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Αθήνα, σήµερα στις 6 Απριλίου 2015 ηµέρα Δευτέρα και ώρα
18.45’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της Προέδρου αυτής κ. ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινάει η συνεδρίαση.
Κατ’ αρχάς να ζητήσω συγγνώµη για την καθυστερηµένη
έναρξη. Υπάρχουν κάποια υπηρεσιακά και τεχνικά ζητήµατα, τα
οποία έπρεπε να λυθούν. Θα έλθω σε αυτά αµέσως µετά.
Θα ήθελα, όµως, πριν µπούµε στην ηµερήσια διάταξη να πω,
διερµηνεύοντας πιστεύω και τα αισθήµατα του Σώµατος, ότι η
Βουλή εκφράζει τα θερµά συλλυπητήρια στην οικογένεια της
Μπούµπας Δηµητροκάλλη, αδελφής του Μανώλη Γλέζου, αγωνίστριας της Αριστεράς και της Αντίστασης που έφυγε τα ξηµερώµατα σε ηλικία ογδόντα ενός ετών.
Επίσης, διερµηνεύοντας τα αισθήµατα του Σώµατος, η Βουλή
εκφράζει τη θλίψη της και τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του
αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του αποβιώσαντος Σωτήρη
Μπάγια, ενός δηµοκρατικού δικαστικού λειτουργού που µε τη
στάση ζωής του έδωσε µάθηµα δηµοκρατίας και προσήλωσης
στις αρχές του κράτους δικαίου.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ ο Μπάγιας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρία Βούλτεψη, ήταν
ανάρµοστο το σχόλιό σας. Ζητώ τη συναίνεσή σας, για να διαγραφεί από τα Πρακτικά.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ζητώ τη συναίνεσή
σας, για να διαγραφεί από τα Πρακτικά.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ ο Μπάγιας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όχι, κυρία Βούλτεψη.
Σεβαστείτε τη µνήµη ενός ανθρώπου.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ήταν προσωπικός µου φίλος και δεν θα
τον χρησιµοποιήσετε εσείς. Δεν υπάρχουν χουντικοί δικαστές.
Είναι δηµοκρατικοί όλοι οι δικαστές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ο Πρόεδρος της Βουλής διερµηνεύει τα αισθήµατα της Βουλής και ολόκληρου του
Σώµατος. Καθίστε, κυρία Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Βρήκατε τώρα να χωρίσετε τους ανθρώπους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην
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Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 144 του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως
που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, «για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των
µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των µνηµονίων».
Θέλω να σας πω κατ’ αρχάς ότι καθυστέρησε η έναρξη των
εργασιών µας για δύο αντικειµενικούς, τεχνικούς και υπηρεσιακούς λόγους.
Ο πρώτος ήταν ότι µέχρι και προ δεκαπενταλέπτου µεταδιδόταν η Επιτροπή Δηµόσιας Τάξης Δικαιοσύνης και Δηµόσιας Διοίκησης από το κανάλι της Βουλής και δεν θέλησα να διακοπεί για
να ξεκινήσει η µετάδοση των εργασιών της Ολοµέλειας.
Ο δεύτερος είναι ότι συναφώς –και παρακαλώ ιδίως τους συναδέλφους που δεν ανήκουν σε εκείνη την Κοινοβουλευτική
Οµάδα που κατέθεσε την πρόταση να το ακούσουν και να ενηµερωθούν γιατί έχει σηµασία και θα απασχολήσει- κατατέθηκε
στις 16.00’ το απόγευµα σήµερα µε αριθµό πρωτοκόλλου 1475/
6-4-2015 αίτηση χρονολογηµένη 3 Απριλίου 2015 προς την Πρόεδρο της Βουλής, κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε θέµα «Πρόταση
για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση της
πορείας της οικονοµίας, της προσφυγής της χώρας στον µηχανισµό στήριξης, της ανάγκης υπογραφής δανειακών συµβάσεων
και της επικαιροποίησης αυτών συνδεδεµένων µε µνηµόνια».
Αυτή είναι µία πρόταση την οποία υπογράφει ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αντώνης Σαµαράς και εβδοµήντα
πέντε Βουλευτές του κόµµατός του. Επειδή χρονολογείται 3
Απριλίου του 2015 και επειδή κατατέθηκε δύο ώρες πριν την
έναρξη της συνεδρίασης µε αντικείµενο την πρόταση, την οποία
κατέθεσε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης Τσίπρας και οι εκατόν σαράντα
οκτώ Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος και οι δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
εξεταστικής επιτροπής για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των
µνηµονίων, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της Βουλής, και για να υπάρχουν όλες οι δυνατότητες προς τη Βουλή, έδωσα εντολή στις
αρµόδιες υπηρεσίες, παρά τον ελάχιστο χρόνο που υπήρχε, και

1356

έχουν ήδη διανείµει προς όλους τους Βουλευτές και αναρτήσει
στην ιστοσελίδα της Βουλής αυτήν την πρόταση από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Υπάρχει συνάφεια αντικειµένου. Υπάρχει διαφορά ως προς τη
διαδικασία, µε την έννοια ότι η εξεταστική επιτροπή που ζητεί η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση ζητά να ξεκινήσει τις εργασίες της
µετά το τέλος της τετράµηνης παράτασης του µνηµονίου -αυτή
είναι η διατύπωση που περιέχει- που ζήτησε και έλαβε η σηµερινή Κυβέρνηση ως τέλη Ιουνίου και καταλήγει µε την παρατήρηση ότι «διαφορετικά κάθε τέτοια συζήτηση, όπως και αυτήν
της εξεταστικής επιτροπής που προτείνει η Κυβέρνηση λειτουργεί µόνον αποπροσανατολιστικά την ώρα που η χώρα αντιµετωπίζει δραµατικά προβλήµατα». Αυτή είναι η επί λέξει διατύπωση.
Ως Πρόεδρος της Βουλής δεν θέλησα να προκαταλάβω οτιδήποτε. Δεν ξέρω ποιες είναι οι προθέσεις της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αν δηλαδή θέλει ή δεν θέλει να συζητηθεί η πρότασή της σήµερα. Εξέλαβα από το γεγονός ότι κατετέθη δύο
ώρες πριν από τη σηµερινή συζήτηση ότι ενδεχοµένως να επιθυµεί να συζητηθεί η πρότασή της σήµερα. Η κατακλείδα παράγραφος, από την άλλη πλευρά, µεταθέτει το ζήτηµα και τη σύσταση
εξεταστικής επιτροπής σε µεταγενέστερο διάστηµα, οπότε θέ-
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λοντας να δώσω και στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση τη δυνατότητα να απευθυνθεί στο Σώµα και να εξηγήσει ακριβώς τι προτείνει επί της διαδικασίας αλλά και στους Βουλευτές να
ενηµερωθούν φρόντισα τουλάχιστον να έχει διανεµηθεί η πρότασή αυτή σε όλους.
Θέλω να σας ενηµερώσω ότι προϋπόθεση για τη συζήτηση
µιας πρότασης εξεταστικής επιτροπής είναι η διανοµή στους
Βουλευτές. Επίσης, είναι και η εγγραφή στην ηµερήσια διάταξη.
Κατά τον Κανονισµό, στην ειδική ηµερήσια διάταξη εγγράφονται
τα θέµατα δύο ηµέρες πριν. Αυτό είναι το χρονικό όριο που θέτει
ο Κανονισµός. Το είχα επισηµάνει και όταν υπήρξαν κάποιες διαµαρτυρίες σε σχέση µε τον προσδιορισµό της ηµερήσιας διάταξης για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας, στην οποία
κάποιες Κοινοβουλευτικές Οµάδες υποστήριζαν ότι έπρεπε να
υπάρχει µεγαλύτερο διάστηµα. Είναι δύο µέρες το διάστηµα, δεν
είναι δύο ώρες. Ωστόσο, εάν υπάρξει οµόφωνη -θα έλεγα- απόφαση του Σώµατος για να συζητηθεί και αυτή η πρόταση σήµερα, νοµίζω ότι πρέπει να δοθεί αυτή η δυνατότητα.
(Η προαναφερθείσα πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας έχει ως
εξής:
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
έχει τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, πριν υπεισέλθω
στο ζήτηµα της πρότασης που κατέθεσε η Νέα Δηµοκρατία θα
ήθελα να µου επιτρέψετε, διερµηνεύοντας και εγώ πιστεύω τα
αισθήµατα όλων των συναδέλφων, να ζητήσω οι συνεδριάσεις
να ξεκινούν στην ώρα τους.
Από εκεί και πέρα δεν µπορώ να δεχθώ ως άλλοθι για καθυστέρηση έναρξης συνεδρίασης της Ολοµέλειας το γεγονός ότι
το κανάλι της Βουλής αναµεταδίδει συζήτηση µιας επιτροπής.
Είναι σαφές ότι το χρονοδιάγραµµα της Ολοµέλειας δεν µπορεί
να υπακούει στο χρονοδιάγραµµα των επιτροπών.
Και κάτι ακόµα µιας και αναφερθήκατε στο κανάλι της Βουλής:
Έχετε συµφωνήσει και έχουµε συζητήσει στη Διάσκεψη των
Προέδρων ότι οι συνεδριάσεις των επιτροπών πρέπει να αναµεταδίδονται από το κανάλι της Βουλής. Νοµίζω ότι όλοι συµφωνήσαµε σε αυτό, πλην όµως σήµερα το πρωί παρατηρήθηκε κάτι
εξαιρετικά ενδιαφέρον: Ότι ενώ συνεδρίαζε Διαρκής Μόνιµη Επιτροπή της Βουλής συζητώντας ένα πολύ σηµαντικό θέµα, νοµοσχέδιο της Βουλής, νοµοθετικό έργο, το κανάλι της Βουλής
επέλεξε να αναµεταδίδει τη συζήτηση της «επιτροπής» διότι
ακόµα δεν µπορώ να βρω βάσει ποιού άρθρου της Βουλής συστάθηκε αυτή η Επιτροπή για τον λογιστικό έλεγχο του χρέους.
Θα παρακαλούσα λοιπόν να τηρείται η διαδικασία, την οποία
εσείς η ίδια ορίσατε. Το κανάλι της Βουλής να αναµεταδίδει τις
συνεδριάσεις του νοµοθετικού έργου και προφανώς σε καµµία
περίπτωση όταν υπάρχει επικάλυψη συνεδρίασης επιτροπής µε
Ολοµέλεια να µην καθυστερεί η Ολοµέλεια επειδή η επιτροπή
δεν έχει ολοκληρώσει το έργο της. Σε καµµία περίπτωση δεν
µπορεί να λειτουργήσει έτσι η Βουλή. Αυτό δε συνέβαινε ποτέ
στο παρελθόν.
Τώρα για το ζήτηµα το οποίο θίξατε. Η Νέα Δηµοκρατία δεν
συµφωνεί, κυρία Πρόεδρε, να συζητηθούν οι δύο προτάσεις σήµερα. Έχετε θέσει και εσείς και παρουσιάσατε τις προϋποθέσεις
για να συζητηθεί µία πρόταση, όπως αυτή η οποία κατατέθηκε
από τη Νέα Δηµοκρατία. Πρέπει κατ’ αρχάς να έχει εγγραφεί
στην ηµερήσια διάταξη. Μπορεί ως προς τον τίτλο οι προτάσεις
να φαίνεται ότι έχουν το ίδιο αντικείµενο, αλλά όπως θα καταδειχθεί στη συζήτηση έχουν µια τελείως διαφορετική φιλοσοφία.
Κατά συνέπεια στον βαθµό που δεν θα υπάρχει η σύµφωνη
γνώµη της Ολοµέλειας σήµερα, θα συζητηθεί µόνο η πρόταση
του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Η δε πρόταση της
Νέας Δηµοκρατίας θα εγγραφεί και θα συζητηθεί σε ξεχωριστή
συνεδρίαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εν σχέσει µε τη µετάδοση των συνεδριάσεων των επιτροπών, απλώς να ενηµερώσω
το Σώµα ότι είναι η πρώτη περίοδος κατά την οποία αναµεταδίδονται και µάλιστα ζωντανά οι εργασίες όλων των επιτροπών. Σήµερα υπήρχε για πρώτη φορά επικάλυψη τριών επιτροπών των
εργασιών της Επιτροπής Αλήθειας, Δηµοσίου Χρέους, της Επιτροπής Δηµόσιας Τάξης, Δηµόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης
για το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το σωφρονιστικό σύστηµα και της Επιτροπής του άρθρου 49Α για τον διορισµό της διοίκησης της ΔΕΗ.
Το κανάλι της Βουλής έκανε το παν και αναµετέδωσε τις δύο
εκ των τριών επιτροπών και θα αναµεταδοθεί και η επιτροπή των
ΔΕΚΟ αύριο. Νοµίζω πως κάπως καλύτερα και κάπως πιο ευχαριστηµένοι πρέπει να είµαστε εν σχέσει µε την προηγούµενη περίοδο κατά την διάρκεια της οποίας, ας πούµε, αναµεταδίδονταν
συνεδριάσεις από τις 22 του µήνα στις 29 του µήνα ή από τις 23
του µήνα στις 30 του µήνα ή από τις 29 του µήνα στις 4 του επόµενου µήνα κ.λπ..
Όµως, σάς εξήγησα ότι υπήρχε και το τεχνικό ζήτηµα και εγώ
όφειλα από τη στιγµή που δεν γνωστοποίησε η Κοινοβουλευτική
Οµάδα που κατέθεσε την πρόταση ποιες ήταν οι προθέσεις της
και προκειµένου να µην προκαταβάλω τα πράγµατα για να σας
δώσω τη δυνατότητα να ζητήσετε και την κοινή συζήτηση, να
κάνω εκείνα τα οποία έπρεπε, ώστε να υπάρχει αυτή η επιλογή.
Από τη στιγµή που η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµο-
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κρατίας δεν το ζητάει αυτό, νοµίζω ότι παρέλκει να το θέσουµε
στην Ολοµέλεια. Όµως, αντιλαµβάνεστε ότι το αντίθετο, δηλαδή
να µην έχω φροντίσει για τη διανοµή που έγινε από τις υπηρεσίες
σε χρόνο dt, σε µηδενικό χρόνο και να προκαταλάβω ουσιαστικά
ότι δεν θα µπορούσε να γίνει συζήτηση, θα µπορούσε να δώσει
πεδίο σε µια αντίστροφη κριτική.
Εάν δεν υπάρχει κάποια άλλη παρέµβαση επί του θέµατος, τον
λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ.
Φίλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Η κοινή γνώµη ενδιαφέρεται για τη διερεύνηση του µεγάλου θέµατος που αφορά την υπαγωγή της χώρας
στο µνηµόνιο και τις συνθήκες που φτάσαµε εκεί, και µετά από
εκεί µέχρι εδώ. Η κοινή γνώµη δεν καταλαβαίνει διαδικαστικού
τύπου τερτίπια. Θα περίµενε όλα τα κόµµατα να συµφωνήσουµε
µέσα από µία διαδικασία σήµερα στη συγκρότηση µίας εξεταστικής επιτροπής το καθένα µε το σκεπτικό του, και θα είχαµε όλον
τον χρόνο η επιτροπή αυτή να αναζητήσει αλήθειες που η κάθε
πλευρά θα µπορούσε να προβάλει κατά τη διαδικασία της έρευνας.
Είναι λυπηρό ότι η Νέα Δηµοκρατία επιλέγει από την πλευρά
της µία διαδικασία τέτοια που στην ουσία αποφεύγει τη συζήτηση.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Θα κάνουµε δύο συζητήσεις.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Το επιχείρηµα ότι θα κάνουµε δύο συζητήσεις που προβάλλει οψίµως τώρα ο κ. Μητσοτάκης είναι ένα
επιχείρηµα για να µην γίνει ολοκληρωµένα η συζήτηση.
Εµείς, λοιπόν, παρακαλούµε να άρει τα διαδικαστικά θέµατα,
τα οποία θέτει -ως έχει δικαίωµα βεβαίως- η Νέα Δηµοκρατία και
να προχωρήσουµε σε µία από κοινού συζήτηση των προτάσεων
για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής, όταν µάλιστα, έστω
και µε καθυστέρηση τόσων ετών και αφού κατέθεσε την πρόταση
ο ΣΥΡΙΖΑ, ξύπνησε και η Νέα Δηµοκρατία για να φέρει την πρότασή της.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Φίλη.
Εποµένως, κύριε Φίλη, η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ
θέτει προς συζήτηση να συζητηθούν όλες οι προτάσεις -και οι
δύο προτάσεις- µαζί. Είναι µία πρόταση, η οποία συµβάλλει στην
οικονοµία της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και πράγµατι θα
βοηθούσε και σε µία συνολική θεώρηση του πράγµατος.
Θα δώσω τη δυνατότητα σε όλους τους Κοινοβουλευτικούς
Εκπροσώπους να τοποθετηθούν.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο κ. Νικολόπουλος.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, έχει
ζητήσει εδώ και µία ώρα ο κ. Κουτσούκος τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν τον είδα τον κ.
Κουτσούκο. Θα του δώσω τον λόγο αµέσως µετά. Εξάλλου έπεται κατά την τάξη των κοµµάτων.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αν θέλει να προηγηθεί, δεν υπάρχει πρόβληµα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Να προηγηθεί.
Ο κ. Νικολόπουλος σάς δίνει τη σειρά του. Ελάτε, κύριε Κουτσούκο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Δεν θέλω να παραβιάζω την κοινοβουλευτική τάξη, αλλά, κυρία Πρόεδρε, σας είχα παρακαλέσει
στην προηγούµενη συζήτηση, όταν ήρθε µε τη διαδικασία του
κατεπείγοντος το νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης µε τον τίτλο: «Για
την επανεκκίνηση της οικονοµίας» να µην καθιερώσετε την «ώρα
Κωνσταντοπούλου». Το υπενθυµίζω, µε αφορµή τις δικαιολογίες
σας. Κατ’ αρχάς, είναι δεκτή η συγγνώµη. Άνθρωποι είµαστε,
κάνουµε λάθη, αλλά δεν θέλουµε δικαιολογίες, οι οποίες δεν
έχουν καµµία λογική βάση, δεδοµένου ότι ο προγραµµατισµός
του καναλιού της Βουλής είναι υπό τη δική σας εποπτεία. Και
κατά συνέπειαν, θα έπρεπε, όπως κάνετε µέχρι τώρα προγραµµατίζοντας την προβολή των συνεδριάσεων, να έχετε µεριµνήσει,
ώστε να µην υπάρχει άλλο γεγονός, πολύ δε περισσότερο ένα
γεγονός, για το οποίο εµείς έχουµε εκφράσει όχι απλώς τις
επιφυλάξεις µας, για µία επιτροπή η οποία είναι προσωπικό σας
δηµιούργηµα και δεν εδράζεται σε κανένα άρθρο του Κανονισµού της Βουλής.
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Η δεύτερη παρατήρησή µου έχει να κάνει µε την ουσία. Εµείς
δεν έχουµε τη δυνατότητα να καταθέσουµε πρόταση, όπως θα
θέλαµε για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, διότι όπως έχει
δηλώσει ο Πρόεδρός µας, ο κ. Βενιζέλος, είναι καλοδεχούµενη
η εξεταστική επιτροπή.
Όµως, όπως θα σας αναλύσει ο εισηγητής µας, ο κ. Λοβέρδος,
θεωρούµε ότι αυτή η συγκεκριµένη πρόταση που κατέθεσαν οι
Κοινοβουλευτικές Οµάδες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ είναι µία
πρόταση που εµπεριέχει πολιτικές και επικοινωνιακές σκοπιµότητες, καθώς ορίζει την αφετηρία της εξεταστικής επιτροπής όχι
από τότε που άρχισαν να εµφανίζονται τα χρέη και τα ελλείµµατα, αλλά από µία συγκεκριµένη πολιτική περίοδο, πολύ δε
περισσότερο που θέλει να κλείσει την εξεταστική επιτροπή στην
ηµεροµηνία ανάληψης από αυτήν την Κυβέρνηση, χωρίς να
λαµβάνει υπ’ όψιν της αυτά που θα γίνουν στο τέλους του Ιουνίου, όταν η Κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να υπογράψει το τρίτο
µνηµόνιο.
Κατά συνέπεια εµείς θα θέσουµε σε συζήτηση όσα προφορικά
-µιας και δεν έχουµε τη δυνατότητα να καταθέσουµε πρόταση
για εξεταστική επιτροπή- θα αναπτύξει ο κ. Λοβέρδος και δεχόµεθα, βεβαίως, τη διεύρυνση της συζήτησης, εφόσον η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ το αποδέχεται και το Προεδρείο,
µε την παράκληση να δεχτείτε και τις προτάσεις που θα σας καταθέσουµε.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Κουτσούκο,
κατ’ αρχάς, επειδή το ανέφερε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, το αναφέρατε κι εσείς, καταθέτω
και στα Πρακτικά και ανακοινώνω στο Σώµα την υπ’ αριθµόν
1448/4-4-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων
για τη σύσταση ειδικής επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για
τη διερεύνηση της αλήθειας σχετικά µε τη δηµιουργία και τη
διόγκωση του δηµοσίου χρέους, το λογιστικό έλεγχο του χρέους
και την προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας της Βουλής µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Κοινοβούλια άλλων χωρών και Διεθνείς Οργανισµούς σε θέµατα χρέους, προς τον σκοπό της ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης της κοινωνίας, της διεθνούς
κοινότητας και της διεθνούς κοινής γνώµης, που ονοµάζεται
«Επιτροπή Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους».
Η σύσταση της επιτροπής ερείδεται στις διατάξεις των άρθρων 49, 162 παράγραφοι 4 και 5 και 162 Α’ του Κανονισµού της
Βουλής, καθώς, επίσης, στις διατάξεις των άρθρων 98 και 164
ΣΤ’ του Κανονισµού της Βουλής, όπως ισχύουν, οπότε µπορείτε
να λάβετε γνώση. Έχει αναρτηθεί, βεβαίως, στην «Κοινοβουλευτική Διαφάνεια» από προχθές και έχει υπάρξει και µία διαµαρτυρία του κόµµατός σας, το οποίο αιτιάται ότι δεν προσεκλήθη
ειδικώς σε αυτήν την ανοικτή διαδικασία.
(Η προαναφερθείσα απόφαση της Προέδρου της Βουλής έχει
ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τώρα, εν σχέσει µε τις
προτάσεις, παρατηρώ -γιατί ζήτησα και θέλω να ενηµερώσω το
Σώµα- ότι έχουν στο παρελθόν κατατεθεί προτάσεις µε συναφές
αντικείµενο. Υπήρξε µία πρόταση στις 22 Φεβρουαρίου 2010, η
οποία κατατέθηκε µε τίτλο: «Πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης των τροποποιηµένων δηµοσιονοµικών στοιχείων» και υπογράφεται από Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τότε, που ήταν κυβερνητικό κόµµα. Όπως µε
ενηµέρωσαν οι υπηρεσίες αυτή η πρόταση που κατατέθηκε από
εσάς, από την Κοινοβουλευτική σας Οµάδα, που τότε ήταν η κυβερνητική Κοινοβουλευτική Οµάδα, δεν συζητήθηκε.
Υπάρχει µία αντίστοιχη πρόταση από τις 26 Φεβρουαρίου
2010, δηλαδή τέσσερις µέρες µετά, µε θέµα: «Πρόταση για τη
σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση της πορείας
των δηµοσιονοµικών µεγεθών και της ποιότητας των δηµοσιονοµικών στοιχείων», η οποία κατατέθηκε από τον τότε, όπως και
τώρα, Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Σαµαρά και
Βουλευτές του κόµµατός του. Και αυτή η πρόταση, όπως µε ενηµερώνουν οι υπηρεσίες, δεν συζητήθηκε.
Υπάρχει η πρόταση η οποία είχε κατατεθεί στις 5 Σεπτεµβρίου
2012 από τον Αρχηγό τότε της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και
σηµερινό Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα και τους Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, η οποία συζητήθηκε -σας θυµίζω- στα τέλη Νοεµβρίου του 2012 και απορρίφθηκε από την
πλειοψηφία της τότε Βουλής.
Σήµερα βρισκόµαστε πια στον Απρίλιο του 2015, χωρίς να έχει
γίνει αυτή η διερεύνηση, η οποία θα ήταν ίσως χρήσιµη να έχει
επισυµβεί ενδιαµέσως. Καταγράφηκε το επιχείρηµα και το δικό
σας και της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας,
ότι ακόµη δεν πρέπει -αν καλά καταλαβαίνω- να ξεκινήσει αυτή
η διαδικασία. Λέτε ότι αυτό πρέπει να περιµένει ακόµα, ότι δεν
είναι κατάλληλος ο χρόνος.
Δίνω τώρα τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Νίκο Νικολόπουλο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, πράγµατι κατετέθησαν προτάσεις στο παρελθόν. Η διαφορά, όµως, σήµερα
είναι ότι δεν θα κατατεθεί ακόµη µία πρόταση για να κατατεθεί,
αλλά αυτή η πρόταση µάλλον µπορεί βασίµως να πιθανολογεί
κανείς, µε βάση τη δεδηλωµένη, ότι θα ψηφιστεί.
Επιτέλους, λοιπόν, αυτό που περίµεναν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες από τον κ. Σαµαρά, που ήταν η βασική προεκλογική του
δέσµευση, ότι µία θα κάνει όλη και όλη από τις πολλές εξεταστικές επιτροπές, έρχεται να γίνει τώρα µε την ψήφο των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Τι τραγική
ειρωνεία!
Πραγµατικά, η σύσταση της εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες µία απλή κρίση χρέους
µετατράπηκε σε µία κρίση δανεισµού ήταν επιθυµία -και εξακολουθεί να είναι- του συνόλου του ελληνικού λαού, γιατί θέλει να
µάθει ο ελληνικός λαός πώς ήλθε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Ήλθε όπως λέει στο βιβλίο του ο κ. Ρουµελιώτης, ο Υπουργός Οικονοµικών του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ρουµελιώτης που συνόδευσε
εχθές τον κ. Βαρουφάκη;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Έτσι έγινε; Γι’ αυτούς τους λόγους ήλθε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο;
Ήλθε όπως αναφέρουν σε πολλά τεύχη τα «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» του εκδοτικού οίκου του Λιβάνη; Είναι αλήθεια όλα εκείνα τα φοβερά
ντοκουµέντα που έχουν δηµοσιευθεί;
Ενώ, λοιπόν, υπήρξε η κεντρική προεκλογική δέσµευση του κ.
Σαµαρά, σήµερα βλέπουµε ότι εξακολουθούν τα δανεικά, τα βερεσέδια για εκείνους που τους έκανε συγκυβερνήτες, που έλεγε
ότι µε αυτούς δεν θα πάει ποτέ γιατί αυτός δεν είναι ΠΑΣΟΚ και
πως θα κάτσουν στο ειδικό δικαστήριο. Και σήµερα έρχεται να
τους δώσει άλλη µία ευκαιρία, γιατί αυτός είναι ο λόγος της πρότασης που σήµερα καταθέτει ο κ. Σαµαράς.
Οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ εδώ και λίγες µέρες -και σήµεραθυµήθηκαν τα κατορθώµατά τους το 1981. Όµως, τότε ήσασταν
παιδιά!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, έλεος!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν είναι επί της διαδικασίας. Να
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µας τα πει µετά ο κ. Νικολόπουλος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Υπάρχει και ένα όριο. Δεν είναι δυνατόν αυτό!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τότε που εδώ κάνατε όλες
εκείνες τις εκδηλώσεις, δεν ήταν όπως είναι σήµερα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, µε συγχωρείτε πολύ. Τι είναι αυτά τα πράγµατα; Μετά θα πει ξανά τα
ίδια;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κάθε φορά
που συνεδριάζει η Βουλή, ακούγονται από τους ανθρώπους που
έγιναν ένα µε το σύστηµα αυτές οι διαµαρτυρίες. Είναι προφανής η σκοπιµότητα! Όµως, τώρα στα γεράµατα επαναστάτες;
Τι µας είπαν ότι θέλουν; Μας είπαν ότι θέλουν –λέει- να ξεκινήσουµε από τότε που άρχισε να χρεώνεται η χώρα. Και ο κ. Σαµαράς, λοιπόν, είπε: «Πολύ καλά, ελάτε από το 1981». Πραγµατικά, αυτό είναι το επίδικο ζήτηµα;
Κυρία Πρόεδρε, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες σήµερα θα έχουν την
ευκαιρία µέσα από αυτήν τη συζήτηση να καταδείξουν όλα αυτά
τα φθηνά πολιτικά παιχνίδια, µα προπαντός να υπηρετήσουν το
αίτηµα του ελληνικού λαού επιτέλους να χυθεί άπλετο φως, να
µάθουµε πως και γιατί φτάσαµε εδώ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Νικολόπουλο, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων.
Τον λόγο έχει ο κ. Παφίλης.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Κυρία Πρόεδρε, δεν µε είδατε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρία Λυµπεράκη,
έχετε δίκιο. Όµως, βλέπετε, διαµαρτυρόταν πιο δυνατά ο κ. Παφίλης.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Με αυτόν τον τρόπο δεν συνεννοούµαστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Πραγµατικά, δεν σας
είδα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κυρία Λυµπεράκη, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας παραχωρεί τη
σειρά του ο κ. Παφίλης. Ούτως ή άλλως, προηγείσθε κατά την
κοινοβουλευτική τάξη.
Παρακαλώ, κυρία Λυµπεράκη, έχετε τον λόγο.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ.
Δεν θέλω να καταχραστώ τον χρόνο. Δεν καταλαβαίνω την έννοια να βγάζουµε µεγάλες δηλώσεις, αφού θα γίνει η συζήτηση.
Θα πω τρία πράγµατα µόνο. Ως προς τον χρόνο έναρξης, είναι
θέµα αξιοπιστίας. Νοµίζω ότι είναι προφανές. Δεν χρειάζεται να
πω τίποτα.
Ως προς την Επιτροπή Αλήθειας, πρέπει να πω ότι εγώ βέβαια
δεν είµαι κοινοβουλευτική, αλλά στο Ποτάµι δεν αντιληφθήκαµε
ότι συγκροτήθηκε επιτροπή στην οποία εκλήθησαν οι Βουλευτές,
άνδρες και γυναίκες, για να συµµετέχουν. Εάν το είχαµε καταλάβει, ίσως είχαµε την ευκαιρία να συµβουλεύσουµε και για µερικά πρόσωπα που θα ήταν χρήσιµο να κληθούν προκειµένου να
αναδειχθεί η ακτινοβολία της συζήτησης για τη χώρα, αντί να περιθωριοποιηθεί.
Για την πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας, δεν καταλαβαίνω την
πρόταση του κ. Φίλη να συζητηθεί σήµερα, αν η ίδια η Νέα Δηµοκρατία δεν το επιθυµεί. Σε κάθε περίπτωση, νοµίζω ότι υπάρχει
µια καινοτοµία εδώ πέρα, να ψηφίσουµε κοινοβουλευτική επιτροπή για τα µελλούµενα. Νοµίζω ότι είναι ένας ευτελισµός της
διαδικασίας. Εµείς στο Ποτάµι δεν το καταλαβαίνουµε. Ούτε µε
το ζόρι συζήτηση, ούτε συζήτηση για να συζητήσουµε κάτι που
δεν έχει γίνει ακόµα.
Θα πρότεινα, λοιπόν, να µπαίναµε στη συζήτηση όσο γίνεται
πιο γρήγορα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρία Λυµπεράκη, οι
οφειλόµενες διευκρινίσεις από το Προεδρείο:
Πρώτον, η σύσταση της Επιτροπής Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους έχει ανακοινωθεί δηµόσια σε συνέντευξη τύπου στις 17 Μαρτίου. Ανακοινώθηκαν τότε και οι ηµεροµηνίες αυτής της εναρκτήριας διαδικασίας η οποία δεν έχει κλείσει. Εποµένως, ευπρόσ-
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δεκτη η πρότασή σας να κάνετε προτάσεις. Την Παρασκευή
υπήρξε δελτίο Τύπου το οποίο κοινοποιήθηκε σε όλους και επίσης –το λέω προς αποκατάσταση κάποιων δηµοσιευµάτων- προσεκλήθησαν στην εναρκτήρια αυτή διαδικασία όλα τα µέλη του
Προεδρείου της Βουλής. Παρέστησαν κάποιοι Αντιπρόεδροι
όπως ο κ. Μητρόπουλος, όπως ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής
κ. Κακλαµάνης, παρέστησαν κάποιοι γραµµατείς της Βουλής
όπως ο κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης από τη Νέα Δηµοκρατία. Ειδοποιήθηκε και προσεκλήθη ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Λυκούδης που προέρχεται από το Ποτάµι. Εποµένως κι εγώ δεν αντιλαµβάνοµαι τι είναι αυτό που δεν έγινε αντιληπτό.
Όπως και να έχει, δεν υπάρχει τίποτε το ανήκεστο γιατί, όπως
σας είπα, η διαδικασία συγκρότησης είναι ανοικτή και ευπρόσδεκτος όποιος θέλει να συµβάλει. Χαίροµαι που αυτό σηµαίνει
ότι τελικά αναθεωρείτε τις προσεγγίσεις περί αποχής από διαδικασίες.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Θανάσης Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα –πρώτοννα συµφωνήσουµε ότι ή θα παίρνουµε τον λόγο ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι µε τη σειρά που τον ζητάµε, ή µε την ιεραρχική σειρά στη Βουλή. Το λέω αυτό για να ξέρουµε.
Δεύτερον…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Παφίλη, θεωρητικά είναι µε τη σειρά που τον ζητάτε. Ωστόσο, όταν τον ζητάτε
ταυτόχρονα…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ωραία. Για να ξέρουµε και πώς θα
συµπεριφερόµαστε. Δεν έχει σηµασία αυτό.
Δεύτερον, θα ήθελα να κάνω µια παρατήρηση για τον προηγούµενο οµιλητή. Δεν λέω όνοµα για να µην εγερθεί προσωπικό
θέµα. Να σας βγάλω κι εγώ, λοιπόν, τώρα ένα λόγο δέκα λεπτών
για τον καπιταλισµό, την καπιταλιστική ανάπτυξη, για την κρίση
η οποία είναι η γνήσια κρίση του καπιταλισµού και αυτού του
δρόµου ανάπτυξης, να µιλάω για κανένα δεκάλεπτο, αντί να τοποθετηθώ στα διαδικαστικά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Δεν θα το κάνω γιατί το έκανε αυτό ο Μαρξ πριν από πάρα
πολλά χρόνια. Το λέω αυτό για να απαντήσω σε ορισµένους που
υπηρέτησαν αυτήν την πολιτική και από την πρώτη γραµµή µάλιστα και σήµερα παριστάνουν τις αθώες περιστερές.
Εµείς λέµε ότι: πρώτον, για την Επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε για το χρέος δεν συµφωνούµε πολιτικά. Είµαστε κάθετα αντίθετοι και µάλιστα την καταγγέλλουµε γιατί ουσιαστικά πάει να
νοµιµοποιήσει στη συνείδηση του ελληνικού λαού ότι υπάρχει
καλό και κακό χρέος. Για µας δεν υπάρχει καλό και κακό χρέος.
Δεν φταίει ο κόσµος, δεν φταίει ο λαός για το χρέος. Φταίνε αυτά
τα οποία θα πω στην οµιλία µου και που θα πει και ο Νίκος Καραθανασόπουλος.
Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις, είναι περιττή η συζήτηση. Από τη
στιγµή που η Νέα Δηµοκρατία δεν συµφωνεί, άρα δεν υπάρχει
οµοφωνία, άρα γιατί να τρώµε τόσο χρόνο; Εµάς δεν θα µας πείραζε ούτε µαζί, ούτε χώρια. Σε τελευταία ανάλυση, υπάρχει µια
φιλοσοφία γενικότερη και µια πολιτική αντίληψη την οποία θα
αναπτύξουµε εµείς.
Όσο για το ΔΝΤ, για το οποίο ορισµένοι ρωτάνε, υπάρχει πριν
από την κρίση και παρευρίσκεται σε όλες τις συνεδριάσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία οι υπόλοιποι προσκυνάτε. Τώρα,
το ότι ήλθε στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, είναι ένα άλλο θέµα
το οποίο θα συζητήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Παφίλη.
Να σας πω ότι η Επιτροπή Αλήθειας, πάντως, αναζητεί την
αλήθεια και όχι να νοµιµοποιήσει κάποιο δήθεν καλό χρέος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ο δρόµος προς την κόλαση είναι
στρωµένος µε τις καλύτερες προθέσεις!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ας προχωρήσουµε
στη διαδικασία. Υπάρχει κάποιος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
που θα ήθελε τον λόγο; Κανείς.
Νοµίζω ότι µε δεδοµένο ότι η Νέα Δηµοκρατία -που έχει υποβάλει την πρόταση- δεν συναινεί στο να συζητηθεί, µε δεδοµένη
και τη δική µου εισήγηση ότι πρέπει να είναι οµόφωνη µια τέτοια
απόφαση -µολονότι, ειλικρινά δυσκολεύοµαι να καταλάβω τη δια-
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δικασία- και παρά το ότι υπάρχει αυτή η πλειοψηφία, δεν µπορούµε να επιβάλλουµε σε εκείνους οι οποίοι κατέθεσαν την πρόταση να συζητηθεί µε αυτήν τη διαδικασία. Το ΚΚΕ και Το Ποτάµι
εξέφρασαν ρητές αντιρρήσεις. Καταγράφηκε ότι και η Κοινοβουλευτική Οµάδα…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν εκφράσαµε αντιρρήσεις. Αφού δεν θέλει η Νέα Δηµοκρατία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Διαπιστώνοντας ότι
δεν θέλει η Κοινοβουλευτική Οµάδα που το υποβάλλει. Καταγράφηκε η πρόταση και της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ
και της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων να
γίνει συνολική συζήτηση.
Θα προσδιοριστεί, λοιπόν, πολύ σύντοµα προς συζήτηση,
µέσα στις προθεσµίες που τάσσει ο Κανονισµός της Βουλής, και
θα γίνει η συζήτηση και για την χωριστή αυτήν πρόταση της Νέας
Δηµοκρατίας.
Εισερχόµαστε, κατ’ ουσία, στη συζήτηση και λήψη απόφασης
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός
και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα
οκτώ Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης
Καµµένος και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, «για την υπαγωγή της Ελλάδας
στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε
άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή και την υλοποίηση
των µνηµονίων».
Σας διαβάζω το άρθρο 144 του Κανονισµού της Βουλής, το
οποίο ορίζει ότι η Ολοµέλεια της Βουλής µπορεί να συνιστά εξεταστικές επιτροπές από µέλη της, για την εξέταση ειδικών ζητηµάτων δηµοσίου ενδιαφέροντος. Η πρόταση για τη σύσταση
εξεταστικής επιτροπής, πρέπει να υπογράφεται από το 1/5 του
όλου αριθµού των Βουλευτών -δηλαδή από εξήντα Βουλευτές,
εδώ εν προκειµένω έχουµε εκατόν εξήντα δύο Βουλευτές, οπότε
πληρούται αυτή η προϋπόθεση- και να καθορίζει τους λόγους,
για τους οποίους ζητείται η σύστασή της, καθώς και το συγκεκριµένο ζήτηµα µε το οποίο θα ασχοληθεί.
Μετά την υποβολή της, η πρόταση ανακοινώνεται στη Βουλή,
τυπώνεται, διανέµεται στους Βουλευτές και εγγράφεται στην
ηµερήσια διάταξη συνεδρίασης κοινοβουλευτικού ελέγχου. Αυτό
και πράξαµε. Σήµερα Δευτέρα είναι µέρα κοινοβουλευτικού ελέγχου, έχει γίνει όλη η προδικασία, έχει διανεµηθεί η πρόταση και
έχει εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη.
Η συζήτηση της πρότασης αρχίζει µε την αγόρευση ενός από
τους Βουλευτές που ορίζεται µε ανάλογη εφαρµογή του άρθρου
91, παράγραφος 5 και διεξάγεται κατά τις διατάξεις για γενικευµένη επερώτηση και τερµατίζεται υποχρεωτικά µέσα σε µία συνεδρίαση.
Η απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής για τη σύσταση της
κατά το άρθρο 68, παράγραφος 2, εδάφιο α’ του Συντάγµατος
εξεταστικής επιτροπής λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων, η οποία δεν µπορεί να είναι κατώτερη από τα 2/5
του όλου αριθµού των Βουλευτών. Δεν µπορεί, δηλαδή, να είναι
κατώτερη από εκατόν είκοσι Βουλευτές.
Η απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, για την κατά το
άρθρο 68, παράγραφος 2, εδάφιο β’ του Συντάγµατος σύσταση
εξεταστικής επιτροπής για ζητήµατα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άµυνα, λαµβάνεται µε την απόλυτη
πλειοψηφία του όλου αριθµού των Βουλευτών.
Η απόφαση της Βουλής πρέπει να ορίζει τον αριθµό των µελών
της επιτροπής και να καθορίζει την προθεσµία υποβολής του
σχετικού πορίσµατος. Η προθεσµία αυτή µπορεί, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, να παρατείνεται µε ειδικές αποφάσεις της Ολοµέλειας της Βουλής.
Η συγκρότηση και η λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών
διέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις που ρυθµίζουν τη συγκρότηση και τη λειτουργία των διαρκών επιτροπών, αν δεν τροποποιούνται από διατάξεις επόµενων άρθρων.
Η συζήτηση της πρότασης, σύµφωνα και µε τη σχετική συζήτηση που έγινε στη Διάσκεψη των Προέδρων, θα διεξαχθεί µε
ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 137, παράγραφος 2 του Κανο-
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νισµού της Βουλής, δηλαδή µε τη διαδικασία της συζήτησης γενικευµένης επερώτησης.
Προτείνω, σύµφωνα και µε τη σχετική απόφαση που ελήφθη
στη Διάσκεψη των Προέδρων, η συζήτηση να αρχίσει µε έναν
πρώτο κύκλο επτά κατά προτεραιότητα οµιλητών, δηλαδή µε
έναν από κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα. Ο κάθε οµιλητής από
αυτόν τον πρώτο κύκλο θα λαµβάνει τον λόγο για δέκα λεπτά,
χωρίς δικαίωµα δευτερολογίας. Αυτά είναι τα διαδικαστικά.
Όποιος άλλος Βουλευτής επιθυµεί να µιλήσει, πέραν των οµιλητών που έχουν δοθεί µε κατάλογο από τα κόµµατα, θα εγγραφεί µε το ηλεκτρονικό σύστηµα έως το τέλος της οµιλίας του
δεύτερου αγορητή.
Τα κόµµατα µπορούν να δώσουν κατάλογο οµιλητών, οι οποίοι
σύµφωνα µε το άρθρο 65, παράγραφος 5 του Κανονισµού της
Βουλής θα προηγηθούν εκείνων που θα εγγραφούν µε το ηλεκτρονικό σύστηµα.
Εξ όσων βλέπω, υπάρχουν Κοινοβουλευτικές Οµάδες που
έχουν δώσει κατά προτεραιότητα οµιλητές, αλλά υπάρχουν και
Κοινοβουλευτικές Οµάδες που δεν έχουν δώσει. Εποµένως, παρακαλώ οι Βουλευτές αυτών των Κοινοβουλευτικών Οµάδων να
εγγραφούν και µε το ηλεκτρονικό σύστηµα.
Μετά από την εγγραφή θα καταρτιστεί ενιαίος κατάλογος µε
κύκλους οµιλητών κατά την αναλογία της κοινοβουλευτικής δύναµης του κόµµατος που εκπροσωπούν, όπως έχει γίνει σε ανάλογες περιπτώσεις.
Οι οµιλητές του ενιαίου καταλόγου έχουν κατά τον Κανονισµό
τον λόγο για επτά λεπτά. Προτείνω ανάλογα µε τον χρόνο που
θα έχει καταναλωθεί, να εξετάσουµε µίαν µικρή περικοπή εάν
χρειαστεί.
Ο χρόνος οµιλίας των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων είναι αυτός που προβλέπεται στο άρθρο 97, παράγραφοι 2
και 3 του Κανονισµού της Βουλής. Για να είµαστε συγκεκριµένοι,
για τον Πρωθυπουργό, όπως και για τον Αρχηγό της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, ο χρόνος είναι είκοσι λεπτά, ενώ για τις υπόλοιπες Κοινοβουλευτικές Οµάδες ο χρόνος είναι δεκαπέντε λεπτά.
Σε όλες τις περιπτώσεις θα επιδειχθεί σχετική ανοχή, αλλά παρακαλώ τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Οµάδων να επιδείξουν και τον επιβαλλόµενο αυτοπεριορισµό.
Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι δικαιούνται να µιλήσουν
τρεις φορές και ειδικότερα δώδεκα λεπτά της ώρας στην πρωτολογία τους, έξι στη δευτερολογία και τρία στην τριτολογία,
εκτός εάν λάβουν τον λόγο µετά τον Αρχηγό της Κοινοβουλευτικής τους Οµάδας, οπότε έχουν τον µισό χρόνο οµιλίας.
Οι Υπουργοί δικαιούνται να µιλήσουν δεκαοκτώ λεπτά, οι Αναπληρωτές Υπουργοί δεκατέσσερα και οι Υφυπουργοί εννέα. Θα
παρακαλέσω τους κυρίους Υπουργούς, όµως, να αυτοπεριοριστούν προκειµένου να µιλήσουν περισσότεροι Βουλευτές. Μετά
την ολοκλήρωση της συζήτησης και περίπου στη 01.00’ όπως
υπολογίζω µε βάση τον κατάλογο, θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµφωνείτε µε αυτήν τη διαδικασία, την εγκρίνετε;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Απ’ ό,τι βλέπω συµφωνεί το Σώµα οµόφωνα.
Εποµένως, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω τους επτά πρώτους οµιλητές που τα κόµµατα έχουν υποδείξει. Από το ΣΥΡΙΖΑ
έχει υποδειχθεί ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος, από τη Νέα Δηµοκρατία ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, από τη Χρυσή Αυγή ο κ. Αρτέµιος
Ματθαιόπουλος, από το Ποτάµι ο κ. Κωνσταντίνος Μπαργιώτας,
από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος ο κ. Καραθανασόπουλος,
από τους Ανεξάρτητους Έλληνες ο κ. Δηµήτριος Καµµένος και
από το ΠΑΣΟΚ ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος.
Μέχρι να κατέβει ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και να προσλάβει την ιδιότητα του Βουλευτή, ώστε να τοποθετηθεί, σας γνωστοποιώ ότι έχουν ορισθεί ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι για
τον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Νίκος Φίλης, για τη Νέα Δηµοκρατία ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, για τον Λαϊκό Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή ο κ. Χρήστος Παππάς, για το Ποτάµι η κ. Αντιγόνη Λυµπεράκη, για το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος ο κ. Αθανάσιος Παφίλης, για
τους Ανεξάρτητους Έλληνες ο κ. Νίκος Νικολόπουλος και για το
ΠΑΣΟΚ ο κ. Ιωάννης Κουτσούκος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τον λόγο έχει ο κατά προτεραιότητα ορισθείς αγορητής για
την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης Μητρόπουλος.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στο λιτό και ουσιαστικό κείµενο της
πρότασης του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα και των Κοινοβουλευτικών Οµάδων ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ για σύσταση εξεταστικής
επιτροπής για τα δύο µνηµόνια, προσδιορίζονται µε σαφήνεια τα
υπό διερεύνηση ζητήµατα, κυρίως όµως διαφαίνεται η αναγνώριση της απόλυτης ελευθερίας, συζήτησης και έρευνας που πρέπει να έχει, ώστε να ολοκληρωθεί στο ακέραιο το χρέος όλων
µας προς τον ελληνικό λαό, που ζητά πλήρεις απαντήσεις και
απόδοση ευθυνών για όλα όσα έχουν συµβεί κατά τη µνηµονιακή
περίοδο.
Οι συνθήκες υπαγωγής στα µνηµόνια, αλλά κυρίως και πρωτίστως το περιεχόµενο, η ουσία των πολιτικών του, ο θεσµικός και
ιδεολογικός εν τέλει χαρακτήρας αυτού του αντικοινωνικού
υπερσυντάγµατος, πρέπει να διερευνηθούν µε τη βοήθεια αρµοδίων ελληνικών και ξένων δεξαµενών σκέψης και επιστηµόνων,
ώστε η θέασή µας να είναι πολύπλευρη, συνθετική και πλήρης,
κάτι που θα µας βοηθήσει, όταν µπούµε σε απάνεµο λιµάνι, να
κάνουµε έναν ψύχραιµο πλέον, εθνικό, απολογιστικό και προγραµµατικό αναστοχασµό.
Ο ιστορικός του µέλλοντος πρέπει να δώσει εύσηµα αντικειµενικότητας και εθνικής αυτογνωσίας στο υψηλής πολιτικής και
κοινωνικής σηµασίας διάβηµα της ελληνικής Βουλής. Και ίσως
αυτό να αποτελέσει γνώµονα πορείας για τις επερχόµενες γενιές
που πρέπει να γνωρίζουν τι να επιλέγουν και τι να αποφεύγουν.
Άλλωστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ελληνικό ζήτηµα
αφ’ ενός µεν αποκάλυψε τις πάγιες και ακλόνητες σταθερές του
νέου ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος των τελευταίων είκοσι πέντε
ετών, αφ’ ετέρου µάς έδωσε το µέτρο της υλοποίησης ή της διάψευσης των ελπίδων του ελληνικού λαού όταν πίστεψε και προσχώρησε σε αυτήν την πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης.
Το πρώτο συµπέρασµα που πρέπει ο καθένας -ανεξαρτήτως
πολιτικής και ιδεολογικής τοποθέτησης- να εξαγάγει, είναι ότι η
συνολική οικονοµική και κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ιδιαίτερα µετά το Μάαστριχτ και το Σύµφωνο Σταθερότητας, δεν υπακούει στις αρχές της διαλεκτικής και κατά τις περιόδους της κρίσης ριζοσπαστικής κλασικής οικονοµικής θεωρίας, πολύ περισσότερο που το ευρώ ως ενιαίο νόµισµα δεν λειτουργεί ως εθνικό νόµισµα των κατ’ ιδίαν κρατών και της ΕΚΤ,
κάθε άλλο παρά µπορεί να θεωρηθεί και ως κεντρική τράπεζα
καθενός κράτους-µέλους.
Οι κανόνες που προσδιορίζουν τη λειτουργία της λεγοµένης
Νοµισµατικής Ένωσης και τη λυµφατική και περιστασιακή δηµοσιονοµική πολιτική, δεν λειτουργούν υπέρ των αναπτυξιακών
συµφερόντων και προοπτικών κάθε χώρας, ούτε σέβονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και κυρίως τα συγκριτικά τους πλεονεκτήµατα.
Αυτοί οι κανόνες δηµιούργησαν και ενίσχυσαν µια χρηµατιστική τάξη πραγµάτων, ανήγαγαν σε πρωτεύοντα οικονοµικό
θεσµό τις δανειακές προσόδους των τραπεζικών και κοινωνικών
ιδρυµάτων, δηµιούργησαν ασφυκτικό περιβάλλον για τις δηµόσιες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και τις διακρατικές συνεργασίες, αν και δεν τις υπαγόρευσαν ρητώς και εν τέλει, εισήγαγαν
το δόγµα του ατέρµονος και αδυσώπητου ανταγωνισµού µεταξύ
των εθνικών οικονοµιών.
Έτσι, η πορεία της διαρκούς απόκλισης αντικατέστησε τη διακηρυσσόµενη πολιτική της σύγκλισης και τίποτα δεν φαίνεται ότι
εµποδίζει αυτήν την πορεία της συνεχούς διαφοροποίησης των
οικονοµικών και κοινωνικών µεγεθών από περιφέρεια σε περιφέρεια.
Ταυτόχρονα, µε την προώθηση των συµφωνιών για την περαιτέρω απελευθέρωση του παγκόσµιου εµπορίου αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων, εργατικής δύναµης σηµειώθηκε σταδιακή,
αλλά ραγδαία καταστροφή των αυτοχθόνων παραγωγικών µεθόδων, αφού οι νέοι κανόνες έδωσαν προτεραιότητα στην εισαγωγή οµοειδών εν σχέσει προς τα παραγόµενα στις χώρες του
Νότου κυρίως προϊόντων, πράγµα που απορφάνισε τις τοπικές
οικονοµίες από τα συγκριτικά τους πλεονεκτήµατα στον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα.
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Στα µέσα της περασµένης δεκαετίας γίναµε θεατές και του µεγάλου γεωστρατηγικού εγχειρήµατος της επέκτασης της υπό
γερµανικής κυρίως επιρροής της ΕΕ στις χώρες του τέως υπαρκτού σοσιαλισµού, τις οποίες µαζικά εισήγαγε µε διάφορα προκαταρκτικά, επισφαλή και διόλου διατηρήσιµα δώρα είτε απευθείας στη ζώνη του ευρώ είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το γεγονός αυτό έδωσε νέα ταχύτητα στις πολιτικές της απόκλισης, αφού οι λεηλατηµένες επί δύο περίπου δεκαετίες από το
νοµαδικό κεφάλαιο χώρες του τέως υπαρκτού σοσιαλισµού ήταν
βέβαιο ότι µε κανένα θαύµα της ιστορίας δεν θα µπορούσαν να
ακολουθήσουν δρόµο σύγκλισης προς τα οικονοµικά, κοινωνικά,
θεσµικά µεγέθη των χωρών του κεντρικού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε αυτό το ευρωπαϊκό περιβάλλον η χώρα µας βιώνει το ασύµµετρο σοκ που η θεσµική και η συνειδησιακή αγνόηση της σκληρότητας των νεοφιλελεύθερων οικονοµικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προξένησε.
Πολλές πολιτικές κινήσεις και κόµµατα στην Ελλάδα επαναλαµβάνουν µονότονα τον ευρωπαϊκό προσανατολισµό, χωρίς
όµως να αναλύουν τη φύση των κανόνων που αφαιρούν διαρκώς
τις δυνατότητες εθνικής αυτενέργειας. Κι όλα αυτά, επειδή η ιδεαλιστική θεώρηση των πραγµάτων παραπλανά και δηµιουργεί
πολλές φορές οδυνηρές φαντασιώσεις. Ενώ αν η ελληνική πολιτική και οικονοµική διανόηση και γενικώς η ελίτ αυτής της χώρας
είχε τη δυνατότητα να διακρίνει τις συνταρακτικές αλλαγές στην
παραγωγική βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη νεοφιλελεύθερη αναδιάταξη των συντελεστών της παραγωγής, θα είχε διαφορετική θέση και για το Σύµφωνο Σταθερότητας και για τη
Συνθήκη της Λισαβόνας και για τους νέους αυστηροποιηµένους
δηµοσιονοµικούς κανόνες που ουσιαστικά απαγορεύουν τις δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις από κρατικό δανεισµό ή χρήµατα
του προϋπολογισµού.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο εσωτερικός συσχετισµός δυνάµεων δεν µπόρεσε να κατανοήσει ποτέ τη φύση αυτού του
ασύµµετρου σοκ και µε όποιες αναδιατάξεις έγιναν στο πολιτικό
εποικοδόµηµα δεν µπόρεσε να το αντιµετωπίσει. Το επέβαλε ως
µέθοδο διακυβέρνησης η τριαρχία των δανειστών µε το υπερσύνταγµα του µνηµονίου, το ιταµό και προστακτικό σε όλες τις
περιπτώσεις ύφος προς τη Βουλή και την Κυβέρνηση, το οποίο
δεν απαντάται ποτέ σε ενώσεις κρατών ισότιµης, υποτίθεται,
συµµετοχής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µνηµόνιο ως ολοκληρωµένο
σύστηµα ευγονικής δηµοσιονοµικής πολιτικής για τους απείθαρχους λαούς του Νότου και ως υπερνεωτερικό σχέδιο αρπαγής
του πλούτου τους είναι:
Πρώτον, από ιδεολογικής πλευράς, το πληρέστερο και συστηµατικότερο πρόγραµµα διακυβέρνησης του επιθετικού και αντικοινωνικού χρηµατιστικοποιηµένου νεοφιλελευθερισµού.
Δεύτερον, από δηµοκρατικής σκοπιάς, αποτελεί µέσο ετερώνυµου προσδιορισµού των κυρίαρχων επιλογών της κοινωνίας
µας. Αφαιρεί από την εσωτερική πολιτική τάξη τη δυνατότητα
εσωτερικής επεξεργασίας και ελεύθερης συζήτησης νόµων και
µέτρων που ψηφίζονται.
Τρίτον, από εθνικής θέασης, συνιστά µηχανισµό εκχώρησης
µεγάλου µέρους της εθνικής µας κυριαρχίας και µετάταξης της
Ελλάδας στην περιφέρεια της Ευρώπης όπου δεν ισχύει το λεγόµενο πια ευρωπαϊκό κεκτηµένο.
Τέταρτον, από οικονοµικής άποψης, σε αυτό συµποσούται όλο
το συµβατικό οπλοστάσιο της αποικιοκρατίας της εποχής της νεωτερικότητας, εκσυγχρονισµένο µε τις νέες επιδιώξεις του χρηµατιστικού κεφαλαίου και περιέχοντας όλες τις µορφές συσσώρευσης πλούτου στο καπιταλιστικό σύστηµα.
Πέµπτον, από θεσµικής ευρωπαϊκής όρασης, το µνηµόνιο αποτελεί την πρώτη απολύτως οργανωµένη προσπάθεια των κυρίαρχων ευρωπαϊκών οικονοµικών ελίτ να χρησιµοποιήσουν την
προσωρινή κρίση δανεισµού ορισµένων χωρών του Νότου και
πρωτίστως της πατρίδας µας για να την µετατρέψουν σε µόνιµη
κρίση χρέους. Μέσω της νεοφιλελεύθερης λύσης επιδιώκουν να
τροποποιήσουν κατά τα συµφέροντά τους την κολοβή και ασύµµετρη, ούτως ή άλλως, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Έκτον, από κοινωνικής οπτικής κατακερµατίζει τον κοινωνικό
ιστό, προλεταριοποιεί τους µικροµεσαίους και τους µισθωτούς,

