύ σύντοµος. Τρία
λεπτά θα µιλήσω.
Θέλω να απαντήσω στο επιχείρηµα του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας συνεχίζοντας από εκεί που
σταµάτησε ο συνάδελφός µου ο κ. Σταθάκης, ότι η επίκαιρη επερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ κατατέθηκε εκείνες τις µέρες -ακριβώς γι’
αυτό είχε το χαρακτήρα της επίκαιρης επερώτησης- στις οποίες
είχαµε δυο πολύ σηµαντικές εξελίξεις στο χώρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Η πρώτη εξέλιξη ήταν ότι οι αντιστάσεις, οι αντιθέσεις, η αµφισβήτηση του τρόπου µε τον οποίο διαπραγµατεύεται η Κοµισιόν τη Διατλαντική Συµφωνία Εµπορίου και Επενδύσεων µε την
κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής, οι αντιδράσεις,
η κριτική για διαφάνεια και µυστικισµό είχαν κορυφωθεί στο
πρώτο δεκαήµερο του φετινού Οκτωβρίου. Αποκορύφωµα αυτών
των αντιδράσεων ήταν µια ηµέρα πανευρωπαϊκής δράσης και αντίστασης στον τρόπο και στο περιεχόµενο που γίνονται οι διαπραγµατεύσεις της Κοµισιόν µε την κυβέρνηση των Ηνωµένων
Πολιτειών Αµερικής, την οποία κήρυξαν για τις 11 Οκτωβρίου τις µέρες που καταθέσαµε την επίκαιρη επερώτησή µας- τα πιο
µαζικά συνδικάτα, κοινωνικά κινήµατα και κοινωνικές οργανώσεις
στην Ευρώπη. Ήταν πανευερωπαϊκή µέρα δράσης.
Το δεύτερο γεγονός που καθιστούσε την επερώτησή µας επίκαιρη ήταν το ότι δύο µέρες πριν από την πανευρωπαϊκή µέρα
αντίστασης στον τρόπο και το περιεχόµενο της διαπραγµάτευσης της Κοµισιόν µε την Κυβέρνηση των ΗΠΑ, αναγκάστηκε η
ίδια η Κοµισιόν να δώσει στη δηµοσιότητα, επιτέλους, µετά από
δεκατέσσερις µήνες µυστικών διαπραγµατεύσεων, τις κατευθυντήριες οδηγίες διαπραγµάτευσης του Συµβουλίου προς την Κοµισιόν. Άρα, η επερώτησή µας ήταν απολύτως επίκαιρη.
Η δεύτερη επισήµανση που έχω να κάνω είναι ότι προβήκαµε
σ’ αυτήν την ενέργεια γιατί πρόκειται για τη µεγαλύτερη συµφωνία –αν επιτευχθεί- που θα έχει υπάρξει στο σύγχρονο κόσµο. Θα
αφορά το 12% του παγκόσµιου πληθυσµού, 821 εκατοµµύρια ανθρώπους, το 50% της παραγωγής, το 30% του εµπορίου, το 20%
των ξένων επενδύσεων. Επιπλέον, εβδοµήντα πέντε χιλιάδες πολυεθνικές, είκοσι τέσσερις χιλιάδες απ’ αυτές στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και πενήντα χιλιάδες οκτακόσιες στις Ηνωµένες Πολιτείες, θα µπορούν να δραστηριοποιηθούν στο πλαίσιο αυτού του
συµφώνου.
Αν εγκριθεί ως έχει και προχωρήσουν έτσι οι διαπραγµατεύσεις, καταλαβαίνετε τι εργαλείο έχουν στα χέρια τους οι εβδοµήντα πέντε χιλιάδες πολυεθνικές, όχι µόνο να καταλύουν
εργασιακά και κοινωνικά δικαιώµατα συνταγµατικά κατοχυρωµένα σε εθνικά κράτη, αλλά και να µηνύουν τις κυβερνήσεις.
Το προτελευταίο είναι το εξής: Απ’ όσα είπε ο συνάδελφός
µας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το τελευταίο είναι
αυτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Απ’ όσα είπε ο συνάδελφός µας,
ο Απόστολος Αλεξόπουλος, φαίνεται ότι εκτός από το να επιβάλλουν και τα συµφέροντα των πολυεθνικών στο σύγχρονο κόσµο
µε αυτήν τη συµφωνία -και µάλιστα µε προκλητικό τρόπο- εξυπηρετούνται και γεωπολιτικά και οικονοµικά συµφέροντα των
Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής, σχετικά µε το πετρέλαιό τους το
οποίο θα µπορούν πιο ελεύθερα να εισάγουν στη Γερµανία και
στην Ευρωπαϊκή Ένωση -µε όλες τις συνέπειες που θα έχει η ποιότητα του πετρελαίου αυτού στο κλίµα, αλλά κυρίως για να αντιµετωπίσουν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Στρατούλη,
ολοκληρώστε. Σας παρακαλώ!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: …και να διαφοροποιήσουν τις
πηγές τροφοδότησης µε ενέργεια της Ευρώπης και της Γερµανίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε
το εξής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μα σας παρακαλώ,
κύριε Στρατούλη. Σας παρακαλώ!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Δευτερόλεπτα µόνο, κύριε Πρόεδρε.
