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ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Ορκωµοσία του Βουλευτή κ. Γεωργίου Κυρίτση (µε πολιτικό όρκο), σε αντικατάσταση του κ. Χουντή, ο οποίος παραιτήθηκε, σελ. 4365
2. Ανακοινώνεται ότι η Διάσκεψη των Προέδρων οµοφώνως, κατόπιν εισηγήσεως της Προέδρου της Βουλής, αποφάσισε να προτείνει την παράταση της προθεσµίας για την
υποβολή του πρώτου πορίσµατος της Διακοµµατικής Επιτροπής, για τη διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών, πολεµικών
αποζηµιώσεων, επανορθώσεων, αποπληρωµής του κατοχικού δανείου, επιστροφής των κλεµµένων αρχαιολογικών θησαυρών, η οποία έληγε σήµερα 15 Ιουλίου, για τις 30
Σεπτεµβρίου του 2015 και για παράταση των εργασιών της
Επιτροπής µέχρι ολοκληρώσεως του αντικειµένου της και έγκριση οµοφώνως και από την Ολοµέλεια της Βουλής, της ως
άνω απόφασης, σελ. 4365
3. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 4365, 4366, 4367, 4370,
4372, 4378, 4379, 4381, 4382, 4384, 4385, 4386, 4387, 4388,
4389, 4391, 4393, 4395, 4396, 4401
4. Ψηφοφορία δια της ανατάσεως της χειρός επί της προτάσεως της Διασκέψεως για την ολοκλήρωση της συζήτησης
του νοµοσχεδίου µέχρι της 24:00, σελ. 4367
5. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 4369, 4385, 4387, 4388
6. Επί του Κανονισµού, σελ. 4386, 4387, 4388
Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Κατάθεση σχεδίου νόµου:
Οι Υπουργοί Οικονοµικών, Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατέθεσαν στις 14/7/2015 σχέδιο νόµου: «Επείγουσες ρυθµίσεις
για τη διαπραγµάτευση και σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)», σελ. 4367
2. Κατάθεση Εκθέσεων Διαρκών Επιτροπών:
Οι Διαρκείς Επιτροπές Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης, Οικονοµικών Υποθέσεων, Κοινωνικών
Υποθέσεων και Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτουν την έκθεσή τους στο σχέδιο νόµου «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη
διαπραγµάτευση και σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισµό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)», σελ. 4367
3. Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και στο
σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
«Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη
συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)»,
σελ. 4365-4396, 4420
4. Αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από τους
Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, επί της
αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών, σελ.
4396-4398
5. Αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από τους
Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, επί της
αρχής και επί του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών, σελ. 4399-4400
6. Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
«Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη

συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµός Στήριξης (ΕΜΣ)»,
σελ. 4401-4419
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,

σελ. 4365-4367
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σελ. 4367-4425
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σελ. 4385, 4387, 4388

Γ. Επί του Κανονισµού:
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ΜΑΝΤΑΣ Χ. ,
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Ε. ,
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,

Δ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε.,
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ΒΙΤΣΑΣ Δ. ,
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σελ. 4382, 4388
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ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ Δ. ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
ΛΑΓΟΣ Ι. ,
ΜΑΡΔΑΣ Δ. ,
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Ε. ,
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ΦΙΛΗΣ Ν. ,
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σελ. 4378
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σελ. 4391, 4394, 4395,
4396
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΣΤ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ OΕ’
Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015
Αθήνα, σήµερα στις 15 Ιουλίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
21.09’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της Προέδρου αυτής κ. ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις 21:05’ αναρτήθηκε η ηµερήσια διάταξη, η οποία ακόµα δεν έχει διανεµηθεί, αναµένω ενηµέρωση από τις Υπηρεσίες.
Εν τω µεταξύ, επειδή έχουµε µια µεταβολή στη σύνθεση της
Βουλής, δεδοµένου ότι παραιτήθηκε από µέλος του Κοινοβουλίου από Βουλευτής ο συνάδελφος µας ο κ. Νίκος Χουντής, που
αναδέχεται τον Μανώλη τον Γλέζο στο Ευρωκοινοβούλιο, έχουµε
έναν νέο συνάδελφο τον κ. Γιώργο Κυρίτση, ο οποίος θα υπεισέλθει στη θέση του κ. Χουντή και επειδή όλοι όσοι είµαστε Βουλευτές και όλες όσες είµαστε Βουλευτές έχουµε δώσει έναν
όρκο µε βάση το Σύνταγµα θα καλέσω τον κύριο συνάδελφο να
δώσει πολιτικό όρκο, όπως δήλωσε.
Ελάτε, κύριε συνάδελφε, ενώπιον του Κοινοβουλίου για να δώσετε τον πολιτικό όρκο σύµφωνα µε την παράδοση, η οποία δηµιουργήθηκε σε αυτήν την κοινοβουλευτική περίοδο:
«Διαβεβαιώνω στην τιµή και στη συνείδησή µου ότι θα είµαι πιστός στην πατρίδα και το δηµοκρατικό πολίτευµα, θα υπακούω
στο Σύνταγµα και τους νόµους και θα εκπληρώνω ευσυνείδητα
τα καθήκοντά µου».
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Ορκίζοµαι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Άξιος, κύριε συνάδελφε! Καλώς ήρθατε στη Βουλή!
(Χειροκροτήµατα)
Θα αναµείνουµε, όπως επιβάλλεται, για την έναρξη της διαδικασίας να µας ειδοποιήσουν ότι ολοκληρώθηκε η διανοµή της
ηµερήσιας διάταξης.
Κυρία Στάθη, παρακαλώ να µας ενηµερώσουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ώρα είναι 21.18’ -αυτό το λέω
για να έχουµε συναίσθηση ποια είναι η συνέπεια συγκεκριµένων
αποφάσεων- κι έχει µόλις τώρα ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική διανοµή της ηµερήσιας διάταξης και η έντυπη συνεχίζεται. Μέχρι να
ολοκληρωθεί, θα προβώ στην ανάγνωση της ηµερήσιας διάταξης
που έχει ηλεκτρονικά διανεµηθεί.
Έχουµε έκδοση συµπληρωµατικής ηµερήσιας διάταξης, η
οποία εκδίδεται κατά προτεραιότητα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Θέλω, απλώς να σας πω ότι η Διάσκεψη των Προέδρων, κατά
πλειοψηφία των µελών της, είχε αποφασίσει να ξεκινήσει η συνεδρίαση στις 20.40’. Αυτό ήταν, όπως από τα πράγµατα αποδεικνύεται, ανέφικτο, αφού ακόµα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι δια-

δικασίες.
Η Διάσκεψη αποφάσισε τα εξής δύο θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης: Ξεκινώ από το οµοφώνως αποφασισθέν που είναι η
λήψη απόφασης για παράταση της προθεσµίας υποβολής του
πρώτου πορίσµατος της διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών, πολεµικών
αποζηµιώσεων, επανορθώσεων, αποπληρωµής του κατοχικού
δανείου, επιστροφής των κλεµµένων αρχαιολογικών θησαυρών
και για παράταση των εργασιών της µέχρι ολοκληρώσεως του
αντικειµένου της.
Η Διάσκεψη των Προέδρων οµοφώνως, κατόπιν εισηγήσεώς
µου, αποφάσισε να προτείνει την παράταση της προθεσµίας για
την υποβολή του πρώτου πορίσµατος της επιτροπής, η οποία
έληγε σήµερα 15 Ιουλίου, για τις 30 Σεπτεµβρίου του 2015 και
για παράταση των εργασιών της επιτροπής µέχρι ολοκληρώσεως
του αντικειµένου της.
Είναι µία απόφαση που µπορεί να ληφθεί από τη Βουλή χωρίς
συζήτηση. Με δεδοµένο δε ότι ήταν και οµόφωνη η πρόταση της
Διάσκεψης των Προέδρων, προτείνω στο Σώµα οµοφώνως να
δεχθούµε την παράταση αυτή, αφ’ ενός για το πρώτο πόρισµα
και αφ’ ετέρου για τις εργασίες της επιτροπής.
Δέχεται η Ολοµέλεια;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εποµένως το Σώµα
συνεφώνησε οµοφώνως για την παράταση.
Το δεύτερο αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης και κύριο αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης είναι η µόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου: «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (ΕΜΣ)»,
για το οποίο οι συναρµόδιες Διαρκείς Επιτροπές Οικονοµικών
Υποθέσεων, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και Παραγωγής και Εµπορίου αποφάσισαν κατά πλειοψηφία τη συζήτηση και ψήφιση του νοµοσχεδίου µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος που προβλέπεται στα
άρθρα 76 παράγραφος 4 του Συντάγµατος και 109 του Κανονισµού της Βουλής.
Η έκθεση των επιτροπών ολοκληρώθηκε και υπεβλήθη στις
18.15’. Συνεκλήθη αµέσως η Διάσκεψη των Προέδρων, η οποία
αποφάσισε κατά πλειοψηφία στην αποψινή της συνεδρίαση, της
15ης Ιουλίου του 2015, να ξεκινήσει η διαδικασία της συζήτησης
απόψε και ώρα 20.40’.
Το πρακτικώς ανέφικτο απεδείχθη, αλλά ήδη ξεκινούµε. Η
Γραµµατεία µόλις µε ενηµερώνει ότι ολοκληρώθηκε και η διανοµή στις 21:23’.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
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Ενηµερώνω όλους τους συναδέλφους ότι θα εφαρµοστεί πολύ
αυστηρά ο Κανονισµός της Βουλής.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Σε σένα πρώτα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το άρθρο 109 του Κανονισµού της Βουλής, το οποίο αποτελεί την κανονιστική εφαρµογή του άρθρου 76 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, το οποίο
προβλέπει ότι νοµοσχέδιο ή πρόταση νόµου που χαρακτηρίζεται
από την Κυβέρνηση κατεπείγον εισάγεται για ψήφιση, ύστερα
από περιορισµένη συζήτηση σε µία συνεδρίαση, από την Ολοµέλεια ή το κατά το άρθρο 71 Τµήµα, όπως ορίζει ο Κανονισµός
της Βουλής.
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής και το άρθρο 109, τα
νοµοσχέδια και οι προτάσεις νόµων που χαρακτηρίζονται από
την Κυβέρνηση ως κατεπείγοντα κατά το άρθρο 76 παράγραφος
4 του Συντάγµατος παραπέµπονται αµέσως µετά την κατάθεσή
τους στην αρµόδια επιτροπή. O Πρόεδρος της Βουλής ορίζει
ανάλογη προθεσµία για την υποβολή της έκθεσης σύµφωνα µε
το άρθρο 89 παράγραφος 4.
Πράγµατι, κατατέθηκε το νοµοσχέδιο χθες στις 18:09’, παραπέµφθηκε σήµερα στις 10:00’ στις συναρµόδιες τέσσερις επιτροπές και εµπροθέσµως οι επιτροπές υπέβαλαν την έκθεσή τους
στις 18:15’.
Αν η επιτροπή αποδεχθεί το χαρακτηρισµό του κατεπείγοντας,
προβαίνει στην επεξεργασία και την εξέταση του νοµοσχεδίου ή
της πρότασης νόµου σε µία συνεδρίαση. Αµέσως µετά την υποβολή της έκθεσης της επιτροπής ή την πάροδο της προθεσµίας
για την υποβολή της, τα νοµοσχέδια και οι προτάσεις νόµων της
προηγούµενης παραγράφου εγγράφονται κατά προτεραιότητα
στην ηµερήσια διάταξη κατά παρέκκλιση του άρθρου 91 παράγραφος 7.
H συζήτηση και ψήφιση των κατεπειγόντων νοµοσχεδίων και
κατεπειγουσών προτάσεων νόµων ολοκληρώνεται σε µία συνεδρίαση που διαρκεί κατ’ ανώτατο όριο δέκα ώρες.
Στην αρχή της συνεδρίασης η Βουλή µπορεί µετά πρόταση
του Προέδρου της να καθορίσει το χρόνο που θα διατεθεί για
την κατ’ αρχήν και την κατ’ άρθρον συζήτηση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ τους κυρίους συναδέλφους να µην κάνουν φασαρία. Η νοµοθετική διαδικασία δεν είναι διακοσµητική.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν ληφθεί απόφαση της Βουλής
σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο διατίθενται τέσσερις
ώρες για την κατ’ αρχήν συζήτηση και έξι ώρες για την κατ’ άρθρον συζήτηση.
Στην κατ’ αρχήν και στην κατ’ άρθρο συζήτηση µετέχουν, εκτός
από τους εισηγητές, o Πρωθυπουργός ή o αρµόδιος Υπουργός,
οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και από ένας εκπρόσωπός τους. H οµιλία τους περιορίζεται στο 1/2 του χρόνου που
προβλέπεται από τα άρθρα 97 και 103 του Κανονισµού της Βουλής.
Μετά την εξάντληση του καταλόγου των οµιλητών της προηγούµενης παραγράφου και σε κάθε περίπτωση µετά τη συµπλήρωση του δεκαώρoυ κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση σε
οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται και διεξάγεται η ψηφοφορία κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρον και στο σύνολο.
Σας ενηµερώνω ότι η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε
κατά πλειοψηφία να εισηγηθεί στην Ολοµέλεια να έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση και ψήφιση στις 24.00’. Η απόφαση αυτή ελήφθη από εκείνα τα µέλη της Διάσκεψης που την υποστήριξαν, µε
το σκεπτικό ότι αυτό είναι εισήγηση και επιθυµία της Κυβέρνησης.
Ωστόσο, αφ’ ενός µεν σε επικοινωνία που είχα µε τον ίδιο τον
Πρωθυπουργό διαπίστωσα ότι δεν τίθεται ζήτηµα τόσο αυστηρού χρονικού ορίου ώστε να παρακάµψουµε ακόµα και τα ελάχιστα όρια του κατεπείγοντος και αφ’ ετέρου εάν έπαιρνε η
Βουλή µία τέτοια απόφαση, δηλαδή για τις 24.00’, αυτό θα σήµαινε ότι δεν θα µιλούσαν ούτε καν οι προβλεπόµενοι στη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Συνεπώς, προτείνω να συµπτύξουµε τη συζήτηση όπως γίνεται
στη διαδικασία του κατεπείγοντος -εάν αποφασίσει και η Ολοµέλεια ότι θα την υιοθετήσει- δηλαδή, να γίνει κατ’ αρχήν, κατ’ άρ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θρον κοινή συζήτηση µε ολοκληρωµένο κύκλο οµιλιών χωρίς τον
χρονικό περιορισµό της 12ης ώρας.
Εγώ σας θέτω και την πρόταση της πλειοψηφίας της Διάσκεψης -διότι υπήρξαµε και µέλη της Διάσκεψης που είχαµε άλλη
άποψη- η οποία όµως ελήφθη µε ένα δεδοµένο…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Δεν ελήφθη απόφαση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Παρακαλώ µην κάνετε
φασαρία! Θα αποφασίσει η Ολοµέλεια. Εδώ είναι Κοινοβούλιο.
Δεν είναι…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αποφάσισε η Διάσκεψη!
Όπως αποφάσισε η Διάσκεψη, λοιπόν!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Γεωργιάδη,
σταµατήστε να διακόπτετε και να παρακωλύετε τη διαδικασία,
γιατί αυτό αποτελεί αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά.
Εποµένως, η Διάσκεψη προτείνει κατά πλειοψηφία -µε τα δεδοµένα που σας είπα- και η Ολοµέλεια καλείται να αποφασίσει.
Θα δώσω τον λόγο στην Κυβέρνηση, στον κ. Βούτση, να µας
επιβεβαιώσει ποια είναι η θέση της Κυβέρνησης και εν συνεχεία
σε κάθε έναν από τους εισηγητές για δύο λεπτά.
Τον λόγο έχει ο κ. Βούτσης για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κυρία Πρόεδρε, θα παρακαλούσα εκ µέρους της Κυβέρνησης να τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα που όρισε
η πλειοψηφία της Διάσκεψης των Προέδρων στο κατ’ ανώτατο
όριο µέχρι τις 24.00’. Είτε έτσι είτε αλλιώς –εξ όσων γνωρίζω- ο
κύριος Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του κόµµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης δεν θα τοποθετηθούν.
Θέλουµε –και θέλαµε από χθες- µέχρι τις 24.00’ σήµερα να
έχει περάσει από τη Βουλή αυτός ο νόµος, να έχει υπερψηφιστεί
ή εν πάση περιπτώσει, να έχει πάρει την απόφαση η Βουλή.
Είναι σε γνώση σας –και το γνωρίζετε- ότι από χθες είχαµε εκφράσει το αίτηµα, µε την ευχέρεια που θα υπήρχε χθες το βράδυ
να γίνουν οι επιτροπές έτσι ώστε πράγµατι σήµερα να γίνει δυνατόν µέσα στους σωστούς χρόνους, που αναφέρατε, η Ολοµέλεια να λειτουργήσει µε µια µεγαλύτερη άνεση. Για λόγους που
εν πάση περιπτώσει δεν είναι της παρούσης δεν έγινε αυτό εφικτό χθες, να γίνει κατ’ αυτόν τον τρόπο η διαδικασία.
Μέσα σε αυτήν την πίεση του χρόνου θα παρακαλούσα πάρα
πολύ να τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα που η πλειοψηφία της Διάσκεψης των Προέδρων έθεσε, έτσι ώστε να µπορέσουµε να λήξουµε κατά τη θέληση της Κυβερνήσεως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Υπουργέ, µε τη
διευκρίνιση ότι η ενηµέρωσή µου είναι η αντίθετη –είναι αυτή
ακριβώς που ανέφερα- µετά από επικοινωνία µου µε τον Πρωθυπουργό, …
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Μα, τι λέτε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Ποιος λέει ψέµατα, κυρία Πρόεδρε; Εσείς ή ο κ. Βούτσης;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): …δίνω τον λόγο στους
Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους των κοµµάτων εφόσον το επιθυµούν.
Υπάρχει Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος που θέλει το λόγο;
Δεν υπάρχει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Μιχαλολιάκος ως Πρόεδρος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Συµφωνώ να περαιωθεί η διαδικασία στις 24.00’, πόσο µάλλον που η σηµερινή συνεδρίαση
γίνεται κατά παραγγελία των εµπόρων των εθνών στις Βρυξέλλες. Αυτή όλη η σηµερινή διαδικασία είναι κατά παραγγελίαν, να
ψηφίσει σήµερα η Βουλή και άλλη µία φορά στις 22 του µηνός
για να µας δώσουν το πράσινο φως.
Ως εκ τούτου όσο πιο σύντοµα τελειώσει τόσο καλύτερα και
τόσο τιµητικότερα, αν θέλετε, και λιγότερο εξευτελιστικό θα είναι
για το Κοινοβούλιο!
Ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα απ’ την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Υπάρχει συνάδελφος
που θέλει τον λόγο; Ουδείς.
Εποµένως, θα προβούµε σε ψηφοφορία επί της προτάσεως
της Διασκέψεως. Η Διάσκεψη, λοιπόν, προτείνει την ολοκλήρωση
µέχρι τις 24.00’. Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι ψηφίζουν υπέρ
αυτής της διαδικασίας να το κάνουν διά της ανατάσεως της χειρός τους.
(Στο σηµείο αυτό ανατείνουν τη χείρα οι αποδεχόµενοι την
πρόταση)
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Άιντε, έλεος!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ποια είναι η κυρία που
φώναξε «άιντε»;
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
Η ψηφοφορία γίνεται διά ανατάσεως της χειρός, κυρία Καραµανλή και παρακαλώ να µην υπάρχουν φωνασκίες.
Εκείνοι οι οποίοι ψηφίζουν υπέρ του να ολοκληρωθεί ο κύκλος
των οµιλητών που προβλέπεται στον Κανονισµό να σηκώσουν το
χέρι τους.
(Στο σηµείο αυτό ανατείνουν τη χείρα οι αποδεχόµενοι την
πρόταση)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας και
του Ποταµιού)
Εποµένως, αποφασίστηκε να ολοκληρωθεί η διαδικασία µέχρι
τις 24.00’.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ να ησυχάσει το Σώµα.
Επίσης, παρακαλώ τον κύριο Αντιπρόεδρο τον κ. Μητρόπουλο
να προεδρεύσει για το υπόλοιπο της διαδικασίας.
(Χειροκροτήµατα)
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Μπράβο!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα ήθελα να ευχηθώ
αυτή η διαδικασία να είναι η πρώτη και η τελευταία που διεξάγεται µε αυτόν τον τρόπο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Να παραιτηθείτε, όµως, και από τη
θέση της Προέδρου!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Εσείς να σταµατήσετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Έχω την τιµή να
ανακοινώσω στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Οικονοµικών, Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατέθεσαν στις 14-7-2015 σχέδιο νόµου:
«Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη
συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)».
Το ως άνω σχέδιο νόµου έχει χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως κατεπείγον.
Επίσης, οι Διαρκείς Επιτροπές Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης, Οικονοµικών Υποθέσεων, Κοινωνικών
Υποθέσεων και Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτουν την έκθεσή τους στο σχέδιο νόµου: «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)».
Κύριε Υπουργέ, θέλετε να µιλήσετε εσείς πρώτος; Θέλετε τον
λόγο;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, στην επιτροπή τελείωσα τον λόγο µου µε
µια αναφορά στον Τσου Εν-Λάι που όταν τον ρωτήσανε τι γνώµη
έχει για τη Γαλλική Επανάσταση είπε ότι είναι πολύ νωρίς να την
κρίνουµε. Κάπως έτσι αισθάνοµαι εγώ γι’ αυτήν τη συµφωνία.
Πολλά θα εξαρτηθούν σε σχέση µε τις αλλαγές στην Ευρώπη.
Όλη η Ευρώπη συζητάει την Ελλάδα. Όλη η Ευρώπη συζητάει
το νόηµα του δηµοψηφίσµατος. Όλη η Ευρώπη συζητάει το
νόηµα αυτής της συµφωνίας, τι σηµαίνει για την Ελλάδα και τι
σηµαίνει για την Ευρώπη.
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Να ξέρετε ότι η Ευρώπη τα επόµενα χρόνια θα δοκιµαστεί και
ένας απ’ τους λόγους που θα δοκιµαστεί είναι για τα ερωτήµατα
που έχει θέσει η δική µας Κυβέρνηση. Δεν σας κρύβω ότι δεν
έχω τα ίδια αισθήµατα για την Ευρώπη που είχα παλιά. Θα δοκιµαστεί αν αυτή η Ευρώπη πραγµατικά µπορεί να σεβαστεί τη δηµοκρατία, τον πλουραλισµό, τη διαφορετικότητα.
Πολλά θα εξαρτηθούν από την οικονοµία, από το αν τα πολύ
σκληρά δηµοσιονοµικά µέτρα θα βρουν αντιστάθµισµα από αυτό
που έχουµε κερδίσει στο επενδυτικό πρόγραµµα και στο χρέος,
αν θα είναι τελικά µακριά από την ατζέντα το Grexit, αν θα µπορέσει να ανακάµψει η συµπιεσµένη ζήτηση των καταναλωτών, αν
αυτοί που κάνουν τις αποταµιεύσεις θα τις γυρίσουν στις τράπεζες, αν θα επιστρέψουν οι επενδυτές. Δεν το ξέρω. Ένα πράγµα
ξέρω όµως, ότι για να επιστρέψει αυτή η Ευρώπη και αυτή η Ελλάδα στην ανάπτυξη χρειάζεται να υπάρχουν συµµαχίες που συνεχώς πολεµάνε κατά της λιτότητας και ότι θα λυθεί αυτό το
πρόβληµα τελικά στο κοινωνικό και στο πολιτικό επίπεδο.
Πολλά θα κριθούν από τους πολιτικούς και από το πολιτικό σύστηµα, από το πώς µπορεί δηλαδή να διαχειριστεί αυτές τις αλλαγές που υπάρχουν µέσα σε αυτήν τη συµφωνία, για παράδειγµα, πώς θα διαχειριστεί το Ταµείο αυτό, που προσπαθήσαµε
να είναι στην Ελλάδα, να µπορεί να αποπληρώνεται σε σχέση µε
το δάνειο και άρα οποιαδήποτε ιδιωτικοποίηση να πάει σε δέκα
και σε δεκαπέντε και σε είκοσι χρόνια, αλλά προπαντός να µπορεί να είναι ένα ταµείο επενδυτικό που να µπορεί να υποστηρίξει
την παραγωγική ανασυγκρότηση.
Πολλά θα εξαρτηθούν από το πώς θα αντιµετωπίσουµε τις αλλαγές στις συντάξεις, πώς µαζί θα αποφασίσουµε ότι θέλουµε
µια κοινωνία και µια οικονοµία που δουλεύει για πολλά χρόνια,
αλλά συγχρόνως πληρώνει φόρους και µε αυτούς τους φόρους
µπορεί να υπάρχει συλλογική κατανάλωση και όχι να δουλεύουµε λιγότερο και να έχουµε µόνο ιδιωτική κατανάλωση και
να έχουν µόνο οι πλούσιοι µεγάλες συντάξεις.
Πολλά θα εξαρτηθούν κι από το µεγάλο πρόγραµµα. Άκουσα
ότι µας πιέσανε, αφού είναι δάνειο για τρία χρόνια, να υπάρχει
και µεγαλύτερο πρόγραµµα. Εµείς είπαµε ότι πρέπει να υπάρχει
πλουσιότερο πρόγραµµα και προσπαθήσαµε να βάλουµε στο
πρόγραµµά µας πράγµατα για τη διαφθορά, για τη δηµόσια διοίκηση, για τη φοροδιαφυγή, αυτά τα πράγµατα που θα συζητήσουµε µαζί µε τον ΟΟΣΑ, µαζί µε την Παγκόσµια Τράπεζα, µαζί
και µε άλλους διεθνείς οργανισµούς. Θα υπάρχει διαφορετική
σχέση ανάµεσα στο κράτος και στην οικονοµία, θα υπάρχει διαφορετική σχέση ανάµεσα στο κράτος και στην κοινωνία και µε
αυτόν τον τρόπο θα ελευθερωθεί µια νέα ενέργεια, νέες µορφές
παραγωγής, νέες ιδέες, και προπαντός θα χτυπηθεί το παλιό πολιτικό σύστηµα. Και αυτό δεν το ξέρω. Όµως ένα πράγµα ξέρω:
αν η Αριστερά και η Κυβέρνησή µας δεν χτυπήσει το παλιό πολιτικό σύστηµα αυτός ο τόπος δεν έχει µέλλον.
Πολλά θα εξαρτηθούν και από το πώς θα αντιµετωπίσουµε την
κοινωνική δικαιοσύνη, από το πώς θα µπορέσουµε να κάνουµε
µια αναδιανοµή του εισοδήµατος. Ποτέ δεν πίστεψα ότι πρέπει
να αυξηθεί η «πίτα» πριν τη µοιράσουµε αυτή την «πίτα». Και
έχουµε κάνει προσπάθειες σε αυτόν τον τοµέα, έχουµε κάνει
προσπάθειες να πέσουν τα βάρη αλλού. Έχουµε αυξήσει τον
φόρο αλληλεγγύης για όσους έχουν πάνω από 30 χιλιάδες ευρώ
εισόδηµα και κλιµακωτά παραπάνω, 8% για τους Βουλευτές, σε
συνεννόηση µε όλα τα κόµµατα, για να δείξουν ότι οι Βουλευτές
συµµετέχουν σε αυτήν τη µεγάλη προσπάθεια. Έχουµε αυξήσει
τον φόρο πάνω στα κέρδη από 26% στο 29%.
Βεβαίως, θέλαµε να κάνουµε και άλλα πράγµατα που δεν µας
επέτρεψαν σε αυτή τη φάση. Όµως πρέπει να σας πω, συγχρόνως, ότι έχω πλήρη κατανόηση πως υπάρχουν πολλά δύσκολα
µέτρα εδώ πέρα, όπως ο ΦΠΑ, που δεν δουλεύουν υπέρ της αναδιανοµής. Άρα, πολλά θα εξαρτηθούν και από το αν µπορούµε
να αυξήσουµε, για παράδειγµα, την εισπραξιµότητα του ΦΠΑ, αν
µε αυτά που θα κερδίσουµε, είτε από αυτήν την εισπραξιµότητα
είτε από τη φοροδιαφυγή, µπορούµε να αρχίσουµε να αντιστρέφουµε τις αδικίες είτε στα νησιά είτε στον αγροτικό τοµέα.
Η υπόσχεση που δίνει η Κυβέρνησή µας είναι ότι όπως παλέψαµε για τον κόσµο της εργασίας θα συνεχίσουµε να παλεύουµε
και αυτοί θα είναι πάντα οι δικοί µας άνθρωποι και η πρώτη µας
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προτεραιότητα.
Θέλω να πω και κάτι στους συντρόφους και τις συντρόφισσές
µου από αυτήν τη µεριά. Ποτέ δεν ωραιοποιήσαµε την κατάσταση, ποτέ δεν θριαµβολογήσαµε. Αντιθέτως, πάντα προσπαθήσαµε να δείξουµε τα πραγµατικά προβλήµατα που έχουµε.
Πρέπει να σας πω ότι τη Δευτέρα το πρωί στις 9.30’ η ώρα,
ήταν η πιο δύσκολη ηµέρα της ζωής µου. Ήταν µια απόφαση που
θα µε βαραίνει όλη τη ζωή µου. Δεν ξέρω αν κάναµε το σωστό,
ξέρω, όµως, ότι κάναµε κάτι που αισθανόµασταν ότι δεν είχαµε
καµµία επιλογή. Και δεν είχαµε ούτε βεβαιότητες. Και δεν έχουµε
ούτε σιγουριές. Και δεν λέµε ότι αυτοί που είναι απ’ αυτήν τη
µεριά σ’ αυτήν την απόφαση έχουν όλα τα καλά επιχειρήµατα κι
αυτοί κι αυτές που είναι από την άλλη µεριά έχουν όλα τα κακά
επιχειρήµατα. Δεν λέµε ότι το σωστό είναι από τη µια µεριά και
το λάθος είναι από την άλλη µεριά. Στα µεγάλα πολιτικά ζητήµατα πάντα έξυπνοι άνθρωποι µπορεί να διαφέρουν, αλλά να διαφέρουν µε πολιτικό τρόπο και να καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον.
Δεν λέµε και ποτέ δεν είπαµε ότι αυτή είναι µια καλή συµφωνία
και καλώ όλους να σκεφθούν αν µπορούµε µαζί να προχωρήσουµε, ώστε να µπορέσουµε να κάνουµε ό,τι καλύτερο µπορούµε για τον κόσµο της εργασίας και γι’ αυτόν τον τόπο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, ο κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, είπε προηγουµένως ο αξιότιµος Υπουργός κ. Τσακαλώτος ότι όλη η Ευρώπη συζητά για το δηµοψήφισµα. Πραγµατικά και µιλάει όλη η Ευρώπη για το δηµοψήφισµα, γιατί κανείς
δεν έχει καταλάβει πώς µέσα σε πέντε ηµέρες ένα «όχι» 61,3%
έγινε «ναι». Κανείς δεν το έχει καταλάβει και ούτε πρόκειται ποτέ
να το καταλάβει, γιατί καταργεί αυτούς τους ίδιους τους νόµους
της λογικής.
Για τι ψήφισε ο λαός στο δηµοψήφισµα της 5ης Ιουλίου του
2015; Ιδού ένα ψηφοδέλτιο σε φωτοτυπία. Το ερώτηµα σαφές:
Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συµφωνίας, το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και το οποίο αποτελείται από
δυο µέρη, τα οποία συγκροτούν µια ενιαία πρόταση; Κι ο ελληνικός λαός αποφάσισε «όχι». Και πέντε ηµέρες µετά, στις 10 Ιουλίου την Παρασκευή, ήρθε εδώ η Κυβέρνηση µε µια πρόταση, η
οποία µετέτρεπε το «όχι» σε «ναι», µε µια πρόταση πολύ χειρότερη από την πρόταση Γιούνκερ για την οποία απεφάνθη ο ελληνικός λαός µε το «όχι».
Είναι προφανές -µε τους νόµους της κοινής λογικής, δεν χρειάζεται υψηλή πολιτική ανάλυση- ότι µιλάµε για προδοσία αυτής
της θέλησης του ελληνικού λαού, για κατάλυση της λαϊκής κυριαρχίας. Γιατί είναι σαφέστατο ότι το «όχι» στην πρόταση Γιούνκερ υπερκαλύπτει την καινούργια πρόταση την οποία φέρνετε
και η οποία είναι σαφέστατα χειρότερη.
Στο σηµείο αυτό, ασφαλώς και θα πρέπει να συγχαρούµε τα
κόµµατα εκείνα τα οποία υποστήριξαν το «ναι», τη Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και Το Ποτάµι, γιατί πράγµατι το «ναι» το δικό
τους, του 38,7%, επικράτησε του «όχι», του 61,3%. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα, αυτό φαίνεται στην πράξη. Νικητές, λοιπόν, οι
οπαδοί του «ναι», ενάντια στη θέληση του λαού, του 61,3%.
Και στο σηµείο αυτό να ερωτήσω: Αυτοί που αποφασίζουν όλα
αυτά µετά από ένα δηµοψήφισµα –το πρώτο µετά από σαράντα
ένα χρόνια- τι ρόλο αναλαµβάνουν; Είναι οι παιδαγωγοί του
λαού; Είναι ανόητος ο λαός που ψήφισε έτσι; Πώς εκφράζουν
κατά το δοκούν µε τρόπο βάναυσο, παραβιάζοντας τη λογική,
αυτήν την ίδια τη θέληση του λαού;
Επιπλέον, η σηµερινή διαδικασία είναι υποτιµητική για το Κοινοβούλιο της χώρας, αφού ως γνωστόν γίνεται κατά παραγγελίαν των «εµπόρων των εθνών», των δανειστών, οι οποίοι –για να
πω ένα µικρό παράδειγµα- µας ψέγουν –και σωστά σε κάποιες
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περιπτώσεις- για τις πρόωρες συντάξεις.
Όµως, ξέρετε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ποιοι ήταν αυτοί
οι οποίοι επέβαλαν στην Ελλάδα τις πρόωρες συντάξεις στους
αγρότες; Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση! Δεν ήθελε Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους, τους ήθελε πρόωρα συνταξιοδοτηµένους,
για να µείνει ελεύθερο το πεδίο για τους δικούς τους αγρότες
και κτηνοτρόφους, ούτως ώστε να έχουµε το σηµερινό ισοζύγιο,
το λίαν επιβαρυντικό για την Ελλάδα, η οποία εισάγει πολύ περισσότερα από τη Γαλλία, από τη Γερµανία και τις λοιπές χώρες
της Ευρωπαϊκής Ενώσεως από αυτά που εξάγει.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να πω ότι έχουν την βαθυτάτη εκτίµησή µου όσοι παραµένουν πιστοί στις ιδέες τους, όσο και αν
είµαι αντίθετος µε αυτές, επιλέγοντας τον δρόµο της συνειδήσεώς τους από τον δρόµο της κοµµατικής πειθαρχίας.
Σε ό,τι αφορά το σηµερινό νοµοθέτηµα, το κατά παραγγελίαν,
προκειµένου να αρχίσει η συµφωνία: Θα πρέπει να µιλήσουµε
πρώτα απ’ όλα γι’ αυτό που αποτελεί την ψυχή του έθνους, αποτελούσε την ψυχή του έθνους για τρεις χιλιάδες και πλέον χρόνια, για τον κόσµο των αγροτών τον οποίο η Κυβέρνηση, µε τη
σύµφωνη γνώµη των περισσοτέρων κοµµάτων της Αντιπολιτεύσεως, τους θεωρεί «businessmen», ελεύθερους επαγγελµατίες,
και ζητά τη φορολόγησή τους από το πρώτο ευρώ. Είχαν που
είχαν τα σοβαρά προβλήµατα οι αγρότες, τώρα αναµένεται µία
υπερφορολόγησή τους. Κάθε ελάφρυνση που υπήρχε σχετικά
µε τη φορολογία τους σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο και αυτή καταργείται.
Και έχουµε βεβαίως και την άνοδο στους δείκτες του ΦΠΑ. Ο
ΦΠΑ είναι ένας έµµεσος φόρος και κατά τούτο είναι ένας καπιταλιστικός φόρος, σύντροφοι της Αριστεράς -όπως και κάθε έµµεσος φόρος είναι καπιταλιστικός φόρος- και είναι άδικος, γιατί
τον ίδιο ΦΠΑ θα πληρώσει και ο εκατοµµυριούχος, θα πληρώσει
και ο φτωχός. Και βεβαίως, δεν θα έχει καµµία σηµασία για τον
πλούσιο εάν θα πληρώσει µεγαλύτερο ΦΠΑ αγοράζοντας τα βασικά είδη διατροφής. Όµως, έχει σηµασία οπωσδήποτε για τον
φτωχό λαό.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να σας αναφέρω ένα γεγονός. Τη
Δευτέρα, σε σχέση µε τις σοβαρές πολιτικές εξελίξεις που υπάρχουν στην πατρίδα µας και κατόπιν συνεννοήσεως του εκπροσώπου Τύπου του κόµµατός µας µε τον Αντιπρόεδρο της ΕΡΤ,
έκανα µια δήλωση τεσσάρων λεπτών στο γραφείο µου στη
Βουλή, µε δεδοµένο ότι σε κανέναν τηλεοπτικό σταθµό δεν προβάλλονται οι θέσεις του τρίτου πολιτικού κόµµατος της χώρας.
Θέλετε να µάθετε την αντιµετώπιση; Η ΕΡΤ έπαιξε σαράντα
πέντε δευτερόλεπτα και τα ιδιωτικά κανάλια –«ΜEGA», «ΑΝΤΕNΝΑ», «SKAI», «ALPHA» κ.λπ.- έπαιξαν από δεκαπέντε έως
τρία δευτερόλεπτα. Υπήρχε ιδιωτικό κανάλι που από τη δήλωση
αυτή των τεσσάρων λεπτών έπαιξε τρία δευτερόλεπτα! Εάν αυτό
δεν είναι λογοκρισία, τι είναι;
Και στο σηµείο αυτό να σας πω ότι καθυστερήσατε µία ηµέρα.
Χθες, την Τρίτη λέγατε επίσηµα, µε κυβερνητική ανακοίνωση, ότι
θα κάνετε διαγωνισµό για τις συχνότητες για τα κανάλια. Τι άλλαξε ξαφνικά; Όπως συµφωνήσατε µε τους δανειστές, συµφωνήσατε και µε τους καναλάρχες; Γιατί έτσι είχε εξαγγελθεί, είχε
γραφεί -και αποκλειστικά- σε κυριακάτικη εφηµερίδα.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ανάµεσα στα
όσα περιλαµβάνει το νοµοθέτηµα αυτό είναι και ένα Ίδρυµα, το
οποίο κατ’ αρχάς είπαν να είναι στο Λουξεµβούργο. Και µόνο στη
δήλωση αυτή θα έπρεπε η ελληνική Κυβέρνηση να αποχωρήσει
άµεσα. Τελικά το Ίδρυµα λένε ότι θα έχει έδρα στην Αθήνα, αλλά
επί της ουσίας θα είναι το ίδιο. Μία µάχη εντυπώσεων γίνεται και
τίποτε άλλο.
Και τι θα έχει αυτό το Ίδρυµα; Θα έχει τη ΔΕΗ, τα λιµάνια, τα
αεροδρόµια και -γιατί όχι;- και τον φυσικό πλούτο της χώρας,
τους υδρογονάνθρακες, το αέριο, το πετρέλαιο, που είναι δεδοµένο ότι υπάρχει στον µείζονα γεωπολιτικό χώρο της Ελλάδος.
Μιλάµε για µία πλήρη κατάλυση της εθνικής κυριαρχίας. Φτάσαµε στο σηµείο να υποχρεωνόµαστε να έρθουµε εδώ να ψηφίσουµε νόµο για το τι ώρα θα ανοίγουν και θα κλείνουν οι φούρνοι, τι θα πουλάνε τα φαρµακεία και τι τα σούπερ µάρκετ. Είµαστε µία χώρα υπό κατοχή. Δεν είναι στοιχείο ελευθέρου κράτους
αυτό, το να επιβάλλουν οι «έµποροι των εθνών στις Βρυξέλλες»
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το πώς θα λειτουργούµε. Φτάσανε και σε ακόµα χειρότερο σηµείο, να ζητάνε µε νόµο να ακυρώσουµε δικαστικές αποφάσεις
σχετικά µε τα αναδροµικά, τα οποία έχουν εγκριθεί µε αποφάσεις
δικαστηρίων.
Και βεβαίως θα πρέπει να αναρωτηθούµε: Είναι µνηµόνιο; Εδώ
νοµίζω ότι περιττεύει κάθε λόγος, αφού είναι δεδοµένο ότι βαδίζουµε προς το τρίτο µνηµόνιο, ένα µνηµόνιο το οποίο θα είναι
αυτήν τη φορά όχι µόνο αριστερό, αλλά και µε τη σύµφωνη
γνώµη των λοιπών κοµµάτων της Αντιπολιτεύσεως.
Μίλησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και πολλοί άλλοι και είπαν
«ευρεθήκαµε προ εκβιασµού». Κάποτε µου είχε πει ένας παλαιός
δηµοσιογράφος το εξής, ότι για να υπάρχουν εκβιαστές, πρέπει
να υπάρχουν εκβιαζόµενοι. Και πράγµατι, έχει πολλούς λόγους
και πολλές µπίζνες η Γερµανία, ειδικότερα µε τη «SIEMENS» από
τη δεκαετία ακόµη του ‘90 µε την Οικουµενική, µε τις ψηφιακές
παροχές, όταν τις παραχωρούσε για να µπορούµε να πούµε ότι
έχουν λόγους και έχουν σηµεία στα οποία µπορούν να πιέσουν
την Ελλάδα.
Ένα µέγα ζήτηµα είναι η περίφηµη ρευστότητα. Έγινε δηµοψήφισµα. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία του ελληνικού λαού. Στις
ουρές των ΑΤΜ ο ελληνικός λαός πραγµατικά στενάζει.
Είχαµε και την πρώτη αγωγή κατά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας από ιδιώτη για το «πάγωµα» του ELA που οδήγησε στα
capital controls. Ήδη κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από
το ελληνικό ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο «ΑΛΚΙΜΟΣ» των συµφερόντων του κ. Γιώργου Κιντή, ο οποίος ζητάει την ακύρωση
των αποφάσεων που ελήφθησαν κι αφορούν την απόρριψη του
αιτήµατος του ελληνικού κράτους για αύξηση του ELA προς τις
ευρωπαϊκές τράπεζες.
Το είχα πει κι εγώ στην οµιλία µου την προηγούµενη φορά στη
Βουλή. Αυτοί οι οποίοι έκοψαν τη ρευστότητα στον ελληνικό λαό,
θέλοντας ενδεχοµένως να τιµωρήσουν ή να πιέσουν την Κυβέρνηση, είναι ξεκάθαρο ότι είναι οικονοµικοί δολοφόνοι.
Σύµφωνα µε το σκεπτικό της προσφυγής της εταιρείας αυτής,
η απόρριψη του αιτήµατος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσκρούει στην παράγραφο 14-4 του Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών, το οποίο επιτρέπει
στις εθνικές τράπεζες να εκτελέσουν λειτουργίες όπως η επέκταση του ELA, εκτός εάν η πλειοψηφία των 2/3 του Διοικητικού
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κρίνει ότι η εν
λόγω λειτουργία αντιβαίνει στους Κανονισµούς της.
Ποτέ δεν συνεδρίασε το Διοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ποτέ δεν αποφάσισαν τα 2/3 του Συµβουλίου τη διακοπή της ρευστότητος. Αυτό ήταν ένα οικονοµικό
έγκληµα.
Όµως ακόµα µεγαλύτερο έγκληµα είναι το ότι ούτε η ελληνική
Κυβέρνηση, ούτε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, αλλά και κανένας
θεσµός ή πολιτικός παράγων της χώρας δεν κατήγγειλε την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Η θέση της Χρυσής Αυγής είναι ξεκάθαρη, ενάντια στα
διλήµµατα και στην κινδυνολογία: Επιστροφή στην εθνική παραγωγή, επιστροφή στην αυτάρκεια. Αυτό είναι το µόνο που µπορεί
να σώσει την Ελλάδα. Μόνο οι Έλληνες µπορούν να σώσουν την
Ελλάδα.
Όσο για τα µέτρα, δεν πρόκειται να αποδώσουν. Τα µέτρα θα
φέρουν µεγαλύτερη φτώχεια, ανεργία και κοινωνική κρίση. Τι νοµίζετε ότι θα γίνει µε την υπερφορολόγηση των όποιων κερδοφόρων επιχειρήσεων έχουν µείνει; Πού θα µετακυλίσουν αυτήν
την υπερφορολόγηση; Θα τη µετακυλίσουν στους υπαλλήλους
τους και στους καταναλωτές. Θα µεγαλώσει ακόµη περισσότερο
η ανεργία.
Και δεν δίνετε βάση µόνο στην υπερφορολόγηση αυτών των
επιχειρήσεων, αλλά ακόµη και σε εκείνη των ιδιοκτητών κάποιων
διαµερισµάτων, που παίρνουν ενοίκια. Δεν υπάρχει πιο υγιής
επένδυση από το να επενδύεις στην πατρίδα σου, σε γη, σε ακίνητα. Και τους τιµωρείτε για αυτόν τον λόγο, την ίδια στιγµή που
δεν έχει γίνει τίποτε µε τις χιλιάδες offshore και µε τη λίστα Λαγκάρντ. Εκεί εσείς, φέρνετε αύξηση του ΦΠΑ στους ενοικιαστές
και στους καταναλωτές!
Η θέση της Χρυσής Αυγής είναι ότι η συµφωνία αυτή αποτελεί
µία εθνική ταπείνωση. Η Χρυσή Αυγή παραµένει σταθερή στη

