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ΙΣΤ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤ’
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015
Αθήνα, σήµερα στις 10 Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και
ώρα 10.16’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων
της Κυβερνήσεως και ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
Κατά τη σηµερινή συνεδρίαση, όπως οµόφωνα αποφάσισε το
Σώµα στη χθεσινή συνεδρίαση, τον λόγο θα λάβουν ο συνάδελφος κ. Γεώργιος Γερµενής από τη Χρυσή Αυγή που έχει αντικαταστήσει τον κ. Χρήστο Χατζησάββα, ο κ. Γεώργιος Γεωργαντάς
από τη Νέα Δηµοκρατία που έχει αντικαταστήσει τον κ. Μιλτιάδη
Βαρβιτσιώτη και η κ. Διαµάντω Μανωλάκου, καθώς επίσης και ο
κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου και ο κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος. Θα
συνεχίσουµε µε Υπουργούς και Βουλευτές που είναι εγγεγραµµένοι στον κατάλογο. Μετά τις οµιλίες των Βουλευτών που ανακοινώσαµε, τον λόγο θα πάρει ο Υπουργός κ. Νικόλαος Ξυδάκης.
Ορίστε, κύριε Γερµενή, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χθες η Ολοµέλεια της Βουλής τελείωσε αργά τη νύχτα και
αποφασίστηκε από τους λιγοστούς εναποµείναντες Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους να ξεκινήσει σήµερα η συζήτηση στην
Ολοµέλεια στις δέκα η ώρα.
Όµως, κύριε Πρόεδρε, ξεχάσατε να ενηµερώσετε το Τµήµα
Μεταγωγών, την υπηρεσία των φυλακών, για να βρίσκεται και η
Χρυσή Αυγή σήµερα στις δέκα η ώρα στην Ολοµέλεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Γερµενή, µε
συγχωρείτε. Με έχουν ενηµερώσει ότι έχει ενηµερωθεί σχετικώς
και έγκαιρα το κόµµα σας. Έτσι µου είπαν από το Προεδρείο.
Συνεχίστε, παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Τρέχαµε όλη τη νύχτα να βρούµε
άκρη. Τέλος πάντων. Αν είναι έτσι, καλώς έγινε.
Ξέρετε ότι στη σηµερινή Ελλάδα υπάρχουν ακόµα πολιτικοί
κρατούµενοι και είχε φροντίσει η προηγούµενη κυβέρνηση να
βάλει στη φυλακή Βουλευτές µε µαφιόζικο τρόπο. Θέλω να πιστεύω πως η σηµερινή Κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες, θα αποκαταστήσει την παρανοµία και θα επαναφέρει

την τάξη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στην οµαλή λειτουργία,
ώστε να είναι η τρίτη πολιτική δύναµη της χώρας στα έδρανα της
Βουλής όπου ανήκει.
Επίσης, απ’ αυτό εδώ το Βήµα χθες άκουσα κάποιους να λένε
ότι είναι αυτοί η τρίτη συνταγµατική δύναµη του λεγόµενου «δηµοκρατικού τόξου».
Ακούστε κύριοι: Πρέπει να αναγνωρίσετε ότι ένα κόµµα έκανε
πολιτικό αγώνα έχοντας τον Αρχηγό και τους Βουλευτές του
πίσω από τα κάγκελα της φυλακής, µε µία τηλεκάρτα και ένα
καρτοτηλέφωνο. Καλό είναι, λοιπόν, να αναγνωριστούν κάποια
πράγµατα και ένας δίκαιος αγώνας που έκαναν κάποιοι Βουλευτές, σε αντίθεση µε τους υπόλοιπους που ήταν στις περιφέρειές
τους.
Επίσης, επειδή βγαίνουν κάποια «παπαγαλάκια» δηµοσιογράφοι και πάλι γράφουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι, ό,τι αρλούµπα θέλουν όσον αφορά το για ποιο λόγο δεν βρίσκεται ο
Αρχηγός της Χρυσής Αυγής στη Βουλή, να σας ενηµερώσω ότι
ο άνθρωπος περνάει µια ίωση. Είναι κρυωµένος αυτές τις κρύες
ηµέρες. Γι’ αυτό τον λόγο δεν παρευρίσκεται ανάµεσά µας.
Προχθές από τον Πρωθυπουργό ακούσαµε πολλά «θα». Σε
πολλά από αυτά συµφωνούµε και θα τα στηρίξουµε. Να δούµε,
βεβαίως, πόσα από αυτά θα φέρετε στην Ολοµέλεια της Βουλής
προς ψήφιση. Γιατί από µεγάλα λόγια έχει χορτάσει αυτός ο
τόπος.
Υπάρχουν όµως και κάποια «θα» που για το Λαϊκό ΣύνδεσµοΧρυσή Αυγή είναι «κόκκινες γραµµές». Για παράδειγµα, δεν µπορούµε να συναινέσουµε -και θα κάνουµε ό,τι περνάει από το χέρι
µας για να σας µεταπείσουµε για το αντίθετο- σχετικά µε αυτά
που ακούσαµε διά στόµατος του Πρωθυπουργού όσον αφορά
τη Μακεδονία µας. Μιλήσατε για το όνοµα των Σκοπίων, πως θέλετε να πάρει σύνθετη ονοµασία µε γεωγραφικό προσανατολισµό.
Κοιτάξτε κύριοι: Η Μακεδονία εδώ και χιλιάδες χρόνια είναι µία
και είναι ελληνική και πάνω σε αυτό δεν πρέπει να διαπραγµατευτούµε, εάν θέλουµε να λεγόµαστε σοβαρό κράτος και έθνος
που τιµάει την ιστορία και το αίµα που χύθηκε για να αποκαλούµαστε εµείς σήµερα Έλληνες.
Εµείς απλώς θα θυµίσουµε τα λόγια του µεγάλου Ίωνος Δραγούµη: «Να ξέρετε πως αν τρέξουµε να σώσουµε τη Μακεδονία,
η Μακεδονία θα µας σώσει. Θα µας σώσει από τη βρώµα όπου
κυλιόµαστε, θα µας σώσει από τη µετριότητα κι από την ψοφιοσύνη, θα µας λυτρώσει από τον αισχρό τον ύπνο, θα µας ελευθερώσει. Αν τρέξουµε να σώσουµε τη Μακεδονία, εµείς θα
σωθούµε».
Είναι δυνατόν το ελληνικό κράτος να συµφωνεί αν λέγεται βόρεια Μακεδονία ή Δηµοκρατία της Μακεδονίας; Και οι κάτοικοί
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της πώς θα λέγονται; Μακεδόνες; Και τι γλώσσα θα οµιλούνε;
Μακεδονική;
Από τα αρχαία χρόνια η Μακεδονία είναι δωρικό φύλο. Τι
γλώσσα µιλούσαν; Τι θρησκεία είχανε; Τι αίµα κυλούσε στις φλέβες τους; Ό,τι έλεγε ο Ηρόδοτος, ο Ισοκράτης. Διαβάστε λίγο.
Ποιο δικαίωµα έχουµε εµείς τώρα να αλλάξουµε τη Μακεδονία,
αν είναι βόρεια, αν είναι νότια, ανατολική ή δυτική;
Για την Κύπρο µας η θέση σας είναι κοινοτική, διζωνική µε µία
διοίκηση αλλά µε µία ιθαγένεια. Δεν µας βρίσκει καθόλου, µα καθόλου, σύµφωνους. Αυτό που εσείς λέτε δεν είναι τίποτε άλλο
από την αναγνώριση των τετελεσµένων του «Αττίλα», δηλαδή ό,τι
λέει η Τουρκία.
Με τους Κύπριους αδελφούς µας είµαστε ένα έθνος χωρισµένο σε δύο κράτη. Αυτό που πρέπει να κάνουµε είναι εφαρµογή του δόγµατος του ενιαίου αµυντικού χώρου της Ελλάδος Κύπρου που, σε συνδυασµό µε τις εφαπτόµενες ΑΟΖ των δύο
κρατών, θα ισοδυναµεί µε de facto ένωση της νήσου µε τη µητέρα Ελλάδα.
Επίσης, µιλήσατε για άµεση απόδοση ιθαγένειας για τα παιδιά
αλλοδαπών δεύτερης γενιάς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Προφανώς, κύριοι, έχετε µπερδέψει την ιθαγένεια µε την υπηκοότητα. Αυτό συµβαίνει µόνο στο Αγγλοσαξονικό Δίκαιο, που
µιλάει για το δίκαιο εδάφους το οποίο χρησιµοποιεί η Αµερική, η
οποία, όπως ξέρετε, δεν θεωρείται έθνος κι έχει ιστορία µόλις
τριακόσια χρόνια. Το δικό µας δίκαιο, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, µιλάει για το δίκαιο του αίµατος. Στην ευρωπαϊκή ήπειρο υπάρχουν
έθνη κι όχι απλά λαοί. Έτσι, λοιπόν, κανένα ευρωπαϊκό κράτος
δεν δίνει ιθαγένεια, παρά µόνο υπηκοότητα. Εσείς θέλετε, πάλι,
να πρωτοτυπήσετε ή θέλετε να διαβρώσετε την ελληνική οµοιογένεια; Αυτά, κύριοι, είναι επικίνδυνα πράγµατα και θέλουν
πολλή προσοχή.
Αυτό που έπρεπε να κάνετε είναι –γιατί, όπως ξέρετε, είµαστε
χώρα των γερόντων και σε είκοσι χρόνια θα ψάχνουµε να βρούµε
Έλληνα ιθαγενή µε τα κιάλια- να πριµοδοτήσετε τις νέες οικογένειες, τους τρίτεκνους, τους πολύτεκνους, ώστε να γεµίσει η
χώρα µας ελληνόπουλα και όχι να γίνουµε µια χώρα γερόντων,
που κάποτε θα αναφέρεται ότι µια φορά κι ένα καιρό υπήρχαν οι
Έλληνες.
Αυτά είχα να σας πω.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Γερµενή.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Γεωργαντάς από τη Νέα Δηµοκρατία που έχει αντικαταστήσει τον συνάδελφο κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.
Ορίστε, κύριε Γεωργαντά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και θα
ήθελα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στην εκπλήρωση των καθηκόντων σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται πολύς λόγος εδώ και
δύο µέρες για ζητήµατα εν πολλοίς γνωστά στην ελληνική κοινωνία, στα οποία όµως έχουν εισφερθεί νέα στοιχεία, νέα δεδοµένα, νέες θεωρήσεις τις τελευταίες µέρες. Αρκετές από αυτές
είναι ευχάριστες για το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
σήµερα, το οποίο ισχυριζόταν πράγµατα που σήµερα συνοµολογούν κάποιοι, έστω και κατά 70%.
Διαπραγµάτευση: Μια λέξη η οποία είναι στο επίκεντρο του
δηµόσιου διαλόγου όχι µόνο αυτές τις ηµέρες, αλλά όλο το προηγούµενο διάστηµα. Τι είναι τελικά το ζητούµενο στη διαπραγµάτευση; Τι είναι ακριβώς αυτό που καλείται η Κυβέρνηση να
διαπραγµατευτεί; Τι είναι αυτό στο οποίο η Κυβέρνηση καλεί και
τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης να στηρίξουν στην προσπάθεια;
Η διαπραγµάτευση σε σχέση µε το χρέος στη χώρα µας, η διαπραγµάτευση σε σχέση µε το πρόγραµµα στο οποίο ήµασταν ενταγµένοι και στο νέο πρόγραµµα, που είναι ζητούµενο, έχει
πολλά στοιχεία τα οποία µπορεί κάποιος να τα θεωρήσει από διαφορετική βάση, σε σχέση µε την ιδεολογική του αφετηρία, σε
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σχέση µε την οικονοµική του θεώρηση κι αξιολόγηση των πραγµάτων.
Ένα πρώτο ζητούµενο είναι το ίδιο το χρέος. Εκεί υπάρχει µεγάλο περιθώριο για συζήτηση και –θεωρώ- µεγάλο περιθώριο για
υποχώρηση από τους εταίρους µας. Γιατί το ζήτηµα του χρέους,
η αποµείωση του χρέους –έτσι όπως χρησιµοποίησε την έκφραση
και ο Πρωθυπουργός στις προγραµµατικές του δηλώσεις- είναι
κάτι το οποίο µπορεί να επιτευχθεί, καθώς η αποµείωση του χρέους έχει να κάνει και µε το χρόνο αποπληρωµής και µε το ζητούµενο επιτόκιο. Είναι κάτι στο οποίο φαίνεται ότι οι εταίροι µας
έχουν την πρόθεση να υποχωρήσουν. Είναι κάτι για το οποίο η
προηγούµενη κυβέρνηση έβαλε τις βάσεις και τις προϋποθέσεις
–ουσιαστικά µε τη συµφωνία του Νοεµβρίου του 2012, όπου
υπήρχαν συγκεκριµένα προαπαιτούµενα- για να µπορέσει να γίνει
περαιτέρω συζήτηση και να είµαστε αυτήν τη στιγµή σε θέση να
ζητήσουµε πράγµατι την αποµείωση του χρέους.
Όµως το µεγάλο ζητούµενο, αυτό που ουσιαστικά είναι και η
αιτία των αντιπαραθέσεων εδώ σήµερα, δεν έχει να κάνει µε το
ίδιο το χρέος, έχει να κάνει µε τα προαπαιτούµενα, έχει να κάνει
µε τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, έχει να κάνει µε το τι συµφωνούµε ότι πρέπει να πράξει η χώρα µας το επόµενο διάστηµα, µε
το ποιες είναι οι αναγκαίες εκείνες κινήσεις, το αναγκαίο εκείνο
θεσµικό πλαίσιο, έτσι ώστε κι εντός του προγράµµατος -έτσι
όπως το εννοούν οι ευρωπαίοι εταίροι µας- να είµαστε, αλλά και
συγχρόνως να δοθεί µια αναπτυξιακή ώθηση στη χώρα µας.
Τα προαπαιτούµενα, λοιπόν, είναι το µεγάλο αντικείµενο αυτής
της διαπραγµάτευσης, µεγάλο αντικείµενο αλλά, κατά την άποψή
µου, µε µικρά περιθώρια ελιγµών από την πλευρά της Κυβέρνησης, καθώς το µεγαλύτερο µέρος των µεταρρυθµίσεων οι οποίες
µας ζητούνται -και για τις οποίες χαιρόµαστε που τελευταία και
η Κυβέρνηση συνοµολογεί- είναι όχι απλά ευρωπαϊκά κεκτηµένα,
ευρωπαϊκές πρακτικές, αλλά είναι λογικές κινήσεις και µεταρρυθµίσεις που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη και που είναι αναγκαίες για τη χώρα µας για να την οδηγήσουν σε µια
κανονικότητα, που ως έµµεσο αποτέλεσµα θα έχει και την εξάλειψη του χρέους, καθώς θα βοηθήσει στον εκσυγχρονισµό του
κράτους και στη συνέχεια στην ανάπτυξη µιας παραγωγικής δραστηριότητας, η οποία είναι και το ζητούµενο.
Σε αυτά τα προαπαιτούµενα, λοιπόν, σε αυτές τις αναγκαίες
µεταρρυθµίσεις, για τις οποίες θεωρώ ότι θα γίνει και ο µεγάλος
λόγος το επόµενο διάστηµα, δυστυχώς δεν είδαµε ένα συγκεκριµένο ρεαλιστικό σχέδιο από την πλευρά της Κυβέρνησης. Δεν είδαµε µια συγκεκριµένη καταγραφή των αναγκαίων µεταρρυθµίσεων, των αναγκαίων κινήσεων είτε στο θέµα των ιδιωτικοποιήσεων είτε στο θέµα του ασφαλιστικού. Αντιθέτως, άκουσα
τον Πρωθυπουργό προχθές να λέει «δεν συζητούµε την αύξηση
των ορίων της συνταξιοδότησης».
Νοµίζετε ότι βάζοντας µια «κόκκινη γραµµή» στην αύξηση των
ορίων της συνταξιοδότησης είµαστε ρεαλιστές απέναντι σε µια
Ευρώπη, που έχει όρια ηλικίας συνταξιοδότησης πολύ µεγαλύτερα από τα δικά µας; Έχουµε επιχειρήµατα έναντι των ευρωπαίων εταίρων, ώστε να χρηµατοδοτήσουν και να στηρίξουν µια
οικονοµία η οποία εξακολουθεί και βγάζει στη σύνταξη κάποιους
στα πενήντα δύο και στα πενήντα πέντε και στα πενήντα οκτώ
έτη, όταν κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει πουθενά στην Ευρώπη;
Δεν ακούσαµε τίποτα σε σχέση µε τα πανεπιστήµια, µε την
ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά, µε τη λειτουργία των πανεπιστηµίων.
Είναι πολλά τα προαπαιτούµενα, πολλά τα αντικείµενα της συζήτησης, πολλά τα φλέγοντα θέµατα τα οποία, αν δεν επιλυθούν,
δεν πρόκειται η Ελλάδα να µπορέσει να αντέξει και να πορευτεί
σε ένα πρόγραµµα που θα την οδηγήσει στην κανονικότητα που
προανάφερα.
Τα µερικά ζητήµατα ή τα βραχυπρόθεσµα ζητήµατα της διαχείρισης του χρέους πιστεύω ότι θα λυθούν. Θα λυθούν µε µια
πολιτική απόφαση σε ένα γενικότερο πλαίσιο δεσµεύσεων, αλλά
αυτό το γενικότερο πλαίσιο θα µας δοθεί πιστεύω µικρός χρόνος
για να εξειδικευθεί. Πρέπει να εξειδικευθούν οι υποχρεώσεις της
χώρας σε σχέση µε τα προαπαιτούµενα, όχι επειδή αυτό είναι
υποχρέωση την οποία θα κληθούµε να υπηρετήσουµε, αλλά
επειδή έπρεπε να είναι συνειδητή επιλογή µας.
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Αυτό είναι το ζητούµενο για τη χώρα, αυτό είναι το µεγάλο ζητούµενο αυτής της Βουλής κι εδώ πρέπει η Βουλή να συµφωνήσει. Εδώ πρέπει τα κόµµατα να καταλήξουν στο ποιες πράγµατι
µεταρρυθµίσεις, στο ποιες πράγµατι κινήσεις, ενέργειες, πρωτοβουλίες είναι αναγκαίες, έτσι ώστε η Ελλάδα να φύγει από τις
αγκυλώσεις δεκαετιών, να µπορέσει να απαγκιστρωθεί από ιδεοληψίες ετών και να µπορέσει να γίνει µια κανονική ευρωπαϊκή
χώρα.
Την προσπάθεια αυτή, όταν το σχέδιο έρθει και είναι ρεαλιστικό και συγκεκριµένο, θα τη στηρίξουµε, όπως στηρίζουµε και
τη διαπραγµάτευση που αυτή τη στιγµή γίνεται. Δεν τη στηρίζουµε ως Έλληνες Βουλευτές, ως Βουλευτές της Αντιπολίτευσης από απλό κοινοβουλευτικό καθήκον. Την προσπάθεια αυτή
τη στηρίζουµε ως Έλληνες πολίτες, ως Έλληνες γονείς που δεν
θέλουµε τα αποτελέσµατα δεκαετιών ατολµίας, ανικανότητας και
λαϊκισµού του πολιτικού συστήµατος να βαρύνουν τα παιδιά µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Γεωργαντά.
Η αξιότιµη κ. Μανωλάκου Διαµάντω από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα έχει τον λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ MΑΝΩΛΑΚΟΥ: Η σηµερινή συγκυβέρνηση εκφράζει την απόρριψη της προηγούµενης αντιλαϊκής κυβέρνησης
Νέας Δηµοκρατίας – ΠΑΣΟΚ. Κυριάρχησε προεκλογικά το «να
φύγουν». Υπάρχει η απατηλή ελπίδα για φιλολαϊκή πολιτική.
Το επιβεβαιώνουν οι εξελίξεις και οι προγραµµατικές δηλώσεις;
Μα, τα «ψίχουλα» του αντιλαϊκού «προγράµµατος της Θεσσαλονίκης» που ανακοινώθηκαν µε σοβαρές «εκπτώσεις» αποκλειστικά στους εργαζόµενους και όχι σε επιχειρηµατικούς οµίλους
που έχουν εξασφαλίσει φοροαπαλλαγές, προνόµια και κερδοφορία, συνεχίζονται.
Αλήθεια, ο βασικός µισθός των 751 ευρώ που θα ξεκινήσει σε
βάθος χρόνου τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι δίνετε χρόνο στους µεγαλοεπιχειρηµατίες µε νόµο που δεν καταργείτε -τον χρησιµοποιείτε- να περάσουν γενικευµένα τις ατοµικές συµβάσεις,
βεβαίως µε την απειλή της απόλυσης.
Περιµένουµε, λοιπόν, ένταση της εργοδοτικής επιθετικότητας
και νέα µείωση του εργασιακού κόστους. Τρίβουν τα χέρια τους
οι επιχειρηµατίες! Γι’ αυτό οι επαναλαµβανόµενες εξυµνήσεις, ο
σεβασµός στις δεσµεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις αρχές
και αξίες της. Το σίγουρο είναι ότι θα συνεχιστεί η υλοποίηση
του αντιλαϊκού, αυταρχικού, κατασταλτικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τις συνέπειες τις βιώνει ο λαός µας και οι
λαοί των άλλων κρατών-µελών.
Δείγµατα γραφής δώσατε τις πρώτες ηµέρες που, παρά τις
διαβεβαιώσεις της αντίθεσης στο εµπάργκο που έχει επιβληθεί
στη Ρωσία, υπογράψατε την παράτασή του µέχρι το Σεπτέµβριο.
Να σας πω, λοιπόν, τη συνέχεια;
Οι µηλοπαραγωγοί στην Αγιά της Λάρισας, όπου παράγεται το
80% των πράσινων µήλων -νοστιµότατα- και τα οποία είναι εξαγώγιµα προς τη Ρωσία έκαναν µαζικότατη συγκέντρωση πριν από
µία εβδοµάδα -µαζί και οι ψηφοφόροι σας- και αποφάσισαν ότι
δεν πάει άλλο. «Καµµιά αναµονή, καµµία ανοχή», είπαν. Διότι η
παράταση του εµπάργκο που υπογράψατε σηµαίνει ότι τα προϊόντα θα σαπίζουν και την ίδια ώρα παιδιά θα είναι νηστικά στο
σχολείο -δεν άκουσα για γεύµατα στα σχολεία- ή τα προϊόντα θα
πουληθούν σε εξευτελιστικές τιµές σε µεγαλέµπορους, που αξιοποιούν την περίσταση και τις πολιτικές επιλογές σας.
Θύµατα, λοιπόν, του εµπάργκο είναι και τα ελληνικά προϊόντα
και η αγροτιά. Όµως, αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δεσµεύσεις που υλοποιείτε τις µετονοµάσατε σε «επιλογές» σας
και είπατε ότι αποτελούν εθνική κυριαρχία.
Επίσης, δεν µπορούν να περιµένουν οι χιλιάδες απλήρωτοι
τευτλοπαραγωγοί και να παραµένουν κλειστά τα εργοστάσια ζάχαρης, που ήταν η µεγαλύτερη γεωργική βιοµηχανία στη χώρα,
επειδή αυτό ευνοεί το κέρδος στην περίπτωση συγκεκριµένου
γαλλικού µονοπωλίου, που στηρίζει το ντόπιο χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα.
Δεν µπορούν να περιµένουν ούτε οι µικροµεσαίοι κτηνοτρόφοι
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στην απληρωσιά της εξωτικής του ΦΠΑ και τόσων άλλων, βλέποντας µε βίαιο τρόπο να αρπάζονται τα δικαιώµατα ύπαρξής
τους µέσα από ανακατανοµή των βοσκήσιµων εκτάσεων, ώστε
να υπάρχει το άλλοθι του διωγµού τους και έτσι µε γρηγορότερους ρυθµούς να υλοποιηθεί η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, δηλαδή η κυριαρχία των µεγάλων καπιταλιστικών γεωργικών και
κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων.
Δεν µπορούν να περιµένουν ούτε οι πληµµυροπαθείς σε Έβρο,
Θεσσαλία, Ηλεία και άλλες περιοχές ούτε οι άνεργοι, όταν το
90% δεν παίρνει -αφού δεν τους το εξασφαλίζει η σηµερινή Κυβέρνηση- επίδοµα ανεργίας. Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι;
Με την ανοχή και την αναµονή δεν ζει κανείς.
Χιλιάδες εργαζόµενοι στα ναυπηγεία έχουν πάνω από εννιά
µήνες να πληρωθούν και στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και
στο Πέραµα η ανεργία «σπάει κόκαλα». Ωστόσο, ακούσαµε τον
Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας να µιλάει γενικά και να παραθέτει αρκετά προβλήµατα, όχι όµως τη λύση τους, µόνο ευχολόγια και κυρίως να τηρεί σιγή ιχθύος για τις προκλητικές
φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές και τις µεγάλες οφειλές τους
στο ΝΑΤ.
Βέβαια, οι ιδιωτικοποιήσεις και του λιµανιού του Πειραιά συνεχίζονται, µε άλλο όνοµα πιθανώς, αφού τρέφετε σεβασµό στις
δεσµεύσεις και τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
σύµβουλός σας είναι η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ. Δίκαια τα συχαρίκια του κ. Χατζηδάκη χθες τη νύχτα!
Αποκαλυπτικές, όµως, ήταν και οι οµιλίες των Υπουργών και
κυρίως του Υπουργού Οικονοµικών. Όπως είπε, δεν αλλάζει ο
προϋπολογισµός -ναι, αυτόν που καταψηφίσατε ως Αντιπολίτευση- και λέτε στα λαϊκά στρώµατα «σωπάστε και πληρώστε».
Μίλησε ακόµα για τοξικό φάρµακο που δίνει στη χώρα ο γιατρός. Όµως, δεν κατάλαβα γιατί αυτόν τον γιατρό συνεχίζετε να
τον προσκυνάτε, παρά τις κορώνες για υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια. Διότι η τρόικα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και όχι οι
τεχνοκράτες που καταγγέλλετε. Δεν κάνουν του κεφαλιού τους.
Εντολές υλοποιούν.
Τελικά, «χτυπάτε το σαµάρι και όχι το γάιδαρο», όπως λέει η
λαϊκή παροιµία, γιατί θέλετε να θολώσετε τη συµπόρευσή σας
µε τα καπιταλιστικά κέντρα, τις αντιλαϊκές σκληρές πολιτικές
τους για τους λαούς. Και φυσικά, έχουν αντιθέσεις και ανταγωνισµούς και συµβιβασµούς µεταξύ τους.
Μιλήσατε για αξιοπρέπεια. Για εµάς αξιοπρέπεια, περηφάνεια,
πατριωτισµός σήµερα είναι να συµµετέχει και να παλεύει ο καθένας για την οργάνωση του εργατικού και λαϊκού κινήµατος, για
να διεκδικήσει την κάλυψη όλων των απωλειών, να µη συµβιβαστεί µε τα ψίχουλα και να βάλει προοπτική να περάσει ο πλούτος
που παράγει µε τη δουλειά του στην υπηρεσία της κοινωνίας και
την εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών, εξοστρακίζοντας καπιταλιστική ιδιοκτησία και κέρδος. Έτσι υπάρχει ελπίδα για λαϊκή
ευηµερία.
Με αυτή την έννοια, µπορεί να έγινε επίσκεψη στο κολαστήριο
του πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ, όµως να θυµόσαστε ότι οι αγωνιστές που
βασανίστηκαν πάλευαν ενάντια στους εκµεταλλευτές και τους
Αµερικάνους που µακελεύουν λαούς.
Γι’ αυτό η κριτική του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας δεν
είναι σκληρή. Είναι ειλικρινής, έντιµη και κυρίως ταξική από την
πλευρά της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωµάτων. Γι’ αυτό
πονάει, επειδή αποκαλύπτει, ξεµασκαρεύει, παλεύει για το δίκαιο
του λαού.
Καταψηφίζουµε, λοιπόν, τη συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κυρία Μανωλάκου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα επτά µαθητές και
µαθήτριες και τρείς εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Αλίµου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
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(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος από το ΠΑΣΟΚ, κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ευχόµαστε επιτυχία της χώρας στις διαπραγµατεύσεις. Το
ΠΑΣΟΚ ήθελε και θα µπορούσε να στηρίξει περισσότερο ενεργά,
αν η Κυβέρνηση δεν αρνιόταν την εθνική συνεννόηση και τη σύσταση εθνικής οµάδας διαπραγµάτευσης.
Ο Πρωθυπουργός είπε ότι χρειαζόταν εξάµηνη και όχι δίµηνη
παράταση του µνηµονιακού προγράµµατος, αλλά ο ίδιος δεν τη
ζητά και θα επιδιώξει εξάµηνη συµφωνία-γέφυρα. Καλή εξέλιξη,
αλλά µη συνεχίζετε τα ψέµατα. Δεν χρειάζονται άλλωστε.
Η στροφή που κάνετε είναι αυτό που ζητούσαν οι πολίτες, για
να µην οδηγηθεί η χώρα στα βράχια. Λέτε «όχι» στην τρόικα, αλλά
συναντιέστε µε Τόµσεν, Βίζερ και Κοστέλο και µάλιστα κρυφά,
χωρίς να µας ενηµερώνετε τι ακριβώς συζητάτε µαζί τους.
Κύριε Βαρουφάκη, εκεί που θα έφευγε η τρόικα, για λόγους
εθνικής κυριαρχίας υποθέτω, µένει και η Task Force του γνωστού
κ. Ράιχενµπαχ, όπως ανακοίνωσε ο κ. Κατρούγκαλος. Φέρατε και
τους Αµερικάνους. Δεν είχαν έρθει αυτοί µέχρι τώρα. Φέρνετε
και τον ΟΟΣΑ, µαζί µε την εργαλειοθήκη του και θα µας επιβλέπει
κιόλας, προκειµένου να συµπληρωθεί το 70% του µνηµονιακού
προγράµµατος, µε το οποίο µετεκλογικά είπατε ότι συµφωνείτε.
Πάει καλά.
Επιπλέον, όµως, είπατε ότι θα φέρετε πεντακόσιους µε εξακόσιους Γερµανούς φοροεισπράκτορες -το υποσχεθήκατε στο
Σόιµπλε- για να µαζέψουν τους φόρους.
Κυρίες και κύριοι, είναι δείγµατα αυτά. Το σοβαρότερο λάθος
στρατηγικής, όµως, το οποίο κάνει αυτή την ώρα η Κυβέρνηση,
είναι ο εγκλωβισµός στη µονοθεµατική ενασχόληση µε το δηµόσιο χρέος. Απεµπόλησε πολύ γρήγορα, πριν καν αρχίσουν οι διαπραγµατεύσεις, τους θεωρούµενους «άσσους», που είναι η
Διεθνής Διάσκεψη και η µονοµερής διαγραφή για το χρέος ή διαγραφή του µεγαλύτερου µέρους του χρέους.Τώρα φαίνεται ότι
θυσιάζει και την προοπτική της πιστωτικής και χρηµατοδοτικής
ασφάλειας της χώρας.
Πώς θα προχωρήσει η οικονοµική ανάκαµψη και η ανάπτυξη
µετά το κλείσιµο του υφεσιακού κύκλου και την εξάλειψη των ελλειµµάτων, αν δεν αξιοποιήσουµε τους πόρους του ΕΣΠΑ, τους
πόρους του αναπτυξιακού σκέλους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, το πακέτο Γιούνκερ;
Πώς, χωρίς τη χρηµατοδότηση θα στηρίξουµε την παραγωγική
αναδιάρθρωση, την πραγµατική οικονοµία και την επιχειρηµατικότητα; Πώς θα δηµιουργηθούν νέες δουλειές και νέες θέσεις
εργασίας χωρίς χρηµατοδότηση της χώρας, χωρίς χρηµατοδότηση της πραγµατικής οικονοµίας;
Μίλησε µιάµιση ώρα ο κ. Τσίπρας και δεν είπε κουβέντα για
την αγροτική παραγωγή, τη νέα ΚΑΠ και τους αγρότες ούτε για
τον τουρισµό και τη σύνδεσή του µε τον αγροδιατροφικό τοµέα.
Κυρίες και κύριοι, πριν προχωρήσω στα θέµατα που αφορούν
την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, να ενηµερώσω απ’
αυτό το Βήµα ότι το σχέδιο άµεσης παρέµβασης για την αντιµετώπιση του ψύχους και τη στήριξη των αστέγων τούτες τις δύσκολες ώρες εκεί έξω είναι σε εξέλιξη. Εκτός από το 1595 που
αφορά την περιοχή της Αθήνας, υπάρχει και η γραµµή 197 που
αφορά όλη τη χώρα. Και πραγµατικά, θα πρέπει να υπάρξει και
ενηµέρωση των πολιτών και ενεργότερη συµµετοχή της αυτοδιοίκησης µέσα σε αυτό το σχέδιο.
Κυρίες και κύριοι, µε τις προγραµµατικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού ανακοινώθηκαν επιµέρους µέτρα για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης και µάλιστα ως πλίνθοι και
κέραµοι ατάκτως ερριµµέναι. Για την αποτελεσµατική τους αντιµετώπιση, όµως, χρειάζεται ολοκληρωµένο σχέδιο.
Τον προηγούµενο χρόνο στο Υπουργείο εργαστήκαµε γι’ αυτό.
Η Ελλάδα µε πρωτοβουλία της, διαθέτει πλέον ολοκληρωµένη
εθνική στρατηγική για την κοινωνική προστασία και ένταξη µε
συγκεκριµένους πόρους χρηµατοδότησης, εθνικούς και ευρωπαϊκούς. Θα καταθέσω το κείµενο της εθνικής στρατηγικής.
Όπως επίσης, θα καταθέσω και την απάντηση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, που αποτελεί πλέον και τη συµφωνία Ελλάδας-Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική προστασία µέχρι το 2020.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η δική µας πολιτική έχει στόχο τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης. Αντί για σίτιση µε κουπόνια και ακριβή
συµπόνια που θα µοιράζει ο Πρωθυπουργός µε την κ. Φωτίου,
εµείς προτάσσουµε την πύκνωση του δικτύου κοινωνικής προστασίας µε τη βιώσιµη µεταρρύθµιση του κοινωνικού κράτους,
ώστε αυτό να καταστεί ικανό για να αντιµετωπίσει τα µεγάλα
προβλήµατα της κρίσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εθνική στρατηγική έχει ήδη
αρχίσει να υλοποιείται. Έχει βασικό πυλώνα το εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα, την αντιµετώπιση της ακραίας φτώχειας και
της παιδικής φτώχειας. Θα καταθέσω το πρόγραµµα. Ήδη εφαρµόζεται σε δεκατρείς δήµους.
Και το ερώτηµα είναι: Από 1η Ιουλίου, όπως προβλέπεται για
επτακόσιες πενήντα χιλιάδες επωφελούµενους συµπολίτες µας,
θα συνεχιστεί για όλη την Ελλάδα; Θα το συνεχίσετε ή θα το καταργήσετε;
Έχουµε τρεις πυλώνες του προγράµµατος, οικονοµική ενίσχυση, υπηρεσίες και αγαθά, αλλά κυρίως δράσεις, προώθηση,
συνεργασία, ως µόνη διέξοδο για την αντιµετώπιση της φτώχειας.
Ταµείο ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους. Θα καταθέσω
το επιχειρησιακό σχέδιο που υποβάλαµε τον Σεπτέµβριο για εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες οικογένειες. Θα καταθέσω την έγκριση
του προγράµµατος στις 15 Δεκεµβρίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε 330 εκατοµµύρια εξασφαλισµένα και στη διάθεσή µας
από 1-01-2015.
Θα καταθέσω την πρόσκληση για διαβούλευση, προκειµένου
να δηµιουργηθεί κοινωνική σύµπραξη ανάµεσα στο κράτος, την
αυτοδιοίκηση, την κοινωνία των πολιτών, την εκκλησία, για την
παροχή της στήριξης και την υλοποίηση του προγράµµατος. Δεν
ακούσαµε κουβέντα από τον Πρωθυπουργό για το πρόγραµµα.
Ενηµερώνω ότι µέχρι την ενεργοποίηση του Ταµείου έχουµε
συνάψει συµφωνία συνεργασίας µε την εκκλησία, τις περιφέρειες και τους άλλους φορείς για την παροχή τροφίµων µε χρηµατοδότηση από το πρωτογενές πλεόνασµα.
Από το πρωτογενές πλεόνασµα χρηµατοδοτείται και το πρόγραµµα, «Στέγαση και Επανένταξη». Θα καταθέσω την πρόσκληση, τον οδηγό υλοποίησης του προγράµµατος και την
ανάθεση υλοποίησής του σε εξήντα δύο φορείς, ούτως ώστε να
βρουν στέγη, αλλά και εργασία οι συµπολίτες µας που ανατράπηκε η ζωή τους και πέρασαν σε αυτό το φάσµα της ακραίας
φτώχειας και της αστεγίας.
Νέα επιδόµατα τέκνων για εξακόσιες πενήντα χιλιάδες οικογένειες. Θα προχωρήσει η Κυβέρνηση στην ενίσχυση του θεσµού
και στην αύξηση του επιδόµατος, όπως προβλέπεται για τη στήριξη όλων των ζευγαριών µε παιδιά και την αντιµετώπιση της παιδικής φτώχειας; Επίσης, πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες
κοινωνικής φροντίδας µε τη στήριξη όλων των επιτυχηµένων κοινωνικών δοµών.
Για το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» εξασφαλίσαµε τη βιωσιµότητα και τη λειτουργία του, χωρίς χρονικούς περιορισµούς
µε δύο νόµους. Θα καταθέσω τις διατάξεις.
Στο δεύτερο συνέδριο «Βοήθεια στο σπίτι» ο εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ εξήγγειλε τη µονιµοποίηση των εργαζοµένων, όµως, στις
προγραµµατικές δηλώσεις κουβέντα. Τίποτα για τα Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων. Καµµιά αναφορά για τα Κέντρα
Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, τα Κέντρα Διηµέρευσης
Ατόµων µε Αναπηρία. Για όλες αυτές τις δοµές, όµως, έχουµε
εξασφαλίσει τη συνέχεια από τον κρατικό προϋπολογισµό µέχρι
το Σεπτέµβρη του 2015 και στη συνέχεια την ένταξή τους στα
περιφερειακά ΕΣΠΑ.
Εντάχθηκαν ογδόντα πέντε χιλιάδες παιδιά στους παιδικούς
και βρεφικούς σταθµούς φέτος. Θα γίνουν εκατόν δέκα χιλιάδες
το νέο έτος. Θα δώσετε τη χρηµατοδότηση ή θα την πάτε αλλού;
Σχέδιο για την Αυτόνοµη Διαβίωση των Ατόµων µε Αναπηρία,
στήριξη ανοικτών δοµών, πρόληψη-ένταξη στα ιδρύµατα και
αποϊδρυµατοποίηση. Θα συνεχίσετε το πρόγραµµα; Η χρηµατοδότηση για τη µετακίνηση των ΑΜΕΑ και άλλων κοινωνικών οµάδων έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό. Αρκεί η έκδοση των
σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Θα τις εκδώσετε; Ήδη
έπρεπε να έχουν εκδοθεί.
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Για το επόµενο διάστηµα είχε προγραµµατιστεί η έκδοση των
βιβλιαρίων ανασφάλιστων για πρόσβαση στο σύστηµα υγείας
από τα χίλια και πλέον ΚΕΠ της χώρας και όχι µόνο από τους
εξήντα τρεις δήµους. Θα το αναβάλετε ή θα το συνεχίσετε;
Κυρίες και κύριοι, αυτές πρέπει να είναι οι προτεραιότητες για
να αντιµετωπίσουµε τις επιπτώσεις της κρίσης στο πλαίσιο της
εθνικής στρατηγικής. Αυτή η δουλειά για την κοινωνική προστασία αποτελεί συµβολή του ΠΑΣΟΚ σε αυτόν τον τοµέα. Η επιλογή
της υποβάθµισης όσων παραδώσαµε στο πλαίσιο των προγραµµατικών δηλώσεων, παρά τις κυβερνητικές µεγαλοστοµίες, εγείρει ερωτηµατικά.
Είναι τυχαίο ότι µόνο οι περιφέρεις που ελέγχονται από το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν προχωρήσει στην εκπόνηση περιφερειακής
στρατηγικής; Δεν γνωρίζει ο Πρωθυπουργός την ύπαρξη εθνικής
στρατηγικής για την κοινωνική προστασία και ένταξη; Δεν τον
ενηµέρωσε η κ. Φωτίου της οποίας έδωσα ολοκληρωµένο φάκελο ενηµέρωσης; Τη γνωρίζει, αλλά δεν του αρέσει; Τη γνωρίζει,
του αρέσει, αλλά δεν θέλει να παραδεχτεί ότι οι εξαγγελίες της
Θεσσαλονίκης αφορούν µόνο αποσπασµατικά µέτρα; Σε κάθε
περίπτωση επισηµαίνω την υποχρέωση της χώρας να καταθέσει
µέχρι 30 Απριλίου του 2015 το προβλεπόµενο από την εθνική
στρατηγική εθνικό σχέδιο.
Ενηµερώθηκα χθες ότι η αρµόδια Υπουργός που παρίσταται
δεν αφήνει τον ΟΑΕΔ, παρά την έγκριση του ΑΣΕΠ, να βγάλει
την προκήρυξη των πενήντα δύο χιλιάδων για την κοινωφελή εργασία. Είναι απόφαση της Κυβέρνησης; Πού θα πάνε τα χρήµατα; Μαθαίνω, επίσης, ότι το πρόγραµµα για την εργασιακή
επανένταξη των επωφελούµενων από το πρόγραµµα Εγγυηµένο
Κοινωνικό Εισόδηµα προϋπολογισµού είκοσι εκατοµµυρίων δεν
θα υλοποιηθεί µε απόφαση της ίδιας της Υπουργού. Πού θα πάνε
τα χρήµατα;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε
για εµένα η αναφορά του κ. Τσίπρα περί προθέσεως συνεργασίας της Κυβέρνησης µε τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, το ILO.
Κύριε Βαρδάκη θυµίζω ότι από τον Απρίλιο ξεκίνησε αυτή η συνεργασία µε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και την παρουσία του Γενικού Διευθυντή του
ILO, µε στόχο την επανεκκίνηση του κοινωνικού διαλόγου και τη
θεσµική αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων.
Το πρώτο µεγάλο βήµα ήδη έχει γίνει στη Γενεύη. Χαίροµαι
που η αρνητική τότε στάση του ΣΥΡΙΖΑ µετατράπηκε σε εξαγγελία των δικών µας πρωτοβουλιών. Ελπίζω ότι µε την πάροδο του
χρόνου θα αξιοποιηθούν όλα όσα δηµιουργήσαµε, αντί να γκρεµιστούν στο όνοµα της κοµµατικής σκοπιµότητας. Η Ελλάδα και
η κοινωνία είναι πάνω από το κοµµατικό συµφέρον. Χρειάζεται
υπευθυνότητα και εθνική συνεννόηση.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα απ’ την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Κεγκέρογλου.
Είχα προανακοινώσει το συνάδελφο κ. Χαρακόπουλο, αλλά
µου παρετηρήθη ότι είχα παραβιάσει την αρµονική εναλλαγή
Υπουργών Βουλευτών. Συνεπώς, έπεστε, κύριε Χαρακόπουλε.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων, κ. Νικόλαος Ξυδάκης για δεκατέσσερα
λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
είναι µεγάλη συγκίνηση και µεγάλη τιµή για εµένα να απευθύνοµαι απ’ αυτό το Βήµα στη Βουλή των Ελλήνων, στην Εθνική Αντιπροσωπεία και δια µέσου αυτού του Βήµατος στον ελληνικό
λαό, δηλαδή σε αυτόν που µας έφερε όλους εµάς εδώ µέσα.
Αλλά εκτός από τη συγκίνηση, νιώθω ήδη το βάρος της ιστορικής ευθύνης, αυτήν την ευθύνη που τη νιώθουµε όλοι µέσα σε
αυτήν την Αίθουσα. Νιώθω την ιστορική ευθύνη που αναλαµβάνει
η Κυβέρνηση της οποίας είµαι µέλος, να διασώσουµε την κοινω-
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νία και να ανασυγκροτήσουµε τη χώρα, να ανασυγκροτήσουµε
τη δηµόσια διοίκηση, την οικονοµία, την εξωτερική πολιτική, τον
πολιτισµό.
Ο Πρωθυπουργός, προχθές το βράδυ, στην οµιλία του, µε την
προγραµµατική θέση της Κυβέρνησης, έκανε λόγο για πολιτιστική αναγέννηση. Σήµερα θα προσπαθήσω να περιγράψω τι εννοούσε.
Με δυο λόγια, λοιπόν, θέλουµε να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις για µια νέα άνοιξη στην Ελλάδα, µια άνοιξη πολιτισµού µε
ελευθερία, ανεξιθρησκία, δηµιουργικότητα, αυτοπεποίθηση, αυθεντικότητα και φαντασία. Αυτά θα είναι τα γνωρίσµατα της πολιτιστικής άνοιξης του 2015 και εφεξής.
Για να βαδίσουµε προς την πολιτιστική άνοιξη χρειαζόµαστε
ένα νέο µοντέλο, βασισµένο σε αρχές και σε µια ορισµένη στοχοθεσία. Βασικές µας αρχές θα είναι η διαφάνεια και η αξιοκρατία, ο σεβασµός της ελεύθερης έκφρασης, των πνευµατικών και
καλλιτεχνικών δυνάµεων της χώρας.
Βασική παραδοχή µας είναι ο δηµόσιος χαρακτήρας της πολιτιστικής κληρονοµιάς, χωρίς τους µνηµονιακούς καταναγκασµούς για εκποίηση της δηµόσιας περιουσίας και για ελάττωση
της προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Βασική παραδοχή µας είναι η σύνδεση του πολιτισµού, άµεσα
και λειτουργικά, µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τον καθ’ όλον κοινωνικό βίο. Σε αυτό το πλαίσιο ελεύθερης έκφρασης, επιδιώκουµε
και επιτυγχάνουµε ήδη να µην γίνονται ιδεολογικές καταχρήσεις
της αρχαιολογίας, της ιστορίας, της επιστήµης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, πρωταρχικός µας στόχος είναι η διαµόρφωση µιας πολιτιστικής ταυτότητας µε διαχρονικότητα και αυθεντικότητα, µιας πολιτιστικής
ταυτότητας ικανής να εµπνέει αυτοπεποίθηση και δυναµισµό
στους πολίτες, να φέρει όλη την αυτογνωσία ενός ιστορικού
λαού, όπως είναι ο ελληνικός, χωρίς όµως να διολισθαίνει ούτε
προς την υπεραναπλήρωση ούτε προς τη µειονεξία. Στόχος µας
είναι µια ταυτότητα που θα εµπεριέχει την πρωτοτυπία και την
εγκράτεια, µια λιτή αρχοντιά, τη δηµιουργικότητα, την επινόηση,
αλλά όχι τον καταναλωτισµό και την απληστία, την ανία της
µόδας και των εφήµερων life-style.
Το Υπουργείο Πολιτισµού, χωρίς να ποδηγετεί και να επιβάλλει
ιδέες και δοξασίες, καλείται να υπηρετήσει τον ελληνικό πολιτισµό, αρχαίο και σύγχρονο, παλαιότερο και νεότερο, λόγιο και
λαϊκό, υψηλό και καθηµερινό πολιτισµό, χωρίς διακρίσεις και
διαρκή στεγανά, σαν ένα οργανικό και ζωντανό όλον που διαχέεται διαρκώς στον δηµόσιο βίο, διαµορφώνοντας ήθος ατοµικό
και συλλογικό.
Ο πολιτισµός µας είναι αξεδιάλυτα η αρχαιοελληνική κληρονοµιά και η κληρονοµιά του Βυζαντίου και του Μεσαίωνα, η δηµώδης ποίηση, το λαϊκό τραγούδι, η υψηλή ποίηση του Σολωµού
και των Νόµπελ της γενιάς του ’30, η ζωγραφική του Θεόφιλου
και η ζωγραφική του Παπαλουκά, η αρχιτεκτονική του Πικιώνη
και του Κωνσταντινίδη, αλλά και η αχειροποίητη αρχιτεκτονική
του ανώνυµου µάστορα στο ξωκλήσι. Πολιτισµός είναι η καλαισθησία, η ευγένεια και η οικονοµία στον καθ’ ηµέραν βίο.
Κατά τούτο, πεποίθησή µας είναι ότι ο πολιτισµός δεν κατοικεί
µόνο στα µουσεία και τις βιβλιοθήκες. Κατοικεί και βλασταίνει και
έξω από αυτά, στις λεωφόρους των πόλεων και στις πλατείες
των χωριών, στον δηµόσιο χώρο και στις συναθροίσεις, παντού
όπου υπάρχουν άνθρωποι.
Αγαπητοί συνάδελφοι, είπαµε για ταυτότητα, για καθολικότητα, για διάχυση πολιτισµού και για πλούτο. Ο πολιτισµός σε
περίοδο κρίσης αποτελεί πυξίδα ζωής, αλλά µπορεί να αποτελεί
και ατµοµηχανή ανάπτυξης. Στόχος µας είναι ο πολιτισµός στις
ποικίλες εκφάνσεις του να µας ενισχύει διαρκώς µε τα αξιακά
του φορτία, να µας πλουτίζει στο συµβολικό πεδίο, αλλά και να
προσφέρει ευκαιρίες για παραγωγή υλικού πλούτου, ευκαιρίες
για ανάπτυξη και απασχόληση. Ο πολιτισµός µπορεί και πρέπει
να παράγει πλούτο και στο συµβολικό πεδίο και στο υλικό πεδίο.
Στόχος µας είναι να χρησιµοποιήσουµε τα πλούσια πολιτιστικά
κοιτάσµατα, για να αλλάξουµε τις στερεοτυπικές αναπαραστάσεις της χώρας στο εξωτερικό.
Στόχος µας είναι, να δηµιουργήσουµε, να εδραιώσουµε, να
αναπτύξουµε, να ανοίξουµε νέους δρόµους στο διπλωµατικό
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πεδίο, να φτιάξουµε διπλωµατικές σχέσεις µε όχηµα τον πολιτισµό.
Στόχος µας είναι να χρησιµοποιήσουµε τις δυνατότητες των
κρατικών δοµών του Υπουργείου Πολιτισµού και Παιδείας, όχι
µόνο για τη συνέχιση των έργων στην πολιτιστική κληρονοµιά,
αλλά για την πλαισίωση και στήριξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής δηµιουργίας, καθώς και για την εξεύρεση και ανάδειξη νέων
τρόπων χρηµατοδότησης.
Στόχος µας είναι να ανορθώσουµε ό,τι χρήσιµο έχει καταπέσει
και φθαρεί, αλλά και να χαρτογραφήσουµε τις ανάγκες για νέα
έργα εξορθολογισµού. Στόχος µας είναι να στήσουµε υποστηρικτικά πλαίσια για παραγωγή πολιτιστικού έργου από νέες συλλογικότητες δηµιουργών, κυρίως στο πεδίο της σύγχρονης
καλλιτεχνικής δηµιουργίας, αλλά και για την ανάπτυξη καινοτοµικών προϊόντων µε υψηλή προστιθέµενη αξία, στο πεδίο της πολιτιστικής κληρονοµιάς και του σύγχρονου πολιτισµού.
Αγαπητοί συνάδελφοι, σε αυτό το σηµείο, πριν προχωρήσω σε
µερικές εξειδικευµένες θέσεις, επιτρέψτε µου να αναφερθώ επιγραµµατικά στις προτεραιότητες, σε ό,τι αποτελεί προϋπόθεση
για την πολιτιστική άνοιξη.
Οδικά: Η πρώτη µας προτεραιότητα είναι η επίλυση λειτουργικών και διαρθρωτικών προβληµάτων, που έχουν προκύψει από
την εφαρµογή του νέου οργανισµού, ενός οργανισµού που δεν
έχει προλάβει να εφαρµοστεί και ο οποίος ήδη έχει κενά και δυσχέρειες κατά την εφαρµογή του. Προτεραιότητά µας είναι η
αποκέντρωση των εργασιών στις περιφερειακές δοµές του
Υπουργείου Πολιτισµού, αλλά και η βελτίωση της επικοινωνίας
µεταξύ Υπουργείου και πολίτη. Σε αυτό πρέπει να προσθέσουµε
ως ιδιαίτερα σηµαντικό τη θέσπιση αντικειµενικών κριτηρίων για
τον αξιοκρατικό και αδιάβλητο διορισµό των µελών δύο κεντρικών οργάνων του Υπουργείου Πολιτισµού, του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου και του Συµβουλίου Νεωτέρων Μνηµείων.
Δεύτερη προτεραιότητα είναι η άµεση αξιοποίηση κάθε δυνατότητας που παρέχει το νέο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, το ΕΣΠΑ, για τη στήριξη των υφιστάµενων δοµών, για την
περάτωση των εργασιών στα έργα που υπάρχουν, αλλά και
στρατηγικών επιλογών για την καινούργια εποχή.
Τρίτη προτεραιότητα είναι η εκπόνηση µίας νέας εξωστρεφούς πολιτικής µε έµφαση στην πολιτιστική διπλωµατία για την
ενίσχυση της χώρας. Σε αυτήν εντάσσουµε και τη χάραξη µίας
συγκροτηµένης εθνικής πολιτικής για την επιστροφή, όχι µόνο
των µαρµάρων του Παρθενώνα, αλλά και όλες τις συστηµατικές
παρεµβάσεις που έγιναν και θα γίνονται για την επιστροφή αρχαιοτήτων.
Τέταρτη προτεραιότητα είναι η ενεργός διασύνδεση και οι συνέργειες του πολιτισµού µε άλλους τοµείς, όπως η παιδεία, ο
τουρισµός, η ανάπτυξη, η εργασία και η συνύπαρξη µε την τοπική αυτοδιοίκηση.
Με βάση αυτές τις προϋποθέσεις προχωρούµε την εφαρµογή
του προγράµµατός µας στον πολιτισµό σε τέσσερις τοµείς δράσης: Την πολιτιστική κληρονοµιά, το σύγχρονο πολιτισµό, την
απασχόληση και την εκπαίδευση.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ο πρώτος τοµέας δράσης αφορά την
πολιτιστική κληρονοµιά. Οι Έλληνες πολίτες γνωρίζουµε πολύ
καλά ότι πατάµε σε µία ευρύτατη και στέρεη βάση συλλογικών
αναπαραστάσεων, ορόσηµα µίας πλούσιας ιστορικής διαδροµής, που συχνά όµως γίνεται ένα ανασταλτικό σηµείο για να χαράξουµε το µέλλον µας. Θα δούµε την πολιτιστική µας
κληρονοµιά σαν εφαλτήριο για µία νέα ανάγνωση της παρούσας
ταυτότητας, αλλά και για την ενίσχυση ενός ζωντανού διαλόγου
για το διεθνή περίγυρο.
Θα σας πω µερικά µέτρα τα οποία προτιθέµεθα να ξεκινήσουµε το αµέσως επόµενο διάστηµα, µετά το πέρας των προγραµµατικών δηλώσεων και την ανάληψη των καθηκόντων µας.
Στην πολιτιστική κληρονοµιά προχωρούµε στην προστασία και
ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων µε συνέχεια των δροµολογηµένων έργων και κυρίως µε δηµιουργία διαδροµών πολιτιστικού ενδιαφέροντος, µε τις οποίες θα συνδέουµε χώρους και θα
αναδεικνύουµε γεωγραφικές ενότητες. Στόχος µας είναι η τόνωση της επισκεψιµότητας, µε συγκεκριµένες δράσεις προσέλκυσης κοινού και η τόνωση του πολιτιστικού τουρισµού.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σε αυτό το πλαίσιο θα προχωρήσουµε γοργά στην ολοκλήρωση του αρχαιολογικού κτηµατολογίου, ένα έργο το οποίο εκκρεµεί από έτη και το οποίο θα έχει ουσιαστικό αναπτυξιακό
χαρακτήρα.
Κεντρικό σηµείο στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, αλλά και στη διασύνδεσή του µε την παραγωγή πρωτογενούς πλούτου είναι η ενίσχυση, ουσιαστικά η αναµόρφωση, ενός
φορέα που είναι παραγωγικός βραχίονας του Υπουργείου Πολιτισµού, το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.
Εκεί υπάρχει τεράστιο περιθώριο και άπειρες δυνατότητες για
να αναπτυχθούν καινοτόµα προϊόντα, µέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, µέσω του εξορθολογισµού των πωλητηρίων, µέσω του
εµπλουτισµού και της ενίσχυσης των πωλητέων αντικειµένων,
µέσω της θεσµοθέτησης και της διεύρυνσης του ηλεκτρονικού
εισιτηρίου µε ίδρυση ηλεκτρονικών καταστηµάτων για πώληση
προϊόντων. Γενικά, το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων µπορεί να
πολλαπλασιάσει πολύ εύκολα τα έσοδά του κλιµακωτά και να
γίνει η παραγωγική ατµοµηχανή του Υπουργείου Πολιτισµού.
Δεύτερος τοµέας δράσης, ο σύγχρονος πολιτισµός. Για εµάς
ο πολίτης είναι στο επίκεντρο της πολιτισµικής παραγωγής.
Πέρα από την κληρονοµιά επιδιώκουµε να ανοίξουµε τη βεντάλια
της σύγχρονης δηµιουργίας, µιας και πιστεύουµε ότι ο τόπος
αυτός έχει δυνάµεις πέρα από τη δόξα και το κλέος του παρελθόντος και έχει πολλά να πει, ειδικά σε αυτήν την κρίσιµη περίοδο.
Έτσι, θα προσπαθήσουµε να αναβαθµίσουµε τους υφιστάµενους χώρους, αξιοποιώντας όλο το ανενεργό απόθεµα και ταυτόχρονα, µε την αποκέντρωση του σύγχρονου πολιτισµού, θα
προσπαθήσουµε να παράσχουµε υποδοµές, δίκτυα και διευκολύνσεις στους νέους δηµιουργούς, σε νέες καλλιτεχνικές οµάδες, σε µια εποχή που µπορεί να µην υπάρχουν χρήµατα, αλλά
υπάρχουν άλλα πράγµατα που είναι πολύ απαραίτητα για τους
νέους δηµιουργούς: χώροι, υποδοµές, δίκτυα, πληροφορία.
Θα υποστηρίξουµε άµεσα όλους του κρίσιµους θεσµούς εθνικής εµβέλειας, όπως είναι το Εθνικό Θέατρο, η Εθνική Λυρική
Σκηνή, το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου και παράλληλα, µε
µια ειδική στρατηγική εξωστρέφειας, ο σύγχρονος πλούτος που
παράγεται θα διασπαρεί, θα διαχυθεί στο διεθνές περιβάλλον.
Ένας τρίτος τοµέας δράσης που θα τον πω λίγο επιγραµµατικά, αλλά έχει µεγάλη σηµασία, είναι η διαπλοκή, η διασύνδεση
του πολιτισµού µε την απασχόληση. Ο πολιτισµός αποτελεί διεθνώς µια από τις βασικές δραστηριότητες παραγωγής πλούτου
και µάλιστα, πλούτου µε κύρος, εύρος και διάρκεια που µπορεί
να στηρίξει απασχόληση υψηλών απαιτήσεων και µε µεγάλη
διάρκεια. Γι’ αυτό θα ενισχύσουµε την απασχόληση, όπου είναι
εφικτό, τόσο στους τοµείς εκτέλεσης έργων µε αυτεπιστασία,
που είναι πολλοί στο Υπουργείο Πολιτισµού, όσο και σε τοµείς
µε άµεση συµπλοκή µε τον πολιτισµό, όπως είναι ο τουρισµός.
Σε αυτόν τον τοµέα θα συνεργαστούµε στενά και µε τη νέα
Υπουργό Εργασίας την κ. Αντωνοπούλου που έχει αναλάβει το
θέµα της ανάπτυξης-απασχόλησης για την εξεύρεση νέων λύσεων στην τόνωση εργασίας.
Τέταρτος τοµέας δράσης στο οποίο ευνοεί και η καινούργια
δοµή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού είναι οι συνεργασίες του πολιτισµού, της παραγωγής πολιτιστικού έργου µε τον
τοµέα της έρευνας. Θα δηµιουργήσουµε συνέργειες µε τον Ειδικό Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας, τον κ. Φωτάκη και τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας στην ανάπτυξη προγραµµάτων
καινοτοµίας για καινοτοµικά προϊόντα πολιτισµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θα αξιοποιήσουµε την πλούσια εµπειρία των ερευνητών και
των τεχνολόγων για διοχέτευση πόρων του νέου ΕΣΠΑ σε έργα
πολιτισµού και δηµιουργικής επιχειρηµατικότητας.
Θα κλείσω µε το εξής: Στα δύσκολα χρόνια ο πολιτισµός ήταν
οδηγός. Στα δύσκολα χρόνια της κατοχής ο ποιητής Άγγελος Σικελιανός ξεσήκωσε την Ελλάδα πάνω από το φέρετρο του Κωστή
Παλαµά. Στα δύσκολα χρόνια ο πολιτισµός ήταν πάντα ο οδηγός
και ο αρωγός του ελληνικού λαού. Είµαστε λαός ποιητών, φιλοσόφων, εµπόρων, ταξιδευτών κι αν χρειαστεί, πολεµιστών. Έστω
και υπό πίεση, έστω και υπό το βάρος µιας µεγάλης ιστορικής
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ανάγκης, έχουµε τώρα την ευκαιρία να ξαναδούµε τα πράγµατα
από την αρχή και να δώσουµε µια νέα πνοή.
Ξαναπιάνουµε, λοιπόν, το νήµα από τη διακοπείσα Άνοιξη του
1960, την περίφηµη «Χαµένη Άνοιξη» του Στρατή Τσίρκα. Φιλοδοξούµε να είµαστε µέρος -όλοι µας- της «άνοιξης» του 2015,
αυτής που έρχεται, αυτής που ξεκίνησε και να τη ζήσουµε σαν
πρωταγωνιστές µε χαρά και µε ευθύνη. Να γράψουµε την ιστορία της γενιάς µας, την «άνοιξη» του 2015! Ο πολιτισµός είναι το
όχηµα γι’ αυτήν την καινούργια εποχή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Ξυδάκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε υψηλές επισκέψεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα νότια
θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, τριάντα επτά µέλη του 3ου ΚΑΠΗ Αργυρούπολης.
Αγαπητές κυρίες και κύριοι, οι Βουλευτές του Κοινοβουλίου
σας εύχονται υγεία και µακροηµέρευση.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος, συνάδελφος από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ελληνικός λαός στις 25 Ιανουαρίου έκανε µια επιλογή. Έδωσε εντολή διακυβέρνησης σε
πολιτικές δυνάµεις, και πρωτίστως στο ΣΥΡΙΖΑ, που υποσχέθηκαν µια διαφορετική αντιµετώπιση του τεράστιου οικονοµικού
προβλήµατος της χώρας.
Η προηγούµενη κυβέρνηση, σε αντίξοες συνθήκες, επεδίωξε να
θέσει τις βάσεις για την έξοδο από τα µνηµόνια και την επιτροπεία.
Στα δυόµισι αυτά χρόνια παρά τα λάθη και τα στραβοπατήµατα,
έγιναν βήµατα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η απόσταση που διανύθηκε από το 2012 έως σήµερα είναι πράγµατι αξιοσηµείωτη και
γι’ αυτό είναι άδικο να γίνεται λόγος από τον Πρωθυπουργό για
«καµένα σπαρτά», κατά τη γνωστή ρήση της εκάστοτε νέας κυβέρνησης που λέει ότι παρέλαβε «καµένη γη».
Προεκλογικά, όπως είχαµε καθήκον, προειδοποιήσαµε για το
ρίσκο που ενέχει µια κατά µέτωπο αντιπαράθεση µε τους δανειστές. Μιλήσαµε για την αδήριτη ανάγκη να συνεχιστεί αδιατάρακτα η συµµετοχή µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να µην τεθούν
εν αµφιβόλω οι κατακτήσεις και οι θυσίες του ελληνικού λαού.
Όµως τελικά δεν πείσαµε. Οι πολίτες, προφανώς κουρασµένοι
από την παρατεταµένη πολιτική λιτότητας, απογοητευµένοι από
τη καθυστέρηση µιας χειροπιαστής αλλαγής, αγανακτισµένοι
ίσως από την άδικη ενίοτε φορολογία, αποφάσισαν, παρά τους
κινδύνους, να δοκιµάσουν έναν άλλον δρόµο. Πλέον έχουµε µια
νέα πραγµατικότητα.
Από την πρώτη στιγµή κατέστη σαφές ότι οι δυσκολίες να πείσει η νέα Κυβέρνηση εταίρους και αγορές θα είναι µεγάλες,
πολλώ δε µάλλον που οι προεκλογικές της εξαγγελίες προδιέθεταν στην επιστροφή σε πρακτικές της προ κρίσης εποχής. Ευτυχώς, µετατοπίσεις προς µια ρεαλιστικότερη οπτική έχουν ήδη
καταγραφεί και η διαπίστωση αυτή, πιστέψτε µε, δεν έχει καµµία
δόση χαιρεκακίας ή µοµφής. Θεωρώ ότι είναι µέγιστο πολιτικό
λάθος αυτές τις κρίσιµες για τη χώρα ώρες να επιδεικνύουµε µικροκοµµατικά απωθηµένα ή µυωπικές πρακτικές.
Αυτός ο τόπος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς έχει
δεινοπαθήσει από τις άγονες κοµµατικές αντιπαραθέσεις. Έχει
πληρώσει ακριβά τις στείρες αντιπολιτευτικές συγκρούσεις. Νοµίζω ότι ήρθε η στιγµή να τραβήξουµε µία γραµµή µε το παρελθόν, γιατί αυτό που προέχει είναι η σωτηρία της χώρας.
Εποµένως, µία είναι η ορθή στάση, αυτή της αντικειµενικής κριτικής.
Γι’ αυτό τον λόγο διατυπώνουµε τη αγωνία µας για την πορεία
των διαπραγµατεύσεων µε τους εταίρους, διότι τα µηνύµατα
ρήξης που υπονόησε ο Πρωθυπουργός στην οµιλία του µπορεί
να µας βάλουν σε µεγάλες περιπέτειες.
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Η άσκηση υπερήφανης πολιτικής δεν είναι ζήτηµα εύκολης
ρητορικής, αλλά επίπονης προσπάθειας που βασίζεται στο ρεαλισµό. Είναι, λοιπόν, ενθαρρυντικό το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε πως τα πλεονάσµατα ή έστω ο ισοσκελισµένος
προϋπολογισµός συνιστούν παράγοντα ενίσχυσης της εθνικής
κυριαρχίας.
Η πραγµατικότητα, κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι αν δεν γίνουν
πραγµατικές µεταρρυθµίσεις, η χώρα δεν θα πάει µπροστά. Θα
παραµείνει ες αεί ο µεγάλος ασθενής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιστροφή στην εποχή των δανεικών και των άκριτων παροχών
δεν υπάρχει. Και όσο, κύριοι Υπουργοί, έρχεστε σε τριβή µε την
καθηµερινή σκληρή πραγµατικότητα θα το ανακαλύπτετε κι
εσείς, όπως ο Πρωθυπουργός ανακάλυψε την ανάγκη να πληρώνονται οι υποχρεώσεις των πολιτών προς το δηµόσιο και ήδη, εγκαταλείποντας το κίνηµα «Δεν πληρώνω», προσχώρησε στο
«Όλοι στο ταµείο».
Πέρα, όµως, από τρόικες ή όποιον άλλο εποπτικό µηχανισµό
που προτείνει το ένα ή το άλλο, η αλήθεια είναι ότι χρειαζόµαστε
ένα νέο αναπτυξιακό µοντέλο. Χρειαζόµαστε στροφή στην πραγµατική παραγωγή. Αυτό είναι το µεγάλο στοίχηµα της επόµενης
δεκαετίας.
Μου προκάλεσε, λοιπόν, ιδιαίτερο προβληµατισµό το γεγονός
ότι στις προγραµµατικές δηλώσεις δεν ακούστηκε τίποτε από τον
Πρωθυπουργό για την πρωτογενή παραγωγή, για τους αγρότες
και τους κτηνοτρόφους. Ελπίζω να µην είναι ενδεικτικό της χαµηλής ιεράρχησης που επιφυλάσσετε στον αγροτικό κόσµο, ο
οποίος σας ανέδειξε πρώτους στις πρόσφατες εκλογές. Χωρίς,
όµως, την ενίσχυση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, σοβαρή
ανάπτυξη δεν µπορεί να υπάρξει, µόνο «ανάπτυξη-φούσκα» και
αυτή είδαµε τι τέλος είχε.
Εδώ επιτρέψτε µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αναφερθώ σε ένα ζήτηµα που προκάλεσε αναστάτωση πριν ένα
χρόνο και αποτέλεσε και την αιτία της δικής µου παραίτησης από
τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Μιλώ
για τη διάρκεια ζωής του γάλακτος, ένα µέτρο που προτάθηκε
από την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, που παρουσιάστηκε στην Ελλάδα ως οι πλάκες του Μωυσέως, υποτίθεται για να µειώσει την
τιµή του γάλακτος στον καταναλωτή. Εν τέλει η τιµή στο ράφι
δεν µειώθηκε, µάλλον αυξήθηκε, ενώ ο παραγωγός υπέστη ζηµία
από την εφαρµογή του µέτρου.
Ήρθε, λοιπόν, η ώρα το µέτρο να επανεξεταστεί και να προχωρήσει η ακύρωσή του. Άλλωστε για την κατάργησή του είχατε
δεσµευτεί κατά την ψήφισή του. Ελπίζω να µην τη λησµονήσατε.
Βεβαίως, χαιρετίζω τις εξαγγελίες για πάταξη φαινοµένων διαπλοκής και διαφθοράς, εξάλειψη κάθε είδους καρτέλ, αλλά και
ενίσχυση της διαφάνειας. Ελπίζω µόνο να µην µείνουν λόγια του
αέρα.
Επίσης, συµµερίζοµαι την πρόθεση να αποδοθούν ευθύνες σε
όσους αποδεδειγµένα συνετέλεσαν ώστε η χώρα να βρεθεί σε
αυτή τη θέση. Αρκεί, όµως, αυτές οι διαδικασίες από πλευράς
Κυβέρνησης να µην αποτελέσαν θέαµα για το λαό, ελλείψει
άρτου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ελπίζω η Κυβέρνηση να ξεπεράσει τις προεκλογικές της εµµονές και να προσγειωθεί γρήγορα στην πραγµατικότητα. Το µέλλον της Ελλάδας δεν µπορεί
να είναι η αποµόνωση και ο βαλκανικός επαρχιωτισµός. Η παραµονή µας στην ευρωπαϊκή οικογένεια πρέπει να είναι αδιαπραγµάτευτη. Προς αυτή την κατεύθυνση, καθένας, από τη θέση που
τον έταξε ο ελληνικός λαός, οφείλει να δώσει όλες του τις δυνάµεις, ώστε να τα καταφέρουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Χαρακόπουλε, σας ευχαριστούµε.
Έπεται ο συνάδελφος κ. Δερµιτζάκης Κωνσταντίνος, θα ακολουθήσει ο κ. Κεφαλογιάννης Ιωάννης από τη Νέα Δηµοκρατία
και θα απευθυνθεί στο Σώµα µετά η κ. Μαρία Κόλλια, Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα δίσεκτα χρόνια του µνηµονίου και της καταστροφικής λιτότητας, τα «πέτρινα χρόνια», που το άδικο και η βαρβαρότητα

