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Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015
Αθήνα, σήµερα στις 9 Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα Δευτέρα και
ώρα 11.14’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της Προέδρου αυτής κ. ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβερνήσεως.
Πριν σας υπενθυµίσω τη διαδικασία που θα ακολουθήσουµε
σήµερα, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω 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, είκοσι τέσσερις
µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από
το 1ο Γυµνάσιο Κορωπίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί της διαδικασίας υπενθυµίζω
ότι η συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων θα διεξαχθεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 141 του Κανονισµού της
Βουλής, σε συνδυασµό και µε ανάλογη εφαρµογή των άρθρων
96, παράγραφος 2 και 97 που διέπουν τη συζήτηση των νοµοσχεδίων, σύµφωνα µε τις ειδικότερες αποφάσεις που λάβαµε
οµοφώνως χθες.
Όπως αποφασίσαµε, λοιπόν, οµόφωνα χθες, θα υπάρξει ένας
πρώτος κύκλος επτά κατά προτεραιότητα οµιλητών, που θα περιλαµβάνει έναν Βουλευτή από κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα.
Αυτό γίνεται προκειµένου να υπάρξει δυνατότητα σε όλα τα κόµµατα να έχουν µία πρώτη τοποθέτηση ισοµερώς πριν εισέλθουµε
στους κύκλους οµιλητών.
Οι Βουλευτές που έχουν γνωστοποιηθεί από τα κόµµατα σχετικά µε τον πρώτο αυτό κύκλο οµιλητών, είναι οι εξής: Από µεν
το ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κ. Δηµήτρης Βίτσας, από τη Νέα Δηµοκρατία
ο κ. Γεώργιος Κουµουτσάκος, από το Λαϊκό Σύνδεσµο - Χρυσή
Αυγή ο κ. Ηλίας Κασιδιάρης, από το Ποτάµι η κ. Αντιγόνη Λυµπεράκη, από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ο κ. Νικόλαος
Καραθανασόπουλος, από τους Ανεξάρτητους Έλληνες ο κ. Δηµήτριος Καµµένος και από το ΠΑΣΟΚ ο κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος.
Επίσης, σας γνωστοποιώ ότι τα κόµµατα έχουν υποβάλει κα-

ταλόγους οµιλητών, όπως προβλέπει το άρθρο 65, παράγραφος
5 του Κανονισµού της Βουλής. Αυτοί οι οµιλητές, σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στον Κανονισµό και όσα αποφασίστηκαν οµόφωνα
χθες, θα προηγηθούν των οµιλητών που θα εγγραφούν µε το
ηλεκτρονικό σύστηµα.
Όσες και όσοι συνάδελφοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στη
συζήτηση και το όνοµά τους δεν περιλαµβάνεται στους καταλόγους των κοµµάτων τους ή στην περίπτωση που το κόµµα τους
δεν έχει δώσει κατάλογο, θα εγγραφούν µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, δηλαδή µε την κάρτα τους, από την έναρξη της οµιλίας
του πρώτου αγορητή και µέχρι τη λήξη της οµιλίας του έβδοµου
αγορητή, όπως οµόφωνα αποφασίσαµε χθες.
Εν συνεχεία, θα καταρτιστεί ένας ενιαίος κατάλογος Βουλευτών για να τηρηθεί η αναλογία της κοινοβουλευτικής δύναµης
στην εκπροσώπηση των κοµµάτων µε κύκλους οµιλητών.
Ο κάθε κύκλος θα αποτελείται από δεκατρείς Βουλευτές, στον
οποίο θα συµµετέχουν πέντε Βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ, τρεις
Βουλευτές από τη Νέα Δηµοκρατία, ένας Βουλευτής από το
Λαϊκό Σύνδεσµο - Χρυσή Αυγή, ένας Βουλευτής από το Ποτάµι,
ένας Βουλευτής από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, ένας
Βουλευτής από τους Ανεξάρτητους Έλληνες και ένας Βουλευτής από το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η αναλογία, σύµφωνα µε τα κλάσµατα και το µέτρο που προβλέπεται στον Κανονισµό της Βουλής.
Οι Βουλευτές της Συµπολιτεύσεως θα εναλλάσσονται µε τους
Βουλευτές της Αντιπολιτεύσεως. Η σειρά που θα ακολουθηθεί
είναι η εξής: Ένας Βουλευτής από το ΣΥΡΙΖΑ, ένας Βουλευτής
από τη Νέα Δηµοκρατία, ένας Βουλευτής από το ΣΥΡΙΖΑ, ένας
Βουλευτής από τη Χρυσή Αυγή, ένας Βουλευτής από το ΣΥΡΙΖΑ,
ένας Βουλευτής από τη Νέα Δηµοκρατία, ένας Βουλευτής από
το ΣΥΡΙΖΑ, ένας Βουλευτής από το Ποτάµι, ένας Βουλευτής από
το ΣΥΡΙΖΑ, ένας Βουλευτής από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος, ένας Βουλευτής από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, ένας
Βουλευτής από το ΠΑΣΟΚ και ένας Βουλευτής από τη Νέα Δηµοκρατία.
Οι Υπουργοί, όπως αποφασίσαµε χθες, θα µιλούν κατά τον Κανονισµό µέχρι δεκαοκτώ λεπτά, οι Αναπληρωτές Υπουργοί µέχρι
δεκατέσσερα λεπτά και οι Υφυπουργοί µέχρι εννέα λεπτά. Εάν
υπάρξει τοποθέτηση Υπουργού µετά την οποία ακολουθεί Βουλευτής της Συµπολιτεύσεως, θα γίνεται εναλλαγή ούτως ώστε
να µην υπάρχει παραβίαση του Κανονισµού.
Υπενθυµίζω ότι οµόφωνα αποφασίσαµε χθες πως οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι µπορούν να µιλούν µέχρι δώδεκα λεπτά
στην πρωτολογία τους, ανεξαρτήτως εάν έχει προηγηθεί οµιλία
του Αρχηγού του κόµµατός τους, έξι λεπτά στη δευτερολογία
και τρία λεπτά στην τριτολογία. Επίσης, υπενθυµίζω ότι οι εγγε-
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γραµµένοι οµιλητές δικαιούνται να λαµβάνουν τον λόγο για επτά
λεπτά, χωρίς δικαίωµα δευτερολογίας, όπως αποφασίσαµε χθες.
Θα παρακαλούσα, για να µην υπάρξει κάποια εµπλοκή µε το
σύστηµα εγγραφής στον κατάλογο των οµιλητών, να µην τοποθετήσετε την κάρτα σας όσοι επιθυµείτε να εγγραφείτε, παρά
µόνο όταν σας ανακοινώσω ότι τώρα ξεκινάει η εγγραφή. Για
τους νέους και τις νέες συναδέλφους σας ενηµερώνω ότι όσο
υπάρχει η ένδειξη «Έναρξη Εγγραφής» µπορείτε να εγγράφεστε
και όταν υπάρχει η ένδειξη «Λήξη Εγγραφής» έχει περατωθεί η
κατάρτιση του καταλόγου.
Με αυτά τα εισαγωγικά θα εισέλθουµε τώρα στον πρώτο
κύκλο των επτά κατά προτεραιότητα οµιλητών. Θα δώσω τον
λόγο στον συνάδελφο κ. Δηµήτρη Βίτσα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα µπορούσα να
έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Παρακαλώ, κύριε Μητσοτάκη, έχετε τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Επί της διαδικασίας, κυρία Πρόεδρε, θα ήταν νοµίζω χρήσιµο για το Σώµα εάν µπορείτε να µας
κοινοποιήσετε τον προγραµµατισµό των οµιλιών των Υπουργών,
των Αναπληρωτών, στο βαθµό που σας έχει ήδη κοινοποιηθεί,
έστω σε έναν ορίζοντα κάποιων ωρών, για την καλύτερη οργάνωση της συζήτησης.
Επίσης, αν µπορείτε να ενηµερώσετε το Σώµα για το αν θα
υπάρξει κάποια µεσηµεριανή διακοπή σήµερα.
Ακόµη, θα πρέπει στο τέλος της ηµέρας να λάβουµε µία απόφαση, αν δούµε ότι έχουν εγγραφεί πολλοί Βουλευτές, για τον
περιορισµό του χρόνου των Βουλευτών, ώστε να µιλήσουν όσο
το δυνατόν περισσότεροι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας ευχαριστώ πολύ.
Κατ’ αρχάς, να ενηµερώσω ότι θα γίνει µία διακοπή γύρω στις
16.00’ και µέχρι τις 18.00’, προκειµένου να υπάρξει ενηµέρωση
των Βουλευτών σχετικά µε τον κατάλογο των οµιλητών και να
προγραµµατίσουν τις οµιλίες τους, καθώς και να προβληθεί και
από το Κανάλι της Βουλής το δελτίο ειδήσεων.
Σε σχέση µε το αίτηµά σας για ενηµέρωση ως προς τις οµιλίες
των Υπουργών, είναι ένα πολύ εύλογο αίτηµα που πάντοτε -πρέπει να πω- οι Βουλευτές ζητούσαµε στην προηγούµενη περίοδο
εις µάτην.
Το καλό παράδειγµα επιβάλλει ακριβώς να αντιστρέψουµε το
υπόδειγµα. Έτσι, θα ήθελα να σας πω ότι από την Κυβέρνηση
έχει ήδη υπάρξει ενηµέρωση.
Οι τρεις πρώτοι, λοιπόν, Υπουργοί που θα µιλήσουν είναι ο
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Πανούσης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Παρασκευόπουλος και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Μάρδας. Υπάρχει και πλήρης ενηµέρωση για τη σειρά των Υπουργών. Θα σας κοινοποιηθεί προκειµένου να προετοιµάσετε τις τοποθετήσεις σας.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτρης Βίτσας, αγορητής από το ΣΥΡΙΖΑ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µπαίνω απευθείας στο θέµα, τονίζοντας ιδιαίτερα πέντε σηµεία.
Σηµείο πρώτο: Τα πέντε τελευταία χρόνια στην Ελλάδα ιδιαίτερα -ως «πειραµατόζωο»- αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη,
αντιπαρατίθενται στο πεδίο διεξόδου από την κρίση δύο λογικές,
δύο πολιτικές µε πολύ πρακτικά αποτελέσµατα.
Η πρώτη, που εν πολλοίς είναι και η εφαρµοζόµενη, ανασύρει
και υλοποιεί το σενάριο SOS των υπερκερδών των ολίγων, το σενάριο διάσωσης του προηγούµενου συστήµατος που βλέπει τη
διέξοδο µέσα από την ακραία λιτότητα, τη διάλυση του κοινωνικού κράτους, την εµπορευµατοποίηση των κοινωνικών αγαθών
και της δηµόσιας περιουσίας, την εσωτερική υποτίµηση. Η δεύτερη βλέπει τη διέξοδο στη στροφή στην πραγµατική οικονοµία,
στην προσήλωση στην εξυπηρέτηση των βασικών κοινωνικών
αναγκών και την προστασία του περιβάλλοντος, στην ενδυνάµωση της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Αρνούµαστε την αντίληψη πως για να τακτοποιήσουµε τα δηµόσια οικονοµικά και να συγκροτήσουµε µια νέα κοινωνική και
οικονοµική συνοχή, έπρεπε πρώτα να δηµιουργηθεί µια «στρατιά» ενάµισι εκατοµµυρίου ανέργων, να µπουν λουκέτα σε περί-
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που τριακόσιες χιλιάδες επιχειρήσεις, να ζουν άνθρωποι χωρίς
στέγη, χωρίς πρόσβαση στην ενέργεια και να τρέφονται σε κοινωνικά συσσίτια των δήµων και της Εκκλησίας.
Θεωρούµε πως υπάρχει εναλλακτική πολιτική, άλλος δρόµος.
Και αυτόν υποδεικνύουµε µε το πρόγραµµά µας, όπως αυτό συνάγεται από τις Προγραµµατικές Δηλώσεις.
Στις 25 του Γενάρη αυτή η δεύτερη πολιτική πρόταση είχε µια
ιστορική νίκη. Σκοπεύουµε µε την υλοποίηση του προγράµµατός
µας να την κάνουµε και ιστορική µέρα.
Σηµείο δεύτερο: Δεν θα σας ταλαιπωρήσω µε τις επαναλήψεις.
Άλλωστε, αναλυτικά µίλησε χθες ο Πρωθυπουργός. Θέλω, όµως,
να εστιάσετε την προσοχή σας στην εσωτερική συνοχή του προγράµµατός µας.
Το πρόγραµµα αντιµετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης ευνοεί την οικονοµική επανεκκίνηση, που µε τη σειρά της δυναµώνει την εργασία, σε ένα πλαίσιο τοµών δηµοκρατικής και πολιτισµικής αναγέννησης της χώρας. Και όλα αυτά σ’ ένα ενιαίο
εθνικό και κοινωνικό σχέδιο µε σταθερό ευρωπαϊκό προσανατολισµό.
Με αυτό το σχέδιο εµείς λέµε καθαρά µε ποιους είµαστε. Είµαστε µε τους φτωχούς, τους άνεργους, τη νέα γενιά, τους
αγρότες, τους µικροµεσαίους, τους µικροοµολογιούχους. Με το
σχέδιο αυτό επαναδιεκδικούµε το δικαίωµα της κοινωνίας να
σχεδιάζει συλλογικά, να καταγράφει, να επεξεργάζεται, να υλοποιεί, να ελέγχει και να κριτικάρει.
Εφαρµόζουµε, λοιπόν, ένα σχέδιο κοινωνικής σωτηρίας που
πατά σταθερά στη σηµερινή πραγµατικότητα και εκτινάσσεται
µπροστά µε βάση πολιτικές που εκτείνονται στον τοµέα, τον
κλάδο, το χώρο και το χρόνο.
Αρνούµαστε να παραδώσουµε το σχεδιασµό στα συµφέροντα
που έχουν ως στόχο το υπερκέρδος. Αρνούµαστε να υποτάξουµε την κοινωνική συνοχή, την οικονοµική σταθερότητα και ανάπτυξη στους σχεδιασµούς του «τριγώνου της αµαρτίας» που
προσπαθεί ακόµα και τώρα να επωφεληθεί από τη συνάντηση
της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης µε την οικονοµική κρίση που
το ίδιο επί πολλές δεκαετίες δηµιούργησε.
Σηµείο τρίτο: Η πατρίδα µας είναι ένας πλούσιος τόπος που
το «τρίγωνο της αµαρτίας» λεηλατεί. Και επειδή πατρίδα είναι
πρώτα και κύρια οι άνθρωποι, λεηλατείται συγχρόνως η ζωή των
ανθρώπων.
Αυτό θα αλλάξει µε όσες τοµές και αν χρειαστούν!
Το κοµµατικό και πελατειακό κράτος έχουν τελειώσει. Το δηµόσιο που λειτουργεί υπέρ ιδιωτικών συµφερόντων µάς τελείωσε! Στο πάρτι της διαφθοράς και της διαπλοκής τα φώτα
έσβησαν!
Κανείς, βέβαια, δεν πρέπει να φοβάται αν κάνει καλά τη δουλειά του. Πρέπει, όµως, να χάσει τον ύπνο του όποιος θεωρήσει
πως τα πράγµατα αλλάζουν για να µένουν ίδια. Οι παλιές συνήθειες κόβονται και όπως προηγούµενα καλούσαµε την κοινωνία
να µην συνηθίσει στη φτώχεια, την καλούµε να µην συνηθίσει
στην κάθε βρωµιά, να την αντιπαλεύει και να την καθαρίζει. Δεν
θα ησυχάσουµε αν ο νέος ρόλος του πολίτη δεν θα αναζητείται
σε κάποια όνειρα, αλλά θα είναι καθηµερινή πρακτική στη δουλειά, στον τόπο της κατοικίας, στον τόπο της µόρφωσης.
Η έκφραση «ζητώ τον λόγο» είναι η βάση της δηµοκρατίας. Και
η δηµοκρατία µπορεί να είναι –και θα είναι- αποτελεσµατική τόσο
κοινωνικά όσο και οικονοµικά.
Σηµείο τέταρτο: Προσβλέπουµε σε µια Ευρώπη της σύγκλισης, της αλληλεγγύης, της δηµοκρατίας, της ειρήνης. Εργαζόµαστε για αυτό. Αντιπαρατάσσουµε ένα εναλλακτικό σχέδιο
ριζοσπαστικών αλλαγών και δεν αποφεύγουµε, ούτε φεύγουµε,
από το πεδίο όπου αντιπαρατίθενται ιδέες, αξίες και πολιτικές.
Σεβόµαστε τους κανόνες του πλαισίου που επιχειρούµε να αλλάξουµε. Θα ήταν, όµως, µέγα σφάλµα να θεωρηθεί πως αυτός
ο σεβασµός είναι αδυναµία.
Για εµάς οι λέξεις κλειδιά είναι «λαϊκή εντολή», «αποφασιστικότητα», «νέα συµφωνία», «δικαιοσύνη» και «περηφάνια». Στο δικό µας λεξιλόγιο δεν υπάρχει η λέξη «υποταγή», αλλά –και ας
γίνει κατανοητό- δεν υπάρχει ούτε η λέξη «µπλόφα».
Και έχουµε συµµάχους ισχυρούς: την κοινωνική ανάγκη και τη
νέα πραγµατικότητα, τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάµεις που
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όλο και περισσότερο βλέπουν το αδιέξοδο και ορθώνουν κραυγή
ενάντια στη λιτότητα.
Αυτή η κραυγή θα ακουστεί και την Τετάρτη από έναν ενωµένο
λαό και από όλες και όλους που η καρδιά τους πάλλει στο ρυθµό
της αλλαγής, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσµο. Και αυτή η
κραυγή, αυτή η πολιτική θα σταθεί φραγµός σε σχέδια που βάζουν σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή συνοχή, που υποθάλπουν ακροδεξιές λογικές και πρακτικές και το φασιστικό τέρας.
Σηµείο πέµπτο: Η Κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας, αλλά και
ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήρθε για να δώσει απλά µια µάχη. Ήλθε για να µείνει, για να µείνει η αξιοπρέπεια, η δηµοκρατία, η ανάπτυξη στη
βάση των κοινωνικών αναγκών, για να µείνει η κοινωνική συνοχή
και η ενότητα. Η ελπίδα είναι εδώ και το µέλλον δηλώνει την παρουσία του υπερψηφίζοντας της προγραµµατικές δεσµεύσεις –
και όχι δηλώσεις- και την Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Βίτσα.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Γεώργιος Κουµουτσάκος από τη Νέα
Δηµοκρατία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αισθάνοµαι µεγάλη ευθύνη
καθώς παίρνω για πρώτη φορά τον λόγο στη Βουλή των Ελλήνων.
Η κρισιµότητα των περιστάσεων δηµιουργεί σε όλους µας τεράστιες ευθύνες. Τώρα κρίνεται η πορεία της πατρίδας για τα
επόµενα πολλά χρόνια. Οι εξελίξεις µπορεί να είναι ραγδαίες.
Χρέος όλων είναι να τις ελέγξουµε, να αποτρέψουµε τα χειρότερα, να διασφαλίσουµε όσα πετύχαµε και να χτίσουµε σε αυτά.
Ύστερα από τέσσερα χρόνια θυσιών η Ελλάδα µπορεί να πετύχει πολλά περισσότερα από όσα µπορούσε δυόµισι χρόνια
πριν. Το µπορεί, γιατί µηδενίστηκε η ύφεση και µπήκαµε σε ρυθµούς ανάπτυξης. Το µπορεί, γιατί πετύχαµε πλεονάσµατα, τελειώναµε µε το µνηµόνιο και φτάναµε στην επόµενη µέρα. Το µπορεί, γιατί η χώρα ανταποκρίθηκε στις δεσµεύσεις της και οι εταίροι µας υποχρεούνται να ανταποκριθούν στις δικές τους, να δεχτούν µια νέα ρύθµιση για το δηµόσιο χρέος και ένα νέο πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων.
Όλα αυτά δεν είναι τωρινά. Τα συµφωνήσαµε το Νοέµβριο του
2012. Είναι το σχέδιο που έφερνε τη χώρα στο τέλος των µνηµονίων και το πέρασµα στην πιστωτική γραµµή στήριξης, το σχέδιο
που έβγαζε από την κρίση και οδηγούσε µε σιγουριά και ασφάλεια στην ανάκαµψη και την ανάταξη.
Εµείς θα υπερασπιστούµε όσα µε τεράστιες θυσίες πετύχαµε,
αλλά και θα υποστηρίξουµε αποφάσεις στη σωστή κατεύθυνση
µιας εθνικής προσπάθειας.
Έχει όµως η συγκυβέρνηση την υποχρέωση και την ευθύνη να
συντονίσει, επιτέλους, το ρολόι της µε την πραγµατικότητα, να
επιδιώξει το καλύτερο για τη χώρα κι όχι για ενδοκοµµατικές
ανάγκες και ισορροπίες, να µην προτάξει εντυπώσεις αλλά ουσία, να µην θυσιάσει την εµπιστοσύνη στην οικονοµία µας στο
βωµό ξεπερασµένων ιδεοληψιών, να παρουσιάσει, επιτέλους,
συγκροτηµένο και κοστολογηµένο πρόγραµµα ρεαλισµού κι όχι
λαϊκισµού, να διαπραγµατευτεί στη βάση των ευρωπαϊκών δεδοµένων κι όχι µε τακτικισµούς βγαλµένους από θεωρίες των παιγνίων, να µην παγιδευτεί σε αδιέξοδα που µπορεί να οδηγήσουν
τη χώρα σε ρήξη καταστροφής µε την Ευρώπη.
Άλλωστε –και προσέξτε το αυτό- οι ίδιες οι Προγραµµατικές
σας Δηλώσεις θα µείνουν «γράµµα κενό», «κέλυφος» δηλώσεων,
αν σε λίγες ηµέρες «τα σπάσετε» µε την Ευρώπη και οδηγήσετε
σε ασφυξία την οικονοµία, την κοινωνία και τη χώρα.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, το αποτέλεσµα θα κρίνει
τις προθέσεις σας κι όχι οι προθέσεις σας το αποτέλεσµα. Ξέρει,
άραγε, η Κυβέρνηση τι θα κάνει την Τετάρτη στο Eurogroup;
Ξέρει τι θα κάνει την εποµένη στο Συµβούλιο Κορυφής; Ξέρει
προς τα πού θα πάει µετά; Ποιος είναι ο συµβιβασµός που θα
αποδέχονταν; Ποιο είναι το κόστος που θα άντεχε η Ελλάδα;
Έχει µετρήσει τις συνέπειες της ρήξης; Τίποτα από αυτά τα κρίσιµα και ζωτικά δεν ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε µιάµιση ώρα
οµιλίας.
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Για να πετύχει η διαπραγµάτευση στην Ευρώπη, θέλει τεκµηριωµένες µελέτες και σχέδιο, όχι επίκληση προεκλογικών υποσχέσεων. Θέλει συµµαχίες µε τους ευρωπαϊκούς θεσµούς, όχι
στους δρόµους.
Κι όµως, η Κυβέρνηση πηγαίνει στις Βρυξέλλες µε σύµµαχο
τη µοναξιά. Και µπορεί η µοναξιά να της δίνει θέση στα πρωτοσέλιδα, δεν είναι όµως καλή για τα συµφέροντα της χώρας. Άλλο
επικοινωνία, άλλο η ουσία. Άλλο η αλαζονική στάση, άλλο η
σκληρή διαπραγµάτευση.
Έχουν όµως και οι εταίροι µας υποχρεώσεις. Έχουν την υποχρέωση να φέρονται περισσότερο ως εταίροι και λιγότερο ως
δανειστές και λογιστές. Η Ευρώπη είναι το κοινό µας σπίτι και η
ενωµένη Ευρώπη δεν πρέπει να καταφεύγει σε πρακτικές ασφυξίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ορίζοντας γύρω µας δεν είναι
καθόλου καθαρός. Η χώρα δεν έχει καιρό για χάσιµο. Έχουµε,
λοιπόν, υποχρέωση να κινούµαστε µε σχέδιο, να βλέπουµε µπροστά, όχι στα τυφλά. Δεν είναι παιχνίδι αυτοσχεδιασµών οι ζωές
και το µέλλον µας. Δεν είναι πρόβα αυτό που ζούµε. Είναι η
σκληρή πραγµατικότητα.
Παρ’ όλα αυτά, η νέα συγκυβέρνηση επιµένει στην προεκλογική θολούρα. Ακούσαµε στις Προγραµµατικές Δηλώσεις του
Πρωθυπουργού αφήγηση διαπιστώσεων και εκτόξευση αβάσιµων καταγγελιών. Ακούσαµε γενικολογίες για τα µεγάλα και µεγαλοστοµίες για τα µικρά. Ακούσαµε επιθυµίες, ακούσαµε στόχους, αλλά όχι τρόπους που µπορούν να τους κάνουν πράξη.
Ακούσαµε πολλά για το απώτερο µέλλον, αλλά κουβέντα για το
κρίσιµο σήµερα, κουβέντα για όσα µπορεί να κρίνουν τα πάντα,
κυριολεκτικά τα πάντα.
Μην ξεχνάτε, κύριοι της Κυβέρνησης, ότι για το αποτέλεσµα
θα έχετε ευθύνες απέναντι στον ελληνικό λαό, όχι για τις επιθυµίες σας!
Από την εποµένη των εκλογών ακούµε, όπως ακούγαµε και το
2010, µέλη της Κυβέρνησης να δυσφηµούν τη χώρα σαν χρεοκοπηµένη και διεφθαρµένη. Ακούµε κορυφαία στελέχη της να αντιγράφουν καλόγερους του Μεσαίωνα. Το µνηµόνιο που θα
τελείωνε βαφτίζεται «γέφυρα». Το µνηµόνιο που ζητούν ονοµάζεται «νέο συµβόλαιο». Το κούρεµα έγινε αίτηµα για επιµήκυνση
και πίστωση χρόνου.
Το συµπέρασµα είναι ξεκάθαρο: Είτε θα εγκαταλείψουν τα
όσα ανέξοδα µοίραζαν, υποσχόµενοι τα πάντα στους πάντες είτε
θα πάνε τη χώρα σε δραµατική περιπέτεια. Εάν γίνει το πρώτο,
εάν εγκαταλείψουν τον λαϊκισµό και ανακαλύψουν, επιτέλους, το
ρεαλισµό, το πρόβληµα θα είναι µόνο δικό τους. Θα αφορά τις
µεγάλες εσωτερικές αντιφάσεις και τα αδιέξοδά τους. Αν όµως
συµβεί το δεύτερο, αν χαθούν σε αδιέξοδα και πιαστούν σε παγίδες ασφυξίας της οικονοµίας, το δράµα θα είναι για όλη τη
χώρα, για όλους τους Έλληνες.
Το δράµα αυτό έχουµε υποχρέωση να το αποτρέψουµε, όχι
µόνο εµείς η Νέα Δηµοκρατία, αλλά και όλες οι µεταρρυθµιστικές και φιλοευρωπαϊκές πολιτικές δυνάµεις που θέλουν µια
ισχυρή Ελλάδα σε µια Ευρώπη πιο πολιτική, πιο κοινωνική και πιο
ενωµένη.
Εδώ και σαράντα χρόνια γνώµονάς µας στη Νέα Δηµοκρατία
είναι η ιδρυτική διακήρυξη της παράταξής µας. Η ιδρυτική αυτή
διακήρυξη τονίζει καθαρά αρχές και αξίες σταθερά επίκαιρες:
ότι θα υπερασπιζόµαστε τη δηµοκρατία, τη δικαιοσύνη, την κοινωνική συνοχή, τη συλλογική πρόοδο, τα εθνικά µας δίκαια, ότι
θα υπηρετούµε πάντα και µόνο τα αληθινά συµφέροντα του
έθνους, ότι θα αντιτασσόµαστε στους διχασµούς που τόσα δεινά
επισώρευσαν στον τόπο.
Οφείλουµε για όλα αυτά να προειδοποιήσουµε τη συγκυβέρνηση ότι δεν αρκεί στην Ευρώπη µόνο το σεβαστό επιχείρηµα
πως έχει την εντολή του λαού, γιατί όλες οι κυβερνήσεις το ίδιο
µπορούν να επικαλεσθούν. Μην βάλει, λοιπόν, σε κίνδυνο τη θέση µας στην Ευρωζώνη. Μην ορφανέψει γεωπολιτικά την πατρίδα µας. Μην αρχίσει να ξηλώνει όσα µε τεράστιες θυσίες πετύχαµε. Επίσης, µην τολµήσει προγραφές, αντιγραφές του ’81
και απόπειρες ρεβανσισµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση του Αντώνη Σαµαρά σήκωσε τεράστιο πολιτικό κόστος, για να αποτρέψει την
άτακτη χρεοκοπία, να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας,
να πετύχει δηµοσιονοµική εξυγίανση, να βγάλει τη χώρα από την
κρίση. Μην περιµένει, λοιπόν, κανένας να υποσκάψουµε δρόµους
που εµείς ανοίξαµε. Πάνω απ’ όλα υπάρχει για εµάς το εθνικό,
το κοινωνικό, το συλλογικό συµφέρον. Μηδενιστική αντιπολίτευση δεν θα κάνουµε. Εµείς ΣΥΡΙΖΑ δεν είµαστε και δεν θα γίνουµε. Θα είµαστε δυναµικά παρόντες στον έλεγχο της Κυβέρνησης, αλλά δίκαιοι απέναντί της. Θα είµαστε υπεύθυνα στη
Βουλή για τη στήριξη κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας. Θα είµαστε µαζί µε τους πολίτες σε δράσεις για την τόνωση της απασχόλησης, για τη βελτίωση της καθηµερινότητας. Θα είµαστε
εδώ για την Ελλάδα.
Όµως, δεν µπορούµε να δώσουµε στήριξη στο άγνωστο, στο
θολό, στο επιπόλαιο, στο επικίνδυνο. Δεν στηρίζουµε την ετερόκλητη συγκυβέρνηση µιας ιδεολογικής Αριστεράς από τη µία
πλευρά, ιδεοληπτικής Αριστεράς από τη µια πλευρά και µιας
ανερµάτιστης υπερδεξιάς από την άλλη, που συνειδητά διακινδυνεύουν την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και έτσι την ασφάλεια, την οικονοµία και την προοπτική της. Δεν ψηφίζουµε τις
Προγραµµατικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Κουµουτσάκο.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Ηλίας Κασιδιάρης από τη Χρυσή Αυγή.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Θα ήθελα να ξεκινήσω διαµαρτυρόµενος
και καταγγέλλοντας αυτήν την τραγική κατάσταση την οποία
βιώνω ως εκλεγµένος Βουλευτής, ως εκπρόσωπος του τρίτου
πολιτικού κόµµατος της χώρας, εγώ, µεγάλος αριθµός Βουλευτών της Χρυσής Αυγής και ο Αρχηγός της Χρυσής Αυγής, που
αναγκαζόµαστε να ερχόµαστε στη Βουλή, για να µιλήσουµε εκπροσωπώντας τετρακόσιες χιλιάδες πολίτες, µε χειροπέδες, αυτόµατα υποπολυβόλα MP5 µε σιγαστήρα, µε τζιπάκια µε αναµµένους φάρους. Αυτή είναι µία πληγή για τη δηµοκρατία. Δεν
υφίσταται δηµοκρατία στην Ελλάδα! Έχει καταλυθεί η λειτουργία του Συντάγµατος!
Είναι εδώ παρών ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Πανούσης και θα ζητήσω προσωπικά να επιληφθεί αυτού του µείζονος ζητήµατος. Πρέπει να επιληφθεί και το Προεδρείο. Δεν
είναι δυνατόν σε µία χώρα όπου -να θυµηθούµε την περίπτωση
Ξηρού- στον Ξηρό έδιναν άδειες, για να πηγαίνει στο χωριό του
χωρίς συνοδεία, σε εκλεγµένους Βουλευτές να µη δίνονται ανάλογες άδειες και να βγαίνουµε από τις φυλακές συνοδεία πάνοπλων αστυνοµικών µε αυτόµατα υποπολυβόλα. Αυτή η κατάσταση είναι πραγµατικά µια κατάντια για την Ελλάδα του 2015,
που λέµε ότι θέλουµε να έχουµε προοδευτική Κυβέρνηση!
Επίσης, επειδή βλέπω ότι είναι εδώ και ο κ. Παρασκευόπουλος, ο νέος Υπουργός Δικαιοσύνης, πρέπει, επιτέλους, να γίνει
κάτι µε τη σωρεία καταγγελιών -που δεν έχουν γίνει από τη
Χρυσή Αυγή- για τη λειτουργία ενός παραδικαστικού κυκλώµατος που έχει αµαυρώσει την εικόνα της ελληνικής δικαιοσύνης
και έχει σύρει στις φυλακές εκλεγµένους Βουλευτές του τρίτου
πολιτικού κόµµατος της χώρας. Μιλάω συγκεκριµένα για καταγγελίες από τον κ. Ρουπακιώτη, προηγούµενο Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος ανήκει στην Αριστερά, όπως γνωρίζετε, που είχε
µιλήσει συγκεκριµένα για πολιτική διαχείριση σε δικαστικό επίπεδο, φωτογραφίζοντας συγκεκριµένο παραδικαστικό κύκλωµα,
το οποίο αποκάλυψε µε απόλυτη λεπτοµέρεια ο πρώην Γενικός
Γραµµατέας της Κυβέρνησης. Και προς τιµήν της η νυν Πρόεδρος της Βουλής είχε τοποθετηθεί και είχε πει ότι πρέπει να
γίνει κάτι γι’ αυτές τις καταγγελίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πει αρχικά ότι
θα γίνει προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση και δεν έγινε απολύτως τίποτα. Και κάποια εγκλήµατα της προηγούµενης κυβέρνησης τείνουν να καλυφθούν και να θαφτούν. Δεν θα γίνει κάτι
τέτοιο.
Σας ενηµερώνω µάλιστα -εδώ είναι το οξύµωρο- πως για την
υπόθεση των καταγγελιών Μπαλτάκου -που επιβεβαιώθηκαν
όλες- όταν είπε ότι έπεσαν τηλέφωνα, για να µας βάλουν φυλακή, προτού βγει το βίντεο στον αέρα, είχε έρθει εδώ ο πρώην
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Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Αθανασίου και είχε παραδεχτεί σε επίκαιρη ερώτηση δική µου ότι πήρε τηλέφωνο την προϊσταµένη του
Πρωτοδικείου εν ώρα ανακρίσεως του Γενικού Γραµµατέα της
Χρυσής Αυγής. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα αν γινόταν ένα τέτοιο
έγκληµα, θα πήγαινε φυλακή ο Υπουργός. Ο Σαρκοζί στη Γαλλία,
επειδή ο δικηγόρος του επικοινώνησε µε δικαστή, συνελήφθη και
φόρεσε χειροπέδες. Εδώ απαιτούµε και περιµένουµε από τη νέα
Κυβέρνηση να διερευνήσει αυτές τις καταγγελίες, να υπάρξει,
επιτέλους, µια προανακριτική επιτροπή για αυτήν την υπόθεση.
Επαναλαµβάνω για την υπόθεση Μπαλτάκου πως το µόνο που
υπάρχει είναι ότι πάω εγώ για ανάκριση την Πέµπτη. Ξέρετε µε
τι κατηγορία; Με την κατηγορία ότι ήρθα εδώ στο Βήµα της Βουλής και είπα την αλήθεια. Αυτή είναι η κατηγορία ότι ήρθα στο
Βήµα της Βουλής και αποκάλυψα αυτά τα στοιχεία τα οποία, αντί
να στείλουν στη φυλακή τους σκευωρούς, στέλνουν εµένα σε
ανάκριση.
Παρακαλώ πολύ, λοιπόν, η νέα Κυβέρνηση, οι αρµόδιοι Υπουργοί, το Προεδρείο της Βουλής να επιληφθεί για αυτό το µείζον
ζήτηµα. Θα γίνουν και άλλες αποκαλύψεις. Θα έχουµε και άλλες
πολύ συγκεκριµένες καταγγελίες και σε επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου. Κλείνω αυτήν την παρένθεση, όµως, για να µιλήσω
για τις εξελίξεις που αφορούν την πλειοψηφία του ελληνικού
λαού και για το µέλλον της πατρίδας µας.
Η Χρυσή Αυγή, σεβόµενη απόλυτα τον θεσµικό της ρόλο και
τη λαϊκή εντολή που έχει λάβει, ως τρίτη πολιτική δύναµη έχει
αποδείξει αυτές τις λίγες ηµέρες ότι δεν πρόκειται να κάνει
στείρα αντιπολίτευση. Αντιθέτως, θα είµαστε η εθνική αντιπολίτευση. Από την πρώτη στιγµή το αποδείξαµε αυτό. Όταν εξήγγειλε επί της ουσίας η νέα Κυβέρνηση αντίδραση στο εµπάργκο
στη Ρωσία, η Χρυσή Αυγή ήταν η πρώτη που στήριξε αυτήν την
απόφαση. Μας λοιδόρησαν, µάλιστα, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, τα «παπαγαλάκια» αυτά των νταβατζήδων της δηµόσιας
ζωής, ότι γινόµαστε η ουρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό είναι ένα µέγα ψέµα, διότι απεκαλύφθη µε την κυβίστηση
που επακολούθησε, γιατί πράγµατι µε την παρουσία του κ. Κοτζιά του Υπουργού των Εξωτερικών στη διάσκεψη των Υπουργών
των Εξωτερικών έγινε κυβίστηση και είπαµε «ναι» στο εµπάργκο
κατά της Ρωσίας που πλήττει όχι τη Ρωσία, πλήττει τα ελληνικά
συµφέροντα, πλήττει τους Έλληνες παραγωγούς.
Δυστυχώς, τις λίγες αυτές ηµέρες είδαµε και άλλες κυβιστήσεις. Στη συνάντηση του Υπουργού Οικονοµικών της Ελλάδος
µε τον περίφηµο Σόιµπλε, τον εκπρόσωπο της γερµανικής τοκογλυφίας, της ανθελληνικής γερµανικής τοκογλυφίας, δεν ειπώθηκε ούτε µια λέξη για κούρεµα του χρέους. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όµως,
εξελέγη Κυβέρνηση απαιτώντας κούρεµα του χρέους, λέγοντας
στον ελληνικό λαό πως θα διεκδικήσει κούρεµα του χρέους. Δεν
ειπώθηκε τίποτα για κατάργηση του µνηµονίου. Ενώ έχετε εκλεγεί Κυβέρνηση λέγοντας από αυτά εδώ τα έδρανα ότι «θα σκίσουµε τα µνηµόνια» και ο Υπουργός των Οικονοµικών σας µίλησε
για διατήρηση του 70% του µνηµονίου, είπατε ότι δεν θέλετε την
τρόικα.
Συµφωνούµε απόλυτα. Να φύγει η τρόικα από την Ελλάδα, να
φύγουν οι εκπρόσωποι της ξένης τοκογλυφίας από την Ελλάδα!
Πώς γίνεται, όµως, να µην θέλετε την τρόικα και σήµερα -χθες
µάλλον, αλλά και σήµερα συνεχίζονται οι επαφές- έχουµε ήδη
συναντήσεις των κυρίων Δραγασάκη και Βαρουφάκη µε εκπροσώπους των διεθνών τοκογλύφων, τον κ. Βίζερ και τον κ. Κοστέλο, ο οποίος είναι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην τρόικα. Πώς θέλετε να διώξετε την τρόικα, όταν µέσα σε
δέκα µέρες την ξαναφέρνετε µέσα στην Ελλάδα;
Δυστυχώς, αυτό που έχουµε αντιµετωπίσει τις τελευταίες ηµέρες από την νέα Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξαρτήτων Ελλήνων
είναι µια πολύ γοητευτική ρητορική εντός Ελλάδος και φυσικά
µπροστά στους τηλεοπτικούς φακούς, αλλά µόνο για εσωτερική
κατανάλωση, διότι άλλα λέτε εδώ και άλλα στους τοκογλύφους
δανειστές µας. Όταν πήγε στον Σόιµπλε ο Υπουργός των Οικονοµικών, δεν είπε ούτε λέξη για το κατοχικό δάνειο!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα, κυρία Πρόεδρε, λίγο περισσότερο χρόνο, διότι στη
φυλακή που βρίσκοµαι και προετοιµάζω τις οµιλίες µου δεν έχω
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τη δυνατότητα να υπολογίσω µε ακρίβεια το χρόνο. Δεν έχω, δηλαδή, τις αντικειµενικές συνθήκες που έχετε όλοι εσείς εδώ, για
να είστε προετοιµασµένοι και τυπικοί στα καθήκοντά σας. Θα
ήθελα µια πολύ µικρή πίστωση χρόνου, παρακαλώ.
Το Eurogroup της 16ης Φεβρουαρίου είναι πάρα πολύ κρίσιµο
για τη χώρα. Η Χρυσή Αυγή, ως τρίτη πολιτική δύναµη, σας υπενθυµίζει ότι ο λαός έχει ήδη µιλήσει, έχει ήδη µιλήσει και απαιτεί
τέλος του µνηµονίου και της υποταγής. Οποιαδήποτε υποχώρηση, οποιαδήποτε άλλη συµφωνία που δεν θα περιλαµβάνει
αυτή τη βασική αρχή, οποιαδήποτε απόπειρα συνέχισης της µνηµονιακής πολιτικής είναι στην ουσία προδοσία της λαϊκής εντολής!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κάθε εθνική προσπάθεια ως αντίδραση έναντι της πολιτικής
αυτής των διεθνών τοκογλύφων που οδήγησαν την Ελλάδα σε
ανθρωπιστική κρίση θα στηριχθεί από τη Χρυσή Αυγή. Ακόµα και
αν προκληθεί ρήξη, γιατί αυτό συζητείται -εγώ προσωπικά δεν
το πιστεύω και θα αναλύσω τη σκέψη µου- µονόδροµος από εκεί
και πέρα είναι το δηµοψήφισµα. Να κληθεί ο ελληνικός λαός να
αποφασίσει όχι αν θα συνεχιστεί η µνηµονιακή πολιτική. Αυτό το
είπε. Είπε «όχι» στις τελευταίες εκλογές.
Μονόδροµος είναι το δηµοψήφισµα για το αν θα παραµείνουµε στο ευρώ ή στη δραχµή.
Ήδη, το έχουµε προβλέψει αυτό και προεκλογικά. Το έχουµε
δηλώσει και το δηλώνω και από αυτό εδώ το Βήµα: Η Κυβέρνησή
σας έχει συµφωνήσει επί της ουσίας µια συνέχιση του µνηµονίου,
που θα ονοµαστεί ECCL γραµµή ή κάπως αλλιώς. Η τρόικα θα
είναι εδώ, θα υπάρχει δηλαδή υψηλή εποπτεία, ασφυκτική εποπτεία, αλλά θα έχει διαφορετικό όνοµα -ας πούµε «τριµερής επιτροπή θεσµικών παραγόντων»- και σίγουρα η επιτήρησή της θα
είναι εξίσου σκληρή και καταστροφική. Αυτά τα έχουµε πει. Εδώ
θα είµαστε, για να τα επαναλάβουµε, µόλις γίνουν πράξη.
Σε ό,τι αφορά τις λοιπές προγραµµατικές θέσεις και επειδή µίλησε ο Πρωθυπουργός -πολύ σωστά- για µια επιτροπή για τη
διεκδίκηση των γερµανικών αποζηµιώσεων και του κατοχικού δανείου, θέλω να του υπενθυµίσω ότι ο ελληνικός λαός που επικαλείται περιλαµβάνει και τις τετρακόσιες χιλιάδες πολίτες που
ψήφισαν το Λαϊκό Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή και τον ανέδειξαν σε
τρίτο κόµµα και δεν έχει κανείς το δικαίωµα να επικαλείται την
εντολή του ελληνικού λαού και να αποκλείει τετρακόσιες χιλιάδες
Έλληνες πολίτες.
Άλλωστε, όπως προείπα, είναι καλό να λέγονται όλα αυτά εδώ
µέσα. Στην πρώτη της οµιλία η νυν Πρόεδρος ως Πρόεδρος της
Βουλής είπε ότι θα γίνει επιτροπή για το κατοχικό δάνειο -πάρα
πολύ σωστά- δεν είπε, όµως, κάτι τέτοιο ο Υπουργός σας των Οικονοµικών, όταν πήγε στη Γερµανία.
Χθες ακούσαµε το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης εν µέρει να
πηγαίνει «περίπατο», µε την επίκληση στο εθνικό καθήκον των
πολιτών να πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εξελέγη Κυβέρνηση λέγοντας ότι καταργεί οριστικά τον ΕΝΦΙΑ.
Ξεχάσατε τα 751 ευρώ προς το παρόν. Δεν είπατε λέξη για
διαγραφή του χρέους. Δεν είπατε λέξη για λογιστικό έλεγχο του
χρέους. Δεν είπατε λέξη για το παράνοµο και επαχθές χρέος, για
τα λεφτά που δανειστήκαµε για να πληρώνουµε στη διεφθαρµένη πολιτική εξουσία!
Επίσης, οι χθεσινές Προγραµµατικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης αποτελούν όνειδος για τα εθνικά µας θέµατα. Δικαιώνονται
και οι Τούρκοι και οι Σκοπιανοί για το Κυπριακό και για τη Μακεδονία µας.
Η Χρυσή Αυγή τονίζει την εθνική της θέση: Κανένας συµβιβασµός για τη Μακεδονία µας, κανένα όνοµα που θα περιλαµβάνει,
έστω και ως συνθετικό, τον όρο «Μακεδονία»!
Εις ό,τι αφορά δε το Κυπριακό -αυτή την ανοιχτή πληγή του
ελληνισµού- λέµε «όχι» στην επανένωση που ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, λέµε «όχι» στην αναγνώριση του «Αττίλα», γιατί µε
αυτό ισοδυναµεί η επανένωση. Λέµε να φύγουν οι έποικοι και ο
στρατός κατοχής από την Κύπρο. Λέµε «ναι» στην ένωση της
ελεύθερης Κύπρου µε την Ελλάδα. Πώς µπορεί να γίνει αυτό;
Μέσω των αποκλειστικών οικονοµικών ζωνών των δύο κρατών
που εφάπτονται, µέσω του δόγµατος του ενιαίου αµυντικού χώ-
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ρου. Μιας και µίλησα για αποκλειστική οικονοµική ζώνη, ούτε για
αυτό το µείζον εθνικό ζήτηµα έκανε αναφορά χθες ο Πρωθυπουργός.
Έκανε αναφορά, βεβαίως, στα προνόµια του πολιτικού συστήµατος. Η Χρυσή Αυγή από την πρώτη ηµέρα που ήρθε σε αυτή
εδώ την Αίθουσα απαίτησε κατάργηση όλων των προνοµίων του
πολιτικού συστήµατος. Εγώ προσωπικά έχω ένα προνόµιο ως
Βουλευτής αυτήν τη στιγµή, να ζω τη ζωή µου σε ένα κελί δύο
επί τρία και να γράφω σε κάτι άθλια χειρόγραφα αυτές τις οµιλίες που έρχοµαι εδώ να κάνω, µε τη συνοδεία πάνοπλων αστυνοµικών.
Δεν ζητάµε να φτάσουµε σε αυτό το σηµείο. Ζητάµε να καταργηθούν τα προκλητικά προνόµια που έχει σήµερα το πολιτικό σύστηµα. Ζητάµε να καταργηθεί η χρηµατοδότηση των κοµµάτων.
Έχουµε φέρει συγκεκριµένη πρόταση νόµου για κατάργηση του
80% της χρηµατοδότησης των κοµµάτων. Η Χρυσή Αυγή είναι η
απόδειξη πως τα κόµµατα δεν έχουν ανάγκη της χρηµατοδότησης. Έχουµε βγάλει ενάµιση χρόνο τώρα τρεις εκλογές χωρίς
χρηµατοδότηση. Τα βάζαµε από την τσέπη µας. Εποµένως, τα
κόµµατα δεν χρειάζονται χρηµατοδότηση.
Τι χρειάζονται τα κόµµατα; Έλεγχο στα οικονοµικά τους.
Όπως µπήκε το ΣΔΟΕ µέσα στη Χρυσή Αυγή και τα έκανε όλα
«φύλλο και φτερό» και απεδείχθη εν τοις πράγµασι ότι είµαστε
απολύτως καθαροί, έτσι πρέπει να γίνει και µε όλα τα κόµµατα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ να συντοµεύσετε, γιατί έχετε ήδη προ πολλού υπερβεί το χρόνο σας.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Συντοµεύω. Έχετε δίκιο.
Καµµία ανοχή στους νταβατζήδες της δηµόσιας ζωής! Είναι
άσχηµη η εικόνα των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ να έχουν πιάσει
στασίδι στον τηλεοπτικό σταθµό «MEGA», γιατί εκεί έχουµε απόλυτη διαπλοκή νταβατζήδων, δηλαδή αυτών που έχουν τα κανάλια, που έχουν πάρει παράνοµα τις άδειες, που έχουν ταυτόχρονα και τα διόδια, τα οποία πρέπει να σταµατήσει, επιτέλους,
να πληρώνει ακόµα ο ελληνικός λαός. Πρέπει όλες αυτές οι συµβάσεις να καταγγελθούν και να δούµε και πάλι από την αρχή τι
λεφτά είναι να παίρνουν όλοι αυτοί που έχουν διασύρει την Ελλάδα και έχουν διαλύσει τον κοινωνικό ιστό.
Πρέπει να γίνει άµεσα εξεταστική για «SIEMENS», µνηµόνιο,
PSI, λίστα Λαγκάρντ και να γίνει άµεσα εξονυχιστικός έλεγχος
σε όλα τα µεγάλα ονόµατα που λυµαίνονται τη δηµόσια ζωή της
χώρας.
Επίσης, θα πρέπει να επιστρέψουν, επιτέλους, τα «θαλασσοδάνεια», για τα οποία κάλυπτε η προηγούµενη κυβέρνηση µε παράνοµες τροπολογίες ακόµα και τους τραπεζίτες, οι οποίοι είχαν
εκδώσει αυτά τα «θαλασσοδάνεια» και δεν έχει πάρει το δηµόσιο
πίσω ούτε δραχµή.
Πρωτογενής παραγωγή. Ελληνική Αποκλειστική Οικονοµική
Ζώνη. Υδρογονάνθρακες. Αυτός είναι ο µόνος τρόπος να αναπτυχθεί η χώρα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μόνο αν παράγουµε, µόνο αν µπούµε βαθιά στην εξόρυξη του εθνικού µας
πλούτου, υπάρχει ελπίδα η Ελλάδα να ανασάνει.
Τέλος -και κλείνω- η µοναδική λύση στο ελληνικό πρόβληµα
είπε ο Πρωθυπουργός ότι είναι πολιτική. Θα συµφωνήσω και θα
προσθέσω ότι είναι γεωπολιτική. Άµεσα απαιτείται γεωστρατηγική στροφή προς τη Ρωσία. Αυτό είναι το πάγιο αίτηµα του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή και κάθε ανάλογη κίνηση προς την
κατεύθυνση αυτή θα στηριχθεί αναφανδόν. Άµεσα εµπορική
στροφή στη Ρωσία, διαπραγµάτευση για τους υδρογονάνθρακες, αµυντική συµφωνία, κοινά γυµνάσια στο Αιγαίο Πέλαγος.
Αυτή είναι η θέση µας και αυτός είναι ο µόνος τρόπος να πάψουµε να είµαστε προτεκτοράτο ξένων δυνάµεων, είτε Γερµανών
είτε Αµερικανών.
Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Κασιδιάρη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βου-

68

λής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», σαράντα δύο µαθήτριες και µαθητές και δύο συνοδοί-εκπαιδευτικοί από το 1ο Γυµνάσιο Κορωπίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Καλείται στο Βήµα η κ. Αντιγόνη Λυµπεράκη από το Ποτάµι
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Είναι η πρώτη φορά που το Ποτάµι, το κίνηµα που εκφράζει το
κέντρο των αλλαγών, παίρνει τον λόγο στην Ελληνική Βουλή.
Φτιάξαµε το Ποτάµι, για να αλλάξουµε τη χώρα χωρίς να τη γκρεµίσουµε, επειδή πιστεύουµε πως χρειάζεται να κάνουµε βαθιές
και ουσιαστικές τοµές, για να ξεφύγουµε από το τέλµα.
Τόσα χρόνια ακούγαµε όλες τις πλευρές να συναγωνίζονται
σε κούφιες ρητορείες, σε κορώνες και σε αντιπαραθέσεις µε ανεµόµυλους, πάρα πολύ έντονες φραστικά, που, όµως, είχαν ένα
πολύ λυπητερό και ίδιο τελικό αποτέλεσµα: διατήρηση παλιών
δοµών, διαιώνιση πελατειακού κράτους, συντήρηση. Ήταν ένας
αυτοτροφοδοτούµενος κύκλος κατήφορου που άρχιζε από έλλειψη αυτοπεποίθησης, συνέχιζε σε προσκόλληση στο χθες και
εµπέδωνε µια µόνιµη φοβία για το αύριο. Ήταν το ελληνικό τέλµα
µε λίγα λόγια.
Κάποιοι, πολλοί νοµίζω, θα περίµεναν µια Κυβέρνηση της Αριστεράς να βάλει τέλος σε όλα αυτά και σίγουρα εµείς ελπίζαµε
ότι στην πρώτη µας οµιλία στη Βουλή θα µπορούσαµε να ασκήσουµε δηµιουργική κριτική σε νέες τολµηρές, ρηξικέλευθες αλλαγές που θα πρότεινε. Να λέγαµε, για παράδειγµα: «Μην πάτε
τόσο γρήγορα», αλλά κατά βάθος να χαιρόµαστε και να καµαρώναµε µαζί σας. Όµως, αυτή η Κυβέρνηση της Αριστεράς και
της άκρας Δεξιάς δεν κάνει τίποτα τέτοιο.
Από τη µια ακούσαµε επαναλήψεις προεκλογικών γενικοτήτων,
που θα µπορούσε να τις συνοψίσει κάποιος σε µία φράση: «Πίσω
στο 2009 ολοταχώς!». Από την άλλη δεν ακούσαµε τις ριζικές
τοµές που κάποιοι αφελείς, όπως εγώ, θα περιµέναµε.
Θα ξεκινήσω από το τι είπε ο Πρωθυπουργός. Είναι καρµπόν
προεκλογικής περιπτωσιολογίας, χωρίς να υπάρχει το πώς, το
πόσο, το πότε, το τι συγκεκριµένα. Και αναρωτιέται κάποιος:
Προς τι αυτή η επανάληψη γενικών διακηρύξεων; Είναι επειδή
ίσως δεν γνωρίζει τι ακριβώς θα κάνει; Είναι επειδή δεν θέλει να
δεσµευτεί ακριβώς; Είναι µήπως γιατί δεν τα έχει κοστολογήσει;
Υπόσχεται να αλλάξει πολλά χωρίς να αλλάξει ουσιαστικά τίποτα. Θέλει να κρατήσει τις ισορροπίες, να µην δυσαρεστήσει
τις συντεχνίες, να κρατήσει ταυτόχρονα ως όπλο τη δηµιουργική
αµφισηµία στις εκφράσεις, όπως, δηλαδή, πάντα έκαναν η Νέα
Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, για να µην σας κουράζω.
Και τώρα στην ουσία. Τι δεν είπε ο Πρωθυπουργός; Πού πήγε
η απλή αναλογική και το πιο δίκαιο και αντιπροσωπευτικό εκλογικό σύστηµα;
Πού πήγε η Αναθεώρηση του Συντάγµατος και δεν τη βλέπουµε; Πού πήγε ο διαχωρισµός Κράτους και Εκκλησίας, αγαπητές και αγαπητοί κύριοι και κυρίες συνάδελφοι; Πού πήγε το
σύµφωνο συµβίωσης;
Δεν ακούσαµε τίποτε ούτε για την οικονοµία, το µέγα εθνικό
θέµα, εκτός από το κλασικό ευχολόγιο για την καταπολέµηση
της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς µέσα σε όλα.
Ο Πρωθυπουργός δεν είπε τίποτα για ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις και θα είµαι συγκεκριµένη και θα εστιαστώ στη µεγάλη
απούσα µεταρρύθµιση από τις Προγραµµατικές Δηλώσεις και ειδικότερα στο ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, στην κοινωνική πολιτική.
Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, είναι η µόνη χώρα στην Ευρώπη που
δεν προβλέπει αξιοπρεπή βοήθεια σ’ αυτούς και αυτές που έχουν
αποδεδειγµένα µεγάλη ανάγκη. Ό,τι γίνεται στον πόλεµο κατά
της φτώχειας το αναλαµβάνει η οικογένεια και ειδικότερα οι γυναίκες µέσα στην οικογένεια. Η πολιτεία δεν βοηθά, γιατί δεν παρέχει συντεταγµένα το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Δεν το
έκανε στο παρελθόν. Δεν το κάνει στο παρόν. Ατυχώς, απ’ ό,τι
φαίνεται, δεν είναι διατεθειµένη να το κάνει ούτε και στο µέλλον.
Ο ΣΥΡΙΖΑ µιλούσε συχνά για την επείγουσα ανάγκη κοινωνικών
πρωτοβουλιών για την αντιµετώπιση της κρίσης. Όµως, στο πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης, αλλά και στις Προγραµµατικές Δηλώσεις της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που ακούσαµε εχθές,
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δεν βρήκαµε τίποτα για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Αντί
να υιοθετήσει η Κυβέρνηση µια ριζική τοµή στο κοινωνικό κράτος, δείχνει να επιλέγει ξανά τη συντήρηση και τη διατήρηση των
σηµερινών δοµών. Και το κάνει παρά το γεγονός ότι η ανάγκη
για εγγυηµένο εισόδηµα ήταν η µόνιµη επωδός της αριστερής
κριτικής στην κοινωνική πολιτική της Ελλάδας.
Στην επεξεργασία για τις προτάσεις για το εγγυηµένο εισόδηµα ήδη από τη δεκαετία του 1990 είχε πρωτοστατήσει η Ανανεωτική Αριστερά και ειδικότερα το Ινστιτούτο «Νίκος Πουλαντζάς». Από τότε πιστεύαµε πάρα πολλοί άνθρωποι στον ευρύτερο αυτόν χώρο ότι το εγγυηµένο εισόδηµα είναι µια καίρια ριζοσπαστική τοµή που θα άλλαζε την όψη µιας πελατειακής και
αναποτελεσµατικής κοινωνικής πολιτικής στη χώρας µας, µια
πρωτοβουλία, δηλαδή, που θα µας έφερνε πιο κοντά στην Ευρώπη. Εκεί που η οικογένεια αναγκάζεται να δίνει µόνη της τη
µάχη της ακραίας φτώχειας, θα ερχόταν και η κοινωνία µε τρόπο
συντεταγµένο να τη βοηθήσει.
Από τότε που αρχίσαµε να το κουβεντιάζουµε στην Ελλάδα,
είκοσι χρόνια πριν, το εφάρµοσαν σχεδόν παντού στην Ευρώπη.
Δεν θα σας κουράσω µε παραδείγµατα. Δείτε µόνο την Πορτογαλία και την Κύπρο, που είναι από τις τελευταίες χώρες που το
εισήγαγαν.
Εµείς, όµως, εδώ αντισταθήκαµε και, τελικά, η κρίση ήρθε και
µας βρήκε όπως ήµασταν πάντα, µε το παλιοµοδίτικο κοινωνικό
κράτος που τα φορτώνει όλα στην οικογένεια και στις γυναίκες.
Όµως, και από το ξεκίνηµα της κρίσης -επιτρέψτε µου να πω- γίνεται ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να µην αποκτήσουµε εγγυηµένο εισόδηµα.
Σας θυµίζω ότι η ανάγκη για κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας επισηµάνθηκε από το πρώτο µνηµόνιο. Ήταν µια ξενόφερτη υποχρέωση του Σεπτεµβρίου του 2010 που αγνοήθηκε. Με τέσσερα
χρόνια καθυστέρησης η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ µετέτρεψαν το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα σε µία ασήµαντη προεκλογική υπόσχεση, δηλαδή άλλο ένα επίδοµα πιλοτικό σε δεκατρείς
δήµους, άλλη µια «εγγυηµένη» σταγόνα νερό στην άµµο.
Τώρα έρχεται η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και, παρά την κοινωνική της ρητορεία, δίνει στο εγγυηµένο εισόδηµα τη χαριστική
βολή διά της αποσιωπήσεως. Η Κυβέρνηση έχει την ευκαιρία να
κάνει κάτι ουσιαστικό και µόνιµο, να αποκαταστήσει έναν από
τους θεσµούς που µας κάνουν να ξεχωρίζουµε από την Ευρώπη.
Επέλεξε, δυστυχώς, τον δρόµο της αναπαλαίωσης, ταυτιζόµενη
κι εδώ µε τον συντηρητισµό της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ.
Όµως η Ελλάδα χρειάζεται κοινωνική πολιτική. Χρειάζεται,
όµως, πραγµατική κοινωνική πολιτική και όχι µια κουρελού αποσπασµατικών, πελατειακών διασφαλίσεων.
Το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, όπως το έχουµε υπολογίσει
και κοστολογήσει εµείς, για να καλύψει γύρω στις τετρακόσιες
χιλιάδες οικογένειες, θα κοστίσει περίπου 1,2 δισεκατοµµύρια σε
ετήσια βάση. Το κόστος αυτό αναµφίβολα δεν είναι αµελητέο.
Το όφελος, όµως, σε αξιοπιστία και κυρίως σε δικαιοσύνη για
τους πιο άτυχους συµπολίτες µας θα είναι πολύ µεγαλύτερο.
Εµείς, στο Ποτάµι, πιστεύουµε πως µόνο οι µεταρρυθµίσεις
θα µας ξεκολλήσουν από το τέλµα. Δεν τις βλέπουµε σαν πολυτέλεια για εποχές αφθονίας. Πιστεύουµε πως αν τις σχεδιάσουµε
σωστά, µπορούν να αποτελέσουν µοχλό εξόδου από την κρίση
και τρόπο να ενταχθούµε πιο στέρεα µέσα στην Ευρώπη.
Η Κυβέρνηση µιλούσε για επανάσταση. Δυστυχώς µας σέρβιρε πάλι ολίγον παλιό ΠΑΣΟΚ, ίσως µε λίγο µεγαλύτερη κόντρα
µε την Ευρώπη. Το Ποτάµι, όµως είναι στη Βουλή και εµείς δεν
θα αφήσουµε τη σιωπή µιας αµήχανης αριστερο-ακροδεξιάς Κυβέρνησης να θάψει την ελπίδα των µεταρρυθµίσεων. Για εµάς η
Ευρώπη είναι το σπίτι µας. Δεν είναι για εµάς ο ρόλος του προβληµατικού εταίρου που περιχαρακώνεται στη γειτονιά του στα
Βαλκάνια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα απ’ την πτέρυγα του κόµµατος το Ποτάµι)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε την κ.
Λυµπεράκη.
Σας υπενθυµίζω ότι η εγγραφή στον κατάλογο των οµιλητών
θα διαρκέσει για τρεις ακόµη αγορητές, οπότε όποιοι συνάδελ-
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φοι επιθυµούν να εγγραφούν στον κατάλογο και δεν έχουν βάλει
την κάρτα τους, ας το κάνουν τώρα.
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, έντεκα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το International School Of Athens
(ISA).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Το ΚΚΕ δεν πρόκειται να αµφισβητήσει τη χθεσινή δέσµευση
του κυρίου Πρωθυπουργού ότι διαπραγµατεύεται σκληρά µε
τους εταίρους. Βεβαίως διαπραγµατεύεται σκληρά, αλλά πρέπει
να δούµε για ποιο λόγο και για ποιο σκοπό διαπραγµατεύεται.
Στην πραγµατικότητα η διαπραγµάτευση την οποία κάνει η Κυβέρνηση, στο πλαίσιο της διαχείρισης του µεγάλου κρατικού
χρέους της Ελλάδας, αποτελεί τµήµα της γενικότερης διαπραγµάτευσης ανάµεσα στις αστικές τάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τη διαχείριση των υπερχρεωµένων κρατών καθώς και για το
συνολικότερο µέλλον της Ευρωζώνης.
Η άρχουσα τάξη της Ιταλίας, της Γαλλίας, αλλά και άλλων
υπερχρεωµένων κρατών επιθυµεί να απελευθερωθούν περισσότεροι κρατικοί πόροι, για να στηριχθούν οι εγχώριοι µονοπωλιακοί όµιλοι και οι επενδύσεις τους, για να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητά τους. Διεκδικούν, δηλαδή, να περιοριστεί το µέγεθος
της κρατικής χρηµατοδότησης που σήµερα δεσµεύεται για την
εξυπηρέτηση του κρατικού χρέους και να χαλαρώσουν οι αυστηροί όροι σχετικά µε το µηδενισµό των ελλειµµάτων στους ετήσιους προϋπολογισµούς.
Με τη στήριξη των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής η ιταλική και γαλλική κυβέρνηση ασκούν πίεση στη γερµανική κυβέρνηση για να επωµισθεί µεγαλύτερο βάρος για να αποδεχθεί την
κοινή διαχείριση ενός µέρους του χρέους των υπερχρεωµένων
κρατών της Ευρωζώνης. Προσπαθούν, δηλαδή, µε αυτόν τον
τρόπο να µειώσουν την ψαλίδα της ανισόµετρης ανάπτυξης που
συνεχώς διευρύνεται προς όφελος της Γερµανίας στο πλαίσιο
του διεθνούς ανταγωνισµού.
Η στήριξη των Ηνωµένων Πολιτειών στις πιέσεις προς τη γερµανική κυβέρνηση αφορά τη γενικότερη διαπάλη για το ποιο ιµπεριαλιστικό κέντρο θα ηγεµονεύσει την επόµενη περίοδο στην
Ευρώπη. Επίσης, αφορά τον ανταγωνισµό του δολαρίου και του
ευρώ που αποτελούν διεθνή αποθεµατικά νοµίσµατα.
Το θέµα λοιπόν δεν είναι, κατά τη γνώµη του ΚΚΕ, να επιλέξει
ο λαός στρατόπεδο, µε τις ΗΠΑ ενάντια στη Γερµανία ή το αντίστροφο, να επιλέξει δηλαδή ανάµεσα στη Σκύλλα ή τη Χάρυβδη.
Γιατί, το τι σηµαίνει επιλογή µε το γερµανικό κέντρο το έχουµε
βιώσει.
Να δούµε τι σηµαίνει επιλογή µε τις Ηνωµένες Πολιτείες; Σηµαίνει δηλαδή - αναφέρω αυτά τα οποία έγραφαν τα δηµοσιεύµατα- αυτά τα οποία ζήτησε η αµερικανική πρεσβεία των ΗΠΑ
στις συναντήσεις που είχε µε την Κυβέρνηση; Τι ζήτησε δηλαδή;
Στενή διµερή σχέση και σηµαντική συνεργασία σε θέµατα άµυνας και ασφάλειας, σηµαντική συνεισφορά της Ελλάδας στη σταθερότητα στην περιοχή της Μεσογείου και στο ΝΑΤΟ, δηλαδή
στο να συµµετέχει πιο ενεργά η Ελλάδα στους σχεδιασµούς για
επαναχάραξη των συνόρων και στη συµµετοχή σε ιµπεριαλιστικές επιδροµές.
Σηµαίνει αποδοχή των σχεδιασµών των Ηνωµένων Πολιτειών
για τη µετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόµβο. Δεν είναι
τυχαίο ότι δεν λέγεται κουβέντα ή µάλλον ότι είναι αποδεκτός ο
αγωγός ΤΑΠ, καθώς και η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΣΦΑ στην αζερική «SOCAR» , όπως επίσης η αξιοποίηση των υδρογονανθράκων και η αποδοχή της στενής ενεργειακής συνεργασίας και από
τη νέα κυβέρνηση ανάµεσα στο τρίγωνο Ισραήλ-Κύπρος-Ελλάδα.
Δεύτερο ζήτηµα το οποίο έθεσε η αµερικανική πρεσβεία είναι
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η σύσταση και συνέχιση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων στο
πλαίσιο της άσκησης µιας συνετούς δηµοσιονοµικής πολιτικής,
ώστε να καταστεί η Ελλάδα πιο ελκυστική για τις ξένες επενδύσεις. Δηλαδή να συνεχίζει να θυσιάζεται ο λαός στον βωµό της
ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του µονοπωλιακού κεφαλαίου, γιατί µόνο έτσι θα προσελκυσθούν νέες ξένες επενδύσεις.
Σε αυτόν, αλήθεια, τον δρόµο καλεί η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ τον λαϊκό παράγοντα να συστρατευθεί; Αυτό είναι ένα µεγάλο ερώτηµα, το οποίο θέλει απάντηση.
Αλλά, αλήθεια, µήπως η αλλαγή του µείγµατος της ασκούµενης κυβερνητικής πολιτικής, και σε δηµοσιονοµικό επίπεδο, δηλαδή στην επεκτατική δηµοσιονοµική πολιτική, συνιστά µια άλλη
πολιτική προς όφελος του λαού;
Εµείς ως ΚΚΕ πιστεύουµε ότι όποια κι αν είναι η κατάληξη των
διαπραγµατεύσεων δεν πρόκειται να οδηγήσει σε ουσιαστική
βελτίωση της θέσης των λαϊκών στρωµάτων. Άλλωστε, το προηγούµενο µεγάλο κούρεµα του κρατικού χρέους στην Ελλάδα
µέσω του PSI όχι µόνο δεν οδήγησε σε ανακούφιση του λαού,
αλλά συνοδεύτηκε από κλιµάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης.
Όσο παραµένει ο στόχος -και αυτόν τον στόχο η Κυβέρνηση
δεν τον αµφισβητεί- της αύξησης του κέρδους των µονοπωλίων,
τόσο θα συνεχίζονται οι θυσίες των κοινωνικών αναγκών και δικαιωµάτων. Γιατί θωράκιση της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου και ανάκτηση των απωλειών των εργαζοµένων δεν συµβαδίζουν. Ο καπιταλιστικός δρόµος ανάπτυξης αντιστρατεύεται
τη λαϊκή ευηµερία, όποια λογική διαχείρισης του χρέους ή δηµοσιονοµική πολιτική και αν επιλεγεί.
Γιατί, άλλωστε, όποιο παράδειγµα κι αν εξετάσουµε από τα
διεθνή παραδείγµατα της επέκτασης της διαχείρισης και της νοµισµατικής χαλάρωσης θα διαπιστώσουµε ότι η εργατική τάξη
δεν βελτιώνει τη θέση της. Στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής ο εβδοµαδιαίος µισθός δεν έχει αυξηθεί από το 2000 καθόλου και 46,5 εκατοµµύρια άνθρωποι, για να επιβιώσουν, είναι
ενταγµένοι στο πρόγραµµα σίτισης, ενώ στην Ιαπωνία ο πραγµατικός µισθός µειώνεται συνεχώς και η ιαπωνική οικονοµία εισήλθε σε νέα ύφεση.
Έτσι, λοιπόν, καπιταλιστική ανάπτυξη χωρίς αύξηση του βαθµού εκµετάλλευσης και φθηνή εργατική δύναµη και δηµιουργία
νέων πεδίων υψηλής κερδοφορίας για τα µονοπώλια δεν µπορεί
να υπάρξει, ό,τι κι αν κάνει η Κυβέρνηση, όσο κι αν επιστρατεύει
ψευδεπίγραφες αναλύσεις ότι η ανταγωνιστικότητα δεν έχει
σχέση µε το επίπεδο των µισθών.
Η ανταγωνιστικότητα έχει σχέση µε την παραγωγικότητα της
εργασίας, που αυτή καθορίζει τον πραγµατικό αντίκτυπο του µισθού. Γι’ αυτό, άλλωστε, και οι σχετικές αντιλαϊκές κατευθύνσεις
και δεσµεύσεις θωράκισης της ανταγωνιστικότητας ισχύουν για
όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδέχεται τις στρατηγικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κυβέρνηση αποδέχεται την πολιτική της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, µετά από τη χθεσινή αποδοχή του νέου
Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για τα ευρωπαϊκά εξάµηνα, τους κανονισµούς εποπτείας, τους ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς και τους µηχανισµούς αυτόµατης αποκατάστασης
των τυχόν ανισορροπιών.
Γι’ αυτό, άλλωστε, και δεν θα συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις µε
αναπτυξιακούς νόµους, που θα δίνουν νέα κίνητρα στο κεφάλαιο,
µε άλλες µορφές στις ιδιωτικοποιήσεις, στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς εργασίας για να στηριχθούν µε αυτόν τον
τρόπο και µε την κρατική παρέµβαση οι µονοπωλιακοί όµιλοι,
όπως στον τοµέα της ενέργειας, µέσα από τη δηµόσια ΔΕΗ, που
θα διασφαλίζει φθηνό ρεύµα στους επιχειρηµατικούς οµίλους, ή
µέσα από την άλλη µορφή αξιοποίησης του ΟΛΠ για να εξυπηρετηθούν τµήµατα του εφοπλιστικού κεφαλαίου.
Το ίδιο και µε το φορολογικό σύστηµα, που γενικόλογες διακηρύξεις περί φορολογικής δικαιοσύνης τις έχουµε ακούσει
πάρα πολλές φορές, αλλά δεν ειπώθηκε κουβέντα για τα «σκαστά» προκλητικά προνόµια των εφοπλιστών.
Το ίδιο και για τα εργασιακά και για τη ζούγκλα που επικρατεί
στην αγορά εργασίας και στις εργασιακές σχέσεις. Γι’ αυτόν, άλλωστε, τον λόγο και η υιοθέτηση του κατώτερου µισθού στα 751
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ευρώ θα γίνει σε βάθος χρόνου και µε αντισταθµιστικά οφέλη για
τους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Ακόµη, για το ασφαλιστικό δεν ειπώθηκε κουβέντα, για το ότι
πρέπει να αυξηθούν οι εργοδοτικές εισφορές, αλλά αντίθετα η
σωτηρία του παραπέµφθηκε στις καλένδες, στο πλαίσιο ενός ταµείου αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας και µε αυτόν τον
τρόπο να δικαιολογήσει την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου
των πλουτοπαραγωγικών πηγών από το κεφάλαιο.
Έτσι, λοιπόν, όχι µόνο ανακούφιση δεν θα έχουµε των εργαζοµένων, αλλά θα έχουµε διαχείριση των ακραίων φαινοµένων
φτώχειας σε βάθος χρόνου, που θα κληθούν να πληρώσουν οι
πιο φτωχοί. Όχι µόνο ανάκτηση των απωλειών δεν θα έχουµε,
αλλά πολύ περισσότερο ο λαός δεν πρόκειται να ζήσει µε βάση
την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, στη βάση του επιπέδου
ανάπτυξης της παραγωγικότητας της εργασίας, αλλά και στη
βάση του υπαρκτού παραγωγικού πλούτου της χώρας µας.
Γι’ αυτά ακριβώς η Κυβέρνηση απαιτεί να χαµηλώσει ο πήχης
και καλεί σε λιτό βίο το λαό, δηλαδή την άλλη όψη της λιτότητας.
Απ’ αυτήν την άποψη, αποτελεί πρόκληση, κατά τη γνώµη µας,
για το λαό το ότι σήµερα το πατριωτικό καθήκον είναι να βάλουν
«πλάτη» στην εφαρµογή αυτής της αντιλαϊκής ταξικής πολιτικής.
Έτσι, λοιπόν, ο πραγµατικός αντίπαλος για το λαό δεν είναι η
τρόικα, είναι το κεφαλαίο, οι βιοµήχανοι, οι εφοπλιστές και οι
τραπεζίτες, καθώς και οι ιµπεριαλιστικές ενώσεις που συµµετέχει
η χώρα µας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και το ΔΝΤ.
Σήµερα, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, αλλά και η πείρα για
να µην παγιδευθεί ο λαός στη διαπάλη ανάµεσα στα ιµπεριαλιστικά κέντρα και στους ανταγωνισµούς των µονοπωλιακών οµίλων. Σήµερα, περηφάνια και αξιοπρέπεια για το λαό σηµαίνει ότι
πρέπει να οργανώσει την αντεπίθεσή του στην ελπιδοφόρα διέξοδο της κοινωνικοποίησης των µονοπωλίων και της αποδέσµευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, µε το λαό στο
τιµόνι της εξουσία. Μόνο µέσα απ’ αυτόν τον δρόµο µπορεί να
διασφαλιστεί και να κατοχυρώνεται η λαϊκή κυριαρχία, αλλά και
να διασφαλίζεται η εδαφική ακεραιότητα της χώρας µας.
Δεν µπορούµε, λοιπόν, να στηρίξουµε ή να δείξουµε ανοχή
στην Κυβέρνηση. Θα αποτελούσε αυτό προσβολή στην ιστορία
του ΚΚΕ, θα αποτελούσε προσβολή στην ιστορική του αποστολή,
δηλαδή στην απελευθέρωση του ανθρώπου από τα δεσµά της
εκµετάλλευσης. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και το ΚΚΕ καταψηφίζει τις Προγραµµατικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και
ΑΝΕΛ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Καραθανασόπουλο.
Καλώ στο Βήµα τον κ. Δηµήτριο Καµµένο από τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Σας χαιρετίζω όλους. Είναι η
πρώτη φορά που έχω την τιµή, τη χαρά και την υπερηφάνεια, εάν
θέλετε, να απευθύνοµαι στον ελληνικό λαό αλλά και στους έντιµους και σεβαστούς συναδέλφους. Θα είµαι πάρα πολύ σύντοµος. Θα µιλήσω λίγο τεχνοκρατικά, µε απλά κατανοητά λόγια,
ως οικονοµολόγος, για να ξέρουµε πού βρισκόµαστε σήµερα και
να γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι και ο ελληνικός λαός τους κανόνες εµπλοκής, όπως λέµε στη δική µας γλώσσα.
Ο κύριος Πρωθυπουργός χθες έκανε µία ανάλυση των Προγραµµατικών Δηλώσεων και θα σταθώ σε κάποια σηµεία αυτής
της ανάλυσης, που είναι πάρα πολύ σηµαντικά για την επόµενη
µέρα και την εθνική ανεξαρτησία της Ελλάδας και πάρα πολύ σηµαντικά να γνωρίζουµε µε ποια εργαλεία µπορούµε να πάµε παρακάτω την πατρίδα µας.
Ένα από τα βασικά σηµεία ήταν η νέα Τράπεζα και το νέο
Εθνικό Ταµείο Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Δική µας πρόταση είναι -και κοινή µε το ΣΥΡΙΖΑ- να µετατραπεί το Ταµείο Παρακαταθηκών στη νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα, όχι γιατί µας αρέσει το κτήριο, αλλά διότι τεχνικά το Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων δεν εµπίπτει στους κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ, δεν ελέγχονται τα εποπτικά του κεφάλαια. Και συγχρόνως, στο µεσοπρόθεσµο πέρασε µία πολύ έξυπνη και πονηρή παράγραφος, να
σταµατήσει κάθε εµπορική δραστηριότητα.
Πρακτικά µιλώντας, ταµείο σηµαίνει ότι ανά πάσα στιγµή µπο-
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ρούν να πάρουν 1,4 δισεκατοµµύριο µετρητά από το ταµείο του
-1,4 δισεκατοµµύριο µετρητά, επαναλαµβάνω!- συν πολλές εγγυήσεις και πάρα πολλά κληροδοτήµατα, τα οποία έχει.
Πάνω σε αυτό το εργαλείο θα βασιστεί η ελληνική KfW -αντίστοιχα της γερµανικής- για να αναπτύξουµε τον πρωτογενή και
δευτερογενή τοµέα και φυσικά να βγούµε στις αγορές µε τον
τρόπο που πρέπει. Θα αναλύσουµε, φαντάζοµαι -και ο Υπουργός
Οικονοµικών τις επόµενες ηµέρες, αλλά και εµείς- τον τρόπο µε
τον οποίο θα υλοποιηθεί αυτή η πρόταση.
Στο δεύτερο µεγάλο κοµµάτι για το οποίο έχουµε όλοι απορία
–και εγώ προσωπικά τα τελευταία πέντε χρόνια που είµαι στην
Ελλάδα– είναι πού βρίσκονται οι δανειακές συµβάσεις που έχει
συνάψει το ελληνικό δηµόσιο µε τους δανειστές. Οι ελληνικές
συµβάσεις που έχει συνάψει το ελληνικό δηµόσιο µε τους δανειστές είναι πολύ συγκεκριµένες. Είναι µία διακρατική, είναι τρεις
συµβάσεις µε τον EFSF και δύο συµβάσεις µε το ΔΝΤ. Αυτές οι
συµβάσεις δεν βρίσκονται στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Μέχρι και
στην τελευταία αίτηση που κάναµε και εγκρίθηκε, της δίµηνης
παράτασης, διαβάζω: «Έγκριση σχεδίου δεύτερης σύµβασης
τροποποίησης της κυρίας σύµβασης χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης µεταξύ Ευρωπαϊκού Ταµείου» κ.λπ..
Σχέδιο σύµβασης. Έχουµε σχέδιο σύµβασης, δεν έχουµε τελική σύµβαση µε υπογραφές. Θα ήθελα από τον αξιότιµο Υπουργό Οικονοµικών µε την ανάληψη των καθηκόντων του και µετά
το πέρας των βασικών διαπραγµατεύσεων και του Eurogroup να
φέρει στη Βουλή τα σώµατα όλων των συµβάσεων που έχουν συναφθεί µε τους διεθνείς οργανισµούς, να γνωρίζουµε επακριβώς
το πόσα δανειστήκαµε, ποιο είναι το κόστος δανεισµού, πότε άρχισε να ισχύει η µείωση ή η επέκταση ή το moratorium των πληρωµών.
Θα σας δώσω ένα παράδειγµα. Στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο έχουµε δανειστεί σε νοµίσµατα ταµείου, SDR. Για αυτά ήθελα να πω –και εφιστώ την προσοχή στο Σώµα και στον Υπουργό
των Οικονοµικών- και θα ήθελα να γνωρίζω και θα ελέγξω προσωπικά εάν η Κυβέρνηση, όταν δανείστηκε από το ΔΝΤ, συγχρόνως αγόρασε συµβόλαια αντιστάθµισης ρίσκου συναλλαγµατικού µε το SDR. Σήµερα το SDR προς το ευρώ είναι 0,80. Πέρυσι
τέτοιο καιρό ήταν 0,84. Η διαφορά µας είναι 1 δισεκατοµµύριο
στο ύψος του δανείου. Εάν αυτό το έχουµε χάσει, υπάρχουν ποινικές ευθύνες για εµένα. Εάν δεν έχουµε αντισταθµίσει το ρίσκο
το συναλλαγµατικό.
Η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας διά του Υπουργού Ανάπτυξης, νοµίζω, του κ. Χατζηδάκη, έφτιαξε και ένα Ταµείο στο
Λουξεµβούργο. Έχουµε καταθέσει πρόταση ως Ανεξάρτητοι Έλληνες για πλήρη έλεγχο του Ταµείου. Είναι παντελώς άχρηστο
αυτό το Ταµείο. Εάν κάποιος διαβάσει το νόµο –νοµίζω τον ν.
4224- θα απορήσει πώς η Ελλάδα µπορεί να στείλει 350 εκατοµµύρια ευρώ στο Λουξεµβούργο, στο Lux Leats, στη χώρα του κ.
Γιούνκερ, ο οποίος µοχλεύει κεφάλαια και κάνει πάρα πολλές
σύννοµες και νοµικά ανήθικες δουλειές, για να δανείσουµε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ενώ υπάρχει αυτή η δυνατότητα στην
Ελλάδα. Πρέπει και καλώ τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον αξιότιµο
κ. Σταθάκη, να δούµε µαζί το πώς αυτό έχει στηθεί. Ζητώ από τη
Βουλή και από τον Υπουργό να µας φέρει στη Βουλή το καταστατικό – όχι το νόµο. Θέλω να δω τους νόµους που διέπουν τις
σχέσεις των µετόχων υµών, της KfW, των Γάλλων, γιατί εµείς
στέλνουµε 350 εκατοµµύρια, οι Γερµανοί βάζουν «αέρα» 100 και
έχουν την πλειοψηφία.
Επόµενο θέµα πολύ σηµαντικό: Ο Υπουργός Οικονοµικών θα
πρέπει να κάνει ειδική διαπραγµάτευση για τα ANFAs. Μη µπούµε σε λεπτοµέρειες, είναι 3,2 δισεκατοµµύρια, τα οποία ξαφνικά
σταµάτησαν και ο κ. Ντράγκι αποφάσισε να µην µας τα στέλνει,
ύψους 3,2 δισεκατοµµύρια ευρώ µέχρι το 2037.
Για την επιτροπή για τις γερµανικές επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο υπάρχει ένα πολύ παράδοξο σηµείο. Η προηγούµενη κυβέρνηση έχει συστήσει αυτήν την επιτροπή -µισό λεπτό,
να βρω το χαρτί το οποίο θα το καταθέσω και να το δει και η
κυρία Πρόεδρος- και το οποίο λέει: «Σύσταση, συγκρότηση και
ορισµός µελών ειδικής επιτροπής για τον προσδιορισµό» –προσέξτε!- «τυχόν ποσού αξιώσεων ελληνικού δηµοσίου για τις γερµανικές επανορθώσεις». Έφτιαξαν επιτροπή στην οποία στον
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ορισµό της, στο στόχο της βάζει τη λέξη «τυχόν». Δηλαδή, οι
προηγούµενες κυβερνήσεις δεν πιστεύουν ότι υπάρχουν οι γερµανικές αποζηµιώσεις; Δεν έχει χυθεί αίµα; Δεν µας έχουν πάρει
τα χρυσά; Δεν έχουν επιβάλει αναγκαστικό δάνειο;
Το καταθέτω στα Πρακτικά και θα παρακαλούσα την αξιότιµο
κυρία Πρόεδρο της Βουλής να επιληφθεί, για να αλλάξει πάραυτα. Και προσωπικά θα ήθελα να µάθω ποιος έβαλε τη λέξη
«τυχόν». Είναι πολύ ύποπτο!
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Συµφωνώ για την έκδοση του κ. Χριστοφοράκου, να µην µακρηγορήσουµε. Πρέπει, όµως, άµεσα και τις νοµότυπες διαδικασίες τις γνωρίζουν άνθρωποι, οι οποίοι είναι νοµικά καταρτισµένοι καλύτερα εµού, να σταµατήσει και να επανεξεταστεί η σύµβαση συµβιβασµού µε τη «SIEMENS». Δεν µπορεί να έχουµε
κάνει σύµβαση να συµβιβαστούµε µε τη «SIEMENS», µε εταιρεία
η οποία έχει λαδώσει το σύµπαν σε όλο τον κόσµο, και εµείς να
δίνουµε αναθέσεις για τα φώτα στο µετρό και οτιδήποτε άλλο.
Δεν θέλω τη «SIEMENS» να µου κάνει µάθηµα στην Ελλάδα για
το πώς δεν θα παίρνω µίζες. Δηλαδή, ξεφτιλίζει και την κοινή νοηµοσύνη που έχουµε όλοι µας.
Εξεταστική επιτροπή θα προτείνουµε και για την ΕΛΣΤΑΤ. Επίσης, συµφωνούµε για την εξεταστική επιτροπή για το PSI. Επίσης, θα γίνει επιτροπή και θα µείνουµε πάνω στην απόφαση την
οποία πήρε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Δικαστήριο
της Ευρώπης σχετικά –και το παραδίδω στα Πρακτικά- µε την
υπόθεση Τ-590/10 της αγωγής του «BLOOMBERG» προς τον κ.
Τρισέ όταν ζήτησε τα Πρακτικά για τα swaps του κ. Σηµίτη.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ας µην µακρηγορήσουµε, όµως. Η απόφαση είναι εδώ και είναι
όλα γραµµένα στα ελληνικά. Θα πρέπει να εξετασθεί, διότι εµείς
έχουµε έννοµο συµφέρον και όχι το «BLOOMBERG». Θα µπορέσουµε να δούµε από τα Πρακτικά, πώς παραποιήθηκε το ελληνικό χρέος.
Επίσης, να σας θυµίσω ότι ο κ. Ντράγκι –θα το ψάξετε όλοι
στο Google, για να µην µακρηγορώ- έκανε την ίδια δουλειά µε
το Project Santorini µε την Deutsche Bank. Δηλαδή, έκρυψε µε
swaps χρήµατα του ιταλικού χρέους. Οι Γερµανοί το γνωρίζουν
αυτό και γι’ αυτό πιθανώς µας εκβιάζει ο κ. Ντράγκι στο θέµα της
ρευστότητας.
Φανταστείτε έναν κ. Προβόπουλο να εκβίαζε το ελληνικό κράτος, εάν είχαµε δικό µας νόµισµα, για το εάν θα επιζήσουν οι τράπεζές µας ή όχι.
Τέλος, θα πρέπει να δούµε το νέο διατλαντικό σύµφωνο που
έρχεται, αυτό της Ευρώπης µε την Αµερική. Για εµάς- επειδή έχω
κάνει διεισδυτική ανάλυση- πρέπει να διαβαστεί πάρα πολύ προσεκτικά από όλα τα Υπουργεία και να δούµε τις νοµικές και οικονοµικές επιπτώσεις που θα έχει στην ελληνική οικονοµία.
Σύµφωνα µε δήλωση του κ. Στουρνάρα, «επιχειρηµατικά δάνεια ύψους 23 δισεκατοµµυρίων είναι ανεπίδεκτα είσπραξης». Τι
κάνουµε µε αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι; Πρόκειται για 23 δισεκατοµµύρια χωρίς έλεγχο. Πρέπει να γίνει και διαχειριστικός
έλεγχος των επιχειρηµατικών δανείων. Δεν θα ψάχνουµε να δώσουµε 50 εκατοµµύρια για την αύξηση µιας σύνταξης, όταν 23
δισεκατοµµύρια ευρώ παραδέχονται ότι είναι ανεπίδεκτα είσπραξης. Είναι «θαλασσοδάνεια» και τα νούµερα είναι συγκεκριµένα.
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας ως προς το χρόνο
για λίγα δευτερόλεπτα, για να πω µερικά πράγµατα για το νοµικό
πλαίσιο και το χρηµατοοικονοµικό και το αδειοδοτικό των εταιρειών είσπραξης. Έχουν φέρει τους Έλληνες στο σηµείο να τους
κυνηγάµε σαν τον Ράµπο στο δάσος. Κάθε στιγµή σηκώνουν ένα
τηλέφωνο, ειδικά οι δικηγορικές εταιρείες έχουν γίνει εισπρακτικές και οι εισπρακτικές εταιρείες εισπράττουν παράνοµα.
Δεν υπάρχει ο Κώδικας Δεοντολογίας, δεν υπάρχει τίποτα σε
αυτό το κράτος και πρέπει να ισχύσουν πλέον οι νόµοι.
Οι άνθρωποι, τόσο οι ψηφοφόροι µας όσο και όλοι οι Έλληνες
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πολίτες, είναι ίσοι ενώπιον του νόµου και δεν µπορεί το κράτος
να τους φέρεται σαν να είναι «κυνηγούµενοι», για να το πω ευγενικά.
Για τη διαχείριση του χρέους έχω µιλήσει µε τον αξιότιµο φίλο
κ. Βαρουφάκη και τον κ. Σταθάκη. Θα τα καταθέσω στα Πρακτικά
της Βουλής, όχι για τους άξιους συναδέλφους, αλλά πιο πολύ
για το Σώµα, για να δουν τις επίσηµες εκθέσεις µε σενάρια αναδιάρθρωσης χρέους.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι όλες οι δηλώσεις και µελέτες που υπάρχουν αυτήν τη
στιγµή για τη διαχείριση του χρέους. Το βασικότερο όλων - που
δεν έχει τεθεί από κανέναν- είναι να µπούµε στο «Paris Club», στο
«Κλαµπ των Παρισίων». Υπάρχει και σχετική έκθεση της «LAZARD», υπάρχουν δεκαπέντε αναλύσεις και τα έχω διαβάσει όλα.
Πρέπει να θέσουµε στο τραπέζι τη «συγχώρεση» ή την «ελάφρυνση» του χρέους µέσω του «Paris Club».
Ως Ανεξάρτητοι Έλληνες έχουµε αναλάβει µια πολύ µεγάλη
ευθύνη. Δεν µπήκαµε σε αυτήν την Κυβέρνηση –και ισχύει και για
µένα προσωπικά- για να γίνουµε αρεστοί σε κανέναν. Εύχοµαι να
µε βοηθήσει ο Θεός και η Παναγιά να γίνω χρήσιµος.
Θα πρέπει ο Έλληνας να απελευθερωθεί από τα δεσµά του
µνηµονίου. Και θα ήθελα από την Αντιπολίτευση να µην κάνει αντιπολίτευση «γαλαρίας». Θα ήθελα να µελετήσουν τα σχετικά έγγραφα και να κάνουν δηµιουργική αντιπολίτευση και να βοηθήσουν αυτήν την Κυβέρνηση στο δύσκολο έργο που έχει, δηλαδή
το να διαπραγµατευθεί πραγµατικά για τον Έλληνα πολίτη.
Κλείνοντας, να πω ότι οι διεθνείς πιστωτές είναι βέβαιο ότι
υπολογίζουν σε ένα πράγµα, στη διάρρηξη της εσωτερικής µας
συνοχής, για να βελτιώσουν φυσικά το διαπραγµατευτικό τους
ατού. Δεν θα το επιτρέψουµε αυτό.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, φυσικά στηρίζουµε την Κυβέρνηση και παρέχουµε ψήφο εµπιστοσύνης, διότι έχουµε αυτήν την
υποχρέωση στο αίµα που έχουν χύσει οι πρόγονοί µας, στις γνώσεις που έχουµε αποκτήσει στα σχολεία και στις δουλειές µας,
να τιµήσουµε και όχι να τιµηθούµε από την καρέκλα που παίρνουµε.
Σας παρακαλώ πολύ, οτιδήποτε λέµε να διαβαστεί από τους
Βουλευτές και όλους τους ανθρώπους, για να ξέρουµε πού βρισκόµαστε σήµερα. Είµαστε εδώ για να βοηθήσουµε και όχι για
να βοηθηθούµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Καµµένο.
Προς ενηµέρωση του Σώµατος εν σχέσει µε την παρατήρησή
σας, κύριε συνάδελφε, για τον τίτλο της επιτροπής, ο οποίος περιέχει πράγµατι την ανεπίτρεπτη λέξη «τυχόν» ως προς το ποσό
αξιώσεων, σας ενηµερώνω ότι οµόφωνα η διακοµµατική επιτροπή για τη διεκδίκηση των γερµανικών αποζηµιώσεων της προηγούµενης περιόδου εξέφρασε τη διαµαρτυρία της για τη διατύπωση αυτή, µετά από συζήτηση η οποία έγινε. Η ενηµέρωση ,
η οποία είχαµε ήταν ότι θα αφαιρείτο αυτή η διατύπωση.
Καλώ τώρα στο Βήµα τον κ. Λεωνίδα Γρηγοράκο, εκ µέρους
του ΠΑΣΟΚ.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε και βλέπετε καλύτερα από µένα, αυτές τις µέρες η χώρα µας δοκιµάζεται. Όµως, εγώ θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία, γιατί τα πράγµατα
δεν είναι εύκολα. Και δεν είναι εύκολα γιατί σε όλο το tour που
έκανε ο Πρωθυπουργός στην Ευρώπη, όπως και ο κ. Βαρουφάκης, άλλα είδαµε µπροστά στις κάµερες και άλλα πίσω από τις
κάµερες. Φάνηκε ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε δυσαρµονία µε τις θέσεις αρκετών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων αλλά και
των κοινοτικών θεσµών και σ’ αυτό θα πρέπει να είµαστε πάρα
πολύ σοβαροί και υπεύθυνοι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την ευρωπαϊκή πραγµατικότητα
δεν µπορούµε σε καµµιά περίπτωση να την προσαρµόσουµε
στους δικούς µας στόχους. Κάτι τέτοιο θα ήταν σαν να θέλουµε
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να τετραγωνίσουµε τον κύκλο. Η επίκληση εκ µέρους της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού ότι «είµαστε µια νέα Κυβέρνηση
και έχουµε φρέσκια λαϊκή εντολή» είναι ένα επιχείρηµα που το
λένε και οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς το
ίδιο.
Η διαπραγµάτευση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πραγµατοποιείται για να επιβεβαιωθούν οι απόψεις και οι θέσεις της
µιας ή της άλλης πλευράς. Το έκαναν πέντε χρόνια και οι άλλοι,
εµείς δηλαδή. Επίσης δεν γίνεται για να αποκοµίσουν οι µεν και
οι δε πολιτικές εντυπώσεις, αυτό που έγινε αυτές τις µέρες στα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης και στα κανάλια.
Ας αντιληφθούµε έστω και τώρα ότι διαπραγµάτευση δεν σηµαίνει σύγκρουση, διαπραγµάτευση δεν σηµαίνει στείρα εµµονή
σε προηγούµενες άγονες θέσεις. Έχουµε εθνικό στόχο. Το
έχουµε πει όλοι εδώ στη Βουλή, ότι εθνικός στόχος είναι η παραµονή της χώρας στην Ευρωζώνη και δεν µπορεί κανείς αυτό
να το διακυβεύει, να το αµφισβητεί.
Παρακολούθησα µε πολλή προσοχή τις Προγραµµατικές Δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Με όλη τη συµπάθεια στο πρόσωπο
του Πρωθυπουργού και την νεανικότητά του και τη φρεσκάδα
του, άλλα µας έλεγε τα προηγούµενα χρόνια και άλλα µας είπε
χθες. Σιωπή γι’ αυτά που καίνε. Ήταν οι δηλώσεις της σιωπής.
Ήταν λόγοι της δεκαετίας του ’80, αλλά τότε υπήρχε η δραχµούλα και τότε είχαµε πολύ χαµηλά το χρέος, στο 26%.
Αρχίζει λοιπόν ο κ. Τσίπρας να µην είναι συνεπής σε αυτά που
έλεγε προεκλογικά, γιατί εγώ δεν άκουσα τίποτα χθες για το
ΔΝΤ. Τίποτα, κουβέντα, πουθενά δεν ακούγεται αυτό. Θα βγούµε
από το µνηµόνιο, πότε και πώς; Ή θέλουµε να είµαστε στο µνηµόνιο; Ό,τι είπε είναι ένα στοίχηµα και αυτό όχι γιατί δεν υπάρχει
βούληση, αλλά διότι δεν υπάρχουν αντικειµενικές συνθήκες για
να γίνουν οι δεσµεύσεις αυτές πράξη. Αυτές οι αντικειµενικές
συνθήκες δεν υπάρχουν.
Προσωπικά, όπως είπα και στην αρχή, εύχοµαι να µπορέσει να
είναι συνεπής στα όσα εξήγγειλε και πρωτίστως σε εκείνα που
συνδέονται µε αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «ανθρωπιστική κρίση».
Βέβαια, όλες οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού χθες αφορούσαν
το κράτος.
Υπάρχει όµως ένα καίριο ζήτηµα που αφορά την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας, για το
οποίο δεν είπε τίποτα. Δεν άκουσα τίποτα συγκεκριµένο, όπως
δεν άκουσα, κυρίες και κύριοι συνάδελφο, την παραµικρή αναφορά στις αποκαλούµενες «αγορές». Το προηγούµενο χρονικό
διάστηµα µιλούσε για τις αγορές. Χθες δεν άκουσα τίποτα για
τις αγορές.
Δεν ξέρω αν η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα της
οικονοµίας και η πρόσβαση στις αγορές συνιστούν για τον Πρωθυπουργό δεξιές πολιτικές, γιατί για µένα είναι προοδευτικές πολιτικές, είναι σύγχρονες αριστερές πολιτικές. Είναι η πραγµατικότητα. Ο κρατισµός για µένα, αυτόν που ανέφερε ο κ. Τσίπρας
χθες, αποτελεί παρελθόν για τις προοδευτικές δυνάµεις της Αριστεράς.
Είναι µία συντηρητική και αναχρονιστική πολιτική επιλογή αυτό
που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός. Μένοντας όλοι µας παγιδευµένοι στον κρατισµό το µόνο που θα επιτύχουµε είναι να αναπαραγάγουµε τα οξυµµένα οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα
των προηγούµενων δεκαετιών που µας έφεραν εδώ σήµερα.
Μία Αριστερά, που θέλετε να λέτε ότι είσαστε, κι η οποία δεν
προσαρµόζει τη στρατηγική της στα δεδοµένα της παγκοσµιοποίησης και στη νέα ευρωπαϊκή πραγµατικότητα είναι µια Αριστερά καθηλωµένη στο χθες, εάν δεν προσαρµοστείτε σ’ αυτά.
Είναι µια Αριστερά που βρίσκεται σε αναντιστοιχία µε τις νέες
ανάγκες και απαιτήσεις ενός διεθνοποιηµένου κόσµου. Εκτός
εάν δεν τον δέχεστε ούτε αυτόν.
Ας καταλάβουµε έστω και τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ότι στην υπερεθνική οργάνωση που ονοµάζεται «Ευρωπαϊκή
Ένωση» και «Ευρωζώνη», οι πολιτικές του κρατισµού είναι οι συνταγές της αποτυχίας, της κρίσης, της χρεοκοπίας. Ο κύριος
Πρωθυπουργός τώρα θα κριθεί εάν µπορεί να διαχειριστεί τα µεγάλα αδιέξοδα, στα οποία έχει περιέλθει η χώρα και στα οποία,
βέβαια, είναι συµµέτοχος και ο ίδιος µε τα πέντε χρόνια «όχι» που
έλεγε σε όλα. Τα απόλυτα «όχι» δεν θεµελιώνουν πολιτική διεξό-
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δου από την κρίση. Το «όχι» στην επιτήρηση, το «όχι» στην αξιολόγηση, το «όχι» στο πρόγραµµα συνιστούν αδιέξοδες επιλογές.
Επιµένοντας ο κ. Τσίπρας σε αυτές τις επιλογές, δεν µπορεί να
δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για µία νέα συµφωνία µε τους
εταίρους και τους δανειστές µας.
Τώρα ήρθε η ώρα που θα κριθούµε όλοι. Όχι γι’ αυτά που κάναµε στο παρελθόν, αλλά γι’ αυτά που θα κάνουµε τώρα και στο
µέλλον. Η διαπραγµάτευση µε τους εταίρους µας και τους δανειστές µας προϋποθέτει σαφείς πολιτικές και σκληρές διαβουλεύσεις, τις οποίες δεν τις ξέρουµε, δεν τις ακούσαµε. Τι συζητήσαµε, τι δεν συζητήσαµε, τι έχει βγει, τι δεν έχει βγει, δεν ξέρουµε τίποτα. Δεν ακούσαµε κανένα πρόγραµµα. Ούτε σχέδιο
ακούσαµε. Ούτε τη µέθοδο ακούσαµε. Τίποτα. Δεν θα επιτύχουµε το στόχο µας, εάν εναποθέσουµε τις ελπίδες µας σε υπερπατριωτικές κορώνες και συναισθηµατικές εξάρσεις. Έτσι,
µπορούµε να κερδίζουµε τη συµπάθεια της κοινής γνώµης, δεν
µπορούµε, όµως, να είµαστε αποτελεσµατικοί στην επίτευξη των
στόχων που έχουµε θέσει.
Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα µπει σε τροχιά
ανάπτυξης αν υλοποιηθεί µόνο το ανθρωπιστικό πρόγραµµα του
ΣΥΡΙΖΑ, όπως το αποκαλεί ο Πρωθυπουργός, ούτε θα επιτύχει
επωφελή συµφωνία µε τους πιστωτές µας και τους εταίρους µας,
αν δεν αναζητηθούν κοινοί τόποι µε αυτούς. Επίσης, δεν θέλω –
κάποιος το είπε από τους προηγούµενους οµιλητές- να πιστεύω
ότι η Κυβέρνηση καταφεύγει σε αφύπνιση συναισθηµάτων, προκειµένου να υπερβεί τις δυσκολίες. Είδαµε προχθές αυτούς που
λέγαµε τους δήθεν αγανακτισµένους πολίτες. Δεν θέλουµε να
δούµε ξανά αυτούς τους δήθεν αγανακτισµένους πολίτες µε
άλλο µανδύα έξω στο Σύνταγµα. Γιατί η σύγχρονη ιστορία µας
έχει διδάξει ότι µε συλλαλητήρια και µε εθνικιστικούς λαϊκισµούς
το µόνο που πετυχαίνουµε είναι να περιθωριοποιούµε και να απολέσουµε τα δίκαια αιτήµατά µας.
Έτσι, λοιπόν, πιστεύω ότι, παρά τα λάθη που έκανε το ΠΑΣΟΚ
τα προηγούµενα χρόνια, παρέδωσε στον κ. Τσίπρα και στην Κυβέρνησή σας τη χώρα όρθια. Δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για
οικονοµική αναζωογόνηση. Και επειδή η πράξη είναι το µοναδικό
κριτήριο της αλήθειας, όλοι θα δοκιµαστούµε για την αλήθεια
που ο καθένας πιστεύει, για την αλήθεια τη δική του. Αυτή την
πραγµατικότητα δεν µπορεί να την αµφισβητήσει κανείς.
Το ΠΑΣΟΚ, όσο και να θέλουν οι αντίπαλοί του να διαγράψουν
την ιστορία και την προσφορά του, είναι ένα κόµµα που προσέφερε πολλά στην ελληνική κοινωνία. Το ΠΑΣΟΚ της αλλαγής και
του εκσυγχρονισµού έκανε τη βαλκανική Ελλάδα ευρωπαϊκή
χώρα. Σήµερα, βρισκόµενο εκτός κυβερνητικής ευθύνης, έχει τη
δυνατότητα να αποτιµήσει την πολύχρονη διαδροµή του και πρωτίστως να επαναχαράξει µία νέα στρατηγική των προοδευτικών
δυνάµεων. Έχουµε τη δυνατότητα να κερδίσουµε το χαµένο έδαφος. Στηριζόµενο σε νέες πολιτικές, σε νέες ιδέες και σε νέους
ανθρώπους, αλλά πάνω απ’ όλα σε νέες δυνάµεις, το ΠΑΣΟΚ θα
υπηρετήσει για άλλη µία φορά τον ιστορικό του ρόλο. Τώρα ήρθε
η ώρα να δείξουν κάποιοι τη συνέπεια λόγων και πράξεων. Ήρθε
η ώρα κάποιοι να µας δείξουν τον δείκτη αξιοπιστίας που θέλουν,
να µας δείξουν πόσο φερέγγυα είναι η Κυβέρνηση.
Προσωπικά αντιλαµβάνοµαι τις δυσκολίες που έχει να αντιµετωπίσει η Κυβέρνηση και εσείς, κύριοι συνάδελφοι.
Πολιτευόµενος εκτός πραγµατικότητας, ο ΣΥΡΙΖΑ υποσχέθηκε
πολλά. Ανέλαβε µεγάλες δεσµεύσεις. Θέλω, ωστόσο, να πιστεύω
πως µε υπευθυνότητα και σοβαρότητα θα προσαρµοστεί στο ευρωπαϊκό περιβάλλον για το καλό του τόπου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Γρηγοράκο.
Στο σηµείο αυτό σας ενηµερώνω ότι ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των κατά προτεραιότητα οµιλητών-αγορητών και λήγει η εγγραφή στον κατάλογο των οµιλητών. Από εδώ και µπρος θα
ασχοληθούν οι υπηρεσίες µε την κατάρτιση του ενιαίου καταλόγου.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης κ. Ιωάννης Πανούσης για δεκατέσσερα λεπτά,
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σύµφωνα µε τη χθεσινή απόφαση του Σώµατος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ( Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δηµοκρατία δεν τεµαχίζεται
σε οικονοµία, κοινωνία, πολιτισµό, ασφάλεια. Η δηµοκρατία,
όπως και η χώρα, είναι ενιαία και θα σταθεί όρθια σ’ όλους τους
τοµείς ταυτόχρονα και ισοδύναµα. Βέβαια, η δηµοκρατία δεν εκχωρεί δικαιώµατα και ελευθερίες σε θεσµούς, φορείς και άτοµα
που δεν υπόκεινται στο δηµοκρατικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Έρχοµαι τώρα σε ζητήµατα της αρµοδιότητάς µου. Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, ζούµε σ’ ένα νέο περιβάλλον εγκλήµατος και
ασφάλειας. Έχουµε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα βίας που προσβάλλουν ευθέως την ανθρώπινη ζωή. Κυρίως, όµως, έχουµε µια εγκληµατικότητα που προσβάλλει την ασφάλεια των πολιτών και
δηµιουργεί κινδύνους στην ίδια τη δηµοκρατία.
Γι’ αυτό πρέπει το κράτος δικαίου -και κυρίως η Αστυνοµία και
η δικαιοσύνη- να βρουν µε ποιον τρόπο θα διαχειριστούν αυτό
το νέο περιβάλλον εγκλήµατος και ανασφάλειας, µε όρους βέβαια συνταγµατικής και δηµοκρατικής νοµιµότητας.
Η νέα µορφή βίας, εγκληµατικότητας και ανασφάλειας δηµιουργεί και νέους ρόλους στη στρατηγική της Αστυνοµίας, η
οποία πρέπει κι αυτή να δρα λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα κοινωνικά
και πολιτισµικά δεδοµένα, τη συλλογική συνείδηση και βέβαια
την ιστορία και τα δικαιώµατα του λαού και αυτό γιατί; Διότι η
αποτελεσµατική άσκηση του κοινωνικού ελέγχου από την αστυνοµία προϋποθέτει ένα µίνιµουµ πολιτικής δηµοκρατίας και νοµιµοποίησης, αλλά και ένα µάξιµουµ κοινωνικής συναίνεσης.
Η Αστυνοµία σ’ ένα δηµοκρατικό κράτος προστατεύει τα δικαιώµατα των πολιτών, ενώ σ’ ένα αυταρχικό κράτος καταπιέζει
τους πολίτες. Άρα, η τριγωνική σχέση κράτος-Αστυνοµία-πολίτης
συναντιέται, κατά τη γνώµη µας, στο σηµείο που η υποχρέωση
των αστυνοµικών για την προστασία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος στο πλαίσιο της συνταγµατικής τάξης συνιστά ένα διαχρονικό δηµοκρατικό αίτηµα.
Κρίσιµο το ερώτηµα: Η Αστυνοµία µπορεί, πέραν του κοινωνικού ελέγχου, να επιφορτιστεί και µε την εδραίωση της δηµοκρατικής νοµιµότητας, ίσως και µε την εξασφάλιση της κοινωνικής
συνοχής; Η Αστυνοµία ως κοινωνική λειτουργία, αλλά και ως θεσµική λειτουργία, µπορεί να στοχεύει στην προστασία και στη
ρύθµιση της κοινωνικής τάξης, δηλαδή του χώρου άσκησης των
δικαιωµάτων όλων µας;
Σήµερα τα πράγµατα φαίνεται να αλλάζουν. Οι πολίτες δεν
επιθυµούν µόνο την προστασία από το έγκληµα, αλλά και από τη
γενικευµένη αταξία και ανοµία. Η Αστυνοµία, λοιπόν, δεν πρέπει
να ασχολείται µόνο µε τα συµβάντα, αλλά πρέπει να προλαβαίνει
τα κοινωνικά γεγονότα, τις κοινωνικές εντάσεις πριν γίνουν εγκληµατογόνες. Άρα, ο εντοπισµός του προβλήµατος και κυρίως
των αιτίων που δηµιουργεί η νέα δράση της Αστυνοµίας σηµαίνει
επιστηµονική αστυνόµευση και κοινοτική αστυνόµευση. Θα επανέλθω.
Αυτή την πολυκλαδική συνεργασία ανάµεσα στους τοπικούς
θεσµούς, τις κοινωνικές υπηρεσίες, τους πολίτες και την Αστυνοµία -ένα τετράγωνο που το να συνεννοηθεί δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση- αξίζει τον κόπο να τη δούµε και να την προσπαθήσουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκτός από την ορθή διοίκηση
που κυρίως προϋποθέτει προσφορότητα της δράσης και αποτελεσµατικότητα, κρίσιµες παραµένουν οι παράµετροι: Νοµιµότητα
της επέµβασης, βασιµότητα των µέτρων και κοινωνική αποδοχή
του αποτελέσµατος.
Ο ακριβής ορισµός τού τι σηµαίνει νόµιµη δηµοκρατική αστυνοµική παρέµβαση, δηλαδή η θετική διαντίδραση Αστυνοµίας και
πολιτών, πρέπει να µελετηθεί σε βάθος. Η Αστυνοµία, όµως, πρέπει να εντάξει την αστυνόµευση µέσα στην κοινότητα, µε πρόληψη και αποτροπή, µε διαµεσολάβηση και κυρίως να ρυθµίζει
και όχι να καταστέλλει τα κοινωνικά προβλήµατα.
Ως προς το πολιτικό σκέλος θα ήταν ίσως ευκταίο να δηµιουργηθεί ένα εθνικό συµβούλιο αστυνόµευσης, το οποίο θα χαράζει
γενική στρατηγική και θα αναφέρεται στο Κοινοβούλιο. Θα επα-
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νέλθω σε αυτό.
Ως προς το επιστηµονικό σκέλος, έφτασε η ώρα –πιστεύω- να
ιδρυθεί ένα ερευνητικό ινστιτούτο µελέτης και ανάλυσης της εγκληµατικότητας και των αστυνοµικών σπουδών. Πρέπει να προλαβαίνουµε τη δυναµική του εγκλήµατος και όχι να τρέχουµε
πίσω από αυτήν.
Τίποτα βέβαια δεν µπορεί να πετύχει εάν δεν αλλάξει το κοινωνικό προφίλ του Έλληνα αστυνοµικού. Όπως δεν µπορούµε
να έχουµε εκπαίδευση χωρίς δασκάλους, κατά τον ίδιο τρόπο
δεν µπορούµε να έχουµε Αστυνοµία χωρίς αστυνοµικούς µε
υψηλό αίσθηµα αυτοεκτίµησης, µε κοινωνική αναγνώριση και µε
εξασφαλισµένο status. Ο σύγχρονος αστυνόµος δεν παίζει κρυφτούλι µε τους κλέφτες στις γωνιές της αλάνας ή της αυλής,
αλλά έχει να αντιµετωπίσει την αυτοκρατορία του εγκλήµατος,
τον λεγόµενο killer capitalismus. Για να τον έχουµε φίλο και προστάτη στο δρόµο, στο σχολείο, στην επιχείρηση, πρέπει αφ’ ενός
να του εµπιστευτούµε στρατηγικό ρόλο και όχι µόνο εκτελεστικό
και αφ’ ετέρου να τον εκπαιδεύσουµε κατάλληλα. Ίσως αυτή να
είναι η αρχή µιας νέας εποχής στη σχέση Αστυνοµίας-πολίτη,
αλλά και µια νέα εποχή στην ορθή, σύγχρονη, αποτελεσµατική
και πάντα εντός των ορίων του Συντάγµατος και του πολιτισµού
µας αντιµετώπιση του εγκλήµατος.
Για εµάς δεν υπάρχουν ανώτεροι και κατώτεροι άνθρωποι,
υπηρεσιακοί παράγοντες και φορείς. Υπάρχουν υψηλόβαθµα και
µικρόβαθµα στελέχη, οι οποίοι όµως είναι όλοι χαµηλόµισθοι,
όλοι δικαιούνται αναγνώριση της επικινδυνότητας του επαγγέλµατός τους και όλοι όµως πρέπει να υπάγονται στον πειθαρχικό
και δηµοκρατικό έλεγχο.
Η Ελληνική Αστυνοµία οφείλει να κατανοήσει ότι η συλλογική
δράση δεν αποτελεί παράγοντα διατάραξης της δηµόσιας τάξης,
αλλά κοινωνική λειτουργία στο βαθµό που η Αστυνοµία διευκολύνει την άσκηση των δηµοκρατικών δικαιωµάτων των πολιτών.
Οι σχέσεις ανάµεσα σε αυτήν και στους πολίτες θα βελτιωθεί.
Φυσικά αυτό δεν σηµαίνει ότι η Αστυνοµία δεν θα αντιµετωπίσει
δραστικά περιπτώσεις εγκληµατικότητας, αν κάτι τέτοιο κριθεί
αναγκαίο. Αυτό, όµως, θα πρέπει να γίνεται σε µια διαφορετική
βάση, όπου η αστυνοµία δεν θα αντιµετωπίζει το πλήθος ούτε
ως οµοιογενές αλλά ούτε και εκ των προτέρων επικίνδυνο. Δεν
είναι εχθρός της Αστυνοµίας ο κάθε διαδηλωτής και αυτό θα
πρέπει να γίνει απολύτως σαφές στο αστυνοµικό προσωπικό που
διαχειρίζεται µαζικές εκδηλώσεις.
Μόνο µε την υιοθέτηση µιας τέτοιας προσέγγισης µπορούν να
αποκατασταθούν οι σχέσεις εµπιστοσύνης ανάµεσα στην Ελληνική Αστυνοµία και στην ελληνική κοινωνία.
Ο Πρωθυπουργός χθες υπογράµµισε «δηµοκρατία παντού»,
το νέο δόγµα για την ασφάλεια, την ελευθερία, τα δικαιώµατα
και τις σχέσεις Αστυνοµίας-πολίτη. Συµβολική είναι η αλλαγή του
τίτλου της ΕΥΠ σε Υπηρεσία Προστασίας Εθνικής Κυριαρχίας.
Όµως, είναι σηµαντικό το γεγονός ότι αναλαµβάνει αρµοδιότητες για την εξωτερική ασφάλεια και όχι για την εσωτερική, που
είναι υπόθεση των υπηρεσιών της Αστυνοµίας.
Μετεξέλιξη του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας σε Ινστιτούτο
Αντεγκληµατικής Πολιτικής και ίδρυση Εθνικού Συµβουλίου Πολιτικής για την αστυνόµευση ή πιθανόν µια Ειδική Μόνιµη Επιτροπή της Βουλής. Στο πλαίσιο αυτό θα επαναξιολογηθεί και θα
βελτιωθεί ο ρόλος των ειδικών και εποχούµενων δυνάµεων της
Αστυνοµίας. Θα τα ξαναδούµε εξαρχής: γιατί είχαν έτσι χαραχθεί, γιατί είχαν έτσι λειτουργήσει και πώς ακριβώς τελικά η κοινωνία βρέθηκε αντιµέτωπη µε την Αστυνοµία.
Ίδρυση Δικαστικής Αστυνοµίας που θα υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο αγαπητός Υπουργός Δικαιοσύνης ξέρει
πολύ καλά ότι υπάρχει ο ν.2145/93, είκοσι δύο χρόνια πριν, που
ιδρύει, αλλά δεν υπάρχει το προεδρικό διάταγµα για να λειτουργήσει.
Επαναφορά του θεσµού του αστυνόµου της γειτονιάς, πεζές
περιπολίες. Γιατί όλα αυτά; Μας χρειάζονται γιατί βασικά η Αστυνοµία είναι ο προστάτης του φτωχού. Οι έχοντες και κατέχοντες
δεν έχουν ανάγκη από τη δηµόσια Αστυνοµία. Πρέπει, λοιπόν,
εκτός από όλα τα άλλα βάρη που του έχουµε φορτώσει, να µην
νιώθει και την ανασφάλεια στη γειτονιά, στην πλατεία, στο σχολείο. Και βέβαια θα υπάρξει αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός
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στην εκπαίδευση των αστυνοµικών.
Πρέπει να επανεξετάσουµε ως προς τη λειτουργικότητα το θεσµικό πλαίσιο οργάνωσης της Αστυνοµίας. Παρ’ όλο που ύστερα
από τριάντα χρόνια ψηφίσαµε το 2014 έναν καινούργιο νόµο, έχει
δυσλειτουργικά προβλήµατα. Πρέπει να πατάξουµε τη διαφθορά, µε αλλαγή του πειθαρχικού δικαίου. Πρέπει να αξιοποιήσουµε τους πρώην δηµοτικούς αστυνόµους στο βαθµό που
θέλουν να παραµείνουν. Να αναβαθµίσουµε την τεχνολογική υποστήριξη του έργου της Αστυνοµίας και εν γένει της υποδοµής.
Να επανεξετάσουµε τις διαδικασίες κρίσεων, µεταθέσεων, προσλήψεων, µε στόχο την αξιοκρατία. Να επανεκτιµήσουµε ζητήµατα ασφάλισης και υγιεινής.
Έχουµε ήδη αποδεσµεύσει αστυνοµικούς από πάρεργα. Ήδη
επέστρεψαν στη θέση τους πεντακόσιοι αστυνοµικοί και ογδόντα
οχήµατα, έχοντας αξιολογήσει µόνο τους πολιτικούς. Μας µένουν τρεισήµισι χιλιάδες ακόµη περιπτώσεις αξιολόγησης φρούρησης µη πολιτικών προσώπων. Είµαστε βέβαιοι ότι τελικά θα
έχουµε πάνω από χίλιους πεντακόσιους αστυνοµικούς στο δρόµο και όχι έξω από σπίτια.
Στην Πυροσβεστική υπάρχει µία εκκρεµότητα όσον αφορά
τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης. Εκεί πράγµατι
υπάρχει ένα νέο κονδύλι. Θα επανέλθω σε αυτό. Τα έχουµε όλα
κοστολογήσει.
Πρέπει να κάνουµε ανανέωση του στόλου των εθνικών εναέριων µέσων δασοπυρόσβεσης. Πρέπει να αναβαθµίσουµε την
Πυροσβεστική Ακαδηµία, να απλοποιήσουµε τις διαδικασίες προµήθειας υλικού και πάντα να έχουµε κάλυψη των όρων υγιεινής
και ασφάλειας στις επιχειρήσεις. Εργαζόµενοι είναι όλοι.
Στο επίπεδο της πολιτικής προστασίας: ενδυνάµωση επιχειρησιακή και λειτουργική της ανθρωπιστικής βοήθειας και της αντιµετώπισης των εκτάκτων αναγκών, προώθηση εθελοντικής πολιτικής προστασίας και αυτοπροστασίας, ευαισθητοποίηση σε
θέµατα προετοιµασίας και αντιµετώπισης καταστροφών πληθυσµού και ειδικών οµάδων, ΑΜΕΑ κ.λπ..
Θέλω να υπογραµµίσω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι είχαµε για
πέντε ηµέρες ακραία φαινόµενα και δεν ακούσαµε –και είναι επιτυχία της Πυροσβεστικής- «Πού είναι το κράτος;».
Εγώ έχω δηλώσει και στην Αστυνοµία ότι δεν πρόκειται να γίνει
πολιτική εκµετάλλευση των επιτυχιών της. Οι επιτυχίες της Αστυνοµίας είναι επιτυχίες της Αστυνοµίας. Για τις αποτυχίες της
Αστυνοµίας θα αναλαµβάνω εγώ την ευθύνη.
Θα µελετήσουµε τη θέσπιση του θεσµού του Συνηγόρου του
Αστυνοµικού, κατά το πρότυπο των άλλων ευρωπαϊκών χωρών
και θα υπάρξει διαφανής, αντικειµενικός και ουσιαστικός έλεγχος
σε καταγγελλόµενα περιστατικά ρατσιστικής βίας, απάνθρωπης
µεταχείρισης ή και βασανισµών.
Με το πρώτο νοµοσχέδιο θα καταργήσουµε τις διατάξεις των
ν.4281 και ν.4254 που αφορούν τα ασφαλιστικά θέµατα των απασχολουµένων στα Σώµατα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) και θα εφαρµοστούν εφεξής οι οικείες καταστατικές διατάξεις.
Θα καταργήσουµε την υπουργική απόφαση που στηρίχθηκε
στη γνωµοδότηση υπ’ αριθµόν 4414 του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους σχετικά µε την παράταση πέραν του δεκαοκτάµηνου της κράτησης των µεταναστών.
Θέλω να επισηµάνω ότι οι περισσότερες προτάσεις δεν έχουν
οικονοµικό κόστος. Πρωτίστως είναι θεσµικές οι παρεµβάσεις.
Όπου, όµως, προκύπτει νέα επιβάρυνση, πλην των ήδη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό, αυτή έχει πλήρως κοστολογηθεί
και καλύπτεται από τα ευρωπαϊκά κονδύλια και το ΕΣΠΑ. Θα σας
δώσω δυο-τρία παραδείγµατα.
Μολονότι οι προϋπολογισµοί και της Αστυνοµίας και της Πυροσβεστικής είναι ελλειµµατικοί, θα προσπαθήσουµε να καλύψουµε αυτές τις «µαύρες τρύπες».
Θα φέρω ένα παράδειγµα: Όσον αφορά τη λειτουργία του θεσµού του «αστυνοµικού της γειτονιάς», δηλαδή τους διακόσιους
τριάντα οκτώ αστυνοµικούς µε οχήµατα, µε δίκυκλα και κινητά
τηλέφωνα και κόστος 6.600.000 ευρώ, αυτό προβλέπεται, είναι
ήδη στον προϋπολογισµό.
Θα σας µιλήσω για ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τα οχήµατα –κατασχεµένα οχήµατα- γιατί από το 2000 έχει να αγοραστεί ένα όχηµα για την Αστυνοµία και την Πυροσβεστική. Το 2014
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πήραµε διακόσια τρία οχήµατα και περιµένουµε να πάρουµε τετρακόσια φέτος. Από το ΕΣΠΑ, την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση,
πήραµε τετρακόσια ενενήντα το 2014 και φέτος περιµένουµε να
πάρουµε εκατόν πενήντα και διακόσια είκοσι έξι από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ).
Έχουµε πράγµατι δύο «µαύρες τρύπες» στους προϋπολογισµούς και της Αστυνοµίας και της Πυροσβεστικής. Κι έχουµε και
παράξενα πράγµατα. Πληρώνει, παραδείγµατος χάριν, νοίκι στο
Στρατό η Αστυνοµία για τα Κέντρα Κράτησης ή πληρώνει η Αστυνοµία νοίκι στο αεροδρόµιο, ενώ η Πυροσβεστική έχει γλυτώσει
αυτήν την ιστορία.
Έχουµε προβλήµατα, παραδείγµατος χάριν, µε τους πενταετείς. Αν για δυο χιλιάδες διακόσιους έχουµε ένα κόστος
11.900.000 ευρώ, για τις τέσσερις χιλιάδες -που είναι ένα διαφορετικό ζήτηµα της ρύθµισης- έχουµε κόστος 20.200.000 ευρώ.
Είναι περίπου το µόνο πρόβληµα, µαζί µε τα καναντέρ, εν όψει
της περιόδου που πρέπει να το ξαναδούµε µέσα στον προϋπολογισµό.
Όµως και από το ΕΣΠΑ και αν θέλετε και από την πρωτοβουλία
Γιούνγκερ, ήδη έχουµε ζητήσει 300 εκατοµµύρια για καναντέρ
και 150 εκατοµµύρια για λεωφορεία της Αστυνοµίας. Το µέλλον
είναι να αντικαταστήσουµε, µέσω διοικητικής αναδιάρθρωσης,
όλη αυτή τη διασπορά των κτηρίων όπου πληρώνουµε 18 εκατοµµύρια για την Πυροσβεστική και 20 εκατοµµύρια για την
Αστυνοµία –τα 6,5 εκατοµµύρια από τα 20 εκατοµµύρια πηγαίνουν στο ΤΑΙΠΕΔ- και να δούµε όλη την ιστορία µε την αύξηση
των δυνατοτήτων των χορηγιών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Τέλος, πρέπει να κωδικοποιήσουµε την αστυνοµική νοµοθεσία.
Δεν µπορεί οι πολυδαίδαλες διατάξεις να αποτελούν µυστικό ορισµένων µανδαρίνων.
