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Αθήνα, σήµερα στις 21 Ιουλίου 2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
18.05’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Προέδρου αυτής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΥΤΣΗ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 21-7-2016
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΞΕ’ συνεδριάσεώς του της Πέµπτης
21 Ιουλίου 2016 σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις»)
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων
και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και
άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών».
Θα ήθελα να ενηµερώσω ότι µέχρι στιγµής έχουν µιλήσει δύο
εισηγητές, έξι ειδικοί αγορητές, οκτώ Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, εννιά Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί
και ενενήντα επτά οµιλητές, εν συνόλω, δηλαδή, εκατόν είκοσι
δύο συνάδελφοι. Εποµένως αποµένουν να µιλήσουν ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και οι έξι
Πρόεδροι Κοινοβουλευτικών Οµάδων.
Υπάρχει και ένας κατάλογος υπολοίπων εξήντα οµιλητών.
Εφόσον θα έχουµε ως υποχρεωτικές τις οµιλίες των Προέδρων
και από τρία έως τέσσερα λεπτά ως µόνη δευτερολογία για τους
δύο εισηγητές και τους έξι αγορητές, πέραν της καθυστέρησης
που υπήρξε µε το προηγούµενο νοµοσχέδιο, παραµένει χρόνος
για δεκατέσσερις συναδέλφους από πέντε λεπτά. Δεν θα είναι η
σειρά των δεκατεσσάρων πρώτων, που ήταν µετά το νούµερο
ενενήντα τρία, αν δεν κάνω λάθος, που σταµατήσαµε χθες. Θα
είναι εξ αυτών οι δέκα, αλλά επειδή ήταν µόνο Νέα Δηµοκρατία
και ΣΥΡΙΖΑ, έχουµε βάλει εµβόλιµα τους Aνεξάρτητους. Είναι
δύο Aνεξάρτητοι εκ των τεσσάρων συναδέλφων, που ήταν πιο
κάτω εγγεγραµµένοι, όπως επίσης έχουµε και έναν συνάδελφο
από το Ποτάµι και έναν από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη, που
ήταν επίσης παρακάτω.
Έτσι, η σειρά όσων θα είναι δυνατό να πάρουν τον λόγο από
τη λίστα, που είχε διαµορφωθεί από προχθές, είναι η εξής. Ακούστε τα ονόµατα των συναδέλφων που θα καταστεί δυνατό να πάρουν τον λόγο. Με αυτούς θα ξεκινήσουµε. Είναι η κ. Χρυσούλα

Κατσαβριά από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σάββας Αναστασιάδης από τη
Νέα Δηµοκρατία, ο κ. Νικόλαος Μίχος από τη Χρυσή Αυγή, ο κ.
Κρεµαστινός από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη, η κ. Γκαρά από
τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μπουκώρος από τη Νέα Δηµοκρατία, ο κ. Ψαριανός από το Ποτάµι, η κ. Σταµατάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κουµουτσάκος από τη Νέα Δηµοκρατία, ο κ. Παναγούλης, Ανεξάρτητος
Βουλευτής, η κ. Βάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τζαβάρας από τη Νέα
Δηµοκρατία, η κ. Τελιγιορίδου από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Νικολόπουλος,
Ανεξάρτητος Βουλευτής και ο κ. Βαρδάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή
είναι η λίστα µε την οποία θα συµπληρωθούν οι οµιλητές συνάδελφοι. Θα φτάσουµε µαζί και µε τους Προέδρους στους εκατόν
πενήντα περίπου, εκατόν σαράντα οκτώ οµιλητές µέσα στο τριήµερο. Είναι σε επίπεδο συζητήσεως παρουσίασης προγραµµατικών δηλώσεων από πλευράς αριθµού.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Ή και προτάσεως µοµφής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ή και προτάσεως µοµφής,
όπως λέει ο κ. συνάδελφος. Αυγουστιάτικα τι σκέφτεστε κι εσείς!
Άρα θα τηρήσω µε αυστηρότητα τον κατάλογο, έτσι ώστε να
δοθεί η δυνατότητα ύστερα να ακούσουµε και τους επικεφαλής
των κοµµάτων.
Παρακαλώ πολύ την κ. Κατσαβριά να έλθει στο Βήµα. Θα σας
διακόπτω στα πέντε λεπτά αυστηρά, γι’ αυτό διαµορφώστε τον
λόγο σας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, οι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι δεν θα έχουν δευτερολογία;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όχι. Το είχαµε πει εξαρχής. Γι’ αυτό είχαν δοθεί συνολικά οι χρόνοι. Θα έχουν µόνο οι
ειδικοί αγορητές.
Έχετε τον λόγο, κυρία Κατσαβριά.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριου συνάδελφοι, περίµενα ότι
η συζήτηση περί της αναλογικής εκπροσώπησης των κοµµάτων
θα ανταποκρινόταν επιτέλους στην ώριµη απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας για µια εκ βάθρων αλλαγή του πολιτικού συστήµατος. Περίµενα ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και κάποια
κόµµατα που φαίνεται ότι συµπλέουν µαζί της θα είχαν το θάρρος να αποκαλύψουν την πραγµατική τους πρόθεση, η οποία, ειρήσθω εν παρόδω, δεν είναι άλλη από την υφαρπαγή της
κυβερνητικής εξουσίας µε τη µετατροπή της µειοψηφίας στην
κάλπη σε πλειοψηφία στη Βουλή.
