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Αθήνα, σήµερα στις 30 Μαρτίου 2015, ηµέρα Δευτέρα και ώρα
18.05’ 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 στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 51/16-3-2015 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ελένης Ζαρούλια προς τους Υπουργούς
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε το σχεδιασµό
της Κυβέρνησης προκειµένου να αντιµετωπισθεί η απειλή των
τζιχαντιστών.
Θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Ιωάννης Πανούσης.
Ορίστε, κυρία Ζαρούλια, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά, για να
αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτηση.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Η σηµερινή επίκαιρη ερώτηση αφορά το πολύ ζωτικό ζήτηµα
των τζιχαντιστών. Κυκλοφορούν διάφορα ανησυχητικά δηµοσιεύµατα εις ό,τι αφορά την πατρίδα µας. Παραδείγµατος χάριν,
διαβάζουµε σε έγκριτους ιστότοπους, όπως είναι το www.
prothema.gr και το DefenceNet.gr, τα εξής: «Η Ελλάδα στο στόχαστρο των τζιχαντιστών του Οµπάµα», «Συναγερµός στην ΕΥΠ,
εκατό ύποπτοι τζιχαντιστές», αλλά και σε άλλα site, όπως: «Στη
Θήβα ανέβηκε η σηµαία των ισλαµιστών» και «Εµφανίστηκαν τζιχαντιστές απέναντι από τα Δωδεκάνησα».
Δυστυχώς, είχαµε και ένα κρούσµα τον περασµένο Δεκέµβριο
στον Πειραιά ενός άτυχου συµπατριώτη µας, τριανταπεντάχρονου Έλληνα, ο οποίος βρέθηκε αποκεφαλισµένος µε τη µέθοδο
που χρησιµοποιούν οι τζιχαντιστές.
Τι έρευνες έκανε η Ελληνική Αστυνοµία για αυτό; Εδώ έχω και
το σχετικό δηµοσίευµα, αν θέλετε, θα το καταθέσω στο τέλος
της οµιλίας µου στα Πρακτικά.
Η Χρυσή Αυγή εδώ και πολλά χρόνια είχε προειδοποιήσει ότι
η µαζική είσοδος παράνοµων µεταναστών από την Τουρκία, κυρίως, θα δηµιουργούσε συνθήκες ενός ασύµµετρου πολέµου
στη χώρας µας, πέραν της δηµιουργίας συνθηκών ανθρωπιστικής κρίσης. Και αναφερόµαστε σε αυτούς, οι οποίοι δεν έχουν
τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για να δικαιολογούν
την παρουσία τους στη χώρα µας. Αυτοί είναι οι παράνοµοι µετανάστες.

Είναι πέραν πάσης αµφιβολίας, βέβαιο, ότι χιλιάδες τζιχαντιστές, υποδυόµενοι τους µετανάστες, έχουν ήδη αποβιβαστεί
στην πατρίδα µας. Πρόκειται για τζιχαντιστές που παίρνουν εντολές από τις µυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας. Σαφώς και δεν είναι τυχαία η δήλωση του εξαδέλφου του Καντάφι ότι υπάρχουν πολλοί τροµοκράτες ανάµεσά
τους, µεταξύ δέκα και πενήντα ανά χίλια άτοµα.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ήταν και η δήλωση που διαβάσαµε
εχθές στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» του Βρετανού Πρέσβη Τζον Κίτµερ ότι οργανωµένα, εγκληµατικά κυκλώµατα δεν
διακινούν µόνο µετανάστες αλλά και άτοµα που µπορεί να εξελιχθούν σε τροµοκράτες.
Πρέπει να επισηµάνουµε και να αντιληφθούµε ότι αυτοί οι τζιχαντιστές είναι εκπαιδευµένοι σε συνθήκες πραγµατικού πολέµου και οι µέθοδοι που θα εφαρµοστούν στη χώρα µας, όταν
κρίνουν ότι ήρθε η κατάλληλη στιγµή, θα ξεφεύγουν από τις τακτικές απλών τροµοκρατικών επιθέσεων.
Θα θέλαµε να µας πείτε αν υπάρχει σχεδιασµός από την
πλευρά της Κυβέρνησης, προκειµένου να αντιµετωπιστεί η
απειλή των τζιχαντιστών. Με δεδοµένο το ότι έχουν εισέλθει πυρήνες τζιχαντιστών στην πατρίδα µας, για ποιους λόγους η Κυβέρνηση τους ενισχύει µε το να απελευθερώνει σταδιακά τους
παράνοµους µετανάστες; Έχει εικόνα του πόσοι τζιχαντιστές
βρίσκονται αυτήν τη στιγµή εντός της ελληνικής επικράτειας;
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κυρία Ζαρούλια.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κυρία Βουλευτή, όσο
και αν θέλει κάποιος να υποβαθµίσει το εγκληµατικό φαινόµενο
του τζιχαντισµού, δεν πρέπει να ξεχνάει ότι η κατάσταση φαίνεται να είναι εκτός ελέγχου και αργά και µεθοδικά φαίνεται να
στρώνεται ένα χαλί ενός περιφερειακού ή ενός παγκόσµιου θρησκευτικού πολέµου, που εξυπηρετεί και γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές σκοπιµότητες.
Έτσι, η πολιτισµένη κοινότητα και η Ελλάδα οφείλει να αντιδράσει και να δηµιουργήσει το πλαίσιο µιας διεθνούς συνεργασίας κατά της τροµοκρατίας.
Αυτή είναι η εικόνα του αποτρόπαιου προσώπου της τροµοκρατίας, ο τζιχαντισµός, που έχει ως ακµή του δόρατος το θρησκευτικό φονταµενταλισµό, τη διασύνδεση δηλαδή της πολιτικής
µε τη θρησκεία. Στη σηµερινή συγκυρία στους κόλπους του
Ισλάµ εµφανίζονται τα µεγάλα φονταµενταλιστικά κινήµατα.
Όµως, από τις µέχρι σήµερα έρευνες των αρµόδιων αστυνοµικών υπηρεσιών δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι πληροφορίες για πα-
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ρουσία εξτρεµιστικών στοιχείων τζιχαντιστών στη χώρα µας.
Προκειµένου να αντιµετωπιστεί, όµως, ο κίνδυνος της πιθανής
εξάπλωσης των ισλαµιστών τροµοκρατών-τζιχαντιστών στη χώρα
µας, καθώς και η εξάπλωση της διεθνούς τροµοκρατίας και του
βίαιου εξτρεµισµού, οι αρµόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, πρώτον, επικεντρώνονται στην αποτροπή της χρήσης
των παράνοµων δικτύων διακίνησης µεταναστών από ισλαµιστές
εξτρεµιστές τροµοκράτες, µε σκοπό τη µετάβασή τους στην ευρωπαϊκή επικράτεια και µε σηµείο εισόδου τη χώρα µας, δεύτερον, βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση για τυχόν εντοπισµό
ύποπτων εξτρεµιστικών δραστηριοτήτων, τρίτον, αναλύουν και
αξιολογούν οποιαδήποτε πληροφορία περιέχεται σε γνώση τους
και σχετίζεται µε το προαναφερθέν θέµα.
Επιπλέον, διά µέσου των διαύλων διεθνούς συνεργασίας, παρακολουθούν στενά τις αναταραχές που λαµβάνουν χώρα στη
Μέση Ανατολή –Συρία, Ιράκ και λοιπά- και τα προβλήµατα ασφάλειας που ανακύπτουν, αναφορικά µε τη δράση και τη µετακίνηση ισλαµιστών τροµοκρατών.
Παρέχουν συνεχείς οδηγίες και κατευθύνσεις για ευαισθητοποίηση του αστυνοµικού προσωπικού και δη των αστυνοµικών
πρώτης γραµµής, προκειµένου να αντιµετωπίσουν ύποπτες µετακινήσεις ατόµων από και προς τη χώρα µας. Υπάρχει και ένα
σχετικό προφίλ. Προβαίνουν σε συνεχείς εκπαιδεύσεις του προσωπικού σε θέµατα ριζοσπαστικοποίησης που οδηγούν στο βίαιο
εξτρεµισµό και τη τροµοκρατία, µε σκοπό τον εντοπισµό ύποπτων ατόµων και δραστηριοτήτων.
Θα επανέλθω και στη δευτεροµιλία µου, διότι και εγώ διάβασα
για την ιταλική αστυνοµία, παραδείγµατος χάριν, που εµφάνισε
ένα µαγνητοσκοπηµένο υλικό διάρκειας τριών λεπτών, το οποίο
υποστηρίζει ότι τραβήχτηκε στην Αλβανία και στο οποίο εµφανίζονται ορισµένα άτοµα µε στολή τζιχαντιστών που σκίζουν τα
κόκκινα διαβατήριά τους.
Μάλιστα, κάποια ιστοσελίδα υποστηρίζει ότι πρόκειται για διαβατήρια του Κοσόβου. Στη συνέχεια, εµφανίζεται ένας κλειστός
χώρος, όπου υποτίθεται ότι εκπαιδεύονται αυτοί, αλλά εκπαιδεύουν και µικρά παιδιά. Πρέπει, λοιπόν, να έχουµε τα µάτια µας
ανοιχτά.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κυρία Ζαρούλια, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αυτά που άκουσα, κύριε Υπουργέ, µε χαροποιούν. Μάλιστα,
εάν και εφόσον τηρηθούν, θεωρώ πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως επίσης και η δήλωση που είχατε κάνεις τις προάλλες, σχετικά µε το ότι η χώρα δεν αντέχει άλλους µετανάστες.
Απλά θα θέλαµε να δούµε ότι όντως θα γίνουν πράξη αυτά που
λέτε, ώστε να µην βιώσει η ελληνική κοινωνία παρόµοια αιµατηρά
φαινόµενα, όπως αυτά που είδαµε να λαµβάνουν χώρα προσφάτως στην Ευρώπη.
Τελειώνοντας και µη θέλοντας να γίνουµε προφήτες κακών,
εµείς από την πλευρά µας απλά επαναλαµβάνουµε την πάγια
θέση της Χρυσής Αυγής για εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας
στο θέµα της λαθροµετανάστευσης και της αποµάκρυνσης από
τις ιδεοληψίες της παγκοσµιοποίησης και της πολυφυλετικής κοινωνίας, που µόνο σε καταστροφή µπορούν να οδηγήσουν.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ελένη Ζαρούλια καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρία Ζαρούλια,
σας ευχαριστούµε και για το γεγονός ότι ήσασταν σύντοµη.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Να έχετε εµπιστοσύνη
στην Αστυνοµία, κυρία Ζαρούλια. Η Ελληνική Αστυνοµία είναι θεσµός της δηµοκρατίας και κινητοποιεί όλες τις υπηρεσίες στο
πλαίσιο των αντιτροµοκρατικών επιχειρήσεων. Ας θυµηθούµε
στις 15-1-2015 στις πόλεις του Βελγίου την εξάρθρωση του πυρήνα των τζιχαντιστών που έφερε σε συνεργασία την Ελληνική
Αστυνοµία και Αντιτροµοκρατική µε αυτή του Βελγίου και συλ-
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λάβαµε έναν υπήκοο Αλγερίας που φαινόταν να είναι ηγετικό
στέλεχος. Και παρά το γεγονός ότι δεν ήταν, ενδιέφερε τις αρχές
του Βελγίου. Για το λόγο αυτό, ζητήθηκε κατόπιν ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, η έκδοσή του στην άνω χώρα και εποµένως
πραγµατοποιήθηκε η διεθνής συνεργασία µε όλους αυτούς που
έχουν θέσει την τροµοκρατία –την όποια τροµοκρατία- στην
πρώτη θέση της ατζέντας.
Όµως, πρέπει να τονίσουµε ότι κατά την Ελληνική Προεδρία
του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναθεωρήθηκε η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αντιµετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στο βίαιο εξτρεµισµό και την τροµοκρατία, κάτι
που θα αποτελέσει τη βάση για τις νέες εθνικές στρατηγικές.
Όσον αφορά το ζήτηµα της διακοπής κράτησης των παράτυπων µεταναστών, σας γνωρίζουµε ότι οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας λειτουργούν κατ’ εφαρµογή της κοινοτικής
Οδηγίας 2008/115 ως προς τα πρόσωπα αυτής της κατηγορίας.
Για τους εν λόγω αλλοδαπούς, πρώτον, δεν συντρέχουν λόγοι
δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, δεύτερον, είναι καταγεγραµµένοι σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπει
το ισχύον εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. Στο ανώτερο πλαίσιο επανεξετάζονται όλες οι υποθέσεις που κρατούνται για χρονικό διάστηµα πάνω από έξι µήνες.
Παράλληλα, από το Υπουργείο µας και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την
αποτελεσµατική αντιµετώπιση του φαινοµένου της παράτυπης
µετανάστευσης, µε τρόπο που να διασφαλίζει τον έλεγχο της νοµιµότητας των αλλοδαπών στη χώρα µας, καθώς και την κυκλοφορία και διακίνησή τους.
Ήδη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους φορείς, η διαµόρφωση του πλαισίου για την ορθολογική διαχείριση του µεταναστευτικού ζητήµατος.
Τέλος, σύµφωνα µε την ενηµέρωσή µας –και αυτό είναι κρίσιµο, ιδίως για εµένα που ήµουν δεκαεννέα χρόνια στη Θράκηοι διαβιούντες µουσουλµάνοι οικονοµικοί µετανάστες, οι απλοί
µουσουλµάνοι στη χώρα µας ακολουθούν µετριοπαθή ενδοθρησκευτικά ρεύµατα του Ισλάµ και µέχρι σήµερα δεν έχουν διαπιστωθεί ύποπτες εξτρεµιστικές δραστηριότητες που να θέτουν σε
κίνδυνο τη δηµόσια τάξη και την εθνική ασφάλεια της χώρας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Επόµενη είναι η έκτη µε αριθµό 42/16-3-2015 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Εύβοιας των Ανεξάρτητων
Ελλήνων κ. Νικολάου Μαυραγάνη προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε την αποκοπή- καταστροφή του πρωτεύοντος Επαρχιακού Δικτύου «Χάνια Αυλωναρίου-Πλατάνα-Παραλία Κύµης».
Θα απαντήσει ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νικόλαος Βούτσης.
Ορίστε, κύριε Μαυραγάνη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά για
να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το ζήτηµα είναι απλό. Στο συγκεκριµένο επαρχιακό δίκτυο
«Εθνική Οδός Β’ Τάξης», όπως έχει χαρακτηριστεί, µε βάση το
ν. 3155/1955, αρµοδιότητα επισκευής και συντήρησης έχει η
παλιά νοµαρχία και τώρα πλέον το διάδοχο πρόσωπο, δηλαδή η
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Στο συγκεκριµένο σηµείο έχουν ενσκήψει πολλές φορές, κύριε
Υπουργέ. Εγώ τουλάχιστον θυµάµαι περισσότερες από πέντε,
έξι φορές συνεχείς αποκοπές αυτού του εθνικού δικτύου εξαιτίας των κυµάτων του Αιγαίου, τα οποία προσκρούουν στην Παραλία της Κύµης. Χαρακτηριστικά, τελευταία σκίστηκε στην
κυριολεξία όλο το δίκτυο στη µέση. Μάλιστα, έχω τη φωτογραφία και θα την καταθέσω στα Πρακτικά, ώστε να δοθεί και στον
κύριο Υπουργό για να δει τη σηµαντικότητα του θέµατος.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Μαυραγάνης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα φωτογραφία, η
οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επισηµαίνουµε ότι η Περιφέρεια έχει 3.600.000 ως κονδύλι για
φέτος για τις επισκευές και συντηρήσεις αυτών των οδών. Όµως,
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δεν έγινε επισκευή κατ’ αυτόν τον τρόπο που έπρεπε να γίνει,
διότι πρέπει να γίνει θωράκιση και από θαλάσσης, διότι και αν
ακόµα επισκευαστεί προχείρως και πάλι µετά από έναν, δύο,
τρεις ή και έξι µήνες θα έχουµε τα ίδια. Είναι ο δρόµος –και το
επισηµαίνω αυτό- που οδηγεί στο λιµάνι της Κύµης. Το λιµάνι της
Κύµης έχει χωροθετηθεί από το 2003 ως ένας στρατηγικός λιµένας της Ελλάδας. Άρα, δεν µπορούµε να αφήσουµε αυτόν το
δρόµο έρµαιο της τύχης του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Μαυραγάνη.
Ορίστε, κύριε Βούτση, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μαυραγάνη,
πράγµατι, το θέµα είναι απλό όπως το θέσατε, έχω σωρεία εγγράφων και ένα σχετικό φάκελο, αλλά δεν είναι ανάγκη να αναφερθώ αναλυτικά.
Είναι µία περίπτωση όπου φαίνεται µία κακοδαιµονία της τοπικής αυτοδιοίκησης και του τρόπου να αντιλαµβάνονται τα
πράγµατα ακόµα και σε εποχές κρίσης, όπως είναι αυτή. Υπάρχει, ήδη, η µελέτη για το σύνολο αυτής της οδοποιίας που είναι
και η κεντρική οδοποιία µεγάλου ύψους -έχουµε όλα τα ποσά
από την περιφέρεια- και αυτό είναι ένα µέρος που παρ’ ότι θα
αφορούσε το δήµο –µπορούσε να πει κανείς- ήδη η περιφέρεια
έχει αναλάβει να κάνει την αποκατάσταση.
Πολλές φορές, πράγµατι, έχει πληγεί µε τον τρόπο που είπατε
και έχει σχέση µε τα κύµατα και µε την όλη διαµόρφωση εκεί
πέρα. Κακώς σταµάτησε το έργο και υπάρχουν οι όποιες ενστάσεις σε σχέση µε τον εργολάβο που έβαλε η περιφέρεια –επαναλαµβάνω- µε χρήµατα δικά της απ’ ό,τι έχω καταλάβει. Είναι
αδύνατον να αντιληφθώ έναν ανταγωνισµό για το ποιος θα πρωτοφτιάξει το δρόµο, όταν σε όλη τη χώρα το αντίθετο πρόβληµα
έχουµε, να αποκατασταθούν ζηµιές και προβλήµατα και κακοτεχνίες.
Φοβάµαι επίσης ότι επειδή κάθε χρόνο ενδεχοµένως –από
πληροφορίες που είχαµε και από τις υπηρεσίες- επαναλαµβάνεται σε µεγάλο βαθµό αυτή η επιφανειακή επιδιόρθωση και το
δήµο επιβαρύνει πάρα πολύ και δεν δηµιουργείται και µία ασφαλής και τεχνικά άρτια υποδοµή σε εκείνη την περιοχή.
Θεωρώ ότι πάρα πολύ σωστά εντοπίζετε το ζήτηµα. Και από
την πλευρά µας θα κάνουµε ό,τι πρέπει και για να επισηµάνουµε
και προς τον δήµο το εντελώς άτοπο αυτής της ενέργειας και
αυτού του τύπου τον ανταγωνισµό, που µόνο ερωτήµατα γεννάει, παρά λύνει τα θέµατα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Μαυραγάνη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Θα χρειαστώ πολύ λιγότερο
χρόνο, κύριε Πρόεδρε, γιατί ήταν πληρέστατη η απάντηση.
Απλώς και µόνο θέλω να επισηµάνω το εξής και γι’ αυτό απευθύνθηκε το ερώτηµά µου και προς το Υπουργείο Ναυτιλίας αλλά
και προς το Υπουργείο Οικονοµικών, όσον αφορά ας πούµε την
προάσπιση του αιγιαλού και όσον αφορά από την άλλη πλευρά
το οποιοδήποτε έργο χρειαστεί να γίνει µέσα στη θάλασσα,
ούτως ώστε να προασπιστεί αρκούντως και τεχνικά αρτίως αυτός
ο κεντρικός δρόµος που οδηγεί στο λιµάνι της Κύµης.
Γι’ αυτό θα ήθελα από τον Υπουργό –αν και γνωρίζω ότι είναι
παράπλευρα της αρµοδιότητάς του- να κάνει µία προσπάθεια σε
συνεννόηση και µε το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να πέσουν κάποιοι λιθοσωροί για να τελειώσει
το πρόβληµα αυτό µία και καλή και να µην έχουµε κάθε χρόνο
αιµατηρή δαπάνη προς αυτήν την κατεύθυνση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ναι, παρ’ ότι παράπλευρο που λέτε και
εσείς, αλλά και ως µηχανικός επειδή ξέρω αυτά τα ζητήµατα, εν
πάση περιπτώσει, έχουµε ενηµερωθεί ότι εξελίσσεται µελέτη σε
συνεννόηση και µε τον Οργανισµό Λιµένων κ.λπ. και όταν γίνει η
κατασκευή, θα είναι άρτια. Πρέπει να αποφευχθούν φαραωνικού
τύπου κατασκευές και διάφορα σχέδια, τα οποία ενδεχοµένως
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υπάρχουν στην περιοχή, διότι η αισθητική µε τη λειτουργικότητα
και την άρτια κατασκευή µπορούν πράγµατι σε αυτήν την πολύ
ευαίσθητη και ωραία περιοχή της Εύβοιας, να αποτελέσουν -για
πολλά χρόνια από εκεί και ύστερα αφού αποκατασταθούν- το σηµείο αναφοράς.
Δεν χρειάζονται, λοιπόν, υπερβολικές µελέτες, υπερβολικά
έξοδα, υπερβολικές δαπάνες στο όνοµα του ότι παρουσιάζεται
κάθε λίγο και λιγάκι το πρόβληµα. Χρειάζεται σωστή µελέτη, άρτια κατασκευή, επίβλεψη. Η περιφέρεια έχει µπροστά της όλα τα
δεδοµένα. Επίσης, ο δήµος µπορεί επικουρικά και απολύτως σε
συνεργασία να ελέγξει το πώς θα γίνει αυτή οδοποιία, η υποστήριξη και η αντιστήριξη σε σχέση µε τους κυµατισµούς.
Νοµίζω πως µετά τη δηµοσιότητα που έχει αυτή η συζήτηση,
από όλες τις πλευρές θα επιδειχθεί η αναγκαία και άµεση πρόνοια, διότι δεν είναι σωστό για θέµατα δηµοσίου να υπάρχουν
αντιδράσεις, όταν µπορεί να γίνει το έργο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Εισερχόµαστε στην έβδοµη µε αριθµό 43/16-3-2015 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Δωδεκανήσου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Δηµητρίου Κρεµαστινού
προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη µη τήρηση του πρωτοκόλλου επίσηµων προσκεκληµένων κατά τις πρόσφατες δηµόσιες εκδηλώσεις στη
Ρόδο για την εθνική επέτειο ενσωµάτωσης της Δωδεκανήσου
στην Ελλάδα.
Κύριε Κρεµαστινέ, µπορείτε να αναπτύξετε την ερώτησή σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, θα ήταν αστείο να κάνω ερώτηση στον Υπουργό Εσωτερικών,
γιατί δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο σε µια επετειακή εορτή. Θα
ήταν επαναλαµβάνω αστείο και µάλιστα, όταν εγώ προσωπικά
δεν πιστεύω στο εθιµοτυπικό των παρελάσεων. Εγώ προσωπικά
πιστεύω ότι οι παρελάσεις πρέπει να πάρουν ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Είµαστε στην Ευρώπη και πρέπει να τιµούµε τους νεκρούς και τους ήρωες µε τον τρόπο που τους τιµούν όλοι οι
άλλοι λαοί της Ευρώπης.
Γιατί τα λέω όλα αυτά; Διότι βρέθηκα στη συγκεκριµένη παρέλαση, εκπροσωπώντας κατ’ ανάγκη τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ
που δεν µπορούσε να είναι εκεί, παρότι είχε κληθεί. Βεβαίως, δεν
µου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση όταν δεν βρήκα θέση, αντικαθιστώντας τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και κατευθύνθηκα στη θέση
που οι Βουλευτές κάθονται. Εκεί διαπίστωσα ότι οι Βουλευτές
ήταν πίσω και από τους αντιδηµάρχους, όχι µόνο την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αντιπεριφερειάρχες. Έκανα το λάθος να κατέβω σεµνά και ταπεινά από την εξέδρα, χωρίς να πω τίποτα σε
κανέναν.
Με ρώτησαν οι δηµοσιογράφοι γιατί κατέβηκα και είπα ότι από
τον καιρό που η Δωδεκάνησος απελευθερώθηκε το 1947 µέχρι
το 2015 τηρείται ένα πρωτόκολλο το οποίο είναι για όλους. Δεν
πρόκειται προσωπικά για µένα -γιατί εγώ, επαναλαµβάνω, δεν
ανεβαίνω σε εξέδρες- αλλά ο θεσµός του Βουλευτή δεν µπορεί
να κακοποιείται. Αυτό είπα και το είπα δηµόσια.
Ακολούθησε µια σειρά διαψεύσεων από τον περιφερειάρχη,
υβριστικών -αν θέλετε- ανακοινώσεων, στις οποίες εγώ αντί να
απαντήσω, τα έστειλα να τα δείτε εσείς και να τα εκτιµήσετε. Να
σας παρακαλέσω να τους πείτε, αν µη τι άλλο, να σέβονται τους
θεσµούς, όχι τα πρόσωπα. Τους θεσµούς. Μόνο αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Κρεµαστινέ.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Βουλευτά, σωστά δεν εισηγείστε
κάτι διαφορετικό περί πειθαρχικών µέτρων κ.λπ., που η αποκεντρωµένη διοίκηση έχει τις δικές της διαδικασίες να επιβάλει, αν
για παράδειγµα επρόκειτο για κάτι πάρα πολύ σοβαρό, για να είµαστε επί της ουσίας. Είναι κάτι σοβαρό ως προς τη θεσµική του
διάσταση, την τοπική του απήχηση και επίδραση στην κοινωνία.
Μας έχει έλθει µια απάντηση. Γνωρίζετε ότι θα πρέπει να απευθυνόµαστε και στην περιφέρεια. Γνωρίζετε ότι και ο περιφερειάρχης θεωρεί ότι εσείς αρνηθήκατε να ανέβετε στην εξέδρα.
Μόνο ο κ. Κόνσολας θέλησε να ανέβει στην εξέδρα. Δύο δικοί
µας Βουλευτές, ο κ. Γάκης, ο κ. Σαντορινιός για λόγους ιδεολο-
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γικούς, πολιτικούς κ.λπ. δεν θέλησαν να ανέβουν. Γενικώς περιγράφεται εδώ µια κατάσταση, η οποία δεν µας περιποιεί τιµή να
τη συζητάµε.
Εκλήθησαν, λέει, στις άδειες θέσεις της πρώτης σειράς να καθίσουν µε σειρά, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Περιφερειακού Συµβουλίου κ.λπ., άρα εσείς
µείνατε πίσω, παρότι ήσασταν Βουλευτής. Εστάλη στο ΠΑΣΟΚ
σχετική πρόσκληση για τον ορισµό αντιπροσώπου και λέει ότι
δεν έλαβε απάντηση η περιφέρεια ότι ήσασταν εσείς εκπρόσωπος του κ. Βενιζέλου.
Γενικώς, καλόν είναι να υπάρχει ένας αλληλοσεβασµός ανάµεσα σε όλους τους θεσµούς, για να µας σέβονται και οι πολίτες
και η κοινωνία, πέραν και του αναγκαίου αυτοσεβασµού, που για
όλους µας είναι θέµα κώδικα και όλοι κρινόµαστε δηµοσίως.
Με αυτήν την έννοια θεωρώ ότι σωστά θέσατε το ζήτηµα στο
δηµόσιο χώρο για να συζητηθεί. Θα πάρει καθένας –ας πούµετο µήνυµα µιας τέτοιας πολιτισµένης συζήτησης που γίνεται εδώ
µέσα. Δυστυχώς όµως φαίνεται ότι σε τοπική κλίµακα µερικές
φορές αλλιώς βλέπουν τα πράγµατα, µε τοπικούς ανταγωνισµούς ή δεν ξέρω πώς, µε συµπεριφορές που θα µπορούσαν επιτόπου να λυθούν τα ζητήµατα. Το γνωρίζετε καλύτερα απ’ όλους
µας. Είστε ο παλαιότερος και αν θέλετε και σεβάσµιος στα
έδρανα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Κρεµαστινέ,
έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν έχω διάθεση να δευτερολογήσω, αλλά πρέπει να απαντήσω, διότι είναι
δηµόσια η συζήτηση ότι ο µεν κ. Κόνσολας, Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας, πράγµατι είχε ανέβει στην εξέδρα και καθόταν
πίσω από τους αντιπεριφερειάρχες, αντιδηµάρχους κ.λπ. και ο
Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου τού είπε ότι εάν δεν έρθεις
δίπλα µου, τότε θα κατέβω κι εγώ κάτω.
Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι εκφυλισµός της έννοιας του
θεσµού του Βουλευτή. Και ο κ. Κόνσολας πήγε µπροστά. Αυτά
τα οποία σας λέω τα δήλωσε ο κ. Κόνσολας και σε εµένα και παρουσία άλλων και δεν είχε κανένας τη διάθεση, ούτε τώρα εγώ,
µετά από αυτήν την ιστορία που είπατε, να δηµιουργηθούν θέµατα χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος.
Όταν όµως ένας περιφερειάρχης ψεύδεται, το πρόβληµα δεν
είναι το εθιµοτυπικό. Γιατί µπορούσε να πει ότι έγινε µια αβλεψία
του πρωτοκόλλου από κάποιον εκεί και τίποτε άλλο και δεν θα
υπήρχε και η συζήτηση. Να λέµε όµως ψέµατα κατά συρροή και
να υβρίζουµε ανθρώπους που, τέλος πάντων, η κοινωνία τους
εκτιµάει, τους αγαπάει –όπως θέλετε πέστε το-, αυτό είναι µεγάλο πρόβληµα και αυτό µεταδίδεται από τους σταθµούς, τα ραδιόφωνα κ.λπ..
Και πώς θα ήταν δυνατόν εγώ µπροστά σε τόσους δηµοσιογράφους να κατέβω κάτω από την εξέδρα και να πω ότι κατέβηκα
γιατί δεν είχα θέση; Θα µου έλεγαν «Μα, αφού υπάρχει θέση» οι
δηµοσιογράφοι οι ίδιοι. Αυτά είναι αυταπόδεικτα και ύβρεις και
όλα αυτά, για να µην τα χαρακτηρίζω. Γι’ αυτό αναγκάστηκα αντί
να απαντήσω κι εγώ µε τον ίδιο τρόπο, να απευθυνθώ σε εσάς
και να σας στείλω όλα αυτά που έχετε µπροστά σας, για να εκτιµήσετε σε τι κατάσταση βρίσκονται τα πράγµατα σήµερα.
Η παράκλησή µου είναι αυτά να τα µεταφέρετε, διότι εγώ δεν
ζητώ τιµωρίες και πειθαρχικά, τα οποία θα µπορούσε µε το στενό
πνεύµα του νόµου κάποιος να τα πει. Εγώ ζητώ το αυτονόητο,
δηλαδή να υπάρχει σεβασµός στους θεσµούς, τίποτε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε να επανέλθετε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ναι, κύριε Πρόεδρε, για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Η δηµόσια συζήτηση γι’ αυτό το ζήτηµα
θεωρώ ότι θα βοηθήσει αποτελεσµατικά στην επανατοποθέτηση
και της άποψης, της γνώµης και του κυρίου περιφερειάρχη. Έτσι
κι αλλιώς τα Πρακτικά αυτής της συζήτησης θα τα στείλουµε, για
να λάβει υπ’ όψιν του κι αυτός ότι θα πρέπει αυτά τα θέµατα µε
άλλο ύφος να λύνονται στην τοπική κλίµακα και πάντοτε στη
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βάση του σεβασµού των θεσµών και µάλιστα των εκλεγµένων
όλων των επιπέδων.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε.
Εισερχόµεθα στην δεύτερη µε αριθµό 46/16-3-2015 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Σερρών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Καραµανλή προς τους Υπουργούς
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την
αντιπληµµυρική προστασία του Νοµού Σερρών.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νικόλαος Βούτσης.
Κύριε Καραµανλή, έχετε για δύο λεπτά τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως γνωρίζετε
ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που ταλανίζουν το Νοµό
Σερρών είναι η υπερχείλιση τόσο της λίµνης Κερκίνης όσο και
του Στρυµόνα ποταµού, ως αποτέλεσµα έντονων καιρικών φαινοµένων.
Ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε φυσικές καταστροφές, συµπολίτες που βρίσκονται σε απόγνωση και σε ανάγκη δεν µπορεί
να γίνονται πεδίο κοµµατικής αντιπαράθεσης.
Ακριβώς επειδή δεν πιστεύω στη στείρα αντιπολίτευση οφείλω
να αναγνωρίσω στην Κυβέρνηση τα εξής: Σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα είχαµε στο νοµό µας τρεις Υπουργούς να τον επισκέπτονται. Ιδιαίτερα τόσο ο κ. Αποστόλου όσο και η κ. Μαρία Κόλλια έδωσαν τις πρώτες απαντήσεις σε πολύπλοκα και δύσκολα
ζητήµατα. Αυτό που καταλάβαµε είναι ότι επικρατεί η λογική ότι
η λύση για τις αποζηµιώσεις θα δοθεί σε συνεννόηση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποφύγουµε το κακό παράδειγµα προστίµων και καταλογισµών. Όµως, όπως αναγνωρίζουµε τα θετικά
έτσι θα είµαστε αυστηροί µε την Κυβέρνηση αν δεν δούµε άµεσα
και χειροπιαστά αποτελέσµατα.
Σήµερα, µεγάλο µέρος του νοµού έχει τεθεί σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης. Η δύσκολη κατάσταση των τελευταίων εβδοµάδων έχει επιδεινωθεί ιδιαίτερα τις τελευταίες δύο µέρες. Η
στάθµη της λίµνης έχει ανέβει επικίνδυνα. Τα αποτελέσµατα είναι
µεγάλες εκτάσεις του κάµπου να βρίσκονται κάτω από πληµµύρες. Ήδη είναι πάνω από πενήντα χιλιάδες στρέµµατα.
Επίσης, τα αναχώµατα σε διάφορα σηµεία του νοµού έχουν
είτε καταστραφεί είτε υποχωρήσει. Η κατάσταση, λοιπόν, χρήζει
άµεσων ενεργειών που µόνο η Κυβέρνηση µπορεί να υλοποιήσει.
Σας ερωτώ λοιπόν: Προτίθεται η Κυβέρνηση να συνδράµει
άµεσα την περιφέρεια στην προσπάθεια αντιµετώπισης της κατάστασης σε πολιτικό αλλά κυρίως σε οικονοµικό επίπεδο;
Δεύτερον, έχει καταρτιστεί σχεδιασµός για την άµεση ανακούφιση των πληγέντων παραγωγών και κυρίως όσων κατέχουν µη
σπαρµένες γεωργικές εκτάσεις, οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν
την καλλιεργητική περίοδο, τα εισοδήµατα αυτού του χρόνου και
του εποµένου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Καραµανλή.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός κ. Νικόλαος Βούτσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε, η ερώτηση αυτή του κ.
Καραµανλή είναι µια πρώτη ευκαιρία -διότι φοβάµαι πως θα έρθουν και άλλες τέτοιες «ευκαιρίες»- να µιλάµε για αποκατάσταση
ζηµιών από συγκεκριµένες κλιµατικές και άλλες παρενέργειες
που συχνά συµβαίνουν στη χώρα µας. Και τους προηγούµενους
µήνες είχαµε πάρα πολύ µεγάλα προβλήµατα.
Ίσως θα έπρεπε, κύριε Πρόεδρε, να συζητηθεί κάποια στιγµή
επ’ αφορµή αυτών των ερωταπαντήσεων και όχι στην τυπική
τους πλευρά η ουσιαστική συνέργεια και µε ποιο τρόπο αποτελεσµατικά από το κράτος, από τις κεντρικές υπηρεσίες, θα µπορεί σε πολυδιάστατα, πολυπαραγοντικά προβλήµατα που παρουσιάζονται σε τέτοιες ζηµιές να υπάρχει µια αποτελεσµατική παρέµβαση. Διότι το θέµα αφορά στο µισό τουλάχιστον Υπουργικό
Συµβούλιο σε σύνολο Υπουργείων, στην περιφέρεια, στις αποκεντρωµένες διοικήσεις, σε κονδύλια τα οποία είναι από πολύ
διαφορετικές πλευρές και τα οποία µπορούν να µαζευτούν και
να υπάρξει αποτελεσµατική αντιµετώπιση.
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Εν προκειµένω, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι και η Υφυπουργός του Υπουργείου η κ. Κόλλια-Τσαρουχά µε αυτήν την ιδιότητα
ως Υφυπουργός, πέραν της ιδιότητας της που είναι συνάδελφός
σας στις Σέρρες, από την πρώτη στιγµή κινητοποιήθηκε. Ήρθε
σε επαφή -µε το ενδιαφέρον και άλλων Βουλευτών της περιοχής
σας- µε τον περιφερειάρχη, µε όλες τις αρχές, µε τις Ένοπλες
Δυνάµεις, µε το Στρατό.
Αναφερθήκατε και εσείς αλλά θα το κάνω και εγώ για τα Πρακτικά, ότι ασχολήθηκαν και πήραν δεσµεύσεις που αρκετές εξ
αυτών άρχισαν να υλοποιούνται, ο κ. Καµµένος, ο κ. Τσιρώνης,
ο κ. Σγουρίδης, ο κ. Αποστόλου, ο κ. Λαφαζάνης. Εµείς ασχοληθήκαµε και θα συνεχίσουµε να ασχολούµαστε. Δηλαδή το θέµα
είναι στο επίκεντρο της προσοχής. Και το ίδιο σε µεγάλο βαθµό
είχε γίνει και για την Άρτα προσφάτως.
Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγµατα. Για παράδειγµα, τεχνικά
µε ενηµέρωσαν -και το πιστεύω διότι τα καταλαβαίνω αυτά- ότι
για τη λίµνη εάν δεν υπάρξουν πραγµατικά οι δυνατότητες της
απορρόφησης, της απορροής, έτσι ώστε να γίνουν δυνατές η καθαυτό µετρήσεις, οι οποίες να είναι ακριβείς, τότε δεν είναι δυνατόν να γίνει ο επιµερισµός και η καταγραφή σε σχέση µε τις
πραγµατικές ζηµιές, αποζηµιώσεις κ.λπ..
Είναι δηλαδή κάτι το οποίο εξελίσσεται. Το έχουν οι τεχνικές
υπηρεσίες στο πρόγραµµά τους και σύντοµα θα υπάρχει ανταπόκριση.
Επίσης και από πλευράς της περιφέρειας έχουν µαζευτεί από
τους δήµους και από αλλού οι καταγραφές σε σχέση µε τις ζηµιές σε υποδοµές, σπίτια κλπ. Δεν έχει ενεργοποιηθεί ενδεχοµένως ακόµα στο σύνολό της η δυνατότητα να υπάρξει αποζηµίωση. Θα προχωρήσουµε. Θα πιέσουµε, θα συνεργαστούµε.
Αυτό έχει γίνει ήδη από το Υπουργείο Αγροτικής Οικονοµίας.
Έχουν προχωρήσει.
Σωστά θέσατε το ζήτηµα. Ακόµα πιο σωστά, κατά τη γνώµη
µου, από την πρώτη στιγµή µε ευθύνη και πρωτοβουλία της Υφυπουργού έχουµε ανταποκριθεί στο πλαίσιο των δυνατοτήτων.
Επισηµαίνω όµως, κύριε Πρόεδρε, ότι πράγµατι σε αυτό το ζήτηµα, το οποίο είναι πράγµατι πάρα πολύ σοβαρό, για τις θεοµηνίες οι οποίες σε διαφορετική εποχή από διαφορετικές αιτίες
πλήττουν συγκεκριµένα κοµµάτια στη χώρα, θα πρέπει να γίνει
µια ουσιαστική δουλειά, για να ξέρουµε κάθε φορά πως δεν είναι
µόνο η πολιτική προστασία ή ένα Υπουργείο. Άλλοι ασχολούνται
µε τα κουζινικά, άλλοι ασχολούνται µε τα χωράφια, άλλοι ασχολούνται µε τις γέφυρες, άλλοι ασχολούνται µε το εισόδηµα. Αυτή
η εµπειρία που υπάρχει από τις υπηρεσίες κάποια στιγµή θα πρέπει να µαζευτεί προς το καλό των πολιτών αλλά και του δηµόσιου
ταµείου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Καραµανλή, ορίστε για τη δευτερολογία σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, έχετε απόλυτο δίκιο. Το ζήτηµα δεν είναι απλό. Θα µου επιτρέψετε κάποιες
επιπλέον επισηµάνσεις που νοµίζω ότι µπορούν να βοηθήσουν.
Μια µακροπρόθεσµη λύση που είχε συζητηθεί µε τον Περιφερειάρχη κ. Τζιτζικώστα, ήταν να γίνει ένα µεγάλο αντιπληµµυρικό
έργο µε χρηµατοδότηση από τη νέα προγραµµατική περίοδο. Οι
προκηρύξεις για τέτοια έργα νοµίζω ότι θα βγουν στο επόµενο
τρίµηνο.
Παράλληλα όµως νοµίζω ότι πρέπει να δούµε τι πρέπει να κάνουµε µεσοπρόθεσµα, τώρα, το καλοκαίρι. Να δούµε αν υπάρχει
η δυνατότητα, παραδείγµατος χάριν, να καθαριστεί ο Στρυµόνας
από τις φερτές ύλες και να ενισχυθούν τα αναχώµατα, ώστε να
µην έχουµε τα ίδια φαινόµενα και του χρόνου. Αρκετοί ανησυχούν ότι ο καθαρισµός είναι τεχνικά και δύσκολος και επικίνδυνος.
Η λίµνη Κερκίνη έχει να καθαριστεί δεκαετίες. Υπάρχει ένας
προβληµατισµός για το αν µπορεί να µπει βυθοκόρος λόγω του
σύνθετου ρόλου της λίµνης, η οποία είναι ταµιευτήρας άρδευσης, αντιπληµµυρικό ανάχωµα αλλά και σηµαντικός υδροβιότοπος. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν και µερικοί περιβαλλοντικοί περιορισµοί.
Το άλλο που πρέπει να δούµε νοµίζω είναι η γενικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων του νοµού. Το καλοκαίρι σε αρκετά
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σηµεία του νοµού υπάρχουν παραγωγοί που δεν έχουν νερό να
ποτίσουν και το χειµώνα πληµµυρίζουν τα χωράφια τους.
Μια άλλη παράµετρος που θα ήθελα να θέσω υπ’ όψιν σας
είναι και η διαχείριση των υδάτινων όγκων που εισρέουν από τη
Βουλγαρία, η οποία µπορεί να συζητηθεί σε διακρατικό επίπεδο.
Αντίστοιχα πρέπει να συζητήσουµε σε διαπεριφερειακό επίπεδο
το πρόβληµα µε τα νερά του Αγγίτη.
Σας τα αναφέρω όλα αυτά για να έχουµε µια εικόνα. Αλλά και
για να είναι πλήρης η ενηµέρωση των συµπολιτών µας, πρέπει
να σας κάνω και ορισµένες διευκρινιστικές ερωτήσεις.
Πρώτα απ’ όλα νοµίζω ότι είναι χρήσιµο να έχουµε ένα χρονοδιάγραµµα. Καταλαβαίνουµε ότι οι άνθρωποι που έχουν υποστεί
αυτές τις καταστροφές θέλουν να ξέρουν έστω ποια είναι η θέση
της Κυβέρνησης να τους απαντήσει για το αν και σε ποιο βαθµό
θα µπορέσει τελικά να τους αποζηµιώσει. Αυτό ισχύει για όλους.
Ισχύει όµως πολύ περισσότερο για εκείνους οι οποίοι δεν έχουν
καλλιεργήσει ακόµα.
Πότε εκτιµάτε λοιπόν –αν και αυτό νοµίζω ότι δεν µπορείτε να
µου το απαντήσετε εσείς, αλλά ο Υπουργός Γεωργίας– ότι θα
υπάρχει µια καθαρή εικόνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση;
Το δεύτερο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι ότι στη συνάντηση που είχαµε µε την παρουσία της Υφυπουργού κ. Κόλλια,
τέθηκε ένα ζήτηµα για να γίνει µια επιτροπή τεχνοκρατών για να
εξετάσει σε βάθος ένα τέτοιο πρόβληµα. Οι επιτροπές δυστυχώς, στην Ελλάδα έχουν το κακό προηγούµενο ότι συνεδριάζουν, αλλά δεν λαµβάνουν αποφάσεις. Εποµένως, θα ήθελα µια
απάντηση σ’ αυτό κατά πόσο αυτή η επιτροπή πρέπει να συσταθεί το γρηγορότερο, για να δώσει και µεσοπρόθεσµη λύση για
να ξεκινήσουµε το καλοκαίρι, αλλά για να δώσει και µια µακροπρόθεσµη λύση για να αντιµετωπίσουµε τα πληµµυρικά αυτά
φαινόµενα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Καραµανλή.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Η παρουσία της Υφυπουργού νοµίζω ότι
εγγυάται ότι από την πλευρά µας οι δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί κυρίως από το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και από τα
άλλα Υπουργεία, θα µπουν σε ένα δρόµο υλοποίησης όσο πιο
γρήγορα γίνεται.
Δεν µπορώ να σας δώσω, προφανώς, ακριβείς ηµεροµηνίες.
Αντιλαµβάνεστε ότι όλη αυτή η ουσία της περιφερειακής ανάπτυξης –διότι αυτό το ζήτηµα εκθέσατε κι αναλύσατε- που αφορά στο υδάτινο δυναµικό -και όχι µόνο- της περιοχής, είναι θέµα
στο οποίο και η εκλεγµένη περιφέρεια έχει τις απόψεις της και
τις παρεµβάσεις της, εν συνόλω, ανεξαρτήτως της διοίκησης ή
της Αξιωµατικής ή της άλλης Αντιπολίτευσης, και το Υπουργείο
Μακεδονίας Θράκης έχει τη γενική εποπτεία και επίβλεψη.
Μάλιστα, το τελευταίο, πλέον ως Υφυπουργείο του Υπουργείου Εσωτερικών έχει τις δυνατότητες της οριζόντιας κινητοποίησης µηχανισµών τεχνοκρατών, ενεργοποίησης επιτροπών
σαν αυτήν την οποία είπατε, έτσι ώστε µέσο-µακροπρόθεσµα κι
όχι µόνο βραχυπρόθεσµα να αντιµετωπιστούν τα εκκρεµή ζητήµατα τα οποία θέσατε.
Από την πλευρά µας νοµίζω ότι είµαστε σε θέση να εγγυηθούµε κάτι τέτοιο, να σας το πιστοποιήσουµε δηµοσίως. Θα κάνουµε ό,τι πρέπει και βέβαια είµαστε πάντοτε ανοιχτοί στις
προτάσεις των αρµοδίων αρχών, αλλά και των εκλεγµένων αντιπροσώπων της περιοχής.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση της πρώτης µε αριθµό 52/17-32015 επίκαιρης ερώτησης πρώτου κύκλου της Βουλευτού Β’
Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Βασιλικής
Κατριβάνου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας κι Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τη διασφάλιση της δηµοσιότητας και της προστασίας µαρτύρων στην επερχόµενη δίκη της
Χρυσής Αυγής. Θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Νικόλαος Παρασκευόπουλος.
Ορίστε, κυρία Κατριβάνου, έχετε τον λόγο για να αναπτύξετε
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την επίκαιρη ερώτηση.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όπως ξέρουµε έρχεται η δίκη της Χρυσής
Αυγής. Είναι µια δίκη εµβληµατική για την προάσπιση της δηµοκρατίας ενάντια στη βία και στο νεοναζισµό τόσο για την Ελλάδα
όσο και διεθνώς. Είναι µια ιστορική δίκη µε απόλυτη σηµασία και
είναι ευθύνη όλων µας να διασφαλιστεί η διεξαγωγή της µε τον
καλύτερο τρόπο. Είναι οι όροι της δηµοκρατίας που µας το επιβάλλουν αυτό.
Έχουµε δει ότι σε προηγούµενες δίκες της Χρυσής Αυγής
αυτό που γίνεται είναι να κατακλύζονται ουσιαστικά από µέλη
της Χρυσής Αυγής, τα οποία προπηλακίζουν, λοιδορούν, τροµοκρατούν τους µάρτυρες, τους συνηγόρους, το κοινό, τους δηµοσιογράφους. Αυτό επηρεάζει όλη την ατµόσφαιρα και τη διαδικασία της δίκης καθώς και τους δικαστές.
Τώρα, η δίκη αυτή θα διεξαχθεί στον χώρο του Κορυδαλλού.
Εµείς θεωρούµε ότι είναι χώρος ακατάλληλος. Έχει µειωµένη
προσβασιµότητα και γιατί δεν βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας,
αλλά και γιατί χωροταξικά βρίσκεται µέσα στη φυλακή. Δεν έχει
τους κατάλληλους χώρους για το κοινό, για να υπάρξει µεγάλος
αριθµός κοινού, δηµοσιογράφων, διεθνών παρατηρητών και
όσων επιθυµούν να βρίσκονται εκεί, που θα διασφαλίσουν τη δηµοσιότητα που αρµόζει σε αυτήν τη δίκη, που είναι καίριο στοιχείο για την πληροφόρηση του κοινού πάνω σε ένα τόσο σοβαρό
ζήτηµα, πράγµα που εκδικάζεται και το διακύβευµα είναι εκεί.
Επίσης, ο χώρος της φυλακής, για να διεξάγεται εκεί µια δίκη,
έχει συγκεκριµένους δυσάρεστους συνειρµούς για ένα δηµοκρατικό πολίτευµα, που αποτρέπει και την παρουσία του κόσµου.
Αυτά τα έχουν γράψει και στο υπόµνηµά τους οι δικηγόροι της
πολιτικής αγωγής, ο κ. Καµπαγιάννης, ο κ. Ζώτος, ο κ. Παπαδάκης.
Επίσης, έχουµε υπόµνηµα από το Δήµο Κορυδαλλού όπου
αναφέρει τη δυσκολία που θα φέρει στην περιοχή η διεξαγωγή
της δίκης εκεί. Στην περιοχή υπάρχουν σχολεία, ο δρόµος θα
κλείσει, τα παιδιά δεν θα µπορούν να πηγαίνουν στα σχολεία και
είναι η ίδια περίοδος που γίνονται οι πανελλαδικές εξετάσεις.
Εποµένως, θα δηµιουργήσει µεγάλη αναστάτωση και δυσλειτουργίες στην περιοχή.
Το βασικό µας, όµως, µέληµα είναι το προηγούµενο, ότι δηλαδή δεν υπάρχει η κατάλληλη υποδοµή, ο κατάλληλος χώρος.
Δεν είναι κεντρικό σηµείο και δεν έχει την προσβασιµότητα που
αναλογεί σε αυτήν τη δίκη. Κι εµείς έχουµε τις εξής ερωτήσεις:
Πρώτον: Πώς θα διασφαλιστεί η παρουσία και η απρόσκοπτη
παρακολούθηση της δίκης από το κοινό, τους δηµοσιογράφους,
τους διεθνείς παρατηρητές και τις οργανώσεις;
Δεύτερον, γιατί δεν γίνεται η δίκη στο Εφετείο Αθηνών, που
είναι ο φυσικός χώρος εκδίκασης και βρίσκεται στο κέντρο της
Αθήνας, είναι προσβάσιµος και στον περίγυρο είναι δικαστήρια,
δεν ενοχλεί γενικά τη γειτονιά, δεν διαταράσσει τίποτα, υπάρχει
χωρητικότητα και υποδοµή για µια τέτοια δίκη και είναι σαφώς
καταλληλότερος χώρος;
Τρίτον, θα διασφαλίσετε την έγκαιρη και τακτική δηµοσιοποίηση Πρακτικών, που είναι καίριο θέµα για την ενηµέρωση των
πολιτών και για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διεξαγωγή της
δίκης;
Αυτό είναι θέµα που αφορά την ελληνική κοινωνία, τη δηµοκρατία, αλλά είναι και θέµα διεθνούς ενδιαφέροντος, όπως γνωρίζετε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κυρία Κατριβάνου.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κ. Νικόλαος Παρασκευόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρία Βουλευτή, συµφωνώ µαζί σας ότι πρόκειται για µια δίκη
µε πολύ µεγάλη σηµασία. Βέβαια, όλοι έχουµε αντιληφθεί ότι
πρόκειται για µια δίκη ακραία από πλευράς µεγεθών. Δεν είχαµε
στο παρελθόν αντιµετωπίσει το φαινόµενο δικών µε τόσο µεγάλο
αριθµό κατηγορουµένων και τόσο µεγάλο αριθµό δηµοσιογράφων και ενδιαφεροµένων για τη δίκη αυτή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εποµένως, η χώρα µας από άποψη υποδοµής ήταν απροετοίµαστη και δεν θα µπορούσε να ετοιµαστεί µε την ταχύτητα που
χρειάζεται προκειµένου να αντιµετωπίσει τη δίκη αυτή, η οποία
εµφανίστηκε στη σύγχρονη περίοδο.
Η προετοιµασία για τη διεξαγωγή της δίκης από άποψη χώρου
είχε αρχίσει οπωσδήποτε κατά τη διάρκεια της προηγούµενης
κυβέρνησης, όταν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ήταν ο κ. Αθανασίου. Η προετοιµασία αφορούσε ακριβώς τον χώρο, ο οποίος
διατίθεται στο Εφετείο από το σωφρονιστικό κατάστηµα του Κορυδαλλού.
Ο χώρος αυτός όντως έχει προβλήµατα. Αυτό ήταν φανερό.
Μάλιστα, όταν πλησίασε η µέρα της δίκης, διότι προσδιορίστηκε
για την 20η Απριλίου, υπήρξαν και διάφορες παραστάσεις προς
το Υπουργείο Δικαιοσύνης επί της δικής µου θητείας, που παρουσίασαν τα προβλήµατα αυτά και ζήτησαν µια διαφορετική
λύση. Απευθύνθηκα προφορικά στον Πρόεδρο του Συµβουλίου
Διοίκησης του Εφετείου, όµως πολύ γρήγορα ήρθε η απάντηση
από το αρµόδιο τριµελές Συµβούλιο του Εφετείου Αθηνών, το
οποίο όρισε ότι η δίκη κατά την 20η Απριλίου 2015 θα διεξαχθεί
στην αίθουσα των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού, όπου θα
συνεδριάσει το δικαστήριο αυτό.
Προφορική εξήγηση ήταν ότι από το Συµβούλιο, από τους εφέτες αναµενόταν ότι η διεξαγωγή αυτής της δίκης θα συνιστούσε
µια γενικότερη διαταραχή της λειτουργίας του δικαστηρίου
αυτού και αρρυθµία.