1383

καθιστά δοµικό φαινόµενο την ανεργία και διώχνει από τη χώρα
τούς προσοντούχους νέους µας, δηλαδή καταστρέφει το µεγαλύτερο συγκριτικό της πλεονέκτηµα.
Επιπλέον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µνηµόνιο απισχναίνει, κατακερµατίζει και διαλύει την κρατική οντότητα, τη µετατάσσει στην κατηγορία των αποτυχηµένων κρατών. Κράτηπαρίες που δεν µπορούν να ανταποκριθούν σε στοιχειώδεις
ανάγκες του ελληνικού κοινωνικού χώρου, κοινότητες Απόδηµου
ελληνισµού, διάσπαρτα νησιωτικά συµπλέγµατα, προβληµατικές
ορεινές περιοχές.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πρώτο κοµβικό ζήτηµα της έρευνας που πρέπει να διεξαχθεί είναι: η αλήθεια ή όχι των στοιχείων
που χρησιµοποιήθηκαν, ο ρόλος της ΕΛΣΤΑΤ, η τυχόν παραποίηση στατιστικών µεγεθών ή ο υπερτονισµός άλλων, ο βαθµός
διαθεσιµότητας των αγορών κατά την προµνηµονιακή περίοδο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Α’ Αντιπροέδρου της Βουλής)
Θα ήθελα, δύο λεπτά, κυρία Πρόεδρε.
Δεύτερο και ουσιαστικότερο πεδίο είναι οι δανειακές συµβάσεις, οι ρήτρες εκχώρησης της εθνικής κυριαρχίας και παραίτησης από τους κανόνες εσωτερικού συνταγµατικού και διεθνούς
ανθρωπιστικού δικαίου, η δικαιοδοσία των δικαστηρίων για την
επίλυση των δανειακών διαφορών, το εφαρµοστέο δίκαιο και το
σύνολο των αντιαναπτυξιακών, αντικοινωνικών και υφεσιακών µέτρων που οδήγησαν σε απώλεια 25 µονάδων του ΑΕΠ, σε ανεργία ενάµισι εκατοµµύριο τουλάχιστον Έλληνες, στη λεηλασία
των αποθεµατικών των ταµείων, σε κατάρρευση του εργασιακού
ασφαλιστικού συστήµατος και των συνακόλουθων παροχών τους
και, βεβαίως, στην επί µακρό χρονικό διάστηµα αλλοτρίωση του
διαχρονικού άυλου και υλικού πλούτου της πατρίδας και των
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων.
Τρίτον, πεδίο έρευνας µε τη χρήση διεθνών και άλλων εµπειρογνωµόνων πρέπει να είναι ο τρόπος λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσµών, η παραβίαση των ευρωπαϊκών συνθηκών και ιδίως
του ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη, η παραθεσµική πρόσκληση
και συλλειτουργία του ΔΝΤ και γενικώς οι αποφάσεις που παραβίαζαν ή απέκλιναν από το ευρωπαϊκό στάτους.
Τέταρτο και τελευταίο πεδίο έρευνας της εξεταστικής επιτροπής θα πρέπει να είναι η µελέτη της στάσης επιστηµονικών ιδρυµάτων και ινστιτούτων αλλά και των κυρίαρχων ΜΜΕ, αναφορικά
µε τη νοµιµοποίηση του µνηµονίου εκ µέρους τους και την επιβολή στον λαό τής αναγκαιότητας, του µονόδροµου, της αποανάπτυξης, της λιτότητας και της αποικιοποίησης της ιστορικής
µας χώρας µε αντάλλαγµα τον ευνοϊκό δανεισµό τους.
Ιδιαίτερα θα πρέπει να διερευνηθεί και η πολιτική ειδικών κρατικών φορέων και προσώπων, ελεγκτικών µηχανισµών και πιστωτικών ιδρυµάτων που άσκησαν πολιτική φορολογικής και πιστωτικής ασφυξίας, µε συνέπεια πολλοί συµπολίτες µας να οδηγηθούν σε καθολική αφερεγγυότητα, επαγγελµατική ή επιχειρηµατική κατάρρευση, ακόµα και σε αυτοκτονία ή θάνατο. Τα στοιχεία
που έχουµε ήδη συλλέξει δεν έχουν µόνο πολιτικό αλλά και αξιόποινο περιεχόµενο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν πρέπει ποτέ να λησµονούµε
ότι τα µνηµόνια συµποσούνται, οι έκδηλες αποδείξεις ότι η κυβερνώσα αστική τάξη της πατρίδας µας δεν είχε ποτέ, ούτε φιλοδόξησε ποτέ να έχει ένα µεσοµακροπρόθεσµο εθνικό σχέδιο
ανασυγκρότησης και ανάπτυξης. Προσέβλεψε στην ευρωπαϊκή
ετερονοµία προκειµένου να εκµεταλλευθεί περιστασιακά τη νοµισµατική ρευστότητα και τις κατά κλάδους επιδοτήσεις και προγράµµατα.
Στην Ελλάδα ποτέ και από κανέναν κυρίαρχο πολιτικό σχηµατισµό δεν διατυπώθηκε βιώσιµο σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης. Κάποια ελπιδοφόρα προεκλογικά σχέδια του ΠΑΣΟΚ
πνίγηκαν στις υποκειµενικές του αδυναµίες και στις απαγορεύσεις του διεθνούς περιβάλλοντος. Η συστηµική και οικονοµική
ενσωµατωµένη διανόηση και επιστήµη ποτέ δεν µόχθησε για να
προτείνει αναπτυξιακό σχέδιο κοινωνικής ανασυγκρότησης. Η
ουσιαστική κρατικοδίαιτη και ευρωπαϊκή οικονοµική θεωρία
πληµµύρισε µεν τα πανεπιστήµια µε πληθώρα νεοφιλελεύθερων
ανορθολογισµών, ποτέ όµως δεν προέταξε την ιστορικότητα και
την ιδιαιτερότητα της πατρίδας. Έτσι και µετά το τέλος του πολιτικού πατερναλισµού, το απαξιωµένο ελληνικό πολιτικό προ-
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σωπικό ήταν αδύνατο να αναπτύξει πρωτογενή σκέψη και να αναλάβει τις σωστές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Α’ Αντιπροέδρου της Βουλής)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Αναλώθηκε σε δηµόσιες σχέσεις και κινήσεις περιστασιακής
ωφελιµότητας, εξασφαλίζοντας µόνο την αναπαραγωγή του, καταστρέφοντας τις όποιες ελπιδοφόρες νησίδες του κρατικού
µορφώµατος και δηµιουργώντας, εν τέλει, το τεµαχισµένο ιδιωτικό κράτος, που δεν είναι το κυρίαρχο δηµιούργηµα της πολιτικής λειτουργίας και του δηµοκρατικώς δρώντος λαού, αλλά το
λάφυρο στους οικονοµικούς πάτρωνες. Η συντήρηση της κοµµατικής και πελατειακής βάσης συµπλήρωνε δευτερευόντως την
κυρίαρχη ως άνω φύση του.
Έτσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι µακριά από την
πραγµατικότητα η άποψη ότι το ελληνικό σύστηµα είδε την Ευρωπαϊκή Ένωση όχι ως µηχανισµό ανασυγκρότησης της οικονοµίας και της κοινωνίας, αλλά ως πειρατική, αρπακτική, συγκυριακή επιχείρηση αναπαραγωγής του ήδη χρεοκοπηµένου του
µοντέλου. Αντί να επιδιώξει την πραγµάτωση του οράµατος της
δηµοκρατικής Ευρώπης, προσχώρησε στον θρίαµβο της συντηρητικής αντεπανάστασης των αγορών που χρεοκόπησαν τη
χώρα και νίκησαν τη δηµοκρατία.
Υπ’ αυτήν την εκδοχή, η σηµερινή κατάσταση είναι µία οιονεί
φυσιολογική εξέλιξη, αφού η χώρα αφέθηκε από τη διευθύνουσα
ελίτ –οικονοµική και πολιτική- στον αυτόµατο πιλότο του ευρωπαϊκού ανταγωνισµού. Παραδόθηκε στους δανειστές από τις κυρίαρχες πολιτικές και οικονοµικές δυνάµεις του τόπου µε ρήτρα
αποικίας που δύσκολα σήµερα µπορεί να ανατραπεί.
Γι’ αυτό, η έρευνα, όπως την προσδιορίζει ο Πρωθυπουργός
κ. Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας της
Αριστεράς, πρέπει να είναι βαθιά, να έχει δηλαδή άνεση χρόνου
και τη δέουσα επιστηµονική βοήθεια και να γίνει χωρίς εντυπωσιασµούς, λαϊκισµούς, ρεβανσισµούς, µίζερες αντιπαραθέσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι µοναδική ευκαιρία να αναζητήσουµε όλοι µαζί την πραγµατική αλήθεια, υπακούοντας στις
προγονικές µας λυτρωτικές επιταγές. Άλλωστε, όλοι οι πολιτικοί
χώροι –και η Νέα Δηµοκρατία- είχαν υποσχεθεί αυτή τη διερεύνηση. Αυτό θα προσδώσει νέο κύρος στη χώρα µας και συναίσθηση των αδυναµιών µας. Θα µας δώσει θάρρος για µία επανεκκίνηση της οικονοµίας και αναβάθµιση της πατρίδας στον ευρωπαϊκό και διεθνή καταµερισµό της εργασίας.
Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την κυβέρνηση
σωτηρίας της διαλεκτικής Αριστεράς και µε τη δυναµική και την
αποφασιστικότητα του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, πρέπει να
φύγει µπροστά µε περηφάνεια, αξιοπρέπεια, σθένος, πολύ περισσότερο που όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί έχουν στραµµένα τα
µάτια τους σ’ εµάς και περιµένουν µέσα απ’ αυτή τη διαδικασία
της εθνικής αυτοσυνειδησίας να δώσουµε εµείς, για άλλη µια
φορά, το σήµα της νέας ευρωπαϊκής πορείας.
Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιβάλλεται όλοι να
υπερψηφίσετε την πρότασή µας ως µια έµπρακτη απόδειξη της
απαραίτητης σήµερα, όσο ποτέ, εθνικής συναίνεσης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Μητρόπουλο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν οι συµµετέχοντες στην εναρκτήρια διαδικασία συγκρότησης της Επιτροπής Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα)
Ο κ. Δηµήτριος Καµµένος, ο κατά προτεραιότητα αγορητής
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, δικαιούται σύµφωνα µε την απόφαση
της Διάσκεψης των Προέδρων, να προταχθεί, επειδή εκπροσωπεί τη µία εκ των δύο Κοινοβουλευτικών Οµάδων που υπογράφουν την πρόταση.
Κύριε Καµµένε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιµοι κύριοι της Επιτροπής Αλήθειας για το λογιστικό έλεγχο του χρέους, σας κα-
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λωσορίζουµε για άλλη µια φορά και από τη µεγάλη Αίθουσα του
Κοινοβουλίου και σας ευχαριστούµε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
Θα ξεκινήσω πολύ σύντοµα, διότι µέσα σε δέκα λεπτά η ιστορία του µνηµονίου είναι αδύνατο να περιγραφεί, πόσω µάλλον
να κωδικοποιηθεί και να περάσουµε τα µηνύµατα προς όλες τις
µεριές, σχετικά µε το γιατί πρέπει όλοι να συναινέσουµε και να
ψηφίσουµε τη σύσταση αυτής της επιτροπής.
Θα κάνω µία γρήγορη ανάγνωση -για τα Πρακτικά και για
όλους- των γεγονότων για το πώς µπήκαµε στο µνηµόνιο. Συγκεκριµένα:
Στις 23 Δεκεµβρίου του 2009 ο προϋπολογισµός του 2010 ορίζει ως γενικό στόχο το δηµόσιο έλλειµα να γίνει 9,1% του ΑΕΠ.
Στις 15 Ιανουαρίου του 2010 η κυβέρνηση υποβάλλει επικαιροποιηµένο πρόγραµµα σταθερότητας, προβάλλοντας µία µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµατος κατά 4 µονάδες στο 8,7%
του ΑΕΠ και τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείµατος έως του
2012. Ο δείκτης του χρέους προβλεπόταν να κορυφωθεί στο
121% του ΑΕΠ του 2011.
Την 1η Φεβρουαρίου του 2010 τα spreads, δηλαδή η διαφορά
δανεισµού των ελληνικών οµολόγων σε σχέση µε τα γερµανικά,
φτάνουν στις 347 µονάδες βάσης, δηλαδή 3,4% -διαιρούµε διά
100 τις εκατοντάδες-, των δεκαετών οµολόγων στις 270 µονάδες
βάσης, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 2,7%.
Στις 2 Φεβρουαρίου του 2010 η Ελλάδα εξαγγέλλει νέα σειρά
µέτρων, επιπλέον εκείνων που είχαν εξαγγελθεί, όπως πάγωµα
µισθών, αύξηση ειδικών φόρων κατανάλωσης, µε στόχο τη µείωση του ελλείµατος.
Στις 25 Μαρτίου του 2010 οι Αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων
των χωρών της ζώνης του ευρώ επιβεβαιώνουν ότι στηρίζουν
πλήρως τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να χαιρετήσουν τα πρόσθετα µέτρα που ανακοινώθηκαν στις 3 Μαρτίου.
Στις 8 Απριλίου τα spreads των διετών οµολόγων σχεδόν διπλασιάστηκαν στις 6,5 µονάδες και 4,3 µονάδες αντίστοιχα τα
δεκαετή.
Στις 23 Απριλίου του 2010 η Ελλάδα ζητεί χρηµατοδοτική συνδροµή από τα κράτη-µέλη της ζώνης του ευρώ και το ΔΝΤ.
Θα σταµατήσω εδώ, διότι θα πρέπει να θυµηθούµε ότι ο κ. Παπανδρέου, βάσει των δηλώσεων του τότε Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου κ.
Στρος–Καν, είχε διαβουλεύσεις, τουλάχιστον εξαµήνου, για την
είσοδο της Ελλάδας στο ΔΝΤ. Η συζήτηση ξεκίνησε από τον Αύγουστο, από το καλοκαίρι.
Μέσα στην επιτροπή θα έρθουν και ένορκες καταθέσεις ανθρώπων που ιδίοις όµµασι έχουν δει στελέχη πασίγνωστα του
ΔΝΤ να συντρώγουν και να κάνουν παρέα µε πολύ υψηλόβαθµα
στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκείνης της περιόδου, τα οποία µετά υπουργοποιήθηκαν για πάνω από τρεις φορές.
Θα ζητήσω και από την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου να δώσει την προσοχή της. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει από την αρχή
και να καθίσουν να διαβάσουν όλοι, όπως έχουµε κάνει εµείς, τις
δανειακές συµβάσεις και όλες τις τροποποιήσεις αυτών, από την
πρώτη έως την τελευταία. Για άλλη µια φορά να πούµε ότι άλλο
η δανειακή σύµβαση και άλλο το µνηµόνιο.
Όταν ήρθαν τα µνηµόνια και οι συµβάσεις, έγιναν εξαιρετικές
ατασθαλίες, θα έλεγα παρανοµίες, τις οποίες είχαµε επισηµάνει,
εγώ τότε σαν ενεργός πολίτης, αλλά και πολλοί άλλοι. Βλέπω και
τον συνάδελφο κ. Σταϊκούρα που είχε επισηµάνει τότε -πολύ
σωστά και αυτός, όπως και πολλοί από εµάς- πάρα πολλές ατασθαλίες. Θα διαβάσω κάποιες από αυτές:
Στις 6 Μαΐου του 2010 στο ΦΕΚ 65 στο πρώτο άρθρο στην παράγραφο 4 αναφέρεται: «Παρέχεται στον Υπουργό Οικονοµικών
εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί το ελληνικό δηµόσιο και να υπογράφει κάθε µνηµόνιο συνεργασίας, συµφωνία ή σύµβαση δανεισµού, διµερή ή πολυµερή, µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα
κράτη-µέλη της ζώνης, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, την ΕΚΤ,
προκειµένου να εφαρµοστεί το πρόγραµµα της προηγούµενης
παραγράφου», που ήταν το πρόγραµµα σύγκλισης. «Τα µνηµόνια, οι συµφωνίες και οι συµβάσεις του προηγούµενου εδαφίου
εισάγονται στη Βουλή για κύρωση», το υπογραµµίζουµε. Αυτό
ήταν στις 6 Μαΐου του 2010.
Μία ηµέρα αργότερα, στις 7 Μαΐου του 2010, ο Υπουργός Οι-
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κονοµικών κ. Παπακωνσταντίνου δεσµευόταν: «Προφανώς οι
συµβάσεις αυτές θα έρθουν στη συνέχεια και στη Βουλή των Ελλήνων για συζήτηση και κύρωση, όµως, για να µπορέσει να γίνει
εκταµίευση στην ώρα τους, το διευκρινίζουµε αυτό, µε µερικές
νοµοτεχνικές αλλαγές που γίνονται στο κείµενο.». Έτσι, πέντε
µέρες αργότερα τροποποιεί τον προηγούµενο κανονισµό και αντί
για κύρωση στη Βουλή οι συµβάσεις έρχονται για συζήτηση και
ενηµέρωση. Οι συµβάσεις δεν κυρώθηκαν ποτέ από την ελληνική
Βουλή.
Λίγο αργότερα, στις 3 Ιουνίου του 2010, ο Υπουργός Οικονοµικών καταθέτει σχέδιο νόµου µε τίτλο: «Κύρωση της Σύµβασης
Δανειακής Διευκόλυνσης µεταξύ αφ’ ενός της Ελληνικής Δηµοκρατίας ως δανειολήπτη και αφ’ ετέρου των κρατών-µελών της
Ευρωζώνης και του KfW ως δανειστών και του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου».
Όλα αυτά δείχνουν ότι µπήκαµε στο µνηµόνιο µε µία υπερβολικά µεγάλη ταχύτητα και µε προσχεδιασµένο το έγκληµα. Και
το έγκληµα φαίνεται εκ του αποτελέσµατος. Διότι εκείνη την
εποχή λίγοι εξ ηµών γνωρίζαµε -επειδή ξέραµε την κατάσταση
και την ιστορία του ΔΝΤ- γιατί έρχεται να φτωχοποιήσει µία
χώρα, η οποία δεν είχε κανένα πρόβληµα µετά το 2008 από το
crash της «LEHMAN BROTHERS» και το παγκόσµιο χρηµατοοικονοµικό πρόβληµα, γιατί οι ελληνικές τράπεζες δεν είχαν εκτεθεί σε αυτά τα οµόλογα. Αυτό το έγκληµα, λοιπόν, έγινε για να
φτωχοποιηθεί ο λαός και η χώρα και να γίνει υφαρπαγή των
αξιών. Και αυτό είναι κάτι που βλέπουµε µε τις παρακάτω ενέργειες που όλοι ζούµε ως αποτέλεσµα των µνηµονίων.
Μπαίνοντας στο µνηµόνιο, θα πρέπει να πούµε ότι τρεις µήνες
πριν ξεκινήσει η συζήτηση µε τη νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ -το
οποίο αποχώρησε από τη Βουλή, γιατί δεν θέλει να ακούσει ότι
ήταν το κόµµα που ήταν υπεύθυνο για την είσοδο της Ελλάδας
στα µνηµόνια- άρχισαν να αγοράζονται και να κρατούνται τα
ασφάλιστρα κινδύνου στο ελληνικό χρέος. Είναι µια υπόθεση
που είχε πάρει και το δρόµο της δικαιοσύνης, αλλά πρακτικά και
οικονοµοτεχνικά θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι όταν κάποιος
κατακρατά συµβόλαια αντιστάθµισης κινδύνου χρεοκοπίας µιας
χώρας, σηµαίνει ότι περιµένει να χρεωκοπήσει για να πληρωθεί.
Συγχρόνως, όµως, πολλά από αυτά ήταν «γυµνά», δηλαδή δεν
είχαν από πίσω τους κάποια αξία, κάποιο οµόλογο, στοιχηµάτιζαν
δηλαδή στον αέρα.
Όλα αυτά πωλήθηκαν τον Δεκέµβριο του 2010 από το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. Πρόκειται για ένα σκάνδαλο, το οποίο θα
διερευνήσει αυτή η επιτροπή, η οποία µάλιστα έχει πολύ µεγάλη
ευθύνη να φέρει και ειδικούς τεχνικούς, πέραν ηµών, για να διερευνήσουµε όλη αυτή τη διαδικασία.
Τα µνηµόνια στην Ελλάδα έφεραν νέους ορισµούς. Θα ξεκινήσω, λοιπόν, από έναν τραγικό ορισµό, όπως ότι ο καταθέτης –
και τα λέω όλα αυτά, διότι από το αποτέλεσµα πρέπει όλοι να
καταλάβουµε το γιατί θα πρέπει να συσταθεί αυτή η επιτροπήείναι επενδυτής. Οι προηγούµενες κυβερνήσεις το πέρασαν στην
Ευρώπη, µας το έφεραν τη Βουλή και αυτή τη στιγµή ο κάθε καταθέτης έχει άµεσο κίνδυνο, βάσει απόφασης του ECOFIN του
καλοκαιριού του 2013, να κουρευτούν οι καταθέσεις του, διότι
θεωρείται συνυπεύθυνος για την αποτυχία εκπλήρωσης των στόχων µιας τράπεζας, µαζί µε τους οµολογιούχους και τους µετόχους της τράπεζας.
Ένας δεύτερος όρος που εισήλθε µε τα µνηµόνια ήταν το ΤΑΙΠΕΔ, µια διαδικασία ολόκληρη, ένας οργανισµός που αφορούσε
την αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. Όµως, αξιοποίηση
δεν έγινε ποτέ. Αντίθετα, έγινε πώληση περιουσιακών στοιχείων
ενεργητικού της ελληνικής οικονοµίας, τα οποία κατά παράβαση
πολλών κανονισµών και µε την επίκληση του κατεπείγοντος πέρασαν σε χέρια αλλοδαπών και ηµεδαπών.
Έκανα µια ερώτηση στον κ. Μάρδα, µε την οποία περιµένουµε
να δούµε µε πλήρη ανάλυση πού πήγαν τα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ.
Πήγαν να κλείσουν το ονοµαστικό χρέος κατά 3 δισεκατοµµύρια
που πουλήσαµε; Ναι ή όχι;
Όσον αφορά τις αµυντικές δαπάνες, τα ανέλυσαν οι προηγούµενοι οµιλητές.
Εδώ θα πρέπει να πούµε ότι για να µπει κάποια χώρα σε κρίση
δανεισµού, δηλαδή να µην µπορεί να δανειστεί από τις αγορές
και να αναγκάζεται να στραφεί σε δάνειο, το οποίο είναι δεµένο
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µε ένα πρόγραµµα, το οποίο σε κάνει φτωχό, ούτως ώστε να µην
µπορείς να πληρώσεις το δάνειό σου, έχει µια ιστορία η οποία
έρχεται και από παλιά και µάλιστα όχι πάρα πολύ παλιά. Έχω ένα
παράδειγµα. Είχα βρει κάποια οµόλογα του ΟΣΕ, τα οποία έχουν
έκδοση του 2002 και λήγουν µέχρι το 2019. Αυτά τα οµόλογα
είναι ύψους 2,369 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Κάποια στιγµή ο ΟΣΕ
και ο ΟΑΣΑ δανείζονταν από τις αγορές χρήµατα µε εγγυήσεις
του ελληνικού δηµοσίου. Αυτά τα χρήµατα δεν ξέρει κανένας
πού κατέληγαν. Όµως, θα ελεγχθεί το πού πήγαν αυτά τα χρήµατα, επειδή κατέπιπταν οι εγγυήσεις του ελληνικού δηµοσίου
κατά δεκάδες δισεκατοµµύρια και όχι κατά 1 δισεκατοµµύριο.
Και αυτή είναι και µια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά που πρέπει να
κάνει και η Επιτροπή Αλήθειας του Δηµοσίου Χρέους. Θα πρέπει,
δηλαδή, να ελέγξει το κατά πόσο και για ποιον λόγο κατέπεσαν
οι εγγυήσεις του ελληνικού δηµοσίου και οδηγηθήκαµε στο να
δανειζόµαστε σε υπέρµετρο βαθµό για να καλύψουµε αυτά τα
κενά.
Θα είµαι σύντοµος, αλλά θα πρέπει να κάνουµε κάποιες µικρές
αναλύσεις.
Όσον αφορά στα µνηµόνια, στα οποία έχουµε µπει, θα πρέπει
να συζητήσουµε για το χρέος που µας φορτώθηκε και το οποίο
είναι αναγκαστικό. Είναι ένα χρέος που κανείς δεν γνωρίζει. Θα
κάνουµε για άλλη µια φορά την αποκάλυψη, την οποία όµως θα
πω και στην επιτροπή. Συγγνώµη που επικαλούµαι συνέχεια την
επιτροπή, αλλά δεν είχα την ευχέρεια και τον χρόνο να µιλήσω
στην Επιτροπή Ελέγχου του Χρέους. Θα πρέπει, λοιπόν, να γνωρίζουµε όλοι ότι έχουµε δανειστεί κρατικές εγγυήσεις. Δεν
έχουµε δανειστεί µετρητά. Τα 53 δισεκατοµµύρια ευρώ των διακρατικών δανείων είναι κρατικές εγγυήσεις, τα 144 δισεκατοµµύρια ευρώ του EFSF είναι οµόλογα τίτλου του EFSF, δηλαδή
χρέος του, ενώ από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο έχουµε δανειστεί το νόµισµά του, το οποίο είναι το SDR, το οποίο δεν είναι
νόµισµα, αλλά ένα καλάθι νοµισµάτων.
Όταν µας φορτώνεται ένα χρέος, το οποίο είναι κρατική εγγύηση, το οποίο δεν έχει κανένα κόστος εκταµίευσης από τη
χώρα -αυτή τη στιγµή η Γερµανία µπορεί να διατείνεται ότι µας
έχει δανείσει 60 δισεκατοµµύρια ευρώ κρατικών εγγυήσεων µε
µηδενικό κόστος, το ελληνικό δηµόσιο έχει δανείσει µε ελληνικές
εγγυήσεις στις ελληνικές τράπεζες 203 δισεκατοµµύρια, αυτά
είναι τα νούµερα, όπως εµείς δεν έχουµε άµεσο κόστος, έτσι δεν
το έχει και η Γερµανία- όλο αυτό το χρέος που φορτώθηκε στους
Έλληνες είναι αδύνατο να αποπληρωθεί διότι:
Πρώτον, είναι υπό µορφή κρατικών εγγυήσεων.
Δεύτερον, θα πρέπει να δούµε και επαναλαµβάνω, να διαβάσουµε όλοι µαζί τις δανειακές συµβάσεις και το κατά πόσο πρέπει µία κρατική εγγύηση να φέρει τόκο. Εγώ δεν το είχα ακούσει
ποτέ µία κρατική εγγύηση να φέρει τόκο, παρά µόνο όταν καταπέσει και εάν καταπέσει και αυτό στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όταν πηγαίνουµε τα δικά µας οµόλογα.
Τρίτον, το EFSF µας φόρτωσε, πέρα από το τεράστιο κόστος
δανεισµού και µε χρέος εκταµίευσης δανείων, τα οποία πληρώναµε µέχρι πρόπερσι. Κάποια στιγµή το 2012 έγινε το PSI και στο
τέλος του 2012 έγινε η δεύτερη επαναγορά χρέους µε 11 δισεκατοµµύρια για να αγοράσουµε 30 των αγορών. Το πρώτο PSI
έγινε µε κόστος να πάρουµε ονοµαστική αξία χρέους 206 δισεκατοµµυρίων και να το φέρουµε σχεδόν στο µισό.
Το κόστος δανεισµού όµως, για το PSI, το οποίο δεν το αναφέρει κανένας, είναι 70 δισεκατοµµύρια ευρώ, µόνο για το PSI.
Τα νούµερα είναι αµείλικτα. Το κόστος δανεισµού του PSI, δηλαδή ένα δάνειο που πήρε ο ελληνικός λαός για να δώσει λάδι
30 δισεκατοµµύρια σε κάποιους για να συµµετέχουν δήθεν εθελοντικά –έφυγε το ΠΑΣΟΚ, που τους κούρευε όλους εθελοντικάτα φορτωθήκαµε σαν ελληνικό δηµόσιο, πληρώσαµε στις κεντρικές τράπεζες και πληρώσαµε και τόκους. Πού θέλω να καταλήξω; Ότι αυτό το χρέος των 70 δισεκατοµµυρίων για το PSI δεν
είναι σε κανένα moratorium. Ξαναδιαβάστε όλοι τις συµβάσεις.
Moratorium µέχρι το 22 έχουν τα δάνεια, τα οποία είναι τα υπόλοιπα του EFSF, που είναι γύρω στα 110 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Πάµε λίγο γρήγορα στη δανειακή µε το ΔΝΤ. Το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο δεν έχει προσκοµίσει –θα διαφωνήσω µε τον κ.
Βαρουφάκη, έχουµε συζητήσει και σαν φίλοι πολύ πριν να βρεθούµε και οι δύο στη Βουλή ως Βουλευτές- καµµία δανειακή σύµ-