Τελειώνω, µε µια σκέψη για την τροµοκρατία:
Η Βουλή όφειλε το 2002 -και οφείλει και τώρα- αγαπητές και
αγαπητοί συνάδελφοι, να συζητήσει την πολιτικοκοινωνική
πλευρά της τροµοκρατίας, ένα φαινόµενο που στη χώρα µας -τη
µόνη ευρωπαϊκή χώρα- διαρκεί σαράντα και πλέον χρόνια. Αυτό
δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί µόνο ποινικά. Χρειάζεται βαθύτερη
ανάλυση, ώστε τα µέτρα που λαµβάνονται να µην είναι µόνο
αστυνοµικά. Θυµίζω ότι και η Γαλλία και η Ιταλία το έκαναν. Συζήτησαν το πολιτικό και κοινωνικό φαινόµενο και όχι τους συγκεκριµένους τροµοκράτες.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η Κυβέρνηση έχει όραµα. Το Υπουργείο
έχει σχέδιο. Οι αστυνοµικοί, ως εργαζόµενοι, θέλουν να συµφιλιωθούν µε το λαό. Τα κόµµατα δεν έχουν λόγο να µην συµφωνούν στην γενική στρατηγική. Η ελληνική κοινωνία δείχνει έτοιµη
να µας συνδράµει για να αισθανθεί ασφαλής από το έγκληµα και
θωρακισµένη από την κατάχρηση εξουσίας. Καλή δύναµη σε
όλους µας, µε εµπιστοσύνη στους θεσµούς της δηµοκρατίας και
στην εκλεγµένη Κυβέρνηση!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Πανούση, Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης µε αντικείµενο την Προστασία του Πολίτη.
Καλώ στο Βήµα την κ. Αλέκα Παπαρήγα ως διατελέσασα Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Κυρία Πρόεδρε, όταν θα έρθει η
ώρα να βελτιωθεί ο Κανονισµός της Βουλής, θα πρέπει να φύγουν αυτά τα προνόµια των «πρώην». «πρώην Πρόεδρος», «πρώην Αρχηγός», «πρώην Πρωθυπουργός», «πρώην Πρόεδρος της
Βουλής» εν πάση περιπτώσει.
Κύριε Πανούση, δεν περίµενα σε περίοδο που, εν πάση περιπτώσει, η Κυβέρνηση θέλει να δείξει ότι είναι σε µια πάρα πολύ
προοδευτική και αριστερή κατεύθυνση, να συµπεριλάβετε στις
Προγραµµατικές σας Δηλώσεις µια τοποθέτηση την οποία θεωρώ –σας το λέω ειλικρινά- εξαιρετικά επικίνδυνη. Δεν την χρεώνω
µόνο σε σας. Οπωσδήποτε θα είναι αντίληψη όλης της Κυβέρνησης. Είπατε, λοιπόν, ότι η Αστυνοµία δεν είναι µόνο για την εγ-
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κληµατικότητα και τη διαφθορά. Πρέπει, παίρνοντας υπ’ όψιν την
κοινωνική συνοχή, να αντιµετωπίζει και φαινόµενα κοινωνικής έντασης. Και εκεί κάπου, πολύ κοντά, ήταν και ο όρος «κοινωνική
συνοχή».
Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχω διάθεση να κάνω πολύ αναλυτική
και φιλοσοφική συζήτηση. Όµως, στην ταξική κοινωνία η κοινωνική συνοχή δεν υπάρχει ανεξαρτήτως της κατάστασης του κινήµατος. Άλλο πράγµα η λαϊκή ενότητα, η εργατική ενότητα.
«Κοινωνική συνοχή» σηµαίνει ταξική συνεργασία, σηµαίνει κατάργηση της απεργίας, του συλλαλητηρίου, των διάφορων µορφών
της ταξικής πάλης που µπορεί να εξελίσσονται µε επίκεντρο τα
προβλήµατα των εργαζοµένων. Και θα τα επιβλέπει η Αστυνοµία
αυτά.
Ξέρετε, υπάρχει ολόκληρο νοµικό οπλοστάσιο που προβλέπει
όχι µόνο την επίθεση της Αστυνοµίας, αλλά ακόµα και του Στρατού σε περίοδο απεργιών, όταν- όπως λέει- αµφισβητούνται οικονοµικά συµφέροντα. Τώρα, καταλαβαίνουµε ότι οι απεργίες
στρέφονται κατά της κεφαλαιοκρατικής εργοδοσίας, της καπιταλιστικής εργοδοσίας, κατά των µονοπωλιακών οµίλων, κλαδικές απεργίες ή απεργίες σε τόπους δουλειάς.
Αυτή η νοµολογία, που είναι εµπνευσµένη από τον αντιτροµοκρατικό νόµο, ψηφίστηκε µε πρόσχηµα τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Και, βέβαια, ενώ ψηφίστηκε µε πρόσχηµα τους Ολυµπιακούς
Αγώνες, παρέµεινε εκεί, εν υπνώσει, γιατί δεν τόλµησε καµµία
Κυβέρνηση σε οποιεσδήποτε απεργιακές κινητοποιήσεις να χρησιµοποιήσει αυτό το νόµο. Δεν ξέρω, όµως, τι θα γίνει τα επόµενα
χρόνια. Διότι για µας είναι καθαρό –δεν το κρύβουµε- ότι η πρόοδος, ο ριζοσπαστισµός σχετίζεται µε την ανάπτυξη και την όξυνση της ταξικής πάλης.
Με την ευκαιρία αυτή, η Κυβέρνηση λέει ότι ο λαός αισθάνεται
ότι είναι αξιοπρεπής τώρα γιατί υπάρχουν περήφανες και αγωνιστικές διαπραγµατεύσεις. Ναι, υπάρχει ένα τέτοιο αίσθηµα στο
λαό, το βλέπουµε και εµείς. Είναι καθαρό, όµως, για εµάς ότι η
λαϊκή αξιοπρέπεια δεν µπορεί να ταυτίζεται µε καµµία κυβερνητική επιλογή, πολύ περισσότερο µε τις αγωνιστικές διαπραγµατεύσεις που κάνετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η λαϊκή αξιοπρέπεια είναι ανεξάρτητη µε το πόσο υποφέρει ο λαός. Δεν σηµαίνει ότι ο φτωχός είναι αναξιοπρεπής, γιατί το ακούµε και αυτό,
ότι έχασε ο λαός την αξιοπρέπεια του λόγω λιτότητας. Όχι, ο
λαός δεν χάνει την αξιοπρέπειά του λόγω λιτότητας. Την κατακτά, την επανακατακτά στο βαθµό που συνειδητοποιεί πως ό,τι
παράγεται και ό,τι υπάρχει σε αυτόν τον τόπο του ανήκει και πρέπει να το πάρει, πρέπει να βάλει προοπτική να το πάρει. Σε αυτόν
το δρόµο κατακτά ο λαός την αξιοπρέπειά του. Δεν µπορεί να
κατακτά την αξιοπρέπεια του είτε γεµίζοντας τις πλατείες µε
τυφλή διαµαρτυρία είτε γεµίζοντας τις πλατείες ως χειροκροτητής της Κυβέρνησης.
Εδώ θα ήθελα να κάνω µια παρένθεση. Ε, δεν είναι αυθόρµητες αυτές οι κινητοποιήσεις. Όταν υπάρχει ταξική πάλη, µαζικό
κίνηµα, υπάρχει και το αυθόρµητο. Αλίµονο αν ένα κίνηµα βασίζεται µόνο στα αποτελέσµατα της δράσης του ενός ή του άλλου
κόµµατος. Δεν είναι πραγµατικά µαζικό. Το λέµε και στην περίπτωση που πρωτοστατούµε εµείς. Το αυθόρµητο δεν υπάρχει
όταν στέλνονται sms στα τηλέφωνα, υπογράφει συγκεκριµένο
κόµµα και λέει «γεµίζουµε τις πλατείες». Τι αυθόρµητο είναι αυτό;
Δεν είναι. Εµείς δεν κρυβόµαστε. Όταν γίνονται κινητοποιήσεις
βγάζουµε πανό και λέµε από κάτω «ΚΚΕ». Δεν λέµε ότι έγινε αυθόρµητα, για να χειροκροτήσουν και να θαυµάσουν το ΚΚΕ. Εν
πάση περιπτώσει, παλιά ήθη µε νέες µορφές.
Δεν θα σας κατηγορήσουµε ότι κάνετε κωλοτούµπες. Δεν κάνετε. Το πρόγραµµα σας προεκλογικά ήταν καθαρό. Εµείς το είχαµε χαρακτηρίσει αντεργατικό, αντιλαϊκό, σοσιαλδηµοκρατικό
σε συνθήκες κρίσης και προσπάθειας η διέξοδος να γίνει υπέρ
του κεφαλαίου, υπέρ των καπιταλιστών, επενδυτών, κ.λπ.. Βεβαίως, το είχατε περιβάλει µε ορισµένα συνθήµατα, τα οποία
καλλιεργούσαν ένα ροζ σύννεφο, συνθήµατα εµπορίας ελπίδων,
συνθήµατα λαϊκής παραπλάνησης. Τώρα το απογυµνώσατε από
τα συνθήµατα, αλλά µε συνέπεια παλεύετε το πρόγραµµά σας.
Τώρα, όσον αφορά στο ποιος θα πρωταγωνιστήσει στην ανάπτυξη: Το µεγάλο κεφάλαιο; Βεβαίως, έχετε δίκιο και έχει λάθος
η Νέα Δηµοκρατία που σας κατηγορεί για κρατισµό. Απλώς,
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εσείς στο δικό σας µείγµα διαχείρισης, αντιλαµβάνεστε µε µια
ευαισθησία την κρατική παρέµβαση. Κρατική παρέµβαση χρειάζεται σε συνθήκες διεξόδου από την κρίση, γιατί πρέπει να ρυθµίσει την κατανοµή της χασούρας ή της νέας κερδοφορίας
ανάµεσα στους µονοπωλιακούς οµίλους.
Παραδείγµατος χάριν, δεν θα µας κάνει καθόλου εντύπωση αν
αυξήσετε την κρατική παρέµβαση στον ΟΛΠ και µοιράσετε σε
περισσότερους καπιταλιστές τα µερίδια και αντί να πάρουν δύο,
να πάρουν τρείς ή αν αυξήσετε κατά κάτι τα τέλη διέλευσης στον
αγωγό του αζέρικου φυσικού αερίου. Αυτά τα πράγµατα γίνονται. Τέτοιες οριακές µεταβολές µε τη βοήθεια της κρατικής παρέµβασης µπορείτε να πετύχετε. Δεν αλλάζει, όµως, σε τίποτα
την πολιτική σας, αυτή που είναι και την έχουµε πει πάρα πολλές
φορές.
Θέλω να σταθώ σε ένα ζήτηµα: Ήταν πολύ φτωχές οι Προγραµµατικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης όσον αφορά -δεν θα πω
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα είπε και ο Νίκος ο Καραθανασόπουλος, δεν έχω χρόνο να τα επαναλάβω- τη στρατηγική του
ΝΑΤΟ στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, στην περιοχή Μαγκρέµπ,
στη Μέση Ανατολή, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ακούσαµε
µόνο ότι οι ανθρωπιστικές αποστολές που κάνει το ΝΑΤΟ και ο
στρατιωτικός βραχίονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχαν αποτελέσµατα. Δηλαδή, ήταν καλές αυτές, ήταν ανθρωπιστικές,
αλλά δεν έφεραν αποτελέσµατα.
Αυτό είναι το πρόβληµα; Δεν ήταν ιµπεριαλιστικές; Δεν ήταν
επιθετικές, εκβιαστικές, τροµοκρατικές και στρατιωτικές;
Η Ευρωπαϊκή Ένωση -λέει- πρέπει να αποκαταστήσει τις
αρχές της ίδρυσής της. Αυτές τις αρχές τις σέβεται µέχρι τώρα.
Με αυτές τις αρχές πρωτοστάτησε στη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, µε αυτές τις αρχές σήµερα ευρωπαϊκά στρατεύµατα δεν έχει σηµασία αν πήρε απόφαση η Γαλλία ή αν η Ευρωπαϊκή
Ένωση έδωσε την ευχή της- πρωτοστατούν στην ακόµα βαθύτερη διείσδυση στην Αφρική, ενδεχοµένως για ανθρωπιστικούς
και εκπολιτιστικούς λόγους. Μπορεί να γίνεται γι’ αυτό.
Εν πάση περιπτώσει, η πολιτική αυτή, πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ταξικά αντιλαϊκή και αντεργατική, είναι
απολύτως επικίνδυνη.
Εσείς νοµίζετε ότι αν στηριχθείτε στη Γαλλία, την Ιταλία και τις
Ηνωµένες Πολιτείες, θα πάρετε κάτι παραπάνω από αυτό που θα
έπαιρνε η Νέα Δηµοκρατία. Συνήθως, τέτοιες κυβερνήσεις, όταν
πηγαίνουν στις πλάτες είτε του ενός είτε του άλλου ιµπεριαλιστική, µετατρέπονται σε κυβερνήσεις-πιόνια, ανεξαρτήτως αν
ήταν αυτή η επιλογή τους.
Πείτε µου: Όλη η ιστορία του 20ου αιώνα έχει ή δεν έχει κυβερνήσεις-πιόνια; Όχι αποικίες, όπως λέτε, αλλά κυβερνήσεις-πιόνια.
Σε αυτήν την κατεύθυνση βρίσκεστε.
Ο κ. Καµµένος έκλαψε για τους δύο νεκρούς πιλότους, που
πέθαναν άδικα, βέβαια, στη Μαδρίτη, γιατί -λέει- έπεσαν στο καθήκον της υπεράσπισης της άµυνας της χώρας. Εγώ δεν ξέρω
ότι η άµυνα της χώρας βρίσκεται στη Μαδρίτη. Εγώ ξέρω ότι
είναι στο Αιγαίο, στα γνωστά σύνορα της χώρας. Στη Μαδρίτη
είναι η άµυνα; Πήγε για την άµυνα της Ελλάδας στη Μαδρίτη ή
πήγε για τη συνεκπαίδευση για επιθέσεις στην Αφρική;
Εν πάση περιπτώσει, γιατί να µην σας συνδράµει ο Οµπάµα;
Μήπως του είπατε ότι δεν θέλετε τη Σούδα, το Άκτιο και τον
Άραξο, που ξέρουµε ότι αυτά κάνουν την Ελλάδα προγεφύρωµα
ακόµα και κατά των Παλαιστινίων, ότι µέσα από εκεί και στα χωρικά ύδατα πανεξοπλίζονται οι Ισραηλινοί και άλλες δυνάµεις
που επιτίθενται;
Ολοκληρώνω, λέγοντας ότι αισθάνθηκα µεγάλη αγανάκτηση
το πρωί όταν ο Μανώλης Γλέζος βγήκε και είπε ότι η οµιλία Τσίπρα είναι το γράµµα του Ζαχαριάδη του 1940. Το λιγότερο που
µπορώ να πω είναι ότι «η µυλωνού βάζει τον άντρα της στην ίδια
µοίρα µε τους πραµατευτάδες». Δεν έχω τίποτα ούτε µε τη µυλωνού ούτε µε τους πραµατευτάδες, αλλά αυτό µου ήρθε στο
νου.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Με τον Γλέζο όµως…
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Όχι, έβαλε τον Ζαχαριάδη µε την
Κυβέρνηση
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε την κ.
Παπαρήγα.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κυρία Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ζήτησε µια σύντοµη
παρέµβαση, όπως δικαιούται κατά τον Κανονισµό της Βουλής, ο
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης µε αντικείµενο την Προστασία του Πολίτη, ο κ. Πανούσης.
Κύριε Πανούση, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Μακράν εµού και της Κυβέρνησης, κυρία Παπαρήγα, η ανάµειξη της Αστυνοµίας στα κοινωνικά κινήµατα και τους αγώνες
για τη δηµοκρατία. Μακράν!
Θα σας διαβάζω ακριβώς τι είπα: «Η Ελληνική Αστυνοµία οφείλει να κατανοήσει ότι η συλλογική δράση δεν αποτελεί παράγοντα διατάραξης της δηµόσιας τάξης, αλλά παράγοντα κοινωνικής λειτουργίας. Στο βαθµό που η Αστυνοµία διευκολύνει την
άσκηση των δηµοκρατικών δικαιωµάτων των πολιτών…» -χωροταξικά διευκολύνει, δεν τους διευκολύνει ως προς να τους δώσει
την άδεια- «…η σχέση ανάµεσα σε αυτήν και τους πολίτες µπορεί
να βελτιωθεί ουσιαστικά.»
Όσον αφορά την κοινωνική συνοχή, κατά τη γνώµη µου, είναι
ένα πλέγµα σχέσεων - ρυθµίσεων που δεν καταλύει την πολιτική
δράση, αλλά που δεν επιτρέπει το να διαλυθούν οι επιµέρους
δοµές της Δηµοκρατίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Πανούση.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
για µια διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ορίστε, κυρία Παπαρήγα, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Αναφέροµαι στο κοµµάτι εκείνο –
το άκουσα- που µιλάει για αταξία, ανοµία, κοινωνικές εντάσεις.
Δεν µιλάµε για την εγκληµατικότητα, δεν µιλάµε για άλλα πράγµατα, δεν µιλάµε για προβοκάτσιες, δεν µιλάµε «να καεί, να
καεί…» κ.λπ.. Δεν µιλάµε για τέτοιες περιπτώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα τώρα στον κατάλογο των οµιλητών που
δόθηκαν από τα κόµµατα.
Καλώ στο Βήµα τον κ. Βασίλη Χατζηλάµπρου από το ΣΥΡΙΖΑ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, επί της διαδικασίας θα ήθελα µια διευκρίνιση παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Χατζηλάµπρου,
µε την άδειά σας, αν και σας έχω δώσει τον λόγο, επειδή ζητά
τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Πολύ σύντοµα, κυρία Πρόεδρε.
Είχα απλά την εντύπωση ότι όταν µεσολαβεί Υπουργός της Κυβέρνησης, θα ακολουθεί συνάδελφος από την Αντιπολίτευση.
Μπορείτε να διευκρινίσετε αν πραγµατικά αυτό θα ισχύει στη
διάρκεια της συζήτησης;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ισχύει. Η απορία σας
ποια είναι;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν θα έπρεπε να προηγείται Βουλευτής της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στο βαθµό που µίλησε
ο Υπουργός;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μίλησε ο κ. Πανούσης
και ακολούθησε η κ. Παπαρήγα. Είναι Βουλευτής της Αντιπολίτευσης η κ. Παπαρήγα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν µίλησε µε αυτήν την ιδιότητα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν σας κατάλαβα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Είµαι σαφής, κυρία Πρόεδρε.
Δεν θα έπρεπε να προηγείται Βουλευτής της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µετά την οµιλία του κάθε Υπουργού; Είχα την εντύπωση ότι αυτό αναφέρατε χθες ως κανόνα στη διαδικασία της
συζήτησης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μετά την οµιλία του
κάθε Υπουργού, εάν έπεται Βουλευτής της Συµπολίτευσης, θα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αλλάζει η σειρά προκειµένου να υπάρχει εναλλαγή. Δηλαδή,
αυτό το οποίο δεν επιτρέπει ο Κανονισµός είναι να µιλά ο Υπουργός και εν συνεχεία Βουλευτής της Συµπολίτευσης.
Είναι κατανοητό;
Ευχαριστώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν είχα αυτή την εντύπωσή,
κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ορίστε, κύριε Χατζηλάµπρου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Κύριοι συνάδελφοι, έχουµε
µπει σε µια νέα περίοδο. Άλλαξαν πολλά στη χώρα µε λίγες
µέρες. Υπάρχει µια Κυβέρνηση που διατείνεται, υπόσχεται ότι θα
υπερασπιστεί το δηµόσιο συµφέρον κόντρα σε αυτό που ζήσαµε
πεντέµισι χρόνια: το πλαίσιο των δανειστών, το πλαίσιο της τρόικας να οργανώνει την κοινωνική ζωή.
Ψάχνουµε όλοι ρόλους εδώ. Ακόµη και για τον τρόπο µε τον
οποίο θα χρειαστεί να κάνουν αντιπολίτευση χρήσιµη, οξεία και
κακόπιστη αν χρειάζεται, τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης θα πρέπει να ψάξουν να βρουν ρόλο. Γιατί; Το είπε ο εισηγητής. Με βάση τα αποτελέσµατα θα κριθείτε. Με τα ίδια κριτήρια θα κριθούµε. Τα αποτελέσµατα έκρινε ο ελληνικός λαός. Δεν έκρινε
ιδεολογικές παραµέτρους. Έκρινε αποτελέσµατα και όχι προθέσεις. Οι προθέσεις σας ήταν να µας πάτε σε ανάπτυξη. Τα αποτελέσµατα ήταν κοινωνικά ερείπια, ήταν ενάµισι εκατοµµύριο
άνεργοι. Αυτά είναι τα αποτελέσµατα. Κριθήκατε γι’ αυτά. Θα
κριθούµε κι εµείς για τα αποτελέσµατα, αλλά όχι στις δεκαπέντε
µέρες.
Στις δεκαπέντε µέρες, όµως, δώσαµε δείγµατα γραφής. Όταν
δεν µας πήραν υπ’ όψιν τους στο ψήφισµα της Ρωσίας είπαµε
«ισοτίµως δεν ρωτηθήκαµε». Είναι δείγµα γραφής.
Δώσαµε δείγµατα γραφής όταν πήγαµε έξω και είπαµε ότι δεν
βγαίνει ο λογαριασµός και ότι η λιτότητα δεν µπορεί να είναι το
µέλλον της νέας γενιάς, δεν µπορεί να είναι το µέλλον της κοινωνίας. Τι κρύψαµε; Τι είπαµε άλλο;
Αυτά είναι δείγµατα γραφής µίας Κυβέρνησης η οποία θέλει
να κινητοποιήσει διαφορετικά το Κοινοβούλιο, να εφαρµόσει αλλιώτικο ήθος και στάση στην κοινωνία, να παραδειγµατίσει µε τον
τρόπο της και να κινητοποιήσει τις λαϊκές δυνάµεις, γιατί είναι ο
µόνος παράγοντας στήριξής της. Και αλίµονο αν ήταν κι άλλοι
οι παράγοντες που στηρίζουν µια Κυβέρνηση σαν και αυτή, µια
Κυβέρνηση σωτηρίας της χώρας. Αυτό το καταλαβαίνει ο άνθρωπος που ήταν µπροστά στο πρόβληµα του πλειστηριασµού. Πέρασε ο Δεκέµβρης και δεν δώσατε αναστολή πλειστηριασµών
για το 2015, αλλά µας περίµενε το mail που έλεγε, «Απελευθέρωση των πλειστηριασµών».
Ήξερε ο κόσµος όταν ψήφιζε ότι βρίσκει µια κυβέρνηση στήριξης. Στήριξης τι; Των ελαχίστων. Γιατί; Κατεβάζουµε εµείς τον
πήχη; Όχι. Ο πήχης για εµάς είναι πάρα πολύ ψηλά. Το να φτιάξεις µια πατρίδα να πατάει στα πόδια της και να µην είναι απλά
ένας γεωγραφικός χώρος, σηµαίνει άλλη στάση στα γεωπολιτικά, άλλη στάση στα ευρωπαϊκά και κυρίως άλλη στάση λαού,
Κοινοβουλίου και Κυβέρνησης στη σχέση τους.
Πιεζόµαστε οι Βουλευτές που γίναµε κυβερνητικοί Βουλευτές
από πίεση αιτηµάτων απελπισµένων ανθρώπων. Λέω σε όλους
τους συναδέλφους µου: «Μετατρέψτε το σε πολιτική στάση του
κόσµου, να αλλάξει η κατάσταση για όλα τα παιδιά, όχι για κάποια». Ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας είπε: «Και µην αγγίξετε τα παιδιά!». Ποια πρόθεση υπήρχε να αγγίξουµε υπαλλήλους που έκαναν καλά τη δουλειά τους;
Όµως, προσέξτε κάτι: Ο αναπρογραµµατισµός και ο αναπροσανατολισµός του δηµοσίου σηµαίνει κάτι, ότι θα υπάρχουν συµβάσεις ιδιωτών µε δηµόσιο, που το δηµόσιο εκεί που έχει ρήτρες
και που έχει ζητήσει εγγυητικές επιστολές θα µπορεί να τις χρησιµοποιήσει. Ούτε µία σχέση δηµοσίου µε συγκεκριµένους ιδιώτες δεν ήταν υπέρ του δηµοσίου. Ο προσανατολισµός του δηµοσίου ήταν συγκεκριµένος.
Όσον αφορά τον αναπροσανατολισµό και την αλλαγή, δεκάδες αλλαγές περιγράφονται. Η αγωνία µας είναι αν όλα αυτά
συντελούν στο να υπάρξει µία συνολική αλλαγή στη χώρα. Οι µικρές αλλαγές δεν σηµαίνουν και µία συνολική αλλαγή.
Αυτήν την αγωνία πρέπει να την κάνει πράξη το Κοινοβούλιο.
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Το Κοινοβούλιο πρέπει να αλλάξει το στυλ να απαντάει µε ατάκες
και να συνεχίζει τα τηλεπαράθυρα. Θα βρεθούµε σε µια άλλη διαδικασία ως Κοινοβούλιο, ώστε να µπορούµε πραγµατικά να νοµοθετούµε σε σχέση και σε άµεση δράση µε τον λαό. Θυµηθείτε
ότι οι επιτροπές προβλέπουν τη σχέση µε τον λαό, προβλέπουν
τη σχέση µε τους φορείς, προβλέπουν τη σχέση µε τα µαζικά κινήµατα.
Οι βασικές αποφάσεις της προηγούµενης πενταετίας πάρθηκαν µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, ενώ δεν επιτρεπόταν
η διαδικασία αυτή, ή µε τη µορφή του κατεπείγοντος ή µε τη µορφή της τροπολογίας. Είναι λίγο να αλλάξουν αυτά για το ήθος
µέσα στο Κοινοβούλιο; Άρα, αυτό σηµαίνει άλλη σχέση του Κοινοβουλίου.
Σας καλώ σε άλλο ρόλο, συνάδελφοι. Επεξεργαστείτε τις δικές σας απόψεις. Όµως, τι θα µας πείτε; Ότι κακώς δίνουµε ελπίδα; Είδα πως κουνάγατε τα κεφάλια σας, όταν από εδώ λεγόταν ότι δεν θα υπάρχει άνθρωπος χωρίς ρεύµα. Νιώθατε ότι
έπρεπε να το είχατε κάνει εσείς. Λέτε ότι δεν σας επέτρεψαν. Λέγατε ότι δεν είµαστε πιο ευαίσθητοι εµείς από εσάς. Η «πράξη»
που λέγατε νωρίτερα, τα αποτελέσµατα.
Υπάρχουν άνθρωποι µε µηδενικό εισόδηµα, άνθρωποι χωρίς
ρεύµα, χωρίς ένα πιάτο φαΐ. Σας λέγαµε να πείτε αυτά τα µίνιµουµ, να γίνει ξανά «κοινωνία» ο τόπος, να µην υπάρχει αυτή η
αίσθηση ότι διαφεντεύεται από κάποιους και δεν παίρνετε καθόλου υπ’ όψιν τις ελαχιστότατες των κοινωνικών αναγκών. Τις φέρνουµε ξανά στο προσκήνιο. Ξέρουµε ότι αυτός που θα τις
διεκδικήσει είναι ο λαός µας. Ξέρουµε ότι µπορεί να αλλάξει τον
πήχη κατά πολύ.
Όσον αφορά την παραγωγική ανασυγκρότηση, θα µιλήσουν
µετά οι συνάδελφοι της Άµυνας. Θα πουν ότι δεν µπορεί να αραχνιάζουν τα δικά µας εργοστάσια και να υπάρχουν άνθρωποι, να
υπάρχουν εξοπλιστικοί λογαριασµοί και αυτά να µη συνδέονται
εδώ και να είναι όλα µίζες και αγορές. Ογδόντα τέσσερα από τα
συµβόλαια ΑΩ είναι στον εισαγγελέα. Δεν ξέρουµε ποια είναι η
πορεία τους.
Θέλουµε να αλλάξουµε την πατρίδα µας. Σ’ αυτό είµαστε όλοι
καλεσµένοι, απ’ όποια πτέρυγα και αν προερχόµαστε. Ο καθένας
θα δείξει µε τον τρόπο του που βρίσκεται ακριβώς. Ξέρω ότι είναι
ένα ξεκίνηµα. Ο λαός που µας ακούει δεν είναι ότι µας εµπιστεύεται. Είναι µαζί µας όσο πραγµατικά νιώθει ότι η αξιοπρέπεια καθοδηγεί τις πράξεις µας, όσο νιώθει ότι το γενικό συµφέρον είναι
πραγµατικά αυτό που καθορίζει την πολιτική της Κυβέρνησης.
Έχουµε την υπόσχεσή της µε τις χθεσινές δηλώσεις. Θα προσπαθήσουµε, Βουλευτές και λαός, να κάνουµε πράξη την αλλαγή
των µέτρων για την πατρίδα µας, να γίνει η χώρα πραγµατική και
να µην είναι αυτό το ξεδιάντροπο πράγµα που µπορεί να διαφεντεύει ο οποιοσδήποτε µπαίνει εδώ µέσα και παραγγέλνει πολιτικές. Εδώ θα παράγονται οι πολιτικές!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Χατζηλάµπρου.
Καλώ στο Βήµα τον κ. Χρήστο Σταϊκούρα από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανάγνωση των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης πραγµατοποιείται, ενώ έχει αρχίσει, πράγµατι, η διαπραγµάτευση µε
τους εταίρους και δανειστές.
Συνεπώς, η κρισιµότητα των στιγµών επιβάλλει σε όλους µας
πατριωτική συνείδηση, στάση ευθύνης, σύνεση, ψυχραιµία και
ρεαλισµό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον Ιούνιο του 2012 η κυβέρνηση που έλαβε την εντολή διακυβέρνησης της χώρας βρέθηκε
σε ένα ιδιαίτερα ασταθές εσωτερικό, ευρωπαϊκό και παγκόσµιο
περιβάλλον. Σήµερα, τώρα, η νέα Κυβέρνηση αναλαµβάνει σε
ένα σαφώς πιο σταθερό περιβάλλον. Τότε, το 2012, το πλαίσιο
οικονοµικής πολιτικής, εντός του οποίου είχαµε τη δυνατότητα
να λειτουργήσουµε, ήταν καθορισµένο και πλήρως ανελαστικό,
αφού τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή του ήταν εκτός στόχων.
Σήµερα, τώρα η νέα Kυβέρνηση παραλαµβάνει την εφαρµογή

77

του οικονοµικού προγράµµατος εντός στόχων και αρχίζει να αποκτά βαθµούς ελευθερίας. Τότε η κυβέρνηση είχε τρεις επιλογές
για τη χώρα: Η πρώτη ήταν να συνεχίσει το σηµειωτόν εντός του
ανηφορικού τούνελ στο οποίο βρίσκονταν. Η δεύτερη ήταν να
οπισθοχωρήσει και η τρίτη ήταν να προχωρήσει αταλάντευτα
µπροστά. Επιλέξαµε την πορεία προς τα εµπρός επιταχύνοντας
για να αποφύγουµε τις περιπέτειες.
Πιστεύω ότι αυτή ήταν και είναι η ορθή εθνική επιλογή. Επιλογή που έφερε τη χώρα, µε µεγάλες θυσίες των πολιτών, λίγο
πριν από την οριστική έξοδο από το τούνελ. Η επιλογή αυτή στον
τοµέα της οικονοµίας έχει αρχίσει να αποδίδει. Η χώρα αντιµετώπισε τα υψηλά διαχρονικά δίδυµα ελλείµµατά της. Υλοποιήθηκαν διαρθρωτικές αλλαγές. Αντιµετωπίστηκαν χρόνιες εσωτερικές και εξωτερικές ανισορροπίες. Η οικονοµία µετά από έξι
χρόνια ύφεσης άρχισε και πάλι να µεγεθύνεται. Η πράγµατι
υψηλή ανεργία, αν και οριακά, υποχωρεί.
Ειδικότερα στα δηµόσια οικονοµικά τα τρία τελευταία χρόνια
προωθήσαµε µε συνέπεια την αναγκαία δηµοσιονοµική εξυγίανση, προσαρµογή και πειθαρχεία, διαµορφώνοντας, όπως παραδέχτηκε χθες ο κύριος Πρωθυπουργός, την αναγκαία συνθήκη
για την εθνική µας κυριαρχία.
Μειώσαµε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του δηµοσίου προς τον
ιδιωτικό τοµέα κατά 70%. Υλοποιήσαµε στοχευµένες πρωτοβουλίες εξορθολογισµού των δηµοσίων δαπανών και στο πολιτικό
σύστηµα από την αρχή, από το 2012.
Ανασυγκροτήσαµε τους µηχανισµούς ελέγχου της διαχείρισης
του δηµοσίου χρήµατος. Εκσυγχρονίσαµε τη διαδικασία απονοµής των συντάξεων από το δηµόσιο. Καθιερώσαµε την προκαταβολή της σύνταξης. Αξιοποιήσαµε λιµνάζοντες πόρους, όπως
αδρανείς καταθέσεις, κοινωφελείς περιουσίες, σχολάζουσες
κληρονοµιές.
Ρυθµίσαµε το ζήτηµα της συγκέντρωσης στην Τράπεζα της
Ελλάδος και της αξιοποίησης χρηµατικών ποσών τα οποία προέρχονται από εγκληµατικές δραστηριότητες κατά του δηµοσίου.
Αντιµετωπίσαµε, για πρώτη φορά, το ζήτηµα του ποσοτικού
προσδιορισµού των αξιώσεων του ελληνικού δηµοσίου από τις
γερµανικές επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο. Ολοκληρώθηκε το πόρισµα και παραδόθηκε αρµοδίως. Έγινε µε µεθοδικότητα, µε συστηµατικότητα, µε σοβαρότητα, µε υπευθυνότητα και
έχει αναγνωριστεί αυτό εντός και αυτής της Αίθουσας από συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ.
Συνεπώς, µε συλλογική και σκληρή δουλειά φέραµε θετικά και
µετρήσιµα αποτελέσµατα. Βήµα-βήµα ξεκολλήσαµε τη χώρα από
το τέλµα. Τώρα, αν και η χώρα έχει πολύ υψηλό δηµόσιο χρέος,
όπως άλλωστε είχε από τα τέλη της δεκαετίας του ’80, δεν είναι
χρεοκοπηµένη, όπως ισχυρίστηκε ο Υπουργός Οικονοµικών. Βεβαίως, εξακολουθεί να βρίσκεται σε εύθραυστη ισορροπία, ενώ
έχει ακόµα παθογένειες τις οποίες θα πρέπει να αντιµετωπίσουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα η Κυβέρνηση έχει τέσσερις επιλογές: Η πρώτη είναι να πετύχει µετατόπιση των ανελαστικών εξωγενών και ενδογενών περιορισµών, ώστε ο στόχος
που έχει τεθεί να καταστεί εφικτός. Η δεύτερη είναι να µετατοπίσει το στόχο τοποθετώντας τον εντός του πεδίου των εφικτών
λύσεων. Η τρίτη είναι να επιχειρήσει συνδυασµό των δύο προηγουµένων και η τέταρτη είναι να εγκαταλείψει την επίλυση του
προβλήµατος, να το µετασχηµατίσει σε άλλο µη καλά ορισµένο
πρόβληµα στο οποίο θα επιχειρήσει να λύσει σε άλλο αξιωµατικό
σύστηµα.
Ελπίζω, κύριοι της Κυβέρνησης, ότι θα καταφέρετε να εφαρµόσετε µία από τις τρεις πρώτες επιλογές, γιατί η τέταρτη εγκυµονεί -στην καλύτερη περίπτωση- υψηλή αβεβαιότητα για τη
χώρα. Στις τρεις πρώτες εκδοχές, σε αντίθεση µε όσα έκανε ο
ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν Αξιωµατική Αντιπολίτευση, θα στηρίξουµε
πρωτοβουλίες που εκτιµούµε ότι θα είναι ωφέλιµες για τη χώρα.
Συγκεκριµένα -και επειδή µιλήσατε για δείγµατα γραφής- θα
στηρίξουµε την περαιτέρω ενίσχυση της βιωσιµότητας του δηµοσίου χρέους µε ρεαλιστικούς τρόπους και εφικτές τεχνικές, τη
διασφάλιση της επίτευξης διατηρήσιµων πρωτογενών πλεονασµάτων, τη µεθοδική ελάφρυνση του φορολογικού βάρους των
πολιτών και το χτύπηµα της φοροδιαφυγής, τη βελτίωση της ποι-
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ότητας των δηµόσιων οικονοµικών, την αύξηση των επενδύσεων
και την ενίσχυση των εξαγωγών µε την υλοποίηση κρίσιµων διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, την προώθηση του προγράµµατος
αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου.
Μέχρι σήµερα, η νέα Κυβέρνηση φαίνεται να µην έχει σαφή
οδικό χάρτη για τη χώρα. Απουσιάζει οποιαδήποτε αναπτυξιακή
πρωτοβουλία από τις προτάσεις της και φαίνεται να επιδιώκει
χρόνο για την προσγείωση στην πραγµατικότητα. Ενδεικτικά,
περνά από την κατάργηση του µνηµονίου στην αναγκαία υλοποίηση του 60% µε 70% των µεταρρυθµίσεων που περιλαµβάνει το
πρόγραµµα και από το κούρεµα του µεγαλύτερου µέρους της
ονοµαστικής αξίας του χρέους στη ρύθµισή του. Και φυσικά, ως
πρώτη ενέργεια, το Υπουργείο Οικονοµικών προχώρησε στην
πρόσληψη εταιρείας χρηµατοοικονοµικών συµβούλων για θέµατα διαχείρισης δηµοσίου χρέους και δηµοσιονοµικής διαχείρισης, την οποία, σχετικά πρόσφατα, ο ΣΥΡΙΖΑ ξόρκιζε µέσω
σχετικών απανωτών κοινοβουλευτικών ερωτήσεων.
Αυτές τις εφαρµογές, αν και αποτελούν δείγµατα ακραίας πολιτικής ασυνέπειας, εγώ τις καλοδέχοµαι. Κι αυτό γιατί πιστεύω
ότι πρέπει όλοι, παρά τις διαφορές µας, να είµαστε στην ίδια
κοίτη, αφού δεν υπάρχει εύκολος δρόµος για την αξιοπρεπή πορεία της χώρας µας, για τη βιώσιµη ανάπτυξη, για την ευηµερία
όλων των πολιτών.
Ο δρόµος που πρέπει να ακολουθήσουµε προσδιορίζεται από
τη διάχυση και την εµπέδωση ενός δηµιουργικού αξιακού συστήµατος, από την καλλιέργεια κοινωνικής κουλτούρας και πολιτικής
σύνθεσης για την επίτευξη συλλογικά αποδεκτών στόχων, από
την εκπόνηση και υλοποίηση ενός συγκροτηµένου εθνικού σχεδίου θεσµικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης, από την επεξεργασία και εφαρµογή σύγχρονων πολιτικών συµβατών µε το
εθνικό και το ευρωπαϊκό σχέδιο και από την έντιµη, σκληρή, αποτελεσµατική και ποιοτική εργασία από όλους µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος της
Νέας Δηµοκρατίας είναι σήµερα και πάλι καθοριστικός. Η παράταξη, στη σαραντάχρονη διαδροµή της, έχει αποδείξει ότι αποτελεί δύναµη ευθύνης, αξιοπιστίας, σταθερότητας, πραγµατικής
προόδου και προοπτικής. Έχει ανταποκριθεί δηµιουργικά στον
ρόλο που κάθε φορά τής έχουν αναθέσει οι πολίτες. Αυτό θα
πράξουµε και σήµερα, µε υπευθυνότητα, σύνεση και ρεαλισµό.
Θα αξιολογούµε µε αντικειµενικότητα τα αποτελέσµατα των προσπαθειών της Κυβέρνησης επί του πραγµατικού πεδίου. Άλλωστε, η προσπάθεια µε στόχο τη συγκρότηση µιας ισχυρής Ελλάδας, η οποία θα δρα µε αξιοπρέπεια στην ευρωπαϊκή και την παγκόσµια σκηνή, πρέπει να είναι συνεχής και συλλογική.
Κυρίες και κύριοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας, επειδή οι
ασάφειες και οι αντιφάσεις στις θέσεις που διατυπώνετε είναι
συνεχείς και µεγάλες, ενώ υπάρχει και έλλειµµα συγκροτηµένου
σχεδίου, µε συνέπεια υψηλές αναταράξεις και µεγάλη αβεβαιότητα για την πορεία της χώρας, δεν δίνω ψήφο εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνησή σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Σταϊκούρα.
Καλώ στο Βήµα την κ. Όλγα Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για πρώτη
φορά µια Κυβέρνηση µόλις δύο εβδοµάδων έχει καταφέρει να
ανατρέψει πλήρως το πολιτικό σκηνικό στη χώρα µας. Είναι η
πρώτη φορά που άµεσα, από την εποµένη των εκλογών, ο κόσµος δεν περιµένει να δει τι θα κάνει η Κυβέρνηση και πώς θα
τα πάει. Αντίθετα, την περιβάλλει µε εµπιστοσύνη, κατεβαίνει
στον δρόµο και στηρίζει τα βήµατά της.
Δεν την παρακολουθεί. Την αγκαλιάζει και την ωθεί, ακόµη και
αυτοί που δεν την επέλεξαν µε την ψήφο τους, γιατί είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που ο λαός αισθάνεται αξιοπρεπής
και υπερήφανος. Και όλα αυτά, επειδή η Κυβέρνησή µας κάνει
το αυτονόητο, επειδή παραµένει πιστή και ανυποχώρητη στις
προεκλογικές της δεσµεύσεις και γίνεται µε αυτόν τον τρόπο µοχλός ατοµικής αξιοπρέπειας, φορέας λαϊκής εµπιστοσύνης και
εγγυητής της δηµοκρατίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σας θυµίζω ότι από τις εκλογές του Μαΐου 2012 ο ΣΥΡΙΖΑ δεσµεύτηκε για την ανακούφιση των θυµάτων της κρίσης και της
µνηµονιακής πολιτικής, τη σταθεροποίηση της οικονοµίας, για
την αποτροπή τής ακόµη πιο µαζικής και µεγαλύτερης οικονοµικής καταστροφής και για την εµπέδωση αισθήµατος ασφάλειας
και ελπίδας. Από τότε µέχρι σήµερα αυτές οι προγραµµατικές
αρχές µε δουλειά και συνέπεια εξειδικεύτηκαν, µορφοποιήθηκαν
και εµπλουτίστηκαν σε µία µεγάλη συζήτηση που ανοίξαµε όλον
αυτόν τον καιρό µε την ελληνική κοινωνία. Αυτές αποκρυσταλλώθηκαν στο πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης, στους πέντε πυλώνες του και πλέον περνάµε από τις εξαγγελίες στην πράξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές τις τρεις ηµέρες παρουσιάζουµε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο, ένα εθνικό σχέδιο για την
επανεκκίνηση της οικονοµίας, την παραγωγική ανασυγκρότηση
της χώρας και την ανάκτηση της κοινωνικής συνοχής.
Είναι γνωστό ότι ο δρόµος δεν είναι εύκολος. Απέναντί µας
βρίσκουµε ισχυρούς αντιπάλους, τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό. Αντιµετωπίζουµε ήδη και θα αντιµετωπίσουµε και άλλες µεθοδεύσεις, απειλές και εκβιασµούς. Είµαστε, όµως, έτοιµοι. Όµως, πάνω από έτοιµοι, είµαστε αποφασισµένοι και εµείς και ο ελληνικός λαός, όπως και οι λαοί της Ευρώπης, που συνειδητοποιούν ότι οι εξελίξεις στην Ελλάδα θα
προδιαγράψουν και το δικό τους µέλλον.
Αυτή τη φορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρόκειται για
µία εναλλαγή κοµµάτων στην εξουσία, όπως συνέβαινε τα τελευταία πολλά χρόνια. Εδώ, κυρίες και κύριοι, συγκρούονται δύο
αξιακά συστήµατα. Το ένα έχει στο επίκεντρό του τον άνθρωπο
και τις ανάγκες των πολλών και το άλλο συνθλίβει τον άνθρωπο,
υπερασπιζόµενο τα συµφέροντα των λίγων και των ισχυρών.
Στις πρόσφατες εκλογές, το ανθρωποκεντρικό αξιακό σύστηµα της Αριστεράς νίκησε, στέλνοντας µήνυµα ανατροπής
στους λαούς της Ευρώπης. Δεν είναι τυχαίο πως όλα τα βλέµµατα παγκοσµίως είναι στραµµένα σε εµάς, σε µία µικρή χώρα,
που όµως στέλνει ένα πολύ µεγάλο ηχηρό µήνυµα, ότι οι λαοί
δεν εγκλωβίζονται σε τεχνητούς καταστροφικούς µονόδροµους
και δεν συνθλίβονται από υπερεθνικά οικονοµικά φαντάσµατα.
Οι Υπουργοί της Κυβέρνησης θα εξειδικεύσουν στις τοποθετήσεις τους το κυβερνητικό σχέδιο δράσης, τα άµεσα µέτρα,
αλλά και το µακροπρόθεσµο σχεδιασµό. Θα δοθεί το πλήρες και
συνολικό πλαίσιο των επόµενων κινήσεων της Κυβέρνησης στην
κατεύθυνση και της αντιµετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης,
αλλά και της παραγωγικής ανασυγκρότησης.
Πέρα, όµως, από την πολιτική ή κοµµατική τοποθέτηση του καθενός από εµάς, έναν πολύ σοβαρό λόγο για να πιστέψουµε πως
οι διακηρύξεις της Κυβέρνησης και των Υπουργών δεν είναι
«έπεα πτερόεντα» έζησα και τις τελευταίες µέρες. Τις τελευταίες
ηµέρες η Κυβέρνηση, κατά τις πρώτες ώρες της, κλήθηκε να διαχειριστεί τη µεγάλη κρίση που δηµιούργησαν οι έντονες βροχοπτώσεις της προηγούµενης εβδοµάδας σε πολλά µέρη της Ελλάδος και έδωσε ένα δείγµα γραφής.
Ο Νοµός µου, η Άρτα, κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης. Σπίτια, καλλιεργούµενες εκτάσεις, πληµµύρισαν, χωριά
εκκενώθηκαν, πτηνοτροφικές, κτηνοτροφικές και µελισσοκοµικές
µονάδες υπέστησαν καταστροφές. Φυτώρια και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις υπέστησαν σοβαρές ζηµιές. Είχαµε απώλεια ζωικού
κεφαλαίου, αποθηκευµένων ζωοτροφών, καθώς και την καταστροφή µεγάλου τµήµατος της γεωργικής παραγωγής. Επίσης,
υποδοµές της περιοχής, όπως και ο βιολογικός καθαρισµός, υπέστησαν ζηµιές. Έγιναν και πάρα πολλές κατολισθήσεις. Εικόνα
καταστροφής.
Η κινητοποίηση της κρατικής µηχανής, της Πυροσβεστικής,
της Αστυνοµίας και υπηρεσιών ήταν άµεση και αποτελεσµατική
και απετράπησαν τα χειρότερα, µε πρώτο καθήκον να προστατευθούν οι πολίτες και να µην θρηνήσουµε ανθρώπινες ζωές.
Έγινε αµέσως σύσκεψη των Υπουργών υπό τον Πρωθυπουργό,
για να υπάρξει ένας γρήγορος συντονισµός. Επιτόπου, στην
Άρτα, έφθασαν γρήγορα ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος, ο αρµόδιοι Υπουργοί, προκειµένου να έχουν και µία προσωπική αντίληψη της κατάστασης και άµεσα ξεκίνησαν οι διαδικασίες καταγραφής των ζηµιών.
Φυσικά, το καθήκον µας τώρα, είναι, αφού ολοκληρωθεί η κα-
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ταγραφή, να καθορισθούν οι περιοχές πληµµύρας και στη συνέχεια να αποκατασταθούν οι ζηµιές και να δοθούν οι αποζηµιώσεις στους πληγέντες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η έλλειψη ενός ολοκληρωµένου
σχεδίου πολιτικής προστασίας, ο κατακερµατισµός των αρµοδιοτήτων σε πολλά Υπουργεία και υπηρεσίες είναι ένας επιπρόσθετος αντίπαλος την ώρα που καλείσαι να διαχειριστείς µια κρίση
µε διαχρονικές ευθύνες των κυβερνήσεων και της αυτοδιοίκησης
όσον αφορά την πρόληψη των καταστροφών και την κατασκευή
αντιπληµµυρικών έργων.
Όλα αυτά, το νοµό µου τον έφεραν σε πολύ άσχηµη κατάσταση. Μιλάω για το νοµό µου -γιατί αυτά δεν συνέβησαν στην
υπόλοιπη χώρα- γιατί έχω ιδία αντίληψη και αποκαλύφθηκε µία
ακόµη φορά η ανάγκη να µην ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ και να µην
πωληθούν τα φράγµατα, µεταξύ των οποίων φυσικά και το Πουρνάρι I και II, το οποίο είναι το φράγµα στο νοµό, που βεβαίως πιθανόν δεν έπαιξε το ρόλο του αντιπληµµυρικού έργου τη στιγµή
εκείνη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Επίσης, θέλω να αναφερθώ σε ένα µνηµείο σύµβολο στην
Ήπειρο, στα Τζουµέρκα, που το θρηνήσαµε σε αυτήν την καταστροφή, το ιστορικό µονότοξο γεφύρι της Πλάκας που κατέρρευσε. Χάσαµε ένα κοµµάτι της ιστορικής, συναισθηµατικής και
πολιτιστικής µας ταυτότητας. Ο Υπουργός Πολιτισµού δεσµεύθηκε αµέσως για τη γρήγορη αποκατάσταση, που απ’ ότι εκτιµήθηκε είναι εφικτή.
Επίσης, είναι πολύ σηµαντικό -και θέλω να το αναφέρω- και
πολύ συγκινητικό και από πολίτες και από φορείς η προσφορά
τους και για τις µελέτες, αλλά και για οικονοµική συµµετοχή.
Κλείνοντας, θέλω να πω κάτι που είναι γνωστό σε όλους µας,
αλλά νοµίζω ότι πρέπει να ειπωθεί. Τα δηµόσια πρόσωπα κρίνονται καθηµερινά και διαρκώς, κρίνονται προεκλογικά από τις δεσµεύσεις και µετεκλογικά από τις πράξεις. Το κόµµα µου, ο ΣΥΡΙΖΑ, προεκλογικά δεσµεύθηκε και διακήρυξε σε όλους τους τόνους πως θα αποκαταστήσει την αξιοπρέπεια και θα ξαναφέρει
στο προσκήνιο τις ελπίδες του ελληνικού λαού. Η Κυβέρνησή
µας ήδη ξεκίνησε να κάνει τις ελπίδες του λαού πράξη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε την κ.
Γεροβασίλη. Καλώ στο Βήµα τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κ. Νίκο Παρασκευόπουλο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές και συνάδελφοι, αν η δικαιοσύνη
έχει µία γενική αποστολή, αυτή είναι η κοινωνική ειρήνη. Με τη
δικαιοσύνη «σηµαίνει» η πόλις, κατά το αριστοτελικό ρήµα, όρος
που σηµαίνει ότι δεν καταργούνται βέβαια οι κοινωνικές συγκρούσεις, αλλά διορθώνονται τα εξατοµικευµένα προβλήµατα,
προλαβαίνεται η αγριότητα και προωθείται, στο µέτρο του δυνατού, η ειρήνη.
Αυτό το τόσο σηµαντικό έργο της δικαιοσύνης αντιµετωπίζει
πολλά προβλήµατα, άλλα πάγια και άλλα συνδεόµενα µε τις σύγχρονες καταστάσεις κρίσης.
Στα πάγιά της προβλήµατα συναντούµε τις ελλείψεις των υποδοµών και, επίσης, θα µνηµονεύσω δύο προβλήµατα ως παραδείγµατα, τα οποία γνωρίζετε πολύ καλά. Τα γνωρίζει η ελληνική
κοινωνία, τα γνωρίζει η Βουλή. Δεκαετίες ολόκληρες γνωρίζει ότι
γίνονται διαρκώς προσπάθειες να αντιµετωπιστούν και ωστόσο
είναι πάντοτε παρόντα. Εννοώ την επιβράδυνση στην απονοµή
της δικαιοσύνης, στη λειτουργία των δικαστηρίων και τη συµφόρηση των φυλακών. Κατ’ επανάληψη προσπάθειες διόρθωσης
έχουν γίνει. Γνωρίζω µία επιτυχηµένη στο παρελθόν, στην περίοδο ’93-’95. Οπωσδήποτε θα µελετηθεί.
Βέβαια, έχουµε και τα προβλήµατα που συνδέονται µε την κατάσταση της οικονοµικής κρίσης, τα οποία επιβαρύνουν τις ελλείψεις των υποδοµών. Επίσης, συνδέονται και µε τον κοινωνικό
χώρο, αφού όλο και λιγότεροι πολίτες µπορούν να προάγουν τις
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συνθήκες ζωής τους µε νόµιµα µέσα, εποµένως έχουν τον πειρασµό να προσφεύγουν σε ευκαιρίες που δίνει πολλές φορές η
παρανοµία.
Όσα θα αναφέρω παρακάτω στο πλαίσιο του προγράµµατος
του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα στηριχθούν κατ’ αρχήν σε κάποιες αρχές τις οποίες προτάσσω. Το Σύνταγµα θα ίσταται και
ουσιαστικά στην κορυφή της ιεραρχίας των κανόνων δικαίου.
Η τακτική να προτάσσεται ένα µνηµόνιο, να ακολουθεί ένας
νόµος και το Σύνταγµα να µένει στην τρίτη θέση ή να παραµερίζεται, δεν έχει θέση στην πολιτική και στο έργο της δικαιοσύνης.
Εξάλλου, η προάσπιση του ελληνικού Συντάγµατος είναι ταυτόχρονα και προάσπιση των κοινών συνταγµατικών παραδόσεων
της Ευρώπης, που αποτελούν πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο.
Η δικαιοσύνη στη συγκρότησή της θα είναι αξιοκρατική και δηµοκρατική, όπως θα αναλυθεί παρακάτω. Απέναντι στο έγκληµα
δεν έχει θέση µια πολιτική µηδενικής ανοχής, όσο και εάν ο όρος
είναι εύηχος. Η δικαιοσύνη θα είναι αυστηρή έναντι ενόχων για
σοβαρά εγκλήµατα και επιεικής έως και ανεκτική απέναντι σε µικροπαραβάτες. Η ποινική δικαιοσύνη δεν τιµωρεί το φρόνηµα,
αλλά ένοχες πράξεις που τελέστηκαν. Απέναντι στο φρόνηµα θα
υπάρχει ισότητα µεταχείρισης.
Θα δοθεί έµφαση στην πρόληψη του εγκλήµατος και στην επανένταξη, ενώ η φυλακή πρέπει να είναι ανθρώπινη, όχι µόνο λόγω
της ανάγκης σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, αλλά και
γιατί αλλιώς η εγκληµατικότητα αναπαράγεται.
Κορυφαίο θεσµικό ζήτηµα στο πεδίο της δικαιοσύνης συνιστά
οπωσδήποτε η εκκίνηση των διαδικασιών αναθεώρησης του Συντάγµατος. Εφόσον αποφασιστεί η εκκίνηση αυτή, που είναι βέβαια κεντρικό θέµα, θα συνδυαστεί οπωσδήποτε µε δηµοκρατικό
και σε βάθος διάλογο µε πολιτικές δυνάµεις, φορείς και µε κοινωνικά κινήµατα και θα υπάρξει ευρεία διαβούλευση και µε τους
πολίτες.
Ως κύρια κατεύθυνση θα έχει τη µείζονα εγγύηση του κράτους
δικαίου και του κράτους πρόνοιας, ενώ σηµαντικά κεφάλαια της
αναθεώρησης θα αφορούν και τη λειτουργία της Βουλής και την
οργάνωση και λειτουργία της δικαιοσύνης, το κυβερνητικό έργο
και οπωσδήποτε την ποινική ευθύνη των Υπουργών.
Σε σχέση µε τα επιµέρους κεφάλαια των έργων που προγραµµατίζονται, κατ’ αρχάς σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της δικαιοσύνης, το ισχύον σύστηµα διοίκησης της δικαιοσύνης είναι δεκτικό βελτίωσης, ώστε να είναι ταυτόχρονα αξιοκρατικό και δηµοκρατικό.
Προέχει η αναβάθµιση του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων και
του ρόλου των ολοµελειών τους. Η αλλαγή θα έχει ως βάση τις
προτάσεις των θεσµικών φορέων της δικαιοσύνης, κατ’ εξοχήν
δικαστών, εισαγγελέων, αλλά και αρµόδιων διοικητικών υπαλλήλων στον χώρο της δικαιοσύνης, µε ακρόαση και επιστηµονικών
συλλόγων οπωσδήποτε. Στο σηµείο αυτό επισηµαίνω ότι λειτουργοί της δικαιοσύνης αντιµετωπίζονται και είναι ούτως ή άλλως, µεταξύ άλλων, οι δικηγόροι, οι συµβολαιογράφοι, οι δικαστικοί επιµελητές και οι υποθηκοφύλακες, η γνώµη των οποίων
επίσης θα ακουστεί µε πολλή προσοχή για τα δικά τους ζητήµατα, αλλά και για τα γενικότερα θέµατα της δικαιοσύνης.
Γενικά, θα υπάρξει επιδίωξη, οι µεταρρυθµίσεις να συγχρονίζονται µε αλλαγές στις υποδοµές, οι οποίες θα πρέπει να µπορούν να τις υποστηρίζουν.
Η συµµετοχή µας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο θεσµών και ειδικά
στο Συµβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κατά τη διαµόρφωση των κοινών πολιτικών θα εγγυάται πρωταρχικά τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Επίσης, η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας σε διεθνή
συµβατικά κείµενα ή οδηγίες θα προχωρήσει µε βάση τις συµβατικές υποχρεώσεις της χώρας, αλλά και µε στάθµιση των κοινωνικών αναγκών και πρωτίστως βεβαίως του Συντάγµατός µας.
Θα λάβει χώρα µια αναθεώρηση των όρων λειτουργίας της
Εθνικής Σχολής Δικαστών, ιδίως µε την προώθηση θεσµών επιµόρφωσης των δικαστών, µε έµφαση στα πεδία του ρατσισµού,
της ξενοφοβίας και των ναρκωτικών.
Θα προωθηθούν µέτρα επιτάχυνσης της απονοµής της δικαιοσύνης, τα οποία να µην υποβαθµίζουν τις εγγυήσεις ορθοδικίας.
Αυτό θα γίνει στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης των κωδίκων, ώστε
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να µη δηµιουργήσει συστηµικά προβλήµατα και να έχει αποτελεσµατικότητα. Βεβαίως, πάντοτε θα γίνεται προσπάθεια κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων.
Καταπολέµηση της διαφθοράς και των εγκληµάτων γενικά: Θα
υπηρετηθεί από τη λειτουργία της δικαιοσύνης στο µέτρο της
αρµοδιότητάς της και σε συνεργασία µε άλλα αρµόδια Υπουργεία και αρχές. Όπως είπε χθες ο Πρωθυπουργός, υποθέσεις οικονοµικής διαφθοράς -λίστες Λαγκάρντ, Λιχτενστάιν και κάθε
διαθέσιµο στοιχείο- θα διερευνηθούν και θα προωθηθούν, όπως
επίσης και οι διεκδικήσεις αποζηµιώσεων και κατοχικών δανείων
µε την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων.
Υπάρχει µία σηµαντική προεργασία αυτή τη στιγµή για την παραγωγή νέων κωδίκων. Θα γίνει µια προσπάθεια αναθεώρησης
των υπαρχόντων σχεδίων µε βάση τις αρχές τις οποίες προανέφερα. Αυτή τη στιγµή πάντως µπορώ να µνηµονεύσω τα εξής:
Το σχέδιο Σωφρονιστικού Κώδικα εµφανίζεται αυτή τη στιγµή
περισσότερο προσαρµοσµένο στις νέες συνθήκες και θα προωθηθεί κατά προτεραιότητα, µετά βέβαια από σύντοµη επεξεργασία.
Το σχέδιο Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας περιλαµβάνει, µεταξύ
άλλων, ρυθµίσεις για την απόδειξη, τις προθεσµίες και την αναγκαστική εκτέλεση, κατασχέσεις και πλειστηριασµούς, που προβλέπουν ταχύτητες εκτέλεσης κοινωνικά και δικονοµικά δυσβάσταχτες.
Αυτά θα αναθεωρηθούν στο πλαίσιο µιας συνολικής επανεξέτασης, αφού έχουν καταγραφεί και έντονες αντιδράσεις επιστηµονικών συλλόγων και ενώσεων για το περιεχόµενο του συγκεκριµένου σχεδίου.
Το σχέδιο Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας περιλαµβάνει χρήσιµες
µεταρρυθµίσεις, αλλά στο σύνολό της η ισχύουσα ποινική δικονοµία περιλαµβάνει επίσης ρυθµίσεις όπως αυτές που αφορούν
τα µονοµελή δικαστήρια κακουργηµάτων, που χρειάζεται να αναθεωρηθούν στο πλαίσιο συνολικής επανεξέτασης.
Η προώθηση του σχεδίου του Ποινικού Κώδικα –επίσης σηµαντικού έργου- µπορεί να έπεται, ώστε να εξεταστούν προηγουµένως προσεκτικά οι γενικότερες πρακτικές και κάποτε αλυσιδωτές
επιδράσεις ορισµένων µεταρρυθµίσεων του ποινικού συστήµατος, όπως αυτές για την κατάργηση των χρηµατικών ποινών για
παράδειγµα.
Θα λάβει χώρα µείωση των δαπανών πρόσβασης στη δικαιοσύνη, δαπανών που καθιστούν απαγορευτική την προσφυγή των
αδυνάτων και κάποτε και του µέσου πολίτη σε αυτήν. Έχουν υποστεί, βέβαια, κριτική, όχι µόνο από εθνικούς, αλλά και από εγχώριους οργανισµούς.
Σε ό,τι αφορά τη βελτίωση των υποδοµών, το πρώτο που µπορεί να ειπωθεί είναι ότι ήδη προχωρεί ένα σηµαντικό έργο ηλεκτρονικής διασύνδεσης των δοµών και υπηρεσιών της δικαιοσύνης, το οποίο θα στηριχθεί και θα προωθηθεί στο µέτρο της
ανταπόκρισής του στις ανάγκες της απονοµής της δικαιοσύνης.
Περνάω στο κεφάλαιο της αντιεγκληµατικής πολιτικής και του
σωφρονιστικού συστήµατος. Ακόµα και συµβολικά, ας αναφέρω
πρώτα ότι θα καταργηθούν ουσιαστικά οι φυλακές ανηλίκων. Πιο
αναλυτικά, θα περιοριστεί δραστικά η επιβολή του ποινικού εγκλεισµού σε ανηλίκους ηλικίας δεκαπέντε έως δεκαοκτώ ετών,
ώστε να προβλέπεται µόνο για εγκλήµατα ανθρωποκτονίας. Καταδικαζόµενοι φαντάζοµαι ότι δεν θα υπάρχουν ή θα µετριούνται
στα δάχτυλα του ενός χεριού κι έτσι θα µπορούν να κρατούνται
σε πολιτισµένες συνθήκες σε χώρο στεγανό από ενήλικες κρατούµενους και δεν θα χρειάζεται η ύπαρξη ιδιαίτερων φυλακών
γι’ αυτήν την κατηγορία.
Δεύτερο µέτρο είναι ότι θα γίνει µια προσπάθεια -µετά από µελέτη επιλεκτική, αλλά χωρίς φειδώ- τροπής κακουργηµάτων σε
σοβαρά τιµωρούµενα πληµµελήµατα. Πολλές από τις προσπάθειες αποσυµφόρησης των φυλακών και του ποινικού συστήµατος γενικά στηρίχθηκαν κατά το παρελθόν σε αποποινικοποιήσεις. Δεν απέδωσαν και είναι λογικό να µην έχουν αποδώσει,
διότι οι αποποινικοποιήσεις αφορούν ελαφρά κατά κανόνα εγκλήµατα, τα οποία ούτως ή άλλως δεν οδηγούν πραγµατικά στη
φυλακή.
Αντίθετα, κατά την τελευταία δεκαπενταετία, είχαµε αθρόες

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αναγωγές πληµµεληµάτων σε κακουργήµατα, ούτως ώστε οι καταδίκες να οδηγούν πάντα στη φυλακή και να ενταθεί το φαινόµενο του συνωστισµού στις φυλακές. Αυτή η προσπάθεια αναθεώρησης θα γίνει στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Ποινικού
Κώδικα, ώστε να µην υπάρξουν αντινοµίες.
Θα προχωρήσει η κατάργηση σωφρονιστικών καταστηµάτων
τύπου Γ’. Ο θεσµός που πρόσφατα έχει εισαχθεί, από πολλές
απόψεις είναι προβληµατικός. Κατ’ αρχάς, αλλάζει ποιοτικά την
ποινή, χωρίς η αλλαγή αυτή να στηρίζεται πάντα σε δικαστική
κρίση, πράγµα που σηµαίνει ότι φθάνουµε σε δυσαναλογία σε
σχέση µ’ ό,τι είχε κριθεί από το δικαστήριο ως δίκαια ανταπόδοση, ως δίκαια ποινή. Εξάλλου, οι όροι υπαγωγής στα σωφρονιστικά καταστήµατα τύπου Γ ήταν τόσο ευρείς, ώστε να απειλείται η πλειονότητα των κρατουµένων και οι στερήσεις δικαιωµάτων, για παράδειγµα του δικαιώµατος επικοινωνίας, έφθαναν
σε αναίρεση θεµελιακών ανθρώπινων δικαιωµάτων.
Η κατάργηση, βέβαια, δεν σηµαίνει ότι δεν είναι δυνατό να
υπάρχουν πτέρυγες µε αυξηµένα µέτρα ασφαλείας σε διάφορα
σωφρονιστικά καταστήµατα. Η επιβάρυνση δεν θα αφορά τις εγγυήσεις των ανθρώπινων δικαιωµάτων που θα µείνουν ακέραια,
αλλά τη φύλαξη και θα επιτρέψουν βέβαια να αναβαθµιστούν οι
όροι κράτησης των υπόλοιπων κρατουµένων. Εν πάση περιπτώσει, η ύπαρξη ειδικών καταστηµάτων-τµηµάτων µε όρους ασφάλειας ιδιαίτερα προσεγµένους είναι κάτι το οποίο ανέκαθεν
υπήρχε στις ελληνικές φυλακές.
Θα διασφαλιστούν κατά προτεραιότητα οι όροι ιατρικής περίθαλψης των κρατουµένων και θα ενισχυθούν οι δυνατότητες εκπαίδευσής τους.
Σε συνεννόηση µε τους εισαγγελείς θα επιδιωχθεί η θέσπιση
µέτρων που θα κατευθύνουν προς τη φειδώ κατά την άσκηση
των διώξεων. Θα προωθηθούν θεσµοί συνδιαλλαγής εισαγγελέαπολίτη, που δεν θα αφορούν, όµως, τα σοβαρά εγκλήµατα.
Σ’ ό,τι αφορά το σωφρονιστικό σύστηµα, προτεραιότητα έχει
η αύξηση του αριθµού του προσωπικού. Άλλωστε, είναι ήδη δροµολογηµένη στο εθνικό πρόγραµµα και έχει κοστολογηθεί. Αυτήν
τη στιγµή, µε συνθήκες υπέρµετρου συνωστισµού των κρατουµένων που οδηγούν σε δηµιουργία αβίωτων συνθηκών, υπάρχουν διαθέσιµες πτέρυγες και καταστήµατα ολόκληρα που είναι
άδεια, κενά, λόγω της έλλειψης προσωπικού.
Η επίλυση των προβληµάτων που άπτονται της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας θα έχει οπωσδήποτε απόλυτη προτεραιότητα.
Διέξοδο αποσυµφόρησης και µάλιστα µε όρους αντεγκληµατικής αποτελεσµατικότητας θα προσφέρει η κινητοποίηση της
εφαρµογής εναλλακτικών µέτρων απεξάρτησης, που ήδη προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, όπως είναι η παρακολούθηση θεραπευτικής δοµής, απεξάρτησης εκτός φυλακής και
οι οποίες πάντως δεν αξιοποιούνται. Θα επιδιωχθεί οπωσδήποτε
σε συνεργασία µε τον Υπουργό Υγείας η ένταξη των σωφρονιστικών δοµών του σωφρονιστικού συστήµατος στο ΕΣΥ.
Στο κεφάλαιο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων επίσης θα υπάρξουν καινοτοµίες, όπως είναι η διασφάλιση δικαιοκρακτικών όρων κατά τις προσαγωγές και συλλήψεις πολιτών σε συνεργασία
µε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπως είναι η νοµοθεσία για το σύµφωνο συµβίωσης, που θα τροποποιηθεί, ώστε να
αφορά και τα οµόφυλα ζευγάρια, σύµφωνα και µε την διεθνή
υποχρέωση µετά από σχετική καταδίκη.
Παρά το ότι είναι πρόσφατος, θα αναθεωρηθεί ο νόµος για το
ρατσισµό και τη ξενοφοβία, ώστε να καλύπτει και τη ρατσιστική
δραστηριότητα και όχι µόνο τον ρατσιστικό λόγο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Νοµίζω ότι σε ένα λεπτό θα έχω τελειώσει, κυρία Πρόεδρε.
Επίσης, θα επιχειρηθεί να αναβαθµιστεί και η Στατιστική Υπηρεσία.
Φτάνω στο τέλος και θα ήθελα να επαναλάβω ότι σε οποιοδήποτε ζήτηµα θα προκύψει, το πρώτο βήµα για την αντιµετώπισή
του θα είναι ο διάλογος. Διάλογος θα γίνει µε όλους, επιφανείς
και αφανείς, µε υπόπτους, ενόχους, κουκουλοφόρους, µε τους
πάντες. Γιατί όποτε δεν γίνεται διάλογος, παραµονεύει η βία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Νοµίζω ότι απάντησε και σε κάποιες ρητορικές ερωτήσεις που
διατυπώθηκαν προηγουµένως.
Και τώρα δίνω τον λόγο στον κ. Γαλέο Γεώργιο από τη Χρυσή
Αυγή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΕΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευταί, µε µεγάλο
ενδιαφέρον παρακολούθησα τις προγραµµατικές δηλώσεις του
κυρίου Πρωθυπουργού και είδα πολλά πράγµατα τα οποία είχα
διαβάσει πριν από κάποιους µήνες και στη δικιά µας ιστοσελίδα.
Βέβαια, παρατηρώντας τα ακόµα µια φορά είδα ότι υπάρχει
µια µεγάλη διαφορά: Ο τρόπος µε τον οποίο θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να
τα υλοποιήσει και ο τρόπος µε τον οποίο εµείς πιστεύουµε ότι
θα υλοποιηθούν.
Εκτιµώ τον κύριο καθηγητή, τον κ. Βαρουφάκη, τον κύριο
Υπουργό, ο οποίος έχει σπουδάσει στο εξωτερικό, όπως και εγώ,
έχει διδάξει, όπως και εγώ. Νοµίζω ότι δεν βασίζεται επάνω στα
δύο µέτρα τα οποία είπατε, τα οποία ήταν τα λεπτοµερέστερα
από τα άλλα, δηλαδή στην κατάργηση των βουλευτικών αυτοκινήτων και στις περικοπές του προσωπικού του Μαξίµου, για να
υλοποιήσει το πρόγραµµα των εκατό ηµερών. Τα άλλα µέτρα
ήταν στο περίπου.
Βέβαια, τα µέτρα αυτά είναι σωστά και πρέπει να γίνουν. Η διαφορά είναι ότι, εκτός από κάποια ευφορία στο λαό µας, ίσως και
αποκατάσταση του αισθήµατος δικαίου, δεν χρησιµεύουν σε τίποτα. Βέβαια, χρησιµοποίησε και κάποια άλλα γεγονότα, όπως
τις γέφυρες ή τη γέφυρα, όπως την είπε, η οποία βέβαια έχει
ηµεροµηνία λήξεως, αν δεν κάνω λάθος.
Το επόµενο µέρος, που είπε ότι µε αυτό θα καταφέρει επιτέλους να ισοσκελίσει τους προϋπολογισµούς κ.λπ., είναι τα µικρότερα πλεονάσµατα. Κύριοι, για να υλοποιήσετε εσείς το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης, εσείς οι ίδιοι είχατε υπολογίσει 11
δισεκατοµµύρια ευρώ.
Δεν θα σας πω ότι είναι περισσότερα. Εγώ τα βγάζω περισσότερα, αλλά θα σας αφήσω σε αυτά που λέτε. Τα µικρότερα πλεονάσµατα θα σας φέρουν δυο µε τρία δισεκατοµµύρια -και όχι
παραπάνω- τον χρόνο. Τα υπόλοιπα πώς θα τα καλύψετε; Θα
ήθελα µια απάντηση πάνω σε αυτό.
Βέβαια, πρέπει να πω στον ΣΥΡΙΖΑ ότι πριν καν αναλάβει την
Κυβέρνηση έκανε µια, για εµένα, πολύ βασική διαπίστωση. Διαπίστωσε ότι η λιτότητα δεν οδηγεί πουθενά. Αυτό το είχε διαπιστώσει και η αµερικανική κυβέρνηση, όταν άρχισε να δίνει δισεκατοµµύρια για να µπορέσει να αντεπεξέλθει στην κρίση που
είχε. Το ίδιο έκανε και η Γερµανία, όταν είχε κρίση και µάλιστα
παραβίασε τα κριτήρια του Μάαστριχτ.
Ο µόνος που δεν το έχει καταλάβει εδώ µέσα αυτό το πράγµα,
ότι η λιτότητα δεν οδηγεί πουθενά, είναι η πρώην κυβέρνηση.
Ακούω πολλές φορές εκεί που κάθοµαι «Τι θα κάνει και πώς θα
το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ;». Κύριοι, δεν ξέρω αν και πώς θα το κάνει ο
ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που ξέρω εγώ να σας πω είναι ότι εσείς φέρατε
τον ΣΥΡΙΖΑ για Κυβέρνηση εδώ πάνω και κανένας άλλος.
Άκουσα από εσάς και για την ανάπτυξη. Αυτό που µου έλειψε
όµως εµένα είναι η λέξη «παραγωγή». Υπάρχει κανένας οικονοµολόγος που να πιστεύει ότι θα γίνει ανάπτυξη χωρίς να έχουµε
παραγωγή; Εγώ δεν τον ξέρω. Θα ήθελα να µου τον συστήσετε.
Βέβαια, είπατε κάποια πράγµατα για τη δηµόσια διοίκηση, ότι
θα προσπαθήσετε να αναπτύξετε τον τρόπο, που µέχρι τώρα δεν
είναι σωστός, για να µπορέσετε να την εξυγιάνετε και να βγάλετε
και κάποιες καλύτερες υπηρεσίες. Σωστά όλα αυτά. Υπάρχει
όµως ένα πράγµα: Όλα ξεκινούν συνήθως από µιαν αρχή. Όλη
η ανθρωπότητα προόδευσε ως εξής: Πρώτα, η πρωτογενής παραγωγή, αλιεία κτηνοτροφία και γεωργία, δεύτερον, η βιοµηχανία και τρίτον, οι υπηρεσίες. Εσείς ξεκινάτε από το τέλος. Θα
δούµε τα αποτελέσµατά σας.
Θέλω να πω και κάτι άλλο, το οποίο εµένα µε ανησύχησε ιδιαίτερα. Αναφερθήκατε στο ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας
και πολύ καλά κάνατε. Δεν πρέπει να ξεπουλιέται η δηµόσια περιουσία, αλλά ο κύριος Πρωθυπουργός άφησε ένα «παραθυράκι», όπως γίνεται συνήθως στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είπε
«ναι µεν, αλλά θα εξετάσουµε την κάθε περίπτωση ειδικά». Δηλαδή τι θα κάνετε εσείς; Αντί να πουλήσετε τα αεροδρόµια όλα
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µαζί –τα δευτερεύοντα αεροδρόµια- όπως θα έκανε η Νέα Δηµοκρατία, θα τα πουλάτε ένα -ένα; Αυτός είναι ο στόχος σας; Θα
ήθελα µια διευκρίνιση. Αν δεν τα πουλάτε, µπράβο σας.
Μετά από αυτό, θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάτι άλλο. Εδώ
ακούω συνέχεια για κάποιο πρωτογενές πλεόνασµα και κάποια
πρωτογενή πλεονάσµατα. Επειδή είµαι οικονοµολόγος και ξέρω,
το πρωτογενές πλεόνασµα είναι ένα πρώτο βήµα, αλλά δεν είναι
ουσία. Καµµία επιχείρηση δεν ενδιαφέρεται αν θα έχει κέρδη
πριν πληρώσει τους τόκους στα κεφάλαια που χρωστάει ή καµµία επιχείρηση δεν ενδιαφέρεται για τον τζίρο που θα έχει, αλλά
ενδιαφέρεται µόνο για το κέρδος ή το χάσιµο. Κι επειδή κάποιοι
κύριοι µού φαίνεται ότι βγάζουν µόνο χάσιµο, γι’ αυτό ενδιαφέρονται για τους τζίρους και τα υπόλοιπα.
Τέλος, το πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε λίγη χαρά στον ελληνικό λαό, ο οποίος περιµένει πολλά. Θα ήθελα να θυµίσω στο
λαό την παλιά σοφή λαϊκή παροιµία: Όπου ακούς πολλά κεράσια
κράτα και µικρό καλάθι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Γαλέο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «1974: Η αποκατάσταση της Δηµοκρατίας» που
οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι τρεις µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 57ο Γενικό Λύκειο Αθήνας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Καλώ τώρα στο Βήµα τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών,
κ. Μάρδα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πριν αναφερθώ στο τι
πρόκειται να κάνω, θα σας δώσω κάποια στοιχεία αναφορικά µε
τον προϋπολογισµό του 2014, που εµείς θα τα ανακοινώσουµε
αύριο, απλά και µόνο για να έχετε µία πρώτη εικόνα για το τι
ακριβώς παραλαµβάνουµε.
Το 2014 τα τακτικά έσοδα παρουσίασαν µία µείωση περίπου
κατά 1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Λόγω κάποιων αιτιών που δεν γνωρίζουµε, η χώρα στερήθηκε 1 δισεκατοµµύριο ευρώ από το
ΕΣΠΑ, δηλαδή χάσαµε κοινοτικούς πόρους. Θα το δούµε αυτό.
Αυτό µάλλον οφείλεται σε διαδικαστικούς λόγους, σε λόγους
γραφειοκρατίας, διότι όταν κάτι το έχουµε και δεν το παίρνουµε
σηµαίνει ότι κάτι οφείλεται σε εµάς και όχι σε κάποιους άλλους.
Σε ό,τι αφορά το πρωτογενές πλεόνασµα, ενώ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού είχε θεωρηθεί ότι µπορεί να ανέλθει
στα 5,3 δισεκατοµµύρια, αυτό φαίνεται ότι κλείνει στα 2,9 δισεκατοµµύρια.
Σε ό,τι αφορά το συνολικό έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού, δηλαδή όλων των φορέων που υπάγονται στον κρατικό
προϋπολογισµό, αυτό φαίνεται ότι θα κλείσει στα 4,4 δισεκατοµµύρια. Λέω «φαίνεται», γιατί αποµένουν λίγες µέρες, έτσι ώστε
να έχουµε τα οριστικά αποτελέσµατα, οπότε να έχουµε κατά νου
τα 4,4 δισεκατοµµύρια, που είναι περίπου το 2,5% του ΑΕΠ.
Τι πρόκειται να κάνουµε και τι επιδιώκουµε; Επιδιώκεται µία
καλύτερη εποπτεία των δηµοσίων δαπανών, που είναι µία αρµοδιότητα, που ανήκει σε εµάς κατά 100% και επιδιώκεται η ενίσχυση της διαδικασίας παρακολούθησης της εκτέλεσης του
προϋπολογισµού όλων των φορέων της Κυβέρνησης. Θα σας
δώσω και κάποια παραδείγµατα ακολούθως. Επιδιώκεται η αποτελεσµατικότερη διαχείριση των ταµειακών πλεονασµάτων όλων
των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, έτσι ώστε να έχουµε µία
µεγαλύτερη άνεση όταν χρειαζόµαστε περισσότερα χρήµατα,
όπως επίσης επιδιώκεται η ενίσχυση της ικανότητας της ταµειακής διαχείρισης και της διαχείρισης του δηµοσίου χρέους από
τον Οργανισµό Διαχείρισης του Δηµοσίου Χρέους που καταλαβαίνετε ότι είµαστε σε µία διαρκή συνεργασία.
Ως προς τα µισθολογικά, επιδιώκεται η επανεξέταση του θεσµικού πλαισίου του ενιαίου µισθολογίου και ειδικότερα θα ξαναδούµε τα είκοσι περίπου µισθολόγια, τα οποία έχουµε στα
χέρια µας και θα προσπαθήσουµε να περιορίσουµε τις αδικίες
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και τις αδυναµίες αυτού του συστήµατος, κάτι το οποίο αγγίζει
πάρα πολύ λίγο κόσµο, και αναφερόµαστε στο σύνολο των δηµοσίων υπαλλήλων.
Επίσης, επιδιώκεται η επανεξέταση του θεσµικού πλαισίου
περί δαπανών µετακίνησης των δηµοσίων λειτουργών, για να µην
αντιµετωπίζουµε φαινόµενα, όπως είχαµε παλαιότερα, όπου ένας
Υπουργός µετέφερε έντεκα άτοµα στις Βρυξέλλες σε Συµβούλιο
Υπουργών µόνο και µόνο για να ανακοινώσει ότι ανοίγει το Μουσείο της Ακρόπολης.
Επίσης, αν και έχει µειωθεί ο χρόνος σύµφωνα µε τον οποίο
ικανοποιούνται οι συνταξιούχοι, θα επιδιωχθεί, µε ένα άλλο λογισµικό και άλλες τεχνικές, να περιορίσουµε ακόµη περισσότερο
αυτό το χρόνο, έτσι ώστε να µην υπάρχει µεγάλο κενό ανάµεσα
στην κατάθεση της αίτησης ενός συνταξιούχου και την ολική
απόδοση της σύνταξής του.
Είµαστε «το πορτοφόλι του κράτους», όπως συνηθίζουµε να
λέµε και καταλαβαίνετε ότι µε τη Γενική Γραµµατεία Εσόδων είµαστε οι δύο όψεις ενός προσώπου. Ήδη συνεργαζόµαστε -και
θα δείτε τα αποτελέσµατα της συνεργασίας σε πολύ λίγο χρονικό διάστηµα- µε τη Γενική Γραµµατεία Εσόδων και στο πλαίσιο
αυτής της συνεργασίας µε σκοπό τη ρύθµιση κάποιων θεµάτων
ήδη έχουµε εισαγάγει φορείς που θεωρούνται σύµβουλοι του
κράτους, όπως είναι τα επιµελητήρια και ειδικότερα το Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδος.
Στο πλαίσιο των στόχων που θέτουµε σε ό,τι αφορά τα έσοδα
και τις δαπάνες πρέπει να είµαστε σε µια διαρκή επικοινωνία µε
όλα τα Υπουργεία, αλλά ένα µεγάλο µέρος των στόχων σε ό,τι
αφορά τις δαπάνες ανήκει σε εµάς και ένα άλλο µεγάλο µέρος
των εσόδων πάλι ανήκει σε εµάς, γιατί καταλαβαίνετε ότι χωρίς
στόχους είναι αδύνατον να διοικηθεί όχι απλά και µόνο ένα κράτος, αλλά ούτε µια επιχείρηση, ακόµα και ούτε ένα νοικοκυριό.
Σε ό,τι αφορά το σκέλος των δαπανών, ενδεικτικά θέλω να σας
σηµειώσω το εξής, που συνδέεται µε τη σπατάλη που εξακολουθεί και υφίσταται στο σκέλος των δαπανών και ιδιαίτερα σε χώρους όπου είχαµε την τύχη να ασχοληθούµε στο παρελθόν,
οπότε φέρνουµε έτοιµη δουλειά στο Υπουργείο και γενικότερα
στα Υπουργεία. Υπάρχει περιθώριο περιορισµού της σπατάλης.
Θα σας φέρω ένα απλό παράδειγµα: Αν µπείτε στο Παρατηρητήριο Τιµών του Υπουργείου Υγείας, θα διαπιστώσετε τέσσερα
χρόνια µετά τη λειτουργία αυτού του Παρατηρητηρίου ότι υπάρχουν τιµές υλικών που αγοράζουν τα νοσοκοµεία, που είναι δέκα
έως είκοσι φορές ακριβότερες από τις χονδρικές τιµές της αγοράς. Δεν αναφέροµαι σε προϊόντα που προέρχονται από την
Κίνα, η σύγκριση δεν γίνεται µε τέτοια προϊόντα, αλλά αναφέροµαι σε προϊόντα τα οποία προέρχονται από την Ελλάδα και από
τις άλλες χώρες -µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνετε
ότι δέκα και είκοσι φορές ακριβότερα προϊόντα σε µια τέτοια περίοδο είναι µια πάρα πολύ µεγάλη πολυτέλεια για να σπαταλάται
έτσι το χρήµα.
Από έρευνα πάλι που έχουµε κάνει -παλαιότερη έρευνα, αλλά
είναι χρήσιµη στη διαµόρφωση της πολιτικής µας- διαπιστώνεται
ότι υπάρχει µια σπατάλη -και αυτό βέβαια δεν το λέµε µόνο εµείς,
έχει ανακοινωθεί και από άλλους φορείς- σε ό,τι αφορά τα χρήµατα τα οποία ξοδεύονται από τους δήµους. Στο θέµα αυτό ήδη
ετοιµάζουµε µια διαδικασία, η οποία θα εφαρµοστεί σε διαγωνισµούς οι οποίοι είναι κάτω από 60.000 ευρώ. Θα υποκαταστήσουµε αυτές τις αχαρακτήριστες διαδικασίες των πρόχειρων
διαγωνισµών που δήθεν εισάγουν τον ανταγωνισµό στην αγορά
και βλέπουµε ότι µέσω πρόχειρων διαγωνισµών αγοράζουν οι
δήµοι προϊόντα στη διπλάσια τιµή από αυτήν που ισχύει στην
αγορά. Με βλέπετε και σας βλέπω και ξέρετε πού αναφέροµαι.
Θα εισαχθεί η διαδικασία του ηλεκτρονικού καταλόγου. Ίσως
είναι ένας τεχνικός όρος που δεν τον κατανοείτε, αλλά αυτό θα
διευκολύνει πάρα πολύ τη δουλειά των δήµων, θα εξοικονοµηθούν χρήµατα και στην περίπτωση που οι δήµοι δεν εφαρµόσουν
αυτή τη διαδικασία δεν πρόκειται να έχουν χρήµατα εκ µέρους
του κρατικού προϋπολογισµού.
Σε ό,τι αφορά τις συµβάσεις οι οποίες είναι άνω των εξήντα χιλιάδων εκεί υπάρχει ένα νοµικό πλαίσιο, το οποίο προτείνει µια
ευρύτατη χρήση διαφόρων τύπων. Εµείς θα εστιάσουµε την προσοχή µας στις πιο σύγχρονες διαδικασίες διενέργειας διαγωνι-
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σµών, οι οποίες µπορούν να εξοικονοµήσουν πάρα πολλά χρήµατα και να περιορίσουν τη σπατάλη.
Επίσης, υπάρχουν άλλα δείγµατα σπατάλης, τα οποία πρέπει
να αντιµετωπιστούν. Ενδεικτικά αναφέροµαι στο κτήριο που ενοικίασε το «Enterprise Greece», το οποίο βρίσκεται κάπου στο κέντρο της Αθήνας. Συνολικά πληρώνουµε γι’ αυτό το κτήριο
400.000 ευρώ για ενοίκια και κοινόχρηστα. Εδώ βρίσκονται εγκατεστηµένοι υπάλληλοι από δύο φορείς. Ο ένας από αυτούς
τους φορείς είναι ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου. Ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου διαθέτει
ακόµα και τώρα ένα πολύ µοντέρνο κτήριο, το οποίο βρίσκεται
στην Ηλιούπολη και είναι δικής του ιδιοκτησίας. Κάλλιστα θα
µπορούσε το «Invest in Greece», που είναι ο δεύτερος φορέας
µαζί µε τον ΟΠΕ, τον γνωστό, να είχε εγκατασταθεί σε αυτό το
κτήριο στην Ηλιούπολη, οπότε να µην πληρώνουµε το παραµικρό
νοίκι και επειδή το κτήριο ήταν αρκετά µεγάλο θα µπορούσε να
εγκατασταθεί και η ΔΟΥ που σκεφτόταν η προηγούµενη κυβέρνηση να µεταφέρει εκεί, οπότε θα γλιτώναµε 400.000 ευρώ. Σας
δίνω µόνο ένα παράδειγµα.
Επιπλέον, στο πλαίσιο µια ακαταστασίας που µπορώ να πω ότι
υπάρχει στο κτήριο της Ηλιούπολης υπήρχε το µοναδικό Ινστιτούτο Συσκευασίας της χώρας. Έρχονταν όλοι όσοι ήθελαν να
πιστοποιήσουν τις συσκευασίες τους, όχι µόνο από την Ελλάδα,
αλλά κι από τα Βαλκάνια και έδιναν τις συσκευασίες τους για πιστοποίηση και εξοικονοµούσαν χρήµατα. Έχει εγκαταλειφθεί
αυτό το Ινστιτούτο -θεωρώ ότι δεν έχει λεηλατηθεί ο εξοπλισµόςµε αποτέλεσµα οι Έλληνες παραγωγοί που θέλουν να πιστοποιήσουν τα προϊόντα τους να πηγαίνουν σε γειτονικές χώρες, να
πληρώνουν, να χάνουµε εµείς χρήµατα και να κερδίζουν κάποιες
άλλες χώρες χρήµατα από ένα ινστιτούτο που πήρε και χρήµατα
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και µπορώ να σας πω ότι ήταν από
τα πιο σύγχρονα που υπήρχαν στην Ευρώπη.
Ως προς το σκέλος των εσόδων, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να
τεθούν κάποιοι στόχοι και να αγγιχθούν πηγές εσόδων που δεν
αγγίχτηκαν στο παρελθόν. Ενδεχοµένως, κάποιοι από εσάς να
έχετε παρακολουθήσει και κάποιες µελέτες που έχουµε κάνει
στο συγκεκριµένο θέµα. Ως πανεπιστηµιακός αναφέροµαι.
Υπάρχει το λαθρεµπόριο καυσίµων, µε το οποίο έχουµε ασχοληθεί εκτεταµένα. Θεωρούµε, σύµφωνα µε εκτιµήσεις τρίτων και
ένας από αυτούς είναι ο κ. Σούρλας, ο οποίος είχε ασχοληθεί
επισταµένα µε το θέµα, ότι µπορούµε να εξοικονοµήσουµε φόρους της τάξης του ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ.
Εµείς είµαστε έτοιµοι, στο συγκεκριµένο θέµα, και µαζί µε τους
στόχους που θα θέσουµε θα βοηθήσουµε επτά Υπουργεία, έτσι
ώστε να προβούν στις απαραίτητες εκείνες ενέργειες, µε σκοπό
την αλλαγή της νοµοθεσίας, που την έχουµε έτοιµη, η οποία αποβλέπει στη γρήγορη εφαρµογή κάποιων µέτρων που θα περιορίσουν αυτή τη µάστιγα.
Το ίδιο θα κάνουµε και µε το λαθρεµπόριο τσιγάρων, όπου εκεί
τα πράγµατα είναι λίγο πιο απλά. Εκεί η απώλεια φόρων, σύµφωνα πάλι µε εκτιµήσεις φορέων που έχουν ασχοληθεί µε αυτό
το θέµα, είναι της τάξης των 800 εκατοµµυρίων ευρώ.
Βέβαια, αποµένει το παρεµπόριο, που ουδείς το άγγιξε µέχρι
τώρα, παρά µόνο περιπτωσιακά. Εκεί έχουµε κάποιες εκτιµήσεις
της ΕΣΕΕ, της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου,
που θεωρούµε ότι είναι υπερεκτιµηµένες, γιατί θεωρούν ότι το
παρεµπόριο στη χώρα είναι της τάξης των 20 δισεκατοµµυρίων
ευρώ. Νοµίζουµε ότι οι εκτιµήσεις αυτές είναι πάρα πολύ υψηλές. Ακόµα όµως και 5 δισεκατοµµύρια να είναι, µόνο το ΦΠΑ
υπολογίστε για να καταλάβετε τι µπορούµε να κερδίσουµε. Και
εδώ µπορούν να γίνουν κάποιες αλλαγές.
Μπορεί, βέβαια, κάποιοι να πουν ότι στις λαϊκές πηγαίνουν οι
φτωχές οικογένειες, οι οποίες πουλούν διάφορα προϊόντα. Ας
πουλούν αυτά τα προϊόντα µε µια διαδικασία η οποία θα δίνει και
στο κράτος κάποιους φόρους και ας τα πουλούν λίγο ακριβότερα απ’ ό,τι τα πουλούν τώρα. Πάλι θα είναι σε χαµηλότερες
τιµές. Δεν µπορούµε, όµως, να αγνοήσουµε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πληρώνουν νοίκι και φόρους και έχουν εργαζόµενους και σε τελική ανάλυση, αποτελούν πηγή εσόδων και
πηγή πλούτου αυτής εδώ της χώρας, στο όνοµα ενός παρεµπορίου το οποίο µας δηµιουργεί πάρα πολλά προβλήµατα εδώ και
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πολλά χρόνια.
Όπως σας είπα, θέτουµε στόχους και εκεί που διαθέτουµε κάποια µέσα θα τα εφαρµόσουµε, έτσι ώστε να «περπατήσει» το
έργο της Κυβέρνησης πιο γρήγορα, θεωρώντας ότι είµαστε σε
µια εµπόλεµη κατάσταση. Γι’ αυτό και κάποια πράγµατα πρέπει
να γίνουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και όλοι να βοηθήσουµε
όσο µπορούµε τους συναδέλφους µας και τα υπόλοιπα Υπουργεία.
Επίσης, περιµένουµε και από εσάς, αν έχετε κάποιες λύσεις
που µπορούν να βοηθήσουν στο έργο µας, να µας τις δώσετε
για να τις εφαρµόσουµε. Ήδη το Οικονοµικό Επιµελητήριο µας
έδωσε µια πρόταση για ένα συγκεκριµένο θέµα. Την ενσωµατώσαµε στη λύση η οποία θα ακουστεί προσεχώς και έχει σχέση µε
τα έσοδα.
Το γνωστό «Global Competitiveness Report» της περιόδου
2014-2015 -αν και το ίδιο αναφερόταν και σε προηγούµενες περιόδους- τονίζει ότι το κόστος γραφειοκρατίας στη χώρα µας
είναι γύρω στα 14 δισεκατοµµύρια ευρώ. Μάλιστα, όχι µόνο αυτό, αλλά και άλλες µελέτες αναφέρονται σε αυτό το θέµα και η
διαφορά είναι ανάµεσα στα 10 και στα 14 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Καταλαβαίνετε τι σηµαίνει απώλεια δαπανών της τάξης των 14
δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Εδώ εµείς δεν έχουµε µια συγκεκριµένη αρµοδιότητα, αλλά
καταλαβαίνετε ότι όλα περνούν από τα χέρια µας για υπογραφή,
όλα όσα έχουν σχέση µε ρυθµίσεις που συνδέονται µε τα οικονοµικά θέµατα.
Μπορούµε να συµβάλλουµε έτσι ώστε να γίνει η νοµοθεσία πιο
απλή και λειτουργική και σας φέρνω ένα παράδειγµα. Όλο αυτό
το πακέτο που βλέπετε, πλην της πρώτης σελίδας, είναι όλες οι
ρυθµίσεις που συνδέονται µε το σύστηµα κρατικών προµηθειών
του Υπουργείου Υγείας. Γι’ αυτό το πράγµα χρειαζόταν µόνο
ένας απλός νόµος και αυτό είναι αδύνατο να το παρακολουθήσει
και ο πιο επαγγελµατίας επιχειρηµατίας που ασχολείται µε τις
κρατικές προµήθειες. Αυτό πρέπει να σταµατήσει. Αυτό µας στοιχίζει 14 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Καλώ στο Βήµα τον κ. Θεόδωρο Φορτσάκη από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, µετά τα πολλά και ενδιαφέροντα που ακούµε από το
πρωί για την οικονοµία, για το χρέος, για τα µεγάλα κοινωνικά
προβλήµατα, θα µου επιτρέψετε να στρέψω την προσοχή σας σε
ένα ζήτηµα πιο συγκεκριµένο, πιο σαφές, που είναι το ζήτηµα
της παιδείας.
Βεβαίως, η παιδεία συνδέεται και µε τα οικονοµικά, αφού πρέπει να το οµολογήσουµε χωρίς περιστροφές ότι το πρώτο της
πρόβληµα είναι σήµερα η υποχρηµατοδότηση. Ωστόσο, δεν είναι
µόνο τα οικονοµικά, η διάσταση της παιδείας που ενδιαφέρει.
Υπάρχει και η θεσµική διάσταση και υπάρχει και η διάσταση της
νοοτροπίας.
Σηµειώνω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός στις προγραµµατικές
του δηλώσεις µίλησε λίγο για την παιδεία. Δεν αναφέρθηκε σχεδόν καθόλου στις διάφορες προεκλογικές δεσµεύσεις που είχαµε ακούσει και ειδικότερα στην κατάργηση διαµιάς των διαφόρων µνηµονιακών διατάξεων που αναφέρονται στην παιδεία.
Σηµειώνω, επίσης, ότι ανήγγειλε την έναρξη ενός διαλόγου και
µάλιστα σε βάθος τετραετίας και ανήγγειλε ουσιαστικά µία
εθνική διαβούλευση. Βρίσκουµε ότι αυτή η διαβούλευση είναι εντελώς απαραίτητη και, όπως το έχουµε πει για όλα τα ζητήµατα
που θα έρχονται στο Κοινοβούλιο, θα είµαστε θετικοί και στη
συµµετοχή µας στη διαβούλευση αυτή, αλλά και στη διαµόρφωση προτάσεων οι οποίες θα είναι εποικοδοµητικές. Ελπίζω
µόνο πραγµατικά να προχωρήσει αυτός ο διάλογος και να µην
είναι προσχηµατικός διάλογος που κυρίως θα ενδιαφέρει τους
συνδικαλιστικούς φορείς.
Θυµίζω, επίσης, ότι υπάρχει σήµερα ένα σαφές νοµοθετικό
πλαίσιο το οποίο κατά τρόπο πρωτότυπο επιτρέπει στο τέλος της
πρώτης τετραετίας εφαρµογής του λεγόµενου «νόµου Διαµαν-
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τοπούλου», την αποτίµηση των αποτελεσµάτων που θα έχουµε
καταγράψει µέχρι τότε, τη διαπίστωση των όποιων προβληµάτων
υπάρχουν και στη συνέχεια την αναµόρφωση της νοµοθεσίας µε
τρόπο ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες. Θα µπορούσαµε, λοιπόν, να µείνουµε σε αυτό το πλαίσιο και να επιχειρήσουµε αυτού
του είδους τη θεσµική αναµόρφωση.
Σηµειώνω, επίσης, ότι το µόνο µέτρο που ανήγγειλε ο κύριος
Πρωθυπουργός σχετικά µε τα µέτρα που θα πάρει για την παιδεία -και αναφέροµαι αρχίζοντας από τα θέµατα της ανώτατης
παιδείας και θα έρθω µετά στα υπόλοιπα- είναι η κατάργηση του
συµβουλίου του ιδρύµατος. Πρόκειται στην πραγµατικότητα για
µία πάρα πολύ αρνητική εξέλιξη. Θυµίζω ότι το συµβούλιο του
ιδρύµατος είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του εκσυγχρονισµού του
θεσµικού πλαισίου των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων.
Ίσως να έχει δηµιουργήσει προβλήµατα η εφαρµογή του θεσµού
αυτού µέχρι σήµερα, -ορισµένα προβλήµατα, δεν µπορούµε να
το αρνηθούµε- αλλά θα πρέπει µάλλον να προσπαθήσουµε να τα
επιλύσουµε και καθόλου να προσπαθήσουµε να καταργήσουµε
τον εξαίρετο αυτό θεσµό ο οποίος υπάρχει σε όλα τα πανεπιστήµια του εξωτερικού.
Είναι ο θεσµός ο οποίος υλοποιεί τον εξωτερικό έλεγχο, κάνει
αυτά που έκανε άλλοτε το Υπουργείο Παιδείας και βεβαίως, αποτελεί πρόοδο η θέσπιση του συµβουλίου του ιδρύµατος έναντι
αυτού που έκανε παλαιότερα το Υπουργείο Παιδείας. Είναι ο θεσµός που υλοποιεί την λογοδοσία, την εξωστρέφεια και είναι και
ο θεσµός που εγγυάται την τήρηση της νοµιµότητας στο Πανεπιστήµιο.
Θυµίζω ότι το Συµβούλιο του Ιδρύµατος κατά το ήµισυ εκλέγεται από καθηγητές του Πανεπιστηµίου και είναι καθηγητές του
Πανεπιστηµίου και το άλλο ήµισυ αποτελείται από µέλη εξωτερικά, τα οποία επιλέγουν οι καθηγητές Πανεπιστηµίου. Άρα, πρόκειται για ένα όργανο δηµοκρατικό και εκλεγµένο.
Θυµίζω, επίσης, ότι σήµερα συµµετέχουν στα Συµβούλια Ιδρύµατος των διαφόρων πανεπιστηµίων µας οι καλύτεροι Έλληνες
καθηγητές του εξωτερικού, οι πιο αξιόλογοι, οι οποίοι µας µεταφέρουν την εµπειρία τους και οι οποίοι πολλές φορές έρχονται
οι περισσότεροι χωρίς ούτε καν να παίρνουν τα εισιτήριά τους
και φυσικά χωρίς αµοιβή.
Είναι πολύ σηµαντικός και ο ρόλος τον οποίο διαδραµατίζουν
κατά τις εκλογές των πρυτανικών και κοσµητορικών αρχών, διότι
η παρεµβολή τους, η προεπιλογή δηλαδή τριών υποψηφίων οι
οποίοι στη συνέχεια ψηφίζονται από τα µέλη των πανεπιστηµίων,
των καθηγητών, είναι η διασφάλιση της αποφυγής της συναλλαγής, η οποία είχε καταντήσει τα πανεπιστήµιά µας στην κατάσταση την οποία γνωρίζουµε.
Θα ήταν ολέθριο σφάλµα να επανέλθει η εκλογή των πρυτανικών και κοσµητορικών αρχών στους φοιτητικούς και διοικητικούς
συλλόγους, όπως γινόταν παλαιότερα.
Θυµίζω ότι οι φοιτητές και οι διοικητικοί υπάλληλοι εκπροσωπούνται στη Σύγκλητο επαρκώς και έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν στη συζήτηση και στις αποφάσεις που αφορούν τα
θέµατά τους.
Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από το Κοινοβούλιο ότι τα πανεπιστήµια εδώ και πολύ καιρό έχουν καταστεί άντρα ανοµίας.
Πώς θα σας φαινόταν σήµερα αν ξαφνικά άνοιγαν οι πόρτες και
έµπαινε εδώ µέσα ένας όχλος νέων ατόµων, τα οποία θα σας ζητούσαν να βγείτε αµέσως από την Αίθουσα για να τη χρησιµοποιήσουν για µια συνέλευση δική τους; Πώς θα σας φαινόταν να
πάει στο γραφείο της Προέδρου αύριο το πρωί µία οµάδα φοιτητών ή διοικητικών υπαλλήλων και να της ζητήσουν να διακόψει
την εργασία της και να υιοθετήσει τις αποφάσεις τις οποίες θέλουν να επιβάλουν; Πώς θα σας φαινόταν να επακολουθήσουν
προπηλακισµοί, ύβρεις, ενδεχοµένως και χειροδικίες;
Αυτή είναι η καθηµερινή πραγµατικότητα στα πανεπιστήµια και
όποιος δεν την καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει πώς λειτουργούν
τα πανεπιστήµιά µας σήµερα και είναι απόλυτη ανάγκη να υπάρξει µέριµνα για να επανέλθουν τα πανεπιστήµια σε τροχιά νοµιµότητας.
Αυτά που έγιναν πριν από τρεις ηµέρες στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, όπου ξανά ένα µπουλούκι φοιτητών και διοικητικών υπαλλήλων εισήλθε στη Σύγκλητο, τη διέλυσε, εξεδίωξε τους συγκλη-
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τικούς και υποχρέωσε στη συνέχεια τις πρυτανικές αρχές να εκδώσουν αποφάσεις καθ’ υπαγόρευσιν δική τους, δείχνουν το κατάντηµα στο οποίο έχουµε περιέλθει. Είναι απόλυτη ανάγκη να
συνειδητοποιήσουµε ότι πρέπει να σταµατήσει αυτού του είδους
η συµπεριφορά, διότι η διάλυση των δηµοσίων πανεπιστήµιων
προαναγγέλλει τη διάλυση της χώρας.
Θα ήθελα να πω ακόµη ότι απόρησα διότι στις Προγραµµατικές Δηλώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού δεν ακούσαµε κάποιο
θετικό µέτρο για την ανασυγκρότηση και την επανεκκίνηση των
πανεπιστηµίων. Δεν ακούσαµε καµµία καινούρια ιδέα η οποία θα
επιτρέψει να ανυψώσουµε τα πανεπιστήµια εκεί όπου θα πρέπει
να τα φτάσουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εντούτοις, θα µπορούσαµε να έχουµε πολλές τέτοιες ιδέες. Η
ιδέα του πανεπιστηµιακού πόλου για την ανασυγκρότηση της κατανοµής των πανεπιστηµίων, η έννοια των συµβάσεων-πλαισίων,
που θα µπορούσαµε να υιοθετήσουµε για να παρακινήσουµε τα
πανεπιστήµια να πετύχουν στόχους, η έννοια της εγκατάλειψης
της σωµατειακής κατανοµής των γνωστικών αντικειµένων, έτσι
ώστε να µπορούν πλέον τα πτυχία να τα δίνουν όχι τα τµήµατα,
αλλά οι σχολές, ήταν θέµατα τα οποία περίµενα να ακούσουµε
και ελπίζω ότι ο κύριος Υπουργός Παιδείας θα τα περιλάβει στον
διάλογο τον οποίο θα αρχίσει.
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, σε µισό λεπτό.
Δεν θα αναφερθώ πλέον σ’ αυτά τα οποία είχα στον νου µου
για τη µέση παιδεία και για τα σχολεία του πρώτου βαθµού εκπαίδευσης και για τα νηπιαγωγεία.
Θα ήθελα µόνο να τονίσω ότι ακούµε συχνά να γίνεται αναφορά στην έννοια της εξισωτικής παιδείας. Εγώ θα ήθελα να
υπογραµµίσω ότι είναι ανάγκη να επανέλθει η παιδεία µας -και η
ανωτάτη και η µέση- στην έννοια της αριστείας. Αυτό σηµαίνει
ότι, πρώτον, θα πρέπει να εγκαταλειφθεί κάθε ιδέα εξισωτικής
παιδείας. Θα πρέπει να γυρίσουµε ξανά στα πειραµατικά σχολεία
αριστείας και όχι στην είσοδο στα σχολεία αυτά µε τρόπο εξισωτικό και θα πρέπει οπωσδήποτε να πάψει ο πόλεµος στην ιδιωτική
εκπαίδευση, διότι είναι δικαίωµα του κάθε πολίτη να επιλέγει τον
τύπο εκπαίδευσης, τον οποίο επιθυµεί να λάβει.
Φοβάµαι ότι αυτά που ακούσαµε για την παιδεία από τις Προγραµµατικές Δηλώσεις, αλλά και όσα έχουµε καταλάβει από τις
προεκλογικές δεσµεύσεις, δίνουν το σύνθηµα για την παιδεία
µας «όπισθεν ολοταχώς» και αυτό αποτελεί µέγα κίνδυνο για το
κράτος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Φορτσάκη.
Καλώ στο Βήµα τον κ. Κωνσταντίνο Τσουκαλά από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Εν τω µεταξύ, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι οι επόµενοι
Υπουργοί, που είναι προγραµµατισµένο να µιλήσουν, είναι ο κ.
Βαρουφάκης, Υπουργός Οικονοµικών, ο κ Ήσυχος, Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας, ο κ. Δρίτσας, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού και ο
κ. Ξανθός, Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το λέω για να γνωρίζει το Σώµα ποιο είναι το πρόγραµµα
εφεξής.
Κύριε Τσουκαλά, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, λιτότητα, εξαθλίωση, ανακατανοµή πόρων εις βάρος των αδύναµων. Η συνταγή είναι γνωστή,
ίσως κοινότυπη. Παρόλο που οδηγεί σε ανθρωπιστική καταστροφή και σε παραγωγική αποδιάρθρωση εµφανίζεται ως µονόδροµος. Εγκλωβισµένος σε διαρκώς εντεινόµενες αντιθέσεις και αντιφάσεις ο κόσµος παραπαίει ή, τουλάχιστον, ασθµαίνει.
Σε σχέση µε όλα αυτά η έλευση της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ
είναι τοµή. Για πρώτη φορά µετά από είκοσι χρόνια µια χώρα της
ανεπτυγµένης Δύσης δείχνει να αµφισβητεί έµπρακτα τους κυρίαρχους ιδεολογικούς αυτοµατισµούς. Για πρώτη φορά η φαντασία και η βούληση εµπνέονται από εκείνο που δεν υπάρχει
ακόµα. Αίφνης κάνουν την εµφάνισή τους νέα πεδία δράσης, νέ-
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ες ηµερήσιες διατάξεις, νέες υφολογικές ευχέρειες, νέοι τρόποι
για να αντιλαµβάνεται κανείς τι σηµαίνει ορθολογικό, τι σηµαίνει
εύλογο, τι σηµαίνει επιτρεπτό. Η πρόσληψη της πολιτικής ως τέχνης του εφικτού µετατοπίζεται γοργά. Και αυτό συµβαίνει κατ’
εξοχήν στους κόλπους µιας ολοένα πιο αµήχανης Ευρώπης, µιας
Ευρώπης που ίσως, µη τολµώντας να αφυπνιστεί από το µέλλον
της, αρκείται στην εξιδανίκευση του παρόντος της.
Να θυµίσω ότι η δηµιουργία της Ενωµένης Ευρώπης µετά το
Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο θεµελιώθηκε στην πεποίθηση πως οι ανεξάρτητοι ευρωπαϊκοί λαοί µπορούν να οικοδοµήσουν το µέλλον
τους από κοινού πάνω σε κοινές αξίες. Η ανθρωπότητα ολόκληρη έµοιαζε να µπαίνει σε τροχιά συλλογικής ύπαρξης και αλληλέγγυας συνύπαρξης. Όλα έµοιαζαν ανοικτά και πραγµατοποιήσιµα. Ένας νέος ευρωπαϊκός λαός φάνηκε να αρχίζει να εµφανίζεται. Παρόλο που υπήρχαν αντιφάσεις ανάµεσα στην έννοια του λαού, του έθνους και του κράτους που έπρεπε να
ενταχθούν σε ένα κοινό γίγνεσθαι, το όνειρο παρέµενε ανοικτό.
Όµως, γρήγορα οι ελπίδες των λαών διαψεύστηκαν. Πριν να
ολοκληρωθεί, το όνειρο υπονοµεύτηκε, ίσως και εκφυλίστηκε.
Βαθµιαία το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι υποτάχτηκε στη νεοφιλελεύθερη λογική. Μέρα µε την ηµέρα οι διαδικασίες οµογενοποίησης
αποδυναµώνονταν. Η δηµιουργία της νοµισµατικής Ένωσης δεν
συνδυάστηκε µε την οικονοµική, δηµοσιονοµική και πολιτική ενσωµάτωση. Η διαφοροποίηση στα χρέη, τα επιτόκια, την παραγωγικότητα και τα φορολογικά καθεστώτα, συνεπέφερε τη συνεχή µεταφορά πόρων από τους αδύναµους στους ισχυρούς.
Παντού τα κοινωνικά κράτη απορρυθµίζονται, παντού οι ανισότητες οξύνονται, παντού οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι και οι
πλούσιοι πλουσιότεροι. Η κυριαρχία των υπερεπικρατειακών κεφαλαίων εγκλωβίζει το πολιτικό γίγνεσθαι στους µονόδροµους
που όλοι γνωρίζουµε.
Έτσι, στο πλαίσιο, αυτό όλες οι κυβερνήσεις υπόκεινται σε
ασφυκτικές πιέσεις και οι ηγεσίες σύρονται σε έναν άτεγκτο οικονοµιστικό και τεχνοκρατικό ολοκληρωτισµό. Όπως, δε, πολλοί
σπεύδουν να αναγγείλουν σε όλους τους τόνους, δεν υπάρχει
εναλλακτική λύση. Η ιστορία των κυρίαρχων, έµψυχων λαών τελείωσε, το µέλλον φαίνεται να ανήκει στους κυρίαρχους άψυχους αριθµούς.
Εδώ ακριβώς εντάσσεται η κοσµοϊστορική σηµασία του αγώνα
ενάντια στη λιτότητα, την εξαθλίωση, την αδικία και την παντοδυναµία των αγορών. Και η ιστορία θέλησε να βρεθούµε στην
πρωτοπορία αυτού του αγώνα. Γι’ αυτό ακριβώς η ευθύνη της
νέας Κυβέρνησης είναι πολύ µεγάλη. Το µέλλον της Ελλάδας,
της Ευρώπης, ίσως δε και του κόσµου, συνδέεται µε την έκβαση
αυτού του αγώνα. Έχοντας βρεθεί στο µάτι του κυκλώνα, είµαστε τώρα το µάτι της ελπίδας.
Οι προεκτάσεις του διακυβεύµατος είναι απροσµέτρητες. Αν
δεν αναδιατυπωθούν ριζικά οι ιδεολογικές και πολιτικές επιλογές, οι προοπτικές είναι ζοφερές και αδιέξοδες.
Ήδη σήµερα -το ξέρουµε- η κρίση έχει οδηγήσει στη θεαµατική άνοδο ακροδεξιών, σκοταδιστικών και αντιευρωπαϊκών αποµονωτισµών. Ήδη σήµερα, για ολοένα και περισσότερους ευρωπαίους, η πίστη στο κοινό ευρωπαϊκό εγχείρηµα κλυδωνίζεται.
Ακόµα δε και αν δεν το επιδιώκουν, ακόµα και αν θα επιθυµούσαν
να το αποφύγουν, οι νεοφιλελεύθερες επιλογές οδηγούν στην
έκρηξη ή ακόµα και στην αποσάθρωση του ευρωπαϊκού πολιτικού πολιτισµού. Ταυτόχρονα, απειλείται και η ίδια η δηµοκρατική
συγκρότηση των ευρωπαϊκών κοινωνιών.
Βέβαια, η ιστορία δεν επαναλαµβάνεται. Δεν πρέπει, όµως, να
ξεχνάµε ότι ο ναζισµός άνθισε εκεί ακριβώς που οι άνθρωποι εµφανίστηκαν αναλώσιµοι, εκεί που οι ευρωπαϊκές αξίες µπήκαν σε
παρένθεση, εκεί που εγκαινιάστηκε τότε αυτό που σήµερα ονοµάζουµε «λιτότητα».
Δεν δικαιούµαστε, λοιπόν, να εφησυχάζουµε. Από τη στιγµή
που η Ευρώπη αρχίζει να κινείται µε πολλαπλές ταχύτητες, από
τη στιγµή που µπορεί να µιλάµε -έστω- για έναν Νότο εναντίον
του Βορρά, από τη στιγµή που εµφανίζονται παγιωµένα εξουσιαστικά διευθυντήρια, το όνειρο της ενσωµάτωσης των λαών χάνει
το νόηµά του. Όταν οι θεσµικές πραγµατικότητες εξαντλούνται
στην αναπαραγωγή των κανονισµών, η πορεία των πραγµάτων
υπόκειται σε αυθαίρετους αυτοµατισµούς. Και τότε όλα µπορούν
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να συµβούν. Όλα! Ακόµα και τα χειρότερα!
Με αυτήν την έννοια, ο αγώνας κατά της λιτότητας ξεπερνά
το άµεσο ανθρωπιστικό και οικονοµικό του περιεχόµενο. Ξεπερνά, ίσως, ακόµα και το αίτηµα της εθνικής αξιοπρέπειας. Είναι
κάτι πολύ περισσότερο. Είναι ένας αγώνας για την επανεκκίνηση
της ιστορίας, ένας αγώνας για την κατοχύρωση της δηµοκρατικής νοµιµοποίησης, ένας αγώνας για τον σεβασµό της θεµελιώδους ιδιότητας των ανθρώπων ως ζώων πολιτικών, ένας αγώνας
για την αποκατάσταση του µέλλοντος.
Τον αγώνα αυτό οφείλουµε να τον διεξάγουµε ανυποχώρητα.
Έχουµε µε το µέρος µας τον ορθό λόγο, την ηθική δικαίωση και
την ιστορική ανάγκη. Και βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε µια πεισµατική εµµονή στα συµπεφωνηµένα, πράγµα που δεν αποτελεί
επιχείρηµα.
Να θυµηθούµε ότι όλες οι φιλελεύθερες έννοµες τάξεις αναγνωρίζουν ότι οι συµφωνίες που δεσµεύουν υπέρµετρα την ελευθερία και εκείνες που προκύπτουν από την εκµετάλλευση της
ανάγκης του άλλου, είναι αυτοδικαίως άκυρες. Και εµείς µιλάµε
στο όνοµα της ουσιαστικής δικαιοσύνης, στο όνοµα των απαράγραπτων αξιών.
Δεν υπαναχωρούµε λοιπόν. Δεν εκβιάζουµε, βέβαια, κανέναν.
Επιλογή µας δεν µπορεί να είναι και δεν είναι η ρήξη. Προβάλλουµε, όµως, απλώς τον ορθό λόγο και διατρανώνουµε το ιστορικό µας δίκαιο.
Έλαχε στην πολύπαθη χώρα µας να λειτουργήσει ως µοχλός
ιστορικών ανατροπών. Δεν είναι, όµως, η πρώτη φορά. Θα µου
επιτραπεί να θυµίσω ότι ενάντια στην κοσµοκράτειρα Ιερά Συµµαχία των ευρωπαϊκών µοναρχιών, η Επανάσταση του ’21 έχει
συµβάλει αποφασιστικά στην επιστροφή των ιδεών της Γαλλικής
Επανάστασης. Τότε, η µοίρα των αγωνιζόµενων Ελλήνων, στην
άκρη της Ευρώπης, είχε οδηγήσει ολόκληρο τον δυτικό κόσµο
στο να επανέλθει στα ξεχασµένα φιλελεύθερα αιτήµατα για πολιτική ελευθερία, εθνική ανεξαρτησία και αυτοδιάθεση.
Κάτι αντίστοιχο -και τελειώνω- συµβαίνει στο σήµερα. Είναι χαρακτηριστική η οικουµενική απήχηση του ελληνικού συµβάντος.
Ενάντια στη νέα «Ιερά Συµµαχία» των κερδοσκόπων, οι εκδηλώσεις της συµπαράστασης πολλαπλασιάζονται. Το µισό εκατοµµύριο άνθρωποι που πριν λίγες µέρες κατέκλυσε την Πουέρτα
Ντελ Σολ κραδαίνοντας ελληνικές σηµαίες, δείχνει ότι οι καταναγκασµοί, που µέχρι πρόσφατα εµφανίζονταν αµετακίνητοι, δεν
είναι πια αυτό που νοµίζαµε.
Η δυνατότητα νέων προοπτικών είναι µπροστά µας. Σε αυτό
ακριβώς συνοψίζεται το νέο συµβάν. Όπως λένε οι φίλοι µας οι
Ισπανοί, «Μπορούµε!». Και θα µπορέσουµε! Και µπροστά στο κοσµοϊστορικό αυτό όνειρο οφείλουµε να είµαστε όλοι παρόντες.
Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, η Εθνική Αντιπροσωπεία
µπορεί τώρα να ακούσει τη φωνή του ελληνικού λαού και των
άλλων λαών. Στις κρίσιµες αυτές στιγµές πρέπει να µιλάµε, αλλά
και να αποφασίζουµε οµόθυµα, όσο το δυνατόν γίνεται. Ίσως,
µετά από πάρα πολλά χρόνια, να να θυµόµαστε πως τότε ήµασταν όλοι µαζί εκεί.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Τσουκαλά.
Καλώ στο Βήµα τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Γιάνη Βαρουφάκη.
Επιτρέψτε µου, εν τω µεταξύ, να εκφράσω τη µεγάλη ικανοποίησή µου ως Προέδρου της Βουλής, που από το πρωί τα κυβερνητικά έδρανα είναι γεµάτα και που η Κυβέρνηση εκπροσωπείται ουσιαστικά και όχι υποτυπωδώς. Είναι ένα νέο παράδειγµα-υπόδειγµα, που η Βουλή θα περιµένει να ακολουθηθεί σε
όλη τη διάρκεια της θητείας µας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µία κανονική
χώρα η πρώτη οµιλία Υπουργού Οικονοµικών στο πλαίσιο της κατάθεσης και συζήτησης των προγραµµατικών δηλώσεων αφορά
τον οικονοµικό προγραµµατισµό τετραετίας. Δεν ζούµε, όµως,
σε κανονική χώρα. Όπως και ο προϋπολογισµός του κράτους,
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που αναγκάστηκε να καταθέσει ο προκάτοχός µου, ήταν µία
άσκηση άνευ ουσίας, καθώς όλα τα δεδοµένα ήταν στον αέρα,
ενόψει µίας µη συµφωνίας µεταξύ της προηγούµενης κυβέρνησης µε τους δανειστές, κάτι τέτοιο θα συνέβαινε και σήµερα, αν
παρουσίαζα στη Βουλή προγραµµατισµό τετραετίας, τη στιγµή
που, όπως είναι παγκοσµίως γνωστό, βρισκόµαστε εν µέσω µία
δύσκολης διαπραγµάτευσης, το αποτέλεσµα της οποίας θα
προσδιορίσει όλες τις παραµέτρους του προϋπολογισµού, όχι
µόνο του φετινού, αλλά και των υπόλοιπων ετών.
Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε πρόσφατες συνοµιλίες
του µε ξένους αξιωµατούχους, τους είπε ότι σκέφτεται να πρωτοτυπήσει, να κάνει πράξη αυτά που υποσχέθηκε στον ελληνικό
λαό. Θα µου επιτρέψει να τον αντιγράψω. Σκέφτοµαι και εγώ να
πρωτοτυπήσω, να προσέρχοµαι στο Κοινοβούλιο, κυρία Πρόεδρε, και να µιλώ ειλικρινά για την οικονοµική κατάσταση της
χώρας.
Κυρία Πρόεδρε, έχετε τη δέσµευσή µου ότι η πληροφόρηση
του λαού για την οικονοµία µας θα ξεκινά απ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα. Σέβοµαι τον Τύπο, τα µέσα, το διαδίκτυο, αλλά το Κοινοβούλιο προέχει. Πρώτα εδώ, µετά στα µέσα. Ζητώ συγγνώµη που
δεν ήµουν παρών τις προηγούµενες ώρες, αλλά ξέρετε, αυτές
τις µέρες η προετοιµασία για την Τετάρτη είναι υπέρ πάντων. Πιστεύω ότι έχω την κατανόησή σας.
Ας µιλήσουµε, όµως, ανοιχτά. Η Κυβέρνησή µας, όπως και η
προηγούµενη, τελεί υπό ασφυκτικές πιέσεις, υπό καθεστώς απειλών που δεν συνάδουν µε τα ευρωπαϊκά ιδεώδη. Πίεση να αποδεχθεί ένα πρόγραµµα που, αντίθετα µε προηγούµενες κυβερνήσεις, εκλέχθηκε για να το αµφισβητήσει ως προς τη λογική
του.
Θέλω να σας πω κάτι απλό. Εάν επρόκειτο για ένα πικρό µεν,
θεραπευτικό δε φάρµακο, το οποίο µας πιέζουν να καταπιούµε
για το καλό µας, θα πρότεινα να το καταπιούµε. Αν πίστευα ότι η
υποχώρησή µας και η αποδοχή του µνηµονιακού προγράµµατος
που «τρέχει», το οποίο ουσιαστικά ως προς τη λογική και τη φιλοσοφία του παραµένει το ίδιο από το 2010, κάποια στιγµή έστω
και δύσκολα, έστω µε πόνο, θα έβγαζε την Ελλάδα από την
κρίση, θα πρότεινα να προχωρήσουµε, να υποχωρήσουµε, χωρίς
δογµατισµούς και εγωισµούς. Δεν το πιστεύω, όµως.
Σε αυτό το σηµείο θέλω να πω προς την Αντιπολίτευση πως,
ανεξάρτητα από τις διαφωνίες µας, προσωπική µου πεποίθηση
είναι ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι µας φέρθηκαν απρεπώς στην κυβέρνησή σας. Θέλω να πω πως η αποτυχία των προηγούµενων
τριών κυβερνήσεων, όχι µόνο της προηγούµενης κυβέρνησης,
στο να πιάσουν τους στόχους τους δεν οφείλεται στην έλλειψη
ικανότητας όσον αφορά στην εφαρµογή του προγράµµατος.
Οφείλεται στο γεγονός ότι, όπως είχε πει και ο Τζον Μέιναρντ
Κέινς για τη Συνθήκη των Βερσαλλιών: «οι ισχυροί επέβαλαν στον
ηττηµένο όρους που δεν είχαν δικαίωµα να επιβάλουν και παράλληλα ο ηττηµένος αποδέχθηκε και δεσµεύσεις που δεν είχε δικαίωµα να αποδεχθεί, επειδή ήταν αδύνατον να εκπληρωθούν».
Έτσι, και µε το πρώτο µνηµόνιο το Μάη του 2010, έτσι και µε
το δεύτερο στις αρχές του 2012, έτσι και µε την τροποποίησή
του στα τέλη του 2012. Όσο και αν αληθεύει ότι οι προηγούµενες
κυβερνήσεις ολιγώρησαν στις µεταρρυθµίσεις, ιδίως στην αντιµετώπιση αυτού που εγώ ονοµάζω «µακρο-παρασιτισµό», η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριµένο πρόγραµµα προσαρµογής ήταν
καταδικασµένο να αποτύχει, όποιος και να το εφάρµοζε.
Ακόµη και οι επιτυχίες της, όπως η µετάβαση σε πρωτογενές
πλεόνασµα, ενίσχυσαν τον αποπληθωρισµό και εµπέδωσαν µία
κάκιστη µακροοικονοµική δυναµική που υπονόµευε ακόµα και τις
καλές προσπάθειες. Ο λόγος ήταν απλός. Από το 2008, όταν κατέρρευσε το Διεθνές Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα αρχής γενοµένης στη Wall Street και ένα χρόνο αργότερα η Ευρώπη ολόκληρη
µπήκε στη βαθιά ύφεση, ήταν δεδοµένο για κάποιους εξ ηµών
ότι το ελληνικό κράτος θα έπαυε να µπορεί να αναχρηµατοδοτεί
το µεγάλο δηµόσιο χρέος του, για να το πω χωρίς ευφηµισµούς.
Το ελληνικό κράτος χρεοκόπησε το 2010. Ένα πρόβληµα, δυστυχώς, χρεοκοπίας αντιµετωπίστηκε ως σαν να ήταν πρόβληµα
ρευστότητας. Έτσι δόθηκε το µεγαλύτερο δάνειο στην ιστορία
στο πιο πτωχευµένο κράτος της Ευρωζώνης, υπό όρους που
συρρίκνωναν τα εισοδήµατα, από τα οποία έπρεπε να αποπλη-
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ρωθούν τόσο τα παλαιά, όσα και τα νέα δάνεια.