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Επιµένουµε ότι πρέπει να υπάρξει διαφάνεια, επιµένουµε ότι
πρέπει να σταµατήσουν οι διαπραγµατεύσεις, επιµένουµε ότι
πρέπει να ενηµερωθούν οι λαοί της Ευρώπης και ο ελληνικός
λαός κι επιµένουµε ότι δεν πρέπει να επικυρωθεί αυτή η ολέθρια
συµφωνία.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εγώ ευχαριστώ,
αλλά πώς γίνεται ο πρώτος επερωτών να διαχειρίζεται το χρόνο
του και οι τελευταίοι να µην τον διαχειρίζονται; Τέλος πάντων.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για δέκα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς θα συµφωνήσω µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Νεράντζη, ότι είναι µια
πολύ καλογραµµένη επίκαιρη επερώτηση.
Τίτλος: «Έλλειµµα δηµοκρατικής νοµιµοποίησης, λογοδοσίας
κι ενηµέρωσης όσον αφορά τις διαπραγµατεύσεις και το περιεχόµενο της Συµφωνίας Ελεύθερου Εµπορίου ΗΠΑ – Ευρωπαϊκής
Ένωσης».
Άρα, κύριε Σταθάκη, όπως πολύ σωστά λέτε στη δικιά σας επερώτηση είναι µια συµφωνία ελεύθερου εµπορίου, είναι και κάτι
περισσότερο. Δεν διαφωνώ. Είναι µια διατλαντική εταιρική σχέση
που αφορά το εµπόριο και τις επενδύσεις. Και πλέον όλες οι εµπορικές συµφωνίες που γίνονται στον κόσµο αφορούν και τα
δύο. Είναι αλληλένδετα το εµπόριο και οι επενδύσεις. Νοµίζω ότι
αυτή είναι µια εξέλιξη που όλοι αναγνωρίζουν σε όλες τις πολυµερείς συµφωνίες ότι είναι πλέον το πρότυπο.
Αναφέρθηκε, επίσης, πολύ σωστά το «ναυάγιο», όπως εσείς
το λέτε, πολυετείς καθυστερήσεις, θα έλεγα εγώ, στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου. Πράγµατι παρά τη συµφωνία στην Ινδονησία στον ένατο κύκλο Υπουργών, η Ινδία τελικά καθυστερεί,
παρότι συµφώνησε στην Ινδονησία µε τη διευκόλυνση της µείωσης των µη δεσµολογικών εµποδίων. Αυτό οδηγεί την Ευρωπαϊκή Ένωση σε µια στρατηγική να προχωρήσει σε πολυµερείς
και διµερείς συµφωνίες µε τις µεγαλύτερες αγορές του κόσµου.
Ιδανικότερο βέβαια είναι -και συµφωνούν, νοµίζω, πολλά κράτη
σε αυτό- να προχωρήσουµε παγκοσµίως, αλλά υπάρχουν αυτές
οι καθυστερήσεις και οι διαφωνίες µεταξύ πιο αναπτυγµένων και
λιγότερο αναπτυγµένων κρατών.
Προσπαθώ να απαντήσω µε τη σειρά που τέθηκαν τα ερωτήµατα στις δευτερολογίες, έχοντας καλύψει τις πρωτολογίες. Η
συµφωνία, λοιπόν, περιλαµβάνει πολλά θέµατα τα οποία θα αφορούν την Ελλάδα. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις θεωρούµε ότι
βοηθιούνται πολύ περισσότερο από αυτήν τη συµφωνία, διότι οι
µεγάλες πολυεθνικές δεν χρειάζονται στο βαθµό που χρειάζονται
οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις την άρση εµπορίου.
Σας θυµίζω ότι όλες οι πολυεθνικές που αναφέρθηκαν ως παραδείγµατα, παράγουν στην Ευρώπη, παράγουν στις Ηνωµένες
Πολιτείες, σύµφωνα µε τα πρότυπα των δύο ηπείρων και δεν κερδίζουν τόσα πολλά όσο οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις προσπαθούν να εξάγουν και ειδικά η Ελλάδα προσπαθεί να βάλει την
εξωστρέφεια ως βασικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας.
Άκουσα την αναφορά που κάνετε για τη NAFTA. Δεν είναι ίδιες
οι συνθήκες µεταξύ των τριών χωρών που αφορούν τη NAFTA
και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ. Επίσης, η Ελλάδα έχει
συγκεκριµένα επιθετικά συµφέροντα, τα οποία θα σας τα επαναλάβω -επειδή είπατε ότι δεν τα είπα πριν- και τα οποία διαπραγµατευόµαστε, και είναι καλά για την ελληνική οικονοµία.
Μίλησα, παραδείγµατος χάριν, για την αναγνώριση των Προϊόντων Ονοµασίας Προέλευσης και Γεωγραφικής Ένδειξης στις
Ηνωµένες Πολιτείες, για την ανάγκη απελευθέρωσης των θαλασσίων µεταφορών εντός των ΗΠΑ. Και φυσικά η ελληνική Κυβέρνηση στηρίζει την ελληνική ναυτιλία, στηρίζει και τους Έλληνες
ναυτικούς. Είναι σηµαντικό για την ελληνική ναυτιλία να παραµείνει ισχυρή, είναι εθνικό κεφάλαιο κι επίσης δηµιουργεί θέσεις
εργασίας.