162

πέρασαν σαν λαίλαπα, σαν σκοτεινός εφιάλτης γκρεµίζοντας και
ισοπεδώνοντας τις ζωές και τα όνειρα των Ελλήνων, τελείωσαν
στις 25 του Γενάρη.
Ο λαός µας, µε σαφή εντολή, νικώντας τον φόβο και την κινδυνολογία, που χρησιµοποίησε σαν ύστατη προσπάθεια µία υποταγµένη Κυβέρνηση, αφού δεν είχε επιχειρήµατα να προβάλει,
έδωσε ο ίδιος λύση στο δράµα και, συγχρόνως, άνοιξε τον δρόµο
για τη νέα πορεία, τη νέα εποχή και την εντολή στην Κυβέρνηση
εθνικής σωτηρίας να εφαρµόσει το πρόγραµµά της και να βγάλει
τη χώρα από το τέλµα και την παγίδα που την είχαν οδηγήσει.
Ήταν πέντε χρόνια που δηµιούργησαν ένα γενικευµένο σεληνιακό τοπίο παντού: οικονοµική εξαθλίωση, φτώχεια, ανεργία,
εκτίναξη του χρέους, ύφεση, καταστροφή των κοινωνικών αγαθών στην κοινωνική ασφάλιση, στην υγεία, στην παιδεία, στην εργασία. Στοχοποιήθηκαν βάναυσα µικροµεσαίοι επαγγελµατίες,
λαϊκά στρώµατα και νεολαία.
Ο εφιάλτης τέλειωσε. Το χαµόγελο γυρίζει ξανά στα πρόσωπα
των ανθρώπων. Η ρηµαγµένη Ελλάδα νιώθει ξανά περήφανη. Είµαστε κυρίαρχο κράτος. Μας ακούνε. Είµαστε ισότιµο µέλος σε
µία Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι παρίες.
Ξεκίνησε για πρώτη φορά µία πραγµατική και ουσιαστική διαπραγµάτευση. Δεν µπορεί να καταστραφεί ένας λαός που έχει
δώσει τα φώτα του πολιτισµού, της δηµοκρατίας, της επιστήµης
και της γνώσης στην ανθρωπότητα για να επιβληθούν οι αγορές,
για να επικρατήσει η βαρβαρότητα.
Δεν είναι µόνο δικό µας το πρόβληµα. Είναι πανευρωπαϊκό. Η
ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν δίνεται µε δάνεια που τα επιστρέφουµε ξανά πίσω, χωρίς να προλάβει η Ελλάδα να πάρει µία
µικρή ανάσα. Πρέπει να µπούµε σε ρυθµούς ανάπτυξης, να σταµατήσει η λιτότητα και η ρηµαγή, να αντιµετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση, να πάρει µπρος ο τροχός της οικονοµίας, να αρχίσει
να παράγει η χώρα, να γίνουµε διατροφικά αυτάρκεις.
Φτάνει, λοιπόν, ως εδώ! Η θηλειά στον λαιµό των ανθρώπων
πρέπει να φύγει, να αναπνεύσει ο λαός µας. Έχουµε µαζί µας το
δίκιο. Έχουµε µαζί µας ένα λαό που είναι λαβωµένος και ζητά
την περηφάνια του, ένα λαό που κουβαλά µία τρισχιλιόχρονη
ιστορία αγώνων και έχουµε αυτήν την ιερή παρακαταθήκη µαζί
µας, τις γενιές των αγωνιστών που θυσιάστηκαν για ιδανικά και
αξίες. Θα τα καταφέρουµε. Θα κρατήσουµε ζωντανή την ελπίδα.
Θέλω σαν υγειονοµικός να κάνω µία ιδιαίτερη αναφορά στον
σηµαντικό τοµέα της δηµόσιας υγείας, ο οποίος ήταν από τους
πρώτους που στοχοποιήθηκε µε ιδιαίτερη βαρβαρότητα, προκειµένου να εισβάλλουν ελεύθερα τα µεγάλα ιδιωτικά συµφέροντα.
Οφείλουµε να αποκαταστήσουµε άµεσα πληγές που αιµορραγούν και ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, ελλείψεις που θέτουν σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή και την
ασφάλεια των πολιτών.
Υπάρχουν ακραίες περιπτώσεις και έχω την εικόνα του Νοµού
Λασιθίου, του νοµού που κατάγοµαι, ενός νοµού αποµονωµένου,
µε άθλιο οδικό δίκτυο. Άφησαν τη Σητεία χωρίς καρδιολόγους,
την Ιεράπετρα χωρίς παθολόγους, τον Άγιο Νικόλαο δίχως παιδιάτρους. Αυτή η αθλιότητα εγκυµονεί κινδύνους.
Στον τοµέα της φαρµακευτικής περίθαλψης στοχοποίησαν και
διέλυσαν το µικροµεσαίο φαρµακείο, που ήταν πάντα δίπλα στον
ασθενή, ενώ παράλληλα µετακύλησαν µε τεχνάσµατα τη µείωση
της φαρµακευτικής δαπάνης στις πλάτες των ασφαλισµένων.
Την ίδια ώρα, µε την ανεξέλεγκτη εισαγωγή φθηνών γενοσήµων,
τα οποία παράγουν µεγάλες πολυεθνικές, χτύπησαν καίρια την
ελληνική φαρµακοβιοµηχανία.
Σε συνεργασία και συνεννόηση µε όλους τους φορείς στον
χώρο της υγείας οφείλουµε να αλλάξουµε το τοπίο µε άµεσα
µέτρα, µε την κατάργηση των 5 ευρώ στα νοσοκοµεία, µε την κατάργηση του 1 ευρώ ανά συνταγή, µε µείωση της συµµετοχής
των ασφαλισµένων ιδιαίτερα στις χρόνιες παθήσεις, µε νοµοθετική ρύθµιση που θα κατοχυρώνει το δικαίωµα να πουλιούνται
αποκλειστικά από τα φαρµακεία τα µη συνταγογραφούµενα φάρµακα, γιατί είναι φάρµακα και αυτά που έχουν παρενέργειες, µε
επαναφορά του ωραρίου στα φαρµακεία των εφηµεριών, µε µεγαλύτερο ποσοστό εφηµερευόντων, σε συνεννόηση µε τον Πανελλήνιο Φαρµακευτικό Σύλλογο και τους τοπικούς συλλόγους,
µε ελεγκτικούς µηχανισµούς στον ΕΟΠΥΥ για τον σωστό, ποι-
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οτικό έλεγχο και τον έλεγχο βιοϊσοδυναµίας των γενοσήµων, µε
µέτρα για τη στήριξη της ελληνικής φαρµακοβιοµηχανίας.
Θα κάνω, επίσης, µία σύντοµη αναφορά σε θέµατα αγροτικής
ανάπτυξης, έχοντας πάντα την εικόνα της περιοχής µου, του
Νοµού Λασιθίου, µε τις τεράστιες δυνατότητες, που, δυστυχώς,
παραµένουν αναξιοποίητες, τόσο στα πρώιµα κηπευτικά, όσο και
σε παραδοσιακά προϊόντα.
Με τη στήριξη του αγροτικού κόσµου µε άµεσα µέτρα µείωσης
του κόστους παραγωγής, αλλαγή του φορολογικού συστήµατος,
εξυγίανση του τρόπου διακίνησης των προϊόντων και ένα φιλικό
τραπεζικό σύστηµα εξυγίανσης και ανάπτυξης των συνεταιρισµών µπορεί η αγροτική ανάπτυξη να φέρει το ξαναζωντάνεµα
της υπαίθρου, να µετατρέψει την πατρίδα µας σε ένα τεράστιο
περιβόλι, όπου θα παράγονται φθηνά και ποιοτικά προϊόντα.
Μπορεί επίσης να αυξηθούν οι εξαγωγές και να αποτελέσει η
αγροτική ανάπτυξη βασικό µοχλό ανάπτυξης, ανόρθωσης και
επανεκκίνησης της οικονοµίας.
Είπαν κάποιοι προλαλήσαντες συνάδελφοι –εάν δεν απατώµαι
ο κ. Κεγκέρογλου και ο κ. Χαρακόπουλος- ότι ο Πρωθυπουργός
δεν ανέφερε κάτι για την αγροτική ανάπτυξη, για να δηµιουργήσουν εντυπώσεις, ενώ γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτό θα το πράξουν οι αρµόδιοι Υπουργοί.
Όµως, θα µπορούσε να πει κάποιος ότι οι δικές τους κυβερνήσεις διέλυσαν τον αγροτικό κόσµο, τον παραγωγικό ιστό της
πατρίδας µας, ερηµοποίησαν την ύπαιθρο. Και εάν συνεχίζατε
να εφαρµόζετε αυτή την πολιτική, εάν κυβερνούσατε σήµερα, σε
λίγο οι αγρότες θα ήταν δείγµα προς εξαφάνιση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι προγραµµατικές δηλώσεις
που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί αποτελούν την
αφετηρία για µια διαφορετική πορεία της χώρας µε ελπίδα και
προοπτική.
Τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας και οι τεράστιες δυνατότητες του λαού µας αξιοποιούνται σε ένα κλίµα φιλικό προς
τους πολίτες. Το τοπίο αλλάζει ριζικά και γίνεται φωτεινό και ελπιδοφόρο.
Στην οικονοµία σηµαντική παράµετρος είναι ο ψυχολογικός
παράγοντας και ήδη έχουµε περάσει σε αυτό το στάδιο. Η βούλησή µας είναι και παραµένει αταλάντευτη: Δεν υποχωρούµε από
τις δεσµεύσεις µας. Θα υπηρετήσουµε µε όλες µας τις δυνάµεις,
µε αποφασιστικότητα, µε λογισµό και µε όνειρο τον λαό µας και
θα εφαρµόσουµε την εντολή που µας έδωσε στις 25 Ιανουαρίου.
Αυτές οι εκλογές έχουν ήδη αποφέρει ένα τεράστιο κέρδος
για τον λαό µας: Την ενότητα, την αγωνιστικότητα, την εγρήγορση, τη συµµετοχή, την αποφασιστικότητα να πάρουν τη
µοίρα στα χέρια τους, να είναι στο προσκήνιο.
Στηρίζουν αυτόν τον πανεθνικό αγώνα, αυτή τη µεγάλη προσπάθεια της Κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας, γιατί συνειδητοποιούν ότι
αυτή η Κυβέρνηση εκφράζει και υπηρετεί και σέβεται τη λαϊκή εντολή, τη λαϊκή κυριαρχία και το Σύνταγµα της πατρίδας µας.
Γι’ αυτό και αυτή η µάχη και όλες οι µάχες που έρχονται θα
κερδηθούν. Αυτό είναι το µεγάλο όπλο της Ελλάδας σε αυτή την
κρίσιµη ώρα: Ο λαϊκός παράγοντας, η αµετάκλητη βούληση ενός
ολόκληρου λαού να είναι κυρίαρχος, να διαφεντεύει επιτέλους
τη χώρα του και να καθορίζει το µέλλον του.
Επιτρέψτε µου σε αυτό το σηµείο να πρωτοτυπήσω, ίσως επηρεασµένος και από την πολύ σηµαντική οµιλία του κυρίου Υπουργού Πολιτισµού και εάν και ακούγεται πρωτόγνωρο, να σας
απαγγείλω µερικούς στοίχους από ένα άγνωστο ποίηµα, που
ονοµάζεται «Χρηµατιστήριο»: «Ετούτη εδώ η υπέρλαµπρη φωτεινότητα του τόπου, των βράχων η ακτινοβολία και η λάµψη των
ανθρώπων που στοχάζονται, των ποιητών, των πεζοπόρων, των
θαλασσάρηδων και των αιώνιων ταξιδευτών, όλα ετούτα τα υπέρλαµπρα, τα τόσο ακριβά, ετούτα τα σηµαντικά, δεν δύναται να
πωληθούν στα διεθνή σαλόνια. Είναι απρόσιτα, είναι άυλα, είναι
αδύνατο να εκτιµηθούν µε βάση τις τρέχουσες τιµές της αγοράς.
Έτσι ανέγγιχτα, απαστράπτοντα, ο χώρος ετούτος ο ιερός και
οι ποιητές, οι Έλληνες -γιατί όλοι οι Έλληνες είναι ποιητές- θα
ταξιδεύουν ες αεί µέσα στο χρόνο, σε ένα ταξίδι υπέροχο, όπου
αλήθεια δεν χωράνε οι µικρότατοι, ούτε αυτοί που άδικα πασχίζουν να εγκλωβίσουν το πνεύµα µέσα σε πλαίσια και συµπαγή
µεταλλικά κιβούρια».
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Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Δερµιτζάκη, ιδιαίτερα για το ποίηµα.
Έχουµε και άλλες τιµητικές προσελεύσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο
Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά
θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της
Βουλής, σαράντα µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις συνοδοί εκπαιδευτικοί τους από το 1ο τµήµα του 3ου Γυµνασίου Νικαίας.
Σας καλωσορίζουµε στη Βουλή και σας ευχόµαστε καλή πρόοδο και υγεία.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο συνάδελφος κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο.
Αµέσως µετά τον λόγο θα λάβει η κ. Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά,
Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επ’ ευκαιρία να σας ευχηθώ και καλή επιτυχία στα καθήκοντά
σας, µιας και απευθύνοµαι πρώτη φορά από το Βήµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές από την προχθεσινή ανάγνωση των Προγραµµατικών Δηλώσεων του Πρωθυπουργού, ότι η Κυβέρνηση επιλέγει στη διαπραγµάτευση µε τους
εταίρους µας µία σκληρή και αδιάλλακτη γραµµή, µία στρατηγική
που εκ των προτέρων απαγορεύει κάθε έντιµο συµβιβασµό.
Είναι, επίσης, προφανές ότι η ρητορική που επιλέγει προκειµένου
να εκφράσει τις θέσεις της, αφήνει ελάχιστα περιθώρια διπλωµατικών ελιγµών και αναδίπλωσης.
Κυριαρχεί στις Προγραµµατικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης η
πάγια τακτική του «όλα ή τίποτα» που διέκρινε προεκλογικά τον
πολιτικό λόγο της σηµερινής Κυβέρνησης, έναν πολιτικό λόγο
που αντιµετωπίζει, δυστυχώς, κάθε άλλη προσέγγιση στη σχέση
µε τους εταίρους και δανειστές µας ως ένδειξη υποταγής και
ιδιοτέλειας.
Όσο καλόπιστος κι αν είναι κάποιος απέναντι στη νέα Κυβέρνηση, πολύ δύσκολα µπορεί να διακρίνει µια συγκροτηµένη πρόταση εξόδου από την κρίση, µε την οποία θα προσέλθει τις
αµέσως επόµενες ηµέρες στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων.
Να ξεκαθαρίσουµε, όµως, κάτι εξ αρχής: Τόσο προσωπικά όσο
και ως παράταξη θέλουµε πραγµατικά να επιτύχει η νέα Κυβέρνηση στη συνέχιση των διαπραγµατεύσεων µε τους ευρωπαίους
εταίρους. Νοµίζω ότι κάθε γνήσιος πατριώτης, ανεξαρτήτως πολιτικής και κοµµατικής προέλευσης και ανεξαρτήτως της σύνθεσης της Κυβέρνησης, επιδιώκει να πηγαίνει καλά η χώρα του. Και
θα έλεγα, µακάρι να είχατε επιδείξει και εσείς την ίδια πολιτική
γενναιοψυχία ως αντιπολίτευση στην προηγούµενη κυβέρνηση.
Διότι νοµίζω ότι δεν υπάρχει κανείς εχέφρων άνθρωπος που να
αποδέχεται ότι η προηγούµενη κυβέρνηση τα έκανε όλα λάθος.
Θα σταθώ, όµως, σε δύο σηµεία που αναδεικνύουν –κατά τη
γνώµη µου- τη διαπραγµατευτική αδυναµία της Κυβέρνησης, µε
την ελπίδα ότι θα προχωρήσει τις αµέσως επόµενες ηµέρες στις
διορθωτικές κινήσεις, για το καλό της πατρίδας µας.
Υποτίθεται ότι το κεντρικό διαπραγµατευτικό επιχείρηµα της
Κυβέρνησης είναι ότι δεν ζητάµε χρήµατα, αλλά χρόνο. Έφθασε,
µάλιστα, στο σηµείο να καταγγείλει την απελθούσα κυβέρνηση
για το ότι δεν παρέτεινε το τρέχον πρόγραµµα για ένα εξάµηνο,
προτιµώντας τη δίµηνη παράταση, µε σκοπό –δήθεν- να φέρει το
ΣΥΡΙΖΑ σε δύσκολη θέση έναντι των ευρωπαίων εταίρων.
Το ερώτηµα, όµως, που τίθεται είναι το εξής: Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν επιθυµεί πράγµατι την εξάµηνη παράταση του µνηµονίου, γιατί δεν
τη ζητάει από τους ευρωπαίους; Και αν είχε γίνει δεκτή η εξάµηνη
παράταση από την προηγούµενη κυβέρνηση, τι θα έκανε σήµερα
ο ΣΥΡΙΖΑ; Θα στήριζε αυτήν την επιλογή ή θα κατήγγειλε την
απελθούσα κυβέρνηση για ενδοτισµό και διαιώνιση των µνηµονιακών πολιτικών; Θα ολοκλήρωνε ή όχι την αξιολόγηση του τρέχοντος προγράµµατος; Και το κυριότερο, τι θα άλλαζε στη
στρατηγική της χώρας ως προς τη χρηµατοδότησή της, η οποία
χρειάζεται περίπου 15 δισεκατοµµύρια το αµέσως επόµενο διάστηµα;
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Μην ξεχνάτε ότι µόλις πριν δυο µήνες και συγκεκριµένα στις
12 Δεκεµβρίου, ο Γραµµατέας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βίτσας δήλωνε ότι
δεν αναγνωρίζει ούτε καν τη δίµηνη παράταση του προγράµµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο χρόνος που ζητά επισταµένως
ο Υπουργός Οικονοµικών δεν είναι τίποτα άλλο παρά χρήµα. Η
πρόταση για ένα πρόγραµµα-γέφυρα δεν είναι παρά ένα αίτηµα
χρηµατοδότησης από τους εταίρους µας, µία έµµεση χρηµατοδότηση αυτήν τη φορά, µέσω άντλησης κεφαλαίων από το τραπεζικό σύστηµα, από την επιστροφή των κερδών από τα ελληνικά
οµόλογα που κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και µέσω
της αύξησης στις εκδόσεις των εντόκων γραµµατίων.
Αντί να ρίξει το βάρος των διαπραγµατεύσεων στην παράκαµψη
ορισµένων παράλογων προαπαιτουµένων της τρέχουσας αξιολόγησης, να ολοκληρώσει το τρέχον πρόγραµµα και να διώξει µια
και καλή την τρόικα, όπως επιχείρησε η προηγούµενη κυβέρνηση,
η παρούσα Κυβέρνηση αυτοεγκλωβίζεται στις προεκλογικές εξαγγελίες περί κατάργησης των µνηµονίων, επιδίδεται σε µία καθαρά
θεωρητική άσκηση οικονοµικών, σπαταλώντας πολύτιµο χρόνο και
θέτοντας σε κίνδυνο όσα µε κόπο η χώρα µας κατέκτησε µέχρι
τώρα. Αυτό, όµως, που ζούµε σήµερα δεν είναι ούτε άσκηση ούτε
θεωρία παιγνίων.
Με χαρά ακούσαµε τον Υπουργό Οικονοµικών χθες να κάνει
µία στροφή προς τον ρεαλισµό, µία κυβίστηση σε σχέση µε τις
προχθεσινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ίσως επειδή οι προγραµµατικές δηλώσεις του κ. Τσίπρα είχαν ως ακροατήριο το
εσωτερικό της χώρας και ίσως το εσωτερικό αυτής της Αίθουσας, ενώ εκείνες του κ. Βαρουφάκη το εξωτερικό και εκείνους
µε τους οποίους αύριο, µεθαύριο θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων.
Aνέφερε ο κ. Βαρουφάκης ότι η Κυβέρνηση δεν θα σκίσει το
µνηµόνιο, όπως δεσµεύτηκε προεκλογικά, αλλά θα συµπεριλάβει
το 70% αυτού στη νέα συµφωνία-γέφυρα. Θα συνεργαστεί, µάλιστα, µε τον επικεφαλής του ΟΟΣΑ, τον κ. Γκουρία, για την κατάρτιση προγράµµατος µεταρρυθµίσεων και την πιστή εφαρµογή του, όταν όλοι θυµόµαστε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά µιλούσε
για κατάργηση της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση επιχειρεί σε πολύ
λίγες ηµέρες να ανταποκριθεί σε µια στοιχειώδη υποχρέωσή της:
Να δηµιουργήσει και να παρουσιάσει στους Έλληνες πολίτες και
στους εταίρους µας ένα συγκροτηµένο σχέδιο εξόδου από την
κρίση και ανάταξης της πατρίδας µας, πράγµα το οποίο δεν κατάφερε ούτε τα δυόµισι χρόνια που ήταν στην Αντιπολίτευση
ούτε βεβαίως και προεκλογικά.
Δύσκολα, βέβαια, µπορεί κανείς να χαρακτηρίσει «πρόγραµµα» την επιλεκτική συρραφή προεκλογικών εξαγγελιών, κυρίως γιατί δεν υπάρχει καµµία απάντηση ως προς τη χρηµατοδότησή του.
Ο Πρωθυπουργός προχθές έκανε µία όµορφη έκθεση ιδεών,
η οποία, αν και περιείχε πολύ κρατισµό, θεωρητικά ικανοποίησε
την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, µε τον εξής, όµως, αστερίσκο: Δεν έγινε καµµία αναφορά πώς θα υλοποιηθεί αυτό το
πρόγραµµα, µε τι χρήµατα και σε τι χρονοδιάγραµµα. Γι’ αυτό
οφείλει η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός προσωπικά τις αµέσως κιόλας επόµενες ηµέρες, να παρουσιάσει πειστικά επιχειρήµατα για το πώς σκοπεύει να υλοποιήσει τις προεκλογικές του
δεσµεύσεις στο πλαίσιο ισοσκελισµένων προϋπολογισµών, µε
ταυτόχρονη διατήρηση πρωτογενών πλεονασµάτων. Αυτός είναι
και ο λόγος για τον οποίο δεν πρόκειται να παράσχω ψήφο εµπιστοσύνης στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
Σε ό,τι αφορά συνολικά τη χώρα είµαστε σε έναν αγώνα δρόµου. Δεν έχουµε την πολυτέλεια του χρόνου, αλλά δεν νοµίζω
ότι τη χρειαζόµαστε. Ξέρουµε, νοµίζω, πολύ καλά τι πρέπει ακριβώς να κάνουµε. Και πρέπει να το κάνουµε. Και όσο πιο γρήγορα
κινηθούµε, τόσο γρηγορότερα και µεγαλύτερα θα είναι τα οφέλη
για τη χώρα µας, τα οποία νοµίζω ότι τα έχουµε ανάγκη περισσότερο από ποτέ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Κεφαλογιάννη.
Τον λόγο έχει για εννέα λεπτά η Υφυπουργός Εσωτερικών και
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Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά.
Θα ακολουθήσει ο κ. Ηλίας Παναγιώταρος από τη Χρυσή Αυγή
και µετά ο κ. Πολάκης Παύλος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ (Υφυπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε, εύχοµαι καλή
θητεία σε εσάς και στο Προεδρείο σε αυτό το νέο έργο. Θα αντιληφθείτε πόσο δύσκολο είναι καµµιά φορά να τα βάζεις µε συναδέλφους για να τηρούν το χρόνο και να είναι συνεπείς στον
σωστό κοινοβουλευτικό διάλογο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο ερώτηµα ποιος ευθύνεται γι’
αυτά που βιώνουµε σήµερα, θα ήθελα να απαντήσω λέγοντας ότι
η ευθύνη για την κατάντια µας αυτή βαραίνει όλους µας, αγγίζει
όλο το πολιτικό σύστηµα. Δεν έχει την παραµικρή σηµασία το
ποιος ευθύνεται λιγότερο ή περισσότερο. Μια τέτοια προσέγγιση
µας οδήγησε στην κατάσταση που βρισκόµαστε σήµερα. Όλοι
κρύφτηκαν πίσω από αυτό, ότι «δεν είναι δική µας η ευθύνη».
Αυτή η πρακτική έχει κλείσει τον κύκλο της. Αυτό που ανατέλλει, δεν έχει να κάνει, τόσο µε την απόδοση των ευθυνών -αν και
επιβάλλεται να γίνει και θα γίνει- αλλά µε το ότι αυτή η Κυβέρνηση έχει υποχρέωση να σηκώσει όλο το βάρος των επιλογών
όλων των ανευθυνο-υπεύθυνων του παρελθόντος.
Η νέα εποχή, η «νέα άνοιξη» όπως είπε ποιητικά ο κ. Ξυδάκης,
ας ξεκινήσει δίνοντας το στίγµα της, κάνοντας τα αυτονόητα που
έπρεπε να γίνουν, µε τις αυτονόητες προτεραιότητες που πρέπει
να δοθούν ως στίγµα της πολιτικής της και επιτέλους να σεβαστεί το γεγονός ότι αυτός ο λαός είχε µάθει κάποτε να πορεύεται
µε αξιοπρέπεια.
Σε όσους έχουν ακόµα δεύτερες σκέψεις θα ήθελα να πω ότι
οφείλουν να αποδεχτούν ότι ο νέος Πρωθυπουργός της χώρας,
κ. Αλέξιος Τσίπρας, έλαβε ισχυρή εντολή να εφαρµόσει το πρόγραµµά του. Για τις σχέσεις µεταξύ των δύο κυβερνητικών εταίρων µόνο ο χρόνος θα αποδείξει –και δεν αναφέροµαι στις
ηγεσίες- ότι αυτή είναι µία Κυβέρνηση εθνικής διαπραγµάτευσης
και κοινωνικής ανακούφισης, όπου ο µικρός εταίρος που αγγίζει
το 5% γίνεται σεβαστός, ειδικά όταν εξαρχής, δηµόσια, χωρίς
παρασκήνιο όρισε τις κόκκινες γραµµές του ως απαραβίαστες
και αδιαπραγµάτευτες.
Αναπτύσσεται µια ανούσια κριτική για το πώς εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, οι κεντροδεξιοί, είναι δυνατόν να έχουµε ίδια περπατησιά µε τους αριστερούς. Επιλέξαµε να συναποτελούµε
µέρος της κοινής προσπάθειας, στο όνοµα της αξιοπρέπειας των
Ελλήνων.
Ήταν η µόνη µας επιλογή. Όταν έχεις να κάνεις µε τη σωτηρία
της πατρίδας, προσωπικές στρατηγικές δεν χωρούν.
Λένε ότι για να γεννηθεί το καινούργιο, θα πρέπει να µας αφήσει χρόνους το παλιό. Η ίδια η κοινωνία -δυστυχώς για ορισµένους- έχει προδιαγράψει το µέλλον τους. Στην εποχή του
αυτονόητου τώρα δεν µπορεί να αποσιωπηθεί η αλήθεια.
Συµφωνούµε ότι η πατρίδα µας θα πρέπει να σταµατήσει να
ζει µε ξένα δανεικά, τοκογλυφικά χρήµατα που δεσµεύουν τις
επόµενες γενιές των Ελλήνων. Αν αυτό δεν το πράξουµε, όπως
είχε προδιαγραφεί, τα πάντα θα είχαν ξεπουληθεί και θα είχαµε
καταλήξει αποικία χρέους ή ένα προτεκτοράτο, όπως κάποιοι
διαφαίνεται ότι επιθυµούσαν.
Όταν δεν αντιλαµβάνεσαι -όπως γνωρίζει κάθε Έλληνας νοικοκύρης σε αυτή τη χώρα- ότι το να πουλάς από το να ξεπουλάς
έχει τεράστια διαφορά, τότε δεν είσαι σε θέση να υπερασπίζεσαι
τα συµφέροντα της πατρίδας σου. Όταν δεν διαφυλάττεις και
δεν προστατεύεις το δικαίωµά σου να έχεις δική σου παραγωγή
και κατ’ επέκταση δικά σου έσοδα, τότε θέτεις σε άµεσο κίνδυνο
την ίδια την εθνική κυριαρχία της πατρίδας σου.
Όταν δεν αισθάνεσαι ότι οι πολιτικές σου έχουν δηµιουργήσει
στρατιές απελπισµένων πολιτών, ότι χιλιάδες νέοι εγκατέλειψαν
τον τόπο τους και ντροπιασµένοι ψάχνουν αλλού την τύχη τους,
θα πρέπει να αρχίσεις να διερωτάσαι: Τελικά, ποιον υπηρετείς;
Αυτός ο τόπος πλήρωσε ακριβά, τόσο την κινδυνολογία, όσο
και τις ανεύθυνες, χωρίς αντίκρισµα, υποσχέσεις. Οι ιδεολογικοί
όροι του παρελθόντος έχουν ξεπεραστεί. Τιµωρήθηκε παραδειγµατικά το πολιτικό σύστηµα, γιατί αποδείχθηκε ανίκανο όχι µόνο
να αντιµετωπίσει την κρίση, αλλά γιατί αδυνατούσε να χαράξει
µια διέξοδο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γράφτηκε και αποδίδει επακριβώς την επιλογή µας: Ή θα συµβιβαστούµε µε το µέλλον της εξαρτηµένης επαρχίας ή θα ζήσουµε όρθιοι µε αξιοπρέπεια.
Όσοι ακόµα σήµερα επιµένουν να χωρίζουν τους Έλληνες σε
µνηµονιακούς και µη ευρωπαίους, λαϊκιστές, ακροδεξιούς, αριστερούς, ακροαριστερούς δεν υπηρετούν την πατρίδα. Προσβάλουν όλους τους Έλληνες, γιατί αναπαραγάγουν όρους τους
χθες και υποβαθµίζουν τον ίδιο το δηµόσιο διάλογο. Ας µάθουν
επιτέλους ότι η ένδεια πολιτικών επιχειρηµάτων οδηγεί πάντα σε
προσωπικές επιθέσεις.
Όσοι επενδύουν στην καταστροφολογία, να ξέρουν ότι και θα
ξεπεραστούν από τις εξελίξεις, αλλά και θα τεθούν ολοκληρωτικά στο περιθώριο. Το κοινό µας συµφέρον είναι να πετύχουν οι
διαπραγµατεύσεις. Αυτό να καθορίσει τη στάση τους. Εµείς ζητάµε να σταθούν όλοι δίπλα µας και να δηµιουργηθεί ένα κοινό
µέτωπο, για να καταφέρουµε να πετύχουµε καλύτερους όρους.
Ας σταθούν δίπλα µας στην κοινή διαπίστωση ότι χρειάζονται
µεταρρυθµίσεις, ότι πρέπει να αποκτήσουµε ένα δίκαιο φορολογικό σύστηµα, ότι πρέπει να συντρίψουµε τη φοροδιαφυγή. Ας
χτίσουµε ένα αρραγές εθνικό µέτωπο πίσω και δίπλα από την Κυβέρνηση στις ρεαλιστικές επιδιώξεις της, αλλά και µε κριτική στις
αγκυλώσεις της.
Ζητάµε µια αξιοπρεπή συµφωνία µε τους εταίρους µας. Και ας
παραδεχθούν και οι ίδιοι τις ευθύνες τους για την κατάσταση που
κληρονοµήθηκε σε ό,τι αφορά την οικονοµία, τα δηµόσια οικονοµικά, το ασφαλιστικό και πολλά άλλα. Ας αναγνωρίσουν ότι
έχουµε πληρώσει πέντε φορές το αρχικό ποσό του δανεισµού
µας, ενώ µας έχουν βάλει να πληρώσουµε άλλες δύο µε κατεστραµµένη οικονοµία.
Αυτή η νέα Κυβέρνηση οφείλει να σεβαστεί όσους τη στηρίζουν, αλλά και να νιώσει το βάρος ότι σε αυτή έχουν εναποθέσει
ελπίδες πολλοί, ακόµα και αυτοί που δεν την ψήφισαν.
Πρόσφατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαµαρτυρήθηκε
στο Διοικητήριο της Θεσσαλονίκης αντιπροσωπεία φοιτητών
όπου έγιναν δεκτοί. Οι φοιτητικές εστίες τους δεν έχουν θέρµανση. Και την ώρα που η διοίκηση αποφασίζει -ορθά για µένατην αναστολή της λειτουργίας τους για λόγους προστασίας
τους, οι φοιτητές απαιτούν δικαιολογηµένα τη στήριξη της πολιτείας.
Το πρώην Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης -εγώ θα πω το
Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης- ήταν ένα περιφερειακό και πολυθεµατικό Υπουργείο, περιορισµένο σε ένα τµήµα της ελληνικής επικράτειας και πολυθεµατικό όσον αφορά τα αντικείµενα
της αρµοδιότητάς του.
Το πώς θα έπρεπε να ήταν για να λειτουργήσει ως επιτελικό
όργανο άσκησης ενεργοποίησης και εναρµόνισης της κυβερνητικής πολιτικής στη Μακεδονία και τη Θράκη, θα το εξηγήσω
αµέσως παρακάτω, αφού πρώτα θέσω κάποια συγκεκριµένα
ερωτήµατα προς όλους, µιας και έχουν ειπωθεί πολλά και έχουν
γραφεί περισσότερα -και ήδη γράφονται στη Θεσσαλονίκη- για
την αναγκαιότητα ή όχι της ύπαρξής του.
Δείτε τον χάρτη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τους γείτονές
µας. Μελετήστε την ιστορία του. Σταθείτε στην περιθωριοποίηση
των ακριτικών περιοχών. Μην προσπερνάτε αβασάνιστα τους
συµβολισµούς του. Φέρτε στο νου σας το Περιβόλι της Παναγίας, την αγιορείτικη κληρονοµιά και την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.
Ανακαλύψτε εκ νέου τα συγκριτικά του πλεονεκτήµατα και τις
δυνατότητες της περιοχής. Ενεργοποιήστε τα ανώτατα ιδρύµατα
και το ανθρώπινο δυναµικό αυτών. Μην προσπερνάτε αβασάνιστα την εξωστρέφεια της χώρας ή τον επιτελικό ρόλο που µπορεί
να επιτελέσει. Δείξτε µέριµνα για την ισόρροπη ανάπτυξη των
περιφερειών του χώρου ευθύνης του. Απαντήστε αν απαιτείται
ένας συντονιστικός ρόλος των φορέων του από τη Φλώρινα ως
τον Έβρο. Τότε µόνο θα απαντήσετε στο αν πρέπει να υπάρχει,
αλλά και αν θα πρέπει να αποτελέσει ένα πρότυπο Υπουργείο περιφερειακής ανάπτυξης που να αποδεικνύει έµπρακτα την κυβερνητική αποκέντρωση που παραµένει το µεγάλο ζητούµενο
της πατρίδας µας.
Αν µας ενδιαφέρει, λοιπόν, η βελτίωση της ποιότητας ζωής
των συµπολιτών µας, αλλά κι αν θέλετε να λειτουργήσει ως πυλώνας ανάπτυξης και ανάκαµψης της οικονοµίας, για να µπορέ-
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σει να προωθήσει τις επενδύσεις, να στηρίξει την αγορά στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, τότε στηρίξτε το, ώστε
να αναλάβει αποκλειστική εποπτεία των φορέων που εδρεύουν
στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρειο Ελλάδα, που η λειτουργία και το
έργο τους αφορούν την ευρύτερη περιοχή της.
Προστατέψτε την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας, τους σηµαντικότατους εποπτευόµενους φορείς του, τη σπουδαιότητά
τους και τα όσα έχουν πετύχει µέχρι σήµερα. Πίστεψε κανείς στις
δυνατότητες της Διεύθυνσης Διεθνών Βαλκανικών Σχέσεων; Η
προστασία των διατηρητέων µάς αγγίζει; Αν το εγκαταλείψετε,
θα σβήσει, αναλαµβάνοντας, όµως, εσείς την ευθύνη αυτής της
επιλογής.
Κατά την πολιτική προσέγγιση των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, το
Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης είναι σε θέση να αποτελέσει
ένα σηµαντικό εργαλείο ανάπτυξης της Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά µόνο µε αναβαθµισµένο ρόλο και ενισχυµένες αρµοδιότητες.
Ενδυναµώστε τον ηγετικό ρόλο της Θεσσαλονίκης στο βαλκανικό χώρο. Προωθήστε τη συνεργασία µε τις χώρες της βαλκανικής και του Ευξείνου Πόντου. Ας καταστεί η Βόρειος Ελλάδα
πρότυπο περιφερειακής ανάπτυξης, ενισχύοντας τον εκτελεστικό του ρόλο στη λήψη των αποφάσεων, στην επίλυση των
προβληµάτων, στην έγκριση αλλά και τη διάθεση πιστώσεων,
αλλά ενισχύοντας κυρίως τον ελεγκτικό του ρόλο.
Μεταβιβάστε αρµοδιότητες του αναπτυξιακού νόµου, να αναλάβει την ολοκληρωµένη ευθύνη της εποπτείας της αγοράς, των
χερσαίων µεθοριακών σταθµών της βόρειας χώρας. Δώστε του
πιο ενεργό ρόλο στην εποπτεία των συγχρηµατοδοτούµενων
προγραµµάτων. Επαναλαµβάνω: Αν δεν ενισχυθεί, θα υποπέσει
σε µια διαρκή περιθωριοποίηση.
Η ένταξη αριθµού υπαλλήλων του Υπουργείου στα µητρώα
των ελεγκτών της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης σε θέµα ποιότητας προϊόντων, αλλά και η ανάπτυξη µικτών κλιµακίων ελέγχου στη Μακεδονία και τη Θράκη
είναι απολύτως απαραίτητα, όπως και ο συντονισµός σε ό,τι
αφορά την καλύτερη διαχείριση των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµµάτων, αλλά και η εποπτεία των συγχρηµατοδοτούµενων ευρωπαϊκών και διασυνοριακών προγραµµάτων.
Όταν απουσιάζει ο εκτελεστικός ρόλος, η λήψη των αποφάσεων, η εκτέλεση πολιτικών, η επίλυση προβληµάτων, η έγκριση
και η διάθεση πιστώσεων, πού οδηγείται;
Ας εγγραφούν στον προϋπολογισµό του ΥΜΑΘ οι πόροι για
την επιχορήγηση των εγκεκριµένων επενδυτικών σχεδίων και
προγραµµάτων, ας ενταχθούν στο µητρώο ελεγκτών της ανάπτυξης υπάλληλοί του και θα διαπιστώσετε αµέσως αν όλος ο
επιχειρηµατικός κόσµος της Βορείου Ελλάδος θα βάλει τα στήθη
του για να το προστατεύσει.
Ως πότε µπορεί να συνεχιστεί το φαινόµενο να εγκρίνει επιχορηγήσεις και σχέδια, να υποδέχεται εγγυητικές επιστολές και
παρ’ όλα αυτά να µην έχει τις πιστώσεις να καταβάλει συγκεκριµένες επιχορηγήσεις; Δώστε τη δυνατότητα να χρηµατοδοτεί
συγκεκριµένες δράσεις και θα διαπιστώσετε ότι άπαντες θα σταθούν δίπλα του.
Είναι σε θέση, λοιπόν, να λειτουργήσει συντονιστικά σε θέµατα
προστασίας, ανάδειξης και ανάπτυξης του Θερµαϊκού Κόλπου,
συντονισµού της περιφέρειας για την επίλυση προβληµάτων και
ενίσχυση της παραµεθόριας ζώνης. Είναι σε θέση να αναλάβει
την εποπτεία της ειδικής υπηρεσίας του «INTERREG IVC», αλλά
και να στηρίξει την ίδρυση ερευνητικού ινστιτούτου πολιτικής µειονοτικών πληθυσµών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ηγεσίες οριοθέτησαν
επακριβώς τις εθνικές προτεραιότητες. Όσο εύκολο είναι να
πάτε σε εκλογές, άλλο τόσο εύκολο είναι και για εµάς να
αποχωρήσουµε. Ας διαφυλάξουµε, όµως, αυτό που µας ενώνει,
να το ενδυναµώσουµε και να το προστατεύσουµε ως τη µόνη
εθνική, ορθή επιλογή.
Πίστευα και πιστεύω ότι οι πράξεις µας καθορίζουν και την
ισχύ του λόγου µας. Την ώρα που άλλοι υποστηρίζουν ότι η
Ελλάδα µας έκανε περισσότερα µέσα σε τρία χρόνια από όσα
περίµεναν οι ειδικοί, ας αναλογιστούµε ότι αυτό σηµαίνει µείωση
του ΑΕΠ κατά 25%, εκτόξευση της ανεργίας, διεύρυνση της
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φτώχειας, εξαφάνιση της µεσαίας τάξης, περιορισµό των
δικαιωµάτων εργασίας, αύξηση του χρέους, συρρίκνωση του
κοινωνικού κράτους, φυγή αναρίθµητων νέων µας -και ιδιαίτερα
από τη Βόρεια Ελλάδα- και µία χώρα σε µόνιµη κατάθλιψη.
Ας καταλάβουν όλοι ότι η δική µας δύναµη πηγάζει από το
δίκαιο της Ελλάδος. Είναι µία µάχη µε το παράλογο που µας
επιβλήθηκε.
Ας κρατήσουµε διαρκή την επαφή µε κάθε άξιο και τίµιο Έλληνα
πολίτη, αγρότη, εργάτη, επιστήµονα, επιχειρηµατία, επαγγελµατία, διανοούµενο. Και αν καταφέρουµε να ταυτιστούµε µε τις
πράξεις µας µαζί τους, τότε το φιλότιµο όλων, αλλά και η
δηµιουργικότητά τους, θα βρει τη διέξοδο που αναζητούµε.
Ας ακούσουµε την ψυχή των Ελλήνων. Ας τους ενώσουµε µε
τις πράξεις µας. Ας γίνουµε το σκαλοπάτι που θα πατήσουν οι
επόµενοι και οι καλύτεροι Έλληνες από εµάς.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κυρία Κόλλια.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Παναγιώταρος Ηλίας.
Θα ακολουθήσει ο κ. Πολάκης Παύλος και στη συνέχεια θα µιλήσει ο Υπουργός κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης. Τον λόγο µετά θα
λάβει ο κ. Τραγάκης Ιωάννης αντί του κ. Τριανταφυλλίδη Αλεξάνδρου για να υπάρξει εναλλαγή Βουλευτών-Υπουργών.
Σε αυτό το σηµείο, θα ήθελα να καλωσορίσουµε ελπιδοφόρους νέους και νέες.
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 «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το
Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι ένας µαθητές και µαθήτριες και ένας
εκπαιδευτικός-συνοδός τους από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Γαλατσίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει. Σας ευχόµαστε υγεία και καλή
πρόοδο.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Παναγιώταρε, έχετε τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και
καλή θητεία να έχετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστώ
πολύ.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Η κατά κράτος εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ επετεύχθη λόγω της ακραίας αντιµνηµονιακής ρητορικής
του, έχοντας κάνει σηµαία το σκίσιµο των µνηµονίων -είναι εδώ
και ο κ. Στρατούλης ο οποίος µάλλον έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα
ως προς αυτό- το λογιστικό έλεγχο του χρέους, προκειµένου να
αποδειχτεί αν και ποιο τµήµα του είναι παράνοµο και απεχθές,
είναι προϊόν τοκογλυφικών πρακτικών και άρα θα πρέπει να διαγραφεί.
Και εδώ κάνουµε µία µικρή παρένθεση για να αναγνώσουµε τι
είναι απεχθές, σύµφωνα µε το Διεθνές Δίκαιο.
Ένα χρέος χαρακτηρίζεται απεχθές όταν συντρέχει ένας από
τους τρεις λόγους: Πρώτον, είτε έχει συναφθεί από δικτατορικά,
δεσποτικά καθεστώτα, µε στόχο την εδραίωση της θέσης τους.
Δεύτερον είτε τα χρήµατα αυτά δεν πήγαν προς το συµφέρον
του λαού, παρά ιδιοποιήθηκαν από στενό περιβάλλον των κυβερνώντων. Και τρίτον είτε η ως άνω κατάσταση ήταν εις γνώσιν των
πιστωτών, δηλαδή όταν λείπει η συναίνεση, όταν δεν υπάρχουν
οφέλη για το λαό και όταν οι πιστωτές γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι δεν θα υπάρξουν οφέλη.
Επίσης, ο χαρακτηρισµός ενός χρέους ως παράνοµου δεν έχει
ακόµα νοµική υπόσταση, αλλά έχει σχηµατοποιηθεί η έννοιά του
σε κάποιες επιτυχείς υποθέσεις. Πρώτον, όταν το χρέος συνάπτεται από δικτατορικά καθεστώτα. Δεύτερον, όταν τα επιτόκια
δανεισµού είναι υπερβολικά. Τρίτον, όταν υπάρχει γνώση ότι η
χώρα δεν θα µπορέσει να ανταπεξέλθει. Τέταρτον, οι όροι που
επιβάλλονται -συνήθως από ΔΝΤ και Παγκόσµια Τράπεζα- εξοντώνουν οικονοµικά τη χώρα, µε αποτέλεσµα να υπονοµεύεται η
δυνατότητα αποπληρωµής. Αυτά προς το παρόν.
Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε κατά κράτος, γιατί ανέφερε συνεχώς την άµεση απαίτηση του κατοχικού δανείου, και πληθώρα
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άλλων µικρότερων, αλλά εξίσου σηµαντικών, αλλαγών, όπως την
κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και άλλων καταστάσεων.
Αντ’ αυτού, ο Πρωθυπουργός της µόλις προ ολίγων ηµερών
αφιχθείσης ελπίδας, µας εξέπληξε µε τις απανωτές τάχιστες
κυβιστήσεις του -κοινώς «κωλοτούµπες» στην απλή νεοελληνικήόπου µαζί µε τις «κωλοτούµπες» του υπερπροβεβληµένου
Υπουργού Οικονοµικών, του κ. Βαρουφάκη, αρχίζουν να
προσγειώνουν ανωµάλως την κοινή γνώµη στη συνέχιση της
µνηµονιακής πραγµατικότητας, έστω και µε µία διαφορετική
ονοµασία, όπως ετοιµάζονται να πράξουν τις επόµενες ηµέρες.
Ο κ. Τσίπρας προχθές στην οµιλία του µίλησε για µη βιώσιµο
χρέος, γενικά και αόριστα, χωρίς να αναφέρει λέξη για την ταµπακιέρα, για τις προεκλογικές του εξαγγελίες περί κουρέµατος,
περί λογιστικού ελέγχου του χρέους, περί διαφόρων άλλων καταστάσεων κ.λπ., κ.λπ., κ.λπ., για τα οποία και εψηφίσθη.
Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Οικονοµικών οµιλούσε στις ανά τον
κόσµο χλιδάτες, γκλαµουράτες συνεντεύξεις του για επίκυψη συγγνώµη, επιµήκυνση- του χρέους, που και αυτό ήταν εντελώς
έξω από την ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ, για έκδοση οµολόγων στο διηνεκές, swap χρέους, ή για έκδοση οµολόγων µε ρήτρα ανάπτυξης. Πουθενά, όµως, δεν ακούσαµε τίποτα για το πώς θα γίνει
µια ανάπτυξη επί της ουσίας. Μόνο παροχολογία και αποκατάσταση αδικιών. Πολύ σωστά. Αλλά για να γίνουν αυτά, πρέπει να
υπάρχει ανάπτυξη, για να υπάρχουν έσοδα, για να µπορούν να
γίνουν όλα αυτά.
Οµολόγησε, επίσης, ότι το 65% µε 70% του µνηµονίου είναι
σωστό και πρέπει να εφαρµοστεί. Μήπως µε αυτό το οποίο λέγατε προεκλογικά για τη διαγραφή του 70% του χρέους ίσως να
αναφερόσασταν σε αυτό κάπως, ότι θα πρέπει να διαγραφούν
οι απατήσεις από το 70% του χρέους από την Ελληνική Κυβέρνηση.
Όσο για το κατοχικό δάνειο, δεν τόλµησε να ψελλίσει λέξη,
όταν βρέθηκε τετ α τετ µε τον «αξιαγάπητο» -εντός εισαγωγικώνκ. Σόιµπλε, την ίδια ώρα που του κλαιγόταν ότι θα γυρίσει στην
Ελλάδα, θα έρθει στο Κοινοβούλιο και θα έχει το τρίτο πολιτικό
κόµµα, το οποίο δεν είναι νεοναζιστικό, είναι ναζιστικό και «κάτι
πρέπει να κάνετε να µας βοηθήσετε, γιατί ενδεχοµένως αυτοί οι
κακοί, οι φασίστες θα γίνουν δεύτεροι και πρώτοι, αν δεν κάνουµε κάτι ως προς τους ψηφοφόρους µας».
Ένα µικρό σχόλιο θα ήθελα να κάνω: Αν η Χρυσή Αυγή είναι η
αιτία για να υπάρξει χαλάρωση των µέτρων, καλώς να είναι η
αιτία, αλλά να µας πιστωθεί στο τέλος αυτό.
Χθες πάλι ο Υπουργός Οικονοµικών είπε -γιατί κάθε µέρα που
περνάει προσθέτει και καινούριες κυβιστήσεις- ότι δεν θα κάνουµε του κεφαλιού µας, ασχέτως αν έχουµε το δίκιο µε το
µέρος µας. Αυτό είναι το σχόλιο το δικό µας. Σε απλή µετάφραση, σηµαίνει ότι θα είµαστε καλά και υπάκουα παιδιά, «yes
man», ασχέτως αν τους στηλίτευσε τους «yes man» ο κ. Βαρουφάκης. Γιατί χειρότερο από τους «yes man» δεν είναι οι «no
man», όπως είπε. Γιατί αν είσαι «no man» µε κάποια αιτιολογία
έχει αξία. Το χειρότερο είναι να είσαι «please man», να παρακαλάς και να επαιτείς.
Η διαφορά µας µε εσάς έγκειται στο ότι εφαρµόζουµε στην
πράξη το δόγµα ότι, όταν έχεις το δίκιο µε το µέρος σου, δεν
συµβιβάζεσαι, δεν υποχωρείς, δεν το κοστολογείς, δεν το ζυγίζεις. Πολύ απλά το εφαρµόζεις και το διεκδικείς µε κάθε κόστος,
µε κάθε τίµηµα, αν και εφόσον θέλουµε να λεγόµαστε ανεξάρτητο και εθνικά υπερήφανο κράτος, µε οποιοδήποτε αποτέλεσµα. Έτσι έκαναν οι πρόγονοί µας τα παλαιότερα χρόνια και
πάντοτε έβγαιναν δικαιωµένοι και κερδισµένοι. Από ό,τι φαίνεται
όµως, εσείς δεν είστε καθόλου διατεθειµένοι να το πράξετε.
Να σας θυµίσουµε στο παρελθόν περιπτώσεις όπου επιβεβαιώνεται ότι το δίκιο είναι µε το µέρος µας, όπως έγινε το 1938,
όταν το «κακό» φασιστικό καθεστώς του Ιωάννη Μεταξά σταµάτησε να αποπληρώνει το χρέος του προς µια βελγική τράπεζα µε
συγκεκριµένη αιτιολογία: την ανθρωπιστική κρίση που υπήρχε
εκείνη την εποχή στον ελληνικό λαό. Η βελγική τράπεζα ζήτησε
τη βοήθεια του βελγικού κράτους, κατέφυγαν στην τότε Κοινωνία
των Εθνών και στο τέλος κέρδισε η Ελλάδα. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1953 και η Ελλάδα µαζί µε άλλες είκοσι χώρες, τις νικήτριες του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, υπέγραψαν τη διαγραφή του
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50% των χρεών της Γερµανίας, για ανθρωπιστικούς και πάλι λόγους, διότι ήταν κατεστραµµένη η χώρα. Είχαµε βάλει την υπογραφή µας τότε και εµείς.
Ερχόµαστε και πιο πρόσφατα, στην περίπτωση της Αργεντινής, όπου όχι για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά γιατί το χρέος
ήταν απεχθές και παράνοµο, επετεύχθη πολύ µεγάλο κούρεµα
του χρέους της Αργεντινής. Το ίδιο έκαναν και οι Ινδιάνοι του
Εκουαδόρ, οι οποίοι αποδεικνύονται πολύ πιο µάγκες από κάποιους άλλους πολιτισµένους ή δεν ξέρω εγώ πώς αλλιώς µπορείτε
να τους πείτε. Πέτυχαν και αυτοί κούρεµα του χρέους σε πολύ
µεγάλο ποσοστό.
Φτάνουµε σε ένα άλλο τµήµα των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Όσο τραγικά και αν είναι τα οικονοµικά δεδοµένα στην
πατρίδα µας, η Χρυσή Αυγή πάντοτε θα έχει στην κορυφή των
προτεραιοτήτων της τα εθνικά θέµατα ως προϋπόθεση ενός
εθνικού ανεξάρτητου κράτους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε και τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Δυνατός στρατός και κανένας συµβιβασµός για εθνικά ζητήµατα, όποια και αν είναι αυτά. Γιατί τους
«yes man», όπως είπε ο κ. Βαρουφάκης, τους υποτακτικούς, δεν
τους θέλει κανείς, και όχι µόνο στα οικονοµικά ζητήµατα, αλλά
και σε όλα τα υπόλοιπα, που πολλές φορές, πάντοτε είναι πολύ
πιο σοβαρά και πιο χρήσιµα.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση, δεν θα πρέπει να υπάρξει κανένας
συµβιβασµός για τη Μακεδονία µας. Στο Συµβούλιο των Αρχηγών το 1993 -το τελευταίο που έγινε- όπου ήταν ο Πρόεδρος της
Δηµοκρατίας και οι Αρχηγοί όλων των κοµµάτων, αποφάσισαν
κάτι συγκεκριµένο. Δεν έχει επέλθει καµµία αλλαγή. Εντελώς αυθαίρετα εσείς λέτε «συµβιβαστική λύση µε σύνθετη ονοµασία»
και άλλες τέτοιες µπούρδες αντεθνικές. Κάντε ένα συµβούλιο
Αρχηγών. Φέρτε τον νέο Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. Να ξανακάτσουν όλοι σε ένα τραπέζι, για να δούµε τι θα αποφασίσουν και
να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Όχι ύπουλα και µε πλάγιο τρόπο να περάσετε αντεθνικές θέσεις.
Το ίδιο ισχύει και για το ζήτηµα της Κύπρου µας, κανένας συµβιβασµός και εκεί. Τα πράγµατα είναι απλά. Υπάρχει ο Τούρκος
κατακτητής. Το 40% της Κύπρου είναι κατεχόµενο. Πάει και τελείωσε, τίποτα άλλο. Με αυτούς, µε τους βάρβαρους Τούρκους
δεν πρέπει να συνοµιλούµε για τίποτα.
Όσο για το θέµα της ιθαγένειας, όπως προείπε και ο συναγωνιστής Βουλευτής Β’ Αθηνών, ο κ. Γερµενής, τα έχετε µπερδέψει.
Αλλά βέβαια, στο κόµµα σας υπάρχει πλέον πληθώρα πασόκων
και στα υπουργικά έδρανα και στις βουλευτικές έδρες, αλλά και
αλλού. Τότε το ΠΑΣΟΚ ελληνοποιούσε κατά εκατοντάδες χιλιάδες διαφόρους τύπους, οι οποίοι ουδεµία σχέση είχαν µε την Ελλάδα ούτε καν παιδιά ήταν που ζούσαν εδώ πρώτης, δεύτερης
και τρίτης γενιάς και τίποτα απολύτως. Δεν έχετε απολύτως κανένα δικαίωµα. Έλληνας γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Άµα θέλετε,
δώστε τους καµµία υπηκοότητα και ως εκεί. Η ιθαγένεια είναι
κάτι ιερό, το οποίο δεν µπορείτε να το κάνετε κουρελόχαρτο.
Τελειώνοντας, θα κάνω ένα σχόλιο για την πραγµατικά αξιόλογη και σηµαντική οµιλία της νέας Προέδρου της Βουλής, η
οποία εκτός των άλλων αναφέρθηκε και στο άρθρο 120 του Συντάγµατος, το πρώην ηρωικό 1.1.4, για το οποίο εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων έβγαιναν για πάρα πολλά χρόνια στους δρόµους
σε κάποιες άλλες εποχές.
Θα θέλαµε να δούµε -και ελπίζουµε να µην διαψευστούµε- ότι
η εφαρµογή του δεν θα γίνεται « la carte», όπως έκαναν κάποιοι
επίορκοι διεφθαρµένοι πολιτικοί, Υπουργοί, δικαστικοί της προηγούµενης Κυβέρνησης. Το ξέρουν όλοι. Το ξέρουν και οι πέτρες. Το ξέρουν τα στασίδια. Το ξέρει ο κόσµος. Τα αίσχη τα
οποία συνέβησαν εις βάρος της τρίτης πολιτικής δύναµης, εις
βάρος της Χρυσής Αυγής, όπου ακόµα και τώρα -γιατί ο Θεός
αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και το νοικοκύρη- τους βλέπουµε,
αφού κατέρρευσαν -και θα υπάρχει και συνέχεια, γιατί έχουµε
δώσει υπόσχεση ότι όλους αυτούς τους σάπιους και βρώµικους
θα τους βάλουµε φυλακή κάποια στιγµή- παρακαλάνε στελέχη
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της νέας Κυβέρνησης να µην εξευτελιστούν. Εµείς τους υποσχόµαστε ότι θα εξευτελιστείτε στο δικαστήριο, εάν και όποτε γίνει.
Είµαστε εκεί και σας περιµένουµε, πάντοτε πολύ πιο δυνατοί και
πιο αξιοπρεπείς από ποτέ.
Φυσικά και καταψηφίζουµε τις Προγραµµατικές Δηλώσεις της
Κυβέρνησης, όσο καλά και αν τα πάτε σε οικονοµικό επίπεδο,
γιατί, όπως και η κ. Κόλλια, δώσατε ελπίδα σε όλους τους Έλληνες, ακόµα και σε αυτούς που δεν σας ψήφισαν. Αλλά αυτό είναι
πολύ χειρότερο, όταν δίνετε ελπίδα και αµέσως µετά του την
παίρνετε. Καλύτερα να τους υποσχόσασταν δάκρυα, πόνο, αίµα
και αγώνα και -πιστέψτε µε- θα ήταν όλοι µαζί σας µέχρι το τέλος.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Παναγιώταρε.
Τον λόγο έχει ο κ. Πολάκης Παύλος από το ΣΥΡΙΖΑ και µετά ο
Υπουργός κ. Λαφαζάνης. Ακολουθούν ο κ. Τραγάκης Ιωάννης και
ο Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος.
Με χαρά διαπιστώνουµε προϊούσα πύκνωση υψηλών επισκέψεων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό 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 τρεις εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 3ο Γυµνάσιο Νίκαιας 2ο Τµήµα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
Σας ευχόµαστε υγεία, καλή πρόοδο και κάθε καλό.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Πολάκη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μεγάλη τιµή και µεγάλο χρέος -έτσι το νιώθω- να βρίσκοµαι
σε αυτό το Βήµα εδώ. Ένα ευχαριστώ, µέσα από την καρδιά µου,
στους Χανιώτες που µε έστειλαν εδώ για να υπηρετήσω τα Χανιά,
την Κρήτη και την πατρίδα. Υπόσχοµαι ότι θα το κάνω µε τον ίδιο
τρόπο που το έκανα για τα Σφακιά και µε εξέλεξαν οι συνδηµότες
µου εκεί δυο φορές δήµαρχο, µια το 2010 µε 62% και µια το 2014
µε 96,5% µετά από αυτό το έργο το οποίο κάναµε εκεί.
Υπάρχει µία κρητική µαντινάδα, η οποία για τον τρόπο που κινηθήκαµε -και βλέπω πολλούς εδώ µέσα σ’ αυτή την Αίθουσα
που κινούνται µε τον ίδιο τρόπο- λέει το εξής: «Στο µετερίζι της
ανθρωπιάς και τσι τιµής το χρέος, πρέπει κανείς να πολεµά κι ας
είν’ κι ο τελευταίος». Γι’ αυτό µας έστειλε ο λαός εδώ. Για να πολεµήσουµε στο µετερίζι της ανθρωπιάς και στης τιµής το χρέος.
Διότι όσο κι αν προσπαθούν διάφοροι να φαρµακώσουν την ψυχή
των ανθρώπων µ’ αυτά που λένε τις τελευταίες µέρες εδώ πέρα
–γιατί έχουν λερωµένη τη φωλιά τους- στην Ελλάδα φυσάει ένας
άλλος αέρας από τις 25 Ιανουαρίου και µετά. Έφυγε η µούχλα
του νοτιά, η σκόνη της Σαχάρας, έφυγε η υγρασία του πουνέντε
που έρχεται από τα δυτικά, από την εσπερία. Φύσηξε καθαρός,
βορεινός, µαδαρίτικος αέρας, αυτό το µελτέµι που δίνει τη ζωή
στα βράχια του Αιγαίου κάθε καλοκαίρι. Και πήρε τη µαυρίλα,
που για τέσσερα χρόνια αυτοί οι γκεµπελίσκοι δηµοσιογράφοι
κάθε βράδυ στις 20.00’ ήθελαν να πείσουν ένα λαό ότι το µόνο
του µέλλον για τα επόµενα τριάντα χρόνια είναι να τον ξεσκίζουν
και αυτόν και τα παιδιά του.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Έφυγε αυτό, τέλειωσε! Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε την εντολή σε συνεργασία µε τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Ιστορικό γεγονός αυτό,
το να συνεργαστούν αυτά τα δύο κόµµατα. Ο λαός µάς έδωσε
µία πολύ καθαρή εντολή. Ακούµπησε την ελπίδα του επάνω µας
και µας είπε: «Θα σταµατήσετε την ανθρωπιστική κρίση, θα τιµωρήσετε τους ενόχους, θα επαναδιαπραγµατευθείτε το χρέος
και θα βάλετε µπροστά µια άλλη Ελλάδα, την Ελλάδα της παραγωγικής ανασυγκρότησης». Αυτό µας είπε. Απαγορεύεται να
αποτύχουµε. Τέλος! Δεν υπάρχει άλλη κουβέντα. Θα πετύχουµε,
ό,τι και να λέτε!
Η µεσσηνιακή ακροδεξιά, η οποία στήριξε τον κ. Σαµαρά, συνέλαβε ένα σχέδιο -αυτό της αριστερής παρένθεσης και καλά!και πήγε να µας γκρούψει. Έφερε την παράταση δύο µήνες πιο
κοντά και σου λέει: «Τι θα κάµουνε; Θα τους κλείσει η τράπεζα
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τη ρευστότητα, θα παίξει η καρδιά των σαν τα περδικάκια και θα
υποχωρήσουν, όπως υποχωρήσαµε εµείς». Κούνια που σας
εκούναγε! Δεν πρόκειται να υποχωρήσουµε. Η συγκλονιστική κατάληξη της οµιλίας του Αλέξη Τσίπρα προχθές είναι ο λόγος που
θα νικήσουµε. Είµαστε σάρκα από το λαό και δεν θα τον προδώσουµε, θα κρατήσουµε ψηλά την αξιοπρέπειά του και το πήραν
το µήνυµα.
Κοιτάξτε. Τα πράγµατα είναι πολιτικά και γεωπολιτικά και γι’
αυτό και θα νικήσουµε. Όχι για τα τεχνοκρατικά. Αυτά θα τα
βρουν οι τεχνοκράτες, θα τα βρουν διάφοροι. Εδώ η κεντρική
ιδέα είναι η εξής: Εµείς θέλουµε δύο βήµατα. Πρώτον, να γλιτώσουµε το πνίξιµο που πήγατε να µας κάνετε. Και θα το γλιτώσουµε, γιατί στείλαµε το µήνυµα ότι εάν µας ζορίσετε, εµείς δεν
θα πούµε «σφάξε µε, αγά µου, ν’ αγιάσω». Θα πούµε «όχι». Και
αυτό το «όχι» δεν θα έχει επίδραση µόνο στην ελληνική κοινωνία,
αλλά θα προκαλέσει ντόµινο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μπορείς, κυρία Άνγκελα, να το κάνεις αυτό; Ε, δεν νοµίζω ότι
µπορείς, κάτι που σου είπε χθες και το µεγάλο αφεντικό, ο Οµπάµα. Σου είπε ότι µε ανοιχτή την Ουκρανία και δεξιά και αριστερά και τα υπόλοιπα και µε όλα αυτά που συµβαίνουµε και µε
την Κίνα, δεν µπορούµε να έχουµε ανοιχτή και την Ελλάδα.
Εµείς, λοιπόν, θα αξιοποιήσουµε κάθε χαραµάδα της γεωπολιτικής και του ανταγωνισµού που έχουν τα µεγάλα κέντρα, για να
πάρουµε χρόνο και να λειτουργήσει η κοινωνία και η οικονοµία
µας τους επόµενους πέντε, έξι µήνες, να µπουν µπροστά αυτές οι
µεταρρυθµίσεις που θα κάνουµε –και θα πω κάµποσα πράγµατα
γι’ αυτές µετά- να αλλάξει το κλίµα και θα φτάσουµε στη συµφωνία, στην οποία η κεντρική ιδέα είναι η εξής: Εµείς θέλουµε να µειώσουµε 6.000.000.000-10.000.000.000 ευρώ το χρόνο αυτά που
πληρώνουµε για το χρέος. Και πες το όπως θες! Πες το «κούρεµα», πες το «µείωση», πες το «πάγωµα», πες το «επιµήκυνση»,
πες το «swap», πες το δεν ξέρω και εγώ τι, µε ό,τι ακρωνύµια και
ακροστοιχίδια. Εµείς θέλουµε να µην πληρώνουµε τα επόµενα
χρόνια 6.000.000.000-10.000.000.000 ευρώ. Αυτό θα δώσει τη µεγάλη ανάσα στην οικονοµία. Και αυτό θα κάνουµε! Και αυτό είναι
κούρεµα, όπως και αν το πουν για να το δεχθούν οι λαοί.
Και προσέξτε: Πώς µιλάγαµε πριν από δύο µήνες; «Με την παντοκρατορία των Γερµανών δεν αλλάζει τίποτα, αυτός είναι ο δρόµος», το mail του Χαρδούβελη, τα νέα µέτρα, κλπ. Τώρα τι
κουβεντιάζουµε; Αυτά που λέµε τώρα. Τι νοµίζετε ότι θα κουβεντιάζουµε µετά από έξι µήνες, όταν θα έχουν περάσει οι εκλογές
στη Γερµανία, όταν θα έχουν περάσει οι εκλογές στη Φινλανδία,
όταν θα πλησιάζουν οι εκλογές στην Ισπανία, όπου οι συναγωνιστές µας εκεί δηµοσκοπικά είναι πρώτο κόµµα, όταν θα γίνουν
αλλαγές στην Ιταλία και ο Ρέντσι δεν θα µπορεί να ελέγχει τόσο
πολύ κάποια πράγµατα, όταν θα υπάρχει όλη αυτή η κίνηση που
τη δηµιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ, τη δηµιούργησε η στάση του ΣΥΡΙΖΑ;
Γιατί από εδώ, από την Ελλάδα, θα ξεκινήσει η αλλαγή στην Ευρώπη. Και χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ αυτό δεν θα γινόταν. Και τότε θα
δούµε εµείς ποιος κουρεύει, ποιος δεν κουρεύει, ποιος λέει «όχι»,
ποιος έχει τη δύναµη να προχωρήσει κάποια πράγµατα παραπέρα. Και το ξέρουν πολύ καλά. Γι’ αυτό µας πιέζουν τώρα. Θα
τον περάσουµε τον κάβο του Φλεβάρη-Μάρτη. Και άµα τον περάσουµε τον κάβο του Φλεβάρη-Μάρτη, τότε να δούµε σε τι λιµάνι θα καταλήξουµε καλοκαιριάτικα.
Θέλω να πω δυο-τρία πράγµατα, πέρα από το γενικό πολιτικό,
γιατί έτσι θα κινηθούµε και δεν πρόκειται να ρίξουµε τη χώρα στα
βράχια. Την έχετε καταστρέψει εσείς, το κουτουλήσατε το καράβι. Εµείς θα το ανασύρουµε τώρα.
Έχετε φτιάξει ένα κράτος –γιατί αυτά θέλουµε να φανούν τους
επόµενους µήνες, γιατί αυτά θα τροποποιήσουν και την κοινωνική συνείδηση αλλιώς- που έχει τρία χαρακτηριστικά εβδοµήντα
χρόνια τώρα: Είναι πελατειακό, για να αναπαράγει το κοµµατικό
σας σύστηµα, διαχέει τη διαφθορά για να ταΐζει ογδόντα οικογένειες δοσίλογων της κατοχής και είκοσι νέων «τζακιών» του Ανδρέα Παπανδρέου µετά το 1980 και τρίτον, κάνει µια διάχυση της
ευθύνης. Αυτό το κράτος έχετε φτιάξει. Εµείς αυτό το κράτος θα
το τσακίσουµε. Όχι απολύοντας τον κόσµο, όχι καταστρέφοντας
ζωές και προοπτικές και τη νέα γενιά, αλλά αλλάζοντας ριζικά
τον τρόπο που δουλεύει. Και αυτή θα είναι η µεγάλη µας µεταρρύθµιση.
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Εσείς όταν λέτε «µεταρρύθµιση», εννοείτε αίµα, πόνο και δάκρυα. «Πουλήστε τα, σκίστε, απολύστε, κάντε, δείξτε, κλπ.». Για
µας η µεταρρύθµιση έχει ένα άλλο περιεχόµενο. Και δεν µου
αρέσει η λέξη «µεταρρύθµιση». Μου αρέσει η λέξη «ανατροπή».
Δηλαδή, εγώ θέλω µια ανατροπή στη δικαιοσύνη, η οποία να
µην κάνει δέκα ή δώδεκα χρόνια για να βγάλει απόφαση για την
προσφυγή του βιολογικού της Παλιόχωρας στην Κρήτη, που
βρωµίζει το µισό Λιβυκό. Και δέκα χρόνια το παπαριάζουν -συγγνώµη για την έκφραση- στο Συµβούλιο της Επικρατείας και δεν
βγάζουν απόφαση. Εγώ θέλω µια µεταρρύθµιση στη δικαιοσύνη
που να τη βγάζει σε δύο µήνες. Θα το κάνουµε ή δεν θα το κάνουµε;
Θέλω µια µεταρρύθµιση στην αστυνοµία, η οποία να µην κλείνει πέντε αστυνοµικά τµήµατα για να πάει κάποιος Υπουργός σε
ένα spa στο Καρπενήσι από τη µια µεριά. Και από την άλλη,
εµένα που µου έκαναν απόπειρα µε τέσσερα κιλά δυναµίτη να
µου ανατινάξουν το σπίτι και την οικογένεια, να κάνουν πέντε
µήνες να µου βάλουν συνοδεία, που δεν την πήρα τελικά. Και την
έκαναν την ηµέρα που ανακοινώθηκε ότι θα ήµουν υποψήφιος.
Θέλω µια βαριά µεταρρύθµιση εκεί.
Θέλω µια µεταρρύθµιση στο θέµα της αγροτικής παραγωγής.
Φέτος θα βγάλουµε τετρακόσιες χιλιάδες τόνους λάδι, από το
οποίο το 80%, όλη την προστιθέµενη αξία της µεταποίησής του
θα την πάρουν οι Ιταλοί. Εµείς θα πάρουµε τα 2-2,5 ευρώ και οι
Ιταλοί θα πάρουν τα 10-15 ευρώ. Γιατί; Γιατί έχετε ένα κράτος,
στο οποίο ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Σφακίων για να κάνει τυποποιητήριο πρέπει να φτιάξει κάτι χαρτιά που είναι τόσα. Μόνο
που τα βλέπεις λες «δεν το κάνω αυτό το πράγµα». Πώς, λοιπόν,
θα πάρει µπροστά η µηχανή;
Θέλω µια µεταρρύθµιση σε σχέση µε τις επενδύσεις, µε την
οποία αυτό το κράτος να µην δίνει σε χρόνο dete άδεια για να
µπουν τεράστιες ανεµογεννήτριες –εκατόν ογδόντα στα Σφακιά
και στον Άη Βασίλη- για να παράξουν 550Mw ρεύµα, όταν όλη η
Κρήτη καίει, για παράδειγµα, 750Mw. Και θα µπουν στα δικά µας
τα βουνά, που εµείς καίµε 2Mw στη χειρότερη των περιπτώσεων.
Και δεν µε αφήνει εµένα σαν Δήµο Σφακίων να κάνω αυτό που
τους είπα: Οκτώ µε δώδεκα µικρές ανεµογεννήτριες σε δύο συγκεκριµένες περιοχές µε πλειοψηφικό ποσοστό του δήµου. Αν θέλει
κανείς ιδιώτης, να συµµετέχει, αλλά εµείς να έχουµε το κουµάντο.
Για να µην πληρώνει έτσι κανείς άνθρωπος ρεύµα, καµµία επιχείρηση -να το αναπτυξιακό κίνητρο- και να βγάζουµε και κανένα
φράγκο δίνοντας το ρεύµα στους όµορους δήµους. Αυτή τη µεταρρύθµιση θέλουµε εµείς. Και αυτές τις µεταρρυθµίσεις θα κάνουµε, οι οποίες δεν έχουν καµµία σχέση µε τις δικές σας.
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ανοχή.
Εxθές άκουσα τον κ. Βενιζέλο και πολύ εκνευρίστηκα. Πρέπει
να έχει πολύ θράσος κανείς, όταν παρουσίαζε τον Λαυρεντιάδη
σαν παράδειγµα επιχειρηµατία, του αυτοδηµιούργητου, όταν
έγινε όλο αυτό το σκάνδαλο, που φάγαν το λεφτά από την τράπεζα –και είναι και ο κ. Βενιζέλος από πίσω σε αυτά- όταν έδωσαν
το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο έναντι πινακίου φακής στη «Eurobank», όταν έδωσαν την Αγροτική στην Πειραιώς µε την αξία
ενός κτηρίου -και είναι ο κ. Βενιζέλος πίσω από αυτά- όταν πήραν
1 δισεκατοµµύριο από το 1.150.000.000 του Πράσινου Ταµείου
και το έδωσαν για το χρέος, να έρχεται εδώ και να µας λέει ότι:
«Κάνετε αυτά που κάνω». Να πάει να βρει µία τρύπα να κρυφτεί
και να διαλογιστεί γιατί τον πήγανε στο 4,5%.
Επειδή ξεπέρασα το χρόνο και έχω πολλά να πω, λοιπόν, θα
τελειώσω µε ένα µήνυµα που µου έστειλαν κάποιοι συνάδελφοι,
κάποιοι φίλοι από τα Σφακιά, που είναι πολύ όµορφο και θα σας
το πω: «Όταν πεσµένος βρίσκεσαι στου πηγαδιού τον πάτο και
αναντρανίζεις τη µατιά στον κόσµο τον απάνω, τεντώνεις χέρια
και αρµούς στον πόρο αναρριχάσαι, τον τρόµο σου κατανικάς
και λέφτερος λογάσαι». Γι’ αυτό θα νικήσουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Πολάκη.
Ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης, Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει τον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι ο κ. Πολάκης έκανε µια καλή εισαγωγή για τη δική
µου παρέµβαση επίσης.
Πριν από τις εκλογές ένα ερώτηµα επλανάτο στην ατµόσφαιρα
και -για να είµαστε ειλικρινείς- εγώ το έβλεπα ακόµα και σε αυτούς που ήταν αποφασισµένοι να ψηφίσουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Μας λέγανε: «Εάν κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα υλοποιήσει το ριζοσπαστικό
προεκλογικό πρόγραµµά του ή θα ακολουθήσει την πεπατηµένη
όλων των προηγούµενων κυβερνήσεων, που άλλα έλεγαν προεκλογικά και άλλα έπρατταν µετεκλογικά;» Νοµίζω ότι για πολλούς από τους δύσπιστους- είτε δύσπιστους µε την καλή έννοια
είτε δύσπιστους από ιδιοτέλεια- το ερώτηµα αυτό απαντήθηκε
αξιόπιστα -θα έλεγα- µε τις προγραµµατικές δηλώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού.
Αν όµως, υπάρχουν ακόµα δύσπιστοι για τη συνέχεια του κυβερνητικού έργου -και βλέπω εδώ πέρα αρκετούς και µάλιστα
ακραιφνείς µνηµονιακούς, που πανηγύριζαν µε τα µνηµόνια και
επειδή βλέπω αρκετούς εδώ να βγαίνουν στο Βήµα και να ανησυχούν µήπως εφαρµόσουµε µέρος του µνηµονίου, το 70%, το
60%, το 50% και το άλλο µόνο δεν εφαρµόσουµε- λοιπόν, να
τους διαβεβαιώσουµε: Κύριοι, µην ανησυχείτε. Τα µνηµόνια και
η τρόικα τέλος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Σ’ εµάς το λέτε ή στον κ. Βαρουφάκη;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Γιατί ανησυχείτε.
Βλέπω ότι ανησυχείτε πολύ.
Τα µνηµόνια και η τρόικα τέλος. Το ριζοσπαστικό προοδευτικό
πρόγραµµά µας, το οποίο επαναλάβαµε και στις προγραµµατικές
µας δηλώσεις θα το εφαρµόσουµε το επόµενο διάστηµα πλήρως, απολύτως και κατά γράµµα. Ας µην ελπίζουν κάποιοι –και
δυστυχώς είναι αρκετοί που το ελπίζουν σε αυτή την Αίθουσαότι κυρίαρχοι κύκλοι της Ευρωζώνης και πρώτα απ’ όλα η Μέρκελ και ο Σόιµπλε θα µας εκβιάσουν και έτσι θα µας εξαναγκάσουν σε άτακτη αναδίπλωση. Το πρόγραµµά µας δεν είναι
σηµαία ευκαιρίας, ώστε να το περιφέρουµε όπως ίσως πιστεύουν
κάποιοι κύκλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ευρωπαϊκά όργανα
και να το αλλάζουµε όπως τα πουκάµισα. Το πρόγραµµά µας δεν
τεµαχίζεται, δεν διαιρείται, δεν χωρίζεται.
Αν επιχειρήσουν κάποιοι -που δεν θέλουµε να το πιστέψουµενα µας στείλουν τελεσίγραφα και να µας απευθύνουν εκβιαστικά
διλήµµατα, οφείλουν από τώρα να γνωρίζουν ότι θα επιλέξουν
λάθος χώρα, λάθος λαό και θα έλεγα λάθος Κυβέρνηση.
Η Κυβέρνησή µας δεν εκβιάζεται, γιατί δεν µπορεί να εκβιαστεί
µαζί της ένας ολόκληρος λαός, ο οποίος αυτήν την ώρα, ανεξάρτητα του τι ψήφισε, οµόθυµα και αγωνιστικά στηρίζει την εθνική
και κοινωνική µας προσπάθεια.
Η Ελλάδα δεν είναι προτεκτοράτο. Έπαψε να είναι προτεκτοράτο, όπως είχε καταντήσει στα µνηµονιακά χρόνια. Δεν είναι
όµηρος κανενός. Και δεν δεχόµαστε τη µετατροπή της ευρωζώνης σε χώρο νεοαποικιοποίησης.
Η Κυβέρνησή µας αυτήν την ώρα δεν δίνει µόνο έναν αγώνα
για την πατρίδα µας και τον ελληνικό λαό. Δίνει έναν αγώνα για
όλους τους εργαζόµενους της Ευρώπης που πνίγονται από το
νεοφιλελευθερισµό και τις άγριες ταξικές πολιτικές της λιτότητας που εφαρµόζουν οι κυρίαρχοι κύκλοι της ευρωζώνης. Δίνουµε µια µάχη για µια άλλη προοδευτική Ευρώπη των λαών και
της δηµοκρατίας, χωρίς επικυριαρχίες και χωρίς επικυρίαρχους.
Η ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση αν συνεχίσουν τις σηµερινές άγριες νεοφιλελεύθερες επιλογές της ταξικής και κοινωνικής λεηλασίας, θα έχουν ίσως -και πολύ γρήγορα- την ίδια τύχη,
πιθανόν µε άλλη µορφή, που είχε ο υπαρκτός σοσιαλισµός. Η
Ευρώπη ή θα αλλάξει ή δεν θα έχει µέλλον. Και σε αυτόν τον
αγώνα για την αλλαγή στην Ευρώπη επιδιώκει να συµβάλει η νέα
ελληνική Κυβέρνηση και ζητάει γι’ αυτό την αλληλεγγύη των ευρωπαϊκών λαών και των δηµοκρατικών προοδευτικών δυνάµεων
και κινηµάτων σε όλες τις χώρες.
Αν η Κυβέρνησή µας σταθεί όρθια -και θα σταθεί- απέναντι
στις θύελλες και τις πιέσεις και εφαρµόσει το πρόγραµµά της,
δεν θα κερδίσει µόνο ο ελληνικός λαός. Θα έχει νικήσει η ελπίδα
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σε όλη την Ευρώπη. Θα έχουν νικήσει κυρίως οι λαοί της Ευρώπης.
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, η κρίση που περνάµε, καλό
είναι να θυµόµαστε ότι δεν προκλήθηκε από την Ελλάδα, όπως
ίσως νοµίζουν ορισµένοι, αλλά ότι γεννήθηκε στις ΗΠΑ, στη
χώρα-µοντέλο του διεθνούς καπιταλισµού. Αυτή η κρίση του ανεπτυγµένου καπιταλισµού δεν έχει παρέλθει ακόµα. Αυτή η κρίση
µάλιστα πλήττει ιδιαίτερα την ευρωζώνη, η οποία εξαιτίας και της
απαράδεκτης δόµησής της, έχει καταντήσει να είναι η πιο προβληµατική περιοχή της διεθνούς οικονοµίας.
Η ιδιοµορφία της χώρας µας δεν είναι µόνο ότι εξαιτίας των
πολιτικών που ακολουθήθηκαν είναι ο αδύνατος κρίκος στην ευρωζώνη. Η κύρια ίσως ιδιοµορφία της Ελλάδας είναι ότι για εµάς
η κρίση έχει γίνει πιο έντονη και πιο βαθιά για µια σειρά ειδικούς
λόγους και κυρίως, λόγω της υποβάθµισης και διάλυσης της παραγωγικής βάσης της χώρας.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το Υπουργείο µας µετασχηµατίστηκε, διευρύνθηκε κιόλας και ονοµάστηκε Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης. Διότι η παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας αποτελεί την πρώτη και κύρια προτεραιότητα για µια προοδευτική διέξοδο από τη σηµερινή κρίση. Ούτε είναι τυχαίο ότι
το περιβάλλον συνδέθηκε µε την παραγωγική ανασυγκρότηση
της χώρας.
Για εµάς η παραγωγική ανασυγκρότηση και η ανάπτυξη της
χώρας οφείλει να είναι βιώσιµη και αειφόρος και εποµένως, µε οικολογικό περιεχόµενο. Γιατί για εµάς η προστασία του περιβάλλοντος δεν συνιστά κόστος, αλλά συστατική στρατηγική επιλογή
για την αδιάκοπη παραγωγή πλούτου µε συνεχή αναβάθµιση της
ποιότητας ζωής.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Πρόεδρος της Βουλής κ. ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, στο επίκεντρο της παραγωγικής προσπάθειας της νέας Κυβέρνησης θα βρίσκεται η ολόπλευρη στήριξη, ενίσχυση και αναβάθµιση της βιοµηχανικής
παραγωγής, η οποία υποχωρεί τις τελευταίες δεκαετίες και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχει καταρρεύσει, συµµετέχοντας,
δυστυχώς, µε εξευτελιστικό µονοψήφιο αριθµό στο ακαθάριστο
εθνικό προϊόν της χώρας.
Η βιοµηχανική παραγωγή, πέραν των πολλών άλλων, συνθλίβεται, πιεσµένη ανάµεσα στο χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο, που
συχνά κλείνει τις πόρτες απέναντί της, το µεγάλο πολυεθνικό εµπορικό κεφάλαιο, αλλά και τα ιδιωτικά συµφέροντα στο χώρο της
ενέργειας, που εξωθούν σε υψηλές ενεργειακές τιµές.
Την ίδια ώρα η βιοµηχανική παραγωγή νιώθει την εξουθένωση
από τις άµεσες διαπλεκόµενες επιχειρηµατικές δυνάµεις, που
κερδοσκοπούν από τα έργα και τις προµήθειες του δηµοσίου,
ελέγχοντας ταυτόχρονα τα µεγάλα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Γι’ αυτό έχει και ειδική σηµασία, προκειµένου να στηρίξουµε και
την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, η δηµόσια ιδιοκτησία και διαχείριση των τραπεζών, µια νέα χρηµατοπιστωτική πολιτική, µε αποκλειστικά αναπτυξιακά κριτήρια και η κεντρική
παρουσία του δηµοσίου, σε ένα µη πελατειακό ρόλο στο χώρο
της ενέργειας.
Η Κυβέρνησή µας, θα στηρίξει, µε όλα τα µέσα που διαθέτει,
µια σύγχρονη και καινοτόµα βιοµηχανική ανάπτυξη, η οποία θα
συνδυάζεται µε την πλήρη στήριξη και προάσπιση στα µισθολογικά, εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων
και στο περιβάλλον. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα αναπροσανατολίσουµε ριζικά και θα αναβαθµίσουµε το ρόλο της Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας. Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας,
παρά τους περιορισµούς της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, θα
αναλάβει ένα νέο, έντονα ενεργητικό και παρεµβατικό ρόλο για
τη διαµόρφωση µέσων, εργαλείων και πολιτικών, που θα στηρίζουν τη βιοµηχανική παραγωγή και ειδικότερα θα στηρίζουν κλαδικές και τοµεακές βιοµηχανικές πολιτικές.
Σε αυτό το πλαίσιο θα αναπτύξουµε µε τόλµη ειδικά σχέδια για
την αναζωογόνηση και ανασυγκρότηση τοµέων και κλάδων της
βιοµηχανίας, όπως για παράδειγµα η ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία, η οποία έχει καταρρεύσει, παρ’ ότι διαθέτουµε µεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήµατα για την ανάπτυξή
της.
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Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, καρδιά για µια νέα παραγωγική προσπάθεια στη χώρα αποτελεί η διαµόρφωση µιας νέας
ενεργειακής πολιτικής. Η πολιτική των κυβερνήσεων της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ στον τοµέα της ενέργειας γενικά
και ειδικότερα στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας, υπήρξε καταστροφική. Η ΔΕΗ υποβαθµίστηκε παραγωγικά και καταληστεύεται από µεσαία και µεγάλα ιδιωτικά συµφέροντα και αν δεν
αλλάξει γρήγορα πορεία, οδηγείται σε οικονοµική ασφυξία.
Οι τιµές της ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και ειδικά για την ενεργοβόρα βιοµηχανία έχουν εκτιναχθεί σε απίστευτα ύψη, έχουν γίνει ανυπόφορες και επιτείνουν
την ύφεση. Η περίφηµη «απελευθέρωση» στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας και γενικότερα της ενέργειας, µπορεί να ευνόησε
τα µεγάλα ιδιωτικά συµφέροντα, αλλά αποδιοργάνωσε την
αγορά, εκτίναξε τις τιµές και αποδυνάµωσε την οικονοµία. Η
ενεργειακή φτώχεια έχει γνωρίσει πρωτοφανή εξάπλωση, ενώ οι
ληξιπρόθεσµες οφειλές στη ΔΕΗ που καλπάζουν συνεχώς, έχουν
ξεπεράσει το 1,7 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας σηµειώνουν σηµαντική επιβεβαίωση αύξησης του µεριδίου τους στην παραγωγή, όµως οι
µικροί και ιδιαίτερα οι πολύ µικροί παραγωγοί εξοντώνονται και
δεν γνωρίζουν πότε θα πληρωθούν. Τα ελλείµµατα του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ), παρά τις πολύ
µεγάλες µειώσεις στις τιµές των παραγωγών ΑΠΕ, που εξοντώνουν, όπως είπα τους µικρούς και πολύ µικρούς παραγωγούς,
ξεπερνούν τα 500 εκατοµµύρια ευρώ.
Η Κυβέρνησή µας θα στηρίξει τους πολύ µικρούς και µικρούς
παραγωγούς των ΑΠΕ για τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεών
τους. Η παταγώδης αποτυχία της ενεργειακής πολιτικής δεν
ήρθε µόνο ως συνέπεια της κρίσης, αλλά και του αποτυχηµένου
και ανύπαρκτου σχεδόν ενεργειακού σχεδιασµού, που ευνοούσε
ιδιωτικά συµφέροντα.
Αυτήν την ώρα, η Ελλάδα χρειάζεται µια νέα ενεργειακή στρατηγική µε σαφέστατο προοδευτικό πρόσηµο. Αυτήν την ενεργειακή στρατηγική θα υλοποιήσει η Κυβέρνησή µας. Η νέα
Κυβέρνηση θα προωθήσει σ’ αυτήν την κατεύθυνση µια σειρά
από άµεσα µέτρα.
Ακυρώνουµε άµεσα τον τεµαχισµό της ΔΕΗ σε µεγάλη και µικρή
ΔΕΗ. Σταµατάµε κάθε περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Σταµατάµε την ιδιωτικοποίηση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, του ΑΔΜΗΕ. Σταµατά η εγκληµατική
υποβάθµιση της «ΔΕΗ-Ανανεώσιµες». Οι «ΔΕΗ-Ανανεώσιµες» αναβαθµίζονται µε στόχο να παίξουν κεντρικό ρόλο στο χώρο των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Ο όµιλος της ΔΕΗ µπορεί να αποτελέσει µια µεγάλη «ατµοµηχανή» για µια νέα ενεργειακή ανάπτυξη µε σεβασµό στο περιβάλλον και µια νέα βιοµηχανική
αναζωογόνηση και απογείωση της χώρας.
Γι’ αυτόν το σκοπό η ΔΕΗ χρειάζεται µια σχεδιασµένη ανασυγκρότηση συνολικά και σ’ όλους τους τοµείς, πρόσληψη νέου
προσωπικού και πλήρη απεξάρτηση από τα ιδιωτικά συµφέροντα. Αυτήν την ανασυγκρότηση θα φέρει σε πέρας η Κυβέρνησή µας.
Η ΔΕΗ µπορεί µέσα από ένα σχέδιο ανασυγκρότησης να µειώσει –πράγµα που παραδέχεται και η ΡΑΕ, η Ρυθµιστική Αρχή
Ενέργειας- από 20% έως 40% το κόστος παραγωγής ηλεκτρικού
ρεύµατος, πράγµα που θα επιφέρει σηµαντική µείωση στα τιµολόγια για τους καταναλωτές, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
Η Κυβέρνησή µας επίσης θα λάβει πρωτοβουλία να αναθεωρήσει το θεσµικό πλαίσιο της ΡΑΕ, έτσι ώστε η κυβερνητική πολιτική να αναλάβει ένα µεγαλύτερο ρόλο στη χάραξη του
ενεργειακού σχεδιασµού σε όφελος του δηµοσίου συµφέροντος.
Πέραν αυτών, ισχύει η δέσµευση της Κυβέρνησής µας για παροχή δωρεάν ηλεκτρικού ρεύµατος τριακοσίων κιλοβάτ ανά µήνα
σε τριακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά που βρίσκονται κάτω από τα
όρια της φτώχειας.
Όσον αφορά στον ευρύτερο ενεργειακό τοµέα, η Κυβέρνησή
µας, διαµορφώνοντας µια νέα εξωτερική πολιτική και µια ισχυρή
διαπραγµατευτική τακτική, θα επιδιώξει -και πιστεύω ότι θα επιτύχει- µια σηµαντική µείωση στις τιµές προµήθειας του φυσικού αερίου, οι οποίες είναι ίσως οι ακριβότερες στο χώρο της Ευρώπης.
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Η Δηµόσια Επιχείρηση Αερίου, η ΔΕΠΑ, ανασυγκροτείται και
αναλαµβάνει ένα νέο ρόλο, χωρίς µεσάζοντες, για να πάει το φυσικό αέριο παντού στη χώρα µας. Κάθε ιδέα για ιδιωτικοποίηση
της ΔΕΠΑ εγκαταλείπεται. Αν είχαµε εµείς την κυβέρνηση, δεν
θα προβαίναµε στην ιδιωτικοποίηση του Διαχειριστή του Εθνικού
Συστήµατος Φυσικού Αερίου, του ΔΕΣΦΑ. Υπήρξε ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ στην αζέρικη εταιρεία «SOCAR». Υπογραµµίζω
ότι αυτή η αζέρικη εταιρεία είναι κρατική εταιρεία. Οι περισσότερες λεγόµενες ιδιωτικοποιήσεις στην Ελλάδα δεν είναι ιδιωτικοποιήσεις, είναι επανακρατικοποιήσεις, µόνο που πάνε σε ξένα
κράτη. Η ιδιωτικοποίηση, λοιπόν, του ΔΕΣΦΑ στην αζέρικη εταιρεία «SOCAR» έχει προχωρήσει αρκετά. Εµείς πάντως, θα αποφασίσουµε τις περαιτέρω κινήσεις µας για την τύχη του ΔΕΣΦΑ,
µετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισµού,
στην οποία εκκρεµεί προς εξέταση η συγκεκριµένη εξαγορά.
Θα ήθελα, επίσης, να υπογραµµίσω τον µεγάλο παραγωγικό
ρόλο των Ελληνικών Πετρελαίων όσον αφορά στον κρίσιµο
τοµέα του πετρελαίου και των πετρελαιοειδών. Αυτό που θα
ήθελα να τονίσω εδώ είναι ότι το δηµόσιο θα ασκήσει όλα τα δικαιώµατα της συµµετοχής του στα ΕΛΠΕ, προκειµένου αυτή η
σύγχρονη βιοµηχανία να ανασυγκροτηθεί και να παίξει κεντρικό
ρόλο για τη µείωση των τιµών του πετρελαίου, της βενζίνης και
των πετρελαιοειδών στη χώρα µας.
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, αναβαθµίζουµε και την προσπάθεια για εντοπισµό και εκµετάλλευση κοιτασµάτων υδρογονανθράκων, αναζητώντας γι’ αυτό τις ευρύτερες δυνατές
συνεργασίες. Ιδρύουµε δηµόσιο φορέα έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων.
Μετά τον επιτυχή πρόσφατο διαγωνισµό για τα τρία χερσαία
οικόπεδα θα προχωρήσουµε ταχύτατα στην επανεξέταση του
τρόπου διαγωνισµού για τα θαλάσσια οικόπεδα στις δυτικές θαλάσσιες περιοχές της χώρας µας και νότια της Κρήτης.
Τέλος, θα ήθελα να πω µόνο µια κουβέντα για την ανάγκη να
αναπτύξει η χώρα µας µια νέα διεθνή πολιτική ενεργειακών σχέσεων. Με την Κυβέρνησή µας η Ελλάδα θα πάψει οριστικά να
αποτελεί τον εξαρτηµένο ενεργειακό δορυφόρο ορισµένων ηγεµονικών κρατών ή οµάδας κρατών.
Στον τοµέα των εξωτερικών µας ενεργειακών σχέσεων θα αναπτύξουµε µια πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη ενεργειακή στρατηγική πολλαπλών δεσµών και συνεργασιών µε όλες τις χώρες
και µε αποκλειστικό γνώµονα τη µεγιστοποίηση του εθνικού οφέλους και την εξυπηρέτηση του εθνικού και δηµοσίου συµφέροντος.
Για τα θέµατα της πρωτογενούς παραγωγής και ειδικότερα
της αγροτικής οικονοµίας, θα µιλήσει αναλυτικά ο Αναπληρωτής
Υπουργός κ. Βαγγέλης Αποστόλου. Δεν έχω και το χρόνο να αναφερθώ πλήρως.
Αυτό, όµως, που θα ήθελα και εγώ από την πλευρά µου να
επαναλάβω είναι ότι η Κυβέρνησή µας θα κάνει µια µεγάλη
στροφή στην πρωτογενή παραγωγή και την πρωτογενή παραγωγική ανάπτυξη της χώρας, στην οποία διαθέτουµε ισχυρότατα
συγκριτικά πλεονεκτήµατα.
Προτεραιότητά µας είναι ποιοτικά ταυτοποιηµένα αγροτικά
κτηνοτροφικά και αλιευτικά προϊόντα. Προτεραιότητά µας είναι
οι δηµοκρατικοί συνεταιρισµοί και τα αγροτοδιατροφικά συµπλέγµατα, που θα ξεκινούν από την παραγωγή, την έρευνα, την
τυποποίηση, την ποιότητα, την µεταποίηση και την εµπορία µε
εξαγωγικό προσανατολισµό.
Σε αυτό το πλαίσιο επιτρέψτε µου να πω ότι η Κυβέρνησή µας
θα στηρίξει άµεσα την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης, για να επιβιώσει και µαζί της να επιβιώσουν, όχι µόνο οι εργαζόµενοι, αλλά
και χιλιάδες τευτλοπαραγωγοί από τη Φθιώτιδα έως τον Έβρο.
Δεν ξεχνάµε επίσης, µια και αναφερόµαστε στον αγροτικό
τοµέα, την σκανδαλώδη, χαριστική µεταβίβαση της Αγροτικής
Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς. Όπως δεν ξεχνάµε την ανάλογη σκανδαλώδη µεταβίβαση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου
στην Eurobank. Θα εξεταστούν. Και σε κάθε περίπτωση ο αγροτικός κόσµος, η πρωτογενής παραγωγή πρέπει να έχουν τη δική
τους τράπεζα, µία τράπεζα µε έναν άλλον προσανατολισµό που
να στηρίζει τον αγροτικό τοµέα, να στηρίζει την αγροτική ανάπτυξη, να στηρίζει τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο και τον αλιέα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όσον αφορά το περιβάλλον, και γι’ αυτό θα µιλήσει αρκετά
αναλυτικά ο Αναπληρωτής Υπουργός ο κ. Τσιρώνης. Επιτρέψτε
µου, όµως, να κάνω µόνο δύο επισηµάνσεις που δείχνουν το δικό
µας προσανατολισµό σε αυτό το θέµα και είναι κρίσιµες.
Θέλω να επαναλάβω µια γνωστή µας θέση την οποία είχαµε
ως αντιπολίτευση και την παλέψαµε µε αγώνες, τη διατηρούµε
ως Κυβέρνηση και θα την προωθήσουµε. Είµαστε αντίθετοι στην
επένδυση του χρυσού στις Σκουριές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και θα αξιοποιήσουµε όλα τα δυνατά νόµιµα µέσα για να προωθήσουµε αυτήν τη θέση µας.
Υπογραµµίζω, όµως ότι, σε κάθε περίπτωση, θα στηρίξουµε
όλους τους εργαζόµενους στα µεταλλεία, τη δουλειά τους και
την προοπτική τους.
Μαζί µε αυτό θα ήθελα, επίσης, να τονίσω κάτι για το οποίο είχαµε πει πάρα πολλά πράγµατα προεκλογικά και είχαµε δώσει
αγώνες: Η εξαγορά του Ελληνικού υπήρξε σκανδαλώδης, ενώ
τα σχέδια για την αξιοποίηση του Ελληνικού είναι ακραία αντιπεριβαλλοντικά. Εµείς θα επανεξετάσουµε αυτήν τη σκανδαλώδη
εξαγορά, µε στόχο την ακύρωσή της.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης µπορεί να προσφέρει –και µάλιστα,
νοµίζω, θετικά και προωθητικά- στη µεγάλη προσπάθεια της Κυβέρνησής µας να φύγουµε από την κρίση και να κτίσουµε µια καινούργια, ανεξάρτητη, προοδευτική, δηµοκρατική, ανασυγκροτηµένη και παραγωγική Ελλάδα. Η ελπίδα γεννήθηκε. Η ελπίδα
αυτή δεν πρόκειται να σβήσει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε πολύ
τον κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Ιωάννης Τραγάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ώρες
είναι κρίσιµες, οι µέρες είναι κρίσιµες. Θεωρώ υποχρέωσή µου
σε αυτήν τη σύντοµη παρέµβαση, ως παλιός κοινοβουλευτικός
µε πολύχρονη εµπειρία και θητεία στα έδρανα της Βουλής, να
απευθυνθώ στην Εθνική Αντιπροσωπεία µιλώντας χωρίς φανατισµό. Αυτό, άλλωστε, επιτάσσει και η συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων µιας νέας Κυβέρνησης µε νωπή λαϊκή εντολή.
Μιας Κυβέρνησης που σχηµατίστηκε, όµως, χωρίς κατεύθυνση
και µε εύθραυστες ισορροπίες, η οποία έχει να αντιµετωπίσει µεγάλα, ζωτικά, επιτακτικά θέµατα που θα επηρεάσουν το µέλλον
του τόπου για τα επόµενα χρόνια.
Κι επειδή ο µόλις κατελθών του Βήµατος, Υπουργός Ανασυγκρότησης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Βιοµηχανίας και δεν
ξέρω τι άλλο έθεσε ορισµένα ερωτήµατα, θα ήθελα κι εγώ µε τη
σειρά µου να πω τα εξής.
Κατ’ αρχάς, το 70% για το µνηµόνιο, στο οποίο αναφέρθηκε,
δεν το είπε κανένας από τη Νέα Δηµοκρατία. Το είπε ο Υπουργός
των Οικονοµικών, ο κ. Βαρουφάκης. Και για να τον βάλω και λίγο
στα δύσκολα, επειδή εµείς έχουµε πει ότι η καταπολέµηση της
ανεργίας γίνεται µόνο µε ανάπτυξη, έχω ορισµένα ερωτήµατα:
Δεν µας είπε ο κύριος Υπουργός τι θα γίνει µε τις πέντε χιλιάδες νέες θέσεις που προβλέπονται από την ακύρωση του Ελληνικού. Δεν µας είπε ο κύριος Υπουργός για την επιστολή που
πήρε από τους εργαζόµενους στις Σκουριές Χαλκιδικής, η οποία
ήταν πολύ σκληρή και ζητούν να µάθουν τι θα γίνει µε το µέλλον
τους. Δεν µας είπε ο κύριος Υπουργός τι θα γίνει µε την επέκταση της «COSCO» στο λιµάνι του Πειραιά, όπου προβλέπονται
άλλες δύο χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και µάλιστα στην περιφέρειά µας. Δεν µας είπε ο κύριος Υπουργός τι θα γίνει µε τον
διαγωνισµό για τα δεκατέσσερα περιφερειακά αεροδρόµια που
απέφερε στο ελληνικό δηµόσιο 1,6 δισεκατοµµύρια ευρώ και 3
δισεκατοµµύρια επενδύσεις και γύρω στις δυόµισι µε τρεις χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας στα νησιά. Δεν µας είπε ο κύριος
Υπουργός τι θα γίνει µε τις επεκτάσεις των λιµανιών της Κρήτης,
των Κυκλάδων, της Δωδεκανήσου, για να δεχτούν τα κρουαζιερόπλοια. Δεν µας είπε ο κύριος Υπουργός τι θα γίνει µε την επέκταση της σύµβασης στον ΟΛΠ σχετικά µε τα κρουαζιερόπλοια,
ώστε να δεχτούµε όλα αυτά τα τεράστια κρουαζιερόπλοια µε την
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αύξηση του τουρισµού. Δεν µας είπε ο κύριος Υπουργός τι θα
γίνει µε την ΔΕΣΦΑ, διότι αυτό περί αζέρικης κρατικής εταιρείας
ήταν γνωστό τοις πάσι εξ αρχής και δεν σηµαίνει τίποτα. Έπρεπε
να σας επισκεφθεί ο πρεσβευτής του Αζερµπαϊτζάν για να αλλάξετε ρότα και πορεία και σε αυτό το σηµείο.
Επίσης, θα ήθελα να µιλήσω και για την ενεργειακή πολιτική.
Χάρηκα που ο κύριος Υπουργός αναγνώρισε ότι ο πρώτος διαγωνισµός για τα τρία οικόπεδα της εκµετάλλευσης των υδρογονανθράκων ήταν ένας θετικός διαγωνισµός και θα τον συνεχίσει.
Εµείς, πραγµατικά, έχουµε δηλώσει πως ό,τι θετικό προέρχεται από την Κυβέρνηση θα το στηρίξουµε. Ό,τι όµως είναι αρνητικό, θα µας βρει κάθετα αντίθετους.
Η Κυβέρνηση επιχειρεί να δει αν θα φέρει αποτέλεσµα η διαπραγµάτευση, την οποία ευαγγελιζόταν επί πέντε ολόκληρα χρόνια. Υπάρχει απειρία; Υπάρχει άγνοια κινδύνου;
Επιτρέψτε µου να πω ότι υπάρχει και αλαζονεία από ορισµένα
όµως κυβερνητικά στελέχη. Κανείς δεν οφείλει και δεν πρέπει να
επιχαίρει αν τα πράγµατα δεν πάνε καλά. Υπάρχουν µεγάλοι εθνικοί κίνδυνοι, υπάρχουν ανοικτά µέτωπα. Αν τα πράγµατα δεν
πάνε καλά, κινδυνεύουµε να βρεθούµε αποµονωµένοι εκτός του
πυρήνα της Ευρώπης όλοι, κινδυνεύουµε να γυρίσουµε πολλά
χρόνια πίσω.
Γι’ αυτό τον λόγο, όµως, δεν έχει κανείς το δικαίωµα να επιχαίρει και να κατηγορήσει ως τάχα εθνικούς µειοδότες όσους
από εµάς εκφράσαµε ανησυχία και προβληµατισµούς, τόσο για
τους χειρισµούς αυτούς, όσο και για το τελικό αποτέλεσµα της
διαπραγµάτευσης.
Εµείς, ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση και υπεύθυνη πολιτική δύναµη, θα στηρίξουµε, όπως είπα, την Κυβέρνηση σε όποιους σωστούς χειρισµούς κάνει στο θέµα του χρέους, ανεξάρτητα αν
έρχονται σε πλήρη αντιδιαστολή και αντίθεση µε όσα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά. Ήρθε η ώρα να αντιληφθείτε ότι η σύγκρουση
µε τους εταίρους µας δεν µας ωφελεί, δεν θα οδηγήσει πουθενά.
Χρειάζεται µια πιο συνετή και αξιόπιστη στάση.
Πέρα όµως από τη διαπραγµάτευση του χρέους υπάρχει και
το ανοικτό εσωτερικό µέτωπο της οικονοµίας, για το οποίο η Κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα, συνεχίζει να µη δίνει πειστικές
απαντήσεις. Η χώρα κινδυνεύει να µείνει χωρίς χρήµατα. Οι εκλογές προκάλεσαν µεγάλη πτώση στα έσοδα. Η προοπτική κυβερνητικής αλλαγής πάγωσε τις οικονοµικές δραστηριότητες της
χώρας, ενώ παράλληλα ένα µεγάλο µέρος των πολιτών, παρασυρόµενο από τις προσδοκίες που του καλλιέργησε προεκλογικά
ο ΣΥΡΙΖΑ, σταµάτησε να πληρώνει τις υποχρεώσεις του.
Ο Πρωθυπουργός ζήτησε από όλους να πληρώσουν τον
ΕΝΦΙΑ. Από το «δεν πληρώνω-δεν πληρώνω» πήγαµε στο «πληρώστε όλοι». Ήδη ο κατελθών του Βήµατος Υπουργός είπε ότι
οι οφειλές προς τη ΔΕΗ υπερβαίνουν τα 7,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ, 7,5 δισεκατοµµύρια ήταν από το σύνθηµα «δεν πληρώνωδεν πληρώνω».
Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι τα φορολογικά έσοδα εµφανίζουν σηµαντική υστέρηση σε σχέση µε τους στόχους του προϋπολογισµού. Το πρόβληµα ρευστότητας στα κρατικά ταµεία
έχει επιταθεί. Εδώ και πέντε χρόνια ακούγαµε συνεχώς από τα
κόµµατα που συγκυβερνούν τώρα ότι υπήρχε άλλος δρόµος, πιο
εύκολος, πιο ανώδυνος από αυτόν στον οποίο µάς υποχρέωνε η
Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρόγραµµα που εφαρµοζόταν.
Εδώ και πέντε χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ εναντιώθηκε σε κάθε µεταρρύθµιση, σε κάθε ξένη επένδυση. Τώρα µιλάτε για ριζικές µεταρρυθµίσεις στο πελατειακό κράτος, τη δηµόσια διοίκηση, παντού.
Τις χαιρετίζουµε, αλλά είναι οι Υπουργοί σας που βιάζονται να
γκρεµίσουν όσα έγιναν τα τελευταία χρόνια, είναι οι Υπουργοί
σας που ανακοινώνουν την επαναπρόσληψη των χιλιάδων δηµοσίων υπαλλήλων, που ακυρώνουν κρατικές συµφωνίες και ιδιωτικοποιήσεις, που µιλούν για κατάργηση του ΑΣΕΠ και επαναφορά των αιώνιων φοιτητών.
Δεν ξεφύγατε από τις προεκλογικές σας και προγραµµατικές
σας δεσµεύσεις. Για µια ακόµα φορά, όπως όλες οι κυβερνήσεις
που αναλαµβάνουν, µιλήσατε για «καµένη γη», το είπε ο Πρωθυπουργός. Ο Υπουργός των Οικονοµικών για την οικονοµία µίλησε
για «άρρωστη αγελάδα». Ο προηγούµενος επί κυβερνήσεως Παπανδρέου είχε µιλήσει για «Τιτανικό». Ονοµάσατε το µνηµόνιο
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«µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα».
Κρύψατε ότι µιλήσατε µε την τρόικα, ότι µιλήσατε µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Ευτυχώς που αναγνωρίσατε και κάτι,
ότι δηλαδή ήταν πολύ θετικό για τις διαπραγµατεύσεις µας το
πρωτογενές πλεόνασµα, το οποίο είχε παρουσιάσει η κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας.
Εµείς, σαν υπεύθυνη Αντιπολίτευση δεν θα λέµε όχι σε όλα,
όπως τόσο ανεύθυνα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, υποσκάπτοντας κάθε µεταρρύθµιση. Θα στηρίξουµε ό,τι θετικό κάνετε, έχοντας πάντα
ως µοναδικό κριτήριο το συµφέρον του ελληνικού λαού. Σε καµµία περίπτωση, όµως, δεν θα σας αφήσουµε να γκρεµίσετε τα
πάντα. Είµαστε εδώ για να εγγυηθούµε την ευρωπαϊκή και αναπτυξιακή πορεία του τόπου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Τραγάκη.
Καλώ στο Βήµα τον κ. Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριοι
Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η οµιλία του Προέδρου
και Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα προσδιόρισε, συµπύκνωσε και
καθόρισε το µέτρο της ιστορικότητας και της ευθύνης που βιώνουµε ετούτες τις µέρες.
Ας επιχειρήσουµε, όµως, µια αφαιρετική, σοκαριστική προσοµοίωση. Έχουν γίνει εκλογές, έχουν εκλεγεί η Νέα Δηµοκρατία
και το ΠΑΣΟΚ. Τι θα είχαµε; Θα είχαµε τον κ. Χαρδούβελη να συναντά την τρόικα και να προσπαθεί να βαφτίσει το κρέας ψάρι.
Τι θα είχαµε; Τις ατελείωτες δηλώσεις του κ. Βενιζέλου στα κάγκελα του Μαξίµου, που θα προσπαθούσαν να δικαιολογήσουν τα
αδικαιολόγητα. Θα είχαµε τους σεσηµασµένους απολογητές του
µνηµονίου να δίνουν µάχες οπισθοφυλακών στα δελτία ειδήσεων
για να κάνουν το µαύρο άσπρο. Τι θα είχαµε; Τους δήθεν διαφωνούντες Βουλευτές της συγκυβέρνησης να κάνουν κουρέλια την
αξιοπιστία της πολιτικής στα τηλεοπτικά παράθυρα και στο τέλος
να ψηφίζουν µε βαριά καρδιά, για να µην πέσει η κυβέρνηση και
υπάρξει πρόβληµα στην κυβερνητική σταθερότητα. Αυτό θα είχαµε.
Αυτή την τεράστια διαφορά αξίας, σηµασίας, νοήµατος της πολιτικής βιώνουν οι πολίτες σε µια πλατιά εθνική και κοινωνική συµµαχία. Ακουµπούν πάνω στον ΣΥΡΙΖΑ, την Κυβέρνησή του και τον
Πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα. Οι πολίτες θεωρούν πλέον κεκτηµένο
τους ότι η πολιτική επέστρεψε, η χαρά του να κάνεις πολιτική επέστρεψε, η αξιοπιστία επέστρεψε, οι ευθύνες µοιράστηκαν. Ποιες
ευθύνες;
Το αίνιγµα εξόδου από τον µνηµονιακό κανιβαλισµό, το αίνιγµα
ζωής, προοπτικής και ελπίδας για εµάς και τα παιδιά µας, για την
πατρίδα µας, απαιτούν το συλλογικό πολιτικό υποκείµενο να έχει
τα χαρακτηριστικά του διφυούς Οιδίποδα. Πρώτη όψη: την κυβέρνηση εθνικής και κοινωνικής σωτηρίας ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να επιλύσει το αίνιγµα της Σφίγγας –«µνηµόνιο»-, χωρίς να σκοτώσει
τον πατέρα του -«αξίες και αρχές»- και χωρίς βεβαίως να παντρευτεί τη µάνα του, «την εξουσία και την ιδιοτέλεια».
Η άλλη όψη του Οιδίποδα: τους πολίτες ενεργούς στους δρόµους και τις πλατείες να βάζουν πλάτη στη δική τους Κυβέρνηση.
Γιατί; Ανατροπή «ντελίβερι», διανοµή κατ’ οίκον, δεν υφίσταται.
Διότι η αξιοπρέπεια δεν δανείζεται, δεν χαρίζεται, δεν κληροδοτείται. Κατακτιέται µε αγώνες, διατηρείται µε αγώνες, µόνο για
όσους την αξίζουν.
Είναι χαρακτηριστικό ότι φίλοι στα social media έγραψαν:
«Βήµα πίσω δεν κάνετε ούτε για να πάρετε φόρα.». Αυτό είναι το
κλίµα, αυτή είναι η αντιµετώπιση, αυτή είναι η ενεργοποίηση,
αυτή είναι η κινητοποίηση και η εγρήγορση των πολιτών.
Έρχοµαι στη Θεσσαλονίκη, τη Θεσσαλονίκη της ιστορίας, του
πολυπολιτισµού και των προσφύγων, την πόλη των µεγάλων εργατικών αγώνων, την πόλη µας. Παραµένει η πόλη των απατηλών
δεσµεύσεων και των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων.
Η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ µε δέκα µονάδες διαφορά από τη Νέα
Δηµοκρατία δεν αλλάζει αυτόµατα τον χάρτη του µαύρου, τις
µαύρες τρύπες που καθηλώνουν την πόλη πέραν των συνεπειών
του µνηµονίου. Το µετρό καρκινοβατεί, το λιµάνι απαξιώνεται, το
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Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος υπολειτουργεί, τα νοσοκοµεία
καταρρέουν. Είναι πρωτεύουσα της ανεργίας, των νέων ειδικά
και των γυναικών, µε δεκαέξι χιλιάδες συσσίτια από την τοπική
αυτοδιοίκηση και την Εκκλησία µόνο για τη δυτική Θεσσαλονίκη.
Η πόλη είναι καθηλωµένη από το κυκλοφοριακό και από το
µετρό και τα εργοτάξιά του, που θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί
ήδη από το 2012, µε ένα και µοναδικό µέσο µεταφοράς των πολιτών, τον ιδιωτικό ΟΑΣΘ, µε µονοπωλιακή κρατική επιδότηση.
Αυτή τη Θεσσαλονίκη παραλάβαµε, µε µοναδική προίκα τα
ανεκµετάλλευτα και παροπλισµένα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα και το απόθεµα αποκλειστικής αγάπης των Θεσσαλονικέων
για την πόλη µας. Η πόλη χρειάζεται ένα επείγον έκτακτο πρόγραµµα -Θεσσαλονίκη 2 θα µπορούσε να χαρακτηριστεί- µε εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση, µε αξιοποίηση όλων των δυνατών
ευρωπαϊκών πόρων.
Αναφερόµενος ειδικά στη δυτική Θεσσαλονίκη, απαιτείται η
κατάρτιση ενός νέου σχεδίου για την ενίσχυση και την προώθηση
της ορθής διαχείρισης των απορριµάτων µέσα από δηµόσιες
επενδύσεις και απαγόρευση της καύσης απορριµµάτων.
Τα πρώην στρατόπεδα της Θεσσαλονίκης πρέπει να αποδοθούν στις τοπικές κοινωνίες ως ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι
πρασίνου, πολιτισµού, αναψυχής. Επίσης, απαιτείται η υλοποίηση των αντιπληµµυρικών έργων για τα ρέµατα και τους χειµάρρους της δυτικής Θεσσαλονίκης, λόγω της υψηλής επικινδυνότητας για τις ζωές και τις περιουσίες των κατοίκων.
Αυτή την πρόταση-υπόµνηµα, µε τεχνοκρατική τεκµηρίωση,
καταθέτω στα Πρακτικά, για να συνεχίσω και να έρθω στο κύριο
µέρος της πρώτης αυτής οµιλίας, που αφορά το σπίτι µου, την
ΕΡΤ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης 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, «πρέπει να παλέψουµε για το
αδύνατο, για να µη βιώσουµε το αδιανόητο», είχε πει στην αρχή
της κρίσης και του µνηµονιακού ολετήρα, λίγο πριν φύγει από τη
ζωή, ο καθηγητής του Ποινικού Δικαίου στο ΑΠΘ, ο Γιάννης Μανωλεδάκης.
Αυτούς τους είκοσι µήνες, τις εξακόσιες ατελείωτες µέρες και
νύχτες από το «µαύρο» της ΕΡΤ στις 11 Ιουνίου µέχρι και το
βράδυ των εκλογών, από την ατελείωτη νύχτα του µνηµονίου
µέχρι την αναστάσιµη Δευτέρα στις 26 Ιανουαρίου του 2015, παλέψαµε στην ελεύθερη ΕΡΤ για το αδύνατο, για να µη ζήσουµε
το αδιανόητο στο µπουκέτο των «µαύρων» όχι µόνο επί της ΕΡΤ,
που εξαφάνιζαν καθηµερινά από τον χάρτη την ελληνική κοινωνία, την οικονοµία, τον πολιτισµό, καταργώντας την έννοια της
πολιτικής.
Ξαναγεννηθήκαµε. Ξανασυστηθήκαµε. Αναµετρηθήκαµε µε
εαυτούς και αλλήλους. Μετρήσαµε το µπόι µας, τις σχέσεις µας
µε τις έννοιες, τους ανθρώπους, τις ανάγκες και τον κώδικα
αξιών, τις ορίζουσες µιας ολόκληρης ζωής απέναντι στο «µαύρο»
όχι µόνο στις ζωές µας, αλλά το «µαύρο» ως το κακέκτυπο σήµα
της δηµοκρατίας, παντού, στην παιδεία, στην υγεία, στον πολιτισµό, έχοντας πάντα στο µυαλό µας πως δεν είµαστε αυτό που
δηλώνουµε, αλλά αυτό που πράττουµε, τη δύναµη του βιωµένου
παραδείγµατος.
Εξακόσιες µέρες ελεύθερη ΕΡΤ, εθελοντικά και αµισθί. Την
«επανάσταση συνείδησης», που είπε από την ΕΡΤ3 στις 15 Φεβρουαρίου 2013 ο Πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας, όπου ο λόγος δεν
µένει πουκάµισο αδειανό, γιατί η πράξη τον αντιστρατεύεται.
Έχοντας πάντα στο µυαλό µας την ηθική της συλλογικότητας
απέναντι στη διαπλοκή, τους πελάτες, τα κονέ και τα παρασκήνια, της γενικής συνέλευσης των ορθίων της ΕΡΤ, που σχεδιάζουν και αποφασίζουν και υλοποιούν, µε αυτοδιαχείριση και
αυτοδιεύθυνση, χωρίς κολλητούς, οµάδες επιρροής και συντεχνιακές εµµονές.
Αναλογιστήκαµε και αρνηθήκαµε την εύκολη επιλογή της διαχείρισης της τρέχουσας µιζέριας, αφού δεν γίνεται διαφορετικά.
«Σκύψε, κρύψου, κάνε ό,τι κάνουν οι πολλοί. Μην εκτίθεσαι. Μην
είσαι χαζός. Αν δεν πας εσύ στη ΔΤ και στη ΝΕΡΙΤ, θα πάει κάποιος
άλλος στο µόρφωµα-έκτρωµα, την ντροπή της δηµοσιογραφίας.».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Συγκρουστήκαµε µε τον κυνισµό, την παραίτηση, την απελπισία και τη µοιρολατρία. Δεν πήγαµε στα σπίτια µας. Δεν επικαλεστήκαµε τα παιδιά µας για να λακίσουµε. Μείναµε στα κτήρια
της ΕΡΤ. Πατήσαµε στα πόδια µας από το σοκ, την καταστροφή
µιας ολόκληρης ζωής, την επένδυση ονείρων και κόπων µε µεράκι και φιλότιµο στην ΕΡΤ3 από τη Θεσσαλονίκη και στις ΕΡΑ
από όλη την Ελλάδα. Απόγνωση, γνώση, επίγνωση, πως η ιστορία γράφεται µε τα «όχι» και όχι µε τα µακιγιαρισµένα «ναι», µε
τις προσχηµατικές δικαιολογίες που νοµιµοποιούν τον κανιβαλισµό.
Παράλληλα, βιώσαµε την αλληλεγγύη µε τα άλλα κινήµατα ως
καθηµερινή πράξη, σχολείο συλλογικότητας, κόντρα στον παρτακισµό και την ιδιώτευση. «Κανείς µόνος» ήταν το µότο, όταν
συναντιόµασταν µε τις καθαρίστριες, τους εργάτες της «COCACOLA», τους διαθέσιµους εκπαιδευτικούς, τους σχολικούς φύλακες, τις Σκουριές, το ΣΜΑ Ευκαρπίας και τα στρατόπεδα στις
δυτικές συνοικίες. Εµείς για εσάς, εσείς για εµάς.
Παραµείναµε όρθιοι, χωρίς αποζηµίωση, χωρίς δεδουλευµένα,
µε µόνη προοπτική τον αγώνα, κόντρα στην κυβέρνηση του «µαύρου», της µισαλλοδοξίας, της εµπάθειας, της εκδικητικότητας,
για τους αριστερούς της ΕΡΤ.
Θα θυµίσουµε τη δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού, του κ.
Αντώνη Σαµαρά, ο οποίος τρεις µέρες µετά το «µαύρο» της ΕΡΤ
είπε καταχειροκροτούµενος από τη νεολαία της ΟΝΝΕΔ: «Διορίζαµε επί ΠΑΣΟΚ, διορίζαµε επί Νέας Δηµοκρατίας, αλλά διορίζαµε αριστερούς.».
Γράφαµε στην εφηµερίδα «Η ΑΥΓΗ» στις 4 Αυγούστου 2013,
µε τίτλο: Από το «µαύρο» στο φως: «Με την Κυβέρνηση ΣαµαράΒενιζέλου ανοίξαµε λογαριασµούς, που θα λυθούν δικαστικά και
πολιτικά µέχρι τέλους».
Η επιλογή των Ελλήνων πολιτών στις 25 Γενάρη ήταν καθαρή.
Κάθε ψήφος κι ένα πάτηµα του κουµπιού για να φύγει το
«µαύρο», για να ανοίξει η ΕΡΤ, η νέα ΕΡΤ, όπου διεκδικήσαµε
έργο κι όχι λόγο αυτούς τους είκοσι µήνες. Αυτή η νέα ΕΡΤ που
ακούει και εµπνέεται από τον Τίτο Πατρίκιο µε την καθαρή θέση
για το «µαύρο» στις 11 Ιουνίου. Όταν πονάει το µάτι, δεν το βγάζεις. Βάζεις σταγόνες.
Επιστροφή στην ΕΡΤ δεν σηµαίνει επιστροφή στο χθες. Επιστροφή στην κανονικότητα της ΕΡΤ δεν σηµαίνει επιστροφή στην
ΕΡΤ της «πίσω αυλής», των σκανδάλων, των απευθείας αναθέσεων, των όποιων αργόσχολων και αργόµισθων. Επιστροφή στην
ΕΡΤ σηµαίνει επιστροφή στο µέλλον. Τώρα γυρίζουµε σελίδα.
Απέναντι στο «µαύρο» το χαµόγελο της δικαίωσης δηµοσιογράφων, τεχνικών και διοικητικών, το χρώµα της ελπίδας, η ελπίδα
για σηκωµένα µανίκια για πολλή δουλειά.
Θέλουµε την ΕΡΤ ανοιχτή στην κοινωνία, την κριτική της κοινωνίας να αποτυπώνεται στο πρόγραµµά της και το δυναµικό
πρόγραµµα της ΕΡΤ να εκφράζει, να είναι η φωνή της δρώσας
και ζώσας κοινωνίας, των ενεργών πολιτών. Θέλουµε την ΕΡΤ να
είναι πολυφωνική, πλουραλιστική, καλός αγωγός των νέων ρευµάτων και των τάσεων σε κάθε µορφή τέχνης, στην επιµόρφωση
και την ψυχαγωγία.
Θέλουµε την ΕΡΤ σπίτι της ενηµέρωσης όλων των Ελλήνων
πολιτών που πληρώνουν µέσω του ανταποδοτικού, για να µη
χρειάζεται κάθε φορά να παίζουν το έργο «φύγε εσύ, έλα εσύ»,
ανάλογα µε τις κυβερνητικές αλλαγές.
Πολιτευτήκαµε έργω και όχι λόγο, για µία ΕΡΤ και πάλι ανοιχτή, χωρίς τις παθογένειες του πρόσφατου αλλά και του απώτερου παρελθόντος, χωρίς αργόµισθους και προκλητικά
αµειβόµενους, µε τη γενική συνέλευση των εργαζοµένων συνδιαµορφωτή στα µεγάλα θέµατα, χωρίς «πίσω αυλές» παραγοντισµού και δήθεν συνδιοίκησης.
Θέλουµε µια ΕΡΤ µε διαρκή, γόνιµη και διαδραστική ώσµωση,
σχέση αλληλεπίδρασης µέσω της ΑΣΚΕ -Αντιπροσωπευτική Συνέλευση Κοινωνικού Ελέγχου- και όχι ένα στείρο αεροστεγές
γραφείο Τύπου της εκάστοτε κυβέρνησης. Θέλουµε µια ΕΡΤ
χωρίς διακρίσεις σε ηµέτερους και κολλητούς, που αµείβονται
πλουσιοπάροχα, τους άλλους, που αναµένουν την έλευση της
δικής τους κυβέρνησης στον θάλαµο δηµιουργικής αναµονής,
και τους πολλούς, που απλώς απαιτούν να αξιολογούνται αποκλειστικά και µόνο από την ποιότητα της δουλειάς τους.
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Θέλουµε µια νέα ΕΡΤ, µε τις αποδοχές των εργαζοµένων δηµοσιευµένες στο διαδίκτυο, από τον κλητήρα µέχρι τον Γενικό
Συντονιστή Διευθυντή, για να µην απολογούνται οι δύο χιλιάδες
εξακόσιοι πενήντα έξι εργαζόµενοι που αµείβονταν µε τα κατώτατα προβλεπόµενα από τις συλλογικές συµβάσεις -δηλαδή, οι
εργαζόµενοι των 700 ευρώ έως 1.700 ευρώ- για τους εκάστοτε
πενήντα κυβερνητικούς χρυσοκάνθαρους.
Η καµαρίλα της ΕΡΤ στις 11 Ιουνίου δεν υπάρχει, πέθανε. Την
αφήσαµε πίσω µας, µαζί µε τα βαρίδια, τις παθογένειες και τα
κολλητιλίκια που τη βάραιναν. Η ελεύθερη ΕΡΤ των παρόντων
ορθίων µάς αφορά και αυτή -εκπέµπει και αυτή την ώρα που µιλάµε-, δεµένη ψυχή τε και σώµατι µε τα κοινωνικά κινήµατα,
απαλλαγµένη από τη σκουριά των γραφείων, των µηχανισµών
εξουσίας και της εξασφαλισµένης ανυποληψίας του διαχειριστικού κυβερνητισµού.
Η ΕΡΤ επανιδρύθηκε, αναβαπτίστηκε στα αιτήµατα των αλληλέγγυων ενεργών πολιτών και µόνο ως τέτοια µπορεί να λειτουργήσει, έχοντας εσαεί πάνω στην πυξίδα της τον κοινωνικό
παλµογράφο. Η νέα ΕΡΤ, αγκωνάρι των τεσσάρων άλφα της ελληνικής κοινωνίας, απολυµένων, άνεργων, άστεγων, άπορων, στο
πλευρό του κάθε αδύναµου πολίτη, του µικροµεσαίου, του επαγγελµατία, του επιχειρηµατία, του κόσµου της παραγωγής και της
εργασίας, που ταλαιπωρείται και καταδυναστεύεται από τη γραφειοκρατία και το γρηγορόσηµο. Το συµβόλαιο αυτής της νέας
ΕΡΤ µε την κοινωνία σε µια αράδα: Είστε η δύναµή µας, είµαστε
η φωνή σας!
Κλείνω. Σας πρότειναν δουλειά στη ΔΤ και στη ΝΕΡΙΤ και είπατε–απορούν!- όχι. Μας ρωτούν: «Πώς επιβιώσατε αυτούς τους
είκοσι πέτρινους µήνες;». Απαντούµε µε τους στίχους του Κωνσταντίνου Καβάφη: «Σε µερικούς ανθρώπους έρχεται µια µέρα
που πρέπει το µεγάλο ναι ή το µεγάλο όχι να πούνε. Φανερώνεται
αµέσως όποιος το έχει έτοιµο µέσα του το ναι και λέγοντάς το
πέρα πηγαίνει στην τιµή και στην πεποίθησή του. Ο αρνηθείς δεν
µετανιώνει. Αν ρωτιούνταν, πάλι όχι θα ξαναέλεγε. Και όµως τον
καταβάλλει εκείνο το όχι, το σωστό, εις όλη τη ζωή του.».
Αυτή την ηθική της Αριστεράς της πράξης και της δράσης,
αυτή την αισθητική της ρωµιοσύνης υπηρετούµε, µε αυτόν τον
τρόπο συντονίζουµε τα ρήµατά µας µε τα βήµατά µας για δηµοκρατία, αλληλεγγύη και αξιοπρέπεια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Τριανταφυλλίδη. ‘Οσο για τον παραπάνω χρόνο -που βέβαια δεν ήταν παραπάνω από κάποιους άλλους Βουλευτές-, έχω
να πω ότι σίγουρα δεν ισοσκελίζεται µε τους ατελείωτους µήνες
στην ελεύθερη ΕΡΤ.
Θα ήθελα να κάνω µία παρατήρηση από πλευράς Προεδρείου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ναι, κύριε Φίλη, σας
είδα. Θα σας δώσω τον λόγο.
Από πλευράς Προεδρείου -και επειδή εθίγη το ζήτηµα της ΕΡΤθα ήθελα να υπογραµµίσω, όπως δήλωσα και κατά την εναρκτήρια
τοποθέτησή µου, ότι το ζήτηµα της σφαιρικής, αντικειµενικής,
αχειραγώγητης και αδιαµεσολάβητης ενηµέρωσης είναι ένα ζήτηµα που απασχολεί και θα απασχολήσει τη Βουλή και την ενηµέρωση που εκπέµπει η Βουλή, τον τρόπο µε τον οποίο ενηµερώνεται ο πολίτης για τα τεκταινόµενα στο Κοινοβούλιο.
Προς τον σκοπό αυτό το υπόδειγµα που χτίστηκε από την αυτοδιαχειριζόµενη ΕΡΤ θα αποτελέσει πολύ χρήσιµη βάση.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ κ. Φίλης.
Κύριε Φίλη, θέλετε να δευτερολογήσετε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Όχι, κυρία Πρόεδρε, για διαδικαστικό
θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Παρακαλώ, έχετε τον
λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Νοµίζω ότι θα πρέπει να είµαστε αρκετά
αυστηροί και τυπικοί στον χρόνο οµιλίας των συναδέλφων -και
Βουλευτών και Υπουργών-, διότι είµαστε στην τελική ευθεία της
διαδικασίας µας. Πρέπει να µιλήσουν αρκετοί συνάδελφοι. Δεν
είναι στοιχείο δηµοκρατικής λειτουργίας η κατάχρηση του χρόνου.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αυτό το έχει υπ’ όψιν
του το Προεδρείο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Δεν το τηρεί, όµως. Οφείλω να το πω.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Φίλη, λυπάµαι
για την παρατήρησή σας. Είναι βέβαια –αν θέλετε- λίγο δύσκολο
για το Προεδρείο να δέχεται αυτές τις παρατηρήσεις από οµιλητές που έχουν ήδη µιλήσει.
Εν πάση περιπτώσει, τον λόγο έχει ο κ. Κατρούγκαλος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχω δώσει τον λόγο
στον Υπουργό, κύριε Μητσοτάκη. Θα σας τον δώσω αµέσως
µετά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Μετά θα ανέβω ούτως ή άλλως.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Σας ευχαριστώ
πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Τα συγχαρητήριά µου για την εκλογή σας και για τον τρόπο
µε τον οποίο ασκείτε τα καθήκοντά σας. Θεωρώ ότι θα είστε
πράγµατι µια ιστορική Πρόεδρος της Βουλής.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, ήδη από
τη δεκαετία του 1950 και την περίφηµη έκθεση Βαρβαρέσου ξέρουµε ότι η διοίκηση είναι ο µεγάλος ασθενής στην Ελλάδα. Μάλιστα, τα πορίσµατα αυτής της έκθεσης και όσων ακολούθησαν
-για παράδειγµα του Ζορζ Λαγκρό, ο οποίος ήταν ο πρώτος εκπρόσωπος του ΟΟΣΑ που ήρθε στην Ελλάδα- επιβεβαιώνουν τα
ίδια ευρήµατα που κουβεντιάζουµε µέχρι σήµερα, δηλαδή µια διοίκηση γραφειοκρατική, νοµικίστικη, που αποτελεί τροχοπέδη και
όχι µοχλό για την ανάπτυξη και που χαρακτηρίζεται από το
πνεύµα της πατρωνίας.
Δεν είναι εύλογο το ερώτηµα γιατί εβδοµήντα χρόνια µετά,
όταν συµφωνούµε για τα συµπτώµατα, να µην µπορούµε να θεραπεύσουµε την ασθένεια;
Και όµως η απάντηση είναι απλή: Το πολιτικό σύστηµα που κατέρρευσε τις χρονιές της κρίσης και αποδοκιµάστηκε από τις
εκλογές αυτή τη διοίκηση έχει ανάγκη. Γιατί ένα πολιτικό σύστηµα που χαρακτηρίζεται στην κορυφή του από τη διαπλοκή
ανάµεσα στις πολιτικές και οικονοµικές ελίτ, µε ενδιάµεσο τα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης και τις τράπεζες, δεν θέλει µια αντικειµενική, βεµπεριανή δηµόσια διοίκηση. Θέλει µια πελατειακή
διοίκηση, που ο νόµος του Υπουργού θα έχει µεγαλύτερο βάρος
από τον λόγο του νόµου. Γιατί πώς αλλιώς θα γίνουν νοµότυπα,
αλλά µε τον τρόπο που ξέρουµε, οι µεγάλες δηµόσιες συµβάσεις
που αποτελούν τη συγκολλητική ουσία ανάµεσα στις πολιτικές
και τις οικονοµικές ελίτ;
Το δεύτερο πράγµα που πρέπει να παρατηρήσουµε, όταν βρισκόµαστε µπροστά σε οποιαδήποτε µεταρρύθµιση, είναι ποιον
προσανατολισµό δίνει στο κράτος. Γιατί, όπως γνωρίζετε, αυτή
η επιθετική ιδεολογία των αγορών, ο φονταµενταλισµός που ονοµάζουµε νεοφιλελευθερισµό, τυπικά θέλει να µας κάνει να πιστέψουµε ότι θέλει λιγότερο κράτος. Ο Ρίγκαν έλεγε ότι η πιο
τροµακτική φράση στην αγγλική γλώσσα είναι ότι «είµαι από την
κυβέρνηση και είµαι εδώ για να βοηθήσω».
Στην πράξη, όµως, όπου εφαρµόστηκαν τα νεοφιλελεύθερα
δόγµατα δεν µίκρυνε το κράτος. Αυτό που έγινε είναι να αλλάξει
ο προσανατολισµός του. Μειώθηκαν οι κοινωνικές δαπάνες για
την παιδεία, την εκπαίδευση, την πρόνοια και µέσω της ιδιωτικοποίησης δόθηκαν ολόκληροι τοµείς κρατικών λειτουργιών στους
ιδιώτες, ακόµα και σε τοµείς του πυρήνα της κρατικής εξουσίας.
Τον πόλεµο στο Ιράκ σε µεγάλο βαθµό τον έκανε η «LACKWATER». Στο κολαστήριο του Άµπου Γκράιµπ αυτοί που έκαναν τις
ανακρίσεις ήταν συµβασιούχοι, που είχαν τις ειδικές ψυχολογικές γνώσεις που χρειάζεται αυτού του είδους η ανάκριση.
Και αν νοµίζετε ότι αυτά δεν αφορούν εµάς, ένα από τα πρώτα
πράγµατα που είδα -και µε έκαναν να φρίξω- στο Υπουργείο που
ανέλαβα είναι η παρουσία ιδιωτικής σεκιούριτι επιπλέον της
κλούβας µε τις δεκάδες αστυνοµικούς που ήταν έξω από την είσοδο του Υπουργείου.
Υπό το πρίσµα αυτό, λοιπόν, πώς µπορούµε να αξιολογήσουµε
τα πεπραγµένα της πενταετίας στον χώρο της διοίκησης; Δεν
επρόκειτο για καρικατούρα µεταρρύθµισης, επρόκειτο για πλήρη
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αντιµεταρρύθµιση, νεοφιλελεύθερης σύλληψης και πελατειακής
εκτέλεσης. Αυτό δεν αφορά µόνο το κράτος και τη διοίκηση,
αλλά όπου εφαρµόζεται νεοφιλελεύθερη πολιτική το αποτέλεσµα είναι να αυξάνονται οι κοινωνικές ανισότητες, να υπονοµεύεται το κοινωνικό κράτος, να δηµιουργείται κοινωνική αθλιότητα.
Αυτό δεν αφορά µόνο τη διοίκηση και το κράτος, αλλά την ίδια
τη δηµοκρατία. Έλεγε ο Μπέρτραντ Ράσελ σωστά ότι όταν έχεις
να διαλέξεις ανάµεσα στο δικαίωµα ψήφου και σε µια φραντζόλα
ψωµί ένα µόνο κριτήριο προσδιορίζει την απόφασή σου: το πόσο
πεινασµένος είσαι.
Γιατί χαρακτήρισα έτσι, όµως, την αντιµεταρρύθµιση της πενταετίας; Πρώτα πρώτα γιατί χαρακτηριζόταν από ιδεοληψίες.
Κεντρικό σηµείο έγινε η απόλυση δεκαπέντε χιλιάδων υπαλλήλων. Αυτό είναι ιδεοληψία, γιατί ποτέ το µέγεθος της διοίκησης
καθ’ εαυτό δεν ήταν το βασικό πρόβληµα του ελληνικού κράτους. Πριν από την κρίση ήµασταν περίπου στον µέσο όρο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ και µετά την κρίση είχαµε
µια µείωση του ανθρώπινου δυναµικού της τάξης σχεδόν του
40%. Από εννιακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εξακόσιους είκοσι
πέντε δηµοσίους υπαλλήλους το 2010 είµαστε τώρα στις πεντακόσιες εβδοµήντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα πέντε δηµοσίους υπαλλήλους, µε βασικό µοχλό αυτής της µείωσης την πλήρη
κατάργηση πρακτικά των συµβασιούχων ορισµένου χρόνου και
την πρόωρη αποχώρηση αυτών που αποτελούσαν τη θεσµική
µνήµη του δηµοσίου, των στελεχών της διοίκησης, που, υπό το
κλίµα ουσιαστικά κυνηγιού µαγισσών σε βάρος του δηµόσιου
τοµέα, προχώρησαν σε πρόωρες συνταξιοδοτήσεις.
Ακόµα πιο ανορθολογική ήταν η εφαρµογή του κυνηγιού
αυτού των κεφαλών των δεκαπέντε χιλιάδων απολύσεων. Χωρίς
αξιολόγηση, είτε προσώπων είτε δοµών, στην πραγµατικότητα
καταργήθηκαν χρήσιµες υπηρεσίες. Ποιος πιστεύει ότι δεν χρειαζόταν η Δηµοτική Αστυνοµία, η οποία έφερνε έσοδα στους δήµους; Ποια ιδιωτική επιχείρηση που θα έκανε downsizing θα
έκλεινε το τµήµα είσπραξης οφειλών; Αυτό δεν είναι καν νεοφιλελευθερισµός. Αυτό είναι παραλογισµός. Είναι σαν να θες να
αδυνατίσεις και, για να χάσεις βάρος, να κόβεις το χέρι σου.
Πέρα από τη λογική, όµως, το δεύτερο θύµα της εφαρµογής
αυτών των πολιτικών ήταν η νοµιµότητα, ειδικά η συνταγµατική
νοµιµότητα. Σωστά είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης χθες ότι το
«παρασύνταγµα» των µνηµονιακών ρυθµίσεων ουσιαστικά λειτούργησε ως «υπερσύνταγµα», που εκτόπισε τις ρυθµίσεις των
νόµων για να εφαρµοστούν τα µνηµονιακά συµφωνηθέντα.
Ένα µόνο παράδειγµα θα σας πω. Βρήκα στο Υπουργείο τετρακόσιες ανεκτέλεστες αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις και
µε πληροφόρησαν οι υπηρεσιακοί του Υπουργείου ότι υπήρχε
εντολή του προκατόχου µου να µην εκτελούνται αυτές οι αποφάσεις, µέχρις ότου έφταναν στην επιτροπή Συµµόρφωσης του
Συµβουλίου της Επικρατείας, η οποία επέβαλλε πρόστιµο στη διοίκηση. Αντιλαµβάνεστε ποιο είναι το µήνυµα µιας τέτοιας απόφασης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Παντελώς ψέµατα!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Έχω το υπηρεσιακό
έγγραφο και θα το καταθέσω στα Πρακτικά, αν αµφισβητηθεί,
κύριε Υπουργέ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Βεβαίως το αµφισβητώ και να το
καταθέσετε τώρα!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Βεβαίως θα το καταθέσω, το έχω και στα χαρτιά µου.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Τώρα να το καταθέσετε, τώρα!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Το µήνυµα, λοιπόν,
αυτής της κίνησης ήταν ότι ο λόγος του Υπουργού είναι βαρύτερος από τον λόγο του νόµου και του δικαστή και το µήνυµα αυτό
ανοµίας είναι ακριβώς αυτό που χαρακτήριζε το πελατειακό σύστηµα που υπηρετούσαν αυτά τα κόµµατα του παλαιοκοµµατισµού.
Το τρίτο θύµα της αντιµεταρρύθµισης ήταν η δηµοκρατία.
Γιατί δηµοκρατία σηµαίνει συµµετοχή στη λήψη των αποφάσεων
και σεβασµό στα ανθρώπινα δικαιώµατα. Η αντιµεταρρύθµιση
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κατάργησε µία παράδοση δεκαετιών του δηµοσιοϋπαλληλικού
µας δικαίου, να συµµετέχουν δηλαδή στα πειθαρχικά συµβούλια
οι εκπρόσωποι των δηµοσίων υπαλλήλων για να κρίνονται από
τους οµοίους τους, «from your peers», όπως λένε και οι Αγγλοσάξονες. Επίσης, καταργήθηκε το τεκµήριο της αθωότητας και
οποιοσδήποτε διωκόταν πειθαρχικά για οποιαδήποτε αιτία, µεταξύ των οποίων και η συνδικαλιστική δράση, έβλεπε να τίθεται
αυτοµάτως εκτός υπηρεσίας µε την αυτοδίκαιη αργία, που κατάργησε έναν προηγούµενο δόκιµο θεσµό του υπαλληλικού δικαίου, τη δυνητική αργία.
Τέλος, το τελευταίο θύµα της αντιµεταρρύθµισης ήταν η πολιτική ουδετερότητα. Ο προκάτοχός µου ήταν ο µοναδικός
Υπουργός, ο οποίος διόρισε µε προσωπική του απόφαση γενικούς διευθυντές και διευθυντές, παραµερίζοντας γενικούς διευθυντές που είχαν επιλεγεί από υπηρεσιακά συµβούλια, µε την
πρόφαση της προσαρµογής στα νέα οργανογράµµατα.
Η εκτεταµένη αναφορά µου στην προηγούµενη κατάσταση γίνεται για να δείξω ότι εµείς θα είµαστε το ακριβώς αντίθετο, το
απολύτως αρνητικό αυτών που έγιναν τα προηγούµενα χρόνια.
Θα υπηρετήσουµε τη λογική στις µεταρρυθµίσεις, το Σύνταγµα,
τη νοµιµότητα, τη δηµοκρατία και την πολιτική ουδετερότητα.
Τα πρώτα µέτρα, όπως εξαγγέλθηκαν και από την αρχική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, είναι η αποκατάσταση των αδικιών. Αυτό δεν συνιστά µεταρρύθµιση, είναι όµως απαραίτητο να
γίνει.
Σε αυτό το πλαίσιο έχουµε την ανάκληση των απολυµένων της
διαθεσιµότητας. Και ξέρετε ποιοι τελικά απολύθηκαν, έτσι δεν
είναι; Αυτοί που δεν είχαν την προστασία του πελατειακού συστήµατος, οι µικροί άνθρωποι, οι καθαρίστριες και οι σχολικοί
φύλακες. Όλοι αυτοί θα επανέλθουν. Θα προηγηθεί µία διαδικασία µίνι εθελοντικής κινητικότητας γι’ αυτούς που ταιριάζει το εργασιακό τους προφίλ µε άλλες ανάγκες που έχει αυτή τη στιγµή
η δηµόσια διοίκηση, αλλά όσοι δεν επιλέξουν να πάνε σε αυτές
τις νέες θέσεις θα επιστρέψουν στις παλιές. Προφανώς, επίσης,
και προχωρούµε άµεσα στην αντικατάσταση των αντισυνταγµατικών διατάξεων του πειθαρχικού δικαίου.
Το δεύτερο βήµα που θα κάνουµε είναι το σύστηµα επιλογής
προϊσταµένων. Παρά τις επεµβάσεις αυτές που είπα, που έχουν
γίνει στη δηµόσια διοίκηση και έχουν ξεσηκώσει έναν δικαιολογηµένο θόρυβο, δεν πρόκειται να προχωρήσουµε σε µεµονωµένες επεµβάσεις, ad hoc, στις θέσεις προϊσταµένων, γιατί αυτό
θα έστελνε το εσφαλµένο µήνυµα ότι κάνουµε ό,τι οι παλαιότεροι, ότι συνεχίζουµε τον πελατειασµό και την πατρωνία. Μόνο
όταν θα έχει θεσπιστεί νοµοθετικά νέο σύστηµα επιλογής, θα
προχωρήσουµε σε αντικατάσταση των προϊσταµένων.
Από εκεί και µετά, ερχόµαστε στην ουσία της µεταρρύθµισής
µας. Ποιο είναι το βασικό πρόβληµα του ελληνικού κράτους;
Είπα, δεν είναι το µέγεθος, είναι η στρεβλή οργάνωση και η ανισοκατανοµή του προσωπικού. Τι έγινε σε αυτόν τον τοµέα; Ασκήσεις επί χάρτου. Ο πρώτος Υπουργός της προηγούµενης
κυβέρνησης δηµιούργησε διακόσιες εξήντα χιλιάδες περιγράµµατα εργασίας, αυτό που λέµε job description, το προφίλ των θέσεων. Ο διάδοχός του τροποποίησε τα οργανογράµµατα.
Υπήρξε κάποια επαφή ανάµεσα στις διακόσιες εξήντα χιλιάδες
περιγράµµατα των θέσεων εργασίας και στα οργανογράµµατα;
Όχι. Άρα προφανώς το ένα ήταν άχρηστο για το άλλο.
Γιατί έγιναν τότε τα µεν και τα δε; Η απάντηση είναι απλή. Αυτά
δεν έγιναν για να αλλάξει το κράτος. Αυτά έγιναν απλώς για να
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις κάποιας από τις αξιολογήσεις. Με
λίγα λόγια, δεν έγιναν για να αλλάξουµε τη διοίκηση. Εµείς κοροϊδεύαµε τους δανειστές µας και αυτοί κορόιδευαν τους εαυτούς τους. Γιατί τίποτε απ’ όλα αυτά δεν έγινε, για να εφαρµοστεί.
Αυτό, λοιπόν, που πρέπει να γίνει και µέχρι στιγµής δεν έχει
γίνει είναι να εξετάσουµε τι ανάγκες καλύπτει κάθε Υπουργείο
εκ του µηδενός, όχι απλώς να κάνουµε επεµβάσεις στα οργανογράµµατά του. Γιατί, κακά τα ψέµατα, οι θέσεις δεν υπάρχουν
για να µισθοδοτούνται οι δηµόσιοι υπάλληλοι. Οι θέσεις υπάρχουν για να καλύπτονται συγκεκριµένες κοινωνικές ανάγκες.
Όταν θα έχουµε, λοιπόν, προσδιορίσει το τι ανάγκες έχει να καλύψει κάθε Υπουργείο, θα προσδιορίσουµε το προφίλ θέσεων
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καθεµιάς απ’ αυτές τις θέσεις και θα ξαναθεσπίσουµε τις διαδικασίες που χρειάζονται, ώστε οι ανάγκες που καλύπτει η θέση
να εξυπηρετούνται. Όταν θα το έχουµε κάνει αυτό, τότε θα διαµορφώσουµε και ένα σύστηµα αξιολόγησης που δεν θα έχει τιµωρητικά χαρακτηριστικά, αλλά θα εξετάζει ακριβώς το πώς
ανταποκρίνεται κάθε υπάλληλος στα καθήκοντά του, όταν θα
έχει το προφίλ καθηκόντων για να κριθεί. Γιατί, όποιος θέλει να
κάνει πρώτα το σύστηµα αξιολόγησης και µετά να προχωρήσει
στην αναδιοργάνωση της δηµόσιας διοίκησης, είναι πρακτικά
σαν να φτιάχνει ένα σπίτι από τη στέγη και όχι από τα θεµέλια.
Μετά, θα εφαρµόσουµε µια πολιτική κινητικότητας, όχι τη δυσφηµισµένη, που ουσιαστικά ήταν πρόσχηµα-φερετζές των προκατόχων µας για απόλυση. Η κινητικότητα δεν είναι εργαλείο
δηµοσιονοµικής πολιτικής, για να γλιτώνει έσοδα για το δηµόσιο,
για τον ίδιο, αν και αντίστροφο, λόγο που και οι διορισµοί στη
δηµόσια διοίκηση δεν είναι τρόπος άσκησης κοινωνικής πολιτικής.
Η κινητικότητα είναι ένας τρόπος να µεταφέρουµε προσωπικό
από εκεί που χρειάζεται λιγότερο εκεί που χρειάζεται περισσότερο. Όταν θα έχουµε, λοιπόν, εφαρµόσει αυτό το σύστηµα,
χωρίς ανασφάλεια, εγγυώµενοι ότι κανείς δεν θα χάσει τη δουλειά του, θα ανταποκριθούµε και σε ένα άλλο αίτηµα πάγιο της
διοίκησης, να µην έχουµε πρόσκαιρες θέσεις στο δηµόσιο, που
προωθούν την εργασιακή ανασφάλεια, αλλά, κατά το δυνατόν,
να εξασφαλίζουµε τη συνταγµατική µονιµότητα για όλους τους
υπαλλήλους του δηµοσίου.
Το επόµενο βήµα είναι οι µορφές κοινωνικού ελέγχου. Εµείς
την αξιολόγηση είπα ότι δεν τη θεωρούµε τιµωρητική, απλώς σαν
επιβράβευση των καλύτερων και σαν τρόπο επιλογής τους. Μας
ενδιαφέρει όµως και ο τρόπος µε τον οποίον η ίδια η κοινωνία
θα αξιολογεί και θα υποδέχεται τις υπηρεσίες που της προσφέρει η διοίκηση.
Γι’ αυτόν τον σκοπό θα αξιοποιήσουµε και τα εργαλεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Εδώ, για να είµαι ειλικρινής και αντικειµενικός, θα πω ότι θα κτίσουµε σ’ αυτό που βρήκαµε,
εµβαπτίζοντάς το, όµως, στη δική µας λογική, που είναι µια λογική γενίκευσης της διαφάνειας. Για παράδειγµα, η «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
µπορεί να συνδεθεί και µε άλλες τράπεζες δεδοµένων του δηµοσίου και µε τη λογική κοινωνικού ελέγχου που έχουµε, δηλαδή
κοινωνικής λογοδοσίας της διοίκησης προς την κοινωνία.
Θα προχωρήσουµε στην αξιοποίηση των ΚΕΠ, ουσιαστικά
φτιάχνοντας και virtual ΚΕΠ, που θα µπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σ’ αυτά µέσω του υπολογιστή του. Θα αξιοποιήσουµε το
σύστηµα «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», επικοινωνίας µεταξύ των υπηρεσιών του
δηµοσίου, ούτως ώστε να επιτύχουµε τον σκοπό της οριζόντιας
διασύνδεσης των Υπουργείων και να απλοποιήσουµε και τις διαδικασίες, ώστε κανείς πια να µη χρειάζεται να αναζητά ο ίδιος πιστοποιητικά που είναι στην κατοχή της δηµόσιας υπηρεσίας και
που µπορούν µε ευθύνη των ίδιων των υπηρεσιών και µε πρωτοβουλία τους να εξασφαλιστούν. Στο τέλος αυτής της προσπάθειας θα έχουµε έναν νέο Υπαλληλικό Κώδικα.
Τελευταίο άφησα το ζήτηµα του µισθολογίου. Είναι προφανές
ότι υπάρχουν πολλές αδικίες που έχουν σωρευτεί και επί των δηµοσίων υπαλλήλων στην εφαρµογή των µνηµονιακών νόµων και
της λιτότητας της πενταετίας. Είναι εξίσου προφανές ότι δεν
µπορούµε να αποκαταστήσουµε τώρα αυτές τις αδικίες.
Αλλά µε ένα νέο πραγµατικά δίκαιο και ενιαίο µισθολόγιο, το
οποίο θα µπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες τόσο της διοίκησης όσο και των δηµοσίων υπαλλήλων, θέλω να ελπίζω ότι από
την επόµενη χρονιά, όταν θα έχει ανορθωθεί η οικονοµία, θα µπορέσουµε να κάνουµε κάτι και στον οικονοµικό τοµέα. Αλλά να βασιστούµε και στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις στο δηµόσιο,
έναν θεσµό που σε εκτέλεση διεθνούς σύµβασης είχε επιχειρηθεί
να εφαρµοστεί εδώ και δέκα χρόνια, θεσµός που κολοβώθηκε
όµως από τις διαδοχικές κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας, ουσιαστικά αποστερούµενος το ουσιαστικό του νόηµα.
Για να ολοκληρώσω, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι και
κυρίες και κύριοι Βουλευτές: Για να κάνεις µια µεταρρύθµιση
υπάρχουν δυο τρόποι. Το έναν τον περιγράφει ο Καβάφης στο
γνωστό του ποίηµα «Εν µεγάλη ελληνική αποικία, 200 π.Χ.». Ο
τρόπος αυτός είναι να φέρεις έναν αναµορφωτή απ’ έξω, όπως
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φέραµε εµείς την τρόικα. Όχι εµείς, οι προκάτοχοί µας. Ποιο
είναι το πρόβληµα αυτής της συνταγής; Ότι λειτουργεί µόνο στις
αποικίες.
Υπάρχει και ο άλλος τρόπος. Να αλλάξουµε εµείς το κράτος
µας. Εµείς, γιατί το έχει ανάγκη, γιατί θέλουµε να γκρεµίσουµε
το πελατειακό σύστηµα και το σύστηµα διαπλοκής, όχι γιατί θέλουµε να ικανοποιήσουµε οποιονδήποτε έξω από την Ελλάδα. Κι
αυτό να το κάνουµε µε τις δικές µας δυνάµεις, αξιοποιώντας τις
καλύτερες πρακτικές του εξωτερικού. Αλλά όχι γιατί µας υποχρεώνει κάποιος άλλος, µα γιατί είναι η δική µας χώρα, η δική
µας πατρίδα και θέλουµε να την κάνουµε καλύτερη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε πολύ
τον κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ.
Κύριε Κουτσούκο, θα µιλήσετε τώρα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι, κυρία Πρόεδρε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, έχω ζητήσει τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το ξέρω, αλλά έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Κουτσούκος πριν από εσάς. Αµέσως µετά
είστε εσείς.
Ορίστε, κύριε Κουτσούκο, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Επί της διαδικασίας τότε, κυρία
Πρόεδρε, για το θέµα για το οποίο δεν µου δώσατε τον λόγο
πριν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αµέσως µετά τον κ.
Κουτσούκο θα πάρετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Όχι, κυρία Πρόεδρε. Ζήτησα πριν
τον λόγο. Θα µου επιτρέψετε να µου τον δώσετε τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Με την άδεια του κ.
Κουτσούκου, λοιπόν.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Με την άδεια του κ. Κουτσούκου,
που είναι πάρα πολύ ευσυνείδητος.
Κυρία Πρόεδρε, θέλω να κάνω µία επισήµανση σε συνέχεια
της παρατήρησης του κ. Φίλη για την ανάγκη …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Κουτσούκο µην
µπερδεύεστε. Εκεί είναι τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν νοµίζω ότι κινδυνεύει να µπερδευτεί.
Μια επισήµανση σε συνέχεια της παρατήρησης του κ. Φίλη, η
οποία νοµίζω ότι απηχεί και τις απόψεις των πιο πολλών συναδέλφων για την ανάγκη τήρησης του χρόνου των οµιλητών.
Θέλω να επισηµάνω, κυρία Πρόεδρε, ότι η παρατήρηση την
οποία κάνατε και η δικαιολογία την οποία δώσατε, για την υπερβολική ανοχή στην οµιλία του κ. Τριανταφυλλίδη, πραγµατικά µε
εξέπληξε. Δεν ήξερα ότι ο πρότερος βίος ενός Βουλευτή θα πρέπει να καθορίζει και τον χρόνο οµιλίας του στο Κοινοβούλιο. Αυτή
είναι πραγµατικά µια ενδιαφέρουσα, διασταλτική ερµηνεία του
Κανονισµού. Δεν ξέρω αν θέλετε να την εισηγηθείτε και µόνιµα
να έχουµε µία επιτροπή, η οποία ανάλογα µε τον βαθµό κοινωνικής ευαισθησίας του κάθε οµιλητή, ανάλογα µε το συναίσθηµα
µε το οποίο φορτίζει τον λόγο του, ανάλογα να αναπροσαρµόζεται και ο χρόνος.
Νοµίζω ότι η συγκεκριµένη παρατήρηση ήταν άστοχη και σίγουρα θα αποφεύγαµε να κάνουµε αυτή τη συζήτηση, εάν κάνετε
αυτό το οποίο σάς ζητήσαµε και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι εξαρχής, να τηρείτε τον χρόνο αυστηρά για όλους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Μητσοτάκη,
σας ευχαριστώ για την παρατήρησή σας.
Το πρώτο που έχω να σας πω είναι ότι, αν συµµορφωνόµουν
στις υποδείξεις σας, δεν έπρεπε να σας είχα δώσει τον λόγο.
Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι χθες, ενώ είχατε δώ-