Δεν χρειαζόταν να είναι κανείς οικονοµολόγος, για να καταλάβει ότι δεν µπορούσε να έχει αίσιο τέλος αυτή η πολιτική. Δεν
χρειαζόταν να είναι κανείς οικονοµολόγος για να κατανοήσει πως
οι γιορτές και τα πανηγύρια τον Μάιο του 2010 για το µέγα δάνειο που µας έδωσαν βασιζόταν σε µία τοξική φαντασίωση που
θα οδηγούσε µε µαθηµατική ακρίβεια την Ελλάδα στα πέτρινα
χρόνια και την Ευρώπη στην αποτελµάτωση, δεδοµένου ότι η
δική µας «διάσωση» µέσα σε εισαγωγικά, το δικό µας µνηµόνιο,
ουσιαστικά αποτέλεσε το µοντέλο για την αντιµετώπιση της κρίσης αλλού, µε αποτέλεσµα η κρίση να επεκταθεί από την Ελλάδα
στις αγορές οµολόγων αρχικά και µετά µε την επέµβαση-παρέµβαση, την πυροσβεστική, του κ. Ντράγκι, το καλοκαίρι του 2012,
η κρίση αυτή να κάνει µία µετάσταση, σαν καρκίνος, και να χτυπήσει τον παραγωγικό ιστό της χώρας, και όχι µόνο της χώρας,
αλλά της Ευρώπης ολόκληρης, µε αποτέλεσµα τον αποπληθωρισµό που σήµερα κατατρώει τη µελλοντική ανταγωνιστικότητα
ολόκληρης της Ευρώπης.
Η µεγάλη ελπίδα των έως πρότινος κυβερνόντων και της τρόικας ήταν πως οι µεταρρυθµίσεις θα ήταν αυτές που θα έδιναν
το έναυσµα για την αντιµετώπιση της αυτοτροφοδοτούµενης κρίσης, χρέους, ύφεσης, επενδύσεων. Όµως αυτό που τους διέφυγε είναι ότι οι µεταρρυθµίσεις, ιδίως όταν οι προτεραιότητές
της είναι λανθασµένες και όταν ο µακροπαρασιτισµός αφήνεται
στην ησυχία του και στοχεύονται µόνο µερικές επιλεγµένες µορφές µικροπαρασιτισµού, απορρίπτονται από µία κοινωνία σε απόγνωση ως ξένο σώµα. Όταν το τρίγωνο της αµαρτίας των κατασκευαστών, των καρτέλ, των τραπεζών, των µέσων µαζικής ενηµέρωσης αφήνεται ανέπαφο, την ώρα που οι εργαζόµενοι και οι
µικροµεσαίοι χάνουν το έδαφος κάτω από τα πόδια τους και το
τροφαντό κατεστηµένο τούς δείχνει το δάχτυλο, λέγοντας «µαζί
τα φάγαµε», η υπόθεση των µεταρρυθµίσεων έχει χαθεί. Ιδίως
όταν ο κατάλογος των µεταρρυθµίσεων δεν έχει γεννηθεί εδώ,
αλλά έχει έρθει µε e-mail ή φαξ από την Ουάσιγκτον από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Για να µην σας κουράζω, το τέλος της κρίσης δεν θα έρθει εάν
πούµε άλλο ένα «ναι» στο εφαρµοζόµενο πρόγραµµα. Τι ωραία
που θα ήταν αν το φάρµακο ήταν πικρό µεν, θεραπευτικό δε. Θα
το παίρναµε, χωρίς διαπραγµάτευση, και θα είχαµε το κεφάλι
µας ήσυχο. Θα µπορούσαµε να µην τρέχουµε στις Βρυξέλλες
κάθε λίγο και λιγάκι και να «τρέξουµε» τα Υπουργεία µας.
Δυστυχώς, το δήθεν φάρµακο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι τοξικό. Και το χειρότερο, το γνωρίζει αυτό ο θεράπων ιατρός. Απλά, έχει δεσµεύσεις να συνεχίσει να µας το δίνει, παρ’
όλο που ξέρει και κατ’ ιδίαν το παραδέχεται ότι κακό κάνει, καλό
δεν κάνει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ιδέα ότι µία χώρα, χωρίς ουσιαστική τραπεζική πίστη, µε τον παραγωγικό της ιστό καταρρακωµένο, µε εργαζόµενους εξαθλιωµένους, άνεργους, απλήρωτους, µε ένα δυσθεώρητο δηµόσιο χρέος, ότι µία τέτοια κοινωνική οικονοµία, θα καταφέρει να ξεφύγει από τη σκοτοδίνη, παράγοντας πρωτογενή πλεονάσµατα της τάξεως του 4,5% για τα
επόµενα συναπτά χρόνια, αυτή η ιδέα κάνει οποιονδήποτε σοβαρό οικονοµολόγο ανά τον κόσµο να κουνά το κεφάλι µε απόγνωση. Όλοι γνωρίζουν ότι η έξοδος από την κρίση µε τέτοιες
δεσµεύσεις και υπό τέτοιες συνθήκες, δεν νοείται. Ακόµη και η
τρόικα το γνωρίζει. Το παραδέχονται όσο τα µικρόφωνα είναι
κλειστά. Δεν το παραδέχονται όταν τα µικρόφωνα ανοίγουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήρθε η ώρα αυτά που λέγονται
κεκλεισµένων των θυρών κι όταν τα µικρόφωνα είναι κλειστά, να
ειπωθούν στο δηµόσιο ευρωπαϊκό διάλογο. Όσο επικρατεί αυτή
η διγλωσσία, που επιτείνει τη µεγάλη κρίση της χώρας και το µεγάλο αποπληθωρισµό της Ευρωζώνης, οι µόνοι κερδισµένοι είναι
οι εχθροί της Ευρώπης, οι εχθροί της δηµοκρατίας, εκείνοι που
επενδύουν στο µίσος και στη µισαλλοδοξία.
Πολλοί αναρωτιούνται: Γιατί αυτή η διγλωσσία; Γιατί αυτή η
εµµονή σε αποτυχηµένες πολιτικές; Ακόµα και νεοφιλελεύθεροι
τραπεζίτες της Wall Street ή του City του Λονδίνου συµφωνούν.
Κρίνουν την πολιτική, στην οποία εµµένει η Ευρωπαϊκή Ένωση,
αδιέξοδη και µισανθρωπική.
Ο λόγος είναι απλός: Για χρόνια παραπλανούσαν τους βου-
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λευτές και τους λαούς τους, λέγοντάς τους ότι τα µνηµονιακά
δάνεια ήταν δείγµα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στους τεµπέληδες
τους Έλληνες, στους Ισπανούς, στους Πορτογάλους, στους Ιρλανδούς, στην περιφέρεια.
Η αλήθεια, βεβαίως, ήταν διαφορετική. Όσον αφορά το πρώτο
µνηµόνιο επρόκειτο για πράξη αλληλεγγύης, αλλά αλληλεγγύης
προς τις Τράπεζες της Βόρειας Ευρώπης, όπου κατέληξε το 90%
των ευρώ που λάβαµε.
Σύµφωνα µε την BIS, τη διεθνή, αν θέλετε, των κεντρικών τραπεζών της Δύσης, το πρώτο µνηµόνιο επέτρεψε στις τράπεζες
της Γερµανίας και της Γαλλίας να ξεφορτωθούν εκατοντάδες δισεκατοµµύρια ελληνικού χρέους στην ονοµαστική του αξία, την
ώρα που η αγοραία του αξία είχε µειωθεί κατά 81%. Αυτό εννοούµε µε τη φράση «σοσιαλισµός αποκλειστικά για τραπεζίτες».
Αυτός ήταν ο λόγος που τότε -εάν θυµάστε- το 2010-2011 η
φράση «αναδιάρθρωση χρέους» θεωρείτο εθνική προδοσία.
Όταν, όµως, αυτή η κυνική µεταβίβαση τραπεζικών ζηµιών ολοκληρώθηκε και αυτές οι ζηµίες µεταφέρθηκαν στους ώµους των
πιο ισχνών φορολογούµενων, όχι µόνο της Ελλάδας αλλά και της
Ευρώπης, τότε ξαφνικά είχαµε αναδιάρθρωση χρέους, την οποία
ονοµάσαµε PSI. Ήταν ένα τεράστιο «κούρεµα», που έπληξε τα
ασφαλιστικά ταµεία, τους ιδιώτες οµολογιούχους, τις τράπεζες
της Κύπρου και βεβαίως πάλι τον Έλληνα φορολογούµενο, ο
οποίος δανείστηκε από τους εταίρους µας, υπέρ των ελληνικών
τραπεζών αυτή τη φορά.
Σήµερα, πέντε χρόνια µετά, η κρίση που ξεκίνησε στη Wall
Street το 2008, που καταρράκωσε την Ελλάδα, το σαθρότερο
µέρος του ευρωζωνικού αρχιτεκτονήµατος, αυτή η ίδια κρίση
έχει κάνει µετάσταση και έχει πάει παντού. Έχει διεισδύσει στις
αρνητικές προσδοκίες των πολιτών ανά την Ευρώπη, ενισχύοντας τον αποπληθωρισµό.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα -κακά τα ψέµατα- έχει ένα
στόχο σύµφωνα µε το καταστατικό της: Τον πληθωρισµό λίγο
κάτω από 2% και την αποφυγή του αποπληθωρισµού. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα -όπως και όλοι µας- έχει αποτύχει σε
αυτό το στόχο. Έχει χάσει τον έλεγχο της νοµισµατικής πολιτικής. Έχει πιαστεί στη βάναυση παγίδα του αρνητικού πληθωρισµού.
Σας κούρασα µε όλα αυτά για έναν λόγο: Για να σας εξηγήσω
γιατί, αντί να πάρουµε τον εύκολο δρόµο της συµφωνίας, µε
αυτά που µας πιέζουν να συµφωνήσουµε, απαιτούµε µια νέα συζήτηση για την ουσία του προβλήµατος. Επειδή οι πολιτικές που
απαιτούν να καταπιούµε είναι µέρος του προβλήµατος και όχι το
πραγµατικό φάρµακο, όχι µόνο για µας, αλλά για ολόκληρη την
Ευρώπη.
Επιτέλους, κάποιος πρέπει να πει «όχι». Έπεσε πάλι στη µικρή
Ελλάδα ο κλήρος να πει αυτό το «όχι». Φαίνεται το έχει η µοίρα
µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη διαπραγµάτευση που έχει
ήδη αρχίσει προσερχόµαστε µε ένα και µοναδικό αίτηµα: Να µας
δοθεί η ευκαιρία να καταθέσουµε τις απόψεις µας, τις προτάσεις
µας. Αντίθετα, από την πρώτη στιγµή που εκλεγήκαµε, πριν ακόµη ορκιστούµε ως Βουλευτές, µας έβαλαν το µαχαίρι στο λαιµό,
λέγοντάς µας «είτε υπογράφετε, είτε…».
Η σταθερή µας απάντηση, όπου έχουµε βρεθεί και όπου
έχουµε συνοµιλήσει, είτε εδώ είτε στην Ευρώπη, εκτός Ελλάδας,
είναι απλή: Εδώ έχουµε δύο αλληλοσυγκρουόµενες αρχές. Σεβαστές και οι δύο. Από τη µία υπάρχει η συνέχεια του κράτους,
η δέσµευση που έχουν αποδεχθεί οι προηγούµενες κυβερνήσεις
για το τρέχον πρόγραµµα. Είναι σεβαστή αυτή η δέσµευση. Από
την άλλη, όµως, υπάρχει και µια νέα λαϊκή εντολή για να αµφισβητήσουµε τη λογική αυτού του προγράµµατος. Και αυτή πρέπει να είναι σεβαστή, εκτός εάν συµφωνούµε ότι σε µια χώρα που
βρίσκεται σε πρόγραµµα στην Ευρώπη πρέπει να καταργηθούν
οι εκλογές.
Θέτω, λοιπόν, µια ερώτηση κρίσεως για όλους µας: Πώς µπορούν να παντρευτούν οι δύο αυτές αρχές; Αυτό δεν είναι, άλλωστε, το ίδιον της δηµοκρατίας; Να παντρεύει αλληλοσυγκρουόµενες αρχές.
Η δική µας πρόταση είναι η εξής: Ούτε θα σκίσουµε το ισχύον
πρόγραµµα, ούτε εσείς θα απαιτήσετε την τυφλή εφαρµογή του,
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λες και δεν έγιναν εκλογές.
Όπως κάνουν οι σοβαρές επιχειρήσεις, οι έξυπνοι συµβεβληµένοι σε κάποιο συµβόλαιο, όταν αλλάξουν τα δεδοµένα συµφωνούν να υπάρξει µια µεταβατική περίοδος, µια γέφυρα µεταξύ
των συµβολαίων, µεταξύ της ισχύουσας συµφωνίας και µιας νέας
που θα εξασφαλίσει ικανό χρόνο στα δύο µέρη να προβούν στις
συζητήσεις και στις διαβουλεύσεις που θα παράξουν µια κοινώς
επωφελή, νέα συµφωνία.
Αυτό ζητάµε να συµφωνηθεί τώρα, µία συµφωνία-γέφυρα µεταξύ του µνηµονιακού προγράµµατος που ισχύει και ενός νέου
«συµβολαίου», όπως το λέµε, µεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης, που
θα βάλει τη χώρα σε πορεία ανασυγκρότησης και θα επιτρέψει
στην Ευρώπη να ανακτήσει την αξιοπιστία της απέναντι σε όλους
τους λαούς της.
Εµείς τι δεσµευόµαστε να κάνουµε στη διάρκεια των µερικών
αυτών µηνών της γέφυρας; Δεν θα κάνουµε, κυρίες και κύριοι,
καµµία κίνηση που θα εκτροχιάσει τον προϋπολογισµό, καµµία
κίνηση που θα µειώσει το πρωτογενές πλεόνασµα του 2015 από
το επίπεδο στο οποίο έκλεισε, γύρω στο 1,5%.
Θα καταθέσουµε και θα βάλουµε µπροστά βαθιές µεταρρυθµίσεις σε συνεργασία µε τον ΟΟΣΑ, ο Γενικός Γραµµατέας του
οποίου, ο κ. Άνχελ Γκουρία, έρχεται στην Αθήνα αύριο µε στόχο
να µας βοηθήσει –αυτός και ο οργανισµός του- στον άρτιο σχεδιασµό των µεταρρυθµίσεων και τη διάφανη και αποτελεσµατική
παρακολούθηση της εφαρµογής τους.
Σ’ αυτές τις µεταρρυθµίσεις θα προσθέσουµε περί το 70% των
µεταρρυθµίσεων ή δεσµεύσεων που υπάρχουν στο υπάρχον µνηµόνιο, δεσµεύσεις µε τις οποίες ως σώφρονες άνθρωποι δεν
έχουµε καµµία αντίρρηση, εφόσον βεβαίως το 30%, που κρίνουµε απαράδεκτες είτε µπουν σε αναστολή είτε αφαιρεθούν.
Προτείνουµε, σε συνεργασία µε τους εταίρους µας και µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να καταστρώσουµε µαζί το σχέδιο καταπολέµησης της ανθρωπιστικής κρίσης που προέκυψε λόγω των
ευρωπαϊκών πολιτικών άρνησης και των αστοχιών των ελληνικών
κυβερνήσεων και της ελληνικής κοινωνίας.
Τέλος; Τρόικα τέλος, όπως έχουν πλέον αποδεχθεί και οι ίδιοι
οι δανειστές µας! Τι εννοούµε «τρόικα», για να είµαστε ξεκάθαροι; Δεν εννοώ τους τρεις θεσµούς στους οποίους ανήκει η Ελλάδα, δηλαδή στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο στο οποίο ανήκουµε από το Μπρέτον Γουντς, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που είναι η κεντρική µας τράπεζα ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία είµαστε. Τι εννοούµε
µε τη λέξη «τρόικα»; Εννοούµε το κλιµάκιο τεχνοκρατών που έρχεται µε αποικιακή συµπεριφορά στην Ελλάδα και που δεν είναι
εξουσιοδοτηµένο να συζητήσει µαζί µας τη φιλοσοφία του προγράµµατος. Αυτό τελείωσε.
Αυτή είναι η πρότασή µας για τη συµφωνία-γέφυρα που θα
µας επιτρέψει να προχωρήσουµε σε µία σοβαρή αναθεώρηση
της συµφωνίας µας µε τους δανειστές µας, µε τους εταίρους
µας, όσον αφορά τη µακροδυναµική ανάλυση, τα πρωτογενή
πλεονάσµατα, την αναδιάρθρωση του χρέους, τις βαθιές µεταρρυθµίσεις που θα ακολουθήσουν στη συµφωνία που θα έλθει
µετά. Ζητάµε πολλά; Νοµίζω ότι ζητάµε το αυτονόητο.
Η δική µας λαϊκή εντολή δεν µας δίνει το δικαίωµα να κάνουµε
του κεφαλιού µας. Έχουµε άλλες δεκαοκτώ εντολές άλλων δηµοκρατικών χωρών. Ένα δικαίωµα µας δίνει, να ζητήσουµε να
ακουστούµε, να µας δοθούν µερικές εβδοµάδες να καταθέσουµε
τις απόψεις µας και από εκεί και πέρα η δική µας εντολή έχει την
ίδια αξία και την ίδια δύναµη, ισχύ και νοµική υπόσταση, όπως
και οι δικές τους.
Όπως είπα στον Γάλλο οµόλογό µου, τον κ. Σαπέν, είναι καιρός να επιστρέψουµε σε µία βασική αρχή του Ζαν Μονέ, στην
αρχή ότι αν προσέλθουµε στο τραπέζι της διαπραγµάτευσης και
κάτσουµε σε αντίθετες πλευρές του τραπεζιού και ο καθένας αρχίζει και λέει αυτά που είχε σκεφθεί ότι θα πει, οι πιθανότητες
αποτυχίας είναι µεγάλες. Αν όµως κάτσουµε όλοι µαζί στην ίδια
µεριά του τραπεζιού και βάλουµε το πρόβληµα απέναντι, οι πιθανότητες επίλυσης και συµφωνίας µεγιστοποιούνται.
Με αυτήν τη φιλοσοφία πήγαµε στο Παρίσι, στη Φρανκφούρτη, στο Βερολίνο, στη Ρώµη και µε αυτή τη φιλοσοφία θα προσέλθουµε και την Τετάρτη στο Eurogroup. Στόχος µας είναι η ευ-
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ρωπαϊκή οπτική και το συµφέρον του µέσου Ευρωπαίου, όχι του
µέσου Έλληνα, όχι του µέσου Σλοβάκου, όχι του µέσου Γερµανού. Γιατί το συµφέρον του µέσου Έλληνα ταυτίζεται και µε το
συµφέρον του µέσου Ευρωπαίου.
Επί προσωπικού –και έτσι θα κλείσω- να ξέρετε ότι επειδή θα
είµαι κλεισµένος, όπως γνωρίζουν οι συνάδελφοι που το έχουν
κάνει αυτό και έχουν βρεθεί σε εκείνες τις απίστευτα δυσάρεστες αίθουσες των Βρυξελλών, όπου είσαι κλεισµένος µόνος σου
για πάρα πολλές ώρες, θα προσέλθω σε αυτή την αίθουσα µε τις
εξής σκέψεις:
Πρώτον, θα σκέφτοµαι ότι εκπροσωπώ όχι µόνο το 40% του
λαού που µας ψήφισε, αλλά και το 60% που δεν µας ψήφισε. Θα
κρατάω κατά νου από τη µία τις συγκινητικές προτροπές του κόσµου να µην κάνουµε πίσω και από την άλλη το εθνικό και ευρωπαϊκό µας καθήκον να βρούµε µία λύση.
Θα θυµάµαι την αγωνία του Κωνσταντίνου Καραµανλή να
βάλει και να κρατήσει την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή οικογένεια.
Θα θυµάµαι παράλληλα τη σκληρή αλλά χρήσιµη κριτική του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας για την Ευρώπη των καρτέλ
που θεωρεί τη δηµοκρατία διακοσµητική και ανεκτή, µόνο στο
βαθµό που οι εκλογές δεν αλλάζουν τίποτα.
Πάνω απ’ όλα, όµως, θα θυµάµαι το µάθηµα που µας δίδαξε ο
Ανδρέας Παπανδρέου, το οποίο κάποιοι ξέχασαν, ότι τον «yes,
man» δεν τον σέβεται ούτε αυτός στον οποίο λέει συνέχεια «ναι,
ναι, ναι».
Παράλληλα, σας εγγυώµαι ότι θα πασχίσω να πω το «ναι» σε
κάθε έντιµη και λογική πρόταση που δεν βαθαίνει την κρίση, που
δεν της δίνει άλλη µία ώθηση. Ούτε «yes, man», λοιπόν, ούτε «no,
man». Απλώς Ευρωπαίοι πολίτες που ξέρουν να υπεραµύνονται
του ευρωπαϊκού συµφέροντος, ορθώνοντας ανάστηµα απέναντι
σε πολιτικές που µπορεί να είναι πλειοψηφικές στην Ευρώπη σήµερα, αλλά πλήττουν βάναυσα την Ευρώπη και τη δηµοκρατία.
Τέλος, την ώρα που είµαστε κλεισµένοι σ’ εκείνες τις αίθουσες, θα ήθελα να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει ελληνική ψυχή, δεν
θα υπάρξει κάποιος στο Κοινοβούλιο ή εκτός Κοινοβουλίου που,
όπως οι µαυραγορίτες της κατοχής προσεύχονταν, θα πει «Βάστα, Ρόµελ».
Λαµβάνω ως δεδοµένο ότι θα σας έχουµε όλες και όλους µαζί
µας και δεσµεύοµαι –αυτό το λέω σε σας- ως Υπουργός Οικονοµικών µιας ρηµαγµένης οικονοµίας που θα προσπαθήσουµε να
ανορθώσουµε όλοι µαζί, ότι σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα από µένα
δεν θα υπάρξει ποτέ διάθεση αντιδικίας ή αντιπαράθεσης µε κανένα συνάδελφο, ιδίως της Αντιπολίτευσης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Οικονοµικών κ. Βαρουφάκη και για την οµιλία του, αλλά
και για την κοινοβουλευτική του δέσµευση να ενηµερώνει για τα
τεκταινόµενα της οικονοµίας πρώτα απ’ όλα τη Βουλή. Δεν είναι
τυχαίο που είναι και ο πρώτος κοινοβουλευτικός Υπουργός που
µίλησε.
Γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
και αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα έξι µαθήτριες και µαθητές και επτά συνοδοί-εκπαιδευτικοί από το 2ο
Γυµνάσιο Λέρου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες)
Έχει ζητήσει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύµφωνα µε τον
Κανονισµό της Βουλής, προηγείται η τοποθέτησή του των άλλων
οµιλιών.
Ορίστε, κύριε Μητσοτάκη, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Πράγµατι, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, οι προγραµµατικές θέσεις της Κυβέρνησης, όπως παρουσιάστηκαν από τον
Πρωθυπουργό, δεν θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον περαιτέρω
συζήτησης, εάν µε κάποιον τρόπο δεν ολοκληρωθεί αυτή η δύσκολη διαπραγµάτευση στην οποία έχει εισέλθει η χώρα.
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Θα ήθελα εξαρχής να πω και σε σας και στη Βουλή, αλλά και
στους Έλληνες πολίτες ότι σ’ αυτή τη διαπραγµάτευση προσέρχεστε έχοντας τη στήριξη του Κοινοβουλίου, τη στήριξη σίγουρα
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, για να πετύχετε µια λύση η
οποία θα είναι εθνικά ωφέλιµη, η οποία θα µπορέσει να επαναφέρει τη χώρα σε µια τροχιά ανάπτυξης, χωρίς να διακινδυνεύσει
το ευρωπαϊκό κεκτηµένο για το οποίο µεγάλοι ηγέτες πριν από
µας αγωνίστηκαν.
Θέλω να είµαι απολύτως σαφής και ξεκάθαρος: Δεν έχουµε
καµµία απολύτως πρόθεση, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, να
σας δούµε ως «αριστερή παρένθεση». Καµµία πρόθεση, διότι αν
συµβεί αυτό, θα σηµαίνει ότι οι διαπραγµατεύσεις θα έχουν καταρρεύσει και ότι θα έχει επιβεβαιωθεί το χειρότερο σενάριο για
τη χώρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο σας διαβεβαιώνω ότι κανείς σ’
αυτή την Αίθουσα δεν θέλει.
Χαίροµαι που κι εσείς πια διαπιστώσατε ότι η ουσιαστική διαπραγµάτευση είναι µια δύσκολη υπόθεση. Η διαπραγµάτευση γίνεται όντως πίσω από κλειστές πόρτες και γίνεται ενίοτε µε
συνοµιλητές τους οποίους έχετε δηµόσια αποκηρύξει, διότι αντιλαµβάνοµαι ότι είχατε την ευκαιρία να συναντηθείτε και µε τον
κ. Τόµσεν και µε τον κ. Βίζερ και µε τον κ. Κοστέλο, δηλαδή µε
τους εκπροσώπους της τρόικα µε τους οποίους κι εµείς συνοµιλούσαµε. Διαπιστώνετε ότι αυτές οι συζητήσεις δεν είναι καθόλου εύκολες και ότι απαιτούν έναν ουσιαστικό ρεαλισµό και µια
υπευθυνότητα η οποία δεν ανταποκρίνεται πάντα και δεν ευθυγραµµίζεται πάντα µε τον πολιτικό λόγο, ο οποίος αρθρώνεται
µε µεγάλη ευκολία αντιπολιτευτικά ή ενδεχοµένως και µετά την
έλευση στην εξουσία.
Εγώ διακρίνω στα λεγόµενά σας µια στροφή στον πολιτικό ρεαλισµό. Την χαιρετίζω αυτήν τη στροφή στον πολιτικό ρεαλισµό.
Δεν είµαι βέβαιος ότι τη διέκρινα και στη χθεσινή οµιλία του
Πρωθυπουργού. Αλλά χαίροµαι να διαπιστώνω ότι µετά την τοποθέτησή σας σήµερα µπορούµε να πούµε «ναι, υπάρχει εδώ
πέρα καταστατική, µνηµονιακή πλειοψηφία», από τη στιγµή που
αποδεχόσαστε το 70% των µεταρρυθµίσεων του υφιστάµενου
µνηµονίου. Αλλά θα έρθω και σε αυτό στη συνέχεια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχε δίκιο ο Πρωθυπουργός,
όταν είπε ότι η Βουλή εκφράζει τη λαϊκή κυριαρχία. Αλλά η Βουλή οφείλει να ασκεί και ηγεσία και καλός ηγέτης είναι αυτός ο
οποίος µπορεί να ισορροπεί ανά πάσα στιγµή ανάµεσα στις
αρχές του, αλλά και ανάµεσα στις επιταγές του πολιτικού ρεαλισµού. Μεγάλος ηγέτης είναι αυτός ο οποίος ενίοτε ορθώνει το
ανάστηµά του κόντρα στις επιταγές της κοινής γνώµης και µπορεί να δει το εθνικό συµφέρον, πέρα από συναισθηµατικές εξάρσεις της στιγµής.
Αυτό έκανε και ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Πήγε κόντρα στις επιταγές της κοινής γνώµης και επέβαλε αναθεωρητική και όχι συντακτική Βουλή. Το έκανε φυσικά και ο Κωνσταντίνος Καραµανλής
-στον οποίο αναφερθήκατε- όταν επέµενε να βάλει την Ελλάδα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ΕΟΚ της εποχής εκείνης, την ίδια
ώρα που η χώρα δονείτο από το σύνθηµα «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο
συνδικάτο». Και σε αυτό το ύψος των περιστάσεων πρέπει να
σταθούµε και να σταθείτε εσείς σήµερα.
Αυτό που προέχει πάνω από όλα είναι η Ελλάδα πάντα στην
Ευρώπη. Αυτό είναι το βασικό αξίωµα, αυτό είναι το αδιαπραγµάτευτο αξίωµα, στο οποίο πιστεύω ότι σχεδόν όλοι σε αυτήν
την Αίθουσα συµφωνούµε.
Κοιτάζω την Αίθουσα και βλέπω αρκετούς νέους συναδέλφους
της δικιάς µας της γενιάς. Εξάλλου και ο Πρωθυπουργός ανήκει
στη δικιά µας τη γενιά. Η γενιά αυτή –ξέρετε- έχει πολλά καλά,
αλλά έχει και ένα µειονέκτηµα. Στη δικιά µας γενιά λείπει η εµπειρία µιας Ελλάδας έξω από την Ευρώπη. Και δεν αναφέροµαι
µόνο στις αµυδρές αναµνήσεις που µπορεί να έχουµε του τι σήµαινε η Ελλάδα της δραχµής, τι σήµαινε να περιµένουµε στις
ουρές µαζί µε πολίτες από τριτοκοσµικές χώρες.
Αυτό το οποίο εξασφαλίσαµε κυρίως είναι µια γεωπολιτική
σταθερή, το «ασφαλές λιµάνι» της Ευρώπης στο οποίο µας έβαλε ο Κωνσταντίνος Καραµανλής. Αυτό ακριβώς µας εξασφάλισαν.
Και οι ευρωπαίοι ηγέτες οι οποίοι αγωνίστηκαν ακριβώς γι’

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αυτό το ευρωπαϊκό ιδεώδες, το οποίο είµαι σίγουρος, κύριε
Υπουργέ, ότι και το εσείς πιστεύετε, αναγκάστηκαν να συµβιβαστούν µε τη «στενή ραφή» του ευρωπαϊκού κουστουµιού. Και το
έκαναν αυτό γιατί είχαν γνωρίσει πολέµους, είχαν γνωρίσει πείνες, είχαν γνωρίσει εθνικούς διχασµούς και είµαι βέβαιος ότι
αυτά δεν ήθελαν να τα ξαναζήσουν και δεν θέλουµε και εµείς να
τα ξαναζήσουµε.
Εγώ, λοιπόν, σας καλώ ως κύριο διαπραγµατευτή της χώρας
σε αυτήν την κρίσιµη συγκυρία να ολοκληρώσετε αυτήν την προσαρµογή στον πολιτικό ρεαλισµό, την οποία ξεκινήσατε και να
µην µείνετε µετέωροι. Εξάλλου, γνωρίζετε καλά ότι ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά. Υπάρχουν ακόµα περιθώρια να βρεθεί µια έντιµη
λύση, η οποία θα µας επιτρέψει και να απεµπλακούµε από τα
µνηµόνια και τη λιτότητα, χωρίς όµως να θέσουµε σε κίνδυνο την
Ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.
Είπατε ότι θέλετε χρόνο, για να µπορέσετε να παρουσιάσετε
το πρόγραµµά σας. Οφείλω, όµως, να επισηµάνω στους συναδέλφους της συµπολίτευσης ότι εσείς ήσασταν αυτοί που προκαλέσατε τις πρόωρες εκλογές. Εσείς ήσασταν αυτοί που επιταχύνατε τον πολιτικό χρόνο. Και να έρχεστε σήµερα να ζητάτε
χρόνο, για να παρουσιάσετε το σχέδιό σας, καταδεικνύει αυτό
το οποίο και εµείς σας λέγαµε προεκλογικά, ότι δεν είστε τελικά
έτοιµοι να κυβερνήσετε.
Αν θέλετε χρόνο, κύριε Υπουργέ -και πραγµατικά τον χρειαζόµαστε σήµερα τον χρόνο, διότι οι επόµενες δέκα µέρες θα είναι
εξαιρετικά κρίσιµες- δεν έχετε παρά να ζητήσετε την παράταση
του υφιστάµενου προγράµµατος, ώστε να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος χρόνος, για να παρουσιάσετε τις δικές σας µεταρρυθµιστικές πρωτοβουλίες.
Ξέρετε και εσείς καλά και φαντάζοµαι ότι το έχετε διαπιστώσει
από την περιοδεία την οποία κάνατε στις ευρωπαϊκές χώρες, ότι
δεν έχουµε ως χώρα τους συµµάχους τους οποίους θα προσδοκούσαµε. Εσείς το γνωρίζετε καλά αυτό και αναφερθήκατε στο
γεγονός ότι µερικές φορές, ναι, λέγονται πράγµατα πίσω από
κλειστές πόρτες, τα οποία δεν πρέπει να λέγονται δηµόσια.
Πράγµατι, εγώ θεωρώ ότι είναι δυσάρεστο και δεν είναι καλό
για τη χώρα να βγαίνει σήµερα ο Υπουργός Οικονοµικών της Ιταλίας και να σας αδειάζει επί της ουσίας. Δεν αδειάζει µόνο εσάς,
αλλά τη χώρα, επειδή επί της ουσίας αποκαλύψατε κάποια πράγµατα, τα οποία µπορεί να ειπώθηκαν πίσω από κλειστές πόρτες.
Δεν χτίζονται, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, έτσι οι συµµαχίες στην Ευρώπη.
Επίσης, είναι τελείως ξεκάθαρο ότι η συµµαχία του Νότου,
στην οποία οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ προσβλέπατε, έχει καταρρεύσει. Απλά δεν υπάρχει. Οι πιο σκληροί επικριτές της σκληρής
γραµµής του ΣΥΡΙΖΑ σήµερα είναι η Πορτογαλία, η Ισπανία, η
Ιρλανδία, χώρες οι οποίες πέρασαν από το µνηµόνιο. Δεν υπάρχουν, δυστυχώς, σήµερα σύµµαχοι στην Ευρώπη σε αυτή την πολιτική την οποία θέλετε να χαράξετε.
Και θέλω να είναι σαφής. Λάβατε, πράγµατι, µία εντολή από
τον ελληνικό λαό. Η εντολή ήταν να πετύχετε µια καλύτερη συµφωνία. Δεν πήρατε, όµως, εξουσιοδότηση να οδηγήσετε τη χώρα
σε τροχιά σύγκρουσης µε την Ευρώπη. Η διαπραγµάτευση οφείλει να σεβαστεί τους κανόνες, τους συσχετισµούς και τις διαδικασίες στην Ευρώπη. Δεν µπορούµε να επενδύσουµε, σε καµµία
περίπτωση, στη ρήξη.
Κι επειδή πολύς λόγος έγινε σε αυτή την Αίθουσα, και από τον
Πρωθυπουργό, για το Σύνταγµα και όλοι έχουµε ορκιστεί πίστη
στο Σύνταγµα, θέλω να σας θυµίσω και να θυµίσω και στους συναδέλφους ότι υπάρχει και το άρθρο 28 του Συντάγµατος, το
οποίο δίνει τη δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, να εκχωρούµε
εθνική κυριαρχία σε υπερεθνικούς θεσµούς. Μην σας διαφεύγει
αυτή η µικρή λεπτοµέρεια. Είµαστε µέρος µιας ευρωπαϊκής οικογένειας και η λαϊκή κυριαρχία ασκείται στο πλαίσιο των περιορισµών που η συµµετοχή µας στην Ευρώπη θέλει.
Εµείς, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, στηρίζουµε αυτή την προσπάθεια υπό τον απαρέγκλιτο όρο ότι δεν θα διακινδυνεύσετε την
ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Μπορούµε, λοιπόν, σήµερα να
συµφωνήσουµε και εδώ σε ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι κοινά
αποδεκτό και το οποίο θα µπορεί να αποτελέσει τη βάση για µια
ουσιαστική διαπραγµάτευση; Ναι, πιστεύω ότι µπορούµε να συµ-
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φωνήσουµε. Κατά την άποψή µου, το πλαίσιο αυτό πρέπει να έχει
τρεις πυλώνες.
Είναι ένα πλαίσιο το οποίο πιστεύω ότι είναι καλό για τη χώρα.
Αφήνει πίσω τις πολιτικές λιτότητας, χωρίς να επιστρέφουµε
στην εποχή των ελλειµµάτων και φυσικά, προωθεί µεταρρυθµίσεις µε εθνικό πρόσηµο που τις έχει, πρώτα απ’ όλα, ανάγκη η
χώρα. Ποιοι είναι, λοιπόν, αυτοί οι τρεις πυλώνες αυτού του πλαισίου στο οποίο θα µπορούσαµε να συµφωνήσουµε;
Πρώτον, διευθέτηση του χρέους κι όχι διαγραφή της ονοµαστικής αξίας. Διευθέτηση του χρέους. Και είναι σηµαντικό ότι
υπάρχει ήδη µία µετάβαση στη ρητορική της Κυβέρνησης, τουλάχιστον του ΣΥΡΙΖΑ -δεν είµαι βέβαιος για τις απόψεις των Ανεξαρτήτων Ελλήνων σε αυτό ακριβώς το θέµα- από την ονοµαστική διαγραφή του χρέους, σε µια λύση ενός έµµεσου κουρέµατος, µε µια επιµήκυνση της περιόδου αποπληρωµής του χρέους και περιορισµό των επιτοκίων, έτσι ώστε να καταλήξουµε µε
αυτό τον τρόπο σε µια έµµεση διαγραφή του χρέους, η οποία θα
µπορεί να διευκολύνει τις ταµειακές ροές για τα επόµενα χρόνια.
Αυτός είναι ένας πυλώνας στον οποίο µπορούµε να επενδύσουµε.
Μπορείτε να πατάτε, όµως, πάνω σε αυτή την προοπτική, ακριβώς επειδή η προηγούµενη κυβέρνηση, αυτό το κόµµα, η Νέα
Δηµοκρατία, κατάφερε µε µεγάλες θυσίες των πολιτών, να πετύχει πρωτογενή πλεονάσµατα, τα οποία και εσείς σήµερα επικαλεστήκατε. Γιατί αν δεν υπήρχαν τα πρωτογενή πλεονάσµατα,
δεν θα υπήρχε και η συµφωνία του Νοεµβρίου του 2012, που µας
επιτρέπει να συζητάµε σήµερα γι’ αυτό το έµµεσο κούρεµα του
χρέους.
Πατάτε, λοιπόν, πάνω σε ένα επίτευγµα της προηγούµενης κυβέρνησης. Καλά κάνετε και πατάτε πάνω σε αυτό το επίτευγµα,
αλλά καλό είναι µερικές φορές όταν µιλάτε για ρηµαγµένη οικονοµία να αναγνωρίζετε και ότι η ανόρθωση των δηµόσιων οικονοµικών, η οποία επιτεύχθηκε µε µεγάλες θυσίες των Ελλήνων
πολιτών, ήταν µια επιτυχία όλης της χώρας και κατά συνέπεια,
µια επιτυχία πάνω στην οποία εσείς µπορείτε να επενδύσετε.
Πυλώνας δεύτερος µιας ενδεχόµενης συµφωνίας είναι τα µικρότερα πρωτογενή πλεονάσµατα. Ναι, συµφωνώ µαζί σας και
νοµίζω ότι συµφωνούν και πολλοί οικονοµολόγοι ότι είναι πρακτικά αδύνατο µια οικονοµία η οποία επανέρχεται αργά σε πορεία ανάκαµψης να παράγει πρωτογενή πλεονάσµατα της τάξης
του 4,5%. Και θα πρέπει να διαπραγµατευτείτε µικρότερα πρωτογενή πλεονάσµατα της τάξης του 1,5%-2%, τα οποία θα µπορέσουν να σας απελευθερώσουν δηµοσιονοµικούς πόρους, για
να ασκήσετε πολιτική.
Και φυσικά, υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές. Εµείς θα προτιµούσαµε αυτά τα πλεονάσµατα να τα επιστρέψουµε στους πολίτες, µέσα από µια µείωση των φόρων, ενώ εσείς µπορεί να
επιλέξετε κάτι διαφορετικό. Σε κάθε όµως περίπτωση, ο στόχος
επίτευξης µικρότερων δηµοσιονοµικών πλεονασµάτων είναι εφικτός.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ζητήσω δυο µε τρία λεπτά από τη δευτερολογία µου, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα υπάρξει ανοχή,
όπως υπήρξε και για τους προηγούµενους οµιλητές. Δεν αφαιρείται από τη δευτερολογία σας.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Αλλά η κεντρική προϋπόθεση για να µπορέσετε να πετύχετε
αυτούς τους δύο στόχους, κύριε Υπουργέ, είναι να συµφωνήσετε
και να συµφωνήσουµε ως χώρα σε ένα συνεπές και συνεκτικό
πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων. Οφείλω να επισηµάνω ότι αυτό το
οποίο είπατε σήµερα, ότι το 70% των µεταρρυθµίσεων του µνηµονίου είναι στη σωστή κατεύθυνση -δεν το είπατε για πρώτη
φορά, το είπατε και στη Γερµανία- εγώ το ακούω πολύ θετικά.
Είναι πράγµατι έτσι.
Και πρέπει, επιτέλους, σε αυτήν την Αίθουσα να ξεφύγουµε
από τον λαϊκισµό και να πούµε κάποιες µεγάλες αλήθειες. Τι είναι
το µνηµόνιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Το µνηµόνιο δεν είναι
απλώς η δανειακή σύµβαση. Είναι και ένα πλαίσιο ρυθµίσεων και
µεταρρυθµίσεων, ένας οδικός χάρτης αλλαγών που πρώτοι από
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όλα εµείς σε αυτή τη χώρα θα έπρεπε να είχαµε υλοποιήσει. Και
ναι, δεν θα έπρεπε να τις υλοποιούµε ποτέ υπό τον βούρδουλα
κάποιων ξένων πιστωτών. Και θα έπρεπε εµείς, οι ίδιοι, να αναλάβουµε την ευθύνη να προωθήσουµε αυτές τις µεταρρυθµίσεις.
Το ερώτηµα, το οποίο όµως θέτω εγώ, είναι το εξής: Η οµιλία
του κ. Τσίπρα εχθές κινήθηκε σε αυτήν την κατεύθυνση; Κινήθηκε στην κατεύθυνση να προτάξουµε ένα πειστικό αφήγηµα µεταρρυθµίσεων, το οποίο µπορεί να αποτελεί τον τρίτο πυλώνα
αυτής της συµφωνίας που µπορούµε να διαµορφώσουµε µε την
Ευρώπη; Φοβάµαι πως όχι. Ελπίζω να έχω άδικο. Σας επαναλαµβάνω: Ελπίζω να έχω άδικο, αλλά µε το «ξήλωµα» των σηµαντικών µεταρρυθµίσεων που υλοποίησε η προηγούµενη κυβέρνηση
δεν κινούµαστε στον σωστό δρόµο.
Θα έχω την ευκαιρία στη δευτερολογία µου να αναφερθώ και
στις προτάσεις για τη δηµόσια διοίκηση, οι οποίες έγιναν και από
τον Πρωθυπουργό και από τον αρµόδιο Υπουργό, που κινούνται
στην τελείως λανθασµένη κατεύθυνση από αυτήν, την οποία σας
αναφέρω.
Κατά συνέπεια, θα πρέπει να µπορούµε να συµφωνήσουµε,
επιτέλους, να αφήσουµε στην άκρη τον ξύλινο προεκλογικό λόγο
και να πετύχουµε µια συµφωνία σε ένα πλαίσιο µεταρρυθµίσεων,
οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες. Σε κάποιες συµφωνούµε
χωρίς αστερίσκους και υποσηµειώσεις, όπως η καταπολέµηση
της φοροδιαφυγής, ένα δίκαιο και βιώσιµο ασφαλιστικό σύστηµα. Αναρωτιέµαι, όµως, πώς θα το πετύχουµε αυτό το δίκαιο και
βιώσιµο ασφαλιστικό σύστηµα.
Στήριξη των αδυνάτων. Ναι, στήριξη των αδυνάτων, αλλά δεν
άκουσα ούτε µια κουβέντα για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα
από τον Πρωθυπουργό εχθές, που είναι το βασικότερο εργαλείο
το οποίο έχουµε σήµερα στη διάθεσή µας για ασκούµε πραγµατική κοινωνική πολιτική.
Προτάξτε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ένα ουσιαστικό πλαίσιο µεταρρυθµίσεων. Δεν θα συµφωνήσουµε σε όλα. Υπάρχουν σηµαντικές ιδεολογικές διαφορές µεταξύ µας. Μπορούµε, όµως, να
συµφωνήσουµε σε ένα βασικό πυλώνα. Και κυρίως, µην ξεκινήσετε µε τη λογική ότι παραλαµβάνετε µια χώρα η οποία είναι ρηµαγµένη. Όχι, δεν είναι ρηµαγµένη αυτή η χώρα. Και εάν µπορείτε σήµερα να διαπραγµατευτείτε, µπορείτε να διαπραγµατευτείτε, γιατί ακριβώς πατάτε πάνω στις επιτυχίες της προηγούµενης κυβέρνησης.
Μακάρι να µπορέσετε να πετύχετε µία καλύτερη συµφωνία, να
µπορέσουµε κι εµείς να είµαστε επιτέλους ελεύθεροι, ως χώρα.
Ελεύθεροι µε ή χωρίς γραβάτα, µε ένα, δύο, τρία «ν», ή όπως θέλετε να γράψετε το δικό σας όνοµα. Ελεύθεροι να µπορέσουµε
να ασκήσουµε, επιτέλους, εθνική πολιτική, να είµαστε πραγµατικά κυρίαρχοι!
Όµως, για να µπορέσουµε να το επιτύχουµε αυτό, θα πρέπει
να προσέλθετε σε αυτή τη συζήτηση µε ένα πολύ συγκεκριµένο
πλαίσιο, να αφήσετε στην άκρη τις ακραίες κορώνες που δυστυχώς ακούγονται µέχρι και σήµερα σε αυτήν την Αίθουσα. Εάν το
κάνετε αυτό, εβδοµήντα έξι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας
θα σας παρέχουν την στήριξή τους. Εάν, όµως, δεν το κάνετε και
εάν -ο µη γένοιτο- οδηγήσετε τη χώρα σε µεγάλες περιπέτειες,
η ευθύνη θα είναι αποκλειστικά δικιά σας.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε και για την ανοχή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Μητσοτάκη.
Να εκφράσω την ευχή πάντως οι εβδοµήντα έξι Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας να είναι και ορατοί από την Έδρα, γιατί δυστυχώς δεν ισχύει αυτό τις τελευταίες ώρες.
Τώρα θα ήθελα να υπενθυµίσω, µιας και έγινε µια αναφορά
στο Σύνταγµα, τι λέει το άρθρο 28 του Συντάγµατος. Είναι χρήσιµο νοµίζω για όλους και για τη συζήτηση:
«1. Οι γενικά παραδεδεγµένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου,
καθώς και οι διεθνείς συµβάσεις, από την επικύρωσή τους µε
νόµο και τη θέση τους σε ισχύ σύµφωνα µε τους όρους καθεµιάς, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του εσωτερικού ελληνικού
δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόµου.
Η εφαρµογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών
συµβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της
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αµοιβαιότητας.
2. Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συµφέρον και να προαχθεί η συνεργασία µε άλλα κράτη, µπορεί να αναγνωρισθούν,
µε συνθήκη ή συµφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισµών αρµοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγµα.
Για την ψήφιση νόµου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συµφωνία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέµπτων του όλου αριθµού των Βουλευτών.
3. Η Ελλάδα προβαίνει ελεύθερα, µε νόµο που ψηφίζεται από
την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των Βουλευτών, σε
περιορισµούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της,
εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συµφέρον, δεν
θίγει τα δικαιώµατα του ανθρώπου και τις βάσεις του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και γίνεται µε βάση τις αρχές της ισότητας
και µε τον όρο της αµοιβαιότητας».
Θυµίζω απλώς ότι το συνολικό µνηµονιακό πλαίσιο έχει περάσει χωρίς τέτοιες διατάξεις, δηλαδή χωρίς κύρωση υπογραφεισών συµφωνιών, µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και
βέβαια, χωρίς τη διαδικασία του άρθρου 28 του Συντάγµατος.
Αυτό οφείλω να το διευκρινίσω προς άρση πάσης παρεξηγήσεως.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Θα ήθελα τον λόγο, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν θέλω να µπω στην ουσία των
παρατηρήσεων σας. Θέλω, όµως, να εκφράσω έναν προβληµατισµό για το γεγονός ότι κάνατε αυτήν την παρέµβαση.
Θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι είστε Πρόεδρος της Βουλής και
ότι ο ρόλος σας δεν είναι να σχολιάζετε τις τοποθετήσεις Βουλευτών, Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων ή Υπουργών. Φαντάζοµαι ότι αυτό το αντιλαµβάνεστε και θα επιτελέσετε τα καθήκοντά
σας ως Πρόεδρος της Βουλής, µε την απαραίτητη ακεραιότητα
που το ίδιο το Σύνταγµα επιβάλλει.
Άκουσα µε προσοχή της οµιλία σας, την οποία κάνατε επί τη
ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων σας. Ήταν µια οµιλία
πολιτικά φορτισµένη. Νοµίζω σας αναγνωρίζει ο καθένας το δικαίωµα, ειδικά στην πρώτη, την παρθενική σας οµιλία, να εκφράσετε και απόψεις, οι οποίες έχουν αυτά τα έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά.
Θα σας παρακαλούσα, όµως, εκ µέρους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να µην χρησιµοποιείτε το προνόµιο της Προεδρίας
για να παρεµβαίνετε στη συζήτηση µε τρόπο, ο οποίος κατά την
άποψή µου ξεπερνάει τα όρια του πλαισίου της Προεδρίας της
Βουλής, στην οποία Προεδρία εξάλλου εκλεγήκατε µε µεγάλη
πλειοψηφία και µε τις ψήφους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και τη δικιά µου προσωπικά και γι’ αυτό σας ευχόµαστε και κάθε
επιτυχία.
Επειδή µέχρι στιγµής πιστεύω ότι µπορούµε να έχουµε µια
πολύ καλή συνεργασία στα ζητήµατα τήρησης του Κανονισµού,
για τα οποία είµαι απολύτως βέβαιος ότι θα είστε αυστηρότατη,
θα σας παρακαλούσα τις πολιτικές σας παρεµβάσεις είτε να τις
περιορίσετε είτε να κάνετε χρήση του Κανονισµού, που σας επιτρέπει όταν θέλετε να κάνετε πολιτική παρέµβαση να αποχωρείτε από την έδρα και να µιλάτε ως απλός Βουλευτής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Μητσοτάκη,
σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας.
Είναι στα καθήκοντα της Προέδρου της Βουλής να µεριµνά
για την ελεύθερη έκφραση γνώµης των Βουλευτών και για την
τήρηση του Συντάγµατος. Θεωρώ ότι η υπενθύµιση της διάταξης
του Συντάγµατος, του άρθρου 28 και η ρητή διαβεβαίωση ότι αυτό θα τηρηθεί εµπίπτει πλήρως στις αρµοδιότητες που µου αναγνωρίζει ο Κανονισµός και το Σύνταγµα, αλλά βεβαίως έχετε το
δικαίωµα να διατυπώνετε και την κριτική σας. Αλίµονο εάν φιµώσουµε την κριτική.
Τώρα θα µου επιτρέψετε να δώσω τον λόγο στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εθνικής Άµυνας, κ. Ήσυχο.
ΚΩΣΤΑΣ ΗΣΥΧΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, βαριά η προσωπική και η
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συλλογική ευθύνη των Κοινοβουλευτικών Οµάδων που στηρίζουν
τη σηµερινή Κυβέρνηση και προσερχόµαστε στην ουσιαστική συζήτηση των πραγµατικών Προγραµµατικών Δηλώσεων της νέας
αυτής Κυβέρνησης.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, να κάνω ένα πρώτο σχόλιο, διότι
προφανώς είναι νωπή ακόµα η προεκλογική περίοδος και δεν την
έχουµε ξεχάσει. Η σωστή κριτική που γίνεται προς τον ΣΥΡΙΖΑ
και από την πλευρά των δανειστών, αλλά και από την πλευρά των
περισσότερων κοµµάτων της Αντιπολίτευσης είναι ότι µένει σταθερός στις προεκλογικές του δεσµεύσεις, προσηλωµένος στις
επιταγές της δηµοκρατίας και την ψήφο του ελληνικού λαού.
Θεωρώ, όµως, και εκτιµώ ότι αυτό δεν ισχύει για το κόµµα της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, που µένει ακόµα προσηλωµένο στη
λογική «είπα – ξείπα».
Εξηγούµαι: Θεωρώ ότι όταν προεκλογικά το κυρίαρχο αίτηµα,
η κυρίαρχη επιχειρηµατολογία, από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας ήταν ότι η «κωλοτούµπα» έρχεται ή εν πάση περιπτώσει
ότι η χώρα οδηγείται σε µεγάλες περιπέτειες, σήµερα ακούµε
ότι µία από τις πρώτες προτάσεις που τίθενται προς τη νέα Κυβέρνηση είναι να ενσωµατώσει στο πρόγραµµά της τη θέσπιση
και τη θεσµοθέτηση του Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος.
Πώς γίνεται αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες,
όταν η προηγούµενη µνηµονιακή θύελλα, η µέγγενη και η βάρβαρη κοινωνική πολιτική έστειλε διακόσιες χιλιάδες νέους από
αυτή τη χώρα στην υποχρεωτική µετανάστευση και όταν ενάµισι
εκατοµµύριο πολίτες δεν στερούνται απλά το ελάχιστο εισόδηµα, αλλά στερούνται το συνταγµατικό τους δικαίωµα για εργασία, δηµόσια εκπαίδευση και δηµόσια υγεία;
Εποµένως, ο ελληνικός λαός δεν έχει δεχθεί λοβοτοµή και ευτυχώς είµαστε ακόµα σε µια στιγµή και σε µια ιστορική συγκυρία
που επιβάλλεται ο λαός να είναι ο µεγάλος εγγυητής των προεκλογικών και µετεκλογικών δεσµεύσεων αυτής της Κυβέρνησης.
Αγαπητές συναδέλφισες και συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ορισµένα πράγµατα που αφορούν τη νέα πολιτική ηγεσία στο
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και ορισµένες από τις προτάσεις που
θεωρούµε ότι µπορούν να µπουν σε µια τροχιά το επόµενο διάστηµα και οι οποίες δεν έχουν ιδιαίτερο κόστος, αλλά µάλιστα
θα έλεγα ότι ορισµένες από αυτές και έχουν µηδενικό κόστος και
είναι ριζοσπαστικές στο χαρακτήρα τους, αλλά και στο θετικό
αποτέλεσµα που χρειαζόµαστε.
Νοµίζω ότι όταν ακούει ο ελληνικός λαός τον όρο «εξοπλισµοί», ανατριχιάζει. Και ανατριχιάζει καλώς, διότι στη Μεταπολίτευση, από το 1974 µέχρι το 2010 η Ελλάδα έχει διαθέσει συνολικά για εισαγωγές οπλικών συστηµάτων ποσά ισοδύναµα, χωρίς
τους τόκους, µε µισό ετήσιο ΑΕΠ.
Ανά τακτά διαστήµατα έρχεται στην επικαιρότητα το θέµα των
στρατιωτικών προµηθειών, κυρίως όσον αφορά τη διαµεσολάβηση και το προσωπικό όφελος ορισµένων, και φορέων και προσώπων, εντός και εκτός Ελλάδας από τις πανάκριβες εισαγωγές
οπλικών συστηµάτων.
Θα µπορούσε να πει κάποιος ότι όσα έχουν γίνει και έχουν
πραγµατοποιηθεί σε αυτή τη χώρα τα έχουµε διαβάσει, τα έχουµε αναλύσει, αλλά ίσως δεν έχουµε δει όλο το φως και ολόκληρο το φεγγάρι. Υπάρχει ακόµα µια σκοτεινή πτυχή.
Δεν θέλουµε να θυµίσουµε ότι ένας πρώην Υπουργός βρίσκεται στη φυλακή και ένας άλλος αρχηγός κόµµατος σήµερα βρίσκεται σε διερεύνηση σχετικά µε αυτά τα ζητήµατα.
Ωστόσο, πέρα από τη σκανδαλοθηρική διάσταση, που είναι
µιντιακή –αλλά εµείς εδώ δεν είµαστε µίντια, είµαστε Βουλή και
πρέπει να αναλύουµε, να διδασκόµαστε και να παράγουµε θεσµούς και θωρακίσεις ηθικού, κοινωνικού και νοµικού χαρακτήρα, για να προστατεύσουµε τα συµφέροντα του ελληνικού
λαού- το όλο θέµα της εισαγωγής των όπλων µένει στην αφάνεια.
Γι’ αυτό εµείς έχουµε χρέος να προχωρήσουµε σε µεγάλες
τοµές, όχι µόνο κοινοβουλευτικές, αλλά και σε θεσµικά πλαίσια
που θα δώσουν τη δυνατότητα στις Ένοπλες Δυνάµεις να κάνουν
το αυτονόητο, αυτό που κάνουν και σήµερα, να είναι αξιόµαχες,
να προστατεύουν την εδαφική ακεραιότητα της χώρας και της
δηµοκρατίας.
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Έχει, όµως, µεγάλη σηµασία, αγαπητές φίλες και φίλοι, να
ανακαλύψουµε ποια είναι η ιδιαίτερη σηµασία και γιατί το δηµόσιο χρέος σήµερα αποτέλεσε και αποτελεί τη βασική αιτία εκδήλωσης της οικονοµικής κρίσης, αλλά και το βασικό όπλο των
δανειστών µας. Διότι από αυτούς προέρχεται ένα πολύ µεγάλο
µέρος του συσσωρευµένου χρέους στη Μεταπολίτευση για τις
εισαγωγές οπλικών συστηµάτων.
Κατά την περίοδο συσσώρευσης του δηµοσίου χρέους από τη
Μεταπολίτευση µέχρι το 2010, σύµφωνα µε το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών της Στοκχόλµης –απόλυτα τεκµηριωµένο– η χώρα
µας εισήγαγε οπλικά συστήµατα κυρίως από τρεις σύµµαχες
χώρες, συνολικής αξίας χωρίς τους τόκους, όπως είπα πριν, το
µισό ετήσιο ΑΕΠ σε σταθερές τιµές του 1990.
Το µεγαλύτερο µέρος του δηµοσίου χρέους αντιστοιχεί στις
δαπάνες γι’ αυτά τα οπλικά συστήµατα και τους τόκους που συσσωρεύτηκαν για την εξυπηρέτηση αυτών των αγορών. Πιθανά να
είχαµε την ίδια αµυντική θωράκιση µε το 1/4 των χρηµάτων που
έχουν ξοδευτεί κι έχει δαπανήσει ο ελληνικός λαός και έχει πληρώσει µε αίµα και δάκρυα, ιδιαίτερα τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Νοµίζω ότι έχει ιδιαίτερη αξία να τονίσουµε ότι αυτή η νέα Κυβέρνηση και η νέα πολιτική ηγεσία στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας θέτει ως βασική προτεραιότητα τον κοινωνικό ρόλο των
Ενόπλων Δυνάµεων σε συνθήκες φτωχοποίησης και ανθρωπιστικής κρίσης του ελληνικού λαού. Γι’ αυτό έχει τεράστια σηµασία
η µεγάλη και αποτελεσµατική υγειονοµική υποδοµή που διαθέτουν οι Ένοπλες Δυνάµεις και µέρος αυτής της υποδοµής πρέπει
να τεθεί στις πιο ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, σε αυτούς που
σήµερα δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν µπορούν να ονειρευτούν
ή να οραµατιστούν ότι µπορούν να επισκεφτούν ένα γιατρό στο
κοντινότερο νοσοκοµείο.
Κι όµως, έχουµε συνεισφέρει και υπάρχει κοινωνική πολιτική.
Δεν θα µηδενίσουµε τους προκατόχους και τις προηγούµενες
κυβερνήσεις. Βεβαίως και στις φυσικές καταστροφές και αυτές
τις µέρες στον Έβρο, στην υπερχείλιση και σε αυτό που έγινε
στην Άρτα, που ανέφερε η συναδέλφισσα Γεροβασίλη, υπήρχαν
έτοιµες µονάδες για να συνδράµουν, το Τάγµα Μηχανικού στα
Γιάννενα και το 4ο Σώµα Στρατού. Μέρα νύχτα επί τρεις µέρες οι
στρατιώτες µας δούλεψαν πυρετωδώς σκάβοντας µεγαλύτερα
φράγµατα και αποτρέποντας την υπερχείλιση να ξεπεράσει την
καταστροφή που είχαµε µε την εκκένωση δύο χωριών.
Άρα, εµείς θεωρούµε ότι το ζήτηµα της άµυνας είναι ένα κυρίαρχο θέµα σήµερα στην ανθρωπιστική κρίση και γι’ αυτό οι
ίδιοι οι ένστολοι, το ίδιο το προσωπικό, το ανθρώπινο δυναµικό
µέσα στις Ένοπλες Δυνάµεις, και αυτό είναι κοµµάτι του ελληνικού λαού, που δέχτηκε τα τελευταία χρόνια µέχρι και 43% περικοπή των µισθών και των συντάξεων για τους απόστρατους.
Εποµένως, η απόφαση του ΣτΕ δεν µπορεί να είναι -και το λέω
ευθέως, χωρίς λαϊκισµό- εκτελεστέα άµεσα, παρ’ όλο που το λέει
η δικαστική απόφαση. Έχει σηµασία µε ποιον τρόπο θα συνοµιλήσουµε µε όλους τους φορείς, µε όλο το προσωπικό, µε την
ηγεσία από πάνω µέχρι κάτω, προκειµένου να υπάρξει επούλωση
των τραυµάτων, σεβόµενοι πάντα την απόφαση του δικαστηρίου
µέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα.
Βεβαίως, η µεγάλη περιπέτεια της χώρας µας είναι να σπάσει
τη µέγγενη των δανειστών, τη µέγγενη του χρέους, τη µέγγενη
του φιλελευθερισµού και της άκρατης ιδιωτικοποίησης και νεοφιλελεύθερης πολιτικής, που οδηγεί όλα και περισσότερα στρώµατα της νεολαίας και των ανθρώπων σε αυτή τη χώρα να µπουν
στην ανεργία επί µονίµου βάσεως.
Το δεύτερο ζήτηµα που θεωρούµε ότι είναι πολύ σηµαντικό,
είναι η αµυντική βιοµηχανία. Υπάρχουν εφτά κρατικά εργοστάσια
διεσπαρµένα σε όλη τη χώρα, που διαθέτουν πανάκριβα µηχανήµατα, που διέθεταν τεχνογνωσία. Όταν όµως, προχωρήσαµε
σε αυτές τις οριζόντιες διαδικασίες εθελοντικής εξόδου των εργαζοµένων, δεν πάρθηκε υπόψη ποτέ ποιοι φεύγουν, πώς φεύγουν και επικράτησε η πελατειακή λογική και η πελατειακή σχέση.
Το αποτέλεσµα είναι σήµερα να τρέχουν παραγγελίες, οι
οποίες είναι αναγκαίες για τα δηµόσια έσοδα της χώρας µας και
του κράτους, αλλά δεν µπορούν να εκτελεστούν, διότι έχουµε τα
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µηχανήµατα, αλλά δεν έχουµε ανθρώπινο δυναµικό.
Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβληµα, για να µπορέσουµε να
εκτελέσουµε αυτές τις παραγγελίες που τρέχουν και είναι πολύ
σηµαντικές, όχι γιατί πρέπει να έρθουν έσοδα, αλλά γιατί αν
αυτές οι παραγγελίες δεν εκτελεστούν στην ώρα τους, θα χαθούν πελάτες και δεν θα βρεθούν ξανά εύκολα, ενώ έχουµε τη
δυνατότητα να προσελκύσουµε όλο και µεγαλύτερη πελατεία
στην αµυντική βιοµηχανία εκτός από την εγχώρια ανάγκη που
έχουν οι Ένοπλες Δυνάµεις για τα οπλικά συστήµατα, µέσα από
την οπλική και στρατιωτική διπλωµατία.
Οι πρεσβείες της χώρας µας δεν διαθέτουν, οι περισσότερες,
στρατιωτικούς ακολούθους και θα έπρεπε να τους διαθέτουν,
για να µπορούν να προάγουν στη διεθνή διπλωµατία και τα ζητήµατα προσέλκυσης πελατών στην αµυντική βιοµηχανία, διότι
αυτό πραγµατικά αποτελεί µεγάλη αναδόµηση ενός παραγωγικού µοντέλου στη βαριά βιοµηχανία, που βεβαίως είναι και τα
αµυντικά συστήµατα.
Συντονισµός χρειάζεται και κοινά προγράµµατα µεταξύ των
στρατιωτικών σχολών και των δηµόσιων πανεπιστηµίων, ώστε να
συνεχιστεί η ώσµωση και η διαδικασία µεγαλύτερης αποτελεσµατικότητας στους αποφοίτους, όχι µόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά
και στους ξένους που έχουν µειωθεί αισθητά. Δεν είναι µόνο η
προστιθέµενη αξία σε χρήµα και σε οικονοµικό κόστος, αλλά είναι και οι πρεσβευτές της χώρας µας, που όταν έρχονται σ’
αυτές τις σχολές, γυρίζουν πίσω στις πατρίδες τους εφοδιασµένοι, όχι καταρτισµένοι απλά και έχοντας γνωρίσει την ελληνική
ψυχή και την ελληνική φιλοξενία.
Κλείνοντας, θα αναφέρω δύο σηµεία που νοµίζω ότι είναι πολύ
σηµαντικά:
Έχει τεράστια σηµασία η επιστροφή στο ΤΑΙΠΕΔ αυτών των
ελάχιστων περιουσιακών στοιχείων που έχουν φύγει από τις Ένοπλες Δυνάµεις. Δεν είναι πολλά. Όµως, πρέπει να επιστραφούν
για ένα και βασικό λόγο, διότι αυτή η τεράστια ακίνητη περιουσία
των Ενόπλων Δυνάµεων πρέπει να τεθεί σε συνθήκες φτωχοποίησης και ανθρωπιστικής κρίσης σε µία συνέργεια, ιδιαίτερα στα
µεγάλα αστικά κέντρα που υπάρχουν εγκαταλελειµµένα στρατόπεδα, µαζί µε την τοπική αυτοδιοίκηση, µαζί µε τους φορείς, µαζί
µε τη δηµόσια υγεία και τη δηµόσια παιδεία, όχι µόνο για τους
µετανάστες, που δικαιούνται αυτά που δικαιούνται, αλλά και για
τους Έλληνες πολίτες, που αυτήν τη στιγµή πληθαίνουν και γίνονται όλο και περισσότεροι στην ανέχεια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Άρα, αυτή η περιουσία πρέπει να τεθεί σε συνέργειες προς την
τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς.
Θα µιλήσω για τις µεταθέσεις και κλείνω µε αυτό. Δεν είναι ρητορικό το ερώτηµα: Θα σπάσουν οι αλυσίδες του πολιτικού συστήµατος αν τελειώσει το «βύσµα», όπως το λέει η νεολαία;
Θα νιώθετε, αγαπητοί συνάδελφοι, απελευθερωµένοι από αυτήν την πελατειακή σχέση, που έχει δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα στον ορθολογικό καταµερισµό των στρατιωτών µας
στην επικράτεια ή θα παραµένουµε στη λογική ότι η Αθήνα, η
Θεσσαλονίκη, η Λάρισα και η Πελοπόννησος θα έχουν στελέχωση άνω του 200%-300% και θα πηγαίνουµε στις παραµεθόριες
περιοχές µε πολύ µικρότερα ποσοστά στελέχωσης;
Δεν είναι µόνο αυτό. Δεν αφορά µόνο τη νεολαία, που δεν πρέπει να οδηγείται σε τέτοιες διαδικασίες, σε τέτοιες λογικές, να
παρακαλεί, αλλά πρέπει να µπορεί. Γι’ αυτό θα εφαρµόσουµε πιλοτικό σύστηµα, σε συνεργασία µε την αρµόδια κοινοβουλευτική
επιτροπή, όπου όλα τα κόµµατα θα έχουν τη δυνατότητα να µετέχουν σ’ αυτό το πιλοτικό σύστηµα, που θα περιλαµβάνει την
κοινωνική και οικονοµική κατάσταση του καθενός, ώστε να εξετάζεται, να περνάει από ένα σύστηµα που θα έχει απόλυτη διαφάνεια και θα µπορεί η κοινοβουλευτική επιτροπή να ελέγχει και,
ενδεχόµενα, να τιµωρεί αυτούς που το παραβίασαν.
Έχει τεράστια σηµασία να απεµπλακούµε από αυτήν την πελατειακή δοµή και λογική, που µόνο κακό κάνει στη νοοτροπία
του λαού µας, στη νοοτροπία της νεολαίας, αλλά δηµιουργεί και
τεράστια προβλήµατα αποτελεσµατικότητας στις Ένοπλες Δυνάµεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Ένα λεπτό ζητάω, κυρία Πρόεδρε, και τελειώνω.
Εποµένως, εάν µε ρωτήσετε ποιες είναι οι πιθανότητες και
ποια είναι τα στατιστικά ποσοστά που θα δίνατε για να πετύχει
αυτό, θα σας απαντούσα, ενδεχόµενα, λίγα. Όµως, η πολιτική
µας βούληση είναι 100% και πρέπει να είναι ολόκληρου του πολιτικού συστήµατος και αυτής της Βουλής, προκειµένου να προχωρήσουµε σ’ αυτόν τον αταλάντευτο δρόµο.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, επειδή ακούγεται ο όρος «Ευρώπη» -και δεν είναι µόνο γεωγραφικός ο όρος, καθώς η Ευρώπη
αποτελεί ένα πεδίο γεωπολιτικών, ταξικών και κοινωνικών συµφερόντων, που εκφράζονται µε πολιτικές δυνάµεις και πολιτικούς
συσχετισµούς– να µη µιλάµε αφηρηµένα.
Δεν υπάρχει καµµία δυνατότητα συµφωνίας-γέφυρας µεταξύ
της Κυβέρνησης και της Αντιπολίτευσης. Αυτό είναι σίγουρο,
διότι το όραµα και η πιστή εφαρµογή του µνηµονίου από τις παλιότερες κυβερνήσεις δεν µπορεί να παντρευτεί, δεν µπορεί να
εναρµονιστεί, δεν µπορεί να είναι σε κοινό δρόµο και σε κοινή
στόχευση µε τα οράµατα αυτού του λαού, µε τις δεσµεύσεις
αυτής της Κυβέρνησης, που πρέπει να συνεχίσει αταλάντευτα
στον δρόµο για να επαναφέρει την αξιοπρέπεια αυτής της
χώρας, την εθνική και λαϊκή κυριαρχία και την ουσιαστική δηµοκρατία.
Επικαλέστηκαν πολλοί συγγραφείς και φιλοσόφους. Θα επικαλεστώ, τέλος, τον Εδουάρδο Γαλιάνο, όταν ρωτήθηκε από έναν αγρότη σ’ έναν κάµπο τι είναι η ουτοπία. Του είπε: «Δεν ξέρω
αν θα σου απαντήσω και θα µε καταλάβεις, αλλά έχει σηµασία
να κοιτάς µπροστά, να περπατάς αταλάντευτα και να κοιτάς τον
ήλιο ψηλά στον ουρανό». Μέχρι τώρα πήγαµε µπουσουλώντας
προς τα πίσω και αυτό δεν µπορεί να είναι ούτε ουτοπία ούτε
όραµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εµείς επιλέγουµε αυτός ο λαός να σταθεί όρθιος, να σταθεί
δυναµικά στην πλευρά εκείνης της όχθης του ποταµού µε όλους
τους λαούς της Ευρώπης, που ακόµα δεν έχει ακουστεί η πιο
ηχηρή φωνή τους. Είµαστε στο ξεκίνηµα, αλλά αυτό το ποτάµι
θα ξεχειλίσει και δεν θα εκκενωθούν χωριά, αλλά θα εκκενωθεί
ο νεοφιλελευθερισµός από την κοιτίδα που τον γέννησε, µέσα
στο Βερολίνο. Να είστε σίγουροι γι’ αυτό.
(Χειροκροτήµατα απ’ την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ήσυχο.
Καλώ στο Βήµα τον κ. Παναγιώτη Καρκατσούλη από το Ποτάµι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, στις Προγραµµατικές Δηλώσεις του Πρωθυπουργού σηµαντικό µέρος κατέλαβαν οι αναφορές του στις αλλαγές στη διακυβέρνηση και ειδικότερα στη δηµόσια διοίκηση.
Ενώ, όµως, περίσσεψαν οι αναφορές στην αναγκαιότητα των
µεταρρυθµίσεων οι αντίστοιχες αναφορές στο περιεχόµενο τους
όσο και κυρίως στον τρόπο εφαρµογής και παρακολούθησής
τους ήταν εξαιρετικά πενιχρές. Θύµιζαν τις γενικές εξαγγελίες
περί ενίσχυσης του κράτους δικαίου και καταπολέµησης της
γραφειοκρατίας που ακούµε να επαναλαµβάνονται ανιαρά εδώ
και δεκαετίες και βεβαίως να µην πραγµατοποιούνται. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θύµιζαν περισσότερο τα τετριµµένα
ευχολόγια που επί δεκαετίες εξήγγελλαν η Νέα Δηµοκρατία και
το ΠΑΣΟΚ, τα κόµµατα που καλλιέργησαν και εδραίωσαν το πελατειακό κράτος.
Δεν αρκούν τα διάσπαρτα µέτρα και οι γενικές αναφορές για
να καλύψουν την έλλειψη σχεδίου. Πώς µπορεί να επιτευχθεί η
αποσύνδεση του κράτους από το κόµµα, εκείνης δηλαδή της παθογένειας που οδήγησε τη δηµόσια διοίκηση σε παράλυση, σε
κατασπατάληση των πόρων και το κράτος δικαίου σε καχεξία;
Το Ποτάµι, όµως, δεν θα κάνει αντιπολίτευση στις εξαγγελίες,
χωρίς περιεχόµενο, αντικαθιστώντας τα συνθήµατα µε άλλα συνθήµατα. Εµείς αντιπολίτευση θα κάνουµε µόνο µε τεκµηριωµένες
προτάσεις που θα απαντάνε σε πραγµατικά προβλήµατα. Και
ορίστε ευθύς αµέσως τι εννοούµε:
Ανέφερε ο Πρωθυπουργός ότι θα αποκαταστήσει το κύρος
του κράτους δικαίου το οποίο στην προηγούµενη διακυβέρνηση
ετρώθη σοβαρά από τις έκτακτες διαδικασίες νοµοθέτησης µέ-
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σω πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου. Η επισήµανση είναι
σωστή και εµείς την επικροτούµε. Θα είµαστε εδώ και θα παρακολουθούµε, όµως, την εφαρµογή της.
Εννοείται ότι δεν θα ανεχθούµε να επαναληφθούν οι νοµοθετικές ακροβασίες µε ολόκληρα νοµοσχέδια να κρύβονται, άκοµψα και προκλητικά πολλές φορές, κάτω από ένα και µόνο άρθρο.
Ελπίζουµε ότι η Κυβέρνηση θα προχωρήσει στην τήρηση των
αρχών της καλής νοµοθέτησης, που αυτές και µόνον αυτές αναβαθµίζουν το κράτος δικαίου.
Υπήρξε, επίσης, αναφορά στη θεσµική ανασυγκρότηση του
κράτους, της οποίας πάλι το περιεχόµενο είναι αντίστοιχο προς
τον βαρύγδουπο τίτλο της. Αναφέρθηκε ως παράδειγµα η δοµή
της νέας Κυβέρνησης, η οποία έχει λιγότερα Υπουργεία σε σχέση µε τις προηγούµενες. Σωστό. Υπάρχει µια ονοµαστική µείωση
των Υπουργείων και µια προσπάθεια αντιστοίχισής τους προς
πεδία πολιτικής.
Όµως και πάλι τα καλά νέα σταµατούν στην πρώτη λέξη. Σαράντα δύο Υπουργοί και –προσέξτε, παρακαλώ- Αναπληρωτές
Υπουργοί, δηλαδή κανονικότατοι Υπουργοί συνωστίζονται κάτω
από δέκα Υπουργεία. Ποια είναι η διαφορά µε την πρακτική των
προηγούµενων κυβερνήσεων, όπου κάτω από Υπουργεία µε ευφάνταστα ονόµατα υποκρύπτονταν ακέραια ολόκληρα Υπουργεία;
Ούτε µία λέξη δεν ακούσαµε για την ταµπακέρα, δηλαδή τις
είκοσι τρεις χιλιάδες κανονιστικές αρµοδιότητες που συγκροτούν τον λαβύρινθο εντός του οποίου ζει και βασιλεύει ο Μινώταυρος. Αυτές πώς θα µειωθούν; Ποιο είναι το σχέδιο; Ποιο είναι
το χρονοδιάγραµµα; Αντ’ αυτών ακούσαµε για νέα οργανογράµµατα των Υπουργείων και των Υπερυπουργείων εντός των επόµενων έξι µηνών που θα καταστήσουν λειτουργικά και όχι τεχνητά κολληµένες οντότητες τα Υπουργεία. Θα το περιµένουµε.
Αναφέρθηκε από τον κύριο Πρωθυπουργό το γεγονός της µείωσης του προσωπικού του Μεγάρου Μαξίµου κατά 30%. Το χαιρετίζουµε ως µια συµβολική κίνηση εξορθολογισµού και περιστολής της σπατάλης. Δεν ακούσαµε, όµως, τίποτα για τα χίλια
εξακόσια τριάντα πέντε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που
χρηµατοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισµό, χωρίς καµµία διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου
τους. Πόσα δηλαδή από τα εκατόν εξήντα τρία νοµικά πρόσωπα
για την παιδεία και πόσα από τα τριακόσια δώδεκα νοµικά πρόσωπα για την υγεία παράγουν έργο που δικαιολογεί τη συνέχιση
της ύπαρξής τους και τη χρηµατοδότησή τους;
Αναφέρθηκε, επίσης, ο κύριος Πρωθυπουργός στα θέµατα
του προσωπικού της δηµόσιας διοίκησης. Επικεντρώθηκε στην
επαναπρόσληψη των καθαριστριών και των σχολικών φυλάκων.
Σωστό και δίκαιο. Όµως ας κρατήσουµε και την υποσηµείωση
«επαναπρόσληψη όσων συνταγµατικά δικαιώθηκαν», επαναπρόσληψη δηλαδή για όσους από τους απολυµένους υπάρχουν
αποφάσεις δικαστηρίων που κηρύσσουν αντισυνταγµατική την
απόλυσή τους. Εάν αυτό εννοεί η Κυβέρνηση, τότε οι απολυµένοι
έχουν πολύ δρόµο µπροστά τους, εφόσον η πρώτη τελεσίδικη
απόφαση δεν έχει καν ακόµη εκδοθεί.
Δεν υπήρξε, όµως, ούτε µία αναφορά σε ένα νέο σύστηµα ανάδειξης του ανθρώπινου κεφαλαίου της δηµόσιας διοίκησης,
παρά µόνο γενικόλογες αναφορές σε ένα νέο σύστηµα αξιολόγησης και επιλογής διευθυντικών στελεχών.
Το Ποτάµι έχει παρουσιάσει ολοκληρωµένο σχέδιο για την
ανάδειξη των αρίστων της δηµόσιας διοίκησης, στο οποίο προτείνουµε τη σύνδεση της αξιολόγησης µε περιγράµµατα θέσεων
και µε σύγχρονο καθηκοντολόγιο, την εποπτεία των οποίων πρέπει να εγγυηθεί ανεξάρτητη αρχή, τύπου ΑΣΕΠ. Μόνο έτσι µπορεί να κοπεί ο οµφάλιος λώρος του κράτους και του κόµµατος,
µόνο έτσι µπορεί να αποκτήσει νόηµα η επιβράβευση των αρίστων και η τιµωρία των ολιγωρούντων, µέσα από ένα νέο πειθαρχικό δίκαιο, το οποίο επίσης εξαγγέλθηκε.
Χρειαζόµαστε ένα νέο όραµα, που θα συνεγείρει τους ανθρώπους της διοίκησης, ένα όραµα που θα µπορέσει να γεφυρώσει
τον τεχνητό διχασµό που καλλιεργήθηκε σε µεγάλα τµήµατα της
ελληνικής κοινωνίας µεταξύ των «κακών» δηµοσίων υπαλλήλων
και των «καλών» υπαλλήλων του ιδιωτικού τοµέα. Για αυτή τη δηµόσια διοίκηση χρειάζονται συστηµατική προσπάθεια και επαρ-
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κείς πόροι. Χρειάζεται να µάθουµε από τους άλλους, από τους
Ευρωπαίους εταίρους µας, που µας στηρίζουν έµπρακτα στις µεταρρυθµιστικές µας προσπάθειες εδώ και δεκαετίες. Γι’ αυτό
απαιτείται ένας αταλάντευτος ευρωπαϊκός προσανατολισµός,
κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου εµφανές στις Προγραµµατικές
Δηλώσεις της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ µε τους δηλωµένους αντιευρωπαϊστές των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
Το Ποτάµι δηλώνει ότι είναι αδιαπραγµάτευτος ο ευρωπαϊκός
προσανατολισµός της χώρας. Θα αγωνιστεί για να πρωτοστατήσει η Ελλάδα στην ενίσχυση του εκδηµοκρατισµού και της αξιοπιστίας των θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θέλουµε η Ελλάδα να έχει ενεργή συµµετοχή στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Δεν µας εκφράζει ο ρόλος ενός εταίρου που περιχαρακώνεται στον βαλκανικό µικρόκοσµό του. Η Ελλάδα είναι η
καρδιά της Ευρώπης και έτσι θα παραµείνει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του κόµµατος Το Ποτάµι)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Καρκατσούλη.
Να ενηµερώσω τους συναδέλφους ότι είναι έτοιµος ο κατάλογος των οµιλητών. Όπως σας είχα πει και το πρωί, ο κατάλογος
θα ήταν έτοιµος στις 16.00’. Η ώρα είναι 15.50’, οπότε τον έχετε
στη διάθεσή σας και λίγο νωρίτερα. Μπορείτε, βλέποντας τον κατάλογο, να προγραµµατισθείτε για την απογευµατινή συνεδρίαση και τις επόµενες.
Εν τω µεταξύ, θα ήθελα να παρακαλέσω να συµφωνήσουµε,
προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους συναδέλφους Βουλευτές να µιλήσουν σε αυτό το πρώτο τµήµα της συζήτησης, να παρατείνουµε τη συνεδρίασή µας µέχρι τις 17.00’.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το Σώµα συµφώνησε
οµοφώνως.
Τον λόγο έχει ο κ. Χρήστος Μαντάς από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ζούµε στιγµές ιστορικές, ζούµε ώρες που συµπυκνώνουν τον πόθο εκατοµµυρίων ανθρώπων και όχι µόνο στη χώρα µας, για αξιοπρέπεια,
δικαιοσύνη και αλληλεγγύη, το αίτηµα να είναι οι άνθρωποι πάνω
από τα κέρδη, την απαίτηση για ανατροπή της καταστροφικής
λιτότητας, τον αγώνα για τη ρηγµάτωση του νεοφιλελεύθερου
καπιταλιστικού µοντέλου ανάπτυξης, που απειλεί το βιοτικό µας
επίπεδο και όχι µόνο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσω έτσι. Θα παρακαλούσα τους
συναδέλφους...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Μαντά, είναι δική µου δουλειά και µε συγχωρείτε.
Παρακαλώ όλους τους συναδέλφους να καθίσουν στις θέσεις
τους, να µην υπάρχει αναταραχή και φασαρία κατά τη διάρκεια
της τοποθέτησης των οµιλητών. Οµοίως, στην Έδρα θα παρακαλούσα να υπάρχει ησυχία.
Κύριε Μαντά, µηδενίζω τον χρόνο σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ο κατάλογος δεν είναι...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Για τον λόγο αυτόν
είπα ότι θα έχετε όλοι στη διάθεσή σας τον κατάλογο στη διάρκεια της διακοπής, ούτως ώστε να προγραµµατιστείτε. Όλοι όσοι
πρόκειται να µιλήσουν είναι ενηµερωµένοι από τα κόµµατά τους,
γιατί είναι στους καταλόγους που έχουν παραδώσει τα κόµµατα.
Όσοι έχουν εγγραφεί µε την κάρτα τους είναι σε αυτούς που δεν
έχουν ενηµερωθεί από τα κόµµατά τους και εποµένως δεν χρειάζεται να αγχώνεστε ότι µπορεί να µιλήσετε στην επόµενη ώρα.
Θα έχετε την άνεση να προγραµµατιστείτε, βλέποντας και τον
κατάλογο.
Κύριε Μαντά, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Συνεχίζω από εκεί που σταµάτησα.
Τον αγώνα, λοιπόν, για τη ρηγµάτωση του νεοφιλελεύθερου
καπιταλιστικού µοντέλου ανάπτυξης, που απειλεί όχι µόνο το βιοτικό µας επίπεδο, όχι µόνο το δηµόσιο πλούτο και το περιβάλλον,
αλλά και τις ίδιες τις ανθρώπινες αξίες, όπως από την εποχή του
Διαφωτισµού και των χειραφετητικών εγχειρηµάτων, όπου γης,
καθιερώθηκαν.
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Όλα αυτά και πολλά άλλα µαζί, που δεν αποτυπώνονται εύκολα µε λόγια, είναι ήδη εγγεγραµµένα στην καρδιά και την ψυχή
εκατοµµυρίων ανθρώπων, που χαµογελούν και συγκινούνται, που
διαδηλώνουν και απαιτούν, καθώς ένας άλλος αέρας, ένας
άλλος άνεµος πνέει στη χώρα και στους λαούς όλης της Ευρώπης.
Επιτρέψτε µου σε αυτό το σηµείο να κάνω έναν µικρό σχολιασµό γι’ αυτά που ακούστηκαν κυρίως από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Κάποιοι αναρωτιούνται εδώ τι είναι το µνηµόνιο και
κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν και µας κουνούν το χέρι και δεν
καταλαβαίνουν ότι κάνουν lobbying στις ελίτ των δανειστών και
στις ελίτ της Ευρώπης. Δεν καταλαβαίνουν ότι κάνουν πως χαίρονται ή εννοούν ότι χαίρονται, διότι, λέει, κατέρρευσε η συµµαχία του Νότου και υποκριτικά δεν βλέπουν ότι έρχεται η ώρα των
λαών και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και στην Ιρλανδία και
παντού.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι στιγµές είναι κρίσιµες και αυτός είναι κοινός τόπος. Όµως, ακριβώς πάνω σε αυτόν τον κοινό
τόπο αναδεικνύονται πια ξεκάθαρα δύο ριζικά διαφορετικές πολιτικές. Τη µία τη ζήσαµε, µε δραµατικές επιπτώσεις για τη χώρα,
τους νέους ανθρώπους, τον κόσµο της εργασίας, τα κοινωνικά
αγαθά, τη δηµοκρατία, όχι βεβαίως για αυτούς που αύξησαν τα
δισεκατοµµύριά τους µέσα σε αυτήν την κρίση. Η άλλη είναι αυτή
που ξεδιπλώνεται µέσα από τις προγραµµατικές εξαγγελίες της
Κυβέρνησης, αλλά και µε την ήδη βιωµένη µικρή χρονικά εµπειρία της διακυβέρνησης µε την κυρίαρχη σφραγίδα της Αριστεράς.
Εµείς, λοιπόν, τηρούµε τον λόγο µας και αυτό αποτελεί τη µεγάλη µας δύναµη. Εµείς δεν λέµε το τεχνητό: «είτε εγκατάλειψη
των δεσµεύσεών µας είτε ρήξη και να ρίξουµε τη χώρα στα βράχια». Εµείς λέµε διαπραγµάτευση, σκληρή διαπραγµάτευση,
λέµε ναι στη µεγάλη πορεία της ανατροπής αυτής της κατάστασης έτσι όπως εκδηλώθηκε, όχι µόνο στη χώρα µας, αλλά και
στην Ευρώπη.
Για εµάς, τα κοινωνικά αγαθά, όπως η υγεία και η παιδεία, αποτελούν αδιαπραγµάτευτη προτεραιότητα. Για την Κυβέρνησή
µας αυτά είναι κυρίαρχα πεδία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Γι’ αυτό το σχέδιό µας δεν προβλέπει ανασφάλιστους χωρίς
περίθαλψη και µορφωτικά αναλφάβητους. Όχι, βεβαίως, γιατί
εµείς είµαστε πιο ευαίσθητοι σε ατοµικό επίπεδο, ούτε επειδή
µπορούµε απλώς πιο ηθικά να διαχειριστούµε τους δηµόσιους
πόρους, αλλά ακριβώς διότι έχουµε ριζικά διαφορετική αντίληψη
που αντιµετωπίζει τα κοινωνικά αγαθά ως αδιαπραγµάτευτες
αξίες και ταυτόχρονα τα ενσωµατώνει σε µία άλλη αντίληψη για
την παραγωγική ανασυγκρότηση και το παραγωγικό µοντέλο που
θα οικοδοµήσουµε.
Δεν είναι απλώς µία πιο ορθολογική προσέγγιση η κατάργηση,
για παράδειγµα, της τράπεζας θεµάτων ως υποχρεωτικής επιβολής συγκεκριµένης µορφής εξετάσεων, που εκτόξευσε την παραπαιδεία. Είναι ταυτόχρονα, και κυρίως, σεβασµός στην ανάγκη
των εφήβων, κοριτσιών και αγοριών της χώρας µας, για ένα πλαίσιο ελευθερίας, έστω και λίγο, έστω και µόνο στο επίπεδο του
χρόνου, που είναι το αναγκαίο πεδίο, το πεδίο της ελευθερίας,
δηλαδή, για την ολόπλευρη ανάπτυξη των νέων ανθρώπων. Δεν
είναι απλώς µία πιο ορθολογική προσέγγιση το να προσφέρουµε,
για παράδειγµα, υπηρεσίες ψυχικής υγείας στον τόπο του κάθε
πολίτη αυτής της χώρας, να έχουµε δηλαδή ένα σύστηµα όπου
οι υπηρεσίες θα έχουν έναν συγκεκριµένο γεωγραφικά και πληθυσµιακά τοµέα ευθύνης.
Είναι ταυτόχρονα, και κυρίως, µία άλλη αντίληψη για µία προσέγγιση στο επίπεδο της κοινότητας, για µία εν τοις πράγµασι
κοινοτική φροντίδα και πρόληψη, µε έµφαση στα παιδιά και τους
εφήβους.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχουµε το δίκαιο µε το µέρος
µας. Το δίκαιο είναι µε τον κόσµο της εργασίας, µε τους φτωχούς
και καταφρονηµένους, µε τους λαούς τους Ευρώπης. Το δίκαιο
µας δίνει δύναµη, αποφασιστικότητα, ψυχραιµία, ορθή εκτίµηση
του συσχετισµού αλλά και την απαραίτητη ορµή για να τα καταφέρουµε. Και θα τα καταφέρουµε!
Με αυτές τις λέξεις στηρίζω και ψηφίζω τις Προγραµµατικές
Δηλώσεις της Κυβέρνησης.
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Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνστανοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαντά.
Καλώ στο Βήµα τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού κ. Θεόδωρο Δρίτσα.
Έχετε τον λόγο για δεκατέσσερα λεπτά, κύριε Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού): Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αναλάβαµε σε συνθήκες κρίσης
ένα Υπουργείο που έχει τριπλή ευθύνη: να συγκροτήσει επιτελικά
σχέδια και να ελέγξει ταυτόχρονα την εφαρµογή τους για την
αναπτυξιακή πορεία όλων των κλάδων της ναυτιλίας, να αναπτύξει πολιτικές για τη νησιωτικότητα και να ασκήσει την πολιτική
εποπτεία στο πολυεπίπεδο και δύσκολο έργο του Λιµενικού Σώµατος- Ελληνική Ακτοφυλακή.
Αυτό το Υπουργείο πρέπει να αλλάξει. Στη χώρα µας η ναυτιλία στο σύνολό της και σε όλους τους τοµείς της δεν πρέπει
µόνο να προβάλλεται, δικαίως βέβαια, ως η ναυαρχίδα της οικονοµίας, αλλά πρέπει να γίνει η παραγωγική δραστηριότητα που
αξιοποιεί στον µέγιστο δυνατό βαθµό και καταξιώνει την ανεκτίµητη προσφορά των εργαζοµένων, συνεισφέροντας ταυτόχρονα
στη µεγιστοποίηση των κοινωνικών ωφεληµάτων.
Στο νέο τοπίο, στη νέα µεγάλη αλλαγή που προσδοκά η ελληνική κοινωνία µέσα και από την ιστορική κυβερνητική αλλαγή,
είναι υποχρέωσή µας να αλλάξουµε πολλά. Τρία τεράστιας σηµασίας ζητήµατα, όµως, έχουν άµεση προτεραιότητα.
Το πρώτο είναι η δραστική µείωση της ανεργίας των ναυτικών
και η επανακαταξίωση του ναυτικού επαγγέλµατος. Εξαγγείλαµε
ήδη στην τελετή παράδοσης-παραλαβής του Υπουργείου την
πρόσκλησή µας προς κάθε κατεύθυνση για µία νέα, ισχυρή και
βιώσιµη συµφωνία, που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας για
τους Έλληνες ναυτικούς, κυρίως στην ποντοπόρο ναυτιλία, στην
ακτοπλοΐα, στα τουριστικά σκάφη.
Λύσεις µπορούν να εξεταστούν πολλές. Σταθερή προϋπόθεση, όµως, για µία έντιµη συµφωνία δεν µπορεί παρά να είναι
οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
Το δεύτερο είναι ο τερµατισµός της απλήρωτης εργασίας των
ναυτικών, φαινόµενο που ενδηµεί κυρίως στην ακτοπλοΐα και εµφανίζεται µάλιστα ακόµα και σε πλοία που εκτελούν δροµολόγιο
µε κρατική επιδότηση.
Στη συνάντηση µε τους εκπροσώπους της Ένωσης Ακτοπλόων
πήραµε τη διαβεβαίωση ότι το αργότερο µέχρι το Πάσχα δεν θα
υπάρχει ούτε ένας ναυτικός απλήρωτος. Μελετάµε ήδη συνδυαστικά µέτρα για να λείψει αυτό το φαινόµενο. Όµως, ήδη, έχουµε
πρόβληµα και απειλείται η γραµµή σύνδεσης Πειραιά-ΚυθήρωνΑντικυθήρων από τέτοια αιτία. Πρέπει όλοι να πάρουν τις ευθύνες τους. Εµείς θα τις πάρουµε.
Το τρίτο είναι η οµαλή και τακτική διεξαγωγή όλων των προγραµµατισµένων δροµολογίων και η ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων µη εκτέλεσης από κάθε αιτία.
Ήδη αποφασίσαµε τη διενέργεια τεχνικών ελέγχων, ώστε πολύ
σύντοµα το Υπουργείο να διαθέτει µια πλήρη εικόνα για την έγκαιρη πρόληψη βλαβών, που αποδροµολογούν πλοία. Πρόκειται
για µια πρακτική που είχε εφαρµοστεί µε επιτυχία στο παρελθόν
και είχε διακοπεί τα τελευταία χρόνια.
Παράλληλα, στοχεύουµε σε αυτή την πρώτη φάση σχεδιασµού στην επαναλειτουργία γραµµών υψηλής ανάγκης, που διακόπηκαν για διάφορους λόγους, όπως, για παράδειγµα, θα
προσπαθήσουµε να επανασυνδέσουµε την Ιθάκη και την Κεφαλλονιά µε την Πάτρα.
Η πολιτική µας βέβαια δεν τελειώνει εδώ. Στην πραγµατικότητα οφείλουµε –και αυτό θα κάνουµε- να εντάξουµε και όσα
προαναφέρθηκαν και πολλά άλλα σε έναν µεσο-µακροπρόθεσµο
σχεδιασµό σε όλους τους τοµείς ευθύνης του Υπουργείου.
Γι’ αυτόν τον µεσο-µακροπρόθεσµο σχεδιασµό θα αναφερθώ
σε κρίσιµους τοµείς: Πρώτον, η ποντοπόρος ναυτιλία είναι αναµφίβολα ο πιο δυναµικός τοµέας της ελληνόκτητης ναυτιλιακής
δραστηριότητας. Το γεγονός ότι πρόκειται για διεθνοποιηµένη
δραστηριότητα δεν µειώνει καθόλου τα πλεονεκτήµατα που εξα-
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σφαλίζει σε αυτήν η ελληνική σηµαία.
Θέλουµε την ελληνική σηµαία ισχυρή στην παγκόσµια ναυτιλία. Είναι όµως σαφώς µονοµερής κάθε υποβάθµιση της συνεισφοράς του ελληνικού κράτους και της ελληνικής κοινωνίας,
ιδιαίτερα των ναυτικών, σε αυτόν τον δυναµισµό. Ιδιαίτερα σήµερα, στις συνθήκες της οικονοµικής και κοινωνικής καταστροφής που περνά η χώρα µας και βιώνει ο λαός µας, είναι επιτακτικά αναγκαία η αύξηση της ανταπόδοσης του εφοπλιστικού κεφαλαίου προς την ελληνική κοινωνία.
Η ανταπόδοση αυτή πρέπει να περιλάβει πρώτα απ’ όλα την
ενίσχυση της απασχόλησης, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, αλλά
και να επεκταθεί και σε άλλα ζητήµατα.
Ήδη εξαγγείλαµε τη δέσµευσή µας για το σταµάτηµα της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ και του Οργανισµού Λιµένα Θεσσαλονίκης
και την κατοχύρωση του δηµόσιου χαρακτήρα των λιµανιών της
χώρας.
Η συζήτηση για την ανάπτυξη της δηµόσιας λιµενικής βιοµηχανίας στην κατεύθυνση της παραγωγικής ανασυγκρότησης της
χώρας έχει ήδη ξεκινήσει, ώστε µέσα από µια γενικευµένη διαβούλευση τα λιµάνια να αναδειχθούν σε στρατηγικούς άξονες
στη νέα περίοδο.
Όπου έχουµε ήδη εγκαθιδρυµένη εκµετάλλευση λιµανιών ή
µαρινών από ιδιώτες, τα τέσσερα αναγκαία προαπαιτούµενα
είναι: πρώτον, η κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωµάτων, δεύτερον, η προστασία του περιβάλλοντος, τρίτον, η διασφάλιση εµπλοκής µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων σε αυτή την παραγωγική δραστηριότητα, µε στόχο την αύξηση της προστιθέµενης
αξίας και της κοινωνικής ωφέλειας, και, τέταρτον, η διαφάνεια.
Η ένταξη των µεγάλων κύριων λιµανιών στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, η αξιοποίηση των εργαζοµένων και της εµπειρίας τους στην πορεία αυτή, η ουσιαστική σύνδεση των λιµανιών
µε τις τοπικές κοινωνίες αλλά και η συµµετοχή τους στη διοίκηση
και στον έλεγχο της λειτουργίας τους είναι µερικά από τα προαπαιτούµενα του συνολικού σχεδίου.
Η σκόπιµη απαξίωση των δηµόσιων λιµανιών επί σειρά ετών,
µε στόχο την ιδιωτικοποίησή τους, έχει δηµιουργήσει εκρηκτικά
και επείγοντα προβλήµατα. Υπάρχουν λιµάνια, ιδιαίτερα του
Ηρακλείου, του Βόλου και της Θεσσαλονίκης, που, λόγω έλλειψης προσωπικού κρίσιµων ειδικοτήτων, απειλούνται µε κατάρρευση.
Όλοι οι οργανισµοί λιµένων θα κληθούν να θέσουν το θέµα
αυτό σε πρώτη προτεραιότητα, πολύ περισσότερο που η λύση
του θα βελτιώσει άµεσα και την παραγωγική δραστηριότητα και
την κερδοφορία.
Στην ίδια κατεύθυνση θα κινηθούµε και για τη στήριξη και την
αναδιοργάνωση της Πλοηγικής Υπηρεσίας, που και αυτή φέρνει
έσοδα, διατηρώντας τη βέβαια ως κρίσιµη δηµόσια υπηρεσία.
Κρίσιµο ζήτηµα επίσης για τα µεγάλα λιµάνια, και πρώτα από
όλα αυτό του Πειραιά, είναι η εγκατάσταση συστήµατος ηλεκτροδότησης των πλοίων, ούτως ώστε και το κόστος λειτουργίας
για τα πλοία της ακτοπλοΐας να µειωθεί και η προστασία του περιβάλλοντος να ενισχυθεί.
Τέλος, επείγον ζήτηµα για τη λειτουργία των λιµανιών είναι η
διαχείριση των αποβλήτων των πλοίων, µε την εξάλειψη των φαινοµένων αδιαφανών µονοπωλιακών πρακτικών, που και το κόστος λειτουργίας των πλοίων επιβαρύνουν και η περιβαλλοντική
προστασία καθίσταται ανύπαρκτη, αλλά ταυτόχρονα γεννώνται
απαράδεκτα φαινόµενα διαπλοκής και διαφθοράς.
Ήδη, µετά το περιστατικό απόπειρας δωροδοκίας στον Οργανισµό Λιµένα Κέρκυρας, προχωράµε στην επανεξέταση όλων των
συµβάσεων διαχείρισης αποβλήτων σε όλα τα λιµάνια της χώρας. Εννοείται, βέβαια, ότι θα επανεξετασθεί και το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.
Στον σχεδιασµό µας περιλαµβάνονται επίσης το δηµόσιο δίκτυο ακτοπλοΐας και η αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου. Σηµαντικό εργαλείο θα είναι ο δηµόσιος φορέας ακτοπλοϊκών
συγκοινωνιών, ένας στόχος που θέτουµε προς διαβούλευση.
Οι νησιωτικές συνδέσεις µε υδροπλάνα θα προσθέσουν επίσης νέες δυνατότητες ανάπτυξης των νησιών και όχι µόνο.
Δεύτερον, η ναυτική εργασία µε κατοχυρωµένα δικαιώµατα, οι
µειωµένες συνθέσεις, οι επιχειρησιακές συµβάσεις, το πλοίο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε’ - 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ασφαλείας και πολλές άλλες νεοφιλελεύθερης κοπής ή και µνηµονιακές επινοήσεις οδηγούν στην απαξίωση της εργασίας και
δεν έχουν καµµία αναπτυξιακή ωφέλεια, όπως έχει ήδη αποδειχθεί.
Τρίτον, οι δηµόσιες δοµές για την εύρεση ναυτικής εργασίας
θα στηριχθούν, για να χτυπήσουν αποτελεσµατικά τα εκµεταλλευτικά κυκλώµατα µεσιτείας.
Τέταρτον, η επιστράτευση των ναυτεργατών είναι οριστικά παρελθόν.
Πέµπτον, ο εκσυγχρονισµός του συνδικαλιστικού ναυτεργατικού κινήµατος είναι υπερώριµο αίτηµα.
Έκτον, στόχος είναι η κατοχύρωση, ο επανασχεδιασµός και η
ποιοτική αναβάθµιση της δηµόσιας δωρεάν ναυτικής εκπαίδευσης, µε βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις, η αξιοποίηση καταρτισµένου εκπαιδευτικού προσωπικού και η ουσιαστική στήριξη της
ιδιαίτερης συνεισφοράς των ναυτοδασκάλων, η επέκταση της
ναυτικής εκπαίδευσης και στα κατώτερα πληρώµατα, η υποστήριξη των συνθηκών διαβίωσης των σπουδαστών.
Έβδοµον, εξασφάλιση των συντάξεων και της υγειονοµικής
περίθαλψης των ναυτικών και των οικογενειών τους. Το ΝΑΤ πρέπει να µπορεί να εισπράττει τις οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές. Έχει ανάγκη εκσυγχρονισµού και στελέχωσης. Έχει και
άλλα προβλήµατα, θεσµικά και ρυθµιστικά. Θα τα δούµε στο επόµενο διάστηµα.
Όγδοον, ο Οίκος Ναύτου µπορεί και πρέπει να έχει µία ξεχωριστή θέση στο σύστηµα πρωτοβάθµιας περίθαλψης, µε εξασφάλιση της προτεραιότητας εξυπηρέτησης των ναυτικών.
Ο δηµόσιος φορέας της ναυπηγοεπισκευαστικής βιοµηχανίας
είναι ένας δύσκολος στόχος, αλλά είναι εξαιρετικά αναγκαίος.
Τα µεγάλα ναυπηγεία θέλουν µία µεγάλη αναδιοργάνωση. Η
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη στο Πέραµα αλλά και τα µικρότερα
ναυπηγεία δεν µπορούν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν αν
δεν ενταχθούν σε έναν συνολικό σχεδιασµό µε κεντρική βάση.
Όλα αυτά αναφέρονται και στη συνολική µας θεώρηση ως
Υπουργείου Οικονοµίας -πρώην Ανάπτυξης- και γι’ αυτό το ένα
Υπουργείο συµπληρώνει το άλλο υπό µία γενική εποπτεία, που
µπορούµε να οργανώνουµε γενικές στρατηγικές.
Στόχος είναι η ενίσχυση της ναυτιλίας µικρών αποστάσεων, η
στήριξη των επαγγελµατικών τουριστικών σκαφών, η γενικευµένη αναβάθµιση της νησιωτικής πολιτικής µε την ενεργοποίηση
του Ινστιτούτου και του Συµβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής, την
εφαρµογή της ρήτρας νησιωτικότητας σε σηµαντικά νοµοθετήµατα, τη γενίκευση της ευθύνης του Υπουργείου σε όλη τη νησιωτική χώρα και όχι µόνο στο Αιγαίο, µε µία σειρά στοχευµένων,
συνδυασµένων παρεµβάσεων.
Σταθερή προτεραιότητα είναι οι βιώσιµες ακτοπλοϊκές συνδέσεις και η νησιωτική ενδοεπικοινωνία. Ιδιαίτερα για τα µικρά νησιά, κρίσιµο ζήτηµα επίσης είναι η ολοκληρωµένη δηµόσια σύγχρονη υδροδότησή τους και η εξασφάλιση υπηρεσιών υγείας και
παιδείας. Για να γεννηθεί η νέα Ελλάδα, οι νησιώτες πρέπει να
µείνουν στα νησιά τους.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στο σηµείο αυτό θα κάνω µία ξεχωριστή αναφορά στο Λιµενικό Σώµα-Ελληνική Ακτοφυλακή.
Στοχεύουµε στην αναβάθµιση της κοινωνικής αποστολής του,
στην εξασφάλιση της δηµοκρατικής λειτουργίας του και στην καταξίωση των στελεχών του.
Στόχοι µας είναι ο ανασχεδιασµός της οργάνωσης και λειτουργίας του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνική Ακτοφυλακή για την αντιµετώπιση µε αποτελεσµατικό τρόπο των σύγχρονων προκλήσεων, αναφορικά µε το οργανωµένο έγκληµα, το λαθρεµπόριο,
τη φοροδιαφυγή, τη ναυτική ασφάλεια, την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, τον έλεγχο των θαλασσίων συνόρων,
την έρευνα και διάσωση στη θάλασσα και άλλα.
Όλα αυτά απαιτούν σοβαρή προσπάθεια και σοβαρή ενασχόληση µε χρονίζοντα ζητήµατα, υπερώριµα, που παραµένουν άλυτα. Δίκαιο σύστηµα κατάταξης, εκπαίδευσης, µετεκπαίδευσης,
ιεραρχίας, εξελίξεων και κρίσεων. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό
αυτό το ζήτηµα για ένα δηµοκρατικό σώµα που έχει να επιτελέσει
µια τέτοια αποστολή.
Εισαγωγή των στελεχών στις παραγωγικές σχολές µε τρόπο
δηµοκρατικό, δίκαιο και αδιάβλητο. Πρακτικές που έχουν γεννή-
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σει πολλές καταγγελίες για τη διαβλητότητα εξετάσεων στο παρελθόν ελπίζω ότι θα αποτελέσουν πραγµατικά παρελθόν και θα
προσπαθήσουµε µε κάθε τρόπο και δεσµευόµαστε σε αυτή την
κατεύθυνση.
Η αναβάθµιση της εκπαίδευσης και της µετεκπαίδευσης, η
συγγραφή σύγχρονων συγγραµµάτων για τις παραγωγικές σχολές -που σας ενηµερώνω ότι δεν υπάρχουν καν- αποτελούν επενδύσεις υψηλής ανταποδοτικότητας, σύµφωνα µε τις σύγχρονες
ανάγκες.
Υπάρχουν ακόµα µια σειρά από άλλα ζητήµατα. Μπροστά µας
ακόµη είναι η ανάγκη να στηριχθούν ποικιλοτρόπως τα στελέχη
του Λιµενικού Σώµατος και ένας από αυτούς τους τρόπους είναι
η διατήρηση του Ταµείου Αρωγής, που δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό, και βεβαίως άµεσα η χορήγηση της αναγκαίας παράτασης µέχρι τις 30-6-2015, ώστε να επιτευχθεί ο
τελικός στόχος της κατάργησης του άρθρου 220 του ν. 4281/
2014 και να αποκατασταθεί η λειτουργία µιας βοήθειας και µιας
στήριξης που δεν υπάρχει κανένας λόγος να καταργηθεί.
Η µέριµνα, ώστε στις µεταθέσεις να µην υπάρχει κανένας αιφνιδιασµός, καµµία ανατροπή του οικογενειακού προγραµµατισµού και πολλά άλλα.
Μπροστά µας είναι µία πορεία που βήµα, βήµα θα την αντιµετωπίσουµε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για να πραγµατοποιηθούν όλοι
αυτοί οι σχεδιασµοί –και πολλοί άλλοι βέβαια- και οι αναγκαίες
µεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις, χρειάζεται ένα διαφορετικό
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, χωρίς ανορθολογισµούς,
χωρίς στεγανά, χωρίς σύγχυση ρόλων και αρµοδιοτήτων. Οι υπηρεσίες επιτελικού σχεδιασµού όλων των τοµέων της ναυτιλίας
πρέπει να περάσουν σταδιακά και µετά από σοβαρή µελέτη και
διαβούλευση στις πολιτικές δοµές του Υπουργείου, µε αναβαθµισµένη αξιοποίηση τόσο του πολιτικού προσωπικού όσο και στελεχών του Λιµενικού Σώµατος που διαθέτουν ανεκτίµητη εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία.
Στην κατεύθυνση αυτή οι προγραµµατικοί µας στόχοι είναι: Η
αναβάθµιση του ρόλου του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου. Η δηµιουργία νέων λειτουργικών οργανογραµµάτων. Η
ανάπτυξη απαραίτητων εργαλείων για την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ,
µε την ενίσχυση της στελέχωσης και την πιστοποίηση της αρµόδιας διεύθυνσης. Οι θεσµικές και λειτουργικές παρεµβάσεις για
τον έλεγχο των πλοίων, για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής
στη θάλασσα και την πρόληψη ατυχηµάτων, για την προστασία
του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ειδική φροντίδα για τη στελέχωση και αναβάθµιση της Επιθεώρησης Εµπορικών Πλοίων και
αξιοποίηση των δυνατοτήτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε
κρίσιµες για τον κλάδο της εµπορικής ναυτιλίας λειτουργικές περιοχές.
Δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουµε άµεσα σε τόσο ρηξικέλευθες παρεµβάσεις. Όµως, αυτά είναι σχεδιασµοί που θα µπουν
από τώρα µπροστά, για να µελετώνται και στην κατάλληλη στιγµή να µπορούν να υλοποιηθούν.
Όλα αυτά σχετίζονται µε τη διαχείριση και το µητρώο των νηολογούµενων πλοίων, τη διαχείριση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, την έκδοση πιστοποιητικών πλοίων που απαιτούνται για
τον απόπλου και την εναρµόνιση µε τους διεθνείς κανονισµούς.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ολοκλήρωσα την παρουσίαση
των βασικών προγραµµατικών θέσεων για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Από δω και πέρα, µε βάση αυτό το πλαίσιο και
σε δύσκολες συνθήκες και σε συνεργασία µε όλους τους εµπλεκόµενους στα θέµατα της ναυτιλίας και του Υπουργείου, ξεκινάµε την προσπάθεια για να λύσουµε προβλήµατα και να άρουµε
παθογένειες που χρονίζουν. Η δέσµευσή µας είναι να δουλέψουµε για ένα δηµοκρατικό Υπουργείο και για µια πολιτική της
ναυτοσύνης και της νησιωτικότητας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Δρίτσα.
Κύριοι συνάδελφοι, πριν δώσω τον λόγο στον κ. Κατσώτη, θα
ήθελα να σας ενηµερώσω ότι σε λίγο θα µιλήσει η Αναπληρώτρια
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η κ. Φωτίου,
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από πλευράς Κυβέρνησης.
Κύριε Κατσώτη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Προεκλογικά το ΚΚΕ, µεταξύ άλλων, έλεγε για τη νέα Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ: «Τα µνηµόνια και τη δανειακή σύµβαση δεν θα τα
καταργήσει, αλλά θα τα επαναδιαπραγµατευτεί, τηρώντας τις δεσµεύσεις µε βάση το θεσµικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
των µνηµονίων διαρκείας, της µόνιµης επιτήρησης.».
Είπαµε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα οδηγηθεί σε µία νέα συµφωνία, δηλαδή σ’ ένα νέο µνηµόνιο, ανεξάρτητα από το πώς αυτό θα ονοµαστεί. Μάλλον θα ονοµαστεί «νέο συµβόλαιο».
Το χρέος το αναγνωρίζει -λέγαµε- και θα διαπραγµατευτεί τον
τρόπο µε τον οποίον ο λαός θα το πληρώσει. Λέγαµε πως τα όσα
έχασαν οι εργαζόµενοι στην κρίση, δεν θα τα φέρει πίσω. Θα
δώσει ορισµένα ψίχουλα µόνο σε όσους έχουν οικογενειακό εισόδηµα κάτω από 800 ευρώ, δηλαδή σε όσους βρίσκονται σε
ακραία φτώχεια.
Το αντιλαϊκό, αντεργατικό πλαίσιο θα το αφήσει άθικτο, την
ίδια στιγµή που υπόσχεται στα µονοπώλια και στο κεφάλαιο φοροαπαλλαγές και ευνοϊκό περιβάλλον για τα κέρδη τους και τις
επενδύσεις τους.
Λέγαµε ότι θα τηρήσει τη δηµοσιονοµική σταθερότητα και θα
παραµείνει πιστός στους ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς,
δηλαδή στη λιτότητα όσον αφορά και τις λεγόµενες δαπάνες για
την παιδεία, την υγεία, την πρόνοια κ.λπ..
Μετεκλογικά, τις πρώτες µέρες κιόλας, έχουµε πολλές δηλώσεις του Πρωθυπουργού και των Υπουργών, αλλά και τις Προγραµµατικές Δηλώσεις, που επιβεβαιώνουν όλα τα παραπάνω.
Επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά πρόβαλε το σύνθηµα «Και η Ευρώπη αλλάζει». Η Ευρωπαϊκή Ένωση, που ηγεµονεύει τους λαούς της Ευρώπης, δεν αλλάζει, ανεξαρτήτως του µείγµατος διαχείρισης που υλοποιεί ή αυτών που επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή
ακριβώς είναι µία οργάνωση των καπιταλιστών και δεν µπορεί να
γίνει φιλολαϊκή.
Δηµιουργήθηκε, χαράχθηκε και επικαιροποιείται η στρατηγική
της από τους καπιταλιστές, ώστε να υπηρετεί, να θωρακίζει την
κυριαρχία τους, να ενισχύει την ανταγωνιστικότητά τους, τα κέρδη τους. Είναι εχθρική για τους εργαζόµενους, τα λαϊκά στρώµατα. Και η πολιτική σας, που κινείται εντός των τειχών, αντικειµενικά θα είναι αντιλαϊκή.
Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη 2020» έχει
θέσει σαν στόχο τη στήριξη, µε όλα τα µέσα, των ευρωπαϊκών
µονοπωλίων -για να είναι κερδοφόρα και ανταγωνιστικά σε σχέση
µε τα αµερικάνικα, τα κινέζικα, τα ρωσικά και άλλα- µε µέτρα που
χτυπάνε τα εργατικά λαϊκά δικαιώµατα.
Αυτός ο στόχος υπηρετείται µε ένα πλήθος µηχανισµών, στους
οποίους συµπεριλαµβάνονται η αποκαλούµενη «νέα οικονοµική
διακυβέρνηση», το σύµφωνο σταθερότητας, το ευρωπαϊκό εξάµηνο. Η συγκυβέρνηση έχει δεσµευτεί ότι θα εφαρµόσει αυτό το
πλαίσιο, το οποίο προβλέπει επικίνδυνα αντιλαϊκά µέτρα και
σκληρούς συστηµατικούς ελέγχους.
Το Εαρινό Συµβούλιο τον Μάρτη εκδίδει κατευθυντήριες γραµµές και αξιολογεί την πορεία των κρατών-µελών. Τον Απρίλη
κάθε κράτος-µέλος υποβάλλει πρόγραµµα σταθερότητας. Τον
Μάιο-Ιούνιο ελέγχεται το πρόγραµµα και εκδίδονται συστάσεις
συµµόρφωσης, ενώ στη βάση αυτή διαµορφώνονται και ελέγχονται στη συνέχεια οι κρατικοί προϋπολογισµοί, µε κριτήριο την περικοπή µισθών, συντάξεων, κονδυλίων για κοινωνικές υπηρεσίες,
την κατάργηση εργασιακών ασφαλιστικών δικαιωµάτων, την ενίσχυση του µεγάλου κεφαλαίου.
Αυτός είναι ο µηχανισµός διαρκούς επιτήρησης. Αυτά είναι τα
διαρκή µνηµόνια τα οποία προσπαθεί να αποκρύψει η συγκυβέρνηση. Όµως ο λαός έχει υποχρέωση να τα γνωρίζει και να πάρει
τα µέτρα του, να αντιταχθεί χωρίς να χάσει χρόνο. Σε αυτό το
αντιλαϊκό πλαίσιο κινείται η Κυβέρνηση.
Η διαπραγµάτευση, όπως και αν παρουσιάζεται, δεν αφορά
τις λαϊκές ανάγκες. Το σύνθηµα «τέρµα η λιτότητα» δεν αφορά
τους εργαζόµενους, τον λαό. Αφορά τους επιχειρηµατικούς οµίλους, την έλλειψη ρευστού στην αγορά, τη διοχέτευση χρήµατος
στις επιχειρήσεις µέσω των τραπεζών και του κράτους, για να
στηριχθούν οι επενδύσεις οι οποίες στις σηµερινές συνθήκες δυ-
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σκολεύονται να πραγµατοποιηθούν. Δεν έχει καµµιά σχέση αυτή
η λιτότητα µε αυτήν που βιώνουν οι εργαζόµενοι, τα λαϊκά στρώµατα στην τσέπη τους, την αδυναµία τους να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Ενάντια στην πολιτική της λιτότητας αυτήν
τη στιγµή µιλάνε και διεθνείς καπιταλιστικοί οργανισµοί. Για την
εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώµατα, λιτός βίος. Αυτό είπε ο
Υπουργός των Οικονοµικών, όπως, βεβαίως, είπε και ο Πρωθυπουργός στις Προγραµµατικές Δηλώσεις.
Η εργατική τάξη, τα φτωχά λαϊκά στρώµατα κάτω από την
εξουσία του κεφαλαίου πάντα λιτά διαβιούσαν, παρά τον αµύθητο πλούτο που παρήγαγαν. Η αστική τάξη, που τσέπωνε τον
πλούτο τον οποίο παρήγαγαν οι εργαζόµενοι, διαβιούσε και συνεχίζει να διαβιοί στη χλιδή. Για αυτούς ο χλιδάτος βίος θα συνεχίζεται.
Με βάση τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις µεταρρυθµίσεις, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη δηµιουργία του φιλικού περιβάλλοντος, για τις επενδύσεις και τη
γραµµή του λιτού βίου προσαρµόζονται και οι προεκλογικές
εξαγγελίες της συγκυβέρνησης.
Έλεγε το ΚΚΕ ότι οι εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ για τα 751 ευρώ
δεν οδηγούν ούτε άµεσα ούτε δεσµευτικά σε αποκατάσταση του
κατώτατου µισθού στο ύψος που ίσχυε µέχρι το 2012.
Από τις Προγραµµατικές Δηλώσεις γίνεται φανερό ότι η επαναφορά του κατώτατου µισθού στα 751 ευρώ θα γίνεται σταδιακά µέχρι το 2016. Και αυτό µέσα από τις διαπραγµατεύσεις
του ΣΕΒ, του ΣΕΤΕ και της ΓΣΕΕ. Δεν θα γίνει, δηλαδή, µε έναν
νόµο, όπως λέγατε προεκλογικά. Όπως, εξάλλου, µε έναν νόµο
έγινε η µείωση στα 586 και στα 511 ευρώ αντίστοιχα.
Κυριαρχούν στις εργασιακές σχέσεις η ευελφάλεια, οι προσωρινές κακοπληρωµένες θέσεις εργασίας, το αίσχος της ενοικίασης των εργαζοµένων και των δουλεµπορικών γραφείων, η µερική και εκ περιτροπής απασχόληση, η σύµβαση µίας ηµέρας,
λίγων ωρών, που τσακίζουν ειδικά τους νέους και τις γυναίκες, η
γενικευµένη µαθητεία σε κάθε σύµβαση, σε κάθε πρωτόκολλο
συµφωνίας και η συµφωνία για τη µαθητεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε.
Γι’ αυτά που καταγγείλατε µεγαλόφωνα πριν από τις εκλογές,
τώρα δεν ειπώθηκε κουβέντα.
Οι κλαδικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας δεν έχουν υπογραφεί σε πολλούς κλάδους και, βεβαίως, κυριαρχεί η ζούγκλα
των ατοµικών συµβάσεων εργασίας, των ενώσεων προσώπων.
Ούτε κι αυτά είναι στις Προγραµµατικές Δηλώσεις.
Η Κυβέρνηση ετοιµάζεται να ανανεώσει τα προγράµµατα, να
συνεχίσει να ενισχύει τους επιχειρηµατικούς οµίλους. Είναι προγράµµατα τα οποία συγκαλύπτουν την πραγµατική ανεργία. Το
διαφορετικό µε τις δηλώσεις είναι ότι θα επεκταθούν τα προγράµµατα από τους πέντε στους εννέα ή τους έντεκα µήνες.
Ούτε λέξη δεν ειπώθηκε για την αύξηση του επιδόµατος ανεργίας και του χρόνου επιδότησης. Ούτε λέξη, βέβαια, για την κατάργηση όλων αυτών των αποφάσεων που µειώνουν την επιδότηση των εποχιακά εργαζοµένων, ιδιαίτερα στον τουρισµό. Σήµερα επιδοτείται ένας στους δέκα ανέργους. Το πρόβληµα της
ανεργίας, βεβαίως, είναι ένα µεγάλο θέµα και δεν µπορεί να
λυθεί σε αυτό το σύστηµα, µε αυτή τη µορφή οργάνωσης της οικονοµίας.
Η Κυβέρνηση ακολουθεί την ίδια τακτική στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Ό,τι έγινε, έγινε, λέει, µε τη ληστεία των αποθεµατικών. Θα γίνει απλά διερεύνηση, όπως είπε εδώ ο Πρωθυπουργός. Όσα αφαιρέθηκαν από τους συνταξιούχους, καλούνται
να τα ξεχάσουν. Αυτό που θα δοθεί είναι µόνο το δώρο Χριστουγέννων για όσους παίρνουν έως 700 ευρώ. Τι είπε ο Υπουργός
Οικονοµικών; «Γι’ αυτούς που παίρνουν 300 ευρώ τι είναι να δώσουµε άλλα 300 ευρώ;».
Αυτή, λοιπόν, είναι η ουσία του ασφαλιστικού που θα διαµορφώσει η Κυβέρνηση το επόµενο διάστηµα. Να είναι, δηλαδή, ευχαριστηµένοι οι εργαζόµενοι και οι συνταξιούχοι που δεν θα
εφαρµόσουν τα χειρότερα, λέει ο Πρωθυπουργός. Δεν θα εφαρµόσουµε το mail Χαρδούβελη.
Μα, γι’ αυτά πάλεψαν οι συνταξιούχοι, οι εργαζόµενοι, ο λαός
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που ήταν στους δρόµους όλα τα προηγούµενα χρόνια; Για να
µην εφαρµοστεί το mail Χαρδούβελη ή για να αναπληρωθούν οι
µεγάλες απώλειες που είχαν όλα τα προηγούµενα χρόνια;
Εµείς, τελειώνοντας, λέµε ότι το ΚΚΕ θα δώσει όλες του τις
δυνάµεις έτσι ώστε να δυναµώσουν οι αγώνες ενάντια στην
πραγµατική εξουσία, τον πραγµατικό αντίπαλο, που είναι τα µονοπώλια και η εξουσία τους, να µπορέσει ο λαός να αποτινάξει
τους δυνάστες του. Η διαχωριστική γραµµή είναι «µονοπώλια ή
λαός». Δεν µπορεί να είµαστε και µε τα µονοπώλια και µε τον
λαό. Αυτό δεν γίνεται.
Το σύστηµα δεν αλλάζει. Δεν γίνεται πιο ανθρώπινο µέσω των
εναλλαγών των κυβερνήσεων. Το ΚΚΕ καταθέτει µία σειρά αιτηµάτων, τα οποία προβάλλουν τα εργατικά συνδικάτα, οι λαϊκοί
φορείς. Και, βεβαίως, µε προτάσεις νόµου θα επαναφέρει όλα
αυτά τα ζητήµατα που αφορούν τους ανέργους, τις συλλογικές
συµβάσεις, τον κατώτερο µισθό, την κοινωνική ασφάλιση, τις εργασιακές σχέσεις.
Προς το παρόν, καταθέτουµε αυτές τις προτάσεις για τα Πρακτικά και βεβαίως καταψηφίζουµε τις Προγραµµατικές Δηλώσεις
της Κυβέρνησης.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Κατσώτης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες προτάσεις, οι οποίες
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Κατσώτη.
Μολονότι οι Υπουργοί δικαιούνται να µιλήσουν όποτε ζητήσουν, είναι παράκλησή µου προς την Κυβέρνηση να µιλήσει ο
ένας εκ των δύο Υπουργών που έχουν ανακοινωθεί. Έχει ανακοινωθεί και ο κ. Ξανθός και η κ. Φωτίου.
Θα παρακαλέσω να µιλήσει σε αυτό το διάστηµα, µέχρι να κάνουµε τη διακοπή, µόνο η κ. Φωτίου και ο κ. Ξανθός να µιλήσει
µετά τη διακοπή, ώστε να δώσουµε την ευκαιρία να ακουστούν
και περισσότεροι Βουλευτές.
Παρακαλώ να έρθει στο Βήµα ο κ. Κάτανας Χαρίσιος από τους
Ανεξάρτητους Έλληνες.
ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΚΑΤΑΝΑΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η πρώτη
φορά που στέκοµαι σε αυτή την ιερή θέση του ελληνικού Κοινοβουλίου και οφείλω να οµολογήσω ότι το αίσθηµα της τιµής αλλά
κυρίως της ευθύνης γιγαντώνεται περίτρανα µέσα µου. Πάντοτε
η συζήτηση πάνω στις προγραµµατικές δηλώσεις µιας κυβέρνησης σηµατοδοτούσε ένα νέο ξεκίνηµα για τη χώρα.
Η σηµερινή, όµως, µέρα δεν αποτελεί απλά ένα ακόµα ξεκίνηµα µιας ακόµα κυβέρνησης, όπως γνωρίζαµε τουλάχιστον
µέχρι σήµερα. Από την εποχή που ψηφίστηκε το πρώτο µνηµόνιο
και η χώρα βυθίστηκε σε µια παρατεταµένη κρίση, η εισήγηση
της κυβέρνησης µε τις προγραµµατικές της δηλώσεις απέκτησε
κάποιο άλλο νόηµα, αφού η πατρίδα µας δοκιµαζόταν µε το
φάσµα της χρεοκοπίας.
Ωστόσο, η συνέχεια, όπως όλοι αντιλαµβανόµαστε, προµηνύεται δύσκολη.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες συµφωνούµε ότι το µέλλον της Ελλάδος βρίσκεται µέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, αλλά επιθυµούµε έναν ισότιµο ρόλο. Επιθυµία µας είναι η Ευρωπαϊκή
Ένωση να προασπίσει τα έθνη - κράτη και τη µεταξύ τους αλληλεγγύη.