Τρίτον, είναι η ανάγκη για πρόσβαση σε ανταγωνιστικές τιµές
στα ενεργειακά αποθέµατα των ΗΠΑ. Η ευρωπαϊκή βιοµηχανία το ξέρετε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι- αντιµετωπίζει τεράστιο πρόβληµα ενεργειακού κόστους και οι γεωπολιτικές
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εξελίξεις περιορίζουν και τις δυνατότητες που µπορεί να έχει η
Ευρώπη στο µέλλον για άντληση ενεργειακών πόρων. Άρα, το
ενεργειακό κεφάλαιο της διατλαντικής σχέσης είναι ιδιαίτερα
κρίσιµο για όλη την Ευρώπη.
Τέταρτον -ιδιαίτερα σηµαντικό- είναι το άνοιγµα της αµερικανικής αγοράς υπηρεσιών και η δηµιουργία ευκαιριών για Ευρωπαίους πολίτες να δουλέψουν στην Αµερική, η κατάργηση των
περιορισµών στις δηµόσιες συµβάσεις στις ΗΠΑ και η δηµιουργία επιπλέον ευκαιριών για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Αυτές είναι σηµαντικές πρωτοβουλίες, είναι οι θέσεις, είναι οι
προτεραιότητες της Ελλάδος σ’ αυτήν τη διαπραγµάτευση.
Εγώ χαιρετίζω την πρωτοβουλία για την ενηµέρωση της Ολοµέλειας. Όπως είχα πει όταν µε δικιά µου πρωτοβουλία ενηµέρωσα την επιτροπή, είναι πολύ σηµαντικό το θέµα και πράγµατι
πρέπει συστηµατικά να συζητάµε και καθώς εξελίσσεται η διαπραγµάτευση. Να τονίσω ότι ακόµα δεν υπάρχει κείµενο. Δεν
υπάρχει ακόµα ενοποιηµένο κείµενο που να δείχνει τις αρχικές
θέσεις των δύο πλευρών µετά τους επτά γύρους διαπραγµάτευσης.
Ο κ. Στρατούλης είπε, «εάν ψηφιστεί ως έχει». Μα, δεν έχει.
Δεν µπορεί να ψηφιστεί ως έχει, γιατί δεν υπάρχει αυτό το έχει.
Αντίθετα, είναι µια ζωντανή συζήτηση και σε αυτήν την ζωντανή
συζήτηση δεν βοηθάνε οι αφορισµοί. Αντίθετα, βοηθάνε οι σωστές θέσεις.
Τέθηκε το θέµα της διαφάνειας και µε ρώτησε και ο κ. Ψύρρας, τι έκανε η Ελληνική Προεδρία για την ενίσχυση της διαφάνειας της TTIP.
Πρώτον, στο τακτικό συµβούλιο Υπουργών στις Βρυξέλλες,
στο οποίο είχα την τιµή να προεδρεύσω, ξεκινήσαµε τη συζήτηση
για τον αποχαρακτηρισµό. Δεν έχει ξανασυµβεί ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποχαρακτηρίσει και απαίτησε κάποιους µήνες
και κατά τη διάρκεια της ιταλικής Προεδρίας αποφασίστηκε ο
αποχαρακτηρισµός. Έχω δώσει το κείµενο στα Πρακτικά, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, για να το διαβάσετε όσοι δεν το είχατε
ήδη βρει από την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Δεύτερον, επιδιώξαµε και άνοιξε στις Βρυξέλλες αναγνωστήριο όπου οι Ευρωβουλευτές, οι κυβερνήσεις, οι συνεργάτες τους
µπορούν να κάτσουν όσες ώρες θέλουν και να διαβάσουν και τα
κείµενα της αµερικανικής πλευράς.
Τρίτον –κι ήταν µεγάλη επιτυχία της Ελληνικής Προεδρίας- κατοχυρώσαµε ότι οι συµφωνίες αυτές είναι µεικτές. Αυτό σηµαίνει
ότι έχουν τα κράτη δικαίωµα αρνησικυρίας και τα εθνικά κοινοβούλια. Όταν, λοιπόν, έρθει η TTIP -αν ποτέ καταλήξει, σε πέντε
χρόνια, έξι χρόνια- στο εθνικό κοινοβούλιο, τότε το εθνικό κοινοβούλιο, όπως και το Ευρωκοινοβούλιο θα έχει το δικαίωµα να εγκρίνει ή να απορρίψει αυτήν την συµφωνία.
Είπε κάποιος συνάδελφος –συγγνώµη, δεν σηµείωσα το
όνοµα- ότι βρήκε κάποια κείµενα µε αποσιωπητικά. Υπάρχουν
αποσιωπητικά γιατί δεν έχουν συµφωνήσει για την παράµετρο
που πρέπει να µπει στο κάθε σηµείο. Αυτό καταδεικνύει ότι
ακόµα είµαστε στην αρχή της συζήτησης.