176

δεκα λεπτά, µιλήσατε δεκαέξι και µου ζητάτε τον λόγο για δευτερολογία – και πιστεύω ότι πρέπει να λάβετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Βεβαίως και πρέπει, βάσει του Κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Προκρίνω την ελευθερία έκφρασης των Βουλευτών και ο καθένας θα αναµετρηθεί µε
το παράδειγµά του, όταν επικαλείται τους κανόνες µόνο για τους
άλλους. Η απόφαση του Προεδρείου είναι κατά το δυνατόν όλοι
οι συνάδελφοι να διευκολυνθούν για να εκφραστούν, χωρίς
οχληρές παρεµβάσεις από το Προεδρείο.
Σε σχέση µε αυτό το οποίο όµως αναφέρατε πριν από λίγο και
επειδή προφανώς παρανοήσατε, θα ήθελα να πω ότι η παρατήρηση του Προεδρείου δεν είχε να κάνει µε τον πρότερο βίο του
κ. Τριανταφυλλίδη. Είχε να κάνει µε το µείζονος σηµασίας και δηµοσίου ενδιαφέροντος ζήτηµα της ΕΡΤ, της ελευθερίας ενηµέρωσης και της ελευθερίας λόγου ακόµη περισσότερο.
Το Προεδρείο έκρινε ότι θα ήταν τουλάχιστον προκλητικό και
προσβλητικό, την ώρα που αναπτυσσόταν το ζήτηµα του «µαύρου» και της λογοκρισίας στην ΕΡΤ, να κλείσει τα µικρόφωνα σε
εκείνον που το ανέπτυσσε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Άρα ο χρόνος τον οποίο δικαιούται ο κάθε Βουλευτής είναι ανάλογος του περιεχοµένου αυτού
που λέει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δέχοµαι την παρατήρησή σας και δίνω τον λόγο στον κ. Κουτσούκο για δώδεκα
λεπτά για την πρωτολογία του, διότι δεν έχει πρωτολογήσει. Ακολουθούν, κατά τη σειρά που έχουν δηλώσει, ο κ. Παφίλης για την
πρωτολογία του και εν συνεχεία εσείς για τη δευτερολογία σας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πιστεύω ότι θα έχουµε την ευκαιρία κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας, για την οποία έχουµε ευχηθεί τα καλύτερα, να συζητήσουµε για ορισµένα διαδικαστικά ζητήµατα. Δείχνουµε κι
εµείς ανοχή σε αυτήν την πρώτη συζήτηση, εκτιµώντας και τη
διάθεση των συναδέλφων να συµµετάσχουν χωρίς τους περιορισµούς του χρόνου, αλλά πρέπει κάποια στιγµή τους κανόνες
να τους τηρούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε ευχηθεί από το πρώτο
βράδυ των εκλογών διά των δηλώσεων του Προέδρου µας, Βαγγέλη Βενιζέλου, κάθε επιτυχία στην καινούργια Κυβέρνηση. Το
ευχόµαστε ολόψυχα, γιατί θεωρούµε ότι µια επιτυχία της νέας
ελληνικής Κυβέρνησης θα είναι επιτυχία του λαού και δικαίωση
των θυσιών του.
Μακριά από εµάς κάθε σκέψη καταστροφική, που πάνω σε
αυτή θα µπορούσαµε να στηρίξουµε τη δική µας δικαίωση. Τη
δική µας δικαίωση θέλουµε να τη στηρίξουµε στην επιτυχία και
θα αιτιολογήσουµε γιατί αυτή η επιτυχία έχει να κάνει µε τις θυσίες και τους κόπους στους οποίους υπεβλήθη ο ελληνικός λαός
και το πολιτικό κόστος που υπέστηµεν εµείς για να δροµολογήσουµε αυτές τις διαδικασίες.
Η οφειλόµενη κριτική και τοποθέτησή µου πάνω στις
Προγραµµατικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης θα γίνει σε τέσσερα
βασικά σηµεία.
Το πρώτο σηµείο αφορά τον φόβο µπροστά στη συµφωνία.
Έχουµε µία Κυβέρνηση η οποία προέρχεται από µια προεκλογική
ρητορική υποσχέσεων, ψευδολογιών, που την κρατά δέσµια σε
µια αναγκαία διαδικασία προσαρµογών εν όψει της επιβαλλοµένης συµφωνίας.
Το είδαµε αυτό στην τοποθέτηση του κυρίου Πρωθυπουργού.
Η συναισθηµατική φόρτιση δεν µπορούσε να κρύψει το άγχος
της επιβαλλόµενης συµφωνίας, γιατί µια πολιτική σύγκρουσης
θα είναι καταστροφική. Άρα η συµφωνία είναι επιβαλλόµενη.
Όποια συµφωνία επιτευχθεί µέσα από τη διαδικασία της
διαπραγµάτευσης έχουµε δηλώσει ότι θα τη στηρίξουµε.
Θέλουµε όµως να δούµε το περιεχόµενό της.
Έρχοµαι τώρα στο δεύτερο σηµείο. Ποιο είναι το περιεχόµενο
της πρότασης; Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρουµε
µόνο το περιτύλιγµα. Πώς έχει βαφτιστεί το περιτύλιγµα; Έχει
βαφτιστεί ως γέφυρα. Τι είναι αυτή η γέφυρα; Είναι ένα νέο
µνηµόνιο; Είναι παράταση του υπάρχοντος µνηµονίου; Είναι λίγο
από τα δύο ή και τα δύο µαζί; Ας το βαφτίσει η Κυβέρνηση όπως
θέλει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εκείνο που εµείς οφείλουµε να επισηµάνουµε είναι η µεγάλη
αντίφαση: Από τη µια µεριά µάς κατήγγειλε η Κυβέρνηση, γιατί
δεν πήραµε την εξάµηνη παράταση που µας προσέφεραν οι
δανειστές -και αυτό είναι αλήθεια-, ενώ όταν φέραµε εδώ να
ψηφίσουµε τη δίµηνη παράταση, το τι ακούσαµε δεν λέγεται,
γιατί παρατείνουµε για δύο µήνες το µνηµόνιο και κρατάµε τη
χώρα δεσµευµένη.
Θέλω να θυµίσω για την ιστορία ότι εµείς είχαµε παρουσιάσει
έγκαιρα από τον Σεπτέµβρη -το είπαµε στον προϋπολογισµό, το
είπαµε και πριν από τις πολιτικές εξελίξεις- τα πέντε βήµατα
εξόδου από το µνηµόνιο και τις δανειακές συµβάσεις, που ήταν
το κλείσιµο της συµφωνίας, η πιστωτική γραµµή στήριξης, η
σχέση µας µε το ΔΝΤ και η συζήτηση για την ελάφρυνση του
χρέους µε τις οποιεσδήποτε εκδοχές του, τις παραµετρικές
αλλαγές – κάτι που προβλέπεται από τη συµφωνία κορυφής στο
Συµβούλιο του 2012.
Εσείς τώρα λέτε ότι µπαίνουµε σε µία περίοδο, η οποία δεν
περιέχει µειώσεις µισθών και συντάξεων. Λέτε ότι µας τελείωσε
το mail του Χαρδούβελη και είµαστε στην άλλη µέρα. Και λέω
εγώ ότι κυνηγάτε ανεµόµυλους και σκιαµαχείτε, διότι το mail του
Χαρδούβελη τελείωσε, επειδή εµείς δεν συµφωνήσαµε στις
παράλογες απαιτήσεις των δανειστών µας, που µας ζήταγαν
παραπέρα µειώσεις µισθών και συντάξεων. Είπαµε ότι αυτό δεν
το έχει ανάγκη ο τόπος, δεν µπορούν να το υποφέρουν οι
µισθωτοί εργαζόµενοι και συνταξιούχοι. Κι έτσι δεν πήγαµε στη
συµφωνία.
Γιατί οι δανειστές µας -θυµίζω- ζητούσαν παραπάνω από όσα
έπρεπε, θεωρώντας ότι δεν θα έχουν µία σταθερή κυβέρνηση να
διαπραγµατευθούν τον Ιούνιο. Αυτό πρόκυπτε, αγαπητοί
συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή εσείς παραφράσατε τη
συνταγµατική εντολή της συναίνεσης και επιδιώξατε την πτώση
της κυβέρνησης µέσω της διαδικασίας της εκλογής του
Προέδρου της Δηµοκρατίας.
Δεν λέτε λοιπόν σε αυτή την πρόταση, της οποίας µάς έχετε
παρουσιάσει το περιτύλιγµα, αν θα έχουµε χρήµα από τους
δανειστές µας, αν δηλαδή θα επιδιώξουµε να πάρουµε τις δόσεις
που είναι φθηνότερες, ή θα πάρουµε χρήµα από την αγορά, που
είναι ακριβότερο.
Ποιος θα το πληρώσει αυτό το κόστος; Οι τράπεζες θα το
πληρώσουν; Η οικονοµία θα το πληρώσει; Ο προϋπολογισµός θα
το πληρώσει; Δεν λέτε τι επιπτώσεις θα έχει η οποιαδήποτε
επιλογή στο τραπεζικό σύστηµα, στην αγορά και την πραγµατική
οικονοµία.
Δεν µας λέτε αν αυτή η εξάµηνη παράταση που ζητάτε θα είναι
ένα εξάµηνο οµηρίας της ελληνικής κοινωνίας, της οικονοµίας
και της Κυβέρνησης ή θα είναι η αφετηρία ενός νέου µνηµονίου,
ενός τρίτου µνηµονίου.
Βεβαίως µας παρουσιάσατε από την αρχική επιλογή των
ισοσκελισµένων προϋπολογισµών µία πρόταση για πλεόνασµα
1,5%, ίσο δηλαδή µε τους στόχους που είχε και πέτυχε ο
προϋπολογισµός του 2014. Δεκτή αυτή η επιλογή. Είναι µία
επιλογή που πάντα θέλαµε, που δεν µας επέτρεψαν οι
συσχετισµοί της διαπραγµάτευσης να επιτύχουµε, διότι ήταν
αρνητικοί οι συσχετισµοί. Θεωρώ όµως ότι είναι µία σωστή
επιλογή η µείωση του πρωτογενούς πλεονάσµατος, διότι
ελευθερώνει πόρους, οι οποίοι µπορεί να πάνε στην πραγµατική
οικονοµία ή να πάνε στην κοινωνική συνοχή.
Ερχόµαστε όµως στο τρίτο σηµείο, που είναι ο λογαριασµός.
Βγαίνει ο λογαριασµός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του
ΣΥΡΙΖΑ, του 1,5% πρωτογενούς πλεονάσµατος;
Λέω λοιπόν -και το ξέρετε, πιστεύω, πολύ καλά- ότι λόγω των
εξελίξεων έχουµε µία µείωση εσόδων τον Δεκέµβριο και µία σηµαντική µείωση εσόδων τον Γενάρη: τον µεν Δεκέµβρη έναντι του
2013 κατά περίπου 1 δισεκατοµµύριο και το Γενάρη έναντι των
στόχων του προϋπολογισµού περίπου 1 δισεκατοµµύριο επίσης.
Είναι συνολικά περίπου 2 δισεκατοµµύρια. Αυτή τη µείωση των
εσόδων πώς θα την αντιµετωπίσετε, όταν µας λέτε ότι θα έχουµε
αυξήσεις δαπανών από διάφορες πολιτικές που προτείνετε, έστω
αυτό το κουτσουρεµένο πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης -γιατί δεν
είναι ολοκληρωµένο- όταν µας λέτε ότι θα πάτε σε κατάργηση
του ΕΝΦΙΑ, τον οποίο θα αντικαταστήσετε µε έναν φόρο περιου-
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σίας, που όµως δεν τον έχετε οριοθετήσει, για να δούµε τι θα εισπράξετε, και όταν µας λέτε ότι θα πάτε σε αφορολόγητο των
12.000;
Άρα το ερώτηµα είναι: Θα επιβαρύνετε τις κλίµακες της µεσαίας τάξης για να εισπράξετε τα ίδια ποσά από φόρο εισοδήµατος; Διότι ο λογαριασµός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
απλός και λέει ότι έχει πρόβλεψη εσόδων 55,6 δισεκατοµµυρίων
και εξόδων 55,7 δισεκατοµµυρίων. Αυτός είναι ο λογαριασµός.
Φέρτε µας, λοιπόν, από το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης ένα φύλλο χαρτί µε τα έσοδα, τα έξοδα και από πού θα τα
εισπράξετε. Κάτι τέτοιο δεν µας το έχετε φέρει κι εµείς φοβόµαστε ότι αυτός ο λογαριασµός δεν βγαίνει, ότι θα πέσετε έξω ή
ότι θα αναγκαστείτε να επιβαρύνετε κι άλλο τη µεσαία τάξη και
άλλες κοινωνικές οµάδες που επιβίωσαν της κρίσης ή, σε τελική
ανάλυση, να µην υλοποιήσετε τους στόχους σας.
Το τέταρτο σηµείο είναι ότι δεν έχετε κανένα σχέδιο για την
πραγµατική οικονοµία, τη ρευστότητα και την ανταγωνιστικότητα. Ακούσαµε τόσα πολλά εδώ, ακούσαµε λεπτοµέρειες και
κοινοτοπίες, όπως, παραδείγµατος χάριν, ότι θα µειώσει ο Πρωθυπουργός τους αστυνοµικούς στο Μέγαρο Μαξίµου –γνωστά
πράγµατα- και τους οργανισµούς των Υπουργείων. Εγώ τα έχω
ακούσει χιλιάδες φορές. Κάθε καινούργιος Υπουργός και κάθε
Πρωθυπουργός τα ίδια λέει. Όµως δεν µας είπε το σχέδιο της
παραγωγικής ανασυγκρότησης, δεν µας είπε για την ανταγωνιστικότητα. Κρατάει την αγορά σε αναµονή και ανασφάλεια. Δεν
έχει σχέδιο για τη ρευστότητα, για την αντιµετώπιση του εµπορικού ισοζυγίου.
Ο αγροτοδιατροφικός τοµέας, που είναι το συγκριτικό πλεονέκτηµα της χώρας µας και που βελτίωσε το ισοζύγιο εµπορικών
των συναλλαγών τα τελευταία χρόνια, απουσίαζε παντελώς από
τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Επιχείρησε κάτι να πει ο κ. Λαφαζάνης και είπε ότι τα υπόλοιπα θα µας τα πει ο κ. Αποστόλου.
Περιµένουµε.
Προσέξτε τώρα. Πάµε στις µεταρρυθµίσεις. Ποιες είναι οι µεταρρυθµίσεις στις οποίες αναφερθήκατε; Οι µεταρρυθµίσεις στις
οποίες αναφερθήκατε είναι µεταρρυθµίσεις που δεν έχουν καµµία
πνοή, καµµία προοδευτική κατεύθυνση. Πού είναι, λοιπόν, το σχέδιο της προοδευτικής διακυβέρνησης που θα ακολουθήσει στη
µεταµνηµονιακή Ελλάδα; Εµείς είχαµε παρουσιάσει ένα σχέδιο και
περιµέναµε ότι µία καινούργια αριστερή κυβέρνηση τουλάχιστον
θα έχει την έµπνευση των αλλαγών στο πολιτικό σύστηµα, οι
οποίες θα ενσωµατώνονταν σε µία συνταγµατική αλλαγή.
Έχει µιλήσει ο κ. Κατρούγκαλος, όχι σήµερα εδώ. Στον δηµόσιο λόγο του, ο Πρωθυπουργός όµως δεν είπε τίποτα. Τα ξεχάσατε; Πού είναι οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην
αποκέντρωση, στη µεταφορά αρµοδιοτήτων και πόρων στην αυτοδιοίκηση; Γιατί είστε φοβικοί; Τι φοβάστε; Φοβόσαστε τον συντηρητισµό των συνεταίρων σας στην Κυβέρνηση, των ΑΝΕΛ;
Φοβάστε τη θρυαλλίδα που µπορεί να σπάσει και να διαταράξει
την Κυβέρνηση; Δεν µας ενδιαφέρει εµάς η Κυβέρνηση. Εµάς
µας ενδιαφέρει η Ελλάδα, αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Όµως πρέπει να τολµήσετε να προχωρήσετε µπροστά.
Δεν ακούσαµε τίποτα, επίσης, για όλα αυτά που έχουν να κάνουν µε το πολιτικό σύστηµα, την απλή αναλογική. Ποια είναι η
Αριστερά; Είδα έναν τίτλο σήµερα που λέει: «Άρωµα Αριστεράς
στις Προγραµµατικές Δηλώσεις». Βεβαίως, αναφέρθηκε στους
ξενοφοβικούς, αναφέρθηκε στα σύµφωνα συµβίωσης. Θα τα ψηφίσουµε. Ήταν δικές µας πολιτικές.
Παραδώσαµε, κύριε Υπουργέ, το σχέδιο για την ιθαγένεια σε
εσάς. Το παρέδωσε ο κ. Ντόλιος, µετά από πάρα πολύ σκληρή
διαπραγµάτευση µε τη Νέα Δηµοκρατία και περιµένουµε να το
φέρετε να το ψηφίσετε και να δούµε και τι θα κάνουν οι εταίροι
σας. Εµείς σε αυτές τις αλλαγές θα είµαστε εδώ παρόντες µε
ένα θετικό πρόσηµο, όπως κάναµε πάντα.
Τι µας παρουσιάσατε ως αλλαγές και µεταρρυθµίσεις; Το νέο
εργαλείο του ΟΟΣΑ. Και –προσέξτε- διαβάζω σήµερα από την
εφηµερίδα «Η ΑΥΓΗ», για να µην πείτε ότι τα έβγαλα από το κεφάλι µου: «Το toolkit θα το µεταφράσουµε ως tailor made.». Αυτό
σηµαίνει «το κουστούµι του ράφτη». Δηλαδή θα µας ράψετε ένα
κουστουµάκι. Βρήκαµε τον ράφτη και µας λείπει τώρα ο κουρέας! Επαναλαµβάνω ότι είναι ο δεκάλογος της εφηµερίδας «Η
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ΑΥΓΗ» για τις µεταρρυθµίσεις που θα προσαρµόσει ο κ. Γκουρία
του ΟΟΣΑ σε ό,τι αφορά την Ελλάδα.
Λέω, λοιπόν, ότι µε βάση αυτό το πλαίσιο έχω την εκτίµηση ότι
δεν αντιµετωπίζετε τα ουσιαστικά προβλήµατα, αυτά που έχει
ανάγκη ο τόπος, µιας µεγάλης ανατροπής, που θα ήταν αποτέλεσµα µιας αριστερής κυβέρνησης.
Συµπερασµατικά, λοιπόν, η κριτική µας γι’ αυτά που ακούσαµε
και από αυτά που δεν ακούσαµε είναι η εξής: Σε ό,τι αφορά τα
µεγάλα θέµατα ακούσαµε γενικόλογες κοινοτοπίες και επαναλήψεις. Πάρα πολύ κουράζουν αυτά. Σε ό,τι αφορά τα δευτερεύοντα είδαµε αναλυτική αντιµετώπιση, όπως πόσα αυτοκίνητα
θα πάρουµε από τους Βουλευτές, πόσους αστυνοµικούς από
τους Υπουργούς και όλα αυτά, τα οποία τα έχουµε ακούσει χίλιες
φορές και έχουν κουράσει τον κόσµο. Σε ό,τι αφορά το ολοκληρωµένο σχέδιο της διαπραγµάτευσης, είδαµε το περιτύλιγµα. Το
περιεχόµενο δεν το έχουµε δει ακόµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, ένα λεπτό µπορώ να έχω; Είναι ενοχλητικό το
κουδούνι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Βεβαίως. Όσο θέλετε.
Η ανοχή του Προεδρείου είναι στη διάθεσή σας. Μετά όµως θα
σας αναλύσω...
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Δεν θέλω παραπάνω ανοχή. Εγώ
είµαι υποστηρικτής της τήρησης του χρόνου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ωραία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Λέω, λοιπόν, ότι σε ό,τι αφορά το
µεταρρυθµιστικό σχέδιο είναι χωρίς πνοή και προοδευτική κατεύθυνση.
Επαναλαµβάνω, όµως, ότι εµείς ευχόµαστε να πετύχει η Κυβέρνηση. Θα τη στηρίξουµε, παρ’ ότι δεν µας το ζητήσατε, παρ’
ότι δεν αποδεχθήκατε την πρότασή µας για εθνική επιτροπή διαπραγµάτευσης, που την επαναλαµβάνουµε από το 2012.
Φυσικό είναι, µε βάση αυτά που είπα, ότι δεν θα ψηφίσουµε
τις Προγραµµατικές Δηλώσεις. Θα ψηφίσουµε, όµως, τη συµφωνία, όταν τη φέρετε εδώ. Θα ψηφίζουµε τις προοδευτικές αλλαγές, όταν θα τις φέρνετε.
Δεν είµαστε ίδιοι, κύριοι συνάδελφοι.
Σου θυµίζω, αγαπητέ κύριε Λαφαζάνη, ότι θα σας κυνηγάει το
ότι δεν ψηφίσατε το άνοιγµα των λογαριασµών. Μιλάτε για την
πιο µεγάλη αλλαγή που θα παρουσιάσετε στους εταίρους µας,
την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς. Ξεχνάτε να πείτε ότι η πιο µεγάλη αλλαγή ήταν το άνοιγµα των λογαριασµών, κάτι που έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έγινε
από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και δεν το ψηφίσατε.
Εµείς, λοιπόν, θα ψηφίζουµε αλλαγές σ’ αυτήν την κατεύθυνση. Θα ψηφίζουµε, γιατί είµαστε δύναµη ευθύνης και πληρώσαµε το κόστος, γιατί είµαστε δύναµη ευθύνης.
Ευχόµαστε –επαναλαµβάνω- χάρη στους κόπους και τις θυσίες του ελληνικού λαού, για τις οποίες εµείς συµβάλαµε µε το
πρόγραµµά µας, ώστε να υπάρξουν αποτελέσµατα να πάνε καλά
τα πράγµατα, να φέρετε κάτι καλύτερο. Δεν θα σας επιτρέψουµε, όµως, να οικειοποιηθείτε αυτές τις θυσίες και αυτούς
τους κόπους του ελληνικού λαού, τις δικές µας προσπάθειες, τις
δικές µας ιδέες και τις πολιτικές που βρήκατε έτοιµες και ιδίως
το γεγονός ότι αυτήν τη στιγµή µπορείτε και διαπραγµατεύεστε
επειδή η Ελλάδα είναι όρθια. Διότι, αν δεν ήταν όρθια, αλλιώς θα
ήταν τα πράγµατα. Σκεφθείτε τι συνέβαινε το 2009, όταν η Ελλάδα είχε έλλειµµα 36 δισεκατοµµύρια και τώρα έχει πρωτογενές
πλεόνασµα, µε βάση το οποίο µπορούµε να συζητάµε και να διαπραγµατευόµαστε.
Καλή σας επιτυχία, λοιπόν!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Κουτσούκο.
Για την αποκατάσταση των πραγµάτων και την ενηµέρωση του
Σώµατος, επειδή, κύριε συνάδελφε, ξεκινήσατε µιλώντας εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής σας Οµάδας, του ΠΑΣΟΚ, και λέγοντας ότι δείχνετε µία ανοχή στη µη τήρηση του χρόνου -υποθέτω
από τον εαυτό σας,- ενηµερώνω για τη διαφάνεια ότι έχουν µι-
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λήσει από την Κοινοβουλευτική σας Οµάδα οι εξής Βουλευτές:
Ο κ. Γρηγοράκος από τα επτά λεπτά που εδικαιούτο µίλησε
εννέα λεπτά και πενήντα οκτώ δευτερόλεπτα. Η κ. Φώφη Γεννηµατά από τα επτά λεπτά που εδικαιούτο µίλησε οχτώ λεπτά και
δεκαεπτά δευτερόλεπτα και ήταν η πιο συνεπής µε τον χρόνο. Ο
κ. Ανδρέας Λοβέρδος από τα επτά λεπτά που εδικαιούτο µίλησε
δεκατρία λεπτά και σαράντα δύο δευτερόλεπτα και όταν τον διέκοψα, διαµαρτυρήθηκε. Ο κ. Κεγκέρογλου Βασίλειος, αν και δεν
ήταν χθες παρών, και τον οποίο διευκολύναµε για να µιλήσει σήµερα µε απόφαση του Προεδρείου και κατόπιν αιτήµατος του κ.
Λοβέρδου, από τα επτά λεπτά που εδικαιούτο µίλησε δέκα λεπτά
και σαράντα επτά δευτερόλεπτα. Ο Αρχηγός του κόµµατός σας,
ο κ. Βενιζέλος, από τα δεκαπέντε λεπτά που εδικαιούτο µίλησε
τριάντα ένα λεπτά και πενήντα τρία δευτερόλεπτα. Εσείς από τα
δώδεκα λεπτά που εδικαιούσθε, µιλήσατε δεκατέσσερα λεπτά
και είκοσι τέσσερα δευτερόλεπτα. Τέλος, το ΠΑΣΟΚ µιλάει µε
έναν Βουλευτή σε κάθε κύκλο των δεκατριών Βουλευτών , ενώ
το ποσοστό του είναι αναλογικό για να µιλάει µε έναν Βουλευτή
κάθε είκοσι Βουλευτές.
Άρα νοµίζω ότι καλό είναι να υπάρχει ένας αυτοπεριορισµός
στην κριτική σε σχέση µε το πόση ελευθερία αφήνει το Προεδρείο, διότι της ελευθερίας αυτής απολαµβάνουν όλοι οι Βουλευτές και αυτή είναι και η πρόθεσή µας.
Τον λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Παφίλης από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Μπαίνω στον πειρασµό να πω ότι αν δεν ήµασταν κι εµείς εδώ
µέσα, η συνεδρίαση θα ήταν ανταλλαγή συγχαρητηρίων ανάµεσα στη Νέα Δηµοκρατία και στον ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ και στον
ΣΥΡΙΖΑ, στο Ποτάµι και στον ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως µε ορισµένες παρενθέσεις, πιέσεις κ.λπ., σε ό,τι αφορά την επερχόµενη συµφωνία.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Από τώρα ενοχλείστε; Σκεφθείτε αργότερα τι θα γίνει.
Ο Γενικός Γραµµατέας του κόµµατός µας Δηµήτρης Κουτσούµπας, όπως και οι Βουλευτές του ΚΚΕ που µίλησαν µέχρι
τώρα, τοποθετήθηκαν στις προγραµµατικές δηλώσεις. Εγώ θα
ήθελα να ξεκινήσω από τη νέα συµφωνία που φαίνεται ότι έχει
επιτευχθεί. Εκτός εάν διαψευσθεί το επίσηµο όργανο του ΣΥΡΙΖΑ
και όλες οι εφηµερίδες, οι οποίες γράφουν περίπου τα ίδια και
επικαλούνται –και µάλλον σωστά- πηγές από το Υπουργείο Οικονοµικών. Θα είναι µια νέα συµφωνία, που θα έχει µεταβατικό
πρόγραµµα εξάµηνης διάρκειας, ανεξαρτήτως του πώς θα λέγεται. Άλλωστε, ο κ. Βαρουφάκης το είπε: «Δεν µας ενδιαφέρει το
όνοµα», αν θα είναι δηλαδή, τεχνική παράταση του µνηµονίου ή
συµφωνία-γέφυρα. Βέβαια, µπαίνω στον πειρασµό να κάνω και
εδώ ένα σχόλιο. Συµφωνία-γέφυρα προωθείτε, πάντως συµφωνία-γέφυρα είχατε και από τον κ. Μητσοτάκη χθες καθαρά, όπως
επίσης και πολλά συγχαρητήρια. Από άποψη ουσίας είναι το ίδιο,
ανεξαρτήτως του πώς θα ονοµάζεται, αν θα λέγεται «νέο µνηµόνιο», «παράταση του µνηµονίου», «συµφωνία-γέφυρα», κ.λπ..
Τι προβλέπoυµε, από όσα τουλάχιστον ξέρουµε και έχουµε
ακούσει και µε τα ίδια µας τα αυτιά: Πρώτον, το µνηµόνιο κατά
τα 2/3 ή το 70% παραµένει και το 1/3 θα αντικατασταθεί από ισοδύναµα µέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα. Συνήθως –µακάρι να
κάνουµε λάθος- όταν ακούµε «µέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα»,
αντιλαµβανόµαστε νέα αντιλαϊκά µέτρα. Λέω: Μακάρι να κάνουµε
λάθος. Η συµφωνία αυτή θα είναι υπό την αιγίδα του ΟΟΣΑ -όλοι
οι φιλεργατικοί παγκόσµιοι οργανισµοί!- θα είναι µε τη στήριξη
του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Άλλο φιλανθρωπικό ίδρυµα
για τους εργαζόµενους! Εµείς, λοιπόν, λέµε στους εργαζόµενους: «Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας!».
Αλήθεια, πού πήγαν οι διακηρύξεις περί κατάργησης του µνηµονίου; Όπως ήρθε, λέγατε, έτσι θα φύγει: µε έναν νόµο και µε
ένα άρθρο. Κάνω λάθος;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Με ένα άρθρο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Πού είναι; Αυτό είναι; Εδώ, όµως,
τώρα έχουµε προχωρηµένα πράγµατα. Το διαχωρίζουµε: 70%
είναι καλό, φιλεργατικό δηλαδή, φιλολαϊκό, και 30% τοξικό. Πάντως εµείς πιστεύουµε –για να µιλήσω µε τέτοιους όρους, επειδή
τους χρησιµοποιεί πολύ ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών- ότι
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όταν έχεις 30% τοξικότητα, όλο το µείγµα είναι τοξικό. Αυτή είναι
η δική µας άποψη.
«Επειδή, λοιπόν, είµαστε σώφρονες άνθρωποι», είπε ο κ. Βαρουφάκης, «θα δεχθούµε βεβαίως και δεν έχουµε καµµία αντίρρηση για την εφαρµογή του 70%.». Αυτά λέγατε στον λαό
παλιότερα; Το αντίθετο. Τι λέγατε; Λέγατε ότι το µνηµόνιο είναι
καταστροφή, ότι το µνηµόνιο είναι λαίλαπα, είναι Αρµαγεδδώνας
-και έτσι είναι, όντως- και εποµένως δεν χωράει καµµία συζήτηση. Ένα πράγµα χωράει: να καταργηθεί µε έναν νόµο.
Εµείς δεν λέµε ότι κάνετε κωλοτούµπα, γιατί την έχετε κάνει
ήδη εδώ και πολύ καιρό. Λέµε, όµως, ότι δεν µπορεί να λέτε στον
λαό ότι το µνηµόνιο διαχωρίζεται σε καλό και σε κακό.
Αυτό, κατά τη γνώµη µας, είναι κοροϊδία. Γιατί; Γιατί το µνηµόνιο έχει µια ενιαία φιλοσοφία – κάτι που λέγατε και εσείς.
Τι είναι το µνηµόνιο; Είναι ένα πακέτο αντιλαϊκών, βάρβαρων
µέτρων που εφαρµόζονται ξεχωριστά και ανάλογα µε τη χώρα,
σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες σήµερα. Όµως εδώ ήρθε απότοµα, γρήγορα, τσακίζοντας κυριολεκτικά τους εργαζόµενους
και είχε έναν στόχο: Να φορτώσει κατ’ αρχάς την κρίση σε αυτούς που δεν φταίνε, στους εργαζόµενους, να τους εξαθλιώσει
και να δηµιουργήσει προϋποθέσεις ανάκαµψης της καπιταλιστικής οικονοµίας και των κερδών του µεγάλου κεφαλαίου. Έτσι
δεν είναι, κύριε Κατρούγκαλε; Έτσι λέγατε, ή τέλος πάντων περίπου τα ίδια.
Εποµένως δεν µπορείς να το διαχωρίσεις, γιατί αντικειµενικά
έχει φιλοσοφία. Ακόµα και εάν διαφωνούµε στα επιµέρους, έχει
µια τέτοια φιλοσοφία.
Τώρα τι έγινε; Έχει φιλοσοφία να µειώσει την τιµή της εργατικής δύναµης, να την απαξιώσει τελείως, για να µπορέσει να επενδύσει το κεφάλαιο. Αφήστε τα αυτά που λέτε, γιατί τα
διαβάζουµε όλοι εδώ και πολλά χρόνια. Αφήστε τα αυτά, ότι η
ανταγωνιστικότητα δεν εξαρτάται από το εργατικό κόστος. Εξαρτάται και πολύ µάλιστα και εάν θέλετε να το αναλύσουµε αυτό.
Δεύτερον, έχει τη φιλοσοφία να εξαφανίσει όσο το δυνατόν
περισσότερο τον κοινωνικό τοµέα για δύο λόγους: Ο ένας είναι
για να µην πληρώνει εκεί το κράτος, αλλά να εξοικονοµήσει χρήµατα για να χρηµατοδοτεί τους επιχειρηµατίες και το µεγάλο κεφάλαιο και ο δεύτερος για να ανοίξει πεδίο επένδυσης στον
κοινωνικό τοµέα.
Επειδή, λοιπόν, ακούσαµε εδώ πολλά πράγµατα, πείτε µας:
Θα καταργήσετε τα φροντιστήρια; Θα καταργήσετε την ιδιωτική
υγεία; Για να δούµε, δηλαδή, πόση αξία έχουν οι διακηρύξεις,
για παράδειγµα –δεν λέω ονόµατα- του Υπουργού Παιδείας, ότι
είµαστε υπέρ της δηµόσιας, δωρεάν παιδείας. Θα τα καταργήσετε αυτά; Θα καταργήσετε τους ιδιώτες γενικά στον τοµέα της
υγείας; Όχι.
Τρίτον, το µνηµόνιο είχε σκοπό τις ιδιωτικοποιήσεις και ορισµένα άλλα µέτρα. Αυτό ήταν το µνηµόνιο.
Τώρα, λοιπόν, τι έγινε το µνηµόνιο που ήταν τέτοιο, «βάρβαρο»; Δεχόµαστε το 70% των µέτρων-δεν ξέρουµε βέβαια και
ποια είναι αυτά- και απορρίπτουµε τα τοξικά! Το µνηµόνιο δεν
είναι κατάλογος µέτρων, που παίρνεις τα εβδοµήντα και τα
τριάντα τα αφήνεις. Έχει ενιαία φιλοσοφία, αυτή που σας είπα
και δεν φαντάζοµαι ότι κανένας, σοβαρός τουλάχιστον, αναλυτής
µπορεί να το αµφισβητήσει. Άρα πάει το µνηµόνιο. Πάει η δέσµευση.
Δεύτερον, είπατε «δεν διαπραγµατευόµαστε µε την τρόικα,
αλλά µε τους θεσµικούς εταίρους». Ειλικρινά, µας δουλεύετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Τώρα το κατάλαβες;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Γιατί τέτοιο πράγµα είναι. Τι πάει να
πει «δεν διαπραγµατευόµαστε µε την τρόικα, αλλά µε τους θεσµικούς εταίρους»; Ποιοι είναι οι θεσµικοί εταίροι; Η Ευρωπαϊκή
Ένωση, το ένα τρίτο της τρόικας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το άλλο ένα τρίτο, και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Διαπραγµατεύεστε και µε τους τρεις ξεχωριστά, λέτε, αλλά όχι
µε όλους µαζί. «Όχι Γιάννης, αλλά Γιαννάκης», ή µε δύο ή µε ένα
«ν», όπως αρέσει του κυρίου Υπουργού Οικονοµικών.
Άρα εµείς λέµε ότι η συµφωνία που φαίνεται –δεν θέλω να την
αναλύσω- και που δηµοσιεύεται, κινείται στον ίδιο δρόµο της καπιταλιστικής ανάπτυξης, στον ίδιο δρόµο του ευρωπαϊκού µονόδροµου, όπως θα πω παρακάτω, στον ίδιο δρόµο που έφερε
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τους εργαζόµενους εδώ. Βέβαια µπορεί να εξασφαλιστούν και
µερικά ψίχουλα, τα οποία έτσι ή αλλιώς και µε την προηγούµενη
Κυβέρνηση είχαν διασφαλιστεί σε έναν βαθµό και πιθανόν να δοθούν και περισσότερα, για να µην είµαστε απόλυτα ίδιοι.
Εµείς, λοιπόν, θα πούµε στον ελληνικό λαό: καµµία επανάπαυση. Αντιλαµβανόµαστε πάρα πολύ καλά και περισσότερο από
ορισµένους άλλους ότι ο ελληνικός λαός πανηγυρίζει -όσο πανηγυρίζει- ή χαίρεται, διότι έφυγε µια κυβέρνηση που του έκανε
τον βίο αβίωτο, που τον έστειλε κυριολεκτικά στην κόλαση. Το
καταλαβαίνουµε πάρα πολύ καλά.
Όµως, θέλουµε να πούµε το εξής. Το ερώτηµα δεν είναι να
φύγει µια κυβέρνηση, αλλά να φύγει η πολιτική που ακολούθησε
η προηγούµενη κυβέρνηση.
Η πολιτική που ακολούθησαν οι προηγούµενες κυβερνήσεις
στον ίδιο δρόµο κινήθηκε, στον δρόµο του ευρωµονόδροµου,
στον δρόµο της καπιταλιστικής ανάπτυξης.
Γι’ αυτό λέµε, λοιπόν, στον ελληνικό λαό, στον εργαζόµενο
που νιώθει µια ανακούφιση –και αυτό είναι φυσιολογικό και ανθρώπινο και εµείς το αντιλαµβανόµαστε- να µην εφησυχάζει,
αλλά το αντίθετο. Δεν έρχονται µέρες καλές και ωραίες, που ορισµένοι τις περιγράφουν µε οίστρο, –και είναι κατανοητό από ανθρώπινης πλευράς. Έρχονται δύσκολες µέρες, γιατί το µνηµόνιο
έφυγε, αλλά οι νόµοι είναι εδώ, γιατί αυτοί που οδήγησαν τον
λαό, τους εργαζόµενους στην κόλαση όχι µόνο στην Ελλάδα,
αλλά σε όλο τον κόσµο -και σταµατήστε επιτέλους αυτό το ευρωπαϊκό παραµύθι, το 20% των κατοίκων των µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζει κάτω από το κατώτατο όριο της φτώχειας- οι
παράγοντες που τον οδήγησαν στην κόλαση είναι εδώ.
Το θέµα δεν είναι µόνο ότι είναι εδώ, είναι κι ότι δεν αµφισβητούνται, κύριε Βούτση, ούτε από εσάς ούτε από κανέναν άλλο.
Με αυτούς πάτε να λύσετε τα προβλήµατα, µε αυτούς που έστειλαν τον κόσµο στην κόλαση.
Είναι, λοιπόν, ακήρυχτος πόλεµος. Έτσι δεν λέτε; Συµφωνούµε. Εµείς λέµε ότι είναι κηρυγµένος ο πόλεµος που έφερε την
ανθρωπιστική κρίση που λέτε. Εµείς δεν δεχόµαστε αυτόν τον
όρο, είναι αφηρηµένος γενικά. Όµως, για χάρη της συζήτησης
να τον δεχθούµε. Πράγµατι, είναι πόλεµος ακήρυχτος, σκληρός,
απάνθρωπος πόλεµος, µε θύµατα εκατοµµύρια εργαζόµενους.
Τι πόλεµος είναι αυτός, αλήθεια; Εµείς λέµε ότι είναι ταξικός πόλεµος, σκληρός και βάρβαρος.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Είναι τα µνηµόνια.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μη βιάζεστε, κυρία συνάδελφε.
Εµείς λέµε ότι είναι επίθεση του κεφαλαίου σε αυτές τις συνθήκες της κρίσης και σε αυτό το επίπεδο ανάπτυξης του καπιταλισµού. Και εδώ πρέπει, αν συµφωνούµε, να…
Συµφωνούµε, κυρία Φωτίου;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Τι είπα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Συµφωνούµε.
Ποιος, λοιπόν, πολεµάει ποιον; Ποιος είναι ο αντίπαλος;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εγώ είπα «τα µνηµόνια».
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Οι παθογένειες του συστήµατος; Τέτοια λένε. Αντίπαλος ποιος είναι; Ποια είναι τα στρατόπεδα; Να
τα προσδιορίσουµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο αντίπαλος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αυτά –ξέρετε- τώρα ούτε στις συνελεύσεις του πρώτου έτους της Νοµικής δεν λέγονταν. Ούτε εκεί!
Ούτε στο πρώτο έτος της Νοµικής!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Εξυπνάδες!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, να µη διακόπτεται
ο οµιλών!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δηλαδή όταν ήµασταν όλοι «ψαρωµένοι» για να µιλήσουµε, πετάγαµε και κανένα τέτοιο.
Γι’ αυτό, λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει.
Ποια είναι τα στρατόπεδα; Εµείς λέµε, λοιπόν, καθαρά –και το
είπαµε από την αρχή- ότι είναι κρίση του καπιταλισµού γνήσια,
original, σε απλά ελληνικά!
Εσείς τι λέγατε; «Φούσκες» του Χρηµατιστηρίου –τα θυµάστε;χρηµατοπιστωτική κρίση κ.λπ.. Τα θυµάστε όλα αυτά;
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Άρα να προσδιορίσουµε ποιοι είναι οι αντίπαλοι. Γιατί δεν τους
κατονοµάζετε εδώ µέσα; Τη λέξη «καπιταλισµός» δεν την άκουσα
από κανέναν, εκτός και αν κάνω λάθος. Αν κάποιος την είπε, να
µε συγχωρήσει. Πάντως από πλευράς Κυβέρνησης δεν ειπώθηκε. Και γνωριζόµαστε όλοι εδώ.
Ποιοι είναι, λοιπόν, οι αντίπαλοι; Εµείς λέµε καθαρά ότι από τη
µια µεριά είναι η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώµατα και από την
άλλη είναι τα µονοπώλια, το κεφάλαιο και οι ιµπεριαλιστικές ενώσεις τους, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο, το ΝΑΤΟ, ο ΟΟΣΑ και όλα τα υπόλοιπα. Αυτοί είναι οι
πραγµατικοί αντίπαλοι. Αυτοί έφεραν τον κόσµο στην κόλαση.
Γιατί δεν τους ονοµάζετε;
Αν έχουµε άδικο, θα θέσουµε σε όλους και στη Νέα Δηµοκρατία –µη χαίρεστε, κύριοι συνάδελφοι- το εξής ερώτηµα: Το 1%,
λοιπόν, του παγκόσµιου πληθυσµού, σύµφωνα µε στοιχεία των
Αµερικάνων, κατέχει το 99% του παγκόσµιου πλούτου και το 99%
του παγκόσµιου πληθυσµού κατέχει το 1% και ψάχνετε όλοι σας
για παθογένειες; Τόσο µεγάλη αθώωση του καπιταλιστικού συστήµατος γίνεται; Να µην τολµάτε να πείτε ότι είναι βαρβαρότητα, ότι πλέον έχει σαπίσει, ότι στέλνει την ανθρωπότητα στην
κόλαση και ότι πρέπει να ανατραπεί, αλλά να λέτε έµµεσα ή
άµεσα ότι θα το διαχειριστούµε καλύτερα;
Αυτή είναι η βασική αντίθεση και αυτή πρέπει να λυθεί. Αυτή η
αντίθεση θα λυθεί µε σκληρή ταξική πάλη και µε ανατροπή, µε
κοινωνική επανάσταση. Αλλιώς, αυτή η αντίθεση δεν λύθηκε ποτέ
στην ιστορία. Αυτή είναι η γνώµη µας και επιβεβαιώνεται από την
ίδια την πραγµατικότητα.
Και για να υπάρξει λαϊκή κυριαρχία, αυτό δεν µπορεί να γίνει
µε διάφορες κορόνες, αλλά µόνο όταν αυτοί που παράγουν τον
πλούτο, δηλαδή οι εργαζόµενοι, τα λαϊκά στρώµατα, τον πάρουν
και τον διαχειριστούν οι ίδιοι και οικοδοµήσουν µια άλλη κοινωνία.
Εδώ, λοιπόν, δεν χωράνε διλήµµατα. Δεν µπορεί να είσαι και
µε τους δύο. Ή θα είσαι µε τους εργαζόµενους και τον λαό ή θα
είσαι µε τα µονοπώλια.
Ο κ. Μπαλτάς –θα µου επιτρέψετε- χθες ανέφερε ότι ο Μαρξ
είπε ότι η εργατική τάξη θα απελευθερώσει και τους καταπιεστές
της.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή.)
Θα ήθελα την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε. Αν θέλετε, δώστε
µου και τον χρόνο της δευτερολογίας µου, για να µην ξαναµιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Παφίλη, έκανα
λάθος και σας έβαλα δεκαπέντε λεπτά, ενώ έχετε δώδεκα. Έχετε
την ανοχή του Προεδρείου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ωραία.
Λέµε, λοιπόν, στον κ. Μπαλτά ότι κάτι άλλο είπε ο Μαρξ και
δεν είπε αυτό, εκτός εάν τον διαβάζουµε επιλεκτικά. Ο Μαρξ
είπε: «Δεν ανακάλυψα εγώ την ταξική πάλη. Αυτό το έκαναν
αστοί φιλόσοφοι».
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν είπε αυτό!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Το καινούργιο που φέρνει η θεωρία
µας –θα σας πω και τη σελίδα, θα ξαναγυρίσουµε στα πανεπιστήµια πάλι- είναι ότι, για να οικοδοµηθεί µία αταξική κοινωνία,
αναγκαστικά πού οδηγεί η πάλη των τάξεων; Να σας πω την απαγορευµένη λέξη; Στη δικτατορία του προλεταριάτου. Αυτά είπε
ο Μαρξ. Δεν είπε ότι η εργατική τάξη θα απελευθερώσει την
αστική τάξη. Είπε ότι προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι να τσακιστεί η αστική τάξη. Δεν εννοώ ως πρόσωπα, αλλά ως τάξη.
Αυτή είναι, κατά τη γνώµη µας, η καθοριστική πλευρά.
Το ένα θέµα, λοιπόν, είναι ότι δεν µπορείς να κάνεις φιλολαϊκή
πολιτική, όταν την οικονοµία την έχουν οι καπιταλιστές. Έχει κανένας άλλος άλλη συνταγή; Όπου δοκιµάστηκε πού κατέληξε;
Στον πιο άγριο καπιταλισµό.
Δεύτερο θέµα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα τα πω λίγο γρήγορα, αν και δεν θα ξαναµιλήσω. Οπότε µπορώ να χρησιµοποιήσω τον χρόνο µου, εάν µου επιτρέπει το Προεδρείο. Όταν
ξεκινάς µε τη θέση ότι είναι αδιαπραγµάτευτη –για τον λαό
εννοώ- η θέση µας µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να εξη-
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γήσεις στον λαό και τι σηµαίνει.
Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση; Πέρασαν πολλά χρόνια από το
1980 και µετά µε τη Συµφωνία του Μάαστριχτ και όλα τα υπόλοιπα. Τι λέγαµε εµείς; Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση καπιταλιστικών χωρών και έχει στόχο να εξυπηρετήσει τα
συµφέροντα του κεφαλαίου. Όταν ψηφιζόταν η Συνθήκη του Μάαστριχτ, µας είπατε «πολιτικά καθυστερηµένους» µέσα σε αυτήν
την Αίθουσα –ήµουν εισηγητής τότε- γιατί είπαµε ότι θα οδηγήσει
σε βαρβαρότητα.
Σήµερα τι έχετε να πείτε στον λαό, που τόσα χρόνια τού λέτε
ότι δεν υπάρχει άλλος δρόµος, ότι υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση
και µόνο; Τι δείχνει η εµπειρία σήµερα; Δεν µιλάµε τώρα µε προβλέψεις, αν και αυτές έχουν µεγάλη σηµασία για τα πολιτικά κόµµατα. Υπάρχει σήµερα σοβαρός άνθρωπος που να µπορεί να
ισχυριστεί ότι είναι φιλολαϊκή η Ευρωπαϊκή Ένωση;
Όταν, λοιπόν, σέβεσαι την αντιδραστική Ευρωπαϊκή Ένωση,
την Ευρωπαϊκή Ένωση του κεφαλαίου, όταν υποτάσσεσαι σε
αυτήν, υποχρεωτικά δεν θα εφαρµόσετε ευρωπαϊκές οδηγίες; Τι
θα κάνετε; Θα τις εφαρµόζετε. Ειπώθηκε και στις Προγραµµατικές Δηλώσεις.
Δεν λέτε συνέχεια ότι «δεν αµφισβητούµε το θεσµικό πλαίσιο»;
Ποιο είναι το θεσµικό πλαίσιο; Είπε ο κ. Χουντής ότι «διαφωνούµε
µε το θεσµικό πλαίσιο». Ε, και λοιπόν; Βάζεις και έναν αστερίσκο.
Είσαι, όµως, υποχρεωµένος, όταν λες ότι «σέβοµαι και ακολουθώ
την Ευρωπαϊκή Ένωση», να εφαρµόσεις την πολιτική της ανταγωνιστικότητας και της εξυπηρέτησης συµφερόντων του κεφαλαίου. Ας µην αναλύω πάρα πολλά πράγµατα.
Άρα το βασικό πολιτικό πρόβληµα για να υπάρξει διέξοδος,
κατά τη γνώµη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, είναι η
έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτοί που παράγουν τον
πλούτο να τον πάρουν στα χέρια τους, δηλαδή λαϊκή εξουσία και
κοινωνικοποίηση των µέσων παραγωγής.
Αυτό συζητιέται σήµερα; Όχι. Ακούσαµε για ανατροπές, για
πολλά πράγµατα. Έγινε καµµιά κουβέντα εδώ, έστω και για να
προετοιµάζεται ο κόσµος από το κυβερνών κόµµα; Δεν λέω, βεβαίως, από τους συµµάχους, όχι γιατί υποτιµώ, αλλά γιατί έχουν
µία συγκροτηµένη άποψη. Έγινε καµµία τέτοια συζήτηση; Ακούσατε τίποτα, εκτός από κάποιον που είπε για τον σοσιαλισµό;
Αυτή η κουβέντα γίνεται σήµερα εδώ; Για να αλλάξει, δηλαδή, η
εξουσία, για να υπάρξει φιλολαϊκή λύση; Θα πει, όµως, κανένας:
Καλά, εκεί τα παραπέµπετε όλα;
Ήθελα από αυτό το Βήµα να πω -δεν το κάναµε, αλλά θα το
κάνουµε τώρα- το εξής: Σε όσους τολµούν να µας πουν ότι δεν
ενδιαφερόµαστε για το σήµερα, να σταµατήσουν γιατί αυτό είναι
τουλάχιστον ανήθικο. Γιατί οι κοµµουνιστές –µε τις αδυναµίες,
µε τα προβλήµατά τους- λιώνουν τα παπούτσια τους, ξενυχτάνε
έξω από τα εργοστάσια, διαθέτουν τον ελεύθερο χρόνο τους,
αφήνουν τα παιδιά τους, κάνουν κάποιες σύγχρονες θυσίες -ίσως
µικρότερες από αυτές που έκαναν οι παλιότερες γενιές- για να
µπορούν να ξεσηκώνουν τον κόσµο, όταν άλλοι παίρνουν άδειες
ασθένειας και δεν συµµετέχουν καν στην απεργία. Και αυτά τα
λέω γενικά.
Εποµένως, ενδιαφερόµαστε, παλεύουµε κάθε µέρα για το παραµικρό, το µικρότερο πρόβληµα. Αυτή είναι η ιστορία µας. Ενδιαφερόµαστε και για το πιο µικρό πρόβληµα που υπάρχει και
µακάρι ο κόσµος να ανακουφίζεται. Γιατί όσο ο κόσµος µε την
πάλη του αντιλαµβάνεται ότι µπορεί να κερδίσει, τόσο καλύτερα
µπορεί να αντιληφθεί και τη µεγάλη ανατροπή που πρέπει να
κάνει.
Εµείς δεν κάναµε θέατρα µόνο στη Βουλή –ορισµένοι, βέβαια,
χαµογελούν- ούτε πάµε στις περιοδείες µε τις τηλεοράσεις, κάνουµε δηλώσεις και φεύγουµε. Καθόµαστε τρεις και τέσσερις
ώρες, καλώς ή κακώς. Δεν έχει σηµασία. Θα µας κρίνει ο κόσµος.
Εµείς, λοιπόν, παλεύουµε και εκτός -που είναι πάντα το καθοριστικό- και εντός της Βουλής και µε προτάσεις που δεν έχουν
καν σχέση µε τον σοσιαλισµό, µε την έννοια ότι είναι κοινωνικά
δίκαιες. Πόσες προτάσεις νόµου δεν έχουµε κάνει; Πόσες δεν
έχουµε καταθέσει;
Θέλουµε να ξεκαθαρίσουµε τη στάση µας απέναντι στην Κυβέρνηση και σε αυτόν τον τοµέα. Λέµε πως οτιδήποτε πραγµατικά ανακουφίζει τον λαό και του δίνει έστω και κάποιες µικρές
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ανάσες εµείς θα το στηρίξουµε. Δεν ήµασταν ποτέ µικρόψυχοι.
Ακόµα και µε άλλες κυβερνήσεις το κάναµε. Να είναι, όµως, προς
όφελος του λαού και όχι απλώς να φαίνεται.
Θα είµαστε απέναντι µαχητική, εργατική Αντιπολίτευση, υπερασπιζόµενη τα συµφέροντα του λαού. Θα παλέψουµε µε όλες
µας τις δυνάµεις για την ανασυγκρότηση του εργατικού κινήµατος. Θα παλέψουµε για τη συγκρότηση της κοινωνικής, της λαϊκής συµµαχίας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εµείς θέλουµε να ενώσουµε τον
λαό σε ταξική κατεύθυνση, ανεξάρτητα -αν θέλετε- από το τι ψηφίζει και τι µπορεί προσωρινά να πιστεύει πολιτικά. Αυτή θα είναι
η µεγάλη δύναµη. Αυτή θα είναι η ορµή που θα δοθεί από τον
λαό, όταν ενωθεί και αντιληφθεί τα ταξικά του συµφέροντα. Αυτό
είναι η λαϊκή κοινωνική συµµαχία που θα παλεύει να αποσπάσει
κατακτήσεις. Γι’ αυτό θέλουµε το κίνηµα όχι να χειροκροτάει
οποιαδήποτε κυβέρνηση, αλλά να παλεύει, να βάζει στόχους, για
να αυξήσει τη λαϊκή αλληλεγγύη, στην πάλη όµως για την κατάργηση των µονοπωλίων, για τον σοσιαλισµό.
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε -και σας ευχαριστώ πολύ για την
ανοχή- µε το εξής:
Ο κ. Πολάκης είπε µία µαντινάδα πολύ καλή και πολύ αξιόλογη. Η µαντινάδα λέει: «Στο µετερίζι της αντρειάς και στης τιµής
το χρέος θα πολεµάω µοναχός και ας είµαι ο τελευταίος.». Θα
µου πείτε πώς την ξέρω; Την αντέγραψα;
Αυτή τη µαντινάδα, κυρίες και κύριοι, την αφιέρωσε ένας Κρητικός στο δέκατο τέταρτο συνέδριο του ΚΚΕ το 1991. Όταν όλοι
προσκυνούσαν την καπιταλιστική βαρβαρότητα, όταν όλοι υποτάσσονταν στον νέο βάρβαρο κόσµο, όταν χαιρέτιζαν την πτώση
του τείχους και το ότι µπαίνουµε σε µία νέα περίοδο ειρήνης και
συνεργασίας, τότε ο αείµνηστος Τρίτσης είπε στο συνέδριό µας:
«Κρατάτε τις κόκκινες σηµαίες ψηλά! Έρχεται µεσαίωνας, έρχονται µαύρες µέρες!».
Ναι, αυτό κάναµε. Μείναµε όρθιοι, όταν οι άλλοι προσκύνησαν.
Βήµα πίσω δεν πρόκειται να κάνουµε και γι’ αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν µπορούµε να ψηφίσουµε Προγραµµατικές Δηλώσεις
καπιταλιστικής διαχείρισης, Προγραµµατικές Δηλώσεις φτωχοκοµείου, Προγραµµατικές Δηλώσεις νέας λιτότητας και λιτού
βίου.
Θα ήταν σαν να απαρνιόµασταν όχι τον δικό µας ρόλο, αλλά
τον ιστορικό ρόλο της ίδιας της εργατικής τάξης. Θα ήταν σαν
να λέγαµε στον κόσµο «εκεί που σου αξίζουν όλα, πάρε µερικά
ψίχουλα». Όχι, λέµε στους εργαζόµενους να παλέψουν, για να
πάρουν αυτά που τους ανήκουν και δεν πρόκειται να κάνουµε
βήµα πίσω, όσες πιέσεις και αν υπάρχουν.
Διότι η ίδια η ζωή απαιτεί ένα ισχυρό Κοµµουνιστικό Κόµµα,
απαιτεί ένα λαϊκό κίνηµα που να είναι στην πρώτη γραµµή, για
να ανοίξει δρόµο στις µεγάλες ανατροπές, που ορισµένοι τις
έχουν απαρνηθεί και θεωρητικά, αλλά και πρακτικά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Παφίλη.
Κύριε συνάδελφε, κατάλαβα ότι ίσως να µη δευτερολογήσετε
ούτε και να τριτολογήσετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όχι. Τέλος. Tο είπα από την αρχή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε για τη
διευκόλυνση προς το Προεδρείο.
Κύριε Μητσοτάκη, είναι η σειρά σας για τη δευτερολογία σας.
Έχετε έξι λεπτά. Εποµένως οµιλείτε από τη θέση σας, κατά τον
Κανονισµό, εκτός αν θέλετε να µην εφαρµόζουµε τον Κανονισµό
σε σχέση µε αυτό. Ανακοινώνω εν τω µεταξύ και τους επόµενους
οµιλητές. Θα ακολουθήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Στρατούλης για δεκατέσσερα λεπτά,
εν συνεχεία, ο κ. Δανέλλης από το Ποτάµι για επτά λεπτά, η κ.
Διώτη από τον ΣΥΡΙΖΑ για επτά λεπτά, η κ. Κανέλλη από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας για επτά λεπτά, η κ. Χαραλαµπίδου
από τον ΣΥΡΙΖΑ για επτά λεπτά.
Έχετε τον λόγο, κύριε Μητσοτάκη, για έξι λεπτά και θα αντιπροεδρεύσει ο εκλεκτός συνάδελφος κ. Κακλαµάνης, Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ δεν θα ακολουθήσω την
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παρότρυνση του κ. Παφίλη να συγχαρώ κάποιους σε αυτή την
Αίθουσα, διότι µε αυτά τα οποία άκουσα από τον Αναπληρωτή
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης, θα ήταν τουλάχιστον παράδοξο να τον συγχαρώ για την οµιλία του.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
Ξεκινώ, λέγοντας ότι ο Υπουργός είπε ένα µεγάλο ψέµα. Είπε
ένα ψέµα ότι εγώ τάχα είχα δώσει εντολή να µην εκτελούνται
αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.
Θέλω να αναζητήσετε, κύριε Υπουργέ, από τις υπηρεσίες σας
πόσες αµετάκλητες αποφάσεις εκτελέστηκαν επί δικής µου
υπουργίας. Είπατε µάλιστα - καταθέσατε και σχετικό έντυπο στα
Πρακτικά- ότι αυτό πιστοποιείται από το σχετικό αυτό έγγραφο.
Αυτό το σχετικό έγγραφο, κύριε Υπουργέ, το µόνο το οποίο
λέει είναι ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεµότητες σε αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις και µάλιστα λέει από κάτω ότι
επισηµαίνεται ότι ο αριθµός των εκκρεµοτήτων των στοιχείων
αυτών µεταβάλλεται συνεχώς, καθώς αποστέλλονται σχεδόν καθηµερινώς αιτήµατα φορέων για διορισµούς, βάσει των προαναφεροµένων περιπτώσεων.
Ουδεµία εντολή, λοιπόν, δόθηκε από εµένα και παρακαλώ και
να ανακαλέσετε και να αναζητήσετε από τις υπηρεσίες σας
πόσες αµετάκλητες αποφάσεις εκτελέστηκαν επί δικής µου
υπουργίας. Αυτό ως προς την αποκατάσταση της αλήθειας.
Κατανοώ τον Αναπληρωτή Υπουργό. Ενδεχοµένως επειδή
είναι καινούργιος Υπουργός, δεν έχει πλήρη κατανόηση του χαρτοφυλακίου του. Αντιλαµβάνοµαι ότι περνάει και αρκετό καιρό
δίνοντας συνεντεύξεις σε ελληνικά και ξένα µέσα, οπότε ίσως
ακόµα δεν γνωρίζει ορισµένα βασικά δεδοµένα που αφορούν το
χαρτοφυλάκιό του. Είµαι σίγουρος ότι συν τω χρόνω θα εξοικειωθεί µε αυτά.
Το πιο εντυπωσιακό από αυτά τα οποία άκουσα ήταν ο ισχυρισµός ότι το ελληνικό δηµόσιο το 2010, όταν είχε περί τις εννιακόσιες τριάντα χιλιάδες υπαλλήλους, ήταν στο µέσο όρο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το µέγεθος του δηµοσίου και ως
προς το κόστος εξυπηρέτησης αυτού του δηµοσίου.
Δεν θα είχαµε πετύχει ποτέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
πρωτογενή πλεονάσµατα, αν δεν είχαµε καταφέρει να συγκρατήσουµε το µέγεθος του δηµοσίου, περιορίζοντας σηµαντικά τις
συµβάσεις ορισµένου χρόνου και ακολουθώντας µια επιθετική
πολιτική νέων προσλήψεων προς τις συνταξιοδοτήσεις, το γνωστό «ένα προς πέντε». Αυτό είναι που µας επέτρεψε, επιτέλους,
να έχουµε ένα δηµόσιο βιώσιµο, να µην είναι το δηµόσιο βραχνάς
για τα δηµόσια οικονοµικά, να µην αποµυζά το δηµόσιο τους κόπους της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Αν ο σκοπός σας, κύριε Υπουργέ, είναι να επαναφέρετε το δηµόσιο στο µέγεθος που ήταν το 2010, να βγείτε ανοιχτά και να
το πείτε, ότι η χώρα χρειάζεται ένα πολύ µεγαλύτερο κράτος από
αυτό που έχει σήµερα και, βέβαια, να µας εξηγήσετε και από πού
θα βρείτε τους πόρους, για να µπορέσετε να χρηµατοδοτήσετε
ένα τέτοιο µεγάλο κράτος.
Μιλήσατε -και έχετε µιλήσει πολλές φορές- για αντισυνταγµατικές απολύσεις. Είστε και συνταγµατολόγος. Δεν γνωρίζετε ότι
η συνταγµατικότητα των αποφάσεων που αφορούν τη διαθεσιµότητα κρίνονται από το Συµβούλιο της Επικρατείας; Γνωρίζετε
µία απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας η οποία να µην
έχει δικαιώσει τα συναρµόδια Υπουργεία; Αν ναι, γιατί δεν την
καταθέτετε στα Πρακτικά; Εκτός και αν η αντίληψη που έχετε
περί αντισυνταγµατικότητος εντάσσεται σε αυτή την ευρεία συζήτηση ότι περίπου όλο το αντι-µνηµόνιο είναι αντισυνταγµατικό
και ότι -εν πάση περιπτώσει- ό,τι δεν µας αρέσει και ό,τι δεν υπακούει στους κανόνες της δικιάς µας ιδεολογίας θα το βαπτίσουµε
αντισυνταγµατικό και θα αναλωθούµε σε ένα τέτοιο αφήγηµα.
Θα περίµενα από εσάς, λοιπόν, ως συνταγµατολόγος να είστε
λίγο πιο προσεκτικός, όταν µιλάτε για αντισυνταγµατικές απολύσεις.
Έχετε κάθε δικαίωµα, βέβαια, να προβείτε στην επαναπρόσληψη αυτών που έχουν απολυθεί, αλλά τότε θα πρέπει να εξηγήσετε στο Σώµα και στους Έλληνες πολίτες ότι, επαναπροσλαµβάνοντας σχολικούς φύλακες και καθαρίστριες, δεν θα
προσλάβετε νοσηλευτές στις εντατικές, βρεφονηπιοκόµους,
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ελεγκτές στοn φοροεισπρακτικό µηχανισµό, διότι -σας θυµίζω
και έχετε συµφωνήσει και εσείς σε αυτό- ο αριθµός των προσλήψεων για το 2015 είναι ήδη καθορισµένος και έχουν εγγραφεί
οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισµό. Είναι δεκαπέντε χιλιάδες τετρακόσιες οι εγκεκριµένες προσλήψεις από το Κυβερνητικό Συµβούλιο Μεταρρύθµισης. Φαντάζοµαι ότι στον ελεύθερο χρόνο σας θα έχετε βρει τον χρόνο να µελετήσετε τα σχετικά
πρακτικά, για να είστε ενήµερος για το τι είδους προσλήψεις
έχουν εγκριθεί.
Κατά συνέπεια, λοιπόν, βεβαίως, µπορείτε να επαναπροσλάβετε τους απολυθέντες και τους εργαζόµενους στην ΕΡΤ, αλλά
θα πρέπει τότε να εξηγήσετε γιατί δεν θα προσλάβετε ειδικότητες οι οποίες πραγµατικά είναι καίριες για τη λειτουργία του κρατικού µηχανισµού.
Μου έκανε εντύπωση πραγµατικά η ευκολία µε την οποία αφορίσατε όλο το µεταρρυθµιστικό έργο το οποίο έγινε στο Υπουργείο. Δεν βρήκατε τίποτα καλό να πείτε. Είστε ο µόνος Υπουργός
–από όσους, τουλάχιστον, άκουσα στην Αίθουσα- ο οποίος αντιµετώπισε µε τέτοια διάθεση αφορισµού όλη τη δουλειά η οποία
έχει γίνει.
Αναρωτιέµαι οι νέοι οργανισµοί, για τους οποίους δούλεψαν
εκατοντάδες δηµόσιοι υπάλληλοι για να αξιολογήσουν τις δοµές
και επιτέλους να έχουµε οργανισµούς οι οποίοι να είναι πιο λιτοί,
πιο αποτελεσµατικοί και χωρίς περιττές γενικές διευθύνσεις, δεν
συνιστούν µια σηµαντική µεταρρυθµιστική τοµή; Εν πάση περιπτώσει, εσείς τι θα κάνετε; Θα επαναφέρετε τους παλιούς οργανισµούς, µε τµήµατα και µε τµηµατάρχες χωρίς εργαζόµενους;
Έτσι θα εξυπηρετείται πραγµατικά η δηµόσια διοίκηση;
Αναφερθήκατε και στο σύστηµα των προϊσταµένων, το οποίο
θέλετε να αλλάξετε. Εξηγήστε µου ακριβώς τι δεν σας αρέσει
στο σύστηµα προϊσταµένων. Δεν έχετε υποχρέωση απέναντι
στην Αντιπροσωπεία να πείτε «ναι, αυτό δεν µου αρέσει στο σύστηµα», να πείτε, παραδείγµατος χάριν: «Δεν µου αρέσει η συνέντευξη από το ΑΣΕΠ και θέλω κάτι διαφορετικό.». Δεν θα µας
πείτε τι σύστηµα προϊσταµένων θέλετε; Σας θυµίζω ότι το σύστηµα προϊσταµένων αυτή τη στιγµή ισχύει. Υπάρχουν γενικοί διευθυντές που έχουν ήδη υποβάλει τις αιτήσεις τους. Στις
Προγραµµατικές Δηλώσεις δεν θα µας πείτε τι σύστηµα προϊσταµένων θέλετε;
Για τα πειθαρχικά, γιατί δεν αναφέρατε στο Σώµα ότι εγώ σας
έδωσα στην παράδοση επεξεργασµένο νοµοσχέδιο το οποίο
αφορά την αναµόρφωση του πειθαρχικού δικαίου, στο οποίο
πραγµατικά θα αντιµετωπίζουµε το πρόβληµα της αυτοδίκαιης
αργίας, το οποίο υπό ορισµένες προϋποθέσεις, πράγµατι, οδήγησε σε υπερβολές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Παρακαλώ την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα την έχετε για δύο
λεπτά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ.
Γιατί δεν το είπατε αυτό, κύριε Υπουργέ, και σπεύσατε µε τέτοια άνεση να αφορίσετε όλο το έργο;
Εν πάση περιπτώσει, για τα πειθαρχικά συνιστά πραγµατική
µεταρρύθµιση η επαναφορά των συνδικαλιστών στα πρωτοβάθµια πειθαρχικά όργανα; Δεν ξέρουµε τι γινόταν στη δηµόσια διοίκηση τόσο καιρό; Δεν ξέρουµε ότι όλες οι υποθέσεις στην
ουσία συγκαλύφθηκαν και µε τη συµµετοχή των εργαζοµένων,
οι οποίοι σχεδόν ποτέ δεν ψήφιζαν υπέρ της πειθαρχικής παραποµπής εργαζοµένου; Έτσι αντιλαµβάνεστε εσείς το νέο πειθαρχικό δίκαιο;
Αυτά θα πείτε στον ΟΟΣΑ, όταν θα έρθει να σας συναντήσει
για να προωθήσει, κύριε Λαφαζάνη, το καινούργιο µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα της Κυβέρνησης, για να του πείτε ότι αυτές θα
είναι οι µεταρρυθµίσεις µε εθνικό πρόσηµο που θέλουµε να αντικαταστήσουν το 30% του µνηµονίου που δεν θα κρατήσουµε,
γιατί το 70% µάς αρέσει; Αν είναι αυτές οι µεταρρυθµίσεις, συζητήστε τες και µε τον ΟΟΣΑ και ελάτε να τις συζητήσουµε και
εδώ πέρα στην Εθνική Αντιπροσωπεία.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν θέλω να κάνω κατάχρηση
του χρόνου, µε µια αναφορά σε όσα είπε ο κ. Λαφαζάνης.
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Κύριε Λαφαζάνη, πραγµατικά σας ενθαρρύνω να µετονοµάσετε το Υπουργείο σας σε «Υπουργείο Επανακρατικοποιήσεων
και Αφορισµού των Επενδυτών».
Βλέπω ότι συµφωνείτε απόλυτα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Για το πρώτο σκέλος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Το ερώτηµα είναι εάν µαζί σας
συµφωνεί και η υπόλοιπη Κυβέρνηση. Το ερώτηµα είναι αν µαζί
σας συµφωνεί και ο κ. Βαρουφάκης. Αν αυτά είναι πράγµατα τα
οποία έχουν συζητηθεί στο Υπουργικό Συµβούλιο και αν, εν πάση
περιπτώσει, πιστεύετε -και εσείς το πιστεύετε- ότι µε αυτόν τον
τρόπο θα µπορέσετε να δώσετε µία απάντηση στο τεράστιο πρόβληµα της ανεργίας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Δώσατε εσείς,
κύριε Μητσοτάκη, τόσα χρόνια απάντηση στην ανεργία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Θα δώσετε εσείς
τη δική σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αφήστε, λοιπόν, να µη δώσουµε
την ίδια απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μην κάνετε διάλογο,
κύριοι συνάδελφοι, γιατί θα ξεφύγουµε από τον χρόνο. Πρέπει
να µιλήσουν και οι Βουλευτές.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Άκουσα χθες τον κ. Χατζηδάκη να
λέει ότι θέλετε επενδύσεις χωρίς επενδυτές. Έκανε λάθος. Ούτε
επενδύσεις θέλετε ούτε επενδυτές. Είναι σαφέστατο αυτό από
την τοποθέτησή σας.
Νοµίζω ότι είναι καλό να συντονιστεί η Κυβέρνηση στα ζητήµατα
αυτά, έτσι ώστε να µην ακούµε τελείως διαφορετικά πράγµατα
από εσάς σε σχέση µε αυτά τα οποία ακούσαµε από τον κ. Βαρουφάκη και από τα υπόλοιπα µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε µία παρατήρηση επί του διαδικαστικού. Θα την έκανα και στην κ. Κωνσταντοπούλου, εάν προήδρευε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα παρακαλούσα τις υπηρεσίες της Βουλής, οι οποίες αντιλαµβάνοµαι ότι είναι πάρα πολύ συνεπείς στο να κρατούν χρόνο
για όλους τους οµιλητές, να µας ενηµερώσουν και για το πόση
ώρα έχει µιλήσει η Πρόεδρος της Βουλής και να συγκρίνουν τον
χρόνο αυτό µε τις παρεµβάσεις υπόλοιπων Προέδρων σε αντίστοιχες συζητήσεις.
Φαντάζοµαι ότι αυτά τα στοιχεία θα υπάρχουν στα Πρακτικά,
έτσι ώστε να έχουµε συγκρίσιµα στοιχεία σε όλα τα επίπεδα και
όχι µόνο όσον αφορά…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, κλείστε αυτό το κουδούνι! Κατεβαίνω από το Βήµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Με παρακαλείτε,
αλλά σας έχω ήδη δώσει τρία λεπτά επιπλέον.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κατεβαίνω, κύριε Πρόεδρε, από
το Βήµα.
Καλό είναι εάν υπάρχει αυτή η πολιτική -την οποία εγώ προσυπογράφω- να ισχύσει συνολικά από εδώ και στο εξής για
όλους τους Βουλευτές. Σ’ αυτό θα βρείτε και εµένα και τον κ.
Φίλη σύµφωνους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει.
Σε ό,τι αφορά το θέµα της παρατήρησής σας για την Πρόεδρο
της Βουλής, όταν θα είναι εδώ –και θα είναι για πολλές ώρες και
σήµερα- νοµίζω ότι θα σας απαντήσει η ίδια. Δεν είναι σωστό να
απαντήσω εγώ εκ µέρους της.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πριν δώσω τον λόγο
στον κ. Στρατούλη για δεκατέσσερα λεπτά…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητά τον
λόγο ο κ. Κατρούγκαλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): …έχω την τιµή να

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

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, δεκαεννέα µαθητές και
µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γυµνάσιο
Καστορείου Λακωνίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Κατρούγκαλε, θέλετε τον λόγο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Για πολύ λίγο, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Βεβαίως, έχετε το δικαίωµα, αλλά µόνο για δύο λεπτά, γιατί έχουν µιλήσει πολύ λίγοι
συνάδελφοι Βουλευτές.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε, θα
χρειαστώ λιγότερο από δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, έχετε τον
λόγο για δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε,
απλώς επειδή ο καθένας έχει δικαίωµα στη γνώµη του, αλλά δεν
έχει ο καθένας δικαίωµα στα δικά του δεδοµένα, για τα ζητήµατα
που τέθηκαν σε αµφισβήτηση από τον κ. Μητσοτάκη, θα ήθελα
να πω το εξής: Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΟΣΑ -«OECD, Public Governance Reviews» του 2011- αυτά που είχαν τεθεί υπ’ όψιν
από την Task Force και τέθηκαν υπ’ όψιν και σε εµένα, διαβάζω
από τη σελίδα 71, µεταφράζοντας από τα αγγλικά: «Η Ελλάδα
έχει ιδιαίτερα χαµηλό επίπεδο απασχόλησης στην κεντρική διοίκηση κατά 7,9% της εργατικής δύναµης. Η απασχόληση στην
κεντρική διοίκηση είναι χαµηλότερη από κάθε άλλη χώρα του
ΟΟΣΑ, εκτός από την Ιαπωνία.».
Ως προς το ζήτηµα των διορισµών βάσει των ανεκτέλεστων
αµετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, διαβάζω από το έγγραφο
που κατέθεσα, του προϊσταµένου της γενικής διεύθυνσης, επί
λέξει τα εξής: «Ο αριθµός των διορισµών που εκκρεµούν βάσει
αµετάκλητων δικαστικών αποφάσεων ανέρχεται περίπου στις τετρακόσιες.». Αυτά, κύριε Πρόεδρε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο για µισό λεπτό επί προσωπικού.
Είπατε επί λέξει ότι έδωσα εντολή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μητσοτάκη,
κατ’ αρχάς δεν σας έχω δώσει τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω,
λοιπόν, τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο για ένα λεπτό, για να µας πείτε σε τι συνίσταται το προσωπικό θέµα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Είπατε επί λέξει ότι έδωσα εντολή
να µην εκτελούνται αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις και ότι
έχετε το σχετικό έγγραφο για να το αποδείξετε. Παρακαλώ, περιµένω να το καταθέσετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε,
µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Κατρούγκαλε, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό. Παρακαλώ να σταµατήσει αυτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Θα χρειαστώ λιγότερο χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
Είπα ότι έχω την ενηµέρωση από τους υπηρεσιακούς παράγοντες ότι δώσατε αυτή την εντολή. Έχω ήδη καταθέσει το σχετικό έγγραφο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Μάλιστα!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αυτό δεν είναι αυτό που
είπατε, κύριε Υπουργέ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Πολύ ωραία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία! Νοµίζω ότι λύθηκε η παρεξήγηση.
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Κύριε Στρατούλη, έχετε τον λόγο για δεκατέσσερα λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κατ’ αρχάς, θα ήθελα να επαναλάβω -γιατί είδα πάρα πολλούς ανησυχούντες οµιλητές από την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση, εξαιτίας του ότι δεν αποδεχθήκαµε
ακόµα τις θρασύτατες απαιτήσεις των δανειστών της χώρας- και
να διαβεβαιώσω για άλλη µια φορά, λέγοντας αυτό που είπαν και
οι προηγούµενοι οµιλητές-Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως οι
Υπουργοί της Κυβέρνησης, ότι ως Κυβέρνηση ούτε εκβιαζόµαστε ούτε φοβόµαστε ούτε θα υπαναχωρήσουµε από τις προεκλογικές προγραµµατικές µας δεσµεύσεις και θα τιµήσουµε και θα
σεβαστούµε πλήρως την πρόσφατη λαϊκή εντολή.
Με αποφασιστικότητα, µε τόλµη, µε συνέπεια, µε σταθερότητα, µε την ενεργοποίηση, στήριξη, αλλά και έλεγχο από τον
λαό, µε τη διεθνή αλληλεγγύη των λαών της Ευρώπης και την
αξιοποίηση των διεθνών µας στηριγµάτων, θα καταφέρουµε ως
Κυβέρνηση να κάνουµε παρελθόν την τρόικα και τα καταστροφικά της µνηµόνια.
Στην κατεύθυνση αυτή, αφού πρώτα πω για λογαριασµό της
Κυβέρνησης ότι αυτή η Κυβέρνηση εγγυάται τις συντάξεις όλων
των συνταξιούχων µέχρι το τελευταίο ευρώ, αφού πρώτα επαναλάβουµε αυτήν την εγγύηση, να πω ορισµένες προγραµµατικές
κατευθύνσεις τις οποίες θα έχουµε στο χαρτοφυλάκιο για το
οποίο µου έχει ανατεθεί η πολιτική ευθύνη από τον Πρωθυπουργό, δηλαδή για τις κοινωνικές ασφαλίσεις.
Πρώτον, η Κυβέρνησή µας δεν συζητά και δεν αποδέχεται
απροαπαιτούµενα της τρόικας για το ασφαλιστικό και για τις συντάξεις. Αυτό σηµαίνει ότι η Κυβέρνησή µας θα σταµατήσει –έχει
ήδη σταµατήσει- το νέο αντικοινωνικό έγκληµα, το οποίο ετοιµαζόταν σε βάρος των συνταξιούχων και δεν θα εφαρµόσει –και
ήδη δεν εφαρµόζει- αυτά που η προηγούµενη Κυβέρνηση είχε
συµφωνήσει µε την τρόικα µέσω του γνωστού e-mail του Υπουργού Οικονοµικών, του κ. Χαρδούβελη.
Εποµένως δεν θα προχωρήσει η καινούργια Κυβέρνηση σε
αυτό που είχαν συµφωνήσει, ούτε για αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για τις κατώτατες συντάξεις ούτε για τον περιορισµό των δικαιούχων του ΕΚΑΣ και στην κατάργηση του ΕΚΑΣ
από 1-1-2016, που είχε συµφωνήσει η προηγούµενη κυβέρνηση,
ούτε για τον περιορισµό των δικαιούχων των προνοιακών επιδοµάτων και την κατάργησή τους από 1-1-2016, που θα τα ενσωµάτωναν στο ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, ούτε για την
κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων πριν από τα εξήντα
δύο για τις γυναίκες τις εργαζόµενες µε ανήλικα παιδιά, για τα
άτοµα µε αναπηρία, για τους εργαζόµενους στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλµατα.
Δεύτερον, θα αποκαταστήσουµε πλήρως το δηµόσιο, καθολικό, αναδιανεµητικό χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. Πώς
θα το κάνουµε αυτό; Θα το κάνουµε άµεσα µε κατάργηση ή τροποποίηση διατάξεων των νόµων 3863/10 και 3865/10 ή άλλων
νόµων µε τους οποίους από 1-1-2015 το Σύστηµα Κοινωνικής
Ασφάλισης µετατρεπόταν σε κεφαλαιοποιητικό, µε εγγυηµένη
από το κράτος µόνο τη λεγόµενη βασική σύνταξη των 360 ευρώ
µηνιαία και µε το υπόλοιπο κοµµάτι της σύνταξης να θεωρείται,
να µετατρέπεται και να µεταλλάσσεται σε ανταποδοτικό ατοµικό.
Τρίτον, βάλαµε ήδη φρένο στις νέες µειώσεις των συντάξεων
για το 2015 και µετά µε την αναστολή εφαρµογής και εν συνεχεία
µε την κατάργηση µνηµονιακών νοµοθετικών ρυθµίσεων, µε τις
οποίες θα µειώνονταν –όπως είπα- από 1-1-12015 συνεχώς και
αδιαλείπτως και για τα επόµενα χρόνια οι κύριες, οι επικουρικές
συντάξεις και οι εφάπαξ παροχές, και µε τις οποίες διατάξεις, τις
οποίες αναστέλλουµε και θα καταργήσουµε, θα αυξάνονταν συνεχώς τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης µε βάση το εκάστοτε
προσδόκιµο όριο ζωής.
Αναστέλλουµε εποµένως, την εφαρµογή και εν συνεχεία ακυρώνουµε τις προγραµµατισµένες από ν νέο τρόπο υπολογισµού
των συντάξεων, δηλαδή από το ν. 3863/10 και το ν.3865/10, νέες
µειώσεις των κυρίων συντάξεων από 1-1-2015 και µετά για όσους
θεµελίωναν το δικαίωµα συνταξιοδότησής τους από την ηµεροµηνία αυτή.
Επίσης, όσον αφορά στο ΕΚΑΣ που είχε προγραµµατιστεί και
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προϋπολογιστεί µε τον κρατικό προϋπολογισµό του 2015 από
την προηγούµενη κυβέρνηση ότι θα περιοριζόταν ο αριθµός των
δικαιούχων µε αυστηρότερες εισοδηµατικές προϋποθέσεις, έχει
δοθεί εντολή και το ΕΚΑΣ θα καταβληθεί και φέτος κανονικά,
όπως καταβαλλόταν µέχρι σήµερα.
Τέταρτον, καταργούµε άµεσα τη «ρήτρα θανάτου» στις επικουρικές συντάξεις. Αναστέλλουµε την εφαρµογή και εν συνεχεία καταργούµε τη ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος στις
επικουρικές συντάξεις και θα αναθεωρήσουµε προς το καλύτερο
τον µαθηµατικό τύπο στις εφάπαξ παροχές. Εποµένως ήδη ακυρώσαµε τη νέα µείωση ύψους 8% των επικουρικών συντάξεων
που προγραµµάτιζε η προηγούµενη κυβέρνηση από 1η Μαρτίου
του 2015 -υπήρχε σχέδιο υπουργικής απόφασης, από την πρώτη
µέρα που πήγα στο Υπουργείο, το γυρίσαµε πίσω- καθώς και τις
συνολικές νέες µειώσεις των επικουρικών συντάξεων ύψους 15%
για το 2015, που η προηγούµενη κυβέρνηση είχε προγραµµατίσει
και προϋπολογίσει. Το είχε κάνει αυτό µε βάση τη µέχρι τώρα
ισχύουσα ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος.
Όσον αφορά στα επικουρικά ταµεία των ενστόλων, θα ισχύσουν και γι’ αυτά οι παραπάνω δεσµεύσεις µας και επιπλέον θα
αναστείλουµε τις διατάξεις που καταργούν την αυτοτέλεια των
επικουρικών τους ταµείων, µε στόχο µετά από διάλογο µε τους
συνδικαλιστικούς τους φορείς να καταργήσουµε αυτές τις διατάξεις.
Πέµπτον, στο πλαίσιο λειτουργίας του κράτους δικαίου, η Κυβέρνησή µας θα σεβαστεί όλα τα θεµελιωµένα σύµφωνα µε τον
νόµο συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, ώστε οι ασφαλισµένοι να αποκτήσουν επιτέλους την αναγκαία βεβαιότητα στις δυνατότητες
συνταξιοδότησής τους και να αποφευχθούν επικίνδυνες ανατροπές στον προγραµµατισµό της ζωής τους από δω και πέρα.
Έκτον, η αποκατάσταση της λεηλασίας των συντάξεων και των
ασφαλιστικών δικαιωµάτων των ασφαλισµένων καθώς και των δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία που συντελέστηκε στα τεσσεράµισι χρόνια του µνηµονίου, θα γίνει σταδιακά µε βάση τους
ρυθµούς επανεκκίνησης και ανάκαµψης της οικονοµίας µας, ξεκινώντας πρώτα απ’ όλα µε τους χαµηλοσυνταξιούχους.
Ως εκ τούτου, ως πρώτο µέτρο σ’ αυτήν την κατεύθυνση και
κυρίως ως µέτρο αντιµετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, η
Κυβέρνησή µας θα προχωρήσει στην επαναχορήγηση της δέκατης τρίτης σύνταξης, δηλαδή του δώρου των Χριστουγέννων,
στους χαµηλοσυνταξιούχους, µε µηνιαίες συντάξεις κάτω από
επτακόσια ευρώ.
Έβδοµον: έχουµε θέσει ως στόχο µας την ταχύτερη απονοµή
των συντάξεων και των εφάπαξ παροχών, ώστε να σταµατήσει η
ντροπή της αναµονής των συνταξιούχων για ένα έως τέσσερα
χρόνια. Αυτό θα γίνει όχι µε ευχές, αλλά µε επιστροφή όσων διαθέσιµων –περίπου διακοσίων, έχω συνεννοηθεί µε τον αρµόδιο
Υπουργό- απολύθηκαν από τα ασφαλιστικά ταµεία µε τον θεσµό
της διαθεσιµότητας την περασµένη χρονιά, µε τις αναγκαίες
προσλήψεις προσωπικού, επικεντρώνοντας κυρίως στα τµήµατα
ελέγχων για την εισφοροδιαφυγή αλλά και στα τµήµατα παροχών των ασφαλιστικών ταµείων, δηλαδή αυτά που βγάζουν τις
συντάξεις, και επίσης µε την ολοκλήρωση της «πληροφοριακοποίησης» των υπηρεσιών των ασφαλιστικών ταµείων.
Στηρίζουµε και θα αναβαθµίσουµε όλα τα πληροφοριακά εργαλεία και συστήµατα που λειτουργούν στο Υπουργείο Εργασίας
τα τελευταία χρόνια ή θα δηµιουργήσουµε και νέα, µε στόχο τη
συµβολή τους σε αποτελεσµατικότερους ελέγχους της εισφοροδιαφυγής και στην καλύτερη και χωρίς καθυστερήσεις εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων.
Όγδοον, θα επανεξετάσουµε, µε στόχο την κατάργηση της
προϋπόθεσης των εκατό ηµερών ασφάλισης για κάθε χρόνο της
τελευταίας πενταετίας πριν από τη σύνταξη για τις µειωµένες
συντάξεις, ώστε οι άνεργοι και οι άνεργες –και µάλιστα µεγάλης
ηλικίας- να µη στερούνται αυτά τα πέντε χρόνια και ώστε οι ασθενείς σ’ αυτό το χρονικό διάστηµα, που έχουν συµπληρώσει κατά
τα άλλα τις λοιπές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, να µη στερούνται τη λήψη, εξ αυτού του λόγου, της αντίστοιχης σύνταξης.
Ένατον, θα µειώσουµε άµεσα -όταν λέω άµεσα, εννοώ την
επόµενη εβδοµάδα- τα εκατό και εκατόν είκοσι ένσηµα ετησίως
που προβλέπονταν µέχρι σήµερα για τη θεώρηση βιβλιαρίων
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υγείας. Θα τα µειώσουµε σε πενήντα ένσηµα, όπου προβλέπονταν εκατό, και σε εξήντα, όπου προβλέπονταν εκατόν είκοσι.
Βουλευτές της Β’ Πειραιά, Β’ Αθηνών ξέρουν...
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Πενήντα ισχύει και τώρα!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων): Τελειώνει η παράταση που δώσατε
-και σωστά τη δώσατε- στις 28 Φλεβάρη και θα την παρατείνουµε.
Γι’ αυτό είπα την επόµενη εβδοµάδα…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Πενήντα είναι, όχι εξήντα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων):Πενήντα.
Η παράταση, κύριε Κεγκέρογλου, που σωστά δώσατε και το
είχαµε ψηφίσει κι εµείς, ήταν µέχρι 28 Φλεβάρη. Την επόµενη
εβδοµάδα θα την παρατείνουµε και µάλιστα όχι απλά θα την παρατείνουµε, αλλά είπα ότι θα ακυρώσουµε αυτό που προβλεπόταν, τα εκατό και εκατόν είκοσι δηλαδή, και θα πάµε ως
προϋπόθεση οριστικά πλέον και µε νόµο στα πενήντα ένσηµα.
Δέκατον, ο εξορθολογισµός της σύνθεσης και λειτουργίας και
η ποιοτική αναβάθµιση των ΚΕΠΑ, των κέντρων πιστοποίησης
αναπηρίας, ώστε να µην εγκλωβίζονται σε αυτά για πολλούς
µήνες δεκάδες χιλιάδες ΑΜΕΑ, θα γίνει µε προώθηση άµεσων
µέτρων για πιο γρήγορες αποφάσεις πιστοποίησης των ποσοστών αναπηρίας και της εν γένει κατάστασης της υγείας των
ασφαλισµένων, µε στόχο το διάστηµα αναµονής των ΑΜΕΑ, το
οποίο όντως, κύριε Κεγκέρογλου, τους τελευταίους µήνες έχει
βελτιωθεί, να φτάσει κατά το δυνατόν στους δύο µήνες.
Αν υπάρχουν καθυστερήσεις να βγουν οι αποφάσεις για τα
άτοµα µε αναπηρία από τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας
χωρίς δική τους ευθύνη, δεν θα τους αφήσουµε αυτό το διάστηµα χωρίς σύνταξη, χωρίς το προνοιακό τους επίδοµα και, κυρίως, χωρίς την υγειονοµική τους περίθαλψη, που, αν όλοι οι
άλλοι τη χρειάζονται, αυτοί τη χρειάζονται λόγω της κατάστασης
της υγείας τους όσο ποτέ.
Επίσης, θα φροντίσουµε να εφαρµοστεί η ισχύουσα νοµοθεσία, ώστε η καταβολή του προβλεπόµενου παράβολου από τα
ΑΜΕΑ, όταν ζητούν να κριθεί η αναπηρία τους των -46 ευρώ- να
γίνεται όχι από τους ασφαλισµένους και ΑΜΕΑ, αλλά όπως προβλέπει ο νόµος από το ασφαλιστικό τους ταµείο. Να τηρείται ο
νόµος, δηλαδή. Δεύτερον, τους ανασφάλιστους που δεν έχουν
ασφαλιστικό ταµείο να τους δώσει τα 46 ευρώ, θα πρέπει να τους
απαλλάξουµε. Γιατί οι ανασφάλιστοι είναι κατά τεκµήριο και
άνεργοι. Για να κριθεί η αναπηρία τους, τα 46 ευρώ είναι δύο
ηµεροµίσθια του ανειδίκευτου εργάτη, τα οποία, και να ήθελαν
να τα δώσουν, δεν τα έχουν.
Βεβαίως, θα επανασυσταθεί, όπως είναι υποχρέωσή µας, η Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή του άρθρου 7 από έγκριτους επιστήµονες, για να επανεξετάσει τον κατάλογο των µη
αναστρέψιµων παθήσεων, µε στόχο την αιτιολογηµένη επιστηµονικά διεύρυνσή τους και για επικαιροποίηση του πίνακα προσδιορισµού ποσοστών αναπηρίας.
Ενδέκατον, θα προβούµε σε αντιµετώπιση ασφαλιστικών προβληµάτων των ελεύθερων επαγγελµατιών και όσων υπάγονται
στα ταµεία των αυτοαπασχολουµένων, ώστε και οι ίδιοι να ανακουφιστούν οικονοµικά αυτά τα επόµενα χρόνια της κρίσης, αλλά
και για τους αντίστοιχους ασφαλιστικούς φορείς να βελτιωθεί η
εισπραξιµότητα και να διασφαλιστούν περισσότερα έσοδα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Δύο λεπτά θέλω, κύριε Πρόεδρε.
Τι θα κάνουµε γι’ αυτό; Αποποινικοποίηση οφειλών στα ασφαλιστικά τους ταµεία. Είναι χουντική διάταξη. Σε δικά τους ταµεία
χρωστάνε. Δεν χρωστάνε χρήµατα των ασφαλισµένων. Πρέπει
να φύγει ο νόµος της χούντας. Δεύτερον, θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας τους, να έχουν δηλαδή υγειονοµική περίθαλψη αυτοί
και τα παιδιά τους. Τρίτον, βελτίωση της ρύθµισης για δυνατότητα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κλάσης. Είχατε βάλει
σωστά, κύριε Κεγκέρογλου, µέχρι δύο κλιµάκια. Θα κοιτάξουµε
να το βελτιώσουµε και να τους δώσουµε και άλλες δυνατότητες.
Τέλος, διευκόλυνση της συνταξιοδότησης των αυτοαπασχολουµένων οι οποίοι συµπληρώνουν όλες τις προϋποθέσεις, ηλικιακές
και άλλες, συνταξιοδότησης και αν χρωστάνε πάνω από 20.000
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ευρώ δεν παίρνουν τη σύνταξή τους. Το όριο των 20.000 ευρώ
των οφειλών τους θα το αυξήσουµε, ώστε να µπορούν και τη
σύνταξή τους να παίρνουν και τα ταµεία, ο ΟΑΕΕ κυρίως και τα
άλλα ταµεία αυτοαπασχολουµένων που έχουν και πρόβληµα εισόδων, εκεί που δεν θα εισέπρατταν τίποτα, να εισπράττουν µε
συµψηφισµό από το ένα τέταρτο των συντάξεών τους.
Δωδέκατον, θα τηρήσουµε τη ρητή προεκλογική µας δέσµευση για επαναφορά της µηνιαίας σύνταξης των 360 ευρώ του
ΟΓΑ στους ανασφάλιστους υπερήλικες και οµογενείς.
Δέκατο τρίτον, τα έσοδα της κοινωνικής ασφάλισης, βεβαίως,
χρειάζονται ενίσχυση, για να µπορέσουµε να κάνουµε όσα είπαµε, τα οποία είναι, όµως απολύτως κοστολογηµένα. Είναι εφικτό να καλυφθούν από τα νέα έσοδα που θα έχουµε -αν
προχωρήσει το εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης
της χώρας µε την αντικατάσταση των µνηµονίων- µε τα έκτακτα
προγράµµατα για την ενίσχυση απασχόλησης, -ώστε να είναι περισσότεροι εργαζόµενοι και να δίνουν εισφορές- µε τους αποτελεσµατικούς ελέγχους στην αγορά εργασίας, µε την εξοµοίωση
στο κατώτατο µισθό των νέων κάτω από είκοσι πέντε χρόνων µε
τους εργαζόµενους πάνω από είκοσι πέντε χρόνων, µε την επαναφορά του κατώτατου µισθού, όπως θα την εξαγγείλει ο αρµόδιος Υπουργός Εργασίας, στα 751 ευρώ -διότι έτσι αυξάνονται
και τα έσοδα από εισφορές- µε την αποκατάσταση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας -µε τους αποτελεσµατικούς ελέγχους
στην αγορά εργασίας- και, βεβαίως, µε τον περιορισµό των µορφών ελαστικής απασχόλησης σε όφελος των µορφών πλήρους
και σταθερής εργασίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων):Ολοκληρώνω σε ένα λεπτό.
Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση, για να ενισχυθεί η δηµόσια χρηµατοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης, θα επαναφέρει σε έναν
συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα την τριµερή χρηµατοδότησή της,
θα την ενισχύσει ως µέτρο αποκατάστασης των αποθεµατικών
της που λεηλατήθηκαν µε αυξηµένους συµπληρωµατικούς δηµόσιους πόρους, χωρίς να επιβαρύνει φορολογούµενους και καταθέτες τραπεζών καιν κυρίως, θα τη χρηµατοδοτήσει από το
Ταµείο Εθνικού Πλούτου και Κοινωνικής Ασφάλισης και τα έσοδά
του από το φυσικό και ορυκτό πλούτο και από την αξιοποίηση,
χωρίς ξεπούληµα και ιδιωτικοποιήσεις, της κινητής και της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου, µε ένα µεγάλο µέρος των εσόδων του.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
πει πέντε φορές τη λέξη «τέλος».
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων):Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνδικαλιστική πρακτική, κακές συνήθειες, αλλά παρακαλώ να τελειώσετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων): Κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν προεδρεύατε πριν και επειδή οι Υπουργοί είχαν τη δυνατότητα για
δυο,-τρία,-τέσσερα λεπτά παραπάνω να έχουν τον λόγο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επειδή προεδρεύω
τώρα κι έχω δει πόσοι συνάδελφοι Βουλευτές έχουν µιλήσει µόνο,
γι’ αυτό σας το λέω.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων): Το τελευταίο µέτρο που ήθελα να
πω είναι ότι θα καταπολεµήσουµε την εισφοροδιαφυγή, τη µεγάλη µάστιγα, µε διάφορα µέτρα κυρίως ενίσχυσης των ελεγκτικών µηχανισµών, µε την απλούστευση και την κωδικοποίηση της
ασφαλιστικής νοµοθεσίας. Θα θεσπίσουµε κώδικα ασφαλιστικού
δικαίου. Θα εκδώσουµε χρηστικό οδηγό και για εργαζόµενους
και εργοδότες και θα προωθήσουµε ως Υπουργείο καµπάνια για
την ενηµέρωση για τα ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων, για να µπορέσουµε έτσι να καταπολεµήσουµε την εισφοροδιαφυγή.
Η διαφορά µας από προηγούµενες κυβερνήσεις, κυρίως, όσον
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αφορά τους µεγαλοοφειλέτες των ασφαλιστικών ταµείων, είναι
ότι εµείς έχουµε καθαρή πολιτική βούληση, ότι δεν µας «κρατάει»
κανείς, δεν έχουµε καµµία υποχρέωση σε κανένα και η Κυβέρνησή µας -αφού είπα όλα αυτά, που είναι προγραµµατικές δεσµεύσεις- έχει ως βασικά κριτήρια, για τις αποφάσεις και
πρακτικές της, την εξυπηρέτηση των αναγκών του λαού και της
νεολαίας και την αξιοπρέπεια της χώρας µας, καθώς και την τήρηση των προεκλογικών µας δεσµεύσεων.
Γι’ αυτό, κύριε Πρόεδρε και κύριοι Βουλευτές, είµαστε σίγουροι ότι θα ανοίξουµε νέους ελπιδοφόρους δρόµους και για τον
λαό µας και για την πατρίδα µας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη µεγάλη τιµή που µου κάνατε να µε εκλέξετε Δ’
Αντιπρόεδρο και ζητώ και την επιείκειά σας σε αυτήν την πρώτη
εµφάνισή µου στη θέση του Προεδρεύοντος. Σύµφωνα και µε τις
οδηγίες που πήρα από την κυρία Πρόεδρο, η γνώµη µου είναι να
µιλήσουν τέσσερις συνάδελφοι και µετά ο κ. Σκουρλέτης.
Παρακαλώ ο κ. Δανέλλης από το Ποτάµι να έλθει στο Βήµα και
στη συνέχεια η κ. Διώτη, η κ. Κανέλλη, η κ. Χαραλαµπίδου και
µετά ο κ. Σκουρλέτης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να συγχαρώ την Κυβέρνηση, όπως και κάθε Έλληνας, και να της ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο της για το καλό του τόπου και της κοινωνίας.
Πολύ σωστά ο κύριος Πρωθυπουργός επιµένει ότι η Ελλάδα
δεν εκβιάζεται. Αντιστοίχως, όµως, και προφανώς και τα υπόλοιπα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εκβιάζονται. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να επιβιώσει µέσω της κουλτούρας, της συνεννόησης και του συµβιβασµού. Η λογική των εκβιασµών είναι απολύτως ξένη και απορριπτέα στους ευρωπαϊκούς
θεσµούς. Η εικόνα του Σοµαλού πειρατή της Ευρώπης που ζητά
λύτρα, απειλώντας να συµπαρασύρει την Ευρωζώνη στην
άβυσσο, κόντεψε να µας κοστίσει πολύ ακριβά το 2011 και το
2012.
Είπε ο κύριος Πρωθυπουργός προχθές πως δεν πρόκειται να
διαπραγµατευτεί την περηφάνια και την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Και ποιος ζήτησε κάτι τέτοιο; Πιστεύει ο ίδιος ότι µε
τη συµµετοχή µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση διακυβεύεται κάτι τέτοιο; Ας µας το πει καθαρά, γιατί άλλο τα προεκλογικά µπαλκόνια
και άλλο το Βήµα των Προγραµµατικών Δηλώσεων.
Η ταραγµένη ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας διδάσκει πως
στις κρίσιµες στιγµές χωρίς στέρεες συµµαχίες την περίµενε ο
όλεθρος. Και σήµερα βρισκόµαστε σε απόλυτη αποµόνωση. Η
µεγαλύτερη διαφορά αντιµετώπισης της κρίσης µεταξύ Ελλάδας
και των λοιπών χωρών που µπήκαν σε προγράµµατα στήριξης
είναι η πεισµατική άρνηση του πολιτικού µας συστήµατος να συνεννοηθεί και να συµπαραταχθεί απέναντι στα προβλήµατα.
Ακόµα και τώρα αρνούµαστε να αντιληφθούµε πως η κρίση
είναι πολύ βαθιά για να την αντέξουν οι ώµοι του όποιου κόµµατος από µόνοι τους. Μια από τις κακές παραδόσεις της Αριστεράς είναι ο βολονταρισµός, το να βαφτίζουµε δηλαδή την
επιθυµία µας πραγµατικότητα.
Το Ποτάµι επιµένει πως η στροφή στον ρεαλισµό, η συµφιλίωσή µας µε τον πραγµατικό κόσµο αποτελούν προϋπόθεση της
επιτυχίας της εθνικής προσπάθειας.
Είναι αλήθεια πως στην Ευρώπη συντελείται µια µεγάλη, πλην
όµως αργή, στροφή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιµετωπίζει τη δυσπιστία όχι τόσο των αγορών, όσο των λαών της. Πυκνώνουν οι
ενστάσεις στη λιτότητα ως οικονοµικά αναποτελεσµατικής, κοινωνικά µη αποδεκτής, πολιτικά καταστροφικής.
Ενισχύονται οι απόψεις πως κύριοι στόχοι της οικονοµικής πολιτικής πρέπει να είναι η πραγµατική οικονοµία, η ανάπτυξη και
η ανταγωνιστικότητα, πως οι δηµοσιονοµικοί στόχοι είναι ένα εργαλείο και όχι αυτοσκοπός, η µείωση του χρέους και του ελλείµατος όχι αγώνας ταχύτητας, αλλά αγώνας αντοχής.
Για να παραµείνουµε όµως στο ευρωπαϊκό σκάφος όταν αυτό
αλλάξει ρότα και να µη βρεθούµε στη θάλασσα, οφείλουµε να
σεβόµαστε τους κανόνες που ορίζουν τη συνύπαρξη στην προνοµιούχα οµάδα της Ευρώπης, µε τα οφέλη και τις υποχρεώσεις,
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πως δίδυµη αδελφή της αλληλεγγύης είναι η υπευθυνότητα.
Πιστεύετε, κύριοι συνάδελφοι, ότι η συµµετοχή µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση απειλή την εθνική µας κυριαρχία; Έχετε την
ψευδαίσθηση ότι εκτός Ένωσης, γιατί το να αναγκαστούµε να
φύγουµε από την Ευρωζώνη θα πει ότι φεύγουµε συνολικά από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή Βαλκάνια δεν υπάρχουν όπως
τα ξέραµε και είναι πλησίστια -οδεύουν προς την Ευρώπη και την
Ευρωζώνη- θα προσχωρήσουµε στην αφρικανική εφιαλτική
πραγµατικότητα. Αυτή θα είναι η µόνη µας επιλογή.
Θα µπορούσαµε σε αυτήν την τόση φουρτουνιασµένη γειτονιά
του κόσµου, σε τούτη εδώ τη συγκυρία να επιβιώσουµε µόνοι
µας; Μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο µπορούµε να ασκήσουµε ευρωπαϊκή κυριαρχία. ‘
Ως Αριστερός, αγαπητοί φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν πίστευα ποτέ
και δεν πιστεύω ότι ο σκοπός αγιάζει τα µέσα ούτε πως ο εχθρός
του εχθρού µου είναι φίλος µου. Έτσι, δεν κατάλαβα ποτέ την
εκλεκτική συγγένεια ΑΝΕΛ-ΣΥΡΙΖΑ. Η ρητορική των ΑΝΕΛ, όµως,
αποτελεί ύβρη για την Αριστερά του ορθού λόγου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν η περίφηµη βιωσιµότητα του
χρέους αποτελεί αναγκαία συνθήκη βιωσιµότητας της εθνικής
µας οικονοµίας, η παραγωγή πλούτου και η συνακόλουθη δηµιουργία στέρεων θέσεων εργασίας καθιστά τη συνθήκη και ικανή.
Ακόµα και ολική διαγραφή χρέους να µπορούσαµε να πετύχουµε, εάν δεν απεξαρτηθούµε από τα δανεικά, η χώρα θα µείνει
εγκλωβισµένη στον φαύλο κύκλο των ελλειµµάτων και του χρέους.
Ο σχεδιασµός και η υποστήριξη ενός βιώσιµου µοντέλου παραγωγής ανασύνταξης της χώρας συµφωνούµε όλοι ότι θα στηρίζεται στους γνωστούς τοµείς της γεωργίας, του πολιτισµού και
του τουρισµού, της ενέργειας, της θαλάσσιας οικονοµίας, της
γαλάζιας ανάπτυξης.
Εκεί, όµως, που οφείλουµε να συµφωνήσουµε επιτέλους είναι
στα προαπαιτούµενα για τη δηµιουργία ενός ελκυστικού για την
επιχειρηµατικότητα περιβάλλοντος, αφού η χρεοκοπία –µας αρέσει, δεν µας αρέσει- σήµανε και το τέλος του κρατισµού. Απαιτούνται, λοιπόν, µεγάλες µεταρρυθµίσεις για τον εξορθολογισµό
του δηµοσίου, αξιοκρατία, πάταξη της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας.
Η αποδόµηση του κράτους των συντεχνιών και των οµάδων
συµφερόντων που επιµελώς εξέθρεψε επί δεκαετίες το πολιτικό
µας σύστηµα στο πλαίσιο του πελατειασµού και της πολιτικής
αντιπαροχής, δεν µπορεί παρά να είναι η πρώτη προτεραιότητα.
Ας µην ξεχνάµε ότι η Αριστερά διαχρονικά και παγκόσµια
ήθελε να τα αλλάξει όλα.
Ο κύριος Πρωθυπουργός µάς κάλεσε να συµπαραταχθούµε
στην προσπάθεια της χώρας. Ας µας πει, όµως, σε ποιες συγκεκριµένες προτάσεις να συµπαραταχθούµε. Ας µας πείτε αν έχετε
ένα ολοκληρωµένο σχέδιο.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, το Ποτάµι θα είναι δίπλα
σας αν επιχειρήσετε τις µεγάλες αλλαγές που δεν έγιναν, γιατί
δεν υπήρξε η πολιτική βούληση για να γίνουν, τις µεταρρυθµίσεις
που θα µας κάνουν επιτέλους ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.
Μην ξεχνάτε πως η φορολογική πειθαρχία αποτελεί τον καλύτερο φίλο του κράτους πρόνοιας. Τολµήστε τη σύγκρουση µε
κάθε είδους συµφέροντα, από τα τρωκτικά των κρατικών προµηθειών ως τους καταληψίες του δηµοσίου αγαθού των τηλεοπτικών συχνοτήτων και εµείς, το Ποτάµι, θα είµαστε εκεί µαζί σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του κόµµατος Το Ποτάµι)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Δανέλλη, και
το Προεδρείο σας ευχαριστεί, γιατί δεν εξαντλήσατε καν τον
χρόνο.
Η κ. Ηρώ Διώτη έχει τον λόγο.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, παρ’ όλη τη µαταίωση που προσπάθησε ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ να επιβάλει πρωτύτερα,
κυρίως στον κόσµο που µας ακούει, εµένα µου είναι δύσκολο να
περιγράψω τη συγκίνησή µου, συγκίνηση για αυτήν την τεράστια
νίκη του ελληνικού λαού, των κινηµάτων, των εργαζοµένων, της
νεολαίας, των ανέργων.
Σε αυτό εδώ το Βήµα ανεβήκαµε πολλές φορές τα προηγού-
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µενα χρόνια και προσπαθήσαµε µε όλες µας τις δυνάµεις να αποκαλύψουµε την παγίδα που είχε στηθεί από τις µνηµονιακές δυνάµεις στους εργαζόµενους και στη χώρα, παγίδα θανάσιµη, που
εξυπηρετούσε µόνο µεγάλα ιδιωτικά συµφέροντα και την κερδοφορία µιας ολιγαρχίας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Προσπαθήσαµε
µε όλες µας τις δυνάµεις να περιγράψουµε έναν άλλο δρόµο,
έναν εφικτό δρόµο για την έξοδο από την κρίση και να µη δεχτούµε τον θατσερικού τύπου µονόδροµο, που προσπαθούσε να
επιβάλει η Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και οι εταίροι τους.
Οι τεράστιες κινητοποιήσεις του λαού και των κινηµάτων στα
πρώτα χρόνια της κρίσης, αλλά ακόµα και το σιωπηλό καζάνι που
έβρασε στη συνέχεια -γιατί στον κόσµο ήταν η σιωπή και όχι στην
οµιλία του Πρωθυπουργού, όπως ισχυρίστηκαν χθες η κ. Γεννηµατά και ο κ. Βενιζέλος- έδωσαν στις 25 Γενάρη σε αριστερή κυβέρνηση την εντολή για αλλαγή πορείας. Κι αν ξανακάναµε
εκλογές αυτήν τη στιγµή, γνωρίζετε όλοι σας και όλες σας ότι η
συµφωνία του ελληνικού λαού µε την προσπάθειά µας θα ήταν
πολύ πολύ µεγαλύτερη.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δόθηκε µετά από πολλές δεκαετίες εντολή διακυβέρνησης της χώρας στην Αριστερά. Νοµίζω
πως ήδη έχει αποδειχθεί ότι εµείς θέλουµε και µπορούµε, παρά
τις τεράστιες δυσκολίες, τις οποίες δεν υποτιµούµε ούτε στο
ελάχιστο –φάνηκε, προχθές, από τις Προγραµµατικές Δηλώσεις
του Πρωθυπουργού- ότι δεσµευόµαστε -όπως και ο ίδιος είχε
πει- να πρωτοτυπήσουµε και να τηρήσουµε τις δεσµεύεις µας,
πράγµα που ήταν άγνωστο σε αυτήν τη χώρα. Θέλουµε να κρατήσουµε, λοιπόν, το ηθικό και πολιτικό µας ανάστηµα εκεί που
το έχουν ούτως ή άλλως ορίσει για την Αριστερά οι αγώνες που
έχουν δώσει χιλιάδες άνθρωποι για δικαιοσύνη, ελευθερία και
αξιοπρέπεια σε αυτόν τον τόπο.
Αυτές οι παρακαταθήκες µας δίνουν τη δύναµη και το σθένος
στην ελληνική Κυβέρνηση να αναµετρηθεί µε όλες τις δυσκολίες
της διαπραγµάτευσης αλλά και της κατάστασης που παραλαµβάνουµε στη χώρα, του ενάµισι εκατοµµυρίου ανθρώπων που
έχασαν τη δουλειά τους, στη χώρα των δυόµισι εκατοµµυρίων
ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, στη χώρα
των λουκέτων, στη χώρα του ξεπουλήµατος του δηµόσιου πλούτου και της φύσης, στη χώρα των ανθρώπων που στερούνται δικαιώµατα, των ανθρώπων που πνίγονται στο Αιγαίο, έτσι απλά
επειδή κάποιοι τελικά βάζουν τα κέρδη τους πάνω από τους ανθρώπους.
Και για να τα επιβάλουν όλα αυτά, δεν δίστασαν να αντιµετωπίσουν µε αυταρχικό, κατασταλτικό τρόπο την αγωνία που
έτρωγε την κοινωνία, να οδηγήσουν κόσµο στην αυτοκτονία, την
απελπισία, την αναξιοπρέπεια, να νοιάζονται µόνο να χτίζουν φυλακές, να θωρακίζουν τα πολυτελή αυτοκίνητά τους, να κρύβονται από τον λαό.
Αυτό ήταν κατάντια και ξεπεσµός σίγουρα οικονοµικός και πολιτικός, αλλά και ηθικός. Γι’ αυτό εδώ, τώρα, µπαίνει ένα τέλος
σε αυτόν τον εφιάλτη της παρακµής, που διέλυε τους ανθρώπους υλικά και συναισθηµατικά.
Κυρίες και κύριοι, ξέρουµε τις τεράστιες ευθύνες που αναλαµβάνουµε. Ο δρόµος δεν είναι στρωµένος µε κόκκινο χαλί, αλλά
µε την κινητοποίηση του λαού και των εργαζοµένων θα τα καταφέρουµε.
Θα τα καταφέρουµε για µας αλλά και για τους ευρωπαϊκούς
λαούς. Το σχέδιο της Κυβέρνησης είναι ρεαλιστικό στις παρούσες συνθήκες, όσο κι αν χθες ο κ. Βορίδης και πρωτύτερα ο κ.
Δανέλλης προσπάθησαν να το αµφισβητήσουν. Είµαστε αποφασισµένοι και αποφασισµένες να το τηρήσουµε και να τιµήσουµε
τον ελληνικό λαό, που δεν φοβήθηκε, παρ’ όλη την εκστρατεία
τροµοκρατίας που είχε εξαπολυθεί.
Εµείς οι Βουλευτές και οι Βουλευτίνες του ΣΥΡΙΖΑ, όλοι οι άνθρωποι της Αριστεράς, θα µιλήσουµε µε τους ανθρώπους στις
περιοχές µας, έναν προς έναν, µία προς µία, ότι αυτή είναι η
στιγµή για όλους και για όλες µας. Δεν θέλουµε κανέναν εφησυχασµένο, κύριοι και κυρίες του ΚΚΕ. Η στιγµή να στηριχτεί η Κυβέρνηση και το πρόγραµµά της µε όλους τους τρόπους, σε κάθε
γωνιά, σε κάθε σπίτι, σε κάθε δουλειά, σε κάθε δρόµο της Ελλάδας είναι τώρα.
Η αντιµετώπιση, λοιπόν, της ανθρωπιστικής κρίσης, η ανά-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κτηση της εργασίας, η θεσµική ανασυγκρότηση, όπως δεσµευθήκαµε προεκλογικά στο πρόγραµµά µας και όπως αναλυτικά
ανακοίνωσαν και ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί της Κυβέρνησης, είναι η απάντηση στα προγράµµατα που εφάρµοζαν οι
νεοφιλελεύθερες µνηµονιακές κυβερνήσεις. Όλα αυτά είναι ψίχουλα; Αναρωτιέµαι.
Για να το πω ορθότερα, είναι η επούλωση των πληγών, για να
µπορέσουµε να σταθούµε όρθιοι και να επιχειρήσουµε την παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας, µε µεροληψία υπέρ της κοινωνίας και των εργαζοµένων, υπέρ του δηµόσιου πλούτου µας, υπέρ της δικαιοσύνης, υπέρ της ισότητας,
υπέρ της ελευθερίας.
Θα θέλαµε –και εγώ µε τη σειρά µου θα το ήθελα- να διαβεβαιώσουµε τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, που άκουσα
κι εγώ σήµερα να µας εγκαλούν να προσγειωθούµε στην πραγµατικότητα, ότι δεν θα το κάνουµε, γιατί πολύ απλά η δική µας
πραγµατικότητα δεν είναι ίδια µε τη δική τους. Η δική µας πραγµατικότητα είναι η πραγµατικότητα των απλών ανθρώπων. Η δική
σας πραγµατικότητα δεν µας αφορά. Η δική µας πραγµατικότητα
είναι η δηµοκρατία όπως πραγµατικά πρέπει να είναι. Η δική µας
πραγµατικότητα γράφτηκε στις καρδιές. Τη δική σας θέλουν όλοι
και όλες να την ξεχάσουν.
Αυτή η µάχη που δίνουµε εντός και εκτός της χώρας ως νέα
Κυβέρνηση και λαός µαζί, αν δεν το έχει κάποιος καταλάβει, είναι
η ιστορία η ίδια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει η κ. Κανέλλη.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έγινε πολύ κριτική στην κ. Κωνσταντοπούλου. Θα ήθελα να
επισηµάνω ότι είναι από τις χαλαρότερες και δηµοκρατικότερες
λειτουργίες του Κοινοβουλίου. Έχω δεκαπέντε χρόνια και είµαι
σε θέση να το πω. Και έχω συγκρουστεί µαζί της. Και µάλιστα όχι
επί προσωπικού, αλλά επί διαδικαστικού. Έχει περάσει από κάτω.
Ξέρει πόσες φορές χρειάστηκε να κάνει κατάχρηση η ίδια, να
σπάσει η ίδια τον Κανονισµό, για να είναι χαλαρή σήµερα. Και
αυτό προς αποκατάσταση των πραγµάτων µε κάθε κατανόηση
για καινούργιους ανθρώπους που ανεβαίνουν επάνω να εφαρµόσουν έναν Κανονισµό µε µια συναίσθηση.
Επειδή µιλάµε για κοινοκτηµοσύνη, µε βάση τον Κανονισµό, ο
χρόνος, όπως κι αν έχει συµφωνηθεί να κατανεµηθεί, είναι κοινός
χρόνος. Εποµένως, όποιος τον παραβιάζει ή κάνει κατάχρηση
του χρόνου, τον κλέβει από τους υπόλοιπους, δεν τον κλέβει από