1386

βαση. Γιατί; Διότι δεν υπάρχει. Το κόστος δανεισµού του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου είναι παντελώς άγνωστο. Με δικούς µου υπολογισµούς και βάσει του καταστατικού και πόσες
φορές δανείζεσαι πάνω από την εισφορά στο ΔΝΤ, πλησιάζει το
3,70% σε κυµαινόµενο επιτόκιο. Μπορεί πολλοί να µην καταλαβαίνουν, αλλά είναι ένα τεράστιο κόστος δανεισµού και σε σηµερινές τιµές σταθερού επιτοκίου ξεπερνάει το 5%, το οποίο δεν
έχει κανένα moratorium και το πληρώνουµε όπως γνωρίζουµε τις
τελευταίες ηµέρες κάθε εβδοµάδα µέχρι το 2030.
Το κόστος δανεισµού του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου
ήταν µέσω δύο συµβάσεων. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ και την
επιτροπή ελέγχου αλλά και τη δική µας Βουλή, γιατί είναι και δική
µας ευθύνη και όλων των ανθρώπων που θα συµµετέχουµε, να
φέρουµε τις δανειακές συµβάσεις και να δούµε τους όρους δανεισµού µε το ΔΝΤ, διότι αυτό που έγινε στην Ελλάδα, είναι επίσης τραγικό και πρωτοφανές, όπως νέοι ορισµοί στη δανειακή
του EFSF. Λέει στο άρθρο 9 παράγραφος 2, εάν δεν κάνω λάθος,
ότι µπορεί ο EFSF µονοµερώς –προσέξτε- να απαιτήσει το σύνολο των εκταµιευµένων δανείων τώρα, εάν δεν πληρώσουµε µία
δόση στο ΔΝΤ. Πόσοι από εσάς το γνωρίζετε αυτό; Προσέξτε,
εάν αθετήσουµε µία πληρωµή και δεν τα βρούµε µε το ΔΝΤ, ο
EFSF µπορεί να σου δανείσει και να πληρώσεις τώρα, σήµερα,
«χθες» που λέµε στα οικονοµικά, 145 δισεκατοµµύρια. Δέσανε
το δάνειο του EFSF µε το δάνειο του ΔΝΤ, διότι δεν υπήρχε καµµία δανειακή του ΔΝΤ και έτσι εκβιάζεται ο ελληνικός λαός. Εκβιάζεσαι στο να πληρώνεις το ΔΝΤ, το οποίο εισφέρει τεχνικά και
όχι µόνο στην όλη προσπάθεια που έκανε η Ελλάδα.
Το τεράστιο έγκληµα που έγινε στη χώρα µας ήταν η µεταφορά –το γνωρίζουµε όλοι- των δανείων που είχε η Ελλάδα στο
Ελληνικό Δίκαιο προς ιδιώτες. Το µεταφέραµε µε πάρα πολύ
ωραίο τεχνικό τρόπο, συνταγµατικά σωστό –λείπει το ΠΑΣΟΚ και
ο συνταγµατολόγος του- και το φορτώσαµε στους Ευρωπαίους
φορολογούµενους.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εδώ είµαστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Συγγνώµη, δεν σας είδα.
Θέλω εδώ η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου να προσέξει πάρα
πολύ. Αυτό το χαρτί θα το αφήσω µόνο, γιατί είναι πολλά, για να
δούµε πώς έφυγε το χρέος από τους ιδιώτες και πήγε στους φορολογούµενους. Το ελληνικό χρέος ήταν 203 δισεκατοµµύρια
προ του κουρέµατος και ήταν 4 δισεκατοµµύρια µετά.
Και τι έγινε αντίστοιχα; Μεταφέρθηκαν 323 δισεκατοµµύρια
ευρώ στους Ευρωπαίους φορολογούµενους. Η Ελλάδα ακολούθησε το έγκληµα των Αµερικάνων, οι οποίοι µας «φόρεσαν» το
δικό τους έγκληµα στα ελληνικά τραπεζικά δεδοµένα.
Οι Ευρωπαίοι φορολογούµενοι αυτήν τη στιγµή έρχονται και
ελέγχουν την ελληνική Κυβέρνηση και βγαίνει ο Φινλανδός συνάδελφος –ο θεός να τον κάνει- και µας λέει ότι θέλει να πληρωθεί τα λεφτά του και ότι δεν θέλει εκβιασµούς κ.λπ..
Εγώ θα ζητούσα από τον Φινλανδό συνάδελφο να µας φέρει
τη δανειακή του σύµβαση, να µας πει τι έχει πει στον φινλανδικό
λαό και πώς πιστεύει ότι ο φινλανδικός λαός θα πληρωθεί τα χρήµατα που µας έχει δώσει, τις κρατικές εγγυήσεις, όταν έχει φτωχοποιήσει έναν λαό και τον έχει φέρει στα όρια της οµαδικής
κατάθλιψης.
Θα µε συγχωρέσετε για λίγο χρόνο ακόµα.
Θα αφήσω άλλους δύο-τρεις πίνακες. Κανένας δεν γνωρίζει
πρακτικά τι κρύβεται πίσω από το κρατικό χρέος; Όταν µιλάµε
για κρατικό χρέος πρέπει να ξέρετε ότι οι αγορές παραγώγων,
που είπε ο κ. Βαρουφάκης χθες στην επιτροπή, οι οποίες πλησίασαν τα 700 τρισεκατοµµύρια, στηρίζονται στο 95% πάνω στα
κρατικά οµόλογα. Αυτό τι σηµαίνει; Ότι ένα κρατικό οµόλογο,
ένα κρατικό χρέος, στηρίζει ένα τοξικό παράγωγο, το οποίο είναι
δεκαπλάσιο του παγκόσµιου ΑΕΠ. Δεν ήθελαν εκείνη τη στιγµή
που είχε η Αµερική Ελλάδα το πρόβληµα και η Ελλάδα µετέφερε
το πρόβληµά της στην Ευρώπη τεχνικά να καταρρεύσει αυτός ο
πύργος. Γιατί αν κατέρρεε ο πύργος των 700 τρισεκατοµµυρίων
–θα το καταθέσω και αυτό το χαρτί- θα κατέρρεε η παγκόσµια
οικονοµία. Πώς ανέβαινε το κόστος δανεισµού, πώς ανέβαινε το
κόστος –και θα το καταθέσω επίσης- των ασφαλίστρων σε κάθε
δήλωση περί τιτανικού; Προχθές είχα µια συζήτηση µε τον αξιότιµο Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Βενιζέλο, κατά πόσο οι δηλώσεις
του ιδίου και άλλων επηρεάζουν το κόστος δανεισµού. Ναι, το
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επηρεάζουν και σε πολύ σηµαντικό βαθµό, σε επικίνδυνο βαθµό.
Αυτό που έγινε στην Ελλάδα και σε όλους ήταν να υπερχρεωθούν τα νοικοκυριά. Προσέξτε, όµως, η Ελλάδα δεν είναι η χειρότερη χώρα. Στην Ευρώπη κρύβουν µια άλλη αλήθεια. Κρύβουν
την αλήθεια ότι στην Ολλανδία το νοικοκυριό της Ολλανδίας είναι
τρεις φορές περισσότερο χρεωµένο από το διαθέσιµο εισόδηµα
που έχει µέσα στον χρόνο. Δηλαδή, χρωστάει τρεις φορές περισσότερα απ’ όσο εισόδηµα έχει τον χρόνο. Αυτό τι σηµαίνει;
Ότι έχει σωρευθεί το χρέος στα νοικοκυριά και δεν φαίνεται στην
Ευρώπη, διότι οι οικονοµίες τους φαίνεται ότι παράγουν ΑΕΠ και
δεν έχουν κίνδυνο. Εάν η οικονοµία της Ολλανδίας, που είναι
πρώτη στην κόκκινη γραµµή πολύ πάνω απ’ όλες τις άλλες, αντιµετωπίσει ένα πρόβληµα, όπως αυτό της Ιρλανδίας ή της Ισπανίας, σε σχέση µε τα στεγαστικά ή τα καταναλωτικά της δάνεια
θα καταρρεύσει η οικονοµία της Ολλανδίας, η οποία είναι «ΑΑΑ»,
η καλύτερη στην Ευρώπη και αυτήν τη στιγµή µας µιλάει και µας
κάνει µάθηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Επίσης, να πούµε για την ΕΛΣΤΑΤ. Η ΕΛΣΤΑΤ είναι ένα τεράστιο έγκληµα το οποίο θα διερευνηθεί απ’ όλες τις επιτροπές.
Μέσα στην ΕΛΣΤΑΤ ένα έγκληµα που έγινε ήταν η µεταφορά της
εκκαθάρισης των οµολόγων και των αξιών από Τ+3 σε Τ+10 -το
γνωρίζουµε.
Στις αποκρατικοποιήσεις έγινε ένα άλλο µεγάλο έγκληµα και
θα γελάσουµε λίγο. Να θυµηθούµε τον ΟΠΑΠ, γιατί είναι µια εισηγµένη εταιρεία, η οποία πωλήθηκε καλώς ή κακώς, καλώς
έστω, 650 εκατοµµύρια, αλλά η αποπληρωµή της –προσέξτε, εισηγµένη εταιρεία- η εκκαθάρισή της θα γίνει σε δέκα χρόνια. Το
Τ+3 ηµέρες το κάναµε Τ+10 χρόνια και το δεχθήκαµε ως ΤΑΙΠΕΔ, το δεχθήκαµε ως ελληνικό δηµόσιο. Δηλαδή, µια εισηγµένη
εταιρεία να εκκαθαρίσει τη µεταβίβασή της σε δέκα χρόνια και
όχι σε τρεις µέρες.
Και κλείνοντας να πω ότι, δυστυχώς, η αλήθεια είναι αµείλικτη.
Από το 1981 µέχρι και το 2004, προ Ολυµπιάδας, το χρέος αυξήθηκε µε τραγικά υψηλούς ρυθµούς. Αυτό που θα εξετάσει
αυτή η επιτροπή είναι, επίσης, ο τρόπος µε τον οποίο κατέπεσαν
οι κρατικές εγγυήσεις σε όλα τα χρόνια, διότι είναι ένα κόστος
κρυφό. Ένα νούµερο θα σας δώσω: Το 1986 µε 1989 κατέπεσαν
εγγυήσεις, τις οποίες δανειστήκαµε από το εξωτερικό ύψους 25
δισεκατοµµυρίων ευρώ, όταν το ΑΕΠ ήταν 125 όχι 300. Πληρώσαµε 25 δισεκατοµµύρια εγγυήσεις, γιατί είχαν δοθεί σε ΔΕΚΟ
και σε συνεταιρισµούς. Όλα αυτά τα κόστη βάρυναν την ελληνική
οικονοµία σε βαθµό τον οποίο δεν µπόρεσε να αναλογιστεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελείωσα.
Τα µνηµόνια έφεραν µια τεράστια καταστροφή. Είναι υλική και
άυλη. Η άυλη είναι η ζηµία που υπέστη η χώρα στη φήµη της, η
ζηµία που υπέστη η χώρα στην υγεία των πολιτών της, πέρα από
τις αυτοκτονίες, µελαγχολίες, καταθλίψεις και όλα αυτά. Τα στατιστικά υπάρχουν όλα και θα κατατεθούν στη Βουλή.
Δυστυχώς γι’ αυτήν την Ευρώπη ο κ. Κατάινεν είπε ότι η Χάρτα
των Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ισχύει σε χώρες
που είναι στο µνηµόνιο και σε πρόγραµµα. Δυστυχώς ο κ. Παπακωνσταντίνου σε ένα e-mail του το 2011 µετέφερε περιχαρής
στους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ ότι «θα περάσουµε µέτρα τα
οποία είναι αντισυνταγµατικά» και το χάρηκε και αυτός πάρα
πολύ.
Τέλος, κλείνω λέγοντας ότι πρέπει να γνωρίζουµε όλοι πως
ένα χρέος αν είναι ή δεν είναι βιώσιµο το κρίνει το σύνολο της
οικονοµίας, δεν το κρίνει µόνο ο αριθµητής -αν θέλετε- του κλάσµατος «χρέος προς ΑΕΠ», αλλά και ο παρονοµαστής, αλλά και
η εµπιστοσύνη που δείχνει ο κόσµος στην οικονοµία και στην Κυβέρνησή της.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε συνάδελφε,
πρέπει να ολοκληρώσετε. Έχετε µιλήσει τον διπλάσιο χρόνο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι, τελειώνω.
Το ποιος αποφασίζει εάν κάποια κυβέρνηση χρεοκοπήσει,
όπως χρεοκοπήσαµε εµείς, δεν το αποφασίζει µία κυβέρνηση
ούτε το ΔΝΤ ούτε ο EFSF. Το αποφασίζουν, δυστυχώς, οργανι-
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σµοί πολυεθνικοί, στους οποίους µετέχουν οι τράπεζες, οι οποίες
µας δανείζουν.
Κλείνοντας θέλω να πω ότι η σηµαντική αυτή προσπάθεια, που
γίνεται για τη διερεύνηση των αιτιών της εισόδου της χώρας στο
µνηµόνιο αλλά και των συνεπειών µέσα στο µνηµόνιο, είναι πάρα
πολύ σηµαντική και ελπίζω τα πορίσµατά της να βοηθήσουν τους
Έλληνες και τους Ευρωπαίους πολίτες στο να µην επαναλάβουν
τα ίδια λάθη και να ελέγξουν επιτέλους τις κυβερνήσεις τους.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Καµµένο.
Τον λόγο έχει ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ειδικός αγορητής ορισθείς από τη Νέα Δηµοκρατία.
Κύριε Σταϊκούρα, θα έχετε την ανάλογη ανοχή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα την πρόταση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής
αναφορικά µε την υπαγωγή, την εφαρµογή και την υλοποίηση
των µνηµονίων. Είναι γεγονός ότι η ένταξη της χώρας στον τριµερή µηχανισµό στήριξης τον Μάιο του 2010 αποτέλεσε κοµβικό
σηµείο για την πορεία της. Η ένταξη είχε και έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική, την κοινωνική, την πολιτική ζωή. Ευλόγως, λοιπόν, οι λόγοι και οι διαδικασίες της ένταξης στον µηχανισµό στήριξης έχουν προκαλέσει και συνεχίζουν να προκαλούν
το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών και των πολιτικών κοµµάτων
της χώρας.
Κατά την περίοδο της ένταξης, αλλά και αµέσως µετά από
αυτή, το 2010, βιώσαµε συνθήκες επικοινωνιακής καταιγίδας.
Στόχος να γραφτεί ιστορία µε τους όρους και σύµφωνα µε το πολιτικό συµφέρον των τότε κρατούντων. Από τότε, εκτός και εντός
Κοινοβουλίου, αρκετές φορές είχα επισηµάνει ότι η εξέλιξη των
γεγονότων δεν ήταν όπως την παρουσίαζαν, ότι οι ρίζες των παθογενειών της ελληνικής οικονοµίας, των δηµόσιων οικονοµικών
και η φρενήρης δυναµική συσσώρευση του δηµοσίου χρέους εντοπίζονται στη δεκαετία του 1980, ότι η Νέα Δηµοκρατία αισθάνεται υπερήφανη για τις θητείες της στη διακυβέρνηση της
χώρας και ότι την ιστορική εξέλιξη της χώρας θα τη γράψουµε
σε κατάλληλο χρόνο όλοι µαζί.
Είναι γεγονός ότι βαθµιαία οι συντριπτικά περισσότεροι πολίτες κατανόησαν τις εξελίξεις, αποκατέστησαν την αλήθεια στην
πολιτική τους συνείδηση και σε διαδοχικές εκλογικές αναµετρήσεις µηδένισαν την πλεονάζουσα ερµηνευτική αυθαιρεσία και
σκοπιµότητα.
Όµως, η τεκµηριωµένη, αντικειµενική και έγκυρη εθνική αυτοαξιολόγηση της κρίσιµης περιόδου, δηλαδή της ένταξης στον
µηχανισµό στήριξης, εξακολουθεί να αποτελεί ανοικτό θέµα.
Αυτή η εθνική δράση θα πρέπει να έχει ως στόχο την πολιτική
διερεύνηση των πολυσύνθετων πτυχών των εξελίξεων κατά την
κρίσιµη περίοδο, η οποία βεβαίως θα εδράζεται σε σοβαρή, καλά
ζυγισµένη και ακριβή επιστηµονική τεκµηρίωση, οικονοµική, λογιστική, στατιστική, νοµική.
Αυτή την ανοικτή εκκρεµότητα θα πρέπει να την αντιµετωπίσουµε. Υποθέτω πως όλοι συµφωνούµε ότι αυτή η σοβαρή διαδικασία για να προσεγγίσει µε επιτυχία τον στόχο πρέπει να
πραγµατοποιηθεί σε περιβάλλον πολιτικής οµαλότητας, κοινωνικής ηρεµίας, οικονοµικής ασφάλειας και σταθερότητας. Μόνο
τότε το πόρισµα που θα προκύψει θα γίνει ευρύτατα αποδεκτό,
θα καταστεί εθνική ιστορική αλήθεια και θα βοηθήσει στην καλύτερη πορεία της χώρας.
Κατά την εκτίµηση της Νέας Δηµοκρατίας οι προϋποθέσεις
που προανέφερα ως αναγκαίες, στην παρούσα φάση δεν πληρούνται επαρκώς και µάλλον δύσκολα µπορούν να διαµορφωθούν. Έτσι στην αφετηρία της προτεινόµενης διαδικασίας, εφόσον αποφασιστεί η δροµολόγησή της, η Νέα Δηµοκρατία εκτιµά
ότι αντικειµενικά ο στόχος δεν µπορεί να επιτευχθεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία θεωρεί ότι η
πρόταση επί της οποίας συζητούµε χωλαίνει τουλάχιστον στα
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εξής σηµεία: Πρώτον, η πρόταση είναι προσχηµατική. Είναι γεγονός ότι τους τελευταίους µήνες η οµίχλη της ανασφάλειας έχει
καλύψει το πεδίο της οικονοµίας. Η χώρα κινδυνεύει να βουτήξει
και πάλι στην ύφεση. Η δηµόσια οικονοµία παρουσιάζει τριγµούς
αποσταθεροποίησης. Το κράτος έχει κηρύξει µερική εσωτερική
στάση πληρωµών, ενώ σκουπίζει όλα τα ταµειακά διαθέσιµα των
φορέων της γενικής κυβέρνησης. Επενδύσεις ακυρώνονται ή
µπαίνουν στο ψυγείο. Οι καταθέσεις εξαερώνονται και τα κόκκινα
δάνεια διογκώνονται. Το κόστος δανεισµού έχει εκτιναχθεί. Με
αυτά τα δεδοµένα προφανώς δεν ικανοποιείται η συνθήκη που
προσδιόρισαν ως απαραίτητη για την οµαλή διεξαγωγή της αναγκαίας εθνικής αυτοαξιολόγησης.
Η Νέα Δηµοκρατία θεωρεί ότι ο πραγµατικός στόχος της πρότασης είναι ο αποπροσανατολισµός των πολιτών από την τρέχουσα δύσκολη γι’ αυτούς πραγµατικότητα, στην οποία έχουν
συµβάλει η αβελτηρία, οι παλινωδίες, οι αυτοσχεδιασµοί, οι ακροβασίες, οι αντιφάσεις της Κυβέρνησης, µια πραγµατικότητα η
οποία διέψευσε ταχύτατα της ψευδαισθήσεις.
Δεύτερον, η πρόταση της Κυβέρνησης εσωτερικού είναι αντιφατική µε όσα υποστηρίζει η Κυβέρνηση εξωτερικού. Ενδεικτικά
και µόνο: Η πρόταση των Βουλευτών αναφέρει «ότι το πρόγραµµα οικονοµικής πολιτικής έχει αποτύχει πλήρως». Όµως την
ίδια στιγµή ο Υπουργός Οικονοµικών υποστηρίζει εγγράφως στο
Eurogroup ότι τα δηµοσιονοµικά επιτεύγµατα της προηγούµενης
κυβέρνησης αποτελούν σηµείο αφετηρίας και σηµείο εκκίνησης
για µια επωφελή για τη χώρα συµφωνία.
Καταθέτω στα Πρακτικά τις συγκεκριµένες αναφορές.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πώς, συνεπώς, το πρόγραµµα έχει αποτύχει πλήρως;
Παράλληλα ο Υπουργός Οικονοµικών υποστηρίζει την υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών που είχαν συµφωνηθεί από την προηγούµενη κυβέρνηση µε τους εταίρους και δανειστές της χώρας
και δεσµεύεται να συνεχίσει τις προσπάθειες που ξεκίνησε και
υλοποίησε η προηγούµενη κυβέρνηση σε αρκετούς τοµείς.
Καταθέτω και αυτό στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πώς συνεπώς το πρόγραµµα είχε αποτύχει πλήρως;
Επίσης, η πρόταση των Βουλευτών περιλαµβάνει και την εξέταση οργάνων όπως αναφέρει «που προορίστηκαν νοµοθετικά
να εξυπηρετήσουν την υλοποίηση των µνηµονίων και των µνηµονιακών στόχων, όπως είναι ενδεικτικά η Γενική Γραµµατεία Εσόδων». Όµως την ίδια στιγµή ο Υπουργός Οικονοµικών δεσµεύεται, όπως φαίνεται και στο τελευταίο e-mail προς τους εταίρους
για την περαιτέρω ενίσχυση της αυτονοµίας της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, όπως αυτή έχει προκύψει από το ν.
4093/2012.
Καταθέτω στα Πρακτικά τις συγκεκριµένες αναφορές.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σε αυτήν την περίπτωση ο µνηµονιακός νόµος της προηγούµενης κυβέρνησης σύµφωνα µε την παρούσα Κυβέρνηση είναι
καλός και χρειάζεται ενίσχυση, αλλά η εξεταστική επιτροπή θα
πρέπει να τον εξετάσει ως κακό.
Συνεπώς υποθέτω ότι θα εξετάσει και τα επί του θέµατος πεπραγµένα της παρούσας Κυβέρνησης, η οποία τον επικαλείται.
Να προσθέσω και ένα επιχείρηµα; Άκουσα τον αγαπητό εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ να κατακρίνει τους δηµοσιονοµικούς κανόνες
στην Ευρώπη. Όµως, η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί στα πρώτα
επτά µέτρα να ενισχύσει τη δηµοσιονοµική πειθαρχία µέσα από
τον περίφηµο οργανικό νόµο, τον οποίο βεβαίως πέρυσι καταψήφισε. Θα ήταν και αυτό αντικείµενο της εξεταστικής επιτροπής;
Τρίτον, η κατάθεση της πρότασης είναι άκαιρη. Αλήθεια, έχουν
κατανοήσει οι συγκυβερνώντες ότι αν η πρόταση που αναφέρε-
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ται «στους πολιτικούς πρωταγωνιστές από τον Οκτώβριο του
2009» τεθεί σε εφαρµογή θα πρέπει µε τόσα ανοικτά µέτωπα την
τρέχουσα περίοδο, στην εξεταστική επιτροπή να καλούνται νυν
Υπουργοί που διετέλεσαν τότε συνεργάτες πρώην Πρωθυπουργών;
Νυν συνεργάτες Υπουργών που συµµετείχαν τότε και συµµετέχουν και σήµερα στη διαπραγµάτευση; Νυν διοικητές τραπεζών που τότε ήταν Υπουργοί; Ξένοι οίκοι που είναι σήµερα
επισήµως συνεργάτες Υπουργών και ήταν τότε εκφραστές της
κυβερνητικής πολιτικής για την αναδιάρθρωση του χρέους -το
περίφηµο PSI; Και φυσικά πρόσωπα από το εξωτερικό, τα οποία
κατείχαν ή κατέχουν κορυφαίες θέσεις στους θεσµούς;
Με αυτά τα δεδοµένα προφανώς και πάλι δεν ικανοποιείται η
συνθήκη που προσδιόρισαν ως απαραίτητη για την οµαλή διεξαγωγή της αναγκαίας εθνικής αυτοαξιολόγησης.
Η Νέα Δηµοκρατία θεωρεί ότι η κατάθεση της πρότασης είναι
άκυρη κι ότι θα ήταν προτιµότερο να δροµολογηθεί λίγο αργότερα, εφόσον η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί και το σκάφος
θα πλέει -ευχόµαστε- σε πιο ήρεµα, άρα πιο ασφαλή ύδατα.
Τέταρτον, η πρόταση είναι ελλιπής. Αφού το αντικείµενό της
είναι η εφαρµογή και η υλοποίηση του µνηµονίου, γιατί η πρόταση δεν συµπεριλαµβάνει και την περίοδο µετά τον Ιανουάριο
του 2015, περίοδος κατά την οποία η παρούσα Κυβέρνηση
ζήτησε και υπέγραψε την τετράµηνη παράταση του µνηµονίου;
Συγκεκριµένα, η σύµβαση που υπέγραψε είναι η τρίτη τροποποίηση της κύριας σύµβασης χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης.
Η πρώτη ήταν τον Δεκέµβριο του 2012, προκειµένου να περιληφθεί και η θετική ευρωπαϊκή απόφαση για την ενίσχυση της
βιωσιµότητας του δηµοσίου χρέους. Η δεύτερη ήταν τον Δεκέµβριο του 2014, όταν και η προηγούµενη κυβέρνηση ζήτησε την
επέκταση της σύµβασης για τους δύο πρώτους µήνες του 2015.
Και η τρίτη ήταν τον φετινό Φεβρουάριο.
Μάλιστα, το περιεχόµενο των επικαιροποιήσεων είναι ακριβώς
το ίδιο. Διέπονται δε όλες από το Αγγλικό Δίκαιο. Εναποθέτουν
σε περίπτωση διαφοράς την αποκλειστική δικαιοδοσία στα δικαστήρια του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου. Αναφέρουν
ότι η Ελλάδα παραιτείται από οποιαδήποτε ασυλία της οποίας
είναι ή ενδέχεται να καταστεί δικαιούχος, όσον αφορά στην ίδια
ή τα περιουσιακά της στοιχεία. Και το σηµαντικότερο; Συνδέονται όλες οι επικαιροποιήσεις µε την κύρια σύµβαση χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης της 15ης Μαρτίου του 2012, δηλαδή µε
την περίοδο, στην οποία αναφέρεται η πρόταση για την σύσταση
εξεταστικής επιτροπής.
Μάλιστα, το γεγονός ότι το υπάρχον µνηµόνιο συνεχίζεται,
επιβεβαιώνεται από την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας -το καταθέτω και αυτό στα
Πρακτικά- καθώς και από τις ανακοινώσεις τόσο του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου όσο και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την επιστολή του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, και αφού έχει υπογραφεί η συµφωνία µε τους
εταίρους, η αξιολόγηση θα γίνει όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται -το καταθέτω στα Πρακτικά- στο πλαίσιο της έκτης επικαιροποίησης του τρέχοντος µνηµονίου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το ίδιο ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η
οποία επίσης -και το καταθέτω στα Πρακτικά- αναφέρει ότι η
αξιολόγηση θα γίνει στη βάση του τρέχοντος µνηµονίου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η παρούσα όµως επικαιροποίηση, η τρίτη επικαιροποίηση, της
Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, περιλαµβάνει σύµφωνα και µε τη
συµφωνία της 20ης Φεβρουαρίου, κι έναν πρόσθετο δυσµενή όρο
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που δεν είχαν οι δύο προηγούµενες, την επιστροφή προς το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας οµολόγων
ύψους περίπου 11 δισεκατοµµυρίων ευρώ από το Ελληνικό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Και αυτό θα πρέπει κάποια στιγµή να συνεκτιµηθεί και να αξιολογηθεί.
Πέµπτον, η πρόταση είναι ασαφής. Δεν καθιστά απολύτως
σαφές το αντικείµενο της εξέτασης. Θα αφορά την αξιολόγηση
των πολιτικών που έχουν ασκηθεί, όπως άκουσα να αναφέρει ο
εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, των αποτελεσµάτων που προέκυψαν, των
πολιτικών και των αποτελεσµάτων ή θα εστιάζει µόνο στην τεκµηρίωση πράξεων ή παραλείψεων µε ενδείξεις διάπραξης αδικήµατος; Είναι σαφές ότι τις πολιτικές και τα αποτελέσµατά τους
τα κρίνουν οι πολίτες µέσα από την εκλογική διαδικασία και όχι
οι εξεταστικές επιτροπές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµπερασµατικά, η Νέα Δηµοκρατία θεωρεί ότι η πρόταση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων είναι προσχηµατική, αντιφατική, άκυρη,
ελλιπής, ασαφής. Γι’ αυτούς τους λόγους δεν την στηρίζει. Η
Βουλή θα πάρει την απόφασή της.
Η πολιτική αριθµητική, το κυβερνητικό παίγνιο πολιτικής διαχείρισης και η επικοινωνιακή στρατηγική της Κυβέρνησης λένε
ότι η πρόταση θα εγκριθεί. Σε αυτή την εκδοχή, παρά της χαµηλές προσδοκίες για την καλή προσέγγιση του στόχου, η Νέα Δηµοκρατία µε καθοριστικό κριτήριο των πολιτικών επιλογών της
το µακροχρόνιο συµφέρον της χώρας θα στηρίξει την αναζήτηση
της αλήθειας. Άλλωστε, η Νέα Δηµοκρατία στην πάνω από σαράντα χρόνια συµµετοχή της στη δηµόσια ζωή δεν έπαιξε ποτέ
και δεν παίζει µε το παρόν και το µέλλον της πατρίδας.
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Σταϊκούρα.
Τον λόγο έχει ο κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος από τον Λαϊκό
Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι, δυστυχώς, θα πρέπει να ξεκινήσω την οµιλία µου µε ένα
δυσάρεστο γεγονός, µε µία καταγγελία, ή -για να είµαι περισσότερο ακριβής- µε τη γνωστή καταγγελία που αναδεικνύει το µέγεθος της απαξίας απέναντι σε ένα κόµµα που για δύο συνεχόµενες φορές ανεδείχθη σε τρίτη πολιτική δύναµη της χώρας,
αλλά και µία γενικότερη απαξία απέναντι στο Κοινοβούλιο, στον
τρόπο λειτουργίας του, στους Βουλευτές και στους θεσµούς που
υπηρετούµε ή που υποτίθεται ότι υπηρετούµε.
Αναφέροµαι φυσικά στην επαναλαµβανόµενη, αναίτια και αντισυνταγµατική άρνηση ενός δικαστικού λειτουργού της προσέλευσης εκλεγµένων Βουλευτών από τον ελληνικό λαό, των άδικα
και προσωρινά προφυλακισµένων Βουλευτών της Χρυσής
Αυγής, οι οποίοι σήµερα δεν είναι εδώ πέρα για να παραθέσουν
τις απόψεις τους ή για να ψηφίσουν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Αντ’ αυτού, παραµένουν χωρίς κανένα αιτιολογικό έγκλειστοι.
Και να σας ενηµερώσω ότι µέχρι πρότινος αυτό το κατάφορο
έγκληµα απέναντι στο Σύνταγµα, το οποίο ρητά καθορίζει πως ο
τρόπος λειτουργίας της Βουλής γίνεται µε τριακόσιους Βουλευτές και όχι λιγότερους, γινόταν προσχηµατικά, αλλά υπήρχε
έστω και µία διάθεση αιτιολόγησης, άσχετα αν η αιτιολόγηση
αυτή δεν ήταν επαρκής προφανώς. Αυτή τη φορά δεν έγινε ούτε
καν αυτό. Δηλαδή, οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι σήµερα εδώ
πέρα, δεν ενηµερώθηκαν και δεν τους γνωστοποιήθηκε ο λόγος,
για τον οποίο δεν τους επιτρέπει ένας δικαστικός λειτουργός να
συµµετάσχουν στη σηµερινή διαδικασία. Εάν τηρείτο η διαδικασία, δεν θα ήµουν εγώ ο ειδικός αγορητής. Εάν τηρείτο η διαδικασία, στα έδρανα της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας θα ήταν
τρεις επιπλέον Βουλευτές και πολύ περισσότερο θα ήταν διαφορετικό και το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας.
Αυτό αν γινόταν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, κυρίες και κύριοι, πόσω µάλλον στα δικά σας Κοινοβούλια, οι υπαίτιοι αυτής
της κατάντιας θα είχαν µπει στη φυλακή, αλλά στη µνηµονιακή
Ελλάδα –βλέπετε- αυτό το έγκληµα συγκαλύπτεται και διαιωνίζεται.
Ας έρθω στο προκείµενο που αφορά τη σύσταση εξεταστικής
επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση του καθεστώτος, στο οποίο
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η Ελλάδα υπάχθηκε στο µνηµόνιο. Άκουσα τις αλληλοκατηγορίες
των κοµµάτων µεταξύ τους και πολλές από τις κατηγορίες πράγµατι είναι αληθείς, αλλά δεν λέτε την απόλυτη αλήθεια, διότι µία
είναι αυτή, ότι η ευθύνη βαραίνει τους πάντες και είναι συλλογική.
Και για να µην προτρέξουν κάποιοι και πουν ότι κατηγορώ την
Κυβέρνηση, η οποία µόλις δύο µήνες κυβερνά τη χώρα, άρα είναι
αδύνατο να έχει συµµετοχή στο έγκληµα που διαπράχθηκε τα
τελευταία έξι χρόνια µε τα µνηµόνια, θα πω ότι εν µέρει είναι
σωστό κι έχουν δίκιο, αλλά µε µία υποσηµείωση κι έρχοµαι στο
προκείµενο.
Το πρώτο ερώτηµα που πρέπει να κάνουµε στους εαυτούς µας
είναι το εξής απλό: Υπάρχει ανάγκη να συσταθεί µία τέτοια επιτροπή; Προφανώς υπάρχει. Ποια, όµως, είναι τα όρια, οι τοµείς
ευθύνης, ο ρόλος που θα επιτελέσει και ποια θα είναι τα αποτελέσµατα ύστερα από την έρευνα, όταν αυτή διεξαχθεί; Διότι αν
συζητάµε την αναζήτηση πολιτικών ευθυνών, δεν υπάρχει λόγος
να το κάνετε. Το έκανε ο ελληνικός λαός στις 25 Ιανουαρίου. Καταδίκασε µε το µοναδικό όπλο που διαθέτει, µε την ψήφο του δηλαδή, τα µνηµονιακά κόµµατα, ή -αν θέλετε- τα κόµµατα τα οποία
συνετέλεσαν στην εξαθλίωση και στη φτωχοποίησή του. Άρα,
λοιπόν, εάν η επιτροπή περιοριστεί µόνο στην αναζήτηση πολιτικών ευθυνών, το έχει κάνει ήδη ο ελληνικός λαός και δεν υπάρχει
λόγος να συζητάµε κάτι πέρα από αυτό.
Το δεύτερο ερώτηµα είναι πολύ πιο συγκεκριµένο: Υπάρχουν
ποινικές ευθύνες σε συγκεκριµένα πρόσωπα, τα οποία µε τον
άλφα ή µε τον βήτα τρόπο οδήγησαν τη χώρα στη «µέγγενη» του
µνηµονίου;
Και εδώ η απάντηση -δυστυχώς, για πολλούς εδώ µέσα- είναι,
επίσης, καταφατική, διότι όλοι γνωρίζουµε τι έπραξε η προηγούµενη συγκυβέρνηση, ιδιαίτερα τα δύο κόµµατα της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, για να οδηγήσουν για ευτελείς σκοπούς
µία ολόκληρη χώρα στη φτωχοποίηση, στις αυτοκτονίες και στα
παράγωγα του µνηµονίου, τα οποία χαρακτήρισαν αναγκαίο
καλό ή εθνικό επίτευγµα.
Ας µην ξεχνάµε κάτι πολύ σηµαντικό, κυρίες και κύριοι. Σε
αυτήν εδώ την Αίθουσα, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ υποτίθεται ότι αναζητούσε τις ποινικές ευθύνες σε πρόσωπα για άλλα σηµαντικά ζητήµατα, όπως ήταν αυτό του σκανδάλου της λίστας Λαγκάρντ,
εδώ πέρα στήσαµε κάλπες και εξαιρέσατε πρόσωπα, τα οποία
είχαν και αποδείχθηκαν ότι έχουν µέχρι σήµερα ποινικές ευθύνες
γι’ αυτό το µείζον ζήτηµα, το οποίο απασχολεί την ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια.
Άρα θεωρούµε ότι όλο αυτό είναι ξεκάθαρα προσχηµατικό. Για
επικοινωνιακούς λόγους ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί το Σώµα να συζητήσει
για τη σύσταση µίας επιτροπής, η οποία δεν θα έχει καµµία απολύτως αρµοδιότητα και όπως έχουµε συνηθίσει µέχρι τώρα, οι
υπαίτιοι είτε θα είναι στο απυρόβλητο -το προβλέπει ο νόµος άλλωστε, ο νόµος περί ευθύνης Υπουργών- είτε θα τους αθωώσει
η δικαιοσύνη, όπως έχουµε δει κατ’ εξακολούθηση να γίνεται το
τελευταίο διάστηµα.
Επίσης, ένα από τα ζητήµατα που τέθηκαν σήµερα εδώ πέρα,
είναι η διαφωνία ανάµεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δηµοκρατία
σχετικά µε το πότε θα γίνει η έναρξη του ελέγχου από την αρµόδια επιτροπή, εάν δηλαδή αυτή θα εξετάσει τα γεγονότα αρχής
γενοµένης από το 2009 -που τυπικά έχετε δίκιο, διότι από τότε
ξεκίνησε η Ελλάδα να εντάσσεται στον, όπως εσείς το ονοµάζετε, µηχανισµό στήριξης- ενώ η Νέα Δηµοκρατία λέει ότι θα
πρέπει αυτή η διερεύνηση να ξεκινήσει από το 1981.
Συµφωνούµε και µε τις δύο προτάσεις µε µία προϋπόθεση, ότι
αυτό θα µπορούσε να ξεκινήσει πολύ νωρίτερα και από το 2009
και από το 1981. Θα µπορούσε να ξεκινήσει από το 1974. Θα εξηγήσω ευθύς αµέσως το γιατί θα έπρεπε και θα µπορούσε η παρούσα Βουλή να προτείνει το συγκεκριµένο έτος, την αρχή
δηλαδή της Μεταπολίτευσης.
Έχω µπροστά µου έναν πίνακα. Επιτρέψετέ µου να σας µεταφέρω κάποια στοιχεία, τα οποία είναι ενδεικτικά του ρόλου που
επιτέλεσαν ορισµένοι εδώ µέσα. Με αφορµή την προηγούµενη
τοποθέτηση του εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, ο οποίος είπε
-αυτό συγκράτησα- ότι η Νέα Δηµοκρατία συµµετέχει τριάντα
χρόνια προσφέροντας στη δηµόσια ζωή του τόπου, η προσφορά
της Νέας Δηµοκρατίας και των εταίρων της συγκυβέρνησης -του
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ΠΑΣΟΚ, της προηγούµενης συγκυβέρνησης- αποτυπώνεται µε
συγκεκριµένους αριθµούς.
Ξεκινάµε, λοιπόν, από το έτος 1974, όταν η Νέα Δηµοκρατία
παρέλαβε ένα µικρό σε σχέση µε το ποσοστό του ΑΕΠ χρέος, το
οποίο µόλις το 1981 αύξησε σε περίπου και κατά προσέγγιση
31,2%. Η αλληλοδιαδοχή των δύο κοµµάτων στην εξουσία –Νέα
Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ- συνακολουθείται από τα εξής στοιχεία:
Το 1990 το ΠΑΣΟΚ παραδίδει στη Νέα Δηµοκρατία εξωτερικό
χρέος µε περίπου 80,7% του ΑΕΠ. Το 1993 αντίστοιχα η Νέα Δηµοκρατία παραδίδει στο ΠΑΣΟΚ εξωτερικό χρέος της τάξεως
του 112% του ΑΕΠ. Το 2004 το ΠΑΣΟΚ παραδίδει στη Νέα Δηµοκρατία εξωτερικό χρέος ίσο µε περίπου 109% του ΑΕΠ. Και το
2009, την ηµεροµηνία που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες, η Νέα Δηµοκρατία παραδίδει ξανά στο ΠΑΣΟΚ εξωτερικό χρέος ίσο µε 120% του ΑΕΠ. Πριν έξι χρόνια το χρέος της
Ελλάδος ανερχόταν σε 120% σε σχέση µε το Ακαθάριστο Εθνικό
Προϊόν. Σήµερα ξεπερνάει το 180%.
Αυτή είναι η προσφορά της Νέας Δηµοκρατίας. Αυτή είναι η
προσφορά του ΠΑΣΟΚ στη δηµόσια ζωή και στους Έλληνες.
Αυτά τα στοιχεία, ασφαλώς, µπορούν να συντελέσουν µία δικογραφία, για την οποία πρέπει επιτέλους κάποιοι να πληρώσουν.
Έχουν αυτοκτονήσει χιλιάδες συµπατριώτες µας. Έχει φτωχοποιηθεί το µεγαλύτερο τµήµα του ελληνικού λαού. Πάνω από
το 30% του εργατικού δυναµικού παραµένει ανενεργό, διότι τα
ποσοστά ανεργίας ολοένα και αυξάνονται. Ασφαλώς, ας µην ξεχνάµε ότι πριν από το 2009 και µετά το 1981 είχαµε και άλλα περιστατικά, τα οποία συνετέλεσαν στη διόγκωση του εξωτερικού
χρέους.
Ας θυµηθούµε την περίπτωση, για παράδειγµα, των Ολυµπιακών Αγώνων, όπου καταχρεώθηκε η χώρα επειδή κάποιες εργολαβικές εταιρείες θέλησαν να θησαυρίσουν.
Ας θυµηθούµε το σκάνδαλο του Χρηµατιστηρίου το 1999, όταν
-άκουσον, άκουσον!- η ίδια η Κυβέρνηση επίσηµα παρότρυνε
τους Έλληνες πολίτες να παίξουν τα χρήµατά τους σε µετοχέςφούσκες, µε αποτέλεσµα αργότερα να χαθούν περιουσίες και να
αυτοκτονήσουν χιλιάδες Έλληνες πολίτες.
Ας θυµηθούµε τα εξοπλιστικά µε τις µίζες και τη διαφθορά, την
οποίαν κατ’ εξακολούθηση εξασκούσε το κάθε πολιτικό κόµµα.
Ας θυµηθούµε το σκάνδαλο των τραπεζών, για το οποίο εν
καιρώ κρίσης ο ελληνικός λαός πλήρωσε την περίφηµη ανακεφαλαιοποίηση.
Το ερώτηµα είναι το εξής: Από το 2009 και µετά οι τράπεζες
ξεκίνησαν να παρουσιάζουν δήθεν ελλείµµατα στα ταµειακά
τους, ώστε να ζητήσουν ανακεφαλαιοποίηση από το κράτος, ή
µήπως υπήρχε ένα συγκεκριµένο και στοχευµένο σχέδιο, αρχής
γενοµένης από το 1980 ακόµα, όπου αφειδώς χορηγούσαν κάποιοι πιστωτικές κάρτες, δάνεια, εορτοδάνεια, διακοποδάνεια,
δανειοδάνεια, γνωρίζοντας ότι αύριο-µεθαύριο θα έχουν τη δυνατότητα διά νόµου να προβαίνουν σε κατάσχεση µέχρι και της
πρώτης κατοικίας;
Άρα, λοιπόν, εδώ έχουµε µια γραµµή από γεγονότα που ξεκινούν από το 1974 µέχρι σήµερα. Αν θέλουµε πράγµατι να αναζητήσουµε ποινικές και πολιτικές ευθύνες, δεν µπορούµε να
περιοριστούµε στα έτη από το 2009 και πέρα.
Θα κάνω µια σηµείωση, για να είµαι και ακριβοδίκαιος απέναντι
στον ελληνικό λαό που επέλεξε την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξάρτητων Ελλήνων. Θα πει κάποιος ότι αυτή η ευθύνη δεν βαραίνει
τη συγκεκριµένη συγκυβέρνηση. Έχετε δώσει µια υπόσχεση και
έναν όρκο στον ελληνικό λαό ότι άµα τη αναλήψει της εξουσίας
της χώρας, θα καταγγείλετε το µνηµόνιο και θα οδηγήσετε τη
χώρα εκτός µνηµονιακών µέτρων και δανειακών συµβάσεων.
Υπάρχει περίπτωση, λοιπόν, να µην το κάνετε αυτό και, απ’ ό,τι
φαίνεται µέχρι στιγµής, εκεί οδηγούνται τα πράγµατα. Αναφέροµαι στις περίφηµες διαπραγµατεύσεις. Στις 20 Φεβρουαρίου υπεγράφη µια συµφωνία, για το περιεχόµενο της οποίας δεν έχουµε
ακόµα λάβει γνώση. Υπάρχουν και άλλα ζητούµενα τα οποία αποδεικνύουν ότι, αν αυτή η Κυβέρνηση δεν τιµήσει την εµπιστοσύνη
που της έδειξε ο ελληνικός λαός, ασφαλώς θα έχει κι αυτή τις
ίδιες ευθύνες µε τα κόµµατα που κατηγορεί και για τον ίδιον
ακριβώς λόγο.
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Στα επόµενα ένα µε δύο λεπτά –δεν θα χρειαστώ παραπάνω,
κυρία Πρόεδρε- θα προβώ σε µία σύντοµη αναφορά σχετικά µε
το πώς οδηγηθήκαµε εδώ πέρα και το γιατί. Σχηµατικά θα µπορούσα να περιγράψω όσο πιο απλά µπορώ ότι ένα διεφθαρµένο
κράτος, το ελληνικό κράτος, το οποίο µαστιζόταν από µία κρίση
πριν ακόµα από την οικονοµική κρίση, προσέφυγε µέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη βοήθεια του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Το στοιχείο-κλειδί στην όλη υπόθεση, µιας και συζητάµε για το
εξωτερικό χρέος, είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σε εσωτερικό επίπεδο, ασφαλώς έχει να κάνει µε τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, αλλά µιας και ο
εξωτερικός παράγοντας είναι αυτός που πλέον επηρεάζει τις
αποφάσεις αυτές, θα πρέπει να δούµε τι είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι µία ιδιωτική τράπεζα, η οποία εξυπηρετεί
συγκεκριµένα συµφέροντα, η οποία µάς δανείζει χρήµα.
Τι σηµαίνει αυτό πρακτικά στα οικονοµικά; Ότι ακόµα και αν η
Ελλάδα δεν αντιµετώπιζε παθογένειες στην οικονοµία σαν αυτές
που αναφέρατε όλοι προηγουµένως, µόνο και µόνο από το γεγονός ότι δεν έχει πρωτογενή τοµέα παραγωγής, όταν δηλαδή
η χώρα δεν παράγει τίποτα, όταν οι Έλληνες δεν έχουν εισόδηµα, αναγκαστικά θα οδηγούνταν στη διόγκωση χρέους, διότι
το ευρώ το πλήρωσε χρυσό όταν ξεκίνησε η αλλαγή ισοτιµίας το
2000 µέχρι το 2002 και συνεχίζει να το πληρώνει πολύ ακριβά,
διότι αυτό το χρήµα που µας δανείζουν οι τοκογλύφοι το ζητάνε
µε επιτόκια, τα οποία είναι πραγµατικά ανάξια σχολιασµού.
Με αυτά και µε αυτά φτάσαµε σήµερα να χρωστάµε πάνω από
320 δισεκατοµµύρια ευρώ και µε το ίδιο µοντέλο, µε την ίδια πεπατηµένη οδό, αν ακολουθήσουµε τα ίδια βήµατα, ένα φαύλος
κύκλος θα διαιωνίζεται και ως εκ τούτου η Ελλάδα θα συνεχίσει
να χρωστάει στον αιώνα τον άπαντα.
Τι πρέπει να γίνει, λοιπόν, για να αντιµετωπίσουµε αυτήν τη δυσάρεστη κατάσταση; Μιλήσατε για ηµίµετρα, για διαπραγµάτευση, για επαναδιαπραγµάτευση, για αυστηρότερο έλεγχο από
τα κλιµάκια κ.ο.κ.. Είστε παντελώς λάθος, διότι αυτό που πρέπει
να γίνει πάνω απ’ όλα είναι να χαρακτηρίσουµε µέρος ή όλο το
χρέος ως επαχθές. Για να γίνει αυτό, πρέπει να γνωρίζουµε τον
ορισµό του επαχθούς χρέους. Ο ορισµός είναι σαφής. Γιατί είναι
επαχθές το χρέος;
Πρώτον, δεν το δηµιούργησε ο ελληνικός λαός. Δεν συναίνεσε
σ’ αυτό το έγκληµα που έχει διαπραχθεί εις βάρος του. Αυτό το
ήξεραν και οι ίδιοι οι πιστωτές ή οι δανειστές.
Δεύτερον, ο δανεισµός δεν χρησιµοποιείται για κανένα εθνικό
ή κρατικό όφελος. Δεν δανειζόµαστε για να φτιάξουµε σχολεία,
δεν δανειζόµαστε για να χτίσουµε νοσοκοµεία, δεν δανειζόµαστε
για να φτιάξουµε µια καλύτερη κοινωνία. Δανειζόµαστε για να
πληρώσουµε τοκοχρεολύσια των διεθνών τοκογλύφων.
Τέλος, υπάρχει το θέµα των επιτοκίων, όπου ακούσαµε το
εξοργιστικό ότι δεν πρέπει να εξοργίζονται οι Έλληνες, διότι δανείζονται µε ευνοϊκά ποσοστά επιτοκίων. Το αφήνω αυτό στην
κρίση των Ελλήνων που µας παρακολουθούν.
Τι έκαναν άλλες χώρες; Χρησιµοποίησαν το παράδειγµα της
Ελλάδος εν έτει 1936, όταν ο Ιωάννης Μεταξάς αρνήθηκε να
αποπληρώσει χρέος σε µία βελγική τράπεζα. Με δεδικασµένο
αυτό το περιστατικό, ο Ισηµερινός, για παράδειγµα, απαίτησε
µέρος του χρέους να χαρακτηριστεί επαχθές και να µην το πληρώσει.
Τι έγινε; Εισέβαλαν τα αεροπλάνα και βοµβάρδισαν τον Ισηµερινό, την Αργεντινή, τη Νορβηγία το 2006; Όχι, απλώς ακολουθήθηκε και τηρήθηκε η νοµοθεσία. Ακολουθήθηκε αυτό που δίνει
το δικαίωµα σε κάθε κράτος να λέει το αυτονόητο, ότι δηλαδή
όταν δεν έχεις διαθέσιµα για να ικανοποιήσεις τις ανάγκες των
πολιτών σου, τότε δεν είσαι αναγκασµένος να πληρώνεις τοκοχρεολύσια.
Άρα, λοιπόν, αυτό πρέπει να κάνει η Ελλάδα σήµερα είναι να
αρνηθεί την αποπληρωµή του οποιουδήποτε χρέους, διότι είναι
επαχθές. Έχουµε όλα τα νοµικά όπλα για να οδηγηθούµε σε
αυτήν εδώ την κατεύθυνση και µην ξαναπείτε ότι η άρνηση αποπληρωµής θα φέρει νέα χρέη. Ίσα-ίσα, η άρνηση αποπληρωµής
αφαιρεί χρέη, τα οποία δεν είµαστε αναγκασµένοι να πληρώνουµε.
Σε ό,τι αφορά το επιχείρηµα ότι αυτή η ρήξη θα οδηγήσει σε
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παντελή διάλυση της ελληνικής οικονοµίας, δείτε σε ποια κοινωνία ζούµε, δείτε πώς ζει ο µέσος Έλληνας πολίτης, για να καταλάβετε τη στυγνή πραγµατικότητα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της-Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Ματθαιόπουλο.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μπαργιώτας από το Ποτάµι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω µε κάτι, το οποίο
νοµίζω πως είναι σηµαντικό. Είµαστε το µόνο, επιτρέψτε µου την
έκφραση, µεταµνηµονιακό κόµµα αυτής της Βουλής. Είµαστε
εδώ από τις τελευταίες εκλογές, κανείς µας δεν έχει άµεση, πολιτική σχέση µε την περίοδο, για την οποία συζητάµε. Παρ’ όλα
αυτά, νοµίζουµε ότι είναι πάρα πολύ σηµαντική η κουβέντα και
νοµίζουµε ότι όντας αµέτοχοι, αν θέλετε, θα µπορέσουµε να δώσουµε µια προοπτική διαφορετική από όλα τα παλαιά κόµµατα.
Υπενθυµίζω πως σήµερα αρχίζει η Μεγάλη Εβδοµάδα. Είναι
Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου του 2015. Η ώρα είναι περίπου
21:00, ελπίζω να µην πέρασε πολύ. Η Κυβέρνηση είναι εβδοµήντα ηµερών, δύο νοµοσχεδίων και δύο επιτροπών. Αυτή είναι
η δεύτερη.
Επίσης, είναι πολύ σηµαντικό στο κάδρο που δηµιουργείται
δηλαδή το γεγονός ότι αυτήν τη στιγµή η ελληνική κοινωνία είναι
υπό το βάρος και το άγχος της νέας επαπειλούµενης καταστροφής. Είναι πολύ γνωστό ότι το δηµοσιονοµικό αδιέξοδο εντείνεται -είναι οµολογηµένο ακόµα και από κυβερνητικά στελέχη- και
έχουµε φθάσει σε τέτοιο επίπεδο στρες και άγχους, που δηλώσεις, όπως αυτές του κ. Μάρδα, αν µεταφέρθηκαν σωστά στον
Τύπο, που διαβεβαίωνε ότι υπάρχουν χρήµατα µέχρι το Πάσχα,
να θεωρούνται ανακουφιστικές και αισιόδοξες. Είµαστε εκεί. Μας
φθάνει η διαβεβαίωση ότι έχουµε χρήµατα για µία εβδοµάδα.
Είναι ακριβώς η κατάλληλη στιγµή, κατά τη γνώµη µας, για µια
εξεταστική. Και µάλιστα για µια εξεταστική, η οποία κοιτάει το
παρελθόν, αναµοχλεύει το παρελθόν και δηµιουργεί συγκρούσεις. Είναι η κατάλληλη στιγµή για αντιπαραθέσεις, αντί για
εθνική συνεννόηση, αντί για συναγερµό για τη λύση του προβλήµατος που έχουµε για το µέλλον. Εµείς πιστοί, ενδεχοµένως, σε
κάποιες εθνικές παραδόσεις, γυρίζουµε την πλάτη και κοιτάζουµε στο παρελθόν.
Επίσης, είναι η στιγµή που θα περίµενε κανείς από µια παλαιοκοµµατική ή µικροκοµµατική κυβέρνηση, από αυτές που πολλές
φορές είχαµε στο παρελθόν και που σε µεγάλο βαθµό οδήγησαν
τη χώρα εδώ, να προτάξει το µικροκοµµατικό συµφέρον, έναντι
του εθνικού και να κάνει αντιπερισπασµούς, να κάνει δηλαδή
ακριβώς αυτό που κάνει η Κυβέρνηση σήµερα, κατά την άποψή
µας, αντιπερισπασµό. Φέρνει το θέµα τώρα πασχαλιάτικα, ως
προπέτασµα καπνού, για την κάλυψη της αµηχανίας και του προβλήµατος που έχει, να φέρει σε πέρας τη διαπραγµάτευση –υποψιάζοµαι- κυρίως στο εσωτερικό του κόµµατος και λιγότερο
απέναντι στους συµµάχους µας.
Όµως, το θέαµα χωρίς τον άρτο -το ξέρουµε από την εποχή
της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας- δεν πάει πολύ µακριά. Γι’ αυτό και
οι Ρωµαίοι πάντα τα συνδύαζαν, παρείχαν και θέαµα και άρτο.
Τώρα έχουµε θέαµα, για να καλύψουµε την έλλειψη του άρτου.
Ωστόσο, αυτού του τύπου οι πολιτικές οδηγούν στην οργή. Τα
αποτελέσµατα αυτής της πολιτικής δεν διαρκούν πολύ και γίνονται πολύ γρήγορα οργή. Όσο η Κυβέρνηση µένει άπραγη και δεν
λύνει το µείζον, τόσο πιο σύντοµα η οργή θα στραφεί εναντίον
της. Όσο κι αν κάποιοι πιστεύουν ότι µπορούν να κατευθύνουν
την οργή του λαού, των νεόπτωχων, των φτωχών σε κάποιους
που κυβέρνησαν στο παρελθόν, πολύ φοβάµαι πως η οργή θα
στραφεί πολύ σύντοµα σε αυτούς που δεν κυβερνούν σήµερα
και δεν µπορούν να δώσουν τις λύσεις που θα έπρεπε.
Στη Μεταπολίτευση –επιτρέψτε µου µία πολύ σύντοµη αναδροµή- υπήρξαν σαράντα επτά εξεταστικές επιτροπές. Τα αποτελέσµατα ήταν µηδαµινά. Μία κατάληξε σε προανακριτική.
Οµοίως, οι προανακριτικές ήταν εννέα. Τρεις από αυτές κατέληξαν στο ειδικό δικαστήριο. Καµµία δεν επέφερε κανένα ουσιώδες
αποτέλεσµα ούτε καµµία ουσιώδη καταδίκη.
Διαβάζω στην πρόταση για τη συγκεκριµένη εξεταστική πως
τα ζητήµατα που ανέκυψαν κατά τη χρονική περίοδο από τον
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Οκτώβριο του 2009 µέχρι τον Ιανουάριο του 2015 θα πρέπει να
διερευνηθούν και οι πολιτικοί πρωταγωνιστές αυτής της περιόδου και µόνο αυτής της περιόδου.
Νοµίζω ότι από αυτό και µόνο είναι διαφανής η µεθόδευση.
Θα µπορούσε να έχει ονόµατα κοµµάτων και ονοµατεπώνυµα πολιτικών αντί για ηµεροµηνίες.
Επίσης, είναι διαφανές και πολύ εµφανές το ποιοι µένουν απ’
έξω από αυτή τη διερεύνηση. Πάλι είναι γνωστά τα ονόµατα και
οι παρατάξεις. Κατά τη γνώµη µου, προστατεύει µε σκανδαλώδη
τρόπο συγκεκριµένα γεγονότα και συγκεκριµένες πολιτικές και
συγκεκριµένες ευθύνες.
Νοµίζω ότι είναι γνωστό –και δεν µπορεί παρά να είναι έτσι και
όποια θεωρία και αν υπάρχει σε επίπεδο συνωµοσίας δεν µπορεί
να το αποτρέψει- ότι το µνηµόνιο αποτέλεσε την κατάληξη των
επιλογών µετά την είσοδό µας στην ΟΝΕ. Αυτή είναι η αλήθεια.
Ενδεχοµένως να είναι µία κακή και εσφαλµένη επιλογή. Έγινε
κακή διαχείριση των µνηµονίων; Πολύ πιθανόν. Η αιτία για την
οποία µπήκαµε στα µνηµόνια είναι η διαχείριση της οικονοµικής,
πολιτικής και κοινωνικής ζωής -θα έλεγα εγώ- τουλάχιστον από
το 2001 και µετά. Δεν µπορεί να ξεκοπεί. Είναι η απάντηση στον
δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό που προηγήθηκε και αυτό δεν είναι
αποτυπωµένο στα στοιχεία µίας αµφίβολης καταγραφής σε ένα
µπακαλοτέφτερο, σε µια χαρτοπετσέτα ή σε οτιδήποτε άλλο.
Είναι αποδεδειγµένο και είναι αποδεκτό από τη EUROSTAT. Τα
στοιχεία που έχουµε και θα δούµε στη συνέχεια έχουν γίνει αποδεκτά από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, εκ προοιµίου δίνει συγχωροχάρτι σε
όσους κυβέρνησαν, πήραν πρωτοβουλίες ή οτιδήποτε άλλο από
το 2002 που µπήκαµε στο ευρώ µέχρι το 2009. Αυτή η ρύθµιση
δεν ευνοεί µόνο τον σύµµαχό της τον κ. Καµµένο, αλλά και τις
κυβερνήσεις Σηµίτη και Καραµανλή.
Φαίνεται, λοιπόν, ότι µία από τις επιδιώξεις αυτής της πολιτικής είναι η διεύρυνση της δεξιάς βάσης, στην οποία εδράζεται η
Κυβέρνηση. Φαίνεται ότι η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ανιχνεύει νέες
συµµαχίες στον χώρο της Δεξιάς. Αποµένει µόνο να δούµε ποια
είναι τα οφέλη που προσδοκά, προσφέροντας αφειδώς πολιτική
υποστήριξη.
Άρα από πού πρέπει να αρχίσει κανείς; Από το 2009; Από το
2002, από την είσοδο στο ευρώ, όπως λέµε εµείς; Από το 1981,
όπως λέει η Νέα Δηµοκρατία; Ή από τα περίφηµα δάνεια της Αγγλίας, την περίοδο 1822-1823; Νοµίζω ότι είναι η πρώτη ιστορικά
εξεταστική των πραγµάτων επιτροπή η οποία δεν κατέληξε πουθενά.
Εµείς νοµίζουµε ότι το 2002 είναι µοιραία, αναπόφευκτα το σηµείο εκκίνησης της οικονοµικής περιόδου της εποχής µας, αυτής
που διανύουµε ακόµη και αυτό πρέπει να είναι η αρχή. Υπενθυµίζω πολύ γρήγορα ότι σε αυτήν την εποχή υπάρχει η Ολυµπιάδα
και ο τρόπος µε τον οποίο διοργανώθηκε. Υπάρχουν οι εξοπλισµοί, τα υποβρύχια που έγερναν. Υπάρχει η «SIEMENS». Υπάρχουν τα δοµηµένα οµόλογα, οι «κουµπάροι», τα δεκαχίλιαρα της
Ηλείας, το χρηµατιστήριο, δεκάδες σκάνδαλα ή οικονοµικά προβλήµατα.
Όλα αυτά χρήζουν όντως διερεύνησης. Θα δώσουµε για όλα
συγχωροχάρτι; Θα πάµε να δούµε τι έγινε από τον Οκτώβριο του
2009 µέχρι το 2015 γιατί έτσι βολεύει αυτήν τη συγκεκριµένη περίοδο τη συγκεκριµένη Κυβέρνηση; Ακόµα και ο κ. Παπαδηµούλης εξανίσταται διά του twitter και διαφωνεί.
Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήµατα που πρέπει να απαντηθούν
από το 2000 µέχρι εδώ. Πρέπει να δούµε, αν θέλουµε να είµαστε
ειλικρινείς και εθνικά επωφελείς, πώς από την κορυφαία στιγµή
της Μεταπολίτευσης, από την ευφορία του 2002, µε την είσοδο
στο ευρώ, στον σκληρό πυρήνα της Ευρώπης, από εκείνη την
αξέχαστη πρώτη βραδιά της Ολυµπιάδας, φτάσαµε εδώ µε
αυτήν την κατάσταση, µε το έθνος καταρρακωµένο και την οικονοµία µας κατεστραµµένη.
Ποιοι αρνήθηκαν να κάνουν τις µεταρρυθµίσεις; Πρέπει να το
ψάξουµε. Ποιοι κατέβαιναν στον δρόµο ενάντια στην πρόταση
Γιαννίτση για το ασφαλιστικό; Ποιοι είναι αυτοί που έκαναν πίσω,
γιατί τρόµαξαν και την πήραν πίσω; Γιατί την πήραν πίσω;
Ποιοι διεκδικούσαν όλο και περισσότερα από τον δηµόσιο
προϋπολογισµό; Ποιοι µοίραζαν αφειδώς χρήµατα και θέσεις
στο δηµόσιο σε µικρούς και σε µεγάλους, σε µικρά και µεγάλα
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συµφέροντα; Ποιοι εξέθρεψαν τη µικρή και τη µεγάλη διαφθορά
στη διάρκεια αυτών των χρόνων;
Ποιοι αύξαναν σταθερά το έλλειµµα, το χρέος, τον δανεισµό
αντί να κάνουν µεταρρυθµίσεις και προσπάθειες να το περιορίσουν; Ποιοι µοίραζαν λεφτά; Ποιοι διαπλέκονταν ασυστόλως, για
να θυµηθώ µια λέξη την οποία τείνουµε να ξεχάσουµε;
Πάνω από όλα, πώς φτάσαµε στη δηµοσιονοµική εκτροπή του
2007-2009; Πώς φτάσαµε να έχουµε 15% έλλειµµα, 129% χρέος
µετά από µια περίοδο που ήταν σταθερό γύρω στο 100% του
ΑΕΠ; Για έξι µε επτά χρόνια ήταν σταθερό. Υπάρχει µια περίοδος
του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, που ήταν σταθερό και
ξαφνικά εκτοξεύθηκε.
Κάνει µια απότοµη καµπύλη προς τα πάνω. Ενδεχοµένως να
το επέβαλαν οι συνθήκες. Δεν µπορούµε να το αγνοήσουµε, αν
θέλουµε να αναλύσουµε την περίοδο. Φτάσαµε σε 60 δισεκατοµµύρια δάνεια σε δύο χρόνια, all time ρεκόρ! Δεν έχει ξαναγίνει.
Είναι τα περισσότερα χρήµατα που έχει ποτέ δανειστεί το ελληνικό κράτος.
Ποιοι έφεραν, λοιπόν, τη χώρα στα πρόθυρα του µνηµονίου,
στα πρόθυρα της χρεοκοπίας; Αυτό είναι εξίσου σηµαντικό µε το
να διερευνήσουµε ποιοι διαχειρίστηκαν το µνηµόνιο και πώς, αλλιώς τα συµπεράσµατα είναι λειψά.
Οκτώβριος 2009. Μου θυµίζει µια δίκη, στην οποία πρόκειται
να δικαστεί ο οδηγός του ασθενοφόρου και ο γιατρός των επειγόντων, που έχασαν ένα θύµα τροχαίου, ενώ εκ των προτέρων
έχει αθωωθεί ο µεθυσµένος οδηγός που πέρασε µε κόκκινο και
τον χτύπησε. Αυτή την εικόνα δίνει η µεθόδευση αυτού του τύπου και ο ορισµός του 2009 ως σηµείο εκκίνησης.
Αναρωτιέται κανείς ταυτόχρονα αν τελικά ο στόχος είναι η καταδίκη των µεν, από το 2009 και εντεύθεν ή η απαλλαγή των δε,
από το 2009 και πριν, όπως ανέφερα και προηγουµένως, όλων.
Φαίνεται ότι η κυβερνητική επιδίωξη είναι ένα σκηνικό αντιπαράθεσης, το οποίο φτιάχνει ένα µέτωπο που ξεπερνά τη συµµαχία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, κατά τη γνώµη µου, επιδιώκει τουλάχιστον µια
διευρυµένη συµµαχία Αριστεράς και Δεξιάς, απέναντι στη συγκυβέρνηση της σαµαρικής Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Έχει, δηλαδή, λίγο Νέα Δηµοκρατία εναντίον Νέας Δηµοκρατίας,
αλλά κυρίως έχει όλους εναντίον όλων, πολύ βολικό για εµάς.
Όπως είπα στην αρχή, δεν ήµασταν εδώ. Δεν µας αφορά. Δεν
έχουµε τίποτα να χάσουµε, µόνο να κερδίσουµε. Αν είχαµε τη µικροκοµµατική λογική, µε την οποία πολιτεύεται το Κοινοβούλιο
για χρόνια –θα µου επιτρέψετε- αν είχαµε τη µικροκοµµατική λογική να προσδοκούµε οφέλη µιας εβδοµάδας, της τηλεοπτικής
βραδιάς και δύο ηµερών, στις εφηµερίδες ενδεχοµένως, θα
παίρναµε ένα φυσερό και λίγο λαδάκι, θα καθόµασταν στη γωνία
και θα κρατούσαµε τη φωτιά αναµµένη.
Δεν είµαστε όµως ευτυχείς από αυτήν την εξέλιξη γιατί, όπως
είπα από την αρχή, η χώρα βρίσκεται µε την πλάτη στον τοίχο,
είναι πιο στριµωγµένη παρά ποτέ αυτές τις µέρες, µε ρευστότητα
στο µηδέν -και το ξέρουµε όλοι- µε αδιέξοδο από το οποίο δεν
φαίνεται κανένα φως.
Η Κυβέρνηση δεν είναι εµφανώς σε θέση να δώσει απάντηση.
Το ζητούµενο, κύριοι, είναι η σωτηρία της πατρίδας, είναι η διέξοδος από την κρίση, δεν είναι το τι έγινε το 2009 ή ποιος φταίει
περισσότερο ή λιγότερο στην παρούσα στιγµή. Άλλωστε οι πολιτικές ευθύνες έχουν αποδοθεί. Όλοι ξέρετε ότι Πρωθυπουργοί,
Υπουργοί, σηµαίνοντες παράγοντες της πολιτικής ζωής του
τόπου έχουν εξαφανιστεί από αυτή τη Βουλή, γιατί τους τιµώρησε ο λαός ως όφειλε, µε την κανονική διαδικασία των πολιτικών ευθυνών.
Αν θέλουµε πραγµατικά να αποκοµίσουµε όφελος, όπως είπα
και προηγουµένως, αντί να στήνουµε «δίκες» ανάλογα µε τις εφήµερες παρά φύσει συµµαχίες που δηµιουργούνται ή διαλύονται
στη Βουλή, αντί να πετάµε την µπάλα στην εξέδρα 1981, 1974,
1822 ενδεχοµένως, και αφού πρέπει σώνει και καλά να το κάνουµε τώρα, πασχαλιάτικα, στις πολιτικές συνθήκες που περιέγραψα, πρέπει κατά τη γνώµη µας να το κάνουµε µε τρόπο
ωφέλιµο και αποδοτικό, να δούµε από το 2002 και εντεύθεν τον
τρόπο µε τον οποίο πολιτεύτηκε η ελληνική πολιτική ελίτ, την πολιτική που παρήγαγε, τις παθολογίες που δηµιούργησαν το
χρέος, τις παθολογίες που οδήγησαν στον πολιτικό και οικονοµικό εκτροχιασµό και να βγάλουµε συµπεράσµατα, όχι ως εισαγ-
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γελείς που τιµωρούν ή κατηγορούν, αλλά ως πολιτικοί που ενδιαφέρονται για το µέλλον.
Γιατί, κύριοι, νοµίζω ότι αυτή είναι η στιγµή της φυγής προς
το µέλλον. Ή θα ξεπεράσουµε το τέλµα, στο οποίο βρισκόµαστε
εδώ και πολλά χρόνια, ή θα µείνουµε εδώ για πάντα.
Σε αυτή την πορεία δεν υπάρχουν χώροι για µικροπολιτικές
και φθηνές επικοινωνιακές πολιτικές.
Αυτή τη φορά η Αριστερά, κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να αρθεί
στο ύψος των περιστάσεων, των ιστορικών της περιστάσεων, να
χειριστεί τη χώρα που ανέλαβε, µε την ευθύνη και τη σοβαρότητα που της αναλογεί και να βοηθήσει να ξεπεραστεί η κρίση
κοιτώντας µπροστά, όχι ανασκαλεύοντας το παρελθόν για να
κρυφτεί πίσω του.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας το Ποτάµι)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας ευχαριστούµε.
Έχει ζητήσει τον λόγο για ένα λεπτό ο Υπουργός κ. Δηµήτριος
Μάρδας επί προσωπικού. Έχετε τον λόγο για ένα λεπτό, κύριε
Υπουργέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Τριάντα δευτερόλεπτα θα χρειαστώ.
Θα παρακαλούσα τους αγαπητούς και τις αγαπητές συναδέλφους, όταν µεταφέρετε δηλώσεις µου εντός του Κοινοβουλίου
ή οπουδήποτε αλλού, να µεταφέρετε ή το σύνολο της δήλωσής
µου ή τουλάχιστον το νόηµα της δήλωσής µου κι όχι µέρος της
δήλωσής µου.
Όταν κάποιος αναφέρεται σε ερώτηση κατά πόσο θα πληρωθεί κάποιος το Πάσχα, η απάντηση είναι «θα πληρωθεί» ή «δεν
θα πληρωθεί». Το αν θα πληρωθεί δεν σηµαίνει ότι δεν θα πληρωθεί στο τέλος του µήνα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε. Ήταν
και λιγότερο από τριάντα δευτερόλεπτα.
Τον λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος, κατά προτεραιότητα, αγορητής από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η συγκεκριµένη συζήτηση έρχεται τις ηµέρες που διεξάγεται
µια κακόγουστη φάρσα, µια φάρσα δηλαδή που ονοµάζεται Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους και που, κατά δήλωση
της ίδιας της Προέδρου της Βουλής, πρόκειται για µια νέα ιστορική στιγµή. Αλήθεια, είναι αλλεπάλληλες αυτές οι ιστορικές
στιγµές, που ζούµε το τελευταίο διάστηµα και αναρωτιέµαι πόσο
θα αντέξουµε να ζούµε τέτοιες ιστορικές στιγµές!
Ονοµάστηκε, επίσης, Επιτροπή Αλήθειας για το Δηµόσιο
Χρέος, λες και πρέπει να συγκροτηθεί µια επιτροπή για να δούµε
ποια είναι η αλήθεια για το δηµόσιο χρέος.
Πρόκειται για µια αυθαίρετη κίνηση της Προέδρου που µπορεί
να έχει τη δική της ατζέντα και οι εργασίες της, βεβαίως, διεξάγονται τη στιγµή που ο ίδιος Υπουργός Οικονοµικών κ. Βαρουφάκης, µετά τη συνάντηση µε την Κριστίν Λαγκάρντ, τόνισε ότι
θα εκπληρώσουµε στο διηνεκές όλες τις υποχρεώσεις µας που
απορρέουν από την εξυπηρέτηση του δηµόσιου χρέους και η
υπόθεση της µονοµερούς διαγραφής του χρέους ή ενός τµήµατος αυτού έγινε αναδιάρθρωση αυτού του χρέους, όπως και η
προηγούµενη κυβέρνηση άλλωστε έκανε.
Βεβαίως, δεν είναι, όπως εκτιµάµε, η Πρόεδρος της Βουλής
σε άλλο µήκος κύµατος από την κυβερνητική πολιτική και από
την πολιτική που ικανοποιεί τα συµφέροντα της αστικής τάξης,
γιατί ακριβώς εντάσσεται στην ίδια στρατηγική εξαγνισµού και
αθώωσης του καπιταλιστικού συστήµατος, ρίχνοντας τα βάρη σε
ένα κρατικό χρέος που ξαφνικά έπεσε πάνω στα κεφάλια µας.
Όµως αυτό το χρέος αποτελεί παιδί του συστήµατος. Ευθύνεται