4369

θέση της. Όπως είπε «όχι» στα προηγούµενα µνηµόνια, έτσι θα
πει «όχι» και στο µνηµόνιο αυτό, «όχι» στην ξενοκρατία!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Έχετε τον λόγο για
ένα λεπτό, κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, έχω προσωπικό
θέµα.
Βέβαια, ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών δεν είναι αυτήν την
ώρα στα κυβερνητικά έδρανα, αλλά απευθύνθηκε στους συναδέλφους Βουλευτές της Πλειοψηφίας και είπε πως δεν είναι σίγουρος για το κατά πόσο έπραξε το σωστό.
Στο Σώµα και σε εµένα και στον καθένα µας δεν απευθύνθηκε
ζητώντας την υπερψήφιση του νόµου και της εισήγησής του. Παρακαλώ, να έρθει στην Αίθουσα και να τοποθετηθεί επ’ αυτού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Τον λόγο έχει ο κ.
Δηµήτριος Βίτσας, εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν έχω σαν στόχο να παρουσιάσω –άλλωστε το έχετε µπροστά σας- το νοµοσχέδιο. Όλοι ξέρουµε ότι είναι ένα νοµοσχέδιο προϊόν µίας συµφωνίας µε
προαπαιτούµενα µέτρα. Πρόκειται για µία συµφωνία δύσκολη.
Όλοι γνωρίζουµε τη συγκυρία, τις πιέσεις και τους εκβιασµούς
µέσα στα οποία έγινε αυτή η συµφωνία.
Θέλω, λοιπόν, να µην υπερασπιστώ το νοµοσχέδιο, αλλά την
ανάγκη ψήφισής του. Σε αυτό το νοµοσχέδιο υπάρχουν σκληρά
µέτρα, µέτρα που µπορεί να αποδειχθούν υφεσιακά. Δεν χρειάζεται, όµως, να απολογούµαστε που παλέψαµε και παλεύουµε.
Δεν απολογούµαι επειδή σε έναν πόλεµο κάνουµε υποχωρήσεις
και ελιγµούς. Δεν µας το επιτρέπει αυτό ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός δεν µας επιτρέπει να αναδιπλωθούµε από την ηγεσία του πολιτικού σκηνικού.
Πριν όµως από αυτό, θέλω να τονίσω την προσπάθεια που καταβάλλεται έξωθεν και έσωθεν ώστε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ
να είναι µία παρένθεση. Αυτή η προσπάθεια δεν έχει σταµατήσει.
Σας βεβαιώνω πως, κατά την άποψη µου, η προσπάθεια αυτή δεν
πρόκειται να σταµατήσει.
Το πιο χαρακτηριστικό είναι η επίθεση που γίνεται ενάντια στο
δηµοψήφισµα, όχι στο αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος, αλλά
στην ιδέα του δηµοψηφίσµατος, δηλαδή στην ιδέα ότι η δηµοκρατία µπορεί να λειτουργεί και ότι η κοινωνία µπορεί να έχει
λόγο. Αυτά τα ακούσαµε σε δηλώσεις εκείνων των αξιωµατούχων
που πριν πίεζαν και απειλούσαν, δηµιουργούσαν χρηµατοπιστωτική ασφυξία, µιλούσαν περί «Grexit», έσπρωχναν προς χρεοκοπία τη χώρα, αφού από πριν είχαν χρεοκοπήσει και φτωχοποιήσει
τον λαό µας.
Κάτι αντίστοιχο βλέπει κανείς και από την προσπάθεια του συστήµατος εντός Ελλάδος, οικονοµικού και µιντιακού. Οι ίδιοι που
πριν µέρες φώναζαν «συµφωνία και ό,τι να είναι», σήµερα κάνουν
τους ενοχληµένους.
Σήµερα αυτοί αρχίζουν και µιλάνε για επιµέρους, για µέτρα τα επισηµαίνουν και τα υπερτονίζουν- και διερωτώνται δήθεν φωναχτά: «Μα, είναι δυνατόν µία Κυβέρνηση της Αριστεράς να
υπογράφει µία τέτοια συµφωνία;» Άλλα λένε την Παρασκευή,
άλλα τη Δευτέρα µε στόχο την ίδια την Κυβέρνηση.
Εµείς νοιώθουµε πως η Αριστερά δεν µπορεί να γυρνά την
πλάτη στη δύναµη που της δίνει η κοινωνία επειδή εκτιµάει ότι
δεν έχει ωριµάσει ο υποκειµενικός παράγοντας, δηλαδή η κοινωνική συνειδητότητα, αλλά πρέπει να παλεύει µαζί µε την κοινωνία και για την καλυτέρευση της ίδιας της χώρας, αλλά και του
βιοτικού επιπέδου του λαού, αλλά και για να ανεβάσει αυτήν τη
συνειδητότητα.
Ας απαντήσουµε, λοιπόν, καθαρά σ’ αυτούς. Η Κυβέρνηση της
Αριστεράς δεν είναι ούτε παρένθεση ούτε µια παραξενιά της περιόδου, η Κυβέρνηση της Αριστεράς είναι το νέο µονοπάτι της
ιστορίας.
Ας επανέλθω στη συµφωνία. Δεν είναι έτσι τα πράγµατα. Το
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2010 υπήρχαν πολλαπλές επιλογές για την ελληνική οικονοµία
και για την ελληνική κοινωνία. Τότε επιλέχθηκε ο δρόµος της αυστηρής λιτότητας και η Ελλάδα ως πειραµατόζωο για να σωθούν
οι ξένες τράπεζες από τοξικά οµόλογα. Ούτε ήταν το ίδιο το 2011
όταν επιλέχθηκε να µεταφερθεί το εξωτερικό χρέος και να γίνει
εσωτερικό χρέος και, µάλιστα, αµέσως µετά να διαγραφεί, µε
αποτέλεσµα να παρθούν µέσα σ’ ένα βράδυ, να χαθούν µέσα σ’
ένα βράδυ τα αποθεµατικά ασφαλιστικών ταµείων και νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου.
Αυτή η συµφωνία ή ακόµα καλύτερα αυτή η κατάσταση, την
οποία ζούµε σήµερα είναι προϊόν όχι µόνο των συµφωνιών, όχι
µόνο των µνηµονίων, αλλά και της πολιτικής, η οποία ακολουθήθηκε επί πέντε χρόνια και µας έφερε σ’ αυτήν την κατάσταση.
Βεβαίως, πρέπει να τονίσω ότι και η πριν κατάσταση δεν ήταν
καλή. Δεν µπορούµε εδώ να κλαίµε στα αποµεινάρια του 2008,
του 2000, του 1990. Είχε διαµορφωθεί ένα σύστηµα που αποβιοµηχάνιζε τη χώρα, διέλυε την παραγωγή, διαµόρφωνε ένα πελατειακό κράτος πάνω σε τοµείς που αφορούσαν και την καθηµερινή ζωή. Όλα αυτά θα πρέπει, κατά τη γνώµη µου, να τα θυµόµαστε.
Συνειδητά, λοιπόν, επιλέχθηκε αυτός ο δρόµος της πανευρωπαϊκής κοινωνικής λιτότητας και συνειδητά αυτός ο δρόµος έχει
κοινωνικό πρόσηµο και είναι και συγχρόνως µία προσπάθεια να
είναι η Ελλάδα και πειραµατόζωο και µια χώρα πάντοτε χρεωµένη.
Οι προτάσεις που αποδέχθηκε τελικά η ελληνική πλευρά και
αποτυπώνονται στο σχέδιο νόµου θέτουν σκληρά διλήµµατα. Η
δύσκολη απόφαση, µε την οποία συµβιβαστήκαµε στη Σύνοδο
Κορυφής, είναι το πρώτο βήµα που αποτρέπει µεν το σχέδιο χρηµατοπιστωτικής ασφυξίας, αποτρέπει την κατάρρευση των τραπεζών, αποτρέπει µ’ αυτόν τον τρόπο την εξαέρωση των καταθέσεων.
Πρέπει, όµως, να τονίσουµε ότι χρειάζεται πολλή δουλειά µε
την έννοια ότι η χρηµατοπιστωτική ευστάθεια δεν αποκλείει εκ
των προτέρων τον κίνδυνο της οικονοµικής ασφυξίας από τη µία
µεριά και, δεύτερον, χρειάζεται και παραµένει η µάχη, ώστε το
αποτέλεσµα της οποιασδήποτε παραγωγικής διαδικασίας να πηγαίνει προς κοινωνικό όφελος και όχι στα συνήθη χέρια.
Η πορεία είναι µπροστά, ο ελληνικός λαός και η Κυβέρνηση
πρέπει να συνεχίσουν να δίνουν µάχες, να αποκρούουν εκβιασµούς και προσπάθειες ασφυξίας µέσω οικονοµικών πραξικοπηµάτων όχι µόνο στα λόγια, αλλά και στην πράξη.
Σήµερα έχουµε κάποιες νέες προϋποθέσεις. Μιλήσαµε γι’
αυτές και στην προηγούµενη συνεδρίαση. Έχει κινητοποιηθεί
υπέρ µας η παγκόσµια κοινή γνώµη. Φέραµε στο προσκήνιο το
αίτηµα της δηµοκρατίας, της αλληλεγγύης, της οικονοµικής και
κοινωνικής σύγκλισης µε βάση πάντα την εξυπηρέτηση των βασικών κοινωνικών αναγκών.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ησυχία, παρακαλώ!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ: Δηµιουργήσαµε -έστω και πρόσκαιρεςνέες συµµαχίες. Βάλαµε στο τραπέζι το ζήτηµα του χρέους αλλά
και των ευρωπαϊκών χρεών. Πετύχαµε την αναγνώριση της πανευρωπαϊκής διάστασής του και της ανάγκης ολοκληρωµένου
σχεδίου, που θα το χαρακτηρίζει µη βιώσιµο σε µια πορεία που
θα το καταστήσει βιώσιµο.
Ενεργοποιούµε τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, που διασφαλίζει
τις καταθέσεις µέχρι 100.000 ευρώ από το ευρωσύστηµα. Συγχρόνως, επιδιώκουµε χώρο και χρόνο και χρειάζεται να τον αξιοποιήσουµε αυτόν τον χώρο και τον χρόνο.
Η χώρα µας έχει συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Δεν είναι η χώρα
που αποκαλούσαν παλιά «Ψωροκώσταινα», η οποία µπορεί και
πρέπει πάντα να ζει µε δανεικά. Έχουµε δυναµική, την οποία πρέπει να αξιοποιήσουµε και έχει απαξιωθεί όλα τα προηγούµενα
χρόνια.
Έχουµε δυναµική στον αγροτοδιατροφικό τοµέα, δυναµική
στον τουρισµό, στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, στη ναυτιλία
και τη ναυπηγεία, τον κατασκευαστικό τοµέα, την εκπαίδευση και
τον πολιτισµό.
Οι πολιτικές ηγεσίες µαζί µε την κοινωνία χρειάζεται όλο και
περισσότερο να επικεντρώνονται στην ανάγκη των δηµιουργικών

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δυνάµεων της κοινωνίας µας, δηλαδή στο ανθρώπινο κεφάλαιό
µας.
Χρειάζεται να επικεντρωνόµαστε στη δηµιουργική καθηµερινότητα του πολίτη, την ποιότητα της ζωής του και να τη δένουµε
όχι µόνο µε την ανάπτυξη της οικονοµίας, αλλά και µε την αναδιανοµή του παραγόµενου πλούτου. Όλα αυτά χρειάζονται σχέδιο και δουλειά για την υλοποίησή τους.
Πρέπει να παραδεχθούµε ότι είχαµε σηµαντικές ελλείψεις σε
αυτόν τον τοµέα. Ο προσανατολισµός µας στη διαπραγµάτευση
δηµιούργησε ελλείµµατα στην καθηµερινή δραστηριότητα.
Δεν χρειαζόµαστε σαν χώρα πολλά λόγια, χρειαζόµαστε πάρα
πολλή δουλειά. Χρειαζόµαστε όχι να µιλάµε µόνο για την ανεργία
αλλά να λύνουµε το ζήτηµα της ανεργίας. Δεν χρειαζόµαστε ένα
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα των τραπεζών και των τοκογλύφων.
Χρειαζόµαστε τραπεζική πίστη και κίνητρα παραγωγής αξιών.
Χρειαζόµαστε άµεσα να βάλουµε µπροστά µια διαδικασία
τριών ανασυγκροτήσεων. Όσον αφορά στην Κυβέρνηση έχει ευθύνη για την ανασυγκρότηση του δηµόσιου τοµέα, ώστε να είναι
κοινωνικά δηµιουργικός και οικονοµικά αποτελεσµατικός.
Συγχρόνως, πρέπει να διαµορφώσουµε ένα πλαίσιο, ώστε να
ανασυγκροτηθεί ο ιδιωτικός τοµέας, ώστε από τη µια µεριά να
µην λειτουργεί το δηµόσιο υπέρ του ιδιωτικού και από την άλλη
µεριά το ιδιωτικό να λειτουργεί και υπέρ της κοινωνίας. Έτσι θα
εντάσσεται δηµιουργικά στον εθνικό και ευρωπαϊκό σχεδιασµό.
Τέλος, χρειαζόµαστε αυτό που στην Ελλάδα δεν έχουµε: Τη
νέα συγκρότηση του κοινωνικού τοµέα της οικονοµίας, που ανάδειξε στα πέντε χρόνια της η µνηµονιακή πολιτική και αναδείχθηκε ως αλληλεγγύη, αλλά που πρέπει να µεταλλαχθεί σε
οικονοµικό εργαλείο προς το συµφέρον της κοινωνίας. Και όλα
τα παραπάνω πρέπει να γίνονται σε συνθήκες ανασυγκρότησης
της δηµοκρατίας και κοινωνικής συνοχής.
Είναι σαφές για εµένα πως σε αυτές τις ιστορικές στιγµές καθένας και καθεµία δεν στέκεται µόνο απέναντι στον καθρέφτη
της προσωπικής του ζωής και της µεγαλύτερης ή µικρότερης
ιστορίας του. Στέκεται συγχρόνως απέναντι στην πραγµατικότητα των αναγκών και της ιστορικής πορείας του λαού, της
χώρας και της Ευρώπης.
Στις µάχες και στη ζωή υπάρχουν επιτυχίες, υπάρχουν δυσκολίες και αποτυχίες. Υπάρχουν νίκες, ελιγµοί και υποχωρήσεις.
Αυτά υπάρχουν όταν µένεις ζωντανός και σε δράση. Και όταν
είσαι ζωντανός και σε δράση, επιτρέπεται και να υποχωρήσεις
αλλά να είσαι αποφασισµένος να προχωρήσεις, πιθανά µερικές
φορές και να πέσεις, αλλά επιβάλλεται να σηκωθείς!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Βίτσα.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Δηµήτριος Κουτσούµπας.
Το αργότερο σήµερα µέχρι τις 24.00’ θα διεξαχθούν οι δύο
ονοµαστικές ψηφοφορίες που έχουν υποβληθεί από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και τη Χρυσή Αυγή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Η
ιστορία τελικά δεν επαναλαµβάνεται απλά ως φάρσα, αλλά µάλλον ως τραγωδία.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ησυχία, παρακαλώ!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Το σκηνικό ο ελληνικός λαός το έχει ξαναζήσει. Το 2010 από «τα
λεφτά υπάρχουν» του κ. Γιώργου Παπανδρέου φθάσαµε στο
βάρβαρο µνηµόνιο νούµερο 1. Το 2012 από το πρόγραµµα του
Ζαππείου του κ. Σαµαρά και την καταψήφιση του πρώτου µνηµονίου φθάσαµε στο µνηµόνιο νούµερο 2. Σήµερα το 2015 από
το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης και «θα τα σκίσουµε όλα τα
µνηµόνια» του κ. Τσίπρα φθάσαµε στο µνηµόνιο νούµερο 3.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι, ησυχία, παρακαλώ!
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Για όλους έρχεται κάποια στιγµή η ώρα της αλήθειας. Αυτή η
ώρα έφθασε για σας, κύριε Τσίπρα! Ελπίζω από κάποιο γραφείο
εδώ ή στο Μέγαρο Μαξίµου να µε ακούτε, γιατί µέχρι στιγµής
δεν έχετε εµφανιστεί µέσα σε αυτήν την Αίθουσα που συζητά ένα
τόσο κρίσιµο ζήτηµα.
Η δηµαγωγία, η συνειδητή εξαπάτηση έφθασε στα όριά της.
Όλα όσα µας είπατε για τα µνηµόνια που θα σκίζατε, για τα νταούλια που θα χτυπάγατε και θα χόρευαν οι αγορές, δυστυχώς,
δεν προκαλούν γέλιο τώρα, γιατί ο λογαριασµός που καλείται να
πληρώσει ο λαός είναι πολύ πικρός, πολύ βαρύς και ασήκωτος.
Ο λαός θα πληρώσει το άθλιο «µνηµόνιο Τσίπρα». Δυστυχώς, για
εσάς το παραµύθι της σκληρής, περήφανης διαπραγµάτευσης
τελείωσε, δεν πείθει πλέον κανέναν.
Αποκαλύφθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι µία αντιδραστική, ιµπεριαλιστική συµµαχία, η οποία δεν αλλάζει µε δηµοψηφίσµατα. Αποκαλύφθηκε ότι καµµιά αστική κυβέρνηση ούτε µε
αριστερό πρόσηµο δεν µπορεί να βαρά τα νταούλια σε αυτούς
που κρατούν τα κλειδιά της οικονοµίας, στους µονοπωλιακούς
δηλαδή οµίλους. Αποδείχθηκε ότι οι ανταγωνισµοί των ιµπεριαλιστικών κέντρων, η διαπάλη της Γερµανίας µε τη Γαλλία, τις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής δεν αφορά την προστασία λαϊκών δικαιωµάτων, αλλά τα κέρδη τους, τα κέρδη του κεφαλαίου.
Αντιλαϊκά σχέδια έχει και ο Σόιµπλε, αλλά και οι φίλοι σας, ο
Ολάντ, ο Οµπάµα που τους παρουσιάζετε ως δήθεν εχθρούς της
λιτότητας. Καταιγίδα αντιλαϊκών µέτρων προώθησε και συνεχίζει
να προωθεί ο Ολάντ στη Γαλλία, ενώ η Λαγκάρντ του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου, στο οποίο κυριαρχούν οι ΗΠΑ, πρωταγωνιστεί στην κατεδάφιση των ασφαλιστικών δικαιωµάτων που
έχουν αποµείνει. Μιλάτε µόνο για τον Σόιµπλε και ξεχνάτε τον
Κάµερον, τη Λεπέν, τον Λιου. Όλοι µαζί ζήτησαν να προχωρήσουν τα µέτρα σφαγής του λαού µας.
Η «λυκοσυµµαχία» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία υποκλίνεστε, δεν υπήρξε ποτέ µια Ένωση της ειρήνης, της ισοτιµίας,
της αλληλεγγύης, της
δηµοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αντικοµµουνιστές,
λυσσασµένοι εχθροί τότε της Σοβιετικής Ένωσης και του εργατικού κινήµατος διεθνώς ήταν οι ιδρυτές της, ο Αντενάουερ και
ο Σουµάν που θαυµάζετε. Γι’ αυτό και η ΕΔΑ χαρακτήριζε -πριν
τη χούντα, η παλιά ΕΔΑ- την τότε ΕΟΚ ως λάκκο των λεόντων και
τους ιδρυτές της, τους οποίους εσείς σήµερα υµνείτε.
Ρωτήστε και κανέναν άλλο, κύριε Τσίπρα, τον κ. Φλαµπουράρη, για παράδειγµα, να σας ενηµερώσει σχετικά, γιατί δεν τα
πάτε καλά µε την ιστορία.
Λέτε ότι κάνατε ό,τι µπορούσατε, για να αντιµετωπίσετε τους
εκβιασµούς των δανειστών. Λέτε ψέµατα! Παραµυθιάσατε µεγάλο µέρος του λαού ότι αρκεί να σας ενισχύσει στις κάλπες για
να πετύχετε φιλολαϊκή συµφωνία. Την ίδια ώρα που λέγατε ότι
σας εκβιάζει η τρόικα, παρουσιάζετε ως µονόδροµο την παραµονή σας σε αυτήν τη φυλακή των εκβιαστών. Υπογράψατε τη
συµφωνία της 20ης του Φλεβάρη και δεν προετοιµάσατε ούτε παρουσιάσατε καν στον λαό καµµιά εναλλακτική λύση.
Μια µέρα µετά το δηµοψήφισµα, βρεθήκατε αγκαλιά µε τους
ηγέτες του «ναι» να παρουσιάζετε την υπογραφή µιας νέας συµφωνίας ως µοναδική επιλογή µε τα ίδια επιχειρήµατα, τον ίδιο
εκφοβισµό και διλήµµατα που ακούµε συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Τώρα δηλώνετε έκπληκτοι, µάλιστα, για τη σκληρή στάση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας! Μα, όλα όσα έγιναν στις τράπεζες τα παρουσίαζε ως πιθανό
σενάριο ήδη προεκλογικά ο κ. Βαρουφάκης, ο µέχρι προχθές Υπουργός Οικονοµικών σας!
Ποιον προσπαθείτε, δηλαδή, να κοροϊδέψετε; Αποτελεί θράσος να µιλάτε ακόµη και σήµερα για τη σκληρή, περήφανη µάχη,
που τάχα δώσατε απέναντι στους δανειστές.
Αισθάνεστε περήφανοι για τη νέα µείωση του εισοδήµατος των
µισθωτών, των αυτοαπασχολουµένων, των συνταξιούχων, το πάγωµα δηλαδή στην ουσία και το κόψιµο των συντάξεων, την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, τους άδικους έµµεσους
φόρους, τις αυξήσεις στον ΦΠΑ στα τρόφιµα, που πλήττουν εξίσου άνισα εισοδήµατα;

4371

Αισθάνεστε περήφανος για την ισοπέδωση των εργατικών δικαιωµάτων, την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, το χτύπηµα
των αγροτών, τις σαρωτικές ιδιωτικοποιήσεις, την αύξηση της
φοροαφαίµαξης των αυτοαπασχολούµενων επαγγελµατιών και
εµπόρων;
Τι θα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ αν αυτά τα ατέλειωτα µέτρα τα πρότεινε
κάποια από τις προηγούµενες κυβερνήσεις, τη στιγµή που εσείς
οι ίδιοι χαρακτηρίζατε αβάσταχτα τα µέτρα του e-mail Χαρδούβελη;
Αφήστε, λοιπόν, τα µισόλογα και πείτε καθαρά στον λαό σε
ποια χέρια θα βρεθούν τα δικαιώµατα έρευνας και εκµετάλλευσης των εγχώριων υδρογονανθράκων, µετά την έγκριση του ανεξάρτητου ταµείου στο οποίο θα µεταφερθούν ελληνικά περιουσιακά στοιχεία µεγάλης αξίας. Απαντήστε.
Ποιες πραγµατικές εγγυήσεις µπορείτε να δώσετε για τις λαϊκές καταθέσεις, αφού εγκριθεί σε επίπεδο εθνικού δικαίου η κοινοτική οδηγία-πλαίσιο για την ανάκαµψη και εξυγίανση των
εγχώριων πιστωτικών ιδρυµάτων, πράγµα που σε απλά ελληνικά
σηµαίνει κούρεµα καταθέσεων;
Ο νέος µύθος, µε τον οποίο συνοδεύετε το τερατώδες µνηµόνιο, έχει δύο συστατικά στοιχεία. Το πρώτο είναι η περιβόητη δικαιότερη κατανοµή των βαρών. Έχετε ξεπεράσει κάθε όριο,
πραγµατικά, βρόµικης προπαγάνδας.
Τι λέτε στον εργαζόµενο, τον αγρότη, τον συνταξιούχο; Του
λέτε να ξεχάσει όσα βάρη έχει ήδη φορτωθεί στην πλάτη από τα
δύο προηγούµενα αντιλαϊκά µνηµόνια, να αποδεχθεί ότι όλοι οι
προηγούµενοι αντιλαϊκοί νόµοι, που θα καταργούσατε τάχα µε
ένα άρθρο, ήρθαν για να µείνουν, να αποδεχθεί στην πλάτη του
και το νέο βουνό των αντιλαϊκών µέτρων κι επιπλέον, να θεωρήσει ότι όλα αυτά αντισταθµίζονται, επειδή θα αυξηθεί η φορολογία των επιχειρήσεων µε κέρδη ως 50.000 ευρώ, που φυσικά δεν
είναι οι µονοπωλιακοί όµιλοι. Για τα µονοπώλια δεν υπάρχει πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση, ενώ συνεχίζονται οι προκλητικές
φοροαπαλλαγές. Έλεος!
Μιλάτε προκλητικά για τη δυνατότητα αναδιανοµής, την ώρα
που οι εφοπλιστές συνεχίζουν να πληρώνουν ως ετήσιο φόρο τα
ναύλα λίγων ηµερών. Μιλάτε για δίκαιη αναδιανοµή, την ώρα που
ο Υπουργός σας, ο κ. Κουρουµπλής, σχεδίαζε να αυξήσει τις
τιµές στα γενόσηµα που παράγει η εγχώρια φαρµακοβιοµηχανία.
Γι’ αυτά τα θέµατα και για τις πολεµικές δαπάνες δεν υπογράφατε τις αρχικές προτάσεις Γιούνκερ, για να ικανοποιήσετε τα
φιλαράκια σας, κάποιους εφοπλιστές, κάποιους φαρµακοβιοµήχανους και δεν ξέρω εγώ τι.
Το δεύτερο βασικό στοιχείο του εµπορίου ελπίδας, το οποίο
προκλητικά συνεχίζετε, είναι η προοπτική επιστροφής στην καπιταλιστική ανάπτυξη µε το επενδυτικό πακέτο Γιούνκερ και τις
υποσχέσεις αναδιάρθρωσης του κρατικού χρέους. Ούτε λίγο
ούτε πολύ, εµφανίζετε την ανάκαµψη των κερδών του κεφαλαίου
των µονοπωλιακών οµίλων ως δρόµο που οδηγεί στη λαϊκή ευηµερία. Ποιον κοροϊδεύετε;
Η ισχυρή θέση του τουριστικού κλάδου οδήγησε τάχα σε ανάκτηση των απωλειών που είχαν οι εργαζόµενοι του κλάδου τα
χρόνια της κρίσης; Μπορεί να αυξηθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου, χωρίς να αυξηθεί το «ξεζούµισµα» των εργαζοµένων, η
αύξηση του βαθµού εκµετάλλευσής τους; Οι εργαζόµενοι ξέρουν την απάντηση, την βιώνουν καθηµερινά.
Όλοι θυµούνται ότι η προηγούµενη αναδιάρθρωση του χρέους, το µεγάλο κούρεµα που έγινε τότε, συνοδεύτηκε µε κλιµάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης. Το ίδιο συµβαίνει και τώρα. Ο
λαός οδηγείται στη χρεοκοπία, πληρώνοντας, εκτός των άλλων,
ένα κρατικό χρέος, που δεν δηµιούργησε ή που δεν ωφελήθηκε
από τη διόγκωσή του.
Εξάλλου, το νέο µεγάλο πακέτο Γιούνκερ που διαφηµίζετε, δεν
είναι τόσο νέο. Στην ουσία, περιλαµβάνει τα γνωστά κονδύλια
του επόµενο ΕΣΠΑ, δηλαδή του ΣΕΣ, που ήταν ήδη στο τραπέζι
εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Ποια είναι τα στηρίγµατά σας, κύριε Τσίπρα; Οι τρεις πολιτικοί
σωµατοφύλακες του µεγάλου κεφαλαίου: Η Νέα Δηµοκρατία, το
ΠΑΣΟΚ και το Ποτάµι στηρίζουν ενεργά την πολιτική σας, που
υπηρετεί την αστική τάξη.
Οι βιοµήχανοι και οι άλλοι εργοδοτικοί φορείς σάς χτυπούν φι-
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λικά στην πλάτη, για να εκπληρώσετε τη δήθεν εθνική επιταγή
της χρεοκοπίας του λαού. Όλοι µαζί προβάλλουν το φόβητρο
της κρατικής χρεοκοπίας, για να δεχθεί ο λαός τον πιο αργό θάνατο της συνεχιζόµενης επιδείνωσης και εξαθλίωσης που φέρνει
η νέα συµφωνία.
Πρόκειται για µία συµφωνία εξαιρετικά εύθραυστη σε κάθε της
βήµα, όπως επιβεβαιώνουν και οι χθεσινές διαφωνίες µεταξύ
Βρετανίας και Γερµανίας για το σχηµατισµό της αρχικής µικρής
συµφωνίας-γέφυρας. Στην πλάτη του ελληνικού λαού οξύνεται
η διαπάλη µεταξύ Γαλλίας και Γερµανίας για το µέλλον της Ευρωζώνης, καθώς και µεταξύ Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής
και Γερµανίας για την ηγεµονία στην Ευρώπη. Γι’ αυτό, το Grexit
δεν µπορεί να αποκλειστεί το επόµενο διάστηµα, αργότερα,
παρά την προσωρινή συµφωνία.
Το ερώτηµα είναι αν υπάρχει σήµερα εναλλακτική λύση. Εµείς
απαντάµε ότι ασφαλώς και υπάρχει. Όµως, δεν αποτελεί εναλλακτική λύση για το λαό η καπιταλιστική Ελλάδα της δραχµής.
Ας τη δούµε, όµως, λίγο αυτή τη λύση της δραχµής, η οποία
αφελώς υιοθετείται από ορισµένους. Εµείς επιµένουµε ότι δεν
αποτελεί διέξοδο για το λαό η λύση της δραχµής που επιθυµούν
είτε ο Σόιµπλε είτε η Λεπέν είτε ο Σόρος είτε οι Βρετανοί Ευρωσκεπτικιστές, καθώς και διάφορα άλλα φασιστοειδή στη χώρα
µας ή ανά την Ευρώπη. Οι µόνοι κερδισµένοι στην Ελλάδα από
τη συγκεκριµένη λύση θα ήταν ορισµένοι όµιλοι της ναυτιλίας,
της φαρµακοβιοµηχανίας, του εµπορίου όπλων. Όµως, ο λαός
θα συνεχίσει να θυσιάζει τις ανάγκες του στο βωµό της ανταγωνιστικότητας των µονοπωλίων που θα εξακολουθούν να κρατούν
στα χέρια τους τα κλειδιά της οικονοµίας. Ο λαός θα πληρώσει
και πάλι σ’ αυτήν την περίπτωση µε άλλο τρόπο, δηλαδή µε τη
µεγάλη άνοδο του πληθωρισµού, τη «µαύρη» αγορά, τις ακριβές
εισαγωγές και άλλα.
Γι’ αυτό έχει µεγάλες ευθύνες η πλευρά του κ. Λαφαζάνη, του
κ. Λαπαβίτσα ή άλλων οµάδων, εντός και εκτός Κοινοβουλίου.
Αφού στήριξαν την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ σ’ αυτήν την πορεία της
και συνέβαλαν στον αφοπλισµό του λαϊκού κινήµατος, τώρα προτείνουν µία κάλπικη διέξοδο, για να συνεχίσουν το ρόλο τους ως
δεκανίκια µίας αδιέξοδης πολιτικής ξένων από το λαό συµφερόντων.
Υπάρχει ο δρόµος που καταργεί πραγµατικά τις δεσµεύσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια παραγωγή, από το
κρέας, τη ζάχαρη, µέχρι τα ναυπηγεία και άλλους τοµείς της οικονοµίας.
Υπάρχει ο δρόµος που ξεριζώνει το καπιταλιστικό κέρδος ως
βασικό κριτήριο της παραγωγής και θέτει ως γνώµονα τις κοινωνικές λαϊκές ανάγκες. Αυτός ο δρόµος θα επιτρέψει, για παράδειγµα, να βγούµε από την κρίση στον κλάδο των κατασκευών,
να καλυφθούν οι ανάγκες σε έργα υποδοµής που χρειάζονται ή
οι στεγαστικές ανάγκες χιλιάδων νέων που ζουν σήµερα αναγ-
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καστικά µε τους γονείς τους.
Υπάρχει ο δρόµος που θα επιτρέψει να συναφθούν το πρώτο
διάστηµα αµοιβαία επωφελείς διεθνείς συµφωνίες για την εισαγωγή τροφίµων, φαρµάκων, ενέργειας, αφού η Ελλάδα της λαϊκής εξουσίας θα έχει σπάσει τα δεσµά και τη φυλακή µέσα στα
οποία είναι σήµερα δεµένη χειροπόδαρα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και το ΝΑΤΟ.
Για να ανοίξει αυτός ο δρόµος, πρέπει άµεσα, τώρα, να οργανωθεί, να ενωθεί ο λαός, να ανασυνταχθεί αµέσως το εργατικό
κίνηµα, να αποκτήσει σαφή αντικαπιταλιστικό προσανατολισµό,
να προχωρήσει στη βάση αιτηµάτων διεκδίκησης για άµεσα
µέτρα ανακούφισης, να αναπτυχθεί η κοινωνική λαϊκή συµµαχία
του µε τα υπόλοιπα λαϊκά κινήµατα, που έχουν έναν προσανατολισµό ενάντια στα µονοπώλια, να δυναµώσει η συµπαράταξη µε
το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, ανεξάρτητα από επιµέρους
διαφορές ή επιφυλάξεις.
Είναι η µόνη ελπίδα πλέον για το λαό µας, για τη νεολαία, για
την έξοδο από την κρίση σε όφελος της λαϊκής ευηµερίας. Εµείς
λέµε να µην µπει ο λαός κάτω από ξένες σηµαίες. Η σηµαία της
εργατικής τάξης, των αγώνων του λαού µας, η βαµµένη πραγµατικά µε το κόκκινο αίµα των παιδιών του, η γαλανόλευκη σηµαία
των ηρώων αυτής της πατρίδας θα κυµατίζουν πραγµατικά περήφανα, όταν ο ίδιος ο λαός µας αποφασίσει να τις πάρει στα
χέρια του και να τις σηκώσει ακόµα ψηλότερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε του Κοµµουνιστικού Κόµµατος.
Ο Υπουργός κ. Τσακαλώτος έχει τον λόγο για δύο λεπτά ώστε
να κάνει κάποιες νοµοθετικές βελτιώσεις.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ούτε
δύο λεπτά δεν θα χρειαστώ.
Θα καταθέσω –και παρακαλώ να µοιραστεί- µια προσθήκη που
είναι για την ΕΛΣΤΑΤ, τα στοιχεία που χρειάζεται η ΕΛΣΤΑΤ. Έχει
σχέση και µε το κράτος και µε την Κεντρική Τράπεζα. Οπότε, σε
συνεργασία µε την ΕΚΤ και την Τράπεζα της Ελλάδος έχουµε
προσπαθήσει να βρούµε πώς µπορούν να συνεργαστούν µε καλύτερο τρόπο.
Δεν νοµίζω ότι υπάρχει κάτι εκεί µε το οποίο οι συνάδελφοι και
οι συναδέλφισσες θα έχουν κάποιο πρόβληµα.
Υπάρχουν και κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Παρακαλώ να
διανεµηθούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Παρακαλώ να παραλάβει τα έγγραφα η Γραµµατεία και να διανεµηθούν στους
αξιοτίµους κύριους Βουλευτές.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Σας
ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Η Πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ, η κ. Φώφη Γενηµατά, έχει τον λόγο.
ΦΩTEINH ΓΕΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτήν την ώρα που ολόκληρος
ο ελληνικός λαός µάς παρακολουθεί µε κοµµένη την ανάσα,
θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός έπρεπε να είναι εδώ, µέσα στην Αίθουσα, παρών. Δηµόσια και υπεύθυνα πρέπει να τοποθετηθούµε
απέναντι στον ελληνικό λαό και στη διεθνή κοινή γνώµη που µας
παρακολουθεί. Είναι θεσµικό ατόπηµα σε αυτό το µείζον ζήτηµα
για το µέλλον της χώρας, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος διαπραγµατεύτηκε, συµφώνησε και έβαλε την υπογραφή του, να µην ενηµερώνει υπεύθυνα µέσα από το ελληνικό Κοινοβούλιο τον
ελληνικό λαό, την ίδια στιγµή, µάλιστα, που πριν από λίγες ώρες
ενηµέρωσε το κόµµα του.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Ήθελα να ξεκινήσω θετικά. Αποτρέψαµε -ελπίζω- το Grexit, την
ύστατη στιγµή, µε κοινή προσπάθεια. Αποφύγαµε την άτακτη
χρεοκοπία και την απόλυτη καταστροφή. Ο συµβιβασµός ήταν
αναγκαίος για τη γεωπολιτική σταθερότητα και την ασφάλεια της
χώρα µας σε αυτή την περιοχή που ζούµε, στα Βαλκάνια, στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.
Ο κ. Τσίπρας οφείλει να αναγνωρίσει την καθοριστική συµβολή
των πολιτικών δυνάµεων της Αντιπολίτευσης και, βεβαίως, την
καθοριστική συµβολή των Βουλευτών. Διακόσιοι πενήντα ένας
Βουλευτές του έδωσαν την εξουσιοδότηση και άνοιξαν το δρόµο
για την ουσιαστική διαπραγµάτευση.
Οφείλει, επίσης, να αναγνωρίσει την αµέριστη υποστήριξη των
ηγετών των σοσιαλιστικών κοµµάτων της Ευρώπης. Είναι αυτοί
που ακύρωσαν τα σχέδια των ακραίων νεοφιλελεύθερων και εθνικιστικών δυνάµεων και οφείλω να τους ευχαριστήσω µέσα από
αυτήν την Αίθουσα, µιας και ακόµα δεν το έχει πράξει ο Πρωθυπουργός!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Το ΠΑΣΟΚ πήρε εγκαίρως πρωτοβουλίες. Ενώσαµε τη φωνή
µας µαζί τους. Και είµαστε περήφανοι, γιατί εξασφαλίσαµε αυτή
την πολύτιµη στήριξη για τη χώρα µας.
Έρχοµαι τώρα στα δύσκολα και στη συνέχεια θα πάω και στα
πιο δύσκολα.
Ο κ. Τσίπρας, όπως µας είπε εχθές, δυστυχώς κατάλαβε πολύ
αργά ότι οι καταστροφικοί δραχµολάγνοι Υπουργοί του πήγαιναν
τελικά χέρι-χέρι µε τον µεγάλο αντίπαλο και εχθρό, τον κ. Σόιµπλε, µε αντικειµενικό στόχο να οδηγήσουν την Ελλάδα εκτός Ευρώπης, εκτός Ευρωζώνης.
Έχει απόλυτη ευθύνη να δώσει οριστικό τέλος στο επικίνδυνο
θέατρο σκιών και στο θλιβερό κυνήγι µαγισσών. Έχει απόλυτο
χρέος να διασφαλίσει τη σταθερότητα της χώρας. Πρέπει να
τώρα να σταµατήσουν οι άσκοπες θεωρίες περί τρόικας εσωτερικού και πραξικοπήµατος. Προσβάλλει όλους όσοι µας στήριξαν
ενεργά.
Κυρίως, όµως, κάποιοι κάνουν εδώ µέσα ότι δεν καταλαβαίνουν πως η συµφωνία φέρει την υπογραφή του ίδιου του κ. Τσίπρα. Δηλαδή τι µας λένε; Ότι ο κ. Τσίπρας κατ’ αυτούς προσυπέγραψε το εναντίον του πραξικόπηµα;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ναι!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Το υπογράψατε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ναι!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος):Υποκύψατε, ναι ή όχι; Θα απαντήσετε;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν είναι για µας δικαίωση το ότι
ο κ. Τσίπρας υπογράφει το τρίτο και χειρότερο µνηµόνιο, µε τα
επαχθέστερα µέτρα. Δικαίωση θα ήταν για µας να χτίσετε πάνω
στις προσπάθειες των προηγούµενων χρόνων, των προηγούµενων κυβερνήσεων και τελικά του ίδιου του ελληνικού λαού, προσπάθειες, που σκοπίµως λοιδορήσατε και συκοφαντήσατε όλα
αυτά τα χρόνια.
Παραλάβατε µια οικονοµία, που είχε αρχίσει να σταθεροποιείται και να αναπτύσσεται µε σχεδόν 2% σε ετήσια βάση. Εµείς δεν
µιλήσαµε -και εγώ προσωπικά- ποτέ για «success story». Ξέρω
ότι χρειαζόταν πολύς κόπος ακόµα για να φανούν τα αποτελέ-
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σµατα στη µέση ελληνική οικογένεια, που έχει υποβληθεί σε τεράστιες θυσίες. Οι αλήθειες, όµως, πρέπει να λέγονται, ιδιαίτερα
τις κρίσιµες ώρες.
Οι τράπεζες είχαν ανακεφαλαιοποιηθεί. Ο προϋπολογισµός
του 2014 ήταν ισοσκελισµένος και η Ελλάδα είχε να λαµβάνει
χρήµατα ακόµα από το τελευταίο πρόγραµµα.
Τι κατάφερε αυτή η Κυβέρνηση; Στο πρώτο στάδιο, στους
µήνες της δηµιουργικής ασάφειας, επιστροφή σε αρνητικούς
ρυθµούς ανάπτυξης. Στο δεύτερο στάδιο, µε το δηµοψήφισµα,
στο οποίο ο Πρωθυπουργός πρότεινε το «όχι», εκ του αποτελέσµατος, όµως, καταλαβαίνουµε ότι ήθελε το «ναι», είχαµε ραγδαία επιδείνωση της οικονοµικής δραστηριότητας και αποδυνάµωση του τραπεζικού συστήµατος.
Και έρχοµαι στα δυσκολότερα: Πρώτον, µετά το νέο µνηµόνιο,
το πρώτο µνηµόνιο της Αριστεράς, απαιτούνται νέα µέτρα για να
«τρέχει» η χώρα ισοσκελισµένο προϋπολογισµό και όχι για τα
πλεονάσµατα για τα οποία γινόταν η φασαρία προηγουµένως.
Δεύτερον, 25 δισεκατοµµύρια για τις τράπεζες. Πιθανόν να µη
χρειάζονταν καθόλου χρήµατα. Και σε κάθε περίπτωση, υπήρχε
το «µαξιλαράκι» των 11 δισεκατοµµυρίων, το οποίο χάσατε.
Τρίτον, θα διώχνατε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο που το
έφεραν οι «κακές κυβερνήσεις». Το απαίτησαν όλοι οι εταίροι και,
βεβαίως, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο παραµένει.
Τέταρτον, δεσµευθήκατε ότι θα κουρέψετε το χρέος. Το αποτέλεσµα; Αρκεστήκατε σε µια αναφορά περί εκκίνησης της σχετικής συζήτησης, µετά από την πρώτη αξιολόγηση.
Πέµπτον, µιλήσατε για ισχυρό αναπτυξιακό πακέτο. Τα χρήµατα που αναφέρετε, ήταν σχεδόν δεδοµένα ότι θα δοθούν. Μόχλευση γίνεται.
Έχει έρθει η ώρα να σταµατήσουν οι ψευδαισθήσεις, να σταµατήσουν τα ψέµατα. Ας συµφωνήσουµε σε αυτήν την Αίθουσα
επιτέλους, ότι δεν έχουµε πια ανάγκη κόµµατα και πολιτικούς
που µιµούνται αυτό που ο Διονύσης Σαββόπουλος τραγουδά:
«Τα νέα που µας έφερε ήταν όλα µια ψευτιά. Μα, ακούγονταν ευχάριστα στα αυτιά µας, γιατί έµοιαζε µε αλήθεια η κάθε του ψευτιά. Κι ακούγοντάς τον ησύχαζε η ψυχή µας».
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η συµφωνία είναι δύσκολη, επώδυνη, αλλά κρατάει την Ελλάδα όρθια. Δεν διαπραγµατευθήκαµε
και δεν υπογράψαµε εµείς τους επαχθείς αυτούς όρους. Εσείς
το κάνατε. Όµως, η συµφωνία πρέπει να ολοκληρωθεί και να
εφαρµοστεί ως βάση για µια βιώσιµη λύση για το µέλλον της Ελλάδας. Διότι, πέρα από τη συµφωνία, χρειάζεται πια ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για το µέλλον, για την παραγωγική ανασυγκρότηση, για τις αλλαγές στο πολιτικό σύστηµα, για το κοινωνικό
κράτος. Δεν αρκούν τα προαπαιτούµενα.
Εµείς πετύχαµε τη µείωση του χρέους. Διεκδικείστε την αναδιάρθρωσή του, που θα µας επιτρέψει έστω να µεταφέρουµε πόρους για επενδύσεις. Τέρµα στα λόγια. Τώρα χρειάζονται µετρήσιµοι στόχοι, αυστηρό χρονοδιάγραµµα, χειροπιαστά αποτελέσµατα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η θετική ψήφος µας σήµερα δεν
είναι ψήφος εµπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση.
Έχω πει πολλές φορές απ’ αυτό το Βήµα ότι δεν σας δίνουµε
λευκή επιταγή, δεν δίνουµε συγχωροχάρτι για τις ενέργειες των
Υπουργών σας και όλων εσάς. Δίνουµε ψήφο εµπιστοσύνης στη
χώρα µας, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Θα µας βρείτε αρωγούς σε ό,τι αφορά το συµφέρον της
χώρας. Θα µας βρείτε ενεργά απέναντι σε παλαιοκοµµατικές και
διχαστικές αντιλήψεις. Η χώρα χρειάζεται µια εθνική γραµµή για
τη βιώσιµη λύση, µε συνεννόηση µέσα στη Βουλή, µε ενωµένο
τον ελληνικό λαό.
Δεν πείσατε, κύριε Πρωθυπουργέ, τους Υπουργούς και τους
Βουλευτές σας ότι εάν σήµερα δεν ψηφιστεί αυτή η συµφωνία,
οι συνταξιούχοι αύριο δεν θα µπορούν να περάσουν ούτε τρεις
µέρες µε τις συντάξεις που θα τους δώσετε; Ποιο είναι, τελικά,
το φιλολαϊκό σήµερα;
Εσείς και η Κυβέρνησή σας έχετε την ευθύνη µε την εντολή
του ελληνικού λαού. Αναλάβετέ την και κυβερνείστε, επιτέλους!
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι εκλογές είναι καταστροφή για τη
χώρα. Καταστρεπτικά είναι και τα σενάρια που ακούγονται για
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κυβέρνηση ειδικού σκοπού και ορισµένου χρόνου. Υπάρχει εθνικός σκοπός, µε ορίζοντα τη λήξη του προγράµµατος. Δεν µπορείτε να πατάτε πια σε δύο βάρκες.
Απόψε ψηφίζουµε για το µέλλον της χώρας. Εσείς έχετε την
πρωτοβουλία και την ευθύνη από εδώ και πέρα. Οφείλετε να πάρετε αποφάσεις για την Κυβέρνησή σας και για την εύρυθµη λειτουργία της Βουλής. Τα επόµενα βήµατα θα πρέπει να είναι
συµφωνηµένα µε εθνική οµοψυχία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κυρία Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, εισηγητής της Νέας
Δηµοκρατίας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσω από µία
παρατήρηση. Στις νοµοτεχνικές διορθώσεις που καταθέσατε
πριν από ορισµένες ώρες -και συνεχίζετε να καταθέτετε- αφαιρείτε αιφνιδιαστικά, µεταξύ άλλων, µια σειρά από εξαιρέσεις
προϊόντων και τα µετατάσσετε αυτά από το 13% στο 23%. Μόνο
από την πρώτη κατάσταση νοµοτεχνικών παρατηρήσεων έχετε
κάνει µετάταξη στο 23% δεκατριών κατηγοριών, πολλές από
αυτές στον πρωτογενή τοµέα, υπηρεσίες για τη γεωργική παραγωγή, αλλά και προϊόντα, όπως είναι τα αυτοκίνητα για αναπήρους. Όλα αυτά πάνε στο 23%. Αυτό δεν είναι νοµοτεχνική
βελτίωση, είναι δείγµα προχειρότητας και ερασιτεχνισµού.
Και φυσικά, δεν δικαιολογείται, όταν, από την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους τα προσδοκόµενα έσοδα, χωρίς
αυτές τις µετατάξεις των προϊόντων, ήταν ήδη 2,4 δισεκατοµµύρια και εσείς είχατε στόχο 1,8 δισεκατοµµύριο. Πόσο ακόµα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Συνεπώς -σας το έχω πει και το επαναλαµβάνω για δεύτερη
φορά- η Νέα Δηµοκρατία στηρίζει τη συµφωνία. Η Νέα Δηµοκρατία συνέβαλε και συµβάλλει µε τη στάση της καθοριστικά για την
ολοκλήρωση της συµφωνίας. Όµως, λευκή επιταγή η Νέα Δηµοκρατία δεν δίνει. Καθαρές κουβέντες!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως ανέφερα και στην πρωινή
µου τοποθέτηση, το σηµερινό αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης που έκανε η Κυβέρνηση, είναι εξαιρετικά δυσάρεστο, επώδυνο και βαρύ. Κι αυτό, γιατί αυτούς τους πέντε µήνες, αυτή η
Κυβέρνηση, µεταξύ άλλων, στηρίχθηκε σε εσφαλµένες θεµελιώδεις υποθέσεις, υποθέσεις όπως ότι οι απόψεις της θα γίνουν
άµεσα και πλήρως αποδεκτές από τους εταίρους ή ότι θα υπάρξει η οικονοµική ενίσχυση από κάποιες άλλες χώρες. Τις υποθέσεις αυτές τις απέρριψε η ίδια η πραγµατικότητα.
Έπρεπε να γνωρίζει ότι ζούµε σε περίοδο εφαρµογής µεγάλων
στρατηγικών εκ µέρους των ισχυρών παικτών. Κι εµείς οφείλουµε
να είµαστε προσεκτικοί.
Αγνόησε και αδιαφόρησε για τους ευρωπαϊκούς κανόνες διαπραγµάτευσης, µε αποτέλεσµα εσφαλµένα να θεωρεί ότι όσο
περνάει ο χρόνος, οι εταίροι θα υποχωρούν. Παρασύρθηκε από
δογµατισµούς, εµµονές, µαξιµαλιστική ρητορική, ευθύγραµµες
απλοποιητικές προσεγγίσεις. Συζητούσε ακατάπαυστα, µέσω
των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, καλλιεργώντας περιβάλλον δηµιουργικής ασάφειας. Κατανάλωσε σηµαντικό διαπραγµατευτικό
κεφάλαιο και χρόνο σε θέµατα διαδικαστικά και επουσιώδη, δίνοντας έµφαση στην επικοινωνία και όχι στην ουσία. Κινήθηκε
στη λογική της εσκεµµένης πολιτικής διαπραγµάτευσης και υποτίµησε την τεχνοκρατική διαπραγµάτευση, για να αποφύγει την
αλήθεια των αριθµών, η οποία, µε το πέρασµα των µηνών, γίνονταν όλο και πιο ζοφερή.
Συγκρότησε οικονοµικό επιτελείο, χωρίς συνοχή και σταθερή
στρατηγική, µε συχνές αλλαγές της διαπραγµατευτικής οµάδος
σε όλα τα επίπεδα. Προχώρησε στη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος, µιας εσφαλµένης επιλογής, τόσο ως προς το περιεχόµενο,
όσο και ως προς το χρόνο πραγµατοποίησής της, µε αποτέλεσµα
αυτή η θεωρητικά κορυφαία πολιτική διαδικασία να απαξιωθεί
τελείως, να κλείσουν οι τράπεζες να επιβληθούν κεφαλαιακοί
έλεγχοι, να κλονιστεί και να καταστεί θολός στην πολιτική συνείδηση των Ευρωπαίων πολιτών ο ευρωπαϊκός προσανατολισµός
της χώρας µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτέλεσµα όλων αυτών των