Σας παρουσίασα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα αποτελέσµατα της πρώτης συµφωνίας που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση
µε την Κορέα. Πέρασαν τρία χρόνια και η Ελλάδα αύξησε τις εξαγωγές της κατά 159%. Υπάρχει µια µελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι το επίσηµο θεσµικό όργανο, και µας λέει τι
πιστεύει ότι αυτή η συµφωνία µπορεί να φέρει στην ελληνική οικονοµία. Θα γίνουν και άλλες µελέτες. Καµµία µελέτη δεν έχει
το θέσφατο και σίγουρα, ανάλογα µε τη συµφωνία που θα επιτευχθεί, αυτά τα νούµερα µπορεί να είναι καλύτερα ή χειρότερα.
Όµως για µια οικονοµία σαν την ελληνική, που θέλει να εξάγει,
είναι θετικό. Όταν έχουµε στόχους όπως τα ΠΟΠ, στόχο τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, στόχο τις θαλάσσιες µεταφορές, αυτό
είναι θετικό για την ελληνική οικονοµία.
Έχουµε και κόκκινες γραµµές. Η Ευρώπη έχει κόκκινη γραµµή
τα γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα. Αυτό είναι µια σηµαντική
ευρωπαϊκή κόκκινη γραµµή.
Έγινε µεγάλη συζήτηση για το ISDN, για τις περίφηµες συµφωνίες. Στη διαπραγµατευτική οδηγία που σας µοίρασα γράφει
ότι ο στόχος των διατάξεων δεν θα πρέπει να προδικάζει, δηλαδή
να εµποδίζει το δικαίωµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρα-
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τών - µελών να εγκρίνουν και να εφαρµόζουν, σύµφωνα µε τις
αντίστοιχες αρµοδιότητές τους, τα αναγκαία µέτρα για την επιδίωξη νοµικών στόχων της δηµόσιας πολιτικής, όπως στον κοινωνικό τοµέα, στους τοµείς προστασίας του περιβάλλοντος, της
ασφάλειας, της δηµόσιας υγείας, της σταθερότητας του χρηµατοοικονοµικού τοµέα και της προστασίας χωρίς διακρίσεις.
Άρα όλα αυτά που ακούστηκαν για το ISDN δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που η Ευρώπη επιδιώκει στο ISDN. Για να δείξει και
η επιτροπή την ευαισθησία της σε όλη τη συζήτηση που γίνεται,
γίνεται και η δηµόσια διαβούλευση. Η θέση της Ελλάδος είναι
ξεκάθαρη. Βλέπω ότι και εσείς συµφωνήσατε µε τον Αντιπρόεδρο της γερµανικής κυβέρνησης για το θέµα του ISDS. Αυτό
είναι θετικό, δείχνει συνεννόηση.
Είναι θετικό λοιπόν -και είναι η θέση της Ελλάδος- ότι δεν µπορεί αυτή η συµφωνία να επηρεάσει τα κυριαρχικά δικαιώµατα
των κρατών - µελών. Αυτή είναι η κόκκινη γραµµή στο ISDS. Δεν
υπάρχει κείµενο για να το σχολιάσουµε. Όταν υπάρξουν µετά τη
δηµόσια διαβούλευση οι πρώτες προτάσεις, είµαι σίγουρος ότι
η Ολοµέλεια θα τις συζητήσει.
Πάντως, σε αυτό δεν διαφωνώ. Συµφωνώ µαζί σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρίσκοµαι σε αυτήν την Αίθουσα
µόνο δυόµισι χρόνια, βρίσκοµαι σε αυτήν τη θέση στην Κυβέρνηση
δυόµισι χρόνια κι έχω την τύχη να έχω απαντήσει σε πολλές επίκαιρες ερωτήσεις στο Κοινοβούλιο. Οι πιο πολλές επίκαιρες ερωτήσεις είναι του ΣΥΡΙΖΑ και έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, µία
γενική άρνηση, ότι: «Είµαστε εναντίον των στρατηγικών επενδύσεων, είµαστε εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων, είµαστε εναντίον
των ΣΔΙΤ, τώρα γινόµαστε κι εναντίον των εξαγωγών».
Ξέρετε, τα λεφτά, δυστυχώς, δεν φυτρώνουν στα δέντρα και
κάθε οικονοµία πρέπει να δουλέψει για να µπορέσει να βγει από
την κρίση της και να προσφέρει ένα ποιοτικό επίπεδο στους πολίτες της.