το Προεδρείο. Ενστάσεις επί άλλων ζητηµάτων µπορεί και να
προκύψουν ενδεχοµένως. Όµως, αυτά προς αποκατάσταση µιας
ισορροπίας. Δεχθείτε το ως εµπειρία ανθρώπου που έχει εδώ
µέσα δεκαπέντε χρόνια και έχει εκλεγεί οχτώ φορές.
Επειδή αρχίζουµε τη συζήτηση έτσι, θα σας πω ότι η αντίληψή
µου για εδώ ίσως να είναι και το σηµαντικότερο κοµµάτι που θέλησα να κάνω σήµερα αντί να πάω στον σχολιασµό των Προγραµµατικών Δηλώσεων. Και δεν θα πάω στον σχολιασµό των
Προγραµµατικών Δηλώσεων, διότι, όπως ξέρετε, επιµεριζόµενος
στους Βουλευτές, είναι πάρα πολύ ευκρινή τα πράγµατα τα
οποία έχουν ήδη λεχθεί.
Έχω απορίες και θα σας τις πω. Με ενδιαφέρει, όµως, το ζήτηµα της παιδείας και σε αυτό θέλω να αναφερθώ. Τους άκουσα
επισταµένως όλους, ακόµα και όταν δεν ήµουν παρούσα. Ήδη
έχετε αρχίσει και οι καινούργιοι και καταλαβαίνετε ότι µπορείτε
να ακούτε τους Βουλευτές ακόµα και όταν δεν είστε παρόντες.
Και δεν συνεπάγεται ούτε απουσία ούτε λεζάντα στο διαδίκτυο
ποιος ήταν και ποιος δεν ήταν, µετρώντας άδειες καρέκλες. Τα
άδεια µυαλά, οι άδειες γλώσσες και οι άδειες θέσεις είναι το πρόβληµα, όχι οι άδειες καρέκλες εδώ.
Βουλή είναι. Δεν είναι ούτε παιδονοµείο ούτε στρατόπεδο. Και
ο τρόπος µε τον οποίο διαµορφώνεται η γνώµη του Βουλευτή
εδώ µέσα αρκετά έχει υποβαθµιστεί.
Επειδή, λοιπόν, µιλάµε για ζητήµατα παιδείας, επειδή άκουσα
τον κ. Μπαλτά και επειδή πολλή κουβέντα έγινε και για την ΕΡΤ
και για τους δηµοσιογράφους, θα ήθελα να σας πω ότι είµαι ένας
άνθρωπος ο οποίος από τους δηµοσιογράφους έχει κρεµαστεί
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στα περίπτερα. Από τους δηµοσιογράφους, τους συναδέλφους
µου! Ανεκτό, δεκτό, παραδεκτό για οποιονδήποτε εκτίθεται.
Δεν θέλω καθόλου να µιλήσω επί προσωπικού. Θέλω να σας
πω, όµως, ότι εδώ µέσα δεν µπορεί να κατηγορούνται οι κοµµουνιστές ή οποιοσδήποτε άλλος για συναισθηµατικές παρεκκλίσεις,
όταν εκτείνεται συναισθηµατισµός, πράγµα που µου είναι απολύτως κατανοητό για όποιον έχει έρθει εδώ και αισθάνεται δέος,
θέλει να µιλήσει, συγκινείται. Μου είναι απολύτως κατανοητό και
σεβαστό.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ, λοιπόν, να µη βάλουµε µια στέγη
ισοπεδωτική, «Καλατράβα», πάνω από τη συναισθηµατική φόρτιση του καθενός. Ας κριθούµε ο καθένας έτσι. Διότι µαζί µε τα
άλλα µέτρα βάλαµε και «συναισθηµατιόµετρο».
Έχω κατηγορηθεί ότι έγινα Βουλευτής επειδή είµαι δηµοσιογράφος, όπως έχει κατηγορηθεί ο «902» για την τύχη του σε συνθήκες καπιταλιστικές. Έχω ακούσει, όµως, και µια σειρά από
πράγµατα, τα οποία πρέπει να τα συµφωνήσουµε.
Δεν µπορεί να έρχεται εδώ ο Υπουργός Παιδείας, ο οποίος
έχει και µια ακαδηµαϊκή και φιλοσοφική τοποθέτηση βαρύτατη,
και να τελειώνει µε ένα τσιτάτο, το οποίο καταλήγει σε µια παραίνεση, «µην ψάχνετε τα σκάνδαλα οι δηµοσιογράφοι, θα τα ψάχνουµε εµείς και θα σας τα δίνουµε εµείς».
Με συγχωρείτε, αλλά ως δηµοσιογράφος νοµίζω ότι όλοι οι
δηµοσιογράφοι θέλουν να ψάχνουν από µόνοι τους και δεν θέλουν κάποια εξουσία να τους τα δίνει. Εκεί πάει η αντίληψη ότι
εµείς δεν µπορούµε, ως Κοµµουνιστικό Κόµµα, να επιτρέψουµε
την ικανοποίηση για τα ψίχουλα.
Το αν θα διαφωνήσουµε πολιτικά στην εκτίµηση αν είναι ή δεν
είναι ψίχουλα, αν έκλεισε ή δεν έκλεισε η καπιταλιστική πληγή
που ανοίκτηκε στο σώµα του λαού, αυτό µπορούµε να το συζητήσουµε. Αν είναι καλή η ραφή ή αν δεν είναι καλή η ραφή. Αν
έµεινε ανοικτή η πληγή ή αν δεν έµεινε ανοικτή η πληγή. Να συζητήσουµε, όµως, ότι θα ικανοποιηθούµε πλήρως ιάσιµα, µε συγχωρείτε, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να ακολουθήσουµε αυτήν
τη διαδικασία.
Θα προτιµούσα έξω ένα στέγαστρο για τους δηµοσιογράφους
των ιδιωτικών και των κρατικών καναλιών, που τους καίει ο ήλιος
το καλοκαίρι και τους βρέχει την ηµέρα, για να παρακολουθούν
στο κόκκινο χαλί τις διάφορες δηλώσεις, παρά συζητήσεις σε βαθύτερο επίπεδο όταν µιλάµε για πράγµατα που δεν κοστίζουν.
Αν πάµε στα πράγµατα που κοστίζουν, τότε θα πρέπει να πάµε
σε πολιτική συζήτηση. Και στην πολιτική συζήτηση, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ο συναισθηµατισµός µπορεί να είναι ανεκτός,
η αµετροέπεια δεν µπορεί. Είναι και πολιτισµικά αντιεκπαιδευτική. Δεν θα µας κάνει µε το ζόρι Ευρωπαίους. Δηλαδή, για παράδειγµα, δεν µπορεί η διαπραγµατευτική µας στάση απέναντι
στο µνηµόνιο -δεν θα µπω στην ουσία του πράγµατος- να χαρακτηρίζεται «έξοδος του Μεσολογγίου». Δεν µπορεί εκ των πραγµάτων.
Τι διδάσκετε τα παιδιά; Ότι είναι η έξοδος του Μεσολογγίου
από τον κλωβό της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση τι είναι; Ένα δηµοκρατικό όργανο, το οποίο µας προέκυψε από ιστορική ανάγκη κάπου;
Δεν θα το έλεγα αυτό, αν δεν έλεγε συνάδελφος εδώ µέσα ότι
«ένα ερώτηµα πλανάται πάνω από την Ευρώπη ωσάν το ερώτηµα
να καθίσταται αυτοµάτως κοµµουνιστικό, επειδή κάποτε ένα φάντασµα πλανιόταν πάνω από την Ευρώπη». Δεν θα το έλεγα, αν
δεν έφτανε ο κ. Λαφαζάνης να πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα
έχει την τύχη της Σοβιετικής Ένωσης, εξισώνοντας την Σοβιετική
Ένωση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αδυνατώ να το παρακολουθήσω. Αδυνατώ πλήρως!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα σας ζητήσω δύο λεπτά, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Αδυνατώ, επίσης, να παρακολουθήσω αντιλήψεις, σύµφωνα
µε τις οποίες τα πάντα µπορούν να λεχθούν εδώ µέσα φτάνει να
είναι επαρκώς αντικοµµουνιστικά. Και παύουν να είναι αντικοµµουνιστικά όταν εκτοξεύονται από Αριστερούς συναδέλφους.
Συγχωρήστε µε.
Είκοσι τρία χρόνια συµπορεύοµαι µε το Κοµµουνιστικό Κόµµα.
Αριστερόµετρο, κοµµουνιστόµετρο αν θέλετε να βάλετε, θα το
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βάλετε. Όµως, να φαίνεται και ο αντικοµµουνισµός φανερά και
όχι επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει την τύχη της Σοβιετικής
Ένωσης. Διότι τότε ξέρετε πώς ακούγεται; Σαν τον Εθνικό Ύµνο,
τον οποίο τον έγραψαν για συναισθηµατικούς λόγους, αλλά το
περιεχόµενο δεν είναι σοβιετικό. Αυτό δεν κάνει τον Πούτιν ούτε
Στάλιν ούτε Λένιν.
Δεν µπορεί η συζήτηση εδώ µέσα να γίνεται σε επίπεδο παιδείας και εκπαίδευσης προς τα έξω, για να στηρίξουµε την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να στηρίξουµε το ΝΑΤΟ.
Άκουσα κουβέντες περί «βαλκανικού επαρχιωτισµού». Από
επαρχιωτισµό κόπηκε και βοµβαρδιζόταν η Γιουγκοσλαβία; Η
εθνοκάθαρση που έχει γίνει και η δηµιουργία κρατών, προτεκτοράτων, τι είναι; Αν θέλετε να ανοίξουµε συζήτηση, ευχαρίστως.
Εθελοντισµός ήταν και οι «Γιατροί Χωρίς Σύνορα». Ο πρώτος
Πρωθυπουργός που διορίστηκε στο «Κόσοβο». Με τι έγγραφα
ταξιδεύουν οι Κοσοβάροι; Από πότε είναι κράτος οι Κοσοβάροι;
Με νατοϊκά έγγραφα ταξιδεύουν οι Κοσοβάροι. Διαβατήριο
έχουν από το ΝΑΤΟ. Θα πρέπει σε αυτά να συναινέσουµε και να
τα κουβεντιάσουµε; Θα πιάσουµε το παρελθόν και θα κάνουµε
προσωπικές επιθέσεις; Θα κάνουµε αναλύσεις και κουβέντες; Θα
λέµε ότι η συµφωνία-γέφυρα είναι η γέφυρα του Γοργοποτάµου;
Αν έρθει η ώρα κάποια στιγµή κρίσιµη να πρέπει αυτός ο λαός
να βγει εν όπλοις έξω να υπερασπιστεί την πατρίδα του, τι θα
του λέτε; Εν ονόµατι ποίου πράγµατος; Και κάναµε τη συζήτηση
για την Ευρωπαϊκή Ένωση εγκλωβισµένοι. Πρέπει να υπάρχει
κλωβός για να εγκλωβιστείς.
Η διαπραγµάτευση δεν είναι επανάσταση. Να συµφωνήσουµε
δέκα πράγµατα. Η διαπραγµάτευση δεν είναι επανάσταση. Δεν
συντελέστηκε επανάσταση. Δε κάνουµε την έξοδο του Μεσολογγίου από το µνηµόνιο. Το µνηµόνιο δεν είναι Μεσολόγγι. Η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ δεν είναι καριοφίλι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Κανέλλη,
επειδή ξέρετε τον καηµό του Βουλευτή, παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ ούτε δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δύο λεπτά σας έχω
δώσει ήδη.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Έχω δει συναδέλφους οι οποίοι µπορούσαν να κάνουν κατάχρηση του χρόνου επί διπλασίου, επειδή µίλησαν νωρίς.
Σας ζητώ –και κυριολεκτώ- δύο λεπτά.
Έχω µπροστά µου ένα κείµενο του κ. Βαρουφάκη, δηµοσιευµένο στο protagon.gr, για να πάω και εγώ στις µεγάλες απορίες
που πλανώνται στο µυαλό µου. Στο µυαλό µου πλανώνται και τις
καταθέτω εδώ. Μιλάει για τη «χαρούµενη» χρεοκοπία. Είναι του
Απριλίου του 2010. Και µάλιστα λέει: «Ήρθε η ώρα να αγκαλιάσουµε αυτό που φοβόµαστε». Το 2010 έλεγε: «Δεν είναι κακό
πράγµα η χρεοκοπία. Να χρεοκοπήσουµε εδώ και τώρα». Παρακάτω λέει: «Διότι άµα θα χρεοκοπήσουµε εδώ και τώρα…» -το
θύµισε σήµερα ο Ιγνατίου, εγώ είµαι υπέρ των πηγών ως δηµοσιογράφος- «…όταν χρεοκοπήσεις, θα περάσεις άσχηµα για
πέντε-έξι µήνες και µετά είσαι ό,τι πολυτιµότερο για επενδύσεις».
Αυτό το αφήνω στην κρίση, όχι στην αριστερά ή στην δεξιά. Ο
ίδιος ο κ. Βαρουφάκης ο οποίος σήµερα µιλάει µε όρους καρκίνου. Επιτρέψτε µου, σε επίπεδο πολιτισµού -εντάξει, η κεϋνσιανή
αντίληψη είναι «σώστε τον καπιταλισµό από τους καπιταλιστές»δεν µπορεί να καλείτε το σύνολο του πλήθους να βγει έξω. Να
συµφωνήσουµε. Κερδίσατε. «Ο λόγος µου σας χόρτασε και το
ψωµί µου φά’ το». Κερδίσατε. Δεν σας λέει κανένας ότι δεν κερδίσατε. Να χαρείτε. Βεβαίως. Πήρατε την εξουσία. Είναι µια
αστική εξουσία. Είναι ένα αστικό εκλογικό σύστηµα. Πήρατε 36%
συν το µπόνους. Και πήρατε, ενδεχοµένως, το αστικό µπόνους,
σε ένα αστικό καθεστώς. Δεν είναι η λαϊκή κυριαρχία η δική σας
διαφορετική από τη λαϊκή κυριαρχία οποιουδήποτε άλλου δεν
σας ψήφισε. Και είναι δηµοσκοπικό το 70% που σας στηρίζει
αυτήν τη στιγµή. Δεν µπορεί να περάσουµε σε πολιτικό συµπίληµα, το οποίο όλα αυτά να τα κάνει.
Άκουσα τον Υπουργό να λέει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Κανέλλη, σας
παρακαλώ πολύ ολοκληρώστε.
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ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Τελειώνω µε µία φράση. Θα την αφήσω να
αιωρείται.
Διαβάζω σήµερα από την «ΑΥΓΗ». Είναι του κ. Θάνου Παναγόπουλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Κανέλλη, σας
παρακαλώ πολύ.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Τρείς λέξεις θα διαβάσω.
Το κείµενο που θα δώσουµε -αναφέρουν κύκλοι του Υπουργείου Οικονοµικών- δεν θα έχει τίποτα το ριζοσπαστικό. Θα είναι
ένα κείµενο που θα µοιάζει σα να κατατέθηκε από δικηγόρο της
Νέας Υόρκης».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ πολύ.
Είµαι αναγκασµένος να σας διακόψω.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Αν αυτό το γράφει σήµερα η «ΑΥΓΗ», εγώ
πρέπει να γεφυρώσω το ριζοσπαστικό τους ενός, την αποφευχθείσα ευχάριστη πτώχευση και να απαντήσω σε διλήµµατα. Αυτά
τα διλήµµατα δεν απαντώνται µε αντικοµουνιστική θεώρηση
επειδή κάποιος δεν πανηγυρίζει για τα ψίχουλα. Τα ψίχουλα θα
τα αντιµετωπίσει µπροστά της η εργατική τάξη, όταν ανακαλύψει
ότι η ελληνική σηµαία στα εφοπλιστικά πλοία σε όλον τον κόσµο
δεν συνεπάγεται ελληνικό έδαφος, ελληνική ναυτοσύνη, Έλληνες εργάτες καλοπληρωµένους και γερό ΝΑΤ.
Επειδή, λοιπόν, τα περιπλέοντα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Κανέλλη, µε
συγχωρείτε. Παρακαλώ τελειώστε!
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τελειώσω αµέσως.
Δεν µπορεί…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Είναι ντροπή για τους
άλλους συναδέλφους.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κοιτάξτε. Μπορώ να τελειώσω αυτήν τη
στιγµή. Τελειώνω. Δεν θα χαρακτηρίσω αντικοµουνιστική αυτήν
τη στάση. Θα το θεωρούσα αστείο. Να είστε καλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Με συγχωρείτε, αλλά
να θεωρήσετε αντικοµουνιστική τη στάση του Προεδρείου που
έδωσε τέσσερα λεπτά επιπλέον, τότε δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω
για να είµαι το ανάποδο.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Χάσατε το χιούµορ σας, κύριε Πρόεδρε; Το
χάσατε. Δεν πειράζει. Μπορώ να σας το δώσω. Είµαστε γενναιόδωροι οι κοµµουνιστές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η κ. Χαραλαµπίδου
έχει τον λόγο.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Να ξαναγυρίσουµε στις Προγραµµατικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα, για πρώτη φορά εδώ
και πέντε χρόνια, καλούµαστε, µετά την ανάγνωση των Προγραµµατικών Δηλώσεων της νέας Κυβέρνησης από τον Πρωθυπουργό, να συζητήσουµε πάνω σε ένα κυβερνητικό πρόγραµµα
το οποίο δεν έχει τη σφραγίδα της τρόικας. Πρόκειται για ένα
προγραµµατικό πλαίσιο που θέτει τις βάσεις για την αντιµετώπιση των ιδιαίτερα κρίσιµων ζητηµάτων που αντιµετωπίζουν σήµερα οι πολίτες όλης της χώρας και κυρίως ο κόσµος της
εργασίας αυτής της χώρας, την ανθρωπιστική κρίση, την τεράστια ανεργία και την πλήρη απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων προς όφελος των εργοδοτών. Αυτά είναι ζητήµατα τα
οποία δηµιούργησε η καπιταλιστική κρίση και η νεοφιλελεύθερη
διαχείρισή της µέσα από τα µνηµόνια.
Είναι, λοιπόν, σήµερα η πρώτη φορά που µε καθαρή εντολή
του ελληνικού λαού το πρόγραµµα που προτείνεται από τη µεριά
της Κυβέρνησης, δεν έχει στον πυρήνα του την ικανοποίηση των
ορέξεων των δανειστών, αλλά –και είναι το πλαίσιο των Προγραµµατικών Δηλώσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός- την
ικανοποίηση των λαϊκών διεκδικήσεων και την ικανοποίηση των
πραγµατικών αναγκών των εργαζόµενων και των ανέργων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι κυβερνήσεις από το 2010
µέχρι το 2014 µε τα µνηµόνια και κυρίως µε τους εφαρµοστικούς
νόµους τους, επέφεραν βαρύτατα πλήγµατα στον κόσµο της εργασίας, αφανίζοντας σχεδόν ολοκληρωτικά το συλλογικό εργατικό δίκαιο που ίσχυε στη χώρα µας για εβδοµήντα πέντε
ολόκληρα χρόνια και που ήταν αποτέλεσµα των θυσιών των κοµ-
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µουνιστών, των Αριστερών, των ανθρώπων της εργασίας.
Οι κυβερνήσεις σε αυτήν την περίοδο κατήντησαν τον θεσµό
των συλλογικών συµβάσεων εργασίας κενό γράµµα, αφού στο
80% των εργαζόµενων της χώρας επιβλήθηκαν ατοµικές συµβάσεις εργασίας. Οι κυβερνήσεις στα χρόνια του µνηµονίου απαγόρευσαν ακόµα και τη µονοµερή προσφυγή στη διαιτησία, στον
Οργανισµό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, µέχρι να επανέλθει
από το Συµβούλιο της Επικρατείας. Ακόµη, όµως, και όταν το
Συµβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι αυτό ήταν αντισυνταγµατικό, περιορίστηκε και συρρικνώθηκε ο ρόλος του και ουσιαστικά
αυτοακυρώθηκε.
Οι κυβερνήσεις αυτής της χώρας στα χρόνια του µνηµονίου
µε πρόσχηµα την αναχαίτιση της ανεργίας και τη δηµιουργία
νέων θέσεων εργασίας, µείωσαν τον κατώτατο µισθό κατά 22%
-που γενικεύθηκε στο µεγαλύτερο κοµµάτι των εργαζόµενων
αυτής της χώρας λόγω των προηγούµενων ρυθµίσεων- και κατά
32% στους νέους εργαζόµενους, αφήνοντάς τους σαν µόνη επιλογή αυτή της µετανάστευσης.
Μιλάµε, δηλαδή, ότι στα χρόνια του µνηµονίου δηµιουργήθηκε
ένα πλέγµα αυστηρά ταξικά µεροληπτικών µέτρων δήθεν για την
αντιµετώπιση της κρίσης, που ενίσχυσαν την κερδοφορία των µεγάλων επιχειρήσεων και παράλληλα ενίσχυσαν το κλίµα της εργασιακής, κοινωνικής ανασφάλειας, δηµιουργώντας ένα
περιβάλλον γενικευµένης εργοδοτικής αυθαιρεσίας.
Για να είµαστε ειλικρινείς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε
αυτό το περιβάλλον έχουµε να αναµετρηθούµε σήµερα, µε αυτήν
την καθηµερινή εργοδοτική αυθαιρεσία που επικρατεί στους τόπους δουλειάς. Και γι’ αυτό πρέπει η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να
τολµήσει εκείνες τις προτάσεις σε µία κατεύθυνση, βέβαια, που
θα αµφισβητήσουν την απόλυτη ισχύ του διευθυντικού δικαιώµατος µε κατεύθυνση να ανατραπεί αυτή η σχέση.
Επιστρέφω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στις Προγραµµατικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης που αφορούν την εργασία στον
ιδιωτικό τοµέα, όπως εκφράστηκαν προχθές από το στόµα του
Πρωθυπουργού.
Ζήτηµα πρώτο, επαναφορά των συλλογικών διαπραγµατεύσεων µε ταυτόχρονη επαναφορά της επεκτασιµότητας στο σύνολο των εργαζόµενων της χώρας. Ούτε ένας εργαζόµενος δεν
πρέπει να µείνει ακάλυπτος.
Ζήτηµα δεύτερο, επαναφορά των τριετιών, της µετενέργειας
και του ρόλου και των αρµοδιοτήτων του Οργανισµού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, έτσι ώστε ο ΟΜΕΔ να αποτελεί πραγµατικό
θεσµό εγγύησης των δικαιωµάτων των εργαζόµενων.
Ζήτηµα τρίτο, ίση αµοιβή για ίση εργασία, βάζοντας ένα τέλος
στην άδικη ηλικιακή διάκριση που αφορά τον κατώτατο µισθό.
Αντιµετωπίζουν τους νέους της χώρας µας σαν πολίτες δεύτερης
κατηγορίας για να έχουν οι εργοδότες ακόµα περισσότερα
κέρδη. Τα νέα αγόρια και τα νέα κορίτσια αυτής της χώρας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πρέπει να προστατεύονται γιατί είναι
η ελπίδα αυτού του τόπου. Εµείς θέλουµε να χτίσουµε το µέλλον
της χώρας µας και οφείλουµε να το χτίσουµε σε µία κατεύθυνση
ισότητας, δηµοκρατίας, δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας.
Σηµείο τέταρτο, κατάργηση της απελευθέρωσης των απολύσεων, αυστηροποίηση του πλαισίου για τις οµαδικές απολύσεις,
για να ξαναγυρίσει στην εποχή πριν από τα µνηµόνια, έχοντας
κατά νου ότι η κατεύθυνση της νέας Κυβέρνησης θα πρέπει να
είναι η αιτιολόγηση της απόλυσης, κάτι που συµβαίνει στο σύνολο σχεδόν των ευρωπαϊκών χωρών. Επίσης, η κατεύθυνση
πρέπει να είναι η απαγόρευση των οµαδικών απολύσεων στις
κερδοφόρες επιχειρήσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει τα κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Αντιπροέδρου)
Κύριε Πρόεδρε, αν µου επιτρέπετε, θα ήθελα ένα λεπτό
ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ, συνεχίστε.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Σηµείο πέµπτο, η επαναφορά του κατώτατου µισθού στα 751
ευρώ για όλους και για όλες σταδιακά, συµβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας, ενισχύοντας µε αυτόν τον τρόπο το
εισόδηµα και την αγοραστική δύναµη της λαϊκής οικογένειας και
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χρηµατοδοτώντας, επίσης, µε αυτόν τον τρόπο την οικονοµία της
χώρας και κυρίως τη µικρή και µεσαίου µεγέθους επιχείρηση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, από χθες σε αυτήν την Αίθουσα
αναπτύχθηκαν δύο τύπου κριτικές.
Η πρώτη κριτική είναι η µηδενιστική κριτική. Είναι η κριτική που
λέει ότι τα µέτρα που έχουν εξαγγελθεί δεν βοηθάνε ούτε στο
ελάχιστο τους πολίτες, ότι είναι ψίχουλα για τους εργαζόµενους.
Σε αυτούς, για να είµαι καλοπροαίρετη, θα πρότεινα αυτά τα
µέτρα να τα φέρουν για συζήτηση στον κόσµο της εργασίας. Να
δουν τις άµεσες αλλαγές στην καθηµερινότητα των µισθωτών
που πηγάζουν από το εξαγγελθέν πρόγραµµα της Κυβέρνησης.
Υπάρχει, όµως, και µία δεύτερη κριτική που λέει ότι το πρόγραµµα αφορά προεκλογικές εξαγγελίες, ότι το πρόγραµµα δίνει
πάρα πολλά µέσα σε ένα ασφυκτικό πλαίσιο. Σε αυτούς, λοιπόν,
που κάνουν αυτήν την κριτική από την άλλη πλευρά έχω να πω,
αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, καλωσορίσατε. Καλωσορίσατε στην αλλαγή της σελίδας. Σε αυτήν την αλλαγή της σελίδας µε µία νέα Κυβέρνηση στο τιµόνι αυτής χώρας, µια
Κυβέρνηση µε κορµό τον ΣΥΡΙΖΑ εµείς καλούµε όλους τους εργαζόµενους να στρατευτούν. Όχι, επιτρέψτε µου, στη βάση του
δέκατου τρίτου µισθού, δηλαδή του δώρου Χριστουγέννων ή των
751 ευρώ, αλλά στην αλλαγή της κατεύθυνσης, στην αλλαγή της
ταξικής µεροληψίας, στην αλλαγή της λαϊκής κυριαρχίας, στην
αλλαγή της αξιοπρέπειας, της ανεξαρτησίας και της ανόρθωσης
του εργαζόµενου λαού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει τα κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Αντιπροέδρου)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Χαραλαµπίδου,
σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Τελειώνω.
Να στρατευτούν οι εργαζόµενοι στη στήριξη και την εµβάθυνση αυτής της διαδικασίας, στην αλλαγή και στην ενίσχυση
αυτού που ο Πρωθυπουργός είπε προχθές το βράδυ: δηµοκρατία παντού και πρώτα και κύρια δηµοκρατία στα εργοστάσια, στις
επιχειρήσεις, στις υπηρεσίες. Αυτό ζητάει ο κόσµος της εργασίας και είµαι σίγουρη ότι µαζί µε την πάλη του θα το κατακτήσουµε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Απευθύνοµαι στις κυρίες και κυρίους της Κυβέρνησης για να πω ότι µε βάση τον κατάλογο που µου άφησε η κυρία Πρόεδρος τον λόγο θα λάβει ο
Υπουργός Εργασίας κ. Σκουρλέτης για δεκαοκτώ λεπτά. Υποτίθεται ότι έχει συνεννοηθεί µε τους συναδέλφους του, διότι προηγείται του κ. Σκουρλέτη ο κ. Νικολούδης, ο οποίος εφόσον είναι
εδώ θα µιλήσει µετά τους Βουλευτές που θα ακολουθήσουν τον
κ. Σκουρλέτη και µετά είναι ο κ. Φλαµπουράρης. Εγώ θα ακολουθήσω µετά τον κατάλογο, όπως µου τον έχει αφήσει η Πρόεδρος.
Κύριε Σκουρλέτη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν περάσει αρκετές ώρες
συζήτησης πάνω στις προγραµµατικές θέσεις της Κυβέρνησης
και θα ήθελα πριν µπω στην κυρίως τοποθέτησή µου να κάνω
ορισµένες επισηµάνσεις. Παρ’ όλο που είχαµε ένα ηχηρό και καταδικαστικό αποτέλεσµα για την προηγούµενη συγκυβέρνηση,
νοµίζω πως δεν δείχνετε, κύριοι της προηγούµενης συγκυβέρνησης, ότι έχετε βγάλει σωστά συµπεράσµατα. Εξακολουθείτε
να µην αντιλαµβάνεστε αυτό που εδώ και χρόνια έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ,
ότι άλλο το µνηµόνιο, άλλο οι πολιτικές λιτότητας και άλλο η προσπάθεια να βρεθεί µια βιώσιµη λύση απέναντι στο χρέος και την
εξυπηρέτησή του. Εξακολουθείτε και τις επόµενες µέρες του
εκλογικού αποτελέσµατος -και το ακούσαµε εδώ, σε αυτήν την
Αίθουσα- να ταυτίζετε τις µνηµονιακές πολιτικές µε την αναγκαία
διαπραγµάτευση που πρέπει να κάνει η χώρα µας απέναντι στις
δανειακές συµβάσεις, έτσι ώστε να βρούµε αυτό που είπαµε πριν
από λίγο, µία βιώσιµη λύση για το χρέος.
Εµµένετε, λοιπόν, σε κάτι που ήταν λάθος εξαρχής και σε κάτι
που ο Πρωθυπουργός είχε τονίσει πάρα πολλές φορές σε αυτήν
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την Αίθουσα. Εµµένετε σε µία λάθος εκτίµηση πως το ελληνικό
χρέος ήταν βιώσιµο, πως η ακολουθούµενη πολιτική οδηγούσε
στην εξυπηρέτησή του. Μα τα νούµερα σας διαψεύδουν, η εκτίναξή του. Τα αποτελέσµατα αυτής της πολιτικής που ισοπέδωσαν την οικονοµία και την κοινωνία δεν τα βλέπετε;
Νοµίζω ότι έστω την ύστατη ώρα, αυτήν την κρίσιµη στιγµή για
τη χώρα µας, την ιστορική στιγµή για τη χώρα µας, πρέπει και να
ερµηνεύσετε σωστά το εκλογικό αποτέλεσµα, αλλά κυρίως πρέπει να διαλέξετε πλευρά. Η διαπραγµάτευση έχει ξεκινήσει και
δεν έχουµε καταλάβει αν είστε µε τη µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, την πολύ µεγαλύτερη από αυτή που έδωσε στην
Κυβέρνησή µας, ή αν είστε µε τη µεριά τής κ. Μέρκελ. Οφείλετε,
τουλάχιστον µέχρι σήµερα το βράδυ, να µας δώσετε µία σαφή
πολιτική απάντηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κ. Αντωνοπούλου, η κ. Φωτίου
και εγώ έχουµε την πολιτική ευθύνη ενός Υπουργείου το οποίο
καταγράφει τα αποτελέσµατα της µνηµονιακής πολιτικής. Καθηµερινά διαπιστώνουµε πια µε νούµερα και αριθµούς τι σηµαίνει
µνηµόνιο, πώς µεταφράστηκε για τη ζωή των εργαζοµένων, σε
τι θέσεις εργασίας που χαθήκανε, σε ποιες επιχειρήσεις που
κλείσανε. Αντιλαµβανόµαστε, λοιπόν, από πρώτο χέρι τι σηµαίνει
µνηµονιακή πολιτική και καπιταλιστική κρίση, και ιδιαίτερα του
νεοφιλελεύθερου παγκοσµιοποιηµένου µοντέλου. Έχουµε απόλυτη συνείδηση των µεγάλων δυσκολιών της εποχής που ζούµε
και του πλαισίου µέσα στο οποίο καλούµαστε να δράσουµε.
Για την Κυβέρνησή µας, όµως, δεν αποτελεί απλά προτεραιότητα η αναβάθµιση της εργασίας, η προστασία της και η πάλη
για την ανάκτησή της, αλλά συνιστά έναν όρκο πίστης απέναντι
στον κόσµο της εργασίας. Δεν συµβιβαζόµαστε µε τη σηµερινή
πραγµατικότητα, που έχει καταστήσει τη χώρα µας πρωταθλήτρια της Ευρώπης στην ανεργία, που οδηγεί τα νέα παιδιά στη
µετανάστευση, που συντρίβει τη ζωή των µακροχρόνια ανέργων,
ιδιαίτερα στις µεγαλύτερες και µεσαίες ηλικίες.
Η βασικότερη, ίσως, πολιτική των µνηµονιακών κυβερνήσεων
της προηγούµενης περιόδου, που διαδραµάτισε καθοριστικό
ρόλο στη φτωχοποίηση µεγάλου µέρους της κοινωνίας όσο και
στη δηµιουργία του φαύλου κύκλου της ύφεσης, ήταν η κατάργηση των εργασιακών δικαιωµάτων και η συρρίκνωση του εργατικού κόστους, η εµµονή σε ακραία νεοφιλελεύθερα δόγµατα,
που αποτελούν τη συνέχεια πολιτικών από τη δεκαετία του 1990
και εντείνονται µε αφορµή και άλλοθι την κρίση. Ανάγουν τη µείωση του κόστους εργασίας σε θεµελιώδη παράγοντα της αύξησης της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας.
Και αυτό γίνεται, χωρίς να λαµβάνουν υπ’ όψιν τους τις υπόλοιπες παραµέτρους, αλλά και τα αποτελέσµατα της µείωσης
κατά 50% της αγοραστικής δύναµης των εργαζοµένων ως απόρροια και της εξέλιξης του τιµαρίθµου, της φορολογικής αφαίµαξης και της µείωσης των κοινωνικών παροχών.
Η διάλυση των εργασιακών σχέσεων αποτέλεσε τον πυρήνα
αυτού του ακραίου νεοφιλελεύθερου πειράµατος που εφαρµόστηκε κατά τρόπο βίαιο σε βάρος του λαού µας.
Η Κυβέρνηση, πιστή στις δεσµεύσεις της απέναντι στον ελληνικό λαό, σκοπεύει να βάλει άµεσα ένα τέλος στις αποτυχηµένες
και κοινωνικά άδικες πολιτικές λιτότητας, που έχουν οδηγήσει
τον κόσµο της εργασίας σε απόγνωση και την οικονοµία σε κατάρρευση και να αντιστρέψει τη ζοφερή πραγµατικότητα στον
χώρο της εργασίας. Όπου το δίκαιο των συλλογικών εργασιακών
δικαιωµάτων και ιδίως των συλλογικών διαπραγµατεύσεων έχει
απορρυθµιστεί σε απόλυτο βαθµό, ενώ στο πεδίο των ατοµικών
εργασιακών σχέσεων κυριαρχούν οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης, η απελευθέρωση των ατοµικών και οµαδικών απολύσεων
και η ανάδειξη του διευθυντικού δικαιώµατος σε απόλυτο ρυθµιστή των όρων λειτουργίας της εργασίας.
Η απαξίωση της κοινωνικής διαπραγµάτευσης, η αποδόµηση
του κοινωνικού κράτους και η υποβάθµιση των µηχανισµών ελέγχου της αγοράς εργασίας έχουν επιτρέψει την ενίσχυση όλων
των µορφών και των εκδοχών αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, την καταπάτηση στοιχειωδών εργασιακών δικαιωµάτων
και τη συνεχή αύξηση φαινοµένων εργασιακής ζούγκλας.
Σε αυτούς τους τρεις τοµείς της εργασίας απαιτείται να υιοθετηθούν και µάλιστα µε κατεπείγοντα τρόπο στοχευµένες νο-
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µοθετικές παρεµβάσεις, οι οποίες αφ’ ενός µεν θα αποκαθιστούν
άµεσα σοβαρές αδικίες και θα ανακουφίζουν τα κατώτερα λαϊκά
στρώµατα και αφ’ ετέρου θα αναχαιτίζουν το σπιράλ της ύφεσης,
επιτρέποντας την επανεκκίνηση της αγοράς εργασίας στο πλαίσιο της παραγωγικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης µιας καθηµαγµένης χώρας.
Σχετικά µε τα συλλογικά εργασιακά δικαιώµατα, θα ήθελα να
πω ότι ο συγκεκριµένος κλάδος δικαίου συγκεντρώνει αναµφίβολα τον µεγαλύτερο βαθµό απορρύθµισης κατά την τελευταία
πενταετία. Η αποκατάστασή του ως πρώτο βήµα στα προ του
µνηµονίου επίπεδα δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά απαιτούνται
πολύ καλά µελετηµένες άµεσες νοµοθετικές πρωτοβουλίες στα
εξής ζητήµατα:
Συλλογική διαπραγµάτευση. Για την Κυβέρνησή µας η αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων αποτελεί µία σαφή
προεκλογική δέσµευση, η οποία εντάσσεται στον γενικότερο µεσοπρόθεσµο στόχο του επικουρικού και συµπληρωµατικού
ρόλου του κράτους στο πεδίο της ρύθµισης των όρων αµοιβής
και των συνθηκών εργασίας για το σύνολο των κλάδων και των
επιχειρήσεων της χώρας.
Η επαναφορά της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθµισης και της
επεκτασιµότητας και της υποχρεωτικότητας των συλλογικών
συµβάσεων θα επιτρέψουν την αύξηση του αριθµού και του πεδίου κάλυψης των εργαζοµένων από την ισχύ των οικείων συλλογικών ρυθµίσεων. Ταυτόχρονα, η επαναφορά της εξάµηνης
διάρκειας της µετενέργειας µε πλήρη αποκατάσταση του έννοµου περιεχοµένου της θα παράσχει τον απαιτούµενο χρόνο
στους κοινωνικούς συνοµιλητές για τη σύναψη νέων συλλογικών
συµβάσεων.
Τέλος, η επαναφορά του ρόλου, των αρµοδιοτήτων του Οργανισµού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, του ΟΜΕΔ, θα εξασφαλίσει εκ νέου τη δυνατότητα ειρηνικής διευθέτησης των
συλλογικών εργατικών διαφορών και την επίτευξη µιας δίκαιης
λύσης για τους εργαζόµενους και τον εργοδότη.
Σχετικά µε τον κατώτατο µισθό, θα ήθελα να πω ότι η επανασύσταση του δίκαιου των συλλογικών διαπραγµατεύσεων αποτελεί από µόνη της εγγύηση για τη χωρίς προβλήµατα και
παρενέργειες αύξηση του κατώτατου µισθού µε όρους πρόληψης και απορρόφησης τυχόν κραδασµών στην αγορά εργασίας.
Ένα πρώτο αναγκαίο βήµα είναι η κατάργηση των αντεργατικών
και παράνοµων µνηµονιακών ρυθµίσεων, που από τη µία πλευρά
µείωσαν τον κατώτατο µισθό στα 586 ευρώ και στα 511 ευρώ για
τους νέους κάτω των είκοσι πέντε ετών και πάγωσαν τις τριετίες
πρακτικά επ’ αόριστον και από την άλλη πλευρά, µετέφεραν ουσιαστικά στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Υπουργού Εργασίας τη διαδικασία καθορισµού του ελάχιστου νοµοθετηµένου
µισθού στο τέλος µίας καρικατούρας κοινωνικού διαλόγου.
Παράλληλα, προωθείται η ικανοποίηση του διακηρυγµένου
στόχου της επαναφοράς του κατώτατου µισθού στα 751 ευρώ
και η αποκατάσταση της συλλογικής αυτονοµίας στον τρόπο διαµόρφωσης των αµοιβών.
Θα ήθελα εδώ να κάνω µία παρένθεση, γιατί το τελευταίο εικοσιτετράωρο έχουν ακουστεί διάφορα πράγµατα και εντός της
Αίθουσας και έξω από αυτήν. Ακούστηκαν από την πλευρά των
συναδέλφων της Νέας Δηµοκρατίας πως στην πραγµατικότητα
το κατώτατο όριο καθορίζεται από την ίδια την αγορά. Δεν θυµάµαι το όνοµα του συναδέλφου που το είπε έτσι ακριβώς χθες.
Και ερωτώ: Αυτό κάνατε εσείς; Αυτό κάνατε όταν µε βίαιο
τρόπο µειώσατε τον κατώτατο µισθό; Τώρα θυµηθήκατε πώς από
µόνη της η αγορά αυτορρυθµιζόµενη θα διαµορφώνει τον κατώτατο µισθό; Αντίθετα επιβάλλατε µε τον πιο βάρβαρο τρόπο, στο
πλαίσιο ενός σχεδίου φτωχοποίησης του ελληνικού λαού, ποιος
θα έπρεπε, κατά τη γνώµη σας, να ήταν ο κατώτατος µισθός.
Υπήρξαν, όµως, και άλλες δηλώσεις. Σε µία χθεσινή του δήλωση ο κ. Βρούτσης, ο προκάτοχός µου στη θέση του Υπουργού
Εργασίας, είπε ότι και µόνο η εξαγγελία από τον ΣΥΡΙΖΑ της επαναφοράς του κατώτατου µισθού στα προ µνηµονίου επίπεδα
οδήγησε στο να χαθούν σαράντα χιλιάδες θέσεις εργασίας. Προφανώς, αποτελεί µία οµολογία εκ µέρους του πως ακόµη και το
τελευταίο διάστηµα της εφαρµογής αυτής της αντικοινωνικής
και ισοπεδωτικής πολιτικής πήρατε µαζί σας από την αγορά ερ-
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γασίας σαράντα χιλιάδες θέσεις εργασίας, γιατί είναι αποτέλεσµα της υφεσιακής πολιτικής που εφαρµόσατε και που υπερασπίζεστε ακόµη και σήµερα το γεγονός ότι χάθηκαν σαράντα
χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αγνοείτε, όµως, τη διεθνή εµπειρία.
Διότι αν ίσχυε αυτό που λέτε, θα βλέπαµε ότι σε άλλες χώρες οι
οποίες έχουν πολύ κατώτερους µισθούς από το δικό µας, την
ίδια στιγµή έχουν υψηλότατα επίπεδα ανεργίας, ενώ δεν έχουν
βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της. Και ιδιαίτερα για τη χώρα
µας, από το 2010 µέχρι το 2014 είχαµε µία µείωση 21% του ονοµαστικού µισθού. Είχαµε, όµως, ταυτόχρονα 100% αύξηση της
ανεργίας. Ούτε η ανταγωνιστικότητα βελτιώθηκε, ούτε βέβαια η
ανεργία πολύ περισσότερο µειώθηκε.
Μιλήσατε δε κάποια στιγµή για τη σύνδεση του ονοµαστικού
µισθού µε την παραγωγικότητα. Η παραγωγικότητα, όµως, τα τελευταία χρόνια µειώθηκε κατά 1%, ενώ οι µισθοί κατά 21%. Χρωστάτε 20%, ξαναφέρτε το. Δεν µπορέσατε, βέβαια, γι’ αυτό ο
ελληνικός λαός σας έδωσε το µάθηµα που έπρεπε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επανέρχοµαι σε αυτά που
ήθελα να πω, σχετικά µε τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Είναι
αναγκαίο να διεξαχθεί ένας ουσιαστικός διάλογος µε τα συνδικάτα των εργαζοµένων για την αναµόρφωση του συνδικαλιστικού νόµου στην κατεύθυνση της προοδευτικής αλλαγής του
περαιτέρω εκδηµοκρατισµού του, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, µε απόλυτο σεβασµό στην αυτονοµία τους. Παράλληλα,
καταργείται ο ρόλος των ενώσεων προσώπων ως εργαλείου
διάρρηξης της προστατευτικής λειτουργίας των συλλογικών
συµβάσεων και της ραγδαίας µείωσης των αποδοχών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Τέλος, καταργείται ο νόµος για την επιστράτευση απεργών.
Αποκαθιστούµε τα ατοµικά εργασιακά δικαιώµατα. Το µνηµονιακό µοντέλο της υποαµειβόµενης και υπερευέλικτης εργασιακής σχέσης, χωρίς προσωπική αξιοπρέπεια και χωρίς
κατοχυρωµένα, θεµελιώδη κοινωνικά δικαιώµατα, πρέπει να ανατραπεί. Ο κόσµος της µισθωτής εργασίας χρειάζεται να εργάζεται σε ένα περιβάλλον δηµοκρατίας, ατοµικών ελευθεριών και
ασφάλειας δικαίου, ώστε όχι µόνο να αναβαθµίζεται η παραγωγικότητα και η ποιότητα της παρεχόµενης εργασίας, αλλά και να
συνδυάζεται αρµονικά ο οικογενειακός µε τον επαγγελµατικό βίο
του καθενός και της καθεµιάς.
Η τροµοκράτηση της φθηνής, αναιτιολόγητης και αιφνίδιας
απροειδοποίητης απόλυσης, ιδίως σε περιόδους οικονοµικής
κρίσης και υψηλών ποσοστών ανεργίας, δεν εξυπηρετεί ούτε την
πλευρά του εργαζόµενου ούτε την εύρυθµη και αναβαθµισµένη
λειτουργία µιας σύγχρονης επιχείρησης.
Ο φραγµός στο µνηµονιακό καθεστώς της απόλυτης απελευθέρωσης των απολύσεων αφορά ταυτόχρονα και τις οµαδικές
και τις ατοµικές απολύσεις και επαναφέρει την αναγκαία προστασία του εργαζόµενου, ώστε οι απολύσεις να αποτελούν την
έσχατη και όχι την εύκολη λύση, είτε πρόκειται για οικονοµικούς
είτε για λόγους που αφορούν στο πρόσωπο του εργαζόµενου.
Παράλληλα, απαιτείται να ληφθεί πρόνοια για την εγγυηµένη
πρόσβαση στο νέο δίκαιο της καταγγελίας της εργασίας όλων
εκείνων των κατηγοριών που στην πραγµατικότητα συµβάλλονται µε σχέση εργασίας.
Συνεπώς εκτός από τη µείωση του χρόνου της δοκιµαστικής
περιόδου που συνεπάγεται την καταβολή αποζηµίωσης σε περίπτωση απόλυσης, επιβάλλεται η δραστική µείωση της επιτρεπόµενης διάρκειας, αλλά και των µορφών της προσωρινής
απασχόλησης, καθώς και η καταπολέµηση του φαινοµένου της
ψευτοαπασχόλησης που υποκρύπτει σχέση µισθωτής εργασίας.
Στο δηµόσιο τοµέα, η επάνοδος στη συνταγµατική και εν γένει
εθνική και κοινοτική νοµιµότητα συµπεριλαµβάνει µία δέσµη µέτρων αποκατάστασης επαναπρόσληψης των παρανόµως αποµακρυνθέντων από τις υπηρεσίες τους µε τις µορφές της
διαθεσιµότητας και της εφεδρείας και την κατάργηση των σχετικών νοµοθετικών ρυθµίσεων.
Εν συνεχεία, ο δραστικός περιορισµός στην κατεύθυνση της
κατάργησης των ελαστικών µορφών εργασίας περιλαµβάνει µια
δέσµη µέτρων που κατ’ αρχάς στοχεύουν στη διασφάλιση της
πενθήµερης εργασίας και στην επαναφορά της κυριακάτικης αργίας, στη δραστική µείωση του ρόλου του δανεισµού ενοικίασης
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των εργαζοµένων και των ιδιωτικών γραφείων εύρεσης εργασίας
µέσα από την ενίσχυση του ρόλου των δηµοσίων φορέων προώθησης της απασχόλησης, στον δραστικό περιορισµό των υπεργολαβιών και των εργολαβιών στον δηµόσιο τοµέα και στον
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα στις περιπτώσεις αντικειµενικά αποδεδειγµένης έλλειψης τεχνογνωσίας και υλικοτεχνικής υποδοµής
και τέλος, στον εν γένει περιορισµό όλων των υπόλοιπων ευέλικτων µορφών απασχόλησης, όπως ιδίως η µερική απασχόληση,
η εκ περιτροπής εργασία και οι προσωρινές συµβάσεις διά της
υποχρεωτικής αντικειµενικής δικαιολόγησής τους και στη λήψη
της απαιτούµενης µέριµνας για την αντιµετώπιση των κοινωνικών
συνεπειών από την ενδεχόµενη χρήση τους.
Υπερασπιζόµαστε τη νοµιµότητα στην αγορά εργασίας. Όλες
οι προηγούµενες νοµοθετικές πρωτοβουλίες θα παραµείνουν
κενό γράµµα, εφόσον δεν καταπολεµηθεί µε ριζικό τρόπο το
εκτεταµένο σήµερα φαινόµενο της παραβατικότητας στην αγορά
εργασίας, ιδίως οι πολλαπλές εκδοχές της αδήλωτης και της
ανασφάλιστης εργασίας.
Στις άµεσες προτεραιότητες της Κυβέρνησής µας είναι η κοινωνική διαπραγµάτευση µε τις αρµόδιες συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις και τους φορείς της τοπικής
αυτοδιοίκησης ενός ολοκληρωµένου στρατηγικού σχεδίου πάταξης των φαινοµένων της µαύρης εργασίας και της φοροδιαφυγής.
Η εθνική συµµαχία ενάντια στην παρανοµία στην αγορά εργασίας θεµελιώνεται σε επιτυχηµένες και αποτελεσµατικές πρακτικές που εφαρµόζονται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και
περιλαµβάνει µια δέσµη κινήτρων, αντικινήτρων και θεσµικών παρεµβάσεων αµοιβαία επωφελών για όλους τους εµπλεκόµενους
φορείς. Όµως πάνω απ’ όλα η καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας συνεπάγεται αναβάθµιση και αναστελέχωση των αρµόδιων ελεγκτικών µηχανισµών του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας και του ΙΚΑ, καθώς και τον εκσυγχρονισµό και περαιτέρω
αξιοποίηση των τεχνολογικών µέσων για την πάταξη του φαινοµένου.
Σε αυτήν την κατεύθυνση και σε άµεση συνεργασία µε το καθ’
ύλην αρµόδιο Υπουργείο Εσωτερικών θα ληφθεί µέριµνα για µεταρρυθµίσεις στο ισχύον πλαίσιο µεταναστευτικής πολιτικής,
ώστε να επανέλθουν σε νόµιµο καθεστώς διαµονής και εργασίας
οι νόµιµα εγκατεστηµένοι µετανάστες, οι οποίοι απώλεσαν τις
άδειες διαµονής λόγω της κρίσης και κυρίως του δύσκαµπτου
και αντεργατικού νοµικού πλαισίου ανανέωσης των αδειών διαµονής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Ωραία, έχουµε ακόµα χρόνο.
Σχετικά µε τους φορείς κοινωνικής πολιτικής, θα προωθήσουµε την επανασύσταση του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας
και του Οργανισµού Εργατικής Εστίας. Άµεση προτεραιότητά
µας είναι να δοθεί η δυνατότητα να επαναλειτουργήσουν αναβαθµισµένοι και να αποτελέσουν πολύτιµα εργαλεία για την
άσκηση κοινωνικής πολιτικής.
Για την υλοποίηση των παραπάνω δεσµεύσεων θέλουµε να
στηριχτούµε όχι µόνο στη σηµερινή κοινοβουλευτική πλειοψηφία
γι’ αυτό και επιδιώκουµε ευρύτερες πολιτικές συναινέσεις, ιδιαίτερα από εκείνες τις δυνάµεις που χαρακτηρίζονται για την ευαισθησία τους απέναντι στα προβλήµατα του κόσµου της
εργασίας. Ταυτόχρονα, δηµιουργούµε όρους συναινέσεων µέσα
στην ίδια την κοινωνία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρκετοί πριν τις εκλογές και
ακόµη περισσότεροι µετά µας ρωτούν µήπως είναι η ώρα να κάνουµε µια στροφή στο ρεαλισµό, υπονοώντας κάποιοι πως πρέπει να βάλουµε νερό στο κρασί µας, πως πρέπει να προσγειωθούµε στην πραγµατικότητα. Τους απαντούµε, όµως, πως για
µας ο ρεαλισµός δεν είναι υποταγή στη σηµερινή πραγµατικότητα, αλλά η βαθιά κατανόησή της, η ανάλυσή της, όχι για να την
αποδεχθούµε όπως είναι, αλλά για να την αλλάξουµε µέσα από
ένα εφαρµόσιµο σχέδιο. Αυτός είναι ο δικός µας ρεαλισµός, ο
ρεαλισµός της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ικανοποίησης των
µεγάλων κοινωνικών αναγκών.
Σας ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η σειρά των συναδέλφων είναι η εξής: Η κ. Χριστοφιλοπούλου, την οποία παρακαλώ
να έρθει στο Βήµα, µετά είναι ο δις συνάδελφός µου ο κ. Παπαχριστόπουλος -το «δις» πάει στο ότι είµαστε και οι δύο γιατροί
και Βουλευτές- ο κ. Βαρβιτσιώτης και ο κ. Σαµοΐλης. Θα ακολουθήσει και ο κ. Νικολούδης εκ µέρους της Κυβέρνησης.
Τον λόγο έχει η κ. Χριστοφιλοπούλου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα συµφωνήσω µε τον µόλις απελθόντα από το Βήµα
Υπουργό ότι ο ρεαλισµός χρειάζεται σχέδιο, αλλά δυστυχώς
αυτό είναι που µας λείπει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Πριν ξεκινήσω την οµιλία µου θέλω να πω κάτι που έχουµε πει
από την αρχή- το έχουν πει και άλλοι συνάδελφοί µου από το
ΠΑΣΟΚ. Δεν θα ασκήσουµε µία αντιπολίτευση του «όχι σε όλα».
Μπορεί να ψηφίσουµε επιµέρους νοµοσχέδια όπως αυτό της
ιθαγένειας ή και άλλα. Και σίγουρα, όπως ήδη έχουµε πει,
είµαστε πρόθυµοι να βάλουµε πλάτη στη µεγάλη υπόθεση της
διαπραγµάτευσης.
Πώς θα ψηφίσει όµως κανείς Προγραµµατικές Δηλώσεις, όταν
το στοιχείο της ασάφειας, της έλλειψης σχεδίου επί τριών
βασικών παραµέτρων, τις οποίες θα ήθελα να αναλύσω στα λίγα
λεπτά που έχω στη διάθεσή µου, καθιστά αυτές τις Προγραµµατικές Δηλώσεις εξαιρετικά ασαφείς, γενικόλογες και αόριστες;
Παραδοχή πρώτη. Δεν υπάρχει ένα συγκεκριµένο σχέδιο
διαπραγµάτευσης. Η διαπραγµάτευση -η πραγµατική που
ξεκινάει τώρα και για την οποία ευχόµαστε, ξαναλέω, τα
καλύτερα στην Κυβέρνηση και θα είµαστε κοντά της- χρειάζεται
ένα σχέδιο. Εµείς δεν το ακούσαµε ούτε από τον Πρωθυπουργό
ούτε από τον Υπουργό Οικονοµιών ούτε από κανέναν άλλον.
Ακούσαµε για γέφυρες. Πείτε το όπως θέλετε. Κάντε τη
στροφή στο ρεαλισµό µε σχέδιο, όπως ακριβώς είπε ο κ.
Σκουρλέτης -«µε σχέδιο»- αλλά πείτε µας ποιο είναι το σχέδιο
αυτό, εφόσον θέλετε και επιζήτησε και ο Πρωθυπουργός από
αυτό εδώ το Βήµα την ευρύτερη συναίνεση στο σχέδιό σας για
τις διαπραγµατεύσεις.
Διότι το µόνο που ακούσαµε και από όλους τους Υπουργούς
αλλά και από τον Πρωθυπουργό είναι να κάνουν αντιπολίτευση
στην αντιπολίτευση. Και αυτό είναι συνηθισµένο τρικ της
µεταπολιτευτικής Ελλάδας. Το έχουµε δει. Το έχουµε ξαναζήσει
αυτό πολλές φορές. Μήπως είναι η ώρα να αλλάξουµε στυλ, να
αλλάξουµε τρόπο λειτουργίας και εδώ στο Κοινοβούλιο;
Ένα παράδειγµα -και το καλύτερο από όλα- είναι ότι µας
καταλογίζετε -στην απελθούσα κυβέρνηση- ότι δεν ζητήσαµε
παράταση εξαµήνου για το πρόγραµµα το οποίο τυπικά έληγε
στις 31 Δεκεµβρίου του παρελθόντος έτους και ζητήσαµε µία
δίµηνη παράταση, την οποία αν είχαµε πάρει, επρόκειτο να µας
καταγγείλετε προεκλογικά µε τον χειρότερο τρόπο. Τι θα έπρεπε
να έχουµε κάνει; Να έχουµε δεσµεύσει a priori την επόµενη
Κυβέρνηση για έξι µήνες; Αυτό θέλατε; Γιατί δεν το ζητάγατε;
Και αν εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε, γιατί δεν ζητάτε εσείς
τώρα την παράταση;
Πολύ ωραία, δεν τη ζητάτε. Θα είµαστε µαζί σας σε
οποιοδήποτε διαπραγµατευτικό σχέδιο δεν ενέχει µονοµερείς
ενέργειες και ενέργειες που διακυβεύουν την εθνική υπόσταση
εντός της Ευρωζώνης.
Δεύτερο σηµείο: Αναπτυξιακό σχέδιο. Παραγωγική ανασυγκρότηση. Το λέτε. Πού είναι;
Δεν είναι µόνο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ο Πρωθυπουργός µέσα στα εκατό περίπου λεπτά της οµιλίας του…
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Έλεος!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Μην δυσανασχετείτε,
κύριε συνάδελφε. Διάλογο κάνουµε εδώ. Δεν µπορούµε να
συµφωνήσουµε σε όλα. Εκατό λεπτά µίλησε ο κ. Τσίπρας, ο
Πρωθυπουργός. Στα εκατό αυτά λεπτά δεν βρήκε πέντε να µας
πει ποιο είναι το σχέδιο των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των
αναπτυξιακών που βλέπει;
Ποιο είναι το δικό του όραµα και το δικό σας όραµα για την
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας; Είναι το 70%-30% του
προγράµµατος που είπε ο κ. Βαρουφάκης; Είναι η κρατικοποίηση
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των πάντων που µας είπε λίγο πριν ο κ. Λαφαζάνης; Είναι το ότι
τις ιδιωτικοποιήσεις που έχουν γίνει θα τις συνεχίσουµε, που είπε
ο κ. Βαρουφάκης πάλι; Μπορώ να συνεχίσω έτσι πολύ ώρα
ξέρετε.
Άρα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης δεν υπάρχει.
Θέσεις δεν υπάρχουν. Πολιτισµός; Ναυτιλία; Τουρισµός; Και
πολλά άλλα. Επιχειρηµατικότητα; Και αυτή είναι µία πολύ κακή
λέξη.
Έλλειψη τρίτη και σηµαντικότατη: Ποιο είναι το µεταρρυθµιστικό σχέδιο; Ή µήπως πιπιλίζουµε την καραµέλα «µεταρρυθµίσεις», επειδή ακούµε ότι έξω είναι πιο εύκολο όταν τους
λέµε ότι θα κάνουµε µεταρρυθµίσεις;
Κοιτάξτε, για την πάταξη της φοροδιαφυγής εφαρµόστε και
τους νόµους τους δικούς µας που δεν ψηφίσατε. Θα είµαστε µαζί
σας. Και αν φέρετε και στο φως και στη διαφάνεια και άλλα και
πάλι θα είµαστε µαζί σας.
Και αυτό πάλι είναι γενικόλογο.
Κατά τα άλλα ποιο είναι ακριβώς το µεταρρυθµιστικό σχέδιο
της Κυβέρνησης; Ας πάρω έναν τοµέα προσφιλή σε µένα, αλλά
νοµίζω και σηµαντικό για την ανάπτυξη της χώρας και για τις µελλοντικές γενιές, την παιδεία. Τι ακριβώς µας είπε ο Υπουργός
Παιδείας; Μίλησε σαν Υπουργός Παιδείας του χθες; Μας είπε ότι
θα επαναφέρει τους αιώνιους φοιτητές και το πρόβληµά µας
είναι τα συµβούλια διοίκησης; Δηλαδή ποιο είναι το όραµά µας
για τα πανεπιστήµια; Αυτό που ήταν παλιά; Δηλαδή φοιτητοπατέρες και παράγοντες που έκαναν πραγµατικά ό,τι ήθελαν και
αντί της ασυλίας είχαµε τη βία στα πανεπιστήµια, είχαµε τον κρατισµό και τον κοµµατισµό µέσα στα πανεπιστήµια; Υπήρχε αυτοτέλεια πραγµατική και ουσιαστική στα πανεπιστήµια;
Εν πάση περιπτώσει, για την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ποιο είναι το όραµά σας; Να σταµατήσει η αξιολόγηση, όπως εξαγγείλατε, των καθηγητών και µάλιστα κατά
µεγάλο λάθος του Υπουργού Παιδείας να νοµίζει ότι τα ποσοστά
ισχύουν και για τους καθηγητές και δασκάλους; Έτσι θα πάει
µπροστά η παιδεία ή µε έναν γενικόλογο διάλογο;
Να σας θυµίσω, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ούτε στο διάλογο του
2009 που ξεκίνησε η Νέα Δηµοκρατία επί Μπαµπινιώτη, στον
οποίο µετείχαµε κι εµείς, είχατε λάβει µέρος ούτε στο διάλογο
που είχαµε κάνει εµείς το 2011 θέλατε να λάβετε µέρος. Κάντε,
λοιπόν, διάλογο. Εµείς θα είµαστε εκεί, αλλά επί ποιου;
Ο Πρωθυπουργός, δυστυχώς, ούτε ο Υπουργός Παιδείας, δεν
βρήκαν τρεις λέξεις πιο συγκεκριµένες να µας πουν προς ποια
κατεύθυνση είναι η αλλαγή στα σχολειά από το νηπιαγωγείο ως
το λύκειο. Η τράπεζα θεµάτων ενοχλεί; Βεβαίως, ενοχλεί την
ΟΛΜΕ. Μην µιλάτε για το πελατειακό κράτος, γιατί πολλούς πελάτες είδα να εξυπηρετούνται διά χειλέων Υπουργών εδώ πέρα.
Και τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» µεταρρυθµίστε τον, αλλά προς ποια
κατεύθυνση; Διατηρώντας ποιο αυτοδιοικητικό κεκτηµένο, κύριε
Υπουργέ; Περιµένουµε κι εδώ ένα σχέδιο αποκέντρωσης, συγκεκριµένο, όµως, σχέδιο αποκέντρωσης. Γιατί χωρίς συγκεκριµένο σχέδιο, καταργώντας απλώς και εξαγγέλλοντας…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ την ανοχή σας για λιγότερο
από δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Για ένα λεπτό επιπλέον.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κάποιος, λοιπόν, θα
έλεγε ότι εδώ είχαµε διάφορες εξαγγελίες, άλλες από αυτές αντικρουόµενες -σίγουρα αντικρουόµενες µε αυτά που ακούσαµε
εκτός Αιθούσης- και είναι σαφές ότι δεν µπορούµε να ψηφίσουµε
τις Προγραµµατικές Δηλώσεις.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως κάναµε πέντε χρόνια τώρα, θα στηρίξουµε την εθνική προσπάθεια εφόσον υπάρξει
αυτό το σχέδιο της Κυβέρνησης, εφόσον συγκροτηθεί εθνική
οµάδα διαπραγµάτευσης µε την ελπίδα ότι εάν αυτές οι προσπάθειες που έγιναν µέχρι τώρα -όχι χωρίς αδυναµίες, όχι χωρίς
λάθη- οι σηµαντικές προσπάθειες που έγιναν µέχρι τώρα να κρατηθεί η χώρα όρθια µέσα στην Ευρωζώνη και να µπορέσουµε να
συνεχίσουµε προς χάριν των µελλοντικών γενεών και κυρίως οι
θυσίες του ελληνικού λαού, πρέπει να αποδώσουν καρπούς, τότε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δεν πρέπει να χαθούν στον βωµό των δηµαγωγικών και λαϊκιστικών κυβερνητικών εξαγγελιών, αλλά πρέπει να υπαχθούν σε ένα
σχέδιο διαπραγµάτευσης βιώσιµο, ρεαλιστικό και ορθολογικό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Οι παλαιότεροι συνάδελφοι πρέπει, λόγω εµπειρίας, να είµαστε πιο «σφικτοί» σε
σχέση µε τους νέους, στους οποίους πρέπει να δείχνουµε λίγη
επιείκεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτιρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της
Αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», τριάντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Δηµοτικό Σχολείο Τολού Αργολίδας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες)
Τον λόγο έχει ο κ. Παπαχριστόπουλος για επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Συνάδελφοι, πιστεύω
ότι δεν είναι υπερβολή να πω ότι -έτσι τουλάχιστον το βλέπω
εγώ- ζούµε ιστορικές στιγµές, που θα σηµατοδοτήσουν το µέλλον µιας ολόκληρης χώρας. Πιστεύω ότι δεν θα είναι µια σύντοµη
διαδικασία, είναι µια διαδικασία που θα τραβήξει καιρό, αλλά σε
συγκεκριµένο και περιορισµένο χρόνο.
Θα ήθελα εδώ να θυµίσω ότι –συγχωρείστε µου τον παραλληλισµό- την Ακρόπολη κατάφεραν και την έκτισαν ο Ικτίνος και ο
Καλλικράτης. Προσπάθησαν δεκάδες, εκατοντάδες άλλοι να κάνουν το ίδιο αυτό φοβερό παγκόσµιο µνηµείο. Δεν τα κατάφερε
κανένας. Πολύ εύκολα, όµως, αν µαζευτούµε καmµιά τριανταριά
εδώ και πάρουµε βαριοπούλες, µπορούµε να την καταστρέψουµε. Αυτό είναι εύκολο. Το δύσκολο είναι η σύνδεση.
Το λέω αυτό, γιατί η υπερβολή σε αυτήν την Αίθουσα απ’ όλες
τις πλευρές θα πρέπει να εκλείψει, ειδικά αυτές τις συγκεκριµένες στιγµές. Η δηµοκρατία, βέβαια, είναι αποδεκτή απ’ όλους,
γιατί έχουµε διαφορετικές απόψεις και καλά κάνουµε και τις
έχουµε. Μπορεί να σέβεται ο ένας την άποψη του άλλου, αλλά
να µην τη συµµερίζεται. Μπορούµε γι’ αυτό να συνυπάρχουµε.
Τα λέω αυτά, φίλες και φίλοι, γιατί νοµίζω ότι ένας πρόλογος
ενός νέου Βουλευτή είναι απαραίτητος τουλάχιστον για αυτοσυγκράτηση και δική µου και όλων των καινούριων που έχουν
έρθει σε αυτήν την Αίθουσα.
Θέλω, επειδή ο χώρος ευθύνης µου είναι ο χώρος της υγείας,
σύντοµα όµως, να πω δύο κουβέντες και να µπω στο κυρίως
θέµα µου, που δεν είναι η υγεία.
Θέλω να κάνω τρεις προτάσεις, επειδή τα δηµόσια νοσοκοµεία
είναι το δεύτερο σπίτι µου. Θέλω να πιστεύω ότι κάτι ξέρω απ’
αυτόν τον χώρο. Θα ήθελα να προτείνω στον σεβαστό σε µένα
Υπουργό Υγείας -που τώρα αν ήταν εδώ, ίσως να λέγαµε περισσότερα- τρία πράγµατα, αν και είναι δεκάδες αυτά που θα µπορούσε να πει κανείς για τον χώρο της δηµόσιας υγείας, αφού
θυµίσω ότι γύρω στα πενήντα έξι νοσοκοµεία αυτήν τη στιγµή
είναι έτοιµα να καταρρεύσουν. Κέντρα υγείας δεν λειτουργούν.
Η δηµόσια υγεία είναι σε καθεστώς κατάρρευσης αυτήν τη
στιγµή και, πραγµατικά, θα είναι τιτάνιο το έργο του καινούριου
Υπουργού, του κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή, ο οποίος θα βρει µία
κατάσταση απίστευτα ταλαιπωρηµένη και δεν θα ήθελα να είµαι
στη θέση του -µε την καλή έννοια το λέω.
Θα ήθελα -επαναλαµβάνω- να πω τρία πράγµατα και να φύγω
από τον χώρο της υγείας.
Πρώτα απ’ όλα, σωστά έκανε που ξεκίνησε το θέµα στις µονάδες εντατικής θεραπείας. Χτες έπρεπε τα εκατόν εξήντα κρεβάτια, που είναι εξοπλισµένα και άδεια, να έχουν γεµίσει. Σας λέω
ότι από αυτήν την εγκληµατική παράλειψη χάνουν τη ζωή τους
δυόµισι χιλιάδες Έλληνες κάθε χρόνο.
Πρέπει γρήγορα να κάνει ανεξάρτητα τα τµήµατα επειγόντων
των δηµόσιων νοσοκοµείων, στα οποία όποιος από εσάς έχει
τύχει να πάει, είναι κόλαση. Θυµίζουν Ουκρανία ή Συρία µε τους
τζιχαντιστές. Με ανεξάρτητα τµήµατα θα αποφευχθούν πάρα
πολλά.
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Το τρίτο αφορά τις περίφηµες ΔΥΠΕ, που έγιναν ίσως καλοπροαίρετα από τον Αλέκο Παπαδόπουλο. Κατ’ αρχάς, θέλω να
πω ότι Υπουργός µου, µε τον οποίο συνεχίζω να έχω µια πολύ
καλή σχέση κι ας ανήκουµε σε διαφορετικά κόµµατα και θέλω να
πιστεύω ότι υπάρχουν σχέσεις αλληλοσεβασµού, ήταν ο Προεδρεύων σήµερα, ο κ. Κακλαµάνης. Οι ΔΥΠΕ απορροφούν προσωπικό, που το έχει ανάγκη το δηµόσιο νοσοκοµείο. Ξοδεύονται
χρήµατα που θα µπορούσαµε να τα έχουµε γλυτώσει. Το χειρότερο είναι ότι κάποιοι άνθρωποι, που δεν έχουν άµεση γνώση του
τι γίνεται στο νοσοκοµείο, παίρνουν αποφάσεις για το νοσοκοµείο. Τη δοµή, δηλαδή, της δηµόσιας υγείας θα πρέπει να τη
δούµε ξανά από τη αρχή.
Τελειώνω, όµως, γιατί δεν θέλω να πω περισσότερα για την
υγεία και θέλω να µπω στο κυρίως θέµα µου, όσο προλάβω. Δεν
θέλω να παραβιάσω τον χρόνο.
Θέλω να θυµηθώ και να θυµηθούµε όλοι µαζί ότι δεν τιµωρήθηκε ποτέ κανένας για το θέµα του Χρηµατιστηρίου. Δεν τιµωρήθηκε κανένας για το «πάρτυ» που έγινε στους Ολυµπιακούς
Αγώνες. Δεν τιµωρήθηκε κανένας ποτέ για τα εξοπλιστικά, µε µοναδικό θύµα τον γνωστό Υπουργό, που πιστεύω ότι ήταν πολιτικά
ανενεργός όταν τιµωρήθηκε.
Θέλω, επίσης, να θυµίσω ότι το άρθρο 86, κύριοι συνάδελφοι,
είναι ακόµη παρόν. Θέλω να θυµίσω ότι τον Άρειο Πάγιο, το Συµβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο τα διορίζει
ακόµα το Υπουργικό Συµβούλιο. Ποιος φοβάται την ανεξαρτησία
της δικαιοσύνης; Ένας αδέκαστος δικαστής –πολύ από εσάς θα
τον ξέρετε- ο Σωτήρης Μπάγιας έχει κάνει φοβερές προτάσεις
για την πραγµατική ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.
Τα λέω όλα αυτά, γιατί σήµερα, στη σηµερινή πραγµατικότητα,
άκουσα µε πολλή προσοχή και σεβασµό πάρα πολλούς συναδέλφους από την Αντιπολίτευση και πρώην Κυβέρνηση, να εγκαλούν
τη σηµερινή Κυβέρνηση, που δεν κυβέρνησε ποτέ, που είναι-δεν
είναι δεκαπέντε ηµέρες Κυβέρνηση, µε πάθος, µε ένταση –δικαίωµά τους- και να ξεχνούν ποια πραγµατικότητα όχι βρήκε η
συγκεκριµένη Κυβέρνηση, αλλά βιώνει ο Έλληνας πολίτης σήµερα.
Θέλω να θυµίσω µε νούµερα και χωρίς καµµία υπερβολή κάτι
που ξέρουµε όλοι, ότι δηλαδή οκτώ στους δέκα Έλληνες αυτήν
τη στιγµή είναι στο δόκανο κάποιας τράπεζας ή της εφορίας.
Θέλω να θυµίσω ότι έξι εκατοµµύρια τριακόσιες χιλιάδες άνθρωποι είναι στο όριο της φτώχειας, ότι τρία εκατοµµύρια είναι
ανασφάλιστοι. Δεν είναι ενάµισι εκατοµµύριο οι άνεργοι, είναι
δυόµισι εκατοµµύρια. Και χιλιάδες παιδιά, κατά κύριο λόγο νεολαία, έχουν φύγει στο εξωτερικό.
Την ίδια στιγµή καµµία λίστα, καµµία offshore, κανένα έµβασµα
που έφυγε στο εξωτερικό δεν ελέγχθηκε.
Αυτή είναι µια πραγµατικότητα, για την οποία µπορεί εγώ να
είµαι υπερβολικός, αλλά δεν µπορεί να είναι υπερβολικός ο
γραµµατέας διαφάνειας –ο δικός σας άνθρωπος- που σας έδωσε
ογδόντα τεκµηριωµένες υποθέσεις διαφθοράς και δεν κάνατε τίποτα, που ουρλιάζει επί τρία χρόνια για τις εισροές-εκροές και
δεν κάνατε τίποτα, που φωνάζει για το πού πήγαν τα 23 δισεκατοµµύρια και ποιοι τραπεζίτες τα έδωσαν και φύγανε κατευθείαν
στο εξωτερικό!
Να θυµίσω ότι ο Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης –πάλι δικός
σας άνθρωπος- δηµοσίευσε δεκατέσσερις τροπολογίες νύχτα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω µισό λεπτό, αλλιώς να σταµατήσω τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχετε ένα λεπτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ο Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης, λοιπόν, δηµοσίευσε δεκατέσσερις παράνοµες
τροπολογίες, όπως έκαναν και πέντε δικαστικές ενώσεις.
Δεν φαντάζοµαι ότι όλοι αυτοί ήταν οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ και του
Καµµένου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Αυτοί σας είπαν ότι δεν
τους αφήνετε να κάνουν τη δουλειά τους.
Παραδώσατε µια χώρα πραγµατικά εξοντωµένη. Η έκφραση
«ανθρωπιστική κρίση» για µένα είναι ευγενική φίλες και φίλοι.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα και δεν µπορεί κανείς να την αµφισβητήσει.
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Ολοκληρώνοντας, θέλω να χαιρετίσω τη σύνθεση του Υπουργικού Συµβουλίου. Είδα µε µεγάλη µου χαρά µια συκοφαντηµένη
πολιτικό, την κ. Κωνσταντοπούλου, να παίρνει τη θέση της Προέδρου της Βουλής. Είδα τον κ. Νικολούδη να γίνεται Υπουργός,
που ξέρω απέξω και ανακατωτά τι έχει κάνει αθόρυβα. Είδα τον
Γιάννη Πανούση, τον εγκληµατολόγο και όχι κάποιον απόστρατο
να παίρνει το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης. Θα µπορούσα να πω
πολλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σταµατήστε την ονοµατοδοσία, γιατί θα παραπονεθούν οι υπόλοιποι, ενώ γίνεται ελλείψει χρόνου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Σε αυτό έχετε δίκιο, δεν
σηµαίνει τίποτε άλλο για τους υπολοίπους, απλά τυχαίνει να
ξέρω τους παραπάνω.
Στηρίζω πραγµατικά αυτήν την Κυβέρνηση, πιστεύω σε αυτό
που πάει να κάνει και µου αρέσει κιόλας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Βαρβιτσιώτης, µετά ο κ. Σαµοΐλης και ακολουθεί ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Νικολούδης.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς πρέπει να πω το αυτονόητο, που
όµως πολλές φορές πρέπει να το λέµε: Σήµερα η αγωνία όλων
µας είναι η διαπραγµάτευση που κάνει η Κυβέρνηση να πετύχει.
Γιατί, εάν δεν πετύχει η διαπραγµάτευση, τότε στον τόπο θα οδηγηθούµε σε πολύ δύσκολες εξελίξεις, εάν δηλαδή από τις 28 Φεβρουαρίου δεν υπάρχει ένα πρόγραµµα, το οποίο θα εγγυάται
τη χρηµατοδότησή µας, εφόσον πλέον τα επιτόκια δανεισµού
της χώρας είναι απαγορευτικά.
Θέλουµε να πετύχει αυτή η διαπραγµάτευση και µακάρι να πετύχει κάτι καλύτερο από αυτό, το οποίο είχαµε πετύχει εµείς.
Αυτό όµως δεν µπορεί να γίνει χωρίς να παραδεχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ
και χωρίς να παραδεχθούν τα δύο κόµµατα που συγκυβερνούν,
οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ένα πολύ µεγάλο
µέρος όλων των προεκλογικών τους εξαγγελιών ήταν ψεύτικο.
Ήταν ψεύτικη η φιλοδοξία που καλλιέργησαν στον κόσµο για
την οριστική κατάργηση του µνηµονίου, για την κατάργηση των
µνηµονιακών νόµων, για τις ρυθµίσεις που ελήφθησαν όλο το τελευταίο διάστηµα.
Επίσης είναι ψέµα το ότι η προηγούµενη κυβέρνηση δεν διαπραγµατεύθηκε, κάτι το οποίο ακούµε συνεχώς και σήµερα µε
αφορµή συγκεκριµένο περιστατικό, θα ήθελα να διαψεύσω.
Θα µιλήσω για την υπόθεση του ΟΛΠ, γιατί νοµίζω ότι πολλοί
έχουν µπερδευτεί, πολλά ακούγονται το τελευταίο διάστηµα και
θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ποια είναι η πραγµατική κατάσταση.
Παράλληλα, θα ήθελα να προτείνω στην Κυβέρνηση να συνεχίσει
το πρόγραµµα αξιοποίησης της περιουσίας του ΟΛΠ, έτσι όπως
το έχουµε σχεδιάσει και να µην µπει και αυτό στη λίστα των προγραµµάτων ιδιωτικοποιήσεως που θα καταργήσει.
Για να είµαι πιο σαφής, ο ΟΛΠ είναι µια εταιρεία που διαχειρίζεται το λιµάνι του Πειραιά. Δεν του ανήκει το λιµάνι του Πειραιά.
Το 2008 η τότε Κυβέρνηση Καραµανλή έκανε µια συµφωνία µε
την «COSCO» και ήρθε η «COSCO» και ανέλαβε τη διαχείριση
µίας προβλήτας του λιµανιού και την κατασκευή µισής ακόµα.
Αυτές οι δύο προβλήτες –η µιάµιση προβλήτα- που είχε η
«COSCO» στη διάθεσή της, πληρώνοντας ενοίκιο στον ΟΛΠ,
έφθασαν στα όριά τους, εκτόξευσαν τη δυναµικότητα και τη λειτουργία του λιµανιού και το 2013 αποφασίστηκε µετά από πρόταση της «COSCO» να επεκταθεί και να τους παραχωρήσουµε
και άλλη θάλασσα, να κτίσουν το υπόλοιπο κοµµάτι αυτής της
προβλήτας, να την εξοπλίσουν. Επρόκειτο για µία επένδυση 230
εκατοµµυρίων ευρώ.
Αυτή η επένδυση δεν ήρθε εύκολα και δεν ήρθε εύκολα γιατί
τότε η τρόικα, όταν ξεκινήσαµε τις διαπραγµατεύσεις µε την
«COSCO», µας είπε «σταµατήστε! Δεν θέλουµε να γίνει αυτή η
επένδυση». Και έχω εδώ µπροστά µου το mail του κ. Μορς, του
εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο είχαµε λάβει
ως κυβέρνηση –και θα το καταθέσω στα Πρακτικά- µε το οποίο
µας έλεγε «σταµατήστε αυτήν την επένδυση, όχι µόνο γιατί αν-
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τιβαίνει στους όρους του Ευρωπαϊκού Δικαίου» -γιατί ήταν µια
απευθείας ανάθεση- «αλλά γιατί αν παραχωρήσετε αυτό το δικαίωµα στην «COSCO», τότε η ιδιωτικοποίηση» -η οποία είναι
από τις βασικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα απέναντι
στο πρόγραµµα- «που θα γινόταν µετά του ΟΛΠ δεν θα συγκέντρωνε κανένα επιχειρηµατικό ενδιαφέρον, αφού το καλύτερο
κοµµάτι του λιµανιού που θα µπορούσε να αξιοποιηθεί θα είχε
ήδη παραχωρηθεί στην «COSCO»».
Από τις 18 Σεπτεµβρίου 2013 που µας έστειλε αυτό το mail ο
κ. Μορς ξεκίνησε µία αέναη προσπάθεια σε δύο κατευθύνσεις,
πρώτα από όλα να µην τεθεί από την πλευρά της τρόικας ένα
βέτο πάνω σε αυτό το e-mail και δεύτερον να ξεπεραστούν όλα
τα κωλύµατα µέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία είχαν
σχέση µε την επέκταση αυτής της σύµβασης µε την «COSCO»
για την απευθείας ανάθεσή της και βέβαια, για να προχωρήσουµε στην υλοποίηση µίας τεράστιας, της µεγαλύτερης επένδυσης που έγινε στη χώρα σε όλη την περίοδο της κρίσης.
Είναι µία επένδυση 230 εκατοµµυρίων που δηµιουργεί πάνω
από χίλιες θέσεις εργασίας, που δεν δηµιουργεί µια καινούρια
Τσάινα Τάουν, όπως ο κ. Λαφαζάνης έλεγε. Πολύ χαίροµαι που
αυτά τα περί Τσάινα Τάουν και αυτά κατά της σύµβασης παραχώρησης, βεβαίως, τα οποία έλεγε ο κ. Λαφαζάνης σήµερα ο κ.
Βαρουφάκης τα αναιρεί. Σε πρόσφατη συνέντευξή του µάλιστα
χαρακτήρισε αυτήν την επένδυση µία από τις κορυφαίες επιτυχηµένες επενδύσεις στη χώρα. Τον ευχαριστώ για τα καλά του
λόγια, αλλά νοµίζω ότι θα έπρεπε να τα πει πολύ νωρίτερα στον
ΣΥΡΙΖΑ.
Για του λόγου το αληθές έχω και το δελτίο Τύπου τότε του κ.
Λαφαζάνη, ο οποίος έλεγε ότι θέλουµε να κάνουµε το λιµάνι του
Πειραιά µία Τσάινα Τάουν.
Τι θέλω να σας πω µε αυτά; Θέλω να σας πω ότι στη συνέχεια,
αυξάνοντας τη δυναµικότητα του λιµανιού του Πειραιά, έχοντας
εµπλέξει έναν διεθνή εταίρο, ο µόνος τρόπος για να µεγαλώσουµε ακόµα περισσότερο το λιµάνι ήταν να προχωρήσουµε στο
σχέδιο αποκρατικοποίησης.
Είναι ένα από τα λίγα σχέδια αποκρατικοποίησης που γίνονται
στη χώρα το οποίο συνδυάζει –και θα εξετασθεί παράλληλα- όχι
µόνο το ύψος των χρηµάτων που θα µας δώσουν για να πάρουν
την πλειοψηφία των µετοχών του ΟΛΠ, αλλά και τη δέσµευσή
τους όσον αφορά το επενδυτικό πρόγραµµα που θα εκτελέσουν
µέσα στην πρώτη πενταετία, επενδυτικό πρόγραµµα που φιλοδοξούµε να ξεπερνάει τα 400 εκατοµµύρια ευρώ. Πολλά από
αυτά, πάνω από τα 150 εκατοµµύρια, θα πέσουν στον τοµέα της
ναυπηγοεπισκευής µε στόχο να αναβαθµιστούν οι υπηρεσίες, να
υπάρχει µια καινούργια πλωτή δεξαµενή, καινούριος υλικοτεχνικός εξοπλισµός, ώστε πραγµατικά το Πέραµα, η Δραπετσώνα να
αναγεννηθεί, εφόσον είναι κλειστά τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά
και φυτοζωούν τα Ναυπηγεία Ελευσίνας.
Και θα ήταν αµαρτία σήµερα αυτό το πρόγραµµα αποκρατικοποίησης να σταµατήσει εν όψει της 6ης Μαρτίου, που είναι η
ηµέρα για την κατάθεση των δεσµευτικών προσφορών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχετε κι εσείς ένα
λεπτό παραπάνω.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα είναι αµαρτία να σταµατήσει. Θα πάτε πίσω µία πολύ µεγάλη επένδυση εκεί όπου πραγµατικά πονάει ο τόπος: στην αξιοποίηση του ναυπηγικού µας πλεονεκτήµατος, στην αξιοποίηση
της γεωστρατηγικής µας θέσης και στην αξιοποίηση του λιµανιού ως πόλου έλξης επενδύσεων, γιατί δεν άκουσα τίποτα περί
επενδύσεων και πώς θα τις φέρετε και δεν άκουσα και τίποτα για
την ανάπτυξη. Θα είναι πολύ µεγάλο λάθος αν, λόγω των προηγούµενων δηλώσεων Λαφαζάνη, που διαφωνεί µε την παραχώρηση χρήσεων, που διαφωνεί µε την πώληση των µετοχών, που
διαφωνεί µε την παρουσία των Κινέζων στο λιµάνι του Πειραιά,
αφήσετε µία ευκαιρία να χαθεί.
Σήµερα ο ΟΛΠ έχει το µεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους µεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού. Δεν είναι µόνο η «COSCO».
Είναι η «MAERSK» και πάρα πολλές εταιρείες, στις οποίες θα
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µπορέσουµε να δώσουµε τις στρατηγικές συνεργασίες, το κράτος να δηµιουργήσει έσοδα και η πιο πολύπαθη περιοχή, «πρωταθλητής» της ανεργίας στην Ελλάδα, το Πέραµα και η
Δραπετσώνα, να δουν επιτέλους καινούριες επενδύσεις στη γειτονιά τους.
Κύριε Πρόεδρε, µε την ευχή να πρυτανεύσει η κοινή λογική και
να µην πρυτανεύσουν οι ιαχές τής προηγούµενης προεκλογικής
περιόδου ελπίζω πραγµατικά στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων που διεξάγονται να επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που θέλουν τον ΣΥΡΙΖΑ να υποχωρεί από την προηγούµενη θέση του
για τη µη αποκρατικοποίηση του ΟΛΠ.
Καταθέτω στα Πρακτικά τα δύο σχετικά κείµενα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής.)
Καταψηφίζω, βεβαίως, τις Προγραµµατικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης. Δεν δίνω ψήφο εµπιστοσύνης γιατί δεν έχω καµµία
εµπιστοσύνη ότι µπορείτε µε αυτό το σχέδιο να φέρετε έστω και
έστω και ένα ευρώ καινούργια επένδυση στη χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Σαµοΐλης Στέφανος.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές
τις µέρες γίνεται µια ουσιαστική θα έλεγα συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της κυβέρνησης, οι οποίες και αναλυτικές είναι και ανά Υπουργείο παρουσιάζεται συγκεκριµένο
στρατηγικό πρόγραµµα. Θα έλεγα ότι µπήκαµε σε µια νέα
εποχή. Δεν γινόταν πριν η συζήτηση κατ’ αυτόν τον τρόπο.
Γνωρίζαµε πως µε την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρξει ένα θετικό σοκ στην κοινωνία, αλλά η πραγµατικότητα είναι πολύ πιο
ενθαρρυντική από τις προβλέψεις µας. Ένα καθεστώς πέντε χρόνων έπεσε µε πάταγο. Έπεσε έχοντας εξαντλήσει όλα τα όπλα
του και η κοινωνία πήρε ανάσα. Και όχι µόνο αυτό, αλλά ξαναθυµήθηκε και µας ξαναθύµισε τι σηµαίνει αξιοπρέπεια, διεκδίκηση,
αλληλεγγύη και ελπίδα. Μπορεί να απέχουµε ηµερολογιακά δεκαπέντε ηµέρες από την ηµέρα που η χώρα έφυγε από το σκοτάδι των µνηµονίων, αλλά σε πολιτικό και ιστορικό χρόνο όλοι
νιώθουµε –πιστεύω ακόµα και το µεγαλύτερο µέρος της Αντιπολίτευσης- ότι πλέον µπορούµε να ορθώσουµε ανάστηµα.
Την Τετάρτη καλούµε τον ελληνικό λαό να δώσει το δικό του
στίγµα, να ακουστεί η δική του φωνή στους δρόµους, την ίδια
στιγµή που θα δίνεται η µάχη της διαπραγµάτευσης στη Σύνοδο
του Eurogroup.
Μιλάµε για νέα εποχή. Αυτό που βιώνουµε µετά την ανατροπή
της προηγούµενης κυβέρνησης λέγεται «πραγµατική διαπραγµάτευση». Αυτοί που τα προηγούµενα χρόνια υπέγραφαν αλλεπάλληλα µνηµόνια περικοπών και λιτότητας πρώτη φορά
βλέπουν τι σηµαίνει διαπραγµάτευση και υπεράσπιση της αξιοπρέπειας του ελληνικού λαού.
Πρώτη φορά βλέπουν τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει ένας
λαός και µία Κυβέρνηση που αρνούνται να καταδικαστούν στο
φαύλο κύκλο της φτώχειας και της ύφεσης. Πρώτη φορά βλέπουν µία κυβέρνηση να διαπραγµατεύεται ανοικτά, δυναµικά και
ειλικρινά σε όλη την Ευρώπη.
Ο φόβος που περικυκλώνει τις µνηµονιακές δυνάµεις είναι να
µην πέσουν οι ίδιοι στα βράχια και όχι ο ελληνικός λαός. Η σωτηρία της κοινωνίας είναι πλέον ασύµβατη µε τη δική τους σωτηρία, γι’ αυτό ο κ. Βενιζέλος χθες -και άλλοι Βουλευτές βέβαια
του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας- πίεσε την Κυβέρνηση να
υπογράψει την παράταση του µνηµονίου, γιατί µόνο έτσι θα µπορέσει να δικαιολογήσει τη δική του ατοµική πολιτική λύτρωση.
Γιατί ο κάθε «κύριος Βενιζέλος» τελειώνει όταν τελειώνουν και
τα µνηµόνια.
Η συγκεκριµένη διαπίστωση δεν πρέπει να θεωρείται υπερβολή. Θυµηθείτε τις δηλώσεις του πρώην επικεφαλής του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου κ. Στρος Καν, που µας έλεγε ότι ο
κ. Παπανδρέου είχε προσυµφωνήσει την υπογραφή του µνηµονίου την ίδια στιγµή που µας έλεγε «λεφτά υπάρχουν».
Θυµηθείτε τις δηλώσεις του κ. Στουρνάρα πως το µνηµόνιο
είναι ευλογία ή τις δηλώσεις του κ. Άδωνι Γεωργιάδη για το ότι
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η τρόικα τού κλέβει τη δόξα. Θυµηθείτε τα, κύριοι συνάδελφοι.
Είναι τουλάχιστον αντιφατικό σήµερα να µας λένε ότι τάχα ελπίζουν να πετύχουν οι διαπραγµατεύσεις της νέας Κυβέρνησης,
που κύριο στόχο έχουν την κατάργηση των µνηµονίων λιτότητας.
Ακόµη και µέσα από αυτά τα ασφυκτικά χρηµατοπιστωτικά χρονοδιαγράµµατα, η στρατηγική της Κυβέρνησης κερδίζει χώρο σε
ολόκληρη την Ευρώπη.
Ο τερµατισµός της λιτότητας, η αναδιανοµή του πλούτου, η
επιστροφή στη δηµοκρατία και η αλληλεγγύη αποτελούν αιτήµατα που υπερβαίνουν τον ελληνικό λαό και απλώνονται τόσο
στους λαούς του Νότου όσο και του Βορρά, διότι ακόµη και οι
Γερµανοί εργαζόµενοι υποφέρουν από τη λιτότητα, τη γιγάντωση
των επισφαλών µορφών εργασίας, το πάγωµα των µισθών και
των συντάξεων και τη συγκέντρωση του πλούτου στα χέρια της
γερµανικής ελίτ. Γι’ αυτόν τον λόγο θεωρούµε πως τα αιτήµατα
της ελληνικής Κυβέρνησης µόνο εγωιστικά δεν είναι, αλλά ανοικτά προς υιοθέτηση από κάθε Ευρωπαίο πολίτη.
Η Ευρώπη είναι αναγκασµένη να αλλάξει ρότα, αν θέλει να συνεχίσει να είναι ενωµένη. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα εργαστεί αταλάντευτα
προς αυτή την κατεύθυνση της ενότητας, µέσα από την ουσιαστική αλληλεγγύη των λαών της Ευρώπης.
Οι Προγραµµατικές Δηλώσεις του Πρωθυπουργού ξεκαθάρισαν ένα θολό σηµείο που άφησε η προηγούµενη κυβέρνηση.
Είναι αδύνατο να υπάρξει ανάπτυξη µε την κοινωνία διαλυµένη
από την ανθρωπιστική κρίση, την ανεργία και τις αντιδηµοκρατικές εκτροπές.
Για εµάς ανάπτυξη σηµαίνει πάτος στο βαρέλι. Σηµαίνει πως
η ανοικοδόµηση της χώρας ξεκινάει πρώτα από την άµεση στήριξη του λαού µας, έτσι ώστε να µπορέσει να ξανασταθεί στα
πόδια του. Σηµαίνει άµεση εξασφάλιση στοιχειωδών αγαθών,
όπως στέγη, τροφή και ηλεκτρικό ρεύµα σε χιλιάδες νοικοκυριά
που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Σηµαίνει φορολογική
δικαιοσύνη και µεταφορά του βάρους στα υψηλά εισοδήµατα,
µε παράλληλα και αποφασιστικά χτυπήµατα στη διαπλοκή και
στη διαφθορά της οικονοµικής ολιγαρχίας και την καταπολέµηση
του λαθρεµπορίου, ανασύσταση της κοινωνικής πρόνοιας και της
δηµόσιας υγείας ως µηχανισµού ανακούφισης της ανθρωπιστικής κρίσης. Σηµαίνει καθολική δηµόσια παιδεία, µε άµεσο στόχο
τη µεγαλύτερη δυνατή απορρόφηση όλων των παιδιών αυτού
του τόπου στο δηµόσιο εκπαιδευτικό σύστηµα. Σηµαίνει πρόγραµµα παραγωγικής ανασυγκρότησης που στον πυρήνα του θα
έχει τη σταθερή εργασία, µε αξιοπρεπείς όρους την επιστήµη,
την έρευνα και την καινοτοµία.
Ανταγωνιστικότητα για εµάς δεν σηµαίνει διαρκής υποτίµηση
µισθών. Αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας για εµάς σηµαίνει
στρατηγικό σχεδιασµό για την αξιοποίησή της και όχι ξεπούληµα
των πάντων αντί πινακίου φακής.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εµείς ευχαριστούµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα υπάρξει διάλειµµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι, κύριε Φίλη, για
να µπορέσουν να µιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι Βουλευτές.
Ο κ. Νικολούδης έχει τον λόγο για δεκαοκτώ λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κύριε
Πρόεδρε, επιτρέψτε µου πρώτα απ’ όλα να σας συγχαρώ και να
σας ευχηθώ καλή δύναµη στα υψηλά καθήκοντα που έχετε αναλάβει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Το
δεύτερο πράγµα που θέλω να πω είναι ότι αισθάνοµαι ιδιαίτερη
τιµή που µου δόθηκε αυτό το προνόµιο να απευθύνοµαι στην
Εθνική Αντιπροσωπεία και µέσω της Εθνικής Αντιπροσωπείας σε
κάθε Έλληνα πολίτη.
Η προστασία της περιουσίας του ελληνικού δηµοσίου τόσο
από εσωτερικές προσβολές –δηλαδή εγκλήµατα υπαλλήλων του
ίδιου του δηµοσίου- όσο και από εξωτερικές προσβολές αποτελεί
µέγιστο πρόταγµα για την Κυβέρνηση και θα επιχειρηθεί µε όλα
τα διαθέσιµα ποινικά και διοικητικά µέσα και µέτρα.
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Στην παρούσα κρίσιµη για τη χώρα οικονοµική συγκυρία, ως
ζήτηµα απόλυτης προτεραιότητας τίθεται η αποτελεσµατική αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς στο δηµόσιο
τοµέα. Οι διάφορες µορφές φοροδιαφυγής, δηλαδή η φοροαποφυγή, η φοροδιαφυγή, η φοροϋπερηµερία, στο σύνολό τους
θεωρούµενες δεν προσβάλλουν µόνο την περιουσία του ελληνικού κράτους, αλλά παραπέρα προκαλούν µία σειρά από δηµοσιονοµικές και κοινωνικοοικονοµικές δυσλειτουργίες και
ειδικότερα, αδυναµία χρηµατοδότησης κρατικών δαπανών για
την εξυπηρέτηση δηµόσιων αναγκών, µαταίωση της δραστικότητας του φόρου ως οικονοµικοπολιτικού εργαλείου για την επίτευξη µη ταµειακών στόχων, στρέβλωση των όρων κοινωνικής
συνοχής και αλληλεγγύης. Για τη διαφθορά απλά περιορίζοµαι
να πω ότι εν τέλει βλάπτει επικίνδυνα την ίδια τη δηµοκρατία.
Παρά το ότι τα τελευταία χρόνια, πιεζόµενη και από την
ανάγκη και συµµορφούµενη προς τις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει από τα διεθνή και ευρωπαϊκά συµβατικά κείµενα, η χώρα
µας έχει σηµαντικά αυξήσει το νοµικό οπλοστάσιο. Η διαφθορά
και κυρίως η αποκαλούµενη υψηλού επιπέδου ή «peak corruption» αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες αιτίες της θεσµικής
και οικονοµικής κρίσης και παροξύνει τις συνέπειες από την
κρίση αυτή.
Κατά κοινή διαπίστωση, ο βασικότερος λόγος της αδυναµίας
του κρατικού µηχανισµού να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τα
παραπάνω φαινόµενα έγκειται στην κατανοµή των αρµοδιοτήτων
και την πολυδιάσπαση των αρµοδιοτήτων µεταξύ των εµπλεκόµενων υπηρεσιών και οργάνων ελέγχου, η µη σαφής οριοθέτηση
των οποίων αποδυναµώνει την πρακτική αποτελεσµατικότητα
του συστήµατος, ευνοεί τη διάχυση της ευθύνης και καθιστά δυσχερή την επιχειρησιακή παρακολούθηση των ερευνώµενων
υποθέσεων.
Κατά συνέπεια, λοιπόν, η επιλογή της Κυβέρνησης για τη σύσταση ενός νέου Υπουργείου εις το οποίο υπάγονται όλοι οι
ελεγκτικοί µηχανισµοί είναι εξ ορισµού σοφή, ανεξάρτητα µε το
πρόσωπο στο οποίο επρόκειτο να ανατεθεί η ευθύνη αυτού του
Υπουργείου.
Έχετε, λοιπόν, αξιότιµοι κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι, ενώπιόν
σας εκείνον στον οποίο ο Πρωθυπουργός έκανε την τιµή και ανέθεσε το σοβαρό καθήκον να ηγηθεί αυτού του Υπουργείου, έναν
άνθρωπο που πριν από µόλις λίγες µέρες, αιφνιδιαστικά ίσως,
απέβαλε την τήβεννο του ανώτατου δικαστικού λειτουργού, διότι
-για όσους πιθανώς δεν το γνωρίζουν- µέχρι πριν από λίγες µέρες
ήµουν Αντιεισαγγελέας στον Άρειο Πάγο και ήµουν ο Πρόεδρος
της Ανεξάρτητης Αρχής για την Καταπολέµηση του Μαύρου Χρήµατος και το έκανα, σας διαβεβαιώ, χωρίς δεύτερη σκέψη.
Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν είχα καµµία φιλοδοξία στο τέλος
της καριέρας µου να φορέσω κοστούµι Υπουργού. Η τήβεννος
µού έφτανε. Το έκανα απλά και µόνο επειδή πίστεψα ότι, όταν ο
Πρωθυπουργός µιλούσε για πάταξη της φοροδιαφυγής και κυρίως, πάταξη της διαφθοράς, το εννοούσε. Και το εννοούσα και
εγώ πολύ καιρό πριν.
Έχω, βεβαίως, και ένα νεοσύστατο Υπουργείο, το οποίο θα
πρέπει να πω ότι για την ώρα δεν έχει εγκαταστάσεις, δεν έχει
καν γραµµατεία, δεν παρέλαβε φακέλους από κανέναν, δεν
έχουµε ούτε καν χαρτί, δεν έχω µόνιµα να καθίσω κάπου. Όµως,
αυτά όλα είναι απόλυτα φυσιολογικά. Απλώς, θέλω να δώσω τη
διαβεβαίωση και στην Εθνική Αντιπροσωπεία ότι παρ’ ότι έτσι,
αυτό το Υπουργείο ήδη αρχίζει να δουλεύει και να παράγει έργο.
Να µην µένει η παραµικρή αµφιβολία σε κανέναν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ίσως γιατί το παραλάβατε από µηδενική βάση. Είναι τα καλά αυτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Πιθανότατα, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την παρατήρηση.
Ακριβώς σε αυτό ήθελα να περάσω, δηλαδή ποια είναι τα
«συν» αυτής της υπόθεσης. Είναι ό,τι είπε ο κύριος Πρόεδρος.
Επιπλέον, είναι το ότι την προηγούµενη θητεία µου σε αυτήν την
ανεξάρτητη αρχή -που τα τελευταία, τουλάχιστον, τέσσερα χρόνια ως κύριο αντικείµενο είχε την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς- τη βλέπω σαν συνέχεια από µία
καινούργια θέση, από ένα καινούργιο πόστο, το πόστο του
Υπουργού.
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Επιπλέον, θεωρώ θετικό και το ότι δεν έχω να αναµετρηθώ µε
κανένα προκάτοχο, παρά µόνο µε το ίδιο το έργο µου, το προηγούµενο έργο µου, µε τον ίδιο τον εαυτό µου. Θα εντείνω τις
προσπάθειές µου για να κάνω τα πράγµατα καλύτερα από ό,τι
προηγουµένως.
Σήµερα γνωρίζω πολύ καλά ότι ο ρόλος µου και ο σκοπός µου
εδώ είναι να σας ενηµερώσω, συνεχίζοντας αυτό που κάνανε αφ’
ενός ο Πρωθυπουργός και όλοι οι προλαλήσαντες συνάδελφοί
µου, για το τι πρόκειται να κάνω -αυτήν την έννοια έχουν οι Προγραµµατικές Δηλώσεις- για τα συγκεκριµένα θέµατα της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς και τι µέτρα έχω στο µυαλό µου να
κάνω.
Ωστόσο, επιτρέψτε µου να επιχειρήσω να σας περιγράψω µε
κάθε ειλικρίνεια και µε τη µεγαλύτερη τεκµηρίωση ποια είναι η
πραγµατική κατάσταση στη χώρα µας και ποια η σχέση της µε
αυτά τα δύο φαινόµενα, δηλαδή τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά, διότι θεωρώ ότι ελάχιστα µπορούν να βοηθήσουν και
ελάχιστα µπορούν να αξιολογηθούν στόχοι, εάν δεν ξέρεις ποιες
είναι οι ανάγκες που δηµιουργούν αυτούς τους στόχους.
Μπαίνω απευθείας εις τα θέµατα. Θα αναφερθώ στο θέµα της
φοροδιαφυγής. Δεν θέλω να κοµίσω γλαύκα εις Αθήνας, να προσπαθήσω να σας πω τι είναι φοροδιαφυγή. Παίρνω το συντοµότερο και συνεκτικότερο όρο. Eίναι conditio sine qua non, ο όρος
άνευ του οποίου ένα οποιοδήποτε κράτος δεν µπορεί να επιβιώσει. Δηλαδή κράτος το οποίο δεν έχει την ικανότητα να εισπράττει τους νόµιµους φόρους που το ίδιο προβλέπει και επιβάλλει
είναι υποχρεωµένο νοµοτελειακά να καταφύγει στο δανεισµό και
εφόσον δεν µπορεί να καταφύγει στον δανεισµό είναι βέβαιο πως
θα βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση µε απειλή κατά της
ίδιας της ύπαρξής του.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Πρόεδρος της Βουλής κ. ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)
Έχουµε, λοιπόν, διάφορες απόψεις. Έχω ακούσει κατά καιρούς διάφορες εκστρατείες και διάφορες διακηρύξεις, πάρα
πολλά «θα», «θα», «θα», «θα πατάξουµε τη φοροδιαφυγή».
Ειλικρινώς, χωρίς καµµία διάθεση υπερβολής, εκείνο που έχω
να σας πω ως κατασταλαγµένη σκέψη, συµπέρασµα βγαλµένο
από την εµπειρία µου -και θα σας πω παρακάτω ποια είναι αυτή
η εµπειρία µου- είναι ότι ατυχώς στη χώρα µας δεν υπήρξε από
το 1974 και µέχρι σήµερα -για σαράντα χρόνια- όχι αποτελεσµατικός φοροελεγκτικός και φοροεισπρακτικός µηχανισµός, δεν
υπήρξε τέτοιος µηχανισµός που να λειτουργεί έστω στοιχειωδώς.
Και µέσα µου πάντα είχα την απορία πώς µπορέσαµε ως κράτος να φτάσουµε µέχρι εδώ σε αυτήν την κρίσιµη κατάσταση και
αυτό δεν είχε συµβεί πολλά χρόνια πριν.
Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να ανατρέχεις στους προκατόχους
σου και στο παρελθόν και να αποδίδεις ευθύνες σ’ αυτούς που
δούλεψαν στον ίδιο σκοπό πριν από εσένα. Όµως, χωρίς να θέλω
να θίξω κανέναν προσωπικά, θεωρώ πως όσοι χρηµάτισαν
Υπουργοί Οικονοµικών από το 1973, από τη Μεταπολίτευση και
µέχρι σήµερα, φέρουν σηµαντικές ευθύνες όχι κατ’ ανάγκη ποινικές -κάθε άλλο παρά ποινικές ευθύνες εννοώ- για το ότι δεν
µπορέσαµε ποτέ να έχουµε έναν αποτελεσµατικό µηχανισµό.
Μπαίνω σε µία περιγραφή της κατάστασης, όπως αυτή υφίσταται σήµερα. Ξέρετε σήµερα ποιος µηχανισµός υπάρχει για
να ελέγχει τους φόρους και να επιδιώκει την είσπραξή τους; Από
το 2012 και µετά έγινε µία αρχή. Μέχρι τότε δεν υπήρχε κυριολεκτικά τίποτα. Πήγαινε µόνο ο φορολογούµενος στον έφορο και
ουδέποτε ο έφορος στο φορολογούµενο. Αυτό δεν είναι δυνατόν
να φέρει κανένα αποτέλεσµα. Είναι σαν να επικαλείσαι τον πατριωτισµό κάποιου και σε τέτοια θέµατα δεν φτάνει η επίκληση
του πατριωτισµού. Ο πατριωτισµός πάρα πολλών σταµατάει εκεί
που αρχίζει να πονάει η τσέπη τους.
Μέχρι το 2013, λοιπόν, δεν υπήρχε ούτε φοροελεγκτικός ούτε
φοροεισπρακτικός µηχανισµός. Το τέλος του 2012 προς το 2013,
αυτός ο µικρός µηχανισµός -τον οποίο είχα την τιµή να έχω στον
έλεγχό µου, να προεδρεύω και να προΐσταµαι- µε παραινέσεις,
αν θέλετε, και τεχνοκρατών της οµάδας Ράιχενµπαχ ανέλαβε να
υποκαταστήσει σε κάποιο βαθµό την ανυπαρξία φοροελεγκτικού
και φοροεισπρακτικού µηχανισµού.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Με απλές κουβέντες, αυτό που κάναµε ήταν να ζητήσουµε από
όλες τις τράπεζες να µας στείλουν καταλόγους –προσπαθώ να
αποφύγω τη χιλιοειπωµένη λέξη «λίστες»- καταθετών οι οποίοι
είχαν σε κάθε τράπεζα πάνω από 200.000 ευρώ. Συγκεντρώσαµε
τα στοιχεία όλων εκείνων οι οποίοι είχαν στείλει κεφάλαια στο
εξωτερικό. Ακόµη, συγκεντρώσαµε στοιχεία που δεν µπορεί να
τα υποθέσει κανένας, όπως και στοιχεία από ασφάλειες, από
ασφαλιστικές εταιρείες. Διότι είναι πρόκληση και παράλογο κάποιος που δηλώνει εισόδηµα 25.000 ευρώ το χρόνο, να πληρώνει
ασφάλιστρο 17.000 ευρώ. Σας δίνω και ορισµένα κριτήρια που
καθόρισαν τη σκέψη και τη συλλογιστική µας.
Τέλος, πρόσφατα εντάξαµε και αυτήν την περιβόητη πλέον
λίστα Λαγκάρντ. Και αφού βάλαµε όλα αυτά τα στοιχεία σε µία
βάση δεδοµένων, µετά κάναµε βάσει του ΑΦΜ µία αξιολόγηση
και βρήκαµε περίπου µία συνολική εικόνα του τι κατέχει και έχει
ο καθένας.
Το δεύτερο βήµα που κάναµε ήταν να κοιτάξουµε τις φορολογικές δηλώσεις από το 2000 και εντεύθεν και καταλήξαµε σε περίπου τρεισήµισι χιλιάδες περιπτώσεις έχοντας µία πλήρη εικόνα
της δυσαναλογίας –για να µην πω τίποτα άλλο- ανάµεσα στα εισοδήµατα, στα περιουσιακά στοιχεία που κατείχε κάποιος και
στα περιουσιακά στοιχεία που κάποιος δήλωνε.
Αυτές τις τρεισήµισι χιλιάδες υποθέσεις, οι οποίες από πρώτη
µατιά και µόνο µιλούσαν και κραύγαζαν –όχι απλά µιλούσαν- για
την ύπαρξη φοροδιαφυγής, κυριολεκτικά δεν είχαµε και δεν
έχουµε σήµερα τι να τις κάνουµε. Αξίζει να σας πω πως το συνολικό ποσό ύλης που έχει φοροδιαφύγει φτάνει τα 7 δισεκατοµµύρια ευρώ, µετρηµένα και υπολογισµένα µέχρι το τελευταίο
ευρώ, κάτι που αναµένεται µε εξαιρετική πιθανότητα να αποδώσει στο δηµόσιο 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ κατ’ ελάχιστο. Και
όµως, αυτόn το θησαυρό, τον πακτωλό χρήµατος που το δηµόσιο έχει όχι απλώς δικαίωµα, αλλά καθήκον να τον εισπράξει, δεν
έχει τη δυνατότητα να το πράξει. Γιατί απλούστατα, αξιότιµοι κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι, ούτε οι εφορίες ούτε το ΣΔΟΕ δεν
έχουν ελεγκτές ικανούς να ανταποκριθούν σε αυτό.
Για να µην πλατιάσω και χάσω χρόνο, µπαίνω απευθείας στα
µέτρα που σκοπεύουµε να λάβουµε, άµεσα µέτρα. Θα ζητήσουµε από όλους τους ελεγκτές του ΣΔΟΕ να αφήσουν στην
µπάντα οτιδήποτε άλλο κάνουν, που τις περισσότερες φορές
ήταν άσκοπο ή άχρηστο, και να απασχοληθούν αποκλειστικά µε
το αντικείµενο των υποθέσεων αυτών.
Σε δεύτερο βαθµό, αλλά πολύ σύντοµα, θα µεριµνήσουµε –και
ως προς αυτό ευρισκόµαστε σε πλήρη συνεννόηση µε το Υπουργείο Οικονοµικών- για µία νοµοθετική ρύθµιση, η οποία θα δίνει
στο ΣΔΟΕ, που, όπως σας είπα, κάνει τον έλεγχο, την αρµοδιότητα να βεβαιώνει τον φόρο. Γιατί πιθανώς εκπλήσσεσθε: Το
ΣΔΟΕ δεν έχει την αρµοδιότητα να βεβαιώνει το φόρο. Άλλος
κάνει τον έλεγχο, το ΣΔΟΕ δηλαδή, και µετά ταύτα θα στείλει µια
έκθεση στις εφορίες, οι οποίες έχουν περίπου παντελή έλλειψη
και αδυναµία να κάνουν έναν ακόµη έλεγχο, και τέλος θα επιβάλουµε τον φόρο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Για να µην χάσω την ευκαιρία και τη δυνατότητα να αναφερθώ
και στο πιο κρίσιµο θέµα της διαφθοράς, το οποίο πρόκειται να
απορροφήσει το µεγαλύτερο µέρος της δραστηριότητάς µου σας
λέγω απλώς: Το µέγεθος της διαφθοράς που είδα µπροστά µου
εκτελώντας τα καθήκοντά µου σε αυτήν την Επιτροπή, σε αυτήν
την αρχή που σας προανέφερα, δεν είναι βγαλµένο από θεωρίες,
ηµερίδες, διηµερίδες, φήµες, αλλά είναι η διαπίστωση του ανθρώπου που έβαλε το δάκτυλό του επί τον τύπον των ήλων.
Και ποιο είναι το συµπέρασµα; Όλα αυτά τα οικονοµικά σκάνδαλα που αφορούσαν τις τράπεζες, που αφορούσαν τις επιχορηγήσεις, που αφορούσαν και αφορούν τον τρόπο µε τον οποίο
γίνεται η διακίνηση καπνικών προϊόντων και καυσίµων τα τέλεσαν
–ειλικρινώς σας διαβεβαιώ- µία δράκα ανθρώπων ή µία δράκα οικογενειών, οι οποίοι είναι ακριβώς αυτό που µε γενικά λόγια λέµε
κρατικοδίαιτος καπιταλισµός. Είναι µία δράκα ανθρώπων, οι
οποίοι έχουν την αντίληψη ότι το κράτος είναι φτιαγµένο αποκλειστικά και µόνο για να εξυπηρετεί τα συµφέροντά τους. Και
ατυχώς, κάποιες στιγµές, το κράτος και οι φορείς του έδειξαν να
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συµµερίζονται αυτήν την άποψη.
Τελειώνω λέγοντας ότι αυτό που έγινε µέχρι σήµερα θα προσπαθήσουµε να το ελέγξουµε και να αποδοθούν και ποινικές ευθύνες. Το σίγουρο όµως είναι ότι από εδώ και στο εξής
συµβάσεις µε κάλπικα χαρτιά, συµβάσεις πολεµικού υλικού, οι
οποίες είχαν περίπου θεσµοθετηµένα και νοµοθετηµένα υπερβολικά ανταλλάγµατα, τις λεγόµενες «µίζες», επιχορηγήσεις είτε µε
χρήµατα του ελληνικού δηµοσίου είτε µε χρήµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρόκειται ξανά να δοθούν.
Ο δρόµος θα κλείσει. Ο έλεγχος της διακίνησης καπνικών προϊόντων η οποία γίνεται µε τρόπους απαράδεκτους, αποφέρει σε
κάποιους ποσά που έχουν υπολογιστεί στο 1 δισεκατοµµύριο. Ας
το πάρουν απόφαση. Από εδώ και στο εξής αυτό δεν θα επιτραπεί, γιατί θα χαλάσουν οι µηχανισµοί τους και θα χαλάσουν
άµεσα.
Για το σκοπό αυτό, αυτή η Κυβέρνηση και αυτός ο Υπουργός
που µιλάει σήµερα δεν θα κάνουµε απλά ό,τι µπορούµε. Θα κάνουµε ό,τι πρέπει, θα κάνουµε ό,τι χρειάζεται, θα κάνουµε ό,τι
απαιτείται από τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις ανάγκες στις κρίσιµες περιστάσεις στις οποίες βρίσκεται η χώρα µας, ώστε αυτό
το κράτος να γίνει ένα κράτος φυσιολογικό, να γίνει ένα κράτος
που θα διέπεται από τη νοµιµότητα.
Υπεραισιόδοξος δεν είµαι. Αλλά πίστη µου είναι ότι παίρνεις
ό,τι παλέψεις. Εγώ και όλη η Κυβέρνηση είµαστε αποφασισµένοι
να παλέψουµε.
Για πρώτη αγόρευση σε αυτήν τη Βουλή, κυρία Πρόεδρε,
έκανα ένα ατόπηµα. Δεν το είχα σκοπό. Είχα σκοπό να περιοριστώ στο χρόνο και σε λιγότερο. Ας µου συγχωρεθεί ότι τον παραβίασα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που µε ακούσατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Θα ήθελα να σας πω ότι το Κοινοβούλιο έχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον για τα ζητήµατα πάταξης της διαφθοράς και της διαπλοκής και θα αναλάβει και πρωτοβουλίες, αλλά και στο βαθµό
της συναρµοδιότητας, όπου ανακύπτει, να ξέρετε ότι οι Βουλευτές είναι πάντοτε πρόθυµοι και ενεργοί στα θέµατα αυτά.
Πριν δώσω τον λόγο στον επόµενο οµιλητή, που είναι ο κ. Χρίστος Δήµας από τη Νέα Δηµοκρατία, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι η Κυβέρνηση εξέφρασε την πρωτοβουλία -και θέλω ως
Πρόεδρος να την συγχαρώ γι’ αυτήν την πρωτοβουλία- µετά από
τους επόµενους δύο Υπουργούς που πρόκειται να µιλήσουν –και
το λέω για να υπάρξει και ο αναγκαίος χρόνος προσαρµογής των
οµιλιών- οι οµιλίες των Υπουργών, των Αναπληρωτών και των
Υφυπουργών να περιοριστούν σε διάρκεια, ούτως ώστε να δοθεί
ακόµη περισσότερος χρόνος στους Βουλευτές.
Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην Κυβέρνηση, γιατί είναι η
πρώτη φορά που κυβέρνηση αυτοπεριορίζεται για να ακουστεί
ακόµη περισσότερο το Κοινοβούλιο.
Ενηµερώνω, λοιπόν, ότι µετά από τους δύο επόµενους Υπουργούς που πρόκειται να µιλήσουν και οι οποίοι είναι ο κ. Τσακαλώτος και η κ. Βαλαβάνη –για τη σειρά θα ενηµερωθείτε εν
συνεχεία-, οι Υπουργοί θα έχουν χρόνο οµιλίας δώδεκα λεπτά
από δεκαοκτώ που είναι το προβλεπόµενο στον Κανονισµό, οι
Αναπληρωτές Υπουργοί θα έχουν χρόνο οµιλίας δέκα λεπτά από
τα δεκατέσσερα που προβλέψαµε µε την απόφασή µας και οι
Υφυπουργοί θα έχουν χρόνο οµιλίας επτά λεπτά από τα εννέα
που προβλέπονται στον Κανονισµό.
Νοµίζω ότι αξίζει να συγχαρούµε την Κυβέρνηση γι’ αυτήν την
πρωτοβουλία, που θα δώσει τη δυνατότητα σε ακόµη περισσότερους Βουλευτές να µιλήσουν.
(Χειροκροτήµατα)
Οφείλω, βέβαια, να σας πω ότι σύµφωνα µε το σηµείο στο
οποίο έχουµε φθάσει και τους Βουλευτές που έχουν µιλήσει, έχει
υπάρξει περισσότερη συζήτηση χρονικά και περισσότεροι οµιλητές χρονικά από κάθε άλλη φορά, ήδη τώρα στα τελευταία είκοσι δύο χρόνια τουλάχιστον που έχουµε καταγεγραµµένη την
αποτύπωση.
Θα προεδρεύσει η αξιότιµη Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, η κ.
Δέσποινα Χαραλαµπίδου.