Εποµένως, είµαστε σε κατάσταση ανάγκης. Εάν και ο χώρος
του Κορυδαλλού και ο χώρος του Εφετείου έχουν προβλήµατα,
δεν είναι εύκολο να βρούµε έναν τρίτο χώρο και είµαστε υποχρεωµένοι να επιλέξουµε ανάµεσα στους δύο αυτούς.
Με δεδοµένο ότι έχουν δροµολογηθεί οι διαδικασίες για την
διεξαγωγή της δίκης στον Κορυδαλλό και έχουν αποσταλεί οι
κλήσεις των παραγόντων της διοίκησης, των κατηγορουµένων,
των µαρτύρων, αυτήν τη στιγµή παρά τα προβλήµατα που έχει
όντως ο χώρος στον Κορυδαλλό, η αλλαγή της Αίθουσας δεν
είναι δυνατή.
Συµφωνώ µαζί σας για τα προβλήµατα. Τα προβλήµατα θα
υπάρξουν όχι µόνο στον περιβάλλοντα χώρο -και έχουν προκαλέσει τη διαµαρτυρία του δηµάρχου και της τοπικής κοινωνίαςαλλά βέβαια είναι και προβλήµατα χωρητικότητας. Η αίθουσα, η
οποία έχει ετοιµαστεί ή ετοιµάζεται, θα έχει εκατόν πενήντα τρεις
θέσεις του κοινού, εκατόν είκοσι οκτώ θέσεις για δικηγόρους και
σε διπλανή αίθουσα, µε δυνατότητα παρακολούθησης της διαδικασίας µε οπτικό υλικό, θα είναι ο χώρος των δηµοσιογράφων.
Οπωσδήποτε είναι προβληµατικές συνθήκες διεξαγωγής µιας
δίκης αυτές, αλλά νοµίζω ότι είναι δύσκολο να βρούµε µια εναλλακτική λύση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κυρία Κατριβάνου, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κατ’ αρχάς, θέλω να σας ευχαριστήσω για την ειλικρίνεια και τον τρόπο που προσεγγίζετε το
θέµα, αναγνωρίζοντας το πρόβληµα που υπάρχει.
Θεωρούµε ότι, παρ’ όλο που υπάρχει αυτή η επιλογή να προχωρήσετε στο χώρο του Κορυδαλλού, πρέπει να ξανασκεφτείτε
πάρα πολύ σοβαρά ότι θα είναι µια µακροχρόνια δίκη, η οποία
θα προκαλέσει πολλά προβλήµατα στην περιοχή. Η προσβασιµότητα δεν θα είναι δυνατή µε τον τρόπο που θέλουµε. Έχουµε
ευθύνη η διεξαγωγή της δίκης να γίνει µε τους καλύτερους
όρους και να εξασφαλίσει τη δυνατότητα στο κοινό που θέλει να
την παρακολουθήσει, να την παρακολουθήσει και στους δηµοσιογράφους που θέλουν να πάνε, να πάνε.
Επίσης, η περιοχή είναι βεβαρηµένη. Έχουν γίνει πάρα πολλές
επιθέσεις εκεί στην περιοχή είτε στους αλιεργάτες στο Πέραµα
είτε ενάντια στο ΠΑΜΕ. Είναι όλη η περιοχή προβληµατική. Πρέπει αυτή η δίκη -που είναι τόσο εκκεντρική και µε τέτοια σηµασία
για την Ελληνική Δηµοκρατία- να γίνει στο κέντρο κι απρόσκοπτα.
Επίσης, δεν µου απαντήσατε για τα Πρακτικά. Θεωρώ πάρα
πολύ κρίσιµο θέµα το να υπάρχουν σε κάθε συνεδρίαση Πρακτικά τα οποία θα κρατούνται και θα δηµοσιοποιούνται τόσο στην
Ελλάδα όσο και διεθνώς. Αυτό είναι κάτι καίριο τόσο για να µπορούµε να τα παρακολουθούµε σαν πολίτες, αλλά και για τη δια-
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σφάλιση της σωστής διεξαγωγής της δίκης, ώστε να µπορούµε
να έχουµε ένα δηµοκρατικό περιβάλλον διεξαγωγής της δίκης.
Παίρνουµε συνεχώς τηλεφωνήµατα από διεθνείς παρατηρητές
που ανησυχούν για τους τρόπους διεξαγωγής της δίκης και για
το πώς θα µπορούν να παίρνουν τα Πρακτικά, ώστε να ενηµερώνεται η διεθνής κοινωνία για το τι γίνεται στην Ελλάδα και το πώς
αντιµετωπίζουµε τη νεοναζιστική βία και την εγκληµατική αυτή
οργάνωση. Γι’ αυτό θεωρούµε πάρα πολύ καίριο το ζήτηµα των
Πρακτικών.
Επίσης, όπως ξέρετε, τόσο οι συνήγοροι όσο και οι κάτοικοι
του Κορυδαλλού αλλά και οι συνθήκες πραγµατικά κατευθύνουν
στο ότι καλύτερη επιλογή, µε όσο κόστος κι αν γίνει αυτό, είναι
αυτήν τη στιγµή το κέντρο, το Εφετείο, κι όχι η αποµακρυσµένη
περιοχή των φυλακών στον Κορυδαλλό µε όλες τις αναφορές,
όλα τα προβλήµατα, όλη τη δυσκολία που θα αναλογεί στη διαδικασία γι’ αυτήν τη δίκη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Νικόλαος Παρασκευόπουλος έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρία Κατριβάνου, αυτήν τη στιγµή η δυνατότητα αλλαγής αίθουσας δεν υπάρχει.
Αυτό, όµως, το οποίο µπορεί να αποτελέσει τη µοναδική διέξοδο για να βρεθούν λύσεις στα προβλήµατα, τα οποία θέτετε,
είναι κατά την πρώτη ηµέρα της δίκης ή στην αρχή της, εν πάση
περιπτώσει, να τεθεί το θέµα ενώπιον του δικαστηρίου, εάν κάποιος από τους παράγοντες της δίκης διαπιστώσει µία αδυναµία
τελικά διεξαγωγής της, οπότε η Πρόεδρος, το δικαστήριο θα έχει
την αρµοδιότητα ενδεχοµένως να αναβάλει τη συνέχεια της
δίκης -αν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες- προκειµένου
να βρεθεί µία άλλη λύση. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα έχει
οπωσδήποτε την ευθύνη της προετοιµασίας µιας εναλλακτικής
λύσης, η οποία αυτήν τη στιγµή δεν υπάρχει.
Ως προς την τεχνική προετοιµασία για τη διεξαγωγή της δίκης,
τα Πρακτικά ή τον τρόπο εξέτασης των µαρτύρων, πρέπει να σας
πω ότι για το δεύτερο τουλάχιστον, υπάρχει µία προετοιµασία,
η οποία προχωρεί και νοµίζω ότι θα είµαστε έτοιµοι.
Βεβαίως, η τήρηση των Πρακτικών µε µαγνητοφώνηση συνεπάγεται µία πολύ µεγάλη δαπάνη, για την οποία δεν είµαστε έτοιµοι προς το παρόν κι έτσι φοβούµαι ότι σ’ αυτό το σηµείο δεν θα
µπορέσουµε να ανταποκριθούµε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος ): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Θα συζητηθεί τώρα η τρίτη µε αριθµό 50/16-3-2015 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Λαϊκού
Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τους
Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε
την ολιγωρία που επιδεικνύουν οι αρµόδιες αρχές για την αντιµετώπιση της παιδοφιλίας.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Παναγιώταρου θα απαντήσει ο
Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Νικόλαος Παρασκευόπουλος.
Ορίστε, κύριε Παναγιώταρε, έχετε τον λόγο για να αναπτύξετε
την επίκαιρη ερώτηση.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πριν εισέλθω στην ερώτηση, θα ήθελα να αναφερθώ για µία ακόµα φορά στο γεγονός ότι αυτή η Βουλή λειτουργεί µε λιγότερους από τριακόσιους Βουλευτές. Είναι ζήτηµα
το οποίο άπτεται των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου σας. Παράγοντες ξένοι προς το Κοινοβούλιο συνεχίζουν να επηρεάζουν και
να επιβάλλουν τη θέλησή τους. Είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να
λυθεί προς όφελος του κοινοβουλευτισµού, της δηµοκρατίας και
των θεσµών.
Όσο για την ερώτηση, όταν κατατέθηκε η συγκεκριµένη επίκαιρη ερώτηση που έχει να κάνει µε την παιδοφιλία, ήταν επίκαιρη. Έχει περάσει κοντά ένας µήνας. Όµως, δυστυχώς, αυτό
το θέµα παραµένει πολύ επίκαιρο µε τη δυσάρεστη έννοια του
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όρου και τώρα και θα συνεχίσει να παραµένει αν και εφόσον δεν
ληφθούν δραστικά µέτρα.
Η επίκαιρη ερώτηση που καταθέσαµε είχε κάποια στοιχεία
επάνω. Μπορώ να σας διαβάσω µερικά: Αφορµή ήταν αυτό το
απαράδεκτο περιστατικό µε το σαραντάχρονο παιδόφιλο από το
Περιστέρι, ο οποίος όταν συνελήφθη εκκρεµούσε µία δικαστική
απόφαση εις βάρος του, η οποία δεν είχε εκτελεστεί ποτέ, διότι
η Εισαγγελία είχε στείλει τη δικογραφία µε το ταχυδροµείο στις
αρµόδιες αστυνοµικές αρχές για το εν λόγω ζήτηµα.
Η δικογραφία κάπου παρέπεσε και δεν έγινε ποτέ τίποτα και
αν δεν είχε συλληφθεί, θα συνέχιζε αυτό το απαράδεκτο και τρισάθλιο έργο του ο παιδεραστής του Περιστερίου, που όλοι τον
γνώριζαν στη γειτονιά. Εκ των υστέρων βγήκαν όλα στη φόρα.
Είχαν γράψει επανειληµµένως στο µαγαζί του µε σπρέι το τι κάνει
αυτός ο άνθρωπος και κανείς «δεν είχε ιδρώσει».
Τα στατιστικά στοιχεία είναι δραµατικά. Το 99% των περιπτώσεων όλων όσων κατηγορούνται για παιδεραστία -είναι πάρα
πολλοί όσοι έχουν κατηγορηθεί για παιδεραστία, είναι εννιακόσια
εξήντα οκτώ άτοµα από το 2003 µέχρι τώρα, εκ των οποίων δικογραφίες έχουν σχηµατιστεί µόνο για τους πενήντα πέντε- το
99% των υποθέσεων αυτών που φθάνουν στο δικαστήριο καταλήγουν µε καταδίκη του παιδεραστή ή του παιδόφιλου.
Η νοµοθεσία υπάρχει, αλλά δεν τηρείται. Τα «παραθυράκια»
είναι πάρα πολλά και βλέπουµε ότι συνεχίζουν απρόσκοπτοι το
έργο τους.
Θα πρέπει να ληφθούν αυστηρότερα µέτρα και θα θέλαµε την
τοποθέτησή σας επ’ αυτού.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Βουλευτά, η
ερώτησή σας στο πρώτο µέρος αφορά τη νοµοθεσία και στο
δεύτερο ένα πραγµατικό ζήτηµα το οποίο ανέκυψε.
Σε ό,τι αφορά τη νοµοθεσία, νοµίζω ότι δεν µπορούµε να συζητάµε για ποινική µεταχείριση παιδόφιλων, µε δεδοµένο ότι
έχουµε µια νοµοθεσία η οποία δεν τιµωρεί προσωπικότητες ή τύπους ανθρώπων, αλλά πράξεις, συνεπώς πρέπει να µιλήσουµε
για την τιµωρία δραστών συγκεκριµένων πράξεων.
Νοµίζω ότι η νοµοθεσία µας περιλαµβάνει όλο το οπλοστάσιο
το οποίο απαιτείται, προκειµένου να τιµωρεί πράξεις οι οποίες
θίγουν τους ανηλίκους, πράξεις παιδοφιλίας ή, όπως περιγράφεται από την ποινική µας νοµοθεσία, πράξεις αποπλάνησης.
Η αποπλάνηση είναι έγκληµα το οποίο τιµωρείται βαρύτατα.
Τιµωρείται ακόµα και µε ισόβια κάθειρξη, αν είναι θανατηφόρα,
αλλά και µε άλλες βαριές ποινές, οι οποίες διαβαθµίζονται ανάλογα µε την ηλικία του θύµατος. Επίσης, το ίδιο κεφάλαιο της
ποινικής µας νοµοθεσίας περιλαµβάνει και πολλές άλλες πράξεις, ορισµένες από τις οποίες έχουν αναπτυχθεί στη σύγχρονη
περίοδο και έχουν εµπλουτίσει τον Ποινικό Κώδικα, µε τις οποίες
τιµωρούνται όλες οι νοητές µορφές προσβολής των νέων ανθρώπων µε εγκλήµατα τα οποία έχουν περιεχόµενο σεξουαλικό. Ιδιαίτερα βεβαίως αναφέροµαι στους ανήλικους δράστες.
Ωστόσο, το πραγµατικό ζήτηµα το οποίο θέσατε πραγµατικά
αναδεικνύει ένα πρόβληµα το οποίο υπήρξε. Ζήτησα ενηµέρωση
από τις αρµόδιες αρχές και αυτό το οποίο προέκυψε ήταν ότι δεν
προέκυψε έγκαιρη κινητοποίηση του διωκτικού µηχανισµού στην
κατεύθυνση την οποία υποδεικνύετε, για το γεγονός ότι η πρώτη
δίωξη η οποία είχε ασκηθεί στη συγκεκριµένη περίπτωση για τις
πράξεις αυτές ασκήθηκε in rem, δηλαδή κατά αγνώστου δράστη
και µε βάση το αντικείµενο το οποίο υπήρχε, µε αποτέλεσµα
κάπως να εφησυχάσει η εισαγγελία και οι αρµόδιες αρχές.
Εν τω µεταξύ, η Αστυνοµία προχώρησε µέσω του Facebook
και ανακάλυψε το δράστη. Όταν, όµως, επέστρεψε στην εισαγγελία η δικογραφία προχώρησε ωσάν ο δράστης να ήταν ακόµη
άγνωστος, δηλαδή µε ρυθµούς που αφορούσαν δικογραφία
κατά αγνώστου.
Αυτό δεν ήταν σωστό και γι’ αυτό έχει κινηθεί ένορκη διοικητική εξέταση, για να δούµε αν υπάρχουν ευθύνες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κι εµείς ευχαρι-
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στούµε.
Κύριε Παναγιώταρε, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Απαντήσατε σχετικά µε το θέµα των ποινικών ευθυνών. Είναι
κάτι πολύ σοβαρό, για να µην υπάρξουν παρόµοια τραγελαφικά
και απαράδεκτα περιστατικά στο µέλλον. Διότι δυστυχώς το ζήτηµα της παιδοφιλίας είναι κάτι που απασχολεί όχι µόνο την Ελλάδα, αλλά ολόκληρη την υφήλιο.
Το σηµαντικότερο όπλο των παιδόφιλων, όπως γνωρίζουµε,
είναι το διαδίκτυο. Υπάρχουν εκατοµµύρια ιστοσελίδες µε περιεχόµενο παιδικής πορνογραφίας. Τα φαινόµενα µε τις ψεύτικες
IP είναι πάρα πολλά. Όµως, οι διωκτικές αρχές απέδειξαν ότι αν
υπάρχει θέληση, όλα µπορούν να λυθούν.
Θα µπορούσαν να υπάρξουν τροποποιήσεις στα ήδη υπάρχοντα άρθρα του Ποινικού Κώδικα, να προστεθούν και άλλα, να
αυστηροποιηθούν περαιτέρω οι ποινές.
Ισόβια κάθειρξη προβλέπεται σε περίπτωση που, όπως είπατε,
είναι θανατηφόρο το αποτέλεσµα. Δηλαδή, αν δεν είναι θανατηφόρο, µπορεί ο δράστης να τη βγάλει µε ένα, δύο, τρία ή τέσσερα χρόνια.
Εδώ διαβάζω στο σχετικό άρθρο ότι σε περίπτωση παιδικής
πορνογραφίας οι ποινές κάθειρξης µπορούν να φτάσουν ακόµα
και τα δέκα χρόνια. Αν αποδεδειγµένα ο παθών δεν έχει συµπληρώσει τα δέκα έτη, προβλέπεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα
ετών και πάει λέγοντας.
Και βλέπουµε φαινόµενα πολλών, οι οποίοι κατά το παρελθόν
έχουν καταδικαστεί, όταν φτάνει µετά από πολλά χρόνια στο
ακροατήριο η διαδικασία και τελειώνει, τελεσιδικεί, και µετά µε
κάποιο παράξενο τρόπο, µετά από ελάχιστα χρόνια, βρίσκονται
ελεύθεροι και διαπράττουν τις ίδια αρρωστηµένα πάθη τους.
Από εκεί και πέρα, βλέπουµε ότι υπάρχουν κινητοποιήσεις σε
παγκόσµιο επίπεδο. Διαβάζοντας στο διαδίκτυο –και όχι µόνοβλέπουµε ότι στη Ρωσία ο Μεντβέντεφ πρότεινε το χηµικό ευνουχισµό όσων αποδεδειγµένα είναι παιδεραστές-παιδόφιλοι,
ενώ στην Αγγλία ο Πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάµερον πρότεινε
να αντιµετωπίζονται ως τροµοκράτες οι παιδόφιλοι. Βλέπουµε,
λοιπόν, ότι υπάρχει µία τάση αυστηροποίησης όσον αφορά την
αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος. Είναι κάτι στο οποίο θα
πρέπει να κινηθεί και η Ελλάδα, προκειµένου να αποσοβήσουµε
τα χειρότερα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Παναγιώταρε.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε να προσθέσετε κάτι;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δυο λόγια µόνο θα
πω.
Η ποινή για την αποπλάνηση και όταν δεν είναι θανατηφόρα,
όταν το θύµα είναι πολύ µικρής ηλικίας, φτάνει τα είκοσι χρόνια.
Οπότε, µπορεί να πει κανείς ότι έχει την επαρκή αυστηρότητα.
Κατά τα λοιπά, θα κινητοποιηθεί η νοµοπαρασκευαστική εργασία και για τον Ποινικό Κώδικα, η οποία θα δει προσεκτικά και
πάλι τις ποινές.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Οι επόµενες ερωτήσεις απευθύνονται προς τον Υπουργό κ.
Σταθάκη.
Έχουµε, όµως, υψηλές προσελεύσεις από την όµορφη Ξάνθη
που πρέπει να ανακοινώσω!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα δύο µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 7ο Γυµνάσιο Ξάνθης.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
Σας ευχόµαστε υγεία και κάθε καλό!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Συνεχίζουµε µε δεύτερη µε αριθµό 45/16-3-2015 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Λακωνίας της Νέας Δηµο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κρατίας κ. Αθανασίου Δαβάκηπρος τον Υπουργό Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε την τεχνική ολοκλήρωση και την τελική παράδοση στην κυκλοφορία του έργου
της εθνικής οδού Κορίνθου-Καλαµάτας-Σπάρτης.
Θα απαντήσει ο κ. Γεώργιος Σταθάκης.
Κύριε Δαβάκη, έχετε τον λόγο για να αναπτύξετε την επίκαιρη
ερώτηση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επαναφέρω για µία
ακόµη φορά, δυστυχώς, ένα θέµα που αποτελεί αίνιγµα για
όλους τους κατοίκους της Πελοποννήσου και ιδιαίτερα των περιοχών απ’ όπου διέρχεται ο δρόµος Κόρινθος-Καλαµάτα-Σπάρτη.
Είναι ένα έργο του οποίου τη σύµβαση κυρώσαµε πριν από
οκτώ χρόνια σ’ αυτήν την Αίθουσα, µε την παραχωρησιούχο και
µέχρι στιγµής και µε βάση δηµοσιεύµατα των εφηµερίδων και µε
βάση την περιρρέουσα ατµόσφαιρα, όπως αυτή φαίνεται τον τελευταίο καιρό, δηµιουργεί µίαν αχλύ όσον αφορά την απόδοσή
του.
Είναι στοιχειώδες, λοιπόν, για όλους εµάς σε αυτήν την Αίθουσα να ξεκαθαρίσουµε τι συµβαίνει µε αυτό το έργο, πότε θα
ολοκληρωθεί και θα αποδοθεί στο φυσικό αποδέκτη του, που
είναι ο Έλληνας πολίτης, ο πολίτης της Πελοποννήσου. Οι τοπικές αρχές, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ιδιαίτερα η Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας και ο Δήµαρχος της Σπάρτης πιέζουν
σθεναρά προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά και το σύνολο των
πολιτών της περιφέρειας ρωτάει όλους µας να µάθει τι συµβαίνει.
Οι διάφορες φήµες οι οποίες υπάρχουν, κατατείνουν στην
προβληµατικότητα του έργου, όσον αφορά την οικονοµική κρίση
η οποία έχει επέλθει µετά το 2008-2009 και τη χαµηλή διελευσιµότητα από τα διόδια, όπου ο οβολός των πολιτών ενίσχυε και
χρηµατοδοτούσε το έργο.
Εν πάση περιπτώσει, αυτό για το οποίο θα κριθούµε όλοι,
κύριε Υπουργέ, είναι το αποτέλεσµα. Και το αποτέλεσµα είναι ότι
ο δρόµος, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί κατά 95% -επαναλαµβάνω
95%- πρέπει επιτέλους να δοθεί στην κυκλοφορία.
Νοµίζω ότι θα είστε εσείς ο «τυχερός», ας το πούµε έτσι, εάν
επί ηµερών σας ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση, αυτή η εκκρεµότητα, η οποία ταλανίζει όλους µας και δηµιουργεί τεράστια ερωτηµατικά στους πολίτες της Πελοποννήσου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Δαβάκη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως ξέρετε, πρόκειται για ένα έργο το οποίο έχει προϋπολογισµό-κόστος 844 εκατοµµύρια ευρώ και µέχρι σήµερα έχει
εκτελεστεί, σύµφωνα µε τον ανεξάρτητο µηχανικό, το 92,8% του
έργου.
Η διαδικασία για τη συµφωνία τροποποίησης των διατάξεων
της σύµβασης παραχώρησης, που κυρώθηκε το 2007, βρίσκεται
σε εξέλιξη. Ο λόγος για τον οποίο προέκυψε η ανάγκη για τροποποίηση της σύµβασης είναι εξαιτίας του γεγονότος ότι είχαµε
σηµαντική πτώση των εσόδων σε σύγκριση µε αυτά που είχαν
προβλεφθεί από το χρηµατοοικονοµικό µοντέλο της σύµβασης
παραχώρησης.
Οι δανείστριες τράπεζες, µε επικεφαλής την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ζητούν επιτακτικά την αναθεώρηση της σύµβασης παραχώρησης, για τη διασφάλιση της αποπληρωµής των
δανείων σε περίπτωση περαιτέρω πτώσης των εσόδων.
Το ελληνικό δηµόσιο στις 27-06-2013 πήρε απόφαση και µε
επιστολή των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων έχει δηλώσει προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων πως θα στηρίξει το έργο παρά την πτώση των εσόδων. Αυτό εγείρει -όπως ξέρετε- σηµαντικές αποζηµιώσεις, οι
οποίες προφανώς θα επιβαρύνουν το δηµόσιο.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει τα µέτρα αναδιάρθρωσης
της σύµβασης παραχώρησης, αυτή έχει υποβληθεί στο κλιµάκιο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις νεότερες τροποποιήσεις και το
Ελεγκτικό Συνέδριο ζήτησε πρόσθετες διευκρινίσεις στο πλαίσιο
του προσυµβατικού ελέγχου του σχεδίου συµφωνίας τροποποί-
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ησης των διατάξεων της σύµβασης παραχώρησης.
Σ’ αυτές τις πρόσθετες διευκρινίσεις, σε αυτό ακριβώς το στάδιο βρισκόµαστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ
Τον λόγο έχει ο κ. Δαβάκης για τη δευτερολογία του.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, αλγεινή εντύπωση
µου προκαλεί η απάντησή σας, δεδοµένου ότι αυτά τα περί προσθέτων διευκρινίσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την τροποποίηση της σύµβασης τα ακούµε αρκετούς µήνες. Θα έλεγα ότι
θα έπρεπε µε έναν εργώδη ρυθµό οι υπηρεσίες του Υπουργείου
Υποδοµών να ζητήσουν από το Ελεγκτικό Συνέδριο έναν καλύτερο συντονισµό όσον αφορά αυτήν την υπόθεση, δεδοµένου ότι
όλους µας απασχολεί –πιστεύω απολύτως και εσάς αλλά και
εµάς- το πότε επιτέλους θα παραδοθεί αυτό το έργο, ιδιαίτερα
το έργο Λεύκτρο–Σπάρτη, το οποίο είναι ολοκληρωµένο ουσιαστικώς και αποµένουν οι διαγραµµίσεις και ορισµένες άλλες παρεµβάσεις δίπλα στις οδούς. Είναι κάτι ανεξήγητο.
Τα γρανάζια της γραφειοκρατίας υπεισέρχονται και στο χώρο
τον διοικητικό αλλά και των δικαστηρίων µας. Πρέπει επιτέλους
αυτά –και γι’ αυτό έχετε πάρει και νωπή λαϊκή εντολή- µε την
ορµή η οποία σας διακρίνει ως νέα Κυβέρνηση, να διαταραχθούν. Διότι, όταν λέµε ότι περιµένουµε από το Ελεγκτικό Συνέδριο να καθορίσει και να προχωρήσει τους πρόσθετους όρους,
καταλαβαίνετε –φοβάµαι- ότι θα χρονίσει αυτή η υπόθεση επί
πολύ.
Επίσης, επ’ ευκαιρία θα ήθελα να πω ότι κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης αυτού του έργου και ιδιαίτερα στην παρευρώτιο περιοχή -όπου υπάρχουν χωριά, υπάρχει αγροτική ζωή, υπάρχει κίνηση, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν από την αγροτική
οικονοµία- ο δρόµος αυτός έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές
στις υποδοµές, στα αρδευτικά δίκτυα, στους αγροτικούς δρόµους και σε όλα αυτά τα οποία συνθέτουν τη δραστηριότητα των
ανθρώπων αυτών στα χωράφια τους, στον τόπο τους, στις καλλιέργειές τους.
Θα ήθελα, λοιπόν, επ’ αυτού να είχατε µια συνεργασία όχι
τόσο µε εµένα, όσο µε τις τοπικές αρχές, τον Δήµο της Σπάρτης,
τα τοπικά συµβούλια των Κοινοτήτων του Ταϋγέτου απ’ όπου
διέρχεται ο δρόµος αυτός. Θα µπορούσαν να σας δώσουν κάποιες διευκρινίσεις και να ζητήσουν από εσάς, από την επίσηµη
ελληνική πολιτεία, κάποιες παρεµβάσεις επί τα βελτίω για τα χωράφια τους, για τις καλλιέργειές τους και για τα αρδευτικά δίκτυα, τα οποία έχουν επί πολύ καταστραφεί µε τη διέλευση του
δρόµου. Έχουν καταστραφεί αρδευτικά δίκτυα, έχουν καταστραφεί δρόµοι εξαιτίας της διελεύσεως βαρέων οχηµάτων για να κατασκευαστεί ο δρόµος.
Καταλαβαίνετε ότι αυτός ο δρόµος έχει περάσει σαν σίφουνας. Θα δηµιουργήσει ευοίωνη προοπτική για την περιοχή, αλλά
από την άλλη µεριά έχει πλήξει πολλές από αυτές τις συγκεκριµένες υποδοµές. Θα ήθελα, λοιπόν, επ’ αυτού να είχα µία απάντηση όσον αφορά αυτήν τη διαδικασία.
Επίσης, πριν κλείσω θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο
Υπουργό να µας πει επιτέλους σε τι χρονικό ορίζοντα θα παραδοθεί αυτός ο δρόµος στην κυκλοφορία. Μπορεί να δώσει ένα
χρονοδιάγραµµα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επίσης, θα ήθελα να µου εξηγήσετε τις πρόσφατες δηλώσεις
–ζητώ την ανοχή σας για ελάχιστα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε- του συναδέλφου σας Υπουργού κ. Σπίρτζη, προχθές Παρασκευή, ότι –και διαβάζω επί λέξει-: «επιδίωξη και πολιτική θέση
της Κυβέρνησης είναι οι συµβάσεις µε τους παραχωρησιούχους
να αναθεωρηθούν, προκειµένου να συµπεριληφθούν σε αυτές
κοινωνικοί δείκτες προσδιορισµού του κόστους των έργων».
Είναι κάτι που δηµιουργεί µια περαιτέρω, θα έλεγα, σύγχυση, δεδοµένου ότι αυτό ίσως δηµιουργήσει αναστολή της προόδου των
εργασιών, πέραν αυτών που αναµένονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Δαβάκη.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού): Νοµίζω ότι πρέπει να είναι σαφές ότι
η σηµερινή Κυβέρνηση είχε σταθεί κριτικά απέναντι στις παραχωρήσεις των αυτοκινητοδρόµων. Και απ’ ό,τι φαίνεται δικαιωνόµαστε διότι, όπως ξέρετε, η ταυτόχρονη ανάπτυξη όλων των
αυτοκινητοδρόµων της χώρας µε τραπεζικό δανεισµό, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πριν από την κρίση του 2008, οδήγησε
τη συντριπτική πλειοψηφία των αυτοκινητοδρόµων «στα βράχια».
Κατέρρευσαν, λοιπόν, τα χρηµατοδοτικά µοντέλα των αυτοκινητοδρόµων. Έγινε µια αναθεώρηση πέρυσι, η οποία προβλέπει µεγαλύτερη συµβολή του δηµοσίου και στο ρίσκο και στη συµµετοχή για να ολοκληρωθούν τα έργα.
Έχουµε δεσµευθεί να ολοκληρωθούν τα έργα. Από εκεί και
πέρα, όµως, για να πάµε στο συγκεκριµένο έργο, το ποσό επιδότησης από το ελληνικό δηµόσιο που καλείται να καταβάλει επιπρόσθετα είναι 330 εκατοµµύρια ευρώ, για ένα έργο 844 εκατοµµυρίων ευρώ.
Άρα, η Κυβέρνηση αυτή, που µεριµνά για το δηµόσιο συµφέρον, προφανώς και θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα βελτίωσης,
αναθεώρησης, µείωσης των δαπανών λειτουργίας, µείωσης των
επιτοκίων, µη επιπρόσθετης επιβάρυνσης στους χρήστες, καταβολής των δεσµεύσεων από τους παραχωρησιούχους, προσπάθειας να µειωθεί το συνολικό κόστος, προκειµένου να υπερασπιστούµε το δηµόσιο συµφέρον. Με ελαφρά τη καρδία δεν θα
πάµε να δώσουµε 330 εκατοµµύρια στο όνοµα της ολοκλήρωσης
του έργου, που όλοι συµφωνούµε, της σκοπιµότητάς του, όπου
όλοι συµφωνούµε, των επιπτώσεων των θετικών που µπορεί να
έχει, για τις οποίες όλοι συµφωνούµε. Όµως και εµείς θα δράσουµε µε βάση ακριβώς την εντολή που µας έδωσε ο ελληνικός
λαός, σε ό,τι παραλάβαµε να βελτιστοποιήσουµε, µε όποιον
τρόπο µπορούµε, το δηµόσιο συµφέρον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Η τέταρτη µε αριθµό 63/20-3-2015 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Λάρισας του Ποταµιού κ. Κωνσταντίνου
Μπαργιώτα προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τα προβλήµατα στη σιδηροδροµική συγκοινωνία της γραµµής Βόλου-Λάρισας, δεν θα συζητηθεί
και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί τώρα η πέµπτη µε αριθµό 57/17-3-2015 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανασίου Βαρδαλή προς
τους Υπουργούς Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη
συνέχιση των εργασιών στο ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης.
Θα απαντήσει ο Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας
και Τουρισµού κ. Γεώργιος Σταθάκης.
Τον λόγο έχει ο κ. Βαρδαλής για να αναπτύξει την επίκαιρη
ερώτηση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι γνωστό ότι το µετρό της Θεσσαλονίκης
έχει βαλτώσει. Είναι γνωστές οι καθυστερήσεις, φαντάζοµαι. Δεν
θα κάνω µια αναλυτική αναδροµή. Όµως, πρέπει να θυµηθούµε
ότι πρόκειται για ένα έργο το οποίο έχει δηµοπρατηθεί το 2003,
ξεκίνησε η κατασκευή του το 2006, ήταν να παραδοθεί το 2012,
πήρε τέσσερα χρόνια παράταση και προβλέπεται να παραδοθεί
το Νοέµβρη του 2016, πράγµα που, κατά τη γνώµη µας, είναι
ανέφικτο. Και είναι ανέφικτο, δεδοµένου του ότι βρισκόµαστε
στο Μάρτη του 2015 και δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε καν το 50%
του έργου, αλλά βρίσκεται γύρω στο 46-47%.
Επιπλέον, αυτές τις ηµέρες, και τώρα που συζητάµε, το έργο
για µια ακόµη φορά έχει σταµατήσει, προκαλώντας προβλήµατα.
Δεν µιλώ µόνο για τα συγκοινωνιακά προβλήµατα της πόλης.
Κυρίως αναφέροµαι στα των αυτοαπασχολούµενων εµπόρων,
που τα µαγαζιά τους είναι γύρω από τα εργοτάξια, αλλά και
στους εργαζόµενους που απολύονται. Ήδη η ΑΕΓΕΚ έχει κάνει
πενήντα απολύσεις και ετοιµάζεται να απολύσει όλους τους
υπόλοιπους.
Το αποτέλεσµα όλων αυτών, συνοπτικά, είναι το εξής: Στην
ουσία, µπαίνει θηλιά στους εργαζόµενους, στους αυτοαπασχολούµενους εµπόρους και συνολικά έµφραγµα στην πόλη. Κι απ’
την άλλη µεριά, έχουν εξασφαλιστεί τα κέρδη της κατασκευαστι-
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κής εταιρείας και έχει εκτοξευτεί και το κόστος του έργου.
Ρωτάµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, συγκεκριµένα, τι σκέφτεται η
Κυβέρνηση να κάνει, ώστε άµεσα να ξαναξεκινήσει η κατασκευή
του έργου και να παρθούν όλα εκείνα τα µέτρα, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα, να σταµατήσουν οι απολύσεις των εργαζοµένων, να παρθούν πίσω αυτές που ήδη έχουν γίνει -αναφέρθηκα
στις πενήντα- και, βεβαίως, να διασφαλιστεί η εργασία όλων των
εργαζοµένων µε πλήρη δικαιώµατα για όλους. Το λέω αυτό και
ρωτάµε γι’ αυτό το ζήτηµα, γιατί και στο παρελθόν έχουν απολυθεί από το συγκεκριµένο έργο εργαζόµενοι και ξαναπροσλήφθηκαν µε χειρότερους µισθολογικούς και εργασιακούς όρους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Βαρδαλή.
Ο Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού
κ. Σταθάκης έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού): Όπως ξέρετε, είναι ένα έργο το
οποίο έχει περάσει από µεγάλες και πολλές περιπέτειες. Η «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» ανέλαβε την κατασκευή το 2003 ως κλασικό δηµόσιο έργο. Τον Απρίλιο του 2006 και ύστερα από την προκήρυξη σχετικού διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου µε το σύστηµα µελέτη-κατασκευή υπογράφηκε η σύµβαση κατασκευής
του µεταξύ της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» και της αναδόχου κοινοπραξίας «AIASA», στο αντικείµενο της οποίας περιλαµβανόταν και η
εκτέλεση συµπληρωµατικής γεωτεχνικής έρευνας και η εκπόνηση των µελετών.
Ήδη από την αρχή του έργου, πάγια θέση του αναδόχου και
µόνιµο σηµείο τριβής µε την «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» ήταν το συµβατικό τεχνικό αντικείµενο, που αντιστοιχεί στο κατ’ αποκοπήν τίµηµα, αυτό δηλαδή που περιλαµβάνεται στην τεχνική προσφορά
του. Εποµένως, οποιαδήποτε µετέπειτα τροποποίηση θα έπρεπε
να αποζηµιωθεί, πέραν του κατ’ αποκοπήν τιµήµατος.
Όσον αφορά τη δαπάνη των αρχαιολογικών εργασιών, αυτή,
όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, είχε υποεκτιµηθεί. Το αρχικό
κονδύλι των αρχαιολογικών εργασιών ήταν 15 εκατοµµύρια. Σήµερα έχουν δαπανηθεί 88 εκατοµµύρια και σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του Υπουργείου Πολιτισµού θα ανέλθει σε 132 εκατοµµύρια.
Η «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» έχει κατορθώσει µέχρι σήµερα να εξασφαλίσει τη χρηµατοδότηση του επιπλέον απαιτούµενου κονδυλίου µέσω δύο συµπληρωµατικών συµβάσεων. Η πρώτη προβλέπει 41,8 εκατοµµύρια και η δεύτερη 25 εκατοµµύρια και έχει
εγκριθεί και αναµένεται να υπογραφεί από τον ανάδοχο, εφόσον
εκδηλώσει την πρόθεση να συνεχίσει τις εργασίες.
Επισηµαίνεται ότι το συνολικότερο δυσχερές οικονοµικό περιβάλλον λειτούργησε σε ορισµένες περιπτώσεις ανασταλτικά για
τις εταιρείες που απαρτίζουν την ανάδοχο κοινοπραξία.
Για την αντιστάθµιση των προβληµάτων ρευστότητας που αντιµετώπισε ο ανάδοχος, τα οποία επιδεινώθηκαν περαιτέρω την
τελευταία πενταετία, προωθήθηκε νοµοθετική ρύθµιση µε τον ν.
4093/2012 για τη χορήγηση συµπληρωµατικής προκαταβολής σε
παλιές συµβάσεις, ώστε το συνολικό της ύψος να είναι, ως ποσοστό, το ίδιο µε το ισχύον για τις νέες που αφορούν τα µεγάλα
δηµόσια έργα.
Για την επίσπευση-επίλυση των διαφωνιών και διεκδικήσεων
του αναδόχου που είχαν παραπεµφθεί στη δικαιοσύνη µετά την
απόρριψή τους από την «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ», προωθήθηκαν νοµοθετικές ρυθµίσεις µε τον ν. 4155/2013 και τον ν. 4264/2014, ώστε
τα ζητήµατα να διευθετηθούν µέσω διαιτησίας.
Στη 1-12-2014 εκδόθηκε η πρώτη απόφαση της διαιτησίας επί
της κρίσιµης διαφωνίας 66, που έκρινε κατά πλειοψηφία ότι η παράταση που χορηγήθηκε από την «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» στη συνολική προθεσµία µέχρι 25-11-2016 κρίθηκε παράνοµη και συγκεκριµένα για το χρονικό διάστηµα πέραν της 1ης Δεκεµβρίου
του 2014, ηµεροµηνία που, κατά την απόφαση της διαιτησίας,
είναι η οριακή προθεσµία του έργου και ο ανάδοχος µπορεί να
αποχωρήσει, αν το επιθυµεί, αιτούµενος διάλυση της σύµβασης,
πράξη στην οποία όντως προέβη στις 16-12-2014.
Επειδή η πάροδος της οριακής προθεσµίας του έργου δεν επιφέρει άνευ λόγου τη λύση της εργολαβικής σύµβασης, η διευθύνουσα υπηρεσία µε αιτιολογηµένη απόφαση απέρριψε το
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σχετικό αίτηµα του αναδόχου στις 30-12-2014. Κατά της απόφασης αυτής ο ανάδοχος υπέβαλε ένσταση στην προϊστάµενη αρχή
τώρα, στις 13-01-2015, η οποία αυτήν την περίοδο εξετάζεται
από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ.
Κατά το διάστηµα εξεύρεσης λύσης η «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» κατήγγειλε την υπεργολαβική σύµβαση µε την κοινοπραξία και ξεκίνησε τη διαδικασία οµαδικών απολύσεων, ακολουθώντας προβλέψεις του ν. 1387/1984. Στις 21-01-2015 απολύθηκαν, όπως σωστά είπατε, σαράντα εννέα εργαζόµενοι, οι οποίοι
έχουν εξοφληθεί πλήρως και ολοσχερώς και υπάρχουν διακόσιοι
ακόµη, οι οποίοι απασχολούνται σήµερα, ενώ οι υπόλοιποι λαµβάνουν µέρος της αδείας του 2015.
Το θέµα, ύστερα από αίτηση του Σωµατείου Εργαζοµένων
στον κατασκευαστικό τοµέα της «ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» εξετάζεται από το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του
Υπουργείου Εργασίας, όπου και ελέγχεται η νοµιµότητα των µαζικών απολύσεων σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ν. 1387/1984.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Βαρδαλή, έχετε τον ίδιο χρόνο, για να δευτερολογήσετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, µε όλο το σεβασµό
θα µου επιτρέψετε να πω ότι αυτά που ακούσαµε σήµερα δεν
αποτελούν απάντηση στα συγκεκριµένα ερωτήµατα που θέσαµε.
Βεβαίως, περιγράφηκαν µε γλαφυρό τρόπο τα προβλήµατα που
παρουσιάστηκαν στην εξέλιξη της κατασκευής του έργου αλλά,
εν πάση περιπτώσει, αυτά τα γνωρίζει και η πόλη και όλοι µας.
Το ζητούµενο είναι τι θα κάνουµε τώρα. Πώς θα συνεχισθεί; Τι
πρωτοβουλίες θα πάρει η Κυβέρνηση, ώστε να συνεχισθεί απρόσκοπτα το έργο, να µην απολυθεί κανείς εργαζόµενος και να
προσληφθούν όλοι όσοι είναι αναγκαίοι, για να µπορεί να υλοποιηθεί το συγκεκριµένο έργο;
Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι το εξής: Παίρνοντας υπ’
όψιν και την απάντηση που δώσατε σε ερώτηση που κάναµε πριν
από είκοσι µέρες περίπου - περίπου είναι τα ίδια πράγµατα που
µας είπατε και σήµερα- έχουµε την αίσθηση ότι γίνεται µια προσπάθεια αποπροσανατολισµού από την κύρια αιτία που ευθύνεται για τις καθυστερήσεις στο συγκεκριµένο έργο. Και µάλιστα,
αυτή η προσπάθεια αξιοποιήθηκε από τοπικούς φορείς της Θεσσαλονίκης για να οξυνθεί µια διαµάχη ανάµεσα στην «ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ Α.Ε.», τον Δήµο Θεσσαλονίκης και άλλους φορείς, δηλαδή ο ένας να επιρρίπτει την ευθύνη στον άλλον, ενώ η πραγµατική αιτία βρίσκεται αλλού.
Η πραγµατική αιτία βρίσκεται στη δραστηριοποίηση των µεγάλων κατασκευαστικών οµίλων και στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν τη µέγιστη κερδοφορία τους. Εκεί βρίσκεται το
πρόβληµα και ως Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας αυτό που
προτείνουµε ως λύση είναι -και έχει αποδειχθεί και µέσα από την
εξέλιξη του συγκεκριµένου έργου, δηλαδή του µετρό της Θεσσαλονίκης- η αναγκαιότητα ενός ενιαίου κρατικού κατασκευαστικού φορέα.
Βεβαίως, εµείς δεν έχουµε αυταπάτες. Δεν το προτείνουµε
αυτό, για να το υλοποιήσει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, γιατί πιστεύουµε ότι χρειάζονται γενικότερες ρήξεις και µια άλλη εξουσία που θα βρίσκεται στα χέρια του λαού και θα σχεδιάζει την
ανάπτυξη της οικονοµίας σε όφελός του. Την πρότασή µας αυτή
την απευθύνουµε κυρίως στο λαό και εν προκειµένω στους εργαζόµενους και στα φτωχά λαϊκά στρώµατα της Θεσσαλονίκης,
για να το κάνουν δικό τους αίτηµα και να παλέψουν, έτσι ώστε
σε µια πορεία να ανοίξει ο δρόµος σ’ αυτήν την κατεύθυνση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Βαρδαλή.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε να πείτε κάτι;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού): Θα ήθελα να πω µια λέξη µόνο, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού): Κοιτάξτε, είναι ένα έργο, το οποίο επαναλαµβάνω- έχει υποστεί τεράστια ταλαιπωρία. Όµως, όλοι
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θα αναγνωρίσουµε –και πρέπει να αναγνωρίσουµε- ότι δεν είναι
έργο, το οποίο σχεδιάστηκε µε βιασύνη. Είναι ένα έργο, το οποίο
προέβλεπε ότι η µελέτη και η κατασκευή αρχικά µπορούσε να
γίνει σε έξι χρόνια.
Σας υπενθυµίζω ότι γνωρίζουµε πως η γραµµή 4 του µετρό της
Αθήνας γνωρίζουµε ότι ήθελε οκτώ χρόνια µελέτη και έξι χρόνια
κατασκευή, αναγνωρίζοντας τον ιδιαίτερο ρόλο που παίζουν τα
αρχαιολογικά ευρήµατα. Εποµένως, ήταν αναµενόµενο ότι σε µια
πόλη, όπως η Θεσσαλονίκη, που µετρά είκοσι τρεις αιώνες ιστορίας, θα απαιτούσε εκτεταµένη αρχαιολογική έρευνα. Δεν είναι
εύκολη απάντηση.
Εµείς κληρονοµούµε µία κατάσταση δυσεπίλυτη. Το αναγνωρίζουµε. Παρόλα αυτά, σε συνεργασία µε την εταιρία «ΜΕΤΡΟ
ΑΕ» είναι να αναλάβουµε όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες προς
κάθε κατεύθυνση για τη ριζική αντιµετώπιση όλων των προβληµάτων του έργου, για την ανεµπόδιστη συνέχιση των εργασιών,
την ολοκλήρωσή του το συντοµότερο δυνατόν και την πλήρη
αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Άρα, µιλάµε για έναν πλήρη επανασχεδιασµό, που θα επιτρέψει και την εκτέλεση του έργου και τη µείωση της ταλαιπωρίας
των πολιτών και τη διασφάλιση, φυσικά και χωρίς δεύτερη κουβέντα, των θέσεων εργασίας για ένα έργο που θα αµβλύνει την
ανεργία και θα έχει τεράστια επίπτωση στη Θεσσαλονίκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Η πρώτη µε αριθµό 76/24-3-2015 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου της Βουλευτού Επικρατείας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αγλαΐας Κυρίτση προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη δυσλειτουργία στην πληρωµή υποχρεώσεων παρελθόντων ετών του
Δήµου Καλύµνου, αλλά και πολλών άλλων δήµων της χώρας, δεν
θα συζητηθεί λόγω αναρµοδιότητας και διαγράφεται. Η αρµοδιότητα είναι του Υπουργείου Οικονοµικών.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση της τέταρτης µε αριθµό 59/17-32015 επίκαιρης ερώτησης δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε την άµεση και ουσιαστική
βοήθεια στους πληµµυροπαθείς της περιοχής Ηπείρου και Αιτωλοακαρνανίας.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού κ. Γεώργιος Σταθάκης.
Κύριε Μωραΐτη, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πραγµατικά, οργή και αγανάκτηση επικρατεί
στους κατοίκους της Ηπείρου, της Αιτωλοακαρνανίας, αλλά και
σε άλλες περιοχές της χώρας που έχουν πληγεί από τις έντονες
βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα στο τέλος του Γενάρη, αρχές του Φλεβάρη.
Οι κάτοικοι ιδιαίτερα της περιοχής της Ηπείρου και της Αιτωλοακαρνανίας βρέθηκαν αντιµέτωποι -απροστάτευτοι- µε τα έντονα καιρικά φαινόµενα από την παντελή έλλειψη µέτρων
αντιπληµµυρικής προστασίας και έργων υποδοµής γενικά στην
περιοχή για την προστασία και την ασφάλεια των σπιτιών τους,
των καλλιεργειών τους.
Ιδιαίτερα οι ζηµιές στον κάµπο της Άρτας, κύριε Υπουργέ, είναι
ανυπολόγιστες και έχουµε σε πολλές περιπτώσεις ολική καταστροφή. Έχουµε καταστροφή ιδιαίτερα σε σπίτια φτωχών ανθρώπων παλιάς κατασκευής είτε σε σπίτια φτιαγµένα µε υλικά
τα οποία στην κυριολεξία διέλυσε ο όγκος του νερού. Υπάρχουν,
επίσης, τεράστιες ζηµιές σε οικοσυσκευές.
Έφυγε ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Βούτσης, που είπε ότι στην
Άρτα πάρθηκαν µέτρα. Κύριε Υπουργέ, είχατε υποσχεθεί –ιδιαίτερα για τις οικοσυσκευές- τα 586 ευρώ. Δεν έχουν πάρει ούτε
ένα ευρώ οι κάτοικοι της περιοχής.
Έχουµε καταστροφές και στον αγροτικό τοµέα, αλλά θα δηλώσετε αναρµόδιος να απαντήσετε. Έχουµε, όµως, και ζηµιές
σε ιστορικές γέφυρες, όπως ήταν η Γέφυρα της Πλάκας στα
Τζουµέρκα που κατέρρευσε και άλλες γέφυρες, όπως ήταν στην
Αιτωλοακαρνανία η Γέφυρα του Αυλακίου και η Γέφυρα της Τέµ-
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πλας.
Στην ερώτησή µας αναφερόµαστε εκτενέστατα και ονοµαστικά σε κάθε περιοχή που έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές
και σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Αναφερόµαστε και στην
Περιφερειακή Ενότητα της Άρτας και στην Περιφερειακή Ενότητα των Ιωαννίνων -εκεί είναι τεράστιες οι ζηµιές, ιδιαίτερα στα
οδικά δίκτυα επαρχιακά και αγροτικά- και στη Δηµοτική Περιφέρεια της Πρέβεζας. Όµως, και στην Αιτωλοακαρνανία, στην Κοινότητα Κλέπα, κύριε Υπουργέ, που θα αναφερθώ στην δευτερολογία µου, υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα. Έχουµε σπίτια
τα οποία έχουν κριθεί ακατάλληλα και µένει µέσα κόσµος.
Βέβαια, εµείς δεν έχουµε αυταπάτες ότι µπορεί µέσα στον καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης να υπήρχαν έργα τα οποία να προστάτευαν τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και της χώρας
γενικότερα. Γιατί πραγµατικά, αυτά τα έργα σε όλα τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ βγαίνουν έξω, γιατί δεν έχουν µεγάλα κέρδη για
τους µεγάλους εργολάβους για τους κατασκευαστικούς οµίλους.
Κύριε Υπουργέ, ζητάµε απόψε να δώσετε απάντηση άµεσα σε
αυτό που υποσχεθήκατε, όχι εσείς προσωπικά, αλλά κλιµάκιο της
συγκυβέρνησης που επισκέφθηκε την Άρτα. Ζητάµε να αποζηµιωθούν για το σύνολο των ζηµιών, ιδιαίτερα στις οικοσκευές και
να δοθούν χρήµατα, για να γίνει η αποκατάσταση στις κατοικίες.
Ζητάµε αµέσως να παγώσουν οι εισφορές των πληγέντων
στον ΟΑΕΕ, στον ΟΓΑ, στις τράπεζες και να µην υπάρχουν προσαυξήσεις και τόκοι σε χρέη, τα οποία έχουν. Ζητάµε να σταµατήσουν διαδικασίες κατάσχεσης και απαλλαγή από τα δηµοτικά
τέλη. Ζητάµε να υπάρξει επαρκής χρηµατοδότηση για αντιπληµµυρικά έργα από τον κρατικό προϋπολογισµό και στελέχωση
όλων των υπηρεσιών, για να γίνει, όχι µόνο καταγραφή, αλλά
άµεσα να ξεκινήσουν αυτά τα έργα.
Επίσης, ζητάµε, στις περιοχές αυτές να υπάρξουν και ενέργειες στον τοµέα της υγείας, γιατί οι κάτοικοι της περιοχής αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα. Ιδιαίτερα, ζητάµε η ΔΕΗ να
πάρει µέτρα, γιατί είναι η κύρια υπεύθυνη –θα τα πω και στη δευτερολογία- για τη µεγάλη ζηµιά που έγινε εξαιτίας του Πουρναριού στον Άραχθο ποταµό. Εκεί, πραγµατικά οι κάτοικοι είναι
οργισµένοι, διότι πιστεύουν ότι το µεγάλο µέρος της καταστροφής προκλήθηκε από το υδροηλεκτρικό φράγµα που υπάρχει
στο Πουρνάρι στον Άραχθο ποταµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Μωραΐτη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δυστυχώς, µπορώ να απαντήσω σε ορισµένες ερωτήσεις.
Υπάρχει ο καταµερισµός αρµοδιοτήτων ανάµεσα στους Υπουργούς. Θα τον καταργήσουµε, κύριε Πρόεδρε; Δεν ξέρω αν αυτό
είναι στους στόχους µας. Ορισµένα από τα θέµατα αφορούν τη
στήριξη των πληµµυροπαθών µέσω παγώµατος των χρεών µε
εφορίες, τράπεζες κ.λπ.. Αυτή είναι αρµοδιότητα του κ. Βαρουφάκη. Τα ερωτήµατα που θέσατε και αφορούν τη ΔΕΗ και ορισµένα άλλα, προφανώς είναι αρµοδιότητα του κ. Λαφαζάνη.
Θα απαντήσω, λοιπόν, στα ερωτήµατα, τα οποία µε αφορούν
και αφορούν και την αποκατάσταση των ζηµιών και τα αντιπληµµυρικά έργα και ό,τι άλλο χρειάζεται, για να αποκατασταθούν οι
ζηµιές, οι οποίες έγιναν.
Όπως ξέρετε, οι ζηµιές ήταν εκτεταµένες. Αυτό που έχουµε
κάνει στο Υπουργείο είναι να ακολουθήσουµε όσο το δυνατόν
πιο γρήγορα γίνεται τη διαδικασία, όπως προβλέπεται. Αρµόδια
για την αποκατάσταση των ζηµιών φυσικά είναι η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Η κοινή υπουργική απόφαση χαρακτηρίζει µία περιοχή που επλήγη, ως
«πληγείσα». Αυτό έχει γίνει.
Στο δεύτερο στάδιο, µε βάση τις αποτιµήσεις που κάνει η υπηρεσία αυτή, εκδίδεται σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης, στο
οποίο οριοθετούνται οι πληγείσες περιοχές και καθορίζονται τα
µέτρα, τόσο για τη στεγαστική συνδροµή, όσο και για την αποκατάσταση των ζηµιών των κτηρίων.
Το στάδιο, στο οποίο βρισκόµαστε αυτή τη στιγµή, είναι ακριβώς η κατάρτιση της κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία θα
απαντάει στο ερώτηµα αυτό.