4377

πράξεων και παραλείψεων ήταν, µέρα µε την ηµέρα, η κατάσταση να επιβαρύνεται. Η χώρα βρέθηκε µε πιεστικές και διαρκώς αυξανόµενες χρηµατοδοτικές ανάγκες και µε διευρυνόµενο
δηµοσιονοµικό κενό. Η χώρα επιστρέφει στη βαθιά ύφεση, µετά
τη µικρή ανάκαµψη το 2014 και στα πρωτογενή ελλείµµατα, µετά
τα πρωτογενή πλεονάσµατα των δύο προηγουµένων ετών. Η
χώρα και οι πολίτες της πληρώνουν το κόστος διάσωσης ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ σε συνθήκες χρηµατοπιστωτικής ασφυξίας, µε κλειστές
τράπεζες, χωρίς Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης, χωρίς χρόνο,
χωρίς συµµάχους, χωρίς αξιοπιστία.
Και επειδή πολλά λέγονται, καλό είναι να µελετήσουµε όλες
τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, ακόµα και αυτές που δηµοσιοποιήθηκαν και
σήµερα και χθες -τις οποίες και καταθέτω για τα Πρακτικά- και
αποδεικνύουν το κόστος αυτής της διακυβέρνησης αυτούς τους
έξι µήνες.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες εκθέσεις, οι οποίες
βρίσκονται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σε αυτό το περιβάλλον η Κυβέρνηση, µέσα από ένα καθοδικό
σπιράλ διαρκών αναδιπλώσεων, κατέληξε µε τους εταίρους και
δανειστές στο αποτέλεσµα που σήµερα παρουσιάζεται. Αποτέλεσµα επώδυνο, πιο επώδυνο από αυτό που θα µπορούσε να επιτευχθεί πριν τη διεξαγωγή του δηµοψηφίσµατος και πολύ πιο
επώδυνο από αυτό που θα µπορούσε να επιτευχθεί πριν από ορισµένους µήνες, στις αρχές της χρονιάς. Όµως, η επιλογή αυτή,
όσο επώδυνη κι αν είναι, αποτελεί το πρώτο βήµα. Το πρώτο
βήµα για τη σταδιακή αποκατάσταση της οµαλότητας στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Το πρώτο βήµα για την ενίσχυση της
αξιοπιστίας της χώρας. Το πρώτο βήµα για την αποφυγή της καταστροφής, της άτακτης χρεοκοπίας και της εξόδου της χώρας
από τον σκληρό πυρήνα της ενοποιούµενης Ευρώπης.
Η χώρα πήρε µια ανάσα. Ξένα κοινοβούλια, όπως αυτό της
Γαλλίας, ξεκίνησαν µε ευρεία πλειοψηφία να εγκρίνουν τη συµφωνία. Οφείλουµε να προχωρήσουµε και να ολοκληρωθεί το
προσεχές διάστηµα η συµφωνία. Οι κίνδυνοι είναι υπαρκτοί, είναι
πολλοί, είναι µεγάλοι. Κυβερνητικές αµφισηµίες ως προς τη δυνατότητα ολοκλήρωσης και υλοποίησης της συµφωνίας, δεν χωρούν. Κυβερνητικές παλινωδίες και ολιγωρίες δεν δικαιολογούνται. Κυβερνητικές οπισθοχωρήσεις δεν συγχωρούνται.
Η Κυβέρνηση οφείλει να εργαστεί για την ολοκλήρωση της
συµφωνίας, την οποία, άλλωστε, προσυπέγραψε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ως αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης της Κυβέρνησής του. Και στη συνέχεια, µε ρεαλισµό, µε επιµονή και αποφασιστικότητα, σε συνεργασία µε τους εταίρους και δανειστές, να
αναζητήσουµε το βέλτιστο οδικό χάρτη εξόδου από την κρίση,
µε όρους καλού συγκερασµού, οικονοµικής αποτελεσµατικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλάζοντας εν πορεία εσφαλµένες δηµοσιονοµικές πολιτικές, που στραγγαλίζουν, µέσω της
υπερβολικής φορολόγησης, τον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας,
υλοποιώντας παράλληλα φιλόδοξες µεταρρυθµίσεις, ενισχύοντας την αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου, ενδυναµώνοντας το πλαίσιο δηµοσιονοµικής πειθαρχίας.
Είναι σηµαντικό –το τονίζω- να προχωρήσουν γρήγορα, άµεσα
οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, παράλληλα µε τη δηµοσιονοµική προσαρµογή και προφανώς να αντιµετωπίσουµε και µια
σειρά από άλλα προβλήµατα. Να αντιµετωπίσουµε προβλήµατα
στη λειτουργία του κράτους, που υποσκάπτεται από τις µεθοδεύσεις νεποτισµού στη στελέχωση της δηµόσιας διοίκησης και
από την ακύρωση τοµών στη δηµόσια διοίκηση. Να αντιµετωπίσουµε προβλήµατα στη διαχείριση της παράνοµης µετανάστευσης. Να αντιµετωπίσουµε προβλήµατα στα εθνικά µας θέµατα,
όπου στρατηγικές συµµαχίες διαταράσσονται. Να αντιµετωπίσουµε προβλήµατα στην παιδεία, όπου αποψιλώνεται η αξιολόγηση και αποδοµείται η αριστεία, αποκόπτοντας έτσι τη χώρα
από τα τεκταινόµενα στον ευρωπαϊκό χώρο. Αυτό πρέπει να γίνει
µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης απ’ όλους µας.
Η Νέα Δηµοκρατία αυτό θα πράξει, όπως έπραττε πάντα. Θα
υπηρετήσει την αταλάντευτη πορεία της χώρας προς τα εµπρός,
µε τοµές και διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, σε κλίµα εθνικής συ-
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νεννόησης, µακριά από επικίνδυνους ακροβατισµούς και αδιέξοδους τυχοδιωκτισµούς, µακριά από τσιτάτα, αυτοσχεδιασµούς
και ναρκισσιστικές συνεντεύξεις για λίγα λεπτά δηµοσιότητας.
Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει κοινή συνείδηση πως η κρισιµότητα των στιγµών είναι τέτοια που επιβάλλει συγκλίσεις, δηµιουργικές συνθέσεις, σκληρή δουλειά, λίγα λόγια, που επιτάσσει
πατριωτική συνείδηση, σύνεση και ρεαλισµό, που απαιτεί πολιτική και κοινωνική σταθερότητα, ασφάλεια, αίσθηµα δικαιοσύνης.
Οφείλουµε όλοι µας, όπως είχα υποστηρίξει κι άλλες φορές
κατά το παρελθόν, από τα κυβερνητικά έδρανα, να συνειδητοποιήσουµε ότι ιδιαίτερα στον σύγχρονο ανταγωνιστικό κόσµο δεν
υπάρχει εύκολος δρόµος για την αξιοπρεπή πορεία της χώρας,
για τη βιώσιµη ανάπτυξη και για την ευηµερία όλων των πολιτών.
Κατά την πεποίθησή µου, ο δρόµος που πρέπει να ακολουθήσουµε -όπως είχα πει τότε- προσδιορίζεται από τη διάχυση και
την εµπέδωση ενός σύγχρονου και δηµιουργικού αξιακού συστήµατος, από την καλλιέργεια κοινωνικής κουλτούρας και πολιτικής
συνεννόησης και σύνθεσης για την επίτευξη συλλογικά αποδεκτών στόχων –και τους έχουµε αυτούς σήµερα- από την εκπόνηση και υλοποίηση ενός συγκροτηµένου εθνικού σχεδίου θεσµικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης, από την επεξεργασία και
την εφαρµογή σύγχρονων πολιτικών, συµβατών µε το εθνικό και
το ευρωπαϊκό σχέδιο και από την έντιµη, σκληρή, αποτελεσµατική και ποιοτική εργασία απ’ όλους µας.
Όπως απεδείχθη, όταν ήσασταν στην Αντιπολίτευση αυτά δεν
τα ακούγατε. Όσο κυβερνάτε, αυτούς τους έξι µήνες, δεν τα
συµµερίζεστε. Ελπίζω, από σήµερα αυτά να σας έχουν γίνει συνείδηση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Σταϊκούρα.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για λίγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Τον λόγο έχει επ’
ολίγον ο κ. Τσακαλώτος, επ’ ολίγον ο κ. Μάρδας και µετά ο Πρόεδρος του Ποταµιού κ. Θεοδωράκης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Χρειάζοµαι µόνο τριάντα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Έχει δίκιο ο κ. Σταϊκούρας. Πολλά προϊόντα έχουν πάει στον
ανώτατο συντελεστή κι αυτό επηρεάζει ιδιαίτερα τους αγρότες.
Το µόνο που µπορώ να υποσχεθώ είναι -σε συνεννόηση µε τους
θεσµούς- ότι σύντοµα θα υπάρχει διάταξη για την επιστροφή
φόρου στο ΦΠΑ, που κάπως θα ισορροπήσει τα πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Μάρδας. Πόσο χρόνο θέλετε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Πέντε λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επιλογή
που έχουµε να κάνουµε σήµερα το βράδυ είναι ή να δούµε το
δάσος ή να επικεντρώσουµε την προσοχή µας στο ψάξιµο, µε
ιδιαίτερη µανία, ενός δένδρου. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ.
Θεωρώ ότι ουδείς σε αυτήν την Αίθουσα είναι ευχαριστηµένος
από τη συγκεκριµένη συµφωνία. Αυτή η συµφωνία εκφράζει,
όµως, απλά µια ήττα. Απέναντι σε αυτήν την ήττα, εάν δεν δούµε
το δάσος, µπορεί να έχουµε µια πολύ µεγάλη καταστροφή. Και
αυτή η καταστροφή δεν θα έχει µόνο αναφορά την έξοδό µας
από το ευρώ, αλλά εάν γίνει κάποιος συνδυασµός των άρθρων
της Συνθήκης της Λισαβόνας, σε συνδυασµό πάλι µε τη σύµβαση
της Βιέννης περί του Δικαίου των Συνθηκών, µπορεί να µας οδηγήσει σε επιπλοκές, τις οποίες ακόµα δεν έχουµε σκεφτεί.
Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση αυτής της συµφωνίας που δεν µας
αρέσει, πολλές χώρες έχουν ξεκινήσει από σηµεία καταστροφής
πολύ χαµηλότερα από αυτό το σηµείο ή από αυτό το επίπεδο
που µας δίνει η συγκεκριµένη ήττα. Και το ερώτηµα είναι: Μπο-
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ρούµε να διαχειριστούµε αυτήν τη συµφωνία; Η απάντηση είναι:
Σαφώς µπορούµε να τη διαχειριστούµε και σαφώς µπορούµε να
οδηγήσουµε σε επανεκκίνηση την οικονοµία, κάνοντας µια ανατροπή.
Τα δεδοµένα τα οποία έχουµε, µας βοηθούν προς αυτήν την
κατεύθυνση. Αυτά τα δεδοµένα είναι τα χρήµατα τα οποία θα έρθουν, τα διάφορα µέτρα τα οποία µπορούµε να προτείνουµε και
να δώσουν πρόσθετα έσοδα στο κράτος, πέραν των µέτρων που
γνωρίζουµε. Παραδείγµατος χάριν, ένα µέτρο είναι να δούµε µε
λίγη προσοχή τις δηµόσιες εκτάσεις οι οποίες καταπατήθηκαν
πριν το 1955. Τέτοιου είδους µέτρα επιλεκτικού χαρακτήρα µπορούν να δώσουν σηµαντικά έσοδα στη χώρα. Έχει γίνει µια δουλειά για περιστολή της σπατάλης στον προϋπολογισµό και
θεωρούµε ότι µπορούµε να εξοικονοµήσουµε χρήµατα, που θα
οδηγήσουν στη µείωση των δαπανών του κρατικού προϋπολογισµού.
Αν, λοιπόν, αναπτύξουµε όλες αυτές τις δυνάµεις που έχουµε,
αν πεισµατώσουµε και αν τελικά κάνουµε το αυτονόητο και κάνουµε πράγµατα τα οποία δεν έγιναν στο παρελθόν και υποθέτω
ότι στο πλαίσιο µιας κριτικής ή αυτοκριτικής έχουν γίνει κατανοητά αυτά που δεν έχουν γίνει στο παρελθόν, τότε µπορούµε
να κερδίσουµε και µια αξιοπιστία που έχουµε χάσει. Και αυτή η
αξιοπιστία δεν έχει χαθεί σε αυτό το χρονικό διάστηµα. Οι παλαιότεροι θα θυµάστε τον όρο που είχαµε κατά την περίοδο
1986-1987 του µαύρου προβάτου. Αυτός ο όρος σέρνεται ακόµα
και σήµερα. Και µπορώ να σας πω ότι το γεγονός πως αντιµετωπίζουµε µια σκληρή αντιµετώπιση εκ µέρους των εταίρων µας
οφείλεται στο γεγονός ότι αυτός ο βαθµός αξιοπιστίας –ο χαµηλός από τότε- δεν βελτιώθηκε όπως έπρεπε.
Ως εκ τούτου, κλείνοντας, επαναλαµβάνω αυτό που είπα: Και
η χώρα έχει αρχίσει από πολύ χαµηλότερα σηµεία, µετά από
εθνικές καταστροφές και άλλες χώρες έχουν αρχίσει από χαµηλότερα σηµεία από ότι είµαστε εµείς και σήµερα βρίσκονται µίλια
µπροστά από ότι είµαστε εµείς.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Σταύρος Θεοδωράκης, Πρόεδρος του Ποταµιού, και µετά ο Υπουργός Υγείας κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Έπρεπε σήµερα να είναι όλοι εδώ. Να είχαµε ξεπεράσει
τα εµπόδια που έστησε η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου και να κάναµε µια ειλικρινή κουβέντα. Θα ήταν µια πράξη αυτογνωσίας.
Είναι µια πολύ σηµαντική στιγµή για το ελληνικό Κοινοβούλιο
και έπρεπε να είχαµε το χρόνο, αλλά κυρίως το θάρρος να πούµε
γιατί φτάσαµε σε αυτό το σηµείο.
Νοµίζω ότι έχει αξία, πριν πούµε εµείς τί θα ψηφίσουµε, να µιλήσουµε λίγο για τους συνωµότες της δραχµής και για τους πραξικοπηµατίες, που έχουν κάνει την εµφάνισή τους τις τελευταίες
ώρες. Και πρώτα απ’ όλα, να µιλήσουµε για τους πολιτικούς συνωµότες, που δεν µας είπαν ποτέ ανοιχτά ότι ήθελαν τη δραχµή,
αλλά συνωµοτούσαν µεθοδικά γι’ αυτήν και σήµερα αποκαλύπτεται.
Κρύφτηκαν πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα, διεκδίκησαν, διεκδίκησαν τις µεγάλες καρέκλες της εξουσίας -τις πήραν κάποιοι από
αυτούς- και τώρα µας λένε «δεν θα ψηφίσουµε τα µέτρα του Τσίπρα, αλλά θα συνεχίσουµε να απολαµβάνουµε τα προνόµια που
µας έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας». Η ανηθικότητα ως πολιτική. Και
πρέπει ο Πρωθυπουργός να δώσει µια ξεκάθαρη απάντηση.
Δεν νοείται, κύριε Πρωθυπουργέ, να κρατάτε στην Κυβέρνησή
σας αυτούς που σας καταψηφίζουν. Και δίπλα από τους πολιτικούς συνωµότες, οι ιερείς του λαϊκισµού, κάποιοι «ποντικοί» που
πηδάνε από εξουσία σε εξουσία, κάποιοι γνωστοί φοροφυγάδες
και κάποιοι που έχουν τα λεφτά τους έξω και περιµένουν τη
δραχµή για να έρθουν να πλουτίσουν. «Διαφορετικές συµµορίες,
ίδιο σόι», που έγραψε και ο Δηµήτρης Νόλλας.
Υπάρχει πολύ θράσος σε αυτήν τη χώρα και θα πρέπει να το
πούµε δυνατά: Η µεγάλη µάχη δεν είναι µόνο για την Ευρώπη.
Παλεύουµε για να νικήσουµε τα παράσιτα, τους υποκριτές, τους
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ψεύτες και τους λαϊκιστές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σέβοµαι απολύτως την αντίδραση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος όλες αυτές τις µέρες. Έχει
ένα άλλο µοντέλο, εντελώς διαφορετικό από αυτό που έχουµε
εµείς, αλλά είναι ξεκάθαροι, δεν υποκρίνονται, πληρώνουν το κόστος των επιλογών τους. Όπως σέβοµαι, επίσης, τους Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ που διαφωνούν µε τις επιλογές του Πρωθυπουργού
και λένε «θα φύγουµε, θα παραιτηθούµε», όπως σέβοµαι και τη
φωνή των παιδιών που βγήκαν στους δρόµους απογοητευµένα
γιατί είχαν πιστέψει την ψεύτικη αφήγηση. Δεν σέβοµαι, όµως,
αυτούς που απολαµβάνουν όλα τα καλά της Κοινοβουλευτικής
Δηµοκρατίας, όλα τα καλά της ελεύθερης οικονοµίας και στα
διαλείµµατα, όταν δεν µετράνε τις καταθέσεις τους, µας κάνουν
µαθήµατα επανάστασης.
Να πούµε όµως τί είναι επανάσταση σήµερα. Επανάσταση σήµερα είναι να ξαναχτίσουµε τη δικαιοσύνη, να επιβάλουµε παντού την αξιοκρατία, να κόψουµε τα πλοκάµια της διαπλοκής, να
πάψουν να ευνοούνται οι πονηροί, να δώσουµε ευκαιρίες στους
νέους, όχι πακέτα ευκαιριών για να γίνουν µετανάστες, πακέτα
δηµιουργίας στον τόπο τους, να αναδιατάξουµε την αγροτική παραγωγή, να αξιοποιήσουµε τις περιουσίες προς όφελος των
νέων αγροτών, των ακτηµόνων.
Υπάρχουν ιδέες, υπάρχει διεθνής εµπειρία. Πρέπει να ανοίξουµε τις πόρτες στους νέους και τις νέες και να τις κλείσουµε
στους γραφειοκράτες, στα συµφέροντα και στις συντεχνίες, να
διώξουµε τα κόµµατα από το δηµόσιο. Να κάνουµε δηλαδή τα
αυτονόητα, αυτά που έπρεπε να είχαµε κάνει, για να µην σερνόµαστε σήµερα από µνηµόνιο σε µνηµόνιο.
Θα µου πείτε και θα το ρωτούν πολλοί που µε ακούν: «Πιστεύεις ότι όλα αυτά που δεν µπορέσαµε να κάνουµε όλα αυτά
τα χρόνια, θα γίνουν σήµερα από αυτήν τη Βουλή, από αυτόν τον
Πρωθυπουργό;». Δεν έχουµε πια επιλογή. Πρέπει να προσπαθήσουµε.
Αλλά βέβαια, για να αλλάξουµε τον κόσµο, κύριε Τσίπρα, πρέπει πρώτα να το πιστέψουµε και πρέπει πρώτα να αλλάξουµε
εµείς. Και αυτό είναι το µεγάλο σας στοίχηµα.
Αυτές τις µέρες οι Έλληνες βασανίστηκαν. Για πρώτη φορά
κόπηκε η πρόσβαση στην περιουσία τους. Και απορώ µε αυτούς
που χλευάζουν τις ουρές των ATM. Δεν είναι το χρήµα, είναι οι
κόποι τους. Τα γκισέ των τραπεζών πρέπει να ανοίξουν ξανά και
σύντοµα. Δεν θέλουµε IOU, υποσχετικές δηλαδή, που θέλει ο κ.
Σόιµπλε και κάποιοι εγχώριοι υποστηρικτές του εδώ στην Ελλάδα. Δεν θέλουµε οι άρρωστοι να αγοράζουν, όπως συµβαίνει
τις τελευταίες βδοµάδες, τα αναλώσιµα στο δρόµο προς τα νοσοκοµεία. Και τώρα θα φανεί και από αυτήν την ψηφοφορία
ποιος πραγµατικά σκέφτεται τους αδύναµους, τους άνεργους,
τους ανασφάλιστους, που δεν µπορούν -το ξαναλέω- να ζήσουν
µε υποσχετικές.
Το Ποτάµι, λοιπόν, θα ψηφίσει, χωρίς τσαλιµάκια, αυτά που
συµφώνησε ο Αλέξης Τσίπρας στην Ευρώπη. Είχαµε, βέβαια, µια
καλύτερη ευκαιρία για µια καλύτερη συµφωνία και την κλωτσήσαµε, ήµασταν ακόµα υπό την επήρεια της µέθης ότι «δεν µπορεί, η Ευρώπη θα υποχωρήσει µπροστά στην οµορφιά και την
εξυπνάδα µας», αλλά η Ευρώπη δεν υποχώρησε και έτσι φτάσαµε σε αυτήν τη σκληρή συµφωνία.
Μας κατηγορούν, κατηγορούν το Ποτάµι οι υποστηρικτές της
δραχµής, επειδή από την πρώτη στιγµή είπαµε ότι θα ψηφίσουµε
τη συµφωνία που θα φέρει ο Αλέξης Τσίπρας. Ας µιλήσουµε καθαρά. Είναι φανερό ότι ο Πρωθυπουργός καθυστερούσε αυτήν
τη συµφωνία, γιατί φοβόταν το κόµµα του. Αυτόν τον φόβο, λοιπόν, θέλαµε να διαλύσουµε.
Το Ποτάµι γνώριζε το παιχνίδι των συνωµοτών της δραχµής,
µια συνωµοσία µε πολλούς υποστηρικτές, απ’ ό,τι φάνηκε, στη
συντηρητική Ευρώπη. Γνωρίζαµε, λοιπόν, τα σχέδιά τους και τα
αποκαλύψαµε και το θυµάστε. Αυτοί απειλούσαν στο παρασκήνιο: «Τα µέτρα δεν περνούν από τη Βουλή, οπότε πάµε όλοι µαζί
στη δραχµή» και εµείς φωνάζαµε στο προσκήνιο: «Τα µέτρα περνούν από τη Βουλή, τολµήστε το».
Μας ωφέλησε κοµµατικά αυτό που είπαµε; Ίσως και όχι. Αυτό,
όµως, είναι το Ποτάµι. Θα αγωνιστούµε, λοιπόν. Θα ψηφίσουµε
και αφού σωθούµε, θα δώσουµε τη µάχη, για να βελτιώσουµε τη
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συµφωνία, γιατί µπορούµε να βελτιώσουµε αυτήν τη συµφωνία.
Μέχρι τη Δευτέρα, το Ποτάµι θα έχει µια πλήρη πρόταση για τις
αναγκαίες αλλαγές. Υπάρχουν πολλά περιθώρια, επί παραδείγµατι για περικοπές στα ρετιρέ της εξουσίας. Είναι παράλογος ο
τρόπος φορολόγησης των αγροτών. Δεν µπορεί οι οµάδες παραγωγών να φορολογούνται ως επιχειρηµατίες. Πρέπει να ενισχύσουµε τους ανέργους, τους χαµηλοσυνταξιούχους και τους
νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας, που αν συνεχίσουµε
έτσι, δεν θα πάνε ποτέ σε σύνταξη.
Να δουν µε προσοχή τις αλλαγές στο Υπουργείο Οικονοµικών.
Εµείς, όµως, δεν θα συµµετέχουµε στην Κυβέρνηση. Θα παραµείνουµε η χρήσιµη Αντιπολίτευση, η Αντιπολίτευση των µεταρρυθµίσεων, η Αντιπολίτευση που έχει ανάγκη ο τόπος, να λέµε
τα σύκα – σύκα και τη σκάφη – σκάφη, να ενισχύσουµε ό,τι µας
κρατά στην Ευρώπη, να αλλάξουµε την Ευρώπη, να παλεύουµε
για τις αλλαγές, που έχει ανάγκη ο τόπος, για τις αλλαγές που
έχουν ανάγκη οι πολλοί. «Περισσότερα στους περισσότερους»
λέει το Ποτάµι, το κίνηµα για τη δικαιοσύνη, την εργασία και την
παιδεία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Πρόεδρε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ–ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Τον λόγο ζήτησε ο
Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Ευάγγελος Μεϊµαράκης.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Πρόεδρε, επειδή ο Πρωθυπουργός
δεν σκόπευε να µιλήσει, είπα ότι και εγώ δεν θα απαντήσω.
Όµως, κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση εκπροσωπείται από
Υπουργούς, οι οποίοι λαµβάνουν τον λόγο, στα άλλα κόµµατα
µίλησαν οι Αρχηγοί και καλώς µίλησαν, είναι δικαίωµά τους. Ο κ.
Θεοδωράκης στην προηγούµενη οµιλία δεν είχε µιλήσει, εµείς
είχαµε µιλήσει δεκαπέντε λεπτά. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι δεν
θα µιλήσει ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Έχω ήδη συνεννοηθεί και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Φίλης, επειδή δεν µίλησαν οι Αρχηγοί τους, θα πάρουν τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ–ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Ωραία. Άρα, λοιπόν, δεν θα χάσει έναν οµιλητή η Νέα Δηµοκρατία. Αλλιώς, θα πάρω εγώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σε καµµία περίπτωση.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Δεύτερον, κύριε Πρόεδρε, είχα παρακαλέσει την Κυβέρνηση, όπως την προηγούµενη φορά ο κ. Τσίπρας
είχε την ευαισθησία και ψήφισε πρώτος, γιατί οι Αρχηγοί πρέπει
να δίνουµε το παράδειγµα και πολύ περισσότερο όταν εισηγούµεθα εµείς ως Αρχηγοί κάτι στο Κοινοβούλιο, πιστεύω ότι και
τώρα θα ψηφίσει πρώτος. Περιµένω, όµως, να ψηφίσει πρώτος
αµέσως µετά και ο κ. Καµµένος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Τον λόγο αυστηρά για ένα τρίλεπτο έχει ο κ. Κουρουµπλής, αν
θέλει. Είχατε ζητήσει τον λόγο, κύριε Υπουργέ. Τον θέλετε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Υγείας): Όχι,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): παρακαλώ, τον λόγο
έχει ο κ. Ιωάννης Λαγός, ειδικός αγορητής από τη Χρυσή Αυγή.
Ησυχία παρακαλώ, να µιλήσει ο αγορητής.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση σήµερα για άλλη µία φορά,
όπως και την περασµένη φορά που συζητούσαµε τα συγκεκριµένα θέµατα, την περασµένη Παρασκευή, η απόλυτη ησυχία και
ηρεµία που επικρατεί µέσα στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου.
Όταν για κάποια νοµοσχέδια που έχουν έρθει κατά καιρούς, τα
οποία στην ουσία δεν αφορούν σχεδόν κανέναν, υπάρχουν διαµαρτυρίες, εντάσεις, φωνές, χαµός, λιµός και καταποντισµός,
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έστω και για διαδικαστικά θέµατα και υπάρχουν χιλιάδες κόντρες, σήµερα για το τρίτο και επαχθέστερο µνηµόνιο που φέρνουµε στον ελληνικό λαό δεν υπάρχει καµµία αντίδραση. Σήµερα
βλέπουµε µετά από πάρα πολλά χρόνια την πλήρη σύµπνοια
όλων των κοµµάτων που είναι µέσα στη Βουλή, όλων των κοµµάτων πλην της Χρυσής Αυγής. Όλοι συµφωνούν σε αυτό που κάνουµε σαν να είναι το θέσφατο, σαν να είναι το απολύτως σωστό.
Μας φέρνουν το χειρότερο µνηµόνιο, ισοπεδώνουν τον ελληνικό
λαό, τον αποτελειώνουν από εκεί που ήδη τον έχουν γονατίσει
και όλοι είναι ευτυχισµένοι. Ο ένας δίνει συγχαρητήρια στον άλλο
και όλοι συµφωνούν ότι για το καλό του ελληνικού λαού όλοι θα
ψηφίσουν.
Ποιο είναι το καλό του ελληνικού λαού, κυρίες και κύριοι; Για
ρωτήστε αυτούς που είναι πάνω στα θεωρεία, για ρωτήστε αυτούς που είναι έξω, πόσοι θεωρούν καλό αυτό που γίνεται. Και
αν το θεωρούν καλό αυτό που γίνεται, να µας εξηγήσει για άλλη
µία φορά ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, αλλά και οι Υπουργοί
που είναι στα έδρανα αυτή τη στιγµή, γιατί έγινε το δηµοψήφισµα
της περασµένης Κυριακής. Ο ελληνικός λαός απεφάνθη και είπε
µε 62%, παρ’ όλο που ήταν τροµοκρατηµένος και µε κλειστές τις
τράπεζες και τα ATM, ότι δεν φοβάται και ότι θέλει η ελληνική
Κυβέρνηση να διαπραγµατευθεί, πραγµατικά να διαπραγµατευθεί και να φέρει κάτι καλό και τίµιο στον ελληνικό λαό. Ό,τι κι αν
ήταν αυτό, ο ελληνικός λαός θα το δεχόταν και θα προσπαθούσε
να µοχθήσει και να κερδίσει κάτι.
Αντ’ αυτού τι είδαµε; Αντ’ αυτού είδαµε να παίρνονται τα χειρότερα µέτρα που θα µπορούσαν να έχουν παρθεί. Δεν νοµίζω
ότι υπάρχει αµφιβολία από κανέναν σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι
έστω και αυτοί που τραυλίζοντας ανεβαίνουν πάνω εδώ σ’ αυτά
τα έδρανα και προσπαθούν να µας πουν ότι «ξέρετε, καλά είναι,
αλλά όχι ακριβώς», οι ίδιοι τρέµουν που το λένε εκείνη την ώρα,
οι ίδιοι δεν το πιστεύουν.
Και ακούσαµε πριν από λίγο τον Υπουργό, τον κ. Τσακαλώτο,
να µας κάνει µια εκ βαθέων εξοµολόγηση για λίγα δευτερόλεπτα,
αφού µας έπρηξε ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό το οποίο έκανε,
και να µας λέει χαρακτηριστικά: «Τα µέτρα που φέρνουµε δεν ξέρουµε αν είναι το σωστό, αλλά δεν είχαµε άλλη επιλογή». Το λέει
αυτό ποιος; Ο Υπουργός της Κυβέρνησης που πήγε εκεί, προκειµένου να βρει την καλύτερη δυνατή λύση για τον ελληνικό
λαό.
Και τι µας λέει, λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός; Αυτό το οποίο ξέρουµε. «Δεν είχαµε άλλη επιλογή.». Άρα ποια συζήτηση κάνατε;
Άρα σε ποια συµφωνία πήγατε να έρθετε; Άρα τι προτείναµε; Δεν
προτείναµε τίποτα. Πήγαµε, σκύψαµε το κεφάλι και δεχθήκαµε
αυτό που µας έδωσαν, πολύ απλά. Και έρχεστε σήµερα εσείς
όλοι εδώ οι Βουλευτές, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, αγκαλιασµένοι, να µας πείτε ότι αυτό που κάνετε είναι για το καλό του
ελληνικού λαού.
Είναι τραγικό αυτό. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο, ότι όσοι
από εσάς τώρα ανεβήκατε πάνω εδώ στο Βήµα της Βουλής και
µιλήσατε και υπερασπιστήκατε το µνηµόνιο αυτό, θέλω να σας
δω πάλι και να είστε υπόλογοι τον Σεπτέµβριο ή τον Οκτώβριο,
όταν τα µέτρα αυτά δεν θα µπορούν να εφαρµοστούν, γιατί ξέρουµε όλοι ότι είναι ανεφάρµοστα. Όταν θα έχουν ισοπεδωθεί
τα πάντα στην ελληνική κοινωνία, θέλω να δω αυτούς που σήµερα έχουν βγει και υπερασπίζονται αυτό το µνηµόνιο, να τους
δω τον Σεπτέµβρη, να τους δω τον Οκτώβρη τι θα λένε στον ελληνικό λαό, που θα λιµοκτονεί και θα είναι έξω.
Αναγκάσατε τον ελληνικό λαό να τροµοκρατείται και να τρέχει
στις τράπεζες για να πάρει 60 ευρώ, που έγιναν 50 ευρώ, που
τώρα δεν έγιναν τίποτα, γιατί κλείνουν τα ΑΤΜ. Εξαναγκάσατε
τον Έλληνα φορολογούµενο, τον Έλληνα συνταξιούχο να τρέχει
για να πάρει 120 ευρώ ανά δεκαπέντε ηµέρες που του δίνετε
εσείς και αυτό το λέτε επιτυχία.
Λοιπόν, όχι µόνο δεν είναι επιτυχία, είναι δυστυχία, αλλά είναι
και δυστυχία χωρίς φιλότιµο και ο Έλληνας έχει αυτήν τη λέξη
στο λεξιλόγιό του. Υπάρχει το φιλότιµο. Θα άντεχε να πάρει 60,
50, 40 ευρώ, αν ήξερε ότι αυτό που κάνει έχει αντίκτυπο, ότι αυτό
που κάνει θα οδηγήσει σε κάτι. Ξέρετε όλοι και ξέρουµε πολύ
καλά ότι δεν οδηγεί πουθενά. Το ξέρετε.
Και εδώ να πω ότι -δυστυχώς ίσως για τον ελληνικό λαό, γιατί
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για τη Χρυσή Αυγή, για εµάς όλους είναι χαρά, αλλά από την
άλλη είναι δυστυχία- το δηµοψήφισµα αυτό που έκανε η ελληνική
Κυβέρνηση, που το παρουσίασε -και έτσι θα έπρεπε να είναι κανονικά- ως ένα µεγάλο βήµα για να µιλήσει ο ελληνικός λαός και
να αποφασίσει, τελικά στην ουσία µόνο η Χρυσή Αυγή το στήριξε, γιατί µόνο η Χρυσή Αυγή βγήκε από την αρχή και υποστήριξε ότι πρέπει να γίνει δηµοψήφισµα.
Όταν έγινε το δηµοψήφισµα και όλοι λάκισαν, η συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, και έτρεχαν και έλεγαν «δεν ισχύει, δεν έχει
γίνει αυτό το πράγµα ποτέ», πάλι µόνο η Χρυσή Αυγή είχε το σθένος και το υπερασπίσθηκε και είπε ότι υπάρχει ένα 62% του ελληνικού λαού το οποίο το ξεπουλάτε. Στην ουσία δεν ξεπουλάτε
φυσικά το 62% του ελληνικού λαού, ξεπουλάτε όλον τον ελληνικό
λαό, ξεπουλάτε τα πάντα, φτάνει να γίνεται αυτό που εσείς θέλετε. Η δηµοκρατία σας είναι αυτή που εσείς θέλετε. Έχετε βάλει
ένα πλαίσιο στο οποίο συµφωνείτε µόνοι σας, διαφωνείτε και
όποιος τολµήσει να σας πει κάτι άλλο είναι κακός, είναι σε σενάρια, είναι σε συνωµοσιολογίες, είναι το οτιδήποτε.
Θα σας µιλήσουν κάποιοι εδώ, που δεν είναι ούτε οι «συνωµότες της δραχµής» ούτε σε τίποτα λόµπι. Είµαστε µεροκαµατιάρηδες όλοι οι Βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Όταν µας
πήγατε στη φυλακή, ψάξατε όλους τους τραπεζικούς µας λογαριασµούς. Είδατε ποιοι είναι οι Βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Είδατε. Είµαστε εµείς που εκπροσωπούµε τον απλό Έλληνα
πολίτη. Αυτοί είµαστε. Είµαστε µεροκαµατιάρηδες άνθρωποι,
που ήρθαµε εδώ µέσα, που µοχθήσαµε και που δεν φοβόµαστε
να πούµε ότι, αν η Ελλάδα πρέπει να γυρίσει σε εθνικό νόµισµα
–που δεν είναι αυτή η πρότασή µας, για να µην παρεξηγηθώ-, θα
πρέπει να το κάνουµε. Είµαστε εµείς οι πρώτοι που θα υποστούµε τις συνέπειες αυτών των πραγµάτων. Αλλά είπαµε ότι
αγαπάµε την πατρίδα µας, σεβόµαστε τους συνανθρώπους µας
και πάνω απ’ όλα θέλουµε να κοιτάµε περήφανοι στα µάτια τον
οποιονδήποτε.
Ποιοι από σας µπορούν να το κάνουν σήµερα εδώ πέρα; Ποιοι
από σας, µετά από αυτά τα µέτρα που θα πάρετε, µπορείτε να
πάτε στις εκλογικές σας περιφέρειες, µπορείτε να πάτε στα µέρη
που συναθροίζεστε και να δείτε αυτούς µε τους οποίους µιλάτε
και να τους αντιµετωπίσετε κατάµατα και να πείτε «ναι, εγώ
έκανα αυτό που πίστευα σωστό»; Δεν το πιστεύετε σαν σωστό
αυτό που κάνετε. Το θεωρείτε σαν το έκτακτο µέτρο, σαν το τελευταίο ανάχωµα που µπορείτε να κάνετε. Κανείς σας δεν το θεωρεί σωστό.
Ο Πρωθυπουργός πήγε εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν διαπραγµατεύθηκε σωστά ή όχι, ίσως να διαπραγµατεύθηκε, όµως είδαµε
ότι δυστυχώς το αποτέλεσµα είναι τραγικό.
Και βλέπουµε σε όλο αυτό διάστηµα την τέλεια αντιστροφή
των όρων σε ό,τι αφορά τους µεγαλοκαναλάρχες, σε ό,τι αφορά
τους διαπλεκόµενους αυτών των µέσων µαζικής ενηµέρωσης,
που µέχρι πριν από έξι, επτά, οκτώ µέρες καθύβριζαν και κατηγορούσαν τον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
γιατί τολµάει και δίνει τον λόγο στον ελληνικό λαό. Γιατί αυτό
ήταν το διακύβευµα που παιζόταν, ότι δεν έπρεπε να µιλήσει ο
ελληνικός λαός. Όταν, όµως, ο Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, πήγε
και έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια το 62% του ελληνικού
λαού, τότε τα διαπλεκόµενα µέσα µαζικής ενηµέρωσης λένε τα
καλύτερα λόγια γι’ αυτόν και για την Κυβέρνησή του. Λένε
«µπράβο, ζήτω, πολέµησε» και όλα αυτά.
Καταλαβαίνετε πολύ καλά, νοµίζω, πού έχουµε έρθει. Και το
δυστύχηµα, επίσης, είναι ότι η συνήθεια είναι κάτι πάρα πολύ
άσχηµο. Και, δυστυχώς, τον ελληνικό λαό τον συνηθίσατε, τουλάχιστον τα τελευταία πέντε χρόνια, να µη διαµαρτύρεται καν.
Είναι αδιανόητο αυτήν τη στιγµή να περνάνε αυτά τα µέτρα από