η ίδια η καπιταλιστική ανάπτυξη για το κρατικό χρέος και δεν
είναι ιδιοµορφία της Ελλάδας.
Σε όλες τις καπιταλιστικές οικονοµίες, περισσότερο ή λιγότερο
ανεπτυγµένες, υπάρχει κρατικό χρέος, το οποίο βεβαίως έγινε
σε συνθήκες ανάπτυξης του καπιταλισµού, για να χρηµατοδοτηθούν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι, να διαµορφωθεί ένα ευνοϊκό επενδυτικό και φορολογικό περιβάλλον για το κεφάλαιο, να αξιοποιηθούν οι δηµόσιες επενδύσεις και η πολιτική των προµηθειών
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στη λογική της στήριξης των αναγκών των καπιταλιστικών οµίλων
και επί της ουσίας, στηρίζεται στις υπέρογκες νατοϊκές δαπάνες
που δεν έχουν σχέση µε τη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας.
Βεβαίως πρόκειται για ένα καπιταλιστικό χρέος, ένα κρατικό
χρέος, το οποίο διογκώνεται, όπως έγινε και στην Ελλάδα αλλά
και όχι µόνο στην Ελλάδα –δείτε το παράδειγµα της Γαλλίας, της
Ιταλίας και µιας σειράς άλλων καπιταλιστικών χωρών- σε συνθήκες εκδήλωσης καπιταλιστικής κρίσης.
Και βέβαια, η δεύτερη στόχευση είναι να νοµιµοποιηθεί µέσα
από αυτήν την Επιτροπή του λογιστικού ελέγχου στη λαϊκή συνείδηση ότι το χρέος, µικρότερο ή µεγαλύτερο, πρέπει να πληρωθεί από τον ελληνικό λαό, ένα χρέος δηλαδή το οποίο δεν
έγινε για να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες αλλά έγινε για να
ικανοποιηθούν οι ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων.
Σε αυτή, λοιπόν, την περίοδο έρχεται η πρόταση νόµου από
µεριάς της Κυβέρνησης για τη δηµιουργία µιας επιτροπής-παρωδίας, κατά τη γνώµη του ΚΚΕ, δηλαδή αυτή η πρόταση για
εξεταστική επιτροπή για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης. Είναι µια πρόταση που
έρχεται µε την ευθύνη της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τη
στιγµή µάλιστα που η ίδια η συγκυβέρνηση επεκτείνει τη δανειακή σύµβαση και το µνηµόνιο.
Άλλωστε στο εισαγωγικό της πρότασης για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής εσείς οι ίδιοι τονίζετε ότι το Μάιο του 2010
υπογράφηκε η πρώτη δανειακή σύµβαση συνδεδεµένη µε το
πρώτο µνηµόνιο. Άρα, οι δανειακές συµβάσεις δεν είναι αποσυνδεδεµένες από τα µνηµόνια.
Η πρόταση για τη σύσταση αυτής της επιτροπής έχει, βεβαίως, το χαρακτήρα του αποπροσανατολισµού τη στιγµή που
εκφράζεται µια ευρύτατη συναίνεση στην ανάγκη επίτευξης συµφωνίας της Κυβέρνησης µε τους εταίρους, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο, στο πλαίσιο της υλοποίησης της πολιτικής
και των στρατηγικών επιλογών του ευρωµονόδροµου και σε συνθήκες κυριαρχίας των µονοπωλιακών οµίλων, όπως εκφράστηκαν από τα υπόλοιπα κόµµατα της Αντιπολίτευσης.
Έτσι, λοιπόν, η σύσταση και η λειτουργία της επιτροπής αποβλέπει στην όξυνση µιας ανούσιας δικοµµατικής αντιπαράθεσης,
στις γνωστές κοκοροµαχίες τις οποίες κατά καιρούς παρακολουθούµε. Και επειδή σε αυτό το σπορ χρειάζονται δυο πάντοτε παίκτες συµµετέχει πρόθυµα και η Νέα Δηµοκρατία ζητώντας η δική
της πρόταση για τη δηµιουργία εξεταστικής επιτροπής να συζητηθεί εν ευθέτω χρονικό διάστηµα.
Δεν είναι όµως ο αποπροσανατολισµός η βασική στόχευση.
Ποια είναι η βασική η στόχευση της συγκεκριµένης πρότασης;
Τι υπηρετεί επί της ουσίας η συγκεκριµένη πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής; Να συσκοτίσει το κύριο πρόβληµα, την αιτία δηλαδή της όξυνσης των λαϊκών προβληµάτων,
την αιτία της γενικευµένης επίθεσης ενάντια στην εργατική τάξη
και στα υπόλοιπα λαϊκά στρώµατα.
Η αιτία αποτελείται από την εκδήλωση της καπιταλιστικής κρίσης και τη συνεπακόλουθη αστική πολιτική διαχείρισής της,
όπως αυτή κωδικοποιήθηκε από τα µνηµόνια. Τα µνηµόνια ενσωµατώνουν βασικές στρατηγικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι µια καπιταλιστική κρίση που εκδηλώθηκε το 2007 στις
Ηνωµένες Πολιτείες µε το σκάσιµο της «φούσκας» των ενυπόθηκων δανείων. Πραγµατοποιήθηκε συγχρονισµένα σε όλες τις ανεπτυγµένες καπιταλιστικές οικονοµίες και στην Ελλάδα στα τέλη
του 2008.
Όλο αυτό το διάστηµα, βεβαίως, ακούσαµε για κρίση του καπιταλισµού, για κρίση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, για
κρίση του νεοφιλελεύθερου µοντέλου διαχείρισης, για κρίση χρέους, για κρίση ρευστότητας και δανεισµού και µια σειρά άλλους
τέτοιους επιθετικούς προσδιορισµούς που δεν έχει τελειωµό.
Όλες αυτές οι προσπάθειες, όλες αυτές οι ερµηνείες που θέλησαν να δώσουν είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό γνώρισµα. Την
προσπάθεια να συσκοτίσουν το χαρακτήρα της κρίσης, ότι έχουµε να κάνουµε, δηλαδή, µε µια καραµπινάτη καπιταλιστική
κρίση η οποία βρίσκεται στο DNA του ίδιου του καπιταλιστικού
συστήµατος, που βρίσκεται στον αντιφατικό εµπορευµατικό χαρακτήρα της καπιταλιστικής παραγωγής, στην αναρχία και την
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ανισοµετρία της, στην τάση να εξασφαλίζεται αρχικά το πρόσθετο καπιταλιστικό κέρδος µε την εισαγωγή νέων µηχανηµάτων
πιο παραγωγικών αλλά και µε την εξαγωγή κεφαλαίου σε χώρες
µε φθηνότερη εργατική δύναµη. Είναι παράγοντες που οξύνουν
την αντίθεση κεφαλαίου-εργατικής δύναµης, την αντίθεση ανάµεσα στον κοινωνικό χαρακτήρα της παραγωγής και στην ατοµική ιδιοποίηση των αποτελεσµάτων της λόγω της ατοµικής
ιδιοκτησίας στα µέσα παραγωγής.
Καπιταλιστική οικονοµία σηµαίνει να συσσωρεύονται αµύθητα
κέρδη. Σηµαίνει ότι αυτά τα αµύθητα κέρδη για να αναπαραχθούν ως κεφάλαιο πρέπει να ξαναµπούν στην παραγωγική διαδικασία, να ρουφήξουν, δηλαδή, ως βρικόλακες νέα απλήρωτη
εργασία, να την µετατρέψουν σε εµπόρευµα που µε την πώλησή
της θα εκφραστεί σε νέο κέρδος. Έτσι, λοιπόν, το κίνητρο του
όλο και µεγαλύτερου καπιταλιστικού κέρδους, της έντασης του
βαθµού εκµετάλλευσης των εργαζόµενων και ιδιαίτερα σε συνθήκες υποχώρησης του εργατικού κινήµατος, αποτελεί την κινητήρια δύναµη της καπιταλιστικής παραγωγής και οικονοµίας.
Η επιτάχυνση και ένταση της παραγωγικής διαδικασίας στα
άκρα της, σηµαίνει και όξυνση της αντίθεσης ανάµεσα στον κοινωνικό χαρακτήρα της παραγωγής και στην ατοµική ιδιοποίηση
των αποτελεσµάτων της. Δηλαδή, σηµαίνει ότι οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι.
Δεν µπορεί αυτήν την εκδήλωση της καπιταλιστικής κρίσης να
την αποτρέψει ούτε η συµµετοχή της Ελλάδας σε µία περιφερειακού χαρακτήρα ιµπεριαλιστική ένωση, όπως είναι η Ευρωπαϊκή
Ένωση ούτε η κυκλοφορία του ευρώ. Δεν µπορεί να την αποτρέψει η όποια µορφή πολιτικής διαχείρισης είτε αυτή είναι φιλελεύθερη είτε σοσιαλδηµοκρατική ή η όποια µορφή οικονοµικής
διαχείρισης, περιοριστική ή επεκτατική.
Επιδιώκεται, µε άλλα λόγια, να συσκοτιστεί ότι αυτή η καπιταλιστική κρίση αξιοποιήθηκε για να φορτωθούν τα βάρη αυτής της
κρίσης και της διαχείρισής της στις πλάτες των λαϊκών στρωµάτων, µέσα από τη φοροεπιδροµή, τις µειώσεις στους µισθούς και
στις συντάξεις, τις περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες αλλά ταυτόχρονα να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρηµατικών οµίλων, να υπερασπιστεί το καπιταλιστικό κέρδος και βεβαίως να διαµορφωθεί ένα νέο, ακόµα πιο ευνοϊκό έδαφος, για
την επερχόµενη καπιταλιστική ανάκαµψη.
Μιλάµε, βέβαια, για ένα έδαφος, το οποίο µπορεί να επιτευχθεί
µόνο µέσα από τη µείωση της τιµής της εργατικής δύναµης, µε
τις ανατροπές στα συγκροτηµένα εργατικά, ασφαλιστικά και
συνδικαλιστικά δικαιώµατα, µέσα από την απελευθέρωση της
αγοράς εργασίας και τις ανατροπές στο ασφαλιστικό σύστηµα,
για να γίνει πιο φθηνή η εργατική δύναµη, για να αυξηθεί ο βαθµός εκµετάλλευσης που αποτελεί και τον αποκλειστικό, σε τελική
ανάλυση, παράγοντα θωράκισης της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρηµατικών οµίλων και αντιµετώπισης της τάσης της πτώσης του µέσου ποσοστού κέρδους και να διαµορφώσει νέα παιδεία για τη δράση του υπερσυσσωρευµένου κεφαλαίου µέσα
από την απελευθέρωση των αγορών, τις ιδιωτικοποιήσεις και την
εκποίηση της δηµόσιας περιουσίας, µέσα από την επέκταση της
δράσης σε νέους τοµείς, όπως η υγεία, η παιδεία, η διαχείριση
των απορριµµάτων και µία σειρά άλλους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πρόκειται, δηλαδή, για τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις, τις
µεταρρυθµίσεις όπως τις ονοµάζετε, οι οποίες είναι αναγκαίες
σ’ αυτήν τη διαδικασία για να διευκολυνθεί η αναπαραγωγή του
κεφαλαίου.
Αλήθεια, για τι είδους αποτυχία του µνηµονίου µιλάτε µε βάση
τα ανωτέρω δεδοµένα; Δεν πέτυχε αυτούς τους στόχους τους
οποίους είχε, δηλαδή φθηνή εργατική δύναµη και νέα πεδία κερδοφορίας για το κεφάλαιο; Βεβαίως, και απ’ αυτήν την άποψη,
τα µέτρα τα οποία προβλέπονται στο µνηµόνιο δεν αποτελούν
εξαίρεση για την Ελλάδα. Εφαρµόστηκαν και εφαρµόζονται στο
σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε είναι σε µνηµόνιο είτε δεν είναι είτε έχουν κρίση είτε δεν έχουν είτε έχουν
υψηλό είτε λιγότερο υψηλό κρατικό χρέος. Έτσι, η Ελλάδα δεν
αποτελεί το πειραµατόζωο.
Βεβαίως δεν έχουµε να κάνουµε µε µία κρίση χρέους που µετατράπηκε σε εθνική τραγωδία, όπως λέτε στην πρότασή σας.
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Συγκαλύπτετε τον ταξικό χαρακτήρα της κρίσης, γιατί και σήµερα εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιοι που κερδίζουν. Υπάρχουν επιχειρηµατικοί όµιλοι που έχουν αυξήσει το µερίδιο στην
αγορά, που έχουν αυξήσει τα κέρδη τους αξιοποιώντας την καπιταλιστική κρίση, γιατί βεβαίως η κρίση εκδηλώνεται ανισόµετρα
σε τοµείς, κλάδους αλλά και ενδοκλαδικά της οικονοµίας.
Όµως, ο µόνιµα χαµένος, αυτός ο οποίος επηρεάστηκε από
την καπιταλιστική κρίση, είναι ουσιαστικά οι παραγωγικές δυνάµεις και ιδιαίτερα η πρώτη και κύρια εργατική δύναµη µέσα από
την απαξίωσή της. Αυτό είναι το αποτέλεσµα και όχι µία λεγόµενη «εθνική τραγωδία», όπως την ονοµάζετε.
Την ίδια ώρα, συνεχίζετε τις διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο
της συµφωνίας της 20ης Φεβρουαρίου. Συνεχίζετε τη δανειακή
σύµβαση και το µνηµόνιο για ακόµα τέσσερις µήνες. Με βάση
αυτήν τη συµφωνία, η εποπτεία συνεχίζεται, όπως και η αξιολόγηση. Τα µη µονοµερή µέτρα ή η προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων είναι συνέχιση, µε άλλα λόγια, της προηγούµενης πολιτικής.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και σήµερα αυτή η συµφωνία δεν
έρχεται στη Βουλή για να συζητηθεί, γιατί αν ήταν µία φιλολαϊκή
συµφωνία, θα τη φέρνατε πρώτα και κύρια να τη συζητήσουµε
και να την ψηφίσουµε. Δεν τη φέρνετε στη Βουλή, ακριβώς για
να µη φανεί η ταύτιση που θα εκφραστεί µέσω της ψηφοφορίας
ανάµεσα στον ΣΥΡΙΖΑ, τους ΑΝΕΛ, τη Νέα Δηµοκρατία, το
ΠΑΣΟΚ και το Ποτάµι.
Αλήθεια, για ποιον διαπραγµατεύεστε; Για ποιον κάνετε αυτήν
τη σκληρή διαπραγµάτευση; Το κάνετε για τους µονοπωλιακούς
οµίλους. Γι’ αυτό ακριβώς είναι και η λογική «µη υφεσιακά
µέτρα».
Αυτό το οποίο θέλετε, λοιπόν, µέσα από τη διαπραγµάτευση
να κάνετε, είναι να αντιµετωπίσετε την ανεπάρκεια του µνηµονίου, µία ανεπάρκεια η οποία εκδηλώθηκε στη δυσκολία την
οποία είχε στην καπιταλιστική ανάπτυξη. Γι’ αυτό προωθείτε ένα
άλλο «µείγµα», όπως το λέτε, ένα µείγµα προσαρµοσµένο, ούτως
ώστε να διευκολυνθεί µέσα από τη µείωση της εξυπηρέτησης
του δηµόσιου χρέους η κρατική χρηµατοδότηση στις καπιταλιστικές επιχειρήσεις και όχι βεβαίως να αποκατασταθούν οι τεράστιες απώλειες που υπέστησαν τα λαϊκά στρώµατα.
Άρα, η διαπραγµάτευση που κάνετε, το µείγµα αυτό το οποίο
προβάλλετε είναι αναγκαίο για το κεφάλαιο και τους επιχειρηµατικούς οµίλους, γι’ αυτό και σταθερός σύµµαχος της Κυβέρνησης είναι ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών, γι’ αυτό
έχετε και την αποδοχή από τη Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και
το Ποτάµι.
Απέναντι σε αυτήν την πολιτική έχουµε δείγµατα γραφής. Συγκεκριµένα:
Καταφεύγετε στον εσωτερικό δανεισµό για να πληρωθούν οι
δανειστές. Σε αυτόν το βωµό θυσιάζετε την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
Φέρνετε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου προκλητική, όπου
διαγράφετε τα πρόστιµα από φορολογικές και τελωνειακές απάτες που είχανε γίνει από µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους,
την ίδια στιγµή που καλείτε το λαό να πληρώσει τα χαράτσια, τα
τέλη επιτηδεύµατος και αλληλεγγύης.
Διαµορφώνετε νέες συνθήκες φοροεπιδροµής για τα λαϊκά
στρώµατα, την ίδια στιγµή που κρατάτε στο ακέραιο τα φορολογικά προνόµια του µεγάλου κεφαλαίου. Κι όλα αυτά, βεβαίως,
συµβαίνουν σε µια στιγµή όπου εκδηλώνεται πλέρια ο ατλαντισµός της Κυβέρνησης. Έχετε φτάσει στο σηµείο να θέτετε τις
Ηνωµένες Πολιτείες, ως ρυθµιστικό παράγοντα στο ζήτηµα της
αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της Ελλάδας. Θεωρείτε τις
Ηνωµένες Πολιτείες ως καθοριστικό παράγοντα σταθερότητας
της περιοχής και βεβαίως προχωράτε άµεσα στη σύµβαση εξοπλιστικών προγραµµάτων µε τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής
και τη «LOCKHEED», ύψους 500 εκατοµµυρίων ευρώ.
Δηλαδή, µέσα από αυτήν την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης
έχουµε µία προσπάθεια πολιτικής επιλογής για να συγκαλυφθεί
η ταξική κυβερνητική πολιτική.
Επειδή κάποιος θα πει ότι βιάζεται πάρα πολύ το ΚΚΕ, εµείς
λέµε ότι η καλή µέρα από το πρωί φαίνεται, αφού όχι µόνο δεν
συγκρούεστε µε τους υπεύθυνους των προβληµάτων του λαού,
δηλαδή µε το καπιταλιστικό σύστηµα και τα συµφέροντα του κε-
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φαλαίου αλλά αντίθετα υποτάσσεστε ως Κυβέρνηση σε αυτήν
την πολιτική που ικανοποιεί τις ανάγκες του.
Στον αντίποδα αυτής της πολιτικής βρίσκεται η πρόταση νόµου του ΚΚΕ, η οποία, κυρία Πρόεδρε, ακόµη δεν έχει έρθει να
συζητηθεί. Εκτός και αν προνοείτε ως Πρόεδρος, για να µην
αναγκαστούµε ως κόµµα να φέρουµε µία νέα πρόταση νόµου η
οποία θα συµπεριλαµβάνει τη νέα συµφωνία, το νέο µνηµόνιο,
την ενδεχόµενη νέα δανειακή σύµβαση που θα φέρει η νέα Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, να επικαιροποιήσουµε απλώς τη συγκεκριµένη πρόταση που έχουµε καταθέσει.
Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την ανοχή.
Από αυτή, λοιπόν, την άποψη δεν πρέπει ο λαός να δείξει καµµία ανοχή στην κυβερνητική πολιτική. Πρέπει να οργανώσει την
πάλη του και την αντεπίθεσή του για αποκατάσταση των τεράστιων απωλειών τις οποίες έχει υποστεί, για να ικανοποιεί τις
σύγχρονες και διευρυµένες ανάγκες, στο πλαίσιο γενικότερων
ρήξεων και ανατροπών οι οποίες πρέπει να φτάσουν µέχρι το επίπεδο της εξουσίας.
Από όσα τόνισα µέχρι τώρα, είναι φανερό ότι δεν µπορούµε
να ψηφίσουµε τη συγκρότηση της συγκεκριµένη επιτροπής. Θα
συµµετέχουµε σε αυτή. Βεβαίως, όπως τόνισε και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, δεν έχουµε ανάγκη από µία επιτροπή
για να µπορέσουµε να διερευνήσουµε το ίδιο το καπιταλιστικό
σύστηµα και να του απαγγείλουµε κατηγορητήριο. Το έκανε
πολύ πριν από εµάς ο ίδιος ο Μαρξ και δεν χρειάζεται µία ακόµη
δίκη του καπιταλισµού. Αρκεί µέσα από αυτήν τη διαδικασία να
βγουν συµπεράσµατα για το λαό, στην ανάγκη να ανατρέψει τον
καπιταλισµό και να οικοδοµήσει σοσιαλισµό - κοµµουνισµό που
είναι το µέλλον της ανθρωπότητας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Καραθανασόπουλο.
Κύριε Καραθανασόπουλε, προς ενηµέρωσή σας, η πρόταση
που έχει καταθέσει το ΚΚΕ έχει διαβιβαστεί από εµένα στην αρµόδια επιτροπή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το ξέρουµε, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εκκρεµεί και η διαβίβαση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς απάντηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το γνωρίζουµε. Έχουµε
ενηµερωθεί
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το ζήτηµα συζητήθηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων. Θα σας ενηµερώσει και ο κ.
Παφίλης, ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:...απλώς να το επικαιροποιήσουµε…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Είχε πολιτικό υπαινιγµό. Δεν το «πιάσατε».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ο επόµενος και τελευταίος εκ των κατά προτεραιότητα οµιλητών είναι ο κ. Ανδρέας
Λοβέρδος από το ΠΑΣΟΚ.
Επισηµαίνω ότι στο στάδιο αυτό δεν υπήρξε ούτε ένας εκ των
κατά προτεραιότητα οµιλητών που να συµµορφώθηκε στο χρόνο. Παραβιάστηκε ο χρόνος από όλους. Για να δούµε αν ο τελευταίος οµιλητής θα δώσει το καλό παράδειγµα!
(Θόρυβος -Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Εγώ, πάντως, δεν θα τον διακόψω, για να δούµε αν θα λειτουργήσει ο αυτοπεριορισµός.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Έλεος!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχω την τιµή να εισηγούµαι τις
θέσεις του κόµµατός µας, του ΠΑΣΟΚ-Δηµοκρατική Παράταξη,
για τη σύσταση εξεταστικής των πραγµάτων επιτροπής κατά τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του
Κανονισµού της Βουλής.
Έχω την τιµή να εισηγούµαι µε ένα βέβαια επιθετικό τρόπο,
όπως η αλήθεια επιβάλλει, τα επιχειρήµατα που αφορούν την
τιµή της παράταξής µας, την κοινή λογική, το σεβασµό στην πρόσφατη ιστορία και πάνω απ’ όλα το συµφέρον του λαού και της
Ελλάδας.
Και από πού να αρχίσω;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Έλα ντε!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έλα ντε! Από πού να αρχίσω, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές της Συµπολίτευσης;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ξεκινήσετε από το 1821!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ας αρχίσω διηγούµενος ένα προσωπικό βίωµα. Επαναλαµβάνω ότι πρόκειται για ένα βίωµα και όχι
για µια απλή εµπειρία. Στις 7 Οκτωβρίου του 2009, ανέλαβα το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από την
Υπουργό κ. Φάνη Πετραλιά. Όταν γινόταν η διαδικασία παράδοσης-παραλαβής, ένας κύριος από πίσω της όρθιος µου έκανε
νοήµατα µε πολλή επιµονή. Δεν του έδωσα σηµασία, γιατί πρόσεχα τι µου έλεγε η κ. Πετραλιά. Όµως, ξεπερνούσε τα όρια τις
φορτικότητας και γι’ αυτό τον ρώτησα ποιος είναι και τι ακριβώς
θέλει. Ήταν ο Διοικητής του ΙΚΑ κ. Θεόδωρος Αµπατζόγλου, ο
οποίος µου είπε: «Αν, κύριε Υπουργέ, δεν δανειστείτε αµέσως
800.000.000 ευρώ, δεν θα µπορέσουµε να πληρώσουµε τις συντάξεις του Δεκεµβρίου και το δώρο Χριστουγέννων». Λίγες ώρες
µετά, ο Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών, µου
ζήτησε για τον ίδιο ακριβώς λόγο 650.000.000 ευρώ και λίγα
λεπτά µετά ο ΟΓΑ άλλα 850.000.000 ευρώ. Το σύνολο ήταν
2.300.000.000 ευρώ. δηλαδή, αστραπιαία αύξηση του ελλείµµατος κατά 1% του ΑΕΠ πριν ουσιαστικά αναλάβω το χαρτοφυλάκιό µου.
Το πρώτο µου τηλέφωνο ως Υπουργού ήταν στο γραφείο του
Υπουργού Οικονοµικών µε αίτηµα χρηµατοδότηση -δηλαδή δάνειο- 2.300.000.000 ευρώ. Η συνέχεια είναι γνωστή τοις πάσι και
απλώς αναφέρω ένα παράδειγµα. Δεν ρητορεύω λέγοντας ότι η
συνέχεια είναι γνωστή σε όλους. Είναι µια πραγµατικότητα. Δεν
υπάρχει Ελληνίδα και Έλληνας που να αγνοεί ή που να µπορεί
ευλόγως να ισχυριστεί πως αγνοεί τα όσα συνέβαιναν στη χώρα
και την οικονοµία της.
Για τον λόγο αυτό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές –παρά το γεγονός, βέβαια, ότι θα συµµετάσχουµε- πιστεύουµε ότι δεν έχει
κανένα, µα κανένα νόηµα η παρούσα πρόταση για τη σύσταση
της εξεταστικής των πραγµάτων επιτροπής. Και είναι ενδεικτικό
ότι µε τον έναν ή µε τον άλλο τρόπο κανένα από τα κόµµατα της
Αντιπολίτευσης δεν την ψηφίζει. Η Συµπολίτευση θα πρέπει να
προβληµατιστεί από αυτό. Κάτι λέτε και βρίσκετε απέναντί σας
όλη την Αντιπολίτευση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Μνηµόνια βλέπουµε!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πρόκειται για διχαστική κίνηση, κίνηση ανώφελης πολιτικής τακτικής µε µοναδικό κίνητρο, κυρίες
και κύριοι της Συµπολίτευσης, τον αντιπερισπασµό που θέλετε
να κάνετε.
Και αισθάνοµαι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πως έχω το απόλυτο δικαίωµα να εκφράζω µε παρρησία και µε ένταση και µε
τρόπο επιθετικό αυτή µου την άποψη, γιατί το 2009-2010 από τον
τότε Πρωθυπουργό και Υπουργό Οικονοµικών, ακούγονταν σκέψεις για να γίνει εξεταστική των πραγµάτων επιτροπή για την περίοδο 2004-2009. Και δηµοσίως µε απόλυτα δηµόσιο τρόπο και
παρά το γεγονός ότι ήµουν Υπουργός, εξέφραζα την αντίθεσή
µου σε εκείνη την πρόταση. Όταν ξεσπά η σοβαρότερη κρίση
στην Ελλάδα µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, πρώτη πολιτική υποχρέωση των εκάστοτε κυβερνώντων, είναι να δώσουν λύσεις και
όχι θεάµατα. Και οι λύσεις προϋποθέτουν ένωση δυνάµεων και
όχι διάσπαση και διχασµούς. Ακόµα κι αν το κοµµατικό όφελος
είναι προφανές, είναι απλά µικροκοµµατικό και τίποτα περισσότερο. Και καµµιά σχέση δεν έχει µε το δηµόσιο συµφέρον.
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εκείνης της περιόδου, δεν κατέφυγε
σ’ αυτό το µέσο. Η Κοινοβουλευτική Οµάδα, όπως σωστά είπατε,
κυρία Πρόεδρε, κατέθεσε πρόταση η οποία δεν προωθήθηκε.
Και για την ιστορία, ας αναφέρω, πως εκείνη την πρόταση την
υπέγραφαν οι Βουλευτές της εποχής, δηλαδή οι κυρίες Σακοράφα, Παναρίτη και οι κύριοι Κουρουµπλής, Παραστατίδης, Βουδούρης, Δηµαράς, Οικονόµου. Ορισµένα πράγµατα έχουν σηµασία, γιατί απώλεια πρόσφατης µνήµης δεν δικαιολογείται.
Προσφεύγει όµως σήµερα, σε αντίθεση µε εκείνη την πρακτική, ευχαρίστως η σηµερινή πλειοψηφία σε πρόταση εξεταστικής επιτροπής –ξαναλέω- επιχειρώντας πολιτικό αντιπερισπασµό
γιατί; Τον χρειάζεται, γιατί παραλείπει να κάνει τα οφειλόµενα
για το συµφέρον της χώρας και του λαού ή γιατί ανεπιτυχώς
πράττει µέχρι στιγµής όσα πράττει και σαν αθώα περιστερά µας
λέει πως δεν πρόκειται για τίποτα, δεν υπάρχει κάτι σοβαρό, δι-
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καστικό και τα τοιαύτα, µία απλή πολιτική εξέταση των πραγµάτων θα γίνει. Λες και δεν ξέρουν όσοι το λένε αυτό, πως κάθε
εξεταστική επιτροπή κατά τον Κανονισµό της Βουλής, κατά το
άρθρο 145 του Κανονισµού πιο συγκεκριµένα, έχει αρµοδιότητες
ανακριτικών αρχών καθώς και αρµοδιότητες εισαγγελέα πληµµελειοδικών και µπορεί διά αυτού του τρόπου, να δηµιουργεί πολιτικές καταστάσεις που ξεπερνούν τα όρια µε προσχηµατικό και
καθορισµένο –ετεροκαθορισµένο µάλιστα- τρόπο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Συµπολίτευσης, ενώ κάνετε
αυτά, κάθε µέρα η οικονοµία βουλιάζει. Και ενώ η οικονοµία βουλιάζει -και τα επιχειρήµατα τα λέµε κάθε µέρα, δεν έχω το χρόνο
να τα επαναλάβω εδώ, το τι συµβαίνει ακριβώς στην πραγµατική
οικονοµία και στην αγορά- µπρος στον τρόµο, όχι πια τον φόβο
του κοµµατικού κόστους, αδρανείτε. Και µην πει κανείς, είµαστε
πλειοψηφία, γιατί η απάντηση είναι πως είστε ακόµη πλειοψηφία.
Είναι ορατή µέσα σε δύο µήνες η µείωση της πειθούς που µπορείτε να ασκείτε απέναντι στον ελληνικό λαό ούτε στροφή µπορείτε να κάνετε ούτε ρήξη. Αποτέλεσµα; Αδράνεια και ακινησία.
Δεν υπάρχει στρατηγική ως προς τη σχέση µας µε δανειστές
και εταίρους. Δεν υπάρχει ούτε για ψήγµα καν αναπτυξιακής πολιτικής. Υπάρχει αποχή από την άσκηση καθηµερινών κυβερνητικών καθηκόντων. Και πολλές φορές εντυπωσιάζει το γεγονός
ότι στις κοινοβουλευτικές συζητήσεις η Κυβέρνηση δεν εκπροσωπείται, -αλλά δεκάδες Υπουργοί είναι εδώ λες και δεν υπάρχουν τραγικές δουλειές και υποχρεώσεις στα Υπουργεία τουςδεν εκπροσωπείτε διά της παρουσίας κάποιων, είκοσι, δεκαπέντε
Υπουργοί είναι εδώ. Φαντάζοµαι ότι αυτό δείχνει µε τον πιο φανερό και εύγλωττο τρόπο, αυτό που καταλαβαίνουµε όσοι
έχουµε εµπειρία ότι όλα έχουν ακινητοποιηθεί ή έστω τα περισσότερα.
Αντιφάσκοντες οι Υπουργοί, µε τον εαυτό τους πρώτα απ’ όλα,
όπως ο Υπουργός των Οικονοµικών, άλλα το πρωί, άλλα το
βράδυ και όχι για έννοιες, αλλά για αριθµούς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Τον αδικείς.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αντιφάσκοντες σε σχέση µε µείζονα
κυβερνητικά θέµατα οι Υπουργοί µεταξύ τους. Άλλα ο Υπουργός,
άλλα ο Αναπληρωτής Υπουργός! Άλλα ο ένας Υπουργός, άλλα
ο άλλος Υπουργός! Και αντί για όλα αυτά, αντί να µπει µπροστά
και σε θέµατα στρατηγικής αλλά και καθηµερινότητας η κυβερνητική µηχανή, ανάλωση του χρόνου σε αντιπερισπασµούς σαν
τον σηµερινό.
Η παρούσα πρόταση µε τον τρόπο που διατυπώνεται, κυρίως
όχι από τα κίνητρά της µόνο αλλά από τον τρόπο που διατυπώνεται κυρίως, είναι µία ακόµη πράξη στην τραγωδία του λαϊκισµού, δηλαδή της γενικής αλλά αστήρικτης βερµπαλιστικής
καταγγελίας κατά πάντων πλην εαυτών. Γι’ αυτό άλλωστε και ο
παραλογισµός από εδώ πηγάζει, να εξεταστεί η περίοδος από
την ένταξη της Ελλάδας σε πρόγραµµα τον Μάιο του 2010 και
έως τον Ιανουάριο του 2015, που η σηµερινή Κυβέρνηση ανέλαβε. Είναι πραγµατικός παραλογισµός, τον οποίο βέβαια και θα
καταψηφίσουµε. Ξύπνησε δηλαδή, κατά τη λογική του παραλόγου αυτού, µία µέρα η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο του
2009 προς τον Μάιο του 2010 και επειδή δεν είχε τι άλλο να
κάνει, σκέφτηκε να δηµιουργήσει κρίση στην Ελλάδα και έτσι
έφτιαξε τα µνηµόνια που έφτιαξαν την κρίση.
Και σύµφωνα µε τα όσα είπε ο εισηγητής της Πλειοψηφίας:
«Έµπλεξε την Ελλάδα και τους πολίτες της στη δύνη της τραγικότερης κρίσης που περνάει ο τόπος µετά τον εµφύλιο πόλεµο».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν δηµιούργησαν τα µνηµόνια την κρίση, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι. Είναι για παιδιά αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Εντάξει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Η κρίση δηµιούργησε τα µνηµόνια.
Την κρίση δηµιούργησε η Νέα Δηµοκρατία και σας την παρέδωσε. Συµφωνώ και εγώ σε αυτό. Αυτή είναι η φράση του κ. Τσίπρα το 2011 εδώ, όταν ασκούσε κοινοβουλευτικό έλεγχο στον κ.
Παπανδρέου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Καλά, εντάξει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: «Συµφωνώ και εγώ σε αυτό» έλεγε
τότε, αλλά άλλα έλεγε τότε άλλα λέει σήµερα η κοινοβουλευτική
πλειοψηφία και η Κυβέρνηση.
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Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παραλάβαµε τον Οκτώβρη του
2009, γενικό έλλειµµα 15,7% του ΑΕΠ, δηλαδή 36 δισεκατοµµύρια ευρώ, πρωτοφανές. Οι αγορές ήταν δύσπιστες και όσο περνούσαν οι εβδοµάδες οι κάνουλες της χρηµατοδότησης έκλειναν. Παραλάβαµε ένα δραµατικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, πάνω από -15% µε δεσπόζουσα αρνητική θέση αυτής του
εµπορικού ισοζυγίου, περίπου 11% του ΑΕΠ και οπωσδήποτε ένα
αβάσταχτο δηµόσιο χρέος. Παραλάβαµε ύφεση, δραµατικά ελλείµµατα, δραµατικά αρνητικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών,
ραγδαία υποβάθµιση µήνα µε το µήνα, απ’ όλους τους οίκους
αξιολόγησης, καθολική αδυναµία δανεισµού από τις αγορές, τεράστιο δηµόσιο χρέος, έλλειψη µηχανισµών υποστήριξης από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, που διαµορφώθηκαν, όπως ξέρουµε, στα
τέλη Μαρτίου του 2010.
Μια χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας η οποία ερχόταν µε
δύναµη στα µέσα Μαΐου του 2012 και την οποία προλάβαµε, δυστυχώς, µόνοι µας βαλλόµενοι απ’ όλες τις πλευρές. Δώσαµε
µάχες, δώσαµε µάχες προπηλακιζόµενοι επί χρόνια και καθυβριζόµενοι. Τα περισσότερα κόµµατα και οι διάφοροι τηλεοπτικοί
αστέρες, πολλοί των οποίων κατέχουν και θέσεις Υπουργών σήµερα και ζητούν µάλιστα συναίνεση, επί πέντε χρόνια όπλισαν µε
µίσος το µυαλό του ελληνικού λαού.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ (Υφυπουργός Επικρατείας): Εγώ είµαι αυτός;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν αναφέρθηκα σε εσάς, κύριε
Κουίκ.
Μίσος που το εκµεταλλεύονται και τώρα µε χονδροειδείς,
όµως, τρόπους, κύριες και κύριοι Βουλευτές, που σιγά-σιγά ξεφτίζουν, παύουν να έχουν πειθώ. Έδιναν διέξοδο στη δικαιολογηµένη οργή των πολιτών που υποβαθµιζόταν η ζωή τους, λόγω
της κρίσης, µε το άθλιο επιχείρηµα πως εµείς από το ΠΑΣΟΚ τα
κάναµε αυτά, εµείς φταίµε γι’ αυτά και στη συνέχεια η Νέα Δηµοκρατία και όσοι άλλοι προσπάθησαν για λίγο, όπως ο ΛΑΟΣ
και η ΔΗΜΑΡ.
Εµείς µείναµε πέντε χρόνια κρίσης στις επάλξεις. Πέντε συνεχόµενα χρόνια µε καθολικό κοµµατικό και προσωπικό κόστος
και τους ιθύνοντες νόες αυτής της συκοφάντησης και αυτού του
εξοπλισµού µε µίσος στην ψυχή και στην καρδιά του ελληνικού
λαού τους θυµόµαστε έναν-έναν και προσωπικά.
Παραδώσαµε στην επόµενη κυβέρνηση µια χώρα µε θετικό
πρόσηµο στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, µε πρωτογενές
πλεόνασµα για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά, κούρεµα του χρέους κατά περίπου 160 δισεκατοµµύρια ευρώ, λήψη απόφασης
επανεξέτασης του δηµοσίου χρέους µετά τη λήξη του προγράµµατος -δηλαδή, θα γινόταν τώρα αν δεν είχαν µεσολαβήσει οι
εκλογές και όσα επακολούθησαν φυσικά- και προβλεπόµενη ανάπτυξη 3% για τα έτη και 2015 και 2016, πρόβλεψη που έκανε η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι αγορές και όλοι οι διεθνείς θεσµοί. Ξεπερνούσαµε και εµείς την κρίση, βγαίνοντας και εµείς
στις αγορές, όπως η Κύπρος, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία. Και
η αγορά η καθηµερινή, όχι οι αγορές, η δική µας αγορά εδώ, από
τα τέλη Σεπτεµβρίου το καταλάβαινε, από πολλούς πολίτες
άκουγες, ανθρώπους της ιδιωτικής οικονοµίας, ελεύθερους
επαγγελµατίες ή εµπόρους ότι κάτι κινείται.
Δεν ισχυρίζοµαι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές ότι οι πολίτες
είχαν επιστρέψει στην ευηµερία, σε καµµία περίπτωση. Γνωρίζω
πάρα πολύ καλά και γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά τι ακριβώς συµβαίνει αλλά γινόταν ένα πρώτο βήµα. Το τελευταίο τρίµηνο του
2014, το 0,8% ανάπτυξης είχε ανταπόκριση στην καθηµερινή
ζωή. Το 3% και το άλλο 3% το 2015-2016, προβλέψεις Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επαναλαµβάνω, θα είχαν αντίκρισµα
στην ανεργία, στη λειτουργία των ταµείων και στο δηµόσιο ταµείο. Δεν είναι αριθµοί, είναι η ζωή αυτές οι επισηµάνσεις.
Διακόπηκαν αυτά, είναι γνωστά τα γεγονότα. Ανέλαβε µια νέα
Κυβέρνηση που υποσχέθηκε και µετεκλογικά ό,τι έλεγε και προεκλογικά, δηλαδή τα πάντα σε όλους. Και τώρα παλεύει µε τον
ίδιο της τον εαυτό. Γιατί το πρόβληµά της είναι ο εαυτός της, όχι
εµείς. Η αντιπολίτευση που εµείς σας ασκούµε, είναι κόσµια,
είναι επιχειρηµάτων, όχι ύβρεων και των συναφών που λέγατε
ακόµα και για την εθνική µας τιµή.
Επιδεικνύετε πρωτοφανή ανικανότητα και έλλειψη στοιχειώδους εµπειρίας -το δεύτερο συγχωρείται αλλά το πρώτο όχι-
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ροκανίζοντας την εµπιστοσύνη των πολιτών βδοµάδα µε τη βδοµάδα και αφήνετε την οικονοµία να βουλιάζει. Επιστρέφουµε
στην ύφεση, είναι απολύτως βέβαιο. Ανακόπηκε η πολύ περιορισµένη αλλά υπαρκτή µείωση της ανεργίας. Η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ ή το ελληνικό ατύχηµα ή ένα ατύχηµα στη
λειτουργία της οικονοµίας, ξαναήρθαν στο προσκήνιο.
Επαληθεύτηκε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Βαγγέλης Βενιζέλος, όταν προεκλογικά έλεγε πως ό,τι δηµιουργήθηκε σε πέντε
χρόνια, σε λίγες µέρες µπορεί να καταστραφεί. Και έτσι ακριβώς
γίνεται σήµερα. Και το επικοινωνιακό πρόσχηµα ότι δήθεν ανακτήθηκε η ανεξαρτησία µας και τα λοιπά ψέµατα που πήραν τη
µορφή τραµπουκισµού, γιατί συνοδεύονταν από το επιχείρηµα όχι µόνο από κυβερνητικά στελέχη αλλά και από Βουλευτές και
στελέχη των κοµµάτων στα µέσα ενηµέρωσης- ότι για πρώτη
φορά άρχισε η διαπραγµάτευση που ποτέ δεν έγινε γιατί εσείς
λέγατε σε όλα «ναι», αυτήν την προσβολή την επιστρέφουν πίσω
τα γεγονότα.
Κυρίες και κύριοι, επειδή δεν φυτρώσαµε µε την τελευταία
βροχή κι επειδή γνωριζόµαστε οι πιο πολλοί εδώ και επειδή κάθε
µέρα συναντιόµαστε άνθρωποι που παρακολουθούν και τα µέσα
ενηµέρωσης, ελληνικά και ξένα, και γενικά την πορεία του δηµοσίου βίου, ξεχάστηκε ο Μάιος του 2010, όταν η τότε κυβέρνηση,
απείλησε µε παραίτηση αν δεν έπαιρναν πίσω την πρόταση για
φλατ σύνταξη 580 ευρώ; Αν τα ξεχάσατε -που δεν τα ξεχάσατεεµείς θα σας τα θυµίζουµε κάθε µέρα στη λειτουργία της εξεταστικής επιτροπής. Ξεχάστηκε ο Σεπτέµβριος του 2011 µε την
ανοιχτή σύγκρουση του τότε Υπουργού Οικονοµικών µε την
τρόικα; Αυτό έγινε θέµα συζητήσεων εβδοµάδες. Ξεχάστηκε η
πραγµατική και ουσιαστική νίκη -όχι οι επικοινωνιακές αρλούµπες- στο κούρεµα 160 περίπου δισεκατοµµυρίων χρέους; Επαναλαµβάνω: Φεβρουάριος 2012.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ψέµα!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ξεχάστηκε πως στην τελευταία φάση,
επί πολλούς µήνες, έµενε ανοιχτή η διαπραγµάτευση και δεν
έκλεινε το πρόγραµµα, γιατί υπήρχαν πέντε συγκεκριµένες κόκκινες γραµµές, µε πολλές από τις οποίες και συµφωνείτε;
Κι όλα αυτά που ξεχνιούνται κι όλα αυτά που αποσιωπώνται κι
όλα αυτά που τάχα δεν τα θυµάται κανείς τα κάνουµε στην άκρη
και καταθέτουµε ως Συµπολίτευση, δηλαδή Πλειοψηφία, µία
πρόταση για εξεταστική επιτροπή, η οποία θέλει να εξετάσει επειδή δεν τα ξέρει όλα τα άλλα- µόνο ένα συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα, κατά σύµπτωση το χρονικό διάστηµα που κυβερνούσε
το ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια το ΠΑΣΟΚ µε εταίρους και στη συνέχεια η Νέα Δηµοκρατία µε εταίρους κυβερνητικούς. Αστήριχτη,
ξαναλέω, συνωµοσιολογική και αλλοπρόσαλλη πρόταση: Μάιος
του 2010-Ιανουάριος του 2015 ή Οκτώβριος του 2009-Ιανουάριος
του 2015.
Μια έντιµη πρόταση -αυτήν καταθέτουµε εµείς- είναι να εξεταστεί όλη η πορεία της οικονοµίας από την ένταξη της χώρας
στο ευρώ. Υπάρχει κριτήριο πολιτικό, υπάρχει πάνω απ’ όλα κριτήριο επιστηµονικό και υπάρχει κριτήριο πολιτικό, ανεξαρτήτως
από ποια πολιτική οπτική γωνία βλέπει κανείς τα πράγµατα. Και
να φωτιστούν τα δεδοµένα της ελληνικής οικονοµίας από όλες
τις πλευρές.
Το ΠΑΣΟΚ σας επισήµανε µε ανακοίνωσή του πριν από λίγες
µέρες, όταν καταθέσατε την πρόταση για αυτήν την εξεταστική
επιτροπή και η φορά του λόγου του κ. Μητρόπουλου σήµερα το
επαλήθευσε αυτό. Πρέπει να διαβάσετε τι είπε ο κ. Μητρόπουλος
στο πρώτο κοµµάτι της αγόρευσής του. Είπε ότι εδώ στήθηκε
µια ιστορία, η οποία είχε δύο πλευρές, αυτοί που ήρθαν να κατοχυρώσουν τα συµφέροντά τους και να εµπαίξουν τον ελληνικό
λαό και να κατακλέψουν τον ελληνικό λαό, οι ξένοι, και οι άνθρωποι που στην Ελλάδα εδώ εµφανίστηκαν ως πρόθυµοι. Αυτό το
λέτε µε τρόπο πιο κοµψό στην πρότασή σας, αυτό µας το αφηγήθηκε και ο κ. Μητρόπουλος από το Βήµα αυτό προ ολίγου.
Τότε -σας το είπαµε αυτό- πρέπει να κάνει η επιτροπή πλήρη
εξέταση των πραγµάτων, όχι µόνο τον έναν συµβαλλόµενο αλλά
και τον άλλο συµβαλλόµενο. Και φυσικά πρέπει να δούµε πως
σκέφτηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κυρίες και κύριοι της
Κυβέρνησης, να δούµε πως σκέφτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, να
δούµε πως σκέφτηκε το ΔΝΤ, άλλοι µείζονες διεθνείς οργανισµοί, πολλοί από τους οποίους τους εµφανίζετε ως πολύ φιλι-
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κούς και να δούµε τη σκοπιµότητα της δράσης οίκων αξιολόγησης, άλλων τραπεζών, άλλων χωρών και ούτω καθ’ εξής.
Όλοι όµως οι θεσµοί αυτοί, δηµόσιοι και ιδιωτικοί, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, εκπροσωπούνται διά των φυσικών προσώπων
που συγκροτούν τις ηγεσίες τους. Δηλαδή η σκέψη σας και κυρίως η σκέψη του εισηγητή σας σήµερα, περιλαµβάνει να κληθούν µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο να καταθέσουν τη γνώµη
τους ο κ. Τρισέ, ο κ. Ντράγκι, ο κ. Βαν Ροµπέι, ο κ. Μπαρόζο, ο
κ. Ρεν, ο κ. Νταλάρα, ο κ. Στρος-Καν, η κ. Λαγκάρντ -θα έρθει
µαζί µε τον κ. Βαρουφάκη- και αναφέρω ορισµένα µόνο ονόµατα
αντί πολλών που οφείλετε να τα έχετε στο µυαλό σας.
Νοµίζω πως θα ήταν κωµική η συζήτηση αυτή, αν δεν ήταν
τραγική. Ζητάτε να εξετασθούν οι ευθύνες της µιας πλευράς και
αφήνετε απέξω την άλλη, που η άλλη όµως είναι ο πλανήτης ολόκληρος.
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, τώρα που ζητάτε ικετεύοντας –
κατά κυριολεξία ικετεύοντας- ρευστότητα, ζητάτε οίκτο από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το ΔΝΤ, τώρα ανοίγουν µέτωπα
µε χαρακτήρα κωµικοτραγικό και τελικά µε γραφικό πρόσηµο.
Όµως επανέρχοµαι και κλείνω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές τελειώνω και σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε- στην πρότασή µας.
Πρέπει να εξεταστεί όλη η περίοδος από την ένταξη στο ευρώ
έως και την τελευταία ηµέρα των εργασιών αυτής της επιτροπής.
Δεν έχουµε εξήντα Βουλευτές για να καταθέσουµε και να ψηφίσουµε τη δική µας πρόταση. Εµείς µια τέτοια πρόταση θα τη βάζαµε σε ψηφοφορία σήµερα, δεν θα διασπούσαµε την πορεία
των εργασιών. Δεν έχουµε αυτήν την κοινοβουλευτική δύναµη.
Γι’ αυτό καταλήγουµε να καταθέσουµε αυτήν την πρότασή µας
εν ευρεία εννοία, που νοηµατοδοτεί τη δική µας συµµετοχή στην
εξεταστική επιτροπή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Πώς συνέβη αυτό;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Στην ψηφοφορία θα είµαστε αρνητικοί. Το κείµενο αυτό δεν πρέπει να ψηφισθεί και ίσως έχετε το
χρόνο –ρητορικά µιλώ- να το ξανασκεφθείτε.
Καταψηφίζουµε, λοιπόν, την πρότασή σας. Επιχειρείτε να συσκοτίσετε την αλήθεια. Συνθέτετε µια αήθη επίθεση µε ψευδοεπιχειρήµατα, που στοχεύει στην πολιτική µας εξόντωση. Δεν θα
την καταφέρετε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Συµπολίτευσης, διότι η δολιότητα του τρόπου µε τον οποίον σκέπτεστε και
λειτουργείτε, θα γίνει µπούµερανγκ εναντίον σας. Ήδη µας έχετε
δείξει πως δεν σέβεστε αλλά χρησιµοποιείτε τη Βουλή. Σας προειδοποιούµε -για να έχουµε ξεκαθαρίσει από σήµερα τους λογαριασµούς µας- πως δεν θα σας επιτρέψουµε να παίξετε παιχνίδια
πάνω στην πλάτη µας. Η Βουλή των Ελλήνων είναι το σηµαντικότερο δηµόσιο βήµα και εµείς έχουµε και την πείρα αλλά και τη
δύναµη να προασπιστούµε το κύρος της, την αλήθεια αλλά και
τη δηµοκρατική παράταξη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Να ευχαριστήσω τον
κ. Λοβέρδο που ανταποκρινόµενος και στην παραίνεση της Προέδρου για αυτοπεριορισµό, έσπασε το ρεκόρ της υπέρβασης του
χρόνου. Μιλήσατε είκοσι ένα λεπτά και είκοσι πέντε δευτερόλεπτα, περισσότερο απ’ όλους τους προηγούµενους. Όπως είχα
υποσχεθεί βέβαια, δεν σας διέκοψα αλλά αντιλαµβάνεστε όλοι
ότι αυτό είναι εις βάρος του χρόνου των επόµενων οµιλητών.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ τους κυρίους συναδέλφους από το ΠΑΣΟΚ να µη
θορυβούν.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών
επί ευρωπαϊκών θεµάτων, ο κ. Νίκος Χουντής.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο και δικαιούσθε δεκαπέντε λεπτά. Θα σας παρακαλέσω να προσπαθήσετε να είστε τουλάχιστον
εντός του χρονικού ορίου.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεκατέσσερα
λεπτά ο Αναπληρωτής.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΝΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Στα δεκατέσσερα είµαι, κύριε Μητσοτάκη. Μη φοβόσαστε,
θα το τηρήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχετε δεκατέσσερα
λεπτά, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΝΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερι-
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κών): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, καθώς ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των εισηγητών όλων των πολιτικών παρατάξεων αυτής της
Βουλής, εγώ νοµίζω ότι ήδη η κατατεθείσα πρόταση, άρχισε να
επενεργεί στην πολιτική µας σκέψη. Δεν κρατώ το ότι η πλειοψηφία των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης είπαν «θα την καταψηφίσουµε». Κρατώ ότι τελικά είπαν «θα συµµετάσχουµε» και σε
ορισµένες περιπτώσεις κατέθεσαν και εποικοδοµητικές προτάσεις, όπως αυτές οι τελευταίες του κ. Λοβέρδου, δηλαδή όντως
η εξεταστική επιτροπή η οποία προτείνεται να συγκροτηθεί έχει
την υποχρέωση να καλέσει και τον κ. Τρισέ…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν αναφέρθηκαν σ’ αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΝΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Θα σας πω, κυρία Βούλτεψη. Μπορεί να το κάνει αυτό.
Άλλο τι απάντηση θα πάρει. Και για να δείτε ότι δεν λέω αέρα κοπανιστό, αντίστοιχη πρόταση κατατέθηκε το 2010 στο Ευρωκοινοβούλιο, δηλαδή να φτιάξει εξεταστική επιτροπή η Κοµισιόν, για
να εξετάζει ζητήµατα greek statistics και µνηµόνια. Η απάντηση
του νεοεκλεγέντος τότε Επιτρόπου Ρεν, πατέρα των µνηµονίων
στη συνέχεια, ήταν: «Κύριε Ευρωβουλευτά, εγώ την πρότεινα και
πρέπει να γίνει µια τέτοια επιτροπή, δεν τη θέλησε ο κ. Μπαρόζο».
Δεύτερη ερώτηση. Αν φτιαχτεί επί ελληνικού εδάφους, µε
απόφαση της ελληνικής Βουλής, υποχρεούνται οι Επίτροποι αυτοί που ήξεραν, αυτοί που κάλυπταν, αυτοί που στη συνέχεια
θα ακούσετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι έλεγαν πως
φταίνε για όλα οι ελληνικές πολιτικές δυνάµεις- να καταθέσουν
προφορικά και γραπτά; Μου λέει: «Κατά τη γνώµη µου πρέπει να
έρθουν». Γραπτή απάντηση: «Δεν είναι υποχρεωτικό».
Δεν υπάρχει, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως ξέρετε νόµος περί
ευθύνης Επιτρόπου. Και αυτό είναι ένα από τα προβλήµατα.
Προτάσεις τέτοιες είναι εποικοδοµητικές. Γιατί; Διότι, αγαπητοί συνάδελφοι, δείχνουν ότι αυτή η διαδικασία δεν υπακούει
στις σκοπιµότητες πάνω στις οποίες ενδεχοµένως τεκµηρίωσαν
οι διάφορες πολιτικές δυνάµεις την άρνησή τους. Αντιστρόφως,
από τη µέχρι τώρα συζήτηση, αντιληφθήκαµε όλοι ότι υπάρχει
ανάγκη να δοθούν απαντήσεις. Άλλος έχει ερωτήµατα στο ένα
θέµα, άλλος έχει ερωτήµατα στο άλλο θέµα. Δεν έχουν κινηθεί,
όµως, τέτοιες διαδικασίες, γιατί κατά καιρούς άλλες πολιτικές
σκοπιµότητες δεν τα έβαζαν αυτά µπροστά.
Ο κ. Λοβέρδος ήταν ο τελευταίος οµιλητής. Ας αναφερθώ στην
άλλη πρόταση. Λέει, όχι εξεταστική επιτροπή για το µνηµόνιο ή
για την περίοδο 2009 αλλά εξεταστική επιτροπή από τότε που
µπήκαµε στο ευρώ.
Μία παρόµοια εξεταστική επιτροπή έγινε πάλι στο Κοινοβούλιο, κύριε Λοβέρδο. Και ξέρετε µε τι ασχολήθηκε; Με τα περίφηµα swaps του κ. Σηµίτη και του κ. Στουρνάρα. Και προσπαθούσαν να βγάλουν άκρη -εδώ δεν το θέσατε ποτέ, γιατί δεν θα
ήταν µέσα στις συµµαχίες που θα κάνατε- σχετικά µε το τι γινόταν µε αυτό το πράγµα. Γιατί θα ανοίξει ο λογαριασµός. Μήπως
η διπλωµατία των εξοπλισµών, ήταν το πολιτικό εφαλτήριο για
να µπει η Ελλάδα στο ευρώ χωρίς να πληροί τα κριτήρια του Μάαστριχτ, όπως άλλες χώρες, διότι δεν είχε το 100%. Από αυτές
τις διαδικασίες φαίνεται ότι υπάρχουν ακόµη αναπάντητα ερωτήµατα.
Γιατί, όµως, η πρόταση είναι να γίνει εξεταστική επιτροπή για
το µνηµόνιο αυτής της περιόδου; Και γιατί τώρα; Διότι, αγαπητοί
συνάδελφοι, είτε το θέλουµε είτε δεν το θέλουµε, είναι η µόνη
περίοδος που η βάση µας είναι κοινή. Εκτός πια αν υπάρχει κάποιος που λέει ότι το µνηµόνιο ήταν καλό. Κανένας δεν το λέει.
Το που το αποδίδει είναι άλλο θέµα. Εποµένως, υπάρχει µία κοινή
βάση για να µπορέσουµε να συζητήσουµε.
Ακούστηκαν διάφορα επιχειρήµατα, όπως: «Τι πολιτικές ευθύνες αναζητάτε;» -και είναι σωστό- «Αυτές τις πολιτικές ευθύνες
τις αποδίδει ο λαός». Εποµένως, ο λαός απέδωσε πολιτικές ευθύνες σε αυτές τις δυνάµεις που εφάρµοσαν µνηµονιακές πολιτικές και επιβράβευσε αυτές που είναι αντιµνηµονιακές. Συνεπώς
δεν χρειάζεται να πάµε παραπέρα.
Θα απαντήσω στη συνέχεια, λέγοντας ότι δεν πρόκειται περί
αναζήτησης µόνο τέτοιων πολιτικών ευθυνών. Οι πολιτικές ευθύνες για την εισαγωγή και εφαρµογή του µνηµονίου, αγαπητοί συνάδελφοι, ξεπερνούν την τρέχουσα απόδοση των ευθυνών µε τις
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εκλογές. Γιατί; Διότι φαίνεται ότι ακόµα κάποιες δυνάµεις σκέφτονται µνηµονιακά -θα εξηγήσω τι εννοώ- γιατί υπάρχει σηµαντική ευθύνη που αυτή η µνηµονιακή λογική πέρασε και είναι
γενικευµένο φαινόµενο, γιατί µε µνηµονιακή λογική εξακολουθούν να λένε, «Κάνε εκείνο ή κάνε αυτό στις διαπραγµατεύσεις
ή διεκδίκησε».
Και εδώ δεν είναι άµοιρες ευθυνών και δυνάµεις που δεν είχαν
ιδρυθεί τότε αλλά τώρα λένε: «Δεχτείτε εν πάση περιπτώσει
αυτήν τη λογική, γιατί θα καταστραφεί η ευρωπαϊκή προοπτική».
Ένα δεύτερο επιχείρηµα που ακούγεται είναι το εξής: Άλλη
µία εξεταστική επιτροπή; Έχουµε σαράντα επτά. Τι θα βγάλει;
Αυτό, βέβαια, διά της εις άτοπον. Μπορεί κάποια να βγάλει.
Όµως, στην προκειµένη περίπτωση, αυτές οι πολιτικές δυνάµεις
που ενισχύουν και κάνουν αυτήν την πρόταση -αλλά από ό,τι αντελήφθην και επί της ουσίας όλοι- θέλουν να πάει καλά αυτή η
επιτροπή. Θέλουµε να βγουν ορισµένα συµπεράσµατα, γιατί θα
είναι για το καλό της χώρας και θα είναι λυτρωτικό για το πολιτικό σύστηµα.
Τρίτον, υπάρχει το επιχείρηµα: Γιατί να γίνει τώρα εξεταστική
επιτροπή; Είµαστε σε µία δύσκολη κατάσταση. Κάνετε διαπραγµατεύσεις. Έχετε ανάγκη από συναίνεση. Ήδη απάντησα ως ένα
βαθµό. Προφανώς και χρειάζεται η µεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση των ελληνικών πολιτικών δυνάµεων για να γίνει αυτή η
σκληρή διαπραγµάτευση αλλά αναζητείται η βάση της συναίνεσης.
Την κάναµε αυτήν τη συζήτηση. Αν υπάρχει συναίνεση, δεχτείτε ό,τι δεχόµασταν πριν… -που το αποδοκιµάσαµε και το αποδοκίµασε ο λαός- …για να µην πάµε στα µη περαιτέρω. Αντιλαµβανόσαστε ότι δεν είναι αυτό το ζητούµενο, δεν είναι αυτό
που θα µας δώσει εντέλει αποτέλεσµα.
Εποµένως, εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν µπορεί να λες,
τώρα που θέλει συναίνεση. Αφήστε που θα κατανοηθεί ως κουκούλωµα όλη αυτή η υπόθεση, ότι λες εντάξει στη συναίνεση και
στο κουκούλωµα. Και για κουκουλώµατα τέτοια έχετε εισπράξει
τα επίχειρα. Θυµίζω: Πρότεινε εξεταστική επιτροπή η Νέα Δηµοκρατία και µετά τη σταµάτησε, γιατί άλλαξε η πολιτική της. Σήµερα µε την πρόταση που καταθέτει η Νέα Δηµοκρατία, επισυνάπτει ένα κείµενο στο οποίο επικαλείται και δικές µου απαντήσεις, του 2010, τις οποίες θα επικαλεστώ µετά.
Πού πήγαν αυτά τα αναπάντητα ερωτήµατα που βάζει µέσα
στην έκθεσή της η Νέα Δηµοκρατία, δηλαδή, το θέµα του ελλείµατος; Πώς φούσκωσε το 2009 το έλλειµµα; Διότι δεν είναι µια
τυχαία κατάσταση, όπως θα προσπαθήσω να εξηγήσω. Το µνηµόνιο δεν είναι µια συνέχεια στην καπιταλιστική πολιτική. Είναι
κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι άλλο. Έτσι αποδεικνύονται τα πράγµατα. Έχει µια πρωτοτυπία. Έχει κάτι το πρωτοφανές. Έχει κάτι
το πολλαπλά διαφορετικό στη συνείδηση του πολίτη κ.ο.κ.. Εποµένως, αξίζει να το κάνεις τώρα, τώρα που πρέπει να βγουν τα
σωστά συµπεράσµατα. Τέλος, ακούγεται και το επιχείρηµα να
διευρυνθεί ο χρόνος και το θέµα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η πρόταση που γίνεται από τις δύο Κοινοβουλευτικές Οµάδες, την οποία συνυπογράφω, δεν αναζητάει
τις αιτίες της κρίσης, όπως λέγεται. Και εφόσον αναζητάς τις αιτίες της κρίσης, προφανώς πρέπει να πας πίσω. Τις ξέρουµε τις
αιτίες. Και η κουβέντα, όµως, καλό θα κάνει. Αναζητάει, γιατί η
παγκόσµια και ευρωπαϊκή κρίση εκφράστηκε µε τόση ένταση και
τόσο βάθος στην ελληνική πραγµατικότητα. Παίζει ρόλο γιατί τα
µνηµόνια, αυτός ο τύπος δανειακών συµβάσεων, αυτό το σχήµα
δανεισµού της χώρας και χρηµατοδότησης, είχε σαν αποτέλεσµα –για καθίστε να το σκεφτούµε- να είναι µια χώρα που να έχει
τις µεγαλύτερες συνέπειες από µνηµονιακές πολιτικές. Δεν θέλετε απάντηση; Εµείς τη θέλουµε την απάντηση. Δεν θέλουµε
την εύκολη απάντηση που λέει και άλλες είχαν µνηµόνια, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, αλλά εµείς δεν καταφέραµε να
βγούµε».
Είναι το ίδιο πράγµα, λοιπόν, σε µια τέτοια περίπτωση; Δεν θέλουµε να πάρουµε πιο συγκεκριµένη απάντηση; Όλοι µαζί, χωρίς
να αποδίδω αιτίες κατ’ ανάγκη στους χειρισµούς της α’ ή β’ κυβέρνησης. Δεν θα έπρεπε να πάρουµε µια απάντηση;
Αυτήν την απάντηση, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να την πάρουν και οι ευρωπαϊκοί λαοί, γιατί η πολιτική των µνηµονίων που
εισήχθη κατ’ αρχάς στην Ελλάδα, γενικεύτηκε. Έχει διαποτίσει
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το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Δηµιουργεί µείζονα προβλήµατα που τα
βρίσκουµε µπροστά µας είτε έτσι είτε αλλιώς.
Εποµένως, πρέπει να δοθούν ορισµένες απαντήσεις.
Όσον αφορά τις πολιτικές ευθύνες είναι κάτι ευρύτερο. Θα τις
πω επιγραµµατικά για να µπω στα γεγονότα.
Υπάρχει θέµα. Πρώτη φορά εφαρµόστηκε ένα τέτοιο πρόγραµµα χρηµατοδότησης. Οφείλεται µόνο στην αδυναµία της
αρχιτεκτονικής της ΟΝΕ και του ευρώ, που δεν είχε µηχανισµό
διαχείρισης της κρίσης; Οφείλεται στο ότι δεν ήθελαν µόνο να
αξιοποιήσουν, έστω και οριακά, κάποιες δυνατότητες που έδιναν
οι συνθήκες, που µετά τις αξιοποίησαν για άλλες χώρες -και συγγνώµη για την αναφορά- όπως την 122, παράγραφος 2, για έκτακτες καταστάσεις; Γιατί δεν χρησιµοποιήθηκε αυτός ο µηχανισµός;
Δεύτερη πολιτική ευθύνη στην απαρίθµηση. Γιατί Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο; Ποιος το προετοίµασε το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο; Τι σηµαίνει Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο; Τι σηµαίνει Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο στην Ευρωζώνη;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θεσµός!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΝΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Σωστά, έχει γίνει θεσµός.
Τι σηµαίνει η είσοδός του µέσα εκεί; Όχι απλά στο θεσµικό επίπεδο, που πέρασε εξωθεσµικά -δεν συζητήθηκε στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο κατά τον Κανονισµό 218- αλλά και στην ουσία της
τεχνογνωσίας που επικαλέστηκαν ότι πρέπει να φέρει το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο. Και είναι µια τεχνογνωσία, αγαπητοί συνάδελφοι, που έχει τώρα διαπεράσει τις ευρωπαϊκές πολιτικές, έτσι
που να χαρακτηρίζεται µεταρρυθµιστική πολιτική από τους συναδέλφους που ρωτάνε, «Γιατί δεν προχωράτε στις µεταρρυθµίσεις;».
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ενώ ο ΟΟΣΑ είναι καλός!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΝΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Εντάξει, θα τα κάνω πιο απλό, για να γίνει κατανοητό.
Μηχανισµούς ελέγχου και αξιολόγησης των οικονοµιών, λόγω
ΟΝΕ, λόγω νεοφιλελευθερισµού κ.λπ., είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι µηχανισµοί ελέγχου και προσαρµογής έναντι υπερβολικού
ελλείµατος υπήρχαν. Τι προσέθεσε το ΔΝΤ και έκανε εκρηκτικό
το µείγµα του µνηµονίου; Προσέθεσε την τεχνογνωσία που είχε
το ΔΝΤ όσον αφορά την εσωτερική υποτίµηση, την εσωτερική
υποβάθµιση, όλα αυτά τα µέτρα που ζούµε.
Έτσι, ο συνδυασµός δηµοσιονοµικής προσαρµογής, που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ περισσότερο τώρα, µαζί µε τις
πολιτικές ελέγχου και υποβάθµισης της ελληνικής κοινωνίας,
έφερε αυτό το εκρηκτικό µείγµα που λέγεται µνηµόνιο, µε πολλαπλά καταστροφικές συνέπειες και που ήταν, εκτός των άλλων,
η αφορµή πράγµατι οι θεσµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πίσω
από το κακό ΔΝΤ, να ζητούν πράγµατα που δεν είναι στον ρόλο
τους.
Σωστά, λοιπόν, πρέπει να καλέσουµε την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, γιατί δεν ήταν στον δικό της τον ρόλο να µπαίνει σε
προγράµµατα οικονοµικού και πολιτικού εκβιασµού απέναντι σε
µία χώρα. Και πρέπει να καλέσουµε τον κ. Τρισέ που έλεγε το
2009 «Δεν αγοράζω σκουπίδια» και ανέβαζε τα spreads. Διότι
περί αυτών των θεµάτων µιλώ. Και ποια είναι σήµερα η πολιτική
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας;
Οι επιδράσεις ήταν πάρα πολύ βαθιές και σηµαντικές από την
είσοδο πειραµατικά της Ελλάδας στο µνηµόνιο, αγαπητοί συνάδελφοι. Και οι πολιτικές ευθύνες εντοπίζονται και στις πολιτικές
δυνάµεις εδώ αλλά και στους θεσµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τους οποίους πρέπει να αναζητήσουµε.
Κάνω µία παρένθεση. Επειδή το διαπίστωσα, έχουν κινήσει ή
κινήσαν ηµιτελείς τέτοιες διαδικασίες, εξεταστικές και ελεγκτικές. Αυτό το λέω για κάποιους που νοµίζουν ότι είναι µία αταξία
ευρωπαϊκή. Από την άλλη άποψη είναι η άλλη απάντηση.
Φτιάχτηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιτροπή για την
κρίση. Αυτή δεν αρκούσε. Φτιάχτηκε επιτροπή για τα µνηµόνια
και για την τρόικα. Έγιναν δηµόσιες ακροάσεις. Γιατί; Όχι για να
αποκαλύψουν την αλήθεια ή για να διορθώσουν την πολιτική
αλλά για να δουν πως θα νοµιµοποιούσαν παρανοµίες κραυγαλέες απέναντι σε αυτούς που πιστεύουν ότι τηρούνται οι συνθήκες και οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εποµένως, µην οικτίρετε, αγαπητοί συνάδελφοι, την Επιτροπή