Μας λέτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι οι διαπραγµατεύσεις πάσχουν από δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Η Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία εγκρίθηκε δηµοκρατικά, καθορίζει ότι η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή που διαπραγµατεύεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πάρει ψήφο εµπιστοσύνης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άρα έχει δηµοκρατική νοµιµοποίηση.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα φύγουµε από τον
διάλογο, δεν θα φύγουµε από τη διαπραγµάτευση. Αντίθετα, τον
τελευταίο καιρό µιλάτε για την ανάγκη για πιο πολλή διαπραγµάτευση, ότι εσείς θα διαπραγµατευτείτε το χρέος, ότι εσείς θα
σβήσετε το χρέος. Άρα, είστε υπέρ της διαπραγµάτευσης. Εδώ
γιατί είστε εναντίον της διαπραγµάτευσης;
Το να θέσετε θέσεις, απόψεις, το να πείτε ότι η Ελλάδα αντί
να κοιτάξει αυτό το σηµείο, πρέπει να κοιτάξει αυτό, να προτείνουµε στο επόµενο συµβούλιο κάτι άλλο, αυτό θα ήταν ουσιαστικός και πολύ γόνιµος διάλογος και θα ήταν µεγάλη µου χαρά
να συµµετάσχω σε αυτόν. Όµως, να λέµε «µην διαπραγµατεύεστε, φύγετε»; Δηλαδή να φύγουµε από την Ευρωπαϊκή Ένωση;
Αυτήν τη στιγµή η διαπραγµάτευση γίνεται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, η Ελλάδα δεν µπορεί µονοµερώς να φύγει. Η µόνη λύση
για την Ελλάδα να φύγει µονοµερώς από τη διαπραγµάτευση
είναι να φύγουµε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν τελικά αυτό θέλετε να συζητήσουµε, πείτε το να το συζητήσουµε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχετε συµβούλους που σας τα
λένε αυτά; Γιατί είναι φοβερό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Έχω την εντύπωση ότι κάποιος µε διακόπτει, κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω ποιος.
Κλείνοντας, θέλω να επισηµάνω κάτι που έχω πει κι άλλες
φορές, ότι το µέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιµάζουν
και τα προηγούµενα χρόνια ήµασταν σε δύσκολη κατάσταση
γιατί τα αµέσως προηγούµενα χρόνια δεν είχαµε λάβει τα µέτρα
µας, δεν είχαµε νοιαστεί για να προσελκύσουµε επενδύσεις και
να ανοίξουµε αγορές, δεν είχαµε νοιαστεί όσο έπρεπε για την
εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας, αλλά τονίσαµε την κατανάλωση.
Θα πρέπει, λοιπόν, να φροντίσουµε να µάθουµε από αυτά τα
λάθη του παρελθόντος και να µην τα επαναλάβουµε, παρασυρµένοι από κραυγές, κινδυνολογία και λαϊκισµό. Μπορούµε το επι-
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τυχηµένο παράδειγµα των ελληνικών επιχειρήσεων που αύξησαν
τις εξαγωγές στην Κορέα να το επαναλάβουµε και σε άλλες αγορές. Ο ρόλος της Κυβέρνησης είναι να ανοίγει αγορές µε εµπορικές συµφωνίες.
Επίσης, κλείνοντας να πω -επειδή δεν έχει ακουστεί στην Αίθουσα- ότι σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση της Παγκόσµιας
Τράπεζας, το καλύτερο συγκριτικό σηµείο πλέον της ελληνικής
οικονοµίας είναι η προετοιµασία µας για εξαγωγές, οι θεσµοί µας
για εξαγωγές που µας κάνουν σαραντακοστή όγδοη χώρα στον
κόσµο. Ας το εκµεταλλευτούµε. Θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εντυπωσιακή
ήταν κατ’ αρχάς η τοποθέτηση του καλού συναδέλφου και έγκριτου νοµικού, του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας
Δηµοκρατίας, τον οποίο προσωπικά και εκτιµώ και τιµώ.
Πραγµατικά, σήµερα πείστηκα από την τοποθέτηση ότι η Νέα
Δηµοκρατία, που πραγµατικά πρέπει να αναγνωρίσει κάποιος ότι
έπαιξε πολύ σηµαντικό ρόλο, γιατί ήταν όραµά της το 1980-1981
να µπει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει µετακινηθεί πολιτικά και ιδεολογικά από εκείνη τη Νέα Δηµοκρατία που πίστευε
στο µεσαίο χώρο, στα µεσαία στρώµατα, υποστήριζε απόψεις
κοινωνικού φιλελευθερισµού και όχι αυτού του άκρατου, εξαχρειωµένου καπιταλισµού και νεοφιλελευθερισµού. Περί αυτού πρόκειται.
Κύριε Υπουργέ, ειλικρινά, όταν απευθύνεστε στη Βουλή –είστε
και νέος πολιτικός- πρέπει πραγµατικά να απαντάτε µε συγκεκριµένο σεµνό τρόπο και να µην παραποιείτε αυτά που λέει οποιοδήποτε κόµµα και κυρίως η Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Είδατε µέσα στο κείµενο αυτό ή στις τοποθετήσεις των Βουλευτών καµµία θέση που να λέει να φύγουµε από την Ευρώπη;
Πώς θα χαρακτηρίζατε µία τέτοια παραποίηση; Πώς θα τη χαρακτηρίζατε; Ειπώθηκε κάτι τέτοιο; Για άλλα πράγµατα µιλάµε. Αν
δεν δικαιούµεθα και είναι παράλογο και παράταιρο να ζητάµε
ενηµέρωση, να µας το πείτε, να καταργήσουµε και το Κοινοβούλιο και να κατευθυνθούµε σε αυτήν την αυταρχική πολιτική στην
οποία έχετε βυθιστεί, χωρίς αντίλογο.