το ελληνικό Κοινοβούλιο και να µην υπάρχει καµµία φωνή αντίδρασης έξω ή και αυτές, κάποιες γραφικές καρικατούρες που
εµφανίζονται έξω, το κάνουνε µόνο για τα µάτια του κόσµου.
Είναι τραγικό ότι έχετε φέρει τον ελληνικό λαό σε αυτήν τη
διαδικασία και παρακαλάει και σκύβει το κεφάλι και λέει «µακάρι
να πάρω 50 ευρώ, τουλάχιστον, δώστε µου 50 ευρώ». Αλλά ξέρετε όλοι πολύ καλά και το ξέρουµε και εµείς ότι αυτά τα 50
ευρώ, δυστυχώς, τον Σεπτέµβριο και τον Οκτώβριο δεν θα δίνονται. Δυστυχώς. Δεν είναι χαρά µας που το λέµε. Και τότε να
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δούµε ποιοι θα είναι αυτοί εδώ πέρα, µέσα σε αυτό το Κοινοβούλιο, οι οποίοι θα βάλουν πάλι τα στήθη τους µπροστά και θα προσπαθήσουν να βρούνε λύσεις για τον ελληνικό λαό.
Θα πω και κάτι άλλο, όµως. Δυστυχώς, η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε άλλοθι σε αυτούς που µας κατέκλεψαν σαράντα
πέντε χρόνια, στις κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ, στα αρπακτικά αυτά που διέλυσαν τα πάντα. Και έρχονται τώρα και κουνάνε το δάχτυλο αυτοί οι άνθρωποι και µας λένε
πώς έφτασε η χώρα µας σε αυτό το σηµείο και γιατί φτάσαµε –
λέει- εδώ. Μα, πώς φτάσαµε εδώ; Γιατί αυτοί κυβερνούσαν σαράντα πέντε χρόνια και ισοπέδωσαν τα πάντα.
Και ο ΣΥΡΙΖΑ κάθεται µε χαµηλωµένο κεφάλι αυτήν τη στιγµή,
γιατί προφανώς η συµφωνία είναι να υπερψηφίσουν τα µέτρα της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, για να καλυφθούνε όλοι. Και
δεν ακούµε µία κουβέντα για τα σκάνδαλα που έχουν γίνει, για
τους κλέφτες, για τους απατεώνες και τους λωποδύτες που ρήµαξαν την πατρίδα µας αυτά τα χρόνια. Και όµως, δεν ακούµε
κανέναν από τους Υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ αυτήν τη στιγµή, ούτε
τον Πρωθυπουργό, να τολµάει να πει ότι θα βρει ποιοι είναι οι
κλέφτες, ότι θα γυρίσει τα λεφτά πίσω και ότι αυτοί θα µπούνε
φυλακή.
Η Χρυσή Αυγή υπόσχεται ότι όλα αυτά, αν της δοθεί η δύναµη,
θα τα κάνει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Λαγέ.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
Κύριοι συνάδελφοι, είναι εφικτός ο στόχος να έχουµε περάσει
µέχρι τις 24.00’ στην ονοµαστική ψηφοφορία, µετά από αίτηση
που έχουν υποβάλει οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες του Κοµµουνιστικού Κόµµατος και της Χρυσής Αυγής.
Κύριε Μητσοτάκη, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η ελληνική κοινωνία και ιδίως η
ελληνική µεσαία τάξη πληρώνει πολύ ακριβά το κόστος της πολιτικής ενηλικίωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ και µήνες από αυτό εδώ το
Βήµα σάς προειδοποιούσαµε, κύριοι Υπουργοί της Κυβέρνησης,
ότι, όταν συγκρούεται ο φαντασιακός σας κόσµος µε την πραγµατικότητα, πάντα επικρατεί η πραγµατικότητα. Και αυτό δυστυχώς επιβεβαιώθηκε στην πράξη.
Κάθε µήνας που περνούσε, που διαπραγµατευόσασταν µε τις
συνιστώσες, το κόστος του λογαριασµού µεγάλωνε. Κάθε εβδοµάδα που περνάει, µεγαλώνει κι άλλο το κόστος του λογαριασµού. Κάθε µέρα που περνάει, κύριοι Υπουργοί, το κόστος
µεγαλώνει. Κάποια µικροµεσαία επιχείρηση, η οποία πασχίζει να
µείνει ζωντανή, κλείνει. Κάποιες ακυρώσεις τουριστών, που θέλουν να επισκεφτούν τη χώρα µας, γίνονται. Αυτός ο φαύλος κύκλος πρέπει να σταµατήσει τώρα.
Για να αποδείξω αυτό το οποίο λέω και για να µην επικαλείται
η Κυβέρνηση επιλεκτικά τις εκθέσεις του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου, θα ήθελα, κύριοι Υπουργοί –δεν είναι εδώ ο κ. Τσακαλώτος, τα λέω στον κ. Σταθάκη- να σας επισηµάνω τι λέει η τελευταία αναθεώρηση της έκθεσης του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου. Ο λογαριασµός του πακέτου διάσωσης, του τρίτου µνηµονίου της Αριστεράς, αυξήθηκε κατά 25 δισεκατοµµύρια ευρώ
τις τελευταίες δύο εβδοµάδες. Και αυξήθηκε κατά 25 δισεκατοµµύρια ευρώ ακριβώς επειδή πρέπει να προστεθεί στον λογαριασµό πια και το κόστος της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.
Και καταθέτω τη σχετική µελέτη του ταµείου στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η αυταπάτη για την οποία µάς µίλησε ο Πρωθυπουργός στοίχισε και στοιχίζει πολύ ακριβά στη χώρα. Εγώ αναγνωρίζω στον
Πρωθυπουργό ότι, έστω και την τελευταία στιγµή, υπό το φως
της ασφυκτικής πραγµατικότητας και της πίεσης που αναµφισβήτητα δέχθηκε έκανε το σωστό, αλλά µην περιµένετε να σας
πούµε και µπράβο, να σας πούµε ότι πρέπει να είστε και υπερήφανοι που αποτρέψατε ή που επιχειρείτε να αποτρέψετε µία κα-
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ταστροφή, την οποία εσείς οι ίδιοι προκαλέσατε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα συζητούµε για το τρίτο
πρόγραµµα, για το τρίτο µνηµόνιο, για το πρώτο µνηµόνιο της
Αριστεράς. Και βεβαία συζητούµε σε µια χρονική συγκυρία που
ο κίνδυνος του Grexit δεν έχει ακόµα περάσει. Αυτό το οποίο
βίωσε η χώρα, η τραυµατική εµπειρία την οποία βίωσε ο ίδιος ο
Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής, δεν ήταν τίποτε άλλο από
µία προσοµοίωση ενός Grexit.
Πρέπει να είµαστε απολύτως ειλικρινείς και έντιµοι. Η χώρα
χρειάζεται τρίτο πρόγραµµα και χρειάζεται και την ενδιάµεση
συµφωνία το συντοµότερο δυνατόν, έτσι ώστε η χώρα να είναι
εξασφαλισµένη, οι τράπεζες να ανοίξουν µία ώρα αρχύτερα και
να αποκατασταθεί επιτέλους η οικονοµική κανονικότητα, την
οποία η δική σας –δυστυχώς- ανικανότητα προκάλεσε.
Και η αλήθεια είναι µία -είχαµε απειλήσει και εµείς από αυτό
το Βήµα- να µην ξαναβιώσουµε τον µύθο του Σίσυφου. Δυστυχώς, όµως, σαν τον Σίσυφο θα πρέπει να σπρώξουµε για άλλη
µια φορά ως ελληνική κοινωνία αυτή τη φορά το µνηµόνιο της
Αριστεράς στην κορυφή του βουνού. Και έχουµε τρία χρόνια να
το κάνουµε. Και θα πρέπει να συµφωνήσουµε εδώ όλοι µαζί για
το πώς θα πετύχουµε αυτόν τον στόχο και το αν πιστεύουµε
πραγµατικά σε αυτόν τον στόχο.
Δεν υπάρχει καµµιά αµφιβολία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
η συµφωνία είναι εξαιρετικά επώδυνη. Το είπε και ο εισηγητής
µας. Δεν χρειάζεται να το αναλύσω διεξοδικά. Έχει µια σειρά από
υφεσιακά µέτρα. Επιλέξατε εσείς ως πολιτική επιλογή να καλύψετε το δηµοσιονοµικό κενό µε αύξηση φόρων. Σας είπαµε ότι
δεν είναι η µόνη επιλογή. Υπήρχαν και άλλες επιλογές και εξακολουθούν και σήµερα να υπάρχουν άλλες επιλογές. Θα µπορούσατε να επιλέξετε ισοδύναµα δηµοσιονοµικά µέτρα.
Και καταθέτω σχετική αρθρογραφία µου, µε συγκεκριµένες
προτάσεις ύψους 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ, για το πώς θα µπορούσατε και σήµερα ακόµα να εξοικονοµήσετε πόρους, ώστε να
µην αυξήσετε τη φορολογία, παραδείγµατος χάριν, στους αγρότες, κάτι το οποίο προγραµµατίζετε να γίνει την επόµενη εβδοµάδα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Γιατί πρέπει ακόµα και σήµερα που µιλάµε, να επιδοτούµε από
τον κρατικό προϋπολογισµό το ασφαλιστικό ταµείο της ΔΕΗ µε
600 εκατοµµύρια και η µέση σύνταξη των συνταξιούχων της ΔΕΗ
να είναι 24 χιλιάδες ευρώ; Εδώ, λοιπόν, να συµφωνήσουµε για
το ποιος είναι ο κοινωνικά δίκαιος τρόπος επιµερισµού αυτού του
µεγάλου κόστους που πρέπει συνολικά να πληρώσει η ελληνική
κοινωνία.
Κύριοι Υπουργοί, όµως, να πούµε και κάτι ακόµα. Για να πετύχει αυτή η συµφωνία, για να πετύχει αυτό το πρόγραµµα, δεν
αρκεί να εφαρµόζουµε επιλεκτικά κάποια µέτρα.
Τα ισοδύναµα µέτρα τα οποία θα αντισταθµίσουν την υφεσιακή επίπτωση της αύξησης των φορολογικών συντελεστών
είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές. Οι διαρθρωτικές αλλαγές αυτές
για τις οποίες η Νέα Δηµοκρατία έδωσε αγώνα.
Εµείς δεν έχουµε κανένα πρόβληµα, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, να πούµε ότι, ναι, εµείς πιστεύουµε στις ιδιωτικοποιήσεις,
εµείς πιστεύουµε στην απελευθέρωση της αγοράς προϊόντων και
της αγοράς εργασίας. Εµείς πιστεύουµε, και εγώ προσωπικά έχω
δικαίωµα να το λέω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην αποπολιτικοποίηση του κράτους, γιατί εγώ έδωσα αγώνα από τη θέση
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης να συγκρουστώ και
µε ρουσφέτια και µε διευθετήσεις που έκανε και η δική µας παράταξη και είχα το θάρρος να το πω. Και είχα την απαίτηση από
την Αριστερά, η οποία δεν βαρύνεται µε τέτοιες πρακτικές, να
µπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να µιλήσει µε
ειλικρίνεια για αποπολιτικοποίηση της δηµόσιας διοίκησης. Αλλά,
δυστυχώς, ανάποδα δείγµατα γραφής δώσατε.
Και αυτό µάς φέρνει στην ουσία του προβλήµατος, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι. Ο Πρωθυπουργός χθες, στη συνέντευξη που
έδωσε στην ΕΡΤ, είπε ανοιχτά ότι δεν πιστεύει στο πρόγραµµα
αυτό. Επαναλαµβάνω: δεν πιστεύει στο πρόγραµµα αυτό. Του
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υπενθυµίζω ότι στο κοινό ανακοινωθέν το οποίο ο ίδιος υπέγραψε, στις πρώτες δύο σειρές, υπάρχουν δύο λέξεις-κλειδί:
«εµπιστοσύνη» και «ιδιοκτησία», ιδιοκτησία των µεταρρυθµίσεων,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το πρόγραµµα αυτό δεν πρόκειται
ποτέ να βγει και η χώρα θα βυθιστεί νοµοτελειακά στον ίδιο
φαύλο κύκλο των αποτυχηµένων προγραµµάτων, εάν τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, στις οποίες θα πρέπει να συµφωνήσουµε κανονικά όλοι µαζί, δεν τις στηρίξουµε. Και ξέρετε, κύριοι
Υπουργοί, οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις δεν είναι απλά «έρχοµαι στη Βουλή και ψηφίζω έναν νόµο», αλλά χρειάζονται συστηµατική υποστήριξη και κυρίως χρειάζονται την πολιτική τόλµη
και το θάρρος να βγούµε να τις υποστηρίξουµε.
Μου κάνει εντύπωση πραγµατικά ότι ο Πρωθυπουργός απέχει
από τη σηµερινή συζήτηση. Άλλα κοινοβούλια έχουν ήδη ψηφίσει. Το γαλλικό κοινοβούλιο έχει ήδη ψηφίσει τη στήριξη στην
Ελλάδα και οφείλουµε απ’ αυτό το Βήµα να πούµε ένα µεγάλο
ευχαριστώ στη Γαλλία και στον Γάλλο Πρόεδρο για τον µεγάλο
αγώνα που έδωσε απέναντι σε αυτούς που ήθελαν να βγάλουν
την Ελλάδα από το ευρώ. Ούτε αυτό δεν το έχω ακούσει από τον
Πρωθυπουργό. Τον ήθελα εδώ σήµερα αυτά τα πράγµατα να τα
πει.
Ξέρετε τι θα ήθελα εγώ από τον Πρωθυπουργό σήµερα; Θα
ήθελα να µιλήσει ο Πρωθυπουργός πραγµατικά για µια νέα αρχή,
για το πώς µπορούµε να κλείσουµε αυτόν τον φαύλο κύκλο του
λαϊκισµού των τελευταίων πέντε ετών, της βολής τού να αντιπολιτεύεσαι από την ασφάλεια της αντιπολίτευσης σε µέτρα τα
οποία γνωρίζεις ότι είναι σωστά.
Και θέλω µε την ευκαιρία αυτή να πω ένα µεγάλο ευχαριστώ
στους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, οι οποίοι αυτήν τη
στιγµή αναλαµβάνουν ένα βάρος που δεν τους αναλογεί. Θα
υπερψηφίσουν µέτρα από εθνική συνείδηση, από ευρωπαϊκή συνείδηση, όχι από κοµµατική πειθαρχία, διότι ξέρουµε ότι αυτό
είναι το καθήκον µας. Και θα βρεθούν κάποιοι συνάδελφοι Βουλευτές στις εκλογικές τους περιφέρειες να υπάρχει κάποιος συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα λέει «εγώ δεν τα ψήφισα τα
µέτρα αυτά». Διότι αυτό είναι βολικό πολιτικά να το λέµε. Εµείς
δεν θα το κάνουµε αυτό ως Νέα Δηµοκρατία.
Θα σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων και θα ψηφίσουµε
και σήµερα συντεταγµένα και θα ψηφίσουµε και στις 23, κύριε
Υπουργέ. Μετά θα δούµε τι θα κάνουµε. Διότι ένα πράγµα πρέπει
να είναι σαφές σε αυτήν την Αίθουσα: αλά καρτ πλειοψηφίες κοινοβουλευτικές δεν υπάρχουν. Δεν θα περιµένετε από κάποιους
να ψηφίζουν επώδυνα µέτρα µνηµονίου και µετά να αναζητείτε
άλλες πλειοψηφίες για να ψηφίζετε τα τερατουργήµατα που ο κ.
Μπαλτάς θέλει να κάνει στην παιδεία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μνηµόνια µε ξένα κόλλυβα δεν θα έχουµε σε αυτήν εδώ την
Αίθουσα. Ας έλθει, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός να µιλήσει ειλικρινά
στον ελληνικό λαό, να εξηγήσει τι είναι αυτό το οποίο θέλει να
κάνει και όχι τι είναι αυτό που δεν θέλει να κάνει. Για να µπορέσουµε επιτέλους –και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- να πούµε,
να δανειστούµε όλοι µας µαζί από τη ρήση του Τσώρτσιλ ότι
αυτό το οποίο θα γίνει σήµερα δεν είναι το τέλος, δεν είναι καν
η αρχή του τέλους, αλλά ίσως να είναι το τέλος της αρχής.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Μητσοτάκη.
Ζήτησε τον λόγο επ’ ολίγον ο Υπουργός κ. Βούτσης.
Έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Αισθάνοµαι την ανάγκη, κύριε Πρόεδρε,
να τονίσω ότι είναι προφανές πως η συγκεκριµένη συζήτηση, η
ιδιαίτερη συζήτηση που κάνουµε, δεν πρέπει να χρησιµοποιείται
ως κολυµβήθρα του Σιλωάµ για πολιτικές άκρως επώδυνες που
υπήρξαν και χρησιµοποιήθηκαν αυτά τα χρόνια απέναντι στον
ελληνικό λαό. Καθένας έχει δικαίωµα να υπερασπίζεται το έργο
του, το συλλογικό, της παράταξής του, ή και το προσωπικό, από
τον υπουργικό θώκο ή από όπου πέρασε. Το ίδιο έκανε τώρα κι
ο αξιότιµος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θέλω να τονίσω όµως -και δεν µπορώ να µην το κάνω- ότι η
πολιτεία σας εκεί, κύριε Μητσοτάκη, πάντοτε σε αγαστή συνεργασία µε όσους είχαν τα της δηµόσιας διοίκησης από την τότε
τρόικα, χαρακτηριζόταν από απολύσεις, διαθεσιµότητες, από
επιλογές εκτός του νόµου Ραγκούση για τους προϊσταµένους…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Αυτό βρήκατε να πείτε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Είµαι πολύ συγκεκριµένος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Αφήστε τα τώρα αυτά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Παρακαλώ, µη διακόπτετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Κυριαζίδη, σας παρακαλώ!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τι θέλετε να κάνετε τώρα;
Τι είναι αυτά, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Παρακαλώ πολύ, µη
διακόπτετε.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Από οργανογράµµατα τα οποία γίναν για
όλα τα Υπουργεία και τα οποία δεν έχουν καµµία σχέση µε ανασυγκρότηση και µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, δεν
υπάρχει ούτε ίχνος µεταρρυθµιστικού έργου το οποίο έµεινε στη
δηµόσια διοίκηση.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Α, εσύ το πας φιρί φιρί!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Θέλω να είµαι πάρα πολύ σαφής, διότι
δεν µπορεί στη βάση αυτής της συζήτησης να εξαγνίζονται και
να εξωραΐζονται δραµατικές πολιτικές που ασκήθηκαν απέναντι
στον ελληνικό λαό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Για ένα µόνο λεπτό.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, είµαι εξαιρετικά
υπερήφανος για το έργο το οποίο έκανα στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Είµαι υπερήφανος που προχωρήσαµε για
πρώτη φορά σε έναν εξορθολογισµό των δοµών και περιορίσαµε
πραγµατικά τις θέσεις ευθύνης. Είµαι εξαιρετικά υπερήφανος
που επιχείρησα να εισάγω έννοιες πραγµατικής αξιολόγησης.
Είµαι υπερήφανος που ψηφίσαµε νοµοσχέδιο επιλογής γενικών
διευθυντών, το οποίο δεν εφαρµόσατε. Είµαι υπερήφανος που
επιχειρήσαµε και εντοπίσαµε πολλούς επίορκους µε πλαστά δικαιολογητικά, τους οποίους ο δικός σας Αναπληρωτής τώρα
παίρνει πίσω.
Λοιπόν, ας είµαστε λίγο προσεκτικοί όταν επιµερίζουµε το κόστος της προσπάθειας. Εγώ σας παρέδωσα έτοιµο νοµοσχέδιο
για την αξιολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων. Ούτε µία µεταρρυθµιστική πρωτοβουλία δεν υπήρχε από το Υπουργείο σας και
από τον Αναπληρωτή Υπουργό σας. Το µόνο το οποίο σάς ενδιέφερε και το µόνο το οποίο εξακολουθεί να σας ενδιαφέρει είναι
να διορίζετε κοµµατικούς ηµετέρους σε όλες τις θέσεις ευθύνης.
Εποµένως, επειδή και το δικό σας έργο είναι γνωστό, αλλά και
το δικό µας έργο είναι γνωστό, ας αφήσουµε και ας αποφύγουµε
τις συγκρίσεις. Και, αν έχετε την ανάγκη να πείτε κάτι, να εξηγήσετε γιατί ο Πρωθυπουργός σήµερα δεν είναι εδώ, να µιλάει για
το µείζον εθνικό διακύβευµα της σωτηρίας της χώρας, αντί να
αναγκαζόµαστε να εναλλάσσουµε τέτοιους διαλόγους για ζητήµατα τα οποία σήµερα δεν ενδιαφέρουν τον ελληνικό λαό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός κ. Γεώργιος Σταθάκης επ’ ολίγον.
Έπεται ο κ. Θεοχάρης και ο κ. Φίλης. Στόχος είναι στις 24.00’ να
γίνει η ονοµαστική ψηφοφορία.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού): Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
πρέπει να είναι σαφές σε όλους µας ότι είναι στιγµές ευθύνης,
δεν είναι στιγµές στείρας αντιπαράθεσης. Είναι η στιγµή που
πρέπει όλοι να τοποθετηθούµε ευθέως και χωρίς καµµία περι-
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στροφή απέναντι στο δίληµµα το οποίο αντιµετωπίζει η Ελλάδα,
το δίληµµα το οποίο δεν προέκυψε µονοµερώς ούτε από τις επιθυµίες της ελληνικής Κυβέρνησης ούτε από τις επιθυµίες µίας ή
περισσοτέρων ευρωπαϊκών χωρών. Είναι µία δοκιµασία, η κατάληξη µίας δοκιµασίας, στην οποία συγκρούστηκαν πολλά και διαφορετικά συµφέροντα για τον τρόπο µε τον οποίο η ίδια η
Ευρώπη λειτουργεί και µπορεί να λειτουργήσει. Η ίδια η Κυβέρνηση δοκίµασε και δοκιµάστηκε πάνω στην αναζήτηση λύσεων
σε ένα θέµα το οποίο προϋπήρχε και δεν δηµιουργήθηκε από
τους τελευταίους πέντε µήνες. Και αυτό πρέπει να είναι απόλυτα
σαφές.
Η κυβέρνηση παρέλαβε το τέλος, το ηµιτελές δεύτερο πρόγραµµα, το οποίο είχε παγώσει η ίδια η διαδικασία αξιολόγησης
-για διάφορους λόγους, που δεν είναι της στιγµής να αναλύσουµε- και µπροστά της είχε ένα µη βιώσιµο σύστηµα οικονοµικής επιβίωσης της χώρας για το 2015-2018.
Να σας υπενθυµίσω ότι το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα που
ήταν µπροστά µας προέβλεπε τη δηµιουργία πλεονασµάτων
3,5% το 2015 και 4,5% το 2016, το 2017 και το 2018, µαζί µε κάποιες πολύ υψηλές αποδόσεις των ιδιωτικοποιήσεων. Αυτά από
κοινού θα αντιµετώπιζαν ένα πρόβληµα εξυπηρέτησης 47 δισεκατοµµυρίων από το 2015 έως το 2018, 20 δισεκατοµµύρια στο
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και 27 στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα,
ένα χρέος δηλαδή εξόφθαλµα µη βιώσιµο.
Αυτή ήταν η πραγµατικότητα την οποία παρέλαβε η Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση έβαλε τρία πράγµατα στη διαπραγµάτευση
από την αρχή µέχρι το τέλος.
Πρώτον, αναδιάρθρωση του χρέους του 2015-2018, για να
είµαι πιο ακριβής του 2015-2022. Αυτό που είπε είναι πάρα πολύ
απλό: αντικατάσταση, αποπληρωµή του βραχυχρόνιου χρέους
µε µακροχρόνιο χρέος. Ένα νέο δανεισµό τριακονταετίας ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο θα αντικαθιστούσε τις δυσαναλογίες,
βραχυχρόνιο δανεισµό µε µακροχρόνιο. Αυτό θα καθιστούσε το
άµεσο πρόβληµα –δεν αναφέροµαι στο µακροχρόνιο- βιώσιµο.
Η παρούσα συµφωνία πέτυχε αυτόν τον στόχο.
Δεύτερο θέµα. Η µείωση των εξωπραγµατικών δηµοσιονοµικών πλεονασµάτων, που καλείτο η χώρα να παράξει. Και αυτό
επιτεύχθηκε. Ήδη από τον Μάρτιο, Απρίλιο, τα πλεονάσµατα του
3,5% και 4,5% είχαν καταλήξει σε ένα επίπεδο συµφωνίας, σε
αυτό το οποίο και κατέληξε, το ένα, δύο, τρία, 3,5% δηλαδή για
τα επόµενα τέσσερα χρόνια, το οποίο απαιτεί δηµοσιονοµικές
προσαρµογές πολύ ηπιότερες –το επαναλαµβάνω- από ό,τι στο
παρελθόν.
Τρίτον, εν εκκρεµότητα από την παλιά κατάσταση υπήρχε ένα
τραπεζικός τοµέας, ο οποίος ήταν επισφαλής και µε αρκετά προβλήµατα, καθώς δεν είχε διαχειριστεί δεκάδες από τα προβλήµατα που έφερνε, κόκκινα δάνεια και πολλά άλλα.
Η παρούσα συµφωνία –και επίσης αυτό περιλαµβάνεται στα
συµφωνηθέντα, πριν καταλήξουµε στην τελική µορφή- έχει ένα
πλαίσιο σοβαρής αναδιάρθρωσης του τραπεζικού τοµέα, µε προφανώς κάποια χρήµατα ανακεφαλαιοποίησης. Εκ κατακλείδι, η
παρούσα συµφωνία διασφαλίζει, τουλάχιστον µε το ύψος των 25
δισεκατοµµυρίων που έχουν τεθεί σε διάθεση, την πλήρη σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος για όλο το µεσοπρόθεσµο
διάστηµα –επαναλαµβάνω- και αυτό αποτελεί το τρίτο σηµαντικό
θετικό στοιχείο αυτής της συµφωνίας.
Συνεπώς η ιδέα ότι οι τρεις αυτές αρχές δεν λειτούργησαν,
λειτούργησαν, και η συµφωνία στο σύνολο των άλλων πραγµάτων διαρθρωτικές αλλαγές κλπ. είναι µια αρνητική συµφωνία ευθέως και χωρίς καµµία περιστροφή. Όση ιδεολογική συζήτηση
και να κάνουµε, τα µέτρα αυτά δεν πρόκειται να δηµιουργήσουν
κανένα αναπτυξιακό δεδοµένο. Κάποιοι πιστεύουν ότι θα δηµιουργήσουν, προφανώς κάποιοι που τα συµµερίζονται. Το ερώτηµα παραµένει. Είναι ένα πρόγραµµα το οποίο είναι δύσκολο,
αλλά το οποίο έχει θετικά στοιχεία. Αυτή είναι η δεδοµένη βάση
και το καθιστά βιώσιµο σε σχέση µε το µακροοικονοµικό πλαίσιο
µέσα στο οποίο θα κινηθεί. Είναι µια δύσκολη συµφωνία.
Από κει και πέρα, οι επιλογές είναι δεδοµένες. Η φυγή από την
πραγµατικότητα είναι ο χειρότερος σύµβουλος αυτή τη στιγµή.
Ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση µε υπευθυνότητα υπέγραψε
µια συµφωνία, η οποία δηµιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις
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διάσωσης της χώρας υπό τις δεδοµένες συνθήκες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Ο κ. Χάρης Θεοχάρης, ειδικός αγορητής του Ποταµιού, έχει
τον λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε στο τέρµα µιας στρατηγικά αδιέξοδης πορείας. Είναι ένας νεοσσός που µας υποσχέθηκε πως µπορεί να
πετάξει. Είπε στους Έλληνες «ανεβείτε στην πλάτη µου και θα
σας πάω µακριά». Είχε είκοσι τετραγωνικά µέτρα χώρο και ένα
µέτρο πάνω από το έδαφος. Πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί,
κοίταζε τον γκρεµό, αλλά δεν αποφάσιζε να πηδήξει. Και τι κάνει;
Ανεβαίνει άλλο ένα βραχάκι πιο πάνω. Τώρα έχει δέκα τετραγωνικά µέτρα χώρο και είναι πέντε µέτρα πάνω από το έδαφος.
Όµως πάλι δεν αποφασίζει να πηδήξει.
Με το δηµοψήφισµα, µε τη Σύνοδο Κορυφής έφτασε στο
τέλος. Είναι στο πιο ψηλό σηµείο. Δεν µπορεί να κάνει ούτε δεξιά
ούτε αριστερά ούτε µπρος ούτε πίσω. Ένα πράγµα µόνο του
µένει από εδώ πέρα: να πηδήξει.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ένα ποτάµι έχει µπροστά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας παρακαλώ,
ησυχία, κύριοι.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Εδώ µας έφτασαν τα αδιέξοδα του ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας,
αντιµετώπισε ένα πραξικόπηµα. Αντιµετώπισε εχθρότητα, καχυποψία, διάθεση απόσχισης, αποστροφή των εταίρων. Ετέθη σχεδόν αποσυνάγωγος. Έµεινε άυπνος ο Πρωθυπουργός µαζί µε
τον Υπουργό Οικονοµικών, τον κ. Τσακαλώτο, προσπαθώντας να
πετύχει το καλύτερο για τη χώρα. Το πέτυχε; Δεδοµένων των δεδοµένων των τελευταίων έξι µηνών, δεδοµένης της στρατηγικής
του ήττας της προηγούµενης διαπραγµατευτικής λογικής, δεδοµένου του λάθους του δηµοψηφίσµατος, ναι, πέτυχε το καλύτερο.
Μας λέτε πως πέντε µήνες τι να φταίνε µπροστά στα πέντε
προηγούµενα χρόνια; Όµως το ίδιο ισχύει και για τους Υπουργούς των Οικονοµικών. Τι να σώσουν οι έξι µέρες του κ. Τσακαλώτου στους έξι µήνες του κ. Βαρουφάκη;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
Ο Πρωθυπουργός αντιµετώπισε µε επιτυχία το πραξικόπηµα
εξωτερικού. Και γύρισε εδώ και τι βρήκε; Τους πραξικοπηµατίες
εσωτερικού. Τουλάχιστον ο κ. Σόιµπλε δίνει και κάτι για την ανθρωπιστική κρίση. Η αριστερή πλατφόρµα δεν έχει λεφτά ούτε
και για αυτό, µόνο φαντασιώσεις για «ντου» στο Νοµισµατοκοπείο και συλλήψεις του Γιάννη Στουρνάρα.
Όµως, όπως όλοι οι πραξικοπηµατίες, έτσι κι αυτοί είναι ανδρείκελα. Λένε «όχι» στον κ. Τσίπρα, αλλά «ναι» στην Κυβέρνησή
του. Αν τολµάνε να ρίξουν τον κ. Τσίπρα, να δούµε τι πρόσωπο
έχουν αυτοί στην κοινωνία και ποιον µπορούν να πείσουν χωρίς
τον κ. Τσίπρα.
Λένε «όχι» στις καταθέσεις των Ελλήνων, µε κάποιους από αυτούς µε καταθέσεις στο εξωτερικό, αλλά «ναι» στις ουρές, «ναι»
στα εξευτελιστικά αιτήµατα καρκινοπαθών για να στείλουν χρήµατα στο εξωτερικό για να κάνουν εγχείρηση.
Αν τολµάνε να κάτσουν στις ουρές έξω, όχι στο ΑΤΜ της Βουλής. Λένε «όχι» στη στήριξη της χώρας, αλλά «ναι» στους ειδικούς συνεργάτες -εχθές προσλάβαµε- και στα αυτοκίνητα που
δίνουν οι θεσούλες. Αν τολµάνε, ας παραιτηθούν µαζί µε το «όχι»
τους, όπως έπραξε η κ. Βαλαβάνη. Λένε «όχι» στον άνεργο, που
ψάχνει δουλειά. Λένε «όχι» στον συνταξιούχο, που ψάχνει φάρµακα και δεν βρίσκει. Λένε «όχι» στον µικροεπιχειρηµατία, που
δεν βγαίνει και κλείνει την επιχείρησή του. Λένε «όχι» στο παιδί,
που ονειρεύεται να προκόψει στον τόπο του. Λένε «όχι» στην
ανόρθωση της χώρας.
Λένε µόνο «ναι» στις παιδικές ψευδαισθήσεις τους. Λένε «ναι»
στον αυταρχισµό τους. Λένε «ναι» στα προνόµιά τους. Έχουν
χρέος στη χώρα και στην ιστορία και αρνούνται να το πληρώ-
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σουν. Είναι και αυτό µήπως επαχθές και επονείδιστο, το χρέος
στη χώρα;
Επιτέλους, αφού θα πουν το «όχι» στη χώρα, πρέπει να δουν
και το «όχι» του λαού και να πάνε εκεί που αξίζει: στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
για ένα παρεµπίπτον ζήτηµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι
εγώ τον λόγο µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Βενιζέλο,
κύριε Νικολόπουλε, θα σας δώσω τον λόγο αργότερα. Να
τελειώσω µε τους οµιλητές.
Κύριε Νικολόπουλε, έχει γραφτεί ο κ. Δηµήτρης Καµµένος.
Ένας θα µιλήσει. Θέλετε να µιλήσετε εσείς ή ο κ. Καµµένος;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κ. Καµµένος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ωραία. Είναι και η κ.
Χριστοφιλοπούλου εδώ. Έχω άλλους δύο οµιλητές και έχει
ζητήσει τον λόγο ο κ. Βενιζέλος επί του Κανονισµού.
Παραµένει εφικτός ο στόχος για ονοµαστική ψηφοφορία στις
24.00’η ώρα. Οι οµάδες είναι όλες εδώ. Δεν χρειάζεται να
αναγνωστούν τα ονόµατα. Αναγνωρίζω όλες και όλους.
Παρακαλώ, κύριε Φίλη, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι µία
δύσκολη βραδιά για όλους µας. Και όταν λέω «για όλους µας»,
εννοώ για τον ελληνικό λαό, γιατί είναι αντιµέτωπος µε µία
ιδιοτροπία της ιστορίας. Η µικρή πατρίδα µας, η Ελλάδα, αναγκάστηκε να βγει µπροστά. Και δεν είναι η πρώτη φορά που
«Οι Γάτες τ Άι-Νικόλα» -για να θυµηθούµε τον Σεφέρη- φαρµακώνονται, αλλά συνέχισαν να δίνουν τη µάχη τους.
Η µικρή πατρίδα, η Ελλάδα, µπήκε µπροστά για να υπερασπιστεί θεµελιώδη δικαιώµατα του σύγχρονου ανθρώπου: τη
δηµοκρατία, την αλληλεγγύη, µία Ευρώπη εντελώς διαφο-ρετική
από την Ευρώπη των τραπεζών, του νεοφιλελευθερισµού και των
πραξικοπηµάτων.
Δεν κρυβόµαστε. Κάναµε µία σκληρή διαπραγµάτευση και µε
λάθη, αλλά έντιµη. Για πρώτη φορά η χώρα µας έκανε
διαπραγµάτευση µε εντιµότητα. Για πρώτη φορά είπε ότι διεκδικεί την υπερηφάνειά της και αποτέλεσµα από τις διαπραγµατεύσεις.
Να δεχθώ ότι µπροστά σε έναν υπέρτερο συσχετισµό δύναµης, που δεν ήταν δυνατόν να αλλάξει µόνο επειδή είχαµε εµείς
την πολιτική βούληση -η πολιτική βούληση είναι αναγκαία, αλλά
όχι ικανή συνθήκη για να ανατρέπει υπέρτερο συσχετισµό
δύναµης- αναγκαστήκαµε να προχωρήσουµε σε έναν πολύ
σκληρό και επώδυνο συµβιβασµό, όσον αφορά τα ζητήµατα που
συζητούσαµε τόσον καιρό.
Όµως, υπάρχει το µήνυµα το ευρωπαϊκό, το οποίο παραµένει
ενεργό. Για πρώτη φορά τέθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο από µία
µικρή χώρα -και δεν έκλεισε αυτό το ρήγµα- το θέµα της Ευρώπης. Αυτή η Ευρώπη δεν πρόκειται να προχωρήσει. Θα διαλυθεί,
εάν δεν θεµελιωθεί πάνω στις αξίες της δηµοκρατίας και της
κοινωνικής αλληλεγγύης. Αυτό το µήνυµα στείλαµε στην Ευρώπη
και είµαστε υπερήφανοι, γιατί συζητείται παντού, οπουδήποτε
αλλού, αλλά όχι εδώ µέσα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Λίγη ησυχία,
παρακαλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιλάει ο αγορητής.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Άλλη µία ιδιοτροπία ελληνική, που παραπέµπει σε άλλα ζητήµατα της «φυλής», σε µία διχόνοια, σε µία
προσπάθεια διαχείρισης των προβληµάτων, όχι µέσα από ένα
εθνικό πρίσµα, αλλά µέσα από µία µικροκοµµατική αντιπαράθεση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχουµε καµµία αµφιβολία
ότι βρεθήκαµε στο στόχαστρο του διεθνούς και εγχώριου
κατεστηµένου του νεοφιλελευθερισµού και των µνηµονίων.
Γνωρίζουµε ότι κατορθώσαµε να θέσουµε ζητήµατα που αφορούν ολόκληρη την Ευρώπη και το χρέος σε πανευρωπαϊκή διάσταση.
Μόλις χθες υπήρξε νέα έκθεση του Διεθνούς Νοµισµατικού