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

για τον λογιστικό έλεγχο του χρέους ως κάτι το πρωτοφανές από
τη µια µεριά, ως κάτι το αυθαίρετο, ως κάτι το ακτιβιστικό από
τους άλλους. Έχει ενσωµατωθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο ως µία
θεσµική διαδικασία, για να µπορέσουν να καταλαγιάσουν τις ενστάσεις που έχουν δηµιουργηθεί και που είναι βαθύτερες από
τις άµεσες συνέπειες που είχε το µνηµόνιο.
Γιατί τα λέω όλα αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι; Γιατί από την εµπειρία µου αυτά τα πέντε χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
όταν έθετα εγώ -και όχι µόνο εγώ- τέτοια ερωτήµατα, έπαιρνα
τις εξής απαντήσεις: «Γιατί ήλθε το ΔΝΤ στην Ευρωζώνη και δεν
το κουβεντιάσαµε εδώ;» Απάντηση: «Μας το ζήτησε η ελληνική
Κυβέρνηση και άλλες κυβερνήσεις.» Ερώτηµα: «Γιατί το ζήτησε
η ελληνική Κυβέρνηση;» Δεν πρέπει να δοθεί µία απάντηση; Δεν
βάζω συνοµωσίες. Γιατί;
Δεύτερον. Τα µέτρα αυτά που παίρνουν και που έχουν ενσωµατωθεί στα µνηµόνια, δεν είναι συµβατά µε τις συνθήκες, µε το
Χάρτη Θεµελιωδών Δικαιωµάτων και άλλα κείµενα. Αυτά τα κείµενα, όχι σοσιαλιστικά και όχι πρωτοφανή.
Απάντηση -τα έχω τα σχετικά υλικά- αγαπητοί συνάδελφοι: «Τα
ζήτησε η ελληνική Κυβέρνηση. Δεν τα ζητήσαµε εµείς.»
Ερώτηση τρίτη. Γιατί µε τα µέτρα που παίρνετε µε το µνηµόνιο
παραβιάζεται το Σύνταγµα; Απάντηση. Δεν φταίµε εµείς -ήταν
απάντηση της επιτροπής ως επιτροπής και όχι ως µέρος του µνηµονίου- φταίνε οι ελληνικές κυβερνήσεις.
Θα σας αναφέρω ένα τελευταίο για να µη σας κουράζω. Ο κ.
Μπαρόζο είπε: «Εµείς τι φταίµε; Έρχονταν εδώ οι ελληνικές κυβερνήσεις και τα δέχονταν όλα».
Ερώτηση, λοιπόν: Είναι έτσι η αλήθεια; Εγώ λέω ότι δεν είναι
έτσι. Στη µέση είναι. Τα επέβαλαν και εκείνοι. Όµως, αγαπητοί
συνάδελφοι, πρέπει να οµολογήσουµε ότι µέσα στα κείµενα έµπαιναν και επιδιώξεις συγκεκριµένων ταξικών δυνάµεων, αιτήµατα και πιέσεις απέναντι στους εργαζόµενους, που τόσο καιρό
κάτω από τρέχουσες συνθήκες και κάτω από την τρέχουσα παρακολούθηση της πολιτικής διαπάλης, κατά τ’ άλλα, δεν µπορούσαν να τα περάσουν. Και το µνηµόνιο τα διευκόλυνε αυτά µέσα
από το να ρίχνει ο ένας στον άλλον τις ευθύνες.
Σε δύο-τρία συγκεκριµένα σηµεία θα σταθώ για να µη σας κουράζω.
Το πρώτο αφορά το έλλειµµα. Ξηµερώσαµε την επόµενη των
εκλογών του Οκτωβρίου, αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι, πλην ενδεχοµένως όσων είχε ενηµερώσει ο κ. Προβόπουλος, ότι το έλλειµµα της χώρας είναι µονοψήφιο, ή µήπως δεν είναι έτσι; Ο κ.
Προβόπουλος ισχυρίζεται ότι το είχε πει στον κ. Παπανδρέου και
στον κ. Καραµανλή. Εµείς τι ξέραµε; Ξαφνικά µετά από δεκαπέντε µέρες βγαίνει ο κ. Προβόπουλος, µετά από είκοσι µέρες
βγαίνει ο κ. Παπακωνσταντίνου και δηλώνουν επισήµως ότι το
έλλειµµα είναι διψήφιο και αρχίζουν διάφορες προσαρµογές που
το έφτασαν από το 6% ή 7% που ήταν αυτό που ξέραµε, να πηγαίνει στο 15%,15,4%,15,6%.
Ερώτηση στην Κοµισιόν. Γιατί; Την απάντηση την έχει το κείµενο της Νέας Δηµοκρατίας του Φεβρουαρίου του 2010, απάντηση σε ερώτηση, τα χρέη των νοσοκοµείων όλο το χρόνο, οι
ισολογισµοί των ΔΕΚΟ. Οι οικονοµολόγοι και οι θητεύσαντες σε
Υπουργείο Οικονοµικών, ξέρουν πάρα πολύ καλά πότε και πως
µε βάση τους ευρωπαϊκούς στατιστικούς κανόνες µπαίνουν ισολογισµοί των ΔΕΚΟ, και το επίδοµα αλληλεγγύης που το πρόσθεσαν και έτσι «φούσκωσε». Πόσο «φούσκωσε»; Τόσο –έτσι
λένε οι αναλύσεις- ούτως ώστε να µπει πρώτη η Ελλάδα στο
ΔΝΤ, πριν από την ενάρετη Ιρλανδία και, όπως λέει το καταστατικό του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, για να κινητοποιηθεί
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, πρέπει το έλλειµµα να είναι µεγαλύτερο τουλάχιστον του 15%. Αποδείξτε µου το αντίθετο. Σχετική κατάθεση έχω κάνει στην επιτροπή και τη δικογραφία που
συγκρότησαν ο κ. Πεπόνης και ο κ. Μουζακίτης. Περιλαµβάνονται προφανώς στο υλικό που θα εξετάσει η επιτροπή. Δεν επεκτείνοµαι περισσότερο.
Για το ΔΝΤ σας είπα. Για τα θέµατα που περιλαµβάνουν το
µνηµόνιο, έκανα ορισµένες παρατηρήσεις.
Επειδή είπα ότι θα είµαι συνεπής στο χρόνο, θέλω να πω ότι
νοµίζω πως όλοι θα βγούµε ωφεληµένοι απ’ αυτήν την υπόθεση.
Θα βγάλουµε πολιτικά συµπεράσµατα, αγαπητοί συνάδελφοι,
διότι αν δεν γίνει αυτή η λυτρωτική για το πολιτικό σύστηµα δια-
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δικασία, θα περάσει ως απαραίτητος όρος για να παραµείνεις
στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η τιµωρητική λογική και αυτό δεν
κάνει καλό σε κανέναν ούτε στην Ευρώπη. Θα περάσει στη συνείδηση του Έλληνα πολίτη ότι είναι ένοχος, διότι τα στερεότυπα
θα τον παρακολουθούν. Θα περάσει γιατί θα αλλοιωθεί η συνείδησή µας σε σχέση µε την υπεράσπιση της κυριαρχίας, εθνικής
και λαϊκής, και θα περάσει, αγαπητοί συνάδελφοι, πως ό,τι και
να κάνεις, δεν µπορείς να κάνεις τίποτα, γιατί υπάρχουν πανίσχυροι µηχανισµοί και θα χαθεί κάθε δυνατότητα ελπίδας και αισιοδοξίας, ιδιαίτερα από τη νέα γενιά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό κ. Χουντή.
Ένα πολύ µικρό σχόλιο. Από τη διαδικασία αναζήτησης της
αλήθειας που είναι η διαδικασία της εξεταστικής επιτροπής, σίγουρα βγαίνουν κερδισµένοι οι λαοί και οι κοινωνίες.
Είχαµε άλλη µία απώλεια σήµερα. «Έφυγε» η αγωνίστρια της
Αριστεράς και µέλος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
Μαρία Λουλέ, της οποίας ήταν εµβληµατική η αντιστασιακή και
η αντιδικτατορική δράση. Διερµηνεύοντας τα αισθήµατα του Σώµατος, εκφράζω τα συλλυπητήρια της Βουλής στην οικογένειά
της. Είναι µια απώλεια συνολικά για τον ελληνικό λαό.
Έχουν ζητήσει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας και εν συνεχεία ο Υπουργός Επικρατείας κ.
Νίκος Παππάς.
Κύριε Μητσοτάκη, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου, κύριοι Υπουργοί, να ξεκινήσω µε ένα θέµα επί
της διαδικασίας. Στις προηγούµενες συζητήσεις για σύσταση
εξεταστικής επιτροπής, αυτές τουλάχιστον που επεξεργάστηκα
τα τελευταία πέντε χρόνια, είχαν µιλήσει σε τρεις δύο Υπουργοί
και σε µία τέσσερεις Υπουργοί. Θα παρακαλούσα, λοιπόν, διερµηνεύοντας –φαντάζοµαι- και τα αισθήµατα των συναδέλφων, να
µη γίνει κατάχρηση της υπουργικής παρουσίας, διότι αυτή εκ των
πραγµάτων αποβαίνει εις βάρος των Βουλευτών και σίγουρα εις
βάρος των Βουλευτών της Αντιπολίτευσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα µε προσοχή τον κ.
Χουντή. Δεν νοµίζω ότι µπορεί να διαφωνήσει κανείς ότι πράγµατι η ελληνική κοινωνία θα έβγαινε συνολικά ωφεληµένη από
µια νηφάλια συζήτηση για τα αίτια της πρωτοφανούς κρίσης που
χτύπησε τη χώρα µας, µία συζήτηση, η οποία θα αξιολογούσε,
επίσης, και τις επιλογές που έγιναν για να αντιµετωπιστεί αυτή η
κρίση.
Το µεγάλο ερώτηµα, το οποίο καλούµαστε να απαντήσουµε,
είναι αν αυτή η συζήτηση µπορεί να γίνει µέσα στο πλαίσιο της
εξεταστικής επιτροπής, όπως την προτείνει σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Φοβάµαι πως αυτή η συζήτηση δεν µπορεί να γίνει στο πλαίσιο
της εξεταστικής επιτροπής, έτσι όπως την προτείνετε.
Προσπέρασε ο κ. Χουντής, χωρίς να το επεξεργαστεί ιδιαίτερα, µια πραγµατικότητα. Η πραγµατικότητα αυτή -και το λέω
ιδιαίτερα για τους νέους συναδέλφους- είναι ότι, δυστυχώς, η
Βουλή έχει εξαιρετικά πικρή εµπειρία από προηγούµενες εξεταστικές επιτροπές. Δυστυχώς, καµµία δεν κατέληξε σε οµόφωνα
συµπεράσµατα.
Κατά κανόνα, ο τοξικός πολιτικός διάλογος των τελευταίων
ετών επαναλαµβάνεται µεγεθυµένος εντός του Κοινοβουλίου και
οι εξεταστικές επιτροπές µετατρέπονται -και αυτή, δυστυχώς,
είναι η εµπειρία- σε ένα ακόµα θύµα στείρας κοµµατικής αντιπαράθεσης και αναδεικνύουν πρωταγωνιστές, αυτούς που φωνάζουν περισσότερο, υιοθετούν τα πιο ακραία επιχειρήµατα. Πολλές πολιτικές καριέρες χτίστηκαν τα τελευταία χρόνια µέσα από
τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις. Και φαντάζοµαι θα συµφωνήσετε όλοι ότι µια τέτοια εξεταστική επιτροπή, δεν θα είχε να προσθέσει απολύτως τίποτα στο δηµόσιο διάλογο.
Βρισκόµαστε σε µια εποχή όπου η χώρα θα έπρεπε, πραγµατικά, να αναζητήσει συναινέσεις. Φοβάµαι ότι η εξεταστική επιτροπή, την οποία προτείνετε, θα έλθει να διχάσει. Και σε µια
εποχή όπου απαιτείται νηφαλιότητα και αυτοκριτική από όλους,
µια εξεταστική επιτροπή, όπως την προτείνετε, το µόνο που θα
κάνει, είναι να συντηρήσει τους µύθους των τελευταίων ετών. Και
αντί να κοιταχθούµε όλοι µας µε ειλικρίνεια στον καθρέφτη, φο-
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βάµαι ότι πάλι θα αναζητήσουµε το είδωλο των κατά φαντασία
υπευθύνων. Κατά κανόνα πάντα φταίνε οι άλλοι, σχεδόν ποτέ δεν
φταίµε εµείς οι ίδιοι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν χρειαζόµαστε, λοιπόν, να
αναπαράγουµε αυτούς τους µύθους των τελευταίων ετών και
χρειάζεται να τους καταρρίψουµε. Το τελευταίο που χρειαζόµαστε, είναι άλλη µια εισαγγελική πράξη καταγγελίας µνηµονιακών
πολιτικών. Έχουµε χορτάσει σε αυτήν την Αίθουσα από διάφορους ηµιµαθείς, οι οποίοι καταλήγουν δηµόσιοι κατήγοροι. Και
χρειαζόµαστε να κοιτάξουµε µε θάρρος και µε παρρησία µπροστά, να µάθουµε από τα λάθη µας και να συνεννοηθούµε, επιτέλους, για τις αυτονόητες αλλαγές που δυστυχώς χάθηκαν στον
ορυµαγδό του αντιµνηµονιακού πολιτικού λόγου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενδεχοµένως να υπάρχει µια
άλλη λύση, εκτός από την εξεταστική επιτροπή, την οποία σήµερα προκρίνετε µε την πρόταση την οποία έχετε καταθέσει. Ενδεχοµένως, θα έπρεπε να επεξεργαστούµε ως Βουλή, τη λύση
µιας Επιτροπής Σοφών, η οποία θα µπορούσε µε αντικειµενικότητα και µακριά από κοµµατικές αντιπαραθέσεις, να φωτίσει αθέατες πλευρές των πολιτικών επιλογών που οδήγησαν σε αυτήν
την κρίση.
Έγιναν τέτοιες προτάσεις και µε χαρά είδα ότι ο Πρωθυπουργός απεδέχθη επί της αρχής την ιδέα µιας Επιτροπής Σοφών.
Πώς, όµως, θα λειτουργούσε µια τέτοια επιτροπή, ταυτόχρονα
µε µια εξεταστική επιτροπή, η οποία θα αναπαρήγαγε το ίδιο πολιτικό αφήγηµα; Πώς θα δώσουµε, επιτέλους, πειστικές απαντήσεις όχι µόνο γιατί µπήκαµε στο µνηµόνιο αλλά γιατί ακόµα
σήµερα, πέντε χρόνια µετά, παλεύουµε να ξεφύγουµε από τη
µέγγενη του διακρατικού δανεισµού, που εκ των πραγµάτων εξυπακούεται και δηµιουργεί ασφυκτικές υποχρεώσεις;
Τέτοιες Επιτροπές Σοφών, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -και
ακούστε το, νοµίζω θα το βρείτε ενδιαφέρον- δηµιουργήθηκαν
και σε άλλες χώρες, οι οποίες χρεοκόπησαν. Ένα παράδειγµα
είναι η Ισλανδία. Την ξεχνάµε. Είναι η πρώτη χώρα, η οποία χρεοκόπησε ως αποτέλεσµα της τραπεζικής κρίσης και τα αποτελέσµατα αυτής της Επιτροπής Σοφών, αποτέλεσαν τη βάση για
απόδοση πολιτικών και ποινικών ευθυνών αλλά επιτέλεσαν και
ένα σηµαντικότερο ρόλο. Έγιναν εργαλεία συλλογικής αυτογνωσίας και κάθαρσης και έδειξαν το δρόµο για να µην επαναληφθούν πάλι τα ίδια λάθη.
Το ερώτηµα είναι. Θα θέλαµε πραγµατικά µια τέτοια Επιτροπή
Σοφών; Γιατί αν συγκροτούσαµε µια τέτοια επιτροπή, είναι βέβαιο, κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, κύριοι Υπουργοί της
Κυβέρνησης, ότι δεν θα στεκόµασταν µόνο στα πεπραγµένα της
τελευταίας πενταετίας. Θα διερευνούσαµε, προφανώς, και τα
αίτια της σύγχρονης νεοελληνικής τραγωδίας. Και θα καταλήγαµε, προφανώς, σε ένα ξεκάθαρο συµπέρασµα.
Tα µνηµόνια, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ήταν το φάρµακο, δεν ήταν η ασθένεια. Μπορεί η
συνταγή να µην ήταν η σωστή αλλά η θεραπεία δεν πρόκειται
ποτέ να αποδώσει, εάν δεν έχει γίνει η σωστή διάγνωση. Αυτή η
διάγνωση δεν έχει γίνει ακόµα µε νηφαλιότητα στη χώρα µας.
Κάποιοι -και αρκετοί Βουλευτές- µας επέκριναν και στο δηµόσιο διάλογο και στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί ζητάµε στη
δική µας πρόταση να ξεκινήσει το έργο της εξεταστικής επιτροπής από το 1981.
Εγώ αναρωτιέµαι. Πότε ξεκίνησε, άραγε, η διόγκωση των ελλειµµάτων, η κοινωνική πολιτική µε δανεικά, η άλωση του κράτους από τους «ηµετέρους»;
Ακόµα και αν δεν ξεκινούσαµε από το 1981, θα µπορούσαµε
τουλάχιστον να ξεκινήσουµε από το 2002, όταν η χώρα µπήκε
στη Ζώνη του ευρώ. Μόνο, όµως, κάποιος κακόπιστος θα ξεκινούσε την άσκηση αυτή από το 2009 και όχι από πολύ νωρίτερα.
Η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πως η διάγνωση
για τα δεινά της χώρας, για τα αίτια που µας οδήγησαν σε αυτήν
την κρίση, δεν έχει γίνει ακόµα κτήµα του ελληνικού λαού, γιατί
κάποιοι δεν το επέτρεψαν, γιατί πολιτικές διαδροµές χτίστηκαν
πάνω στους βολικούς µύθους της αντιµνηµονιακής προπαγάνδας. Πολλά παλιά τοτέµ γκρεµίστηκαν αυτά τα τελευταία χρόνια.
Στη θέση τους, όµως, τοποθετήθηκαν νέα, φτιαγµένα συχνά από
παλιά υλικά.
Τα τελευταία χρόνια ακούσαµε και σε αυτήν την Αίθουσα αλλά
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και στο δηµόσιο διάλογο διάφορα απίθανα πράγµατα. Ακούσαµε
ότι το µνηµόνιο ήταν κόλπο των Αµερικάνων, για να πάρουν για
ένα ξεροκόµµατο τους υδρογονάνθρακες του Αιγαίου. Ακούσαµε ότι η λύση στο χρέος ήταν κάποιες µετοχές στις τράπεζες
της Ανατολής, που κανείς δεν µπήκε στον κόπο να εξαργυρώσει.
Μια παραζαλισµένη κοινωνία ήταν έτοιµη να πιστέψει τα πάντα.
Τα πάντα εκτός από το προφανές. Και αυτό ήταν ότι το προηγούµενο µοντέλο της χώρας χρεοκόπησε υπό το βάρος µιας πρωτοφανούς δανειοδότησης, η οποία κατευθύνθηκε πρωτίστως
στην κατανάλωση, ότι µας ενδιέφερε περισσότερο να περνάµε
καλά σήµερα, παρά να επενδύουµε για το αύριο και ότι συνολικά
ως κοινωνία, επιδιώξαµε το κυνήγι του ατοµικού πλουτισµού και
όχι την επίτευξη της συλλογικής ευηµερίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ο αντιµνηµονιακός
αγώνας ήταν η µεγαλύτερη απάτη σε βάρος του ελληνικού λαού.
Ήταν και δυστυχώς παραµένει ακόµα το καλύτερο άλλοθι για να
µείνουν ανέπαφοι πελατειακοί µηχανισµοί, τους οποίους κληρονόµησε και σήµερα διαχειρίζεται η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Επιβάλλεται οι µύθοι να συντηρηθούν και να µην αλλάξει απολύτως τίποτα.
Φοβάµαι ότι η εξεταστική επιτροπή την οποία προτείνετε,
αυτόν ακριβώς το σκοπό εξυπηρετεί. Έναν ψεύτικο διαχωρισµό
της κοινωνίας σε µνηµονιακούς και σε αντιµνηµονιακούς. Μόνο
που ίδια η πραγµατικότητα έχει ξεπεράσει πια αυτό το ψεύτικο
δίληµµα και, όσο και αν το αρνείστε, η ίδια η ζωή το έχει ήδη αφήσει πίσω της.
Από τις 25 Ιανουαρίου που κερδίσατε τις εκλογές, συγκρούεται η εικονική πραγµατικότητα την οποία χτίσατε προεκλογικά µε
την πραγµατικότητα του υπόλοιπου πλανήτη. Φυσικά επικρατεί
η δεύτερη.
Εσείς αντί να αποδεχθείτε αυτήν την αλήθεια, αντί να προχωρήσετε µπροστά, φτιάχνετε εξεταστικές. Αντί να κυβερνήσετε
επιτέλους αποτελεσµατικά, αναζητάτε και σήµερα υπευθύνους.
Ο λαϊκισµός ο οποίος καλλιεργήθηκε τα τελευταία χρόνια για
κάθε πρόβληµα, δεν έχει ποτέ µία λύση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει πάντα έναν ένοχο. Δεν µιλάει ποτέ µε
στοιχεία. Απεχθάνεται τα πραγµατικά δεδοµένα. Εξάλλου και τον
ίδιο τον Υπουργό Οικονοµικών τον ενδιαφέρουν οι µεγάλες θεωρίες. Δεν τον ενδιαφέρουν οι αριθµοί του προϋπολογισµού.
Πολλά συνθήµατα, ενδεχοµένως και καµµιά ωραία φωτογράφηση, βαριές λέξεις, για να κρύψουµε την ανυπαρξία πολιτικής!
Καθώς ερχόµουν εδώ πέρα, άκουγα στο ραδιόφωνο το τραγούδι
του Διονύση Σαββόπουλου για τον άγγελο που «αφού δεν είχε
νέα ευχάριστα να πει, καλύτερα να µην µας πει κανένα». Ενίοτε
όµως ξέρετε, οι πολιτικοί και η δουλειά τους, είναι να λένε και
δυσάρεστα πράγµατα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Διαπιστώσατε στην πράξη αυτούς τους τελευταίους δύο µήνες
και θα το διαπιστώσετε ακόµα πιο έντονα τις επόµενες εβδοµάδες ότι τελικά δεν υπήρχαν κάποιοι δωσίλογοι υποτελείς που ψήφιζαν µνηµόνια και κάποιοι ήρωες πατριώτες που διέγραφαν
µονοµερώς το επονείδιστο χρέος.
Και εσείς, την ίδια παράταση υπογράψατε. Και εσείς, µε την
ίδια τρόικα µιλάτε. Και εσείς, τους ίδιους όρους του ευρωπαϊκού
κεκτηµένου αναγκάζεστε -µε βαριά καρδιά, η αλήθεια είναι- να
αποδεχθείτε αλλά ακόµη δυστυχώς δεν είστε έτοιµοι αυτό να το
οµολογήσετε.
Σε αντίθεση δυστυχώς µε τους Ιρλανδούς και µε τους Πορτογάλους, ακόµη και σήµερα δεν µπορούµε να βρούµε και σε
αυτήν την Αίθουσα την απαραίτητη συνεννόηση, την απαραίτητη
συναίνεση, για να αφήσουµε πίσω αυτά τα ψεύτικα διλήµµατα
του παρελθόντος, τα οποία τόσο δίχασαν την ελληνική κοινωνία
και πάνω στα οποία τόσες πολιτικές καριέρες χτίστηκαν.
Το ξέρετε και εσείς –παρά την προσπάθεια του κ. Χουντή να
αναπαράγει την ίδια ρητορική- ότι δεν υπάρχει κανείς διαχωρισµός σήµερα πια µεταξύ µνηµονιακών και αντιµνηµονιακών. Η
διάκριση είναι µεταξύ µεταρρυθµίσεων µε εθνικό πρόσηµο σε
συνεννόηση µε την Ευρώπη και άτακτης χρεωκοπίας και επιστροφής στη δραχµή. Αυτή είναι η πραγµατική διάκριση. Θα το
πείτε όµως στους ψηφοφόρους σας; Τολµάτε; Πώς θα εξηγήσετε στην αντιµνηµονιακή σας πελατεία ότι όλα αυτά που είπατε
τόσον καιρό, ήταν όλα ένα µεγάλο ψέµα; Ελπίζετε, φτιάχνοντας
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την εξεταστική, να κερδίσετε λίγο χρόνο. Μόνο που ο χρόνος
δουλεύει εις βάρος σας αλλά και εις βάρος της χώρας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα δύο λεπτά, κυρία Πρόεδρε, δεν θα καθυστερήσω.
Μιλάµε συχνά σε αυτήν την Αίθουσα, για το ατύχηµα που θέλουµε να αποσοβήσουµε. Το ατύχηµα συµβαίνει ήδη σήµερα που
µιλάµε στην πραγµατική οικονοµία. Τα έσοδα υστερούν, οι στόχοι του µικρότερου πλεονάσµατος, το οποίο ενδεχοµένως να
µπορέσετε να διαπραγµατευτείτε, αποµακρύνονται, το δηµόσιο
έχει κηρύξει πλήρη στάση πληρωµών, η αγορά έχει στεγνώσει,
οι τράπεζες διοχετεύουν ό,τι ρευστότητα έχουν για να χρηµατοδοτήσουν το αδηφάγο κράτος και οι επενδυτές στη χειρότερη
περίπτωση φεύγουν τρέχοντας, στην καλύτερη, θέτουν σε αναστολή όλα τους τα επενδυτικά σχέδια.
Διά της αδράνειας εφαρµόζετε την απόλυτη υφεσιακή πολιτική, αυτήν που στα λόγια θέλετε να αποφύγετε. Ποτέ δεν έχει
γίνει τόσο µεγάλη ζηµιά σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα και
η πρώτη φορά της Αριστεράς, µετατρέπεται ταχύτατα στην Αριστερά του τίποτα. Δεν το λέω εγώ, δικός σας Υπουργός τα λέει
αυτά.
Ας τελειώσουµε, λοιπόν, κάποια στιγµή µε αυτό το θέατρο
σκιών. Καµµία εξεταστική επιτροπή δεν θα µπορέσει να το συντηρήσει. Στα τέλη του µήνα -κατ’ οµολογία δικιά σας, του ίδιου
του Πρωθυπουργού- τα λεφτά τελειώνουν και η επίτευξη συµφωνίας είναι κατεπείγουσα ανάγκη για τη χώρα.
Αφήστε, λοιπόν, τις εξεταστικές επιτροπές γι’ αργότερα. Αφήστε τη για τον Ιούνιο, όταν ελπίζουµε ότι θα µπορέσετε να έχετε
υπογράψει µία συµφωνία, που πολύ φοβάµαι ότι µάλλον µε τρίτο
µνηµόνιο θα µοιάζει παρά µε κάτι άλλο. Τότε θα µπορέσουµε ενδεχοµένως να συζητήσουµε σε πιο ήρεµο πολιτικό κλίµα.
Άλλες είναι οι προτεραιότητες της χώρας. Κανείς δεν µιλά σήµερα για την ανάπτυξη ή για θέσεις απασχόλησης. Ελάτε να συζητήσουµε γι’ αυτά. Ελάτε να συζητήσουµε για το πως θα µεγαλώσουµε, επιτέλους, αυτήν την πίτα και όχι πως θα µοιράσουµε
και πάλι µια πίτα η οποία µονίµως συρρικνώνεται.
Ας µη δώσουµε την αφορµή στο Κοινοβούλιο –και τελειώνω
µε αυτό, κυρία Πρόεδρε- για ένα ακόµη κοµµατικό «ξεκατίνιασµα» και λυπάµαι που χρησιµοποιώ µία τόσο ακραία φράση, διότι
δυστυχώς όλες οι εξεταστικές επιτροπές σε αυτό µετετράπησαν.
Δεν χρειάζεται να προσθέσουµε ένα ακόµη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Μητσοτάκη.
Θα διαφωνήσω, βέβαια, µε το τελευταίο συµπέρασµα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Έλεος!
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Μας φτάνει µία συµφωνία σας!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Νοµίζω ότι υπήρξαν
εξεταστικές επιτροπές, όπως αυτή για τη «SIEMENS», που απέδωσαν πολύ συγκεκριµένα αποτελέσµατα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Τι είπατε για τις επιτροπές,
κυρία Πρόεδρε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Φίλη, δεν σας
έδωσα τον λόγο. Είχε ζητήσει τον λόγο ο κ. Παππάς και τον έχω
αναγγείλει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Με συγχωρείτε, κυρία Πρόεδρε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Να λέτε και το όνοµα για να καταλαβαίνουµε για ποιον µιλάτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει ζητήσει
-και τον έχω ήδη προαναγγείλει- ο Υπουργός Επικρατείας κ. Παππάς.
Ορίστε, κύριε Παππά, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ετοιµαζόµουν να ξεκινήσω την τοποθέτησή µου
λέγοντας…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Δεν σας άκουσα, κυρία Πρόεδρε. Τι είπατε;
Δεν την αφήνετε να µιλήσει.
(Γέλωτες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κύριε Τασούλα, επιτρέπετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Θέλω να ακούσω την Πρόεδρο,
γιατί διεκόπη από οχλαγωγία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κύριε Τασούλα, ο χρόνος που καταναλώνετε είναι ο χρόνος της οµιλίας
µου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Καταγγέλλω την οχλαγωγία και
την προτρέπω να πει τι είπε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κυρία Πρόεδρε, τον χρόνο, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Και µετά από αυτό το
σύντοµο διάλλειµα, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ήµουν έτοιµος
να ξεκινήσω την τοποθέτησή µου λέγοντας ότι η πρόταση την
οποία κατέθεσε η Νέα Δηµοκρατία για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για την οικονοµία από το 1981 µέχρι σήµερα αποτελεί µια µετατόπιση, διότι κανονικοποιεί όλη την περίοδο από
το 1981 µέχρι σήµερα.
Δεν είχαµε µια τοµή, σύµφωνα µε το καινούργιο αφήγηµα της
Νέας Δηµοκρατίας, όταν επιβλήθηκαν τα µνηµόνια. Υπάρχει ένα
συνεχές. Αυτά σύµφωνα µε την πρόταση, τα οποία µάλλον δεν
ισχύουν, αν πιστέψω τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας
Δηµοκρατίας, ο οποίος υπερακόντισε. Το µνηµόνιο δεν ήταν το
λάθος πλέον, δεν είναι αυτό που βρήκαµε και δεν ξέραµε τι να
το κάνουµε. Είναι το φάρµακο. Ήταν το φάρµακο που ήρθε να
γιατρέψει τις αστοχίες, τη συστηµατική εύνοια συγκεκριµένων
συµφερόντων και κοινωνικών στρωµάτων στην Ελλάδα, τα οποία
δεν κατέβαλαν, κατά το Σύνταγµα, τους φόρους που τους αναλογούσαν και το µνηµόνιο, ήρθε αυτήν την κατάσταση να τη γιατρέψει. Αλήθεια, αυτό που ζήσαµε είναι η γιατρειά!
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Το φάρµακο έχει και τοξικές
ιδιότητες!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Μάλιστα.
Άρα, να προσέχει ο φαρµακοποιός!
Κυρία Πρόεδρε, η διερεύνηση και η απόδοση της ευθύνης γι’
αυτά που οδήγησαν την ελληνική οικονοµία στην ηθική και φυσική εξόντωση, δεν είναι ούτε λαϊκισµός ούτε ρεβανσισµός ούτε
τακτικισµός αλλά είναι ο πυρήνας της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, του ελέγχου της πολιτικής εξουσίας και της οµαλής
αποκατάστασης της πρωτόγνωρης αδικίας που γνώρισε η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας.
Συνεπώς, νοµίζω ότι οποιαδήποτε προσπάθεια διαστρέβλωσης
επιστρέφει στους αποστολείς της, οι οποίοι αµήχανοι πραγµατικά, δεν ξέρουν ποια θέση πρέπει να λάβουν.
Και νοµίζω, κύριες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, ότι εντός
της Αιθούσης δεν έχει πειστεί κανείς, για το ποιο είναι το επιχείρηµα πάνω στο οποίο βασίζετε την άρνησή σας στη συγκρότηση
αυτής της επιτροπής. Πιστέψτε µε, επίσης, ότι πολλοί εκτός της
Αιθούσης κάτι υποψιάζονται και κάπου πάει το µυαλό σας.
Θέλω, όµως, να σας πω το εξής: Στην Ευρώπη πλέον κανείς
δεν µιλάει για success story. Όποιος αναφέρεται στην Ελλάδα
µιλάει για την ανθρωπιστική της κρίση. Και η συγκρότηση αυτής
της επιτροπής έρχεται να συµβάλει στην επώδυνη διαδικασία
αναζήτησης των αιτιών της καταστροφής.
Κυρία Πρόεδρε, το µνηµόνιο αποτέλεσε βωµό θυσίας των δικαιωµάτων και ταυτόχρονα εξαγνισµού της διαφθοράς και γι’
αυτόν τον λόγο η διερεύνηση αυτή και η απόδοση ευθυνών πρέπει να οδηγήσει σε γνήσια και ασφαλή εργαλεία εξάρθρωσής
της, να συµβάλει αποφασιστικά να µπουν κανόνες για όλους.
Κι εδώ επιτρέψτε µου να αναφερθώ σε δύο θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων µου.
Πρώτον, το βάρβαρο κλείσιµο της ΕΡΤ µέσα σε µία νύχτα και
ο διωγµός δυόµισι χιλιάδων εργαζοµένων της, µε πρόσχηµα τις
παθογένειες του παρελθόντος, καθ’ υπαγόρευση ορισµένων που
απαιτούσαν απολύσεις στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, είναι ένα
πλήγµα για τη δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον. Εξυπηρέτησε εκ των πραγµάτων ιδιωτικά συµφέροντα και ενίσχυσε τη
διαπλοκή.
Από την ενέργεια αυτή προκύπτουν πολιτικές και άλλες ευθύ-
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νες για όσους υλοποίησαν και τελικά κατήργησαν την ΕΡΤ, γεγονός που πρέπει να απασχολήσει τη Βουλή των Ελλήνων και να
εξεταστεί συνολικά η ζηµιά που υπέστη το ελληνικό δηµόσιο από
το κλείσιµο της ΕΡΤ, όπως και τι έγινε µε τις αποζηµιώσεις, το
κόστος της ειδικής διαχείρισης και άλλα.
Είναι σαφές, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι το σχέδιο νόµου
για την ΕΡΤ, του οποίου η συζήτηση ξεκινά στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής αύριο, αποτελεί στην πράξη την κατάργηση
αυτής της ενέργειας.
Αυτό το κλείσιµο ήταν ο µεθοδευµένος ακρωτηριασµός της
ενηµέρωσης του πολίτη και η σκανδαλώδης εύνοια συγκεκριµένων συµφερόντων, διότι την ίδια στιγµή που η Κυβέρνηση έκλεινε
την ΕΡΤ, µια νέα σύµβαση υπεγράφη στην «DIGEA», µε την οποία
παραχωρήθηκαν στην ΕΕΤΤ έναντι χαµηλού τιµήµατος τα δικαιώµατα για τις ψηφιακές συχνότητες.
Οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθµοί µέσω της «DIGEA» διαµόρφωσαν µόνοι τους το πλαίσιο ψηφιακής τηλεόρασης µε δεσπόζοντα και µονοπωλιακό ρόλο και οπωσδήποτε σε βλάβη του
δηµοσίου συµφέροντος, αν συνυπολογιστεί ποιος ωφελείται οικονοµικά από τους όρους και τα ανταλλάγµατα που αφορούν
στην ψηφιακή τηλεόραση.
Δεύτερον, το µνηµόνιο υποτίθεται ότι ήταν ένα πρόγραµµα το
οποίο επιχειρούσε να βάλει σε τάξη τα δηµοσιονοµικά. Παρ’ όλα
αυτά, υπήρξε διατήρηση και παράταση της εικοσιπενταετούς
σχεδόν παράνοµης λειτουργίας τηλεοπτικών σταθµών και εκχώρησης ψηφιακών συχνοτήτων.
Μέχρι τώρα, λοιπόν, οφείλονται και δεν έχουν εισπραχθεί τέλη
από τους τηλεοπτικούς σταθµούς για τη χρήση των συχνοτήτων
για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014. Το ποσοστό είναι 2% ετησίως επί των ακαθαρίστων εσόδων τους. Σε αυτά τα χρόνια του
µνηµονίου, δεδοµένου µάλιστα ότι δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε
υπουργική απόφαση που να τροποποιεί το ποσοστό αυτό, όπως
άλλωστε συνοµολογείται από τους τηλεοπτικούς σταθµούς, δεν
έχει εισπραχθεί τίποτα. Συγκεκριµένα µέσα βέβαια που έχουν συνηθίσει τη φορολογική και χρηµατοδοτική ασυλία, κόµισαν στο
τραπέζι της συζήτησης κάποια επιχειρήµατα που δεν αντέχουν
τη στοιχειώδη κριτική.
Ας ξεκαθαρίσουµε κάποια πράγµατα. Πρώτον, δεν υφίσταται
κανένα απολύτως θέµα συµψηφισµού. Στο ν. 3023/2002 προβλέπεται ότι ο τηλεοπτικός χρόνος προς τα κόµµατα για την προβολή των διαφηµιστικών τους µηνυµάτων κατά την προεκλογική
περίοδο παρέχεται δωρεάν. Το τέλος για τη χρήση της συχνότητας οφειλόµενο στο δηµόσιο είναι εντελώς άλλο πράγµα. Όση
φαντασία και όση σκοπιµότητα να βάλει κανείς, δεν µπορεί να
δώσει καµµία απολύτως άλλη ερµηνεία.
Το έτερο πρόσχηµα που χρησιµοποιούν ορισµένοι είναι αυτό
της διακοπής της χρήσης των αναλογικών συχνοτήτων. Τι λένε
δηλαδή; Ότι επειδή έχουµε περάσει στην ψηφιακή εκποµπή, δεν
υφίσταται καµµία υποχρέωση, διότι το τέλος αφορούσε στη
χρήση αναλογικής εκποµπής σήµατος.
Πρώτον, είναι γνωστόν ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η µετάβαση.
Εγώ ο ίδιος στους δυο µήνες από τις εκλογές και µετά έχω δεχθεί έξι ερωτήσεις από όλο το φάσµα των πολιτικών δυνάµεων για
τη µη µετάδοση ψηφιακού σήµατος σε πάρα πολλές περιοχές
της χώρας. Νοµίζω ότι σε αυτό θα συνηγορήσουν τουλάχιστον
Βουλευτές που κατέθεσαν τις σχετικές ερωτήσεις.
Θα σας πω όµως ότι ο κ. Κεδίκογλου ο ίδιος σε ερώτηση του
Δηµήτρη Παπαδηµούλη τον Οκτώβριο του 2012 είχε απαντήσει
ότι υπάρχουν βεβαιωµένες οφειλές των καναλιών. Προφανώς
δεν είχε εισπραχθεί τίποτα από τότε και το ερώτηµα είναι, γιατί.
Θα σας πω όµως επίσης και το εξής. Νοµίζω ότι είναι ηθικά και
πολιτικά απαράδεκτο επιχειρήσεις που ζουν µε δάνεια από τράπεζες που έχει ανακεφαλαιοποιήσει ο ελληνικός λαός να αρνούνται να καταβάλλουν όσα προβλέπει ο νόµος.
Εδώ επιτρέψτε µου. Απευθύνοµαι µε απόλυτη ειλικρίνεια σε
όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Θέλει καθαρές κουβέντες: Πρέπει ή δεν πρέπει να πληρώσουν; Δεν γίνεται εδώ να παίζουµε. Ο
ελληνικός λαός έχει υποφέρει και δεν µπορεί ουδείς να διεκδικεί
εσαεί τη φορολογική ασυλία. Θα ήθελα µε ενδιαφέρον να ακούσω τις θέσεις όλων των κοµµάτων.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η συζήτηση επί
της πρότασης για την εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση
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των συνθηκών υπό τις οποίες οδηγηθήκαµε στο αδιέξοδο του
µνηµονίου αποτελεί την υλοποίηση των προγραµµατικών µας δεσµεύσεων και σε καµµία περίπτωση δεν αποτελεί αντιπερισπασµό. Αντιπερισπασµό -θα έλεγα- αποτελεί η πρόταση της Νέας
Δηµοκρατίας η οποία, ειρήσθω εν παρόδω, κατατέθηκε λίγες
ώρες πριν την έναρξη της παρούσας συζήτησης.
Θα έλεγα κλείνοντας, ότι άλλη µια φορά και σε πείσµα όσων
µε διάφορα πολιτικά προσχήµατα επιχειρούν να µας εµφανίσουν–για να δικαιολογήσουν τις δικές τους πράξεις- άλλοτε επικίνδυνα ασυµβίβαστους και άλλοτε ηττοπαθώς παραδοµένους
σε δήθεν νέο µνηµόνιο, ο ελληνικός λαός έχει την ευκαιρία και
σήµερα, όπως και σε άλλες στιγµές, να διαπιστώσει την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης στον αγώνα για να αποκατασταθεί
η αξιοπρέπεια της κοινωνίας, για να εφαρµοστεί το σχέδιο της
παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που χάραξαν, δυστυχώς ανεξίτηλα σε ορισµένες περιπτώσεις, οι εφαρµοστές της πολιτικής του µνηµονίου.
Κυρίως, η δική µας προσπάθεια είναι να αποκατασταθεί µία
σχέση εµπιστοσύνης ανάµεσα στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και τον πολίτη, µία σχέση εµπιστοσύνης η οποία είχε τραυµατιστεί τόσο, που το Κοινοβούλιο χρειαζόταν κάγκελα για να
ζήσει και για να λειτουργεί.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ενώ τώρα µπαίνουν αµέσως.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Τώρα µπαίνουν ελεύθερα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Είναι πραγµατικά αστείο να συγκρίνετε το προχθεσινό συµβάν µε τη δική
σας πορεία. Είναι πραγµατικά αστείο και επειδή µας ακούει ο κόσµος, να ξέρετε ότι έχει βγάλει τα συµπεράσµατά του.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό και για την υποδειγµατική στάση αυτοπεριορισµού.
Σχεδόν το µισό χρόνο καταναλώσατε απ’ αυτόν που δικαιούσθω, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Φίλη, ανεβήκατε µέχρι το Βήµα και θα ήταν απρέπειά
µου να µη σας δώσω τον λόγο.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εν συνεχεία έχει ζητήσει τον λόγο ο Αρχηγός της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης ο κ. Σαµαράς.
Ορίστε, κύριε, Φίλη, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση σήµερα για την εξεταστική επιτροπή απαντά σε µια αξίωση της κοινωνίας να υπάρξει ένα νέο ηθικό πολιτικό θεµέλιο για την πορεία της χώρας.
Οποιαδήποτε προσπάθεια να συγκαλύψουµε τα όσα γνωρίζει ο
λαός, οποιαδήποτε προσπάθεια να µην ερευνήσουµε τα αίτια
µιας µεγάλης κοινωνικής, οικονοµικής και εθνικής καταστροφής
θα είχε ως αποτέλεσµα την περαιτέρω απαξίωση της πολιτικής
ζωής του τόπου. Δεν ξέρω µέσα απ’ αυτήν την ηθική απονοµιµοποίηση της πολιτικής ποιος κερδίζει. Δεν κερδίζει πάντως η δηµοκρατία, υφ’ οιανδήποτε µορφή της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές ότι το µνηµόνιο
δεν αποτελεί µια στιγµή µέσα σε µια γραµµική πορεία της µεταπολιτευτικής ιστορίας του τόπου. Δεν είναι κάτι που µπορεί να
περάσει από τον ιστορικό του µέλλοντος σε κάποια υποσηµείωση, µια αναφορά σε µια παράγραφο της ιστορίας. Είναι µια
τοµή που αυλακώνει την κοινωνία, την οικονοµία, το έθνος, την
ιστορία της µεταπολεµικής Ελλάδας. Είναι το σηµείο αντιστροφής κατακτήσεων γενεών από τον πόλεµο και τη Μεταπολίτευση.
Είναι, δηλαδή, η αρχή µιας αντίστροφης πορείας απ’ αυτό που
ονοµάζαµε «µικρό, αλλά σηµαντικό, νεοελληνικό µεταπολεµικό
θαύµα» στα κοινωνικά δικαιώµατα, στη δηµοκρατία, στις σχέσεις
των ανθρώπων, στην εµπιστοσύνη στο πολίτευµα και το µέλλον,
γιατί αυτό που καταρρακώθηκε µε το µνηµόνιο –το είδαµε πολλές φορές- δεν ήταν µόνο η οικονοµία αλλά και η σχέση του πολίτη µε την πολιτική, η ίδια η δηµοκρατία.
Συνεπώς, µην προσπαθούµε να υποβαθµίσουµε τη µοναδικότητα της τοµής που λέγεται µνηµόνιο. Θα ήταν λάθος η συζήτηση αυτή για την αφετηρία της έρευνας να ξετυλιχθεί µέσα σε
ένα λαβύρινθο πολιτικολογίας και αντιδικιών ή ακόµα περισσότερο να διαχυθεί µέσα σε έναν θολό συνθηµατολογικό αντικαπιταλισµό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κάτι συνέβη το 2009 στην Ελλάδα και στον κόσµο ολόκληρο.
Υπάρχει µια σύµπτωση δύο κρίσεων. Ξεφουσκώνει –το ζήσαµεο χρηµατοπιστωτικός καπιταλισµός. Υπάρχει µια κρίση διεθνώς.
Στην Ελλάδα υπάρχει µια κρίση ενός µοντέλου που στηρίχθηκε
στις ελληνικές εγχώριες ιδιαιτερότητες, σ’ αυτόν τον παγκόσµιο
καπιταλισµό που περνά κρίση µέσα από το ψευδώνυµο σχήµα
της ισχυρής Ελλάδας.
Εκεί φάνηκε πόσο τα λόγια αυτά ήταν ψεύτικα, ούτε καν όµορφα, από ό,τι αποδείχθηκε. Συνεπώς, έχουµε καθήκον να αρχίσουµε την έρευνά µας από εκεί που υπάρχει ένα µεγάλο σηµείο
τοµής, το µνηµόνιο, µε ό,τι συνεπάγεται πριν και µετά.
Θα κάνω µία παρένθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανήκει στην κατηγορία
των Επιµηθέων. Όχι, δεν είµαστε Επιµηθείς. Δεν τα λέµε εκ των
υστέρων. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η ραχοκοκαλιά ενός ρεύµατος πατριωτικής, δηµοκρατικής, ριζοσπαστικής πορείας που, ήδη, πριν το
µνηµόνιο προειδοποιούσε για τις συνέπειες ενός µοντέλου ανάπτυξης τραπεζοκεντρικού, ενός µοντέλου ανάπτυξης κοινωνικά
άδικου, ενός µοντέλου ανάπτυξης που οδηγούσε στη συντριβή
που ζήσαµε.
Θέλω να θυµίσω δυο πράγµατα. Πρώτον, µιλήσαµε για το παιχνίδι της κούρσας των υπερεξοπλισµών, όχι µόνο για τις µίζες
αλλά και για τους εξοπλισµούς που δεν εξυπηρετούσαν τις ανάγκες της απαραίτητης εθνικής θωράκισης. Πόσα είναι τα χρήµατα
αυτά στο παιχνίδι του δηµόσιου χρέους; Για ψάξτε το!
Δεύτερον, είχαµε αντίθεση στη χίµαιρα της εθνικής ιδέας για
τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Πόσο φούσκωσε αυτό το πράγµα;
Ποιο είναι το κόστος;
Τρίτον, δεν κρύψαµε τα λόγια µας για το πελατειακό κράτος
και για τη διαπλοκή. Ξέρουµε πολύ καλά πού πήγαν τα χρήµατα
από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ήρθαν για έργα στην Ελλάδα και
πόσο πληρώθηκαν σε µίζες και όλα τα άλλα που γνωρίζουµε.
Είναι σαφές.
Υπενθυµίζω και µία ερώτηση του τότε Προέδρου του Συνασπισµού κ. Κωνσταντόπουλου προς τον τότε Πρωθυπουργό κ. Σηµίτη, που του έλεγε το αυτονόητο: «Τώρα που ανεβαίνει η χώρα
µε ανάπτυξη 4,5%, έστω µε εισαγόµενο χρήµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουµε 4,5% ανάπτυξη, τι µέτρα παίρνετε
για να µειώσετε το χρέος;», που ήδη από τότε είχε ξεπεταχθεί
πολύ ψηλά, στο 95% του ΑΕΠ. «Τι µέτρα παίρνετε; Πότε θα πάρετε µέτρα; Όταν µειωθούν οι ρυθµοί της ανάπτυξης;».
Και σε αυτό, λοιπόν, το απλό ερώτηµα δεν υπήρξε καµµία ειλικρινής απάντηση. Και φτάσαµε σε αυτό που ζήσαµε µετά, στο
ξεφούσκωµα -επαναλαµβάνω- της περιβόητης ισχυρής Ελλάδας.
Είναι σαφές ότι αυτά που ζήσαµε από το 2009 και µετά δεν συνιστούν παρθενογένεση. Προειδοποιήσαµε για την πορεία αυτή
και πριν και µετά. Και το σηµαντικότερο -επειδή εµείς δεν ανήκουµε στους Επιµηθείς- είναι ότι είπαµε, ήδη, από το 2009 ότι
µπορεί να υπάρξει άλλος δρόµος αντιµετώπισης της κρίσης, ότι
δεν είναι µονόδροµος το µνηµόνιο, ότι δεν είναι µονόδροµος ο
εγκλωβισµός σε ένα σκληρό νεοφιλελεύθερο µοντέλο εσωτερικής υποτίµησης, ξεπουλήµατος της δηµόσιας περιουσίας, υποβάθµισης των κοινωνικών δικαιωµάτων, διάλυσης των εισοδηµάτων, κατάρρευσης του εθνικού προϊόντος. Δεν ήταν µονόδροµος. Δεν ήταν µοίρα αυτή η ζωή που ζήσαµε. Ήταν πολιτική επιλογή, γιατί το χρέος που ήταν –υποτίθεται- η ραχοκοκαλιά της
µνηµονιακής πολιτικής, αποδείχθηκε όχηµα, πρόφαση για να επιβάλλουν στην Ελλάδα οι δανειστές όλα αυτά τα οποία ζήσαµε
µετά.
Θα πω και κάτι άλλο. Το 2010 δεν ζήτησε η κυβέρνηση το αυτονόητο, δηλαδή το να υπάρξει κούρεµα του δηµόσιου χρέους.
Δεν το ζήτησε, παρότι συζητήθηκε ακόµη και στη συνεδρίαση
του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, όπως ξέρετε. Έχουν δηµοσιευθεί τα πρακτικά έκτοτε. Γιατί δεν το ζήτησε; Δεν το ζήτησε
διότι έγινε µία επιλογή και από έξω, που την σεβάστηκαν και από
µέσα, να διασωθούν οι µεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες. Το 80%
του δηµόσιου χρέους το 2010 ανήκε στις µεγάλες ευρωπαϊκές
τράπεζες. Από τότε, µέχρι το περιβόητο PSI, άλλαξε αυτή η
σχέση και µετασχηµατίστηκε το χρέος των ιδιωτικών τραπεζών,
σε χρέος δηµόσιο, σε χρέος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα
άλλα κράτη.
Και δεν είναι να ξεχνούµε την ερώτηση που είχε απευθύνει
τότε ο νυν Πρόεδρος της Δηµοκρατίας ο κ. Παυλόπουλος, και
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απαντήθηκε από τον κ. Σταϊκούρα. Η απάντηση τότε του κ. Σταϊκούρα αποδείκνυε ότι ακριβώς υπήρξε αυτή η µετάσταση από
το τραπεζικό χρέος, στο δηµόσιο ευρωπαϊκό χρέος.
Κάποιοι, λοιπόν, γλύτωσαν χρήµατα. Και σε αυτήν την πράξη
-δεν θέλω να πω στη συνωµοσία- πάντως, φαίνεται ότι συνέπραξαν -από άγνοια ή από δόλο- δυνάµεις µέσα από την Ελλάδα για
να διασωθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες και να φορτωθεί ο ελληνικός λαός ένα σηµαντικό χρέος, ένα χρέος το οποίο εκτός των
άλλων µπορεί να αποδειχθεί ότι είναι και επονείδιστο.
Κύριοι συνάδελφοι, έχουµε καταθέσει την πρόταση για την
εξεταστική επιτροπή, διότι πιστεύουµε ότι αυτό είναι µία εντολή
του ελληνικού λαού. Δεν κοιτάµε στο παρελθόν, αλλά θέλουµε
να αποφύγουµε στο µέλλον τα ίδια λάθη, να αποφύγουµε στο
µέλλον την τυφλότητα επιλογών ενός µονόδροµου που οδηγεί
σε όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και σε διάλυση της χώρας.
Γνωρίζουµε ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι εύκολη, διότι στην
αναζήτηση της αλήθειας συγκρούονται διαφορετικές αλήθειες.
Εντάξει! Όµως, θέλω να πω ότι είναι µια διαδικασία, η οποία σε
µεγάλο βαθµό ακολουθεί και µια ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Αυτές
τις µέρες συνεδριάζει στη Βουλή η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου. Θέλω να πω ότι αυτή η επιτροπή ερείδεται σε έναν ευρωπαϊκό κανονισµό του Μάη του 2013, ο οποίος τονίζει τα εξής:
«Ένα κράτος-µέλος που έχει γίνει αντικείµενο ενός προγράµµατος µακροοικονοµικής προσαρµογής –λέει για το µνηµόνιοπραγµατοποιεί έναν πλήρη λογιστικό έλεγχο των δηµόσιων οικονοµικών του, προκειµένου ειδικά να αξιολογήσει τις αιτίες που
προκάλεσαν τη συσσώρευση υπερβολικών επιπέδων χρέους,
καθώς και να εντοπίσει κάθε ενδεχόµενη παρατυπία». Η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου, λοιπόν, είναι µια διαδικασία που βοηθάει στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.
Και να δεχθώ ότι και η πρόταση που κατέθεσε η κ. Μπακογιάννη για την Επιτροπή Σοφών Εµπειρογνωµόνων είναι και αυτή
µια διαδικασία που µπορεί να αξιοποιηθεί στην αναζήτηση της
αλήθειας. Δεν έχουµε το µονοπώλιο της αλήθειας ούτε θέλουµε
να καταστήσουµε το θέµα της διερεύνησης των επώδυνων αληθειών αντικείµενο µιας αντιπαράθεσης ανάµεσα στα πολιτικά
κόµµατα. Όµως, τονίζουµε ότι δεν είναι δυνατόν να µην κάνουµε
καµµία έρευνα στο όνοµα µιας λανθασµένης αντίληψης περί συναίνεσης, που στην ουσία ισοδυναµεί µε κουκούλωµα και συγκάλυψη. Πάνω στη συγκάλυψη, δηλαδή πάνω στην έλλειψη µιας
νέας πολιτικής ηθικής, δεν µπορεί να εδραιωθεί µια νέα πορεία
για το έθνος και τη χώρα.
Και τελειώνω µε το εξής. Όσον αφορά την πρόταση που
άκουσα για το θέµα του 2002 της ΟΝΕ, προκύπτει, κατά τη γνώµη µου, µια πραγµατικότητα, µια αλήθεια. Πράγµατι αυτοί που
ανέλαβαν να οδηγήσουν τη χώρα στο µνηµόνιο και µετά να
εφαρµόσουν το µνηµόνιο, είναι ένα πολιτικό σύστηµα και µια
ανάλογη τεχνοδιοικητική δοµή στο δηµόσιο, καθώς επίσης και
συµφέροντα εν πολλοίς διαφθοράς και διαπλοκής, τα οποία κέρδισαν στην πορεία προς το µνηµόνιο από την ψευδώνυµη ισχυρή
Ελλάδα και θέλησαν να επιβάλουν και όρους στην πορεία κατά
τη διάρκεια του µνηµονίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Είναι αυτοί που έχουν και σήµερα την εξουσία. Διότι µπορεί ο
ΣΥΡΙΖΑ να έχει την Κυβέρνηση µε τη λαϊκή εντολή αλλά δεν έχει
την εξουσία. Συνεπώς, αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτηµα που έχει
να κάνει µε τη λαϊκή εντολή και µε την απαίτηση του πολίτη, της
κοινωνίας να εφαρµόσουµε µια διαφορετική πολιτική, να βλέπει
ο πολίτης στην καθηµερινότητα άλλα πρόσωπα και όχι τις ίδιες
δοµές µε τις ίδιες περίπου πολιτικές συµπεριφορές.
Βεβαίως υπάρχει το θέµα της διαπραγµάτευσης, το οποίο έχει
δηµιουργήσει αρκετές αναστολές. Όµως, λέµε ξανά ότι η συζήτηση για το µνηµόνιο δεν τελειώνει, τώρα αρχίζει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Φίλη και γιατί συνέχισε το καλό παράδειγµα του κ. Παππά στην
τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολί-
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τευσης κ. Αντώνης Σαµαράς.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο για είκοσι λεπτά µε
ανοχή, όπως πάντα.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι η Κυβέρνηση σήµερα
δεν µας κάλεσε να συζητήσουµε για την εξεταστική επιτροπή,
όπως και πριν από µία εβδοµάδα δεν µας είχε καλέσει για να µας
ενηµερώσει για την πορεία των διαπραγµατεύσεων, για την οποία άλλωστε δεν µας είπε και τίποτα.
Και στη µία και στην άλλη περίπτωση, δεν θέλει συναίνεση. Λυπάµαι, αλλά δεν ήρθε εδώ για να αναζητήσει την αλήθεια.
Εχθρούς πάλι κατασκευάζει. Γιατί; Διότι προσπαθεί να συγκαλύψει την πλήρη διάψευση των προσδοκιών που είχε ο ελληνικός
λαός, την ώρα που η οικονοµία έχει στεγνώσει από ρευστότητα,
την ώρα που το δηµόσιο έχει κηρύξει στάση πληρωµών, την ώρα
που οι κρίσιµες ηµεροµηνίες περνάνε η µία µετά την άλλη χωρίς
εκταµίευση και έχουµε όλοι µπει σε ένα εβδοµαδιαίο άγχος, την
ώρα που οι προµηθευτές του δηµοσίου δεν πληρώνονται, την
ώρα που εναγωνίως αναζητούνται ενέσεις ρευστότητας από τα
διαθέσιµα των ΔΕΚΟ και των περιφερειών και ενώ κάθε µέρα
έχουµε καταλήψεις παντού από κουκουλοφόρους -µέχρι και εδώ
στη Βουλή έφτασαν οι αναρχικοί και η µεν Κυβέρνηση τους αποδοκίµαζε, ενώ η Πρόεδρος της Βουλής τους δικαιολογούσε- την
ώρα που ο αρµόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη προειδοποιεί για «την Αριστερά του τίποτε», ενώ άλλοι
στο ΣΥΡΙΖΑ τον κατακεραυνώνουν και άλλοι από την Κυβέρνηση
σιωπηλά τον στηρίζουν. Την ώρα αυτή, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ επιδιώκει τη σύγκρουση.
Και πάει ο Υπουργός σας των Οικονοµικών στην Ουάσιγκτον,
κύριε Πρωθυπουργέ, εσπευσµένως και πασχαλιάτικα. Γιατί; Για
να πετύχει αναβολή στην πληρωµή της δόσης του ΔΝΤ; Για να
µαλακώσει τη στάση του ΔΝΤ στις Βρυξέλλες, όπως διαδίδατε
εδώ; Όχι, για να δώσει διαβεβαιώσεις ότι η χώρα θα εξακολουθήσει να πληρώνει τις δόσεις της και ότι θα συνεχίσουν οι συνεννοήσεις µε τα κλιµάκια της τρόικας, που τα είχατε διώξει τόσες
φορές που είχατε χάσει τον έλεγχο. Ψέµατα και πάλι ψέµατα.
Όµως στοιχίζουν πια πανάκριβα στον τόπο και διαψεύδονται πια
σχεδόν αυθηµερόν.
Θέλω, λοιπόν, να σας θυµίσω ότι δεν σας ψήφισε ο λαός για
τίποτα από αυτά. Σας ψήφισε για να µείνετε στο ευρώ εάν µπορείτε και µε καλύτερους όρους, όχι για να συγκρουστείτε µε
τους εταίρους ή για να προκαλέσετε ατύχηµα στον τόπο.
Μέχρι πριν λίγο µας λέγατε ότι κινδυνολογούµε. Τώρα, όµως,
όλα αυτά κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα του διεθνούς Τύπου και
όπως όλα δείχνουν, τουλάχιστον οι µισοί Έλληνες τα φοβούνται
έµµεσα. Και αντί εσείς να διασκεδάσετε αυτές τις ανησυχίες, αντί
να αξιοποιήσετε την όποια βοήθειά µας, που την προηγούµενη
φορά όταν µίλησα για το 1,9 δισεκατοµµύρια ευρώ του SNP
χλευάστηκα από την Κοινοβουλευτική σας Οµάδα, ψάχνετε για
συγκρούσεις. Μήπως κινδυνολογούµε και τώρα; Δικά σας στελέχη προαναγγέλλουν πιστωτικό γεγονός σε λίγες ηµέρες.
Πάρτε ένα απάνθισµα δηλώσεων Υπουργών σας.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνης Σαµαράς καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δικά σας στελέχη µιλούν για δίληµµα εάν θα πληρωθούν οι µισθοί και οι συντάξεις, ή τα δάνεια ή οι τόκοι. Και στελέχη της δική
σας Κυβέρνησης καταγγέλλουν την «Αριστερά του τίποτα».
Αλήθεια, πώς φτάσαµε µέσα σε δυόµισι µήνες από τους πανηγυρισµούς του «για πρώτη φορά Αριστερά», στις καταγγελίες
για την «Αριστερά του τίποτε»; Και πώς να µην γίνετε χειρότεροι
από την «Αριστερά του τίποτε» όταν δικός σας Βουλευτής πήγε
και προσέφερε –εάν είναι δυνατόν!- συµπαράσταση στο δολοφόνο του Παύλου Μπακογιάννη;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τις φυλακές υψίστης ασφαλείας, που υπάρχουν παντού στον
κόσµο, τις καταργείτε; Τα είπαν άριστα το πρωί οι συνάδελφοί
µου στην επιτροπή για αυτό το θέµα. Και όταν βέβαια ακούµε κάποιες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ «να επιτρέπεται η κουκούλα» και
απόψεις του Υπουργού σας ότι «στις Σκουριές µπορεί να θρηνή-
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σουµε θύµατα», τότε, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι φανερό ότι
έχετε χάσει τον έλεγχο.
Ζητάτε, λοιπόν, αυτήν την κατασκευή εχθρών παντού. Και κάνατε –υποτίθεται- περήφανοι διαπραγµάτευση, τόσο υπερήφανοι
που την περιβόητη συµφωνία της 20ής Φεβρουαρίου δεν την
έχετε φέρει ακόµα για ψήφιση στη Βουλή. Και πώς να µην φοβάστε την Κοινοβουλευτική σας Οµάδα, όταν επεκτείνατε τη δανειακή σύµβαση που ρητά παραπέµπει στο µνηµόνιο.
Καταθέτω το στοιχείο αυτό, για να δείτε τι λέει η παράγραφος
7 από το προοίµιο της συµφωνίας της οποίας υπογράψατε την
επέκτασή.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνης Σαµαράς καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όπως περιέχει και το Αγγλικό Δίκαιο που καταγγέλλατε, περιέχει τη διαιτησία του Λουξεµβούργου που µας λέγατε ότι αποτελεί πράξη προδοσίας. Και πάρτε παρακαλώ και αυτό για να
δείτε τι ακριβώς έχει υπογραφεί.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνης Σαµαράς καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Λέγατε ότι καταργήσατε και τις αξιολογήσεις. Δυστυχώς για
εσάς ο Υπουργός σας των Οικονοµικών αναφέρει ρητά στην πρόσφατη λίστα που έστειλε στο Eurogroup «την τελευταία αξιολόγηση της τρέχουσας συµφωνίας του µνηµονίου». Ιδού τα
πρακτικά τα οποία έστειλε ο κ. Βαρουφάκης.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνης Σαµαράς καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ξεκινήσατε την περιβόητη Επιτροπή για τη Λογιστική Διερεύνηση του Χρέους, «επιτροπή της αλήθειας» και δεν καλέσατε
ούτε τη Νέα Δηµοκρατία ούτε τα άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης. Τι νοοτροπία µονοκοµµατικού κράτους είναι αυτή; Γιατί;
Το ξέρετε ότι στις 20 Φεβρουαρίου υπογράψατε ότι θα σεβαστείτε στο ακέραιο τις δανειακές υποχρεώσεις της χώρας;
Πάρτε να δείτε αυτό το οποίο έχετε ήδη υπογράψει και ελληνικά και αγγλικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνης Σαµαράς καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Άλλωστε, το επιβεβαίωσε ο κ. Βαρουφάκης από την Ουάσιγκτον σήµερα τα ξηµερώµατα.
Τρέχετε τώρα για µια χρηµατοδοτική ανάσα. Αλλά όλα αυτά
δεν θα σας βοηθήσουν ούτε την αξιολόγηση να περάσετε τώρα
ούτε το χρηµατοδοτικό κενό της χώρας να κλείσετε ούτε τη νέα
συµφωνία να ολοκληρώσετε ούτε το νέο µνηµόνιο, στο οποίο
οδηγείτε τη χώρα, να αποφύγετε.
Αγωνίζεστε για να κερδίσετε µερικές εβδοµάδες, άντε µερικούς µήνες. Όµως, αυτός ο χρόνος που κερδίζετε εσείς είναι χαµένος χρόνος για τη χώρα, που το µαρτύριό της συνεχίζεται από
την ασφυξία της ρευστότητας, από την παράλυση της αγοράς,
από την αιµορραγία των καταθέσεων, από την αγωνία των ανθρώπων και ο λογαριασµός συνεχώς ανεβαίνει. Και πόσο, νοµίζετε, ότι αντέχει η ελληνική κοινωνία αυτήν την αγωνία για το
αύριο;
Κάντε, λοιπόν, όσες εξεταστικές επιτροπές θέλετε. Εµάς καµµία δεν µας αγγίζει. Αλλά, όπως πάτε, να ξέρετε ότι µια νέα εξεταστική επιτροπή πράγµατι θα χρειαστεί για την έξοδο από το
µνηµόνιο που µαταιώσατε, για το πιστωτικό γεγονός που φέρνετε πιο κοντά, και ελπίζουµε τελικά να µην συµβεί για το καλό
του τόπου, και για το νέο µνηµόνιο, όπως και να το λέτε, στο
οποίο µας οδηγείτε. Εµείς τη χώρα προσπαθούµε να σώσουµε,
δεν ασχολούµαστε µαζί σας. Αλλά να θυµάστε όποιος σκάβει το
λάκκο του άλλου, µπορεί να βρεθεί ο ίδιος µέσα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως σας εξήγησαν προηγούµενοι αγορητές µας, δεν θα ψηφίσουµε αυτήν την πρόταση για
εξεταστική επιτροπή. Καταθέσαµε επικαιροποιηµένη τη δική µας
πρόταση για εξεταστική επιτροπή που είχαµε καταθέσει πριν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πέντε χρόνια.
Δεν θα ψηφίσουµε την τωρινή πρόταση της Κυβέρνησης για
τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί η εισηγητική έκθεση δεν µας επιτρέπει να την ψηφίσουµε. Στήνει απλά ένα κατηγορητήριο κατά της
προηγούµενης κυβέρνησης και µάλιστα την ώρα που εσείς βρίσκεστε σε εφιαλτικά αδιέξοδα. Δεύτερον, γιατί δεν έχει καµµιά
απολύτως σχέση µε την πρόταση που είχαµε καταθέσει εµείς.
Και τρίτον, γιατί διαλέξατε, κύριε Πρωθυπουργέ, τη χειρότερη
στιγµή. Δεν ξέρουµε τι ξηµερώνει αύριο στη χώρα, σε λίγες
µέρες, σε λίγες εβδοµάδες.
Εσείς, κύριε Τσίπρα, στείλατε επιστολή έξω και περιγράφετε
τη δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει ο τόπος και την ίδια αυτή
στιγµή βρήκατε να φτιάξετε εξεταστικές επιτροπές. «Των οικιών
ηµών εµπιπραµένων υµείς άδετε.» Ενώ το σπίτι µας καίγεται,
εσείς τραγουδάτε. Αυτό θα µας το πει ο Έλληνας πολίτης και θα
έχει δίκιο.
Γι’ αυτό και προτείνουµε όχι µόνο εξεταστική επιτροπή, αν θέλετε, µε άλλο σκεπτικό, αλλά προτείνουµε να συγκροτηθεί αυτή
η εξεταστική επιτροπή αφού υπάρξει νέα συµφωνία σε δύο-τρεις
µήνες. Δεν έχετε το δικαίωµα την ώρα που η πατρίδα αγωνιά και
πρέπει να µείνει ενωµένη εσείς, µε αυτήν την εξεταστική, να λειτουργείτε διχαστικά. Εξεταστική, λοιπόν, έστω ναι, αλλά µετά τη
νέα συµφωνία. Γιατί αν δεν υπάρξει νέα συµφωνία και η χώρα
βρεθεί σε χρεοκοπία, τότε να το ξέρετε άλλη επιτροπή, ανακριτική επιτροπή αυτήν τη φορά θα κάνουµε, κύριε Τσίπρα για το
ποιος ρίχνει τη χώρα στα βράχια. Καταλαβαινόµαστε νοµίζω.
(Χειροκροτήµατα απ’ την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ας τα πάρουµε, όµως, από την αρχή. Η αιτιολογική έκθεση της
πρότασής σας είναι σκέτη προπαγάνδα. Λέει ότι η πολιτική της
προηγούµενης κυβέρνησης απέτυχε. Μα, εσείς οι ίδιοι έχετε
υπογράψει ότι η προηγούµενη κυβέρνηση πέτυχε αξιοσηµείωτη
προσαρµογή. Το ξεχάσατε; Έτσι ακριβώς ξεκινάει το κείµενο της
20ής Φεβρουαρίου που φέρει τη δική σας υπογραφή και της Κυβέρνησης και τις υπογραφές άλλων δεκαοκτώ κυβερνήσεων. Και
αν θέλετε, το Eurogroup Statement on Greece, λέει “remarkable
adjustment”.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνης Σαµαράς καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ξέρετε ήδη ότι αυτή η κυβέρνηση, η δικιά µας, είχε κάνει έργο.
Άλλωστε το επαναλαµβάνει ο κ. Βαρουφάκης σε αλλεπάλληλες
επιστολές του στο Eurogroup, πριν από την 20ή Φεβρουαρίου
ακόµα, ότι η Ελλάδα πέτυχε και στη δηµοσιονοµική προσαρµογή
-πάρτε παρακαλώ το σχετικό απόσπασµα να το µελετήσετε- και
στην ανάκαµψη, που για πρώτη φόρα τότε παραδέχτηκε δηµόσια. Πάρτε παρακαλώ πολύ και αυτό για την ανάκαµψη, που κατά
τον κ. Βαρουφάκη είχε πετύχει η προηγούµενη κυβέρνηση.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνης Σαµαράς καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αναφέρει επίσης η αιτιολογική σας έκθεση ότι δήθεν επί των
ηµερών της προηγούµενης κυβέρνησης αποδυναµώθηκε -λέειη δηµοκρατία. Πού την είδατε; Στο άρθρο του κ. Πανούση την
περασµένη Πέµπτη -δεν ξέρω αν το διαβάσατε- εκεί θα δείτε τι
σηµαίνει πραγµατική αποδυνάµωση της δηµοκρατίας από την
Αριστερά του τίποτα. Είναι δηµοκρατία να καταδικάζουν δικοί
σας ως φασιστικό ό,τι δεν τους αρέσει και να το υβρίζουν ως χυδαίο; Ιδού το ήθος τους. Δεν είναι λόγια δικά µου αυτά, είναι του
δικού σας Υπουργού τα λόγια.
Είναι φανερό σε όλους, κύριε Τσίπρα, υποβάλατε την πρόταση
εξεταστικής µε αυτό το σκεπτικό, για να µην την ψηφίσουµε. Αν
θέλετε να την ψηφίσουµε ας αποσύρετε τώρα την εισηγητική έκθεση, τώρα. Αλλά δεν σας ενδιαφέρει καµµιά εξεταστική επιτροπή. Μοναδικό σας µέληµα είναι να καταγγέλλετε την προηγούµενη κυβέρνηση συνεχώς. Θέλετε να καταδικάζετε τους προηγούµενους και ας πέτυχαν αποτελέσµατα όπως οι δικοί σας
Υπουργοί λένε. Εντός, όµως, δύο µηνών τα γκρεµίζετε όλα.
Επί των ηµερών της δικιάς µας κυβέρνησης δεν υπήρχε αγωνία στον κόσµο αν θα πληρωθούν µισθοί και συντάξεις στο τέλος
κάθε µήνα, ούτε αν η χώρα θα χρεοκοπήσει σε λίγες µέρες.
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(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και γι’ αυτό επιµένετε να καταγγέλλετε εµάς, γιατί όλο και περισσότερο χρεοκοπείτε εσείς.
Η δική µας πρόταση για εξεταστική επιτροπή πηγαίνει πίσω
στο 1981, γιατί τότε η χώρα είχε ελάχιστο χρέος, και µετά, όσο
το χρέος της χώρας µεγάλωνε, κάθε κυβέρνηση ήταν δέσµια των
υποχρεώσεων που είχαν δηµιουργήσει οι προηγούµενες κυβερνήσεις. Κάθε κυβέρνηση µε το που αναλάµβανε έπρεπε να πληρώνει τα σπασµένα των προηγούµενων κυβερνήσεων. Και αυτό
είναι ιδιαίτερα φανερό στην περίοδο 2004-2009, όταν το 90% και
πλέον των ελλειµµάτων που δηµιουργήθηκαν τότε, οφείλονταν
σε δαπάνες που είχαν προαποφασιστεί τα προηγούµενα χρόνια.
Πλήρωνε η χώρα τόκους από χρέος που προϋπήρχε, πλήρωνε
εξοπλιστικά που είχαν παραγγελθεί από πριν, πλήρωνε οφειλές
στα ταµεία από πριν. Αυτά πρέπει να τα δούµε όλα και αυτό
έχουµε προτείνει. Αυτή την πρόταση επαναφέρουµε σήµερα, επικαιροποιηµένη όµως µέχρι σήµερα, να τα δούµε δηλαδή όλα.
Δεν ήταν το µνηµόνιο που έφερε την κρίση, ήταν η κρίση που
έφερε τα µνηµόνια, η κρίση υπερχρέωσης της χώρας, η κρίση
του παραγωγικού µοντέλου, της αποβιοµηχάνισης της οικονοµίας. Να τα δούµε λοιπόν όλα από την αρχή, να δούµε τις αιτίες
που µας έφεραν στην κρίση, αναλυτικά, και να δούµε τους χειρισµούς που µας έβαλαν στο µνηµόνιο µετά το 2009, εξαντλητικά.
Εµείς, όπως ξέρετε, το αρχικό µνηµόνιο δεν το υπογράψαµε
ούτε το ψηφίσαµε. Ψηφίσαµε το δεύτερο µνηµόνιο, πριν αναλάβει η δική µας κυβέρνηση, ενώ υπογράψαµε και ψηφίσαµε τις
δύο τροποποιήσεις του, τη µία για µείωση χρέους µε επαναγορά,
όταν κόπηκαν σε ένα βράδυ 20 δισεκατοµµύρια από το ελληνικό
χρέος. Εµείς τότε χωρίς τυµπανοκρουσίες κόψαµε 20 δισεκατοµµύρια χρέους. Εσείς τάζατε κούρεµα και τώρα προσπαθείτε να
πετύχετε -λέει- παραµετρικές αλλαγές στο χρέος και βέβαια ο
µόνος δρόµος είναι εκείνο που είχαµε εµείς κατορθώσει τον Νοέµβριο του 2012. Κι υπογράψαµε µετά την άλλη τροποποίηση
του µνηµονίου. Την υπογράψαµε και την ψηφίσαµε τον περασµένο Δεκέµβρη, αλλά µε την προοπτική για µετάβαση σε
γραµµή πίστωσης, στο ECCL, δηλαδή στην έξοδο από το µνηµόνιο. Και σας θυµίζω ότι 10 Απριλίου, ένα χρόνο πριν, είχαµε βγει
τέτοιες µέρες στις αγορές, 3 δισεκατοµµύρια είχαµε πάρει. Η
προσφορά ήταν πάνω από 20 δισεκατοµµύρια. Το επιτόκιο ήταν
4,75. Σήµερα δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ προσφορά και το επιτόκιο ξέρετε πού έχει πάει;
Εσείς όµως υπογράψατε και την επόµενη τροποποίηση, την
τετράµηνη επέκταση του µνηµονίου τον Φεβρουάριο, αυτήν που
δεν τολµήσατε να φέρετε εδώ για ψήφιση.
Η διερεύνηση, λοιπόν, θα πρέπει να επεκταθεί, κύριε Πρωθυπουργέ και στην περίοδο της δικής σας διακυβέρνησης, όχι
µισές κουβέντες. Να τα πούµε όλα και να µιλήσουµε για τα δικά
σας λάθη, που σταµατήσατε την πορεία εξόδου από το µνηµόνιο
πέρυσι το Δεκέµβριο, τάζοντας «λαγούς µε πετραχήλια» στη
Θεσσαλονίκη. Τώρα βέβαια τη Θεσσαλονίκη την έχετε ξεχάσει.
Σύρατε τη χώρα σε πρόωρες εκλογές και τελικά οδηγείτε την Ελλάδα είτε σε µοιραίο ατύχηµα, είτε σε νέο µνηµόνιο, είτε και στα
δύο. Και οι δικές σας ευθύνες θα συζητηθούν, δεν πρόκειται να
το αποφύγετε.
Εµείς σήµερα ζητάµε ένα πράγµα: Επιτέλους, κυβερνήστε. Ξεχάστε την εύκολη δραπέτευση µε νέες εκλογές ή δηµοψηφίσµατα που υπαινίσσονται κάποιοι δικοί σας. Δεν είναι εύκολα
πράγµατα αυτά ούτε για εσάς, αλλά σίγουρα είναι επιζήµια για
τη χώρα. Απλώς κυβερνήστε γιατί έως τώρα δεν κυβερνάτε. Κινήστε σαν να είστε ακόµη Αντιπολίτευση, για να κρύψετε την ανικανότητά σας ως Κυβέρνηση.
Εµείς δεν θα ψηφίσουµε την εξεταστική σας επιτροπή, αλλά
θα είµαστε παρόντες, θα συµµετάσχουµε σε συζητήσεις. Ετοιµάζετε κατηγορητήριο για όσους κράτησαν τη χώρα όρθια, για
όσους κράτησαν τη χώρα µέσα στο ευρώ, που να το θυµάστε θα
καταλήξει σε κατηγορητήριο για όσους παίζουν µε την έξοδο της
χώρας από το ευρώ.
Κατηγορείτε εµάς ότι παραλάβαµε τη χώρα µε 9,5% έλλειµµα
και που σε δυόµισι χρόνια την παραδώσαµε µε πλεονάσµατα.
Παραλάβαµε την Ελλάδα µε 7% ύφεση και που την παραδώσαµε
-µε τα λόγια του δικού σας Υπουργού, του αρµοδίου των Οικονοµικών- µε ανάκαµψη. Παραλάβαµε τη χώρα βαθιά µέσα στα
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µνηµόνια και τη φτάσαµε ένα βήµα πριν να βγει οριστικά από τα
µνηµόνια, µε κλεισµένη ήδη τη συµφωνία για την επόµενη µέρα,
µε πιστωτική γραµµή στήριξης, δηλαδή µε έξοδο στις αγορές.
Και τελικά θα απολογηθείτε εσείς που παραλάβατε τη χώρα
στην ανάκαµψη και σε δυόµισι µήνες την ξαναβάλατε στην αβεβαιότητα, στην ασφυξία και στα µνηµόνια. Αλλά αν δεν θέλετε
συναίνεση, θα συνεχίσετε τη σύγκρουση. Αυτό νοµίζετε ότι σας
βολεύει. Πιστέψτε µε δεν σας βολεύει, κύριε Τσίπρα. Αν δεν αλλάξετε, θα γυρίσει εις βάρος σας.
Η δική µας παράταξη –το ξέρετε- εγγυάται την ευρωπαϊκή πορεία του τόπου. Θέλουµε να σωθεί η χώρα, έστω και την τελευταία στιγµή, αλλά µε αυτά που κάνετε δεν δυσκολεύετε εµάς. Τη
θέση σας επιβαρύνετε και δυστυχώς ο λογαριασµός για τη χώρα
ανεβαίνει συνεχώς, κύριε Τσίπρα, κάθε µέρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Σαµαράς φρόντισε να επαναλάβει µέρος όλων όσων είχε πει και την προηγούµενη εβδοµάδα στη συζήτηση που είχα προκαλέσει, προκειµένου να ενηµερώσω το Σώµα.
Όµως, σήµερα επανέλαβε την ίδια ρητορική, ότι για τη χώρα
υπάρχουν δύο και µόνο δύο εκδοχές ή το µνηµόνιο ή η καταστροφή. Θα θυµάστε ότι σας είπα και την προηγούµενη εβδοµάδα ότι βρίσκεστε σε στρατηγική σύγχυση. Μας κατηγορείτε
τις µισές µέρες της βδοµάδας ότι πηγαίνουµε τη χώρα στα βράχια, στην καταστροφή και τις άλλες µισές ότι έχουµε υπογράψει
µνηµόνιο. Αυτά δεν µπορούν να συµβαδίσουν.
Αφού, λοιπόν, επαναλάβατε ότι µόνο αυτά τα δύο µπορούν να
υπάρχουν ως προοπτική για τη χώρα και το λαό, σήµερα κάνατε
µια αποκάλυψη. Μέχρι τα τώρα είχαµε την αίσθηση ότι παραµονεύετε καρτερικά στη γωνία προσµονώντας την αποτυχία της Κυβέρνησης και της χώρας, µήπως και δικαιωθείτε.
Σήµερα µας αποκαλύψατε, ξεπερνώντας τον εαυτό σας, ότι
όχι µόνο καρτερικά παραµονεύετε την πιθανή αποτυχία, αλλά
µας απειλείτε κιόλας εκ των προτέρων ότι αυτή η αποτυχία θα
έρθει και θα φέρει –λέει- και ανακριτική επιτροπή, σε µια Κυβέρνηση που έχει αναλάβει µόλις δύο µήνες -µόλις δυο µήνες!- τη
διακυβέρνηση του τόπου, ενός τόπου φορτωµένου όχι µε τις θυσίες του ελληνικού λαού, αλλά φορτωµένου µε τις δικές σας επιλογές, τα χρέη και τα άδεια ταµεία, την κοινωνική διάλυση.
Κατηγορείτε εµάς, που αναλάβαµε µόλις πριν από δύο µήνες,
ότι έχετε ετοιµάσει τις ανακριτικές επιτροπές! Κι ύστερα µιλάτε
για συναίνεση. Θέλετε -λέει- να µας βοηθήσετε να πάρουµε τα
χρήµατα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από τα SMP,
δηλαδή -ποια;- τα κέρδη των άλλων τραπεζών που ανήκουν σε
εµάς, αυτά που ανήκουν στην Ελλάδα! Και µας λέτε ότι για αυτά
θα µας βοηθήσετε, εσείς που παραµονεύετε να µας στήσετε
ανακριτικές επιτροπές, όχι εξεταστικές.
Αποκαλυφθήκατε, κύριε Σαµαρά, µόνο που δεν έχετε υπολογίσει σωστά τα πράγµατα, γιατί η χώρα έχει µία Κυβέρνηση που
διαπραγµατεύεται µε ειλικρίνεια και µε θάρρος, µε ψηλά το κεφάλι, περήφανα και έχει τη µεγάλη υποστήριξη της µεγάλης
πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, κύριε Σαµαρά, που αντί να µειώνεται αυτή η υποστήριξη, όπως δείχνουν οι µετρήσεις της κοινής γνώµης, αυξάνεται παρά το γεγονός ότι περνάνε οι µέρες.
Αυτό είναι το µεγάλο σας πρόβληµα. Το µεγάλο σας πρόβληµα
είναι ότι έχετε απέναντί σας µία Κυβέρνηση που λέει την αλήθεια,
που µιλάει καθαρά, που διαπραγµατεύεται µε θάρρος και που
έχει στόχο να βγάλει τον ελληνικό λαό και τη χώρα από τη λάσπη.
Η Ελλάδα, λοιπόν, κύριε Σαµαρά, δεν είναι µια χώρα υποτελής
και υποταγµένη. Η Ελλάδα απώλεσε µεγάλο µέρος της οικονοµικής της δύναµης τα τελευταία τεσσεράµισι-πέντε χρόνια, αλλά
πολύ σύντοµα θα διαπιστώσετε κι εσείς ότι είναι µια χώρα κυρίαρχη και υπολογίσιµη, µια χώρα που έχει, παρά τις δυσκολίες
που πέρασε την τελευταία πενταετία, µία ισχυρή γεωπολιτική δυναµική. Και είναι µία χώρα κυρίαρχη, που δεν µπορούν να παίζουν µαζί της εταίροι και δανειστές. Θα το διαπιστώσετε κι εσείς,
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θα το διαπιστώσουν και οι εταίροι και δανειστές.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µετά από πέντε χρόνια κοινοβουλευτικής σιωπής για τα µεγάλα ζητήµατα που προκάλεσαν
τη µνηµονιακή καταστροφή εκκινούµε σήµερα µία διαδικασία µε
στόχο να απαντηθούν ερωτήµατα που απασχολούν τον ελληνικό
λαό. Πρόκειται για ερωτήµατα που σχετίζονται µε την περίοδο
κατά την οποία δροµολογήθηκε η υπαγωγή της χώρας στο
µνηµόνιο, µετά την υπογραφή της πρώτης δανειακής σύµβασης,
αλλά και για ερωτήµατα που σχετίζονται µε ό,τι ακολούθησε το
πρώτο µνηµόνιο.
Τα αποτελέσµατα αυτών των πολιτικών είναι φυσικά γνωστά
σε όλους µας:
Εκτόξευση του δηµόσιου χρέους, που υποτίθεται ότι ήταν η
βασική αιτία που οδηγηθήκαµε στα µνηµόνια. Ήταν 124% περίπου όταν µπήκαµε τον Μάιο του 2010, και είναι 175% σήµερα.
Εκτόξευση της ανεργίας στο 27% περίπου και στο 60% για τους
νέους. Δραµατική µείωση µισθών και συντάξεων µε αποτέλεσµα
τα µεσαία και κατώτερα κοινωνικά στρώµατα να απωλέσουν
πάνω από το 50% του εισοδήµατός τους. Εκατοντάδες χιλιάδες
λουκέτα µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. Εκατοντάδες χιλιάδες νέες και νέοι που αναγκάστηκαν να µεταναστεύσουν στο
εξωτερικό, στερώντας τη χώρα µας και την οικονοµία από το πιο
σηµαντικό επιστηµονικό δυναµικό υψηλών προσόντων και υπονοµεύοντας µε αυτόν τον τρόπο τις ίδιες τις προοπτικές ανάκαµψης της οικονοµίας. Και, βεβαίως, κατάρρευση του κοινωνικού
κράτους, των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, των υπηρεσιών
εκπαίδευσης.
Όλα αυτά ήταν συνέπειες µίας συγκεκριµένης πολιτικής, της
πολιτικής λιτότητας και της εσωτερικής υποτίµησης που επιβλήθηκε από τα µνηµόνια µε στόχο –υποτίθεται- την ανάκτηση
της ανταγωνιστικότητας της χώρας, µια ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας όµως που δεν ήρθε ποτέ.
Ξέρετε, δεν θέλω να µείνω στην κριτική αυτού του προγράµµατος. Είναι δεδοµένη τόσο η πολιτική όσο και η οικονοµική του
αποτυχία. Το πρόγραµµα αυτό το έκρινε η ζωή, το έκριναν οι ίδιοι
οι πολίτες, που στις 25 του Γενάρη αποφάσισαν να δώσουν εντολή για µια ριζική στροφή, παρά το κλίµα κινδυνολογίας, που
και τότε είχατε δηµιουργήσει.
Υπ’ αυτήν την έννοια, θέλω να παραδεχτώ ενώπιόν σας ότι οι
επί της αρχής πολιτικές ευθύνες έχουν ήδη αποδοθεί από τον
ίδιο τον ελληνικό λαό, από την ετυµηγορία του. Η ανάγκη, όµως,
που έρχεται σήµερα να καλύψει η πρόταση για δηµιουργία εξεταστικής επιτροπής είναι να χυθεί άπλετο φως στις σκοτεινές
πτυχές αυτής της πενταετίας. Κι αυτό, ξέρετε, δεν είναι µόνο
ανάγκη που αφορά την αξιοπιστία του πολιτικού µας συστήµατος, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα και λαϊκή επιταγή.
Και δεν είναι ανακάλυψη αυτό του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, που καταθέτουµε σήµερα αυτή την πρόταση. Να
σας θυµίσω ότι ο ίδιος ο κ. Σαµαράς, που πριν τις εκλογές του
2012 είχε δεσµευτεί για µία και µόνη εξεταστική επιτροπή για το
µνηµόνιο, γιατί άραγε τότε είχε προχωρήσει σ’ αυτή τη δέσµευση; Γιατί άραγε, όµως, την ξέχασε αυτή τη δέσµευση, µόλις
ανέλαβε την πρωθυπουργία, τη διακυβέρνηση της χώρας;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω να είµαι σαφής και συγκεκριµένος, διότι αυτά δεν είναι ζητήµατα µε τα οποία µπορεί κανείς να παίζει. Εδώ κρίνεται η αξιοπιστία του πολιτικού συστήµατος. Κρίνεται, αν θέλετε, αυτό που εγώ ονοµάζω αποκατάσταση της σχέσης εµπιστοσύνης των πολιτών µε τους θεσµούς,
που έχει διαρρηχθεί περαιτέρω τα τελευταία πέντε χρόνια και
υπάρχει λόγος γι’ αυτό. Ξέρετε ποια είναι η ευρύτατα διαδεδοµένη αίσθηση των πολιτών για όσα κατά καιρούς διαδραµατίζονται σε τούτη εδώ την Αίθουσα κι έχουν σχέση µε την κατά
καιρούς διερεύνηση και απόδοση ευθυνών που προκύπτουν για
τα πολιτικά πρόσωπα;
Αν ρωτήσετε την Πρόεδρο της Βουλής θα σας πει ότι βρήκε
στο γραφείο της, µε το που ανέλαβε, πάνω από εκατόν πενήντα
φακέλους δικογραφιών, που έρχονται αµελλητί στη Βουλή, διότι
προσκρούουν πάνω σε ευθύνες πολιτικών προσώπων. Η ευρύτατα, λοιπόν, διαδεδοµένη εντύπωση στην ελληνική κοινωνία
είναι ότι το πολιτικό σύστηµα έχει περιβάλει τον εαυτό του µε
µανδύα προστασίας και ασυλίας. Γιατί ένας απλός πολίτης αντι-
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µετωπίζεται µε άλλα µέτρα και άλλα σταθµά από το νόµο και από
τις προβλέψεις του ίδιου του Συντάγµατος –δυστυχώς, λέω εγώ,
και κάποιοι ευθύνη γι’ αυτό και βρίσκονται σήµερα σε αυτά εδώ
τα έδρανα- απ’ ό,τι ένας Υπουργός.
Και ακόµη χειρότερα, η ευρύτατα διαδεδοµένη αίσθηση είναι
ότι και ανάµεσα στις πολιτικές δυνάµεις υπάρχει συµπαιγνία,
ώστε πολλές φορές η µία να καλύπτει την άλλη, ώστε να εξυπηρετούνται ειδικά συµφέροντα µιας κάστας πολιτικών και επιχειρηµατιών σε βάρος του δηµοσίου συµφέροντος.
Θέλω να είµαι καθαρός. Δεν ισχυρίζοµαι ότι αυτή η αίσθηση
είναι κατ’ ανάγκη ορθή και αληθής, τουλάχιστον σε όλες τις περιπτώσεις. Οφείλουµε, ωστόσο, να τη λάβουµε υπ’ όψιν µας και
είναι ακριβώς αυτό το γενικευµένο κλίµα καχυποψίας που το πολιτικό σύστηµα, το Κοινοβούλιο, η ίδια η δηµοκρατία οφείλει να
αντιστρέψει. Και για να αντιστραφεί αυτό το κλίµα, για να ανακτήσουν οι πολίτες την εµπιστοσύνη τους στη δηµοκρατία, οφείλουµε να δώσουµε απαντήσεις, απλές, σαφείς, καθαρές, πέρα
από συνωµοσιολογίες και χωρίς πρόθεση ποινικοποίησης πολιτικών θέσεων και πολιτικών αποφάσεων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι δεδοµένο ότι πολιτικά και
ιδεολογικά η σηµερινή Κυβέρνηση βρίσκεται στον αντίποδα των
µνηµονιακών επιλογών των µνηµονιακών κυβερνήσεων. Βρίσκεται, αν θέλετε, απέναντι σε νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες που
έφερε µαζί του το µνηµόνιο, σύµφωνα µε τις οποίες η χώρα θα
ανακτούσε, τάχα, την ανταγωνιστικότητά της, αν προχωρούσε σ’
αυτήν την πρωτοφανή διάλυση της αγοράς εργασίας.
Βρίσκεται στον αντίποδα της άποψης ότι θα αντιµετωπίζαµε
τη µεγέθυνση του δηµόσιου χρέους ξεπουλώντας τη δηµόσια περιουσία ή ότι θα κάναµε την οικονοµία µας να ξανακινήσει, αν
µειώναµε περαιτέρω το κόστος εργασίας, αν το κοινωνικό κράτος το αφήσουµε να καταρρεύσει κι άλλο, επειδή –δήθεν- το κοινωνικό κράτος αποτελεί αντικίνητρο για την ανάπτυξη της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Αυτός είναι ο ιδεολογικός πυρήνας που κρυβόταν µέσα στο
µνηµόνιο. Υπήρχε και πριν το µνηµόνιο σε απόψεις. Διαφωνούµε.
Είναι σεβαστές, όµως, οι απόψεις. Θέλω, δηλαδή, µε δυο λόγια
να σας διαβεβαιώσω ότι εδώ δεν ζητάµε µια εξεταστική επιτροπή, προκειµένου να ποινικοποιήσουµε αυτές τις αντιλήψεις,
αυτές τις απόψεις, τις οποίες τις αντιπαλεύουµε χρόνια. Δεν συστήνεται εξεταστική επιτροπή, προκειµένου να κριθούν πολιτικές
επιλογές ή αντιλήψεις µε τις οποίες διαφωνούµε.
Θέλω να σας επαναλάβω ότι οι πολιτικές αντιλήψεις κρίνονται
στην πολιτική αρένα, στις ιδεολογικές και κοινωνικές συγκρούσεις και τελικός κριτής δεν µπορεί να είναι κανείς άλλος από τον
ίδιο τον λαό.
Η εξεταστική επιτροπή, ωστόσο, οφείλει να συγκροτηθεί για
να διερευνήσει αν πέρα από την υλοποίηση µιας κακής, εµµονικής ή και ιδεοληπτικής επιλογής τελέσθηκαν, εν τέλει, πράξεις
που είχαν άλλα µη πολιτικά κίνητρα. Αυτό οφείλουµε να διερευνήσουµε.
Ξέρετε, αυτό σε τελική ανάλυση ζητά να µάθει ο λαός µας, που
συνεχίζει την ώρα που µιλάµε να έχει τεράστια ερωτηµατικά για
την πενταετία που πέρασε. Και σε αυτό πρέπει να δώσουµε σαφείς και ξεκάθαρες απαντήσεις όχι σ’ εµάς εδώ, αλλά στον ελληνικό λαό και όχι µε στόχο να επιδείξουµε µια διάθεση ρεβανσισµού, αλλά επειδή αυτό είναι το ξεκάθαρο αίτηµα και αυτό είναι
και το χρέος µας απέναντι σ’ έναν λαό που υπέφερε τα τελευταία
πέντε χρόνια κι έκανε θυσίες τροµακτικές.
Βεβαίως, την ίδια στιγµή που έκανε θυσίες, έβλεπε άλλους
πολλούς να µένουν έξω από αυτές τις θυσίες. Διαλύθηκε η µεσαία τάξη στη χώρα µας. Καταρρακώθηκαν τα χαµηλά εισοδήµατα. Κάποιοι άλλοι, όµως, πρόλαβαν και έβγαλαν τα λεφτά τους
στο εξωτερικό. Αυτό είναι το αίσθηµα αδικίας που αισθάνεται η
µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
Είναι πολλά τα σηµεία που πρέπει να διευκρινιστούν. Είναι πολλές οι πράξεις που πρέπει να ελεγχθούν. Χωρίς να µπω σε πολλές λεπτοµέρειες και χωρίς να θέλω επ’ ουδενί να προκαταλάβω
τα πορίσµατα της επιτροπής, νοµίζω ότι είναι ανάγκη να θυµίσω
κάποιες από αυτές τις λεπτοµέρειες, κάποια από αυτά τα ερωτηµατικά.
Πρώτον, πρέπει να εξεταστεί σε βάθος και µε λεπτοµέρειες η
διαδικασία αναθεώρησης του ελλείµµατος του έτους 2009, που
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έλαβε χώρα τον χειµώνα του 2010 από τη νέα τότε κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ. Για ποιο λόγο προχώρησε η κυβέρνηση σ’ αυτήν την
αναθεώρηση; Ποια µεθοδολογία µέτρησης ακολούθησε; Ποιος
και γιατί πήρε αυτήν την απόφαση, που εν τέλει αποδείχθηκε καταστροφική για τη συνέχεια;
Τα ίδια ζητάγατε κι εσείς τότε, κύριε Σαµαρά. Τα ξεχάσατε
µετά και όχι µόνο τα ξεχάσατε, αλλά τώρα µας είπατε και την
άλλη θεωρία, ότι δεν έφερε το µνηµόνιο την κρίση, αλλά η κρίση
έφερε το µνηµόνιο, δηλαδή τα πεπραγµένα της κυβέρνησης της
Νέας Δηµοκρατίας, δηλαδή του κ. Καραµανλή.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Δεν είναι θεωρία αυτό.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Αυτό θέλετε
να πείτε. Αυτά τα πεπραγµένα έφεραν το µνηµόνιο. Πείτε το καθαρά, κύριε Σαµαρά. Γιατί δεν το λέτε;
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Επίσης, πρέπει να δοθούν εξηγήσεις για την απόφαση της
Τράπεζας της Ελλάδας να προχωρήσει, λίγες µέρες πριν µπει η
χώρα στο µνηµόνιο, στην αύξηση του χρόνου για τον διακανονισµό των ελληνικών οµολόγων από τις τρεις στις δέκα ηµέρες.
Θυµάµαι ότι εγώ καθόµουν σ’ εκείνα εκεί τα έδρανα ψηλά.
Ήµουν Αρχηγός κόµµατος µε µικρό ποσοστό στη Βουλή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΣΗΣ: Και θα ξαναπάς εκεί!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Καλά, το
ποιος θα πάει πιο χαµηλά φαίνεται. Δείτε τις µετρήσεις. Δείτε τις
δηµοσκοπήσεις. Βγείτε και περπατήστε στα καφενεία, στις πλατείες, στην αγορά. Θα δείτε ποιος θα έχει την τύχη που είχαν κάποιοι άλλοι που καθόντουσαν µπροστά και πήγαν πίσω.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Ακούστε µε, όµως, µε λίγη προσοχή, σας παρακαλώ, και µη µε
διακόπτετε.
Θυµάµαι, λοιπόν, ότι τότε είχατε καταθέσει επίκαιρη ερώτηση
στη Βουλή γι’ αυτό το θέµα, κύριε Σαµαρά, και δεν πήρατε επαρκείς απαντήσεις τότε από τον Πρωθυπουργό. Να άλλη µια απόφαση που γεννά εύλογα ερωτηµατικά και για την οποία δεν
έχουν δοθεί επαρκείς απαντήσεις, ούτε καν στην κ. Βάσω Παπανδρέου που ήταν τότε Βουλευτής της Συµπολίτευσης, η οποία
έθεσε το θέµα µε ερώτησή της στον αρµόδιο Υπουργό Οικονοµικών.
Σας λέω συγκεκριµένα πράγµατα εγώ, κύριε Σαµαρά, δεν
µιλάω γενικόλογα. Πρέπει ή δεν πρέπει αυτά να απαντηθούν, να
διερευνηθούν; Πρέπει να απαντηθούν ή όχι τα ερωτήµατα που
σχετίζονται µε την αλλαγή µνηµονιακής φρουράς το Νοέµβριο
του 2011, το φοβερό εκείνο Νοέµβριο του 2011, για να µάθουµε
επιτέλους τι ακριβώς διηµείφθη στις Κάννες, στις οποίες ο κ. Σαµαράς ταξίδεψε αντιµνηµονιακός και από τις οποίες γύρισε ένθερµος υποστηρικτής του µνηµονίου.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Δεν ήµουν εγώ στις Κάννες!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Και ο κ. Βενιζέλος ταξίδεψε Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παπανδρέου
και επέστρεψε Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Σαµαρά –όχι, µάλλον Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παπαδήµου, αλλά Αντιπρόεδρος πάντοτε.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τι λέει τώρα;
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Δεν ήµουν στις Κάννες εγώ. Δεν έχω πάει στις Κάννες ποτέ µου.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Σχήµα
λόγου είναι, κύριε Σαµαρά. Το ξέρω ότι δεν έχετε πάει στις Κάννες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Τώρα το έµαθες, δεν το ήξερες!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ξέρω,
όµως, ταυτόχρονα ότι ήσασταν από τους πρωταγωνιστές εκείνου
του παρασκηνίου σε εκείνη τη φοβερή συνάντηση. Ναι, διότι
µετά, µόλις επέστρεψε ο τότε Πρωθυπουργός, εσείς ήσασταν
από τους πρωταγωνιστές του παρασκηνίου που οδήγησε στην
κυβέρνηση Παπαδήµου, δηλαδή -σε τι;- σε µια κυβέρνησηη οποία δεν είχε πάρει λαϊκή εντολή να σχηµατιστεί και –προσέξτε!ανεξαρτήτως των διαφωνιών µας µε την κυβέρνηση Παπανδρέου
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τότε, πρέπει να µάθουµε, ο ελληνικός λαός πρέπει να µάθει πώς
και µέσα από ποιες διαδικασίες ανατράπηκε Έλληνας Πρωθυπουργός για πρώτη φορά µετά από τριάντα επτά χρόνια Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας µέσα από παρασκηνιακές διαδικασίες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Να κάνετε εξεταστική.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Τα λέω
αυτά…
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Μην εξάπτεσθε και µην ανησυχείτε.
Τα λέω αυτά…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: … (δεν ακούστηκε)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρία Πρόεδρε, την προστασία σας, διότι έχουν ανάψει τα αίµατα.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Όλοι είναι µαζί σου. Κοίταξε γύρω
σου!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Τα λέω
αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, …
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Οι Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ να µη φωνασκούν.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κάτι έπαθαν στο ΠΑΣΟΚ!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): O κύριος Πρωθυπουργός να µην προκαλεί την ιστορία!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι ντροπή!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Τα λέω
αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι δεν αποτελούν µόνο
µάθηµα ή θέµα περιέργειας για τη σύγχρονη πολιτική ιστορία
του τόπου. Τα λέω αυτά γιατί βλέπω και σήµερα τον κ. Σαµαρά
που µάλλον κάτι θα ξέρει που εµείς δεν γνωρίζουµε –να µας το
πει, όµως, δηµόσια για να το µάθουµε- να ονειρεύεται κάτι ανάλογο και τώρα και χωρίς καν να προκληθεί, σπεύδει σε διεθνή
µέσα ενηµέρωσης να δηλώσει ότι είναι πρόθυµος να µπει σε οικουµενική κυβέρνηση. Πότε; Δύο µήνες µετά τις εκλογές, δύο
µήνες µετά τη λαϊκή ετυµηγορία που έδωσε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσµα και µια καθαρή κοινοβουλευτική Πλειοψηφία.
Σας ζήτησε ποτέ κανείς να µπείτε σε οικουµενική κυβέρνηση,
κύριε Σαµαρά, αυτές τις µέρες και δεν το ήξερα; Σας το ζήτησε
κανείς;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σας το ζήτησε κανείς ή µήπως νοσταλγήσατε την περίοδο των
Καννών; Εάν νοσταλγήσατε την περίοδο των Καννών, καθίστε
εκεί στην Αντιπολίτευση, συνηθίστε το, γιατί θα µείνετε για πολλά
χρόνια. Στην Ελλάδα τα πραξικοπήµατα τελείωσαν µαζί µε το παλάτι. Τελεία και παύλα. Μην περιµένετε άδικα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Η λίστα, όµως, των ερωτηµάτων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν τελειώνει εκεί. Η Ελληνική Βουλή πρέπει αµερόληπτα
και αντικειµενικά να εξετάσει τι ακριβώς έγινε και µε αυτό το περίφηµο PSI, το κούρεµα δηλαδή, των οµολόγων του ελληνικού
δηµοσίου που δηµιούργησε µια ανεπίστρεπτη ζηµία στα ασφαλιστικά ταµεία της χώρας.
Αλήθεια, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τι πέτυχε το PSI;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Θέλετε την άποψή µου; Θα έχετε τη δυνατότητα να πείτε τη
δική σας, αλλά σας βλέπω πολύ ανήσυχους και δεν καταλαβαίνω
το γιατί. Αφήστε µε να ολοκληρώσω και θα πείτε την άποψή σας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Δεν είµαστε ανήσυχοι.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Τι πέτυχε,
λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το PSI; Αυτό που πέτυχε,
πέρα από το να καταστρέψει τα ασφαλιστικά ταµεία, ήταν να ξελαφρώσει τις γερµανικές και γαλλικές τράπεζες από τα ελληνικά
οµόλογα και να τα φορτώσει στις πλάτες των ελληνικών ασφαλιστικών ταµείων, νοσοκοµείων και πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων.
Να µην τα ερευνήσουµε αυτά; Γιατί; Ποιες ήταν οι προτεραιότητες εκείνη την εποχή, µε ποια δικαιολογία, ποιον πολιτικό στόχο;
Εκτός κι αν δεν χρειάζεται να τα συζητήσουµε αυτά.
Μήπως δεν χρειάζεται, επίσης, να συζητήσουµε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και τα ερωτήµατα που προκύπτουν για τις επόµενες περιόδους, όπως το θέµα της αναδιάρθρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος που έγινε ακολούθως, την επό-
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µενη περίοδο; Δεν έχει αναπάντητα ερωτήµατα και ερωτηµατικά;
Ποια ήταν, αλήθεια, τα κριτήρια µε τα οποία κρίθηκαν οι σηµερινές συστηµικές τράπεζες επιλέξιµες για ανακεφαλαιοποίηση,
ενώ παραδείγµατος χάριν µια δηµόσια τράπεζα, η Αγροτική, κρίθηκε ανεπίδεκτη σωτηρίας; Μήπως ήταν χειρότερα τα µεγέθη
και οι ισολογισµοί της Αγροτικής Τράπεζας από τις υπόλοιπες
σηµερινές συστηµικές τράπεζες; Κάθε άλλο.
Για ποιο λόγο τότε διαχωρίστηκε η Αγροτική σε «καλή» και
«κακή» και οδηγήθηκε σε συγχώνευση η πρώτη και σε εκκαθάριση η δεύτερη και µια τράπεζα που ήταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης έγινε κυρίαρχη και η Αγροτική είναι σήµερα, για να
την θυµόµαστε, µια υπόθεση από το µακρινό παρελθόν και «διηγώντας τα να κλαις»; Γιατί;
Πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Τις περιµένει ο ελληνικός λαός
αυτές τις απαντήσεις. Ξέρετε, χωρίς διάθεση ρεβανσισµού, εµείς
έχουµε πάρει αυτήν τη λαϊκή εντολή, δηλαδή να διερευνήσουµε
αυτές τις απαντήσεις. Επίσης, η δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών, που έγινε αργότερα, έχει και αυτή αναπάντητα
ερωτήµατα και ερωτηµατικά, σε σχέση µε τις επιλογές που έγιναν.
Να θυµίσω ότι προϋπόθεση για την ανάληψη του κόστους ανακεφαλαιοποίησης από το ελληνικό δηµόσιο ήταν οι µετοχές που
αποκτήθηκαν από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
να µην µπορούν να πωληθούν παρά µόνο σε τιµή τουλάχιστον
ίση µε την τιµή κτήσης τους, ώστε να υπάρξει και αντίστοιχη ελάφρυνση του δηµόσιου χρέους. Δεν τηρήθηκε η προϋπόθεση
αυτή και µάλιστα χρειάστηκε και νοµοθετική παρέµβαση, προκειµένου να µην τηρηθεί η προϋπόθεση αυτή.
Το αποτέλεσµα ήταν οι τραπεζικές µετοχές του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας να πωληθούν έναντι πινακίου
φακής, µε άµεση ζηµία του ελληνικού δηµοσίου και ταυτόχρονη
επιβάρυνση του δηµόσιου χρέους. Μάλιστα, εξαιτίας αυτής της
πρακτικής, το ελληνικό δηµόσιο έχασε τεράστια ποσοστά από τη
συµµετοχή του στο µετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών, µε ελάχιστο κόστος για τους ιδιώτες επενδυτές, αλλά µε πολύ µεγάλη
ζηµία για το ελληνικό δηµόσιο.
Δεν έχουν περάσει και πολλά χρόνια. Τα θυµόµαστε! Φως θέλουµε να ρίξουµε σε όλα αυτά. Αυτή η πρακτική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρετε, στη διεθνή χρηµατοοικονοµική έχει
όνοµα. Ονοµάζεται dilution και η νοµιµότητά της είναι κάτι παραπάνω από αµφίβολη στην περίπτωση αυτή. Να µην ζητήσουµε
έστω και εκ των υστέρων απαντήσεις σε όλα αυτά; Αυτό µας ζητάτε; Να µην ζητήσουµε απαντήσεις µας ζητάτε, να µη διερευνήσουµε -ο γέγονε γέγονε!- επειδή αποδόθηκαν οι πολιτικές
ευθύνες στις 25 Γενάρη.
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
Γελάτε; Γελάει καλύτερα, όµως, όποιος γελάει τελευταίος.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Αυτό είναι αλήθεια!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Σαν να µην
έφταναν όλα αυτά υπάρχει και µια..
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αλήθεια, τόσο πολύ σας πείραξε αυτή η επιτροπή για την
έρευνα του χρέους, που µαθαίνω µάλιστα ότι κάποιοι κατέθεσαν
και επιστολή στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας διότι, λέει, ξεγελάστηκε! Αν είναι δυνατόν! Τέτοια ανοίκεια συµπεριφορά απέναντι
στον ανώτατο πολιτειακό άρχοντα, ο οποίος συµµετείχε δίνοντας
µε το κύρος του κύρος και έµφαση σε µία διαδικασία…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Έλεος! Φτάνει πια!
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες στην Αίθουσα από την πτέρυγα του
ΠΑΣΟΚ)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Βλέπω ότι
σήµερα δεν έχετε διάθεση να ακούσετε τους συνοµιλητές σας.
Και, ξέρετε, δηµοκρατία σηµαίνει λόγος και αντίλογος. Θα έχετε
την ευκαιρία να µιλήσετε και µε επιείκεια στο χρόνο και κανείς
εκ των παρισταµένων Βουλευτών της Πλειοψηφίας δεν θα σας
απευθύνει τον λόγο και δεν θα σας διακόψει. Βλέπω ότι έχετε
µια ανησυχία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μπα!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Η ανησυχία,
όµως, είναι µάλλον κακός οιωνός. Προδίδει πανικό.
Έλεγα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι τα τελευταία
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χρόνια, τα χρόνια του µνηµονίου, σε αυτήν τη χώρα έγιναν πολιτικές επιλογές. Όλοι τις κρίνουν αυτές τις πολιτικές επιλογές.
Κανείς δεν θέλει να τις ποινικοποιήσει. Πέραν, όµως, των πολιτικών επιλογών υπήρξαν συγκεκριµένες επιλογές, µε αποτέλεσµα
τη ζηµίωση του ελληνικού δηµοσίου.
Δεν θέλετε να τα ψάξουµε όλα αυτά;
Και βεβαίως, σαν να µην έφταναν όλα αυτά, υπάρχει και η νοµοθετηµένη οµολογία ενοχής προηγούµενων κυβερνήσεων για
τα περισσότερα από τα παραπάνω.
Τι ακριβώς; Μα, για τις διατάξεις που πέρναγαν σε αυτήν εδώ
τη Βουλή –πολλές φορές µε οριακή πλειοψηφία-, διατάξεις που
σε ανύποπτο χρόνο είχαν στόχο να µοιράζουν δεξιά και αριστερά
ασυλίες και εξαίρεση από τις αστικές και ποινικές ευθύνες όσων
είχαν την ευθύνη να υλοποιήσουν αυτές τις δύσκολες επιλογές.
Αυτό, κατά την άποψή µας, ήταν η σηµαντικότερη οµολογία ενοχής. Μιλώ φυσικά για την ασυλία που νοµοθετήθηκε στη Βουλή,
για τα διοικητικά συµβούλια µνηµονιακών οργανισµών, του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας συµπεριλαµβανοµένου,
του ΤΑΙΠΕΔ, για τις ασυλίες στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους,
στα στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδας και σε άλλους.
Και ερωτώ καλοπροαίρετα: Γιατί, αλήθεια, χρειάζονταν αυτές
οι διατάξεις, εάν δεν υπήρχε κανένα θέµα και ήταν όλα ζήτηµα
πολιτικών επιλογών, τις οποίες δεν κρίνουµε, δεν τις κατακρίνουµε και δεν τις ποινικοποιούµε φυσικά; Γιατί να περάσουν αυτές οι διατάξεις ασυλίας, αν όλα γίνονταν σύµφωνα µε τον νόµο;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτά και άλλα πολλά, κατά την
άποψή µας, πρέπει να αποτελέσουν το αντικείµενο της εξεταστικής επιτροπής, ώστε ο ελληνικός λαός να πάρει τις απαντήσεις
που του οφείλουµε, ώστε να διερευνηθεί εάν εδώ πρόκειται
απλώς για ζητήµατα πολιτικών αποφάσεων ή εάν πίσω από τις
πολιτικές αποφάσεις κρύβονται και άλλα συµφέροντα, κρύβονται
και άλλα κίνητρα.
Επιτρέψτε µου, µε την ευκαιρία, να σχολιάσω εδώ την πρόταση που κατέθεσε σήµερα η Νέα Δηµοκρατία, που µάλλον προσπαθεί να θολώσει τα νερά, παρά να βοηθήσει στην αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στο πολιτικό σύστηµα και στη δηµοκρατία, µια πρόταση που κατατέθηκε δύο µόλις ώρες πριν ξεκινήσει η προγραµµατισµένη συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, που κατέθεσε η κυβερνητική πλειοψηφία.
Και βεβαίως το εύλογο ερώτηµα κάθε Έλληνα πολίτη είναι το
εξής: Αφού θέλατε τόσο πολύ να διερευνηθεί το γιατί φτάσαµε
ως εδώ και να συµπεριληφθεί στη διερεύνηση όλη η περίοδος
από το 1981 µέχρι και σήµερα και αφού επί δυόµισι χρόνια ήσασταν κυβέρνηση κι είχατε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, γιατί
δεν φέρνατε αυτήν την πρόταση εδώ να υπερψηφιστεί και να ξεκινήσει η διερεύνηση της υπόθεσης µέσα σε αυτήν την εξεταστική επιτροπή;
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Όλες σας οι κινήσεις είναι υποκριτικές.
Ο λόγος που φέρατε σήµερα αυτήΝ την πρόταση εδώ είναι
για να θολώσετε τα νερά. Γιατί όπως φάνηκε από την αγόρευσή
σας, κύριε Σαµαρά, ουδόλως θέλετε, ουδόλως επιθυµείτε ούτε
ένα χαρτάκι να σηκώσουµε ούτε µία πέτρα για να δούµε τι βρίσκεται από κάτω. «Ο γέγονε, γέγονε», αυτή είναι η αντίληψή σας.
Και βεβαίως το θέµα δεν είναι να ξεχειλώσουµε χρονικά το αντικείµενο της εξεταστικής επιτροπής για να εντάξουµε τη µνηµονιακή πενταετία σε ένα αδιατάρακτο πολιτικό συνεχές, που
εκκινεί από το 1981. Δεν µπορεί κανείς να αναρωτηθεί «για ποιο
λόγο από το 1981 και όχι από το 1974, από το 1952 ή από κτίσεως ελληνικού κράτους»;
Σε µία τέτοια περίπτωση, σε µία τέτοια προοπτική χάνεται αυτό
που οι νοµικοί, οι ποινικολόγοι ονοµάζουν «αιτιώδη συνάφεια µεταξύ πράξης και αποτελέσµατος». Θα µπορούσαµε έτσι να αναχθούµε ακόµα και στο ζεύγος των πρωτοπλάστων για να πάρουµε
απαντήσεις. Απαντήσεις όµως δεν επρόκειτο να πάρουµε.
Ο ελληνικός λαός όµως ζητάει απαντήσεις. Η πρότασή µας κατατέθηκε για να διερευνηθούν απαντήσεις καθαρές, ξάστερες,
όσο και αν ενοχλεί αυτό κάποιους και ο ελληνικός λαός θα λάβει
απαντήσεις από αυτή την Κυβέρνηση, από αυτή την κοινοβουλευτική Πλειοψηφία.
Σας ευχαριστώ.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
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του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο ζήτησε ο κ.
Σαµαράς.
Για πόσο χρόνο, κύριε Πρόεδρε;
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Το πολύ πέντε λεπτά θα µιλήσω, γιατί σέβοµαι τους άλλους πολιτικούς Αρχηγούς που πρέπει να τοποθετηθούν.
Σας πείραξε, κύριε Τσίπρα, τάχα αυτό που είπα για προανακριτική επιτροπή, αν πτωχεύσετε τη χώρα και αν µας οδηγήσετε
εκτός ευρώ. Πριν λίγο οµολογήσατε ότι σκοπεύετε ουσιαστικά
να µετατρέψετε την εξεταστική επιτροπή σε προανακριτική. Και
τολµάτε να λέτε ότι εγώ απειλώ. Εσείς απειλείτε απροκάλυπτα
και άµεσα.
Έχετε την εντύπωση ότι δεν θα πάµε σε ανακριτική επιτροπή,
αν πάτε τη χώρα προς πιστωτικό γεγονός, επειδή ανοίξατε τη
βεντάλια όλου του λαϊκισµού σας, µε αυτή την περισσή αλαζονεία; Έχετε illusion ή delusion, για να σας το πω και εγώ στη
γλώσσα που µεταχειριστήκατε;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ο λαός δεν δέχεται να τον πάτε στα βράχια, στο γκρεµό. Αυτό
να το θυµάστε, κύριε Τσίπρα.
Μας είπατε µετά –το δεύτερο στάδιο λαϊκισµού- ότι άλλο είναι
οι Βουλευτές, άλλο είναι ο λαός. Έχει γεµίσει η Πρόεδρος της
Βουλής από δικογραφίες. Αν είναι έτσι, κύριε Τσίπρα, τότε γιατί
µπλοκάρατε τη συνταγµατική αναθεώρηση της Νέας Δηµοκρατίας που θα άλλαζε το θέµα της ευθύνης των Υπουργών;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Η µία σας θέση καταρρίπτει αυτή που έχετε πει νωρίτερα. Δεν
µπορεί στο λαϊκισµό σας να υπάρχει πουθενά συνέπεια και συνέχεια.
Μιλάτε για τις προτεραιότητές µας. Εγώ ως Πρωθυπουργός
προτεραιότητα πράγµατι δεν είχα την εξεταστική επιτροπή. Ας
µε τιµωρήσει ο λαός, αν θεωρεί ότι έπρεπε να την είχα. Εγώ προτεραιότητα ως Πρωθυπουργός είχα να σώσω τον τόπο και αυτή
την προτεραιότητα συνεχίζω και έχω σήµερα. Το πρώτο κριτήριο
είναι να σωθεί η Ελλάδα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τώρα στα περί δήθεν ανατροπής του κ. Παπανδρέου, είµαι βέβαιος ότι ο κ. Βενιζέλος θα απαντήσει, αλλά θέλω να σας πω ένα
πράγµα. Πρώτη φορά θα έχει συµβεί Πρωθυπουργός να έχει συζητήσει µε τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και µε εσάς παρόντα.
Θέλετε να σας θυµίσω ότι είχατε προτείνει τον κ. Αρσένη τότε
για Πρωθυπουργό;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Σωστό είναι
αυτό.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Με εσάς παρόντα και αφού προηγουµένως ο κ. Παπανδρέου µου
είχε προτείνει µέχρι και πέντε άτοµα για το ποιον να βάλουµε
Πρωθυπουργό και καταλήξαµε τέλος στον Παπαδήµο. Τα ξεχάσατε;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κάνετε λάθος, κύριε Σαµαρά.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Εγώ κάνω λάθος;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Βέβαια,
ήταν άλλη εποχή τότε. Για τον Πικραµµένο ήταν τότε η συζήτηση
κι όχι για τον Παπαδήµο.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Προσέξτε. Και τότε, αν το πάτε στις Κάννες -γιατί εσείς έχετε
µπερδευτεί, εδώ είναι «Travel-Τσίπρας», από εδώ εκεί, κανείς δεν
ξέρει για πού µιλάτε-...
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Εγώ δεν
συµµετείχα σε καµµία συζήτηση για τον Παπαδήµο. Για τον Πικραµµένο ήταν αυτή η συζήτηση.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Α,
στον Πικραµµένο πράγµατι είχατε πει τον Αρσένη. Είχατε πει τον
Αρσένη, στον Πικραµµένο πράγµατι.
Όµως εγώ να σας θυµίσω ότι τότε καταδικάσατε πρώτος εσείς
των Καννών το λεγόµενο «πραξικόπηµα - πρόταση Παπανδρέου
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για δηµοψήφισµα» κι όχι εγώ. Εγώ δεν είχα καµµία σχέση. Εσείς
το καταδικάσατε τότε, αλλά ξεχνάτε. Νοµίζετε πάντα –άλλο στοιχείο λαϊκισµού- ότι ο Έλληνας εξ ορισµού έχει κοντή µνήµη.
Θα ήθελα να σας πω, τέλος, για το θέµα της συγκυβέρνησης.
Είπατε ότι είναι όνειρο θερινής νυκτός να ξαναµπούµε στην Κυβέρνηση. Θέλω να ξέρετε ότι δεν µιλάµε για τα δικά µου όνειρα.
Οι ξένοι µε ρώτησαν αν θα σας στηρίξω για να βγείτε από τους
δικούς σας «εφιάλτες». Και πρέπει να ξέρετε ότι όταν µε ρώτησαν οι ξένοι –ξένα µέσα- αν θα σας στήριζα, σε περίπτωση που
οι Βουλευτές του κόµµατός σας δεν στηρίξουν τη συµφωνία
στην οποία θα καταλήγατε, είπα αυτό το οποίο έχω πει εδώ µέσα
πολλές φορές. Αν αυτή η συµφωνία βοηθάει να παραµείνει η
χώρα στο ευρώ, αν αυτή η συµφωνία βοηθάει τη χρηµατοδότηση
της χώρας, θα τη στηρίξω.
Εγώ δεν ξέρω τι σχεδιάζετε εσείς. Δεν ξέρω πόσο θα ανέβει ο
λογαριασµός στο µεταξύ. Δεν ξέρω τι σχεδιάζουν οι δικοί σας.
Και γι’ αυτό το λόγο, άλλωστε, σας είπα ότι αυτή η παράταξη η
φιλοευρωπαϊκή θα στηρίξουµε µεν, αλλά µην µας θεωρήσετε
καµµιά στιγµή δεδοµένους, κύριε Τσίπρα.
Τέλος, θα πω το εξής. Ε όχι και να φέρετε προς υπόδειγµα δηµοκρατικής ευαισθησίας και διαδικασίας την Επιτροπή της Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους! Το ερώτηµα είναι για εσάς. Σας έχει
υποκαταστήσει η κ. Κωνσταντοπούλου στα καθήκοντά σας, κύριε
Τσίπρα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Έχετε νοµιµοποίηση; Και από ποιον έχετε αυτή τη νοµιµοποίηση; Πάντως, από τη Βουλή δεν έχετε νοµιµοποιηθεί να πηγαίνετε σε αυτήν την επιτροπή.
Και εσείς πώς αισθανθήκατε εκεί, όταν ως κοινοβουλευτικός
Πρωθυπουργός είδατε να λείπουν τα υπόλοιπα κόµµατα; Εδώ
µπορείτε να µας δώσετε µίαν απάντηση; Δηµόσια απάντηση,
λόγου χάριν, έχει δώσει ο κ. Βαρουφάκης ο οποίος εξήγησε πώς
ένιωθε. Το έχει πει δηµόσια. Δεν ένιωθε και τόσο καλά.
Εσείς πανηγυρίζατε που πήγατε σε µια επιτροπή -Πρωθυπουργός στο ελληνικό Κοινοβούλιο!- δεν είδατε τα άλλα κόµµατα κι
αµέσως πανηγυρίσατε διότι έλειπαν εκείνοι τους οποίους δεν καλέσατε!
Έχει ένα όριο ο λαϊκισµός, κύριε Τσίπρα. Και σήµερα το δείξατε σε όλη του τη διάσταση. Είναι απαράδεκτα αυτά τα οποία
είπατε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει ο Πρωθυπουργός.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Για δύο
λεπτά µόνο, κυρία Πρόεδρε, γιατί ακούστηκαν επιχειρήµατα
αλλά ακούστηκαν και φθηνά λόγια.
Εγώ θέλω να µείνω στην ουσία κι όχι δηλαδή στα κουτσοµπολιά και στο αν µε έχει αντικαταστήσει η Πρόεδρος της Βουλής,
κύριε Σαµαρά. Δεν αξίζει να έχουµε µια τέτοια αντιπαράθεση.
Θέλω να σας πω το εξής: Πρώτον, η επιτροπή για τη Διερεύνηση του Δηµόσιου Χρέους είναι µια επιτροπή που είναι ανοιχτή
σε όλους. Και αν το παράπονό σας είναι ότι δεν παρευρεθήκατε…
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Δεν µας καλέσατε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):...εγώ λέω η
Πρόεδρος της Βουλής να σας καλέσει να πείτε την άποψή σας
και σας υπόσχοµαι ότι θα είµαι παρών να σας ακούσω.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Πάρτι είναι;
(Γέλωτες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κάλεσε,
όµως, το Προεδρείο της Βουλής, δεν κάλεσε κόµµατα. Εγώ δεν
πήγα ως εκπρόσωπος κόµµατος. Δεν µίλησα καν. Παρευρέθην.
Και παρευρέθην ξέρετε γιατί, κύριε Σαµαρά; Για να ακούσω τον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας είναι κανένα παιδάκι το οποίο
ξεγέλασε η Πρόεδρος της Βουλής και ήρθε για να δώσει αξία,
την οποία υπέκλεψε η Πρόεδρος της Βουλής; Δεν γνώριζε και
βρέθηκε εκεί; Αυτό είναι το πρόβληµά σας.
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Το πρόβληµα σας, η αγωνία σας και το άγχος σας είναι ότι η
Πρόεδρος της Βουλής εκκινεί µια διαδικασία, η οποία έχει την
υποστήριξη και το κύρος και σηµαντικών προσωπικοτήτων, αλλά
και του ίδιου του Προέδρου της Δηµοκρατίας. Αυτό οφείλετε να
το εκτιµήσετε. Οφείλετε τουλάχιστον να µην κατηγορείτε, παίζοντας παιχνίδια µάλιστα και µε τους θεσµούς, τον Πρόεδρο της
Δηµοκρατίας, ως κάποιον άνθρωπο που ξεγελάστηκε και πήγε
σε µια εκδήλωση, η οποία ήταν αντιδηµοκρατικού περιεχοµένου,
ήταν αντιδηµοκρατική.
Θέλω να έρθω στην ουσία των θεµάτων που θέσατε.
Κύριε Σαµαρά, να πούµε την αλήθεια. Θα θέλατε πολύ να κάνετε εξεταστική επιτροπή. Πάρα πολύ θα θέλατε. Ξέρετε γιατί
δεν κάνατε; Γιατί ο συγκυβερνήτης σας ήταν ο κ. Βενιζέλος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Σαµαρά. Και πείτε αυτή την αλήθεια δηµόσια, να την ακούσουν οι Βουλευτές και ο ελληνικός
λαός.
Εφόσον όµως σήµερα µας καταθέτετε εδώ µια πρόταση, καινοφανή κατά την άποψή µου, να διερευνήσουµε από το 1981
µέχρι το 2015 –δεν έχει ξανακουστεί αυτό- να διερευνήσουµε δηλαδή σχεδόν τριάντα πέντε ολόκληρα χρόνια, αφού εσείς µε την
πρότασή σας συµπεριλαµβάνετε ως υποσύνολο και την περίοδο
που εµείς καλούµε σήµερα την ελληνική Βουλή να αποφασίσει,
γιατί δεν υπερψηφίζετε σήµερα την πρόταση της Πλειοψηφίας,
αποδεικνύοντας ότι δεν έχετε κάτι να κρύψετε ή κάτι να φοβηθείτε, αλλά τα βγάζετε όλα στο φως και είστε ανοιχτός γιατί δεν
φοβάστε τίποτα;
Σας καλώ, λοιπόν, να υπερψηφίσετε σήµερα την πρότασή µας.
Να την υπερψηφίσετε και να αφήσετε τις υπεκφυγές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχουν ζητήσει µε τη σειρά ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΠΑΣΟΚ κ. Βενιζέλος,…
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Όχι, δεν είναι αυτή η σειρά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου):… ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Ποταµιού κ. Θεοδωράκης και ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου
Χρυσή Αυγή κ. Μιχαλολιάκος.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Όχι, κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ο κ. Βενιζέλος έχει
τον λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Τι λέτε; Είµαστε µετά τον κ. Σαµαρά στη
σειρά την κοινοβουλευτική, αναλόγως της δύναµης των κοµµάτων. Είµαστε εδώ πριν έρθει το ΠΑΣΟΚ µέσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχει ζητηθεί ο λόγος
προηγουµένως…
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Όχι, κάνετε λάθος. Με όλο το σεβασµό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου):…και έχει ζητηθεί µε
αυτήν τη σειρά.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κάνετε λάθος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, είµαστε και εµείς
εδώ. Όλο προς τα δεξιά κοιτάτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν υπάρχει πολιτικός
αρχηγός απ’ αυτήν την πλευρά, κύριε Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ:...(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ναι, αλλά προηγούνται οι πολιτικοί αρχηγοί.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Συµφωνώ. Απλά να πείτε ότι έχω ζητήσει τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ορίστε, κύριε Βενιζέλο, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αρχίζω
από το διατακτικό όσων θα πω, το συµπέρασµα. Δεν µαταιοπονούµε. Ήταν δεδοµένο ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ θα αναλάβει αµέσως µετά την ορκωµοσία της την πρωτοβουλία να
συγκροτήσει αυτή την εξεταστική επιτροπή.
Θεωρούµε την πρόταση που υπεβλήθη ένα κείµενο προκλητικό και ανιστόρητο.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Έπρεπε να µιλήσετε τελευταίος!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Δεν την ψηφίζουµε γιατί βιάζει την
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κοινή λογική, αλλά θέλουµε την επιτροπή, την καλωσορίζουµε,
χαιρόµαστε που γίνεται.
Βεβαίως και θα µετάσχουµε ενεργά. Ήδη έχουµε ανακοινώσει
τα θέµατα που θέλουµε να διερευνηθούν και έναν πρώτο κατάλογο προσώπων που θεωρούµε αναγκαίο να κληθούν στην επιτροπή. Πρόσωπα που έπαιξαν σηµαντικό πολιτικό και θεσµικό
ρόλο στην Ελλάδα, τέως Πρωθυπουργοί, τέως Υπουργοί, διοικητές και πρώην διοικητές της Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και
πρόσωπα που παίζουν σηµαντικό ρόλο στους ευρωπαϊκούς και
διεθνείς θεσµούς, πρόσωπα µε τα οποία συνδιαλέγεται και τώρα
η Κυβέρνηση και από τα οποία σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό
εξαρτά την πορεία του τόπου, των δηµοσίων οικονοµικών, τη
µοίρα της Ελλάδας.
Επίσης, ξέρουµε πάρα πολύ καλά από την κοινοβουλευτική
ιστορία, ότι όποια κι αν είναι η απόφαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, όπως κι αν έχει οριστεί το αντικείµενο και η χρονική περίοδος µιας εξεταστικής επιτροπής, αυτές οι επιτροπές έχουν
µια ακαταµάχητη δυναµική. Θα ασχοληθούν µε όλα τα θέµατα
και αυτά που εξελίσσονται, τα τρέχοντα, για τα οποία την ευθύνη
έχει η σηµερινή Κυβέρνηση.
Αλλά φυσικά και τίποτα δεν σταµατάει στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2009, γιατί πώς θα µιλήσεις για το έλλειµµα του 2009
και τα άλλα δηµοσιονοµικά και µακροοικονοµικά στοιχεία, αν δεν
εξετάσεις τι συνέβη το 2008, το 2007, τα προηγούµενα χρόνια;
Δεν µαταιοπονούµε και σας προτείνω να µη µαταιοπονεί κανείς µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα. Θα πάµε σ’ αυτό το εξαιρετικό
φόρουµ που είναι η εξεταστική επιτροπή και εκεί θα δούµε τι λέει
ο καθένας, τι εννοεί, ποια είναι η αλήθεια, γιατί πράγµατι, χρειάζεται µία κοινοβουλευτική διαδικασία για να καταγραφεί η ιστορία των τελευταίων ετών, για να πληροφορηθεί ο ελληνικός λαός
την αλήθεια, για να κατανοήσετε εσείς οι ίδιοι, κυρίες και κύριοι
της Κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας, ποιες
είναι οι πλάνες στις οποίες έχετε περιπέσει και θέλω να είµαι επιεικής, ποιες είναι οι δηµαγωγίες που έχετε εκστοµίσει, ποιες είναι
οι ευθύνες που έχετε αναλάβει ενώπιον του ελληνικού λαού.
Και να θυµάστε όλες και όλοι, όλα εδώ πληρώνονται. Η ιστορία
είναι πάνω από µία συγκυριακή πλειοψηφία. Επειδή επαίρεστε,
µε µία πρωτοφανή αλαζονεία, για το 36% που σας έδωσε ο ελληνικός λαός στις εκλογές και προσθέτω και το ποσοστό του κ.
Καµµένου, το άθροισµά σας είναι 41%- σας θυµίζω ότι ο ελληνικός λαός έχει δώσει πολύ µεγαλύτερες πλειοψηφίες, συντριπτικές, πανηγυρικές και τον Ιούνιο του 2012 µας έδωσε εντολή να
κάνουµε όσα έγιναν τα τελευταία δυόµισι χρόνια, µε 48% στα
κόµµατα, που ακολουθούσαν την υπεύθυνη ευρωπαϊκή στρατηγική.
Αλλά, αυτό που µε θλίβει και µε προβληµατίζει, είναι ότι ο Πρωθυπουργός υποβάθµισε τον εαυτό του στο ρόλο του κατηγόρου,
όχι του υπογράφοντος και προτείνοντος τη σύσταση µίας εξεταστικής επιτροπής. Δεν επανέλαβε απλώς τα κεφάλαια που περιλαµβάνει η πρόταση λέξη-λέξη. Ήρθε εδώ για να διατυπώσει µία
µεγάλη απειλή, ότι θα ποινικοποιηθούν οι επιλογές, ότι έγιναν
επιλογές οι οποίες δεν είχαν κίνητρο πολιτικό, αλλά ενδεχοµένως
κερδοσκοπικό κίνητρο και δηλητηριάζει την ψυχή του έθνους,
δηλητηριάζει τη λειτουργία του κοινοβουλευτικού συστήµατος,
ενώ η χώρα είναι σε διάταξη µάχης και η Κυβέρνηση –υποτίθεται- διαπραγµατεύεται σκληρά.
Η πρόταση αυτή ήταν έτοιµη και κατατέθηκε, ως κοινό προϊόν
ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, την εποµένη της κοινοβουλευτικής συζήτησης
της προηγούµενης Δευτέρας, στην οποία είχε έρθει ο κ. Τσίπρας
και είχε πει ψευδόµενος, ότι ζητά συναίνεση και συστράτευση
της Αντιπολίτευσης. Ποιας Αντιπολίτευσης; Της συκοφαντούµενης, της υβριζόµενης, της λοιδορούµενης. Και την επόµενη
ηµέρα κατετέθη αυτή η πρόταση που διασπά την εθνική προσπάθεια.
Αντί να συγκροτήσουµε εθνική οµάδα διαπραγµάτευσης, αντί
να βρούµε σηµεία συναίνεσης, ασχολούµαστε µε το τι έγινε τα
προηγούµενα χρόνια, αλλά κατ’ ανάγκη και µε το τι γίνεται τώρα
και τι θα γίνει τις επόµενες εβδοµάδες.
Και µιλώ για εβδοµάδες, γιατί η χρονική µονάδα µε την οποία
κινείται η Κυβέρνηση είναι η εβδοµάδα. Θέλει πολύ κόπο κάθε
εβδοµάδα, για να κερδηθεί µία εβδοµάδα. Τώρα έπρεπε να πάει
ο κ. Βαρουφάκης να προσκυνήσει στην κυρία Λαγκάρντ, ανή-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑ’ - 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