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Δεύτερο θέµα είναι τα θέµατα της αντιπληµµυρικής προστασίας. Εδώ, έχουµε σχεδιασµό, µελέτη, κατασκευή και συντήρηση
των αντιπληµµυρικών έργων, όπως ξέρετε. Αυτά ανήκουν στις
αρµοδιότητες της περιφέρειας. Εντούτοις, προκειµένου να ενισχυθεί η προσπάθεια των περιφερειών για την αντιµετώπιση
έκτακτων πληµµυρικών καταστροφών, το Υπουργείο µας εξετάζει την ένταξη στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων του έτους
2015, δηλαδή τώρα:
Πρώτον, την αντιπληµµυρική προστασία Άρτας και της ευρύτερης περιοχής που διέρχεται ο Άραχθος ποταµός µέχρι τον Αµβρακικό κόλπο, µε εκτιµώµενη αµοιβή πέντε εκατοµµύρια ευρώ.
Δεύτερον, επείγουσες µελέτες αντιπληµµυρικών έργων στους
Νόµους της Ηπείρου-Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία και Ιωάννιναπερίπου τρία εκατοµµύρια ευρώ.
Τρίτον, κατάρτιση µητρώου υφιστάµενων αντιπληµµυρικών
έργων στα Διαµερίσµατα Δυτικής Στερεάς και Ηπείρου περίπου
ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες ευρώ. Αυτές είναι οι δεσµεύσεις
µας αυτήν τη στιγµή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Μωραΐτη, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, σας είπα γιατί οι κάτοικοι είναι αγανακτισµένοι. Διότι εκτός από τα καιρικά φαινόµενα είναι αντιµέτωποι και µε τον εµπαιγµό της Κυβέρνησης.
Όταν επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές κλιµάκιο της Κυβέρνησης, είχε δεσµευθεί τότε άµεσα γι’ αυτά τα ψίχουλα των
586 ευρώ. Δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ.
Αφήστε το θέµα του εάν είστε αρµόδιος. Νοµίζω ότι η συγκυβέρνηση είναι ενιαία. Στους µελισσοκόµους είχαν υποσχεθεί ότι
µέχρι τέλος Μαρτίου θα δοθούν αποζηµιώσεις. Δεν πήραν ούτε
ένα ευρώ!
Κύριε Υπουργέ, µόλις έλειψαν οι κάµερες και οι φωτογραφικές
µηχανές, οι κάτοικοι αφέθηκαν στην κυριολεξία στην τύχη τους.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Σε ό,τι αφορά τώρα διάφορες ζηµιές, ιδιαίτερα στην Kοινότητα
Κλέπα της ορεινής Ναυπακτίας που ανέφερα, υπάρχει σοβαρό
ζήτηµα επικινδυνότητας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής.
Η ερώτηση αυτή έχει κατατεθεί εδώ και ένα µήνα περίπου και
µας έχετε απαντήσει εδώ µε µια σειρά από έγγραφα που καταγράφουν τα προβλήµατα, όµως στην ουσία δεν έχετε πάρει ούτε
ένα µέτρο!
Σας ρωτάµε, λοιπόν: Πρέπει να περιµένουν αυτοί οι κάτοικοι,
που είναι σε ετοιµόρροπα σπίτια τα οποία είχαν χαρακτηριστεί
ακατάλληλα από την Πολεοδοµία; Και δεν είναι µόνο αυτά τα έξι
σπίτια αυτών κατοίκων, αλλά και αρκετά άλλα σπίτια. Ορισµένοι
πήραν τα πράγµατά τους και είχαν τη δυνατότητα να µεταφερθούν από αυτή την κοινότητα.
Δεν φτάνει, όµως, µόνο αυτό, κύριε Υπουργέ. Αυτή η κοινότητα είναι αποκλεισµένη. Δεν υπάρχει δρόµος που να οδηγεί στο
χωριό και αναγκάζονται οι κάτοικοι να µετακινούνται µε τα πόδια
σε µια µεγάλη απόσταση, ιδίως οι µαθητές και άνθρωποι που
έχουν άλλες ανάγκες στην περιοχή.
Στις γέφυρες, ιδιαίτερα στη Γέφυρα του Αυλακίου, που ενώνει
την Αιτωλοακαρνανία µε την Καρδίτσα και την Ευρυτανία, έχουν
αποκοπεί οι κάτοικοι και οι αγρότες προσπαθούν µόνοι τους, µε
διάφορα µέσα, να κάνουν πρόχειρες κατασκευές, για να µεταφέρουν είτε τρόφιµα στα ζώα είτε για άλλες ανάγκες που έχουν.
Εποµένως, δεν υπάρχει καµµία προστασία από την µεριά της
πολιτείας για έργα που απαιτούν την άµεση παρέµβαση.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα από εσάς κατ’ αρχήν -αφήσετε το
εάν είναι αρµόδιος ο κ. Λαφαζάνης- να καταλάβετε ότι στην περιοχή επικρατεί αγανάκτηση, γιατί η ΔΕΗ που λειτουργεί µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια για την παραγωγή λίγων κιλοβατώρων,
όχι για τις ανθρώπινες ανάγκες, αλλά για να γεµίσουν τα ταµεία
των µετόχων, δεν άνοιξε γρήγορα τις πόρτες εκτόνωσης, παρ’
ότι υπήρχε πρόβλεψη και από την Μετεωρολογική Υπηρεσία γι’
αυτά τα φαινόµενα. Άνοιξε τις πόρτες, όταν είχε µαζευτεί µεγάλος όγκος νερού, µε αποτέλεσµα να έχουµε αυτές τις καταστροφές.
Επίσης, συµβαίνει και κάτι άλλο σε αυτή την περιοχή: Από πληροφορίες που δεν είναι διασταυρωµένες αυτή τη στιγµή, υπάρ-
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χουν παράγοντες, µέχρι και Βουλευτές –όχι από το ΚΚΕ, όπως
καταλαβαίνετε- που παροτρύνουν τους κατοίκους να πάνε στα
δικηγορικά γραφεία και να κάνουν µηνύσεις στη ΔΕΗ. Δηλαδή
θα γίνει εκείνο που λέει ο λαός µας: «Εκεί που µας χρωστούσαν,
µας πήραν και το βόδι»!
Αναφέρατε κάποια µέτρα που θα πάρετε για τον Αµβρακικό.
Ξέρετε ότι για το Φράγµα του Πουρναρίου υπάρχει έντονη διαµαρτυρία των κατοίκων της περιοχής;
Όταν επισκέφτηκε την περιοχή ο Γενικός Γραµµατέας του
ΚΚΕ, ειπώθηκε σε συνέλευση ότι η κατασκευή του υδροηλεκτρικού φράγµατος στον Άραχθο στο Πουρνάρι έχει δηµιουργήσει
τεράστια προβλήµατα στον Αµβρακικό. Δεν παίρνει φερτές ύλες,
δεν αναζωογονούνται τα νερά του Αµβρακικού, µε αποτέλεσµα
αυτή τη στιγµή που µιλάµε στους τρεις Νοµούς Άρτας, Πρέβεζας
και Αιτωλοακαρνανίας από τους τεσσερισήµισι χιλιάδες ψαράδες
να έχουν µείνει µόνο τετρακόσιοι πενήντα.
Από το Φράγµα του Πουρναρίου η ένταση του νερού παρέσυρε µια ολόκληρη χωµατερή και µπήκε στον Αµβρακικό κόλπο,
κύριε Υπουργέ, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν τεράστια προβλήµατα µόλυνσης στην περιοχή.
Εµείς θεωρούµε ότι υπάρχει εγκατάλειψη και ότι η συγκυβέρνηση δεν ανταποκρίθηκε στο παραµικρό. Όπως είπα, οι υποσχέσεις τελείωσαν, όταν έσβησαν οι φωτογραφικές µηχανές.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Μωραΐτη.
Θέλετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Υπουργέ;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας
και Τουρισµού): Θα σταθώ σε δύο θέµατα: Υπάρχει µια διαδικασία, την οποία η Κυβέρνηση δεν µπορεί να παρακάµψει. Αυτή
είναι η διαδικασία για το πώς αποτυπώνονται οι ζηµιές και το πώς
δίδεται η αποζηµίωση.
Για τη διαδικασία της αποζηµίωσης έχουµε δύο εργαλεία, µε
τα οποία µπορούµε να δώσουµε γρήγορα και εύκολα χρήµατα
και να δικαιωθούν οι άνθρωποι. Συµµερίζοµαι απόλυτα όλα όσα
είπατε και για την έκταση των καταστροφών και για τις ανυπόφορες συνθήκες κάτω από τις οποίες δηµιουργήθηκαν.
Η πρώτη διαδικασία είναι µέσω του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων. Κάναµε ό,τι µπορούσαµε, εντάξαµε όσα έργα µπορέσαµε αυτή τη στιγµή. Υπάρχει µια διαρκής συζήτηση και ένας
διαρκής διάλογος µε τους περιφερειάρχες στις περιοχές που
έχουν πληγεί.
Επιδιώκουµε και µια δεύτερη πηγή, η οποία αφορά µόνο την
Ήπειρο. Γίνεται προσπάθεια, όταν είµαστε έτοιµοι, δηλαδή εντός
των τριών µηνών που προβλέπονται από τη διαδικασία, να ζητήσουµε έκτακτη οικονοµική ενίσχυση από το Ταµείο Αλληλεγγύης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την Περιφέρεια της Ηπείρου και
τις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας.
Για να συµβεί αυτό χρειάζεται να καταγραφεί ότι οι ζηµιές ξεπερνούν το 0,5% του τοπικού ΑΕΠ. Γίνεται µία εκτενής προσπάθεια να ενταχθούν και σ’ αυτήν την περίπτωση θα έχουµε τη
δυνατότητα να προχωρήσουµε σε ουσιαστικά έργα, αντιπληµµυρικά και άλλα, που θα αποκαταστήσουν τις τεράστιες ζηµιές της
περιοχής.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
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 κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και
λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», δεκαοκτώ µαθήτριες και
µαθητές και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αρχάγγελου Ρόδου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω ότι µε την από 26 Μαρτίου 2015 απόφαση της Προέδρου
της Βουλής (υπ’ αρ. 4598/2835/27-3-2015) συγκροτήθηκε η Διακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών (πολεµικών αποζηµιώσεων, επανορθώσεων,
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αποπληρωµής του κατοχικού δανείου, επιστροφής των κλεµµένων αρχαιολογικών θησαυρών).
Η σχετική απόφαση έχει αναρτηθεί στην «Κοινοβουλευτική
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Διαφάνεια» και θα καταχωριστεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Η προαναφερθείσα απόφαση έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Έχω να κάνω δύο
ακόµη ανακοινώσεις προς το Σώµα.
Ο συνάδελφος κ. Γεώργιος Κασαπίδης, Βουλευτής Κοζάνης
της Νέας Δηµοκρατίας, αιτείται άδεια ολιγοήµερης απουσίας
στο εξωτερικό για µετάβασή του στην Ταΐβάν, από 15-4-2015 έως
21-4-2015, έπειτα από πρόσκληση της Μόνιµης Αντιπροσωπείας
του Ταΐπέι στην Ελλάδα.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Η Βουλή ενέκρινε
τη ζητηθείσα άδεια.
Επίσης, ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης αιτείται άδεια απουσίας από τις εργασίες της
σηµερινής Ολοµέλειας της Βουλής, Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015,
για να µεταβεί στο εξωτερικό για προσωπικούς λόγους.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Η Βουλή ενέκρινε
τη ζητηθείσα άδεια.
Εισερχόµαστε στην έκτη µε αριθµό 48/16-3-2015 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς
τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού,
σχετικά µε τις χρηµατοδοτήσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναµικού».
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Γεώργιος Σταθάκης.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, από το 2013 και προκειµένου να έχουµε ενίσχυση των δράσεων για την αντιµετώπιση της φτώχειας, των επιπτώσεων από την κρίση, αξιοποιήθηκαν πόροι του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταµείου, µέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναµικού», προκειµένου να στηριχθούν περίπου εβδοµήντα χιλιάδες φτωχές οικογένειες στη χώρα
µας, των εξήντα επτά µεγαλύτερων δήµων, µέσα από δοµές που
δηµιουργήθηκαν, στις οποίες εργάζονται περίπου χίλιοι εργαζόµενοι. Το πρόγραµµα αυτό είχε χρονικό ορίζοντα σύµφωνα µε τη
λήξη και της τωρινής προγραµµατικής περιόδου, που λήγει.
Λόγω τού ότι τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα,
που στη νέα περίοδο θα µπορέσουν να στηρίξουν αυτές τις
δοµές, δεν ήταν ακόµη έτοιµα για τη χρηµατοδότηση αυτών των
δράσεων, ζήτησα τον Οκτώβρη του 2014 µε επιστολή µου προς
τη διαχειριστική αρχή τη χρονική επέκταση του προγράµµατος
κατά έξι µήνες, προκειµένου να συνδεθεί χρονικά µε την έναρξη
των νέων περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµµάτων.
Πράγµατι, το Νοέµβρη εκδόθηκε η απαραίτητη απόφαση και
επεκτάθηκε το πρόγραµµα κατά έξι µήνες και σταδιακά έγινε
τροποποίηση των αποφάσεων ένταξης, προκειµένου µε τα νέα
δεδοµένα να µπορέσουν να χρηµατοδοτηθούν αυτές οι δοµές.
Φαίνεται ότι υπάρχει ένα κενό, που µπορεί να οφείλεται σε διάφορες γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες ή και στην αλλαγή της
διαχείρισης του συστήµατος.
Όµως, πρέπει να το αντιµετωπίσουµε, γιατί ουσιαστικά από
τον Ιανουάριο η δοµή, παραδείγµατος χάριν, του Ηρακλείου –
για την οποία καταθέτω και τη σχετική ερώτηση- δεν λειτουργεί
ουσιαστικά. Οι εργαζόµενοι δεν λειτουργούν. Οι φορείς που συµµετέχουν στη δοµή έβαλαν ό,τι χρήµατα είχαν, αλλά δεν µπορούν να στηρίξουν περαιτέρω αυτήν τη δραστηριότητα.
Όταν πρόκειται για δυόµισι χιλιάδες φτωχούς ανθρώπους στο
Ηράκλειο και τριάντα τρεις εργαζόµενους, τότε πρέπει να υπερβαίνουµε κάθε γραφειοκρατικό εµπόδιο, όπου και αν οφείλεται.
Θεωρώ, δηλαδή, ότι πέρασε ο πρώτος καιρός, η Κυβέρνηση Τσίπρα-Καµµένου -που είναι η τωρινή Κυβέρνηση- ενηµερώθηκε και
δεν δικαιολογείται ολιγωρία σήµερα, που είστε γνώστης του θέµατος εδώ και ένα µήνα τουλάχιστον.
Θέλω, κύριε Υπουργέ, να έχουµε συγκεκριµένη απάντηση
προς τους εργαζόµενους και κυρίως προς τους φορείς, για να
µπορέσουν, αν έχουν την οικονοµική δυνατότητα, να στηρίξουν
µε δικά τους χρήµατα µέχρι να γίνει η εκταµίευση, αλλά να γνωρίζουν ότι θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και δεν θα µείνει
στο κενό.
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Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κεγκέρογλου. Είναι ευαίσθητο το θέµα.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η µόνη καθυστέρηση αφορά ένα καθεστώς που άλλαξε µε
βάση τον νόµο του 2014. Συγκεκριµένα, όπως ορίστηκε από τον
ν. 4270/2014 και την ΚΥΑ 46274/2014, άλλαξε ο τρόπος πληρωµής του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων από 1-1-2015. Άρα, υπάρχει ένας νόµος
που προέβλεπε µια αλλαγή της διαδικασίας από 1-1-2015 και
αυτή η αλλαγή απαιτούσε µία τροποποίηση στην απόφαση ένταξης του έργου για την παράταση λειτουργίας, στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Κεγκέρογλου.
Η τρίτη δόση της χρηµατοδότησης έχει ήδη κατανεµηθεί από
το 2014. Μεταφέρθηκε αυτόµατα στο Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων του 2015. Υπάρχει µία µικρή καθυστέρηση, αποκλειστικά και µόνο εξαιτίας της ανάγκης τροποποίησης της απόφασης ένταξης. Το έργο θα ολοκληρωθεί κανονικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Η τροποποίηση ένταξης του
έργου, κύριε Υπουργέ, πράγµατι υπεγράφη στις 22 Ιανουαρίου,
γιατί εκείνες τις ηµέρες έληγε και η χρονική διάρκεια του προηγούµενου προγράµµατος. Από τις 22 Ιανουαρίου, όµως, µέχρι
σήµερα -τρεις µέρες ή δύο, αν θέλετε, µε την προηγούµενη Κυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου, όπως λέτε στο έγγραφό σας, γραπτώς, σε επίσηµο έγγραφο του Υπουργείου και τις υπόλοιπες
της τωρινής Κυβέρνησης Τσίπρα-Καµµένου, κατ’ ανάλογη έκφραση µε τη δική σας- δεν δικαιολογείται η καθυστέρηση.
Οτιδήποτε και να συµβαίνει δεν µπορεί να καθυστερεί η στήριξη των δοµών της φτώχειας. Μα, ο διευθυντής, ο γενικός γραµµατέας, ο Υπουργός, όποιος και να πει ότι είναι ανυπέρβλητα τα
εµπόδια, στη συγκεκριµένη περίπτωση θα πρέπει να τα υπερβεί.
Δεν γίνεται αλλιώς! Γι’ αυτό προβλεπόταν στη διαδικασία αυτή
σύντοµη καταβολή και υποβολή και αξιολόγηση, επειδή ακριβώς
αφορά αυτό το ευαίσθητο θέµα.
Εγώ µένω στη δέσµευσή σας ότι το πρόγραµµα θα ολοκληρωθεί, αλλά ζητάω στη δευτερολογία σας, αν είσαστε σε θέση, να
µας πείτε, χρονικά, πότε θα καταβληθεί -αν θέλετε- και η συγκεκριµένη πληρωµή για το συγκεκριµένο δίκτυο του Δήµου Ηρακλείου των 112.000 ευρώ, ούτως ώστε να µην υπάρξει κενό και
να µην λέµε σε αυτούς που στηρίζονται, σιτίζονται, ντύνονται από
αυτήν τη δοµή ότι υπάρχει µία γραφειοκρατία για την οποία η
τάδε διευθύντρια ή ο τάδε διευθυντής ή ο τάδε Βουλευτής ευθύνεται.
Θα ήθελα να µου πείτε αν µπορούµε να τους πούµε κάτι πιο
συγκεκριµένο, για να αναλάβουν και αυτοί κάποιο ρίσκο παραπάνω, ούτως ώστε να µπορέσουν και οι εργαζόµενοι να δουλέψουν και βεβαίως να στηριχθούν οι δυόµισι χιλιάδες, περίπου,
φτωχοί.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Κεγκέρογλου.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού): Κοιτάξτε, όσον αφορά το χρονικό η
απάντηση είναι: Άµεσα.
Όπως ξέρετε, η προτεραιότητα της αντιµετώπισης της φτώχειας, της ανεργίας και του αποκλεισµού αποτελεί αυτήν τη
στιγµή πρωταρχική µέριµνα της Κυβέρνησης, η οποία ετοιµάζει
διευρυµένο πρόγραµµα αντιµετώπισης αυτών των τριών θεµάτων, στη βάση του προγράµµατος που θα υποβάλει τώρα στην
Κοµισιόν, µε βάση το πρόγραµµα των 2 δισεκατοµµυρίων που
προέκυψε από τη συνάντηση του Γιούνγκερ µε τον Πρωθυπουργό. Συνεπώς, αποτελεί άµεση προτεραιότητα. Είναι ο κατ’
εξοχήν άξονας.
Νοµίζω ότι για το συγκεκριµένο θέµα η απάντηση υπάρχει:
Υπάρχει µία καθυστέρηση υπό το καθεστώς της αλλαγής κάποιων συνθηκών. Από εκεί και πέρα, θα προχωρήσουµε άµεσα.
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Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος του προγράµµατος, όπως ξέρετε, έχει συµπεριληφθεί στα ΠΕΠ και συνεπώς έχει διασφαλιστεί η συνέχιση της δράσης όχι µόνο για τώρα, αλλά και για την
προγραµµατική περίοδο 2014-2020.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Πρωθυπουργός απέστειλε
στην Πρόεδρο της Βουλής το παρακάτω έγγραφο:
«Θέµα: “Κυβερνητική µεταβολή”
Κυρία Πρόεδρε, έχουµε την τιµή να παρακαλέσουµε όπως
ανακοινώσετε στο Σώµα ότι:
Α) Με το 26/21-3-2015 προεδρικό διάταγµα, που δηµοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 30/21-3-2015 (τ. Α’), έγινε αποδεκτή η παραίτηση που
υπέβαλε ο Δηµήτριος Στρατούλης του Ιωάννη από τη θέση του
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του.
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Β) Με το 27/21-3-2015 προεδρικό διάταγµα, που δηµοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 31/21-3-2015 (τ. Α’) διορίστηκαν οι:
1) Αναστασία Χριστοδουλοπούλου του Ζαχαρία στη θέση της
Αναπληρώτριας Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2) Χρήστος Σπίρτζης του Παναγιώτη στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού.
3) Κωνσταντίνος Φωτάκης του Εµµανουήλ στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων.
4) Δηµήτριος Στρατούλης του Ιωάννη στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ο Πρωθυπουργός
Αλέξιος Τσίπρας»
(Το προαναφερθέν έγγραφο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό, κατόπιν αιτήµατος του Υπουργού
και του ερωτώντος Βουλευτή κ. Νικολάου Νικολόπουλου, ζητείται η άδεια του Σώµατος για να εισέλθουµε στη συζήτηση της
τελευταίας για σήµερα της πέµπτης υπ’ αριθµόν 62/19-3-2015
επίκαιρης ερώτησης δεύτερου κύκλου, που είχε προγραµµατιστεί να συζητηθεί µετά την Ειδική Ηµερήσια Διάταξη.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεπώς, εισερχόµαστε στη συζήτηση της πέµπτης µε αριθµό 62/19-3-2015 επίκαιρης ερώτησης δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Νικολάου Νικολόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού σχετικά µε τη δηµοπράτηση του τµήµατος «Πάτρα-Πύργος» της
«Ολυµπίας Οδού».
Κύριε Νικολόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τι να πω τώρα
µπροστά σε σας, έναν Ηλείο πολιτικό, για έναν δρόµο που ξεπερνά και τα όσα διαθρυλούνται ότι επισυνέβησαν για να γίνει
το Γεφύρι της Άρτας!
Μιλάµε για την Ολυµπία Οδό, που όµως δεν φτάνει στην Ολυµπία, δεν φτάνει στον Πύργο και βέβαια, δεν φτάνει στο Καλό
Νερό. Προς ικανοποίηση, όµως, των εθνικών εργολάβων, αυτών
που εξακολουθούν να κάνουν διάφορα παιχνίδια αυτές τις ηµέρες µε την Κυβέρνηση, µε το ίδιο τίµηµα φτιάχνουν ένα µέρος
µόνο του δρόµου, µέχρι την Πάτρα.
Έκπληκτοι όµως οι κάτοικοι της Αχαΐας και της Ηλείας -και όχι
µόνο, αλλά και της Μεσσηνίας- πληροφορήθηκαν από τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» την επίσηµη απόφαση για την ακύρωση της δηµοπράτησης του αυτοκινητοδρόµου Πατρών- Πύργου, που είχε προσδιοριστεί για τα τέλη Μαρτίου.
Κύριε Υπουργέ, σήµερα, µε αφορµή την ερώτηση, µε κάλεσαν
τα περισσότερα ραδιόφωνα της περιοχής, της εκλογικής περιφέρειάς µου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Είχαν προηγηθεί
οι «µοιρολογίστρες» της πρώην συµπολίτευσης.
Ειλικρινά, έχανα τα λόγια µου ακούγοντας τους καλούς συναδέλφους, που µέχρι χθες είχαν την ευθύνη, να ζητούν σήµερα
και τα ρέστα! Περιµένω πραγµατικά από τον παριστάµενο Υπουργό να µας πει ποιος ήταν ο βασικός λόγος, που δεν προχώρησαν τα πράγµατα.
Ακούσαµε πολλούς λόγους. Έγινε µία σύσκεψη υπό τον κ. Σταθάκη. Ο κ. Σπίρτζης δέχθηκε άλλους φορείς. Μαθαίνω ότι τις
επόµενες ηµέρες θα καλέσετε –και σωστά θα κάνετε- όλους τους
φορείς. Ξέρετε όµως, δεν αλλάζει τίποτε. Ακόµη το κυρίαρχο
ερώτηµα δεν έχει απαντηθεί, τι σας ανάγκασε λίγες ηµέρες πριν
να ακυρώσετε µία δηµοπράτηση;
Χρειάζεται να προσκοµίσω επιχειρήµατα για την αναγκαιότητα
αυτού του οδικού άξονα, για τη µεγάλη συµβολή του στην τοπική
και την ευρύτερη οικονοµία ή να µιλήσω για τα πολλά θύµατα;
Μόλις προχθές, δύο ακόµη νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
Κάθε χρόνο, ο αριθµός των ανθρώπων που αφήνουν εκεί την τελευταία τους πνοή ή που φεύγουν τραυµατισµένοι, είναι υπερβολικός. Θυµίζει πεδίο µάχης.
Κύριε Υπουργέ, σήµερα περιµένουν όλοι µε εξαιρετικό ενδιαφέρον να µας πείτε από εδώ, από το επίσηµο Βήµα της Βουλής,
αν όντως, µελετάτε το ενδεχόµενο του τεµαχισµού του έργου
και να µας πείτε, γιατί το κάνετε. Αν µας πείτε, ότι το κάνετε για
να αποδειχθεί, ότι τα ψηφιδωτά της Αγίας Σοφίας είναι πιο φθηνά
από το συγκεκριµένο έργο, που κάνουν οι εθνικοί εργολάβοι -ή
και από το «ΜΟΡΕΑΣ», που δεν πήγε πίσω το κόστος και εκείνης
της εργολαβίας- κάντε το, για να δούµε, αν θα έχουν µούτρα να
πάρουν µέρος στην καινούργια δηµοπρασία των µικρών τµηµάτων, στην οποία θα έρθουν και άλλες εταιρείες.
Κύριε Πρόεδρε, πριν τέσσερις ηµέρες, όσον αφορά το υπολειπόµενο τµήµα της ΕΡΓΟΣΕ –ένα µικρό τµήµα πριν φτάσει
στην Πάτρα- µία άγνωστη ιταλική εταιρεία, µεταξύ πολλών
άλλων, πήρε µέρος σε ένα διεθνή διαγωνισµό της «ΕΡΓΟΣΕ» και
έδωσε 45% έκπτωση.
Ήρθα εδώ, στη Βουλή δεκαπέντε φορές. Έκανα µηνυτήρια
αναφορά. Πήγαν οι επιθεωρητές. Έδωσαν, όµως, ένα έργο σε
προηγούµενο τµήµα στην περιοχή της Παναγοπούλας µε 2% έκ-
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πτωση. Γι’ αυτό, περιµένω να µας πείτε, αν θα δούµε και αυτό.
Θα βρεθούµε µπροστά και σε αυτήν την τραγική έκπληξη;
Πέραν τούτου, οι κάτοικοι ανησυχούν, µήπως αυτή η πολυδιάσπαση οδηγήσει σε πολύ µεγάλη καθυστέρηση. Θέλουν, λοιπόν,
να µάθουν, αν σπάσετε το έργο, θα τα βγάλετε όλα την ίδια
ηµέρα και ποια θα είναι αυτή η ηµέρα; Θα είναι σύντοµα;
Είπατε, ότι βλέπετε ξανά τις µελέτες. Ήρθε, λέει, και η ΜΕΤΚΑ
του κ. Μυτιληναίου. Βλέπετε, µπήκαν όλοι στα έργα τώρα, είναι
όλοι τους πολυπράγµονες! Έκανε, µάλιστα, κιόλας, ένσταση, λέγοντας, ότι θα πάει στην Επιτροπή Ανταγωνισµού. Αυτό είναι
αλήθεια; Να µας το πείτε. Πολλά διαθρυλούνται.
Η Κυβέρνηση αυτή λέει τις αλήθειες, όσο και αν πονούν. Πείτε
µας, σήµερα, σας παρακαλούµε, ποια είναι η αλήθεια. Θα προχωρήσετε στη νέα χάραξη, στη νότια χάραξη; Εδώ και πολλά
χρόνια, έχουν παραδεχθεί όλες οι πολιτικές ηγεσίες ότι εκεί, σε
µια λωρίδα γης, σε µία πανέµορφη τουριστική περιοχή –Μιντιλόγλι, Βραχνέικα- δεν µπορεί να περνούν τρεις, τέσσερις οδικοί
άξονες και το σιδηροδροµικό δίκτυο.
Αφού τώρα πήρατε µια τέτοια απόφαση, ενδεχοµένως, δεν
υπάρχει θέµα καθυστέρησης.
Τέλος, πείτε µας για τους πόρους. Ήταν προβληµατική η χρηµατοδότηση του έργου; Μας έλεγαν ψέµατα; Δεν είχαν εξασφαλιστεί οι πόροι;
Φαντάζοµαι, ότι θα µου δώσετε, κύριε Πρόεδρε, ως Ηλείος,
την ανοχή σας και στη δευτερολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Νικολόπουλε.
Είναι κρίσιµο το θέµα που έθιξε, κύριε Υπουργέ. Έχετε τον
λόγο, παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού): Κύριε Νικολόπουλε, ξέρετε πολύ
καλά την ιστορία αυτού του έργου. Το έργο ήταν ένας από τους
αυτοκινητόδροµους που σταµάτησε η χρηµατοδότησή του και
το µοναδικό, ίσως, έργο το οποίο κατά την αναθεώρηση των παλιών συµβάσεων για τη συνέχιση των έργων -τα οποία, όπως ξέρετε, είχαν σταµατήσει πριν από τρία-τέσσερα χρόνια- τέθηκε
εκτός, κρινόµενο ως µη βιώσιµο.
Η προηγούµενη κυβέρνηση, αφότου το έργο τέθηκε εκτός της
αναθεώρησης και της ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης -το υπογραµµίζω αυτό, της ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης- διατύπωσε
τη σκέψη και το έφερε µαζί µε την αναθεώρηση των άλλων συµβάσεων, ότι θα γίνει µε εθνικούς πόρους.
Όλοι γνωρίζουν ότι αυτή ήταν µια κίνηση η οποία δεν διασφάλιζε, πρώτον, ότι οι πόροι υπάρχουν, δεύτερον, ότι µπορεί το
έργο να προχωρήσει µε αυτούς τους όρους.
Το δεύτερο χαρακτηριστικό του έργου ήταν ότι το δηµοπρατούσαν µέσα από µια συγκεκριµένη διαδικασία, διαδικασία-αντιγραφή του παλιού τρόπου δηµοπράτησης όλων των έργων
αυτής της µορφής.
Εµείς κάναµε δύο πράγµατα και γι’ αυτό τέθηκε το θέµα της
αναβολής της προκήρυξης του έργου. Το πρώτο έχει να κάνει
µε τη διασφάλιση της χρηµατοδότησής του, εντάσσοντάς το στο
επόµενο ΣΕΣ, δηλαδή, στο Σύµφωνο 2014-2020, άρα αν έχει εγγυηµένη τη χρηµατοδότησή του το έργο.
Το δεύτερο θέµα το οποίο εγείρεται αφορά τις τροποποιήσεις
και τις βελτιώσεις των τευχών δηµοπράτησης του έργου, προκειµένου το έργο να είναι πιο δίκαιο, πιο αποτελεσµατικό και πιο
συµβατό µε την επιδίωξή µας να κατασκευάζονται έργα και µε
διευρυµένο φάσµα επιχειρήσεων, που µπορούν να εµπλακούν σε
αυτά τα έργα, πέρα από τις τρεις εταιρείες οι οποίες κατά κανόνα έχουν αυτά τα έργα. Αυτές ήταν οι δύο προθέσεις µε τις
οποίες κινηθήκαµε.
Το τρίτο θέµα, όπως µε ρωτάτε στην ερώτησή σας, αφορά στη
νέα χάραξη ή µη στην περιοχή των δηµοτικών διαµερισµάτων
Βραχνέικων-Παραλίας. Εκεί θα σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα
υπάρξει νέα χάραξη. Έχει αποφανθεί πρόσφατα το Συµβούλιο
της Επικρατείας, άρα δεν τίθεται θέµα επαναχάραξης του δρόµου, το οποίο όντως θα δηµιουργούσε τεράστια προβλήµατα
στην υλοποίησή του. Άρα, προχωρούµε όπως είναι, µελετάµε και
επαναπροκηρύσσουµε τη δηµοπράτηση µε τρόπο πιο συµβατό
µε αυτό που επιδιώκουµε και διασφαλίζουµε τη χρηµατοδότησή
του.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Νικολόπουλε, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, µάλλον δεν
έγινε κατανοητό. Όµως, φαντάζοµαι, ότι θα έχουµε την ευκαιρία,
στη συνάντηση που έχει προαναγγείλει ο Υπουργός, να παρουσιάσουµε όλη την επιχειρηµατολογία µας για την αναγκαιότητα
της νέας χάραξης ενός µικρού κοµµατιού εκεί στο τµήµα Μιντιλόγλι-Βραχνέικα. Πράγµατι, πιστεύω ότι θα γίνει, αυτό που είπε
δηµόσια ο Υπουργός τις επόµενες µέρες.
Όµως, θα ήθελα, αν είναι πρόχειρος ο Υπουργός, να µας πει
τι γίνεται και µε την πρόοδο του οδικού τµήµατος Καλό ΝερόΤσακώνα, γιατί παρατηρείται και εκεί σηµαντική καθυστέρηση
στην εκπόνηση των µελετών. Να µας πει, πώς θα µπορούσε κανείς να διαβεβαιώσει τους πολίτες ότι θα είναι εξασφαλισµένοι
οι πόροι, όντως, στο επόµενο ΣΕΣ, όπως είπε ο Υπουργός, αφού
δεν είναι κάτι το χειροπιαστό, θα έλεγε κανείς.
Μιας και το ανέφερε ο ίδιος, µπαίνω στον πειρασµό, για να
δοθεί η σαφής απάντηση, να µεταφέρω τα όσα και σήµερα άκουσα εγώ ιδίοις ωσίν από τους συναδέλφους µου -δεν διαθρυλούνται απλώς- ότι εσείς εξυπηρετείτε, όχι τους µεγαλοεργολάβους, αλλά τους µικροεργολάβους.
Πράγµατι, µπορεί µία κυβέρνηση έτσι να πεζάρει τα πράγµατα
και µπορεί αυτό να είναι ένα επιχείρηµα στο δηµόσιο λόγο, ότι
δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους; Βέβαια, θα µπορούσε και
ο ανταγωνισµός –για εκείνους µάλιστα που τον έχουν θεοποιήσει- να φέρει τα καλύτερα αποτελέσµατα σαν το προηγούµενο
που σας είπα; Αυτό θα περίµενε κανείς να το ακούσει.
Τέλος, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Υπουργέ, να µου πείτε, αν
σας έχουν πει υπηρεσιακοί παράγοντες, ποια µπορεί να είναι η
ηµεροµηνία δηµοπράτησης αυτού του έργου και αν αυτά που
σήµερα µας πληροφορήσατε εδώ στο Σώµα ήταν γνωστά στο
ΣΥΡΙΖΑ, πριν καν αναλάβετε την ευθύνη της διακυβέρνησης,
γιατί πολλοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εγώ, πάρα πολλές
φορές ήρθαµε σ’ αυτήν την Αίθουσα µέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο για να πιέσουµε την προηγούµενη Κυβέρνηση να
προχωρήσει αυτό το αναγκαίο έργο, όσο πιο γρήγορα γινόταν.
Σας ευχαριστώ.
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ΠΡΟΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε
Νικολόπουλε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού): Θα ήθελα να θίξω δύο θέµατα, κύριε
Πρόεδρε.
Η απάντηση είναι ότι αµέσως µόλις ενταχθεί στο ΣΕΣ θα γίνει
η προκήρυξη. Σας θυµίζω ότι η χάραξη δεν είναι µικρό έργο.
Είναι περίπου 100 εκατοµµύρια ευρώ. Μάλιστα, επειδή χρειάζεται νέους περιβαλλοντικούς όρους και νέες απαλλοτριώσεις,
αυτό θα καθυστερήσει πολύ το έργο.
Σας απαντώ για το οδικό τµήµα Καλό Νερό-Τσακώνα ότι προωθείται άµεσα η ανάθεση µελέτης κόστους-οφέλους για την τεκµηρίωση της απαιτούµενης κυκλοφοριακής ικανότητας της νέας
χάραξης και οι διαδικασίες εξασφάλισης της χρηµατοδότησης
για την επικαιροποίηση και ολοκλήρωση των σχετικών µελετών.
ΠΡΟΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
Θα διακόψουµε για λίγο σύµφωνα µε το άρθρο 59 παράγραφος 3 του Κανονισµού µας και θα επανέλθουµε στις 20.30’ µε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη της Ολοµέλειας της Βουλής «Ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, κ. Αλέξη Τσίπρα, σύµφωνα µε το
άρθρο 142Α του Κανονισµού της Βουλής, µε αντικείµενο την ενηµέρωση της Βουλής των Ελλήνων για τα ζητήµατα που άπτονται
της τρέχουσας διαπραγµάτευσης».
Σας ευχαριστώ πολύ.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(Διαρκούσης της διακοπής την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Πρόεδρος της Βουλής κ. ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Επαναλαµβάνεται η
διακοπείσα συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινά η συνεδρίαση, εκτός και
αν έχετε να πείτε περισσότερα µεταξύ σας, οπότε να περιµένουµε. Βλέπω ότι οι πιο απείθαρχοι είναι οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό αυτό!
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, κ. Αλέξη Τσίπρα, σύµφωνα
µε το άρθρο 142Α του Κανονισµού της Βουλής, µε αντικείµενο
την ενηµέρωση της Βουλής των Ελλήνων για τα ζητήµατα που
άπτονται της τρέχουσας διαπραγµάτευσης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 142Α του Κανονισµού της Βουλής, για
την έγκαιρη και υπεύθυνη πληροφόρηση και ενηµέρωση της
Βουλής η Κυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού µπορεί, εκτός από
τη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως, να ζητήσει οποτεδήποτε
να κάνει ανακοινώσεις ή δηλώσεις ενώπιόν της για οποιαδήποτε
σοβαρή δηµόσια υπόθεση.
Το αίτηµα για ανακοίνωση ή δήλωση µαζί µε το αντικείµενό
τους διατυπώνεται στον Πρόεδρο ή στην Πρόεδρο της Βουλής
και γνωστοποιείται στους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών
Οµάδων της Αντιπολίτευσης πριν από είκοσι τέσσερις ώρες τουλάχιστον. Έτσι πράγµατι έγινε. Απεστάλη το σχετικό αίτηµα του
κυρίου Πρωθυπουργού εχθές και ανακοινώθηκε προς όλους
τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Οµάδων περισσότερες
από είκοσι τέσσερις ώρες πριν, όπως ορίζει το άρθρο 142Α.
Η ανακοίνωση ή δήλωση της Κυβέρνησης γίνεται αυτοπροσώπως από τον Πρωθυπουργό σε οποιαδήποτε συνεδρίαση νοµοθετικής εργασίας ή κοινοβουλευτικού ελέγχου πριν από την
έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης και
η διάρκειά της δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δέκα λεπτά της ώρας.
Διευκρινίζω ότι πράγµατι ετέθη η συγκεκριµένη συζήτηση προ
της ηµερήσιας διάταξης της σηµερινής, που αφορούσε τις τρεις
ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου, που υπήρχαν και µετά τις
ερωτήσεις που είχαν τεθεί εξ αναβολής από την προηγούµενη
εβδοµάδα. Ωστόσο, διαρκούσης της προηγούµενης διαδικασίας,
συµφωνήθηκε από το Σώµα να προηγηθούν και οι προσδιορισθείσες για τη συνέχεια ερωτήσεις. Έτσι, θα ολοκληρώσουµε τη
συζήτηση µε την ειδική ηµερήσια διάταξη.
Οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Αντιπολίτευσης µπορούν να αναπτύξουν αυτοπροσώπως τις απόψεις τους
για το περιεχόµενο της ανακοίνωσης ή της δήλωσης της Κυβέρνησης για πέντε λεπτά της ώρας, κατ’ ανώτατο όριο για τον καθένα. Σε περίπτωση απουσίας ή ασθένειας του Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας στη συζήτηση, τον αναπληρώνει εκπρόσωπός του οριζόµενος από αυτόν.
Η απάντηση του Πρωθυπουργού στις απόψεις των Προέδρων
των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Αντιπολίτευσης δεν µπορεί
να υπερβαίνει τα πέντε λεπτά, η δευτερολογία των Προέδρων
των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Αντιπολίτευσης δεν µπορεί
να υπερβαίνει τα τρία λεπτά και του Πρωθυπουργού, ο οποίος
οµιλεί τελευταίος, τα πέντε λεπτά.
Σύµφωνα µε αυτή τη διαδικασία θα προχωρήσουµε. Θα δώσω
µία σχετική ανοχή σε όλους τους οµιλητές κατά την πρωτολογία,
αλλά θα εφαρµόσουµε αυστηρά τον Κανονισµό κατά τις δευτερολογίες.
Καλείται στο Βήµα ο κύριος Πρωθυπουργός.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, από την πρώτη µέρα που ανέλαβε η Κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας, δηλώσαµε προς όλες
τις κατευθύνσεις και µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο ότι αλλάζουµε σελίδα στον τόπο. Η χώρα σταµατά να είναι µνηµονιακή
αποικία και πρωταγωνιστής σ’ αυτή την προσπάθεια θα είναι ο
ίδιος ο ελληνικός λαός, ο ελληνικός λαός που αποφάσισε στις
25 Γενάρη.
Δική µας υποχρέωση είναι, κάθε µέρα που περνάει, οι πολίτες
να γνωρίζουν όλα όσα γίνονται, όλα όσα εκτυλίσσονται στη δύσκολη και επίπονη διαπραγµάτευση µε τους εταίρους και τους
δανειστές µας. Δεν υπάρχει µυστική διπλωµατία, δεν υπάρχουν
προσωπικές στρατηγικές. Υπάρχει συλλογική στρατηγική διαπραγµάτευσης ανοιχτή, ξεκάθαρη, διαφανής απέναντι στον ελληνικό λαό. Γι’ αυτό και δεν διστάσαµε το δικό µας σχέδιο, οι
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δικές µας τοποθετήσεις να γίνονται αµέσως γνωστές. Αυτή η
απλή απόφαση, αυτή η στρατηγική µας, µας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουµε κοινωνούς των εξελίξεων τους πολίτες της
χώρας.
Αυτή η επιλογή είναι ταυτόχρονα και µια επιλογή επιστροφής
της δηµοκρατίας στον τόπο. Σήµερα, η συντριπτική πλειοψηφία
των πολιτών στηρίζει τη διαπραγµατευτική στρατηγική της νέας
Κυβέρνησης και καθηµερινά µας ζητά ένα πράγµα: Να µην κάνουµε βήµα πίσω.
Αυτή τη λαϊκή εντολή, µια λαϊκή εντολή που πολλαπλασιάστηκε τις µέρες που ακολούθησαν τη λαϊκή ετυµηγορία της 25ης
Γενάρη, µια λαϊκή εντολή που ανανεώνεται κάθε µέρα που
περνά, την εντολή να προχωρήσουµε σε µια ειλικρινή και σκληρή
διαπραγµάτευση, την εντολή να υλοποιήσουµε το πρόγραµµά
µας, είµαστε αποφασισµένοι να την υπηρετήσουµε ως το τέλος,
όπως ακριβώς κάνουµε δύο µήνες τώρα. Και αυτή η στρατηγική
αποδίδει καρπούς, παρά το γεγονός ότι το περιβάλλον ήταν ναρκοθετηµένο, παρά το γεγονός ότι παραλάβαµε µια χώρα, όχι στο
χείλος του γκρεµού, αλλά βαθιά πεσµένη µέσα στο γκρεµό. Διότι
ήρθε η ώρα να πούµε αλήθειες, αλήθειες που δεν κρύβονται πια,
όσο κι αν κανείς θέλει να ωραιοποιήσει την εικόνα. Η προηγούµενη κυβέρνηση επαιρόταν για το πρωτογενές πλεόνασµα του
2014. Μιλούσε για πλεόνασµα 1,8% το 2014, δηλαδή περίπου για
3,3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Η πραγµατικότητα είναι ότι το πλεόνασµα που καταγράφηκε στο κλείσιµο του οικονοµικού έτους
ήταν µόλις 0,3%, δηλαδή 592 δισεκατοµµύρια ευρώ, 2,7 δισεκατοµµύρια ευρώ λιγότερα απ’ όσο διαφήµιζε προεκλογικά.
Και σαν να µην έφτανε αυτό, τα δηµόσια ταµεία που αντικρίσαµε µόλις παραλάβαµε δεν είχαν µέσα ούτε αυτό το πενιχρό
πλεόνασµα, αφού το ταµειακό έλλειµµα που παραλάβαµε ήταν
της τάξης των 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ περίπου. Πρόκειται για
ταµειακό έλλειµµα, που βεβαίως δηµιούργησε τόσο η απεγνωσµένη προσπάθεια προεκλογικά της τότε κυβέρνησης να αποσταθεροποιήσει την οικονοµία µε ένα κρεσέντο κινδυνολογίας,
όσο όµως και η ανικανότητά της, αφού ακόµα και αυτός ο νόµος
για τις εκατό δόσεις που φέρατε προεκλογικά ήταν τόσο ελλιπής,
που δεν έφερε στα ταµεία παρά µονάχα 70 εκατοµµύρια ευρώ.
Έφερε 70 εκατοµµύρια ευρώ σε πέντε µήνες, τη στιγµή που
τώρα, µόλις µέσα σε µια εβδοµάδα από την προρύθµιση του
νόµου που ψηφίσαµε, έχουµε ήδη 100 εκατοµµύρια ευρώ. Μόλις
µέσα σε µία εβδοµάδα!
Αυτή ήταν, λοιπόν, η πραγµατική εικόνα που αντικρίσαµε στα
ταµεία και ταυτόχρονα µια δανειακή σύµβαση που έληγε εντός
στενών χρονικών περιθωρίων, µε κίνδυνο να µείνουν οι τράπεζες
ακάλυπτες από το Μηχανισµό Έκτακτης Ρευστότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ταυτόχρονα µια πρωτοφανής
κατάσταση χρηµατοδοτικής ασφυξίας, δεδοµένου ότι η χώρα
µας είναι ίσως η µοναδική χώρα στον κόσµο που από το καλοκαίρι του 2014, όταν και διεκόπη η ροή χρηµατοδότησης από
τους δανειστές, δεν αναχρηµατοδοτεί τα χρέη της, αλλά τα αποπληρώνει από τον προϋπολογισµό της.
Παρ’ όλη αυτή την ασφυκτική κατάσταση -που δεν έγινε τυχαία, κάποιοι είχαν φροντίσει να δηµιουργηθεί, γνωρίζοντας ότι
επέρχεται στη χώρα πολιτική αλλαγή- η διαπραγµατευτική µας
στρατηγική οδήγησε στη συµφωνία της 20ης Φλεβάρη στο Eurogroup, µια συµφωνία ορόσηµο µε την οποία παρατάθηκε η δανειακή σύµβαση, αλλά ταυτόχρονα κερδήθηκε η µείωση των
στόχων για πρωτογενή πλεονάσµατα για το 2015, καθώς και η
αντικατάσταση της περίφηµης πέµπτης αξιολόγησης του προηγούµενου προγράµµατος µε τη λίστα µέτρων που προτείνει και
έχει την ευθύνη γι’ αυτά η νέα ελληνική Κυβέρνηση. Αντί, δηλαδή
για το mail Χαρδούβελη, αντί για περικοπές σε συντάξεις, αυξήσεις στο ΦΠΑ και απελευθέρωση των µαζικών απολύσεων, η Ελληνική Κυβέρνηση θα υλοποιήσει, µε τη συναίνεση των εταίρων,
ένα πρόγραµµα δικής της ευθύνης, ανόρθωσης της οικονοµίας
και αναδιανοµής βαρών και εισοδηµάτων για να σταµατήσουν τα
βάρη της κρίσης να συνεχίζουν να τα φορτώνονται τα συνήθη
υποζύγια, οι µισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, για να σταµατήσει η διαρκής απορρύθµιση της αγοράς εργασίας, για να ξεκινήσει µια διαδικασία αντιστροφής των καταστροφικών πολιτικών που διέλυσαν την ελληνική κοινωνία και οικονοµία.
Με την απόφαση της 20ης Φλεβάρη όµως, αναγνωρίζεται και η
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ανάγκη να ανοίξει επιτέλους η συζήτηση για την αναγκαία αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, διότι χωρίς µια τέτοια παρέµβαση -κατά τα ψέµατα- είναι αδύνατη η αποπληρωµή του χωρίς
να συντελεστούν ακόµα περισσότερες και µεγαλύτερες κοινωνικές καταστροφές.
Θα ανοίξει η συζήτηση αυτή στην ώρα της, προκειµένου να
καταλήξουµε µέχρι τον Ιούνη σε ένα νέο αναπτυξιακό συµβόλαιο
µε τους εταίρους, για να µειωθούν οι στόχοι για τα εξωπραγµατικά πλεονάσµατα της επόµενης τριετίας, πλεονάσµατα που είναι
το άλλο όνοµα της σκληρής λιτότητας.
Και αυτή, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι, αν θέλετε, η µοναδική στρατηγική που µπορεί να βάλει τέλος στη λιτότητα, διατηρώντας τη χώρα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, που µπορεί να βάλει
δηλαδή τέλος στη µνηµονιακή πολιτική. Ο άλλος δρόµος είναι η
άνευ όρων συνθηκολόγηση στις απαιτήσεις των πιο ακραίων νεοφιλελεύθερων κέντρων, η άτακτη υποχώρηση µπροστά σε
όσους έχουν ενδεχοµένως προσωπικό ή κοινωνικό συµφέρον να
συνεχιστεί η ίδια πολιτική που κατέστρεψε τον τόπο.
Και θέλω σήµερα να απευθυνθώ ευθέως και να απευθύνω ευθέως το ερώτηµα προς όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης: Θα
στηρίξετε αυτήν την εθνική διαπραγµατευτική στρατηγική για να
µπει τέλος στη λιτότητα…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
…ή θα συνεχίζετε να συµπεριφέρεστε ως φερέφωνα των πιο
ακραίων πολιτικών και οικονοµικών κέντρων σε Ελλάδα και Ευρώπη, ως φερέφωνα των εµπνευστών του µνηµονίου;
Αυτό είναι το µεγάλο πολιτικό διακύβευµα, αυτό είναι το ερώτηµα, αυτό είναι το µεγάλο πολιτικό δίληµµα που σήµερα πρέπει
να απαντηθεί χωρίς µισόλογα. Πρέπει, όµως, ταυτόχρονα να
αποφασίσει η Αντιπολίτευση. Να αποφασίσει και κάτι ακόµα: αν
έχουµε ήδη συνθηκολογήσει και υπογράψει µνηµόνια, όπως µας
λέτε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ή οδηγούµε τη χώρα στα
βράχια, όπως µας λέτε Τρίτη, Πέµπτη, Σάββατο. Διότι να ισχύουν
και τα δύο δεν γίνεται. Ή το ένα ισχύει ή το άλλο. Αποφασίστε.
Αυτές οι αντιφάσεις, όµως, στον αντιπολιτευτικό σας λόγο δεν
µας παραξενεύουν. Είναι ενδεικτικές της στρατηγικής σας σύγχυσης, της στρατηγικής σύγχυσης ενός πολιτικού προσωπικού,
που επί µία πενταετία κυβερνούσε µέσα από την ηλεκτρονική αλληλογραφία, εκτελώντας διαταγές και ταυτόχρονα «εκτελώντας»
τον ελληνικό λαό και µετατρέποντας, δυστυχώς, τη χώρα µας σε
µια αποικία χρέους.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, την απάντηση σε αυτές τις αντιφάσεις, τις αντιφάσεις του αντιπολιτευτικού λόγου της σηµερινής Αντιπολίτευσης, δεν θα την περιµένουµε από την ίδια την
Αντιπολίτευση, διότι την απάντηση τη δίνει η ίδια η ζωή. Την
απάντηση τη δίνουµε καθηµερινά στη σκληρή διαπραγµάτευση
στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας µε την πολιτική που υλοποιούµε.
Ας µας πει, λοιπόν, σήµερα ο κ. Σαµαράς, ο κ. Θεοδωράκης,
ας µας πούνε σήµερα: Είναι µνηµόνιο ο νόµος για την ανθρωπιστική κρίση, που δίνει ανάσα σε χιλιάδες συνανθρώπους µας που
έχασαν τα πάντα την τελευταία πενταετία της κρίσης;
Είναι µνηµόνιο ο νόµος για τις εκατό δόσεις, που µέσα σε λιγότερο από µια βδοµάδα έχει φέρει 100 εκατοµµύρια ευρώ στα
δηµόσια ταµεία και έχει δώσει τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες
και επιχειρήσεις να δουν φως στο τούνελ των χρεών που συσσώρευσαν οι πολιτικές σας;
Είναι µνηµόνιο το νοµοσχέδιο για την επαναλειτουργία της
ΕΡΤ;
Η µη εφαρµογή της ρήτρας µηδενικού ελλείµµατος για τα
ασφαλιστικά ταµεία, που µας γλιτώνει από τις περικοπές στις
συντάξεις που εσείς αποφασίσατε, είναι µνηµόνιο;
Ή µήπως είναι µνηµόνιο η άρνηση να αυξήσουµε τον ΦΠΑ;
Η λύση που δώσαµε προχθές στο πρόβληµα της «Βιοµηχανίας
Ζάχαρης», που έδωσε ελπίδα και προοπτική δουλειάς σε εκατοντάδες εργαζόµενους, χιλιάδες µαζί µε τους τευτλοκαλλιεργητές,
είναι όλα αυτά παράταση του µνηµονίου;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι αλήθεια ότι επιδιώκουµε
έναν έντιµο συµβιβασµό µε τους εταίρους µας. Αλλά άνευ όρων
συνθηκολόγηση µην περιµένετε από εµάς. Αυτό το γνωρίζουν
καλά όλοι σε Ελλάδα και Ευρώπη και αυτός είναι και ο λόγος που
δεχόµαστε ανηλεή πόλεµο. Αυτός είναι και ο λόγος, όµως, που
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µας στηρίζει η µεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, που
καταλαβαίνει τι ακριβώς διακυβεύεται τούτες τις ώρες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κύριες και κύριοι Βουλευτές, θέλω να ξεκαθαρίσω, για να το
συνειδητοποιήσουν οικονοµικά συµφέροντα και πολιτικά κέντρα,
κυρίως µέσα στη χώρα, που δεν µπορούν να παραδεχθούν ότι
το µνηµόνιο δεν θα ξαναεπιστρέψει και κυρίως δεν µπορούν να
παραδεχθούν ότι από εδώ και πέρα δεν θα έχουν ασυλία: Το µνηµόνιο απέτυχε και πέρασε στην ιστορία. Τώρα έχουµε την ευκαιρία και την ευθύνη να προχωρήσουµε σε ριζικές µεταρρυθµίσεις,
µεταρρυθµίσεις που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία και η οικονοµία, σε µεταρρυθµίσεις που θα υπηρετούν τα συµφέροντα της
κοινωνικής πλειοψηφίας, που θα αναδιανέµουν τα βάρη και τα
εισοδήµατα υπέρ των κατώτερων στρωµάτων, µεταρρυθµίσεις
για τη δηµιουργία ενός κράτους αποτελεσµατικού και κοινωνικά
ανταποδοτικού.