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ταµείου, που µιλάει για χρέος 200% του ΑΕΠ την επόµενη διετία
για τη χώρα µας, ζητεί τριάντα χρόνια περίοδο χάριτος για την
εξυπηρέτηση του χρέους, το οποίο δεν προβλέπεται να είναι
κάτω από το 170% του ΑΕΠ το 2022 έναντι του 140%, προϋπολογιζόµενου µέχρι πριν από λίγο καιρό.
Τα θέµατα αυτά παραµένουν ως παρακαταθήκες για
συζήτηση, για αγώνα, για διεκδίκηση και η έκβαση αυτής της
διεκδίκησης έχει να κάνει µε τη διαµόρφωση των εσωτερικών πολιτικών συσχετισµών, µε το αν το πραξικόπηµα το οποίο ξεκίνησε
στις Βρυξέλλες προχθές θα ολοκληρωθεί, άθελά µας, απόψε
εδώ στη Βουλή.
Γιατί το πραξικόπηµα αυτό στις Βρυξέλλες είχε έναν στόχο:
να τιµωρήσει την Ελλάδα, τιµωρώντας την Κυβέρνησή της, να
ρίξει την Κυβέρνηση, ώστε να στείλει ένα µήνυµα σε όλη την Ευρώπη ότι το «για πρώτη φορά αριστερά» στην Κυβέρνηση θα
είναι και η τελευταία και µάλιστα σύντοµα.
Γιατί αυτό το οποίο διακυβεύεται σήµερα εδώ είναι κάτι περισσότερο από τα συµφέροντα του ελληνικού λαού. Σήµερα, αυτό
που διακυβεύεται είναι τα συµφέροντα και η δηµοκρατική επιλογή των ευρωπαϊκών λαών και το αν θα κλείσει το διευθυντήριο
της Ευρώπης τους λογαριασµούς του µε τη δηµοκρατία, στέλνοντας ένα µήνυµα ότι απαγορεύεται οι πολίτες και οι λαοί να
κάνουν επιλογές έξω από τον µονόδροµο των µνηµονίων, έξω
από τον µονόδροµο του νεοφιλελευθερισµού και του ολοκληρωτισµού της οµοιόµορφης πορείας της ανθρωπότητας.
Είναι σαφές ότι πολλοί από εµάς που χρόνια έχουµε θητεύσει
και υπάρχουµε στο αγωνιστικό κίνηµα της Αριστεράς και δεν
έχουµε γίνει γνωστοί µέσα από τη συµµετοχή µας σε δηµόσια
αξιώµατα µε µαραγκιασµένες αµαρτίες, πολλοί από εµάς, όλοι
µας, βρεθήκαµε αντιµέτωποι µε αυτό που λέει ο Βέµπερ: την
«ηθική του φρονήµατος» και την «ηθική της ευθύνης».
Η ηθική του φρονήµατος έχει σηµαδέψει την ιστορία πολλών
αιρέσεων στον χώρο του χριστιανισµού. Ήταν εύκολη η απάντηση των αιρέσεων. Συνοµιλούσαν µε τον Θεό και θεωρούσαν
ότι οποιαδήποτε απόφαση πάρουν µε βάση το φρόνηµα και την
πεποίθησή τους, θα κριθεί το αποτέλεσµα από τον Θεό.
Εµείς ανήκουµε όµως σε µία παράδοση του Διαφωτισµού. Πιστεύουµε ότι ο άνθρωπος µπορεί να πάρει στα χέρια του τα προβλήµατά του.
Ηθική της ευθύνης, λοιπόν, απέναντι στα προβλήµατά µας,
απέναντι στα θύµατα µίας κοινωνικής καταστροφής του νεοφιλελευθερισµού στη χώρα µας, απέναντι στους φτωχούς, στους
ανέργους, τους νέους, που µε εµπιστοσύνη στρατεύτηκαν στη
µεγάλη µάχη του δηµοψηφίσµατος µε το «όχι», όχι µόνο από ροµαντισµό, αλλά και από συνείδηση των πραγµατικών συµφερόντων της γενιάς τους. Ηθική της ευθύνης απέναντι στους πολίτες,
οι οποίοι αισθάνονται να πλήττεται βάναυσα καθηµερινά το δικαίωµά τους στην πληροφόρηση.
Ηθική της ευθύνης απέναντι στη δηµοκρατία. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ
σε όλη την Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα είναι ένα πρωτότυπο πείραµα, ένα δηµοκρατικό ανάχωµα απέναντι στην Ακροδεξιά που καιροφυλακτεί. Τους είδαµε κι εδώ τους υπόδικους
εγκληµατίες να σηκώνουν κεφάλι για να κλέψουν την αγωνία, για
να µπορέσουν να αποδειχθούν λαθρεπιβάτες της απόγνωσης και
της δύσκολης κατάστασης των λαϊκών µαζών.
Ηθική της ευθύνης για την κάθαρση, για να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα µεγάλα σκάνδαλα, που µπορεί το παλαιοκοµµατικό
καθεστώς να τα έχει οδηγήσει σε παραγραφή, αλλά παραµένουν
ανοιχτά στη συνείδηση του ελληνικού λαού, ο οποίος ζητεί τη
στοιχειώδη αποκατάσταση, τη στοιχειώδη δικαιοσύνη για όσα
καλείται συνεχώς ο ίδιος να υφίσταται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρέπει απόψε άθελά µας
να ολοκληρώσουµε το πραξικόπηµα που ξεκίνησε προχθές στις
Βρυξέλλες. Ο στόχος του πραξικοπήµατος ήταν να πέσει η Κυβέρνηση της Αριστεράς σαν µήνυµα σε όλη την Ευρώπη, σαν µήνυµα απογοήτευσης για τους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης.
Βεβαίως, ο καθένας ξεκινάει από διαφορετικές αφετηρίες, αλλά
το αποτέλεσµα µετράει στη συγκεκριµένη αυτή στιγµή.
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, χωρίς Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το
µέλλον των φτωχών, των απόκληρων, των αδικηµένων στη χώρα
µας θα είναι σκληρό, πολύ πιο σκληρό από όσα προδιαγράφει
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το µνηµόνιο, το οποίο αναγκαστήκαµε «µε το πιστόλι στον κρόταφο» να φέρουµε εδώ.
Χωρίς Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει, εκτός
των άλλων, και µία ορµητική εµφάνιση του φαινοµένου της αντιπολιτικής, αυτού του φαινοµένου που θεωρεί ότι όλοι είναι ίδιοι,
αυτού του φαινοµένου που είναι το «αυγό του φιδιού». Εκεί µέσα
επωάζεται ο ναζισµός και η Ακροδεξιά.
Χρειάζεται να σηκώσουµε ψηλά…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Να µείνετε µε τον Σόιµπλε να κάνετε συµπεθεριό! Αφήστε τους εθνικιστές!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Παρακαλώ, τελειώνετε, κύριε Φίλη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Χρειάζεται…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Παρακαλώ, ησυχία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ακόµα, δεν µπορείτε να επιβάλλετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Παρακαλώ πολύ!
Κύριε Φίλη, αποφύγετε…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Χωρίς Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -και αυτή είναι
η πράξη που παίζεται απόψε εδώ- σηµαίνει ότι θα του περάσει
του Σόιµπλε. Θα περάσει στους πιο επιθετικούς κύκλους της Ευρώπης, στους οµογάλακτους των ακροδεξιών και των ναζιστών
στη χώρα µας, στους ανθρώπους του παλαιοκοµµατισµού, ότι
δεν υπάρχει ελπίδα στη χώρα µας.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Γερµανοτσολιά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Παρακαλώ πολύ!
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Γελοίε, τελείωνε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Υπάρχει ελπίδα και αυτή είναι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο λαός και το λαϊκό κίνηµα!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Ντροπή σου! Είσαι κοινός
υβριστής!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ: Χαιρετίσµατα στον
Σόιµπλε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι, ηρεµήστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Παππά, καθίστε.
Ο κ. Καµµένος έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Μα, ζητώ τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Όχι, ο κ. Καµµένος
έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
Ζητώ τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Παρακαλώ πολύ, να
τελειώσουµε µε τους οµιλητές.
Ο κ. Δηµήτρης Καµµένος έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε,
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Θα ακουστείτε όλοι.
Παρακαλώ πολύ.
Ελάτε στο Βήµα, κύριε Δηµήτρη Καµµένε.
Κύριε Φίλη και λοιποί, να αποφύγουµε τώρα στο τέλος αναφορές και φράσεις.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ναι, αλλά δεν µου δίνετε τον λόγο. Ζητώ
τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος για ένα λεπτό.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Βρίζει το κόµµα µας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας αδικώ έχετε την
αίσθηση. Καθίστε, να τα πούµε.
Ο κ. Καραθανασόπουλος µας διευκόλυνε και παραιτήθηκε.
Είναι ο κ. Καµµένος και η κ. Χριστοφιλοπούλου για δύο τυπικά
διαδικαστικά θέµατα.
Παρακαλώ, κύριε Καµµένε, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, είναι περασµένη η ώρα. Πρέπει να προλά-
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βουµε τη διαδικασία και να είµαστε και σύννοµοι, διότι µαθαίνω
ότι και τα κοινοβούλια του εξωτερικού ψηφίζουν παράλληλα.
Δύο πολιτικές επισηµάνσεις θέλω να κάνω γρήγορα. Είναι δύσκολη µέρα, σηµαδιακή για όλους σε προσωπικό και εθνικό επίπεδο.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν κάνουµε αντιπολίτευση γαλαρίας, δεν αστειευόµαστε µε την κατάσταση. Είναι πάρα πάρα
πολύ σοβαρή. Ευτυχώς, βρήκαµε τα λεφτά για να µη χρεοκοπήσουµε άτακτα τη Δευτέρα στα οµόλογα της ΕΚΤ και των κεντρικών τραπεζών, συν 500 εκατοµµύρια, συν 100 χτες στο Samourai
Bonds, συν άλλα 100 που είναι την ερχόµενη Τρίτη σε γιεν. Δεν
έχει σηµασία η λεπτοµέρεια. Σηµασία έχει, όµως, ότι βρήκαµε τα
λεφτά και δεν χρεοκοπούµε άτακτα.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν εκµεταλλευθήκαµε την κατάσταση, δεν εκβιάσαµε. Στηρίξαµε έναν Πρωθυπουργό µε τον
οποίο έχουµε, όπως και µε τους συναδέλφους, πολλές ιδεολογικές διαφορές, αλλά συστρατευθήκαµε για να σώσουµε την πατρίδα, γιατί είναι η πατρίδα όλων µας και των παιδιών µας.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ησυχία, παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Θέλω να κάνω δύο δηµιουργικές
παρατηρήσεις πρώτα για τους αγρότες.
Ακούσαµε πολλά. Δεν θα µπω στη λεπτοµέρεια. Σέβοµαι τη
µάχη που έδωσε ο Υπουργός. Σέβοµαι την απάντησή του, το σχόλιό του, ότι θα επανορθώσει. Η πρότασή µας είναι προς όλο το
Σώµα, αλλά και εµείς ως συγκυβέρνηση να φτιάξουµε οµάδες
εργασίας τεχνοκρατών και ειδικών στην αγροτική οικονοµία.
Έχω γνώµη και απόψεις για πολλά ζητήµατα.
Ένα απλό ζήτηµα µπορώ να θέσω, να δούµε λίγο τα νούµερα.
Οι εισαγωγές τροφίµων στην Ελλάδα είναι 6 δισεκατοµµύρια
ευρώ και το αποτύπωµα σε θέσεις εργασίας είναι τετρακόσιες
χιλιάδες. Να το ξαναπούµε; Όχι, καταγράφηκε. Τετρακόσιες χιλιάδες θέσεις εργασίας θα είχαµε έξτρα, εάν δεν εισαγάγαµε 6
δισεκατοµµύρια ευρώ τρόφιµα. Είναι στο χέρι µας να µη συνεχίσουµε να κάνουµε αυτό, να αλλάξουµε στρατηγική.
Θα κάνω και µία πρόταση, η οποία µπορεί να µην αρέσει σε
πολλούς: Θα µπορούσαν, για παράδειγµα -σύµφωνα µε το πακέτο του Γιούνκερ, το οποίο είναι ευπρόσδεκτο στην πατρίδα
µας, αλλά θα πρέπει να είµαστε δηµιουργικοί, παραγωγικοί και
τεκµηριωµένοι- πενήντα-εξήντα χιλιάδες δηµόσιοι υπάλληλοι να
φύγουν µε µόρια, να γυρίσουν στην πρωτογενή παραγωγή, να
επιδοτηθούν, να πάρουν χρήµατα από το πακέτο Γιούνκερ, να
φτιάξουµε και να φθάσουµε στο επίπεδο των 4, 5 ή 6 δισεκατοµµυρίων ευρώ από εσωτερική παραγωγή, για να µην εισάγουµε
προϊόντα, για να δηµιουργήσουν οι πενήντα-εξήντα χιλιάδες δηµόσιοι υπάλληλοι που θα φύγουν µε προνόµια από το δηµόσιο
για να πάνε στην πρωτογενή παραγωγή και να γλιτώσουµε θέσεις εργασίας και πάρα πολλά έξοδα συναλλάγµατος εισαγωγών.
Ακούσαµε για διπλό νόµισµα. Πληροφορήθηκα µε µεγάλη µου
λύπη, αλλά δεν είναι µέρα διχασµού, ότι συνάδελφοι ή συνάδελφος -δεν το έχω διασταυρώσει- ζήλεψε το πρόγραµµα που µας
πρότεινε ξεδιάντροπα ο κ. Σόιµπλε, δηλαδή Grexit µε ανθρωπιστική βοήθεια. Το έλεος το ίδιο!
Θα ήθελα να πω στο σηµείο αυτό ότι τεχνικά, όταν µιλάµε για
διπλό νόµισµα, πρέπει να διακρίνουµε τι είναι το διπλό νόµισµα.
Μια ανάλυση λέει ότι είναι ένα νόµισµα εντός Ελλάδος και ένα
νόµισµα εκτός Ελλάδος, το ευρώ. Δηλαδή, να πληρώνεις τα χρέη
σου σε ευρώ και να έχεις ένα εσωτερικό νόµισµα για όλη την οικονοµία. Το άλλο διπλό νόµισµα, για το οποίο γίνεται µια άλλη
παραποίηση, γιατί δεν γνωρίζει ο κόσµος και οποιοσδήποτε θέλει
να κάνει µια συζήτηση την κάνει και την πετάει στον αέρα, είναι
τα IOUs, δηλαδή παράλληλο νόµισµα εντός Ελλάδος.
Εδώ υπάρχει ένας τεχνικός κίνδυνος, τον οποίο θα αναφέρω
απλά. Όταν µέρος, για παράδειγµα, της µισθοδοσίας πηγαίνει
σε χαρτί, δηλαδή υποσχετική, να προσέχουµε τι λέει ο κ. Σόιµπλε: Μέρος των χρηµατοδοτικών αναγκών να καλυφθούν από
IOUs. Πώς; Από το IOU που θα δίνω εγώ στο σουπερµάρκετ; Όχι.
Από το υπολειπόµενο ποσό στον λογαριασµό µισθοδοσίας,
όψεως ή ταµιευτηρίου, θα µπλοκαριστεί και θα πληρώσει υποχρεώσεις. Εσύ, αντί να παίρνεις τα λεφτά σου στην ανάληψη, θα
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τα δίνεις σε IOU. Θέλει, λοιπόν, µεγάλη προσοχή.
Θα αναφερθώ στην κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και θα
επισηµάνω ένα λάθος, όχι πολιτικό, αλλά τεχνοκρατικό. Θυµίζω
ότι ο κ. Τόµσεν µίλησε για ταµείο 50 δισεκατοµµυρίων. Επίσης,
θυµίζω ότι η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας –και
µιλάω τεχνικά και όχι πολιτικά και θα δούµε πώς έγινε το λάθοςέκανε το λεγόµενο “sale and lease back” σε ακίνητα του δηµοσίου. Και έρχεται σήµερα η Ευρώπη µαζί µε τη δική µας Κυβέρνηση να δηµιουργήσει ταµείο για να δηµιουργήσει έσοδα από
τιτλοποίηση εσόδων ή στοιχεία ενεργητικού, τα οποία είναι ακίνητα του ελληνικού δηµοσίου, είτε έχουν εισόδηµα είτε δεν
έχουν.
Αυτά γίνονται εδώ και αιώνες στο εξωτερικό και µπορούµε να
τα κάνουµε και εδώ. Ήταν παράλογο το να γίνει στην Ελλάδα
αυτό, να δίνω το ακίνητο -που είναι απέναντι ο φίλος µου ο Τέρενς- για είκοσι πέντε χρόνια µε εγγυηµένη σύµβαση, να πηγαίνει
τη σύµβαση στην τράπεζα ο επενδυτής, να παίρνει δάνειο, να
µου το αγοράζει και να του εγγυώµαι για είκοσι πέντε χρόνια
792.000 ενοίκιο το χρόνο.
Αυτό ήταν µια πρακτική που έγινε, αλλά τώρα µπορεί να γίνει
διαφορετικά. Διότι εάν θέλουµε να φωνάξουµε εδώ και να καλέσουµε επενδυτές για να πάµε µια µέρα παρακάτω την πατρίδα,
για παράδειγµα Άραβες, οι οποίοι δεν µπορούν να επενδύσουν
σε κερδοφόρες επιχειρήσεις µε κουπόνια και µε τόκο, τα δικά
τους τα οµόλογα, τα «σουκούκ» όπως λέγονται, µπορούν να πάρουν τα ακίνητα της Ελλάδος, τα οποία έχουν απόδοση γι’ αυτούς από το ενοίκιο. Πώς θα έρθει ο Άραβας εδώ; Χρειάζονται
τεχνικές γνώσεις αλλά και στρατηγική. Δεν χρειάζεται να ξεπουλήσουµε τα ακίνητά µας, αλλά να έχουµε έξυπνους τρόπους χρηµατοοικονοµικούς να τα διαχειριστούµε.
Κλείνω λέγοντας ότι η Αµερική έχει παίξει πάρα πολύ σηµαντικό ρόλο στη διαπραγµάτευση. Ο Υπουργός Οικονοµικών της
ήρθε, βοηθάει και πιέζει. Το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο έχει
βοηθήσει, όσο και να το µισούµε, στο κοµµάτι της βιωσιµότητας
του χρέους –σας έδωσα το µεσηµέρι την ανάλυσή του.
Πρέπει να πω ως αποτέλεσµα και της προσωπικής επισκέψεώς
µου στην Αγία Πετρούπολη ότι η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγµή
ένας από τους βασικότερους παίκτες στην εµπορική γεωστρατηγική, η οποία ενώνει τον Ειρηνικό µε τον Ατλαντικό Ωκεανό.
Είναι η γέφυρα του νέου εµπορικού δρόµου του µεταξιού και θα
πρέπει η Ελλάδα να κινηθεί ανάλογα.
Εδώ δεν είναι κοµµατικό το θέµα, είναι εθνικό. Δεν µπορεί να
χρησιµοποιούν την Τουρκία και την Ιορδανία ή άλλες χώρες,
όπως είναι η Συρία, που τις κόβουνε στο βόρειο µέρος τους στο
Κουρδιστάν, για να περνάνε τα τρένα οι Κινέζοι και εµείς να καθόµαστε να κοιτάµε.
Ο ρόλος µας είναι πολύ σηµαντικός. Οι επενδύσεις που θα γίνουν στην Ελλάδα, εάν είµαστε έξυπνοι και έχουµε τεκµηριωµένα
στοιχεία και ισχυρή οµάδα βάσης για να µελετήσει και να προτείνει, µαζί µε τους Αµερικάνους, οι οποίοι έχουν δώσει µεγάλη
βοήθεια και είµαστε µαζί τους και πρέπει να βοηθήσουν αυτή την
προσπάθεια, διότι ήδη ενώ εµπόδιζαν τα BRICKS και την Αναπτυξιακή Τράπεζα, τώρα πλέον την στηρίζουν. Είµαστε, λοιπόν, εδώ
για να βοηθήσουµε.
Κλείνω λέγοντας πού πάνε τα λεφτά που δανειζόµαστε και που
ζητήσαµε από τον ESM. Θα πρέπει όλοι να ξέρουν. Όποιος θέλει
κρατάει σηµειώσεις.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να τελειώνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Τελειώνουµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Όσον αφορά τα 82 δισεκατοµµύρια –τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε- 50 δισεκατοµµύρια πηγαίνουν σε τόκους και χρεολύσια, 25 δισεκατοµµύρια µάξιµουµ
σε τράπεζες. Πρέπει εδώ να σηµειώσουµε ότι είναι τοκοχρεολύσια 50 δισεκατοµµυρίων τριετίας. Θα αφήσω στη Γραµµατεία
αυτό το χαρτί µόνο από την έκθεση, για όποιον θέλει να δει πού
πηγαίνουν τα χρήµατα που θα πάρουµε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Φυσικά και στηρίζουµε την εισήγηση και το νοµοσχέδιο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποµονή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Να µας δώσετε ένα αντίγραφο
από αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Θέλετε να µιλήσετε,
κύριε Πρόεδρε; Για πόσο χρόνο;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ο Πρόεδρος των
ΑΝΕΛ κ. Καµµένος έχει τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, θέλω να απευθυνθώ στους Βουλευτές της Συµπολίτευσης και να πω µόνο δυο
λόγια. Εάν σήµερα αυτή η Κυβέρνηση πέσει, δεν θα υπάρχει ελπίδα ούτε για την Ελλάδα ούτε για την Ευρώπη.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι οι κύκλοι της νέας τάξης πραγµάτων, οι κύκλοι της Γερµανίας µε επικεφαλής τον κ. Σόιµπλε θέλουν η Ελλάδα να αποτελέσει το παράδειγµα της επικυριαρχίας
της Γερµανίας, των τραπεζιτών και της νέας τάξης πραγµάτων.
Θέλουν αύριο το πρωί µε την ψήφο Βουλευτών της συγκυβέρνησης να φθάσουµε στο σηµείο να κλείσουν οι τράπεζες, να οδηγηθούν έντεκα εκατοµµύρια Έλληνες στην ανεργία. Θέλουν να
φθάσουµε στο σηµείο να κατασχεθούν οι καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών και να αποδείξουν ξεκάθαρα ότι αυτοί ελέγχουν το
παιχνίδι.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι, ησυχία, παρακαλώ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Η συµφωνία αυτή είναι προϊόν ενός
εκβιασµού, ενός πραξικοπήµατος. Αυτή η συµφωνία είναι µια
συνθηκολόγηση. Όµως, αν σήµερα αυτή η συµφωνία δεν επικυρωθεί όχι από την πλειοψηφία των Βουλευτών της Βουλής των
Ελλήνων, αλλά από τους Βουλευτές της συγκυβέρνησης, τότε
δεν θα υπάρχει ελπίδα ποτέ ούτε για την Ελλάδα ούτε για την
Ευρώπη.
Καλώ όλους τους συναδέλφους Βουλευτές να αντιληφθούν
ότι βρισκόµαστε αυτήν τη στιγµή κάτω από έναν τεράστιο εκβιασµό. Καλούµεθα όλοι να ψηφίσουµε κατά της δικής µας συνειδήσεως, αλλά καλούµεθα όλοι να αποδείξουµε ότι υπάρχουν
λαοί που µπορεί να συνθηκολογούν, αλλά δεν παραδίδονται.
Αυτήν τη σηµασία έχει η ψήφος σήµερα το βράδυ.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ησυχία, παρακαλώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο, κατά το άρθρο 67 παράγραφος 6 του Κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Παρακαλώ, ησυχία.
Να είστε λιγότερο απαιτητικός, κύριε Βενιζέλο.
Κυρία Χριστοφιλοπούλου, δέχεστε επί του Κανονισµού να προταθεί ο κ. Βενιζέλος; Θέλετε;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, δέχοµαι.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Το λέει ο Κανονισµός!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Βενιζέλο, αν
θέλετε, παρακαλώ, άλλο ύφος!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Όχι σε εµένα έτσι, κύριε Μητρόπουλε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ο Κανονισµός δεν
λέει ότι προτάσσεστε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Γνωριζόµαστε εδώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ο Κανονισµός λέει
ότι υποχρεούµαι να σας δώσω τον λόγο, αλλά όχι ότι προτάσσεστε!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: «Προτάσσεται», το λέει ρητά ο Κα-
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νονισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ρώτησα τη Βουλευτή του κόµµατός σας. Σας παρακαλώ πολύ!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Ζητήστε το κείµενο του Κανονισµού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας δίνω τον λόγο
για ένα δίλεπτο, για να αναπτύξετε το παρεµπίπτον ζήτηµα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Ευχαριστώ. Επικαλούµαι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Τώρα εσείς είστε…
Προσέξτε, παρακαλώ πολύ, το ύφος σας!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Και το δικό σας, το οποίο είναι µειλίχιο συνήθως.
Προσέξτε, όταν συζητάµε µεταξύ µας, να τηρούµε τον Κανονισµό και τη δεοντολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Επιµένετε ότι υποχρεούµαι να σας προτάξω λόγω του θέµατος ως συνταγµατολόγος;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κατά το άρθρο 67 παράγραφος 6…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μα, αυτό ανέγνωσα
και εγώ.
Παρακαλώ, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: …η εξέταση σχετικά µε τα παρεµπίπτοντα προηγείται από τη συζήτηση για το κύριο ζήτηµα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Έχει
κλείσει η συζήτηση για το κύριο ζήτηµα!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Θέλω, λοιπόν, να θέσω τα εξής
τρία σηµεία επί του Κανονισµού.
Πρώτον, επικαλούµαι το άρθρο 85 παράγραφος 3 του Κανονισµού της Βουλής. Σύµφωνα µε το άρθρο 85 παράγραφος 3, κάθε
νοµοσχέδιο που κατατίθεται συνοδεύεται από µια αιτιολογική έκθεση που αντιστοιχεί στο προτεινόµενο νοµοσχέδιο.
Όπως ξέρει το Σώµα, το άρθρο 1 του αρχικώς κατατεθέντος
νοµοσχεδίου προέβλεπε έγκριση της συµφωνίας που επιτεύχθηκε στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης στις 12 Ιουλίου.
Όµως, µε πρωτοβουλία του Υπουργού Οικονοµικών, απεσύρθη
το άρθρο αυτό κι έγινε τµήµα της αιτιολογικής έκθεσης. Σύµφωνα µε τη συµφωνία που υπέγραψε ο κ. Τσίπρας, η Βουλή πρέπει να υιοθετήσει το κείµενο της συµφωνίας.
Υπάρχει, λοιπόν, πολύ σοβαρό πρόβληµα να αποσαφηνίσουµε
τώρα ποιο είναι το νόηµα της συµπερίληψης του ανακοινωθέντος
της Συνόδου Κορυφής στην αιτιολογική έκθεση και πώς η ψήφος
που θα δοθεί ως ψήφος επί της αρχής του νοµοσχεδίου συνιστά
υιοθέτηση του κειµένου αυτού.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Τον Σόιµπλε…(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μη διακόπτετε!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Έχει πολύ µεγάλη σηµασία αυτό,
ώστε να ξέρει η Βουλή τι ψηφίζει, να ξέρει ο κάθε Βουλευτής το
νόηµα της ψήφου, όπως το προσδιορίζει ο ίδιος συνειδησιακά,
αλλά και το Σύνταγµα και ο Κανονισµός νοµικά.
Διότι η σηµερινή ηµέρα -15 Ιουλίου, σηµαδιακή ηµέρα- είναι
ιστορική, γιατί καταρρέει η µυθολογία της αντιµνηµονιακής αντίληψης, ότι δήθεν υπήρχε µια άλλη πολιτική. Μας λέει η Κυβέρνηση: «Το δίληµµα είναι τραγικό: Ή το συγκεκριµένο σκληρό
µνηµόνιο ή Grexit, ασύντακτη χρεοκοπία-καταστροφή». Μα, αυτό
λέγαµε, αλλά γινόµασταν αντικείµενο λοιδορίας, χλευασµού και
επίθεσης.
Αν, λοιπόν, αυτό που λέει η Βουλή σήµερα –και θα το πει µε
την ψήφο της- είναι ότι στο δίληµµα «ή µνηµόνιο ή έξοδος από
το ευρώ, ασύντακτη χρεοκοπία-καταστροφή» η απάντηση είναι
«ναι στο µνηµόνιο», τότε αυτό έχει µια σηµασία για το µέλλον,
αλλά έχει και µια σηµασία για το παρόν και το παρελθόν. Εδώ
επανατοποθετείται ο άξονας της πολιτικής και δηµόσιας ζωής
της χώρας. Εδώ περνάµε από τη µυθολογία στην πραγµατικότητα, από τη συκοφαντία στην αλήθεια.
Πρέπει να αποσαφηνιστεί αυτό.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Παρακαλώ πολύ,
αφήστε να ολοκληρώσει. Ησυχία!
Συνεχίστε, κύριε Βενιζέλο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Δεύτερο σηµείο, άρθρο 85 παρά-
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γραφος 7. Λέει το άρθρο 85 παράγραφος 7 ότι τα νοµοσχέδια
υπογράφονται από τους συναρµόδιους Υπουργούς, οι οποίοι…
(Διαπληκτισµοί µεταξύ του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη και του Βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Χαρίσιου Κάτανα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μια στιγµή, κύριε
Βενιζέλο.
Κύριοι, παρακαλώ πολύ ηρεµήστε! Μας κοιτάει όλη η Ελλάδα!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Σύµφωνα, λοιπόν, µε το άρθρο 85
παράγραφος 7, τα νοµοσχέδια πρέπει να υπογράφονται από το
σύνολο των συναρµοδίων Υπουργών.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Παρακαλώ πολύ! Οι
στιγµές είναι κρίσιµες. Μας κοιτούν όλοι οι συµπατριώτες µας!
Ελάτε, κύριε Βενιζέλο, συνεχίστε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Οι Υπουργοί αυτοί έχουν την ευθύνη του νοµοσχεδίου που κατατίθεται, αλλά και της εκτέλεσης
του ψηφισµένου από τη Βουλή νόµου που εκδίδεται και δηµοσιεύεται από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας που δίνει παραγγελία
εκτέλεσης.
Πρέπει να ξέρουµε από τον Πρωθυπουργό αν η Κυβέρνησή
του και οι συγκεκριµένοι Υπουργοί αναλαµβάνουν την ευθύνη
του νοµοσχεδίου, αλλά και της εκτέλεσης αυτών που θα περιέχονται στον ψηφισµένο από τη Βουλή νόµο.
Δεν είναι δυνατόν να έχουµε µια Κυβέρνηση µε δύο πλειοψηφίες: Μια πλειοψηφία αντιµνηµονιακή για τα «καλά» και τα
«αθώα» νοµοσχέδια και µια πλειοψηφία εθνικής ευθύνης για τα
«δύσκολα» νοµοσχέδια. Παραβιάζεται το άρθρο 85 παράγραφος
7 του Κανονισµού.
Και ως τελευταίο σηµείο –και κλείνω- θα έλεγα ότι το άρθρο
84 του Κανονισµού, σε απόλυτη συνάφεια µε το άρθρο 65 του
Συντάγµατος για την ελεύθερη και δηµοκρατική λειτουργία της
Βουλής και µε το άρθρο 1 για τη λαϊκή κυριαρχία ως θεµέλιο του
πολιτεύµατος, προβλέπει ότι η νοµοθετική πρωτοβουλία ασκείται
από τη Βουλή βεβαίως, αλλά κυρίως από την Κυβέρνηση, ελεύθερα και δηµοκρατικά.
Εδώ ακούω ότι η συµφωνία και το νοµοσχέδιο είναι προϊόν
πραξικοπήµατος, εκβιασµού. Άρα έχει παραβιαστεί το άρθρο 65
του Συντάγµατος, το άρθρο 1 ή το άρθρο 85 του Κανονισµού της
Βουλής; Αν υπάρχει µία παραβίαση, η οποία είναι οφθαλµοφανής
και προκλητική, είναι ότι παραβιάζεται η βούληση του λαού των
εκλογών του Ιανουαρίου και η εκβιασµένη ούτως ή άλλως βούληση του λαού στο δηµοψήφισµα, γιατί το «όχι» µετατράπηκε σε
ένα ταπεινωτικό «ναι», επειδή ο λαός παραπλανήθηκε δύο φορές
και η Βουλή πολύ περισσότερες.
Άρα θέλω να ξέρω τι σηµαίνει η ψήφος σε σχέση µε τη συµφωνία. Την υιοθετεί η Βουλή;
Δεύτερον, υπάρχει κυβέρνηση έτοιµη να εφαρµόσει αυτά που
ψηφίζουµε;
Τρίτον, τι είναι η θεωρία του πραξικοπήµατος; Έχουµε εδώ µία
Κυβέρνηση υποτεταγµένη, η οποία λειτουργεί υπό εκβιασµό;
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ)
Είναι µία Κυβέρνηση που έχει παραπλανήσει τον λαό και αλλάζει τώρα πολιτική πλατφόρµα εν ψυχρώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ησυχία, παρακαλώ,
κύριοι.
Για το ύφος µου και τον τόνο µου ζητώ συγγνώµη και από εσάς
και από όλους τους συναδέλφους.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ο κ. Παππάς έχει
τον λόγο επί προσωπικού.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Θα ήθελα, όµως, µία απάντηση από
την Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ορίστε, κύριε Παππά, έχετε τον λόγο επί προσωπικού για δύο λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θίγοµαι προσωπικά και
εκφράζω δι’ εµού και όλη την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Χρυσής Αυγής, διότι πριν από λίγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φίλης, είπε συγκεκριµένα «οι υπόδικοι εγκληµα-
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τίες της Χρυσής Αυγής», χωρίς να τον διακόψετε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Έκανα µία µικρή
διακοπή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κάνατε µία µικρή διακοπή. Ναι, ναι, κατάλαβα. Αλλού είστε πιο ευαίσθητος, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να σβηστεί από τα Πρακτικά, όπως
να σβηστεί επίσης και το πρωινό του κ. Σκουρλέτη. Ας κρατήσουµε εδώ, σ’ αυτή τη Βουλή που µας βλέπει όλος ο ελληνικός
λαός, ένα επίπεδο, το οποίο δεν το έχουµε ξεφτιλίσει εµείς, αλλά
εσείς.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ησυχία, κύριοι!
Συνεχίστε και ολοκληρώστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω να απαντήσω, λοιπόν, επί προσωπικού στον κ. Φίλη.
Κύριε Φίλη, εσείς αυτά να τα αναφέρετε στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα, στην Κουµουνδούρου, στον ΣΥΡΙΖΑ στον οποίο είστε
πλέον µειοψηφία. Εµείς είµαστε σταθεροί στις απόψεις µας και
το αν είµαστε εγκληµατίες ή όχι θα το κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη και όχι εσείς. Δεν είστε εισαγγελέας, κύριε Φίλη.
Όσο δε για το άλλο που είπατε για τα φίδια, τα φιδάκια και τα
αβγουλάκια, το όνοµά σας παραπέµπει στο ότι κι εσείς είστε ένα
φίδι στον κόρφο του λαού που, δυστυχώς, σας σταύρωσε, για
να τον σταυρώνετε εσείς σήµερα. Αίσχος και ντροπή σας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρία Χριστοφιλοπούλου, δι’ ολίγων θα απαντήσει στον κ. Βενιζέλο ο κ. Βούτσης
και µετά θα έχετε τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε, παίρνω τον λόγο µόνο
για δύο λεπτά.
Ο Υπουργός, όπως και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, µε πάρα πολύ
µεγάλη σαφήνεια αναφέρθηκαν σ’ αυτά τα ζητήµατα και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Επειδή, µάλιστα, θέλετε να τα πούµε και
πιο σχηµατικά, είναι φανερό πως γίνεται µία συµφωνία, µία σύµβαση, κάτω από την πίεση των γεγονότων, µε όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρθηκαν στον ελληνικό και στον διεθνή
Τύπο, αλλά και στις πολιτικές δυνάµεις.
Υπάρχει µία διαµορφωµένη κοινή συνείδηση για την πίεση που
ασκήθηκε αυτού του χαρακτήρα τον οποίο είπατε. Αυτό δεν σηµαίνει ότι η συµφωνία η οποία έρχεται εδώ προς ψήφιση είναι
απόρροια και αποτέλεσµα µίας κατάστασης, η οποία την καθιστά
παράνοµη και εκτός της διαδικασίας της συζήτησης.
Είναι, επίσης, σαφές πως η Κυβέρνηση εγγυάται στο συνολικό
πρόγραµµα το οποίο θα αναπτύξει -και πτυχές και πινελιές ακούστηκαν και από τους Υπουργούς- συνολικά για την κοινωνία µας
τα επόµενα χρόνια, µε ορίζοντα µάλιστα τετραετίας -όπως είπε
και ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή του press conference, αλλά
και προχθές, αµέσως µόλις βγήκε από τη Σύνοδο- ότι στοιχείο,
κορµός, µέρος αυτού του προγράµµατος, µε τα αντισώµατα, µε
τα αντιστηρίγµατα, θα είναι οι κοινωνικές πολιτικές, οι οποίες θα
δίνουν πραγµατικά τη δυνατότητα να ελαφρυνθούν όσοι θα
έχουν συνέπειες από πλευρές αυτού του προγράµµατος και ότι
θα τις αναπτύξουµε µε τον πιο δραστήριο τρόπο, µε τον πιο µεροληπτικό τρόπο υπέρ των τάξεων οι οποίες θίγονται και θα κριθούµε πάνω σε αυτό όταν κριθούµε ως Κυβέρνηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να σας πω το εξής,
επειδή ξεκινήσατε από αυτό, στην ίδια κατεύθυνση και µε τον κ.
Μητσοτάκη που µίλησε προηγουµένως, που θέλετε µέσω αυτής
της συζήτησης να υπάρξει και µια ιστορικού τύπου κολυµβήθρα
του Σιλωάµ για ορισµένα πράγµατα. Επιτρέψτε µου να σας πω επειδή µιλήσατε και ήσασταν από τους πρωταγωνιστές των µνηµονίων που έρχονταν εδώ και ψηφίζονταν, που διαπραγµατευθήκατε, που είχατε τη δικιά σας διαδροµή, πορεία, και θεωρήσατε πως είχατε και τις δικές σας επιτυχίες µε το περίφηµο PSIότι δεν θυµάµαι καθόλου -διότι όλοι εδώ ήµασταν, παρόντες και
παρούσες- να έχουν γίνει από τη χώρα µας στάση πληρωµών
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προς το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, τουλάχιστον σε τρία είδη,
σηµεία και κονδύλια τα οποία επικρέµανται, capital control, όλη
αυτή η κατάσταση, η οποία έχει διαµορφώσει µια πάρα πολύ
σκληρή αντιπαράθεση και σύγκρουση.
Αν θεωρείτε πως η ποιότητα αυτής της συµφωνίας -όπως και
αν ονοµαστεί, «συµφωνία», «µνηµόνιο», οτιδήποτε- είναι απόρροια και εξισώνεται ιστορικά προγραµµατικά, πολιτικά και κοινωνικά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού µε αυτά που κάνατε
εσείς σε πέντε χρόνια, είστε πολύ γελασµένος!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ο κ. Βενιζέλος έχει
τον λόγο για δύο λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Ήθελα για ένα λεπτό µόνο να πω
στον Υπουργό Εσωτερικών το εξής.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Δεν γίνεται αυτό το πράγµα! Δεν
θα τελειώσουµε. Τον έθιξε προσωπικά; Γιατί να απαντήσει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Παρακαλώ πολύ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Μάλιστα!
Ποτέ άλλοτε η χώρα, ενώ είχε την ευκαιρία στις 25 Ιανουαρίου,
στις 20 Φεβρουαρίου να συνάψει µια συµφωνία µε πολύ µικρό
κόστος και να περάσει σε άλλο καθεστώς, όπως η προληπτική
πιστωτική γραµµή, δεν βρέθηκε µε την πλάτη κολληµένη στον
τοίχο, να πληρώνει έναν τεράστιο λογαριασµό, να µπαίνει σε ένα
νέο τριετές µνηµόνιο µόνο και µόνο για λόγους εσωκοµµατικών
συσχετισµών στον ΣΥΡΙΖΑ, σχέσεων ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, µόνο και
µόνο γιατί ο κ. Τσίπρας δεν είπε την αλήθεια στον ελληνικό
λαό,…
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, φτάνει πια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Να τελειώσει.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: …δεν µπόρεσε να αποσαφηνίσει
τους προηγούµενους µήνες την πολιτική του ταυτότητα και τώρα
βλέπουµε την εσωτερική σύγκρουση, την οποία πληρώνει η
χώρα, η οικονοµία, η εξωτερική πολιτική, µε τραγικά υψηλό κόστος.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Να τελειώσει. Πέρασε η ώρα…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Δεν είναι µοιραίο και αναπόφευκτο
αυτό που ψηφίζει σήµερα η Βουλή. Πληρώνουµε τις συνέπειες
των δικών σας λαθών, ψευδών και ψευδαισθήσεων και είστε υπόλογοι γι’ αυτό.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεν έχετε αίσθηση του τι κάνετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ωραία. Έκλεισαν τα προσωπικά θέµατα. Τώρα προχωράµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Η κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου έχει τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, είναι λογικό…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κάντε ησυχία, κύριοι συνάδελφοι. Τελειώνουµε σιγά-σιγά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Οι στιγµές είναι κρίσιµες. Τα πνεύµατα όλων είναι οξυµµένα. Τα επόµενα εικοσιτετράωρα θα σηµατοδοτήσουν αν η χώρα θα βαδίσει προς ένα
πρόγραµµα-«γέφυρα» που τη σταθεροποιεί στην Ευρώπη ή αν η
χώρα θα παραµείνει «στον αέρα», όπως βρίσκεται αυτή τη στιγµή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαβάζοντας την ιστορία µας ή
ενθυµούµενοι τα νεανικά µας χρόνια αυτές τις κρίσιµες στιγµές
που πέρασε ο τόπος, θυµόµαστε Πρωθυπουργούς τις κρίσιµες
στιγµές να εµφανίζονται στο Κοινοβούλιο. Και επειδή ακούσαµε
χθες τον Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα στην τηλεόραση της ΕΡΤ να
λέει ότι δεν δραπετεύει από τις ευθύνες του, εγώ θέλω να αναρωτηθούµε γιατί ο Πρωθυπουργός σήµερα και µετά από αυτόν
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τον αγώνα που έδωσε στα ευρωπαϊκά fora, επέλεξε να µην απευθυνθεί στο ελληνικό Κοινοβούλιο και µέσω αυτού στον ελληνικό
λαό. Θα έπρεπε να απευθυνθεί στο ελληνικό Κοινοβούλιο και
στον ελληνικό λαό λέγοντας εάν πιστεύει στην υπογραφή του,
εάν τιµά την υπογραφή του και εάν εσύρθη σ’ αυτήν τη συµφωνία
διότι είναι θύµα πραξικοπήµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µίλησε πριν από λίγο η κ. Γεννηµατά, η Πρόεδρος του Κινήµατός µας, και σας είπε πολύ συγκεκριµένα τις δικές µας προσπάθειες για να στηριχθεί η ελληνική
Κυβέρνηση και οι ελληνικές θέσεις. Να στηριχθεί στους Ευρωπαίους σοσιαλιστές, όπως στον κ. Ολάντ –που τον λέγατε «Ολαντρέου» κάποτε- στον κ. Ρέντσι, στον κ. Φάιµαν και στον κ. Γκάµπριελ, αλλά και στους άλλους, όπως τον κ. Σουλτς, τους σοσιαλιστές. Γι’ αυτούς, λοιπόν, λίγους µήνες πριν ο Αντιπρόεδρος του
Κοινοβουλίου κ. Παπαδηµούλης και σηµαίνον στέλεχός σας
έλεγε τι; Έλεγε το αυτονόητο, ο κ. Παπαδηµούλης, όταν του έλεγαν ότι είµαστε δεκαοκτώ. Έλεγε ότι έχουµε τους Ευρωπαίους
σοσιαλιστές.
Εµείς, λοιπόν, βρεθήκαµε δίπλα στην ελληνική Κυβέρνηση,
παρά το γεγονός ότι αν αναλογιστούµε µαζί, θα δούµε ότι αυτό
που συνετελέσθη τους πέντε τελευταίους µήνες δεν έχει προηγούµενο. Διότι µακριά και από εµένα τα «success stories».
Όµως, θέλω να απευθυνθώ και στον κόσµο που µας ακούει και
να ρωτήσω ευθαρσώς το εξής: Τον Γενάρη, που τα πράγµατα
ήταν πολύ δύσκολα και ο ελληνικός λαός έβγαινε από πέντε χρόνια κόπων, θυσιών και αδικιών, για να µπορέσει να παραµείνει η
χώρα στην Ευρωζώνη χωρίς αυτό που είπε ο κ. Καµµένος, ο Πρόεδρος των ΑΝΕΛ, την ασύντακτη χρεοκοπία, οι τράπεζες υπήρχαν –είχαν κάποια προβλήµατα, αλλά υπήρχαν!- και ο κ. Βαρουφάκης χάρισε 11 δισεκατοµµύρια ευρώ µε κατεύθυνση του κ.
Τσίπρα. Γιατί;
Υπογράψατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ,
στις 20 Φλεβάρη µια παράταση του δευτέρου µνηµονίου µε όλα
τα παραρτήµατα, τα οποία ζητήσαµε να κατατεθούν στη Βουλή
των Ελλήνων και δεν κατατέθηκαν ποτέ. Γιατί άραγε, κύριε
Υπουργέ της Οικονοµίας; Διότι αυτό που µας φέρατε να ψηφίσουµε σήµερα και που είναι η συµφωνία, το λέει καθαρά. Έχει
χαθεί η αξιοπιστία. Η συµφωνία λέει µέσα ότι χάθηκε η αξιοπιστία. Και γιατί; Διότι µέσα σ’ αυτό το κείµενο της 20ης Φλεβάρη
που υπέγραψε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υπήρχε δέσµευση µε
φαρδιά πλατιά την υπογραφή του πρώην Υπουργού, ο οποίος
αφού δραπέτευσε στην Αίγινα, ήρθε σήµερα να µας πει ότι αυτά
είναι γελοιωδέστατα. Εκεί, λοιπόν, υπήρχε η υπογραφή του κ.
Βαρουφάκη και έλεγε τι άλλο; Έλεγε ότι δεν θα γίνουν µονοµερείς ενέργειες.
Τι κάνατε, όµως; Τη θεωρία των κουτόφραγκων: «Άσε, δε βαριέσαι!», «Έλα µωρέ!», «Θα γίνει κι αυτό», που έλεγε ο Υπουργός
κ. Φλαµπουράρης. Αυτή είναι η αντίληψη, αυτή είναι η κοσµοθεωρία σας! «Έλα µωρέ, θα γίνει κι αυτό». «Θα τους κοροϊδέψουµε
τους κουτόφραγκους». «Θα κλείσουµε το µάτι σε παντός είδους
συντεχνίες, σε παντός είδους ρουσφέτια, σε παντός είδους πελατειακά…
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΜΠΕΤΥ) ΣΚΟΥΦΑ: Τι λες; Τι είναι αυτά που λες;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, αυτό λέω! Αυτό
λέω! Αυτό λέω και αυτό κάνατε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρίες και κύριοι,
σας παρακαλώ! Γιατί έτσι τώρα που τελειώνουµε; Μην τα χαλάτε
τώρα!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Και σας το λέµε εµείς,
που µας λοιδορήσατε και µας είπατε «σκυλιά» και µας είπατε
«γερµανοτσολιάδες». Και αυτοί οι «γερµανοτσολιάδες» του
ΠΑΣΟΚ σήµερα βάζουµε πλάτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Αυτά είναι παρελθόν.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Δίπλα στους σοσιαλιστές, βάλαµε πλάτη και συνεχίζουµε να βάζουµε πλάτη, για να
µην πάει…
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Μη βάζετε πλάτη!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Να µη βάζουµε, έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Παρακαλώ, κύριε
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συνάδελφε!
Συνεχίστε, κυρία Χριστοφιλοπούλου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Εδώ, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, πρέπει να αποφασίσουµε µε ποια Αριστερά θα πάµε
και ποια θα αφήσουµε. Εµείς είµαστε σοσιαλδηµοκράτες, σοσιαλιστές. Εσείς είστε η Αριστερά. Μιλώ στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, γιατί
έχουµε δύο Αριστερές. Έχουµε τη «δραχµαριστερά», που δεν
εξήγησε ποτέ στον ελληνικό λαό, αφού µπει στο Νοµισµατοκοπείο πώς ακριβώς θα είναι η χώρα την επόµενη µέρα. Άκουσα
κάποια ψήγµατα στην οµιλία του κ. Καµµένου για το πώς θα καταρρακωθεί η οικονοµία. Οι τράπεζες που σήµερα είναι στο σηµείο µηδέν, θα πάψουν να υπάρχουν παντελώς, οι χαµηλοσυνταξιούχοι πρώτοι θα πληγούν, διότι δεν θα µπορούν καν να πάρουν
τη σύνταξή τους και οι άνεργοι δεν θα έχουν ποτέ στον «ήλιο
µοίρα», γιατί εκτός των άλλων δεν µπορείτε να επαίρεστε,
Υπουργέ της Οικονοµίας και της Ανάπτυξης κύριε Σταθάκη, γιατί
ακόµα και το ΕΣΠΑ αυτούς τους έξι µήνες το έχετε τελείως τελµατωµένο.
Μιλάµε, λοιπόν –και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε- για µια κυβέρνηση, η οποία δεν έχει εθνικό σχέδιο, για µια κυβέρνηση που
δεν έχει πυξίδα και είναι µεταξύ της «δραχµαριστεράς» και της
Αριστεράς του «θύµατος των πραξικοπηµάτων». Των πραξικοπηµάτων ποιων, κύριε Φίλη; Των σοσιαλιστών; Ποιο είναι το πραξικόπηµα, κύριε Φίλη; Ο κ. Ολάντ έκανε πραξικόπηµα; Ποιοι έκαναν
το πραξικόπηµα;
Αποφασίστε, λοιπόν. Κυβερνήστε, λοιπόν. Η χώρα έχει Κυβέρνηση. Η Αντιπολίτευση σήµερα στέκεται µε αίσθηµα ευθύνης και
λέει: «Η χώρα δεν θα πέσει στα βράχια. Η χώρα θα παραµείνει
στο ευρώ. Η χώρα θα παραµείνει στην Ευρώπη. Δεν θα περάσουν τα σχέδια των δραχµολάγνων Υπουργών σας, που κάθονται
στους θώκους και θέλουν να πέσει η χώρα στα βράχια. Ναι στην
Ευρώπη. Ναι στο ευρώ. Όχι στα κρυφά σχέδια, στα plan B, στους
δραχµολάγνους και σε όλα αυτά που θέλουν να µας οδηγήσουν
στο Grexit.»
Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ΠΑΣΟΚ δεν απεκδύεται τις ευθύνες του. Είναι, όµως, και υπερήφανο για όλα όσα
έχει κάνει και στέκεται εδώ, µπροστά σας, και λέει «θα βάλουµε
πλάτη». Για να σας ακούσουµε. Για να σας ακούσουµε, τι θα κάνετε εσείς;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε.
Οδεύουµε προς το πέρας και τώρα ζήτησε να οµιλήσει η Πρόεδρος κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Ελάτε, κυρία Πρόεδρε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τελειώνουµε µε την κυρία Πρόεδρο.
Ορίστε, κυρία Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον
ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα του ΟΗΕ, τον κ. Μποχοσλάβσκι,
που σήµερα, για τρίτη φορά µέσα στον τελευταίο ενάµιση µήνα,
παρεµβαίνει µε δηµόσια έκκλησή του -είναι ο ανεξάρτητος εµπειρογνώµονας του ΟΗΕ για το χρέος και τα ανθρώπινα δικαιώµατα- να προστατευθεί ο ελληνικός πληθυσµός από περαιτέρω
περιστολή των κοινωνικών του δικαιωµάτων που έχουν ήδη απαραδέκτως υπονοµευτεί και παραβιαστεί.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Παρακαλώ, ησυχία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Θέλω,
επίσης, να ευχαριστήσω τον επιστηµονικό συντονιστή της Επιτροπής Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους, τον κ. Ερίκ Τουσέν, που µε
δηµόσια παρέµβασή του και σήµερα υποδεικνύει και προτείνει
ποια είναι η λύση για την Ελλάδα, για τον ελληνικό πληθυσµό,
λύση η οποία προϋποθέτει διαγραφή του επονείδιστου, απεχθούς, παράνοµου και µη και αθέµιτου χρέους, το οποίο κάποιοι
επιχειρούν λυσσαλέα να φορτώσουν στον ελληνικό λαό και στις
επόµενες γενιές, σε αυτές τις γενιές που δεν σας χρωστούν τίποτα, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που σαράντα χρόνια κυβερνούσατε και που σήµερα έχετε φορτώσει
κάθε µωρό µε 32.500 ευρώ χρέος µε το που παίρνει την πρώτη
του ανάσα!
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Εγώ, λοιπόν, αυτούς θέλω να ευχαριστήσω, εκείνα τα κινήµατα
και τις πολιτικές δυνάµεις στην Ευρώπη που ενεργοποιούνται και
κινητοποιούνται λέγοντας «αυτό είναι ένα πραξικόπηµα κατά της
Ελλάδας και κατά της Κυβέρνησης». Θέλω να ευχαριστήσω
όλους εκείνους τους οικονοµολόγους, τους ανθρώπους του πολιτισµού, της τέχνης, της διανόησης, των γραµµάτων που δεν εκµαυλίστηκαν από την εξουσία και την τύρφη των προγραµµάτων,
αλλά όρθωσαν ανάστηµα και είπαν πως είναι ανεπίτρεπτο στο
σύγχρονο πολιτισµό, στο 2015 να ολοκληρώνεται µια τέτοια αντιδηµοκρατική απολυταρχική ενέργεια εκδίκησης σε αυτό τον
λαό και σε αυτήν την Κυβέρνηση, την αριστερή και αντιµνηµονιακή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απόψε είναι µια µαύρη µέρα για
τη δηµοκρατία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Είναι µια µαύρη
µέρα και για το ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί µε έναν ωµό εκβιασµό, προερχόµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και απευθυνόµενο στην Κυβέρνηση και τώρα στους Βουλευτές, καλείται η
Βουλή µέσα σε δυόµισι ώρες, χωρίς ουσιαστική συζήτηση, να
επικυρώσει τον ενταφιασµό της κοινοβουλευτικής λειτουργίας,
την παράδοση της εθνικής κυριαρχίας, την υποθήκευση της δηµόσιας περιουσίας µε ορίζοντα το ξεπούληµά της από ένα ακόµη
πιο τερατώδες ΤΑΙΠΕΔ από το υπάρχον -που το κόµµα µου, ο
ΣΥΡΙΖΑ, αποκαλούσε και αποκαλεί «εκτροφείο σκανδάλων»- την
αναδοχή του συνόλου χρέους και την αναγνώριση των συνολικών υποχρεώσεων, ενώ το χρέος είναι µη βιώσιµο, απεχθές, επονείδιστο και παράνοµο, την περαιτέρω περικοπή των αποδοχών
των συνταξιούχων, αυτών που κρίθηκαν αντισυνταγµατικές από
το Συµβούλιο της Επικρατείας και είχαν νοµοθετηθεί τον Νοέµβριο του 2012, όταν σύσσωµη η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε έξω µε πανό που έλεγε «καταστρέφετε τη χώρα,
φύγετε τώρα» και ενώθηκε µε την κοινωνία και τον λαό, από τα
οποία προέρχεται και στα οποία ανήκει. Καλείται να επικυρώσει
η Βουλή την περαιτέρω περικοπή δηµοσίων δαπανών -αν και οι
δηµόσιες δαπάνες κινούνται ήδη κάτω από τον ευρωπαϊκό µέσο
όρο- την παραδοχή ανέφικτων πρωτογενών πλεονασµάτων που
θα οδηγούσαν σε µεγαλύτερη ύφεση, την παραδοχή ότι η δηµοκρατική διαδικασία του δηµοψηφίσµατος αποτελεί λόγο κλονισµού της εµπιστοσύνης, την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης
µε κατά παραγγελία νοµοθέτηση σε ανέφικτες προθεσµίες και
µε την εξευτελιστική αποδοχή να ξε-νοµοθετήσουµε, αυτή εδώ
η Βουλή, να καταργήσουµε νόµους που έχουµε ψηφίσει.
Αν το νοµοσχέδιο που περιέχει αναφορά σε επικείµενο τρίτο
µνηµόνιο το έφερναν οι µνηµονιακές δυνάµεις του τόπου, η Νέα
Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάµι, η ΔΗΜΑΡ, το ΛΑΟΣ, θα απηύθυνα στη Βουλή έναν καταγγελτικό λόγο για µία προς µία τις
διατάξεις του. Το φέρνουν, όµως, η Κυβέρνηση της Αριστεράς
και των αντιµνηµονιακών δυνάµεων, το φέρνει η Κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων, που δεν έχει ως σχέδιό
της την εισαγωγή και εφαρµογή των µνηµονίων, αλλά την απαλλαγή της πατρίδας µας από αυτά, που δεν πιστεύει ότι τα µνηµόνια της υποτέλειας και της λιτότητας είναι το φάρµακο για την
οικονοµία, αλλά πρεσβεύει χρόνια τώρα ότι είναι λάθος συνταγή
το δηλητήριο που σκοτώνει την κοινωνία και ξέρει πόσο καταστροφικό είναι.
Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι η Κυβέρνηση εκβιάζεται.
Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι ο Πρωθυπουργός υπέστη τον
πιο σκληρό και αδυσώπητο εκβιασµό, µε εργαλείο εκβιασµού την
επιβίωση του λαού του και δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι, αν
ο εκβιασµός ολοκληρωθεί απόψε, τίποτα δεν εµποδίζει την επανάληψή του, όχι µόνο εναντίον µας, αλλά και εναντίον άλλων
λαών και άλλων κυβερνήσεων. Άλλωστε δεν είµαστε οι πρώτοι.
Προηγήθηκε η Κύπρος τον Μάρτιο του 2013, τον ίδιο µήνα που
έχασαν τη ζωή τους δυο σπουδαστές στη Λάρισα από αναθυµιάσεις µαγκαλιού, γιατί δεν είχαν για να θερµανθούν, το ίδιο έτος
που έχασε τη ζωή του ένας δεκαοκτάχρονος για να αποφύγει τον
έλεγχο εισιτηρίου που δεν είχε να πληρώσει, το ίδιο έτος που
έχασε τη ζωή του ένα δεκάχρονο κορίτσι στη Θεσσαλονίκη, η
Σάρα, και αυτή από αναθυµιάσεις µαγκαλιού στο σπίτι όπου
ζούσε επί µήνες µε τη µετανάστρια µητέρα της χωρίς ρεύµα.
Το µνηµόνιο έχει προκαλέσει ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα
και οι λεγόµενοι εταίροι µας το γνωρίζουν. Δεν δικαιούνται να