Για αυτόν τον λόγο η Κυβέρνηση, µε τις κινήσεις που έχει ήδη
αναλάβει, δεν προασπίζεται µόνο τα συµφέροντα της πατρίδας
µας, αλλά και τα συµφέροντα άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής
Ενώσεως που βρίσκονται σε παρόµοια θέση, όπως είναι οι χώρες
του ευρωπαϊκού Νότου.
Στηρίζουµε την καθαρή εντολή διαπραγµάτευσης που έδωσε
ο ελληνικός λαός στις εκλογές στις 25 του Γενάρη. Πλήθος οικονοµολόγων από όλα τα µήκη και πλάτη της γης, παραδέχτηκαν
ότι το ελληνικό χρέος δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί. Δεν αυξήθηκε
µόνο αριθµητικά στα 315 δισεκατοµµύρια ευρώ, αλλά έφτασε και
σε δυσθεώρητα ύψη σε σχέση µε το ΑΕΠ, στο 176%. Η λιτότητα
που µας επιβλήθηκε στραγγάλισε την πραγµατική οικονοµία της
χώρας. Για να έρθει η πολυπόθητη ανάπτυξη, χρειαζόµαστε
απλό, σταθερό, δίκαιο φορολογικό σύστηµα για τουλάχιστον
δέκα έτη µε συνταγµατική κατοχύρωση.
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Ειδικά για την επιχειρηµατικότητα, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες
έχουν ως προτεραιότητα τη ριζική µεταρρύθµιση των επιχειρηµατικών συνθηκών, δίνοντας έµφαση στις νέες επιχειρήσεις.
Πρότασή µας είναι η δηµιουργία ενός οικοσυστήµατος για την
προώθηση των νεοφυών επιχειρήσεων, όχι µόνο στον κλάδο της
τεχνολογίας και της πληροφορικής, αλλά στο σύνολο του επιχειρηµατικού στίβου. Χάρη στο οικοσύστηµα αυτό θα αποτρέψουµε
τη φυγή των νέων επιχειρηµατιών στο εξωτερικό, µια τάση που
στερεί την Ελλάδα όχι µόνο από τα οικονοµικά οφέλη, αλλά κυρίως από το λίκνο των νέων επιστηµόνων µας.
Ταυτόχρονα, όµως, θα κάνουµε την Ελλάδα δηµοφιλή προορισµό για ξένες επιχειρήσεις, που θέλουν να αξιοποιήσουν το
άρτια καταρτισµένο και ανταγωνιστικό ανθρώπινο δυναµικό που
παράγουν τα ελληνικά πανεπιστήµια.
Αυτό το οικοσύστηµα θα προσφέρει κίνητρα σε νεοφυείς επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, δίνοντας έµφαση κυρίως σε
ακριτικές περιοχές -κίνητρα όχι µόνο οικονοµικά, αλλά και λειτουργικά- προάγοντας τη συνεργασία ανάµεσα στις νεοφυείς
επιχειρήσεις, την εξωστρέφεια, αλλά και την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχµής σε ένα αξιόπιστο περιβάλλον.
Παράλληλα, µέσω της διασύνδεσης των ελληνικών πανεπιστηµίων µε τις νεοφυείς επιχειρήσεις, θα αντιµετωπιστεί στη ρίζα
του το φλέγον πρόβληµα της ανεργίας των νέων και θα προαχθεί
η νεανική επιχειρηµατικότητα σε όλα τα µήκη και πλάτη της
χώρας.
Προτεραιότητά µας στον κλάδο του εµπορίου είναι η απλούστευση και η διευκόλυνση των εµπορικών συναλλαγών µεταξύ
των επιχειρήσεων εντός και εκτός συνόρων. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, προτείνουµε να δηµιουργηθεί µια ψηφιακή υπηρεσία µιας στάσης για το σύνολο των
εµπορικών συναλλαγών, εξαλείφοντας τη γραφειοκρατία και τις
γκρίζες διαδικασίες που ταλανίζουν τις εµπορικές επιχειρήσεις.
Ζητούµενο είναι να απεµπλακούν οι εµπορικές επιχειρήσεις
από τις πελατειακές σχέσεις µε το κράτος και, αξιοποιώντας τις
δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία, να εστιαστούν στον
πραγµατικό τους στόχο, την παραγωγή έργου.
Ταυτόχρονα, χάρη στις αµιγώς ηλεκτρονικές συναλλαγές, θα
εξαλειφθεί η φοροδιαφυγή και θα αυτοµατοποιηθεί η απόδοση
ΦΠΑ, γεγονός που θα επιτρέψει την παροχή φορολογικών και
άλλων κινήτρων στις υγιείς επιχειρήσεις.
Παράλληλα, µέσω του συστήµατος αυτού, οι εµπορικές επιχειρήσεις θα αποκτήσουν άµεση και διαφανή πρόσβαση σε πηγές χρηµατοδότησης, αντλώντας την απαραίτητη ρευστότητα,
τόσο για την επιβίωσή τους όσο και για την επέκτασή τους εντός
και εκτός των συνόρων.
Πιστοί στις αρχές και στην ιδρυτική µας διακήρυξη εµείς οι
Ανεξάρτητοι Έλληνες θα στηρίξουµε κάθε προσπάθεια που θα
διασφαλίσει την αξιοπρεπή και ανθρώπινη διαβίωση όλων των
Ελλήνων, όπως προστάζει το Σύνταγµά µας.
Τέλος, κλείνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι του Ποταµιού,
οφείλω να σας διαβεβαιώσω σε απόλυτο βαθµό ότι στους Ανεξάρτητους Έλληνες δεν υπάρχουν ούτε φασίστες ούτε αντιευρωπαϊστές, αντιθέτως µε άλλους, που εξαρτώνται από συµφέροντα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Κάτανα.
Παρακαλώ την κ. Φώφη Γεννηµατά από το ΠΑΣΟΚ να λάβει
τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας κάνουµε µία αρχική παραδοχή. Όλοι µας, παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις, συµφωνούµε ότι η χώρα µας βρίσκεται σε µία ιστορική καµπή. Ο κρίσιµος στόχος σήµερα είναι η οριστική έξοδος από την κρίση µε
ασφαλή βήµατα, η περαιτέρω βελτίωση των όρων αποπληρωµής
του δηµόσιου χρέους και, βεβαίως, η αποτελεσµατική αντιµετώπιση της παθογένειας του κράτους και του παραγωγικού µοντέλου που µας έφεραν µέχρι εδώ. Για αυτόν τον στόχο αξίζει να
επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή εθνική συνεννόηση.
Για τους ιστορικούς του µέλλοντος η περίοδος της Μεταπολί-
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τευσης πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί µε το κλείσιµο αυτού του
κύκλου. Για αυτόν τον λόγο στηρίζουµε τη διαπραγµάτευση της
Κυβέρνησης στο εξωτερικό, µία διαπραγµάτευση την οποία,
όµως, δυσκολεύει η συµµετοχή στην Κυβέρνηση ενός αντιευρωπαϊκού κόµµατος. Το ΠΑΣΟΚ ήταν και παραµένει ένα κόµµα πατριωτικό, µε ξεκάθαρο ευρωπαϊκό προσανατολισµό. Το αποδείξαµε στην πράξη. Δεν ευχόµαστε να έλθει η καταστροφή. Αντίθετα, ελπίζουµε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.
Λίγες µέρες µετά την εκλογή του ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης
Τσίπρας φρόντισε να διαβεβαιώσει τους Ευρωπαίους εταίρους
µας ότι η Κυβέρνησή του δεν πρόκειται να προβεί σε καµµία µονοµερή ενέργεια. Ανεξάρτητα από το ύφος των ανακοινώσεων
των Υπουργών –στο παρελθόν άλλωστε και άλλοι έσκισαν µνηµόνια, ενώ δεν κατάφεραν ποτέ να βρουν ούτε ένα δισεκατοµµύριο από τα 18 δισεκατοµµύρια ισοδύναµα των τριών Ζαππείωναυτό που έχει σηµασία είναι το αποτέλεσµα. Σε κάθε περίπτωση
η Κυβέρνηση αυτή θα κριθεί από το αυτονόητο: Όχι από τον
τρόπο της διαπραγµάτευσης, αλλά από το αποτέλεσµά της, αν
καταφέρει, δηλαδή, να έχει καλύτερα αποτελέσµατα από αυτά
που η προηγούµενη κυβέρνηση εξασφάλισε είτε δροµολόγησε
και θα γίνονταν µε βεβαιότητα πράξη εάν δεν προκηρύσσονταν
οι εκλογές. Και για να µην παίζουµε µε τις λέξεις, το µνηµόνιο
τελείωσε τον Δεκέµβριο.
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πρέπει να πετύχει να δεσµευθούν
οι εταίροι µας σε µικρότερο πρωτογενές πλεόνασµα, να πετύχει
νέες παραµετρικές αλλαγές στο χρέος, επιµήκυνση λήξεων και
περίοδο χάριτος, να υπερασπισθεί την εφαρµογή της πιστωτικής
προληπτικής γραµµής και, τέλος, να φύγει η τρόικα, γιατί δεν
ακούσαµε απολύτως τίποτα γι’ αυτό µέχρι τώρα.
Περιµένουµε να πετύχετε τουλάχιστον όλα όσα είχαν ήδη δροµολογηθεί. Γι’ αυτό συµφωνήθηκε δίµηνη παράταση και όχι εξάµηνη. Οφείλετε, αντί να οργανώνετε µυστικές συναντήσεις µε
αυτούς που µέχρι χθες ονοµάζατε «αδίστακτους τοκογλύφους»,
να εξηγήσετε στη Βουλή των Ελλήνων τι εννοείτε όταν µιλάτε για
πρόγραµµα-γέφυρα, µε ποιες επιπτώσεις, σε ποια κατεύθυνση,
µε ποια χρηµατοδότηση και ποιες δεσµεύσεις. Δεν µας έχετε πει
απολύτως τίποτα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως είπα η Κυβέρνηση θα κριθεί από τους πολίτες. Έχουν περάσει µόνο λίγες ηµέρες από τις
εκλογές και οι ανακοινώσεις απέχουν πολύ από τις βασικές προεκλογικές εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ.
Η διαγραφή του χρέους, η ακύρωση µε ένα άρθρο όλων των
εφαρµοστικών νόµων, η αποκατάσταση των εισοδηµάτων στα
προ κρίσης επίπεδα και το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης βρίσκονται ήδη στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Αντί γι’ αυτά,
ακούσαµε αποσπασµατικές παροχές, χωρίς σαφές χρονοδιάγραµµα, χωρίς εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση και δήθεν αποκατάσταση αδικιών στα λόγια, χωρίς κανένα συγκεκριµένο σχέδιο.
Θα ήθελα να εκφράσω πραγµατικά την απογοήτευσή µου από
το γεγονός ότι µια Kυβέρνηση της ριζοσπαστικής Αριστεράς δεν
έχει να παρουσιάσει ένα αναπτυξιακό σχέδιο για τον τόπο, που
θα απαντήσει στις αγωνίες των νέων ανθρώπων για απασχόληση.
Δεν ακούσαµε εξάλλου τίποτα για τουρισµό, για πολιτισµό, για
αγροτική ανάπτυξη, για πρωτογενή τοµέα.
Θέλω να θυµίσω -γιατί ακούστηκε χτες- ότι όταν ο Ανδρέας
Παπανδρέου το 1981 είπε ότι ήρθε η ώρα να παραδώσουµε την
εξουσία στον λαό, γιατί από εκεί πηγάζει, οι κυβερνήσεις του
ΠΑΣΟΚ δηµιούργησαν τη µεσαία τάξη και προχώρησαν σε τοµές
και ρήξεις στο κράτος, ιδιαίτερα και µε έµφαση στην αποκέντρωση µε αυτοδιοίκηση.
Από τις Προγραµµατικές σας Δηλώσεις δεν προκύπτει πρόθεση για ενίσχυση της αυτοδιοίκησης. Δεν τολµήσατε να µιλήσετε για φορολογική αποκέντρωση, που θα εξασφαλίζει εργαλεία άσκησης κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής στους δήµους και στις αιρετές περιφέρειες της χώρας.
Στον χώρο της παιδείας τη δεκαετία του 1980 ο στόχος ήταν
ο εκδηµοκρατισµός των πανεπιστηµίων. Τα προηγούµενα χρόνια
εµείς προσπαθήσαµε να βελτιώσουµε στρεβλώσεις στο σύστηµα
διοίκησης. Σήµερα, που ο στόχος είναι η σύνδεση του πανεπιστηµίου µε την παραγωγή, εσείς επιµένετε σε αλλαγές µε όρους
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παρελθόντος.
Οικειοποιηθήκατε το Ταµείο Αλληλεγγύης των Γενεών και το
µετονοµάσατε σε Ταµείο Εθνικού Πλούτου και Κοινωνικής Ασφάλισης. Υπάρχει ήδη! Έχει θεσµοθετηθεί.
Μιλάτε για αποκατάσταση των αδικιών και περιορίζεστε σε µια
αόριστη αναφορά, σε ενεστώτα διαρκείας, σε σίτιση, στέγαση
και ηλεκτροδότηση. Τι θα κάνετε µε το ελάχιστα εγγυηµένο εισόδηµα; Θα το καταργήσετε και θα οδηγήσετε σε περαιτέρω
υποβάθµιση την ποιότητα της ζωής αυτών των ανθρώπων; Πού;
Σε κάποια γκέτο; Με ποιους πόρους θα στηρίξετε αυτούς που
σήµερα βιώνουν τον αποκλεισµό; Οφείλετε να δώσετε συγκεκριµένες απαντήσεις.
Από πότε και για ποιους θα ισχύσει το αφορολόγητο όριο των
12.000 ευρώ; Ποιος θα επιβαρυνθεί µε το κόστος στο νέο σύστηµα που θα αντικαταστήσει τον ΕΝΦΙΑ; Διότι µιλήσατε βέβαια
για κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Σήµερα η κατάργηση έγινε αντικατάσταση από έναν νέο φόρο µεγάλης ακίνητης περιουσίας.
Θα πρέπει να ενηµερώσετε το ελληνικό Κοινοβούλιο για το
πώς θα εισπράξετε αυτόν τον φόρο των 3,3 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, καθώς ο στόχος προφανώς δεν αλλάζει. Πώς θα εισπραχθούν αυτά τα χρήµατα; Ποιος θα πληρώσει αυτή την αλλαγή; Το
Χαλάνδρι; Η Αργυρούπολη; Η Μεταµόρφωση; Διότι αυτό που
εµείς καταλαβαίνουµε είναι ότι θα τσακίσετε τη µεσαία τάξη.
Θα µπορούσα να πω πάρα πολλά, αλλά δεν έχω χρόνο. Υποσχεθήκατε πολλά. Θα είµαστε εδώ για να σας τα θυµίζουµε. Οι
Προγραµµατικές Δηλώσεις αυτής της Κυβέρνησης ήταν ένα
τοπίο στην οµίχλη. Παρ’ όλα αυτά, το δικό µας όχι δεν είναι όχι
σε όλα. Στηρίζουµε τη διαπραγµάτευση της Κυβέρνησης στο
εξωτερικό. Εξάλλου, µιλούσαµε για εθνική οµάδα διαπραγµάτευσης από το 2012 και το λέω αυτό, γιατί πολλοί σε αυτή την Αίθουσα, όταν εµείς δίναµε τη µάχη, µας αποδοκίµαζαν από την
κερκίδα.
Μια Κυβέρνηση, όµως, που αναλαµβάνει σε αυτή τη συγκυρία
οφείλει να έχει µια ρεαλιστική πρόταση διαπραγµάτευσης και
ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για το µέλλον της χώρας. Δυστυχώς,
αυτό δεν προκύπτει από τις Προγραµµατικές Δηλώσεις των
µελών της Κυβέρνησης που ακούσαµε, αλλά και από τις ασυντόνιστες µετεκλογικές εξαγγελίες.
Τώρα είναι η ώρα να κριθείτε για τα δύσκολα έργα και όχι από
τα εύκολα λόγια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε την κ.
Γεννηµατά.
Επειδή είναι οι πρώτες συνεδριάσεις της Βουλής και είναι λογικό κάποιοι συνάδελφοι να µπερδεύονται, θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι οι εξωκοινοβουλευτικοί Υπουργοί κάθονται στα έδρανα
της Κυβέρνησης.
Τον λόγο έχει ο κ. Θανάσης Πετράκος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει κάποιοι να θεωρούν ότι ο ελληνικός λαός έχει πάθει λοβοτοµή. Δεν µπορούν να βγαίνουν πάνω στο Βήµα οι εκπρόσωποι
του ΠΑΣΟΚ -οι οποίοι έριξαν τη χώρα στα βράχια, κατέστρεψαν
την ελληνική οικονοµία και κοινωνία, διέλυσαν τη µεσαία τάξηκαι να εγκαλούν τον ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτική του και για τις προγραµµατικές του δεσµεύσεις.
Κυρίες και κύριοι, λοιπόν, οι προγραµµατικές δεσµεύσεις του
Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα απέδειξαν ότι αυτή η Κυβέρνηση
ήρθε να υπηρετήσει πιστά τη λαϊκή εντολή. Γι’ αυτό και το 75%
του ελληνικού λαού στηρίζει την Κυβέρνηση και είναι πρωτοφανές αυτό µετά από εκλογές.
Για πρώτη φορά µετά από πέντε χρόνια σκληρών µνηµονιακών
πολιτικών δεκάδες χιλιάδες πολιτών ξεχύθηκαν αυθόρµητα –και
το τονίζω- στους δρόµους και στις πλατείες, για να εκφράσουν
τη συµπαράστασή τους στην Κυβέρνηση της χώρας τους. Γι’
αυτό και την Τετάρτη στις 11 του Φλεβάρη θα πληµµυρίσει ο
λαός το Σύνταγµα και τις πλατείες όλων των µεγάλων πόλεων,
για να στείλει ένα παλλαϊκό µήνυµα ενάντια στη λιτότητα, γιατί η
λιτότητα αφορά τους εργαζόµενους και όχι τους επιχειρηµατίες,
ενάντια στα µνηµόνια και υπέρ της δηµοκρατίας και της προκοπής.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλει, όµως, και η ελληνική
Βουλή να γράψει τη δική της ιστορία. Πρέπει, λοιπόν, να νιώθουν
όλοι οι Βουλευτές περήφανοι για τα πρώτα δηµοσιεύµατα του
διεθνούς Τύπου. Μετά τις προγραµµατικές δεσµεύσεις του Πρωθυπουργού χθες το βράδυ έλεγαν: Η µεν εφηµερίδα «THE
GUARDIAN»: «Ο Τσίπρας βάζει ως προτεραιότητα τους φτωχούς
και τους ανέργους έναντι των πιστωτών». Το δε CNN τονίζει επίσης: «Ο Έλληνας Πρωθυπουργός σκοπεύει να τηρήσει τις προεκλογικές του δεσµεύσεις.».
Ναι, η νέα Κυβέρνηση ήρθε να αλλάξει τα πολιτικά ήθη. Ήρθε
να τηρήσει τις προεκλογικές της υποσχέσεις. Ήρθε να σπάσει
την παράδοση, που οι προεκλογικές υποσχέσεις παρέµεναν κενά
λόγια. Η νέα Κυβέρνηση δεν πρόκειται να διαψεύσει τον λαό. Οι
προγραµµατικές δεσµεύσεις είναι το πρόγραµµα µε το οποίο ζητήσαµε την ψήφο του ελληνικού λαού. Είναι ένα συνεκτικό πρόγραµµα, που µπορεί να βγάλει τη χώρα και τον λαό από τη βαθιά
οικονοµική καταστροφή στην οποία τον οδήγησαν τα µνηµόνια
και οι µνηµονιακές κυβερνήσεις των τελευταίων πέντε χρόνων.
Είναι ένα πρόγραµµα που µπορεί να οδηγήσει τον λαό στην παραγωγική ανασυγκρότηση.
Οι τοµείς-κλειδί για την παραγωγική ανασυγκρότηση είναι ο
τραπεζικός και ο ενεργειακός τοµέας. Γι’ αυτό και η τροποποίηση
του νόµου για το ΤΧΣ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ώστε
το δηµόσιο να µπορεί να ασκεί πλήρως τα δικαιώµατά του στις
συστηµικές τράπεζες, η ρύθµιση των κόκκινων δανείων και των
ληξιπρόθεσµων οφειλών, αλλά πάνω από όλα η ίδρυση δηµόσιας
αναπτυξιακής τράπεζας, για να χρηµατοδοτήσει τους µικροµεσαίους και τους αγρότες, είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για την
επανεκκίνηση της οικονοµίας, την ανασυγκρότηση των παραγωγικών κλάδων της οικονοµίας και πάνω απ’ όλα της αγροτικής οικονοµίας.
Ο αγροτικός κόσµος δεν µπορεί να καλλιεργήσει, γιατί έπαψε
κάθε χρηµατοδότηση προς τους αγρότες, αφού η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας χάρισε κι έδωσε και πανωπροίκι από πάνω στον κ. Σάλλα την Αγροτική Τράπεζα. Ο έλεγχος
του δηµοσίου, λοιπόν, στις συστηµικές τράπεζες και η δηµιουργία δηµόσιας αναπτυξιακής τράπεζας µπορούν να δώσουν την
απαραίτητη ρευστότητα στους αγρότες.
Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τη µείωση του κόστους παραγωγής και τη συγκρότηση εθνικών και κλαδικών πολιτικών για
τα βασικά αγροτικά προϊόντα αποτελούν το άλφα για την αναγέννηση της αγροτικής οικονοµίας.
Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσει, όπως δεσµεύτηκε
ο Πρωθυπουργός, στη συγκρότηση εθνικής πολιτικής για το ελληνικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο είναι το υπ’ αριθµόν
ένα ελληνικό προϊόν, ώστε οι Έλληνες ελαιοπαραγωγοί να αποζηµιώνονται πραγµατικά για τον κόπο τους.
Ο Πρωθυπουργός δεσµεύθηκε, επίσης, και στον νοµό µας ότι
θα κάνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε όλο το λάδι της
Μεσσηνίας να είναι ΠΟΠ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σηµαντικός παράγοντας, που
µπορεί να ενισχύσει όχι µόνο την αγροτική, αλλά και τη βιοµηχανική παραγωγή, αλλά και κάθε παραγωγική δραστηριότητα, είναι
η µείωση του κόστους ενέργειας, όπως έχει εξαγγείλει ο αρµόδιος Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης.
Αναγκαία προϋπόθεση για τη µείωση του κόστους ενέργειας
είναι η ύπαρξη ενός ισχυρού, δηµόσιου πυλώνα ενέργειας και,
πρώτα απ’ όλα, µιας ισχυρής, δηµόσιας ΔΕΗ, την οποία κατέστρεψαν µε τις πολιτικές τους οι κυβερνήσεις των τελευταίων
δεκαπέντε χρόνων.
Γι’ αυτό η νέα Κυβέρνηση ανακοίνωσε αµέσως την ακύρωση
της ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ και της «µικρής» ΔΕΗ και την
επαναφορά από το ΤΑΙΠΕΔ του 17% των µετοχών της ΔΕΗ, αλλά
και του 35% των µετοχών των ΕΛΠΕ, ώστε το δηµόσιο να ασκεί
τα δικαιώµατα που προκύπτουν από το ιδιοκτησιακό καθεστώς
και στη ΔΕΗ και στα ΕΛΠΕ.
Στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας τα πράγµατα είναι πλέον
οριακά, καθώς το κόστος έχει εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη.
Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά είναι σε συνθήκες ακραίας
φτώχειας και έχουν µείνει χωρίς πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύµα,
κυρία εκπρόσωπε του ΠΑΣΟΚ. Ό,τι έχει αποµείνει από τη βαριά
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βιοµηχανία της χώρας γονατίζει από τον θανατηφόρο συνδυασµό οικονοµικής ύφεσης και υψηλού ενεργειακού κόστους.
Η χρεοκοπία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας οφείλεται,
πρώτα απ’ όλα, στην αποτυχία του ενεργειακού σχεδιασµού των
τελευταίων δεκαπέντε χρόνων, µε το στρεβλό, ανορθολογικό και
διαπλεκόµενο µε τα µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα δήθεν άνοιγµα της αγοράς που επιχειρήθηκε, ενός σχεδιασµού που ουσιαστικά ήταν εργαλείο στήριξης τυχοδιωκτικών, ιδιωτικών επενδύσεων και, µάλιστα, µε έµµεση ή και άµεση επιχορήγηση από
το δηµόσιο χρήµα. Δέκα δισεκατοµµύρια έχουν δοθεί τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Ας το θυµόµαστε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την Τρίτη το βράδυ ο καθένας
και η καθεµία από τα µέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας πρέπει
να σκεφτεί και να δώσει θετική ψήφο εµπιστοσύνης στη νέα Κυβέρνηση της Ελλάδας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Πρέπει να σκεφτεί αυτά τα λόγια που έγραψε χθες το βράδυ
στο διαδίκτυο ένας ελεύθερος επαγγελµατίας, ο Σωτήρης, ο
οποίος είπε: «Ο ΕΝΦΙΑ µε είχε δυσκολέψει πολύ. Ο φόρος 26%
από το πρώτο ευρώ µε οδήγησε να µην µπορώ να συντηρήσω τα
τρία παιδιά µου. Ήταν εφιαλτική η κατάσταση που είχα φτάσει.
Σήµερα, οι Προγραµµατικές Δηλώσεις του Πρωθυπουργού µε
έσωσαν. Έσωσαν τα παιδιά µου από το ενδεχόµενο να δουν τον
πατέρα τους σε κατάσταση που θα τα στιγµάτιζε για όλη τους
τη ζωή. Μέσα στη βδοµάδα που έρχεται µε τα πρώτα έσοδα θα
πληρώσω την καθυστερηµένη δόση του ΕΝΦΙΑ».
Στην Κυβέρνηση αυτή αξίζει να βάλει πλάτη κανείς. Ναι, αξίζει
να βάλει πλάτη σ’ αυτήν την Κυβέρνηση όλη η Βουλή. Αξίζει να
βάλει πλάτη σ’ αυτήν την Κυβέρνηση όλος ο ελληνικός λαός την
Τετάρτη, όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας, για να ακουστεί δυνατά η κραυγή της χώρας µας για αξιοπρέπεια σε µία κοινή
γλώσσα µε όλους τους λαούς της Ευρώπης, ώστε να την ακούσουν αυτοί οι οποίοι θα συνεδριάζουν µαζί µε τον Γιάνη τον Βαρουφάκη σε µία αίθουσα στις Βρυξέλλες.
Όµως, δεν δικαιούται κανένας απ’ αυτούς, οι οποίοι έριξαν την
Ελλάδα στα βράχια από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία, να
µας κάνει σήµερα υποδείξεις, γιατί τα µνηµόνια και οι εφαρµοστικοί νόµοι είναι η θηλειά στον λαιµό της ελληνικής οικονοµίας
και της κοινωνίας και αυτήν τη θηλειά η νέα Κυβέρνηση της πατρίδας θα τη βγάλει από τον λαιµό του ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Πετράκο.
Καλώ στο Βήµα τον κ. Κυριαζίδη. Είναι ο τελευταίος οµιλητής
Βουλευτής. Θα ακολουθήσει η κ. Θεανώ Φωτίου, µε την οποία
θα διακόψουµε, η οποία θα είναι η τελευταία οµιλήτρια Αναπληρώτρια Υπουργός.
Κύριε Κυριαζίδη, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο λαός µας στην εκλογική αναµέτρηση στις 25 Ιανουαρίου,
πειθόµενος από τις ποµπώδεις και ατελείωτες εξαγγελίες του
ΣΥΡΙΖΑ, επέλεξε µία νέα διακυβέρνηση για τον τόπο µας, στην
οποία και εύχοµαι καλή επιτυχία για το καλό της πατρίδας και
του έθνους µας.
Δυστυχώς, όµως, κύριοι της Κυβέρνησης, δεν αρκούν οι ευχές, για να πετύχει το κυβερνητικό έργο. Δεν αρκεί η ελπίδα και
οι υποσχέσεις, για να διοικηθεί η χώρα. Δεν αρκούν το κτύπηµα
στην πλάτη, οι συνεχείς δηλώσεις και τα διαπιστευτήρια που δίνετε στον λαό ικανοποιώντας λεκτικά, δικαίως ή αδίκως, τον κάθε
παραπονούµενο πολίτη.
Ξεκίνησε ήδη η περίοδος που τα παχιά λόγια πρέπει να γίνουν
πράξη και, όπως έγινε αντιληπτό χθες από την οµιλία του Πρωθυπουργού, ξεκίνησαν τα στρογγυλέµατα, οι λειάνσεις και οι περίτεχνες κυβιστήσεις. Ήδη δηλαδή µε το «καληµέρα» διαφαίνεται µια αναντιστοιχία λόγων, έργων και πράξεων, µε πρώτα απ’
όλα τα ζητήµατα του χρέους και το πρόγραµµα διάσωσης.
Η προεκλογική θέση του ΣΥΡΙΖΑ για τη διαγραφή του χρέους,
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για διεθνή λογιστικό έλεγχο, για διεθνή συνδιάσκεψη, για µείωση
αυτού, εν πάση περιπτώσει, πήγε περίπατο. Αντ’ αυτού, όπως αντιληφθήκαµε όλοι χθες, η νέα Κυβέρνηση, φύσει και θέσει αντιµνηµονιακή και σφόδρα αντίθετη στο σχετικό πρόγραµµα, οδηγείται συρόµενη από τις συνθήκες να ζητήσει παράταση όχι ενός
προγράµµατος απλώς, αλλά του ισχύοντος µνηµονίου.
Αυτή ήταν, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, η προεκλογική σας θέση; Γι’
αυτό σάς επέλεξε ο ελληνικός λαός; Για να ζητήσετε την παράταση ενός κακού µνηµονίου, το οποίο καταγγέλλατε µε κάθε ευκαιρία; Του µνηµονίου της ύφεσης και της καταστροφής του
τόπου; Όσο, βέβαια, και αν προσπαθείτε να του αλλάξετε όνοµα,
ταυτότητα και δεν γνωρίζω τι άλλο ακόµα, παραµένει και είναι
µέρος του προγράµµατος διάσωσης που εσείς νυχθηµερόν κατηγορούσατε.
Θα έχει ειλικρινά µεγάλο ενδιαφέρον να δει ο ελληνικός λαός
το κατ’ εξοχήν αντιµνηµονιακό κόµµα του ΣΥΡΙΖΑ να αιτείται, να
εγκρίνει και να ψηφίζει παράταση ενός µνηµονίου µε το περιεχόµενο του οποίου, όπως σήµερα, αλλά και προσφάτως πληροφορηθήκαµε, διά του στόµατος του Υπουργού Οικονοµικών, περιέχει κατά 67% ρυθµίσεις και µεταρρυθµίσεις µε τις οποίες συµφωνείτε.
Τόνισε εδώ ο Υπουργός Οικονοµικών ότι υπήρξαν και επιτυχίες
από την απελθούσα κυβέρνηση, όπως το πρωτογενές πλεόνασµα. «Δεν θα σκίσουµε τίποτα», ανέφερε ο Υπουργός Οικονοµίας. Βεβαίως, για το 30%, αυτό το υπόλοιπο, «θα ζητήσουµε
αναστολή ή κάποια αφαίρεση αυτών των δεδοµένων». Αυτά, κύριοι της Κυβέρνησης, γιατί δεν τα είπατε στον ελληνικό λαό;
Γιατί, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν µιλήσατε τη γλώσσα της αλήθειας, αλλά αφήσατε να τη σερβίρετε αυτή µετά τις εκλογές;
Αλήθεια, γιατί δεν ψηφίσατε καµµία εκ των µεταρρυθµίσεων της
προηγούµενης κυβέρνησης, αφού αυτές κατά 70% είναι ορθές;
Θεωρώ ότι υφίσταται µείζον πολιτικό ζήτηµα και οφείλετε να
λογοδοτήσετε στον λαό. Γιατί ο λαός επείσθη από τα δικά σας
λόγια, τα οποία αποδεικνύονται κούφια, πριν ακόµα λάβετε ψήφο
εµπιστοσύνης. Γιατί ο λαός δεν επέλεξε τη Νέα Δηµοκρατία, η
οποία τελικά θα τερµάτιζε το µνηµόνιο στις 28-2-2015, αλλά τον
ΣΥΡΙΖΑ, για να το ανατρέψει µε το «καληµέρα», µε ένα άρθρο,
όπως λέγατε.
Αυτή είναι, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, η ανατροπή; Η παλινόρθωση
των ξένων µηχανισµών επιτήρησης, µέσα µάλιστα από ένα περιβάλλον σκληρής σύγκρουσης µε τους εταίρους; Ειλικρινά δηλώνω έκπληκτος για τη µεταστροφή σας αυτή, η οποία οµοιάζει
µε αυτές τις περίτεχνες πιρουέτες ρωσικού µπαλέτου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανείς δεν λέει ότι η Κυβέρνηση
έχει κακές προθέσεις. Κανένας πολιτικός, εκτιµώ, που βρίσκεται
εδώ µέσα δεν έχει κακές προθέσεις. Αντίθετα, όλοι αγωνιζόµαστε και ενδιαφερόµαστε για το καλώς εννοούµενο εθνικό συµφέρον. Πλην, όµως, οι κινήσεις που κάνετε είναι ιδιαιτέρως ερασιτεχνικές, προσήκουσες δε σε άριστη έκθεση ιδεών. Ως εκ τούτου τυγχάνουν ανεφάρµοστες και κενές περιεχοµένου. Ικανοποιούν, βεβαίως, πρόσκαιρα το θυµικό του λαού, αλλά πέραν τούτου ουδέν. Διαλαλούνται και διαφηµίζονται προς τέρψη του λαού
µε την αντίστοιχη προβολή από τα µέσα ενηµέρωσης, αλλά δυστυχώς απέχουν πολύ από τη σκληρή πραγµατικότητα της κρίσης και από την εντολή διαχείρισης που έχετε λάβει από το
εκλογικό σώµα.
Δεν µπορείτε να κάνετε αντιπολίτευση όντας στην Κυβέρνηση,
καθώς η αληθής πραγµατικότητα σας περιµένει. Μια πραγµατικότητα η οποία σάς υποχρεώνει να διοικήσετε ρεαλιστικά µια
χώρα σε κρίση, µια χώρα την οποία πολιτικές σαν και αυτές που
ευαγγελίζεστε την οδήγησαν εδώ που την οδήγησαν, απειλώντας
τη µάλιστα να πάει πιο πίσω από εκεί από όπου ξεκίνησε το 2010.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο λαϊκισµός είναι µια ανίατη
ασθένεια, αρρώστια του πολιτικού µας συστήµατος, η οποία πρέπει να έχει ένα τέλος για το καλό της πατρίδας. Οι λογικές τού
«δώσε και µένα µπάρµπα», της διασπάθισης του δηµόσιου κορβανά, το µοίρασµα χρηµάτων από το υστέρηµα του λαού µας
πρέπει να τελειώσουν µια και καλή.
Εκ των πραγµάτων θα τελειώσουν «πριν αλέκτορα φωνήσαι
τρις», γιατί κανείς από τους Ευρωπαίους εταίρους µας δεν πρόκειται να χρηµατοδοτήσει παροχές. Κανείς από τους Ευρωπαί-
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ους δεν πρόκειται να δανείσει µια χώρα η οποία δεν υπακούει
στους ευρωπαϊκούς κανόνες. Κανείς δεν πρόκειται να χρηµατοδοτήσει µια κυβέρνηση, για να γεννήσει νέα χρέη, για να πάρει
χρήµατα, προκειµένου να τα κάνει παροχές, για να πάρει τα χρήµατα και να τα θυσιάσει στον βωµό προεκλογικών υποσχέσεων,
ούτως ώστε να φανεί συνεπής σε αυτά που έταξε, για να υφαρπάξει την ψήφο του λαού.
Κύριοι της Κυβέρνησης, οφείλετε να εισέλθετε στον χώρο της
λογικής και του πολιτικώς εφικτού. Οι εξελίξεις στο ευρωπαϊκό
επίπεδο οφείλουν να µας προβληµατίσουν. Η συµπαγής άρνηση
των εταίρων µας να δεχθούν τις προτάσεις -αν και όλοι θα θέλαµε να γίνουν αυτές αποδεκτές- αποδεικνύει πολλά.
Αποδεικνύει πρωτίστως ότι ίσως δεν ήταν προδοτική, δωσίλογη, µαυραγορίτικη η προηγούµενη κυβέρνηση, ως αρέσκονται
τα στελέχη σας και ακόµη και σήµερα ο Υπουργός Οικονοµίας
να αναφέρουν και να χαρακτηρίζουν την παρελθούσα κυβέρνηση. Η απελθούσα κυβέρνηση δεν ήταν τελικά µια κυβέρνηση
εθνικής µειοδοσίας, ως την περιγράφετε µε διάφορα «κοσµητικά» επίθετα, αλλά µια κυβέρνηση προσηλωµένη στον ρεαλισµό
και στο εφικτό, µια κυβέρνηση η οποία µπορεί να έκανε λάθη,
αλλά η οποία ποτέ δεν έπαιξε τη χώρα στα ζάρια. Λάθη έγιναν,
όπως είπα, αλλά τα λάθη αυτά δεν κόστισαν στη χώρα και κυρίως
δεν την κατέστησαν αφερέγγυα στην Ευρώπη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση της χώρας οφείλει
να λειτουργήσει απολύτως θεσµικά. Κινήσεις φθηνού εντυπωσιασµού και ανοίκειων προσβολών προς τους εταίρους πρέπει
να σταµατήσουν, πρέπει να έχουν ένα τέλος. Τα «go back» της
κ. Μέρκελ, τα «go back» του κ. Σόιµπλε και οι λοιπές προεκλογικές φαιδρότητες πρέπει να ανήκουν στο παρελθόν, γιατί καλώς
ή κακώς αυτοί είναι των οποίων τη θύρα ήδη κρούσατε. Μακάρι,
βέβαια, να µην τους είχαµε ανάγκη, αλλά δυστυχώς τους έχουµε.
Ήδη, βέβαια, οφείλω να οµολογήσω ότι από τα «go back» πήγαµε στον διανοούµενο δόκτορα Σόιµπλε, γεγονός που δείχνει
ότι τελικά προσαρµόζεστε στην πραγµατικότητα. Το ίδιο φανερώνει και η κατ’ αρχήν αποδοχή του στόχου επίτευξης τουλάχιστον πρωτογενώς ισοσκελισµένων προϋπολογισµών, γεγονός
που γεννά µια αχνή ελπίδα ότι ίσως η άκριτη παροχολογία θα περάσει.
Εισέρχεστε εκ των πραγµάτων στη λογική, στο πολιτικώς εφικτό, γεγονός που, αν τελικά ισχύσει, οφείλουµε να το χαιρετίσουµε και όχι µόνο να το χαιρετίσουµε, αλλά και να το στηρίξουµε εµπράκτως µε την ψήφο µας σε νοµοσχέδια που θα κινούνται σε µεταρρυθµιστική τροχιά. Ό,τι είναι επωφελές για τη
χώρα, όπως δήλωσε επίσηµα κι η Νέα Δηµοκρατία, θα τύχει της
αναγνώρισης και της αποδοχής της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και εµού προσωπικά.
Έρχοµαι τώρα σε ένα θέµα που αγγίζει περισσότερο, στο ζήτηµα της Ελληνικής Αστυνοµίας. Έχετε παραλάβει µια Αστυνοµία
αξιόµαχη, λειτουργική και αποδοτική και έτσι οφείλετε να τη διατηρήσετε. Κατάργηση ή υποβάθµιση δοµών αστυνόµευσης που
υφίστανται χάριν της οµαλότητας και της κοινωνικής ειρήνης δεν
θα τις επιτρέψει ο αστυνοµικός κόσµος αλλά ούτε και η κοινωνία.
Η Αστυνοµία δεν είναι ένα πλεκτό ύφασµα, που να κόβεται και
να ράβεται κατά το δοκούν. Αποτελεί θεσµό του κράτους ανεξάρτητο και έτσι πρέπει να παραµείνει.
Στο πλαίσιο αυτό δεν θα επιτρέψω, ως εκ της παρελθούσης
ιδιότητός µου, να εµφανιστούν φαινόµενα διάλυσης, ρεβανσισµού ή αποδόµησης αυτού του θεσµού, τον οποίο µε αυταπάρνηση υπηρετούν χιλιάδες συµπολίτες µας.
Έχετε χρέος και ευθύνη, κύριε Υπουργέ, ως ακαδηµαϊκός δάσκαλος και νοµικός, να διασφαλίσετε το αξιόµαχο της Ελληνικής
Αστυνοµίας, αλλά και να µην επιτρέψετε πολιτικές ή άλλες πρακτικές εκφοβισµού των ενστόλων από αυτές που είδαµε στο παρελθόν και απ’ όπου προέρχονται.
Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ένας θεσµός, τον οποίο η παριστάµενη αγαπητή κυρία Πρόεδρος δεν υιοθέτησε και η τότε αντιπολίτευση και σηµερινή Κυβέρνηση δεν ψήφισε, δεν δέχθηκε.
Είµαι δε βέβαιος ότι, στο πλαίσιο που περιέγραψα ανωτέρω,
η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου θα εργαστεί σε ένα
πνεύµα αµοιβαίας εµπιστοσύνης και σεβασµού µε τη φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνοµίας και τους Έλληνες αστυνοµικούς
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για το καλό του σώµατος και της πατρίδας µας. Βεβαίως, η αλλαγή ταµπελών δεν σηµαίνει και αλλαγή του περιεχοµένου και,
βεβαίως, δεν ακούστηκε κάτι σχετικά µε τη συµµόρφωση της Κυβέρνησης µε την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας για
τις επιστροφές σε ό,τι αφορά τα αναδροµικά των ενστόλων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνω µε µια ευχή και µόνο:
Να επικρατήσει σύνεση και λογική για το καλό της πατρίδας µας.
Διαφορετικά, πολύ φοβούµαι ότι οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες
και εκείνος που θα κληθεί να πληρώσει εν τέλει το µάρµαρο θα
είναι πάλι ο ελληνικός λαός, στο όνοµα του οποίου κληθήκατε να
κυβερνήσετε για καλύτερες µέρες, οι οποίες δεν φαίνονται προς
το παρόν.
Είναι, δυστυχώς, µη ορατές και ο ορίζοντας πολύ σκοτεινός.
Δεν είναι δυνατόν να ψηφίσω τις Προγραµµατικές Δηλώσεις,
δεν µπορώ να δώσω ψήφο εµπιστοσύνης, διότι είναι άγνωστο το
περιεχόµενο, δεν είναι συγκεκριµένο αυτό που έχει αναφερθεί
µέχρι τώρα. Θα περιµένουµε, προφανώς, µετά την Τετάρτη για
το περιεχόµενο, αλλά τότε θα έχει ήδη δοθεί η ψήφος. Νοµίζω,
όµως, ότι και σε αυτήν την περίπτωση δεν εφαρµόζετε αυτά που
λέγατε προεκλογικά, δεν υπάρχει αντιστοιχία λόγων και έργων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Κυριαζίδη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», τριάντα τρεις µαθήτριες και µαθητές και
δύο συνοδοί-εκπαιδευτικοί από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Παραµυθιάς Θεσπρωτίας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Καλώ στο Βήµα την κ. Θεανώ Φωτίου, µε την οποία και θα κλείσουµε, Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Κυρία Φωτίου, έχετε τον λόγο για δεκατέσσερα λεπτά.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, ξέρουµε όλοι ότι οι πολιτικές της λιτότητας,
των µνηµονίων που επιβλήθηκαν στη χώρα µας, δηµιούργησαν
µια πρωτοφανή κατάσταση. Ποια; Η Ελλάδα, µία χώρα ευρωπαϊκή, σε καιρό ειρήνης βιώνει τα αποτελέσµατα ενός πολέµου!
Τα αποτελέσµατα αυτά του ακήρυχτου πολέµου είναι η ανθρωπιστική κρίση.
Τι σηµαίνει ανθρωπιστική κρίση; Σηµαίνει δυόµισι εκατοµµύρια
οικογένειες να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Δεν έχουν,
δηλαδή, µια και µιλήσατε για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα,
ούτε 500 ευρώ τον µήνα για να ζήσουν τέσσερα άτοµα. Αδυνατούν να πληρώσουν το ηλεκτρικό, το νερό, τη στέγαση, υποσιτίζονται, δεν έχουν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, δεν µπορούν
να µετακινηθούν για να αναζητήσουν εργασία, άνεργοι όντες και
ούσες.
Η παράλληλη κατάρρευση του κοινωνικού κράτους επέτεινε
τα χαρακτηριστικά της ανθρωπιστικής κρίσης και άφησε τα ευάλωτα κοινωνικά στρώµατα, τα οποία πολλαπλασιάζονται µε ταχύτατους ρυθµούς, απροστάτευτα να βιώνουν την απόγνωση και
την απελπισία.
Η ανθρωπιστική κρίση, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, είναι η ακραία έκφραση της ανεργίας, της αποεπένδυσης, της εσωτερικής υποτίµησης. Η ανθρωπιστική κρίση που
βιώνει η Ελλάδα είναι το τροµακτικό πρόσωπο των µνηµονίων.
Τι λένε οι εταίροι µας αυτές τις ηµέρες στις συνεννοήσεις,
στον κ. Βαρουφάκη, στον Πρόεδρό µας και Πρωθυπουργό της
χώρας; Τους λένε ότι αναγνωρίζουν ότι η ανθρωπιστική κρίση
στην Ελλάδα είναι όνειδος για το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, στην
οποία θα επιθυµούσαν να βοηθήσουν, λένε οι εταίροι. Αλλά υπό
ποιον όρο; Υπό τον όρο να συνεχίσουµε τις πολιτικές της λιτότητας, των µνηµονίων και των πρωτογενών πλεονασµάτων για
την εξυπηρέτηση ενός χρέους, που όλοι ξέρουν ότι δεν πρόκει-
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ται να πληρωθεί.
Αυτό ακριβώς το σηµείο είναι ο παραλογισµός, αυτό είναι η
τροµακτική υποκρισία. Οι Έλληνες δεν ζητούν συσσίτια. Δουλειά
ζητούν. Ζητούν την αξιοπρέπειά τους, την αξιοπρέπεια της εργασίας και όχι τις ενοχές της ελεηµοσύνης.
Αυτό διαπραγµατεύεται σήµερα η Κυβέρνησή µας, αυτό θα
διαπραγµατευτεί εκεί την Τετάρτη, δηλαδή ένα σχέδιο που θα
αποδώσει τα επόµενα χρόνια τη δυνατότητα εργασίας και θα
επανεντάξει τα θύµατα της ανθρωπιστικής κρίσης ενεργά στην
κοινωνία – όχι επιδόµατα.
Άµεσα όµως τώρα µε δεδοµένη αυτήν την κατάσταση ο πρώτος στόχος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι βεβαίως να αντιµετωπίσουµε την ανθρωπιστική κρίση
µε ένα ολοκληρωµένο πλέγµα παρεµβάσεων έκτακτης ανάγκης,
όπως ακριβώς περιγράφονται στον πρώτο πυλώνα του προγράµµατός µας στη ΔΕΘ, ώστε να προστατευθούν τα θύµατα της κρίσης και παράλληλα να ενεργοποιηθούν και να συµµετάσχουν σε
ένα νέο κοινωνικό γίγνεσθαι αλληλεγγύης, συµµετοχής και συλλογικής οργάνωσης. Δεν τους θέλουµε να τους δίνουµε ένα πιάτο φαΐ. Τους θέλουµε να συµµετέχουν σε αυτήν την ιστορία. Να
συµµετέχουν και να οργανώνονται συλλογικά.
Τα θύµατα της κρίσης δεν είναι παρίες της κοινωνίας µας, που
αιτούνται ελεηµοσύνη. Εµείς τους θέλουµε από την πρώτη στιγµή, τώρα, ενεργούς πολίτες, που συµµετέχουν σε όλη αυτήν την
προσπάθεια, που συµµετέχουν µέσα σε αυτό το γίγνεσθαι, για
να βγει παράλληλα η χώρα µας από την κρίση.
Θα αντιµετωπίσουµε, λοιπόν, αυτά που ξέρετε, που τα ξέρει
όλος ο ελληνικός λαός και τα περιµένει, δηλαδή τις ανάγκες για
ηλεκτρικό ρεύµα και για διατροφή χιλιάδων άπορων οικογενειών.
Ενδεικτικά λέµε τριακόσιες χιλιάδες και το λέµε ενδεικτικά, γιατί
µένει να αποδειχθεί αυτό. Έχουµε ξεκινήσει µια µεγάλη προσπάθεια για να το βρούµε αυτό. Διότι εσείς δεν µας είπατε µέχρι σήµερα ποιοι είναι αυτοί. Δεν µας το είπατε.
Θα αντιµετωπίσουµε τις ανάγκες στέγασης µε διαµερίσµατα
για άπορες οικογένειες και λέµε, πάλι ενδεικτικά, για τριάντα χιλιάδες οικογένειες.
Θα παράσχουµε ειδική κάρτα µετακίνησης για τα µέσα µαζικής
µεταφοράς σε µακροχρόνια άνεργους και σε όσους ζουν κάτω
από το όριο της φτώχειας και παράλληλα, όπως ξέρετε, θα
υπάρξουν και τα άλλα τρία µέτρα που συµπληρώνουν αυτά τα
τέσσερα: αποκατάσταση του δώρου Χριστουγέννων ως δέκατη
τρίτη σύνταξη σε όσους λαµβάνουν σύνταξη έως 700 ευρώ, δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη σε ανασφάλιστους ανέργους και, τέλος, η κατάργηση της εξίσωσης του ειδικού φόρου
κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης και κίνησης και βεβαίως
η επιδότηση της θέρµανσης.
Τι απαιτούν αυτά τα επτά µέτρα για να γίνουν; Πώς σκοπεύουµε να τα σχεδιάσουµε;
Πρώτον, συντονισµός των συναρµόδιων Υπουργείων Εργασίας, Υγείας, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Παιδείας, Ανάπτυξης και Οικονοµίας. Ευτυχώς έχουµε ένα µικρό σχήµα και
µπορούµε να συνεργαζόµαστε.
Δεύτερον, καταγραφή των πραγµατικών αναγκών και άµεσος
προσδιορισµός των επωφελούµενων. Αυτό είναι το εξαιρετικά
δύσκολο, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Δηλαδή, θα
πρέπει να γίνει ταχύτατη αποτύπωση και χαρτογράφηση της παρούσας κατάστασης σε επίπεδο περιφέρειας και τοπικής αυτοδιοίκησης.
Τρίτον, οι περιφέρειες, οι δήµοι, η Εκκλησία της Ελλάδος, οι
οργανώσεις έµπρακτης αλληλεγγύης από την κοινωνία των πολιτών, διαπιστευµένες και άτυπες, είναι οι φυσικοί σύµµαχοί µας
και οι άµεσοι συνεργάτες µας, που θα επιδιώξουµε να συντονίσουµε για να εντοπιστεί κάθε οικογένεια που έχει πραγµατική
ανάγκη.
Στόχος µας είναι η συγκρότηση µιας οµπρέλας δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο όλων
των παραπάνω συνιστωσών, που θα συνεργάζονται µαζί µε διαδικασίες ουσιαστικής διαβούλευσης και συµµετοχής των πολιτών, επωφελούµενων και µη.
Επιθυµούµε τη συνεργασία µε τα κινήµατα αλληλεγγύης που
αναπτύσσονται αυτά τα χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα. Η ανά-
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πτυξή τους µε σύνθηµα: «Κανείς µόνος στην κρίση, ανάσχεση
στον αριθµό των αυτοκτονιών», δηµιούργησε νέα κύτταρα κοινωνικής συγκρότησης, δηµοκρατίας και αυτοδιαχείρισης. Σε
αυτά τα κύτταρα ενός νέου µοντέλου κοινωνικής συγκρότησης
ενεργού, ο φασισµός και ο ρατσισµός δεν µπαίνει µέσα.
Επιθυµούµε, λοιπόν, τη µεγάλη εµπειρία όλων αυτών των δικτύων, τα οποία απέκτησαν µια συγκλονιστική τεχνογνωσία της
φτώχειας. Μπορούν από το τίποτα να τρέφουν τον κόσµο. Έχουµε µια µεγάλη τεχνογνωσία αυτή τη στιγµή της φτώχειας, καταγεγραµµένη και πιστοποιηµένη µέσα από εµάς και την εµπειρία
µας, όχι µε σφραγίδες.
Είναι σπέρµατα και υβρίδια µιας νέας κοινωνικής συγκρότησης.
Αυτή την εµπειρία θέλουµε να ενσωµατώσουµε στις πολιτικές
µας, καθώς και δράσεις που ο ίδιος ο λαός δηµιούργησε για να
αντιµετωπίσει την κρίση, επιδεικνύοντας τεράστια αποθέµατα
φαντασίας, κουράγιου, αξιοπρέπειας, αλληλεγγύης. Εµπνεόµαστε από αυτά τα νέα υποδείγµατα και θα τα ενθαρρύνουµε σε
αυτή τη φάση µε κάθε τρόπο.
Σήµερα, κινήµατα αλληλεγγύης και συλλογικότητας από ολόκληρη την Ευρώπη έρχονται για να µελετήσουν και να ενισχύσουν αυτές τις πρωτοφανείς δράσεις του ελληνικού λαού.
Γνωρίζετε τα κοινωνικά ιατρεία, τα οποία βρίσκονται εξαπλωµένα σε όλη την Ελλάδα και συγκροτούνται από µεγάλες οµάδες
γιατρών, νοσηλευτών και αλληλέγγυων πολιτών και τα οποία εξυπηρετούν εθελοντικά χιλιάδες άπορους και ανασφάλιστους συµπολίτες µας.
Πιστεύουµε ότι όλες αυτές οι δράσεις φέρνουν στο σήµερα
το νήµα της ιστορικής µνήµης, όταν ο λαός, δηλαδή, εγείρεται
για να επιβιώσει, όπως έκανε στην κατοχή, όπως έκανε το ΕΑΜ.
Ο πρώτος πυλώνας, λοιπόν, του προγράµµατός µας αφορά τη
διασφάλιση βασικών συνθηκών διαβίωσης για όλους τους κατοίκους που είναι θύµατα της ανθρωπιστικής κρίσης και τη συµµετοχή τους παράλληλα στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Θα κινητοποιήσουµε άµεσα το δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής
προστασίας. Θα αξιοποιήσουµε και θα επιταχύνουµε όλες τις δυνατότητες που µας δίνουν οι κοινοτικοί πόροι, την εθνική στρατηγική για την κοινωνική ένταξη, το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
για τους άπορους, το FEAD.
Θα αναθεωρήσουµε, όπως άλλωστε προβλέπεται ήδη, το ΣΕΣ
2014-2020, δηλαδή το Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης, το νέο ΕΣΠΑ,
σε επίπεδο σχεδιασµού και εξειδίκευσης.
Όλες οι δράσεις, θέρµανση, ρεύµα, κατάρτιση, εργασία, συµβουλευτική κ.λπ., κατευθύνονται στους φτωχούς και αποκλεισµένους και συνδέονται µε τον στόχο της ενσωµάτωσης διά της
εργασίας, όπως και τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα από το ΕΣΠΑ που έχουν καταρτισθεί στις περιφέρειες και
περιµένουν αυτή τη στιγµή την εξειδίκευση των πολιτικών µας,
της Κυβέρνησης, και τα οποία δεν κάνατε.
Για την αντιµετώπιση της έλλειψης στέγης, θα επανασυστήσουµε και θα διευρύνουµε τον ρόλο του Οργανισµού Εργατικής
Κατοικίας σε Οργανισµό Κοινωνικής Κατοικίας και θα χρησιµοποιήσουµε άδεια διαµερίσµατα και σχολάζουσα δηµόσια περιουσία προς τούτο.
Ιδιαίτερα θα επικεντρωθούµε στην αντιµετώπιση της παιδικής
φτώχειας, ηλικίας µηδέν έως δεκαεπτά ετών, που έχει αυξηθεί
κατακόρυφα τα χρόνια εφαρµογής των µνηµονιακών πολιτικών,
αγγίζοντας το ντροπιαστικό ποσοστό του 36%, που είναι από τα
υψηλότερα στην Ευρώπη.
Δεν µπορούµε να ακούµε κάθε τόσο από τα µίντια ότι ένα παιδί
λιποθύµησε µέσα στην τάξη. Γι’ αυτό καλούµε τα σχολεία να
συµβάλουν στην καταγραφή και τον εντοπισµό όλων αυτών των
περιπτώσεων. Καλούµε τους συλλόγους διδασκόντων και τους
γονείς να συµπράξουν, για να καταγράψουµε όλες τις περιπτώσεις εξαρχής.
Δεν σκοπεύουµε βέβαια να σπαταλήσουµε ούτε ένα ευρώ σε
«µαύρες τρύπες». Το κρισιµότερο είναι να βρούµε ταχύτατα τους
πραγµατικούς δικαιούχους αυτής της βοήθειας.
Είναι γεγονός και το ξέρουµε καλά ότι όσο βαθύτερη είναι η
φτώχεια και συνεπώς η ανάγκη για κοινωνική προστασία, τόσο
πιο αναποτελεσµατική έχει υπάρξει µέχρι σήµερα η παρέµβαση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεν βρίσκεις τον πραγµατικά πολύ φτωχό.
Αυτή την πανθοµολογούµενη ανεπάρκεια επιθυµούµε να αντιµετωπίσουµε. Ο ελληνικός λαός πρέπει να καταλάβει σήµερα
από εδώ, από τη Βουλή, ότι η φτώχεια δεν είναι ντροπή, ότι ο
Έλληνας δεν είναι ένοχος επειδή είναι άνεργος! Του ζητάµε µε
αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια να συµµετάσχει στην αντιµετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης.
Δεύτερος στόχος του Υπουργείου µας είναι η οικοδόµηση
ενός εθνικού συστήµατος κοινωνικής αλληλεγγύης που θα προκύψει από µεγάλες θεσµικές µεταρρυθµίσεις για την ανασυγκρότηση της κοινωνικής πρόνοιας και των δηµόσιων πολιτικών αντιµετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Δηλαδή θα δηµιουργηθεί ένα νέο ΕΣΥ στον χώρο της πρόνοιας.
Αυτό µόλις είπα.
Εµείς επιθυµούµε να προχωρήσουµε σε µια σφαιρική αντιµετώπιση των ζητηµάτων που γεννάει η παγκόσµια κρίση, κοινωνική
και πολιτική. Θέλουµε τα θέµατα της ανθρωπιστικής κρίσης να
συνδεθούν το συντοµότερο µε το δικαίωµα όλων στην εργασία
και δι’ αυτής να φτάσουµε στην επαναφορά της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας και στη συµµετοχή στη ριζική αναδιοργάνωση της
ελληνικής κοινωνίας και των ευρωπαϊκών κοινωνιών, µε κάθε διαθέσιµο τρόπο, αξιοποιώντας στο έπακρο το Πρόγραµµα Δηµοσίων Δαπανών για την κοινωνική πρόνοια, µε την ουσιαστική
αναθεώρηση των κωδικών του ΕΣΠΑ-ΣΕΣ. Με την κινητοποίηση
όλων θα ξαναχτίσουµε ένα νέο κράτος κοινωνικής πρόνοιας και
αλληλεγγύης.
Η δική µας συµβολή σε αυτή την κατεύθυνση είναι η δροµολόγηση µιας µεγάλης µεταρρύθµισης, ανασυγκρότησης και ισχυροποίησης του τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας και των δηµόσιων
πολιτικών για την αντιµετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Αναπληρώτριας Υπουργού)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Θα δώσουµε ιδιαίτερη σηµασία στα άτοµα µε αναπηρία. Είναι
το 10% του πληθυσµού στη χώρα µας. Η αναπηρία είναι κατάσταση πολύπλευρη και πολύπλοκη. Η πραγµατικότητα είναι δύσκολη, σκληρή και πολλές φορές τραγική. Καταπατούνται και
αµφισβητούνται τα βασικά τους δικαιώµατα και θα προχωρήσουµε στα εξής άµεσα µέτρα:
Πρώτον, έκδοση κάρτας αναπηρίας εν είδει ταυτότητας, η
οποία θα χρησιµοποιείται για τη νόµιµη απαίτηση των δικαιωµάτων ενός εκάστου εκ των ΑΜΕΑ.
Δεύτερον, καταβολή των κοινωνικών επιδοµάτων των ΑΜΕΑ
σε σταθερή, µηνιαία, καθορισµένη ηµεροµηνία για όλη την Ελλάδα.
Τρίτον, εργασιακή ασφάλεια και σταθερότητα για όλους τους
εργαζόµενους στις προνοιακές δοµές και στην ειδική εκπαίδευση.
Θα προβούµε σε θεσµικές ενέργειες για την καταβολή των δεδουλευµένων στους απλήρωτους εργαζόµενους, που παραµένουν απλήρωτοι εδώ και πολλούς µήνες. Την κοινωνική πρόνοια
και τις διάφορες δοµές τις κρατούν ο πατριωτισµός των εργαζοµένων, που είναι απλήρωτοι.
Θα θεσπίσουµε την περιοδική αξιολόγηση και τον έλεγχο
δοµών και υπηρεσιών που απευθύνονται σε όλες αυτές τις ευάλωτες κατηγορίες. Θα προχωρήσουµε στην ίδρυση επαγγελµατικών εργαστηρίων για την απασχόληση των ΑΜΕΑ και την προνοµιακή απορρόφηση των προϊόντων τους.
Τέλος, δεσµευόµαστε να αξιοποιήσουµε τη σχολάζουσα δηµόσια ακίνητη περιουσία µέσω ΕΣΠΑ σε συνεργασία µε τους
ΟΤΑ για στέγες υποστηριζόµενης διαβίωσης ατόµων µε αναπηρία.
Η οικοδόµηση ενός ενιαίου εθνικού συστήµατος κοινωνικής
αλληλεγγύης –αυτό που εξήγγειλα- απαιτείται για να αντιµετωπίσει, ποια κατάσταση, αγαπητοί συνάδελφοι; Ένα δαιδαλώδες,
πολυτυπικό και εξαιρετικά διεσπαρµένο και κατακερµατισµένο
σύστηµα πρόνοιας.
Οι φορείς είναι κατακερµατισµένοι σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, σε ΜΚΟ, σε εξακόσιους περίπου πιστοποιηµένους φορείς εθελοντισµού και άλλες άτυπες οργανώ-
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σεις. Έχουν συγχωνευθεί, συρρικνωθεί, µειωθεί τα κονδύλια που
τους παρέχονται, ενώ πολλές φορές οι εργαζόµενοι σε αυτά µένουν απλήρωτοι, όπως προείπα. Θα βάλουµε τέλος σε αυτό.
Από την άλλη, τεράστιες είναι οι αναξιοποίητες περιουσίες
όλων αυτών των ιδρυµάτων τα οποία διαχειρίζονται µεγάλες δωρεές. Όλα αυτά χρειάζονται συνολική ρύθµιση.
Παράλληλα, θα θεσπίσουµε αποτελεσµατικούς µηχανισµούς
για τη συνεχή καταγραφή των αναγκών και για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποδοτικότητας των εφαρµοζόµενων
πολιτικών. Στόχος µας είναι η δηµιουργία θεσµών για την άσκηση
κοινωνικού ελέγχου από την ίδια την κοινωνία.
Αυτό θέλουµε. Θέλουµε, δηλαδή, να δώσουµε στον κάθε πολίτη τη σιγουριά ότι δεν θα είναι µόνος -ούτε σήµερα, στην κρίση,
ούτε αύριο- και πως θα µπορέσει να συµβάλει µε αξιοπρέπεια
στο µεγάλο έργο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας,
το οποίο ξεκινάµε τώρα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε την κ.
Φωτίου.
Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την παρουσία και την
παραγωγική ανταλλαγή απόψεων.
Στο σηµείο αυτό προτείνω να διακόψουµε τη συνεδρίαση για
µία ώρα, τώρα είναι 17.20’, και ας επανέλθουµε στις 18.20’.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Επαναλαµβάνεται η
διακοπείσα συνεδρίαση. Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Ξανθό, που
είχε την ευγενή καλοσύνη να εξυπηρετήσει τις εργασίες του Κοινοβουλίου και να µιλήσει τώρα το απόγευµα αντί για το πρωί, θα
ήθελα στο όνοµα της διαφάνειας που πρέπει να διέπει τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, να κάνω µία ανακοίνωση και προς
τους Βουλευτές και προς τους εργαζοµένους του Κοινοβουλίου.
Διαπίστωσα ότι έχουν εκδοθεί και κυκλοφορούν και έχουν επιδοθεί ενδεχοµένως έγγραφα µε ηµεροµηνίες 6 Φεβρουαρίου και
7 Φεβρουαρίου του 2015, φερόµενα ως εκδοθέντα «µε εντολή
Προέδρου» από διαφόρους Προϊσταµένους Διευθύνσεων.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Τι αντικείµενο είχαν αυτά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Επειδή αυτά τα έγγραφα δεν έχουν εκδοθεί µε εντολή Προέδρου και επειδή έχει
καταστεί απολύτως σαφές στους καθ’ ύλην αρµοδίους και στον
Γενικό Γραµµατέα ότι θα πρέπει άµεσα να αρθούν όλες οι συνέπειες από την έκδοση ανυπόστατων εγγράφων, οφείλω να ενηµερώσω το Σώµα και σας εγγυώµαι βέβαια ότι το Κοινοβούλιο
από εδώ και στο εξής θα λειτουργεί µε κανόνες διαφάνειας, µε
κανόνες νοµιµότητας, στους οποίους οφείλουν να συµµορφώνονται όλοι, κυρίως όσοι έχουν την ευθύνη εργαζοµένων και όσοι
έχουν την ευθύνη διαχείρισης οικονοµικών πόρων.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Με τι αντικείµενο, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα σας ενηµερώσω,
διότι περιµένω να ενηµερωθώ.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας
Ξανθός.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν
από δύο εβδοµάδες οι πολίτες µε την ψήφο τους έκαναν ένα
πολύ σηµαντικό βήµα δηµοκρατικής χειραφέτησης της ελληνικής κοινωνίας. Η πολιτική αλλαγή στη χώρα έδωσε µια ζωτικής
σηµασίας ανάσα εθνικής αξιοπρέπειας στους ανθρώπους µιας
χώρας πληγωµένης οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτικά.
Αυτές τις µέρες η Κυβέρνηση της χώρας, µε όπλο την πρωτοφανή στήριξη της κοινωνίας στο εσωτερικό, το ευρύτατο µέτωπο
κατά της λιτότητας στην Ευρώπη αλλά και το τεράστιο διεθνές
ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στην Ελλάδα, θα λαού.δώσει µέχρι
τέλους τη µάχη της υπεράσπισης των συµφερόντων του ελληνικού
Η διαπραγµατευτική µας δύναµη έγκειται στο τεράστιο απόθεµα πολιτικής αξιοπιστίας που διαθέτει µια Κυβέρνηση χωρίς
δεσµεύσεις και εξαρτήσεις από ποικιλώνυµα συµφέροντα και µε
νωπή λαϊκή εντολή ακύρωσης του µνηµονιακού προγράµµατος,
αλλαγής προτεραιοτήτων, κοινωνικής ανακούφισης και ανασυγ-
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κρότησης της οικονοµίας του κράτους και των θεσµών, αλλά
ταυτόχρονα και αποκατάστασης του αισθήµατος δικαίου και του
πολιτικού ήθους στη χώρα.
Αξιοποιώντας αυτό το πολύτιµο πολιτικό κεφάλαιο της συλλογικής αυτοπεποίθησης και της ελπίδας, που αναθερµάνθηκε
στην κοινωνία, µε αποφασιστικότητα, σοβαρότητα, µελετηµένα
βήµατα, µε στρατηγική αδιαλλαξία και τακτική ευελιξία, είµαστε
σίγουροι ότι θα τα καταφέρουµε.
Το µνηµόνιο έχει ήδη βλάψει σοβαρά και άνισα, δηλαδή ταξικά, την υγεία των πολιτών. Η δραστική περικοπή των δηµόσιων
δαπανών έχει προκαλέσει διαλυτικά φαινόµενα στο σύστηµα
υγείας, που κάνουν την καθηµερινότητα των εργαζοµένων και
των ασθενών ζοφερή.
Τα προηγούµενα χρόνια δεν είχαµε απλώς µια διαχείριση µε
λιγότερους πόρους λόγω δηµοσιονοµικής στενότητας, αλλά µια
συνειδητή επιλογή συρρίκνωσης της δηµόσιας περίθαλψης και
διεύρυνσης του ζωτικού χώρου για την ιδιωτική επιχειρηµατική
δραστηριότητα. Έτσι το ΕΣΥ σήµερα παρουσιάζει εικόνα βοµβαρδισµένου τοπίου στην κυριολεξία: κλινικές, τµήµατα και µονάδες µε το καθηµερινό άγχος της λειτουργικής κατάρρευσης,
προσωπικό εξαντληµένο εργασιακά και οικονοµικά, τραγικές ελλείψεις υλικών και µέσων, ανασφάλεια, απόγνωση και αναξιοπρέπεια των ασθενών.
Σήµερα, η ευχερής πρόσβαση στον γιατρό, ακόµα και η συνταγογράφηση των φαρµάκων έχουν γίνει καθηµερινό πρόβληµα
για πάρα πολύ κόσµο σε πείσµα ή µάλλον ακριβώς λόγω των
µνηµονιακών αλλαγών. Η υγειονοµική φτώχεια, οι αποκλεισµοί
και η ανισότητα στην περίθαλψη και την κοινωνική φροντίδα
έχουν αναιρέσει θεµελιώδη ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώµατα
στη χώρα µας. Αυτό είναι απαράδεκτο για µια χώρα της Ευρώπης και αποτελεί ισχυρό ηθικό και πολιτικό επιχείρηµα στη διαπραγµάτευση για το χρέος. Γι’ αυτό και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνέχισης της ίδιας συνταγής και, προφανώς, δεν µας
δεσµεύει το µνηµονιακό πλαίσιο ούτε η πολιτική της λιτότητας
στις δηµόσιες δαπάνες υγείας, που βρίσκονται ήδη στο 4,5% του
ΑΕΠ, πολύ κάτω από τα όρια ασφάλειας οποιουδήποτε σοβαρού
υγειονοµικού συστήµατος.
Έχουµε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών αλλά και της ευθύνης
να διασφαλίσουµε µε νύχια και µε δόντια και πάντα σε συνεργασία µε τους γιατρούς και τους υπόλοιπους εργαζόµενους την
επιβίωση του ΕΣΥ και την αξιοπρέπεια των ασθενών.
Πρωταρχικό µας µέληµα είναι να ανακουφίσουµε την κοινωνία,
που έχει υποστεί µια δυσβάσταχτη επιβάρυνση στον τοµέα της
υγείας, να ανατρέψουµε κάθε θεσµικό και λειτουργικό αποκλεισµό από την πρόσβαση σε αξιόπιστη υγειονοµική φροντίδα και
να υλοποιήσουµε ένα σχέδιο ανασυγκρότησης του ΕΣΥ και εξάλειψης των διαχρονικών παθογενειών και στρεβλώσεών του.
Αποτελεί για µας κορυφαία πολιτική δέσµευση και προτεραιότητα η ασφάλιση της πρόσβασης όλων των ανασφάλιστων,
χωρίς εξαιρέσεις, στην ιατρική παρακολούθηση, τις εξετάσεις,
τα φάρµακα και τη νοσηλεία που έχουν ανάγκη. Αυτό θα γίνει µε
ριζική αναθεώρηση του θεσµικού πλαισίου και των κοινών υπουργικών αποφάσεων που αφορούν την περίθαλψη των ανασφάλιστων.
Είναι πολύ σηµαντικό, όµως, να υπάρξει και µια ελάφρυνση
βαρών στην καθηµερινότητα των ασφαλισµένων ασθενών, όπως
είναι η άµεση κατάργηση του εισιτηρίου των 5 ευρώ στα νοσοκοµεία και τα κέντρα υγείας, η γρήγορη ακύρωση του µνηµονιακού χαρατσιού του 1 ευρώ ανά συνταγή και η σταδιακή µείωση
της συµµετοχής στο κόστος αγοράς φαρµάκων.
Παράλληλα, όµως, πρέπει να υλοποιηθεί ένα σχέδιο έκτακτης
ανάγκης για τη στήριξη και ενίσχυση του δηµόσιου συστήµατος
υγείας µε ανθρώπινο δυναµικό. Επιταχύνουµε και ολοκληρώνουµε τις διαδικασίες προσλήψεων όλων των κατηγοριών που
εκκρεµούν αυτήν τη στιγµή και προωθούµε έναν σχεδιασµό σταδιακής κάλυψης µε µόνιµες θέσεις εργασίας όλων των επειγουσών αναγκών στην πρωτοβάθµια φροντίδα, τα νοσοκοµεία και το
ΕΚΑΒ, ειδικά της επαρχίας και των άγονων νησιωτικών περιοχών.
Με σεβασµό στη διαχρονική προσφορά των γιατρών και του
προσωπικού θα διασφαλίσουµε µε κάθε τρόπο ότι θα σταµατήσει
να υπάρχει απλήρωτη υπερωριακή εργασία στο σύστηµα υγείας
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και µη τήρηση των στοιχειωδών υποχρεώσεων της πολιτείας.
Διασφαλίζουµε, µε τις απαραίτητες προσλήψεις γιατρών και
νοσηλευτών, τη λειτουργία όλων των ΜΕΘ και την ανάπτυξη νέων κλινών, έτσι ώστε να εξαλειφθεί η λίστα αναµονής για εντατική νοσηλεία.
Επισπεύδουµε τις διαδικασίες για την ενίσχυση του γερασµένου στόλου των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ και για την επίλυση του
κρίσιµου ζητήµατος της ψηφιακής αναβάθµισης του τηλεπικοινωνιακού τους συστήµατος.
Στην ψυχική υγεία διασφαλίζουµε τη βιωσιµότητα του συνόλου
των µονάδων και, ταυτόχρονα, την επαναδιαπραγµάτευση των
όρων και των χρονοδιαγραµµάτων του συµφώνου Άντορ-Λυκουρέντζου για την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης,
χωρίς διακινδύνευση της συνέχειας στη φροντίδα των ασθενών
µε ενοποιηµένες υπηρεσίες, δοµές πρωτοβάθµιας περίθαλψης
και κοινωνικής φροντίδας και πάντα µε σεβασµό στα δικαιώµατα
των ψυχικά ασθενών.
Διατηρούµε τις υπάρχουσες δοµές πρόληψης και αντιµετώπισης των εξαρτήσεων, µε πρώτο στόχο τον σταδιακό µηδενισµό
της λίστας για ένταξη σε προγράµµατα υποκατάστασης.
Πέρα, όµως, από την ανακούφιση των ασθενών και τη διασφάλιση της επιβίωσης του ΕΣΥ, αυτό που χρειάζεται είναι η συνολική ανασυγκρότηση και µεταρρύθµιση στον χώρο της υγείας,
µε παρεµβάσεις-τοµές στην πρωτοβάθµια φροντίδα, στη δηµόσια υγεία, στο φάρµακο, στη διοίκηση του συστήµατος, στην αντιµετώπιση της σπατάλης και της διαφθοράς αλλά και της εκµετάλλευσης του αρρώστου.
Στην πρωτοβάθµια φροντίδα, που πρέπει να αποτελέσει βασικό πυλώνα του ΕΣΥ, προωθούµε ένα νέο µοντέλο στηριγµένο
στον οικογενειακό γιατρό, την οµάδα υγείας, τα κέντρα υγείας
αστικού τύπου και τα ιατρεία γειτονιάς, µε στόχο τη συνολική
υγειονοµική φροντίδα του ασθενή. Με επιστηµονική επεξεργασία, διαβούλευση και συναινέσεις θα προωθήσουµε αλλαγή του
θεσµικού πλαισίου, για να υπάρξει µία πραγµατική στροφή στην
πρωτοβάθµια φροντίδα, την πρόληψη και την αγωγή υγείας.
Στη δηµόσια υγεία, που είναι ένα πεδίο παραγκωνισµένο στην
πολιτική υγείας διαχρονικά, είναι χαρακτηριστικό ότι διατίθεται
µόνο το 0,15% του ΑΕΠ, το 1/3 του µέσου όρου των χωρών του
ΟΟΣΑ, επειδή ακριβώς τα αποτελέσµατα των παρεµβάσεων της
δηµόσιας υγείας δεν προσφέρουν άµεσες µικροκοµµατικές και
εκλογικές αποδόσεις. Είναι µία επένδυση στο ολιστικό µοντέλο
για την υγεία. Υπερβαίνει τη νοσοκοµειοκεντρική λογική του συστήµατος και την εµπορευµατοποίηση της ιατρικής. Ενισχύει την
πρόληψη και την υγειονοµική ασφάλεια της κοινωνίας και της
χώρας. Έχει σαφώς αναπτυξιακό χαρακτήρα, αναβαθµίζοντας,
για παράδειγµα, την περιβαλλοντική υγιεινή και την προστασία
της διατροφικής αλυσίδας και αποτελεί ίσως την πιο δηµοκρατική –µε την έννοια της ισότιµης απολαβής των ωφεληµάτων τηςπολιτική υγείας σήµερα.
Στη διοίκηση του συστήµατος υγείας προωθούµε, επίσης, την
αλλαγή υποδείγµατος µε άρση της κοµµατοκρατίας, της «ηµετεροκρατίας» και της πελατειακής λογικής στα νοσοκοµεία, µε
περισσότερη αξιοκρατία και δηµοκρατία, µε συµµετοχή των εργαζοµένων, των εκπροσώπων των ασθενών και των τοπικών κοινωνιών, µε θεσµούς δηµόσιας λογοδοσίας και κοινωνικού ελέγχου, µε ενίσχυση του δηµοκρατικού προγραµµατισµού των υπηρεσιών υγείας κόντρα στον παραγοντισµό και τον τοπικισµό.
Καταργούµε την «ΕΣΑΝ Α.Ε.» και την επιχειρηµατική µετάλλαξη του δηµόσιου νοσοκοµείου. Επανεξετάζουµε τα ΚΕΝ και
προωθούµε την πλήρη ενσωµάτωση στο ηλεκτρονικό σύστηµα
αξιόπιστων διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων.
Ειδικά για την πάταξη των φαινοµένων διαφθοράς, που πάντα
ήταν δοµικό πρόβληµα του συστήµατος, χρειάζονται οργανωτικά, λειτουργικά και θεσµικά µέτρα –για παράδειγµα, διαφανής
διαχείριση της λίστας χειρουργείου, αυτόνοµα ΤΕΠ, αδιάβλητο
και διαφανές σύστηµα προµηθειών κ.λπ.,- απαιτείται αναµόρφωση και αυστηροποίηση του πειθαρχικού συστήµατος, χωρίς
την παραµικρή πολιτική ασυλία και συγκάλυψη, αλλά κυρίως
απαιτείται µία ευρύτερη κοινωνική συµµαχία κατά της διαφθοράς
στο σύστηµα υγείας, στην οποία οφείλουν να πρωτοστατήσουν
οι εργαζόµενοι στο σύστηµα, τα συνδικάτα, οι φορείς των ασθε-
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νών και οι διοικήσεις των νοσοκοµείων.
Πρέπει να είναι προτεραιότητα η διαφύλαξη της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας, της ισότητας και της αποτελεσµατικότητας στη
φροντίδα. Δίνουµε έµφαση στην προστασία των δικαιωµάτων
των ασθενών και αναβαθµίζουµε τη λειτουργία του Γραφείου
Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Υπουργείο Υγείας και των αντίστοιχων γραφείων στα νοσοκοµεία, έτσι ώστε αυτές οι υπηρεσίες –σε στενή συνεργασία και µε το Συνήγορο του Πολίτη- να
επιλύουν προβλήµατα δυσλειτουργιών στην καθηµερινή εξυπηρέτηση των πολιτών, προκειµένου να ελέγχεται η κακοδιοίκηση
των µονάδων και να εξελιχθούν σε έναν πραγµατικό συνήγορο
του ασθενή.
Τέλος, στο φάρµακο σχεδιάζουµε µία αναβαθµισµένη δηµόσια
φαρµακευτική πολιτική, µε ενίσχυση και αναδιοργάνωση του
ΕΟΦ και του ΙΦΕΤ, µε στήριξη της παραγωγής ποιοτικών γενοσήµων στη χώρα µας, µε ορθολογικότερη και επιστηµονικά τεκµηριωµένη αξιοποίηση των δηµόσιων πόρων, µε διασφάλιση της
πρόσβασης όλων των ασθενών στο φάρµακο και µε µείωση της
οικονοµικής τους επιβάρυνσης.
Ειδικά για τα φαρµακεία, θεωρούµε απαραίτητη την επανεξέταση, πάντα σε συνεργασία µε τους εκπροσώπους των φαρµακοποιών, όλου του µνηµονιακού θεσµικού πλαισίου λειτουργίας
τους, για να διασφαλιστεί η ασφαλής και επαρκής διάθεση φαρµάκων σε όλη τη χώρα.
Στρατηγικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η οικοδόµηση ενός δηµόσιου και δωρεάν συστήµατος υγείας ισότιµης πρόσβασης και
καθολικής κάλυψης, µε υψηλή ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών και ελεγχόµενο κόστος, και αυτό όχι λόγω ιδεολογικής εµµονής, αλλά γιατί έχει αποδειχθεί διεθνώς ότι τα δηµόσια συστήµατα υγείας -όταν φυσικά λειτουργούν µε κανόνες και έλεγχο- υπερτερούν στην ποιότητα και στο τελικό κόστος των υπηρεσιών αλλά και στην καταπολέµηση της ανισότητας στην πρόσβαση.
Ο ιδιωτικός τοµέας υγείας συνεχίζει να έχει, προφανώς, έναν
διακριτό και συµπληρωµατικό ρόλο, καλύπτοντας πραγµατικές
ανάγκες, που αδυνατεί να προσφέρει έγκαιρα και µε επάρκεια
το ΕΣΥ, µε αυστηρούς όµως όρους και προϋποθέσεις συνεργασίας, µε επανεξέταση όλων των συµβάσεων και φυσικά µε αντίστοιχη τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους.
Για εµάς το κράτος δεν υπάρχει για να εγγυάται την εύρυθµη
λειτουργία της αγοράς υγείας, αλλά για να διασφαλίζει θεσµικά,
χρηµατοδοτικά και λειτουργικά την ισότιµη παροχή αξιόπιστης
ιατροφαρµακευτικής φροντίδας και πρόληψης υγείας σε όλους,
ανεξάρτητα από την εργασιακή, ασφαλιστική, οικονοµική κατάσταση καθενός ή τη νοµιµότητα παραµονής στη χώρα.
Ανασυγκροτούµε τη δηµόσια περίθαλψη στην κατεύθυνση
ενός νέου Εθνικού Συστήµατος Υγείας, χωρίς τις γνωστές στρεβλώσεις και αγκυλώσεις του χθες, ενός συστήµατος υγείας που
διατηρεί το δικαιωµατικό του πυρήνα -που σήµερα έχει αναιρεθεί
σε µεγάλο βαθµό-, που διευρύνει τον δηµόσιο χώρο στην υγεία
και περιορίζει την αγορά, που δίνει τη δυνατότητα στους νέους
γιατρούς που σήµερα µεταναστεύουν στο εξωτερικό να προσφέρουν τις γνώσεις τους, που αναπροσανατολίζει δηµόσιους πόρους από τον κρατικοδίαιτο επιχειρηµατικό τοµέα στις δηµόσιες
δοµές, ενισχύοντας προνοµιακά την πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας, τα εργαστήρια της πρωτοβάθµιας φροντίδας και των νοσοκοµείων, τους τοµείς της εξιδεικευµένης θεραπείας, µαιευτικής, αποθεραπείας και αποκατάστασης, που σήµερα είναι στην
πλειοψηφία τους ιδιωτικοποιηµένοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Για να προχωρήσει ένα τέτοιο σχέδιο µετασχηµατισµού στην
υγεία, θα χρειαστεί, πέρα από τη δίκαιη φορολόγηση των πραγµατικών εισοδηµάτων και την αναγκαία αναδιανοµή του πλούτου
στη χώρα, η ενεργός συµβολή και στήριξη όλων των έντιµων και
αξιόπιστων δυνάµεων του ΕΣΥ και του υγειονοµικού κόσµου
καθώς και η εδραίωση ενός άλλου εργασιακού και κοινωνικού
ήθους στο δηµόσιο σύστηµα υγείας.
Ξέρουµε από πρώτο χέρι τη δύσκολη καθηµερινότητα των νοσοκοµείων και των υπόλοιπων µονάδων υγείας. Έχουµε νιώσει
την αγωνία των ανθρώπων που µοχθούν κάτω από αντίξοες συν-
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θήκες για το καλύτερο. Έχουµε βιώσει τη χαρά της κοινωνικής
αλληλεγγύης στον χώρο της υγείας.
Δεν είµαστε επαγγελµατίες πολιτικοί ή τεχνοκράτες των συστηµάτων υγείας ούτε επιδιώκουµε να κάνουµε καριέρα στο
Υπουργείο Υγείας. Άνθρωποι της δηµόσιας περίθαλψης είµαστε,
σε αυτήν πιστεύουµε. Για την αξιοπρέπεια τη δική της, των λειτουργών της και πρωτίστως των ασθενών θα πασχίσουµε και θα
δώσουµε όλες µας τις δυνάµεις µε συνέπεια λόγων και έργων,
µε αξιοπιστία, µε ευαισθησία, µε δικαιοσύνη, µε αξιοπρέπεια, µε
δηµοκρατία και βεβαίως µε τον αγώνα και τη στήριξη της κοινωνίας θα τα καταφέρουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Ξανθό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου 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 πέντε µαθήτριες και µαθητές και δύο
εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 7ο Γυµνάσιο και λυκειακές τάξεις της Λάρισας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δηµήτριος Κουτσούµπας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παρακολουθώντας όλες αυτές τις
δεκαπέντε µέρες που πέρασαν από τις εκλογές στις 25 Ιανουαρίου και τον σχηµατισµό κυβέρνησης συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξάρτητων Ελλήνων αλλά και την οµιλία του Πρωθυπουργού κατά
την ανάγνωση των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης, όπως και οµιλίες Υπουργών της συγκυβέρνησης, µας επιβεβαίωσε -γιατί δεν είναι πλέον εντύπωση- ότι προσπαθεί να ισορροπήσει ακροβατώντας και προσπαθώντας να ικανοποιήσει –
τουλάχιστον στα λόγια, γιατί η πράξη θα φανεί πιο καθαρά στην
πορεία- τόσο τους εγχώριους οµίλους, αλλά και τα ευρωπαϊκά
µονοπώλια, που καθορίζουν τις τύχες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωζώνης, δηλαδή τους λεγόµενους «εταίρους», τους
«δανειστές» και πάει λέγοντας, αλλά ταυτόχρονα και να χαϊδέψει
τα αυτιά των εργαζοµένων, του λαού µας, γνωρίζοντας πολύ
καλά ότι ένα µέρος τους ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ εγκαταλείποντας το
ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία και έχοντας κάποιες µικρές ελπίδες ότι ίσως κάνει κάτι καλύτερο από τους προηγούµενους.
Όµως ο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας σηκώσει τους τόνους προεκλογικά,
δυσκολεύεται τώρα να προσγειωθεί και να προσγειώσει ταυτόχρονα και αρκετούς οπαδούς του στη σκληρή πραγµατικότητα
που του επιβάλλει µια λυκοσυµµαχία, της οποίας δηλώνει ένθερµος, πιστός εταίρος και µάλιστα τη θεωρεί και κοινό µας σπίτι,
καλλιεργώντας και την αυταπάτη ότι µπορεί κιόλας να το αλλάξει
µε διαπραγµατεύσεις, επειδή πλέον θα µιλά πιο υπερήφανα από
τους προηγούµενους.
Φυσικά, εµείς δεν έχουµε καµµία αυταπάτη ούτε τρέφουµε
ψεύτικες ελπίδες και προσδοκίες. Οι περισσότεροι σ’ αυτήν εδώ
την Αίθουσα, πολύ περισσότερο έξω από αυτήν, τα πλατιά λαϊκά
στρώµατα, ο λαός µας, αναγνωρίζουν στο Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας, ακόµα κι αν πολιτικά, ιδεολογικά, δεν συµφωνούν µαζί
µας, ότι το ΚΚΕ έχει συνέπεια λόγων και έργων και επιδεικνύει
σταθερότητα αρχών και θέσεων.
Πρόκειται για µια σταθερότητα και συνέπεια που δεν στηρίζεται σε δόγµατα και δοξασίες, αλλά σε επιστηµονικά τεκµηριωµένες αναλύσεις της πραγµατικότητας µε οικονοµικές, πολιτικές
προβλέψεις που επιβεβαιώνονται, ακριβώς γιατί πατάνε στο έδαφος από τη σκοπιά της υπεράσπισης των συµφερόντων του λαού
µας και των αναγκών του, από τη σκοπιά της πάλης για έναν εντελώς διαφορετικό δρόµο ανάπτυξης, που έχει ανάγκη ο λαός
και η χώρα.
Γι’ αυτό και ξέρουµε ότι προτάσεις, θέσεις και προγράµµατα
που προσπαθούν να συγκεράσουν, να συνταιριάξουν τα ασυµβίβαστα, καταντούν να οδηγούν τον λαό και το κίνηµά του στο να
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εξακολουθεί να µατώνει για τους ίδιους λόγους που µάτωνε και
µε τους προηγούµενους. Δεν γίνεται να είσαι και µε την εργατική
τάξη, τον λαό και µε την πλουτοκρατία του τόπου και της Ευρώπης. Ή θα πασχίζεις για τα συµφέροντα των λίγων, των οµίλων,
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και της κερδοφορίας
τους, ρίχνοντας όλο και πιο κάτω τους µισθούς, τα µεροκάµατα,
γκρεµίζοντας κατακτήσεις και δικαιώµατα, εργασιακές σχέσεις
και κοινωνικές παροχές ή θα είσαι πραγµατικά, στην πράξη, και
όχι στα λόγια µε το µέρος των αδυνάτων, των ανέργων, των µισθωτών, των αυτοαπασχολουµένων, των αγροτών, των νέων, των
γυναικών, των λαϊκών οικογενειών.
Αυτό προϋποθέτει άλλον δρόµο ανάπτυξης, άλλον δρόµο εξέλιξης για την ελληνική κοινωνία και οικονοµία, µακριά από την
πεπατηµένη του καπιταλιστικού δρόµου ανάπτυξης που µας
έφερε ως εδώ. Αυτό προϋποθέτει σύγκρουση, ρήξη στην πράξη
µε τις ιµπεριαλιστικές συµµαχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
του ΝΑΤΟ, τις συνθήκες αυτών των συµµαχιών, από τη Συνθήκη
του Μάαστριχτ µέχρι το Σύµφωνο για το Ευρώ, το Σύµφωνο Σταθερότητας, τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» της πρόσφατης οικονοµικής κρίσης.
Σε όλα αυτά –τα οποία βεβαίως είναι όλα αυτά που ευθύνονται
πρωταρχικά και κύρια για το κατάντηµα του λαού µας, της χώρας
µας- έδωσε χθες όρκους πίστης ο Πρωθυπουργός. Τώρα ο καθένας µπορεί να καταλάβει τι κρύβεται πίσω από τα βαρύγδουπα
συνθήµατά σας για το τέλος της λιτότητας, όπως ακόµα πιο καθαρά είπε σήµερα και ο Υπουργός Οικονοµικών.
Αυτό που ήδη δεσµεύεστε ότι θα υπογράψετε είναι ένα νέο
πρόγραµµα, συµβόλαιο αντιλαϊκών µεταρρυθµίσεων. Αυτό που
ξεκάθαρα δηλώνετε ότι θα τηρήσετε είναι οι ισοσκελισµένοι προϋπολογισµοί, οι κανόνες του Συµφώνου Σταθερότητας. Τι σηµαίνουν για τον λαό αυτές οι δύο συγκεκριµένες δεσµεύσεις σας;
Σηµαίνουν ότι θα συνεχιστούν οι θυσίες του λαού µας στον βωµό
της ανταγωνιστικότητας, του κέρδους των οµίλων. Γι’ αυτό µιλάτε για λιτό βίο, µε αξιοπρέπεια. Γιατί δεν πρόκειται να ανακτηθούν ούτε καν οι τεράστιες απώλειες που είχε η λαϊκή οικογένεια
την περίοδο της κρίσης και γιατί η ανάκαµψη των κερδών των
οµίλων επιβάλλει να θεωρήσουµε πλέον ως περασµένα, ξεχασµένα όσα χάσαµε στην κρίση.
Θα χορτάσουµε, λοιπόν, µε αισθήµατα αξιοπρέπειας και µε
λίγα ψίχουλα για την ακραία φτώχεια, που θα τα πληρώσουν οι
υπόλοιποι µισθωτοί πάλι και οι αυτοαπασχολούµενοι.
Για τον λαό και τις ανάγκες του, αν προχωρήσει ο νέος επώδυνος συµβιβασµός µεταξύ των διαφόρων αστικών τάξεων της
Ευρωζώνης, η διαφορά θα είναι µόνο στο περιτύλιγµα. Η τρόικα
θα αλλάξει όνοµα και θα υπάρξει νέα µορφή εποπτείας των δανειστών. Το σηµερινό µνηµόνιο θα αντικατασταθεί από ένα καινούργιο, µε άλλο όνοµα. «Συµβόλαιο» το είπε ο Υπουργός Οικονοµικών.
Η περήφανη διαπραγµάτευσή σας, η διαφορετική πολιτική
σας, την οποία καλείται να στηρίξει ο λαός, αφορά το αν θα απελευθερωθεί περισσότερο κρατικό χρήµα, για να δοθεί σε εγχώριους µονοπωλιακούς οµίλους και όχι στους δανειστές. Αφορά,
επίσης, τη χαλάρωση των όρων για υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα στους ετήσιους προϋπολογισµούς, που επιβάλλεται σήµερα για να διασφαλιστεί η σταθερότητα του ενιαίου νοµίσµατος, του ευρώ.
Άλλωστε, σε παρόµοια κατεύθυνση πιέζουν τη γερµανική κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις της Γαλλίας, της Ιταλίας, µε τη στήριξη των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, όχι για να βελτιωθεί
η θέση του λαού. Γι’ αυτό ο Ολάντ, ο Ρέντσι και η αµερικάνικη
αποστολή στην Ελλάδα σάς στηρίζουν, για να συνεχίσετε τις αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις. Η πίεση στοχεύει στο να αναλάβει η
Γερµανία µεγαλύτερα βάρη στη διαχείριση των υπερχρεωµένων
κρατών και στις επενδύσεις στην Ευρωζώνη. Εξυπηρετεί τους
στόχους των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για να αλλάξει
ο συσχετισµός σε βάρος της Γερµανίας, χωρίς βέβαια να διαλυθεί η Ευρωζώνη.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δυστυχώς ο λαός µας, µε ευθύνη
της ίδιας της πραγµατικής εξουσίας και των διαφόρων κυβερνήσεών της µέχρι σήµερα, έχει αποκτήσει µειωµένες απαιτήσεις.
Αυτό είναι ένα ζήτηµα, φυσικά, που έχει να κάνει και µε την υπο-
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χώρηση του εργατικού, του λαϊκού κινήµατος και τους αρνητικούς συσχετισµούς που υπάρχουν διεθνώς και στην Ευρώπη και
στη χώρα µας, µε πρωταρχική βέβαια ευθύνη των γνωστών κοµµάτων που κυβέρνησαν ή συγκυβέρνησαν -φιλελεύθερων, σοσιαλδηµοκρατικών- και όσων όλα τα προηγούµενα χρόνια τούς
συνέδραµαν, παροπλίζοντας το ταξικό κίνηµα ως γνήσιοι ρεφορµιστές και οπορτουνιστές τότε, που τώρα αντικαθιστούν τη σοσιαλδηµοκρατία του ΠΑΣΟΚ µε τη σοσιαλδηµοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ. «Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα», δηλαδή.
Μπροστά λοιπόν και στις ισχνές ελπίδες και στις µειωµένες
απαιτήσεις ενός λαού που έχει υποφέρει τα πάνδεινα σε αυτήν
τη χώρα, ένα κυβερνητικό κόµµα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ σήµερα, έχει
να χειριστεί και µπορεί να χειριστεί δύο πράγµατα εναλλάξ: και
το εµπόριο ελπίδων και το εµπόριο του φόβου. Αυτά µπορεί κανείς να τα αποκρυπτογραφήσει τόσο στην ανάγνωση των Προγραµµατικών Δηλώσεων χθες από τον Πρωθυπουργό όσο και σε
οµιλίες κυβερνητικών, Υπουργών και Βουλευτών, που ακολούθησαν σήµερα. Και στο εµπόριο φόβου και στο εµπόριο ελπίδας
είχαν γίνει «µανούλες» οι προηγούµενοι του πάλαι ποτέ δικοµµατισµού, σε συνέχεια συγκυβερνώντες. Σε άξιο µαθητή τους εξελίσσεται και ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια. Όχι µόνο εξαιτίας της
γνωστής λέξης που έχει περάσει πλέον και στο διεθνές λεξιλόγιο,
τη γνωστή «κωλοτούµπα» που ακούµε -που πρώτο βέβαια το
ΚΚΕ, αν θυµάστε καλά, χρησιµοποίησε πριν από δύο χρόνια. Παρεµπιπτόντως, να πω ότι όταν το λέγαµε αυτό τότε, δεν το λέγαµε –βέβαια- γιατί είχαµε κάποιες αυταπάτες και για τα συνθήµατα τα τότε και για τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γιατί ακριβώς
αποκαλύπτονταν όλο και περισσότερο όσο περνούσε ο καιρός
αυτά που προσπαθούσαν τότε και προσπαθούν και σήµερα να
κρύψουν από τον ελληνικό λαό.
Αποδειχτήκατε πολύ προσαρµοστικοί και συνεργάσιµοι µε όλο
το ανφάν γκατέ της χρηµατιστικής ολιγαρχίας, των µονοπωλίων,
των εκπροσώπων τους στις διάφορες κυβερνήσεις ανά τον
κόσµο.
Αρκετοί καλοπροαίρετοι άνθρωποι -και πολιτικοί- µιλάνε και
σήµερα για την ανάγκη εθνικής συνεννόησης, στήριξης στο έργο
της Κυβέρνησης, το οποίο ακούγεται ως θετικό και ως κάτι καλό.
Δεν αναφέροµαι σε παράγοντες ή πολιτικά κόµµατα τα οποία πιθανόν ή προφανώς –όπως θέλετε, πάρτε το- το κάνουν για δικούς τους κοµµατικούς προπαγανδιστικούς πολιτικούς σκοπούς,
αλλά αναφέροµαι σε όσους ειλικρινά το πιστεύουν, είτε από κάποια άγνοια είτε από αυταπάτη –αν θέλετε- ή και µικρή ελπίδα
µήπως και βγει κάτι.
Αυτό που έχουµε να τους πούµε καθαρά για µια ακόµη φορά
–και αν θέλουν ας το πάρουν υπ’ όψιν τους πριν να είναι αργά,
βέβαια, για τον λαό µας και τη χώρα- είναι το εξής: Σε αυτήν εδώ
τη χώρα την έχουµε πατήσει ουκ ολίγες φορές τα τελευταία σαράντα χρόνια, για να µην πάµε παλιότερα. Αυτό που έχουµε να
πούµε, λοιπόν, αξιοποιώντας αυτή την πείρα είναι ότι η αγανάκτηση, η οργή, η δυσαρέσκεια απέναντι στη Νέα Δηµοκρατία και
το ΠΑΣΟΚ για όσα υπέφεραν οι εργαζόµενοι, ο λαός αυτά τα
χρόνια από όσους κυβέρνησαν όχι µόνο είναι δικαιολογηµένη,
αλλά η καταδίκη αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί –λέµε εµείςστο επόµενο διάστηµα, εγκαταλείποντας ο ελληνικός λαός την
ουσία των θέσεών τους ακόµα πιο αποφασιστικά.
Όµως, αυτό δεν πρέπει ταυτόχρονα να οδηγήσει σε παθητική
αναµονή για σωτηρία από τη νέα συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξάρτητων Ελλήνων. Να µην οδηγήσει τον λαό, το κίνηµά του να γίνει
χειροκροτητής ψεύτικων προσδοκιών για µια ακόµη φορά ή να
διοχετευτεί αυτό το ζήτηµα σε ανώδυνα ρυάκια ή και –πολύ χειρότερα- σε ναζιστικά µορφώµατα. Γιατί αν η ολοσχερής καταδίκη
της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν συνδυαστεί συνολικά
µε την πολιτική καταδίκη της στρατηγικής και των αντιλαϊκών κατευθύνσεων αυτής της πολιτικής -που είναι και πολιτική και στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των µονοπωλίων, του συστήµατός τους, του κράτους τους, τα οποία υπερασπίζονται µε διάφορες βέβαια εκδοχές και διάφορες αφετηρίες ο καθένας τους,
όλα τα άλλα κόµµατα- τότε θα βρεθεί στα ίδια και πιθανόν χειρότερα από όσα ήδη γνωρίσαµε µέχρι σήµερα.
Για παράδειγµα, δεν ωφελεί η καταδίκη µόνο της προηγούµενης διαπραγµάτευσης -από την άποψη των τρόπων, των µεθό-
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δων, των προτάσεων- που έκανε η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ µε τους εταίρους, αλλά η πλήρης συνειδητοποίηση ότι κάθε
διαπραγµάτευση -όσο σκληρή και αν είναι- εντός αυτού του πλαισίου του ευρωενωσιακού, της Ευρωζώνης -στο οποίο ορκίζεται
συνεχώς ο σηµερινός Πρωθυπουργός και η Κυβέρνησή του και
µάλιστα µέσα σε αυτή τη δίνη των µεγάλων, των οξυµµένων ανταγωνισµών- θα είναι από χέρι χαµένη για τα συµφέροντα του
λαού µας.
Συνηθίζουµε να λέµε ότι, όταν τσακώνονται τα βουβάλια στη
λίµνη των ανταγωνιστικών συµφερόντων τους, την πληρώνουν
πάντα τα βατράχια, οι µικροί, οι πιο αδύναµοι, δηλαδή τα λαϊκά
στρώµατα, η χώρα µας. Γι’ αυτό λέµε: Το εργατικό λαϊκό κίνηµα,
ο λαός µας να µη γίνει χειροκροτητής, όπως το θέλουν όλοι τους
-και οι σηµερινοί κυβερνητικοί εταίροι και οι σύµµαχοί τους και
όσοι βρίσκονται πίσω από αυτούς- µιας διαπραγµάτευσης εντός
των αντιλαϊκών τειχών που θα µας στείλει ξανά στα Τάρταρα. Να
µη γίνει. Και το λέµε καθαρά: Όσο πιο γρήγορα σήµερα ο λαός
µας, η νεολαία, το ριζοσπαστικό εργατικό κίνηµα χαράξει τη δική
του γραµµή πάλης για ανάκτηση των απωλειών από τα χρόνια
της κρίσης, τόσο θα είναι προς το συµφέρον του και δεν θα µετράει άλλο χαµένο χρόνο. Ανάκτηση, λοιπόν, των απωλειών του
λαού µε βάση τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, µε άλλον δρόµο
ανάπτυξης για τον λαό. Αυτό πρέπει να γίνει. Ο στόχος να διαπερνά τη γραµµή πάλης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι Προγραµµατικές Δηλώσεις
αλλά και οι προτάσεις που έχουµε ακούσει από τους Υπουργούς
δηµιουργούν εύλογες και µεγάλες ανησυχίες που δεν µπορούν
να διασκεδαστούν µε τα µεγάλα λόγια περί αξιοπρέπειας, εθνικής περηφάνιας και άλλα ρεσιτάλ αµετροέπειας.
Αλήθεια, τα ψίχουλα είναι η αξιοπρέπεια και η ελπίδα που έρχεται; Η ελπίδα της εργατικής τάξης, της νεολαίας να έχει σταθερή δουλειά µε δικαιώµατα και το 2015 να µπορεί να ζήσει µε
αξιοπρέπεια τα παιδιά της, µε δωρεάν υγεία, παιδεία, περίθαλψη,
είναι να έχει ζωή µε δικαιώµατα και όχι µια χαµοζωή.
Μήπως και τα ψίχουλα που υποσχεθήκατε -άλλα για το 2016,
άλλα µε ορίζοντα τετραετίας- θα λύσουν το πρόβληµα των λαϊκών νοικοκυριών; Μήπως και πάλι αυτές οι οικογένειες δεν θα
έχουν µπροστά τους το τραγικό δίληµµα «να πληρώσω για το πετρέλαιο ή τα φάρµακα, για ένα κοµµάτι κρέας ή για το εµβόλιο
του παιδιού µου, να µείνω άνεργος ή να δουλεύω δύο, τρεις
µέρες τον µήνα και να λέω και δόξα τω Θεώ;»;
Αλήθεια, µπορεί να υπάρχει ζωή έτσι εν έτει 2015; Και όλα δικαιολογούνται µε το «παραλάβαµε καµένη γη, καµένα σπαρτά
και γκρεµισµένα γεφύρια». Κάπως έτσι το είπε ο κ. Τσίπρας
εχθές. Όσοι χρησιµοποιούν τέτοια επιχειρήµατα κάθε φορά ξέρουµε ότι θέλουν να δικαιολογήσουν την πολιτική τους, να ζητήσουν την ανοχή του λαού παραπέµποντας τις προσδοκίες του
στη Δευτέρα Παρουσία. Αυτό ισχύει για όλη την ατζέντα των θεµάτων.
Βέβαια, όσο είναι εφικτό, οι Βουλευτές του κόµµατός µας
έθεσαν και θα θέσουν στις οµιλίες τους τις δύο αυτές µέρες τις
θέσεις του ΚΚΕ για όλα αυτά και άλλα προβλήµατα. Για παράδειγµα, στην εξωτερική πολιτική ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δηλώσει ότι θα
τηρήσει τις δεσµεύσεις της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, τη στρατηγική
συµµαχία µε τις ΗΠΑ, σε µία περίοδο που το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξελίσσονται ακόµα περισσότερο σε παράγοντες
υπονόµευσης των κυριαρχικών δικαιωµάτων της χώρας, που
οξύνονται οι ανταγωνισµοί για τις αγορές και τις πρώτες ύλες
και πυκνώνουν τα σύννεφα του πολέµου στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία µε την εµπλοκή της
Ελλάδας.
Χαρακτηριστική είναι η στάση της Κυβέρνησης στο ζήτηµα της
Ουκρανίας, παρά τους πρώτους λεονταρισµούς. Τελικά, η ελληνική Κυβέρνηση συντάχθηκε µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και ψήφισε τις ίδιες κυρώσεις προς τη Ρωσία µε αυτές που ήταν ήδη σε
ισχύ και είχε ψηφίσει η προηγούµενη κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, την οποία κατακεραύνωνε τότε ως
αντιπολίτευση, µε ανοιχτό το ενδεχόµενο, όπως ειπώθηκε, να
υπάρξουν και νέες κυρώσεις σύντοµα.
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξάρτητων Ελλήνων σε απλά
ελληνικά και χωρίς αστερίσκους έβαλε φαρδιά πλατιά την υπο-
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γραφή της σε µία απόφαση που είναι πλήρως ενταγµένη στα
επιθετικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και του
ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, στο πλαίσιο των ανταγωνισµών µε τη
Ρωσία για τον έλεγχο των ενεργειακών πόρων της περιοχής µε
θύµατα τους λαούς της περιοχής, αναµεσά τους και τον ελληνικό
λαό.
Άλλο παράδειγµα: Σηκώνετε τη σηµαία της πάταξης της
φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, για να προχωρήσετε στη φοροαφαίµαξη των αυτοαπασχολουµένων, να συνεχίσει τελικά να
σηκώνει τα βάρη η πλειοψηφία των µισθωτών, των λαϊκών στρωµάτων.
Τα ίδια ακούγαµε παλαιότερα και από τον Γιώργο Παπανδρέου. Αν θέλατε πραγµατικά να πληρώσει το µεγάλο κεφάλαιο,
θα µπορούσατε να εξαγγείλετε την κατάργηση των σηµερινών νόµιµων κατά άλλα- προκλητικών φοροελαφρύνσεων για τους
εφοπλιστές, για τους µονοπωλιακούς οµίλους, να δεσµευτείτε
για την κατάργηση του πλαισίου των ΣΔΙΤ και των συµβάσεων
παραχώρησης. Όµως, για αυτά δεν βγάζετε άχνα.
Οι εξαγγελίες για ελέγχους του ΣΔΟΕ για τους µεγάλους
φοροφυγάδες, τις διάφορες λίστες Λαγκάρντ, Λιχτενστάιν κ.λπ.
προετοιµάζουν το κλίµα συναίνεσης, για να συνεχιστεί η αντιλαϊκή φορολογική πολική µε νέα τεχνικά όπλα, όπως το περιουσιολόγιο.
Γι’ αυτό εξάλλου αρνείστε να ορίσετε ποια θεωρείτε µεγάλη
ακίνητη περιουσία. Γι’ αυτό δεν δεσµεύεστε για καµµία ουσιαστική ελάφρυνση σε όσους έχουν εισόδηµα πάνω από το επίπεδο των 12.000 ευρώ, δηλαδή της ακραίας φτώχειας.
Όσο για τις δηλώσεις εξάλειψης των πελατειακών σχέσεων και
της διαφθοράς των δηµοσίων υπαλλήλων και στελεχών, έχουν
ελάχιστη πρακτική αξία, όσο µένει στο απυρόβλητο η δράση των
οµίλων που έχουν συµφέρον να τους διαφθείρουν, για να
διασφαλίσουν µεγαλύτερα κέρδη και µερίδια αγοράς σε κάθε
κλάδο, στις τηλεπικοινωνίες, στις κατασκευές, στην ενέργεια,
στην υγεία, όσο το κεφάλαιο κινείται ελεύθερα από χώρα σε χώρα, σε φορολογικούς παραδείσους.
Γι’ αυτό και συνιστάτε πάλι λιτό βίο για τον ελληνικό λαό.
Κέρδη για το κεφάλαιο – λιτός βίος για τον λαό. Γι’ αυτό λέµε ότι
ο λαός πρέπει να χαράξει τη δική του γραµµή πάλης, για ανάκτηση των απωλειών, για ικανοποίηση των αναγκών, στον δρόµο
της δικής του εξουσίας και οικονοµίας.
Είναι κρίσιµο στον αγώνα του, στην ταξική πάλη, να µην
εγκλωβιστεί στο λεγόµενο -δήθεν- εθνικό στόχο για θωράκιση
της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου, να οργανώσει την
αντεπίθεσή του για την ελπιδοφόρα διέξοδο της κοινωνικοποίησης των µονοπωλίων, της αποδέσµευσης από Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, µε τον λαό στο τιµόνι της εξουσίας πραγµατικά,
για το άνοιγµα του µόνου επίκαιρου και ρεαλιστικού δρόµου για
την πραγµατική απελευθέρωση του ανθρώπου, της οικοδόµησης
µίας νέας κοινωνίας, δηλαδή της σοσιαλιστικής.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας θα τιµήσει τις προσδοκίες
της λαϊκής τάξης, των εργατικών στρωµάτων, των ανέργων, των
συνταξιούχων, της νεολαίας και των γυναικών των λαϊκών οικογενειών. Θα αποτελεί σηµαντικό συστατικό µέρος µίας δυναµικής εργατικής λαϊκής αντιπολίτευσης. Κριτήριό µας θα είναι να
ενώσουµε όλους τους εργάτες, τον λαό µας, στον αγώνα για το
δίκιο τους, άσχετα από την επιλογή που έκαναν στις εκλογές στις
25 Ιανουαρίου.
Θα είµαστε πανταχού παρόντες. Θα απαιτήσουµε την κατάργηση όλων των αντιλαϊκών εφαρµοστικών νόµων που χρησιµοποιούνται στο οπλοστάσιο των µονοπωλίων για να γονατίζουν
τον λαό µας.
Σε αυτό το πλαίσιο, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας θα εξετάζει προσεκτικά κάθε νοµοσχέδιο, µε κριτήριο τα εργατικά
λαϊκά συµφέροντα και, σε περίπτωση που ανακουφίζουν πραγµατικά τους εργαζόµενους, θα τα υποστηρίζουµε, όπως άλλωστε
κάναµε πάντα.
Θα συνεχίσουµε τις παρεµβάσεις µας καταθέτοντας συγκεκριµένες προτάσεις νόµου για τη λήψη άµεσων µέτρων ανακούφισης των λαϊκών οικογενειών, για την ουσιαστική ανακούφιση και
προστασία των ανέργων, για την επαναφορά του δέκατου τρίτου
και δέκατου τέταρτου µισθού, την υποχρεωτική εφαρµογή των
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συλλογικών συµβάσεων, την κατάργηση αντεργατικών µέτρων
που χτυπούν εργασιακά δικαιώµατα. Στη βάση αυτή, θα απαιτήσουµε την πραγµατική επαναφορά του κατώτατου µισθού το λιγότερο στα 751 ευρώ για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και αστερίσκους, ως βάση για αυξήσεις µισθών.
Θα συνεχίσουµε για την επαναφορά της δέκατης τρίτης και
δέκατης τέταρτης σύνταξης και την κατάργηση των αντιλαϊκών
µέτρων που µείωσαν τις συντάξεις και αύξησαν τα όρια συνταξιοδότησης, απαιτώντας ταυτόχρονα την επιστροφή των κλεµµένων από τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων και την
καταβολή των υποχρεώσεων της µεγαλοεργοδοσίας, της πλουτοκρατίας και του κράτους τους.
Θα συνεχίσουµε τις παρεµβάσεις για την απαλλαγή των λαϊκών οικογενειών από τα χαράτσια, µε την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ,
του φόρου αλληλεγγύης, την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, του φόρου στο πετρέλαιο θέρµανσης, στα τιµολόγια για το φως, το νερό, την αύξηση του αφορολόγητου στις
40.000 ευρώ για κάθε οικογένεια, µε την ταυτόχρονη αύξηση, βεβαίως, της φορολογίας του µεγάλου κεφαλαίου. Θα συνεχίσουµε
τις παρεµβάσεις και µε άλλες προτάσεις νόµου.
Στο κέντρο της προσοχής µας θα είναι η σηµερινή απαράδεκτη κατάσταση στον χώρο της υγείας και πρόνοιας και ιδιαίτερα
στα νοσοκοµεία, µε τις µεγάλες ελλείψεις. Το κέντρο της προσοχής µας θα είναι στον χώρο της υγείας, όπου ουσιαστικά δεν
υπάρχει πρόσβαση για τον άνεργο, τον εργάτη, την εργάτρια,
τον συνταξιούχο, τις λαϊκές οικογένειες και λόγω των τεράστιων
ελλείψεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, σε εργαστήρια, σε υποδοµές µε την εµπορευµατοποίηση και ιδιωτικοποίηση
υπηρεσιών, στο ακριβό φάρµακο, την ανύπαρκτη περίθαλψη και
πρόνοια για τις ευπαθείς οµάδες και τόσα άλλα που όλοι µας
βιώνουµε –και έχουµε βιώσει- καθηµερινά, όσοι και όσες έχουν
την ατυχία να βρεθούν στην ανάγκη περίθαλψης των ίδιων, συγγενικών ή αγαπηµένων τους προσώπων.
Επίσης, στην κατάσταση στο χώρο της παιδείας όλων των βαθµίδων, από την προσχολική αγωγή και τον παιδικό σταθµό µέχρι
την τριτοβάθµια και µεταπτυχιακή εκπαίδευση, αλλά και την
επαγγελµατική τεχνική κατάρτιση µε τα τεράστια οικονοµικά
βάρη που επωµίζεται και πληρώνει καθηµερινά η εργατική λαϊκή
οικογένεια.
Ιδιαίτερα όµως σήµερα, θα ήθελα να επισηµάνω την ανάγκη
άµεσης αντιµετώπισης του χρόνιου οδυνηρού προβλήµατος που
συνδέεται και µε τα προβλήµατα περιβάλλοντος µε την έλλειψη
αντισεισµικής, αντιπυρικής και αντιπληµµυρικής προστασίας που
αναδείχθηκε για µία ακόµη φορά στις πρόσφατες πληµµύρες
στον Έβρο, στην Άρτα, στη Φθιώτιδα, στην Ευρυτανία και σε άλλους νοµούς και περιφέρειες της χώρας, όπως και σε γειτονιές
των µεγαλουπόλεων όπως της Αθήνας, της Αττικής µαζί µε όλα
τα υπόλοιπα προβλήµατα που βιώνει κάθε λαϊκή οικογένεια.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για όλους αυτούς τους λόγους
που αναφέρθηκαν όσο γίνεται πιο αναλυτικά και θα αναφερθούν
και από τους συντρόφους Βουλευτές του ΚΚΕ στη συνέχεια θα
καταψηφίσουµε τις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης.
Όλοι οι Βουλευτές, όπως και όλα τα µέλη και στελέχη του κόµµατος νιώθουµε το βάρος της ευθύνης να ανταποκριθούµε στο
βασικό καθήκον να δυναµώσει µία µαχητική, εργατική, λαϊκή αντιπολίτευση µέσα και έξω από τη Βουλή.
Θα αξιοποιήσουµε τη συγκεκριµένη δύναµη που µας έδωσε
σε αυτές τις εκλογές ο λαός για να συµβάλουµε και στην ανασυγκρότηση του εργατικού λαϊκού κινήµατος, στην ανάπτυξη της
ενότητας, της συσπείρωσης, της κοινωνικής λαϊκής συµµαχίας.
Θα αξιοποιήσουµε τη συγκεκριµένη δύναµη για να πιέσουµε, να
διεκδικήσουµε, για να αποσπάσουµε όποιες κατακτήσεις είναι
δυνατές για το λαό µας σήµερα για άµεσα µέτρα ανακούφισης
για τη λαϊκή αλληλεγγύη.
Όλα αυτά βέβαια, είναι ενταγµένα στη συνεχή και αδιάκοπη
πάλη µας για τον άλλο δρόµο ανάπτυξης ενάντια στα µονοπώλια
και τον καπιταλισµό, για το σοσιαλισµό.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Κουτσούµπα.
Θα ήθελα να σας πω, κύριε Πρόεδρε, από πλευράς Βουλής
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ότι προτάσεις νόµου, τις οποίες αναγγείλατε ότι θα κατατεθούν
από την Κοινοβουλευτική σας Οµάδα είναι απολύτως ευπρόσδεκτες.
Ελπίζω και στο πλαίσιο της Επιτροπής Κανονισµού της Βουλής
να έχουµε µία συνεργασία, ώστε να εξασφαλίσουµε ότι πλέον οι
προτάσεις νόµου που προέρχονται και από την Αντιπολίτευση
και από Βουλευτές θα συζητιούνται ισότιµα.
Με αυτές τις παρατηρήσεις να σας ενηµερώσω ότι έχει ζητήσει τον λόγο ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΠΑΣΟΚ ο κ. Βενιζέλος. Ωστόσο, µε ενηµέρωσε και ο Γραµµατέας
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας ότι συναινείτε για να παρεµβληθούν δύο Βουλευτές, µιας και από την έναρξη της συνεδρίασης
δεν έχουµε ακούσει καθόλου Βουλευτές οµιλητές.
Είναι έτσι, κύριε Πρόεδρε ή θέλετε να προηγηθείτε;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Θα παρακαλούσα να προηγηθεί ένας
Βουλευτής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Καλώς. Θα ακούσουµε ένα Βουλευτή.
Ο κ. Μιχελογιαννάκης έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πριν από µιάµιση ώρα, άκουσα από την κ. Γεννηµατά το εξής:
«Το µνηµόνιο τελείωσε το Δεκέµβριο».
Προσέξτε. Ας υποθέσουµε ότι δεν έγιναν εκλογές. Είχαµε έναν
προϋπολογισµό που ψηφίστηκε που λέει: αύξηση έµµεσων και
άµεσων φόρων 1,5 δισεκατοµµύριο, µείωση του κοινωνικού προϋπολογισµού 1,6 δισεκατοµµύρια. Ενδεικτικά, στην υγεία 340
εκατοµµύρια κάτω. Στα δηµόσια νοσοκοµεία 500 εκατοµµύρια.
Ενδεικτικά για τους ανασφάλιστους από τα 340 εκατοµµύρια του
προϋπολογισµού τα πήγανε στα 70 εκατοµµύρια. Ακόµα, στην
τοπική αυτοδιοίκηση κόψανε 60 εκατοµµύρια και 37 εκατοµµύρια
στον πολιτισµό.
Όλα αυτά που είναι ψηφισµένα, αν δεν ερχόµαστε, λέγανε το
εξής: «Ελάτε να µας αξιολογήσετε». Και για να έρθουµε να σας
αξιολογήσουµε πρέπει να αποσύρετε την πρόταση µείωσης κατά
30% της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, να επιβάλετε φόρο
πολυτελείας, να αυξήσετε το ΦΠΑ, να παγώσετε συντάξεις, να
αυξήσετε όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, να καταργήσετε ΕΚΑΣ
και επικουρικές συντάξεις, να δουλέψετε την εργαλειοθήκη του
ΟΟΣΑ 1,2,3. Και από το e-mail για να γίνει αυτό, αν περνούσαµε
και τις εξετάσεις αυτές, θα πηγαίναµε στην ενισχυτική πιστωτική
γραµµή, η οποία σηµαίνει –σελίδα 47- µνηµόνιο συνεννόησης.
Αυτά όλα σταµάτησε η 25η του Γενάρη. Αυτό ήταν, κυρία Γεννηµατά, το «τέλος», δήθεν, του µνηµονίου. Οι «σειρήνες» έλεγαν:
«Δεν θα αναλάβετε οµαλά». Αναλάβαµε οµαλά. Ακούστηκε ότι θα
πάµε για Grexit. Διαβάστε το διεθνή Τύπο. Ακουγόταν για bank
run. Πού είναι; Ακουγόταν για deadline. Πού είναι;
Καλά είπε ο Κώστας Χρυσόγονος ότι τέσσερις µέρες πριν από
τις εκλογές ο Εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είπε ότι
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν µπορεί να είναι και ελεγκτής
και ελεγχόµενος µαζί.
Εµείς αρχίσαµε τις προσπάθειες βάζοντας δυο όρους: µία γέφυρα η οποία να έχει το ένα χέρι στην ονοµαστική οικονοµική
ανάπτυξη των οµολόγων, σε ανταλλαγή χειρογράφων και το δεύτερο χέρι στα perpetual bond, δηλαδή µη εξαγοράσιµες οµολογίες χωρίς ηµεροµηνία λήξης που πληρώνουν συνεχώς τόκο.
Δηλαδή, θα αντικαθιστούσαν αυτά που διακρατεί η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα.
Καταθέσαµε ένα πρόγραµµα µε µικρά πρωτογενή δηµόσια
πλεονάσµατα, σε πραγµατικούς όρους, συν ένα πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων. Και σε αυτούς που λένε ότι κάνουµε κωλοτούµπες, το 67% δεν είναι του µνηµονίου, αλλά είναι των µεταρρυθµίσεων. Στη γέφυρα αυτή ζητήσαµε δηµοσιονοµικό αέρα να αναπνεύσουµε.
Είναι κακό η αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που
υπάρχει, όταν χάθηκε το ένα τέταρτο του εθνικού προϊόντος;
Είναι κακό για την αγορά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή Ανταγωνισµού, το Σώµα Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος,
οι Επιτροπές Δηµοσίων Εσόδων, η Επιτροπή για τα Τελωνεία,
όταν έχεις λίστα Λιχνεστάιν, λίστα Λαγκάρντ, έχεις offshore εταιρείες; Έχεις ελέγξει από τους δύο χιλιάδες εξήντα δύο της λί-
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στας Λαγκάρντ τους πέντε. Έχεις ελέγξει πέντε offshore από
τόσες χιλιάδες. Δεν έχεις αγγίξει τις ενδοοµιλικές συναλλαγές.
Δεν έχεις αγγίξει το λαθρεµπόριο καυσίµων, πετρελαίου, καπνού.
Είναι κακό να λες τέρµα η ασυλία στο ΤΧΣ, του ΤΑΙΠΕΔ και των
τραπεζιτών; Είναι κακό οι εκατό δόσεις; Είναι κακό η αναπτυξιακή τράπεζα και ο ενδιάµεσος φορέας;
Άκουσα, όµως, σύντροφοι του ΚΚΕ πριν από δύο ώρες την
καθ’ όλα σεβαστή για εµένα, κ. Παπαρήγα να λέει: «Ο κ. Τσίπρας
εχθές πρόσβαλε το Κοινοβούλιο όταν είπε ότι µε αυτό το πρόγραµµα το οποίο κάνει, σταµατά την αξιοπρέπεια». Και είπε διά
του Βήµατος: «Αξιοπρέπεια έχει και ο φτωχός».
Μα για όνοµα της Παναγίας, σύντροφοι του ΚΚΕ, αυτό εννοούσε ο κ. Τσίπρας για αξιοπρέπεια; Όταν έχεις αποδοµήσει το
ευρωπαϊκό κεκτηµένο, όταν έχεις αποδοµήσει το κοινωνικό κράτος, όταν έχεις επιβάλλει το Αγγλικό Δίκαιο, όταν έχεις παρουσία
µόνιµης εποπτείας από την τρόικα, όταν έχεις εθνικό λογαριασµό
µε προτεραιότητα πληρωµής τόκων, όταν έχεις παραίτηση ασυλίας δηµοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδας, µιλάτε για αξιοπρέπεια του φτωχού από τον ΣΥΡΙΖΑ; Είναι αυτή λογική να
µπαίνει από εσάς;
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Γιατί, φωνάζετε; Ηρεµήστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Όχι, δεν θα ηρεµήσω καθόλου. Δεν θα ηρεµήσω.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κοκκινίσατε κιόλας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Δεν πειράζει. Εάν µου ανέβει
η πίεση, καρδιολόγος είµαι, θα τη ρίξω µόνος µου.
Αυτό εννοούµε, λοιπόν, εµείς. Εµείς αξιοπρέπεια εννοούµε
πρώτα- πρώτα την εθνική κυριαρχία, τη λαϊκή κυριαρχία, την ισοτιµία παντού στη διαπραγµάτευση, την κοινωνική δικαιοσύνη, το
τέλος της πολιτικής των προτεκτοράτων και το τέλος στο «περπάτηµα της χήνας».
Οι δουλοπαροικίες τελειώσανε. Η ελπίδα έφτασε, το παρόν
είναι εδώ.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Μιχελογιαννάκη.
Καλώ στο Βήµα τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελο Βενιζέλο.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι Προγραµµατικές Δηλώσεις που ανέγνωσε χθες ο Πρωθυπουργός
ενθουσίασαν πολλούς και το βρίσκω απόλυτα λογικό. Έχουµε
µία νέα Κυβέρνηση, µε νέα πρόσωπα και ακούσαµε έναν έντονα
συναισθηµατικό λόγο που ανέδειξε τη σύγκρουση µε τους «έξω»
και εκφράστηκε στο όνοµα της εθνικής υπερηφάνειας.
Πίσω από αυτό, όµως, φαινόταν η σύγκρουση ανάµεσα στη
µαχητική ρητορεία και τον φόβο του διαπραγµατευτικού αδιεξόδου. Γι’ αυτό υπήρξαν τόσες πολλές σιωπές και ακόµη περισσότερες αοριστίες στις Προγραµµατικές Δηλώσεις.
Ο χθεσινός λόγος ήταν λόγος εσωτερικής κατανάλωσης, που
όµως τον εισπράττουν και τον αξιολογούν στο εξωτερικό µε τα
δικά τους κριτήρια. Αυτή η µεγάλη αντίφαση είναι που µε ανησυχεί σε σχέση µε την πορεία της χώρας. Δεν θέλω ο δηµαγωγικός αυτοεγκλωβισµός του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησής
του να µετατραπεί σε µια παγίδα για τη χώρα µε ασύµµετρες αρνητικές επιπτώσεις.