Η νέα Κυβέρνηση είναι η µοναδική που µπορεί να υλοποιήσει
αυτό το φιλόδοξο σχέδιο µεταρρυθµίσεων, για έναν κυρίως
λόγο: γιατί δεν έχει δεσµεύσεις, γιατί αντλεί τη δύναµή της από
τον λαό, γιατί, εν τέλει, ξέρετε, πρέπει σήµερα να πούµε αλήθειες ενώπιον της Βουλής και των πολιτών που µας παρακολουθούν.
Ποια µεταρρύθµιση έγινε τα τελευταία πέντε χρόνια στη χώρα
µας; Ποια µεταρρύθµιση κάνατε εσείς οι «µεταρρυθµιστές», οι
µνηµονιακοί, τα τελευταία πέντε χρόνια στη χώρα; Εκτός αν ονοµάζετε µεταρρυθµίσεις τις απολύσεις δηµοσίων υπαλλήλων, την
κατάργηση συλλογικών συµβάσεων εργασίας, τις περικοπές σε
µισθούς και συντάξεις, το ξεπούληµα δηµόσιας περιουσίας, το
κλείσιµο νοσοκοµείων και σχολείων, την κατάρρευση πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων στο όνοµα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Καµµία από αυτές δεν είναι µεταρρυθµίσεις που έχει ανάγκη ο
τόπος, γιατί βέβαια µόνο εκεί ξέρατε να κτυπάτε το χέρι στο τραπέζι και να παριστάνετε τους σκληρούς.
Αλήθεια, όµως, γιατί δεν κάνατε το ίδιο µε τις άδειες ραδιοτηλεοπτικών µέσων, που ήταν µνηµονιακή υποχρέωση, κύριε Σαµαρά;
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Την ξεχάσατε αυτήν τη µνηµονιακή υποχρέωση και εσείς και
η τρόικα.
Γιατί δεν προχωρήσατε, αλήθεια, σε ουσιαστικούς ελέγχους
για τη φοροδιαφυγή; Από τα δύο χιλιάδες εξήντα δύο ονόµατα
της λίστας Λαγκάρντ έχουν ελεγχθεί µόλις είκοσι πέντε. Γιατί;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Κάνετε αντιπολίτευση στην Αντιπολίτευση!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Προέδρος της Κυβέρνησης): Σήµερα µαθαίνουµε από δηµοσιεύµατα του ξένου Τύπου, ξένων εφηµερίδων, ότι δηµόσιοι υπάλληλοι παραιτήθηκαν, επειδή τους ασκούνταν πιέσεις να µην ελέγξουν όσους αναφέρονταν στη λίστα Λαγκάρντ, επειδή ήταν στενοί σας συνεργάτες, κύριε Σαµαρά.
Ορίστε, λοιπόν, και το δηµοσίευµα.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Για πόσο, λοιπόν, νοµίζατε ότι θα µπορούσε να συνεχιστεί
αυτό το αίσχος; Ξέρετε πόσα αιτήµατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν κατατεθεί σε ελβετικές τράπεζες για την παροχή
στοιχείων για πρόσωπα ύποπτα για φοροδιαφυγή; Δέκα µόλις αιτήµατα. Δέκα µόλις αιτήµατα καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας
της προηγούµενης κυβέρνησης.
Δεν περίµενα ποτέ ακόµα και στην Καγκελαρία της Γερµανίας
να µου τεθεί το ερώτηµα: «Έχουµε ζητήσει από τις κυβερνήσεις
σας τόσα χρόνια να πάνε στην Ελβετία να γίνει µια νέα συµφωνία. Έχουν πάει όλες οι χώρες της Ευρώπης στην Ελβετία και
έχουν συνάψει συµφωνίες, µόνο η Ελλάδα δεν έχει πάει. Γιατί;
Γιατί;».
Αυτά είναι όµως τα έργα και οι µέρες µιας κυβέρνησης που
λεηλάτησε τα χαµηλά στρώµατα, τα µεσαία, τους χαµηλόµισθους, τους συνταξιούχους, αλλά άφησε στο απυρόβλητο όλους
όσοι τα τελευταία χρόνια δεν πλήρωσαν το µερτικό τους στην
κρίση και έβγαλαν τα χρήµατά τους στο εξωτερικό ανενόχλητοι,
σαν αυτά που έκανε και ο προηγούµενος Υπουργός Οικονοµι-
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κών, ο δικός σας Υπουργός των Οικονοµικών, κύριε Σαµαρά.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτή είναι η αλήθεια και αυτήν
την αλήθεια πρέπει να τη γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Η νέα ελληνική Κυβέρνηση διαπραγµατεύεται, αγωνίζεται, µατώνει, για
να σταµατήσει να µατώνει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Η
νέα ελληνική Κυβέρνηση έχει ήδη καταθέσει στους εταίρους,
στους θεσµούς, τη δική της λίστα βραχυπρόθεσµων µεταρρυθµίσεων, πραγµατικών µεταρρυθµίσεων, που θα αλλάξουν άµεσα
το πρόσωπο του ελληνικού κράτους και της ελληνικής οικονοµίας, θα δώσουν πνοή στην ανάπτυξη και θα κάνουν την Ελλάδα
µια πραγµατικά σύγχρονη χώρα.
Ενδεικτικά θα αναφέρω τις µεταρρυθµίσεις για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου καυσίµων, καπνού και αλκοόλ, που θα
φέρει έσοδα στα δηµόσια ταµεία και θα προστατέψει τον ανταγωνισµό, την οργανωµένη προσπάθεια για την εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ώστε να σταµατήσει η χώρα να πληρώνει πρόστιµα εξαιτίας παραβιάσεων και
καθυστερήσεων, την εντατικοποίηση των ελέγχων σε τραπεζικά
εµβάσµατα και offshore εταιρείες, τη θέσπιση µέτρων για την καταπολέµηση της µαύρης και αδήλωτης εργασίας, τον εκσυγχρονισµό για την ηλεκτρονική άµεση απόδοση του ΦΠΑ, τον ειδικό
φόρο επί των τηλεοπτικών διαφηµίσεων και πολλά άλλα ακόµα.
Με αυτά τα µέτρα θα έχουµε τη δυνατότητα και να ενισχύσουµε το δηµόσιο ταµείο και να δώσουµε ανάσα στην ελληνική
κοινωνία, για να πληρώσουν επιτέλους οι κατέχοντες και να σταµατήσει η λεηλασία της µεσαίας τάξης και των µισθωτών. Αυτό
είναι το δικό µας σχέδιο. Η συµφωνία της 20ης Φλεβάρη είναι πια
ευρωπαϊκό πολιτικό κεκτηµένο και αυτήν τη συµφωνία είµαστε
έτοιµοι να υλοποιήσουµε.
Καλώ σήµερα την Αντιπολίτευση να πει ξεκάθαρες κουβέντες,
να συστρατευτεί σε αυτήν την εθνική προσπάθεια, να στηρίξει
την κρίσιµη διαπραγµάτευση, να στηρίξει το νοµοθετικό έργο της
Κυβέρνησης, που δίνει ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά, που παίρνει τα βάρη από τα χαµηλά στρώµατα, για να αποκτήσει ξανά η
χώρα κύρος και αξιοπρέπεια.
Η παρούσα Κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές -και ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε- δεν δίστασε µε
όλους τους εκπροσώπους της, όπου και αν βρέθηκε το τελευταίο
διάστηµα, να µιλήσει τη γλώσσα της αλήθειας, να διεκδικήσει
όσα είχαν ξεχαστεί, να πει απαγορευµένες λέξεις -αξιοπρέπεια,
εθνική κυριαρχία, εθνικό σχέδιο ανάπτυξης -αλλά και άλλες δύσκολες λέξεις- όπως «SIEMENS», κατοχικό δάνειο, πολεµικές
επανορθώσεις-, ακόµα και µέσα στο Βερολίνο.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Αλήθεια, κύριε Σαµαρά, έπραξα ορθά που τα είπα αυτά στο
Βερολίνο ή µήπως θα έπρεπε και εγώ να πω «ουδείς αναµάρτητος» στην κ. Μέρκελ;
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Εµείς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτήν τη γλώσσα γνωρίζουµε να µιλάµε, τη γλώσσα της αλήθειας, και αυτήν την πολιτική
γνωρίζουµε να υπηρετούµε και θα συνεχίσουµε να υπηρετούµε.
Έχουµε διαλέξει πλευρά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σήµερα
αυτό που ζητάµε είναι το ίδιο να πράξει και κάθε κόµµα στη
Βουλή αλλά και στην κοινωνία. Ζητάµε από τους πολίτες, τον
λαό, τις κοινωνικές τάξεις –θύµατα του µνηµονίου- να σταθούν
δίπλα µας σε αυτήν τη δύσκολη και σκληρή µάχη, να στηρίξουν
την εθνική προσπάθεια, την προσπάθειά µας να σηκώσουµε την
πατρίδα και τον λαό µας από τη λάσπη των µνηµονίων, µια προσπάθεια που δεν αναλογεί µόνο σε µια παράταξη, µόνο σε ένα
κόµµα.
Είναι εθνική προσπάθεια αυτή –καταλάβετέ το- και για αυτό
έχουµε µαζί µας τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ.
(Ζωηρά χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κύριο Πρωθυπουργό.
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 λειτουρ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γίας της Βουλής, τριάντα ένας µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 7ο Γυµνάσιο Ξάνθης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Σαµαρά, θέλετε τον λόγο; Είναι η σειρά σας.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Όχι, δεν τον θέλει!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Καλώ στο Βήµα τον
Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αντώνη Σαµαρά.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Στοµάχι να έχουµε, όλα θα τ’ ακούσουµε.
Ήταν έξω από το µνηµόνιο, κύριε Τσίπρα, όταν εµείς πέρυσι
µοιράσαµε 450 εκατοµµύρια για την ανθρωπιστική κρίση, διπλάσια από αυτά που εσείς ακόµα δεν έχετε δώσει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ήταν έξω από το µνηµόνιο η µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης. Ήταν έξω από το µνηµόνιο
η µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Ήταν έξω από το µνηµόνιο οι
εβδοµήντα δύο και εκατό δόσεις που, όταν ήρθαν εδώ στο Κοινοβούλιο, εσείς δεν στηρίξατε και τις καταψηφίσατε.
Εµείς αγωνιζόµαστε κάθε µέρα για να βγούµε από το µνηµόνιο. Αυτό θέλαµε. Αυτή είναι η θέση µας. Φτάσαµε στο τέλος. Ξέρετε τη διακοπή που έγινε.
Εσείς έχετε βάλει βαθιά τα µνηµόνια και µάλιστα χωρίς λεφτά.
Και έρχεστε να µας πείτε ότι επέστρεψε και η δηµοκρατία στον
τόπο. Αν θέλετε οι πολίτες να γνωρίζουν πραγµατικά κάθε µέρα
τι γίνεται, θα έπρεπε να έχετε ήδη φέρει την επέκταση του µνηµονίου στη Βουλή, κύριε Τσίπρα. Γιατί, διαφορετικά, για ποια επιστροφή της δηµοκρατίας µιλάτε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θελήσατε να µας πείτε διάφορες απόψεις χωρίς ουσία. Δεν
µας είπατε το θέµα. Δεν είπατε τη συµφωνία που πρόκειται να
κάνετε. Μιλήσατε για τη ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος. Προτεραιότητά µας είναι να έχουµε να δίνουµε συντάξεις, όχι να τάζουµε και να µην έχουµε να πληρώσουµε στο τέλος του µήνα.
Όµως, φτάσατε και σε σηµείο να θίγετε και ανθρώπους που
δεν θα έπρεπε. Και είναι ντροπή σας. Μιλήσατε για δικό µου συνεργάτη. Ναι. Επειδή εγώ είµαι της ευθείας, της αντρικής σχολής, θα σας πω ευθέως.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σας αρέσει η τεθλασµένη; Σας αρέσει να εννοείτε και να µην
το λέτε; Σας αρέσει αυτό;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Αντιφεµινιστικό ήταν αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μην υποτιµάτε τις γυναίκες, πάντως.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Σεξιστικό ήταν.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Αν το θεωρείτε σεξιστικό, το παίρνω πίσω.
Όµως, επειδή -εν πάση περιπτώσει- µου αρέσει η ευθεία
γραµµή, εγώ θα πω µακάρι να είχε η Ελλάδα δέκα Παπασταύρου. Είναι ένας άνθρωπος στον οποίο χρωστάµε πάρα πολλά.
Συµµετείχε αποφασιστικά στις διαπραγµατεύσεις του τόπου. Γι’
αυτά που είπατε έχουν τηρηθεί διαδικασίες, έχουν δοθεί αναλυτικές απαντήσεις και είναι ντροπή µε τέτοια παραµύθια της Χαλιµάς να ρίχνετε λάσπη µέσα στη Βουλή. Όµως, ξέρω γιατί το
κάνετε. Γιατί χρειάζεται να κατασκευάσετε µέσα στη Νέα Δηµοκρατία έναν «Κατρούγκαλο». Ε, δε θα βρείτε, κύριε Τσίπρα, στη
Νέα Δηµοκρατία τον «Κατρούγκαλο»!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μην αγωνιάτε για το θέµα της «SIEMENS», που εµείς φέραµε
πρώτοι. Πετάτε την µπάλα στην εξέδρα. Προτεραιότητα έχει
τώρα να βγει η χώρα από την ασφυξία.
Όσον αφορά στις γερµανικές αποζηµιώσεις και επανορθώσεις, σας θυµίζω ότι εµείς τολµήσαµε, για πρώτη φορά στην
ιστορία, να θέσουµε επισήµως και να βρούµε την αποτίµηση του
ποσού που µπορεί να απαιτήσει η χώρα µας, µε δυο εκθέσεις
που δόθηκαν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Μεθοδικά,
χωρίς τυµπανοκρουσίες, υπεύθυνα, για ένα θέµα ανοιχτό, που
παραµένει ανοιχτό και που εσείς, ο νέος «µερκελιστής», το µετατρέψατε απλώς σε ηθική υποχρέωση στο Βερολίνο, κύριε Τσίπρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ IΗ’ - 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Αλλά, εν πάση περιπτώσει: Μας καλέσατε εδώ για ποιον λόγο;
Να µας ενηµερώσετε για τι ακριβώς; Πού είναι η συµφωνία; Θέλετε να ρίξετε τις ευθύνες σε άλλους; Στους κακούς ξένους;
Στην προηγούµενη κυβέρνηση; Για όσα γίνονται δεν έχετε καµµία ευθύνη; Λέτε ότι θέλετε να µας ενηµερώσετε. Μας είπατε για
την πορεία των διαπραγµατεύσεων; Τι ενηµέρωση είναι αυτή;
Ούτε για τη συµφωνία της 20ης Φεβρουαρίου, ούτε για το περιεχόµενο των προτάσεων που στέλνατε στην τρόικα, δεν µας έχετε
ενηµερώσει.
Ζητάτε συναίνεση, σε τι; Σε αυτά που δεν γνωρίζουµε; Και ποιους φοβάστε και δεν ενηµερώνετε το Σώµα; Τους δικούς µας
Βουλευτές ή τους δικούς σας;
Με την οµιλία σας καταλάβαµε γιατί µας καλέσατε. Χτυπάτε
την Αντιπολίτευση για να σας ακούσουν οι δικοί σας. Χτυπάτε
εµάς, που δεν ασκούµε τη διακυβέρνηση, για να προειδοποιήσετε τους δικούς σας, που δεν σας αφήνουν να κυβερνήσετε.
Γιατί αυτή είναι η αλήθεια: Ότι επί δύο µήνες δεν κυβερνάτε. Κι
επειδή ακριβώς δεν κυβερνάτε, η χώρα βουλιάζει. Και δεν κυβερνάτε, επειδή οι δικοί σας δεν σας αφήνουν. Κι επειδή δεν µπορείτε να τους το πείτε, χτυπάτε εµάς.
Όµως, γιατί µας καλέσατε σήµερα εδώ; Για να καταστήσετε
την Αντιπολίτευση συνυπεύθυνη για µια πιθανότατη ρήξη, στην
οποία οδηγείτε τη χώρα, την οποία εµείς σας έχουµε προειδοποιήσει ότι είναι ολέθρια, ή µήπως για να καταστήσετε τους δικούς σας συνυπεύθυνους στην κωλοτούµπα, στην οποία οδηγείστε και την οποία εκείνοι ούτε θέλουν βέβαια να ακούσουν.
Αλλά έκτακτη συζήτηση στη Βουλή εν µέσω διαπραγµατεύσεων φανερώνει, είτε αδιέξοδο είτε πανικό είτε –το πιθανότεροαδιέξοδο και πανικό. Και µας θέτετε πάντα το ερώτηµα, αυτό το
ψευδεπίγραφο, αν είµαστε µε εσάς ή µε τους ξένους. Η απάντηση είναι απλή, κύριε Τσίπρα, να την καταλάβετε και να την θυµάστε πάντα: Εµείς είµαστε µε την Ελλάδα και οτιδήποτε ωφελεί
την Ελλάδα είµαστε υπέρ και οτιδήποτε απειλεί την Ελλάδα είµαστε απέναντι.
Και να σας προτείνω κάτι: Ας αφήσουµε στο παρελθόν αυτά
τα οποία συζητάµε. Το ποιος έχει δίκιο σιγά σιγά φαίνεται. Επί
προηγούµενης κυβέρνησης ουδείς ανησυχούσε αν θα πληρωθούν µισθοί και συντάξεις στο τέλος του µήνα. Σήµερα, το καλύτερο που εύχονται είναι να τα βρουν για τον επόµενο µήνα. Έχει
ο Θεός! Τα ταµεία του κράτους όµως δεν έχουν. Γι’ αυτό και ζητάτε απεγνωσµένα ρευστότητα απ’ έξω. Επί προηγουµένων κυβερνήσεων υπήρχαν πλεονάσµατα. Αυτά µε τα οποία κι εσείς
τώρα πορεύεστε. Όµως, τα πλεονάσµατα αυτά τα εξανεµίσατε.
Εσείς καλούσατε τον κόσµο να µην πληρώνει τους φόρους του.
Και οι πρώτοι δύο µήνες αυτού του χρόνου –γιατί κι εκεί τα µπερδέψατε, ενώ το έχει ανακοινώσει επίσηµα και το Υπουργείο Οικονοµικών- λογιστικά µπαίνουν στον λογαριασµό του προηγούµενου έτους. Εσείς από τον καιρό που προκαλέσατε τις εκλογές,
οδηγήσατε σε µείωση των εσόδων του κράτους. Έτσι χάθηκε και
ο Δεκέµβρης και ο προεκλογικός Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος.
Κι έτσι µειώθηκε και το πλεόνασµα της προηγούµενης χρονιάς
που όλοι, ως τα τέλη Νοεµβρίου, έλεγαν ότι είτε θα πιάναµε είτε
και θα ξεπερνάγαµε τον στόχο. Προκαλέσατε εσείς φυγή καταθέσεων µε την ανασφάλεια που δηµιουργήσατε και συνεχίστηκε
αυτή η φυγή και µετεκλογικά. Αν εµπνέατε εµπιστοσύνη, δεν θα
υπήρχε σήµερα φυγή καταθέσεων.
Επειδή διαβάσαµε δεξιά κι αριστερά -κι εσείς πιάσατε µόνο
δύο, τρία- για συγκεκριµένα µέτρα, τα οποία υποτίθεται ότι συζητάτε τώρα, σας ρωτώ το εξής: Συµφωνούν οι συνιστώσες σας
γι’ αυτό που διαβάσαµε, για την αποκρατικοποίηση του ΟΛΠ και
των αεροδροµίων;
Να σας πω και κάτι άλλο; Προτάσεις όπως η λοταρία αποδείξεων, οι τριγωνικές συναλλαγές, η ενίσχυση της αυτονοµίας της
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, ο Κώδικας Πολιτικής Δικονοµίας, η εφαρµογή οργανικού νόµου για τον προϋπολογισµό, σας
θυµίζουν τίποτα, κύριε Τσίπρα;
Να σας θυµίσω εγώ ότι όλα αυτά είναι στο e-mail του Χαρδούβελη, που τώρα πρόκειται εσείς να περάσετε. Την αναστολή µεταρρυθµίσεων που έχουν ήδη γίνει, που έχετε ήδη υπογράψει, η
τρόικα την έχει εγκρίνει; Ρωτάω! Και τι θα κάνετε µε τις υπόλοιπες δεσµεύσεις σας, µε τον ΦΠΑ, µε την κατάργηση φοροαπαλλαγών, µε το νέο µισθολόγιο στο δηµόσιο, µε την αξιολόγηση,
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µε τη συνέχιση της µεταρρύθµισης στο συνταξιοδοτικό;
Πρόγραµµα, βέβαια, Θεσσαλονίκης κανείς δεν βλέπει πουθενά. Αυτό είναι µια άλλη κουβέντα. Μιλάτε για τα υφεσιακά
µέτρα που δεν πρόκειται να πάρετε, αλλά έχετε ήδη πάρει υφεσιακά µέτρα. Τα έχετε πάρει µε τη στάση εσωτερικών πληρωµών
στη χώρα και οδηγείτε την ελληνική οικονοµία ολοταχώς στην
ύφεση. Δεν επιχορηγείτε τα νοσοκοµεία, δεν πληρώνετε τον
ΕΟΠΥΥ, δεν δίνετε επιστροφές ΦΠΑ, δεν δίνετε -δύο µήνες
τώρα- ούτε επίδοµα θέρµανσης, ούτε επιδόµατα τέκνων.
Εµείς βρήκαµε εννέα δισεκατοµµύρια ληξιπρόθεσµες και, στα
δυόµισι χρόνια, τις πήγαµε στα τρία. Εµείς δεν τάζαµε, αλλά πληρώναµε τον κόσµο, κύριε Τσίπρα. Εσείς τάζετε τα πάντα και δεν
πληρώνετε τον κόσµο. Αυξάνετε, αντίθετα, κάθε µέρα τις ληξιπρόθεσµες. Το Δεκέµβριο, όλοι οι οργανισµοί προέβλεπαν για
φέτος δυόµισι ανάκαµψη, τώρα προβλέπουν κάτω από ένα. Αυτό
από µόνο του θα δηµιουργήσει ένα τεράστιο καινούργιο έλλειµµα δύο δισεκατοµµύρια.
Εποµένως σας το λέω και σας το επαναλαµβάνω: Όσο συνεχίζετε το θέατρο µιας εικονικής διαπραγµάτευσης, ο λογαριασµός θα αυξάνεται και θα κληθεί να τον πληρώσει τον λογαριασµό ο ελληνικός λαός.
Να σας δώσω µόνο ένα παράδειγµα: Ο οίκος «FITCH», που
πρόσφατα υποβάθµισε την Ελλάδα, προχώρησε σε µείωση των
εκτιµήσεων για το 2015. Ο ίδιος οίκος έλεγε 2,5% τον Δεκέµβριο,
1,5% τον Γενάρη και τώρα λέει 0,5%, µε ρίσκο να µειωθεί και
άλλο. Δεν έχει νόηµα να τα λέµε και να τα ξαναλέµε. Οι αριθµοί
υπάρχουν και συνεχώς χειροτερεύουν.
Ας δούµε από εδώ και πέρα τι γίνεται, µε δύο κουβέντες.
Εµείς, κύριε Τσίπρα, θα σας στηρίξουµε, αν και δεν θα στηρίξουµε και οτιδήποτε. Δεν θα στηρίξουµε πράγµατα που δεν κάναµε εµείς. Βγάλαµε τη χώρα στα πλεονάσµατα, στην ανάκαµψη,
για να µπορούµε να δώσουµε από εδώ και πέρα ανακούφιση.
Εάν εσείς ξαναγυρίσετε τη χώρα σε ύφεση και σε ελλείµµατα,
δεν µπορούµε να στηρίξουµε έναν νέο κύκλο θυσιών, που δεν
χρειάζονται και που εσείς τις προκαλέσατε.
Έχουµε και σήµερα δυνατότητα να συµφωνήσουµε µαζί σας
σε κάποιο πακέτο µέτρων που θα απελευθέρωνε ρευστότητα, όχι
όµως για δεκαπέντε µέρες ή για έναν µήνα, γιατί αυτή η «σαλαµοποίηση» που επιχειρείτε είναι εκείνο το οποίο σκοτώνει την οικονοµία και µεγαλώνει τον λογαριασµό. Μπορούµε ακόµα να
βρούµε ένα πακέτο µέτρων που θα απελευθερώσει τη ρευστότητα, θα εξαλείψει αυτήν την αβεβαιότητα που έχει γονατίσει τη
χώρα. Γι’ αυτό, αφήστε τα λόγια και κινηθείτε γρήγορα. Λύστε
το πρόβληµα εκεί που υπάρχει. Και το πρόβληµα υπάρχει εδώ,
κύριε Τσίπρα, στο εσωτερικό σας. Επιτέλους, κυβερνήστε!
Ζητάτε τη βοήθεια των κοµµάτων. Πρώτα να τη ζητήσετε στη
δική σας Κοινοβουλευτική Οµάδα. Άλλα λέει για την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ ο κ. Δραγασάκης στην Κίνα και άλλα ο κ. Δρίτσας
στην Αθήνα. Άλλα λέτε εσείς για ρήξη, άλλα ο κ. Τσακαλώτος.
Αυτό είναι το πρόβληµά σας. Αλλά και το πρόβληµα της χώρας.
Ότι ένα µεγάλο µέρος του κόµµατός σας οδηγεί και θέλει να
οδηγήσει ανοιχτά τη χώρα στη ρήξη µε τους εταίρους. Δικό σας
στέλεχος αναγκάστηκε να πει πριν από λίγες µέρες «αν ο λαός
ήθελε ρήξη µε την Ευρώπη, θα ψήφιζε ΚΚΕ». Επειδή αυτά είναι
αντιφατικά µεταξύ τους, χάνετε χρόνο, τα αδιέξοδα πυκνώνουν
και η χώρα δεν αντέχει άλλο αυτό το µαρτύριο.
Θα πω δύο-τρεις αλήθειες. Διαπραγµάτευση δεν κάνατε ποτέ.
Διαπραγµάτευση δεν υπάρχει, αν δεν µπείτε σε στοιχεία, σε
αριθµούς αναλυτικά. Σήµερα, δεν δώσατε τέτοια στοιχεία. Μέχρι
πριν από λίγες ηµέρες δεν δίνατε στοιχεία στα τεχνικά κλιµάκια.
Μετά βγάλατε µια ανακοίνωση, ότι µε χαρά θα δώσετε τα στοιχεία που θα σας ζητήσουν. Ήταν λίγο µετά το ταξίδι σας στο Βερολίνο. Τέλος, απόψε και πάλι γενικόλογες προτάσεις κάνετε.
Τι έγινε εκείνο αλήθεια το πλήρες και κοστολογηµένο σας πρόγραµµα, που το διαφηµίζατε πριν από τις εκλογές; Χάθηκε στη
µετάφραση; Επί εβδοµάδες διαπραγµατευόσασταν αν θα δεχτείτε χρονική επέκταση του µνηµονίου, τελικά τη δεχτήκατε.
Διαπραγµατευόσασταν πώς θα το λέτε το µνηµόνιο: «συµβόλαιο», «arrangement»; Διαπραγµατευόσασταν πώς θα λέτε πλέον
την τρόικα: «θεσµούς», «Brussels Group», «Athens Group»; Επί
τέτοιων ζητηµάτων διαπραγµατευόσασταν πολλές εβδοµάδες.
Αυτή ήταν, τάχα, η περήφανη διαπραγµάτευση που κάνατε.
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Και ήσασταν τόσο υπερήφανοι για το αποτέλεσµά της, που δεν
τολµήσατε να τη φέρετε αυτή τη διαπραγµάτευση εδώ για ψήφιση στη Βουλή. Αντίθετα εµείς την προηγούµενη δίµηνη επέκταση την είχαµε περάσει από τη Βουλή. Περνάγαµε τα πάντα,
όχι επειδή το ζητούσατε εσείς, αλλά γιατί θέλαµε πλήρη νοµιµοποίηση.
Μετά κάνατε ερµηνεία αυτών που υπογράψατε και τελικώς
αποδείχθηκε ότι και µνηµόνιο υπογράψατε, αφού η δανειακή
σύµβαση ρητά παραπέµπει στο µνηµόνιο και το Αγγλικό Δίκαιο να το ακούν ορισµένοι-, υπογράψατε και διαιτησία Λουξεµβούργου και µε τους θεσµούς, µε την τρόικα, διαπραγµατεύεστε και
αξιολόγηση θα γίνει και πρώτα θα την εγκρίνουν οι τροϊκανοί,
ύστερα το Eurogroup θα σας δώσει την άδεια να εκταµιεύσετε
µέρος της τελευταίας δόσης. Άλλωστε, αυτό σας είπε και ο κ.
Σουλτς -όχι ο κ. Σόιµπλε-, ο σοσιαλιστής Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, που, όταν δεκαοκτώ χώρες λένε ότι υπογράψατε
αυτό και εσείς λέτε κάτι άλλο, σας είπε ότι µάλλον δίκιο έχουν οι
δεκαοκτώ.
Τώρα, λέτε ότι σας πνίγει η ασφυξία ρευστότητας που σας
επέβαλαν, ότι δεν σας δίνουν δηλαδή ούτε µέρος της τελευταίας
δόσης. Όµως, µέχρι πριν από λίγο, κύριε Τσίπρα, εσείς µας λέγατε ότι δεν τα χρειάζεται η Κυβέρνησή σας. Θυµάστε που ο
Υπουργός σας έλεγε ότι «δεν χρειαζόµαστε τα 7,2 δισεκατοµµύρια» και ύστερα έλεγε ότι «θα χρειαστούµε µόνο το 1,9 από τα
SΜP»; Τώρα γονάτισε η χώρα, φταίνε οι «κακοί» εταίροι που µας
πνίγουν, δηλαδή δεν µας δίνουν αυτά που εσείς οι ίδιοι είχατε
πει ότι δεν χρειάζεστε.
Θα έλεγα ότι προσπαθείτε να προσγειωθείτε στην πραγµατικότητα, να πάρετε πίσω τα ψέµατα, αλλά, δυστυχώς, ούτε αυτό
συµβαίνει.
Μιλήσατε ακόµα για το e-mail Χαρδούβελη. Πρώτα απ’ όλα, το
επαναλαµβάνω, έχετε αποδεχθεί σχεδόν τα πάντα από εκείνο το
e-mail: και την ανάγκη να κλείσει η τελευταία αξιολόγηση και τις
αλλαγές στον ΦΠΑ. Μάλιστα έχετε αποδεχθεί πολύ περισσότερα
στον ΦΠΑ απ’ ό,τι το e-mail Χαρδούβελη. Φυσικά αποδεχθήκατε
και την υποχρέωση να µην κάνετε µονοµερείς ενέργειες και να
βρείτε δηµοσιονοµικά ισοδύναµα.
Η µόνη διαφορά είναι πως το e-mail Χαρδούβερλη, κύριε Τσίπρα, αφορούσε το πώς θα τελειώσουµε την τελευταία αξιολόγηση και πώς θα βγούµε οριστικά από το µνηµόνιο, ενώ το e-mail
Βαρουφάκη αφορά το πώς θα τελειώσουµε την τελευταία αξιολόγηση για να µπούµε και πάλι, δυστυχώς, σε επόµενο µνηµόνιο.
Το πώς θα το ονοµάσετε εσείς είναι κάτι µε το οποίο κοροϊδεύετε
τον κόσµο και δεν τον ενδιαφέρει. Επιµένετε στα ψέµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένως το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κ. Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας)
Για πείτε µας τι θα γίνει φέτος µε το δηµοσιονοµικό κενό; Σε
εµάς το προσδιόρισαν κάτω από 2,6 δισεκατοµµύρια και το κατεβάσαµε κάτω από 1,5. Δεν βιαζόµασταν να το κλείσουµε κάθε
χρόνο και πιάναµε τους στόχους. Εσείς σπρώξατε τη χώρα σε
εκλογές, καλούσατε τον κόσµο να µην πληρώνει φόρους κι έµειναν πίσω τα έσοδα.
Ρωτάω πόσο είναι το µεγαλύτερο δηµοσιονοµικό κενό που
έχετε τώρα να αντιµετωπίσετε. Το πόσο δεν το ξέρετε, δεν το
ξέρει κανείς, αλλά θα το βρούµε µπροστά µας. Διότι ό,τι δεν καλύψει ο προϋπολογισµός, θα µας το δανείσουν οι έξω, κύριε Τσίπρα, κι όχι οι αγορές. Στις αγορές πια δεν µπορούµε να βγούµε.
Οι ευρωπαϊκοί θεσµοί και το ΔΝΤ θα πρέπει να µας δανείσουν
ξανά και, όταν µας δανείζουν, βάζουν όρους. Αυτό είναι που δεν
έχετε καταλάβει.
Κάτι ακόµα: Όταν ήµουν στο εξωτερικό, πάντα δηµιουργούσα
φίλους για την Ελλάδα. Εσάς σας αρέσει να δηµιουργείτε συνεχώς εχθρούς και πολλές φορές τεχνητούς εχθρούς. Όµως, τελικά γίνονται αληθινοί εχθροί.
Παρενθετικά θα αναφερθώ στο «ουδείς αναµάρτητος» που είπατε για το Βερολίνο, για να µην το επαναλαµβάνετε συνεχώς.
Ξένα µέσα µε ρώτησαν για τις δηλώσεις Γερµανών πολιτικών, ότι
τότε δεν τους ένοιαζε αν η Ελλάδα θα έβγαινε από το ευρώ και
απήντησα τότε το «ουδείς αναµάρτητος» γι’ αυτά τα ξένα γερµανικά κόµµατα. Αφήστε, λοιπόν, αυτό το παραµύθι.
Εθνική αξιοπρέπεια, αν τη θέλετε, είναι να µη ζητάτε συνεχώς
δανεικά. Η δική µου αντιµνηµονιακή πολιτική ήταν να βγει η χώρα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

από το µνηµόνιο µία ώρα αρχύτερα. Θα ήµασταν ήδη εκτός µνηµονίου. Εσείς φαντασιώνεστε ότι θα σας δίνουν λεφτά χωρίς να
σας βάζουν όρους και τελικά οδηγηθήκατε να υπογράφετε όρους, χωρίς να παίρνετε τα λεφτά. Πηγαίνατε να πάρετε λεφτά
χωρίς µνηµόνιο και τελικά υπογράψατε συνέχιση του µνηµονίου,
χωρίς να πάρετε τίποτα.
Αυτό κάνατε στις 20 Φεβρουαρίου. Αυτό ακριβώς. Υπογράψατε µεταξύ άλλων ότι θα σέβεστε τις υποχρεώσεις της χώρας
και τώρα απειλείτε ότι, αν δεν σας δώσουν χρήµατα πριν από την
αξιολόγηση, δεν θα πληρώσετε την επόµενη δόση του ΔΝΤ. Αυτό
σηµαίνει πιστωτικό γεγονός, που θα χτυπήσει, θα δηλητηριάσει
ολόκληρο το χρέος.
Μην κάνετε λάθος. Ξέρετε πόσο κοστίζει ένα πιστωτικό γεγονός; Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το πρώτο βήµα για την τελική
αποσύνδεση της χώρας από το ευρώ; Αν έχετε στο µυαλό σας
να προκαλέσετε κάτι τέτοιο, είµαστε 100% αντίθετοι. Οι συνέπειες θα είναι ολέθριες. Για να σας το πω ωµά: Την αποµονώνετε
τη χώρα, κύριε Τσίπρα. Χάνετε χρόνο, ανεβαίνει ο λογαριασµός,
τον πληρώνει ο ελληνικός λαός.
Η διαφορά της θέσης στην οποία βρισκόσασταν µέχρι πριν
από δύο µήνες και της θέσης στην οποία βρίσκεστε σήµερα είναι
απλή: Τότε µπορούσατε να λέτε συνεχώς ψέµατα, σήµερα πια
δεν µπορείτε. Τότε τα ψέµατά σας απέδιδαν, σήµερα τα ψέµατά
σας δεν ωφελούν πια, κοστίζουν. Κοστίζουν ακριβά στην πραγµατική οικονοµία και σύντοµα θα τα πληρώστε εσείς. Όµως,
υπάρχει κίνδυνος να τα πληρώσει και ο τόπος. Γι’ αυτό πρέπει
να αφήσετε τα παραµύθια και να προσγειωθείτε στην αλήθεια.
Και µην κάνετε άλλες συγκρίσεις µε τη δική µας διακυβέρνηση.
Να σας το πω απλά: Δεν σας παίρνει να κάνετε τέτοιες συγκρίσεις.
Όταν ήµασταν εµείς Κυβέρνηση, δεν υπήρχε καµµία ανησυχία
για το αν θα πληρωθούν µισθοί και συντάξεις στο τέλος του
µήνα. Όταν ήµασταν εµείς Κυβέρνηση, δεν υπήρχε καµµία ανησυχία αν η χώρα θα πληρώσει τα χρέη της ή αν θα υπάρξει πιστωτικό γεγονός. Βρήκαµε τα spreads ψηλά και τα κατεβάσαµε.
Βρήκατε τα spreads χαµηλά κι έχουν εκτοξευθεί. Βρήκαµε την
αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας στα
σκουπίδια και τη βελτιώσαµε θεαµατικά.
Βρήκατε την αξιολόγηση της Ελλάδας πολύ καλύτερη και την
επιδεινώνετε. Βρήκαµε την οικονοµία σε ύφεση και τη φέραµε
σε ανάπτυξη. Τη βρήκατε σε ανάπτυξη και την οδηγείτε και πάλι
σε ύφεση.
Πράγµατι, θέατρο εικονικής διαπραγµάτευσης εµείς ποτέ δεν
κάναµε και σας συµβουλεύω και εσείς να το κόψετε, γιατί βλάπτει σοβαρά την υγεία της χώρας. Εµείς κάναµε αληθινή διαπραγµάτευση, χωρίς φανφάρες και γι’ αυτό συνεχώς βελτιωνόταν η θέση της χώρας.
Σας έχω πει ότι, για να τελειώσει η αβεβαιότητα, για να µπούµε
ξανά σε οµαλούς ρυθµούς και να κινηθεί ξανά η οικονοµία, εγώ
είµαι πρόθυµος να βοηθήσω. Αν ανησυχείτε µήπως το κόµµα σας
δεν παρακολουθήσει, να ξέρετε ότι µια σοβαρή συµφωνία εµείς
θα τη στηρίξουµε και µπορεί να περάσει, ακόµα κι αν από το κόµµα σας πολλοί τη σαµποτάρουν.
Εµείς δεν πρόκειται να κάνουµε εκείνο που κάνατε εσείς ως
αντιπολίτευση και το αποδείξαµε. Ήδη ψηφίσαµε τα δύο πρώτα
νοµοσχέδιά σας, που άλλωστε αποτελούν αναδιατύπωση δικών
µας παλαιών µέτρων, που έχουν ήδη µπει στον προϋπολογισµό
και γι’ αυτό στοιχίζουν ελάχιστα. Το νοµοσχέδιο για τη στήριξη
των αδύναµων κοινωνικών στρωµάτων και αυτό για τις εκατό δόσεις, µε ελάχιστες αποκλίσεις, είναι δικά µας µέτρα, εκείνα τα
οποία ψηφίσαµε και εσείς τότε καταψηφίζατε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κ. Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας)
Τώρα παραδέχεστε ότι τα προηγούµενα χρόνια έγινε µεγάλη
πρόοδος και ας µην το λέγατε τότε. Το υπογράψατε στο Eurogroup ότι έγινε πρόοδος στον τόπο επί της συγκυβέρνησης.
Το παραδεχθήκατε δηµόσια, όταν συναντηθήκατε µε την κα.
Μέρκελ. Είπατε χαρακτηριστικά ότι «έγιναν και πολλά από την
προηγούµενη κυβέρνηση». Σας θυµίζω ότι τίποτα από αυτά τα
σωστά δεν ψηφίσατε. Εµείς τα πρώτα δύο νοµοσχέδιά σας τα
ψηφίσαµε.
Σας λέω όµως, κύριε Τσίπρα, να µη µας θεωρείτε δεδοµένους.
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Τα πράγµατα είναι πολύ χειρότερα σήµερα από όταν αναλάβατε,
πριν από δύο µήνες, αλλά ακόµα σώζεται η κατάσταση. Αν χάσετε και άλλο χρόνο, ανεβαίνει ο λογαριασµός και σε λίγο δεν
θα σώζεται η κατάσταση.
Δεν πρόκειται, όµως, να σας αφήσουµε να παρασύρετε τη
χώρα σε καταστροφή και δεν θα σας ακολουθήσουµε. Θα στηρίξουµε να µην πάει η χώρα στα βράχια. Σήµερα, όµως, εσείς
είστε Κυβέρνηση. Εσείς έχετε την ευθύνη και σας ζητάµε να συµφωνήσετε άµεσα, τώρα. Τα ψέµατα τελείωσαν. Αν το πάρετε
απόφαση να προχωρήσετε υπεύθυνα, εµείς θα σας στηρίξουµε.
Αντέχετε την ευθύνη; Ξέρετε τι θα πει ευθύνη; Ευθύνη έχετε
απέναντι στη χώρα. Εσείς, παγιδευµένοι στις ιδεοληψίες σας, πιστεύετε ότι θα αλλάξετε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά το συµφέρον της χώρας το θυσιάζετε. Ευθύνη είναι να κρατήσετε την
Ελλάδα όρθια, να τη βγάλετε από την αβεβαιότητα, που, στο
κάτω κάτω, εσείς οι ίδιοι δηµιουργείτε.
Μην παριστάνετε, κύριε Τσίπρα, το θύµα πιέσεων. Θύτης
είστε, όχι θύµα, κύριε Τσίπρα. Θύτης, όχι θύµα! Θυσιάζετε και
την αλήθεια και την ευθύνη. Πραγµατικό θύµα είναι ο λαός, που
θα πληρώσει τον λογαριασµό.
Λέτε ότι δήθεν εµείς µιλούµε για αριστερές παρενθέσεις. Τη
χώρα κοιτάξτε µην τη ρίξετε στα βράχια. Διότι τότε θα έχετε γράψει µόνοι σας «µαύρο» κεφάλαιο και όχι παρένθεση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας)
Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Το τι ακριβώς κάνατε στη χώρα δεν χρειάζεται να σας το
πούµε εµείς. Το δείχνει κάθε ηµέρα η ανευθυνότητά σας. Το κέντρο της πόλης καταλήφθηκε ξανά από ορδές λαθροµεταναστών,
που δεν έχουν πού να ζήσουν.
Πολύ µεγάλη αυτή η συνιστώσα τελικά!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Οι κουκουλοφόροι καίνε ξανά ό,τι βρουν ανεµπόδιστα. Βανδαλίζουν ό,τι δεν καίνε. Στο Πανεπιστήµιο έγινε ξανά κατάληψη. Δεν
είναι αυτή η εικόνα που θέλουν οι Έλληνες. Στο µεταξύ, κάθε
ηµέρα που ξηµερώνει ουδείς γνωρίζει αν η Ελλάδα θα πάει από
ατύχηµα.
Πήρατε εντολή να αλλάξετε το µνηµόνιο, χωρίς, όµως, να προκαλέσετε ατύχηµα. Ορκιζόσασταν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για
την παραµονή της χώρας στο ευρώ, όταν πολλοί δικοί σας έλεγαν το αντίθετο.
Ο κόσµος δεν σας ψήφισε για να προκαλέσετε ατύχηµα. Ο κόσµος δεν σας ψήφισε για να τον πάτε εκτός ευρώ. Ο κόσµος δεν
σας ψήφισε για να παραδώσετε τις πόλεις στους λαθροµετανάστες και τους κουκουλοφόρους. Δεν σας ψήφισε για να αποµονώσετε τον τόπο. Δεν σας ψήφισε για επικοινωνιακά τεχνάσµατα.
Σας ψήφισε για κάτι διαφορετικό, ενώ εσείς ξαναβάζετε τη χώρα
σε µεγαλύτερη κρίση από κάθε άποψη.
Το πρόβληµά σας –το ξαναλέω- δεν είµαστε εµείς, είναι εδώ.
Εγώ και η Νέα Δηµοκρατία µπορούµε να βοηθήσουµε να το λύσουµε το πρόβληµα.
Το δικό σας το πρόβληµα πρέπει να το λύσετε ο ίδιος. Εγώ θα
βοηθήσω ακόµα και το 1,9 δισεκατοµµύριο να πάρετε. Γιατί
αυτά, πράγµατι, κάκιστα τα διακρατούν.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σας ενοχλεί ότι ήδη το έχω κάνει και το διαφηµίζω δεξιά και
αριστερά; Σας ενοχλεί;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σας ενοχλεί!
Κύριε Τσίπρα, βλέπετε την Κοινοβουλευτική σας Οµάδα. Δεν
θέλουν καν να βοηθήσουµε εκεί που µπορούµε. Κι ας µη θέλουν,
κύριε Τσίπρα, εµείς θα το κάνουµε. Γιατί κριτήριο έχουµε την Ελλάδα, όχι το κόµµα. Και αυτή είναι η διαφορά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αλλά αν προκαλέσετε πιστωτικό γεγονός, θα είµαστε απέναντί
σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντόπουλου): Κύριε Σαµαρά, πόσο
χρόνο υπολογίζετε ακόµα ότι χρειάζεστε;
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Σας είπα τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντόπουλου): Πώς είπατε;
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ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Σας είπα ότι τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντόπουλου): Πριν από έξι λεπτά το
είπατε.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Αν βάλετε χέρι στις καταθέσεις, αν οδηγήσετε τη χώρα σε κατάρρευση ή µε το ένα πόδι εκτός ευρώ και µε το άλλο σε καινούργιους φόρους, θα είµαστε απέναντί σας.
Κάντε ό,τι έχετε γρήγορα. Δεν έχετε καιρό, κύριε Τσίπρα. Δεν
έχετε πολλές µέρες.
Εγώ στη θέση σας δεν θα είχα συγκαλέσει εδώ πέρα τη Βουλή,
εν ώρα διαπραγµατεύσεων, για να µην πω τίποτα από εκείνα τα
οποία διαπραγµατεύοµαι.
Αυτό το οποίο έγινε σήµερα είναι πρωτόγνωρο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ό,τι έχετε, κάντε το γρήγορα!
Εµείς παραλάβαµε χάος και µέσα σε δυόµισι χρόνια παραδώσαµε χώρα. Εσείς παραλάβατε χώρα και τη φέρνετε στο χάος!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αν θέλετε την τελευταία στιγµή να τη σώσουµε τη χώρα µαζί,
θα βάλουµε πλάτη. Αν συνεχίσετε την ανευθυνότητα, την ασυναρτησία, τότε, κύριε Τσίπρα, µην ψάχνετε για συνενόχους. Εδώ
δεν θα υπάρχουν συνένοχοι γι’ αυτά τα βήµατα τα οποία ακολουθείτε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντόπουλου): Ο κύριος Πρωθυπουργός είχε στη διάθεσή του δέκα λεπτά και µίλησε είκοσι δύο.
Ο κύριος Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είχε στη διάθεσή του πέντε λεπτά και µίλησε είκοσι έξι λεπτά και σαράντα
επτά δευτερόλεπτα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θέλω να πω ότι σε αυτήν την Αίθουσα διατυπώσεις ρατσιστικές και σεξιστικές δεν θα ξανακουστούν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ιδίως µάλιστα που σήµερα επισκέπτεται τη χώρα µας ο Εκπρόσωπος του Ύπατου Αρµοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα και οφείλατε να είστε πιο εγκρατής σε τέτοιες διατυπώσεις.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Μαθήµατα από εσάς δεν παίρνω, κυρία Πρόεδρε. Μαθήµατα από
σας δεν δέχοµαι!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σταµατήστε να µας κάνετε
παρατηρήσεις, επιτέλους, λες και είστε δασκάλα. Είστε ανάγωγη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντόπουλου): Είναι ζήτηµα κοινοβουλευτικής δεοντολογίας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είστε ανάγωγη!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντόπουλου): Ο κ. Μιχαλολιάκος
έχει τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Κυρία Πρόεδρε, µισό λεπτό. Εγώ και η Νέα Δηµοκρατία λογοκρισία στη Βουλή δεν δεχόµαστε… (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντόπουλου): Ανοίξτε το µικρόφωνο
στον κ. Σαµαρά, που αισθάνεται ότι λογοκρίνεται µετά από είκοσι
επτά λεπτά.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Λογοκρισία δεν θα δεχτώ, κυρία Πρόεδρε, και δεν δέχοµαι. Από
το 1977 είµαι σε αυτά τα έδρανα. Αυτή τη συµπεριφορά δεν την
έχω δει ποτέ, απ’ όλους τους Προέδρους που έχουν περάσει.
Μέχρι τώρα δεν έχω µιλήσει, αλλά προσέξτε. Λογοκρισία σε
βάρος αυτής της παράταξης, που έχει δώσει τα πάντα για τη δηµοκρατία, που έχει δώσει τα πάντα για το ήθος αυτού του Κοινοβουλίου, δεν δεχόµαστε! Τελειωµένα. Δεν δεχόµαστε! Και ό,τι
εννοώ, το εννοώ!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντόπουλου): Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου
Χρυσή Αυγή κ. Νίκος Μιχαλολιάκος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
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Βουλευτές, προηγουµένως ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας
µίλησε για «ορδές λαθροµεταναστών» που έχουν καταλάβει τις
πόλεις. Τι παραπάνω είχαµε πει εµείς, που η κυβέρνησή του γι’
αυτά τα λόγια µας χαρακτήρισε «εγκληµατική οργάνωση»;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Μίλησε ακόµη για λογοκρισία. Ενηµερώνω το Σώµα ότι αποσπάσµατα από αγορεύσεις Βουλευτών της Χρυσής Αυγής έχουν
µπει στη δικογραφία, η οποία έγινε µε τις πολιτικές παρεµβάσεις
εκείνης της εποχής, που αποκαλύφθηκαν µε το περίφηµο βίντεο
Μπαλτάκου, το οποίο ουδέποτε συζητήθηκε σε αυτήν εδώ την
Αίθουσα.
Είπε ο κ. Τσίπρας, ο κύριος Πρωθυπουργός ότι η χώρα σταµατά να είναι µνηµονιακή αποικία. Είθε. Αναµένοµεν.
Ρώτησε εάν είναι µνηµόνιο ο νόµος για τις εκατό δόσεις. Πράγµατι δεν είναι. Θα µπορούσα να πω ότι είναι και µονοµερής ενέργεια, γιατί υπήρξαν δηλώσεις ότι, εάν προχωρήσουµε σε αυτόν
τον νόµο, θα αποτελεί µονοµερή ενέργεια. Και απεδείχθη ότι
προχωρώντας σε µονοµερείς ενέργειες δεν έρχεται πια το τέλος
του κόσµου.
Ρώτησε εάν είναι µνηµόνιο η ανθρωπιστική κρίση και ο νόµος
που ψηφίστηκε για την αντιµετώπισή της. Πράγµατι δεν είναι
µνηµόνιο. Είναι, όµως, µνηµόνιο η παράταση της δανειακής σύµβασης. Ένα µνηµόνιο το οποίο -όπως δεσµεύτηκε- θα ανοίξει και
µαζί µε την αναδιάρθρωση του χρέους θα τεθεί τον Ιούνιο. Αναµένοµεν. Όσο υπάρχει, όµως, η δανειακή σύµβαση µε την εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας, µε το Αγγλικό Δίκαιο, τότε, ναι,
έχουµε µνηµόνιο. Ελπίζουµε να τελειώσουµε και µε αυτό.
Στις 25 Ιανουαρίου του 2015 ο ελληνικός λαός ψήφισε. Και ψήφισε κατά του µνηµονίου και δεν αναφέροµαι µόνο στα δύο κόµµατα της Κυβερνήσεως, αλλά τουλάχιστον σε άλλα δύο κόµµατα, τα οποία ευρίσκονται εις το Κοινοβούλιο, ανάµεσα στα
οποία και η Χρυσή Αυγή. Ψηφίσαµε κατά του µνηµονίου µε ένα
ποσοστό άνω του 50% του ελληνικού λαού.
Και εάν, όπως είπε ο κ. Σαµαράς, οδηγηθεί η χώρα στα βράχια,
το επέλεξε ο λαός, µε πλήρη ευθύνη. Και εάν ακόµη δεν το είχε
αντιληφθεί, είχε φροντίσει η προεκλογική προπαγάνδα της Νέας
Δηµοκρατίας µε τα σποτ της κινδυνολογίας -ότι θα κλείσουν οι
τράπεζες, ότι θα σταµατήσουν να δίνονται οι µισθοί, ότι θα κλείσουν τα σουπερµάρκετ, ότι θα σκοτώνεται ο κόσµος στους δρόµους- να το πει. Άρα ο λαός εν πλήρη γνώσει ανέλαβε την ευθύνη
να ρίξει τη χώρα στα βράχια, όπως ισχυρίζονται ότι θα συµβεί.
Ο κ. Σαµαράς είπε ακόµη, απευθυνόµενος στον Πρωθυπουργό, ότι έπρεπε να έχει ήδη φέρει την επέκταση του µνηµονίου. Δεν έφταναν πέντε χρόνια καταστροφής της εθνικής µας
οικονοµίας, δεν έφταναν πέντε ολόκληρα χρόνια δυστυχίας και
ανέχειας µε την πολιτική του περίφηµου µνηµονίου;
Όταν ο Καποδίστριας ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας,
ζήτησε να του πουν πόσα χρήµατα έχει το δηµόσιο ταµείο. Και
του είπαν ότι έχει µόνο ένα πεντόλιρο, και αυτό κάλπικο. Απ’ ότι
αποδεικνύεται και από τα ταµειακά προβλήµατα που υπάρχουν
σε σχέση µε τις δόσεις, το success story, το περίφηµο πρωτογενές πλεόνασµα, η ανάπτυξη που ερχόταν, δεν ήταν τίποτε άλλο
από καµένη γη.