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

απειλούν την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό µε ολοκληρωτική ανθρωπιστική καταστροφή, µ’ ένα πραγµατικό ολοκαύτωµα
που οι ίδιοι έχουν µεθοδεύσει µέσω της άρνησης παροχής ρευστότητας, προκειµένου να τον υποχρεώσουν να βγάλει το δέρµα
του, να συναινέσει σε όλα εκείνα που αντιστρατεύεται και που
έχει µε συνέπεια αντιπαλέψει. Αυτό συνιστά πραξικόπηµα, κατάλυση της δηµοκρατίας, κατάλυση της συνταγµατικής λειτουργίας και επιβολή συνθηκών ζωής υπολογισµένων να επιφέρουν
εν µέρει ή εν όλω την καταστροφή µέρους ή ολόκληρου του ελληνικού πληθυσµού. Συνιστά, δηλαδή, έγκληµα κατά της ανθρωπότητας και κοινωνική γενοκτονία.
Θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι
του για να αποκρούσει τον εκβιασµό. Κανείς δεν µπορεί να του
το αφαιρέσει αυτό και κανείς δεν µπορεί να αποµειώσει το µέγεθος της γενναιότητας, της ανιδιοτέλειας και του ηθικού µεγαλείου της πρόθεσής του σήµερα να αναλάβει την πολιτική του
αυτοκαταστροφή, θεωρώντας ότι έτσι υπηρετεί τον λαό και την
κοινωνία.
Θεωρώ ότι αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψει το Κοινοβούλιο
και η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να αποτρέψει το σχέδιο της «αριστερής παρένθεσης» που απεργάζονται οι διαστροφικοί νόες που θέλουν να
µετατρέψουν την Κυβέρνηση της Αριστεράς σε εξάγγελο, υλοποιητή και εφαρµοστή των µνηµονίων, που θέλουν να βάλουν
έναν-έναν και µία-µία από εµάς να λέµε και να κάνουµε τα αντίθετα από εκείνα για τα οποία έχουµε αγωνιστεί, που θέλουν να
µας εξευτελίσουν στον βαθµό του να µην αναγνωρίζουµε τους
εαυτούς µας και να µη µας αναγνωρίζει η κοινωνία, ο φυσικός
µας σύµµαχος και ο λαός που είµαστε σάρκα από τη σάρκα του.
Αυτό δεν έχουµε δικαίωµα να το κάνουµε, όχι από ψωροπερηφάνια ή ιδεολογικό δογµατισµό, αλλά από βαθιά συναίσθηση ότι
θα αποτελέσει ανεπούλωτο τραύµα για το συλλογικό κοινωνικό
ηθικό, γι’ αυτό που σκιρτά και αναθαρρεί και ιδίως θεριεύει και
αντρεύει στις νέες γενιές, για όλους εκείνους κι εκείνες που πίστεψαν σε µας, όχι γιατί τους τάξαµε διορισµούς και προνόµια,
αλλά γιατί εµπιστεύθηκαν τη συνέπεια, την ανιδιοτέλεια, τους
αγώνες, τις δεσµεύσεις µας.
Το σχέδιο της «αριστερής παρένθεσης» είναι το σχέδιο που
θέλει την αριστερή και αντιµνηµονιακή Κυβέρνηση να απαξιώνεται, θέλει τον λαό να απελπίζεται και να χάνει τα ερείσµατά του,
θέλει την κοινωνία να εξεγείρεται και θέλει και δυνάµεις αποσταθεροποίησης, όπως αυτές που έχουµε κατ’ επανάληψη δει να
δρουν και να ενεργοποιούνται στον τόπο µας, να διεκδικούν «το
πάνω χέρι». Θέλει τα συµφέροντα της διαπλοκής «να κουνούν
τις µαριονέτες τους», να ορίζουν τους εκπροσώπους τους επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ, όπου κινδυνεύουµε να διατηρήσουµε τον
κ. Γεωργίου, τον υπεύθυνο για την εισαγωγή της χώρας στο µνηµόνιο, της Τράπεζας της Ελλάδος, όπου υφιστάµεθα τον κ.
Στουρνάρα, του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, του
ΤΑΙΠΕΔ. Θέλει εκείνοι που κατέστρεψαν τον τόπο να επιστρέφουν ως δικαιωµένοι και να κουνούν το δάχτυλο, ενώ θα έπρεπε
να απολογούνται στην ιστορία και στη δικαιοσύνη. Και θέλει, δυστυχώς, τις πιο ακροδεξιές και φασιστικές δυνάµεις, τις βγαλµένες από το εφιαλτικό παρελθόν, να διεκδικούν να εκφράσουν
εκείνες γνήσια την κοινωνία και να αντιποιούνται τους αγώνες
του λαού. Ουδείς δικαιούται να προσποιείται ότι δεν το βλέπει.
Άλλωστε, η «πρόβα τζενεράλε» είναι η αποψινή συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –κι εδώ θα απευθυνθώ στους
συντρόφους και στις συντρόφισσές µου από τον ΣΥΡΙΖΑ- στη δηµοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ο λαός µίλησε. Είπε ένα µεγάλο «όχι» στα τελεσίγραφα, στους εκβιασµούς, στον εκφοβισµό, στην προπαγάνδα, στην τροµοκρατία, «όχι» στα µνηµόνια.
Δεν έχουµε δικαίωµα το «όχι» του λαού να το κάνουµε «ναι» µε
την ψήφο µας. Δεν έχουµε δικαίωµα ούτε να το ερµηνεύουµε ως
«όχι υπό προϋποθέσεις».
Κάθε ένα από τα µέτρα που εµπεριέχονται στη λεγόµενη συµφωνία το καταψήφισαν µε εκκωφαντική πλειοψηφία οι πολίτες.
Έχουµε την υποχρέωση να υπερασπιστούµε την ετυµηγορία
τους, γιατί η δική µας εξουσία πηγάζει από εκείνους.
Και γιατί εµείς, εν αντιθέσει µε τους άλλους, δεν διεκδικήσαµε
ούτε θελήσαµε ποτέ την εξουσία για να την µοιραστούµε και να
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την ξεκοκαλίσουµε, όπως έκαναν οι δυνάµεις του µνηµονίου, του
παλαιοπολιτικού και φαύλου κλεπτοκρατικού συστήµατος του δικοµµατισµού ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας, που έχει το θράσος
τώρα να κουνάει το δάχτυλο.
Αλλά διεκδικήσαµε την εξουσία για να την επιστρέψουµε στον
λαό.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Παραιτήσου! Άντε να τελειώνουµε!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Το «όχι»
του λαού δεν ήταν «όχι» υπό προϋποθέσεις. Το «όχι» του λαού
δεν ήταν όχι µε αστερίσκους. Αλλά όποιος πιστεύει ότι το «όχι»
του δηµοψηφίσµατος διατυπώθηκε υπό την προϋπόθεση την παραµονής της χώρας στο ευρώ, οφείλει τότε να διατυπώσει ξανά
το ερώτηµα και ξανά στον λαό.
Όµως, το ερώτηµα δεν µπορεί ποτέ να είναι αυτό που επιδιώκεται να απαντηθεί µέσω του νέου εκβιασµού της τρόικας και του
νέου τελεσιγράφου. Το ερώτηµα δεν µπορεί ποτέ να είναι ευρώ
ή δηµοκρατία, ευρώ ή ανθρώπινα δικαιώµατα, ευρώ ή Ευρώπη,
γιατί αυτά είναι ερωτήµατα αντιδραστικά, αντιδηµοκρατικά, αντιευρωπαϊκά και αντιανθρωπιστικά. Και είναι ερωτήµατα που ο
λαός έχει και τη γνώση και το σθένος και την ιστορική εµπειρία
να τα απαντήσει.
Πρέπει, όµως, κάποια στιγµή, επειδή κάποιοι έχουν το θράσος
να µιλούν περί λόµπι της δραχµής, να µιλήσουµε και γι’ αυτό το
λόµπι του συστήµατος Σηµίτη, το λόµπι του εκσυγχρονισµού,
που ακόµα διεκδικεί, µέσω της διαπλοκής, να διαφεντεύει αυτόν
τον τόπο και που θέλει να δικαιωθεί µέσα από τέτοιες βαθιά αντιδηµοκρατικές, πραξικοπηµατικές ενέργειες, που έφτασαν µέχρι
την παρέµβαση του κ. Βενιζέλου να θέλει η Βουλή να κυρώσει
το ανακοινωθέν, να κυρώσει δηλαδή ένα ανυπόστατο κείµενο
προκειµένου να δώσει διαπιστευτήρια υποτέλειας και να δηµιουργήσει ανεπίστρεπτες καταστάσεις.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Να τηρηθεί ο χρόνος, κύριε
Πρόεδρε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Δεν
έχω καµµία αµφιβολία και το λέω µε τη συνείδησή µου καθαρή,
δεν έχω καµµία αµφιβολία -και οφείλεις από συνειδήσεως σε τέτοιες ώρες να µιλάς- ότι τόσο την Κυβέρνηση όσο και τον λαό
στηρίζει πραγµατικά το «όχι» στη σηµερινή ψηφοφορία. Εδώ δεν
χωρούν αυταπάτες. Τον Πρωθυπουργό που εκβιάζεται και την
Κυβέρνηση που εκβιάζεται βοηθά το να τον θωρακίσει η Κοινοβουλευτική του Οµάδα, όχι να του δώσει τη χαριστική βολή µε
ένα «ναι» νοµίζοντας ότι τον διευκολύνει ή παρακαλώντας τον να
την εκβιάσει, κάτι που προς τιµή του ο Πρωθυπουργός δεν έκανε
όπως έκαναν οι προκάτοχοί του.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ησυχία. Περατώνει
η κυρία Πρόεδρος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Και την
υπόθεση της Αριστεράς και της δηµοκρατίας, της κοινωνικής και
λαϊκής χειραφέτησης και της απελευθέρωσης υπηρετούν οι κάθε
είδους αντιστάσεις, οι µικρές και οι µεγάλες. Αν η Βουλή δεν αντισταθεί στο σηµερινό εκβιασµό, δεν θα αντισταθεί ούτε σε επόµενους.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, πού πήγε ο Κανονισµός; Τον φάγαµε;
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Φτάνει το µάθηµα!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Αν νοµοθετήσει µε φιρµάνια και τελεσίγραφα, θα το ξανακάνει -και
ήδη το κάνει- σε πολύ σύντοµο διάστηµα. Και αν ενδώσει, εάν
παραπλανηθεί, αν παραλύσει, θα βρεθεί αντιµέτωπη µε τον εαυτό της και τη συνείδησή της αλλά και µε την ίδια την ψυχή της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν για κάποιους το ερώτηµα
είναι βαρύ και η ευθύνη βαριά, αξίζει να αναλογιστούµε ότι στην
ιστορία µας υπήρξαν άνθρωποι που ανέλαβαν ευθύνες, όταν
ήρθαν στα χέρια τους, και που πραγµατοποίησαν πολύ µεγαλύτερες αντιστάσεις από ένα κατά συνείδηση «όχι» σε αυτό που
πράγµατι πρέπει να αποκρουστεί.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε πολύ.
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Ο κ. Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ευάγγελος Μεϊµαράκης έχει ζητήσει τον λόγο.
Παρακαλώ πολύ, έχω ενηµερωθεί ότι θα προηγηθείτε και θα
τελειώσει ο κύριος Πρωθυπουργός.
Έχετε τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Όχι, όχι, δεν έχω τον λόγο. Μου ζητήθηκε
να µη µιλήσουµε, για να διευκολύνουµε τη συζήτηση σήµερα. Ο
κύριος Πρωθυπουργός εισηγείται. Ο κύριος Πρωθυπουργός θα
µιλήσει κι ευχαρίστως θα έχει τον τελευταίο λόγο. Θα µιλήσω
αµέσως µετά από τον Πρωθυπουργό. Δεν µιλάει ο Πρωθυπουργός, δεν µιλάω κι εγώ. Δεν υπάρχει θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε, ελάτε.
Τον λόγο έχει ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξιος Τσίπρας.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κύριε Μεϊµαράκη, χαίροµαι ιδιαίτερα που θέλετε πρώτα να µε ακούσετε
και µετά να τοποθετηθείτε. Φοβάµαι ότι θέλετε να έχετε τον τελευταίο λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Εσείς τον έχετε. Θα σας τον δώσω. Εσείς
έχετε και την υπογραφή και τον λόγο.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Αλλά σήµερα τον τελευταίο λόγο τον έχουν οι Βουλευτές, ούτως ή άλλως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Γιατί δεν ερχόσαστε
στο κεντρικό Βήµα, κύριε Πρωθυπουργέ; Ελάτε εδώ καλύτερα.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Δεν πειράζει! Μια χαρά είµαι κι από δω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε σε µια κρίσιµη
στιγµή και καλούµαστε να πάρουµε αποφάσεις µε κριτήριο την
ευθύνη που µας βαραίνει.
Θέλω να πω ότι όλους αυτούς τους πέντε µήνες δώσαµε έναν
σκληρό αγώνα και προσωπικά γι’ αυτόν τον αγώνα, που είχε και
λάθη, είχε παραλείψεις -κι όπως δήλωσα αναλαµβάνω πλήρως
τις ευθύνες µου και δεν δραπετεύω από αυτές- αισθάνοµαι υπερήφανος, διότι µε αυταπάρνηση δώσαµε τη µάχη για το δίκαιο
του λαού µας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Δώσαµε µια µάχη άνιση, δώσαµε µια µάχη δύσκολη, δώσαµε
µια µάχη απέναντι όχι απλά στα οργανωµένα κατεστηµένα συµφέροντα εντός της χώρας, που από την πρώτη στιγµή είχαν
στόχο να σαµποτάρουν αυτήν την προσπάθεια, να εµποδίσουν
αυτήν την προσπάθεια. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Τα βάλαµε
µε ισχυρούς αντιπάλους. Τα βάλαµε µε το διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Δώσαµε έναν αγώνα που από τη µια µεριά
ήταν το δίκαιο και από την άλλη µεριά ήταν η οικονοµική ισχύς.
Και µε αυτήν την έννοια, ήταν ένας άδικος αγώνας.
Παρ’ όλα αυτά, έχουµε αφήσει παρακαταθήκη αξιοπρέπειας
και δηµοκρατίας στην Ευρώπη και σε όλον τον κόσµο και αυτή η
παρακαταθήκη δεν σβήνει.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Είµαι βέβαιος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτός ο αγώνας κάποια στιγµή θα φέρει καρπούς. Η σπορά θα καρποφορήσει στην Ευρώπη.
Πριν από µια βδοµάδα, βρέθηκα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και συνειδητοποίησα τη µεγάλη ρωγµή, -ιδεολογική και πολιτική.
Δεν ήταν µια σύγκρουση ανάµεσα στην µικρή Ελλάδα που σήκωσε ανάστηµα και σε έναν λαό –µικρό λαό- που πολεµάει για
το δίκιο του, αλλά ήταν µια σύγκρουση, µια αντιπαράθεση, από
τη µια µεριά απέναντι στις δυνάµεις της συντήρησης, τις δυνάµεις εκείνες που θέλουν να επιβληθεί στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη το δίκαιο του ισχυρού, το δίκαιο των τραπεζών, το δίκαιο
που λέει ότι είναι µονόδροµος η πολιτική της σκληρής λιτότητας
και δεν υπάρχει εναλλακτική και από την άλλη µεριά οι δυνάµεις
εκείνες, οι οποίες αγωνίζονται προκειµένου να επιστρέψει η Ευρώπη στις ιδρυτικές της αξίες, στην αξία της αλληλεγγύης, της
δηµοκρατίας, του αλληλοσεβασµού.
Και θέλω να πω ότι αυτή η πολιτική και ιδεολογική σύγκρουση
βεβαίως έχει και χαρακτηριστικά µάχης πολιτικής ανάµεσα στις
µεγάλες πολιτικές οικογένειες στην Ευρώπη: Αριστερά, Πράσινοι, ένα κοµµάτι της σοσιαλδηµοκρατίας –οφείλω να το οµολο-
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γήσω- βρέθηκαν να υποστηρίζουν την Ελλάδα και τον αγώνα της.
Από την άλλη µεριά, κύριε Μεϊµαράκη -το λέω για να τοποθετηθείτε σε αυτό- οι εκπρόσωποι του λαϊκού κόµµατος στο οποίο
ανήκετε, της λαϊκής Δεξιάς, της οικογένειας της ευρωπαϊκής χριστιανοδηµοκρατίας, ήταν αυτοί που κατακεραύνωσαν το δίκαιο
του ελληνικού λαού και τον αγώνα του ελληνικού λαού για προκοπή, που µας κουνούσαν το δάχτυλο λέγοντας ότι εµείς είµαστε
ένας λαός που ζούσε πάνω από τις δυνάµεις του, ένας λαός τεµπέλης που ζητάει τώρα και τα ρέστα, ένας λαός που ζητάει αλληλεγγύη, όταν του δίνουµε απλόχερα.
Αυτό που µας έδιναν όµως τόσα χρόνια -και συνεχίζουν να µας
δίνουν- είναι δανεικά. Πράγµατι, είναι µια µορφή αλληλεγγύης
τα δανεικά. Όµως, η ύψιστη στιγµή αλληλεγγύης για την Ευρώπη
ήταν η στιγµή εκείνη που όλοι οι υπόλοιποι και η µικρή Ελλάδα
που έβγαινε από την κατοχή έδωσε τη δυνατότητα στη λεηλατηµένη από δύο παγκόσµιους πολέµους Γερµανία να δεχτεί την
ύψιστη αλληλεγγύη της διαγραφής χρέους, την ύψιστη αλληλεγγύη του moratorium στην αποπληρωµή του χρέους, την ύψιστη
αλληλεγγύη της περιόδου χάριτος.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να διαβεβαιώσω όλους
και όλες, όσους και όσες σήµερα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα
έχουν την αίσθηση ότι η κατάληξη αυτής της διαπραγµατευτικής
προσπάθειας -που σίγουρα δεν είναι αυτή που επιθυµούσαν- σηµατοδοτεί την απόλυτη επαναφορά του παλιού πολιτικού σκηνικού και τη δικαίωσή του ότι πολύ σύντοµα θα διαψευστούν. Το
παλιό έχει τελειώσει σε αυτήν την χώρα, έχει τελειώσει µαζί µε
τις επιλογές που έκανε στο παρελθόν, διότι υπάρχει µια κρίσιµη
διαφορά. Η κρίσιµη διαφορά είναι ότι ο ελληνικός λαός έχει
πλήρη συνείδηση και µπορεί να καταλάβει και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης τη διαφορά ανάµεσα σε όσους δίνουν τη µάχη τη
σκληρή µε τη ψυχή τους, την άνιση µάχη και αντιστέκονται και
σε όσους παραδίδονται αµαχητί. Είναι µεγάλη η διαφορά.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω παρά το γεγονός ότι η συµφωνία
που έχουµε µπροστά µας είναι δύσκολη συµφωνία, παρά το γεγονός ότι θα µας βάλει σε στενά δηµοσιονοµικά πλαίσια, όχι στενότερα από αυτά που είχαµε στο παρελθόν, ότι η προσαρµογή
είναι σαφώς ηπιότερη
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι εµείς τουλάχιστον αποτελούµε
µια εγγύηση στον ελληνικό λαό ότι δεν θα προχωρήσουµε σε
πράξεις και παραλείψεις, όπως αυτές που έγιναν στο παρελθόν.
Εµείς δεν πρόκειται να δεχτούµε το κούρεµα των οµολόγων των
ασφαλιστικών ταµείων κατά 25 δισεκατοµµύρια ούτε να ξεπουλήσουµε τράπεζες µέσα σε µια νύχτα.
Αυτές δεν ήταν επιταγές των µνηµονιακών επιλογών. Αυτές
ήταν επιλογές συνευθύνης και του εγχώριου πολιτικού συστήµατος, αυτού του πολιτικού συστήµατος, που έχω την αίσθηση ότι
σήµερα επιδιώκει µια ρεβάνς. Αλλά δεν είναι ώρα για ρεβάνς.
Eίναι ώρα για να αναλογιστούµε ότι αυτός ο τόπος, αναγκασµένος να πορεύεται σε αυτό το σκληρό δηµοσιονοµικό πλαίσιο,
γιατί αυτή είναι σήµερα η Ευρώπη, χρειάζεται ελπίδα και προοπτική, χρειάζεται δυνατότητα και αέρα αλλαγής, χρειάζεται να
στηρίξουµε πάνω από όλα τις παραγωγικές δυνάµεις, να στηρίξουµε τους ανθρώπους του µόχθου και της εργασίας, να στηρίξουµε τους ανθρώπους εκείνους που µπορούν να δηµιουργήσουν σε αυτόν τον τόπο παρά τις δυσκολίες, παρά την εξαιρετικά δύσκολη συµφωνία, στην οποία έχουµε καταλήξει.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι σε ό,τι µε αφορά και σε ό,τι
αφορά -θέλω να πιστεύω- το σύνολο της Κοινοβουλευτικής µας
Οµάδας, δεν πρόκειται να κάνουµε πίσω από τη δέσµευσή µας
να αγωνιστούµε µέχρι τέλους για το δίκαιο του εργαζόµενου
λαού, των λαϊκών στρωµάτων στη χώρα µας το επόµενο διάστηµα. Δεν πρόκειται όµως πάνω από όλα να κάνουµε το χατίρι
σε κανέναν από τους πολιτικούς µας αντιπάλους µέσα και έξω
από τη χώρα που από την πρώτη στιγµή αυτό που επιδίωκαν,
αυτό που επιθυµούσαν ήταν η επιβεβαίωση της προφητείας και
της προσδοκίας να αποτελέσουµε µια µικρή παρένθεση µέσα
στο χρόνο. Δεν θα τους κάνουµε τη χάρη να αποτελέσουµε µια
µικρή παρένθεση µέσα στο χρόνο!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Θα παραµείνουµε παρόντες και παρούσες και θα προσπαθή-
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σουµε µε κάθε µέσο να προστατεύσουµε την κοινωνική πλειοψηφία από τις συνέπειες οικονοµικών µέτρων στην πλειοψηφία των
οποίων δεν πιστεύουµε -και είναι αλήθεια αυτό- αλλά είµαστε
αναγκασµένοι να εφαρµόσουµε, διότι αυτό είναι σήµερα το πλαίσιο το ευρωπαϊκό.
Δεν θα προσπαθήσω εγώ να ωραιοποιήσω την κατάσταση, παρουσιάζοντας ένα εικονικό «success story», όπως οι προκάτοχοί
µου. Θέλω, όµως, να σας πω ότι παρά τις δυσκολίες και τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς, σε αυτήν τη χώρα µπορούν να γίνουν πολλά πράγµατα που θα υπηρετήσουν τα συµφέροντα της
κοινωνικής πλειοψηφίας και θα αποκαταστήσουν την πληγωµένη
περηφάνεια, σήµερα το πληγωµένο αίσθηµα δικαίου της ελληνικής κοινωνίας.
Και θέλω να υπενθυµίσω σε όλους και σε όλες, ότι εγώ είµαι
από τους πολιτικούς, που ποτέ δεν πίστεψα ότι για όλα τα δεινά
σε αυτόν τον τόπο ευθύνονται οι ξένοι. Ο µεγάλος αντίπαλος και µιλάω µε όρους, ας µου το επιτρέψετε, ταξικούς- για τις δυνάµεις της προόδου και της Αριστεράς βρίσκεται εντός των
τειχών. Κι εδώ πρέπει να δώσουµε τη µάχη. Είναι οι δυνάµεις της
ολιγαρχίας, των καρτέλ, των κρατικοδίαιτων επιχειρηµατιών, οι
δυνάµεις της διαφθοράς και της διαπλοκής, της γενικευµένης
φοροδιαφυγής, αυτές οι δυνάµεις που ευνοήθηκαν τα προηγούµενα χρόνια από τις µνηµονιακές πολιτικές αλλά κι απ’ αυτούς
που κυβερνούσαν τον τόπο. Μην το ξεχνάµε αυτό.
Η δέσµευσή µας είναι ότι η Κυβέρνηση αυτή θα κάνει ό,τι είναι
δυνατόν, µε το ίδιο πάθος που πάλεψε έξι µήνες τώρα σε αυτόν
τον άνισο αγώνα στο εξωτερικό, για να µπει µια τάξη σε αυτήν
την χώρα, για τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις στο δηµόσιο τοµέα,
για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, για το διαρκές κυνήγι
της διαφθοράς. Και την ίδια στιγµή, αυτή η Κυβέρνηση θα προνοήσει, ώστε να αµβλυνθούν οι κοινωνικές επιπτώσεις των µέτρων και να µην παραδοθεί η κοινωνική πλειοψηφία βορά στις
δυνάµεις της ακραίας εκµετάλλευσης, στις δυνάµεις του νεοφιλελευθερισµού.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, βρισκόµαστε στην ώρα της κρίσης και της ευθύνης. Αυτό αφορά όλους και όλες µας. Άκουσα
πριν από λίγο πολλούς από εσάς να µιλάτε για τον εκβιασµό. Το
ίδιο γράφουν και διεθνή µέσα ενηµέρωσης αυτές τις µέρες. Θα
ήθελα να σας ρωτήσω µε µεγάλη ειλικρίνεια. Πιστεύετε ότι είναι
υπαρκτός ή πλαστός αυτός ο εκβιασµός; Αναφέροµαι -για να µην
παρεξηγηθώ- στις εναλλακτικές επιλογές που είχα προχθές το
βράδυ, µέχρι το πρωί της Δευτέρας, σε αυτήν τη δεκαεπτάωρη
σκληρή διαπραγµάτευση.
Οι επιλογές που είχα µπροστά µου ήταν συγκεκριµένες. Η µία
επιλογή ήταν, να αποδεχθώ µία συµφωνία σε πολλά σηµεία της
οποία έχω ριζικές διαφωνίες. Η δεύτερη επιλογή ήταν η άτακτη
χρεοκοπία. Δεν θέλω να αναφερθώ στις συνέπειές της. Όλοι τις
γνωρίζουµε. Υπήρχε και µία τρίτη επιλογή -υπάρχει και τώρα- το
σχέδιο Σόιµπλε για τη συναινετική έξοδο της Ελλάδας από το
ευρώ και το παράλληλο νόµισµα. Αν τη θέλουµε και τώρα έχουµε
χρόνο να τη ζητήσουµε. Μας την προσφέρει.
Ανάµεσα σε αυτές τις επιλογές βάρυνε σε εµένα -όπως και σε
κάθε άλλον σε αυτήν τη θέση, πιστεύω, απ’ όποια πτέρυγα του
Κοινοβουλίου- η επιλογή της ευθύνες απέναντι στα λαϊκά στρώµατα, απέναντι σε µια χειµαζόµενη και λεηλατηµένη τα τελευταία
πέντε χρόνια κοινωνία να µην οδηγηθεί σε χειρότερη µοίρα, σε
χειρότερη θέση απ’ αυτήν που είναι τώρα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα
ήθελα µε ειλικρίνεια να θέσω αυτό το ερώτηµα σε όλους σας,
στον καθένα και την καθεµιά που σήµερα θα ψηφίσει. Ο εκβιασµός στον οποίο αναφερθήκατε, θεωρείτε ότι είναι πραγµατικός
ή πλαστός;
Εάν θεωρείτε ότι είναι πλαστός, είµαι ανοιχτός να ακούσω τις
εναλλακτικές επιλογές και µαζί να προχωρήσουµε σ’ αυτές. Εάν
θεωρείτε ότι είναι πραγµατικός, όµως, τότε δεν υπάρχει άλλη
επιλογή από το να µοιραστούµε όλοι το βάρος αυτής της ευθύνης.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Και σε ό,τι µε αφορά, είµαι ο τελευταίος ο οποίος θα δραπετεύσω από αυτήν την ευθύνη. Είµαι, όµως, και ο τελευταίος ο
οποίος οικειοθελώς θα προσχωρήσω στο σχέδιο των αντιπάλων,
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δηλαδή, ο τελευταίος ο οποίος θα προχωρήσω, µε τη δική µου
επιλογή, στο να διευκολύνω το σχέδιο αποµάκρυνσης από τα κυβερνητικά έδρανα ετούτης εδώ της Κυβέρνησης, που έδωσε τον
αγώνα µε θάρρος, µε αξιοπρέπεια, µε τόλµη, όλους αυτούς τους
µήνες της σκληρής διαπραγµάτευσης.
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε τον
κύριο Πρωθυπουργό.
Ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ευάγγελος Μεϊµαράκης έχει τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Πρωθυπουργέ, και να θέλουµε ν’
αγιάσουµε, δεν µας αφήνετε. Είναι φοβερό αυτό που συµβαίνει.
Ίσως θελήσατε να µιλήσετε –και κάπως έτσι θα το εκλάβω- για
να συσπειρώσετε την Κοινοβουλευτική Οµάδα. Αν είναι αυτός ο
λόγος, θα το δεχθώ και θα συµβάλω κι εγώ απαντώντας σε σας.
Γιατί εσείς εισηγείστε, εγώ απαντάω, εσείς θα δευτερολογήσετε
και θα το κλείσετε. Διότι πρέπει να σας πω ότι η συνεννόηση και
η συναίνεση σάς αποσυσπείρωσε. Και δεν ξέρετε τι θα κάνετε
αύριο το πρωί. Θα είστε στα κυβερνητικά έδρανα; Δεν θα είστε;
Διότι, δεν κατάλαβα. Σε εµάς τι ζητάτε; Από εµάς ζητήσατε µια
εξουσιοδότηση την περασµένη εβδοµάδα. Σας τη δώσαµε απλόχερα. Σας είπαµε µε εθνική ευθύνη, ότι σας επιτρέπουµε να έχετε
και περισσότερη ευελιξία, για να µπορείτε να διαπραγµατευθείτε
ό,τι θέλετε. Εµείς σας είπαµε τίποτα παραπάνω ή σας είπαµε ότι
είστε «αριστερή παρένθεση» και µας το λέτε και µας το ξαναλέτε,
ενώ µόνοι σας ξαναλέτε ότι «αν πέσουµε, θα πέσουµε από τις
ψήφους των δικών µας» και λέγοντας, τελικά, ότι ο όποιος εχθρός είναι εντός των τειχών;
Τώρα, λοιπόν, τι ζητάτε από την Αντιπολίτευση; Τι παραπάνω
να σας κάνει η Αντιπολίτευση;
Χαίροµαι ιδιαίτερα που δεν µας είπατε κιόλας, γνωρίζοντας ότι
θα ψηφίσουµε «ναι», ότι η ψηφοφορία θα είναι και ψήφος εµπιστοσύνης και να µας µπλοκάρετε εντελώς εδώ διαδικαστικά.
Έχω κάνει κι εγώ σε φοιτητικές συνελεύσεις, έχω κάνει παρέα
µε Αριστερούς αλλά εδώ τα έχετε ξεπεράσει όλα. Σε τέτοιες µεγάλες ώρες ευθύνης εγώ δεν περίµενα ότι θα είχατε τέτοια συµπεριφορά.
Επίσης, κατάλαβα ότι µου λέγατε παραµύθια πως δεν θα µιλήσετε, για να µη µιλήσω. Και τελικά δεν αντέξατε, ήρθατε και
µιλήσατε. Γι’ αυτό κι εγώ πήρα το λόγο. Σκεφτείτε να µην το είχα
πιστέψει και να είχα µιλήσει πιο πριν και τώρα να µην έχω δικαίωµα λόγου κ.λπ.. Γι’ αυτό δεν σας εµπιστεύονται ούτε οι ξένοι,
κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Σήµερα παρακολουθεί όλη η Ευρώπη, κύριε Πρόεδρε. Το γαλλικό κοινοβούλιο ψήφισε. Αύριο ψηφίζει το γερµανικό κοινοβούλιο. Έπονται τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κοινοβούλια. Κι εσείς
έρχεστε εδώ και τι µήνυµα τους στέλνετε; Ότι τελικά διαπραγµατεύεστε τόσον καιρό µε τον ΣΥΡΙΖΑ, διαπραγµατεύεστε µε
τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Και καλά κάνετε και διαπραγµατεύεστε πέντε-έξι µήνες. Όµως, η διαπραγµάτευση δεν ήταν µε
τους εδώ, ήταν µε τους έξω!
Εγώ θα σας το πω ευθέως, κύριε Πρόεδρε. Στις 20 Φεβρουαρίου διαπραγµατευθήκατε και υπογράψατε τη συνέχιση του συγκεκριµένου προγράµµατος.
Τότε αναλάβατε την ευθύνη. Και από τότε, επειδή δεν το τηρήσατε -γιατί έγραφε το µνηµόνιο εκείνο ότι δεν θα προχωρήσετε σε µονοµερείς ενέργειες, ότι δεν θα κάνετε κινήσεις οι
οποίες αντιβαίνουν τα όσα έχετε ήδη υπογράψει- εµείς σας ζητούσαµε να κατατεθεί στη Βουλή. Και µας λέγατε ότι δεν υπάρχει
αυτό, δεν θα κατατεθεί. Ο δε κύριος Αντιπρόεδρος -επειδή πολλές φορές τον πιάνει κρίση ειλικρίνειας- µας έλεγε, «προς θεού,
µην πάρει κοινοβουλευτική δέσµευση αυτό το χαρτί».
Και έρχεστε σήµερα να µας πείτε τι; Ότι δεν σας φέρθηκαν
καλά οι Ευρωπαίοι; Και µου ζητάτε εµένα να τοποθετηθώ σε
αυτό; Εσείς, γιατί δεν τοποθετηθήκατε όταν σας είπαµε πώς µας
συµπεριφερόντουσαν και µας λέγατε ότι ήταν αστεία η διαπραγµάτευση που κάναµε;
Ε, λοιπόν, εγώ θα τοποθετηθώ και σε αυτό.
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Κύριε Τσίπρα, είχατε πολύ ευνοϊκότερη µεταχείριση από τους
Ευρωπαίους το πρώτο τρίµηνο, συγκριτικά µε το τελευταίο εξάµηνο του 2014 σε εµάς. Πολύ ευνοϊκότερη µεταχείριση! Και οι
γραβάτες και τα χαµόγελα! Κι αν δεν υπήρχε ο Γιούνγκερ που
ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα, να δω τι θα έκαναν οι σοσιαλιστές στους οποίους απευθύνεται και τους οποίους τώρα
χειροκροτάτε και εσείς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τον κ. «Ολαντρέου» –ήδη ψήφισε η γαλλική Βουλή και περιµένει εµάς να τελειώσουµε- εσείς τον κοροϊδεύατε. Και ξέρετε ότι
περισσότερο παρασύρθηκε ο κ. «Ολαντρέου» από την κ. Μέρκελ.
Η Μέρκελ, µε την οποία συζητούσατε κάθε µέρα, χαµόγελα και
ιστορίες, σε ποιο κόµµα ανήκει; Μήπως είναι στο αριστερό, πράσινο κόµµα στην Ευρώπη και δεν το ξέραµε;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Και σε εσάς
χαµογελάω.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΕΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Εµείς, κύριε Πρόεδρε –αλήθεια σας λέωξέραµε τι σηµαίνει διαπραγµάτευση. Εσείς δεν το ξέρατε. Εσείς
µας κοροϊδεύατε, εσείς γελούσατε. Εγώ δεν θέλω να αναφέρω
και να θυµίσω τι µας λέγατε. Στις 20 Φεβρουαρίου, όµως, υπογράψατε ότι αναγνωρίζετε το πλαίσιο µε βάση το οποίο κινείται
η Ευρωπαϊκή Ένωση, πως γίνεται η χρηµατοδότηση και όλα τα
σχετικά. Μάλιστα. Εγώ σας ερωτώ, λοιπόν. Γνωρίζατε ή δεν γνωρίζατε ότι αφ’ ης στιγµής τελειώνει το πρόγραµµα, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα δεν µπορεί να χρηµατοδοτήσει; Και αφού το
γνωρίζατε, ξέρατε ότι θα κλείσουν οι τράπεζες; Το ξέρατε.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Πριν τελειώσει έκλεισαν οι τράπεζες
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΕΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Μπαλαούρα, το πρόγραµµα τελείωσε και πριν πούµε για το δηµοψήφισµα, πριν ψηφίσουµε, ήρθατε εδώ και µας είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν
δίνει την περαιτέρω πίστωση. Ωραία. Και γιατί το ψηφίσατε τότε;
Και γιατί δεν κλείναµε τότε; Άρα, ποιος έκλεισε τις τράπεζες; Και
µε ποιανού υπογραφή, τελικά, αυτή η ΠΝΠ κλείνει τις τράπεζες;
Και πότε θα ξανανοίξουν;
Κι εν πάση περιπτώσει, τι είναι το καινούργιο και το καλύτερο
στο οποίο αναφέρεστε; Γιατί πρέπει να τα συζητήσουµε και αυτά
να τελειώνουµε. Εάν το καινούργιο είναι κλειστές τράπεζες,
ουρές έξω από τις τράπεζες, περιοριστικές πολιτικές κ.λπ., ε, ο
ελληνικός λαός δεν το θέλει αυτό το καινούργιο! Γιατί σας ψήφισε για κάτι καινούργιο, σύµφωνα µε τις ψεύτικες υποσχέσεις
που του δώσατε και υφαρπάξατε τη ψήφο του και σήµερα είστε
υπόλογοι γι’ αυτό!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από πολλούς συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ δεν εκπλήσσοµαι που θα ψηφίσουν «όχι». Θα
είχα έκπληξη εάν ψήφιζαν «ναι». Γιατί εσείς, κύριε Πρόεδρε, τους
γαλουχήσατε έτσι και, µάλιστα, µερικούς τους εκµεταλλευτήκατε
κιόλας για να πάρετε αυτό το ποσοστό. Και τώρα τους θέλετε
µέσα. Εγώ δεν εκπλήσσοµαι γιατί ο συνάδελφος κ. Λαφαζάνης
θα ψηφίσει «όχι» ή ο οποιοσδήποτε ψηφίσει «όχι». Γνωριζόµαστε
εδώ µέσα. Το ξέρουµε. Εσείς πώς πιστέψατε ότι θα ψηφίσουν
«ναι»; Για πείτε µου.
Κι εν πάση περιπτώσει, για να τελειώνει και το καλαµπούρι, να
ψηφίζει «ναι» στα µέτρα η Νέα Δηµοκρατία και οι υπόλοιποι που
ψηφίζουν «όχι» να ψηφίζουν νόµους οι οποίοι θα αφορούν την
κυβερνητική πολιτική, αυτό το πράγµα δεν υπάρχει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Η Νέα Δηµοκρατία, σας δίνει τη στήριξη της ευρωπαϊκής πορείας αλλά από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για
τα θέµατα κυρίως της παιδείας, της υγείας και για ζητήµατα τα
οποία θεωρούµε και εµείς σοβαρά, θα πρέπει να υπάρχει επίσης
µια συνεννόηση, όχι µόνο στα οικονοµικά και όχι µόνο σε αυτά.
Γιατί αισθάνοµαι ότι µας έχετε πιάσει και για χαζούς εδώ. Και δεν
είµαστε! Μην παρεξηγείτε την αστική ευγένεια απέναντι σε όλα