Αν το θέλετε, να µας το πείτε και αυτό, για να ξέρουµε πού
πάµε.
Τι ζητήσαµε; Να µάθουµε και να πληροφορηθούµε ως ελληνικό Κοινοβούλιο, υποχρέωση την οποία είχατε και κατά την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έρθετε και να µας πείτε. Δεν
το κάνατε ποτέ εσείς οι «πολύ δηµοκράτες». Αναλάβατε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ήρθατε στη Βουλή να
πείτε προς τον ελληνικό λαό και στο Κοινοβούλιο και στα κόµµατα ότι «κύριοι, αυτή είναι η ατζέντα την οποία εµείς θα βάλουµε στο τραπέζι», ώστε να ξέρουµε για τι πράγµατα
διαπραγµατεύεστε. Και αυτό είναι παράλογο; Μας ακούει ο ελληνικός λαός τουλάχιστον.
Μας είπατε και κάτι άλλο, ότι µε όλα αυτά θα σωθεί η Ελλάδα,
θα έρθει η πρόοδος, η ευηµερία, η άνθηση, η ακτινοβολία του
ελληνικού λαού. Άρα, να αλαλάζουµε όλοι µαζί: «Πότε θα επιτευχθεί αυτή η συµφωνία;». Έλεος!
Μας είπατε για τη ναυτιλία. Μπορείτε να µας πείτε, κύριε
Υπουργέ, σε µια άλλη στιγµή –δεν θέλω να σας προκαταλάβωαπό αυτούς που εργάζονται στα πλοία των Ελλήνων πατριωτών
εφοπλιστών πόσοι τοις εκατό είναι Έλληνες, για να µην κοροϊδεύουµε τον ελληνικό λαό επιτέλους σε αυτόν τον χώρο και να
λέµε ωραία λόγια;
Λέτε πράγµατα σαν να µη συµβαίνει τίποτα σε αυτήν τη χώρα.
Για ποια παραγωγικότητα, κύριε, µιλάτε; Για ποια παραγωγικότητα, όταν το τραπεζικό σύστηµα αυτήν τη στιγµή µε αυτή την
κρίση παρουσιάζει 1 δισεκατοµµύριο κέρδη και δεν τολµήσατε
να τους πείτε να µειώσουν τα επιτόκια τουλάχιστον; Κερδίζουν
πάνω από το µέσο όρο, 3%, αυτοί οι κύριοι που οδήγησαν την
χώρα στην καταστροφή και τους χαϊδεύετε και η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
Και καλώς έκαναν οι κυβερνήσεις και τους έδωσαν εγγυήσεις,
αλλά υπό έναν όρο: Μας έλεγαν σε όλους τους Βουλευτές –
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ήµουν Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ- που µας καλούσαν να ψηφίσουµε,
ότι ένα µέρος των χρηµάτων θα πάει στην πραγµατική οικονοµία.
Πόσα πήγαν; Μπορείτε να µας πείτε; Τους δώσατε 140 δισεκατοµµύρια εγγυήσεων, την ανακεφαλαιοποίηση. Σήµερα παρουσιάζουν κέρδη. Από πού θα στηριχθεί αυτή η παραγωγικότητα,
για να γίνει η χώρα εξαγωγική, κύριε Υπουργέ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Για την επερώτηση
µιλήστε. Είστε έµπειρος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Είναι, λοιπόν, µια πραγµατικότητα την οποία δεν µπορούµε να αποφύγουµε. Γι’ αυτό αναφερόµαστε µε έµφαση και ένταση πάνω σε αυτά τα ζητήµατα.
Και µη λέµε ωραία λόγια στον κόσµο. Υπάρχει απειλή. Δεν το
λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μας λέτε ότι τώρα συµφωνούµε µε τον Αντιπρόεδρο της γερµανικής κυβέρνησης. Το λέει και ο Αντιπρόεδρος
της γερµανικής κυβέρνησης. Συριζαίος είναι και αυτός; Την ίδια
αγωνία εκφράζει. Επιστολές στέλνει και λέει ότι αυτά που γίνονται είναι απαράδεκτα. Το λένε και άλλοι άνθρωποι. Θα δείτε ότι
προσεχώς θα υπάρξουν άνθρωποι και από τα συντηρητικά κόµµατα, άνθρωποι που πιστεύουν στην Ευρώπη και στο κοινωνικό
κράτος και στις κοινωνικές αξίες και στο κοινωνικό κεκτηµένο,
γιατί θεωρούν ότι θα είναι καταστροφικό να αποθεσµοποιηθούν
όλα αυτά από την πίεση που θα υποστεί ο σκληρός θεσµικός πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την καθιέρωση τέτοιων θεσµών. Διότι, όπως ξέρετε καλύτερα από εµένα, στις Ηνωµένες
Πολιτείες δεν υπάρχει καµµία προστασία και αναγνώριση του
Διεθνούς Δικαίου σε ό,τι αφορά τα εργασιακά δικαιώµατα.