Ήλπιζα –ειλικρινά- ότι δύο εβδοµάδες κυβερνητικής εµπειρίας
και διεθνών επαφών θα οδηγούσαν την Κυβέρνηση σε µια σοβαρή, ειλικρινή και έντιµη παρουσίαση των δεδοµένων προς τον
ελληνικό λαό, αν µη τι άλλο λόγω της ευθύνης που φέρει η εκάστοτε κυβέρνηση. Δυστυχώς, άκουσα και χθες µια αυτάρεσκη
προεκλογική πλατφόρµα και όχι µια υπεύθυνη οµιλία προς το
έθνος που παρουσιάζει προβλήµατα, συσχετισµούς, προτάσεις,
δυνατότητες, εναλλακτικές λύσεις.
Είδα, επίσης, ένα ύφος αλαζονικό δυστυχώς. Γιατί αλαζονικό
είναι να πιστεύεις ότι η δηµοκρατία άρχισε να λειτουργεί στην
Ελλάδα µε τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις 25 Ιανουαρίου και µε την προσθήκη βεβαίως των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Είναι αλαζονικό να
πιστεύεις ότι τότε άρχισε η εθνική κυριαρχία, η λαϊκή κυριαρχία,
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η εθνική αξιοπρέπεια.
Στον τόπο αυτό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχουν σχηµατιστεί κατά καιρούς τεράστιες εκλογικές και κοινοβουλευτικές
πλειοψηφίες. Μόνο την περίοδο της Μεταπολίτευσης είχαµε τον
Κωνσταντίνο Καραµανλή µε 54%, τον Ανδρέα Παπανδρέου µε
48%. Η προηγούµενη κυβέρνηση εφάρµοσε µία στρατηγική ψηφισµένη τον Ιούνιο του 2012 από το 47% του λαού τότε.
Νικήσατε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, παίρνοντας τη σχετική πλειοψηφία και σας αξίζουν συγχαρητήρια, αλλά
έχετε 36,3% µε εκατόν σαράντα εννέα έδρες λόγω µπόνους,
λόγω εκλογικού συστήµατος και τεχνητής πόλωσης και σχηµατίσατε ετερόκλητη προκλητική Κυβέρνηση εκτός του πλαισίου
του ευρωπαϊκού πολιτισµού µε τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
Δεν αναφέροµαι µόνο σε θέµατα όπως η ιθαγένεια ή το όνοµα
της ΠΓΔΜ, αλλά στη συνολική αντίληψη περί πολιτικής και πολιτισµού, όπου οι διαφορές σας θα έπρεπε κανονικά να είναι αγεφύρωτες. Φαίνεται, όµως, ότι προέχει η εξουσία, η οποία γεφύρωσε τις διαφορές.
Αντιλαµβάνοµαι και σέβοµαι τον ενθουσιασµό από τη νίκη της
Αριστεράς, όπως την ορίζετε εσείς. Όµως, όλα έχουν µία συνέχεια και µία ιστορική εξήγηση στον τόπο αυτό.
Σήµερα υπάρχει χώρα και οικονοµία εν λειτουργία, συρρικνωµένη κατά 25%, αλλά διασωσµένη κατά το 75%, επειδή κάποιοι
σήκωσαν το βάρος και αποτράπηκε η ασύντακτη χρεοκοπία, η
απόλυτη διάλυση θεσµική, οικονοµική, εθνική.
Λέτε –και δυστυχώς το λέτε και µετεκλογικά- ότι επιλέξαµε τη
λιτότητα. Μήπως οικειοθελώς; Το βρίσκω καταπληκτικά άνετο.
Επιλέξαµε τη γρήγορη και επώδυνη δηµοσιονοµική προσαρµογή, ενώ µήπως µπορούσαµε να διαλέξουµε τη µακροχρόνια
και ήπια προσαρµογή χωρίς θυσίες; Μπορούσαµε και δεν το κάναµε; Έλεος! Ποιος θα τη χρηµατοδοτούσε; Με πόσο δάνειο;
Ποιος θα το έδινε; Χρειαστήκαµε δάνειο 250 δισεκατοµµυρίων
ευρώ για προσαρµογή σε τέσσερα χρόνια. Θα µπορούσαµε να
την κάνουµε σε δεκαπέντε χρόνια. Ποιος θα µας έδινε 750 δισεκατοµµύρια ευρώ δανείου;
Ο ίδιος ο κ. Τσίπρας είπε -και ορθά- χθες µε έµφαση ότι «οι
πρωτογενώς ισοσκελισµένοι προϋπολογισµοί είναι προϋπόθεση
εθνικής κυριαρχίας». Αυτή είναι η αλήθεια. Πείτε, λοιπόν, την
αλήθεια στον λαό: Οι θυσίες δεν επιβλήθηκαν και δεν έγιναν
λόγω χρέους, όπως λέτε, αλλά λόγω τεράστιου πρωτογενούς ελλείµµατος που το 2009 ήταν στο 12,5% του ΑΕΠ, 25 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το περίεργο είναι ότι αυτά που είπε χθες ο κ. Τσίπρας, τα είπε µετά τις επαφές που είχε ο ίδιος και ο κ. Βαρουφάκης και λίγο πριν το Eurogroup και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Βεβαίως, την ώρα που τα έλεγε αυτά ο Πρωθυπουργός, κάποιοι
της Κυβέρνησής του έβλεπαν την καταραµένη τρόικα στα κρυφά
εδώ στην Αθήνα.
Η εκτίµησή µου, λοιπόν, είναι –και παρακαλώ αυτό να το υπογραµµίσουµε- ότι η γραµµή της Κυβέρνησης είναι υποχώρηση
µε την κραυγή «επίθεση». Εάν δεν έχουµε υποχώρηση µε την
κραυγή «επίθεση», τότε η Κυβέρνηση, εγκλωβισµένη στην επιλογή της να θυσιάσει στη ρητορεία της σύγκρουσης την ουσία
του εθνικού συµφέροντος, θα κάνει ζηµιά. Προτιµώ την υποχώρηση από την εθνική βλάβη.
Προσέξτε την καµπύλη των αντιφάσεων µέσα σε δύο µόλις
εβδοµάδες. Κερδίσατε τις εκλογές µιλώντας για µονοµερή διαγραφή χρέους, για κατάργηση µνηµονίων και εφαρµοστικών
νόµων, για κρατικοποίηση τραπεζών, για ένα φιλόδοξο πρόγραµµα Θεσσαλονίκης µε «σεισάχθεια», µε διαγραφή ιδιωτικών
χρεών.
Λέγατε επί χρόνια στον λαό ότι µια άλλη πολιτική ήταν εφικτή,
χωρίς θυσίες και δύσκολα µέτρα, ότι δεν έγινε η διαπραγµάτευση που µπορούσε και έπρεπε να γίνει, όχι τώρα που η χώρα
είναι σε ασύγκριτα καλύτερη κατάσταση σε σχέση µε το 2009,
αλλά πέντε χρόνια πριν, το 2009, το 2010, το 2011, το 2012, το
2013. Σκεφθείτε τις δυσκολίες τότε, βλέποντας τις δυσκολίες
τώρα. Λέγατε λόγια εύκολα, βαριά, άδικα, συνωµοσιολογικά.
Μας κατηγορούσατε για δοσιλογισµό. Δεν αναγνωρίσατε καµµία
προσπάθεια, κανένα επίτευγµα, ούτε καν κάποια δυσκολία.
Κερδίσατε τις εκλογές, αρχίσατε επαφές και συζητήσεις χωρίς
επεξεργασµένο σχέδιο, χωρίς να επιδιώξετε ευρύτερη συναί-
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νεση, χωρίς να συγκροτήσετε εθνική οµάδα διαπραγµάτευσης.
Αντιληφθήκατε τη λεγόµενη «σκληρή διαπραγµάτευση» ως ένα
επικοινωνιακό παιχνίδι εσωτερικής κατανάλωσης, ένα παιχνίδι
στυλ και προσωπικής γοητείας του Πρωθυπουργού και τώρα
πλέον κυρίως του Υπουργού των Οικονοµικών που έχει επισκιάσει διεθνώς τον Πρωθυπουργό, τον Αντιπρόεδρο και όλους τους
Υπουργούς. Ένα παιχνίδι περιφερειακών επαφών και φευγαλέων
δήθεν θετικών εντυπώσεων.
Όλα, όµως, αυτά ανατρέπονται µέσα σε λίγες ηµέρες, µόλις
αρχίζει η επαφή µε τους πραγµατικά αρµόδιους, µε τον πυρήνα
των θεσµικών εταίρων και πιστωτών.
Δεν θέλαµε να συµβεί αυτό. Δεν επιχαίρουµε. Θέλουµε να επιτύχει η Κυβέρνηση κάτι παραπάνω από αυτό που είχαµε διασφαλίσει εµείς αλλά αυτό, δεν γίνεται έτσι.
Είδαµε την πραγµατική στάση των Ηνωµένων Πολιτειών, δεν
έχουν βοηθήσει ποτέ ιδιαιτέρως στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, της Γαλλίας, της Ιταλίας. Ο κ. Τσίπρας επισκέφτηκε σήµερα
στη Βιέννη το φίλο µου, τον κ. Φάιµαν, αρχηγό του Σοσιαλδηµοκρατικού Κόµµατος. Είναι πέντε χρόνια καγκελάριος. Επί πέντε
χρόνια ο συντηρητικός Υπουργός Οικονοµικών της Αυστρίας
είναι ο σκληρότερος απέναντι στην Ελλάδα στο Eurogroup. Τα
τρία πρώτα χρόνια ήταν η διάσηµη κυρία Φέκτερ και βέβαια στη
συνέχεια ο διάδοχός της. Το µεγάλο θέµα µε την Αυστρία είναι
ότι είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη µε τραπεζική αδιαφάνεια.
Ο µεγαλύτερος τραπεζικός παράδεισος στην Ευρώπη είναι η Αυστρία, όχι η Ελβετία, ούτε το Λουξεµβούργο. Αυτά έπρεπε να πει
ο κ. Τσίπρας σήµερα στον κ. Βέρνερ Φάιµαν.
Δεν γίνονται αυτά µε τις στιγµιαίες τηλεοπτικές εντυπώσεις.
Και τελικά βλέπουµε τι λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τι
λέει ο πρόεδρος του Eurogroup και τι λένε χώρες, όπως η Πορτογαλία και η Ιρλανδία. Δεν αναφέροµαι στη Γερµανία. Πήγε ο
κ. Βαρουφάκης στο Λονδίνο, στο κέντρο της αµφισβήτησης της
ευρωζώνης, αλλά όχι στη Λισαβόνα, όχι στο Δουβλίνο, στις
χώρες που έζησαν την εµπειρία του προγράµµατος προσαρµογής.
Μιλάτε µε διάφορους, αλλά δεν υπάρχει επίσηµη επαφή µε το
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Χθες επί εκατό λεπτά µίλησε ο
Πρωθυπουργός. Δεν ανέφερε τον τίτλο «Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο». Τι γίνεται µε το τρέχον πρόγραµµα, το µνηµόνιο, δηλαδή, του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου;
Δεν θέλατε την τρόικα, αλλά κάνατε µυστική συνάντηση µε τον
κ. Τόµσεν, την εµβληµατική φυσιογνωµία της τρόικας. Οι κύριοι
Βίζερ και Κοστέλο ήταν χθες στην Αθήνα µυστικά, την ώρα που
ο κ. Τσίπρας µιλούσε στη Βουλή και δεν έκανε επίσης καµµία
αναφορά στην τρόικα. Δεν ακούστηκε η λέξη «τρόικα» και η λέξη
«ΔΝΤ» στην εκτενή ανάγνωση των προγραµµατικών δηλώσεων.
Δεν βλέπετε την τρόικα, αλλά ένα ένα τα µέλη της και αυτοί µετά
συνεννοούνται και καθορίζουν την ενιαία γραµµή τους.
Το Grexit έγινε ξανά δυστυχώς πρώτο θέµα. Μια Ελλάδα εκτός
ευρώ, σηµαίνει µία Ελλάδα µε χρέος σε ευρώ, αλλά εκτός ευρώ.
Σηµαίνει µια Ελλάδα εκτός αγορών και διεθνούς τραπεζικού συστήµατος για δεκαετίες. Ο κ. Κάµερον -ενηµερωµένος προφανώς από τον κ. Όσµπορν- έκανε σήµερα σύσκεψη στο Λονδίνο
για τις επιπτώσεις ενός πιθανού Grexit. «Ξανακρεµαστήκαµε στα
µανταλάκια» ως χώρα. Όλα αυτά γίνονται χωρίς σεβασµό στις
θυσίες και στα δηµοσιονοµικά και διαρθρωτικά επιτεύγµατα του
λαού.
Ας δούµε, λοιπόν, τι προέκυψε πρακτικά τις δεκαπέντε αυτές
ηµέρες πίσω από τον επικοινωνιακό κουρνιαχτό. Τα αστεία εσωτερικά «γλειψίµατα» στη νέα εξουσία από επιχειρηµατικούς κύκλους µε τα λεφτά έξω σε ευρώ και τις ζηµίες µέσα. Τα µεγάλα
λεβέντικα λόγια!
Αυτό, λοιπόν, που προέκυψε είναι:
απόφαση της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας περί µη επιλογής οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου από τις 11 Φεβρουαρίου
για την παροχή ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες
άρνηση αύξησης του ορίου έκδοσης εντόκων γραµµατίων και
άρνηση αλλαγής των κανόνων χρήσης των κεφαλαίων που αντλούνται από το µηχανισµό επείγουσας ρευστότητας, τον ΕLA και
διογκούµενη υστέρηση εσόδων του δηµοσίου και των ασφαλιστικών ταµείων.
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Έκανε έκκληση ο κ. Τσίπρας να καταβληθούν οι δόσεις του
ΕΝΦΙΑ του 2014. Γιατί να τις καταβάλει κάποιος όταν έχει υπεσχηµένη κατάργηση µε άγνωστη αντικατάσταση;
Οι οίκοι αξιολόγησης υποβάθµισαν ξανά τη χώρα, µετά από
τόσα χρόνια θυσιών και τόσα επιτεύγµατα.
Οι Ευρωπαίοι είπαν σαφώς ότι χρειάζεται υποβολή αιτήµατος
παράτασης του προγράµµατος µετά τις 28 Φεβρουαρίου, που
σηµαίνει αξιολόγηση και συµφωνία, προκειµένου, όπως είχαµε
σχεδιάσει να βγούµε από το µνηµόνιο και να πάµε στην προληπτική πιστωτική γραµµή. Το µνηµόνιο έληξε στις 31 Δεκεµβρίου
του 2012. Δεν υπάρχει άλλο δάνειο.
Η παράταση δόθηκε για να διευκολυνθούµε στη µετάβαση,
στη νέα φάση. Δεν επισπεύσαµε τίποτα. Εάν δεν είχαµε πάρει
την παράταση, θα είχε λήξει απλώς το µνηµόνιο και θα ήµασταν
χωρίς θώρακα.
Την προηγούµενη εβδοµάδα, η Κυβέρνηση, µε τη δήλωση του
κ. Τσίπρα στο «BLOOMBERG», έκανε ριζική στροφή σε σχέση µε
το χρέος. Ο Πρωθυπουργός ήταν σαφής: Όχι µονοµερείς ενέργειες στο χρέος. Κανονική εξυπηρέτησή του, ιδίως έναντι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου. Προσελήφθη και πάλι η «LAZARD» -ο βασικός σύµβουλός µας στο PSI- ως σύµβουλος για τα θέµατα χρέους και όλες
οι ιδέες του οικονοµικού επιτελείου για παραµετρικές αλλαγές,
µετακύλιση εξοφλήσεων, µείωση επιτοκίων, µετατροπή κυµαινοµένων σε σταθερά επιτόκια, είναι αλλαγές που ως τώρα εµείς λέγαµε ότι συνιστούν κούρεµα, σε όρους καθαράς παρούσης
αξίας, και µας βρίζατε. Τώρα το είπε και ο κ. Τσακαλώτος.
Χθες, δυστυχώς, στάλθηκαν και πάλι ασαφή και αντιφατικά µηνύµατα. Είπε ο κ. Τσίπρας: «η κανονική εξυπηρέτηση του χρέους
εξαρτάται από προηγούµενη συµφωνία για µείωση», ενώ ξέρετε
ότι αυτό συνιστά ανειληµµένη δέσµευση του Eurogroup από το
Φεβρουάριο του 2012, αλλά µόλις ολοκληρωθεί τυπικά το πρόγραµµα και αρχίσει η συζήτηση για την έξοδο και την µετάβαση
στην προληπτική πιστωτική γραµµή. Εδώ ήµασταν, εδώ πρέπει
να µείνουµε. To Eurogroup έχει αναλάβει δέσµευση για περαιτέρω µείωση χρέους από το 2012, λόγω του καταστροφικού PSI
που κούρεψε το χρέος κατά 180 δισεκατοµµύρια, 80% του ΑΕΠ
και το αναδιάρθρωσε ριζικά κάνοντάς το, το καλύτερα διαρθρωµένο χρέος. Πληρώνουµε ετήσια εξυπηρέτηση 60% λιγότερο
από ό,τι πληρώναµε το 2009.
Φανταζόσασταν ένα κράτος που χρεοκοπεί και τα ταµεία διασώζονται; Αν δεν είχε διασωθεί το κράτος, θα υπήρχαν ταµεία;
Όλη η επίπτωση στα ταµεία ισοδυναµεί µε µισή ετήσια επιχορήγηση των ταµείων από το ελληνικό δηµόσιο. Η διοίκηση του ΙΚΑ,
η οποία άκουσε τις συµβουλές της Κυβέρνησης, αγόρασε νέα
οµόλογα µε τα χρήµατα που έλαβε από το PSI και αποκατέστησε
το χαρτοφυλάκιο της κατά 130%. Όσοι δεν το έκαναν έχουν τεράστια ευθύνη έναντι των ασφαλισµένων και πρέπει να διερευνηθεί γιατί κάποιες διοικήσεις, συνδικαλιστικά και κοµµατικά φερόµενες, δεν έκαναν ό,τι έκανε το ΙΚΑ.
Δεν ισορροπείτε γιατί εξακολουθείτε να µιλάτε µια διπλή
γλώσσα, που φοβούµαι ότι τη χρειάζεστε για εσωτερικούς λόγους. Πολλά στελέχη σας µιλούν ακόµη µε την παλαιά αντίληψη
για µονοµερή διαγραφή, για «επονείδιστο χρέος», το χρέος που,
όπως σας είπα, κουρεύτηκε εντυπωσιακά και αναδιαρθρώθηκε
το 2012.
Η Κυβέρνηση οικοδοµεί όλη την επιχειρηµατολογία της στην
αποδοχή των πρωτογενώς ισοσκελισµένων προϋπολογισµών,
στο «όχι ανέφικτο υψηλό πρωτογενές πλεόνασµα, σε βάρος της
ανάπτυξης και της κοινωνικής πολιτικής». Συµφωνώ απολύτως.
Αυτήν ήταν πάντα η θέση µας και η προσπάθειά µας. Αυτά έχω
πει σε σωρείες συνεντεύξεων, δηλώσεων και σε σειρά σκληρών
επαφών και διαπραγµατεύσεων µε τους εταίρους, επί χρόνια. Η
έννοια «δηµοσιονοµικός χώρος», το «fiscal space», είναι η αγαπηµένη µου έννοια στις διαπραγµατεύσεις αυτές, χρόνια ολόκληρα. Την είπε χθες ο κ. Τσίπρας. Αλλά, ξέρετε ότι για να πετύχουµε αυτό το πράγµα, που είναι θεµιτός στρατηγικός στόχος,
αναγκαίος, πρέπει να κάνουµε τη συζήτηση για το χρέος. Πρέπει
να έχουµε νέα µελέτη βιωσιµότητας του χρέους. Έχει µαλλιάσει
η γλώσσα µου να το λέω.
Επιπλέον, ενώ πριν λίγες µέρες ο κ. Τσίπρας µίλησε για µεταρ-
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ρυθµιστικό πρόγραµµα µε άξονα «φοροδιαφυγή –διαφάνεια- πελατειακό κράτος» τώρα υπάρχουν, όµως, πολλοί «πελάτες». Χθες
όλα αυτά τα είπε πολύ αόριστα, χαλαρά, χωρίς να τα συνδέει µε
τη διαπραγµάτευση.
Δεν µίλησε, επίσης, ρητά και καθαρά ούτε για την ανάγκη πολιτικής διαπραγµάτευσης. Αυτή, όµως, ήταν πάντα η µέθοδος
για τα µεγάλα βήµατα: Συναντήσεις κορυφής, µε αντικείµενο την
Ελλάδα. Έτσι ελήφθησαν όλες οι µεγάλες αποφάσεις για το κούρεµα, για το µεγάλο ευνοϊκό δάνειο, για τα πάντα. Πώς νοµίζατε
ότι γινόταν; Η τρόικα είναι υπηρεσιακή. Λειτουργεί, όµως, ως εκπρόσωπος των κυβερνήσεων τα τελευταία τέσσερα χρόνια και
κάνει την τεχνική έκθεση. Είτε την βλέπεις όλη µαζί είτε δύο-ένα
είτε ένα-ένα-ένα, χρειάζεται και µία τεχνική έκθεση υπαλλήλων.
Η πολιτική διαπραγµάτευση είναι πολιτική διαπραγµάτευση,
αλλά χρειάζονται και αριθµοί.
Η διαπραγµάτευση δεν γίνεται στην τηλεόραση. Γίνεται στο
τραπέζι, µε χαρτί και µολύβι. Με αριθµούς.
Ο Πρωθυπουργός αναγόρευσε σε κοµβικό σηµείο τη µη υποβολή αιτήµατος παράτασης, για να µην πούµε εµείς ότι η αντιµνηµονιακή Κυβέρνηση ζητά παράταση ισχύος του µνηµονίου.
Δεν πειράζει, δεχθείτε τις συνέπειες της κυβερνητικής ευθύνης.
Το καταπληκτικό είναι ότι ενώ λέει «δεν κάνω αίτηµα παράτασης», µας καταγγέλλει γιατί πήραµε παράταση δύο και όχι έξι
µηνών! Δηλαδή θα ήθελε να έχει βρει την παράταση, δηλαδή την
παραµονή στο µνηµόνιο, έτοιµη, για να µην λερώσει τα χέρια
του. Και µας καταγγέλλει, επειδή δεν τον διευκολύναµε να µείνει
στο µνηµόνιο κι άλλο χωρίς δάνειο, µόνο µε τους επαχθείς
όρους. Δεν είναι εντυπωσιακό;
Για το ΔΝΤ µιλιά, γιατί το πρόγραµµα, δηλαδή το µνηµόνιο του
ΔΝΤ, ισχύει µέχρι και το 2016 και εµείς έχουµε πει να το µετατρέψουµε σε προληπτικό, όταν θα µπούµε στην προληπτική πιστωτική γραµµή, για να παίρνουµε είτε από εκεί είτε από την
αγορά, ανάλογα µε το καλύτερο επιτόκιο.
Το έµβληµα της Κυβέρνησης είναι µία έννοια: «Πρόγραµµα γέφυρα».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρόγραµµα-γέφυρα από πού
προς πού; Πρόγραµµα -γέφυρα για να πάµε από πού, από το
µνηµόνιο στο µνηµόνιο; Από το µνηµόνιο στην προληπτική πιστωτική γραµµή, δηλαδή έξω από το µνηµόνιο; Να πάµε στη λεγόµενη καθαρή έξοδο, για την οποία µας κατηγορήσατε ότι βιαστήκαµε και κακώς ζητήσαµε έξοδο;
Προσέξτε. Το πρόγραµµα –γέφυρα είναι τεράστιο λάθος σε
βάρος της εθνικής οικονοµίας όχι επειδή µπορεί να µην µας το
δώσουν οι εταίροι µας, αλλά γιατί εµείς κακώς το ζητάµε. Τι σηµαίνει πρόγραµµα -γέφυρα; Σηµαίνει ότι µένουµε, στην πραγµατικότητα, µετέωροι, µέσα στο µνηµόνιο χωρίς δάνειο, χωρίς
δόσεις, χωρίς ευνοϊκά επιτόκια, χωρίς έξοδο στις αγορές, χωρίς
προληπτική πιστωτική γραµµή. Με το ΔΝΤ βεβαίως ισχύει το µνηµόνιο, το πρόγραµµα. Όλα αυτά στρέφονται κατά της ανάπτυξης, των επενδύσεων, της απασχόλησης, των επιχειρήσεων, των
ανέργων. Τι σηµαίνει πρόγραµµα –γέφυρα; Και µάλιστα πρόγραµµα –γέφυρα το οποίο χρηµατοδοτείται µε τους χειρότερους
δυνατούς όρους, όχι από το δάνειο µε φτηνά επιτόκια, αλλά
µέσω των τραπεζών. Δηλαδή, αναδεικνύεται ξανά µια αιµοµικτική
σχέση δηµοσίου και τραπεζών και οι τράπεζες ξαναγίνονται ο
φορέας αυτής της δραµατικής ίωσης. Γιατί έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους τα κακά έντοκα γραµµάτια, τα οποία, όπως καταλαβαίνετε όλοι, είναι εικονικά µε εικονικές εγγυήσεις. Γιατί το λέτε
αυτό; Γιατί το κάνετε; Γιατί θέλετε να δηµιουργήσετε µια βόµβα
χρηµατοοικονοµική και αναπτυξιακή σε βάρος της χώρας;
Και µάλιστα εξάρτηση πλήρη όχι από το Eurogroup και τις κυβερνήσεις και τα Κοινοβούλια, αλλά από το διοικητικό συµβούλιο
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η οποία µια ωραία Πέµπτη
έβγαλε την πρίζα των κυπριακών τραπεζών και τους οδήγησε στο
περιβόητο bail in. Έκοψε τις καταθέσεις. Αυτό θέλετε; Να εξαρτώµεθα από τον κ. Ντράγκι και το διοικητικό του συµβούλιο να
βγάλει την πρίζα και να µας οδηγήσει σε κούρεµα καταθέσεων;
Να ζήσουµε την εµπειρία της Κύπρου;
Και βέβαια σιωπή γύρω από το ΔΝΤ. Θα το κάνουµε προληπτικό; Αποδέχεστε τη δική µας στρατηγική;
Τώρα, θα σας θέσω το ερώτηµα που είναι και η αγωνία του κό-
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σµου, της Βουλής και η δική σας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ: Ρήξη ή συµβιβασµός; Πού πάµε; Εγώ λέω στους ενθουσιώδεις χειροκροτητές ότι η γραµµή είναι υποχώρηση φωνάζοντας «επίθεση»! Αλλιώς θα έχουµε προσκρούσει στον τοίχο
µιας εθνικιστικής έξαρσης, που δεν αρµόζει στην Αριστερά, στον
ορθολογισµό, στη στοιχειώδη εθνική υπευθυνότητα. Σας παρακαλώ ειλικρινά ας µη το ζήσουµε ως χώρα.
Ο εθνικιστικός αυτοενθουσιασµός δεν έχει σχέση µε τον πατριωτισµό. Πατριωτισµός σηµαίνει γνώση συσχετισµών. «Εθνικό
είναι το αληθές», φέρεται να έχει πει ο Διονύσιος Σολωµός.
Η στάση µας ως ΠΑΣΟΚ: στηρίζουµε την Κυβέρνηση απολύτως στις διεθνείς επαφές. Αυτές πρέπει να είναι σοβαρές, οργανωµένες, στοχευµένες, αρµόδιες, διαφανείς. Παρ’ ότι αρνηθήκατε συναίνεση, εµείς ως Αντιπολίτευση, από τη θέση µας στη
Βουλή, είµαστε έτοιµοι να συµβάλουµε στην προώθηση της εθνικής στρατηγικής, αλλά αυτή πρέπει να είναι αντιληπτή, αποδεκτή, σαφής και να περάσει µέσα από εθνική οµάδα διαπραγµάτευσης.
Δεν προσδοκούµε το αδιέξοδο και την εθνική ήττα, αλλά την
πρόοδο της χώρας και ας την κεφαλαιοποιήσετε πολιτικά εσείς,
κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης.
Βλέπουµε, όπως ήδη είπα, την αλαζονεία και τη µέθη της νίκης. Ας τη δεχθούµε για µερικές µέρες. Δεν υπάρχει, όµως, χρόνος για χάσιµο. Ακούστε µας; Εκεί που είσαι ήµουν και εδώ που
είµαι θα ’ρθεις! Το 2009, στην αρχή της κρίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε
4,7% και δεκατρείς Βουλευτές, όπως το ΠΑΣΟΚ σήµερα.
Σε όλα αυτά, λοιπόν, λέµε τη γνώµη µας και ακούµε την απάντηση: «το θέµα κρίθηκε στις εκλογές δηµοκρατικά».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι εκλογές είναι περιοδικές και
αλλάζει ο κόσµος και συχνά αλλάζει ριζικά και γρήγορα, γιατί
πάνω από τη δηµοκρατία υπάρχει η ιστορία τελικά. Τώρα αρχίζει,
λοιπόν, το δύσκολο δίληµµα: «κοµµατικό κόστος ή εθνικό κόστος;». Υπάρχουν και οι διακρατικές σχέσεις. Όλοι έχουν εθνική
κυριαρχία, όλοι έχουν λαϊκή κυριαρχία, όλοι έχουν εθνικά συµφέροντα.
Επί της ουσίας: Η παράταση είναι αναγκαία για γρήγορη και
ασφαλή έξοδο από το µνηµόνιο. Επόµενο βήµα είναι η προληπτική πιστωτική γραµµή. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Η προληπτική
πιστωτική γραµµή είναι και το επίσηµο τέλος της τρόικας. Η
λήψη των εκκρεµουσών δόσεων του 2014 είναι και αναγκαία και
ευνοϊκή, γιατί έχουµε τα καλύτερα επιτόκια, ακόµη και για το
υπολειπόµενο δάνειο του ΔΝΤ. Ως προς το ΔΝΤ, πρέπει να συνεχιστεί το πρόγραµµα και όταν µπούµε στην προληπτική πιστωτική γραµµή στην Ευρώπη, να ζητήσουµε την µετατροπή και
αυτού σε προληπτικό, για να διαλέγουµε από την αγορά. Η αξιολόγηση είναι αναπόφευκτη, αλλά κρατήστε τις δικές µας κόκκινες γραµµές. Να φέρετε κάτι παραπάνω και όχι κάτι παρακάτω
στα θέµατα αυτά, µε δεδοµένο το στόχο να µειώσουµε το επιδιωκόµενο πρωτογενές πλεόνασµα.
Βεβαίως, όµως, όπως αντιλαµβάνεστε, αυτά κρίνονται στην
πράξη, όχι στα λόγια. Και σε σχέση µε το χρέος µακάρι να προταχθεί η συζήτηση, αλλά δεν γίνεται. Πάντα το ζητούσα, αλλά
δεν µπορέσαµε να το πετύχουµε. Αυτή είναι και η µεγάλη διαφορά του πρώτου από το δεύτερο πρόγραµµα. Το δεύτερο πρόγραµµα προέταξε το ζήτηµα του χρέους, του κουρέµατος, της
αναδιάρθρωσης,αλλά εµπεριέχει και την υπόσχεση για περαιτέρω παρέµβαση και κούρεµα. Αυτό πρέπει να το κάνουµε τώρα,
όχι να ανακαλύπτουµε την πυρίτιδα.
Συνεπώς πρέπει να αντιµετωπισθεί το ζήτηµα του χρέους ταυτόχρονα µε τη διαπραγµάτευση για ολοκλήρωση του προγράµµατος και µετάβαση σε προληπτική πιστωτική γραµµή. Προσοχή,
αποδεχθείτε και σεβαστείτε αυτό που έγινε το 2012 σε σχέση µε
το χρέος για να µπορέσετε να κάνετε κάτι. Φέρτε κούρεµα ενός
ευρώ. Όταν φέρετε κούρεµα ενός ευρώ, θα είµαι ικανοποιηµένος. Εµείς φέραµε το κούρεµα που σας είπα, 180 δισεκατοµµύρια ευρώ σε καθαρή παρούσα αξία.
Χθες, όµως, ακούσαµε και τη µετάβαση από το πρόγραµµα
της Θεσσαλονίκης σε αοριστολογίες, γενικολογίες και σιωπές.
Μακάρι να εφαρµοστεί το πρόγραµµα, αλλά εάν µπορούσε να
εφαρµοστεί, θα το λέγαµε και εµείς. Μας καταψηφίσατε και µας
κατακρίνετε, αλλά δεν είµαστε ανόητοι. Δεν το είπαµε, γιατί δεν
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λέµε ψέµατα πλέον. Είχαµε πει παλιότερα και το πληρώσαµε ως
κόµµα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Εσείς, όµως, λέτε τώρα, µετά την εµπειρία της κρίσης και αυτή
είναι µια συγκλονιστική διαφορά. Γιατί µέχρι το 2009 ο καθένας
µπορούσε να πει «δεν ήξερα, δεν µου είπαν, έκανα λάθος».
Τώρα, όµως, δεν υπάρχει τεκµήριο αθωότητας, υπάρχει τεκµήριο ενοχής και ευθύνης. Όλα τα µεγάλα λάθη της Μεταπολίτευσης ψηφίστηκαν µε δηµοκρατικές πλειοψηφίες και ενθουσιασµό.
Αλλά είναι λάθη. Και εσείς τα επαναλαµβάνετε. Εκφράζετε την
παθογένεια της Μεταπολίτευσης, όχι το µέλλον.
Άρα, λοιπόν, ορθώς άρχισε η στροφή, αλλά ποια στροφή; Σεβασµός των θεσµών; Ποιων θεσµών; Η Κυβέρνησή σας έχει
τριάντα τέσσερις Υπουργούς, ενώ η προηγούµενη είχε είκοσι
τρεις. Αυτά είναι τα µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου. Άκουσα
να λέει ο κ. Τσίπρας ότι «το Σύνταγµα είναι το αίµα µας». Ποιο
Σύνταγµα; Το Σύνταγµα του 2001, αυτό που ψηφίσαµε εµείς.
Υπάρχει Υπουργός που είπε «να πάµε σε νέο Σύνταγµα χωρίς
τους περιορισµούς της αναθεώρησης, τις αυξηµένες πλειοψηφίες, αµεσοδηµοκρατικά». Αυτό το Σύνταγµα; Για ποιο Σύνταγµα
υπήρξε συγκίνηση χθες;
Άκουσα καλά τους ακραίους φτηνούς λαϊκισµούς για αυτοκίνητα, φρουρές, κυβερνητικά αεροσκάφη, τα οποία χρησιµοποιεί
µε µεγάλη άνεση η Κυβέρνηση. Περίεργες σιωπές. Λέξη για
τρόικα, λέξη για ΔΝΤ, λέξη για τις συγκεκριµένες ιδιωτικοποιήσεις. Τα λέει ο κ. Λαφαζάνης, αλλά όχι ο κ. Τσίπρας. Λέξη για
την Τουρκία στην εξωτερική πολιτική. Δεν υπήρξε, για πρώτη
φορά σε προγραµµατικές δηλώσεις, αναφορά στην Τουρκία,
ούτε για το Κυπριακό και την ευθύνη της Τουρκίας στο Κυπριακό,
ούτε για τα ελληνοτουρκικά, το Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο. Λέξη για τις θαλάσσιες ζώνες, την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα. Λέξη για το εγγυηµένο εισόδηµα. Λέξη για τον πρωτογενή
τοµέα. Η αγροτική πολιτική δεν ήταν παράγραφος των δηλώσεων του Πρωθυπουργού.
Ακούσαµε πολύ λίγες δεσµεύσεις µετρηµένες, ελάχιστες, κάποιες φαινοµενικά συγκεκριµένες, αλλά στην εξειδίκευση θα
φανεί ότι ήταν αόριστες.
Και βεβαίως αυτό το οποίο είναι το µεγάλο θέµα, τα εργασιακά
και ο κατώτατος µισθός. Πρέπει να σας πω ότι δώσαµε τεράστιους αγώνες για να διατηρηθούν στην Ελλάδα τα κεκτηµένα του
ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους. Τώρα, όµως, έχουµε αρχίσει
συζητήσεις των κοινωνικών εταίρων στη διεθνή οργάνωση εργασίας στη Γενεύη µε συγκεκριµένα αποτελέσµατα. Ελπίζω αυτά
τουλάχιστον να διατηρηθούν.
Και βέβαια, να µην παραβιάζουµε ανοιχτές θύρες. Οι πλειστηριασµοί της πρώτης κατοικίας είναι διασφαλισµένοι εδώ και χρόνια. Το Ταµείο Αλληλεγγύης Γενεών υπάρχει εδώ και χρόνια. Το
µεγάλο ζήτηµα της διαφάνειας είναι η άρση του τραπεζικού
απορρήτου. Αυτός είναι ο µόνος µηχανισµός που υπάρχει και
αυτό έγινε το 2011. Δεν αναφέρθηκε.
Για το φορολογικό σύστηµα άκουσα µία απειλή για τη µεσαία
τάξη, για τα µεσαία στρώµατα. Εντάξει, θα καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ.
Θα έχουµε φόρο µεγάλης ακίνητης περιουσίας. Για πόσα λεφτά;
Για το ίδιο συνολικό ποσό; Και ποιος θα το πληρώσει;
Και βέβαια περίεργες οι αναφορές στις τράπεζες. Γιατί ο ενδιάµεσος φορέας για τα κόκκινα δάνεια θέλει κεφάλαια. Ποιος
θα δώσει τα κεφάλαια; Αυτό συνιστά µεγάλη διευκόλυνση των
µετόχων και των διοικήσεων των τραπεζών. Είναι η bad bank,
είναι η κακή τράπεζα που ελαφρύνει τις τράπεζες.
Και όταν λέµε «δικαιώµατα δηµοσίου», τι εννοούµε; Κοινές µετοχές µετά ψήφου; Όταν λέµε δικαιώµατα ιδιωτών, τι εννοούµε;
Τα δικαιώµατα προαίρεσης θα ασκηθούν; Τα warrants θα έχουν
το δικαίωµα διορισµού διοίκησης;
Εδώ βλέπω πανικό και αγωνία, γιατί σκέφτεστε ότι χωρίς τράπεζες δεν υπάρχει ELA, δεν υπάρχουν έντοκα, δεν υπάρχει πρόγραµµα-γέφυρα. Αλλά αυτό σηµαίνει ήδη τραγικός συµβιβασµός
σε σχέση µε το ποιος κάνει κουµάντο.
Και βέβαια, κούφιες απειλές. Εξεταστική για το µνηµόνιο; Βεβαίως. Διαρκείας όµως. Για το µνηµόνιο Ι, το µνηµόνιο ΙΙ και το
µνηµόνιο ΙΙΙ, τώρα. Για το PSI; Βεβαίως. Γιατί υπάρχουν ευθύνες
των συνδικαλιστικών διοικήσεων για τα ασφαλιστικά ταµεία. Θα
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κάνετε έλεγχο στα µέσα ενηµέρωσης; Βεβαίως. Θα βρείτε τους
υποστηρικτές σας, τους καινούργιους. Θα ελέγξετε τα εµβάσµατα εξωτερικού; Εγώ τα έστειλα στη Βουλή το 2011. Θα βρείτε
πολλούς φίλους σας, οι οποίοι τώρα γράφουν υπέρ σας και κάνουν δηλώσεις εκ µέρους του επιχειρηµατικού κόσµου.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, απευθύνοµαι στη Συµπολίτευση,
απολαύστε την εµπειρία της νίκης και της εξουσίας, κάνοντας
όµως κάτι πραγµατικά καλό για τη χώρα. Φέρνοντας κάτι παραπάνω, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο θυσίες, κατακτήσεις, προοπτικές.
Βάλτε, σας παρακαλώ ειλικρινά, στη θέση της εθνικιστικής διολίσθησης τον πραγµατικό πατριωτισµό που απαιτεί κοµµατικό
κόστος.
Βάλτε στη θέση του απλοϊκού βολονταρισµού, που οδήγησε
ιστορικά πάντα την Αριστερά στο περιθώριο, το οργανωµένο
σχέδιο, την ολοκληρωµένη εθνική στρατηγική.
Βάλτε στη θέση των ψευδαισθήσεων και της προεκλογικής δηµαγωγίας το καθήκον αλήθειας.
Βάλτε στη θέση της απλής επίκλησης της δηµοκρατίας την
ολοκληρωµένη αίσθηση της ιστορίας και της µοίρας της πατρίδας µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΓΙΑΔΗΣ: Παναγιώτη µου, σε θέλω
στην εργαλειοθήκη του ΟΑΣΑ. Περιµένω να την εφαρµόσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Γεωργιάδη,
ίσως δεν θα έχετε διαπιστώσει ότι όλες αυτές τις ώρες διεξάγεται κανονικά µία διαδικασία, η οποία δεν περιέχει το να κραυγάζει
κάποιος και να απέρχεται. Εάν θέλετε τον λόγο, µπορείτε να τον
ζητήσετε.
Ευχαριστούµε τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του ΠΑΣΟΚ.
Κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να κάνω µία διευκρίνιση για το Σώµα. Το Σύνταγµα της Ελλάδας ψηφίστηκε στις 7
Ιουνίου του 1975 και αναθεωρήθηκε στις 6 Μαρτίου του 1986,
στις 6 Απριλίου του 2001 και στις 27 Μαΐου του 2008.
Επίσης, διερµηνεύοντας τα αισθήµατα του Σώµατος, όπως πιστεύω, θα ήθελα να κάνω την παρατήρηση ότι εν σχέσει µε τη
διαφάνεια, για την οποία έγινε πολύς λόγος, νοµίζω ότι είναι
κοινή απαίτηση όλων να χυθεί άπλετο φως στη διακίνηση µαύρου
χρήµατος. Νοµίζω ότι όλοι αναµένουµε τις εξελίξεις µετά τις
συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τη λίστα Φαλτσιανί και τη λίστα
Λαγκάρντ που σήµερα έχουν καταλάβει πολύ σηµαντικό µέρος
της δηµοσιότητας.
Έχουν ζητήσει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ και ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Καµµένος µε την ιδιότητα του Υπουργού. Θα δώσω τον λόγο στον κ. Καµµένο, διότι
έχει προηγηθεί και εν συνεχεία στον κ. Φίλη.
Ορίστε, κύριε Καµµένε, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ακούσαµε πριν από λίγο το χθες. Ακούσαµε να συνεχίζονται οι απειλές, η τροµοκράτηση του ελληνικού λαού,
πράγµατα που απέρριψε ο ελληνικός λαός στις τελευταίες εκλογές. Είδαµε, επίσης και το καταπληκτικό φαινόµενο –το οποίο
δεν ξέρω αν το παρακολούθησαν οι πολίτες από τις τηλεοράσεις
τους- οι µέχρι χθες συγκυβερνήτες να αλληλοχειροκροτούνται.
Αυτή είναι η αλήθεια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Συνεχίζουν, λοιπόν, να συνυπάρχουν εκείνοι οι οποίοι οδήγησαν στη φτωχοποίηση τα δύο τρίτα του ελληνικού λαού. Όµως,
νοµίζω ότι αυτό αφορά το παρελθόν. Από εδώ και πέρα, πρέπει
να µιλούµε για το µέλλον, για την ελπίδα, για την ενότητα των
Ελλήνων. Αυτή η Κυβέρνηση είναι η πρώτη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης που κατάφερε από τις πρώτες µέρες να δώσει το
στίγµα της και εδώ στη Βουλή µε την ανάγνωση των Προγραµµατικών Δηλώσεων του Πρωθυπουργού και των Βουλευτών της
Συµπολίτευσης αλλά και µε τις πράξεις που απέδειξαν ότι αυτή
η Κυβέρνηση είναι µία ισχυρή Κυβέρνηση, µία Κυβέρνηση εθνι-
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κής κυριαρχίας.
Είναι µία Κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Είναι µία Κυβέρνηση
που κατάφερε µέσα σε λίγες µέρες να κάνει το πρωτοφανές, δηλαδή να κατέβουν οι πολίτες στο Σύνταγµα προκειµένου να δείξουν τη στήριξή τους ενωµένοι. Ήταν άνθρωποι που προέρχονται και από την Αριστερά αλλά και από το Κέντρο, ακόµα και
από την Κεντροδεξιά. Πολίτες που δεν ψήφισαν τα κόµµατα που
συγκρότησαν αυτήν την Κυβέρνηση ήρθαν κοντά, βλέποντας µία
Ελλάδα να µπορεί να αντιστέκεται, µία Ελλάδα η οποία δεν λαµβάνει εντολές µέσω e-mail για να κυβερνήσει, µία Κυβέρνηση
που πηγαίνει στην Ευρώπη και µιλά ως ισότιµη κυβέρνηση στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πρόκειται για µία Κυβέρνηση που σέβεται τη δηµοκρατία, που
επαναφέρει το Σύνταγµα, που ενώνει τον ελληνικό λαό. Θέλουµε
ενωµένο και ισχυρό τον ελληνικό λαό, για να µπορέσει να διαπραγµατευτεί. Δεν θέλουµε να διαπραγµατευτεί σαν ένα µέρος
του ελληνικού λαού, αλλά σαν έθνος. Η πατρίδα πρέπει να είναι
ενωµένη. Όταν διαπραγµατεύεσαι σαν έθνος, διαπραγµατεύεσαι
πολύ διαφορετικά απ’ ό,τι αν διαπραγµατεύεσαι σαν εταίρος κάποιων άλλων εταίρων µέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Στον τοµέα της Εθνικής Άµυνας είναι γνωστό ότι η εθνική
ισχύς, ο όγκος και το αποτύπωµα της διεθνούς υπόστασης και
οι δράσεις της χώρας είναι η συνισταµένη πολλών παραµέτρων,
όπως της στρατιωτικής ισχύος, της κοινωνικής συνοχής, της οικονοµικής ισχύος, της δηµοσιονοµικής σταθερότητας, της άσκησης ολοκληρωµένης, ενεργούς και αξιόπιστης αµυντικής διπλωµατίας.
Η ασφάλεια της χώρας είναι ζήτηµα εθνικό, υπεράνω κοµµατικών επιδιώξεων και στο οποίο η εθνική συνεννόηση είναι δυνατόν, αλλά και επιβεβληµένο να επιτευχθεί.
Από την αρχή ξεκαθαρίζουµε ποιο είναι το πρώτο θέµα. Το
πρώτο θέµα είναι η εθνική ασφάλεια, η κατάσταση στη Θράκη,
το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Επιµένουµε στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί εκεί έχουµε τα ενεργειακά µας συµφέροντα,
εκεί έχουµε την προτεραιότητα της οριοθέτησης ΑΟΖ, αλλά και
από εκεί µπορούµε να εγγυηθούµε την ασφάλεια του κυπριακού
ελληνισµού και να έχουµε την πλήρη θεώρηση του κυπριακού
προβλήµατος.
Θυµίζω ότι σε αυτήν την Αίθουσα πριν πολλά χρόνια ακούστηκε το περίφηµο «εθνικό τόξο», το τόξο Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος
που περιέγραψε πολύ σωστά ο Μιχάλης Χαραλαµπίδης. Η επιθετικότητα και η αστάθεια που επικρατεί επιβάλλει να έχουµε την
προσοχή µας τεταµένη, την ετοιµότητά µας στο µέγιστο βαθµό
και σαφώς να είµαστε επιφυλακτικοί.
Με τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Κώστα Ήσυχο, τον Υφυπουργό κ. Νίκο Τόσκα έχουµε απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης
που επωµιζόµαστε. Σε µια πραγµατικά δύσκολη περίοδο για τη
χώρα µας είµαστε εδώ, προκειµένου να συνεργαστούµε σε πολιτικό επίπεδο, τηρώντας τους κανονισµούς, τους εθνικούς αµυντικούς σχεδιασµούς και την ανεξαρτησία των Ενόπλων Δυνάµεων.
Από την αρχή κάναµε γνωστό ότι θα σεβαστούµε τις βασικές
συνιστώσες της πορείας και της αποτελεσµατικότητας των Ενόπλων Δυνάµεων, δηλαδή τους θεσµούς, τις παραδόσεις, το
ήθος, τους νόµους που διέπουν τη λειτουργία τους και την αλυσίδα της διοικήσεως, η οποία πρέπει να διατηρείται ανεπηρέαστη, ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που την εξασκούν.
Θα προχωρήσουµε µε προσεκτικά βήµατα, αλλά και µε συγκεκριµένες θέσεις σε δράσεις τις γενικές αρχές των οποίων σας
κάνουµε γνωστές σήµερα και θεωρούµε ότι θα εξυπηρετήσουν
τα εθνικά συµφέροντα, τα συµφέροντα της άµυνας και της
ασφάλειας της χώρας, τη διεθνή ειρήνη και τη σταθερότητα, αλλά και τη διαφάνεια και τη νοµιµότητα.
Στο σηµείο αυτό θέλω να κάνω γνωστό σε όλους τους συναδέλφους ότι υπολογίζουµε στη στενή συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας µε το Κοινοβούλιο, στη στενή συνεργασία
µε την Επιτροπή Εξωτερικών και Άµυνας, αλλά και στη στενή συνεργασία µε την Υποεπιτροπή Εξοπλισµών.
Η Βουλή θα γνωρίζει όλα τα θέµατα που αφορούν την άµυνα.
Σε τακτά χρονικά διαστήµατα θα ενηµερώνεται η Επιτροπή Εξωτερικών και Άµυνας, ακόµα και για απόρρητα θέµατα. Το Υπουρ-
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γείο Εθνικής Αµύνης θα απαντά σε ερωτήσεις. Θα είµαστε παρόντες στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Παράλληλα, θα υπάρχει
πλήρης διαφάνειας στα θέµατα των εξοπλισµών, όχι µόνο για την
Υποεπιτροπή Εξοπλιστικών, αλλά και για την Ολοµέλεια της Βουλής, µε την προστασία, βεβαίως, του απορρήτου.
Θα κάνουµε τα πάντα προκειµένου να διευκολύνουµε το έργο
της στρατιωτικής ιεραρχίας και όλων των στελεχών για τη διαφύλαξη της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας
της χώρας, της ασφάλειας και της αποτρεπτικής µας ικανότητας.
Θα κάνουµε τα πάντα προκειµένου να διατηρήσουµε το αξιόµαχο των Ενόπλων Δυνάµεων, µε αυτά βεβαίως που µπορεί να
παρέχει η πολιτεία από το υστέρηµα του Έλληνα πολίτη.
Το πρόγραµµά µας για τις Ένοπλες Δυνάµεις αποσκοπεί στην
υλοποίηση της πολιτικής Εθνικής Άµυνας, όπως αυτή αποφασίζεται από το Κυβερνητικό Συµβούλιο Εξωτερικών και Άµυνας.
Στόχος του προγράµµατος είναι η πολύπλευρη και αναγκαία οργάνωση του στρατεύµατος, µέσω αξιοκρατικών και νόµιµων διαδικασιών που θα έχουν ως σκοπό τη µεγιστοποίηση του αξιόµαχου, µε επίκεντρο πάντοτε το ανθρώπινο δυναµικό.
Ξεκινώ από το προσωπικό -όπως ξεκίνησα την οµιλία µου στην
παράδοση και παραλαβή του Υπουργείου-, το οποίο αφορούσε
την πρώτη µου εντολή στο Υπουργείο. Αναφέροµαι στο προσωπικό και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και όχι τους «ενστόλους», όπως συνήθιζαν µέσα στο όλο κλίµα της απαξίωσης, στο
όλο κλίµα της απόδοσης ετικετών, στο όλο κλίµα της οριζόντιας
οικονοµικής αφαίµαξης να χαρακτηρίζουν αυτούς που φυλάνε
Θερµοπύλες και φροντίζουν για την εθνική κυριαρχία και την
εθνική αξιοπρέπειά µας στον Έβρο, στα νησιά, σε όλη την Ελλάδα, αυτούς που συµπαραστέκονται στους ακρίτες µας στις
έκτακτες καταστάσεις και στις φυσικές καταστροφές.
Και θα το πω ευθέως, δεν ήταν σπουδαίο η άµεση χορήγηση
των προβλεπόµενων ηµερών εκτός έδρας του Νοµού Έβρου και
των νησιών του Αιγαίου, σε εφαρµογή του π.δ. 200/93, που αποφασίσαµε από την πρώτη ηµέρα που αναλάβαµε την ηγεσία του
Υπουργείου, αλλά είναι µία αναγνώριση στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων.
Αποτελεί το πρώτο µέληµα του προγράµµατός µας η αποκατάσταση όλων των αδικιών και γι’ αυτό η αµέσως επόµενη ενέργειά µας –ήδη έχουν δοθεί εντολές- είναι η έναρξη της διαδικασίας για τη µισθολογική αποκατάσταση των στελεχών που δέχθηκαν µία δριµεία µισθολογική επίθεση τα τελευταία χρόνια -µε
ποσοστό άνω του 50% εννοείται- και η αποκατάσταση των αδικιών που αφορούν τους αποστράτους. Εµείς θα εφαρµόσουµε
την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Η δικαιοσύνη
αποτελεί θεσµό και πυλώνα της δηµοκρατίας και καµµία κυβέρνηση δεν µπορεί να αρνείται την εφαρµογή των αποφάσεων της
ελληνικής δικαιοσύνης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Το σηµαντικότερο είναι το φρόνηµα και η ψυχή του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεών µας. Σας βεβαιώνω ότι η ισχύς των
Ενόπλων Δυνάµεων κατοχυρώνεται από την ποιοτική υπεροχή
του προσωπικού του. Γι’ αυτό ο παράγοντας άνθρωπος θα αποτελεί για τον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση, για το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας πρώτη προτεραιότητα.
Προς τούτο, άλλωστε, υπήρχε πρωταρχική µας ενέργεια η δηµιουργία διαύλων επικοινωνίας και ειλικρινούς συνεργασίας τόσο
µε τις ενώσεις αποστράτων όσο και µε αυτές των εν ενεργεία
στελεχών. Στο πλαίσιο αυτό, ήδη δροµολογήσαµε τη σύσταση
γραφείου του συντονιστικού συµβουλίου των τριών ενώσεων
αποστράτων εντός του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και συζητούµε δέσµη µέτρων για την αξιοποίηση της εµπειρίας του εν
αποστρατεία προσωπικού.
Αποσκοπούµε σε ένα αξιοκρατικό, διαφανές και αδιάβλητο
πλαίσιο για τις προαγωγές, µεταθέσεις και τοποθετήσεις του
προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων σε θέσεις ευθύνης. Θέλουµε οι µεταθέσεις των στελεχών να γίνονται µε ανθρωποκεντρική προσέγγιση και γνώµονα την ισονοµία, την αξιοκρατία, την
ισότιµη αντιµετώπιση και την εµπέδωση αισθήµατος δικαίου, εξασφαλίζοντας συνάµα τη διατήρηση του υψηλού βαθµού επιχειρησιακής ετοιµότητας των Ενόπλων Δυνάµεων της χώρας.
Και δεν περιοριζόµαστε µόνο στα µόνιµα στελέχη. Θα βρε-
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θούµε δίπλα στον κληρωτό, το παιδί της ελληνικής οικογένειας
που πλήττεται από την οικονοµική κρίση θεσπίζοντας ευεργετικά
µέτρα για όσους κληρωτούς ανήκουν σε οικογένειες εγγύς και
κάτω του ορίου της φτώχειας. Θα κάνουµε τη θητεία µια παραγωγική περίοδο του νέου και όχι χάσιµο χρόνου και οικονοµική
αιµορραγία για τους γονείς.
Θεσµοθετούµε την κάρτα προτεραιότητας στα θύµατα της
κρίσης. Και αυτό αφορά τους στρατευσίµους. Θα έχουν προτεραιότητα στις µεταθέσεις, στις τοποθετήσεις, στις Ένοπλες Δυνάµεις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Και στο σηµείο αυτό, λέω ότι αυτά θα είναι τα µόνα ρουσφέτια.
Θα είναι τα κοινωνικά ρουσφέτια µε καθαρά κοινωνικά κριτήρια.
Επεµβάσεις θα έχουµε µόνο για κοινωνικούς καθαρά λόγους και
θα βοηθηθούν τα παιδιά των ανέργων και των θυµάτων της κρίσης. Ήδη έδωσα εντολή στις µεταθέσεις των νεοσυλλέκτων να
έχουν προτεραιότητα ο Έβρος και τα νησιά. Οι µονάδες εκεί θα
έχουν πληρότητα που θα φτάσει κοντά στο 90%. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί το φαινόµενο να παρουσιάζουν πληρότητα
400% οι µονάδες της Καλαµάτας ή άλλων περιοχών που δεν αποτελούν εθνική προτεραιότητα και να εµφανίζονται ποσοστά επάνδρωσης του 30% στην παραµεθόριο. Δεν µπορεί κάποιοι να
κάνουν τετράωρες και οκτάωρες σκοπιές και κάποιοι άλλοι να
ζουν µέσα στους εννέα µήνες θητείας τους στην ασφάλεια του
πολιτικού τους φίλου. Εκεί µας έχει ανάγκη η χώρα. Εκεί µας
έχουν ανάγκη οι ακρίτες. Αν δεν λογικευτούν αυτά, όσες και αναδιοργανώσεις και να γίνουν, όσες αναδιοργανώσεις και να κάνουµε, δεν θα πετύχουµε το επιχειρησιακό αποτέλεσµα που
θέλουµε.
Πολλές φορές τα πράγµατα είναι απλά και δεν κοστίζουν. Αυτό
έχουµε µάθει να το παραβλέπουµε για πολλούς και διάφορους
λόγους, κάτι που έχουµε πληρώσει σαν χώρα και βρισκόµαστε
στη θέση που βρισκόµαστε σήµερα.
Και έρχοµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις βασικές αρχές
της αµυντικής µας πολιτικής. Το πρόγραµµά µας θα πάρει σάρκα
και οστά µέσα από ένα πλέγµα διοικητικών µέτρων, αλλά και νοµοθετικών παρεµβάσεων, µέσω των οποίων επιτυγχάνεται η υλοποίηση των αντικειµενικών σκοπών της πολιτικής εθνικής άµυνας
στο πλαίσιο των δυνατοτήτων και των αναγκών της χώρας, το
χαρακτηριστικό του γεωπολιτικού και γεωστρατηγικού περιβάλλοντος, της κύριας απειλής, αλλά και των σύγχρονων απειλών,
των απαιτήσεων για την οργανωτική και επιχειρησιακή δοµή ενός
ευέλικτου, αποτελεσµατικού και ταχείας αντίδρασης σύγχρονου
στρατεύµατος, αλλά και της ικανότητας χειρισµού κρίσεων, της
διαφάνειας και της νοµιµότητας.
Επισηµαίνεται ιδιαίτερα η έµφαση που πρέπει να προσδώσουµε στην ενεργειακή ασφάλεια, ιδιαίτερα µετά τις πρόσφατες
εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία επιβάλλει την προετοιµασία για τη διασφάλιση των δραστηριοτήτων εξόρυξης, του
οµαλού εφοδιασµού, των οδών επικοινωνίας και µεταφοράς των
ενεργειακών πόρων.
Η οργάνωση και η ανάπτυξη των Ενόπλων Δυνάµεων ως θεµελιώδους παράγοντα εθνικής ισχύος και αποτελεσµατικής δυνάµεως αποτροπής αποτελεί βασικό σκοπό του προγράµµατός
µας.
Ενδεικτικά τα µέτρα και οι παρεµβάσεις του προγράµµατός
µας καλύπτουν του παρακάτω τοµείς. Θα υλοποιήσουµε και θα
εκµεταλλευτούµε στο µέγιστο την προσφάτως εφαρµοσθείσα
νέα δοµή δυνάµεων. Παρεµβάσεις στοχευµένες και ουσιαστικές
δύνανται να υπάρξουν, χωρίς όµως να ανατρέπουν τον ευρύτερο
σχεδιασµό, χωρίς να µας παρασύρουν σε µια σισύφεια λογική
ατέρµονων αναδιοργανώσεων που τόσες φορές οι Ένοπλες Δυνάµεις έχουν βιώσει.
Σκοπός είναι η πλήρη αξιοποίηση των διατιθέµενων οπλικών
συστηµάτων και µέσων και η κάλυψη των κενών σε τοµείς που
κρίνονται κρίσιµοι. Και δεν αναφέροµαι αποκλειστικά σε κενά και
δυνατότητες αµιγώς στρατιωτικού χαρακτήρα, αλλά και σε τοµείς που άπτονται του συνόλου των συνιστωσών της εθνικής
ισχύος.
Οι Ένοπλες Δυνάµεις συµβάλλουν και θα συµβάλλουν στην
αντιµετώπιση των απειλών για την εθνική µας ασφάλεια. Στόχος
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είναι η ενίσχυση της συνεργασίας µε το σύνολο των κρατικών
φορέων που ασχολούνται µε την πρόληψη και διαχείριση κάθε
είδους κρίσεων. Η κρίση του κυβερνοχώρου, οι σύγχρονες µορφές πειρατείας, η διεθνής τροµοκρατία είναι τοµείς οι οποίοι
απαιτούν συστράτευση και συναντίληψη απ’ όλους για την αντιµετώπισή τους. Είναι φανερό ότι αυτές οι προκλήσεις ασφάλειας
δεν µπορούν να γίνουν χωρίς τη συνεργασία των Ενόπλων Δυνάµεων.
Ζούµε σε κοινωνίες που βασίζονται σε πολύ µεγάλο βαθµό
στην οµαλή συνεργατική λειτουργία µεγάλου αριθµού συστηµάτων και υποδοµών στρατηγικής σηµασίας. Η αποδυνάµωση µιας
ή περισσοτέρων συνιστωσών ως αποτέλεσµα µιας καταστροφής
µεγάλης έκτασης µπορεί να οδηγήσει στη µικρής ή µεγαλύτερης
διάρκειας κατάρρευση του κρατικού µηχανισµού, µε απρόβλεπτες συνέπειες.
Σας φέρνω ως παράδειγµα τις πληµµύρες του Έβρου που
ζούµε τώρα. Οι περιοχές εκεί αντιµετωπίζουν πρωτοφανείς καταστροφές που όµοιές τους έχουµε να δούµε από το 1963. Έχει
γίνει µια τεράστια καταστροφή και σε σπίτια και σε καλλιέργειες.
Αν δεν ήταν εκεί ο στρατός ηµέρα και νύχτα, οι καταστροφές θα
ήταν πολλαπλάσιες. Έδωσαν και δίνουν τεράστια µάχη αξιωµατικοί, υπαξιωµατικοί αλλά και οι στρατεύσιµοι. Ο Έβρος και οι
ακρίτες, οι ακριτικές µας περιοχές και τα νησιά είναι η απόλυτη
προτεραιότητά µας.
Βασική πτυχή της πολιτικής µας αποτελεί η ευρεία συµµετοχή
των Ενόπλων Δυνάµεων σε δράσεις υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Αυτό εντάσσεται στο επιχειρησιακό µας σχεδιασµό µε αναβάθµιση πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας, την οποία θα
επιδιώξουµε.
Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζουµε άµεσα –εδόθη ήδη εντολή- την
επανασύσταση των παλαιών ΜΟΜΑ, …
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
…Μεικτών Οµάδων Μηχανηµάτων Ανασυγκρότησης, όπως τις
γνωρίζουν οι πολίτες, ως νέα υπηρεσία, τη διακλαδική υπηρεσία
εκτέλεσης έργων Ενόπλων Δυνάµεων, στο πλαίσιο βέβαια των
κοινοτικών οδηγιών.
Επιπλέον, προχωρούµε στη δηµιουργία διοίκησης αεροπορικών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, στην οποία θα υπαχθούν όλα
τα µέσα δασοπυρόσβεσης, αεροδιακοµιδών και έρευνας διάσωσης, µε σκοπό την αυτονοµία, την ευελιξία και τη χρηµατοδότηση, ανεξάρτητα από τον αµυντικό σχεδιασµό και την ενισχυµένη
χρησιµοποίηση κοινοτικών πόρων που διατίθενται για τους σκοπούς αυτούς σε µη στρατιωτικούς φορείς.
Χρέος, βεβαίως, είναι να µην υπάρξει εκτροπή από την πρωταρχική αποστολή, που δεν είναι άλλη από τη διαφύλαξη της
εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ανεξαρτησίας, αλλά δεν
λησµονούµε ότι η υψηλού επιπέδου κοινωνική προσφορά των
Ενόπλων Δυνάµεων σε περιπτώσεις καταστροφών, πυρκαγιών,
έρευνας διάσωσης, αεροδιακοµιδών, ενισχύει τους δεσµούς των
Ενόπλων Δυνάµεων και της κοινωνίας, αυξάνει το αίσθηµα ασφάλειας και σφυρηλατεί την κοινωνική συνοχή.
Η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάµεων θα γίνει µε τρόπο στοχευµένο, διαφανή, ευέλικτο και ουσιαστικό. Είµαστε αποφασισµένοι
να αξιοποιήσουµε την ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας τόσο επ’ ωφελεία των ιδίων των Ενόπλων Δυνάµεων
όσο και του συνόλου της κοινωνίας. Δεν πρέπει, άλλωστε, να ξεχνάµε ότι γι’ αυτό το σκοπό είχε ψηφιστεί νόµος το 2014, ο οποίος δεν εφαρµόστηκε ποτέ.
Άµεση προτεραιότητα είναι να τροποποιήσουµε τις διατάξεις
του νόµου περί προµηθειών -πλην εκείνων που αφορούν την κοινοτική οδηγία- που έχουν οδηγήσει σε αναίτιες καθυστερήσεις
και κωλύµατα στις προµήθειες των Ενόπλων Δυνάµεων, λειτουργώντας ανασταλτικά στη διατήρηση της µαχητικής τους ικανότητας.
Δεν είναι δυνατόν να προµηθευόµαστε σύγχρονα ελικόπτερα
-αναφέροµαι στα περίφηµα MH-90, που θα έπρεπε να είχαµε παραλάβει είκοσι στον αριθµό από το 2003 κι έχουµε παραλάβει τα
έντεκα- και από τα καινούργια έντεκα να πετάνε µόνο τα δύο και
µάλιστα το ένα «έµεινε» πριν από λίγες µέρες στην Κρήτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας πω ότι µόνο
γι’ αυτήν την υπόθεση µου έφεραν να υπογράψω συµβόλαιο συν-
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τήρησης 71 εκατοµµυρίων ευρώ και συµβόλαιο καταβολής
καθώς και συµβόλαιο πληρωµής για τα ελικόπτερα που παραλάβαµε -τα καινούργια και δεν πετάνε- 110 εκατοµµύρια ευρώ. Δεν
πρόκειται να υπογραφεί καµµία σύµβαση, εάν δεν ενεργοποιήσουν από την αρχή τα υλικά τα οποία παραλαµβάνουµε.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Δεν θα σταµατήσει εδώ ο έλεγχος. Θα αποδώσουµε ευθύνες
και θα επιδοθούν πρόστιµα για όλες τις παραβιάσεις των εξοπλιστικών συµβάσεων απ’ όπου κι αν προέρχονται. Τέρµα το πάρτι,
τέρµα η ασυδοσία, όπου κι αν βρίσκονται! Όσο ψηλά κι αν βρίσκονται θα πληρώσουν εκείνοι που χρησιµοποίησαν το χρήµα
του ελληνικού λαού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Ήδη µε τους συναδέλφους, Αναπληρωτή Υπουργό και Υφυπουργό, προχωρήσαµε και δροµολογήσαµε τη συγκρότηση Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων που έχει ψηφίσει η Βουλή, αλλά
παρέµενε στα συρτάρια του Υπουργείου, µία Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων που θα έχει πλήρη δικαιοδοσία ελέγχου σε
κάθε µονάδα και σε κάθε περίπτωση. Τους έδωσα εντολή να
ελέγξουν πρώτα το γραφείο µου και έχουν εντολή να ανοίγουν
τα συρτάρια των Υπουργών για να ψάχνουν τα πάντα. Ήδη από
αύριο θα βρίσκονται στη Γενική Γραµµατεία Εξοπλισµών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει ήδη έγγραφο, το οποίο δεν
γνωρίζαµε, από τον εισαγγελέα της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης
που έχει αποσταλεί στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και αναφέρεται σε πάνω από είκοσι περιπτώσεις παρανοµιών στα εξοπλιστικά και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα! Θα ζητήσω σύντοµα
από τη Βουλή την αναβάθµιση της στρατιωτικής δικαιοσύνης,
ώστε να µπορεί να ψάχνει υποθέσεις άνω των 150.000 ευρώ.
Προχωράµε στην ανασυγκρότηση της αµυντικής βιοµηχανίας.
Η ΕΑΒ, τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα, η ΕΛΒΟ, τα κρατικά
εργοστάσια όχι απλώς θα µπουν µπρος, αλλά θα υπογράψουν
όλες τις συµβάσεις συνεργασίας µε όλες τις χώρες του κόσµου.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Θα ήθελα εδώ να σας αναφέρω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ότι βρήκαν στα συρτάρια τεράστιες προσφορές συνεργασίας για
την Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία, για τα Ελληνικά Αµυντικά
Συστήµατα από χώρες του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αλλά και εκτός χωρών του ΝΑΤΟ και κανείς δεν είχε ενδιαφερθεί
προκειµένου να µπει µπροστά η αµυντική βιοµηχανία. Η αµυντική
βιοµηχανία, λοιπόν, θα λειτουργήσει κι όχι απλώς θα ικανοποιήσει τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάµεων, αλλά θα αποτελέσει
και εξαγωγική δύναµη, δύναµη ισχύος για τις Ένοπλες Δυνάµεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο πλαίσιο αυτο σάς ζητώ τη
συνεργασία σας στην αµυντική διπλωµατία. Η Ελλάδα είναι σύµµαχος στο ΝΑΤΟ, µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως
τις συµµαχικές µας υποχρεώσεις θα τις υπηρετήσουµε µε το παραπάνω, αλλά δεν θα σταµατήσουµε να συνεργαζόµαστε και να
έχουµε σχέσεις και µε χώρες εκτός συµµαχίας. Δεν είναι δυνατόν
να αποκόψουν την Ελλάδα και τους δεσµούς της µε χώρες φιλικές, όπως είναι η Ρωσία ή άλλες χώρες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Θα υπάρχουν συµβάσεις, οι οποίες θα υπογραφούν. Ήδη σας
λέω ότι µέσα στα επόµενα ταξίδια τα οποία οργανώνει η πολιτική
ηγεσία θα είναι η Ινδία, η οποία έχει ζητήσει από τα Ελληνικά
Αµυντικά Συστήµατα υπογραφή τεράστιας συµβάσεως για τη δηµιουργία νέου αντιαεροπορικού συστήµατος.
Σ’ αυτήν την προσπάθεια σύµµαχο και αρωγό θα συνεχίσουµε
να έχουµε την Κυπριακή Δηµοκρατία και τον κυπριακό Ελληνισµό, στου οποίου την ασφάλεια είµαστε αµετάκλητα δεσµευµένοι. Μαζί θα αναπτύξουµε πολιτικές συνεργασίες µε τα κράτη
της περιοχής, µε σκοπό τη διαµόρφωση ενός περιβάλλοντος
ασφάλειας, οικονοµικών ευκαιριών και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, κόντρα στις αντιξοότητες της περιοχής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στέκοµαι µε ιδιαίτερο σεβασµό
απέναντι στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάµεων και στην ένδοξη
προσφορά τους στην πατρίδα. Τις τιµώ, όπως τις τιµούν και τις
εµπιστεύονται όλοι οι Έλληνες πολίτες. Αναγνωρίζω ότι το έργο
είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Γνωρίζω ότι δεν υπάρχουν περιθώρια
αποτυχίας.
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Είµαι αισιόδοξος διότι υπάρχουν σταθερά βήµατα και ταυτόχρονα υπάρχει όραµα και όρεξη για σκληρή δουλειά. Είµαι αισιόδοξος για το µέλλον των Ενόπλων µας Δυνάµεών µας εµπιστευόµενος την αξιοσύνη της ηγεσίας, τον επαγγελµατισµό και
τις ικανότητες των στελεχών, των στρατευσίµων και του πολιτικού προσωπικού. Με συνέπεια και συνέχεια θα κάνουµε το καλύτερο για τη χώρα και την άµυνά µας. Επιθυµώ για άλλη µια
φορά να σας καλέσω στη βάση του κοινού µας σκοπού που δεν
είναι άλλος από το να υπηρετηθεί το δηµόσιο και το κοινωνικό
συµφέρον, τα συµφέροντα άµυνας και ασφάλειας των Ελλήνων
και να είµαστε όλοι µαζί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ όλες και όλους σε µία
κοινή προσπάθεια, προκειµένου να ξαναζωντανέψουµε την
εθνική αυτοπεποίθηση και ελπίδα και µε τη βοήθεια του Θεού να
βάλουµε τη χώρα σε τροχιά ανόδου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Πάνο Καµµένο.
Από πλευράς µου, ως Προέδρου της Βουλής, να σας ευχαριστήσω για τις δεσµεύσεις σας ότι θα έχετε συνεργασία µε τις
αρµόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου και στο επίπεδο των εξωτερικών και άµυνας και στο επίπεδο των εξοπλιστικών αλλά και
της διαφάνειας σε σχέση µε τις εξοπλιστικές συµβάσεις. Είναι
πολύτιµο να υπάρχει διάθεση της Κυβέρνησης για διαφάνεια
ενώπιον του Κοινοβουλίου και όλων των πτερύγων σε αυτά τα
ζητήµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα εννέα µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 1ο Γυµνάσιο Σερρών.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Νίκος Φίλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -έχω ένα µικρό τρακ γιατί µιλάω για πρώτη φορά- νιώθω
την ευθύνη που συµµετέχω στη Βουλή ως Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ως εκπρόσωπος δηλαδή µίας ιστορικής παράταξης που
σήµερα κλήθηκε από τον λαό στα δύσκολα -όπως πάντα έχει
κληθεί η Αριστερά- να ξαναφέρει την ελπίδα, να ανοίξει ένα δρόµο δηµοκρατικής αναγέννησης και οικονοµικής ανόρθωσης της
χώρας.
Νιώθω τιµή και ευθύνη, γιατί η Κοινοβουλευτική Οµάδα του
ΣΥΡΙΖΑ και η Κυβέρνηση, µε κορµό τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι µία Κυβέρνηση, όπως γράφηκε, «ζώντων τε και τεθνεώτων», δηλαδή εκφράζει τη διαχρονική Ελλάδα των αγώνων για τη δηµοκρατία,
την κυριαρχία, τη συλλογική και προσωπική αξιοπρέπεια.
Όλοι -Κυβέρνηση και Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- αισθανόµαστε
το βάρος των ιστορικών δυνατοτήτων που ανοίγονται µε την
ψήφο του λαού στις 25 Ιανουαρίου- δυνατοτήτων, όχι βεβαιοτήτων- οι οποίες δυνατότητες θα κριθούν όχι µόνο από την εντιµότητα των προθέσεών µας, όχι µόνο από την αγωνιστική µας
διαθεσιµότητα, αλλά και από την καθηµερινή παρουσία, τη λαϊκή
συµµετοχή. Γιατί καµµία µικρή ή µεγαλύτερη αλλαγή δεν µπορεί
να υπάρξει χωρίς να είναι παρών ο λαός, ο λαός συντεταγµένος
µέσα από διαδικασίες, ο λαός ως πολίτες και ως µαζικά κινήµατα,
ο λαός ως «πλατείες» άκουσα το πρωί την κ. Παπαρήγα κάπως
υποτιµητικά και δυσφηµιστικά να αναφέρεται στο αυθόρµητο
αυτής της λαϊκής εγρήγορσης, αυτής της έκφρασης της λαϊκής
υπερηφάνειας.
Τι συνέβη στις 25 Ιανουαρίου; Πρέπει να στοχαστούµε όλοι και
να αναστοχαστούµε, γιατί αν δεν καταλάβουµε τι συνέβη και παρελαύνουµε από εδώ σαν να µην συνέβη τίποτα, και απλώς αναζητεί ο καθένας -και µάλιστα οι ηττηµένοι των εκλογών- µία
αυτοδικαίωση µε το σύνδροµο του παραγνωρισµένου που θυσιάστηκε για τον λαό και δεν κατάλαβε ο λαός τίποτα από τη θυσία
του, τότε πραγµατικά το κακό αφορά όλους µας και όχι µόνον
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αυτόν, αν και πρώτα-πρώτα αυτόν, που δεν στοχάζεται.
Στις 25 Ιανουαρίου, λοιπόν, συνέβη µία πολιτική αλλαγή, µία
αλλαγή πρωτοφανέρωτη για τα γεγονότα στη χώρα µας αλλά και
την Ευρώπη. Υπήρξε µία ανατροπή πολιτικών συσχετισµών παγιωµένων επί περίπου τριάντα χρόνια- ολόκληρη τη µεταπολιτευτική περίοδο. Δεν έγινε µία απλή εναλλαγή κοµµάτων εξουσίας.
Διαµορφώθηκε ένα νέο πλειοψηφικό, λαϊκό ρεύµα, το οποίο διεκδίκησε και κέρδισε την κυβέρνηση της χώρας.
Στη βάση ποιας πραγµατικότητας διαµορφώθηκε αυτό το
ρεύµα; Μα, προφανώς, ήταν µία ψήφος αντιµνηµονιακή. Κι όσοι
ξεχνούν τη λέξη «µνηµόνιο» στις αναλύσεις τους, όσοι νοµίζουν
ότι είναι ένα δευτερεύον στοιχείο κι ότι άλλα είναι τα κύρια, προφανώς δεν αντιλαµβάνονται ποια είναι η λαϊκή συνείδηση σήµερα
και την κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει ο λαός και ποια
είναι η αιτία στην οποία αποδίδει ο λαός τα προβλήµατα, στα
οποία έχει περιέλθει.
Ήταν µία αντιµνηµονιακή ψήφος, λοιπόν, όχι µόνο µια καταδίκη του παρελθόντος, αλλά και µία αναζήτηση ελπίδας προς την
Αριστερά. Σε άλλες χώρες η λαϊκή δυσαρέσκεια ή και οργή κινείται προς άλλες κατευθύνσεις, δυστυχώς. Στην Ελλάδα, όµως,
υπάρχει η λαϊκή ωριµότητα η οργή να βρει µία δηµοκρατική έλλογη πολιτική έκφραση. Κι αυτή η έκφραση είναι η σύγχρονη Αριστερά όπως προγραµµατικά, ιδεολογικά, κινηµατικά έχει διαµορφώσει ο ΣΥΡΙΖΑ την παρουσία του στην Ελλάδα τα τελευταία
χρόνια.
Έχει σηµασία να καταλάβουµε το βάθος αυτής της αλλαγής
που συνιστά ανατροπή, διότι δεν είναι µία συγκυριακή και οριακή
νίκη, αλλά είναι κάτι βαθύτερο και σε επίπεδο αξιών και σε επίπεδο πολιτικών διεκδικήσεων και σε επίπεδο προοπτικής. Είναι
κάτι βαθύτερο, διότι συνιστά µία ρωγµή σε µία κυριαρχία του νεοφιλελευθερισµού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Είναι µεγάλη
αυτή η ρωγµή στη χώρα µας, στην αδιατάρακτη µυθολογία του
νεοφιλελευθερισµού επί τόσα χρόνια.
Έχει µεγάλη σηµασία να αντιληφθούµε ότι αυτό που συνέβη
προχθές στις 25 Ιανουαρίου δεν είναι εύκολο να ανατραπεί ούτε
να κλειστεί σε βολικές παρενθέσεις. Αυτό που συνέβη έχει τη
δική του δυναµική, η οποία θα αποκτήσει µεγαλύτερη διάρκεια,
µεγαλύτερο βάθος, µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στον βαθµό κατά τον οποίο εµείς που ηγούµαστε αυτής της προσπάθειας
-και πρώτα πρώτα η Κυβέρνηση- θα µπορέσουµε να εκφράσουµε
τις λαϊκές προσδοκίες που δεν είναι υπερβολικές, αλλά είναι
απλές, είναι καθηµερινές.
Δεν εκφώνησε χθες ο Πρωθυπουργός µία έκθεση ιδεών. Δεν
εκφώνησε ένα λόγο µε πολλά κρυφά και αδήλωτα πολιτικά σηµεία. Ο Πρωθυπουργός εκφώνησε ένα δεσµευτικό πολιτικό σχέδιο, το οποίο αφορά τη διαπραγµάτευση µε τους εταίρους, προκειµένου η χώρα µέσα από τη ρύθµιση του θέµατος του δηµόσιου χρέους να ενταχθεί ξανά –γιατί τώρα δεν είναι ενταγµένη
µέσα από το καθεστώς της υποβάθµισης της που έχει υποστεί
µε το µνηµόνιο και την τρόικα- στην ευρωπαϊκή πραγµατικότητα
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος.
Ο δεύτερος στόχος είναι ο στόχος της σύγκρουσης µε τις δυνάµεις τις κοινωνικές, οι οποίες ευθύνονται µαζί µε το πολιτικό
κατεστηµένο που κατέρρευσε στις 25 Ιανουαρίου για το κατάντηµα της χώρας µας, της κοινωνίας και της οικονοµίας. Στόχος,
δηλαδή, είναι η σύγκρουση µε τις δυνάµεις της διαφθοράς, της
διαπλοκής µε το µεγάλο κεφάλαιο, το οποίο γνώριζε πάντοτε
προστάτες, ανεξάρτητα ποιοι µπαινόβγαιναν εδώ µέσα ως πλειοψηφία. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγµατικότητα.
Είναι σαφές ότι ο δρόµος που προτείνουµε δεν είναι εύκολος
δρόµος. Ο δρόµος που προτείνουµε είναι ένας δρόµος για να
βγούµε από τη λιτότητα. Δεν έχουµε µαγικό ραβδί. Έχουµε,
όµως, σχέδιο. Αυτό το ανέφεραν και οι Υπουργοί που µίλησαν
σήµερα, αλλά το ανέφερε και χθες ο Πρωθυπουργός της χώρας.
Έχουµε σχέδιο που έχει συγκρούσεις και επιδίωξη συµφωνιών.
Μακριά από εµάς τα µανιχαϊστικά διλήµµατα «συµβιβασµός ή
ρήξη», τα οποία στο µεν συµβιβασµό θα είναι –υποτίθεται- η αναξιότητα της παράταξης, αλλά και η ήττα της χώρας και στο θέµα
της ρήξης -από την άλλη πλευρά- θα είναι µία διάλυση σε ό,τι
υπάρχει σήµερα στη χώρα µας. Όχι!
Εµείς µε ένα πρόγραµµα –επαναλαµβάνω- που επιδιώκει την
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αµοιβαία πολιτική συµφωνία επιδιώκουµε µέσα από αντιπαραθέσεις και συναινέσεις, εντός και εκτός της χώρας, να δηµιουργήσουµε µία νέα πραγµατικότητα θετική για τη χώρα µας.
Γι’ αυτό, στεναχωριόµαστε -µιλάω ειλικρινά- όταν από εδώ παρελαύνουν οι υπεύθυνοι της καταστροφής της χώρας, οι άνθρωποι του χθες και ζητούν τα ρέστα από εµάς.
Άκουσα προ ολίγου τον κ. Βενιζέλο -ένα πρόσωπο το οποίο
έχει χειριστεί επί σειρά ετών κρίσιµες εθνικές υποθέσεις, τελευταία δε το µνηµόνιο, το PSI κ.λπ.- να θέτει το ερώτηµα: «Μα τι
θέλετε επιτέλους; Πού θα βρίσκαµε 700 δισεκατοµµύρια για να
κάνουµε ήπια προσαρµογή. Βρήκαµε 225 δισεκατοµµύρια και κάναµε µια προσαρµογή που ήταν σκληρή και εµείς δεν τη θέλαµε
για µία τριετία-τετραετία». Εντάξει. Να µιλάµε µε σοβαρότητα.
Τα 225 δισεκατοµµύρια εδόθησαν και µόνο το 10% από αυτά,
δηλαδή τα 25 δισεκατοµµύρια, πήγε για την εξυπηρέτηση αναγκών λειτουργίας του κράτους, όπως συντάξεων, λειτουργία της
Αστυνοµίας κ.λπ.. Τα υπόλοιπα 200 δισεκατοµµύρια κατευθύνθηκαν στην αναχρηµατοδότηση παλαιού χρέους, δηλαδή στη
διάσωση των πιστωτών, των τραπεζών, των µεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών ή σε νέα δάνεια, δηλαδή σε νέο φέσι, σε νέο σπιράλ υπερχρέωσης της χώρας.
Είναι προφανές ότι στη σύλληψη, ακόµα και σήµερα, των
υπευθύνων της κρίσης δεν υπάρχει άλλο σχέδιο παρά µόνο το
σχέδιο υποταγής σε ένα σπιράλ ύφεσης και υπερδανεισµού, δηλαδή µιας εξάρτησης.
Ακούσαµε, επίσης, σαν να µη συνέβη τίποτα στις 25 Ιανουαρίου, όλη την τροµολαγνική προπαγάνδα των προηγουµένων
ετών. Μέχρι και το Grexit ακούστηκε εδώ ξανά σήµερα και δυστυχώς από τον κ. Βενιζέλο. Μέχρι και το φάντασµα της Κύπρου
αναστήθηκε εδώ µπροστά µας και δυστυχώς από τον κ. Βενιζέλο,
δηλαδή από έναν εκπρόσωπο ενός πολιτικού χώρου που ακόµη
και στη σηµερινή κατάσταση συντριµµιών επιδιώκει να εκφράζει
κάποιες δηµοκρατικές ιστορικές παραδόσεις.
Ε, λοιπόν, ο χώρος του Κέντρου, ο χώρος του ΠΑΣΟΚ, κύριοι
συνάδελφοι, δεν υπήρξε, δεν δηµιουργήθηκε και δεν άνθισε στη
βάση τέτοιων τροµολαγνικών διληµµάτων. Άλλα προσέφερε στη
χώρα και βγάλτε τα συµπεράσµατά σας.
Κύριοι συνάδελφοι, µε το αποτέλεσµα των εκλογών η χώρα
αναζητεί µια νέα κανονικότητα, που σηµαίνει επανένταξη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαφές ότι η Κυβέρνηση δεν κάνει ούτε
βήµα πίσω. Δεν είναι κουβέντες του αέρα αυτές, δεν είναι διγλωσσία, είναι δέσµευση. Ούτε βήµα πίσω! Αυτό σηµαίνει ότι η
περιβόητη «στροφή στον ρεαλισµό», όπως εννοούν κάποιοι τον
ρεαλισµό, δηλαδή συµβιβασµό εις βάρος των λαϊκών συµφερόντων, δεν αφορά την Κυβέρνησή µας. Δεν αθετούµε ρητές δεσµεύσεις. Ο µόνος ρεαλισµός που υπάρχει είναι να γίνει σαφές
και να ρυθµιστεί ότι το χρέος δεν είναι βιώσιµο. Με το σηµερινό
χρέος δεν υπάρχει καµµιά ρεαλιστική προοπτική για τη χώρα.
Συνεπώς ευελιξία, ναι στη διαπραγµάτευση, όχι διγλωσσία.
Είναι σαφές ότι επιδιώκουµε να υπάρξει αµοιβαία συµφωνία και
όχι µανιχαϊστικά διλήµµατα, καθώς και συναίνεση στη βάση µιας
καθαρής πολιτικής προοπτικής, που είναι να φύγουµε από τα
µνηµόνια, την τρόικα και τη λιτότητα και να ανοίξουµε και να
αξιοποιήσουµε έναν ορίζοντα δυνατοτήτων που άνοιξε µε την
ψήφο του λαού. Επιδιώκουµε λαϊκή συνεννόηση, αλλά και πολιτική συναίνεση εδώ στη βάση -επαναλαµβάνω- σαφούς γραµµής.
Είναι σαφές ότι δεν είναι δυνατόν, εν ονόµατι µιας συναίνεσης,
να µας ζητείται να εγκαταλείψουµε το πρόγραµµα, για το οποίο
ψηφιστήκαµε από τον ελληνικό λαό.
Έχουµε πολλά στο µυαλό µας να σκεφτούµε, έχουµε την αισιοδοξία να µας καθοδηγεί. Αλλά, σε καµµιά περίπτωση δεν ήρθαµε για να κολλήσουµε µε ιδιοτέλειες στις καρέκλες αυτές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε, τον κ.
Φίλη.
Σας ενηµερώνω ότι έχουν ζητήσει τον λόγο ήδη δύο Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, ο κ. Νικολόπουλος από τους Ανεξάρτητους Έλληνες και ο κ. Θεοχάρης από το Ποτάµι. Ωστόσο, παρακαλώ να συναινέσουν για να παρεµβάλουµε κάποιους Βουλευτές, διότι δεν έχει ακόµη ακουστεί επαρκώς το Σώµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Καλώ, λοιπόν, τον κ. Κόνσολα από τη Νέα Δηµοκρατία για να
τοποθετηθεί.
Και να παρακαλέσω εν τω µεταξύ και τους συναδέλφους που
κάθονται προς τα ορεινά –και τώρα είναι ήσυχοι- εάν µπορούν
να είναι ήσυχοι και στη διάρκεια της οµιλίας των αγορητών διότι
ακούγονται µέχρι εδώ αυτά τα οποία λένε, πράγµα που σηµαίνει
ότι µπορεί και να γράφονται στα Πρακτικά.
Ορίστε, κύριε Κόνσολα, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγµατι σε αυτήν την Αίθουσα
κατατίθενται τεκµήρια ιστορίας που θα αποτελέσουν πολύ σηµαντικές επιφυλλίδες της πολιτικής ιστορίας του τόπου και νοµίζω ότι δεν µπορούµε να διαχωρίσουµε τώρα ποιες από αυτές
θα είναι αυτές που θα κρίνει ο πολίτης στο µέλλον για την επιβεβαίωση ή τη διάψευση της επιλογής του στις τελευταίες εκλογές
τις προηγούµενες µέρες.
Γι’ αυτό ακούµε µε ιδιαίτερη προσοχή όλες τις τοποθετήσεις.
Και εγώ είµαι ένας απ’ αυτούς που ακούω µε µεγάλη προσοχή
τους συναδέλφους, όπως άκουσα χθες και τον κ. Πρωθυπουργό
στις Προγραµµατικές του Δηλώσεις και κάποιες αναφορές του
για τις µεταρρυθµίσεις που απαιτούνται. Πράγµατι θα µπορούσαµε όλοι να συνυπογράψουµε κάποιες από αυτές . Αυτή είναι η
αλήθεια.
Στην οµιλία του, όµως, ο κ. Τσίπρας ζήτησε να στηρίξουµε ως
Αξιωµατική Αντιπολίτευση την προσπάθεια της Κυβέρνησής του.
Θα απαντούσα ότι ο κύριος Πρωθυπουργός «παραβιάζει ανοικτές θύρες». Είναι δεδοµένο για εµάς ότι θα στηρίξουµε αυτήν
τη νέα προσπάθεια της Κυβέρνησης του, γιατί αντιλαµβανόµαστε
ως εθνική προσπάθεια αυτήν την προσπάθεια.
Δυστυχώς τα προηγούµενα δυόµισι χρόνια δεν έκανε το ίδιο
ο ΣΥΡΙΖΑ ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Το βιώσαµε όλοι. Το
γνωρίζετε οι συνάδελφοι που ήσαστε στην προηγούµενη θητεία
στην Αίθουσα αυτή. Και να σας υπενθυµίσω, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η τότε Αξιωµατική Αντιπολίτευση δεν
συναίνεσε ούτε στη ρύθµιση των εκατό δόσεων.
Σε αυτήν τη συγκυρία ωστόσο δεν υπάρχει χώρος για σκιαµαχίες, συµψηφισµούς και συγκρίσεις µε το παρελθόν. Η Νέα Δηµοκρατία οφείλει να αποδείξει ότι µπορεί να προσφέρει στη χώρα και από τη θέση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και θα το
πράξει. Θα ασκήσει µια υπεύθυνη αντιπολίτευση που δεν λέει όχι
σε όλα, που είναι διατεθειµένη να στηρίξει µια έντιµη συµφωνία
µε τους δανειστές και εταίρους µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, το πρωτογενές πλεόνασµα
που αµφισβητούσατε και δεν αναγνωρίζατε, έχει γίνει τώρα ένα
από τα προσφιλή επιχειρήµατα που χρησιµοποιούν πολλοί συνάδελφοί µας. Αναγνωρίζετε πλέον ότι οι πλεονασµατικοί και ισοσκελισµένοι προϋπολογισµοί -που είχατε αρνηθεί την αναγκαιότητά τους- είναι επιβεβληµένοι για τη χώρα.
Οι πολίτες γνωρίζουν –και εσείς παράλληλα µε αυτούς- ότι για
να διανύσουµε όλη αυτή την απόσταση, για να αποµακρύνουµε
τον κίνδυνο εξόδου από το ευρώ το καλοκαίρι του ’12 χρειάστηκε
µεγάλη προσπάθεια, χρειάστηκαν τεράστιες θυσίες. Και αναγνωρίζουµε ότι υπήρχαν τεράστιες θυσίες από τους πολίτες.
Η στήριξη της εθνικής προσπάθειας από τη δική µας πλευρά
έχει έναν και µοναδικό όρο, να µην τεθεί υπό αµφισβήτηση η παραµονή της χώρας στην ευρωζώνη και στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Είµαι ο τελευταίος που θα µπορούσατε να κατηγορήσετε
για κινδυνολογία και δηµιουργία κλίµατος φόβου. Το γνωρίζουν
πολλοί από τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης. Μιλάω πάντα
µε επιχειρήµατα. Χρειάζεται –νοµίζω- να κυριαρχήσει ένας αντικειµενικός και νηφάλιος πολιτικός λόγος στο δηµόσιο διάλογο
και ιδιαίτερα από αυτό το Βήµα της Εθνικής Αντιπροσωπείας.
Θέλω, όµως, να εκφράσω τον προβληµατισµό µου για τον τρόπο µε τον οποίο η Κυβέρνηση αντιµετωπίζει τη διαπραγµάτευση.
Όσο και αν τις τελευταίες µέρες παρατηρώ µια στροφή προς τον
ρεαλισµό –και δεν το λέω προς ψόγο- ακολουθείτε µια τακτική
που εγκλωβίζει τη χώρα σε αδιέξοδα. Και η απόσταση ανάµεσα
στο αδιέξοδο και τη ρήξη, να ξέρετε ότι είναι πολύ µικρή.
Ακούγονται και αρκετές φωνές από τον ΣΥΡΙΖΑ που ζητούν
σύγκρουση µε τους εταίρους µας µε οποιοδήποτε κόστος. Αν
είναι δυνατόν! Προφανώς αγνοούν ποιο µπορεί να είναι αυτό το
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κόστος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χρειάζεται ψύχραιµη και υπεύθυνη διαπραγµάτευση. Μπορεί να σας ενισχύει η αποδοχή που
υπάρχει στο θυµικό του µέσου πολίτη. Οφείλετε, όµως, να έχετε
υπ’ όψιν σας ότι αυτή εξατµίζεται πολύ εύκολα. Το είπε ο κ. Βενιζέλος πριν στην οµιλία του.
Εµείς σεβόµαστε τη λαϊκή ετυµηγορία, τους κανόνες της δηµοκρατίας. Σεβόµαστε το αποτέλεσµα των τελευταίων εκλογών.
Η εντολή, όµως, των πολιτών δεν είναι σε καµµία περίπτωση η
αµφισβήτηση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας και της συµµετοχής της στην Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Ένωση. Αυτό πρέπει
να θυµόµαστε για πάντα από εδώ και πέρα.
Είπα και πριν ότι είναι µακριά από εµένα η κινδυνολογία και ότι
είµαι έτοιµος να αναγνωρίσω και να στηρίξω ρεαλιστικές θέσεις
που έχουν ειπωθεί από συναδέλφους της Αντιπολίτευσης, αλλά
και από τον Πρωθυπουργό από αυτό το Βήµα.
Είναι σαφές ότι έχετε εγκαταλείψει τις εξαγγελίες για διαγραφή του χρέους ή για διεθνή συνδιάσκεψη για το χρέος, από
τη στιγµή που διαπιστώσατε ότι αυτό δεν είναι εφικτό και προσκρούει στην πραγµατικότητα. Η ρεαλιστική γραµµή διεκδίκησης
και διαπραγµάτευσης σε σχέση µε το χρέος σχετίζεται µε την
επιµήκυνση του χρόνου αποπληρωµής και κυρίως µε το ύψος
του επιτοκίου. Εκεί βρίσκεται το κλειδί και η ουσία της διαπραγµάτευσης.
Παρατήρησα, επίσης, ότι µετατέθηκαν σε βάθος χρόνου εξαγγελίες που ήταν σαφές ότι δεν ήταν κοστολογηµένες. Ο λαϊκισµός έχει πρόσκαιρα οφέλη που εξανεµίζονται όταν διαπιστώνεται το ανέφικτο των υποσχέσεων. Το γνωρίζουµε από την πολιτική ιστορία διαχρονικά, ιδιαίτερα από τη Μεταπολίτευση και
µετά.
Εγκαταλείφθηκε η, ούτως ή άλλως, ανεδαφική ιδέα της κρατικοποίησης των τραπεζών, ενώ ίδια τύχη είχε και η αρχική εξαγγελία για την κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ, αλλά και τη µαταίωση
επενδύσεων, όπως αυτή της «COSCO» στο λιµάνι του Πειραιά,
ενώ παράλληλα ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Βαρουφάκης δείχνει
να έχει αντιληφθεί την ανάγκη ιδιωτικοποίησης και του ΟΣΕ.
Παράλληλα, επισηµαίνω και την έµπρακτη αναγνώριση από
την πλευρά του ότι το 67% των µεταρρυθµίσεων που είχαν συµφωνηθεί ανάµεσα στη δική µας κυβέρνηση και στους εταίρους
ήταν και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Το σηµειώνω αυτό.
Στο παραπάνω πλαίσιο υπάρχουν, όµως, ζητήµατα προς διερεύνηση που ανέκυψαν από την ανάγνωση των Προγραµµατικών
Δηλώσεων του κυρίου Πρωθυπουργού. Δεν ακούσαµε από τον
κ. Τσίπρα να εξειδικεύει ή να κάνει σαφές το σχέδιο-γέφυρα που
προτείνει στους εταίρους µας. Δεν µας έχει εξηγήσει ποιο είναι
αυτό και τι περιλαµβάνει. Τον άκουσα µε ικανοποίηση να δηλώνει
πίστη στην τήρηση των ευρωπαϊκών κανόνων. Οφείλω, όµως, να
επισηµάνω ότι η αποστροφή της οµιλίας του για ιδιωτικοποιήσεις
που µπορούν να γίνουν µε διακρατικές συµφωνίες και συµµετοχή
του ελληνικού δηµοσίου προσκρούει στο θεσµικό πλαίσιο και στο
κοινοτικό δίκαιο.
Μίλησε για την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ εντός του 2015. Ο κύριος Πρωθυπουργός παρά ταύτα απέφυγε να δεσµευθεί για το
όριο πάνω από το οποίο θα επιβληθεί ο φόρος µεγάλης ακίνητης
περιουσίας, το οποίο είναι κάτι που δηµιουργεί όχι µόνο µεγάλα
ερωτηµατικά, αλλά και ασάφειες. Ποιο θα είναι, λοιπόν, αυτό το
όριο; Κάποιος πρέπει να µας πει.
Για την παροχή δέκατου τρίτου µισθού για τους συνταξιούχους που λαµβάνουν σύνταξη έως 700 ευρώ, εφόσον υπάρχει
κοστολόγηση, είναι δεδοµένο ότι θα υπάρχει στήριξη σχεδόν καθολικά από την Αίθουσα.
Σε ό,τι αφορά την αύξηση του κατώτατου µισθού στα 751
ευρώ, ο κύριος Πρωθυπουργός τη µετέθεσε σταδιακά µέχρι το
τέλος του 2016.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να µιλήσω µόνο για δύο λεπτά
ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εννοείται, κύριε συνάδελφε.
Σε όλους τους συναδέλφους επιδεικνύουµε ανοχή.
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Η ελεύθερη, όµως, αγορά και η
οικονοµία δεν διοικείται µε προεδρικά διατάγµατα. Κανείς µας
δεν είναι ευτυχής από τους χαµηλούς µισθούς, τον υψηλό δείκτη
ανεργίας. Θα µπορούσαµε µάλιστα και να υπερθεµατίσουµε στο
γιατί το ύψος του κατώτατου µισθού να είναι στα 751 ευρώ και
όχι στα 851 ή στα 1000 ευρώ. Στην πραγµατικότητα το ακριβές
ύψος το καθορίζει η αγορά και οι κοινωνικοί εταίροι. Όσο αναπτύσσεται η οικονοµία τόσο βελτιώνεται και το εισόδηµα των εργαζοµένων. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτό λέει η αγορά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου µια προσέγγιση
για τα όσα εξήγγειλε ο κύριος Πρωθυπουργός για το ασφαλιστικό σύστηµα των πολιτών. Φαντάζοµαι πως όλοι έχουµε αντιληφθεί το µέγεθος του προβλήµατος. Για εµένα προσωπικά είναι
ένα από τα κορυφαία προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπίσουµε ως έθνος. Μιλήσαµε για µεταφορά πόρων από τη δηµιουργία ενός ταµείου εθνικού πλούτου, για να αντιµετωπιστούν
τα προβλήµατα στο ασφαλιστικό. Ακούγονται µεν εύηχα αυτά τα
µηνύµατα, είναι όµως πολύ γενικόλογα και ασαφή. Ποια είναι τα
έσοδα που θα περιέρχονται σε αυτό το ταµείο; Από πού θα προέρχονται;
Από κάποιες κυβερνητικές πηγές ακούστηκε ότι θα προέρχονται από τα έσοδα από την αξιοποίηση των κοιτασµάτων υδρογονανθράκων. Ορισµένοι µιλούν σαν να πρόκειται για έσοδα που
ήδη υπάρχουν, που θα αποκτήσουµε σε δύο ηµέρες. Φαίνεται
πως το επόµενο στάδιο θα είναι να ακούσουµε και για την τιτλοποίηση αυτών των εσόδων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χρειάζεται σοβαρότητα και
υπευθυνότητα σε ό,τι αφορά την προσέγγιση του ασφαλιστικού
συστήµατος. Με τις εξαγγελίες και τις ακυρώσεις στο πλαίσιο
των ιδιωτικοποιήσεων και των ιδιωτικών επενδύσεων ουσιαστικά
ακυρώνεται η διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη για την έρευνα και την εκµετάλλευση των υδρογονανθράκων.
Ακούσαµε, επίσης, κάποια συγκεκριµένη αναφορά για διάφορα άλλα θέµατα, αλλά δεν ακούσαµε για τον τουρισµό. Περιµένω την τοποθέτηση της κ. Κουντουρά. Εκτιµώ, όµως, ότι ο
τουρισµός αποτελεί πεδίο σύγκλισης και συνεννόησης. Γνωρίζω
την ευαισθησία της. Φαντάζοµαι πως θα το πράξει. Προέρχοµαι
–όπως και άλλοι συνάδελφοι από τον ΣΥΡΙΖΑ- από µία περιοχή
που στηρίζει την τουριστική ανάπτυξη και πιστεύω ακράδαντα
πως το τουριστικό ρεύµα των δύο τελευταίων χρόνων δεν πρέπει
να ανακοπεί ούτε να διαταραχθούν οι σταθερές που διαµορφώνουν αυτό το κλίµα.
Αντίθετα, πρέπει να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του τουριστικού µας προϊόντος. Αντιλαµβανόµαστε όλοι τι σηµαίνει αύξηση του ΦΠΑ στον τουρισµό ή τι σηµαίνει αύξηση σε αυτούς
τους συντελεστές στους οποίους έχουµε αναφερθεί από αυτό
το Βήµα και υπερασπιζόµαστε αυτούς τους µειωµένους συντελεστές στα νησιά του Αιγαίου και θεωρώ ότι δεν πρέπει –είναι εκ
των ουκ άνευ- να το αγγίξει κανείς. Στη λογική της συνέχειας του
κράτους, αλλά και του ορθολογισµού θα ήθελα να παρακαλέσω
την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας στο θέµα της ίδρυσης των
δύο πανεπιστηµιακών τµηµάτων τουρισµού. Γνωρίζετε όλοι ότι
για εµάς είναι εθνικός στόχος η ποιοτική αναβάθµιση των τουριστικών υπηρεσιών. Θεωρώ µεγάλο και ευλογηµένο αυτό το θεσµικό πλαίσιο που προβλέπει την ίδρυση τεσσάρων τµηµάτων
τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης, δύο στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου και δύο στο Πανεπιστήµιο Κρήτης. Επίσης, το ίδιο ισχύει
και για το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών µε έδρα τη Ρόδο.
Υπήρχε οµόθυµη αντιµετώπιση και µάλιστα διεκδίκηση συνολική
από τις τοπικές κοινωνίες.
Εν κατακλείδι, θα ήθελα να επισηµάνω ότι η ρήτρα νησιωτικότητας ήταν µία νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησής µας,
µία πρόταση στη θεσµοθέτηση της οποίας είχα την τιµή να συµβάλω. Είναι πολύ σηµαντικό, λοιπόν, να υπενθυµίσουµε ότι υπάρχει ουσιαστικό περιεχόµενο και ότι η ρήτρα αυτή θα µπορούσε
να ισχύει σε κάθε νόµο του κράτους. Όλα αυτά είναι κάποια ζητήµατα που µπορούν να συγκλίνουν και να υπάρχει ένα πεδίο συνεργιών από όλες τις παρατάξεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι η χώρα χρειάζεται
ένα νέο υπόδειγµα πολιτικής συµπεριφοράς. Η Νέα Δηµοκρατία
θα το δείξει ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Οι ισοπεδωτικές λο-
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γικές, οι δογµατισµοί, οι πρακτικές άλλων εποχών δεν έχουν προβολή στο µέλλον. Η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχουν την
ευθύνη της διαπραγµάτευσης. Εύχοµαι και ελπίζω να αντιλαµβάνοµαι και εγώ µαζί µε άλλους το µέγεθος της ευθύνης. Εύχοµαι
να αντιλαµβάνονται ότι δεν είναι εξουσιοδοτηµένοι για να αµφισβητήσουν την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας.
Η Νέα Δηµοκρατία θα εγγυηθεί και θα υπερασπιστεί την παραµονή της χώρας στο ευρώ και τη συµµετοχή της εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου. Κανείς µας δεν εύχεται την αποτυχία, τη
ρήξη και την κατάρρευση, όπως πριν από δυόµισι χρόνια κάποιοι
άλλοι επένδυαν στην αποτυχία της Κυβέρνησης, έστω και εάν
αυτό συνδεόταν µε την αποτυχία της χώρας. Έχουµε όλοι µας
την ίδια ευθύνη και συνευθύνη απέναντι στη χώρα και τους πολίτες. Αυτό είναι ένα µήνυµα που δεν µπορεί να το προσπεράσει
κανείς.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Κόνσολα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και
τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γυµνάσιο Πεδινής
Ιωαννίνων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Διαµαντόπουλος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Θα σας παρακαλούσα να αφήσετε την επισήµανση στο χρόνο,
ώστε αν ξεπεράσω το όριο να µου γίνει αντιληπτό, για να σταµατήσω µέσα σε αποδεκτό πλαίσιο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο λαός έκανε µία ξεκάθαρη επιλογή στις 25 Ιανουαρίου. Αυτή η επιλογή προέκυψε από τις νεοφιλελεύθερες µνηµονιακές πολιτικές. Ήταν µία τοµή στη ζωή της
χώρας. Ήταν µία τοµή στις ζωές των πολιτών. Αντιλήφθηκαν για
πρώτη φορά τι θα πει «ταξικό».
Έζησαν στο πετσί τους το 11% της αύξησης των εκατοµµυριούχων. Έζησαν στη γειτονιά, στον περίγυρό τους, στο οικογενειακό τους περιβάλλον τα 6,3 εκατοµµύρια των συµπολιτών τους,
που ήταν στο όριο και κάτω από το όριο της φτώχειας.
Από αυτήν την εντολή και ξεκάθαρη επιλογή, προέκυψε µια
Κυβέρνηση. Δόθηκαν εκατόν σαράντα εννέα Βουλευτές στο ΣΥΡΙΖΑ, µπήκαν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες στη Βουλή -παρά το πολιτικό «λιντσάρισµα» που δέχτηκαν τα δυόµισι χρόνια που ήταν
εδώ, σε αυτό το Κοινοβούλιο- και αυτή η Κυβέρνηση πήρε αυτήν
την εντολή για ισχυρή διαπραγµάτευση, για να παλέψει για να
γίνει το χρέος βιώσιµο, για την άρση της λιτότητας, την ανάσχεση της καταστροφής που επιτεύχθηκε και µόνο µε την εκλογή
αυτής της Κυβέρνησης, την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης, την επανεκκίνηση της οικονοµίας και την παραγωγική
ανασυγκρότηση του τόπου.
Δυόµισι χρόνια κι οι δυο Κοινοβουλευτικές Οµάδες έκαναν
πολλή δουλειά. Τα κόµµατα που συγκροτούν την Κυβέρνηση
έκαναν πολλή δουλειά, είχαν προτάσεις και θέσεις. Αυτό προς
απάντηση σε αυτούς που λένε ότι αυτή η Κυβέρνηση δεν έχει
σχέδιο. Υπήρχαν συγκεκριµένες δεσµεύσεις και προγραµµατικές
δεσµεύσεις. Οι πρώτες µέρες αυτής της Κυβέρνησης βρήκαν τον
Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς σε ένα ατέλειωτο ταξίδι στην
Ευρώπη -εκεί που θεωρητικά θα έβρισκαν κλειστές πόρτες- να
συζητούν πρώτη φορά πράγµατα που ήταν ανήκουστα για τόσα
χρόνια, να βάζουν στην ατζέντα το θέµα της διαγραφής του χρέους, να καταθέτουν ένα λογικό πρόγραµµα -το δικό µας πρόγραµµα, όχι των δανειστών, όχι του ΣΕΒ- για το πώς θα επανεκκινήσουµε την οικονοµία, πώς θα µοιραστεί ο πλούτος, σε κόντρα της βιαιότερης αναδιανοµής πλούτου που είχε λάβει χώρα
στα χρονικά της.
Τις πρώτες µέρες ο λαός αντιλήφθηκε τι σηµαίνει να ασκείς

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εξωτερική πολιτική και πως δεν είναι συνυφασµένη µε την οικονοµική κατάσταση της χώρας. Έτσι, η πρώτη απάντηση ήταν πως
θα συναποφασίζουµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πως έχουµε άλλη
αντίληψη µέσα από τους ευρωπαϊκούς κανόνες για την εξωτερική πολιτική και τη σχέση µε τη Ρωσία. Υπήρξε µια παρέµβαση,
η οποία δεν άφησε να παρθούν νέα µέτρα και δεν ήταν τόσο επιθετική η δήλωση, ούτως ώστε να δηµιουργηθεί ένα πραγµατικά
χαοτικό ρήγµα στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τη Ρωσία.
Ξεκίνησε, όντως, µια άµεση και σκληρή διαπραγµάτευση.
Σκληρή, όµως, που προκαλεί ανησυχία µόνο στο πρώην κυβερνητικό µπλοκ. Γιατί στο λαό µας, έξω, προκαλεί ενθουσιασµό. Αντιλήφθηκε ο κόσµος, ο λαός, πως η Κυβέρνηση πλέον, δεν χαρακτηρίζεται από χατζηαβατικές νοοτροπίες, πως είναι έτοιµη να
διεκδικήσει τα δίκαια του λαού.
Σε αυτό έχουµε µια κριτική από την πλευρά της Αντιπολίτευσης, η οποία προφανώς προκαλείται από την αµηχανία. Το αντιλαµβανόµαστε, πλήρως. Έρχεται από τη µια να πει ότι συναινεί
και στηρίζει, από την άλλη ότι έχουµε κάνει ήδη «κωλοτούµπα».
Εν τέλει, όµως, ανησυχεί γιατί η σκληρή διαπραγµάτευση µπορεί
να µας οδηγήσει δήθεν σε Grexit ή οποιοδήποτε άλλο σενάριο
έχει ανασύρει από την προεκλογική περίοδο. Δεν έχει καταλάβει
ακόµα ότι έχουµε ξεπεράσει την προεκλογική περίοδο, πως ο κόσµος δεν φοβήθηκε, δεν τροµοκρατήθηκε και αποφάσισε.
Επίσης, µας κατηγορούν -και αυτό θέλω να το επισηµάνω,
γιατί ήταν δια-παραταξιακό- για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Ποιοι όµως; Η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι
οδήγησαν πραγµατικά, µέσω της εσωτερικής υποτίµησης και των
µνηµονιακών πολιτικών, στην καταστροφή αυτού του τόπου,
στην υγειονοµική ένδεια που δηµιούργησαν µέσα από την υποβάθµιση των υπηρεσιών υγείας. Μας κατηγορεί και το Ποτάµι,
ένα νεοσύστατο κόµµα, το οποίο επέµενε να µην προκύψουν µέσω της προεδρικής εκλογής- εκλογές, για να συνεχιστεί αυτή
η πολιτική. Μερικοί από αυτήν την Κοινοβουλευτική Οµάδα -το
συνονθύλευµα, τελοσπάντων, που έχει συγκροτηθεί- κρατούν
φύλλο συκής για τα δικαιώµατα. Λίγο ΔΗΜΑΡ θυµίζει, είδατε την
τύχη της. Μας κατηγορείτε εσείς που επιµένατε σε αυτές τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές.
Μια εµπειρία που είχα στον χρόνο που ήµουν Βουλευτής, ήταν
ότι µέσα από την ελληνική Βουλή προσπάθησαν να επεκταθεί το
επίδοµα για τις ορεινές µειονεκτικές περιοχές. Το ΠΑΣΟΚ και η
Νέα Δηµοκρατία, που επαίρονται ότι έφεραν µεταρρυθµίσεις και
αγωνιούν για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, απάντησαν σε
ερωτήσεις και παρακλήσεις µου -για να σχηµατίσουν µια ευρωπαϊκή οδηγία, κάτι που µπορούσαν να κάνουν- πως και τα τρία
Υπουργεία ήταν αναρµόδια. Αυτή ήταν η απάντηση.
Τέλος, επειδή δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο, θέλω να πω
ότι ο λαός αναγνωρίζει όλα αυτά που κάνει η Κυβέρνηση τις πρώτες µέρες και στηρίζει.
Υπάρχει ένας ακήρυχτος οικονοµικός πόλεµος. Τον έχουµε
ζήσει. Τον ζουν οι συµπολίτες µας. Έχει µειωθεί 25% το ΑΕΠ.
Δεν εµφορείται κανείς µας και κανένας από τους συµπολίτες µας
από οποιαδήποτε φαντασίωση πως επειδή είναι δίκαια τα αιτήµατά µας θα πάµε, θα τα καταθέσουµε και θα γίνουν αποδεκτά.
Έχουµε έναν πόλεµο. Σε αυτόν τον πόλεµο κερδίσαµε την πρώτη
µάχη στις 25 του Γενάρη. Θα υπάρξουν όµως και ήττες. Θα
υπάρξουν και τακτικές που θα ακολουθήσουµε. Πάντα όµως στο
τέλος της ηµέρας θα µένει αυτή η γεύση που έχει µείνει από τις
πρώτες µέρες αυτής της Κυβέρνησης. Θα µαχόµαστε για δηµοκρατία, για αξιοκρατία και για το συµφέρον των λαϊκών στρωµάτων.
Θέλω να δώσω µία απάντηση στον κύριο Βενιζέλο που µας
προέτρεψε να απολαύσουµε την εξουσία και τη νίκη. Προς όλους
όσους µας ακούν και όσους είναι εδώ µέσα θέλω να πω ότι δεν
ήρθαµε για να απολαύσουµε καµµία εξουσία και καµµία νίκη.
Συγκινούµαστε από την ευθύνη και τη δυνατότητα που µας έχει
δώσει ο λαός να παλέψουµε για τα δίκαιά του. Συγκινούµαστε
βλέποντας τον κόσµο να µας δίνει κουράγιο. Είµαστε εδώ για να
παλέψουµε για όλα αυτά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε’ - 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Διαµαντόπουλο.
Παρακαλώ να προσέλθει στο Βήµα ο κ. Ιωάννης Λαγός από τη
Χρυσή Αυγή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Σήµερα µου δίνεται η δυνατότητα να µιλήσω από το Βήµα της Βουλής µετά από δεκαεπτά µήνες παράνοµης και αντισυνταγµατικής κράτησης, παράνοµης προφυλάκισης που έχει επιφυλάξει το καθεστώς της Κυβέρνησης Σαµαρά
απέναντι στον αρχηγό της Χρυσής Αυγής, σε πολλούς Βουλευτές και σε πολλά στελέχη και απλά µέλη τα οποία δεν έκαναν τίποτα άλλο από το να είναι πιστοί Έλληνες πατριώτες.
Πριν από λίγες ώρες απ’ αυτό εδώ το Βήµα µίλησε ο Υπουργός
Δικαιοσύνης και ανέφερε ότι κανείς δεν διώκεται για το φρόνηµα.
Θα ήθελα να του υπενθυµίσω και να τονίσω σε όλους σας ότι ο
αρχηγός, οι Βουλευτές και τα στελέχη της Χρυσής Αυγής διώκονται µόνο και µόνο γι’ αυτό το πράγµα. Μόνο για το φρόνηµά
τους.
Υπάρχει µια δικογραφία οκτακοσίων σελίδων -την οποία
όποιος έχει αµφιβολίες µπορεί να διαβάσει- και πρόκειται να γίνει
ένα δικαστήριο λίαν συντόµως. Προσωπικά θέλω πολύ να γίνει
γιατί θα ξευτιλιστούν πολλοί. Σε αυτή, λοιπόν, τη δικογραφία ο
αρχηγός, οι Βουλευτές της Χρυσής Αυγής και πολλά στελέχη
της δεν έχουν ουδεµία εγκληµατική και κακουργηµατική πράξη,
αλλά έχουν µόνο οµιλίες. Κάπου, κάποτε, µιλήσαµε, είπαµε κάτι
και αυτό που είπαµε ήταν η προτροπή για να κάνουµε εγκληµατικές ενέργειες. Αυτά δεν έχουν γίνει ποτέ και πουθενά. Γίνονται
µόνο εδώ. Και αν αυτά σας κάνουν να αισθάνεστε υπερήφανοι
εδώ είµαστε να µας το πείτε.
Ακούµε πάρα πολλά χρόνια και µέσα σ’ αυτήν εδώ τη Βουλή
αλλά και έξω στην κοινωνία για ένα ψεύτικο, θα µου επιτρέψετε
να πω, ανθρωπισµό ή αν όχι ψεύτικο, κατά συνείδηση, κατά το
δοκούν, όπου µας συµφέρει. Κάποιοι κάνουν εγκληµατικές ενέργειες. Κάποιοι κάνουν τροµοκρατικές ενέργειες. Καλύπτονται,
όµως, πίσω από τον µανδύα του επαναστάτη. Και ένα πολιτικό
κόµµα, το τρίτο στη χώρα διώκεται µόνο και µόνο για οµιλίες και
για λόγους.
Πού είναι, λοιπόν, ο ανθρωπισµός σας; Δεν είναι ανάγκη να
πάτε στην Τανγκανίκα. Δεν είναι ανάγκη να πάτε στην άκρη της
γης. Είναι µπροστά στα µάτια σας. Είναι στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι στην ελληνική κοινωνία. Έχετε απαξιώσει τετρακοσίων
χιλιάδων Ελλήνων πολιτών.
Κατηγορείτε εµάς για ρατσιστές και για φασίστες, αλλά ο χειρότερος ρατσισµός που έχει επικρατήσει τα τελευταία σαράντα
χρόνια στην Ελλάδα είναι για όποιον τολµά να µιλήσει και να πει
ότι είναι χρυσαυγίτης. Είναι καλλιτέχνης; Είναι τραγουδιστής;
Είναι ηθοποιός; Είναι πολιτικός; Είναι άνθρωπος του µεροκάµατου; Εάν τολµήσει και πει ότι στηρίζει τη Χρυσή Αυγή, ότι ψηφίζει
Χρυσή Αυγή, στέλνεται στο πυρ το εξώτερον, κανείς δεν θέλει
να συνδιαλλαγεί µαζί του και όχι µόνο αυτό -αυτό είναι δικαίωµά
σας, ας το κάνετε, αλλά µη µας λέτε ότι είστε δηµοκράτες- αλλά
διώκεται κιόλας. Αυτό ας το κρίνει και προφανώς το κρίνει ο ελληνικός λαός.
Υπήρξε µία συµµορία εδώ µέσα που την ξέρετε πολύ καλά και
που στο επερχόµενο δικαστήριο θα αποδειχθούν περίτρανα
πολλά πράγµατα, γιατί πολλά είναι αυτά που δεν τα γνωρίζετε
όλοι σας, που τα έχουν αποκρύψει οι µεγαλοεργολάβοι των
ΜΜΕ, που τα έχουν αποκρύψει για να µην τα ακούσει και να µην
τα µάθει ο κόσµος. Στο δικαστήριο, που προκαλούµε να είναι
ανοικτή η δίκη, που προκαλούµε να υπάρχουν κανάλια µέσα, µια
και είµαστε µία εγκληµατική οργάνωση, µια και είµαστε εγκληµατίες Βουλευτές, πρέπει να το δει όλος ο κόσµος και να µας
καταδικάσει. Εµείς δεν το φοβόµαστε.
Αυτά, λοιπόν, τα πράγµατα θα αποδειχθούν περίτρανα σε λίγους µήνες, αν έχουν τα κότσια -επαναλαµβάνω- να µας πάνε και
να ολοκληρωθεί αυτή η δίκη. Διότι εγώ πολύ αµφιβάλλω.
Χθες µίλησε ο Πρωθυπουργός της χώρας από αυτό το Βήµα
και αναφέρθηκε κάποια στιγµή στο θέµα της ΕΥΠ, στο τι έχει
κάνει όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως τα τελευταία χρόνια, για τις
παρακολουθήσεις πολιτικών τους αντιπάλων, για τις µεθοδεύσεις, για όλες τις µηχανορραφίες που έκανε, προκειµένου όποιος
δεν είναι αρεστός να γίνει περιθωριακός, όποιος δεν κάνει αυτά
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που θέλουν να κάνουν οι υπόλοιποι να µπει στη φυλακή.
Με αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός στο συγκεκριµένο κοµµάτι
φυσικά συµφωνούµε, αλλά θα ήθελα να αναφέρω ότι αυτοί που
έχουµε το περισσότερο δικαίωµα από όλους να µιλάµε είµαστε
εµείς. Εµείς τα βιώσαµε και αυτήν τη στιγµή θα παραπεµφθούµε
σε ένα δικαστήριο, γιατί επίορκοι αξιωµατικοί της Ελληνικής
Αστυνοµίας σε συνδυασµό µε πολιτικούς που ήταν µέχρι πριν
από λίγο καιρό σε αυτά εδώ τα έδρανα και παρίσταναν τους Βουλευτές, αλλά για µένα είναι οι µεγαλύτεροι γκάγκστερς που
υπήρχαν, παρακολουθούσαν τα τηλέφωνά µας, παρακολουθούσαν τις κινήσεις µας, παρακολουθούσαν τα πάντα και όχι µόνο
αυτό, αλλά ήξεραν και υπάρχει επίσηµο έγγραφο, το οποίο θα
σας προσκοµίσω όποτε θέλετε, σύµφωνα µε το οποίο το δικό
µου τηλέφωνο, του Αρχηγού, αλλά και πολλών στελεχών παρακολουθείται από το 2010.
Το αισχρότερο της υπόθεσης είναι ότι γνώριζαν ότι ούτε εγκληµατίες είµαστε ούτε κάτι άλλο. Θα µας είχαν συλλάβει από
τότε. Γνώριζαν πολύ καλά την αθωότητά µας, αλλά δεν µπορούσαν να µας αφήσουν άλλο έξω. Τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής
εκτοξεύονταν, η απήχηση που είχαµε στον κόσµο ήταν εκπληκτική, γι’ αυτό µας έβαλαν φυλακή, για οµιλίες.
Εµείς είµαστε εδώ και περιµένουµε να γίνουν αυτά που είπε ο
Πρωθυπουργός και περιµένουµε την παραδειγµατική τιµωρία
όλων αυτών. Διότι αυτήν τη στιγµή που µιλάµε εµείς εδώ πέρα ο
Αρχηγός, επαναλαµβάνω, του τρίτου πολιτικού κόµµατος, ο
οποίος δεν έχει κάνει καµµία παράνοµη πράξη, βρίσκεται έγκλειστος στα κελιά της τιµής για εµάς. Θα αποδειχθούν πολλά πράγµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα επιγραµµατικά να αναφερθώ σε δύο τρία γεγονότα,
αλλά µάλλον επειδή βλέπω ότι ο χρόνος τελειώνει και δεν θέλω
να τον καταχραστώ, θα αναφερθώ λίγο στον Γενικό Γραµµατέα
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, που µίλησε πριν από
λίγα λεπτά εδώ και µας είπε ότι πρέπει να ασχοληθούµε και να
δούµε τι γίνεται µε τη λίστα Λαγκάρντ, πρέπει να δούµε τι γίνεται
µε τις λίστες φοροδιαφυγής.
Συµφωνούµε, αλλά δεν µας είπε κάτι άλλο, ότι το ίδιο το ΚΚΕ
έχει πει ότι ποτέ δεν δέχεται να ελεγχθεί το ταµείο του. Γιατί δεν
δέχεται να ελεγχθεί το ταµείο του ΚΚΕ; Το ΚΚΕ είναι παραπάνω
από το ελληνικό κράτος;
Να ξεκινήσουµε, λοιπόν και να ελέγξουµε όλους αυτούς τους
µεγαλοοφειλέτες. Εµείς είµαστε µαζί σε αυτόν τον αγώνα που
θα γίνει στους µεγαλοκαναλάρχες, σε όσους έχουν πάρει τα θαλασσοδάνεια και εκµεταλλεύονται τον ελληνικό λαό, αλλά να
µπούµε και στα γραφεία του ΚΚΕ και να δούµε ποιος είναι ο έλεγχος.
Δεν µπορεί να µιλά ένα τέτοιο κόµµα, όταν πήρε µια τηλεοπτική συχνότητα από το ελληνικό κράτος, όταν τη συχνότητα
αυτήν την εκµεταλλεύθηκε για όσα χρόνια ήθελε και όταν µετά
του έγινε βάρος πια -γιατί ενώ θα σώσει όλους τους Έλληνες εργαζοµένους, τους δικούς του δεν µπορεί να τους σώσει, τους
είχε απλήρωτους και τους απέλυε- όταν έγιναν, λοιπόν, όλα
αυτά, πωλήθηκε ο τηλεοπτικός σταθµός. Πού; Σε µια offshore
εταιρεία.
Ψάξτε τα, δείτε τα και εµείς εδώ είµαστε να τα συζητήσουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Λαγό.
Δίνω τον λόγο στην κ. Αικατερίνη Ιγγλέζη. Εν συνεχεία, θα ακολουθήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων που περιµένει ευγενικά όπως και ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του Ποταµιού που περιµένει ευγενικά. Νοµίζω,
όµως, ότι ήταν πρέπον να µιλήσουν και κάποιοι συνάδελφοι. Στη
συνέχεια, επίσης, περιµένουν ευγενικά οι Υπουργοί κ.κ. Αριστείδης Μπαλτάς, Τέρενς Κουίκ και Νικόλαος Χουντής. Θα κάνουµε
και µια ανάλογη παρεµβολή βεβαίως και κάποιων συναδέλφων.