µερα το Πάσχα των Καθολικών, προκειµένου να κερδίσουµε τη
Μεγάλη Εβδοµάδα των Ορθοδόξων. Και θα δούµε την εβδοµάδα
της Διακαινησίµου, µετά την Ανάσταση, τι θα σκαρφιστεί η Κυβέρνηση για να κερδίσει διολίσθηση µίας εβδοµάδος.
Άρα, λοιπόν, εµείς καταψηφίζουµε το κείµενο, αλλά υποδεχόµαστε µε χαρά την επιτροπή και τη δυναµική της.
Το κείµενο έχει κι ένα άλλο µεγάλο µειονέκτηµα, είναι το ντοκουµέντο της πολιτικής τερατογένεσης, της ώσµωσης της αξιακής και ιδεολογικής ώσµωσης µεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξαρτήτων
Ελλήνων. Δεν είναι πολιτική συµφωνία, είναι πλέον σύµπλευση
αξιακού ηθικού χαρακτήρα, και αυτό πρέπει να σας προβληµατίσει έντονα, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ.
Πάµε, λοιπόν, να δούµε τι είναι αυτό που συµβαίνει τώρα, για
να δούµε τα συµφραζόµενα µέσα στα οποία θα λειτουργήσει η
επιτροπή. Ο κ. Τσίπρας λέει «Είστε αντιφατικοί, κύριοι της Αντιπολίτευσης» απευθύνεται πρωτίστως στη Νέα Δηµοκρατία, «Λέτε
ταυτοχρόνως ότι υπογράψαµε την παράταση, ότι συµφωνήσαµε
στο µνηµόνιο, αλλά ότι οδηγούµε και τη χώρα στα βράχια.».
Βεβαίως. Δεν ξέρω αν το λέει η Νέα Δηµοκρατία, εµείς το
λέµε. Και ξέρετε πως το λέµε; Ότι δεν µπορείτε να πάτε ούτε
µπρος ούτε πίσω. Είστε κολληµένοι, εγκλωβισµένοι στρατηγικά,
σας το έχω πει πολλές φορές. Δεν έχετε εντολή για ρήξη, δεν
µπορείτε να πάτε σε ρήξη. Δεν έχετε πλειοψηφία και εσωτερική
συναίνεση για στροφή και είστε υποχρεωµένοι να διατυπώνετε
ένα διπλό λόγο, µια διπλή γλώσσα.
Άλλα στο εσωτερικό της χώρας, όπου παραµένει η αίσθηση
της λεβεντιάς, της εθνικιστικής έξαρσης, της «σκληρής» διαπραγµάτευσης, η ιδέα ότι µπορούµε να γίνουµε Κούγκι, και άλλα
έξω, όπου η µία ταπείνωση διαδέχεται την άλλη.
Έχω πάει πολλές φορές στην αίθουσα που πήγε χθες ο κ. Βαρουφάκης και έχω µιλήσει µε τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου. Ποτέ δεν εκδόθηκε ανακοίνωση της Γενικής Διευθύντριας, αυτού του περιεχοµένου, ταπεινωτική, ότι
είπε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών «Ναι, ήµαρτον, θα πληρώσουµε τη δόση 9 Απριλίου και θα πληρώνουµε και όλες τις δόσεις που υποχρεώνουν τη χώρα εις το διηνεκές ad infinitum.» Και
ότι επιπλέον, συµφώνησε πως τα τεχνικά κλιµάκια της τρόικας
θα έρθουν στην Αθήνα, και θα κάνουν ό,τι γίνεται στις εταιρείες
που είναι υπό εξαγορά, υπό συγχώνευση ή υπό εκκαθάριση Due
diligence εξονυχιστικό έλεγχο, κατά το Εµπορικό Δίκαιο.
Αυτή είναι η υπερήφανη και σκληρή διαπραγµάτευση. Η απόλυτη ταπείνωση, στην έδρα του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Με το αφελές επιχείρηµα ότι πήγε ο κ. Βαρουφάκης να δει έναν
από τους πολλούς Υφυπουργούς Οικονοµικών, απουσιάζοντος
του Αµερικανού Υπουργού Οικονοµικών, και παρεµπιπτόντως
είδε και την κ. Λαγκάρντ, από την οποία προφανώς εκλήθη σε
απολογία προκειµένου να καταστεί σαφές ότι υπάρχει συµµόρφωση ή αποχωρεί το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, µε τα 15 δισεκατοµµύρια που έχει να δώσει µέχρι το Μάρτιο του 2016. Γιατί
αυτό έχει τα λεφτά.
Τα άλλα «ζεστά» λεφτά είναι τα 11 δισεκατοµµύρια του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, που σας τα πήραν
µέσα από τα χέρια. Και τώρα εκλιπαρείτε να πάρετε πίσω το 1,2
δισεκατοµµύριο. Όπως εκλιπαρείτε να πάρετε το 1,9 δις των κερδών του ευρωσυστήµατος από τα ελληνικά οµόλογα, δηλαδή
αυτό που κερδίσαµε, που προσωπικά θα σας πω, πέτυχα το
βράδι 21 προς 22 Φεβρουαρίου του 2012, όταν το πήραµε αυτό
το κονδύλι, για να βελτιώσουµε τη µελέτη βιωσιµότητας του χρέους.
Λέει ο κ. Τσίπρας «διαπραγµατευόµαστε». Πού διαπραγµατεύεστε; Και επί ποιου θέµατος; Διολισθαίνουµε ως χώρα. Η οικονοµία, αυτήν τη στιγµή ασφυκτιά. Η ρευστότητα αποσύρεται
από την πραγµατική οικονοµία για να καλύπτονται οι ταµειακές
ανάγκες του δηµοσίου. Η κοινωνία χαµηλών προσδοκιών, για την
οποία σας µίλησα την προηγούµενη εβδοµάδα, αποδέχεται τη
λογική ότι «Τι να κάνουµε, αφού τη βγάλαµε καθαρή, αφού
έχουµε µισθούς για µια εβδοµάδα, πάλι καλά είναι».
Στο µεταξύ, πάει το πρωτογενές πλεόνασµα. Πάει ο θετικός
ρυθµός ανάπτυξης. Πάει η ισχύς και η ευστάθεια του τραπεζικού
συστήµατος, διαρροή καταθέσεων, νέες ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης, αύξηση των κόκκινων δανείων. Και τώρα που µας
πήρα τα 11 δισεκατοµµύρια, η νέα ανακεφαλαιοποίηση θα γίνει
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µε τους όρους της νέας του οδηγίας, δηλαδή, δυστυχώς, κατά
το κυπριακό πρότυπο, όταν θα έρθει η στιγµή αυτή. Εδώ είµαστε!
Στριµωχνόµαστε µε την πλάτη στον τοίχο και νοµίζουµε ότι κάνουµε σκληρή διαπραγµάτευση.
Ποια είναι η υπόθεση εργασίας πάνω στην οποία στηρίζεται η
Κυβέρνηση; Ότι δεν θα µας αφήσουν οι Ευρωπαίοι και το ΔΝΤ
να πάµε σε πιστωτικό γεγονός και σε Grexit. Ναι, το πιστεύω
αυτό. Δεν θα µας αφήσουν να πάµε σε διεθνές πιστωτικό γεγονός.
Έχουµε ήδη πάει σε εσωτερική στάση πληρωµών. Και αυτή τη
στιγµή σφαδάζει η οικονοµία. Ναι, δεν θα πάµε σε Grexit. Θα είµαστε η µαύρη τρύπα, οι τριτοκοσµικοί εντός ευρώ, χωρίς ευρώ,
χωρίς ανάπτυξη, στο περιθώριο. Οι παρίες της ευρωζώνης.
Και όλα αυτά θα τα πάτε µέχρι πού; Πείτε ότι κερδίζετε το
χρόνο και πάµε 30 Ιουνίου που τελειώνει η παράταση που υπογράψατε και την κρύβετε. Τι θα γίνει στις 30 Ιουνίου;
Θα σας συσκευάσουν τα παλιά λεφτά τα οποία υπάρχουν και
τα οποία είναι περίπου 30.000.000.000, τα 15.000.000.000 του
ΔΝΤ, τα 11.000.000.000 του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και τα 4.000.000.000 της ευρωζώνης και θα µας τα ξαναδώσουν πίσω µε αυστηρούς όρους, δηλαδή µε µνηµόνιο. Θα
γίνει επανασυσκευασία του παλιού δανείου µε νέους όρους, µε
το µνηµόνιο ΙΙΙ, το οποίο θα είναι ταπεινωτικό, χωρίς προοπτική
εξόδου, χωρίς χρονοδιάγραµµα.
Τι σας πείραζε να ακολουθήσετε το χρονοδιάγραµµα και το
πλαίσιο που υπήρχε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Άντε ντε!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Τι σας πείραζε να κάνετε «αριστερή»
και «σκληρή» διαπραγµάτευση το Φεβρουάριο, να θέσετε τα θέµατα επί της ουσίας και να βγούµε στην προληπτική πιστωτική
γραµµή και να περάσουµε στη νέα φάση;
Και τώρα θέλετε να δούµε όλα αυτά τα οποία ανέφερε ο κ. Τσίπρας.
Κατ’ αρχάς, µε θλίβει το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός χρησιµοποιεί το θεσµό του Προέδρου της Δηµοκρατίας ως επιχείρηµα
σε µία συζήτηση εντός της Βουλής, που έχει χαρακτήρα κοµµατικής αντιπαράθεσης και καρφώνεται άγρια. Διότι είπαµε ότι η
εξαίρεση της περιόδου 2004-2009 από την έρευνα, δηµιουργεί
την εντύπωση, χωρίς να ευθύνεται αυτή η πλευρά της συντηρητικής παράταξης, ότι µια πλευρά της έχει κάνει συµφωνία ασυλίας µε το ΣΥΡΙΖΑ. Και όπως ο κ. Καµµένος ως πυλώνας της
εθνικιστικής ακροδεξιάς συµπράττει και συγκυβερνά µε τον κ.
Τσίπρα, έτσι υπάρχει µία αίσθηση ηγεµονίας, η οποία αποτυπώθηκε στην πλειοψηφία της Προεδρικής Εκλογής. Αυτό είναι, δυστυχώς!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου)
Και χαιρόµαστε γιατί η πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας βάζει
µέσα την περίοδο 1981…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Να τον χαίρεστε! Για τον Καραµανλή λέει!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Ναι, αν ο κ. Καραµανλής έχει τον κ. Νικόπουλο παραστάτη, σώθηκε! Περιµένει τον κ. Νικολόπουλο να
τον προστατεύσει!
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
Εµείς περιµένουµε τη συνέχεια από τη Δηµοκρατική Συντηρητική Παράταξη, µία καθαρή θέση, ότι φυσικά δεν υπάρχει καµία
σχέση, ότι πρέπει να διερευνηθούν όλα. Και είδα µε χαρά ότι ο
Κώστας Καραµανλής υπογράφει µετά τον Αντώνη Σαµαρά την
πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας να διερευνηθεί όλη η περίοδος
από το 1981 µέχρι το 2015.
Είναι πολύ σηµαντικό αυτό. Δεν µας πειράζει να αρχίζει από
το 1981. Δεν πειράζει! Δεν µας ενοχλεί η εξαίρεση του Κωνσταντίνου Καραµανλή.
(Γέλωτες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αλλά βεβαίως η λογική είναι να αρχίσει από την ένταξη στην
ΟΝΕ επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ. Γιατί υπάρχουν ιστορικά κριτήρια, επιστηµονικά, όπως είπε και ο κ. Λοβέρδος. Αλλά επίσης δεν
µας πειράζει να ξεκινήσουµε από τον Οκτώβριο του 2009, γιατί
η δυναµική της συζήτησης θα µας πάει και προς τα πίσω και
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προς τα εµπρός. «Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον»!
Όµως, είναι πραγµατικά θλιβερό να έρχεται ο ίδιος ο κ. Τσίπρας και να λέει στη Βουλή σήµερα εδώ από το Βήµα ότι πρέπει
να ερευνήσουµε πώς έγινε η νοθευµένη αύξηση του ελλείµµατος
του 2009.
Δηλαδή, υιοθετεί τη συνωµοσιολογία του κ. Καµµένου. Δεν
ξέρει ο κ. Τσίπρας ότι η Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος
προειδοποιούσε το Σεπτέµβριο του 2009 ότι το ταµειακό έλλειµµα του ενιαµήνου είναι ήδη διψήφιο, δηλαδή 10%; Όταν το
ταµειακό έλλειµµα σε δωδεκάµηνη βάση είναι 13%, δεν είναι λογικό το δηµοσιονοµικό να ξεπεράσει το 15%;
Θα µας τα πουν, όµως, αυτά οι ειδικοί. Θα µας τo πει η Eurostat, θα µας τo πει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο στο οποίο η
σηµερινή Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, η κ. Κατσέλη, έλεγε
ως Υπουργός της Κυβέρνησης Παπανδρέου, το Μάρτιο του
2010, «πρέπει οπωσδήποτε να καταφύγουµε γιατί έχει λεφτά, δεν
θα µας θέσει όρους και το επιτόκιο του δανείου του θα είναι 1%».
Δηλαδή καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα.
Λέει ο κ. Τσίπρας: «Να δούµε πώς έπεσε η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ». Μα, δεν ρωτάει την κυρία Κατσέλη; Δεν ρωτάει τον κ.
Κουρουµπλή; Δεν ρωτάει την κ. Σακοράφα; Την κ. Τζάκρη; Τον
κ. Παραστατίδη;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Την κυρία Παναρίτη.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Ας ρωτήσει πράγµατι την κ. Παναρίτη,
άλλη ένθερµο οπαδό της ένταξης στους κανόνες του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αυτή είναι η διαδραστική οµιλία έτσι;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Λέει ο κ. Τσίπρας: «Τι έγινε στις Κάννες;» Να του πω τι έγινε στις Κάννες; Ό,τι έγινε στις Βρυξέλλες
στην επταµερή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Στις Βρυξέλλες στην επταµερή υπήρξε µια ανακοίνωση των
Προέδρων των τριών ευρωπαϊκών οργάνων: Του Προέδρου του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του
Eurogroup.
Και του είπανε: «Πήγαινε στην Τρόικα, στο Eurogroup και το
ξανασυζητάµε». Ακόµη πιο σκληρή η κυρία Λαγκάρντ. Αυτό έγινε
στις Κάννες. Στις Κάννες έγινε ότι, δεν µπορεί ο κ. Τσίπρας να
παίξει τώρα µε δηµοψήφισµα ή µε εκλογές. Τι δηµοψήφισµα; Το
δηµοψήφισµα για δηµοσιονοµικά θέµατα απαγορεύεται συνταγµατικά. Και όπως κι αν το πεις, θα είναι δηµοψήφισµα για το
ευρώ, «µέσα ή έξω από τα ευρώ».
Ο κ. Τσίπρας έχει ζήσει προληπτικά τις Κάννες του. Και θα πάει
σε εκλογές; Τι θα πει στις εκλογές; Την αµφιθυµία του προγράµµατος της Θεσσαλονίκης, τα µεγάλα και εύκολα λόγια; Τι θα πει;
Στροφή στην υπευθυνότητα ή ρήξη και έξοδο από το ευρώ; Δεν
υπάρχουν αυτά. Ο εγκλωβισµός είναι απόλυτος. Οι Κάννες είναι
εξαιρετικό θέµα συζήτησης για τον κ. Τσίπρα. Πρέπει να µελετήσει τα κείµενα εις βάθος.
Και βεβαίως, πήγα Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παπανδρέου και µετά από λίγες ηµέρες αναγκάστηκα να παραµείνω,
επειδή µου το ζήτησαν οι πολιτικοί Αρχηγοί αυτό, µε ανακοίνωση
της Προεδρίας της Δηµοκρατίας, Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
του κ. Λουκά Παπαδήµου. Και κάποια στιγµή, ξαναγύρισα ως Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης του κ. Σαµαρά, Νέας Δηµοκρατίας
και ΠΑΣΟΚ, γιατί το θέµα µου δεν ήταν να βάλω τα προσόντα
µου στον τόκο και να περιµένω να καταστραφεί η χώρα για να
γίνω Πρωθυπουργός.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Τι θυσία!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Το θέµα µου ήταν να µπω µπροστά
στον πόλεµο της γενιάς µας και να κερδίσουµε τον πόλεµο αυτόν.
Η χώρα είναι όρθια. Γιατί είναι όρθια; Θέτετε ένα καταπληκτικό
δίληµµα. Λέτε: «Η χώρα ήταν σε µια κατάσταση το 2010 και ξαφνικά λόγω µνηµονίου είχαµε ύφεση, ανεργία και τεράστια κοινωνικά προβλήµατα». Αυτό είναι το δίληµµα; Να µείνουµε όπως
ήµασταν το 2009 ή να πάµε σ’ αυτήν την κατάσταση; Το δίληµµα
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ήταν, εάν θα επιλέγαµε αυτήν την κατάσταση µε το κόστος της
ή τη απόλυτη καταστροφή.
Όχι σωρευτική ύφεση 25%, αλλά ριζική και άµεση απώλεια του
75% του ΑΕΠ. Όχι ανεργία 26%, αλλά ανεργία 60%. Αυτό ήταν
το δίληµµα.
Και λέτε τώρα, το λέει και ο κ. Φίλης: «Φοβερό. Δεν κάνατε το
κούρεµα και την αναδιάρθρωση το 2010, αλλά το 2011-2012».
Ναι, έπρεπε να το έχουµε κάνει από το 2010. Δεν υπήρχαν σύµµαχοι και συσχετισµοί. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήταν
απολύτως αντίθετη. Οι χώρες-µέλη της Ευρωζώνης απολύτως
αντίθετες. Το κάναµε µε καθυστέρηση από τον Ιούλιο του 2011
και µετά. Άλλαξε η σύνθεση του χρέους; Έφυγαν οµόλογα από
τον ιδιωτικό τοµέα και πήγαν στο δηµόσιο; Έφυγαν από τις γερµανικές τράπεζες και πήγαν στα ελληνικά ασφαλιστικά ταµεία;
Όλα είναι φαντασιοπληξίες και ψέµατα.
Ξέρετε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πόσο ήταν το χρέος σε
απόλυτους αριθµούς το 2004; Ήταν 180 δισεκατοµµύρια. Το
2009 ήταν 300 δισεκατοµµύρια. Αυξήθηκε 120 δισεκατοµµύρια.
Από τα 300 δισεκατοµµύρια τώρα, µετά από πέντε χρόνια, έχουµε πάει στα 320. Με σωρευτική ύφεση 25% και µε σωρευτικά
ελλείµµατα µέχρι τη στιγµή του πρωτογενούς πλεονάσµατος.
Εάν δεν είχε µεσολαβήσει το PSI, το κούρεµα και η αναδιάρθρωση, το ελληνικό χρέος θα ήταν 400% του ΑΕΠ. Θα ήµασταν
µία χώρα πέρα από τον τρίτο κόσµο, του τέταρτου κόσµου.
Ξέρετε πόσα λεφτά, πόσα οµόλογα υπήχθησαν στη διαδικασία
του κουρέµατος γιατί τα κατείχε ο διεθνής ιδιωτικός τοµέας; Από
τα 300 δισεκατοµµύρια υπήχθησαν 230 δισεκατοµµύρια. Τα 230
δισεκατοµµύρια από τα 300 στις 8 Μαρτίου του 2012 τα κατείχαν
ιδιώτες και κουρεύτηκαν αρχικά τα 106 ονοµαστικά και στη συνέχεια άλλα 20, σύνολο 126, σε καθαρή παρούσα αξία 180 δισεκατοµµύρια.
Όταν κουρέψετε ένα ευρώ ελάτε να συγκριθούµε. Όταν κουρέψετε ένα ευρώ και αναδιαρθρώσετε ένα οµόλογο, ελάτε να
µου το δείξετε και θα σας πω µπράβο.
Δεν φύγανε καθόλου λεφτά από τις γερµανικές τράπεζες, για
να πάνε σε ελληνικά ταµεία και σταµατήστε αυτό το µπούµερανκ
µε τα ταµεία. Τώρα παίρνετε λεφτά των ταµείων και τα κάνετε
repos και έντοκα γραµµάτια. Και δεν θα µπορέσετε να τα δώσετε
πίσω.
Ναι, κούρεψε το δηµόσιο τα ταµεία. Υπέρ ποίου κουρεύτηκαν
τα οµόλογα; Υπέρ του δηµοσίου. Εάν δεν υπήρχε κράτος θα
υπήρχαν ταµεία; Το κράτος δεν µπορεί να επιστρέψει µε επιχορηγήσεις τα ποσά αυτά στα ταµεία; Ξέρετε πόσα ήταν τα ποσά
αυτά; Ήταν 14 δισεκατοµµύρια. Ξέρετε πόση ήταν η ετήσια επιχορήγηση του κράτους προς τα ταµεία για µια χρονιά; Ήταν 17
δισεκατοµµύρια.
Ξέρετε ότι το ΙΚΑ σεβάστηκε τις οδηγίες µας και απεκατέστησε το χαρτοφυλάκιό του στο 130%; Αλλά οι δικές σας κοµµατικές και συνδικαλιστικές ηγεσίες ταµείων, κυρίως επικουρικής
ασφάλισης, µας έγραφαν στα παλαιότερα των υποδηµάτων τους
και προκάλεσαν τεράστια βλάβη στα ταµεία. Αυτό θα διερευνηθεί. Είναι πολύ ωραίο θέµα τα ταµεία.Και οι τράπεζες.
Ποιες τράπεζες; Τώρα ο κ. Δραγασάκης βλέπει συνεχώς ξένους επενδυτές µετόχους τραπεζών και διοικήσεις τραπεζών.
Έχουν άλλο σχήµα ανακεφαλαιοποίησης; Τώρα δεν έχουν τα 11
δισεκατοµµύρια και θα κάνουν ανακεφαλαιοποίηση µε το κυπριακό παράδειγµα, δυστυχώς. Τώρα µε αυτά που γίνονται, διαρρέουν οι καταθέσεις. Και δυστυχώς, από τότε που η χώρα µπήκε
σε προεκλογική περίοδο, και αυτό συνεχίζεται, η χρηµατιστηριακή αξία των τραπεζών καταρρέει.
Ξέρετε από τα 39 δισεκατοµµύρια, που έχουµε δώσει για τη
στήριξη των καταθέσεων, δηλαδή, των τραπεζών πόσα ανακτούσε το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας πριν το Δεκέµβριο, λόγω χαρτοφυλακίου µετοχών; Τα 25, ενώ η σύµβαση
προέβλεπε 16. Κάθε κίνηση που κάνετε, που ρίχνει τη χρηµατιστηριακή αξία των τραπεζών είναι βλάβη του δηµοσίου.
Το γεγονός ότι ο κ. Βαρουφάκης υπέγραψε την παράταση
χωρίς νοµοθετική εξουσιοδότηση, παρανόµως, ξέρετε τι ευθύνη
συνεπάγεται; Ξέρετε τι ευθύνη συνεπάγονται οι αντιφατικές δηλώσεις για τις ιδιωτικοποιήσεις; Τι συνεπάγεται να λένε οι Υπουργοί, ότι µπορεί και να µην πληρώσουµε τις διεθνείς υποχρεώσεις
και να οδηγηθούµε σε πιστωτικό γεγονός; Τι σηµαίνει για τη
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χώρα, ως βλάβη, η υποβάθµιση από τον «Fitch» και άλλους οίκους; Τι σηµαίνει εκτίναξη των spreads;
Ελάτε στην εξεταστική να τα δούµε όλα αυτά. Και θα δούµε
και πολλά άλλα. Θα δούµε τι σηµαίνει να ξεκινάς µε πρωτογενές
έλλειµµα, µε τιµές σηµερινές, 12,5% και να παραδίδεις τη χώρα
µε πρωτογενές πλεόνασµα. Μια χώρα που ήταν σε ύφεση από
το 2008. Μια χώρα που είχε έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών, δηλαδή, έλλειµµα παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας 15% από το 2007. Μια χώρα που το 2009 πλήρωνε
12 δισεκατοµµύρια για τόκους και τώρα πληρώνει 5.
Είναι σαν να έχουµε κουρέψει το 60% όλου του χρέους. Και
αυτού που οφείλουµε στον ευρωπαϊκό και διεθνή δηµόσιο τοµέα.
Γι’ αυτό, όλα είναι τόσο απλά, τόσο καθαρά και είναι τόσο ωραίο
να κάνουµε τη συζήτηση αυτή. Να δούµε γιατί η Ελλάδα είναι
εδώ που είναι και η Πορτογαλία έχει βγει, η Ιρλανδία έχει βγει, η
Κύπρος βγαίνει, να δούµε τι θα συνέβαινε αν είχαµε πάει στην
ασύνταχτη χρεοκοπία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Και βέβαια, σηµασία έχει τώρα, να µας πει επιτέλους ο κ. Τσίπρας, αυτό όφειλε να πει σήµερα: «τι θα γίνει, πού πάµε, ποιο
είναι το χρονοδιάγραµµα;» Περιµέναµε να µας το πει την προηγούµενη Δευτέρα. Τι γίνεται µε το χρέος; Καλά η επιτροπή της
κυρίας Προέδρου. Πρωτοφανής η παρουσία του Προέδρου της
Δηµοκρατίας, σε τεχνική επιτροπή της Βουλής. Μου είπε ότι «σηµασία έχει η οµιλία µου, γιατί εκεί είπα ότι η Ελλάδα θα πληρώνει
τις υποχρεώσεις της.» Το κρατώ αυτό. Αλλά µπορούσε να το πει
και από το Προεδρικό Μέγαρο.
Τι θα γίνει τώρα; Επιτροπή µέσα για το επονείδιστο χρέος; Και
έξω; Τσιµουδιά; Κανένα θέµα; Τι είπε ο κ. Βαρουφάκης στην κ.
Λαγκάρντ; Τίποτα. Τι είπε ο κ. Τσίπρας στην επταµερή; Τίποτα.
Τι έχει να πει; Να ζητήσει την εφαρµογή των αποφάσεων που
εµείς πήραµε τον Φεβρουάριο και το Νοέµβριο του 2012.
Ακούστε, έχουµε τραβήξει πολλά, έχουµε σηκώσει πολλά. Το
ΠΑΣΟΚ έχει και εσωτερικά προβλήµατα και ακρωτηριάστηκε.
Αλλά, τώρα η παράταξη ενιαία, µε όλες τις δυνάµεις της και για
όσα έγιναν από τον Οκτώβριο του 2009 µέχρι τώρα και για όσα
γίνονται, θα εµφανιστεί στο όνοµα της αλήθειας, στο όνοµα της
ιστορίας και της αυτογνωσίας του τόπου αυτού. Και θα επιβάλει
την αλήθεια µες στην εξεταστική επιτροπή.
Γιατί θεωρούµε ότι είναι µια εξαιρετική, µοναδική ευκαιρία να
καταλάβει ο ελληνικός λαός. Και θα καταλάβει, γιατί θα αρχίσει
να βιώνει τη νέα πραγµατικότητα. Και τότε αυτήν τη νέα πραγµατικότητα δεν την εξωραΐζει καµµία δηµοσκόπηση, καµµία αυταρέσκεια, καµµία δηµαγωγία!
(Χειροκροτήµατα από της ς του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ.
Πρέπει να πω ότι όταν γίνεται τέτοιας έκτασης υπέρβαση, δηλαδή διπλάσιος χρόνος…
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Έλεος!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): …τελικά έρχεται το
Προεδρείο σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, διότι υπάρχουν…
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Έλεος! Αρκετά! Εσείς δεν σέβεστε τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριοι του ΠΑΣΟΚ,
κυρία Χριστοφιλοπούλου, να συµπεριφέρεστε όπως συνάδει…
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Δεν είστε σχολιαστής…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): …µε τον χώρο στον
οποίο βρίσκεστε και να σέβεστε ότι υπάρχουν κανόνες στη δηµοκρατία. Μη φωνασκείτε. Υπάρχουν Βουλευτές, υπάρχουν Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, υπάρχουν Αρχηγοί κοµµάτων που
δικαιούνται να µιλήσουν. Όταν γίνεται τέτοιας έκτασης υπέρβαση, λοιπόν, αυτό το οποίο τίθεται προ όλων µας είναι ποιος θα
αδικηθεί. Και οφείλω να το σχολιάσω.
Όπως, επίσης, οφείλω να πω ότι -θα το επαναλάβω, λυπάµαιείναι γνωστό και αδιαµφισβήτητο ότι εκλήθησαν στη διαδικασία
συγκρότησης µιας επιτροπής Αλήθειας -που δεν ξέρω γιατί τόσο
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ενοχλεί η λέξη «αλήθεια», ίσως πρέπει να φτιάξουµε µία επιτροπή ψεύδους όπου θα έρθουν όλοι πολύ εύκολα- όλοι οι Αντιπρόεδροι της Βουλής. Ήρθε ο κ. Κακλαµάνης από τη Νέα
Δηµοκρατία, ήρθε ο κ. Κεφαλογιάννης από τη Νέα Δηµοκρατία,
Γραµµατέας της Βουλής.
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Απορώ που άκουσα τον κ. Σαµαρά να λέει ότι δεν εκλήθη η
Νέα Δηµοκρατία. Αναρωτιέµαι αν δεν γνωρίζει ότι εκλήθη το
Προεδρείο της Βουλής όλο, όπως επίσης απορώ µε την αντίστοιχη ανακοίνωση –ίσως µου δώσει και µια απάντηση ο κ. Θεοδωράκης- από Το Ποτάµι. Από τη στιγµή που εκλήθη ο Αντιπρόεδρος, κ. Λυκούδης, και δήλωσε ότι δεν µπορούσε να παρίσταται,
απορώ πώς είναι δυνατόν να γίνονται τέτοιες καταγγελίες.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Παρακαλώ, να µου δώσετε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα σας δώσω τον
λόγο, κύριε Λυκούδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Θεοδωράκης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Θα
µου δώσετε τον λόγο, κυρία Πρόεδρε; Έγινε δύο φορές αναφορά στο όνοµά µου!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα σας δώσω τον
λόγο µετά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Έχετε κάνει αναφορά δύο φορές στο όνοµά µου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Παρουσία σας, κύριε
Λυκούδη, και τις δύο φορές.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Για
µία υπόθεση απολύτως προσωπική -δεν είχε καµµία σχέση µε
πρόσκληση στο Ποτάµι…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Παρακαλώ, να σας ανοίξω το µικρόφωνο, κύριε Λυκούδη, για να ακουστείτε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): …
ως Αντιπρόεδρος της Βουλής…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Λυκούδη, να
σας ανοίξω το µικρόφωνο για να ακουστείτε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Λέω
ότι µια ευγενέστατη κυρία, κατά τα άλλα, από το γραφείο σας µε
κάλεσε στις 11 η ώρα τη νύχτα, την παραµονή της σύγκλισης της
επιτροπής, όχι ως εκπρόσωπο του Ποταµιού αλλά ως Αντιπρόεδρο της Βουλής, για να πάρω µέρος στη σύγκλιση της επιτροπής της δικής σας. Είπα ότι έχω δουλειά και δεν µπορώ να έρθω.
Αυτό δεν έχει καµµία απολύτως σχέση µε αυτό που λέτε τώρα.
Το Ποτάµι ουδέποτε εκλήθη και η δική µου πρόσκληση ήταν απολύτως σε προσωπική βάση ως Αντιπρόεδρος της Βουλής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας Το Ποτάµι)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστώ που επιβεβαιώνετε, κύριε Λυκούδη, ότι εκλήθητε ως Αντιπρόεδρος της
Βουλής. Και σας θυµίζω ότι Αντιπρόεδρος της Βουλής είστε µε
την ιδιότητά σας του Βουλευτή του Ποταµιού.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Άρα, µόνο το ΠΑΣΟΚ δεν καλέσατε. Οµολογήστε επιτέλους! Οµολογήστε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα εξετάσω και τι διανέµεται στο κυλικείο αυτές τις ώρες, αν συνεχίσετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Έχω δώσει τον λόγο στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας Το Ποτάµι.
Εν συνεχεία τον λόγο θα πάρει ο κ. Κεφαλογιάννης.
Κύριε Θεοδωράκη, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Κυρίες και κύριοι, να αρχίσω µε τα αυτονόητα.
Σήµερα δεν θα έπρεπε να συζητάµε µόνο γιατί µπήκαµε στα
µνηµόνια. Θα έπρεπε κυρίως να αναζητάµε τους λόγους για τους
οποίους η Ελλάδα δεν έχει βγει ακόµη από τα µνηµόνια, γιατί
αυτό που έκαναν η Ιρλανδία και η Πορτογαλία δεν µπορέσαµε
να το κάνουµε εµείς. Το ξέρετε ότι σήµερα η Ιρλανδία δανείζεται
µε επιτόκιο κάτω του 1% το δεκαετές οµόλογο, ενώ η Πορτογαλία µε 2% και εµάς δεν µας δανείζουν ούτε µε 10%. Και, βέβαια,
αυτές οι χώρες αποπληρώνουν τα δάνειά τους στο ΔΝΤ νωρί-
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τερα από το προβλεπόµενο όριο, ενώ εµείς, όταν φτάνει η ώρα
να πληρώσουµε ή παρακαλάµε ή απειλούµε.
Η ανάκαµψη της οικονοµίας στις χώρες των άλλων µνηµονίων
έχει έρθει, ενώ εµείς βλέπουµε τους δείκτες της ανεργίας να µεγαλώνουν και τους δείκτες της παραγωγής να κατεβαίνουν. Η
Κυβέρνηση λέει, βέβαια, ότι κάνει σκληρή διαπραγµάτευση και
υπερηφανεύεται στα παράθυρα ότι τουλάχιστον θα πληρώσει µισθούς και συντάξεις. Κάποιος πρέπει να πει στην Κοινοβουλευτική Πλειοψηφία που στηρίζει αυτή την Κυβέρνηση, ότι η Ελλάδα
δεν είναι η χώρα µόνον των συνταξιούχων και των δηµοσίων
υπαλλήλων. Για να πληρώσετε µισθούς και συντάξεις -έτσι που
τα καταφέρατε- δεν πληρώσατε προµηθευτές που σηµαίνει ότι
δεν πληρώνονται οι εργάτες και οι υπάλληλοι των προµηθευτών,
δεν πληρώσατε ΦΠΑ. Τριακόσιες είκοσι πέντε ηµέρες έχει φτάσει
η αναµονή για την επιστροφή ΦΠΑ. Τριακόσιες είκοσι πέντε ηµέρες! Και δεν πληρώσατε ούτε καν τα φάρµακα που έχουν προπληρώσει οι ασφαλισµένοι του ΕΟΠΥΥ.
Οι τράπεζες, βέβαια, δεν δανείζουν και όποιοι επενδυτές ήθελαν να επενδύσουν σε αυτή τη χώρα, φεύγουν πανικόβλητοι.
Βέβαια -εδώ θέλω να απευθυνθώ και στους προηγούµενουςτα προβλήµατα δεν τα δηµιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα συνέχισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Βγήκαν για να διορθώσουν τα λάθη και τελικά προσθέτουν
λάθη πάνω στα λάθη. Κάπως έτσι φτάσαµε και στα µνηµόνια µε
τις κυβερνήσεις να συνεχίζουν τα λάθη η µία της άλλης. Γιατί την
κρίση -είναι αλήθεια- δεν την έφερε το µνηµόνιο, όπως λέγατε
προεκλογικά στις πλατείες, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, τα είπε
και ο κ. Τσίπρας στο Βερολίνο. Να το διαβάσω επί λέξει για να
µην υπάρξει παρεξήγηση: «Δεν φταίνε για ό,τι µας συνέβη και
µας συµβαίνει οι ξένοι. Υπάρχουν ενδογενείς αιτίες που µας οδήγησαν στην κρίση», είπε ο κ. Τσίπρας.
Το 2009 η χώρα δανείστηκε 66 δισεκατοµµύρια ευρώ για να
τα βγάλει πέρα. Και γι’ αυτό το έγκληµα -απέναντι στις επόµενες
γενιές κυρίως που θα πληρώσουν αυτά τα δανεικά- κανείς δεν
µιλούσε, ούτε βέβαια η Αριστερά.
Παίρναµε κάθε χρόνο 20, 30, 40 δισεκατοµµύρια ευρώ και
συµπεριφερόµασταν λες και ήταν λεφτά δικά µας, αληθινό εισόδηµα, προϊόν παραγωγής. Είχαµε αναλογικά τον µεγαλύτερο κατασκευαστικό τοµέα στην Ευρώπη, τον µεγαλύτερο τοµέα
λιανικού εµπορίου. Και όλα, βέβαια, σε τιµές Λονδίνου.
Θα ρωτήσει κάποιος: Στην κατανάλωση σπαταληθήκαν όλα
αυτά τα δισεκατοµµύρια των δανεικών; Όχι µόνο.
Πού πήγαιναν, λοιπόν, τα δανεικά; Αυτή είναι µία ενδιαφέρουσα συζήτηση που πρέπει να κάνουµε. Και µπορούµε να την
κάνουµε, αν τολµάµε να την κάνουµε. Μπορώ να σκεφτώ τουλάχιστον τρεις µαύρες τρύπες σε αυτά τα ατέλειωτα δανεικά:
Σπατάλες και υπερκοστολογήσεις µικρών και µεγάλων έργων. Η
Ελλάδα, δηλαδή, της διαφθοράς και της διαπλοκής.
Ένα τεράστιο και αναποτελεσµατικό δηµόσιο, αυτό που
υπερασπιζόταν τόσα χρόνια και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα, δηλαδή,
του ρουσφετιού και του πελατειακού κράτους.
Και, βέβαια, όπλα, εξοπλιστικά προγράµµατα. Και όταν λέµε
«όπλα», κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, εννοούµε σχεδόν πάντα και µίζες.
Ποτέ τα όπλα δεν έρχονται µόνα τους. Είχαµε και φαινόµενα που,
πρώτα πληρώναµε τις µίζες και τα όπλα τα παίρναµε µετά από
δέκα χρόνια.
Θα µου επιτρέψετε εδώ να ανοίξω µία παρένθεση. Η Κυβέρνηση έδωσε µε τυµπανοκρουσίες 200 εκατοµµύρια ευρώ για την
ανθρωπιστική κρίση και έδωσε εν κρυπτώ 500 εκατοµµύρια ευρώ
για ένα εξοπλιστικό πρόγραµµα, χωρίς να ενηµερώσει τη Βουλή,
χωρίς να ενηµερώσει την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ,
χωρίς να κάνει διαγωνισµό, στο άψε σβήσε. Έδωσε 500
εκατοµµύρια ευρώ, τις ίδιες µέρες που έδινε τα 200 εκατοµµύρια
ευρώ για την ανθρωπιστική κρίση. Προσέξτε: Εξοπλιστικό πρόγραµµα στην τιµή που είχε συµφωνηθεί από τους προηγούµενους, τους οποίους καταγγέλλετε! Νοµίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσαρµόζεται πολύ γρήγορα στους κανόνες του παλιού πολιτικού
παιγνιδιού.
Ταυτόχρονα, έχουµε και τη θεωρία των ψεκασµένων, ότι κάποιοι διόγκωσαν τεχνητά το έλλειµµα του 2009 για να µας
βάλουν στα µνηµόνια. Μία συζήτηση που µας εκθέτει, βέβαια,
στην Ευρώπη, γιατί όλος ο κόσµος ξέρει ότι η Ελλάδα το 2009
είχε έλλειµµα 15%-16%.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Να τα συζητήσουµε, λοιπόν, όλα αυτά στη Βουλή, στις επιτροπές; Εµείς λέµε να τα συζητήσουµε. Να µιλήσουµε για τις
ευθύνες των κυβερνήσεων που φόρτωναν το δηµόσιο µε εκατοντάδες χιλιάδες δηµοσίους υπαλλήλους. Οι προσλήψεις από
τον Μάρτιο του 2004 έως τον Ιούνιο του 2009 έφτασαν τις οκτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες.
Να µιλήσουµε για τις ευθύνες των κοµµάτων και της Αντιπολίτευσης που δεν έθεσαν ποτέ θέµα δηµοσίου χρέους. Ήταν 152
δισεκατοµµύρια ευρώ το 2001, 184 δισεκατοµµύρια ευρώ το
2004 και 300 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2009.
Να µιλήσουµε, επίσης, και για τις ευθύνες της Βουλής που ψήφιζε πάντα πανηγυρικά τις αµυντικές δαπάνες –πάντα, πανηγυρικά!- όταν όλη η χώρα βοούσε για τις µίζες και τη µεγάλη ζωή
των πολιτικών, που ήταν γύρω από τις προµήθειες και τα εξοπλιστικά προγράµµατα.
Θα µιλήσουµε για όλα αυτά στην εξεταστική; Η κυβερνητική
Πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µας λένε «Όχι». Εµάς µας ενδιαφέρει,
λένε, να ανακρίνουµε τους πολιτικούς µας αντιπάλους, να κάνουµε σόου για την τηλεόραση. Σε έναν κενό αντιµνηµονιακό
καµβά, θα πούµε εµείς.
Το Ποτάµι, κύριοι Βουλευτές, λέει: Αν θέλουµε πράγµατι να
αναζητήσουµε το πώς και γιατί µπήκαµε στα µνηµόνια, χρειάζεται να πάµε λίγο πιο πίσω. Και το πόσο πίσω, δεν ορίζεται από
τον πολιτικό τυχοδιωκτισµό του καθενός. Ορίζεται από τα γεγονότα και όχι από το πότε ανέβηκε στην εξουσία ο αντίπαλός µας.
Και το γεγονός είναι ένα: Η είσοδος της χώρας στην ΟΝΕ. Το γεγονός είναι το ευρώ. Αυτή ήταν η τεράστια ευκαιρία της Ελλάδας
να γίνει µια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Οι πολιτικοί, όµως, ή µάλλον για να µην απλουστεύω, αρκετοί πολιτικοί, δεν ήταν αντάξιοι
της µεγάλης επιλογής.
Η χώρα µας ιστορικά είχε δύο µεγάλες ευκαιρίες να γίνει µια
δυνατή χώρα, µια χώρα µε δικαιώµατα και ανάπτυξη. Η πρώτη
ήταν η είσοδος στην ΕΟΚ που επέβαλε, κόντρα σε όλους µας, ο
Κωνσταντίνος Καραµανλής και η δεύτερη ήταν η είσοδός µας
στην ευρωζώνη, η απόφαση να υιοθετήσουµε το ευρώ ως το νόµισµα της χώρας. Είναι µια απόφαση την οποία σήµερα αποδέχεται και στηρίζει –να το θυµόµαστε- η συντριπτική πλειοψηφία
του ελληνικού λαού, αλλά την οποία, δυστυχώς, κάποιοι αµφισβητούν, κάποιοι στο εξωτερικό, κάποιοι στο εσωτερικό και δυστυχώς και κάποιοι µέσα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα, της κυβερνητικής Πλειοψηφία.
Αν θέλουµε, λοιπόν, να καταλάβουµε τι πήγε στραβά, από εκεί
πρέπει να ξεκινήσουµε και να εξετάσουµε τι έπρεπε να γίνει σε
αυτή τη χώρα και δεν έγινε αυτά τα χρόνια, από τότε που µπήκαµε στο ευρώ µέχρι σήµερα, γιατί οι πολιτικοί δεν έκαναν αυτά
που έπρεπε να κάνουν και γιατί απλώς υπηρετούσαν τους πελάτες τους, τους «ηµέτερους» και τις συντεχνίες, αδιαφορώντας
για τα συµφέροντα των πολλών.
Η συµµετοχή στην ευρωζώνη ήταν η µεγάλη, η µοναδική ευκαιρία της χώρας να αποκτήσει αυτή την πολυπόθητη ευρωπαϊκή
κανονικότητα, χωρίς φυσικά να χάσει την ψυχή της, την ιδιαιτερότητά της, να συγκλίνει σταδιακά –για να χρησιµοποιήσω έναν
όρο που ήταν πολύ της µόδας τότε- µε τις υπόλοιπες χώρες, να
συγκλίνει η πραγµατική οικονοµία, να συγκλίνουν οι θεσµοί, να
εξαλειφθούν οι παθογένειες, το πελατειακό κράτος, η φοροδιαφυγή, η διαφθορά και η διαπλοκή, να υπάρχει αποτελεσµατικό
δηµόσιο µε αξιολόγηση και λογοδοσία.
Προσλάβαµε εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Και όταν
ήρθε η ώρα της κρίσης αρχίσαµε τις οριζόντιες περικοπές. Πεισµατικά αρνηθήκαµε να αξιολογήσουµε τι είναι χρήσιµο και τι όχι
σε αυτό το τέρας που δηµιούργησε το κοµµατικό κράτος, οι κοµµατάρχες.
Κι έτσι, µε τη βαρβαρότητα των οριζόντιων περικοπών που
επέλεξαν οι προηγούµενες κυβερνήσεις, φτάσαµε, οι δάσκαλοι
να παίρνουν λιγότερο από τους υπαλλήλους των ΔΕΚΟ. Η κοινωνική δικαιοσύνη, η φροντίδα για τους φτωχούς –φροντίδα κι
ευκαιρίες, όχι φροντίδα και συσσίτια- ήταν επιφανειακή όλα αυτά
τα χρόνια.
Οι δαπάνες για την αντιµετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού στην Ελλάδα δεν έφεραν αποτελέσµατα. Είχαµε τη χειρότερη επίδοση στην Ευρώπη και σε αυτόν τον τοµέα.
Τα λεφτά, -πολλά λεφτά- σπαταλήθηκαν σε µηχανισµούς και
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δοµές γραφειοκρατών και µαϊµού ΜΚΟ και δεν έφτασαν ποτέ σε
αυτούς που τα είχαν πραγµατικά ανάγκη.
Δεν καταφέραµε να φτιάξουµε ένα ασφαλιστικό σύστηµα που
θα προστατεύει όλους τους πολίτες γιατί, σύντροφοι της Αριστεράς ούτε οι συντάξεις στα πενήντα ούτε τα ρετιρέ είναι αριστερή
πολιτική. Και το λέω ειδικά για σας που αρνηθήκατε µαζί µε
όλους τους άλλους την αναµόρφωση του ασφαλιστικού συστήµατος.
Είναι µία από τις πολλές πύρρειες νίκες του παλιού συστήµατος, που πρέπει να µελετήσουµε και να διδαχθούµε.
Κυρίες και κύριοι, όταν η υπόλοιπη Ευρώπη προσπαθούσε να
προσανατολιστεί στον νέο διεθνή ανταγωνισµό, εµείς κλείναµε
τα σύνορα, κλείναµε τα λιµάνια, ορθώναµε τείχη, αποθαρρύναµε
κάθε έναν που είχε διάθεση να κάνει κάτι δηµιουργικό, κάτι καινούριο, να πάρει ρίσκα και να δηµιουργήσει για τον εαυτό του
και για το κοινωνικό σύνολο.
Αυτές είναι οι παθογένειες που ταλανίζουν τη χώρα και µας
έφεραν µέχρι εδώ, ένα ανοργάνωτο διεφθαρµένο κράτος και ένα
πελατειακό κοµµατικό σύστηµα, παθογένειες που έχουν κάνει
την Ελλάδα να παραπαίει, ακόµα και σήµερα, στο όριο της εξόδου από την Ευρωζώνη. Αυτά είναι που θα έπρεπε να δει µια εξεταστική επιτροπή.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όλα αυτά τα χρόνια που µας οδήγησαν στα µνηµόνια, η κοινωνία έχασε ένα µέρος της ψυχής της.
Ξέχασε τα σηµαντικά. Η ανεργία, το µεγαλύτερό µας πρόβληµα,
είναι απ’ όλους σήµερα ξεχασµένο. Η Κυβέρνηση σπεύδει, έχει
άγχος, να νοµοθετήσει για την ΕΡΤ, τις φυλακές τρίτου τύπου
και για τους νέους, που µας κουνάνε µαντήλι, ούτε µία σκέψη.
Το ποσοστό ανεργίας σήµερα, ειδικά στους νέους, έχει να κάνει,
βέβαια, µε την κακή οικονοµική κατάσταση της χώρας, αλλά έχει
να κάνει και µε την πλήρη αδυναµία να εκµεταλλευθούµε εδώ και
πέντε χρόνια πόρους και προγράµµατα που υπάρχουν και είναι
διαθέσιµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτή, λοιπόν, η κουβέντα πρέπει να γίνει στη Βουλή για τα
λάθη που µας οδήγησαν στο µνηµόνιο, τα λάθη που µας κρατάνε
στο µνηµόνιο. Διότι οι καλές προθέσεις -ας το δεχθώ ότι αυτές
είναι που κυριαρχούν, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ- δεν αρκούν για να
βγούµε από το µνηµόνιο, για να βγούµε από το αδιέξοδο.
Εσείς, όµως, απ’ ό,τι φαίνεται, δεν θέλετε να µιλήσετε για όλα
αυτά. Θέλετε να µιλάτε µόνο για τις πολιτικές πράξεις των αντιπάλων σας, για τα µνηµόνια.
Εµείς, βέβαια, µπορούµε να µιλήσουµε για τα µνηµόνια, για τις
ευθύνες της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, γι’ αυτούς που
αντί να χτυπήσουν τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά, αντί να περιορίσουν το πελατειακό κράτος, έκοψαν µισθούς και συντάξεις
και έβαλαν νέους φόρους, γι’ αυτούς που φοβήθηκαν, δυστυχώς,
τις µεγάλες µεταρρυθµίσεις, γι’ αυτούς που πολλές φορές θυσίασαν τους αδύναµους και αυτούς που δεν είχαν πρόσβαση
στην εξουσία τους για να προστατεύσουν την πελατεία τους και
τους συνεταίρους σας.
Θέλω εδώ, κύριοι της Κυβέρνησης, να ανοίξω µία παρένθεση.
Είπε ο Υπουργός Επικρατείας ότι είναι απαράδεκτο να υπάρχουν
µέσα µαζικής ενηµέρωσης που ζουν µε δάνεια και δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Συµφωνούµε. Είναι απλό. Είναι απαράδεκτο. Όµως, µισά λόγια λέτε, κύριοι της Κυβέρνησης. Το
Ποτάµι έχει πει και πριν τις εκλογές και πριν τις ευρωεκλογές ότι
πρέπει να µπει τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο. Πρέπει να σπάσει η
τριγωνική σχέση πολιτικής, media, τραπεζών. Δώστε, λοιπόν,
προτεραιότητα. Μην παζαρεύετε µε τους νέους υποστηρικτές
σας. Ανοίξτε τα χαρτιά σας, φέρτε νόµο στη Βουλή και εδώ είµαστε να το συζητήσουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας Το Ποτάµι)
Κυρίες και κύριοι, στην ευρωζώνη η επενδυτική αισιοδοξία
ανεβαίνει συνεχώς. Το σχέδιο Ντράγκι δείχνει να αποδίδει. Το
ευρώ υποτιµάται, το πετρέλαιο είναι φθηνό και το χρήµα ακόµα
φθηνότερο. Όλοι προσδοκούν καλύτερες ηµέρες. Όλοι εκτός
από τους Έλληνες! Και τα παλιά κόµµατα, µε πρωτοβουλία της
δικής σας Πλειοψηφίας, στήνουν και θα στήσουν εδώ στη Βουλή
την αρένα της µιζέριας, «µου είπε», «σου είπε», «του είπα» και
όπισθεν ολοταχώς.
Για την υπόλοιπη Ευρώπη, η συµµετοχή στο κοινό νόµισµα