Μίλησε ακόµη ο κ. Σαµαράς για φυγή καταθέσεων. Και απορώ
πραγµατικά πώς αυτοί οι οποίοι καλλιεργούν την κινδυνολογία,
είναι δυνατόν να αναφέρονται σε ένα γεγονός το οποίο οφείλεται
κατά βάση σε αυτούς – και όχι τώρα, αλλά από τις εκλογές ακόµη του 2012, που έλεγαν ότι, εάν χάσουν την κυβέρνηση, θα
έρθει η δραχµή.
Είπε ακόµη ότι, όπου πήγε στο εξωτερικό, έκανε φίλους. Εδώ
ο λαός λέει την παροιµία «άµα έχεις τέτοιους φίλους, τι τους θέλεις τους εχθρούς;».
Γιατί στη χρεοκοπία δεν µας οδήγησαν ούτε οι πολλοί δηµόσιοι υπάλληλοι ούτε τα προσχήµατα τα οποία εφευρίσκουν οι
διάφοροι γραφειοκράτες των Βρυξελλών.
Στη χρεοκοπία µάς οδήγησε το χρήµα το οποίο έφευγε προς
τις ευρωπαϊκές χώρες –επέστρεφε µάλλον-, όπως µε τα περίφηµα εξοπλιστικά προγράµµατα, που ήδη γνωρίζουµε από πολλές δικογραφίες ότι έπεφταν µίζες, προκειµένου να αγοράζει
στις τιµές που αγόραζε η Ελλάδα είτε πολεµικά αεροσκάφη είτε
πυραύλους είτε τεθωρακισµένα. Φυσικά τις µίζες δεν τις έπαιρναν γιατί πωλούσαν στην πρέπουσα τιµή. Χαρακτηριστικό είναι
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ότι για έναν τύπο τεθωρακισµένων πληρώσαµε τριπλάσια τιµή
απ’ ό,τι η Τουρκία.
Είναι γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται σε µία κρίση. Είναι επίσης
γεγονός –και το ανέφερε ο κύριος Πρωθυπουργός– ότι, αν δεν
υπάρξει αναδιάρθρωση του χρέους, δεν υπάρχει λύση στο εθνικό αδιέξοδο. Το ποσό είναι τεράστιο για τα δεδοµένα της ελληνική οικονοµίας και µε το δεδοµένο καπιταλιστικό διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα είναι βέβαιον ότι η Ελλάδα θα είναι
υπόδουλη στους τοκογλύφους, τους οποίους αποκαλούν δανειστές, εις τον αιώνα τον άπαντα. Μόνο εάν µειωθεί το χρέος, µόνο
τότε θα υπάρξει µέλλον.
Ήµουν παρών και στην προηγούµενη Βουλή, όταν ψηφίστηκε
ο εξωδικαστικός διακανονισµός µε τη «SIEMENS», που όπως
ακούσαµε –και το καταψηφίσαµε τότε– για χρέος που είχε προκαλέσει στο ελληνικό κράτος 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ, συµφωνήθηκε να δώσει 200 εκατοµµύρια, εκ των οποίων, απ’ ό,τι ενθυµούµαι –και εδώ είναι το πραγµατικά γερµανικό black humor-,
ένα µεγάλο ποσό θα διατίθετο προκειµένου να γίνουν σεµινάρια
για τη διαφάνεια. Οι αρχιµιζαδόροι, δηλαδή, θα διέθεταν χρήµατα προκειµένου να µας εκπαιδεύσουν πώς να µη µας πληρώνουν.
Θα δούµε, βεβαίως, τα µέτρα τα οποία θα προτείνει η Κυβέρνηση. Ήδη έχουν κυκλοφορήσει κάποια απ’ αυτά στον Τύπο και
στην επίσηµη εφηµερίδα του ΣΥΡΙΖΑ, στην εφηµερίδα «ΑΥΓΗ».
Διάβασα κάποια απ’ αυτά.
Πιστεύω ότι πρέπει να προσέξουµε το ζήτηµα της επιστροφής
κεφαλαίων από το εξωτερικό µε φορολόγηση 15% χωρίς «πόθεν
έσχες». Θα είναι ξέπλυµα βρόµικου χρήµατος και αυτό δεν αρµόζει σε ένα κράτος δικαίου.
Άκουσα και διάβασα για ελέγχους σε λίστες και εµβάσµατα
του εξωτερικού και εδώ έχω να θέσω το εξής ερώτηµα: Με τη
λίστα Λαγκάρντ, η οποία είναι µια από τις πολλές λίστες, είχαµε
δύο χιλιάδες είκοσι έξι ονόµατα, εάν δεν κάνω λάθος, και ελέγχθησαν µόνο τριάντα. Με τους ρυθµούς αυτούς, µόνο της λίστας
Λαγκάρντ αυτοί οι οποίοι έχουν βγάλει κεφάλαια στο εξωτερικό,
θα ελεγχθούν σε διακόσια χρόνια. Εδώ το κράτος πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και να γίνει ένας ενδελεχής έλεγχος.
Τελειώνοντας διατυπώνω τη θέση µας ότι η Κυβέρνηση αυτή
ευρίσκεται εις την εξουσία, την ψήφισε ο ελληνικός λαός, για να
καταγγείλει το µνηµόνιο, για να καταγγείλει τη δανειακή σύµβαση. Ελπίζω να τηρήσει την υπόσχεσή της και να το πράξει,
διότι µόνο τότε θα πάψει το καθεστώς της δουλείας των τόκων
και θα επιστρέψει η εθνική κυριαρχία στην Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα απ’ την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε.
Μια διευκρίνιση: το σχέδιο συµβιβασµού µε τη «SIEMENS» ουδέποτε κυρώθηκε από την ελληνική Βουλή. Μία σχετική διάταξη
που είχε εισαχθεί, κατόπιν αιτήµατος ονοµαστικής ψηφοφορίας,
απεσύρθη από την τότε κυβέρνηση και από τον παριστάµενο
πρώην Αναπληρωτή Υπουργό, τον κ. Σταϊκούρα.
Τον λόγο έχει ο κ. Θεοδωράκης, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας Το Ποτάµι.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης, είµαι ευγενής και θα αρχίσω µε τα ερωτήµατα που µου απευθύνατε.
Με ρωτήσατε εάν το Ποτάµι ψηφίζει και στηρίζει την προσπάθειά σας για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Πρώτον, να σας πω -γιατί δεν ήσασταν στη Βουλή- ότι ψηφίσαµε τις
διατάξεις για την ανθρωπιστική κρίση, αν και θεωρούσαµε ότι
είναι ψίχουλα, σε σχέση µε αυτά που έπρεπε να δώσουµε. Σας
θυµίζω, δηλαδή, ότι το νοµοσχέδιό σας µιλάει για 200 εκατοµµύρια. Αν υπολογίσουµε ότι έχουµε ένα εκατοµµύριο ανθρώπους
κάτω από το όριο της φτώχειας -που είναι παραπάνω, αλλά αν
υποθέσουµε ότι είναι ένα εκατοµµύριο- µιλάµε για 200 ευρώ τον
χρόνο για κάθε έναν από αυτούς.
Επίσης, σας θυµίζω βέβαια ότι το Ποτάµι πρότεινε µία άλλη
µεταρρύθµιση, πολύ πιο ριζική, το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, κάτι που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, υπάρχει πιλοτικά
στην Ελλάδα -δυστυχώς µόνο πιλοτικά- και θα µπορούσε, εάν
υπήρχε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, να µην ένιωθαν επαίτες οι φτωχοί αυτής της χώρας.
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Μας ρωτήσατε για τις εκατό δόσεις. Και βέβαια τις ψηφίσαµε.
Όµως οι εκατό δόσεις είναι µεταρρύθµιση; Είναι µια τακτοποίηση
λογιστική, είναι η υλοποίηση µιας εκκρεµότητας, προσπαθείτε
να τακτοποιήσετε µια εκκρεµότητα. Δεν είναι µεταρρύθµιση οι
εκατό δόσεις. Τις ψηφίσαµε.
Μας ρωτήσατε για την ΕΡΤ, αν συµφωνούµε. Είπαµε λοιπόν και από την προηγούµενη φορά νοµίζω από αυτό εδώ το Βήµαότι συµφωνούµε για µια καινούργια δηµόσια τηλεόραση, γιατί το
πείραµα της προηγούµενης κυβέρνησης απέτυχε, απέτυχε παταγωδώς. Να πάµε, λοιπόν, να φτιάξουµε µια καινούργια δηµόσια τηλεόραση. Να σας πω κάτι όµως: Γιατί φέρνετε τώρα τον
νόµο της ΕΡΤ, χωρίς να φέρνετε παράλληλα και τη ρύθµιση για
τις ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες; Δεν είναι το ίδιο σηµαντικό;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας Το Ποτάµι)
Εµείς σας καλούµε, λοιπόν, και σας λέµε ότι σε αυτόν τον νόµο
που έχετε ετοιµάσει για την ΕΡΤ, που είχατε µια βιασύνη να ετοιµάσετε έναν νόµο για την ΕΡΤ, πραγµατικά µεγάλη βιασύνη, αντίστοιχα θα έπρεπε να επιδείξετε τον ίδιο ζήλο για µια ρύθµιση
για τις ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες. Είναι το ίδιο θέµα, εµείς
το θέλουµε και φέρτε το µαζί µε την ΕΡΤ να το συζητήσουµε.
Εκτός αν µας ενδιαφέρει κυρίως να τακτοποιήσουµε κάποιες
υποσχέσεις προς κάποιους δηµοσιογράφους και δεν µας ενδιαφέρει η ρύθµιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου. Εµάς µας ενδιαφέρει να ρυθµίσουµε το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, να µην υπάρχουν άρχοντες ανεξέλεγκτοι στη ραδιοτηλεόραση και βέβαια
µια δυνατή δηµόσια τηλεόραση, που αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει.
Αφού απάντησα στα ερωτήµατά σας, θα µου επιτρέψετε να
θέσω κι εγώ µερικά ερωτήµατα. Πολύ πρόσφατα, στο πλευρό
της κ. Μέρκελ, είπατε «πάµε µαζί», πάµε µαζί µε τη Γερµανία,
πάµε µαζί µε τη σύµµαχο Γερµανία, για να αλλάξουµε προφανώς
τις σχέσεις µας µε την Ευρώπη. Πολύ πρόσφατα -και θα τον
ακούσατε, δεν είναι σήµερα εδώ, νοµίζω ότι είναι στη Μόσχαείπε ο κ. Λαφαζάνης ότι η σύγκρουση πρέπει να γίνει µε τη γερµανική Ευρώπη. Δεν υπάρχει µία µεγάλη απόσταση ανάµεσα στις
δύο αυτές πολιτικές; Πάµε µαζί µε τη Μέρκελ, πάµε µαζί µε τους
Γερµανούς ή πάµε κόντρα;
Να σας πω κάτι και το ξέρετε: Αυτό που είπε ο κ. Λαφαζάνης
δεν προσβάλλει, βέβαια, τους Γερµανούς. Αυτό που είπε ο Λαφαζάνης προσβάλλει τους Γάλλους -και θα σας το είπανε- προσβάλλει τους Ιταλούς. Όταν µιλάς για γερµανική Ευρώπη, αυτό
προσβάλλει τους συµµάχους της χώρας σε αυτή τη µάχη για την
αλλαγή της Ευρώπης και θα πρέπει να µας πείτε αν ισχύει το ένα
ή αν ισχύει το άλλο.
Επιµένω σε κάποια ερωτήµατα: Ιδιωτικοποιήσεις ή παραχωρήσεις ή επενδύσεις, πείτε το όπως θέλετε. Θα το δώσουµε το λιµάνι στους Κινέζους, ναι ή όχι; Υπάρχει µία αγωνία και από την
κινέζικη πρεσβεία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης):
Μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, να σας διακόψω; Μιλάτε για
κάτι που δεν ελέχθη.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Όχι, κύριε Πρόεδρε. Θα µιλήσετε µετά, κύριε Αντιπρόεδρε. Έχετε τη δυνατότητα µετά να απαντήσετε. Επιτρέψτε µου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης):
Μιλάτε για κάτι που δεν ελέχθη.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Τι δεν ελέχθη;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Θεοδωράκη,
δέχεστε τη διακοπή;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Εγώ, επειδή είµαι καινούργιος, σας λέω: Ας παραβούµε τη
διαδικασία και ας απαντήσει ο κύριος Αντιπρόεδρος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όχι, κύριε Θεοδωράκη. Η διαδικασία προβλέπει ότι αν δέχεται ο διακοπτόµενος
µπορώ να δώσω τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Δέχοµαι, λοιπόν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Δραγασάκη,
έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης):
Θέλω να πω εκ µέρους της Κυβέρνησης ότι είχα µια αναλυτική
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συνάντηση µε την κινέζικη ηγεσία και είµαι πρόθυµος να ενηµερώσω το Σώµα για αυτήν µε την πρώτη ευκαιρία. Εκεί, στη συζήτηση που κάναµε, µιλήσαµε όχι για ιδιωτικοποίηση, αλλά
µιλήσαµε για ένα µοντέλο, το οποίο προτείνει η Κυβέρνησή µας,
µε συµµετοχή του δηµοσίου, ένα κοινοπρακτικό σύστηµα. Αυτό
ήθελα να σας πω, ούτως ώστε να µην αναφέρεστε σε…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Είναι σαν να µου λέτε…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Επιτρέψτε µου, κύριοι συνάδελφοι.
Ο εσωκοµµατικός αγώνας Δραγασάκη-Δρίτσα έληξε 0-1; Να
σας πω κάτι; Πρέπει να δώσετε µια πιο συγκεκριµένη απάντηση
στην υπόθεση της ιδιωτικοποίησης του λιµανιού. Την απαιτούν
οι Κινέζοι. Το ξέρετε. Την απαιτούν όχι ως µεγάλη δύναµη, αλλά
ως άνθρωποι που έχουν επενδύσει στην Ελλάδα.
Εµείς σας είπαµε ότι είναι ξεκάθαρη η θέση µας και σε όλα τα
ζητήµατα –προσέξτε. Δεν είµαστε και µε τον χωροφύλακα και µε
τον αστυφύλακα, κύριε Πρόεδρε και κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης. Είµαστε σαφείς και πρέπει νοµίζω µετά από δύο
µήνες να αρχίζετε και εσείς να είστε λίγο σαφείς µε τα πράγµατα
και µε τα διλήµµατα. Δεν υπάρχει και το ένα και το άλλο.
Να σας πω κάτι; Είναι σωστό αυτό το χαρτί που κυκλοφορεί
για τις προτάσεις µας -γιατί δεν έχετε δώσει εσείς ένα συγκεκριµένο χαρτί, δεν ξέρουµε τι συζητάει η διαπραγµατευτική σας
οµάδα- αλλά, αν είναι σωστό, ρωτώ: Θα δώσουµε τα αεροδρόµια
στους Γερµανούς; Μπορείτε να µας ενηµερώσετε γι’ αυτό; Είναι
µέσα στον φάκελο της διαπραγµατευτικής µας οµάδας; Δίνουµε
τα αεροδρόµια στους Γερµανούς; Συµφωνούµε µε αυτή τη συµφωνία που έχει αρχίσει η προηγούµενη Κυβέρνηση; Δώστε κάποιες απαντήσεις.
Ήµουν στα Χανιά και µου λένε ότι αποκλείεται, γιατί ο κ. Σταθάκης, που τώρα είναι Υπουργός εκ δεξιών του κ. Τσίπρα, έχει
πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση από µια Κυβέρνηση αριστερή να
δοθούν τα αεροδρόµια στους Γερµανούς. Θα δοθούν, όπως λέει
η δική σας διαπραγµατευτική οµάδα, ή και αυτό είναι κάτι που
εµείς φανταστήκαµε;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Η δική σας
άποψη ποια είναι;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Η δική µας άποψη; Εµείς την είπαµε στην Κρήτη και είναι
πολύ ξεκάθαρη. Βλέπετε, απαντώ στα ερωτήµατά σας πολύ
άµεσα και θα ήθελα να κάνετε και εσείς κάτι αντίστοιχο. Εµείς
δεν κρυβόµαστε πίσω από το δάκτυλό µας. Λέµε ότι η συµφωνία,
από τη στιγµή που έχει πάρει τις πρώτες υπογραφές και έχει
δροµολογηθεί –και αυτό ισχύει και για κάθε άλλη συµφωνία- πρέπει να τηρηθεί µε την εξής έννοια, ότι η χώρα έχει µια συνέχεια.
Εκτός αν η Κυβέρνηση θεωρεί ότι υπάρχει µείζον θέµα διαφθοράς, µείζον θέµα «λαµογιάς». Εκεί βέβαια να το φέρει και να
φέρει τα στοιχεία και να πάµε όλοι και να πούµε «παίρνουµε πίσω
αυτή τη συµφωνία».
Αν σχεδιάζαµε εξαρχής τον χάρτη των ιδιωτικοποιήσεων µε τα
αεροδρόµια, θα κάναµε κάτι διαφορετικό. Θα χωρίζαµε τουλάχιστον σε δύο κατηγορίες τα αεροδρόµια, θα είχαµε δύο µπλοκ,
για να υπάρχει ένας µεγάλος ανταγωνισµός και να µην υπάρχει
ένας άνθρωπος που θα είχε τα αεροδρόµια, αλλά να υπάρχουν
τουλάχιστον δύο, για να κερδίσει η κοινωνία κάτι παραπάνω.
Σας άκουσα, κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης, αλλά το χειροκρότηµα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ πυκνό και δεν
κατάλαβα επακριβώς τι είπατε. Θα ήθελα να πείτε ποια είναι τελικά η άποψή σας για το κατοχικό δάνειο. Είναι ηθικό θέµα ή είναι
υλική απαίτηση; Γιατί είπατε εδώ ότι είναι υλικό, υπάρχει υλική
απαίτηση και στη Γερµανία είπατε ότι είναι ηθικό ζήτηµα και
τώρα µάλλον επιστρέφετε στην προηγούµενη, την άποψη της
Κυβέρνησης εσωτερικού, ότι είναι ένα υλικό ζήτηµα.
Για µας -επειδή πάλι θα µε ρωτήσετε- να σας πω: Το κατοχικό
δάνειο είναι υλική απαίτηση. Εµείς λέµε ότι το κατοχικό δάνειο και το είπαµε από την πρώτη στιγµή- είναι µια εκκρεµότητα της
Γερµανίας προς την Ελλάδα, όπως και οι διεκδικήσεις στο Δίστοµο, στα Καλάβρυτα, σε περιοχές της Κρήτης.
Είναι µια συγκεκριµένη εκκρεµότητα. Διαφωνήσαµε βέβαια µε
αυτό το φοβερό που άφησαν κάποιοι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να πλανάται σε τέσσερις συνεντεύξεις, ότι «εάν δεν µας
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δώσουν σύντοµα τα λεφτά θα αρχίσουµε τις δηµεύσεις, θα πάρουµε το Γκαίτε ή κάποιο άλλο ίδρυµα».
Εµείς, λοιπόν, λέµε ότι θα πρέπει να προχωρήσουν οι επενδύσεις. Η Ελλάδα δεν θα βγει από αυτό τον βούρκο αυτήν τη
στιγµή, εάν δεν υπάρξουν επενδύσεις. Θα πρέπει να ενηµερωθείτε, κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης, ότι η κατάσταση στην οικονοµία είναι σήµερα τραγική.
Θα ξέρετε ότι µέσα στο δίµηνο είχαµε εξακόσιες επιχειρήσεις
που έκλεισαν στην Αττική εξακόσιες επιχειρήσεις!- διακόσιες επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη και τα στοιχεία της ΓΣΕΒΕΕ -όχι τα
δικά µου στοιχεία- λένε ότι µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2015
αναµένονται οκτώµισι χιλιάδες λουκέτα. Αυτή είναι η πραγµατική
κατάσταση της οικονοµίας, µε το 44% να δηλώνει ότι αδυνατεί
να πληρώσει µισθούς στις επιχειρήσεις.
Κι ένα τελευταίο ερώτηµα: Ισχύει η συµφωνία µε τους Αµερικανούς; Γιατί, αν ισχύει και πουλήσαµε τα πετρέλαια ήδη και πήραµε το 30% των κοιτασµάτων και αν ισχύει και το πρωτοσέλιδο
της εφηµερίδας «ΑΥΓΗ»: «Λεφτά υπάρχουν», όλες οι κουβέντες
που κάνουµε εδώ είναι περιττές.
Δώστε όµως µία απάντηση και µην καλυφθείτε πίσω από τη γενικόλογη τοποθέτηση κάποιων συµβούλων σας ή κάποιων
Υπουργών στους διαδρόµους της Βουλής: «Μην παίρνετε και σοβαρά αυτά που λέει ο Υπουργός Αµύνης.». Είναι Υπουργός Αµύνης! Είναι στην Αµερική και λέει ότι υπάρχει πρόταση για 70%30%. Ισχύει; Έχει εκπονηθεί κάποια µελέτη που λέει ότι έτσι πρέπει να κινηθούµε;
Είµαστε µαζί σας -και εγώ δεν φοβάµαι να το πω- στο να δώσουµε κάποιες µεγάλες µάχες για τη µεγάλη υπόθεση του χρέους. Εµείς το λέγαµε και προεκλογικά. Εσείς µιλάγατε για κούρεµα. Εµείς λέγαµε ξεκάθαρα ότι πρέπει να υπάρξει µια αναδιάρθρωση του χρέους. Το λέµε και τώρα. Πρέπει να υπάρξει µία
αναδιάρθρωση του χρέους.
Λέµε κάτι επιπλέον, ότι τα λεφτά των ιδιωτικοποιήσεων θα πρέπει να δώσουµε µάχη να µην πηγαίνουν στο χρέος. Πρέπει να αλλάξουµε αυτήν τη συµφωνία µε τους Ευρωπαίους εταίρους µας
και να πηγαίνουν τα λεφτά σε ένα επενδυτικό ταµείο. Είναι απαραίτητα αυτά λεφτά για την οικονοµία αυτήν τη στιγµή.
Συνεχίζοντας τον µικρό κατάλογο των σηµείων στα οποία είµαστε µαζί σας, θα σας πω -και το είπα και πριν- να φέρετε τη
ρύθµιση για τις ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες. Είµαστε µαζί σας.
Είµαστε µαζί σας στο να βρούµε επιτέλους µία απάντηση για
αυτούς της λίστας Λαγκάρντ. Από την πρώτη οµιλία που έκανα
εδώ στη Βουλή είπα ότι υπάρχει κάτι µεγαλύτερο από τη Λίστα
Λαγκάρντ κι είναι η Λίστα Νικολούδη. Το είπα και στον Υπουργό
που τον επισκέφθηκα.
Είµαστε µαζί του στην προσπάθεια να ελέγξουµε αυτούς που
έβγαλαν τα λεφτά τους έξω, το «µαύρο χρήµα», αυτούς που
έχουν τα λεφτά τους στην Ελβετία και αυτούς που µε οποιονδήποτε τρόπο κερδοσκόπησαν εις βάρος του ελληνικού λαού όλα
αυτά τα χρόνια.
Όσον αφορά στη «SIEMENS», να µας δώσουν απαντήσεις οι
Γερµανοί. Το είπα σήµερα σε αυτούς που µε επισκέφθηκαν από
τη Γερµανία.
Και βέβαια να δώσουµε τη µάχη, για να πάρουµε απαντήσεις
για το τι συνέβη στην Ελβετία. Εδώ έχω να σας κάνω µία συγκεκριµένη πρόταση. Επειδή οι Ελβετοί µάλλον δεν θα µας ακούσουν -εννοώ ότι θα καθυστερήσουν πολύ το αίτηµά µας,- θα
πρότεινα στην Κυβέρνησή σας να προσπαθήσει να βάλει την Ελλάδα µαζί µε κάποιες άλλες χώρες που έχουν αντίστοιχες απαιτήσεις από την Ελβετία, δηλαδή να δώσουν οι Ευρωπαίοι -αφού
θέλουν να µας βοηθήσουν, γιατί αυτό το πράγµα δεν έχει κανένα
οικονοµικό κόστος για αυτούς- µαζί µε τη δική τους µάχη και τη
µάχη της Ελλάδας. Δηλαδή να µπούµε στο άρµα της Ευρώπης,
διεκδικώντας από την Ελβετία απαντήσεις για αυτούς που έχουν
τα λεφτά στο εξωτερικό.
Θα µου επιτρέψετε εδώ να πω κάτι που έθεσα πριν από µερικές µέρες και δεν πήρα απάντηση. Οι τράπεζες έχουν στραγγίξει. Υπάρχει µία πολύ µεγάλη συζήτηση για το πού πάει η χώρα,
για το αν κινδυνεύουµε, για το αν θα έχουµε το ίδιο νόµισµα το
καλοκαίρι κ.λπ..
Υπάρχει µία κίνηση που θα πρέπει να κάνουν οι Υπουργοί σας
και υπάρχει και µία κίνηση που θα πρέπει να κάνουν όλοι οι Βου-
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λευτές. Τα λεφτά των Υπουργών, τα λεφτά των Βουλευτών, που
είναι στην Ευρώπη πρέπει να επιστρέψουν στις ελληνικές τράπεζες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας Το Ποτάµι)
Να παίρνουµε όλοι, και οι πολιτικοί και ο λαός, το ίδιο ρίσκο.
Γιατί νιώθω ότι κάποιοι µιλούν εκ του ασφαλούς, δηλαδή λένε:
«Μη φοβάστε, δεν κινδυνεύουµε, αλλά εγώ για καλό και για κακό
τα λεφτά µου τα έχω έξω.». Όχι, να έρθουν τα λεφτά εδώ. Δεν
τους ενοχοποιούµε. Πολύ λογικά κάποια στιγµή πιθανόν να είχαν
µία δουλειά στο εξωτερικό και τα λεφτά να ήταν στο εξωτερικό.
Λέω. τώρα που ανέλαβαν κυβερνητικά καθήκοντα και δεν το περίµεναν, να έρθουν τα λεφτά πίσω.
Σας είπα σε ποια πράγµατα θα σας στηρίξουµε, στην καταπολέµηση της διαφθοράς και σε όλα τα υπόλοιπα. Θα µου επιτρέψετε να σας µιλήσω λίγο και για τα πράγµατα στα οποία θα µας
βρείτε απολύτως απέναντί σας.
Δηµιουργείτε ήδη πολλά προβλήµατα ως Κυβέρνηση σε έναν
πολύ ευαίσθητο τοµέα, στον τοµέα της παιδείας. Ήταν πρωτοφανές αυτό που έκανε αυτή η Κυβέρνηση, µε το «καληµέρα σας»
να έρθει και να καταργήσει τα πρότυπα σχολεία.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Δεν κατήργησε τίποτα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Τους είπαµε ότι µία αριστερή –όπως θέλει να λέγεται- Κυβέρνηση παρ’ ότι συνεργάζεται και όχι µε τόσο αριστερούς, θα
έπρεπε να υιοθετήσει µία θέση που το Ποτάµι είχε ξεκάθαρη από
την πρώτη στιγµή. Και είναι –ξέρετε- η πρόταση του Ματέο Ρέντσι και στην Ιταλία: Δηµιουργία πρότυπων σχολείων σε όλη τη
χώρα, στις φτωχές περιοχές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας Το Ποτάµι)
Αντί γι’ αυτό, εσείς καταργείτε τα πρότυπα σχολεία, καταργείτε τις εξετάσεις των καθηγητών, βάζετε σε αποµόνωση τους
µαθητές που θέλουν…
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού, Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Μπορώ να διακόψω;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Επιτρέψτε µου να τελειώσω, τουλάχιστον, τη φράση µου.
Και δεν είναι µόνον αυτό. Υβρίζετε, κύριε Υπουργέ της Παιδείας, τους καθηγητές που ήρθαν, χωρίς να πάρουν λεφτά, για
να βοηθήσουν τα ελληνικά πανεπιστήµια και τους είπατε κάτι
περί βλακείας περίπου ότι ήταν αυτό που έκαναν. Ήρθαν εδώ να
βοηθήσουν χωρίς λεφτά µεγάλοι πανεπιστηµιακοί από όλη τη
χώρα, από όλη την Ευρώπη, από όλη την Αµερική –τα ξέρετε τα
ονόµατα- κι εσείς τους είπατε ότι ήρθαν αδίκως.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Με τηλεδιάσκεψη…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Βέβαια, φροντίσατε την επόµενη µέρα να πείτε ότι αυτό
που προέχει είναι οι «αιώνιοι» να ξαναγίνουν «αιώνιοι».
Θα έπρεπε να µείνουν οι καθηγητές εδώ και να συνεχίσουν να
βοηθούν την προσπάθεια του ελληνικού πανεπιστηµίου.
Θα µπορούσα να συνεχίσω -αλλά θα προσπαθήσω κάπου εδώ
να τελειώσω- τον µακρύ κατάλογο που αφορά εκείνα στα οποία
εµείς θα συγκρουστούµε µαζί σας. Είναι οι ιδεοληψίες ενός τµήµατος του κόµµατός σας. Σε αυτές τις ιδεοληψίες εµάς θα µας
βρείτε απέναντι, διότι έχουµε την αίσθηση ότι πάρα πολλοί από
τους Υπουργούς της Κυβέρνησής σας πολεµούν το ανέφικτο, θέλοντας να αποφύγουν τη µάχη µε το εφικτό.
Υπάρχει, κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης, ένα δίληµµα, αλλά
δεν είναι αυτό που θέτετε. Το πραγµατικό δίληµµα της χώρας
αυτή τη στιγµή είναι: σύγκρουση µε τα συµφέροντα, µε τις συντεχνίες, µε το λόµπι της δραχµής ή ευρωπαϊκή πορεία; Αυτό είναι
το δίληµµα, αν θα πρέπει να συγκρουστούµε δηλαδή και µε τα
συµφέροντα και µε τις συντεχνίες και µε το λόµπι της δραχµής,
που αρχίζει και δηµιουργείται στη χώρα και έχει κάποιους θιασώτες ανάµεσα στους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Το δίληµµα τις
επόµενες µέρες πολύ απλά είναι ένα: µεγάλες αλλαγές και µεταρρυθµίσεις και Ευρώπη ή έξοδος και εθνική τραγωδία; Αυτό
είναι το δικό µας δίλληµα και θα πρέπει να δώσετε µία απάντηση.
Εµείς θα υπερασπιστούµε σ’ αυτή τη Βουλή κάθε προσπάθεια
για κράτος δικαίου, δυναµική οικονοµία και κοινωνική προστασία.
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Επιτρέψτε µου να κάνω µία µικρή σύσταση σε κάποιους από
την Κυβέρνηση, που δείχνουν µία πολύ µεγάλη αδυναµία στα
προεκλογικά συνθήµατα. Πρέπει να αρχίσουν να περνούν από
την ηδονή των συνθηµάτων στην ηδονή της δράσης, όπως έλεγε
και ο Αριστοτέλης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας Το Ποτάµι)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Δηµήτριος Κουτσούµπας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Ο
λαός µας πολύ σοφά λέει: «Η καλή µέρα από το πρωί φαίνεται.».
Και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξάρτητων Ελλήνων, όχι µόνο
δεν έφερε αµέσως στη Βουλή νόµο κατάργησης των µνηµονίων,
των δανειακών συµβάσεων και των εφαρµοστικών νόµων, αφού
προεκλογικά είχε κάνει σηµαία την κατάργησή τους, αλλά αντίθετα προχώρησε σε νέα συµφωνία επέκτασης του υπάρχοντος
µνηµονίου, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον λαό µας.
Και όχι µόνο αυτό, αλλά εδώ και πάνω από σαράντα µέρες δεν
έχει γίνει η απαραίτητη σύγκληση της Βουλής όχι απλά για µία
τυπική, fast track, συζήτηση και ενηµέρωση, αλλά για ουσιαστική
συµµετοχή και τοποθέτηση των κοµµάτων, των Βουλευτών, για
το αν µας βρίσκει σύµφωνους αυτή η νέα συµφωνία-δέσµευση
που υπέγραψε η Κυβέρνηση και µάλιστα µε ονοµαστική ψηφοφορία, έτσι ώστε να πάει ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του.
Σήµερα, όµως, επιτρέψτε µου να πω ότι ούτε καν ενηµέρωση
έγινε. Έγινε επανάληψη συνθηµάτων, γνωστών ζητηµάτων και
προεκλογικά και µετεκλογικά από τις προγραµµατικές δηλώσεις
και τίποτε άλλο.
Βέβαια, µπορούµε να εξηγήσουµε τη στάση σας και γιατί επαναλαµβάνετε ακόµα πιο αµήχανα ό,τι έκαναν και οι προηγούµενοι
από εσάς στις διάφορες συγκυβερνήσεις και γιατί οδηγήσατε
στη σηµερινή παρωδία-συζήτηση, ουσιαστικά. Ξέρετε ότι το πιο
πιθανόν ήταν να χρειαστεί να σηκώσετε το χέρι και να ψηφίσετε
µαζί µε τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για την παράταση της
συµφωνίας του µνηµονίου. Το «ναι σε όλα» των Βουλευτών της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ θα συναντιόταν σε αυτή την
περίπτωση µε το «ναι σε όλα» των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, γι’
αυτό και αποφεύγετε µία τέτοια συζήτηση και ψηφοφορία στη
Βουλή, όπως ζήτησε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, όπως ο
διάβολος το λιβάνι.
Κύριοι της Κυβέρνησης, ο ελληνικός λαός καλό είναι να γνωρίζει τι ακριβώς συµβαίνει, να αρχίσει να ξεχωρίζει τα ψέµατα
από τις αλήθειες, τα διαφηµιστικά τρικ και τις απάτες από τη γνήσια ενηµέρωση και άποψη. Στην ουσία πρέπει να ξέρει και να ξεκαθαρίσουµε τα εξής: Πρώτον, προσπαθείτε να παρουσιάσετε
ως σκληρή και περήφανη µια διαπραγµάτευση που περιέχει ιδιωτικοποιήσεις στρατηγικών υποδοµών της χώρας, αεροδροµίων,
λιµανιών, δηµοσίων επιχειρήσεων, νέο φοροκυνηγητό σε λαϊκά
στρώµατα, φοροαπαλλαγές για τους οµίλους, επανεξέταση εξαιρέσεων από τις γενικές διατάξεις του συνταξιοδοτικού συστήµατος και άλλα σχετικά.
Προσπαθείτε να αποκρύψετε πίσω από τα παραπλανητικά συνθήµατά σας για τέλος λιτότητας και για αντιυφεσιακά µέτρα, που
θα φέρουν τάχα ευηµερία για όλους, ότι στην πραγµατικότητα
δεσµεύεστε να προχωρήσετε στον γνωστό αντιλαϊκό δρόµο των
ιδιωτικοποιήσεων και της απελευθέρωσης τοµέων στρατηγικής
σηµασίας. Μας παρουσιάζετε ως νέα, τάχα φιλολαϊκή, µορφή
ιδιωτικοποίησης τις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα,
λες και δεν έχουµε αρκετή πείρα στη χώρα µας από τις ΣΔΙΤ και
τις συµβάσεις παραχώρησης.
Προβάλλετε ως δήθεν µεγάλη µάχη τις επιφυλάξεις σας να
αυξηθούν κι άλλο τα όρια συνταξιοδότησης και κρύβετε ότι έχετε
ήδη αποδεχθεί τη µεγάλη αύξηση στα όρια συνταξιοδότησης
που έφεραν οι προηγούµενες κυβερνήσεις και προωθείτε τα αντικίνητρα σε κάθε πρόωρη συνταξιοδότηση. Καλείτε τον λαό να
είναι υπερήφανος που θα δουλεύει ως τα βαθιά γεράµατα, για
να πάρει µια σύνταξη πείνας.
Κάνατε ήδη µε τα πρόσφατα µέτρα εσωτερικού δανεισµού το
επόµενο βήµα για τη νέα ληστεία των αποθεµατικών των ασφα-
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λιστικών ταµείων. Είστε έτοιµοι να προχωρήσετε σε νέες αυξήσεις των αντιλαϊκών έµµεσων φόρων, την ώρα που ανακοινώνετε
νέες κρατικές δαπάνες για τα εξοπλιστικά προγράµµατα από τις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής.
Μας καλείτε να δώσουµε τη µάχη κατά της φοροδιαφυγής, την
ώρα που διατηρείτε τις προκλητικές φοροελαφρύνσεις για το µεγάλο κεφάλαιο, για τους εφοπλιστές. Αυτό που διαπραγµατεύεστε πραγµατικά είναι µια σχετική χαλάρωση της σηµερινής
περιοριστικής πολιτικής, για να διασφαλίσετε περισσότερο κρατικό χρήµα για τους εγχώριους µονοπωλιακούς οµίλους.
Η «υπερήφανη» διαπραγµάτευσή σας αφορά συµφέροντα της
άρχουσας τάξης που επιδιώκετε να υπηρετήσετε ως Κυβέρνηση,
όπως και οι προηγούµενες. Όπως και αν καταλήξει αυτή η διαπραγµάτευση, ο λαός θα βρεθεί πάλι στη γωνία και θα είναι χαµένος αν δεν οργανώσει έγκαιρα την αντεπίθεσή του.
Δεύτερον, προσπαθείτε να παρουσιάσετε ως πολυδιάστατη
και συµφέρουσα εξωτερική πολιτική τα ταξίδια σας και τις συναντήσεις σας, αποκρύβοντας ότι προσπαθείτε να ισορροπήσετε
-και µάλιστα επικίνδυνα- ανάµεσα σε οξυµµένες αντιθέσεις ισχυρών παικτών µέσα στο διεθνές ιµπεριαλιστικό σύστηµα. Προσπαθείτε να φανείτε αρεστοί και χρήσιµοι σε όλους, Ευρωπαίους και
Αµερικανούς, Ρώσους και Κινέζους, αποκρύβοντας από τον λαό
ότι όλα αυτά τα κάνετε ακριβώς γιατί έχουν σχέση µε τη µοιρασιά
της πίτας των αγορών, κάτι στο οποίο υπηρετεί και προσβλέπει
βέβαια το µεγάλο κεφάλαιο, οι µονοπωλιακοί όµιλοι, χωρίς τίποτα σηµαντικό να έχει σε τελευταία ανάλυση να κερδίσει ο
λαός.
Μάλιστα, ο Υπουργός Άµυνας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής
του στην Αµερική έκανε µια σειρά από απαράδεκτες και επικίνδυνες δηλώσεις. Η Κυβέρνηση έχει µεγάλη ευθύνη: Η πρόσκληση στις ΗΠΑ να αναλάβει ρόλο υπερατλαντικού ρυθµιστή
του ενεργειακού πλούτου της χώρας και η παρουσίασή του ως
δύναµη σταθερότητας αποτελεί πρόκληση για τοn λαό µας. Η
πείρα έχει δείξει ότι τέτοιες λύσεις όχι µόνο υπονοµεύουν κυριαρχικά δικαιώµατα, αλλά οδηγούν τοn λαό µας και σε νέες περιπέτειες. Έδωσε διαπιστευτήρια, λοιπόν, η Κυβέρνηση προς τις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής.
Ο ελληνικός λαός πρέπει να γνωρίζει ότι, εκτός από τη γνωστή
διαπάλη µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σήµερα παίζουν ρόλο
ακόµα περισσότερο και άλλοι παράγοντες, όπως η διαπάλη ΗΠΑΓερµανίας για την πρωτοκαθεδρία στην Ευρώπη.
Οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής έχουν στόχο τη µείωση
της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης από τη Ρωσία, καθώς
και την αποδυνάµωση της σχέσης Γερµανίας-Ρωσίας και µέσα
από την κλιµάκωση της αντιπαράθεσης στην Ουκρανία.
Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να µας διαφεύγει το γεγονός ότι έχουµε σε εξέλιξη την υλοποίηση των νέων ατλαντικών σχεδίων
επέµβασης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου,
στη Μέση Ανατολή, µε µοχλό το «Ισλαµικό Κράτος», τους τζιχαντιστές, µε στόχο τον έλεγχο των αγορών, των εξελίξεων και της
περιοχής άµεσα από τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής.
Προσπαθείτε να φανείτε αρεστοί και χρήσιµοι σε Αµερικάνους,
Ευρωπαίους κ.λπ., τονίζοντας ότι είστε διαθέσιµοι για συµµετοχή
σε επεµβάσεις στην περιοχή, µε πρόσχηµα την υπεράσπιση
δήθεν των χριστιανικών πληθυσµών, αποκρύπτοντας όµως από
τον λαό ότι τέτοιες δηλώσεις και ενέργειες περικλείουν άµεσους
κινδύνους µεγαλύτερης εµπλοκής σε ιµπεριαλιστικούς πολέµους, στους οποίους βέβαια µόνο θύµατα θα έχει ο λαός µας,
τα παιδιά του.
Τρίτον, προσπαθείτε επί δύο µήνες τώρα να δώσετε τη µάχη
των ανέξοδων και επιφανειακών συµβολισµών χωρίς ουσία, για
προπαγανδιστικούς λόγους, που τελικά καταντάνε σκέτη διαφηµιστική απάτη! Δεν ξέρετε ότι υπάρχει η λαϊκή ρήση «µια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και την κακή του µέρα»;
Ειλικρινά, δεν µας ενδιαφέρει καθόλου πώς θα ονοµάσετε τα
µνηµόνια για τους δικούς σας λόγους ούτε πώς θα λέτε την
τρόικα. Άλλωστε, από την αρχή της κρίσης εµείς, εδώ και πέντε
χρόνια, είµαστε το µόνο κόµµα που λέγαµε ότι µπορεί να βρεθούν πολλά ονόµατα γι’ αυτήν. Και τα βρήκατε: «Τρεις θεσµοί»,
«Brussels Group» κ.λπ.. Την ίδια δουλειά κάνουν άλλωστε όλοι
τους, όπως έκανε και η τρόικα µε άλλους τώρα διαχειριστές.
Μιας και το έφερε η κουβέντα, να σας θυµίσουµε ότι εµείς από
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την αρχή είχαµε αντιταχθεί στον κάλπικο διαχωρισµό «µνηµόνιοαντιµνηµόνιο», «µνηµονιακές-αντιµνηµονιακές δυνάµεις». Είχαµε
αποκαλύψει ως ψεύτικους αυτούς τους διαχωρισµούς και λέµε
ότι τους χρησιµοποιείτε για να κρύψετε από τον λαό τους πραγµατικούς λόγους και τις αιτίες που φέρνουν τα µνηµόνια όλες
αυτές τις επαίσχυντες συµφωνίες.
Και αυτοί οι λόγοι δεν έπαψαν να υπάρχουν επειδή βγήκατε
εσείς στην Κυβέρνηση και δεν είναι άλλοι βέβαια από το ότι τα
µνηµόνια είναι µόνιµες αξιώσεις του ΣΕΒ, πάγιες κατευθύνσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι’ αυτό και τα αντιλαϊκά τους µέτρα
υλοποιούνται παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί που έχουν
µνηµόνια και εκεί που δεν έχουν.
Ακριβώς η υλοποίηση αυτών των αξιώσεων των καπιταλιστών
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεχιστεί µε επιµέρους ίσως
διαφορές στα µείγµατα, χωρίς να αλλάζει η ουσία και την επόµενη περίοδο.
Κύριοι της Κυβέρνησης, ακολουθείτε εδώ και δύο µήνες τη
γνωστή συνταγή, που είναι από τη µια η καλλιέργεια ψεύτικων
ελπίδων και προσδοκιών και από την άλλη η αξιοποίηση του εµπορίου του φόβου, της τροµοκρατίας και της ανασφάλειας που
νιώθει ο λαός µας.
Ήδη πήραµε µια γεύση µε τα κουτσουρεµένα και αυτά µέτρα
της απόλυτης εξαθλίωσης. Το δήθεν «ανθρωπιστικό» νοµοσχέδιο
έγινε νόµος, για να θωρακίσει τη νέα αντιλαϊκή καταιγίδα που έρχεται στο µέλλον. Με τον νόµο, λοιπόν, είναι φτωχός ο λαός πάλι,
νόµιµα εκµεταλλευόµενος και εξαθλιωµένος.
Μας λέτε συνεχώς ότι είναι ακόµα νωρίς. Δεν υπάρχει νωρίς,
λέµε εµείς, ή αργότερα για µια ζωή ανθρώπινη και αξιοπρεπή. Ή
θα είναι ανθρώπινη ή θα είναι άθλια, απάνθρωπη. Μέση φτώχεια,
µέση πείνα, µέση υγεία, µέση µόρφωση, µέση ζωή δεν υπάρχει.
Η ζωή ή υπάρχει ή δεν υπάρχει. Η ζωή είναι σαν ένα θεατρικό
έργο που παίζεται για µια φορά, χωρίς µάλιστα καµµία πρόβα
και χωρίς επανάληψη. Και το ΚΚΕ δεν παίζει µε τον λαό ούτε προβάρει κουστούµια και γραβάτες, ούτε µιντιακά χαµόγελα αυτοϊκανοποίησης ούτε, πολύ περισσότερο, εξαπατά τον λαό.
Και από το Βήµα της Βουλής σάς λέµε ότι οι δηλώσεις τέλειωσαν, οι κωλοτούµπες τέλειωσαν, σήµερα κυβερνάτε, υπογράφετε νόµους. Είστε πλέον εταίρος στην εργαλειοθήκη της εξουσίας της αστικής τάξης. Γίνατε Κυβέρνηση. Είστε υπόλογοι απέναντι στον λαό, όχι στο ΚΚΕ.
Εµείς δεν θα σας ευχηθούµε, όπως ίσως κάνει η Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, άλλα κόµµατα να πετύχετε. Όλοι αυτοί σας
λένε να πετύχετε, γιατί είστε στην ίδια γραµµή πλεύσης, από την
άποψη της υπεράσπισης της εξουσίας, των µονοπωλίων.
Κυρίες και κύριοι, η Νέα Δηµοκρατία, Το Ποτάµι, το ΠΑΣΟΚ
στήριξαν, στηρίζουν τη συµφωνία-γέφυρα των τεσσάρων µηνών.
Είναι στη γραµµή της επίτευξης πάση θυσία συµβιβασµού µε
τους εταίρους για την επίτευξη νέας συµφωνίας, όπως και αν
ονοµαστεί και λοιπά. Και σε αυτό, βέβαια, φυσιολογικά, τείνουν
χέρι βοηθείας στην Κυβέρνησή σας.
Άλλα κόµµατα, όπως ορισµένες δυνάµεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς –όπως λέγονται- άλλοι, ακόµα και ανεγκέφαλοι, η Χρυσή Αυγή, επίσης, µιλάνε για επιστροφή στη δραχµή,
σε άλλο νόµισµα, στο πλαίσιο φυσικά αυτού του συστήµατος,
της καπιταλιστικής του ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
επιλογής τέτοιων συµµαχιών.
Εσείς, κύριοι της συγκυβέρνησης, ακροβατείτε ανάµεσα και
στις δύο αυτές εκδοχές και τις ονοµάζετε µάλιστα και τις δύο
αριστερές. Και συµβιβασµό και νέα συµφωνία επιδιώκετε, αφού
άλλωστε αυτό αυτήν τη στιγµή τουλάχιστον θέλουν και οι εταίροι
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
και ισχυρά τµήµατα της αστικής τάξης της Ελλάδας και κάποια
στελέχη σας, Υπουργοί σας, ταυτόχρονα, φλερτάρουν µε την
ιδέα µιας κάποιας –έστω- αποσταθεροποίησης της Ευρωζώνης,
ακόµα και εξόδου από το ευρώ, πάντα, φυσικά, στο πλαίσιο της
«λυκοσυµµαχίας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καπιταλιστικού δρόµου ανάπτυξης. Αλίµονο!
Στον αντίποδα και των δύο αυτών εκδοχών βρίσκεται η πρόταση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. Γι’ αυτό λέµε από
την πρώτη µέρα «καµµιά ανοχή στη νέα συµφωνία, που προετοιµάζει νέες µεγάλες µακροχρόνιες δεσµεύσεις». Γι’ αυτό λέµε
«κατάργηση εδώ και τώρα όλων των µνηµονίων, των εφαρµοστι-
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κών τους νόµων». Γι’ αυτό λέµε «πάλη για ανάκτηση των απωλειών, ξεκινώντας από συγκεκριµένα άµεσα µέτρα πραγµατικής
ανακούφισης του λαού». Γι’ αυτό λέµε «ρήξη µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση, το κεφάλαιο και την εξουσία τους».
Γι’ αυτό και η διαφορά µας είναι µέρα µε τη νύχτα µε όσους
προβάλλουν τη γραµµή εξόδου από το ευρώ ξεκοµµένα, αποσπασµένα, χωρίς να λένε τι θα γίνει, χωρίς να δίνουν απάντηση
και λύση στο πρόβληµα της εξουσίας, του ποιος δηλαδή θα κατέχει τα συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής, αποδεσµεύοντας τη
χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να σχεδιάσει κεντρικά, επιστηµονικά, πανεθνικά την οικονοµία της χώρας, τις κοινωνικές
υπηρεσίες, έτσι ώστε να αξιοποιείται πλήρως ο πλούτος που
υπάρχει σε αυτήν εδώ τη χώρα, να κατανέµονται οι πόροι, το εργατικό δυναµικό, ώστε να έχουν µόνιµη και σταθερή δουλειά όλοι
και όλες, να έχει ως βάση δηλαδή την ικανοποίηση των λαϊκών
αναγκών που θα οδηγούν στην ευηµερία του λαού και του τόπου.
Και αυτός που να πάρει πρέπει την εξουσία, όπως έλεγε και ο
Μπρεχτ, δεν είναι άλλος, κατά την άποψή µας, από την ίδια την
εργατική τάξη, τον λαό της, ο οποίος θα οικοδοµήσει µια ριζικά
νέα, διαφορετική κοινωνία.
Αλλιώς και µε άλλο νόµισµα το σύστηµα θα εξακολουθεί να
παραδέρνει στις κρίσεις του. Το αστικό κράτος, αυτό που γνωρίζουµε, θα εξακολουθεί να αναπαράγει τη σαπίλα, τη διαφθορά,
τα σκάνδαλα και εσείς θα τρέχετε να τα µαζεύετε –υποτίθεταιγια να ξεχνιούνται µετά από λίγο καιρό. Η χώρα θα µένει αλυσοδεµένη σε συµµαχίες ιµπεριαλιστικές, σε αδιέξοδα και µια από
τα ίδια για τον λαό και τη νεολαία.
Το κόµµα µας έχει καταθέσει πρόταση νόµου για την κατάργηση των µνηµονίων και των εφαρµοστικών νόµων. Είχαµε καταθέσει και τροπολογίες για την άµεση ανακούφιση των λαϊκών
νοικοκυριών.
Η κυβερνητική πλειοψηφία, όµως, αυτήν την πρόταση νόµου
ουσιαστικά την σαµποτάρει, ουσιαστικά, δηλαδή, την καθυστερεί. Έχει άλλες προτεραιότητες, βλέπετε. Και αντί να φέρει για
ψήφιση στη Βουλή τέτοια νοµοσχέδια, που πραγµατικά ανακουφίζουν τον λαό και ανοίγουν άλλον δρόµο, ασχολούνται όλοι
τους, από τον κύριο Πρωθυπουργό µέχρι τους Υπουργούς των
Οικονοµικών και βάλε, να δίνουν, σε καθηµερινή βάση, συνεντεύξεις στην Ελλάδα, σε όλη την υφήλιο, όχι µόνο για να παραµυθιάζουν τον κόσµο, όπως λένε ορισµένοι, αλλά και για να επιτίθενται στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, επειδή, λέει, δεν στηρίζει τις αντιλαϊκές αποφάσεις και τα µνηµόνια, τις νέες συµφωνίες που διαπραγµατεύονται σκληρά.
Αποκαλούν το ΚΚΕ ανιστόρητο, ένα κόµµα που έχει δώσει τα
καλύτερα παιδιά του στον αγώνα για την επικράτηση των πιο
προοδευτικών ιδεών, για το καλό του λαού, για το καλό της πατρίδας.
Τους κατανοούµε. Αντιλαµβανόµαστε πλήρως τι σας ενοχλεί.
Σας ενοχλεί το γεγονός ότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
µένει σταθερός αντίπαλος του ευρωατλαντισµού, όλων εκείνων,
στους οποίους εσείς σήµερα δίνετε «γην και ύδωρ».
Εµείς δεν πρόκειται να κάνουµε βήµα πίσω. Συνεχίζουµε δυναµικά, αποφασιστικά και από το Βήµα της Βουλής και στους
δρόµους µε το λαϊκό κίνηµα, µέχρι να ξηµερώσουν καλύτερες
µέρες για το λαό και την πατρίδα µας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Βενιζέλος, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΠΑΣΟΚ. Τον κ. Καµµένο θα εκπροσωπήσει ο κ. Νικολόπουλος. Επειδή, όµως, είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, θα προηγηθεί ο Πρόεδρος Κόµµατος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κάθε κοινοβουλευτική συζήτηση, ακόµη και η σηµερινή, µε τη συνοπτική
και κολοβή διαδικασία του άρθρου 142Α, είναι καλοδεχούµενη,
γιατί βοηθά πρωτίστως να καταλάβετε εσείς, κύριε Τσίπρα, και
οι Βουλευτές τής Πλειοψηφίας το πώς έχετε εγκλωβιστεί, θέτοντας σε κίνδυνο τη χώρα.
Βοηθάει να συνειδητοποιήσετε το πόσο ρηχά είναι τα επικοινωνιακά παιχνίδια εσωτερικής κατανάλωσης.
Η σηµερινή διαδικασία, βέβαια, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν καλύπτει την κραυγαλέα παραβίαση των νοµοθετικών αρµοδιοτήτων της Βουλής. Δεν καλύπτει το γεγονός ότι η Κυβέρνηση
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υπέγραψε την τροποποίηση και παράταση της κύριας σύµβασης
χρηµατοοικονοµικής διευκόλυνσης, που παραπέµπει ρητά στο
µνηµόνιο και στις αξιολογήσεις της τρόικας, ερήµην της Βουλής,
χωρίς νοµοθετική εξουσιοδότηση.
Κρύβατε το κείµενο της παράτασης, για να µη φανεί επιπλέον
ότι σας πήραν µέσα από τα χέρια τα 11 δισεκατοµµύρια του αποθεµατικού του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και
τώρα εκλιπαρείτε να πάρετε πίσω τα 1,2 δισεκατοµµύρια, λόγω
οξύτατων ταµειακών αναγκών. Ωραία, «σκληρή» διαπραγµάτευση!
Τα σχετικά κείµενα, σάς τα είχα δώσει προληπτικά και προκαταβολικά, όταν συναντηθήκαµε στο Μέγαρο Μαξίµου στις 18 Φεβρουαρίου και τα ξαναέδωσα στη Βουλή στις 20 Μαρτίου.
Τώρα έρχεστε να προβείτε σε ανακοινώσεις ενώπιον της Βουλής. Ποιες είναι οι ανακοινώσεις που έγιναν σήµερα; Ποια είναι
τα πραγµατικά δεδοµένα, τα οποία ετέθησαν σήµερα υπ’όψιν του
Σώµατος; Κανένα.