Κυρία Ιγγλέζη, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το φυσικό περιβάλλον είναι το
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σπίτι µας, ο ζωτικός µας χώρος και τόπος. Η προστασία του και
η ορθολογική διαχείρισή του δεν είναι πολυτέλεια ούτε σε καιρούς ευµάρειας ούτε σε καιρούς οικονοµικής κρίσης. Είναι θέµα
επιβίωσης και ποιότητα ζωής. Το φυσικό περιβάλλον δεν είναι
ούτε προϊόν προς αγορά και πώληση ούτε εµπόδιο στα σχέδια
επενδυτών που πρέπει µε κάθε τρόπο να παρακαµφθεί.
Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα από τον τόπο
µου τη Χαλκιδική, τη Χαλκιδική ως πείραµα εφαρµογής του σκληρού νεοφιλελεύθερου δόγµατος «επενδύσεις µε κάθε κόστος»
της προηγούµενης κυβέρνησης και τη Χαλκιδική ως παράδειγµα
οικονοµικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής ανασυγκρότησης και
µετασχηµατισµού της δικής µας Κυβέρνησης.
Το εξορυκτικό σχέδιο της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» και της
καναδικής «ELDORADO GOLD» στη Χαλκιδική παρουσιάστηκε
από τις προηγούµενες κυβερνήσεις ως επένδυση πρότυπο. Είναι
όµως;
Το ελληνικό δηµόσιο ξεπούλησε κοινούς πόρους και δηµόσιο
χώρο σε µια ιδιωτική επιχείρηση. Και µιλάω συνειδητά για ξεπούληµα. Σκεφτείτε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε πως το τίµηµα για την αγορά των µεταλλίων ήταν αδικαιολόγητα χαµηλό
και επέβαλε στην εταιρεία καταβολή 15,4 εκατοµµυρίων ευρώ
στο δηµόσιο. Το ελληνικό δηµόσιο προσέφυγε πριν από την ίδια
την εταιρεία ενάντια σε αυτήν την απόφαση. Προφανώς, τα ταµεία γέµιζαν από τις περικοπές σε µισθούς και συντάξεις. Δεν
χρειαζόταν να πληρώνουν και οι πολυεθνικές.
Το κράτος δεν έµεινε εκεί. Πρόσφερε κάθε δυνατή βοήθεια και
διευκόλυνση στην εκµεταλλεύτρια εταιρεία. Οι ελεγκτικοί µηχανισµοί παρέβλεπαν τις παραβιάσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής
νοµοθεσίας, τις παρανοµίες και τις παραβιάσεις των περιβαλλοντικών όρων. Η κυβερνητική πλειοψηφία φρόντιζε να νοµοθετεί µε
τέτοιον τρόπο, ώστε να εξυπηρετούνται τα συµφέροντα της ιδιωτικής εταιρείας και να νοµιµοποιούνται οι παρανοµίες και οι αυθαιρεσίες της.
Ταυτόχρονα, το δυσανάλογο κόστος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κλήθηκαν να επωµισθούν οι τοπικές κοινωνίες. «Κλήθηκαν» κατ’ ευφηµισµό. Στην πραγµατικότητα επιχειρήθηκε να
τους επιβληθεί µε βία και µε εκβιασµούς ποινικοποίηση και παραπληροφόρηση. Σε έναν τόπο που η µεταλλευτική δραστηριότητα εξελίχθηκε σε µονοκαλλιέργεια, ένα κοµµάτι της τοπικής
κοινωνίας βρίσκεται εγκλωβισµένο και εξαρτηµένο από αυτήν τη
δραστηριότητα. Και αυτό το κοµµάτι έσπευσαν να υιοθετήσουν
και να προβάλουν τις τελευταίες µέρες τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης της διαπλοκής, όταν για τους ίδιους οι απολυµένες καθαρίστριες, οι σχολικοί φύλακες, το δυναµικό Κίνηµα της Χαλκιδικής ήταν αόρατα. Τυχαίο;
Και σε αυτήν την περίπτωση το µόνο επιχείρηµα υπέρ της µεταλλευτικής δραστηριότητας είναι η δηµιουργία θέσεων εργασίας, επιχείρηµα που καταρρίπτεται εύκολα. Αρκεί να υπολογίσει
κανείς τις θέσεις εργασίας που θα χαθούν εξαιτίας της µεταλλευτικής δραστηριότητας. Η πλέον ρυπογόνα παγκοσµίως δραστηριότητα ανταγωνίζεται από θέση ισχύος άλλες παραγωγικές
και οικονοµικές δραστηριότητες, όπως γεωργία, κτηνοτροφία,
τουρισµό και άλλα και υπονοµεύει τις προοπτικές αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής. Τελικά, δεν συµβάλλει θετικά ούτε στην τοπική ούτε στην εθνική οικονοµία.
Οι προηγούµενες κυβερνήσεις θεώρησαν ότι οι επενδύσεις
µπορούν εύκολα να πραγµατοποιηθούν χωρίς τη συναίνεση των
τοπικών κοινωνιών. Έκαναν λάθος. Όσο σκληρή και αν είναι η
καταστολή, όσο επώδυνη κι αν είναι η ποινικοποίηση, οι τοπικές
κοινωνίες έχουν τον τελικό λόγο.
Όλα αυτά αλλάζουν µε την Κυβέρνησή µας. Το περιβάλλον
σταµατά να είναι αντικείµενο άγριας εκµετάλλευσης άνευ όρων.
Οι τοπικές κοινωνίες σταµατούν να αντιµετωπίζονται ως διακοσµητικά στοιχεία, χωρίς γνώµη και βούληση. Οι επενδύσεις µε
κάθε κόστος σταµατούν να είναι πανάκεια. «Αρκετά εγκλήµατα
έχουν γίνει σε βάρος του φυσικού µας πλούτου» είπε εχθές στις
Προγραµµατικές Δηλώσεις ο Πρωθυπουργός.
Η σηµερινή Κυβέρνηση σταµατά την καταστροφή της Χαλκιδικής. Ταυτόχρονα, θέτει ένα πλαίσιο οικονοµικής, κοινωνικής
και περιβαλλοντικής ανασυγκρότησης και µετασχηµατισµού, µε
διάλογο, σχέδιο και σε συνεργασία µε τις τοπικές κοινωνίες,
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ώστε να σταµατήσει η καταστροφή και η οµηρία του τόπου από
τη µονοκαλλιέργεια των µεταλλείων, µε έµφαση στα εξαιρετικά
συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιοχής, το ποικιλόµορφο φυσικό, πολιτισµικό και ιστορικό περιβάλλον και τις δυνατότητες
αειφόρου ανάπτυξης.
Η θέση µας σε σχέση µε το παραγωγικό µοντέλο φέρνει στο
επίκεντρο τις ανάγκες και τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών,
την προστασία του περιβάλλοντος και τη δηµοκρατία, µε επίκεντρο τη βούληση των τοπικών κοινωνιών.
Στην περίπτωση της Χαλκιδικής, η σηµερινή Κυβέρνηση πρέπει
να κινηθεί σε τρεις βασικούς άξονες. Είναι η ακύρωση της λεγόµενης επένδυσης µε πρόνοια και σχέδιο προστασίας των ανθρώπων που εργάζονται σήµερα στα µεταλλεία και ο αποχαρακτηρισµός ολόκληρης της µεταλλευτικής περιοχής. Ο δεύτερος
άξονας είναι η περιβαλλοντική αποκατάσταση, στην οποία µπορούν να εργαστούν οι παραπάνω εργαζόµενοι. Ο τρίτος άξονας
είναι η ανασυγκρότηση της τοπικής οικονοµίας και παραγωγής,
µε απόλυτο σεβασµό στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον
και µε ενεργή συµµετοχή της κοινωνίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα κουραστώ να επαναλαµβάνω ότι το φυσικό περιβάλλον είναι κοινό αγαθό και πρέπει όλοι
µας να έχουµε πρόσβαση στις υπηρεσίες του. Είναι ζωτικός
χώρος και πόρος. Το φυσικό περιβάλλον είναι η προϋπόθεση για
ζωή και δηµιουργία και οφείλουµε να το προστατεύσουµε µε
κάθε κόστος.
Μαζί µε το λαό της Χαλκιδικής, µαζί µε τον ελληνικό λαό, δίνω
ψήφο εµπιστοσύνης σε αυτήν την Κυβέρνηση της ελπίδας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε την κ.
Ιγγλέζη.
Καλώ στο Βήµα τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Νικόλαο Νικολόπουλο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
φαντάζοµαι ότι όλοι ξέρετε την παροιµία που λέει «η καλή µέρα
από το πρωί φαίνεται». Κοντά είκοσι πέντε χρόνια θητεύω σε
αυτήν την Αίθουσα και δεν έχω δει, όπως βλέπω σήµερα, τον
Πρωθυπουργό να έρχεται να παρακολουθήσει και να ακούσει
τους αντιπροσώπους του λαού.
Κύριε Τσίπρα, συνεχίζετε να µας προσφέρετε ευχάριστες εκπλήξεις.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Να είστε
καλά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να σας πω κάτι εκπροσωπώντας αυτό που όλοι ξέρετε, καθώς γνωριζόµαστε όλοι πολύ
καλά σε αυτήν την Αίθουσα και ξέρετε από πού κρατά η σκούφια
µου. Θέλω να καταθέσω, όµως, ότι είναι αλήθεια πέρα για πέρα.
Πιστεύω ότι όσοι µε ακούν σε όλη την Ελλάδα δεν θα θεωρήσουν
ότι είναι υπερβολή. Άλλωστε, δεν κολάκεψα ποτέ τα αυτιά της
εξουσίας σε αυτά τα είκοσι πέντε χρόνια. Όλους τους Προέδρους της Νέας Δηµοκρατίας τούς είχα στενοχωρήσει και κακοκαρδίσει, αλλά είναι αλήθεια ότι αυτή η νέα Κυβέρνηση έκανε
υπερήφανους όλους τους Έλληνες, ανεξάρτητα τι ψήφισαν.
Συνεχίστε να µας κάνετε υπερήφανους, κύριε Πρωθυπουργέ.
Μάλιστα, σας το λένε άνθρωποι που δεν φαντάστηκαν ποτέ ότι
µπορεί να συµπορεύονταν µαζί σας, είτε δίνοντας την ψήφο εµπιστοσύνης τους, είτε µετά τις εκλογές δείχνοντας την ανοχή,
πολύ δε περισσότερο την ευγνωµοσύνη τους γιατί, επιτέλους,
αποδεικνύεται ότι δεν είναι όλοι ίδιοι, αλλά ότι υπάρχουν ακόµα
ασυµβίβαστοι Έλληνες πολιτικοί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να πω και µια
δεύτερη έκπληξη που ένιωσα και που δεν έχω ξαναζήσει σε
αυτήν εδώ την Αίθουσα, η Πρόεδρος της Βουλής να είναι από
την αρχή και να προεδρεύει συνέχεια αυτή. Και όχι µόνο αυτό,
αλλά βλέπουµε ότι αποκτήσαµε µία Πρόεδρο που δεν είναι απλά
παιδονόµος, δεν είναι ένα διακοσµητικό πρόσωπο. Αυτό το διαπιστώσαµε σήµερα, όταν, χωρίς να σχολιάζει τις οµιλίες των συναδέλφων, υπενθύµιζε σε όλους εµάς τι προβλέπει το Σύνταγµα
ή ο Κανονισµός.
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Μακάρι, κυρία Πρόεδρε, να κατέγραφαν τα µικρόφωνα όσα
από τα «ορεινά» της Βουλής ακούγονταν από εκείνους που δεν
τους άρεσε καθόλου.
Δεν κατάλαβα γιατί οι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης ψήφισαν την Πρόεδρο, αλλά λένε ότι δεν την ήθελαν να είναι αυτό
που είναι! Και έτσι, αµέσως µετά έκαναν και δηλώσεις: «Μα, εµείς
σας ψηφίσαµε!». Και αυτό τι σήµαινε; Σήµαινε ότι έπρεπε να
µπείτε στη λογική αυτή «του δούναι και λαβείν» και αφού σας ψηφίσαµε πρέπει να κάνετε παραχωρήσεις. Αφού εγώ θα δώσω
ψήφο εµπιστοσύνης σήµερα στην Κυβέρνηση αυτή, θα πρέπει
να κάνω εγώ παραχωρήσεις ιδεολογικές, πολιτικές ή οι συνάδελφοί µου του ΣΥΡΙΖΑ! Μα, δεν είναι έτσι! Και αυτό συναντάται για
πρώτη φορά. Δεν είναι εύκολο, αλλά θα το καταφέρουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα τον κ. Βενιζέλο να λέει
ότι τώρα πια δεν θα ξαναπεί ψέµατα, όσα ψέµατα είπε –λέει- τα
είπε. Ε, ήτανε και µικρός τότε, τώρα µεγάλωσε! Όµως, το κόβει;
Είπε να κάνουµε εξεταστική επιτροπή για το τρίτο µνηµόνιο. Ποιο
είναι το τρίτο µνηµόνιο; Λέει ότι είναι εκείνο που θα έρθει.
Είπε και άλλα άρρητα ρήµατα ο κ. Βενιζέλος, ο οποίος ενοχλήθηκε. Γιατί; Η Κυβέρνηση είπε ότι δεν πρέπει να προκαλούµε
ούτε εµείς οι Βουλευτές µε τα αυτοκίνητα ούτε και εκείνος µε
εκείνο το θωρηκτό των 750.000 ευρώ. Είπε ότι ήταν λαϊκισµός,
όπως ακούσαµε από αυτό εδώ το Βήµα.
Μπράβο, κύριε Βενιζέλε, έχετε δίκιο, ήταν λαϊκισµός, όσο είναι
λαϊκισµός να σας µεταφέρουν εδώ οι εκπρόσωποι του λαού ότι
τρεισήµισι εκατοµµύρια άνθρωποι ζουν κάτω από το όριο της
φτώχειας, ότι και στην πόλη µου και σε άλλες πόλεις βλέπουµε
καθηµερινά ανθρώπους να είναι µέσα στους κάδους των σκουπιδιών!
«Πάνω σε αυτήν την επιτυχία να πατήσουµε» είπε σήµερα εδώ
ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ωραία, µεγάλη επιτυχία! Επίσης, είπε:
«Και να συνεχίσουµε σε αυτήν την επιτυχία», δηλαδή τους ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους να συνεχίσουµε να τους κάνουµε πόσους, κύριε Μητσοτάκη; Έχανε τον ύπνο του, όµως, µας είχε πει
και ήταν εφιάλτης κάθε βράδυ που απέλυε κόσµο!
Και τώρα που βρέθηκε µία Κυβέρνηση να πει ότι όχι µόνο δεν
θα συνεχίσω να απολύω, αλλά θα σταθώ µε αλληλεγγύη και µε
σεβασµό σε αυτούς τους ανθρώπους, κάπως τους έρχεται και
τους κακοφαίνεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εύχοµαι, όµως, σε όλους και
στους νέους και στις νέες συναδέλφους και στους έµπειρους και
σε όσους πήραν το βάπτισµα του πυρός µόλις πριν λίγες ηµέρες
µια πετυχηµένη και γόνιµη θητεία.
Νιώθω και την ανάγκη να εκφράσω τη βαθιά µου επιθυµία ότι
η παρούσα Βουλή µε την υπάρχουσα δοµή και µορφή της πιστεύω -από το ξεκίνηµα το έδειξε, γι’ αυτό λέω πιστεύω- ότι αφήνει πίσω τις µελανές στιγµές, όπως για παράδειγµα τις πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου. Ας µετρήσουν και οι νέοι συνάδελφοι, αλλά και οι Έλληνες πολίτες, πόσες πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου υπεγράφησαν από το 1974 και δώθε και πόσες
υπεγράφησαν στα χρόνια των µνηµονιακών παγετώνων. Αφήνει
πίσω αυτήν τη διαδικασία της κατάθεσης των άσχετων µε τα
κύρια θέµατα των νοµοσχεδίων τροπολογιών και άλλες δεκάδες
νοµοθετικές ρυθµίσεις µε τις διαδικασίες του κατεπείγοντος.
Δεν υπάρχει καµµιά αµφιβολία ότι το ελληνικό Κοινοβούλιο
πρέπει να ξαναβρεί το ήθος, τον ρόλο και τη σηµασία του, αποδεικνύοντας ξεκάθαρα ότι είναι το «σπίτι του λαού» και όχι το
σπίτι των ντόπιων, των ξένων αφεντικών, των µνηµονιακών βαστάζων, όλων εκείνων που όταν ζήτησε η προηγούµενη κυβέρνηση να της πούµε ονόµατα, της είπα µε ευχέρεια, αλλά δεν
βρέθηκε να δώσει καµµιά απάντηση. Ακόµα και όταν από αυτό
το Βήµα είπα γι’ αυτούς τους συγκεκριµένους και για όσα µέσω
του κοινοβουλευτικού ελέγχου ή µέσω των δηµόσιων εµφανίσεών µας κατήγγειλα, δέχθηκα ακόµα και επιθέσεις και πιέσεις
και καταθέσεις αγωγών. Δεν ίδρωσε το αυτί κανενός όχι για να
υπερασπίσει ένα Βουλευτή, αλλά για να δείξει ότι το πολιτικό σύστηµα δεν είναι όλο ενταγµένο στο «payroll» αυτών.
Στις 25 Ιανουαρίου ο ελληνικός λαός µε την ψήφο του έδωσε
µία ξεκάθαρη εντολή στη νέα Κυβέρνηση: «Απελευθερώστε τη
χώρα από τον αβάσταχτο ζυγό του µνηµονίου. Προστατεύστε
την ταλαιπωρηµένη, αλλά περήφανη αυτή χώρα από κάθε είδους
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αρπαχτικά. Δώστε µας πίσω την ατσαλένια περηφάνεια µας,
δώστε µας πίσω την πατρίδα µας, η οποία είναι ποτισµένη µε το
αίµα των προγόνων µας».
Η νέα Κυβέρνηση, λοιπόν, έχει ηθική υποχρέωση να τιµήσει
µέχρι τέλους αυτήν τη λαϊκή εντολή. Είναι σαφές πως η εποχή
των τρυφερών ενσταντανέ στην ταράτσα της Καγκελαρίας έχει
περάσει ανεπιστρεπτί, γιατί έτσι αποφάσισε ο ελληνικός λαός. Η
άβουλη αγέλη µε επικεφαλής τον –θυµάστε;- «ουδείς αναµάρτητος» ανήκει στο παρελθόν. Οι κυβιστήσεις εντός και εκτός Ελλάδος έλαβαν τέλος και όποιος εθίστηκε σε αυτές, να πάει στο
γυµναστήριο της γειτονιάς του.
Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να πω ότι ζούµε ιστορικές στιγµές. Είναι η πρώτη φορά µετά από σαράντα χρόνια κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας που ετούτη η χώρα δεν κυβερνάται
από αυτούς που γνωρίσαµε ως παραδοσιακούς µονοµάχους. Σήµερα η Ελλάδα κυβερνάται από δύο κόµµατα που ανδρώθηκαν
µέσα στα χρόνια της σκληρής κρίσης από την ολοένα και αυξανόµενη ανάγκη του λαού να ξεφύγει από τη µαύρη και αδιέξοδη
µοίρα που του επιφύλαξαν οι πολιτικές της ατέρµονης λιτότητας,
όπως αναλυτικά εξήγησε πριν από λίγο ο συνάδελφος κ. Φίλης
για όσους ήθελαν να ακούσουν.
Με την εµπειρία και την ευθύνη αυτής της µακράς κοινοβουλευτικής θητείας έπειτα από δέκα επανεκλογές, επιτρέψτε µου
να επαναλάβω ότι σύσσωµος ο λαός απαιτεί ένα νέο ήθος δικαιοσύνης και ακεραιότητας στην πολιτική. Και αυτή η πάνδηµη απαίτηση είναι τόσο ισχυρή πλέον, που θα αφανίσει όποιον την
υποτιµήσει ή σταθεί απέναντί της.
Ασφαλώς είναι µέρες πολύ µεγάλης ευθύνης για όλους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και το ξέρουµε. Είναι µέρες ευθύνης
για την Κυβέρνηση, η οποία καλείται να επαναφέρει την εθνική
και κοινωνική αξιοπρέπεια, να διαπραγµατευθεί ουσιαστικά και
µε σοβαρότητα µε τους εταίρους της και να αντιµετωπίσει αυτήν
τη µεγάλη ανθρωπιστική κρίση. Είναι µέρες ευθύνης για όλους
τους οικονοµικούς και κοινωνικούς φορείς, οι οποίοι θα πρέπει
να κατανοήσουν ότι η Ελλάδα της φαιδρότητας, των πάσης φύσεων διαδρόµων και των ηµετέρων χρεοκόπησε. Δεν είµαστε δα
και τόσοι πολλοί σ’ αυτόν τον τόπο και γνωριζόµαστε πολύ καλά.
Γι’ αυτό δεν έχουµε και την πολυτέλεια των πολλών και εύκολων
διχασµών. Ενωµένοι µπορούµε πολλά. Διχασµένοι -το ξέρετε και
το ξέρουµε- δεν θα καταφέρουµε τίποτα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθώ µε έντονο ενδιαφέρον αυτές τις πρώτες µέρες δράσης της νέας Κυβέρνησης και
διαπιστώνω και εγώ, όπως και όλοι οι Έλληνες, όπως και η µεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων, ότι αυτή η Κυβέρνηση ξεκίνησε
αυτήν τη µεγάλη προσπάθεια να ξεφύγει από τη µέγγενη της
απόλυτης αδυναµίας και υποτελούς στάσης, εκείνης που χαρακτήρισε τις κυβερνήσεις του Γεωργίου Παπανδρέου, του Αντώνη
Σαµαρά, του Βαγγέλη Βενιζέλου.
Το ξέρουµε ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό το εγχείρηµα.
Τις επόµενες µέρες εικάζω βασίµως ότι οι δανειστές µας θα
εκτραχυνθούν, εντείνοντας τις απειλές τους, όχι κατά της Κυβέρνησης, αλλά κατά της χώρας. Ως εκπρόσωποι του έθνους θα
πρέπει όλοι να κάνουµε το αυτονόητο. Αλλά όχι, κύριε Κόνσολα,
στα λόγια. Δηλαδή, όχι «στηρίζουµε την Κυβέρνηση, αλλά δεν
δίνουµε ψήφο εµπιστοσύνης».
Δεν είµαι αισιόδοξος, λοιπόν, ότι αυτή η συνοχή θα επιτευχθεί,
θέλω όµως να ελπίζω ότι για το καλό του τόπου -αν µη τι άλλοθα γίνουν προσπάθειες.
Ένα πράγµα θα ήθελα να µου επιτρέψετε να ζητήσω από τους
συναδέλφους της πρώην συγκυβέρνησης, που σήµερα απέδειξαν ότι δεν υπάρχει λόγος να είναι σε δύο διαφορετικούς σχηµατισµούς. Είδα τους συναδέλφους µου, τους πρώην συµµαχητές µου, της Νέας Δηµοκρατίας, µε ενθουσιασµό να χειροκροτούν τον Ευάγγελο Βενιζέλο, αυτόν που, όπως είχε ρητά δεσµευθεί ο Αντώνης Σαµαράς, θα τον έστελνε να κάνει παρέα σε κάποιον άλλον πολιτικό.
Ας αποτινάξουµε όλοι, µε όλους τους τρόπους, επιτέλους
τους αλαζονικούς υπαλλήλους της τρόικα, οι οποίοι µε προκλητικότατο τρόπο έθιξαν και τη χώρα αλλά και όλους εµάς εδώ,
τους κοινοβουλευτικούς άνδρες. Είναι επιτακτική ανάγκη να διεκδικήσουµε σθεναρά όλα όσα προτάξαµε στον προεκλογικό µας
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αγώνα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο λαός απαιτεί δικαιοσύνη. Ζητάει επίσης και την τιµωρία αυτών που πραγµατικά «τα φάγανε».
Επιτρέψτε µου λίγες µόνο κουβέντες -και τελειώνω- σχετικά
µε την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, έναν γάµο που πολλοί θεωρούν παράξενο και κυρίως οι ξένοι, εκείνοι που ασφαλώς δεν
είναι στην ίδια πλευρά του τραπεζιού µε τον ελληνικό λαό, εκείνοι
που είναι απέναντι από τον ελληνικό λαό. Θα πω λίγες κουβέντες
και είναι κουβέντες καρδιάς.
Είναι προφανές -όπως είπα και στην αρχή- ότι µας χωρίζουν
και µε χωρίζουν µεγάλες ιδεολογικές διαφορές µε το ΣΥΡΙΖΑ.
Πρώτον, στο ζήτηµα της ονοµασίας της FYROM είναι εκπεφρασµένη η διαφορετική θέση µας ως προς τη λύση της σύνθετης
ονοµασίας. Δεν είναι του παρόντος να σταθούµε σε αυτό, αλλά
καταγράφουµε την διαφορετική µας άποψη. Δεύτερον, ως προς
το θέµα της ιθαγένειας για τα παιδιά δεύτερης γενιάς µεταναστών, εµείς έχουµε συνολικά µια διαφορετική προσέγγιση στο
πλαίσιο της δικής µας ολοκληρωµένης πολιτικής πρότασης για
το µεταναστευτικό. Με την κατάλληλη ευκαιρία, θα εκθέσουµε
τις θέσεις µας και θα τοποθετηθούµε.
Στόχος µας είναι η διαµόρφωση µιας πρωτοποριακής, ριζοσπαστικής, κυβερνητικής πρότασης, µε απόλυτο σεβασµό στην
εθνική κυριαρχία καθώς και στις αρχές της διαφάνειας και της
δικαιοσύνης. Επιτρέψτε µου, αυτό το σχέδιο της ανασυγκρότησης και της ανάπτυξης να το καταθέσω στα Πρακτικά της Βουλής για όσους συναδέλφους ή πολίτες θα ήθελαν να βρουν ποιες
είναι οι συγκεκριµένες µας προτάσεις. Ο χρόνος δεν µου επιτρέπει να πω περισσότερα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µας ενώνουν όµως και πολλά
που τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή είναι πολλά περισσότερα
και πολύ πιο σηµαντικά απ’ όσα µας χωρίζουν. Και αυτά είναι η
απαίτηση να ξεκολλήσουµε τη χώρα από το βούρκο του µνηµονίου, η προσπάθεια να αναστηλώσουµε το κύρος της πολιτικής
και να αποδείξουµε ότι δεν είµαστε ούτε όλοι ίδιοι ούτε όλοι «κωλοτούµπες». Είναι η ικανοποίηση της λαϊκής εντολής για ένα κράτος δικαίου, η προάσπιση του δικαιώµατος των πολιτών στην
αξιοπρέπεια και το µεροκάµατο.
Εδώ, θα πρέπει να πούµε ότι βεβαίως δεν αρχίζουµε και δεν
τελειώνουµε µε την επαναφορά στη δουλειά τους των καθαριστριών. Δεν θα ξεχάσουµε και όσους βρίσκονται σε διαθεσιµότητα, καθηγητές κι άλλους εργαζόµενους. Τέλος, δεν ξεχνάµε
την τεράστια ανάγκη που υπάρχει να ενώσουµε όλους τους Έλληνες, αριστερούς, δεξιούς και κεντρώους, σε ένα κοινό σκοπό
για µια κοινή ελπίδα. Και το βάρος πέφτει σε εσάς, κύριε Πρωθυπουργέ. Ένα βάρος που δεν ξέρω αν ποτέ είχατε φανταστεί,
ότι εσείς θα πρέπει να αποδείξετε ότι µπορείτε να εκφράσετε
όλες τις Ελληνίδες κι όλους τους Έλληνες. Το ευχόµαστε από
την καρδιά µας, θα το πράξουµε µε την ψήφο µας, θα δώσουµε
όλη τη δύναµή µας για να πετύχει αυτή η Κυβέρνηση της κοινωνικής σωτηρίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Νικολόπουλο.
Καλώ στο Βήµα τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Ποταµιού, τον κ. Χάρη Θεοχάρη.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Είναι η πρώτη µου οµιλία από το ιερό αυτό Βήµα σε προγραµµατικές δηλώσεις ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Ποταµιού µετά τον Ευάγγελο Βενιζέλο και µε τον Πρωθυπουργό της
χώρας κ. Αλέξη Τσίπρα να µου κάνει την τιµή να µε ακούει. Όπως
καταλαβαίνετε, είναι απανωτά τα κτυπήµατα της µοίρας για
εµένα, οπότε συγχωρέστε µου ένα κάποιο τρακ.
Παρακολουθήσαµε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, από τον Πρωθυπουργό και παρακολουθούµε από
τους Υπουργούς τις πιο κρίσιµες ίσως προγραµµατικές δηλώσεις
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των τελευταίων χρόνων. Είναι δηλώσεις τις οποίες παρακολουθούν µαζί µας και στο εξωτερικό, δηλώσεις που θα δηµιουργήσουν συνθήκες εξόδου από το διαφαινόµενο αδιέξοδο ή θα επιτείνουν τη σύγκρουση, δηλώσεις που θα θέλαµε να σβήσουν την
κακοφωνία των προηγούµενων ηµερών.
Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια για καθυστερήσεις και πολυφωνίες, για αναποφασιστικότητα ή αναβλητικότητα. Σας καλούµε
να ξεκινήσετε τη δουλειά άµεσα και µε ορµή. Το Ποτάµι θα είναι
εδώ για να στηρίξει ό,τι σωστό προωθείται, χωρίς αντιπολιτευτικό ζήλο, χωρίς τα λάθη του παρελθόντος, λάθη που κι εσείς
διαπράξατε στο παρελθόν ως Αντιπολίτευση.
Όµως θα είµαστε εδώ και για να σας υποβάλλουµε στη βάσανο της γόνιµης κριτικής, όταν αντιµετωπίζετε τα πράγµατα µε
επιπολαιότητα, όταν δεν προωθείτε τις πραγµατικές µεταρρυθµίσεις, παρακολουθώντας το κυβερνητικό έργο συστηµατικά,
κρίνοντας τις δράσεις σας σε σχέση µε τις εξαγγελίες σας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τι είδαµε αυτές τις πρώτες µέρες
από την Κυβέρνηση; Είδαµε µια διάθεση σκληρής διαπραγµάτευσης, διάθεση που έθεσε όλους σε κατάσταση επαναπροσδιορισµού της στρατηγικής τους θέσης. Αυτό ήταν καλό. Όµως τα
καλά έφτασαν ως εκεί. Μετά αρχίσαµε να τρέχουµε για να µαζέψουµε τις υπερβολές µας. Ξεκίνησαν τα ταξίδια και το αρχικό
λάθος να ξεκινήσουµε από χώρα εκτός του ευρώ, ευτυχώς διορθώθηκε.
Όµως ποια ήταν τα αποτελέσµατα; Αν υπήρξαν κάποια, ήταν
µάλλον άδηλα ή σε επίπεδο προσωπικών σχέσεων. Δεν τα µειώνω. Οι προσωπικές σχέσεις πρέπει να υπάρχουν και να κτίζονται. Όµως δεν φτάνει αυτό. Η χώρα χρειάζεται αποτελέσµατα
άµεσα. Ο χρόνος τελειώνει. Η ρευστότητα στην οικονοµία είναι
µικρή µε τις επιχειρήσεις να ασφυκτιούν για κεφάλαια. Τα ταµεία
του κράτους οριακά, γιατί καλλιεργήθηκε από σας η κουλτούρα
της µη πληρωµής. Ο Πρωθυπουργός πριν τις εκλογές δήλωνε
πως ο ίδιος δεν πληρώνει ΕΝΦΙΑ, χθες όµως κάλεσε τους πολίτες να το κάνουν. Δεν πιστεύω και γι’ αυτά να φταίνε οι άλλοι.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τι ακούσαµε χθες και τι ακούµε
όλη µέρα σήµερα; Μια Κυβέρνηση ξεχασµένη στον προεκλογικό
αγώνα. Αντιφάσεις, ασάφειες, ευχολόγια, οπισθοδροµήσεις. «Τα
τέσσερα τα ζύγιασαν –θα ’λεγε το ηπειρώτικο, τυχαίο;- µα δεν
ξέρω ποιο είναι βαρύτερο». Ο Πρωθυπουργός µάς είπε πως είναι
έτοιµος από καιρό µε θαρραλέο πρόγραµµα, που µπορεί αύριο
να το συµφωνήσει, αλλά και πως η προηγούµενη κυβέρνηση του
έβαλε το µαχαίρι στον λαιµό µε το να ζητήσει παράταση του µνηµονίου µόνο για δύο µήνες. Ας αποφασίσει τι από τα δύο ισχύει.
Ή ήθελε παράταση του µνηµονίου ή µπορεί να απαλλαγεί απ’
αυτό αµέσως. Όµως, άθελά του µας αποκάλυψε τι ήθελε: Να παραταθεί το µνηµόνιο, απλώς να µην το κάνει αυτός.
Μιλάτε για αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και αυτό
είναι κοντά στις θέσεις µας για την καταπολέµηση της ακραίας
φτώχειας. Εµείς στηρίζουµε την ενίσχυση του σχισµένου κοινωνικού διχτυού προστασίας, όµως τις στηρίζουµε µε ενεργητικές
πολιτικές πρόληψης, όχι προγράµµατα στήριξης ΜΚΟ της Εκκλησίας. Μία Κυβέρνηση -υποτίθεται- της Αριστεράς, αντί να
προχωρήσει στον διαχωρισµό Κράτους-Εκκλησίας, αναλαµβάνει
τον ρόλο της τελευταίας. Όλα αυτά χωρίς να έχουµε την αίσθηση του κόστους.
Ένα παράδειγµα αρκεί. Ακούµε για το µέτρο της επαναφοράς
του αφορολογήτου των 12.000 ευρώ. Το κόστος είναι 2,4 δισεκατοµµύρια. Ξέρω ότι µπορεί να διαφωνήσουµε, αλλά πιστέψτε
µε, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι 2,4 δισεκατοµµύρια. Όλο σχεδόν
το πλεόνασµα ή δυο φορές το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα για
οκτακόσιες χιλιάδες συµπολίτες µας. Παράλληλα βρήκατε µε τι
θα αντικαταστήσετε αυτά τα 2,4 δισεκατοµµύρια που θα λείπουν
από τον προϋπολογισµό; Μήπως µε αύξηση των φόρων; Θα
πάµε τελικά στο 60% µέγιστο συντελεστή; Επιτέλους, πείτε το
καθαρά. Ο ελληνικός λαός δεν δικαιούται καθαρές κουβέντες;
Αντί γι’ αυτό τι ακούσαµε; Συνηθισµένα ευχολόγια: Πολιτική
βούληση για πάταξη φοροδιαφυγής, εντατικοποίηση των ελέγχων, εξάντληση των λιστών κ.λπ.. Μακάρι να υπάρξει. Θα είµαι
εγώ ο πρώτος που θα την επικροτήσω. Όµως, µία κυβέρνηση
που επαγγελλόταν τη µείωση του αριθµού των Υπουργείων και
δεν κατήργησε ούτε έναν, δεν µας δίνει και πολλές ελπίδες πως
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θα νικήσει τους λαθρεµπόρους, όπως θα θέλαµε και όπως µας
είπε και υποσχέθηκε ο Υπουργός κ. Μάρδας.
Ιδέες χιλιοειπωµένες, µε τις οποίες πολλοί µεταρρυθµιστές
«ήταν νιοι και γέρασαν». Ιδέες χωρίς καινοτοµία. Πού είναι, λοιπόν, οι µεταρρυθµίσεις που Το Ποτάµι έχει πει πως θα στηρίξει;
Πώς θα έρθει η ανάπτυξη για να επιτρέψει την υλοποίηση των
πολιτικών σας; Με ευχές;
Υπάρχει σχέδιο για την ανάπτυξη των εξαγωγών; Αν υπάρχει,
δεν το ακούσαµε. Μπορούµε να ξεφύγουµε από την κρίση διατηρώντας την τελευταία θέση της εξαγωγικής επίδοσης στην
Ευρώπη;
Πού βρίσκεται ο κατακαηµένος ιδιωτικός τοµέας στη σκέψη
σας; Θα σας πω: Πουθενά!
Μήπως αναπτυχθούµε µε τους υδρογονάνθρακες, που παρ’
όλο που δεν βρέθηκε σοβαρός επενδυτής στον πρόσφατο διαγωνισµό, θα στηρίξουν τα χρεοκοπηµένα συνταξιοδοτικά ταµεία;
Είµαστε χωρίς δηµόσιο τοµέα. Και ως εκ τούτου έχουµε διαλύσει και την ιδιωτική οικονοµία. Πεθαίνουν οι νοικοκυραίοι κάθε
µέρα και επιβιώνουν οι λαθρέµποροι, οι φοροφυγάδες, οι κατσαπλιάδες.
Δεν είδαµε πουθενά εξαγγελία για αξιοκρατικές επιλογές
στους επικεφαλής των Υπηρεσιών για θητείες εκτός εκλογικού
κύκλου. Τι θα έχουµε αντ’ αυτού; Αλλαγή φρουράς στους κοµµατικούς στρατούς; Μακάρι να κάνουµε λάθος. Αν κάνουµε λάθος, θα το παραδεχτούµε και θα επικροτήσουµε το αντίθετο.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, δεν είστε στην αντιπολίτευση πια. Κάποιος πρέπει να σας το πει. Ίσως να µη σας αφήνει η µέθη της νίκης να συνέλθετε.
Η αντιπολίτευση έχει προνόµια. Μπορείτε να µιλάτε µε µέρος
της κοινωνίας, να εκπροσωπείτε όποιους νοµίζετε. Όµως, όταν
κυβερνάτε, κυβερνάτε στο όνοµα όλων των Ελλήνων, και των
εργαζοµένων και των εργοδοτών, και των συνταξιούχων και των
νέων ανέργων, και των δηµοσίων και των ιδιωτικών υπαλλήλων.
Και πρέπει να δίνετε λύσεις για όλους µε πνεύµα δικαιοσύνης
αλλά και µε γνώµονα την αποτελεσµατικότητα.
Έχει κι άλλο ένα µειονέκτηµα το να είστε Κυβέρνηση. Τα
νούµερά σας, τα έσοδα µε τα έξοδα, πρέπει να ισοσκελίζονται.
Σας ακούσαµε στην προεκλογική περίοδο να λέτε ό,τι θέλετε
χωρίς κόστος. Τώρα δεν γίνεται αυτό. Τη µια µιλάτε για ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς, την άλλη για πρωτογενώς ισοσκελισµένους, την άλλη για µικρά πλεονάσµατα. Αρχίζω να αναρωτιέµαι αν καταλαβαίνετε τις διαφορές.
Δεν θέλω να µηδενίζω όµως. Βλέπουµε ήδη κάποια βήµατα
στροφής στον ρεαλισµό, ιδιαίτερα από τον Υπουργό Οικονοµικών. Μακάρι να δούµε κι άλλα. Ακούσαµε για παράδειγµα
ετούτο: Συµφωνεί µε το 70% των µεταρρυθµίσεων του µνηµονίου.
Τι άλλο µας είπε ο Υπουργός Οικονοµικών; Πως θα αλλάξει το
όνοµα του προγράµµατος και θα το πει «γέφυρα». Δεν µας
πειράζει αυτό. Ποτάµι είµαστε, οι γέφυρες µας αρέσουν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Στα ποτάµια δεν
αρέσουν οι γέφυρες, γιατί τα περνάνε από πάνω!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ας αφήσουµε καλύτερα αυτές τις παραβολές, γιατί τα πρόσφατα γεγονότα ίσως
δηµιουργήσουν άλλους συνειρµούς.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ενίοτε πέφτουν οι γέφυρες!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Επίσης, µας είπε πως δεν
θα έχει την τρόικα, θα έχει τον ΟΟΣΑ για τις µεταρρυθµίσεις.
Αυτοί δεν είναι υπάλληλοι; Η εργαλειοθήκη, που τόσο αντιπαλέψατε, δεν ήταν του ΟΟΣΑ;
Καταλαβαίνουµε την αγωνία σας να κρύψετε το γεγονός πως
το σχέδιο -το έτοιµο από καιρό- περιστρέφεται γύρω από τα ίδια
και τα ίδια. Δεν µας ενδιαφέρει όµως αυτό. Αυτό που έχει σηµασία είναι να γίνουν αλλαγές προς όφελος της χώρας και µεταρρυθµίσεις προς όφελος του λαού. Αλλαγές και µεταρρυθµίσεις
που Το Ποτάµι προτείνει αλλά και στηρίζει.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ακούσαµε τόσες εξαγγελίες από
το στόµα του Πρωθυπουργού και δεν ακούσαµε µία κουβέντα
για ένα σωστό µέτρο: το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Εµείς
θεωρούµε απαραίτητη την άµεση εφαρµογή του, όπως αναλυ-
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τικά το ανέπτυξε η συνάδελφός µου Αντιγόνη Λυµπεράκη το
πρωί, που φαίνεται πως ζάλισε τον κ. Διαµαντόπουλο, ο οποίος,
αντί να απαντήσει επί της ουσίας, ανέπτυξε κάποια θεωρία περί
ΔΗΜΑΡ κ.λπ.. Προσέξτε -και ιδιαίτερα εσείς, κύριε Διαµαντόπουλε: Επαγγέλλεστε το νέο, µην επαναφέρετε το παλαιό.
Θα δώσω ένα τελευταίο παράδειγµα. Μας είπατε για το
περιουσιολόγιο. Ακούµε διάφορα που τα έχουµε ξανακούσει,
πως θα υπάρξει δήλωση και αν δεν δηλωθεί η περιουσία, θα
κατάσχεται. Εκτός των πρακτικών προβληµάτων της κατάσχεσης
σε χώρες του εξωτερικού, δεν υπάρχει κανένας συνταγµατολόγος ανάµεσα σε όσους σας συµβουλεύουν;
Μπορεί µία έλλειψη σε µία δήλωση να καταργήσει το δικαίωµα
της ιδιοκτησίας; Θα υπάρξει δικαστής που αξίζει τον τίτλο που
φέρει που θα δεχθεί το νόµο ως σύµφωνο µε το Σύνταγµα; Και
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τι θα πει;
Θέλετε περιουσιολόγιο; Ολοκληρώστε το Κτηµατολόγιο.
Χωρίς αυτό τι έχετε; Έχετε ελάχιστα. Φέρτε νοµοθεσία επιτάχυνσης και θα τη στηρίξουµε. Ενεργοποιήστε το µητρώο σκαφών
που ψηφίστηκε από την προηγούµενη κυβέρνηση. Εµβαθύνετε
τις διασυνδέσεις µε τράπεζες, Αποθετήριο, Χρηµατιστήριο κ.λπ..
Έτσι θα αποκτήσουµε περιουσιολόγιο. Εµείς θα βοηθήσουµε,
όχι όµως µε παχιά λόγια.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η κρίση θέλει τόλµη, ιδέες, θάρρος και αποτελεσµατικότητα. Αυτά τα περιµένουµε από την Κυβέρνηση. Όχι, τα απαιτούµε. Κι αυτό για δύο λόγους: Γιατί δεν
θα έχει εύκολα άλλη ευκαιρία η χώρα µας, αν αυτή κατασπαταληθεί, αλλά και γιατί αυτή η Κυβέρνηση εκβίασε τις εκλογές στο
όνοµα µιας νέας συµφωνίας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο ελληνικός λαός έδωσε τριπλή
εντολή στην Κυβέρνηση: Πρώτον, να διαπραγµατευτεί σκληρά.
Καλώς ή κακώς, πίστεψε πως αυτό δεν γινόταν στο παρελθόν.
Δεύτερον, εντίµως να πάρει το καλύτερο για τη χώρα αποτέλεσµα µέσα στο υπάρχον πλαίσιο. Τρίτον, να µη βγει εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρώ. Αυτά έχει να κάνει η Κυβέρνηση, ανεξαρτήτως προγραµµάτων και ανέφικτων εξαγγελιών.
Το Ποτάµι, η τρίτη δηµοκρατική δύναµη του Κοινοβουλίου είναι
εδώ για να στηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Μην
την παίξετε κορώνα-γράµµατα.
Το Ποτάµι πρότεινε ήδη από την ίδρυσή του τρία πράγµατα:
Άµεση συµφωνία µε ελάχιστα προαπαιτούµενα από τη µεριά µας,
ώστε να µη µείνει ξεκρέµαστη η χώρα και η οικονοµία µετά το
τέλος Φεβρουαρίου. Συµφωνία για τέλος της λιτότητας µε µικρά
πρωτογενή πλεονάσµατα. Μείωση των τόκων και διευθέτηση του
χρέους. Εθνικό µεταρρυθµιστικό σχέδιο –πραγµατικό, όχι ψεύτικο- που θα µετατρέψει τη χώρα σε σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Αν η Κυβέρνηση κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση, θα µας
βρει συµµάχους.
Επειδή ακούµε διάφορα για προσφυγή στον λαό, αν τα πράγµατα δυσκολέψουν, και άλλα τινά, ένα να ξέρετε: Ο λαός µίλησε
και µίλησε πρόσφατα. Είναι εθνικά επικίνδυνο να πληρώσει η
χώρα επιπόλαιες απόψεις συγκεκριµένων στελεχών του ετερόκλητου Αριστερού -µε ολίγη ακροδεξιά- κυβερνητικού συνασπισµού. Είναι εθνικά επικίνδυνο να βάζετε µπροστά από το εθνικό
συµφέρον τα εσωκοµµατικά ή τα ενδοκυβερνητικά θέµατα.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ (Υφυπουργός στον
Πρωθυπουργό): Θα έπρεπε να ντρέπεσαι!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Δεν ντρέποµαι.
Άλλωστε, είδατε τι έπαθε η προηγούµενη κυβέρνηση, όταν
έκανε κάτι ανάλογο. Είναι επικίνδυνο να παίζουµε µε το πραγµατικό συµφέρον της χώρας, όσο δύσκολες κι αν είναι οι πολιτικές
αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. Αναλάβετε τις ευθύνες σας
και κυβερνήστε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του κόµµατος Το Ποτάµι )
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Θεοχάρη.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥIΚ (Υφυπουργός στον
Πρωθυπουργό): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Κουίκ, τον λόγο
έχει ο κ. Μπαλτάς. Θέλετε να κάνετε µία σύντοµη παρέµβαση;
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ (Υφυπουργός στον
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Πρωθυπουργό): Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Παρακαλώ, κύριε
Κουίκ, έχετε τον λόγο.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ (Υφυπουργός στον
Πρωθυπουργό): Δεν επιτρέπω στον εκπρόσωπο της πιο σκληρής µνηµονιακής οικονοµικής πολιτικής, τον κ. Θεοχάρη, και
όλους εκείνους τους οποίους είχαν πάρει παραµάσχαλα οι εργολάβοι και τα συµφέροντα και τους πρόβαλλαν ατελείωτες
µέρες και ώρες και σελίδες, να αµφισβητεί τον ευρωπαϊκό προσανατολισµό των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
Εγώ, κύριε Θεοχάρη, ήµουν στην υπογραφή της Συνθήκης της
Ελλάδας στην ΕΟΚ επί Κωνσταντίνου Καραµανλή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Εγώ, κύριε Θεοχάρη, δεν ήµουν στο «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο
συνδικάτο» που ήταν ο Αρχηγός σας. Εγώ, κύριε Θεοχάρη, υπήρξα πάντοτε µέσα στο πνεύµα της δηµοκρατίας µε επιλεγµένους
συνεργάτες, όπου δούλεψα, στην ιδιωτική πρωτοβουλία, αριστερά, δεξιά, αρκεί να άξιζαν να δουλεύουν κοντά µου.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού): Και όλοι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ (Υφυπουργός Επικρατείας): Από εκεί και πέρα, τελειώστε αυτό το παραµύθι.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Αυτό είναι επί προσωπικού;
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ (Υφυπουργός Επικρατείας): Τελειώστε αυτό το παραµύθι, διότι οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες έχουν αποδείξει ότι πάντοτε ψάχνουν τη λύση µέσα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και µέσα στην Ευρωζώνη. Εµείς δουλειές εργολάβων δεν έχουµε πάρει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε, κύριε
Κουίκ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, αναφέρθηκε το όνοµά µου δύο ή τρεις φορές!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Καταρχάς, εάν υπάρχουν συνάδελφοι που ζητούν τον λόγο, µπορούν να τον ζητήσουν
και να τους δοθεί.
Ο κ. Διαµαντόπουλος ζητεί τον λόγο.
Για ποιον λόγο, κύριε συνάδελφε;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, αναφέρθηκε το όνοµά µου τρεις φορές. Εγώ έκανα ένα πολιτικό σχόλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Επί προσωπικού δηλαδή.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Επί προσωπικού σας ζητάω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχετε τον λόγο για
τρία λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κοιτάξτε, ως προς το αν
είµαι ζαλισµένος ή όχι, η οµιλία µου το απέδειξε.
Από την άλλη, θα έλεγα προς τους συναδέλφους στο Ποτάµι
και όχι προσωπικά σε κάποιον πως ζαλισµένος είναι όλος ο κόσµος, ακόµη κι αυτός που τους ψήφισε, διότι είχαν µία καλή ιδέα
και θα µας την έλεγαν στις 26 Ιανουαρίου.
Επειδή, λοιπόν, αυτοί επαίρονταν ότι έφερναν το καινούργιο
και το µόνο που αποδεικνύουν µε τις προτάσεις τους είναι ότι
είναι ένα απολίτικο συνονθύλευµα µέσα σε αυτήν την Αίθουσα,
τους ξαναλέω να µείνουν εκεί, να δείξουν σεβασµό, να µάθουν
από τους υπολοίπους και σιγά σιγά µε προτάσεις -που δεν
έχουµε δει επ’ ουδενί- να εκτιµήσουµε κι εµείς και ο κόσµος το
τι είστε τέλος πάντων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε, κύριε
Διαµαντόπουλε. Μιλήσατε και λιγότερο από ένα λεπτό.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να
έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε συνάδελφε, µε
ποια διαδικασία ζητάτε τον λόγο; Ως δευτερολογία;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ : Όχι ως δευτερολογία. Επί
προσωπικού, ως απάντηση στον κ. Κουίκ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Παρακαλώ, έχετε τον
λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κατ’ αρχάς, κύριε Κουίκ,
δεν έθεσα κανένα προσωπικό ζήτηµα µε εσάς.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η θέση της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϋποθέτει
και κάποιες θέσεις, όπως για παράδειγµα τον αντισηµιτισµό, οι
οποίες είναι εκτός του πλαισίου της σκέψης των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όταν έχετε κάνει δηλώσεις ως κόµµα για παράδειγµα ότι οι
Εβραίοι στη χώρα µας πληρώνουν λιγότερους φόρους…
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ (Υφυπουργός Επικρατείας): Είσαι και ψεύτης! Διάβασε τις ανακοινώσεις και µετά
να µιλάς!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Εντάξει. Σε κάθε περίπτωση δεν είχα κανένα ζήτηµα επί προσωπικού.
Το κόµµα µας έχει πάρει τη µικρότερη χρηµατοδότηση και
είναι ένα κόµµα το οποίο θα στηρίξει ενεργά -γιατί αυτή η λάσπη
ότι είµαστε ένα κόµµα των εργολάβων πρέπει επιτέλους να τελειώσει- οποιαδήποτε πρωτοβουλία της Κυβέρνησης είναι υπέρ της
διαφάνειας, είναι κατά της διαφθοράς, είναι κατά των εργολάβων,
όπως λέτε, είναι υπέρ του να σταµατήσουν τα «θαλασσοδάνεια»
και κάθε άλλη τέτοια πρωτοβουλία. Την περιµένουµε από την Κυβέρνηση. Κυβερνάτε και περιµένουµε τις πρωτοβουλίες σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε, κύριε
Θεοχάρη.
Υπενθυµίζω ότι επί προσωπικού δικαιούνται τον λόγο οι Βουλευτές, όταν προσβάλλονται στην τιµή τους ή όταν διαστρέφεται
το περιεχόµενο των θέσεων και των τοποθετήσεών τους.
Προκειµένου να µην έχουµε τριβές, όταν είναι πρόδηλη η υπόνοια, έστω, προσωπικού, δεν θα αντιπαρατιθέµεθα. Θα σας δίνω
τον λόγο, όπως έκανα και για τον κ. Κουίκ και για τον κ. Διαµαντόπουλο και για τον κ. Θεοχάρη.
Τώρα, καλώ στο Βήµα τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και
Θρησκευµάτων κ. Αριστείδη Μπαλτά.
Έχετε τον λόγο, κύριε Μπαλτά, για δεκαοκτώ λεπτά.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού, Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Θεωρώ υποχρέωσή µου να ξεκινήσω εκφράζοντας την τεράστια τιµή που αισθάνοµαι βρισκόµενος σε αυτό το Βήµα, µετά
την ψήφο του ελληνικού λαού στον ΣΥΡΙΖΑ και τη µεσολάβηση
του Πρωθυπουργού, ο οποίος µε επέλεξε –επίσης υψίστη τιµήγια αυτή τη θέση.
Πριν µπω στην ουσία της οµιλίας, θέλω να σας µεταφέρω µια
είδηση. Ήδη κυκλοφορεί στις εφηµερίδες παντού µία δήλωση
του Προέδρου των Ηνωµένων Πολιτειών Μπάρακ Οµπάµα, ο
οποίος απευθύνει στην κ. Μέρκελ πρόσκληση-έκκληση να εκφράσει τη θέση της για το τι νοµίζει πως πρέπει να κάνει η Ελλάδα
για να µπει ξανά στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλάζοντας το πρόγραµµα το οποίο υπάρχει.
Αυτό σηµαίνει ότι αυτή τη στιγµή η Αµερική λέει σχεδόν το ίδιο
που λέµε κι εµείς: Κυρία Μέρκελ, παρακαλούµε πείτε µας πού
εµείς κάνουµε λάθος, για να µπούµε στην επί της ουσίας συζήτηση και να µη µένουµε µόνο στην προτροπή «Ακολουθήστε τους
κανόνες. Τελεία». Νοµίζω ότι η είδηση είναι σηµαντική και βοηθάει τη συζήτηση παραπέρα.
Συνεχίζω λέγοντας ότι η τιµή που εξέφρασα προηγουµένως
ότι αισθάνοµαι είναι συνδεδεµένη µε µια µορφή δέους, δέος απέναντι στο µέγεθος µιας ευθύνης.
Αυτό το δέος, όµως, δεν είναι συναρτηµένο µε φόβο. Είναι
συναρτηµένο µε αισιοδοξία, γιατί η ανιδιοτελής προσφορά, τόσο
ποσοτική όσο και ποιοτική, από πολλούς ανθρώπους είναι τόσο
πολύ µεγάλη που µας δίνει τη βεβαιότητα ότι απέναντι σε αυτή
την ευθύνη θα µπορέσουµε να ανταποκριθούµε.
Συνήθως αυτές τις στιγµές η συζήτηση είναι τι παραλάβαµε.
Υπάρχουν κλισέ, «παραλάβαµε χάος», «παραλάβαµε καµένη γη»,
«παραλάβαµε διάφορα βαριά και τροµερά», τα οποία όταν λέγονται µε αυτόν τον τρόπο συνήθως είναι αποφυγή της ευθύνης
να αντιµετωπιστούν αυτά καθαυτά τα προβλήµατα που πραγµατικά βρέθηκαν και σε ένα είδος αναβολής, ώστε σιγά σιγά τα
πράγµατα να γυρίζουν, να γίνονται όπως ήταν πριν. Δεν θα ακολουθήσουµε αυτή την τακτική.
Θα ξεκινήσω κατ’ αρχάς, λέγοντας ότι παραλάβαµε προβλήµατα. Παραλάβαµε συγκεκριµένα και πολλά προβλήµατα, ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις, εκκρεµότητες που σέρνονται
για χρόνια και έπρεπε να είχαν λυθεί δύο χρόνια πριν. Καλούµα-
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στε να λύσουµε αυτές παράλληλα µε αυτά που έχουµε να κάνουµε.
Παραλάβαµε εστίες –αρχίζουµε να τις εντοπίζουµε- εκεί όπου
σέρνονται τα ρουσφέτια και προετοιµάζονται οι µηχανισµοί για
να γίνουν τα καινούργια. Παραλάβαµε όλων των επιπέδων, τα
προβλήµατα σε σχέση µε σκάνδαλα, για τα οποία όµως ακόµα
είµαστε στη διαδικασία της διερεύνησης. Και θέλω να δηλώσω
εδώ ότι δεν θα υπάρχουν διαρροές ως προς σκάνδαλα. Δεν θα
υπάρχουν υπόνοιες που να σέρνονται στον αέρα. Κάθε πράγµα
που βρίσκουµε και εντοπίζουµε θα έρχεται εδώ ή στην κατάλληλη δικαστική αρχή µαζί µε τη διαδικασία της εκτέλεσης της εντολής, µαζί µε τη διαδικασία διαλεύκανσης του εν λόγω προβλήµατος. Με άλλα λόγια και οι δηµοσιογράφοι ας µην ψάχνουν για
διαρροές. Ας κάνουν ερευνητικό ρεπορτάζ, να βοηθήσουν και
εµάς.
Όµως, δεν παραλάβαµε µόνο προβλήµατα αυτών των κατηγοριών. Παραλάβαµε και ανθρώπους. Παραλάβαµε πολλούς δηµοσίους υπαλλήλους οι οποίοι εξέφρασαν ρητά και άρρητα –όσο
µπορέσαµε να βρούµε αυτές τις λίγες µέρες- τη διάθεσή τους
να δουλέψουν, τη διάθεσή τους να δηµιουργήσουν, τη διάθεσή
τους να µπουν σε µια νέα προσπάθεια για ολόκληρη τη χώρα.
Παραλάβαµε υπαλλήλους, κάποιους σε ασφυξία, κάποιους στο
«ψυγείο», αλλά παρ’ όλα αυτά έτοιµους να βοηθήσουν.
Παραλάβαµε και άλλα πράγµατα. Παραλάβαµε αιτήµατα, είτε
συλλογικά -που βιάστηκαν να εκφραστούν- είτε και ατοµικά, αιτήµατα που εκφράζουν πόνο, οδύνη, την αίσθηση της αδικίας,
ότι κάτι δεν λύνεται. Και επειδή δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι θεσµοί, τα αιτήµατα αυτά απευθύνονται απευθείας στον Υπουργό
και ή τους αρµόδιους της πολιτικής ηγεσίας.
Δυστυχώς τέτοια αιτήµατα δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν
στο προσωπικό επίπεδο. Τέτοια αιτήµατα µπορούν να αντιµετωπιστούν µόνο από θεσµούς, διαδικασίες και κανόνες που θα πρέπει να αρχίσουµε να επιβάλλουµε και να θεσπίζουµε καθώς
προχωράµε στα πράγµατα και στην επίλυση των προβληµάτων.
Τέλος, παραλάβαµε και κάτι άλλο. Παραλάβαµε ασαφείς αλλά
ρητές ή µάλλον ρητές αλλά ασαφείς –πάρτε όπως θέλετε την αντίστιξη- προσπάθειες διαµεσολάβησης, δηλαδή προσπάθειες να
εγκατασταθούν µε τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δίκτυα ρουσφετιών, δίκτυα αντιπαροχής πληροφοριών –
ξέρω εγώ- βοηθηµάτων κ.ο.κ., στα οποία θα έπρεπε και εµείς να
πούµε, «αχ τι καλά, ελάτε να τα κάνουµε όλα µαζί».
Σε αυτό απάντηση έδωσε κάποιος γνωστός, ο οποίος προσεγγίστηκε επειδή γνώριζε τον καινούργιο Υπουργό. Η απάντηση
που έδωσε νοµίζω ότι είναι αφοπλιστική και µπορεί να ισχύσει
γενικώς σε ό,τι αφορά την Κυβέρνηση. Η απάντηση ήταν η εξής:
«Όταν γίνουµε ΠΑΣΟΚ, θα σας ενηµερώσουµε».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και -σύµφωνα µε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού- όλες οι ηγεσίες όλων των Υπουργείων θα στηριχτούν κατ’
εξοχήν, αποκλειστικά στους υπάρχοντες υπαλλήλους. Σύµβουλοι, στρατιές συµβούλων θα συµβουλεύουν -εκεί που χρειάζεται- την αντίστοιχη πολιτική ηγεσία, αλλά δεν θα παίξουν κατά
κανένα τρόπο τον ρόλο του καθοδηγητή, αυτού που δίνει τις εντολές, ώστε οι υπάλληλοι να υπακούν.
Από εκεί και πέρα, θα στηριχθούµε στους υπαλλήλους µε
πλήρη πολιτική ανεξιθρησκεία και δηµιουργώντας την κατάλληλη
ατµόσφαιρα, ώστε να αισθάνονται χαρά και δηµιουργικότητα,
όταν είναι στο Υπουργείο και δουλεύουν.
Βεβαίως, οτιδήποτε έχει σχέση µε ανεντιµότητα, διαφθορά,
ρουσφέτι και τα λοιπά θα πατάσσεται συστηµατικά και την κατάλληλη στιγµή κάθε φορά.
Ανέλαβα –µε συγχωρείτε για το πρώτο πρόσωπο, δεν το συνηθίζω σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά η περίσταση το επιβάλλειένα Υπουργείο µε πάρα πολλά αντικείµενα και η συγχώνευση
αυτών των αντικειµένων αποτελεί ένα πρώτο βήµα της µεγάλης
διοικητικής µεταρρύθµισης που εξήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός.
Άρα, θα αφιερώσω την οµιλία µου κατά κύριο λόγο στο τι σηµαίνει για εµάς αυτή η συγχώνευση. Απαριθµώ: αθλητισµός, πολιτισµός, παιδεία, εκπαίδευση σε όλες τις βαθµίδες, επιστηµο-
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νική έρευνα, θρησκεύµατα.
Ας αρχίσω από το ταπεινότερο, τον αθλητισµό. Πρέπει να
δούµε τον αθλητισµό ως άθληση, να τον συνδέσουµε µε το ανθρώπινο σώµα, µε την ανάγκη να είναι υγιές το ανθρώπινο σώµα,
γιατί µόνο έτσι κατά το αρχαίο ρητό και ο νους µπορεί να είναι
υγιής. Πρέπει να συνδέσουµε τον αθλητισµό µε τις παραδόσεις
µας, να τον συνδέσουµε µε την αρχαία κληρονοµιά –αν θέλετετα γυµναστήρια, που στην πορεία της ετυµολογίας έγιναν και γυµνάσια, γιατί ακριβώς τα γυµνάσια είναι γύµνασµα νου και σώµατος µαζί, να τον συνδέσουµε µε νεότερες ιδέες, όχι µόνο αρχαίες, στη νεωτερικότητα. Ο Σπινόζα, παραδείγµατος χάριν,
έλεγε ότι νους και σώµα είναι ένα. Από τη µία σκοπιά, το ανθρώπινο ον βλέπεται ως νους, από την άλλη σκοπιά, το ανθρώπινο
ον βλέπεται ως σώµα. Άρα πρέπει να συνδέσουµε τον αθλητισµό
όχι απλώς µε τους αγώνες, όχι απλώς µε την αγωνιστική διαδικασία των ρεκόρ, αλλά µε την ίδια την άθληση, την ευεξία της
άθλησης και τη συνάρτηση αυτής της ευεξίας µε την ευεξία του
νου.
Ο κ. Κοντονής θα αναπτύξει λεπτοµερέστερα το πρόγραµµά
µας για τον αθλητισµό. Απλώς θέλω να πω ότι όλα αυτά δεν υπονοούν ότι είµαστε ενάντια στον πρωταθλητισµό. Είµαστε ενάντια
στο ντόπινγκ, ενάντια σε όλα αυτά τα κακά της υπερεπαγγελµατοποίησης, αν όχι της απλής επαγγελµατοποίησης του αθλητισµού. Από εκεί και πέρα, ό,τι κακά βρίσκουµε εκεί –και υπάρχουν
πάρα πολλά- ο κ. Κοντονής θα σας εξηγήσει πώς θα τα αντιµετωπίσουµε.
Τα σώµατα εντάσσονται σε κοινωνίες, οι κοινωνίες φέρουν πολιτισµούς. Σώµα και πολιτισµός µε αυτήν την έννοια, αθλητισµός
και πολιτισµός –αν θέλετε- άθληση και πολιτισµός πάνε µαζί.
Πολιτισµός είναι µία πολύ σύνθετη έννοια. Αφορά ήθη και συνήθειες που πηγαίνουν πολύ πίσω στον χρόνο. Είναι αυτά που
συνήθως ονοµάζουµε «τα καλά της ελληνικής ιστορίας», φιλοξενία, γενναιοδωρία, κέρασµα, «ο φτωχός που δεν έχει προτιµά να
σε κεράσει παρά να εξοικονοµήσει, για να γυρίσει λεφτά στο
σπίτι» και άλλα πολλά, κέφι, καφενείο, κουβέντα, πολιτικοποίηση
και τα λοιπά. Μία µορφή πολιτισµού είναι αυτή.
Σε συνάρτηση µε αυτόν τον πολιτισµό είναι και ο λεγόµενος
πολιτισµός µε πιο συγκεκριµένη έννοια, η πολιτιστική παραγωγή,
τα πολιτιστικά επιτεύγµατα. Η Ελλάδα έχει διάφορες ιδιαιτερότητες επ’ αυτού. Πάρα πολλοί γράφουν ποίηση, ποσοστιαία ίσως
περισσότεροι από ό,τι σε άλλες χώρες. Η Ελλάδα έχει παράδοση
στη µουσική. Αυτήν τη στιγµή η Ελλάδα είναι θέατρο πολιτιστικής
δηµιουργίας, οιονεί αυθόρµητης ή και επαγγελµατικής, η οποία
κάπως µοιάζει, κάπως φέρνει µε πολιτιστική άνοιξη. Όλα αυτά
καταλήγουν –και έχουν καταλήξει- σε νοµπελίστες ποιητές.
Όλα αυτά µαζί έχουν καταλήξει στο έργο ενός συνθέτη –πώς
αλλιώς να τον πω;- του Μίκη Θεοδωράκη, όπου η µουσική συνδεδεµένη µε την ελληνική ποίηση, συνδεδεµένη µε όλη την ιστορία αυτού του τόπου και τις τύχες της Αριστεράς έχει φτάσει να
είναι οικουµενικός ποιητικός και µουσικός λόγος για ολόκληρη
την ανθρωπότητα.
Αυτά τα πράγµατα είναι κατά µία έννοια εντός της αρµοδιότητας του Υπουργείου. «Εντός της αρµοδιότητας του Υπουργείου»
δεν σηµαίνει βέβαια ότι θα προτιµήσουµε τον άλφα ή τον βήτα
συνθέτη, το άλφα ή το βήτα ρεύµα καλλιτεχνικής δηµιουργίας,
αλλά ότι απλώς θα βάλουµε τις βάσεις –στο µέτρο που µπορούµε- ώστε αυτή η πολιτιστική άνθηση που ήδη αρχίζει να γίνει
πραγµατική πολιτιστική αναγέννηση και µε αυτήν την έννοια πυλώνας για την ολοκληρωτική παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας.
Μετά τον πολιτισµό είναι η παιδεία. Πολιτισµός και παιδεία
προφανώς είναι άρρηκτα δεµένα. Η παιδεία είναι αυτή που επιτρέπει την παραγωγή πολιτισµού και ταυτόχρονα επιτρέπει τη
δυνατότητα απόλαυσης µετά λόγου γνώσεως των πολιτιστικών
επιτευγµάτων. Η παιδεία οργανώνεται από ένα εκπαιδευτικό σύστηµα, που στη χώρα µας είναι ο µεγάλος ασθενής τουλάχιστον
για σαράντα χρόνια –για να µην πάω πολύ πιο πίσω, από τότε
που σπούδαζα εγώ.
Όλοι αναγνωρίζουν την εκπαίδευση ως τον µεγάλο ασθενή.
Τα µέτρα που λαµβάνονται είναι πάντα εµβαλωµατικά, πάντα µε
ορίζοντα τετραετίας -στην καλύτερη περίπτωση-, διότι κάθε νέα
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κυβέρνηση θεωρεί ότι πρέπει να αλλάξει όσα έκανε η προηγούµενη, προκειµένου να βάλει και αυτή το στίγµα της στο µεγάλο,
υποτίθεται, συµβολικό πράγµα που λέγεται «αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήµατος».
Γιατί συµβαίνει αυτό; Νοµίζω ότι µπορούµε να εντοπίσουµε τον
λόγο σε δύο σηµεία που είναι συνδεδεµένα µε την όλη ιδεολογία
του νεοφιλελευθερισµού. Τόσο η παιδεία όσο και ο πολιτισµός
έχουν γίνει εργαλεία. Δεν είναι αυτοσκοποί. Είναι εργαλεία.
Σπουδάζουµε για «το χαρτί». Το «χαρτί» είναι αυτό που µετράει
και όχι το περιεχόµενο των σπουδών. Όλη η πορεία της εκπαίδευσης τουλάχιστον µέχρι το πανεπιστήµιο –αν όχι και µετάείναι πορεία προς κάποιο «χαρτί» -έχεις πτυχίο, δίπλωµα, διδακτορικό;- χωρίς να ρωτάει κανείς για το περιεχόµενο, τους όρους
απόκτησης κ.ο.κ.. Άρα η παιδεία είναι το εργαλείο για το πτυχίο,
γιατί αυτό υποτίθεται ότι µετράει στην αγορά εργασίας.
Αντίστοιχα, ο πολιτισµός, ενώ προφανώς συνδέεται µε τον
τουρισµό –είναι από τα µεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της
χώρας η ιστορία της και τα πολιτιστικά της µνηµεία- συνήθως η
κουβέντα περί του πολιτισµού έχει ως επωδό ότι «θέλουµε το πολιτιστικό προϊόν, διότι θα φέρει τουρίστες, διότι θα φέρει χρήµα».
Δεν πάει έτσι, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν πάει έτσι. Δεν είναι
ότι ο πολιτισµός θα φέρει χρήµα. Επειδή καλλιεργούµε τον πολιτισµό ως εκ τούτου και ως εκ περισσού και ως µπόνους, αν θέλετε, θα έλθει και το χρήµα.
Σήµερα η κατάσταση στην εκπαίδευση είναι τραγική. Εκτός
των παγίων αυτών προβληµάτων της, έχει λεχθεί από όλες τις
πλευρές ότι είναι εν εξελίξει µία µεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή. Παιδιά πεινάνε. Γονείς αυτοκτονούν. Τα σχολεία δεν
έχουν θέρµανση. Οι δάσκαλοι λείπουν. Άρα οποιαδήποτε νέα πολιτική για την παιδεία, για την εκπαίδευση δεν µπορεί να ξεκινάει
από την αντιµετώπιση αυτής της ανθρωπιστικής καταστροφής
και µαζί µε αυτήν και µε τη διάλυση που έχει παράλληλα επέλθει
λόγω των γνωστών διαδικασιών απόλυσης και διαθεσιµότητας,
που έχει επίσης επιβάλει στα σχολεία τη διάλυση.
Απέναντι σε αυτά τα προβλήµατα έχουµε και θα έχουµε µια
µέθοδο:
Πρώτον, θα αντιµετωπίσουµε την ανθρωπιστική καταστροφή.
Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το σχολείο δεν «πειράζουµε» τον τρέχοντα ακαδηµαϊκό χρόνο, γιατί δεν θέλουµε να επισωρεύσουµε
προβλήµατα σε µία ήδη διαλυµένη κατάσταση.
Το τρίτο στάδιο -αµέσως µετά- είναι ο προγραµµατισµένος
σχεδιασµός σε δηµόσιο διάλογο, για τη ρύθµιση σε µακροχρόνια
βάση όλων των προβληµάτων.
Συγκεκριµένα, πέρα από τα άµεσα που έχουν σχέση µε τη ζωή
στο σχολείο, σε επίπεδο πείνας, θέρµανσης κ.λπ., οι σχολικοί φύλακες επιστρέφουν στη δουλειά τους, σε µια καινούργια δουλειά,
διότι θέλουµε στην καινούργια τους δουλειά να συµβάλουν στη
συγκρότηση του σχολείου σε πολιτιστικού κέντρου στη γειτονιά
µε τη δική τους βοήθεια και µε τα νέα καθήκοντα που αυτός ο
νέος ρόλος θα τους επιδώσει.
Δηλώνουµε: Καµµία αλλαγή στη Γ’ λυκείου φέτος σε ό,τι αφορά στις εισαγωγικές εξετάσεις. Καταργούµε την τράπεζα θεµάτων. Δεν ξέρω, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αν ξέρετε τι
είναι η τράπεζα θεµάτων. Η τράπεζα θεµάτων είναι ένα αποθετήριο ερωτήσεων, τις οποίες τα παιδιά ξέρουν εκ των προτέρων.
Άρα όλη η δουλειά των παιδιών, µαζί µε τα παράλληλα φροντιστήρια, είναι να µάθουν απ’ έξω τις τρεις-τέσσερις χιλιάδες ερωτήσεις ανά ζήτηµα, ώστε να είναι έτοιµα στις εξετάσεις. Δεν
υπάρχει µεγαλύτερη διάλυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από
την τράπεζα θεµάτων.
Επιπλέον, η τράπεζα θεµάτων δεν έγινε για να βοηθήσει την
εκπαίδευση, όπως αρχίζουµε να βλέπουµε στο Υπουργείο. Είναι
έργο που έγινε όχι για τη χρησιµότητά του αλλά για να πληρωθεί.
Είναι από αυτά τα περίεργα έργα, που δεν γίνονται επειδή χρειάζονται, αλλά γίνονται επειδή κάποιοι θέλουν να πληρωθούν ή
να πληρώσουν γι’ αυτά τα έργα.
Η βαθµολογία των προαγωγικών εξετάσεων στην Α’ και Β’ λυκείου δεν συνυπολογίζεται -για ακριβώς τους ίδιους λόγουςστον εισαγωγικό βαθµό στα πανεπιστήµια, διότι ακριβώς θέλουµε να αποσυνδέσουµε το λύκειο από το πανεπιστήµιο και όχι να
καταστήσουµε το λύκειο στα τρία χρόνια το «κακό» φροντιστή-
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ριο. Διότι, έτσι λειτουργεί το λύκειο αυτήν τη στιγµή. Λειτουργεί
ως το «κακό» φροντιστήριο, διότι είναι υποχρεωµένο να ακολουθήσει αναλυτικό πρόγραµµα και να µην µπει στη διαδικασία εκγύµνασης για τις εισαγωγικές εξετάσεις. Άρα για τα παιδιά είναι
«κακό» φροντιστήριο. Το αφήνουν για να παρακολουθούν το
φροντιστήριο.
Κρατάµε το βαθµό προαγωγής, όπως ήταν λίγους µήνες πριν,
στο µέσο όρο 9,5 χωρίς να µπλέκουµε περισσότερο τα πράγµατα
και σε ό,τι αφορά τους διδάσκοντες, αποσύρουµε τον βραχνά
της ψευδοαξιολόγησης. Επίσης, δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι είναι
αυτό. Είναι µια διαδικασία που δεν αξιολογεί για να βοηθήσει και
να ενισχύσει τις διδακτικές σχέσεις στο σχολείο. Αξιολογεί για
να τιµωρήσει. Πρέπει 15% του εκπαιδευτικού προσωπικό να είναι
υποχρεωτικά κάτω από τη βάση, για να έχει νόηµα η αξιολόγηση.
Τέτοιου τύπου αξιολόγηση, προφανώς, καταργείται και στη θέση
της µπαίνει µια πραγµατική συζήτηση για το τι σηµαίνει αποτίµηση του εκπαιδευτικού έργου, αποτίµηση της λειτουργίας του
σχολείου σε σχέση µαθητές-γονείς και γονείς-παιδιά, ώστε πραγµατικά να αρχίσουν τα πράγµατα να αλλάζουν.
Πειραµατικά και πρότυπα σχολεία. Οι εξετάσεις είναι παράλογες, γιατί πειραµατικό σχολείο σηµαίνει όχι σχολείο αριστείας,
που αριστεία υπό κάποιους όρους είναι «ρετσινιά». Διότι αν γίνεις
άριστος απλώς µε µια διαδικασία, φέρεις το βάρος της αριστείας
και πρέπει να αποδεικνύεις διαρκώς την αριστεία σου εσαεί, ενώ
αν αποτύχεις στον διαγωνισµό αριστείας, τότε φέρεις το στίγµα
αυτής της αποτυχίας εσαεί. Δεν υπάρχει η έννοια «αριστείας» και
δη σε αυτές τις ηλικίες. Είναι τραγικό.
Όµως, ακριβώς επειδή δεν θέλουµε να αναστατώσουµε τη
χρονιά, κρατάµε δυστυχώς τις εξετάσεις και αυτήν τη χρονιά,
µέχρι να τελειώσει ο Ιούλιος, διότι κάποια παιδιά έχουν µπει στη
διαδικασία αυτή, έχουν επενδύσει τα ίδια και οι γονείς τους ότι
θα καταφέρουν να µπουν στα «άριστα» -υποτίθεται- σχολεία και
δεν θέλουµε να βάλουµε «πάγο» στην έστω στρεβλή -υπό κάποια
έννοια- αυτή φιλοδοξία τους.
Θα ήθελα να πω κάτι για τα πρότυπα και τα πειραµατικά σχολεία, γιατί κι αυτό είναι µεγάλη κουβέντα. Θεωρώ ότι πρέπει να
υπάρχουν, προφανώς, πειραµατικά σχολεία για τον εξής λόγο:
Τα αιτήµατα σε σχέση µε την εκπαίδευση, ιδίως στην κατάσταση
που ζούµε και ιδίως από τη σκοπιά της Αριστεράς, είναι αιτήµατα
που µοιάζουν αντιφατικά. Δεν είναι αντιφατικά, αλλά δεν είναι αιτήµατα που µπορούν να λυθούν µια και έξω.
Τι εννοώ; Η µια πλευρά είναι το δηµοκρατικό σχολείο. Οφείλει
το σχολείο να είναι δηµοκρατικό, όλα τα παιδιά να παρακολουθούν οικειοθελώς την υποχρεωτική εκπαίδευση και να µην υπάρχει σχολική διαρροή. Σχολική διαρροή σηµαίνει σχολείο ταξικό,
σχολείο µη δηµοκρατικό. Εκεί είναι ο κόµπος και εκεί πρέπει να
επενδύσουµε πολλά.
Όµως, στην κοινωνία που ζούµε υπάρχει και το λεγόµενο συµβολικό κεφάλαιο. Κάποια παιδιά είναι προικισµένα από το σπίτι
τους, την οικογένειά τους, τη δική τους υπερπροσπάθεια, µε δυνατότητες περισσότερες –τουλάχιστον έτσι φαίνεται σε κάποιες
νεαρές ηλικίες- από κάποια άλλα παιδιά. Καλά σχολεία, την εποχή µου, ήταν τα δηµόσια. Ένα από τα µεγαλύτερα εθνικά εγκλήµατα, αν επιτρέπεται η σχετική µεγαλοστοµία, είναι ότι από
τότε µέχρι σήµερα καλά σχολεία είναι τα ιδιωτικά. Αυτό είναι τραγικό. Πρέπει να αντιστραφεί αυτή η σχέση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αλλά για να αντιστραφεί αυτή η σχέση δεν µπορεί να γίνει διά
διατάγµατος, διά της ισοπέδωσης, διότι όλοι ίδιοι είναι, άρα όλοι
θα πάρουν ταυτόχρονα το βραβείο Νόµπελ.
ΕΠΑΛ: Προφανώς επιστρέφουν στη δουλειά µε τις δέουσες
ρυθµίσεις, ανάλογα µε τις ειδικότητες που θα ανασυγκροτηθούν,
οι καθηγητές που διώχθηκαν κακήν κακώς υπέρ, προφανώς, των
ιδιωτικών ΙΕΚ που είχαν τις ίδιες αρµοδιότητες. Έτσι είναι η κατάσταση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Υπάρχει ένα ερώτηµα που πλανάται στο διαδίκτυο και φτάνει
και σε µένα σε σχέση µε τους περιφερειακούς και νοµαρχιακούς
διευθυντές εκπαίδευσης: Ποιους θα επιλέξουµε, ποιους δικούς
µας θα βάλουµε, τι θα γίνει εδώ, τι θα γίνει εκεί; Η απάντηση και
εδώ είναι πάρα πολύ απλή. Κείµενες διατάξεις κατά τη νοµοθεσία
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που σηµαίνει ανοιχτή προκήρυξη, αδιάβλητη επιτροπή αξιολόγησης και απόλυτη -επαναλαµβάνω-απόλυτη πολιτική ανεξιθρησκεία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΕΙ: Εδώ είµαι πιο φορτισµένος. Θα µε συγχωρέσει ο κ. Φορτσάκης. Θα προσπαθήσω να είµαι ήρεµος να πω τα εξής απλά.
Προφανώς οι διοικητικοί επιστρέφουν γιατί, όπως έχουν αποδείξει όλες οι µελέτες που έχουν γίνει και από την προηγούµενη κυβέρνηση, οι υπάρχοντες είναι πολύ λιγότεροι από τους απαιτούµενους. Αλλά και εδώ θα τους ζητήσουµε κάτι παραπάνω. Θα
τους ζητήσουµε να φτιάξουν µια συνθήκη, ώστε να είναι πιο προσωπική η σχέση του τµήµατος µε τους φοιτητές.
Εδώ µπαίνει το µεγάλο ψευδοπρόβληµα των «αιωνίων». Είναι
ψευδοπρόβληµα, γιατί από τους αιωνίους κάποιοι έχουν αποβιώσει. Από τους αιωνίους κάποιοι έχουν µεταναστεύσει, από τους
αιωνίους κάποιοι έχουν κάνει τελείως διαφορετικές δουλειές.
Πρέπει να βρούµε όµως ποιοι έχει νόηµα, αν θελήσουν, να µπορούν να επιστρέψουν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και αυτό δεν µπορεί παρά να γίνει σε προσωποποιηµένη βάση
µε τη βοήθεια του νέου είδους διοικητικού προσωπικού που θα
έχουµε στα πανεπιστήµια.
Αυτό είναι το εύκολο, κύριε Φορτσάκη. Το δύσκολο είναι το
εξής και είναι µια διατύπωση που τη λέω χρόνια, από τότε που
άρχισε το κακό: Ο νόµος Διαµαντοπούλου υπήρξε η απόλυτη καταστροφή για την ανώτατη εκπαίδευση. Τελεία και παύλα. Απόλυτη καταστροφή, διότι κάποιος κάπου πέρασε από την Αµερική,
κάτι νόµισε πως κατάλαβε µε τα συµβούλια ιδρύµατος και ήρθε
να τα επιβάλει εδώ χωρίς να καταλαβαίνει γιατί και πώς συµβούλια ιδρύµατος µε πολύ διαφορετικό ρόλο λειτουργούν άριστα
στην Αµερική. Είναι θέµα ειδικής διαλέξεως, συζήτησης, ό,τι θέλετε. Δεν είναι της στιγµής. Κατεδάφισε, λοιπόν, ό,τι έµεινε όρθιο
σε συνάρτηση µε µια απόλυτα συστηµατική διαδικασία κατασυκοφάντησης του οτιδήποτε είχε πετύχει το ελληνικό πανεπιστήµιο από το 1982 και µετά και µε τις φοβερές προσπάθειες του
διδακτικού προσωπικού από το 1982 και µετά είχε κατορθωθεί
να επιτευχθεί.
Κρεµάστηκαν στα µανταλάκια κυριολεκτικά ο Μηλόπουλος και
ο Πελεγρίνης για λόγους που δεν είχαν καµµία σχέση µε έργο ή
δουλειά στο πανεπιστήµιο.
Κάθε ένας που έλεγε διαφορετικά ήταν στη λογική «για όλα
φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ» και η πηγή κακού στον ΣΥΡΙΖΑ είναι οι πανεπιστηµιακοί προς την Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση έχει πάρα πολλούς πανεπιστηµιακούς και κάτι σηµαίνει αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ο νόµος Διαµαντοπούλου παρουσιάστηκε, έχει επενδυθεί µε
την ιδέα ότι ψηφίστηκε από τεράστια πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, αλλά η πλειοψηφία αυτή αγνόησε ότι όλοι ανεξαιρέτως οι
πανεπιστηµιακοί όλων των κοµµάτων είχαν εκφράσει συστηµατικά, πριν υποβληθούν στην κοµµατική πειθαρχία, την αντίθεσή
τους στον νόµο.
Ας τα πάρουµε αυτά και ας ξεκινήσουµε από την αρχή, προφανώς µε πρώτο µέτρο την κατάργηση των συµβουλίων ιδρύµατος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεν ξέρω αν έχετε συνδυάσει τα συµβούλια ιδρύµατος µε την
εξέγερση στο Χονγκ Κονγκ, διότι η εξέγερση στο Χονγκ Κονγκ
έγινε, επειδή η Κίνα ήθελε να επιβάλει προεπιλογή στο ποιους οι
πολίτες του Χονγκ Κονγκ έπρεπε να ψηφίσουν για τα αντίστοιχα
αξιώµατα. Ακριβώς αυτό έκαναν τα συµβούλια του ιδρύµατος
προκειµένου, µακαρθικώ τω τρόπω, να αποβληθούν ως υποψήφιοι όσοι δεν είχαν την έγκριση και τη γνώµη της κυβέρνησης.
Από εκεί και πέρα, τα συµβούλια ιδρύµατος καταργούνται.
Προφανώς, νόµος καταργείται µε νόµο. Δεν πρόκειται να κάνουµε τίποτα εις βάρος των συµβουλίων αυτή τη στιγµή. Αµέσως, όµως, τα συµβούλια ιδρύµατος µε όλες τις διατάξεις που
πάνε µαζί θα αλλαχθούν από έναν άλλο νόµο.
Μια διευκρίνιση θα ήθελα να δώσω, που νοµίζω ότι είναι απαραίτητη. Όλα όσα είπα δεν αφορούν τα περισσότερα από τα
µέλη που συµµετείχαν στα συµβούλια ιδρύµατος. Τα περισσότερα από αυτά συµµετείχαν εκεί µε ανιδιοτέλεια, γιατί πίστευαν
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ότι αυτός ο νόµος µπορεί να αλλάξει επί τα βελτίω τα πράγµατα.
Το τιµούµε αυτό, όπως τιµούµε ιδιαιτέρως όσους ξένους -το είπατε χθες και σε αυτό συµφωνώ απολύτως µαζί σας- ήρθαν εδώ
ανιδιοτελώς, γιατί νόµιζαν ότι τα συµβούλια, όπως είχαν στηθεί
εδώ, ήταν ίδια µε τα συµβούλια της Αµερικής. Δεν κατάλαβαν ότι
έτσι εντάσσονταν σε ένα αφήγηµα, σε µία πορεία, σε µία διαδικασία που τους έφερνε αντιµέτωπους µε το σύνολο των πανεπιστηµιακών.
Θα τους ζητήσουµε λοιπόν, υπό µία έννοια συγγνώµη, γιατί
βρέθηκαν -αφελώς ίσως- εκεί που βρέθηκαν και θα τους ευχαριστήσουµε για την προσπάθεια να βοηθήσουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Υπουργέ, θα
ήθελα να σας παρακαλέσω να συντοµεύετε, γιατί έχουµε προ
πολλού υπερβεί τον χρόνο.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού, Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Με συγχωρείτε, αλλά δεν έχω εµπειρία και…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Γενικά, έχουµε καθ’
όλη τη διάρκεια της ηµέρας επιδείξει ανοχή σε όλους. Παρ’ όλα
αυτά, ας κάνουµε τώρα µία προσπάθεια για να δώσουµε στη συνέχεια και τον λόγο σε κάποιους Βουλευτές.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Πολύ συνοπτικά, λοιπόν -και ευχαριστώ για
την κατανόηση, κυρία Πρόεδρε- θα ήθελα να πω ότι µετά την παιδεία υπάρχουν τα θρησκεύµατα, θρησκεύµατα στον πληθυντικό.
Επιταγή του Συντάγµατος η εγγύηση της θρησκευτικής ελευθερίας. Τις οργανωµένες θρησκείες, ωστόσο, τις οποίες τιµούµε
όλες, διότι µε τον δικό τους τρόπο η καθεµιά προβάλλει, µορφοποιεί µία αίσθηση ιερού που µοιράζονται όλοι οι άνθρωποι. Το
ιερό είναι απαραβίαστο. Ο σηµαντικότερος όρκος στα ελληνικά
είναι «σε ό,τι έχω ιερό», όπου το «ό,τι» δεν προσδιορίζεται, γιατί
ακριβώς δηλώνει την αυθόρµητη ανεξιθρησκία του ελληνικού
λαού.
Προφανώς και ιστορικά ορθώς επικρατούσε η ελληνορθόδοξη
θρησκεία. Τη σεβόµαστε απολύτως. Εµµένουµε στρατηγικά στην
άποψη ότι η Εκκλησία και το Κράτος πρέπει να διαχωριστούν,
αλλά αυτή η πορεία είναι, ας πούµε, µακριά, δύσκολη και πρέπει
πρώτα να αρχίσουν να εκλογικεύονται αυτές οι σχέσεις, όπως
κατά τη γνώµη µου, υποδειγµατικά έγινε την πρώτη µέρα που
ανέλαβε αυτή η Κυβέρνηση, όταν ο Πρωθυπουργός πήγε πρώτα
στον Αρχιεπίσκοπο και µετά ορκίστηκε µε πολιτικό όρκο, χωρίς
κανένα πρόβληµα, δείχνοντας έτσι έµπρακτα ότι βήµατα προς
την κατεύθυνση της ανεξαρτησίας του Κράτους από την Εκκλησία µπορούν να γίνουν σύντοµα.
Έχω κάποια που τα νόµιζα ωραία ως κλείσιµο της οµιλίας,
απευθυνόµενος προς τους συντρόφους του ΚΚΕ. Έχω δύο τσιτάτα του Μαρξ για να εξηγήσουν...
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Πείτε το ένα.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού, Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Να τα πω;
Το ερώτηµα είναι πώς εγώ, που θεωρούµαι µαρξιστής βεβαίως
–και το ξέρετε όλοι- µπορώ να έχω τόσο γενική απεύθυνση. Τα
τσιτάτα του Μαρξ είναι δύο. Το ένα είναι «το προλεταριάτο δεν
θα απελευθερωθεί, αν δεν απελευθερώσει την κοινωνία ολόκληρη, άρα και τους νυν αντιπάλους του, πολιτικούς και ιδεολογικούς». Το δεύτερο είναι, αν οι σύντροφοι του ΚΚΕ µου
επιτρέπουν να τους αποκαλώ σύντροφους, ότι «οι κοµµουνιστές», λέει το µανιφέστο, «δεν είναι ξεχωριστό κόµµα. Είναι εκείνοι που βάζουν το συµφέρον του όλου πάντοτε πάνω από το
συµφέρον του µέρους».
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Υπουργέ, σας
ευχαριστούµε για την τοποθέτησή σας. Και να σας ευχηθώ καλή
επιτυχία στο έργο σας, γιατί το έργο σας έχει να κάνει µε το πιο
ζωντανό κοµµάτι της κοινωνίας µας, που είναι τα παιδιά, που
είναι οι νέοι, που είναι οι φοιτητές, αλλά που είναι και το κοµµάτι
εκείνο που αφορά ζωτικά δικαιώµατα και έχει αποβεί πολύπαθο
από τις πολλαπλές εναλλαγές στρατηγικών κατά την παροιµία
για τον «κουρέα».
Ο κύριος…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να το-
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ποθετηθώ επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Παρακαλώ, κύριε Μητσοτάκη, είναι η σειρά του κ. Μάκη Βορίδη από το κόµµα σας,
αλλά επειδή ζητάτε ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος τον λόγο,
ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κατανοώ απόλυτα και σέβοµαι το γεγονός ότι έχετε δείξει µεγάλη ανοχή σε
όλους τους οµιλητές αδιακρίτως. Πλην, όµως, θέλω να επισηµάνω ότι µε αυτόν τον ρυθµό και επειδή και οι Βουλευτές και
επειδή οι Υπουργοί είναι και πάρα πολλοί, θα απέχουµε πάρα
πολύ από το να εξαντληθεί ο κατάλογος των οµιλητών Βουλευτών.
Θα σας παρακαλούσα, λοιπόν, να συµφωνήσουµε όλοι και
εσείς, ότι από εδώ και στο εξής θα τηρείται ο χρόνος πρωτίστως
για τους Υπουργούς και για τους Βουλευτές, για να µπορέσει να
µιλήσει ο µεγαλύτερος δυνατός αριθµός των Βουλευτών, γιατί
αλλιώς θα βρεθούµε αύριο έχοντας κάνει την αξιολόγηση στο
παράδοξο να έχουν µιλήσει σε απόλυτο χρόνο πολύ περισσότερο οι Υπουργοί απ’ ότι οι απλοί Βουλευτές. Οπότε, νοµίζω ότι
µε τη σύµφωνη γνώµη όλων σας παροτρύνω να τηρηθεί ο χρόνος για όλους ανεξαιρέτως.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Συµφωνούµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Μητσοτάκη,
σας ευχαριστώ για την παρατήρηση.
Το πρώτο για το οποίο θέλω να σας διαβεβαιώσω είναι ότι µε
βάση τα µέχρι τώρα στοιχεία της ανοχής του Προεδρείου, έχουν
επωφεληθεί περισσότερο οι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης,
όπως και οι Αρχηγοί κοµµάτων της Αντιπολίτευσης και λιγότερο
οι Υπουργοί και Βουλευτές της Συµπολίτευσης. Και αυτό είναι το
σωστό. Η Βουλή, αν και έχει πλειοψηφία, δεν µπορεί να καταπιέζει τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες που δεν είναι πλειοψηφούσες.
Σηµειώνω την παρατήρησή σας. Σας λέω ότι από πλευράς µου
είµαι απολύτως διατεθειµένη να παραµείνω για να µιλήσουν οι
συνάδελφοι και οι Υπουργοί, εννοείται όλοι να κάνουµε µια προσπάθεια να τηρούµε τον χρόνο, και σε εύθετο χρόνο θα επανεξετάσουµε και το ζήτηµα των χρονικών ορίων.
Ελάτε, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απλώς έχω την ανάγκη κατ’
αρχάς να υποµνήσω ότι αυτό το οποίο συζητούµε σήµερα είναι
οι Προγραµµατικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης. Γιατί να το υποµνήσω; Διότι η συζήτηση αυτή γίνεται, η αλήθεια είναι, κάτω από
τη σκιά της διαπραγµάτευσης και κάτω από το βάρος, αν θέλετε,
αυτής της διαπραγµάτευσης.
Αλλά η Ελλάδα είναι εθνική κυρίαρχη χώρα, έχει µια δηµοκρατικά εκλεγµένη Κυβέρνηση, η εκλεγµένη Κυβέρνηση έχει την ευθύνη να παρουσιάσει το πρόγραµµά της στο ελληνικό Κοινοβούλιο και στο ελληνικό Κοινοβούλιο θα τοποθετηθεί ο καθένας,
σύµφωνα µε τις απόψεις του, απέναντι στις Προγραµµατικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης. Το αν η συµφωνία ενδεχοµένως επιτευχθεί –το ελπίζουµε όλοι- ή όχι είναι µια άλλη συζήτηση.
Προφανώς είναι συναρτηµένη -δεν λέω- µε τις Προγραµµατικές
Δηλώσεις, αλλά είναι µια άλλη συζήτηση. Γιατί είναι µια άλλη συζήτηση; Γιατί αφορά διαφορετικά πράγµατα.
Οφείλω να πω κατ’ αρχάς ότι υπάρχουν ορισµένα εντυπωσιακά σηµεία, τα οποία πρέπει να παρατηρήσω σ’ αυτές τις Προγραµµατικές Δηλώσεις. Είµαι οκτώ χρόνια σ’ αυτήν την Αίθουσα
–υπάρχουν συνάδελφοι που είναι πολύ περισσότερα- αλλά είναι
η πρώτη φορά που άκουσα οµιλία Υπουργού Οικονοµικών που
δεν είχε κανένα οικονοµικό στοιχείο. Δεν άκουσα κανέναν
αριθµό. Δεν µας είπε τίποτα για τα δηµόσια οικονοµικά. Δεν το
έχω δει ποτέ. Ήταν θεαµατικό. Ήταν µία ακόµα πρωτοτυπία του
ΣΥΡΙΖΑ. Άντε, ξεκινάµε καλά.
Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι πρέπει να χαιρετίσω
ορισµένες τοποθετήσεις του Υπουργού Οικονοµικών. Δεν είµαι
βέβαιος αν τις χαιρετίζετε κι εσείς. Για παράδειγµα, µίλησε για
το 70%. Καλά, τόσα χρόνια σκοτωνόµαστε για ένα έρµο 15%! Μη
νοµίζετε, βέβαια, ότι κι εµείς συµφωνούµε µε το 100%. Με κανένα κυβερνητικό πρόγραµµα δεν συµφωνείς 100%. Αν ρωτήσετε έναν έκαστο εξ ηµών αν συµφωνεί για το κυβερνητικό
πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας, θα πει ότι συµφωνεί µε ένα
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80% ή µε ένα 90% ή µε ένα 75%. Ας µη ρωτήσω τον Λαφαζάνη
κατά πόσο τοις εκατό συµφωνεί µε το πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ!
Κάτι λιγότερο από το 70% θα βγει. Άρα, λοιπόν, εδώ το ερώτηµα
είναι το εξής: Σκοτωθήκαµε γι’ αυτό το 30%;
Η δεύτερη δήλωση που πρέπει να χαιρετίσω, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, είναι η εξής: Εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ; Μα, καλά, ο
Κωστής Χατζηδάκης κάθεται στο βάθος. Δεν πίστευα στα αυτιά
µου. Νόµιζα ότι παρουσίαζε ο Χατζηδάκης το συγκεκριµένο πρόγραµµα. Μας είπαν δε, είπε ο κύριος Υπουργός των Οικονοµικών,
ότι θα έρθει εδώ ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ, για να µας εξηγήσει
το πρόγραµµά του.
Να ενηµερώσω απλώς για την πληρότητα της γνώσεως ότι
έχει έρθει, το έχει παρουσιάσει, µας έχει ενηµερώσει και ένα
τµήµα του έχει εφαρµοστεί.
Επίσης, έχει και µερικά άλλα πράγµατα τα οποία είµαι βέβαιος
ότι θα σας ενδιαφέρουν, όπως για παράδειγµα τα φάρµακα στα
σούπερ µάρκετ. Είναι στην εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ. Υποθέτω
ότι αυτό εννοεί ως µεταρρύθµιση ο κύριος Υπουργός των Οικονοµικών. Είναι πάντως ένα τµήµα από τις µεταρρυθµίσεις της
συγκεκριµένης εργαλειοθήκης. Εγώ το χαιρετίζω, αλλά δεν είµαι
βέβαιος αν είστε κι εσείς σύµφωνοι σ’ αυτό. Όµως, αυτό είπε ο
Υπουργός των Οικονοµικών.
Επίσης, είπε κάτι ενδιαφέρον. Είπε «δεν συζητούµε µε την
τρόικα, αλλά µε τους τρεις θεσµούς». Παρεµπιπτόντως, αυτοί οι
οποίοι είναι η τρόικα, είναι οι εκπρόσωποι των τριών θεσµών.
Εποµένως, ποια θα είναι η διαφορά; Θα αλλάξουν τα πρόσωπα;
Αντί να τους λέµε «τρόικα», θα τους λέµε «τριάδα»; Αντί να τους
λέµε «τρόικα», θα τους λέµε «τρεις θεσµοί»; Καλό, όµως κι αυτό
και το κρατώ.
Κρατώ ακόµα ως θετικό την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού.
Οι ισοσκελισµένοι προϋπολογισµοί –και µάλιστα ωραία το είπε ο
Πρωθυπουργός- είναι η έκφραση της εθνικής κυριαρχίας. Πόσες
φόρες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το έχουµε πει εµείς απ’
αυτό το Βήµα, για να εισπράξουµε από εσάς σε µία άλλη εποχή
–ας τη θεωρήσουµε «περασµένα ξεχασµένα»- το «δοσίλογοι», το
«γερµανοτσολιάδες», το «προδότες», το «στο Σύνταγµα»;
Οι ισοσκελισµένοι προϋπολογισµοί είναι η έκφραση της εθνικής κυριαρχίας. Αυτό είναι σωστό και συµφωνούµε απολύτως.
Εκεί περίπου τελειώνουν οι συµφωνίες, γιατί αρχίζουν οι απορίες. Το πρώτο ερώτηµα είναι το εξής: Τι θα γίνει τελικώς µε το
δηµόσιο χρέος; Άκουσα και από τον Πρωθυπουργό, αλλά και
από τον Υπουργό των Οικονοµικών, ότι θα γίνει µία συζήτηση.
Πρώτον, επαχθές και επονείδιστο χρέος, Ανεξάρτητοι Έλληνες,
έχουµε ή δεν έχουµε; Δεύτερον, διαγραφή 60% έχουµε ή δεν
έχουµε; Τρίτον, αυτό το περί επιµηκύνσεως δεν είναι καινούργιο.
Είναι παλαιό. Το έχουµε πει εµείς και το έχουµε υποστηρίξει.
Είναι δε η λύση που έχουµε προτείνει εµείς. Αυτό θα γίνει;
Υπάρχει και ένα δεύτερο ζήτηµα το οποίο µας απασχολεί,
πέρα από οποιαδήποτε συµφωνία των δανειστών. Δεν µας ενδιαφέρει το ζήτηµα της συµφωνίας, αλλά µας ενδιαφέρει το πώς θα
πληρωθούν οι υποχρεώσεις της χώρας. Δεν έπρεπε τουλάχιστον
στις Προγραµµατικές Δηλώσεις να µας πείτε αυτά τα 22 δισεκατοµµύρια ευρώ που έχουµε να πληρώσουµε µέσα στη χρονιά,
επιτέλους πώς θα πληρωθούν; Θα έρθει κανείς από το οικονοµικό επιτελείο να απαντήσει σε τίποτα; Θα έρθετε να µας πείτε
αυτά τα 22 δισεκατοµµύρια ευρώ πώς θα πληρωθούν; Θα µου
πείτε «τι σας νοιάζει». Μας νοιάζει, γιατί αν δεν πληρωθούν,
υπάρχει η πτώχευση της χώρας.
Αν είναι αυτή η κυβερνητική επιλογή, να µην την ακούσουµε;
Είναι µια ιδέα. Δεν είναι καλή ιδέα. Είναι η χειρότερη που κυκλοφορεί. Όµως, αν αυτή είναι η επιλογή της Κυβέρνησης να µην
έρθει να µας το πει; Αν δεν είναι αυτή η επιλογή της Κυβέρνησης,
να µην µας πει, έστω στις Προγραµµατικές Δηλώσεις, πώς πρόκειται να πληρώσει τα 22 δις. για φέτος; Ορισµένα από αυτά είναι
µέσα στον Φεβρουάριο, άλλα είναι στις αρχές Μαρτίου και µέχρι
τώρα δεν έχουµε απάντηση γι’ αυτό. Επειδή οι µέρες δεν είναι
πολλές, δεν πρέπει να απαντηθεί;
Είναι δυνατόν να έρχεται ο Υπουργός των Οικονοµικών να µας
κάνει έντεκα λεπτά διάλεξη µακροοικονοµικής και γενικώς οικονοµικής θεωρίας για το τι συνέβη µε την κρίση, και να µη µας λέει
πώς θα πληρώσει το επόµενο δεκαπενθήµερο που λήγουν;
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Προχωρώ. Έρχοµαι στα πιο ενδιαφέροντα πράγµατα. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Είµαι φανατικώς υπέρ της µειώσεως των
φόρων. Είµαι αφοσιωµένος άνθρωπος στη µείωση της φορολογίας γιατί είµαι Δεξιός. Εσείς που είστε Αριστεροί, το φυσιολογικό…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Γιατί τα ψηφίσατε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα εξηγήσω. Μη βιάζεσαι. Τώρα στα
εύκολα που τα έχουµε πει και τόσο καιρό!
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΜΠΕTΤΥ) ΣΚΟΥΦΑ: Γιατί ψηφίσατε τους πλειστηριασµούς πρώτης κατοικίας;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Σωστά! Άρα πάµε τώρα εδώ.
Με την κατάργηση, λοιπόν, του ΕΝΦΙΑ έχουµε µείον 2,6 δις..
Για να µη σας αδικώ, δεν έχετε πει ότι θα το βγάλετε όλο. Έχετε
πει από ένα σηµείο και πάνω. Ο λογαριασµός εκεί είναι 1 δις..
Προχωρώ. Λέτε κατάργηση του αφορολόγητου σταδιακά. Το
σύνολο της καταργήσεως του αφορολόγητου είναι 2,4 δις.. Για
να µην σας αδικώ, έτσι όπως λέτε, να το κάνετε, είναι γύρω στο
1. Άρα έχουµε 2 δις..
Έχετε υποσχεθεί -ο κ. Ξανθός- αύξηση της φαρµακευτικής δαπάνης κατά 360 εκατοµµύρια. Αυτό είναι για τη φαρµακοβιοµηχανία. Είµαστε στα 2 δισεκατοµµύρια.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων): Με ακούσατε να το λέω;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Το έχετε πει. Έχετε δηµόσιες δηλώσεις γι’ αυτό. Συντονιστείτε. Αν δεν το λέτε, το παίρνω πίσω. Να
το αφαιρέσω, αν δεν υπάρχει αύξηση της φαρµακευτικής δαπάνης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων): Με ακούσατε σήµερα να το λέω;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όχι, σήµερα δεν το άκουσα. Το
έχετε πει προεκλογικά.
Λοιπόν, έρχοµαι εδώ στο συγκεκριµένο. Πάω στα δικά σας.
Κατάργηση του 1 ευρώ στις συνταγές. Αυτό είναι 70 εκατοµµύρια. Κατάργηση των 5 ευρώ. Αυτά είναι άλλα 60 εκατοµµύρια.
Έχουµε σύνολο 130 εκατοµµύρια. Άρα…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων): Αν κάνεις τέτοιους υπολογισµούς, έχεις
πέσει πολύ έξω.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όχι, µην τα λέτε έτσι. Κύριε Κουρουµπλή, ακούστε κάτι. Δείτε τι είναι γραµµένο ως έσοδο –γιατί
αυτό αφαιρείται- στον προϋπολογισµό, όχι το εισπραττόµενο.
Δείτε στον προϋπολογισµό τι είναι γραµµένο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Σε ποιον προϋπολογισµό;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Στον προϋπολογισµό που έχει το
κράτος, κυρία Φωτίου, αυτόν που καλείται να εφαρµόσει.
Άρα, επόµενο θέµα το οποίο έρχεται είναι η δωρεάν σίτιση,
στέγη, υγειονοµική κάλυψη. Αυτό είναι εκτιµώµενο άλλο 1 δισ..
Είµαστε στα 3 δις.. Ο δέκατος τρίτος µισθός είναι 540 εκατοµµύρια. Είµαστε στα 3,5 συν αυτό που είναι ήδη ένα έλλειµµα διαµορφωµένο, συν δύο µήνες που έχει υστέρηση εσόδων.
Έχετε για 6 δις. να µας απαντήσετε. Έχει κανείς την ευγενή
καλοσύνη να µας πει κάτι γι’ αυτά; Διότι αυτό είναι που περιµέναµε να ακούσουµε από τον Υπουργό των Οικονοµικών. Δεν περιµέναµε να ακούσουµε τεχνικές διαπραγµάτευσης. Δεν περιµέναµε να ακούσουµε την καλή του την πρόθεση. Δεν περιµέναµε να ακούσουµε για τις διακηρύξεις για την εθνική κυριαρχία.
Περιµέναµε να ακούσουµε: Θα υπάρξει ο ισοσκελισµένος προϋπολογισµός του Πρωθυπουργού και από πού θα βγουν αυτά τα
6 δισεκατοµύρια;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Τα είπε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Τα έχει πει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ο Πρωθυπουργός τα είπε στη Θεσσαλονίκη. Δεν τα είπατε ξανά εδώ, όµως.
Τέλος, έρχοµαι στο βασικό ερώτηµα. Πρέπει να απαντήσετε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτά. Εγώ τώρα να πω κάτι;
Χάρη σας κάνω, γιατί αυτό είναι προετοιµασία!
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Διότι -προσέξτε τώρα- δεν θέλω να σας έρθει και κανένα –έτσιδύσκολο. Εµείς τα έχουµε περάσει εδώ. Διότι όταν έρχεται
εκείνη η ώρα, όταν έρχεται εκείνη η ώρα η δύσκολη, τελειώνουν
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τα «θέλω αυτό», «θέλω εκείνο», «θέλω το άλλο». Πρέπει να έρθεις
να πεις µε συγκεκριµένο και οργανωµένο τρόπο -και κυρίως αυτό
είναι για τα οικονοµικά- µε ποιον τρόπο πρόκειται να προχωρήσεις για να καλύψεις αυτά τα συγκεκριµένα κενά.
Απάντηση δεν ακούσαµε ούτε στις Προγραµµατικές Δηλώσεις.
Διότι ακούστε, πέρα από αυτό που είναι το επιχείρηµα του ρεαλισµού -αναφέρθηκαν οι συνάδελφοί µου- υπάρχουν και επιχειρήµατα άλλης τάξης. Ποια δηλαδή; Υπάρχουν επιχειρήµατα
αρχής. Παραδείγµατος χάριν, αν µου πείτε ότι θα καταργήσετε
τον ΕΝΦΙΑ για να βάλετε έναν φόρο πάνω στο σύνολο της περιουσίας, τότε θα σας πω ότι αυτό και δυσλειτουργικό επιχείρηµα
ρεαλισµού είναι, αλλά είναι και κακό γι’ αυτό το οποίο υποτίθεται
-και δέχεστε εσείς- ότι είναι κοινή στόχευση, που είναι η οικονοµική ανάπτυξη.
Πώς θα προσελκύσετε, όπως λέτε –λέει ο Πρωθυπουργόςιδιωτικές επενδύσεις, όταν στην πραγµατικότητα διαµορφώνεις
ένα περιβάλλον απόλυτης ανασφάλειας ως προς το τι πρόκειται
να προκύψει για το πρόγραµµα των ιδιωτικοποιήσεων, το οποίο
ήδη υπάρχει σε εξέλιξη;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πραγµατικά τελειώνω
σε δεκαπέντε δευτερόλεπτα.
Άκουσα –αυτό είναι για σας, χαρισµένο- ότι είπε ο Πρωθυπουργός «όχι στο ξεπούληµα». Αυτό είναι αυτό στο οποίο αντιτίθεται. Και λέω, «ξεπούληµα» σηµαίνει χαµηλή τιµή. Με καλύτερη
τιµή είµαστε εντάξει;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: (Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Βεβαίως!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εσείς είχατε απαντήσει «όχι»! Τώρα
ακούω µια αναδίπλωση. Θα συζητήσουµε τις τιµές ή επί της
αρχής;
Δυστυχώς, εκείνο το οποίο έγινε και σ’ αυτή τη συζήτηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι δεν απαντήσατε σε τίποτα.
Οι Προγραµµατικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης είναι στην καλύτερη περίπτωση µη ρεαλιστικές και στη χειρότερη περίπτωση
λάθος. Και, εποµένως, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καταψηφίζουµε αποφασιστικά τις Προγραµµατικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Βορίδη.
Κύριε Μητσοτάκη, βλέπετε ότι µάλλον είχα δίκιο ότι δεν πρέπει
να προτρέξουµε, γιατί θα καταπίεζα τον συνάδελφό σας από την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση και δεν θα ήταν σωστό.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Θα αθροίσουµε τον συνολικό
χρόνο στο τέλος, κυρία Πρόεδρε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ούτε εβδοµήντα Βουλευτές δεν θα
µιλήσουν, κυρία Πρόεδρε! Θα τα πούµε αύριο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα µιλήσουν όλοι,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Ραχήλ Μακρή από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Στα δυόµισι χρόνια της προηγούµενης κοινοβουλευτικής θητείας οι θεσµικές προσπάθειες και ο κοινοβουλευτικός αγώνας
για την εθνική αξιοπρέπεια, την ουσιαστική οικονοµική µεγέθυνση και την κοινωνική δικαιοσύνη προσέκρουαν στην αδιαφορία της κυβέρνησης Σαµαρά-Βενιζέλου. Αδιαφορία για κοινωνική
δικαιοσύνη, αδιαφορία για τους ανέργους.
Στον Νοµό Κοζάνης και την ευρύτερη Περιφέρεια της Δυτικής
Μακεδονίας επτά στους δέκα νέους δεν βρίσκουν εργασία, γιατί
ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία είχαν άλλες προτεραιότητες.
Η απερχόµενη κυβέρνηση µεριµνούσε για τα νούµερα και για
το ξεπούληµα της χώρας, αδιαφορώντας για τους κατοίκους της.
Στην ενεργειακή καρδιά της χώρας, στον Νοµό Κοζάνης, φρόντιζαν να αδειοδοτήσουν την ταφή ακόµα και τοξικών αποβλήτων,
ενώ δεν στελέχωναν τα τοπικά νοσοκοµεία ούτε µε αναισθησιολόγους για τα ιατρεία πόνου. Σε έναν νοµό που πληρώνει µε την
υγεία των κατοίκων του την ηλεκτροπαραγωγή, δεν υπήρχαν
ούτε οδηγοί ασθενοφόρων, κύριε Βορίδη, καθώς η κυβέρνησή
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σας τους έστειλε σε διαθεσιµότητα. Και έτσι, νέοι άνθρωποι πέθαναν στην αναµονή για ένα ασθενοφόρο.
Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις παρέµειναν αναπάντητες και
στις επίκαιρες ακούγαµε υποσχέσεις που δεν υλοποιήθηκαν
ποτέ. Η νεοφιλελεύθερη λαίλαπα έβαλε στο στόχαστρο τους εργαζόµενους, µεταξύ των οποίων και τους εργαζόµενους στη
ΔΕΗ. Η εµπειρία αντικαταστάθηκε µε δίµηνες και οκτάµηνες συµβάσεις ανθρώπων που, µόλις µάθαιναν τα βασικά, απολύονταν
για να αναγκαστούν να τρέξουν στους πολιτικούς πατερούληδες
της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, για να τους βάλουν ξανά
σε ένα δίµηνο ή σε ένα οκτάµηνο.
Σαν να µην έφτανε αυτό, οι εργαζόµενοι στους εργολάβους
και υπεργολάβους της ΔΕΗ ήταν εκτεθειµένοι σε απαράδεκτες
συνθήκες εργασίας, χωρίς προστατευτικές στολές και εξοπλισµό
και χωρίς να πληρώνονται ούτε δεκάρα. Ήταν εργαζόµενοι που
έχασαν τη ζωή τους σε ταινιόδροµους των ορυχείων, σε συγκολλήσεις σε οχήµατα, σε κατολισθήσεις ορυχείων, άνθρωποι που
έµειναν ανάπηροι. Και όλα αυτά γιατί; Για να επιδοτείται ο ιδιώτης-φίλος των πολιτικών του παλαιοκοµµατισµού.
Ευτυχώς, βέβαια, στις 25 Ιανουαρίου ο άνεµος της ελπίδας
έφερε την ανατροπή. Η Κυβέρνηση όλων των Ελλήνων αλλάζει
σελίδα στα λάθη των κυβερνόντων, τα οποία καλούνταν να πληρώσουν οι πολίτες. Το όνειρο µιας κοινωνίας µε εθνική αξιοπρέπεια, µε λαϊκή κυριαρχία, µε κοινωνική δικαιοσύνη, χωρίς φαινόµενα ανθρωπιστικής κρίσης δεν θα είναι πλέον όνειρο.
Ειδικά για το Νοµό Κοζάνης, µοιράζοµαι το όραµα της ισόρροπης ανάπτυξης και της δίκαιης κοινωνικής συµβίωσης µε
όλους τους συµπολίτες µου που πιστεύουν ότι κέντρο της πολιτικής οφείλει να είναι ο άνθρωπος. Το όραµα που περιλαµβάνει
εργασία χωρίς µεσαιωνικούς όρους, υποδούλωση στον ιδιώτη
αφέντη.
Ίση αµοιβή για ίση εργασία διεµήνυσε ο Πρωθυπουργός όλων
των Ελλήνων. Είναι καιρός να στελεχωθούν τα ορυχεία και τα
ΑΗΣ µε µόνιµους εργαζόµενους που θα έχουν και τεχνικό εξοπλισµό και απαραίτητη εκπαίδευση, ώστε να µην υπάρχουν ατυχήµατα. Είναι καιρός να αποδοθεί δικαιοσύνη προς την τοπική
κοινωνία που πληρώνει βαρύ υγειονοµικό τίµηµα µε την πρόσληψη, δυνάµει εντοπιότητας, των εργαζοµένων που πληρούν τις
απαιτήσεις των προκηρυσσόµενων θέσεων. Είναι καιρός τα δύο
µεγάλα νοσοκοµεία του νοµού «Μαµάτσειο» και «Μποδοσάκειο»
να προσφέρουν ολοκληρωµένες υπηρεσίες υγείας για τους πολίτες. Γιατροί που θέλουν να τα στελεχώσουν υπάρχουν. Πολιτική βούληση δεν υπήρχε, γιατί προτεραιότητα για σας είχαν οι
εργολάβοι. Τώρα, κάθε κατεργάρης θα πάει στον πάγκο του.
Δεν είναι δυνατόν κάτοικοι προς µετεγκατάσταση οικισµών να
καλούνται να πληρώσουν κτηµατογραφικά τέλη για περιουσίες
που έχουν απαλλοτριωθεί από τη ΔΕΗ και να εµπαίζονται τόσο
από τη διορισµένη διοίκηση της εταιρείας όσο και από την αρµόδια υπηρεσία κτηµατογράφησης. Η λύση στο συγκεκριµένο
πρόβληµα οφείλει να είναι άµεση και µόνιµη. Δεν είναι δυνατόν
να ξεσπά φωτιά στο ΑΗΣ Πτολεµαΐδας γιατί ειδικοί επιτηρητές
που είχαν αποτρέψει παρόµοιες καταστροφές στο παρελθόν
έχουν απολυθεί ή µετατεθεί εξαιτίας περικοπών. Για όσους δεν
γνωρίζουν, η φωτιά στο συγκεκριµένο ατµοηλεκτρικό σταθµό κατέστρεψε εξοπλισµό εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ.
Ήρθε, λοιπόν, ο καιρός το ελληνικό κράτος να µην υποκύπτει
σε απαιτήσεις ολιγαρχών. Οι απευθείας αναθέσεις του λιγνιτωρυχείου της Βεύης και οι νοµοθετικές ρυθµίσεις χαρίσµατος λιγνιτωρυχείων που κατείχε η ΔΕΗ πρέπει να επανεξεταστούν µε
γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον και να ακυρωθούν αν αυτές το
βλάπτουν. Στο ίδιο πλαίσιο οφείλει να ολοκληρωθεί και η µονάδα
«Πτολεµαΐδα 5», προκειµένου και η δηµόσια επένδυση να εξασφαλιστεί και η τοπική κοινωνία να ξεφύγει από τον εφιάλτη της
ανεργίας που την είχαν καταδικάσει.
Η ρυθµιστική αρµοδιότητα του κράτους δεν δύναται να εξαντλείται στην αποδόµηση, αλλά στην οικοδόµηση δοµών στο πλευρό του πολίτη. Οι παραγωγοί ζαχαρότευτλου του νοµού ακόµα
περιµένουν την πληρωµή των κόπων τους από την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης που απαξιώσατε και στοχοποιήσατε.
Η σοβαρότητα και σταθερότητα στη φορολογική πολιτική και
η επικέντρωση της προσοχής στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις
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αποτελούν πυλώνα πραγµατικής ανάπτυξης. Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες δεν µπορούν να αντιµετωπίζονται ως εξαρχής φοροφυγάδες και θα πρέπει να πληρώνουν τα βάρη που τους
αναλογούν και όχι να απαιτείται αντίτιµο από υπηρεσίες που δεν
έλαβαν.
Επιπρόσθετα, προϊόντα αιχµής για τις ελληνικές εξαγωγές,
όπως τα ροδάκινα, µπορούν να λάβουν τη µέριµνα που τους αρµόζει. Εναλλακτικές διαδροµές εξαγωγής µε αξιοποίηση υποδοµής που δεν χρησιµοποιείται και φροντίδα δράσης σε επίπεδο
εξωτερικής πολιτικής για τα προϊόντα που αποδίδουν πολύτιµο
συνάλλαγµα στη χώρα, µπορούν να µετατρέψουν το κράτος από
τροχοπέδη σε µοχλό ανάπτυξης της οικονοµίας.
Δικαιοσύνη θα πρέπει να υπάρχει και στα διοικητικά όρια των
δήµων χωρίς ανούσιες συνενώσεις περιοχών που δεν διαθέτουν
οµοιοµορφία προβληµάτων και αναγκών. Όταν η κεντρική εξουσία προβαίνει σε καλλικρατικές διοικητικές συγκεντρώσεις αρµοδιοτήτων χωρίς τη γνώµη των τοπικών κοινωνιών, το µόνο
αποτέλεσµα που παράγεται είναι αποτυχία, όπως στην περίπτωση του Βελβεντού. Γι’ αυτό το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» οφείλει να επανεξεταστεί ως προς την αποτελεσµατικότητα και την
αποδοτικότητά του.
Στην ίδια βάση πρέπει να επανεξεταστούν οι στρατιωτικές
δοµές της χώρας. Ο Νοµός Κοζάνης και ολόκληρη η βόρεια Ελλάδα έχει ανάγκη το Α’ Σώµα Στρατού που διασφαλίζει την
εθνική ακεραιότητα, η οποία αποτελεί προτεραιότητα, σύµφωνα
µε τον Πρωθυπουργό, όλων των Ελλήνων.
Η διασφάλιση των ανωτέρω προϋποθέτει και την παροχή
ορθής πολιτικής παιδείας για τους νέους και συνεχή κατάρτιση
για όλους. Με παιδεία και πραγµατική ανάπτυξη θα έρθουν πίσω
στην πατρίδα µας διαπρεπείς επιστήµονες και θα σταµατήσει η
Ελλάδα να στέλνει τα παιδιά της στο εξωτερικό επειδή δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας.
Η ορθή παιδεία διδάσκει ότι πολιτικός ρεαλισµός δεν είναι η
άνευ λόγου υποχωρητικότητα, αλλά η διεκδίκηση των εθνικών
συµφερόντων. Η διαπραγµάτευσή σας οδηγούσε τους Ευρωπαίους να σας χτυπούν στο κεφάλι µε εφηµερίδες. Η διαπραγµάτευση της Κυβέρνησης όλων των Ελλήνων ανέκτησε την εθνική
υπερηφάνεια µε τρόπους θεσµικά σωστούς και οικονοµικά βάσιµους. Μην καταφεύγετε, λοιπόν, σε δικολαβίστικα επιχειρήµατα
για να δικαιολογήσετε την εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας.
Το άρθρο 28 του Συντάγµατος, κύριε Μητσοτάκη, αναφέρεται
σε υπερεθνικούς οργανισµούς και όχι σε πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου που προσβάλλουν το ελληνικό Κοινοβούλιο. Άλλωστε λίγο όψιµα θυµήθηκε το Σύνταγµα η κυβέρνηση των κοµµάτων που δήλωναν ότι νοµοθετούν εκτός του Συντάγµατος και
υλοποιούσαν συµφωνίες κοµµένες και ραµµένες στα συµφέροντα των πιστωτών, που συναγωνίζονταν µε την τρόικα στην
ανάληψη επώδυνων, άχρηστων µέτρων εις βάρος του λαού,
αυτοί οι οποίοι υπέγραφαν συµφωνίες σκανδαλώδεις, άνισες και
ετεροβαρείς, που υπογράψατε για να κερδίζει µόνο η Γερµανία,
όπως για παράδειγµα µε τη ΔΕΗ, που αν παραµένατε στην εξουσία θα την παραδίδατε στην κρατική γερµανική RWE που ευτυχώς αυτή θα σταµατήσει. Οι συµφωνίες τις οποίες υπογράφετε,
θυµίζουν λίγο τη «Φάρµα των ζώων», όπου όλα τα ζώα υποτίθεται
ότι είναι ίσα αλλά κάποια είναι πιο ίσα από τα άλλα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρέχω την ψήφο εµπιστοσύνης µου στην Κυβέρνηση, της οποίας οι χειρισµοί βρίσκουν σύµφωνο πάνω από το 75% του ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε την κ.
Μακρή.
Τον λόγο έχει ο κ. Σπύρος Λυκούδης από το κόµµα Το Ποτάµι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολούθησα και εγώ, όπως
και όλοι µας νοµίζω, µε προσοχή τον κύριο Πρωθυπουργό στις
Προγραµµατικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης. Όπως όλες οι προγραµµατικές δηλώσεις έτσι και αυτές περιγράφουν το επιθυµητό
πλαίσιο της κυβερνητικής δράσης, αυτές µάλιστα σε ένα µεγάλο
τους κοµµάτι το ανοίγουν και σε βάθος χρόνου, αν δεχθούµε βεβαίως ότι η σύµπλευση Αριστεράς και Δεξιάς που συγκροτεί το
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σηµερινό κυβερνητικό σχήµα θα αντέξει τη δοκιµασία της σεισµικής πραγµατικότητας.
Περιµέναµε τις Προγραµµατικές Δηλώσεις της νέας Κυβέρνησης σε µια καταχρεωµένη χώρα την παραµονή των πιο κρίσιµων
διαπραγµατεύσεων της περιόδου της κρίσης και ακούσαµε –
κατά τη γνώµη µου- έναν γενικόλογο κατάλογο διακηρύξεων και
κατευθύνσεων µε έντονο ακόµα το άρωµα της προεκλογικής περιόδου. Βεβαίως ο λογαριασµός έρχεται όταν όλα αυτά θα αποτυπωθούν σε συγκεκριµένες νοµοθετικές προτάσεις και επί
αυτών των συγκεκριµένων νοµοθετικών προτάσεων θα τοποθετηθούµε και εµείς το επόµενο διάστηµα στη Βουλή µε γνώµονα
πάντα το κοινωνικό συµφέρον, την άµεση και αποτελεσµατική
προστασία των αδύναµων, των µικροµεσαίων στρωµάτων, των
ανέργων από τη σκοπιά των ριζικών µεταρρυθµίσεων που χρειάζεται η χώρα αλλά και της υγιούς οικονοµικής ανάπτυξης που
µόνο αυτή θα διασφαλίσει το µέλλον µας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα τοποθετηθούµε µε δικές µας
πρωτοβουλίες και γι’ αυτά που ξεχάστηκαν στις Προγραµµατικές
Δηλώσεις. Ή µήπως δεν ξεχάστηκαν; Είπε πολλά από αυτά η κ.
Λυµπεράκη το πρωί. Δεν θα τα επαναλάβω για να µη σας κουράσω. Θα επιµείνω σε ένα µόνο. Δεν άκουσα και εγώ τίποτα ούτε
και εσείς για την αλλαγή του σηµερινού καλπονοθευτικού εκλογικού συστήµατος, για το εξοργιστικό µπόνους των πενήντα
εδρών, για το ιστορικό αίτηµα της Αριστεράς για την απλή ανόθευτη αναλογική.
Αυτή η συζήτηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα γίνει. Δεν
θα την αποφύγετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µεγαλύτερο λάθος της πρόχειρης πολιτικής είναι ότι δεν αναγνωρίζει συνήθως τα λάθη της.
Γι’ αυτό λιθοβολεί τους πάντες. Γι’ αυτό η πρόχειρη πολιτική οδηγείται σε αδιέξοδα κατασκευάζοντας εχθρούς και αχυράνθρωπους, είδωλα και επικοινωνιακά θέατρα. Προσπαθεί να συγκαλύψει αντί να διαφωτίσει. Επιδιώκει να κολακεύσει αντί να παιδεύσει. Παίζει µε τις λέξεις για να σώσει τα προσχήµατα αντί να
σκύψει στη λύση των προβληµάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χρειάζεται επειγόντως να ξεφύγουµε από την παγίδα αυτή. Και να ξεφύγουµε όλοι. Και όταν
λέω όλοι, εννοώ όλοι, Κυβέρνηση και δηµοκρατικά κόµµατα της
Αντιπολίτευσης, αλλά κυρίως η Κυβέρνηση που καλλιέργησε
υπέρµετρες προσδοκίες και άφθονες -κατά τη γνώµη µου- ψευδαισθήσεις.