1415

αποτέλεσε τη µεγάλη ευκαιρία για να δουν ξανά από την αρχή
τους µηχανισµούς ελέγχου της εξουσίας, τους τρόπους συµµετοχής στα κοινά, το θεσµικό πλαίσιο αντιπροσώπευσης.
Εµείς, αντί να αναζητήσουµε µεγάλες συναινέσεις για το µετασχηµατισµό της οικονοµίας, της παραγωγής, της κοινωνίας,
επιµένουµε να παίζουµε ένα στείρο και αυτοκαταστροφικό παιχνίδι αντιπαράθεσης.
Θέλω να κάνω µία διευκρίνιση. Δεν µιλάω, βέβαια, για κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Δεν τη θεωρώ ούτε εφικτή ούτε αναγκαία. Μιλάω, όµως, για συµµαχίες πάνω στις µεγάλες πολιτικές
που θα µας βγάλουν από τα αδιέξοδα. Μιλάω για τις µεγάλες
ανατροπές που έχει ανάγκη το πολιτικό σύστηµα, ένα νέο εκλογικό νόµο, χωρίς το έκτρωµα, όπως λέγατε τόσα χρόνια, των πενήντα εδρών στο πρώτο κόµµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας Το Ποτάµι)
Γιατί δεν δίνετε προτεραιότητα σ’ αυτήν τη µεγάλη δηµοκρατική τοµή; Ποιους ακούτε, κύριοι της Κυβέρνησης; Όχι πάντως
εµάς.
Σας λέµε για την παιδεία, την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη, το δηµόσιο, τη διαφάνεια. Δεν µας ακούτε, όπως δεν ακούτε και τους
επαΐοντες, όπως δεν ακούτε και τη βαθιά βοή της κοινωνίας.
Ζείτε ακόµα στις δάφνες σας. Ακούτε µόνο τις συνιστώσες σας
και τον ακροδεξιό σύµµαχό σας. Δεν προσέξατε ότι αυτές τις
µέρες οι Έλληνες άρχισαν να γίνονται πάλι απαισιόδοξοι. Το δείχνουν τα στοιχεία, οι µετρήσεις. Η αισιοδοξία και η ελπίδα που
γέννησε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία κράτησαν µόνο δύο µήνες. Τώρα
ήλθαν, η αβεβαιότητα και η ανησυχία για την πορεία προς το
άγνωστο και –πιστέψτε µε- δεν θα φύγει µε εξεταστικές.
Εµείς βέβαια, το µεταµνηµονιακό κίνηµα της χώρας, εµείς που
δεν έχουµε ανάµειξη στα πολιτικά εγκλήµατα του παρελθόντος,
θα είµαστε παρόντες στην εξεταστική, όχι για να το παίξουµε
ανακριτές, αλλά για να προσπαθήσουµε να βάλουµε την κουβέντα στις σωστές ράγες, για όλα αυτά τα σηµαντικά που σας
είπα.
Δεν είµαστε, βέβαια, αισιόδοξοι και τα ξέρετε τα στοιχεία. Δεκαεπτά εξεταστικές έγιναν από το 1989 και όλες, µα όλες, κατέληξαν σε πολλαπλά πορίσµατα. Κάθε κόµµα είχε το δικό του
πόρισµα, λες και η αλήθεια έχει πάντα το χρώµα της ιδεολογίας
σου.
Παρ’ όλα αυτά, σας είπα ότι εµείς θα είµαστε εδώ. Δεν θα
υπερψηφίσουµε την πρόταση σας, αλλά θα είµαστε εδώ για να
βοηθήσουµε να δουν κάποιοι τον εαυτό τους στον καθρέφτη και
-κάτι σηµαντικότερο- για να συµβάλουµε στην εθνική αυτογνωσία, που τόσο πολύ χρειαζόµαστε σήµερα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας Το Ποτάµι)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
Πρόεδρο του Ποταµιού.
Τον λόγο έχει ο κ. Κεφαλογιάννης για ένα λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, προς αποκατάσταση της αλήθειας, την Παρασκευή το µεσηµέρι προς απόγευµα δέχτηκα τηλεφώνηµα στο κινητό µου από το δικό σας
κινητό προκειµένου να παραστώ ως Γραµµατέας της Βουλής
στην επιτροπή η οποία έγινε το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα. Σήµερα, µετά λύπης µου διαπιστώνω ότι η πρόσκληση
αυτή και η παρουσία µου χρησιµοποιείται ως άλλοθι, προκειµένου να καλυφθεί τυχόν παράλειψη ή τυχόν λάθος όσον αφορά
την εκπροσώπηση των κοµµάτων.
Σας δηλώνω, λοιπόν, ρητώς και κατηγορηµατικώς ότι εγώ παρευρέθην ως Γραµµατέας της Βουλής και όχι εκπροσωπώντας
τη Νέα Δηµοκρατία η οποία ουδέποτε, εξ όσων γνωρίζω, εκλήθη
να εκπροσωπηθεί.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Κεφαλογιάννη,
δεν αποκαθιστάτε οτιδήποτε. Ως Γραµµατέας της Βουλής εκλήθητε, όπως όλα τα µέλη του Προεδρείου. Κανένα, µα κανένα
κόµµα, ούτε τα κυβερνητικά κόµµατα, δεν εκλήθησαν ειδικώς.
Υπήρχε ανοικτή πρόσκληση σε όλους τους Βουλευτές και εκλήθησαν θεσµικά -διότι αυτή είναι µία επιτροπή που συστήνεται
από την Πρόεδρο της Βουλής- όλα τα µέλη του Προεδρείου.
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Είναι, όµως, παράγοντας έκπληξης το γεγονός ότι εµφανίζονται
κάποια κόµµατα να εξανίστανται ότι παραλείφθηκαν ενώ έχουν
µέλη τους στο Προεδρείο και τα µέλη τους αυτά εκλήθησαν.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας Το
Ποτάµι)
Επ’ ουδενί, όµως, εµφανίστηκε η πρόσκληση προς εσάς ως
πρόσκληση κοµµατική υπ’ αυτήν την έννοια και άρα δεν υπήρχε
λόγος αποκατάστασης.
Σας ευχαριστώ, όµως, που επιβεβαιώσατε κι εσείς και ότι εκλήθητε και ότι παρέστητε την Κυριακή.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Κυρία Πρόεδρε, επειδή µε ρωτήσατε, θα µου επιτρέψετε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Νίκος Μιχαλολιάκος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, στη δεκαετία του ‘50 και του ‘60 το αστικό αντικοµουνιστικό κράτος είχε ένα όρο, τον όρο «συνοδοιπόροι», µέσα
στους οποίους «συνοδοιπόρους» συµπεριελάµβανε καθένα που
δεν ανήκε στην παράταξη αυτή.
Φαίνεται πως κάποιοι, µετά τη θεωρία των «δύο άκρων», σκέφτηκαν και τη θεωρία των «συνοδοιπόρων». Έτσι, είδαµε πλήθος
δηµοσιευµάτων, τα οποία για εµάς είναι απόλυτα ψευδή, διαβάλλουν την πολιτική µας ταυτότητα, ότι δήθεν υποστηρίζουµε το
ΣΥΡΙΖΑ, ότι δήθεν έχουµε κάνει µυστική συµφωνία µε το ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι δε τόσο αναληθή που το είδαµε και σήµερα, όταν στη σειρά
των οµιλητών, των επικεφαλής των Κοινοβουλευτικών Οµάδων,
είδαµε να καταλύεται η συνήθης διαδικασία και αντί για τρίτος
να έρχοµαι ώρα 00:45’ να µιλήσω.
Πριν αναφερθώ στην περί της εξεταστικής επιτροπής πρόταση, θα ήθελα να πω ότι σε λίγη ώρα θα γίνει εδώ µια ψηφοφορία. Οι Βουλευτές δεν είναι δεδοµένοι. Είναι αντιπρόσωποι του
έθνους. Λείπουν τρεις Βουλευτές. Αυτό είναι µία ανωµαλία, την
οποία θα καταγγέλλουµε συνεχώς, θα καταγγέλλουµε την κατ’
ουσίαν αφαίρεση των πολιτικών δικαιωµάτων τριών συναγωνιστών µας, οι οποίοι είναι προφυλακισµένοι και έχουν όµως πλήρη
πολιτικά δικαιώµατα. Και το πολιτικό δικαίωµα του Βουλευτού
είναι να ευρίσκεται στη Βουλή, να διαλέγεται και φυσικά να ψηφίζει.
Δεν θα έπρεπε να µιλήσουµε αυτήν την ώρα. Θα έπρεπε να µιλήσουµε τρίτοι, γιατί αυτό αποφάσισε ο ελληνικός λαός.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Ήταν Σεπτέµβριος του 2013, όταν κάποιοι αποφάσισαν µε µια
πολιτική σκευωρία να µας φορέσουν χειροπέδες. Τώρα έχουµε
Απρίλιο του 2015. Έγιναν τρεις εκλογές: περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές, ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές και σε πείσµα
της λάσπης, σε πείσµα της συκοφαντίας, σε πείσµα των πολιτικών σκευωρών, οι οποίοι µας φόρεσαν χειροπέδες, σε πείσµα
όλων, σε πείσµα των πλουσιοπάροχων φοροφυγάδων που λέγονται «κανάλια της διαπλοκής», η Χρυσή Αυγή, είτε τους αρέσει
είτε δεν τους αρέσει, αναδείχθηκε σε τρίτη πολιτική δύναµη της
χώρας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Θα ήθελα να πω ακόµη ότι σε ένα κράτος δικαίου υπάρχει το
τεκµήριο της αθωότητας και παρ’ όλα αυτά, αρκετοί εδώ µέσα
λερώνουν το στόµα τους και πριν ακόµη µας δικάσει η δικαιοσύνη, µας αποδίδουν χαρακτηρισµούς, οι οποίοι δεν µας ανήκουν. Είµαστε αθώοι και αυτό θα το κρίνει. Κι αν σήµερα διωκόµεθα, και άλλοι εδιώκοντο στο παρελθόν, αλλά το µέλλον τους
δικαίωσε.
Εις ότι αφορά την Επιτροπή Αληθείας, για την οποία άκουσα
να αναφέρεστε προηγουµένως, είναι καλή η πρωτοβουλία, αλλά
δεν περιµένουµε από µια Επιτροπή Αληθείας της Ελληνικής Βουλής αποτέλεσµα ως προς το επαχθές του δηµοσίου χρέους.
Αυτό που χρειάζεται είναι προσφυγή στους διεθνείς οργανισµούς και άµεση καταγγελία του µνηµονίου και αυτό δεν έχει
γίνει.
Πως φθάσαµε στο µνηµόνιο; Πώς φθάσαµε στο 2009 και το
2010; Θα µπορούσαµε να πούµε πολλά και ήταν σωστή κατά κάποιο τρόπο και η πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας ότι θα έπρεπε
να γίνει εξεταστική επιτροπή που θα εξετάσει την πορεία της
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χώρας από το 1981.
Εγώ επιγραµµατικά θα µιλήσω για κάποια «µνηµόνια», πριν το
µνηµόνιο του 2010, τα οποία είχε υπογράψει η χώρα, µε πρώτο
και κύριο την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε
τους όρους που έγινε. Αυτό δεν έχει εξεταστεί ακόµη ποτέ σοβαρά από κανέναν σε αυτήν τη χώρα.
Δεν έχει εξεταστεί ποτέ πώς έριχναν τα φρούτα στις χωµατερές οι αγρότες, παίρνοντας τις επιδοτήσεις, πώς ξεριζώνονταν
δέντρα, πώς χαλούσαν τα κοπάδια, πώς κόβονταν καΐκια, πώς
µειωνόταν η εθνική µας παραγωγή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ)
Δεν έχει εξεταστεί ακόµη η επίπτωση του Μάαστριχτ, της
GATT, της παγκόσµιας συµφωνίας περί του διεθνούς εµπορίου,
τι έγιναν οι ελληνικές νηµατουργίες, εργοστάσια ολόκληρα. Έχει
γεµίσει η Ελλάδα σε Μακεδονία και Θράκη από νεκροταφεία εργοστασίων. Για όλα αυτά που ήταν έργο της εντάξεως της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση –Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα λεγόταν τότε- ουδέποτε έγινε µία σοβαρή έρευνα. Δεν κάθισαν ούτε καν τώρα, που χρεοκοπήσαµε στην πραγµατικότητα,
να το εξετάσουµε.
Μετά είχαµε, βεβαίως, τον υπερδανεισµό του κράτους, την
υπερκατανάλωση. Δεν θα σταθώ, όµως, σε όλα αυτά. Είναι πολλές οι λεπτοµέρειες και πολλά τα χρόνια. Είχαµε ένα άλλο γεγονός, το οποίο θέλω να το συνδέσετε µε το αµέσως επόµενο
γεγονός. Είχαµε τη µεγάλη ληστεία του χρηµατιστηρίου, όταν
µαζεύτηκε το χρήµα του ελληνικού λαού και αµέσως µετά –συµπτωµατικό;- µπήκαµε στην ευρωζώνη, µπήκαµε στο ευρώ. Με τι
όρους µπήκαµε στο ευρώ; Τι συνέβη µε την ένταξή µας στο
ευρώ; Τα αποτελέσµατα το δείχνουν: Χρεοκοπήσαµε. Αυτό έγινε.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η είσοδος στο
ευρώ το 2002 ήταν ένα σηµαντικό γεγονός, που ασφαλώς πρέπει
να εξεταστεί σε σχέση µε τη χρεοκοπία και το υπέρογκο χρέος
στο οποίο οδηγήθηκε η χώρα.
Είχαµε, όµως, και κάτι άλλο. Είχαµε το 2004, µε τις τεράστιες
δαπάνες, µε τις τεράστιες σπατάλες. Ακόµη δεν έχει γίνει λογιστικός έλεγχος για τις σπατάλες του 2004. Και ποιοι να µιλήσουν;
Τα διαπλεκόµενα κανάλια και οι µεγάλες εφηµερίδες όλες είχαν
τις ολοσέλιδες διαφηµίσεις που πληρώνονταν από τον Οργανισµό «Αθήνα 2004» και σιωπούσαν. Απόλυτη η φίµωση. Ακόµη αρκετοί από τους «ενηµερωτές» -εντός πολλών εισαγωγικών- του
ελληνικού λαού ήταν στα κονδύλια, στο pay roll, στη µισθοδοσία
του «Αθήνα 2004». Σιωπή και εκεί.
Είχαµε επίσης τα εξοπλιστικά. Διαφωνώ µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αναφέρθηκε προηγουµένως σε αυτό. Έπρεπε να γίνουν αυτοί οι εξοπλισµοί της χώρας,
αλλά όχι βέβαια µε αυτά τα υπέρογκα ποσά τα οποία πληρώσαµε. Απόδειξη του ότι ήταν υπέρογκα τα ποσά, ήταν ότι οι εταιρείες αυτές µοίραζαν µίζες στους ενταύθα παράγοντες και
παραγοντίσκους, προκειµένου να εξασφαλίσουν την πώληση πολεµικών αεροσκαφών, τεθωρακισµένων, πυραύλων και άλλων
οπλικών συστηµάτων.
Βεβαίως, η εξεταστική επιτροπή, την οποία προτείνει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δεν µπορεί να αποδώσει ποινικές ευθύνες
στους πολιτικούς, διότι υπάρχει ο νόµος περί ευθύνης Υπουργών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Πρόεδρος της Βουλής κ. ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)
Είπε προηγουµένως ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ.
Σαµαράς: «δεν µας αφήσατε να αναθεωρήσουµε το Σύνταγµα».
Το Σύνταγµα, όµως, και κυρίως το µαύρο αυτό σηµάδι της δηµόσιας ζωής που λέγεται νόµος περί ευθύνης Υπουργών ήταν
δυνατόν να αναθεωρηθεί από το Μάιο του 2013, όταν και συµπληρωνόταν πενταετία από την προηγούµενη συνταγµατική αναθεώρηση. Πώς το θυµήθηκε ξαφνικά τον Οκτώβριο - Νοέµβριο,
ενάµιση χρόνο µετά, προκειµένου να το χρησιµοποιήσει ως πρόσχηµα για να µην γίνουν εκλογές; Αίολο, λοιπόν, το επιχείρηµα.
Ο νόµος περί ευθύνης Υπουργών µπορούσε να έχει αναθεωρηθεί από το Μάιο του 2013 και αυτό δεν έγινε. Εάν, όµως, δεν
µπορούν να αποδοθούν ποινικές ευθύνες σε πολιτικούς, µπορούν να αποδοθούν σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία ήταν οι εργολάβοι των δηµοσίων έργων, όλοι αυτοί που ωφελούνταν από τη
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σπατάλη σε όλο αυτό το χρονικό διάστηµα.
Βεβαίως, µε όλα αυτά φτάσαµε στο 2009. Φτάσαµε στις 2 Σεπτεµβρίου του 2009, όταν ο Πρωθυπουργός τότε της Νέας Δηµοκρατίας εξήγγειλε πρόωρες εκλογές για τις 4 Οκτωβρίου του
2009. Τότε ο Γεώργιος Παπανδρέου µε το γνωστό σύνθηµα
«λεφτά υπάρχουν» πήρε τις εκλογές µε 44%.
Έγινε αναφορά πολλές φορές στο διάλογο του κ. Σαµαρά µε
τον κ. Τσίπρα, για το ποιος έχει τα µεγάλα ποσοστά. Τα µεγάλα
ποσοστά γίνονται εύκολα πολύ µικρά. Θα θυµίσω ότι ο Γεώργιος
Παπανδρέου το 2009 πήρε 44%. Ένα χρόνο ακριβώς µετά κρατούσε ένα αρκετά µεγάλο µέρος του ποσοστού αυτού. Απόδειξη
είναι ότι κέρδισε τις δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές και
κρατούσε ακόµη.
Στις 4 Οκτωβρίου, λοιπόν, έχουµε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Αµέσως
µετά, δεκαέξι ηµέρες µετά, δύο εβδοµάδες αργότερα, βγαίνει ο
Υπουργός Οικονοµικών Γεώργιος Παπακωνσταντίνου και ανακοινώνει στο ECOFIN ότι το έλλειµµα για το 2009 θα κυµανθεί ως
ποσοστό του ΑΕΠ στο 12,7% αντί του 6% που το υπολόγιζε η
προηγούµενη κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα σηµείο-κλειδί που δείχνει και το δόλο, δείχνει τι προετοιµαζόταν για τη χώρα, δείχνει
δηλαδή ακριβώς την προετοιµασία του µνηµονίου.
Λίγες µόνο ηµέρες µετά έχουµε συνεχείς υποβαθµίσεις από
τις αξιολογήσεις των περίφηµων οικονοµικών οίκων, «Fitch»,
«Standard & Poor’s» κ.λπ.. Αυτοί οι οίκοι δεν είναι τίποτε άλλο
από παραρτήµατα των παγκοσµίων τραπεζών, οι οποίοι µας δανείζουν, δηλαδή ρυθµίζουν τα πάντα. «Γιάννης κερνάει, Γιάννης
πίνει»!
Η συνέχεια είναι γνωστή. Στις 23 Απριλίου η Ελλάδα προσφεύγει στο µηχανισµό στήριξης –έτσι τον είπαν- τον οποίο αποτελούσαν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Στο σηµείο αυτό έχω να πω –και δεν είναι άποψη δική µου, το
έχει αναφέρει σε µελέτη του και ο καθηγητής κ. Κασιµάτης- ότι
ήταν παράνοµο και αντισυνταγµατικό το µνηµόνιο, διότι το
άρθρο 28 του Συντάγµατος αναφέρει σαφέστατα ότι η εκχώρηση
εθνικής κυριαρχίας µπορεί να γίνει µόνο για λόγους ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης. Δεν ήταν λόγος ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, εις
ουδεµίαν των περιπτώσεων, το να πάρουµε χρήµατα από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Από εκεί και πέρα, είχαµε πέντε χρόνια δυστυχίας γεµάτα µεγάλα λόγια, δηλαδή ότι σε ένα χρόνο θα µπορέσουµε να αποσβέσουµε τη µεγάλη κρίση, θα µπορέσουµε να δανειστούµε από
τις αγορές, θα διευθετηθεί το χρέος κ.λπ.. Τα γνωρίζετε πολύ
καλά. Στην αρχή η Νέα Δηµοκρατία αντιδρούσε, µετά συµφώνησε απόλυτα και έκανε συγκυβέρνηση εν τέλει µε το ΠΑΣΟΚ.
Καταλήγοντας, θέλω να πω ότι ο λαός πράγµατι υποφέρει. Διψάει για αλήθεια και θέλει δικαιοσύνη. Πώς όµως µπορεί να αποδοθεί δικαιοσύνη, όταν από αυτή την εξεταστική επιτροπή δεν
είναι δυνατόν να αποδοθούν ποινικές ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα; Εν τοιαύτη περιπτώσει χρειάζεται εξεταστική επιτροπή για
το µνηµόνιο, όταν δεν έχουµε εξασφαλίσει σαφέστατα και κατηγορηµατικά ότι η σηµερινή Κυβέρνηση δεν θα υπογράψει µια
συµφωνία που θα είναι ένα νέο µνηµόνιο;
Το ανέφερε χαρακτηριστικά προηγουµένως ο Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας και απάντηση δεν πήρε. Μίλησε για δικαστήριο του Λουξεµβούργου, µίλησε για αγγλικό δίκαιο. Δεν είδα σε
αυτό το σηµείο να παίρνει απάντηση.
Γι’ αυτό τον λόγο, εάν ήταν προδότες αυτοί που υπέγραψαν
το παλαιό µνηµόνιο, όπως τους χαρακτηρίζατε κι εµείς τους χαρακτηρίζαµε, τότε θα είναι και αυτοί που θα υπογράψουν και το
νέο µνηµόνιο, το οποίο µπορείτε να το πείτε συµφωνία ή όπως
αλλιώς θέλετε.
Για όλους αυτούς τους λόγους, θα καταψηφίσουµε την εξεταστική επιτροπή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού ΣυνδέσµουΧρυσή Αυγή.
Προς αποκατάσταση των πραγµάτων, επαναλαµβάνω ότι όταν
είναι ισότιµοι σε επίπεδο τάξεως εκείνοι που ζητούν τον λόγο,
όπως είπαµε και στην αρχή της συνεδρίασης, δίνεται ο λόγος µε
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τη σειρά που τον ζητούν. Αυτό έγινε και όταν ζήτησε τον λόγο ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, πριν
από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος και του Ποταµιού προηγουµένως.
Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΚΚΕ, αλλά θέλω να συµφωνήσουµε για τη διαδικασία πριν έρθετε, κύριε Παφίλη, στο Βήµα.
Η ώρα είναι 1.00’. Είχαµε πει ότι θα ολοκληρώσουµε τη συνεδρίαση στη 1.00’, γιατί έπεται ονοµαστική ψηφοφορία. Υπάρχουν
δύο Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι κοµµάτων, που δεν έχει µιλήσει ο Αρχηγός του κόµµατός τους. Είναι ο κ. Παφίλης και ο κ. Νικολόπουλος. Θα τους δώσω οπωσδήποτε τον λόγο αµέσως.
Εν συνεχεία, υπάρχουν άλλοι δύο Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι που έχει µιλήσει ο Αρχηγός του κόµµατός τους, αλλά δικαιούνται γιατί δεν έχουν πρωτολογήσει και θα µιλήσουν στο
µισό του χρόνου που δικαιούνται. Είναι ο κ. Παππάς, που έχει ζητήσει πρώτος τον λόγο, και η κ. Λυµπεράκη. Δικαιούνται έξι λεπτά.
Προτείνω να ολοκληρώσουµε τη συζήτηση µε αυτές τις οµιλίες και ζητώ και από τους µη πρωτολογήσαντες Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους να δηλώσουν αν τυχόν επιθυµούν να
παραιτηθούν από την πρωτολογία τους. Δεν θα το επιβάλει αυτό
το Προεδρείο.
Κύριε Παφίλη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα µιλάνε ποτέ
οι Βουλευτές;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Μπαλαούρα, οι
Βουλευτές του κόµµατός σας που έπονται, διότι δεν είστε πουθενά κοντά σε αυτούς που θα µιλήσουν, αλλά διαµαρτύρεστε,
έχουν παραιτηθεί. Άρα, µην εξανιστάµεθα.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Γιατί δεν µπορούν να µιλήσουν,
αν πάνε ξηµερώµατα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, όµως δώσατε
διπλάσιο χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Πάντως, χαίροµαι γιατί όλοι παραπονείστε κατά της Προέδρου. Αυτό µάλλον σηµαίνει
ότι κάπως καλά τα κάνω τα πράγµατα.
Ελάτε, κύριε Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Μπαλαούρα, να τα πείτε στην
Κυβέρνηση, τον Αρχηγό σας και στους Υπουργούς κι όχι σε
εµάς.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κύριε Παφίλη, εδώ όµως έδωσε
διπλάσιο χρόνο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ο χρόνος τρέχει. Α, δεν τρέχει, εντάξει.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ µίλησε είκοσι τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μάλλον θα έπρεπε να αξιοποιήσω κι
εγώ το διαδικαστικό, όχι για να αναλύσω την κρίση του καπιταλισµού και αυτά που ζούµε, αλλά για να κάνω µια τοποθέτηση για
το τι λέει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Δεν το κάναµε. Φθάσαµε 1.00’ για να µιλήσουµε και δεν έχει µιλήσει κανένας Βουλευτής. Είναι συνήθης η διαδικασία. Μην παραξενεύεστε οι καινούργιοι. Αυτό γίνεται. Απλώς αντικαθίστανται οι πόλοι. Πριν, είχαµε άλλη Κυβέρνηση κι άλλη Αξιωµατική Αντιπολίτευση και
τώρα αντιστράφηκαν οι όροι. Ακριβώς αυτή η συζήτηση είναι που
ζούµε εδώ πέρα.
Να πω και κάτι τέτοια ώρα: Δεν γίναµε και σοφοί. Τα ίδια
ακούµε. Ακούµε ό,τι ακριβώς ειπώθηκε την προηγούµενη εβδοµάδα. Αν εξαιρέσετε και αυτό το ανακριτικό που έδωσε αφορµή
να ξαναγίνει µια αντιπαράθεση, ουσιαστικά τα ίδια ακούσαµε.
Εγώ θα ξεκινήσω από το ερώτηµα που έθεσε ο κύριος Πρωθυπουργός. Οφείλουµε να δώσουµε ειλικρινείς απαντήσεις στον
ελληνικό λαό. Συµφωνούµε να δώσουµε ειλικρινείς απαντήσεις.
Και µάλιστα, είπε να βρούµε τις σκοτεινές πλευρές όλης αυτής
της διαδικασίας των µνηµονίων.
Εµείς δεν έχουµε αντίρρηση ούτε είχαµε ποτέ αντίρρηση να
ψάξουµε τις σκοτεινές πλευρές σε διάφορα σκάνδαλα ή σε διάφορες εξεταστικές επιτροπές. Όµως η εµπειρία µας -όχι µόνο η
δική µας, αλλά η συνολικότερη- λέει ότι, παρά τις διακηρύξεις
για τις σκοτεινές πλευρές, τελικά αυτές οι πλευρές παρέµειναν
σκοτεινές.
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Όµως, εµείς δεν έχουµε καµµία διάθεση ούτε θα συµβάλλουµε. Θα κάνουµε το αντίθετο, εν ονόµατι των σκοτεινών πλευρών να κρυφτούν οι φωτεινές πλευρές, αυτές που είναι ολοφάνερες και τις οποίες η Κυβέρνηση αλλά και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, προσπαθεί να συγκαλύψει και να κρύψει. Γιατί αυτή είναι
η ουσία.
Αν θέλουµε, λοιπόν, να πούµε την αλήθεια στον ελληνικό λαό,
πρέπει να πούµε ποιες είναι οι πραγµατικές αιτίες που οδήγησαν
στα µνηµόνια και στα αντιλαϊκά µέτρα και σε όλη αυτή την κατάσταση, που δεν θέλω να περιγράψω γιατί τη γνωρίζει καλύτερα
ο ελληνικός λαός.
Ποιες είναι οι πραγµατικές αιτίες; Αυτό προσπαθεί να κρύψει
και η κυβερνητική πρόταση, αλλά και η Αντιπολίτευση µε την αντιπρόταση που έφερε δυο ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Εµείς
θεωρούµε ότι αυτές οι πλευρές που είναι πιο φωτεινές από ποτέ
εδώ και πολλά χρόνια, αλλά ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, προσπαθούν να κρυφτούν, γιατί στην πραγµατικότητα και η Κυβέρνηση σήµερα και η Αντιπολίτευση και η χθεσινή κυβέρνηση κινούνται µε διαφορές, στο µείγµα της διαχείρισης, στον ίδιο δρόµο,
στο δρόµο της καπιταλιστικής ανάπτυξης, µέσα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, µε το ευρώ πάση θυσία και όλα αυτά που ζούµε και παλιότερα και το τελευταίο διάστηµα. Αυτό προσπαθεί να αθωωθεί
και να φορτωθεί στους χειρισµούς και τη διαχείριση. Θα τα πω
µετά.
Τι έχουµε τώρα; Γιατί πραγµατικά, καµµιά φορά οι συζητήσεις
στη Βουλή είναι καλές και για επιθεώρηση ή για τα σατυρικά.
Λέµε, λοιπόν, ότι η Νέα Δηµοκρατία λέει «όχι» στο πρώτο µνηµόνιο, στη συνέχεια εφαρµόζει το µνηµόνιο ερχόµενη στην Κυβέρνηση, υπογράφει και νέο και τώρα έρχεται µε πρόταση να
ψάξουµε από το 1981, λέγοντας ότι κληρονόµησε όλα αυτά τα
προβλήµατα από το 1981.
Έρχεται η Κυβέρνηση σήµερα ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, προτείνει εξεταστική επιτροπή για τα µνηµόνια από το 2009. Τα φορτώνει σε
όλους τους προηγούµενους. Κατά τη γνώµη µας –µακάρι να διαψευστούµε, αλλά δεν είναι έτσι- αναζητά άλλοθι για το γεγονός
ότι, όχι µόνο δεν τα κατάργησε µε έναν νόµο -µε ένα άρθρο όπως
λέγατε- αλλά υπέγραψε τη συµφωνία στις 20 Φλεβάρη, που συνεχίζει το µνηµόνιο, συνεχίζει τη δανειακή σύµβαση και πιθανά
προετοιµάζεται για νέο µνηµόνιο, όπως και να το πει. Μπορεί και
να το πει αλλιώς. Άλλωστε είµαστε στην εποχή που γίνονται
πολλά βαφτίσια. Η τρόικα γίνεται θεσµός. Το µνηµόνιο µπορεί να
γίνει νέα συµφωνία ή αναπτυξιακή συµφωνία.
Ταυτόχρονα, λέει ότι κληρονόµησε και βρίσκεται σ’ αυτή τη
δεινή κατάσταση σήµερα από τους προηγούµενους. Δεν είναι
καινούριο. Παλιό είναι. Η θεωρία της «καµένης γης», των «άδειων
ταµείων» –τα είπε εδώ ο κύριος Πρωθυπουργός- είναι ο ισχυρισµός κάθε κυβέρνησης που έρχεται σε συνέχεια της προηγούµενης, για να προετοιµάσει το λαό ότι, επειδή βρήκε «καµένη γη»
και «άδεια ταµεία», πρέπει να χαµηλώσει τις απαιτήσεις του, να
µη ζητάει και πολλά.
Επίσης, υπάρχει και ένα θέατρο του παραλόγου. Δεν µπορεί
να το χαρακτηρίσει κανένας αλλιώς. Η Κυβέρνηση λέει «υπέγραψα στις 20 Φεβρουαρίου µια συµφωνία, η οποία είναι φιλολαϊκή, η οποία καταργεί τα µνηµόνια και όλα τα υπόλοιπα». Είναι
πράγµατα που δεν ισχύουν. Γιατί δεν την φέρνει στη Βουλή;
Αφού είναι τόσο φιλολαϊκή, αφού κατήργησε τα µνηµόνια, γιατί
δεν τη φέρνει στη Βουλή;
Αλήθεια σας ρωτάω: Με τι κυβερνάτε σήµερα; Με τι νόµους;
Με τους µνηµονιακούς δεν κυβερνάτε; Καταργήσατε κανένα
νόµο; Έστω έναν για δείγµα, να το έχετε σηµαία, φύλλο συκής;
Κανέναν. Και όµως δεν την φέρνει στη Βουλή.
Η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που εξαπολύουν µύδρους
από εδώ ζητούν να έρθει στη Βουλή και να την ψηφίσουν µάλιστα. Τότε τι φωνάζετε και η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ;
Αφού συµφωνείτε µε τη συµφωνία που υπέγραψε η Κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το Φεβρουάριο, τι φωνάζετε, λοιπόν; Εντάξει, είναι
ένα ατόπηµα που δεν έρχεται στη Βουλή. Αφού όµως στρατηγικά
συµφωνείτε, στηρίξτε την και σταµατήστε την Αντιπολίτευση.
Αυτός είναι ο δικοµµατισµός όµως. Αυτή είναι η αντιπαράθεση,
η οποία κατά τη γνώµη µας είναι ψεύτικη.
Γι’ αυτό λέµε στον ελληνικό λαό να µην πέσει θύµα του αποπροσανατολισµού και όλης αυτής της πόλωσης που προσπαθεί
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να καλλιεργηθεί.
Ας ξεκαθαρίσουµε τη θέση µας. Εµείς θα συµµετέχουµε στην
επιτροπή, όπως συµµετείχαµε σε όλες τις εξεταστικές επιτροπές. Θα κάνουµε προσπάθεια µε τις δυνάµεις που έχουµε, µε τα
στοιχεία που µπορούµε να έχουµε, να αποκαλύψουµε την αλήθεια στον ελληνικό λαό για τα µνηµόνια. Θα προσπαθήσουµε –
όσο µπορούµε, βέβαια, γιατί είναι πολύ δύσκολο για µας- να
συµβάλουµε, ώστε αυτές οι σκοτεινές πλευρές που υπάρχουν –
αν υπάρχουν και όσες υπάρχουν, δηλαδή αν κάποιοι κέρδισαν,
αν κάποιοι αξιοποίησαν, αν υπάρχουν όλα αυτά τα οποία λέγονται- να βγουν στο φως για να αντιληφθεί και ο λαός.
Όµως, δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε. Δεν µπορούµε να
την ψηφίσουµε. Θα ψηφίσουµε «παρών», γιατί διαφωνούµε ριζικά
µε το πολιτικό σκεπτικό που έχει η Κυβέρνηση και η Αντιπολίτευση –εδώ µιλάµε, βέβαια, για την Κυβέρνηση- που κρύβει τις
πραγµατικές αιτίες.
Τι κάνει, λοιπόν, η Κυβέρνηση; Πρώτον, επιχειρεί να αποσιωπήσει το βασικό γεγονός –που είναι και γενικότερο πολιτικό και
ιδεολογικό ζήτηµα- ότι το µνηµόνιο δεν ήταν η αιτία. Η κρίση
στην Ελλάδα δεν ήρθε από το µνηµόνιο. Ούτε στις άλλες καπιταλιστικές χώρες η κρίση ήρθε από τα µνηµόνια, γιατί µνηµόνια
υπήρχαν σε δύο-τρεις χώρες. Όµως, συνολικά ο καπιταλιστικός
κόσµος µαστιζόταν και µαστίζεται από µία κρίση η οποία είναι
κρίση του ίδιου του καπιταλισµού. Αυτό το κρύβει και θεωρεί ότι
το µνηµόνιο έφερε το αποτέλεσµα. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος.
Δεύτερον, βγάζει λάδι την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θα πω στο τέλος µερικά πράγµατα. Μίλησε και ο κ. Χουντής, που
ήταν πραγµατικά αποκαλυπτικός και ειλικρινής, αλλά διαφωνούµε ριζικά, βέβαια. Βγάζει λάδι ότι τα µέτρα του µνηµονίου
ήταν απαιτήσεις του κεφαλαίου –και του ελληνικού και του ευρωπαϊκού- όχι τώρα, αλλά εδώ και πολλά χρόνια. Απλώς, αυτά
τα µέτρα που εφαρµόστηκαν σε µία πορεία χρόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες καπιταλιστικές χώρες ήρθαν µετά την
κρίση στην Ελλάδα µαζεµένα, µε βίαιο, βάρβαρο τρόπο –ό,τι θέλετε πείτε, συµφωνούµε- και έφεραν πραγµατικά µία τραγική κατάσταση, που δεν είχε δηµιουργηθεί προηγουµένως.
Ωστόσο, η βάση των µέτρων του µνηµονίου ήταν απαιτήσεις
του κεφαλαίου –και του ευρωπαϊκού- για να µπορέσει γενικότερα
να ξεπεράσει την κρίση, φορτώνοντάς την στους εργαζόµενους
και να υπάρξει όσο το δυνατόν µία ελεγχόµενη απαξίωση του κεφαλαίου, γιατί αν φθάσουµε το 2015 να συζητάµε το πώς ξεσπά
η καπιταλιστική κρίση και να λέµε ότι τέλος πάντων αυτή ήταν
κάτι διαφορετικό, τότε θα πρέπει να είµαστε όλοι ανιστόρητοι.
Η καπιταλιστική κρίση έρχεται, όπως έρχεται. Τα είπε ο κ. Καραθανασόπουλος, ας µην τα επαναλάβω και χάσω το χρόνο µου.
Η κρίση ξεπερνιέται µε συγκεκριµένες µεθόδους. Αυτό υπάρχει
σε όλη την ιστορία. Δεν ξαναβρήκατε καινούργια θεωρία σήµερα,
για να κοροϊδέψετε ουσιαστικά τον κόσµο. Η µία µέθοδος είναι
ο πόλεµος. Οι µεγάλες καπιταλιστικές κρίσεις ξεπεράστηκαν µε
τον Α’ και µε το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, προσωρινά βέβαια. Συνολικά, έχουν ως στόχο να µειώσουν την αξία της εργατικής δύναµης –στον πόλεµο καταστρέφεται βέβαια- και να απαξιωθεί ένα
µέρος του κεφαλαίου, για να µπορέσει να µπει µπροστά ξανά η
καπιταλιστική µηχανή.
Ποιος διαφωνεί µ’ αυτά; Ας έρθει να µας τα πει. Είναι ιδιοµορφία ελληνική αυτή; Είναι κάτι φοβερό ή εκπληκτικό; Μιλάµε για
πειραµατόζωα, όπως λένε για την Ελλάδα; Σοβαρολογείτε; Ποιος
σοβαρός οικονοµολόγος, µε στοιχεία, µπορεί να τα αποδείξει
αυτά; Ποιος µπορεί να αποδείξει ότι η Ελλάδα έγινε πειραµατόζωο; Όλη η καπιταλιστική κρίση που ξέσπασε συγχρονισµένα,
ήταν αποτέλεσµα συνοµωσίας; Έτσι λειτουργεί ο καπιταλισµός.
Γι’ αυτό θα µπορούσαµε να πούµε ότι αν θέλετε να κάνουµε συζήτηση για το µνηµόνιο, να συζητήσουµε γι’ αυτά που έγραψε ο
Μαρξ και ισχύουν στο ακέραιο µέχρι σήµερα.
Κρύβετε, µάλιστα και κάτι άλλο και οι µεν και οι δε. Κρύβετε
ότι το µνηµόνιο ήταν επιλογή της αστικής τάξης της Ελλάδας.
Είναι πολλά τα χρόνια που η αστική τάξη της Ελλάδας ζητούσε
να παρθούν αυτά τα µέτρα, για να µειώσει το εργασιακό κόστος
και να εξοικονοµηθούν κονδύλια, ώστε να επενδύσει σε µία σειρά
κοινωνικούς τοµείς. Αυτές είναι αναµφισβήτητες πολιτικές. Όλες
οι κυβερνήσεις που πέρασαν µέχρι τώρα, σ’ αυτό το δρόµο κινήθηκαν.
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Υπάρχουν σκοτεινές πλευρές, πλουτισµός και όλα τα υπόλοιπα; Εµάς µας ενδιαφέρουν να ειπωθούν κι αυτά.
Όµως, µην κάνουµε το δευτερεύον κύριο. Μα, είναι δυνατόν;
Τα ίδια που λέει ο Παπανδρέου, είπε και ο κ. Τσίπρας εδώ! Τα
λένε και οι άλλοι. Δηλαδή τι φταίει; Φταίει η διαφθορά, η αδιαφάνεια; Αυτά έλεγε ο κ. Παπανδρέου εδώ. Αυτά φταίνε που οδηγηθήκαµε στην κρίση ή ο καπιταλιστικός δρόµος ανάπτυξης;
Άρα να ξεκαθαρίσουµε ότι σ’ ό,τι αφορά την κρίση υπάρχουν
δύο απόψεις. Υπάρχει η δική µας άποψη, που λέει ότι είναι καπιταλιστική κρίση, καραµπινάτη, γνήσια και λοιπά και υπάρχουν…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα µου δώσετε λίγο χρόνο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεχίστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ.
Εσείς οι υπόλοιποι τι λέτε ακόµα και σήµερα; Καζινοκαπιταλισµος, τοξικά οµόλογα, χρηµατοπιστωτική κρίση. Αυτό ήταν
άραγε; Ποιος µπορεί στα σοβαρά να το υποστηρίξει ή να υποστηρίξει αυτό που λέει η πρόταση για «κρίση χρέους»; Και πώς
το λέει; Λέει ότι η κρίση χρέους µετατράπηκε σε εθνική τραγωδία.
Δεν θέλω τώρα να µπω στον πειρασµό να σχολιάσω αυτά που
ειπώθηκαν πριν. Στο εξωτερικό λέµε ότι θα πληρώσουµε το χρέος και στο εσωτερικό φτιάχνουµε επιτροπή, για να δούµε το καλό
και το κακό χρέος. Αυτό θα το συζητήσω αργότερα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Για να δούµε, λοιπόν, το χρέος πώς διογκώθηκε και από πού
διογκώθηκε.
Πρώτον, γιατί χρεώθηκε η ελληνική οικονοµία και ο ελληνικός
λαός; Ήταν σκανδαλώδης η ενίσχυση των επιχειρηµατικών οµίλων. Σας προκαλώ και εσάς και εσάς, όλους, να µας πείτε πόσα
πήραν οι µεγαλοεπιχειρηµατίες, τα µεγάλα συµφέροντα, οι επιχειρηµατικοί όµιλοι όλα αυτά τα χρόνια για να κάνουν επενδύσεις
και πόσα έβαλαν οι ίδιοι. Βγείτε και φέρτε αυτά τα στοιχεία. Πόσο
έβαλε η «HOCHTIEF» στα αεροδρόµια; Πόσο έβαλαν στην Αττική
Οδό; Πόσο στα µεγάλα έργα; Τα υπόλοιπα ποιος τα πλήρωσε;
Τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός είτε από το πρόγραµµα δηµόσιων…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Τίποτα!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Απαντάτε «τίποτα». Δεν το λέτε, όµως,
αυτό πουθενά.
Δεύτερον, θα µιλήσω για τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Το δηµόσιο χρέος ήταν 97,4% του ΑΕΠ το 2003 και το 2006 πήγε
106,8% του ΑΕΠ.
Συνεχίζω για τις δαπάνες εξοπλισµών, προγράµµατα αποστολής ελληνικών…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Ήσασταν υπέρ των Ολυµπιακών Αγώνων…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν είµασταν υπέρ. Κάνετε λάθος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Ήσασταν υπέρ. Το ξεχνάτε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Πρέπει να παρακολουθείς την πολιτική του ΚΚΕ. Εµείς στην αρχή πολιτικά τοποθετηθήκαµε -και
εδώ δείχνει ότι δεν είµαστε µικρόψυχοι- λέγοντας ότι µπορεί και
µια µικρή χώρα να αναλάβει Ολυµπιακούς Αγώνες, γιατί γινόταν
η πάλη των γιγάντων. Στην πορεία, όµως…
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Αυτό λέµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μη βιάζεσαι! Στο χωριό µου έλεγαν
«άσε να το σφάξω και µετά το γδέρνεις». Και στα µέρη σας πρέπει να το λένε. Μετά, όµως, είπαµε ότι είµαστε αντίθετοι. Είπαµε
και το ποιος κέρδισε και το ποιος έχασε. Αυτή είναι η θέση µας.
Τρίτον, να µην πω καλύτερα για τα εξοπλιστικά προγράµµατα.
Μη µε γαργαλάτε. Θα πω και για σήµερα, για τα 500 εκατοµµύρια, τα οποία δίνονται εν µέσω κρίσης για εκσυγχρονισµό και
λοιπά. Το 2009 η Ελλάδα είχε το 4% του ΑΕΠ σε δαπάνες στρατιωτικές –ας το πω έτσι-, ενώ η Γαλλία είχε το 2,4% και η Γερµανία το 1,4%. Σε αυτά µπορεί να συµφωνήσετε και εσείς.
Τι κρύβετε, όµως, όλοι σας; Και εδώ είναι οι τεράστιες πολιτικές ευθύνες, στις συνέπειες της ενσωµάτωσης της ελληνικής οικονοµίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ΟΝΕ. Τι είχαµε;
Είχαµε συρρίκνωση κλάδων, όπως κλωστοϋφαντουργία, δέρµα,
ναυπηγεία, µέταλλο και λοιπά. Έκλεισαν. Καταστράφηκαν. Τι
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άλλο είχαµε; Είχαµε διεύρυνση του εµπορικού ελλείµατος από
4% του ΑΕΠ -που δεν ήταν έλλειµµα- το 1975-1980, σε 11% έλλειµµα το 2000-2010. Από πού προήλθε αυτό; Προήλθε από την
ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που όλοι σας, πλην ΚΚΕ, υποστηρίζατε µετά µανίας.
Το χειρότερο από όλα δεν είναι αυτό. Είναι ότι µετά από όλα
αυτά που ζήσαµε, µετά από αυτή την τραγωδία, από αυτό το τσάκισµα των λαών και του ελληνικού λαού από την Ευρωπαϊκή
Ένωση λέτε ότι είναι µονόδροµος, ακόµη και τώρα.
Τρίτον, θα αναφερθώ στην Κοινή Αγροτική Πολιτική. Το αγροτικό ισοζύγιο από πλεόνασµα 9 δισεκατοµµύρια δραχµές το
1980, έφτασε 3 δισεκατοµµύρια ευρώ έλλειµα το 2010. Και ο κ.
Παπαδηµούλης έλεγε: «Αν δεν υπήρχε η Κοινή Αγροτική Πολιτική, έπρεπε να την εφεύρουµε.». Λέτε για αυτό κουβέντα; Τα
κρύβετε αυτά. Τα κρύβετε και πάτε στη διαχείριση µόνο.
Θα αναφερθώ στο εξωτερικό ισοζύγιο, στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Είχαµε πλεόνασµα 1,5% την πενταετία 19751980 και έλλειµµα 13% στο ποσοστό του ΑΕΠ το 2000-2010.
Αυτά τα λέτε στον ελληνικό λαό ή ψάχνετε να βρείτε µόνο τις συνωµοσίες και το ποιος κέρδισε;
Δεν τα λέτε αυτά. Και δεν τα λέτε όχι για ιστορικούς λόγους ή
γιατί δεν τα ξέρετε, αλλά γιατί επιλέγετε τον ευρωπαϊκό µονόδροµο για το χρέος. Γι’ αυτό και δεν συµµετέχουµε στην επιτροπή. Δεν είναι θέµα διαδικαστικό, αν µας κάλεσε ή δεν µας
κάλεσε. Όλοι γνωριζόµαστε εδώ τώρα.
Εµείς δεν συµµετέχουµε, γιατί δεν µπορούµε να νοµιµοποιήσουµε µε την παρουσία µας αυτό που κάνετε σήµερα, Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, να χωρίσετε το χρέος σε καλό και κακό.
Εµείς λέµε ότι ο λαός δεν χρωστάει τίποτα. Αυτός παρήγαγε τα
πάντα µε τον ιδρώτα και το αίµα του. Του τα έκλεψαν όλα τα προηγούµενα χρόνια, ενώ τα δάνεια δόθηκαν σ’ αυτούς που τον εκµεταλλεύονται. Γι’ αυτό, λοιπόν, µία λύση υπάρχει: Η µονοµερής
διαγραφή του χρέους µε όλη την υπόλοιπη πολιτική πρόταση
που λέµε.
Τελειώνοντας, λοιπόν, ας δούµε τι λέτε και οι µεν και οι δε. Λέτε ότι για την κατάσταση µέχρι εδώ φταίει η διαχείριση. Αυτό
λέτε! Έτσι δεν είναι, κύριε Βούτση;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Όχι έτσι ακριβώς. Όµως, µπορείτε να
προχωρήσετε. Στη 1.20’ το πρωί όλα µπορούν να ακούγονται.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μα, αν τα έλεγα πιο πριν, µπορεί να
τα έλεγα πιο…Όµως, τώρα στη 1.20’ έχω το δικαίωµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Στη 1.20’ τα ακούω αλλιώς!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Βάζετε και λίγο καπιταλισµό από το
πλάι. Όµως, ουσιαστικά λέτε ότι φταίει η διαχείριση. Φταίει το
ΠΑΣΟΚ, φταίει η Νέα Δηµοκρατία. Φυσικά και φταίνε. Εµείς δεν
λέµε ότι δεν φταίνε. Όµως…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Λέµε και το µνηµόνιο!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όσον αφορά το µνηµόνιο, σας είπα
πριν και θα συνεχίσω…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Τρία χρόνια δεν το έχω ακούσει από
εσάς!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μη βιάζεστε! Ακούστε τώρα! Επειδή,
λοιπόν, σε αυτήν την Αίθουσα πρέπει…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Α! Καπιταλισµός, καπιταλισµός, αλλά…
Έλεος!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εµείς σηκώσαµε στην Ακρόπολη το
πανό που έλεγε: «Λαοί της Ευρώπης, ξεσηκωθείτε»! Εσείς λέγατε
στο ΠΑΣΟΚ, εδώ, στην Αίθουσα, ότι εµείς θα παρατηρούµε και
θα κάνουµε κριτική στο πρόγραµµά σας. Εµείς λέγαµε «έρχεται
θύελλα!». Εµείς το 1997 κάναµε διεθνή διάσκεψη και είπαµε ότι
στην Ελλάδα έρχεται ισχυρή καπιταλιστική κρίση, που θα εκδηλωθεί µε σφοδρότητα εξαιτίας πάρα πολλών παραγόντων. Εσείς
πανηγυρίζατε για την ανάπτυξη επί κυβέρνησης Σηµίτη και πανηγυρίζατε για την είσοδο της Ελλάδας στο ευρώ! Ναι ή όχι;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Πού; Στη Γένοβα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Να τα αποτελέσµατα!
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Πού πανηγυρίζαµε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Να τα αποτελέσµατα. Και συνεχίζω.
Πανηγυρίζατε για το ευρώ και για την ΟΝΕ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Αφήστε τώρα!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μάλιστα, ζητούσατε πολιτική ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Καλά! Έλεος!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα συνεχίσω.
Και αν είχαµε αµφιβολίες, µπας και κάναµε λάθος…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Παφίλη, ολοκληρώστε σιγά σιγά, όµως.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Χαλαρώσαµε τώρα, κυρία Πρόεδρε!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Λέω ότι και στην περίπτωση που µπορεί να σκεφτόµασταν αν κάναµε λάθος ότι καλύπτετε τον καπιταλιστικό δρόµο ανάπτυξης –για να µιλήσουµε µε ανοιχτά
χαρτιά- και εξαγνίζετε την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήθελα να πω
ότι εγώ παραδέχοµαι ότι η οµιλία του κ. Χουντή ήταν σοβαρή και
αποκαλυπτική. Πρώτον –και δεν µπορώ να µην κάνω σχολιασµούς- είπε να δούµε αν το διαβατήριο των εξοπλισµών ήταν
αυτό για να µπει η Ελλάδα στο ευρώ. Έτσι δεν είπατε; Λέω, λοιπόν, το εξής: Αλήθεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήξερε ότι η Ελλάδα δεν είχε δείκτες για να µπει στο ευρώ; Σοβαρολογείτε; Τα
ήξερε όλα! Γιατί την έβαλε στο ευρώ; Για πολιτικούς λόγους.
Διότι τότε υπήρχε η σύγκρουση ευρώ- δολαρίου, αλλά και γιατί
η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε να παρουσιάσει µια πιο ισχυρή χώρα,
µια πιο ισχυρή δύναµη συνολικότερα στη διαπραγµάτευση. Γι’
αυτό έβαλε την Ελλάδα στο ευρώ!
Έγιναν καταγγελίες τότε; Και από τη Νέα Δηµοκρατία, που
ήταν Αντιπολίτευση. Δεν έλεγε ο κ. Καραµανλής και η Κυβέρνηση
τότε ότι τα στοιχεία είναι ψεύτικα; Δεν τα άκουγαν οι Ευρωπαίοι;
Δεν τα ήξεραν; Όµως, για πολιτικούς λόγους έγινε. Όµως, αυτό
δεν θέλετε να το θίξετε.
Και έρχοµαι στο δεύτερο θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Και µε αυτό, κύριε Παφίλη, να ολοκληρώσετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα τελειώσω, κυρία Πρόεδρε. Αφήστε µε τώρα! Φτάσαµε να µιλήσουµε στη 1.30’, κυρία Πρόεδρε!
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Παφίλη, µιλήσατε και στην αρχή, επί του διαδικαστικού.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, όλοι µίλησαν διπλάσιο χρόνο. Και ο κ. Τσίπρας, αλλά και οι υπόλοιποι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ: Ας πάµε µέχρι τις 3.00’ το πρωί! Δεν
υπάρχει τέτοιο θέµα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Και τους συναγωνίζεστε επαξίως, κύριε Παφίλη!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Περιµένετε να µε ακούσετε. Μη φωνάζετε!
Λέει ότι η εξεταστική επιτροπή γίνεται για το καλό της χώρας
και θα είναι λυτρωτική για το πολιτικό σύστηµα. Εγώ βγάζω τη
λέξη «πολιτικό» και αφήνω τη λέξη «σύστηµα». Θα λυτρώσει
ποιον, κύριε Χουντή; Τον καπιταλισµό; Θα αποδειχθεί, λοιπόν,
δηλαδή ότι το µνηµόνιο ήταν µία εξαίρεση, ένα έκτρωµα, αλλά ο
καπιταλισµός µπορεί να είναι και καλύτερος. Αυτό καταλαβαίνουµε και αυτό είναι!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Μην γκρινιάζετε. Δεν σχολιάζω τα περί Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου.
Και θα σας δώσω µία συµβουλή. Όταν χρησιµοποιείτε έναν
θεσµό -κατά τη γνώµη σας- να µην τον χρησιµοποιείτε κατά περίπτωση. Γιατί σε αυτή εδώ την Αίθουσα ζήσαµε µύδρους κατά
της Κυβέρνησης και ύµνους υπέρ του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου, ναι ή όχι;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν ήσασταν εδώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Όχι, δεν ήταν.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τα θυµάστε; Έτσι ήταν ακριβώς.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Λέω, λοιπόν –ξέρετε πολύ καλά και έχουµε κάνει σε εκείνα τα
έδρανα- ότι το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο παραβρίσκεται στις
συνεδριάσεις των θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και ότι το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο υπήρχε και πριν.
Τέλος, λοιπόν, για να µην καταχρώµαι τον χρόνο άλλο, λέει ο
κ. Χουντής ότι, εάν δεν βγει συµπέρασµα από το µνηµόνιο, θα
προκύψει για τον ελληνικό λαό πως ό,τι και να κάνεις τελικά δεν
γίνεται τίποτα. Συµφωνούµε ότι µπορεί να προκύψει κάτι τέτοιο,
όµως έχει και µία προέκταση, την οποία ξεχάσατε να την πείτε.
Λέτε, λοιπόν, στον ελληνικό λαό «Ό,τι και να κάνεις δεν µπορεί
να γίνει τίποτα, παρά µόνο µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
στον καπιταλιστικό δρόµο ανάπτυξης.».
Εδώ, λοιπόν, είµαστε απέναντι. Εσείς µε αυτή τη λογική καλλιεργείτε αυταπάτες ακόµη και σήµερα. Μα καλά, τι άλλο πρέπει
να δείτε; Τι άλλο πρέπει να δει ο ελληνικός λαός και οι λαοί της
Ευρώπης από αυτό που λέγεται «Ευρωπαϊκή Ένωση» και «καπιταλιστικός δρόµος ανάπτυξης»; Πού αλλού να πάει; Στα τάρταρα; Έχουν φτάσει στα σκουπίδια µε ληγµένα.
Εδώ, λοιπόν, έρχεται η πρόταση του ΚΚΕ και λέει: «Έξω από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, κοινωνικοποίηση των µέσων παραγωγής,
µονοµερής διαγραφή του χρέους, ο λαός στην πραγµατική εξουσία». Αυτή είναι η θέση µας συνολικά.
Και εσείς σήµερα αυτό προσπαθείτε να αποφύγετε. Αλλά θα
έρθει, αργά ή γρήγορα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Παφίλη.
Πάντως να επανεξετάσετε τη θέση σας για την Επιτροπή Αλήθειας για το Δηµόσιο Χρέος, γιατί είναι µία επιτροπή που θα συµβάλει και στη διαγραφή του χρέους. Οπότε να το επανεξετάσετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ο κ. Βαρουφάκης είπε ότι θα τα πληρώσουµε όλα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Νικολόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
όσο περνάνε τα χρόνια, βλέπει κανείς ότι µπορούν να συµβαίνουν και τα απίθανα, να συµφωνεί, για παράδειγµα, όπως θα σας
εξοµολογηθώ, µε όσα είπε ο κ. Παφίλης από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα για τα «θαλασσοδάνεια», κύριε Παππά. Η «DIGEA» πήρε
και άλλο δάνειο, το µάθατε; Δεκατρία εκατοµµύρια, δεν ήταν
µόνο, είναι και όλη η συνοµοταξία. Είναι τα «θαλασσοδάνεια».
Αλλά, ακόµα να µάθει ότι έµειναν εδώ και χειροκροτούσαν τον
Βενιζέλο, φίλοι, συµµαχητές, οµοϊδεάτες, όταν έλεγε αυτά που
έλεγε για τον Κώστα τον Καραµανλή.
Βλέπετε, τελικά, ο κ. Βενιζέλος µε έπεισε ότι ένα φάντασµα
πλανιέται πάνω από την πολιτική ζωή της χώρας, για να παραφράσω λίγο τον Καρλ Μαρξ, το φάντασµα του Κώστα Καραµανλή. Φαίνεται ότι ο κ. Βενιζέλος µάλλον αφουγκράζεται τη
βουή των επερχόµενων γεγονότων και αντιλαµβάνεται ότι η κρίση που άνοιξε µε την έκτροπη αποχώρηση του Κώστα του Καραµανλή θα κλείσει µε την πανηγυρική επιστροφή του.
Εσείς, κύριε Βενιζέλο, ξέρετε πολύ καλά τι έγινε το 2008 και
το 2009, γιατί πράγµατι, εάν δεν είχατε υποκύψει στη βουλιµία
της εξουσίας και ενός καινούργιου γύρου λεηλασίας της Ελλάδας -που δεν σας βγήκε- η χώρα δεν θα είχε περάσει τις δοκιµασίες που πέρασε και περνάει.
Σε αυτή την υπόθεση ασφαλώς, κύριε Βενιζέλο, δεν ήσαστε
ούτε µάρτυρας ούτε παρατηρητής, όπως σας βολεύει να παρουσιάζεστε, αλλά ήσαστε συνυπαίτιος και πρωτουργός µαζί µε τον
Γιώργο Παπανδρέου, στου οποίου το λαϊκιστικό αµόκ συµπράξατε και συµπρωταγωνιστήσατε.
Τώρα, όσο για το άγχος του κ. Θεοδωράκη να συµµετάσχει
στην Κυβέρνηση, για να δικαιώσει αυτούς που τον επέλεξαν ως
σκεύος επιλογής, τείνει να τον καταστήσει γραφικό. Το κακό της
υπόθεσης είναι ότι ήδη µέσα σε αυτήν την αγωνία έχει προλάβει
να αποδείξει ότι, εκτός από ένας µέτριος δηµοσιογράφος -καλοπληρωµένος, όµως- είναι ένας πολύ κακός πολιτικός. Σε λίγο
χρονικό διάστηµα κατόρθωσε να πείσει τους πάντες ότι ο ζωτικά
αναγκαίος πολιτικός, οικονοµικός και κοινωνικός εκσυγχρονισµός είναι µια πολύ σοβαρή υπόθεση για να τον εµπιστευθεί κανείς σε επιεικώς ανεπαρκείς, όπως ο κ. Θεοδωράκης, από του
οποίου το στόµα ο εκσυγχρονισµός ακούγεται σαν κακόγουστο
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αστείο, όταν αυτός ο ίδιος έχει υπηρετήσει τις πλέον αναχρονιστικές και διαπλεκόµενες µορφές δηµοσιογραφίας, αυτές που η
αλήθεια υπηρετεί σκοπιµότητες και το ρεπορτάζ προωθεί ντιλ.
Σήµερα, για άλλη µια φορά, ακούσαµε ότι είναι ακροδεξιός ο
Κώστας Ζουράρις, που είναι Βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Είναι και ο Σγουρίδης και άλλα σαράντα δύο κινήµατα που
κινούνται µεταξύ της Κεντροδεξιάς, ακόµα και της Αριστεράς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέχρι σήµερα γνώριζαν οι Έλληνες τον Γαλλικό ποταµό, το ποτάµι της Μακεδονίας. Πλέον,
έχουµε και τον γερµανικό, το «ποτάµι» της ξενοδουλείας και της
µιντιακής και µνηµονιακής διαπλοκής.
Τώρα, όσον αφορά την περίπτωση του κ. Αντώνη Σαµαρά, δυστυχώς, κανείς µπορεί να πει, πειστικά, ότι εκεί που κρεµούσαν
οι καπεταναίοι τ’ άρµατα κρεµούν οι γύφτοι τους ζουρνάδες. Η
εµφάνισή του απόψε ήταν αξιοθρήνητη. Δεν είχα πάντως καµµιά
αµφιβολία, όπως και δεν είχε κανένας.
Κυρία Πρόεδρε, µπορεί να λείπουν εδώ οι συνάδελφοι της
Νέας Δηµοκρατίας, αφού λείπει ο κ. Βενιζέλος από την Αίθουσα,
για να τον απολαύσουν, να τον χαρούν, όταν υβρίζει τον Κώστα
Καραµανλή, αλλά, εάν κρίνω από την προηγούµενη συζήτηση και όπως µαθαίνω γι’ αυτή- η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων παρακολουθεί αυτήν τη συζήτηση. Και σηµαίνει ότι πολύ
καλά κάνει η Κυβέρνηση που ανοίγει αυτό το θέµα, γιατί όντως,
όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θέλουν να πληροφορηθούν οι Έλληνες. Δεν θα κατέγραφαν τα µηχανάκια 65% τηλεθέασης στην
προηγούµενη συνεδρίαση, κυρία Κωνσταντοπούλου -και δεν
ήταν η ώρα της Κωνσταντοπούλου, ήταν η ώρα της Βουλής των
Ελλήνων.
Δεν είχα, λοιπόν, καµµιά αµφιβολία ότι ο Αντώνης Σαµαράς θα
επεδίωκε και απόψε να ενισχύσει το κλίµα της κυβερνητικής
αστάθειας και της πολιτικής αβεβαιότητας. Το δήλωσε καθαρά,
λίγα εικοσιτετράωρα πριν, µε παρέµβασή του µέσω του
«BLOOMBERG». Εµφανίστηκε, λέει, θετικός στη συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Δεν τον ρώτησε κανένας. Απάντησε
µόνος του. Ε, µπήκαµε άλλωστε στην εαρινή περίοδο, δικαιούται
κανένας να κάνει και όνειρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ωραιότερο το ακούσαµε από
τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε απόψε:
«Τι βασανιζόσαστε, αφού δεν θα βγει τίποτα;».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φίλοι µου, οµοϊδεάτες µου της
Νέας Δηµοκρατίας, αν δεν θα βγει τίποτα, γιατί θα ψηφίσετε τη
δική σας πρόταση; Κοροϊδεύετε τους εαυτούς σας, αφού δεν θα
βγει τίποτα; Αν δεν βγει τίποτα -έτσι είπε ο Κυριάκος «δεν θα βγει
τίποτα», λέει- τότε γιατί είµαστε εδώ;
Δεν ξέρω αν πραγµατικά τα µνηµόνια ήταν το φάρµακο, όπως
είπε. Γιατί εγώ θυµάµαι τότε, όταν ο Σαµαράς ακόµα δεν είχε
βρει το φως του ή δεν είχε χάσει το φως του -το αληθινό, εννοώ, έλεγε ότι αυτό είναι φαρµάκι και δεν είναι φάρµακο. Τώρα
υπάρχει ένα πρόβληµα ηγεσίας, ο Γεωργιάδης αρχηγός, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο Σαµαράς. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι
εκείνο που επικρατεί τελικά στην παλιά παράταξη.
Εκείνο που ξέρω όµως πολύ καλά είναι ότι θα πρέπει επιτέλους, µιλώντας για την αλήθεια, και στην επιτροπή που θα φτιάξουµε αλλά και στην άλλη που ξεκίνησε τις εργασίες της, θα
πρέπει να βγουν κάποιοι -βγείτε εσείς απ’ το ΠΑΣΟΚ- και να πουν
είναι αλήθεια ή ψέµατα ότι τον Δεκέµβριο του 2009, µε δηµόσια
δήλωση, ο Γιώργος Παπανδρέου είχε πει ότι δεν χρειαζόµαστε
ξένη βοήθεια και σε δεκατέσσερις µέρες από τη δηµόσια δήλωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Παπανδρέου, βρισκόταν
σε µια δεξίωση -λέει- στο σπίτι του κ. Στέλιου Ζαβού, εκπροσώπου του κουµπάρου του διεθνούς κερδοσκόπου, του κ. Σόρος,
και φίλου των άλλων κερδοσκόπων. Και από εκεί ξεκινάει η καταστροφική πορεία. Αυτά έχουν γραφτεί στον ξένο Τύπο. Αυτά
δεν είναι τα κουτσοµπολιά. Αυτά δεν πρέπει να απαντηθούν;
Ξέρετε, λίγες µέρες µετά, δηµοσιεύεται στον αµερικανικό
Τύπο ότι ο ίδιος άνθρωπος οργάνωσε ένα µυστικό δείπνο για το
πώς θα ελεγχθεί η ελληνική οικονοµία, µε καλεσµένους πάλι τον
κ. Σόρος και τους «φτωχούς» συναδέλφους του, τους «σωτήρες»
της Ελλάδος. Και η Ελλάδα γίνεται ο πυροκροτητής της Ευρώπης.
Κύριε Θεοδωράκη, πού είστε; Αυτά είναι για τους ψεκασµένους; Είναι αλήθεια; Είναι ψέµατα; Εµείς τα λέµε;
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Το επόµενο: Την ίδια στιγµή, λοιπόν, πωλούνται τα CDS από
τις κρατικές τράπεζες, από το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, που
διασφάλιζαν την επίθεση που µπορούσε να δεχτεί η πατρίδα µας
στην οικονοµία της. Το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο πουλά έναντι
1,3 δισεκατοµµυρίου δολαρίων τα CDS, που είχε αγοράσει τον
Αύγουστο έναντι 900 εκατοµµυρίων δολαρίων. Την εποµένη της
πώλησης των CDS, των ασφαλίστρων κινδύνου του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, ξεκινά, πλέον, η άνοδος των spreads. Αυτά τα
CDS πόσο λέτε ότι αποτιµώνται και πωλούνται; Σας απαντώ: 26
δισεκατοµµύρια ευρώ.
Το ερώτηµα, λοιπόν, που θα κληθούµε να διερευνήσουµε και
να απαντήσουµε είναι ποιοι κέρδισαν ποντάροντας στην πτώχευση της χώρας, ποιοι πούλησαν, ενώ είχαν προσυµφωνήσει,
την ένταξη της χώρας στον µηχανισµό στήριξης.
Η ελληνική δικαιοσύνη, ακόµα, δεν έφερε αποτελέσµατα. Ο κ.
Γεωργίου, κύριοι Υπουργοί, µένει εκεί, ε; Τι ειρωνεία! Μένει εκεί
ο κ. Γεωργίου, ακόµα, στην ΕΛΣΤΑΤ, όπως κι ο κ. Στουρνάρας!
Διαβάζω, κύριε Παππά, ότι θα βάλετε -λέει- µια καινούργια επιτροπή: «Η Αρχή της Εποπτείας του Χρηµατοπιστωτικού Συστήµατος». Γιατί δεν λέτε του κ. Στουρνάρα, αφού δεν µπορεί να
ελέγξει εκεί πέρα τι γίνεται; Ήταν ανάγκη ο κ. Στουρνάρας; Έχουµε τόσα ράµµατα για τη γούνα του. Η Τράπεζα της Ελλάδος
µε εντολή, λοιπόν, αρνείται να δώσει στοιχεία στην ελληνική δικαιοσύνη. Ακούτε; Αρνείται, λέει!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι όλοι όµως συµφωνείτε πως αυτό που χρόνια ζητά ο ελληνικός λαός και που αποτελούσε δέσµευση όσων κυβέρνησαν από το 2010 και εντεύθεν,
µε πρωτοβουλία της σηµερινής Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξαρτήτων Ελλήνων, γίνεται πραγµατικότητα µόλις την εβδοµηκοστή
πρώτη µέρα της διακυβέρνησής τους. Και αυτό αποτελεί ακόµα
µια απόδειξη ότι οι προεκλογικές εξαγγελίες των δυο κοµµάτων
που συναποτελούν τη σηµερινή Κυβέρνηση δεν είναι µια προεκλογική ποµφόλυγα, σαν κι αυτές που εξακόντισαν οι δυο προηγούµενοι συγκυβερνήτες.
Δυστυχώς, οι πρώην συγκυβερνώντες, συνεπείς προς τον
εαυτό τους, δεν εννοούσαν τίποτα. Απλώς θορυβούσαν και γέµιζαν τους λόγους τους µε διάφορες ανούσιες λέξεις, µε στόχο
να χαϊδέψουν τα αυτιά των ψηφοφόρων και να υποκλέψουν ψήφους.
Ήδη, στη σηµερινή συζήτηση τοποθετήθηκαν και δηµόσια.
Τους άκουσαν όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες. «Αφού το
θέλει ο λαός, αφού το υποσχεθήκαµε δεν λέµε όχι, αλλά θα το
κάνουµε», λέει, «µε έναν τρόπο που δεν θα γίνει ποτέ.». Προβάλλουν, λοιπόν, µαξιµαλιστικές απαιτήσεις. Οι µεν θέλουν να ξεκινήσουµε από το 1981, δηλαδή να µην τελειώσει ποτέ το έργο της
εξεταστικής µε διάφορες διαδικαστικές και άλλες κωλυσιεργίες,
οι δε µε τη λογική ότι «όλοι µαζί τα φάγαµε», να κληθούν σχεδόν
όλοι σχεδόν οι επικεφαλής διεθνών φορέων και ευρωπαϊκών κρατών, γιατί κι αυτοί έχουν ευθύνη.
Βέβαια, παραβλέπουν ότι, ακόµη κι έτσι, εµµέσως πλην σαφώς, αναγνωρίζουν ότι το µνηµόνιο υπήρξε καταστροφικό, την
ώρα που διαρρηγνύουν τα ιµάτιά τους ότι έσωσε την Ελλάδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες αρνούµαστε να προσχωρήσουµε στην άποψη κάποιων που µε ευκολία
λένε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός ακύρωσε τη δική του εξαγγελία
πριν από τις εκλογές του 2012 για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το µνηµόνιο, επειδή θέλησε να καλύψει κάποιους ο
κ. Σαµαράς.
Αντιλαµβάνοµαι πως κάτι τέτοιο µπορεί να τον έφερνε σε δύσκολη θέση έναντι του ΠΑΣΟΚ, µε το οποίο συνεργάστηκε και
το οποίο πριν από τη συγκυβέρνηση κατήγγειλε διαρκώς, λέγοντας πως δεν θα γίνει συνένοχος µε το ΠΑΣΟΚ, πως θα στείλει
τον κ. Βενιζέλο να κάνει παρέα του κ. Τσοχατζόπουλου. Αλλά πού
είναι αυτά; Τώρα έχουµε χειροκροτήµατα από τους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας. Βλέπετε, µετά τις εκλογές, έγινε
συνέταιρος της εξουσίας µε το ΠΑΣΟΚ και ίσως γι’ αυτό ακύρωσε µια βασική δέσµευση που είχε δώσει στον πληγωµένο λαό,
ο οποίος από τότε µέχρι και σήµερα διεκδικεί να µάθει την αλήθεια και τους υπαίτιους των µνηµονίων και της προσφυγής στο
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Τα ερωτήµατα δύσκολα και οι απαντήσεις ακόµα πιο δύσκολες. Παραποιήθηκαν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ; Τι λέτε, κύριοι συ-
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νάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας; Μαζί δεν υπογράψαµε ερωτήσεις πλείστες; Υπήρξαν προσυνεννοήσεις και συµφωνίες που δεν
ανακοινώθηκαν, συµφωνίες µε τον Στρος Καν; Υπήρξαν κάποιοι
που ενδεχοµένως κερδοσκόπησαν πάνω στην τραγωδία της
χώρας; Και, τελικά, αυτό το τσουνάµι που χτύπησε τον ελληνικό
λαό, ωφέλησε κάποιους; Κι αν ναι, ποιους;
Αυτά και πολλά άλλα πρέπει να απαντηθούν από τη συγκεκριµένη εξεταστική και να απαντηθούν ώριµα, νηφάλια και πειστικά,
κυρίως όµως αληθινά. Τις απαντήσεις αυτές περιµένει ο λαός
εδώ και χρόνια. Δυστυχώς, η διερεύνησή τους δεν ξεκίνησε ούτε
µετά τις σοκαριστικές δηλώσεις του πρώην εκπροσώπου της Ελλάδας στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, του κ. Ρουµελιώτη, εις
βάρος του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Παπανδρέου, αν και
αποτελούσε µια πρώτης τάξεως ευκαιρία, ώστε ο πολιτικός κόσµος της χώρας να δείξει πως επιθυµούσε άµεσα το ξεκαθάρισµα µιας πολύ θολής υπόθεσης αναλαµβάνοντας τις δικές του
ευθύνες διαλεύκανσης.
Όσα δεν έγιναν, λοιπόν, νωρίτερα, θα γίνουν σήµερα. Η σηµερινή Κυβέρνηση αναλαµβάνει την πρωτοβουλία να ανιχνεύσουµε
τον δρόµο που µας έφτασε µέχρι εδώ, δηλαδή, µετά από πέντε
χρόνια «σωτήριων» µνηµονίων, να εξακολουθούµε να έχουµε την
ανάγκη µιας δόσης για να επιβιώσουµε.
Γι’ αυτό και εν γνώσει µας ότι αυτό αποτελεί κοινοτοπία, σας
εκφράζουµε την πεποίθησή µας ότι η σύσταση αυτής της εξεταστικής επιτροπής, ναι, γράφει ιστορία και τελικά µπορεί να γράψουν ιστορία και τα αποτελέσµατά της. Γι’ αυτό είδατε να ανησυχούν τόσο πολύ ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Σαµαράς. Γιατί εµείς,
ξέρετε, ως πρόσωπα πολιτικά και φυσικά θα παρέλθουµε, θα ξεχαστούµε, η αλήθεια, όµως, δεν πρέπει να ξεχαστεί. Η πορεία
της Ελλάδος προς την κρίση και εντός αυτής, όπως θα καταγραφεί από την επιτροπή, θα µείνει στην εθνική συλλογική µνήµη.
Νοµίζω ότι όλοι αντιλαµβανόµαστε την πραγµατική διάσταση
του εγχειρήµατος. Ειλικρινά θλίβοµαι για τους συναδέλφους που
έχουν την ευκαιρία να συµµετάσχουν στην προσπάθεια αυτή και
δεν το κάνουν. Έχουµε λίστα. Και το άκουσαν σήµερα και από
τον κ. Βενιζέλο και από τον κ. Σαµαρά. Μπορεί να έχουµε και
εκλογές και µε το 2% πού να πας; Είναι αλήθεια. Όσο και πιο
πίσω να πας, φτάνεις προς την έξοδο.
Θλίβοµαι ακόµα και γι’ αυτούς που θα ήθελαν να είναι συµµέτοχοι στην προσπάθεια, αλλά υπέκυψαν στην κοµµατική σκοπιµότητα και πειθαρχία. Δυστυχώς, θέλησαν να θυµατοποιήσουν
εθελοντικά τον εαυτό τους. Ήταν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
αντιαισθητικό το θέαµα: Στελέχη της κυβέρνησης Σαµαρά-Βενιζέλου τα τελευταία εικοσιτετράωρα να δίνουν επικοινωνιακές
µάχες εναντίον της σύστασης και της διεξαγωγής µιας επιβεβληµένης έρευνας. Οι ίδιοι µπορεί να µην έχουν περί πολλού τον
εαυτό τους, την αξία των λόγων τους, την εκτίµηση στο κόµµα
τους, τα πατριωτικά αισθήµατα και την ταύτιση µε τα λαϊκά προβλήµατα που ποτέ δεν κατάλαβαν, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι η
χώρα πρέπει να βαδίζει µε τα δικά τους κριτήρια.
Η καταψήφιση σήµερα της σύστασης της εξεταστικής επιτροπής για την έρευνα του εγκλήµατος που, ηθεληµένα ή αθέλητα,
έγινε εις βάρος των Ελλήνων, τελικά θα κριθεί από τον ίδιο τον
λαό, τον λαό που εδώ και χρόνια αναρωτιέται ποιοι και πώς οδήγησαν την πατρίδα στον πάτο, ποιοι παρέδωσαν την εθνική κυριαρχία και έδωσαν τα κλειδιά των Υπουργείων στους εκπροσώπους των δανειστών.
Επιτρέψτε µου να πω και τούτο. Καµώνεται το ΠΑΣΟΚ πως δεν
κατανοεί γιατί η εξεταστική επιτροπή θα ξεκινήσει την έρευνα
από το 2010. Είναι απλό. Γιατί υπάρχει µία δανειακή σύµβαση
που προβλέπει ότι τα ελληνικά δάνεια συνάπτονται από το 2010
και εφεξής στο Αγγλικό Δίκαιο και ότι το κράτος παραιτείται από
την ασυλία επί της κυριαρχίας του.
Πριν από το 2010, η Ελλάδα ήταν ένα κυρίαρχο κράτος µε επιλογές. Το ελληνικό χρέος διέπετο από το Ελληνικό Δίκαιο. Μετά
το 2010 η χώρα τέθηκε υπό διεθνή επιτροπεία κι η εθνική κυριαρχία χάθηκε. Τι δεν καταλαβαίνετε ακόµα εσείς, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι στο ΠΑΣΟΚ;
Γιατί, ναι, µπορεί να προσπαθείτε να µπερδέψετε και να θολώσετε την έρευνα, διευρύνοντας χρονικά την έρευνα. Υπάρχει,
λοιπόν, µία σαφής διαχωριστική γραµµή, που επιβάλλει την
εξαίρεση. Ελλάδα-κυρίαρχο κράτος, Ελλάδα-υπόδουλο κράτος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τι δεν καταλαβαίνετε;
Θα πρέπει µήπως να στηθούν ανακριτικές και να απολογηθούν
και όσοι προσπάθησαν να διατηρήσουν την Ελλάδα κυρίαρχο
κράτος, για να αθωωθούν όσοι την παρέδωσαν στην ξενοκρατία,
κύριε Σαµαρά; Ωραίο ήταν το αστείο που ακούσαµε απόψε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει καµµία δικαιολογία
ούτε µπορούν να υπάρξουν µαξιµαλιστικές προφάσεις για να µη
συσταθεί και να λειτουργήσει άµεσα η επιτροπή. Το εθνικό χρέος
και οι αιτίες για το δυσθεώρητο ύψος που έχει φτάσει είναι θέµα
ζωτικό για τη χώρα σήµερα, αλλά και για το µέλλον της.
Δεν πιστεύω ότι υπάρχει έστω και ένας λογικός άνθρωπος που
να πιστεύει ότι η χώρα µας έφτασε στην κατάσταση αυτή χωρίς
να φταίει κάτι, χωρίς να φταίνε κάποιοι. Τους κλέφτες, τους απατεώνες και τους καταχραστές κανένας δεν τους θέλει. Ούτε οι
Έλληνες ούτε οι Ευρωπαίοι εταίροι µας. Ειδικά οι τελευταίοι
εµφανίζονται ιδιαίτερα πειστικοί στο να ληφθούν, λέει, µέτρα
καθ’ όλων εκείνων για τους οποίους υπάρχει υποψία ότι συνέβαλαν στη σηµερινή κατάσταση.
Κατά συνέπεια δεν αντιλαµβάνοµαι από πού πηγάζουν οι
αντιρρήσεις και οι µεµψιµοιρίες, όπως το ίδιο απορώ γιατί
διαφωνούν µε την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου. Διαφωνούν µε
το έργο που ανέλαβε; Διαφωνούν µε τη γενεσιουργό της αιτία;
Όποιος διαφωνεί, όπως έχει το δικαίωµα, ας µας εξηγήσει µε τι
ακριβώς διαφωνεί και τους λόγους που διαφωνεί, όχι µε αιτιολογίες του τύπου «γιατί δεν µε καλέσατε µε επίσηµη πρόκληση
και µε πήρατε στο τηλέφωνο». Αν και τα πράγµατα είναι ξεκάθαρα, φαίνεται ότι η σύσταση της επιτροπής αποσυντόνισε
κάποιους και σε αρκετούς δηµιούργησε τρικυµία εν κρανίω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η στιγµή αυτή είναι ιστορική.
Έχω την αίσθηση -και όχι µόνον εγώ, αλλά όλος ο ελληνικός
λαός- ότι µετά το πόρισµα της υπό σύστασης επιτροπής τίποτα
δεν θα είναι ίδιο στη χώρα.
Πρώτα απ’ όλα, θα δώσουµε το µήνυµα ότι η Βουλή των Ελλήνων αντιλαµβάνεται το αυτονόητο. Η καταστροφή της κοινωνίας
έχει αιτίες και υπευθύνους. Αυτά ερευνώνται, αυτά θα αποκαλυφθούν και όσοι είναι ένοχοι, τι πιο φυσικό; Ναι, θα τιµωρηθούν.
Δεύτερον, ότι τα µέλη του Κοινοβουλίου κάνουν το ελάχιστο
που αναµένεται από αυτούς, έχοντας την ευθύνη του ελέγχου
κάθε Κυβέρνησης -παρούσας και παρελθουσών- και πραγµατοποιούν αυτόν τον έλεγχο.
Τρίτον, ότι διερευνούν τα σφάλµατα και τα λάθη, για να µην
επιτρέψουν την επανάληψή τους στο µέλλον.
Και τέταρτον, θα αποκατασταθεί το περί δικαίου αίσθηµα του
ελληνικού λαού.
Υπάρχει κανένας συνάδελφος που να διαφωνεί µε τα παραπάνω; Πιστεύω πως όχι. Υπάρχει κανένας συνάδελφος που θέλει
να αποτρέψει την αποκάλυψη αιτιών και ευθυνών πολιτικών
προσώπων για τη µεγαλύτερη καταστροφή που υπέστη η χώρα
από το 1922; Πιστεύω όχι. Υπάρχει κανένας που πιστεύει ότι το
επιχείρηµα πως υπάρχουν ευθύνες στα πεπραγµένα πριν από το
2010, που ξεκινούν από το 1981, απαλλάσσει από τις ευθύνες
της περιόδου και εντεύθεν; Μην έχετε, λοιπόν, καµµία ανησυχία
ότι όλες οι περίοδοι θα ελεγχθούν και οι ενδεχόµενες ευθύνες
θα αποδοθούν και τα πεπραγµένα θα αποκαλυφθούν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας έχουµε κατά νου ότι µε την
ψήφο µας µπορεί ο καθένας να σκέφτεται το «και καλήν απολογίαν» απέναντι στις Ελληνίδες και στους Έλληνες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Νικολόπουλο.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Χρήστος Παππάς.
Προηγουµένως επιτρέψτε µου να κάνω δύο ανακοινώσεις στο
Σώµα.
Σας ανακοινώνω το υπ’ αριθµόν 1413/3-4-2015 έγγραφο του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, σύµφωνα µε το οποίο ορίζεται αναπληρωτής
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής Αττικής Ηλίας Κασιδιάρης.
Επίσης, σας ανακοινώνω το υπ’ αριθµόν 1412/3-4-2015 έγγραφο της κ. Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία ζητά άδεια απου-
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σίας από τις εργασίες της Ολοµέλειας της Βουλής ευρισκόµενη
στο εξωτερικό για προσωπικούς λόγους από τη Δευτέρα 6 έως
και Πέµπτη 9 Απριλίου 2015.
Ορίστε, κύριε Παππά, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Για την οικονοµία του χρόνου και για να συµβάλω κι εγώ στη
συζήτηση, θα προσπαθήσω να είµαι όσο το δυνατόν πιο συνοπτικός και ουσιαστικός.
Κατ’ αρχάς, πάγια θέση των Ελλήνων εθνικιστών, πάγια θέση
της Χρυσής Αυγής, θέση πολιτική, αλλά συγχρόνως και απολύτως λογική, είναι πως το µνηµόνιο είναι η δυστυχία του ελληνικού
λαού, το µνηµόνιο είναι η προδοσία του ελληνικού λαού, το µνηµόνιο είναι εθνοκτόνο και αυτό είναι µία πασιφανής αλήθεια.
Η Χρυσή Αυγή, λοιπόν, ακούγοντας τη φωνή της λογικής, αλλά
και του εθνικού συµφέροντος από το 2010 έως και σήµερα µάχεται το µνηµόνιο ως µία γνήσια αντιµνηµονιακή δύναµη ανατροπής κι ελπίδας. Το µάχεται µε ειλικρίνεια, το µάχεται µε επιχειρηµατολογία, το µάχεται όχι για λόγους επικοινωνιακούς ή για
λόγους προεκλογικούς.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ)
Η πραγµατικότητα δείχνει πως το χρέος και οι επιπτώσεις του
µνηµονίου είναι δυσθεώρητες, δυσβάσταχτες και επαχθείς.
Οποιοδήποτε κράτος του κόσµου µε αυτές τις συνθήκες δεν θα
µπορούσε να επιβιώσει και να έχει το οποιοδήποτε µέλλον, πολύ
περισσότερο η Ελλάδα, που εδώ η εφαρµογή του µνηµονίου λειτουργεί ως ένα παγκόσµιο πείραµα στο πλαίσιο της ποδηγέτησης και δουλείας ενός ολόκληρου λαού, ένα πείραµα της
παγκοσµιοποίησης και της νέας τάξης πραγµάτων που εξυφαίνουν οι επικυρίαρχοι της πολιτικής και οικονοµικής δύναµης του
πλανήτη, της πολιτικής και οικονοµικής ολιγαρχίας, οι διεθνείς
αφέντες του χρήµατος και της κεφαλαιοκρατίας.
Η αλήθεια, κυρίες και κύριοι, λέει πως η Ελλάς του µνηµονίου
δεν µπορεί να επιβιώσει. Μία Ελλάδα µε µνηµόνιο δεν έχει κανένα µέλλον, πολύ περισσότερο η Ελλάδα του 2015, που είναι
µια Ελλάδα που ψυχορραγεί µέσα στην τετράµηνη παράταση
της εντατικής του µνηµονίου.
Δυστυχώς, στο προκείµενο, οι εργασίες αυτής της επιτροπής
θα σκοντάψουν και στον σκανδαλώδη νόµο περί ευθύνης Υπουργών, τον νόµο του κ. Βενιζέλου, νόµο που αθωώνει a priori αδικήµατα που πράττει οιοσδήποτε πολιτικός κατά τη διάρκεια της
θητείας του.
Ο σκανδαλώδης αυτός νόµος κατοχυρώνει το ανεύθυνο όχι
του ανωτάτου άρχοντα, αλλά το ανεύθυνο του Πρωθυπουργού
και των Υπουργών, νόµος που λέει στην ουσία του ότι ένας πολίτης µπορεί να βρεθεί στη φυλακή για µία τροχαία παράβαση,
ενώ ένας Πρωθυπουργός δεν µπορεί να διωχθεί ποινικά για
εσχάτη προδοσία. Αυτός είναι ο νόµος περί ευθύνης Υπουργών.
Αυτή είναι και η µεγάλη αλήθεια που γνωρίζει ο ελληνικός λαός
και κανένα από τα µεγάλα -ή πρώην µεγάλα- και συνυπεύθυνα
κόµµατα δεν δύναται ή δεν θέλει να το οµολογήσει, ότι δηλαδή
οι επιλογές -γιατί ακούστηκε και αυτή η έκφραση «επιλογές»- οι
ηθεληµένες καταστροφικές επιλογές, δηλαδή η υπογραφή του
µνηµονίου, αποτέλεσαν και αποτελούν πράξη εσχάτης προδοσίας.
Συγκεκριµένα, οι επιλογές αυτές ήταν: η απεµπόληση των δικαιωµάτων και η παράδοση και εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας, η δέσµευση και η σύνδεση του µνηµονίου µε το Αγγλικό
Δίκαιο και η παροχή δικαστικής συνδροµής και επίλυσης διαφορών από τα δικαστήρια του Λουξεµβούργου, του κράτους-«πλυντηρίου» των offshore ουσιαστικά της Ευρώπης, η γεωµετρική
διόγκωση του χρέους µε το µνηµόνιο, η παράδοση της χώρας
στις ορέξεις των τοκογλύφων του µνηµονίου, η κατάρρευση του
κοινωνικού ιστού, η κατάρρευση της κοινωνικής συνοχής και του
κοινωνικού κράτους, το ξεπούληµα του εθνικού πλούτου, το ξεπούληµα των επιχειρήσεων και των νευραλγικών τοµέων ενός
ανεξάρτητου κράτους, όπως είναι οι συγκοινωνίες, τα λιµάνια, η
υγεία, και, επίσης, η παράδοση του δικαιώµατος του ελληνικού
λαού να νοµοθετεί εδώ, σ’ αυτήν την Αίθουσα, διά των εκπροσώπων του, να µην έχει δηλαδή ο λαός την ελευθερία να νοµοθετεί,
αλλά να νοµοθετούν άλλοι γι’ αυτόν, να νοµοθετούν οι εκπρόσωποι της τρόικας και του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
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Οι δανειστές -το ζήσαµε και το ζούµε- νοµοθετούν µε e-mail
και επιβάλλουν µε e-mail τους όρους τους. Οι δανειστές εγκρίνουν ή απορρίπτουν µε e-mail -και εδώ µπορούµε να µιλάµε και
για e-mail Χαρδούβελη και για e-mail Βαρουφάκη.
Τελικά το µνηµόνιο σηµαίνει εξαθλίωση του ελληνικού λαού,
καθώς έχουν δηµιουργηθεί εκατοµµύρια άνεργοι, νεόπτωχοι και
οι φτωχοί έγιναν φτωχότεροι και οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι.
Αν, λοιπόν, όλα αυτά που προανέφερα δεν αποτελούν πράξεις
εσχάτης προδοσίας, τότε τι άλλο µπορεί να σηµαίνει και να είναι
η εσχάτη προδοσία; Αν δεν ποινικοποιείται η εσχάτη προδοσία,
το έσχατο αδίκηµα, τότε τι µπορεί να ποινικοποιηθεί;
Κυρίες και κύριοι, όσον αφορά την εξεταστική επιτροπή για
την οποία ολοκληρώνεται η συζήτηση σήµερα, τονίζω ότι, κατά
την άποψή µας, δεν θα είναι µία εξεταστική επιτροπή που θα εξετάσει την ουσία της υπόθεσης καθώς και το εύρος των ευθυνών
των κοµµάτων και των πολιτικών Αρχηγών που κατέστρεψαν τη
χώρα, αλλά θα είναι µία επιτροπή-«µαξιλαράκι» της Κυβέρνησης
για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους. Κατ’ ουσίαν, θα είναι το
θέαµα που θα προσφέρει µία κυβέρνηση και όχι ο άρτος που έχει
ανάγκη ο ελληνικός λαός, έναν άρτο που δεν θέλει ή δεν µπορεί
-αυτό θα το δούµε στη συνέχεια- να δώσει η καινούργια Κυβέρνηση.
Είναι, λοιπόν, και αυτή η Κυβέρνηση µία µνηµονιακή Κυβέρνηση. Το οµολόγησε σήµερα ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Βαρουφάκης, όταν υποσχέθηκε στην κ. Λαγκάρντ ότι η Ελλάδα θα
πληρώνει τις υποχρεώσεις της στο διηνεκές. Δηλαδή µνηµόνια
για πάντα, αυτό είπε ο κύριος Υπουργός.
Η Κυβέρνηση ζήτησε παράταση της δανειακής σύµβασης. Τι
σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει παράταση του µνηµονίου. Την αναφέρει
ως δανειακή σύµβαση και όχι µνηµόνιο.
Αυτό είναι το µνηµόνιο, όπως και να το πείτε, κύριοι της Κυβέρνησης.
Είναι, λοιπόν, και η σηµερινή -για να είµαι δίκαιος- Κυβέρνηση
µία κυβέρνηση που προδίδει τους πόθους του λαού για δικαιοσύνη και ελευθερία. Συνεχίζει η σηµερινή Κυβέρνηση, δυστυχώς,
το έργο του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος -αποτελεί κοινό µυστικό, το οποίο το απεκάλυψε και ο ίδιος ο Στρος Καν- έβαλε τη
χώρα, µε τις µεθόδους που την έβαλε, στο Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο.
Συνεχίζει, λοιπόν, η Κυβέρνηση και το επικοινωνιακό της επιτελείο την πολιτική του φόβου, που είχε κάνει σηµαία της η συρρικνωµένη πλέον παράταξη Σαµαρά και οι σύµβουλοί του. Τι
σηµαίνει φόβος; Μας οµιλούν για το ευρώ. Μας θεοποιούν το
ευρώ. Ποιοι; Αυτοί οι ίδιοι οι αριστεροί, οι στυλοβάτες –υποτίθεται- της κοινωνικής δικαιοσύνης, δηλώνουν δεξιά και αριστερά
ευρωπαϊκότεροι των Ευρωπαίων. Δηλώνουν συνεπείς ευρωπαϊστές και συνεπείς στις διεθνείς οικονοµικές και άλλες υποχρεώσεις τους.
Αυτή, λοιπόν, είναι κατ’ ουσίαν οι «αριστεροί» που υλοποιούν
την πολιτική τού ότι το κράτος έχει συνέχεια.
Και όντως αυτό το αντιλαϊκό κράτος, το κράτος το εξαρτηµένο
από τον ξένο παράγοντα, έχει συνέχεια. Είναι το ίδιο κλεπτοκρατικό κράτος και «αµαρτωλό» κράτος της Mεταπολίτευσης από το
1974 έως σήµερα.
Κυρίες και κύριοι, ο ελληνικός λαός πριν από δύο µόλις µήνες
δεν ψήφισε τη µετάλλαξη του Σαµαρά, δεν ψήφισε τη συνέχιση
του µνηµονίου. Ο ελληνικός λαός ψήφισε τη ρήξη, ψήφισε αυτό
που του τάζατε. Τι του τάζατε; Την κατάργηση του µνηµονίου µε
ένα άρθρο, αυτό το οποίο υποστηρίζει µε συνέπεια η Χρυσή
Αυγή.
Τι υποστηρίζει η Χρυσή Αυγή; Υποστηρίζει την κατάργηση του
µνηµονίου και την ανάκτηση της εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας
και ανεξαρτησίας. Αυτό σηµαίνει κατάργηση του µνηµονίου.
Δεν τολµάτε, λοιπόν, κύριοι, να σταθείτε συνεπείς στις προεκλογικές σας εξαγγελίες. Δεν τολµάτε να κάνετε κατ’ ουσίαν
ούτε ένα δηµοψήφισµα µε το ερώτηµα «ναι στο µνηµόνιο ή όχι
στο µνηµόνιο;».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Παππά,
σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Θα ολοκληρώσω, κυρία Πρόεδρε. Έχετε
άλλη πολιτική εσείς;