Ήρθατε να ζητήσετε από εµάς, από την Αντιπολίτευση, τα
ρέστα για τα δηµαγωγικά σας ψέµατα, όχι µόνο τα προεκλογικά,
αλλά των τελευταίων πέντε ετών. Ε, αυτό πάει πάρα πολύ, πρέπει
να σας πω, κύριε Τσίπρα!
Χρωστάτε την πολιτική και εκλογική σας υπόσταση στην αντιµνηµονιακή ψευδολογία και αυτό έγινε πάνω στις πλάτες της
δικής µας υπευθυνότητας. Λες και υπήρχε καλύτερη και ευκολότερη λύση και δεν την εφαρµόσαµε.
Ζείτε τώρα τη σκληρή και δύσκολη διαπραγµάτευση -αλλά
σκληρή από την πλευρά των πιστωτών- εν έτει 2015.
Σκεφθείτε τι γινόταν το 2010, το 2011, το 2012, τι ήταν αυτό
που διακυβευόταν, τους κινδύνους της κατάρρευσης της χώρας.
Λες και είχαµε επιλογή ανάµεσα σε µια καλή λύση και µια κακή.
Είχαµε τη λύση της προσαρµογής µε ασφάλεια ή της ασύντακτης χρεοκοπίας και της απόλυτης καταστροφής.
Σκεφτείτε τι γινόταν τότε που λέγατε µεγάλα και εύκολα λόγια,
τα οποία παραπλανούσαν και δηλητηρίαζαν τη σκέψη ενός µεγάλου µέρους του ελληνικού λαού.
Πριν από δύο µήνες σας ψήφισε το 36% του ελληνικού λαού.
Προσέξτε, το 36%! Προσθέτετε και το ποσοστό των ΑΝΕΛ, του
κ. Καµµένου, δηλαδή το 42%. Σας έχω ξαναπεί, τον Ιούνιο του
2012, την τρικοµµατική κυβέρνηση την ψήφισε το 47% του ελληνικού λαού. Δεν τόλµησε, δεν διανοήθηκε να πει κανείς τότε στη
Βουλή ότι απεκαταστάθη η δηµοκρατία και ότι η κυβέρνηση είναι
κυβέρνηση η οποία αλλάζει τη ροή της ιστορίας στον τόπο.
Όλα κρίνονται κάθε µέρα. Η νοµιµοποίηση κάθε κυβέρνησης
διαρκεί µία ηµέρα. Και πρέπει να επιβεβαιώνεται στην πράξη.
Με ποια σκέψη σάς ψήφισε το 36% του ελληνικού λαού; Με τη
σκέψη ότι η χώρα πέρασε οριστικά τον κάβο και είναι ασφαλής.
Άρα µπορούµε να δοκιµάσουµε και κάτι άλλο. Δεν ήξερε µε πόση
ευκολία µπορούν µέσα σε λίγες εβδοµάδες να καταστραφούν
πράγµατα που επιτεύχθηκαν µε θυσίες ετών.
Σας ψήφισε µε την προσδοκία να πετύχετε κάτι περισσότερο
και κάτι καλύτερο, όχι για να ακυρώσετε τις θυσίες και τα επιτεύγµατα του λαού και να πάτε τη χώρα στο χείλος της καταστροφής, ενώ ήταν έτοιµη να κάνει το βήµα εξόδου από το
µνηµόνιο και να περάσει στη φάση της προληπτικής πιστωτικής
γραµµής.
Αντί να συνεχίσετε από εκεί που ήταν η χώρα την παραµονή
των εκλογών, πήγατε χιλιόµετρα πίσω. Βαθιά µέσα στο µνηµόνιο
µε µόνη δυστυχώς προοπτική µετά τον Ιούλιο, το µνηµόνιο 3. Το
µνηµόνιο 3, ακούσαµε τώρα, στο πλαίσιο της νέας γλώσσας,
όπως την έχει περιγράψει ο Όργουελ στο «1984», δεν λέγεται
«νέο µνηµόνιο», λέγεται «νέο αναπτυξιακό συµβόλαιο». Αυτό, λοιπόν, το έτσι αποκαλούµενο µνηµόνιο 3 είναι ο µοιραίος στόχος
τον Ιούνιο.
Τι σας πείραζε, κύριε Τσίπρα, να διαπραγµατευτείτε το Φεβρουάριο επί της ουσίας, αξιοποιώντας τις δικές µας κόκκινες
γραµµές, προσθέτοντας τις δικές σας, αλλά µε στόχο την καταβολή των υπολειποµένων δόσεων του δανείου και της Ευρώπης
και του ΔΝΤ, την έξοδο από το µνηµόνιο, τη µετάβαση στην προληπτική πιστωτική γραµµή, τη σταδιακή προστατευµένη επάνοδο
στις αγορές; Τι σας πείραζε πραγµατικά, να πάτε επί της ουσίας
µε τον κατάλογο µεταρρυθµίσεων, τον οποίο αρχίσατε να συζητάτε πριν από λίγες ηµέρες; Αόριστο βέβαια, αταξινόµητο και
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ακοστολόγητο, αλλά γιατί δεν το κάνατε αυτό αµέσως;
Θα σας πω τι σας πείραζε. Οι συµβολισµοί, οι λέξεις και η προστασία των αντιµνηµονιακών ψεµάτων.
Λέτε ότι η προηγούµενη κυβέρνηση επιχείρησε να σας εγκλωβίσει στη δίµηνη παράταση, ενώ η προηγούµενη κυβέρνηση σας
άφησε ένα καθαρό και ασφαλές πλαίσιο, για να κινηθεί η χώρα.
Και αυτό το πλαίσιο το καταστρέψατε µέσα σε λίγες εβδοµάδες.
Φάγατε δύο πολύτιµους µήνες και επιδεινώσατε όλα τα οικονοµικά µεγέθη παίζοντας ένα ανούσιο και επικίνδυνο παιχνίδι
εσωτερικής κατανάλωσης. Το αποτέλεσµα; Υστέρηση εσόδων,
διαρροή καταθέσεων, ακύρωση του πρωτογενούς πλεονάσµατος, ακύρωση του θετικού ρυθµού ανάπτυξης, επαναφορά της
αγωνίας για πιστωτικό γεγονός και Grexit, αγωνία που την καλλιεργεί η Κυβέρνηση µε τις δηλώσεις των στελεχών της.
Θυµηθείτε τι λέχθηκε και τι έγινε τελικά τους δύο αυτούς
µήνες, που ισοδυναµούν µε χρόνια και µας γυρίζουν πίσω, στο
2009. Λέγατε: «Δεν θέλωµε παράταση του µνηµονίου, αλλά πρόγραµµα-γέφυρα». Τι έγινε; Υπογράψατε ερήµην της Βουλής, παράταση και σας πήραν και τα 11 δισεκατοµµύρια.
Λέγατε: «Δεν θέλουµε τις δόσεις, αλλά µόνο αύξηση του ELA
για περισσότερα έντοκα γραµµάτια». Και τα κέρδη του ευρωσυστήµατος από τα οµόλογα ελληνικού δηµοσίου, που έχουν οι
κεντρικές τράπεζες των χωρών της Ευρωζώνης, τα SMP’s δηλαδή, 1,9 δισεκατοµµύρια που τα πήραµε ένα βράδυ ως κέρδος
µας, στο Eurogroup, ξηµερώνοντας από 21 στις 22 Φεβρουαρίου
του 2012. Ήµουν Υπουργός Οικονοµικών, µετείχα στο Eurogroup
εκείνο.
Τι έγινε; Εκλιπαρείτε για τις δόσεις. Αυξάνεται συνεχώς ο ELA,
έχει φτάσει τα 110 µε 140 δισεκατοµµύρια καταθέσεων, δεν ανεβαίνει το όριο των εντόκων, αλλά τα έντοκα γραµµάτια ανανεώνονται µόνο από τις ελληνικές τράπεζες. Αποτέλεσµα: Το δηµόσιο τραβά όλη τη ρευστότητα και στεγνώνει την πραγµατική οικονοµία.
Λέγατε: «Δεν µιλάµε µε την τρόικα». Τι έγινε; Διαπραγµατεύεστε µε τους «τρεις θεσµούς», το Athens Group και τρέχετε από
ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο!
Λέγατε: «Θα κάνουµε µονοµερείς ενέργειες για το χρέος, αν
χρειαστεί, δεν θα εξυπηρετήσουµε το χρέος και θα οργανώσουµε διεθνή διάσκεψη».
Τι έγινε; Στην αρχή ζητήσατε εφαρµογή των δεσµεύσεων του
2012, αυτών που εµείς συµφωνήσαµε, που είχατε καταγγείλει µε
πάθος. Και τώρα τα µασάτε. Από την απόλυτη σιωπή στην αοριστία, αλλά πάντως παραµετρικές αλλαγές στο πλαίσιο της συµφωνίας του 2012.
Λέγατε, το ιστορικά χειρότερο: «Είναι ανοικτή η νοµική διεκδίκηση για τις γερµανικές επανορθώσεις». Συµφωνούµε, το ψηφίσαµε. Και τι έγινε; Πήγε ο κ. Τσίπρας στο Βερολίνο και δήλωσε,
δεσµεύοντας τη χώρα ενώπιον της κ. Μέρκελ, ότι το ζήτηµα είναι
ιστορικό και ηθικό. Αυτό θα το επικαλεσθούν οι Γερµανοί ως επίσηµη παραίτηση από τις νοµικές αξιώσεις.
Καλλιεργείτε τον αντιγερµανισµό και παράλληλα δηλώνετε
έτοιµοι να µοιρασθείτε τον ορυκτό πλούτο του Αιγαίου 70-30 µε
τις Ηνωµένες Πολιτείες, οι οποίες σας εκλαµβάνουν ως γραφικούς, όταν ακούν τέτοια πράγµατα.
Ζητάτε δάνειο από τη Ρωσία, η οποία έχει η ίδια τεράστια οικονοµική κρίση και δεν έδωσε 2 δισεκατοµµύρια στην Κύπρο.
Ενώ είναι βεβαίως µια φιλική χώρα που µπορεί να βοηθήσει µε
άλλον τρόπο, αλλά όχι έτσι.
Θα καταλάβουµε τι λέτε µε τους Κινέζους και τι ισχύει, φαντάζοµαι ότι έχετε µπερδευτεί όλοι. Ψάχνετε ακόµη και στο Ιράν, αν
το Ιράν θα αγοράσει ελληνικά οµόλογα, ενώ ξέρετε ότι και αυτά
που χρωστάµε στο Ιράν από το πετρέλαιο δεν µπορούµε να τα
πληρώσουµε εµείς λόγω του διεθνούς εµπάργκο του Συµβουλίου Ασφαλείας.
Είστε σε ταµειακό αδιέξοδο, το οποίο παραδόξως έχετε µετατρέψει σε γεωπολιτικό αδιέξοδο για τη χώρα! Είναι µοναδικό
αυτό!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Και είναι για γέλιο αυτό;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Έχετε περιέλθει…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Είναι για γέλιο αυτό;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σο-
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σιαλιστικού Κινήµατος): Όχι, δεν είναι για γέλιο. Είναι για κλάµατα!
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Γελάτε όµως!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Είναι κλαυσίγελως! Ξέρουµε που κλαίτε
εσείς!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ντροπή!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Έχετε περιέλθει σε στρατηγικό εγκλωβισµό. Δεν έχετε ούτε κοινωνική και εθνική εντολή ρήξης, ούτε
κοινοβουλευτική πλειοψηφία να σας στηρίξει στη στροφή προς
την υπευθυνότητα. Έχετε, σας είπα και άλλη φορά, κρίση νοµιµοποίησης δύο µόλις µήνες µετά τις εκλογές. Γι’ αυτό η επιλογή
σας είναι η διολίσθηση. Η διολίσθηση που τρώει τις σάρκες της
χώρας. Και η προληπτική µετακύλιση της ευθύνης για την πρόσκρουση σε τυχόν αδιέξοδο, στους ξένους, στους προηγούµενους, στην Αντιπολίτευση. Αυτό σας µάρανε, η Αντιπολίτευση
σας εµποδίζει!
Δέκα εβδοµάδες παίζετε το ίδιο παιγνίδι, από χειρότερη θέση
κάθε εβδοµάδα, για να κερδίσετε µια εβδοµάδα.
Περάσαµε αρχικά τη φάση Βαρουφάκη. Συνεντεύξεις, συναντήσεις, ναρκισσισµοί. Η µάχη µε τον κ. Ντάισελµπλουµ σώµα µε
σώµα στην Αθήνα, Eurogroup 11 Φεβρουαρίου, τίποτα. Eurogroup 16 Φεβρουαρίου, τίποτα. Eurogroup 20 Φεβρουαρίου,
συµφωνία µε δηµιουργική ασάφεια. Επιστολή Βαρουφάκη, εφτά
προτάσεις, µε κορυφαία τους καλωδιωµένους καταδότες µικροµεσαίων φοροφυγάδων. Και φαγώθηκε ο πρώτος µήνας!
Πήγε στο Βερολίνο ο κ. Βαρουφάκης για συνάντηση µε τον κ.
Σόιµπλε. Πρώτη σύγκληση του Brussels Group. Φαγώθηκε και ο
δεύτερος µήνας.
Αρχίζει η φάση του κ. Τσίπρα. Επταµερής συνάντηση στις Βρυξέλλες. Το κοινό ανακοινωθέν των Προέδρων των τριών οργάνων
της Ένωσης λέει πολύ απλά πράγµατα: «Πηγαίνετε στην τρόικα
και µετά στο Eurogroup».
Μετά πηγαίνουµε στην κ. Μέρκελ, µε την οποία διαπραγµατευόµαστε. Αναγνωρίζουµε ότι η διαπραγµάτευση γίνεται µ’
αυτήν, το αναγνωρίζει ο Πρωθυπουργός και το απολαµβάνει.
Και έχουµε, τη νέα λίστα µεταρρυθµίσεων, την οποία την παρουσίασε σήµερα ο Πρωθυπουργός. Τι είπε σήµερα ο Πρωθυπουργός; Είναι αυτό η λίστα των µεταρρυθµίσεων η κοστολογηµένη; Διότι άκουσα σήµερα να λέει ότι αυτό το οποίο προτείνουµε είναι: έσοδα από λαθρεµπόριο καυσίµων, τσιγάρων, και
ποτών, αποφυγή προστίµων για µη εφαρµογή Κοινοτικού Δικαίου, έσοδα από µαύρη και αδήλωτη εργασία, ηλεκτρονική απόδοση ΦΠΑ, φόρος τηλεοπτικών διαφηµίσεων. Πόσα, Πώς, Πού,
Πότε, και µετά; Ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα; Περιµένουµε το
Eurogroup µαζί µε το Πάσχα για να γίνει τι και για πόσο; Μέχρι
ποιο σηµείο θα µας πάει η συµφωνία που επιδιώκετε;
Τι θα γίνει µετά τον Απρίλη; Τι θα γίνει στις 30 Ιουνίου; Ποιο
είναι το δηµοσιονοµικό πλαίσιο; Ο δηµοσιονοµικός στόχος για
το 2015, δεν λέω καν για το 2016. Πότε και πώς θα θέσετε το
θέµα του χρέους και των παραµετρικών αλλαγών; Πότε;
Μιλάτε δε όλο για µεταρρυθµίσεις και µεταρρυθµίσεις. Το
θέµα όµως είναι πρωτίστως το δηµοσιονοµικό και χρηµατοδοτικό
κενό. Οι µεταρρυθµίσεις αξιολογούνται µε κριτήριο το τι συνεισφέρουν δηµοσιονοµικά. Γι’ αυτό όλοι λένε «συγκεκριµένες και
µετρήσιµες προτάσεις». Και δεν µπορεί να µιλάµε για µέτρα εφάπαξ, αλλά για µέτρα τα οποία θα έχουν απόδοση και την άλλη
χρονιά, γιατί αν έχεις µέτρα εφάπαξ, αυτό που κερδίζεις, γίνεται
κενό για την επόµενη χρονιά.
Στο µεταξύ, ενώ η «ΑΥΓΗ» κραυγάζει «λεφτά υπάρχουν», προχωράτε σε σάρωµα των αποθεµατικών των ταµείων, των νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου, του ΟΑΕΔ, της Περιφέρειας Αττικής, των αγροτικών επιδοτήσεων. Και ενώ νοµίζετε ότι ασκείτε
φορολογική πολιτική, έχετε απλώς φοροεισπρακτικό άγχος.Φέρατε ως κατεπείγον, αυτό που το καταγγέλλατε µετά βδελυγµίας, το νοµοσχέδιο για τις εκατό δόσεις, ενώ υπήρχε ψηφισµένη
ρύθµιση, την οποία υπονοµεύσατε µε τις υποσχέσεις σας και την
προεκλογική δηµαγωγία. Και αφού ψηφίσατε το κατεπείγον νοµοσχέδιο, την άλλη µέρα, εκδόθηκε πράξη νοµοθετικού περιε-
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χοµένου την οποία υπέγραψε η Κυβέρνηση που κατείγγειλλε τη
µέθοδο των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, και την υπέγραψε, και ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, βεβαίως, τον οποίο
είχε καλέσει και η κυρία Πρόεδρος της Βουλής να αρνηθεί την
υπογραφή του σε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, χωρίς να
πληρούνται αυστηρά οι συνταγµατικές προϋποθέσεις και άλλα
τέτοια.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ήταν υπέρ των λαϊκών συµφερόντων.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Ποιους ευνοεί η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου; Θα δούµε στη συζήτηση στη Βουλή ποιους ευνοεί.
Γιατί καταργείτε πλέον τις φορολογικές ποινές, για φοροδιαφυγή
και λαθρεµπόριο, όχι τα απλά πρόστιµα και τις απλές προσαυξήσεις λόγω καθυστέρησης και αδυναµίας καταβολής.
Και τι έγινε µε το δεκαήµερο φορολογικών εκπτώσεων που ψηφίσατε; Δέκα µέρες για να καθαρίσει όποιος θέλει. Εισπράξαµε,
λέει ο κ. Τσίπρας, εκατό εκατοµµύρια ευρώ. Πεντακόσια λέγατε
ότι θα εισπραχθούν. Να φέρετε να δούµε ποιοι ωφελήθηκαν απ’
αυτήν τη ρύθµιση. Και θα δούµε και ποιοι θα ωφεληθούν από την
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Το µεγαλύτερο κατόρθωµα; Μετατρέπετε την ελληνική κοινωνία σε κοινωνία χαµηλών προσδοκιών. Λέτε: «είµαστε φοβεροί,
γιατί δεν χρεοκοπήσαµε και γιατί καταφέραµε να πληρώσουµε
µισθούς και συντάξεις». Μετά, γιατί να µην είναι ευχαριστηµένοι
όλοι;
Είναι η λογική του Χότζα. Μπήκαν όλα τα ζώα µέσα στο σπίτι,
δεν µπορούν να αναπνεύσουν, έβγαλαν ένα και αναπνέουν.
Θέτετε το αυτοεκβιαστικό δίληµµα: Αν δεν µπορούµε να πληρώσουµε µισθούς και συντάξεις και διεθνείς υποχρεώσεις, θα
πληρώσουµε µισθούς και συντάξεις. Βεβαίως. Πάντα πληρώνεις
πρώτα µισθούς και συντάξεις και σχολεία, και νοσοκοµεία.
Αν φτάσεις όµως σε αυτό το δίληµµα, σε λίγες µέρες δεν θα
έχεις να πληρώσεις ούτε για µισθούς και συντάξεις.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τον επόµενο µήνα δεν θα έχεις!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Καταγγέλλει µε λίγα λόγια η Κυβέρνηση τους εταίρους γιατί δεν τηρούν το µνηµόνιο και δεν µας
δίνουν τις δόσεις. Δεν τηρούν το µνηµόνιο που η ίδια η Κυβέρνηση δεν θέλει να πει ότι εφαρµόζει. Το θέατρο της παράλογης
θρασυδειλίας!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου)
Παρακαλώ.
Τώρα ζητάτε να σας χειροκροτήσουµε. Το ερώτηµα: Για να καταστρέψετε τη χώρα; Ή για να την κάνετε γυριστή χωρίς πολιτικό
κόστος; Τι από τα δύο είναι;
(Γέλωτες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Η απάντηση είναι, όχι! Τέτοιου είδους βοήθεια µην περιµένετε
ούτε για την καταστροφή ούτε για τη γυριστή χωρίς κόστος.
Στηρίζουµε την εθνική στρατηγική, τη µια και µόνη που υπήρχε
και υπάρχει. Την εθνική συναίνεση, την εθνική οµάδα διαπραγµάτευσης.
Ακούσατε να λέει τίποτα ο κ. Τσίπρας για αυτά; Μας κάλεσε
σε µία συζήτηση επί της ουσίας; Μας κάλεσε σε εθνική οµάδα
διαπραγµάτευσης; Ενώ ξέρει ότι στείλαµε επιστολή και ζητήσαµε
από τους σοσιαλιστές και σοσιαλδηµοκράτες ηγέτες να βοηθήσουν την Κυβέρνηση πριν το Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου.
Δεν σας απασχολούν αυτά. Στηρίζουµε την εθνική στρατηγική,
αλλά δεν στηρίζουµε τον τυχοδιωκτισµό, την αλαζονεία, την ανευθυνότητα.
Καταφέρατε να κατακτήσετε την εξουσία, και πρέπει να σας
πω εδώ -σηµειώσετε αυτό, γιατί κάποτε θα το συζητήσουµε διεξοδικά- ότι η ευθύνη της πολιτικής µυωπίας των Ευρωπαίων,
ιδίως των Γερµανών, είναι πολύ µεγάλη για το γεγονός ότι ο ελληνικός λαός ψήφισε τελικά έτσι ώστε να σχηµατιστεί η ετερόκλητη Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
Τώρα το απολαµβάνετε.
(Θόρυβος - γέλωτες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Γελάτε, ενώ θα έπρεπε να κλαίτε, όπως σας είπε ο κ. Φίλης.
Το απολαµβάνετε, έχοντας παραδώσει στον κ. Καµµένο τα άγια
των αγίων των εθνικών θεµάτων.
Και διαφυγές δεν υπάρχουν. Δηµοψήφισµα δεν υπάρχει. Το
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ουσιαστικό ερώτηµα θα είναι πάντα το ναι ή όχι στο ευρώ, όπως
και αν το πει κανείς. για δηµοσιονοµικά θέµατα απαγορεύονται
τα δηµοψηφίσµατα.
Εκλογές; Με ποιο προγραµµατικό πλαίσιο και ποια γραµµή;
Δεν µπορεί να διατηρηθεί αυτή η αµφιθυµία. Δεν υπάρχουν διαφυγές. Όλα πληρώνονται εδώ.
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Με την εξεταστική επιτροπή!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το 2010,
όταν ξεκίνησε η κρίση, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 4,7% και το ΠΑΣΟΚ 44%.
Σε πέντε χρόνια θα µιλήσουµε µε άνεση. Το κακό είναι ότι θα µιλήσουµε σε λιγότερο από πέντε µήνες.
(Γέλωτες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Με ποιον Πρόεδρο;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
είναι µία. Η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση οφείλει να εκφράζει
τη χώρα συνολικά και όχι την ετερόκλητη πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ.
Εσείς µιλούσατε για κυβέρνηση δοσιλόγων. Εµείς σας στηρίζουµε. Ψηφίσαµε το νοµοσχέδιο για τα προνοιακά, παρ’ ότι το
Εγγυηµένο Κοινωνικό Εισόδηµα ήταν ένα πολύ πιο ολοκληρωµένο σχέδιο. Ψηφίσαµε τις εκατό δόσεις, παρ’ ότι υπήρχε ρύθµιση, την οποία υπονοµεύσατε. Δεν θα ψηφίσουµε όµως τη φαυλότητα της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Εµείς λοιπόν σας στηρίζουµε, εφόσον συνειδητοποιήσετε επιτέλους ότι υπάρχει µία εθνική στρατηγική. Εφόσον αναλάβετε
την ευθύνη σας χωρίς παιχνίδια, χωρίς αυταρέσκειες και αλαζονείες, χωρίς επικίνδυνους αυτοσχεδιασµούς και παλινωδίες,
χωρίς γραµµή τυφλής πρόσκρουσης ή διολίσθησης.
Το δικό µας µέληµα ήταν και είναι πάντα η πατρίδα και το πληρώσαµε ακριβά, αλλά δεν πειράζει. Είναι ιστορικό καθήκον.
Ήρθε η ώρα να καταλάβουν οι πολίτες τι περάσαµε ως έθνος, τι
γλιτώσαµε, -την ασύντακτη χρεοκοπία και την απόλυτη καταστροφή. Τι κατακτήσαµε χάρη στη δική τους προσπάθεια.Αυτό
το εθνικό κεκτηµένο, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης και της
πλειοψηφίας, οφείλετε να το σεβαστείτε. Μην παίζετε µε το εθνικό συµφέρον.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Υπάρχει πρόδηλη
αδυναµία συµµόρφωσης προς τον χρόνο. Ο κ. Βενιζέλος µίλησε
είκοσι δύο λεπτά και τριάντα δύο δευτερόλεπτα από τα πέντε
που δικαιούνται οι Αρχηγοί των κοµµάτων.
Πριν δώσω τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Νικολόπουλο και για να είµαστε απολύτως εντάξει, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι ο Κανονισµός προβλέπει ότι µιλούν οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων
της Αντιπολίτευσης. Δεν έχει πρόβλεψη για Συµπολίτευση. Ωστόσο, πάντοτε έχει εφαρµοστεί ο Κανονισµός για όλες τις εκπροσωπήσεις των Κοινοβουλευτικών Οµάδων.
Ορίστε, κύριε Νικολόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κάνατε πάρα
πολύ καλά και µακάρι να είχατε και άλλον χρόνο και να είχαν και
άλλοι ακόµα µεγαλύτερη διάθεση, οι κύριοι συµπρωθυπουργοί
Σαµαράς και Βενιζέλος, που αποχώρησαν µε τέτοιον πάταγο από
την εξουσία.
Ακούσαµε, λοιπόν, σήµερα τον κ. Σαµαρά να λέει ότι χρωστάµε πολλά σε εκείνους, που το όνοµά τους φιγουράρει στη
λίστα Λαγκάρντ. Φαντάζοµαι ότι το ακούσατε! Τους χρωστάµε
πολλά, λέει. Μάλιστα! Μακάρι να είχαµε και άλλους «Παπασταύρους», λέει ο κ. Σαµαράς, κύριε Πρωθυπουργέ. Και µάλλον έπρεπε να το πείτε στην κ. Μέρκελ που σας ρώτησε, γιατί η κ. Μέρκελ
δεν ήξερε το καλύτερο, δηλαδή ότι ο κ. Σαµαράς έβαλε τον λύκο
να φυλάει τα πρόβατα: έστειλε τον κ. Παπασταύρου. Αυτός δεν
ήταν που µας καταθέσατε; Είδα ότι είχε και φωτογραφία. Ρωτάω
µήπως έκανα λάθος, γιατί καθόµουν στα «ορεινά» έδρανα. Γι’
αυτόν λέγαµε, έτσι; Εντάξει. Μην τον αδικώ τον άνθρωπο.
Ο κ. Παπασταύρου, λοιπόν, όταν βγήκε η λίστα Λαγκάρντ,
πήγε µε εντολή Αντώνη Σαµαρά –άλλωστε, θυµάστε τότε καλοκαιρία έκανε, ήταν µε εντολή Σαµαρά, ήταν ο πρώτος καιρόςστις ελβετικές τράπεζες, κύριε Πρωθυπουργέ, συνοδεύοντας
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τον κ. Μαυραγάνη. Μάλιστα, ασκήθηκε κοινοβουλευτικός έλεγχος, διότι δεν πιστεύαµε ότι µπορεί ο Πρωθυπουργός της χώρας
να έστειλε τον κ. Παπασταύρου στις ελβετικές τράπεζες για να
υπογράψουν για τη συµφωνία που σήµερα είπε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι ρωτούσε η Καγκελάριος της Γερµανίας. Θεέ και
Κύριε! Εδώ πάει «ηµάρτοµεν, ηνοµήσαµεν»!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα ακούσαµε σε επανάληψη τον προεκλογικό λόγο του Αντώνη Σαµαρά. Τι κρίµα να µην
έχει καταλάβει ακόµα πως δεν τον ακούει κανένας, όσο επιµένει
σ’ αυτή τη µονότονη ρητορική! Είπε ακριβώς τα ίδια, αυτά τα
οποία αξιολόγησε ο ελληνικός λαός.
Μάλιστα, ακούσαµε σήµερα τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό
–κάπως είχε εµφανιστεί ένα πρωινό ο κ. Βενιζέλος, δεν ένιωθε
και πολύ καλά να είναι απλώς συµπρωθυπουργός- να λέει στην
Κυβέρνηση και στον κ. Τσίπρα «σε µας, λέει, χρωστάτε την κυβέρνηση». Τον ακούσατε σήµερα; Πώς γίνεται; Γιατί; Και στο
τέλος είπε και στους Γερµανούς. Γιατί ναι, πράγµατι, αν αυτό
έχει µια δόση αυτοκριτικής, «µπράβο, κύριε Βενιζέλε!». Διότι όταν
ξεκίνησε τον λόγο του από αυτό εδώ το Βήµα, είπα: «οποία σεµνότης!». Όµως, στη συνέχεια, όταν απεκάλυψε ότι οι µεγάλοι
χορηγοί είναι οι Σαµαράς και Βενιζέλος για να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ
στην κυβέρνηση, ήταν µια οµολογία της αποτυχηµένης πολιτικής
που εφάρµοσαν.
«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,» ρώτησε ο κ. Βενιζέλος, «Τι
σας πείραξε; Γιατί δεν πηγαίνατε µε τη δικιά µας συνταγή, δηλαδή αυτή που περιέγραφε το e-mail Χαρδούβελη;» Καλά, αλήθεια, νοµίζει ότι δεν καταλαβαίνουν όντως οι Έλληνες; Μα, τι θα
είχε γίνει εάν είχε εφαρµοστεί η δικιά του συνταγή; Πόσες θα
ήταν σήµερα οι συντάξεις, οι µισθοί, οι απολύσεις; Δεν έχουν,
όµως και τόση σηµασία φαίνεται αυτά τα µεγέθη για τον κ. Βενιζέλο ή για τον κ. Σαµαρά. Γιατί ο ίδιος µας το είπε σήµερα πάλι
τόσο καθαρά: «Μεταρρυθµίσεις», λέει «µη γελιέστε, σηµαίνει θυσίες. Γι’ αυτό, αυτά που λέτε εσείς µεταρρυθµίσεις», λέει, «δεν
είναι µεταρρυθµίσεις. Μεταρρυθµίσεις χωρίς αίµα του λαού, τι
µεταρρυθµίσεις είναι αυτές;».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μάλιστα, το καταλάβαµε πάρα πολύ καλά. Και ενώ όλα αυτά
µάς είπε ότι συµβαίνουν σε δύο µήνες, ο ίδιος, όµως, εδώ χαιρόταν. Και πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο τραγική και δραµατική η κατάσταση και ο ίδιος, εδώ από το Βήµα της Βουλής,
ενώπιον ηµών και του ελληνικού λαού, να το απολαµβάνει;
Αλλά εγείρεται ταυτόχρονα και το ερώτηµα: «Αφού όλα τούτα
εδώ δεν είναι τίποτα και καθόλου διαφορετικά από όσα έπρατταν
οι δύο συµπρωθυπουργοί, τότε γιατί οι ξένοι δεν χαίρονται; Γιατί
δεν πηγαίνουν αγκαζέ, έτσι χαρωποί, όπως πήγαιναν σε κάθε συνάντηση που είχαν µαζί τους; Γιατί κάνουν τα πάντα, νάρκες καινούργιες να προσθέτουν; Μια βγάζει η Κυβέρνηση Τσίπρα, πέντε
βάζουν αυτοί. Γιατί; Αφού έτσι κι αλλιώς, το ίδιο είναι. Έτσι δεν
µας είπε; Τι τους πειράζει -γιατί έχασαν τους φίλους τους;- αφού
είναι ίδια η πολιτική;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαµε, όµως, και για «τα
άγια των αγίων». Κύριε Τσίπρα, δεν το ξέρατε. Γι’ αυτό πήρε στο
σπίτι του ο κ. Βενιζέλος τα αρχεία όταν ήταν Υπουργός Αµύνης.
Παρ’ ότι δεν ήξερε από υπολογιστές, τα πήρε σπίτι του -το θυµάστε εδώ στη Βουλή;- γιατί ήταν «τα άγια των αγίων». Και σου
λέει, πώς να τα αφήσουµε «τα άγια των αγίων»;
Μπράβο, καταλάβαµε πολύ καλά όλοι σήµερα. Ε, µερικοί ίσως
δεν µπορούν να καταλάβουν, γιατί ίσως σήµερα νόµιζαν ότι θα
µπορούσαν να κάνουν µια τηλεοπτική εκποµπή που να είχε τίτλο
«Ό,τι θυµάµαι, χαίροµαι». Γιατί αυτό ήταν.
Κάποτε λέγανε στο Κοινοβούλιο: «πολύ σοβαρή η συζήτηση
σε επίπεδο Αρχηγών», «µνηµειώδης ο λόγος εκείνος». Σήµερα,
άκουσα πολλούς να λένε από κάτω «ό,τι θυµάται, χαίρεται». Και
πράγµατι, δεν ήταν ούτε για κοινοβουλευτικό έλεγχο τα όσα είπε
ο Αρχηγός του Ποταµιού. Όµως, δεν κατάλαβε κι αυτός και ο κ.
Βενιζέλος, την αξία που µπορεί να έχει ο ορυκτός πλούτος της
χώρας και µάλιστα στην παρούσα φάση.
Δεν λέω για τον κ. Σαµαρά, γιατί ο κ. Σαµαράς προεκλογικά –
όταν ήταν αντιµνηµονιακός, σήµερα το ξαναθυµήθηκε- είπε:
«Εγώ ήµουν αντιµνηµονιακός. Και ήµουν ο µεγαλύτερος αντιµνηµονιακός µε την πολιτική που έκανα». Έλεγε αυτά που είπε ο κ.
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Καµµένος στην Αµερική και που κάνουν σήµερα ότι δεν το καταλαβαίνουν. Ο κ. Θεοδωράκης µπερδεύτηκε λίγο. Νόµιζε ότι το
30% θα κρατούσαµε εµείς, αλλά µάλλον δεν θα έχει και πολύ µεγάλη σηµασία, πιστεύω, απ’ ό,τι κατάλαβα για τον κ. Θεοδωράκη.
Άλλα έχουν σηµασία. Είδα ότι άλλες ήταν οι προτεραιότητές του.
Εκείνο το διαζευκτικό «ή» δεν κατάλαβα πάλι. Λέει: «Το δίληµµα που έχουµε σήµερα να αποφασίσουµε δεν είναι αυτό που
είπε ο Πρωθυπουργός. Είναι: ή ευρωπαϊκή πορεία ή …». Κοιτάξτε
τα Πρακτικά.
Αγαπητέ, κύριε Φωτήλα, αν δείτε τα Πρακτικά θα καταλάβετε
ότι µάλλον δεν έχει κανένα δίληµµα ο κ. Θεοδωράκης. Τα έχει
απαντήσει όλα. Δεν έβαλε δίληµµα, γιατί φαίνεται ότι δεν έχει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ίσως η πρώτη φορά που
µε πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού το ελληνικό Κοινοβούλιο ενηµερώνεται επισήµως και δίνει τη δυνατότητα και µάλιστα, σε πολλαπλάσιο χρόνο, στους Αρχηγούς των πολιτικών
κοµµάτων να τοποθετηθούν σε µια πράγµατι πολύ κρίσιµη στιγµή. Και είναι, απ’ αυτήν την άποψη, µια ιστορική συνεδρίαση,
αφού ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων ο επικεφαλής κάθε Κοινοβουλευτικής Οµάδας διαλέγει ένα εκ των δύο στρατοπέδων.
Εσείς τι καταλάβατε; Ποιο στρατόπεδο διάλεξαν οι ηγέτες της
Αντιπολίτευσης; Των εµπερίστατων Ελλήνων ή των ξένων δυναστών δανειστών; Ποια επιχειρήµατα προσκόµισαν ενώπιόν µας;
Ακούµε διαρκώς από την Αντιπολίτευση να µιλά για την καταστροφή που έρχεται, επειδή παλεύουµε για µια επωφελή συµφωνία.
Και όµως, τελικά, πράγµατι, ήρθε η ώρα των σαφών και των
ξεκάθαρων επιλογών. Δεν γίνεται να πηγαίνουµε στα βράχια και
την ίδια ώρα να ακούµε από το Βήµα εδώ ότι εµείς θα σας ψηφίσουµε, θα ψηφίσουµε τα νοµοσχέδια που φέρνετε. Δεν γίνεται
να λέτε ότι είναι µονοµερείς ενέργειες τα νοµοσχέδια που φέρνει
η Κυβέρνηση, αφού δεν έχουν γραφτεί από την τρόικα, αλλά από
την ελληνική Κυβέρνηση, αλλά από την άλλη να λέτε ότι τούτο
φέρνει την καταστροφή. Διαλέξτε, επιτέλους!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ανεξιλέωτες οι ευθύνες
εκείνων που µε ολέθριους χειρισµούς και καταστροφικές αποφάσεις µετέτρεψαν τις σχέσεις της Ελλάδας µε τις άλλες χώρες
της Ευρωζώνης και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση από σχέση
ισότιµου εταίρου και κράτους-µέλους, σε ανισότιµη και υποτελειακή σχέση δανειζόµενου προς πιστωτές, αυτό το επαίσχυντο
κατάντηµα, στο οποίο η ολιγωρία και η ανεπάρκεια των καταδικασθέντων από τον ελληνικό λαό µνηµονιακών συγκυβερνητών
οδήγησαν τη χώρα και τον λαό µας, προσπαθεί να ανατρέψει –
και σε µεγάλο βαθµό το έχει πετύχει σταδιακά- η νέα Κυβέρνηση.
Κι αυτό που λέω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι
έχει σηµασία, γιατί αποδεικνύει δύο πραγµατικότητες, που δυστυχώς όλοι την προηγούµενη πενταετία κοντέψαµε να ξεχάσουµε σε αυτήν τη Βουλή και σε αυτήν τη χώρα. Η πρώτη είναι,
ναι, πως η σηµερινή ελληνική Κυβέρνηση συµπλήρωσε δυο
µήνες ζωής, διαπραγµατευόµενη σκληρά από την πρώτη µέρα,
δυστυχώς για κάποιους. Την επόµενη της ορκωµοσίας της δεν
υποδέχθηκε τους εκπροσώπους της τρόικας στο Μέγαρο Μαξίµου όπως έκανε ο κ. Σαµαράς. Το ίδιο απόγευµα ο κ. Τόµσεν τον
επισκέφτηκε στο Μέγαρο Μαξίµου για να τους δώσει τα διαπιστευτήριά της και δυστυχώς για κάποιους άλλους, δεν έπαιξε
τον ρόλο του «Επαναστάτη χωρίς αιτία», ρίχνοντας τη χώρα αλλά
και την Ευρώπη σε µια νέα και αχαρτογράφητη περιπέτεια. Ευτυχώς για τον λαό µας, όµως.
Γιατί ακριβώς όπως υποσχέθηκε στον λαό, στάθηκε όρθια,
έδωσε και δίνει τη µάχη των επιχειρηµάτων, την οποία και συνεχίζει, προκειµένου να αποµακρύνει τη µνηµονιακή λαίλαπα, πείθοντας τους εταίρους της ότι δεν νοείται διάσωση ενός κράτους
µέσω του αφανισµού των πολιτών. Αυτό οι πολίτες και το γνωρίζουν και το αναγνωρίζουν, γιατί βλέπουν ότι επιτέλους η πατρίδα
µας έχει φωνή, έχει θέσεις, διαπραγµατεύεται, αντιστέκεται, λέει
«όχι» όταν και όπου χρειάζεται. Δεν αποδέχεται παθητικά τις
αξιώσεις των δανειστών, δεν υποτάσσεται µοιρολατρικά στα κελεύσµατά τους, αλλά βάζει δυναµικά στη διαπραγµατευτική
ατζέντα και τις δικές της προτεραιότητες, µε βάση τις ανάγκες
της ελληνικής κοινωνίας και τις απαιτήσεις της ελληνικής οικονοµίας.
Ασφαλώς, ήταν και παραµένει µια δύσκολη διαδικασία. Κανέ-
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νας δεν είπε ποτέ ότι θα ήταν εύκολη, ειδικά από τη στιγµή που
επί πέντε χρόνια ντόπιοι και ξένοι είχαν συνηθίσει διαφορετικά,
δηλαδή οι ελληνικές κυβερνήσεις να αποτελούν απλά και µόνο
τους µεταφραστές και τους εκτελεστές έξωθεν εντολών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µας έχει δοθεί κι άλλες φορές
η ευκαιρία και θα το πούµε όµως και µε τη σηµερινή για ακόµα
µια φορά: Αµφισβητεί κανένας ότι οι προηγούµενες συµφωνίες,
τα µνηµόνια, µας οδήγησαν σε αλλεπάλληλα αδιέξοδα;
Υπάρχει κάποιος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής ή στην
Ευρωπαϊκή Ένωση που να µην υποστηρίζει την ανάγκη αλλαγής
ενός οδικού χάρτη που µοναδικό του χαρακτηριστικό ήταν η λιτότητα; Ακόµα και η κ. Μέρκελ µειδιά στο άκουσµα του success
story. Άρα έπρεπε να ξεκινήσουµε κάτι καινούργιο, που θα δίνει
την προοπτική εξόδου από την πρωτόγνωρη κρίση σε µια βάση
ρεαλισµού.
Σε αυτό το πλαίσιο διαπραγµατεύεται η νέα Κυβέρνηση. Σε
αυτήν τη διαπραγµάτευση πολλοί επένδυσαν στον φόβο και
τώρα στην αποτυχία. Λυπάµαι, αλλά θα απογοητευθούν, γιατί
δεν επιδιώκουµε τη ρήξη, αλλά τη σύνθεση των απόψεων και θεωρούµε ότι είµαστε κοντά.
Κοιτάξτε, ήδη το πολύ σηµαντικό θέµα των δηµοσιονοµικών
πλεονασµάτων άλλαξε. Το αποτέλεσµα αυτής της πολύ δύσκολης διαδικασίας µε τα πολλά σκαµπανεβάσµατα κατανοούµε ότι
προκαλεί σύγχυση στα κόµµατα της προηγούµενης συγκυβέρνησης, τα οποία στις εξήντα µέρες αυτής της Κυβέρνησης έχουν
πει τριάντα φορές ότι η χώρα πάει στα βράχια και άλλες τριάντα
φορές ότι γίνεται κωλοτούµπα. Κωµικοτραγική εικόνα.
Κάνουµε, λοιπόν, έκκληση σε όλους τους συναδέλφους της
Αντιπολίτευσης να αντιληφθούµε την κρισιµότητα των στιγµών
και να στηρίξουµε όλοι µαζί την εθνική προσπάθεια, ακόµα κι αν
πρέπει να κάνουµε στην άκρη εκείνους που ενδεχοµένως έχουν
γραµµάτια ή ενδεχοµένως έχουν αλισβερίσια και µπορεί να ανησυχούν εάν αποµακρυνθούν.
Απορώ, όµως, ειλικρινά µε ορισµένους όψιµους ανησυχούντες
για την ελληνική οικονοµία. Είναι οι ίδιοι που οδήγησαν µια χώρα
σε 27% ανεργία, αποπληθωρισµό -3%, διάλυση της παραγωγικής
βάσης της χώρας και του ασφαλιστικού συστήµατος. Φαίνεται
πως παραµένει αδύνατο σε κάποιους να κατανοήσουν τι σηµαίνει
διαπραγµάτευση. Έχουν τη συµπάθειά µας, αλλά δεν µπορούµε
να κάνουµε κάτι γι’ αυτούς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δεύτερη πραγµατικότητα στο
µικρό διάστηµα που πέρασε από την ορκωµοσία και τη λειτουργία της νέας Κυβέρνησης, παρά τη δύσκολη διαπραγµάτευση και
τις ηθικές δεσµεύσεις, που εκ των πραγµάτων υπάρχουν, ψηφίστηκαν ήδη κάποια πολύ σηµαντικά νοµοσχέδια για την ανακούφιση των πολιτών. Βέβαια, κατά την ψήφιση αυτών των νοµοσχεδίων δεν καταλάβαµε ακριβώς ποια ήταν η θέση των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, στάση που µπορεί να δικαιολογηθεί στο
πλαίσιο της διαταραχής τους, για την οποία µίλησα όµως λίγο
νωρίτερα. Αλλά οφείλουν να ξέρουν ότι τις εξηγήσεις δεν θα τις
δώσουν σ’ εµάς. Θα τις δώσουν στον λαό. Ήταν η δεύτερη φορά
µέσα σε δέκα µέρες, κύριε Πρωθυπουργέ, που ο κ. Βενιζέλος µιλάει για εκλογές. Δεν ξέρω. Τόσο κουρασµένος είναι; Δεν βλέπει
τις δηµοσκοπήσεις; Θέλει γρήγορα να γυρίσει στην ακαδηµαϊκή
του καριέρα; Μόλις 2% έδειχναν εχθές οι µεγάλες εταιρείες δηµοσκοπήσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει αξία να διαλέξουµε µε ποιους είµαστε και πολύ µεγαλύτερη ποιους υπηρετούµε. Γι’ αυτό
επιγραµµατικά µόνο θα ήθελα να προσθέσω τα εξής, εκ µέρους
του Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, του Πάνου Καµµένου,
και της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
Στηρίξαµε και συνεχίζουµε να στηρίζουµε αυτήν την Κυβέρνηση
του Αλέξη Τσίπρα, γιατί πράγµατι διαπραγµατεύεται. Μια διαπραγµάτευση που στοχεύει σε έντιµη και επωφελή συµφωνία για
όλες τις πλευρές. Ασφαλώς, περιλαµβάνει και υποχωρήσεις από
όλες τις πλευρές. Από όλες, επαναλαµβάνω. Και τουλάχιστον,
σε ό,τι αφορά την πλευρά της σηµερινής Κυβέρνησης, έχει γίνει
σαφές ότι µπορούν να γίνουν υποχωρήσεις, αλλά όχι τέτοιες που
να διαιωνίζουν τη λιτότητα και την αφαίµαξη του λαού και εντέλει
τον φαύλο κύκλο που δεν βοηθάει την οικονοµία και καταστρέφει
την κοινωνία.
Η νέα Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός εργάζονται σκληρά,
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αποδεικνύοντας ότι το µεγαλύτερο όπλο ενός πολιτικού είναι
πάντα η αλήθεια. Δεν έκρυψαν την αλήθεια µέχρι τώρα, όσο δύσκολη και να ήταν ή όσο άσχηµα και να ήχησε στα αφτιά ορισµένων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πάνω στην αλήθεια
χτίζονται, όµως, οι έντιµες και συµπαγείς σχέσεις, καθώς και οι
συνεπείς πορείες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακόµα κι αν χρειαστεί να µατώσουµε, περνώντας ανάµεσα από τις συµπληγάδες, που εσείς της
προηγούµενης συγκυβέρνησης Σαµαρά-Βενιζέλου στήσατε για
να συντρίψετε τον λαό µας και να δώσετε τις σάρκες του βορά
στα ξένα συµφέροντα, εµείς θα το κάνουµε. Μιλάµε για κόκκινες
γραµµές και µας ειρωνεύεστε και αυτό είναι κατανοητό, γιατί
όλες οι γραµµές που εσείς θέσατε ήταν άχρωµες και διακεκοµµένες.
Είναι άδικο να ζητάτε όµως και τα ρέστα, εσείς που ναρκοθετήσατε τον δρόµο της σηµερινής Κυβέρνησης στη λογική «αποθανέτω η ψυχή µου µετά των αλλοφύλων».
Ευτυχώς για τον ελληνικό λαό η νέα Κυβέρνηση της χώρας
απενεργοποιεί µία-µία τις νάρκες που µεθοδευµένα της έστησε
η προηγούµενη συγκυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου. Κρατάει τη
χώρα όρθια και εξακολουθεί να καλύπτει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της.
Πιστεύω ότι όλοι συµφωνούµε πως είναι αυτονόητο ότι έπρεπε
να δοθούν κίνητρα για να µπορέσουν οι πολίτες να αρχίσουν να
πληρώνουν τις οφειλές τους σε δηµόσια και ασφαλιστικά ταµεία.
Είναι επίσης αυτονόητο ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δικαιούται να αναφέρει στη Γερµανίδα Καγκελάριο το θέµα των γερµανικών αποζηµιώσεων, το κατοχικό δάνειο και το θέµα της
«SIEMENS».
Τέλος, πιστεύω ότι είναι αυτονόητο καθήκον του Πρωθυπουργού να κρατάει όρθια και περήφανη τη χώρα δείχνοντας µε τον
πιο εύγλωττο τρόπο σε όλους ότι ο ελληνικός λαός δεν φιλοδοξεί
να παίρνει συνέχεια δανεικά για να πληρώνει τα δανεικά. Διεκδικεί µόνο τη δυνατότητα να ξανασταθεί στα πόδια του και να ξαναχτίσει τη χώρα του πάνω σε νέα και γερά θεµέλια.
Αυτό πρεσβεύει η σηµερινή κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας
και γι’ αυτό τη στηρίζουµε, όπως τη στηρίζει και η µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, µια πλειοψηφία µεγαλύτερη από
αυτήν που την ανέδειξε σε Κυβέρνηση. Και αυτό είναι το τρίτο
πρωτόγνωρο στοιχείο των ηµερών που ζούµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες των ΑΝΕΛ και ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Νικολόπουλο.
Τον λόγο έχει ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας για τη δευτερολογία.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, άκουσα µε ιδιαίτερη προσοχή τις οµιλίες των
Αρχηγών των κοµµάτων, ιδιαίτερα του Αρχηγού της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, ο οποίος διερωτήθηκε αρχικά για ποιον λόγο εν
µέσω της σκληρής διαπραγµάτευσης φέραµε αυτή τη συζήτηση
στη Βουλή.
Είναι ο ίδιος άνθρωπος που µέχρι προχθές µας κατηγορούσε
ότι δεν τολµάµε να φέρουµε τη συζήτηση στη Βουλή για τις εξελίξεις στη διαπραγµατευτική διαδικασία και για την επέκταση της
δανειακής σύµβασης. Είναι γεγονός, βέβαια, ότι έχει απόλυτο
δίκιο. Εξοµολογητικά µας είπε ότι ο ίδιος δεν θα επέλεγε ποτέ
να φέρει συζήτηση στη Βουλή.
Πράγµατι, όσο ήταν Πρωθυπουργός, δεν σύχναζε και πολύ
στο Κοινοβούλιο. Προτιµούσε να κάνει δηλώσεις στο εντευκτήριο και στο καφενείο της Βουλής, παρά να έρχεται εδώ και να
αντιµετωπίζει την Αντιπολίτευση.
Εµείς όµως δεν θα ακολουθήσουµε αυτό το παράδειγµα.
Εµείς θα βρισκόµαστε εδώ ενώπιος ενωπίω, ανοιχτά, δηµόσια
στους Βουλευτές και στον ελληνικό λαό. Κυρίως διότι εµείς δεν
έχουµε τίποτα να κρύψουµε. Κυρίως διότι εµείς αν έχουµε ένα
και µοναδικό όπλο σε αυτήν την κρίσιµη και ειλικρινή προσπάθεια, που κάνουµε, για να βγάλουµε τη χώρα από αυτό το αδιέξοδο, που εσείς οδηγήσατε, µε τις επιλογές σας πέντε χρόνια
τώρα. Αυτό το όπλο είναι η εµπιστοσύνη του ελληνικού λαού,
είναι η ειλικρίνεια απέναντι στον ελληνικό λαό. Είναι η στήριξη
που µας παρέχει ο ελληνικός λαός σε αυτήν τη δύσκολη προ-
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σπάθεια.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Και γι’ αυτό θα είµαστε εδώ τις κρίσιµες ώρες της διαπραγµάτευσης να λέµε αλήθειες.
Σας άκουσα, όµως, κύριε Αρχηγέ της Αντιπολίτευσης, να υπερασπίζεστε τον συνεργάτη σας. Δεν τον ονοµάτισα εγώ. Εσείς
τον ονοµατίσατε τον κ. Παπασταύρου.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αφού καταθέσατε το Πρακτικό!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Και, βεβαίως, σας τιµά να τον υπερασπίζεστε. Συνεργάτης σας ήταν.
Δεν σας τιµούσε βέβαια ότι του παρείχατε ασυλία, όσο ήσασταν
στην κυβέρνηση και ήταν συνεργάτης σας, συνεργάτης του
Πρωθυπουργού, στους ελέγχους του ΣΔΟΕ.
Είπατε όµως «µακάρι η χώρα να είχε άλλους δέκα Παπασταύρου». Δεν έχει άλλους δέκα, κύριε Σαµαρά. Άλλους δύο χιλιάδες
εξήντα δύο έχει και είναι στη λίστα Λαγκάρντ και θα ελεγχθούν
ένας προς έναν. Τελεία και παύλα! Ένας προς έναν! Όλοι θα
ελεγχθούν!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Η ασυλία στον συνεργάτη σας: ηθικό δικαίωµα. Δεν άκουσα
όµως να πείτε τίποτα για την ασυλία που παρείχατε -και συνεχίζετε, απ’ ό,τι φαίνεται, γιατί δεν είπατε κουβέντα- στην ολιγαρχία
αυτού του τόπου. Δεν σας άκουσα να πείτε κουβέντα για την
πρόθεση της Κυβέρνησης να φέρει προς υλοποίηση κάτι το
οποίο αποτελούσε δήθεν και µνηµονιακή δέσµευση, απ’ αυτές
που δεν υλοποιούνται όµως.
Σε ό,τι έχει να κάνει µε την ψήφιση που θα αφορά στη διαδικασία µόνιµων και όχι προσωρινών αδειών ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων δεν σας άκουσα να συµφωνείτε σ’ αυτό. Πείτε µας.