αυτά και µη νοµίζετε ότι είναι αδυναµία. Όχι! Είναι πολιτική δύναµη για εµάς να σας πούµε, ναι, προχωρήστε στην Ευρώπη,
προχωρήστε όπως πρέπει. Και σας το είπαµε, κύριε Πρωθυπουργέ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τέλος, εγώ θα σας πω ότι και πάλι σας κατανοώ. Ξέρω τι περάσατε. Δεν έχω τη διάθεση σήµερα και δεν νοµίζω ότι είναι η
κατάλληλη στιγµή για να πούµε όλα αυτά τα οποία έχουµε να
πούµε. Όµως, πρέπει να παραδεχτείτε, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι
η στάση συνολικά, θα έλεγα, της Αντιπολίτευσης της δηµοκρατικής, σας έδωσε στη φαρέτρα σας πολλά όπλα. Το διακόσια πενήντα ένα το οποίο είχατε από εδώ και πήγατε εκεί, µέτρησε. Και
όχι µόνο δεν το δεχτήκατε αλλά µιλάνε κάποιοι και για πραξικόπηµα και ότι δεν θέλουν και την συνεννόηση.
Πρέπει να σας πω ότι είµαστε σε κρίσιµη φάση. Μην έρθετε
πάλι να µας πείτε ότι ο κίνδυνος πέρασε και οι εταίροι είναι εκβιαστές, γιατί ο κίνδυνος δεν πέρασε. Το ξέρετε; Το ξέρετε! Δεν
έχει µηδενιστεί. Γιατί ακριβώς ξέρουµε ότι περιµένουµε και το
άλλο νοµοσχέδιο για την άλλη εβδοµάδα και περιµένουµε και την
τελική συµφωνία για Σεπτέµβρη - Οκτώβρη.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Τον Σεπτέµβριο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Τον Σεπτέµβριο. Όποτε θέλετε εσείς. Εσείς
θα τα κλείσετε, εµείς θα ακολουθούµε. Σας λέω, όµως, ότι µε συνεννόηση και µε σύνεση στα νοµοσχέδια που θα φέρνετε από
σήµερα µέχρι τον Σεπτέµβριο.
Εµείς, λοιπόν, δεν καταλαβαίνουµε ούτε από τέτοιους εκβιασµούς. Γιατί εδώ, αν λέτε ότι οι εταίροι σας εκβιάζουν, να δείτε
τι συνειδησιακό εκβιασµό κάνετε σε εµάς. Καλά, οι σύντροφοι,
εντάξει, θα το περάσουν, γιατί το ήθελαν κιόλας. Τους έτρωγε ο
οργανισµός τους. Και σήµερα θα έρθουν να τοποθετηθούν µε το
«ναι» ή µε το «όχι». Και θα δούµε και κάθε φορά πώς θα τοποθετούνται. Προσέξτε, όµως. Είναι καλύτερη µια κακή συµφωνία
από µια µη συµφωνία, για να συνεννοηθούµε επιτέλους.
Η συµφωνία όµως, πρώτον, φέρνει την υπογραφή Τσίπρα-Καµµένου, είναι ιδιοκτησία δική σας και πρέπει να βρείτε και τη γενναιότητα και τον µηχανισµό να την πραγµατοποιήσετε, να ξεκινήσει η υλοποίησή της.
Δεύτερον, αυτή η συµφωνία µπορεί πράγµατι να βελτιωθεί,
εφόσον θα έχουµε κάνει κάποια συγκεκριµένα θετικά βήµατα, θα
έχουµε ξαναχτίσει την αξιοπιστία µας και θα µπορέσουµε, πράγµατι, να την επαναδιαπραγµατευθούµε.
Και πρέπει τελικά να λήξει -γιατί δεν έληξε όπως µας είπατεµε την ψηφοφορία του Σεπτεµβρίου και το Grexit, ώστε η χώρα
να ξαναµπεί στην οµαλότητα, στην κανονικότητά της και να µπορεί να συνεννοηθεί.
Εµείς, λοιπόν, σας λέµε ότι το «ναι» το δικό µας, είναι χωρίς
συναλλαγές. Δεν κάνουµε συναλλαγές, δεν ζητάµε ανταλλάγµατα και δεν πρόκειται να ζητήσουµε. Δεν ταυτιστήκαµε, όµως,
και δεν ταυτιζόµαστε µε τα συγκεκριµένα µέτρα.
Μη µε κάνετε να σας θυµίσω ότι τον ΦΠΑ επί κυβερνήσεως Σαµαρά τον αποκρούσαµε και σήµερα το φέρνετε και το κάνετε και
δεκτό. Και κάποιοι συνάδελφοι δεν θα το ψηφίσουν, γιατί νοµίζουν ότι θα το ψηφίσουµε εµείς που το είχαµε αποκρούσει τότε.
Αυτά δεν είναι λογικά και τα βλέπουν και οι έξω δυστυχώς. Και
πρέπει, τελικά, η λογική να επικρατήσει µέσα σε αυτό το πλαίσιο
συνεννόησης το οποίο έχουµε.
Ταυτόχρονα να σας πω, κύριε Πρόεδρε, το εξής: Το mail Χαρδούβελη κόστιζε, δεν κόστιζε ένα δισεκατοµµύριο. Μας είπατε,
λοιπόν, ότι δεν ξέρατε, βρεθήκατε στη µέγγενη, βρήκατε τους
εκβιαστές και τώρα µάθατε. Για να µάθετε, όµως, θα πληρώσουµε πολλά δισεκατοµµύρια. Τα δίδακτρα κοστίζουν, είναι αυξηµένα και θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός.
Εδώ θέλω να ρωτήσω και τη γνώµη όλων αυτών, που µε την
ψήφο τους δεν βοήθησαν να εκλεγεί Πρόεδρος της Δηµοκρατίας
και µας οδήγησαν στις εκλογές µαζί σας και σας άκουσαν και να
αναρωτηθούν και οι ψηφοφόροι αυτών των κοµµάτων: Αυτό ήθελαν; Αυτό ήταν το καλύτερο; Μήπως το καλύτερο θα ήταν να είχαµε πάει στο mail Χαρδούβελη, να είχαµε ολοκληρώσει την
πέµπτη αξιολόγηση, να είχαµε µπει στο δίκτυ ασφαλείας και να
είχαµε βγει στις αγορές;
Σήµερα τα µέτρα είναι πολύ περισσότερα. Δεν τολµώ ούτε να
τα αναφέρω, γιατί φοβάµαι ότι θα αυξηθούν κιόλας. Θα είναι
πολύ περισσότερα απ’ όσα υπολογίζουµε. Κι αν δεν σπεύσετε να
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τα υλοποιήσετε, αυτά θα αυξάνονται µε γεωµετρική πρόοδο.
Γι’ αυτό ακριβώς σας λέω ότι πρέπει να προχωρήσετε, γιατί
δεν έχουµε χρόνο για χάσιµο. Εµείς ψηφίζουµε «ναι» στην πορεία
της Ευρώπης. Μην το παρεξηγήσετε.
Αυτό είπαµε κι αυτό κάνουµε, χωρίς παζαρέµατα. Έχουµε το
τελευταίο στοίχηµα µπροστά µας κι αυτό το στοίχηµα πρέπει να
το κερδίσουµε.
Κύριε Πρωθυπουργέ, εγώ σας λέω ότι καλά θα το πάτε εσείς
αλλά να ξέρετε ότι αν δεν υπάρχει η εγγύηση της Νέας Δηµοκρατίας, θα έχετε τεράστιο πρόβληµα και ως Ελλάδα και ως Κυβέρνηση. Είµαστε εµείς εκείνοι που εγγυώµεθα την ευρωπαϊκή
πορεία, µε βάση την οποία µπορεί να προχωρήσει ο ελληνικός
λαός και αυτό θα φανεί και σύντοµα. Όποτε θέλετε, τολµήστε
το.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε της Νέας Δηµοκρατίας, δυο λεπτά µόνο θα πάρω τον λόγο
για να σας δώσω δύο συγκεκριµένες απαντήσεις σε ορισµένα
από τα στοιχεία τα οποία αναφέρατε.
Η πρώτη απάντηση, έχει να κάνει µε το πόσα δισεκατοµµύρια
φέρνουµε εµείς σε σχέση µε το mail Χαρδούβελη. Κοιτάξτε, το
ότι βγαίναµε από το µνηµόνιο τον προηγούµενο Νοέµβρη και µάλιστα µε την περιβόητη πιστωτική γραµµή, που µόλις την ανακοινώσατε, τότε έσπευσαν τα spreads να ανέβουν στο θεό, αυτό το
τέχνασµα, λοιπόν, αυτό το παραµύθι, ήταν αντίστοιχου µεγέθους
παραµύθι µε το «success story».
Μια χώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -κι επειδή βρισκόµαστε σε πολύ κρίσιµη στιγµή, καλό είναι να µιλάµε τη γλώσσα της
αλήθειας- όταν έχει χρέος 180% του ΑΕΠ και προσεγγίζει πλέον
τα 200% του ΑΕΠ, σύµφωνα µε την έκθεση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, αντιλαµβάνεστε ότι δεν είναι µια χώρα η οποία
µπορεί να βγει στις αγορές, εάν δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει
πολύ υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης και ταυτόχρονα αν δεν έχει
επέλθει η αναγκαία αποµείωση-αναδιάρθρωση του χρέους. Κακά
τα ψέµατα.
Κι εγώ γνωρίζω ότι όλο το προηγούµενο διάστηµα, σε όλες τις
συµφωνίες που φέρνατε στη Βουλή, ήταν βαριά η δηµοσιονοµική
προσαρµογή, βαρύτερη από αυτήν που φέρνουµε εµείς τώρα.
Και πρέπει να το παραδεχτείτε. Εγώ να παραδεχθώ ότι τα διαρθρωτικά µέτρα τα οποία φέρνουµε εµείς, είναι σκληρά κι εγώ δεν
συµφωνώ, δεν πιστεύω ότι θα ευνοήσουν την ελληνική οικονοµία
και το λέω ανοιχτά. Όµως, λέω ότι είµαι υποχρεωµένος να τα
εφαρµόσω και αυτή είναι η διαφορά µας ίσως.
Όµως, κύριε Μεϊµαράκη, τώρα, για πρώτη φορά, έχουµε σαν
δεδοµένο ότι αυτά τα σχεδόν 85 δισεκατοµµύρια εξασφαλισµένης χρηµατοδότησης για την επόµενη τριετία -τα 25 για τις τράπεζες, για να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες, άρα τα 60
δισεκατοµµύρια- καλύπτουν πλήρως όλες τις χρηµατοδοτικές
ανάγκες της χώρας στο µεσοπρόθεσµο διάστηµα, δηλαδή τα 27
δισεκατοµµύρια, τα οµόλογα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα περίπου 20 δισεκατοµµύρια του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου. Άρα, για την επόµενη τριετία, έχουµε µία de facto αναδιάρθρωση του χρέους, δεν έχουµε ανάγκες υψηλών αποπληρωµών. Είναι εξασφαλισµένες.
Ταυτόχρονα, όµως, έχουµε και την ισχυρή δέσµευση για την
απόφαση το φθινόπωρο, να γίνει η αναδιάρθρωση και του χρέους που έχει συσσωρευθεί και είναι πολύ υψηλές οι αποπληρωµές στον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό από το 2022 και µετά. Και πριν
από λίγο, είχαµε τη δήλωση της Διευθύντριας του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, που έλεγε ότι είναι η πρώτη φορά που πλέον
οι Ευρωπαίοι είναι αναγκασµένοι να συζητήσουν την αποµείωση
χρέους. Αυτή είναι µια εξέλιξη θετική και πρέπει να το παραδεχθείτε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Όταν τη συζητήσετε, ναι.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Και είναι µια
εξέλιξη θετική, µε την έννοια ότι αν υπάρχει µία προοπτική, µία
πιθανότητα να βγει η οικονοµία από αυτήν την αυτοτροφοδοτού-
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µενη κρίση, είναι να υπάρξει η δυνατότητα αναδιάρθρωσης του
χρέους. Και αυτή η αναδιάρθρωση του χρέους, εξασφαλίζεται
τόσο στο µεσοπρόθεσµο όσο και στο µακροπρόθεσµο διάστηµα
και είναι πάρα πολύ σηµαντικό για να βγούµε επιτέλους, να
δούµε φως στο τέλος του τούνελ.
Επιπλέον, κύριε Μεϊµαράκη, η συµφωνία αυτή, εξασφαλίζει και
ένα πακέτο 35 δισεκατοµµυρίων ευρώ για επενδύσεις, µε την
υπόσχεση ότι ένα µεγάλο µέρος εξ αυτών θα είναι εµπροσθοβαρείς, άµεσες επενδύσεις. Αλλά θέλω να σας πω –και νοµίζω ότι
θα συµφωνήσετε µαζί µου- ότι η δυνατότητα να αντισταθµιστούν
οι υφεσιακές τάσεις των µέτρων λιτότητας 8 περίπου δισεκατοµµυρίων ευρώ την επόµενη διετία, η πιθανότητα, εξαρτάται σε µέγιστο βαθµό από το κλίµα το οποίο θα δηµιουργηθεί στις αγορές,
στους επενδυτές, το κλίµα που µπορεί να δηµιουργήσει η εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση, το κλίµα που µπορεί να δηµιουργήσει η βεβαιότητα ότι τελείωσε η συζήτηση περί Grexit.
Η προσέλκυση, λοιπόν, επενδύσεων µαζί µε τις ευρωπαϊκές
επενδύσεις, είναι η µόνη δυνατότητα για να αναθερµανθεί η οικονοµία, να εξισορροπηθούν οι υφεσιακές τάσεις και, πράγµατι,
να βγούµε από την κρίση.
Αυτά τα στοιχεία –επιτρέψτε µου, µε πάσα ειλικρίνεια- δεν
υπήρχαν ούτε στο πρόγραµµα που ήρθε το 2010 ούτε στο πρόγραµµα που ήρθε το 2012. Υπήρχαν µόνο οι βαριές υποχρεώσεις
δηµοσιονοµικής προσαρµογής 4% το χρόνο.
Είµαι ο τελευταίος που θα ωραιοποιήσω µια συµφωνία που
έχω δηλώσει ότι σε πολλά της σηµεία διαφωνώ σε ό,τι αφορά το
περιεχόµενό της αλλά ταυτόχρονα, οφείλω να πω και την αλήθεια, «του στραβού το δίκιο». Αυτό το οποίο είχαµε στα χέρια
µας στις 25 Ιούνη ήταν µόνο σκληρά µέτρα, χωρίς χρηµατοδοτικό πρόγραµµα, χωρίς αναδιάρθρωση του χρέους, χωρίς προοπτική, πέντε µήνες και µετά ξανά συζήτηση για νέο µνηµόνιο.
Αυτό το οποίο έχουµε τώρα, είναι µια συµφωνία δύσκολη, η
οποία όµως µπορεί να δώσει µια προοπτική εξόδου από την
κρίση στο επόµενο διάστηµα, πολύ γρηγορότερα από το τέλος
της χρονικής διάρκειας του προγράµµατος.
Τέλος, θα ήθελα να κάνω δυο ακόµη παρατηρήσεις. Κύριε Μεϊµαράκη, πώς να το κάνουµε, κύριε Πρόεδρε, η διαφορά είναι –κι
αυτό δεν µπορεί κανείς να το κρύψει- ότι ανήκετε στην ίδια πολιτική οικογένεια, µε αυτούς οι οποίοι όλο το τελευταίο διάστηµα
έχουν στοχοποιήσει τη χώρα µας και τον ελληνικό λαό. Είστε
στην ίδια πολιτική οικογένεια µε την κ. Μέρκελ, τον κ. Σόιµπλε,
τον κ. Βέµπερ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Τον κ. Γιούνκερ και τον κ. Ντράγκι.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Πώς να το
κάνουµε, αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Από την άλλη πλευρά, εµείς δίνουµε έναν αγώνα πέρα κι έξω
από τις πολιτικές συµµαχίες, έναν αγώνα, ο οποίος έχει αναδείξει
κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σηµαντικό και για το οποίο όλοι κι
όλες πρέπει να είµαστε περήφανοι. Ξέρετε από πότε είχε να συµβεί αυτό στην Ευρώπη; Στις µεγάλες πόλεις, στους δρόµους,
στις πλατείες, να βγαίνουν διαδηλωτές µε τις ελληνικές σηµαίες,
να εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον ελληνικό λαό; Από τα
χρόνια της δικτατορίας και τώρα το έχουµε ξανά και αυτή είναι
µια πολύ συγκινητική εξέλιξη που πρέπει να µας τιµά όλους!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και η τελευταία παρατήρησή µου, κύριε Πρόεδρε. Είδα ότι
έχετε µεγάλη αγωνία για το τι θα ψηφίσει η Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Εσείς δεν έχετε;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Αγωνιάτε
για την κυβερνητική συνοχή. Αν αγωνιάτε τόσο, γιατί δεν κάνετε
µια πρόταση µοµφής; Ή ακόµα-ακόµα, γιατί δεν ζητάτε εκλογές;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Οι κυβερνήσεις πέφτουν, κυρίως, όταν χάνουν τη στήριξή τους
µέσα στην κοινωνία και η δική µας Κυβέρνηση δεν έχει χάσει καθόλου τη στήριξή της στην κοινωνία, δεν θα τη χάσει και µέσα
στο Κοινοβούλιο, διότι δεν υπάρχουν αυτόχειρες Βουλευτές, οι
οποίοι θα ρίξουν την Κυβέρνηση της Αριστεράς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μετά τη δευτερολογία του Πρωθυπουργού, θα εκαλούµην στην τάξη, αν σας έδινα
τον λόγο. Άρα, θα τριτολογήσει ο Πρωθυπουργός.
Ορίστε, κύριε Μεϊµαράκη, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Πρωθυπουργέ, υποθέτω ότι έχετε
διαβάσει τη συµφωνία.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Παρακαλώ πολύ!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Μισό λεπτό.
Κύριε Πρωθυπουργέ, υποθέτω ότι έχετε διαβάσει τη συµφωνία.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Αν έχετε διαβάσει τη συµφωνία, λοιπόν, στη σελίδα 6, αναφέρει ρητά η Σύνοδος Κορυφής για το ευρώ και τονίζει ότι «δεν
µπορούν να αναληφθούν αποµειώσεις της ονοµαστικής αξίας
του χρέους. Οι ελληνικές αρχές, επαναλαµβάνουν την κατηγορηµατική δέσµευσή τους να τιµήσουν πλήρως και εγκαίρως τις
χρηµατοοικονοµικές τους υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές τους». Αντίστοιχο που είχε πει ο κ. Βαρουφάκης ότι «εις το
διηνεκές θα τα πληρώσουµε όλα». Άλλο τι έκανε µετά ή τι σκεφτόταν να πει, ο οποίος σας χειροκροτούσε όρθιος. Ουάου!
(Γέλωτες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Παρ’ ότι πριν από πέντε λεπτά µας έλεγε πόσο κακή είναι η
συµφωνία και δεν πρόκειται να την ψηφίσει.
Δεν πήρατε τίποτε παραπάνω για το χρέος, απ’ ό,τι ήταν στη
συµφωνία του 2012. Μου λέτε κάτι παραπάνω που πήρατε; Ταυτόχρονα, σας παρακαλώ να µην µπούµε στην λεπτοµερή ανάλυση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ησυχία, σας παρακαλώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Τσακαλώτο, τα ξέρει, µην ανησυχείτε. Ήταν παρών.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Να µπούµε στην λεπτοµέρεια και
να πούµε για το χρέος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Παρακαλώ πολύ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Άµα µπούµε στη λεπτοµέρεια, θα µπερδευτούµε…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Πρόεδρε, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να µπούµε
στη λεπτοµέρεια, γιατί...
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: ...(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Γάκη, κύριε
Βενιζέλο, σας παρακαλώ πολύ.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Η συσπείρωση…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): …είναι για να σας συσπειρώσει, κύριοι συνάδελφοι, αλλά δεν συσπειρώνεστε. Εγώ είµαι ο προβοκάτορας.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι, σας παρακαλώ, να ολοκληρώσει ο κύριος Πρόεδρος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: ...(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Βενιζέλο, σας
παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, Αρχηγός κόµµατος µιλάει.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Επειδή επήλθε η συσπείρωση, δεν χρειάζεται άλλη. Σιγά, σιγά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ολοκληρώστε,
κύριε Πρόεδρε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν θέλω να πάρω τον
χρόνο.
Η συσπείρωση επήλθε. Το βλέπω. Πράγµατι υπάρχει µια ανη-
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συχία -αλλά όχι από εµάς- για το τι θα γίνει στην Κοινοβουλευτική
σας Οµάδα. Δεν έχετε καταλάβει, φαίνεται, ότι την ανησυχία
αυτήν την έχει και όλη η Ευρώπη, γιατί θα κληθείτε –σας επαναλαµβάνω- να τα υλοποιήσετε και µε µισή Κοινοβουλευτική Οµάδα
δεν µπορείτε να τα υλοποιήσετε. Εγώ δεν λέω ούτε για να πέσετε
ούτε για εκλογές ούτε τι είπατε προηγουµένως, προτάσεις δυσπιστίας. Θέλετε ακόµα µεγαλύτερη συσπείρωση; Άµα χρειάζεστε, να την κάνουµε αύριο, δεν έχουµε πρόβληµα. Δεν έχουµε
κανένα πρόβληµα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Είµαι σίγουρος ότι όλοι θα ψηφίσετε. Άλλωστε, το δηλώσατε:
«Θα ψηφίσουµε «ναι» στην Κυβέρνηση και «όχι» στα µέτρα! Πρωτοφανή αυτά! Θα κυβερνάµε, θα πίνουµε καφέ και θα συζητάµε.
Όχι, κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να πάρετε και τις ευθύνες.
Πώς θα γίνει δηλαδή; Όποιος κυβερνάει θα έχει και τις ευθύνες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εγώ, κύριε Πρωθυπουργέ, πιστεύω ότι η Κοινοβουλευτική σας
Οµάδα πράγµατι θα αναλάβει τις ευθύνες της. Έχει εκπαιδευτεί.
Είδα ότι κάνατε και Κοινοβουλευτική Οµάδα την περασµένη
εβδοµάδα οκτώ η ώρα το πρωί –και αυτό κάτι καινούργιο για την
Αριστερά- και είµαι σίγουρος ότι έχετε αναλάβει όλες αυτές τις
κυβερνητικές κατευθύνσεις και πορείες και θα τα καταφέρετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Επιθυµεί ο κύριος
Πρωθυπουργός να κλείσει τη συνεδρίαση;
Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Δεν θα ασχοληθώ µε το ωρολόγιο πρόγραµµα, το οποίο έθεσε ως καθήκον της Κοινοβουλευτικής Οµάδας και της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας. Θέλω να απαντήσω επί της ουσίας στο ερώτηµα που θέσατε όµως.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Βεβαίως.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κύριε Μεϊµαράκη, κύριε Πρόεδρε, στην απόφαση του Eurogroup του 2012,
υπήρχε απλά µία υπόσχεση, ότι όταν η χώρα θα έχει πρωτογενή
πλεονάσµατα, θα δούµε, θα συζητήσουµε το θέµα της βιωσιµότητας του χρέους.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Εδώ δεν υπάρχει ούτε αυτό.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Σας παρακαλώ. Σε αυτήν την απόφαση υπάρχει σαφής δέσµευση ότι αµέσως µετά την πρώτη, επόµενη αξιολόγηση…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Πού είναι να τη διαβάσω;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης) :Εντάξει, µα
την ξέρω απ’ έξω, κύριε Πρόεδρε, µην έχετε καµµιά αµφιβολία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Γι’ αυτό πείτε µας.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Αµέσως
µετά την πρώτη αξιολόγηση θα υπάρξει ουσιαστική συζήτηση
για την αναγκαία αναδόµηση του χρέους, reprofiling, και επιπλέον γίνεται αναφορά σε δύο όρους, περίοδος χάριτος και επιµήκυνση. Αυτοί οι δύο όροι, περίοδος χάριτος και επιµήκυνση,
δεν υπήρχαν στην προηγούµενη απόφαση.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Εντάξει, πάµε να ψηφίσουµε τώρα και βλέπουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Μεϊµαράκη,
σας παρακαλώ.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Τώρα για
να συνεννοηθούµε και να δούµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους,
διότι τα πράγµατα είναι κρίσιµα. Αυτός είναι ένας στόχος πολύ
σηµαντικός και είναι εθνικός στόχος να υλοποιηθεί. Και για να
υλοποιηθεί, οφείλουµε όχι µόνο εµείς να είµαστε…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Μας θέλετε και εµάς;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Και θέλω να
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έρθω τώρα σε αυτό το κρίσιµο θέµα. Πρέπει και οι εταίροι να
είναι εντάξει στις υποσχέσεις τους, διότι εδώ υπάρχει µια σύγκρουση, που υπερβαίνει αν θέλετε, την ελληνική πλευρά και τους
εταίρους, το ζήτηµα της βιωσιµότητας του χρέους.
Γνωρίζετε όλοι σας ότι οι τρεις θεσµοί δεν έχουν ίδια άποψη
στο ζήτηµα αυτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Ούτε είχαν και στο παρελθόν.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Και γνωρίζετε όλοι σας ότι από τη µια πλευρά το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο επιµένει βεβαίως για σκληρές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις αλλά από την άλλη, θέτει επιτακτικά και τώρα ως
προϋπόθεση για την οποιαδήποτε συµµετοχή του στο πρόγραµµα την ουσιαστική αποµείωση, αναδιάρθρωση -µέχρι και για κούρεµα µιλήσανε- του χρέους.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Εδώ δεν υπάρχει τίποτα πάντως.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Από την
άλλη πλευρά, οι Ευρωπαίοι εταίροι µας, µε πρωτοστάτες τη
Γερµανία και την Ολλανδία, δεν θέλουν ούτε καν να συζητάνε για
τη δυνατότητα κουρέµατος. Μέχρι πρότινος, δεν ήθελαν να
συζητούν και για την αναδιάρθρωση. Ήθελαν όµως σώνει και
καλά την παρουσία του Ταµείου στο πρόγραµµα. Αυτή ήταν µια
µεγάλη αντίφαση.
Πλέον τώρα δεσµεύονται και αναγκάζονται και συζητάνε -και
µε δηλώσεις τους και η κ. Μέρκελ σήµερα µε δήλωσή της- για
την αναγκαία αναδιάρθρωση του χρέους. Αυτή είναι η αλήθεια.
Και επειδή είναι µια αλήθεια θετική για τη χώρα, θα ήθελα να
δείξετε µεγαλείο ψυχής και να την αναγνωρίσετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Ναι αλλά εδώ δεν υπάρχει τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι, να το κλείσουµε. Να περάσουµε στη φάση της κρίσεως.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Πρόεδρε,
αφού δευτερολόγησε ο κύριος Πρωθυπουργός, θα µε εγκαλέσουν στην τάξη οι αρµοδιότεροι και οι εγκυρότεροι στην τήρηση
του Κανονισµού. Κάνετέ µου τη χάρη. Σας τιµώ πολύ. Μην επιµένετε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μα έκλεισε ο Πρωθυπουργός τώρα. Δεν µπορεί. Θα µε εγκαλέσει και ο ίδιος. Το
αντιλαµβάνεστε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η
συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις
για τη διαπραγµάτευση και σύναψη συµφωνίας µε τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.).»
Ως προς την προβλεπόµενη διαδικασία, επιθυµώ να σας
υπενθυµίσω τα εξής: Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παράγραφος 1
του Κανονισµού της Βουλής -θα το αναγνώσω για τυπικούς
λόγους- «H ψηφοφορία µε ονοµαστική κλήση διεξάγεται: όταν
υποβληθεί αίτηση, που υπογράφεται από το ένα εικοστό (1/20)
του όλου αριθµού των Boυλευτών. H εκφώνηση των oνoµάτων
των Boυλευτών πoυ υπoγράφoυν την αίτηση, γίνεται µετά τo
τέλoς της συζήτησης τoυ συγκεκριµένoυ θέµατoς. Aν δεν
συµπληρωθεί o απαιτoύµενoς ελάχιστoς αριθµός παρόντων
Boυλευτών από τoυς υπoγράφoντες, η αίτηση θεωρείται ότι δεν
υπoβλήθηκε».
Επί της αρχής του σχεδίου νόµου έχει υποβληθεί αίτηση
διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από τους Βουλευτές του
Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, της οποίας το κείµενο έχει ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Θα αναγνώσω τον
κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής
ψηφοφορίας για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος. Παρών.
Ο κ. Μιχαήλ Αρβανίτης-Αβράµης. Παρών.
Ο κ. Γεώργιος Γαλέος. Παρών.
Ο κ. Γεώργιος Γερµενής. Παρών.
Ο κ. Φώτιος Γραικός. Παρών.
Ο κ. Αντώνιος Γρέγος. Παρών.
Η κ. Ελένη Ζαρούλια. Παρούσα.
Ο κ. Ηλίας Κασιδιάρης. Παρών.
Ο κ. Νικόλαος Κούζηλος. Παρών.
Ο κ. Ιωάννης Λαγός. Παρών.
Ο κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος. Παρών.

4399

Ο κ. Νικόλαος Μίχος. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Μπαρµπαρούσης. Παρών.
Ο κ. Ηλίας Παναγιώταρος. Παρών.
Ο κ. Χρήστος Παππάς. Παρών.
Η κ. Δέσποινα Σβερώνη-Χονδρονάσιου. Παρούσα.
Ο κ. Χρήστος Χατζησάββας. Παρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή
Αυγή.
Επίσης, επί της αρχής και επί του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου
έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας
από τους Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας,
της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος):Θα αναγνώσω και
τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής
ψηφοφορίας για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Δηµήτριος Κουτσούµπας. Παρών.
Η κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα. Παρούσα.
Ο κ. Αθανάσιος Βαρδαλής. Παρών.
Η κ. Ελένη Γερασιµίδου. Παρούσα.
Ο κ. Ιωάννης Γκιόκας. Παρών.
Η κ. Γαρυφαλλιά (Λιάνα) Κανέλλη. Παρούσα.
Ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος. Παρών.
Ο κ. Χρήστος Κατσώτης. Παρών.
Ο κ. Γεώργιος Λαµπρούλης. Παρών.
Η κ. Διαµάντω Μανωλάκου. Παρούσα.
Ο κ. Γεώργιος Μαρίνος. Παρών.
Ο κ. Νικόλαος Μωραΐτης. Παρών.
Ο κ. Αθανάσιος Παφίλης. Παρών.
Ο κ. Εµµανουήλ Συντυχάκης. Παρών.
Ο κ. Σταύρος Τάσσος. Παρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας των Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Δέχεστε να συµπτύξουµε τις προβλεπόµενες από τον Κανονισµό ψηφοφορίες σε µία;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Το Σώµα συνεφώνησε οµοφώνως.
Εποµένως, θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής
και του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη
συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (ΕΜΣ)».
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παράγραφος 6:
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Οι αποδεχόµενοι την αρχή και το άρθρο 1 του νοµοσχεδίου
λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι την αρχή και το άρθρο 1 του νοµοσχεδίου
λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου η κ. Παναγιώτα Δριτσέλη από τον
ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Υπάρχει συνάδελφος ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν
στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα
της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Εψήφησαν συνολικά 299 Βουλευτές.
Υπέρ της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφησαν
229 Βουλευτές.
Κατά της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 64
Βουλευτές.
Εψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 6 Βουλευτές.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (Ε.M.Σ.)», έγινε
δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 1 εψήφισαν συνολικά 299 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφησαν 229 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 64 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 6 Βουλευτές.
Συνεπώς, το άρθρο 1 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό.
(Το πρωτόκολλο της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας
καταχωρίζεται στα Πρακτικά και έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Εισερχόµαστε στην
ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (Ε.M.Σ.)» έγινε δεκτό
κατά πλειοψηφία επί της αρχής και επί των άρθρων.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο στο
σύνολό του;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ερωτάται το Σώµα:
Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (Ε.M.Σ.)» έγινε δεκτό
κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων
και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη
συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 1
Φορολογικά µέτρα
1. α) Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Ο συντελεστής του φόρου προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.)
ορίζεται σε είκοσι τρία τοις εκατό (23%) στη φορολογητέα αξία.
Κατ’ εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα III του παρόντος, ο συντελεστής του
φόρου ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%).
Για τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τα οποία υπάρχει ειδική
πρόβλεψη στο Παράρτηµα ΙΙΙ του παρόντος, ο συντελεστής του
φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%.)
Ο συντελεστής Φ.Π.Α. που ορίζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήµατος ΙΙΙ δεν εφαρµόζεται στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες της παρ. 13 του άρθρου 14.»
β) Η περίπτωση ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2859/2000
(Α’248) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ιβ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόµενες µε αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών,
που παρέχονται από δηµόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισµένα από την, κατά περίπτωση, αρµόδια αρχή,
εκτός από τα φροντιστήρια όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης και
τα κέντρα ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών.»
γ) Το Παράρτηµα III του ν. 2859/2000 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI
ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (παράγραφος 1 του άρθρου 21)
Α. ΑΓΑΘΑ
Οι δασµολογικές κλάσεις του Παραρτήµατος αυτού τέθηκαν
όπως αυτές αναφέρονται στη Συνδυασµένη Ονοµατολογία του
έτους 2015 (Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 1101/2014 της Επιτροπής
της 31ης Οκτωβρίου 2014, ΕΕ L 312/2014).
1. Κρέατα βρώσιµα, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασµένα ή επεξεργασµένα,
χοιροειδή, προβατοειδή ή αιγοειδή, πετεινούς, κότες, γαλοπούλες και κουνέλια. Εξαιρούνται τα παραπροϊόντα σφαγίων, καθώς