Πώς, λοιπόν, θα εφαρµοστούν; Πώς θα προστατευτούµε; Με
ποια παραγωγική βάση η χώρα θα σηκώσει αυτόν τον ανταγωνισµό, όπου µας οδηγείτε, για να ανταγωνιστούµε ως Ευρώπη την
Κίνα και την Ινδία;
Φοβούµαι –και το επαναλαµβάνω- ότι θα ζήσουµε τον εφιάλτη
τού να βρεθεί η Ευρώπη και οι εργαζόµενοι, οι λαοί της Ευρώπης, χωρίς κανένα κοινωνικό κεκτηµένο που θα υπερασπίζεται
την αξία και την αυταξία του εργασιακού, του κοινωνικού και του
νοµικού πολιτισµού. Θα ζήσουµε πραγµατικά ένα τέτοιο κοινωνικό µοντέλο. Θα το επαναλάβω για να καταλάβει ο ελληνικός
λαός. Εκεί οδηγούµεθα. Αυτά ζει ο ελληνικός λαός. Ακόµα και τα
580 ευρώ, που έχετε θεσπίσει ως κατώτατο µισθό, δεν ισχύουν.
Σήµερα πηγαίνουν οι άνθρωποι και τους επιβάλλουν να δουλέψουν µε 200 και 300 ευρώ. Εκεί οδηγούµε την ελληνική κοινωνία,
εάν δεν υπάρξει αντίσταση και από την ελληνική Κυβέρνηση.
Στο κάτω κάτω είστε µία Κυβέρνηση η οποία, όπως µας λέγατε, πιστεύατε σε αυτές τις ευρωπαϊκές αξίες. Αυτές οι ευρωπαϊκές αξίες, κύριε Πρόεδρε, κατεδαφίζονται.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να τριτολογήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, για να απαντήσω στο ιδεολογικό σας ερώτηµα, να
πω ότι η Νέα Δηµοκρατία παραµένει το κόµµα του µεσαίου
χώρου, είναι το κόµµα του κοινωνικού φιλελευθερισµού. Δεν είµαστε ένα νεοφιλελεύθερο κόµµα.
Ως προς την ερώτηση που θέσατε, κύριε συνάδελφε, δεν προσπάθησα να παραποιήσω τα λόγια σας. Έθεσα µια λογική απορία. Στον τίτλο της επερώτησης λέτε για «την ανάγκη άµεσης
διακοπής των συνοµιλιών». Και ρωτάω το εξής. Οι διαπραγµατεύσεις γίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα, λοιπόν,
βάσει της επερώτησής σας, έχει δύο επιλογές. Η µία είναι να µη
συµµετέχουµε και να συνεχίσουν οι υπόλοιποι να διαπραγµατεύονται και να καταλήξουν και εµείς να µην ξέρουµε τι γίνεται,
να είµαστε απ’ έξω ή να φύγουµε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ποιος το λέει αυτό;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό είναι η διακοπή των συνοµιλιών;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ, µην
διακόπτετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Έχετε δικαίωµα στην τριτολογία σας να
µου εξηγήσετε πώς η ελληνική Κυβέρνηση, σύµφωνα µε το δικό
σας τρόπο σκέψης -επειδή σας ενδιαφέρουν οι διαπραγµατεύσεις- µπορεί να διακόψει αυτήν τη συνάντηση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ζητήσαµε να µας ενηµερώνετε, έχουµε το δικαίωµα να το ζητάµε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Κουρουµπλή,
κι εσείς διακόπτετε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Ως προς την ενηµέρωση κατ’ αρχάς να
διορθώσω κάτι που είπατε πριν. Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής
Προεδρίας, µε δική µας πρωτοβουλία, ενηµερώσαµε τη Βουλή,
την αρµόδια επιτροπή, την 11η Μαρτίου, για τη συµφωνία TTIP.
Και ενηµέρωσα και την Ολοµέλεια όταν µου τέθηκε επίκαιρη
ερώτηση. Ακόµα, βέβαια, ήµασταν στους πολύ αρχικούς κύκλους
της διαπραγµάτευσης, πολύ πιο πίσω απ’ ό,τι είµαστε σήµερα.
Είχα πει τότε στην επιτροπή ότι είµαι διαρκώς στη διάθεση της
επιτροπής για όσο συστηµατική ενηµέρωση θέλετε για το TTIP
και αυτό υπάρχει στα Πρακτικά.
Επίσης, δεν είπα ποτέ ότι από αυτή τη συµφωνία θα σωθεί η
Ελλάδα. Πιστεύω, όµως, ότι µε τις επενδύσεις, µε τις εξαγωγές,
µε τον τουρισµό, µε τη ναυτιλία, δηµιουργούµε ένα πλέγµα το
οποίο αυξάνει την παραγωγή στη χώρα µας και αυτός είναι ο
τρόπος για να βγει η ελληνική οικονοµία από την κρίση.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι σχέση έχει αυτό;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Αυτή η συµφωνία, λοιπόν, είναι ένα πετραδάκι στην προσπάθεια ανάπτυξης νέων αγορών για τη χώρα
µας, γιατί αυτό θα επιτρέψει σε µια χώρα σαν τη δικιά µας, η
οποία έχει µικρές εταιρείες κατά κανόνα. Ξέρετε ότι οι ελληνικές
εταιρείες είναι από τις µικρότερες στην Ευρώπη και άρα χρειάζονται περαιτέρω ενίσχυση για να µπορούν να βγουν στο εξωτερικό.