Ο κύριος Πρωθυπουργός ήταν χθες υποχρεωµένος να εγκαταλείψει την προεκλογική του ρητορεία και να προσαρµοστεί µε
ρητές δεσµεύσεις στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας µας. Δεν
το έκανε. Οι πολίτες ψήφισαν για αλλαγή πορείας αλλά µέσα στο
ευρώ. Δικαιούνται να γνωρίζουν αν η λιτότητα, στην οποία κατά
κόρον και δικαίως ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε, θα καταπολεµηθεί µε το ευρώ ή µε τη δραχµή.
Διότι χρειάστηκαν µόλις λίγες µέρες για να καταρρεύσει ο
µύθος ότι τα µνηµόνια έφεραν την κρίση και όχι η κρίση τα
µνηµόνια, όσο σκληρά και άδικα και σε βάρος των αδύνατων κι
αν ήταν. Χρειάστηκαν λίγες µόνο µέρες για να συνειδητοποιήσουµε ότι το χρέος δεν διαγράφεται απλώς και µόνο επειδή το
επιθυµούµε, ότι η κατάργηση των δεσµεύσεων µας -εν όλω
τουλάχιστον- δεν είναι δυνατή, ότι ο λόγος των θεσµικών εταίρων
µπορεί να αντιµετωπιστεί και να αλλάξει, αλλά δεν µπορεί να
καταργηθεί, όσους ευφηµισµούς και αν χρησιµοποιήσουµε, ότι
το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης δεν είναι άµεσα εφαρµόσιµο
και ότι η κοστολόγησή του είναι στον αέρα, ότι η δηµοσιονοµική
ισορροπία δεν µπορεί να αγνοηθεί, ότι το περίφηµο εναλλακτικό
σχέδιο ήταν ανύπαρκτο, αλλιώς γιατί ζητούµε τώρα χρόνο για να
το καταρτίσουµε;
Η κρίση ήταν σε έναν µεγάλο βαθµό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και δική µας. Αν το αναγνωρίσουµε έστω και την ύστατη
ώρα θα οδηγηθούµε σε καλύτερο πλαίσιο για να συζητήσουµε
και να χαράξουµε το µέλλον µας. Διαφορετικά, θα διαιωνίζουµε
το πρόβληµά µας. Οι προεκλογικές ποµφόλυγες, αγαπητοί συνάδελφοι, σκάνε, αλλά έχω την εντύπωση ότι -είµαι βέβαιος όχι όλοι
αλλά αρκετοί- προσποιείστε ακόµα ότι δεν ακούτε τον κρότο.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πιστεύω ειλικρινά ότι υπάρχουν µέσα σε αυτή την Αίθουσα ή σε όλη τη χώρα κάποιοι
που εύχονται φανερά ή κρυφά η χώρα µας να αποτύχει. Διότι
τυχόν κατάρρευση αυτή τη φορά, όχι από κάποιο ατύχηµα, αλλά
από πράξεις ή παραλείψεις της Κυβέρνησης, θα είναι πλήρης
κατάρρευση σε όλα τα επίπεδα και δεν θα αφορά µόνο την
Κυβέρνηση, θα αφορά όλους µας.
Ας ενεργήσουµε µε αποφασιστικότητα, αλλά και µε σιγουριά.
Μετρώ τα λόγια µου ένα προς ένα προσεκτικά και υπεύθυνα. Δεν
είναι ώρα για στείρες πολιτικές αντιπαραθέσεις που κοστίζουν
πάντα ακριβά. Εµείς της Αντιπολίτευσης ας συνειδητοποιήσουµε
την κρισιµότητα των στιγµών και εσείς ως Κυβέρνηση σταµατήστε να καταγγέλλετε και να ενοχοποιείτε όσους δεν συµφωνούν µαζί σας. Είναι το χειρότερο δείγµα ολοκληρωτικής ιδεολογίας και νοοτροπίας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Πρόεδρος της Βουλής κ. ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)
Αναζητείστε συναινέσεις σε ρεαλιστικές ενέργειες και σε
προοπτικές για να µη ζηµιώσετε τη χώρα. Σε καµµία περίπτωση
δεν πρέπει να βρεθούµε λόγω προκαταλήψεων, ιδεοληψιών ή
άµετρης και απερίσκεπτης επίδειξης άγνοιας κινδύνου σε
κατάσταση όπου η ήττα µπορεί να επέλθει, είτε εκπληρώνονται
οι επιθυµίες µας είτε όχι. Και αρνούµαι να κάνω την παραλυτική
σκέψη ότι µπορεί να µην υπάρχει άγνοια κινδύνου αλλά αγνόηση
του κινδύνου. Αντιλαµβάνεστε τι εννοώ, να ξέρει κάποιος τον
κίνδυνο και να λέει «Δεν πειράζει, πάω υπερηφάνως στη σύγκρουση και ας προκύψει ό,τι να ναι».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Παρακαλώ κυρία Πρόεδρε, να σταµατήσει λίγο το κουδούνι,
όπως έγινε και στους υπόλοιπους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Λυκούδη, είναι
αυτονόητο. Άλλοι µου ζητούσαν να το αφήνω για να ξέρουν ότι
τελείωσε ο χρόνος. Έχετε την αυτονόητη ανοχή.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Ας ξεφύγουµε λοιπόν από το δόκανο
του ανέφικτου και ας επιδιώξουµε µε συνεννόηση και σταθερότητα την επιβαλλόµενη ισορροπία µεταξύ των απαιτήσεων της
κοινωνίας µας, που είναι δικαιολογηµένες, είναι πολλές και
δίκαιες, και των διεθνών υποχρεώσεων και δεσµεύσεών µας.
Άλλος δρόµος δεν υπάρχει. Όσοι το έχουν αντιληφθεί στην
Κυβέρνηση - εγώ νοµίζω ότι είναι αρκετοί αυτοί. Δείγµατα αυτής
της αντίληψης των προβληµάτων είχε η οµιλία του Υπουργού
Οικονοµικών- ας πείσουν και τους υπόλοιπους που δεν το έχουν
αντιληφθεί ακόµα για να γίνει ένα νέο ξεκίνηµα χωρίς χίµαιρες
αντιµνηµονιακές, χωρίς τη µεταφυσική της εθνικής µειοδοσίας
και του καταστροφικού λαϊκισµού. Η Ευρώπη υπό την πίεση των
προβληµάτων έχει αρχίσει να αλλάζει και θα αλλάξει κι άλλο.
Ας εγκαταλείψουµε κοµπορρηµοσύνες και αµφιθυµίες, µετωπικές συγκρούσεις και την εθνική µας τύφλωση και ας συµβάλουµε στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού δηµοκρατικού ρεύµατος
χωρίς να ρίχνουµε νερό στο µύλο το αντιευρωπαϊσµού, παραµένοντας σταθερά µέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια και στον
σκληρό της πυρήνα, την Ευρωζώνη, µε δική µας δηµιουργική
συµβολή, µε τη σθεναρή διεκδίκηση των δικαιωµάτων µας, αλλά
και µε ρεαλισµό για την τήρηση των υποχρεώσεων µας.
Αιχµές της διεκδίκησης µας η άµεση συµφωνία για να αποφύγουµε το δολοφονικό κενό µετά τον Φλεβάρη, επίθεση στη λιτότητα µε µικρά πλεονάσµατα, διευθέτηση του χρέους και µείωση
των τόκων.
Ο δρόµος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι µακρύς. Το ξέρουµε αυτό. Ξέρουµε και τις δικές σας δυσκολίες ως Κυβέρνηση.
Ο δρόµος είναι δύσβατος και δύσκολος. Ας τον πορευθούµε,
όµως, χωρίς έπαρση αλλά µε σύνεση και ενότητα.
Εµείς ως Κοινοβουλευτική Οµάδα θα πράξουµε από κοντά το
καθήκον µας. Να το ξέρετε αυτό. Σε καµµία περίπτωση, όµως,
δεν πρόκειται να υποστείλουµε τη σηµαία της αυστηρής κριτικής, όσο δυσάρεστη κι αν είναι, σε όσους αυτοπαγιδεύτηκαν στις
δικές τους αυταπάτες και τον καταστροφικό λαϊκισµό. Σε καµµιά
περίπτωση δεν πρόκειται να εγκαταλείψουµε τον δικό µας αγώνα
για τις συγκεκριµένες ριζικές µεταρρυθµίσεις που χρειάζεται η
χώρα για να ξεφύγει από τον βαλκανικό της επαρχιωτισµό, τη
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ναρκισσιστική της οµφαλοσκόπηση και τη φαντασιακή περιδίνησή της για να χτίσουµε µε νέα υλικά και όχι µε τα παλιά υλικά
της χρεοκοπίας µία Ελλάδα σύγχρονη και ευρωπαϊκή. Αυτή η Ελλάδα µάς αξίζει. Κι εµείς γι’ αυτήν την Ελλάδα αγωνιζόµαστε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Λυκούδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Μαρίνος από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας.
Στη συνέχεια θα µιλήσει ο Υφυπουργός Επικρατείας κ. Τέρνενς Κουίκ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξαρτήτων Ελλήνων χρησιµοποιεί µελετηµένα παραπλανητική
πρακτική και καλλιεργεί κλίµα ευφορίας. Η συγκυβέρνηση µιλάει
για υπερηφάνεια, για κυριαρχία και την ίδια ώρα προσγειώνεται,
δίνει όρκους πίστης στον πραγµατικό αντίπαλο του λαού µας: τα
µονοπώλια, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, το καπιταλιστικό
εκµεταλλευτικό σύστηµα.
Λέµε στον λαό µας να τα µετρήσει καλά αυτά και να σκεφθεί
από την πείρα του ότι µέσα σε αυτές τις συµπληγάδες πέτρες
δεν χωράει φιλολαϊκή πολιτική, λαϊκή κυριαρχία και κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν χωράει ισοτιµία στις διεθνείς σχέσεις, γιατί αυτό
που κρίνει είναι η οικονοµική και στρατιωτική δύναµη κάθε
χώρας.
Η συγκυβέρνηση µιλάει για πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική,
όµως, κορµός της είναι οι επικίνδυνες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, οι σχέσεις µε τις Ηνωµένες Πολιτείες. Τα όποια ανοίγµατα γίνουν –παραδείγµατος χάριν, προς
τη Ρωσία, την Κίνα- τα δικά τους µονοπώλια δεν αλλάζουν τον
βασικό, τον ποιοτικό παράγοντα που τονίζει ότι στην καρδιά της
εσωτερικής και της εξωτερικής κυβερνητικής πολιτικής είναι τα
συµφέροντα των µεγάλων οικονοµικών οµίλων, η γεωστρατηγική
αναβάθµιση του ρόλου τους µε βαριές συνέπειες και νέες περιπέτειες για τον λαό µας.
Ο Υπουργός Άµυνας στην πρόσφατη συνάντηση µε τον Γενικό
Γραµµατέα του ΝΑΤΟ τόνισε ότι η Κυβέρνηση θα συµµετάσχει
σε όλες τις κοινές στρατιωτικές δράσεις του ΝΑΤΟ που είναι κατασταλτικός µηχανισµός κατά των λαών, µε πλήθος επεµβάσεων
και πολέµων.
Στην περσινή Σύνοδο Κορυφής στην Ουαλία το ΝΑΤΟ ενίσχυσε τις επιθετικές αποφάσεις µε τα προσχήµατα περί αντιµετώπισης της τροµοκρατίας, την ενεργειακή ασφάλεια, την
αντιµετώπιση των τσιχαντιστών που δηµιούργησαν και στήριξαν
οι Ηνωµένες Πολιτείες και οι σύµµαχοί τους για τις ανάγκες των
επεµβάσεων στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική. Η Κυβέρνηση έχει προσχωρήσει σε αυτές τις θέσεις. Αυτό αποδείχθηκε
και από σηµερινές τοποθετήσεις.
Στην ίδια κατεύθυνση µε τα ίδια προσχήµατα κινείται και η πολιτική ασφάλειας και άµυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο ισχυρισµός ότι η συγκυβέρνηση θα αλλάξει το τοπίο –δήθενµέσα στις λυκοσυµµαχίες, δεν έχει καµµιά σχέση µε την πραγµατικότητα. Αυτό αποδείχθηκε πρόσφατα µε τη στάση της Κυβέρνησης και του Υπουργού Εξωτερικών στην έκτακτη σύνοδο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία. Αρχικά λεονταρισµοί
για διαδικαστικά ζητήµατα, αλλά στην πράξη οµόφωνη απόφαση
για παράταση των κυρώσεων που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή
Ένωση, στο πλαίσιο του ανταγωνισµού µε τη Ρωσία.
Δεν είναι, όµως, µόνο αυτό. Η οµόφωνη απόφαση επιχειρεί να
παρουσιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως αθώα περιστερά, ενώ
είναι υπεύθυνη µαζί µε τις Ηνωµένες Πολιτείες για την επέµβαση
στην Ουκρανία. Συνεχίζει να ρίχνει λάδι στη φωτιά, µε αρνητικές
συνέπειες κατά των λαών, κατά του λαού µας, κατά των αγροτών
στη χώρα µας.
Η Τουρκία και η Ελλάδα είναι µέλη του ΝΑΤΟ, σύµµαχοι για
δεκαετίες. Αυτό, όµως, δεν απέτρεψε την τουρκική επιθετικότητα
και τους ανταγωνισµούς των αστικών τάξεων στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο για τον έλεγχο των υδρογονανθράκων. Οι
τουρκικές προκλήσεις συνεχίζονται. Αµφισβητείται η ελληνική Οι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κονοµική Αποκλειστική Ζώνη και η υφαλοκρηπίδα. Οι νατοϊκές
αποφάσεις προωθούν διχοτόµηση και τριχοτόµηση του Αιγαίου.
Η Κύπρος είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτό
δεν οδήγησε σε δίκαιη λύση του κυπριακού. Οι παρεµβάσεις των
Ηνωµένων Πολιτείων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσκοπούν
στην επιβολή διχοτοµικής λύσης, όπως αυτή του σχεδίου Ανάν
το 2004. Η Κυβέρνηση µιλάει για δίκαιη λύση στο Κυπριακό, αλλά
προσπερνά τη θέση περί δύο συνιστώντων κρατών που είναι η
βάση των διαπραγµατεύσεων στην Κύπρο, θέση που αντιστοιχεί
σε συνοµοσπονδιακή λύση και οδηγεί σε νοµιµοποίηση των τετελεσµένων της τουρκικής κατοχής.
Το παλαιστινιακό χρονίζει. Τα λόγια συµπάθειας περισσεύουν,
αλλά η Κυβέρνηση συνεχίζει την πορεία αναβάθµισης των σχέσεων Ελλάδας-Ισραήλ σε πολιτικό, οικονοµικό και στρατιωτικό
επίπεδο.
Έχουν φιλολαϊκό χαρακτήρα οι αναφορές της Κυβέρνησης
στο Διεθνές Δίκαιο, στις αποφάσεις του ΟΗΕ, στη λεγόµενη «αρχιτεκτονική ευρωπαϊκής ασφάλειας»; Είναι παρηγοριά στον άρρωστο, γιατί το Διεθνές Δίκαιο, µετά την ανατροπή του σοσιαλισµού, είναι στην υπηρεσία των ιµπεριαλιστικών σχεδίων που
στηρίζει ο ΟΗΕ, όπως αποδεικνύεται στις πολεµικές επιχειρήσεις
των τελευταίων χρόνων.
Η συγκυβέρνηση παρουσιάζει την Ελλάδα ως δύναµη σταθερότητας, αλλά απάνεµα λιµάνια δεν υπάρχουν µέσα στην τρικυµία των ενδοϊµπεριαλιστικών ανταγωνισµών για τον έλεγχο των
πλουτοπαραγωγικών πηγών και των αγορών που σηµαδεύουν
την κατάσταση σε όλη τη περιοχή, στην Ανατολική Μεσόγειο, τη
Μέση Ανατολή, την Κασπία, την Ουκρανία, τον Περσικό Κόλπο,
τα Βαλκάνια και διαµορφώνουν το έδαφος για γενικευµένους ιµπεριαλιστικούς πολέµους.
Επανερχόµαστε στα περί υπερηφάνειας και λαϊκής κυριαρχίας
και θέτουµε το εξής ζήτηµα, για το οποίο σιωπήσατε, κύριοι της
Κυβέρνησης, στις Προγραµµατικές Δηλώσεις και στις τοποθετήσεις των Υπουργών. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα πλήθος ευρωαντλαντικών βάσεων που εµπλέκουν τη χώρα µας σε πολέµους και
επεµβάσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα την ανοχή σας για ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Τι θα κάνει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ; Θα κλείσει τη βάση
της Σούδας που παίζει καθοριστικό ρόλο σε όλους τους ιµπεριαλιστικούς πολέµους στην περιοχή, που είναι πραγµατικά ορµητήριο κατά των λαών; Θα κλείσει το νατοϊκό στρατηγείο στη
Θεσσαλονίκη; Τι θα κάνει µε το χερσαίο Σχηµατισµό Μάχης στο
Κιλκίς; Τι θα κάνει µε την προωθηµένη επιχειρησιακή βάση στο
Άκτιο; Τι θα κάνει µε το Στρατηγείο Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λάρισα, που εκπλήρωσε επιτελικό ρόλο στην
ιµπεριαλιστική επιχείρηση ακόµα και στην Κεντροαφρικανική Δηµοκρατία;
Τι θα κάνει µε τα ελληνικά πολεµικά πλοία που βρίσκονται σε
ευρωαντλαντικές αποστολές στη Μεσόγειο, στη Σοµαλία; Τι θα
κάνει µε τα νατοϊκά προγράµµατα συνεκπαίδευσης που στοίχισαν πρόσφατα τη ζωή σε δύο Έλληνες πιλότους;
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας απαιτεί να κλείσουν οι ευρωαντλαντικές βάσεις, να επιστρέψουν άµεσα οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάµεις από το εξωτερικό. Το ΚΚΕ συνεχίζει την πάλη
για την αποδέσµευση από τις ιµπεριαλιστικές λυκοσυµµαχίες, µε
τον λαό στο τιµόνι της εξουσίας, µε αµοιβαία επωφελείς σχέσεις
µε άλλες χώρες και λαούς.
Το κόµµα µας αναπτύσσει τη διεθνιστική του δράση στο
πλευρό του παλαιστινιακού, του κυπριακού λαού και των άλλων
λαών. Αντιπαλεύει τους ιµπεριαλιστικούς πολέµους και συµβάλλει στον αγώνα για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, για την εξάλειψη δηλαδή των αιτιών που τους προκαλούν.
Σας ευχαριστούµε.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαρίνο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, επί της διαδικασίας µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Συρµαλένιε, κα-
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νονικά αυτό το κάνει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, αλλά παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Θέλω να ρωτήσω κάτι. Κατ’ αρχάς, πρέπει να είµαστε ενηµερωµένοι µέχρι τι ώρα θα κρατήσει
η διαδικασία. Δεύτερον, πρέπει να ξέρουµε πόσοι Υπουργοί θα
µιλήσουν ακόµα. Και, τρίτον, εάν πάµε µε αυτούς τους ρυθµούς,
δεν θα µιλήσουν ούτε πενήντα συνάδελφοι.
Κάτι πρέπει να γίνει, αλλά όχι σε βάρος του χρόνου των συναδέλφων. Πραγµατικά καλή είναι η ανοχή –και εγώ θα ήµουν στην
ευχάριστη θέση, αν ήµουν οµιλητής µέχρι τώρα, να είχα την
ανοχή σας- αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα την έχετε ούτως ή
άλλως, κύριε Συρµαλένιε.
Θα σας ενηµερώσω. Επειδή βλέπω ότι απουσιάζουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι πολλών Κοινοβουλευτικών Οµάδων,
εγώ θα παρακαλούσα στις 23.30’ να είναι παρόντες, προκειµένου
να δούµε πώς θα προχωρήσουµε µε τη διαδικασία. Πρόθεση του
Προεδρείου είναι να προχωρήσουµε απόψε τουλάχιστον µέχρι
τη 1.00’ ή µέχρι τις 2.00’ –εφόσον φυσικά επιθυµούν οι συνάδελφοι να µιλήσουν- και να ξεκινήσουµε το πρωί στις 9.00’.
Θα σας ενηµερώσω γύρω στις 23.30’ για το ποια ήταν τα προηγούµενα άλλων τέτοιων διαδικασιών και θα δείτε ότι σήµερα
έχουµε συνεδριάσει και περισσότερες ώρες και έχουν µιλήσει
περισσότεροι συνάδελφοι από κάθε άλλη φορά εδώ και είκοσι
δύο χρόνια. Άρα αντιλαµβάνεστε µε ποιο πλαίσιο γίνονταν οι διαδικασίες στο παρελθόν.
Παρακαλώ τώρα τον κ. Κουίκ να λάβει τον λόγο.
Κύριε Κουίκ, ως Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό δικαιούστε
εννέα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ ΚΟΥΙΚ (Υφυπουργός στον
Πρωθυπουργό): Καλώς. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στον αγώνα που δίνουµε στο
πλευρό των Ελλήνων, που πρέπει να τον δίνουµε οµόψυχα, θέλω
–ξέρετε- µε αυτόν τον αυθορµητισµό που µε διακρίνει να γυρίσω
λίγο τον χρόνο πίσω σε όλους αυτούς τους τελευταίους µήνες
και να θυµηθώ πόσες φορές χρειάστηκε να υπερασπιστώ - σε
θέση άµυνας βρισκόµουν- τους Ανεξάρτητους Έλληνες έναντι
όλων εκείνων που ήθελαν να µας εµφανίζουν τότε ως «ουρά» του
ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό µε στενοχωρούσε, µε ενοχλούσε.
Πραγµατικά θεωρούσα ότι δίναµε έναν αντιµνηµονιακό αγώνα
-και τον δίναµε µε απόλυτη συνέπεια, τσακισµένοι από τα µέσα
ενηµέρωσης, γιατί εµείς δεν είχαµε εργολάβους στο πλευρό µας
για να µας διαθέτουν ατελείωτες ώρες τηλεοπτικών εκποµπών ή
σελίδες σε εφηµερίδες- βγάζοντας προς τα έξω την εικόνα της
συνέπειας, µε αρχές, µε αξίες τις οποίες κρατήσαµε µέχρι τελευταία στιγµή µε όποιο κόστος.
Εξάλλου είναι γνωστές και αρχειοθετηµένες στα τηλεοπτικά
κανάλια ή στις εφηµερίδες οι τοποθετήσεις µου, όταν συνέχεια
µε ρωτούσαν «τι θα κάνετε µε τον ΣΥΡΙΖΑ;». Ήταν το µηχανάκι –
ξέρετε- που ξεκινούσε από τα υπόγεια τότε του Μαξίµου, νοµίζοντας ότι µε αυτό θα µπορούσαν να µας «πριονίσουν» ένα
κοµµάτι των ψηφοφόρων που µας ακολουθούσε.
Υπ’ όψιν ότι σε κάθε περίπτωση –γιατί έτσι έµαθα και από τους
γονείς µου, αλλά και από τους πολιτικούς µου µέντορες, ένας εξ
αυτών ήταν και ο Κωνσταντίνος Καραµανλής- δεν είµαι αριστεροφοβικός. O Κωνσταντίνος Καραµανλής µε έµαθε να µην είµαι
αριστεροφοβικός. Με έµαθε να µην είµαι –επαναλαµβάνω- αριστεροφοβικός. Με έµαθε να συνεργάζοµαι µε τον καθένα που θα
µπορούσα να συνεργαστώ, για να πάει µπροστά η χώρα µου πολιτικά ή για να πάει µπροστά η δουλειά µου στους τοµείς που εργάστηκα.
Και ήρθε η ώρα της δικαίωσης, ήρθε η ώρα που οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες αποδείξαµε στην πράξη τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου του
2015 ότι ήµασταν εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, ένας από τους
δύο πρωταγωνιστές, ήµασταν εµείς που συµµετείχαµε στην πρωτοβουλία να δώσουµε άµεσα τη λύση για τον σχηµατισµό κυβέρνησης εθνικής και κοινωνικής σωτηρίας, ανταποκρινόµενοι στην
πολύ φρέσκια ετυµηγορία του ελληνικού λαού -ο οποίος τι
ήθελε;- ο οποίος ήθελε ένα τέλος στην υποταγή του σε µνηµόνια,
ένα τέλος στη δυστυχία, στην ανεργία, στην ύφεση, στα λουκέτα,
στην υπερφορολόγηση, στη µετανάστευση των παιδιών µας, στις
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αυτοκτονίες, στο σοβαρό έλλειµµα της δηµοκρατίας ακόµα και
µέσα εδώ στη Βουλή των Ελλήνων, η οποία είχε καταντήσει
Βουλή της τρόικας.
Βεβαίως, όταν τελείωσε εκείνη την ηµέρα η συνάντηση των
δύο πολιτικών µας Αρχηγών, ήταν πλέον σαφές ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα τηρούσαµε τις κόκκινες γραµµές µας για όλα τα
θέµατα για τα οποία δεσµευθήκαµε και στην προεκλογική περίοδο.
Προσωπικά όµως –και οφείλω να το καταθέσω- πιστεύω ότι
βρισκόµαστε σε µία περίοδο όπου οι Έλληνες πολίτες θέλουν να
βλέπουν µέσα στη Βουλή τη σύνθεση και όχι την αποσύνθεση,
θέλουν να βλέπουν κοινές προσπάθειες και δράσεις απέναντι
στον κίνδυνο ενός εκβιαστή οικονοµικού κατακτητή και όχι µια
συστηµατική τροµολαγνεία και τροµοφοβία για ίδιον πολιτικό
όφελος και θέλουν να βλέπουν πολιτικούς από αντίθετες παρατάξεις να συνεργάζονται, βρίσκοντας αυτά που τους ενώνουν και
όχι να βλέπουν πολιτικούς ή πολιτικές δυνάµεις που θέλουν να
διχάζουν, ρίχνοντας µάλιστα νερό στον µύλο των ξένων δυνάµεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε πραγµατικά σε
ένα οριακό σηµείο, στο οποίο µου έγινε και η µεγίστη τιµή –και
το εννοώ- σε εµένα το καραµανλόπαιδο, αλλά τον µη αριστεροφοβικό και υπήρξα επιλογή του Πρωθυπουργού της χώρας, του
Αλέξη Τσίπρα, για να υπηρετήσω αυτήν την Κυβέρνηση από τη
θέση του Υφυπουργού Επικρατείας και να είµαι ιστορικά ο πρώτος από άλλο κόµµα που αναφέρεται και συνεργάζεται µέσα στο
Μέγαρο Μαξίµου. Και αυτό για εµένα είναι µια µεγάλη τιµή. Και
αυτό θα το υπηρετήσω µε απόλυτη συνέπεια και µάλιστα έχοντας Υπουργό τον Αλέκο Φλαµπουράρη, µε τον οποίο µε συνδέουν τριάντα πέντε συναπτά χρόνια προσωπικής φιλίας.
Μου ανατέθηκε µαζί µε τον Αλέκο Φλαµπουράρη και στο πλαίσιο της υπουργικής ιεραρχίας βεβαίως να υπηρετήσω τον συντονισµό του κυβερνητικού έργου και παράλληλα από πλευράς
και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και τον συντονισµό της κυβερνητικής δράσης των δύο εταίρων που ανέλαβαν τη διακυβέρνηση
µιας Ελλάδας έξω από µνηµόνια, η οποία θα ξαναβρεί –µη γελιόµαστε!- την εθνική της αξιοπρέπεια και το ανάστηµα που ιστορικά οφείλει να έχει µέσα σε µια Ευρώπη λαών, εθνών, αλληλεγγύης, ισοτιµίας, ισονοµίας µέσα στην Ευρωζώνη, γιατί εµείς πιστεύουµε βαθύτατα στην ιδέα της Ευρώπης.
Το Υπουργείο Επικρατείας για τον συντονισµό του κυβερνητικού έργου έχει ήδη αρχίσει να αποκτά τα χαρακτηριστικά του
τίτλου του, γιατί µέχρι σήµερα πρέπει να σας πω ότι ήταν µια γενική γραµµατεία συντονισµού των µνηµονιακών επιθυµιών ή εντολών της τρόικας, αλλά και της οµάδας Ράιχενµπαχ.
Tα ανακαλύπτω κάθε µέρα από µέσα.
Θα είµαστε η καρδιά του κυβερνητικού σώµατος που θα παρακολουθεί την τήρηση των νοµοθετικών δεσµεύσεων και νέων
πρωτοβουλιών αυτής της Κυβέρνησης, τον συντονισµό των
Υπουργείων -όταν µιλάµε για νοµοθετήµατα στα οποία εµπλέκονται πάνω από ένα Υπουργεία- και που αποκλειστικά και απολογιστικά θα αναφέρεται είτε στο Υπουργικό Συµβούλιο είτε στον
ίδιο τον Πρωθυπουργό. Αυτή είναι η δουλειά µας σε αυτό το
Υπουργείο. Καµµία χαλάρωση, κανένα υπουργικό στεγανό, όλα
βεβαίως µε την αυτοδυναµία τους, αλλά και όλα απόλυτα συνεργαζόµενα µεταξύ τους, όταν αυτό επιβάλλει το νοµοθετικό έργο,
όπως, για παράδειγµα, για τους µικροµεσαίους, που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας και όπου εµπλέκονται πάρα
πολλά Υπουργεία.
Εδώ οφείλω να ξεκαθαρίσω το τι δεν πρόκειται να ξανασυµβεί.
Πρώτον, δεν πρόκειται η Γενική Γραµµατεία Συντονισµού, που
µετεξελίχθηκε σε Υπουργείο Επικρατείας για τον Συντονισµό του
Κυβερνητικού Έργου, να συνεχίσει να γίνεται κρεατοµηχανή και
πηγή διάλυσης της δοµής της δηµόσιας διοίκησης.
Κανένας δεν είπε ποτέ ότι το ελληνικό κράτος δεν χρειαζόταν
έναν γενναίο εξορθολογισµό. Άλλο, όµως, εξορθολογισµός,
ακόµα και σε σύγκρουση µε συνδικαλιστικές νοοτροπίες και
άλλο αποδοχή εντολών, που δεν είχε σκοπό απλώς και µόνο το
συµµάζεµα του κόστους λειτουργίας του κράτους, αλλά πηγές
εσόδων που δεν θα ωφελούσαν τον Έλληνα πολίτη, αλλά τους
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δανειστές και µάλιστα δανειστές µε λάθος συνταγές, όπως οι
ίδιοι είχαν οµολογήσει.
Για το πώς πρέπει να λειτουργεί το ελληνικό δηµόσιο έδωσε
σαφές στίγµα από αυτό εδώ το Βήµα χθες ο Πρωθυπουργός της
χώρας Αλέξης Τσίπρας.
Δεύτερον –και ακούστε το προσεκτικά- δεν θα ξαναβρεθώ
µπροστά στη δυσάρεστη –και είναι πολύ επιεικής η έκφραση- έκπληξη να ανακαλύπτω ότι δίπλα µου, δίπλα στο γραφείο του
Υφυπουργού Επικρατείας της ελληνικής Κυβέρνησης οργάνωνε
σύσκεψη µε προϊσταµένους τοµέων του δικού µου του Υπουργείου, του ελληνικού Υπουργείου, εκπρόσωπος της οµάδας Ράιχενµπαχ, χωρίς να ξέρω τίποτα. Δεν µε ενδιέφερε αν ήταν
Γερµανός, αν ήταν Γάλλος. Με ενδιέφερε ότι ήταν ένας ξένος
παράγοντας που είχε µπει σε ένα ελληνικό Υπουργείο και διηύθυνε σύσκεψη. Με ενδιέφερε το ότι ήρθε να απαιτήσει αυτό που
θα αναφέρω ως τρίτη περίπτωση, η οποία επίσης δεν θα ξανασυµβεί µε τη µορφή που γίνεται σήµερα.
Ποια είναι αυτή η τρίτη περίπτωση; Με πρόσχηµα την ταχύτερη, έλεγαν, ανάθεση µελετών για τον εξωραϊσµό της ελληνικής
δηµόσιας διοίκησης, η περίφηµη Task Force του Ράιχενµπαχ είχε
απαιτήσει και το είχε πετύχει να υπογραφεί ετήσια σύµβαση του
ελληνικού κράτους µε την Task Force, δηλαδή µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση, για την ανάθεση µεγάλου αριθµού µελετών σε ξένες κυβερνήσεις, οι οποίες µε τη σειρά τους έδιναν τα έργα στις δικές
τους εταιρείες, την ώρα που εδώ στην Ελλάδα αντίστοιχα εταιρείες µελετών κατέβαζαν ρολά, που υπήρχε ανεργία, που λαµπερά µυαλά που ήξεραν να φτιάχνουν µελέτες έφευγαν στο
εξωτερικό. Εκείνη, λοιπόν, την ώρα γινόταν αυτό το «πάρτι» µε
τις µελέτες που τις έπαιρνε µε κοντράτο η οµάδα της Task Force
για να τις δίνει – επαναλαµβάνω- σε ξένες κυβερνήσεις στα δικά
τους τα παιδιά. Και δεν σας κρύβω ότι µέσα εδώ ανακαλύπτουµε
υπερκοστολογηµένα προγράµµατα. Αυτό δεν θα φύγει από την
προσοχή µου και θα έχει και συνέχεια.
Θέλω να είµαι σαφής και κατηγορηµατικός: Την τεχνική βοήθεια, ακόµα και αν ήµασταν το τελειότερο κράτος του κόσµου,
θα τη θέλαµε και τη θέλουµε. Δεν µπορεί κανένας να απορρίπτει
την τεχνική βοήθεια, όταν πράγµατι τη χρειάζεται. Σε κάποιους
τοµείς µπορεί να την έχουµε ανάγκη.
Είναι βέβαιον, όµως, ότι η Ελλάδα µε τα λαµπερά µυαλά µπορεί και να εξάγει τεχνική βοήθεια. Πηγαίνετε στον Έβρο. Θα
δείτε ελληνική εταιρεία η οποία φτιάχνει συστήµατα τα οποία
χρησιµοποιούν για την εξερεύνηση του Διαστήµατος. Και να σας
πω και κάτι; Αισθάνοµαι υπερήφανος που στην οικογένειά µου ο
αδελφός της µητέρας µου, ο Παύλος Λυκούδης ο Κεφαλλονίτης,
ήταν ένας από εκείνους που συνεργάζονταν µε τη NASA.
Όπως προσφέρουµε, βεβαίως και θα ζητάµε. Όπως, για παράδειγµα, θεωρούµε πάρα πολύ σηµαντικό το πρόγραµµα που
δωρεάν µας προσέφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσω της οµάδας
Ράιχενµπαχ, το CIRCABC, που είναι ένα εξελιγµένο σύστηµα διυπουργικής συνεργασίας και που εν καιρώ θα αναβαθµιστεί ακόµα
περισσότερο, πάλι µε χρήµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να
µπορέσουν τα Υπουργεία µεταξύ τους και µε το συντονιστικό όργανο, που είναι το Υπουργείο Επικρατείας για τον Συντονισµό
του Κυβερνητικού Έργου, να µπορούν να φτιάχνουν µε οµαλή
ροή όλα εκείνα τα πολύπλοκα νοµοθετήµατα, στα οποία εµπλέκονται πολλά Υπουργεία. Άλλο, όµως, η δωρεάν τεχνική βοήθεια
και άλλο -επαναλαµβάνω- αυτό το -για µένα- µικρό «πάρτι» υπερκοστολογηµένων έργων, µελέτες, µελέτες, µελέτες, για τις
οποίες µάλιστα δεν σας κρύβω ότι τσακώνονταν τα κράτη ποιο
θα πρωτοπάρει το συγκεκριµένο έργο για να το δώσει στα δικά
του τα παιδιά.
Ως νέα Κυβέρνηση θα επιµείνουµε στην τεχνική βοήθεια αλλά
από τη µόνιµη λειτουργία Διεύθυνσης Τεχνικής Βοήθειας στις
Βρυξέλλες, που θα εξυπηρετεί την κάθε ευρωπαϊκή χώρα, η
οποία θα θέλει κάτι το συγκεκριµένο. Αυτό το πρόγραµµα των
µελετών για τα δικά της τα παιδιά που είναι ύψους 15 εκατοµµυρίων -δεν είναι και ευκαταφρόνητο- µπαίνει σε αναθεώρηση.
Μάλιστα, σε ό,τι αφορά τα καθ’ ηµάς, έχουµε και κάποιες σκέψεις. Πώς µελέτες, που µπορούν να δοθούν σε ελληνικές εταιρείες, στα ελληνικά φωτεινά µυαλά, θα συνδυαστούν και µε ένα
µπόνους από τη δική τους την πλευρά, µια µοριοδότηση -θα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έλεγα- νέων προσλήψεων. Παίρνεις ένα έργο των 500.000, θα
πάρεις και δύο εργαζόµενους επιπλέον την ώρα που θα εκτελείς
αυτό το έργο, για να µπορέσουµε να πατάξουµε έτσι και την
ανεργία. Είναι µια ιδέα του Αλέκου Φλαµπουράρη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Γενική Γραµµατεία Συντονισµού του Κυβερνητικού Έργου, µε επικεφαλής τον Υπουργό
Αλέκο Φλαµπουράρη, εγγυόµαστε και οι δυο ότι θα αποτελέσει
µία από τις σηµαντικότερες πηγές ή αναφορές στη νέα πορεία
της Ελλάδος στα χέρια µιας Κυβέρνησης που κλείδωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ µε τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
Περιττό να πω ότι το γραφείο µου θα είναι ανοιχτό για τον
κάθε Έλληνα πολίτη, αλλά και για τον κάθε φορέα που θα θέλει
να βάλει µέσα µια ιδέα την οποία θα µπορέσουµε να την κυλήσουµε µετά στα Υπουργεία, γιατί και αυτός ο συντονιστικός
ρόλος µας πάει.
Επιτρέψτε µου να κλείσω -και σας ευχαριστώ πολύ για την
ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε- µε µια απορία. Όταν ανέβηκα στον
έκτο όροφο του Υπουργείου που στεγάζεται κυρίως το Διοικητικής Μεταρρύθµισης, µου έδωσαν το γραφείο που ήταν ο οικονοµικός σύµβουλος του τέως Πρωθυπουργού, ο καθηγητής κ.
Μουρµούρας. Με έκπληξη διαπίστωσα ότι το γραφείο του ήταν
έτσι τοποθετηµένο µέσα που είχε πλάτη το παράθυρο. Αυτό δεν
σας λέει τίποτα. Απλά και µόνο θέλω να σας πω ότι το παράθυρο
είναι ένα ολόκληρο κάδρο µιας ζωντανής Ακρόπολης και ενός
Παρθενώνα µπροστά. Απλά γύρισα το γραφείο, ώστε κάθε µέρα
όταν δουλεύω να βλέπω τον Παρθενώνα. Δεν µπορώ να καταλάβω πώς άνθρωποι που έρχονται από όλον τον πλανήτη για να
δουν τον Παρθενώνα, εδώ στην Ελλάδα εµείς τους γυρίζουµε
την πλάτη για να δουλεύουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Το δικό µου ήταν γυρισµένο πάντως. Εγώ τον έβλεπα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Κουίκ.
Σειρά έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κυριακάκης, τον
οποίο παρέλειψα, και αµέσως µετά ο Αναπληρωτής Υπουργός
Εξωτερικών κ. Νίκος Χουντής, που περιµένει εδώ και πάρα πολλές ώρες υποµονετικά, ενώ τον έχω ανακοινώσει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριοι Υπουργοί, χθες βράδυ
ακούσαµε τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να καταθέτει στη
Βουλή των Ελλήνων τις προγραµµατικές δεσµεύσεις της Κυβέρνησης κοινωνικής σωτηρίας έναντι του ελληνικού λαού, δεσµεύσεις ταυτόσηµες µε τις προεκλογικές. Διότι για εµάς είναι θέµα
τιµής και υπευθυνότητας να µιλάµε την ίδια γλώσσα απέναντι
στον λαό, αλλά και απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους, τόσο
προεκλογικά όσο και µετεκλογικά. Είναι θέµα τιµής και υπευθυνότητας να µιλάµε την ίδια γλώσσα, τόσο στο εσωτερικό της
χώρας όσο και στο εξωτερικό. Αυτό κατέστη και χθες σαφές από
τον Πρωθυπουργό.
Επιδίωξή µας είναι µια κοινά αποδεκτή λύση για τη βιωσιµότητα του χρέους χωρίς µνηµόνια λιτότητας και εξόντωσης του
λαού στον βωµό της εξυπηρέτησης των συµφερόντων των δανειστών.
Επιδίωξή µας είναι η αναβάθµιση της συµµετοχής µας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση µε ισοτιµία και αλληλοσεβασµό και όχι µε
όρους αποικίας. Έτσι, λοιπόν, δεν εκβιάζουµε κανέναν, αλλά και
δεν εκβιαζόµαστε. Με τα πρώτα τους βήµατα ο Πρωθυπουργός
και η Κυβέρνηση πέτυχαν άµεσα την πραγµάτωση του βασικού
προεκλογικού συνθήµατος του ΣΥΡΙΖΑ. Η ελπίδα ήρθε, λοιπόν,
στην καρδιά εκατοµµυρίων πολιτών. Το χαµόγελο επανεµφανίστηκε σε εκατοµµύρια χείλη ανθρώπων πληγωµένων και ταπεινωµένων από τη βαρβαρότητα των µνηµονίων. Το φρόνηµα και
το ηθικό ψήλωσαν. Η βάσιµη αισιοδοξία διαγράφεται ήδη στη
συνείδηση του λαού.
Τα παραπάνω από µόνα τους είναι µια σηµαντικότατη ποιοτική
διαφορά σε σχέση µε το πρόσφατο παρελθόν. Αποτελούν δε την
απαραίτητη προϋπόθεση της ολόπλευρης και ποικιλότροπης
στήριξης που έχει ανάγκη αυτή η Κυβέρνηση για να πετύχει στο
έργο της. Αυτή η στήριξη αποτυπώνεται ήδη στη γενικευµένη
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λαϊκή αποδοχή και εµπιστοσύνη που απολαµβάνει η Κυβέρνηση.
Αποτυπώθηκε δε ακόµα και από τη συγκέντρωση χιλιάδων κόσµου στις 5 Φλεβάρη στο Σύνταγµα. Γνωρίζουµε πολύ καλά ότι
τα δύσκολα είναι µπροστά µας. Στόχος µας είναι να κάνουµε
πράξη, να δώσουµε συγκεκριµένο περιεχόµενο και µορφή και
στις τρεις έννοιες του τρίπτυχου συνθήµατός µας: αξιοπρέπεια,
δικαιοσύνη, δηµοκρατία.
Πιστεύω, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία του λαού, ότι οι
Προγραµµατικές Δηλώσεις που εξήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός κινούνται ακριβώς προς την υλοποίηση αυτού του στόχου.
Δυστυχώς φαίνεται ότι κάποιοι εδώ µέσα δεν αντιλαµβάνονται
ακόµα ότι έχουν αλλάξει ήδη πολλά. Ακούσαµε εδώ απόψε τα
ίδια που ακούγαµε και µέχρι πριν τα Χριστούγεννα, ότι δήθεν η
προηγούµενη κυβέρνηση θα έφερνε το τέλος των µνηµονίων. Να
σας θυµίσω µήπως, Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
σήµερα ότι στο τελευταίο σχέδιο νόµου της προηγούµενης Βουλής στις 21 Δεκέµβρη ψηφίσατε τροπολογία για την κύρωση
πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου για την παράταση της δανειακής σύµβασης, µε την οποία θα φέρνατε νέα επαχθή µέτρα σε
βάρος του ελληνικού λαού;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αναµφίβολα ο τοµέας της κοινωνικής ζωής που βλήθηκε περισσότερο από τα τεσσεράµισι χρόνια
µνηµονιακής πολιτικής συµβάλλοντας τα µέγιστα στο χτύπηµα
της αξιοπρέπειας του ελληνικού λαού είναι ο τοµέας της υγείας.
Θεωρώ εδώ σκόπιµη τη σύντοµη επιγραµµατική αναφορά στην
παρούσα κατάσταση στον χώρο της υγείας. Τα µνηµόνια ως συνέπεια των νεοφιλελεύθερων πολιτικών των προηγούµενων δεκαετιών επέφεραν βαρύ πλήγµα στο δηµόσιο σύστηµα υγείας
και στη δηµόσια υγεία.
Βασικά της χαρακτηριστικά είναι η µεγάλη υποχρηµατοδότηση
µε 40% και πλέον περικοπές των δηµόσιων δαπανών µόνο στα
χρόνια του µνηµονίου, η δραµατική υποστελέχωση, η διάλυση
των δηµόσιων δοµών µε κλείσιµο νοσοκοµείων, κλινικών, η συρρίκνωση της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας στο απαράδεκτο
ΠΕΔΥ, η τεράστια διαφυγή δηµόσιων πόρων προς το µεγάλο
ιδιωτικό τοµέα της υγείας που θα επιταχύνονταν µε τη δηµιουργία της «ΕΣΑΝ Α.Ε.», η µεγάλη έλλειψη φαρµάκων και στοιχειωδών αναλώσιµων υλικών που αναγκάζουν τους ασθενείς να
βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για στοιχειώδη φάρµακα ακόµα
και για υλικά που χρειάζονται τα δηµόσια νοσοκοµεία, οι εξαθλιωµένες συνθήκες και εργασιακές σχέσεις των υγειονοµικών,
αλλά πιο σηµαντικό το υγειονοµικό «απαρτχάιντ» µε τον αποκλεισµό εκατοµµυρίων ανθρώπων από την πρόσβαση στην υγεία.
Οι συνέπειες στη δηµόσια υγεία είναι τραγικές σύµφωνα µε
τις ετήσιες εκθέσεις ελληνικών και διεθνών οργανισµών αλλά και
επιστηµονικές µελέτες. Αύξηση της νοσηρότητας και θνησιµότητας µε χαρακτηριστικό την αύξηση των αυτοκτονιών, της περιγεννητικής θνησιµότητας, την επιδηµική επανεµφάνιση λοιµωδών νόσων που είχαν εξαφανιστεί τις τελευταίες δεκαετίες από
τη χώρα, όπως η ελονοσία, επιδηµίες του ιού του δυτικού Νείλου,
του HIV. Δραµατική µείωση της εµβολιαστικής κάλυψης παιδιών
και ενηλίκων µε ορατούς κινδύνους για τη δηµόσια υγεία.
Αυτή δυστυχώς είναι η κατάσταση που παραλαµβάνει η νέα
Κυβέρνηση στον χώρο της υγείας. Έτσι, λοιπόν, αναγκαστικά το
πρώτο µέληµά µας αλλά και χρέος µας απέναντι σ’ αυτό το λαό
είναι να αρχίσουµε να αντιµετωπίζουµε την υγειονοµική κρίση,
την υγειονοµική φτώχεια, να δηµιουργήσουµε ένα δίχτυ ανακούφισης και προστασίας των πιο ευάλωτων και αδύναµων και στη
συνέχεια µέρα µε τη µέρα, µήνα µε τον µήνα να οικοδοµούµε ένα
δηµόσιο σύστηµα υγείας που θα παρέχει σύγχρονες ποιοτικές
δωρεάν υπηρεσίες υγείας σε κάθε κάτοικο αυτής της χώρας.
Είµαι βέβαιος ότι τα µέτρα άµεσα και µακροπρόθεσµα που
εξήγγειλε πριν λίγο απόψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας θα
επουλώσουν τις πληγές που άνοιξαν οι µνηµονιακές πολιτικές,
αλλά και θα ανοίξουν τον δρόµο για την επίτευξη και του στρατηγικού µας στόχου για την υγεία.
Η κεντρική -θα έλεγα άµεση- επιδίωξή µας είναι η πλήρης
άρση του υγειονοµικού «απαρτχάιντ» των εκατοµµυρίων αποκλεισµένων ανασφάλιστων και ασφαλισµένων από την πρόσβαση
στο σύστηµα υγείας, να εξασφαλίσουµε την πρόσβαση όλων,
ανεξάρτητα από την ασφαλιστική τους κατάσταση και ικανότητα.
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Στις βασικές προτεραιότητες περιλαµβάνονται η στοχευµένη
στελέχωση µε υγειονοµικό προσωπικό των δοµών υγείας, η εξασφάλιση των βασικών, στοιχειωδών υλικών και φαρµάκων.
Κεντρική θέση, όµως, κατέχει η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, που στην
ολοκληρωµένη του µορφή θα καλύπτει όλους τους κατοίκους
της χώρας µε ενιαίο τρόπο, που κεντρικός του προσανατολισµός
θα είναι η πρόληψη, αγωγή και προαγωγή της υγείας.
Επειδή συχνά δεχόµαστε το ερώτηµα για την οικονοµική δυνατότητα υποστήριξης ενός τέτοιου δηµόσιου συστήµατος,
απαντάµε ότι οι απαραίτητοι πόροι για την υγεία πρέπει και να
αυξηθούν και να ανακατανεµηθούν και να εξοικονοµηθούν. Δεν
θα αναφερθώ εδώ στην αύξηση και στην ανακατανοµή, που είναι
και ζήτηµα της συνολικής οικονοµικής πολιτικής της Κυβέρνησης. Είναι βέβαιο, όµως, ότι µε πολλούς τρόπους µπορούν να
εξοικονοµηθούν πόροι και όχι µε κατασταλτικά, τιµωρητικά µέτρα και χαράτσια, όπως συνέβαινε µέχρι σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δύο λεπτά, κυρία Πρόεδρε.
Κρίσιµη προϋπόθεση για την εξοικονόµηση είναι ο ίδιος ο δηµόσιος χαρακτήρας των δοµών υγείας και των υποστηρικτικών
λειτουργιών, που έχουν παραδοθεί τα τελευταία χρόνια στα εργολαβικά συµφέροντα, αφού έχει αποδειχθεί ότι σε όλα τα επίπεδα, περισσότερο δε στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, ο
δηµόσιος τοµέας είναι οικονοµικά πολύ αποδοτικότερος από την
ιδιωτική επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Επίσης, η στροφή στην πρόληψη, αγωγή και προαγωγή υγείας
εξοικονοµεί σηµαντικά ποσά που σήµερα κατευθύνονται σε
άλλες κατευθύνσεις. Ένα µόνο από τα πολλά παραδείγµατα είναι
ο αποκλειστικός µητρικός θηλασµός των βρεφών για έξι µήνες
µπορεί, σύµφωνα µε µελέτες, να εξοικονοµήσει µέχρι και 300
εκατοµµύρια ευρώ το έτος στο ελληνικό κράτος.
Τέλος, η αντιµετώπιση του καταναλωτικού µοντέλου στην
υγεία, που οδηγεί στην προκλητή ζήτηση, στη ρεµούλα, στην
υπερτιµολόγηση υλικών και φαρµάκων, εξετάσεων και υπηρεσιών µπορεί να εξοικονοµήσει σηµαντικά ποσά.
Επιτρέψτε µου, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να πω δυο λόγια
για την εκλογική µου περιφέρεια, τη Φθιώτιδα. Πέρα από την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και την αναγκαία στήριξη
και αναβάθµιση των δοµών υγείας και παιδείας, αναγκαίες προτεραιότητες είναι η εξασφάλιση του δηµόσιου χαρακτήρα της
«ΛΑΡΚΟ», η υποστήριξη του εκσυγχρονισµού της, µέτρα για την
ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, της κτηνοτροφίας και αλιείας, την αξιοποίηση σε όφελος του δηµοσίου συµφέροντος των
ιαµατικών πηγών, που σήµερα βρίσκονται στο ΤΑΙΠΕΔ, µε όρους
συνεργατικής οικονοµίας, την ολοκλήρωση των συγκοινωνιακών
δικτύων, οδικών και σιδηροδρόµου, µε αναθεώρηση των συµβάσεων παραχώρησης για την ανακούφιση και σταδιακή απαλλαγή
των πολιτών από το βάρος των διοδίων, την αντιπληµµυρική θωράκιση της κοιλάδας του Σπερχειού, την προστασία του περιβάλλοντος.
Χαιρετίζω δε την εξαγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης απόψε
για την κατάργηση των φυλακών «τύπου Γ» που έχουµε στον Δοµοκό και την κάλυψη των φυλακών µε υγειονοµικό προσωπικό.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, απ’ αυτό εδώ το
Βήµα, τα τελευταία δυόµισι χρόνια είχα και εγώ αναφερθεί στον
καταλυτικό ρόλο του λαϊκού παράγοντα στις πολιτικές εξελίξεις
της χώρας στα χρόνια του µνηµονίου, ρόλο που οδήγησε στην
πτώση τριών µνηµονιακών κυβερνήσεων και την ανάδειξη της σηµερινής κυβέρνησης κοινωνικής σωτηρίας. Κάθε φορά τα λόγια
µας αντιµετωπίζονταν µε ειρωνικά µειδιάµατα από την πλευρά
των κοµµάτων της τότε συµπολίτευσης.
Σας λέµε, λοιπόν, ότι ο ίδιος αυτός περήφανος δηµοκρατικός
λαός θα βάλει και σήµερα τη σφραγίδα του στις εξελίξεις µε τη
µαζική συµµετοχή του µεθαύριο Τετάρτη στα συλλαλητήρια σε
όλη τη χώρα, συλλαλητήρια στήριξης της Κυβέρνησης στον µεγάλο αγώνα που δίνει για την απαλλαγή της χώρας από τη θηλιά
του χρέους, της επιτήρησης, για την παραγωγική ανασυγκρότηση, για την προκοπή των επόµενων γενιών.
Σας ευχαριστώ.

136

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Κυριακάκη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, να συνεννοηθούµε για τα διαδικαστικά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αµέσως µετά τον κ.
Χουντή, κύριε Μητσοτάκη. Γι’ αυτό σας κάλεσα, να είστε όλοι
εδώ για να συνεννοηθούµε.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Χουντής.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΝΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το εξαντλητικό της συνεχούς παρακολούθησης των εργασιών, που είναι και υποχρέωσή
µου και υποχρέωση όλης της Κυβέρνησης, µε έκανε σοφότερο
κατά τα άλλα και, εποµένως, αλλάζω τη σειρά αυτών που ήθελα
να πω.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η Κυβέρνησή µας µε το δικαίωµα που
µας δίνει το εκλογικό αποτέλεσµα, µε την ανάγκη να πάρουµε
σαφή εντολή να πραγµατοποιήσουµε το πρόγραµµά µας, που σε
βασικές γραµµές είναι πρόγραµµα αντιµετώπισης ανθρωπιστικής
κρίσης, διαπραγµάτευση για την αντιµετώπιση του χρέους, οικονοµικές και θεσµικές µεταρρυθµίσεις για να µπει σε µια νέα φάση
η χώρα, φαίνεται ότι πρέπει να κάνουµε πάρα πολύ σηµαντική
προσπάθεια, όχι για να κατανοηθεί από τον ελληνικό λαό –έχει
κατανοηθεί- αλλά για να κατανοηθεί από τους πολιτικούς µας αντιπάλους, έτσι όπως κατέγραψα σήµερα τις αντιδράσεις τους
απέναντι σε αυτό το αίτηµα, το αίτηµα που διατύπωσε ο ελληνικός λαός και το διατυπώνω και εγώ, ότι χρειάζεται δηλαδή µια
ευρύτερη υποστήριξη για να πάει παραπέρα αυτό το πρόγραµµα.
Όταν δεν έχουµε να λύσουµε απορίες του κ. Βορίδη που δεν
κατάλαβε για ποιο πράγµα έγιναν οι εκλογές και πού έγιναν οι
συγκρούσεις, ακούµε τα εξής τρία πράγµατα:
Πρώτον, από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία «ο ελληνικός
λαός µάτωσε», «έχουν γίνει θυσίες», «είχαµε φτάσει πριν το
τέλος», «θα πάνε χαµένες µε αυτά που λέτε». Εδώ έχει να κάνει
ο ευφηµισµός τη δουλειά του, αν µπορεί να κάνει ευφηµισµός
κανείς, δηλαδή όλη αυτήν την κοινωνική καταστροφή που έγινε
επί µνηµονιακών χρόνων να το ονοµάσει «θυσίες». Δεύτερον, τι
υποκλοπή της έννοιας είναι; Ποιος ρώτησε αν τις θέλει αυτές τις
θυσίες; Και σε κάθε περίπτωση, η απάντηση εδώ είναι σαφής
από τον ελληνικό: Αν µη τι άλλο, δεν θέλω να κάνω τέτοιες θυσίες!
Και είναι απάντηση, διότι αυτό που ετοιµαζόταν σε διαφορετικό εκλογικό αποτέλεσµα ήταν να συνεχιστούν οι θυσίες, δεν το
αναλύω περισσότερο. Είναι γνωστές οι προτάσεις, η συνέχιση
των προγραµµάτων.
Το δεύτερο που ακούµε είναι ότι εδώ είχαµε µια αλληλεγγύη,
είχαµε πρόγραµµα σωτηρίας, µας βοήθησαν οι εταίροι µας και
εµείς αχάριστοι, δεν το αναγνωρίζουµε και ζητάµε τα µέγιστα,
ζητάµε τα πάντα, ζητάµε να αποποιηθούµε των ευθυνών και των
υποχρεώσεων που µας δηµιούργησε αυτή η βοήθεια.
Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουµε –και δεν το λέω µόνο για ιστορικούς λόγους ή για λόγους αντιπαράθεσης στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού θεµιτού διαλόγου, αλλά για να βγάλουµε µια
εµπειρία- αν, αγαπητοί φίλοι, θεωρείτε ή εξακολουθείτε να θεωρείτε ότι αυτό που έγινε, η είσοδος της χώρας µας σε µνηµόνια,
αυτά τα προγράµµατα, αυτές οι δανειακές συµβάσεις ήταν αλληλεγγύη, ήταν για τη σωτηρία της χώρας και, εποµένως, όποιος
τα αµφισβητεί ή θέλει κάτι παραπάνω, πάει σε άλλη κατεύθυνση,
έχετε κάνει πάρα πολύ µεγάλο λάθος.
Δίνετε επιχειρήµατα σε αυτούς που υποτίθεται ότι µας έσωσαν, όταν οι ίδιοι οµολόγησαν ότι τα µνηµόνια και τα προγράµµατα αυτά, οι δανειακές συµβάσεις, έγιναν για να σωθούν οι
γερµανικές και οι γαλλικές τράπεζες –το έχουν οµολογήσει- και
ερχόµαστε εµείς τώρα να τους δίνουµε τέτοια επιχειρήµατα. Κι
αυτό δεν είναι µια απλή αντιµετώπιση των ζητηµάτων. Δείχνει και
το πώς διαπραγµατευόµαστε, εν πάση περιπτώσει, µέσα στα γενικώς προγράµµατα αλληλεγγύης.
Και το τρίτο, ακούγεται, ακούστηκε και στην προεκλογική περίοδο, ορισµένες πολιτικές δυνάµεις προσπάθησαν να διαµορ-
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φώσουν και πολιτική ταυτότητα, «Εµείς», λέει, «είµαστε εντάξει,
αλλά είµαστε και θα είµαστε οι θεµατοφύλακες, αν µας δώσετε
και τις δυνάµεις, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπονοµεύσει την ευρωπαϊκή προοπτική του τόπου».
Σε χαµηλότερους τόνους, αυτό που αντιµετωπίζουµε τώρα
από τις επαφές κ.λπ., λέει: Καλές αυτές οι συζητήσεις, αλλά αν
δεν πει η Μέρκελ το «ναι», πότε θα κλείσετε συµφωνία µε τη Μέρκελ; Δηλαδή, πείτε µου σας παρακαλώ, αντιλαµβάνεστε ως ευρωπαϊκή προοπτική του τόπου να λέµε συνεχώς «ναι» -έτσι όπως
το σχηµατοποιήσατε το πράγµα- στο ό,τι θέλει η κ. Μέρκελ και
πολλές σε ό,τι ενδεχοµένως δεν θέλει, προκαταβάλλοντας ότι αν
το πει η Γερµανία έγινε, αν δεν το πει, δεν έγινε; Αν έτσι αντιλαµβάνεστε την ευρωπαϊκή προοπτική µιας χώρας ισοτίµου µέσα
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους κακοµάθαµε και,
εποµένως, αυτό που µπορεί να κάνεις είναι, αφού δεν το δέχεται
η κ. Μέρκελ, αφού το προαναγγέλλουµε, είναι η γνωστή ερώτηση
«κι αν σας πουν όχι;», τότε γιατί κάνουµε εκλογές, τότε γιατί βασανιζόµαστε; Ας το αποδεχτούµε, ας δεχτούµε ότι είµαστε σε
µια άλλη κατάσταση και εποµένως δεν υπάρχει κανένας λόγος
να χαλάµε τις καρδιές µας.
Ελάτε, όµως, που και σ’ αυτό έχει δώσει απάντηση ο ελληνικός
λαός! Είπε ότι δεν δέχεται την υποτέλεια και ότι δέχεται –και
αυτή είναι η ευρωπαϊκή προοπτική- να διεκδικήσει η ελληνική Κυβέρνηση τα δικαιώµατά του ως ισότιµου µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Αγαπητοί συνάδελφοι, όσον αφορά τη διαπραγµάτευση, είπαµε από την αρχή ότι δεν µπορεί να προχωρήσει αυτή η υπόθεση και ότι αυτό το χρέος δεν µπορεί να αποπληρωθεί. Θέλουµε
µία άλλη αντιµετώπιση αυτού του ζητήµατος. Ακούστηκαν πολλές αντιδράσεις. Ορισµένοι είπαν ότι αυτή η πολιτική, αυτές οι
δεσµεύσεις, αυτή η προεκλογική εντολή που µας έδωσαν, θα δηµιουργήσουν καταστροφές, θα καταστρέψουν την Ευρώπη, θα
τα χαλάσουν όλα. Το τελευταίο διάστηµα –ακούστηκε και σήµερα µε άλλη εκδοχή- λένε «αυτό που κάνετε εσείς, δηλαδή που
διαπραγµατεύεστε, θα µας πάει σε αχαρτογράφητα νερά ή σε
ασύµµετρες συνέπειες».
Ερωτώ, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, το εξής: Πράγµατι είναι
αχαρτογράφητα τα νερά στη µία ή στην άλλη εκδοχή των διαπραγµατεύσεων και της υλοποίησης της εντολής του ελληνικού
λαού από την Κυβέρνησή µας;
Εδώ επιτρέψτε µου να κάνω δύο ιστορικές υποσηµειώσεις. Τον
Δεκέµβριο του 2012 η Ευρωπαϊκή Ένωση από την Επιτροπή Νόµπελ παίρνει ως θεσµός το Νόµπελ Ειρήνης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής του Νόµπελ Ειρήνης, ανάµεσα στις άλλες φιλοφρονήσεις, υπενθυµίζει κατά λέξη: «Και να µελετήσετε, διότι γνωρίζουµε τι συνέβη στην περίοδο του Μεσοπολέµου, όταν λαοί και
εργαζόµενοι πλήρωσαν µία χρηµατοοικονοµική κρίση που δεν
έφταιγαν».
Πρέπει να µελετηθεί αυτή η εµπειρία και πού οδήγησε. Τι
έλεγε; Μελετήστε την εµπειρία του Μεσοπολέµου, όπου προσβλητικοί και εξουθενωτικοί όροι απέναντι στην ηττηµένη στον
Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο Γερµανία οδήγησαν στην ανεργία και στον
αποπληθωρισµό στο Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο.
Η δεύτερη υποσηµείωση είναι το Λονδίνο του 1952-1953. Η
Γερµανία είναι ηττηµένη µε µεγάλα χρέη και επανορθώσεις που
έπρεπε να αποπληρώσει. Τότε, είκοσι µία χώρες –µεταξύ αυτών
και η χώρα µας- αποφάσισαν να αντιµετωπίσουν αλλιώς τον ηττηµένο και τις υποχρεώσεις του. «Κούρεψαν» το χρέος, έβαλαν
ρήτρα ανάπτυξης για την αποπληρωµή, έδωσαν περίοδο χάριτος
και έδωσαν αναπτυξιακή βοήθεια. Έτσι, τα πράγµατα κύλησαν
διαφορετικά.
Στο σηµείο αυτό, αυτό το γεγονός, η επίκληση αυτού του γεγονότος και η επίκληση της δικής µας και τότε κατεστραµµένης
χώρας, µας δίνουν το πρόσθετο δικαίωµα και την πρόσθετη υποχρέωση, επιτέλους, η κυβέρνηση της Ελλάδας να διεκδικήσει την
αποπληρωµή του γερµανικού αναγκαστικού κατοχικού δανείου
και αποζηµίωση για τις καταστροφές που έφερε η ναζιστική κατοχή στη χώρα µας.
Θα αναφερθώ, όµως, σ’ αυτό που λένε «µα, όσον αφορά αυτά
που ζητάτε, η χώρα µας έχει δεσµεύσεις και υποχρεώσεις». Δεν
αγνοούµε την ευρωπαϊκή πραγµατικότητα. Γνωρίζουµε ότι µία
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χώρα από τη συµµετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από τη
συµµετοχή της στην Ευρωζώνη έχει υποχρεώσεις και δεσµεύσεις. Για πολλές απ’ αυτές τις δεσµεύσεις και τις υποχρεώσεις
που έχουν αναληφθεί, είχαµε διαφωνία. Δεν συµφωνούµε. Είχαµε αγωνιστεί να µη γίνουν θεσµικές λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Θα συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε για να αλλάξει αυτό. Θα συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε για
τον δηµοκρατικό µετασχηµατισµό της Ευρώπης, διότι µ’ αυτές
τις υποχρεώσεις και µ’ αυτές τις δεσµεύσεις έχει προταχθεί η νεοφιλελευθερισµός και η δηµοκρατία των ολίγων και των ειδικών
έναντι της ευηµερίας, της ανάπτυξης και της ισότιµης αντιµετώπισης των λαών.
Όµως, δεν πρόκειται περί αυτού. Πρόκειται περί δεσµεύσεων
µνηµονιακού τύπου, τις οποίες µας επισείουν πως εµείς δεν τηρούµε. Απαντούµε µε το εξής: Ποιο άρθρο των συνθηκών και των
υποχρεώσεων λέει ότι µία χώρα πρέπει να δίνει κάθε χρόνο 8 δισεκατοµµύρια ευρώ ή 4,5% του ΑΕΠ µε πρωτοφανή πλεονάσµατα, για να πηγαίνει σε ένα χρέος που δεν αποπληρώνεται µε
τίποτα;
Ποιος λέει ότι ένα χρέος που έχει φτάσει σε αυτά τα δυσθεώρητα ύψη µε αυτή τη µνηµονιακή πολιτική µπορεί να αποπληρωθεί, χωρίς να κάνεις την καταστροφή που έχει επέλθει µε τη
συνεχή υποβάθµιση; Κανένας δεν το ισχυρίζεται αυτό. Αφού, λοιπόν, κανένας δεν το ισχυρίζεται αυτό, για να δούµε εάν αυτές οι
δεσµεύσεις που –υποτίθεται- εξυπηρετούν αυτή την πολιτική
είναι δεσµεύσεις ευρωπαϊκές.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κανένα άρθρο των συνθηκών δεν λέει
ότι µπορεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Κοµισιόν να επιβάλλουν ή να µετέχουν σε πολιτικά και οικονοµικά προγράµµατα
εκβιαστικά σε µια χώρα-µέλος που θα της υπαγορεύουν πού θα
πάνε οι µισθοί, πού θα πάνε οι συντάξεις, πού θα πάει η κοινωνική
πολιτική. Αυτό δεν έχουν κανένα δικαίωµα να µας το ζητήσουν.
Δεν έχει κανένας το δικαίωµα από αυτή την άποψη, γιατί υπάρχουν και κανόνες που µας επισείουν ότι πρέπει να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή -το κατάλαβε η Κυβέρνηση η δική µας-, να χτυπηθεί
η διαπλοκή και η διαφθορά. Και ποιος να σου κουνάει το δάκτυλο; Όχι, πως είµαστε αµόλυντοι από αυτά πράγµατα. Να σου
κουνάνε το δάκτυλο χώρες που όποια πέτρα διαπλοκής και διαφθοράς και αν σηκώσεις, βλέπεις επιχειρήσεις δικές τους από
κάτω, χώρες που δεν έχουν υπογράψει διεθνείς συµφωνίες που
απαιτεί ο συντονισµός για την απάτη και για τη διαφθορά.
Και ποιες είναι οι «δεσµεύσεις» που λένε; Μίλησε κάποιος συνάδελφος και είπε: «Το Κοινοτικό Δίκαιο δεν µπορεί µε τις ιδιωτικοποιήσεις». Γιατί επιλεκτική αντιµετώπιση του Κοινοτικού
Δικαίου; Γιατί για την Ελλάδα ισχύει η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ
και τα λοιπά και δεν ισχύει για τις γερµανικές, τις γαλλικές αντίστοιχες δηµόσιες επιχειρήσεις;
Εποµένως, «ναι» στις δεσµεύσεις και τις υποχρεώσεις, µέσα
σε αυτά τα πλαίσια να αναλάβουµε να δώσουµε λύση στο πρόβληµα -κι αυτό επιδιώκει η ελληνική Κυβέρνηση- «όχι» όµως σε
εξωθεσµικές και επιλεκτικές ερµηνείες των κανόνων που επιβεβαιώνουν για όσους επισείουν τους κανόνες που δήθεν εµείς θέλουµε να παραβιάσουµε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση –είναι και
απότοκο της προηγούµενης αντίληψης αν το θέλει ή δεν το θέλει
η Γερµανία- υπάρχει µόνο ένας κανόνας, δηλαδή δεν ισχύουν οι
κανόνες, ισχύει το δίκαιο του ισχυρού.
Έτσι, προφανώς, δεν µπορείς να διαπραγµατευτείς και προφανώς δεν είσαι αντίστοιχος µε το αίτηµα που απαιτεί ο λαός
µας, γι’ αυτό θέλουµε να τον κάνουµε περήφανο, γι’ αυτό µας
ψήφισε, ότι αισθάνεται ισότιµο µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που έχει και όχι επιλεκτικά
να αντιµετωπίζεται, επειδή εµείς δεν ορθώσαµε τη φωνή µας και
την απαίτησή µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Τέλος, αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή δεν προλαβαίνω, θα αναφερθώ µόνο για το χρέος από αυτά που είπε ο κ. Βενιζέλος. Η
ευθύνη των µνηµονιακών δυνάµεων στη χώρα µας δεν είναι ότι
ψήφισαν και δέχθηκαν τα µνηµόνια και έγινε µια µεγάλη ιστορία.
Είναι -έτσι όπως έζησα την εµπειρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο- ότι έσπευσαν να παρθούν και να υπερψηφίσουν όλα εκείνα
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τα µέτρα δήθεν αντιµετώπισης της κρίσης, όπως η οικονοµική
διακυβέρνηση, six-pack, two-pack, το δηµοσιονοµικό σύµφωνο,
ο τρόπος που φτιάχτηκαν οι χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί. Και έρχονται τώρα και λένε «βγάλ’ τα πέρα τώρα µε αυτά τα πράγµατα
που ψηφίσανε», τα οποία είναι οριακά µέσα στις συνθήκες, γι’
αυτό έκαναν µία δήθεν αναθεώρηση των συνθηκών για να τα καλύψουν στο άρθρο 136.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Τέλος, για να µη σας τρώω περισσότερο χρόνο, συζητούσαν
ως εναλλακτική λύση να περάσουµε από το µνηµόνιο για να πάµε
στην πιστωτική γραµµή µε ενισχυµένες προϋποθέσεις. Μάλιστα!
Αυτή ήταν µια συζήτηση. Πού εντάσσεται αυτή η συζήτηση; Εντάσσεται σε έναν µνηµονιακής ελληνικής έµπνευσης κανονισµό,
τον 472. Και πας τώρα και λες: Εντάξει, αυτό το δεχθήκατε. Γιατί
δεν τον αξιοποιείτε;
Εµείς θα τον αξιοποιήσουµε αυτό τον µηχανισµό που προβλέπει, όταν θέλουν να σε περάσουν από τη µία φάση στην άλλη και
όταν το χρέος σου παραµένει υψηλό, να γίνει θεσµικά λογιστικός
έλεγχος για την ανακάλυψη τυχόν παρατυπιών στην καταγραφή
και στον υπολογισµό του χρέους. Γιατί δεν το κάνανε; Γιατί όταν
είπε ο Πρωθυπουργός χθες ότι θα κάνουµε έλεγχο για το µνηµόνιο και έλεγχο για το PSI, ο κ. Βενιζέλος -εκ των ενόχων, εν
πάση περιπτώσει, αυτών των πολιτικών- έκανε ευφυολογήµατα;
Εποµένως, αγαπητοί συνάδελφοι, µε αυτά τα θέµατα εµείς δεν
παίζουµε ούτε µπλοφάρουµε, όπως είπαν πολλοί συνάδελφοι.
Προσπαθούµε µέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
Ευρωζώνης, που είναι σφιχτά δεσµευτικά να επιδιώξουµε µία
λύση επ’ ωφελεία και της Ελλάδας και της Ευρώπης συνολικά.
Σε κάθε περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να καταστρέψει την
Ευρώπη, δεν θέλει να διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θέλει
να επιβαρύνει τους Ευρωπαίους φορολογούµενους, δεν θέλει να
επιβαρύνει τους Ευρωπαίους εργαζόµενους.
Εµείς θέλουµε µια Ευρώπη της δηµοκρατίας, της ανάπτυξης,
της συνοχής, της κοινωνικής δικαιοσύνης και γι’ αυτό σας καλούµε να υπερψηφίσετε τις Προγραµµατικές Δηλώσεις, για να
κάνουµε αυτήν την προσπάθεια όλοι µαζί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών κ. Χουντή.
Βλέπω ότι δεν είναι εντός της Αιθούσης όλοι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Ας φροντίσουν να έρθουν µέσα στο επόµενο
οκτάλεπτο, προκειµένου να αποφασίσουµε για την πορεία της
συνεδρίασης.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Κόκκαλης από τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Και µετά, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μετά είστε εσείς, κύριε Λοβέρδο.
Ορίστε, κύριε Κόκκαλη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προέρχοµαι από την καρδιά του
Θεσσαλικού Κάµπου, από τη Λάρισα. Από τούτο εδώ το Βήµα
στο παρελθόν είχαν εξαγγελθεί µέτρα και λύσεις, τα οποία βέβαια και δεν εφαρµόστηκαν. Νοµίζω ότι είναι καιρός πλέον να
συµφωνήσουµε στη συγκρότηση ενός εθνικού σχεδίου στήριξης
του πρωτογενούς τοµέα, δεδοµένου ότι αγρότες και κτηνοτρόφοι αποτελούν το 30% της ελληνικής κοινωνίας.
Πρόσφατα ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
ανέφερε ότι πρέπει να µειωθεί το κόστος παραγωγής. Πολύ
σωστά. Θα µου επιτρέψετε να συνεισφέρω µε συγκεκριµένες
προτάσεις σ’ αυτή τη δηµόσια διαβούλευση για τη µείωση του
κόστους παραγωγής και τη στήριξη του πρωτογενούς τοµέα.
Προτείνω, λοιπόν, τη µείωση της γραφειοκρατίας. Οι αγρότες
πληρώνουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για την κατάθεση δικαιολογητικών για τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεών τους.
Επίσης, προτείνω την ίδρυση Αγροτικού Επιµελητηρίου, το
οποίο θα έχει ως στόχο να συµβουλεύει τους αγρότες -κάτι που
δεν κοστίζει ούτε 1 ευρώ- και θα βρίσκεται υπό την εποπτεία του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο ουσιαστικά θα υπο-

138

καθιστά τους «αετονύχηδες» που εκµεταλλεύονται τους αγρότες. Θα συµβάλει στην έρευνα στην αγροτική παραγωγή.
Όσον αφορά τη φορολογία, πρέπει να πάψουµε επιτέλους να
αντιµετωπίζουµε τα χωράφια ως εξοχική κατοικία. Δεν είναι εξοχική κατοικία τα χωράφια. Είναι ο εθνικός µας πλούτος.
Όσον αφορά την ενέργεια, είναι επιτακτική πλέον ανάγκη να
µειωθεί και το αγροτικό πετρέλαιο, αλλά και το αγροτικό ρεύµα.
Και έρχοµαι στα σχέδια εγγειοβελτιώσεων µε τη δηµιουργία
ταµιευτήρων και την έγκαιρη πληρωµή της αυτονόητης υποχρέωσης που έχει η πολιτεία για ενισχύσεις. Ήδη όχι µόνο στη Θεσσαλία, αλλά σε πολλές περιοχές της Ελλάδας όλοι οι κτηνοτρόφοι είναι ανάστατοι µε τα βοσκοτόπια, τα οποία τα ψάχνουν.
Οι τευτλοπαραγωγοί είναι απλήρωτοι. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να
δώσει σύντοµα ριζικές λύσεις σε αυτό το σοβαρό πρόβληµα των
βοσκοτόπων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα άλλο µεγάλο πρόβληµα που
απασχολεί τους αγρότες προέρχεται από το εθνικό «έγκληµα»
της πώλησης της Αγροτικής Τράπεζας. Ποιος µπορεί να πει πού
ανήκουν τα χωράφια σήµερα τα οποία είναι υποθηκευµένα; Εκατοντάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι βρίσκονται υπό την οµηρία
του εκκαθαριστή της Αγροτικής Τράπεζας.
Ο ν.3259/2004 ο γνωστός νόµος περί πανωτοκίων, προσπάθησε να λύσει το θέµα, αλλά δεν το έλυσε. Χρειάζονται περισσότερες βελτιώσεις.
Επίσης, τα δάνεια µε την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου
είναι πληρωµένα δύο και τρεις φορές. Όταν δικαστικές αποφάσεις -όχι εκατοντάδες, αλλά χιλιάδες- δικαιώνουν αγρότες, για
ποιο λόγο η πολιτεία να µείνει αµέτοχη; Ελπίζω ότι και αυτά τα
δάνεια θα συµπεριληφθούν στην επικείµενη νοµοθετική ρύθµιση
που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να αναφερθώ εν συντοµία
στις Προγραµµατικές Δηλώσεις του Πρωθυπουργού, κάνοντας
κάποια συγκεκριµένα σχόλια: Στις 25 του Γενάρη ήταν ξεκάθαρη
η εντολή. Ποια ήταν αυτή; Τέρµα στις πολιτικές των µνηµονίων.
Τέρµα στη λιτότητα. Μάλλον κάποιοι δεν θέλουν να το καταλάβουν. Μόνο µια λέξη µπορεί να χαρακτηρίσει αυτούς τους ανθρώπους: Θράσος. Μας καταγγέλλουν –καταγγέλλεται- η
κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Ο κ. Παυλόπουλος έχω την εντύπωση ότι
είναι καθηγητής Δηµοσίου Δικαίου και ήταν και Βουλευτής κι έχει
γνωµοδοτήσει περί της αντισυνταγµατικότητας. Μας καταγγέλλουν για την επαναφορά στη νοµιµότητα. Ο κ. Βορίδης δεν είναι
εδώ. Έπρεπε να είναι για να δοθεί µια απάντηση: Είναι υπέρ της
σκοπιµότητας ή της νοµιµότητας;
Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, καταλαβαίνω την αµηχανία.
Κύριε Μητσοτάκη, κινδυνεύετε να µετατραπείτε σε συνηγόρους των δανειστών.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Προσωπικά ή ως παράταξη;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Ως παράταξη.
Υπενθυµίζω ότι κανέναν δανειστή του κόσµου δεν συµφέρει η
χρεοκοπία του οφειλέτη. Αυτή είναι απλή αρχή στη διαπραγµάτευση. Κανέναν δεν συµφέρει. Δικηγόρος είµαι. Στο γραφείο µου
όποιος έρθει και µου πει ότι ο κύριος τάδε θα χρεοκοπήσει, δεν
µε συµφέρει. Μας καταγγέλλουν γιατί προστατεύουµε την
πρώτη κατοικία, για τα αυτονόητα δηλαδή.
Αυτές οι εκλογές ανέδειξαν ένα πολύ σηµαντικό θέµα, αυτό
που και εγώ προσωπικά και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες λέγαµε:
«Δώστε ψυχολογία και µετά λεφτά». Δώστε ψυχολογία, όπως
δίνει η σηµερινή Κυβέρνηση και µετά χρήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του
κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, ζητώ την ανοχή σας παρακαλώ, για τριάντα
δευτερόλεπτα.
Διότι µε µέτρα, όπως η αναστολή του πλειστηριασµού, τα
οποία δεν κοστίζουν ούτε 1 ευρώ, ο κάθε δανειολήπτης γνωρίζοντας ότι δεν θα χάσει το σπίτι του, θα µπορεί να πάει να δουλέψει. Με την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, κάποιος ο οποίος έχει
χρήµατα στην άκρη θα αγοράσει ένα σπίτι. Χρειάζεται ψυχολογία
πάνω απ’ όλα. Κάποιοι, όµως, αγνοούν τη νωπή λαϊκή εντολή. Και
η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
Βέβαια, όσον αφορά τους συναδέλφους του Ποταµιού, θα πω
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µόνο: Αγαπητοί συνάδελφοι, εκτίθεστε. Εκτίθεστε µε την απρόκλητη και απαράδεκτη επίθεση εναντίον των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Ο µέσος λογικός άνθρωπος αναρωτιέται γιατί γίνεται αυτή
η επίθεση. Δεν θα έρθουµε στο επίπεδό σας. Σας σεβόµεθα,
αλλά η επίθεση είναι και απρόκλητη και απαράδεκτη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Κόκκαλη.
Νοµίζω ότι είναι εδώ όλοι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι
εκτός από το ΠΑΣΟΚ. Θα έρθει κάποιος κοινοβουλευτικός, κύριε
Λοβέρδο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα τον καλύψουµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα τον καλύψετε. Και
από τη Χρυσή Αυγή δεν βλέπω κοινοβουλευτικό αλλά υπάρχει
και…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Λέτε για το θέµα της διαδικασίας;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ο λόγος που ζήτησα
να είναι παρόντες οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι είναι για να
συναποφασίσουµε µέχρι ποια ώρα θα πάµε απόψε -και φυσικά
µε όλους τους Βουλευτές- και η πρόταση του Προεδρείου είναι.
Απόψε να συνεχίσουµε µέχρι τον κ. Χαρακόπουλο που είναι ο
τεσσαρακοστός έκτος οµιλητής.
Σας ενηµερώνω ότι υπάρχει µόνο ένας Υπουργός, ο κ. Τάσος
Κουράκης, πράγµα που σηµαίνει ότι θα δοθεί η δυνατότητα µέχρι
τις 02.00’ να έχουµε ολοκληρώσει αυτούς τους σαράντα έξι οµιλητές. Η πρόταση του Προεδρείου είναι να ξεκινήσουµε αύριο
νωρίτερα όχι στις 11.00’, όπως είχαµε ανακοινώσει αλλά στις
9.00’. Θα προεδρεύσει ο κ. Μητρόπουλος ο πρώτος Αντιπρόεδρος προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα να µιλήσουν όσο το
δυνατόν περισσότεροι.
Θέλω να σας ενηµερώσω ότι ήδη έχουµε συµπληρώσει σήµερα, δεύτερη µέρα των προγραµµατικών δηλώσεων περίπου
δώδεκα ώρες συνεδρίασης. Στις προγραµµατικές δηλώσεις της
κυβέρνησης Σαµαρά, υπήρξαν τη δεύτερη µέρα εφτά ώρες συνεδρίασης. Στην κυβέρνηση Παπανδρέου, έξι ώρες και πενήντα
λεπτά συνεδρίασης. Στην κυβέρνηση Κώστα Καραµανλή, έξι
ώρες και τριάντα πέντε λεπτά συνεδρίασης. Στην κυβέρνηση
Κώστα Καραµανλή του 2004, έξι ώρες και πέντε λεπτά συνεδρίασης. Στην κυβέρνηση Κώστα Σηµίτη, έξι ώρες συνεδρίασης. Στην
κυβέρνηση Κώστα Σηµίτη του 1996, έξι ώρες συνεδρίασης. Στην
κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου το 1993, τέσσερις ώρες συνεδρίασης.
Άρα νοµίζω ότι είναι πασίδηλο ότι έχουµε συνεδριάσει και
αφιερώσει στο κοινοβούλιο υπερδιπλάσιο χρόνο απ’ ότι όλες οι
προηγούµενες κυβερνήσεις.
Επίσης, σας ενηµερώνω ότι έχουν µιλήσει σαφώς πολλοί περισσότεροι οµιλητές απ’ ό,τι σε προηγούµενες περιστάσεις. Σας
δίνω κάποια παραδείγµατα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Πόσοι µίλησαν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ήδη είµαστε στον
τριακοστό δεύτερο οµιλητή. Έχουν ήδη µιλήσει τριάντα δύο Βουλευτές µη συνυπολογιζοµένων των Βουλευτών-Υπουργών. Αρκεί
να σας πω ότι στην κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου του 1993
συνολικά στις προγραµµατικές και τις τρεις µέρες µίλησαν δεκαεπτά Βουλευτές. Στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Σηµίτη –
πάντα για προγραµµατικές µιλάµε- το 1996 συνολικά και τις τρεις
ηµέρες µίλησαν είκοσι τρεις Βουλευτές. Επίσης, το 1996 τριάντα
οχτώ συνολικά Βουλευτές. Το 2000, πενήντα έξι συνολικά Βουλευτές. Το 2004, στις προγραµµατικές της κυβέρνησης Κώστα
Καραµανλή τριάντα έξι συνολικά Βουλευτές. Το 2007, στη κυβέρνηση πάλι Κώστα Καραµανλή εξήντα ένας συνολικά Βουλευτές. Το 2009, στην κυβέρνηση Παπανδρέου ογδόντα δύο συνολικά Βουλευτές και το 2012, στην κυβέρνηση Σαµαρά εβδοµήντα
συνολικά Βουλευτές.
Νοµίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο επιχείρηµα για να πούµε ότι µε
οποιονδήποτε τρόπο υποβαθµίστηκε η κοινοβουλευτική διαδικασία ή στερήθηκαν δικαιώµατα οι Βουλευτές που είχαν. Προτείνω
αν συµφωνείτε, να προχωρήσουµε έτσι, δηλαδή να πάµε µέχρι
τον τεσσαρακοστό έκτο οµιλητή.
Θέλω να σας ενηµερώσω ότι µου έχουν από κάποιους συνα-
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δέλφους δηλωθεί κωλύµατα υγείας λόγω των οποίων αποχώρησαν. Οι συνάδελφοι αυτοί θα µπορέσουν να µιλήσουν αύριο εάν
βρίσκονται σε αυτόν τον κατάλογο µέχρι τον τεσσαρακοστό
έκτο.
Συµφωνείτε;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Μητσοτάκη,
έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κατ’ αρχάς
εκτιµώ ιδιαίτερα την παράθεση των συγκριτικών στοιχείων, την
οποία µας παρουσιάσατε, και νοµίζω ότι είναι θετικό ότι δίνεται
πολύς χρόνος στους συναδέλφους αλλά και στους Υπουργούς
να εκφράσουν τις απόψεις τους.
Επί της ουσίας τώρα, όπως ξέρετε, στις περιπτώσεις αυτές
δεν είναι βέβαιον ότι οι Βουλευτές οι οποίοι γνωρίζουν ότι µπορεί
να µιλήσουν σήµερα θα µπορούν όντως να µιλήσουν. Παραδείγµατος χάριν, ο κ. Χαρακόπουλος, ο οποίος είναι τεσσαρακοστός έκτος, µε έχει ειδοποιήσει ότι δεν µπορεί να είναι παρών.
Δεν ξέρω αν το ίδιο ισχύει για τον κ. Κεγκέρογλου από το ΠΑΣΟΚ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ισχύει το ίδιο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Θα πρότεινα, και λαµβάνοντας υπ’
όψιν ότι έχουµε κάνει καλή πρόοδο, να φτάσουµε ενδεχοµένως
µέχρι τον τεσσαρακοστό πρώτο Βουλευτή. Δεν ξέρω αν ο κ.
Ψαριανός από το Ποτάµι είναι διαθέσιµος. Γιατί αλλιώς φοβάµαι
ότι θα εξαντληθεί ο κατάλογος…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Μητσοτάκη, να
σας διευκολύνω; Εάν υπάρξουν Βουλευτές που έχουν αποχωρήσει, θα διευκολυνθούν αύριο. Δεν θα τους διαγράψουµε δηλαδή από τον κατάλογο όπως γινόταν άλλες φορές. Ωστόσο, θα
ήθελα οι παριστάµενοι να έχουν τη δυνατότητα να µιλήσουν και
εάν περισσέψει χρόνος µέχρι τις δύο, θα προτάξουµε και κάποιους επόµενους. Το µείζον είναι όσο το δυνατόν περισσότεροι.
Έτσι δεν είναι;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ωραία, δεν έχουµε αντίρρηση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΟΒΟΛΙΤΗΣ: Συµφωνούµε απόλυτα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Συµφωνούµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Νικολόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, ασφαλώς και
συµφωνούµε, κυρίως όπως συµπληρώσατε την πρότασή σας:
«όλοι οι παρόντες να έχουν τη δυνατότητα» και µάλιστα αν
χρειαστεί και λίγο περισσότερο. Αν έχουµε παρόντες, όλοι οι
παρόντες σήµερα να µιλήσουνε, γιατί απεδείχθη µε την πρότασή
σας, ότι θα µπορούσαµε και τις προηγούµενες φορές όταν
ζητούσαµε είτε ανοχή από το Προεδρείο, όπως δείξατε σήµερα
για όλους τους οµιλητές, να υπερβούν για λίγο ακόµα το χρόνο,
που είχαµε συµφωνήσει, είτε για να πάρουν µέρος περισσότεροι
συνάδελφοι. Να, υπάρχει τρόπος, να µείνουµε περισσότερο εδώ
στην Αίθουσα και να ξεκινήσουµε αύριο πολύ νωρίτερα.
Άρα συµφωνούµε απόλυτα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Προχωρούµε, προχωρούµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ.
Θεοχάρης.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ.
Συµφωνούµε κι εµείς, εφόσον θα υπάρξει η δυνατότητα αύριο.
Το ζήτηµα της αυριανής συνεδρίασης και πότε θα ξεκινήσει θα
το συζητήσουµε µετά;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, 9.00’ η ώρα είπε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Η πρόταση είναι να
πάµε σήµερα µέχρι τις 2.00’ και αν υπάρξει και δυνατότητα µε
παρισταµένους και παραµένουν στην Αίθουσα Βουλευτές να
διευκολύνουµε, και αύριο το πρωί να συνεχίσουµε στις 9.00’.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μα συµφωνούµε, κυρία Πρόεδρε,
συµφωνούµε. Πάµε παρακάτω!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ωραία. Και σε αυτό,
λοιπόν, συµφωνούµε εµείς, να ξεκινήσουµε στις 9.00.
Θα µπορούσα να ρωτήσω κάτι τελευταίο, επειδή είδαµε ότι
στην αρχή µας είπατε ποιοι Υπουργοί θα µιλήσουν αλλά -εκτός
αν το χάσαµε από την απειρία που έχουµε- δεν είδαµε στη συνέ-
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χεια της συνεδρίασης να έχουµε ενηµέρωση για το ποιοι Υπουργοί θα µιλήσουν. Δεν ξέρω αν αυτό µπορεί να γίνει περισσότερες
φορές αύριο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Θεοχάρη, περιοδικά ενηµερώνω για το ποιοι Υπουργοί πρόκειται να µιλήσουν.
Τώρα αποµένει να µιλήσει από πλευράς Υπουργών µόνον ο κ.
Κουράκης και αυτό σε συνεννόηση µε τους Υπουργούς οι οποίοι
παρέµειναν πολλές ώρες. Η πρακτική την οποίαν έχουµε γνωρίσει σε άλλες διαδικασίες είναι να µπαίνει ο Υπουργός, να ζητάει
να µιλήσει, να διακόπτονται τα πάντα και να µιλάει ο Υπουργός.
Επέλεξα ως Πρόεδρος της Βουλής να µην τηρήσουµε τέτοια
διαδικασία. Αλλά να δείξουν όλοι σεβασµό στην κοινοβουλευτική
διαδικασία.
Αυτό σήµανε βέβαια ότι υπήρξαν Υπουργοί που παρέµειναν
στην Αίθουσα πολλές ώρες έχοντας ζητήσει να µιλήσουν και δεν
µίλησαν. Θα µιλήσουν αύριο το πρωί. Είναι αρκετοί Υπουργοί που
είναι προγραµµατισµένοι να µιλήσουν αύριο. Μπορώ στο τέλος
της συνεδρίασης να σας τους ανακοινώσω.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κάντε το 9.30’ καλύτερα γιατί
έχουµε αιτήµατα από τους συναδέλφους.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Και σήµερα στη 1.00’, κυρία Πρόεδρε, Θα πεθάνουµε µε τέτοια ωράρια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Μπάρκα, επειδή
βλέπω ότι σηκώνετε το χέρι σας, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, ήθελα να τονίσω ότι εάν αύριο ο κατάλογος ξεκινήσει από Βουλευτές οι
οποίοι είναι στη σειρά µέχρι τον αριθµό 46 και δεν είναι αυτήν τη
στιγµή στην Αίθουσα, θεωρώ ότι είναι αδικία για τους υπόλοιπους Βουλευτές, οι οποίοι θα παραµείνουν µέχρι τις 02.00’ και
κάνουν υποµονή. Υπό αυτήν την έννοια, θα µπορούσαµε να αποχωρήσουµε και να µιλήσουµε αύριο από τον κατάλογο, όπως θα
ξεκινούσε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Μπάρκα, απευθύνοµαι στην ιδιότητα σας ως Βουλευτής που στηρίζει την Κυβέρνηση και σας καλώ να δώσετε το καλό παράδειγµα που ήδη
δίνετε. Αυτό έχει να κάνει µε το γεγονός ότι αυτοί οι οποίοι απουσιάζουν είναι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης. Δεν θα ήθελα να
τους αποκλείσουµε από τη στιγµή κατά την οποία ετέθη έτσι το
θέµα. Νοµίζω όµως ότι οι παριστάµενοι Βουλευτές µπορούν να
εκµεταλλευθούν και το κενό που τυχόν θα δηµιουργηθεί, αν δεν
συνεχίσουµε να συζητάµε το διαδικαστικό θέµα διά µακρόν.
Είµαστε σύµφωνοι;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ορίστε, κύριε Φίλη,
έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, να είµαστε λίγο πρακτικοί.
Αν τελειώσουµε σήµερα στις 02.00’ δεν θα αρχίσουµε αύριο στις
09.00’. Άρα, να τελειώσουµε σήµερα γύρω στις 01.30’ και να ξεκινήσουµε αύριο στις 09.30’.
Δεύτερον, όσοι συνάδελφοι είναι µέσα στην Αίθουσα και είναι
γραµµένοι στον κατάλογο να µιλήσουν απόψε. Όσοι δεν είναι
εδώ, να επιφυλαχθούµε αύριο για το αν θα µιλήσουν ή όχι, µε
σεβασµό, βεβαίως, πάντοτε στο θέµα της Αντιπολίτευσης που
αναφέρατε νωρίτερα. Θα το δούµε αύριο. Εάν σήµερα υπάρχει
ο εξηκοστός παρών, να µιλήσει.
Άρα, επαναλαµβάνω. Να τελειώσουµε στις 01.30’, να ξεκινήσουµε στις 09.30 και να µιλήσουν όσοι θέλουν σήµερα.
Θα ήθελα να κάνω και µία παράκληση. Να βαστάµε το χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ακούγοντας τις απόψεις όλων των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, η απόφαση του
Προεδρείου είναι να προσπαθήσουµε να συνεχίσουµε µέχρι τις
02.00’ και να ολοκληρώσουµε µέχρι τον κ. Δαµαβολίτη, τον υπ’
αριθµόν 44 Βουλευτή. Και επειδή οφείλω να είµαι εντάξει και
επειδή µου δηλώθηκε κώλυµα υγείας από Βουλευτή συνάδελφο
από αντιπολιτευόµενο κόµµα, θα τηρηθεί η δέσµευση του Προεδρείου ότι όσοι τυχόν δεν βρίσκονται στην Αίθουσα θα µιλήσουν
αύριο το πρωί.
Τον λόγο έχει ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος από το ΠΑΣΟΚ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, χθες ακούσαµε τον Πρωθυπουργό της χώρας να µας παρουσιάζει τις προγραµµατικές δη-
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λώσεις της Κυβέρνησης. Του ευχηθήκαµε διά του Προέδρου
µας, δι’ όλων των οµιλητών του ΠΑΣΟΚ µέχρι στιγµής, αλλά και
δι’ όλων των οµιλητών του ΠΑΣΟΚ που πήραν τον λόγο στα µέσα
ενηµέρωσης καλή επιτυχία. Αυτό το εννοούµε.
Και σε ό,τι µε αφορά προσωπικά, κύριε Υπουργέ, σας εύχοµαι
καλή επιτυχία. Αυτό έχω κάνει µέχρι τώρα στην πολιτική µου πορεία, ανεξαρτήτως αποτελέσµατος και προσώπων.
Οφείλω, όµως, να υπογραµµίσω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
ότι ο πολιτικός χρόνος που διαθέτουµε είναι πάρα πολύ µικρός
για να τον εξαντλήσουµε στις απαιτούµενες πολιτικές ευγένειες.
Ο πολιτικός χρόνος είναι πάρα πολύ πυκνός και δεν µπορούµε
να χάνουµε χρόνο. Δεν µπορούµε να περιορίζουµε τον εαυτό µας
αυτολογοκρινόµενοι. Είµαστε υποχρεωµένοι όλοι µας. Εσείς
είστε υποχρεωµένοι να κυβερνάτε χωρίς καθυστερήσεις και η
Αντιπολίτευση να διατυπώνει τις απόψεις της χωρίς καθυστερήσεις, επίσης.
Έτσι, τα όσα θα πω συµπεριλαµβάνονται στο πλαίσιο αυτής
της ανάγκης. Δεν θα ήθελα να παρεξηγηθώ ως οµιλών πριν καν
η Κυβέρνηση πάρει ψήφο εµπιστοσύνης. Είµαστε υποχρεωµένοι
πολύ γρήγορα ο καθένας να πει την άποψη του µε βάση αυτά
που βλέπει.
Χθες, ακούσαµε την οµιλία του Πρωθυπουργού. Κυρίες και κύριοι, επιλέγω για τον λίγο χρόνο που διαθέτω αυτό που θεωρώ
κορυφαίο. Δεν ακούστηκε ούτε µία λέξη, δεν υπήρξε ούτε µία
φράση για θέµατα της ανάπτυξης και για το πως αυτή θα επιτευχθεί.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µετά από επτά χρόνια ύφεσης,
όπως ξέρουµε στο τέλος του 2014 υπήρξε µία οριακή ανάπτυξη,
η οποία ήταν ελπιδοφόρα αλλά προφανώς δεν ήταν απαραίτητη
για να αρχίζουν να λύνονται προβλήµατα. Ήταν όµως µία πρώτη
καλή στιγµή.
Για το 2015, όπως όλοι ξέρουµε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αγορές, προέβλεπαν
–δεν προβλέπουν- ρυθµούς ανάπτυξης γύρω από το 3%, δηλαδή
θέσεις εργασίας, δηλαδή καλύτερη κατάσταση για τους πολίτες,
δηλαδή καλύτερη πορεία για τη χώρα, δηλαδή αρχή επιστροφής
στην ευηµερία. Βέβαια, δεν θα ήταν γρήγορη, θα ήταν σταδιακή.
Επίσης, όλοι ξέρουµε ότι αυτή η πορεία διακόπηκε για λόγους
πολιτικούς. Διακόπηκε µε τα γεγονότα της µη εκλογής του Προέδρου της Δηµοκρατίας και τα όσα επακολούθησαν.
Έχουµε, όµως, µετά τις 25 Ιανουαρίου µία νέα πολιτική πραγµατικότητα. Πρέπει να τη σεβαστούµε και πρέπει να αρχίσουµε
να αναζητούµε σε αυτήν τα ψήγµατα ή τα στοιχεία –µακάρι να
υπήρχαν στοιχεία- µε βάση τα οποία θα µπορούσαµε να πούµε
ότι ναι, παρ’ όλα αυτά, το 2015 θα είναι ένα έτος οικονοµικής
ανάπτυξης.
Μήπως η Κυβέρνηση την υποσχέθηκε και την εγγυάται;
Μήπως από αυτά που ακούσαµε µπορούµε βάσιµα να ελπίζουµε
ότι θα υπάρξουν οι αναπτυξιακές πολιτικές, µε άµεσα ή µε λιγότερο άµεσα αποτελέσµατα; Μήπως θα µπορούσαµε βάσιµα να
ελπίσουµε για την έναρξη της επιστροφής στην ευηµερία; Νοµίζω πως όχι.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δύο είναι οι βάσεις πάνω στις
οποίες εδράζονται τα επιχειρήµατά µου. Πρώτον και πάρα πολύ
απλό, είναι ότι δεν υπάρχουν και δεν ακούστηκαν τα σχετικά σχέδια ή έστω οι σχετικές προθέσεις. Η οµιλία του Πρωθυπουργού,
κατά τη δική µου άποψη, ήταν ο προποµπός αλλά και η επιτοµή
της ύφεσης. Οµίλησε ως ο Πρωθυπουργός της ύφεσης. Επί µιάµιση και πλέον ώρα δεν είπε τίποτε για την ανάπτυξη και για την
ιδιωτική οικονοµία. Μόνο επιφυλάξεις διατύπωσε και δυσπιστία
για τις επενδύσεις. Κανένας θετικός λόγος, σχέδιο ή έστω πρόταση σχετικά µε τη συνάντηση κράτους και οικονοµίας, οικονοµίας και κράτους, που στη χώρα µας επί δεκαετίες είναι
προβληµατική. Σε µια κάκιστη κατάσταση, που θα έπρεπε να έχει
βελτιωθεί, τρεις κυβερνήσεις της κρίσης το απέτυχαν, απέτυχαν
στο στόχο αυτό και έρχεται να αποτύχει και η επόµενη, η τέταρτη
κυβέρνηση.
Και µπορεί κανείς να πει: «Μα, ο Πρωθυπουργός έτσι επέλεξε
να µιλήσει. Δικαίωµά του». Σωστά. Ακούστηκε κάτι σήµερα; Έχει
ακουστεί κάτι τους περασµένους µήνες ή και χρόνια από το ΣΥΡΙΖΑ στην κατεύθυνση αυτή; Κατά τη δική µου και πάλι άποψη
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και µιλώ µε σεβασµό προς όλους, όχι. Επειδή παρακολουθούσα
πάρα πολύ προσεκτικά τη Βουλή στην προηγούµενη Περίοδό
της, ενηµερώνω τους νέους συναδέλφους, υπογραµµίζω στους
παλιότερους, πως ότι ακούγονταν από την πλευρά της τότε αξιωµατικής αντιπολίτευσης για τη συνάντηση κράτους-οικονοµίας,
ήταν µία δυσπιστία στην ιδιωτική οικονοµία και µία πρόθεση πρόσθεσης εγγυήσεων στη λειτουργία του δηµοσίου, που µόνο αποτέλεσµα θα έχει την επιβράδυνση της διαδικασίας των διαδικασιών του κράτους, όταν αναφέρεται ή και απευθύνεται στην
οικονοµία.
Αντίθετα, όµως, µε αυτά που αυτή η Κυβέρνηση φαίνεται τελικά να πιστεύει –θα το δούµε στην πράξη τις επόµενες εβδοµάδες αυτό- µόνο η ανάπτυξη, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µπορεί
να οδηγήσει στην ανάκτηση του µέρους της ανεξαρτησίας που
έχουµε πράγµατι χάσει λόγω της οικονοµικής µας κατάρρευσης.
Αφού οι αγορές δεν µας δανείζουν, αφού τα κράτη για να µας
δανείσουν χρειάστηκε να ψηφίσουµε µνηµόνια, αφού η ανασύνταξη της Ελλάδας δεν έχει πηγές χρηµατοδότησης άλλες, η σταδιακή έξοδος της χώρας, αλλά και των πολιτών, των ανθρώπων
που ζουν εδώ, από τη σηµερινή κατάσταση, παρέχεται µόνο
µέσω της ανάπτυξης. Μαγικός άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Και
γι’ αυτήν την ανάπτυξη δεν ακούστηκε τίποτα.
Υπάρχει, όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, και µία δεύτερη
σειρά επιχειρηµάτων, πάνω στην οποία εδράζεται η δική µου πεποίθηση, πως η Κυβέρνηση αυτή δεν έχει να προσφέρει κάτι
στον πιο χρήσιµο και απαραίτητο για τη χώρα σήµερα τοµέα,
αυτόν της οικονοµίας, της ανάπτυξης. Η δεύτερη δέσµη των
λόγων εδράζεται σε ζητήµατα ευρωπαϊκής και εξωτερικής πολιτικής.
Όπως φάνηκε από τις πρώτες ώρες της κυβερνητικής µεταβολής, υπάρχει πρόθεση εµπλοκής της εξωτερικής µας πολιτικής στα θέµατα της διαρκούς διαπραγµάτευσης για τη χρηµατοδότηση της χώρας. Αυτό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι µέγα
λάθος. Είναι τραγικό λάθος.
Εµείς, µε την εµπειρία των πέντε ετών κρίσης επιλέξαµε να µην
εµπλέξουµε την ευρωπαϊκή και την εξωτερική µας πολιτική στα
θέµατα της ανάγκης χρηµατοδότησης της Ελλάδας. Και αφήνω
κατά µέρος τα θέµατα εθνικής υπερηφάνειας και τα θέµατα
αρχών που αποτελούν τον πρώτο και τον βασικό λόγο για την
επιλογή της µη ανάµιξης.
Και στέκοµαι λίγο σε έναν λόγο τακτικής που επιβάλλει για το
συµφέρον µας αυτήν τη µη εµπλοκή. Μια χώρα, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, που εναγωνίως ζητά χρηµατοδότηση, δεν µπορεί να
θέτει στο ίδιο τραπέζι τη χρηµατοδότηση και ταυτοχρόνως τα
θέµατα της διαπραγµάτευσης ως προς την πορεία µας στην Ευρώπη και το διεθνές περιβάλλον. Αν το κάνει αυτό, υπονοµεύει
ταυτοχρόνως και τα δύο. Δεν είναι δύσκολο να το αντιληφθεί κανείς αυτό.
Και από τις πρώτες µέρες που ζήσαµε τις εκδηλώσεις της διάθεσης της εξωτερικής πολιτικής από το Υπουργείο Εξωτερικών
αλλά και από τον Πρωθυπουργό καθώς και από τις σηµερινές
σχετικές ειδήσεις, προκύπτει νοµίζω αβίαστα το συµπέρασµα ότι
η πολύ µεγάλη επιφύλαξη σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες αυτής
της Κυβέρνησης να επιτύχει µία σωστή αναπτυξιακή πολιτική
είναι όχι απλώς ορατές αλλά ορατές µε τον πιο έκδηλο τρόπο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ: Γεωπολιτικά δεν ισχύει αυτό που
λέτε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έχω πολλά επιχειρήµατα ως προς
αυτό, κύριε συνάδελφε, και θα µας δοθεί η ευκαιρία στη διάρκεια
των εποµένων εβδοµάδων να τα συζητήσουµε. Εδώ θα είµαστε.
Ωστόσο τώρα ο χρόνος µου επιβάλλει να αρθρώσω και τα τελευταία µου επιχειρήµατα και να κλείσω.
Θέλω να κλείσω τη δική µου σηµερινή τοποθέτηση, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, κάνοντας υπογράµµιση σε µία –νοµίζω- χρήσιµη σκέψη. Εδώ και δύο, τρεις µέρες έχουν ακουστεί αυτά τα
περί ποσοστών, ότι από αυτά που έχουν ληφθεί τα 2/3 ήταν
σωστά µέτρα και το 1/3 λανθασµένα µέτρα. Πηγή της εκφοράς
του συγκεκριµένου λόγου είναι το Υπουργείο Οικονοµικών. Αλλά,
υπήρξαν και ανασκευές, διορθώσεις, «το λέγαµε έτσι», «δεν το
λέγαµε έτσι», «το λέγαµε αλλιώς», εν πάση περιπτώσει.
Σήµερα ο λόγος αυτός αρθρώθηκε ενώπιον της Εθνικής Αντι-
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προσωπείας. Και στέκοµαι σε αυτό και όχι στη συναφή δηµοσιογραφία που κατακλύζει τα µέσα ενηµέρωσης όλο το απόγευµα
και όλο το βράδυ. Μένω, λοιπόν, στα όσα είπε το Υπουργείο Οικονοµικών εδώ. Είπε για 70% των µνηµονιακών υποχρεώσεων
στο πρόγραµµα-γέφυρα και για 30% άρνηση των υποχρεώσεων
αυτών.
Εδώ, κυρίες και κύριοι, θα µπορούσα να πω ότι τίθενται απολύτως εύλογα τέσσερα ερωτήµατα ρητορικού και περιπαικτικού
περιεχοµένου. Δεν είναι, όµως, η συγκυρία κατάλληλη για παιχνίδια ούτε για κωµωδίες. Η κατάσταση εδώ και πέντε χρόνια στη
χώρα είναι τραγική και αφορά όλους τους ανθρώπους και όλους
τους πολίτες που ζουν εδώ. Και είναι ψέµα ό,τι ειπώθηκε επί τόσα
χρόνια, «εσείς κύριοι προσέχατε την Ελλάδα και όχι τους Έλληνες». Μία χώρα είναι η εδαφική της κυριαρχία και οι άνθρωποί
της. Αναφερόµαστε στο όλον όταν µιλάµε για την Ελλάδα ή δεν
ξέρουµε τι λέµε.
Εδώ, λοιπόν, για λόγους ουσιαστικούς και όχι περιπαικτικούς
–όπως αξίζει σε αυτήν τη στάση- ούτε εκδικητικούς ούτε για λόγους διακωµώδησης, θέλω να σας θέσω µία σειρά τεσσάρων
ερωτηµάτων λακωνικά γιατί δεν έχω χρόνο.
Είχαµε δηλαδή, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, που στηρίζετε
σήµερα την Κυβέρνηση, κατά 70% δίκιο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Προ πολλού, κύριε
συνάδελφε, έχει εξαντληθεί ο χρόνος σας αλλά θα σας δείξω την
ανοχή που δείξαµε και στους προηγούµενους. Λάβετε υπ’ όψιν
απλώς την ώρα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. µόνο που
είµαι ο µόνος ίσως που διακόψατε για να το τονίσετε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όχι, καθόλου.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν µε πειράζει καθόλου. Είστε πολύ
καλή στην άσκηση των καθηκόντων σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Συνεχίζω, λοιπόν, την αγόρευσή µου, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παρ’ ότι η Πρόεδρος µε διέκοψε.
Έλεγα, λοιπόν. Είχαµε κατά 70% δίκιο και κατά 30% άδικο;
Αυτό το ερώτηµα θα σας το θέτουµε διαρκώς. Δεύτερον, ήµασταν πατριώτες κατά αυτό το 70% και κατά µόνο 30% ήµασταν
δωσίλογοι; Το λέω αυτό γιατί ανήκω σε εκείνους τους πολιτικούς
που αυτά τα πέντε χρόνια προπηλακίζονταν διαρκώς. Προπηλακιζόµουν για το 30% των ενεργειών µας, ενώ κατά το 70% είχαµε
δίκιο;
Τρίτον, η εξεταστική επιτροπή που θα ασχοληθεί µε το πρώτο,
το δεύτερο µνηµόνιο, µε οτιδήποτε είναι χρήσιµη ακόµη; Εγώ
λέω πως είναι. Και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Βενιζέλος, το
ίδιο είπε το απόγευµα. Όµως, αναρωτιέµαι. Θα αφορά και το
πρόγραµµα-γέφυρα αυτή η εξεταστική επιτροπή;
Τέταρτον, για να θυµηθούµε λιγάκι –και διαθέτουµε πρόσφατη
µνήµη οι περισσότεροι και οι περισσότερες εδώ- γιατί δεν ψηφίσατε καµµία από τις διαρθρωτικές αλλαγές που περιλαµβάνονταν σε αυτό το 70%; Ούτε µία για τα φάρµακα! Δώσαµε µάχη
κατά της διαπλοκής, της διαφθοράς και της σπατάλης στον
χώρο της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης, µειώσαµε τις δαπάνες του ελληνικού λαού κατά 9 δισεκατοµµύρια ευρώ και κατά
3 ή 3,5 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως και δεν ψηφίσατε ούτε µία
σχετική νοµοθετική πρωτοβουλία!
Είναι αυτοκριτική το 70% και το 30%; Θα µας τα πουν αυτά οι
επόµενες µέρες, που δεν είναι πολλές, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Ο Φεβρουάριος είναι ο µήνας των πολιτικών εξελίξεων.
Κλείνοντας, δεν έχετε τη δική µας εµπιστοσύνη. Διαθέτετε δάνεια λαϊκή υποστήριξη. Η σχέση σας µε τους πολίτες, όπως η
ζωή αποδεικνύει, θα κριθεί από την επάρκεια των πράξεών σας
και όχι των λόγων σας. Και οι µέρες που έρχονται –όχι οι µήνεςθα αναδείξουν ποιος έχει δίκιο, γιατί βέβαια –οφείλω να το πωτίποτα ακόµα δεν έχει αποδειχθεί.
Πάντως, όπως και άλλοι συνάδελφοι τόνισαν και εγώ υπογραµµίζω, δεν έχετε λαϊκή εντολή για να µας οδηγήσετε σε πιστωτικό
γεγονός ή στη δραχµή. Έχετε εντολή να διαπραγµατευθείτε καλύτερα και να φέρετε µια καλύτερη συµφωνία και αυτό σας το
ευχόµαστε, αν και δεν το βλέπουµε µέχρι στιγµής.
Εµείς ως ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, σας καταψηφίζουµε και θα σας αντιπολιτευθούµε αλλά όµως µε τρόπο κριτικό, δηλαδή δίκαιο και
όχι µε τον τρόπο που αντιπολιτευθήκατε εσείς τα πέντε αυτά
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χρόνια της επώδυνης κρίσης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Λοβέρδο.
Νοµίζω ότι δεν έχετε παράπονο, κύριε συνάδελφε. Μιλήσατε
τον διπλάσιο χρόνο από αυτόν που δικαιούσαστε.
Όµως, αυτό δεν µπορεί να…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, καθόλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Δώσατε χρόνο Αρχηγού κόµµατος στον κ. Λοβέρδο. Κάτι ξέρετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ: Είναι εν δυνάµει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σε κάθε περίπτωση,
έχει µία σηµασία να µιλήσουν οι Βουλευτές όσο το δυνατόν µε
µεγαλύτερη άνεση.
Τώρα, όµως, δίνω τον λόγο στον κ. Τάσο Κουράκη, Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας.
Ορίστε, κύριε Κουράκη, έχετε τον λόγο για δεκατέσσερα
λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζοντας την οµιλία µου για
τα ζητήµατα της παιδείας, βλέποντας απέναντί µου και τον Τριαντάφυλλο Μηταφίδη, δεν µπορώ παρά να µνηµονεύσω όλες εκείνες τις λαµπρές µορφές των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού κινήµατος που µε το έργο και τη δράση τους σφράγισαν την ιστορία της σύγχρονης νεοελληνικής εκπαίδευσης.
Ενδεικτικά θα έλεγα να θυµηθούµε το έργο και τη δράση του
Δηµήτρη Γληνού, του Αλέξανδρου Δελµούζου, της Ρόζας Ιµβριώτη, της Έλλης Αλεξίου, του Μίλτου Κουντουρά, του Ευάγγελου Παπανούτσου, του Εµµανουήλ Κριαρά, καθώς και τους
χιλιάδες εκπαιδευτικούς ανώνυµους και επώνυµους που έδωσαν
αγώνες µε αξιοπρέπεια και ελεύθερο φρόνηµα, αφιερώνοντας
στην υπόθεση αυτή τη ζωή τους, µε πρόσφατη στη νεώτερη ιστορία τη θυσία του Νίκου Τεµπονέρα που δολοφονήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 1991, προστατεύοντας το σχολείο και τους µαθητές
του.
Σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς, παρουσιάζοντας το κυβερνητικό µας πρόγραµµα, βρίσκεται η σκέψη και η ψυχή µας και µε
τα δικά τους έργα ως παρακαταθήκη έχουµε τα µάτια στραµµένα
στη νέα γενιά, σε όλους τους µαθητές και τις µαθήτριες αλλά ιδιαίτερα στα παιδιά των πίσω θρανίων, γιατί αυτά έχουν περισσότερο ανάγκη την υποστήριξή µας.
Ο στόχος για τον οποίο εργάζεται η Κυβέρνησή µας, είναι η
οργάνωση της δηµόσιας δωρεάν δηµοκρατικής υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης.
Πρώτος θεµέλιος λίθος του προγράµµατός µας είναι αξιακός,
δηλαδή αποσκοπούµε στην άµβλυνση των µορφωτικών ανισοτήτων, που έχουν τη ρίζα τους στις κοινωνικές ταξικές ανισότητες,
καθώς και στην απάλειψη κάθε λογής διακρίσεων, φύλου, φυλής,
θρησκεύµατος και πεποιθήσεων, κοινωνικής και εθνικής προέλευσης, φυσικής ιδιαιτερότητας των ατόµων και άλλα από το
θεσµικό πλαίσιο, αλλά και από την καθηµερινότητα της εκπαίδευσης.
Στην κατεύθυνση αυτή σκοπεύουµε –και η παράθεση δεν είναι
τυχαία- τα εξής: Να ευθυγραµµίσουµε το θεσµικό µας πλαίσιο
µε όσα ορίζονται από τη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα των Ατόµων
µε Αναπηρία, συµπεριλαµβάνοντας τους µαθητές µε αναπηρία
στο σχολείο για όλους. Να επαναφέρουµε µε αναβαθµισµένη
µορφή την ενισχυτική διδασκαλία και την πρόσθετη διδακτική
στήριξη. Να αναπτύξουµε τη διαπολιτισµική και αντιρατσιστική
εκπαίδευση και τις τάξεις υποδοχής. Να εκπονήσουµε προγράµµατα στήριξης του µαθητικού πληθυσµού και των αντίστοιχων
σχολικών µονάδων, που αφορούν κυρίως σε ευάλωτες οµάδες
νέων, δηλαδή σε δυσπρόσιτες περιοχές, σε άτοµα µε οικονοµική
ανέχεια, σε άτοµα Ροµά, στα άτοµα που σχετίζονται µε την παραβατικότητα των ανηλίκων. Να ενισχύσουµε την εκπαίδευση
των ελληνοπαίδων του εξωτερικού, που δεινοπαθεί. Να προχωρήσουµε στην ουσιαστική αναβάθµιση της εκπαίδευσης των µουσουλµανοπαίδων της Θράκης, ώστε να αντιµετωπιστούν τα
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φαινόµενα σχολικής εγκατάλειψης, να διασφαλίζεται η ισότιµη
πρόσβασή τους σε όλες τις βαθµίδες και τους τύπους της δηµόσιας εκπαίδευσης και να διασφαλιστεί η επιστηµονική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε αυτήν την πληθυσµιακή κατηγορία.
Τερµατίζουµε την πολιτική καταργήσεων και συγχωνεύσεων
σχολικών µονάδων. Επανεξετάζουµε, όµως, τη λειτουργία σχολικών µονάδων που καταργήθηκαν στη βάση παιδαγωγικών και
κοινωνικών κριτηρίων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεύτερος θεµέλιος λίθος είναι
η ικανοποίηση των πιεστικών εκπαιδευτικών αναγκών µετά από
πέντε χρόνια λιτότητας και µνηµονιακών παρεµβάσεων. Όπως
είπαµε, επιδίωξή µας είναι η ανασυγκρότηση της δηµόσιας και
δωρεάν εκπαίδευσης όλων των βαθµίδων, µε καθολική συµµετοχή όλων των νέων σε όλο το φάσµα της δεκατετράχρονης –
δηλαδή δώδεκα συν δύο η προσχολική αγωγή- εκπαίδευσης.
Πιο συγκεκριµένα:
Πρώτον, οι µνηµονιακοί νόµοι, που διέλυσαν και υποβάθµισαν
τη δηµόσια παιδεία παύουν να ισχύουν.
Προχωρούµε στη θέσπιση µεταβατικού θεσµικού πλαισίου για
όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, ανοίγοντας, όπως είπε ο
Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Παιδείας, ευρύ διάλογο µε
όλους τους εµπλεκοµένους.
Σε συνεργασία µε άλλα συναρµόδια Υπουργεία προχωρούµε
σε δράσεις για την ανακούφιση της ανθρωπιστικής κρίσης, όπως
ανέφερε και η Αναπληρώτρια Υπουργός κ. Φωτίου, µέσα από
προγράµµατα προληπτικής ιατρικής, εµβολιασµών και επισιτιστικής βοήθειας, δηλαδή πρόγευµα και µικρά γεύµατα για τους µαθητές.
Αρχίζουµε από σήµερα τον επανασχεδιασµό των αναλυτικών
προγραµµάτων και των σχολικών εγχειριδίων. Στοχεύουµε στην
αναδιάρθρωση της ύλης προς την κατεύθυνση της µείωσης του
όγκου των πληροφοριών για χάρη της εµβάθυνσης και της κριτικής σκέψης. Στόχος µας είναι τα βιβλία της επόµενης σχολικής
χρονιάς να βρίσκονται έγκαιρα στα σχολεία και οι όποιες αλλαγές στην ύλη δεν θα συνεπάγονται αναγκαστικά την αλλαγή των
σχολικών εγχειριδίων της επόµενης χρονιάς, καθότι δεν προλαβαίνουµε.
Διερευνούµε όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να υλοποιήσουµε τη µείωση του αριθµού των µαθητών ανά τµήµα, στο
µέτρο βέβαια των δυνατοτήτων κάλυψης των θέσεων εκπαιδευτικού δυναµικού µε µόνιµες θέσεις. Το επαναλαµβάνω: µε µόνιµες θέσεις.
Στο σχολείο στο οποίο έχουµε θητεύσει όλοι µας ξέρουµε ότι
κάποια µαθήµατα είναι πρωτεύοντα και κάποια δευτερεύοντα.
Για εµάς πρωτεύοντα είναι όλα εκείνα τα µαθήµατα που διαµορφώνουν τις προϋποθέσεις για να γίνουν οι αυριανοί πολίτες
µορφωµένοι, µε κριτική σκέψη και αισθητική καλλιέργεια. Προς
τούτο θέλουµε η αξιακή µας θέση για την κάλυψη της γενικής
παιδείας στο δηµόσιο σχολείο όλης της γνώσης και της εµπειρίας να πάρει σάρκα και οστά. Προς το σκοπό αυτό, η αισθητική
αγωγή, η καλλιέργεια των τεχνών, η φυσική αγωγή, η αγωγή
υγείας, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η πληροφορική, η αγωγή
του δηµοκρατικού πολίτη σχεδιάζονται ως ισότιµες και αναγκαίες πτυχές του αναλυτικού προγράµµατος από κοινού µε τις
παραδοσιακές εγκύκλιες γνώσεις.
Εργαζόµαστε στην κατεύθυνση της αναβάθµισης και σταδιακής επαναφοράς της διδασκαλίας περισσότερων ξένων γλωσσών στο σχολείο, σύµφωνα µε παιδαγωγικά κριτήρια. Θέλουµε
να δίδεται η δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικών γλωσσοµάθειας από το δηµόσιο σχολείο, έτσι ώστε να ανακουφιστεί ο οικογενειακός προϋπολογισµός.
Τέλος, στην ενότητα αυτή καθιστούµε το σχολείο κέντρο της
γειτονιάς, κοινωνικό χώρο δηµιουργίας, ανοιχτό και µετά τη λήξη
των µαθηµάτων για δραστηριότητες πολιτισµού, αθλητισµού,
κοινωνικής αλληλεγγύης και άλλα, σε συνεργασία µε την εκπαιδευτική κοινότητα, τους κατοίκους της γειτονιάς και την τοπική
αυτοδιοίκηση.
Ιδιαίτερα, για το λύκειο ενισχύουµε τον αυτόνοµο µορφωτικό
ρόλο της λυκειακής βαθµίδας, µε αποκατάσταση της ουσιαστικής ισοτιµίας -γενικής και τεχνικής επαγγελµατικής κατεύθυν-
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σης- και στρατηγικός µας στόχος είναι το ενιαίο σχολείο θεωρίας
και πράξης, αξιοποιώντας τα θετικά χαρακτηριστικά από την εµπειρία του πολυκλαδικού λυκείου. Έτσι, όπως αναφέρθηκε και
από τον Υπουργό Παιδείας, δροµολογούµε την αποσύνδεση των
προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων από τη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Επαναφέρουµε το γενικό µέσο όρο 9,5 για την προαγωγή από
τη µια τάξη στην άλλη. Καταργούµε τις πανελλαδικές εξετάσεις
στην Α’ και Β’ λυκείου από το τρέχον σχολικό έτος, καθώς καταργούµε και την υποχρεωτική επιλογή του 50% των θεµάτων
των εξετάσεων του λυκείου από την τράπεζα των θεµάτων.
Όπως είπαµε, η τράπεζα θα παραµείνει ως συµβουλευτικό προαιρετικό εργαλείο για εκπαιδευτικούς και µαθητές. Να σηµειώσουµε ότι τα χρήµατα που δαπανήθηκαν για την τράπεζα
θεµάτων ήταν 1.570.000 ευρώ. Με τα χρήµατα αυτά, θα µπορούσαν να είχαν προσληφθεί χίλιοι αναπληρωτές για την αντιµετώπιση µέρους των εκπαιδευτικών κενών.
Όπως αναφέρθηκε από τον Υπουργό Παιδείας, σε συνεργασία
µε τα συναρµόδια Υπουργεία δροµολογείται η επαναφορά των
σχολικών φυλάκων που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα. Σχεδιάζουµε
την αναβάθµιση της δηµόσιας τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και την αναδιοργάνωση των προγραµµάτων των ΕΠΑΛ.
Παρέχουµε ισότιµη δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση για τους αποφοίτους τους. Καταργούµε τις µετα-γυµνασιακές ΣΕΚ, δηλαδή σχολές επαγγελµατικής κατάρτισης και
αναδιαµορφώνεται το µετα-λυκειακό έτος των ΕΠΑΛ από έτος
µαθητείας, σε έτος ειδίκευσης αποφοίτων ΕΠΑΛ και επαναφορά
του από την άτυπη στην τυπική εκπαίδευση. Επαναλειτουργούν,
σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις µας, τα ΕΠΑΛ από το σχολικό έτος
2015-2016, οι τοµείς και οι ειδικότητες των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ που
καταργήθηκαν µε το ν.4146/2013. Οι εκπαιδευτικοί των πενήντα
ειδικοτήτων της τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης που καταργήθηκαν µε το άρθρο 82 του ν.4172/2013, τοποθετούνται
άµεσα στα ΕΠΑΛ.
Για τη φετινή χρονιά, πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί που πληρώνονταν µε το 75% και παρέµεναν στα σπίτια
τους. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί επανέρχονται και αξιοποιούνται για
τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες των δηµόσιων σχολείων σε εργαστηριακά κέντρα, σε τοµείς που µπορούν να δουλέψουν, σε ΙΕΚ και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας.
Ιδιαίτερα για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, όπως αναφέρθηκε από τον Υπουργό Παιδείας, καθώς και για τις επόµενες
δύο σχολικές χρονιές θα µεριµνήσουµε, ώστε να µη διαταραχθούν οι εκπαιδευτικές λειτουργίες αλλά και να ρυθµιστούν κάποια επείγοντα ζητήµατα που τις διευκολύνουν.