και τα προϊόντα των Δ.Κ. 0209 και 0210 (Δ.Κ. 0203, 0204, ΕΧ
0207, ΕΧ 0208).
2. Ψάρια, φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, καλαµάρια, χταπόδια
και σουπιές, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα
αλλά όχι αλλιώς παρασκευασµένα ή επεξεργασµένα. Εξαιρούνται τα συκώτια, αυγά και σπέρµατα (Δ.Κ. 0302, ΕΧ 0303, ΕΧ 0304,
ΕΧ 0307).
3. Γάλα και προϊόντα γαλακτοκοµίας. Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό. (Δ.Κ. 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409).
4. Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαµβάνονται και οι ρίζες
τους), µοσχεύµατα και µπόλια. (Δ.Κ. 0602).
5. Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιµα. Εξαιρούνται
τα προϊόντα της Δ.Κ. 0714 (Δ.Κ. 0701, 0702, 0703, 0704, 0705,
0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713).
6. Καρποί και φρούτα βρώσιµα (Δ.Κ. 0801, 0802, 0803, 0804,
0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813).
7. Δηµητριακά (Δ.Κ. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007
και 1008).
8. Προϊόντα αλευροποΐας. Άµυλα κάθε είδους (Δ.Κ. 1101,
1102, 1103, 1104, 1105, 1106 και ΕΧ 1108).
9. Ελαιόλαδο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα,
αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα. Άλλα λάδια και τα κλάσµατά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω και
εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα και µείγµατα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσµατα µε λάδια ή κλάσµατα της
κλάσης 1509 (Δ.Κ. 1509 και 1510).
10. Παρασκευάσµατα για τη διατροφή των παιδιών συσκευασµένα για τη λιανική πώληση. Ζυµαρικά, όχι ψηµένα ή παραγεµισµένα ή αλλιώς παρασκευασµένα. Ψωµί, χωρίς προσθήκη άλλων
ουσιών και όχι φρυγανισµένο ή περαιτέρω επεξεργασµένο. Κάψουλες κενές του τύπου που χρησιµοποιούνται για φάρµακα
(Δ.Κ. ΕΧ 1901, ΕΧ 1902, ΕΧ 1905).
11. Νερά, στα οποία περιλαµβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά
µεταλλικά νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
ούτε αρωµατισµένα, µη αεριούχα (Δ.Κ. ΕΧ 2201).
12. Φαρµακευτικά προϊόντα (Δ.Κ. 3001, 3002, 3003, 3004, 3005
και 3006).
13. Φάρµακα για την ιατρική του ανθρώπου των δασµολογικών
κλάσεων 3003 και 3004. Εµβόλια για την ιατρική του ανθρώπου
της δασµολογικής κλάσης 3002. (Δ.Κ. ΕΧ 3002, ΕΧ 3003, ΕΧ
3004). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας
περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).
14. Βιβλία και βιβλία για παιδιά (Δ.Κ. ΕΧ4901, ΕΧ 4903). Εφηµερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωµένες, έστω και εικονογραφηµένες ή µε διαφηµίσεις (Δ.Κ. 4902). Ο συντελεστής του φόρου
για τα αγαθά της παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).
15. Ειδικές ανυψωτικές συσκευές (σκάλες, ανελκυστήρες, µηχανήµατα ανεβοκατεβάσµατος αναπήρων και παρόµοια), που
χρησιµοποιούνται για την εξυπηρέτηση αναπήρων (Δ.Κ. ΕΧ
8428).
16. Αµαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήµατα για αναπήρους, έστω και µε κινητήρα ή άλλο µηχανισµό προώθησης, ανταλλακτικά αναπηρικού αµαξιδίου και ερεισίνωτο (Δ.Κ. 8713 και
ΕΧ 8714).
17. Αντισυλληπτικές συσκευές που ονοµάζονται «ενδοµήτρια
αντισυλληπτικά», αυτολιπαινόµενοι καθετήρες, καθετήρες κεντρικοί για αιµοκάθαρση, καθετήρες σίτισης, καθετήρες περιτοναϊκής, καθετήρες κύστεως υπερηβικές, σύριγγες σίτισης, πιεσόµετρα οµιλούντα, βελόνες (για τις πένες ινσουλίνης), βελόνες τεχνητού νεφρού (Δ.Κ. ΕΧ 9018).
18. Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περιλαµβάνονται και οι ιατροχειρουργικές ζώνες και επίδεσµοι και οι πατερίτσες. Νάρθηκες, υποστηρίγµατα και άλλα είδη και συσκευές για
κατάγµατα. Είδη και συσκευές προθέσεως. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς και άλλες συσκευές που
κρατιούνται µε το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται
στον ανθρώπινο οργανισµό, µε σκοπό την αναπλήρωση µιας έλλειψης ή τη θεραπεία µιας αναπηρίας. Συσκευές έκχυσης ινσουλίνης. Εξαιρούνται τα µέρη και εξαρτήµατα των παραπάνω
αγαθών (Δ.Κ. ΕΧ 9021).
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19. Η παράδοση νερού.
20. Ηλεκτρική ενέργεια (Δ.Κ. 2716), το φυσικό αέριο (Δ.Κ.
2711), καθώς και θέρµανση µέσω δικτύου (τηλεθέρµανση).
21. Ανυψωτικό τουαλέτας (Δ.Κ. ΕΧ 3922), µπανιέρες για ανάπηρους (Δ.Κ. ΕΧ 3922, 6910, 7324), στηθόδεσµος µαστεκτοµής
- µαγιώ µαστεκτοµής (Δ.Κ. ΕΧ 6212, 6112, 6211), προγράµµατα
για ηλεκτρονικούς υπολογιστές (jaws, supernova, hall, φωναισθησίας, fine reader) (Δ.Κ. ΕΧ 8523), εκτυπωτές Braille (Δ.Κ. ΕΧ
8443), ρολόγια χειρός (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 9102), πινακίδες γραφής
(Braille), µέτρα (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 9017), µπαστούνια (λευκά και
ηλεκτρονικά) (Δ.Κ. ΕΧ 6602), κασετόφωνα µε 4 tracks (Braille)
(Δ.Κ. ΕΧ 8519), ταινίες µέτρησης σακχάρου (Δ.Κ. ΕΧ 3822), τα
οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόµων µε ειδικές
ανάγκες.
22. Καθίσµατα µπάνιου (Δ.Κ. ΕΧ 8401), αντλία αποσιδήρωσης
για µεσογειακή αναιµία (Δ.Κ. ΕΧ 9018), σύστηµα τραχειοστοµίας
– τραχειοσωλήνες – φίλτρα (Δ.Κ. ΕΧ 9018), περπατούρα (Δ.Κ. ΕΧ
8716, ΕΧ 6602, ΕΧ 9021), τρίποδο (Δ.Κ. ΕΧ 8716, ΕΧ 6602, ΕΧ
9021), σύστηµα φωτεινής ειδοποίησης (Δ.Κ. ΕΧ 8531), δέκτης
φωτεινών σηµάτων (Δ.Κ. ΕΧ 8517), Braille display (Δ.Κ. ΕΧ 8528),
scanner (Δ.Κ. ΕΧ 8471), Braille note taker (Δ.Κ. ΕΧ 8469), προγράµµατα κινητών τηλεφώνων σε ελληνική και ξένη έκδοση (mobile speak, speaking phone) (Δ.Κ. ΕΧ 8523), πλαίσια γραφής για
άτοµα µε µειωµένη όραση (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 3926), κάλτσες Α.Γ.
ή Κ.Γ. (Δ.Κ. ΕΧ 6115, ΕΧ 6217), κάλτσες κολοβώµατος (Δ.Κ. ΕΧ
6307), φίλτρα αιµοκάθαρσης, αιµοδιήθησης, αιµοδιαδιήθησης
και πλασµαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018), γραµµές αιµοκάθαρσης, αιµοδιήθησης, αιµοδιαδιήθησης και πλασµαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ
9018), σάκοι περισυλλογής υγρού προετοιµασίας φίλτρων (Δ.Κ.
ΕΧ 3926), Y-connectors, σετ φλεβοκέντησης κατά την αιµοκάθαρση (Δ.Κ. ΕΧ 9018), φύσιγγες διττανθρακικών (Δ.Κ. ΕΧ 2836),
συνδετικό από τιτάνιο (Δ.Κ. ΕΧ 9018, ΕΧ 8108), γραµµή σύνδεσης
και αποχέτευσης, σάκοι αποχέτευσης (Δ.Κ. ΕΧ 3926), κασέτες
σύνδεσης, Clamp (λαβίδες) (Δ.Κ. ΕΧ 9018), βαλίτσα περιτοναϊκής
κάθαρσης (SMART PD CASE) (Δ.Κ. ΕΧ 9018, ΕΧ 4202), αναλώσιµο υλικό για κολοστοµίες (Δ.Κ. ΕΧ 3006), τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων για τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).
2. Η διαµονή σε ξενοδοχεία και παρόµοιους χώρους, συµπεριλαµβανοµένης και της παροχής καταλύµατος διακοπών και της
µίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάµπινγκ για τροχόσπιτα
από 1.10.2015.
3. Η παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας, παιδιών, ηλικιωµένων, ασθενών και ατόµων µε ειδικές ανάγκες γενικά.
Γ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αγαθά και υπηρεσίες που δεν εντάσσονται στο Παράρτηµα
αυτό ή για τα οποία υπάρχει οποιαδήποτε αµφιβολία ως προς
την ένταξή τους στον πίνακα αυτόν, συνεπεία του είδους, του
προορισµού, της σύνθεσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, υπάγονται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α..»
δ) Οι προβλεπόµενες στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου
21 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) µειώσεις των συντελεστών καταργούνται σταδιακά ως ακολούθως:
αα) Από 1.10.2015 στα αναπτυγµένα τουριστικά νησιά µε το
υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδηµα και από 1.6.2016 στα λιγότερο αναπτυγµένα νησιά. Εξαιρούνται της καταργήσεως και παραµένουν σε ισχύ έως την 31.12.2016 οι ισχύοντες σήµερα
συντελεστές Φ.Π.Α. για τα πλέον αποµακρυσµένα νησιά.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών ορίζονται ειδικότερα τα υπαγόµενα στις παραπάνω ρυθµίσεις νησιά της παρ. 4 του άρθρου
21 του ν. 2859/2000 (Α’248).
2. Στο άρθρο 20 του ν. 3842/2010 προστίθεται παράγραφος 7
ως εξής:
«7. Το ποσό του Φ.Π.Α. που αναλογεί στο σύνολο των συναλλαγών, οι οποίες εµπίπτουν στις ρυθµίσεις των παραγράφων 2
και 3 του παρόντος άρθρου και διενεργούνται µε οποιονδήποτε
τρόπο και ιδίως µέσω χρήσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας,
ηλεκτρονικής τραπεζιτικής (e-banking), τραπεζικής κατάθεσης
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σε εξόφληση τιµολογίου ή τραπεζικής επιταγής, δεσµεύεται από
την τράπεζα και αποδίδεται κατευθείαν στο Δηµόσιο εντός πέντε
(5) ηµερών από τη διενέργεια της πληρωµής. Σε περίπτωση φορολογουµένων που υποβάλλουν δήλωση Φ.Π.Α., η τράπεζα χορηγεί βεβαίωση για το εισπραχθέν ποσό ΦΠΑ, ώστε να
υπολογίζεται στη δήλωση του φορολογουµένου. Για τις υπηρεσίες αυτές τα τραπεζικά ιδρύµατα δεν χρεώνουν δαπάνες ή οποιαδήποτε αµοιβή. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων
Εσόδων ρυθµίζεται η διαδικασία εφαρµογής της διάταξης της
παρούσας παραγράφου, καθώς και κάθε ζήτηµα σχετικά µε την
απόδοση και την επιστροφή Φ.Π.Α..»
3.α) Η παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3492/2006 (Α’ 210) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αντικείµενο του φόρου, που επιβάλλεται σύµφωνα µε την
προηγούµενη παράγραφο, είναι τα απαιτητά ασφάλιστρα και τα
πάσης φύσεως δικαιώµατα που απορρέουν από την ασφαλιστική
σύµβαση.
Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε:
α. 20% επί των ασφαλίστρων κλάδου πυρός,
β. 4% επί των ασφαλίστρων κλάδου ζωής,
γ. 15% επί των ασφαλίστρων των λοιπών κλάδων.»
β) Καταργείται η παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 3492/2006 και
κάθε διάταξη που αφορά σε απαλλαγές από το φόρο κύκλου εργασιών, που επιβαλλόταν µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου
14 του α.ν. 1524/1950 (Α’ 246), ο οποίος κυρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 1620/1951 (Α’ 2).
Εξαιρετικά, διατηρείται η απαλλαγή από το φόρο ασφαλίστρων για τα καταβαλλόµενα ασφάλιστρα ζωής εφόσον τα συναπτόµενα συµβόλαια είναι διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών.
4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4172/
2013 (Α’ 167) οι λέξεις «είκοσι έξι τοις εκατό (26%)» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «είκοσι εννέα τοις εκατό (29%)».
5. α. Η παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νοµικό πρόσωπο ή
νοµική οντότητα και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται
ποσό ίσο µε εκατό τοις εκατό (100%) του φόρου που προκύπτει
για το φόρο που αναλογεί στο εισόδηµα του διανυόµενου φορολογικού έτους. Το ίδιο ποσοστό ισχύει και για τις τραπεζικές ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες και τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών
τραπεζών που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα.»
β. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 36 που έχει ως εξής:
«36. Ειδικά, για τα εισοδήµατα και τα κέρδη που προκύπτουν
στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015
έως και την 31η Δεκεµβρίου του ίδιου έτους, το ποσοστό της παραγράφου 2 του άρθρου 71 που εφαρµόζεται για τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες των περιπτώσεων β’, γ’ ε’ και στ’
µόνο για τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών του άρθρου 45 ορίζεται σε εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%).»
6.α. Στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4111/
2013 (Α’ 18) διαγράφονται οι λέξεις «καθώς και» και µετά τις λέξεις «δεξαµενών κολύµβησης» προστίθεται η φράση «, καθώς και
σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των πέντε (5) µέτρων».
β. Ο συντελεστής των υποπεριπτώσεων ii, iii και iv
της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4111/2013 αυξάνεται σε δέκα τρία τοις εκατό (13%).
γ. Στην περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4111/
2013 προστίθεται υποπερίπτωση v ως εξής:
«v) Για τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των πέντε
(5) µέτρων, ο φόρος ισούται µε το γινόµενο του ποσού της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης του σκάφους επί συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%). Δεν λαµβάνεται υπόψη η δαπάνη για την
αµοιβή του πληρώµατος. Από το φόρο της περίπτωσης v εξαιρούνται τα ιστιοφόρα σκάφη και πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από
ξύλο, τύπον τρεχαντήρι, βαρκαλάς, πέραµα, τσερνίκι, λίµπερτυ
τα οποία προέρχονται από ελληνική ναυτική παράδοση.»
δ. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρµογή
για τα εισοδήµατα που δηλώνονται στο φορολογικό έτος 2015
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και εφεξής.
7. Η παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδηµα της προηγούµενης παραγράφου, υπολογίζεται ως εξής:
α) Για συνολικό καθαρό εισόδηµα από δώδεκα χιλιάδες ένα
(12.001) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται µε συντελεστή µηδέν κόµµα επτά τοις εκατό
(0,7%) επί ολόκληρου του ποσού.
β) Για συνολικό καθαρό εισόδηµα από είκοσι χιλιάδες ένα
(20.001) ευρώ έως και τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, η ειδική
εισφορά υπολογίζεται µε συντελεστή ένα κόµµα τέσσερα τοις
εκατό (1,4%) επί ολόκληρου του ποσού.
γ) Για συνολικό καθαρό εισόδηµα από τριάντα χιλιάδες ένα
(30.001) έως και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται µε συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) επί ολόκληρου του ποσού.
δ) Για συνολικό καθαρό εισόδηµα από πενήντα χιλιάδες ένα
(50.001) έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, η ειδική εισφορά
υπολογίζεται µε συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%) επί ολόκληρου του ποσού.
ε) Για συνολικό καθαρό εισόδηµα από εκατό χιλιάδες ένα
(100.001) ευρώ έως και πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, η
ειδική εισφορά υπολογίζεται µε συντελεστή έξι τοις εκατό (6%)
επί ολόκληρου του ποσού.
στ) Για συνολικό καθαρό εισόδηµα από πεντακόσιες χιλιάδες
ένα (500.001) και άνω, η ειδική εισφορά υπολογίζεται µε συντελεστή οκτώ τοις εκατό (8%) επί ολόκληρου του ποσού.
ζ) Για το συνολικό καθαρό εισόδηµα, όπως αυτό ορίζεται στην
παράγραφο 2, του Προέδρου της Δηµοκρατίας, του Προέδρου
και των Αντιπροέδρων της Βουλής, των Βουλευτών, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, των Υπουργών,
των Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, των Γενικών και
Ειδικών Γραµµατέων Υπουργείων, των Γενικών Γραµµατέων των
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, των Περιφερειαρχών, των Ευρωβουλευτών, των Δηµάρχων και των προσώπων των περιπτώσεων
α’ και β’ της παρ. 3 του άρθρου 56 του Συντάγµατος, εφόσον οι
πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αµοιβές ή απολαβές
τους είναι τουλάχιστον ίσες µε τις αποδοχές Γενικού Γραµµατέα
Υπουργείου, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
3833/2010 (Α’ 40), η ειδική εισφορά υπολογίζεται µε συντελεστή
οκτώ τοις εκατό (8%) επί ολόκληρου του ποσού.
Το ποσό της έκτακτης εισφοράς από 1.1.2015 περιορίζεται
αναλόγως, σε κάθε περίπτωση ώστε το συνολικό καθαρό εισόδηµα που προκύπτει µετά την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς
να µην υπολείπεται του καθαρού εισοδήµατος που αποµένει
µετά την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία
υπολογίστηκε µε την εφαρµογή του αµέσως προηγούµενου συντελεστή.»
Ρυθµίσεις θεµάτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
8. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3832/
2010 (A’ 38) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. θεσπίζεται «Κανονισµός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ.», ο οποίος δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο
διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑT.».
9.α. Στο ν. 3832/2010 (Α’ 38) προστίθεται νέο άρθρο 1Α ως
εξής:
«Άρθρο 1Α
Επίσηµοι στατιστικοί φορείς
1. Στο Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραµµα (ΕΛ.Σ.Π.) περιλαµβάνονται: η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), άλλες υπηρεσίες
και οργανισµοί, οι οποίοι διαχειρίζονται τα επίσηµα στατιστικά
στοιχεία, κρατικοί και δηµοτικοί φορείς και οργανισµοί εφόσον
πραγµατοποιούν στατιστικές έρευνες και λοιπά θέµατα στατιστικών εργασιών.
2. Το Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.) αποτελείται από

την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και τις άλλες υπηρεσίες
και οργανισµούς που διαχειρίζονται τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), είναι Ανεξάρτητη
Αρχή η οποία συστήνεται µε το άρθρο 10 του παρόντος νόµου
και αποτελεί την εθνική στατιστική αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο
5 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009 (L 87/164).
Το Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.) παράγει ευρωπαϊκές
στατιστικές, οι οποίες καθορίζονται στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό
Πρόγραµµα και ανήκει στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστηµα.
3. Το Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.) και η Τράπεζα της
Ελλάδος συνεργάζονται για την προετοιµασία και την υλοποίηση
του Επίσηµου Στατιστικού Προγράµµατος (ΕΛ.Σ.Π.). Τα στατιστικά δεδοµένα που παράγονται από την Τράπεζα της Ελλάδος
µπορούν να χρησιµοποιηθούν, άµεσα ή έµµεσα από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή και τις άλλες εθνικές αρχές, για την παραγωγή
των επίσηµων και των ευρωπαϊκών στατιστικών που ορίζονται
στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραµµα. Οµοίως η Τράπεζα της
Ελλάδος ως µέλος του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών δύνανται, στο πλαίσιο των αντίστοιχων τοµέων της αρµοδιότητάς της, να χρησιµοποιεί, άµεσα ή έµµεσα, στοιχεία που
παράγονται από το (ΕΛ.Σ.Σ.), για την παραγωγή των στατιστικών
στοιχείων της και των ευρωπαϊκών στατιστικών που ορίζονται
στον Κανονισµό (ΕΕ) 2533/1998, εφόσον η αναγκαιότητα αυτή
έχει αιτιολογηθεί.»
9.β. Το άρθρο 3 του ν. 3832/2010 (A’ 38) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 3
Συµβουλευτική Eπιτροπή
του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος
1. Συνιστάται Συµβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος (ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ.).
2. Η ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ. συγκροτείται από δεκαεπτά (17) µέλη µε
δικαίωµα ψήφου που στον κύκλο εργασιών τους αποδεδειγµένα
χρησιµοποιούν στατιστικά στοιχεία ως χρήστες. Kάθε ένα από
τα µέλη, µε τον αναπληρωτή του, υποδεικνύεται αντίστοιχα από:
α) τη Βουλή των Ελλήνων,
β) την Κυβέρνηση της Ελλάδος,
γ) την Τράπεζα της Ελλάδος,
δ) την Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας (ΚΕΔΕ),
ε) το Ελληνικό Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο,
στ) το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.Ε.Γ.Σ.Ε.Ε.),
ζ) την Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος,
η) το Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ)
θ) την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.),
ι) το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.),
ια) το Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών
(ΚΕ.Π.Ε.),
ιβ) την Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.),
ιγ) την Ελληνική Ένωση Τραπεζών,
ιδ) το Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών
(Ι.Ο.Β.Ε.),
ιε) την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση - Οικονοµικές
και Χρηµατοδοτικές Υποθέσεις (DG ECFIN),
ιστ) την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και
ιζ) την Ευρωπαϊκή Συµβουλευτική Επιτροπή για τις Στατιστικές
(European Statistical Advisory Committee).
Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. είναι αυτοδικαίως µέλος της
ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ. και συµµετέχει στις εργασίες και στις συνεδριάσεις της χωρίς ψήφο.
3. Η ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ. συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών. Τα µέλη της ορίζονται µε θητεία τεσσάρων (4)
ετών, που µπορεί να ανανεωθεί µία µόνο φορά. Σε περίπτωση
θανάτου, λήξης της θητείας ή αποχώρησης µελών της
ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ. και µέχρι τον ορισµό νέων µελών, η ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ.
µπορεί να λειτουργεί µε ελλιπή συγκρότηση. Κατά τα λοιπά
ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
4. Η ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ. συνεδριάζει τακτικά δύο (2) φορές ανά
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έτος.
5. Ο Προέδρος της επιτροπής ορίζεται για θητεία δύο (2) ετών,
µε ψηφοφορία µεταξύ των µελών της.
6. Με απόφαση της ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ. θεσπίζεται ο Κανονισµός
Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της. Η τεχνική και διοικητική υποστήριξη της ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ. παρέχονται από την
ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Η δαπάνη λειτουργίας της ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ. βαρύνει τον
προϋπολογισµό της ΕΛ.ΣΤΑΤ..
7. Η ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ. συνδράµει την ΕΛ.ΣΤΑΤ. όσον αφορά τη
συνεκτίµηση των αναγκών των χρηστών στο συντονισµό των
στρατηγικών στόχων και των προτεραιοτήτων της εθνικής πολιτικής στατιστικής πληροφόρησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
επόµενες παραγράφους.
8. Κατά την προετοιµασία του Ελληνικού Στατιστικού Προγράµµατος και του ετήσιου στατιστικού προγράµµατος εργασίας
της ΕΛ.ΣΤΑΤ., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 1
και 6 του άρθρου 5 του παρόντος νόµου η ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ. γνωµοδοτεί στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. σχετικά µε τα εξής:
α) Τους τοµείς, στους οποίους ενδέχεται να χρειασθεί η ανάπτυξη νέων στατιστικών από το ΕΛ.Σ.Σ..
β) Την εναλλαγή ή µη της προτεραιότητας παραγωγής υφισταµένων στατιστικών από το ΕΛ.Σ.Σ..
γ) Τους τρόπους, µε τους οποίους µπορεί να αυξηθεί η χρησιµότητα των στατιστικών του ΕΛ.Σ.Σ. για τους χρήστες.
δ) Κατά πόσον το εύρος, το επίπεδο λεπτοµερούς ανάλυσης
και το κόστος των στατιστικών ανταποκρίνονται στις ανάγκες των
χρηστών.
9. Η ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ. γνωµοδοτεί επίσης στην ΕΛ.ΣΤΑT., εφόσον
υποβληθεί σε αυτή σχετικό ερώτηµα της ΕΛ.ΣΤΑT., για θέµατα
που αφορούν τις απαιτήσεις των χρηστών των στατιστικών του
ΕΛ.Σ.Σ., την αξιολόγηση της χρησιµότητας υφισταµένων στατιστικών του ΕΛ.Σ.Σ., και την πολιτική διάδοσης στατιστικών οι
οποίες παράγονται από φορείς του ΕΛ.Σ.Σ..
10. Εάν η ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ. δεν έχει συγκροτηθεί ή η γνώµη της
σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους και τις παραγράφους 1 και 6 του άρθρου 5 του παρόντος νόµου δεν δοθεί εντός
της προθεσµίας που τάσσεται προς τούτο από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., η
σχετική πράξη της ΕΛ.ΣΤΑΤ. εκδίδεται και χωρίς αυτήν.»
10. Η περίπτωση ε’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3832/2010
(Α’ 38), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 323 του ν. 4072/2012 (Α’ 86), αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) ένα µέλος που υποδεικνύεται από την Αρχή Προστασίας
Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.»
11. Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3832/2010 (Α’ 38), όπως αυτό
προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 323 του ν. 4072/2012 (Α’
86), αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στις εργασίες της επιτροπής συµµετέχει ο πρόεδρος της
ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο οποίος µετέχει επίσης στις συνεδριάσεις της, χωρίς
ψήφο.»
12. Η παρ. 13 του άρθρου 4 του ν. 3832/2010 (Α’ 38), όπως
αυτό προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 323 του ν. 4072/2012
(Α’ 86), καταργείται.
13. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3832/
2010 (Α’ 38) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ., ύστερα από γνώµη της ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3 του παρόντος νόµου, εγκρίνει ανά τριετία το Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραµµα (ΕΛ.Σ.Π.).»
14. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3832/
2010 (Α’ 38) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ΕΛ.ΣΤΑΤ., πριν από το τέλος Μαΐου του προηγούµενου της
εφαρµογής έτους, και µετά από γνώµη της ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3 του παρόντος νόµου, καταρτίζει αντίστοιχο ετήσιο στατιστικό πρόγραµµα εργασίας στο
οποίο λαµβάνει υπόψη τα ετήσια προγράµµατα εργασίας των
φορέων του ΕΛ.Σ.Σ..»
15. Στο τέλος του άρθρου 11 του ν. 3832/2010 (Α’ 38) προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:
«7. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. παρέχει τη γνώµη της, πριν από την κατάθεσή
της στη Βουλή, για κάθε διάταξη, η οποία αφορά την ΕΛ.ΣΤΑΤ. ή
τις επίσηµες στατιστικές της χώρας ή µε την οποία ο παρών
νόµος τροποποιείται ρητώς ή σιωπηρώς. Το αυτό ισχύει για κάθε
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διάταξη, µε την οποία δηµιουργούνται νέες ή αναδιαρθρώνονται
διοικητικές πηγές και δηµόσια µητρώα ή αρχεία τηρούµενα εγγράφως ή µε ηλεκτρονικά, µαγνητικά ή άλλα ανάλογα µέσα, προκειµένου να διασφαλίζεται η δυνατότητα αξιοποίησης των
σχετικών στοιχείων για στατιστικούς σκοπούς. Για την εφαρµογή
των προηγουµένων εδαφίων το σχέδιο κάθε σχετικής διάταξης
υποβάλλεται στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. κατά το νωρίτερο δυνατό χρονικό
σηµείο και πριν τη σχετική δηµόσια διαβούλευση. Εφόσον η
ΕΛ.ΣΤΑΤ. συντάξει έκθεση επί του τελικού σχεδίου, αυτή υποβάλλεται υποχρεωτικώς στη Βουλή πριν την εισαγωγή της διάταξης προς συζήτηση.»
16. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.
3832/2010 (Α’ 38), όπως προστέθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου
323 του ν. 4072/2012 (Α’ 86), αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Κανονισµός µπορεί να προβλέπει, ότι η εξειδίκευση διατάξεών του µπορεί να γίνεται µε αποφάσεις του Προέδρου της
ΕΛ.ΣΤΑΤ. ή µε συµφωνίες συνεργασίας µε τους φορείς του
ΕΛ.Σ.Σ., καθώς και η δηµοσίευση των αποφάσεων αυτών στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ., χωρίς να απαιτείται άλλη δηµοσίευσή τους.»
17. Οι παράγραφοι 1 έως και 3 του άρθρου 13 του ν. 3832/
2010 (Α’ 38), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ.
9 του άρθρου 323 του ν. 4072/2012 (Α’ 86), αντικαθίστανται ως
εξής:
«1. Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. επιλέγεται µετά από διεθνή πρόσκληση ενδιαφέροντος που δηµοσιεύεται από τον Υπουργό Οικονοµικών τέσσερις (4) µήνες πριν από τη λήξη της θητείας του
απερχόµενου Προέδρου. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, τα καθήκοντα
και οι υποχρεώσεις του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και οι προβλεπόµενες αποδοχές του, η προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων,
η πράξη συγκρότησης της επιτροπής εµπειρογνωµόνων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, µε όλο της το περιεχόµενο
και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο για τη διαδικασία επιλογής.
Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. διορίζεται για πενταετή θητεία µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Αποκλειστικά κριτήρια επιλογής στη θέση του Προέδρου
της ΕΛ.ΣΤΑΤ. είναι: α) η υψηλή επιστηµονική κατάρτιση, µε επαγγελµατική ή ακαδηµαϊκή εξειδίκευση στο αντικείµενο της στατιστικής ή συναφών κλάδων ή σε αντικείµενο συναφές προς το
αντικείµενο των στατιστικών ερευνών και µελετών και β) η ικανότητα του υποψηφίου, όπως προκύπτει από την επαγγελµατική
και επιστηµονική του πορεία, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις
των στατιστικών αρχών που προβλέπονται στο άρθρο 338 παρ.
2 ΣΛΕΕ, στο άρθρο 2 του Κανονισµού 223/2009 και στον Κώδικα
Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές. Επιπρόσθετα,
ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. πρέπει να διαθέτει διδακτορικό τίτλο
σπουδών.
3. Για την επιλογή του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ο Υπουργός
Οικονοµικών συγκροτεί µε απόφασή του, που εκδίδεται πριν από
την πρόσκληση ενδιαφέροντος, πενταµελή επιτροπή εµπειρογνωµόνων. Έργο της επιτροπής εµπειρογνωµόνων είναι η αξιολόγηση των υποψηφίων και η επιλογή του Προέδρου της
ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Η τεχνική και διοικητική υποστήριξη της επιτροπής παρέχονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. µε τρόπο που να διασφαλίζει την ανεξαρτησία της επιτροπής. Η δαπάνη λειτουργίας της επιτροπής
βαρύνει τον προϋπολογισµό της ΕΛ.ΣΤΑΤ..
Ως µέλη της επιτροπής ορίζονται αποκλειστικά πρόσωπα µε
επαγγελµατική ή ακαδηµαϊκή εξειδίκευση στο αντικείµενο της
στατιστικής ή συναφών κλάδων ή σε αντικείµενο συναφές προς
το αντικείµενο των στατιστικών ερευνών και µελετών. Τα µέλη
της επιτροπής ορίζονται ως εξής:
(α) ένα µέλος προτείνεται από τη Βουλή,
(β) ένα µέλος ορίζεται από τον Υπουργό Οικονοµικών,
(γ) ένα µέλος προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat),
(δ) ένα µέλος προτείνεται από τον Ευρωπαϊκό Συµβουλευτικό
Φορέα για τη Διακυβέρνηση στον τοµέα της Στατιστικής
(ESGAB) και
(ε) ένα µέλος προτείνεται από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού
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Στατιστικού Συστήµατος (ESSC).
Στην πρόταση των µελών και στην απόφαση συγκρότησης της
επιτροπής εµπειρογνωµόνων αναφέρονται τα προσόντα, βάσει
των οποίων έγινε η πρόταση ή ο ορισµός τους.
Βάσει των στοιχείων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους
και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο που συλλέγει, η επιτροπή εµπειρογνωµόνων εισηγείται αιτιολογηµένα στον Υπουργό Οικονοµικών την επιλογή του υποψηφίου που ανταποκρίνεται στο µέγιστο
βαθµό στα νόµιµα κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που ο Υπουργός Οικονοµικών δεν
συµφωνεί µε την εισήγηση της επιτροπής, µπορεί να διορίσει ως
Πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τον υποψήφιο που επιλέγει ο ίδιος, µετά
από προηγούµενη κοινοποίηση στην επιτροπή πλήρους αιτιολογίας της επιλογής του, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αποκλειστικά κριτήρια
επιλογής, και αφού η επιτροπή του γνωστοποιήσει την κρίση της
σχετικά µε την ανταπόκριση του υποψηφίου στα κριτήρια επιλογής. Η εισήγηση της επιτροπής εµπειρογνωµόνων, η αιτιολογία
της τυχόν αποκλίνουσας από την εισήγηση της επιτροπής επιλογής του Υπουργού Οικονοµικών και η σχετική επ’ αυτής κρίση
της επιτροπής εµπειρογνωµόνων δηµοσιεύονται υποχρεωτικά
στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα στην ιστοσελίδα της
ΕΛ.ΣΤΑΤ..
Η θητεία του Προέδρου µπορεί να ανανεώνεται για µία µόνο
φορά µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Σε περίπτωση
που η διαδικασία επιλογής νέου Προέδρου δεν ολοκληρωθεί
µέχρι τη λήξη της θητείας του απερχοµένου, η θητεία αυτού παρατείνεται αυτοδικαίως, µε την επιφύλαξη των κατωτέρω οριζοµένων, έως το διορισµό νέου Προέδρου, εκτός εάν η επιλογή του
είχε γίνει χωρίς σύµφωνη κρίση της επιτροπής εµπειρογνωµόνων, οπότε η θητεία του παρατείνεται το πολύ για τρεις (3) µήνες
µετά την ηµεροµηνία λήξης της. Για την ανανέωση δεν απαιτείται
η διενέργεια της διαδικασίας της προηγουµένης παραγράφου,
εκτός από την περίπτωση που η επιλογή του Προέδρου είχε γίνει
σύµφωνα µε τη διαδικασία αυτή και χωρίς σύµφωνη κρίση της
επιτροπής εµπειρογνωµόνων. Σε περίπτωση ανανέωσης θητείας,
για την οποία δεν απαιτείται η διενέργεια της διαδικασίας της
προηγουµένης παραγράφου, εάν η απόφαση ανανέωσης της θητείας εκδοθεί µετά την προκήρυξη, η διαδικασία που έχει αρχίσει
µαταιώνεται. Σε περίπτωση που η ανανέωση της θητείας του
απερχόµενου Προέδρου µπορεί να γίνει χωρίς διενέργεια της
διαδικασίας της προηγουµένης παραγράφου, και εφόσον µετά
την πάροδο τριµήνου από τη λήξη της θητείας του δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής νέου Προέδρου, η διαδικασία
µαταιώνεται αυτοδικαίως και η θητεία του απερχόµενου Προέδρου ανανεώνεται αυτοδικαίως.
Σε περίπτωση ανανέωσης, η νέα θητεία αρχίζει από τη δηµοσίευση της απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ή από την ηµεροµηνία της αυτοδίκαιης
ανανέωσης, ανεξαρτήτως του χρόνου παρατάσεως που υπήρξε
µετά τη λήξη της προηγούµενης θητείας. Δεν επιτρέπεται να ορισθεί εκ νέου Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ., πρόσωπο που έχει εκπέσει
από την ιδιότητα αυτή.»
18. Μετά την περίπτωση ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
3832/2010 (Α’ 38), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 11 του άρθρου 323 του ν. 4072/2012 (Α’ 86), προστίθεται
περίπτωση ιγ’ ως εξής, µε αναρίθµηση των επόµενων περιπτώσεων:
«ιγ) Ανακατανέµει ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα τις
κενές οργανικές θέσεις που προβλέπονται στον Οργανισµό της
ΕΛ.ΣΤΑΤ..»
19. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν.
3832/2010, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε µε την παρ. 1 του
άρθρου 8 του ν. 4111/2013, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Αρχή εξαιρείται του πεδίου εφαρµογής του άρθρου 146
του ν. 4270/2014 και του άρθρου 14 του ν.δ. 496/1974, όπως
ισχύει.»
20. Η παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3832/2010 (Α’ 38) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στο Τµήµα Ερευνών και Μελετών συνιστώνται δέκα (10) οργανικές θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, µε σχέση ερ-
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γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η πλήρωση των θέσεων διενεργείται ύστερα από προκήρυξη που εκδίδεται από την
ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Τα γνωστικά αντικείµενα των ανωτέρω θέσεων ως και
ο αριθµός των θέσεων ανά γνωστικό αντικείµενο καθορίζονται,
σε περίπτωση που κατά το χρόνο έκδοσης της προκήρυξης για
πλήρωση των θέσεων δεν έχει ακόµη τεθεί σε ισχύ ο Οργανισµός
της ΕΛ.ΣΤΑΤ., η έκδοση του οποίου προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ή ο Οργανισµός δεν καθορίζει τα
στοιχεία αυτά, στην προκήρυξη, µε την οποία επίσης ορίζονται
τα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια και προσόντα για την πλήρωση
των θέσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ.
50/2001 (Α’ 39) και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Αρµόδιος
για τον καθορισµό όλων των ανωτέρω στοιχείων και για την έκδοση της προκήρυξης είναι ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Κατά τα
λοιπά, για την πλήρωση των θέσεων εφαρµόζονται οι διατάξεις
του ν. 2190/1994 (Α’ 28), όπως ισχύουν. Η κάλυψη των θέσεων
µπορεί να γίνει και µε µετάταξη προσωπικού µε τα ίδια τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα από το Δηµόσιο ή από νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δηµόσιου τοµέα ή ΔΕΚΟ µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο και στις
οποίες το Δηµόσιο κατέχει την πλειοψηφία του µετοχικού τους
κεφαλαίου, ύστερα από προκήρυξη της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Η µετάταξη
διενεργείται µε αποφάσεις του αρµοδίου για την υπηρεσία ή το
φορέα από τον οποίο γίνεται η µετάταξη Υπουργού και του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ..»
21. Το εδάφιο ιδ’ του άρθρου 17 του ν. 4270/2014 (Α’ 86) καταργείται.
22.α. Η παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3832/2010, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε µε την παρ. 17 του άρθρου 323 του
ν. 4072/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Συνιστάται στην κεντρική υπηρεσία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. µία (1)
θέση Νοµικού Συµβούλου, στην οποία προσλαµβάνεται µε πάγια
αντιµισθία Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Καθήκοντα του Νοµικού
Συµβούλου είναι η παροχή στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. νοµικών συµβουλών
και γνωµοδοτήσεων και γενικά κάθε είδους νοµικών υπηρεσιών
σύµφωνα µε τον Κώδικα περί Δικηγόρων, συµπεριλαµβανοµένης
της εξώδικης ή δικαστικής εκπροσώπησής της µετά από ανάθεση από τον Πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ., σύµφωνα µε το άρθρο 14
του παρόντος. Ο Νοµικός Σύµβουλος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. προσλαµβάνεται µε απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ύστερα από προκήρυξη, στην οποία ορίζονται τα κριτήρια, τα προσόντα και οι
όροι αµοιβής και συνεργασίας. Η διαδικασία της πρόσληψης δικηγόρων της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 δεν εφαρµόζεται για τον Νοµικό Σύµβουλο της ΕΛ.ΣΤΑΤ..»
Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από την έναρξη ισχύος της
παρ. 17 του άρθρου 323 του ν. 4072/2012. Το αντικείµενο της
ρύθµισης της διάταξης αυτής εξαιρείται από το πεδίο εφαρµογής κάθε µεταγενέστερης διάταξης που ρυθµίζει την πρόσληψη
νοµικών συµβούλων ή δικηγόρων, µε ισχύ από το χρόνο έναρξης
ισχύος της κάθε σχετικής µεταγενέστερης διάταξης, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 18 του παρόντος άρθρου.
22.β. Η περίπτωση ιε’ του άρθρου 21 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιε. Συγκεντρώνει στοιχεία και τυχόν διευκρινίσεις που απαιτούνται για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του, τα οποία υποχρρεωτικά παρέχονται από οποιονδήποτε φορέα του δηµόσιου
τοµέα, καθώς και από οποιοδήποτε πρόσωπο που λαµβάνει επιχορηγήσεις, εγγυήσεις ή δάνεια από το κράτος, µε την επιφύλαξη των στοιχείων που χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικά δυνάµει ειδικών νόµων. Παρέχει στο ελληνικό δηµοσιονοµικό συµβούλιο τα απαραίτητα στοιχεία για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του, µε την επιφύλαξη των στοιχείων που χαρακτηρίζονται
ως εµπιστευτικά, δυνάµει ειδικών νόµων. Μεταξύ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της ΕΛ.ΣΤΑΤ. υπογράφεται µνηµόνιο
συνεργασίας µε το οποίο ρυθµίζονται θέµατα αµοιβαίας συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών αναγκαίων για την εκπλήρωση των καθηκόντων των δυο πλευρών, σύµφωνα µε τις
ευρωπαϊκές καλές πρακτικές.»
22.γ. Το άρθρο 32 του ν. 4270/2014 καταργείται.
23. α) Η αληθής έννοια της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν.
3832/2010, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε µε την
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παρ. 17 του άρθρου 323 του ν. 4072/2012, είναι ότι ο Νοµικός
Σύµβουλος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. προσλαµβάνεται για να παρέχει στην
ΕΛ.ΣΤΑΤ. νοµικές συµβουλές και γνωµοδοτήσεις και γενικά κάθε
είδους νοµικές υπηρεσίες σύµφωνα µε τον Κώδικα περί Δικηγόρων, συµπεριλαµβανοµένης της εξώδικης ή δικαστικής εκπροσώπησής της µετά από ανάθεση από τον Πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ.,
σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης η’ της παρ. 1
του άρθρου 14 του ν. 3832/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ. 11 του άρθρου 323 του ν. 4072/2012.
β) Η αληθής έννοια της παρ. 1 του άρθρου 166 του ν. 4194/
2013 είναι ότι αυτή δεν κατισχύει και δεν καταργεί τη διάταξη της
παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3832/2010, όπως η παράγραφος
αυτή τροποποιήθηκε µε την παρ. 17 του άρθρου 323 του ν.
4072/2012, µε την οποία καταργήθηκε η προγενεστέρως προβλεπόµενη υπαγωγή της πρόσληψης του Νοµικού Συµβούλου
της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στη διαδικασία πρόσληψης δικηγόρων του άρθρου
11 του ν. 1649/1986 και η οποία θεσπίστηκε, ειδικώς προς κατάργηση της υπαγωγής αυτής, σε συµµόρφωση προς τη «Δέσµευση για την Εµπιστοσύνη στα Στατιστικά Στοιχεία», η οποία
κυρώθηκε µε το ν. 4051/2012 (άρθρο 8 και Παράρτηµα, αριθµός
1, περίπτωση µ’ των ενεργειών για βελτίωση).
24. Δαπάνες για: α) παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, που
παρασχέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας της απογραφής πληθυσµού-κατοικιών του έτους 2011 και β) για αµοιβή του Νοµικού
Συµβούλου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., που διορίστηκε κατόπιν της προκήρυξης ΓΠ-841/20.11.2013, από το χρονικό διάστηµα από 14.2.2014
έως τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, θεωρούνται νόµιµες
και εκκαθαρίζονται και καταβάλλονται υποχρεωτικά από τον προϋπολογισµό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. αµέσως µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
25. Το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµικών ηµιαυτόµατα µέτρα περικοπής δαπανών σε περίπτωση απόκλισης από τους στόχους πρωτογενών πλεονασµάτων, και ειδικότερα µηνιαίων/τριµηνιαίων στόχων σύµφωνα µε
το πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής εξαιρουµένου του
επενδυτικού σκέλους, οι οποίοι ορίζονται για όλους τους υποτοµείς της Κυβέρνησης.
Σε περίπτωση κατά την οποία σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης
εµφανίζονται σηµαντικές αποκλίσεις από τον τριµηνιαίο στόχο,
οι οποίες δεν αποδίδονται σε εξαιρετικές περιστάσεις, κατά την
έννοια της περίπτωσης θ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/
2014, ενεργοποιείται διορθωτικός µηχανισµός ύστερα από σχετική γνώµη του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου.
Ο διορθωτικός µηχανισµός συνίσταται στην κάλυψη της απόκλισης είτε µε περικοπή δαπανών είτε µε ανάληψη δράσεων για
την ενίσχυση των εσόδων. Η εφαρµογή του διορθωτικού µηχανισµού δεν συνεπάγεται τη µη εφαρµογή του µέρους Ζ’ του ν.
4270/2014, αλλά λειτουργεί συνδυαστικά µε τις διατάξεις του.
Η περικοπή δαπανών ή /και η ενίσχυση των εσόδων θα εφαρµόζεται κατά σειρά προτεραιότητας: α) στον φορέα ή τους φορείς από τον οποίο προέρχεται η απόκλιση, β) σε οποιονδήποτε
από τους φορείς που ανήκουν στον ίδιο υποτοµέα και που εποπτεύονται από το ίδιο Υπουργείο µε εκείνον ή εκείνους από τον
οποίο προέρχεται η απόκλιση, γ) σε οποιονδήποτε από τους φορείς ανήκουν στον ίδιο υποτοµέα µε εκείνον ή εκείνους από τον
οποίο προήλθε η απόκλιση ανεξαρτήτως εποπτεύοντος Υπουργείου και δ) σε οποιονδήποτε φορέα ή φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
26. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και των
κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών ρυθµίζονται θέµατα
σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων.
27. Στους συνταξιοδοτούµενους όλων των ασφαλιστικών ταµείων µετά τις 30.6.2015, χορηγείται σύνταξη που αναλογεί στις
καταβαλλόµενες εισφορές και µετά τη συµπλήρωση του 67ου
έτους, χορηγείται το πλήρες ποσό της κατώτατης εγγυηµένης
σύνταξης (κατώτατο όριο).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

4425

Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.
3863/2010 (Α’ 115) τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Όσοι έχουν υπαχθεί για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δηµόσιο έως και
31.12.2010 και υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης για σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας µετά την 1.1.2015 δικαιούνται:».
28. Από 1.1.2015 εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταµείο
Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) όλα τα ταµεία και οι τοµείς επικουρικής ασφάλισης που δεν έχουν ενταχθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος. Κάθε αντίθετη µε το περιεχόµενο της
ρύθµισης αυτής διάταξη καταργείται.
29. Από την ανωτέρω ηµεροµηνία πόροι όλων των εντασσόµενων ταµείων επικουρικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑ είναι οι προβλεπόµενοι στο άρθρο 38 του ν. 4052/2012.
30. Από 1.1.2016 έως 31.12.2021 οι εγγυηµένες σε µηνιαία
βάση συνταξιοδοτικές εισφορές (κρατική επιχορήγηση) προς τα
ασφαλιστικά ταµεία κύριας ασφάλισης διατηρούνται σε ονοµαστικούς όρους, στο ύψος που προβλέπεται για την 31.7.2015.
31. Από 1.7.2015 οι εισφορές υγειονοµικής περίθαλψης όλων
των φορέων κύριας ασφάλισης διαµορφώνονται σε 6% και παρακρατούνται από τις κύριες συντάξεις. Από την ανωτέρω ηµεροµηνία θεσπίζεται εισφορά 6% υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης
για όλες τις επικουρικές συντάξεις που παρακρατείται από τις
καταβαλλόµενες επικουρικές συντάξεις.
32. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θα εκδοθούν έως τις 31
Ιουλίου 2015, ρυθµίζονται θέµατα εφαρµογής των προηγούµενων άρθρων, που αφορούν τους όρους ένταξης ταµείων ή τοµέων στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης τις λεπτοµέρειες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα............................................2015
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 2.07’ λύεται η συνεδρίαση για την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015 και ώρα 10.00’, µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
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