Όσον αφορά στο θέµα της διαφάνειας, νοµίζω ότι το γεγονός
πως η Ευρωπαϊκή Ένωση αποχαρακτήρισε τα κείµενα, κατέστρεψε όλους αυτούς τους µύθους περί µυστικών πρωτοκόλλων.
Διαβάσατε τα κείµενα και καµµία ερώτηση δεν µου κάνατε πάνω
στο κείµενο λέγοντας ότι κάτι σας φάνηκε περίεργο.
Εδώ υπάρχει µία συζήτηση µεταξύ µιας πραγµατικότητας και
µιας µυθολογίας. Και δυστυχώς, όπως γίνεται καµµιά φορά σε
αυτήν την Αίθουσα, είναι δύο παράλληλοι διάλογοι. Όλοι είναι µε
έτοιµες τις οµιλίες τους, µε τα ερωτήµατα, πριν να έχουν ακούσει
τον προηγούµενο οµιλητή.
Τέλος, για να κλείσω, ως προς το θέµα του ISDS, ο σεβασµός
και η απόλυτη προστασία των κυριαρχικών δικαιωµάτων των κρατών-µελών είναι αυτό που ζήτησαν τα κράτη-µέλη στη διαπραγµατευτική οδηγία, στο άρθρο 23. Παραµένει η θέση του
Συµβουλίου των Υπουργών. Άρα, όλα αυτά τα σενάρια τα οποία
ακούστηκαν σε αυτήν την Αίθουσα δεν είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διαπραγµάτευση. Είναι µία διαπραγµάτευση που θα κρατήσει χρόνια κι όταν καταλήξουµε, χάριν στη
προσπάθεια της Ελληνικής Προεδρίας, θα µπορέσουµε…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευτυχώς δεν θα είστε εσείς που
θα καταλήξετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κυρία Κωνσταντοπούλου, ξέρω ότι σας
αρέσει να διακόπτετε συστηµατικά. Θα προτιµούσα να µην το
κάνετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα είναι άλλη η κυβέρνηση, που
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

θα καταλήξει αλλιώς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Θα προτιµούσα να µην διακόπτετε, να µην
το κάνουµε για τα κανάλια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώσατε,
κύριε Υφυπουργέ;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση της
επίκαιρης επερώτησης…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ακούστε, κύριε Πρόεδρε.
Εδώ δεν είστε Αβδούλ Χαµίτ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τι θέλετε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Έχω δικαίωµα για τριτολογία
ή δεν έχω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε και ζητήστε
την.
Να µη φωνάζετε. Και σας παρακαλώ ειδοποιείστε τον κ. Δραγασάκη να κατέβει στην Αίθουσα. Να κατέβει ο ίδιος. Διότι εγώ,
κύριε Κουρουµπλή, για να εξυπηρετήσω…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Έχω εκ του Κανονισµού δικαίωµα να µιλήσω ή δεν έχω; Αν δεν το έχω, να σας ζητήσω συγγνώµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας είπα ότι έχετε.
Σας λέω όµως ότι, για να εξυπηρετήσω το συνάδελφό σας, παρέµεινα εδώ µέχρι τις 22.30.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι να εξυπηρετήσετε; Τι λέτε
τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία. Να κατέβει ο
κ. Δραγασάκης.
Κύριε Κουρουµπλή, έχετε τον λόγο για την τριτολογία σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, εµείς καταθέσαµε αυτήν την πολύ επίκαιρη επερώτηση, γιατί θεωρούµε ότι
είναι δικαίωµα του ελληνικού λαού να έχει συνεχή ενηµέρωση
για ένα τόσο κρίσιµο θέµα. Ανεξαρτήτως του ποια είναι η άποψή
µας, έχετε υποχρέωση να µας ενηµερώνετε τακτικά γιατί είναι
ένα γιγαντιαίο ζήτηµα.
Το δεύτερο θέµα είναι ότι κρατώ τη δέσµευσή σας –και το ότι
το στηρίζετε- για το ότι η συµφωνία είναι µεικτή και άρα θα έρθει
προς έγκριση στα εθνικά κοινοβούλια. Είναι ένα ζήτηµα –αν θέλετε- µέσα σε όλη αυτήν την κουβέντα που κάναµε που µπορεί
να µας βρει σε κοινό τόπο.
Εγώ το χαιρετίζω. Δεν είµαι µικρόψυχος για να µην το θεωρήσω θετικό. Θεωρώ ότι θα είναι σηµαντικό. Διότι είναι µια τέτοια
συµφωνία, που πρέπει να κριθεί από τα εθνικά κοινοβούλια. Από
εκεί και πέρα ό,τι αποφασίσουν οι λαοί.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της υπ’ αριθµόν 2/2/10-10-2014 επίκαιρης επερώτησης Βουλευτών της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 22.16’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Τρίτη 4 Νοεµβρίου 2014 και ώρα 18.00’
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό έλεγχο,
συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων, σύµφωνα µε την ηµερήσια
διάταξη που έχει διανεµηθεί.
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