197

Κύριε Δήµα, ελάτε στο Βήµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ)
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Αρχικά θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στη νέα Κυβέρνηση.
Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ενδεχόµενες πολιτικές διαφορές,
πάνω από όλα είµαστε όλοι Έλληνες και θέλουµε το καλό της
πατρίδας µας, συνεπώς και την επιτυχία της Κυβέρνησης.
Όµως, αν κάποιος απουσίαζε από την Ελλάδα τους τελευταίους τρεις µήνες και ξαφνικά επέστρεφε πίσω να ακούσει τις Προγραµµατικές Δηλώσεις της καινούργιας Κυβέρνησης και άκουγε
τον Πρωθυπουργό να διαµαρτύρεται επειδή η προηγούµενη κυβέρνηση ζήτησε δίµηνη παράταση του µνηµονίου και όχι εξάµηνη, σίγουρα θα του προξενούσε εντύπωση. Όπως εντύπωση
θα του προξενούσε το γεγονός αν άκουγε τον Υπουργό Οικονοµικών να υπογραµµίζει πως συµφωνεί µε το 70% του µνηµονίου,
να διαφηµίζει ο ίδιος την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ και να ισχυρίζεται ότι η Κυβέρνηση δεν θέλει διαγραφή του χρέους.
Επίσης, εντύπωση θα προκαλούσε το γεγονός ότι Υπουργοί
της σηµερινής Κυβέρνησης θα ήταν υπέρµαχοι της φιλελεύθερης πολιτικής σκέψης και θα συνέχιζαν τις ιδιωτικοποιήσεις, σαν
να ήταν έτοιµοι από καιρό. Δεν θα πίστευε στα αφτιά του. Ξαφνικά οι αντιµνηµονιακοί έγιναν µνηµονιακοί.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, έχετε πείσει και τον πιο δύσπιστο πως άλλα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ στο περίφηµο πρόγραµµα της
Θεσσαλονίκης και άλλα κάνει µετεκλογικά. Ειλικρινά, όµως, δεν
έχω πρόθεση να σας κατηγορήσω. Οι πολιτικές προσαρµογές
στην πραγµατικότητα είναι απαραίτητο να γίνουν. Εκείνο, όµως,
που έχει εξίσου µεγάλη σηµασία από εδώ και µπρος, είναι η αξιοπιστία της χώρας να παραµείνει ισχυρή και να µην υπάρχει διαφορά µεταξύ των δηλώσεων εσωτερικής κατανάλωσης και
εξωτερικής αναγκαιότητας.
Ο Πρωθυπουργός την Κυριακή υπογράµµισε την ανάγκη επίτευξης ισοσκελισµένων προϋπολογισµών, διότι αυτή είναι η προϋπόθεση της οικονοµικής µας αυτοδυναµίας και της εθνικής µας
κυριαρχίας. Είπε πως είναι η προϋπόθεση για µια ισχυρή διαπραγµατευτική θέση και εν τέλει για θετική έκβαση στις διαπραγµατεύσεις. Ο λόγος είναι απλός. Όσο λιγότερα χρήµατα σου
λείπουν, τόσο πιο ανεξάρτητος είσαι, τόσο πιο δυνατός σε πιέσεις και στη δυνατότητα να αντισταθείς.
Την παραπάνω δήλωση του Πρωθυπουργού την προσυπογράφω. Να υπενθυµίσω όµως πως για πρώτη φορά στην Ελλάδα,
ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς και πρωτογενή πλεονάσµατα είχαµε τα τελευταία δύο χρόνια επί κυβερνήσεων Νέας
Δηµοκρατίας. Τον Ιούνιο του 2012 η Νέα Δηµοκρατία παρέλαβε
έλλειµµα της τάξεως του 10% και µέσα σε µία χρονιά κατάφερε
να το µηδενίσει.
Σήµερα συνεπώς, αν έχει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τη δυνατότητα να συζητά µε τους Ευρωπαίους εταίρους, την οφείλει
στο γεγονός ότι η προηγούµενη Κυβέρνηση έκανε µια δηµοσιονοµική προσαρµογή ρεκόρ. Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ όχι µόνο δεν
συνέβαλαν τότε σε αυτήν την πατριωτική ευθύνη, όπως σωστά
την αποκαλεί ο κ. Τσίπρας, αντιθέτως όµως την πολέµησαν. Βέβαια, να υπογραµµίσω πως υπάρχει αµφισβήτηση για το κατά
πόσο θα µπορέσει η Κυβέρνηση να πετύχει ισοσκελισµένο προϋπολογισµό, έχοντας εξαγγείλει µια σειρά από φιλολαϊκά µέτρα.
Ενδιαφέρον θα είχε να µας λέγατε πού θα βρει η Κυβέρνηση
όλα τα χρήµατα που απαιτούνται όχι µόνο για τις εξαγγελίες, αλλά
και για να καταφέρει να διατηρήσει τον προϋπολογισµό ισοσκελισµένο. Δίνετε την εντύπωση ότι θα υπερφορολογήσετε τη µεσαία
τάξη ακόµα περισσότερο για να καλύψετε τις τρύπες στον προϋπολογισµό, τις οποίες αναπόφευκτα εσείς δηµιουργείτε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ελλάδα χρειάζεται να εφαρµόσει ένα
εθνικό σχέδιο για την οριστική έξοδο από την κρίση. Οι µεταρρυθµίσεις που έχουν ξεκινήσει από την προηγούµενη κυβέρνηση
δεν πρέπει να αναχαιτιστούν.
Σε καµµία περίπτωση δεν λέω ότι η προηγούµενη κυβέρνηση
τα έκανε όλα σωστά. Αυτό, όµως, που εµείς λέγαµε και πριν από
τις εκλογές και συνεχίζουµε να λέµε και σήµερα είναι ότι το πρόγραµµα ολοκληρώνεται, ότι βγαίνουµε απ’ αυτό και τώρα πλέον
επείγει η ανάγκη για άµεση συνεννόηση µε τους εταίρους µας για
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µία προληπτική γραµµή πίστωσης για σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Αυτή, λοιπόν, την κρίσιµη περίοδο κατά την οποία η χώρα καλείται να διαπραγµατευθεί µε τους εταίρους, βεβαίως ευχή όλων
είναι η Κυβέρνηση να καταλήξει στην καλύτερη δυνατή συµφωνία για την πατρίδα µας.
Δύο ρεαλιστικοί και αντικειµενικοί στόχοι για τη νέα συµφωνία
θα πρέπει να είναι η χαλάρωση του στόχου για την επίτευξη µεγάλων πρωτογενών πλεονασµάτων, προκειµένου να αντιµετωπιστούν επείγοντα κοινωνικά προβλήµατα και να τονωθεί η
ανάπτυξη, καθώς και η σηµαντική αύξηση των δηµοσίων επενδύσεων, η οποία θα αποτελέσει βασικό πυλώνα επίτευξης µεγαλύτερου ρυθµού ανάπτυξης στην ελληνική οικονοµία.
Η µη επίτευξη συµφωνίας θα έχει δυσµενείς συνέπειες όχι για
ένα ή για δύο χρόνια, αλλά για πολλά χρόνια. Θα αυξηθεί σηµαντικά η πιθανότητα να αποχωρήσουµε οικειοθελώς από το ευρώ.
Το περίφηµο Grexit το επαναφέρετε στο προσκήνιο.
Σε αυτήν την περίπτωση –που όλοι απευχόµαστε, αλλά πλέον
πρέπει να εξετάζουµε- το νέο εθνικό µας νόµισµα θα υποτιµηθεί
ταχύτατα και ο πληθωρισµός θα εκτοξευθεί, το δηµόσιο χρέος
θα επαναπροσδιοριστεί σύµφωνα µε το νέο νόµισµα και συνεπώς
θα πολλαπλασιαστεί, οι εισαγωγές θα είναι πολύ πιο ακριβές,
όπως για παράδειγµα στα τρόφιµα, στα φάρµακα, στα καύσιµα
και θα υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις. Το τραπεζικό σύστηµα
θα είναι στα όρια της κατάρρευσης, µε αποτέλεσµα και ο ιδιωτικός τοµέας να οδηγηθεί σε τέλµα. Το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων θα πέσει δραµατικά και για πολλά χρόνια. Δεν θα είναι η
δραχµή όπως τη θυµόµαστε. Θα είναι εφιάλτης για τη χώρα και
ειδικά για τους φτωχότερους.
Να υπενθυµίσω πως δεν υπάρχει προβλεπόµενη διαδικασία
αποχώρησης από το ευρώ ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε
υπάρχει ιστορικό προηγούµενο. Θα είµαστε οι πρώτοι που θα
διακινδυνεύσουµε τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις; Θα είµαστε οι πρώτοι που θα διακινδυνεύσουµε τα χρήµατα από το
πρόγραµµα ΕΣΠΑ και άλλους κοινοτικούς πόρους;
Με την πολιτική στάση της Κυβέρνησης φλερτάρουµε µε τον
κίνδυνο να γίνουµε περίπτωση παραδείγµατος προς αποφυγή σε
όλη την Ευρωζώνη. Η ανησυχία µεγαλώνει όταν ακούω Βουλευτές της Συµπολίτευσης να λένε –όπως και παλιότερα– ότι πρέπει
να αποχωρήσουµε από το ΝΑΤΟ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να είναι σίγουρη η Κυβέρνηση
ότι εµείς από την πλευρά µας θα ασκήσουµε υπεύθυνη αντιπολίτευση. Όπου λαµβάνονται σωστές αποφάσεις, θα τις στηρίζουµε, αλλά όπου βλέπουµε κινδύνους, θα τους υπογραµµίζουµε. Δεν θα χαριστούµε, αλλά δεν πρόκειται να κινηθούµε
και σε παλαιοκοµµατικές νοοτροπίες ανούσιας άρνησης που
αποδείχτηκαν βλαπτικές για τον τόπο.
Είµαι πεπεισµένος ότι στις δύσκολες εποχές που περνάει η
χώρα, καθένας από µας θα πολιτευτεί θέτοντας το εθνικό συµφέρον πέρα και πάνω από το κοµµατικό.
Δυστυχώς, προκαλέσατε πρόωρες εκλογές χωρίς να έχετε
σχέδιο για την οικονοµία, µε αποτέλεσµα τώρα να ζητάτε απεγνωσµένα παραπάνω χρόνο. Και είναι παράδοξο, επίσης, το γεγονός πως κάνετε εξαγγελίες µε βάση την τετραετία, ενώ εσείς
οι ίδιοι διακόψατε τη λαϊκή εντολή του 2012 για τετραετή θητεία
της προηγούµενης κυβέρνησης.
Με τις Προγραµµατικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης αποδεικνύεται πως δεν υπάρχει συγκεκριµένο σχέδιο µε σαφή προσανατολισµό. Ενώ ορθώς λέτε ότι σκοπεύετε να ολοκληρώσετε µία
συµφωνία, την ίδια στιγµή τα λόγια και οι πράξεις σας αποδεικνύουν πως δεν έχετε αποκλείσει τη σύγκρουση.
Γι’ αυτόν τον λόγο δεν θα δώσω ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Δήµα.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Νικόλαος Φίλης για έξι λεπτά για να δευτερολογήσει.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Κατ’ αρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον
Υπουργό κ. Νικολούδη. Είναι ένας άνθρωπος του κράτους -µε
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την καλή έννοια-, ο οποίος µας διαβεβαίωσε ότι θα χαλάσουν οι
µηχανισµοί της διαφθοράς άµεσα.
Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει, θέλει και µπορεί να
δώσει τη µάχη κατά της διαφθοράς. Θα είµαστε στο πλευρό του.
Ας πάµε τώρα στα ζητήµατα τα οποία απασχολούν –ή δεν απασχολούν όσο πρέπει– τη σηµερινή µας συνεδρίαση. Χθες υπήρξε
µία δηµόσια δήλωση του Προέδρου Οµπάµα. Μετά τη συνάντησή του µε την κ. Μέρκελ, την κάλεσε να βρεθεί πρόγραµµα µε
δική της πρωτοβουλία ώστε να υπάρξει ανάπτυξη στην Ελλάδα
µέσα στην Ευρωζώνη. Η ίδια επιφυλάχτηκε µε αρνητικό µάλλον
τρόπο, από ό,τι καταλάβαµε.
Αυτό τι επιβεβαιώνει; Επιβεβαιώνει ότι µέσα σε λίγες µόλις
µέρες αυτή η Κυβέρνηση την οποία κατηγορείτε κάποιοι από την
Αντιπολίτευση ότι ετοιµάζει το Grexit ή να πέσει στη λακκούβα
του Grexit, κατόρθωσε να µετατρέψει ένα «ιδιόρρυθµο», «βαλκανικό» πρόβληµα, το «ελληνικό» –και εδώ βάζω πολλά εισαγωγικά–
, σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο πρόβληµα.
Διότι, ο Πρόεδρος Οµπάµα είπε ότι από τις σχέσεις της Ελλάδας µε την Ευρωζώνη, από το αν δηλαδή θα υπάρξει αναπτυξιακό πρόγραµµα για την ουσιαστική ένταξη της χώρας στην
ευρωζώνη, επηρεάζεται η ευρωπαϊκή και η παγκόσµια οικονοµία.
Τα ακούει αυτά η Αντιπολίτευση; Εάν τα ακούει, γιατί έρχονται
εδώ οι διάφοροι συνάδελφοι και επαναλαµβάνουν τους φόβους
τους για το Grexit, για την Κύπρο και πάει λέγοντας; Ακούει η Αντιπολίτευση αυτό το µεγάλο επίτευγµα την παραµονή της µεγάλης διαπραγµάτευσης στο Eurogroup; Δεν δίνει τουλάχιστον, αν
όχι συγχαρητήρια, µία περίοδο δύο ηµερών χάριτος, µία εµπιστοσύνη στην Κυβέρνηση να δώσει αυτήν τη µάχη; Γιατί, λοιπόν,
αυτή η µικροψυχία και η ανειλικρίνεια ότι δήθεν υποστηρίζει τα
καλά, αλλά χτυπάει τα κακά; Τίποτα! Μηδενισµός!
Δεύτερον, ακούω την εύκολη κριτική. «Μα, ο Οµπάµα; Ο αµερικάνικος ιµπεριαλισµός;» Θέλω να πω σε αυτούς τους συναδέλφους, οι οποίοι µε τόση ευκολία πηγαίνουν πριν το συνέδριο της
Κοµµουνιστικής Διεθνούς το 1935, ότι πάντοτε η Αριστερά έδινε
µεγάλη σηµασία στις ρωγµές του αντιπάλου. Έφτιαχνε συµµαχίες και µέτωπα.
Και τώρα η Αριστερά, που είναι Κυβέρνηση στην Ελλάδα, αξιοποιεί αυτήν την τεχνογνωσία, την ιδεολογική προδιάθεση και
σταθερά της Αριστεράς, για να φτιάξει διαύλους µέσα στον αντίπαλο, να αξιοποιήσει αντιφάσεις που υπάρχουν στον αντίπαλο
µέσα, να φτιάξει µέτωπα υπέρ των λαϊκών συµφερόντων και εδώ
και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Είναι σαφές ότι µεθαύριο που θα γίνει το Eurogroup, θα υπάρχει ένα σφαγείο στηµένο εις βάρος της ελληνικής εκπροσώπησης. Είναι σαφές αυτό. Το πού θα καταλήξει είναι και αυτό θέµα
συσχετισµού, απ’ έξω και από µέσα. Γι’ αυτό θα είχε µεγάλη αξία
αν ο κ. Σαµαράς, ο οποίος συµµετέχει στο πιο σηµαντικό σήµερα,
από άποψη θεσµικής εκπροσώπησης, κόµµα της Ευρώπης, το
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα, στη σύνοδο κορυφής του κόµµατος
αυτού, που θα γίνει πριν την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής, θέσει
µε σαφήνεια το θέµα της υποστήριξης της ελληνικής πρωτοβουλίας για το χρέος, για το να καταργηθεί η λιτότητα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εκεί θα αποδειχθεί εάν εννοούµε ότι δεν κάνουµε µικροκοµµατική αντιπολίτευση, αν εννοούµε ότι είµαστε έτοιµοι να συµπαρασταθούµε στους εθνικούς στόχους, στην εθνική προσπάθεια. Όλα τα άλλα…, εντάξει.
Έγινε πολύ συζήτηση για το ζήτηµα που αφορά την αναφορά
του Υπουργού Οικονοµικών του κ. Βαρουφάκη για τα 7/10. Ο κ.
Βαρουφάκης δεν τα είπε κάπου κρυφά. Μίλησε εδώ, από το
Βήµα της Βουλής. Πρέπει να πω ότι είχε την πολιτική δύναµη και
διορατικότητα να µην µιλήσει µόνο µε µία φράση, αλλά µε µια
αρκετά πλούσια πολιτική οµιλία. Είπε κάτι το οποίο ξεχνιέται από
τους εύκολους επικριτές, ότι το µνηµόνιο είναι καθεστώς. Και
αυτό το καθεστώς εµείς θέλουµε να το ξηλώσουµε µε µεθοδικές
κινήσεις. Το µνηµόνιο –είπε- είναι καθεστώς.
Αυτό, θα µου πείτε, πώς είναι δυνατόν να προσιδιάζει προς την
επιλεκτική αντίληψη των 7/10; Είναι σαφές ότι είναι σχήµα λόγου
και πρέπει να δούµε τα ποιοτικά στοιχεία του 30% και του 70%,
δηλαδή την ουσία. Ήδη οι κύριοι Υπουργοί που µίλησαν προηγουµένως από εδώ, όπως για παράδειγµα ο κύριος Υπουργός
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Εργασίας, µας έδωσαν δείγµα για το τι σηµαίνει «ξηλώνουµε τον
πυρήνα του µνηµονίου», που είναι η εσωτερική υποτίµηση, που
είναι η διάλυση των εργασιακών σχέσεων και η διάλυση των εισοδηµάτων.
Αυτά για να µην υπάρχει µία εύκολη κριτική σε µία δύσκολη
στιγµή που είναι η διαπραγµάτευση. Αυτή η διαπραγµάτευση θα
γίνει µε όρους µαζικού κινήµατος, µε τα µεγάλα συλλαλητήρια την
Τετάρτη, αύριο, στην Αθήνα και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Επαναλαµβάνω ότι κατορθώσαµε σε λίγες µέρες ένα θέµα να µην είναι
απλά µια ιδιορρυθµία ελληνική, αλλά το θέµα της Ελλάδας να είναι
ένα κεντρικό πρόβληµα της παγκόσµιας οικονοµίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Φίλη που ήταν συνεπής στον χρόνο του.
Τον λόγο έχει η κ. Βασιλική Κατριβάνου, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Να ετοιµάζεται κι ο κ. Νικόλαος Μίχος από τον Λαϊκό Σύνδεσµο
-Χρυσή Αυγή.
Ορίστε, κυρία Κατριβάνου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία
Αντιπρόεδρε, θέλω να πω κατ’ αρχάς ότι αυτή η χαρά που βλέπουµε στον κόσµο είναι πάρα πολύ σηµαντικό πράγµα γιατί
εκλύει ενέργεια και δηµιουργικότητα. Και αυτό είναι µεγάλο κεφάλαιο.
Εγώ που είµαι Βουλευτής από την προηγούµενη περίοδο θα
πω ότι βλέπω µία πάρα πολύ διαφορετική ατµόσφαιρα και σε
αυτήν την Αίθουσα. Υπάρχει ένα άνοιγµα. Δεν υπάρχει η ένταση
και το βρισίδι –να το πω έτσι- που έπεφτε πριν. Υπάρχει ένας
άλλος αέρας και αυτό θέλω να το µοιραστώ µαζί σας.
Είναι σηµαντικό που έχουµε µια γυναίκα Πρόεδρο. Αυτές είναι
αλλαγές, τοµές.
Προχωρώ. Με χαρά αυτήν τη στιγµή, µε ιδιαίτερη συγκίνηση
και µε αίσθηµα ευθύνης λέω ότι ήρθε η ώρα της πράξης. Ήρθε
η ώρα της πράξης για όλα όσα έχουµε αγωνιστεί και για όσα
έχουµε δουλέψει συλλογικά, για µία κοινωνία επιτέλους δηµοκρατική που να στηρίζει τον άνθρωπο και τα δικαιώµατα που
είχαν τσαλαπατηθεί. Για εµάς συστατικά της αντίληψής µας είναι
αξίες όπως αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη, ανθρωπιά και αλληλεγγύη.
Λέω πράγµατα επιγραµµατικά που, όµως, επί της ουσίας είναι
ολόκληρα κεφάλαια και ζωές ανθρώπων.
Μιλήσαµε για ιθαγένεια των παιδιών της δεύτερης γενιάς µεταναστών.
Επίσης, για διευρυµένο σύµφωνο συµβίωσης, κατ’ αρχάς, που
να συµπεριλαµβάνει και τα οµόφυλα ζευγάρια και µετά είναι ο
πολιτικός γάµος.
Αντιµετώπιση όλων των διακρίσεων για θέµατα φυλής, εθνικότητας, θρησκείας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας φύλου, κατάργηση των εξοντωτικών φυλακών τύπου Γ’,
κατάργηση των φυλακών ανηλίκων, φροντίδα για τους ψυχικά
ασθενείς και τους τοξικοεξαρτηµένους, φροντίδα για τους εργαζόµενους στις δηµόσιες δοµές υγείας και ψυχικής υγείας, µέριµνα για τα δικαιώµατα των ανθρώπων µε αναπηρία. Από τη
χθεσινή οµιλία ήδη του Υπουργού Δικαιοσύνης που συµπεριελάµβανε πολλά απ’ αυτά που αναφέρω αναπνέουµε νέο αέρα
στην Ελλάδα αυτήν τη στιγµή.
Θα σταθώ σε τρία σηµεία που δεν είναι δικές µου απόψεις.
Είναι συλλογικές επεξεργασίες.
Για πρώτη φορά ιδρύεται Υπουργείο Μετανάστευσης όπως σε
όλες τις χώρες της Ευρώπης. Σε αυτό το Υπουργείο θα µεταφερθούν οι υπηρεσίες ασύλου, πρώτης υποδοχής, Αρχής Προσφυγών, που αυτή τη στιγµή είναι στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης.
Το µεταναστευτικό γίνεται καίριο θέµα για µας από την πλευρά
ενός κράτους δικαίου. Είναι ζήτηµα συνολικής διαχείρισης µε ενιαία στρατηγική. Εµείς θα εφαρµόσουµε µία πολιτική που θα έχει
πρόσηµο την ένταξη, την προστασία, το σεβασµό των δικαιωµάτων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, γιατί η κοινωνική
ένταξη των µεταναστών και προσφύγων, η πρόσβασή τους δηλαδή σε θεµελιώδη δικαιώµατα, όπως εργασία, υγεία, παιδεία,
είναι αυτό ακριβώς που ενισχύει την κοινωνική ασφάλεια και την
κοινωνική συνοχή.
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Αντίθετα, ο αποκλεισµός διευρύνει το κοινωνικό περιθώριο κι
ευνοεί την παραβατικότητα στην οποία εµπλέκονται ντόπιοι και
ξένοι. Οι µεταναστευτικές ροές, όµως, δεν είναι ένα ζήτηµα
εθνικό. Δεν επιδέχεται µόνο εθνικές λύσεις, αλλά ευρωπαϊκές,
διεθνείς.
Θα εργαστούµε, λοιπόν, για µια ευρωπαϊκή πολιτική µετανάστευσης και ασύλου, µε σεβασµό στα δικαιώµατα των ανθρώπων
και στην ανάληψη ευθύνης από όλα τα κράτη-µέλη της Ευρώπης,
για δίκαιο καταµερισµό ευθυνών και αλληλεγγύης. Για τους µετανάστες που είναι επί µακρόν εγκατεστηµένοι στη χώρα, για τα
παιδιά που είναι ριζωµένα εδώ -είτε γεννηµένα είτε έχουν πάει
σχολείο- που δεν έχουν γνωρίσει άλλη πατρίδα και πληρούν τους
όρους ένταξης θα προχωρήσουµε στην κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, µε σεβασµό στην απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Είναι ένα µέτρο ώριµο που προάγει µία κοινωνία ανοικτή.
Η γενική λογική µας είναι ότι απέναντι σε µια µεταναστευτική
πολιτική που λειτουργεί µε κέντρο την καταστολή και τον αποκλεισµό εµείς επιλέγουµε την ένταξη και θα ξεκινήσουµε από
τους ανθρώπους που έχουν εκπέσει από τη νοµιµότητα επειδή
δεν είχαν τη δυνατότητα να έχουν ένσηµα, ανθρώπους που ζουν
χρόνια στην Ελλάδα, τους ανθρώπους αυτούς που έχουν αναπτύξει βιοτικούς και νοµικούς δεσµούς µε την Ελλάδα και στους
οποίους έχουν στηριχτεί όλα αυτά τα χρόνια η γεωργία, η οικοδοµή και οι οποίοι συντήρησαν και βοήθησαν τους ανθρώπους
µας, τους παππούδες µας, τα παιδιά µας.
Προχωρώ. Η πρόσβαση στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και η χορήγηση προστασίας δεν επιδέχεται εκπτώσεις για ανθρώπους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα τους
λόγω πολέµων, εµφυλίων συγκρούσεων και διώξεων. Έχουµε
διεθνείς κι ενωσιακές υποχρεώσεις για τους πρόσφυγες, να τους
έχουµε σε κέντρα ανοικτά φιλοξενίας και όχι όπως πολλές φορές
στοιβάζονται στα κέντρα κράτησης. Τα κέντρα κράτησης θεωρούµε -κι ελπίζουµε το Υπουργείο να το προχωρήσει- ότι θα µετατραπούν από φυλακές σε ανοικτές δοµές φιλοξενίας.
Αυτήν τη στιγµή –το είπε ο κ. Πανούσης- γίνεται το πρώτο
βήµα. Καταργείται η κράτηση πάνω από το δεκαοκτάµηνο και
απελευθερώνονται οι ανήλικοι, οι ασυνόδευτοι, οι οποίοι µε τροµερή αντισυνταγµατικότητα κι εναντίον όλων των νόµων –ευρωπαϊκών και ελληνικών- κρατούνται αυτήν τη στιγµή µέσα στα
κέντρα κράτησης µαζί µε τους ενήλικους για πάνω από δεκαοκτώ
µήνες.
Προχωρώ πολύ συνοπτικά. Σύµφωνο συµβίωσης: Εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ είχαµε καταθέσει µία πρόταση νόµου για ένα διευρυµένο
σύµφωνο συµβίωσης και για τα ετερόφυλα και για τα οµόφυλα
ζευγάρια. Διευρυµένο, γιατί περιλαµβάνει ασφαλιστικά, φορολογικά, κληρονοµικά κι εργασιακά δικαιώµατα που δεν περιλαµβάνει το ισχύον. Θεωρούµε ότι αυτή η διεκδίκηση ή το µέχρι τώρα
παγωµένο σχέδιο νόµου, που παγώνει συγχρόνως τις προσδοκίες και τις ζωές τόσων χιλιάδων συνανθρώπων µας, ήρθε η ώρα
να γίνει νόµος. Αυτό θα είναι το πρώτο βήµα και θέλουµε να ακολουθήσει ο πολιτικός γάµος.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Παρακαλώ να
µην γίνονται σχόλια από κάτω.
Παρακαλώ, κυρία Κατριβάνου, συνεχίστε.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Θέλουµε βέβαια να πάρουµε και
συγκεκριµένα µέτρα ενάντια στις διακρίσεις λόγω σεξουαλικού
προσανατολισµού και ταυτότητας φύλου, λόγω φυλής, εθνικότητας, θρησκείας, φύλου και κατάστασης υγείας, µέτρα που ξεκινάνε από τον κρατικό µηχανισµό -που υπήρξε συχνά φορέας
τέτοιων διακρίσεων- και θα προχωρήσουν στα σχολεία, στις γειτονιές, παντού. Είµαστε σε διαβούλευση µε όλους τους ανθρώπους αυτών των οµάδων όλα αυτά τα χρόνια που είµαστε στη
Βουλή.
Θα µεριµνήσουµε για τα θύµατα των διακρίσεων που αποτελούν και στόχο της νεοναζιστικής βίας της Χρυσής Αυγής. Τέρµα
η εποχή Μπαλτάκου! Τέρµα η εποχή που η Κυβέρνηση ενθάρρυνε τη µισαλλοδοξία και τον ρατσισµό! Είµαστε µία άλλη Κυβέρνηση. Η αντιµετώπιση του νεοναζισµού θα γίνει σε πολλά
επίπεδα: Εκδηµοκρατισµός της αστυνοµίας, εφαρµογή του
νόµου, άµεση αντιµετώπιση των θυλάκων στο κράτος, µαθήµατα
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κατά των διακρίσεων στα σχολεία, σε δικαστές κι αστυνοµικούς.
Ανυποχώρητο µέτωπο ενάντια στον ρατσισµό και στον νεοναζισµό της Χρυσής Αυγής.
Ένας νέος αέρας πνέει για τα δικαιώµατα και τη δηµοκρατία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κυρία Κατριβάνου, σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Σε αυτόν τον αγώνα καλούµε όλους
τους πολίτες, όλους τους ανθρώπους που ζουν σε αυτήν την
χώρα: γυναίκες, άντρες, στρέιτ, γκέι, λεσβίες, πιστούς και άπιστους κάθε εθνικότητας και εθνοτικής καταγωγής και θρησκεύµατος. Θέλουµε µαζί να διευρύνουµε τους χώρους ελευθερίας
και συνύπαρξης και αλληλεγγύης και αυτό µπορούµε να το κάνουµε µόνο µαζί, όλες και όλοι µαζί.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
την κ. Κατριβάνου.
Τον λόγο έχει ο κ. Μίχος Νικόλαος από το Λαϊκό ΣύνδεσµοΧρυσή Αυγή. Θα ακολουθήσει ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών.
Ορίστε, κύριε Μίχο, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Άκουσα και την προηγούµενη οµιλήτρια που είπε: «Ελευθερία
σε όλα». Πολύ ωραίο! Ο µπαµπάς και ο µπαµπάς, η µαµά και η
µαµά να υιοθετούν παιδάκια και όλοι µαζί µια ευτυχισµένη οικογένεια να είµαστε! Τώρα τι άκρη θα βγάζουµε δεν ξέρουµε. Τα
παιδάκια αυτά πώς θα µεγαλώσουν δεν µας έχει πει κανένας,
γιατί στο εξωτερικό από έρευνες που έχουν γίνει διαπιστώνεται
ότι όλα αυτά τα παιδάκια µεγαλώνουν µε προβλήµατα ψυχολογικά. Αυτά δεν ακούγονται εδώ.
Τέλος πάντων, επειδή στην Ελλάδα έχουµε πολλή δηµοκρατία,
για όσους δεν το ξέρουν, εµένα την παραµονή των εκλογών στις
20:00’ η ώρα το βράδυ µου απαγόρευσαν να πάω να ψηφίσω,
χωρίς να υπάρχει άρση των πολιτικών δικαιωµάτων µου. Αυτά τα
έκαναν οι πατριώτες από εδώ της Δεξιάς -γιατί πρέπει να λέγονται και αλήθειες- ελπίζοντας ότι εγώ θα φύγω, θα την κοπανήσω.
Είχαν στήσει ένα κλιµάκιο περί τους δεκαπέντε αστυνοµικούς,
για να µου βάλουν χειροπέδες στο χωριό µου και να µε ξεφτιλίσουν. Άλλο ένα στήσιµο µετά από πληρωµένους ρουφιάνους για να το πούµε και χοντρά- στη Χαλκίδα. Δεν κατάφεραν τίποτα.
Δυστυχώς, οι ίδιοι έχουν εξευτελιστεί και έχουν ξεπέσει στα
µάτια του κόσµου.
Τώρα αν τροµοκράτησαν τον ελληνικό λαό και πήραν το ποσοστό που πήραν από κάποιους ηλικιωµένους, από κάποια κοµµατόσκυλα που δουλεύουν για το κόµµα, είναι άλλο θέµα.
Έχω ακούσει αυτές τις ηµέρες εδώ πολλή κριτική να γίνεται
για τη νέα Κυβέρνηση. Ακόµα δεν τους έχουµε δει, ακούµε διάφορες απόψεις, ακούµε τι έχουν να πουν και θα δούµε τι έχουν
να κάνουν.
Οι θέσεις της Δεξιάς το 2012, θυµάστε ποιες ήταν; Έλεγε ότι
θα σκίσει τα µνηµόνια, ότι θα γίνει κάθαρση για τα υποβρύχια και
για ό,τι άλλη κοµπίνα έχει γίνει. Μόνο αυτό δεν κάνατε εσείς κύριοι της Δεξιάς. Εσείς έχετε φέρει την Ελλάδα µας σε αυτήν την
κατάσταση. Εσείς γλιτώσατε πολλούς από αυτούς που ήταν να
περάσουν από επιτροπή, όπως τον κ. Βενιζέλο για τα υποβρύχια,
οπότε µην ασκείτε κριτική τώρα. Θα ασκήσετε κριτική πρώτα σε
εσάς, στους εαυτούς σας και µετά στους υπόλοιπους και σε
εµάς πολύ λιγότερο.
Μην ξεχνάτε ότι µια Ευρωβουλευτής δική σας είχε πει: «Καλύτερα να βουλιάξει η Ελλάδα για να σωθεί η Ευρώπη». Να ξεκινήσετε , λοιπόν, πρώτα από τα δικά σας και µετά να ασκείτε κριτική
στους άλλους.
Άκουσα για πρωτογενές πλεόνασµα. Πάλι αυτό το πρωτογενές
πλεόνασµα χωρίς πρωτογενή παραγωγή. Αυτό το πράγµα πώς
έχει γίνει, πώς το κατάφερε η προηγούµενη κυβέρνηση δεν το
έχουµε καταλάβει. Μήπως πρέπει να πάρετε µαθήµατα και εσείς
από τους προηγούµενους για να προχωρήσετε;
Η ανεργία αυτήν τη στιγµή στην Ελλάδα είναι στο 28% µε το
44% των Ελλήνων να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Το
χειρότερο κράτος µέσα στην Ευρώπη είµαστε. Αν αγαπάτε πραγµατικά την πατρίδα σας και τους Έλληνες, πιστεύω να κάνετε
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κάτι γι’ αυτό το πράγµα -υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι- ώστε να
ξεκινήσει να υπάρχει παραγωγή, να καλυφθούν κάποιες θέσεις
εργασίας και να ανέβει και η οικονοµία µας.
Το 41% της εθνικής µας επιφάνειας χαρακτηρίζεται γεωγραφικά ως αγροτική γη, µε τους κατά παράδοση άρρηκτους δεσµούς που είχαν πάντα οι Έλληνες µε τη γη. Η Ελλάδα ανέκαθεν
συγκέντρωνε συγκριτικά πλεονεκτήµατα έναντι όλων των άλλων
ευρωπαϊκών χωρών στους αναπτυξιακούς παράγοντες που θεωρούνται καθοριστικοί για την ορθολογική οικονοµική ανάπτυξη
της χώρας µας, όπως είναι το εύκρατο κλίµα, το πλούσιο υπέδαφος, κ.λπ.. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλές δυνατότητες.
Προς τα τέλη του 1948, η Ελλάδα συµµετείχε κατά 33% στη
δηµιουργία του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας
µας. Από το 1974 και µετά έπεσε στο 17,8%. Σήµερα, έχουµε
φτάσει στο 2,7%. Πρέπει να κάνετε κάτι. Είµαστε καθαρά αγροτική και κτηνοτροφική χώρα, δεν µπορούµε να παράγουµε από
αλλού, αλλά σιγά – σιγά ο ελληνικός λαός πρέπει να µάθει και
κάποιες αλήθειες.
Ποιοι έβαλαν αυτές τις υπογραφές για να µειωθεί η αγροτική
και κτηνοτροφική παραγωγή στο 3%; Διότι αυτό δεν έχει γίνει
από µόνο του, έχει γίνει από κάποιους ανθρώπους που ήταν εδώ
µέσα, που έκαναν τους εθνάρχες, που έκαναν τους πατριώτες.
Και δεν µιλάω µόνο για τη Δεξιά, µιλάω και για το ΠΑΣΟΚ, µιλάω
και για όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν στο παρελθόν. Έχουν
πέσει πολλές υπογραφές για να υποβαθµιστεί η αγροτική και
κτηνοτροφική παραγωγή στη χώρα µας.
Εσείς, λοιπόν -γιατί έχω ακούσει ότι θέλετε να κάνετε πάρα
πολλά- είναι ευκαιρία να δείξετε ότι θέλετε να βοηθήσετε τους
αγρότες και τους κτηνοτρόφους, γιατί µετά από αυτό υπάρχει
και συνέχεια. Είναι µια µεγάλη αλυσίδα, που µετά την αγροτική
και τη κτηνοτροφική παραγωγή µπαίνουµε στη δευτερογενή παραγωγή, δηλαδή στη βυρσοδεψία, τις γουνοποιίες, τις µικρές
βιοτεχνίες δερµάτινων για παπούτσια και για ρούχα. Δεν µπορεί
εµείς στην Ελλάδα να µπορούµε να παράγουµε τόσα πράγµατα
και να κάνουµε διαφήµιση, αλλά να πηγαίνουν οι Έλληνες στην
Τουρκία για να πάρουν φθηνά δέρµατα. Αυτό είναι απαράδεκτο.
Αυτό δεν πρέπει να γίνεται στην πατρίδα µας.
Τη δεκαετία του 1980 -επειδή δουλεύω από δώδεκα χρονών
σε αυτές τις δουλειές- ένα δέρµα κατσικίσιο, για όσους δεν ξέρουν, είχε 250 δραχµές. Είχαν πολύ µεγάλη αξία τα λεφτά. Από
αυτό το δέρµα µπορούσαν και γύρναγαν µια αλυσίδα χρηµάτων
και επαγγελµάτων. Ακόµα και τα δέρµατα από τους χοίρους τα
έπαιρναν και τα έκαναν σόλες για τα παπούτσια. Αυτήν τη στιγµή
δεν υπάρχει τίποτα. Αυτήν τη στιγµή εισάγουµε τα πάντα από Αίγυπτο, από Τουρκία και από άλλα κράτη. Αυτά πρέπει να τα κοιτάξετε, αν θέλετε να βοηθήσετε πραγµατικά τους αγρότες.
Έχουν βγει -και δεν είναι ψέµατα- επιδοτούµενα προγράµµατα
στην πατρίδα µας. Έχετε υπ’ όψιν σας τι γίνεται µε τη γραφειοκρατία; Ένας χαµός! Για να µαζέψει ένας αγρότης ή ένας κτηνοτρόφος τα χαρτιά χρειάζεται τόσα χαρτιά σαν να περνάει
νοµοσχέδιο στο Κοινοβούλιο, ένα µάτσο τέτοιο. Ποιοι από αυτούς θα κάνουν αυτά τα πράγµατα; Ελάχιστοι έχουν πάρει τα
λεφτά που έχουν δοθεί. Και ακόµη περισσότερο, όπως όλοι ξέρουµε, όταν ήταν το ΠΑΣΟΚ πάνω βόλευε τους δικούς του. Επίσης -και το έχω πει ανοικτά εδώ µέσα- υπήρχε πρώην Βουλευτής
του ΠΑΣΟΚ ο οποίος δεν είχε «µία» στην τσέπη του και αυτήν τη
στιγµή παίζει µε εκατοµµύρια, γιατί έχει φτιαχτεί από τις επιδοτήσεις του κόµµατός του. Πρέπει να µειωθεί η γραφειοκρατία σε
αυτά τα θέµατα, για να µπορέσει ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος
να πάει λιγάκι πιο µπροστά.
Τι θα κάνετε µε τους συνεταιρισµούς; Αυτήν τη στιγµή στην
Ελλάδα οι συνεταιρισµοί που δουλεύουν σωστά είναι ελάχιστοι,
όπως, παραδείγµατος χάριν, ο συνεταιρισµός της Νάξου. Εξάγουν τυριά, κάνουν µία πολύ σωστή δουλειά, ενώ όλοι οι υπόλοιποι ή είναι κλειστοί ή φυτοζωούν, γιατί τα λεφτά έχουν µπει στις
τσέπες ορισµένων. Πρέπει να κάνετε και εκεί κάτι και να καθαρίσουν κάποια πράγµατα.
Σχετικά µε τη φορολογία για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, επιβάλλονται βιβλία εσόδων και εξόδων σε έναν άνθρωπο
που έχει πενήντα πρόβατα ή σε κάποιον που κάθε χρόνο οργώνει
εκατό στρέµµατα για σιτάρι; Είναι πράγµατα αυτά; Και η προ-
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ηγούµενη κυβέρνηση µάς λέει ότι βοήθησε τους αγρότες; Όλα
αυτά πρέπει να τα φτιάξετε.
Από εκεί και πέρα, από την Αγροτική Τράπεζα µέχρι σήµερα
για το 2010 και το 2012 -κύριε Αποστόλου, τα ξέρετε, είστε από
την Εύβοια- δεν έχουν πάρει εξισωτικές επιδοτήσεις. Το ξέρετε
πάρα πολύ καλά. Πρέπει να γίνει διαγραφή δανείων στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους.
Τα σιτηρά και οι ζωοτροφές πρέπει επιτέλους µια ηµέρα να
φύγουν από το Χρηµατιστήριο. Δεν µπορεί κάποιοι λακέδες του
Χρηµατιστηρίου, που είναι από το πρωί µέχρι το βράδυ µε τη
γραβάτα και δεν έχουν πιάσει ποτέ τσάπα στα χέρια τους, να παίζουν µε τον ιδρώτα του αγρότη και του κτηνοτρόφου. Τις τιµές
πρέπει να τις ορίζει το κράτος και όχι το Χρηµατιστήριο και δύο
µεγάλες εταιρείες που κάνουν εισαγωγές και ανεβάζουν και κατεβάζουν τις τιµές όποτε θέλουν.
Είχε κάνει κάτι η προηγούµενη κυβέρνηση µε τα πηγάδια. Φακέλωσε όλα τα πηγάδια των αγροτών, λες και η Νέα Δηµοκρατία
και το ΠΑΣΟΚ είχαν δώσει τα λεφτά στους αγρότες για να ανοίξουν τα πηγάδια. Δηλαδή, τι πάµε να γίνουµε; Νότια Αµερική,
που η «MONSANTO» φακελώνει ακόµα και τις στέρνες που µαζεύουν νερό οι αγρότες για να ζουν; Πρέπει να κάνετε κάτι µε
όλα αυτά, γιατί αλλιώς ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος δεν πρόκειται να πάει µπροστά µε τίποτα.
Αν κάνετε µια βόλτα στον Ορχοµενό στη Θήβα, θα δείτε ότι τα
χωράφια έχουν µείνει χέρσα. Γιατί έχουν µείνει χέρσα; Το ξέρετε
πάρα πολύ καλά. Από τη στιγµή που οι τιµές για το ρεύµα και το
πετρέλαιο είναι τόσο ανεβασµένες, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα
ο αγρότης. Αυτά πρέπει να τα κοιτάξετε.
Επίσης, πρέπει να κοιτάξετε και το τι γίνεται στη Θράκη και
στη βόρειο Ελλάδα γενικά µε τη Zirat Bank και τις χρηµατοδοτήσεις που δίνει, έτσι που κάποτε θα κοσσοβοποιηθεί και η Θράκη
µας.
Υπάρχουν τόσοι άνεργοι στην Αθήνα. Υπάρχουν πάρα πολλοί
νέοι που θέλουν να φύγουν, αλλά δεν έχουν λεφτά. Πρέπει να
χρηµατοδοτηθούν αυτοί οι νέοι και να πάνε να αγοράσουν εκεί
γη, να στήσουµε και τα σύνορά µας σιγά σιγά. Δεν πρέπει να µείνουν έτσι αυτά.
Οι εξαγωγές φυσικά είναι ελάχιστες µπροστά στις εισαγωγές
που κάνουµε. Και ξανάρχοµαι σε αυτό που ανέφερα πριν για τις
υπογραφές που είχαν πέσει στο παρελθόν. Η Ελλάδα δεν έχει
βαριά βιοµηχανία. Η βαριά βιοµηχανία είναι αυτή, ο πρωτογενής
τοµέας, που θα συντηρήσει και τόσες άλλες επιχειρήσεις στην
πορεία. Εύχοµαι να κάνετε κάτι, να τα κοιτάξετε όλα αυτά.
Πριν κλείσω, να πω ότι εδώ, στη φωτογραφία που σας δείχνω,
έχουµε ένα ρεσιτάλ τουρκολαγνείας από τον κ. Μπουτάρη. Το
βλέπετε όλοι. Φοράει και φέσι ο κ. Μπουτάρης. Να τον χαιρόµαστε! Τον έχουµε και στη Θεσσαλονίκη.
Έχω και ένα άλλο –δεν είναι από την εφηµερίδα της Χρυσής
Αυγής- που είναι από τον κ. Χουσεΐν Ζεϊµπέκ. Είναι δικός σας
Βουλευτής. Λέει εδώ για τους µουφτήδες. Δεν δέχεται τους µουφτήδες που έχει ορίσει το κράτος. Δηλαδή, θέλουν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Μίχο, µιλάτε ήδη δυόµισι λεπτά παραπάνω. Τελειώνετε, σας παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Τελειώνω.
Θα ήθελα πριν φύγω να αφήσω ένα µήνυµα σε αυτόν τον
κύριο, τον Γερµανό Ζίγκµαρ Γκάµπριελ, ο οποίος αµφισβητεί
αυτά που µας χρωστάνε οι Γερµανοί. Γιατί πρώτη γι’ αυτά που
µας χρωστάνε οι Γερµανοί είπε η Χρυσή Αυγή, δεν το είπε κανένας άλλος. Μετά πήρατε το πρόγραµµά µας και το είπατε.
Σηκώστε λιγάκι µπαϊράκι, χτυπήστε κι εσείς το χέρι στο τραπέζι. Κανένας Έλληνας δεν χρωστάει στους Γερµανούς. Αυτοί
µας χρωστάνε και τον πολιτισµό τους και τη γλώσσα τους και τα
µουσεία τους!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): 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 Βου-
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λής, τριάντα οκτώ µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί
συνοδοί τους από το 1ο Γενικό Λύκειο Ρόδου «Βενετόκλειο» (Α’
Τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα δώσω τον λόγο τώρα στον κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών. Να µε συγχωρέσει για το λάθος
που έκανα προηγουµένως. Τον έχω συνδέσει µε την οικονοµία
και δεν µπορώ να συνηθίσω τον νέο του ρόλο.
Κύριε Τσακαλώτο, έχετε τον λόγο για δεκατέσσερα λεπτά.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αρχίζοντας θα ήθελα να πω ότι είµαι περήφανος που είµαι
στην ίδια Κοινοβουλευτική Οµάδα µε το Χουσεΐν Ζεϊµπέκ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Είµαι, επίσης, περήφανος για το ότι πήρα µέρος σε µια εκλογική µάχη πάνω σε µια πραγµατική αντιπαράθεση, αντιπαράθεση
ιδεών, αξιών, αναλύσεων. Νοµίζω ότι ήταν από αυτές τις εκλογικές αναµετρήσεις όπου πραγµατικά ο κόσµος είχε διαφορετικά
προτάγµατα να επιλέξει.
Κάποια από τα ερωτήµατα αυτής της εκλογικής αντιπαράθεσης ήταν το γιατί είµαστε σε αυτήν την κατάντια, γιατί έχουµε
αυτήν τη στασιµότητα. Είναι λόγω της οικονοµικής κρίσης ή είναι
θέµα του µνηµονίου, των προγραµµάτων;
Και ο ελληνικός λαός αποφάσισε: και τα δύο. Αποφάσισε και
µας έδωσε εντολή ότι αυτό το οικονοµικό πρόγραµµα, τα µνηµόνια, αποτύχανε. Αποτύχανε και στο επίπεδο ροών και στο επίπεδο αποθεµάτων, για να το πω µε οικονοµικούς όρους. Ροές
εννοούµε, εµείς οι οικονοµολόγοι, το δηµόσιο έλλειµµα, το ισοζύγιο πληρωµών.
Και τα δύο είναι σε κάποια ισορροπία. Δεν έχουµε ελλείµµατα.
Είναι σε ισορροπία, αλλά σε πολύ χαµηλό επίπεδο. Μπορεί να
έχουµε ισορροπία –µας είπε ο Κέυνς και µας το έµαθε τη δεκαετία του 1930- σε πάρα πολύ χαµηλό επίπεδο. Και όταν µια οικονοµία έχει χάσει 25% του ΑΕΠ, όταν έχει ανεργία που είναι πάνω
από το 25% και νεανική ανεργία πάνω από 50%, αυτό είναι µια
ισορροπία σε πολύ χαµηλό επίπεδο.
Συγχρόνως, για τα αποθέµατα, για το χρέος δεν µπορούµε να
µιλήσουµε ούτε καν για ισορροπία, όταν φτάνει στο 180% του
ΑΕΠ και όταν άρχισε η κρίση ήταν στο 120%. Δεν έχουµε ούτε
καν ισορροπία σε αυτό το επίπεδο. Μόνο και µόνο γι’ αυτόν τον
λόγο µία κυβέρνηση της Αριστεράς δεν θα µπορούσε να βάλει
την υπογραφή της στο τελείωµα της πέµπτης αξιολόγησης.
Δεσµευόµαστε ότι αυτό το πρόγραµµα που απέτυχε εµείς δεν
θα το υπογράψουµε. Δεν θα το κλείσουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεσµευόµαστε, επίσης, ότι δεν θα µιλήσουµε για αυτά τα θέµατα µε την τρόικα. Όχι γιατί τους θεωρούµε κακούς ανθρώπους. Είναι τεχνοκράτες, αλλά είχαν ένα συγκεκριµένο mandate,
µία συγκεκριµένη εντολή, να συζητήσουν την ίδια λογική αυτού
του προγράµµατος και να εφαρµοστεί αυτό το πρόγραµµα. Όχι
να συζητήσουνε ένα διαφορετικό πρόγραµµα µε µία διαφορετική
λογική.
Γι’ αυτό συζητάµε και µε την ΕΚΤ, συζητάµε και µε την Κοµισιόν, συζητάµε και µε το ΔΝΤ. Συζητάµε, όµως, θεσµικά µε αυτούς τους ανθρώπους που µπορούµε να τους πείσουµε, να
διαβουλευτούµε για τη λογική αυτού του προγράµµατος.
Επιστρέφω, όµως, στο δεύτερο. Ήταν και η κρίση ένας λόγος
που είµαστε σε αυτά τα χάλια, ανεξαρτήτως από τα µνηµόνια;
Και σε αυτό απάντησε ο ελληνικός λαός ότι ναι, υπάρχει και η οικονοµική κρίση που επηρεάζει αυτήν την κατάντια που έχουµε
και αποφάνθηκε ότι χρειάζονται µεταρρυθµίσεις, αλλά διαφορετικές µεταρρυθµίσεις µε διαφορετικό πρόσηµο και µε διαφορετικές ιεραρχήσεις.
Από την αρχή της κρίσης όλοι του ΣΥΡΙΖΑ που ασχοληθήκαµε
µε αυτό το θέµα είπαµε ότι δεν είναι µόνο οικονοµική η κρίση. Είπαµε από την πρώτη µέρα ότι αυτή η κρίση είναι και κρίση αξιών,
είναι κρίση θεσµών, είναι κρίση παραγωγικών και καταναλωτικών
προτύπων. Το είπαµε από την πρώτη στιγµή.
Μόνο που η ελίτ της Ελλάδας είναι µέρος αυτού του προβλήµατος, είναι µέρος αυτής της κατάντιας που έχουµε. Και βέβαια,
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όπως η ελίτ και τα κόµµατα που υποστήριξαν αυτήν την ελίτ -το
ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία- παντού και πάντα θεωρούν ότι οι
άλλοι φταίνε για την κρίση και όχι οι ίδιοι.
Φταίνε οι συντεχνίες και ειδικά στο δηµόσιο τοµέα. Φταίει ο
κρατισµός και το µεγάλο κράτος που εκτόπιζε τον ιδιωτικό
τοµέα. Φταίει η λαϊκή αντίσταση στις νεοφιλελεύθερες µεταρρυθµίσεις. Το ακούγαµε αυτό από τον κ. Σηµίτη, το ακούγαµε
από τον κ. Στουρνάρα, το ακούγαµε από τον κ. Χαρδούβελη, το
ακούγαµε από όλους τους Πρωθυπουργούς των µνηµονίων.
Ο ελληνικός λαός, όµως, αποφάσισε κάτι τελείως διαφορετικό,
ότι χρειαζόµαστε διαφορετικές µεταρρυθµίσεις, µε διαφορετικές
ιεραρχήσεις, ότι το να πιάσεις το λαθρεµπόριο του πετρελαίου
είναι πιο σηµαντικό από το να διώξεις τις καθαρίστριες και τους
σχολικούς φύλακες, ότι το να αντιµετωπίσεις τον µεγάλο πλούτο
και τη µεγάλη φοροδιαφυγή είναι πιο σηµαντικό από το να τα βάλεις µε την καθαρίστρια. Και επίσης -το έχουµε πει και το ακούει
όλη η Ευρώπη- όταν βαφτίζεις «µεταρρύθµιση» το να καλείται
µια συνταξιούχος των 400 ευρώ να πληρώσει 10 ευρώ, για να
πάει να δει έναν γιατρό ή να πάρει ένα φάρµακο, δίνει κακό
όνοµα στο τι σηµαίνει µεταρρύθµιση.
Η Ευρώπη σιγά-σιγά πείθεται ότι αυτό δεν είναι µεταρρύθµιση
και θέλει να ακούσει τις πραγµατικές µεταρρυθµίσεις που θα αλλάξουν αυτό το κράτος, θα αλλάξουν αυτήν τη σχέση που έχει
µε την οικονοµία και την κοινωνία. Και γι’ αυτό εµείς διαπραγµατευόµαστε µε τους εταίρους µας για µια διαφορετική άποψη για
τις µεταρρυθµίσεις.
Βεβαίως, είναι εδώ ο ΟΟΣΑ και θα συζητήσουµε αλλά, δεν θα
συζητήσουµε την εργαλειοθήκη. Υποσηµείωση: Δεν είναι καθόλου σίγουρο -θα το πουν οι ιστορικοί του µέλλοντος- αν αυτή η
εργαλειοθήκη ήταν από τον ΟΟΣΑ ή από τους δικούς µας που
πέρναγαν πράγµατα από την πίσω πόρτα, για να είναι µέσα στη
λίστα των µεταρρυθµίσεων.
Βεβαίως, θα συζητήσουµε µε τον ΟΟΣΑ τις δικές µας ιδέες,
γιατί είναι σηµαντική µία µεταρρύθµιση. Όπως βεβαίως, συζητάµε και παίρνουµε συµβουλές από τη «LAZARD» για το πώς
πρέπει να αντιµετωπίσουµε το χρέος και πώς πρέπει να δηµιουργηθεί δηµοσιονοµικός χώρος. Η «LAZARD», βεβαίως, έδωσε συµβουλές σε ένα προηγούµενο πρόγραµµα, αλλά εµείς ποτέ δεν
είπαµε ότι τα ξέρουµε όλα, ποτέ δεν είπαµε ότι δεν µας λείπουν
και τεχνικές γνώσεις. Είπαµε ότι θα έρθουν να υπηρετήσουν ένα
διαφορετικό σχέδιο για το χρέος και θα δώσουν τα φώτα τους
για το πώς µπορεί να δηµιουργηθεί ένας δηµοσιονοµικός χώρος
για να µπορούν αυτές οι µεταρρυθµίσεις να ζήσουν.
Γιατί κανένας δεν πιστεύει -ούτε οι επενδυτές του Λονδίνουότι αυτή η χώρα θα µπορούσε να βγει απ’ αυτήν την κρίση µε µία
σειρά ετών µε πρωτογενή πλεονάσµατα της τάξης 4,5%. Πρέπει
να σας πω ότι δεν το πιστεύουν οι ίδιοι. Οι ίδιοι οι επενδυτές λένε
ότι πρέπει να βρεθεί λύση, γιατί αυτό το µεσοπρόθεσµο που ψηφίστηκε πέρυσι από τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ δεν βγαίνει. Καµµία χώρα στην παγκόσµια οικονοµική ιστορία –έχουµε στοιχεία για πάνω από διακόσια χρόνια- δεν
κατάφερε κάτι παρόµοιο.
Και για ένα λόγο παραπάνω, ότι µέσα σε µια αθλιότητα, µέσα
σε µια αβεβαιότητα, µέσα σε µια τεράστια ύφεση καµµία µεταρρύθµιση δεν δουλεύει. Όταν ο κόσµος φοβάται, δεν επενδύει.
Όταν ο κόσµος φοβάται, δεν επενδύει καν στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι µεταρρυθµίσεις, είτε αυτές που θα υποστηρίξει αυτή η
Κυβέρνηση, αλλά είτε και οι µεταρρυθµίσεις που θα θέλατε εσείς
ή εσείς από εκεί, µέσα σε αυτό το πλέγµα, σε αυτό το πλαίσιο
που έχουµε τώρα δεν δουλεύουν. Και πείθουµε σιγά-σιγά τους
εταίρους µας ότι για να είναι ρεαλιστικές οι δικές µας µεταρρυθµίσεις και οι όποιες µεταρρυθµίσεις, πρέπει να υπάρχει δηµοσιονοµικός χώρος. Γι’ αυτό πρέπει να συζητήσουµε αυτά τα θέµατα
που έχουν να κάνουν µε τα δηµοσιονοµικά.
Έχουµε πολύ λίγο χρόνο. Γιατί έχουµε πολύ λίγο χρόνο; Πρώτον, γιατί µία κυβέρνηση που της δώσανε την ευκαιρία να έχει
έξι µήνες παράταση επέλεξε δύο µήνες παράταση. Γιατί διάλεξε
δύο µήνες παράταση; Ακριβώς γιατί ήξερε ότι θα χάσει τις εκλογές και ακριβώς επειδή ήξερε ότι θα δηµιουργήσει πρόβληµα.
Γιατί έχουµε τόσο λίγο χρόνο; Γιατί µία κυβέρνηση, για πρώτη
φορά, απ’ ότι ξέρω εγώ, πήγε στις εκλογές λέγοντας ότι θα γίνει
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Grexit, ότι θα χάσετε τις καταθέσεις και δηµιούργησε δηµοσιονοµικά και χρηµατοπιστωτικά προβλήµατα για την επόµενη κυβέρνηση. Γι’ αυτό είµαστε πιεσµένοι.
Και τρίτον, γιατί έπρεπε να πείσουµε τους Ευρωπαίους ότι
υπάρχει µια πολύ µεγάλη απόσταση ανάµεσα στο τι λέµε εµείς
και σε αυτό που λένε οι αντίπαλοί µας ότι λέµε. Χρειάστηκε πολύ
κόπος -και συνεχίζεται αυτός ο κόπος- για να πείσουµε τους Ευρωπαίους τι είναι ακριβώς αυτό λέµε. Για παράδειγµα, ότι είµαστε ευρωπαϊστές όχι για λόγους τακτικής, αλλά στρατηγικής.
Γιατί αυτό που φοβόµαστε πάνω απ’ όλα είναι µία διάλυση της
Ευρωζώνης, η οποία θα µας επιστρέψει στην δεκαετία του 1930
µε επιθετικές υποτιµήσεις, µε εθνικισµούς, που και τα λαϊκά αιτήµατα θα περιθωριοποιηθούν ακόµα περισσότερο.
Είµαστε Ευρωπαίοι, γιατί καταλαβαίνουµε ότι υπάρχουν µία
σειρά υπερεθνικών προβληµάτων που χρειάζονται υπερεθνικές
λύσεις, όπως για το χρέος και για το περιβάλλον και για τον φορολογικό ανταγωνισµό, αλλά και, σύντροφοι του ΚΚΕ, για την αντιµετώπιση των χρηµαταγορών και των πολυεθνικών. Γιατί έχει
αναδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο µια χώρα από µόνη της
να αντιµετωπίσει και να τα βάλει µε τις πολυεθνικές και τις χρηµαταγορές.
Δεύτερον, να πείσουµε τους αντιπάλους µας ότι δεν είµαστε
λαϊκιστές, ότι το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης έχει ιεραρχήσεις.
Να πείσουµε ότι ούτε ο ίδιος ο κόσµος µας δεν µας πιέζει για να
κάνουµε πολύ περισσότερα άµεσα. Γιατί όλος ο δικός µας, ο λαϊκός κόσµος καταλαβαίνει ότι όταν έχεις χάσει 25% του ΑΕΠ, δεν
πατάς ένα κουµπί και φτάνεις τους µισθούς εκεί που ήταν. Και ο
κόσµος ο δικός µας ξέρει ότι πρέπει να έχουµε προτεραιότητες,
ότι πρέπει να έχουµε σχέδιο, ότι πρέπει να έχουµε και οδικό
χάρτη.
Επιτρέψτε µου, πριν επιστρέψω στα θέµατα της διαπραγµάτευσης, να πω λίγα λόγια για το δικό µου Υπουργείο που, παρ’
όλο που είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, είναι και για τις διεθνείς
οικονοµικές σχέσεις.
Η αναβάθµιση του χαρτοφυλακίου των διεθνών οικονοµικών
σχέσεων σε επίπεδο Αναπληρωτή Υπουργού δείχνει τη σηµασία
που δίνει η Κυβέρνηση σε αυτό το θέµα. Διότι πράγµατι θέλουµε
να δουλέψουµε εντατικά στη διάρκεια της θητείας για την ανάπτυξη των διµερών οικονοµικών σχέσεων της χώρας και συγκεκριµένα στους εξής άξονες:
Πρώτον, αναβάθµιση και βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα γραφεία οικονοµικών και εµπορικών υποθέσεων. Η
στήριξη του θεσµού των γραφείων οικονοµικών και εµπορικών
υποθέσεων, που λειτουργούν ανά τον κόσµο, περνάει πρώτα απ’
όλα από τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτά. Χρειάζεται,
λοιπόν, να δείξουµε εµπιστοσύνη στην εµπειρία και τις ικανότητες αυτών των ανθρώπων.
Πρέπει να σας πω ότι οι πρώτες µου επαφές στο Υπουργείο
µε το διοικητικό και το διπλωµατικό προσωπικό και οι πρώτες µου
επαφές στη Ρώµη, στο Βερολίνο, στο Λονδίνο, µε τους ανθρώπους που αντιµετωπίζουν τις οικονοµικές και τις εµπορικές υποθέσεις ήταν πάρα πολύ καλές. Έχουµε ένα πολύ αξιόλογο
στελεχικό δυναµικό, µε το οποίο πραγµατικά προσβλέπω να
έχουµε µια πολύ καλή συνεργασία και θα χτίσουµε πάνω σε αυτό
το οικοδόµηµα, όπως έχει πει κι ο Αλέξης Τσίπρας, που ήδη
υπάρχει.
Δεύτερον, η προώθηση των εξαγωγών. Όπως είναι γνωστό,
υπάρχουν πολλά Υπουργεία που έχουν στην αρµοδιότητά τους
κλάδους που επιδεικνύουν εξαγωγική δραστηριότητα. Το επόµενο διάστηµα, λοιπόν, θα αναλάβουµε πρωτοβουλίες για τον
καλύτερο συντονισµό µεταξύ όλων των αρµόδιων παραγωγικών
Υπουργείων, ώστε η προώθηση των εξαγωγών να γίνεται όχι ad
hoc, αλλά µε έναν συγκροτηµένο και καλά οργανωµένο τρόπο.
Σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να θεωρείται δεδοµένη και η συνεργασία µας µε τους παραγωγικούς φορείς, του συνδέσµους
εξαγωγέων, τα επιµελητήρια και άλλες επαγγελµατικές οργανώσεις. Θα ανοίξουµε διάλογο για να εντοπίσουµε τα προβλήµατα
και τις παραλείψεις που παρατηρούνται σήµερα, ώστε να βρούµε
από κοινού τρόπους αντιµετώπισής τους και να εισάγουµε καινοτοµίες στην πολιτική µας για τις εξαγωγές, µε στόχο την αύξησή τους.
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Τρίτον, η διεύρυνση του πεδίου των διµερών οικονοµικών σχέσεων. Όπως είναι γνωστό, η Κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο την
παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονοµίας και επίσης δίνει µεγάλη έµφαση στον ρόλο της κοινωνικής οικονοµίας.
Πριν από την κρίση, ήταν από τους µεγάλους µύθους και λανθασµένες αφηγήσεις ότι η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα.
Για να δώσω ένα παράδειγµα, πριν από την κρίση είχαµε εντυπωσιακή επίδοση στον τοµέα του software και είχαµε ραγδαία
ανάπτυξη παραγωγής και εξαγωγών σε αυτόν τον τοµέα πριν
από την κρίση, για να µη µιλήσω για τον τοµέα της επιστήµης και
της τεχνολογίας. Γνωρίζουµε ότι έχουµε ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα σε αυτό το επίπεδο, µε βάση τις γνώσεις και τις δεξιότητες
των νέων επιστηµόνων. Σήµερα, όµως, όχι µόνο δεν έχουµε
οφέλη, αλλά, αντίθετα, άλλες χώρες κερδίζουν από αυτό. Πρέπει, λοιπόν, να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση.
Ας δώσω κι άλλο ένα παράδειγµα µετά από την κρίση και τη
ραγδαία ανάπτυξη της κοινωνικής οικονοµίας µέσα στην κρίση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Σε δύο λεπτά τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Με λίγα λόγια, βεβαίως, η οικονοµική µας διπλωµατία πρέπει
να βασίζεται και στην προώθηση παραγωγικών προϊόντων, όπως
το λάδι, ή σε παραδοσιακούς τοµείς, όπως η ενέργεια, αλλά δεν
βλέπω γιατί δεν πρέπει να ψάχνουµε συνεργασίες και συνέργειες
µε άλλες χώρες, είτε στον τοµέα του software είτε σε σχέση µε
την κοινωνική οικονοµία. Θα µπορούσα να πω κι άλλα για το δικό
µου Υπουργείο, αλλά δεν έχω χρόνο.
Θα πω, όµως, ότι αυτή η σύλληψη, ότι δηλαδή µπορούµε να
έχουµε οικονοµικές σχέσεις και πάνω σε καινούργιους τοµείς,
δείχνει ότι αυτή η Κυβέρνηση θέλει να προσπαθήσει να ταιριάξει
το παλιό και µε το καινούργιο. Η Κυβέρνηση θα προσπαθήσει να
συµβάλει στη δηµιουργία ενός εναλλακτικού µοντέλου λειτουργίας της ευρωπαϊκής και παγκόσµιας οικονοµίας, που να στηρίζεται στη συνεργασία και την αλληλεγγύη και όχι στον
εξαντλητικό ανταγωνισµό και στο οικονοµικό και κοινωνικό ντάµπινγκ.
Συνέχεια και καινοτοµία, λοιπόν, γιατί πρέπει να αναδείξουµε
και να αποδείξουµε ότι η Ευρώπη µπορεί να ενσωµατώσει το καινούργιο, µπορεί να ενσωµατώσει δηµοκρατικά αιτήµατα, µπορεί
να ενσωµατώσει δηµοκρατικά δικαιώµατα, ότι είναι µια Ευρώπη
που ακούει τα καινούργια επιχειρήµατα.
Αν θέλετε και έναν άλλο λόγο γιατί έχει βαλτώσει αυτή η Ευρώπη, δεν είναι µόνο τα µακροοικονοµικά, δεν είναι µόνο οι πολιτικές της λιτότητας, είναι γιατί έχασε αυτόν τον πλουραλισµό.
Για τριάντα χρόνια είχαµε µόνο µια λύση, όποια κι αν ήταν η ερώτηση, τη λύση της αγοράς, της επιχειρηµατικότητας, του ιδιωτικού τοµέα. Είναι καιρός αυτή η «κουφαµάρα» της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να ξεπεραστεί και να ακούσει ότι υπάρχουν πολλές λύσεις, πλουραλιστικές λύσεις, κοινωνικές λύσεις, διάφορες καινοτοµίες που έρχονται από κάτω, από αυτή την κοινωνία. Και αυτοί
που µας κατηγορούν ότι λέµε τα παλιά νοµίζω ότι έχουν ξεχάσει
να ακούνε και δεν το βλέπουν το καινούργιο που έρχεται µπροστά.
Γι’ αυτήν την Ευρώπη εµείς διαπραγµατευόµαστε, µια Ευρώπη
που θα είναι ανοιχτή, δηµοκρατική, που θα διαβουλεύεται, που
θα µπορεί να συνθέτει, αλλά που δεν θα είναι κολληµένη στους
κανόνες, δεν θα είναι κολληµένη σε ένα παλιό µοντέλο που έχει
αποτύχει. Νοµίζω ότι µας ακούν στην Ευρώπη, ακριβώς γιατί
έχουµε πράγµατα να πούµε. Και όταν έχεις πράγµατα να πεις,
πάντα σε ακούν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο.
Θα δώσω τον λόγο τώρα για έξι λεπτά στον κ. Θεοχάρη, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο από το Ποτάµι, για τη δευτερολογία
του.
Επιτρέψτε µου, όµως, να αναγνώσω πρώτα τον κατάλογο των
οµιλητών που θα πάρουν τον λόγο στη συνέχεια. Είναι αµέσως
µετά ο κ. Τασούλας Κωνσταντίνος από τη Νέα Δηµοκρατία, ο κ.
Μιχαλάκης Νικόλαος από τον ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Μάρκου Αικατερίνη
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από το Ποτάµι και ακολούθως, η κ. Βαλαβάνη Νάντια, Αναπληρωτής Υπουργός των Οικονοµικών.
Κύριε Θεοχάρη, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά µου για την οµιλία
του κ. Τσακαλώτου, που µόλις άκουσα, µία οµιλία η οποία ήταν
πολύ µετριοπαθής, οµιλία η οποία θέτει κάποια θέµατα σε σωστή
βάση. Προφανώς έχουµε κάποιες διαφωνίες και τις κρατάµε, για
να τις αναπτύξουµε στη συνέχεια.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ)
Ας ξεκινήσω, όµως, πρώτα από κάτι µικρό. Χθες ο κ. Καραγιαννίδης από το Βήµα της Βουλής µας κατηγόρησε ότι δεν παρακολουθούµε τις οµιλίες των Υπουργών και ότι µιλάµε για το
ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, έχοντας προετοιµάσει οµιλίες
που λένε ότι δεν το έχετε συµπεριλάβει στις Προγραµµατικές
σας Δηλώσεις.
Επειδή ακριβώς δεν είχα παρακολουθήσει την οµιλία της κ.
Φωτίου, ζήτησα τα Πρακτικά -και ευχαριστώ την αρµόδια Υπηρεσία της Βουλής που µε βοήθησε να πάρω τα Πρακτικά- και επιβεβαίωσα ότι πράγµατι και στην οµιλία της η αρµόδια Υπουργός
δεν αναφέρθηκε στο ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, µια καινοτοµία. Δυστυχώς, στη χώρα µας κακώς ονοµάζουµε καινοτοµία
το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, κάτι το οποίο υπάρχει σε όλες
τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα είπε η κ. Λυµπεράκη χθες και δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Θα παρακαλούσαµε να επανεξετάσετε το θέµα και να το δείτε.
Αντί να κάνετε αποσπασµατικές λύσεις σε διάφορα ζητήµατα,
στηρίζοντας τη µία φορά τη στέγη, την άλλη φορά κάτι άλλο, την
τρίτη φορά το ρεύµα, να δείτε µήπως µπορούµε µε το ελάχιστο
εγγυηµένο εισόδηµα να έχουµε στοχευµένες παρεµβάσεις στις
οικογένειες που πραγµατικά το έχουν ανάγκη. Νοµίζουµε ότι
ένας από τους λόγους, για τους οποίους στην κοινωνική πολιτική
έχουµε κοινωνικές µεταβιβάσεις που είναι πάνω από το µέσο όρο
-τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια- της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αλλά δεν έχουν τα ίδια αποτελέσµατα, δεν µειώνουν τη φτώχεια
το ίδιο, όπως στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
είναι ότι δεν κοιτάµε να δούµε τη βέλτιστη εµπειρία από τις άλλες
χώρες.
Θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισµένα πρακτικά ζητήµατα και
αν θέλετε, πάρτε το σαν µια προσπάθεια, µε τις δικές µας δυνάµεις, από το Ποτάµι, να δώσουµε κάποιες συµβουλές σε σχέση
µε τις άµεσες διαπραγµατεύσεις τις οποίες έχετε να κάνετε το
επόµενο χρονικό διάστηµα. Ξέρουµε ότι έχουµε ένα Eurogroup
αύριο. Είναι πολύ πιθανό να µην έχετε τη δυνατότητα να φτάσετε
σε συµφωνία. Υπάρχει και το Eurogroup της ερχόµενης Δευτέρας. Θα πρέπει να «τρέξετε» πάρα πολύ, για να µπορέσετε να
συµφωνήσετε πάρα πολλά ζητήµατα, τα οποία είναι ανοιχτά.
Προσωπικά, έχω παρακολουθήσει τέτοιου είδους συµφωνίες και
διαπραγµατεύσεις και σας διαβεβαιώ ότι δεν είναι εύκολο
πράγµα το να κλείσουν σε µία µέρα.
Ποιους δηµοσιονοµικούς στόχους θα έχετε για φέτος; Γιατί
προφανώς θα έρθει στο τέλος του προγράµµατος-γέφυρα για
τα επόµενα χρόνια. Ποιο θα είναι το χρονοδιάγραµµα του 70%
των δράσεων µε τις οποίες συµφωνείτε; Τι δεν θα κάνετε; Ποιες
είναι οι κόκκινες γραµµές; Πείτε µας αν αυτές πρέπει να τις διαπραγµατευθούµε µε τους εταίρους ή όχι, αν αυτοί από τη µεριά
τους τις δέχονται και ποιες είναι οι δικές τους κόκκινες γραµµές.
Πώς θα παγώσετε το 30%; Τι θα βάλετε στη θέση του; Ποιο θα
είναι το πλαίσιο µε το οποίο θα γίνει ο έλεγχος αυτής της συµφωνίας, από τη στιγµή που θα γίνει; Τι δεν θα µπορούµε να κάνουµε κατά τη διάρκεια αυτής της συµφωνίας-γέφυρας; Για
παράδειγµα, να ξεφύγουµε από αυτούς τους δηµοσιονοµικούς
στόχους ή να πάρουµε πίσω υπουργικές αποφάσεις, νόµους ψηφισµένους, όπως ακούσαµε σήµερα από το Βήµα της Βουλής
τον αρµόδιο Υπουργό, τον κ. Στρατούλη, να λέει ότι θα κάνει ή
ότι έχει ήδη ξεκινήσει να το κάνει.
Όλα αυτά τα πράγµατα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έχετε ελάχιστο χρόνο και κοιτάξτε να δείτε αν µπορείτε πραγµατικά να
αξιοποιήσετε αυτόν τον χρόνο µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο ή
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αν πρέπει να πάτε σε µία παράταση -έστω τεχνικής φύσης- της
υπάρχουσας συµφωνίας, κρατώντας τις αντιρρήσεις, τις οποίες
έχετε και είναι σεβαστές. Ο ελληνικός λαός σας ανέδειξε πρώτο
κόµµα στη Βουλή και είναι προφανές ότι και εµείς συµφωνούµε
ότι πάρα πολλά πράγµατα από τα προηγούµενα προγράµµατα
πρέπει να αλλάξουν.
Γενικότερα, µιλώντας για τα πλαίσια των επόµενων µηνών -αν
όλα πάνε καλά και µπορέσετε να έρθετε σε µία συµφωνία-γέφυρα- προφανώς τα ζητήµατα, που απλώς σπρώχνονται παραπέρα, πρέπει να επιλυθούν τους επόµενους µήνες.
Πιστεύουµε στο Ποτάµι ότι η βασίλισσα των µεταρρυθµίσεων
είναι το δηµόσιο. Δώστε εκεί την έµφασή σας. Στο δηµόσιο
έχουµε κάνει εµπεριστατωµένες µελέτες. Έχουµε τον Βουλευτή
Επικρατείας µας κ. Καρκατσούλη, ο οποίος ήταν στην επιτροπή,
η οποία έγραψε αυτές τις προτάσεις. Δείτε τις, δηµόσιες είναι
και προσπαθήστε να δώσετε την ανεξαρτησία που χρειάζεται στη
δηµόσια διοίκηση.
Ζητάµε να κάνετε επιλογές εκτός εκλογικού κύκλου, επιλογές
που να είναι σωστές. Έχουµε κάποια δείγµατα, όπως τον κ. Δάνη
που επιλέξατε για Γραµµατέα του ΣΔΟΕ. Είναι ένας άξιος υπάλληλος, αλλά είναι πια συνταξιούχος εβδοµήντα ετών. Πού είναι
οι φρέσκιες ιδέες που χρειάζεται να φέρετε;
Κοιτάξτε να φέρετε ανανέωση στο δηµόσιο, να αφήσετε το δηµόσιο να λειτουργήσει, δώστε του δηµόσια στοχοθεσία και να
είστε σίγουροι ότι οι δηµόσιοι υπάλληλοι έχουν την ικανότητα να
βρουν τις λύσεις και δεν χρειάζεται το πολιτικό σύστηµα να δίνει
συνέχεια λύσεις -κάνοντας µικροδιαχείριση- για το πώς θα µπορέσουµε να πετύχουµε τους στόχους που η πολιτική ηγεσία
σωστά πρέπει να θέτει.
Τέλος, χρησιµοποιήστε τα ανοιχτά δεδοµένα. Τα ανοιχτά δεδοµένα µπορούν πράγµατι να δώσουν µια σωστή εικόνα και να
µειώσουµε και τις δυνατότητες της διαφθοράς. Ο ελεγκτικός
ρόλος του κράτους –και χάρηκα πάρα πολύ που ο κ. Νικολούδης
ασχολείται µε αυτό το ζήτηµα και σε αυτήν την οµιλία του τη σηµερινή µας εξέθεσε τις θέσεις του- είναι πάρα πολύ σηµαντικός
και πρέπει κυρίως αυτός να ενισχυθεί. Όταν µπορέσουµε να δώσουµε λύση και να λειτουργήσει σωστά ο ελεγκτικός ρόλος του
κράτους, και ο ιδιωτικός τοµέας θα λειτουργήσει καλύτερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, σε µερικά δευτερόλεπτα.
Από την άλλη αυτό που θα θέλαµε να πούµε και να έρθουµε
να διαφωνήσουµε είναι το εξής: Ας µην είµαστε τόσο φιλόδοξοι,
όπως άκουσα τον κ. Τσακαλώτο να λέει ότι θα αλλάξουµε και τον
ευρωπαϊκό και τον παγκόσµιο χάρτη. Μακάρι! Μακάρι, να το καταφέρουµε.
Αυτήν τη στιγµή τα προβλήµατα είναι πιο απτά. Τα προβλήµατα είναι τα προβλήµατα της χώρας, αυτά που επηρεάζουν την
καθηµερινότητα του κόσµου. Με αυτά πρέπει να ασχοληθούµε
και να δώσουµε λύσεις. Ο κόσµος ζήτησε επαναπροσδιορισµό
των προτεραιοτήτων, αλλά ζήτησε να αλλάξετε τις προτεραιότητες. Δεν ζήτησε να δηµιουργηθούν χρήµατα από το µηδέν. Δεν
ζήτησε να αλλάξουν οι νόµοι της αριθµητικής, δεν πρόκειται να
φτιαχτούν τα χρήµατα από το τίποτα. Όταν πρέπει να δώσουµε
έµφαση για παράδειγµα στην ανθρωπιστική κρίση, όπως λέτε
εσείς, ή στην ακραία φτώχεια, όπως λέµε εµείς µε άλλα λόγια,
αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να πάρουµε πόρους από άλλες επιλογές, να σταµατήσουν οι άλλες επιλογές και όχι να φτιαχτούν χρήµατα εκ του µηδενός. Δεν µπορεί να γίνει αυτό.
Ελπίζουµε ότι ως Κυβέρνηση θα µπορέσετε να το κάνετε αυτό
και να δώσετε αυτές τις προτεραιότητες που ο ελληνικός λαός
πράγµατι ζητάει.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ επί προσωπικού, γιατί ακούστηκε το όνοµά µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Υπάρχει θέµα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ναι, γιατί υπάρχει µια διαστρέβλωση σε αυτά που είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ο κ. Θεοχάρης συνεχίζει την πο-
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λιτική κώφωση. Θα παρακαλούσα να ανατρέξετε στα δικά µου
Πρακτικά, λοιπόν, και να διαβάσετε ακριβώς τι είπα. Αν έχετε
πρόβληµα να καταλάβετε, µπορώ και να σας το γράψω.
Είπα, λοιπόν, ότι η κ. Θεανώ Φωτίου χθες ανακοίνωσε ένα πακέτο αλληλεγγύης. Αυτό το πακέτο αλληλεγγύης και αντιµετώπισης ανθρωπιστικής κρίσης περιλαµβάνει πολύ περισσότερα
από το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Δεν καταλαβαίνω την εµµονή σας στο ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Ίσως η απάντηση
είναι ότι κάποιοι άνθρωποι από το Ποτάµι έχουν ένα πολύ συγκεκριµένο πρότζεκτ για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα που
είναι µέσω ΕΣΠΑ και ιδιωτικής εταιρείας. Ας µας πουν, λοιπόν,
κάτι άλλο πέρα από αυτό.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητάω τον
λόγο επί προσωπικού. Είναι προφανές ότι είναι ανυπόστατο το
ότι υπάρχει κάποιο ζήτηµα µε κάποιο ΕΣΠΑ ή ότι έχουµε κάνει
εδώ πέρα προσωπική πολιτική. Είµαστε όλοι Βουλευτές. Σεβόµαστε τον εκπρόσωπο του ελληνικού λαού. Παρακαλούµε να µας
σεβαστεί.
Είπαµε απλά και ξάστερα ότι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έχουν ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα ως την πιο αποτελεσµατική πολιτική. Είπαµε ότι το συνονθύλευµα από διάφορες
παρεµβάσεις, οι οποίες είναι η κλασική συνταγή που ακολουθούµε όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει φέρει κανένα αποτέλεσµα και
δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα και να το φέρει τώρα. Μας κατηγορείτε για πολιτική κώφωση.
Εν πάση περιπτώσει, δεν θα ήθελα να το συνεχίσω. Επιστρέφω
τους όποιους χαρακτηρισµούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε.
Το θέµα θεωρείται λήξαν. Αφού ευχαριστήσουµε τους προηγούµενους οµιλητές προχωράµε στον κ. Κωνσταντίνο Τασούλα
από τη Νέα Δηµοκρατία.
Κύριε Τασούλα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
η πραγµατικότητα που διαµορφώθηκε µετά τις εκλογές της 25ης
Ιανουαρίου είναι αρκετά πιεστική. Και είναι αρκετά πιεστική θέλουµε-δεν θέλουµε, όχι γιατί υπήρξε κάποια συνωµοσία, η οποία
την κατέστησε πιεστική, αλλά γιατί αποφασίσαµε -και ενεκρίθη
από την ψήφο του ελληνικού λαού- να επιταχύνουµε τις εξελίξεις, να αξιοποιήσουµε την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους και να τινάξουµε στον
αέρα µια διαδικασία, η οποία διαφορετικά θα είχε περίπου ολοκληρωθεί και θα είχε αξιοποιήσει τις σοβαρότατες θυσίες που
είχε υποστεί ο ελληνικός λαός µε στόχο τη µε συνεννόηση µε
τους δανειστές και εταίρους µας, και την έξοδο από την κρίση
σύµφωνα µε το πρόγραµµα, το οποίο προέβλεπε την προληπτική
γραµµή πίστωσης για τη λήξη του µνηµονίου.
Δεν υπήρξε καµµία συνωµοσία. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε αγαστή σύµπλευση µε άλλα κόµµατα του Κοινοβουλίου, όπως τη Χρυσή
Αυγή και τους Ανεξάρτητους Έλληνες, επέλεξε να µην εκλέξει
Πρόεδρο Δηµοκρατίας και να προκαλέσει εκλογές σε µια περίοδο που ήταν περίπου προφανές ότι ο ελληνικός λαός, ενοχληµένος, θυµωµένος, πιεσµένος από ένα στρίµωγµα τετραετές, θα
ξεσπούσε πολιτικά, όχι θαυµάζοντας τις απόψεις σας αλλά τιµωρώντας αυτούς που, κατά τη γνώµη του, έφεραν τη ζωή του σε
αυτό το στρίµωγµα. Τώρα αποµένει η πραγµατικότητα. Όλα αυτά
είναι µακρινό παρελθόν. Το παρελθόν δεν αλλάζει. Αυτό που
µπορούµε να αλλάξουµε είναι το παρόν και το µέλλον µας.
Θα ήθελα όχι να αποδυθώ σε περιττές κολακείες ή σε νουθεσίες σε ώτα µη ακουόντων αλλά θα ήθελα, κατά τη γνώµη µου,
να περιγράψω την πραγµατικότητα, µην και τυχόν κάποιοι συµπλεύσουν µε αυτήν την άποψη. Αυτοί θα αντιληφθούν ότι πέρα
από τις ιδεολογίες, τις φαντασιώσεις, τις εµπάθειες και την
άποψη ότι «είµαστε κάτι καινούργιο, κάτι αγνό σε αντίθεση µε
κάποιους άλλους» -κάτι το οποίο πηγάζει από τους ρυθµούς και
τις εποχές του ΕΑΜ ενδεχοµένως όπως κάποιοι φαντάζονται- δεν
υπάρχει τίποτα, παρά µόνο η πραγµατικότης!
Σε αντίθεση µε όλες αυτές τις φαντασιώσεις πιστεύω ότι η
αδήριτη πραγµατικότητα και η επαφή µε την πραγµατικότητα
είναι πολύ πιο χρήσιµη ακόµη και από τον κατανοητό ενθουσιασµό των πρώτων ηµερών. Η πραγµατικότητα λέει το εξής: Η Ευρωπαϊκή Ένωση µετά από µια πενταετία δισταγµών και προφά-
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σεων αποφάσισε να αλλάξει τακτική και να εγκαινιάσει µια επιθετική πολιτική έναντι της ύφεσης και της ανεργίας. Αποφάσισε
να χρηµατοδοτήσει και τη ρευστότητά της και την ανάπτυξη και
τις επενδύσεις.
Το πακέτο Ντράγκι και το πακέτο Γιούνγκερ ξεπερνούν το ένα
τρισεκατοµµύριο ευρώ και στη χειρότερη των περιπτώσεων άσχετα από το τι φανταζόµαστε ότι είµαστε εµείς- αντιστοιχούν
στην Ελλάδα πάνω από 20 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το τίµηµα της
διατήρησης της χώρας στην Ευρωζώνη το πλήρωσε ο ελληνικός
λαός αλλά το αποτέλεσµα, το οποίο επιτρέπει σήµερα στη νέα
Κυβέρνηση να διαπραγµατεύεται, είναι το περίσσευµα που έχει
ο προϋπολογισµός και η κατάλυση των δίδυµων ελλειµµάτων
που βασάνιζαν τη χώρα από τη µεταπολεµική περίοδο.
Δεν υπάρχει ούτε έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών ούτε έλλειµα στην ετήσια διαχείριση του κράτους.
Δεν ξεκινάτε από παρθένο έδαφος.
Μπορεί ο ενθουσιασµός, η απειρία, η θεµιτή αίσθηση της νίκης
µετά από τόσα χρόνια στο πολιτικό περιθώριο, να θέλουν να σας
κάνουν να νιώθετε ότι η ιστορία ξεκινάει από την 25η Ιανουαρίου.
Δεν είναι έτσι τα πράγµατα. Ποτέ δεν ήταν έτσι. Πάντα η ιστορία
είναι µία σκυταλοδροµία και πάντα καλό θα είναι κανείς να
κοιτάει τη σκυτάλη να την πηγαίνει µπροστά και όχι να
µπουρδουκλώνεται και να µπουρδουκλώνει µαζί και τη χώρα του.
Σήµερα, λοιπόν, που η Ευρώπη αποφάσισε να αλλάξει, σήµερα
που τυπικά το µνηµόνιο έχει λήξει στα τέλη του Δεκεµβρίου και
αποµένει το µνηµόνιο του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου µέχρι
το 2016, σήµερα η χώρα βρίσκεται σε µία –αµήχανη, περίεργη,
παράδοξη;- διαπραγµάτευση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή
ο ΣΥΡΙΖΑ αισθάνεται ότι µπορεί να τα βλέπει όλα από µηδενική
βάση και επειδή αισθάνεται ότι µία εσωτερική πολιτική
κινητοποίηση µπορεί να αλλάξει διεθνείς συσχετισµούς.
Μακάρι να ήταν έτσι. Μακάρι να µπορούσε κανείς να πει ότι ο
ελληνικός λαός δεν θέλει τη λιτότητα. Και επ’ ευκαιρία, ποιος σας
είπε ότι τη λιτότητα δεν τη θέλει µόνο το 36% που σας ψήφισε;
Νοµίζετε ότι το 28% που ψήφισε εµάς ή κάποια άλλα κόµµατα
θέλει τη λιτότητα; Είναι µαζοχιστές; Κανείς δεν θέλει τη λιτότητα.
Απλώς υπάρχει ένας πραγµατισµός σε ορισµένους, υπάρχει
µία αγανάκτηση σε άλλους, υπάρχει µία περίσσια ελπίδα σε
άλλους, υπάρχουν διαφορετικές συµπεριφορές στο εκλογικό
σώµα, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν µε τους διαχωρισµούς τους
οποίους εσείς θέτετε. Όλοι οι Έλληνες πολίτες θέλουν να
βγούµε από την κρίση.
Και σήµερα τη σκυτάλη την έχετε εσείς και έχετε µία τεράστια
ευθύνη. Από τις Προγραµµατικές Δηλώσεις του Πρωθυπουργού
δεν καταλάβαµε πολλά πράγµατα. Καταλάβαµε ότι περισσότερο
απευθύνεται στο εσωτερικό µέτωπο και έχει την ψευδαίσθηση
ότι τα µηνύµατα του εσωτερικού µετώπου µπορούν να
ανατρέψουν παγιωµένους διεθνείς συσχετισµούς. Δεν είναι έτσι.
Κι όταν λέω «δεν είναι έτσι» δεν το λέω ούτε από δουλοπρέπεια ούτε από ηττοπάθεια. Το λέω από τον αναγκαίο
ρεαλισµό, ο οποίος πρέπει όλους να µας διέπει, γιατί δεν
διαχειριζόµαστε το άχτι µας ή την επιτυχία µας ή την ήττα µας
αυτή τη στιγµή. Διαχειριζόµαστε την τύχη ενός λαού, ο οποίος
αποφάσισε να σας αποθέσει την τύχη του στα χέρια σας, όχι για
να την τινάξετε στον αέρα ή για να την παίξετε στα ζάρια, αλλά
για να τα φέρετε σε πέρας.
Και µη σας παραξενεύει η άποψη ότι πολλοί και πολλές από
αυτούς που σας ψήφισαν το έκαναν επειδή δεν πίστευαν ότι θα
πραγµατοποιήσετε αυτά που τώρα απειλείτε ότι θα
πραγµατοποιήσετε. Άρα η έννοια της εντολής δεν είναι τόσο
σαφής όσο νοµίζετε και ο ελληνικός λαός πολλές φορές αυτό
που ψηφίζει το κάνει για ένα ξέσπασµα και χωρίς απολύτως να
δέχεται αυτά τα οποία εσείς κατά λέξη ισχυριζόσασταν.
Σήµερα όµως είστε Κυβέρνηση µε επαρκή πλειοψηφία, αύριο
θα είστε στο Eurogroup, την άλλη Δευτέρα θα είστε στο επόµενο,
µεσοβδόµαδα στο Συµβούλιο Κορυφής. Πρέπει να λήξει αυτή η
δοκιµασία του ελληνικού λαού. Και πρέπει να λήξει όχι µε
επαναστατικές φαντασιώσεις, αλλά πρέπει να λήξει µε τη
στοχαστική προσαρµογή στα δεδοµένα της Ευρώπης και στα
συµφέροντα της Ελλάδος.
Ανέφερε ο κ. Κατρούγκαλος προηγουµένως ότι η Ελλάδα ήταν
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τα προηγούµενα χρόνια σαν την αποικία που περιέγραφε ο
Καβάφης, ο οποίος πράγµατι περιγράφει µία αποικία σε δυσχερή
θέση και ειρωνεύεται τους αναµορφωτές της αποικίας. Δεν
ισχύει όµως το ποίηµα του Καβάφη για την αποικία για την
Ελλάδα.
Ισχύει ένα άλλο ποίηµα, κατά τη γνώµη µου, µιας και εδώ
ακούστηκαν και ποιήµατα και µαντινάδες. Ισχύει το «Αλέξανδρος
Φιλίππου και οι Έλληνες πλην Λακεδαιµονίων», ένα πολύ πιο
συναρπαστικό ποίηµα εις το οποίο, αφού περιγράφει τη νίκη
στην Ισσό, στα Άρβηλα, στον Γρανικό, λέει ότι µε αυτές τις
περιλάλητες, τις περίλαµπρες νίκες προέκυψε ένας ελληνικός
κόσµος καινούργιος, µέγας.
Και συµπληρώνει: «Αυτός ο καινούργιος ελληνικός κόσµος ο
µέγας, µε τις εκτεταµένες επικράτειες και την ποικίλη δράση των
στοχαστικών προσαρµογών, έφερε την περιλάλητη ελληνική
λαλιά µέχρι την Βακτριανή, µέχρι τους Ινδούς».
Η ποικίλη δράση των στοχαστικών προσαρµογών είναι αυτό
που πρέπει να κάνετε και όχι οι φαντασιώσεις της επανάστασης
που θα ανάψει όλη την Ευρώπη. Ακολουθήστε την ποικίλη δράση
των στοχαστικών προσαρµογών και δεν θα µετανιώσει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Ελλάδα.
Προς το παρόν επειδή στις Προγραµµατικές Δηλώσεις
άκουσα φαντασίες, άκουσα επαναστάσεις, άκουσα εξωπραγµατικά πράγµατα, δεν θα συµπράξω εις τη στήριξη αυτής της Κυβερνήσεως.
Να είστε καλά και εύχοµαι καλή επιτυχία εις την ποικίλη δράση
των στοχαστικών προσαρµογών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κ.
Τασούλα.
Τον λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Μιχαλάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριοι Υπουργοί, δεν είναι φαντασία να θέλεις να σώσεις τον λαό σου, είναι η πραγµατικότητα.
Φαντασία νοµίζω ότι είναι αυτό που ζείτε, που δεν έχετε καταλάβει. Και δεν έχετε καταλάβει βασικά και το µήνυµα των εκλογών
της 25ης του Γενάρη, ένα µήνυµα ελπίδας, δηµοκρατίας, αξιοπρέπειας και δικαιοσύνης.
Η ψήφος του λαού έκανε πραγµατικότητα τη ρήξη µε το πρόσφατο µνηµονιακό παρελθόν του χρεοκοπηµένου δικοµµατικού
κατεστηµένου και τη συγκρότηση της κυβέρνησης κοινωνικής
σωτηρίας και κοινωνικής ανάτασης, µιας κυβέρνησης που µε κατηγορηµατικό και σαφή τρόπο προτάσσει τη δικαιοσύνη, την εµπέδωση ενός κράτους δικαίου, τη διαµόρφωση ενός κοινωνικού
κράτους χωρίς τα κακώς κείµενα και τις παθογένειες του παρελθόντος, προκειµένου η χώρα να επιστρέψει στην κανονικότητα
και στον τοµέα της υγείας µε ένα στιβαρό κοινωνικό κράτος -και
όχι µία σκιά κοινωνικού κράτους που θυµίζει συνθήκες τριτοκοσµικές- µε ένα κοινωνικό κράτος που θα τερµατίσει την υγειονοµική τραγωδία, τη διάλυση της δηµόσιας υγείας, την καταρρέουσα κατάσταση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Η κυβέρνηση της κοινωνικής σωτηρίας κληρονόµησε µία υγεία
σε πρωτοφανή κρίση. Σηµαντικά τµήµατα του πληθυσµού, ανασφάλιστοι, νέοι και υποαπασχολούµενοι, βρίσκονται εκτός υγειονοµικής κάλυψης, εκτός ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης
κυρίως λόγω των θεσµικών εµποδίων, της απουσίας µέριµνας και
ξεκάθαρης θεσµικής κατοχύρωσης του δικαιώµατός τους, της
απουσίας ικανής χρηµατοδότησης του συστήµατος, της παραχάραξης της έννοιας της δηµόσιας δωρεάν και καθολικής πρόσβασης στα νοσοκοµεία, στα φαρµακεία και στους γιατρούς.
Γι’ αυτόν τον λόγο η Κυβέρνησή µας υποσχέθηκε και υλοποιεί
άµεσα µια ταξική, κοινωνική πολιτική µεροληψίας υπέρ των
πλέον αδύναµων στρωµάτων, των οικονοµικά και κοινωνικά αποκλεισµένων, των φτωχών και των µικροµεσαίων, που πλήρωσαν
το µάρµαρο της κρίσης και των διαδοχικών µνηµονίων. Θα υπάρξει µείωση και στοχευµένη κατάργηση των επιβαρύνσεων και των
συµµετοχών που κλήθηκαν να πληρώσουν οι ασθενείς στις εξετάσεις, στα φάρµακα, στις θεραπείες, αύξηση της δηµόσιας χρηµατοδότησης και µεροληπτική υπέρ του δηµόσιου συστήµατος
ανακατεύθυνση των πόρων που διαχειρίζονται και το Υπουργείο
και ο ΕΟΠΥΥ.
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Αυτό θα γίνει µέσα από την πάταξη της εισφοροδιαφυγής και
τον αναπροσανατολισµό δαπανών, µε ενίσχυση σε προσωπικό,
σε εξοπλισµό και υποδοµές κατά προτεραιότητα στις δοµές του
ΕΣΥ που βρίσκονται σε λειτουργική, οικονοµική και εργασιακή
απολύτως οριακή κατάσταση. Είναι ένα προσωπικό που πραγµατικά µε αυτοθυσία στήριξε όλο το σύστηµα υγείας αυτά τα χρόνια της µνηµονιακής πολιτικής.
Θα γίνει µε την άµεση και κατά προτεραιότητα στελέχωση των
µονάδων εντατικής θεραπείας, ώστε η χώρα να αφήσει πίσω της
την ντροπιαστική κατάσταση να χάνονται ζωές εξαιτίας των κλειστών ΜΕΘ. Θα γίνει µε πάταξη της διαφθοράς και της σπατάλης
στις προµήθειες του δηµοσίου ή τις χρεώσεις και τις κοστολογήσεις του ιδιωτικού κερδοσκοπικού τοµέα, προκειµένου να εξοικονοµηθούν πολύτιµοι πόροι, ώστε να κατευθυνθούν και να
αξιοποιηθούν στη διαρκή υποστήριξη του ΕΣΥ σε προσωπικό και
εξοπλισµό.
Με αυτές τις µεθόδους συγκροτηµένα, σοβαρά, προγραµµατισµένα, σκαλί-σκαλί, βήµα-βήµα, θα ανορθωθεί το ΕΣΥ, θα αποκατασταθεί το αίσθηµα υγειονοµικής ασφάλειας στον πληθυσµό,
θα καλυφθούν τα κενά σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποστήριξη, θα τερµατιστεί η υποστελέχωση και η υποχρηµατοδότηση
του δηµοσίου συστήµατος.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν βάσεις για την ανάσχεση της
µεταναστευτικής αιµορραγίας σε νέους επιστήµονες, νέους γιατρούς, νέους φαρµακοποιούς και νοσηλευτές, που έζησε η
χώρα µας τα τελευταία χρόνια. Μόνο την τελευταία τριετία µετανάστευσαν πάνω από δεκαπέντε χιλιάδες νέοι επιστήµονες του
υγειονοµικού τοµέα σε χώρες της Ευρώπης, της ΗΠΑ, της Αυστραλίας, στερώντας έτσι τη χώρα µας από ένα από τα πιο δυναµικά και σπουδαγµένα στρώµατα του νεανικού πληθυσµού.
Δίνουµε τον αγώνα της αξιοπρέπειας, της ανάτασης και της
ανασυγκρότησης, προκειµένου αυτοί οι άνθρωποι και να επαναπατριστούν και να εργαστούν και να αναζωογονήσουν τη χώρα
µας µε τις γνώσεις, τις εµπειρίες και την κατάρτισή τους.
Κεφαλοποιούµε και αναγνωρίζουµε, επίσης, την εµπειρία και
την προσφορά των κοινωνικών ιατρείων και φαρµακείων της
χώρας, των εθελοντών, των ανθρώπων που «έβαλαν πλάτη» το
υστέρηµα της ζωής, του χρόνου και της τσέπης µας -δεν είναι
φαντασίες αυτά- προκειµένου να στηρίξουν τους άπορους, τους
ανασφάλιστους και τους αποκλεισµένους στις υγειονοµικές τους
ανάγκες.
Γι’ αυτό κι εµείς ξεκάθαρα στο πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης
δώσαµε προτεραιότητα στη δωρεάν ιατροφαρµακευτική κάλυψη
των ανασφάλιστων συµπολιτών µας και ως Κυβέρνηση προχωράµε στην υλοποίηση αυτής της δέσµευσης.
Με αυτές τις βασικές, καίριες όσο και αδιαπραγµάτευτες θέσεις και προτεραιότητες, η Ελλάδα και η κοινωνία θα επανέλθουν
στην κανονικότητα. Η Κυβέρνηση θα αποκαταστήσει στον χώρο
της υγείας το ευρωπαϊκό κεκτηµένο του κοινωνικού κράτους, της
κοινωνικής συνοχής, της προσωπικής και οικογενειακής υγειονοµικής ασφάλειας και ευεξίας, της συλλογικής και ατοµικής αυτοπεποίθησης και αισιοδοξίας.
Αυτές οι σκέψεις, αυτές οι ελπίδες έδωσαν στην κάλπη στις
25 του Γενάρη την ψήφο του λαού στην κυβέρνηση της κοινωνικής σωτηρίας και ανασυγκρότησης. Με τις ίδιες ιδέες και προτεραιότητες δίνω κι εγώ την ψήφο εµπιστοσύνης σ’ αυτήν την
Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κι εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Μιχαλάκη.
Τον λόγο έχει η κ. Μάρκου από το Ποτάµι και ακολουθούν η κ.
Βαλαβάνη, ο κ. Γκιόκας και ο κ. Καµατερός.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Να σας δώσω κι εγώ τα συγχαρητήριά µου και να ευχηθώ καλή
επιτυχία στο δύσκολο έργο σας, καθώς, επίσης, να ευχηθώ καλή
επιτυχία στην Κυβέρνηση και να ξέρετε πως θα είµαστε µαζί σας
όταν θα είστε εκεί έξω και θα διαπραγµατεύεστε, γιατί αν πετύχετε εσείς, θα έχει πετύχει η πατρίδα µας. Όµως, όταν είστε εδώ,
θα σας ασκούµε κριτική.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεκαπέντε µέρες µετά τις εκλο-
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γές έχουµε το πρόγραµµα «Θεσσαλονίκη plus». Δεν θα µπω φυσικά σε λεπτοµέρειες. Δεν έχω χρόνο. Δεν έχει νόηµα. Δεν το
επιτρέπει, άλλωστε, το ίδιο το ανωτέρω το πρόγραµµα.
Επιπλέον, πώς µπορεί κανείς να διαφωνήσει επί της αρχής σε
ορισµένα πράγµατα, όπως δωρεάν ρεύµα σε τριακόσιες χιλιάδες
νοικοκυριά; Γιατί, όµως, όχι σε όσους δεν πληρώνουν, δηλαδή
σε εξακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά; Σίγουρα, βέβαια, θα βρεθούν
κάποιοι και θα πουν σε εννιακόσιες χιλιάδες ή σε ένα εκατοµµύριο. Μπορεί κανείς να διαφωνήσει µε αυτό; Υπάρχει κανείς που
µπορεί να είναι εναντίον; Φαντάζοµαι πως όχι. Αυτό που θέλω να
πω, όµως, είναι ότι, δυστυχώς, όσο περισσότερους δωρεάν ηλεκτροδοτήσουµε σήµερα, τόσο περισσότεροι θα είναι αυτοί που
θα το έχουν ανάγκη αύριο.
Φέρνω αυτό το παράδειγµα από το πρόγραµµα της Κυβέρνησης, γιατί διαθέτει αυτήν τη χαρακτηριστική –επιτρέψτε µου να
πω- κάπως ξεπερασµένη εκ της πραγµατικής εµπειρίας φιλοσοφία, που κόντρα στο ρεύµα της πλειοψηφίας στη Βουλή εγώ θα
πω ότι είναι εντελώς εκτός τόπου και χρόνου.
Το πρόγραµµα βασίζεται στην αναδιανοµή χωρίς πόρους, ενώ
θα έπρεπε να προσπαθήσει να αυξήσει τους πόρους, το εισόδηµα, τις θέσεις εργασίας, το προϊόν και µετά να αναδιανείµει
σε αυτούς που δεν έχουν ή σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Αλλά
και πάλι, χωρίς να ξεχνά ότι τα χρήµατα δίνονται µε κίνητρα, για
να πιάσουν τόπο.
Ακόµα και για τους άνεργους, για τους οποίους δεν ακούω και
πολλά πράγµατα, παρά µόνο επαναπροσλήψεις, σηµασία έχει να
προσπαθήσεις για πολιτικές που τους εντάσσουν ξανά στην παραγωγική µηχανή της χώρας και όχι απλά να τους µεταφέρεις
πολύ λίγα χρήµατα.
Ενώ µεγάλο µέρος της χώρας παρακολουθεί από απόσταση
τα πράγµατα και σε αναµονή, οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις, µικρές και µεγάλες, βυθίζονται στο κακό. Η οικονοµία σταµάτησε,
οι τράπεζες έχασαν πάλι δεκάδες δισεκατοµµύρια, κανένας δεν
ξέρει πόσες επιχειρήσεις θα σωθούν αυτή τη φορά.
Ασχολείται κανείς µε αυτό; Η Κυβέρνηση ασχολείται; Τουναντίον: Μέχρι τώρα την απασχολούσε µόνο η διαγραφή του χρέους, µετά τα «οµόλογα ανάπτυξης», τα οποία και εγκατέλειψε.
Εξάλλου, γιατί να διαφωνήσει κανείς εκ πρώτης όψεως µε τη διαγραφή; Ποιος θα ασχοληθεί όµως µε τις επιπτώσεις στις διεθνείς
σχέσεις και την εικόνα της χώρας µακροχρόνια; Και όλα αυτά
στο ευρωπαϊκό πεδίο, αφού η Κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι η διαγραφή αφορά τα διµερή ευρωπαϊκά δάνεια και τα δάνεια του
EFSF.
Κόντρα στο ρεύµα, λοιπόν, εγώ θα πω πως λυπάµαι. Νοµίζω
πως αυτό δεν πρέπει να γίνει. Ναι, να ζητήσουµε διευκολύνσεις
ρευστότητας για το 2015 για τις αυξηµένες υποχρεώσεις. Ναι,
µπορούµε να έχουµε µια επέκταση αποπληρωµής των δανείων,
που δεν είναι επί ζηµία των Ευρωπαίων. Αλλά, να τους λέµε ότι
«δεν θα σας πληρώσουµε, επειδή έγιναν λάθη στο πρόγραµµα»,
αυτό ναι µεν χαϊδεύει τα αυτιά των περισσοτέρων εδώ, όµως
πρέπει να το προσέξουµε αυτό. Μας φέρνει απέναντι στο µέσο
Ευρωπαίο πολίτη, που θα στραφεί έτσι αργά ή γρήγορα εναντίον
µας.
Το καλό ευρωπαϊκό κλίµα δεν είναι τα facebook «likes» του κ.
Βαρουφάκη, είναι η ευρωπαϊκή µεσαία τάξη, που παρακολουθεί
σιωπηλή και µετά δίνει τις εντολές στους πολιτικούς της. Αυτό
πρέπει να µας ενδιαφέρει.
Σε κάθε περίπτωση, τσιµουδιά για τον αγωνιστή ιδιοκτήτη ξενοδοχείου στον Σταυρό Θεσσαλονίκης, που προσπαθεί να σώσει
την επιχείρησή του µε νύχια και µε δόντια. Τσιµουδιά για τον κτηνοτρόφο στον Λαγκαδά που είναι σε απόγνωση. Τσιµουδιά για
τη φορολόγηση των αγροτών από το πρώτο ευρώ. Τσιµουδιά για
τις γαλακτοβιοµηχανίες που κλείνουν, έχοντας επιδοτηθεί από
το ελληνικό δηµόσιο. Τσιµουδιά για τις ζηµίες των αγροτών και
των κτηνοτρόφων που φορολογούνται. Τσιµουδιά για τον ελεύθερο επαγγελµατία µε το άδειο µπλοκάκι και τη λίστα γεµάτη φόρους στην εφορία. Τσιµουδιά για τον βιοτέχνη που προσπαθεί
να σώσει τη δουλειά και τις θέσεις εργασίας των φίλων και των
υπαλλήλων του.
Αυτά είναι λεπτοµέρειες για τη ριζοσπαστική αριστερά των
ιδεών; Ναι, κυρίες και κύριοι. Είναι αυτοί που παρακολουθούν τα
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πάνω-κάτω του ΣΥΡΙΖΑ, που δηλώνει ότι ενδιαφέρεται για τους
φτωχούς και την παραγωγική µηχανή της χώρας, αλλά η Κυβέρνησή του είναι πανέτοιµη –θα έλεγα- να επαναπροσλάβει όλα τα
γνωστά πρόσωπα στις τράπεζες, τους γνωστούς υπαλλήλους,
που κατά σύµπτωση είναι πάντα διαθέσιµοι για κάθε κυβέρνηση.
Τώρα προσθέτετε στην κατάσταση αυτή και τις διάφορες
εξαγγελίες περί πρόσθετης φορολόγησης των λεγόµενων υψηλών, αλλά και µεσαίων εισοδηµάτων, µε αποκορύφωµα την
επαχθή φορολόγηση των καταθέσεων ως περιουσιακό στοιχείο
του Ε9, το οποίο µας είχε διαβεβαιώσει ο κ. Σταθάκης ότι δεν
πρόκειται να γίνει. Έτσι θα έχετε ένα πλήρες µενού καταστροφικής πολιτικής.
Είναι το πρώτο µάθηµα στη µακροοικονοµική που κάνει ένας
φοιτητής, ότι οι αποταµιεύσεις επενδύονται. Αλλά εσείς προτιµάτε να τους πείτε να βάλουν στα σεντούκια τα χρήµατα, γιατί
σε κάθε περίπτωση, όπως γίνεται στον σινορωσικό καπιταλισµό,
το κόµµα µοιράζει τα λεφτά και διευθύνει την οικονοµία. Μήπως
αυτό είναι το πρότυπό σας;
Η Κυβέρνηση διαπαιδαγωγεί τους πολίτες, κλείνοντάς τους το
µάτι και λέγοντας: «Εγώ λέω να σου δώσω µια αύξηση, θα κάνω
12.000 ευρώ το αφορολόγητο κ.ο.κ και άσε το κράτος που σε ταλαιπωρεί να κουρεύεται».
Η πολιτική ως κλείσιµο µατιού έχει ένα όνοµα: παλαιοκοµµατισµός. Πολιτική µε τα λεφτά των άλλων, πολιτική µε δανεικά και
µε λόγια του αέρα δεν γίνεται. Και ακόµη και εάν συνέβαινε να
αγνοήσει κανείς τις εκκλήσεις και να τεθεί σε προτεραιότητα µια
λογική συµφωνία µε τους εταίρους και γρήγορα η οικονοµία να
επανερχόταν και να πετύχει το 2-3% ανάπτυξης, που είχε προβλεφθεί για φέτος, θα µπορούσε να απαντήσει κάποιος λογικός
της Κυβέρνησης, ότι «πρώτα θα βρούµε τα λεφτά από το λαθρεµπόριο, για παράδειγµα, και µετά να δούµε τις παροχές».
Ούτε αυτό, όµως, θέλετε. Δυστυχώς εσείς φαίνεται να επιλέγετε το κλείσιµο του µατιού και σε µία θάλασσα φουρτουνιασµένη να οδηγείτε το πλοίο. Και όπως έλεγε και ο Πουλαντζάς,
να κάνετε τιµονιέρισµα µε το µάτι.
Τέλος, ακούσαµε και πάλι πριν µόλις λίγες ώρες από τον κ. Βαρουφάκη ότι το µνηµόνιο κατά το 70% είναι σωστό, κάτι που επιβεβαίωσε και ο κ. Φίλης, άλλωστε, πριν από λίγο. Αλήθεια, ο
κύριος Πρωθυπουργός το ξέρει αυτό; Οι Βουλευτές της αριστερής πτέρυγας το γνωρίζουν;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση έχει κηρύξει ανένδοτο σε δανειστές και Ευρωπαίους. Αυτό πολιτικά την ευνοεί
συγκυριακά, αλλά το βαρύ κόστος –που το απεύχοµαι!- θα πέσει
στην παραγωγική µηχανή της χώρας. Προειδοποιώ ότι ο λογαριασµός τότε θα έρθει υψηλός. Και µη µας πείτε ότι φταίµε εµείς
και οι δανειστές. Δεν είστε πλέον αντιπολίτευση. Και µην ξεγελιέστε από τη συναίνεση του κόσµου, γιατί πολύς κόσµος παρακολουθεί πράγµατι µε αγωνία τα πέρα-δώθε της Κυβέρνησης και
του κ. Βαρουφάκη. Εµείς, όµως, πρέπει να επισηµάνουµε ότι ο
πέλεκυς θα είναι βαρύς στις πλάτες του λαού, στην περίπτωση
που η χώρα πέσει σε ατύχηµα, πράγµα το οποίο –το επαναλαµβάνω- απεύχοµαι µε όλες µου τις δυνάµεις. Δυστυχώς, όµως, η
πολιτική σας το καθιστά πλέον πιθανό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του κόµµατος Το Ποτάµι)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. Μάρκου.
Τον λόγο έχει η Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών κ. Νάντια Βαλαβάνη.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, η Κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ καλείται να δικαιώσει στην
πράξη την ψήφο που της έδωσε το 40% του ελληνικού λαού και
η πολύ ευρύτερη από αυτή µετεκλογική στήριξη. Και καλείται να
το κάνει αυτό την ώρα που εκτυλίσσεται µια πολύ δύσκολη διαπραγµάτευση µε αυτούς που έχουν διπλή ιδιότητα, αυτή του
εταίρου και ταυτόχρονα του δανειστή της χώρας.
Για τη διαπραγµάτευση αυτή µε ζητούµενο από µεριάς της ελληνικής Κυβέρνησης να καταλήξει σε έναν έντιµο και προωθητικό
συµβιβασµό, που θα καθορίσει την πράξη των προχθεσινών,
ιστορικού χαρακτήρα για τη χώρα, Προγραµµατικών Δηλώσεων
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του Πρωθυπουργού, θα ήθελα να διαβεβαιώσω τυχόν «ανησυχούντες» ότι θυµόµαστε πολύ καλά ποια ήταν η βασική απαίτηση
όλων όσοι µας δήλωναν προεκλογικά τη στήριξή τους. «Μη µας
πουλήσετε!». Αυτή είναι και η δέσµευση που αναλαµβάνει συνολικά η νέα Κυβέρνηση και το κάθε µέλος της ξεχωριστά. Ήδη οι
εργαζόµενοι θα πρέπει να αναλάβουν απ’ τη δική τους σκοπιά
την περιφρούρηση αυτής της δέσµευσης.
Τα τελευταία πέντε χρόνια στη χώρα µας και στο πλαίσιο της
πολιτικής εσωτερικής υποτίµησης που εισήγαγαν τα µνηµόνια
και οδήγησε σε ένα καθοδικό σπιράλ όλες τις αξίες της οικονοµίας και τσάκισε την τιµή της εργασίας -µε βασικότερο «εργαλείο» όχι «παράπλευρη απώλεια» την αύξηση κατά ένα
εκατοµµύριο ανέργων-, στον τοµέα της φορολογίας εφαρµόστηκε µε ιδιαίτερη σκληρότητα και αναλγησία ένα συνονθύλευµα
«χαρατσιών», χαριστικών ρυθµίσεων και φορολογικών µεταβολών άνευ προηγουµένου για ευρωπαϊκό κράτος.
Σε συνθήκες κρίσης αναδιένειµαν παραπέρα, µε ιδιαίτερη βιαιότητα, τον πλούτο από τους πολλούς στους λίγους και στους
έξω και µετέτρεψαν την ελληνική οικονοµία και κοινωνία επίσης
σε φορολογικά «πειραµατόζωα».
Η έµµεση φορολογία που πληρώνουν όλοι ανεξάρτητα από το
εισόδηµά τους, έχει εξοµοιωθεί µε την άµεση. Από αυτήν την
άποψη και παίρνοντας υπ’ όψιν το γνωστό περιεχόµενο του email του προηγούµενου Υπουργού Οικονοµικών, ίσως η πρώτη
προγραµµατική δήλωσή µας στον τοµέα της φορολογίας θα
έπρεπε να είναι αρνητική.
Όχι, δεν θα αυξηθεί ο ΦΠΑ στον τουρισµό και την εστίαση,
τραβώντας το χαλί κάτω από τα πόδια της µόνης οικονοµικής
δραστηριότητας που αναπτύχθηκε τα προηγούµενα χρόνια. Όχι,
δεν θα αλλάξει ο ΦΠΑ στα τρόφιµα, όταν υπάρχουν εκατοντάδες
χιλιάδες τραπέζια µε άδεια πιάτα. Όχι, δεν θα αυξηθεί ο ΦΠΑ στα
φάρµακα, όταν εκατοµµύρια πολίτες δεν µπορούν να πληρώσουν
ούτε καν τη συµµετοχή τους µε τον υπάρχοντα.
Η αλήθεια είναι ότι µέσα σε αυτά τα πέντε χρόνια η έννοια της
πραγµατικής φοροδοτικής ικανότητας σταδιακά εξαλείφθηκε
από το φορολογικό δίκαιο.
Στον αντίποδα αυτών των επιλογών, προχωρούµε σε µία ουσιαστική µεταρρύθµιση του φορολογικού συστήµατος στην κατεύθυνση της απόδοσης φορολογικής δικαιοσύνης σύµφωνα µε
τις συνταγµατικές επιταγές για δίκαιη κατανοµή των φορολογικών βαρών. Από τον καθέναν σύµφωνα µε την πραγµατική και
όχι τεκµαρτή, φοροδοτική του ικανότητα. Η οποία σήµερα, χάρη
στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που υπάρχει, και που χρειάζεται, βέβαια, ακόµα συντριπτικά πολλές βελτιώσεις- και από
τις διασταυρώσεις στοιχείων, που και µε αυτή γίνονται, και βέβαια µε το σχεδόν έτοιµο από την προηγούµενη κυβέρνηση περιουσιολόγιο, για το οποίο πρέπει να σας πω ότι δεν είναι
εργαλείο φορολόγησης και βέβαια µε βάση αυτό δεν πρόκειται
να φορολογηθούν οι καταθέσεις, όπως άκουσα για πολλοστή
φορά πριν από λίγο από την κ. Μάρκου, µπορεί να προσδιοριστεί
µε σχετική ακρίβεια για τους περισσότερους η πραγµατική φοροδοτική τους ικανότητα.
Είναι φανερό, επίσης, ότι αυτός ο στόχος για ένα δίκαιο και
σταθερό φορολογικό σύστηµα θα µείνει ανολοκλήρωτος αν δεν
συνοδευτεί µε πρακτικά µέτρα για πάταξη της φοροδιαφυγής,
της φοροαποφυγής και του λαθρεµπορίου, αλλά και των γραφειοκρατικών δεσµών για την εξυπηρέτηση -ουσιαστικά σε πρώτο
επίπεδο σήµερα τη διάσωση- πολιτών και επιχειρήσεων πριν απ’
όλα µικροµεσαίων.
Η νέα φορολογική πολιτική προς αυτήν την κατεύθυνση ουσιαστικά ξεκινά από σήµερα. Μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς,
µεταξύ αρκετών άλλων, πέντε θα είναι µάλλον τα αποφασιστικότερα βήµατα:
Πρώτον: Η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και η αντικατάστασή του
από τον φόρο µεγάλης ακίνητης περιουσίας, µε αφορολόγητη
την πρώτη κατοικία για τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού
λαού -θα φορολογηθούν µόνο οι υπερπολυτελείς- και άµεση φορολογική ανακούφιση της µεγάλης πλειοψηφίας, η οποία δεν θα
φορολογείται καθόλου ή ελάχιστα, καθώς η κλίµακα και της επιβολής του νέου νόµου θα είναι προοδευτική. Ταυτόχρονα, θα
έχουν αναθεωρηθεί και αναπροσαρµοστεί οι αντικειµενικές
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αξίες, υλοποιώντας και την περσινή δεσµευτική απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας, που µας δίνει χρόνο γι’ αυτήν την
αναπροσαρµογή µέχρι τον Ιούνιο.
Η απώλεια δισεκατοµµυρίων ευρώ εσόδων από τον ΕΝΦΙΑ
κατά το 2015 θα αποκατασταθεί µέσω της µεγάλης προσπάθειας
πάταξης της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και του λαθρεµπορίου, που θα αναπτυχθεί µε αποφασιστικότητα.
Δεύτερον: Με τα ληξιπρόθεσµα χρέη προς το δηµόσιο να
έχουν ξεπεράσει, όπως όλοι ξέρουµε, τα 70 δισεκατοµµύρια
ευρώ, η πλειοψηφία των οποίων, όµως, είναι χρέη παλιά και είναι
αδύνατον να εισπραχθούν, θέλουµε να µπουν, αν είναι δυνατόν,
όλοι οι πολίτες σε σύστηµα ρύθµισης. Γι’ αυτό θα συνεχίσουµε
για λίγους ακόµα µήνες τη δυνατότητα ρύθµισης των χρεών µε
το σύστηµα µέχρι εκατό δόσεων, αφαιρώντας άµεσα όλους τους
περιορισµούς που εµπόδιζαν να µπει η µεγάλη πλειοψηφία σε
αυτό το σύστηµα.
Σε δεύτερη φάση θα ενταχθούν στη ρύθµιση και τα χρέη προς
τα ασφαλιστικά ταµεία. Τα περιθώρια είναι τεράστια, καθώς οι
ενταγµένοι σε ρυθµίσεις χρεών είναι συνολικά σήµερα µόλις εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες πολίτες, οι εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες µε την τελευταία ρύθµιση των εκατό δόσεων τους
τελευταίους µήνες, ενώ υπό διακανονισµό είναι συνολικά από
όλες τις µέχρι σήµερα ρυθµίσεις µόλις 2 δισεκατοµµύρια, δηλαδή λιγότερα απ’ όσα χρέη που γίνονται ληξιπρόθεσµα στο διάστηµα δύο µηνών. Τόσο αναποτελεσµατική και τόσο αδιέξοδη
είναι στην πραγµατικότητα αυτή η πολιτική, η οποία δηµιουργεί
χρέη πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι µπορεί να τα ρυθµίζει.
Πιστεύουµε, επίσης, ότι θα βοηθήσει η άρση του περιορισµού
οροφής του 1 εκατοµµυρίου ευρώ, καθώς λιγότερα του 1 εκατοµµυρίου -άρα θεωρητικά δυνάµενα να ρυθµιστούν σήµεραείναι µόλις 16 δισεκατοµµύρια. Πιστεύουµε ότι στις επιτροπές
εξώδικου διακανονισµού ανά περιφέρεια, τις οποίες εξαγγείλαµε
στη Θεσσαλονίκη και οι οποίες θα εξετάζουν την πραγµατική φοροδοτική ικανότητα του φορολογούµενου για διακανονισµό
χρεών ως ποσοστό στο εισόδηµά του, προκειµένου να διευκολυνθούν οι πολίτες που αποδεδειγµένα αδυνατούν στην αποπληρωµή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, θα χρειαστεί να
καταφεύγουν µόνο όσοι αποδεδειγµένα δεν έχουν την αντικειµενική δυνατότητα να ενταχθούν στο ουσιαστικά αναδιαρθρωµένο
σύστηµα των εκατό δόσεων.
Τρίτον, στο δεύτερο εξάµηνο θα διαµορφωθεί το νέο σύστηµα
φορολογίας εισοδήµατος, το οποίο θα ισχύσει για τα εισοδήµατα
που θα αποκτηθούν από ιδιώτες και επιχειρήσεις µέσα στο 2015
και θα δηλωθούν το 2016.
Θα είναι ένα αποφασιστικό βήµα στην κατεύθυνση της φορολογικής δικαιοσύνης, καθώς θα καθιερώνεται αφορολόγητο όριο
12.000 ευρώ και ενιαία και προοδευτική φορολογική κλίµακα µε
πάρα πολλές διαβαθµίσεις, σε κατεύθυνση µεταφοράς ουσιαστικού φορολογικού βάρους προς τα υψηλά και πολύ υψηλά εισοδήµατα.
Έχουµε τον χρόνο για να εξετάσουµε προσεκτικά κάθε
πλευρά του νέου φορολογικού νοµοσχεδίου στο πλαίσιο ενός
θεσµοποιηµένου κοινωνικού διαλόγου, µε ενδιαφερόµενους φορείς και πολίτες, που θα µας βοηθήσει να διορθώσουµε την αρχική εκδοχή πριν κατατεθεί για συζήτηση και απόφαση στη
Βουλή, ενώ θα εγκαινιάζει µια φορολογική πολιτική, την οποία
θα στηρίζει η κοινωνία και δεν θα έχει επιβληθεί αυταρχικά όπως
µέχρι σήµερα.
Τέταρτον, θα παρακαλούσα τους συναδέλφους που µιλούν για
ευχολόγιο σε σχέση µε τον πόλεµο ενάντια στη φοροδιαφυγή,
τη φοροαποφυγή, το λαθρεµπόριο πριν από όλα καυσίµων και
τσιγάρων, τις διάφορες λίστες, τα ειδικά καθεστώτα των offshore
εταιρειών, των ενδοοµιλικών και των τριγωνικών συναλλαγών και
του γνωστού φορολογικού και στην κυριολεξία «τριγώνου των
Βερµούδων», να ξαναµιλήσουµε µε το κλείσιµο της χρονιάς.
Τότε θα µπορούµε να κρίνουµε εάν είναι ευχολόγια ή αν θα
υπάρχουν σηµαντικά πρώτα απτά αποτελέσµατα από τα νέα επιχειρησιακά σχέδια που θα εφαρµοστούν από το ΣΔΟΕ από κοινού µε τις τελωνειακές και άλλες αρχές και σε στενή συνεργασία
του Υπουργείου Οικονοµικών µε τη νέα Αρχή για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς του Υπουργού Επικρατείας, µε διατήρηση
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και ενδυνάµωση από πλευράς Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιων
Εσόδων των µόνιµων προληπτικών ελέγχων.
Ωστόσο, για να γίνουν αυτά πραγµατικότητα, το Υπουργείο Οικονοµικών θα χρειαστεί την κατανόηση και βοήθεια όλων των
Υπουργείων και των ανεξάρτητων αρχών, ώστε να µπορέσει να
πάρει µέτρα άµεσης ενίσχυσης και ενδυνάµωσης αριθµητικά, εκπαιδευτικά και νοµοθετικά των φοροελεγκτικών µηχανισµών, µε
φροντίδα σε µια προοπτική για τις αποδοχές ιδιαίτερα των νεοπροσλαµβανόµενων, καθώς δεν είναι λογικό να ελέγχονται υποθέσεις εκατοµµυρίων ευρώ από τους νεότερους ελεγκτές που
σήµερα παίρνουν 750 ευρώ µεικτά τον µήνα.
Ταυτόχρονα, προχωρούµε σε µέτρα για αποτελεσµατικότερη
αντιµετώπιση της διαφθοράς και κατοχύρωση της διαφάνειας.
Πέµπτον -αλλά όχι τελευταίο από πλευράς σηµασίας- εµπιστευόµαστε και αξιοποιούµε το δυναµικό των δηµοσίων υπηρεσιών σε όλες τις βαθµίδες. Ξέρουµε ότι στο µπάχαλο που
βρήκαµε τη δηµόσια διοίκηση, ειδικά µετά την υπογραφή των
νέων οργανισµών στο τέλος Δεκεµβρίου, πολλές λειτουργίες και
στο Υπουργείο Οικονοµικών κρατούνται µόνο χάρη στην αυτοθυσία αρκετών υπαλλήλων και σε κάποιες περιπτώσεις στους
διωκτικούς µηχανισµούς, χάριν, επίσης, στη γενναιότητα ορισµένων άλλων υπαλλήλων απέναντι σε παράνοµες υπηρεσιακές εντολές ή σε κρυφές ή και ανοικτότερες απειλές από µεριάς
ελεγχοµένων.
Εµείς θα φροντίσουµε να ξαναφέρουµε σε επιχειρησιακή κατάσταση τα διάφορα τµήµατα και τις διευθύνσεις του Υπουργείου µε µέτρα όχι ερήµην, αλλά σε διαβούλευση µε τους
διευθυντές και όπου είναι δυνατό και µε το σύνολο των εργαζοµένων.
Η ριζική αναβάθµιση των πληροφοριακών δοµών θα βοηθήσει
κι εδώ εξαιρετικά.
Από το σύνολο του προσωπικού του Υπουργείου ζητάµε µόνο
ένα πράγµα: Να δώσουν όλες και όλοι τον καλύτερο εαυτό τους
το επόµενο διάστηµα, δουλεύοντας µε εντιµότητα για την υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής και µε σεβασµό απέναντι
στον πολίτη. Θα έλεγα ότι όσο πιο ταλαιπωρηµένος είναι ο πολίτης που έχουν απέναντί τους, όσο πιο µικρή είναι η επιχείρηση
που καλούνται ουσιαστικά να βοηθήσουν να σωθεί, τόσο µεγαλύτερο σεβασµό θα πρέπει να έχουν.
Σε ένα ζήτηµα µόνο θα είµαστε –αν µου επιτρέπετε να χρησιµοποιήσω τη λέξη- ανελέητοι. Αυτό είναι η διαφθορά.
Όπως έχει ήδη αναγγελθεί, θα προσληφθούν οι απολυµένες
καθαρίστριες των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών σε
όλη τη χώρα. Πρώτα απ’ όλα, επειδή µέσα στις πιο σκληρές συνθήκες επί ενάµιση χρόνο αυτές οι γυναίκες, που οι περισσότερες
βοηθούσαν όλη τη δουλειά των εφοριών έξω από τα δικά τους
καθήκοντα και έξω από το ωράριό τους, έγιναν από τα κορυφαία
σύµβολα των αγώνων που έδωσαν τα πιο µαχητικά τµήµατα των
εργαζοµένων και του λαού µας για την ανατροπή των πολιτικών
κοινωνικού ολοκαυτώµατος. Υποκλινόµαστε γι’ αυτό απέναντί
τους.
Και, δεύτερον, επειδή υπάρχουν εφορίες σήµερα -εδώ και ενάµιση χρόνο- µε τριτοκοσµικές συνθήκες καθαριότητας για υπαλλήλους και συναλλασσόµενους πολίτες.
Αφιέρωσα όλη σχεδόν την οµιλία µου στα φορολογικά όχι
επειδή τα ζητήµατα της δηµόσιας περιουσίας ή του ΤΑΙΠΕΔ είναι
λιγότερο σηµαντικά, αλλά επειδή ο συνδυασµός άµεσης φορολογικής ανακούφισης της πλειοψηφίας της κοινωνίας και συγκέντρωσης των δηµοσίων εσόδων έχει αυτή τη στιγµή απόλυτη
προτεραιότητα.
Θα ήθελα να διαβεβαιώσω, όµως, όλους, φίλους, πολιτικούς
και άλλους αντιπάλους, και πριν από όλα τα κινήµατα των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις και τις επιτροπές των κατοίκων και ειδικά την επιτροπή αγώνα για το πρώην αεροδρόµιο του
Ελληνικού -µιας και για άλλα ζητήµατα αντίστοιχα έχουν τοποθετηθεί ήδη άλλοι Υπουργοί- ότι κανείς µας δεν ξεχνάει τους
αγώνες που δώσαµε µαζί όλα τα προηγούµενα χρόνια. Θα σταθούµε στο ύψος των καθηκόντων τερµατισµού της λεηλασίας και
περιφρούρησης του δηµόσιου χαρακτήρα της δηµόσιας περιουσίας, για την πραγµατική αξιοποίηση -και όχι εκποίηση και µάλιστα για ένα ξεροκόµµατο- επιχειρήσεων και ακινήτων, για τις
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ανάγκες της παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης της
χώρας, για την εξυπηρέτηση των πραγµατικών αναγκών του
λαού µας, για ανάκτηση της εργασίας και της αξιοπρέπειας των
εργαζοµένων και της χώρας που τη συνοδεύει από τη µία, για
την ενίσχυση των ταµείων κοινωνικής ασφάλισης από την άλλη.
Θα µου επιτρέψετε, επίσης, να αναφερθώ σε ένα επιµέρους
ζήτηµα που ωστόσο έχει τη δική του κρισιµότητα. Η νέα ελληνική
Κυβέρνηση θα αποκαταστήσει µια κατάφωρη αδικία που αφορά
δεκαπέντε χιλιάδες οικογένειες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία
µικροοµολογιούχους, πολλοί από αυτούς εργάτες µετανάστες σε
άλλες χώρες. Και όλοι µε µόνο τους έγκληµα ότι εµπιστεύτηκαν
στο κράτος τις οικονοµίες µιας ζωής. Βάση αυτής της αποκατάστασης θα αποτελέσει η συµφωνία που επήλθε µε τους εκπροσώπους τους κατά τη διάρκεια της προηγούµενης Βουλής. Σε
ειδικό πλαίσιο θα υπάρξει αντιµετώπιση του προβλήµατος των
εργαζοµένων που τα οµόλογά τους τους είχαν δοθεί από το δηµόσιο ως εργατικές αποζηµιώσεις για την απόλυσή τους.
Θα ήθελα να κλείσω µε µια έκκληση προς όλους τους πολίτες:
Εµείς θα κάνουµε όσο γρήγορα µας επιτρέπει η δυνατότητα νοµοθέτησης το καθήκον µας, εξασφαλίζοντας πέρα από τα παραπάνω και πολλά άµεσα µέτρα προσωπικής ανακούφισης και
εκκίνησης της οικονοµίας, από το, κεντρικής σηµασίας, «καµµία
πρώτη κατοικία να µη βγει πλέον στο σφυρί για χρέη προσωπικά
ή επιχειρηµατικά προς το δηµόσιο», µέχρι την απλοποίηση και
τον εξορθολογισµό των διοικητικών προστίµων, το να µη συνεχίζεται η δέσµευση λογαριασµών µισθοδοσίας µικρών και µεσαίων
επιχειρήσεων που ουσιαστικά τις κλείνει ή κατασχέσεις ακόµη
και αγροτικών επιδοτήσεων, που κανονικά απαγορεύεται, ή δέσµευση εισοδήµατος ανθρώπων που τα χρέη τους έχουν υπαχθεί
σε ρύθµιση.
Απ’ όλους τους πολίτες που θέλουν εν µέσω καθεστώτος αφόρητων πιέσεων αυτή η Κυβέρνηση να κρατηθεί σήµερα στη βάση
των Προγραµµατικών Δηλώσεων του Πρωθυπουργού και να µπορεί να πετύχει τους στόχους τους ήδη στο άµεσο µέλλον, ζητάµε
ένα πράγµα. Χωρίς τους πιο βαρείς εξωτερικούς καταναγκασµούς, χωρίς την απειλή σύλληψης και προσωποκράτησης για
χρέη στο δηµόσιο, που θα την εξαλείψουµε µε εξαίρεση τις µεγάλες υποθέσεις, χωρίς το φόβο κατασχέσεων ακόµη και του
ίδιου του σπιτιού τους –και οι κατασχέσεις των καταθέσεων ξέρουµε από ποιους γινόταν µέχρι σήµερα, τα πράγµατα είναι πολύ
νωπά- τους καλούµε:
Πρώτον, να πληρώσουν την τελευταία δόση ΕΝΦΙΑ του 2014,
αυτή του Φεβρουαρίου, και µαζί, επίσης, την προτελευταία δόση
ΕΝΦΙΑ, αυτή του Ιανουαρίου, όσοι δεν το έχουν κάνει. Έτσι θα
µπορέσουµε να απαλλαγούµε, µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο,
από τον ΕΝΦΙΑ οριστικά, ο οποίος για το 2015 προβλεπόταν να
είναι άλλα 3,4 δισεκατοµµύρια.
Δεύτερον, να πληρώσουν άµεσα µαζί µε το ΦΠΑ Φεβρουαρίου
και το ΦΠΑ Ιανουαρίου όσοι δεν το έχουν κάνει.
Τρίτον, να ενταχθούν άµεσα, αυτή την εβδοµάδα, µέσα στις
επόµενες ηµέρες, στη ρύθµιση των εκατό δόσεων για χρέη προς
το δηµόσιο όλοι όσοι µπορούν να το κάνουν και δεν το έχουν
κάνει.
Δεσµευόµαστε ότι από την άρση των περιορισµών στη ρύθµιση και τα νέα κίνητρα, θα µπορούν να ωφεληθούν όχι µόνο όσοι
δεν µπορούν να µπουν σήµερα, επειδή αποκλείονται πρακτικά
από τη συγκεκριµένη ρύθµιση, αλλά και όλοι όσοι θα έχουν ήδη
ρυθµίσει τα χρέη τους όταν θα ανοίξει η ρύθµιση πρακτικά για
όλους.
Για αυτά τα τρία ζητήµατα δεν απευθυνόµαστε µόνο σε όλους
όσοι στις σηµερινές συνθήκες έχουν τη δυνατότητα να τα πραγµατοποιήσουν. Απευθυνόµαστε και σε όλους όσοι δεν µπορούν.
Ξέρουµε ότι πριν από όλα αυτοί είναι που µε νηφαλιότητα θα ζυγίσουν τι έχουν να κερδίσουν και τι να χάσουν. Και είµαστε σίγουροι ότι είναι αυτοί που θα σπεύσουν να το κάνουν,
ανεξάρτητα από τη σηµερινή πραγµατική φοροδοτική τους ικανότητα. Διότι όταν µία κυβέρνηση αρχίζει να σκέφτεται πώς θα
αποκατασταθεί η δικαιοσύνη στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων και για τον καθένα ξεχωριστά και δρα σε µια τέτοια κατεύθυνση, το να βοηθήσει πρακτικά, ατοµικά να υπάρξουν τα
αναγκαία για µισθούς, συντάξεις, παιδεία, υγεία, πρόνοια, πολι-