Συµφωνείτε; Στηρίζετε αυτήν την προσπάθεια;
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Προφανώς συµφωνούµε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Άκουσα τον
κ. Θεοδωράκη και χαίροµαι.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Προφανώς συµφωνούµε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Και χαίροµαι γιατί διαµορφώνεται µια ευρύτερη στήριξη σε κάτι που
αφορά και το αίσθηµα δικαίου της ελληνικής κοινωνίας, των Ελλήνων πολιτών. Δεν σας άκουσα όµως να πείτε τίποτα γι’ αυτό.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Προφανώς συµφωνούµε, κύριε Τσίπρα.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Συµφωνείτε. Και γιατί πέντε χρόνια τώρα, κύριε Σαµαρά, δεν ζητήσατε
να πληρωθούν ούτε τα τέλη, το 2%, που ήταν υποχρεωµένα να
πληρώνουν τα κανάλια και έχουν συσσωρεύσει χρέη 40 εκατοµµυρίων ευρώ;
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Δεν µιλώ για τις άδειες. Για τα τέλη µιλώ. Γιατί; Προφανώς
διότι εσάς η δύναµή σας δεν ήταν η στήριξη του λαού που είναι
η δική µας δύναµη. Εσάς η µόνη σας δύναµη ήταν η στήριξη των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Δεν µας ενδιαφέρει να έχουµε αυτή
τη στήριξη. Προτιµάµε να έχουµε τη στήριξη του ελληνικού λαού.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Όµως µιλήσατε για τον λογαριασµό που ανεβαίνει. Να σας µιλήσω εγώ για έναν άλλο λογαριασµό που ανέβηκε πέντε χρόνια
τώρα; Σε πέντε χρόνια µνηµονίου είχαµε 25% απώλεια του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Η ανεργία στο 30% και στο 60%
στους νέους. Το δηµόσιο χρέος από 124% του ΑΕΠ στο 180%
του ΑΕΠ. Εκατόν ογδόντα χιλιάδες νέοι επιστήµονες, ως επί το
πλείστον, µετανάστες στο εξωτερικό. Πάνω από ενάµιση εκατοµµύριο οι άνεργοι συνολικά. Τριάµισι εκατοµµύρια οι φτωχοί.
Αυτός είναι ο πραγµατικός λογαριασµός που ανέβηκε πέντε χρόνια τώρα, κύριε Σαµαρά και κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης
σήµερα και µέχρι χθες υπεύθυνοι γι’ αυτή την πολιτική.
Σας άκουσα όµως να λέτε ότι εµείς κάνουµε εχθρούς στο εξωτερικό, ενώ εσείς κάνετε φίλους. Ακόµα και ο καλός σας φίλος
όµως, ο κ. Γιούνκερ, όσο ήσασταν εσείς, δεν είχε παραδεχθεί ότι
η χώρα µαστίζεται από ανθρωπιστική κρίση. Δεν θέσατε εσείς
ποτέ ζήτηµα ανθρωπιστικής κρίσης. Θέσατε ζήτηµα success
story, ότι όλα βαίνουν καλώς, ότι πηγαίνουµε σ’ ένα σενάριο επι-
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τυχίας. Ο καλός σας φίλος, κύριε Σαµαρά, ποτέ όσο ήσασταν
εσείς στην κυβέρνηση, στη θέση του Πρωθυπουργού, δεν δήλωσε ότι θα στραγγίξει τα ταµεία προκειµένου να φέρει 2 δισεκατοµµύρια ευρώ µέσα στο 2015, δηλαδή τους επόµενους οκτώ
µήνες, για την αντιµετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην Ελλάδα.
Είναι κι αυτό µια δήθεν διαπραγµάτευση; Είναι κι αυτό µια
«τζάµπα µαγκιά» που µας λέτε; Δεν τα καταφέρατε εσείς ποτέ
αυτά.
Θέλω, όµως, να µιλήσω λίγο για την ταµπακιέρα. Μας είπατε
ότι αφήσατε, λέει, πλεόνασµα, το οποίο µοιράσατε και ως κοινωνικό µέρισµα κι αυτή ήταν η µεγάλη σας συµβολή στην αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Για να δούµε τι ακριβώς
αφήσατε. Τα νούµερα είναι αµείλικτα. Πέραν του ότι αφήσατε
πλεόνασµα µεν, αλλά µικρότερο κατά 2,7 δισεκατοµµύρια ευρώ
απ’ αυτό το οποίο λέγατε ότι µας αφήνατε, αφήσατε και ένα ταµειακό έλλειµµα 12,5 δισεκατοµµυρίων και µια ανάπτυξη που
προβλέπατε ότι θα είναι 2,4%, αλλά ήταν 0,4%. Και αν κανείς
συγκρίνει ότι αυτή η ανάπτυξη ήταν σε συνθήκες αποπληθωρισµού, στην πραγµατικότητα δεν ήταν ανάπτυξη. Δεν είναι ανάπτυξη ακόµα. Και, βεβαίως, τι άλλο αφήσατε φεύγοντας; Παράταση για δύο µόλις µήνες µιας λίστας µνηµονιακών µέτρων σκληρής λιτότητας που θα οδηγούσε στα δύο επόµενα χρόνια τις επικουρικές συντάξεις στο µηδέν, µείωση ως 90%, πρακτικά στο
µηδέν, που θα οδηγούσε τις κύριες συντάξεις σε µείωση κάθε
τρίµηνο από 5%-7%, διότι αυτό σηµαίνει ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος. Είναι η ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος που εµείς αµέσως
αναστείλαµε µε το που πατήσαµε τα πόδια µας στους κυβερνητικούς θώκους. Κι αυτό εσείς το λέτε συνέχεια του µνηµονίου;
Τι άλλο αφήσατε; Μια λίστα που προέβλεπε µείωση του εφάπαξ στο 1/5 αυτού που είναι σήµερα, αύξηση του φόρου προστιθέµενης αξίας στα φάρµακα, στα τρόφιµα, στον τουρισµό, στο
µόνο κοµµάτι, δηλαδή, της ελληνικής οικονοµίας που είχε µια
αναπτυξιακή προοπτική. Τι άλλο αφήσατε;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Σας παρακολουθώ να συζητάτε και διακόπτω για να µε παρακολουθήσετε κι εσείς.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Λέτε απίστευτα πράγµατα! Δεν χάνω λέξη!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Αλήθειες λέει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο µεγαλύτερος ψεύτης
είναι.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Τι άλλο
αφήσατε πίσω σας; Αφήσατε πίσω σας δεσµεύσεις για περαιτέρω διάλυση των εργασιακών σχέσεων και για οµαδικές απολύσεις. Ποιος, αλήθεια, το ζητάει αυτό σε µια κατεστραµµένη
αγορά εργασίας, σε µια αγορά εργασίας που το πρόβληµα είναι
ότι δεν προσλαµβάνονται κι έχουµε ανεργία τεράστια, πρωτοφανή ανεργία για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα; Το µέτρο που εσείς
ήσασταν έτοιµοι να υπογράψετε ήταν οι οµαδικές απολύσεις άνω
των πενήντα. Ποιος, αλήθεια, το ζητάει αυτό; Ποια εργοδοτική
οργάνωση το ζητάει αυτό; Ποιος εργοδοτικός φορέας το ζητάει
αυτό; Μήπως κάποιοι ντρέπονται να το πούνε φωναχτά; Αλλά
ίσως είναι αυτοί που σχεδίαζαν απολύσεις στον τραπεζικό τοµέα
-στις τράπεζες- και το ζήταγαν αυτοί. Κανένας, όµως, δεν ζητάει
δηµόσια αυτό το µέτρο των οµαδικών απολύσεων.
Να, λοιπόν, ποιες είναι οι δικές µας κόκκινες γραµµές, κύριε
Σαµαρά. Και να, λοιπόν, που σας ρωτάω ευθέως: Αυτές τις κόκκινες γραµµές τις συµµερίζεστε; Δεν κατάλαβα τη σύγχυσή σας.
Λέτε «στα βράχια» από τη µια πλευρά, «µνηµόνιο υπογράφετε»
από την άλλη πλευρά. Και βράχια και µνηµόνιο δεν γίνεται!
Μας λέτε: ή ρήξη ή κωλοτούµπα. Δεν υπάρχει άλλη προοπτική
για τον τόπο για σας, διότι ίσως στο δικό σας το µυαλό να ήταν
έτσι τα πράγµατα και γι’ αυτό επιλέξατε τη θεαµατική κωλοτούµπα. Δεν είναι έτσι για µας!
Για µας υπάρχει ένα σχέδιο ουσιαστικής, ειλικρινούς, αποφασιστικής διαπραγµάτευσης για να πετύχει η χώρα, για να πετύχει
ο λαός. Κι εσείς τι κάνετε, όταν εµείς πραγµατώνουµε µε δυσκολίες αυτό το δύσκολο έργο; Κάθεστε χαιρέκακα και περιµένετε
να αποτύχουµε. Καρτερικά. Δεν σας τιµά ούτε εσάς ούτε την παράταξή σας και βεβαίως δεν δίνει καµµία προοπτική στον τόπο η
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Αξιωµατική Αντιπολίτευση να έχει µια τέτοια συµπεριφορά.
Γι’ αυτό σας καλούµε να πάρετε µια συγκεκριµένη θέση. Τι
ακριβώς µας προτείνετε; Μας προτείνετε, λοιπόν, να αποδεχθούµε αυτά τα οποία εσείς ήσασταν έτοιµος να αποδεχθείτε πριν
από τις εκλογές; Εµείς, λοιπόν, αυτά δεν πρόκειται να τα αποδεχθούµε! Αυτές είναι οι κόκκινες γραµµές µας και σας ζητάµε
να τις υιοθετήσετε. Να γίνουν οι εθνικές κόκκινες γραµµές σε
αυτήν τη σκληρή διαπραγµάτευση για τη χώρα και το λαό µας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Δεν περίµενα βέβαια να δώσετε εύσηµα στην προσπάθειά µας.
Περίµενα, όµως, να αναγνωρίσετε τα αυτονόητα. Εµείς δηµιουργήσαµε το χρηµατοδοτικό κενό στη χώρα; Στις πενήντα-εξήντα
µέρες που είµαστε Κυβέρνηση εµείς το δηµιουργήσαµε;
Δεν υπάρχει µεγαλύτερο ψέµα, µεγαλύτερο και από αυτό που
ειπώθηκε για το success story, ότι δήθεν θα βγάζατε τη χώρα
από το µνηµόνιο. Θα βγάζατε τη χώρα από το µνηµόνιο µε πλεόνασµα 0,3%, ενώ είχατε υποχρέωση για 1,5%. Θα βγάζατε τη
χώρα από το µνηµόνιο µε στασιµότητα κι όχι ανάπτυξη. Θα βγάζατε τη χώρα από το µνηµόνιο µε χρηµατοδοτικό κενό µέσα στο
2015 26 δισεκατοµµύρια, µείον τα 562 του πρωτογενούς πλεονάσµατος 25,5 δισεκατοµµύρια. Θα βγάζατε τη χώρα από το µνηµόνιο!
Το είπατε. Θα µας πηγαίνατε, δήθεν, στην πιστωτική γραµµή.
Το είπατε µια φορά. Και µε το που το είπατε, ανέβηκαν δύο-τρεις
µονάδες τα spreads κι αναγκαστήκατε να κάνετε άτακτη υποχώρηση και τα ρίξατε στον ΣΥΡΙΖΑ. Έφταιγε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε επειδή
ήταν αντιπολίτευση κι έλεγε ότι δεν µπορούµε να προχωρήσουµε
έτσι. Δεν υπάρχει, λοιπόν, µεγαλύτερο ψέµα από αυτό.
Ποια είναι, όµως, η διαφορά σε σχέση µε αυτό που εµείς αντιµετωπίζουµε και σε σχέση µε αυτό που εσείς αντιµετωπίζατε και
κρίνει ο ελληνικός λαός; Η διαφορά είναι ότι όταν εσείς βρισκόσασταν το 2012 σε µια κρίσιµη καµπή, τότε σας εδόθη η δυνατότητα οι τράπεζες οι συστηµικές να εκδώσουν έντοκα γραµµάτια του ελληνικού δηµοσίου και το όριο να ανέβει κατά 3 δισεκατοµµύρια ευρώ για να µπορέσετε να χρηµατοδοτήσετε το
χρέος. Σε εµάς δεν δίνεται αυτή η δυνατότητα. Βάζει αυστηρά
όρια και περιορισµούς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γιατί;
Αναρωτιέστε, άραγε, γιατί; Όταν εµείς πληρώνουµε µέσα στο
2015 τις υποχρεώσεις της χώρας, έχουµε πληρώσει 6,8 δισεκατοµµύρια ευρώ χωρίς να έχουµε εισπράξει ούτε 1 ευρώ, κι εσείς
το 2013 εισπράξατε 33 δισεκατοµµύρια µόνο από τον EFSF και
είχατε να πληρώσετε µόνο 12.
Τα υπόλοιπα; Τα υπόλοιπα τα δώσατε για την κάλυψη των ελλειµµάτων του προϋπολογισµού και γι’ αυτό τον λόγο έχουν µείνει ακάλυπτες πληρωµές το 2015.
Θα µου πείτε: Δεν γνωρίζατε αυτά τα δηµοσιονοµικά µεγέθη;
Βεβαίως τα γνωρίζαµε. Βεβαίως τα γνωρίζαµε, γι’ αυτό είπαµε
ότι η χώρα µπορεί να έχει προοπτική διεξόδου όχι αν καταναγκαστεί σε νέο µνηµόνιο και σε νέο δανεισµό -και το λέµε και τώρα- γι’ αυτό διεκδικήσαµε µε θάρρος, µε τόλµη, µε αποφασιστικότητα πρόγραµµα-γέφυρα και τους τέσσερις µήνες µέχρι τον
Ιούνιο. Τον Ιούνιο δεν διεκδικούµε και δεν συζητάµε -να τελειώνει
αυτή η συζήτηση, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης- νέο µνηµόνιο.
Αυτή είναι, επίσης, µια σταθερή κόκκινη γραµµή. Σας καλούµε
να την υιοθετήσετε ως εθνική κόκκινη γραµµή.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Θέλουµε, όµως, µια νέα συµφωνία για την ανάπτυξη, µια νέα
συµφωνία που δεν µπορεί παρά να εµπεριέχει την αναγκαία αναδιάρθρωση του χρέους, διότι καµµία χώρα, όταν έχει χρέος
180% του ΑΕΠ της, δεν µπορεί µε ασφάλεια να βγει στις αγορές
και αυτή είναι η πικρή αλήθεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου -δεν θα µακρηγορήσω, κυρία Πρόεδρε- να δώσω δύο απαντήσεις και στο κρίσιµο θέµα που µας θέσατε και αφορά το γιατί δεν φέρνουµε
προς κύρωση στη Βουλή την παράταση της δανειακής σύµβασης.
Η χώρα δεν ανέλαβε καµµία διεθνή δέσµευση και καµµία νέα
υποχρέωση έναντι των δανειστών της, πολύ δε περισσότερο που
µε τη συµφωνία της 20ης του Φλεβάρη οι δανειστές αποδέχτηκαν
τη µείωση του στόχου για πρωτογενές πλεόνασµα για το 2015
και ανέλαβαν την υποχρέωση να ανοίξουν τη συζήτηση τον Ιού-
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νιο και για το θέµα του χρέους.
Με αυτά τα δεδοµένα δεν απαίτησα ποτέ την κύρωση της παράτασης της δανειακής σύµβασης στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Αν
δεν την ζητούν όµως οι δανειστές, αναρωτιέµαι γιατί τη ζητάει η
Αντιπολίτευση, µια Αντιπολίτευση µάλιστα που όσο ήταν κυβέρνηση δεν έφερε ούτε καν την τελική σύµβαση ούτε του πρώτου
ούτε του δεύτερου µνηµονίου προς κύρωση, έφερε µόνο το προσχέδιο τους για έγκριση και όχι τις τελικές συµβάσεις προς κύρωση. Γιατί εµάς µας ζητάτε να φέρουµε προς κύρωση την
παράταση της προηγούµενης;
Και µάλιστα µιλάµε για µια Αντιπολίτευση που όσο ήταν κυβέρνηση η πρώτη πράξη που έκανε -αν θυµάµαι καλά- ήταν ο εξωδικαστικός συµβιβασµός µε τη «SIEMENS». Και παρ’ ότι η ίδια η
σύµβαση µε την εταιρεία απαιτούσε την κύρωση της σύµβασης
από την Βουλή, δεν την φέρατε προς κύρωση. Τι σας έπιασε
τώρα; Γιατί σας έπιασε τώρα ο πόνος; Τι υποκρισία είναι αυτή;
Σας έπιασε ο πόνος για τη δηµοκρατική λειτουργία του Κοινοβουλίου; Είναι πράγµατι ύποπτο, κάτι άλλο θα έχετε στο µυαλό
σας.
Για να κλείσει, λοιπόν, αυτό το θέµα µια και καλή: Δεν έχει υπογραφεί καµµία νέα δανειακή σύµβαση, πολύ περισσότερο κανένα
νέο µνηµόνιο. Τέτοιες υπογραφές είναι δικό σας προνόµιο και
δικές σας επιλογές, όχι δικές µας. Η υπογραφή της παράτασης
της δανειακής σύµβασης συνοδεύτηκε από κείµενο του Υπουργού Οικονοµικών που κατατέθηκε στο Eurogroup και κυρίως δόθηκε στη δηµοσιότητα, όπως θα δίνεται στη δηµοσιότητα και
κάθε κείµενο των προτάσεών µας, όπως θα γίνεται γνωστή και
κάθε πολιτική µας πρωτοβουλία στη διαπραγµάτευση που εξελίσσεται. Όλα πάνω στο τραπέζι, για να γνωρίζει ο ελληνικός
λαός κάθε στιγµή τι κάνουµε, τι πετυχαίνουµε, τι προσπαθούµε
και κυρίως να γνωρίζει προς όφελος ποιων πράττουµε.
Μην κάνετε, λοιπόν, τροµερές και φοβερές αποκαλύψεις για
πράγµατα τα οποία είναι γνωστά και ανηρτηµένα στο διαδίκτυο.
Βεβαίως, όταν µε το καλό καταφέρουµε να φτάσουµε σε µια ουσιαστική συµφωνία, σε µια συµφωνία που θα αφορά την εξέλιξη,
αυτό που ονοµάζουµε συµφωνία για την ανάπτυξη και βεβαίως
και στον βαθµό που θα είναι και συµφωνία που εµείς προσδοκούµε, όχι επιζήµια για τη χώρα, αλλά να δίνει ώθηση, προοπτική
στη χώρα, να εµπεριέχει την αναδιάρθρωση του χρέους, τότε ναι
θα έρθει προς κύρωση στη Βουλή η νέα συµφωνία, σύµφωνα µε
όλα όσα προβλέπονται από το Σύνταγµα. Δεσµευόµαστε ότι
εµείς δεν θα συνεχίσουµε τις νοµικές πατέντες της έγκρισης σχεδίων συµβάσεων που στο τέλος δεν κυρώνονται από τη Βουλή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα τέλος -και θα κλείσω µε
αυτό- να µιλάτε και για το κατοχικό δάνειο. Το έθεσαν, αν δεν
κάνω λάθος, όχι ο κ. Σαµαράς, αλλά ο κ. Θεοδωράκης και άλλοι.
Άλλοι µάλιστα είχαν και θράσος. Ούτε µία φορά δεν ακούστηκε
από το στόµα τους επισήµως, στο Βερολίνο όχι γενικώς εδώ στη
Βουλή. Ο Υπουργός Εξωτερικών το έθεσε στην πρώτη του επίσκεψη. Εγώ το έθεσα και κατ’ ιδίαν και στον δηµόσιο λόγο.
Όµως, µας είπατε ότι αυτή µου η αναφορά είναι επιζήµια για
τη χώρα. Η σιωπή είναι επικερδής για τη χώρα τόσα χρόνια! «Η
αναφορά του θέµατος είναι επιζήµια» –λέει- «διότι θέτει ζήτηµα
ηθικής και όχι υλικής αποκατάστασης», επειδή είπα πρωτίστως
ηθική, πρωτίστως ηθικό είναι αυτό το θέµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Στην κατ’ ιδίαν συνάντηση µε την κ. Μέρκελ, της υποσχέθηκα
ότι θα της κάνω ένα δώρο, το βιβλίο του Μανώλη Γλέζου µε τίτλο
«Κι ένα µάρκο να ήταν». Θα το κάνω και σε εσάς δώρο για να καταλάβετε ότι έχει µεγαλύτερη αξία να θέτεις µε αξιοπρέπεια την
ηθική διάσταση των ζητηµάτων, προκειµένου να έχεις το θάρρος
και τη δυνατότητα να αξιοποιήσεις και την υλική.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
κύριο Πρωθυπουργό.
Να ενηµερώσω τη Βουλή ότι η Επιτροπή για τη Διεκδίκηση των
Γερµανικών Οφειλών συνεδριάζει µεθαύριο.
Ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αντώνης Σαµαράς έχει τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Σας συγχαίρω, κύριε Τσίπρα. Ξαναγυρίσατε απόψε στον ρόλο
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που σας πηγαίνει, του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Ολοκληρώσατε την επερώτησή σας κατά της Νέας Δηµοκρατίας,
αλλά το ερώτηµα που έχουν όλοι οι συνάδελφοι στα χείλη, είναι
«γιατί µας φέρατε εδώ», «τι θέλατε σήµερα να µας πείτε».
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Για να σας µάθει η Βουλή, δεν
σας ξέρει!
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Απλά ζητάτε τη συναίνεσή µας, υβρίζοντάς µας;
Λέτε «όλα στο φως», τα φέρνετε εσείς, η «υπερήφανη» Κυβέρνηση κι εδώ είµαστε τελείως στο σκοτάδι ως προς τα συγκεκριµένα µέτρα; Ποια είναι τα µέτρα που τα φέρνετε όλα στο φως;
Εσείς διαπραγµατεύεστε και ζητάτε τη δική µας άποψη, κατακρίνοντάς µας για το χθες, χωρίς να ζητάτε την άποψή µας γι’
αυτό που κάνετε εσείς σήµερα; Μα, αυτό δεν ήταν το ζητούµενο;
Αυτό δεν µας έστειλε ως πρόσκληση για τη σηµερινή ηµέρα η
κυρία Πρόεδρος; Η Ευρώπη όλη δεν µας ακούει σήµερα; Ζητάτε
συναίνεση και τι φέρατε εδώ;
Ακούστε, να την κόψουµε την πλάκα, επιτέλους. Δεν µας φέρνετε επιτέλους τα µέτρα, τα οποία έχετε, να τα κρίνουµε, κύριε
Τσίπρα;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Άντε µπράβο!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Όλα τα άλλα είναι για κουβέντες. Έχετε µέτρα να µας πείτε;
Έχετε συγκεκριµένες προτάσεις; Είναι κοστολογηµένες; Τις
έχετε ελέγξει πλήρως; Όταν τις πάτε µεθαύριο στο Eurogroup,
θα ξέρουν τη δική σας άποψη πλήρως, για να την κρίνουν;
Μας πάτε στο ότι υπογράψατε κάτι που δεν λέγεται µνηµόνιο.
Μνηµόνιο λέγεται και τα µικρά παιδιά το ξέρουν. Δικαστήριο του
Λουξεµβούργου έχει µέσα. Το θυµάστε; Αγγλικό Δίκαιο έχει
µέσα. Το θυµάστε;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας)
Η Πρόεδρος της Βουλής, που γρήγορα χτυπάει το κουδούνι
πάντα σε εµένα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Είναι αυτόµατο, κύριε
Σαµαρά.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Είµαι βέβαιος ότι είναι αυτόµατο. Δεν έχει καµµία σχέση µε εσάς,
είναι βέβαιο!
Η Πρόεδρος της Βουλής έλεγε εδώ στη Βουλή ότι θα είναι
εθνική προδοσία όποιος θα έχει δικαστήρια του Λουξεµβούργου
και Αγγλικό Δίκαιο και ότι θα είναι προδότες αυτοί.
Τι έγινε; Γίνατε προδότες για την Πρόεδρο της Βουλής; Έχετε
άλλη άποψη; Μήπως δεν το είπε; Αυτό δεν είναι το µνηµόνιο;
Πώς το ονοµάζετε; Πείτε το όπως θέλετε. Το ίδιο κείµενο δεν
είναι;
Όµως, ας πάµε αλλού. Επενδύσεις, θέλετε; Σας νοιάζουν; Μιλάτε για ύφεση. Τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο -σας το είπακάνατε ήδη στάση πληρωµών. Σας ανέφερα για τη θέρµανση, τα
νοσοκοµεία, τον ΕΟΠΥΥ, το επίδοµα τέκνων. Και για τον ΕΝΦΙΑ
βέβαια, εσείς, «ο Πρωθυπουργός της αλήθειας και του φωτός»,
κουβέντα! Αυτά λέγατε στον κόσµο προεκλογικά;
Θα σας πω ότι µόλις ανακοινώθηκε σήµερα ο Πανευρωπαϊκός
Δείκτης Οικονοµικού Κλίµατος. Όλη η Ευρώπη πάει προς τα
πάνω και µόνο η Ελλάδα πάει προς τα κάτω, όταν το περασµένο
φθινόπωρο τα πράγµατα ήταν ακριβώς αντίθετα. Μάλιστα, τον
Οκτώβριο και τον Νοέµβριο η Ελλάδα πήγε πιο γρήγορα, θετικότερα, από όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και σήµερα κατρακυλάµε.
Αφήστε, όµως. Δεν το έχετε το θέµα των οικονοµικών. Καλύτερα να µην ασχολείστε, γιατί λέτε µια ζωή γύρω από τα νούµερα
απίστευτες αερολογίες.
(Γέλωτες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Όµως, ας πάµε σε κάτι άλλο. Είπατε ότι εµείς θα δεχόµασταν
να κοπούν οι επικουρικές συντάξεις 90%; Μειώσεις µισθών και
συντάξεων εµείς δεν δεχθήκαµε, γι’ αυτό δεν έκλεισε η τελευταία
διαπραγµάτευση. Το 90% δεν καταλαβαίνω. Σε ορισµένες περιπτώσεις θα ήταν 8% και υπήρχαν άλλα επικουρικά ταµεία, όπου
θα ανέβαιναν οι επικουρικές συντάξεις.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):

1300

Κυρία Πρόεδρε, ως Υπουργός µπορώ να πάρω τον λόγο µετά;
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Προσέξτε µην οδηγήσετε τα πράγµατα στο να ζητήσουν από
εσάς όσα εµείς δεν τους κάναµε. Προσέξτε µην το πάτε εκεί.
Μιλάτε µετά για διαπλοκή, για µιντιάρχες, ολιγάρχες, διαφθορά κ.τ.λ.. Δείτε ποιοι σας στήριξαν προεκλογικά και µετεκλογικά, κύριε Τσίπρα. Ολόκληρο το λόµπι της δραχµής, οι Φωτόπουλοι πάσης Ελλάδος. Αν είχε κάνει ένας δικός µας Υπουργός
αυτά που έκανε ο Κατρούγκαλος, θα του φέρονταν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης µε αυτήν την ανοχή; Και έχετε το θράσος να
µιλάτε για ολιγάρχες;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Για τους άλλους πες µας! Για τη διαπλοκή
πες µας!
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Ως Πρόεδρος κάντε µια σύσταση να µη διακόπτεται ο οµιλητής!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Γιακουµάτο, κανονικά θα έπρεπε να κάνω σύσταση στον κ. Σαµαρά, γιατί προσβάλλει. Εποµένως, µην παρεµβαίνετε. Αν έπρεπε να γίνει
σύσταση, έπρεπε να γίνει στον κ. Σαµαρά.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Εσείς προσβάλλετε, επειδή δεν
κάνετε παρατήρηση. Αλλά κι εσείς τα ίδια κάνατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν κάνω σε κανέναν.
Μη διακόπτετε, γιατί διακόπτετε τον Αρχηγό του κόµµατός
σας.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Αλήθεια, πώς σας φαίνεται σε όλους εσάς, που ζητάτε αυξήσεις
αποδοχών, το γεγονός ότι ένας Υπουργός σας έπαιρνε για πάντα
το 12% του µισθού εκείνων που επρόκειτο να επαναπροσλάβει;
Προστασία µε το αζηµίωτο από τον Υπουργό και τους συνεργάτες του, έτσι; Λαµπρό αριστερό ήθος! Είναι κάτι το οποίο δεν σας
επιτρέπει να µιλάτε για την ηθική της Αριστεράς.
Μετά είπατε ότι η µυστική διπλωµατία και οι προσωπικές στρατηγικές σε εσάς δεν υπάρχουν. Οι δηλώσεις Καµµένου είναι η
θέση σας; Ρωτάω: Είναι η θέση σας; Το ταξίδι στην Τεχεράνη
συγγενικού σας προσώπου εκφράζει όλη την Κυβέρνηση; Είναι
η θέση σας;
Ξέχασα να σας συγχαρώ και για κάτι άλλο, κύριε Τσίπρα. Φουλ
υποστήριξη από τον εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής! Ούτε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κατά Σαµαρά να ήταν!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Στη θέση σας δεν θα ένιωθα και πολύ άνετα, εκτός αν οι συγκλίσεις, πράγµατι, τελικά δεν είναι τυχαίες.
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ: Τον Μπαλτάκο τον ξεχάσατε;
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Μιλήσατε για τον κ. Γιούνκερ. Δεν κατάλαβα. Εγώ έβαλα και υποβάθµισαν τη χώρα οι ξένοι οίκοι κατά τρεις βαθµίδες;
Ο πιο στενός µου φίλος στο εξωτερικό, πράγµατι, ήταν ο κ. Γιούνκερ αλλά το είπατε ανάποδα. Είναι κάτι που εσείς έχετε δηλώσει, ότι δίνει εκείνος κυρίως τη µάχη υπέρ της Ελλάδας,
βοηθώντας την Κυβέρνηση. Φανταστείτε τι θα λέγατε κατά του
Γιούνκερ, αν πράγµατι ο Γιούνκερ έφερνε το όποιο πρόσκοµµα,
το όποιο εµπόδιο στις διαδικασίες. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος
αγαπάει την Ελλάδα περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στην
Ευρώπη. Εκεί βρήκατε να χτυπήσετε;
Τα δύο δισεκατοµµύρια θεωρείτε ότι είναι δικά σας; Είναι δικό
µας έργο από το ΕΣΠΑ 2007-2014.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Όµως, το πρόβληµα που σας έθεσα στην αρχή και για το οποίο
δεν είχατε απάντηση καµµία, παραµένει. Πού θα βρεθούν τα χρήµατα που χρειάζεται η χώρα; Για τον επόµενο ενάµιση χρόνο,
κύριε Τσίπρα, είναι 36 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Εν τω µεταξύ, η ανεργία ανεβαίνει, όταν µεταξύ Νοεµβρίου
2013 και Νοεµβρίου 2014 υπήρξαν καταγεγραµµένοι εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες λιγότεροι άνεργοι. Εγώ δεν λέω ότι λύθηκε
το πράγµα -προς Θεού- αλλά υπήρχε κατεύθυνση, υπήρχε η
ροπή, υπήρχε η τάση. Και σήµερα είναι ακριβώς η αντίθετη.
Εποµένως, δεν καταλάβατε -προφανώς -εκείνα που σας είπα
ή κάνετε ότι δεν καταλάβατε. Εγώ σας το λέω: ξυπνήστε γιατί
καταστρεφόµαστε. Εσείς, όµως, µας φέρατε σήµερα εδώ όχι για
να ενηµερώσετε εµάς αλλά για να σας ακούσει η αριστερή σας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πτέρυγα.

(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αυτό είναι το µεγάλο πρόβληµα. Από τη µία δεν µπορείτε να
κυβερνήσετε και από την άλλη παριστάνετε ότι διαπραγµατεύεστε, ενώ η χώρα πνίγεται σε αδιέξοδα τα οποία εσείς ο ίδιος
έχετε φτιάξει. Η Ελλάδα δεν µπορεί να περιµένει να λύσετε το
δικό σας εσωκοµµατικό πρόβληµα. Επιτέλους, προχωρήστε.
Εµείς λέµε πρώτα η πατρίδα, µετά το κόµµα, κύριε Τσίπρα.
Τελειώνοντας, κυρία Πρόεδρε, µιας που σας έθιξα για σεξισµό, να σας θυµίσω κάτι. Ο Πλούταρχος στο «Γυναικών Αρεταί»
γράφει ότι η ανδρεία είναι αρετή και των ανδρών και των γυναικών. Ας µην παρεξηγείστε, λοιπόν, τόσο εύκολα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μεταξύ των υποχρεώσεων του Προεδρείου είναι και να εγγυάται την ελευθερία έκφρασης όλων των Βουλευτών. Πάρα πολλές φορές δοκιµάζεται
αυτό το καθήκον του Προεδρείου, ιδίως όταν γίνεται η επιλογή
προσωπικών επιθέσεων, ανοίκειων και συκοφαντικών.
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θα δώσω τον λόγο στον κ. Κατρούγκαλο επί προσωπικού, για
να τοποθετηθεί.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ως τι θα µιλήσει ο κ. Κατρούγκαλος;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Εσύ, βιβλιοπώλη, να πουλάς βιβλία!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα πουλάω ό,τι θέλω, δηµοσιογράφε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Γεωργιάδη,
αναστατωθήκατε, µάλλον, από τις αναφορές του Πρωθυπουργού στη λίστα Λαγκάρντ.
Ορίστε, έχετε τον λόγο, κύριε Κατρούγκαλε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όχι µόνο όπου σας βολεύει, κυρία Πρόεδρε! Δεν έχει δικαίωµα να µιλήσει!
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε µε τα καλά σας; Δεν
ντρέπεστε;
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Δεν σας επιτρέπω και είναι η τελευταία φορά! Εγώ, ξέρετε -το
είπα- δεν µου αρέσει αυτό που…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Απευθύνεστε στο
Προεδρείο απειλητικά; Καθίστε κάτω!
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Δεν κάθοµαι κάτω! Δεν σας επιτρέπω! Δεν έχετε δικαίωµα, µετά
από κάθε οµιλητή να λέτε εσείς την άποψή σας!
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τι Προεδρείο είναι αυτό;
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Πρόεδρος της Βουλής είστε και Πρόεδρος όλων των Βουλευτών.
Δεν είστε Πρόεδρος Βουλής για τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό να το καταλάβετε και σας το λέω για τελευταία φορά! Τελευταία φορά!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Καθίστε κάτω και µην
απειλείτε το Προεδρείο!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Το άρθρο 11 του Κανονισµού
σάς θέτει ορισµένες υποχρεώσεις. Διαβάστε το άρθρο 11!
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ορίστε, κύριε Κατρούγκαλε, έχετε τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Είναι Προεδρείο αυτό τώρα;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Εσείς, κυρία Πρόεδρε, τι ρόλο παίζετε; Εκτός κι αν όλο αυτό είναι στο πρόγραµµα,
για αποχώρηση!
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Μεϊµαράκη,
όταν προεδρεύατε, επιτρέπατε να συµβαίνει αυτό που κάνετε;
Σας παρακαλώ καθίστε κάτω.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πώς παίρνει τον λόγο;
Βάσει ποιου άρθρου παίρνει τον λόγο ο κ. Κατρούγκαλος; Δεν
είναι καν Βουλευτής!
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχει τον λόγο ένας
συνάδελφός σας, µέλος της Κυβέρνησης, επί προσωπικού. Καθίστε κάτω. Αυτό που κάνετε είναι αντικοινοβουλευτικό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Δεν πρέπει να ρίχνετε λάδι στη φωτιά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχω δώσει ήδη τον
λόγο στον κ. Κατρούγκαλο;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ως τι του δώσατε τον
λόγο, κυρία µου; Ως τι του δώσατε τον λόγο; Δεν είναι Βουλευτής! Βάσει ποιου άρθρου;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεν είναι Βουλευτής!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Βάσει ποιου άρθρου παίρνει τον λόγο; Δεν είναι καν Βουλευτής.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Είναι Υπουργός, κύριοι. Καθίστε κάτω.
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Βάσει ποιου άρθρου; Πού
είναι το 43Α;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Βλέπω για συναινετική
διάθεση καλά τα πάτε πάντως!
Ορίστε, κύριε Κατρούγκαλε, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε,
εµείς θα αποχωρήσουµε –εγώ προσωπικά αποχωρώ- ως ένδειξη
διαµαρτυρίας!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Ανασυγκρότησης Διοικητικής Μεταρρύθµισης):
Όχι, ο Κανονισµός, κύριε Πρόεδρε, επιτρέπει επί προσωπικού
και στα µέλη της Κυβέρνησης, όχι µόνο στους Βουλευτές! Ο Κανονισµός είναι σαφής. Όταν συκοφαντείται κάποιος, πρέπει να
έχει το δικαίωµα να απαντά. Και ο Κανονισµός είναι σαφής. Και
τα µέλη της Κυβέρνησης µπορούν να πάρουν τον λόγο επί προσωπικού.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Αυτό που σας λέω
εγώ. Εάν πάρει τον λόγο, Πρόεδρε, κύριε Σαµαρά, να αποχωρήσουµε!
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κατ’ αρχάς το «αυτό
που σας λέω εγώ» που απευθύνετε –δεν ξέρω πού- να το απευθύνετε εκτός αυτής της Αιθούσης. Κατά δεύτερον, ένας άνθρωπος προσβλήθηκε και έχει το δικαίωµα να αποκαταστήσει την
πραγµατικότητα.
(Στο σηµείο αυτό οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας αποχωρούν από την Αίθουσα)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Έδωσε γραµµή ο Μεϊµαράκης
στον Σαµαρά!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ορίστε, κύριε Κατρούγκαλε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κυρία Πρόεδρε,
είναι δηλωτικό του πολιτικού ήθους της παράταξης της Νέας Δηµοκρατίας ότι θεώρησε αυτονόητο πως µπορεί να απευθύνει συκοφαντικές κατηγορίες εναντίον ενός µέλους της Κυβέρνησης,
χωρίς να έχει αυτό το δικαίωµα να απαντήσει.
Είναι προφανές ότι κάτι τέτοιο είναι αντίθετο όχι µόνο στον Κανονισµό που επιτρέπει και στα µέλη της Κυβέρνησης να τοποθετούνται επί προσωπικού αλλά στον ίδιο το νοµικό µας πολιτισµό
που επιφυλάσσει σε κάθε άνθρωπο, που κατηγορείται, το δικαίωµα να υπερασπίζεται τον εαυτό του, πολύ περισσότερο όταν
βρίσκεται ενώπιον κατασκευασµένων κατηγοριών, που τα χαλκεία της διαπλοκής έχουν κατασκευάσει όχι για να πλήξουν τη
δική µου ασηµαντότητα αλλά αυτό που αποτελεί το βασικό πλεονέκτηµα της Κυβέρνησης, που είναι η ηθική υπεροχή της απέναντι στις δυνάµεις του παλαιοκοµµατισµού και της διαπλοκής.
Και είναι τόσο µεγάλο το πολιτικό κενό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, που αναγκάστηκε ο Αρχηγός της να καταφύγει ακριβώς στα χαλκευµένα ψέµατα και τις συκοφαντίες, που πλέον
ούτε οι ίδιοι οι πρωτεργάτες τους δεν επαναλαµβάνουν.
Γιατί είναι σαφές ότι καταρρίφθηκε ο ισχυρισµός περί προµή-
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θειας, τάχα 12%, για διορισµό. Είναι σαφές ότι η κατηγορία αυτή,
όταν ήταν προφανές ότι δεν µπορεί να στηριχθεί, µεταµορφωνόταν συνεχώς και σε κάτι άλλο, σε κάτι άλλο και σε κάτι άλλο,
ώστε να µένει η λάσπη και η βρωµιά και να µην υπάρχει η δυνατότητα κανείς να απαντήσει.
Σας είπα, όµως, προηγουµένως –απευθυνόµενος στους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας- ότι αυτοί µπορεί να είναι λύκοι
αλλά εγώ δεν είµαι πρόβατο και διάλεξαν λάθος στόχο για τις
επιθέσεις τους. Εγώ ήµουν πάντοτε καθαρός, κρυστάλλινος και
στην πολιτική µου δράση και στη νοµική. Και δεν έκανα τίποτε
παραπάνω απ’ αυτό που έλεγε πάντοτε ο Σβώλος ότι πρέπει να
κάνει ο συνταγµατολόγος, να µην είναι δηλαδή µόνο µύστης του
δικαίου αλλά και στρατιώτης του.
Τα χαλκεία έχουν ραντεβού µαζί µου τον Ιούνιο στα δικαστήρια
και δυστυχώς βλέπω ότι υιοθετούν το µήνυµα τους και οι Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Φαίνεται ότι η διαπλοκή
ανησυχεί και όχι µόνο αυτοί που τα οικονοµικά τους συµφέροντα
βρίσκονται σε κίνδυνο αλλά και αυτοί που υπερασπίζονται πολιτικά τα συµφέροντά τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Κατρούγκαλε.
Και επειδή µέσα στον ορυµαγδό των κραυγών από πλευράς
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, επανελήφθη η αιτίαση ότι
δήθεν για προσωπικό ζήτηµα δεν δικαιούται τον λόγο µέλος της
Κυβέρνησης και επειδή καµµιά φορά αυτού του είδους οι ανακρίβειες αναπαράγονται αντί αληθείας, διαβάζω τι λέει το άρθρο
68 του Κανονισµού της Βουλής.
«Προσωπικό ζήτηµα θεωρείται η µοµφή που περιέχει υβριστική εκδήλωση ατοµικά εναντίον Βουλευτή ή µέλους της Κυβέρνησης». Αυτά για να τελειώνουµε µε τα περί παραποίησης
του Κανονισµού.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Στρατούλης, ως Υπουργός.
Βέβαια, κύριε Στρατούλη, κάθεστε στα βουλευτικά έδρανα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Θέλω να κάνω µία διευκρίνιση.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Κυρία Πρόεδρε, έχω ζητήσει τον λόγο
επί του Κανονισµού και αυτό προηγείται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν προηγείται, όχι.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Προηγείται ο Κανονισµός πάντων των
θεµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν προηγείται. Θα
σας δώσω τον λόγο, κύριε Βενιζέλο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Τώρα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αυτόν τον τρόπο που
το µάθατε όλοι, που λέτε «τώρα», «αυτό που σου λέω εγώ»; Τι
είναι αυτός ο τρόπος;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Θα σας δώσω τον λόγο. Θέλετε και εσείς να αποχωρήσετε;
Τον λόγο έχει ο κ. Στρατούλης.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Μην παραβιάζετε τον Κανονισµό άλλο.
Επί του Κανονισµού, το αίτηµά µου προηγείται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ακούστε, επί του Κανονισµού, κατά το άρθρο 67, οφείλετε να φέρετε έγγραφο που
υπογράφουν δύο Βουλευτές. Έχετε φέρει ένα έγγραφο που
υπογράφετε µόνος σας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Είστε για δεύτερη φορά άσχετη! Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας ζητά τον λόγο και προφορικά!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας λέω ότι θα σας
δώσω τον λόγο. Δεν έχουµε αντιδικία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Είστε πάλι ανενηµέρωτη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας λέω ότι θα σας
δώσω τον λόγο. Εναντίον ποιου επαναστατείτε;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σο-
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σιαλιστικού Κινήµατος): Επαναστατώ έναντι της συµπεριφοράς
σας, της αγνοίας σας και της αλαζονείας σας!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα σας δώσω τον
λόγο στη συνέχεια. Έχω δώσει τον λόγο ήδη στον Υπουργό.
Ορίστε, κύριε Στρατούλη.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Υπονοµεύετε τη συζήτηση στη Βουλή!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Απλά ήθελα να κάνω µία διευκρίνιση, ως αρµόδιος Υπουργός,
για τη Βουλή των Ελλήνων και για τον ελληνικό λαό που µας βλέπει και µας ακούει.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Προβλέπει ο Κανονισµός τη διαδικασία
αυτή;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Συνεχίζω. Ξέρω γιατί δεν θέλει να ακούσει αυτό που θα πω ο κ.
Βενιζέλος αλλά θα το πω ως αρµόδιος Υπουργός.
Θέλω να το διευκρινίσω. Εάν εφαρµοζόταν από την Κυβέρνησή µας η ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος στις επικουρικές συντάξεις, θα αφαιρούνταν από τις τσέπες των συνταξιούχων 326
εκατοµµύρια ευρώ φέτος, επιπλέον από τα 326 άλλα 172 εκατοµµύρια ευρώ του χρόνου κι επιπλέον από τα 326 και 172 άλλα
261 εκατοµµύρια ευρώ το 2017. Θα εξαερώνονταν στην κυριολεξία.
Δεύτερον, εάν εφαρµόζαµε το νέο µαθηµατικό τύπο για τις
εφάπαξ παροχές, που είχε θεσπίσει η προηγούµενη κυβέρνηση,
θα αφαιρούνταν φέτος, απ’ αυτούς που θα έβγαιναν στη σύνταξη, 70 συν 50 εκατοµµύρια ευρώ, επιπλέον απ’ αυτά 201 εκατοµµύρια ευρώ το 2016 και επιπλέον και από τα δύο αυτά 172
εκατοµµύρια ευρώ το 2017.
Και τέλος, κυρία Πρόεδρε, εάν εφαρµόζαµε τους αυστηροποιηµένους όρους και προϋποθέσεις για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ
στους συνταξιούχους, στους πιο φτωχούς συνταξιούχους, στους
πιο χαµηλοσυνταξιούχους, θα αφαιρούνταν 82 εκατοµµύρια
ευρώ από τις τσέπες τους φέτος.
Όλα αυτά, είναι γραµµένα στον κρατικό προϋπολογισµό του
2015 που ενέκρινε εδώ στη Βουλή, η προηγούµενη κυβέρνηση
Σαµαρά-Βενιζέλου και στο µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα, το οποίο
τρέχει και το έχουν ψηφίσει οι ίδιοι. Αυτό, για να είναι γνωστή η
αλήθεια και το τι γλίτωσε ο ελληνικός λαός και οι συνταξιούχοι
από τις τσέπες τους µε την απόφαση της Κυβέρνησής µας, που
θα αφαιρούνταν, αν επανεκλέγονταν και αν επικυρώνονταν η
προηγούµενη κυβέρνηση.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα απ’ την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Στρατούλη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Βενιζέλος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ε, πώς θα γίνει τώρα, κυρία Πρόεδρε;
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Έχει ζητήσει τον λόγο ο
Πρόεδρος της Χρυσής Αυγής!
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Είµαστε η τρίτη δύναµη!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Κυρία Πρόεδρε, πραγµατικά λυπάµαι
γιατί δεν υπάρχει συνεδρίαση της Βουλής για οποιοδήποτε θέµα
και ιδίως για το κατ’ εξοχήν σοβαρό θέµα της διαπραγµάτευσης,
που να µην την υπονοµεύετε εσείς µε παραβιάσεις του Κανονισµού, µε οξύτητα, µε πρόκληση έντασης. ‘
Πριν από λίγα λεπτά, συγκρουστήκατε µε τον Πρόεδρο της
Νέας Δηµοκρατίας και οδηγήσατε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση
σε αποχώρηση. Αυτό το γεγονός από µόνο του, συνιστά πρόβληµα εφαρµογής του Συντάγµατος και του Κανονισµού της
Βουλής.
Πριν από λίγα λεπτά, δώσατε στον κ. Κατρούγκαλο τον λόγο
επί προσωπικού, παραβιάζοντας τον Κανονισµό, διότι όταν πρό-
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κειται για µοµφή, ο θιγόµενος, εάν υπάρχει θέµα, απαντάει στο
τέλος του συζητούµενου θέµατος και πάντως πριν το τέλος της
συνεδρίασης αλλά δεν παρεµβάλλεται στη ροή της διαδικασίας.
Εάν του αποδοθεί γνώµη διαφορετική από αυτήν που διετύπωσε
στη συγκεκριµένη συζήτηση, λαµβάνει τον λόγο αµέσως.
Τρίτον, ενώ η διαδικασία αυτή του άρθρου 142Α είναι ειδική,
εξαιρετική και σε αυτήν µετέχουν µόνον ο Πρωθυπουργός και οι
Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και δεν µετέχουν οι
Υπουργοί, δώσατε τον λόγο στον κ. Στρατούλη να επικουρήσει
τον Πρωθυπουργό, να τον συµπληρώσει, ενώ µπορούσε να του
δώσει σηµείωµα για να τα πει αυτά ο κ. Τσίπρας στην προβλεπόµενη τριτολογία του.
Τι νόηµα έχουν όλα αυτά; Το νόηµα που πρέπει να συνειδητοποιήσετε ως αίσθηση ρόλου θεσµικού. Εάν το ζητούµενο είναι,
πράγµατι, να ασχοληθούµε µε τα µείζονα εθνικά θέµατα και να
υπάρξει συναίνεση, δεν πρέπει να υπάρχει ένα διαδικαστικό κέλυφος που προστατεύει τη συναίνεση; Δεν είναι αυτή η πρόθεση
του Πρωθυπουργού. Ήταν εικονική και προσχηµατική αυτή του
η επιχειρηµατολογία. Αλλά εσείς, ως Πρόεδρος της Βουλής,
οφείλατε να δώσετε την ευκαιρία στο Σώµα να συζητήσει σοβαρά, ήρεµα, νηφάλια και συναινετικά.
Αυτήν τη στιγµή έχει υποστεί η Βουλή ένα ακόµη πλήγµα.
Πρώτον ενώ διεξάγεται η διαπραγµάτευση, υποτίθεται, στις Βρυξέλλες και υπάρχει εθνικό συµφέρον και πρωτίστως ενδιαφέρον
και συµφέρον της Κυβέρνησης να υπάρξει αποτέλεσµα. Άρα
υπάρχει παραβίαση του Κανονισµού επί των τύπων όλων και επί
της ουσίας.
Δεύτερον, θεωρώ ότι έχετε την ικανότητα και τη µνήµη να µην
πέσετε για τρίτη φορά στο ατόπηµα και να πείτε ότι όταν ζητάει
ο Πρόεδρος µιας Κοινοβουλευτικής Οµάδας τον λόγο επί του
Κανονισµού, χρειάζεται έγγραφο µε δύο υπογραφές. Μπορεί να
ζητηθεί και προφορικά χωρίς καν έγγραφο. Το έστειλα για να µη
διαπληκτίζοµαι, το έστειλα για να το διαβάσετε, για να µην
έχουµε εντάσεις. Γιατί πρέπει να µας ενδιαφέρει η ουσία.
Αλλά βέβαια τίποτα σε µια δηµοκρατία δεν είναι πιο σηµαντικό
και πιο ουσιαστικό από τη διαδικασία και τους θεσµούς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Βενιζέλε, έχετε
απόλυτο δίκιο, παραβίασα τον Κανονισµό, γιατί σας έδωσα τον
λόγο, όπως επίσης παραβίασα τον Κανονισµό, γιατί σας επέτρεψα να µιλήσετε το υπερτετραπλάσιο του χρόνου που σας
αναγνωρίζει ο Κανονισµός.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Είστε άξια της µοίρας σας! Σηκώνω τα
χέρια ψηλά!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Διευκρινίζω για να µην
υπάρχουν παρεξηγήσεις: Σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Κανονισµού της Βουλής, ο επικαλούµενος προσωπικό εις βάρος του
ζήτηµα, ζητεί από τον Πρόεδρο την άδεια να µιλήσει.
Ακούστε το, κύριε Βενιζέλο, για να το γνωρίζετε.
Το αίτηµα αυτό δεν µπορεί να υποβληθεί πριν ολοκληρωθεί η
αγόρευση που έδωσε αφορµή για την επίκληση προσωπικού ζητήµατος και όχι βέβαια η συνεδρίαση. Η αγόρευση, λοιπόν, που
έδωσε την αφορµή, ήταν η αγόρευση του κ. Σαµαρά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Διαβάστε παρακάτω!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εν σχέσει µε τη διαδικασία του άρθρου 142Α.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Παραποιείτε τη διαδικασία!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): … σας διαβάζω τι προβλέπει το άρθρο 142Α παράγραφος 8, όπου ρητώς προβλέπεται
διάρκεια αγόρευσης και των Υπουργών.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Ντροπή! Ντροπή!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Χρυσής Αυγής κ. Μιχαλολιάκος για τη δευτερολογία του.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, πριν συµµετάσχω στη σηµερινή συζήτηση διάβασα
το 142Α, το οποίο προβλέπει να παίρνουν τον λόγο και οι Υπουργοί και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι συγκεκριµένα. Το βι-
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βλιαράκι είναι στη διάθεση του καθενός και το λέει σαφέστατα.
Θα ήθελα επί του προκειµένου, µε αφορµή την οχλαγωγία η
οποία έγινε προηγουµένως, να σας θυµίσω ότι για διαµαρτυρίες
πολύ χαµηλοτέρας εντάσεως, η Χρυσή Αυγή κατηγορήθηκε ότι
κατήργησε το Κοινοβούλιο, εκχυδάισε την πολιτική ζωή και άλλα
πολλά.
Φαίνεται πως όταν κάποιοι άλλοι κάνουν πολύ χειρότερα πράγµατα, τότε δεν εκχυδαΐζεται η πολιτική ζωή.
Είπε προηγουµένως ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας ότι
είχε φουλ υποστήριξη από τον εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής η
Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Ουδέν ψευδέστερον! Θα
θυµίσω -πριν αναφερθώ στο αν υπάρχει αυτή η υποστήριξη ή όχιότι στην εποχή Μπαλτάκου όταν σε αυτήν την Βουλή, ήθελε να
περάσει έναν νόµο η Νέα Δηµοκρατία για τους ιεροδιδάσκαλους
στη Θράκη και το ΠΑΣΟΚ δεν συµφωνούσε, διαφώνησε. Και µε
τις ψήφους της Χρυσής Αυγής και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
πέρασε το νοµοσχέδιο. Μας το είχαν ζητήσει αυτό, κρίναµε ότι
είναι εθνικώς πρέπον και το είχαµε ψηφίσει. Αντίθετα δεν ψηφίσαµε ποτέ κανένα νοµοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ και µάλιστα κάτω από
διαδικασίες αυτής της µορφής.
Δεν εξέφρασα καµµία υποστήριξη. Εξέφρασα την άποψη ότι
η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην εξουσία για να καταγγείλει, να καταργήσει το µνηµόνιο, να επανέλθει η εθνική κυριαρχία στη χώρα, να σταµατήσει αυτή η δουλική δανειακή σύµβαση
µε το Αγγλικό Δίκαιο και επιφυλάσσοµαι για το όχι µακρινό µέλλον, σύµφωνα µε τις ίδιες τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
Είπατε προηγουµένως ότι αποστολή σας είναι η ελευθερία έκφρασης όλων των Βουλευτών. Θα διαφωνήσω. Σήµερα, τρεις
Βουλευτές της Χρυσής Αυγής είναι απόντες παρά τη θέλησή
τους, γιατί είναι προφυλακισµένοι. Έκαναν τη σχετική αίτηση, η
οποία δεν ενεκρίθη.
Επί του προκειµένου, θέλω να πω ότι στο σηµείο αυτό γίνεται
µια παραβίαση του σκληρού πυρήνα των ατοµικών και πολιτικών
δικαιωµάτων, διότι όπως ο πολίτης έχει το δικαίωµα της ψήφου,
έτσι και ο Βουλευτής, εκλεγµένος από το λαό ως αντιπρόσωπος
του έθνους, έχει το δικαίωµα να νοµοθετεί και να συµµετέχει στο
νοµοθετικό έργο. Αυτό το πράγµα δεν συµβαίνει.