1424

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Γιατί άλλη πολιτική; Τι εννοείτε; Έξι λεπτά είναι ο χρόνος…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Νοµίζω ότι η κ. Κωνσταντοπούλου άφησε
δώδεκα λεπτά αντί για δέκα και µετά, σε άλλη περίπτωση, άφησε
να µιλήσουν είκοσι τέσσερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Είπα να ολοκληρώσετε, δεν σας έκοψα. Είπα να φροντίσετε να τελειώσετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνω.
Τέλος, διερωτώµαι: Άραγε αυτή η εξεταστική θα εξετάσει σε
βάθος χρόνου τις ευθύνες για το πώς κατήντησαν τη χώρα η
Δεξιά και η Αριστερά, πώς κατήντησαν τη χώρα το ΠΑΣΟΚ και η
Νέα Δηµοκρατία, πώς φθάσαµε σε µια Ελλάδα που να έχει την
εικόνα ενός αθλίου προτεκτοράτου; Αυτό περιµένει ο ελληνικός
λαός, αυτό περιµένει ο κόσµος. Τι άλλο περιµένει ο κόσµος; Ο
κόσµος περιµένει τη νέµεση και την κάθαρση.
Να ξέρετε κάτι: Νέµεση και κάθαρση µπορεί να φέρει µόνο ένα
γνήσια λαϊκό και εθνικό κράτος και όχι µία ανίερη συµµαχία κυβερνητικών συµφερόντων.
Κυρίες και κύριοι, η εξεταστική επιτροπή δυστυχώς θα είναι
σαν µία ΕΔΕ. Πώς είναι µία ΕΔΕ στο «αµαρτωλό» και πολυπαθές
δηµόσιο; Τέτοια θα είναι η εξεταστική. Δηλαδή, θες να κουκουλώσεις κάτι, θες να θολώσεις τα νερά; Φτιάξε µία ΕΔΕ. Θες να
καλύψεις κάποια πράγµατα; Φτιάξε µία εξεταστική. Το ίδιο
πράγµα είναι. Θες να κοροϊδέψεις τους οπαδούς σου, τους ψηφοφόρους σου; Θες να κάνεις να ξεχάσουν αυτά που τους έταζες προεκλογικά; Φτιάξε µία ΕΔΕ. Δώσε θεάµατα, αφού δεν
µπορείς να δώσεις άρτο.
Τελειώνοντας, λοιπόν, θα ήθελα να τονίσω, κυρίες και κύριοι,
ότι εµείς, οι λαϊκοί αγωνιστές –αυτόν τον τίτλο δίνουµε στους
αγωνιστές της Χρυσής Αυγής, στους Βουλευτές της Χρυσής
Αυγής- οι λαϊκοί αγωνιστές της εθνικιστικής παράταξης δεν κάνουµε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, δεν οµιλούµε έχοντας κατά νου τα «ψηφαλάκια», δεν έχουµε καλές σχέσεις ούτε
µε την ντόπια ολιγαρχία ούτε και µε τη διεθνή ολιγαρχία, δηλαδή
δεν εξαρτώµεθα από κανέναν και από τίποτα. Πολύ δε περισσότερο, δεν εξαρτώµεθα από την ποινικοποίηση του πολιτικού µας
λόγου.
Δεν µας αγγίζει η σκευωρία Σαµαρά και Βενιζέλου, αυτό το δικονοµικό έκτρωµα της υπόθεσης «Χρυσή Αυγή». Αυτό το πράγµα
δεν µας δεσµεύει, δεν µας φοβίζει και δεν µας αποτρέπει από το
να κάνουµε αυτό που κάναµε πάντα: να λέµε την αλήθεια. Λέµε,
λοιπόν, την αλήθεια, είτε συλλογικά είτε σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα είτε νοµικά. Αυτό που κάνουµε, η φωνή της αλήθειας,
είναι κι αυτό που µας δίνει δύναµη στον κόσµο.
Η αλήθεια είναι µία: Η εξεταστική γίνεται για επικοινωνιακούς
λόγους. Είναι ένα τρικ. Αυτή η αλήθεια δυστυχώς πονάει. Είναι
µία αλήθεια που τη γνωρίζει ο ελληνικός λαός και εσείς αυτόν
τον ελληνικό λαό δεν µπορείτε εσαεί να τον ταΐζετε κουτόχορτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Παππά.
Η Βουλευτής κ. Νίκη Κεραµέως ζητεί άδεια απουσίας στο εξωτερικό από 20 έως 23 Απριλίου. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Η Βουλευτής κ. Άννα-Μισέλ Ασηµακοπούλου ζητεί άδεια µετάβασης στην Κωνσταντινούπολη για το διάστηµα από Δευτέρα
13 Απριλίου µέχρι Παρασκευή 18 Απριλίου. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): H Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Ο Βουλευτής Κοζάνης κ. Γεώργιος Κασαπίδης ζητεί άδεια διήµερης απουσίας στο εξωτερικό, για µετάβασή του στη Γαλλία
από τις 22 Απριλίου 2015 έως 23 Απριλίου 2015. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ OI ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Τελευταία οµιλήτρια της σηµερινής Ολοµέλειας είναι η κ. Αντιγόνη Λυµπεράκη, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του κόµµατος
Το Ποτάµι.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εγώ δεν θα σχολιάσω τις δηλητηριώδεις κακοήθειες ούτε τις
εµετικές κολακείες του κ. Νικολόπουλου. Εκφράζω την αµέριστη
συµπαράστασή µου στις φίλες και στους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ,
γιατί καταλαβαίνω ότι το να δέχεσαι τη συµπάθειά του είναι πολύ
πιο δύσκολο από το να δέχεσαι τα βέλη του.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας Το Ποτάµι)
Δεν το κάνω, γιατί πιστεύω ότι έχουµε ένα σοβαρό θέµα να αντιµετωπίσουµε και η Βουλή σήµερα µας καλεί για να αποφασίσουµε εάν θα πρέπει να συστήσουµε µια εξεταστική επιτροπή
για τα µνηµόνια.
Θα ήθελα ευθύς αµέσως να πω ότι υπάρχουν δύο πάρα πολύ
καλοί λόγοι για να γίνει µια τέτοια επιτροπή και µια προϋπόθεση.
Ο πρώτος λόγος είναι ότι χρειάζεται πραγµατικά να κλείσει ένα
κεφάλαιο που µας πόνεσε, µας δίχασε, προκειµένου να γυρίσουµε σελίδα. Και για να το κάνουµε αυτό, πρέπει να ξεκολλήσουµε από το χθες.
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι, για να έχουµε µια νέα πορεία,
αφού γυρίσουµε τη σελίδα, πρέπει να σιγουρευτούµε ότι δεν θα
κάνουµε τα ίδια λάθη και, αν δεν τα εντοπίσουµε, είναι πολύ πιθανόν να τα επαναλάβουµε.
Τώρα, η απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως η διαδικασία µέσα
από την οποία θα ασκηθεί αυτή η συζήτηση γύρω από το τι έγινε
και τι δεν έγινε, τι έγινε σωστό και τι λάθος, θα πρέπει να αποφύγει έναν νέο διχασµό. Δηλαδή, θα πρέπει να γίνει µε τρόπο
ψύχραιµο, ακριβοδίκαιο και µε τρόπο που θα διασφαλίζει ότι η
µισή Ελλάδα δεν θα βάζει την άλλη µισή στο περιθώριο, γιατί στις
κρίσιµες µέρες που ζούµε δεν περισσεύει κανείς και πρέπει όλοι
και όλες να αξιοποιηθούν.
Ουσιαστικά, λοιπόν, θέλουµε, τη χρειαζόµαστε µια νηφάλια και
γενναία άσκηση αυτογνωσίας, όχι για ψυχοθεραπεία, αλλά για
να µπορέσουµε να βρούµε µια συλλογική διέξοδο. Αυτή την αυτογνωσία τη βρήκαν άλλες χώρες, πολύ διαφορετικές µεταξύ
τους. Τη βρήκε η Νότια Αφρική, όταν χρειάστηκε να ξεπλύνει το
άγος σαράντα χρόνων απαρτχάιντ και έφτιαξε την Επιτροπή Αλήθειας και Συµφιλίωσης, προκειµένου να καταφέρει να επουλώσει
πληγές. Το ενδιαφέρον είναι ότι τα κατάφερε και έστησε µια νέα
δηµοκρατία -µια δηµοκρατία, χωρίς το «νέα» κεφαλαίο- χωρίς να
περιθωριοποιήσει ούτε καν τους παλαιούς δυνάστες και αυτό
είναι ένα δίδαγµα που έχει ενδιαφέρον.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Πρόεδρος της Βουλής κ. ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)
Η Ισλανδία το 2010, πιο κοντά χρονικά σε µας, µετά από αυτήν
την τροµερή αφροσύνη της υπέρµετρης επέκτασης του τραπεζικού συστήµατος που χρεοκόπησε τη χώρα και χρεοκόπησε
ολόκληρο το τραπεζικό της σύστηµα, έκανε µια Επιτροπή Ποινικών Ευθυνών, αλλά παραλλήλως η καινούργια κυβέρνηση, που
είχε Πρωθυπουργό γυναίκα -ίσως καθόλου τυχαίο- αποφάσισε
να κάνει µια επιτροπή για να εξηγήσει τις αιτίες που έφεραν
αυτήν τη φοβερή κρίση. Σε αυτήν την επιτροπή κατέληξαν να βάλουν µόνο τρία άτοµα: έναν αρεοπαγίτη, τον Συνήγορο του Πολίτη και µια νέα πανεπιστηµιακό, οικονοµολόγο σε ένα αµερικάνικο πανεπιστήµιο, στο Πρίνστον, κάτι δηλαδή που στα καθ’
ηµάς θα ήταν σαν να είχαµε τον κ. Πικραµµένο, την κ. Σπανού ή
τον κ. Διαµαντούρο και κάποιον από αυτούς τους «αφελείς» και
τις «αφελείς» επιστήµονες του εξωτερικού που έχουν έλθει στα
ελληνικά πανεπιστήµια και προσπαθεί να τους ξεφορτωθεί λίγο
άκοµψα ο κ. Μπαλτάς.
Πάντως, το ενδιαφέρον σε αυτές τις πολύ διαφορετικές µεταξύ τους χώρες είναι πως κατάφεραν, µέσα από ένα πνεύµα
γενναιότητας, να αφήσουν πίσω τους τα συντρίµµια, να σπάσουν
το καλούπι της αέναης µελαγχολίας και να κάνουν ένα βήµα
µπροστά. Κι εµείς εδώ χρειαζόµαστε κάτι τέτοιο.
Εµείς είµαστε ένα κόµµα το οποίο δεν υπήρχε στην αρχή της
κρίσης, δεν υπήρχε πριν από την κρίση, δεν υπήρχε στο µεγαλύτερο κοµµάτι της κρίσης και έχουµε κάθε ενδιαφέρον να εξεταστεί σε βάθος αυτή η περίοδος, να µάθουµε από την κρίση και,
επιτέλους, να σταµατήσουµε να βάζουµε τα προβλήµατα κάτω
από το χαλί.
Θα µπορούσε η διαδικασία αυτή να ήταν πολύ λυτρωτική, αν
δεν ήταν αποκλειστικά στα χέρια των κοµµάτων, τα οποία έχουν
την τάση να επιδίδονται σε κοµµατικό ανταγωνισµό, αν δεν εξέ-
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ταζε την είσοδο στα µνηµόνια ως µια καταστροφή που έπεσε σε
µία χώρα η οποία ήταν κανονική, αν αντιλαµβανόταν στο κείµενο
της σύστασης της επιτροπής ότι η οικονοµική κατάρρευση προηγήθηκε και το µνηµόνιο ακολούθησε και όχι το ανάποδο.
Στην πράξη, λοιπόν, η διαδικασία, η θεµατολογία και η συγκρότηση απέχουν από το ιδανικό. Παρά ταύτα, πιστεύουµε ότι
θα µπορούσαν να βγουν ενδιαφέροντα πράγµατα από αυτήν την
επιτροπή. Εµάς δεν µας ενδιαφέρει η εξέταση του παρελθόντος
µε όρους οπισθοδροµικού εισαγγελέα. Μας ενδιαφέρει, όµως,
να καταλάβουµε πώς άλλες χώρες, οι οποίες µπήκαν σε πρόγραµµα µετά από εµάς, όχι µόνο βγήκαν, αλλά είχαν και µικρότερες απώλειες. Να σας πω µόνο ότι η Ιρλανδία στη διάρκεια του
προγράµµατος αύξησε το ΑΕΠ της κατά 4,6% και η Πορτογαλία,
που είχε πολύ δύσκολο πρόγραµµα, το µείωσε κατά 4,4%. Εµείς
πέντε χρόνια µετά χάσαµε 25%. Αυτή η ερώτηση δεν µπορεί να
απαντηθεί εύκολα ούτε µε πυροτεχνήµατα.
Εµείς σε ό,τι µας αφορά θα κάνουµε ό,τι µπορούµε σε αυτήν
την εξεταστική επιτροπή για να βοηθήσουµε να δοθούν ουσιαστικές απαντήσεις, αν και ανησυχούµε, έχουµε την υποψία ότι,
παρά το γεγονός ότι θα βάλουµε τα δυνατά µας -και γι’ αυτό να
είστε σίγουροι και σίγουρες- κινδυνεύουµε να επαναλάβουµε τα
γνωστά πυροτεχνήµατα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας Το Ποτάµι)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε την κ.
Λυµπεράκη, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο του Ποταµιού.
Έχει µείνει ένας Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος που δεν έχει
µιλήσει. Είναι ο κ. Κουτσούκος από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος υποσχέθηκε ότι θα διευκολύνει και θα µιλήσει τρία λεπτά. Είναι έτσι,
κύριε Κουτσούκο;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Θα επιβαρύνω και εγώ τη συνεδρίαση του Σώµατος για λίγα λεπτά, κυρία Πρόεδρε.
Παράκληση: Επανέρχοµαι εκεί απ’ όπου ξεκίνησα πριν. Η ώρα
θα φτάσει 3.00’. Δεν θα µιλήσει κανένας από τους εγγεγραµµένους Βουλευτές και δεν θέλω να πάρω την αµαρτία ότι φταίω
εγώ µε τα δύο-τρία λεπτά που θα µιλήσω. Λέω, όµως, ότι πρέπει
να γίνει ένας καλύτερος προγραµµατισµός των συνεδριάσεων.
Έρχοµαι τώρα στη σύντοµη παρέµβασή µου.
Το είπαµε µε τον εισηγητή µας, τον κ. Λοβέρδο, το είπε και ο
Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Βενιζέλος, ότι είναι καλοδεχούµενη
αυτή η επιτροπή, γιατί εµείς πάντα µιλούσαµε µε τη γλώσσα της
αλήθειας και άρα δεν φοβόµαστε την αλήθεια. Μακάρι να γίνει
αυτό που είπε ο εισηγητής της Πλειοψηφίας, ο κ. Μητρόπουλος,
ο ιστορικός του µέλλοντος να αποδώσει εύσηµα αντικειµενικότητας σε αυτήν την επιτροπή.
Φοβούµαι ότι δεν θα γίνει, για δύο απλούς λόγους:
Πρώτον, διότι η µία προϋπόθεση είναι ότι πρέπει να δούµε
τους λόγους που µας οδήγησαν στο µνηµόνιο. Εδώ υπάρχει σαφέστατη πολιτική σκοπιµότητα από την πλευρά της Πλειοψηφίας. Δεν πρόκειται για το ανέκδοτο που αφορά το αυγό του
Κολόµβου, αν η κρίση έφερε το µνηµόνιο ή το µνηµόνιο έφερε
την κρίση. Τα γεγονότα είναι γνωστά. Το 2009 η χώρα αντιµετώπιζε συγκεκριµένο πρόβληµα. Και αυτό θα αποδειχθεί, µιας και
δεν µπορεί να αποφύγει η Πλειοψηφία τη συζήτηση, από αυτά
που είναι διαπιστωµένα από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
από τους θεσµούς, δηλαδή, αυτούς µε τους οποίους κουβεντιάζει σήµερα η Κυβέρνηση.
Η παρατήρησή µου η πολιτική έχει να κάνει µε το εξής: Ακούω
πολιτικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, άκουγα το πρωί τον κ. Παπαδηµούλη, που µας έλεγε τι ενδιαφέρον θα είχε να δούµε πώς επηρέασε η απογραφή Αλογοσκούφη την υπόθεση των δηµοσίων
οικονοµικών. Η Κυβέρνηση κάνει ότι δεν το ακούει. Άκουσα τον
κ. Φίλη, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, να µας
λέει για τις επιπτώσεις των Ολυµπιακών Αγώνων. Η Κυβέρνηση
κάνει ότι δεν το ακούει -ίσως µετά την ιδιαίτερη συνάντηση του
κ. Τσίπρα µε την κ. Αγγελοπούλου έχουν παραγραφεί και αυτά.
Η δεύτερη προϋπόθεση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
να κουβεντιάσουµε γι’ αυτά που είναι σε εξέλιξη, γιατί δηλαδή η
χώρα δεν βγήκε από το µνηµόνιο, γιατί υπήρξε η απόφαση του
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Eurogroup, που κάναµε δύο µήνες να την ερµηνεύσουµε, γιατί
πήγαµε σε µία παράτυπη παράταση της κύριας χρηµατοδοτικής
σύµβασης για τέσσερις µήνες, την οποία η Κυβέρνηση δεν θέλει
να φέρει στη Βουλή για να µη βάλει σε διλήµµατα τους Βουλευτές της και τελικά τι θα υπογράψει τον Ιούνιο.
Αν αυτές οι δύο προϋποθέσεις δεν εκπληρωθούν, δεν µπορούµε να λέµε ότι θα µας αποδώσει εύσηµα αντικειµενικότητας
ο ιστορικός του µέλλοντος.
Εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αυτά που άκουσα σήµερα φοβούµαι ότι υπάρχει πρόθεση επαναφοράς των θεωριών
συνωµοσίας, ότι εδώ ήταν κάποιοι κακοί που ήθελαν να βασανίσουν τον τόπο, επαναφοράς των θεωριών ότι κάποιοι µεθόδευσαν αυτά για να προσπορίσουν ίδιον όφελος και λυπάµαι που το
άκουσα να το λέει µε κάποιον τρόπο ο Πρωθυπουργός, αναδεικνυόµενος σε δηµόσιο κατήγορο.
Έχουµε επίσης, επαναφορά των θεωριών συνωµοσίας κατά
της κυβέρνησης Παπανδρέου από όψιµους υποστηρικτές του κ.
Παπανδρέου, αυτούς δηλαδή που τον κατηγορούσαν ως Πινοσέτ.
Τελευταία άκουσα και τη θεωρία της επαναφοράς του Καραµανλή, µέσω της αθώωσής του από την εξεταστική επιτροπή, την
οποία µάς ανέλυσε εδώ ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των
ΑΝΕΛ.
Εµείς θέλουµε να δηλώσουµε –και εδώ τελειώνει αυτή η σύντοµη παρέµβασή µου, κυρία Πρόεδρε, που, αν αφαιρέσετε το
διαδικαστικό θέµα, ήταν µέσα στον χρόνο για τον οποίο δεσµεύτηκα- ότι τη δυναµική της επιτροπής δεν θα µπορέσετε να την
αποφύγετε, γιατί υπάρχουν τα πραγµατικά γεγονότα που µιλάνε
και η αλήθεια θα λάµψει και θα αποτυπωθεί.
Είναι ιστορική ευθύνη όλων µας να αποτυπωθεί η αλήθεια,
ώστε να ξέρει ο ελληνικός λαός πώς έφτασε µέχρι εδώ η χώρα
και πώς θα πάει από εδώ και πέρα, ποιοι πλήρωσαν το κόστος
για να σταθεί όρθια και ποιοι θα αναλάβουν τις ευθύνες για ό,τι
θα συµβεί από εδώ και πέρα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Με αναγκάζετε
απλώς να αναφέρω κάποια στοιχεία…
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Ήταν ελάχιστοι οι οµιλητές που σεβάστηκαν τον χρόνο. Οι περισσότεροι οµιλητές υπερέβησαν κατά πολύ τον χρόνο. Άρα,
κύριε Κουτσούκο, όταν εύχεστε καλύτερη οργάνωση, θα πρέπει
να συνεννοηθείτε και µε τους Βουλευτές του κόµµατός σας και
µε τον Αρχηγό σας. Ο µεν κ. Λοβέρδος από τα δέκα λεπτά που
εδικαιούτο µίλησε είκοσι ένα λεπτά και πενήντα δύο δευτερόλεπτα, ο δε κ. Βενιζέλος από τα δεκαπέντε λεπτά που εδικαιούτο
µίλησε τριάντα λεπτά και τριάντα ένα δευτερόλεπτα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Βουλευτής κ. Ευσταθία Γεωργοπούλου-Σαλτάρη ζητεί άδεια απουσίας στο εξωτερικό, για το
διάστηµα από 18-4-2015 έως 23-4-2015, για οικογενειακούς λόγους. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Στο σηµείο αυτό, µε τη συναίνεση του Σώµατος, κηρύσσω την
ολοκλήρωση της συζήτησης επί της προτάσεως για σύσταση
εξεταστικής επιτροπής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συναινείτε να διακόψουµε για
την ονοµαστική ψηφοφορία;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ολοκληρώθηκε, λοιπόν, η συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και
εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και δώδεκα Βουλευτές του
κόµµατός του, για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, «για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή
και την υλοποίηση των µνηµονίων».
Θα ακολουθήσει ονοµαστική ψηφοφορία, που θα διεξαχθεί
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σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Κανονισµού της
Βουλής.
Οι αποδεχόµενοι την πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής ψηφίζουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι την πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής
επιτροπής ψηφίζουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο δηλώνουν «ΠΑΡΩΝ».
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι στο Προεδρείο έχουν περιέλθει,
σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, επιστολές συναδέλφων Βουλευτών που βρίσκονται στο εξωτερικό σε
αποστολή της Βουλής, µε τις οποίες µάς γνωστοποιούν την
ψήφο τους. Αυτές οι ψήφοι συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση
που θα ακολουθήσει.
Καλούνται οι επί του καταλόγου συνάδελφοι, η Γραµµατέας
της Βουλής κ. Παναγιώτα Δριτσέλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο Γραµµατέας της Βουλής κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Πριν αρχίσει η ονοµαστική ψηφοφορία, διακόπτουµε, όπως

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

προβλέπει ο Κανονισµός, για δέκα (10’) λεπτά.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Προτείνω να ξεκινήσουµε την ανάγνωση του καταλόγου. Κάναµε διακοπή πεντέµισι
λεπτά και όχι δέκα, αλλά τουλάχιστον δεν κάναµε την εικονική
διακοπή του Προέδρου που υποκρίνεται ότι αλλάζει θέση όπως
γινόταν στην προηγούµενη περίοδο.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Υπάρχει κάποιος ή κάποια συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του ή το όνοµά
της; Κανείς.
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ ξανά, όταν αποστέλλονται επιστολές από
το εξωτερικό µε την επίκληση συµµετοχής σε αποστολή στο εξωτερικό, να µην αναγράφεται ως τόπος αποστολής η Αθήνα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω
ότι οι συνάδελφοι Βουλευτές κύριοι Χρήστος Καραγιαννίδης και
Κωνσταντίνος Ζουράρις δεν θα παρευρεθούν στη σηµερινή ονο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µαστική ψηφοφορία και µας γνωρίζουν µε επιστολή τους πως,
αν ήταν παρόντες, θα ψήφιζαν «ΝΑΙ».
Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ
την κυρία και τον κύριο ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της
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διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ψήφισαν συνολικά 250 Βουλευτές.
Υπέρ της προτάσεως, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 156 Βουλευτές.
(Χειροκροτήµατα)
Κατά της προτάσεως, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 72 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 22 Βουλευτές, σύµφωνα µε το παρακάτω
πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συνεπώς η πρόταση
που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, «για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των
µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των µνηµονίων» έγινε
δεκτή κατά πλειοψηφία.
Μη φύγετε, γιατί πρέπει να αποφασίσουµε για τη σύνθεση και
για την προθεσµία.
Η πρότασή µου είναι, σύµφωνα και µε τη µέθοδο που έχουµε
ακολουθήσει για όλες τις επιτροπές της Βουλής, να αποτελείται
η επιτροπή αυτή από δεκαεπτά µέλη µε εκπροσώπηση, κατά αναλογία της δύναµής τους, όλων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων
και µε εξασφάλιση ότι θα υπάρχει ένας, τουλάχιστον, Βουλευτής
από κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα. Με αυτό τον τρόπο έχουµε
συγκροτήσει την Επιτροπή των ΔΕΚΟ, την Επιτροπή Θεσµών και
Διαφάνειας, την Επιτροπή Ισότητας και ούτω καθεξής.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το Σώµα συµφωνεί
οµόφωνα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Και µε αναπληρωµατικούς,
κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αυτό γίνεται ad hoc.
Είναι αυτονόητο ότι µπορούν να αναπληρώνονται τα µέλη µε τη
διαδικασία που προβλέπεται για τις επιτροπές.
Επίσης, προτείνω η προθεσµία για την ολοκλήρωση των εργαΠΡΟΕΔΡΟΣ

σιών της επιτροπής και την υποβολή του πορίσµατός της, µε δεδοµένο το αντικείµενο, που είναι πολύ σοβαρό, να είναι τουλάχιστον µέχρι τις 6 Οκτωβρίου του 2015, δηλαδή για ένα εξάµηνο.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το Σώµα συµφωνεί.
Αυτή προθεσµία µπορεί να ζητηθεί να παραταθεί, εάν χρειαστεί. Εάν πάλι δεν χρειαστεί, µπορεί και νωρίτερα να υποβληθεί
το πόρισµα. Κατά την κρίση της Προέδρου, χρειάζεται, τουλάχιστον, εξάµηνο για να γίνουν οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής.
Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το
Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της
σηµερινής συνεδρίασης.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το Σώµα παρέσχε
οµοφώνως τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί
της προτάσεως για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή
και υλοποίηση των µνηµονίων.
Εύχοµαι καλό Πάσχα σε όσους συναδέλφους δεν είναι µέλη
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.
Η Ολοµέλεια θα συνεδριάσει ξανά µετά το Πάσχα.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 3.00’ λύεται η συνεδρίαση.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