209

τισµό, αθλητισµό, δηµόσια έσοδα, είναι πατριωτικό καθήκον και
ταυτόχρονα είναι µια προσωπική επένδυση στο µέλλον.
Θα ήθελα, τέλος, να απευθύνω µία παράκληση στους φίλους
δηµοσιογράφους. Τα µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου ζητάµε
µια χρονική ανάσα για να προσαρµοσθούµε σε ρόλους που µας
είναι εντελώς ξένοι σε σχέση µε τον δικό µας συλλογικό και ατοµικό τρόπο. Δώστε µας µια χρονική ανάσα για να µπορέσουµε,
όσο πιο συλλογικά γίνεται, µαζί µε τους εργαζόµενους στα
Υπουργεία, να αρχίσουµε να νοµοθετούµε όχι αυτά για τα οποία
χρειάζεται µεγάλη και σοβαρή διαβούλευση, αλλά τα πιο άµεσα
µέτρα ανακούφισης. Είναι µία περίοδος που χρειάζεται να κάνουµε περισσότερα απ’ όσα λέµε. Και σίγουρα, για το Υπουργείο
Οικονοµικών ισχύει ότι για κάποια από αυτά που θέλουµε να κάνουµε, για να µην τα θέσουµε σε διακινδύνευση, είναι καλύτερα
να µιλήσουµε αφού τα έχουµε κάνει.
Για όλους αυτούς τους λόγους, όπως καταλαβαίνετε, ψηφίζω
τις Προγραµµατικές Δηλώσεις και δίνω ψήφο εµπιστοσύνης στην
Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε την κ. Βαλαβάνη.
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 έξι µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Γενικό Λύκειο Ρόδου
«Βενετόκλειο», (Β’ Τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Παρακαλείται στο Βήµα να έρθει ο κ. Γκιόκας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου και παρά τη δικοµµατική πόλωση, αντιπαρατέθηκαν, συγκρούστηκαν δύο βασικές λογικές:
Η µία λογική ήταν αυτή που έλεγε ότι η Ευρώπη και πιο συγκεκριµένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλάζει. Και είτε αυτή η λογική
εκφράστηκε µε την πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας και των συµµάχων της, που έλεγε σταθερότητα, ολοκλήρωση της αξιολόγησης για να µη χάσουµε το τρένο των αλλαγών στην Ευρώπη, την
ποσοτική χαλάρωση, τα χρήµατα του Ντράγκι, είτε εκφράστηκε
µε παραλλαγές, µε την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε κυβερνητική εναλλαγή και σκληρή διαπραγµάτευση µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα άλλο µείγµα πολιτικής.
Η άλλη λογική ήταν αυτή που διατύπωσε το ΚΚΕ, που είπε καθαρά και ξάστερα, χωρίς να χαϊδεύει αυτιά, ότι την επόµενη
ηµέρα ο λαός θα έχει να αντιµετωπίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση
που δεν αλλάζει, που γίνεται χειρότερη για τους λαούς, θα έχει
να αντιµετωπίσει τα µνηµόνια διαρκείας που έχει φτιάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχει να αντιµετωπίσει τους επιχειρηµατικούς
οµίλους, το µεγάλο κεφάλαιο, όλους αυτούς που η Ευρωπαϊκή
Ένωση υπηρετεί από γεννησιµιού της.
Είµαστε δεκαπέντε ηµέρες ήδη µετά τις εκλογές και ο καθένας
και ο κάθε καλοπροαίρετος άνθρωπος, µε όλα αυτά που ζούµε,
µπορεί να δει πιο καθαρά ποιος είχε δίκιο: Αυτοί που έλεγαν ότι
η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει ή αυτοί που έλεγαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραµένει ίδια, υπηρετεί τα ίδια συµφέροντα για
τα οποία φτιάχτηκε και ότι η πραγµατική ανατροπή µπορεί να
υπάρξει µόνο σε ρήξη µε αυτό τον δρόµο;
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι ενιαίο και συµπαγές; Όχι.
Υπάρχουν αντιθέσεις, υπάρχει ένας αδυσώπητος πόλεµος συµφερόντων, κρατών, µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων για το
ποιος θα βγει πιο κερδισµένος από την κρίση ή ποιος θα βγει λιγότερο χαµένος. Υπάρχει ο άξονας Γαλλίας-Ιταλίας που πιέζει
τη Γερµανία για ένα άλλο µείγµα πολιτικής. Και είναι πιο σαφές
ότι πίσω από τις κορώνες για σκληρές και περήφανες διαπραγµατεύσεις κρύβεται η ταύτιση της Κυβέρνησης µε το µέρος
αυτού του άξονα και µε την άµεση εµπλοκή των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής.
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Ο κ. Φίλης πριν από λίγο θυµήθηκε την Κοµµουνιστική Διεθνή
και τις αντιθέσεις. Τα έχει µπερδέψει λίγο. Είναι άλλο πράγµα να
αξιοποιείς τις αντιθέσεις για να ανατρέψεις ένα σύστηµα και είναι
άλλο πράγµα να στοιχίζεσαι πίσω από συµφέροντα για να υπηρετήσεις ένα σύστηµα. Είναι άλλο να αξιοποιείς και είναι άλλο
να σε αξιοποιούν, όπως γίνεται.
Εδώ προκύπτουν ορισµένα κρίσιµα για τον λαό ερωτήµατα.
Πρώτο ερώτηµα: Ο λαός έχει να κερδίσει από το αν θα επικρατήσουν οι µεν ή οι δε; Εµείς λέµε όχι, γιατί η αλλαγή στο µείγµα
πολιτικής δεν ζητείται για να αυξηθούν οι µισθοί, οι συντάξεις, οι
κοινωνικές παροχές, αλλά για να εξοικονοµηθούν κρατικοί πόροι
που θα κατευθυνθούν σε επενδύσεις, στην ανάκαµψη, στη στήριξη του κεφαλαίου. Γι’ αυτό και όλοι, και εκείνοι που εµφανίζονται ως αντίπαλοι της ελληνικής Κυβέρνησης, ο Ντάισελµπλουµ,
η Μέρκελ, αλλά και εκείνοι που η ελληνική Κυβέρνηση τους θεωρεί ως συµµάχους, ο Ολάντ, ο Ρέντσι και πάει λέγοντας, λένε
ότι πρέπει να τηρηθούν οι δεσµεύσεις και να συνεχιστούν οι µεταρρυθµίσεις.
Το δεύτερο ερώτηµα είναι αν υπάρχει επιστροφή στην καπιταλιστική ανάπτυξη, για την οποία πασχίζετε όλοι, και οι πρώην
και οι νυν. Ο λαός θα πάρει πίσω αυτά που έχασε; Πάλι όχι! Άλλωστε, υπάρχουν παραδείγµατα κλάδων της οικονοµίας, όπως
είναι ο τουρισµός, που υπήρξε ανάκαµψη όλα αυτά χρόνια,
υπήρξε ρεκόρ κερδοφορίας και οι εργαζόµενοι δεν βελτίωσαν
τη θέση τους.
Η κ. Βαλαβάνη πριν από λίγο ανέφερε ότι ο κλάδος του τουρισµού ήταν ο µοναδικός κλάδος που όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης είχε ανάπτυξη. Σωστό! Αυτό που δεν είπε η κ. Βαλαβάνη,
όµως, ήταν τι έχασαν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι αυτά τα χρόνια και
αν από αυτή την ανάπτυξη βελτιώθηκε η θέση των ξενοδοχοϋπαλλήλων και όλων των εργαζοµένων στον χώρο του τουρισµού.
Άρα, όταν µιλάτε για ανάκαµψη, όταν µιλάτε για τέλος των
µνηµονίων και της τρόικας, το πρώτο πράγµα που θα έπρεπε κανονικά να υπόσχεστε είναι ανάκτηση των απωλειών για τον λαό.
Το αν θα γίνει σε έναν µήνα, σε δύο µήνες ή σε έξι µήνες είναι
δευτερεύον.
Μιλάει, όµως, κανείς εδώ για ανάκτηση των απωλειών; Το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης, που από πρόγραµµα εκατό ηµερών
τον Σεπτέµβρη έγινε πρόγραµµα τετραετίας, λέει τέτοιο πράγµα;
Είναι ένα φιλολαϊκό, ριζοσπαστικό πρόγραµµα ή είναι ένα πρόγραµµα που λέει στον λαό «ξέχασε ό,τι έχασες και συµβιβάσου
µε τα ψίχουλα, που και αυτά θα δοθούν κάπως, κάποτε µε αστερίσκους και θα τα πληρώσουν οι υπόλοιποι εργαζόµενοι».
Πριν λίγο στο Βήµα η κ. Βαλαβάνη, επίσης, αναφέρθηκε δύο
λεπτά για το πατριωτικό καθήκον όσων δεν έχουν να πληρώσουν
τους τελευταίους φόρους. Είπε ότι είναι πατριωτικό καθήκον.
Δεν αφιέρωσε δέκα δευτερόλεπτα να πει ποια προκλητική φοροαπαλλαγή του µεγάλου κεφαλαίου, των εφοπλιστών θα καταργηθεί από τις νόµιµες, προκλητικές, φορολογικές απαλλαγές που
απολαµβάνουν. Μία! Δεν ακούσαµε τίποτα.
Ακόµη και τον κατώτατο µισθό, τα 751 ευρώ, τον πάτε για το
2016, και όχι φυσικά µε νόµο, όπως λέµε εµείς -εµείς θα προτείνουµε να επανέλθει µε νόµο- αλλά εάν το συµφωνήσουν οι εταίροι, η αυτορρύθµιση της αγοράς, όπως είπε ο κ. Σκουρλέτης.
Γιατί πάει για το 2016; Γιατί οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να προετοιµαστούν, όπως είπε ο Πρωθυπουργός στις Προγραµµατικές
Δηλώσεις; Τι προετοιµασία πρέπει να κάνουν οι βιοµήχανοι, οι
µεγαλέµποροι, οι µεγαλοεργοδότες για να δώσουν τα 751 ευρώ;
Μια προετοιµασία: Να προσαρµόσουν τις συµβάσεις, να µειώσουν το εργασιακό κόστος και όλων όσων εργάζονται σήµερα,
αλλά και όσων µπορεί να παίρνουν και λίγο παραπάνω, για να
απορροφήσουν και την όποια αύξηση θα υπάρχει το επόµενο
διάστηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μίλησε ο Υπουργός Εργασίας για ελαστικές εργασιακές σχέσεις και πόσο κακές είναι. Βεβαίως είναι κακές. Θα τις καταργήσετε; Όχι! Ούτε καν αυτό το άθλιο σύγχρονο δουλεµπόριο της
ενοικίασης των εργαζοµένων δεν είπε ότι θα καταργήσει, µόνο
περιορισµό, ούτε καν κατάργηση αυτού του σύγχρονου δουλεµπορίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εξ ου, λοιπόν, και όλα αυτά που ακούγονται για λιτό βίο, για
διαχείριση της φτώχειας, για συµφωνία µε το 70% του µνηµονίου
και όλα αυτά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε ένα λεπτό.
Διότι στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει µία βασική προϋπόθεση, ένας ακρογωνιαίος λίθος. Αυτός είναι η τήρηση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η υπόκλιση στον στόχο της
καπιταλιστικής ανάπτυξης, τα οποία είναι πλήρως ασυµβίβαστα
µε τις ανάγκες των εργαζοµένων.
Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής. Δεν θέλω να
αναφερθώ στον εξωραϊσµό που υπήρχε όλες αυτές τις µέρες
από την Κυβέρνηση και από Υπουργούς και Βουλευτές που µίλησαν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι δεν ακούσαµε! Για τη
λαϊκή κυριαρχία που εξασφαλίζουν οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, για τη δηµοκρατία που πρέπει να επιστρέψει, για το
κοινό ευρωπαϊκό σπίτι. Έλεος! Λες και η Ευρωπαϊκή Ένωση
µέχρι τα µνηµόνια ήταν ο παράδεισος και άλλαξαν όλα εν µία
νυκτί, όταν ήρθε η κρίση και τα µνηµόνια.
Όµως, θα αναφερθώ –και τελειώνω µ’ αυτό- στο εξής. Γίνεται
συζήτηση και για την κυριαρχία που επέστρεψε στη χώρα. Και
εµείς θέλουµε να κάνουµε τις εξής απλές ερωτήσεις. Από αύριο,
µια και επέστρεψε η κυριαρχία στη χώρα, θα µπορούµε να παράγουµε ως χώρα στο πλαίσιο, για παράδειγµα, της αγροτικής
οικονοµίας ό,τι έχουµε τη δυνατότητα να κάνουµε ως χώρα
χωρίς ποσοστώσεις, δεσµεύσεις και περιορισµούς; Θα µπορούµε να εµποδίζουµε αθρόες εισαγωγές προϊόντων που µπορούµε να εισάγουµε ως χώρα; Θα µπορεί το κράτος να στηρίζει
και να χρηµατοδοτεί για να έχουµε ναυπηγεία, µεταφορές, υποδοµές που θα καλύπτουν τις ανάγκες της χώρας και του λαού;
Φυσικά και όχι, γιατί όλα αυτά είναι ασυµβίβαστα µε τα ιερά και
τα όσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αφήστε, λοιπόν, τις µεγάλες κουβέντες για επιστροφή της κυριαρχίας. Ο λαός έχει κάθε δίκιο να θέλει να απαλλαγεί από µνηµόνια, επιτηρητές, αντιλαϊκά µέτρα. Όµως, αυτό δεν µπορεί να
γίνει µε διαπραγµατεύσεις εντός των τειχών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, µε τις αλυσίδες του κεφαλαίου, µε έναν δρόµο που συνεχίζει και η σηµερινή Κυβέρνηση. Η λαϊκή κυριαρχία είναι αδιαίρετη µε την επιτακτική ανάγκη να περάσει στα χέρια του
εργαζόµενου λαού ο πλούτος. Οι παραγωγικές δυνατότητες που
έχει αυτή η χώρα είναι αδιαίρετες µε την αποδέσµευση από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτός είναι ο δρόµος µιας αγωνιστικής,
περήφανης, αξιοπρεπούς στάσης για να υπάρχει πραγµατική
νίκη του ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κ.
Γκιόκα.
Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Καµατερό, θέλει να κάνει µία σύντοµη παρέµβαση η Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών κ. Βαλαβάνη.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θα είµαι συντοµότατη.
Πρώτον, αν ρίχνατε µια µατιά στα Πρακτικά –αλλά νοµίζω ότι
θα πρέπει να το θυµάστε, γιατί είστε πάντα µέσα στην Αίθουσατης προηγούµενης Βουλής, κύριε συνάδελφε, θα βλέπατε ότι
στις περισσότερες περιπτώσεις στις οποίες έκανα αναφορά σ’
αυτό το ίδιο, δηλαδή στο ότι το µόνο πράγµα που άνθισε οικονοµικά ήταν ο τουρισµός, αναφερόµουν στους εργαζόµενους.
Έχετε απόλυτα δίκιο σε σχέση µε τους εργαζόµενους. Έτσι ακριβώς είναι η κατάσταση. Το γεγονός ότι είµαι Αναπληρωτής
Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας δεν µε κάνει να ξεχνώ αυτά που
υποστήριζα έναν µήνα πριν ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Δεύτερον, δεν υπάρχει πρόβληµα στον τουρισµό µόνο µε τους
εργαζόµενους. Υπάρχει επίσης και µε τα έσοδα. Αν δείτε, θα καταλάβετε ότι για µια τεράστια αύξηση του τουρισµού, τα έσοδα
τα οποία εισέρευσαν είναι εντελώς δυσανάλογα. Κι αυτό θέτει
πάρα πολλές πλευρές, όπως την πλευρά του τι γίνεται στην
πραγµατικότητα µε τη µικρή και µεσαία επιχειρηµατικότητα στον
τουρισµό, όπου δουλεύουν σχεδόν «flat» και γι’ αυτό καταφεύ-
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γουν και στη µαύρη εργασία. Δηλαδή, χρειάζεται ένα συνολικό
σχέδιο υπεράσπισης της εργασίας και της µικρής και µεσαίας
επιχειρηµατικότητας, το οποίο πρέπει να ακολουθηθεί. Όµως, το
υπόλοιπο θέµα της εργασίας και της ανάπτυξης δεν είναι αντικείµενο του Υπουργείου το οποίο εκπροσωπώ.
Τρίτον, όσον αφορά τις φοροαπαλλαγές και τη φοροαποφυγή,
που είναι βεβαιότατα θέµατα του Υπουργείου Οικονοµίας, θα
ήθελα να πω ότι εδώ θα είµαστε και τους επόµενους µήνες και
νοµίζω ότι θα έχουµε την ευκαιρία να τα συζητήσουµε εντελώς
συγκεκριµένα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Εγώ απλά επισηµαίνω ότι δεν άκουσα τίποτα.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Τέταρτο και τελευταίο, ποιος θα υπερασπιστεί πρακτικά µια τέτοια Κυβέρνηση σαν τη δική µας; Αυτοί που έχουν ή
αυτοί που δεν έχουν;
Και ποιος θα βοηθήσει σήµερα να κρατήσει αυτή η Κυβέρνηση
µέσα στις τεράστιες πιέσεις που υφίσταται, οι οποίες παίρνουν
και πρακτική µορφή; Αυτοί που έχουν ή αυτοί που δεν έχουν; Νοµίζω ότι πριν από όλα -και ίσως- θα το κάνουν οι δεύτεροι, γιατί
αυτοί καταλαβαίνουν σε µεγάλο βαθµό τίνος τα συµφέροντα έρχεται να εξυπηρετήσει αυτή η Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε την κ.
Βαλαβάνη.
Τον λόγο έχει ο κ. Καµατερός από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, είναι και εµένα µεγάλη µου τιµή που συµµετέχω σε αυτήν τη Σύνοδο της Βουλής, που νοµίζω ότι είναι ιστορική και βέβαια µεγάλη ευθύνη, που µου ανέθεσαν οι
συµπατριώτες µου, οι νησιώτες από τα Δωδεκάνησα για να τους
εκπροσωπήσω εδώ.
Εµείς οι Βουλευτές της περιφέρειας έχω την αίσθηση –εγώ
τουλάχιστον έτσι νιώθω- ότι έχουµε µια αµφίδροµη ευθύνη: και
να εξειδικεύουµε την κεντρική πολιτική στην περιοχή µας, αλλά
επίσης και να συµβάλλουµε και να ενσωµατώνουµε τα προβλήµατα των περιοχών µας στην κεντρική πολιτική.
Για τη νησιωτική πολιτική όσοι δεν έχετε ζήσει σε νησιά δεν
µπορείτε να καταλάβετε. Και δεν το λέω για να σας κατηγορήσω,
το λέω για να σας προετοιµάσω, γιατί το επόµενο διάστηµα εδώ
µέσα θα νοµοθετούµε και εµείς οι νησιώτες Βουλευτές θα σας
ταράξουµε στη νησιωτικότητα στα νοµοσχέδια!
Για να καταλάβετε τι είναι η νησιωτικότητα και πώς νιώθουµε
εµείς, νιώθουµε πρώτα απ’ όλα τον αποκλεισµό. Αποκλεισµό γεωγραφικό πάνω απ’ όλα. Εσείς, που εδώ στη στεριά παίρνετε το
αυτοκίνητο και πηγαίνετε σε µια, δύο ώρες σε όλο τον νοµό ή σε
λίγες ώρες διατρέχετε όλη την Ελλάδα, δεν µπορείτε να καταλάβετε ότι για να πάµε σε ένα νησάκι µπορεί να χάσουµε µια
εβδοµάδα -και µε καλό καιρό, όχι µε κακοκαιρία- γιατί τα πιο
πολλά νησιά µας έχουν ένα καραβάκι την εβδοµάδα για συγκοινωνία.
Και δεν φτάνει µόνο το ότι έχουµε λίγα καράβια, αλλά είναι και
ακριβά. Έχουµε µονοπώλια. Είναι αδύνατον να ταξιδέψεις προς
τον Πειραιά εάν δεν έχεις χρήµατα. Και όλα αυτά καθορίζονται
από την πολιτική που ακολουθείται ως τα τώρα, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας. Γιατί εσείς ως τα
τώρα µας βάζετε να φτιάχνουµε τα λιµάνια µας σύµφωνα µε τα
καράβια των εταιρειών. Το ξέρετε ότι υπάρχουν λιµάνια που δεν
µπορεί να προσεγγίσει το µεγάλο πλοίο της εταιρείας-µονοπώλιο, επειδή έτσι ήθελε και απαιτεί να φτιάξουµε µεγαλύτερο λιµάνι για να µπορεί να προσεγγίζει; Εµείς θέλουµε να φτιάχνουµε
τα καράβια για να προσεγγίζουν τα λιµάνια µας. Αυτήν την πολιτική πρέπει να την αντιστρέψουµε. Και θα την αντιστρέψουµε!
Και δεν είναι µόνο το ακτοπλοϊκό, είναι και τα αεροπορικά εισιτήρια που είναι πανάκριβα. Δεν µπορούµε να ταξιδέψουµε,
έχουµε αποκλειστεί. Τώρα µάλιστα –ευτυχώς- πρέπει να σταµατήσει η εκποίηση των αεροδροµίων. Συµπεριλαµβάνονταν και της
Ρόδου και της Κω. Τουλάχιστον να το προλάβουµε, γιατί εάν
προχωρήσει το ξεπούληµά τους, τότε τα πράγµατα θα είναι πολύ
χειρότερα.
Νιώθουµε και έναν άλλο αποκλεισµό. Νιώθουν αποκλεισµό και
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οι επαγγελµατίες µας. Δεν είναι οι επιχειρηµατίες της στεριάς
που µπορούν να πάρουν το αυτοκίνητό τους ή το φορτηγάκι τους
και να πάνε να κάνουν µια δουλειά από τη Λάρισα στα Τρίκαλα ή
από τη Θεσσαλονίκη στη Νάουσα κ.λπ.. Είµαστε κλεισµένοι στο
νησί, όπως και οι επιχειρήσεις µας. Ο ανταγωνισµός είναι άνισος.
Επειδή ακούστηκαν εδώ προτάσεις και αντιπροτάσεις για τον
ΕΝΦΙΑ, για τα ασφαλιστικά, ειδικά για τις µικρές επιχειρήσεις,
έχω να πω το εξής και προς τους κύριους Υπουργούς: Είναι
πάρα πολύ σωστά όλα αυτά και καταλαβαίνουµε γιατί γίνεται έκκληση και για να πληρωθεί η τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ. Πρέπει
να λάβουµε όµως, υπ’ όψιν µας ότι είναι πάρα, πάρα πολλές οι
επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν πληρώσει καµµία δόση του
ΕΝΦΙΑ. Πολύ καλά κάνετε και λέτε ότι µε τις ρυθµίσεις που γίνονται διευκολύνονται για να πληρώσουν.
Άµεσα, όµως, τις επόµενες µέρες, όπως εµείς ζητάµε µέσα
στην επόµενη εβδοµάδα να ρυθµίσει ο κόσµος και οι επιχειρήσεις τα χρέη τους, πρέπει κι εµείς να διευκολύνουµε τον κόσµο,
γιατί αν δεν πληρώσουν µια δόση, χάνουν τη ρύθµιση. Γιατί δεν
έχουν µόνο αυτήν τη δόση, έχουν και τη δόση του ασφαλιστικού
ταµείου. Τα λέµε και τα ξέρουµε και ξέρουµε ότι είναι µέσα στις
προτάσεις της Κυβέρνησής µας, αλλά πρέπει να επισπευσθούν,
πρέπει να γίνουν άµεσα, γιατί οι επιχειρήσεις µας -και αυτές που
θέλουν να πληρώσουν- δεν θα έχουν να πληρώσουν αυτές τις
δόσεις του ΕΝΦΙΑ. Αυτό σαν µια έκκληση για τις επιχειρήσεις.
Δεν µπορείτε, επίσης, να καταλάβετε την ανασφάλεια την
οποία νιώθουν οι νησιώτες στο θέµα της υγείας πάνω απ’ όλα.
Ήταν στραβό το κλήµα, πάει µε το µνηµόνιο: Απολύσεις, µειώσεις, φάρµακα δεν έχουµε, γιατρούς δεν έχουµε.
Προσέξτε όµως πάλι, κύριοι Υπουργοί, σας παρακαλώ, αυτές
τις µέρες, µέχρι να νοµοθετήσουµε, µέχρι να πάρουµε µέτρα για
τα νοσοκοµεία µας και για την υγεία µας, µπορεί άνθρωποι να
πεθαίνουν µέσα σε αυτές τις επόµενες δύο-τρεις µέρες. Λυπάµαι
που το λέω. Πρέπει να δούµε εκεί που δεν υπάρχουν γιατροί πώς
θα γίνει. Δεν µπορεί να περιµένουµε πότε θα φτιάξει το σύστηµα
της πρόσληψης των γιατρών. Δεν υπάρχουν στα νοσοκοµεία µας
φαρµακοποιοί και δεν υπάρχουν φάρµακα, για να µη σας πω ότι
έχουµε και καταγγελίες ότι τις τελευταίες µέρες, αµέσως µετά
τις εκλογές, γίνονται µεταθέσεις φιλικές.
Μας είπαν εδώ πέρα συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ για το πού θα βρούµε τα λεφτά και µας βοµβαρδίζουν συνέχεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Συγγνώµη, αν µου επιτρέπετε λίγο παραπάνω χρόνο, γιατί οι
άλλοι νησιώτες δεν έχουν σειρά για να µιλήσουν και κατά κάποιον τρόπο τους εκπροσωπώ. Θα ήθελα δύο-τρία λεπτά ακόµα.
Όσον αφορά τις αεροµετακοµιδές, ξέρετε πόσο µας κοστίζουν
αυτές οι αεροµετακοµιδές των ασθενών από τα νησιά που δεν
έχουν γιατρούς και δεν έχουν νοσοκοµεία; Δεκάδες εκατοµµύρια
µόνο για ένα νησί! Φανταστείτε τι θα µπορούσαµε να κάνουµε αν
διέθεταµε αυτά τα λεφτά για τη βελτίωση των νοσοκοµείων µας
και του συστήµατος υγείας.
Δεν µπορείτε να καταλάβετε ακόµα την ταλαιπωρία από τη
γραφειοκρατία. Η µνηµονιακή πολιτική µάς διέλυσε όλες τις υπηρεσίες. Εφορίες από τα νησιά, από τη Λέρο από την Κάλυµνο
έφυγαν και πήγαν στην Κω, η εφορία της Κω υποβαθµίστηκε.
Φαντάζεστε, µπορείτε να το καταλάβετε εσείς ότι πρέπει ο νησιώτης να κάνει τρεις και τέσσερις µέρες για να πάει να πάρει
µία φορολογική ενηµερότητα; Δεν µπορείτε να το καταλάβετε.
Περιµένουµε τη λύση. Είχε πει και ο Πρωθυπουργός µας ότι θα
ενισχύσουµε τα ΚΕΠ. Αυτά πρέπει να γίνουν άµεσα. Πρέπει να
βρείτε όσο γίνεται πιο γρήγορα λύσεις. Επειγόµαστε! Δεν µπορούµε να περιµένουµε τη συνολική µεταρρύθµιση, είτε τη διοικητική είτε την υγειονοµική είτε τη φορολογική.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ήθελα να αναφερθώ σε έναν τελευταίο τοµέα, γιατί δεν έχω
και ώρα, στον τουρισµό, στην τουριστική ανάπτυξη. Είναι εδώ
και η κ. Κουντουρά και θα ήθελα να το ακούσει: Προσέξτε, όλα
µας τα νησιά δεν είναι ίδια. Το κάθε νησί έχει διαφορετική ταχύτητα και διαφορετικά προβλήµατα. Ούτε αυτά τα νησιά που είναι
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ανεπτυγµένα τουριστικά έχουν το ίδιο µοντέλο. Άλλο µοντέλο
έχει η Σαντορίνη, άλλο η Μύκονος, άλλο η Κως, άλλο η Ρόδος
και κανένα µοντέλο κάποια άλλα νησιά. Στα µεγάλα νησιά, τη
Ρόδο και την Κω, έχει επέλθει κορεσµός. Οποιαδήποτε προσθήκη κλίνης είναι καταστροφή. Το λέει πια όχι η πράξη αλλά και
οι µελέτες που έχουν γίνει εδώ και δεκαπέντε χρόνια και παρουσιάζουν υπερκορεσµένες αυτές τις περιοχές.
Εσείς, κύριοι του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, εξακολουθείτε ακόµα και τώρα να πριµοδοτείτε την κατασκευή νέων
κλινών που είναι καταστροφή στην τοπική οικονοµία.
Και σε αυτό το θέµα παρακαλώ τους κύριους Υπουργούς να
σταµατήσουν αυτές τις µέρες τις εγκρίσεις των επιδοτήσεων.
Όχι µόνο θα κερδίσουµε χρήµατα για να τα διοχετεύσουµε
αλλού, αλλά θα σώσουµε -στον βαθµό που µπορούµε να σώσουµε ακόµα ή να αρχίσουµε να αντιστρέφουµε- το αναπτυξιακό
µοντέλο.
Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα. Έχουµε την Κάλυµνο που είναι ένα σηµαντικό -δεύτερο διεθνώς- αναρριχητικό
κέντρο. Έχουµε την Κω, η οποία είναι κορεσµένη και δεν σηκώνει
άλλα ξενοδοχεία. Δεν πρέπει να γίνεται ούτε µια κλίνη, όπως σας
είπα πριν, ενώ η ανάγκη είναι να στραφούµε στον εναλλακτικό τουρισµό. Ορειβατικό, περιπατητικό, θρησκευτικό, τα ξέρετε όλα
αυτά. Τι έχετε κάνει; Ενώ η Κάλυµνος είναι αναρριχητικό κέντρο,
έχετε εγκρίνει για φέτος να γίνει απέναντι στην Κω σε µια παραλία
ένα ξενοδοχείο, το οποίο πριµοδοτείται για την ανάπτυξη εναλλακτικού ορειβατικού τουρισµού για να φτιάξει µπετονένιο τοίχο
αναρρίχησης απέναντι από την Κάλυµνο. Αυτό είναι το µοντέλο
σας.
Εµείς θα αντιστρέψουµε αυτήν την πολιτική, αυτό το µοντέλο.
Εσείς µέχρι τώρα δουλεύετε για τους «πάνω» κι εµείς για τους
«κάτω». Εµείς θα φέρουµε τα πάνω-κάτω.
Τελειώνω µε το πώς πρέπει να ενισχύσουµε την Κυβέρνησή
µας που αυτές τις µέρες πηγαίνει σε αυτήν τη δύσκολη διαπραγµάτευση. Δεν πρέπει να της φορέσουµε βαρίδια, ούτε µε αναστολές ούτε µε επιφυλάξεις ούτε µε ενδοιασµούς ούτε µε
µνησικακίες που ακούγονται -και εδώ µέσα δυστυχώς- ευτυχώς
από λίγους. Αλλά πρέπει να της δώσουµε φτερά. Πρέπει να της
δώσουµε τη δύναµη που να επικαλείται ότι «Εκεί κάτω στην Ελλάδα έχω τη Βουλή, έχω τον κόσµο έξω στις πλατείες που µε πιέζουν, έχω έναν λαό που λέει «µην κάνετε πίσω»».
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κ.
Καµατερό.
Τον λόγο θα λάβει σε λίγο ο κ. Ζουράρις και στη συνέχεια ο κ.
Καρά Γιουσούφ.
Είχε ζητήσει µια σύντοµη παρέµβαση ο Υπουργός κ. Μάρδας.
Σας παρακαλώ να είναι σύντοµη η παρέµβαση.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι, χθες στην οµιλία µου ανέφερα ένα παράδειγµα σπατάλης που ήταν ο Ελληνικός Οργανισµός
Εξωτερικού Εµπορίου και πιο συγκεκριµένα η καινούργια εταιρεία «ENTERPRISE GREECE». Δεν απάντησα αµέσως, γιατί
ήθελα να φέρω κάποια στοιχεία, γιατί ο κ. Μηταράκης µου απάντησε.
Ο κ. Μηταράκης τόνισε στην απάντησή του ότι το ενοίκιο του
νέου κτηρίου είναι 320 χιλιάδες. Θα καταθέσω τη σύµβαση που
υπογράφθηκε στη Γραµµατεία της Βουλής. Στη σελίδα επτά σηµειώνει: ενοίκιο µηνιαίο 30.000 επί 12, αν δεν κάνω λάθος στα
µαθηµατικά µου, είµαστε στις 360.000. Βάλτε και τα κοινόχρηστα
-γιατί τόνισε και τα κοινόχρηστα που είναι 3.000- φθάνουµε στις
400.000. Ο κ. Μηταράκης τόνισε ότι δεν ήταν ιδιόκτητο το κτήριο
από τη στιγµή που άρχισε η εκκαθάριση, γιατί µεταβιβάστηκε στο
Υπουργείο Οικονοµικών. Αναφέροµαι στο κτήριο του ΟΠΕ στην
Ηλιούπολη. Δεν είναι προϋπόθεση η εκκένωση του κτηρίου κατά
τη διάρκεια της όποιας εκκαθάρισης. Μπορούσε κάλλιστα να µείνει.
Στον συγκεκριµένο ν. 4242/2014 δεν υπάρχει η παραµικρή
µνεία για το Ινστιτούτο Συσκευασίας. Σηµειώνει ότι εξοικονοµήθηκαν πόροι. Πράγµατι, εξοικονοµήθηκαν πόροι. Αυτό όµως
έγινε µε τη συρρίκνωση των δραστηριοτήτων του Οργανισµού.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αν ένας οργανισµός δεν λειτουργεί και παύει να υφίσταται, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει καν ελλείµµατα. Το ζητούµενο είναι να
µειώνουµε τα ελλείµµατα και να έχουµε κέρδη µε αύξηση των
τζίρων και όχι µε µείωση των τζίρων.
Σηµείωσε ότι έγιναν εξήντα έξι εµπορικές αποστολές από το
2012 έως το 2014. Μπαίνοντας στο site του οργανισµού και βλέποντας την έκθεση του εκκαθαριστή, την οποία θα καταθέσω, ο
Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου που ενσωµατώθηκε στην καινούργια επιχείρηση το 2013 είχε µόνο τρεις εµπορικές αποστολές, το 2014 σύµφωνα µε το site υπάρχει µόνο µία
εµπορική αποστολή, άρα αν το 2012 δεν έκανε ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου εξήντα δύο εµπορικές αποστολές, το εξήντα έξι δεν ευσταθεί.
Επίσης, σηµείωνε ότι το κτήριο στην Ηλιούπολη απαιτούσε
πληθώρα δαπανών για ανακαίνιση και η διαµόρφωσή του ήταν
ακριβή. Να υπενθυµίσουµε ότι σε αυτό το κτήριο θα µεταφερόταν η ΔΟΥ της Ηλιούπολης. Άρα οι εφοριακοί που θα έµπαιναν
εκεί ήταν άλλης κατηγορίας υπάλληλοι; Θα έµπαιναν σε ένα κτήριο ακατάλληλο, το οποίο έπρεπε να το εγκαταλείψουν οι υπάλληλοι του ΟΠΕ;
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Δηµήτριος Μάρδας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ο κ. Ζουράρις από
τους Ανεξάρτητους Έλληνες έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΙΣ: Κύριε Πρόεδρε, τα σέβη µου.
Κυρίες και κύριοι Βουλευταί, υπάρχει καιρός του λέγειν, υπάρχει καιρός του αντιλέγειν, υπάρχει καιρός του ψέγειν. Σήµερα για
µένα θα είναι ο καιρός του υµνείν, αίνον έπαινον του υµνείν την
ιλιαδορωµιοσύνην.
Κύριες και κύριοι Βουλευταί, έρχοµαι από µακριά. Οι συλλέκτριες των κρόκων της Θήρας έρχονται δίπλα µου και παγεµένες
δίπλα µε τον βόρειον τον άνεµο οι Μυροφόρες µε τη χρυσή των
αγγέλων αντανάκλαση.
Κύριοι Βουλευταί και κυρίες Βουλευταί ή Βουλευτίνες ή κυρίες
και κύριοι σύντροφοι και συντρόφισσες, επειδή σήµερα, αύριο,
παραπέρα, αυτές τις µέρες, όπως πάντοτε, αείποτε και συνεχώς,
θα βυσσοδοµούν πάλι η κουστωδία των δυσσεβών Βρυξελλών
και εκείνος ο αρχέκακος όφις ο Αλεµανός, γι’ αυτό ακριβώς θα
πρέπει να ξαναγυρίσουµε στον καθ’ ηµάς τρόπον. Ποιος είναι ο
τρόπος µας; Αυτός: πάσα γην και θάλασσαν εσβατόν τη ηµετέρα
τόλµη καταναγκάσαντες γενέσθαι, µνηµεία αΐδια καλών τε και
κακών συγκατοικήσαντες. Και επειδή θα επανέλθουν πάλι οι δυσσεβείς και οι άλλοι Αλεµανοί και ως αρχέκακος όφις, εµείς ξέρουµε ότι θα συµπαραταχθούµε, θα συµπορευθούµε, θα
συµπολεµήσουµε τη υπερµάχω στρατηγώ, που ’χει στα µάτια της
ψηφιδωτό τον καηµόν της ρωµιοσύνης.
Βεβαίως, εµείς διδάξαµε στην οικουµένη, εµείς διδάξαµε πάντοτε, εσαεί και αείποτε και ξανά και ξανά ότι σ’ αυτόν εδώ τον
χρονικώς υπεράχρονον τόπον, σ’ αυτόν τον τόπον, στην κορυφήν
του Οµήρου και στο ακροθίνιον του Ολύµπου, εµείς οι Ολύµπιοι
διδάξαµε εδώ ότι η έρις γίνεται έρως. Ναι, η έρις γίνεται έρως,
έρως ελευθερίας. Και φυσικά ξέρουµε πολύ καλά ότι ξεκινούµε
όπως πάντα, εδώ και τρεις χιλιάδες ηττηµένοι, αλλά ως ηττηµένοι είµαστε αυτοί οι οποίοι θα ξαναδώσουµε σ’ αυτόν τον πλανήτη των πεπλανηµένων πλανητών και των πλανήτων, την καθ’
ηµάς καθεστηκυίαν πολιτείαν. Ποια είναι η καθ’ ηµάς καθεστηκυία πολιτεία; Μία και µόνη: Σε τούτα εδώ τα µάρµαρα κακιά
σκουριά δεν πιάνει.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κ.
Ζουράρι.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Βενιζέλος.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εν όψει των
Χαιρετισµών που αρχίζουν την Παρασκευή -υπό το πνεύµα αυτό
µίλησε και ο κ. Ζουράρις προηγουµένως- και έχοντας κι εγώ το
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µυαλό µου στην εικόνα της Παναγίας της Νικοποιού, που βρίσκεται στον Άγιο Μάρκο στη Βενετία, θα ήθελα να κάνω µερικές συνοπτικές παρατηρήσεις, έχοντας παρακολουθήσει µε µεγάλη
προσοχή τη συζήτηση µέχρι τώρα, αλλά κυρίως περιµένοντας τις
τελευταίες ώρες της συζήτησης και από τη δευτερολογία του
Πρωθυπουργού κάποιες απαντήσεις που δεν τις έλαβα µέχρι στιγµής.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για πρώτη φορά τα τελευταία
σαράντα χρόνια διεξάγεται συζήτηση στη Βουλή επί Προγραµµατικών Δηλώσεων σε τόσα πολλά συγκρουόµενα και αντιφατικά
επίπεδα. Σε σχέση µε τη γλώσσα και τα αισθήµατα το πρώτο επίπεδο είναι ο ενθουσιασµός και η υπερηφάνεια που αγγίζει το
όριο της εθνικιστικής έξαρσης. Το άλλο επίπεδο είναι το επίπεδο
της αµηχανίας και του φόβου, που βρίσκει καταφύγιο όπου µπορεί. Με εντυπωσίασε το γεγονός ότι πάρα πολύ δηµοφιλές καταφύγιο είναι οι δηλώσεις του Προέδρου των Ηνωµένων
Πολιτειών. Κυριαρχεί το απλοϊκό σχήµα «οι Αριστερές Ηνωµένες
Πολιτείες εναντίον της Δεξιάς Ευρώπης». Αναζητούν καταφύγιο
κυβερνητικά στελέχη, σε οποιαδήποτε συµπαθητική αλλά δυστυχώς αναρµόδια δήλωση στο εξωτερικό.
Σε σχέση µε αυτές καθεαυτές τις προγραµµατικές δεσµεύσεις
έχουµε τρία διαφορετικά επίπεδα. Το πιο εντυπωσιακό διεθνώς
είναι οι συνεχείς πολιτικές και επικοινωνιακές «πιρουέτες» του
Υπουργού των Οικονοµικών. Το δεύτερο επίπεδο είναι η έκπληξη
και η εµµονή Υπουργών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που εµφανίζονται ως θεµατοφύλακες της προγραµµατικής συνέπειας του
ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως, υπάρχει, ο Πρωθυπουργός που εκ του
ρόλου του προσπαθεί να εµφανιστεί αµετακίνητος προς τα µέσα
και συµβιβαστικός προς τα έξω.
Το κρισιµότερο, όµως, είναι ότι έχουµε διαφορετικά επίπεδα
σε σχέση µε τα γεγονότα. Έχουµε Προγραµµατικές Δηλώσεις
εδώ και καλούµαστε να δώσουµε αρνητική ή θετική ψήφο στην
πρόταση εµπιστοσύνης σήµερα στη Βουλή των Ελλήνων, αλλά
αύριο έχουµε πρόταση συµφωνίας ή ενδεχοµένως διαφωνίας µε
τους εταίρους και πιστωτές στο Eurogroup. Και την ελληνική
θέση, την τελική, την καθαρή, την επίσηµη, δεν τη γνωρίζει και
δεν καλείται να την εγκρίνει η Βουλή των Ελλήνων. Συζητάµε εφ’
όλης της ύλης, αόριστα, αντιφατικά, αύριο πρέπει να ειπωθούν
πράγµατα συγκεκριµένα και δεσµευτικά, ουδείς τα έχει πει, όλα
συντελούνται ερήµην της Βουλής.
Είπα χθες ότι µεταξύ κοµµατικού κόστους λόγω ορθής υπαναχώρησης σε σχέση µε προεκλογικές εξαγγελίες και εθνικού
κόστους, λόγω εσφαλµένης εµµονής σε στρατηγικά λάθη, είναι
σαφώς προτιµότερο το πρώτο.
Όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η στροφή θέλει προσοχή
για να µη συµβούν ατυχήµατα καθ’ οδόν, όχι αναγκαστικά λόγω
βούλησης –επειδή χθες µίλησα για τον παραδοσιακό βολονταρισµό της Αριστεράς- αλλά λόγω άγνοιας, για λόγους τεχνικούς
και αυτό είναι κάτι πολύ σηµαντικό.
Υπάρχουν, βεβαίως, θεσµικές προδιαγραφές και εγγυήσεις αν
θέλουµε να αποφύγουµε τα λάθη αυτά και η µία –η πιο βασικήείναι να πούµε µεταξύ µας, επισήµως, εδώ στη Βουλή, εφόσον
πάµε σε αλλαγή εθνικής στρατηγικής, ποια είναι τελικά αυτή.
Αφετηρία είναι η απάντηση στο ερώτηµα για το ποια είναι
πράγµατι η εντολή του ελληνικού λαού επί τη βάσει της οποίας
ενεργεί και οφείλει να ενεργεί η εκάστοτε κυβέρνηση.
Κατά τη δική µου εκτίµηση, η εντολή του λαού που οφείλει να
σεβαστεί η Κυβέρνηση είναι διαπραγµάτευση, αλλά όχι ρήξη. Η
εντολή του λαού είναι διαπραγµάτευση σκληρή, αλλά οργανωµένη και ουσιαστική, όχι επιπόλαιη και επικοινωνιακή.
Η εντολή του λαού είναι βελτίωση και όχι επιδείνωση του πλαισίου µέσα στο οποίο κινείται η χώρα. Εντολή του λαού είναι η
παραµονή στο ευρώ και όχι οριακά παιχνίδια µε τεράστιο κίνδυνο.
Προσέξτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι
Υπουργοί, ο κίνδυνος δεν είναι το Grexit, η έξοδος από το ευρώ,
ο κίνδυνος είναι ενδιάµεσες κακές και εκβιαστικές καταστάσεις
εντός ευρώ, που σε κάνουν να ταπεινώνεσαι και να παρακαλείς
να βγεις από το ευρώ για να γλιτώσεις. Έχουµε τη δοκιµαστική
εµπειρία της Κύπρου, δεν θέλω να µιλήσω ούτε για έλεγχο κεφαλαίων, ούτε για αναγκαστική ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών
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µέσω καταθέσεων, που πιστεύω ότι τίποτα απ’ αυτά δεν θα γίνει,
γιατί θα υπάρξει ορθή στροφή, έστω και αν υπάρχει η κραυγή,
όπως είπα χθες, «επίθεση» αλλά γίνεται υποχώρηση.
Έχω την αίσθηση επίσης ότι αυτό που σας αναφέρω τώρα, τα
τέσσερα σηµεία, είναι ο κοινός παρονοµαστής της συντριπτικής
πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Ο κοινός παρονοµαστής
αυτών που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, αλλά και αυτών που ψήφισαν τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης. Όλους τους πολίτες τους
εκπροσωπεί η Κυβέρνηση τώρα και αυτούς που την ψήφισαν και
αυτούς που δεν την ψήφισαν και οφείλει επίσης να σεβαστεί
όλους τους πολίτες και αυτούς που δεν την ψήφισαν και αυτούς
που την ψήφισαν, πιστεύοντας ότι η χώρα δεν θα διατρέξει κίνδυνο θα πάει προς τα µπρος και όχι προς τα πίσω.
Έχουµε ζήσει πολλές καταστάσεις. Προσωπικά έχω πολύ έντονα βιώµατα τα τελευταία χρόνια από το 2009. Έχω την αίσθηση του déjà- vu, όπως θα έλεγε ο φίλος µου ο κ. Ζουράρις.
Τα έχουµε ξαναδεί όλα αυτά, νιώθω σαν να επαναλαµβάνονται
σκηνές του 2009, των πρώτων µηνών του 2010. Πάλι ακούω να
γίνεται λόγος για ένα περίστροφο, που τότε ήταν πάνω στο τραπέζι. Τώρα είναι στον κρόταφο. Τότε το περίστροφο ήταν το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, που κάποιοι νόµιζαν στην Ελλάδα ότι
συνιστά απειλή και εκβιασµό για την Ευρώπη, ενώ το ήθελε η
Γερµανία και όλες οι σκληρές συντηρητικές κυβερνήσεις. Το
ήθελε εις βάρος της Κοµισιόν, γιατί η Κοµισιόν δεν είχε λάβει
προληπτικά µέτρα σε σχέση µε την κρίση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Πρόεδρος της Βουλής, κ. ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)
και τότε κάποιοι έψαχναν εξω-ευρωπαϊκή λύση, όπως και οι
Κύπριοι αργότερα, στη Ρωσία, η οποία µας έστειλε πίσω στην
Ευρώπη και το ΔΝΤ, στην Κίνα, που απεδείχθη ότι, µε φιλικά αισθήµατα πάντα, είχε µόνον 6 δισεκατοµµύρια ευρώ ελληνικά
οµόλογα σε σχέση µε το σύνολο του χρέους. Τώρα ακούω και
διαβάζω πως µπορεί και οι Ηνωµένες Πολιτείες να βοηθήσουν.
Νοµίζω ότι πρόκειται για τεράστιο λάθος, λάθος το οποίο διπλασιάζεται, επειδή πρόκειται για σκηνές που έχουµε ζήσει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας στηρίζουµε απερίφραστα
και ειλικρινά στη διεθνή διαπραγµάτευση. Το λέµε αυτό καθαρά
σε όλες τις επαφές µας µε το ευρωπαϊκό σοσιαλιστικό κόµµα και
τα ευρωπαϊκά σοσιαλιστικά, σοσιαλδηµοκρατικά και εργατικά
κόµµατα, είτε αυτά µετέχουν σε κυβερνήσεις είτε είναι αντιπολιτευόµενα. Δεν ενθουσιαζόµαστε µε την ευκολία που ενθουσιάζεται η Κυβέρνηση όταν κάνει επαφές µε κυβερνήσεις, ακόµα και
σοσιαλδηµοκρατικές, γιατί ξέρουµε ποια είναι η ορολογία των
διπλωµατικών επαφών, ποιο είναι το ουσιαστικό περιεχόµενο των
πολιτικών. Και ξέρουµε ότι ανεξάρτητα από τις καλές προθέσεις,
υπάρχουν όρια αντικειµενικά από τον συσχετισµό των δυνάµεων
και την κατάσταση της οικονοµίας σε κάθε χώρα.
Και, βέβαια, δεν υπάρχει µια Ευρωπαϊκή Αριστερά εκτός Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόµµατος που να µπορεί να βοηθήσει,
γιατί δεν µετέχει σε καµµία κυβέρνηση.
Σας στηρίζουµε. Ως Αντιπολίτευση σας στηρίζουµε από τη
Βουλή. Προτείναµε να συγκροτηθεί η Εθνική Οµάδα Διαπραγµάτευσης. Όµως αυτή η εθνική συστράτευση έχει προϋποθέσεις.
Και η ελάχιστη προϋπόθεση είναι η ενηµέρωση, ο αλληλοσεβασµός, και η συνεννόηση, αν όχι η συµφωνία. Δεν διεκδικούµε
συµφωνία µε τις θέσεις µας. Αλλά µια στοιχειώδη συνεννόηση
ως προς τα πραγµατικά δεδοµένα. Και αυτό δεν έχει γίνει. Και
δεν έχει γίνει, ενώ η χώρα διέρχεται µια φάση εξαιρετικά επισφαλή και κρίσιµη, µια φάση τα αποτελέσµατα της οποίας υπερβαίνουν τα όρια της εντολής και της νοµιµοποίησης οποιασδήποτε κυβέρνησης. Ακόµη και µιας κυβέρνησης νεοεκλεγµένης,
ριζοσπαστικής αν και ετερόκλητης, όχι µόνο λόγω των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, αλλά και λόγω µεγάλων εσωτερικών διαφωνιών,
όπως φάνηκε στη συζήτηση.
Ας δούµε τη σύνοψη των κυβερνητικών θέσεων. Δεν επανέρχοµαι στο θέµα του χρέους, γιατί εκτιµώ ότι η στροφή στο θέµα αυτό
έχει ήδη συντελεστεί. Ακόµη κι αν ανθίστανται ρητορικά κάποια
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι εγκαταλείφθηκαν οριστικά οι δηλώσεις περί µονοµερών ενεργειών. Έγινε εξ αντικειµένου αποδεκτό το πλαίσιο του 2012, που το πετύχαµε µε κόπους και βάσανα
και για το οποίο βριστήκαµε, συκοφαντηθήκαµε, λοιδορηθήκαµε.
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Αυτό που η Κυβέρνηση διεκδικεί είναι παραµετρικές αλλαγές,
που, όπως πάντα έλεγα, συνιστούν κούρεµα σε όρους καθαρά
παρούσης αξίας. Και αυτό το λέει τώρα και η Κυβέρνηση.
Άκουσα, µάλιστα, να λέγεται από το Υπουργείο Οικονοµικών ότι
η λύση είναι πολύ απλή: θα υπάρξει ανταλλαγή οµολόγων και µάλιστα από τον Σεπτέµβριο και αυτό είναι η λύση. Η δική µας πρόταση για παραµετρικές αλλαγές είναι πολύ πιο ολοκληρωµένη
και πολύ πιο ριζοσπαστική.
Δεύτερο σηµείο. Δεν έλαβα απάντηση, ή µάλλον θεωρώ ότι
έλαβα διά της σιωπής απάντηση, στο ζήτηµα του τρέχοντος
ακόµη προγράµµατος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Τι γίνεται µε αυτό; Προφανώς η Κυβέρνηση το αποδέχεται. Θα ζητήσει, όµως, τη µετατροπή του σε προληπτικό, όπως είχαµε
σχεδιάσει, για να παίρνουµε, είτε από κει είτε από την αγορά,
ανάλογα µε τα επιτόκια;
Με θλίψη είδα οργανωµένη διαρροή από το Υπουργείο Οικονοµικών, ότι ως χώρα ζητάµε χρόνο µέχρι τον Ιούνιο -άλλες διαρροές ή τοποθετήσεις µιλάνε για Αύγουστο ή Σεπτέµβριο- και οι
έξω ας το πουν παράταση, εµείς µέσα θα το πούµε πρόγραµµαγέφυρα.
Κοιτάξτε, δεν αντέχει ο τόπος τόσο κυνισµό, ούτε τέτοιες
υπεκφυγές. Θεωρώ, δε, προσβλητικό για τη νοηµοσύνη της κοινής γνώµης το γεγονός πως λέει η Κυβέρνηση ότι η προηγούµενη κυβέρνηση ζήτησε παράταση του προγράµµατος µόνο για
δύο µήνες για να δυσκολέψει τη νέα Κυβέρνηση, ενώ όφειλε, λέει
η Κυβέρνηση, να ζητήσουµε -οι προηγούµενοι- παράταση για έξι
µήνες, ή και για έναν χρόνο και για δύο και για τρία χρόνια, ώστε
να µην υπάρχουν διλήµµατα και δυσκολίες.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι δηµόσια γνωστό ότι η γερµανική κυβέρνηση ήθελε η Ελλάδα να µπει σε νέο πρόγραµµα,
σε νέο µνηµόνιο, µε µικρό δάνειο περίπου 10 δισεκατοµµυρίων.
Η δεύτερη προτίµησή της ήταν µια µεγάλη παράταση έξι µηνών.
Η Ελλάδα στο µνηµόνιο, χωρίς νέο δάνειο, εξαρτηµένη, υπό
έλεγχο, µε την τρόικα. Εµείς ζητήσαµε τη µικρότερη δυνατή τεχνική παράταση γιατί το πρόγραµµα έληξε στις 31 Δεκεµβρίου
του 2014. Δεν υπάρχει τώρα νέο δάνειο. Υπάρχουν καθυστερηµένες δόσεις. Τώρα, αν κάποιοι νοµίζουν ότι έπρεπε να µείνουµε,
γιατί δεν πρέπει η χώρα να κάνει βήµα προς τα µπρος, εντάξει,
διαφωνούµε ριζικά.
Η χώρα δεν χρειάζεται, λοιπόν, περαιτέρω παραµονή στην κατάσταση αυτή. Είτε την πεις παράταση είτε πρόγραµµα-γέφυρα.
Η χώρα δεν χρειάζεται παραµονή σε εκκρεµότητα, εκτός αγορών, πολύ περισσότερο χωρίς να παίρνει τις υπολειπόµενες δόσεις του ευνοϊκού δανείου, αλλά µε επικίνδυνη υπερεξάρτηση
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µέσω του ELA, των ελληνικών τραπεζών και δανεισµού µέσω της υπερέκδοσης εντόκων
γραµµατίων.
Αυτό είναι επικίνδυνο για το δηµόσιο, για τις τράπεζες, για την
οικονοµία συνολικά.
Πώς θα γίνει η αποµόχλευση; Πού θα βρεθεί ρευστότητα για
τις επιχειρήσεις, τις επενδύσεις και την απασχόληση;
Κλείνω λέγοντας ότι στόχος ήταν και πρέπει να παραµείνει- η
ολοκλήρωση του προγράµµατος και η ταχύτερη έξοδος από το
µνηµόνιο. Η µετάβαση στην προληπτική πιστωτική γραµµή. Δεν
υπάρχει άλλο καθεστώς. Η κατάργηση της τρόικας που γίνεται
αυτόµατα µε την προληπτική πιστωτική γραµµή. Η µετατροπή
του προγράµµατος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου σε προληπτικό.
Αυτό ανοίγει τον δρόµο για παρέµβαση στο χρέος, όπως προβλέπεται από το ’12, για νέα µελέτη βιωσιµότητας, άρα για νέο
µακροοικονοµικό πλαίσιο, όπως το είχαµε σχεδιάσει. Για µείωση
των επιδιωκοµένων πρωτογενών ελλειµάτων- Ορθός στόχος,
πάντα ήταν αυτός ο στόχος- σε εφικτά επίπεδα για ανάπτυξη και
απασχόληση και µέτρα κοινωνικής συνοχής. Δεν υπάρχει άλλο
πλαίσιο καλύτερο και ασφαλέστερο.
Η γέφυρα είναι των στεναγµών, στενή, επισφαλής και µινιατούρα, σαν το τρενάκι του κ. Καµµένου. Βεβαίως, εάν ζητάµε
χρόνο γιατί δεν ξέρουµε τι άλλο να κάνουµε, εντάξει µένει ο χρόνος, αλλά ο χρόνος χωρίς περιεχόµενο. Βεβαίως, θα υπάρξουν
όροι µε πολιτική διαπραγµάτευση πάντα. Η τρόικα λειτουργεί τεχνικά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εδώ, όµως, άκουσα το άλλο καταπληκτικό του κ. Βαρουφάκη:
«αποδεχόµαστε το 70% του µνηµονίου». Ποιου; Του συντελεσµένου ή των θεµάτων που εκκρεµούν; Εάν πρόκειται για τα θέµατα
που εκκρεµούν, οι κόκκινες γραµµές οι δικές µας είναι πολύ παραπάνω από το 30%. Οι κόκκινες γραµµές οι δικές µας είναι το
70%. Άρα διαφυλάξτε τις κόκκινες γραµµές τις δικές µας, αλλιώς
θα είχαµε κλείσει τη διαπραγµάτευση. Φέρτε κάτι περισσότερο
και όχι κάτι λιγότερο.
Απευθύνοµαι στον κ. Τσίπρα, προσωπικά ως Πρωθυπουργό,
ως έναν άνθρωπο που σε νέα ηλικία ανέλαβε το πηδάλιο της
χώρας. Όλα αυτά σηµαίνουν ότι έφτασε η ώρα της αλήθειας και
η ώρα της ευθύνης. Και τώρα δεν υπάρχουν υπεκφυγές, τώρα
υπάρχουν δύσκολες αποφάσεις. Προσέξτε δύσκολες, όχι µοιραίες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γιάνης Βαρουφάκης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχω δώσει τον λόγο
στον Υπουργό. Θα σας δώσω τον λόγο, κύριε Μηταράκη, αµέσως µετά.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία
Πρόεδρε, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι στιγµή για πανηγυρισµούς, λεονταρισµούς είτε διαξιφισµούς, όταν διακυβεύονται τόσα λόγω -και το λέω αυτό µε γνώση- της
απερισκεψίας κάποιων εταίρων µας και µερικών τεχνοκρατών,
που εν τη σοφία τους κρίνουν ότι είναι προτιµότερο να παίξουν
παιχνίδια µε τους ευρωπαϊκούς θεσµούς από το να δώσουν στην
Κυβέρνησή µας το µόνο που ζητούµε από την αρχή που εκλεγήκαµε, που είναι µερικές εβδοµάδες γαλήνης, ώστε να καταθέσουµε τις προτάσεις µας σε διαβούλευση µε τους εταίρους µας.
Παρ’ όλο ότι δεν είναι στιγµή για πανηγυρισµούς, θα πω κάτι
χωρίς όµως πανηγυρική διάθεση και θα το πω επειδή το πιστεύω.
Με την ψήφο εµπιστοσύνης σήµερα ξεκινάει η µεταµνηµονιακή
περίοδος της χώρας, εγκαινιάζεται επίσηµα η επιστροφή της
αξιοπρέπειας που έχει κάνει τους συµπατριώτες µας σε όλα τα
χωριά και σε όλες τις πόλεις να χαµογελούν χωρίς ίχνος εθνικισµού.
Οι κρίσιµες στιγµές, όµως, απαιτούν καθαρά λόγια και καθαρό
µυαλό. Τι εννοώ όταν αναφέροµαι στο τέλος του µνηµονίου για
να είµαστε ξεκάθαροι. Θα σας πω, τουλάχιστον, εγώ τι εννοώ.
Επιτρέψτε µου, επειδή οι ανακρίβειες υπονοµεύουν την εθνική
προσπάθεια που καταβάλλουµε -και που θα καταβάλλουµε από
αύριο στις Βρυξέλλες- να είµαι επακριβέστατος, κάτι που θα συνιστούσα σε όλους και σε όλες.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία
πως η διαφωνία «ταΐζει» και ενισχύει τη δηµοκρατία, αλλά όχι η
διαστρέβλωση της άλλης άποψης.
Το µνηµόνιο για εµάς ορίζεται πολύ απλά. Ήταν εκείνος ο συνδυασµός νέων δανείων που συσσωρεύτηκαν επί ήδη µη βιώσιµων
δανείων και ιδιωτικών χρεών, υπό τον όρο της συρρίκνωσης των
εισοδηµάτων, από τα οποία καλούνται να αποπληρωθούν τα
παλιά και τα νέα δάνεια. Αυτό ήταν το µνηµόνιο.
Προ του 2010 το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της χώρας µεγεθυνόταν -νοµίζω ότι συµφωνούµε όλοι µας σε αυτό- µέσα από
µη βιώσιµο δανεισµό. Είχαµε µια κλασική περίπτωση πυραµιδικής µεγέθυνσης και όχι σοβαρής ανάπτυξης της χώρας. Μετά
το 2010, όταν έσκασε αυτή η «φούσκα», µπήκαµε σε µια περίοδο
µεγάλης λιτότητας, που είναι το πλέον φυσιολογικό όταν έχεις
σκάσιµο µιας «φούσκας».
Δυστυχώς, όµως, και εκείνη η περίοδος µετά το 2010 χαρακτηρίστηκε και πάλι από έναν µη βιώσιµο δανεισµό. Περάσαµε
από την κλασική περίπτωση της πυραµιδικής µεγέθυνσης σε µια
µοναδική στην ιστορία περίπτωση πυραµιδικής λιτότητας, λιτότητας για τους πολλούς, στη βάση τεράστιων µη βιώσιµων δανείων, που ωφελούσαν τους πολύ λίγους, βυθίζοντας την
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κοινωνία σε µια ανατροφοδοτούµενη σκοτοδίνη, η οποία συµπαρέσυρε σχεδόν όλους, εργαζόµενους, µικροµεσαίους, βιοτέχνες,
ακόµα και βιοµήχανους.
Αυτό είναι το µνηµόνιο το οποίο γεννήθηκε το 2010 και το
οποίο παραµένει φιλοσοφικά, µακροοικονοµικά, ηθικά τοξικό και
ο σκελετός, η βάση του προγράµµατος, το οποίο «τρέχει» και
«έτρεχε» µέχρι και την εκλογή µας. Είναι η πυραµιδική λιτότητα
που επέβαλε και περιφρουρούσε µε περιοδικές επισκέψεις η
τρόικα των απεσταλµένων τεχνοκρατών τριών σηµαντικών θεσµών, στους οποίους ανήκουµε και θα ανήκουµε και µε τους
οποίους θα συνεργαζόµαστε, αλλά όχι στη βάση της περιφρούρησης και της επιβολής από µια οµάδα τεχνοκρατών που στέλνουν στη χώρα µας, µε αποικιακά χαρακτηριστικά, αυτής της
πυραµιδικής λιτότητας.
Ερώτηµα: Πόσο ποσοστό του µνηµονίου αποδεχόµαστε; Ακριβώς 0%! Δεν θα αποδεχθούµε ούτε έναν όρο που ενισχύει τη
δίνη της κρίσης, που µεγεθύνει το ποσοστό του χρέους, των περαιτέρω µειώσεων αποδοχών, των νέων φόρων σε αυτούς που
έχουν ήδη εξαντληθεί από τη φορολόγηση. Δεν θα ανεχθούµε
ούτε µια γραµµή, ούτε µια λέξη, ούτε µια από τις κόκκινες γραµµές που ανέφερε ο κ. Βενιζέλος, που ενισχύουν την άρνηση της
πραγµατικότητας και θυσιάζουν Έλληνες από τους πιο ανίσχυρους χωρίς αιτία. Δεν θα υποκύψουµε στην απατηλή πλάνη ότι
η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας αποτελεί µεταρρύθµιση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µνηµόνιο, η πυραµιδική λιτότητα, τα δάνεια που την τροφοδοτούσαν υπό τον όρο όλο και
µεγαλύτερης συρρίκνωσης της κοινωνίας µας, αυτή η ιστορία
τελείωσε. Αυτό, βέβαια, δεν σηµαίνει ότι τελείωσε η δανειακή
συµφωνία µε τους εταίρους µας. Για να πάψει, όµως, αυτή η δανειακή συµφωνία να είναι τοξική απαιτείται µια νέα συµφωνία,
ένα νέο συµβόλαιο µεταξύ ηµών και των εταίρων µας. Εκλεγήκαµε για να διαπραγµατευτούµε. Τι να διαπραγµατευτούµε; Μια
νέα συµφωνία.
Το θεωρώ αστείο ότι µας ασκείται κριτική για το γεγονός ότι
διαπραγµατευόµαστε και ότι θέλουµε µια γέφυρα µεταξύ της παλαιάς συµφωνίας, της µνηµονιακής, της τοξικής κατ’ εµάς, και
της νέας συµφωνίας, που ευελπιστούµε ότι δεν θα είναι τοξική.
Αυτό σηµαίνει διαπραγµάτευση: αµοιβαίες προσπάθειες, γέφυρα
προς µια νέα συµφωνία.
Άκουσα σε αυτή την Αίθουσα και µόλις τώρα αλλά και προηγουµένως νουθεσίες από εκπροσώπους της προηγούµενης κυβέρνησης, νυν Αντιπολίτευσης, να διαπραγµατευτούµε και ότι
έχουµε τη στήριξή σας, αλλά να δεσµευθούµε ότι δεν θα πάµε
ποτέ στη ρήξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνειδητοποιείτε το οξύµωρο
σχήµα εδώ; Αν δεν είσαι διατεθειµένος να διανοηθείς καν τη
ρήξη, δεν διαπραγµατεύεσαι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εάν δηλώσεις, εκ προοιµίου, στην αντίπαλη πλευρά ότι µία,
δύο, τρεις µέρες θα περάσουν, θα είστε κλεισµένοι σε αυτές τις
σκοτεινές και δυσάρεστες αίθουσες των Βρυξελλών, αλλά την
τελευταία στιγµή αυτό που θα σου δώσουν, ό,τι και να γίνει θα
το αποδεχθείς, τι περιµένετε ότι θα γίνει σε αυτή τη διαπραγµάτευση; Θα χάνουµε τον χρόνο µας µέχρι την τελευταία στιγµή.
Η αντίπαλη πλευρά θα διατυπώσει το τελεσίγραφό της και εµείς,
έχοντας ήδη δηλώσει εκ προοιµίου ότι θα το αποδεχθούµε, γιατί
δεν διανοηθήκαµε ποτέ την πιθανότητα να πούµε «όχι» στο
τέλος, απλώς θα το αποδεχθούµε.
Καλύτερα να κάτσουµε εδώ, να οργανώσουµε τα Υπουργεία
µας, να µείνουµε µε τις οικογένειές µας και αν µας στείλουν µε
e-mail την απόφασή τους για εµάς, όπως συνέβαινε πέντε χρόνια
τώρα.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Αυτός είναι ο λόγος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που επιστρέψαµε το χαµόγελο στα πρόσωπα των Ελλήνων. Γιατί διανοηθήκαµε τη ρήξη, όχι επειδή την επιδιώκουµε. Θα κάνουµε τα
πάντα για να την αποτρέψουµε, αλλά δεν διαπραγµατεύεσαι, εάν
την έχεις αποκλείσει.
Αποδράσαµε από τον φόβο, ώστε να µην υπάρξει ρήξη, ώστε
επειδή µπορούµε να τη διανοηθούµε απέναντι στην απαίτηση της
ταπείνωσης, θα προκύψει µία νέα πραγµατικά καλή συµφωνία
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και όχι µόνο για εµάς, αλλά και για τον µέσο Ευρωπαίο πολίτη.
Όπως είπα –θα το πω άλλη µία φορά- θα κάνουµε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να αποφευχθεί η ρήξη, αλλά δεν θα αρνηθούµε να τη διανοηθούµε. Γιατί αν αρνηθούµε να τη
διανοηθούµε, απλά άλλη µία φορά η πυραµιδική λιτότητα, στην
οποία αναφέρθηκα, θα επιταχυνθεί, θα βαθύνει, θα συρρικνώσει
την Ελλάδα και τελικά θα συνεισφέρει στην απαξίωση της ευρωπαϊκής ιδέας όχι µόνο εδώ, αλλά σε όλες της χώρες της Ευρώπης.
Γιατί όπως κι εδώ έτσι και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης
-σας διαβεβαιώ ότι- όταν περπατάµε στους δρόµους των ευρωπαϊκών πρωτευουσών βλέπουµε στους ανθρώπους, ακόµα και
σε αυτούς που δεν συµφωνούν µε τη θέση µας, ότι νοιώθουν πως
κάτι αλλάζει στην Ευρώπη και ότι επιτέλους η Ευρώπη θα αρχίσει
να αντιµετωπίζει τον εαυτό της όπως της αρµόζει.
Μόνη µας τακτική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, θα είναι να προσέλθουµε µε λογικές, σώφρονες προτάσεις. Δεν θα πάµε µε καµµία διάθεση τακτικισµού. Παρά το ότι
έχω ξοδέψει πολλά χρόνια της ζωής µου µε τη θεωρία παιγνίων,
σας διαβεβαιώ ότι δεν θα την εφαρµόσω. Η θεωρία παιγνίων
είναι για τα παίγνια. Δεν παίζεις µε το µέλλον της Ελλάδας. Δεν
παίζεις µε το µέλλον της Ευρώπης. Χωρίς µπλόφες, χωρίς περιστροφές, αυτή θα είναι η «πανούργα» τακτική µας.
Προτείνουµε γέφυρα από το αδιέξοδο καταστροφικό µνηµόνιο
προς ένα αµοιβαίως επωφελές συµβόλαιο µε την Ευρώπη. Για
να τους πείσουµε, δεν έχουµε κανέναν µα κανέναν ενδοιασµό,
κανέναν δογµατισµό, να κρατήσουµε όσα µέρη είχαν προτείνει
εκείνοι στις προηγούµενες συµφωνίες, όσα µέρη του µνηµονιακού προγράµµατος δεν απειλούν να µολύνουν τη νέα εποχή, τη
νέα συµφωνία µε το µνηµόνιο.
Για παράδειγµα, γιατί να απορρίψουµε τη δέσµευση για µεταρρύθµιση του φορολογικού κώδικα -έχουµε κανέναν λόγο να
το κάνουµε, µόνο και µόνο επειδή αποτελεί µέρος του καταλόγου
του MoU;- ή τη δέσµευση του επαναπροσδιορισµού της έννοιας
της φοροδιαφυγής; Εµείς θέλουµε να το κάνουµε αυτό. Το 70%
αυτού του «φύλλου συκής», του χαρτιού, του καταλόγου, το
οποίο συνόδευε τη µνηµονιακή λογική της πυραµιδικής λιτότητας, είναι είτε άνευ σηµασίας είτε ανεξάρτητο από τη µνηµονιακή
λογική.
Επαναλαµβάνω: Πόσο ποσοστό του µνηµονίου αποδεχόµαστε;
Αποδεχόµαστε 0%, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
(Θόρυβος από τις πτέρυγες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Των µέτρων όµως;
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Πόσο ποσοστό των µέτρων αποδεχόµαστε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Το «φύλλο συκής» θέλουµε να
ακούσουµε.
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Οι κόκκινες δικές σας γραµµές είναι και δικές µας. Κι εµείς έχουµε και
περισσότερες. Όµως, συνολικά, αν το πάρουµε γραµµή προς
γραµµή και ποσοτικά, γύρω στο 30% είναι το τοξικό, µνηµονιακό
κοµµάτι, το οποίο θα απορρίψουµε.
Κυρίες και κύριοι, αυτή η Κυβέρνηση είναι η πρώτη που προσέρχεται όρθια στο Eurogroup, όχι εκ προοιµίου σκυφτή.
Θέλω να κλείσω –γιατί δεν θέλω να σας κουράσω σήµερα- και
να πω ότι κατανοώ τη συγκινητική προσπάθεια όσων δεν µπόρεσαν να διανοηθούν τη ρήξη µε το µνηµόνιο, να µας χαρακτηρίσουν και εµάς µνηµονιακούς, να πουν πως επειδή δεχθήκαµε τα
µη µνηµονιακά εδάφια της µνηµονιακής συµφωνίας, ώστε να πείσουµε τους εταίρους µας, είµαστε και εµείς µνηµονιακοί.
Αντί να προβάλλουν πάνω µας την υποταγή τους στο µνηµόνιο, θα τους παρακαλούσα, θα τους συµβούλευα –από τη στιγµή
που µας συµβουλεύετε και εσείς, θα µου επιτρέψετε να σας συµβουλεύσω και εγώ- το εξής: Γιατί δεν ενώνετε τις δυνάµεις σας
µαζί µας; Πώς; Αντί να µας νουθετείτε, να δηλώσουµε εκ προοιµίου ότι θα αποδεχθούµε ό,τι µας ζητήσουν οι δανειστές µας,
ίσως θα µπορούσατε να µας παροτρύνετε να µη διανοηθούµε να
γυρίσουµε από τις Βρυξέλλες χωρίς µία έντιµη αντιµνηµονιακή
συµφωνία µε την Ευρώπη. Να βοηθήσετε, να στηρίξετε τη δια-
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πραγµατευτική µας ισχύ µιλώντας στους οµολόγους σας ιδεολογικά στην Ευρώπη και λέγοντάς τους ότι αυτό που ζητάει η ελληνική Κυβέρνηση, τη δυνατότητα µιας διαβούλευσης στη βάση
της λογικής και του κοινού ευρωπαϊκού συµφέροντος, είναι απαραίτητη για την προσπάθεια αναστήλωσης της ευρωπαϊκής
ιδέας.
Ό,τι όµως και να επιλέξετε, να ξέρετε ότι αυτή η Κυβέρνηση
θα σταθεί όρθια, θα σταθεί αντάξια των προσδοκιών ολόκληρης
της χώρας και θα προτάξει το συµφέρον του µέσου Ευρωπαίου
πολίτη, που τα δικά µας µνηµόνια υπονόµευσαν τόσο βάναυσα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό Οικονοµικών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Μηταράκη, θα
σας δώσω µετά τον λόγο, διότι έχει ζητήσει τον λόγο ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δηµήτρης Κουτσούµπας.
Κύριε Πρόεδρε, ο χρόνος της δευτερολογίας είναι κανονικά ο
µισός της πρωτολογίας, δηλαδή θεωρητικά είναι οκτώ λεπτά.
Πόσο θα χρειαστείτε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Γύρω στα δεκαπέντε λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Να σας παρακαλέσω
απλώς -µολονότι για τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών
Οµάδων εννοείται ότι υπάρχει ανοχή- να καταβάλουµε όλοι µία
προσπάθεια για να µιλήσουν και οι επόµενοι Βουλευτές και
Υπουργοί, χωρίς όµως να αυτολογοκριθείτε σε καµµία περίπτωση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Θα το προσπαθήσω, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ήδη αυτές τις µέρες φάνηκε πιο
καθαρά ότι πάτε για νέο συµβόλαιο µε τους εταίρους µέσω µιας
τεχνικής παράτασης του µνηµονίου για ένα εξάµηνο –όπως είναι
άλλωστε η πρότασή σας- µε τον όρο να είναι πρόγραµµα-γέφυρα. Το επιβεβαιώσατε και σήµερα παραδεχόµενοι ότι τη
σκληρή διαπραγµάτευση και τη ρήξη την έχετε ουσιαστικά µόνο
ως ένα διαπραγµατευτικό ατού.
Ονοµάστε το, όπως θέλετε. Ο λαός µας δεν ενδιαφέρεται πώς
θα πείτε το νέο µνηµόνιο, αν θα λέγεται «συµφωνία», αν θα λέγεται «συµβόλαιο» ή «πρόγραµµα», αφού προς το παρόν παραµένει σε ισχύ το µεγαλύτερο µέρος, το 70% -δεν ξέρω πώς
ακριβώς το προσδιορίζετε- των µνηµονιακών µέτρων και το υπόλοιπο προτείνετε, στην ουσία, να το καλύψετε µε άλλα ισοδύναµα µέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα µε βάση τον ΟΟΣΑ,
δηλαδή –δεν ξέρω- είτε την εργαλειοθήκη του είτε τις περιβόητες µεταρρυθµίσεις του, για να µπορούµε να συνεννοηθούµε.
Όµως, πρόκειται για µεταρρυθµίσεις που µεταφράζονται σε
σύνθλιψη και άλλων προνοιακών επιδοµάτων –όσων έχουν αποµείνει, τέλος πάντων, άνοιγµα κλειστών επαγγελµάτων, που θα
δεινοπαθήσουν οι αυτοαπασχολούµενοι επαγγελµατίες βιοτέχνες, έµποροι, επιστήµονες, ελευθεροεπαγγελµατίες- αλλά και
σε επιτάχυνση της υλοποίησης των ιδιωτικοποιήσεων, όπως και
αν ονοµαστούν και αυτές και όλα αυτά ταυτόχρονα και παράλληλα µε αξιολογήσεις εκπαιδευτικών και ιδρυµάτων, αξιολογήσεις στο δηµόσιο, νέους φοροεισπρακτικούς µηχανισµούς και
φοροελέγχους όχι όµως για το µεγάλο κεφάλαιο που ξέρει καλά
πώς να φοροδιαφεύγει, αλλά κυρίως των µεσαίων εισοδηµάτων,
των µισθωτών και αυτοαπασχολουµένων.
Ο λαός µας δεν πρέπει να µπερδεύεται µε τα µεγάλα λόγια
περί τέλους της λιτότητας. Ας σκεφτούµε όλοι µόνο ότι σήµερα
ενάντια δήθεν στη λιτότητα έχουν µιλήσει όλοι οι βασικοί διεθνείς
καπιταλιστικοί οργανισµοί, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο ΟΟΣΑ, η Παγκόσµια Τράπεζα.
Όλοι αυτοί, αλήθεια, εσείς πιστεύετε ότι κόπτονται για το καλό
του ελληνικού λαού; Ποιον κοροϊδεύετε; Τους ίδιους τους εαυτούς σας, για να τους δώσετε κουράγιο;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στην προχθεσινή οµιλία του Πρωθυπουργού περίσσεψαν οι
αναφορές στην περηφάνια, στην αξιοπρέπεια του λαού µας. Το
πρόβληµα, φυσικά, δεν είναι αυτές καθαυτές οι αναφορές. Το
πρόβληµα είναι να θέλεις µε αυτές τις αναφορές να καλύψεις και
να κρύψεις τα διαπιστευτήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους
κανόνες της, τον συµβιβασµό σου µε τη φτώχεια, µε τα ψίχουλα
που υπόσχεσαι -και µάλιστα κουτσουρεµένα- σε έναν λαό που
έχει χάσει ήδη τα πάντα. Γιατί ψίχουλα είναι µια σύνταξη τον
χρόνο, δηλαδή κάτι παραπάνω από 1 ευρώ την ηµέρα, ψίχουλα
είναι τα κουπόνια σίτισης, ψίχουλα είναι λίγο δωρεάν ρεύµα ίσαίσα για το θερµοσίφωνο -και αν. Τόσο κοστολογεί την αξιοπρέπεια η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ;
Ο λαός µας, πραγµατικά, ήταν περήφανος και αξιοπρεπής όταν
πάλευε για τα σύγχρονα δικαιώµατά του, όταν δεν συµβιβαζόταν
µε τη φτώχεια, την εκµετάλλευση, όταν συγκρουόταν µε ντόπιους
και ξένους δυνάστες. Πάει πολύ, λοιπόν, να θέλει η Κυβέρνηση
αυτήν την ιστορία να τη στριµώξει σε εξαγγελίες που δεν αποτελούν ανακούφιση, δεν δίνουν στον λαό πίσω όλα αυτά που έχασε,
ούτε ένα µέρος τους. Κάθε φορά θα τον βάζουν να µετράει τις
ανάγκες του µε βάση το τι αντέχει η οικονοµία του κεφαλαίου και
τι επιτρέπουν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εµείς δεν θα συµβιβαστούµε µε την πείνα, τη φτώχεια, την ανέχεια. Δεν θα υποκύψουµε και θα δώσουµε τη µάχη, έτσι ώστε
κάθε λαϊκή οικογένεια, µε ψηλά το κεφάλι, µε πραγµατική αξιοπρέπεια, µαχητικότητα, αισιοδοξία να µη λυγίσει στις δοκιµασίες.
Και ας κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν τι ακριβώς λέµε αυτές τις
µέρες διάφοροι Βουλευτές του κυβερνώντος κόµµατος που ανεβαίνουν σε αυτό εδώ το Βήµα.
Δεν θα ανεχτούµε τα κόλπα που γίνονται για να µπερδευτεί
πάλι ο λαός µας. Γιατί είναι άλλο πράγµα να παλεύεις κατά της
εξαθλίωσης για ανακούφιση ανέργων, για να βάλεις τέλος στη
φτώχεια και την ανεργία και άλλο να υπόσχεσαι ότι θα ανακουφίσεις µόνο την ακραία φτώχεια και µάλιστα µε ένα πρόγραµµα
τετραετίας. Το πρώτο είναι φιλολαϊκό, ενώ το δεύτερο σηµαίνει
αποδοχή της φτώχειας. Αυτός είναι ο απόλυτος συµβιβασµός µε
την ανέχεια, οµολογία ότι δεν θα λύσεις ούτε τα επείγοντα ζητήµατα επιβίωσης της εργατικής τάξης του λαού µας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αρκετοί εδώ µέσα µιλάνε µάλιστα πλέον και εξ ονόµατος της Αριστεράς, απευθυνόµενοι πολλές φορές και στο ΚΚΕ ή στους αριστερούς ριζοσπάστες
ανθρώπους της πατρίδας µας, αν και η Αριστερά, όσοι και όσες
έπεσαν στα ξερονήσια, στα πεδία των µαχών, εκτελέστηκαν, φυλακίσθηκαν, διώχτηκαν, αγωνίστηκαν σε πέτρινα χρόνια των
αγώνων του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ, του Δηµοκρατικού Στρατού, του «1-1-4», της αντιδικτατορικής πάλης αργότερα, της Μεταπολίτευσης, δηλαδή οι γενιές συνολικά του «Έξω από το
ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ», του «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο», της
κοινωνικοποίησης των µεγάλων επιχειρήσεων, όλες και όλοι
αυτοί δεν έχουν εξουσιοδοτήσει κανέναν µας εδώ µέσα να µιλάει
εξ ονόµατός τους. Ούτε βέβαια ληγµένα διαβατήρια ισχύουν.
Αλήθεια, µπορεί να µπει η σηµαία -µιας και αναφέρθηκαν αρκετοί- του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ, του Δηµοκρατικού Στρατού δίπλα στη σηµαία του ΝΑΤΟ, που ο ΣΥΡΙΖΑ και η Κυβέρνησή
του τη σηκώνει ψηλά, του ΝΑΤΟ που µας ρίχνει στη δίνη των ιµπεριαλιστικών ανταγωνισµών, των πολεµικών τυχοδιωκτισµών,
σε αυτό το γνωστό τρίγωνο των Βερµούδων, που είπαν και κάποιοι άλλοι, δηλαδή Ουκρανίας-Συρίας-Λιβύης, όπως λένε και οι
παρελαύνοντες Υπουργοί απ’ αυτό εδώ το Βήµα; Μπορεί η σηµαία των ταξικών αγώνων του λαού µας να µπει κάτω από τη σηµαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης των µονοπωλίων και των
µνηµονίων;
Μπορεί τις αξίες, τα ιδανικά για έναν κόσµο καλύτερο, χωρίς
εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, να τα αφήνει ο λαός µας
να τα τσαλαπατά ο οποιοσδήποτε και από το Βήµα αυτής εδώ
της Βουλής;
Ρητορικά τα ερωτήµατα, γιατί αυτά είναι στο νου, είναι στην
καρδιά, κυρίως εκφράζονται όµως στα προγράµµατα, στις θέσεις των κοµµάτων και φυσικά απευθύνονται και σε όσους προσπάθησαν να κάνουν µαθήµατα ιστορίας, θεωρίας και µαρξισµού-λενινισµού στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας από αυτό
εδώ το Βήµα.
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Όµως, ας είναι, τους ξέρουµε καλά, γι’ αυτό ας δούµε ορισµένα πιο συγκεκριµένα -για να µην τρώω και χρόνο- σηµερινά
και σύγχρονα, πραγµατικά, που πρέπει να απασχολήσουν όλους
και όλες, ακόµα έστω αυτούς που έχουν ριζοσπαστικές ανησυχίες για το µέλλον του κινήµατος του λαού µας.
Αλήθεια, ποιος είναι σήµερα ο κρίκος για να ξετυλιχθεί η ανασυγκρότηση του κινήµατος της συµµετοχής του λαού µας, µιας
µεγάλης εξεγερτικής λαϊκής συµµαχίας της ριζικής αλλαγής, της
ανατροπής, για τα οποία κάποιοι κόπτονται στα λόγια; Θέλω να
µιλήσω για το πραγµατικό κίνηµα και τις αγωνίες των ανθρώπων
της δουλειάς, µέσα στα γκέτο, εκεί που δουλεύουν, µε αυτές τις
εργασιακές συνθήκες και τα τεράστια και οξυµµένα προβλήµατα,
σε όσους συναντηθήκαµε στους αγώνες τα προηγούµενα χρόνια.
Ποια πρέπει να είναι, ας πούµε, η στάση των ριζοσπαστών, των
αριστερών; Μήπως αυτά που λένε και γενικά προτείνουν διάφοροι Υπουργοί ή άλλα στελέχη της Κυβέρνησης, του κόµµατος
του ΣΥΡΙΖΑ ή των Ανεξάρτητων Ελλήνων; Δηλαδή µήπως είναι η
πάλη γενικά ο κρίκος κατά του µνηµονίου όλα αυτά τα χρόνια,
που σήµερα µάλιστα κι αυτό έχει ξεπεραστεί ως κατάργησή του
µε ένα άρθρο; Μήπως είναι το κούρεµα -που κι αυτό επίσης πήγε
περίπατο- ή η επιµήκυνση του χρέους; Μήπως είναι η διεύρυνση
του κρατικού παρεµβατισµού, που προτείνουν; Μήπως είναι η
έξοδος από την κρίση µε ανάκαµψη της καπιταλιστικής κερδοφορίας, µε τους «καλούς» δήθεν καπιταλιστές µπροστά και όχι
τους «πειρατές», όπως τους έλεγε αυτά τα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ;
Είναι κρίκος λύσης η κεϋνσιανή διαχείριση, που προτείνεται από
κάποιους εδώ µέσα; Είναι κρίκος η συνεργασία µε κάποια τµήµατα της αστικής τάξης;
Αν το πιάσουµε από την αρχή, από την ουσία, από το γεγονός
και µόνο ότι η κρίση δεν αναγνωρίζεται ως κρίση καπιταλιστική
υπερπαραγωγής, υπερσυσσώρευσης κεφαλαίων, καταλαβαίνουµε πού πάει το πράγµα. Και όχι µόνο αυτό, αλλά τη θεωρείτε
µάλιστα ως κρίση µιας κακής διαχείρισης των εσόδων του κράτους, ότι ο ελληνικός λαός έκανε έξοδα πολλά, περισσότερα από
τα έσοδα, και γι’ αυτό απαιτήθηκε ατοµικός ή δηµόσιος δανεισµός. Εξ ου και τα Cayenne που ανέφερε ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών ή ο µη λιτός βίος που φταίει, λες κι αυτά αφορούν τις
λαϊκές οικογένειες, τους ανέργους, τους αυτοαπασχολούµενους, τους εργαζόµενους του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα και
πολλά άλλα που θα τα λέγαµε πραγµατικά ευτράπελα, αν δεν
ήταν τραγικά για το τι µέτρα προετοιµάζουν τέτοιες αναφορές
για τον λαό µας, για τη νεολαία µας. Ή ότι φταίει η φοροδιαφυγή,
αποκλειστικά και µόνο, ή η κοµµατική ρουσφετολογία ή οι χαριστικές παροχές σε κάποιους φίλους επιχειρηµατίες.
Όσοι µιλάνε µόνο για κάποιους κλέφτες και διεφθαρµένους,
για κλεπτοκρατία, για «καλούς» και «κακούς» επιχειρηµατίες, για
τη διαπλοκή, το κάνουν µόνο και µόνο -λέµε εµείς- για να απαλλαγούν ως Κυβέρνηση από όποιες δεσµεύσεις είχαν απέναντι
στον λαό, στους ψηφοφόρους τους, ότι δήθεν θα έπαιρναν
µέτρα κατά των µεγάλων µονοπωλιακών επιχειρηµατικών οµίλων.
Τα ίδια έκαναν πάντα, εναλλάξ, οι εταίροι του δικοµµατισµού που
γνωρίσαµε και τώρα του νέου διπολισµού.
Κρίκος συνολικής αλλαγής µπορεί να αποτελέσει µόνο η συνεπής πάλη για έξοδο από την κρίση σε όφελος του λαού, σε
ρήξη όµως µε την πολιτική των µονοπωλίων, του κράτους τους,
του συστήµατός τους, µε την εργατική τάξη ως πρωτοπόρα δύναµη, µε τη λαϊκή συµµαχία όλων των εργαζοµένων, αγροτών,
αυτοαπασχολουµένων, δυναµωµένη σε σαφή κατεύθυνση.
Εκεί δεν κάνεις δήθεν «έντιµους» συµβιβασµούς µε λυκοσυµµαχίες, αλλά κάνεις απαραίτητους συµβιβασµούς µέσα στο
λαϊκό κίνηµα, µέσα στην κοινωνική συµµαχία, έτσι ώστε οι εργάτες να συµφωνήσουν µε τους µικρούς επαγγελµατίες βιοτέχνες
και εµπόρους, µε τους αγρότες, δηλαδή µε την πλειοψηφία του
λαού µας και όχι µε τη µειοψηφία της ολιγαρχίας -για να χρησιµοποιήσω και µια αγαπηµένη σας λέξη τελευταία.
Και για να εξηγούµαστε: Τα συνθήµατα των Προγραµµατικών
Δηλώσεων για τη διακοπή στο ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας δεν µπορούν να κρύψουν ποιον δεσµεύεστε ότι θα υπηρετήσει η Κυβέρνησή σας. Ανακοινώσατε ότι θα στηρίξετε τους
µεγάλους ιδιώτες επενδυτές στον βαθµό που σέβονται την περι-
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βαλλοντική και εργασιακή νοµοθεσία και το πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανόνων, δηλαδή το σηµερινό νοµοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι διαφορετικό, αλήθεια, έλεγαν οι
προηγούµενες κυβερνήσεις; Ποιον υπηρετεί το σηµερινό πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Υπηρετεί την ανταγωνιστικότητα, την
κερδοφορία των οµίλων σε βάρος των κοινωνικών αναγκών σε
όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο λαός θα πληρώσει ξανά, για να στηριχθούν οι επενδύσεις των οµίλων, οι οποίοι
θα «ξεζουµίζουν» τους εργαζόµενους, για να αυξήσουν τα κέρδη
τους και να ρίχνουν όλο και πιο κάτω το κόστος της εργασίας,
όπως το λένε.
Ανακοινώσατε ότι θα παραµείνουν δηµόσια τα δίκτυα και οι
υποδοµές. Όµως, αυτό δεν συνιστά ανατροπή, ούτε αντιστρατεύεται την κοινοτική πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και της απελευθέρωσης τοµέων στρατηγικής σηµασίας. Για παράδειγµα, οι
όµιλοι ηλεκτροπαραγωγής επιθυµούν να παραµείνει κρατικό το
δίκτυο µεταφοράς, ώστε να µην έχει ο όµιλος της ΔΕΗ συγκριτικό πλεονέκτηµα στον ανταγωνισµό έναντι των υπολοίπων οµίλων. Στην πραγµατικότητα αποδέχεστε τη σηµερινή µερική ή
πλήρη αποκρατικοποίηση του ΔΕΣΦΑ, του ΟΤΕ, της ΔΕΗ, των
ΕΛΠΕ, των κοιτασµάτων υδρογονανθράκων και συζητάτε µόνο
για τους τρόπους και τις µεθόδους, αν για παράδειγµα θα
έχουµε σύµβαση παραχώρησης αντί για πώληση στις λιµενικές
υποδοµές του Πειραιά.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για να βγει ο λαός µας από τον
σηµερινό βάλτο της ανασφάλειας, της εκµετάλλευσης, της ανεργίας, για να αποκτήσει µία πραγµατικά αξιοπρεπή και περήφανη
ζωή, πρέπει να οργανώσει την αντεπίθεσή του µε στόχο να ανατρέψει τελικά τον πραγµατικό του αντίπαλο, τους µονοπωλιακούς οµίλους που κρατούν στα χέρια τους τα κλειδιά της
οικονοµίας. Μόνο τότε θα ξηµερώσει πραγµατικά µια νέα εποχή
στον τόπο µας, όπου η παραγωγή, η οικονοµία θα σχεδιάζεται
κεντρικά, επιστηµονικά, µε γνώµονα τις λαϊκές ανάγκες. Μόνο
τότε η εργατική τάξη, ο λαός µας, θα καθορίζει το µέλλον του,
αφού θα έχει στα χέρια του ο ίδιος την εξουσία. Θα βρίσκεται
στο τιµόνι αυτής της εξουσίας.
Όσοι αφελώς εδώ µέσα πιστεύουν ακόµα ότι µε την πολιτική
τους δηµιουργούν ή µπορεί να δηµιουργήσουν ρωγµές στο διεθνές κατεστηµένο, ας σκεφθούν την άποψη του ΚΚΕ, για να αντιληφθούν ότι τους χρησιµοποιεί µάλλον όλο αυτό το διεθνές
κατεστηµένο ως πιόνια. Η διαµάχη των «µερκελιστών» και των
«οµπαµιστών» δεν αφορά τα συµφέροντα του λαού. Κανείς δεν
µπορεί και δεν πρέπει να αισθάνεται περήφανος, όταν επιλέγει
απλά τον τρόπο και τον χρόνο σφαγής των δικαιωµάτων του.
Το ξαναλέµε: Το εµπόριο ελπίδων το ανακατεύετε και µε ολίγον από εµπόριο φόβου. Και είναι ακόµα η αρχή. Μπορούµε να
σκεφθούµε τι έχουν να δουν τα µάτια µας το επόµενο διάστηµα.
Ο λαός να µην περιµένει στη γωνία για να αποτύχετε ή οτιδήποτε
άλλο, να µην περιµένει στον καναπέ του, να µη γίνεται, όµως,
ούτε χειροκροτητής σε διάφορες παρελάσεις των κυβερνητικών
πολιτικών και επιλογών. Να οργανώσει τώρα την πάλη του, να
χαράξει γραµµή πάλης κάτω από τις δικές του σηµαίες και όχι
κάτω από ξένες σηµαίες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Επικρατείας κ. Αλέκος Φλαµπουράρης και αµέσως µετά θα µιλήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, έχω ζητήσει τον
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Μηταράκη, θα
σας δώσω τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µου είχατε πει
µετά τον κ. Κουτσούµπα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Μηταράκη,
κατά τον Κανονισµό προηγούνται οι Υπουργοί, οι Πρόεδροι Κοινοβουλευτικών Οµάδων και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ακόµη και όταν είναι επί προσωπικού;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Επειδή ανέκυψε προσωπικό σε χρόνο κατά τον οποίο δεν ήµουν στην Αίθουσα, επιφυλάχθηκα να σας δώσω τον λόγο και θα σας δώσω τον λόγο.
Σας δίνω τον λόγο µου και πραγµατικά έχετε δει…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ήταν ο κ. Μπαλάφας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα σας δώσω τον
λόγο µετά.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Επικρατείας κ. Φλαµπουράρης.
Κύριε Υπουργέ, θα σας δώσω δέκα λεπτά, προκειµένου να κάνετε µία προσπάθεια αυτοπεριορισµού.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ (Υπουργός Επικρατείας):
Πολύ ευχαρίστως, κυρία Πρόεδρε, για να µιλήσουν και άλλοι συνάδελφοι.
Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα δύο κουβέντες για τις αρµοδιότητες. Ίσως σας επαναφέρω σε µία διαφορετική θέση, αλλά είµαι
υποχρεωµένος να αναφερθώ στις αρµοδιότητες που έχει το άρτι
συσταθέν Υπουργείο παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου.
Μέχρι τώρα υπήρχε µία Γενική Γραµµατεία, όπου αναφέρθηκε
χθες ο Υφυπουργός κ. Τέρενς Κουίκ. Κυρίως θέλω να σας πω ότι
το περιεχόµενο και η δουλειά αυτής της Γραµµατείας –παρ’ ότι
η επικεφαλίδα και ο τίτλος ήταν ο Συντονισµός του Κυβερνητικού
Έργου- δεν ήταν τίποτα άλλο από το να διαµορφώνει και να φτιάχνει ή να δίνει σε ξένες εταιρείες προγράµµατα υλοποίησης, ουσιαστικά µέσω του Πρωθυπουργού, των προτάσεων που
κατέθετε η τρόικα για τη διαµόρφωση ενός διαφορετικού δηµόσιου τοµέα, ουσιαστικά για τη µείωση σε µεγάλο βαθµό και της
λειτουργίας και του περιεχοµένου του και των υπαλλήλων του.
Αυτό, λοιπόν, εµείς θα προσπαθήσουµε να το αλλάξουµε, να
αποκτήσει τον ουσιαστικό του ρόλο και σε αυτό καλούµε τους
Βουλευτές και τα κόµµατα που έχουν την επιθυµία ή τη θέληση
να συµβάλουν στον συντονισµό, για να πετύχει όσο το δυνατόν
καλύτερα το κυβερνητικό έργο και τους λέµε ότι είναι ευπρόσδεκτοι και µε προτάσεις και µε συµµετοχές.
Κυρίες και κύριοι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξεχνά τις προεκλογικές του
δεσµεύσεις, οι οποίες ήταν ότι και αυτοδυναµία να πάρουµε,
εµείς και τον λαό θέλουµε να συµµετάσχει και να είναι µαζί µας
και τις πολιτικές δυνάµεις που έχουν τη διάθεση τις καλούµε και
τις θέλουµε να συµβάλουν σε αυτήν την προσπάθεια. Άρα το
πώς θα διαµορφωθεί αυτό το Υπουργείο και µε ποιες προτάσεις,
εµείς που έχουµε την ευθύνη, θα σκεφθούµε, θα προτείνουµε
και θα σας ενηµερώσουµε, περιµένοντας και τις δικές σας προτάσεις.
Τώρα, στη συγκεκριµένη συζήτηση. Πραγµατικά, κυρίες και
κύριοι, δεν φορτίστηκα, δυστυχώς, από πολλές παρεµβάσεις των
κοµµάτων της Αντιπολίτευσης και δεν έχω να σηµειώσω κάτι, το
οποίο θα συµβάλει στο να είναι η προγραµµατική πρόταση πιο
ουσιαστική, πιο υλοποιήσιµη, πιο εφικτή.
Δυστυχώς ακούστηκαν είτε αφορισµοί είτε θέσεις, οι οποίες
δεν έχουν σχέση µε το περιεχόµενο και µε αυτήν την έννοια θα
προσπαθήσω πολύ σύντοµα στα επτά λεπτά που αποµένουν, να
περιγράψω σε γραµµές, οι οποίες είναι συνοπτικές τι επιδιώκουµε.
Κυρίες και κύριοι, πραγµατικά υπάρχει µία διαφορετική πρόταση για το πώς θα αντιµετωπίσουµε σήµερα τους εκατοντάδες
χιλιάδες συνανθρώπους µας, οι οποίοι δεν έχουν φαγητό, δεν
έχουν θέρµανση, δεν µπορούν να µετακινηθούν για να βρουν
δουλειά; Ακούστηκε εδώ µέσα µία πρόταση για το πώς θα αντιµετωπίσουµε αυτήν την κατάσταση σήµερα; Γιατί εµείς δεν πιστεύουµε ότι αυτό θα είναι και για του χρόνου και για τον πέρα
χρόνο και για την τετραετία και για την οκταετία. Διότι η προσπάθειά µας είναι µέσα από τις προτάσεις που καταθέτουµε, µέσα
από την παραγωγική και οικολογική ανασυγκρότηση της χώρας,
αυτός ο κόσµος καθηµερινά να µειώνεται.
Ώσπου να εξαλειφθεί όµως αυτή η κατάσταση, δεν πρέπει να
πάρουµε κάποια µέτρα, τα οποία θα τους δώσουν τη δυνατότητα
να ζήσουν; Κυρίες και κύριοι, αν υπάρχουν απόψεις, οι οποίες
λένε ότι αυτό δεν είναι λύση και δεν προτείνουν άλλη, κατά τη
γνώµη µου, πρέπει να βγουν και να πουν καθαρά ότι αυτό πρέπει
να το πάρετε πίσω. Και απευθύνοµαι και στους φίλους από το
Ποτάµι, που ρώτησαν «πού ζητάτε τη συµπαράταξη». Σε αυτό το
θέµα ζητάµε συµπαράταξη δυνάµεων, οι οποίες θέλουν να συµ-
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µετάσχουν στην αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος.
Ταυτόχρονα, µέσα από το πρόγραµµά µας, το λεγόµενο Θεσσαλονίκης, που είναι κρίσιµο και ουσιαστικό, αναφερόµασταν και
σε τρεις άλλες δράσεις που έχουν σχέση µε τα κόκκινα δάνεια,
µε τα χρωστούµενα στη φορολογία και στα ταµεία, µε την επανεκκίνηση της οικονοµίας.
Αυτά τα µέτρα έχουν µια εσωτερική συνοχή, δεν είναι µόνο
µέτρα για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Είναι ταυτόχρονα και µέτρα, όπως σας ανέλυσαν και οι αρµόδιοι Υπουργοί, τα οποία συµβάλλουν σε έναν βαθµό και στην επανεκκίνηση
της οικονοµίας. Γιατί, παραδείγµατος χάριν, όταν λέµε ότι θα
δοθεί στις συντάξεις µέχρι 700 ευρώ η δέκατη Τρίτη και ότι θα
δοθεί σαν δώρο Χριστουγέννων –που είναι περίπου 450 εκατοµµύρια ευρώ-, αυτό θα µπει ολόκληρο µέσα στην αγορά. Από αυτό
θα υπάρχουν έσοδα πίσω στην εθνική οικονοµία. Και οι άλλες
δράσεις στις οποίες αναφερθήκαµε, έχουν αντίκτυπο και στην
αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, αλλά και στην εθνική
οικονοµία.
Άρα ολοκληρώνοντας αυτόν τον τοµέα, επαναλαµβάνω ότι ο
συνδυασµός αυτών των δράσεων µπορεί ουσιαστικά να αντιµετωπίσει την κρίση και δευτερευόντως να συµβάλει και στην επανεκκίνηση της οικονοµίας.
Είναι αυτό αρκετό; Όχι. Δεν είναι αρκετό. Γι’ αυτό εµείς προτείνουµε και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Έχουµε επιλέξει έξι τοµείς, οι οποίοι θεωρούµε ότι είναι προνοµιακοί για την ελληνική οικονοµία, οι οποίοι είναι τοµείς εντάσεως
εργασίας. Γιατί αυτό µας ενδιαφέρει. Δεν µας ενδιαφέρει µόνο
µια ανάπτυξη, η οποία δεν θα αυξάνει ή δεν θα έχει θέσεις εργασίας. Μας ενδιαφέρει κυρίως αυτό.
Αναφέρθηκαν πολλοί και είπαν ότι δεν µιλάµε για την ανάπτυξη
της οικονοµίας, για την παραγωγή, η οποία πρέπει να προχωρήσει στην Ελλάδα, η οποία έχει ουσιαστικά αποµειωθεί. Παραδείγµατος χάριν, µιλάµε για τον τουριστικό τοµέα, µε στόχο ο
τουριστικός τοµέας να µην είναι 22 εκατοµµύρια, 24 εκατοµµύρια
µόνο, αλλά να προσπαθήσουµε µέσα από µια και ποιοτική ανάπτυξή του να έχουµε περισσότερες µέρες παραµονής των τουριστών, να έχουµε µεγαλύτερο διάστηµα της τουριστικής
περιόδου, να έχουµε σύνδεση των παραγωγικών δυνατοτήτων
που έχει η Ελλάδα µε τον τουρισµό, ούτως ώστε να έχουµε ένα
σύνολο θετικών επιπτώσεων µέσα από αυτό.
Παραδείγµατος χάριν, αν πάµε στον πρώτο τοµέα, τον αγροτοδιατροφικό, είµαστε υποχρεωµένοι πραγµατικά να προχωρήσουµε άµεσα στην καταγραφή της δηµόσιας, της εκκλησιαστικής, της δηµοτικής αγροτικής γης, ούτως ώστε µέσα από την
κοινωνική οικονοµία, µέσα από συνεταιριστικά σχήµατα–κοινωνικά να µπορέσουµε πραγµατικά µε τη βοήθεια και τη συµβολή
του δηµόσιου τοµέα να αναπτύξουµε σε µεγάλο βαθµό τον παραγωγικό τοµέα ούτως, ώστε να πετύχουµε αυτό που λέµε από
το χωράφι στο ράφι.
Παραδείγµατος χάριν και στο θέµα των κατασκευών, που και
αυτό είναι εντάσεως εργασίας, δεν έχουµε τη λογική ότι πρέπει
να αρχίσουν να χτίζονται πάλι πολυκατοικίες, διαµερίσµατα.
Υπάρχουν πολλά. Έχουµε όµως την αντίληψη ότι πρέπει να
προχωρήσουµε στα διατηρητέα, να καταγράψουµε τις αργούσες
βιοµηχανίες, να δούµε τα κτήρια τα οποία καταρρέουν. Γιατί,
όπως είπε και η αρµόδια Υπουργός, έχουµε να καλύψουµε
παραδείγµατος χάριν τριάντα χιλιάδες διαµερίσµατα για τις
ανάγκες των ανέργων. Όλα αυτά πρέπει να προχωρήσουν.
Ολοκληρώνω, µιας και έφτασε ο χρόνος. Θέλω να πω δύο
κουβέντες σε σχέση µε το επίδικο θέµα. Τρία πράγµατα θα πω
και τελειώνω.
Πρώτον, δεν φύγαµε από τη λογική της µείωσης, της
αποµείωσης, της αποδιάρθρωσης του δηµοσίου χρέους. Το λέµε
συνεχώς. Ποτέ δεν είπαµε ότι θα κάνουµε µονοµερή ενέργεια.
Είπαµε ότι θέλουµε την αποµείωσή του. Επίσης, είπαµε ότι µέσα
από την αναδιάρθρωσή του και την αποπληρωµή του µε ρήτρα
ανάπτυξης θα µπορούµε να πετύχουµε και τη δυνατότητα
χρηµατοδότησης της παραγωγικής ανασυγκρότησης.
Δεύτερον, δεν το είπαµε ποτέ και δεν το λέµε ούτε σήµερα,
όπως είπε και ο Υπουργός Οικονοµικών και οι άλλοι Υπουργοί
και ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης χθες, και δεν υπάρχει
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περίπτωση να αποδεχτούµε µνηµόνια, τα οποία µειώνουν τα
εισοδήµατα είτε της πρόνοιας είτε της σύνταξης είτε του µισθού.
Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούµε µνηµόνια και προγράµµατα,
τα οποία ξεπουλάνε -όχι αξιοποιούν όπως λέµε εµείς- τη δηµόσια
περιουσία.
Τρίτον, δεν µπορούµε να δεχτούµε σε καµµία περίπτωση
µνηµόνια, τα οποία έχουν διαλύσει τις εργασιακές σχέσεις.
Μάλιστα, έχουµε ως στόχο µας να επαναφέρουµε τις εργασιακές
σχέσεις τουλάχιστον εκεί που βρισκόντουσαν πριν.
Τελειώνω, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Αυτό που ψήφισε
ο ελληνικός λαός είναι αυτό το πρόγραµµα το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ, ο
Πρόεδρός του, τα στελέχη, τα µέλη της Κυβέρνησης και οι
Βουλευτές σάς αναλύουν εδώ και δύο µέρες τώρα. Μη
νοµίζουµε ότι έχει ψηφιστεί από το λαό κάτι διαφορετικό.
Το µνηµόνιο στις 25 του µήνα τελείωσε. Ξέρει ο ελληνικός
λαός και ξέρουµε κι εµείς ότι σε αυτήν τη ζωή τίποτα δεν
χαρίζεται, όλα κατακτιόνται µέσα από µαζικές κινητοποιήσεις, µε
τη συµµετοχή ενός λαού, ο οποίος έχει συναίσθηση και των
ευθυνών του και των δυνατοτήτων του.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
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, τριάντα εφτά µαθήτριες και
µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Γυµνάσιο
Νέας Ιωνίας Μαγνησίας (Α’ Τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, για να προγραµµατίζετε τις οµιλίες σας οι κύριοι και
οι κυρίες Βουλευτές και οι κύριοι και οι κυρίες Υπουργοί, αµέσως
µετά θα δώσω τον λόγο σε Βουλευτές και Υπουργούς µε
εναλλαγή. Παρακαλώ όλους να αρχίσουν να περιορίζουν το
χρόνο τους κατά δίλεπτο τουλάχιστον, για να µπορέσουµε όλοι
να µιλήσουµε.
Καλώ στο Βήµα τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Χρυσής
Αυγής κ. Παππά. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Παρατηρώ τη χωροθεσία της Βουλής, για
την οποία έγινε τόσος πολύς λόγος, µε τη νέα της σύνθεση. Τα
έδρανα της Χρυσής Αυγής βρίσκονται στο δεξιό άκρο. Για τους
καθήµενους βεβαίως η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Το
«αριστερά» και το «δεξιά» έχει να κάνει και µε το από ποια θέση
τα βλέπεις τα πράγµατα.
Εν πάση περιπτώσει, κύριοι της Αριστεράς και της Δεξιάς, µε
όποια πλευρά της Αιθούσης και αν ταυτίζεστε, οι πράξεις µετρούν. Η πολιτική δεν παράγεται µε εµµονές και διxαστικό λόγο
αλλά µε έργα πολιτικής γενναιότητας. Η Βουλή αυτή δεν είναι
ούτε της Αριστεράς, ούτε της Δεξιάς. Είναι Βουλή όλων των Ελλήνων. Είναι η Βουλή που εξελέγη για να υπηρετεί τον ελληνικό
λαό. Ο ίδιος ο λαός µάς εξέλεξε να τον υπηρετούµε και από τις
δύο πλευρές.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εµείς στο Λαϊκό Σύνδεσµο-Χρυσή
Αυγή πιστεύουµε ότι το µνηµόνιο δεν υπηρετεί τον ελληνικό λαό.
Το µνηµόνιο είναι εθνοκτόνο. Εµείς αγωνιζόµαστε για πατρίδα
και ελευθερία, σεβόµενοι τους συνταγµατικούς κανόνες και σύµφωνα µε τη λαϊκή εντολή, ως τρίτη πλέον πολιτική δύναµη, θα είµαστε σε αυτήν τη Βουλή η εθνική αντιπολίτευση. Με σταθερότητα υποστηρίζουµε τη θέση που έχουµε τονίσει και πάλι από
το Βήµα αυτό. Τα κόµµατα διχάζουν, η πατρίδα ενώνει.
Ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, το καλοκαίρι του 2012
επεσκέφθην τον προηγούµενο Πρόεδρο της Βουλής για να τον
συγχαρώ για την εκλογή του. Του είπα τότε ότι εµείς κατεβήκαµε
στην πολιτική κονίστρα για να διεκδικήσουµε την κοινοβουλευτική µας εκπροσώπηση, καθώς επίσης του είπα ότι µας λείπει µεν
η εµπειρία για τις ακριβείς λειτουργίες του θεσµού αλλά θα παίξουµε έντιµα στο πολιτικό παιχνίδι. Τώρα πια έχουµε την εµπειρία
πόσο βρώµικο είναι πολλές φορές αυτό το παιχνίδι.
Η απελθούσα κυβέρνηση φέρει βαρύτατη ευθύνη για την κα-
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τάργηση του Συντάγµατος µε το αντιλαϊκό, µνηµονιακό της έργο.
Καταπάτησε τους θεσµούς, όπως φάνηκε και στην περίπτωση
της πολιτικής διώξεως των Βουλευτών της Χρυσής Αυγής.
Κυρία Πρόεδρε, τα φαινόµενα απαξίωσης των θεσµών πρέπει
να σταµατήσουν. Η στάση της Χρυσής Αυγής και στην παρούσα
κοινοβουλευτική περίοδο θα είναι υπεύθυνη και συνεπής. Η Κοινοβουλευτική µας Οµάδα, θα σταθεί αρωγός σε πολλές από τις
µελλοντικές σας πρωτοβουλίες και ενέργειες, όπως αυτές που
αναγγέλθηκαν στην οµιλία επί τη αναλήψει των καθηκόντων σας.
Για να γίνω πιο σαφής. Θα εργαστούµε από πλευράς, µας
ώστε να γίνει το Κοινοβούλιο αυτό το οποίο οφείλει να είναι, έκφραση της βούλησης όλων των Ελλήνων και των πολιτικών δυνάµεων όπως τις επέλεξε ο κυρίαρχος λαός. Θα σταθούµε
ενάντια σε οποιαδήποτε αντιλαϊκή και αντιδηµοκρατική πολιτική,
όπως αυτή εκφράστηκε από την προηγούµενη διακυβέρνηση, τη
διακυβέρνηση της ξενοκρατίας, της ξενοδουλίας και της εκποίησης της χώρας µας. Θα εργαστούµε για να ξαναγίνει ο πολιτικός λόγος, το κατοχυρωµένο αυτό συνταγµατικό δικαίωµα,
σηµείο αντιπαραθέσεως και συνάµα συνθέσεως, για να εκφραστούν οι τριακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιοι σαράντα
επτά Έλληνες πολίτες που στήριξαν τη Χρυσή Αυγή, την τρίτη
πολιτική δύναµη της χώρας και ο µαχητικός και ενίοτε καυστικός
πολιτικός µας λόγος να µην αποτελεί το µοναδικό αποδεικτικό
στοιχείο ποινικής διώξεως.
Ο πολιτικός λόγος εντός και εκτός του Κοινοβουλίου και µάλιστα λόγος των εκλεγµένων αντιπροσώπων του έθνους σε καµµία
των περιπτώσεων και για καµµία πολιτική δύναµη, όχι µόνο για
τη Χρυσή Αυγή, δεν θα πρέπει να αποτελέσει ποτέ πια µέρος δικογραφίας εξυπηρετώντας µια ποταπή πολιτική σκοπιµότητα. Ο
θεσµός της δικαιοσύνης πρέπει να αποκτήσει και πάλι το σεβασµό και την εµπιστοσύνη του ελληνικού λαού.
Πρώτο µέληµά σας, λοιπόν, είναι να αποκαθαρθεί από το παραδικαστικό κύκλωµα που είχε στήσει η προηγούµενη κυβέρνηση. Ριζική κάθαρση στη δικαιοσύνη, ώστε αυτή να αποκτήσει
και πάλι το κύρος της, ένα κύρος που της αναλογεί ως ένας από
τους κυριότερους πυλώνες της Ελληνικής Δηµοκρατίας.
Θα σταθούµε και πάλι ανυποχώρητοι και συµπαραστάτες στη
διεκδίκηση του γερµανικού κατοχικού δανείου και των πολεµικών
αποζηµιώσεων. Ο οµιλών ήταν ο πρώτος που έθεσε το ζήτηµα
σε λεπτοµερειακή βάση, ως Βουλευτής, σε συνέντευξη Τύπου
εντός του Κοινοβουλίου τον Ιούνιο του 2012. Για το θέµα αυτό
κάναµε παρεµβάσεις τόσο στο ελληνικό Κοινοβούλιο όσο και στο
Ευρωπαϊκό. Ειδικά για το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο, που σε
σηµερινές τιµές ανέρχεται και υπερβαίνει τα 500 δισεκατοµµύρια
ευρώ, είχαµε κάνει οµιλίες, είχαµε κάνει συνεντεύξεις, είχαµε
πάρα πολλές φορές θέσει τις απόψεις µας µέσω των εντύπων
µας και της ιστοσελίδας µας. Αυτό, εξάλλου, περιλαµβάνεται και
στο πρόγραµµά µας του Ιανουαρίου του 2015, βάσει του οποίου
προγράµµατος πήραµε και την εντολή από τον ελληνικό λαό.
Σας το παραδίδω για τα Πρακτικά, για όποιον ενδιαφέρεται.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Παππάς 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 Βουλευτές, η Ελλάς έχει πλέον έναν νέο και
ηλικιακά Πρωθυπουργό. Ο κ. Τσίπρας διαδέχεται ένα φοβικό
πρωθυπουργό. Ο χαρακτηρισµός «φοβικός» δεν είναι δικός µου.
Είναι του Τάκη Μπαλτάκου στον αποκαλυπτικό διάλογό του µε
τον Ηλία Κασιδιάρη.
Είναι γνωστή η υπόθεση Μπαλτάκου, την οποία επιχείρησε να
συγκαλύψει η προηγούµενη κυβέρνηση κλείνοντας άρον-άρον
τη Βουλή το καλοκαίρι, όπως είχατε καταγγείλει κι εσείς, κυρία
Πρόεδρε.
Υπενθυµίζω µέρος του διαλόγου:
Κασιδιάρης: «Ποιος του είπε να τα κάνει αυτά;». Και εννοεί τις
παράνοµες διώξεις και την οµολογηµένη προσωπική εµπλοκή
του Σαµαρά και των Υπουργών του, οι οποίοι επενέβησαν στο
έργο της δικαιοσύνης.
Μπαλτάκος: «Πρώτα απ’ όλα, φοβάται για τον εαυτό του.
Έπειτα, εσείς τον κόβετε από το να έχει προβάδισµα από τον
Τσίπρα».
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Κασιδιάρης: «Και επειδή του κόβουµε ψήφους, δηλαδή, θα
µας βάλει φυλακή;»
Μπαλτάκος: ««Τον π…» Απίστευτο πράγµα! Απίστευτο!»
Τα είπε ξανά, όµως, ο Μπαλτάκος και σε άλλη περίπτωση.
Τον Νοέµβριο του 2012 µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας, ο κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος, είχε πει µεταξύ άλλων, µιλώντας για τον
προϋπολογισµό του 2013 –ήταν κρίσιµες και τότε οι στιγµές- τα
εξής. Ο Νικόλαος Μιχαλολιάκος αναφέρθηκε σε απόψεις του
Νόαµ Τσόµσκι και ανέφερε ότι αν αφεθούν τα κεφάλαια ελεύθερα να µετακινούνται από τη µία χώρα στην άλλη, θα έλθει µία
µέρα που οι οικονοµικοί οργανισµοί και οι επενδυτές θα είναι
πραγµατικά σε θέση να καθορίσουν την πολιτική των κρατών.
Συνεχίζοντας είπε: «Το έχουν πει πολλοί αγορητές ότι αν η Ελλάδα βγει από την Ευρωζώνη, θα πληγεί η παγκόσµια οικονοµία
µε το τεράστιο ποσό των 17 τρισεκατοµµυρίων 200 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Πώς αντέχει στη λογική αυτό; Η Ελλάδα είναι το
2% της ευρωπαϊκής οικονοµίας και ίσως το 1‰ της παγκόσµιας
οικονοµίας. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Γιατί όλα αυτά τα κεφάλαια είναι µία «φούσκα» -δεν έχουν σχέση µε την πραγµατική
οικονοµία- και αυτήν τη «φούσκα» η Ελλάδα, αν θέλει, «κρατάει
την καρφίτσα για να τη σπάσει». Όµως, αυτό το πανίσχυρο όπλο
που έχουµε στα χέρια µας δεν το χρησιµοποιούµε και υποδουλώνουµε οικονοµικά τον λαό µας.»
Εκείνες τις ηµέρες, λοιπόν, µετέφερα στον κ. Μπαλτάκο το
νόηµα των λεγοµένων του κ. Μιχαλολιάκου. «Ναι…», µου είπε,
«…το ξέρω. Κι εµείς του τα είπαµε». Τον ρώτησα, λοιπόν, τότε:
«Γιατί δεν το κάνει, αφού έχει αυτό το πανίσχυρο όπλο στα χέρια
του;». Απάντηση: «Φοβάται». «Τι φοβάται;» του λέω. «Έχει θέµατα» µου είπε και αναφέρθηκε στην έλλειψη θάρρους κ.λπ..
«Θαρσείν χρη». Αυτό το θάρρος χρειάζεται ο νέος Πρωθυπουργός, το θάρρος και την εντιµότητα να σεβαστεί την εντολή
που πήρε για καταγγελία του µνηµονίου και διαγραφή του µεγαλυτέρου µέρους του χρέους. Γι’ αυτό ψηφίστηκε. Αυτήν την
προσδοκία εξέφρασε.
Ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, έχει πολλά όπλα στην
πολιτική του φαρέτρα, αν θέλει αληθινά να πραγµατώσει τους
πόθους του λαού. Δεν έχει µόνο τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ, το
36,34%, έχει και το 6,28% της Χρυσής Αυγής, έχει και το 5,47%
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, το 4,75% των ΑΝΕΛ, έχει το
52,84% και µία πλειοψηφία αντιµνηµονιακή εκατόν ενενήντα τεσσάρων Βουλευτών.
Κύριε Πρωθυπουργέ, είπατε προεκλογικά και εσείς και οι Βουλευτές σας ότι θα καταργηθεί το µνηµόνιο µε ένα άρθρο. Αυτό
θα ήταν το πρώτο νοµοσχέδιό σας, της νέας Κυβέρνησης, της
«για πρώτη φορά Αριστεράς». Ή µήπως θα είναι η πολλοστή
φορά του πάντα προδοµένου ελληνικού λαού;
Εσείς είπατε προχθές ότι ο λαός δεν αντέχει άλλη απογοήτευση. Λίγες µέρες µετά την εκλογή σας, µιλάτε ήδη για «έντιµο
συµβιβασµό». Με τις προγραµµατικές σας δηλώσεις αυτών των
ηµερών τον απογοητεύσατε αυτόν τον λαό. Η καταγγελία του
µνηµονίου µετετράπη σε «συµφωνία», σε «γέφυρα» και «αµοιβαίο
επωφελές συµβόλαιο», µία απόρριψη του µνηµονίου σε δόσεις.
Φέρτε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, το άρθρο αυτό που το υποσχεθήκατε προεκλογικά, να το ψηφίσουµε, να µετρηθούµε και να φανεί
ξεκάθαρα ποιοι είναι στο πλευρό του λαού και ποιοι είναι στο
πλευρό των τοκογλύφων, της ξένης κατοχής και της δυστυχίας,
της δυστυχίας του λαού µας.
Εάν ο κ. Βαρουφάκης δεν έχει να πει τίποτα για το µνηµόνιο
και την καταστροφή του, όπως προεκλογικά υποστήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν για τα πάντα φταίει αυτή η «κακή» Χρυσή Αυγή, εάν η
Χρυσή Αυγή φταίει για την πείνα, για τη δυστυχία, για την ανεργία, για τις χιλιάδες αυτοκτονίες, για την ανθρωπιστική κρίση και
για όλα αυτά που έφερε το µνηµόνιο, εάν οι νέοι συγκυβερνώντες κραδαίνουν τη σηµαία του φόβου της ανόδου της Χρυσής
Αυγής στους Ευρωπαίους συνοµιλητές τους, τότε είµαστε πολύ
ευχαριστηµένοι που έστω και µε αυτήν την πεπλανηµένη αντίληψη θα βοηθήσει και θα προσφέρει η Χρυσή Αυγή στην κατάργηση του µνηµονίου.
Είναι, όµως, έτσι; Δεν πρέπει, κύριε Πρωθυπουργέ, να προδώσετε το λαό. Τον φόβο, το σεβασµό δηλαδή του Θεού µπορεί να
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µην τον αισθάνεστε και είναι δικαίωµά σας. Το ελεύθερο του ανθρώπου αναγνωρίζεται και από αυτήν καθεαυτή την ορθόδοξη
θρησκεία µας. Την οργή του λαού, όµως, δεν µπορείτε να την
αγνοήσετε. Γιατί όσο θα περνάει ο καιρός, τόσο θα αποµακρύνεται και θα σβήνει η ευκαιρία που έχετε για ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας και επιδίωξη της εθνικής ανεξαρτησίας.
Δεν πρέπει να επαναλάβετε την ιστορία του Μαΐου του 2012.
Και τότε η πλειοψηφία του ελληνικού λαού είχε δώσει εντολή για
τέλος του µνηµονίου. Στο Κοινοβούλιο είχαµε µια αντιµνηµονιακή
δύναµη εκατόν πενήντα µίας εδρών στο σύνολο, υπολογιζοµένης
τότε και της Αριστεράς της ΔΗΜΑΡ, πριν τη µνηµονιακή της
στροφή.
Η πρόταση της Χρυσής Αυτής ήταν συγκεκριµένη. Να σχηµατιστεί τότε µια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, µια κυβέρνηση ειδικής
αποστολής, µε µοναδική αποστολή και σκοπό την ψήφιση αυτού
του άρθρου, του νόµου κατάργησης του µνηµονίου.
Δεν µας ακούσατε τότε και δεν µας ακούσατε παγιδευµένοι σε
ιδεοληψίες των πρώιµων αριστερών σας χρόνων, που οδήγησαν
κάποιους από τους σηµερινούς συγκυβερνώντες να εκστοµίζουν
εκτός τόπου και πολιτικού χρόνου γραφικότητες περί «αβγών του
φιδιού», περί «Βαϊµάρης» και όλα αυτά τα σχετικά. Με την πράξη
τους όµως αυτή, κατέστησαν τα κόµµατά τους συνυπεύθυνα για
την επί δυόµισι χρόνια επιπλέον καταστροφή που ακολούθησε.
Για να πλήξετε, λοιπόν, τότε δήθεν τον κίνδυνο –όπως λέτε
εσείς- της Χρυσής Αυγής -εµείς λέµε «τη δύναµη της αλήθειας,
της εντιµότητας και της φιλοπατρίας»- οδηγήσατε συνεργατικά
τον τόπο στις επαναληπτικές εκλογές του Ιουνίου του 2012. Τότε,
όπως και στη συνέχεια, µε την πολιτική τροµοκρατία της Νέας
Δηµοκρατίας να οργιάζει, µε τη νέα λευκή τροµοκρατία, νοµίζατε
ότι θα πλήξετε εµάς τους εθνικιστές. Όµως η Χρυσή Αυγή άντεξε
και -προς απογοήτευση των πολιτικών µας αντιπάλων- αντέχει
και θα αντέχει, για το καλό της πατρίδας και του λαού. Γιατί ο
Θεός και ο λαός είναι κοντά µας, η αλήθεια και το δίκαιο είναι
κοντά µας.
Οι φοβικοί της Δεξιάς –και δεν αναφέροµαι στους απλούς
αγνούς ψηφοφόρους αλλά στους πολιτικούς εκφραστές της
Νέας Δηµοκρατίας που εύχονται την αποτυχία της σηµερινής Κυβέρνησης και την καταστροφή του τόπου, προκειµένου να επανέλθουν και πάλι στα πράγµατα- θα προβάλλουν και προβάλλουν
ήδη τα γνωστά τους διλήµµατα, τη φθηνή πολιτική του τρόµου,
«µα, θα φύγουµε από την Ευρωζώνη, θα φύγουµε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα χρεοκοπήσουµε».
Αυτοί οι ίδιοι δεν ήσαν που έλεγαν ότι χρεοκοπήσαµε ήδη το
2012; Φθάνει, λοιπόν, πια, φθάνει µε τις εµµονές του γερµανοτραφούς Σηµίτη µε το ευρώ. Αφήστε όλοι σας κατά µέρος το περίφηµο Grexit να είναι πρόβληµα όχι δικό µας, να είναι πρόβληµα
των «γερακιών» της κεφαλαιοκρατίας, των τραπεζών και των τοκογλύφων. Δικό τους πρόβληµα είναι.
Η συµµετοχή µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε τον τρόπο που
υλοποιήθηκε καταστρέφει την πατρίδα µας. Κατέστρεψε τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την εθνική παραγωγή, κατέστρεψε τις
µικρές, τις µεσαίες επιχειρήσεις. Είναι αυτή η πολιτική που στέλνει τους νέους Έλληνες στην ξενιτιά. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση
µάς αντιµετωπίζει ως περιφέρεια και όχι ως εθνικά κυρίαρχο κράτος. Είναι αυτή που µας θέλει παρίες και όχι ισοτίµους συµµάχους. Είναι αυτή που διέλυσε την εθνική µας παραγωγή και έκανε
την Ελλάδα µας µια χώρα ανέργων. Είναι η ένωση που διοικεί
την Ελλάδα µέσω e-mail ξένων τεχνοκρατών που ουδεµία σχέση
έχουν µε την ελληνική λαϊκή κυριαρχία. Αυτή η Ευρωπαϊκή
Ένωση καλύτερα να λείπει.
Στο ζήτηµα της ιθαγένειας, προς µεγάλη σας λύπη ήδη έχει
αποφανθεί το Συµβούλιο της Επικρατείας. Εµείς είµαστε καθέτως αντίθετοι στη βίαιη αλλοίωση της κοινωνίας µε την ελληνοποίηση χιλιάδων ατόµων διαφορετικής καταγωγής, θρησκείας
και πολιτισµού που υπονοµεύει την εθνική οµοιογένεια και την
κοινωνική ειρήνη.
Επίσης, δεν ακούσαµε την Κυβέρνηση να αναφέρεται στους
Έλληνες της Βορείου Ηπείρου και στους Ποντίους αδελφούς
µας, αυτούς δηλαδή που τόσο βάναυσα έπληξε η προηγούµενη
κυβέρνηση µε τις πολιτικές της.
Η Χρυσή Αυγή επιδιώκει να ενώσει τον Ελληνισµό, τον αλύ-
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τρωτο και υπόδουλο ελληνισµό και τον Ελληνισµό της Διασποράς, τους οµογενείς µας.
Στις προγραµµατικές δηλώσεις ο κύριος Πρωθυπουργός δεν
αναφέρθηκε στον πολιτισµό. Για εµάς τους Έλληνες εθνικιστές,
βασικό συστατικό της ελληνικότητας είναι ο πολιτισµός µας και
γι’ αυτό αποτελεί προτεραιότητά µας η ανάπτυξη και η προστασία της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και τέχνης.
Όσον αφορά τα εθνικά µας θέµατα –και τελειώνω- ο ΣΥΡΙΖΑ
και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, η Νέα Δηµοκρατία, έχουν εκπεφρασµένη αντίληψη παραδόσεως του ονόµατος «Μακεδονία».
Αναφέρατε στις προγραµµατικές σας δηλώσεις, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι συµφωνείτε, όπως και η προηγούµενη κυβέρνηση,
στην παράδοση του ονόµατος «Μακεδονία», στην παράδοση του
ονόµατός µας στο γειτονικό κρατίδιο των Σκοπίων και συνεχίζετε
έτσι την ίδια ανιστόρητη, επικίνδυνη και ενάντια στα εθνικά µας
συµφέροντα πολιτική.
Πάγια θέση της Χρυσής Αυγής ήταν, είναι και θα είναι κανένας
συµβιβασµός για τη Μακεδονία µας.
Όµοια πλήττετε το έθνος µας µε την πολιτική σας σε ό,τι
αφορά το Αιγαίο και το αδελφό κράτος της Κύπρου. Είναι ένα
κράτος που αποτελεί συστατικό του ιδίου έθνους. Μιλήσατε για
δικοινοτική, διζωνική Κύπρο µε µία διοίκηση και µία ιθαγένεια.
Ταυτίζεστε έτσι µε την πιο σκληρή αµερικανική πολιτική σε ό,τι
αφορά το Κυπριακό. Ταυτίζεστε κατ’ ουσίαν µε τον Αττίλα.
Και αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ, το λέτε λίγες µέρες αφού είχατε επισκεφθεί τα φυλακισµένα µνήµατα στη Λευκωσία, όπου
είναι θαµµένοι οι µαρτυρικοί ήρωες της Οργάνωσης ΕΟΚΑ του
Γεωργίου Γρίβα Διγενή.
Οι Κύπριοι είναι Έλληνες στο γένος. Καµµία αλλοίωση, λοιπόν,
της ιστορίας του ελληνισµού της Κύπρου δεν µπορεί να γίνει
αποδεκτή. Δεν λέµε απλώς ότι δεν συµφωνούµε, όπως ενδεχοµένως θα πει το ακροδεξιό άλλοθι της Κυβέρνησης για τα µάτια
του κόσµου, στηρίζοντας, όµως, τις αντεθνικές επιλογές της.
Εµείς λέµε ότι θα πρέπει ολόκληρος ο ελληνικός λαός να πει όχι
σε αυτήν την επικίνδυνη πολιτική, να πει όχι µε µοναδικό στόχο
και όραµα την επίτευξη της πολυπόθητης για εµάς εθνικής ανεξαρτησίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Στον εθνικό αυτό στόχο ενεργός πρέπει να είναι και η συµµετοχή της Εκκλησίας, µιας Εκκλησίας που από διαχειριστής µιας
περιουσίας θέλουµε να γίνει και πάλι το τιµηµένο ράσο της Ελληνοορθοδοξίας, όπως αυτό εκφράστηκε στους σύγχρονους
καιρούς από τον µακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο.
Και γι’ αυτόν τον λόγο, καλώ από αυτό το Βήµα τούς ιεράρχες
που έχουν αποµείνει µαχητές, να σταθούν φραγµός στα ισοπεδωτικά σχέδια των διεθνιστών κάθε αποχρώσεως, προσφέροντας την πνευµατική τους ισχύ στον αγώνα της εθνικής σωτηρίας.
Η εθνική σωτηρία πρέπει να είναι ο στόχος όλων µας. Γι’ αυτό,
κύριοι της Κυβέρνησης, εγκαταλείψτε τη real πολιτική. Αυτή η
real πολιτική δίχασε και κατέστρεψε τον τόπο.
Η Χρυσή Αυγή, λοιπόν, επιλέγει το δρόµο της ελευθερίας και
λέει όχι σε κάθε µνηµόνιο και στις όποιες παραλλαγές του. Το
µνηµόνιο, κυρίες και κύριοι, είναι το τέλος του εθνικού κράτους.
Είναι η µετατροπή του λαού µας σε µια µάζα πεινασµένων καταναλωτών, έναν εύπλαστο κιµά.
Ο λαός ψήφισε τον περασµένο Ιανουάριο γυρίζοντας την
πλάτη σε όλα τα ψευτοδιλήµµατα που εξαπέλυσε η προηγούµενη κυβέρνηση. Δεν έχετε, λοιπόν, κύριοι της νέας Κυβέρνησης,
µε τόσο ισχυρή και νωπή λαϊκή εντολή, κάποιο λόγο να υπαναχωρήσετε µε πρόσχηµα τον δήθεν πολιτικό ρεαλισµό. Ο λαός
ψήφισε τη ρήξη µε τους δήθεν συµµάχους και τους επικυρίαρχους δανειστές.
Συγχρόνως ο ελληνικός λαός ψήφισε τη Χρυσή Αυγή, συντασσόµενος µε το σύνθηµα «Πρώτα οι Έλληνες!» και «Οι Έλληνες
στην εξουσία! Οι κλέφτες στη φυλακή!».
Αναµένουµε, λοιπόν, να γίνει πράξη η εξαγγελία του ΣΥΡΙΖΑ
και η εξαγγελία του Αντιπροέδρου του κ. Δραγασάκη ότι θα καταγγείλει τους διαπλεκόµενους, κάτι που µε συνέπεια έκανε η
Χρυσή Αυγή και την προηγούµενη κοινοβουλευτική περίοδο. Αµ-
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φιβάλλουµε, βέβαια, εάν αυτό θα γίνει πραγµατικότητα.
Κυρίες και κύριοι της Αριστεράς, σε εσάς απευθύνοµαι. Ο ελληνικός λαός αποφάσισε ότι το ευρώ δεν είναι ο θεός. Μην θεοποιείτε, λοιπόν, στο µυαλό σας αυτόν τον Μαµωνά, αυτόν το
µοχλό της γερµανικής κυριαρχίας στην ήπειρό µας, αλλά και
στην Ελλάδα.
Εµείς δηλώνουµε από το Βήµα αυτό ότι η Κοινοβουλευτική
Οµάδα του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, θα στηρίξει κάθε κίνηση προς αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που πλήττει
τον ελληνικό λαό. Θα ελέγξουµε µεν την Κυβέρνηση αλλά και θα
στηλιτεύσουµε όλους αυτούς τους µαυραγορίτες της πολιτικής,
που φωνάζουν µεταξύ τους «βάστα, Σόιµπλε».
Ο απελθών Πρωθυπουργός κ. Σαµαράς, είπε πρόσφατα παραφράζοντας τα λόγια του αείµνηστου ηγέτη της Κύπρου Τάσσου Παπαδόπουλου: «Παραλάβαµε χάος και παραδώσαµε
χώρα».
Όχι, κύριε Σαµαρά! Παραλάβατε χάος και µας οδηγήσατε
στην κόλαση. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτήν την αλήθεια διατράνωσε ο λαός µε την ψήφο του στις 25 Ιανουαρίου. Τον αµφισβητείτε; Αµφισβητείτε τον ελληνικό λαό;
Κύριε Σαµαρά, η αρχοµανία σας σας οδήγησε και σας οδηγεί
σε τόσο λαθεµένες πολιτικές όχι µόνο για την παράταξή σας
αλλά και για τη χώρα;
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Χρυσή Αυγή
επιλέγει το δρόµο της εθνικής αντίστασης σε µία χώρα όπου χάνονται τα πάντα, όπου χάνεται η παραγωγή, η δηµόσια και ιδιωτική περιουσία και κυρίως χάνεται το ανθρώπινο δυναµικό και
δυστυχώς η όποια προοπτική φαίνεται να είναι ένα προπαγανδιστικό αφήγηµα, λόγια χωρίς πράξη.
Εµείς, λοιπόν, οι χρυσαυγίτες εξακολουθούµε να στεκόµαστε
έµπρακτα στο πλευρό των Ελλήνων που αντιστέκονται. Η Χρυσή
Αυγή σηµαίνει πρώτα απ’ όλα και πριν απ’ όλα εθνική αντίσταση,
αλλά και εθνική διεκδίκηση. Ο ελληνικός εθνικισµός αποτελεί την
εγγύηση και την ελπίδα του µέλλοντος. Με αυτήν την πίστη θα
πορευτούµε, προασπιζόµενοι τα συµφέροντα του ελληνικού
λαού και σε αυτήν την κοινοβουλευτική περίοδο και βάζοντας
πάνω απ’ όλα και πριν απ’ όλα την Ελλάδα µας και τον ελληνικό
λαό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής. Κάνατε συνολική χρήση της πρωτολογίας, της δευτερολογίας και της τριτολογίας σας και µε δεδοµένο ότι ούτε ο Αρχηγός της
Κοινοβουλευτικής σας Οµάδας µίλησε τηρήθηκε αυτή η ανοχή.
Τώρα θα δώσω τον λόγο σε τρεις Βουλευτές για πέντε λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, έχω ζητήσει τον
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Είστε στους Βουλευτές, κύριε Μηταράκη. Μην ανησυχείτε. Εάν προηγηθείτε θα είναι
σε βάρος του κ. Κοντού που είναι από το κόµµα σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Είναι προσωπικό, κυρία Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα σας δώσω τον
λόγο. Αυτήν τη στιγµή µάχεσθε για κάτι το οποίο έχετε κερδίσει.
Μην το κάνετε.
Τον λόγο έχει ο κ. Αϊχάν Καρά Γιουσούφ. Εν συνεχεία ο κ. Δηµήτριος Κρεµαστινός και µετά ο κ. Μηταράκης για το προσωπικό
ζήτηµα. Ο χρόνος σας είναι πέντε λεπτά, κύριοι συνάδελφοι. Για
το προσωπικό ζήτηµα έχετε δύο λεπτά, κύριε Μηταράκη.
ΑΪΧΑΝ ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Σας εύχοµαι καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας, όπως και
στο καινούργιο Προεδρείο που εκλέξαµε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτές τις µέρες ζούµε κάτι πρωτόγνωρο στην Ελλάδα µας. Πολίτες, µάς σταµατούν στο δρόµο
και δηλώνουν ότι δεν µας ψήφισαν στις 25 Γενάρη αλλά σήµερα
µας στηρίζουν µε όλη τους τη δύναµη και την καρδιά.
Αυτές τις µέρες ζούµε κάτι πρωτόγνωρο. Υπάρχει µια Κυβέρνηση η οποία λέει τα ίδια πράγµατα µετεκλογικά µε αυτά που
έλεγε προεκλογικά.
Αυτές τις µέρες ζούµε κάτι πρωτόγνωρο. Η Ελλάδα έχει υψώ-

222

σει ανάστηµα και έχει υποχρεώσει την παγκόσµια κοινότητα να
ασχοληθεί για πρώτη φορά µε τις προτάσεις και τις θέσεις της
Κυβέρνησής µας.
Με την Ελλαδίτσα ασχολούνται από τον Οµπάµα µέχρι την
Μέρκελ, τον Πούτιν και τον Ντράγκι. Πολύ περισσότερο µε την
Ελλάδα ασχολούνται οι λαοί. Οι Ισπανοί διαδηλώνουν κρατώντας
ελληνικές σηµαίες και τα γερµανικά συνδικάτα έβγαλαν ανακοινώσεις στήριξης προς τη χώρα µας. Τριακόσιοι από τους κορυφαίους διανοούµενους έκαναν το ίδιο.
Αυτές τις µέρες ζούµε κάτι πρωτόγνωρο. Οι λέξεις πολιτικοί
και πολιτική αρχίζουν να µην είναι συνώνυµες µε τη διαφθορά,
τη διαπλοκή, το βόλεµα. Σήµερα νοµίζω ότι οι πολίτες είναι περισσότερο χαµογελαστοί, οι συζητήσεις στις παρέες είναι πιο αισιόδοξες, το γκρίζο έχει υποχωρήσει και όλοι ευελπιστούµε για
ένα πιο φωτεινό µέλλον.
Θα µου πείτε, µήπως ο λαός µας φαντασιώνεται η επιθυµία
του να γίνει πραγµατικότητα; Εδώ είµαστε και θα τα δούµε όλα.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, αυτήν τη βαθιά ανάσα ικανοποίησης
την είχε ανάγκη ο λαός µας είτε µας ψήφισε είτε δεν µας ψήφισε.
Η διαπραγµάτευση µε τους Ευρωπαίους εταίρους ξεκίνησε.
Για πρώτη φορά από την αρχή της κρίσης ακούγεται στην Ευρώπη η φωνή της Ελλάδας. Με αυτοπεποίθηση και νηφαλιότητα
διατυπώνουµε τις απόψεις που ενέκρινε ο ελληνικός λαός, διεκδικώντας ασφαλή και δίκαιη έξοδο από την κρίση.
Ο Πρωθυπουργός µας, ο Υπουργός Οικονοµικών και άλλοι κυβερνητικοί παράγοντες επισκέπτονται ευρωπαϊκές πρωτεύουσες
για επαφές σε ανώτατο επίπεδο. Αυτά, όµως, είναι τα καλά.
Υπάρχουν και τα δύσκολα. Είναι διάχυτη η ανησυχία για το
µέλλον της χώρας. Είναι ασφυκτικές οι πιέσεις που ασκούνται
από κάθε πλευρά. Ήδη είχαµε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
να δηλώνει ότι σταµατά από τις 11 Φεβρουαρίου να δέχεται ως
ενέχυρα ελληνικά οµόλογα. Έρχεται, λοιπόν, η στιγµή να αποφασίσεις µε ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις.
Η νέα Κυβέρνηση έχει αποφασίσει. Θα πάµε µε όσους θέλουν
µια Ευρώπη των πολιτών, της προόδου, της αλληλεγγύης. Θα
πάµε µε όσους θέλουν µια Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της ανεξαρτησίας, της κοινωνικής προστασίας, της ανάπτυξης.
Το περίεργο είναι ότι ορισµένοι στην Ελλάδα προσπαθούν να
εγκαλέσουν την Κυβέρνηση γιατί δεν εξαπάτησε τους πολίτες,
εφαρµόζοντας ένα διαφορετικό πρόγραµµα απ’ αυτό που ψήφισαν. Κάποιοι προχώρησαν ακόµη περισσότερο εξωτερικεύοντας
την ευχή τους να κυριαρχήσουν οι δανειστές και όχι η χώρα τους
σ’ αυτήν τη σκληρή διαπραγµάτευση.
Το tweet «Γερούν…γερά» έκανε πολλούς από εµάς να ανατριχιάσουµε για τη λογική του γερµανοτσολιά που έχουν ακόµη και
σήµερα ορισµένοι, πολύ περισσότερο αφού κανείς µέχρι τώρα
δεν αντικρούει το βασικό επιχείρηµα της ελληνικής Κυβέρνησης
ότι τα µνηµόνια δεν συνιστούν διέξοδο από την κρίση αλλά εγγύηση διαιώνισής της. Η Κυβέρνηση επιµένει ότι µόνο µε τον τερµατισµό της λιτότητας θα πάρει ανάσα η Ελλάδα και θα
σταθεροποιηθεί η Ευρώπη.
Σήµερα όλοι είµαστε πεισµένοι ότι καµµία πλευρά της διαπραγµάτευσης δεν επιδιώκει τη ρήξη. Είναι λογικό στην έναρξη
µιας διαπραγµάτευσης κάθε πλευρά να διατυπώνει τις θέσεις
της, οι οποίες θα αποτελέσουν και τη βάση της συζήτησης.
Η συµφωνία, λοιπόν, είναι εφικτή γιατί είναι πραγµατικά επωφελής για όλους. Η Ελλάδα έχει δυνατότητα να επιστρέψει στην
ανάπτυξη µε κοινωνική δικαιοσύνη.
Η Ευρώπη από την άλλη πλευρά, µπορεί να αντιµετωπίσει το
ελληνικό ζήτηµα στο πλαίσιο της ευρύτερης µεταστροφής της
οικονοµικής πολιτικής που θα δώσει περισσότερο χώρο στη νοµισµατική χαλάρωση και σε πιο θαρραλέα βήµατα αναπτυξιακής
στρατηγικής. Ταυτοχρόνως, οι λαοί αναθαρρούν και διεκδικούν
µια άλλη Ευρώπη.
Με την Κυβέρνηση Τσίπρα, βγήκε εκτός ατζέντας το διαβόητο
e-mail Χαρδούβελη-Σαµαρά που προέβλεπε νέα οικονοµική αφαίµαξη για τους πιο φτωχούς. Αν το αποτέλεσµα της Κυριακής
ήταν διαφορετικό, σήµερα δεν θα συζητούσαµε για την έξοδο
από τη λιτότητα αλλά για το βάθεµά της.
Αντί να συζητούσαµε για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης και τη διαγραφή του χρέους, θα συζητούσαµε για περι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κοπές συντάξεων και νέες απολύσεις.
Δεν θέλουµε και δεν µπορούµε να υποταχθούµε. Δεν θέλουµε
και δεν µπορούµε να γίνουµε σαν τους προηγούµενους. Δεν θέλουµε και δεν µπορούµε να ακολουθήσουµε την ίδια πολιτική
που καταδικάστηκε από τους πολίτες στις πρόσφατες εκλογές.
Δεν καταργούµε και δεν συγχωνεύουµε σχολικές µονάδες.
Θέλουµε και µπορούµε να προχωρήσουµε µε συνθετικές πολιτικές. Θέλουµε και µπορούµε να µείνουµε στην Ευρώπη, συνεισφέροντας στη θετική αλλαγή της.
Με τις σκέψεις αυτές ψηφίζω τις Προγραµµατικές Δηλώσεις
της Κυβέρνησης και περιµένω από όλους τους Βουλευτές να
πράξουν το ίδιο. Το απαιτεί ο ελληνικός λαός.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Καρά Γιουσούφ.
Παρακαλώ να έρθει στο Βήµα ο κ. Δηµήτρης Κρεµαστινός από
το ΠΑΣΟΚ και να ετοιµάζεται να µιλήσει, καθώς είναι ο επόµενος,
ο κ. Μηταράκης για το προσωπικό του και εν συνεχεία, θα µιλήσει
ο κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής, Υπουργός Υγείας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα επτά µαθήτριες και µαθητές και δύο
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Γυµνάσιο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας (Β’ Τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα παρακαλέσω να ολοκληρώσω τις βασικές µου
σκέψεις, γιατί είναι αδύνατο να τοποθετηθεί κάποιος σοβαρά επί
των προγραµµατικών δηλώσεων µέσα σε πέντε λεπτά.
Στην οµιλία του ο Πρωθυπουργός, µεταξύ των άλλων σοβαρών θεµάτων που ανέπτυξε, µίλησε για κυβέρνηση κοινωνικής
σωτηρίας και έδωσε ιδιαίτερα έµφαση στην ανασυγκρότηση του
κοινωνικού κράτους. Απόλυτα σύµφωνοι. Όµως, η ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους είναι δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς
την ανασυγκρότηση της οικονοµίας;
Ουδέποτε σε αυτόν τον πλανήτη οποιαδήποτε χρεωκοπηµένη
χώρα δεν κατάφερε να έχει αξιόπιστο κοινωνικό κράτος. Το κοινωνικό κράτος, είναι προνόµιο µόνο των ανεπτυγµένων χωρών
µε υγιή οικονοµία και µάλιστα, είναι κατ’ εξοχήν προνόµιο των
σοσιαλδηµοκρατικών κυβερνήσεων Αγγλίας, Σουηδίας και τα
λοιπά.
Υπάρχει ευαισθησία πάνω στο θέµα αυτό από πλευράς του
δικού µας χώρου που συνέδεσε την ύπαρξή του µε το κοινωνικό
κράτος το οποίο υπηρέτησαν όλοι οι Υπουργοί του µε επικεφαλής τον αείµνηστο Γιώργο Γεννηµατά.
Η ιστορία είναι βέβαιο ότι θα αναγνωρίσει τον Ανδρέα Παπανδρέου ως τον Πρωθυπουργό -θεµελιωτή του κοινωνικού κράτους
στη χώρα, γιατί παράλληλα µε το κοινωνικό κράτος που οικοδόµησε, πέτυχε ανακατανοµή του εθνικού εισοδήµατος υπέρ των
οικονοµικά αδυνάτων και των φτωχών, πρωτοφανή για την εποχή
εκείνη.
Υπήρξε εκείνος, που παρέδωσε το 1996 τη χώρα µε χρέος
60% του ΑΕΠ –αν δεν κάνω λάθος- ή 65%, προειδοποιώντας
όµως από αυτό το Βήµα της Βουλής ότι αν η χώρα δεν αφανίσει
εκείνο το χρέος, το χρέος θα αφανίσει τη χώρα. Με τα συνεχή
«όχι» του προς τους ισχυρούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέτυχε
την έγκριση των µεσογειακών προγραµµάτων, για να οδηγήσει
τη χώρα στην ανάπτυξη. Η ανάπτυξη, έλεγε, είναι ο στόχος και
βρίσκεται πάνω από το χρέος, γιατί όταν υπάρχει ανάπτυξη, το
χρέος είναι δευτερεύον.
Όµως από το 1996 µέχρι το 2009, µέσα σε δεκαπέντε χρόνια,
αντί για ανάπτυξη, είχαµε συνεχή αύξηση του χρέους µέχρι και
στο 120% του ΑΕΠ -από το 60% στο 120%- οπότε έπαψαν να µας
δανείζουν οι αγορές και η χώρα οδηγήθηκε κατ’ ανάγκη σε δανεισµούς κυρίως από τους ευρωπαϊκούς λαούς, µε όρους που
επέβαλαν οι δανειστές, προκειµένου να µπορούν να εισπράξουν
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τα δανεικά τους. Κανένας δεν δανείζει κανένα µε την προοπτική
να µην πάρει ποτέ τα λεφτά του πίσω.
Αυτά είχαν τα περίφηµα µνηµόνια που, όπως λέει σήµερα η
Κυβέρνηση, αποδέχεται µέρος αυτών, 50-60-70%. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγµατική ιστορία. Γι’ αυτό και η εξεταστική επιτροπή, την οποία προτείνει η Κυβέρνηση, θα πρέπει να
ασχοληθεί σε βάθος και να ζητήσει τους λόγους για τους οποίους χρεωκόπησε η χώρα.
Όµως, προσωπικά διερωτώµαι και θα παρακαλούσα να διερωτηθεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, πως µπορεί να αναβιώσει
αυτό το κοινωνικό κράτος σε µια χώρα που βρίσκεται αποδεδειγµένα σε χρεωκοπία.
Για τον λόγο αυτό, θα περιµέναµε να αφιερώσει περισσότερο
χρόνο ο Πρωθυπουργός στις προγραµµατικές δηλώσεις για το
πως θα αντιµετωπίσει το θέµα της ανάπτυξης της χώρας, δηλαδή
το θέµα των επενδύσεων, το θέµα της συγκρότησης του παραγωγικού ιστού που έχει διαλυθεί, το θέµα της παραγωγικότητας
και, φυσικά, των εξαγωγών, που όλα βρίσκονται σε απογοητευτικά επίπεδα.
Το ΔΝΤ και οι δανειστές µάς προτείνουν µονόδροµο προς την
ανάπτυξη που περνά από την ύφεση, τους χαµηλούς µισθούς και
την ανεργία, δηλαδή µας προτείνουν τον δρόµο που βαδίζει κάθε
χρεοκοπηµένη τριτοκοσµική χώρα, η οποία γίνεται ελκυστική
στους επενδυτές για επενδύσεις µε αυτά που τους προσφέρει.
Αυτή που µας προτείνουν οι δανειστές είναι η λεγόµενη τριτοκοσµική ανάπτυξη.
Υπάρχει, όµως, και ένας άλλος δρόµος τον οποίο ακολούθησε
η Γερµανία µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και τον οποίο αρνείται
πεισµατικά να τον υπαινιχθεί για µας. Είναι ένας δρόµος που
περνά από γενναία δανειοδότηση µέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για ουσιαστικές παραγωγικές επενδύσεις στον
τοµέα του τουρισµού και τον πρωτογενή τοµέα, τη γεωργία, την
κτηνοτροφία και τις άλλες πλουτοπαραγωγικές πηγές της
χώρας.
Μιλάµε συνέχεια για χρέος και τη διαγραφή του, το κούρεµά
του και την επιµήκυνσή του µε χαµηλά επιτόκια, όταν είναι γνωστό ότι η χώρα χρωστά λιγότερο από µισό τρισεκατοµµύριο
ευρώ, τη στιγµή που η γειτονική Ιταλία χρωστά 2,5 τρισεκατοµµύρια ευρώ, η Γαλλία περίπου το ίδιο, ενώ οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία
προσεγγίζουν τα 14 τρισεκατοµµύρια δολάρια. Διερωτώµαι: Θα
µηδενίσουν όλες αυτές οι χώρες αυτά τα χρέη; Περιµένετε να
πληρώσει η Αµερική τα 14 τρισεκατοµµύρια δολάρια; Η απάντηση είναι πως όχι. Όµως, οι χώρες αυτές έχουν ανάπτυξη, παραγωγή, ανταγωνιστικότητα και εξαγωγές των παραγωγικών
προϊόντων τους και, φυσικά, είναι οι χώρες που πρωταγωνιστούν
στην οικονοµία του πλανήτη, ανεξάρτητα από το τεράστιο χρέος
που έχουν.
Πώς, όµως, µπορεί να αρχίσει η ανάπτυξη σε µια χώρα που
βρίσκεται περίπου στο µηδέν, όπως η Ελλάδα, όταν δεν δηµιουργούνται συνθήκες για να υπάρξουν επενδύσεις;
Στο σηµείο αυτό θα περιµέναµε να ακούσουµε µε ποιο τρόπο
η Κυβέρνηση σκέφτεται να προσελκύσει επενδυτές και κυρίως
ποια θα είναι τα κίνητρα να προσελκυσθούν οι επενδυτές ή έστω
-µακάρι- πώς θα διεκδικήσουµε ουσιαστικές επενδύσεις µέσω
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
Χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις δεν µπορεί να αναβιώσει και να
επιβιώσει το κοινωνικό κράτος. Εµείς έχουµε αυτές τις ευαισθησίες, γιατί εµείς δουλέψαµε για το κοινωνικό κράτος. Το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας ήταν ανύπαρκτο πριν από το 1981. Το ίδιο και το
ΕΚΑΒ, η τηλεϊατρική, τα αεροπλάνα του Αιγαίου, που σήµερα µεταφέρουν ασθενείς σε βαρύτατη κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας, ενώ παλιά µεταφερόντουσαν µε τα πλοία και την Ολυµπιακή.
Ο σηµερινός Υπουργός Υγείας, υπήρξε Γενικός Γραµµατέας
Πρόνοιας επί δικής µου υπουργίας και γνωρίζει καλά τους σχεδιασµούς µας της εποχής εκείνης αλλά και τους λόγους που τα
σχέδια δεν ολοκληρώθηκαν. Ποιοι και ποια συµφέροντα πρόβαλαν αντιστάσεις είναι γνωστά σήµερα στον Υπουργό Υγείας.
Εµείς θα στηρίξουµε ειλικρινά κάθε σοβαρή προσπάθεια προς
αυτήν την κατεύθυνση, ανεξάρτητα από τις επιφυλάξεις που διατηρούµε όσον αφορά την υλοποίηση µεγάλου µέρους των προγραµµατικών δηλώσεων.
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Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε, κύριε
Κρεµαστινέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Μηταράκης για δύο λεπτά αυστηρά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ο κύριος Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών στην οµιλία
του µε έψεξε για τη λειτουργία της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξαγωγικού Εµπορίου. Μίλησε χθες για την προσπάθειά του να καταπολεµήσει τη σπατάλη και, πραγµατικά, του
ευχόµαστε καλή επιτυχία. Το παράδειγµα, όµως, που χρησιµοποίησε είναι ατυχές και δηµιουργεί εσφαλµένες εντυπώσεις.
Ο Οργανισµός «Enterprise Greece», στα δυόµισι χρόνια του
οποίου είχα την ευθύνη, µείωσε την κρατική του επιχορήγηση
κατά 40% -από 2,9 εκατοµµύρια σε 1,6 εκατοµµύρια- και παράλληλα µε τη µίσθωση του κτηρίου που αναφέρθηκε χθες, ξεµισθώθηκαν τρία άλλα κτήρια και συνολικά γλιτώσαµε ως ελληνικό
δηµόσιο 100.000 ευρώ το χρόνο.
Παρά τη µείωση του προϋπολογισµού, ο οργανισµός έλαβε
τρεις νέες αρµοδιότητες µε νόµο που ψήφισε η Βουλή το 2014,
χωρίς να προσλάβει επιπλέον κόσµο, πραγµατοποίησε εβδοµήντα µία αποστολές, βραβεύθηκε από την Παγκόσµια Τράπεζα
για τη λειτουργία του.
Το Ινστιτούτο Συσκευασίας που ανέφερε ο κύριος Αναπληρωτής Υπουργός, είναι ένα καλό παράδειγµα του πως µπορείς να
µειώσεις τη σπατάλη. Εµείς το κλείσαµε, γιατί δεν εκπλήρωνε
καµµία πραγµατική ανάγκη και κανένας φορέας, κανένα επιµελητήριο δεν το αναζήτησε από τότε που έκλεισε, γιατί δεν είχε
πελάτες.
Υπάρχουν θέµατα µε τον ΟΠΕ τα οποία ο εκκαθαριστής πρέπει
να δει.
Υπήρχε το «αµαρτωλό» ασφαλιστικό πρόγραµµα, για το οποίο
ο κρατικός προϋπολογισµός πλήρωνε εκατοµµύρια ευρώ και
έδινε εξαψήφιες πληρωµές εφάπαξ σε εργαζοµένους, το οποίο
το σταµατήσαµε. Υπήρχε και µία πρακτική, µέσω ΕΣΠΑ, εργαζόµενοι του πρώην ΟΠΕ να βάζουν παιδιά τους σε έργα. Και αυτό
το σταµατήσαµε.
Αυτά τα δύο γεγονότα, είναι φυσικό να έχουν δηµιουργήσει
αντιδράσεις στους εργαζοµένους που πιθανό να µεταφέρανε κάποιες εσφαλµένες πληροφορίες στον κύριο Αναπληρωτή
Υπουργό των Οικονοµικών.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας ευχαριστώ, κύριε
Μηταράκη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Μάρδα, δεν θα
σας δώσω τον λόγο. Δεν έχουµε χρόνο.
Ο Υπουργός Υγείας κ. Κουρουµπλής έχει τον λόγο για δέκα
λεπτά. Και επειδή είναι έµπειρος κοινοβουλευτικός, θα µας βοηθήσει αυτοπεριοριζόµενος, µολονότι έχει στην ευθύνη του τον
τόσο νευραλγικό τοµέα της υγείας.
Ορίστε, κύριε Κουρουµπλή, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων): Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούµε, πραγµατικά, ιστορικές στιγµές. Όλοι γνωρίζουµε
τι συµβαίνει στη χώρα. Όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι οι µέρες
αυτές είναι κρίσιµες. Οφείλουµε να επικαλεστούµε όλοι τον πατριωτισµό των Ελλήνων και να στηρίξουµε, κάνοντας µια αυτοϋπέρβαση κόµµατα και Βουλευτές, την προσπάθεια της ελληνικής
Κυβέρνησης, µια προσπάθεια που δεν αφορά τα κόµµατα που
συγκυβερνούν αλλά αφορά την πατρίδα, µια ταλαιπωρηµένη πατρίδα από τη µνηµονιακή καταιγίδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν διαβάσει κανείς τι γραφόταν
στην περίοδο προ των Βαλκανικών Πολέµων, αντιλαµβάνεται ότι
η ιστορία, δυστυχώς, επαναλαµβάνεται, σ’ ό,τι αφορά τη µιζέρια
που εκπέµπεται ακόµα και σήµερα σε αυτές τις στιγµές, όταν η
Κυβέρνηση καταβάλλει µια υπερπατριωτική προσπάθεια να υπερασπιστεί την αξιοπρέπεια αυτού του λαού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αναφερθώ στις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης και στον ιδιαίτερο τοµέα τον
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οποίο ο Πρωθυπουργός µου έχει αναθέσει. Η υγεία είναι ένα κρίσιµο αγαθό που αφορά όλους µας, πλούσιους και φτωχούς.
Είναι, όµως, ένα αγαθό που θα πρέπει η συγκροτηµένη και συντεταγµένη πολιτεία, να το εξασφαλίζει χωρίς διακρίσεις σε όλους
τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, σε όλους τους πολίτες που
ζούνε σε αυτήν τη χώρα. Είναι ένα δηµόσιο αγαθό για το οποίο
οφείλουµε όλοι να συνεργαστούµε και να εξαντλήσουµε τα περιθώρια της οικονοµίας, κάτω από οποιεσδήποτε δυσκολίες, για
να περιορίσουµε τα φαινόµενα της φθοράς και της διαφθοράς,
προκειµένου να εξασφαλιστούν πόροι, όχι από το πλεόνασµα
αλλά από το υστέρηµα της οικονοµίας, γιατί ο χώρος της υγείας
είναι µια πηγή παραγωγής ανασφάλειας ή ασφάλειας. Αν δηλαδή
παρέχεις υπηρεσίες που πραγµατικά εξασφαλίζουν ίση πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στους πολίτες, τότε παράγεις ασφάλεια
στους πολίτες.
Εµείς, κυρίες και κύριοι, δεν θεωρούµε ότι οι δαπάνες αυτές
είναι σπατάλες. Όταν γίνονται µε νοικοκυριό, µε εξορθολογισµό,
όταν έχουν συγκεκριµένες στοχεύσεις, είναι αναπαραγωγικές
επενδύσεις που συµβάλλουν στην υγεία ενός λαού. Και ένας
λαός, όταν έχει υγεία, είναι ένας λαός που δηµιουργεί, που παράγει και προοδεύει.
Θέλουµε, λοιπόν, να ξεκινήσουµε αυτήν την προσπάθεια µε αισιοδοξία και µε πείσµα, ότι µπορούµε και κάτω από αυτές τις δυσκολίες να προσφέρουµε σηµαντικά σε αυτόν το χώρο, σε έναν
πολύπαθο χώρο όπου ενδηµούν µικρά και µεγάλα συµφέροντα,
όπου απεδείχθη η αδυναµία του πολιτικού προσωπικού στις περισσότερες των περιπτώσεων. Αναφέρθηκε ο κ. Κρεµαστινός
προηγουµένως για την περίοδο 1993-1996 όπου ενδηµούσαν
πάρα πολλά συµφέροντα.
Εµείς, λοιπόν, θα ξεκινήσουµε αυτήν τη µεγάλη δηµιουργική
προσπάθεια σε αυτόν το χώρο, επιχειρώντας το πρώτο, δηλαδή
να στηρίξουµε ένα σύστηµα που υπέστη τις επιπτώσεις µιας µνηµονιακής καταιγίδας, να αιµοδοτήσουµε το σύστηµα µε νέο ανθρώπινο δυναµικό.
Απελευθερώνουµε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χίλιες θέσεις οι οποίες ήταν προϊόν παλαιότερων διαγωνισµών που
είχαν σταµατήσει λόγω της περιόδου της κρίσης. Μέσα από
αυτήν την απελευθέρωση, καλύπτουµε µία σηµαντική -αλλά όχι
βέβαια επαρκή- ανάγκη να αιµοδοτήσουµε το σύστηµα περίπου
µέχρι τον Απρίλιο τοποθετώντας στο σύστηµα της δευτεροβάθµιας κυρίως υγείας χίλιους περίπου γιατρούς.
Παράλληλα, θα επαναπροκηρύξουµε δίνοντας περισσότερα κίνητρα τον διαγωνισµό που είχε προηγηθεί και αφορούσε επικουρικούς γιατρούς. Πρόκειται για διαγωνισµό για τον οποίο εκδηλώθηκε ενδιαφέρον µόνο για τις τριακόσιες από τις εννιακόσιες θέσεις που προέβλεπε.
Διεκδικούµε από τις επαναπροσλήψεις του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ένα σηµαντικό αριθµό
διοικητικών υπαλλήλων, προκειµένου να αιµοδοτήσουµε το σύστηµα.
Και βεβαίως, πιστεύουµε ότι από τις προσλήψεις που προγραµµατίζει για φέτος η Κυβέρνηση, θα δώσει τη δυνατότητα αιµοδότησης του Εθνικού Συστήµατος Υγείας µε γιατρούς που θα
τοποθετηθούν µε ειδικότητα σε στοχευµένες θέσεις, για να καλύψουµε πραγµατικές ανάγκες σε νοσηλευτικό και παραϊατρικό
προσωπικό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεύτερος στόχος µας είναι η
επαναθεµελίωση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Πρόκειται για
ένα Εθνικό Σύστηµα Υγείας που θεµελιώθηκε τη δεκαετία του ’80
και παρά τις αδυναµίες του, πρέπει να οµολογήσουµε ότι προσέφερε σηµαντικά στην περίθαλψη του Έλληνα πολίτη.
Θέλουµε, λοιπόν, να επαναθεµελιώσουµε αυτό το σύστηµα σε
νέες βάσεις µε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και αποτελεσµατικό
θεσµικό πλαίσιο πρωτοβάθµιας υγείας, δηµόσιας υγείας, για να
µπορέσουµε, πραγµατικά, να βάλουµε σε λειτουργία τη στρατηγική της πρόληψης σ’ αυτόν το συγκεκριµένο χώρο.
Θέλουµε, λοιπόν, να προχωρήσουµε σε νέους θεσµούς που
θα οικοδοµούν µια νέα προσπάθεια σ’ αυτόν το χώρο, µια προσπάθεια που θα είναι ικανή να αναχαιτίσει όλη αυτήν την περιρρέουσα ανασφάλεια του Έλληνα πολίτη, ώστε να µπορεί ο
Έλληνας πολίτης να αισθάνεται ότι υπάρχει ένα ανθρωποκεν-
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τρικό κράτος που εκπέµπει τη ζεστασιά και την ανθρωπιά σε
όλους τους ανθρώπους χωρίς διακρίσεις.
Τρίτος και κρίσιµος πυλώνας αυτής της προσπάθειάς µας είναι
να αξιοποιήσουµε τη σύγχρονη τεχνολογία, την πληροφορική και
να ενιαιοποιήσουµε, επιτέλους, τα συστήµατα πληροφόρησης και
πληροφορικής σ’ αυτόν το χώρο στο πλαίσιο της ΗΔΙΚΑ και να
στοχεύσουµε, επιτέλους, σε συγκεκριµένο χρόνο να δηµιουργήσουµε το TAXIS της υγείας, ένα σύστηµα ενιαίο που θα µπορεί να
παρακολουθεί και να παρεµβαίνει στην πηγή παραγωγής του κόστους της υγείας, για να περιορίσουµε τα φαινόµενα διαφθοράς.
Είµαστε αποφασισµένοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ενιαιοποιήσουµε, επιτέλους, αυτό το σύστηµα που σήµερα είναι,
δυστυχώς, κατακερµατισµένο προς όφελος συγκεκριµένων συµφερόντων και της αδυναµίας της πολιτείας να έχει ολοκληρωµένη εικόνα για το τι συµβαίνει σε όλες τις πτυχές και σε όλα τα
επίπεδα λειτουργίας του συστήµατος.
Θα βάλουµε σε άµεση λειτουργία την ψηφιακή υπογραφή σε
συνδυασµό µε το νέο σύστηµα καταπολέµησης της απάτης,
αξιοποιώντας όλες τις υποδοµές της ΗΔΙΚΑ, για να µπορέσουµε,
πραγµατικά, να περιορίσουµε όλα αυτά τα φαινόµενα που µέχρι
σήµερα πληγώνουν, αν θέλετε, αυτόν τον ευαίσθητο χώρο, για
τον οποίο πιστεύω ότι προσδοκούµε όλοι να εργαστούµε και να
συνεργαστούµε, προκειµένου να τον αναβαθµίσουµε.
Επόµενος πυλώνας της προσπάθειάς µας, είναι η φαρµακευτική πολιτική. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα τελευταία δέκα
χρόνια στην Ελλάδα έγινε το µεγάλο πάρτι του φαρµάκου. Η
χώρα είχε τόσες συνταγές, όσες είχαν χώρες των σαράντα εκατοµµυρίων κατοίκων. Η χώρα είχε κατανάλωση φαρµάκου και δαπάνες όσες είχαν χώρες µε πληθυσµό τριπλάσιο από τον
πληθυσµό της Ελλάδας, χωρίς µάλιστα να έχει αναβαθµισµένη
ποιότητα υπηρεσιών σ’ αυτόν το συγκεκριµένο χώρο.
Θα επιχειρήσουµε να καθιερώσουµε ένα σύγχρονο µοντέλο
παρέµβασης στο χώρο της υγείας, στο χώρο του φαρµάκου, για
να µπορέσουµε αποφασιστικά να συγκρουστούµε µε όλα εκείνα
τα συµφέροντα που επιµένουν να αποµυζούν το χώρο αυτό, µε
συνέπεια να µπορέσουµε µέσα από αυτό το µοντέλο και να περιορίσουµε όλα αυτά τα φαινόµενα, ώστε να τα εξαλείψουµε και
να εξασφαλίζουµε φάρµακο σε όλους τους πολίτες αυτής της
χώρας που διαθέτουν ΑΜΚΑ. Είναι υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας να εργαστεί προς αυτήν την κατεύθυνση.
Είµαστε αποφασισµένοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καθιερώνοντας αυτό το µοντέλο, να εξασφαλίσουµε πόρους τους
οποίους θα επανεπενδύσουµε στο χώρο της υγείας, να αξιοποιήσουµε το χάρτη της υγείας, για τον οποίο ξόδεψε ο ελληνικός
λαός πάνω από 6 εκατοµµύρια ευρώ, για να µπορέσουµε, πραγµατικά, να συµβάλουµε σε ένα ποιοτικό σχεδιασµό ολόκληρου
αυτού του τοµέα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα εχθές τον προκάτοχό
µου Υπουργό να διερωτάται που θα βρούµε τα χρήµατα, για να
καταργήσουµε τα 5 ευρώ και το 1 ευρώ στις συνταγές. Δεν
ήθελα ειλικρινά να επανέλθω σε φαινόµενα που, πραγµατικά, µε
στεναχωρούν και δεν τιµούν κανέναν από εµάς.
Θα τα βρούµε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, στο γεγονός της επαναφοράς της διάταξης που καταργήσατε και χαρίσατε το χονδρεµπορικό κέρδος, όταν οι πολυεθνικές πουλάνε το προϊόν
τους απευθείας στα φαρµακεία. Υπήρχε µία διάταξη που όριζε
ότι το χονδρεµπορικό κέρδος, όταν δεν πάει διά µέσου των φαρµακαποθηκών, πηγαίνει στον ΕΟΠΥΥ. Αυτό καταργήθηκε επ’
ωφελεία των πολυεθνικών εταιριών. Αυτή η διάταξη θα επανέλθει. Και από αυτήν τη διάταξη προσδοκούµε ένα σηµαντικό ποσό.
Ένα δεύτερο ζήτηµα, το οποίο οφείλω να αναφέρω, είναι η συνέχιση του ΕΟΠΥΥ και της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, να
νοικιάζει κτήρια µε τιµές που πραγµατικά είναι προκλητικές για
την περίοδο ή να εξακολουθεί να νοικιάζει κτήρια τα οποία δεν
έχουµε ανάγκη. Σας λέω, λοιπόν, ένα παράδειγµα. Στην Αγία Παρασκευή, έχουµε ένα κτήριο τριών χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων. και εξακολουθούµε να διατηρούµε νοικιασµένα κτήρια του
ΕΟΠΥΥ στα οποία πληρώνουµε αρκετά χρήµατα.
Εκείνο που πραγµατικά, όµως, είναι προκλητικό και δείχνει

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤ’ - 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