Έτσι, λοιπόν, πρώτον, για το σχολικό τρέχον έτος οι εξεταστικές διαδικασίες και ρυθµίσεις που αφορούν την απόλυση από το
λύκειο και την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των µαθητών και µαθητριών της Γ’ λυκείου παραµένουν ως έχουν.
Δεύτερον, για τη Γ’ λυκείου του επόµενου σχολικού έτους, δηλαδή για τους µαθητές που φοιτούν φέτος στην Β’ λυκείου, µελετάµε τη δυνατότητα επικοινωνίας -και θα ανακοινωθεί σύντοµα- των επιστηµονικών πεδίων εξειδίκευσης, ώστε οι υποψήφιοι
να µπορούν να επιλέξουν περισσότερα του ενός επιστηµονικά
πεδία. Οι βαθµοί προαγωγής της Α’ και Β’ λυκείου και ο βαθµός
απόλυσης της Γ’ λυκείου δεν θα προσµετρούνται στο βαθµό
πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Τέλος, ανοίγουµε το διάλογο µε την κοινωνία για το νέο σύστηµα εισαγωγής στα ΑΕΙ, το οποίο προφανώς θα χρειαστεί αρκετά χρόνια στην προοπτική της ελεύθερης πρόσβασης στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Προσχολική και πρωτοβάθµια εκπαίδευση: Θέτουµε σταθερά
θεµέλια για µια δηµόσια ποιοτικά προσχολική και πρωτοβάθµια
εκπαίδευση, που θα παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια στους
µαθητές και θα θέτει τις βάσεις για τη δραστική µείωση της σχολικής αποτυχίας στις επόµενες βαθµίδες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαβεβαιώνουµε τον ελληνικό
λαό ότι θα κάνουµε ό,τι είναι απαραίτητο, ώστε όλα τα νήπια να
έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στη δηµόσια δωρεάν δίχρονη προσχολική εκπαίδευση σε όλη την ελληνική επικράτεια. Δίνουµε έµφαση στην εξασφάλιση των αναγκαίων υποδοµών και τη στελέ-
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χωση µε το αναγκαίο προσωπικό.
Διασφαλίζουµε την ποιοτική αναβάθµιση του δηµοτικού και
του ολοήµερου σχολείου. Τα έρηµα χωριά χωρίς σχολεία και οι
σχολικές µονάδες «µαµούθ» στις αστικές περιοχές, είναι εικόνες
που δεν µας ικανοποιούν και δεν συνάδουν µε τη σύγχρονη παιδαγωγική. Τέλος, στην ενότητα αυτή η πρόσφατη εγκύκλιος του
προηγούµενου Υπουργού Παιδείας, σχετικά µε την αλλαγή του
ωρολογίου προγράµµατος από το Μάρτη του 2015 ανακαλείται.
Ειδική αγωγή. Θα πρέπει να γνωρίζουµε όλοι και να έχουµε ενστερνιστεί ότι η εκπαίδευση των µαθητών µε αναπηρία ή και µε
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι θεµελιώδης δείκτης πολιτισµού. Η διακηρυγµένη αρχή «ένα σχολείο για όλους», αναφέρεται στο σχολείο της γειτονιάς, στο οποίο εγγράφονται όλα τα
παιδιά µε ή χωρίς αναπηρία και το οποίο υποστηρίζεται, στελεχώνεται, εξοπλίζεται και διαµορφώνεται, έτσι ώστε να υλοποιείται µε συνέπεια ο στόχος της ένταξης και συµπερίληψης.
Βεβαίως θα υπάρχουν και ειδικά σχολεία που θα αφορούν στα
παιδιά εκείνα που το είδος της αναπηρίας τους ή οι πολλαπλές
τους αναπηρίες δεν τους επιτρέπουν να ενταχθούν στο κοινό
σχολείο. Αλλά θα πρέπει να τονίσουµε ότι στις δοµές αυτές σχεδιάζονται εξατοµικευµένα προγράµµατα γνωστικού, ψυχαγωγικού και αθλητικού περιεχοµένου προσαρµοσµένα στις ανάγκες
του κάθε µαθητή και παρέχονται υποστηρικτικές υπηρεσίες και
στους µαθητές και στις οικογένειές τους.
Θα µεριµνήσουµε για την πλήρη αναβάθµιση και υποστήριξη
των θεσµοθετηµένων διαγνωστικών φορέων ΕΔΕΑΥ και ΚΕΔΔΥ
και αυτό αποτελεί προτεραιότητά µας. Θα προχωρήσουµε από
φέτος στην εφαρµογή του ενιαίου πίνακα πρόσληψης αναπληρωτών ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, καθώς και στην αποκατάσταση των εκπαιδευτικών που
υπηρετούσαν στις δοµές της ειδικής εκπαίδευσης και τέθηκαν
σε διαθεσιµότητα µε την κατάργηση των κλάδων τους.
Η παράλληλη στήριξη χορηγείται στο µαθητή µε αναπηρία
ανεξάρτητα από την ύπαρξη τµήµατος ένταξης στο σχολείο.
Πάρα πολλοί γονείς ανησυχούν. Το είχαµε εξαγγείλει και από
την προηγούµενη κοινοβουλευτική περίοδο. Το νοµοσχέδιο για
την ειδική εκπαίδευση θα συνταχθεί από µηδενική βάση µε συνεξέταση των προτάσεων όλων των εµπλεκόµενων φορέων. Στην
υπόθεση της εκπαίδευσης των παιδιών µε αναπηρία και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, θέλουµε να έχουµε τους γονείς συµµάχους και συµµέτοχους.
Όσον αφορά στην ιδιωτική εκπαίδευση θέλω να επισηµάνω
τρία σηµεία.
Πρώτον, εποπτεύουµε, όπως µας επιβάλλει το άρθρο 16 του
Καταστατικού Χάρτη της δηµοκρατίας µας, την τήρηση της συνταγµατικής νοµιµότητας στην ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων.
Δεύτερον, αναµορφώνουµε και επικαιροποιούµε το νοµικό
πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων και των
φροντιστηρίων στη βάση παιδαγωγικών και επιστηµονικών κριτηρίων και δεσµευόµαστε για την απαρέγκλιτη τήρησή του.
Τρίτον, διασφαλίζουµε για λόγους κοινωνικού και δηµόσιου
συµφέροντος τα εργασιακά δικαιώµατα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών οι οποίοι επανεντάσσονται στο Υπουργείο Παιδείας και
παύουν να υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας.
Επαναφέρουµε και εδώ, όπως και σε άλλες κατηγορίες εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα, το θεσµό των συλλογικών συµβάσεων.
Τέλος, στην ενότητα αυτή προχωρούµε στην ανασύσταση της
κατηργηµένης διεύθυνσης ιδιωτικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δηµιουργία κλίµατος συνεργασίας και αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ της πολιτείας και της
εκπαιδευτικής κοινότητας µαζί µε την συνεχή δωρεάν –τονίζωεπιµόρφωση των εκπαιδευτικών και τη δηµοκρατική ανασυγκρότηση της εκπαίδευσης, αποτελούν ασφαλή προϋπόθεση για την
επιτυχία της προσπάθειάς µας.
Οι τρέχουσες διαδικασίες, όπως ανέφερε και ο κύριος Υπουργός, οι διαδικασίες αξιολόγησης δεν συνέβαλαν στη δηµιουργία
τέτοιου κλίµατος και τραυµάτισαν την εκπαιδευτική κοινότητα.
Γι’ αυτό αναστέλλονται, καθώς και οι όποιες πειθαρχικές ή προ-
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αγωγικές συνέπειές τους, προκειµένου να µελετηθούν σε βάθος
όλοι οι συναφείς παράγοντες.
Η αντικατάσταση του σηµερινού νοµοθετικού πλέγµατος αξιολόγησης εκπαιδευτικών και σχολείων από ένα σύστηµα αποτίµησης του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου µε δηµοκρατικό
και συλλογικό τρόπο είναι απαραίτητη. Αντιλαµβανόµαστε όµως
-και να προσέξουµε στο σηµείο αυτό- τη λειτουργική αποτίµηση
του εκπαιδευτικού έργου ως µια συµµετοχική και δηµοκρατική
µεθοδολογία διάγνωσης προβληµάτων, αναζήτησης λύσεων και
επεξεργασίας προτάσεων και µέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Σε καµµία περίπτωση δεν αποτελεί για
µας εργαλείο ιεραρχικής και χρηµατοδοτικής διάκρισης των σχολικών µονάδων ή τιµωρητικό εργαλείο µισθολογικής διαφοροποίησης και διοικητικής πειθάρχησης των «υπαλλήλων», όπως
τους θεωρούσαµε.
Θα σας πει αύριο και ο κ. Κατρούγκαλος ότι καταργούµε όλο
το πειθαρχικό νοµοθετικό πλέγµα του ν. 4057/2012 και του
ν.4093/2012. Μέχρι τη συνολική αναµόρφωσή του, καταργούνται
άµεσα οι αντισυνταγµατικές ρυθµίσεις του Πειθαρχικού Δικαίου,
όπως η διάταξη που θέλει τον υπάλληλο σε αργία ή παραποµπή
του στο πειθαρχικό συµβούλιο και η διάταξη που ορίζει ως αδίκηµα την προδήλως αναξιοπρεπή ή ανάρµοστη ή ανάξια συµπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας. Αναγνωρίζουµε ότι η συµµετοχή σε συνδικαλιστική ή άλλη κοινωνική δράση, δε συνιστά σε
καµµία περίπτωση ανάρµοστη συµπεριφορά. Διασφαλίζουµε τη
διαφάνεια των διαδικασιών σε όλες τις υπηρεσιακές µεταβολές
όπως αναφέρθηκε από τον κύριο Υπουργό.
Η Κυβέρνησή µας δεν θα ανεχθεί καµµία από τις γνωστές πρακτικές πελατειακού χαρακτήρα παιδαγωγικού και διοικητικού αυταρχισµού ανάδειξης των ηµέτερων και επιβράβευσης της ήσσονος προσπάθειας.
Θα εκπονήσουµε άµεσα ένα νέο δηµοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών µονάδων και των διευθυντικών στελεχών µε
αναβαθµισµένο ρόλο –το τονίζω- των συλλόγων διδασκόντων.
Τέλος, δεσµευόµαστε ότι για όλες τις πτυχές του προγράµµατός µας, θα προχωρήσουµε από αύριο κιόλας στο άνοιγµα ενός
ευρύτατου και ουσιαστικού διαλόγου µε όλους όσους εµπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, µε τους εκπαιδευτικούς, τους
µαθητές, τους γονείς, την επιστηµονική κοινότητα, τα στελέχη
της δηµόσιας διοίκησης.
Θέλω να συνεργαστούµε ανοιχτά και ειλικρινά µε όλους. Θέτουµε τους εκπαιδευτικούς στόχους και σχεδιάζουµε ένα συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, ώστε να δηµιουργήσουµε επιτέλους
ένα εκπαιδευτικό σύστηµα σταθερό, που θα προάγει τη χαρά της
γνώσης και της µάθησης, έτσι που τα παιδιά µας να αγαπήσουν
το σχολείο. Θέλουµε παιδιά χαρούµενα, µε την αισιοδοξία για τη
ζωή, που θα αγαπούν το συνάνθρωπό τους, ανεξάρτητα από
χρώµα, φυλή και θρησκεία. Θέλουµε νέες και νέους µε ανορθωµένο φρόνηµα, που δεν θα πορεύονται σκυφτοί και κυρίως δεν
θα σκύβουν παρά µόνο για να δώσουν το χέρι και να βοηθήσουν
εκείνους που είναι χαµηλά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας κ. Κουράκη.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωστής Χατζηδάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Κυβέρνηση, γιατί η επιτυχία της Κυβέρνησης θα είναι και επιτυχία της
Ελλάδας. Και το εννοώ.
Κυρίες και κύριοι, όµως, την ίδια στιγµή φαντάζοµαι ότι κανένας από µας δεν έχει υποστεί πολιτική λοβοτοµή µετά τις εκλογές. Έχετε τις θέσεις σας, έχουµε τις δικές µας και θέλουµε να
συµβάλλουµε µε την κατάθεση των απόψεών µας στο καλύτερο
δυνατό αποτέλεσµα για την πατρίδα µας. Αυτή, άλλωστε, είναι
και η ουσία της δηµοκρατίας.
Εποµένως, τις θέσεις µας θα παρουσιάσω, επικεντρώνοντας
την προσοχή µου σε κάποια ζητήµατα που σχετίζονται µε την οικονοµία. Δεν θα αναφερθώ ιδιαιτέρως στη συνεργασία που,
όπως φαίνεται, θα ξεκινήσει µε τον ΟΟΣΑ. Θέλω να πω απλώς
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πως ευχαριστώ την Κυβέρνηση για την ευχάριστη έκπληξη που
µας επεφύλαξε και που µου επεφύλαξε προσωπικά. Μέχρι τώρα
µας κατακεραυνώνατε και µε κατακεραυνώνατε για τη συνεργασία µας µε τον ΟΟΣΑ, για την εργαλειοθήκη. Τώρα καλείτε τον
ΟΟΣΑ περίπου ως σωτήρα. Συγχαρητήρια για την επιλογή σας
και σας ευχαριστώ ξανά γι’ αυτήν την ευχάριστη έκπληξη που
µου επιφυλάξατε!
Θα µιλήσω για δύο βασικά ζητήµατα που αφορούν στην οικονοµία και στη διαπραγµάτευση µε τους δανειστές µας. Ο Πρωθυπουργός χθες µίλησε για το στόχο του ισοσκελισµένου
προϋπολογισµού. Μίλησε παράλληλα -όχι εκτεταµένα, οφείλω
να πω- και για τις επενδύσεις. Και τα δύο ζητήµατα είναι ζητήµατα απόλυτης προτεραιότητας, µόνο που ο Πρωθυπουργός φοβούµαι ότι δεν εξήγησε ούτε πως θα επιτευχθεί ο στόχος του
ισοσκελισµένου προϋπολογισµού ούτε πως θα προσελκύσουµε
επενδύσεις.
Θέλω, επειδή πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι πραγµατικοί κίνδυνοι, δι’ ολίγον να αναφερθώ και στα δύο αυτά θέµατα. Ως προς
τον προϋπολογισµό, ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στο πρόγραµµα
παροχών της Θεσσαλονίκης, το οποίο ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κοστολογήσει στα 11,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Παράλληλα, στο επίπεδο των εσόδων εξήγγειλε την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, την
αύξηση του αφορολογήτου στις 12.000 ευρώ κ.λπ..
Φυσικά, κανένας Έλληνας δεν είναι αντίθετος ούτε στις παροχές ούτε στη µείωση της φορολογίας. Το ζητούµενο, όµως, είναι
ότι ο συνδυασµός αυτών των δύο πολιτικών, δεν οδηγεί στο
στόχο του ισοσκελισµένου προϋπολογισµού. Οδηγεί στην αύξηση των ελλειµµάτων που κάποιος θα πρέπει να τα καλύψει. Μάλιστα, εδώ µιλάµε για τεράστιο άνοιγµα. Υπενθυµίζω ότι οι πρωτογενείς δαπάνες του προϋπολογισµού είναι 49 δισεκατοµµύρια.
Σ’ αυτά έρχεστε να προσθέσετε 12 δισεκατοµµύρια επιπλέον,
ενώ ταυτόχρονα αναγγέλλετε αυτές τις µειώσεις της φορολογίας.
Ούτε οι αγορές ούτε και η τρόικα πρόκειται να καλύψουν αυτά
τα νέα ελλείµµατα και τυχόν εκτροχιασµός του προϋπολογισµού
θα είναι εκτροχιασµός της οικονοµίας. Μην το υποτιµάτε, διότι
θα το αντιµετωπίσετε τους αµέσως επόµενους µήνες.
Εδώ δεν είναι κινδυνολογία. Είναι πράγµατα που θα ξεκινήσουν να συµβαίνουν από το Μάρτιο, τον Απρίλιο και µετά. Και
εποµένως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή εδώ είναι απλά
µαθηµατικά, θα πρέπει να ξέρετε ότι είτε θα εκτροχιαστεί ο προϋπολογισµός είτε θα εκτροχιαστούν οι υποσχέσεις σας. Άλλος
δρόµος δεν υπάρχει. Και σας το λέω για να πάρετε το ταχύτερο
δυνατόν τις αποφάσεις σας.
Δεύτερον, για τις επενδύσεις φοβούµαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τις εννοεί
χωρίς επενδυτές. Ο κ. Τσίπρας εστίασε κυρίως στις δηµόσιες
επενδύσεις -για να είµαι ακριβής, µίλησε µόνο για την αναπτυξιακή τράπεζα και πάλι δεν κατέστησε σαφές πως θα βρεθούν οι
πόροι για να συσταθεί αυτή η αναπτυξιακή τράπεζα-, αλλά για
τις ιδιωτικές επενδύσεις νοµίζω ότι έστειλε απολύτως αρνητικά
µηνύµατα στην αγορά. Είπε, δηλαδή, ότι θα σταµατήσουν οι
αποκρατικοποιήσεις στους τοµείς των υποδοµών και των δικτύων
-πού θα γίνουν; Ξέρω εγώ; Νοµίζω κανείς-, θα ακυρωθούν µια
σειρά από ρυθµίσεις στο ασφαλιστικό και θα ακυρωθούν και
όλες οι αλλαγές που έγιναν στην εργασιακή νοµοθεσία.
Όλα αυτά στέλνουν το µήνυµα ότι η Ελλάδα όχι µόνο δεν προχωρεί στο δρόµο των µεταρρυθµίσεων, όπως είναι αντιληπτός ο
όρος στην Ευρώπη αλλά οδεύει σε ένα δρόµο αντιµεταρρύθµισης, ένα εξαιρετικά αρνητικό µήνυµα για τις επενδύσεις, όσο και
για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Το δόγµα, λοιπόν, φοβούµαι πως είναι παροχές χωρίς έσοδα
και επενδύσεις χωρίς επενδυτές.
Αυτό, πέραν των αντικειµενικών προβληµάτων για τον προϋπολογισµό και την ανάπτυξη, δηµιουργεί ακόµα µια περιπλοκή την
οποία θα ήθελα να επισηµάνω. Προσθέτει προβλήµατα στη διαπραγµάτευση, η οποία πρέπει να γίνει µε τους δανειστές µας,
προκειµένου να έχει στήριξη η Ελλάδα το επόµενο χρονικό διάστηµα. Γιατί προσθέτει προβλήµατα; Διότι πριν φτάσετε στη διευθέτηση του χρέους, θα πρέπει να αντιµετωπίσετε το ζήτηµα
της εκτέλεσης του προϋπολογισµού, ο οποίος θα πρέπει να είναι
ισοσκελισµένος αλλά και το ζήτηµα των µεταρρυθµίσεων, που
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είναι προαπαιτούµενο για να συµφωνήσετε για τα υπόλοιπα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και εδώ ανακύπτει το κεντρικό ερώτηµα που µας απασχολεί
όλους σε σχέση µε τη διαπραγµάτευση και την κατάληξή της.
Θα υπάρχει σύγκρουση ή θα έχουµε την περιβόητη κυβίστηση
από την πλευρά της Κυβέρνησης;
Από την πλευρά µου θέλω να είµαι απολύτως σαφής. Εµείς
σας στηρίζουµε για το δεύτερο. Θα στηρίξουµε µια στροφή στο
ρεαλισµό από την πλευρά της Κυβέρνησης. Ας χρησιµοποιήσετε
την εκλογική σας νίκη για να πετύχετε κάτι καλύτερο µε τους
εταίρους µας και να µη µας οδηγήσετε µέσα από µια ακραία ρητορική, µια λαϊκίστικη προσέγγιση και µια ευγενή τύφλωση, κατά
τον Γιαννουλόπουλο, σε µια οικονοµική και εθνική ήττα. Διότι η
οικονοµική αποµόνωση και η χρεοκοπία δεν είναι πηγή εθνικής
υπερηφάνειας. Είναι ήττα και ταπείνωση.
Στην Ευρώπη, χωρίς καµµιά αµφιβολία δεν είναι όλα καλά και
σας το λέω εγώ που είµαι ευρωπαϊστής. Έχω µιλήσει και στο παρελθόν για τους κινδύνους που προκύπτουν από την ακραία
στάση της τρόικας. Αλλά άλλο τόσο επικίνδυνο είναι και το εµπόριο του λαϊκισµού. Δεν µπορούµε να αφεθούµε να πέσουµε
στο παγόβουνο πανηγυρίζοντας. Κι αυτό είναι που φοβάµαι ότι
µπορεί να συµβεί. Χρειάζεται επιδεξιότητα, δηµιουργικότητα και
εκµετάλλευση των ευκαιριών για έναν επωφελή εθνικά συµβιβασµό.
Τι εννοώ; Τώρα στις διαπραγµατεύσεις που κάνετε έχετε ένα
πολύ καλύτερο πεδίο απ’ ό,τι είχαµε εµείς το 2012, όταν ανέλαβε
η κυβέρνηση συνεργασίας. Έχετε, πρώτον, την απόφαση του Eurogroup του Νοεµβρίου του 2012, που επιτρέπει, βάσει των πρωτογενών πλεονασµάτων που έχουν επιτευχθεί και ενός κύκλου
µεταρρυθµίσεων που έχει ολοκληρωθεί, να πετύχετε διευθέτηση
και ουσιαστική αποµείωση του χρέους µε επιµήκυνση, µε περίοδο χάριτος, µε µείωση του στόχου για τα πρωτογενή πλεονάσµατα. Ξέρετε, τα έλεγα και τα λέγαµε όλοι και πριν από τις
εκλογές αλλά µας κατηγορούσατε και πάλι ότι είµαστε ανάλγητοι, νεοφιλελεύθεροι και δωσίλογοι. Τώρα χαίροµαι που έχετε
µια µεταστροφή, ο Υπουργός Οικονοµικών, διάφορα άλλα στελέχη σας και δεν µιλάτε πια για κούρεµα, που έτσι κι αλλιώς ήταν
ανέφικτο αλλά υιοθετείτε αυτούς τους στόχους, για τους οποίους εµάς µας κατηγορήσατε.
Καλώς ήρθατε! Σας καλωσορίζουµε γι’ αυτό το κοµµάτι τουλάχιστον στο χώρο της κοινής λογικής.
Εκτός απ’ αυτήν την απόφαση του Eurogroup, έχετε επίσης
τώρα πια το πακέτο Γιούνκερ, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα δεύτερο ΕΣΠΑ και στο οποίο µπορείτε να πατήσετε για να ωθήσετε
τη χώρα προς τα εµπρός αναπτυξιακά. Έχετε το πακέτο Ντράγκι,
το οποίο αποτελεί µία ένεση ρευστότητας για τις τράπεζες και
για την πραγµατική οικονοµία, µόνο που για να επωφεληθούµε
ως χώρα θα πρέπει να είµαστε σε πρόγραµµα. Οι ηρωισµοί που
άκουσα εκ µέρους του Πρωθυπουργού δεν ωφελούν προφανώς
προς αυτήν την κατεύθυνση.
Έχετε, επίσης και το γεγονός ότι έκλεισε ένας κύκλος ύφεσης.
Όταν ξεκινήσαµε εµείς το 2012, είχαµε ύφεση 7% και η χώρα
από πέρυσι ξεκίνησε να µπαίνει στο δρόµο της ανάκαµψης και
της ανάπτυξης.
Όλα αυτά είναι που πρέπει να εκµεταλλευτείτε για να τιµήσετε
στην ουσία την εντολή που σας έδωσαν οι Έλληνες πολίτες, γιατί
–µη γελιέστε- η εντολή που σας έδωσαν δεν ήταν ούτε για τυφλή
σύγκρουση ούτε για έλλειψη ρευστότητας ούτε για περαιτέρω
άνοδο της ανεργίας ούτε για έξοδο της χώρας από το ευρώ. Δεν
είχατε αυτήν την εντολή. Οι ρητορικές εξάρσεις που σας οδηγούν να γίνετε Τσάβες της Μεσογείου δεν παγιδεύουν µόνο εσάς
αλλά ναρκοθετούν την πορεία της χώρας και υπονοµεύουν θυσίες πολλών γενεών Ελλήνων.
Μην παρασυρθείτε, λοιπόν, απ’ αυτές τις ρητορικές εξάρσεις.
Είναι αλήθεια ότι οι υποσχέσεις χωρίς αντίκρισµα αποθεώνουν
προσωρινά όποιον τις δίνει αλλά στη συνέχεια τον τιµωρούν
πάρα πολύ αυστηρά. Θυµηθείτε τι έγινε µε το Γιώργο Παπανδρέου και το «λεφτά υπάρχουν».
Είναι δικαίωµά σας αν αποφασίσετε να κάνετε ένα πολιτικό χαρακίρι αλλά ταυτόχρονα δεν είναι δικαίωµά σας να οδηγήσετε σ’
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αυτόν το δρόµο τους Έλληνες. Αυτή η χώρα για πολλές δεκαετίες πάλεψε για να µην είναι απλώς µία βαλκανική χώρα, να µην
είναι Αλβανία και Σκόπια. Ας διαπραγµατευτούµε, λοιπόν, µε
στόχο έναν έντιµο συµβιβασµό που θα κρατήσει ζωντανό το
όραµα της Ευρώπης για την Ελλάδα. Δεν ταιριάζει στην πατρίδα
µας η βαλκανοποίηση, η αποµόνωση, η οπισθοδρόµηση.
Εµείς είµαστε το κόµµα που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, ο ηγέτης που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη και έχουµε
διπλή υποχρέωση να είµαστε παρόντες σ’ αυτήν τη µεγάλη
εθνική µάχη, στη µάχη για την Ελλάδα της Ευρώπης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Χατζηδάκη.
Καλώ στο Βήµα τον κ. Χρήστο Καραγιαννίδη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι ζούµε σε ένα σουρεαλισµό. Η Νέα Δηµοκρατία στις
25 Ιανουαρίου έχασε τις εκλογές και επιµένει στην ίδια τροµολαγνεία. Δεν έχει καταλάβει. Κάποιος πρέπει να τους ενηµερώσει
ότι έχουν χάσει τις εκλογές. Συνεχίζουν µε τις ίδιες αυτοεκπληρούµενες προφητείες. Ενώ µας στηρίζουν, θεωρούν ότι θα καταστραφούµε.
Ένας δεύτερος σουρεαλισµός είναι ότι οι άνθρωποι που βούλιαξαν το καράβι µάς λένε «προσοχή να µην πέσετε στο παγόβουνο».
Ένας τρίτος σουρεαλισµός, είναι αυτός του κ. Βρούτση που
µε εντυπωσίασε εχθές. Ο κ. Βρούτσης σε χθεσινή του δήλωση
είπε ότι µε τις εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ για τον κατώτατο µισθό
έχουν χαθεί σαράντα χιλιάδες εκατόν δεκατρείς θέσεις. Προσέξτε, δεν είπε «σαράντα χιλιάδες εκατό» ούτε «σαράντα χιλιάδες διακόσιες». Μίλησε για σαράντα χιλιάδες εκατόν δεκατρείς
θέσεις. Ο κ. Βρούτσης καθόταν και τις µετρούσε µία-µία.
Από πού βγαίνει αυτό το νούµερο; Είναι το αρνητικό έλλειµµα
του τελευταίου διµήνου των προσλήψεων προς τις απολύσεις.
Είναι πολύ περίεργο –για να χρησιµοποιήσω µία ευγενική έκφραση- ο Υπουργός της ανεργίας, ο Υπουργός που επί δυόµισι
χρόνια διόγκωσε το ποσοστό της ανεργίας σε µεγαλύτερα από
τα µεταπολεµικά ποσοστά, να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει για τις σαράντα χιλιάδες εκατόν δεκατρείς χαµένες θέσεις. Έχει δε αυτό
το θράσος, γιατί µπορεί να µιλά εκ του ασφαλούς όντας δηµόσιος υπάλληλος για πολλά χρόνια, Βουλευτής και Υπουργός και
µην έχοντας ζήσει ούτε µία ώρα ανεργίας.
Αυτή, λοιπόν, είναι µια κατάσταση που υπάρχει στη Νέα Δηµοκρατία. Όταν θα συνειδητοποιήσουν ότι χάθηκαν οι εκλογές,
θα µπορέσουµε να κάνουµε και µια πιο παραγωγική κουβέντα.
Από την άλλη υπάρχει Το Ποτάµι. Η ειδική αγορήτρια στην
πρώτη της οµιλία βιάστηκε να πει τι δεν είπε ο Πρωθυπουργός.
Θα πρέπει να σας ενηµερώσω για τη διαδικασία ότι ο Πρωθυπουργός λέει τους βασικούς άξονες ενός προγραµµατικού σχεδιασµού και µετά οι Υπουργοί αντιστοίχως εξειδικεύουν αυτά
που έχει πει ο Πρωθυπουργός. Αν ήταν να τα πει όλα ο Πρωθυπουργός, τρεις µέρες θα καθόταν εδώ ο Αλέξης Τσίπρας και το
Υπουργικό Συµβούλιο δεν θα ήταν εδώ.
Άρα, µε αυτήν τη λογική και επειδή µας έκανε κριτική για το
σύµφωνο συµβίωσης, παραδείγµατος χάριν, και επειδή το ανακοίνωσε ο κ. Παρασκευόπουλος, περιµένω από την ειδική αγορήτρια να κάνει την αυτοκριτική της.
Μετά ήρθε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και µας έκανε
κριτική για το ότι δεν µιλήσαµε για το διαχωρισµό Εκκλησίας και
Κράτους και για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Αλήθεια, σε
αυτήν την πεντάχρονη λαίλαπα εσάς αυτό σας απασχολεί; Γιατί
και εκεί πήρατε απάντηση από τον κ. Μπαλτά για το χωρισµό Εκκλησίας και Κράτους. Για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα,
άκουσε κάποιος από εσάς στο Ποτάµι το πακέτο που ανακοίνωσε
η Θεανώ Φωτίου, η Αναπληρώτρια Υπουργός;
Την πολιτική κώφωση δεν µπορούµε να τη θεραπεύσουµε.
Καλό είναι, όµως, όταν γράφετε οµιλίες δύο και τρεις µέρες πριν,
να τις αναπροσαρµόζετε σύµφωνα µε αυτά που ακούτε, όχι αυτά
που έχετε γράψει τρεις µέρες πριν, γιατί φαίνεστε αναντίστοιχοι
σε αυτά που λέτε. Μη βιάζεστε, λοιπόν, και εκτίθεστε σε αυτό το
επίπεδο.
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Θέλετε να σας πω, λοιπόν, για τον κατώτατο µισθό τι λέει ο
Πρόεδρός σας; Να τα ακούσετε ξανά, µιας και σας αρέσει να τα
ακούτε αυτά τα πράγµατα. Ο κ. Θεοδωράκης είπε ότι δεν πρέπει
να δοθεί αύξηση στους εργαζόµενους, γιατί αυτοί οι καταραµένοι εργαζόµενοι θέλουν να τρώνε, θέλουν να έχουν ζέστη, θέλουν να έχουν και ηλεκτρικό ρεύµα και επειδή αυτά σε µεγάλο
µέρος τα εισάγουµε, θα δηµιουργήσει έλλειµα στο εµπορικό ισοζύγιο. Να πεθάνουν, λοιπόν, οι εργαζόµενοι για να µπορέσουµε
να έχουµε καλή οικονοµία!
Αλήθεια θα πείτε κάποια πολιτική θέση ή θα συζητάµε µε εξυπνακισµούς, γιατί µέχρι στιγµής η δικιά σας κριτική επίσης δεν
είναι παραγωγική και δεν είναι παραγωγική γιατί έχετε µάθει σε
ένα επίπεδο των «Πρωταγωνιστών». Μπείτε, λοιπόν, µέσα στην
Αίθουσα, µπείτε µέσα στη Βουλή, µπείτε µέσα στην πολιτική και
συζητήστε εποικοδοµητικά.
Το τρίτο αφορά το ΚΚΕ. Είπε ο Γενικός Γραµµατέας, ο κ. Κουτσούµπας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει αντιλαϊκά µέτρα. Δεν έχω ακούσει κάποιο αντιλαϊκό µέτρο από τον ΣΥΡΙΖΑ τις τόσες ώρες που
ήµουν εδώ µέσα στην Ολοµέλεια, εκτός και αν τα αντιλαϊκά
µέτρα, παραδείγµατος χάριν, είναι η επαναφορά των συλλογικών
συµβάσεων, είναι η επανασύσταση της τριµελούς διαιτησίας,
είναι η στελέχωση των ελεγκτικών µηχανισµών για τη «µαύρη»
και ανασφάλιστη εργασία, είναι η επαναφορά της µετενέργειας,
είναι η κατάργηση του πεντάευρου στο νοσοκοµείο, είναι η κατάργηση του 1 ευρώ στις συνταγές, είναι η σταδιακή µείωση της
συµµετοχής των ασφαλισµένων. Μπορεί να είµαστε ρεφορµιστές. Θα ζήσετε µε αυτό. Και εµείς θα ζήσουµε. Αλλά αυτά τα
πράγµατα δεν είναι αντιλαϊκά.
Και κάποια στιγµή, πέρα από την ξύλινη φορµάικα, πείτε και
έναν λόγο για το τι θα κάνατε εσείς, γιατί δεν µπορεί να είµαστε
στο ιστορικό επέκεινα ο κόσµος να πεινάει, ο κόσµος να µην έχει
να πάει στο νοσοκοµείο, ο κόσµος να µην µπορεί να στείλει τα
παιδιά του στο πανεπιστήµιο και εσείς να λέτε όταν έρθει ο σοσιαλισµός θα λυθούν όλα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Δεν ακούσατε καλά τι λέµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Τα πράγµατα πρέπει να λυθούν
τώρα. Τώρα πρέπει να λυθούν τα πράγµατα και όχι µε την επίκληση του σοσιαλισµού, στην οποία όλοι προσδοκούµε και όλοι
προσβλέπουµε. Όµως, έχουµε µία διαφορετική αντιµετώπιση
στο πως θα φτάσουµε, γιατί ο κοινωνικός µετασχηµατισµός δεν
θα έρθει µε προεδρικό διάταγµα ούτε θα τον νοµοθετήσουµε για
να πούµε από αύριο ξεκινάµε τον κοινωνικό µετασχηµατισµό. Ο
κοινωνικός µετασχηµατισµός είναι καθηµερινή πρακτική. Οικοδοµείται και διαπαιδαγωγείται ο κόσµος και το µαζικό κίνηµα,
όταν του δίνεις υποδείγµατα στο πως θα βαδίσει για να αλλάξει
την κοινωνία. Δεν έχουµε εφεύρει κάποιον άλλον τρόπο, ώστε να
πούµε µε µια διαταγή από αύριο σοσιαλισµός. Όταν θα τον
βρείτε, να µας τον προτείνετε για να πάµε να συζητήσουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω µε µια εκτίµηση. Υπάρχουν τρεις ηµεροµηνίες αυτήν
την εβδοµάδα οι οποίες είναι σηµαντικές. Είναι σηµαντικές, γιατί
θα αφορούν τους αµέσως επόµενους µήνες και τα αµέσως επόµενα χρόνια στο πού θα βαδίσει αυτή η χώρα. Εµείς στις εκλογές
δεν κατεβήκαµε για να πάµε να συµβιβαστούµε ή να πούµε «Παιδιά, συνεχίστε τα µνηµόνια, µια χαρά περνούσαµε πέντε χρόνια».
Εµείς ψηφιστήκαµε από τον ελληνικό λαό και δηλώσαµε ξεκάθαρα ότι θα πούµε ότι αυτό το πρόγραµµα δεν πάει άλλο. Δεν
είναι λογικό να αφαιµάξεις τη χώρα, δεν είναι λογικό τα χρέη των
τραπεζών να τα ρίξεις στους ώµους των εργαζοµένων, δεν είναι
λογικό να περιµένεις να δανειοδοτείς µια χώρα η οποία µε αυτά
τα δάνεια απλώς θα αποπληρώνει τους τόκους και θα φτάνει το
χρέος στο 180%. Διότι µπορεί η Νέα Δηµοκρατία να έχει πολλούς
θαυµάσιους οικονοµολόγους αλλά ας µας εξηγήσει κάποιος το
πασιφανές. Πώς είναι δυνατόν, το 2010 να έχουµε χρέος 124%
και να το φτάσουµε στο 180% µε ένα µεγαλειώδες PSI και µε ένα
τεράστιο πρόγραµµα δανειοδότησης 250 δισεκατοµµυρίων;
Έχετε σκεφτεί ποτέ γιατί απέτυχε αυτό; Γιατί δεν πέτυχαν όλα
αυτά που µας είπατε ως στόχους, ξεκινώντας από τον κ. Παπακωνσταντίνου; Και αναφέροµαι σε τέσσερις Υπουργούς Οικονοµικών µέχρι στιγµής, γιατί είπε ο κ. Βορίδης ότι είναι ο πρώτος
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Υπουργός Οικονοµικών που δεν είπε νούµερα. Αν δεν έχετε καταλάβει, το πρόβληµα δεν είναι τα νούµερα αλλά η πολιτική βούληση να λύσεις το πρόβληµα µε τα νούµερα. Διότι δεν συζητάµε
µε νούµερα στο Eurogroup ή στη Σύνοδο Κορυφής, αλλά το πώς
πολιτικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα διαχειριστεί το πρόβληµα
χρέους –που δεν το έχει µόνο η Ελλάδα- ή δεν θα υπάρχει ως
Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό προσπαθούµε να κοινοποιήσουµε
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους δανειστές. Διότι όσο και
να αρµέξεις µια γελάδα που είναι έτοιµη να πεθάνει, γάλα δεν
θα βγάλει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Καραγιαννίδη.
Καλώ στο Βήµα τον κ. Νίκο Δένδια από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, επιτρέψτε µου να ευχηθώ σε εσάς -διότι απουσίαζα την ηµέρα της εκλογής σας- καλή επιτυχία στο έργο σας
και να ακολουθήσω το συνάδελφο κ. Κωστή Χατζηδάκη διατυπώνοντας και εγώ την ελπίδα µου –όπως νοµίζω όλοι οι Έλληνες- ανεξαρτήτως των πεποιθήσεών µας η Κυβέρνηση να πετύχει
στο έργο της.
Από εκεί και πέρα, όµως, πρέπει να πω ότι η συζήτηση των
προγραµµατικών δηλώσεων δεν µας έκανε ιδιαίτερα ευτυχέστερους προς αυτήν την κατεύθυνση.
Κατ’ αρχάς, θέλω να πω ότι ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι της συζήτησης σ’ αυτήν την Αίθουσα αφιερώθηκε στο δηµόσιο χρέος.
Συµµερίζοµαι την άποψη που ακούστηκε στην Αίθουσα και υποστηρίζει ότι δεν είναι αυτό το κεντρικό ζήτηµα αυτής της συζήτησης αλλά θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι κατά την άποψή
µου και όπως έχουν τα πράγµατα, αυτό δεν είναι κατ’ ανάγκη και
το κεντρικό ζήτηµα που αφορά τη χώρα σ’ αυτήν τη φάση.
Οι αριθµοί -τους οποίους καλό είναι να µετέρχεται κανείς ορισµένες φορές- είναι περίπου σαφείς. Πράγµατι, αυτήν τη στιγµή
το χρέος είναι κοντά στο 180% του ΑΕΠ, όταν το 2009 ήταν
129,7% του ΑΕΠ. Βεβαίως η αριθµητική διαφορά είναι πολύ µικρότερη. Η ποσοστιαία οφείλεται στο γεγονός ότι έχει πέσει
πολύ χαµηλά το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν. Όµως, οι τόκοι εξυπηρέτησης το 2009 ήταν σχεδόν 12,5 δισεκατοµµύρια. Σήµερα
που συζητάµε οι τόκοι εξυπηρέτησης υπερβαίνουν µόλις τα 5 δισεκατοµµύρια. Αυτό σηµαίνει, δηλαδή, ότι η χώρα έχει ένα πολύ
µικρό κόστος εξυπηρέτησης αυτού του πολύ µεγάλου δηµόσιου
χρέους. Θα πρότεινα, λοιπόν, αντί να συζητάµε συνεχώς για το
δηµόσιο χρέος, να δούµε κάτι το οποίο είναι, κατά την άποψή
µου, πολύ βασικότερο. Αυτό είναι το µοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας.
Θα διαθέσω το λίγο χρόνο που έχω στη διάθεσή µου για να
συζητήσουµε δύο βασικά θέµατα. Το πρώτο είναι το θέµα του
προϋπολογισµού. Πρώτο ζήτηµα: Πρέπει ή δεν πρέπει να έχουµε
ισοσκελισµένο προϋπολογισµό; Επανειληµµένως στην ιστορία
της ανθρωπότητας αλλά και στη σύγχρονη ιστορία έχουν αναπτυχθεί απόψεις κατά του ισοσκελισµένου προϋπολογισµού.
Άκουσα –µε χαρά, αν θέλετε, αλλά και µε ιδιαίτερη προσοχή ως
όφειλα- την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού κ. Τσίπρα υπέρ του
ισοσκελισµένου προϋπολογισµού.
Ανέµενα, λοιπόν -όπως νοµίζω ότι αναµέναµε όλοι στην Αίθουσα- αυτά τα οποία θα λεχθούν κατόπιν να υπηρετούν αυτήν
την κατ’ αρχάς τοποθέτηση του ισοσκελισµένου προϋπολογισµού. Οφείλω να πω ότι σ’ αυτό δεν γίναµε σοφότεροι. Και εξηγούµαι. Λίγο πολύ κατ’ αρχάς το λεγόµενο «πρόγραµµα της
Θεσσαλονίκης», αποτιµηµένο από τον ΣΥΡΙΖΑ –εµείς το είχαµε
αποτιµήσει πολύ περισσότερο- κοστίζει περίπου 11,5 µε 12 δισεκατοµµύρια. Ας δεχθούµε αυτή την εκτίµηση.
Θέµατα τα οποία επίσης ελέχθησαν σ’ αυτήν την Αίθουσα προσθέτουν πάνω σ’ αυτά τα 11,5 δισεκατοµµύρια, η κατάργηση του
ΕΝΦΙΑ εν µέρει, γιατί θα πρέπει να υποθέσουµε ότι θα µετονοµαστεί µε έναν άλλο τρόπο και θα µείνει κάτι και το αφορολόγητο
των 12.000 ευρώ. Όµως, αν θέλετε, ας µείνουµε στα 12 δισεκατοµµύρια και µην προσθέσουµε και άλλα 5,5 δισεκατοµµύρια περίπου που βγαίνουν µε έναν πρόχειρο λογαριασµό που έκανα
εγώ, προσθέτοντας και διάφορες παροχές στο επίπεδο της παιδείας και διαφόρων άλλων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Από πού θα υπηρετηθούν αυτά, ώστε να υπηρετήσουµε –ξαναλέω- τον ισοσκελισµένο προϋπολογισµό; Μόνο µια απάντηση
υπάρχει. Φόροι, επιπλέον φόροι. Κατά συνέπεια, αυτό το οποίο
περιµέναµε ως στοιχειώδη υποχρέωση των προγραµµατικών δηλώσεων είναι να έρθει εδώ η Κυβέρνηση και να µας πει είτε διά
του Πρωθυπουργού είτε διά του Υπουργού των Οικονοµικών,
ποιοι επιπλέον φόροι θα επιβληθούν και που. Εάν λάβει δε κανείς
υπ’ όψιν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συµφωνήσει ότι ο Έλληνας πολίτης
έχει υπερφορολογηθεί, δεν καταλαβαίνω πως από τις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης υπηρετείται ο στόχος του ισοσκελισµένου προϋπολογισµού, εκτός αν υπάρχει κρυφή, βαρύτατη, ατζέντα φορολόγησης η οποία εδώ δεν αναπτύσσεται,
όπως δεν αναπτύχθηκε και προεκλογικά.
Πέραν αυτού, όµως, αυτό το οποίο είναι πιο σηµαντικό να συζητήσουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι το µοντέλο οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας, διότι λέµε επανειληµµένως το
µνηµόνιο, το κακό µνηµόνιο κ.λπ., υπονοώντας σε µεγάλο βαθµό
το χρέος πίσω από αυτό και τις υποχρεώσεις εξυπηρέτησής του.
Ας υποθέσουµε ότι αύριο το πρωί για οποιοδήποτε λόγο η διαπραγµατευτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ είχε το µέγιστο αποτέλεσµα
κι αιφνιδίως η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε στιγµή χριστιανικής αγάπης
για τον ελληνικό λαό, µας χάριζε το σύνολο του χρέους και το
ίδιο έκανε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και το ίδιο έκανε και η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό θα συνιστούσε λύση των
προβληµάτων µας; Την άλλη µέρα η Ελλάδα θα ήταν στο σωστό
δρόµο; Θα είχαµε λύσει τα πάντα;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαι υποχρεωµένος να σας πω
ότι κατά τη δική µου ταπεινή άποψη, µετά από δέκα χρόνια θα
βρισκόµασταν ακριβώς στο σηµείο που βρισκόµασταν και το
2009. Διότι η ασθένεια δεν είναι το χρέος. Το χρέος και τα ελλείµµατα είναι το σύµπτωµα. Η ασθένεια είναι το παραγωγικό
µοντέλο. Έχουµε ένα παραγωγικό µοντέλο το οποίο αν δεν αλλάξει, δεν µπορούµε να πάµε πουθενά.
Θα αναφέρω δύο απλούς αριθµούς. Οι εξαγωγές είναι το 1/3
των εισαγωγών. Η καινοτοµία έχει 0,47% συµµετοχή στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν. Υπάρχει πιθανότητα µια χώρα µε αυτές τις
παραµέτρους ποτέ να ευδοκιµήσει;
Στα χρόνια που πέρασαν, αυτά τα δύο-δυόµισι χρόνια, η κυβέρνησή µας έκανε σηµαντικές προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση, τις οποίες δεν είναι ώρα τώρα να σας αναπτύξω, διότι
δεν γίνονται προγραµµατικές δηλώσεις του τι κάναµε εµείς εδώ
και δύο-δυόµισι, χρόνια. Το ερώτηµα είναι: Συνιστούν αυτοί οι
τοµείς προτεραιότητα για την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ναι ή όχι,
και εάν συνιστούν, πώς θα υπηρετηθούν; Επ’ αυτού ουδέν ακούστηκε.
Η δική µας αντίληψη είναι ότι η χώρα χρειάζεται εκατό χιλιάδες
νέες επιχειρήσεις. Η δική µας αντίληψη είναι ότι η χώρα χρειάζεται επενδύσεις άνω των 100 δισεκατοµµυρίων. Όλα αυτά τα
οποία αναπτύχθηκαν εδώ κατά τις προγραµµατικές δηλώσεις,
δηµιουργούν αντικίνητρα στη δηµιουργία επιχειρήσεων, δηµιουργούν αντικίνητρα στην έλευση ξένων επενδύσεων. Πώς θα
καταπολεµηθεί η ανεργία του 25%-26%; Από το δηµόσιο τοµέα
µόνο; Στο ίδιο κρατικοδίαιτο µοντέλο ανάπτυξης θα γυρίσουµε;
Κι ελπίζουµε ότι έτσι θα βγάλουµε τη χώρα από την κρίση;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι καίτοι η Κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ συνοδεύεται από τις ευχές µας και τις ελπίδες µας
να πετύχει αυτά τα οποία ακούσαµε κατά τη συζήτηση και από
τον Πρωθυπουργό αλλά και από τους Υπουργούς, δεν µπορούν
να µας κάνουν ούτε αισιόδοξους ούτε σοφότερους.
Εµείς είµαστε υποχρεωµένοι -αυτό είναι το εθνικό µας καθήκον- να στηρίξουµε στο βαθµό που µπορούµε την Κυβέρνηση και
στη διαπραγµατευτική της προσπάθεια και στο δρόµο των διαρθρωτικών αλλαγών, αν επιλέξει να τον ακολουθήσει. Κι ελπίζω να
το πράξει. Φοβούµαι όµως, απ’ όσα άκουσα κατά τη συζήτηση
στην Αίθουσα αυτή, ότι δεν είναι διατεθειµένη να προχωρήσει σε
αυτόν το δρόµο. Και αυτό µας οδηγεί, αφ’ ενός µεν αυτονόητα
να καταψηφίσουµε τις προγραµµατικές δηλώσεις αλλά κυρίως
να έχουµε έντονο φόβο για το µέλλον.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
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Δένδια.
Νοµίζω ότι ήσασταν από τους ελάχιστους που δεν µίλησαν µε
κεκτηµένη ταχύτητα σε χρόνο Υπουργού.
Τώρα τον λόγο έχει η κ. Ευγενία Ουζουνίδου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Χαίροµαι πολύ που η Βουλή µας έχει κυρία Πρόεδρο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από πέντε χρόνια συλλογικής κατάθλιψης οι πολίτες χαµογελούν ξανά. Νιώθουν πως
ανακτούν τη χαµένη τους αξιοπρέπεια. Βρίσκονται στο πλευρό
της Κυβέρνησης, πολίτες που δεν την ψήφισαν. Μόλις προχθές
γέµισε η πλατεία Συντάγµατος από πολίτες που αυθόρµητα συνεννοήθηκαν µέσω των µέσων κοινωνικής δικτύωσης για να συµπαρασταθούν στην Κυβέρνηση, ήρεµα, αξιοπρεπώς, χωρίς
κάγκελα, χωρίς χηµικά.
Στην περιοχή µου στο λεκανοπέδιο Κοζάνης, όπου η κατάσταση είναι ζοφερή και αβίωτη, όπου η φτώχεια έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις λόγω των υψηλότατων ποσοστών ανεργίας και
µάλιστα µακροχρόνιας, στα καφενεία, στο δρόµο µού είπαν:
«Ψηλά το κεφάλι, είµαστε εδώ, νιώσαµε Έλληνες, προχωρήστε!».
Αυτό κατάφερε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η νέα Κυβέρνηση µέσα στην πρώτη εβδοµάδα, να ενώσει το λαό, να νιώσει
ότι έχει υπόσταση και αξιοπρέπεια, ότι έχει δύναµη και ότι µπορεί
να συµβάλλει στην επιτυχία της εθνικής προσπάθειας. Οι πολίτες
σήµερα βλέπουν µία Κυβέρνηση σταθερή στις προεκλογικές δεσµεύσεις της, να προχωρά αταλάντευτα στην υλοποίηση του
προγράµµατος Θεσσαλονίκης σύµφωνα µε τις χθεσινές προγραµµατικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
Προτεραιότητα είναι η αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, γιατί η προστασία των αδυνάµων, των κοινωνικά αποκλεισµένων, η εξασφάλιση της πρόσβασής τους στα πλέον απαραίτητα δηµόσια αγαθά αποτελεί την πεµπτουσία της δηµοκρατίας
και του κοινωνικού κράτους.
Έχω τονίσει πολλές φορές ότι η δυτική Μακεδονία και πρώτα
απ’ όλα η Κοζάνη, είναι η καρδιά του ενεργειακού συστήµατος
της χώρας. Η ανάπτυξη της χώρας και της περιοχής µου περνά
µέσα από τη διατήρηση και ενίσχυση του δηµόσιου χαρακτήρα
της ΔΕΗ. Αυτό έχει αποδειχθεί πάνω από εξήντα χρόνια.
Στη σηµερινή πραγµατικότητα, η ενίσχυση του δηµόσιου χαρακτήρα της και η ανασυγκρότησή της, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Οι προηγούµενες
κυβερνήσεις την απαξίωσαν και την ιδιωτικοποίησαν σε µεγάλο
βαθµό και εν µέσω της τροµακτικής αύξησης των εργολαβιών,
οι οποίες απειλούν σήµερα και την ύπαρξή της.
Η ακολουθούµενη πολιτική που εντάθηκε την τελευταία πενταετία, είχε σαν συνέπεια να περιοριστεί το αναγκαίο τακτικό
προσωπικό της ΔΕΗ. Πλέον οι ανάγκες καλύπτονται µε υπερεργολαβίες όπου το προσωπικό εργάζεται σε δουλεµπορικές συνθήκες επικίνδυνες για τη ζωή του, καθώς και µε δίµηνες και µε
οκτάµηνες συµβάσεις, καλύπτοντας ειδικότητες που υποχρεούνται να καλύπτονται από εξειδικευµένο τακτικό προσωπικό, έχοντας σε οµηρία εκατοντάδες συµπολίτες µας, σε συνθήκες Νταχάου και πάνω από όλα χάνεται και η µεγάλη τεχνογνωσία που
έχουν αποκτήσει αυτά τα εξήντα χρόνια.
Τέρµα, λοιπόν, αυτές οι πολιτικές και οι τακτικές ενάντια στους
εργαζόµενους και το δηµόσιο συµφέρον. Τέρµα η κατάργηση
του εργατικού δικαίου. Τέρµα στο δουλεµπόριο. Πλήρης αναδιοργάνωση και στελέχωση της ΔΕΗ.
Κυρίες και κύριοι, αυτή η περιοχή που πάνω στα σπλάχνα της
βασίστηκε η ανάπτυξη της χώρας χρειάζεται τη στήριξη της Κυβέρνησης στην περιβαλλοντική αναβάθµισή της, τη στήριξη στην
κοινωνική συνοχή της περιοχής µας, στήριξη στις κοινωνικές
υποδοµές που έχει αυτή η περιοχή, στήριξη στις υποδοµές
υγείας που έχει µε στελέχωση νοσηλευτικού και υγειονοµικού
προσωπικού.
Όµως, ταυτόχρονα θα πρέπει να αµβλυνθεί και να αρθεί µια
αδικία που έχει η περιοχή µας εδώ και τόσα χρόνια, να αρθεί από
το νέο ΕΣΠΑ για να αναπτυχθούν τα κονδύλια, να αρθεί η κατηγοριοποίηση της περιοχής µας ως µεταβατική περιοχή. Είναι σηµαντικό για τη δική µας περιοχή, να έρθουν κονδύλια κοινοτικά
για την ανάπτυξη αυτής της περιοχής.
Κυρίες και κύριοι, οι δηµόσιες υποδοµές, οι µεταφορές και τα
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δίκτυα θα υπηρετούν µέσω ενός ιεραρχηµένου σχεδίου δηµοσίων επενδύσεων, µε σεβασµό στο περιβάλλον και στον πολίτη,
το εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης. Οφείλουµε,
λοιπόν, να προχωρήσουµε στη θεραπεία των χρόνιων παθογενειών και της µνηµονιακής αποδόµησης του συνολικού συστήµατος παραγωγής έργων µεταφορών και δικτύων λειτουργώντας
σε τρεις παράλληλους άξονες.
Πρώτος άξονας, την οικοδόµηση του επιτελικού χαρακτήρα
και την εκπόνηση του στρατηγικού σχεδιασµού του Υπουργείου
και της δηµόσιας διοίκησης. Γιατί άραγε τόσες δεκαετίες δεν
οικοδοµήθηκε; Νοµίζω όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το
ξέρουµε καλά. Ξέρουµε πολύ καλά τα διαπλεκόµενα συµφέροντα.
Δεύτερον, τη θεσµική θωράκιση του συνολικού πλαισίου
παραγωγής έργων και των απαραίτητων για τη χώρα µεταρρυθµίσεων.
Και τρίτον, την υλοποίηση έργων και υποδοµών και τον προγραµµατισµό νέων βάσει στρατηγικού σχεδίου έργων υποδοµής
που θα ενσωµατώνει και τις πολιτικές για το περιβάλλον.
Στις προτεραιότητές µας ανήκουν η αξιοποίηση των υφιστάµενων υποδοµών, η ανάδειξη προτεραιοτήτων µε την ιεράρχηση
των έργων, η υλοποίηση νέων συγκοινωνιακών υποδοµών µε
συµπληρωµατικότητα και ένταξή τους σε ένα σύστηµα συνδυασµένων µεταφορών που θα περιλαµβάνει και θα συνδέει το
επαρχιακό δίκτυο, τους αυτοκινητόδροµους, το σιδηρόδροµο,
τα λιµάνια και τα αεροδρόµια.
Βαρύτητα θα δοθεί στη συντήρηση και τη λειτουργική αναβάθµιση των υφιστάµενων υποδοµών, ώστε να µην απαξιωθούν.
Είναι παρεµβάσεις που µε µικρό κόστος δίνουν προστιθέµενη
αξία στις τοπικές κοινωνίες.
Θέτουµε τέλος στις ιδιωτικοποιήσεις και την εκποίηση των
σηµαντικών υποδοµών της χώρας. Δεν θα επιτρέψουµε να επανεµφανιστούν φαινόµενα σαν αυτό της υποθαλάσσιας αρτηρίας
της Θεσσαλονίκης. Για αυτό, τα έργα που εκτελούνται µε τις
υφιστάµενες συµβάσεις παραχώρησης θα ολοκληρωθούν. Όµως, θα υποστούν εξονυχιστικό έλεγχο νοµιµότητας κόστους
χρονοδιαγραµµάτων.
Θα διασφαλίσουµε το δηµόσιο συµφέρον και τη θέση του
δηµοσίου σε αυτά µε εγκατάσταση ηλεκτρονικών αναλογικών
διοδίων, θα µειώσουµε το ύψος του αντιτίµου, ενώ µέριµνα θα
ληφθεί και για απαλλαγή κοινωνικών κατηγοριών βάσει κριτηρίων
καθώς και για τους κατοίκους περιοχών όµορων µε τις εθνικές
οδούς. Θα σταµατήσουν όλες οι διώξεις πολιτών για τα θέµατα
αυτά. Δεσµευόµαστε για νοµοθετική ρύθµιση.
Τα νέα δροµολογηµένα έργα παραχώρησης θα επανεξεταστούν χωριστά ανά περίπτωση, µε ελέγχους στους προϋπολογισµούς και τους όρους των διαγωνισµών, µε διάλογο µε τις
τοπικές κοινωνίες και τους φορείς, εξαντλώντας όλα τα περιθώρια προάσπισης του δηµοσίου συµφέροντος και βάσει οδηγίας
2014/23 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα προαναφερόµενα θα συµπληρωθούν µε τη δηµιουργία
διασυνδεδεµένου δυναµικού συστήµατος εθνικών τεχνικών
προδιαγραφών και σύγχρονων και όχι πλασµατικών τιµολογίων
κοστολόγησης αποτίµησης εργασιών.
Σηµειώνουµε ότι οι διαθέσιµοι πόροι του νέου ΕΣΠΑ είναι στη
πλειοψηφία τους δεσµευµένοι. Η αύξηση και υλοποίηση του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων είναι δέσµευση για την
Κυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι, οι βασικές υποδοµές των µεταφορών
παραµένουν δηµόσια κοινωνική ιδιοκτησία. Προτεραιότητες της
Κυβέρνησης, είναι ο ολοκληρωµένος σχεδιασµός που θα περιλαµβάνει συνδυασµένες µετακινήσεις µε προτεραιότητα στα
µέσα σταθερής τροχιάς, στις θαλάσσιες µεταφορές και αεροµεταφορές, ο εκσυγχρονισµός του συνόλου του υπάρχοντος σιδηροδροµικού δικτύου και η συντήρησή του, καθώς και η επέκταση
των µέσων σταθερής τροχιάς και σιδηροδρόµων. Να τονίσω ότι
πρέπει η νέα Κυβέρνηση να ικανοποιήσει το αίτηµα των Κοζανιτών να επαναλειτουργήσει ο σιδηρόδροµος.
Προτεραιότητα είναι επίσης η προώθηση των δηµόσιων συγκοινωνιών σε όλες τις περιοχές της χώρας, φιλικών προς το περιβάλλον, η οδική ασφάλεια, η µετακίνηση µε χαµηλό κόµιστρο,
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η διευκόλυνση της µετακίνησης για τις κοινωνικά αδύναµες
οµάδες και ανέργους µε δωρεάν κάρτα µετακίνησης στα αστικά
µέσα µαζικής µεταφοράς, η ανάδειξη της Ελλάδας σε διεθνές
διαµετακοµιστικό κέντρο µε εφαρµογή συνδυασµένων µεταφορών.
Κυρίες και κύριοι, είναι απαραίτητη η επεξεργασία και εφαρµογή µίας ολοκληρωµένης πολιτικής αεροµεταφορών για την
Ελλάδα, τόσο όσον αφορά τους αεροµεταφορείς όσο και στην
αεροδροµική υποδοµή στη βάση κεντρικού σχεδιασµού, αξιοποιώντας ευρωπαϊκά πρότυπα και αξιοποιώντας τις δηµό- σιες
υπηρεσίες, τις δηµόσιες υποδοµές των αεροδροµίων και την
ΥΠΑ, όσα δηλαδή µε σχέδιο µέχρι σήµερα απαξιώθηκαν.
Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτική µας περιλαµβάνει: δηµιουργία
εθνικού σχεδίου αεροµεταφορών για ανάδειξη των αερολιµένων
της Ελλάδας τόσο σε κόµβους στο ευρωπαϊκό δίκτυο αεροµεταφορών όσο και στον ανταγωνισµό των αεροπορικών εταιριών.
Καθορισµό των αρµοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηµιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις βεβαίως, των φορέων που σχετίζονται µε τις αεροµεταφορές και την τουριστική
ανάπτυξη και την ταυτόχρονη ενθάρρυνση της συνεργασίας
τους.
Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των επιµέρους δικτύων µεταφοράς.
Αναφορικά µε την εξέλιξη του διαγωνισµού παραχώρησης των
περιφερειακών αεροδροµίων, θα ακυρωθεί ο συγκεκριµένος διαγωνισµός όπως και όλοι οι προγραµµατισµένοι διαγωνισµοί εκποίησης υποδοµών, οι οποίοι σχετίζονται µε την παραγωγική
ανασυγκρότηση της χώρας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η απάντηση των Ελλήνων στα
πεπραγµένα των απελθόντων και η εντολή προς τη νέα Κυβέρνηση, ήταν εξίσου εκκωφαντικές. Θα την υλοποιήσουµε µέχρι κεραίας. Το µνηµόνιο το δικό µας υπογράφθηκε στις 25 Γενάρη και
είναι µε τον ελληνικό λαό. Σε αυτό το µνηµόνιο είµαστε µνηµονιακοί.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε την κ.
Ουζουνίδου.
Θα ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα για τον κατάλογο των οµιλητών που υπολείπονται και να συµφωνήσουµε τη διαδικασία.
Εγγεγραµµένοι στον κατάλογο είναι εν συνεχεία ο κ. Χατζησάββας Χρήστος από τη Χρυσή Αυγή, ο κ. Μπάρκας Κωνσταντίνος από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Βαρβιτσιώτης Μιλτιάδης από τη Νέα
Δηµοκρατία -υπάρχουν δύο έγγραφα που έχουν σταλεί, θα µου
διευκρινίσει σε λίγο ο κ. Πλακιωτάκης- ο κ. Συρµαλένιος Νικόλαος από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μαυρωτάς από Το Ποτάµι, ο κ. Ζαχαριάς από τον ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Μανωλάκου από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδος, ο κ. Δαµαβολίτης από τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
Εν σχέσει µε την αρχική πρόταση που ήταν να ολοκληρωθεί ο
κύκλος, ήταν ακόµη ο κ. Κεγκέρογλου από το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Χαρακόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία, για τους οποίους γνωστοποιήθηκε από τους εκπροσώπους των κοµµάτων τους ότι είχαν
ήδη αποχωρήσει και συµφωνήσαµε να τους «εξυπηρετήσουµε»
-αν µου επιτρέπεται η έκφραση- για αύριο.
Από τους Βουλευτές που εκφώνησα, παρόντα βλέπω τον κ.
Μπάρκα, τον οποίο καλώ στο Βήµα. Παρακαλώ εν συνεχεία και
τον κ. Μαυρωτά να ετοιµάζεται.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Συγγνώµη, εγώ είµαι µετά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ναι, κύριε Συρµαλένιο, ανέγνωσα τον κατάλογο. Το κάνω για να εξασφαλίσουµε την
εναλλαγή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Εγώ δεν έχω αντίρρηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε, κύριε
Μαυρωτά.
Θα προηγηθεί, λοιπόν, κανονικά στη σειρά του ο κ. Συρµαλένιος.
Ορίστε, κύριε Μπάρκα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τι έχουµε πάλι σήµερα εδώ; Ποια
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αφήγηση ακούµε από τους Βουλευτές της Αντιπολίτευσης;
Έχουµε µία αφήγηση προηγούµενης γενιάς. Έχουµε το λεγόµενο «Grexit», µόνο που ο ελληνικός λαός µε την ψήφο του στις
25 Ιανουαρίου έκανε έξοδο της συγκυβέρνησης, την ίδια στιγµή
που δηλώσεις αξιωµατούχων αλλά και κυβερνώντων και κυβερνήσεων του εξωτερικού ανά τον κόσµο αποκλείουν αυτήν την περίπτωση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ένα σκληρό και άδικο καθεστώς
πέντε ετών έδωσε τα ρέστα του και µας τελείωσε. Το µνηµονιακό
καθεστώς που µας έσβησε το χαµόγελο και µας βύθισε στη µιζέρια, µάς τελείωσε. Και το τελείωσε η δύναµη του ελληνικού
λαού, οι εργαζόµενοι, οι νέοι, οι άνεργοι, οι αγρότες, οι συνταξιούχοι. Αυτοί που σήκωσαν το βάρος της κρίσης, αυτοί τους τελείωσαν.
Η Ελλάδα σηκώνεται στα πόδια της ξανά µε περηφάνια, µε σιγουριά, µε αξιοπρέπεια. Ο φόβος, η τελευταία ελπίδα του παλιού
πολιτικού καθεστώτος τελείωσε τόσο µέσα όσο και έξω από την
Ελλάδα. Αυτές τις µέρες, όλοι καταλαβαίνουµε ότι η Ευρώπη αλλάζει και η Ελλάδα προχωράει.
Στις 25 Ιανουαρίου δεν είχαµε απλά µια νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαµε έναν ιστορικό θρίαµβο του λαού µας, που νίκησε το φόβο
και τιµώρησε τους τροµοκρατηµένους τροµοκράτες του. Στις 25
Ιανουαρίου αλλάξαµε εποχή και τώρα προχωράµε όλοι µαζί, ό,τι
κι αν ψηφίζαµε µέχρι χθες. Όλοι µαζί, γιατί η φτώχεια, η ανεργία,
η απόγνωση και τα λουκέτα δεν κάνουν διακρίσεις.
Δεν επιθυµούµε να γυρίσουµε στο 2009, γιατί εµείς και το 2009
ήµασταν απέναντί σας, απέναντι από τις πολιτικές σας. Γιατί το
2009, εµπεριείχε όλες τις αιτίες και τις παθογένειες που µας οδήγησαν σε αυτήν την κρίση. Σε αυτό το καθεστώς εµείς δεν θέλουµε να επιστρέψουµε. Με αυτό το καθεστώς εµείς θέλουµε να
συγκρουστούµε και θα συγκρουστούµε. Και σε αυτήν τη σύγκρουση, πρέπει η µεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας να είναι
δίπλα µας και στέκεται δίπλα µας, για να τελειώνουµε µια για
πάντα µε τη διαπλοκή, τη διαφθορά, τον κοµµατισµό και το ρουσφέτι, να τελειώνουµε µε τις αντιλήψεις και τις πρακτικές του πελατειακού κράτους, τους εθνικούς προµηθευτές και τους
εθνικούς εργολάβους. Μια για πάντα, γιατί δεν πάει άλλο!
Ο ΣΥΡΙΖΑ αγωνίζεται όχι για µια επιστροφή στο παρελθόν
αλλά για ένα άλµα στο µέλλον. Εµείς έχουµε όραµα να χτίσουµε
µια νέα Ελλάδα, µια χώρα µε δικαιοσύνη, ισότητα και δηµοκρατία. Γιατί έχουµε όραµα. Έχουµε όραµα στην πατρίδα µας, κανένα παιδί να µη µείνει χωρίς ένα πιάτο φαγητό, χωρίς ζεστασιά,
χωρίς βιβλία, χωρίς παιδικό σταθµό και σχολείο. Κανένας άνθρωπος να µη ζει χωρίς δωρεάν ιατρική περίθαλψη και ιατρική συνδροµή. Κανένας να µη χρειάζεται φακελάκι για να εγχειριστεί σε
δηµόσιο νοσοκοµείο. Κανένας να µην κρυώνει µέσα στην αγριότητα του χειµώνα, παρατηµένος από το κράτος, χτυπηµένος από
την αγριότητα των τραπεζών και των τραπεζιτών. Κανένας να µη
ζει στο σκοτάδι, επειδή του έκοψαν το ρεύµα.
Έχουµε όραµα στην πατρίδα µας, κανένας νέος να µη µένει
χωρίς µόρφωση, δουλειά, την προοπτική µιας καλύτερης ζωής.
Κανένας νέος να µην περιµένει τα πεντάµηνα για να διασκεδάζει
την ανεργία του. Κανένας νέος να µη γίνεται αντικείµενο εκµετάλλευσης ανασφάλιστης ή ενοικιαζόµενης εργασίας. Κανένας
ηλικιωµένος στην εγκατάλειψη της πενιχρής σύνταξης και της
φτώχειας. Κανένας πολίτης απροστάτευτος στην απόγνωση της
ανεργίας.
Έχουµε όραµα, η πατρίδα µας να είναι µια χώρα δίκαιη και πολιτισµένη, µια κοινωνία ανοιχτή στο διαφορετικό, που θα δίνει
ίσες ευκαιρίες σε όλους µε ισότητα και ισονοµία για όλους, µε
νόµους που να ισχύουν για όλους και να τηρούνται από όλους.
Μπήκαµε σε µία νέα εποχή, στην κυριολεξία σε µια νέα εποχή.
Νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα. Το είχαµε πει ότι µε την εκλογή
του ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρξει ένα θετικό σοκ στην κοινωνία. Η πραγµατικότητα, όµως, είναι πολύ πιο ενθαρρυντική από τις προβλέψεις µας. Ένα καθεστώς πέντε χρόνων έπεσε σε παγόβουνο.
Έπεσε έχοντας εξαντλήσει όλα τα όπλα του και η κοινωνία πήρε
ανάσα. Και όχι µόνο αυτό. Η κοινωνία ξαναθυµήθηκε και µας ξαναθύµισε το τι σηµαίνει αξιοπρέπεια, διεκδίκηση, αλληλεγγύη και
ελπίδα.
Μπορεί να απέχουµε δεκαπέντε µέρες, ηµερολογιακά, από την
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ηµέρα που η χώρα έφυγε από το σκοτάδι των µνηµονίων αλλά
σε πολιτικό και ιστορικό χρόνο, όλοι νιώθουµε –ελπίζουµε και οι
Βουλευτές της Αντιπολίτευσης- ότι πλέον µπορούµε να αρθρώσουµε ανάστηµα.
Λέµε να πρωτοτυπήσουµε, κυρίες και κύριοι. Ας το καταλάβουν όλοι καλά. Λέµε να κάνουµε αυτά που δεσµευτήκαµε, γι’
αυτά που µας ψήφισε ο ελληνικός λαός. Να τερµατίσουµε τα
µνηµόνια και να εναπαδιαπραγµατευτούµε τη δανειακή σύµβαση. Να λύσουµε ένα πρόβληµα που δεν είναι ελληνικό αλλά
δοµικό πρόβληµα της Ευρωζώνης. Εκεί είναι το στοίχηµα, ένα
στοίχηµα που συγκινεί όλους τους λαούς της Ευρώπης, µια απλή
αλήθεια λυτρωτική και θεραπευτική για τη συντριπτική πλειοψηφία των κοινωνιών της Ευρώπης.
Δεν µπορούµε να προχωρήσουµε άλλο έτσι. Έπεσε σε εµάς,
έλαχε σε εµάς η ευθύνη να πούµε και να κάνουµε αυτά που είναι
αναγκαία για τους πολίτες σήµερα, αδιαφορώντας για το εάν
αυτό θα αγχώσει τις αγορές και όσους κρύβονται πίσω από
αυτές.
Η ταξική λιτότητα αποδοκιµάστηκε στην Ελλάδα. Η λαϊκή ετυµηγορία την κατέστησε παρελθόν. Αυτό δεν είναι ένα καπρίτσιο
του ΣΥΡΙΖΑ ή µια ηθεληµένη υπερβολή. Τα µνηµόνια τελείωσαν.
Θα αποδοκιµαστούν και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και
σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Και έχουµε ακόµα να δούµε πάρα
πολλά.
Τίποτα δεν είναι πιο ισχυρό από µια ιδέα όπου έχει έρθει ο καιρός της. Ήρθε ο καιρός να ξαναπιστέψουµε ότι µπορούµε να ζήσουµε αλλιώς. Έλαχε σε αυτήν την Κυβέρνηση, µετά από χρόνια
να ενώσει την συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, να
επαναφέρει σταθερότητα και προσδοκία στον κόσµο, να ανοίξει
παράλληλα έναν νέο δρόµο για την Ευρώπη, όλα αυτά χωρίς σεισµούς και καταποντισµούς.
Οι προγραµµατικές δηλώσεις της νέας Κυβέρνησης, εισάγουν
µε αποφασιστικότητα και σχέδιο τη χώρα στη µεταµνηµονιακή
εποχή. Αλλά, δεν φτάνει η νέα Κυβέρνηση µόνη της. Χρειάζεται
και την κριτική στήριξη του κόσµου, όπου µε δηµοκρατικό τρόπο
πρέπει να ξαναοργανωθεί και να πάρει τη χώρα στα χέρια του
ξεκινώντας από την Τετάρτη σε κάθε πλατεία της χώρας αλλά
και σε όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης.
Ψήφο εµπιστοσύνης δεν δίνουµε εµείς σε αυτήν την Κυβέρνηση. Δίνει ο κόσµος που συµµετείχε στους αγώνες στη Γένοβα,
στο Φόρουµ της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, στους αγώνες
ενάντια στο άρθρο 16, όλοι αυτοί που αποδοκίµασαν την πολιτική, αυτοί που συµµετείχαν στα συλλαλητήρια ενάντια στη δολοφονία του Γρηγορόπουλου, όσοι συµµετείχαν στις πλατείες,
όσοι συµµετείχαµε στις Σκουριές.
Καλή δύναµη σύντροφοι και συντρόφισσες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Μπάρκα.
Και καλώ στο Βήµα τον κ. Νίκο Συρµαλένιο, που θα διαπιστώσει ότι δεν θα αδικηθεί όπως φοβόταν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Δεν φοβάµαι την αδικία του χρόνου. Φοβάµαι την άχαρη ώρα, η οποία υπάρχει µε λίγους Υπουργούς, παρ’ ότι η Κυβέρνηση είναι συνεπέστατη σε σχέση µε την
προηγούµενη περίοδο τουλάχιστον των τελευταίων δυόµισι χρόνων που ζήσαµε µαζί, κυρία Πρόεδρε, και παρά το γεγονός θαυµάζω την αντοχή σας που δεν έχετε ακόµα αντικατασταθεί έστω
για λίγο από έναν Αντιπρόεδρο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε συνάδελφε, µε
την άδειά σας απλώς να σας πω ότι θεωρώ υποχρέωσή µου στο
βαθµό που υπάρχουν Βουλευτές που επιθυµούν να µιλήσουν και
αφού δεν έχει εξαντληθεί ο κατάλογος, να παραµείνω.
Εξάλλου, µην ξεχνάτε ότι και οι υπηρεσίες της Βουλής παραµένουν και οι εργαζόµενοι. Και µάλιστα, επειδή τους ρώτησα, όχι
απλώς δεν εξέφρασαν οποιοδήποτε παράπονο αλλά δήλωσαν
από πριν ότι προτίθενται να παραµείνουν για να διευκολυνθούµε
και να αποκτήσει όσο το δυνατόν µεγαλύτερο περιεχόµενο η συζήτηση.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Πραγµατικά τα εύσηµα και στους
εργαζόµενους.
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Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εγώ θέλω
και από αυτό το Βήµα να χαιρετίσω την ιστορική νίκη του λαού
µας στις 25 Γενάρη 2015, µια ιστορική νίκη που αποτελεί δικαίωση αγώνων, ελπίδων γενεών και γενεών. Και δυστυχώς, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι δεν πρόλαβαν να δουν αυτήν τη στιγµή
της χαράς και να συµµεριστούν µαζί µας την αισιοδοξία την
οποία αποπνέουµε στη νέα πραγµατικότητα η οποία διαµορφώνεται.
Και θέλω να πω ότι στην περιοχή µου, στις Κυκλάδες πραγµατικά δεν υπάρχει ιστορικό προηγούµενο να εκλέγει η Αριστερά
τρείς από τους τέσσερις Βουλευτές. Και βεβαίως, δεν υπήρχε
ούτε το 2012 προηγούµενο στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας,
να βγάλει η Αριστερά Βουλευτή και έλαχε σε εµένα να έχω αυτήν
την τιµή.
Τώρα βεβαίως, µαζί µε τους άλλους δύο συναδέλφους από τις
Κυκλάδες, αναλαµβάνουµε µία τεράστια ευθύνη για το έργο το
οποίο θα στηρίξουµε και θα φέρουµε σε πέρας µαζί µε όλη την
Κοινοβουλευτική Οµάδα και µαζί µε όλο το λαό.
Θέλω να πω ότι η νησιωτική µας Ελλάδα και οι Κυκλάδες, όλα
αυτά τα τελευταία µνηµονιακά χρόνια, πέραν των περικοπών µισθών, συντάξεων, της φοροεπιδροµής και των άλλων οριζόντιων
µέτρων που υπήρξαν από τις µνηµονιακές κυβερνήσεις, υπέστησαν µεγάλη ζηµιά που ισοδυναµεί ουσιαστικά µε κατάργηση κατακτήσεων σαράντα χρόνων για την αποκέντρωση και την περιφερειακή ανάπτυξη.
Έκλεισαν υπηρεσίες, δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες, έκλεισαν δοµές, ΙΚΑ, Επιθεωρήσεις Εργασίας και µια σειρά άλλες
υπηρεσίες. Το δηµόσιο σύστηµα υγείας καταρρέει, η παιδεία λειτουργεί µε προβληµατικό τρόπο, η αυτοδιοίκηση µετατράπηκε
σε δηµόσια υπηρεσία διεκπεραίωσης καθηκόντων της καθηµερινότητας.
Η ακτοπλοϊκή διασύνδεση λειτουργεί σε δύο ταχύτητες, µία
χειµερινή, η οποία είναι άκρως προβληµατική και µία την τουριστική περίοδο που πάει σχετικά καλά. Η ακτοπλοϊκή συγκοινωνία
υπέστη σοβαρές περικοπές στα δροµολόγια λόγω περικοπής
των κονδυλίων για τις λεγόµενες «άγονες γραµµές δηµοσίου
συµφέροντος».
Ο τουρισµός παρ’ ότι είναι ανοδικός –ανοδικός, βεβαίως, όχι
από Έλληνες τουρίστες αλλά από ξένους τουρίστες- δεν µπορεί
να αντισταθµίσει την αποκοπή και την αποµόνωση πολλών νησιών από τα κέντρα των νησιωτικών νοµών και την ηπειρωτική
χώρα, δεν µπορεί να αντισταθµίσει την ταλαιπωρία µετακίνησης
των µονίµων κατοίκων που για λόγους διευκόλυνσης και λύσης
φορολογικών ή ασφαλιστικών προβληµάτων, είναι υποχρεωµένοι
να µετακινούνται εκτός του νησιού τους, δεν µπορεί να αντισταθµίσει την έλλειψη γιατρών ειδικοτήτων, δεν µπορεί να αντισταθµίσει την ανεργία σε µεγάλα πληθυσµιακά νησιά, όπως είναι η
Σύρος, όπου το Ναυπηγείο Νεωρίου φυτοζωεί, οι επαγγελµατίες
κλείνουν ή δίνουν αγώνα επιβίωσης, οι δηµόσιοι υπάλληλοι δεν
µπορούν να ζήσουν µε τους µισθούς πείνας.
Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση, η Κυβέρνηση κοινωνικής
σωτηρίας οφείλει ανάµεσα στο τιτάνιο έργο της να εντάξει και
τη λύση των προβληµάτων της νησιωτικότητας που αποτελεί επιταγή των ευρωπαϊκών συνθηκών και του ελληνικού Συντάγµατος.
Η Κυβέρνησή µας, οφείλει να επεξεργαστεί µαζί µε τη νησιωτική τοπική αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες, µέτρα υλοποίησης της νησιωτικής ιδιαιτερότητας, πέραν των µειωµένων
συντελεστών ΦΠΑ στο Αιγαίο και τη διατήρηση των χαµηλών
συντελεστών στον τουρισµό.
Αυτά είναι αδιαπραγµάτευτα, αν θέλουµε η νησιωτική Ελλάδα
να έχει βιώσιµη προοπτική ανάπτυξης σε όλους τους τοµείς µε
κυρίαρχο, φυσικά, ένα βιώσιµο ποιοτικό τουρισµό.
Ανάµεσα στα κρίσιµα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη βιώσιµη
ανάπτυξη της νησιωτικής Ελλάδας δύο είναι τα πιο κρίσιµα,
χωρίς να υποβαθµίζουµε τα υπόλοιπα.
Πρώτο είναι το ακτοπλοϊκό ζήτηµα. Ήδη παρενέργειές του έγιναν φανερές αµέσως µετά την ανάληψη ευθύνης από τη νέα ηγεσία στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, όπως είναι η λήξη της
σύµβασης της µίας ενδοκυκλαδικής γραµµής, η βλάβη του
πλοίου «ΜΥΤΙΛΗΝΗ» που εκτελεί δροµολόγια προς Σάµο και βόρειο Αιγαίο, η επίσχεση εργασίας στο «ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ», πρώην
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«ΆΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» που τώρα κάνει τη γραµµή Κύθηρα-Αντικύθηρα λόγω µη καταβολής δεδουλευµένων.
Τα φαινόµενα αυτά, είναι αποτελέσµατα ενός πλέον αποτυχηµένου και χρεοκοπηµένου ακτοπλοϊκού µοντέλου που βασίζεται
αποκλειστικά στις ιδιωτικές εταιρείες και που έχει τα ακριβότερα
εισιτήρια από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δυστυχώς, η αντιµετώπιση ακτοπλοϊκής διασύνδεσης δεν µπορεί να λυθεί ριζικά σε άµεσο χρόνο πέραν από µικροβελτιώσεις,
παρά µόνο µε τον σχεδιασµό και τη σύσταση του δηµόσιου κοινωνικού φορέα ακτοπλοΐας που θα απαιτήσει τουλάχιστον κάποιους µήνες για να υλοποιηθεί. Θα είναι ένας φορέας, ο οποίος,
πρώτον, θα σχεδιάσει το ελάχιστο δηµόσιο δίκτυο ακτοπλοϊκών
συγκοινωνιών και δεύτερον, θα δηµιουργήσει το πλαίσιο παροχής του συγκοινωνιακού έργου είτε από πλοία του ίδιου του
φορέα είτε µε εκµίσθωση πλοίων από ιδιωτικές ακτοπλοϊκές εταιρείες.
Το δεύτερο κρίσιµο ζήτηµα, είναι το ζήτηµα της δηµόσιας
υγείας.
Δεν µπορεί να συνεχιστεί η υποστελέχωση από γιατρούς ειδικότητας ή η αποκλειστική στελέχωση µε αγροτικούς γιατρούς,
που αλλάζουν ανά δεκαπενθήµερο.
Δεν µπορεί οι διακοµιδές να γίνονται µε πρώην ψαροκάικα και
να στοιχίζουν 3 έως 4.000 ευρώ.
Επίσης, δεν µπορεί να µην υπάρχουν ασθενοφόρα ή ακόµα
και οδηγοί του ΕΚΑΒ.
Πρότασή µας, που πρέπει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας
άµεσα να αντιµετωπίσει, είναι η στήριξη τριών νοσοκοµείων στις
Κυκλάδες, που πρέπει να γίνει πρώτα µε την αναβάθµιση των Νοσοκοµείων της Σύρου και της Νάξου αλλά και µε την ένταξη στο
ΕΣΥ και το άνοιγµα του Νοσοκοµείου της Σαντορίνης, η στελέχωση των κέντρων υγείας και των περιφερειακών ιατρείων, µε
παροχή κινήτρων, η δηµιουργία περιφερειακού ΕΚΑΒ, η λειτουργία συστήµατος τηλεϊατρικής στα µικρά νησιά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού.)
Θα ήθελα µία µικρή ανοχή, κυρία Πρόεδρε.
Από ’κει και πέρα, υπάρχουν ορισµένα άλλα ζητήµατα τα οποία
σταχυολογώ. Η στήριξη της ναυπηγοεπισκευής και ανάµεσά
τους του Ναυπηγείου του Νεωρείου, το σταµάτηµα των βιοµηχανικών αιολικών πάρκων σε τέσσερα νησιά, την Τήνο, την
Άνδρο, την Πάρο και τη Νάξο, που θα καταστρέψουν το τοπίο
και τον τουρισµό και δεν θα έχουν κανένα όφελος για τις τοπικές
κοινωνίες, η σύνταξη ειδικών χωροταξικών για κάθε νησί, η
άµεση προώθηση και κατασκευή των κτηριακών εγκαταστάσεων
στο νέο αεροδρόµιο της Πάρου, η διαβάθµιση και στήριξη της
Σχολής Μαρµαρογλυπτικής στην Τήνο, η επαναφορά του προηγούµενου καθεστώτος της λαϊκής διοίκησης στο Πανελλήνιο
Ιερό Ίδρυµα Ευαγγελιστρίας της Τήνου, η στήριξη της αγροτικής
και κτηνοτροφικής παραγωγής, µε στόχο τη µείωση του κόστους
παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων, η στήριξη του κλάδου
της παράκτιας αλιείας, µε εξαίρεση των αλιέων από την υποχρεωτική εγκατάσταση ηλεκτρονικών και δορυφορικών συστηµάτων,
όπως προβλέπει και ο ευρωπαϊκός Κανονισµός και η δηµιουργία
περιοχών προστασίας των αλιευτικών αποθεµάτων, η διεύρυνση
αρµοδιοτήτων των γραφείων εξυπηρέτησης φορολογουµένων
και η στελέχωσή τους, η δηµιουργία γραφείων ΟΑΕΕ, Επιθεωρήσεων Εργασίας κ.λπ..
Τελειώνοντας, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
να σηµειώσω το εξής: Έχουµε πλήρη συνείδηση των δυσκολιών
αλλά και των ευθυνών που αναλαµβάνουµε. Ο αγώνας µας θα
είναι τιτάνιος αλλά στο τέλος θα τα καταφέρουµε. Και θα τα καταφέρουµε, γιατί µαζί µας µιλάει και η ψυχή του λαού µας. Η
πρώτη απάντηση θα έλθει την Τετάρτη στις πλατείες και στους
δρόµους της Ελλάδας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Συρµαλένιο.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαυρωτάς από Το Ποτάµι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ολιγόλεπτη οµιλία που θα
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κάνω, θα επικεντρωθεί στις κυβερνητικές θέσεις για την παιδεία,
όπως αυτές διαµορφώθηκαν από τις προγραµµατικές δηλώσεις
του Πρωθυπουργού αλλά και του Υπουργού και του Αναπληρωτή
Υπουργού -είναι ευτυχής συγκυρία που είναι απόψε εδώ τόσο
αργά για να µας ακούσει.
Δεν θα πλατειάσω µε γενικολογίες αλλά θα αναφερθώ σε συγκεκριµένα ζητήµατα. Οι βασικές µας θέσεις ως Ποτάµι έχουν άλλωστε δηµοσιευτεί εδώ και καιρό και υπάρχουν στο site µας.
Κατ’ αρχάς να επισηµάνουµε ότι υπάρχουν κάποια σηµεία στα
οποία συγκλίνουµε µε τις κυβερνητικές θέσεις αλλά υπάρχουν
και πολλά σηµεία στα οποία αποκλίνουµε.
Τα σηµεία στα οποία συµφωνούµε, αφορούν κυρίως την προσχολική, την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση,
ενώ σηµαντικές αποκλίσεις εστιάζονται κυρίως στα καίρια ζητήµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Συµφωνούµε µε την αναγκαιότητα της καθολικής προσχολικής
αγωγής, την αναβάθµιση των εκπαιδευτικών, τη θεώρηση του λυκείου ως αυτόνοµης βαθµίδας εκπαίδευσης και όχι ως προπαρασκευής για την εισαγωγή στα πανεπιστήµια, τη δυνατότητα
πιστοποίησης για τη γνώση ξένων γλωσσών και τη χρήση υπολογιστή από τη µέση εκπαίδευση, πράγµατα στα οποία αναφέρθηκε και ο κύριος Αναπληρωτής Υπουργός, την ενίσχυση της
τεχνικής εκπαίδευσης, καθώς και άλλα.
Εµείς θα θέλαµε να επιµείνουµε σε ό,τι αφορά τη µέση εκπαίδευση και την πρωτοβάθµια σε κάποια άλλα θέµατα, όπως είναι
η έννοια της αξιολόγησης όχι µε τιµωρητικό χαρακτήρα αλλά ως
απαραίτητο στοιχείο µέτρησης της απόδοσης και εξέλιξης του
συστήµατος, η ίδρυση και αναβάθµιση ανεξάρτητων αρχών,
όπως, για παράδειγµα, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
µε αξιοκρατική και όχι κοµµατική προέλευση, η έµφαση στη διοίκηση σχολικών µονάδων, µε απεγκλωβισµό από κοµµατικούς
µηχανισµούς.
Τέλος, θα θέλαµε να επιµείνουµε στην επέκταση του θεσµού
των προτύπων σχολείων, που είναι ένα κοµµάτι για το οποίο µπορεί να υπερηφανεύεται η δηµόσια εκπαίδευση. Διαφωνούµε µε
την κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων στα πρότυπα, γιατί
πιστεύουµε ότι δεν πρέπει να είµαστε «αλλεργικοί» σε έννοιες
όπως είναι η αριστεία. Μπορεί να είµαστε όλοι ίσοι αλλά δεν είµαστε ίδιοι. Εξάλλου, υπάρχουν πρότυπα παντού στον κόσµο και
είναι µε εξετάσεις.
Σε ό,τι αφορά την τριτοβάθµια εκπαίδευση, θα ξεκινήσω από
τη µοναδική αναφορά που έκανε ο Πρωθυπουργός για την κατάργηση των διατάξεων για τα συµβούλια ιδρύµατος. Ο κύριος
Πρωθυπουργός είπε ότι καταστρατηγούν το αυτοδιοίκητο των
πανεπιστηµίων. Προφανώς, όµως, µάλλον κάποιοι τον παραπληροφόρησαν, αφού τα µέλη των συµβουλίων ιδρύµατος ουσιαστικά εκλέγονται, όπως ακριβώς γίνεται και µε τους πρυτάνεις
και µάλιστα εκλέχτηκαν πριν από τρία χρόνια µε µεγάλη συµµετοχή. Η συµµετοχή σε αυτές τις εκλογές ήταν 79% στο Καποδιστριακό, 66% στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και 77% στο Αριστοτέλειο.
Τα συµβούλια ιδρύµατος γενικά κοσµούνται από διεθνούς κύρους καταξιωµένους επιστήµονες, εκτός των άλλων, η αφρόκρεµα δηλαδή αυτών που -πολύ σωστά είπε και ο Πρωθυπουργός- θέλει να επαναπατρίσει. Η κατάργηση, λοιπόν, των συµβουλίων ιδρύµατος και αυτό το µήνυµα «ήξεις-αφήξεις» που περνάει,
τους δίνει ένα σήµα ότι «κύριοι, δεν αξίζει τον κόπο να ασχολείστε µε το ελληνικό πανεπιστήµιο» και αυτό δεν είναι καλό κατά
τη γνώµη µας.
Επίσης, τα συµβούλια ιδρύµατος, ήταν ένα παράθυρο της κοινωνίας προς τα πανεπιστήµια, καθώς συµµετείχαν σε αυτά εκτός
από πανεπιστηµιακούς, κοινωνικοί φορείς και φορείς της τοπικής
κοινωνίας και η κατάργησή τους υποδηλώνει ότι θέλουµε ένα πανεπιστήµιο κλεισµένο στη γυάλα του, χωρίς αλληλεπίδραση µε
την κοινωνία. Είναι, επίσης, δικλίδα ελέγχου των αποφάσεων της
εκάστοτε διοίκησης που θα προωθεί τη λογοδοσία και τη διαφάνεια, τα οποία είναι και βασικά ζητούµενα.
Γενικά ο κύριος Υπουργός είπε ότι ο ν.4009/2011, ο νόµος Διαµαντοπούλου όπως έχουµε συνηθίσει να τον λέµε, ήταν και είναι
καταστροφικός. Εµείς θεωρούµε ότι χρειάζεται τροποποιήσεις
των διαπιστωµένων αστοχιών του, δεν είµαστε όµως υπέρ της
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κατάργησής του. Η επαναφορά στο καθεστώς του νόµου-πλαίσιο
του 1982, όπως ευαγγελίζονται κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, είναι
για εµάς πισωγύρισµα. Άλλες ήταν οι ανάγκες το 1982, πριν από
τριάντα τρία χρόνια, άλλες οι ανάγκες σήµερα. Και η σύµπλευση
µε το ευρωπαϊκό και παγκόσµιο γίγνεσθαι στα θέµατα των πανεπιστηµίων είναι για εµάς µονόδροµος, είναι απαραίτητη.
Πιστεύουµε στη συµµετοχή των φοιτητών στη λήψη αποφάσεων, όµως αυτή να γίνεται µε θεσµοθετηµένο τρόπο και όχι αυθαίρετα µε αυτόκλητες οµάδες που εισβάλλουν στη σύγκλητο ή
συνελεύσεις των σχολών. Οι δυναµικές µειοψηφίες που επιχειρούν συνδιοίκηση πρέπει να αντικατασταθούν από τους θεσµικά
ορισµένους εκπροσώπους που αντιπροσωπεύουν το φοιτητικό
κίνηµα.
Επίσης, σε αντίθεση µε την πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ, εµείς είµαστε υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16, ώστε να υπάρχει
δυνατότητα ίδρυσης µη κρατικών, µη κερδοσκοπικών πανεπιστηµίων, όµως µε συγκεκριµένες προδιαγραφές που θα τελούν υπό
τον έλεγχο της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην εκπαίδευση
(Α.ΔΙ.Π.), όπως και τα δηµόσια πανεπιστήµια άλλωστε, κάτι το
οποίο εµείς το θεωρούµε σαφώς καλύτερο από το σηµερινό
θολό σκηνικό που υπάρχει µε τα διάφορα ΚΕΚ κ.λπ.. Οι επιπτώσεις θα είναι θετικές, όχι µόνο στο οικονοµικό αλλά και στο διανοητικό ισοζύγιο της χώρας, καθότι οι Έλληνες επιστήµονες και
φοιτητές θα παραµένουν στη χώρα µας. Και ειρήσθω εν παρόδω,
θεωρούµε ότι το διανοητικό ισοζύγιο της χώρας, δηλαδή οι περισσότερες εξαγωγές από εισαγωγές, είναι µεγαλύτερος κίνδυνος από το ελλειµµατικό εµπορικό ισοζύγιο, κάτι το οποίο αναγνώρισε στην οµιλία του και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
Στον ίδιο άξονα του περιορισµού της διαρροής εγκεφάλων
αλλά και της καταπολέµησης του µεγάλου προβλήµατος της
ανεργίας, είναι και η περαιτέρω διασύνδεση των πανεπιστηµίων
µε την παραγωγή, καθώς και η ενίσχυση της καινοτοµίας µε την
επιχειρηµατικότητα. Να µη µένει, δηλαδή, η έρευνα στο ράφι. Με
δεδοµένο ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι µικροµεσαίες και χωρίς τµήµατα έρευνας και ανάπτυξης, πιστεύουµε ότι η περαιτέρω διασύνδεση των πανεπιστηµίων µε την
παραγωγή θα είναι αµοιβαία επωφελής.
Πιστεύουµε ότι το ελληνικό πανεπιστήµιο πρέπει να σπάσει τα
δεσµά του µε το παρελθόν που το κρατούν όµηρο και να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις για να προετοιµάσει το µέλλον. Τα υλικά υπάρχουν. Έχουµε δει πως διαπρέπουν οι Έλληνες
καθηγητές και φοιτητές στο εξωτερικό αλλά πρέπει να ακολουθήσουµε και τη σωστή συνταγή. Να ακολουθήσουµε πρακτικές
που θα φέρουν πίσω τους Έλληνες επιστήµονες και φοιτητές και
όχι πρακτικές που θα διώξουν και άλλους, όχι µόνο λόγω των οικονοµικών συνθηκών αλλά και λόγω πελατειακών λογικών.
Όπως είπε και ο κ. Μπαλτάς, πρέπει να δώσουµε έµφαση στην
ουσία και να ξεφύγουµε από χρησιµοθηρικές πρακτικές. Και µάλιστα, όπως έλεγε και ο µέντοράς µου στο πολυτεχνείο, ο αείµνηστος Λευτέρης Παπαγιαννάκης, το ζητούµενο είναι, πως θα
καταφέρουµε να πάµε επιτέλους από τα χαρτιά στα γράµµατα.
Πως δηλαδή τα πτυχία θα αντανακλούν το πραγµατικό περιεχόµενο των σπουδών και δε θα είναι χαρτιά που ειδικά σήµερα
εύκολα ξεθωριάζουν.
Κλείνοντας, θέλω να ευχηθώ κάθε επιτυχία στη νέα Κυβέρνηση, η οποία πρέπει να αντιληφθεί εγκαίρως την κρισιµότητα
της κατάστασης στην οποία περιέρχεται η χώρα. Να τονίσω ότι
Το Ποτάµι δε θα κάνει µια αντιπολίτευση του όχι σε όλα. Θα είναι
παρόν για να ελέγχει και να παρακολουθεί µε ουσιαστικό και
εποικοδοµητικό τρόπο το κυβερνητικό έργο πάντα µε υπευθυνότητα, µε συγκεκριµένες προτάσεις και επιχειρήµατα και τεκµηρίωση, δίχως περιττές και αόριστες πολιτικολογίες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του κόµµατος Το Ποτάµι)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαυρωτά.
Τον λόγο έχει ο κ. Κώστας Ζαχαριάς από το ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος
είναι ο προτελευταίος οµιλητής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεκαπέντε µέρες µετά τις εκλογές, πρέπει να πάρουµε θέση για την Κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας, για την
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Κυβέρνηση που αναδείχθηκε από την κορυφαία ανατροπή του
καιρού µας που χρειάζεται µεν κοινοβουλευτική στήριξη, προπαντός όµως χρειάζεται και αναζητάει κοινωνικά στηρίγµατα σήµερα και στο µέλλον, για να προχωρήσει σύµφωνα µε τη λαϊκή
βούληση µε στρατηγικό στόχο την κοινωνική αλλαγή.
Η ελληνική κοινωνία στήριξε και στηρίζει τις ελπίδες της στο
ΣΥΡΙΖΑ. Όµως ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι χορηγός αξιοπρέπειας, όπως
ακούστηκε σήµερα. Ένα ευρύ κοινωνικό µέτωπο, παλεύει και
ανακτά αξιοπρέπεια και λόγο, διαλύοντας τα ασφυκτικά νεοφιλελεύθερα πλαίσια των µνηµονιακών δεσµεύσεων. Η Κυβέρνηση
µε τη σειρά της, έχει δεσµευθεί ότι πρώτιστο µέληµά της είναι οι
ανάγκες των ανθρώπων. Οι ανάγκες αυτές είτε αφορούν δικαιώµατα που συγκροτούν τον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης είτε
απαραίτητα κοινωνικά αγαθά, αγνοήθηκαν και καταπατήθηκαν
βάναυσα από τις µνηµονιακές κυβερνήσεις οι οποίες επιτέθηκαν
µε ιδιαίτερη µανία κατά του κράτους πρόνοιας, επιστρατεύοντας
νόµους, πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, ακραίες νεοφιλελεύθερες πρακτικές αλλά κυρίως τον κοινωνικό αυτοµατισµό,
την κατασυκοφάντηση των κοινωνικών οµάδων που χρειάζονται
κοινωνική προστασία, τη διάλυση αυτών των ίδιων των δικτύων
κοινωνικής προστασίας που υπήρχαν.
Έτσι οδηγηθήκαµε στην ανθρωπιστική κρίση, έξω από κάθε
ευρωπαϊκό κεκτηµένο, παρίες της παγκόσµιας οικονοµικής ολιγαρχίας που αξιακά απαιτεί µηδενικό κοινωνικό κράτος.
Οι δήθεν µεταρρυθµίσεις ιδιαίτερα στο χώρο της υγείας, που
θέλω να ασχοληθώ σήµερα, οδήγησαν στο αποκλειστικό ενδιαφέρον για τις λογιστικές ισορροπίες, ενώ το δόγµα του ορίου
των δαπανών ταβανιού του 6% του ΑΕΠ για τις δαπάνες υγείας
που σήµερα τρέχει προς τα κάτω, γύρω στο 4,5% του ΑΕΠ, είχε
σαν αποτέλεσµα την υποχρηµατοδότηση και υποστελέχωση των
φορέων της δηµόσιας υγείας -αναφέρθηκε και ο συνάδελφος
Συρµαλένιος τοπικά για τις νησιωτικές περιοχές- την απαξίωση
και εγκατάλειψη του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και τη δηµιουργία συνθηκών υγειονοµικής φτώχειας και αποκλεισµού. Τρία εκατοµµύρια είναι οι ανασφάλιστοι πολίτες αλλά και το σύνολο των
υπολοίπων, όλοι µας δηλαδή, κατά περίπτωση λειτουργικά ανασφάλιστοι που πρέπει να συµβάλλουν όλο και περισσότερο εξ
ιδίων στις υγειονοµικές τους ανάγκες.
Τραγική η έλλειψη κλινών στις µονάδες εντατικής θεραπείας.
Έχουµε εξακόσιες εκ των οποίων οι εκατόν πενήντα είναι κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού στο σύνολο των δύο χιλιάδων
απαραιτήτων και οδηγούµαστε κάθε χρόνο σε απώλεια δυόµισι
χιλιάδων συνανθρώπων µας.
Πλήρης είναι και η διάλυση της πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας, πλήρης και η παράλυση της επείγουσας νοσοκοµειακής
φροντίδας µε το ΕΚΑΒ να στερείται οχηµάτων και πληρωµάτων.
Έτσι ζωές χάνονται άδικα στο δρόµο. Καθηµερινές συνθήκες κοινωνικής βαρβαρότητας, αντιµετωπίζουν κυρίως οι ευάλωτες κοινωνικές οµάδες µε τα µεγαλύτερα προβλήµατα και οι πιο φτωχές
οµάδες του πληθυσµού.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας
33% των καρκινοπαθών δεν έχουν πρόσβαση σε ειδικό γιατρό
και 28% δεν µπορούν να πάρουν τα φάρµακά τους.
Χιλιάδες άτοµα µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, υποβάλλονται σε συµµετοχή στη φαρµακευτική τους αγωγή, χιλιάδες
παιδιά είναι ανεµβολίαστα. Την ίδια ώρα που οι προηγούµενες
κυβερνήσεις αποασφάλιζαν τους ανθρώπους, άνοιγαν τις πόρτες
τους σε αυτούς µια σειρά από κοινωνικές δοµές αλληλεγγύης,
τα κοινωνικά ιατρεία και τα κοινωνικά φαρµακεία αλληλεγγύης,
που, εκτός όλων των άλλων, κατάφεραν να κρατήσουν ζωντανό
το αίτηµα της ελεύθερης και δωρεάν πρόσβασης όλων των ασθενών στη δηµόσια φροντίδα υγείας.
Οι προγραµµατικές δεσµεύσεις του Πρωθυπουργού µας χθες
και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας σήµερα, σύµφωνα µε τις
οποίες µέρα µε τη µέρα, µήνα µε το µήνα θα οικοδοµηθεί ένα
δηµόσιο δωρεάν ποιοτικό σύστηµα υγείας για όλους τους πολίτες της χώρας, µε εργαλεία την ανάσχεση ροής των δηµόσιων
πόρων προς τον ιδιωτικό τοµέα, την ουσιαστική στήριξη των
δοµών υγείας σε ανθρώπινο δυναµικό και υλικοτεχνικές υποδοµές και τη δηµοκρατική αναδιάρθρωση της διοίκησης του συστήµατος, δίνουν µια σταθερή βάση και τη στήριξη του µόνιµου
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στόχου της Αριστεράς, την οικοδόµηση δηλαδή ενός Εθνικού Συστήµατος Υγείας, στο οποίο θα έχουν δωρεάν και ισότιµη πρόσβαση όλοι ανεξαίρετα οι κάτοικοι της χώρας, ανεξάρτητα από
ασφαλιστικές ή άλλες προϋποθέσεις.
Η Κυβέρνηση θα καταργήσει πολύ σύντοµα τα χαράτσια, όπως
λέγονταν τα «ισοδύναµα µέτρα της ανισότητας», δηλαδή, τα 5
ευρώ για την πρόσβαση στις δοµές υγείας και το 1 ευρώ ανά
φαρµακευτική συνταγή. Θα στηρίξει την πρωτοβάθµια και τη
δευτεροβάθµια φροντίδα υγείας, µε προσλήψεις πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης. Θυµίζω τα αιτήµατα των εργαζόµενων στις δοµές αυτές για άµεσες ανάγκες δυόµισι χιλιάδων
γιατρών ΕΣΥ και πέντε χιλιάδων νοσηλευτών. Θα καταργήσει την
«ΕΣΑΝ Α.Ε.», δηλαδή, την εταιρεία τιµολόγησης των υπηρεσιών
υγείας στα νοσοκοµεία και οικονοµικής διαχείρισης, που νοµοθετήθηκε τελευταία στο πλαίσιο του ανταγωνισµού δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα υγείας και τελεί υπό την εποπτεία Γερµανών
συµβούλων. Ελπίζω άµεσα να διακοπεί η συνεργασία του ελληνικού Υπουργείου Υγείας τόσο µε την εταιρεία GIZ όσο και µε
την «ACTION HEALTH» και µε τις υπόλοιπες τροϊκανικές δυνάµεις και υπολείµµατα στο χώρο της υγείας.
Η Κυβέρνηση θα καλύψει ενεργητικά τις ανάγκες των ανασφάλιστων σε κλινικές και εργαστηριακές υπηρεσίες υγείας και δωρεάν φαρµακευτική αγωγή σε όσους είναι κάτω από τα όρια της
ακραίας φτώχειας.
Κρατάµε τη δέσµευση της Κυβέρνησης για διαφάνεια σε προµήθειες και συµβάσεις σε νοσοκοµεία και τη διαπίστωση του
Αναπληρωτού Υπουργού Οικονοµικών για τετραπλάσιες τιµολογήσεις νοσοκοµειακών ειδών σε σύγκριση µε τις τιµές του Παρατηρητηρίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ανοχή σας παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε.
Κρατάµε την οδηγία του Υπουργού Υγείας για άµεσο διαχειριστικό έλεγχο στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων,
το ΚΕΕΛΠΝΟ -που δεν καταφέραµε για δύο-δυόµισι χρόνια την
προηγούµενη κοινοβουλευτική περίοδο να ελέγξουµε και να αποκαλύψουµε τις ήδη υφιστάµενες δικαστικές περιπέτειες, τις ήδη
υπόλογες καταστάσεις στις οποίες έχει περιπέσει- επίσης, για
τον έλεγχο του Οργανισµού για την Καταπολέµηση των Ναρκωτικών, µε αδικαιολόγητα χρέη προς τα κέντρα πρόληψης, το
Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων, το ΕΚΕΠΥ και τον Οργανισµό Μεταµοσχεύσεων, τον ΕΟΜ.
Τελειώνοντας, θέλω να αναφερθώ στις συνθήκες υγείας των
αόρατων εκείνων ανθρώπων, των µεταναστών χωρίς χαρτιά, που
είτε στα κέντρα κράτησης, που πρέπει άµεσα να καταργηθούν
είτε στα αστυνοµικά τµήµατα ανά την Ελλάδα, είτε στους δρόµους των πόλεων και των χωριών µας, παραµένουν χωρίς καµµιά
φροντίδα υγείας. Ειδικά αυτοί οι κρατούµενοι-ασθενείς µετανάστες χωρίς χαρτιά αλλά και οι κρατούµενοι ποινικοί στα νοσοκοµεία των φυλακών της χώρας βιώνουν βασανισµό και πόνο και
χρειάζεται εκτός των κοινωνικών ιατρείων που ασχολούνται σήµερα, να σκύψουµε και όλοι µαζί, Κυβέρνηση και ελληνική κοινωνία να φερθούµε ως άνθρωποι.
Κυρία Πρόεδρε, είµαστε σήµερα οι κυβερνητικοί Βουλευτές
µπροστά σε µια ιστορική πρόκληση. Με τη ριζοσπαστική Αριστερά στην κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας και εµείς όλοι µε
αγωνία και προσµονή, µε αγάπη και τρυφερότητα, θα έλεγα, σε
µια λαογέννητη νέα Κυβέρνηση, στηρίζουµε µε λογισµό και
όνειρο τα πρώτα της βήµατα, τις πρώτες κυβερνητικές δεσµεύσεις, µε το λαό όµως και τα κινήµατα στους δρόµους να την
ωθούν πάντα σε υψηλότερες κατακτήσεις.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Ζαχαριά.
Καλώ τον τελευταίο οµιλητή για απόψε, τον κ. Κωνσταντίνο
Δαµαβολίτη από τους ΑΝΕΛ να έρθει στο Βήµα.
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΑΒΟΛΙΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Εδώ, λοιπόν, φίλοι µου, αρχίζει ένας νέος χρονικός κύκλος που
η πρόνοια του Θεού επέλεξε την ταπεινότητά µου να βρίσκοµαι
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σε αυτό το Βήµα που έχει µεγάλη τιµή.
Κάνοντας µια αυτοψία σε αυτήν την χρονική αρχή της δηµιουργίας, στη νέα πολιτική διαδροµή, παρατηρεί κανείς ότι η επιλογή αυτή που έχουµε στο νέο κυβερνητικό σχήµα ήταν ένας
µονόδροµος. Ο µέσος πολίτης, δηλαδή, έπρεπε να επιλέξει ή την
αυτοκτονία, αφού είχε δοκιµάσει πιο µπροστά τα αποτελέσµατα
αυτής της χηµείας, αυτής της συνταγής, ή να επιλέξει να δώσει
µια µάχη. Επέλεξε το δεύτερο.
Και επέλεξε το δεύτερο, διότι είχε το βίωµα. Οµολογουµένως,
πολλοί από τους οµιλητές της Αντιπολίτευσης, κόντευαν να µε
πείσουν µε τη ρητορική τους δεινότητα, αν δεν υπήρχε στη
µνήµη το βίωµα, τα πεπραγµένα, που έρχονται να µας προσγειώσουν στην πραγµατικότητα. Αυτό φαίνεται και από την ενέργεια
του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαµαρά, να φέρει τις
εκλογές πριν από τη διαπραγµάτευση, γιατί ήξερε ότι απλά το
µαχαίρι, µετά τη διαπραγµάτευση, θα βυθιζόταν λίγο πιο βαθιά
στο κόκαλο.
Για να υπάρξει, όµως, µια ισορροπία κοινωνική, από τη στιγµή
που εµείς είµαστε οι αλχηµιστές της νέας καταστάσεως, πρέπει
οπωσδήποτε να υπάρξει δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη δεν έχει
µαλακό και σκληρό. Είναι δικαιοσύνη. Πρέπει να µπει κόσµος φυλακή.
Ακούσαµε τον Πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων να µιλάει
για υποθέσεις πολλές που είναι κλεισµένες στα συρτάρια. Πολλές υποθέσεις, επίσης, ήταν και στο γραφείο του Προέδρου της
Βουλής. Πολλές ήταν οι περιπτώσεις που από τις λίστες αυτές
τις περιβόητες, ήταν σταµατηµένες. Αυτό, αν δεν αποτελέσει θεµέλιο, αν δηλαδή δεν ξεκινήσουµε από εκεί την αρχή της δηµιουργίας, από τη δικαιοσύνη ούτε οι εταίροι µας στο εξωτερικό
θα πειστούν ότι η µεταρρύθµιση, η αλλαγή έχει ξεκινήσει αλλά
πολύ περισσότερο και ο κόσµος, ο µέσος πολίτης που µας επέλεξε.
Άκουσα συναδέλφους από την Αντιπολίτευση να λένε για το
ότι η Κυβέρνηση δεν είναι συνεπής. Μου θύµισε πολύ την ταινία
«Κοίτα ποιος µιλάει». Είχαµε προηγουµένως εξαγγελίες, δεν είχαµε καµµία εφαρµογή από τις εξαγγελίες, είχαµε τις ίδιες εξαγγελίες και τώρα, αυτοί οι οποίοι δεν εφάρµοσαν αυτά τα οποία
εξήγγειλαν -που θα το δεχτώ ότι ήταν δύσκολα, αλλά τα εξήγγειλαν-να κάνουν µάθηµα ότι ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση
δεν τηρεί τις προεκλογικές δεσµεύσεις. Θα µπορούσα ενδεχοµένως να το δεχτώ από κάποιον ο οποίος δεν έχει κυβερνήσει.
Με κάποιον όµως, ο οποίος έχει κυβερνήσει και έχει αποδείξει
ότι δεν έχει την ικανότητα να το εφαρµόσει, µου είναι λίγο δύσκολο να συµµορφωθώ.
Επίσης, µίλησαν για µια ευρωπαϊκή πραγµατικότητα. Η ευρωπαϊκή πραγµατικότητα, δυστυχώς είναι η πραγµατικότητα η
οποία βιώνουµε. Την ευρωπαϊκή πραγµατικότητα εµείς δεν τη θέλουµε έτσι. Μαζί µε την ευρωπαϊκή πραγµατικότητα θέλουµε και
την ισορροπία. Και είναι πως κάνουµε το λογαριασµό. Από πάνω
προς τα κάτω ή από κάτω προς τα πάνω; Δηλαδή, µας ενδιαφέρει να ισορροπήσουµε τα νούµερα σε µια δηµοσιονοµική ισορροπία ή να εξασφαλίσουµε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και
από εκεί και πάνω να κάνουµε το λογαριασµό;
Καταλαβαίνω ότι αυτό που λέω έχει έναν ανυπέρβλητο ροµαντισµό και ο ρεαλισµός ο οποίος θα τον πλαισιώσει είναι πιο σκληρός αλλά προσπαθούµε αυτήν την τετράγωνη λογική που έχουµε
θεωρητικά πριν αναλάβουµε έργο, να τη λειάνουµε όσο λιγότερο
γίνεται, ώστε το σώµα από τις πράξεις να µείνει όσο γίνεται µεγαλύτερο.
Σε όλες τις συνταγές –για να φτάσουµε και στις καθ’ ηµάς
αποκλίσεις µετά τις συγκλίσεις- υπάρχει ένα συστατικό που λέγεται χρόνος. Δεν µπορεί να υπάρξει συνταγή χωρίς το συστατικό που λέγεται χρόνος. Θα έχει, λοιπόν, πολύ µεγάλο ενδιαφέρον σ’ αυτήν τη συνταγή, σ’ αυτό το κυβερνητικό κράµα –που
για πολλούς αποτέλεσε έκπληξη και άλλοι δεν το περίµεναν καθόλου- σε ποιο χρονικό σηµείο η Κυβέρνηση θα φέρει θέµατα τα
οποία αποτελούν για µας κόκκινες γραµµές, που θα είναι και η
αρχή της διαφωνίας και ενδεχόµενα, αν δεν υπάρξει ελαστικότητα, να είναι η ρήξη.
Ακούστηκαν από τους συναδέλφους θέµατα, όπως ήταν το
θέµα της Κύπρου. Ακούστηκε και από τον Πρωθυπουργό. Σ’ αυτό
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το θέµα, ακόµα και µόνο που βάζει τη διζωνική κοινότητα µάς
βρίσκει αντίθετους. Για µας, η Κύπρος είναι ένα κοµµάτι του Ελληνισµού. Είναι µία γωνιά του Ελληνισµού, την οποία δεν την
έχουν προσέξει.
Είχε ενδιαφέρον, όταν πήγα στα κατεχόµενα, ότι εκεί οι Κύπριοι µου έλεγαν «εµείς σας θεωρούµε αδέλφια, εσείς µας έχετε
ξεχάσει». Μάλιστα, ένας από τα κατεχόµενα µου λέει «Όταν παίξατε στο ευρωπαϊκό, εµείς την προηγούµενη είχαµε στήσει εδώ
το πανηγύρι. Στήσαµε ένα κύπελλο στην πλατεία της Λευκωσίας
από τον ηµιτελικό, γιατί για µας η πατρίδα είχε κάνει ήδη άθλο».
Δεν µπορούµε, λοιπόν, να περιοριστούµε σ’ αυτό το λεπτό, το
ελαφρύ συναίσθηµα, όταν από την άλλη µεριά υπάρχει άκρατο
συναίσθηµα. Το έχω βιώσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επίσης, δεν µπορούµε να δεχθούµε τον όρο έτσι όπως τον
έδωσε φαρδιά-πλατιά ο Πρωθυπουργός για το θέµα της Μακεδονίας. Γι’ αυτά υπάρχουµε. Ο λόγος ύπαρξής µας είναι γι’ αυτά
τα θέµατα. Νοµίζω, µάλιστα, ότι είναι υποδειγµατική η συµπεριφορά µας, η οµαδικότητα και η συναδελφικότητα που δείχνουµε,
διότι και ο Πρόεδρος και οι υπόλοιποι Βουλευτές δεν εµπλεκόµεθα σε άλλα θέµατα αλλά περιοριζόµεθα σ’ αυτά που έχουµε
αναλάβει. Μέσα, µάλιστα, από τη διαφορετικότητά µας προσπαθούµε να δηµιουργήσουµε συνοχή και αρµονία, ώστε να βγει η
οµαδικότητα. Όµως, αυτά είναι βασικά για µας.
Επίσης, ειπώθηκε κάτι για το θέµα του διαχωρισµού Εκκλησίας-Κράτους. Να σας θυµίσω, φίλοι µου, ότι ο Στρατηγός Μακρυγιάννης στα Αποµνηµονεύµατά του έλεγε «οι ιερείς της ορθοδόξου πίστεως δεν ήταν µαζί µας µόνο µε το πετραχήλι, αλλά
µε τουφέκι και µε γιαταγάνι». Η Ορθοδοξία, λοιπόν και ο Ελληνισµός είναι ένα πράγµα. Όποιος προσπαθήσει να το διαχωρίσει,
θα καταφέρει αναπηρία. Αν αυτήν τη στιγµή η υπόστασή µας
είναι όπως την αντιλαµβανόµαστε, φταίει το ισχυρό πρίσµα προστασίας που έδωσε η ορθόδοξη κοινότητα και αποδεικνύεται ότι
όσοι κατακτητές και αν πέρασαν, δεν πρόλαβαν και δεν µπόρεσαν να αλλάξουν τη σύνθεση, τη χηµεία, την κουλτούρα και την
ιστορία µας, διότι το πλαίσιο της Ορθοδοξίας δεν το επέτρεψε.
Κλείνοντας –είµαι και ο τελευταίος οµιλητής, κυρία Πρόεδρε,
έχω το περιθώριο και νοµίζω ότι δεν καθυστερώ κανέναν, παρά
µόνο τους συναδέλφους που µε ακούν- θέλω να φτάσω σε ένα
θέµα που είναι και ο τοµέας µου. Αυτός ο τοµέας είναι τα ενεργειακά. Μιλάµε για ανάπτυξη και αφήνουµε στην άκρη έναν πολύ
ισχυρό κίονα που µπορεί να κρατήσει το οικοδόµηµα της οικονοµίας που είναι το ενεργειακό πεδίο. Στο ενεργειακό πεδίο
έχουµε το πιο σοβαρό απ’ όλα τα θέµατα, το θέµα της αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης, κάτι που ενώ το εξήγγειλε ο πρώην
Πρωθυπουργός, δεν το έκανε.
Δεν άκουσα ούτε τον Πρωθυπουργό, όµως, της παρούσας Κυβέρνησης να σταθεί σε αυτό το τόσο σοβαρό θέµα. Ακόµα και ο
αγαπηµένος µας Μίκης σε µία τελευταία επιστολή που έστειλε,
έθιξε όλως ιδιαιτέρως το θέµα της αποκλειστικής οικονοµικής
ζώνης. Έχουµε, λοιπόν, ένα πολύ σοβαρό θέµα, που δεν είναι
µόνο µακροπρόθεσµός στόχος, έχει και βραχυπρόθεσµα οφέλη.
Υπάρχει το φωτεινό παράδειγµα της Κύπρου. Το έχω ξαναπεί
από αυτό εδώ το σηµείο. Η Κύπρος, µόνο µε τα µπόνους υπογραφής πήρε 200 εκατοµµύρια. Νοµίζω ότι τόσα κόψαµε από την
παιδεία και έτσι η παιδεία πέρασε στην αναπηρία.
Ήδη η Κυβέρνηση η οποία πέρασε, το θέµα αυτό το διαχειρίστηκε πληµµελώς. Όµως, τα σηµεία τα οποία άφησε και έχουν
υγεία, δεν πρόκειται εµείς να τα ισοπεδώσουµε.
Επειδή, λοιπόν, ακροθιγώς αυτό το οποίο αποτυπώθηκε από
την Κυβέρνηση είναι ότι θα τα αλλάξει όλα, καλό είναι να το ξανασκεφτούµε. Διότι έχει ενδιαφέρον στις 2 Ιουλίου στο Λονδίνο
που έγινε η παρουσίαση των οικοπέδων νοτίως της Κρήτης και
του Ιονίου, να δούµε ποιοι ήταν. Έχει ενδιαφέρον να δούµε ότι
όλοι οι µεγάλοι παίχτες που εδράζονται στον επενδυτικό ενεργειακό στίβο, ήταν εκεί. Αυτό σηµαίνει ότι µόνο τυχαία δεν µπορεί
να χαρακτηριστεί αυτή η παρουσία.
Επίσης, για να µη χαρακτηριστούµε ούτε αριστεροί ούτε Ανεξάρτητοι Έλληνες, αυτοί οι οποίοι βγάζουν τα δεδοµένα, να
πούµε ότι είναι Νορβηγοί και τα δεδοµένα είναι παραπάνω από

153

καλά.
Επίσης, να πούµε ότι η Deutsche Bank έχει βγάλει τα κέρδη
γύρω στα 427 δισεκατοµµύρια. Η Deutsche Bank είναι επενδυτικός σύµβουλος για πάνω από εκατό πετρελαϊκά συµβόλαια.
Θα χρειαστεί ένα σταθµός υγροποίησης. Ένας σταθµός υγροποίησης έχει εκατό χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αυτό, λοιπόν, το
τόσο σοβαρό θέµα, αν το είχαµε βάλει µπροστά από τότε που το
εξήγγειλε ο πρώην Πρωθυπουργός, σήµερα θα καρπωνόµασταν
τα οφέλη. Να µην πέσουµε στα ίδια λάθη. Ας κρατήσουµε τα υγιή
στοιχεία αυτής της περίπτωσης και ας προσθέσουµε αυτά που
δεν έκαναν οι προηγούµενοι.
Επίσης, επειδή ακούστηκε ότι άλλο η οικονοµία, άλλο η γεωπολιτική, να θυµίσω ότι σε πολλές γωνιές η ιστορία έχει διαµορφώσει την πολιτική και κατ’ επέκταση την οικονοµία µέσω της
γεωπολιτικής. Αυτήν τη στιγµή, το τάιµινγκ είναι αυτό που χρειάζεται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η Γερµανία, µε νόµο θέλει να σταµατήσει τους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Υπάρχει ενεργειακό πρόβληµα στην Ευρώπη.
Αυτήν τη στιγµή η Ευρώπη ζητάει αυτόχθονες πηγές ενέργειας.
Είναι η ευκαιρία µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ): Ευχαριστούµε τον
κ. Δαµαβολίτη.
Με µια µικρή απόκλιση από τις 2.00’, είναι 2.15’…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ): Κύριε Φίλη, θα
σας δώσω τον λόγο.
Επιτρέψτε µου, αν θέλετε, κύριοι συνάδελφοι, για να λήξει η
συνεδρίαση σωστά, να σας ενηµερώσω ότι εκκρεµεί να µιλήσουν, όπως αποφασίσαµε, ο κ. Χατζησάββας Χρήστος από τη
Χρυσή Αυγή που έχει αντικαταστήσει τον κ. Παναγιώταρο, ο κ.
Γεωργαντάς Γεώργιος από τη Νέα Δηµοκρατία που έχει αντικαταστήσει τον κ. Βαρβιτσιώτη και η κ. Μανωλάκου, καθώς επίσης
ο κ. Κεγκέρογλου και ο κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος.
Αυτοί οι συνάδελφοι πρέπει να είναι το πρωί εδώ, αφού κατά
παρέκκλιση η Βουλή δέχθηκε ότι θα µιλήσουν αύριο, διότι ο κατάλογος θα ξεκινήσει µε αυτούς.
Θέλω να διευκρινίσω επίσης και κάτι άλλο και παρακαλώ αυτό
να καταγραφεί στα Πρακτικά και οι υπηρεσίες να το µεταδίδουν
σε όποιον, εν πάση περιπτώσει, αποπειράται το αντίθετο.
Δεν θα γίνει δεκτή εγγραφή, εισαγωγή στον κατάλογο κανενός
συναδέλφου που δεν ενεγράφη, διότι ούτως ή άλλως δεν θα µιλήσουν όλοι οι εγγεγραµµένοι. Ποτέ δεν έχουν µιλήσει όλοι οι
εγγεγραµµένοι. Πάντοτε µιλούν πολύ λιγότεροι. Όµως, θα ήταν
άκρως άδικο να δεχθούµε να υπεισέλθει στον κατάλογο µη εγγραφείς συνάδελφος. Άρα, παρακαλώ να τηρήσουµε αυτόν τον
κανόνα.
Κύριε Φίλη, ορίστε έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ζητώ την κατανόηση του Προεδρείου,
κυρία Πρόεδρε, διότι η ώρα έχει πάει 2:00’ το πρωί. Προτείνω,
λοιπόν, η συνεδρίαση αύριο να αρχίσει στις 10.00’ αντί για τις
9:00’. Θα έρθουµε όσοι ερχόµαστε στην ώρα µας νυσταγµένοι,
νυσταλέοι και θα περιµένουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΑΒΟΛΙΤΗΣ: Έχουν πάρει µήνυµα για
τις 9:00’, όµως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε συνάδελφε,
δεν ακούγεστε αν µιλάτε εκτός µικροφώνου.
Η αλήθεια είναι ότι και ο κ. Μητρόπουλος αλλά και οι υπηρεσίες έχουν ειδοποιηθεί για τις 9:30’. Ωστόσο, κύριε Φίλη, δεδοµένου ότι εσείς και ο κ. Θεοχάρης, είστε οι µόνοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι που έχετε παραµείνει και επειδή είναι αλήθεια ότι το βάρος του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου είναι τεράστιο, αντιλαµβάνοµαι και τα ανθρώπινα όρια.
Εάν, λοιπόν, συµφωνεί το Σώµα, µπορούµε να πούµε να αρχίσει η συνεδρίαση αύριο το πρωί στις 10:00’.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εποµένως, διακό-
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πτουµε για αύριο στις 10:00’ και θα προεδρεύσει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Αλέξης Μητρόπουλος.
Για το τυπικό του πράγµατος, σας ανακοινώνω επίσης ότι κατά
την έναρξη της συνεδρίασης θα ενηµερωθεί το Σώµα και για
τους Υπουργούς που είναι προγραµµατισµένο να µιλήσουν.
Ευχαριστώ όλους όσους παραµείνατε αλλά και για το περιεχόµενο της συζήτησης.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 02.18’, λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 10.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, συνέχιση της συζήτησης
επί των προγραµµατικών δηλώσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