Επί του προκειµένου, θα ήθελα να σας πω ότι και ο ίδιος ο Σωφρονιστικός Κώδικας προβλέπει την κατοχύρωση των πολιτικών
δικαιωµάτων των κρατουµένων και πολιτικό δικαίωµα των κρατουµένων βουλευτών, είναι να έρχονται στη Βουλή, να ψηφίζουν
στις ψηφοφορίες και να συµµετέχουν στις διαδικασίες.
Εις ό, τι αφορά το αντικείµενο της σηµερινής συζητήσεως, δυστυχώς, για όλα αυτά τα οποία εγράφησαν στην εφηµερίδα
«ΑΥΓΗ» και κοστολογήθηκαν µάλιστα και σε διάφορους ιστοτόπους, όπως το «Bloomberg», δεν έγινε ειδική συζήτηση.
Εγώ, θέλω απλά να αναφέρω προς ενηµέρωση του ελληνικού
λαού κάποιου από αυτά και να παρουσιάσω τη θέση µας, τη θέση
της Χρυσής Αυγής. Αναφέρεται ανακατάταξη στους συντελεστές
του ΦΠΑ. Επί του προκειµένου, θα είναι ολέθριο για έναν κρίσιµο
τοµέα της εθνικής µας οικονοµίας, τον τουρισµό, να αυξηθεί στα
νησιά ο ΦΠΑ, όπως αναφέρεται, ή σε κάποια από τα νησιά, όπως
έχει γραφεί στον Τύπο.
Επιπλέον, θέλω να τονίσω ότι η αύξηση των έµµεσων φόρων,
όπως στα τσιγάρα κ.λπ., είναι ένας σκληρός, άδικος, αντιλαϊκός
φόρος, ο οποίος πλήττει το ίδιο πλούσιους και φτωχούς και για
αυτό θα πρέπει η Κυβέρνηση να προβληµατιστεί επί τούτου.
Επίσης, διαβάσαµε για δηµιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας ή
Επενδυτικού Ταµείου για χρηµατοδότηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Πράγµατι αυτό χρειάζεται η Ελλάδα, µια τράπεζα
εθνική που να είναι εθνική, να είναι κρατική. Μόνο έτσι µπορεί να
υπάρχει χρήµα για την ελληνική, για την εθνική οικονοµία. Μάλιστα, διαβάσαµε µε πολλή επιφύλαξη –δηµοσιεύθηκε στην
«ΑΥΓΗ» σήµερα- για αποκρατικοποιήσεις µε διακρατικές συνέργειες.
Η Χρυσή Αυγή, είναι αντίθετη σε κάθε αποκρατικοποίηση τοµέων της οικονοµίας µας που έχουν να κάνουν µε την εθνική ανεξαρτησία, όπως είναι η ενέργεια, η ΔΕΗ κ.λπ..
Τελειώνω, απαντώντας και πάλι στον Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας, που είπε ότι για αυτόν όποιος είναι κατά του µνηµονίου,
υποστηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει λάθος.
Ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Ποταµιού κ. Σταύρος Θεοδωράκης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να πω ότι για
άλλη µία φορά η Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, είναι
κατώτερη των περιστάσεων. Αντιλαµβάνοµαι ότι ο κ. Τσίπρας
έχει πάρα πολλά στο κεφάλι του, τον συµπονώ, αλλά θα πρέπει
µε κάποιο τρόπο να το τελειώσει αυτό. Δεν µπορούµε δηλαδή να
ερχόµαστε εδώ να συζητήσουµε και η διαδικασία να διαλύεται
κάθε φορά από κάποια υπερβολή της κ. Κωνσταντοπούλου. Σας
θυµίζω την ονοµαστική ψηφοφορία που δεν έκανε µετά από -σωστές- συστάσεις του πρωθυπουργικού γραφείου.
Δεν είναι δυνατόν η Πρόεδρος της Βουλής να βαθµολογεί
τους οµιλητές. Δεν συµβαίνει σε κανένα Κοινοβούλιο. Μπορεί αν
θέλει να έχει αντίθετη άποψη και να κατέβει στα έδρανα να την
πει αλλά δεν µπορεί να βαθµολογεί τους οµιλητές, ακόµα και αν
οι παρατηρήσεις της σε πολλά πράγµατα µπορεί να έχουν σχέση
µε την πραγµατικότητα. Είναι Πρόεδρος της Βουλής. Δεν βαθµολογεί.
Και βεβαίως δεν αντιλαµβάνοµαι πως σε µία συζήτηση των Αρχηγών των κοµµάτων µπορούν να παίρνουν τον λόγο και οι
Υπουργοί. Και γιατί τον πήραν δύο και να µην τον πάρουν και
άλλοι δέκα που θέλουν να µιλήσουν; Ή θα τηρήσουµε τη λογική
και τον Κανονισµό ή θα πάµε σε µία Προεδρία εντελώς προσωπική µε την υπογραφή της κ. Κωνσταντοπούλου.
Τώρα, θα ζητούσα από τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, να µη
συγκρίνεται µε το παρελθόν και να µην έχει τόσο µεγάλη αγωνία
να απαντά στο παρελθόν. Θα τον καλούσα να µιλήσει περισσότερο για το µέλλον και για τη δική του «ταµπακιέρα» δηλαδή, και
όχι για αυτά που έκανε ή δεν έκανε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία.
Θα πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν µας -και να φύγουµε από αυτό
το άγχος- ότι ο ελληνικός λαός αποφάσισε. Είπε δηλαδή ότι το
παλαιό πολιτικό σύστηµα χρεοκόπησε κι ότι πρέπει να αλλάξουµε κατεύθυνση. Θα πρέπει, λοιπόν, επειδή ακριβώς αυτό είναι
το µήνυµα του ελληνικού λαού, να δώσουµε απαντήσεις, κύριε
Τσίπρα, σε σχέση µε τη µεγάλη εικόνα, να µας δώσετε εσείς δηλαδή τις απαντήσεις σε σχέση µε τη µεγάλη εικόνα.
Σας στηρίξαµε στην Ευρώπη. Το Ποτάµι είναι ένα ευρωπαϊκό
κίνηµα. Κάποιοι αυτό το θεωρούν και το σχολιάζουν ως αρνητικό.
Αντιλαµβάνεστε όµως ότι είναι χρήσιµο αυτήν την ώρα να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό κίνηµα στη Βουλή. Και ξέρετε ότι σας στηρίξαµε. Μιλήσαµε θετικά για την προσπάθειά σας και ακουστήκαµε
και από τον κ. Σουλτς και από άλλους ανθρώπους που µας
ακούνε στην Ευρώπη. Είπαµε δηλαδή ξεκάθαρα -και δεν δειλιάζουµε να το πούµε κι εδώ -ότι πρέπει να βοηθηθεί ένας Πρωθυπουργός να κάνει µεταρρυθµίσεις που δεν έγιναν τόσα χρόνια.
Όµως νοµίζω ότι τα ψέµατα τελείωσαν. Εννοώ τα ψέµατα για
την οικονοµία. Σας καλώ λοιπόν -για να µην παραβώ πολύ τον
χρόνο- να δηµοσιοποιήσετε τι διαπραγµατεύονται οι άνθρωποι
σας, η οµάδα σας, στην Ευρώπη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του Προέδρου του κόµµατος Το Ποτάµι)
Επιτρέψτε µου, µισό λεπτό.
Σας καλώ, λοιπόν, να δηµοσιοποιήσετε το περιεχόµενο των
µεταρρυθµίσεων, όχι τα λογιστικά µέτρα, όχι τις ταυτοποιήσεις.
Κάποιες απ’ αυτές είναι απαραίτητες, κάποιες απ’ αυτές –ίσως
οι προσδοκίες– είναι εκτός πραγµατικότητας. Σας καλώ να πείτε
συγκεκριµένα, αν όχι σήµερα που δεν θα έχετε το χρόνο, τις επόµενες µέρες, τις συγκεκριµένες µεταρρυθµίσεις και πάνω στις
συγκεκριµένες µεταρρυθµίσεις να ζητήσετε τη στήριξη του
ελληνικού Κοινοβουλίου.
Το είπα και το επαναλαµβάνω. Αυτό το Κοινοβούλιο µπορεί να
έχει µία µεγάλη ευρωπαϊκή πλειοψηφία, αρκεί να είσαστε κι εσείς
αποφασισµένος να συγκρουστείτε µε αυτούς που θέλουν τη
χώρα να συζητάει συνέχεια για το παρελθόν και να µην κάνει
άλµατα στο µέλλον, όπως κάνει αυτήν τη στιγµή ένα µεγάλο
µέρος της Ευρώπης, µάλλον όλη η Ευρώπη, µε την Ελλάδα να
είναι ακόµα σε βήµα σηµειωτόν.
Ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας Το Ποτάµι)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για
ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Βούτσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Με συγχωρείτε πολύ αλλά επειδή επαναλάβατε, είµαι υποχρεωµένος να πω, πως η Πρόεδρος της
Βουλής σήµερα απολύτως σαφέστατα και µε ευκρίνεια στηρίχθηκε στο άρθρο βάσει του οποίου γίνεται η σηµερινή συζήτηση,
για να δώσει τις διευκρινήσεις του ο κ. Στρατούλης. Κατ’ οικονοµία επιτρέπεται και σε Υπουργούς, αν θεωρείται απαραίτητο, να
παρέµβουν. Είναι σαφές το άρθρο και το αναφέρει µέσα.
Επίσης, θα ήταν πολύ µεγάλο άδικο και για καθέναν από εµάς,
όταν στην πρωτοµιλία του και στη δευτεροµιλία του ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης αναφέρθηκε -µε τον τρόπο µάλιστα που αναφέρθηκε- σε Υπουργό της Κυβέρνησης, ο οποίος
έχει –εµείς λέµε- στοχοποιηθεί απολύτως επί δεκαήµερο στο δηµόσιο χώρο, εκείνος να µη µιλήσει. Είναι απολύτως εύλογο το
ότι του δόθηκε ο λόγος επί του προσωπικού. Κι αυτά πρέπει να
είναι απολύτως διευκρινισµένα.
Δεν ξέρω τι ακριβώς οδήγησε σε αποχώρηση και δεν µας χαροποιεί το ότι λήγει αυτή η συζήτηση µε αποχωρήσασα την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Πλην όµως, ως προς αυτά τα ζητήµατα
που σήµερα ετέθησαν, θεωρώ ότι η Πρόεδρος της Βουλής κατά
κανόνα και απολύτως εξέφρασε και εφάρµοσε τον Κανονισµό.
Ευχαριστώ πολύ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Έχουν τα δικά τους. Ο κ. Μεϊµαράκης ήθελε να δείξει το δρόµο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Βούτση.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δηµήτριος Κουτσούµπας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος):
Καλά πέρασαν κάποιες ώρες εδώ µέσα σήµερα. Δεν µας φωτίσατε, εµάς τουλάχιστον –πιστεύω δεν φωτίσατε και τον ελληνικό
λαό- κύριοι της Κυβέρνησης, κύριε Πρωθυπουργέ, ουσιαστικά
για το τι θα κάνετε για τη διαπραγµάτευση, τι ακριβώς έχετε
κάνει µέχρι τώρα και όλα τα υπόλοιπα ζητήµατα που θέσαµε και
εισηγητικά.
Αντίθετα, γίναµε µάρτυρες µιας γνωστής δικοµµατικής διαµάχης σε νέα φυσικά εκδοχή –από τα παλιά έρχεται αυτή-, µε νέα
σύνθεση του Κοινοβουλίου, βεβαίως και από τη µεριά σας µε
φραστικές επιθέσεις προς την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και από
την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, µε χειρισµούς για τον Κανονισµό
και άλλα σχετικά, προκειµένου –και το λέµε ειλικρινά- να κρύψετε
την ουσιαστική συµφωνία για τους δρόµους αυτής της διαπραγµάτευσης, για την τετράµηνη συµφωνία-γέφυρα, που είναι παράταση του υπάρχοντος µνηµονίου που είχε ψηφίσει η προηγούµενη συγκυβέρνηση.
Και βεβαίως υπάρχει το γεγονός της άρνησής σας να γίνει ουσιαστική σήµερα συζήτηση στη Βουλή, να µιλήσουν όλοι οι Βουλευτές και να τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία, έτσι ώστε να
ξέρει ο ελληνικός λαός τι ακριβώς πρεσβεύει ο καθένας µέσα σε
αυτήν την Αίθουσα και ως πολιτικό κόµµα το καθένα συλλογικά
και ατοµικά ο κάθε Βουλευτής. Βεβαίως, πιστεύουµε ότι γι’ αυτό
δεν τη φέρνετε, διότι εκεί θα ψήφιζαν αυτήν τη συµφωνία και
Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Βουλευτές
άλλων κοµµάτων.
Σας λέµε καθαρά ότι µάταια προσπαθείτε να κρυφτείτε πίσω
από το δάχτυλό σας, αλλάζοντας τα ονόµατα του µνηµονίου, της
τρόικας. Δεν αλλάζει το αντιλαϊκό περιεχόµενο, ο αντιλαϊκός χαρακτήρας αυτής της συµφωνίας που υπογράψατε και εξακολουθείτε να αρνείστε να τη φέρετε για ψήφιση στη Βουλή.
Όσοι έτρεφαν αυταπάτες για τα προεκλογικά σας συνθήµατα,
όσοι πίστεψαν ότι θα σκίσετε πραγµατικά τα µνηµόνια και θα βαράτε και τα νταούλια για να χορεύουν οι αγορές, µπορούν και
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πρέπει να βγάλουν τώρα συµπεράσµατα. Δεν αναφέροµαι στις
αγαπητές κυρίες και κυρίους αυτής της Αίθουσας αλλά στον ελληνικό λαό.
Η διαπραγµάτευση της Κυβέρνησής σας µε τους δανειστές,
δεν αφορά την ικανοποίηση πραγµατικών αναγκών του λαού. Οι
κόκκινες γραµµές σας, δεν αφορούν ούτε το στοιχειώδες. Την
ανάκτηση των µεγάλων απωλειών της λαϊκής οικογένειας που
µάτωσε την περίοδο της κρίσης.
Προσπαθείτε να παρουσιάσετε τις επιµέρους διαφορές και ενστάσεις σας για το ποιο θα είναι το µείγµα διαχείρισης του χρέους –περιοριστικό, επεκτατικό, µίξη αυτών των δύο, δεν έχει και
τόση σηµασία- ως µείζον θέµα, το οποίο δήθεν θα φέρει αυτόµατα και φιλολαϊκές αποφάσεις και µέτρα.
Όλα αυτά τα πάρε-δώσε, τα σούρτα-φέρτα και του κυρίου
Πρωθυπουργού και Υπουργών της Κυβέρνησης, που παρακολουθεί µε πάρα πολλά ερωτηµατικά ο ελληνικός λαός σήµερα,
βεβαίως έχουν να κάνουν µε την ίδια τη διαδικασία της αλλαγής
αυτού του µείγµατος και το γεγονός ότι είναι πιο πολύπλοκη και
περίπλοκη αυτή η διαδικασία σήµερα σε σχέση µε παλιότερα,
γιατί τώρα η Ελλάδα είναι στην Ευρωζώνη µια σειρά χρόνια. Βέβαια αυτό προσπάθησε, από ό,τι καταλάβαµε, να µας εξηγήσει
ο Πρωθυπουργός στη δευτερολογία του, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, αφού αυτή είναι η διαδικασία
εντός των τειχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθορίζει την ενιαία νοµισµατική πολιτική των κρατών-µελών, το Eurogroup κανονίζει τους ενιαίους δηµοσιονοµικούς στόχους για όλα τα κράτη-µέλη και για
την Ελλάδα φυσικά. Επιπλέον, η Ελλάδα είναι και αλυσοδεµένη
µε τα δάνεια, µε το µεγάλο χρέος κ.λπ. και βεβαίως δεν έχει ρευστό. Αυτή είναι όλη η ιστορία, για να είµαστε ειλικρινείς όλοι µεταξύ µας.
Έτσι εξηγείται και αυτό που λέµε εµείς και αυτό που κρύβετε
εσείς, ενώ το υλοποιείτε στην πράξη, ότι τα πάντα θα πρέπει να
έχουν την έγκριση του Eurogroup και θα πρέπει να συνοδεύεται
αυτή η έγκριση από συγκεκριµένες συµφωνίες εξυπηρέτησης
του δανείου, δηλαδή µε µνηµόνιο, άσχετα πως το ονοµάζει ο καθένας.
Μάταια, λοιπόν, προσπαθείτε να ξεγελάσετε τους εργαζόµενους µακροπρόθεσµα µε χιλιοειπωµένα συνθήµατα για τέλος της
λιτότητας, υφεσιακών µέτρων και άλλα. Τα µέτρα που λαµβάνονται και θα ληφθούν για να δοθεί ώθηση στην καπιταλιστική ανάπτυξη -γιατί αυτή είναι και έτσι λέγεται, όσο και αν µας λέτε ότι
τη χρησιµοποιούµε και είναι ξύλινη αυτή η γλώσσα-, είναι για να
προσελκύσετε επενδύσεις µονοπωλιακών οµίλων. Είναι µέτρα
που θυσιάζουν τις λαϊκές ανάγκες σε όφελος των κερδών των
λίγων.
Τα λαϊκά στρώµατα πλήρωσαν την κρίση, θα κληθούν και πάλι
να ξαναπληρώσουν. Δεν υπάρχει καπιταλιστική ανάπτυξη χωρίς
ξεζούµισµα των εργαζοµένων, χωρίς αύξηση του βαθµού εκµετάλλευσης, χωρίς να γίνεται φθηνότερη η εργατική δύναµη,
χωρίς ανεργία, που τη χρησιµοποιούν για αυτούς που δουλεύουν
και να ρίχνουν πιο κάτω τα µεροκάµατα, χωρίς ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Αυτό αποδεικνύει η πείρα σε όλα τα κράτη-µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πείρα των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής, η πείρα της Ιαπωνίας, που ακολούθησαν και επεκτατική πολιτική, θιασώτες της οποίας είστε και εσείς.
Οι αστικές τάξεις και οι κυβερνήσεις των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Γερµανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, διαπραγµατεύονται µεταξύ τους φυσικά και αυτές πολύ σκληρά σε
ορισµένα ζητήµατα αλλά είναι ενωµένες όταν πρόκειται να προχωρήσουν τις αντιλαϊκές µεταρρυθµίσεις τους, τις αναδιαρθρώσεις, για να θωρακίσουν τα κέρδη και την ανταγωνιστικότητα των
µονοπωλίων τους.
Ο λαός µας θα πρέπει να οργανώσει την αντεπίθεσή του απέναντι στους πραγµατικούς αντιπάλους. Δεν υπάρχει άλλος δρόµος για το λαό µας από την προετοιµασία για σύγκρουση, για
ρήξη και µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και µε το κεφάλαιο και µε της
εξουσία τους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Κουτσούµπα.
Τώρα βρίσκοµαι µπρος ενός µεγάλου διλήµµατος, γιατί καλού-
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µαι να ξαναπαραβιάσω τον Κανονισµό, διότι ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος πρωτοµίλησε και έκανε και δευτερολογία εξαντλώντας
το χρόνο και της δευτερολογίας.
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Βλέπω ότι θέλει να µιλήσει. Θα παραβιάσω τον Κανονισµό και
θα του δώσω τον λόγο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ω, ευχαριστούµε πάρα
πολύ!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Κυρία Πρόεδρε της Βουλής, για να
εκλεγεί κανείς Πρόεδρος της Βουλής αρκούν οι ψήφοι των Βουλευτών. Για να είναι κανείς χαριτωµένος απαιτείται και κάτι άλλο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε ενοχλεί το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός, -ως όργανο της πολιτείας, ανεξαρτήτως του ποιος
είναι ως φυσικό πρόσωπο παραπλανά τη Βουλή. Διότι είναι ωµή
παραπλάνηση της Βουλής η επιχειρηµατολογία του κ. Τσίπρα,
πως δεν απαιτείται κατά το Σύνταγµα κύρωση της παράτασης
της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοοικονοµικής Διευκόλυνσης.
Γιατί; Γιατί δεν µας το ζήτησαν οι εταίροι! Μα, οι εταίροι, θέλουν κάθε χώρα, να εφαρµόζει το Σύνταγµά της. Το τι λέει το
Σύνταγµα κάθε χώρας το κρίνουν τα αρµόδια πολιτειακά όργανα
της χώρας. Η Κύρια Σύµβαση Χρηµατοοικονοµικής Διευκόλυνσης δεν είναι µια συνήθης δανειακή σύµβαση, που προβλέπεται
από το δηµόσιο λογιστικό, όπως υποστηρίζει η Κυβέρνηση.
Γι’ αυτό και η αρχική κύρια σύµβαση κυρώθηκε το 2012 µε το
ν. 4060/2012. Όπως εγκρίθηκαν ρητά από τη Βουλή και οι δύο
τροποποιήσεις, τελευταία ήταν η παράταση µέχρι 28-2-2015. Ο
κ. Τσίπρας λέει: «Με την παράταση δεν ανελήφθησαν διεθνείς
υποχρεώσεις». Σας πήραν πίσω τα 11 δισεκατοµµύρια του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και τώρα εκλιπαρείτε
να πάρετε πίσω το 1,2 δισεκατοµµύριο;
Γιατί συνέβη αυτό και µε ποια νοµική βάση; Είναι δανειακή
σύµβαση να επιστρέφεις λεφτά, όταν έχεις οξύτατες ταµειακές
ανάγκες; Ανέφερε ο κ. Σαµαράς το Αγγλικό Δίκαιο, το οποίο βεβαίως προβλέπεται ρητά και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων του
Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου. Αυτά είναι τυπικά στοιχεία της σύµβασης. Το κρίσιµο, είναι η ρητή παραποµπή στο µνηµόνιο, στις αξιολογήσεις, στην τρόικα. Δεν πρέπει οι Βουλευτές
να διαβάσουν το κείµενο και να εκφραστούν επ’ αυτού;
Αυτό, λοιπόν, είναι παραπλάνηση της Βουλής! Όχι γιατί φοβάται ο κ. Τσίπρας ότι θα ψηφίσει και η Αντιπολίτευση αλλά γιατί
δεν θέλει να βρεθεί σε δύσκολη θέση στον εσωκοµµατικό του
συσχετισµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου του ΠΑΣΟΚ)
Και τον είδα στη δευτερολογία του εκνευρισµένο και επιθετικό.
Άρα, είναι εικονική η επίκληση της συναίνεσης. Πώς ζητάς συναίνεση από µια Αντιπολίτευση στην οποία επιτίθεσαι, την οποία
απαξιώνεις;
Αλήθεια, θέλω να ρωτήσω προσωπικά τον κ. Τσίπρα νιώθει την
ανάγκη να επανορθώσει σε κάποια σηµεία, σε σχέση µε την επιχειρηµατολογία την προεκλογική, την επιχειρηµατολογία του την
περίοδο της αντιπολίτευσης;
Θέλει να πει κάτι έστω για το χρέος, ότι καλά κάναµε τις παρεµβάσεις του 2012, το κούρεµα, την αναδιάρθρωση; Θέλει να
µας πει κάτι για τις δυσκολίες της διαπραγµάτευσης, τώρα που
τις ζει;Δεν έχει να πει τίποτα; Δεν αλλάζουν σε τίποτα οι αντιλήψεις του σε σχέση µε το πώς και πού πορευόταν η χώρα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου του ΠΑΣΟΚ)
Αποδεικνύετε την κοµψότητά σας µε αυτό που κάνετε τώρα!
Νοµίζει ότι µας φέρνει σε δύσκολη θέση, όταν µας λέει «θα
στηρίξετε να χτυπηθεί η ολιγαρχία»; Μετά χαράς! Θα σας βοηθήσουµε να χτυπήσετε τους γοητευµένους από την πολιτική σας
παρουσία οικονοµικούς παράγοντες, που έχουν τα ευρώ έξω και
τις ζηµίες µέσα και έδωσαν µάχη για αυτά!
Νοµίζετε ότι εκβιάζετε ή απειλείτε εµάς, λέγοντας «θα κινήσουµε τη διαδικασία αδειοδότησης των ραδιοτηλεοπτικών σταθµών»; Θα φοβηθούµε τι; Μη χάσουµε τα δέκα δευτερόλεπτα που
δίνουν οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί στο ΠΑΣΟΚ την ηµέρα; Εσάς
στηρίζουν και πολλοί από αυτούς εσάς γλείφουν! Μπορείτε να
τους απειλείτε και να τους εκβιάζετε!

1305

Αναφέρθηκε ο κ. Τσίπρας στις γερµανικές αποζηµιώσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Πόσο χρόνο θα χρειαστείτε, κύριε Βενιζέλο;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Να είστε ευπρεπής. Αυτό που κάνετε
µε το βόµβο είναι µια παιδαριώδης αντίδραση της κατέχουσας
την Έδρα του Προέδρου της Βουλής!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θέλετε να µας πείτε
πόσο χρόνο θα χρειαστείτε; Όχι; Καλώς.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Μπορείτε να αφήσετε το κουδούνι να
χτυπάει. Δεν µε ενοχλεί. Απλώς, δεν σέβεστε τον ρόλο σας και
λυπάµαι για αυτό.
Όσον αφορά στις γερµανικές αποζηµιώσεις, σας το εξήγησα
στη συζήτηση που έγινε για τη συγκρότηση της επιτροπής, ότι
το έχουµε θέσει κατά κόρον γραπτά, διπλωµατικά, διατηρώντας
το ζήτηµα ανοιχτό. Δυστυχώς, η δήλωση του κ. Τσίπρα ότι το ζήτηµα είναι ηθικό και ιστορικό είναι προσχώρηση στη γερµανική
επιχειρηµατολογία και θα χρησιµοποιηθεί από τη Γερµανία.
Άδειασε δε εν ψυχρώ ο κ. Τσίπρας τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
τον ατυχή κ. Παρασκευόπουλο, ο οποίος είχε, πράγµατι, µιλήσει
για χορήγηση άδειας αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του
γερµανικού δηµοσίου, γιατί χλεύασε ο ίδιος δίπλα στην κ. Μέρκελ τη δυνατότητα να εκτελεστούν οι αποφάσεις σε βάρος του
γερµανικού δηµοσίου επί ελληνικού εδάφους.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Τι νόηµα έχει αυτό;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Το ερώτηµα µε το οποίο θα κλείσω,
είναι πάντα το ίδιο, το αρχικό: Για ποια θέµατα µάς ενηµέρωσε
σήµερα ο κ. Τσίπρας; Σε τι έγινε σοφότερη η Βουλή και διά της
Βουλής ο ελληνικός λαός σε σχέση µε τη διαπραγµάτευση, τη
στρατηγική της Κυβέρνησης, τη γραµµή; Ποιο είναι το δηµοσιονοµικό πλαίσιο; Πόσες και ποιες είναι οι χρηµατοδοτικές ανάγκες
και πώς θα καλυφθούν; Τι γίνεται µε τα ταµειακά διαθέσιµα; Ποιο
είναι το χρονοδιάγραµµα;
Μας λέει ο κ. Τσίπρας «εσείς γιατί δεν συµφωνήσατε;». Εµείς
δεν συµφωνήσαµε, γιατί αγωνιζόµασταν να κρατήσουµε τις κόκκινες γραµµές και του είπα «εµείς ήµασταν αποδυναµωµένοι µε
το αποτέλεσµα των ευρωεκλογών και µε την επικείµενη διάλυση
της Βουλής λόγω αδυναµίας εκλογής του Προέδρου της Δηµοκρατίας». Η Κυβέρνηση αυτή έχει νωπή εντολή, είναι ισχυρή.
Γιατί δεν συνέχισε τη διαπραγµάτευση επί της ουσίας και χάνουµε χρόνο σε περιθωριακά ζητήµατα και τελικά επιδεινώνουµε
την κατάστασή µας και στριµωχνόµαστε µε την πλάτη στον τοίχο;
Οι δικές µας κόκκινες γραµµές ήταν όχι µείωση µισθών και
συντάξεων, όχι άνοιγµα ασφαλιστικού, όχι οµαδικές απολύσεις,
όχι αλλαγή στη συνδικαλιστική νοµοθεσία. Μπορούσατε να τις
υιοθετήσετε και να τις αυξήσετε όσο θέλατε.
Αλλά, το ζήτηµα δεν είναι αυτό. Το ζήτηµα είναι ότι για να
µπεις στη συζήτηση επί των συγκεκριµένων µεταρρυθµιστικών
µέτρων, πρέπει να έχεις πλαίσιο δηµοσιονοµικό και χρηµατοδοτικό. Εµείς είχαµε ένα πλαίσιο, λέγαµε, θα καλύψουµε τις ανάγκες από τις υπολειπόµενες δόσεις του ευρωπαϊκού δανείου, από
το υπολειπόµενο δάνειο του ΔΝΤ, µε τη στήριξη της προληπτικής
πιστωτικής γραµµής µε τα 11 δισεκατοµµύρια που προορίζονταν
για τον σκοπό αυτό και µε την προστατευµένη σταδιακή επάνοδο
στις αγορές.
Το δικό σας σχέδιο ποιο είναι; Ποιες ανάγκες, πώς θα καλυφθούν, πότε θα καλυφθούν; Και πότε θα τεθεί το χρέος ως θέµα;
Δηλαδή η διεκδίκηση της εφαρµογής αυτών που εµείς πετύχαµε
στη διαπραγµάτευση και τη συµφωνία του 2012. Αυτό είναι το
θέµα.
Και αυτή η περιβόητη θεωρία όχι ενός τρίτου µνηµονίου αλλά
µιας νέας «αναπτυξιακής συµφωνίας», πώς εξειδικεύεται; Αυτή
η νέα αναπτυξιακή συµφωνία του Ιουνίου θα έχει δάνειο, θα έχει
όρους; Θα ψηφιστεί από τις Βουλές των κρατών-µελών της Ευρωζώνης; Μα, αν έχει δάνειο και όρους, είναι το τρίτο µνηµόνιο,
όπως και αν λέγεται.
Ηθικό δίδαγµα: Γιατί ήρθαµε εδώ σήµερα; Εδώ ήρθαµε σή-
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µερα για λόγους εσωκοµµατικών συσχετισµών του ΣΥΡΙΖΑ. Πέτυχε η επιχείρηση συσπείρωσης της κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας; Εγώ θα πω ότι ναι, γιατί είναι µια εύκολη επιχείρηση.
Όταν καλείς την πλειοψηφία σου να συσπειρωθεί κατά της εκάστοτε Αντιπολίτευσης, το πετυχαίνεις. Είναι στοιχειώδες κοµµατικό καθήκον.
Η συσπείρωση αυτή σε ποια βάση γίνεται; Ποιο είναι το επόµενο βήµα; Είναι συσπείρωση για ρήξη;
Ακούω ότι όλοι αποτάσσονται τη ρήξη. Είναι συσπείρωση για
συµφωνία; Τι συµφωνία; Συµφωνία µεταστροφής; Συµφωνία διολίσθησης; Έντιµος συµβιβασµός, λέει ο κ. Τσίπρας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει παρατεταµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου του ΠΑΣΟΚ)
Τελειώνω σε µερικά δευτερόλεπτα.
Έντιµος συµβιβασµός τι σηµαίνει;
Σηµαίνει προσχώρηση στη λογικής, προσχώρηση στην υπευθυνότητα; Ή έντιµος συµβιβασµός σηµαίνει ότι επειδή δεν µπορέσαµε να κάνουµε τίποτα άλλο, επειδή διαρρήξαµε το πλαίσιο
χωρίς εναλλακτική λύση, µένουµε στο παλιό µνηµόνιο µέχρι τον
Ιούλιο και πάµε σε νέο µνηµόνιο, µε άλλο όνοµα, µετά τον Ιούλιο;
Έντιµος συµβιβασµός είναι να σου λένε οι εταίροι σου «κάνε
µία προσπάθεια να βγεις ξανά στην οµαλότητα, στις αγορές, να
βγεις από το µνηµόνιο, να γίνεις ανταγωνιστικός». Και εσύ να λες
«όχι, ευχαριστώ, θέλω να µείνω εξαρτηµένος από εσάς, θέλω δάνειο και άλλο δάνειο, περισσότερο δάνειο, θέλω µεγαλύτερη, παρατεταµένη παραµονή στο µνηµόνιο, την επιτήρηση, την τρόικα,
χωρίς να έχω στόχο επανόδου στην οµαλότητα».
Αυτό δεν είναι έντιµος συµβιβασµός. Αυτό είναι η απόλυτη
αµηχανία και ο απόλυτος στρατηγικός εγκλωβισµός.
Μα, δεν είναι όµως όλα αυτά τόσο απλά; Δεν πιστεύω ότι
υπάρχει κανείς που να µην καταλαβαίνει αυτά τα προφανή πράγµατα.
Γιατί δεν οµολογούµε το προφανές; Το αυτονόητο είναι επαναστατικός, έλεγε ο Αντόνιο Γκράµσι. Όµως τίποτα πιο επαναστατικό δεν υπάρχει από την προσχώρηση στην κοινή λογική. Θα
µου πείτε την αλήθεια τη διαµορφώνουµε εµείς κατά το δοκούν
σε τελευταία ανάλυση, ιδίως όταν εκπροσωπούµε έναν παραδοσιακό αριστερό βολονταρισµό.
Μακάρι να ήταν τα πράγµατα τόσο απλά. Δυστυχώς η πραγµατικότητα είναι πιο επίµονη και πιο ισχυρή από οποιονδήποτε
βολονταρισµό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μπαίνω στον πειρασµό να µνηµονεύσω τον Αριστόβουλο Μάνεση αλλά δεν θα το
κάνω.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Νικολόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ ήξερα ότι ο Γκράµσι είχε
πει, κύριε Βενιζέλο, ότι η αλήθεια είναι επαναστατική. Ξέρετε,
αυτό το «αυτονόητο», εσείς αλλιώς το καταλαβαίνετε, αλλιώς το
καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός. Εσείς φαίνεται, ότι δεν το έχετε
καταλάβει, ότι σε λίγο θα αποχαιρετήσετε τα έδρανα, µαζί µε τον
ήδη αποχωρήσαντα κ. Σαµαρά.
Σήµερα, όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες κατάλαβαν, ότι
είναι υπό κηδεµονία ο κ. Σαµαράς, ότι το αφεντικό άλλαξε, ότι οι
παλαιότεροι του έδειξαν την πόρτα της εξόδου.
Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό, να σηκώνεται Βουλευτής και µάλιστα παλιός Βουλευτής –θα θυµάται τα νιάτα του µάλλον- και
να του λέει: «έβγα, φύγε, αποχώρησε» και αµήχανος εκείνος, να
το κάνει αυτό.
Σήµερα, όµως, δεν είδαµε µόνο αυτό. Σήµερα, κύριε Πρωθυπουργέ, βρήκατε δύο καταπληκτικούς συµµάχους. Κάνουν πολύ
καλά για προβοκάτορες και οι δύο παλαιοί συγκυβερνήτες, εάν
κάποιοι µέσα στην Κοινοβουλευτική Οµάδα, όντως, µπορεί να
προβληµατίζονταν. Όσο θα έρχονται εδώ και θα λένε αυτά, θα
τα καταφέρνουν µια χαρά. Μπράβο! Πολύ ωραία! Και το ξέρουν.
Μη νοµίζετε ότι δεν το ξέρουν. Δεν είναι αφελείς. Είναι παλιές
καραβάνες, όπως λέει ο λαός. Έχουν τον λόγο τους, λοιπόν.
Σήµερα, όµως, ακόµα καταλάβαµε, ότι είναι πολύ επικίνδυνη
η κατάσταση, που θέλουν να διαµορφώσουν µέσα στο Κοινοβούλιο. Δεν είναι τυχαία, τα όσα συµβαίνουν. Δεν αφορούν το πρό-
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σωπο της κ. Κωνσταντοπούλου. Δεν αφορούν το πρόσωπο της
Προέδρου. Το λέω γιατί αυτό πιστεύω.
Οι Αχαιοί µε έστειλαν στη Βουλή το 1989. Ποτέ, ακόµα κι όταν
το ΠΑΣΟΚ αποχωρούσε και έκανε µετωπική σύγκρουση στις ταραγµένες εποχές, ποτέ δεν υπήρχε αυτό το κλίµα. Ποτέ δεν µιλούσαν στον Πρόεδρο στον ενικό, µε αυτόν τον απαξιωτικό
τρόπο και µε αυτούς τους χαρακτηρισµούς. Αυτό µας αφορά
όλους. Είναι προσωπικοί χαρακτηρισµοί, όχι πολιτικές εκφράσεις. Εµείς θα µείνουµε εδώ σιωπηλοί; Θα τους επιτρέπουµε,
όποτε τους έρθει και «γουστάρουν» να διαλύουν τη συνεδρίαση;
Γιατί το παίρνουν σαν αδυναµία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, δώστε και σε µένα λίγο περισσότερο χρόνο,
σας παρακαλώ, γιατί θέλω να αναφερθώ στα όσα είπε ο κ. Καµµένος.
Δεν µπορώ να µην υπογραµµίσω, αγαπητοί συνάδελφοι της
Συµπολίτευσης, κύριοι της Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι, ότι
είναι σοβαρή η κατάσταση. Δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η πολλοστή φορά και είναι θέµα δηµοκρατίας. Δεν είναι θέµα προσωπικό, ούτε της κ. Κωνσταντοπούλου, ούτε του κ. Κατρούγκαλου.
Έξι χιλιάδες ήταν οι απολυµένοι συµβασιούχοι της ΔΕΗ. Και
σωστά, τότε, στη Νέα Δηµοκρατία έγινε ένα γραφείο, ένα τµήµα
νοµικής προστασίας. Δεν έγινε δωρεάν. Δεν µέµφοµαι κανέναν.
Έγιναν Υπουργοί αλλά κάνουν ότι δεν το θυµούνται.
Κύριε Πρωθυπουργέ, όταν σήµερα, καµµία επιχείρηση δεν
µπορεί να πλησιάσει την τράπεζα και να ζητήσει 34 ή 36 ευρώ,
δεν µπορεί οι µνηµονιακοί βαστάζοι, πριν λίγα εικοσιτετράωρα,
να παίρνουν από τις ανακεφαλαιοποιηµένες τράπεζες 36.000.000.
Επειδή κάποιοι µπορεί να πουν, ότι δεν το ξέρατε, σας το λέω
για να µη µας πείτε κάποτε, ότι δεν το ξέρατε. Ο κ. Αλαφούζος
έχει υπερβολικό δανεισµό, µε ζηµιές, όπου οι ορκωτοί λογιστές
λένε: «ή θα βάλει από την τσέπη του ή να κλείσει τις εκδοτικές
του δραστηριότητες». Δοκιµάζουν, σήµερα, µε τον Κατρούγκαλο. Δεν είναι ο Κατρούγκαλος το θέµα. Όσο τους αφήνετε, θα
έρθουν και τα επόµενα. Είδατε, πως αντέδρασαν σήµερα εδώ οι
φίλοι τους.
Και ένα τελευταίο. Τι είπε ο κ. Καµµένος στην Αµερική; Είπε,
ότι θα είχε ενδιαφέρον να βρούµε κι άλλη µια γραµµή χρηµατοδότησης, πιθανής διευκόλυνσης της ρευστότητας της χώρας.
Μήπως, πήγε να το κουβεντιάσει µε πολυεθνικές εταιρείες, όπως
έκαναν κάποιες «παρθένες» µε την επίσηµη κυβέρνηση; Μήπως,
έκανε κάποια µυστική συµφωνία, αναφορά, κάτι το ύποπτο;
Ο κ. Θεοδωράκης έκανε, ότι δεν κατάλαβε. Η αλήθεια είναι,
ότι ο κ. Θεοδωράκης µπερδεύει λίγο τα νούµερα. Έχει τα µισθολογικά του κατά νου. Ο κ. Καµµένος είπε ότι το 70% θα είναι για
τη χώρα. Ο κ. Σαµαράς επανήλθε στη δευτερολογία του, ο οποίος έλεγε, ότι ο πλούτος της χώρας –το θυµάστε;- είναι ευρωπαϊκός πλούτος. Το ξεχάσατε; Για την ΑΟΖ. Και ήρθε να πει για
τον Καµµένο!
Κανένας µόνος του δεν µπορεί να δεσµεύει τη χώρα ή να υπογράφει. Θα ήθελα, όµως, όντως, αύριο να µας έλεγαν και ο κ.
Θεοδωράκης και ο κ. Βενιζέλος, αλλά και ο κ. Σαµαράς αν διαφωνούν. Δεν πρέπει να βρούµε άλλους τρόπους; Είπαν, απ’ αυτό
το Βήµα, ότι διαφώνησαν µε τους Κινέζους, µε τους Ρώσους, µε
τους Αµερικάνους κ.λπ..
Τελικά, αυτοί τι είναι εδώ; Ποιους εκπροσωπούν; Εκπροσωπούν κάποια συγκεκριµένα συµφέροντα και στενοχωριούνται,
εάν τυχόν η χώρα βρει και άλλους δρόµους; Δεν έχουµε δικαίωµα τον πλούτο της χώρας µας να τον αξιοποιήσουµε;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστώ που µε ακούσατε
αλλά να κάνει τον παιδονόµο ο κ. Βενιζέλος, εγώ δεν µπορώ να
το ανεχθώ ή να ακούω, από την άλλη, τον συνεταίρο του, τον κ.
Σαµαρά, να λέει «πάει και τελείωσε, αν το ξανακάνεις…».
Δηλαδή, τι θα κάνετε, κύριε Σαµαρά; Το είπατε δύο, τρεις, τέσσερις φορές. Είπατε να σταµατήσει η «πλάκα» -έκφραση πρώην
Πρωθυπουργού από το Βήµα αυτό!- και τελικά κάνατε την Αίθουσα να γελάει µε σας, µε όσα είπατε µάλλον αλλά και να
κλαίει, όταν απευθυνθήκατε στον τρίτο πολιτειακό παράγοντα
και του είπατε «κάτσε καλά, γιατί άλλη φορά θα σου δείξω». Δηλαδή, τι θα µας δείξει ο κ. Σαµαράς;
Σας ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Νικολόπουλο.
Πριν δώσω τον λόγο στον Πρωθυπουργό για την τριτολογία
του προκειµένου να κλείσει η συνεδρίαση, επιτρέψτε µου να
κάνω κάποιες οφειλόµενες ανακοινώσεις προς το Σώµα.
Πρώτον, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εξωτερικών και Οικονοµικών κατέθεσαν στη
Βουλή σχέδιο νόµου µε τίτλο: «Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά, δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων».
Παραπέµπεται στις συναρµόδιες Διαρκείς Επιτροπές.
Επίσης, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή στις 23 Μαρτίου του 2015, σύµφωνα µε τα
άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1 του Κανονισµού
της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 που αφορά την «Ποινική
ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που
σχηµατίστηκε κατόπιν των από 18-8-2014 «Αναφορών-Καταγγελιών» και των από 5-11-2014 υποµνηµάτων που επέχουν θέση εγκλήσεων των Χαραλάµπους Καλογεράκη του Γεωργίου, του
Αντωνίου Σαριδάκη του Μύρωνος, Ηλία-Θεοχάρη Τσικόγια του
Γεωργίου και Γεωργίου Ερµή του Κωνσταντίνου, κατοίκων Ρεθύµνου Κρήτης, που αφορά όλα τα µέλη της πρώην κυβερνήσεως
για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της εσχάτης προδοσίας
(άρθρο 134 Π.Κ. και 120 του Συντάγµατος) κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους.
Ενηµερώνοµαι ότι ο κ. Σαµαράς προέβη σε κάποιες δηλώσεις
εκτός της Βουλής. Καλό θα ήταν τις δηλώσεις να τις κάνουµε
εντός της Βουλής, για να τις ακούµε όλοι και να µπορούµε να
απαντούµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μήπως ζήτησε πίσω την ψήφο
που σας έδωσε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν έχω ειδικότερη
ενηµέρωση, κύριε Νικολόπουλε!
Τον λόγο έχει ο Πρωθυπουργός της χώρας κ. Αλέξης Τσίπρας.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, θέλω να εκφράσω τη λύπη µου για το γεγονός ότι πριν από λίγο η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ίσως ελλείψει
επιχειρηµάτων, προτίµησε να εξασκηθεί σε µια διαδικαστική γυµναστική, σε µια γυµναστική επί της διαδικασίας και µάλιστα εν
αδίκω και µάλιστα, µε πρόσταγµα όχι του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης αλλά µε πρόσταγµα του πρώην Προέδρου
της Βουλής, ο οποίος φρονώ ότι παρέσυρε τον κ. Σαµαρά και
τον παρέσυρε -διότι προφανώς γνωρίζει τον Κανονισµό- σε µια
άστοχη ενέργεια.
Δεν είναι δυνατόν να µη γνωρίζει ούτε ο κ. Σαµαράς ούτε ο
πρώην Πρόεδρος της Βουλής ότι ο Κανονισµός είναι σαφής και
δίνει τη δυνατότητα σε Υπουργό της Κυβέρνησης να ζητήσει τον
λόγο επί προσωπικού και µάλιστα, όταν έχει πολλάκις κατηγορηθεί και οφείλει να δώσει κάποιες απαντήσεις.
Μήπως, λοιπόν, αυτή η ενέργεια που µετέτρεψε µια ιστορική
παράταξη σε φοιτητική παράταξη και όχι σε παράταξη που πρέπει µε την πράξη, την παρουσία της και το ήθος της να δίνει σεβασµό στο Κοινοβούλιο, έγινε διότι δεν γνώριζαν τον Κανονισµό;
Μήπως έγινε, διότι δεν ανέχονται την άλλη άποψη; Δεν το πιστεύω.
Αυτή η ενέργεια έγινε για λόγους εντυπώσεων, για να καλυφθεί η σηµερινή συζήτηση και η ουσία της και όσα ουσιαστικά
συζητήσαµε εδώ, από διαξιφισµούς επί της διαδικασίας. Νοµίζω
ότι αυτό δεν τιµά το ελληνικό Κοινοβούλιο και δεν τιµά όσους το
επιχειρούν, διότι ο ελληνικός λαός µας παρακολουθεί. Παρακολουθεί τις συνεδριάσεις και από το κανάλι της Βουλής και από
κανάλια που έχουν ζωντανή σύνδεση. Βλέπει και κρίνει.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω σήµερα να µείνω στην
ουσία. Η ουσία είναι ότι, πράγµατι, βρισκόµαστε σε µία κρίσιµη
διαπραγµάτευση µε τους εταίρους. Βρισκόµαστε σε µία διαπραγµάτευση όπου αυτό που χρειάζεται είναι να ακουστούν ξεκάθαρα οι θέσεις όλων των κοµµάτων, όλων των πτερύγων της
Βουλής, πάνω στα κρίσιµα επίδικα.
Εγώ θέλω για άλλη µία φορά να επαναλάβω ότι η ελληνική Κυ-
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βέρνηση εργάζεται εντατικά, προκειµένου να έχουµε το συντοµότερο δυνατό την υλοποίηση της απόφασης του Eurogroup
στις 20 Φεβρουαρίου. Όµως, σ’ αυτήν τη διαπραγµάτευση, εµείς
δεν πηγαίνουµε δίχως «κόκκινες γραµµές». Σ’ αυτήν τη διαπραγµάτευση, δεν πηγαίνουµε δίχως να έχουµε στο µυαλό µας ότι
υπάρχουν όρια τα οποία δεν δικαιούµεθα να υπερβούµε, διότι
έχουµε µία νωπή και συγκεκριµένη λαϊκή εντολή και µία ακόµα
πιο σταθερή στήριξη του ελληνικού λαού, προκειµένου να φύγει
η χώρα απ’ αυτήν την τροµακτική περιπέτεια που βρίσκεται τα
τελευταία χρόνια. Τα όρια της λαϊκής εντολής είναι «όχι άλλη
υφεσιακή πολιτική», «όχι άλλα σκληρά µέτρα λιτότητας».
Θέλω, λοιπόν, µε κατηγορηµατικό τρόπο να επαναλάβω απαντώντας και στον κ. Θεοδωράκη, ο οποίος ζήτησε συζήτηση επί
της ουσίας.
Συµφωνώ, κύριε Θεοδωράκη. Προφανώς, αυτό που θέλετε σήµερα από εµένα, είναι µε ξεκάθαρο τρόπο να επαναδιατυπώσω
τις «κόκκινες γραµµές» της Κυβέρνησης στο πλαίσιο µίας εθνικής προσπάθειας. Οι «κόκκινες γραµµές» µας είναι σαφείς. Δεν
πρόκειται εµείς να συµφωνήσουµε σε περικοπές µισθών και συντάξεων. Δεν πρόκειται εµείς να συµφωνήσουµε στην υλοποίηση
κανενός υφεσιακού µέτρου. Αυτή είναι η τελευταία µας λέξη.
Είναι λέξη που λέγεται καθαρά και ξάστερα µέσα στο εθνικό Κοινοβούλιο και µπροστά στον ελληνικό λαό.
Μας αφήνει παγερά αδιάφορους το αίτηµα για απελευθέρωση
των οµαδικών απολύσεων σε µία αγορά εργασίας που έχει λεηλατηθεί, γιατί εµείς σκοπεύουµε το συντοµότερο δυνατό να αποκαταστήσουµε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, όπως υπάρχει πλαίσιο συλλογικών συµβάσεων σε όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες. Δεν µπορεί να ζητάµε η Ελλάδα να είναι µία ευρωπαϊκή
χώρα αλλά να µη διέπεται από τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου, του Εργατικού Δικαίου που διέπει όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρόκειται εµείς να δεχθούµε αύξηση του ΦΠΑ στα τρόφιµα και στα φάρµακα, αυτήν
την κληρονοµιά που µας άφησε η προηγούµενη κυβέρνηση µε
το περιβόητο e-mail. Δεν πρόκειται να συνεχίσουµε όχι την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας –δεν ήταν αξιοποίηση αυτό που
γινόταν στη χώρα τα τελευταία χρόνια- αλλά το ξεπούληµα δηµόσιας περιουσίας και δηµόσιου πλούτου. Όποιος επιθυµεί κοινοπραξίες µε συµµετοχή και έλεγχο του ελληνικού δηµοσίου,
όποιος έρχεται για να επενδύσει χρήµατα που θα έχουν αναπτυξιακή προοπτική στην πραγµατική οικονοµία, θα είναι καλοδεχούµενος.
Δεν είναι, κύριε Θεοδωράκη, ένα ή δύο πρόσωπα. Αναφερθήκατε στο θέµα των αεροδροµίων. Είπατε µία θέση ενδιαφέρουσα, να µην ανήκει σε έναν. Προσέξτε εδώ τι έχουµε. Αυτό
που έχουµε εδώ είναι µία µεταβίβαση τίτλων ιδιοκτησίας από το
ελληνικό δηµόσιο στο δηµόσιο άλλων χωρών. Ως εκ τούτου,
εµείς θεωρούµε ότι όλα αυτά τα ζητήµατα χρήζουν επανεξέτασης και επαναδιαπραγµάτευσης µε κριτήρια.
Πρώτο κριτήριο, είναι η βέλτιστη δυνατή ενίσχυση της πραγµατικής οικονοµίας, µε επενδύσεις που θα φέρουν θέσεις εργασίας, µε επενδύσεις που θα δώσουν τόνωση στην αναπτυξιακή
προοπτική της οικονοµίας µε συµµετοχή του ελληνικού δηµοσίου.
Και βεβαίως, κάτι που για εµάς είναι εξαιρετικά κρίσιµο, τα
έσοδα από την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας να µην πηγαίνουν σε ένα βαρέλι δίχως πάτο για την αποπληρωµή ενός χρέους που διαρκώς µεγεθύνεται αλλά να πηγαίνουν εκεί που έχει
ανάγκη η χώρα, στα ασφαλιστικά ταµεία και στην ανάπτυξη, µε
όρους την πλήρη τήρηση της εργασιακής νοµοθεσίας και την
προστασία του περιβάλλοντος.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές τις κόκκινες γραµµές έχουµε, αυτές θέτουµε. Ξεκαθαρίζω ότι δεν υποχωρούµε
όσους εκβιασµούς, όσες πιέσεις και αν δεχθούµε. Αυτά ακριβώς
ζήτησα σήµερα από τους εκπροσώπους των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης να υιοθετήσουν, να στηρίξουν. Το ζητώ και τώρα,
διότι αυτές δεν είναι οι κόκκινες γραµµές του ΣΥΡΙΖΑ, είναι οι
κόκκινες γραµµές του ελληνικού λαού, της Ελλάδας σε µια
σκληρή διαπραγµάτευση, που όλοι πιστεύουµε ότι µπορεί να έχει
αποτέλεσµα.
Σας ακούω πολλές φορές να µιλάτε µε ωραία λόγια για την
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευρώπη, για την ανάγκη µιας λύσης ευρωπαϊκής, για συµφωνία
και ευθύνη, ώστε να µην πέσει η χώρα στα βράχια. Σε αυτά τα
επίδικα, όµως, δεν άκουσα συγκεκριµένα σήµερα τι ακριβώς
προτείνετε. Προτείνεται, προκειµένου, όπως λέτε εσείς, να µην
έχουµε βράχια, να συνεχίσουµε να σερνόµαστε στα βράχια και
στα αγκάθια µιας µνηµονιακής πολιτικής και να δεχθούµε υφεσιακά µνηµονιακά µέτρα ή στηρίζετε την εθνική προσπάθεια
δίχως µισόλογα, δίχως υπεκφυγές; Αυτό είναι το κρίσιµο επίδικο
σήµερα. Και χρειάζονται καθαρές, ξάστερες κουβέντες δίχως περιστροφές και υπεκφυγές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι φανερό από όλα όσα είδαµε σήµερα ότι το καινούργιο ήδη έχει γεννηθεί. Δυσκολεύεται,
όµως, να στεριώσει, διότι το παλιό παλεύει µε νύχια και µε δόντια
να κρατηθεί και καρτερά να αποτύχει το καινούργιο, να λυγίσει.
Μην καρτεράτε να λυγίσουµε. Μην καρτεράτε να αποτύχουµε,
διότι ακόµα και αν εµείς αποτύχουµε, δεν θα είστε εσείς οι οποίοι
θα καταφέρετε να ξανάρθετε στην επιφάνεια. Δυστυχώς, θα έρθουν άλλες δυνάµεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Συνταχθείτε, λοιπόν, σε αυτήν την εθνική προσπάθεια. Δώστε
δύναµη στη δύναµη της χώρας, δύναµη που την ενισχύει η υποστήριξη της ελληνικής κοινωνίας και του λαού, προκειµένου να
έχουµε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα σε αυτήν την κρίσιµη
διαπραγµάτευση για τη χώρα, για το λαό.
Σας ευχαριστώ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η ειδική ηµερήσια διάταξη.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 00.58’ λύεται η συνεδρίαση για την Πέµπτη 2 Απριλίου 2015 και ώρα 09.30’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό έλεγχο,
συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων.
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