πως αξιοποιήσατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη δηµόσια περιουσία για την οποία µας καταγγέλλετε είναι το περίφηµο κτήριο των ολυµπιακών έργων. Πρόκειται για κτήριο που είναι επί
της Κηφισίας, εκτάσεως τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων τετραγωνικών µέτρων, το οποίο είχε παραχωρηθεί στο Υπουργείο
Υγείας και ξαφνικά το πήρε πίσω το ΤΑΙΠΕΔ, το πούλησε και τι
έγινε; Υποχρέωσε το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας να το νοικιάσει για ενενήντα εννέα χρόνια παρακαλώ! Να το νοικιάσει –
καλά ακούτε- για ενενήντα εννέα χρόνια µε 4.000.000 ενοίκιο και
1.000.000 το χρόνο συντήρηση.
Και το πιο εκρηκτικό. Όταν πήγαµε στο Υπουργείο, συναντήσαµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτό το κτήριο, µόνο µία
υπηρεσία δεκαπέντε υπαλλήλων! Δώσαµε εντολή να µεταφερθεί
η υπηρεσία αυτή στα κτήρια του ΕΚΑΒ και τι διαπιστώσαµε; Ότι
το Υπουργείο Υγείας είµαστε υποχρεωµένοι, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ακόµα και ξενοίκιαστο το κτήριο, όσο θα παραµένει
ξενοίκιαστο –και αντιλαµβάνεστε ότι σε αυτήν την περίοδο ποιος
θα ενδιαφερθεί να νοικιάσει ένα κτήριο τριάντα δύο χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων- να πληρώνουµε τον ιδιοκτήτη. Αυτά είναι τα
«έργα και οι ηµέρες»!
Είναι πολλά αυτά που µπορώ να πω αλλά δυστυχώς θα προσκρούσω στον χρόνο της Προέδρου. Θα πω, όµως, κάτι που συναντήσαµε σήµερα.
Καλείται το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, να πληρώσει για δύο χρόνια, κύριε Κρεµαστινέ, 15
εκατοµµύρια ευρώ στους φίλους µας τους Γερµανούς για υποστήριξη, για να φτιάξουµε νοµοσχέδιο της υγείας, της πρωτοβάθµιας φροντίδας και για να εκδώσουµε υπουργικές αποφάσεις, για πράγµατα που οι υπηρεσίες σήµερα αρνούνται να πιστοποιήσουν ότι υπάρχει έργο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ συντοµεύετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων): Αυτό είναι το έργο το οποίο, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, επιχείρησε η προηγούµενη κυβέρνηση να
προωθήσει, λέγοντας ότι προωθεί µεταρρυθµίσεις.
Ζητήσαµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και πήραµε την έγκριση της Κυβέρνησης ότι η περίφηµη BMW που θα πουληθεί και
το αεροπλάνο να δοθούν στο Υπουργείο Υγείας, γιατί οι προκάτοχες ηγεσίες δεν βρήκαν 800.000 ευρώ για να επισκευάσουν τα
εκατόν είκοσι ασθενοφόρα που βρίσκονται παρκαρισµένα. Γιατί
δεν είχε τα 800.000 ευρώ το ΕΚΑΒ για να επισκευαστούν.
Εκεί, λοιπόν, που δεν µπορέσατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να βρείτε χρήµατα, κάντε λίγη υποµονή και θα δείτε ότι θα
βρούµε χρήµατα για να στηρίξουµε πραγµατικά αυτόν το χώρο.
Εµείς είµαστε αποφασισµένοι να αντιµετωπίσουµε όλα αυτά
τα φαινόµενα που πληγώνουν την αξιοπρέπεια του λαού µας,
όλα αυτά τα φαινόµενα που δηµιουργούν στερήσεις στους καρκινοπαθείς της πατρίδας και χάνονται άνθρωποι γιατί υπάρχει
καθυστέρηση στην αγωγή τους. Γιατί δεν µπορεί να κοιµάται κανένας Έλληνας και κανένας πολιτικός ήσυχος, όταν ενδηµούν σε
αυτόν το χώρο τέτοια συµφέροντα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε θερµά
τον κύριο Υπουργό Υγείας και γιατί αυτοπεριορίστηκε.
Παρακαλώ να έρθει ο κ. Κοντός για τέσσερα λεπτά αυστηρά.
Μπορεί να είστε και ο τελευταίος Βουλευτής που θα µιλήσει.
Ελάτε λίγο γρήγορα. Κύριε Κοντέ, επειδή έχετε στείλει και µια
επιστολή για άδεια απουσίας την οποία οφείλω να ανακοινώσω,
σας λέω ότι θα το θέσω στο Σώµα στην πρώτη ευκαιρία.
Έχετε τον λόγο για τέσσερα λεπτά.
Αµέσως µετά να ετοιµάζεται ο κ. Σταύρος Θεοδωράκης, ο
οποίος έχει ζητήσει τον λόγο και θα σας ανακοινώσω στη συνέχεια τη σειρά.
Παρακαλώ, από εδώ και στο εξής όλους να είναι πειθαρχηµένοι µε το χρόνο, διότι ο χρόνος δεν επαρκεί για να µιλήσουν καν
οι Υπουργοί που έχουν δηλωθεί. Εποµένως, αν υπάρξει αυτοπεριορισµός, θα µπορέσουν να µιλήσουν περισσότεροι.
Κύριε Κοντέ, έχετε τον λόγο.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ακούµε µε προβληµατισµό τις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης. Ακούµε µια επανάληψη σε ένα ποσοστό των προεκλογικών δεσµεύσεων που προφανή στόχο έχουν να χαϊδέψουν τα
αυτιά αυτών που ψήφισαν υπέρ του κυβερνώντος κόµµατος.
Σε κάποιες περιπτώσεις οι υποσχέσεις και δεσµεύσεις γίνονται
πιο στρογγυλοποιηµένες ή παραπέµπουν σε βάθος χρόνου σε
µια έµµεση οµολογία ότι ο λογαριασµός µάλλον δεν βγαίνει και
παράλληλα, σε µια προσπάθεια να συγκρατηθούν κάπως οι
υπέρµετρες προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν προεκλογικά.
Ακούµε θέσεις και προτάσεις, που κατά την άποψή µου µας
γυρίζουν πίσω και απειλούν να τινάξουν στον αέρα ό,τι µε κόπο
και θυσίες από τους Έλληνες πολίτες και ουσιαστική προσπάθεια από την προηγούµενη κυβέρνηση χτίστηκε τα τελευταία
δυόµισι χρόνια.
Η αλήθεια είναι ότι µπορεί κατά το προηγούµενο διάστηµα να
έγιναν λάθη υπό την ασφυκτική πίεση των δανειστών µας,
ωστόσο η χώρα απέφυγε τον γκρεµό, στάθηκε όρθια στα πόδια
της και τα πρώτα θετικά µετρήσιµα αποτελέσµατα άρχισαν να
φαίνονται στην οικονοµία και εφόσον η χώρα δεν σύρονταν σε
εκλογές το 2015, είναι βέβαιο ότι αυτά θα περνούσαν στην κοινωνία.
Τα θετικά αυτά αποτελέσµατα, σίγουρα αποτελούν ισχυρό διαπραγµατευτικό όπλο για τη σηµερινή Κυβέρνηση στις συζητήσεις της µε τους Ευρωπαίους εταίρους, έστω κι αν αυτή αρνείται
να το παραδεχτεί. Και βέβαια, θετικά κρίνεται η µεγάλη στροφή
της Κυβέρνησης στο ρεαλισµό, αφού από την κατάργηση µε ένα
νόµο όλων των µνηµονιακών υποχρεώσεων της χώρας, έφτασε
ο κ. Βαρουφάκης, έστω κι αν σήµερα προσπάθησε λίγο να
στρογγυλέψει τα πράγµατα, στην αποδοχή του 70% των ρυθµίσεων αυτών, έστω κι αν αυτές κατά την ψήφισή τους στο σύνολο
τους πολεµήθηκαν σκληρά από τον ΣΥΡΙΖΑ
Η Νέα Δηµοκρατία, τείνει χείρα βοηθείας στην Κυβέρνηση
αυτές τις κρίσιµες ώρες, αρκεί φυσικά εκείνη να επιδείξει ρεαλισµό, να µη γκρεµίσει ό,τι µέχρι τώρα µε τόσες θυσίες κτίστηκε
και να µην αποκλίνει από τον ευρωπαϊκό δρόµο, που είναι µονόδροµος και που µόνο θετικές προοπτικές για την πατρίδα µας
διασφαλίζει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλω να παρατηρήσω πως
από προχθές ακούµε πολλά εκ µέρους της κυβερνητικής πλευράς για το δηµόσιο τοµέα, σαν ένα εφαλτήριο ανάπτυξης της
χώρας. Ελάχιστα, όµως, έχουν ειπωθεί για την ανάπτυξη του
ιδιωτικού τοµέα, για προσέλκυση νέων επενδύσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, για απορρόφηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων, για στήριξη παραµεθόριων και ευαίσθητων περιοχών,
όπως είναι η Θράκη, για ουσιαστική στήριξη του αγροτικού
τοµέα.
Όλοι γνωρίζουµε ότι ο πρωτογενής τοµέας είναι πολύ σηµαντικός για την εθνική µας οικονοµία. Όχι µόνο διότι συνεισφέρει
πάνω από 12 δισεκατοµµύρια ευρώ στο εθνικό ΑΕΠ αλλά διότι
εξασφαλίζει σε µεγάλο ποσοστό τη διατροφική µας επάρκεια,
στηρίζοντας σε καθοριστικό βαθµό τον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό στην ελληνική περιφέρεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ποια είναι τα πρώτα δείγµατα γραφής της Κυβέρνησης για το
συγκεκριµένο χώρο; Επί της ουσίας, η Κυβέρνηση κατήργησε το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και ενέταξε τις
δράσεις του σε ένα υπερυπουργείο, το Υπουργείο Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας που ούτε καν
στον τίτλο του αναφέρει οτιδήποτε σχετικό µε τη γεωργία και την
κτηνοτροφία. Κανείς δεν γνωρίζει ποιοι θα είναι τελικά οι στόχοι
και πως αυτό το Υπουργείο θα λειτουργήσει.
Με τη δοµή της νέας Κυβέρνησης, το Υπουργείο Γεωργίας για
πρώτη φορά από τις 28 Απριλίου 1910, που µε σχετικό νόµο ιδρύθηκε, χάνει την αυτονοµία του, αφαιρείται ο επιτελικός του ρόλος
για την ανάπτυξη της υπαίθρου και µετατρέπεται σε µια τοµή
διεκπεραίωσης γραφειοκρατικών υποθέσεων, που έχουν σχέση
µε τον αγροτικό τοµέα. Και όλα αυτά συµβαίνουν σε µια ώρα κρίσης και σε µια περίοδο εφαρµογής της νέας κοινής αγροτικής
πολιτικής 2015-2020 για την αποτελεσµατική υλοποίηση της
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οποίας απαιτείτο αναβάθµιση και όχι αποδόµηση του Υπουργείου.
Είµαστε, δυστυχώς, αν και αγροτική χώρα, οι µοναδικοί στην
Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν διαθέτουµε πλέον αυτόνοµο και ανεξάρτητο Υπουργείο Γεωργίας, όταν στις περισσότερες µεσογειακές χώρες, ο ρόλος του Υπουργείου αυτού είναι ιδιαίτερα
ενισχυµένος µε πρόσθετες αρµοδιότητες, όπως αυτές των τροφίµων, της ενέργειας και του περιβάλλοντος.
Η Νέα Δηµοκρατία ως παράταξη ευθύνης, έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι στηρίζει κάθε εθνική προσπάθεια για επωφελή συµφωνία
µε τους εταίρους, που να δίνει προοπτική στην οικονοµία και να
στηρίζει την ελληνική κοινωνία, αρκεί αυτή η προσπάθεια να µην
αναλωθεί σε ρεβανσισµούς και επιλογές που εξυπηρετούν µικροπολιτικές σκοπιµότητες αλλά να είναι µια προσπάθεια που να
έχει στόχο την ουσιαστική ανάπτυξη της πατρίδας µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Κοντέ.
Κύριε Θεοδωράκη, επειδή είχατε ζητήσει να παρεµβληθεί ένας
Υπουργός, να δώσω τον λόγο στον κ. Αποστόλου;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, θα µπω κατευθείαν στις προτάσεις µας.
Ο αγροτικός κόσµος εναπόθεσε τις ελπίδες του στον ΣΥΡΙΖΑ.
Δεσµευόµαστε ότι θα δικαιώσουµε την εµπιστοσύνη του. Ξέρουµε τι θα κάνουµε, έχουµε και πρόγραµµα.
Πρώτιστο, όµως, καθήκον αυτήν την ώρα, είναι να σταθούµε
έγκαιρα και αποτελεσµατικά στον αγρότη και το κάνουµε ήδη
όταν πλήττεται η παραγωγή του. Καταγράφουµε ήδη τις ζηµιές
και θα αποζηµιώσουµε άµεσα µε χρήµατα του ΕΛΓΑ το ζωικό κεφάλαιο και τη φυτική παραγωγή που καταστρέφεται σε όλη τη
χώρα από τις πληµµύρες, από την Ήπειρο µέχρι τη Στερεά Ελλάδα και τον Έβρο. Δίνουµε έκτακτη ενίσχυση για ζωοτροφές
όπου υπάρχει ανάγκη και σε σύντοµο χρόνο θα αποζηµιώσουµε
τις καταστροφές στον εξοπλισµό, στις εγκαταστάσεις και στο
φυτικό κεφάλαιο.
Παράλληλα, οφείλουµε να σταµατήσουµε την καταστροφή του
παραγωγικού ιστού της κοινωνίας της υπαίθρου και αυτό θα κάνουµε πρωτίστως µε το νοικοκύρεµα των οικονοµικών του
Υπουργείου και τη σωστή διαχείριση των πόρων του, µε στοχευµένα µέτρα που αφορούν στην ενίσχυση του εισοδήµατός του
και είναι η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα χωράφια, στους στάβλους
και στις αποθήκες, καθώς και της φορολόγησης του αγροτικού
εισοδήµατος από το πρώτο ευρώ µε συντελεστή 13%.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Καθορίζουµε και για τους αγρότες αφορολόγητο καθαρό ατοµικό εισόδηµα δώδεκα χιλιάδες που θα µείνει εκτός της υποχρεωτικής τήρησης βιβλίων εσόδων-εξόδων.
Δεύτερον, θα έχουµε µείωση του κόστους παραγωγής µε την
καθιέρωση µειωµένου τιµολογίου ηλεκτρικού ρεύµατος και τη
σταδιακή κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου, ώστε να φτάσουµε όσο γίνεται γρηγορότερα στο µέσο
όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο µέλλον να καταλήξουµε
στο αγροτικό πετρέλαιο που είναι το κύριο ζητούµενο εδώ και
χρόνια του αγροτικού χώρου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ένα τρίτο µέτρο, είναι η επαναφορά της δέκατης τρίτης σύνταξης στους χαµηλοσυνταξιούχους, που είναι το σύνολο των
αγροτών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Στοχευµένα µέτρα που αφορούν την παροχή ρευστότητας
είναι:
Πρώτον, η ρύθµιση των αγροτικών χρεών στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής της Κυβέρνησης για τα κόκκινα δάνεια.
Δεύτερον, η αναστολή πλειστηριασµών περιουσιακών στοι-
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χείων αγροτών, ιδίως αυτών που σχετίζονται µε την παραγωγική
διαδικασία. Γη, µηχανήµατα, αποθήκες δεν θα αφήσουµε να φύγουν από τον αγροτικό χώρο.
Τρίτον, η ίδρυση τράπεζας ειδικού σκοπού, ώστε να στηριχθεί
η πρωτογενής παραγωγή, η µεταποίηση και η διάθεση των προϊόντων.
Στοχευµένα, επίσης, µέτρα που αφορούν στην τεχνοκρατική
στήριξη είναι:
Πρώτον, η επαναφορά των δηµόσιων υπηρεσιών στην ύπαιθρο. Δηµιουργούµε ένα σύγχρονο δίκτυο γεωργικών εφαρµογών
και έρευνας απλωµένο στην περιφέρεια και σε κάθε δήµο στο
οποίο θα υπηρετούν έµπειροι γεωτεχνικοί αλλά και όλοι οι γεωτεχνικοί στην αρχή της επαγγελµατικής τους καριέρας και ξεκινάµε άµεσα από τον κτηνίατρο εκτροφής.
Δεύτερον, η ίδρυση τράπεζας γενετικού υλικού µε έδρα τη
Θεσσαλονίκη, για να διατηρήσουµε και να προστατεύσουµε τις
συλλογές γενετικού υλικού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Τρίτον, προχωράµε στην ορθή αποτύπωση των βοσκήσιµων
γαιών µε στόχο την οµαλή και απρόσκοπτη ροή των κοινοτικών
πόρων. Η µέχρι χθες αντιµετώπιση των βοσκοτόπων, αποτελεί
τη χειρότερη περίπτωση ανικανότητας στη διαχείριση των ζητηµάτων διακυβέρνησης της χώρας.
Επίσης, στοχευµένα µέτρα θα υπάρξουν για την απορρόφηση
και τη σωστή αξιοποίηση του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης όπου υπάρχει µία υστέρηση της τάξης των επτακοσίων εκατοµµυρίων και θα τα διοχετεύσουµε για την κάλυψη όχι µόνο
ζηµιών του χώρου αλλά κυρίως για την υλοποίηση ενός επιχειρησιακού προγράµµατος για την κτηνοτροφία που θα έχει ως
στόχο την ανανέωση του ζωικού κεφαλαίου.
Στο σχέδιο µας, βασική παράµετρος για την αγροτική δραστηριότητα θα είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της και
αυτή θα επιτευχθεί µε την επιθετική προβολή των αγροτοδιατροφικών και αγροτοτουριστικών πλεονεκτηµάτων της χώρας. Δεν
υπάρχει σήµερα οργανωµένη αγροτική εµπορική εξαγωγική πολιτική. Είδατε τι πάθαµε µε τη χαρακτηριστική περίπτωση στην
αποτυχία της κυβέρνησης να υπερασπιστεί τη φέτα.
Αυξάνουµε την ανταγωνιστικότητα και µε προστιθέµενη αξία,
γιατί έχουµε υπολογίσει ότι 1% προστιθέµενη αξία στο αγροτικό
προϊόν σηµαίνει τελικά 5% αύξηση στο αγροτικό ΑΕΠ.
Είναι πολλά τα θέµατα και αφορούν ιδιαίτερα τους συνεταιρισµούς, γιατί υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέµα σχετικά µε την
εξυγίανση, όπου εκεί θα αποδοθούν ευθύνες για φαινόµενα κακοδιαχείρισης αλλά και θα αναγεννήσουµε τους συνεταιρισµούς,
δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στους πρωτοβάθµιους συνεταιρισµούς και στις οµάδες παραγωγών.
Αξιοποιούµε όλους τους παραγωγικούς πόρους. Θα πούµε
πολλά για την τράπεζα γης, για να αξιοποιήσουµε όχι µόνο τη γη
του δηµοσίου η οποία σήµερα δεν αξιοποιείται αλλά και τα ακίνητα του αγροτικού χώρου, για να µπορέσουµε να στηρίξουµε
έναν τοµέα τον οποίον έχουµε ανάγκη ως χώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως της οµιλίας του
κυρίου Υπουργού)
Δεν µου επιτρέπει ο χρόνος να πω περισσότερα. Απλά θα πω
ότι στην αυριανή συνάντηση που θα έχουµε στο Υπουργείο Γεωργίας µε τους αγρότες που είχαµε βρει στα µπλόκα την περασµένη περίοδο, θα αναφέρουµε όλες µας τις δεσµεύσεις για τον
αγροτικό χώρο, όπως και αύριο βράδυ στη Λάρισα στη γεωργοκτηνοτροφική έκθεση της περιοχής.
Άρα, έχουµε πρόγραµµα για έναν πρωτογενή τοµέα και επειδή
άκουσα πολλούς να διαµαρτύρονται, υπάρχουµε, έχουµε τη θέληση και θα υλοποιήσουµε πολλά πράγµατα για τον αγροτικό
χώρο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αποστόλου.
Καλώ στο Βήµα τον Πρόεδρο του κόµµατος Το Ποτάµι κ.
Σταύρο Θεοδωράκη.
Κύριε Θεοδωράκη πριν ξεκινήσετε, να πω ότι ο επόµενος οµιλητής θα είναι ο Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνης.
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Παρακαλώ όλους τους Αναπληρωτές Υπουργούς να προσαρµόσουν τις οµιλίες τους στο πεντάλεπτο, τους Υφυπουργούς στο
τετράλεπτο και τους Βουλευτές, αν προλάβουµε, στο τρίλεπτο.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Κυρίες και κύριοι, φίλοι και αντίπαλοι, βρίσκοµαι σε ένα
ρόλο που ποτέ δεν είχα φανταστεί και θα προσπαθήσω σήµερα
αλλά και όσες φορές χρειαστεί στο µέλλον να είµαι ειλικρινής,
πράγµα που θα µε βοηθήσει να αισθανθώ άνετα σε αυτό το νέο
µου Βήµα.
Οι στιγµές είναι κρίσιµες, όχι µόνο γιατί µας λείπουν τα ευρώ
–που µας λείπουν- αλλά γιατί έχουµε χάσει τον προσανατολισµό
µας, έχουµε χάσει ένα τµήµα –φοβάµαι- του µυαλού µας και της
καρδιάς µας. Έχουµε µπερδέψει συνθήµατα, ρόλους και στόχους.
Είναι ερώτηµα βέβαια, αν µια Βουλή ανανεωµένη κατά 50%
µπορεί να γίνει η µαγιά για µια νέα πολιτική. Ελπίζω πάντως να
έχουµε τη διάθεση να ακούµε και µετά να αποφασίζουµε. Επιτρέψτε µου βέβαια να πω ότι δεν είµαι πολύ αισιόδοξος για αυτό.
Φοβάµαι ότι αρκετοί εδώ µέσα πρώτα σκέφτονται το όφελος του
κόµµατός τους και µετά το όφελος των πολλών. Αλλά δεν έχουµε
άλλον τρόπο από το να το προσπαθήσουµε.
Πάµε, λοιπόν, για να θερµάνουµε και λίγο την ατµόσφαιρα και
τη µεταξύ µας σχέση σε αυτά που πρώτα συµφωνούµε. Η πάταξη της φοροδιαφυγής, η σύγκρουση µε το πελατειακό κράτος
και τη διαφθορά, είναι ναι, προτεραιότητα για τη χώρα. Πρέπει
να ελεγχθούν οριζοντίως και από µία ελεγκτική αρχή, για να µην
έχουµε µπερδέµατα, όλες οι υπάρχουσες λίστες. Νικολούδη, Λιχτενστάιν, Λαγκάρντ.
Συµφωνούµε ότι είναι προτεραιότητα η πάταξη του λαθρεµπορίου καπνού και πετρελαίου. Βάλαµε σύστηµα εισροώνεκροών και δεν το ελέγχει κανείς. Και στο υγραέριο δεν έχουµε
βάλει κανένα κανόνα και κανένα µηχανισµό ελέγχου.
Συµφωνούµε ότι υπάρχει µια τριγωνική σχέση τραπεζών, µίντια
και πολιτικής που νοθεύει την ενηµέρωση, προσπαθεί να καθορίσει τις πολιτικές εξελίξεις και επιβαρύνει εκτός όλων των άλλων
εν ευρεία εννοία και τα δηµόσια ταµεία.
Συµφωνούµε ότι πρέπει να µπει ένα τέλος στα θαλασσοδάνεια,
αν και νοµίζω ότι είµαστε επιεικείς όταν µιλάµε µόνο για θαλασσοδάνεια. Είναι ένα επαναλαµβανόµενο τραπεζικό έγκληµα, εκατοµµύρια των εκατοµµυρίων που θρέφουν νεκρές επιχειρήσεις
και δεν προσφέρουν τίποτα στην κοινωνία.
Αντί, λοιπόν, να περιµένουµε αν και πότε τα δάνεια θα εντοπιστούν από τους ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
θα πρέπει να γίνει µια πολιτική συµφωνία όλου του πολιτικού συστήµατος, που θα επιτρέψει ή -αν θέλετε- θα επιβάλει στις τράπεζες να µην εγκρίνουν δάνεια επειδή κάποιος ισχυρός τους
έκλεισε το µάτι.
Τα λεφτά των τραπεζών δεν είναι για τους χρεοκοπηµένους
αεριτζήδες αλλά είναι για αυτούς που επενδύουν στη γνώση, την
καινοτοµία και σέβονται τον κόσµο της εργασίας.
Συµφωνούµε, λοιπόν, στην ανάγκη για µια νέα πολιτεία, χωρίς
τσιφλίκια και βαρόνους. Συµφωνούµε ιδιαίτερα στην πάταξη του
πελατειακού κράτους, αν και ξαφνιάστηκα όταν άκουσα πριν από
λίγες µέρες τον Πρωθυπουργό να µιλάει για πρώτη φορά για πελατειακό κράτος. Μετά από τρία χρόνια; Τώρα το θυµηθήκατε;
Ελπίζω να µην είναι ένα προπέτασµα καπνού, για να αναζητάµε
το πελατειακό της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ όσο κάποιοι άλλοι θα στήνουν το δικό τους πελατειακό κράτος.
Γιατί θα το έχετε καταλάβει, κύριοι της Κυβέρνησης, πολλοί
απ’ αυτούς που σας αγάπησαν τους τελευταίους µήνες, είναι οι
ευνοηµένοι του βαθέως πελατειακού κράτους. Τρύπωσαν στον
ΣΥΡΙΖΑ µήπως και σωθούν. Και µάλλον σώθηκαν. Η νέα Κυβέρνηση πρέπει να αποφύγει την µετριοκρατία µέσα από την οποία
επιβιώνει το πολιτικό σύστηµα. Οι µετριότητες θα στηθούν έξω
από τα γραφεία σας. Τους καλούς πρέπει να τους αναζητήσετε
εσείς. Και επιτέλους πρέπει να υπάρξει ένα σύστηµα εξοστρακισµού των αποτυχηµένων αποτυχηµένων και στον πολιτικό και
στον επιχειρηµατικό τοµέα. Χωρίς έντιµο ανταγωνισµό, χωρίς
αξιοκρατία, ο αέρας, το οξυγόνο της πολιτικής και της οικονοµίας λιγοστεύει. Η δική µας πρόταση, λοιπόν, είναι συγκεκριµένη
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και δεν έχετε παρά να την υιοθετήσετε. Όσοι δεν κατάφεραν να
βγουν Βουλευτές, να µη διοριστούν σε κρατικές θέσεις. Κι αν
διοριστούν, να µην µπορούν να επανέλθουν στην πολιτική αν δεν
περάσουν τέσσερα χρόνια.
Συµφωνούµε στις συµβολικές περικοπές που ανακοίνωσε ο
Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίµου, στα επιτελεία των Υπουργών, στα αυτοκίνητα των Βουλευτών στο τρίτο κυβερνητικό αεροπλάνο. Δεν ήξερα ότι είχαµε και τρία. Κάποιοι στο internet
σχολίασαν «σιγά τα ωά». Δεν είναι έτσι. «Εξ όνυχος τον λέοντα».
Κάπως έτσι, φτάσαµε στο σηµείο να έχουµε ένα από τα ακριβότερα πολιτικά συστήµατα στο δυτικό κόσµο και ταυτόχρονα ένα
από τα πιο αναποτελεσµατικά.
Θα µου επιτρέψετε, λοιπόν, να κάνω εδώ δυο προτάσεις.
Αυστηρό έλεγχο σε όλους τους υπόχρεους «πόθεν έσχες» και
ιδιαίτερα στους πολιτικούς. Είναι ντροπή να ανακαλύπτουν τυχαία οι δικαστές διάτρητα «πόθεν έσχες» πολιτικών όταν πια
αυτοί έχουν βγει στη σύνταξη.
Δεύτερη πρόταση. Μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου, ο ΣΥΡΙΖΑ
µπορεί να αποσπάσει πεντακόσιες εξήντα τέσσερις δηµοσίους
υπαλλήλους. Η Νέα Δηµοκρατία τριακόσιους ενενήντα µία και το
Ποτάµι εκατόν τρεις. Εµείς, λοιπόν, προτείνουµε µια γενναία περικοπή. Τα κόµµατα και οι Βουλευτές να αποσπάσουµε λιγότερους υπαλλήλους απ’ όσους δικαιούµαστε. Να εξασφαλίσουµε
δηλαδή στο ρηµαγµένο δηµόσιο περίπου χίλιους υπαλλήλους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του κόµµατος Το Ποτάµι)
Και να σας πω κάτι; Εµείς στο Ποτάµι θα πάρουµε τους λιγότερους δυνατούς δηµοσίους υπαλλήλους, ανεξαρτήτως τι θα
κάνει το υπόλοιπο πολιτικό σύστηµα, όπως κάναµε και µε την
Αστυνοµία. Αρνηθήκαµε τις σκοπιές και τα συνοδευτικά αυτοκίνητα. Είµαστε, λοιπόν, σύµµαχοι της Κυβέρνησης στην προσπάθεια για λιγότερο κράτος στην υπηρεσία των πολιτικών.
Πάµε όµως σιγά-σιγά και σε αυτά που διαφωνούµε.
Κύριοι συνάδελφοι, δεν βρισκόµαστε στο 1974. Και ο κ. Τσίπρας δεν είναι ο Καραµανλής που επέστρεψε από το Παρίσι µετά
την πτώση της χούντας. Δεν είµαστε δηλαδή, στην αρχή της Μεταπολίτευσης. Οι κυβερνήσεις του χθες, ήταν δηµοκρατικές κυβερνήσεις. Μας χωρίζουν πολλά από την πολιτική της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ αλλά δυόµισι εκατοµµύρια τους
είχαν ψηφίσει, όπως δυόµισι εκατοµµύρια ψήφισαν εσάς. Βάζω
µαζί και τους ΑΝΕΛ.
Είναι, λοιπόν, επικίνδυνο να µιλάτε για επιστροφή της δηµοκρατίας. Η δηµοκρατία δεν υπάρχει µόνο όταν κερδίζουµε εµείς.
Αφήστε στην άκρη την ρητορική του µίσους, την ρητορική των
αγανακτισµένων. Όσοι διαφωνούν µαζί σας, δεν είναι µερκελιστές, δεν είναι προσκυνηµένοι και υποτελείς. Μην αντιγράφετε
τους ακροδεξιούς συνεταίρους σας, που µέχρι χθες σας θεωρούσαν κοµµούνια και αντεθνικώς σκεπτόµενους. Βάλτε τέρµα
στην επιζήµια πόλωση. Δεν µας χρειάζεται µια νέα εθνικοφροσύνη. Ένας νέος πατριωτισµός µας χρειάζεται. Μην τα µπερδεύεουµε όµως αυτά. Μην ακολουθείτε τη λογική της αρένας
που τροφοδοτεί το παλιό µίσος. Γυρίστε σελίδα.
Και εσείς και η Πρόεδρος της Βουλής µιλήσατε για εξεταστικές επιτροπές, κύριε Πρωθυπουργέ. Μην µιλάτε τόσο εύκολα
όµως για εξεταστικές επιτροπές. Μην ποινικοποιείτε την πολιτική
ζωή. Οι πολιτικές αποφάσεις που πήραν οι προηγούµενες κυβερνήσεις ακόµα κι αν ήταν λάθος –και πολλές απ’ αυτές ήταν λάθος
και για µας- δεν ήταν παράνοµες. Σταµατήστε, λοιπόν, τώρα τη
συζήτηση για προδότες και αντιστασιακούς. Σε τι αντιστέκονται
άλλωστε; Άγνωστο.
Γιατί οι πολίτες πρέπει να είναι σε εγρήγορση, όπως είπατε;
Ποιος θα προδώσει; Εσείς κυβερνάτε. Δεν θέλουµε κυβέρνηση
Πόντιου Πιλάτου, που όταν έρθουν τα δύσκολα θα πει «να αποφασίσει τώρα ο λαός στις πλατείες». Και η Ευρώπη, αναφέρεται
σε αυτήν τη διαµάχη ως ο ξένος παράγοντας που θέλει να επέµβει στα εσωτερικά µας. Είναι η Ευρώπη ξένος παράγοντας;
Οι απαντήσεις, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να είναι
σαφείς και µονοσήµαντες. Μην κλείνετε το µάτι ορισµένοι από σας
σε έναν έρποντα αντιευρωπαϊσµό και σε έναν εθνολαϊκισµό. Μην
παρασύρεστε από την ακραία εθνικιστική συνιστώσα της Κυβέρνησής σας. Αντιθέτως, ενισχύστε τον εκσυγχρονισµό της κοινωνίας, να γίνουµε µια ανοιχτή κοινωνία, χωρίς προκαταλήψεις. Το
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παιδί του µετανάστη που γεννήθηκε στην Ελλάδα, µεγάλωσε στην
Ελλάδα και σπούδασε στην Ελλάδα, είναι για µας Έλληνας. Και
δεν είναι Έλληνας µόνο ανκληθεί να παίξει στο NBA.
Από στελέχη των ΑΝΕΛ, έχουµε ακούσει βέβαια και πολλά
οµοφοβικά συνθήµατα, όπως και αντισηµιτικές θεωρίες συνοµωσίας. Μιλούν µε εχθρότητα για τους µουσουλµάνους της Θράκης. Πρόκειται για την ουσία του εθνολαϊκισµού, φόβος για
οτιδήποτε διαφορετικό.
Και θα µου πείτε. Τι µπορεί να κάνει η Βουλή; Μπορεί να κάνει
πολλά. Ιθαγένεια στη δεύτερη γενιά, δικαιώµατα στο διαφορετικό και σύµφωνο συµβίωσης για τα οµόφυλα ζευγάρια που δεν
κοστίζουν τίποτα. Ευρώπη, άλλωστε, δεν είναι µόνο το ευρώ,
είναι µια δύσκολη πορεία προς µια ανοιχτή κοινωνία.
Πάµε, όµως, και στο ευρώ, γιατί κι αυτό δεν είναι αµελητέο.
Κατά την εκτίµησή µας, η Ευρωζώνη θα προχωρήσει κάποια
στιγµή σε πλήρη οικονοµική και πολιτική ένωση. Μόνο τότε θα
αποκτήσει περιεχόµενο η Ευρώπη των λαών, της ανάπτυξης, της
αλληλεγγύης και της ασφάλειας για όλους. Άρα, για µας το ευρώ
δεν είναι απλά η εµµονή για ένα νόµισµα. Είναι η κάρτα για την
ισότιµη συµµετοχή της Ελλάδας στην πορεία της ευρωπαϊκής
ενοποίησης.
Η σχέση µε τους εταίρους µας, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται
από αµοιβαίο σεβασµό, αλληλεγγύη αλλά και διάθεση αναζήτησης κοινά αποδεκτών λύσεων. Κι επιτρέψτε µου…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Προέδρου του κόµµατος Το Ποτάµι)
Πρέπει να έχετε κάνει λάθος µε τον χρόνο, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Θεοδωράκη,
έχει γίνει λάθος µε το ρολόι. Δεν σας διέκοψα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Ναι, αλλά χτυπάει το κουδούνι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μην ανησυχείτε. Συνεχίστε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Δεν είµαι Υπουργός της Κυβέρνησης. Έχω κάτι παραπάνω
από δέκα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχετε δεκαπέντε
λεπτά µε ανοχή, κατά τον Κανονισµό. Δεν σας διέκοψα. Μπορείτε
να συνεχίσετε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Οι άλλοι πολιτικοί Αρχηγοί µίλησαν εν συνόλω περίπου σαράντα µε σαράντα πέντε λεπτά µε τις δύο οµιλίες. Είναι η πρώτη
φορά που µιλάω κι ελπίζω να σεβαστείτε τη λογική της ισοτιµίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Πάντως αυτοδιακόπτεστε. Εγώ δεν σας διέκοψα. Συνεχίστε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Έλεγα ότι η σχέση µας µε τους εταίρους θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από αµοιβαίο σεβασµό, αλληλεγγύη αλλά και
διάθεση αναζήτησης κοινά αποδεκτών λύσεων.
Επιτρέψτε µου, όµως, να πω ότι οι Έλληνες Υπουργοί δεν είναι
σταυροφόροι, δεν είναι οι ελευθερωτές της Ευρώπης, δεν είναι
οι προφήτες µιας νέας θρησκείας. Ας ξεπεζέψουν από το άσπρο
άτι και ας ασχοληθούν µε τα προβλήµατα της χώρας.
Η Ελλάδα, βέβαια, δεν µπορεί να συνεχίσει στην ίδια ρότα. Ο
νεοφιλελευθερισµός που πολλοί αγάπησαν, ακόµα και κόµµατα
σοσιαλιστικά -όχι µόνο εδώ αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη- δεν
είναι λύση. Το «πρόγραµµα-δόσεις-λιτότητα, πρόγραµµα-δόσειςλιτότητα», δεν βγάζει άκρη. Είναι µια λάθος συνταγή που δηµιούργησε µια οικονοµία κλινικά νεκρή µε το παράσηµο του
πρωτογενούς πλεονάσµατος στο κοµοδίνο.
Χάσαµε το 25% του ΑΕΠ. Αποκτήσαµε άλλο ένα εκατοµµύριο
ανέργους. Οδηγήσαµε στην µετανάστευση πολλά από τα καλύτερα νεανικά µυαλά.
Οι Γερµανοί, λοιπόν, πρέπει να πάψουν να επαναλαµβάνουν
µονότονα υπάρχουν συµφωνίες, υπάρχουν συµφωνίες. Και η
δική µας, όµως, πλευρά δεν µπορεί να επικαλείται µόνο τη νωπή
λαϊκή εντολή και τη διάθεση για ρήξη, όπως άκουσα πριν. Δεν
είναι µόνο ο ελληνικός λαός κυρίαρχος. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση
υπάρχουν άλλοι είκοσι επτά λαοί που έχουν εξίσου την ανάγκη
να διατρανώσουν τη λαϊκή τους κυριαρχία.
Υπάρχει λύση, όµως, αυτήν τη στιγµή; Υπάρχει και την έχουµε
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προτείνει. Να ζητήσετε από το Eurogroup µια παράταση. Απ’ ό,τι
φαίνεται την έχετε ανάγκη, γιατί δεν ήσασταν έτοιµοι, παρ’ ότι
δύο χρόνια τώρα ζητούσατε εκλογές.
Να διαπραγµατευτούµε και να κλείσουµε µε τους εταίρους
µας ένα πρώτο πακέτο µεταρρυθµίσεων. Να κλείσει το πρόγραµµα και τη σχέση µας µε την τρόικα και να µας δοθούν οι
οφειλόµενες δόσεις. Έχουµε ανάγκη τα λεφτά της Ευρώπης,
γιατί µάλλον το σχέδιο να τυπώσουµε λεφτά στο Χολαργό δεν
προχωράει.
Αυτές, όµως, οι ευρωπαϊκές -ας µου επιτραπεί ο όρος- διευθετήσεις δεν λύνουν το πρόβληµα της χώρας. Η Κυβέρνηση πρέπει να προωθήσει µεγάλες µεταρρυθµίσεις στην οικονοµία, τη
δικαιοσύνη, τη διοίκηση, την εκπαίδευση, το Σύνταγµα, µεταρρυθµίσεις που υποχρεώνουν τους εταίρους µας να δουν διαφορετικά την Ελλάδα και το χρέος των Ελλήνων. Θα πρέπει να
υπάρξει µια συµφωνία µείωσης των στραγγαλιστικών πρωτογενών πλεονασµάτων κάτω του 2%. Το ζητάγαµε εµείς και πριν από
τις εκλογές, όταν εσείς µιλάγατε για ονοµαστική διαγραφή του
µεγαλύτερου µέρους του χρέους.
Στόχος µιας κυβέρνησης κοινωνικής σωτηρίας, όπως τη λέτε,
θα πρέπει να είναι στο τέλος του χρόνου, η Ελλάδα να µπορεί να
εκδώσει δεκαετή οµόλογα µε επιτόκιο γύρω στο 3%. Αυτό, όµως,
δεν θα γίνει ποτέ αν δεν υπάρξει συµφωνία µε τους εταίρους
µας.
Θα το λέτε «πρόγραµµα»; Θα το λέτε «συµφωνία – γέφυρα»;
Ας το λέτε και Ρόζα Λούξεµπουργκ. Εµείς θα το στηρίξουµε εάν
διασφαλίζει το ευρωπαϊκό µας µέλλον. Πάψτε, όµως, να επαναλαµβάνετε λάθη που έχουν ξαφνιάσει ακόµα και τους συµµάχους
µας στην Ευρώπη. Αν τους λέτε συνεχώς ότι δεν δεσµεύεστε µε
τις υπογραφές των προηγούµενων, τότε ποιος θα πιστέψει τη
δική σας υπογραφή; Το έχετε σκεφτεί αυτό; Και µην τους µιλάτε
συνέχεια για τους ήρωες που πεθαίνουν όρθιοι. Σηµασία έχει να
νικάς και όχι να γίνεσαι άγαλµα.
Κυρίες και κύριοι, ζούµε τη µεγαλύτερη κρίση που αντιµετώπισε η χώρα σε καιρό ειρήνης. Τα συζητάµε κάθε µέρα όλα. Διαδηλώνουµε, συγκρουόµαστε, διαπραγµατευόµαστε. Κάτι, όµως,
έχουµε ξεχάσει, κάτι έχουµε υποτιµήσει, κάτι αποφεύγουµε να
πούµε και δεν το εµφανίζουµε στο τραπέζι. Και αυτό είναι η παιδεία.
Βγήκε η νέα Κυβέρνηση και το πρώτο που είπε είναι ότι θα επιστρέψουν στις σχολές οι αιώνιοι φοιτητές. Αυτή είναι η αλλαγή
που φέρνετε;
Οι πρώτες δηλώσεις του Υπουργού, δυστυχώς, αποπνέουν
ένα «πίσω ολοταχώς στο 1982». Ήδη αποφασίσατε να διώξετε
όσους λαµπρούς Έλληνες επιστήµονες εξωτερικού ήρθαν να
προσφέρουν αφιλοκερδώς χρόνο και τεχνογνωσία. Και, βέβαια,
δεν ακούσαµε λέξη για διασύνδεση των σχολών µε την παραγωγή. Φαίνεται ότι εξακολουθεί να αποτελεί ταµπού για κάποιους
από εσάς αυτό που είναι νόµος σε όλες τις χώρες της δύσης.
Όλα αυτά είναι ενδεικτικά µηνύµατα ενός τµήµατος του ΣΥΡΙΖΑ
που δεν θέλει να αλλάξει τίποτα στη χώρα.
Η Σουηδία, η Φινλανδία, η Νότια Κορέα, χώρες που γνώρισαν
µεγάλη κρίση και ύφεση, είναι αυτήν τη στιγµή πρωτοπόρες στην
εκπαίδευση. Και εδώ που θα έπρεπε να φέρετε την επανάσταση
λέτε µόνο τι θα καταργήσετε, τι θα σταµατήσετε και τι δεν θα κάνετε.
Εµείς ζητάµε έναν εθνικό διάλογο όχι µε τα συνήθη ύποπτα
κοµµατικά στελέχη αλλά µε προσωπικότητες που όλοι σεβόµαστε και να δεσµευτούµε ότι οι αλλαγές στην εκπαίδευση, που θα
προτείνει αυτή η εθνική επιτροπή, θα ψηφιστούν µε πλειοψηφία
άνω των εκατόν ογδόντα Βουλευτών, όσο και ο Πρόεδρος της
Βουλής.
Δηµόσιος χαρακτήρας των εκπαιδευτικών µονάδων και όχι µονάδες που δουλεύουν σαν τµήµατα Υπουργείου, αξιολόγηση του
σχολείου και των εκπαιδευτικών, εξασφάλιση ίσων ευκαιριών µε
υποστήριξη των πιο αδύναµων και πρότυπα σχολεία κατά προτεραιότητα σε όλες τις υποβαθµισµένες περιοχές της χώρας.
Το ίδιο εθνικά πρέπει να δράσουµε και στην έρευνα -η παρουσία του Κώστα Φωτάκη, µας προδιαθέτει απολύτως θετικά- αλλά
και στον πολιτισµό, τη δικαιοσύνη και σε άλλους τοµείς που νιώθουµε ότι υπάρχουν άνθρωποι που µπορούµε να συνεννοη-
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θούµε.
Παρεµπιπτόντως, επειδή υπάρχει ένας λόγος για την ΕΡΤ, ναι,
να ανοίξει ξανά η ΕΡΤ. Όχι, όµως, η ΕΡΤ του ΣΥΡΙΖΑ ούτε η ΕΡΤ
των κοµµάτων -διότι ξέρετε ότι υπήρξε και αυτό το µοντέλο, να
µοιράζουµε µεταξύ µας τις θέσεις- αλλά µια ΕΡΤ για όλους τους
Έλληνες. Να βάλουµε στην κεφαλή ανθρώπους που µπορούν να
εγγυηθούν µια νέα πορεία χωρίς ρεβανσισµούς αλλά και χωρίς
τις αρρώστιες του παρελθόντος. Όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα τολµήσουν το καινούργιο, εµείς θα τους ενισχύσουµε και θα τους παρέχουµε κάθε βοήθεια, αν µας το ζητήσουν,
για να τα αλλάξουµε όλα χωρίς να γκρεµίσουµε τη χώρα.
Όµως, φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, φοβούµαι ότι κάποιοι ανάµεσα σας
βλέπουν τις µεταρρυθµίσεις σαν τον γύρο του θανάτου, τους
πιάνει ίλιγγος και προτιµούν να είναι µε το παρελθόν που χρεοκόπησε παρά µε την καινούργια Ελλάδα που πασχίζει να γεννηθεί.
Έτσι, µέχρι τώρα στέλνετε αντιφατικά µηνύµατα: Άλλα στις
συνιστώσες, άλλα στην κοινωνία και άλλα προς τους δανειστές.
Μοιάζει σαν να προσπαθείτε να αγοράσετε χρόνο. Χρόνο, όµως,
από αυτόν που δεν διαθέτει η χώρα.
Κυρίες και κύριοι, οι πραγµατικές, οι µεγάλες µεταρρυθµίσεις
απαιτούν συγκρούσεις µε κατεστηµένες αντιλήψεις, µε συµφέροντα και συντεχνίες. Εσείς προεκλογικά τα υποσχεθήκατε όλα
σε όλους Στη δικαιοσύνη, τη δηµόσια διοίκηση, την παιδεία. Για
να προχωρήσετε, λοιπόν, πρέπει να συγκρουστείτε µε τον προεκλογικό σας εαυτό.
Έχετε ευθύνες για το γεγονός ότι η σηµερινή Βουλή δεν είναι
αναθεωρητική και δεν µπορεί να αλλάξει ούτε ο νόµος περί ευθύνης Υπουργών. Θα έπρεπε εσείς να είχατε προτείνει να αλλάξει αυτός ο εκτρωµατικός εκλογικός νόµος, που παλαιότερα
καταγγέλλατε. Έχετε ευθύνη για τις φρούδες ελπίδες που δηµιουργήσατε στους ανέργους, τους φτωχούς, τους υπερφορολογηµένους Έλληνες. Τους τα παρουσιάζατε όλα εύκολα και
τάζατε «λαγούς µε πετραχήλια». Τους λέγατε ότι µε ένα νόµο,
µε ένα άρθρο, θα αλλάξουν όλα. Και τώρα λέτε, «περιµένετε και
θα δούµε».
Τη Δευτέρα 26 του µήνα, ο κατώτατος µισθός θα πάει στα 751
ευρώ. Το φωνάζατε. Και τώρα λέτε, θα το ξαναδούµε το 2016,
αν και εφόσον οι εταίροι συµφωνήσουν.
Δεν είπατε λέξη αυτές τις ηµέρες για το ελάχιστο εγγυηµένο
εισόδηµα. Εµείς καταθέσαµε ολοκληρωµένη πρόταση και περιµένουµε την απάντησή σας.
Κύριοι Υπουργοί, θα σας φανεί ίσως παράδοξο αλλά θα ήθελα
ο κ. Τσίπρας και εσείς να τα είχατε πει όλα σωστά αυτές τις τρεις
ηµέρες στη Βουλή. Το Ποτάµι δεν ήρθε να προσθέσει προβλήµατα και εγωισµούς στην πολιτική ζωή. Ήρθαµε για λύσεις. Και
όταν οι λύσεις έρχονται από άλλους, εµείς θα τις ψηφίζουµε. Δεν
θα κολλήσουµε από την αρρώστια του παλιού συστήµατος που
λέει ότι όλα είναι καλά ή όλα είναι κακά, ανάλογα µε τα έδρανα
που κάθεται.
Λέτε, όµως, ότι το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης, είναι το σχέδιο για να κυβερνήσετε τη χώρα. Το πιστεύετε ακόµα; Από το
πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης, απουσιάζουν λέξεις που χωρίς
αυτές η χώρα δεν θα βρει ποτέ προκοπή: Επιχειρηµατικότητα,
καινοτοµία, εξαγωγές.
Θέλετε να κυβερνήσετε µια χώρα που είναι στον κατήφορο µε
σβηστή τη µηχανή και δεν λέτε λέξη για το πως θα πάρει µπρος
η µηχανή, δηλαδή η οικονοµία.
Πρέπει να σκεφτείτε, επίσης, ότι το πρόβληµα δεν είναι πάντα
οι λίγοι φόροι που πληρώνουν τα γνωστά κορόιδα αλλά το ότι το
κράτος σπαταλά πολύ περισσότερα από όσα πρέπει να µαζέψει
από φόρους. Πολλοί φόροι είναι εξαντλητικοί.
Παρεµπιπτόντως, είπατε ότι εγγυάστε τις καταθέσεις. Εγγυάστε και τη ρευστότητα;
Κυρίες και κύριοι, εµείς λέµε ότι η χώρα χρειάζεται να αρχίζει
ξανά να παράγει, να έρθουν επενδυτές, να πάψει η νεολαία να
παρακαλάει για ένα επίδοµα, να έχει δουλειά, να µη θέλει χάρες
από τους πολιτικούς.
Οι Κινέζοι να επεκταθούν στο λιµάνι; Ναι. Οι Ρώσοι στο σιδηρόδροµο; Ναι. Οι Άραβες στον τουρισµό; Ναι. Οι Βορειοευρωπαίοι στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας; Ναι. Πρέπει να
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ενισχυθεί και η ελληνική επιχειρηµατικότητα και η ποιοτική ελληνική παραγωγή.
Ο αγροτικός τοµέας βρίσκεται σε πλήρη κατάρρευση. Οι τεράστιες δυνατότητες της χώρας συνθλίβονται από την έλλειψη
ενός προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης µε συγκεκριµένους
στόχους και δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα. Πρέπει, λοιπόν, να
υπάρξει ένα πρόγραµµα, όπου οι αγρότες θα ξέρουν ποιος είναι
ο παραγωγικός στόχος, ποιες είναι οι αγορές και κυρίως να
υπάρχει συνέπεια και δέσµευση από το κράτος σε σχέση µε τις
υποχρεώσεις του.
Δεν σας κρύβω ότι σε αυτόν τον τοµέα είναι η µεγάλη µου ανησυχία. Ακόµα και σήµερα κάποιοι Υπουργοί καλούσαν τους επενδυτές από εδώ, από αυτό το Βήµα, να φύγουν από τη χώρα.
Συµφωνεί ο κ. Βαρουφάκης µε αυτά που είπε σήµερα ο κ. Λαφαζάνης, να ακυρώσουµε όλες τις µεγάλες επενδύσεις; Και πώς θα
βρεθούν δουλειές; Με προεδρικά διατάγµατα;
Το εισόδηµα της ελληνικής οικογένειας, µπορεί να βελτιωθεί
µόνο όταν αυξηθεί η παραγωγή. Αν δεν βασιστούµε στις δικές
µας δυνάµεις, αν δεν αυξηθεί η παραγωγή, αν δεν προσελκύσουµε επενδύσεις, αν δεν βελτιώσουµε τη τεχνογνωσία µας, θα
συνεχίσουµε να παρακαλούµε για δανεικά.
Ποιος, όµως, σοβαρός επενδυτής θα φέρει τα λεφτά του σε
µια χώρα µε ξαφνικούς φόρους, µε τεράστιες αυξήσεις τα τελευταία χρόνια στα τιµολόγια ηλεκτρικού και φυσικού αερίου, σε
µια χώρα µε γραφειοκρατία, χωρίς έγκαιρη απονοµή δικαιοσύνης;
Γι’ αυτά έπρεπε να µιλήσει η Κυβέρνηση αυτές τις τρεις ηµέρες. Και δεν µίλησε!
Δεν είπατε τίποτα ουσιαστικό για το ασφαλιστικό. Έχουµε γήρανση του πληθυσµού, κακοδιαχείριση από άσχετους, ανεργία
και αναιµική οικονοµική δραστηριότητα. Αποτέλεσµα; Οι αρµόδιοι προσεύχονται η χειροβοµβίδα να σκάσει στα χέρια του αλλουνού.
Εδώ είναι το πεδίο της επόµενης µεγάλης εθνικής συµµαχίας
που προτείνουµε. Να τολµήσουµε να πούµε την αλήθεια και να
επεξεργαστούµε λύσεις που κι αυτές θα ψηφίσει η Βουλή µε µεγάλη πλειοψηφία.
Αυτός ο κόσµος, κύριοι της Κυβέρνησης, δεν αλλάζει µε 36%.
Χρειάζονται µεγάλες κοινωνικές πλειοψηφίες στην παιδεία, στο
ασφαλιστικό, στην παραγωγή και βέβαια, στο δηµόσιο.
Στο δύσκολο σταυροδρόµι που βρισκόµαστε, το µεγάλο ζητούµενο δεν είναι µόνο το τέλος της λιτότητας. Είναι τι κάνουµε
µετά. Θα αλλάξει η χώρα; Θα αφήσουµε πραγµατικά πίσω το πελατειακό κράτος, τη διαφθορά, τον κρατισµό των συντεχνιών;
Είναι δυσάρεστο αλλά τα στελέχη της Κυβέρνησης δεν είπαν
λέξη για την ταµπακιέρα αυτές τις τρεις µέρες. Καµµία µεταρρύθµιση στο δηµόσιο. Μόνο πελατειακές διευθετήσεις.
Η δική µας πρόταση είναι δηµόσια. Την κάναµε το Νοέµβριο.
Μελετήστε την. Είναι ένα πλήρες πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων
του δηµοσίου. Και είναι στη διάθεσή σας.
Κύριοι Βουλευτές, οι επιστήµονες επιµένουν ότι η σωστότερη
εκτίµηση είναι συχνά αυτή που σχηµατίζεται στο πρώτο ανοιγοκλείσιµο του µατιού. Αν είναι έτσι, τότε θα πω ότι οι πρώτες δηλώσεις σας, η πρώτη αξιολόγηση του νέου κυβερνητικού
σχήµατος, δεν είναι για εµάς θετική. Και δεν είµαστε επιεικείς
µαζί σας επειδή οι προηγούµενοι τα πήγαν χάλια. Αντιλαµβάνοµαι ότι ο Πρωθυπουργός έχει ένα µεγάλο πρόβληµα. Από τη µία
έχει τους αγανακτισµένους του εσωτερικού και από την άλλη
έχει τους αγανακτισµένους του εξωτερικού. Δεν είναι εύκολο.
Και ίσως η µόνη λύση είναι η αλήθεια. Όχι άλλες υποσχέσεις στο
εσωτερικό. Όχι άλλες υπεκφυγές στο εσωτερικό. Όχι άλλα ψέµατα στο εξωτερικό. Πρέπει –επιτρέψτε µου- να βρείτε το σωστό
µείγµα πολιτικής. Κοινή λογική - αντίσταση. Συµβιβασµός - σύγκρουση. Ρεαλισµός - όνειρο. Όλα χρειάζονται αλλά οι δόσεις θα
καθορίσουν την επιτυχία ή την καταστροφή.
Εµείς, Το Ποτάµι, θα είµαστε εδώ, υπερασπιστές µιας προοδευτικής, αναγεννητικής πολιτικής, χωρίς ιδεοληψίες, χωρίς πολιτικαντισµούς, χωρίς εξαρτήσεις, συµπαραστάτες στη µάχη για
το κοινό καλό, αντίπαλοι στη στασιµότητα και την οπισθοδρόµηση. Και βέβαια, σύµµαχοί σας στην Ευρώπη. Σύµµαχοί σας –
για να το διευκρινίσω- στην προσπάθεια να παραµείνει η χώρα
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στο κέντρο της Ευρώπης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του κόµµατος Το Ποτάµι)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
Πρόεδρο του κόµµατος Το Ποτάµι.
Καλώ στο Βήµα τον κ. Τσιρώνη, Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αυστηρά για πέντε λεπτά.
Θα ακολουθήσει για δέκα λεπτά ο Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, κ. Γιώργος Σταθάκης.
Κύριε Τσιρώνη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Θα
ήθελα κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω από το Βήµα αυτό τον Πρωθυπουργό και τα κόµµατα που στήριξαν την Κυβέρνηση για την
εµπιστοσύνη που έδειξαν σε έναν Οικολόγο Πράσινο και γενικότερα στο ευρωπαϊκό και το ελληνικό «πράσινο κίνηµα» να πάρουµε το νευραλγικό Υπουργείο του Περιβάλλοντος.
Πραγµατικά, δεν ξέρω αν είµαι τυχερός που παίρνω τον λόγο
αµέσως µετά τον κ. Θεοδωράκη, ο οποίος έκανε ερωτήσεις και
φαντάζοµαι περιµένει και κάποιες απαντήσεις. Διότι οι περισσότερες ερωτήσεις που ακούσαµε, ήταν αντιπολιτευτικές ερωτήσεις
ρητορικής φύσεως αλλά καµµία δεν έβαλε το δάκτυλο επί τον
τύπον των ήλων. Κι εδώ έχω να πω ότι ο κ. Θεοδωράκης έχει πάρα
πολύ καλές εισηγήσεις από το «πράσινο κίνηµα» που τουλάχιστον
στα δικά του προγράµµατα δεν τις έχει εισακούσει. Ας είναι.
Θέλω να ευχαριστήσω από το Βήµα αυτό όλους τους πολίτες
που αυτές τις τελευταίες µέρες, όταν έµαθαν ότι αναλαµβάνω
αυτά τα καθήκοντα, µε βοµβάρδισαν µε αυτές τις έντιµες προτάσεις, αυτά τα οράµατα τα οποία χρειάζεται η χώρα για να πάει
µπροστά και να πετύχει αυτό που είναι το Υπουργείο µας, την
παραγωγική ανασυγκρότηση. Γιατί το περιβάλλον είναι βασικός
πυλώνας για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Διότι όλοι αυτοί
οι πολίτες –και ό,τι λέω εδώ δεν είναι ατοµικές µου σοφίες αλλά
είναι εµπειρία πολιτών- είναι αυτοί που τόσα χρόνια δεν εισακούονταν.
Αυτό, λοιπόν, που είναι η πρώτη προγραµµατική δέσµευση του
Υπουργείου µας, είναι ότι εµείς είµαστε ανοιχτοί στους πολίτες
και δεν είµαστε φοβικοί σε αυτούς.
Θυµίζω ότι η γεωθερµία χάθηκε στην Ελλάδα, γιατί κάποιοι
πήγαν να το κάνουν αυθαίρετα χωρίς να συζητήσουν µε τους πολίτες της Μήλου. Το ίδιο έγινε µε τις ανεµογεννήτριες. Και σήµερα –ο σύντεκνος Πολάκης το είπε- αντί να κάνουµε αυτό που
κάνουν σε όλη την Ευρώπη, δηλαδή, να βάλουµε συνέταιρους
τους ίδιους τους πολίτες στην αυτοπαραγωγή ενέργειας, πήγαµε
να τους φορτώσουµε δάση ανεµογεννητριών µε σκοπό µόνο το
κέρδος. Και φυσικά σήκωσαν µαύρες σηµαίες. Και καλά έκαναν,
γιατί αυτοί είναι οι πολίτες.
Και θα σας κάνω µία ερώτηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι:
Δεν µου λέτε, ποια είναι η καλύτερη χάραξη για τον αγωγό TAP;
Είναι αυτή που διασφαλίζει τα µεγαλύτερα συµφέροντα στους
επενδυτές ή αυτή η οποία θα γίνει από τους αγρότες οι οποίοι
έχουν τη γεωργική γη υψηλής απόδοσης; Ποιοι από τους δύο
είναι εκείνοι που ξέρουν καλύτερα το πρόγραµµα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και να αναφέρω ένα ιστορικό παράδειγµα: Όταν η βρετανική
κυβέρνηση για το Τσερνοµπίλ εµπιστεύτηκε τους ειδήµονες για
τα πρόβατα και τη µόλυνση, οι αγράµµατοι βοσκοί -οι οποίοι ήξεραν τη γη τους- αγνόησαν τις παραινέσεις και έκαναν εκείνο που
πίστευαν οι ίδιοι. Ιστορικά απεδείχθη ότι αυτό που ήξεραν οι βοσκοί έσωσε τα χιλιάδες πρόβατα από τη µόλυνση, γιατί ήξεραν
καλύτερα τα εδάφη τους.
Χθες εγώ ντράπηκα που άκουσα ότι κάποιοι µίλησαν απαξιωτικά για το κίνηµα των πολιτών εκεί έξω λέγοντας τι; Ότι είναι
αγανακτισµένοι, θυµίζοντας αυτούς του αλήστου µνήµης υποκινούµενους γκοτζαµάνηδες.
Και πάρα πολύ γρήγορα θα πω –γιατί φυσικά ο χρόνος δεν το
επιτρέπει- ότι το Υπουργείο θα κινηθεί σε δύο τοµείς. Στον σχεδιασµό και στον έλεγχο. Και θα απαντήσω λίγο στον κ. Τραγάκη
σχετικά µε τις θέσεις εργασίας, τις πραγµατικές θέσεις εργασίας. Όταν σε µία επένδυση µιλάτε για πέντε χιλιάδες θέσεις ερ-
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γασίας, να σκέφτεστε πόσες χάνονται στο συνολικό περιβάλλον.
Για παράδειγµα, όλες οι πολεοδοµικές µελέτες και το Ρυθµιστικό της Αθήνας λέει ότι κάθε καινούριο mall, κάθε καινούργιος
δοµηµένος χώρος στην Αττική καταστρέφει θέσεις εργασίας, δεν
φέρνει θέσεις εργασίας.
Αφήστε µας, λοιπόν, να κάνουµε τη δουλειά µας, γιατί εµείς
ξέρουµε τι σηµαίνουν οι θέσεις εργασίας. Και το ξέρουν οι πολίτες έξω, το ξέρουν οι µαγαζάτορες στο εµπορικό κέντρο που θα
τους σκοτώσει, για παράδειγµα, ένα καινούργιο mall στο Βοτανικό.
Αυτές, λοιπόν, είναι οι πραγµατικές µελέτες περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, οι οποίες δεν είναι φυσικά αυτές που γίνονται για
την «ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.», που δεν φέρνουν θέσεις εργασίας. Είναι
λάθος. Εάν θέλουµε να µιλήσουµε αυτήν τη στιγµή για θέσεις
εργασίας και για µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να µιλήσουµε για κάτι πάρα πολύ απλό. Να µιλήσουµε για κωδικοποίηση, ώστε να ξέρει ο µικρός επιχειρηµατίας γρήγορα και εύκολα,
τι µπορεί να κάνει και χωρίς πολύ µεγάλη δαπάνη να µπορέσει
να το κάνει εύκολα και γρήγορα. Αυτό είναι το βασικό που θέλει
να ξέρει ο επενδυτής.
Θα γυρίσω για λίγο –δεν µου επιτρέπει ο χρόνος- στον έλεγχο.
Αυτήν τη στιγµή παραλαµβάνω ένα Υπουργείο που έχει κάτω από
εκατόν πενήντα ελεγκτές περιβάλλοντος. Αυτό είναι σαν να µου
λέτε ότι η Τροχαία στην Ελλάδα έχει τριακόσιους τροχονόµους.
Αυτό είναι σαν να λέτε, πλήρης ασυδοσία. Και αυτό ίσως να νοµίζουν µερικοί ότι είναι θέσεις εργασίας. Είναι οι επιχειρήσεις
που γλιτώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και έτσι γλιτώνουν
έξοδα, γλιτώνουν δαπάνες.
Ε, λοιπόν, κάνετε λάθος. Και κάνετε λάθος πάρα πολύ απλά
γιατί ο σοβαρός επιχειρηµατίας, αυτός ο οποίος έρχεται για να
µείνει και όχι για να αρπάξει, δέχεται αθέµιτο ανταγωνισµό από
αυτούς τους επιχειρηµατίες της αρπαχτής. Και δέχεται αθέµιτο
ανταγωνισµό πολλαπλά. Γιατί ο επιχειρηµατίας ο οποίος κάνει
περιβαλλοντικό έγκληµα, κάνει και φορολογικό έγκληµα, εισφοροδιαφεύγει και έχει «µαύρη» εργασία. Οι επιχειρήσεις στον
Ασωπό δεν κάνουν απλώς µόλυνση. Καταστρέφουν τον υγιή ανταγωνισµό.
Τι ζητάει, λοιπόν, ο επενδυτής, ο µεγάλος, ο σοβαρός, ο υγιής
επενδυτής, αν θέλετε να µιλάτε για επενδύσεις στην Ελλάδα; Ζητάει δύο πολύ απλά πράγµατα: Πρώτον, σταθερό φορολογικό
σύστηµα. Δεύτερον -και πάρα πολύ απλό- να ξέρει που επενδύει,
σε τι επενδύει και τι υποχρεώσεις έχει απέναντι στο κράτος.
Εάν δεν του τα δίνουµε, λοιπόν, αυτά, δεν πρόκειται να έρθει,
κύριε Θεοδωράκη. Αυτή είναι η απάντησή µας. Δεν πρόκειται να
έρθει µε όσα ευχολόγια και αν µας λέτε. Όπως δεν ήρθαν οι Γερµανοί –όταν το έλεγαν- µε το «ΉΛΙΟΣ».
Να πω και κάτι άλλο για να κλείσω. Μιλάµε αυτήν τη στιγµή
για επενδύσεις. Σας πληροφορώ, λοιπόν, ότι το Green New Deal
-το πρόγραµµα που εκπόνησε το ευρωπαϊκό Πράσινο Κόµµα το
2011 µε την κρίση- µιλάει για έξι εκατοµµύρια θέσεις εργασίας
πανευρωπαϊκά και για τριακόσια δισεκατοµµύρια ιδιωτικές και
δηµόσιες επενδύσεις. Και πρέπει να µιλάµε για δηµόσιες επενδύσεις, γιατί εάν δεν γίνουν, κανείς δεν βρίσκει το περιβάλλον
να έρθει. Έχει απόλυτο δίκιο ο κ. Λαφαζάνης.
Και να πω και κάτι δυσάρεστο και λυπάµαι που θα κλείσω µε
αυτό.
Όλοι λέτε εδώ, πόσο απεχθές είναι να πρέπει να πληρώσουµε
τα επόµενα ογδόντα-εκατό χρόνια 350 δισεκατοµµύρια. Θα µπορούµε; Δεν πρέπει να τα κόψουµε; Ε, λοιπόν, σας πληροφορώ
ότι µε µελέτη της Τράπεζας της Ελλάδας δεν είναι 350 τα δισεκατοµµύρια. Είναι άλλα 700 που δεν σας τα λέει κανένας. Αυτά
τα 700, µε τη µελέτη της Τράπεζας της Ελλάδας, είναι οι προσδοκώµενες ζηµίες στην Ελλάδα από την κλιµατική αλλαγή. Μέχρι
το 2100, θα κοστίσει 700 δισεκατοµµύρια στη χώρα µας η κλιµατική αλλαγή. Ιδού πεδίο δόξης λαµπρό, γιατί αυτή η προστασία,
φέρνει αυτές τις θέσεις εργασίας που ήδη προανέφερα µε τις
συνεταιριστικές επιχειρήσεις, τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
και µε δεκάδες άλλες επιχειρήσεις στην προστασία του περιβάλλοντος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Υπουργέ, και µε
αυτήν τη σκέψη, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Τελειώνω.
Μη βλέπετε, λοιπόν, το περιβάλλον σαν µία τροχοπέδη. Δείτε
το σαν παραγωγική ανάπτυξη, γιατί όσες χώρες το έκαναν κέρδισαν πολλά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Τσιρώνη.
Καλώ στο Βήµα τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού κ. Γεώργιο Σταθάκη.
Θα ακολουθήσουν δύο έως τρεις Βουλευτές από τρία λεπτά
και εν συνεχεία ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Καµµένος.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να ξεκαθαρίσουµε
ευθύς εξαρχής ότι µε την εκλογή ΣΥΡΙΖΑ, µιλάµε για µια µεγάλη
µεταστροφή στο αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας. Όχι µισόλογα,
όχι αποσπασµατικές διατυπώσεις. Μιλάµε για µια µεγάλη µεταστροφή στο αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας και θα το εξηγήσω
αµέσως µετά.
Πρώτον, µέχρι το 2009 ακολουθήσαµε ένα αναπτυξιακό µοντέλο το οποίο µας οδήγησε στα βράχια. Να σας υπενθυµίσω επί
τροχάδην ποια ήταν η κεντρική ιδέα του. Καταργούνται όλοι οι
αναπτυξιακοί θεσµοί και κάθε µορφής σχεδιασµός στη χώρα. Στο
επίκεντρο µπαίνει ένα ιδιωτικοποιηµένο, απελευθερωµένο τραπεζικό σύστηµα το οποίο καθοδηγεί την οικονοµία µε επίκεντρο
αυτό που θεωρεί ως συγκριτικά πλεονεκτήµατα που τότε η εποχή
απεφάνθη ότι είναι φυσικά ο τουρισµός, η ναυτιλία, οι κατασκευές, οι τηλεπικοινωνίες και ορισµένες απελευθερωµένες υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος, της ιδέας της
ανάπτυξης καταγράψαµε το µεγαλύτερο ρεκόρ ιδιωτικοποιήσεων στην Ευρώπη µετά την Πορτογαλία, το υπογραµµίζω
αυτό. Απελευθερώσαµε αρκετές αγορές, προχωρήσαµε σε µια
επέκταση στην ενδοχώρα, στα Βαλκάνια και αυτό το µοντέλο, ας
το ονοµάσουµε τραπεζικοκεντρικό, οδήγησε την οικονοµία στα
βράχια.
Δεν γυρίζουµε σ’ αυτό. Δεν επιστρέφουµε σ’ αυτό. Έκλεισε
τον κύκλο του. Πρέπει να αναζητήσουµε τις δραµατικές συνέπειες τις οποίες πρέπει να διορθώσουµε. Κρατάω µία από τις
δραµατικές συνέπειες. Για πρώτη φορά στη σύγχρονη οικονοµική ιστορία, από το 2000 µέχρι το 2009, η απόλυτη αγροτική παραγωγή της χώρας έµεινε στάσιµη έως µειούµενη. Και για πρώτη
φορά στην οικονοµία της χώρας, βιώσαµε µια τροµερή αποβιοµηχάνιση της ελληνικής οικονοµίας.
Η διατύπωση του ΣΥΡΙΖΑ για παραγωγική ανασυγκρότηση,
επικεντρώνεται στη µεγάλη αυτή διόρθωση που πρέπει να γίνει
στο αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας. Πρέπει να ξαναστραφούµε
µε προσοχή στο να αξιοποιήσουµε στο έπακρο δυνατό επίπεδο
την ανασυγκρότηση της γεωργίας υψηλής προστιθέµενης αξίας,
της µεταποίησης αλλά µε πολύ διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι στο
παρελθόν.
Δεύτερον, αυτό το µοντέλο χρεοκόπησε και ήρθε το µνηµόνιο.
Το µνηµόνιο είχε ένα πολύ συγκεκριµένο µοντέλο ανάπτυξης,
ήταν τρία πράγµατα. Τα λέω επί τροχάδην, ιδιωτικοποιήσεις σε
µια ιδιωτικοποιηµένη οικονοµία. Για να σας δείξω την αποτυχία
του, σας υπενθυµίζω ότι µέχρι τώρα έχουν γίνει ιδιωτικοποιήσεις
3 δισεκατοµµυρίων. Είναι πολύ µεγάλο ποσό! Καταπληκτικό
ποσό! Για να έχετε µέτρο σύγκρισης, το 2009 οι ετήσιες επενδύσεις στην Ελλάδα ήταν 30 δισεκατοµµύρια. Επαναλαµβάνω, 30
δισεκατοµµύρια, δηλαδή δέκα δηµόσιες επενδύσεις, δέκα ιδιωτικές, δέκα τραπεζικές.
Αυτό το «οι ιδιωτικοποιήσεις θα γυρίσουν την οικονοµία» είναι
µια πρωτόγνωρη θεωρία και επειδή δεν υπάρχουν επιχειρήσεις
προς ιδιωτικοποίηση, γι’ αυτό και η µεγάλη στροφή στις υποδοµές και στη δηµόσια γη. Αποτυχία πλήρης. Δεύτερη ιδέα είναι ότι
ανοίγοντας τις κοινωνικές ανισότητες βελτιώνονται οι επιδόσεις
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και η ανταγωνιστικότητα µιας οικονοµίας, άρα εργασιακά και
ούτω καθεξής. Και τρίτη κεντρική ιδέα είναι ότι το κράτος πρέπει
να συρρικνωθεί λογιστικά και η φορολογία πρέπει να διευρυνθεί
προς τα κάτω.
Και οι τρεις ιδέες απέτυχαν, η Ελλάδα αποτελµατώθηκε,
έφτασε στο 25% της παραγωγής της. Κρατάµε από αυτήν τη µεγάλη αντιστροφή δύο κεντρικές ιδέες. Πρώτον, ότι εµείς σκεφτόµαστε πως η µείωση των κοινωνικών ανισοτήτων είναι παράγων
οικονοµικής ανάπτυξης, όχι αύξησης των κοινωνικών ανισοτήτων, γι’ αυτό και τα εργασιακά και το µεγάλο πακέτο της Θεσσαλονίκης. Κρατάµε και µια δεύτερη ιδέα. Πρέπει να απο-τρέψουµε
το βλέµµα µας από εύκολες λύσεις τέτοιου τύπου, σαν αυτές
που έφερε το µνηµόνιο, και να σκεφτούµε πραγµατικά ψύχραιµα
και ειλικρινά αυτήν τη µεγάλη µεταστροφή την οποία χρειάζεται
ο τόπος.
Ανακεφαλαιώνω τις αρχές της µεταστροφής. Η µείωση των
κοινωνικών ανισοτήτων είναι παράγων προόδου.
Η αντιµετώπιση του περιβάλλοντος µε την ίδια αξία που αντιµετωπίζουµε έναν αρχαιολογικό χώρο είναι παράγων προόδου.
Τρίτον, είναι αδιαπραγµάτευτα τα δηµόσια αγαθά, γιατί είναι
παράγων οικονοµικής ανάπτυξης. Γι’ αυτό θέλουµε να µετασχηµατίσουµε το κράτος, για να προσφέρει τα δηµόσια αγαθά µε
τον τρόπο που θέλουµε.
Τέταρτη αρχή. Η ιδέα ότι το τραπεζοκεντρικό σύστηµα ή ένας
απόλυτα απελευθερωµένος ιδιωτικός τοµέας θα καθοδηγήσει
τον οικονοµικό µετασχηµατισµό είναι λάθος. Πρέπει να βρούµε
µια νέα ισορροπία ανάµεσα στο κράτος και τους ιδιώτες.
Πέµπτη αρχή και βασική, είναι ότι πρέπει να απαλύνουµε, να
εξαφανίσουµε, σήµερα, χθες, όλη αυτήν την τεράστια γκρίζα
ζώνη η οποία καταλαµβάνει τη σχέση ανάµεσα στον δηµόσιο και
ιδιωτικό τοµέα. Και µιλάµε για µια ατέλειωτη γκρίζα ζώνη.
Θα αρχίσω απ’ τα απλά. Το 1930, ο Ελευθέριος Βενιζέλος
Πρωθυπουργός, παρακολουθούσε το συνέδριο του ΤΕΕ. Ένα
από τα θέµατα που συζητούσε, ήταν η αναγκαιότητα άµεσης κατάρτισης Εθνικού Κτηµατολογίου. 1930-2015. Διαβάζοντας το
µνηµόνιο, µου έκανε εντύπωση ότι είχε ρητή αναφορά στην κατάρτιση Κτηµατολογίου, στην ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηµατολογίου. Δεν θυµάµαι καµµία δόση να προσέκρουσε στη µη
ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηµατολογίου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Θυµάµαι δεκάδες δόσεις που κόλλησαν στο αν θα υπάρχουν
οµαδικές απολύσεις ή όχι. Το µνηµόνιο Ι µίλαγε για επιτάχυνση
του εθνικού χωροταξικού σχεδιασµού. Ξέρετε την κατάσταση
των πόλεών µας, ξέρετε τον εθνικό χωροταξικό σχεδιασµό. Δεν
θυµάµαι καµµία αξιολόγηση να έβαλε ως προαπαιτούµενο την
επιτάχυνση -όχι την ολοκλήρωση- του εθνικού σχεδιασµού.
Η µεταστροφή είναι µεγάλη και η µεταστροφή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που σας είπα. Ο χρόνος µε πιέζει και σέβοµαι πολύ
τους επόµενους οµιλητές. Επιτρέψτε µου να πω έντεκα συγκεκριµένα µέτρα στα επόµενα δυόµισι λεπτά, για το πως θα γίνει
επανεκκίνηση της οικονοµίας και πως θα γίνει αυτή η τεράστια
µεταστροφή που θα διαλύσει όλα αυτά τα κληροδοτηµένα µας
προβλήµατα.
Τοµή πρώτη. Προκήρυξη διαγωνισµού για τις ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες της χώρας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Η µόνη ευρωπαϊκή χώρα όπου επί είκοσι πέντε χρόνια εργάζονται οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί µε προσωρινές ετήσιες
άδειες, περίπου -φαντάζοµαι- όπως και ορισµένες καφετέριες.
(Γέλια από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Τοµή δεύτερη. Διαχείριση των «κόκκινων» στεγαστικών δανείων. Θα εισάγουµε νόµο άµεσα, ο οποίος θα φέρει την πλήρη
προστασία της πρώτης κατοικίας, αναδιαρθρώνοντας τα δάνεια…
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
…µεταφέροντας τα δάνεια από τις τράπεζες σε δηµόσιο
φορέα διαχείρισης για το σύνολο των νοικοκυριών που βρίσκονται κάτω ή κοντά στο όριο της φτώχειας και εισάγοντας νοµοθεσία δεσµευτική, µε αυστηρούς κανόνες και µε ισχυρή
διαµεσολάβηση για την επίλυση του προβλήµατος των στεγαστικών δανείων για το σύνολο των µεσαίων στρωµάτων.
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Τοµή τρίτη. Διαχείριση των επιχειρηµατικών δανείων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε τρόπο φιλικό προς τις επιχειρήσεις,
ικανό να επανεκκινήσει τη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα –χρησιµοποιώ τον όρο της επιχειρηµατικότητας χωρίς κανέναν αστερίσκο- στη µικροµεσαία δραστηριότητά µας.
Τοµή τέταρτη. Νέος αναπτυξιακός νόµος, ο οποίος θα δώσει
ισχυρά κίνητρα σε επενδύσεις που θέλει και έχει ανάγκη η χώρα
µε κλαδικά και γεωγραφικά κριτήρια, πρωτίστως µε κεντρική του
ιδέα ότι πρέπει να εγκαταλείψουµε τους παλιούς αναπτυξιακούς
νόµους και τα προβλήµατα που δηµιούργησαν και να στραφούµε
σε αναπτυξιακούς νόµους που έχουν αιχµή, έχουν υπόσταση και
δίνουν πραγµατικό κίνητρο πρωτίστως σε νεανικές, κοινωνικές,
ιδιωτικές και άλλες επιχειρήσεις.
Θα αναφέρω δύο ακόµα µέτρα επί τροχάδην. Θα µεταστρέψουµε πλήρως όλο το σύνθετο θεσµικό πλαίσιο που ενισχύει τις
εξαγωγικές επιχειρήσεις, για να το κάνουµε αποτελεσµατικό,
διότι µιλάµε για πλήρη απόγνωση των εξαγωγικών επιχειρήσεων
και ταυτόχρονα θα απλοποιήσουµε και θα συνεχίσουµε να απλοποιούµε τη γραφειοκρατία µε κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων στη βάση του πετυχηµένου θεσµού των ΚΕΠ.
Ένα επίµαχο σηµείο, το οποίο θέλω να ξεκαθαρίσουµε οριστικά και αµετάκλητα. Τις Κυριακές τα µαγαζιά θα είναι κλειστά.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Η κοινωνία γνωρίζει πολύ καλά να χειρίζεται αυτά τα θέµατα.
Έχουµε, δόξα τω Θεώ, πολλές τουριστικές περιοχές στη χώρα
µε ανοιχτά τα καταστήµατα τις Κυριακές, αλλά αυτό το αποφασίζουν η τοπική κοινωνία, ο τοπικός εµπορικός σύλλογος και η
τοπική περιφέρεια. Αυτό το µοντέλο θα συνεχίσουµε, µε αυτόν
ακριβώς τον τρόπο.
Τελευταία τοµή, µε την οποία θα κλείσω, είναι η εξής: Η Ελλάδα πληρώνει και έχει πληρώσει αρκετά έναν τεράστιο κατασκευαστικό τοµέα, όπου ο τρόπος τιµολόγησης, η διαχείριση και
η διαφάνεια των µεγάλων έργων χρειάζονται µία µεγάλη διαρθρωτική τοµή.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Στο αναπτυξιακό µας µοντέλο, δεν θα υπάρξει µόνο η µεγάλη
µεταστροφή από τα µεγάλα στα µικρά και µεσαία έργα, αυτά που
πραγµατικά έχει ανάγκη ένα νέο αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας
αλλά ταυτόχρονα θα τεθούν νέοι διαφανείς κανόνες µε τους
οποίους θα ξέρουµε ότι τα χρήµατα του δηµοσίου πάνε για το
σκοπό για τον οποίο προορίζονται.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε ιδιαιτέρως τον κύριο Υπουργό και για το ευσύνοπτο της τοποθέτησής
του.
Θα δώσω τώρα τον λόγο στους δύο τελευταίους οµιλητές
Βουλευτές. Η κ. Κανελλοπούλου, που ήταν η επόµενη, παραιτήθηκε. Εποµένως, οι δύο τελευταίοι οµιλητές Βουλευτές είναι η
κ. Κεφαλογιάννη και ο κ. Σταθάς.
Κυρία Κεφαλογιάννη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Κυρία Πρόεδρε, αφού έχω τον λόγο
για τρία λεπτά, θα µου επιτρέψετε να κάνω τέσσερις επισηµάνσεις για την οµιλία του κυρίου Πρωθυπουργού.
Επισήµανση πρώτη. Δεν ακούσαµε κανένα σχέδιο, καµµία αναφορά για τον ιδιωτικό τοµέα, για τις ελληνικές επιχειρήσεις, για
την ανάπτυξη, για την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα. Πώς
θα επιτευχθεί η επανεκκίνηση της οικονοµίας χωρίς τον ιδιωτικό
τοµέα; Πώς θα δηµιουργηθούν οι κατάλληλες εκείνες συνθήκες
ανάπτυξης χωρίς νέες επενδύσεις; Πώς θα καταπολεµηθεί ριζικά
και σε βάθος χρόνου η ανεργία;
Ακούσαµε για προσλήψεις στο δηµόσιο, για κατάργηση της
αξιολόγησης, για περισσότερο κράτος. Ακούσαµε µόλις τώρα
από τον κ. Σταθάκη για κοινωνικές επιχειρήσεις.
Αν η απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήµατα είναι οι δηµόσιες
επενδύσεις και το µεγάλο, γιγαντιαίο κράτος, τότε επιβεβαιώνεται η διαπίστωση ότι γυρίζουµε ολοταχώς σε µοντέλο της δεκαετίας του ’80.
Επισήµανση δεύτερη. Υπήρξαν ελάχιστες γενικόλογες αναφορές στα βασικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας κατά
τη διάρκεια της κρίσης, την ελληνική ναυτιλία, τον εξαγωγικό
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τοµέα, τον τουρισµό. Μετά τη θεσµική υποβάθµιση της ναυτιλίας
και του τουρισµού, οι µη εξαγγελίες του Πρωθυπουργού γεννούν
ιδιαίτερα ερωτηµατικά για τη συνέχεια.
Σας θυµίζω ειδικότερα ότι ο τουρισµός ήταν αυτός που τράβηξε την ελληνική οικονοµία στην ανάπτυξη. Προσέφερε πολύτιµα έσοδα, τόνωσε την περιφέρεια, έδωσε δουλειά σε χιλιάδες
νέους και νέες και λυπάµαι ιδιαίτερα και για την εξαγγελία που
µόλις ακούσαµε για τα κλειστά καταστήµατα τις Κυριακές. Και
πάλι η Ελλάδα θα είναι µια χώρα που πρωτοπορεί.
Επισήµανση τρίτη. Είναι πλέον προφανές ότι µε ευθύνη της
Κυβέρνησης µπαίνουµε σε τροχιά σύγκρουσης µε παραδοσιακούς µας εταίρους και συµµάχους. Σπασµωδικές κινήσεις στην
εξωτερική πολιτική της χώρας µόνο κακό µπορούν να µας κάνουν. Μια Ελλάδα αποµονωµένη, µια Ελλάδα αποκοµµένη από
τα κέντρα αποφάσεων, µια Ελλάδα µόνη που ψάχνει ευκαιριακούς συµµάχους, είναι ό,τι χειρότερο µπορεί να µας συµβεί σε
αυτήν την κρίσιµη συγκυρία.
Επισήµανση τέταρτη. Δόθηκε πολύ ξεκάθαρα προχθές το
βράδυ από τον ίδιο τον κύριο Πρωθυπουργό αλλά και από όλη
τη συζήτηση, το στίγµα της αντιµεταρρύθµισης, δηλαδή της αναστολής των προγραµµατισµένων µεταρρυθµίσεων και του ξηλώµατος όλων αυτών που έχουν ήδη γίνει. Με αυτόν τον τρόπο, η
Ελλάδα γυρίζει πολλά χρόνια πίσω. Οι µεταρρυθµίσεις ήταν και
είναι ο αναγκαίος όρος για να επιστρέψουµε στην ανάπτυξη.
Είναι ο δρόµος που δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας, ενίσχυση
της οικονοµίας, βελτίωση της ζωής των πολιτών.
Κρατάω ως θετική την αναφορά στην καταπολέµηση της γραφειοκρατίας στο δηµόσιο ή τη φοροδιαφυγή αλλά και τη δήλωση
του Υπουργού Οικονοµικών ότι θα συνεργαστεί µε τον ΟΟΣΑ σε
θέµατα µεταρρυθµίσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε όλο αυτό το ιδιαίτερα ανησυχητικό σκηνικό, ο ρόλος της Αντιπολίτευσης αποκτά ιδιαίτερη
σηµασία. Η Αντιπολίτευση της περιόδου 2012-2014, ήταν στον
µεγαλύτερο βαθµό της συγκρουσιακή, ισοπεδωτική και καθόλου
δηµιουργική. Μόνη της επιδίωξη, ήταν η µαταίωση κάθε εκσυγχρονιστικής προσπάθειας. Αυτά είναι λάθη που δεν πρέπει να
επαναληφθούν. Η χώρα χρειάζεται ειλικρίνεια, καθαρές κουβέντες από την Αντιπολίτευση αλλά και συναινέσεις εκεί που χρειάζεται.
Η κεντροδεξιά είναι η παράταξη των µεγάλων συνθέσεων, των
εθνικών επιλογών, της εθνικής συµφιλίωσης, του µέτρου και της
µετριοπάθειας. Αποτελεί την εγγύηση για την ευρωπαϊκή, τη δηµοκρατική, την οµαλή πορεία του τόπου.
Είµαστε η παράταξη της ευθύνης, είµαστε η παράταξη που
προτάσσει ένα νέο, σύγχρονο πατριωτισµό, που πασχίζει και µεριµνά ώστε η Ελλάδα να βρίσκεται παντού στον άξονα της προόδου και της ευηµερίας. Αυτά τα χαρακτηριστικά µας δεν
πρόκειται να τα απεµπολήσουµε. Είµαστε εδώ για τα δύσκολα,
είµαστε εδώ για την πατρίδα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε την κ.
Κεφαλογιάννη.
Καλώ τον κ. Σταθά.
Θα µιλήσετε από τη θέση σας;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μας διευκολύνετε,
κύριε Σταθά, είστε ο τελευταίος οµιλητής Βουλευτής, εκτός αν
µπορέσουµε να παρεµβάλουµε και κάποιον άλλο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, ζούµε
ιστορικές στιγµές και σίγουρα εµείς οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
που είµαστε εδώ δεν αισθανόµαστε ούτε ότι είµαστε σωτήρες
ούτε ότι είµαστε µάγοι. Όλα αυτά, λοιπόν, που είπε ο Πρωθυπουργός, ο σύντροφος ο Αλέξης ο Τσίπρας και οι Υπουργοί, για
να υλοποιηθούν θέλουµε να έχουµε δίπλα µας τον ελληνικό λαό.
Και εγώ και οι υπόλοιποι θα ήθελα να ήταν διαφορετικά τα
πράγµατα για τον τόπο µας, για την πατρίδα και δεν θα ήθελα
να είχαµε φτάσει στο σηµείο που έχουµε φτάσει.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κύριε Γεωργιάδη!
Σίγουρα, λοιπόν, θα ήθελα να ήταν πολύ καλύτερα τα πράγ-
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µατα για το λαό µας, για τους εργαζόµενους, για τους αγρότες
και για τους µικροµεσαίους.
Η πιο ευχάριστη στιγµή που έχω νιώσει µέχρι τώρα που ασχολούµαι µε τα κοινά ήταν την προηγούµενη βδοµάδα, όταν είδα
τους συµπολίτες µου στην πλατεία Συντάγµατος να συµπαραστέκονται για πρώτη φορά στην ελληνική Κυβέρνηση.
Εµείς τους θέλουµε δίπλα µας για να καταφέρουµε να ανατρέψουµε αυτές τις πολιτικές. Μόνο µε αυτούς δίπλα µας θα τα
καταφέρουµε, γιατί µόνο αυτούς έχουµε. Δεν έχουµε ούτε τους
τραπεζίτες ούτε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, ούτε κανέναν
άλλο να µας υποστηρίζει.
Επιπλέον, απευθύνοµαι στους εργαζόµενους, στους άνεργους, στους αγρότες και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους του
µόχθου. Δεν θέλουµε να µας κάνουν ανάθεση, θέλουµε να αγωνιστούν και αυτοί για τα δίκαιά τους. Γιατί το δίκαιο είναι µε το
µέρος µας και αυτό στο τέλος θα κερδίσει.
Από εδώ πέρα κερδίσαµε την πρώτη µάχη το 1940 στον πόλεµο µε τη Γερµανία και από εδώ πέρα, η Γερµανία θα τον ξαναχάσει. Γι’ αυτό προτείνω στον Υπουργό Δικαιοσύνης για τη
«Siemens» να ζητήσουµε άµεσα να έρθει πίσω ο κ. Χριστοφοράκος και να εξετάσουµε πως αυτοκτόνησε ο οικονοµικός σύµβουλος της «SIEMENS» τις προηγούµενες µέρες και να ζητήσουµε
να µας δοθεί το πόρισµα κάποια στιγµή.
Επιπλέον µε χαροποιεί το γεγονός ότι για πρώτη φορά Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε το θέµα των γερµανικών αποζηµιώσεων, των επανορθώσεων και του κατοχικού δανείου. Επειδή
κατάγοµαι από το Δίστοµο, για µας είναι ιερό το θέµα, γιατί όσοι
έχουν κάνει εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας, πρέπει να τιµωρούνται όσα χρόνια κι αν περάσουν.
Οι περισσότεροι φίλοι µου είναι στη Γερµανία. Με το γερµανικό λαό δεν έχουµε κανένα πρόβληµα, γιατί σε αυτούς λένε ότι
πληρώνουν τους τεµπέληδες Έλληνες, ενώ σε µας λένε ότι «τα
φάγαµε µαζί». Και οι µεν και οι δε, πληρώνουµε τους τραπεζίτες
και τους τοκογλύφους και το ξέρουµε πάρα πολύ καλά.
Σύντροφε Πρωθυπουργέ, θέλουµε αυτό να το τραβήξουµε
µέχρι το τέλος. Είναι µια δικαίωση ηθική, είναι µια δικαίωση για
την πατρίδα. Είµαστε σίγουροι πως στο τέλος θα κερδίσουµε.
Είµαι σίγουρος ότι στο τέλος θα κερδίσει όχι µόνο ο ελληνικός
λαός αλλά όλοι οι λαοί που, πραγµατικά, αυτήν τη στιγµή στην
Ευρώπη µαστίζονται από τις πολιτικές της Μέρκελ και των φίλων
της, των λίγων φίλων τραπεζιτών της.
Καλή δύναµη! Δεν τους φοβόµαστε! Αυτοί µας φοβούνται!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Σταθά, θα µου
επιτρέψετε να σας πω ότι µερολήπτησα. Ήθελα πολύ να είστε ο
τελευταίος Βουλευτής που θα µιλούσε ακριβώς λόγω της καταγωγής σας και ακριβώς λόγω του συµβολισµού της αναφοράς αυτής.
Κύριε Πρόεδρε της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και Υπουργέ της Εθνικής Άµυνας έχετε τον λόγο.
Θα απευθυνθώ βεβαίως και στην ευγένειά σας για να περιορίσετε όσο µπορείτε το χρόνο, µήπως δώσουµε και σε κάποιες κυρίες Υφυπουργούς τον λόγο, γιατί έχουµε δύο ακόµη Υπουργούς, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και βεβαίως τον Αρχηγό
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και φυσικά τον Πρωθυπουργό.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας και Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κυρία Πρόεδρε, θα µιλήσω
για πέντε λεπτά µόνο, για να δώσουµε τον λόγο σε όσους περισσότερους Βουλευτές µπορούµε.
Χθες µίλησα ως Υπουργός Εθνικής Άµυνας και σήµερα θα µου
επιτρέψετε να πάρω πέντε λεπτά ως Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, το κίνηµα των πολιτών που απ’ αυτό εδώ το έδρανο
ξεκίνησε το 2010 και τότε ήµουν µόνος µου. Ήµουν ένας διαγραµµένος Βουλευτής, διότι δεν δέχθηκα να κάνω τη µεγάλη κωλοτούµπα, να αρνηθώ αυτά που υποσχέθηκα στον ελληνικό λαό,
τη µία και µόνη εξεταστική, το φάρµακο που σκοτώνει τον
ασθενή, την πολιτική που διαλύει την πατρίδα µας.
Έγινε κίνηµα πολιτών µέσα από το διαδίκτυο. Γίναµε Κοινοβουλευτική Οµάδα. Μας πολέµησαν και µας λάσπωσαν αλλά αντισταθήκαµε. Εκλεγήκαµε και δεύτερη φορά και τρίτη φορά στις
ευρωεκλογές. Μας ξαναπούλησαν. Αποστάτησαν. Κι όµως, στα-
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θήκαµε όρθιοι χάρη στον ελληνικό λαό. Τον ευχαριστώ πολύ. Και
τον ευχαριστώ πολύ, γιατί απ’ αυτό εδώ το Βήµα, αυτό που από
την πρώτη στιγµή λέγαµε ήταν να ενώσουµε τους Έλληνες, να
ενωθούµε άνθρωποι απ’ όλους τους χώρους.
Διάβαζα πριν από λίγο την οµιλία του 2010, του 2011. Να ενωθούµε άνθρωποι από διαφορετικούς χώρους, από την Αριστερά,
από το Κέντρο, από τη Δεξιά, Έλληνες και Ελληνίδες, οι οποίοι
διοικούνται από µια τρόικα –διοικούντο από µια τρόικα µέχρι
προχθές. Η χώρα κυβερνιόταν από email. Μας έστελναν τελεσίγραφα και γονατίζαµε. Κι ο ελληνικός λαός απέδειξε ότι οι Έλληνες ενωθήκαµε. Κι όπως είπε ο Ουίνστων Τσόρτσιλ: «Η εθνική
ενότητα είναι πλατύτερη έννοια ακόµα κι από την ίδια την έννοια
του έθνους». Υπάρχει εθνική ενότητα. Βγαίνουν οι δηµοσκοπήσεις τώρα που δεν επηρεάζονται από επιχειρηµατίες και µέσα
ενηµέρωσης και για την Κυβέρνηση λένε ότι το 90% του ελληνικού λαού συµφωνεί µε τις γερµανικές αποζηµιώσεις και το 70%80% συµφωνεί µε τους χειρισµούς της Κυβέρνησης να σταθεί
όρθια, να µη γονατίσει και να εκτελέσει εντολές. Είναι µαζί µε την
Κυβέρνηση, Ελληνίδες και Έλληνες που δεν ψήφισαν τα κόµµατα
που στηρίζουν αυτήν την στιγµή την Κυβέρνηση. Είναι µαζί το
έθνος. Είναι µαζί η πατρίδα. Είναι µαζί οι Ελληνίδες και οι Έλληνες που υπήρξαν θύµατα της κρίσης αυτής.
Γιατί υπάρχει ελπίδα, γιατί υπάρχει φως, γιατί είδαν τέλος
πάντων κάποιοι να συνοµιλούν όρθιοι, όπως συνοµιλούν όρθιοι
και µιλούν όρθιοι, ακόµη κι όταν προσκυνούν οι Έλληνες, και να
διαπραγµατεύονται.
Ζητούµε να γυρίσουν πίσω τα παιδιά µας που φύγαν µετανάστες στο εξωτερικό. Ζητούµε να βρει δουλειά το 70% των νέων
που κάθονται στα σπίτια τους.
Ζητούµε να µην έρχεται να µας προσβάλλει ο κάθε επίτροπος
σε ένα Υπουργείο. Ζητούµε να έχουµε αξιοπρέπεια, εθνική
περηφάνια.
Ζητούµε το Κοινοβούλιο να νοµοθετεί δηµοκρατικά και να µην
αναγκάζεται η Κυβέρνηση αυτού εδώ του τόπου, να παίρνει
φοβούµενη µέσα σε λίγες µέρες πίσω ένα νοµοσχέδιο και να
αυτοεξευτελίζεται η δηµοκρατία. Ζητούµε να λειτουργήσει το
Σύνταγµα. Και αυτό ήταν η µεγάλη επιτυχία αυτής της εκλογής.
Γι’ αυτό ο ελληνικός λαός είναι µαζί µε αυτήν την Κυβέρνηση.
Γι’ αυτό για πρώτη φορά στην ιστορία της Μεταπολίτευσης
κατέβηκαν κάτω στο Σύνταγµα αυθόρµητα πολίτες -δεν κινητοποιήσαµε απολύτως κανέναν- για να στηρίξουν την Ελλάδα. Δεν
στηρίζουν ούτε τον Τσίπρα ούτε τον Καµµένο ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ
ούτε τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Την Ελλάδα στηρίζουν που
διαπραγµατεύεται. Και η Ελλάδα θα νικήσει. Η Ελλάδα θα καταφέρει όρθια να νικήσει!
(Χειροκροτήµατα)
Και µην είστε µεµψίµοιροι. Ελάτε µαζί σε αυτήν τη µεγάλη
εθνική προσπάθεια. Ελάτε µαζί, όρθιοι οι Έλληνες να ζητήσουµε
αυτό που δικαιούµαστε. Το πιστεύατε κι εσείς κάποτε, πριν γονατίσετε, λέγοντας ότι θα πρέπει αυτή η πολιτική που οδηγεί στη
σφαγή τον ελληνικό λαό να αλλάξει. Μιλάγατε για µία και µόνο
εξεταστική. Και αφήστε εκείνους οι οποίοι έχουν έρθει σε ετούτην εδώ την Αίθουσα για να συµβιβαστούν να µείνουν µόνοι.
Μπορούµε να διαπραγµατευτούµε ως έθνος.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το αναγκαίο καλό που
υποσχεθήκαµε στον ελληνικό λαό, είναι πραγµατικότητα. Και
θέλω να πω ξεκάθαρα ότι ήρθε η ώρα πλέον να µπορέσουµε να
ξεκινήσουµε έναν καινούργιο δρόµο για την πατρίδα µας και µαζί
όλοι να στηρίξουµε αυτήν τη νέα προσπάθεια.
Άκουσα προηγουµένως -και λυπήθηκα για αυτό, γιατί περίµενα
να είναι µία ενωτική συνεδρίαση αυτή- να κατηγορούµαστε από
ένα καινούργιο κόµµα, το οποίο µάλιστα έχει αποχωρήσει και
από το Κοινοβούλιο τώρα που µιλώ -σαν τον κ. Σαµαρά που
πάντα έφευγε όταν µιλούσαµε- να µας κατηγορεί µε διάφορες
κατηγορίες, που είναι ανυπόστατες.
Θα του πω, λοιπόν, του φίλου µου του κ. Θεοδωράκη ότι
σήµερα γίνεται η ανάγνωση των Προγραµµατικών Δηλώσεων της
Κυβέρνησης αλλά οι Βουλευτές από αυτό το Βήµα δεν διαβάζουν αυτά που τους γράφουν.
Και κλείνω µε µία ερώτηση σε αυτόν το διάλογο που γίνεται
σε αυτήν την Αίθουσα και που αρνείται σήµερα. Μίλησε για την
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ΕΡΤ. Ποιοι τα παίρναν στην ΕΡΤ τόσα χρόνια; Πόσα έπαιρνε ο
ίδιος για τις συµπαραγωγές στην ΕΡΤ;
(Χειροκροτήµατα)
Ποιοι ήταν αυτοί που βούλιαξαν την ΕΡΤ; Τα εικοσάρια και τα
τριαντάρια για κάθε εκποµπή ήταν! Οι άνθρωποι της διαπλοκής
σαν κι αυτόν ήταν!
Ας ζητήσει συγγνώµη από αυτό το Βήµα τώρα που είναι
εκλεγµένος Βουλευτής και ας έρθει να συµπαραταχθεί κοντά
µας, να πάµε µαζί για να αλλάξουµε τα πράγµατα. Έχουµε
µπροστά µας ένα δρόµο δύσκολο, ένα δρόµο όµως που θα φέρει
την ελπίδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας δίνω µόνο ένα στοιχείο και
κατεβαίνω από το Βήµα. Σήµερα καλέσαµε µε την πολιτική ηγεσία, µε τον Αναπληρωτή Υπουργό, τον κ. Ήσυχο και τον Υφυπουργό, το Ταµείο Εθνικής Άµυνας, για να δούµε τα περιουσιακά
στοιχεία που έχουν οι Ένοπλες Δυνάµεις προς εκµετάλλευση.
Μόνο τα περιουσιακά στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
το Ταµείο Εθνικής Αµύνης, δηλαδή τα κλειστά στρατόπεδα και η
περιουσία που έχει µείνει από κληρονοµιές είναι 32.496.000.000
ευρώ, τα οποία αποδίδουν 1.100.000 ευρώ κάθε χρόνο.
Δεν χρειάζεται, λοιπόν, να γίνουν αποκρατικοποιήσεις. Χρειάζεται να συµµαζέψουµε αυτόν εδώ τον τόπο, να ενωθούµε όλοι
µαζί και να χαράξουµε µία νέα πολιτική, την οποία θα επιβάλλει
ο λαός και όχι η διαπλοκή ή ο ξένος παράγων.
Εύχοµαι καλή επιτυχία στον Γιάνη τον Βαρουφάκη αύριο.
Εύχοµαι να γυρίσει πίσω και αυτή η Αίθουσα επιτέλους µία φορά
ειλικρινά να χειροκροτήσει µία εθνική προσπάθεια που θα
πετύχει και είµαι βέβαιος.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και Υπουργό Εθνικής Άµυνας και για το ευσύνοπτο του
χρόνου.
Καλώ στο Βήµα…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Παρακαλώ, κύριε Θεοδωράκη.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Επειδή υπήρξε µια προσωπική αναφορά, θέλω να πω µόνο
αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Προλάβατε να την
ακούσετε, γιατί δεν πρόλαβα να σας δω ούτε να µπαίνετε στην
Αίθουσα.
(Γέλωτες-χειροκροτήµατα στην Αίθουσα)
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Πρόλαβα και την άκουσα.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Και οι τοίχοι έχουν αυτιά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ο κ. Ψαριανός λέει ότι
και οι τοίχοι έχουν αυτιά. Μάλλον αυτοπροσδιορίζεται ως «ο τοίχος».
(Γέλωτες-χειροκροτήµατα στην Αίθουσα)
Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Επί προσωπικού θέλετε τον λόγο;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Αν τελειώσατε τα ευφυολογήµατα, µπορώ να µιλήσω. Αν
έχετε κάποιο άλλο ανέκδοτο να µας το πείτε, αλλιώτικα να συνεχίσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Για τρία λεπτά θέλετε
τον λόγο;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Για πολύ λιγότερο.
Θέλω να πω στον προηγούµενο οµιλητή κάτι πολύ απλό που
ίσως δεν το ξέρει, ότι δεν είµαστε όλοι πλούσιοι και δεν ζούµε
όλοι από τα λεφτά των πατεράδων µας. Υπάρχουν άνθρωποι που
δούλεψαν στη ζωή τους. Αυτοί, λοιπόν, οι άνθρωποι που δούλεψαν στη ζωή τους, ήταν υποχρεωµένοι να δουλέψουν σε πολλά
και µεγάλα «µαγαζιά» είτε αυτό ήταν η «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» είτε
ήταν το «MEGA» είτε ήταν ο «902 Αριστερά στα FM» είτε ήταν η
ΕΡΤ. Είµαστε υπερήφανοι γι’ αυτήν τη ζωή. Είµαστε υπερήφανοι
ότι αυτό που έχουµε κάνει, το έχουµε κάνει µε τα δικά µας χέρια.
Δεν έχουµε υπάρξει υπάλληλοι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στο πολιτικό σύστηµα, θα πρέπει να αντιληφθούν κάποιοι ότι
υπάρχει κάποια στιγµή η διάθεση από κάποιους ανθρώπους να
µπουν και να προσφέρουν, να αφήσουν τα εύκολα, να αφήσουν
αυτά που έκαναν, αυτά που κέρδιζαν και να προσφέρουν στο πολιτικό σύστηµα. Αυτό είναι δύσκολο να το κατανοήσουν άνθρωποι που έχουν υπάρξει απλώς ως υπηρέτες κάποιων µέσα στο
πολιτικό σύστηµα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του κόµµατος Το Ποτάµι)
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας και Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ο κ. Καµµένος έχει
τον λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας και Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Θεοδωράκη, χαίροµαι
που ήρθατε να απαντήσετε.
Σας λέω, λοιπόν, ότι και εγώ δούλεψα επί πάρα πολλά χρόνια
και αν λέτε για µια περιουσία που είχε ο πατέρας µου, δούλεψε
και πλήρωνε φόρους κανονικά. Αλλά 20.000 ευρώ την εκποµπή
δεν έπαιρνε, κύριε Θεοδωράκη. Ούτε έπαιρναν οι υπάλληλοι της
ΕΡΤ 20.000 ευρώ, που σήµερα θέλετε να τους αποκλείσετε από
τη δουλειά. Αυτή είναι η µεγάλη διαφορά. Υπήρχαν οι επίλεκτοι
του συστήµατος, του οποίους διόριζε το ΠΑΣΟΚ που σήµερα
σας στηρίζει από δίπλα και κάποιοι άλλοι που εργάζονταν µε 750
ευρώ και βρέθηκαν απολυµένοι, γιατί κάποιοι σαν και εσάς έπαιρναν τη µερίδα του λέοντος. Αυτή είναι η διαφορά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ο Υπουργός Επικρατείας κ. Νίκος Παππάς έχει τον λόγο για δέκα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι για µένα ύψιστη τιµή και µέγιστη ευθύνη
που ανεβαίνω στο Βήµα της Βουλής ως µέλος αυτής της Κυβέρνησης εθνικής και κοινωνικής σωτηρίας.
Η πρωτοφανής λαϊκή υποστήριξη στη µάχη που δίνουµε διεθνώς, µας δυναµώνει και µας φέρνει όλους, µε πρώτο τον Πρωθυπουργό, µπροστά στον πιο γλυκό µονόδροµο, το µονόδροµο
της υπεράσπισης της θέλησης του λαού µας και της αξιοπρέπειάς του, το µονόδροµο της εντολής να επιταχύνουµε και να
προχωρήσουµε µε γρήγορο βήµα στην υλοποίηση του προγράµµατός µας.
Ξεκινώ αµέσως και λέω ότι στο πλαίσιο αυτό θέλω να ανακοινώσω στην Εθνική Αντιπροσωπεία ότι σε χρονικό διάστηµα ενός
µήνα θα έρθει προς συζήτηση στη Βουλή το σχέδιο νόµου για
την επανίδρυση της Εθνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης.
(Χειροκροτήµατα)
Η Κυβέρνηση αποφάσισε να ανοίξει η ΕΡΤ, γιατί ο λαός µας
αποφάσισε να ανοίξει η ΕΡΤ. Ο νόµος για την επανίδρυση της
ΕΡΤ θα έρθει στη Βουλή των Ελλήνων σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής. Θα δηµιουργεί ένα διαυγές και συνταγµατικά
κατοχυρωµένο νοµοθετικό πλαίσιο, χωρίς ρεβανσισµούς, χωρίς
προχειρότητες, χωρίς µαύρο στις οθόνες. Η πληγή που άνοιξε
στο σώµα της δηµοκρατίας µας θα κλείσει.
Δεν επιθυµούµε, όµως, και επιστροφή στο παρελθόν, στο παρελθόν των αστρονοµικών µισθών για λίγους και εκλεκτούς, στο
παρελθόν των εξωφρενικών δαπανών, στο παρελθόν, δηλαδή,
όπου κάποιοι ήταν πιο ίσοι από τους άλλους εργαζόµενους.
Σηµείωση πρώτη: Ο νόµος για τη δηµοκρατική και πολυγωνική
νέα ΕΡΤ αποκαθιστά την πρωτοφανή αδικία που βιώνουν είκοσι
µήνες τώρα οι συµπολίτες µας που εργάζονταν στην ΕΡΤ την
ηµέρα του µαύρου. Ο αγώνας τους διδάσκει αξιοπρέπεια και απαιτεί άµεση δικαίωση. Όσοι πρώην εργαζόµενοι της ΕΡΤ επιθυµούν
µπορούν να γυρίσουν στη νέα ΕΡΤ. Η επαναπρόσληψή τους δεν
θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό, καθώς συνεχίζεται η
χρηµατοδότηση της νέας ΕΡΤ από το ανταποδοτικό τέλος.
Σηµείωση δεύτερη: Θα ελεγχθούν οι προϋπολογισµοί της
ΝΕΡΙΤ και θα εξεταστούν ηθεληµένες ασάφειες, αποκλίσεις και
αναθεωρήσεις.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι ο τελευταίος προϋπολογισµός της
ΕΡΤ προέβλεπε δαπάνη για ρεύµα, φωταέριο, ύδρευση και τηλεπικοινωνίες 3.700.000 ευρώ. Ο αντίστοιχος προϋπολογισµός
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της ΝΕΡΙΤ για το 2014 προέβλεπε 12.000.000 ευρώ. Ο προϋπολογισµός της ΝΕΡΙΤ το 2015 είναι 13.800.000, ενώ µετά τις εκλογές 8.000.000. Η πολιτική µας βούληση είναι καθαρή και
συνίσταται σε µία λέξη και µόνο: διαφάνεια.
Παράλληλα, εντός ενός ετήσιου πλαισίου ανασυγκρότησης
του νέου φορέα οδηγούµαστε σε µία ΕΡΤ δηµοκρατική και ανεξάρτητη, στηριγµένη στην εµπειρία της πολύµηνης αυτοδιαχείρισης, ανοιχτής στην κοινωνία, που θα επενδύει στον πολιτισµό
και θα στηρίζει νέους δηµιουργούς και τη νεολαία, µια ΕΡΤ που
αποκτά το δικό της δίκτυο ψηφιακής τηλεόρασης και επαναφέρει
τη µετάδοση σήµατος στους Έλληνες της οµογένειας.
Αναφέρθηκε και από άλλους Υπουργούς της Κυβέρνησης και
θέλω και εγώ να υπογραµµίσω ότι η Κυβέρνησή µας είναι αποφασισµένη να αποκαταστήσει την κανονικότητα στον χώρο των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Θα κινηθούµε κατά το Σύνταγµα και
την κείµενη νοµοθεσία. Εφαρµόζουµε άµεσα επαρκές θεσµικό
πλαίσιο για τον έλεγχο των οικονοµικών των ραδιοτηλεοπτικών
σταθµών και άλλων µέσων ενηµέρωσης. Τελειώνουµε οριστικά
µε τα δάνεια άνευ εγγυήσεων και µε αδιαφανείς όρους παραχώρησης. Εφαρµόζουµε, επιτέλους, όσα έχει προβλέψει ο νόµος
σε σχέση µε την προκήρυξη διαγωνισµών για την ανοιχτή και διαφανή αδειοδότηση ραδιοτηλεοπτικών µέσων.
Η πληροφόρηση, η ενηµέρωση και η επιµόρφωση του λαού
δεν είναι εµπόρευµα, αλλά θεµέλιο της δηµοκρατίας και η Κυβέρνησή µας θα το προστατέψει και θα το εγγυηθεί.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στην Ελλάδα έχει συντελεστεί
µία ιστορική αλλαγή. Το λέω αυτό διότι ακούµε ότι κάποιοι στη
Νέα Δηµοκρατία ποντάρουν στην ιδέα της παρένθεσης. Δεν θα
σταθώ στο γεγονός ότι τέτοιου τύπου σενάρια έχουν διαψευστεί
στο παρελθόν και έµειναν απλώς σενάρια στα µυαλά όσων έχασαν εκλογές.
Θα κάνω, όµως, την εκτίµηση -και απευθύνοµαι στη Νέα Δηµοκρατία- ότι µία τέτοια βολική αφήγηση δεν διευκολύνει το
κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας να καταλάβει τι ακριβώς συνέβη
στις εκλογές που µας πέρασαν, πώς και γιατί η νέα Κυβέρνηση
απολαµβάνει της υποστήριξης ακόµα και ανθρώπων που δεν µας
ψήφισαν, πώς και γιατί η Νέα Δηµοκρατία κατάφερε να διαρρήξει
δεσµούς µε κοινωνικά στρώµατα που στο παρελθόν κατάφερε
να εκφράζει.
Δεν θα βοηθήσει εσάς, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, να καταλάβετε ότι το µνηµόνιο ήταν µία καταστροφική επιλογή και ως
εκ τούτου να επαναπροσδιορίσετε τον ρόλο σας στη νέα εποχή.
Τώρα, κύριοι Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, έχει
πλέον απορρίψει την προοπτική του να µείνει η Ελλάδα σε καθεστώς ακραίας ανισότητας και φτώχειας. Εσείς πώς θα τοποθετηθείτε; Θα παραµείνετε νοσταλγοί του µνηµονίου ή θα
µετακινηθείτε στη γραµµή της ισχυρής διαπραγµάτευσης και διεκδίκησης; Θα αφήσετε την προ των εκλογών δέσµευσή σας στα
προαπαιτούµενα να είναι το έσχατο επιχείρηµα όσων θέλουν να
πιέσουν την Ελλάδα και να την οδηγήσουν ξανά στην ταπείνωση;
Το δηλώνω από αυτό εδώ το Βήµα ότι η δέσµευση της προηγούµενης κυβέρνησης στο πανθοµολογούµενα αποτυχηµένο
πρόγραµµα, σ’ αυτά τα περιβόητα προαπαιτούµενα, είναι το
έσχατο επιχείρηµα µε όσους συζητάµε αυτήν τη στιγµή σε διεθνές επίπεδο.
Πιο συγκεκριµένα, η ελληνική Κυβέρνηση έχει κάνει µία σειρά
από επαφές. Τις έκανε καλώς ή έπρεπε να έχει άλλες προτεραιότητες;
Θα έλθουν στη Βουλή άµεσα τα νοµοσχέδια για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Θα τα ψηφίσετε ή θα νουθετείτε
την Κυβέρνηση να κάνει το καλό παιδί;
Θα συζητήσει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα στο οποίο συµµετέχετε την πρόταση της ελληνικής Κυβέρνησης για πρόγραµµα-γέφυρα. Ποια θα είναι η θέση της Νέας Δηµοκρατίας εκεί µέσα;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η εφαρµογή του προγράµµατος
του µνηµονίου και κυρίως η προπαγάνδα που το συνόδευε, βασίστηκε σε ένα θεµελιώδες ψέµα, ότι το µνηµόνιο είναι τα δανεικά που θα µας σώσουν.
Η αλήθεια είναι ότι το µνηµόνιο είναι τα µέτρα φτωχοποίησης,
είναι το εργαλείο για γίνει η Ελλάδα µια χώρα µονίµως άδικη.
Είναι οι ρυθµίσεις που αφήνουν τις συντάξεις να µειώνονται,
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καθώς το δηµόσιο αποσύρεται από τη στήριξή τους.
Το µνηµόνιο είναι η ταπείνωση των µισθών, η κατάργηση των
τριετιών και των συλλογικών συµβάσεων. Είναι η µονιµότητα της
υψηλής ανεργίας και το τσάκισµα της µεσαίας τάξης. Είναι, δηλαδή, το πλέγµα των ρυθµίσεων που κατεβάζει από το τρένο της
ανάπτυξης τον µισό πληθυσµό. Είναι το πλέγµα των ρυθµίσεων
που το δικό µας αντιµνηµονιακό πρόγραµµα θα ακυρώσει.
Τώρα που η Νέα Δηµοκρατία είναι στην Αντιπολίτευση και δεν
υφίσταται πιέσεις από δανειστές δεν υπάρχει το επιχείρηµα του
εκβιασµού.
Η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα στο δείκτη κοινωνικής δικαιοσύνης στην Ευρώπη και η πρώτη στο δείκτη παιδικής φτώχειας.
Θα περιµέναµε να ακούσουµε µερικές ιδέες για το πώς θα ξεκολλήσουµε από εκεί.
Είναι η γραµµή της Νέας Δηµοκρατίας η εφαρµογή των προεκλογικών προαπαιτούµενων; Αυτό είναι ένα αµείλικτο ερώτηµα,
το οποίο δεν είναι ερώτηµα της αποψινής νύχτας, όπου η Κυβέρνησή µας ζητά την ψήφο εµπιστοσύνης. Θα µας ακολουθεί στην
πολιτική ζωή και θα αποτιµά την στάση όλων µας εδώ.
Ολοκληρώνοντας, θέλω να σταθώ στο εξής επιχείρηµα: Μας
κατηγορείτε ότι σας κάναµε κριτική προεκλογικά, επειδή ζητήσατε επέκταση της δανειακής σύµβασης και ότι τώρα σας κάνουµε κριτική, επειδή ζητήσατε παράταση µόνο για δύο µήνες
και όχι για έξι µήνες, όπως πρότειναν οι εταίροι.
Ποια είναι η αλήθεια; Ότι αυτό που εσείς ζητήσατε είναι η παράταση της δανειακής σύµβασης για δύο µήνες, µε απόλυτη εγγύηση των προαπαιτουµένων, για να κατασκευάσετε ένα
χιλιοπαιγµένο έργο εκβιασµού, το οποίο ευτυχώς για την Ελλάδα
δεν λειτούργησε και για να έχετε και κάποια προεκλογικά σποτ
που λένε ότι καταστρεφόµαστε.
Υπάρχει, δυστυχώς, αυτή η σταθερά για εσάς. Είτε η δανειακή
σύµβαση τελείωνε το Δεκέµβριο είτε το Φεβρουάριο είτε τον Ιούνιο, τα προαπαιτούµενα ήταν το ακλόνητο φαβορί, η µόνιµη θεµέλια λίθος της επιχειρηµατολογίας σας.
Να σας θυµίσω ένα διαχωρισµό: Άλλο το µνηµόνιο και άλλο η
δανειακή σύµβαση. Το λέγατε όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση.
Μετά, ως κυβέρνηση, το ξεχάσατε. Μήπως ήρθε η ώρα να το ξαναθυµηθείτε, τώρα που γυρίσατε στην Αντιπολίτευση και να µας
πείτε –και το λέµε µε απόλυτη ειλικρίνεια- ποια από τα προαπαιτούµενα του περιβόητου e-mail δεν πρέπει να εφαρµοστούν;
Διότι, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, φοβάµαι πάρα πολύ ότι
εάν επιµένετε να εφαρµοστούν όλα τα προαπαιτούµενα και ότι
αυτή θα ήταν µια υπεύθυνη στάση –διότι ακούσαµε και πολλά
περί ευθύνης σε αυτή την τριήµερη συζήτηση- τότε ο µόνος άνθρωπος ο οποίος έχει παραµείνει σύµµαχος αυτής της λογικής
είναι ο κ. Σόιµπλε.
Θα σας έλεγα, λοιπόν, ότι η Ελλάδα έχει φωνή, η Ελλάδα πείθει, η Ελλάδα θα ξανασταθεί στα πόδια της και µε την εµπιστοσύνη της Βουλής σήµερα το βράδυ, η Ελλάδα θα γίνει ακόµα πιο
ισχυρή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Επικρατείας για την άψογη τήρηση του χρόνου, εάν και
οµιλών στη Βουλή για πρώτη φορά.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αντώνης Σαµαράς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεπερνώ τα φληναφήµατα του
Υπουργού Επικρατείας, που µόλις ακούσαµε και σας το λέω καθαρά, από την πρώτη στιγµή, ότι όποιος αγαπάει την πατρίδα
του, θέλει να πετύχει η νέα Κυβέρνηση.
Αλλά, ακριβώς επειδή αγαπάµε την Ελλάδα, κύριε Υπουργέ,
δεν θα επιτρέψουµε να τεθεί σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό της µέλλον και η ευρωπαϊκή της πορεία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εµείς, κύριε Τσίπρα, δεν θα κάνουµε αυτά που κάνατε εσείς
επί δυόµισι χρόνια, από τη θέση του Αρχηγού της αξιωµατικής
αντιπολίτευσης. Δεν θα µηδενίζουµε το έργο σας. Θα αναγνωρίζουµε τα όποια θετικά πετύχετε. Και σας εύχοµαι ειλικρινά να πε-
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τύχετε.
Δεν θα καταψηφίζουµε τα πάντα. Μακάρι να µας δώσετε την
ευκαιρία να στηρίξουµε οτιδήποτε είναι προς το συµφέρον της
χώρας. Όµως, δεν θα σας αφήσουµε να πάτε τη χώρα στα βράχια. Πολύ περισσότερο που σήµερα αποκαλύπτεται ότι δεν είχατε κανένα πρόγραµµα, ότι δεν είχατε καµµία επαφή µε την
πραγµατικότητα.
Εκβιάσατε πρόωρες εκλογές, τις κερδίσατε µε ψέµατα, που
τώρα πια αποδεικνύονται.
Να ξέρετε –και σας το λέω προκαταβολικά, αλλά δεν σας το
λέω µε αντιπαλότητα- ότι η συνέπεια στο ψέµα και την πλάνη,
δηλαδή η εµµονή σε πράγµατα που αποδεικνύονται ψέµατα και
πλάνες, δεν είναι αρετή. Είναι ελάττωµα βαρύτατο. Αντίθετα,
αρετή είναι να µπορείς να πεις στον άλλο «µπορεί σε κάθε σου
βήµα να µε υπονόµευσες, αλλά εγώ θα σε στηρίξω, γιατί αυτό
επιτάσσει το συµφέρον του τόπου. Κοίτα µονάχα µη βλάψεις τη
χώρα µας». Και αυτή είναι η αρετή της Νέας Δηµοκρατίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Να σας θυµίσω, λοιπόν, πού βρίσκεται η χώρα, που την παραλάβατε και πού βρισκόταν όταν εµείς την παραλάβαµε. Εµείς,
λοιπόν, το καλοκαίρι του 2012 βρήκαµε την Ελλάδα µε 9,5% έλλειµµα για τη χρονιά εκείνη, µε 7% ύφεση, µε ληξιπρόθεσµες
οφειλές του δηµοσίου προς τους ιδιώτες ύψους 9,5 δισεκατοµµυρίων και µε την αξιοπιστία της χώρας µηδενική στον υπόλοιπο
κόσµο. Όταν αναλάβατε εσείς, πριν από δεκαπέντε µέρες, η Ελλάδα είχε σχεδόν εξαλείψει τα ελλείµµατα και πέρυσι, το 2014,
έκλεισε τη χρονιά µε σηµαντικό πρωτογενές πλεόνασµα για δεύτερη χρονιά.
Μέχρι πριν λίγο, βέβαια, το κόµµα σας αµφισβητούσε τα πρωτογενή πλεονάσµατα που βγάζαµε. Επί δυόµισι χρόνια τα λέγατε
«εικονικά» και «ανύπαρκτα». Τώρα τα αποδέχεστε.
Να σας θυµίσω, λοιπόν, ότι πλεονάσµατα εµείς φτιάξαµε και
εσείς βρήκατε. Εµείς ήµασταν εκείνοι που µετατρέψαµε, µέσα
σε δυο χρόνια, τα τεράστια ελλείµµατα σε πλεονάσµατα. Και αν
εσείς στέκεστε τώρα, είναι γιατί εµείς σας παραδώσαµε στέρεα
θεµέλια.
Και µην προκαλείτε, όπως έγινε νωρίτερα στη Βουλή, για το
ποιος στέκεται όρθιος και ποιος σκυφτός στο Eurogroup. Σας
εύχοµαι όταν µπαίνετε και κυρίως όταν βγαίνετε από το Eurogroup, να είστε το ίδιο όρθιοι όπως ήµασταν εµείς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Επειδή άκουσα και κάποιες αµφισβητήσεις για τις δηµοσιονοµικές επιδόσεις της περασµένης χρονιάς, του 2014, να είµαστε
σαφείς. Σύµφωνα µε την επίσηµη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µέχρι και το Νοέµβριο, το πλεόνασµα για το 2014 προβλεπόταν πολύ πάνω από τον στόχο, δηλαδή το 1,5% του ΑΕΠ.
Βέβαια, όπως προειδοποιήσαµε πολλές φορές, η αβεβαιότητα
που δηµιούργησαν οι πρόωρες εκλογές, που εσείς προκαλέσατε,
είχε ως αποτέλεσµα την καθίζηση των εσόδων τους δύο τελευταίους µήνες. Αλλά µόνο τους δύο τελευταίους µήνες και εξαιτίας σας. Πόσες φορές δεν σας είχαµε προειδοποιήσει για αυτό;
Μετά, θα ήθελα να πω ότι εσείς ο ίδιος σε τηλεοπτική εκποµπή, διακηρύσσατε µε αλαζονεία ότι δεν πρόκειται να πληρώσετε τον ΕΝΦΙΑ.
Ορίστε και η σχετική σας δήλωση.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνης Σαµαράς καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Πότε ήταν
αυτό, κύριε Σαµαρά;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Ήταν τον Απρίλη του 2012. Και µάλιστα δίνατε τη συνέντευξη
αυτή στον κ. Θεοδωράκη.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν είχε έρθει ο ΕΝΦΙΑ, δεν υπήρχε
ο ΕΝΦΙΑ το 2012.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Δεν υπήρχε
ΕΝΦΙΑ το 2012.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Λίγο αργότερα, σε άλλη τηλεοπτική σας συνέντευξη, διευκρινίζατε ότι δεν θα πληρώσετε έτσι και αλλιώς, γιατί δεν έχετε σπίτι
στο όνοµά σας. Και αν θέλετε να το δείτε, είναι σε συνέντευξη
µε τον κ. Αυτιά, στις 9-2-2013. Ιδού!
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνης Σαµαράς καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όµως, πουθενά, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν καλέσατε τον
κόσµο να πληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Και την
ίδια στιγµή, µάλιστα, την ίδια εποχή που µιλάµε, στελέχη του κόµµατός σας και σηµερινοί Βουλευτές σας, καλούσαν δηµόσια τον
κόσµο να µην πληρώνει τον ΕΝΦΙΑ.
Αν θέλετε, εδώ πέρα υπάρχει και απάνθισµα από τέτοιες δηλώσεις. Και το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνης Σαµαράς καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μέχρι τα τέλη του Δεκεµβρίου, ειδικά ο ΕΝΦΙΑ πληρωνόταν
κανονικά. Τον Ιανουάριο, στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο κόσµος πλήρωσε λιγότερα. Και τώρα, ξαφνικά, τον καλείτε να πληρώσει τις υποχρεώσεις του για το καλό της
πατρίδας. Για το καλό της πατρίδας να τις πληρώσει!
Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πρωθυπουργέ: Άλλη ήταν η πατρίδα µας τότε, κύριε Τσίπρα; Ήταν διαφορετική η πατρίδα µας;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και ακόµα: Εσείς βρήκατε τη χώρα µας σε ανάκαµψη, όχι σε
βαθιά ύφεση όπως εµείς. Σύµφωνα µε όλα τα επίσηµα στοιχεία
της Ευρώπης -της Κοµισιόν, στην προκείµενη περίπτωση- το
2014, η Ελλάδα σηµείωσε ανάπτυξη 1% -αυτό παραλαµβάνετε κι
αυτό να το θυµάστε- και προβλέπεται για την τρέχουσα χρονιά
ανάπτυξη 2,5%, αν δεν συµβούν έκτακτα γεγονότα, που όλοι ευχόµαστε να µην συµβούν. Η ανεργία τώρα είναι στο 25,5%, όπως
και πριν από δυόµισι χρόνια. Μόνο που τώρα πέφτει σταθερά,
ενώ όταν αναλάβαµε εµείς ανέβαινε ιλιγγιωδώς. Εµείς τη φρενάραµε. Εµείς την αντιστρέψαµε. Και εσείς ελπίζω, πάλι, να µην
την αυξήσετε.
Και ακόµα µιλάτε για αποτυχία της πολιτικής µας. Το ότι εξαλείψαµε 9,5% έλλειµµα και βγάλαµε τη χώρα σε ανάκαµψη και
πληρώσαµε 6,5 δισεκατοµµύρια ευρώ ληξιπρόθεσµες οφειλές
και περάσαµε µεταρρυθµίσεις που δεν έχουν ξαναγίνει στην Ελλάδα και όλα αυτά µέσα σε δυόµισι χρόνια, µε συνεχή δική σας
υπονόµευση, σας φαίνεται αποτυχία πολιτικής ή µήπως είναι µισαλλόδοξο αυτό που λέτε;
Το χρέος της χώρας το βρήκαµε εκτός ελέγχου. Στηρίξαµε την
προηγούµενη κυβέρνηση Παπαδήµου να το «κουρέψει» ονοµαστικά κατά 105 δισεκατοµµύρια. Ύστερα η δική µας κυβέρνηση
έκοψε άλλα 20 δισεκατοµµύρια µε επαναγορά οµολόγων, πολύ
κάτω από την ονοµαστική τιµή. Εσείς σε όλα αυτά ήσασταν αντίθετοι.
Τώρα, µας λέτε ότι το χρέος της χώρας είναι 6 δισεκατοµµύρια
παραπάνω από τις προβλέψεις. Μπερδεύετε το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης µε το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης. Δεν
έχουµε αύξηση χρέους. Τα ρέπος είναι χρηµατοδοτικό εργαλείο.
Δεν είναι δηµόσιο χρέος. Μην µπερδεύεστε. Το ρέπος το χρωστάει το κράτος στον εαυτό του. Σε ό,τι αφορά τη Γενική Κυβέρνηση είµαστε ακριβώς στις προβλέψεις.
Ξεχνάτε, επίσης, ότι µας χρεώνουν ακόµα ως χρέος τα 10 δισεκατοµµύρια από το υπόλοιπο του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας, του ΤΧΣ, που δεν χρησιµοποιήθηκαν για την ανακεφαλαίωση των τραπεζών. Εµείς, αυτά δεν σκοπεύαµε να τα
χρησιµοποιήσουµε και θα τα επιστρέφαµε, σβήνοντας ακόµα 10
δισεκατοµµύρια χρέους. Ήµασταν καλύτερα από τις προβλέψεις. Αν εσείς τώρα τα χρησιµοποιήσετε για να καλύψετε ανάγκες που δηµιουργείτε, τότε ναι, θα υπάρξει αύξηση χρέους.
Χώρια που τότε θα σας βάλουν και νέα προαπαιτούµενα, γιατί
θα αλλάξουν τη χρήση τους και θα το περάσουν αυτό το χρέος
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για νέο αναγκαστικό δανεισµό.
Επιπλέον, το πραγµατικό χρέος της χώρας είναι ακόµα 16 δισεκατοµµύρια πιο χαµηλό, γιατί προβλέπονται 16 δισεκατοµµύρια επιστροφή από την ιδιωτικοποίηση των τριών τραπεζών στα
επόµενα δύο, τρία χρόνια. Εάν εσείς δεν τις ιδιωτικοποιήσετε,
θα έρθετε σε σύγκρουση µε το ευρωσύστηµα συνολικά και, επιπλέον, θα φορτώσετε άλλα 16 δισεκατοµµύρια στο χρέος, που
αλλιώς θα έσβηναν.
Και αφού «πάτε γυρεύοντας» να σας πω και το εξής: Εµείς από
τις αποκρατικοποιήσεις που έγιναν, πετύχαµε 7,7 δισεκατοµµύρια έσοδα από τα οποία έχουµε ήδη εισπράξει 3,7 δισεκατοµµύρια και αυτά πάνε απευθείας στη µείωση του χρέους. Στη φετινή
χρονιά προγραµµατίζαµε άλλα 2 δισεκατοµµύρια και θα εισπράτταµε ίσως και 3 δισεκατοµµύρια. Εάν εσείς, όµως, ακυρώσετε
τις αποκρατικοποιήσεις που έγιναν και δεν προχωρήσετε σε
άλλες, θα χάσετε τουλάχιστον 6 δισεκατοµµύρια και αυτά δεν θα
αφαιρεθούν από το χρέος, όπως εµείς προγραµµατίζαµε. Μην
µιλάµε, λοιπόν, για χρέος.
Προχωρώ. Η αξιοπιστία της χώρας, στο διάστηµα που ήµασταν κυβέρνηση, αποκαταστάθηκε πλήρως στο εξωτερικό. Επί
δύο χρόνια ο διεθνής Τύπος πρόβαλλε τις επιτυχίες της χώρας
σε όλα τα επίπεδα: και στο δηµοσιονοµικό και στις µεταρρυθµίσεις και στην ανάκαµψη. Ζήταγαν ίσως περισσότερα. Ναι, στις
µεταρρυθµίσεις. Κανείς, όµως, δεν αρνήθηκε εκείνα που έγιναν.
Εσείς, αντίθετα, όλα αυτά τα ειρωνευόσασταν πάντοτε. Και
τώρα θέλετε να χτίσετε πάνω σε αυτές τις επιτυχίες. Εµείς θα
σας βοηθήσουµε να χτίσετε, αν το εννοείτε πραγµατικά. Για την
ώρα, όµως, βλέπω να θέλετε µάλλον να γκρεµίσετε εκείνα τα
οποία καταφέραµε. Σε αυτό, φυσικά, εµείς θα είµαστε απέναντι.
Και µην ξεχνάτε ακόµα πως επί της δικής µας διακυβέρνησης,
η πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας συνεχώς αναβαθµιζόταν.
Τώρα στις δεκαπέντε ηµέρες της δικής σας διακυβέρνησης, όλοι
οι διεθνείς οίκοι υποβαθµίζουν τη χώρα µας ή ετοιµάζονται να το
κάνουν. Και αυτό µην το υποτιµάτε, γιατί η αξιολόγηση από τους
διεθνείς οίκους είναι το εισιτήριο για να βγεις στις διεθνείς αγορές. Και το να µπορείς να βγεις στις διεθνείς αγορές είναι το
µόνο που µπορεί να σε απαλλάξει από την πίεση των δανειστών.
Με δύο λόγια: Εµείς, πράγµατι, παραλάβαµε µια κατάσταση
πάρα πολύ δύσκολη, αλλά παραδώσαµε χώρα που στέκεται στα
πόδια της. Εσείς χώρα παραλαµβάνετε, σήµερα. Κοιτάξτε να την
παραδώσετε καλύτερα από ό,τι την βρήκατε.
Και να ξέρετε ότι, από τη στιγµή που η Βουλή αποφάσισε να
µην εκλέξει Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, το τραπεζικό σύστηµα
έχει απωλέσει πάνω από 15 δισεκατοµµύρια. Επενδύσεις που
ήταν έτοιµες να προσφέρουν δουλειά σε χιλιάδες Έλληνες έχουν
παγώσει. Η πατρίδα µας είναι πάλι στα πρωτοσέλιδα του διεθνούς Τύπου µε τρόπο δραµατικό. Η έξοδος της Ελλάδας από
την Ευρωζώνη έγινε πάλι αντικείµενο ζωηρής συζήτησης. Και
αυτό βλάπτει πολλαπλά και την οικονοµία µας και την κοινωνική
µας σταθερότητα.
Γιατί σας τα λέω όλα αυτά; Γιατί λέτε και διάφορες θεωρίες
περί διαπραγµάτευσης, θεωρίες που άλλες φορές δείχνουν µια
συµπαθητική -κατά τα άλλα- αφέλεια και άλλες φορές µια πολύ
επικίνδυνη ανευθυνότητα.
Θα σας βοηθήσω, λοιπόν: Όταν αναλαµβάνεις τη χώρα σου
σε κατάσταση απελπιστική, µε 9,5% έλλειµµα έλλειµα και 7%
ύφεση, δεν έχεις πολλά περιθώρια. Εµείς εκεί βρισκόµασταν. Μη
µας κάνετε, λοιπόν, µαθήµατα διαπραγµάτευσης µε βάση το τι
συνέβαινε τότε.
Όταν αναλαµβάνεις τη χώρα σου σε συνθήκες τόσο δραµατικές, έχεις ασφυκτικές ανάγκες. Πρέπει να τις καλύψεις. Πρέπει
να ενισχύσεις τη θέση της, ώστε να µπορείς, στη συνέχεια, να
πετύχεις κάτι καλύτερο. Αυτό κάναµε.
Καλύψαµε τις άµεσες ανάγκες. Αρχίσαµε να βελτιώνουµε τη
θέση της χώρας. Περάσαµε αµέσως, από την επόµενη χρονιά,
σε πλεονάσµατα. Βελτιώθηκε ο φοροεισπρακτικός µηχανισµός,
αυτός που τώρα, µε τις πρόωρες εκλογές, έχει αποσυντονιστεί.
Μειώθηκε στο µισό η ύφεση για το 2013 και περάσαµε το 2014
στην ανάκαµψη.
Όταν ενισχύσαµε τη διαπραγµατευτική µας θέση, αρχίσαµε να
ζητάµε περισσότερα για να πετύχουµε περισσότερα. Πετύχαµε
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τη µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, που δεν ήθελαν ούτε καν να
την ακούσουν, µέχρι την αναστολή των πλειστηριασµών και για
το 2013 και το 2014, που επίσης δεν την ήθελαν, αλλά και αυτή
την κάναµε. Φυσικά θα την επεκτείναµε και στο 2015.
Πετύχαµε τη µείωση του ΕΝΦΙΑ, όπου ζητούσαν είσπραξη 3
δισεκατοµµύρια και το κατεβάσαµε στα 2,65 δισεκατοµµύρια και
έτσι µειώθηκε δύο φορές ο φόρος ακινήτων. Πετύχαµε τη µείωση της εισφοράς αλληλεγγύης κατά 30%, του φόρου πετρελαίου κατά 30%, µε διατήρηση της ενίσχυσης για τα αδύναµα
νοικοκυριά.
Και βεβαίως τις εκατό δόσεις και τη ρύθµιση των κόκκινων δανείων, που η τρόικα δεν ήθελε να ακούσει, εµείς τα επιβάλαµε,
εσείς τότε δεν τα ψηφίσατε και σήµερα τα εξαγγέλλετε. Εξαγγείλατε αυτό που ήδη έχουµε κάνει και, όπως θα δείτε, δεν είναι
το µόνο. Ενισχύσαµε τη διαπραγµατευτική θέση της χώρας για
έναν ακόµα λόγο: Γιατί, στο µεταξύ, βγήκαµε µε επιτυχία στις
αγορές, αποδείξαµε ότι µπορούµε να δανειζόµαστε ξανά ως φυσιολογική χώρα.
Τώρα µας λέτε για το e-mail Χαρδούβελη. Μάλλον δεν το έχετε
διαβάσει, γιατί εκεί µέσα αναφέρονται µέτρα που ζητούσε η
τρόικα, αλλά εµείς τα απορρίπταµε όλα σχεδόν. Άλλωστε δεν
ήταν η πρώτη φορά. Και τα προηγούµενα χρόνια, η τρόικα επίσης ζητούσε υπέρογκα µέτρα, που επίσης εµείς απορρίψαµε ως
το τέλος.
Πιάσαµε τους στόχους, τους ξεπεράσαµε µάλιστα, µοιράσαµε
και κοινωνικό µέρισµα, αλλά πρόσθετα µέτρα δεν πήραµε ούτε
τότε. Πάρτε, αν θέλετε, ένα σχετικό έγγραφο, εµπιστευτικό από
το Νοέµβριο του 2013, για να δείτε τι µας ζητούσαν για το 2014:
, πρόσθετα µέτρα λιτότητας 1 δισεκατοµµυρίου.
(Στο σηµείο αυτό ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
κ. Αντώνης Σαµαράς καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Δεν πήραµε κανένα. Και πιάσαµε και το στόχο του 2014. Μη
µας µιλάτε, λοιπόν, για διαπραγµάτευση.
Και τις µεταρρυθµίσεις αυτές εσείς τις λοιδορούσατε επί δυόµισιη χρόνια. Και τώρα έρχεται ο κ. Βαρουφάκης και µας λέει ότι
συµφωνεί µε το 70% των µέτρων του µνηµονίου. Χθες το ξαναείπε, απόψε το ξαναµπέρδεψε. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι
θα πρέπει να έχει καταλάβει ότι εµείς, µετά από µακροχρόνιες
διαπραγµατεύσεις για την τελευταία αξιολόγηση έχουµε δεχθεί
λιγότερα, επισήµως όχι πάνω από το 63%.
Πείτε µου, όµως, σε ποια από αυτό το 70%, τα σωστά που αναγνωρίζετε σήµερα, τα τώρα ή ταη παλιά, τα ψηφίσατε ποτέ εσείς
στη Βουλή; Επί δυόµισι η χρόνια για αυτό το 70%, που τώρα αναγνωρίζετε, δεν µας λέγατε «πουληµένους», «δοσίλογους»,
«οσφυοιοκάµπτες» και δεν ψηφίσατε ποτέ ούτε ένα; Και σήµερα
κάνατε την «κωλοτούµπα» και δεν νιώθετε την ανάγκη να πείτε
έστω ένα συγγνώµη για όσα συκοφαντικά λέγατε σε βάρος µας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και βέβαια, σύρατε τη χώρα σε πρόωρες εκλογές µε οδυνηρές
συνέπειες. Είχαµε ήδη βγει στις αγορές. Με το που εµφανίστηκε,
όµως, και πάλι η πολιτική αβεβαιότητα, ανέβηκαν ξανά τα
spreads που ως τότε υποχωρούσαν κι έτσι έκλεισαν οι αγορές
για την Ελλάδα.
Όσο πλησίαζε το φάσµα των εκλογών, τα spreads σκαρφάλωναν, το χρηµατιστήριο βυθιζόταν, τα έσοδα υποχωρούσαν, η
θέση µας αποδυναµωνόταν και τελικά, εκεί που πηγαίναµε για
έξοδο από το µνηµόνιο έναν χρόνο νωρίτερα, µε πιστοληπτική
µάλιστα γραµµή στήριξης, τώρα φοβάµαι ότι εσείς µας οδηγείτε
σε ένα νέο µνηµόνιο αναγκαστικού δανεισµού, δυστυχώς. Και
εδώ είναι πια που ξεπεράσατε και τον εαυτό σας.
Εσείς ο ίδιος, προεκλογικά, µας λέγατε να µην τολµήσουµε να
ζητήσουµε ποτέ παράταση του µνηµονίου. Και όπως λέει και
αυτό που καταθέτω, λέγατε ότι η έξοδος απαιτεί «ξήλωµα» του
καθεστώτος κι όχι µηνιαία ή εξάµηνη παράταση.
(Στο σηµείο αυτό ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
κ. Αντώνης Σαµαράς καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
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Βουλής)
Και εδώ µέσα, από τη Βουλή, προχθές το ίδιο µας είπατε. Την
παράταση την θεωρούσατε καταστροφική. Και τώρα διαµαρτύρεστε ότι ζητήσαµε παράταση µόνο για δύο µήνες και όχι για έξι. Τι
να πει κανείς εδώ; Η επιστήµη πια σηκώνει τα χέρια, κύριε Τσίπρα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Όµως, εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε άλλους τέσσερις µήνες
παράταση του µνηµονίου, γιατί δεν τη ζητάτε µόνοι σας; Φοβάστε τις συνιστώσες σας; Φοβάστε τα αποκαλυπτήρια; Και οι
άλλοι τι σας φταίνε; Χώρια που αν εµείς ζητούσαµε και παίρναµε
έξι µήνες παράταση, θα µας λέγατε σήµερα ότι σας έχουµε δεµένα τα χέρια για άλλους τέσσερις µήνες. Το ξέρουµε καλά
αυτό.
Και να σας πω κι αυτό. Εµείς, ζητώντας παράταση, ετοιµάζαµε
το δικό µας επόµενο βήµα για τον τόπο: να βγούµε από το µνηµόνιο, όσο γίνεται πιο γρήγορα, τέλος Φλεβάρη. Όχι το δικό σας
επόµενο βήµα που, αν ρωτήσετε, κανείς δεν το ξέρει. Κανείς
ακόµη δεν το γνωρίζει. Εδώ δεν το ξέρετε εσείς οι ίδιοι. Τώρα το
ψάχνετε. Και το βαφτίσατε «γέφυρα» ή όπως αλλιώς θέλετε. Και
δείτε τις πρώτες συνέπειες της πολιτικής σας. Τα επιτόκια εντόκων γραµµατίων ανέβηκαν ήδη από το 2% ως το 2,75%.
Σε ετήσια βάση, αν δεν ανέβουν κι άλλο, αυτό σηµαίνει πάνω
από 100 εκατοµµύρια πρόσθετη επιβάρυνση τον χρόνο, ενώ πέρυσι από τη µείωση των επιτοκίων στα έντοκα, είχαµε ελάφρυνση
του προϋπολογισµού κατά 200 εκατοµµύρια. Καταθέτω το σχήµα
αυτό στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
κ. Αντώνης Σαµαράς καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Και ακόµη, το γεγονός ότι περνάει η ρευστότητα των τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως ήταν µέχρι
τώρα, στον ELA σηµαίνει ότι το τραπεζικό κόστος επιβαρύνεται
–προσέξτε- κατά 800 εκατοµµύρια τον χρόνο. Κι αυτό θα το υποστεί η αγορά και βεβαίως θα πλήξει την ανάκαµψη.
Ήδη, σας προειδοποίησαν δηµόσια οι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων -ακόµη κι εκείνοι οι οποίοι συµφωνούν µε το
πρόγραµµά σας- ότι οι παραγγελίες από το εξωτερικό µειώνονται ή και ακυρώνονται, ότι οι εγγυητικές επιστολές από τις ελληνικές τράπεζες άρχισαν να µην γίνονται δεκτές, ότι η χώρα
µπαίνει και πάλι σε έναν ασφυκτικό κλοιό οικονοµικής αποµόνωσης. Και αυτό σηµαίνει ξανά ύφεση.
Εσείς, όµως, νοµίζετε ότι έτσι κάνετε δυναµική διαπραγµάτευση. Εγώ σας λέω ότι αποδυναµώνετε έτσι τη χώρα, κύριε
Πρωθυπουργέ.
Εµείς ενισχύσαµε την Ελλάδα έτσι ώστε να έχει τη λιγότερη
ανάγκη από τους δανειστές της. Τώρα µας ξαναφέρνετε στην
ανάγκη τους. Και φοβάµαι ότι πάτε να συγκρουστείτε µαζί τους
από την θέση της απόλυτης αδυναµίας.
Μιλάτε συνεχώς -και το άκουσα και πριν- για ανακούφιση της
ανθρωπιστικής κρίσης. Για να συνεννοηθούµε κάποτε, η Ελλάδα
πέρασε µια σοβαρότατη κοινωνική κρίση, από την οποία άρχισε
σταδιακά να βγαίνει. Δεν µπορούσε να γίνει αλλιώς; Δεν υπάρχει
πουθενά το µαγικό κουµπί που αρκεί να το γυρίσεις για να αρχίσουν να τρέχουν τα λεφτά στους δρόµους. Όµως, η κατάσταση
τον τελευταίο χρόνο, άρχισε πραγµατικά να βελτιώνεται. Και αν
µέναµε στην πορεία αυτή, σύντοµα τη βελτίωση θα την ένιωθαν
πολύ περισσότεροι.
Αν επιµένετε να δώσετε στους πάντες τα πάντα, στο τέλος δεν
θα έχετε τη δυνατότητα να δώσετε σε κανέναν τίποτα και θα υποχρεώσετε τη χώρα σε οδυνηρά µέτρα. Όταν δίνεις από αυτά που
δεν έχεις, τότε υποχρεώνεσαι σύντοµα σε πολλαπλάσιες περικοπές. Τέτοιες «πέτσινες» παροχές οδηγούν πάντοτε σε οδυνηρές περικοπές.
Πέρυσι το Σεπτέµβριο, εξαγγείλατε το περιβόητο πρόγραµµα
της Θεσσαλονίκης, το οποίο στη συνέχεια υποσχεθήκατε να το
χρηµατοδοτήσετε –πώς;- µε κούρεµα χρέους. Αυτό ήταν το πιο
µεγάλο σας ψέµα.
Και τώρα τι θα γίνετε χωρίς κούρεµα; Σας προειδοποιούσαµε
ότι κούρεµα χρέους έγινε το 2012, όταν το χρέος µας ήταν σε
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ιδιωτικά χέρια. Τώρα το χρέος µας είναι σε δηµόσια χέρια, το
χρωστάµε δηλαδή σε κράτη-µέλη, σε οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν µπορεί να κουρευτεί. Κάτι τέτοιο θα µας
έφερνε σε σύγκρουση µε όλους. Εσείς επιµείνατε. Κεντρικό σας
θέµα στην προεκλογική εκστρατεία σας ήταν ότι θα απαιτήσετε
κούρεµα χρέους. Τώρα πια, σας το είπαν όλοι ότι δεν γίνεται. Και
µάλλον το κατάλαβε και ο κ. Βαρουφάκης. Αλλά µε αυτά που
ακούω και από εδώ και από εκεί δεν παίρνω και όρκο.
Αυτές τις ηµέρες αποκαλύφθηκε ότι πάτε σε διαπραγµάτευση
από το µηδέν. Όµως, δεν έχει δοθεί η παραµικρή εικόνα ενός
σχεδιασµού για το τι θα κάνετε. Οι άλλοι έχουν απορρίψει τη βασική σας απαίτηση για το κούρεµα. Και τώρα µιλάτε µε γενικότητες για «συµφωνία-γέφυρα» ή για «συµφωνία-συµβόλαιο».
Συµφωνία- γέφυρα ή συµφωνία-συµβόλαιο! Μέχρι τώρα µνηµόνια τα λέγατε όλα αυτά, κύριε Τσίπρα. Όµως, τέλος πάντων!
Και εδώ αρχίζουν µια σειρά από παρεξηγήσεις. Σας το λέω
χωρίς αντιπαλότητα, γιατί έχει τελειώσει η προεκλογική µας εκστρατεία. Σας το λέω γιατί συµβαίνει να διαχειρίζεστε τις τύχες
του τόπου και γιατί δεν θέλω τίποτε να συµβεί στον τόπο.
Νοµίζετε ότι η έξοδος της χώρας από το ευρώ είναι αδύνατη;
Κάνετε λάθος. Βεβαίως, νοµικά δεν µπορούν να σε διώξουν,
αλλά πολιτικά και οικονοµικά µπορούν να σε αναγκάσουν µόνος
σου να φύγεις. Μπορούν να σου ασκήσουν ασφυκτικές πιέσεις,
να σου προκαλέσουν ασφυξία ρευστότητας, που θα καταστήσει
αναπόφευκτη την αποχώρησή σου από την Ευρωζώνη.
Φοβόµαστε όταν βλέπουµε τέτοιες πιθανές προοπτικές. Και
σηµασία δεν έχει εδώ ποιοι είναι οι κακοί. Σηµασία έχει να µη
συµβεί το κακό στη χώρα. Σηµασία δεν έχει πώς θα πληρώσουν
και εκείνοι για ό,τι κακό συµβεί. Σηµασία έχει ότι αυτό που για
εκείνους θα είναι απλώς δυσάρεστο, για εµάς µπορεί να είναι
ολέθριο. Και εµένα η χώρα µου µε νοιάζει. Και όταν βλέπω κάποιον να µε πηγαίνει κατευθείαν στα βράχια, δεν έχω πρόβληµα
µε τα βράχια, αυτόν που την πηγαίνει στα βράχια προσπαθώ να
προειδοποιήσω.
Νοµίζατε ότι µε το που θα θέσετε τις απαιτήσεις σας µε δυναµικό τρόπο, θα αρχίζατε να βρίσκετε συµµάχους στην Ευρώπη.
Φοβάµαι ότι πέφτετε έξω. Ακούσαµε στην αρχή πολλούς παρηγορητικούς λόγους από πολλούς, αλλά τελικά όλοι σας είπαν
«Πηγαίνετε να τα βρείτε µε τους εταίρους σας και µε το ΔΝΤ».
Και ενώ λέω «ΔΝΤ», από εσάς η λέξη αυτή φαίνεται να µην υπάρχει. Θα το ξανασυζητήσουµε κάποτε.
Όµως, νοµίζατε ότι πήρατε στήριξη από την Ουάσιγκτον, πλην
όµως η Ουάσιγκτον δεν βάζει λεφτά. Και λίγα εικοσιτετράωρα
αργότερα, σας έστειλε το µήνυµα να τα βρείτε µε τους εταίρους
και το ΔΝΤ.
Νοµίζατε ότι θα σας στηρίξουν οι ευρωπαϊκές χώρες του
Νότου. Πέσατε έξω. Η Πορτογαλία το ξεκαθάρισε απόλυτα, η
Ισπανία το ίδιο. Ο σοσιαλιστής Πρόεδρος της Γαλλίας δήλωσε
πως η κίνηση Ντράγκι -που ήταν η αρχή που κλείνουν οι κρουνοί,
οι βρύσες της ρευστότητας- είναι απολύτως θεµιτή. Ο σοσιαλιστής Υπουργός της Ιταλίας, ο κ. Ρέντσι, σας είπε πως η κίνηση
Ντράγκι είναι και θεµιτή και προσήκουσα. Εποµένως, πού είναι
η συµµαχία του Νότου;
Και ύστερα, καταστρέφετε τα πάντα, χωρίς λόγο, από το πουθενά, χωρίς να σας το ζητήσει κανένας. Ο ένας Υπουργός σας
ονοµάζει την κατ’ εξοχήν φίλη Ιταλία «χώρα χρεοκοπηµένη». Ο
άλλος λέει ότι υπάρχει plan Β να δανειστείτε από Ρωσία, Κίνα,
Αµερική και ταυτόχρονα προβαίνει και σε χαρακτηρισµούς υβριστικούς προς το Διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Μα, είναι σοβαρά πράγµατα αυτά;
Μια ισχυρή σχέση, κύριε Τσίπρα, θέλει χρόνια για να φτιαχτεί
και θέλει µόνο λίγα λεπτά για να τη γκρεµίσετε. Οι επιπτώσεις
από τέτοιες συµπεριφορές δεν σας νοιάζουν;
Διακηρύσσετε ότι δεν πάει άλλο η λιτότητα. Μα, κανείς δεν
θέλει µονοµερή λιτότητα. Όµως, σήµερα στρέφονται πολλοί
εναντίον σας που έχουν δηµόσια καταγγείλει την πολιτική της λιτότητας. Γιατί άραγε; Γιατί όλοι εµείς οι υπόλοιποι όταν λέµε ότι
διαφωνούµε µε τη µονοµερή λιτότητα εννοούµε ότι πρέπει η οικονοµία να παίρνει ανάσες, να αρχίσει να αναπτύσσεται µε επενδύσεις, µε µεταρρυθµίσεις που χτυπούν τη γραφειοκρατία, που
προάγουν την ανταγωνιστικότητα, µε εξασφάλιση οµαλής ρευ-
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στότητας, όχι να συνεχίζονται οι σπατάλες. Τις επενδύσεις τις
διώχνετε.
Ήδη, µε αυτά που προλάβατε να πείτε, έφυγαν όλοι οι ξένοι
από το διαγωνισµό για τα θαλάσσια οικόπεδα έρευνας υδρογονανθράκων. Τρεις διεθνείς κολοσσοί, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία,
εταιρείες τους είχαν πάρει φακέλους για να υποβάλουν προσφορές και έφυγαν όλοι µετά τις εκλογές. Συγχαρητήρια!
Όµως, µόνο µια οικονοµία που αναπτύσσεται µπορεί να ξεπεράσει και τα προβλήµατα του χρέους και τα ελλείµµατα και τα
κοινωνικά ζητήµατα της φτώχειας. Όµως, λέξη δεν είπατε για
ανάπτυξη προχθές στην οµιλία σας, κύριε Πρωθυπουργέ. Μιάµιση ώρα Προγραµµατικών Δηλώσεων και ούτε µία λέξη για ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα.
Το πρόβληµα είναι, λοιπόν, πως όταν εσείς λέτε «λιτότητα»,
εννοείτε κάτι το διαφορετικό. Εννοείτε να εξακολουθήσουν να
υπάρχουν ελλείµµατα και να τα χρηµατοδοτούν άλλοι. Εννοείτε
να µην αποµακρυνθεί κανείς από το δηµόσιο ούτε καν εκείνοι
που βρέθηκαν µε πλαστά πιστοποιητικά. Εννοείτε να συνεχίζεται
η απίστευτη σπατάλη που γινόταν στη δηµόσια υγεία και που
εµείς σταµατήσαµε και εσείς καταψηφίζατε τότε όλα τα σχετικά
µέτρα. Και αυτό, λιτότητα είναι; Και αυτό πρέπει να ανατραπεί;
Εννοείτε να µην υπάρχει αυστηρή αξιολόγηση προσωπικού στο
δηµόσιο, όταν η αξιολόγηση γίνεται παντού στον κόσµο. Και
αυτό λιτότητα είναι; Εννοείτε να σταµατήσουν και να ανατραπούν
οι ιδιωτικοποιήσεις που γίνονται παντού στον κόσµο. Και οι ιδιωτικοποιήσεις λιτότητα είναι; Εννοείτε να µην έρθουν επενδύσεις
που θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας
για τους ανέργους. Και αυτό λιτότητα είναι; Αυτά πολεµήσατε
στην Αντιπολίτευση και αυτά σταµατάτε σήµερα ως Κυβέρνηση.
Αυτά που πολεµάτε δεν είναι λιτότητα, κύριε Τσίπρα. «Ανάπτυξη»
λέγονται αυτά που πολεµάτε.
Εύχοµαι να σας ακούσουν µε προσοχή στο εξωτερικό, να µη
ζήσετε τη µοναξιά του αποµονωµένου. Όµως, φοβάµαι ότι τώρα
θα πάτε στις Βρυξέλλες και θα πετύχετε το ακατόρθωτο: να ενώσετε τον ευρωπαϊκό Βορρά και τον ευρωπαϊκό Νότο εναντίον της
Ελλάδας. Προσέξτε το! Και η διαφορά τους ήταν ακριβώς αυτή:
στο ότι οι µεν ήθελαν πολύ περισσότερο ανάπτυξη από τους άλλους. Βέβαια, θα απαντήσετε ότι εσείς έχετε την εντολή του ελληνικού λαού να τα αλλάξετε όλα. Ναι, αλλά διαβεβαιώνετε τους
πάντες µέσα στη χώρα ότι δεν πρόκειται να έρθετε σε σύγκρουση µε τους εταίρους µας, ότι δεν πρόκειται να διακινδυνεύσετε έξοδο από το ευρώ. Και βεβαίως τέτοια εντολή να
προκαλέσετε σύγκρουση δεν έχετε πάρει από τον ελληνικό λαό.
Ας δούµε τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ορισµένα άλλα
σηµεία των Προγραµµατικών.
Η αύξηση του κατώτατου µισθού σήµερα είναι λάθος. Φοβάµαι
ότι θα προκαλέσει άνοδο της ανεργίας. Πολλές µικροµεσαίες
επιχειρήσεις θα απολύσουν κάποιους για να δώσουν αύξηση
στους υπόλοιπους. Χώρια που µπορεί να καταστρατηγηθεί αυτή
η επιλογή µε επιστροφή στα µπλοκάκια. Χώρια που θα χαθούν
έσοδα για τα ασφαλιστικά ταµεία. Δεν λέω ότι θα εκληφθεί ως
casus belli από τους εταίρους µας, γιατί δεν σας ενοχλεί αυτό.
Εγώ οφείλω να σας πω ότι ανάµεσά τους υπάρχουν κράτη που
µας δάνεισαν και που έχουν χαµηλότερο βασικό µισθό από εµάς
και τώρα θα δουν από εµάς να τον αυξάνουµε και να τους ζητάµε
επιπλέον να κουρέψουν όσα µας είχαν προηγουµένως δανείσει.
Η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ από φέτος µπορεί να γίνει µόνο µε
υπερφορολόγηση της µεσαίας τάξης και τα έσοδα που θα χάσετε, θα πρέπει να αναπληρωθούν από αλλού. Από πού και πώς;
Πρόσθετα φορολογικά µέτρα, µου µυρίζουν κι εδώ.
Για την αύξηση του αφορολόγητου στις 12.000, είµαστε οι
πρώτοι που θα το θέλαµε. Μακάρι! Πρέπει µόνο να µας πείτε από
πού θα βρείτε τα 2.500.000.000 τουλάχιστον που θα χρειαστούν.
Από άλλους φόρους;
Η αποκατάσταση της δέκατης τρίτης σύνταξης για ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχους είναι µέτρο
που µπορεί να στηριχθεί και το είχαµε και εµείς στο πρόγραµµα.
Δεν είµαι πια βέβαιος ότι µπορεί να γίνει φέτος. Ίσως την επόµενη χρονιά να είναι πιο εύκολο.
Εµείς, όµως, οφείλω να σας πω ότι είχαµε προχωρήσει στη µεγαλύτερη µεταρρύθµιση του κοινωνικού κράτους, που έχει γίνει
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τις τελευταίες δεκαετίες, τη θέσπιση του ελάχιστου εγγυηµένου
εισοδήµατος που αφορά σε όλες τις αδύναµες, ευάλωτες κοινωνικές οµάδες και που ξεκίνησε ήδη µε επιτυχία πιλοτικά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Προτεραιότητά µας ήταν να γενικευτεί σε όλη την Ελλάδα. Γι’
αυτό δεν σας άκουσα να λέτε τίποτα. Θα το εγκαταλείψετε; Θα
το προχωρήσετε; Και µε τι λεφτά θα γίνουν όλα αυτά;
Εσείς, βέβαια, δώσατε διαβεβαιώσεις ότι θα τηρήσετε το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης. Όµως, εξαγγείλατε κάποια µέτρα για
τώρα και κάποια για αργότερα. Σε όλα, όµως, σας λέω µε µηδέν
κοστολόγηση, µε µηδέν χρονοδιάγραµµα. Συσκότιση έχετε επιβάλει στο πρόγραµµά σας.
Ζητάτε µετά να αλλάξει για φέτος ο δηµοσιονοµικός στόχος,
από 3% στο 1,5%. Εντάξει! Όµως, να θυµάστε πως ό,τι µας βγάζει από το στόχο του 3% πλεονάσµατος για φέτος, αναγκαστικά
θα πρέπει να καλυφθεί µε αναγκαστικό δανεισµό, µε νέο µνηµόνιο. Γιατί το 3% αφορά και την προγραµµατισµένη πλήρη κάλυψη
πληρωµών για τόκους, που δεν θα µπορεί πια να τους καλύψει
µόνη της η Ελλάδα, όπως είχαµε προγραµµατίσει εµείς.
Άρα, θα πρέπει και πάλι να δανειστούµε, συν όσα θα πρέπει να
µας δανείσουν για την εξόφληση δανείων και οµολόγων, που
φέτος λήγουν, που εµείς προγραµµατίζαµε να τα καλύψουµε από
πού; Από τις αγορές. Συν όσα υπολογίζουν για το δηµοσιονοµικό
κενό φέτος, που οφείλω να σας πω έχει µεγαλώσει από το ξεχαρβάλωµα στα έσοδα που προκάλεσαν οι τελευταίες εκλογές.
Όλα αυτά σηµαίνουν ότι θα είστε υποχρεωµένοι σε νέο αναγκαστικό δανεισµό, δηλαδή σε νέο µνηµόνιο. Και αν τελικά δεχθείτε –γιατί κανείς δεν ξέρει- την επέκταση του σηµερινού
προγράµµατος, τότε θα καταλήξετε και σε αξιολόγηση για το
παλιό µνηµόνιο και σε νέα προαπαιτούµενα και για το καινούργιο
µνηµόνιο.
Γιατί, προσέξτε, ό,τι θα φορτώσετε φέτος στο λογαριασµό θα
το βρείτε αµέσως µπροστά σας σε περιοριστικά µέτρα και σε καινούργια σκληρή λιτότητα. Καθαρές κουβέντες λοιπόν: Εθνική
αξιοπρέπεια δεν είναι να έχεις το δικαίωµα να ζητάς να σε δανείζουν οι άλλοι επ’ άπειρον και ύστερα να σου κουρεύουν το χρέος
και να σου ξαναδανείσουν. Αυτό λέγεται εθνική φαντασίωση.
Και για να είµαι δίκαιος µαζί σας, θέλω να επαινέσω κάτι που
είπατε χθες ότι τα πλεονάσµατα ενισχύουν τη διαπραγµατευτική
θέση της χώρας. Συµφωνούµε απόλυτα, κύριε Τσίπρα. Αυτό σας
λέµε εδώ και χρόνια. Αυτό κάναµε εδώ και χρόνια. Δηµιουργήσαµε πρωτογενή πλεονάσµατα, τα οποία εσείς σήµερα εξανεµίζετε. Και δεν ακούσαµε µία λέξη αναγνώρισης, ότι τα πλεονάσµατα δηµιουργήθηκαν προφανώς από τις θυσίες του ελληνικού
λαού, αλλά µε επιµονή της δικής µας κυβέρνησης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εθνική αξιοπρέπεια, λοιπόν, είναι να βγάζεις πλεονάσµατα, να
φτάσεις τη χώρα σου να µην έχει ανάγκη από τέτοια δανεικά.
Και κάνατε και ένα άλλο επικίνδυνο λάθος. Επιµένετε ότι το
χρέος µας δεν είναι βιώσιµο. Ακούστε, νοµίζετε ότι η βιωσιµότητα του χρέους εξαρτάται µόνο από το ονοµαστικό του ύψος
και τη σχέση του µε το ΑΕΠ; Λάθος! Εξαρτάται από πολλά πράγµατα. Και από το πόσο χρέος έχει µία χώρα –το ονοµαστικό του
µέγεθος– και από τη σχέση του µε το ΑΕΠ και από το πόσο
υψηλά επιτόκια πληρώνει και για πόσα χρόνια και από το πότε
λήγει, δηλαδή το πότε το ξεχρεώνουµε.
Γιατί είναι άλλο πράγµα να υποχρεωθείς να ξεχρεώσεις 50 δισεκατοµµύρια σε τρία χρόνια και να πληρώνεις 5% τόκο, δηλαδή
2,5 δισεκατοµµύρια το χρόνο, πράγµα που θα σε πνίξει, και είναι
εντελώς διαφορετικό να πληρώνεις 0,5% το χρόνο, δηλαδή 250
εκατοµµύρια µόνο και να πρέπει να το ξεχρεώσεις σε είκοσι
πέντε χρόνια. Αυτό δεν θα σε πνίξει. Εύκολα το ξεχρεώνεις. Το
ίδιο, λοιπόν, ονοµαστικό χρέος 50 δισεκατοµµύρια έχουµε και
στις 2 περιπτώσεις. Το ένα είναι µη βιώσιµο και το άλλο είναι απολύτως βιώσιµο.
Και τέλος, η βιωσιµότητα εξαρτάται και από το σε ποιον χρωστάς. Εάν χρωστάς στις αγορές, ο κίνδυνος της χρεοκοπίας είναι
µεγαλύτερος, ενώ αν χρωστάς στους εταίρους σου ο κίνδυνος
χρεοκοπίας είναι πολύ µικρότερος.
Επειδή όλα αυτά, λοιπόν, επηρεάζουν τη βιωσιµότητα του χρέους, εµείς µεθοδικά, όλα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα αλ-
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λάξαµε. Κόψαµε το ονοµαστικό χρέος, κουρέψαµε 105 δισεκατοµµύρια –το µεγαλύτερο κούρεµα που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία-, κόψαµε άλλα 20 δισεκατοµµύρια αργότερα µε επαναγορά
χρέους σε χαµηλότερη τιµή, µετατρέψαµε το συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος του χρέους µας από ιδιωτικό σε χρέος προς κράτη
και διεθνείς οργανισµούς και µειώσαµε τα επιτόκια από 5% και
πάνω, που ήταν πριν τέσσερα χρόνια, σε κάτω από 2% σήµερα,
ενώ –προσέξτε- τα επιτόκια στο χρέος µας µε τις χώρες-µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτω από 0,7% ετησίως. Πηγαίνετε να τα βρείτε αλλού!
Εξασφαλίσαµε επίσης επιµήκυνση της εξόφλησης από έξι χρόνια που έχουν τα περισσότερα κράτη-µέλη της Ευρώπης σε πάνω
από δεκαέξι χρόνια, κατά µέσον όρο, για το ελληνικό χρέος.
Και τέλος, το πιο σηµαντικό: Στη συµφωνία του Νοεµβρίου του
2012 πετύχαµε, όταν η Ελλάδα θα έπιανε τους δηµοσιονοµικούς
της στόχους, να µας δώσουν ακόµη χαµηλότερα επιτόκια για
πολύ περισσότερα χρόνια στο µέλλον και εξόφληση ακόµη πιο
πέρα στο µέλλον. Αυτή ήταν η λεγόµενη ανακούφιση χρέους που
είχαµε πετύχει. Και αυτή η ανακούφιση χρέους επιτρέπει να διαπραγµατευθείς µετά µικρότερα πλεονάσµατα για τα επόµενα
χρόνια. Τον έχουµε ανοίξει το δρόµο γι’ αυτό.
Έχουµε ήδη διαπραγµατευτεί. Έχουµε ήδη πιάσει τους όρους
για την ανακούφιση του χρέους και αυτό θα επιτρέψει χαµηλότερα πλεονάσµατα τα επόµενα χρόνια.
Και µην ξεχνάτε ότι µε την έξοδο από το µνηµόνιο που προωθούσαµε και την πιστοληπτική γραµµή που θα παίρναµε, και ο
ρόλος της τρόικας τότε θα άλλαζε εντελώς. Η παρουσία της, το
είχαµε ήδη συµφωνήσει, θα ήταν πολύ πιο διακριτική και περιορισµένη µόνο για µερικούς µήνες ακόµα.
Εσείς φοβάµαι ότι θα την ξαναφέρετε, πιθανώς µε άλλο όνοµα.
Αλλά δεν υπάρχει αναγκαστικός δανεισµός, δηλαδή µνηµόνιο,
χωρίς αυστηρή επιτήρηση. Μπορείτε να το πείτε συµβόλαιο αντί
για µνηµόνιο, µπορείτε να το ονοµάσετε κάπως αλλιώς αντί για
τρόικα. Αλλά, όπως και να το ονοµάσετε, αυτή θα είναι η πραγµατικότητα.
Έρχεστε, λοιπόν, και µας κάνετε µαθήµατα περί διαπραγµάτευσης χρέους. Μηδενίζετε κυριολεκτικά τη µεγαλύτερη αναδιάρθρωση χρέους στην ιστορία που πετύχαµε. Εγκαταλείπετε
τον σίγουρο δρόµο και πάτε να κυνηγήσετε χίµαιρες µε κίνδυνο
να χάσετε τα πάντα.
Πήγατε έξω και είπατε το προεκλογικό σας «ποίηµα». Τους είπατε για νέο ονοµαστικό κούρεµα χρέους. Εισπράξατε ένα «όχι»
από όλους. Τους είπατε για συνδιάσκεψη χρέους. Σας είπαν όλοι
ένα ξερό «όχι». Τους είπατε για αέναα ή άληκτα οµόλογα, τα λεγόµενα perpetuals. Μα, είναι δυνατόν;
Ανασύρατε, κύριε Τσίπρα, από τα βάθη της ιστορίας ένα εργαλείο το οποίο χρησιµοποίησε η Μεγάλη Βρετανία, για να καλύψει
ανάγκες της εν όψει του επταετούς πολέµου στα µέσα του 18ου
αιώνα. Στη συνέχεια το χρησιµοποίησε και πάλι η Βρετανία, για να
καλύψει τις δαπάνες της στους Ναπολεόντειους Πολέµους στις
αρχές του 19ου αιώνα και τέλος, στις αρχές του 20ου αιώνα, για να
καλύψει τις υπέρογκες δαπάνες της στα τέλη του Α’ Παγκοσµίου
Πολέµου. «Ουαου», που θα έλεγε ο κ. Βαρουφάκης!
(Γέλωτες)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτό το πράγµα δεν χρησιµοποιείται πια από κράτη, εδώ και
πολλές δεκαετίες. Κανέναν σας δεν απασχόλησε. Ότι το χρησιµοποιούν σήµερα µόνον υπερχρεωµένες εταιρείες σε χώρες
όπως η Κίνα και η Ινδονησία αλλά µε επιτόκια 8% και 9%, προφανώς δεν θα το ξέρατε. Ότι και σε αυτά τα σύγχρονα αέναα
οµόλογα ο τόκος τους µεγαλώνει µετά από κάποια χρόνια και γίνεται ασύµφορος, υποθέτω ούτε αυτό το ξέρατε.
Και αυτή η πρότασή σας έπεσε φυσικά στο κενό. Γιατί αυτό
που σας είπα και έχουµε διαπραγµατευτεί, η «ανακούφιση χρέους», είναι πολύ καλύτερη. Δίνει χρονική επέκταση στις λήξεις,
αλλά όχι για πάντα, δίνει πιο χαµηλά επιτόκια για περισσότερα
χρόνια. Και είναι εφικτό, δεν είναι πυροτέχνηµα. Ελάτε να το κάνουµε και αφήστε αυτές τις άγονες περιπλανήσεις στα βάθη της
χρηµατοπιστωτικής ιστορίας.
Λέτε σήµερα ότι θα προωθήσετε πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων.
Μπράβο σας. Αλλά τις µεταρρυθµίσεις που ήδη έγιναν, πάτε να
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τις ανατρέψετε. Κανείς δεν είναι µαζί σας σε αυτό. Και µόνον γι’
αυτό κινδυνεύετε να προκαλέσετε σύγκρουση µε όλους.
Λέτε ότι θα δώσετε έµφαση στο χτύπηµα της φοροδιαφυγής.
Μπράβο σας και µαζί σας. Αλλά όσα µέτρα πήραµε για το χτύπηµα της φοροδιαφυγής, εσείς τα καταψηφίσατε.
Λέτε ότι θα χτυπήσετε τη διαφθορά. Μπράβο σας και µαζί σας.
Αλλά όσα µέτρα πήραµε κατά της διαφθοράς στο δηµόσιο, εσείς
και τα καταψηφίσατε και τώρα πολλά τα ξηλώνετε.
Η κυβέρνησή µας ψήφισε, ήδη, παίρνοντας τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές – ρωτήστε τη «LAZARD»: δύο εξειδικευµένα
ελεγκτικά κέντρα, ένα για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα µεγάλου πλούτου, µιας µονάδας είσπραξης µεγάλων χρεών και
µιας υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων για την αντιµετώπιση
της διαφθοράς. Εσείς τότε δεν τα ψηφίσατε, αλλά προχθές τα
εξαγγείλατε, σας θυµίζω, κύριε Τσίπρα.
Εξαγγείλατε µέτρα για ενδοοµιλικές συναλλαγές. Μα υπάρχει
ήδη σχετική νοµοθεσία. Την περάσαµε. Εσείς δεν την ψηφίσατε.
Τώρα απλώς την εξαγγέλλετε!
Μιλήσατε ακόµα για το χτύπηµα λαθρεµπορίου καυσίµων.
Εµείς περάσαµε νόµο αυστηρότατο. Ήδη το κράτος εισπράττει
ένα επιπλέον δισεκατοµµύριο ετησίως και τρέξαµε όλους τους
διαγωνισµούς για την προµήθεια του απαραίτητου υλικού. Πολύ
σύντοµα θα έχουµε τον εξοπλισµό να γίνει κι αυτό. Εσείς τώρα
το θυµηθήκατε και το εξαγγείλατε.
Λέτε ότι θα χτυπήσετε τη διαπλοκή. Μαζί σας. Θυµίζω ότι επί
των ηµερών µας, η δικαιοσύνη έβαλε αρκετούς µεγαλόσχηµους
στη φυλακή. Εσείς θα δούµε τι ακριβώς θα κάνετε.
Ακόµα µιλήσατε για εξεταστικές επιτροπές. Κανένα πρόβληµα.
Κάντε όσες εξεταστικές επιτροπές θέλετε, κύριε Τσίπρα. Εµείς,
εφόσον είναι σωστά στοιχειοθετηµένα, δεν έχουµε τίποτα να φοβηθούµε. Σας θυµίζω ότι τη διετία 2010-2011 η τότε κυβέρνηση
έκανε έξι εξεταστικές επιτροπές εναντίον µας. Έψαξαν τα πάντα,
ακόµα και υποθέσεις που είχαν ψαχτεί ξανά και δεν βρήκαν το
παραµικρό.
Αν θέλετε να κάνετε και έξι και δεκαέξι εξεταστικές επιτροπές,
εµείς δεν έχουµε κανένα πρόβληµα. Προσέξτε, όµως, µην τελικά
είναι όλα πυροτεχνήµατα αποπροσανατολισµού, για τα δικά σας
τα αδιέξοδα.
Κάνατε, όµως, και µια σειρά εξαγγελίες εδώ µέσα για πράγµατα που ήδη έχουµε κάνει. Το κοινωνικό τιµολόγιο για ρεύµα
στα νοικοκυριά που έχουν πρόβληµα υπάρχει ήδη. Πλειστηριασµοί πρώτης κατοικίας δεν γίνονται, γιατί εµείς τους έχουµε απαγορεύσει. Την επαφή του πολίτη µε το δηµόσιο εµείς την έχουµε
ελαχιστοποιήσει, σε µερικές περιπτώσεις εντυπωσιακά.
Δεν έχετε ακούσει ότι το 95% των φορολογικών δηλώσεων
υποβάλλονται και διορθώνονται ηλεκτρονικά από το σπίτι; Δεν
έχετε ακούσει ότι χιλιάδες πιστοποιητικά δίνονται ηλεκτρονικά;
Για τις δεκάδες νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς πολίτες και
επιχειρήσεις, για ασφάλιση, για εργασία, δεν έχετε ακούσει; Για
το ηλεκτρονικό κράτος που εµείς και το ψηφίσαµε και το εφαρµόσαµε;
Το αναγνώρισαν ξένοι οργανισµοί. Αναβάθµισαν γι’ αυτόν τον
λόγο τη θέση της Ελλάδας στην παγκόσµια κατάταξη της ανταγωνιστικότητας και εσείς δεν το πήρατε χαµπάρι και το εξαγγείλατε ως κάτι που θα κάνετε εσείς.
Το χτύπηµα της γραφειοκρατίας µε την ενιαία αδειοδοτική
αρχή που θεσπίσαµε, δεν το έχετε ακούσει; Το νέο νόµο για
απλούστευση διαδικασιών στην έγκριση επενδύσεων, δεν τον
έχετε ακούσει; Ότι όλα αυτά οδήγησαν στο να αναβαθµιστεί η
χώρα κατά εκατόν έντεκα θέσεις στη διεθνή κατάταξη του ΟΟΣΑ
µέσα σε δύο χρόνια για έναρξη νέων επιχειρήσεων, δεν το ξέρετε; Σας το λέω, λοιπόν, να το µάθετε. Υπάρχει ήδη. Και, όµως,
όπως όλα τα άλλα, εσείς και αυτό τότε το καταψηφίσατε.
Και µια ακόµη εξαγγελία σας έκπληκτοι ακούσαµε, που την
έχουµε ήδη κάνει εµείς: Η χρηµατοδότηση των ασφαλιστικών ταµείων από τους φυσικούς πόρους της χώρας είναι ήδη νόµος του
κράτους, κύριε Τσίπρα, τον οποίο εσείς τότε, βεβαίως, δεν ψηφίσατε. Και αφού δεν τον ψηφίσατε τότε, σήµερα τον εξαγγέλλετε,
ενώ ταυτόχρονα διώχνετε τις ξένες εταιρείες που ετοιµάζονταν
να κάνουν προσφορές γιανα πάρουν άδειες έρευνας.
Ωραίοι µεταρρυθµιστές είστε! Σαν το νέο Υπουργό Παιδείας,
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ο οποίος χθες δήλωνε, όχι µόνο ότι θα επαναφέρει το άσυλο παρανοµίας στα πανεπιστήµια, αλλά ότι καταργεί τα πρότυπα σχολεία, γιατί –λέει- η «αριστεία» –αν είναι ποτέ δυνατόν!- µοιάζει µε
ρετσινιά! Πράγµατι, ωραίοι µεταρρυθµιστές είστε!
Για να µην αναφερθούµε στη δηµαγωγία σας ότι, για πρώτη
φορά, τάχα, χτυπάτε τα προνόµια του πολιτικού συστήµατος. Θα
αστειεύεστε! Σας θυµίζω ότι πρώτη απόφαση της Κυβέρνησής
µας, τον Ιούλιο του 2012, ήταν η σαρωτική µείωση δαπανών για
τη λειτουργία του πολιτικού συστήµατος. Μειώθηκαν τότε οι
αποδοχές, για πρώτη φορά, όλων των κρατικών λειτουργών,
όπως του Προέδρου Δηµοκρατίας, του Πρωθυπουργού, όλων
των µελών του Υπουργικού Συµβουλίου, των Βουλευτών, των Γενικών Γραµµατέων Υπουργείων, των υψηλόβαθµων στελεχών
στη διοίκηση. Κάποιες µειώθηκαν και ώς 50%. Και ακόµα µειώθηκαν σηµαντικά και προνόµια των Βουλευτών που προϋπήρχαν.
Αυτά τα κάναµε ήδη από τότε. Και εσείς, βέβαια, τότε δεν τα ψηφίζατε.
Δυο λόγια για το κατοχικό δάνειο και τις γερµανικές επανορθώσεις. Η κυβέρνησή µας για πρώτη φορά αντιµετώπισε αυτό
που δεν άγγιζε ώς τότε κανένας: τον ποσοτικό προσδιορισµό των
αξιώσεων του ελληνικού δηµοσίου. Το έκανε µεθοδικά και ήδη
το πόρισµα της Επιτροπής είναι στο Νοµικό Συµβούλιο του κράτους. Και αυτό εµείς το προχωρήσαµε, εδώ και δύο χρόνια.
Τις φυλακές υψίστης ασφαλείας που δηµιουργήσαµε φαίνεται
ότι πάτε και αυτές να καταργήσετε. Γιατί; Για να είναι πιο εύκολη
η απόδραση; Η σχέση µε καταδικασµένους τροµοκράτες και επικίνδυνους ποινικούς;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Φαίνεται ότι ακούµπησα κάποιες ευαίσθητες, λεπτές χορδές
µιας συγκεκριµένης συνιστώσας, µιας συνιστώσας συγκεκριµένης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Όλες οι χώρες στον κόσµο έχουν ειδικές φυλακές, για τέτοιους κακοποιούς. Η Ελλάδα τώρα µόλις απέκτησε. Εσείς γιατί τις
καταργείτε;
Τέλος, µην διανοηθείτε να παίξετε µε τα διεθνή ερείσµατα και
τις συµµαχίες της χώρας. Τις χτίσαµε µε πολύ κόπο. Τις κρατήσαµε µέσα σε δύσκολες περιπτώσεις. Τις έχουµε απολύτως
ανάγκη για την ασφάλεια της χώρας µας. Δικαίωµα αυτά να τα
παίξετε στα ζάρια δεν έχετε! Εντολή για να αλλάξετε τις συµµαχίες της χώρας δεν πήρατε από τον ελληνικό λαό.
Εµείς στα δύσκολα δύο τελευταία χρόνια, µε τις σχέσεις Ευρώπης-Ρωσίας να χειροτερεύουν συνεχώς, καταφέραµε και κρατήσαµε τις ισορροπίες. Προσέξτε µην τις ανατρέψετε.
Καταφέραµε να ενισχύσουµε τη θέση της Ελλάδας και στο ΝΑΤΟ
και στην Ευρώπη, ενώ δηµιουργήσαµε νέες στρατηγικές συµµαχίες µε χώρες εκτός ΝΑΤΟ και εκτός Ευρώπης, από την Αίγυπτο
έως το Ισραήλ και από την Κίνα έως το Αζερµπαϊτζάν.
Αν θέλετε να το συνεχίσετε αυτό, εµείς απολύτως είµαστε
µαζί, θα σας στηρίξουµε. Αλλά από κάποιες πρώτες κινήσεις
σας, άγαρµπες, δείξατε ότι και τις παραδοσιακές συµµαχίες θα
τραυµατίσετε και τις νέες θα χαλάσετε.
Και κάτι σηµαντικό: Ξεκινήσαµε το µεγάλο διαγωνισµό για τα
είκοσι θαλάσσια οικόπεδα της ΑΟΖ. Είναι απαραίτητο εδώ να
έχουµε ισχυρές διεθνείς υποψηφιότητες από εταιρείες, για λόγους που ο καθένας καταλαβαίνει. Άρχισαν να έρχονται οι εταιρείες αυτές. Τις διώξατε τώρα. Προσέξτε το. Προσέξτε καλά,
γιατί περήφανη Ελλάδα είναι µια Ελλάδα µε στηρίγµατα παντού.
Μια αποµονωµένη Ελλάδα δεν είναι περήφανη, δεν είναι καν
ασφαλής, κινδυνεύει άµεσα. Kαι δεν θέλω να πω τίποτε άλλο
πάνω σ’ αυτό, αλλά είστε υπόλογοι από δω και πέρα για ό,τι συµβεί.
Και κάτι ακόµα: Μην µπερδεύετε τους αγώνες της ελευθερίας
του έθνους µας, τα ηρωικά «όχι» των πατεράδων µας, µε τη σύγχρονη αγωνία για περισσότερα δανεικά. Το να έχεις ανάγκη συνεχώς από δανεικά δεν είναι ελευθερία, κύριε Τσίπρα. Είναι
εξάρτηση. Το να πάψεις να ζητάς συνέχεια δανεικά είναι και αξιοπρέπεια και ελευθερία. Φοβάµαι ότι εσείς µας πάτε σε νέα δανεικά.
Βέβαια, τις Προγραµµατικές Δηλώσεις σας δεν θα τις ψηφίσουµε, γιατί µαρτυρούν, στην καλύτερη περίπτωση, τη σύγχυσή

241

σας και στη χειρότερη την πρόθεσή σας να σπρώξετε τη χώρα
σε σύγκρουση µε όλους και σε αποµόνωση απ’ όλους, να την
οδηγήσετε σε περιπέτειες που εµείς κάναµε και θα κάνουµε τα
πάντα για να τις αποτρέψουµε.
Επαναλαµβάνω ότι εµείς δεν πρόκειται να σας υπονοµεύσουµε, όπως κάνατε εσείς σε κάθε µας βήµα. Ούτε βέβαια πρόκειται να επιτρέψουµε να πάτε την Ελλάδα στα βράχια. Αν
εγκαίρως αλλάξετε την πολιτική σας, θα είµαστε δίπλα σας, για
να διορθώσουµε ό,τι µπορεί να διορθωθεί. Να ξέρετε, όµως, πως
όσο αργείτε, τόσο τελικά µεγαλώνει ο λογαριασµός. Θα τον πληρώσει ο λαός, αλλά εσείς θα τον χρεωθείτε, όπως θα χρεωθείτε
αν προχωρήσετε σ’ αυτά που ακούγονται για εκλογές της δραχµής ή για δηµοψήφισµα.
Τελικά πού το πάτε; Σε ρήξη; Σε δηµοψήφισµα; Ελπίζω πως
όχι. Θα µας πάει εκατό χρόνια πίσω. Και µόνο η λέξη «δηµοψήφισµα», που άρχισαν να τη λένε κάποιοι δικοί σας, θυµίζει τη µεγάλη κρίση που προκάλεσε κάποιος άλλος Πρωθυπουργός, ο
Γιώργος Παπανδρέου, το Νοέµβριο του 2011. Το φάντασµα της
δραχµής τότε στρογγυλοκάθισε απειλητικά πάνω από τη χώρα
για πολύ καιρό. Κάναµε πάνω από έναν, ενάµιση χρόνο για να
διώξουµε αυτό το φάντασµα και να συνεφέρουµε την Ελλάδα.
Δεν φαντάζοµαι να έχετε κατά νου να µας ξαναφέρετε τα ίδια.
Ούτε να το σκέφτεστε! Πείτε και στους δικούς σας που µιλάνε
γι’ αυτό, να το κόψουν.
Επειδή κάτι άκουσα από Υπουργό σας, σας λέω ότι εγώ αύριο
πηγαίνω στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόµµατος. Δεν θα πάω εκεί ως αντίπαλός σας. Θα πάω για να
στηρίξω την Ελλάδα, όπως έκανα πάντα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Φροντίστε εσείς να µη δίνετε όπλα στους εχθρούς της Ελλάδας.
Πιστεύω ότι µαζί µπορούµε να αποτρέψουµε τα χειρότερα σας το λέω εντίµως-, αλλά πρέπει να το θελήσετε κι εσείς.
Τελειώνω µε κάτι που πιστεύω βαθύτατα: Η Νέα Δηµοκρατία
προσέφερε πολλά στην ανόρθωση της χώρας. Θα συνεχίσουµε
να προσφέρουµε στη χώρα. Η Νέα Δηµοκρατία είναι εγγύηση
ασφάλειας και σταθερότητας για την ευρωπαϊκή πορεία της
χώρας, ακόµα και για τα µάτια εκείνων που δεν την ψήφισαν.
Αυτόν το ρόλο θα συνεχίσουµε και θα τον παίξουµε στο ακέραιο,
γιατί η ευθύνη δεν είναι αδυναµία, είναι δύναµη. Το να αγαπάς
την πατρίδα σου και το να την υπηρετείς από οποιαδήποτε θέση
είναι αρετή, δεν είναι ελάττωµα. Η πολιτική ευθύνη είναι για τους
δυνατούς, δεν είναι για τα κορόιδα. Και ανταµείβεται τελικά και
ας δοκιµάζεται προσωρινά.
Κύριε Τσίπρα, αυτά τα τελευταία δεν τα λέω ως αντιπαράθεση
µε σας. Τα λέω για να σας βοηθήσω και για να σας προϊδεάσω.
Υπάρχει ένα σηµαντικό κοµµάτι της κοινωνίας που δεν του φτάνουν τα λόγια. Θέλει συγκεκριµένες απαντήσεις.
Πού το πάτε; Τι θα κάνετε µε τις υποχρεώσεις της χώρας; Πώς
θα τις χρηµατοδοτήσετε; Πώς θα κρατήσετε την Ελλάδα στο
ευρώ αν δεν πληρώσουµε τις υποχρεώσεις µας και αν δεν υπάρχει ρευστότητα;
Να ξέρετε ότι στη Βουλή αυτή υπάρχουν φιλοευρωπαϊκές δυνάµεις, που δεν θα σας αφήσουν να εκτροχιάσετε τη θέση της
χώρας µας από την Ευρώπη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αν δεν ξεκαθαρίσετε αµέσως το τοπίο, θα υπάρχει περίπτωση
να γίνετε υπαίτιος κακών εξελίξεων µε δική σας ευθύνη.
Μας καλέσατε να σας στηρίξουµε, δηλαδή να κάνουµε εκείνα
που εσείς δεν κάνατε. Εµείς θα το κάνουµε, κύριε Τσίπρα, φτάνει
η πυξίδα σας να µη δείχνει τα βράχια.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι που φωνάζετε –και είστε
και καινούργιοι οι περισσότεροι-, υπάρχει κάτι χειρότερο από την
«κωλοτούµπα», το να πας κατευθείαν τη χώρα στα βράχια. Αυτό
να θυµάστε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εάν σας στηρίζουµε –σας το ξαναλέω- είναι γιατί δεν θέλουµε
να µπούµε σε απρόβλεπτες και επικίνδυνες καταστάσεις για τον
τόπο και γιατί δεν πρέπει να αφήσουµε να πάνε χαµένες οι θυσίες του ελληνικού λαού. Από τη στιγµή που εσείς διαχειρίζεστε
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τις τύχες της χώρας, αν δείξετε υπευθυνότητα, θα βρείτε από
εµάς περισσότερη στήριξη από όση φαντάζεστε. Αν, όµως, συνεχίσετε το δρόµο της ανευθυνότητας, τότε η παράταξή µας και
εγώ θα κάνουµε το κάθε τι για να µην το πληρώσει η χώρα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης τον κ. Αντώνη Σαµαρά.
Κύριε Αρχηγέ της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης δεν θέλησα να
σας διακόψω καθόλου, σεβόµενη το ρόλο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ως τέταρτου θεσµικού πυλώνα του πολιτεύµατος.
Γνωρίζετε, βεβαίως, ότι σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής η συζήτηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στις 24.00’. Η ώρα
είναι 23.30’. µιλήσατε πενήντα δύο λεπτά και ήταν η πρώτη φορά
που ζητήσατε τον λόγο.
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής: Από πλευράς
της Κυβέρνησης αποµένει ο πρώτος τη τάξει Υπουργός κ. Βούτσης και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Φυσικά η συζήτηση
θα κλείσει µε την οµιλία του Πρωθυπουργού.
Σύµφωνα µε την κοινοβουλευτική πρακτική και το προηγούµενο που έχει δηµιουργηθεί επί της ακριβώς προηγούµενης περιόδου, η συζήτηση µπορεί να ολοκληρωθεί, εάν η οµιλία του
Πρωθυπουργού ξεκινήσει πριν από τις 24.00’. Εν συνεχεία, µε
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την ολοκλήρωσή της –δεν πρόκειται φυσικά να διακόψω τον
Πρωθυπουργό- θα προχωρήσουµε στην ονοµαστική ψηφοφορία.
Με τη συναίνεση λοιπόν του Σώµατος δίνω τον λόγο διαδοχικά
στον πρώτο τη τάξει Υπουργό, τον κ. Νίκο Βούτση για εφτά
λεπτά και στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης για δέκα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κυρία Πρόεδρε, θα διευκολύνω.
Γίνεται µια προσπάθεια οργανικού συντονισµού και επανασύνδεσης πέντε υπουργικών χαρτοφυλακίων, εκείνων του Εσωτερικών, του Προστασίας του Πολίτη, της Διοικητικής Μεταρρύθµισης, του Μεταναστευτικής Πολιτικής και του ΜακεδονίαςΘράκης και βεβαίως µε γραµµατείες ισότητας κ.λπ.
Είχα ετοιµάσει, όπως όφειλα –γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς που περιµένουν τις Προγραµµατικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης- µια κανονική οµιλία επ’ αυτών των ζητηµάτων. Θα
διευκολύνω: Θα καταθέσω την οµιλία στα Πρακτικά για δηµοσίευση, έτσι ώστε να µπορέσει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και ο Πρωθυπουργός να πάρουν τον λόγο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης κ. Νικόλαος Βούτσης καταθέτει για τα Πρακτικά τα εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνταντοπούλου): Ευχαριστούµε ιδιαιτέρως τον κ. Βούτση. Θα ήθελα µε τον ίδιο τρόπο να παρακαλέσω
και τους εναποµείναντες Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς που δεν µίλησαν και µε πολλή ευγένεια παραιτούνται του
δικαιώµατος, να καταθέσουν τις οµιλίες τους για τα Πρακτικά.
Πραγµατικά νοµίζω ότι αυτό είναι ένα νέο κυβερνητικό υπόδειγµα που δηµιουργείται.
(Στο σηµείο αυτό η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ουρανία Αντωνοπούλου καταθέτει
για τα Πρακτικά τις σελίδες της οµιλίας της, οι οποίες βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δίνω τον λόγο στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης για δέκα
λεπτά.
Κύριε Δραγασάκη, πριν σας δώσω τον λόγο, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κ. Σαµαρά σε σχέση µε το υπ’ αριθµόν 4 έγγραφο
που κατέθεσε για τα Πρακτικά και αφορά τα µέτρα που ζητούντο
το 2014: Επειδή αυτό δεν είναι πλήρες –δεν αναφέρει δηλαδή
αποστολέα και παραλήπτη-, για την πληρότητα της διαδικασίας
και την πλήρη ενηµέρωση του Σώµατος θα παρακαλούσα µέχρι
το τέλος της διαδικασίας να κατατεθεί το πλήρες έγγραφο.
Κύριε Δραγασάκη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης):
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε και καλή επιτυχία στο δύσκολο
έργο σας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο ελληνικός λαός µε την ψήφο
του στις 25 Γενάρη ψήφισε υπέρ της αλλαγής κυβέρνησης και
αλλαγής πολιτικής. Απαίτησε όµως ταυτόχρονα νοµίζω ένα νέο
κοινωνικό και πολιτικό ήθος, ένα νέο πλαίσιο αξιών που θα στηρίζονται και θα στηρίζουν τη συλλογική και την ατοµική αξιοπρέπεια των ανθρώπων, τον αµοιβαίο σεβασµό, την ισονοµία και τη
δικαιοσύνη. Ψήφισε ένα νέο κοινωνικό συµβόλαιο που θα διέπει
τόσο τη δική µας συλλογική ζωή όσο και τις σχέσεις µας µε τους
άλλους λαούς και πριν από όλα µε τους άλλους λαούς της Ευρώπης αναπόσπαστο µέρος της οποίας ήµασταν, είµαστε και θα
είµαστε, κύριε Σαµαρά.
Η στάση του ελληνικού λαού µετά τις εκλογές, οι αυθόρµητες
εκδηλώσεις συµπαράστασης προς τη νέα Κυβέρνηση δείχνουν
ότι η ανάγκη για µια νέα πολιτική και κοινωνική ζωή βασισµένη
στις αξίες της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης,
συνειδητοποιείται ως ανάγκη από ευρύτερα πλειοψηφικά τµήµατα της κοινωνίας όχι µόνο από όσους και όσες ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ ή ΑΝΕΛ, τα κόµµατα δηλαδή που στηρίζουν την παρούσα
Κυβέρνηση.
Οι εκλογές συνεπώς της 25ης του Γενάρη αποτελούν την
απαρχή όχι µόνο για µια νέα Κυβέρνηση αλλά και για µια ευρύτερη αναδιάταξη των πολιτικών και κοινωνικών δυνάµεων, µε
στόχο την υπέρβαση της κρίσης εκπροσώπησης και εµπιστοσύνης που χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία.
Αυτή η κρίση εκπροσώπησης, εµπιστοσύνης και τελικά νοµιµοποίησης δεν χαρακτηρίζει µόνο το πολιτικό και το κοµµατικό
µας σύστηµα, αλλά χαρακτηρίζει και το κράτος, το Κοινοβούλιο,
τα συνδικάτα, τους θεσµούς, όλες τις µορφές κοινωνικής εκπροσώπησης. Η υπέρβαση, δηλαδή, αυτής της κρίσης εκπροσώπησης και εµπιστοσύνης είναι µια από τις προϋποθέσεις, είναι
στόχος και µέσο ταυτόχρονα για να πετύχουµε τη ρήξη µε το παρελθόν, τη δηµοκρατική τοµή και την πολιτισµική αναγέννηση
της πατρίδας µας, τα βάθρα πάνω στα οποία µπορούµε να σχεδιάσουµε µε επιτυχία την παραγωγική ανασυγκρότηση, τον οικολογικό µετασχηµατισµό και τη βαθιά αλλαγή του κράτους, τη
µετάβαση εν τέλει σε ένα νέο, ισχυρό, δίκαιο και µακροχρόνια
βιώσιµο υπόδειγµα παραγωγής, υπόδειγµα κοινωνικής και οικονοµικής οργάνωσης, πέρα από τα χρεοκοπηµένα πρότυπα του
νεοφιλελευθερισµού, του κρατισµού, του αυταρχισµού.
Ακριβώς γι’ αυτό η Κυβέρνησή µας θα λειτουργήσει µε πνεύµα
και τρόπο ανοιχτό σε νέες ιδέες και σε δυνάµεις που θα θελήσουν να συνεισφέρουν στην κοινή προσπάθεια µε τις ιδέες τους,
µε τη δράση τους, ακόµα και µε την προωθητική τους κριτική.
Η φάση που διανύουµε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι µια
φάση έντονης δράσης αλλά και σκέψης και προβληµατισµού. Το
ερώτηµα πώς θα προχωρήσουµε από εδώ και πέρα συνδέεται
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µε το πώς φτάσαµε ως εδώ.
Άκουσα τον κ. Σαµαρά σήµερα να περιγράφει µια εικονική
πραγµατικότητα προσβάλλοντας πραγµατικά όλους εκείνους
τους δυστυχείς ανθρώπους που βιώνουν την ανεργία, τον κοινωνικό αποκλεισµό, την ανέχεια και την ανασφάλεια που προκάλεσε
η κρίση και επιδείνωσαν τα µνηµόνια.
Πέντε χρόνια µε τα µνηµόνια τα δοµικά προβλήµατα της ελληνικής κοινωνίας παραµένουν εκρηκτικά. Μιλούµε για προβλήµατα που προϋπήρχαν των µνηµονίων και για χρόνιες
παθογένειες που ωστόσο επιδεινώθηκαν. Στη λίστα των προβληµάτων αυτών κυριαρχούν και τώρα και σήµερα περισσότερο από
πριν το άδικο και αναποτελεσµατικό κράτος, οι τεράστιες και διευρυνόµενες ανισότητες, η χαµηλή εισπραξιµότητα του ΦΠΑ και
η φοροδιαφυγή γενικότερα, η διαπλοκή και η διαφθορά, η αποδιάρθρωση κρίσιµων τοµέων κοινωνικών υπηρεσιών.
Δεν είναι όµως µόνο αυτά. Προστέθηκαν και νέα. Η αρχική
κρίση θα έλεγε κάποιος είναι σαν να µεταλλάχθηκε, πολλαπλασιάστηκε, πήρε νέες µορφές.
Τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα όντως εξαλείφθηκαν. Αυτό,
όµως, έγινε µε τρόπο που τα ελλείµµατα στην πραγµατικότητα
µεταφέρθηκαν στην κοινωνία. Έγιναν ανεργία, κόκκινα δάνεια,
χρέη προς το δηµόσιο, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισµός, συντάξεις πείνας, κοινωνική ανασφάλεια, επικίνδυνες δηµογραφικές
τάσεις. Θέλω να είµαι σαφής: Η κρίση προϋπήρχε. Απαιτούσε
θεραπεία, αλλά το φάρµακο σε πολλές περιπτώσεις αποδείχθηκε
χειρότερο από την αρρώστια.
Ορισµένοι λένε ότι τα αποτελέσµατα θα µπορούσαν να ήταν
καλύτερα, αν υπήρχε πιο συνεπής εφαρµογή των µνηµονίων ή
αν η ιεράρχηση των στόχων ήταν καλύτερη. Έχουµε διαφορετική
άποψη.
Χωρίς να παραβλέπουµε άλλα προβλήµατα, θεωρούµε ότι η
βάση του προβλήµατος ήταν το ίδιο το µοντέλο του µνηµονίου,
η ίδια η εσωτερική του λογική, οι ίδιες οι παραδοχές πάνω στις
οποίες στηρίχτηκε.
Πρώτη λανθασµένη παραδοχή ήταν ότι µια κρίση χρέους σαν
τη δική µας θα µπορούσε -δήθεν- να αντιµετωπιστεί µε λιτότητα
κι εσωτερική υποτίµηση. Τραγικό, εγκληµατικό λάθος. Η αλήθεια
είναι ότι µια κρίση χρέους µπορεί να αντιµετωπιστεί µόνο µε ανάπτυξη, αναδιανοµή κι έγκαιρη αναδιάρθρωση του χρέους.
Η δεύτερη λανθασµένη παραδοχή ήταν ότι το πρόβληµα του
ελληνικού κράτους ήταν –υποτίθεται- ποσοτικό και µόνο, πρόβληµα µεγέθους. Η αλήθεια είναι πως το πρόβληµα του ελληνικού κράτους ήταν και είναι κυρίως πρόβληµα ποιοτικό,
πρόβληµα κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής αναποτελεσµατικότητας.
Η τρίτη λανθασµένη παραδοχή ήταν ότι το πρόβληµα της ανταγωνιστικότητας ήταν –υποτίθεται- θέµα µισθών. Το ακούσαµε
και σήµερα εµµέσως από τον κ. Σαµαρά. Η αλήθεια είναι πως το
πρόβληµα ανταγωνιστικότητας στη χώρα µας είναι κυρίως θέµα
διαρθρωτικό, θέµα διάρθρωσης της παραγωγής, χαµηλής επιστηµονικής τεχνικής βάσης, χαµηλής προστιθέµενης αξίας και
άνισης κατανοµής και διαχείρισης των πόρων.
Έτσι εξηγείται και το παράδοξο: Ενώ πολλές στοχεύσεις και
ορισµένα από τα µέτρα των µνηµονίων σε ένα άλλο πλαίσιο θα
µπορούσαν να λειτουργήσουν θετικά, εντός αυτής της λογικής
και αυτού του µοντέλου είχαν αυτά τα διαλυτικά αποτελέσµατα
που µόλις είπα.
Αυτός είναι ο λόγος που εµείς από την αρχή αντιταχθήκαµε
στα µνηµόνια και τη λογική τους. Προβλέψαµε τις συνέπειες –
ίσως όχι στην έκταση που συνέβησαν τελικά- και µιλήσαµε από
την αρχή για την ανάγκη αντικατάστασης των µνηµονίων µε ένα
πρόγραµµα ανόρθωσης της κοινωνίας, µετασχηµατισµού του
κράτους και ανασυγκρότησης της οικονοµίας.
Και ο λόγος που το είπαµε αυτό δεν ήταν µόνο τα αποτελέσµατα που τώρα είναι τόσο ορατά, αλλά είναι ακριβώς η λανθασµένη και ταξικά µεροληπτική θεωρητική και ιδεολογική βάση
στην οποία στηρίχτηκαν τα µνηµόνια. Και δεν το λέµε αυτό τώρα
για πρώτη φορά. Αυτό το είπε ο σηµερινός Πρωθυπουργός -και
τότε Αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης- το Φεβρουάριο
του 2012 µε επιστολή του στον τότε Πρόεδρο της Κοµισιόν, τον
κ. Μπαρόζο. Εκεί είπαµε -µε την επιστολή αυτή- ότι «τα µνηµόνια
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οδηγούν στην καταστροφή, ζητούµε να αντικατασταθούν µε ένα
σχέδιο ανόρθωσης µε διαφορετική λογική». Το ίδιο µήνυµα µεταφέραµε σε όλους τους ηγέτες της Ευρώπης: «Το πρόγραµµα
απέτυχε. Πρέπει να αντικατασταθεί από ένα άλλο πρόγραµµα
διαφορετικής λογικής».
Ούτε η ανανέωση λοιπόν των µνηµονίων ούτε η επέκταση των
υφιστάµενων µνηµονίων είναι διέξοδος. Η λύση είναι µια νέα
αξιόπιστη συµφωνία, ένα νέο συµβόλαιο, που τόσο πολύ ειρωνεύτηκε ο κ. Σαµαράς, ένα συµφωνηµένο σχέδιο οµαλής µετάβασης σε µια κατάσταση όπου η Ελλάδα θα είναι µέλος του ευρώ
και της Ευρωζώνης µε τρόπο βιώσιµο, µε όρους αξιοπρέπειας
και ισοτιµίας.
Στην κατεύθυνση αυτή εργαζόµαστε µε καλή πίστη, για να
υπάρξει αµοιβαία επωφελής συµφωνία το συντοµότερο δυνατόν
και είµαστε πλήρως πεπεισµένοι ότι αυτό δεν είναι µόνο αναγκαίο, αλλά είναι κι εφικτό.
Θα εξηγήσω τώρα γιατί χρειάζεται αυτή η µετάβαση, γιατί
χρειάζεται µια µεταβατική συµφωνία, µια συµφωνία-«γέφυρα»
όπως την έχουν πει οι συνάδελφοι κύριοι Τσακαλώτος και Βαρουφάκης.
Μια ενδιάµεση συµφωνία είναι αναγκαία, πρώτον, για να υπάρξει χρόνος για τη διαπραγµάτευση των µεγάλων θεµάτων του
χρέους, των δηµοσιονοµικών στόχων και της ανάπτυξης και της
χρηµατοδότησής της.
Δεύτερον, για να εξασφαλίσουµε ότι αυτά τα 11 δισεκατοµµύρια θα είναι στη διάθεσή µας και να συζητήσουµε µαζί πώς µπορούµε κατά τον καλύτερο τρόπο να τα χρησιµοποιήσουµε και
βεβαίως για να εξασφαλιστεί η οµαλή ροή της ρευστότητας
προς το τραπεζικό σύστηµα και προς την οικονοµία.
Θέλω εδώ να παρατηρήσω προς αυτό το κινδυνολογικό ρετρό
του κ. Σαµαρά, του πρώην Πρωθυπουργού, ότι πάντως, κύριε
Σαµαρά, εκλογές κάναµε µε ανοικτές τράπεζες και ο ΣΥΡΙΖΑ
είναι Κυβέρνηση και οι καταθέσεις είναι στις τράπεζες. Δεν είµαι
βέβαιος αν όλοι το ήθελαν αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Η ανάγκη, λοιπόν, για µια µεταβατική συµφωνία είναι υπαρκτή.
Τι διάρκεια µπορεί να έχει µια τέτοια συµφωνία; Μπορεί να έχει
διάρκεια κάποιων µηνών. Είµαστε ανοικτοί να το συζητήσουµε.
Μέχρι τον Ιούνιο, µέχρι τον Αύγουστο, µπορεί να συζητηθεί.
Ποιο περιεχόµενο µπορεί να έχει αυτή η νέα συµφωνία; Είναι
προφανές ότι αυτή η µεταβατική συµφωνία δεν µπορεί να είναι
επέκταση των υφιστάµενων µνηµονίων. Η εποχή των µνηµονίων
και της τρόικας ανήκει στο παρελθόν. Οι όποιες εκκρεµότητες
του παρελθόντος δεν πρέπει να παγιδεύουν το µέλλον. Η πολιτική δεν γίνεται ούτε µε ιδεοληψίες, ούτε µε εµµονές, ούτε αγνοώντας τη βούληση των λαών. Οι όποιες συζητήσεις και
συµφωνίες θα είναι παραγωγικές µόνο αν αναφέρονται στο µέλλον. Ούτε βέβαια µπορεί η µεταβατική συµφωνία να ταυτίζεται
µε το δικό µας πρόγραµµα, θα πρέπει να υπάρξει µια κοινή βάση.
Η µεταβατική συµφωνία µπορεί, κατά την άποψή µας, να υπάρξει σύντοµα και να περιλαµβάνει τουλάχιστον τέσσερα θέµατα.
Πρώτον, επέκταση της δανειακής σύµβασης και εξασφάλιση
της ρευστότητας για όσο διάστηµα η συµφωνία θα διαρκεί.
Δεύτερον, ένα σύνολο µεταρρυθµίσεων και άλλων µέτρων πολιτικής που θα συµφωνηθούν από κοινού. Από τη µελέτη που
έχουµε κάνει από καιρό έχουµε δει ότι υπάρχουν πεδία και θέµατα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η περιστολή της φοροδιαφυγής, η διαφάνεια, η κοινωνική αποτελεσµατικότητα της
διοίκησης, κ.λπ.. Μπορεί να υπάρξει, λοιπόν, ένα ελάχιστο πρόγραµµα κοινής αποδοχής, το οποίο να αποτελέσει τον προγραµµατικό πυρήνα αυτής της µεταβατικής συµφωνίας.
Τρίτον, µια συµφωνία για τη διαδικασία και τον τρόπο διαπραγµάτευσης του χρέους είτε σε πολυµερή, όπως προτείνουµε εµείς
αλλά είτε και σε διµερή βάση. Η έναρξη των διαπραγµατεύσεων
για το χρέος θα πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο της µεταβατικής
συµφωνίας και όχι να παραπεµφθεί στις καλένδες όπως έγινε
στο παρελθόν.
Τέταρτον, επίσης, αυτή η µεταβατική συµφωνία πρέπει να περιλαµβάνει µια συναντίληψη για τους όρους µετάβασης από το
παλιό στο καινούργιο, από το µνηµονιακό καθεστώς στη µεταµνηµονιακή εποχή και στην αντιµετώπιση των όποιων τεχνικής ή
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νοµικής φύσεως προβληµάτων παραµένουν.
Μόλις υπάρξει µια τέτοια συµφωνία η πίεση στο µέτωπο της
ρευστότητας θα µειωθεί δραστικά. Θα διαµορφωθεί έτσι ένα
κλίµα ευνοϊκό για τις µεγάλες αλλαγές που θέλουµε να κάνουµε
στο εσωτερικό της χώρας.
Ερωτώ, λοιπόν: Ποιον ευνοεί η αναπαραγωγή της έντασης και
της χρηµατοπιστωτικής αστάθειας; Μήπως εκείνους που δεν θέλουν να γίνουν αυτές οι αλλαγές παρ’ όλο που µιλούν για τις ελίτ
και τις ολιγαρχίες που υπάρχουν στην Ελλάδα;
Η πρόταση η δική µας αναζητά τον κοινό τόπο, το αµοιβαίο
όφελος. Πού αποσκοπούν οι µονότονες, σκληρές δηλώσεις που
αρνούνται την κοινωνική πραγµατικότητα της Ελλάδας και αρνούνται και το αποτέλεσµα των εκλογών;
Είναι εφικτή µια τέτοια συµφωνία; Όπως είπα ήδη, κατά την
άποψή µας είναι εφικτή υπό τον όρο ότι θα γίνουν σεβαστές οι
πάγιες δηµοκρατικές αρχές και θα επικρατήσει η κοινή λογική.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης)
Θα χρειαστώ λίγα λεπτά, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας και διαβάζοντας
οµιλίες πολλών Βουλευτών, ακόµα και Αρχηγών κοµµάτων, µου
δηµιουργήθηκε η εντύπωση ότι ενδεχοµένως δεν έχει συνειδητοποιηθεί ότι τα µνηµόνια δεν περιλαµβάνουν µόνο µέτρα πολιτικής, αλλά περιλαµβάνουν και δεσµεύσεις από τις οποίες αν δεν
απαλλαγούµε η χώρα µας θα είναι καταδικασµένη σε µια επ’ αόριστον λιτότητα, σε µια επ’ αόριστον οικονοµική καχεξία και υποβάθµιση.
Είµαστε µια κοινωνία µε το µέλλον µας παγιδευµένο, υπονοµευµένο και υποθηκευµένο εξαιτίας αυτών των περιορισµών. Θα
µιλήσω πολύ συνοπτικά, λόγω του ότι δεν υπάρχει επαρκής χρόνος.
Ο πρώτος περιορισµός είναι ότι υποχρεούµαστε, µε βάση τις
δεσµεύσεις που έχουν λάβει οι προηγούµενες κυβερνήσεις, να
έχουµε κάθε χρόνο πλεόνασµα 4,5%, 7,5 -8 δισεκατοµµύρια, το
οποίο όλο θα πρέπει να πηγαίνει στην εξυπηρέτηση του παλιού
χρέους.
Ρωτώ όλους και όλες εσάς. Υπάρχει εδώ µέσα κάποιος που να
θεωρεί αυτό το στόχο εφικτό; Υπάρχει κάποιος που να θεωρεί
ότι µπορούµε να εξοφλούµε το παλιό χρέος µε το όποιο πλεόνασµα και ταυτόχρονα να επενδύουµε και να κάνουµε νέα ανάπτυξη, για την οποία µιλάµε; Αυτός ο στόχος πρέπει να γίνει
αντικείµενο ριζικής επαναδιαπραγµάτευσης.
Δεύτερον, ακούσαµε για το αν το χρέος είναι ή δεν είναι βιώσιµο κλπ. Είναι δυνατόν να γίνεται συζήτηση για το αν ένα χρέος,
που βρίσκεται στο 180% του εθνικού εισοδήµατος και το οποίο
µάλιστα είναι χρέος εξωτερικό και όχι εσωτερικό, συνιστά ή όχι
πρόβληµα;
Εδώ, λοιπόν, εµείς θεωρούµε ότι πρέπει να υπάρξει ένα αρραγές µέτωπο για να υπάρξει µια ριζική διαπραγµάτευση και σε ό,τι
αφορά το ύψος του χρέους, αλλά κυρίως σε ό,τι αφορά τον
τρόπο αποπληρωµής του όποιου χρέους αποφασίσουµε να πληρώσουµε.
Θα συνεχίσουµε να πληρώνουµε το χρέος χρησιµοποιώντας
πλεονάσµατα τα οποία θα παράγουµε περικόπτοντας κοινωνικές
δαπάνες ή βάζοντας νέους φόρους; Ο Σάυλοκ του Σαίξπηρ ήταν
πιο ειλικρινής. Ζητούσε κατευθείαν κρέας και αίµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ή θα γίνει αυτό το οποίο προτείνει η Κυβέρνηση, µια συµφωνία όπου θα πληρώνουµε το χρέος µε ρήτρα ανάπτυξης, δηλαδή
θα πληρώνουµε ανάλογα µε την ανάπτυξη που θα έχουµε, ανάλογα µε την ονοµαστική αύξηση του εθνικού εισοδήµατος;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι αναφορές µου στα θέµατα
αυτά είναι αναφορές διότι δεν συζητούνται αυτά τα θέµατα, αλλά
αυτά θα τα έχουµε µπροστά µας και αν δεν βρούµε λύση σε αυτά
τα προβλήµατα, όσο και να διακηρύσσουµε το τέλος της λιτότητας, δεν θα µπορούµε να έχουµε αυτό το αποτέλεσµα που θέλουµε, ακριβώς διότι θα υπάρχουν αυτοί οι περιορισµοί.
Θα ήθελα να ολοκληρώσω, µε την άδεια της Προέδρου, µε µια
γενικότερη σκέψη. Πολλές φορές στην καθηµερινότητα που
ζούµε όλοι, συµβαίνουν γεγονότα που µόνο εκ των υστέρων διαπιστώνουµε τη σηµασία τους. Ζούµε, λοιπόν, και σήµερα µια
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ιστορική εποχή, που δεν χαρακτηρίζεται µόνο από την κρίση και
την κατάρρευση ξεπερασµένων µοντέλων, αλλά ζούµε µια κρίση
που τελικά θα γεννήσει και νέα µοντέλα και νέα υποδείγµατα κοινωνικής οργάνωσης, όπως έγινε και στο παρελθόν.
Με την έννοια, λοιπόν, αυτή είναι ευκαιρία να αναµετρηθούµε
µε τα ελλείµµατα του παρελθόντος, να καλύψουµε αυτό το έλλειµµα εκσυγχρονισµού, µέσα όµως από την αντιµετώπιση του
σύγχρονου κοινωνικού προβλήµατος της ανεργίας, της κοινωνικής ασφάλισης και του κοινωνικού αποκλεισµού. Θα µπορούσε
έτσι να διαµορφωθεί ένα νέο υπόδειγµα στην Ελλάδα και τις
άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, που να συνδυάζει προωθηµένες µορφές δηµοκρατίας, κοινωνικής αυτενέργειας, κοινωνικής δικαιοσύνης πάνω σε µια ισχυρή βάση κοινών αγαθών, ένα
υπόδειγµα κοινωνικοκεντρικό, που θα έδινε αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση στην κοινωνία, ελπίδα στο λαό, αισιοδοξία στη νέα
γενιά.
Έτσι, η Ελλάδα από πειραµατόζωο της λιτότητας και της καταστροφής θα µπορούσε να γίνει πεδίο εφαρµογής πρωτοπόρων
ιδεών και πολιτικών και το όφελος δεν θα ήταν µόνο για εµάς. Ο
κόσµος θα αποκτούσε µια εστία ασφάλειας σε µια περιοχή ανα-
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σφάλειας και η γερασµένη Ευρώπη θα µπορούσε να ξανανιώσει
µέσα από τη συµβίωση διαφορετικών αναπτυξιακών υποδειγµάτων στο εσωτερικό της.
Ας µην βιαστούν κάποιοι να πουν ότι αυτά είναι ουτοπίες, διότι
υπάρχουν και ουτοπίες που είναι ρεαλιστικές. Είναι αυτές που η
υλοποίησή τους εξαρτάται όχι από υπερφυσικές δυνάµεις, αλλά
από την ενότητα και τη συλλογική δράση των απλών ανθρώπων
στην Ευρώπη, στην Ελλάδα και στον κόσµο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Γιάννη Δραγασάκη.
Για την πλήρη θωράκιση της διαδικασίας, καταθέτω για τα
Πρακτικά το από 10 Φλεβάρη 2015 έγγραφο του Γενικού Γραµµατέως της Κυβέρνησης για την πέραν της 24.00’ διεξαγωγή της
ψηφοφορίας, κατ’ άρθρο 141 παράγραφος 3 του Κανονισµού.
(Στο σηµείο αυτό η Πρόεδρος της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο έχει ως εξής:

258

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«

»)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των µελών της Κυβέρνησης και δίνω τον λόγο στον
Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας µας
µια Κυβέρνηση, πριν καν λάβει ψήφο εµπιστοσύνης στο ελληνικό
Κοινοβούλιο, καλείται να διαχειριστεί µια τόσο σκληρή και δύσκολη διαπραγµάτευση που αφορά την ίδια τη θέση της χώρας
στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές γίγνεσθαι.
Είναι η πρώτη φορά που µια Κυβέρνηση, πριν καν καλά καλά
αναλάβει, δέχεται τόσο ισχυρές πιέσεις και εκβιασµούς, αλλά
ταυτόχρονα είναι και η πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία του
ελληνικού κράτους που µια Κυβέρνηση, πριν καν λάβει τη ψήφο
της εµπιστοσύνης της Βουλής, έχει κερδίσει µια πρωτοφανή εµπιστοσύνη και αποδοχή από την ελληνική κοινωνία.
(Ζωηρά χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ)
Τα αποτελέσµατα των πρόσφατων σφυγµοµετρήσεων αποδεικνύουν µια πρωτοφανή συσπείρωση και αποδοχή της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού στη διαπραγµατευτική
στρατηγική της ελληνικής Κυβέρνησης.
Και ξέρετε, εµείς δεν έχουµε άλλη δύναµη. Δεν µας στηρίζουν
εµάς ισχυροί παράγοντες µέσα κι έξω από τη χώρα. Η µόνη µας
στήριξη είναι η εµπιστοσύνη του ελληνικού λαού.
(Ζωηρά χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ)
Και ξέρετε, αυτήν την εµπιστοσύνη έχουµε ευθύνη να τη διευρύνουµε, αλλά είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι που βλέπουµε αποδοχή και εµπιστοσύνη και στους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς.
Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ Έλληνας Πρωθυπουργός να βρεθεί
στην Αυστρία και να βρίσκεται εν µέσω διαδηλώσεων συµπαράστασης Αυστριακών πολιτών στην Ελλάδα και στον αγωνιζόµενο
ελληνικό λαό.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
του ΣΥΡΙΖΑ)
Και κάποιοι µας λένε για αποµόνωση. Κάποιοι µας λένε για
αποµόνωση εκεί που η Ελλάδα ήταν ο παρίας της Ευρώπης, εκεί
που το κλίµα ήταν οι Έλληνες οι «τεµπέληδες» που ζούσαν παραπάνω από τις δυνατότητές τους.
Τώρα το κλίµα είναι ότι ο ελληνικός λαός υπέφερε άδικα, ο ελληνικός λαός αγωνίζεται και ο ελληνικός λαός πρέπει να πετύχει
και η ελληνική Κυβέρνηση πρέπει να πετύχει, στο όνοµα όλων
των ευρωπαϊκών λαών που θέλουν ένα καλύτερο µέλλον, µια καλύτερη προοπτική, έξω από την καταστροφική λιτότητα.
Μας γεµίζει, ξέρετε, αυτοπεποίθηση, µας γεµίζει δύναµη και
αποφασιστικότητα αυτή η στήριξη στη σκληρή, πράγµατι, διαπραγµάτευση µε τους εταίρους. Γιατί αύριο στο Eurogroup δεν
θα βρίσκεται ο Γιάνης ο Βαρουφάκης, αύριο στο Eurogroup θα
βρίσκεται η Ελλάδα.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
του ΣΥΡΙΖΑ)
Αύριο στο Eurogroup θα είναι µαζί µε το Γιάνη το Βαρουφάκη
δέκα εκατοµµύρια Ελληνίδες και Έλληνες, που έχουν ελπίδα,
προσδοκία για µια καλύτερη προοπτική γι’ αυτόν τον τόπο. Αλλά
και µαζί θα είναι το ενάµισι εκατοµµύριο των πολιτών που χάσανε
τη δουλειά τους, οι άνεργοι, αυτά τα τεσσεράµισι χρόνια, τα δυόµισι εκατοµµύρια φτωχοί, οι τριακόσιες χιλιάδες νέες και νέοι
που έφυγαν µετανάστες στο εξωτερικό. Θα είναι όλοι εκεί. Θα
είναι εκεί και, ξέρετε, θα είναι αυτοί που θα µας τραβάνε από το
µανίκι και θα είναι αυτοί που θα µας ζητάνε, θα απαιτούνε να µη
γυρίσουµε πίσω, για άλλη µια φορά, µε το κεφάλι σκυµµένο.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι εδώ που βρισκόµαστε δεν
υπάρχει δρόµος επιστροφής. Η Ελλάδα δεν µπορεί να γυρίσει
πίσω στην εποχή των µνηµονίων και της υποτέλειας. Αυτό το
έχουν καταλάβει πια όλοι στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει δρόµος επιστροφής. Γιατί εάν υπήρχε, αυτό θα σήµαινε ότι θα αποδεχόµασταν ότι στην Ευρώπη των µεγάλων κατακτήσεων, στην Ευρώπη
του πολιτισµού και της δηµοκρατίας η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας δεν υπάρχει πια.
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Εάν αποδεχτούµε, όπως κάποιοι µας ζητάνε, να συνεχίσουµε
ακριβώς από το σηµείο που σταµάτησε η προηγούµενη κυβέρνηση, θα είναι σαν να αποδεχόµασταν ότι η δηµοκρατία δεν έχει
κανένα νόηµα, καµµία ισχύ και µάλιστα –πού;- στον τόπο που γεννήθηκε. Θα ήταν σαν να αποδεχόµασταν ότι δεν έχει κανένα
νόηµα να κάνουµε εκλογές σε αυτόν τον τόπο. Ας έρθουν εδώ
οι τεχνοκράτες της τρόικας να καταλάβουν τα κυβερνητικά
έδρανα και τα Υπουργεία.
Ποιος, όµως, µπορεί σήµερα στην Ευρώπη να µας ζητάει κάτι
τέτοιο; Ποιος µπορεί να ζητάει από µια Κυβέρνηση µε νωπή εντολή αλλά και µε πρωτοφανή κοινωνική αποδοχή και στήριξη να
αποδεχτεί ότι ο λαός της δεν είναι κυρίαρχος; Και αλήθεια, ποιον
θα βοηθούσε µια τέτοια εξέλιξη στην Ευρώπη;
Κάποιοι νοµίζουν ότι θα βοηθούσε τις δυνάµεις που κυβέρνησαν τον τόπο και συνυπέγραψαν τα µνηµόνια. Κάνουν τεράστιο
λάθος. Όσοι επενδύουν σε σενάρια παρένθεσης διαπράττουν τεράστιο λάθος. Πρέπει να το καταλάβετε.
Στις 25 του Γενάρη δεν ηττηθήκατε απλώς εκλογικά. Δεν είχαµε µια απλή κυβερνητική εναλλαγή, όπως είχαµε όλα τα προηγούµενα χρόνια. Στις 25 του Γενάρη είχαµε το τέλος ενός
πολιτικού καθεστώτος. Είχαµε το τέλος του παλιού κατεστηµένου που κυβέρνησε για σαράντα χρόνια από τη Μεταπολίτευση
και µετά µε τα καλά και τα άσχηµα για όλα αυτά τα χρόνια –δεν
µηδενίζουµε- αλλά και µε ακέραια την ευθύνη της τελευταίας καταστροφικής για τη χώρα πενταετίας.
Όποιοι, λοιπόν, αυταπατώνται και επενδύουν σε µια πιθανή
αποτυχία της νέας Κυβέρνησης, όσοι δηλαδή επενδύουν σε αποτυχία της Ελλάδας, να γνωρίζουν ότι εθελοτυφλούν. Η αποτυχία
της νέας Κυβέρνησης δεν πρόκειται να ανοίξει τον δρόµο της
δικής τους επιστροφής. Ας το καταλάβουν καλά. Ό,τι και να γίνει,
ήδη ανήκουν στην ιστορία. Και η ιστορία θα τους κρίνει αυστηρά.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Το ζήτηµα, όµως, είναι ότι αυτό στο οποίο επενδύουν, δηλαδή
σε µια αποτυχία της Κυβέρνησης, µόνο τους εχθρούς της δηµοκρατίας µπορεί να ευνοήσει, µόνο στους εχθρούς της δηµοκρατίας µπορεί να ανοίξει το δρόµο, τόσο εδώ όσο και στην Ευρώπη.
Και αυτό –ξέρετε- δεν έχουµε το δικαίωµα να το αφήσουµε να
συµβεί στον τόπο µας, δεν έχουµε το δικαίωµα να το αφήσουµε
να συµβεί στην Ευρώπη.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, βρισκόµαστε σε ένα σηµείο ιστορικής καµπής και όχι µόνο για τη χώρα, αλλά σε ένα σηµείο ιστορική καµπής για την Ευρώπη. Βρισκόµαστε σε ένα σταυροδρόµι.
Τις επόµενες µέρες αυτό που θα κριθεί είναι αν η Ευρώπη µπορεί
να διατηρήσει τη συνοχή της και να προχωρήσει µπροστά αλλάζοντας ή εάν η Ευρώπη της δηµοκρατίας και της αλληλεγγύης,
η Ευρώπη των αξιών και των λαών που κάποτε γνωρίσαµε, θα
δώσει τη θέση της σε µια Ευρώπη του τρόµου, του διχασµού,
της τιµωρίας και εν τέλει της γενικευµένης αποσταθεροποίησης.
Και σε αυτήν την κρίση, την κρίση της Ευρώπης, η µικρή Ελλάδα παίζει τον καθοριστικό ρόλο υπερασπιζόµενη για άλλη µια
φορά ισχυρές οικουµενικές αξίες. Η µικρή Ελλάδα είναι αυτή που
σήµερα υπερασπίζεται την Ενωµένη Ευρώπη, τη δηµοκρατία και
την αλληλεγγύη και προσέρχεται σε µια κρίσιµη διαπραγµάτευση, µε στόχο µια συµφωνία που θα απελευθερώσει θετικές
δυνάµεις και θα ανακουφίσει την ευρωπαϊκή ήπειρο.
Σε αντίθεση µε αρκετούς εταίρους µας που, στο όνοµα πολιτικών και µόνο σκοπιµοτήτων, φαίνεται ότι θέλουν να παίξουν µε
τη φωτιά, να παίξουν µε το διχασµό και την αποσταθεροποίηση
και παίζουν και µε την επέκταση του ευρωσκεπτικισµού σε όλη
την ευρωπαϊκή ήπειρο, εµείς προσερχόµαστε σε αυτήν τη διαπραγµάτευση µε όλη τη θετική ενέργεια. Είµαστε ο πιο φιλοευρωπαϊκός εταίρος µε διάθεση να παραµείνουµε σε µια Ευρώπη
ισότιµη και δίκαιη για τους λαούς της, όχι σε µια Ευρώπη που θα
έχει ενοικιαστές και ιδιοκτήτες. Είµαστε όλοι συγκάτοικοι και συνιδιοκτήτες στο κοινό µας σπίτι.
Προφανώς και σεβόµαστε το ειδικό οικονοµικό και πολιτικό
βάρος ορισµένων εταίρων µας που αναµφισβήτητα αποτελούν
την οικονοµική ατµοµηχανή της Ένωσής µας, όπως για παράδειγµα είναι η Γερµανία. Τους προειδοποιούµε, ωστόσο, ότι οι
ηγέτιδες δυνάµεις κατακτούν την ηγεµονία τους όχι µε την εξόντωση και την τιµωρία αλλά µε την αλληλεγγύη και την πειθώ. Η
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ευρωπαϊκή Γερµανία έτσι κατάφερε να γίνει ηγέτιδα δύναµη στην
Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή Γερµανία, όµως, όχι η γερµανική Ευρώπη.
Όποιοι, λοιπόν, ποντάρουν στη δύναµη και στη σύγκρουση
πολύ γρήγορα θα καταλάβουν ότι διαπράττουν τραγικό λάθος.
Δεν τραυµατίζουν τους αδύναµους. Τραυµατίζουν πρώτα απ’
όλα τον εαυτό τους. Τραυµατίζουν πρώτα απ’ όλα την ίδια την
Ευρώπη. Τραυµατίζουν το κοινό ευρωπαϊκό µας µέλλον.
Αισθάνοµαι, λοιπόν, την ανάγκη, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
σε αυτό το σηµείο να ξεκαθαρίσω ορισµένα πράγµατα. Η ελληνική Κυβέρνηση διαπραγµατεύεται σκληρά, αλλά δεν είναι µόνη
απέναντι σε όλους. Μέσα σε λίγες µόνο µέρες καταφέραµε να
µετατρέψουµε το ζήτηµα της µικρής Ελλάδας όχι µόνο σε ευρωπαϊκό ζήτηµα, αλλά σε παγκόσµιο ζήτηµα. Η χώρα απέκτησε
φωνή διεθνώς, απέκτησε υπόσταση, διεθνές κύρος, αξιοπρέπεια,
µια λέξη που την είχαµε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια.
Θέλω να επαναλάβω για άλλη µια φορά ότι µέσα σε λίγες µόνο
µέρες διεξάγεται µια διαπραγµάτευση που, δυστυχώς, δεν έγινε
ποτέ από τις προηγούµενες κυβερνήσεις, δηλαδή από το 2009
και µετά.
Αλλά, προσέξτε, δεν διαπραγµατευόµαστε το µνηµόνιο. Το
µνηµόνιο ακυρώθηκε από την ίδια την αποτυχία του και φυσικά
από τη λαϊκή ετυµηγορία του λαού µας. Πιστοί σε όσα εξηγήσαµε και δεσµευθήκαµε προεκλογικά, διαπραγµατευόµαστε τη
δανειακή σύµβαση.
Το µνηµόνιο δεν είναι η δανειακή σύµβαση. Το µνηµόνιο είναι
η νοµική και πολιτική αποτύπωση του νεοφιλελευθερισµού, της
λιτότητας και της εσωτερικής υποτίµησης. Είναι οι εφαρµοστικοί
νόµοι –πάνω από τετρακόσιοι πενήντα- µε τους οποίους βοµβαρδίστηκε η Βουλή και η ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια, µε
κατεπείγοντα νοµοσχέδια, µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, και µε διαδικασίες που παραβίαζαν κατάφωρα τα άρθρα του
Συντάγµατος και τον Κανονισµό της Βουλής.
Τα µνηµόνια ήταν τελικά όχι το φάρµακο για την έξοδο από
την κρίση, αλλά η ευκαιρία που ζητούσαν οι αγορές και το χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο για να επιβάλουν και στην Ευρώπη τις
δοµές, τις εργασιακές σχέσεις και το µοντέλο που επιθυµούσαν
δεκαετίες τώρα. Διότι όλα αυτά που εφαρµόστηκαν µέσα σε λίγα
χρόνια στην Ελλάδα, σε ένα πείραµα διεθνές, τα γνωρίζαµε εδώ
και δεκαετίες ως τις βασικές αντιλήψεις και απόψεις του νεοφιλελευθερισµού σε διεθνές επίπεδο.
Τα µνηµόνια ήταν η σκληρή λιτότητα και η ασφυξία ενάντια
στην ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, ήταν το µέσο που
χρησιµοποιήθηκε, ώστε να συνεχίσει η οικονοµική ολιγαρχία και
η διαφθορά να µεγεθύνει τα κέρδη της, ενώ η κοινωνία, οι εργαζόµενοι, οι συνταξιούχοι εξαθλιώνονταν.
Ήταν, τέλος, η ευκαιρία το κοινωνικό κράτος, η υγεία, η παιδεία, η δηµόσια περιουσία να περάσουν στα χέρια συγκεκριµένων συµφερόντων και ταυτόχρονα η ευκαιρία η Ευρώπη του
Διαφωτισµού να µετατραπεί σε έναν κοινωνικό και εργασιακό Μεσαίωνα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η δανειακή σύµβαση που διαπραγµατευόµαστε δεν είναι το µνηµόνιο. Είναι η συµφωνία µε
τους εταίρους για οικονοµική στήριξη, ώστε η Ελλάδα να είναι
σε θέση να εκπληρώνει τις δανειακές της υποχρεώσεις. Γιατί
πράγµατι δόθηκαν µεγάλα ποσά στην Ελλάδα, το µεγαλύτερο
δάνειο στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Αλλά αυτά τα χρήµατα
δεν δόθηκαν για να στηρίξουν την παραγωγική ή την κοινωνική
βάση της χώρας µας. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των χρηµάτων δόθηκε για να στηριχθεί το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα,
άρα για να παραµείνει σταθερό και το ευρωπαϊκό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και δόθηκε, επίσης, προκειµένου να επιστρέφεται
πάλι πίσω στους δανειστές, δηλαδή για να µπορεί η χώρα µας
να αποπληρώνει σε αυτούς τις δανειακές της υποχρεώσεις.
Με δυο λόγια, η δανειακή σύµβαση έχει αµοιβαίο συµφέρον
τόσο για την Ελλάδα όσο και για τους δανειστές. Δεν αποτελεί
µια πράξη φιλανθρωπίας απέναντι στην Ελλάδα, αλλά µια πράξη
αλληλεγγύης και συνευθύνης για το κοινό ευρωπαϊκό µας µέλλον.
Τι ακριβώς, λοιπόν, διαπραγµατευόµαστε και τι ζητάµε τώρα
από τους εταίρους; Διαπραγµατευόµαστε η σύµβαση αυτή να
σταµατήσει να συνοδεύεται από όρους τιµωρητικούς για τον ελ-
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ληνικό λαό και εν τέλει καταστροφικούς για την ελληνική οικονοµία, όχι µόνο γιατί αυτοί οι όροι, αυτό το υποτιθέµενο φάρµακο
έκανε εν τέλει τον ασθενή χειρότερα από ό,τι η ίδια η ασθένεια,
αλλά και γιατί αν συνεχίσουµε έτσι, στον ίδιο φαύλο κύκλο της
λιτότητας και της ύφεσης, θα βρισκόµαστε διαρκώς στην ανάγκη
να ανακυκλώνουµε τα δάνεια, νέα δάνεια προκειµένου να αποπληρώνουµε τα παλιά δάνεια.
Εµείς επιθυµούµε να τελειώνουµε αυτόν τον φαύλο κύκλο. Δεν
επιθυµούµε να επιβαρύνουµε εις το διηνεκές τους Ευρωπαίους
φορολογούµενους µε νέα δάνεια για την Ελλάδα. Άρα, δεν πηγαίνουµε σε αυτήν τη διαπραγµάτευση µε όρους εγωιστικούς,
µε µια λογική «Πληρώνετέ µας, γιατί έτσι θέλουµε!», αλλά µε µια
λογική και ρεαλιστική προσέγγιση για µια αµοιβαία και επωφελή
λύση.
Και τι άλλο διαπραγµατευόµαστε µέσω της δανειακής σύµβασης; Διαπραγµατευόµαστε το κρίσιµο ζήτηµα του χρέους, τους
όρους δηλαδή και τις διαδικασίες αποπληρωµής του χρέους,
πρώτα και κύρια γιατί το θέµα του χρέους έχει άµεση σχέση µε
το λεγόµενο «δηµοσιονοµικό περιθώριο», µε τη δυνατότητα δηλαδή µια οικονοµία να έχει χώρο, περιθώριο, να επιστρέψει στην
ανάπτυξη.
Με ένα χρέος που έφτασε αισίως το 180% του ΑΕΠ και µε
διαρκή υποχρέωση να στύβεις την οικονοµία και ό,τι περισσεύει
να πηγαίνει στο χρέος, που την ίδια στιγµή διαρκώς µεγεθύνεται,
όχι µόνο δεν βγαίνεις από την κρίση, αλλά είσαι διαρκώς αναγκασµένος να ακολουθείς τη σισύφεια πορεία. Και µε αυτόν τον
τρόπο όχι µόνο δεν καθίστασαι ικανός να αποπληρώνεις τις υποχρεώσεις σου, αλλά µε µαθηµατική ακρίβεια οδηγείσαι στο χείλος της χρεοκοπίας. Και χρεοκοπία σηµαίνει όχι µόνο ότι εσύ δεν
καθίστασαι ικανός να πληρώσεις, αλλά και ότι οι δανειστές σου,
δηλαδή τα κράτη, δηλαδή οι λαοί, δηλαδή οι φορολογούµενοι
που µας δάνεισαν τα χρήµατά τους, τα χάνουν τα χρήµατά τους.
Άρα, και εδώ έχουµε ένα ζήτηµα συνευθύνης και αµοιβαίου
οφέλους µε τους εταίρους. Και το ζήτηµα του χρέους δεν είναι
ένα τεχνικό πρόβληµα. Υπάρχουν δεκάδες τεχνικοί τρόποι για να
το αντιµετωπίσει κάποιος. Πιστέψτε µε, όµως, είναι ένα πολιτικό
ζήτηµα. Δεν έχει σχέση µε την υλοποίηση δεδοµένων αποφάσεων. Η αποµείωση του χρέους είναι µία πολιτική απόφαση και
µόνο.
Όσοι, λοιπόν, επιλέγουν το δρόµο της λιτότητας δεν κάνουν
τίποτε άλλο από το να ανακυκλώνουν και να γιγαντώνουν το
χρέος. Εµείς λέµε «τέλος στη λιτότητα», ακριβώς διότι επιθυµούµε να καταστεί το χρέος βιώσιµο.
Θα µου πείτε, όµως, γιατί θέλουν να γιγαντώνουν το χρέος.
Γιατί δεν έχουν µια λογική προσέγγιση; Μα, ακριβώς γιατί το
χρέος δεν ήταν τίποτα άλλο παρά το εργαλείο, προκειµένου να
περάσουν τα µνηµόνια, δηλαδή τη λιτότητα, που ήταν ο τελικός
τους στόχος.
Εµείς, λοιπόν, λέµε «τέλος στη λιτότητα», για να καταστεί το
χρέος βιώσιµο. Και αυτό µπορεί να γίνει µόνο µε την πρόταση
που καταθέτουµε στους θεσµούς, στην κοινωνία και στους εταίρους µας.
Τι ζητάµε, λοιπόν, σε αυτήν τη διαπραγµάτευση; Κατ’ αρχάς,
ζητάµε χώρο και χρόνο. Το πρόγραµµα-γέφυρα αυτό ακριβώς
είναι: Χώρος και χρόνος. Είναι µία βραχυπρόθεσµη συµφωνία
που θα µας βοηθήσει να εξυπηρετήσουµε τις υποχρεώσεις µας,
µέχρι να φθάσουµε σε µία νέα συνολική συµφωνία για τη συνεργασία και την ανάπτυξη στην Ευρώπη.
Μας είπατε ότι είναι νέο µνηµόνιο. Νέο µνηµόνιο θα ήταν, εάν
συνοδευόταν µε µέτρα λιτότητας. Αυτά, όµως, τελείωσαν στις
25 του Γενάρη! Τα µνηµόνια της λιτότητας τα κατήργησε ο λαός
µας. Δεν έχουµε το δικαίωµα να τα ξαναφέρουµε και µάλιστα
από την πίσω πόρτα!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Η βραχυπρόθεσµη αυτή συµφωνία δεν θα εµπεριέχει όρους
επιβολής και λιτότητας και αυτή είναι η κόκκινη γραµµή µας, γιατί
δεν έχουµε το δικαίωµα να αγνοήσουµε την καθαρή εντολή του
λαού µας να µπει τέλος σε αυτόν τον καταστροφικό δρόµο.
Ούτε, όµως, πρόκειται για ένα νέο δάνειο, όπως διαδίδεται
από ξένα µέσα ενηµέρωσης που εκπροσωπούν συγκεκριµένα
συµφέροντα. Δεν ζητάµε και άλλα χρήµατα από τις ευρωπαϊκές
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κυβερνήσεις ή από κάποιο µηχανισµό διάσωσης. Ζητάµε συγκεκριµένες διευκολύνσεις, όπως για παράδειγµα την επιστροφή
των χρηµάτων των κερδών των κεντρικών τραπεζών, 1,9 δισεκατοµµύριoυ ευρώ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή
χρήµατα που µας οφείλονται. Ζητάµε να αξιοποιήσουµε χρήµατα
που έχουµε ήδη δανειστεί και βρίσκονται στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, προκειµένου να εξυγιάνουµε το τραπεζικό µας σύστηµα από τα «κόκκινα δάνεια». Για τον λόγο που
υπάρχουν εκεί τα θέλουµε. Ζητάµε να αυξηθεί το όριο έκδοσης
εντόκων γραµµατίων. Ζητάµε δηλαδή τεχνικές διευκολύνσεις.
Δεν ζητάµε, όµως, άλλα χρήµατα. Δεν ζητάµε επιπλέον βάρη
στους δανειστές µας.
Αυτό ζητάµε εµείς. Αλήθεια, η άλλη πλευρά τι ακριβώς ζητάει;
Ποιο είναι το εναλλακτικό σχέδιο που προτείνει; Άκουσα χθες τον
Πρόεδρο Οµπάµα να ρωτά ακριβώς το ίδιο στην κ. Μέρκελ στην
κοινή συνέντευξη τύπου και να µην παίρνει απάντηση.
Τι ακριβώς προτείνουν; Ποια είναι η εναλλακτική πρόταση; Να
συνεχίσουµε την πρόταση του µνηµονίου και της λιτότητας σαν
µην έγιναν εκλογές στην Ελλάδα; Να πάρουµε και άλλα δανεικά;
Αυτό θέλουν; Να αποδεχθούµε την αξιολόγηση της τρόικας και
να πάρουµε νέα µέτρα λιτότητας; Να αγνοήσουµε, δηλαδή, τον
ελληνικό λαό; Όµως, πώς να αγνοήσουµε και την κοινή λογική;
Μας τα πρότεινε αυτά σήµερα ο κ. Σαµαράς άλλωστε. Αφού δεν
απάντησε η κ. Μέρκελ στον Αµερικανό Πρόεδρο, να στείλουµε
στον Αµερικανό Πρόεδρο την οµιλία του κ. Σαµαρά σήµερα, για
να δει τι ακριβώς προτείνει η άλλη πλευρά.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Θα ήθελα, λοιπόν, να σας παρακαλέσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της µνηµονιακής εµµονής και της µνηµονιακής Αντιπολίτευσης, να µη µας επαναλαµβάνετε και εσείς εδώ στο
Κοινοβούλιο όσα παράλογα µας προτείνει ο κ. Σόϊµπλε, δηλαδή
να ζητήσουµε παράταση στο λάθος, στο ίδιο πρόγραµµα. Τα ξέρουµε αυτά τα επιχειρήµατα. Τα εφαρµόσατε άλλωστε τέσσερα
χρόνια τώρα και αποτύχατε.
Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αυτός είναι ο λόγος που βρίσκεστε στα έδρανα της Αντιπολίτευσης και αυτός είναι ο λόγος που
βρισκόµαστε εµείς στα έδρανα της Κυβέρνησης.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Απέτυχε το πρόγραµµα που εφαρµόσατε. Αν είχατε πετύχει µε
αυτό το σχέδιο, δεν θα µας είχε δώσει ο ελληνικός λαός εµπιστοσύνη. Πείτε µας, λοιπόν, κάτι πιο πρωτότυπο από το ότι η αύξηση του κατώτατου µισθού θα καταστρέψει την ελληνική
οικονοµία, ενώ η µείωση και µε νόµο του κατώτατου µισθού την
αναζωογόνησε την ελληνική οικονοµία!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Πείτε µας κάτι πιο πρωτότυπο από το ότι θα αντιµετωπίσουµε
το πρόβληµα του δηµόσιου χρέους, ξεπουλώντας όσο-όσο τη
δηµόσια περιουσία της χώρας µας, διότι είδαµε ποια ήταν τα
αποτελέσµατα. Ας πάρουµε το θέµα της µείωσης µισθών. Τα
αποτελέσµατα στην ανάπτυξη: 25% συρρίκνωση της ελληνικής
οικονοµίας και καµµιά προοπτική εξόδου από την ύφεση.
Αντίθετα, η σταδιακή αύξηση του κατώτατου µισθού στα 751
ευρώ θα τονώσει τη ζήτηση και θα φέρει και ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα θα δηµιουργήσει νέα έσοδα για τα ασφαλιστικά ταµεία.
Εξάλλου, η αντίληψη ότι η ανταγωνιστικότητα µιας οικονοµίας
έχει να κάνει µε το µισθολογικό κόστος έχει αποδειχθεί απολύτως λανθασµένη και καταστροφική, όχι µόνο για τους εργαζόµενους, αλλά για την ίδια την οικονοµία. Διότι πάντα κάποιος σ’
αυτήν την παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία που ζούµε θα έχει τη
δυνατότητα να δίνει χαµηλότερους µισθούς.
Το στοίχηµα για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας δεν είναι να µειώνουµε τους µισθούς, αλλά να στηρίξουµε
αυτήν την ανταγωνιστικότητα στην καινοτοµία, στην υψηλή τεχνολογία, στην ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών. Το ίδιο λανθασµένη και καταστροφική είναι, όµως, και η µνηµονιακή πολιτική
των ιδιωτικοποιήσεων. Για να είµαι µάλλον πιο ακριβής, πρέπει
να πω όχι η πολιτική ιδιωτικοποιήσεων, αλλά ξεπουλήµατος της
δηµόσιας περιουσίας, των δικτύων, των υποδοµών, που αποτελούν εθνικό κεφάλαιο.
Να σας θυµίσω µόνο ότι την περιουσία του ελληνικού δηµοσίου την αποτιµήσατε το 2010 σε 50 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ήταν
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το µεγάλο σχέδιο για να αντιµετωπίσουµε την υπερχρέωση. Τέσσερα χρόνια µετά την αποτιµήσατε µόλις 5 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Αυτήν την πορεία απαξίωσης και υποτίµησης είναι που
εµείς θέλουµε να διακόψουµε, διότι αν συνεχίσουµε έτσι, προφανώς και το χρέος θα µεγεθύνεται σε ένα βαρέλι δίχως πάτο,
αλλά θα γίνουµε και η µόνη χώρα στην Ευρώπη δίχως δηµόσια
περιουσία. Και µην επιµένετε στον µύθο ότι στην Ελλάδα δεν
είχαν γίνει ιδιωτικοποιήσεις, ότι ήταν δήθεν η τελευταία σοβιετική
δηµοκρατία. Αυτά λέτε. Ιδιωτικοποιήσεις είχαν γίνει και µάλιστα
περισσότερες από όσες έχουν γίνει σε όλα τα άλλα ευρωπαϊκά
κράτη, πριν βεβαίως από το µνηµόνιο, γιατί κατά τη διάρκεια του
µνηµονίου δεν είχατε τη δυνατότητα ούτε τους στόχους των ιδιωτικοποιήσεων να φτάσετε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µας ρωτάτε αν εµείς έχουµε
άποψη, στόχο και σχέδιο για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Έχουµε
µία διαφορετική αντίληψη. Αναγνωρίζουµε ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµες για την ελληνική οικονοµία, αλλά
η αντίληψή µας συνδυάζει τις ιδιωτικές επενδύσεις µε ένα ισχυρό
Πρόγραµµα Δηµόσιων Επενδύσεων, µε στήριξη µορφών κοινωνικής οικονοµίας και µε αναπτυξιακές κοινοπραξίες µε σηµαντικό
ρόλο και δεσπόζουσα θέση στο ελληνικό δηµόσιο, όχι µε ξεπούληµα υποδοµών.
Το έχω ξεκαθαρίσει ήδη από την Κυριακή, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, και θέλω να το επαναλάβω και σήµερα. Όσο και αν
µας το ζητάει σήµερα και ο κ. Σαµαράς και ο κ. Σόιµπλε, εµείς
δεν πρόκειται να ζητήσουµε παράταση του µνηµονίου.
Δεν δεχόµαστε τα προαπαιτούµενα του περίφηµου mail της
τρόικας για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
Μιας και είπα τη λέξη τρόικα, να σας πω ότι όχι µόνο για µας,
ακόµη και για τους εταίρους και συνοµιλητές µας, έχει τελειώσει
από τις 25 του Γενάρη η τρόικα ως θεσµός, ως µη θεσµός στην
πραγµατικότητα. Δεν υπήρξε καµµία νοµιµοποίηση σε αυτόν τον
θεσµό. Δεν ελέγχεται από κανένα εκλεγµένο Όργανο του ευρωπαϊκού θεσµικού πλαισίου.
Βρισκόµαστε πράγµατι σε µια σκληρή διαπραγµάτευση και
διαβούλευση εντός του ευρωπαϊκού θεσµικού πλαισίου και επιδιώκουµε να βρεθεί πολιτική λύση εντός των ευρωπαϊκών θεσµών όχι για να λύσουµε µια οικονοµική εξίσωση που εξ ορισµού
δεν λύνεται, αλλά για να βρεθεί η συµφωνία σε ένα πρόγραµµα
- γέφυρα ώστε να έχουµε την άνεση να συζητήσουµε ειλικρινά,
χωρίς εκβιασµούς και εν τέλει να καταλήξουµε σε µια νέα συµφωνία για την ανάπτυξη και τη συνεργασία στην Ευρώπη και να
συµφωνήσουµε για την αναγκαία αποµείωση του ελληνικού χρέους, που -να σας θυµίσω- είχε συµφωνηθεί στο Eurogroup τον
Δεκέµβρη του 2012 αλλά ποτέ δεν διεκδικήθηκε από την ελληνική πλευρά.
Διεκδικούµε, λοιπόν, µια συµφωνία που θα σέβεται τους δηµοσιονοµικούς κανόνες της Ευρωζώνης και δεν θα αποτελεί συµφωνία εξαίρεσης από τους κανόνες της Ευρωζώνης. Διεκδικούµε
ένα νέο συµβόλαιο Ελλάδας και Ευρώπης σε ένα πρόγραµµα για
την εθνική ανασυγκρότηση που δεν θα βοηθήσει απλά την πατρίδα µας, αλλά θα βοηθήσει ολόκληρη την Ευρώπη να βγει από
τον ζουρλοµανδύα της λιτότητας, της ύφεσης, του αποπληθωρισµού. Θα βοηθήσει την Ελλάδα και την Ευρώπη να µπουν σε
ένα νέο δρόµο ανάπτυξης, ευηµερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως αρµόζει στους πολίτες της Ευρώπης την αυγή του 21ου
αιώνα.
Η συµφωνία που προτείνουµε, θα σέβεται τους κανόνες. Θα
επαναλάβω πως παρότι διαφωνούµε µε τους κανόνες, είµαστε
υποχρεωµένοι να τους σεβαστούµε. Όµως, δεν είναι η ιδρυτική
συνθήκη της Ευρώπης, της Ενωµένης Ευρώπης η λιτότητα.
Πάνω απ’ όλα, αυτή η συµφωνία θα σέβεται τον ελληνικό λαό και
τις επιλογές του. Δεν θα τον καταδικάζει σε ισόβια δυστυχία.
Ταυτόχρονα, θα πρόκειται και για µια συµφωνία που θα βοηθήσει την Ευρώπη να ξαναβρεί τις αξίες και το δρόµο της, γιατί
η κρίση δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα. Η κρίση είναι παρούσα
στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη που για πρώτη φορά βρέθηκε
φέτος σε συνθήκες αποπληθωρισµού και στασιµότητας. Σε αυτή
την Ευρώπη τόσο η επιµονή στο λάθος και η άρνηση στην επιστροφή στην ανάπτυξη, όσο -πολύ περισσότερο- η τυχοδιωκτική
στάση του ρίσκου στο όνοµα της τιµωρίας θα είναι η αρχή του
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τέλους της Ευρώπης που γνωρίσαµε.
Δεν µπορώ να καταλάβω ποιος θα έχει συµφέρον από µια τέτοια επιλογή.
Μιλάνε πολύ ανεύθυνα και σε αυτό το Κοινοβούλιο και έξω για
το µύθο της Ιφιγένειας. Με ρώτησαν και στην Αυστρία χθες. Μα,
ποιος µύθος της Ιφιγένειας; Η Ιφιγένεια θυσιάστηκε για να πνεύσει ούριος άνεµος. Υπάρχει κανείς σοβαρός άνθρωπος που να
πιστεύει ότι µια ρήξη της Ελλάδας µε την Ευρωζώνη θα απελευθερώσει ούριο άνεµο και θετική ενέργεια στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, στην ευρωζώνη, στην εύθραυστή περιοχή; Ποιος δικαιούται στην Ευρώπη να παίζει µε τη φωτιά, να σπέρνει ανέµους
ώστε πολύ σύντοµα να θερίσει θύελλες;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, γνωρίζω -και είναι λογικό- πως
πολλοί δεν ήθελαν το εκλογικό αποτέλεσµα και τη λαϊκή εντολή
που λάβαµε τόσο εντός όσο και εκτός από τη χώρα. Γνωρίζω
πώς πολλοί και πολλές δεν έχουν αποδεχθεί ακόµα το εκλογικό
αποτέλεσµα. Αυτό µπορεί να γίνει κατανοητό. Όµως, δεν µπορεί
να γίνει αποδεκτό. Τίποτε από όσα έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται ώστε αυτή η Κυβέρνηση να βρεθεί στα σκοινιά προτού
καν αναλάβει, δεν µπορεί να γίνει αποδεκτό. Η υπονόµευση αυτή
δεν έχει να κάνει µε την Κυβέρνηση της κοινωνικής σωτηρίας που
σχηµατίσαµε. Η υπονόµευση αυτή έχει να κάνει µε την Ελλάδα,
έχει να κάνει µε τη χώρα.
Είναι η τελευταία και απελπισµένη προσπάθεια του πολιτικού
προσωπικού που υπηρέτησε αυτήν τη βαρβαρότητα να αποδείξει
ότι πράγµατι δεν υπήρχε άλλος δρόµος και δεν υπάρχει και
σήµερα εναλλακτική λύση. Και άλλος δρόµος υπάρχει και
εναλλακτική πρόταση υπάρχει. Μην βιάζεστε, θα το δείτε πολύ
σύντοµα.
Σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο διαπραγµάτευσης, λοιπόν,
καθόλου πειστική δεν ήταν από πλευράς Αντιπολίτευσης η
επιχειρηµατολογία και οι δικαιολογίες γιατί επέλεξαν οι ίδιοι και
όχι οι Ευρωπαίοι εταίροι να πάνε όσο πιο κοντά µπορούσαν την
ηµεροµηνία παράτασης της σύµβασης. Καθόλου πειστικές!
Εντάξατε το µέλλον της χώρας στον προεκλογικό σας αγώνα.
Ήταν µία πολιτική επιλογή που εξυπηρετούσε τις
µικροκοµµατικές και µικροπολιτικές σας σκοπιµότητες, καθόλου,
όµως, τους πολίτες και το µέλλον αυτής της χώρας. Διότι ξέρατε
πολύ καλά πως αν υπήρχε δανειακή θωράκιση µέχρι τον Ιούνιο,
δεν θα υπήρχε τεχνική δικαιολογία να απειλείται η διακοπή της
χρηµατοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γιατί η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέλει ένα δανειακό πρόγραµµα,
όχι ένα µνηµονιακό πρόγραµµα.
Γνωρίζατε, λοιπόν, ότι σε αυτήν την εκδοχή εµείς απλά θα
εφαρµόζαµε τη λαϊκή εντολή, θα νοµοθετούσαµε το πρόγραµµά
µας χωρίς να µπορεί κανείς να µας εκβιάσει ότι θα βρεθούµε
χωρίς χρηµατοδοτική στήριξη των τραπεζών.
Εσείς, όµως, ονειρευόσασταν -και συνεχίζετε να ονειρεύεστεπαρενθέσεις. Σχεδιάσατε στην τελευταία λεπτοµέρεια τον
εκβιασµό της Ελλάδας.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Ντροπή σας! Ντροπή σας!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Και αυτό
ήταν δική σας επιλογή, συνειδητή και µοχθηρή, η τελευταία σας
ελπίδα µήπως και απειλώντας την Ελλάδα δικαιωθείτε ή
διασωθείτε εσείς προσωπικά.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Ντροπή σας!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Παίξατε την
Ελλάδα στα ζάρια…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εσείς θα την παίξετε στα ζάρια.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): …µόνο και
µόνο για να µην σας καταπιεί η ιστορία. Καταλάβετέ το, όµως, η
ιστορία σας έχει ήδη καταπιεί.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Και η µόνη παρένθεση που θα υπάρξει τελικά στη σύγχρονη
ελληνική δηµοκρατία θα είναι αυτή, των δικών σας µνηµονιακών
χρόνων, η παρένθεση της αντισυνταγµατικής επιλογής, της
κατάργησης του Κοινοβουλίου, της συρρίκνωσης της
δηµοκρατίας. Αυτή η παρένθεση τελείωσε οριστικά στον τόπο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µας στις 25 του Γενάρη!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Και κάτι ακόµα: Ξέρετε -το είπα και έξω, το λέω και σε εσάς- η
Ελληνική Δηµοκρατία δεν εκβιάζεται. Η Ελληνική Δηµοκρατία δεν
εκβιάζεται, γιατί η δηµοκρατία στην Ευρώπη δεν εκβιάζεται και
γιατί η δηµοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Όσο έχουµε το λαό στο
πλάι µας, δεν εκβιαζόµαστε και δεν εκφοβιζόµαστε από κανέναν!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν ισχυριστήκαµε ποτέ ότι
αυτός θα είναι ένας εύκολος δρόµος. Ο δρόµος της διαπραγµάτευσης θα είναι δύσκολος. Είµαστε, όµως, έτοιµοι, προετοιµασµένοι και αποφασισµένοι να τον βαδίσουµε.
Αναρωτιέµαι, όµως, ειλικρινά για τη στάση της µνηµονιακής
Αντιπολίτευσης. Δύο µέρες τώρα από τους οµιλητές ιδίως της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ακούµε αντιφατικά πράγµατα. Από
τη µία ότι είµαστε έτοιµοι να κάνουµε κωλοτούµπα, να
αθετήσουµε τις προεκλογικές µας δεσµεύσεις και να πάµε σε
συµβιβασµό άνευ όρων και από την άλλη ότι οδηγούµε τη χώρα
στα βράχια. Αποφασίστε, τι από τα δύο κάνουµε;
Πολλές φορές, µάλιστα, τα ακούµε και τα δυο ταυτόχρονα
στην ίδια οµιλία και στην ίδια παράγραφο.
Όµως, επειδή άκουσα προσεκτικά αυτά που είπε ο κ. Σαµαράς, θέλω να του θέσω ευθέως το ερώτηµα που απασχολεί
αυτές τις µέρες τους Έλληνες πολίτες: Είναι δυνατόν να µας παρουσιάζετε σήµερα, µετά τις εκλογές, µετά από όλα όσα συνέβησαν, ξαναζεσταµένο φαγητό το «success story» της Ελλάδας;
Σε ποια χώρα ζείτε; Δεν καταλάβατε τίποτα από το εκλογικό αποτέλεσµα; Κάνατε µία προεκλογική καµπάνια φόβου, τρόµου. Ο
ελληνικός λαός πήρε µια γενναία απόφαση. Και φαίνεται ότι αυτή
τη γενναία απόφαση την υπερασπίζεται µε σθένος. Το βλέπετε
παντού, όπου κυκλοφορείτε, στους δρόµους. Υπάρχει ένα αίσθηµα ελπίδας, εθνικής υπερηφάνειας.
Θα περίµενα σήµερα να κάνετε αυτοκριτική. Δεν ξέρετε τι θα
πει η λέξη «αυτοκριτική». Θα περίµενα σήµερα να µας πείτε
πράγµατι ότι θα στηρίξετε την εθνική προσπάθεια, όχι στα λόγια,
αλλά στην πράξη.
Χθες φεύγοντας από τον Αυστριακό Καγκελάριο, όπου βρήκα
έναν απρόσµενο φίλο της Ελλάδας -όπως παλαιότερα ο Καγκελάριος Μπρούνο Κράισκι ήταν φίλος της Ελλάδας έτσι κι ο σηµερινός- µου είπε ότι βλέπει την πρότασή µας λογική και
ρεαλιστική και ότι θα το µεταφέρει και στη Γερµανίδα Καγκελάριο. Φεύγοντας, όµως, µου είπε: «Καλά, εγώ θα το πω. Ο κ. Σαµαράς που θα πάει στη Σύνοδο του Λαϊκού Κόµµατος, θα το
υποστηρίξει;».
Σήµερα µιλήσατε γενικόλογα. Τι ακριβώς θα υποστηρίξετε
αύριο; Να ζητήσουµε παράταση του προγράµµατος, όπως µας
ζητάει η κ. Μέρκελ ή θα υποστηρίξετε την εθνική θέση, που ψήφισε ο ελληνικός λαός; Θα υποστηρίξετε να πάρουµε ένα πρόγραµµα - γέφυρα, να ανασάνουµε, να έχουµε χρόνο για να
µπορέσουµε να πάµε σε µια συµφωνία η οποία να δώσει προοπτική σε αυτόν τον τόπο; Αυτό είναι το ερώτηµα. Όλα τα άλλα
είναι υπεκφυγές.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Όλοι ίδιοι µε εσάς θέλετε να είµαστε! Εκατό τοις εκατό ΣΥΡΙΖΑ
πρέπει να γίνουµε;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Και, βέβαια,
επειδή σας άκουσα να λέτε ότι είµαστε αποµονωµένοι -τα ίδια
άκουσα πριν από λίγο και από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ- πρέπει
να σας πω ότι σήµερα διάβασα το άρθρο του επικεφαλής της
Ευρωπαϊκής Οµάδας των Σοσιαλιστών και Δηµοκρατών σε αθηναϊκή εφηµερίδα, του κ. Πιτέλα. Είναι ένα άρθρο υποστηρικτικό
όχι της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, της κοινωνικής σωτηρίας. Είναι
ένα άρθρο υποστηρικτικό της Ελλάδας. Του τηλεφώνησα αµέσως να τον ευχαριστήσω. Μου είπε πως αυτή είναι η επίσηµη
θέση των Σοσιαλιστών Δηµοκρατών στο Ευρωκοινοβούλιο.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Μου είπε επίσης, ότι τηλεφώνησε στον Ιταλό Πρωθυπουργό,
τον κ. Ρέντσι, στον κ. Γιούνκερ, στον κ. Μπαντοβάν, στον κ.
Σαπέν, στον κ. Μοσχοβισί και ζήτησε τη στήριξη της Ελλάδας
στην κρίσιµη διαπραγµάτευση.
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(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Αλήθεια, εσείς σε ποια οµάδα ανήκετε στο Ευρωκοινοβούλιο;
Στη σοσιαλιστική ή στην οµάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος, εκεί όπου ανήκει η κ. Μέρκελ;
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Ελλάδα αποκτά συµµάχους, η
Ελλάδα απέκτησε φωνή, η Ελλάδα διεκδικεί.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Μοιράζεις τις ευθύνες που θα
προκαλέσεις. Μοιράζεις τις ευθύνες από τώρα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Την καταστροφή την επιδιώκετε. Είναι ο µύχιος πόθος σας η καταστροφή.
Το ατύχηµα δεν το καταφέρατε προεκλογικά. Την επιδιώκετε
τώρα, µπας και καταφέρετε έτσι να κρύψετε τις ευθύνες σας.
Στην τριήµερη, λοιπόν, αυτή συζήτηση παρουσιάστηκαν οι
Προγραµµατικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης τόσο στις γενικές
τους κατευθύνσεις όσο και εξειδικευµένα σε επίπεδο Υπουργείων.
Αισθάνοµαι για άλλη µια φορά την ευθύνη να διαβεβαιώσω την
Εθνική Αντιπροσωπεία, αλλά και τον ελληνικό λαό, τους Έλληνες
πολίτες, ότι αυτές οι Προγραµµατικές Δηλώσεις θα υλοποιηθούν
στο ακέραιο.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Η τήρηση των δεσµεύσεων που έχουµε αναλάβει απέναντι
στον ελληνικό λαό είναι για εµάς ζήτηµα πολιτικής ευθύνης αλλά
και πολιτικής αξιοπιστίας.
Θέλω, επίσης, να ξεκαθαρίσω ότι η υλοποίηση των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης δεν συνιστούν κανενός είδους µονοµερή ενέργεια. Θα προχωρήσουµε στα µέτρα για την
αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, στα µέτρα για την επανεκκίνηση της οικονοµίας, στα µέτρα για τη θεσµική ανασυγκρότηση της χώρας παράλληλα µε τις διαπραγµατεύσεις µε τους
εταίρους µας.
Ειλικρινά, θα ήθελα να δω στην ονοµαστική ψηφοφορία, που
εµείς θα ζητήσουµε για τα µέτρα απέναντι στην ανθρωπιστική
κρίση, θα ψηφίσετε εναντίον;
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Πιστεύετε, δηλαδή, ότι σήµερα σε µία ευρωπαϊκή χώρα πρέπει
να υπάρχουν πολίτες που να µην έχουν δικαίωµα πρόσβασης στο
ηλεκτρικό ρεύµα και σε ένα πιάτο φαγητό; Ποιος µπορεί αυτό να
το ισχυριστεί στην Ελλάδα και στην Ευρώπη;
Θα προχωρήσουµε, λοιπόν, σε αυτά τα µέτρα. Θα προχωρήσουµε, όµως, έξω και πέρα από το πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων, διότι σας έχουµε πει ξανά ότι έχουµε προβλέψει να είναι
σε συνθήκες δηµοσιονοµικής ισορροπίας. Και τα µέτρα για την
ανθρωπιστική κρίση δεν σχετίζονται µε κανενός είδους ανάγκη
για νέο δανεισµό.
Θα ήθελα να σας ενηµερώσω, επίσης, ότι η Κυβέρνηση έχει
ήδη έτοιµα τα δύο πρώτα νοµοσχέδια, τα οποία θα έλθουν την
επόµενη εβδοµάδα, µόλις συγκροτηθούν οι επιτροπές.
Το πρώτο αφορά στην προστασία της πρώτης κατοικίας από
τους πλειστηριασµούς και τη διευκόλυνση της διαδικασίας για
τα κόκκινα δάνεια.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Αν πραγµατικά θέλετε να στηρίξετε, όπως λέτε, να ψηφίσετε
αυτό το νοµοσχέδιο, να το ψηφίσουν όλες οι πτέρυγες της Βουλής. Διότι δεν µπορεί σήµερα εν έτει 2015 να έχουµε τους Έλληνες πολίτες απροστάτευτους στην πρώτη τους κατοικία από
τους πλειστηριασµούς.
Το δεύτερο νοµοσχέδιο είναι τα µέτρα για την αντιµετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης.
Θα ρίξουµε, λοιπόν, τα θεµέλια για την υλοποίηση του συνόλου του προγράµµατός µας και, βεβαίως, θα ακολουθήσουν τα
νοµοσχέδια που αφορούν µέτρα για τη σαρωτική µεταρρύθµιση
του κράτους, την προστασία των εργαζοµένων, την καταπολέµηση της ανεργίας, την αποκατάσταση και εµβάθυνση των δηµοκρατικών θεσµών, την αναδιανοµή του πλούτου υπέρ των
εργαζοµένων, των συνταξιούχων, των µικρών και µεσαίων επιχειρηµατιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχουµε την απαισιοδοξία
του νου και την αισιοδοξία της βούλησης. Είµαστε αισιόδοξοι και

263

µε τον νου και µε τη βούλησή µας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Είµαστε αισιόδοξοι γιατί οι προτάσεις µας είναι εκείνες που
µπορούν να βάλουν τέλος στον παραλογισµό, στην κοινωνική
ερήµωση και να βάλουν ξανά τη χώρα στον δρόµο του ορθού
λόγου, στον δρόµο της λογικής.
Είµαι αισιόδοξος ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι µας θα ανταποκριθούν στις προτάσεις µας και θα φτάσουµε σε έναν αµοιβαίο συµβιβασµό. Διότι δεν µπορώ να πιστέψω ότι µπορεί να υπάρχουν
σήµερα δυνάµεις στην Ευρώπη που θέλουν και επιδιώκουν να
οδηγήσουν έναν λαό στην ταπείνωση και στον εξευτελισµό. Δεν
µπορώ να πιστέψω ότι µπορεί να υπάρχουν δυνάµεις σήµερα
στην Ευρώπη που θέλουν να εκδικηθούν και να τιµωρήσουν, την
ίδια στιγµή που γνωρίζουν ότι αυτή η επιλογή µόνο κακό µπορεί
να δηµιουργήσει σε όλους µας, µόνο σε αδιέξοδα µπορεί να οδηγήσει.
Η Ευρώπη αυτά τα αδιέξοδα τα γνώρισε και τα άφησε πίσω
της µια και καλή το 1953, όταν επέλεξε το δρόµο της συνεννόησης, της αλληλεγγύης και της λογικής για χάρη της Γερµανίας
τότε αλλά και για χάρη της ευρωπαϊκής ιδέας.
Αυτήν την ευρωπαϊκή ιδέα καλούµε τους εταίρους µας να δικαιώσουν. Αυτήν την ιδέα καλούµε τους πολίτες της Ευρώπης
να στηρίξουν, τους πολίτες που ήδη κινητοποιούνται, στηρίζοντας τον αγώνα της νέας Κυβέρνησης, τον αγώνα του ελληνικού
λαού για ευρωπαϊκή λύση, για τερµατισµό της λιτότητας, για επιστροφή της αναπτυξιακής ατζέντας σε όλη την Ευρώπη.
Αυτοί οι λαοί θα συνεχίσουν να είναι στο πλάι µας και στο πλάι
του ελληνικού λαού, γιατί αυτοί οι λαοί είναι σε τελική ανάλυση
η ευρωπαϊκή ιδέα σε κίνηση. Αυτοί οι λαοί είναι το µέλλον της
Ευρώπης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στις 25 Γενάρη ο λαός µας πήρε
την τύχη στα χέρια του. Σήµερα αισιοδοξεί και µαζί του αισιοδοξούµε και εµείς. Σήµερα ελπίζει, σήµερα αισθάνεται υπερήφανος
και είναι έτοιµος να στηρίξει την προσπάθειά µας.
Αυτές τις τρεις ηµέρες στη Βουλή ακούσατε έναν λόγο καθαρό. Ακούστηκαν σε αυτήν την Αίθουσα Προγραµµατικές Δηλώσεις που ήταν στο µυαλό αλλά και στην καρδιά των Ελληνίδων
και των Ελλήνων. Ακούσατε έναν καθαρό προγραµµατικό λόγο
και τη χάραξη µιας κυβερνητικής πολιτικής, που βάζει τους ανθρώπους αυτής της χώρας πάνω από όλα.
Σε αυτούς τους ανθρώπους κάνουµε σήµερα, µε το κλείσιµο
των Προγραµµατικών µας Δηλώσεων, το κάλεσµά µας. Πρώτα
από αυτούς ζητάµε ψήφο εµπιστοσύνης. Χωρίς αυτούς δεν θα
είµαστε τίποτα. Μαζί µε τον λαό µπορούµε να καταφέρουµε τα
πάντα. Διότι όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό, υπάρχουν
υπέρ του λαού και µόνον υπέρ αυτού θα τις ασκήσουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ να δώσετε ψήφο εµπιστοσύνης στις Προγραµµατικές Δηλώσεις της νέας Κυβέρνησης. Την ψήφο εµπιστοσύνης µας την έχει δώσει ήδη η ελληνική
κοινωνία. Σήµερα σας καλώ να τη λάβουµε και από την Εθνική
Αντιπροσωπεία, ώστε αύριο πιο δυνατοί να µπορέσουµε να αγωνιστούµε για το δικαίωµα αυτής της χώρας, για το δικαίωµα
αυτού του λαού στην αισιοδοξία και στην ελπίδα, στο κοινό ευρωπαϊκό µας µέλλον!
Σας ευχαριστώ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την οµιλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα
ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων
της Κυβέρνησης και σύµφωνα µε το άρθρο 141 του Κανονισµού
της Βουλής, θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία.
Η ψηφοφορία διεξάγεται αµέσως µόλις τελειώσει η συζήτηση
επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων και είναι σύµφωνα µε τον
Κανονισµό ονοµαστική.
Κατά την ψηφοφορία θα ψηφίσουν όλες και όλοι οι Βουλευτές,
καθώς επίσης οι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί, που είναι και µέλη της Βουλής.
Η Κυβέρνηση απολαµβάνει της εµπιστοσύνης της Βουλής εάν
η πρόταση εµπιστοσύνης εγκριθεί από την απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων Βουλευτών, η οποία δεν επιτρέπεται να είναι µι-
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κρότερη από τα 2/5 του όλου αριθµού των Βουλευτών.
Στο σηµείο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφού ευχαριστήσω όλες και όλους τους Βουλευτές, όλες και όλους τους
Υπουργούς, Υφυπουργούς και Αναπληρωτές Υπουργούς, όλους
τους Αρχηγούς των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και βεβαίως τον
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Πρωθυπουργό, σας καλώ
να προβούµε στην ονοµαστική ψηφοφορία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Και τους υπαλλήλους!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τους υπαλλήλους θα
τους ευχαριστήσουµε στο τέλος, γιατί θα τους ταλαιπωρήσουµε
ακόµη, κύριε Μεϊµαράκη, όπως ξέρετε.
Σας καλώ, λοιπόν, να προβούµε στην ονοµαστική ψηφοφορία.
Για το σκοπό αυτό καλούνται επί του καταλόγου η Βουλευτής
κ. Όλγα Γεροβασίλη από το ΣΥΡΙΖΑ και ο Βουλευτής κ. Ιωάννης
Κεφαλογιάννης από τη Νέα Δηµοκρατία που είναι και Γραµµατέας της Βουλής.
Επίσης, θα παρακαλούσα να καταλάβει θέση στο Προεδρείο
και µία ή ένας από τους Γραµµατείς της Βουλής που είναι Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για να αρχίσουν οι Γραµµατείς της Βουλής
να εµπλέκονται πιο ενεργά και στην κοινοβουλευτική διαδικασία.
Θα σας ενηµερώσω για τον τρόπο µε τον οποίο θα διεξαχθεί
η ονοµαστική ψηφοφορία.
Οι παρέχοντες ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση, µετά την
εκφώνηση του ονόµατός τους, απαντούν «ΝΑΙ».
Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, να σηκώνετε και το χέρι σας,
διότι είναι σχεδόν οι µισοί Βουλευτές νέοι Βουλευτές και θα είναι
έτσι πιο ευχερές για τους επί του καταλόγου συναδέλφους να

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τους διακρίνουν.
Οι αρνούµενοι ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση απαντούν
«ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο δηλώνουν «ΠΑΡΩΝ».
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(METΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Υπάρχει συνάδελφος,
ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν
στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το αποτέλεσµα
της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
Ψήφισαν συνολικά 299 Βουλευτές.
Στην Κυβέρνηση έδωσαν ψήφο εµπιστοσύνης, δηλαδή ψήφισαν «ΝΑΙ», 162 Βουλευτές.
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
Αρνήθηκαν να παρέχουν ψήφο εµπιστοσύνης, δηλαδή ψήφισαν «ΟΧΙ», 137 Βουλευτές σύµφωνα µε το παρακάτω πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς είναι µία
ιστορική στιγµή για την ελληνική Βουλή και τον ελληνικό λαό. Η
Κυβέρνηση έτυχε της ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής.
Παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την
υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής ιστορικής συνεδρίασης.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Πριν λύσουµε τη συνεδρίαση υπάρχει και ένα οφειλόµενο ευχαριστώ που πρέπει να πούµε.
Ευχαριστούµε όλες και όλους τους εργαζοµένους της Βουλής,

του Καναλιού της Βουλής, του προσωπικού που υποστήριξε όλη
τη διαδικασία άοκνα σε όλη αυτή τη διάρκεια, που ήταν η µεγαλύτερη διάρκεια συζήτησης Προγραµµατικών Δηλώσεων µε τους
περισσότερους οµιλητές την τελευταία εικοσιπενταετία.
(Χειροκροτήµατα)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 1.20’ λύεται η συνεδρίαση.
Εις το επανιδείν.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