Αντίθετα, προσπαθούν µε τακτικισµούς και εξυπνακισµούς να
συγκαλύψουν την προτίµησή τους στα καλπονοθεύτηκα εκλογικά συστήµατα παίρνοντας µαζί τους και τη Χρυσή Αυγή, αφού
πρώτα κατηγόρησαν εµάς για σύµπλευση µαζί της. Κάθε περαιτέρω σχόλιο νοµίζω ότι περιττεύει.
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Η µετατροπή της µειοψηφίας σε πλειοψηφία προφανώς δεν
έχει καµµία σχέση ούτε µε την κυβερνησιµότητα ούτε και µε την
υπηρέτηση των αναγκών της χώρας και των πολιτών. Η εµµονή
εναντίον της απλής αναλογικής έχει άµεση σχέση µε την αναπαραγωγή των πολιτικών τζακιών, µε την οικογενειοκρατία στην πολιτική ζωή, µε τη νοµή της εξουσίας από κλειστά κυκλώµατα
συµφερόντων, µε την αδιαφανή και µεροληπτική διαχείριση του
δηµοσίου χρήµατος και µε την αποστολή του λογαριασµού τελικά στον πολίτη.
Οι κοινοβουλευτικά ισχυρές κυβερνήσεις του παρελθόντος
είναι αυτές που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία, την οικονοµία
στην ύφεση, την παραγωγική βάση στην απαξίωση, το κοινωνικό
κράτος στον µαρασµό και τους πολίτες στην ανεργία, τη φτώχεια
και την απελπισία.
Βεβαίως, χρεοκόπησαν οικονοµικά και πολιτικά ακόµη και τα
ίδια τα κόµµατα του παλιού πολιτικού συστήµατος, αλλά αυτό
δεν ενοχλεί τις ηγεσίες της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και
του Ποταµιού. Αλλά γιατί να τις ενοχλεί; Αφού οι φίλοι τους, που
πλούτιζαν ασύδοτα πριν από την κρίση, συνέχιζαν να πλουτίζουν
και στη διάρκεια της κρίσης, όπως, φυσικά, δεν υπάρχει λόγος
να ενοχλούνται, αφού ως επαγγελµατίες της πολιτικής υποστήριξης των µεγάλων συµφερόντων θα έχουν πάντα δουλειά, είτε
στη Βουλή είτε στο κράτος είτε στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης
είτε σε άλλα ευαγή δηµόσια ή ιδιωτικά ιδρύµατα.
Τα κόµµατα της εκσυγχρονισµένης διαπλοκής και της διαφθοράς, το πολιτικό σύστηµα της εξάρτησης και της «SIEMENS», οι
οπαδοί του Παπασταύρου, του Σκλαβούνη, του Τσουκάτου και
του Χριστοφοράκου θέλουν την κοινωνία στον περίβολο της εκκλησίας και τον εαυτό τους µόνιµα εγκατεστηµένο στο ιερό, στο
άβατο της εξουσίας. Γι’ αυτό και έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν
από την πρωτοβουλία για τη θέσπιση της απλής αναλογικής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιχειρούµε την πλήρη αποκατάσταση της ισότητας, της ισχύος και της αξίας της ψήφου του
πολίτη.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ λίγη ησυχία, κύριοι συνάδελφοι.
Αντιστρέφουµε τη σηµερινή πορεία που θέλει τον πολίτη απλό
ψηφοφόρο, να εξαντλεί το δικαίωµα της συµµετοχής µε µια
ψήφο στην κάλπη και µετά να µπαίνει στο περιθώριο και να µεταµορφώνεται σε παθητικό και πειθήνιο εκτελεστή των επιθυµιών
των ελίτ.
Η ωριµότητα της λαϊκής βούλησης είναι η µόνη ικανή για να
εκφράσει µε πλουραλισµό και αξιοπιστία τη λαϊκή κυριαρχία και
να αναθέσει τη λαϊκή εντολή σε εκείνους που θεωρεί κατάλληλους για τη διεύθυνση των πολιτικών υποθέσεων.
Από την άλλη, η ωριµότητα των κοµµάτων είναι η αναγκαία
προϋπόθεση για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής διακυβέρνησης, που θα εξισορροπεί τις ακραίες κοινωνικές και οικονοµικές αντιθέσεις, θα υπηρετεί τις ανάγκες των πολλών και θα
σέβεται τους κανόνες της δηµοκρατικής και της θεσµικής λειτουργίας. Αυτή η ωριµότητα των κοµµάτων είναι το κυρίως ζητούµενο. Όµως, γι’ αυτό απαιτείται τα σηµερινά κόµµατα να
µετατραπούν από κόµµατα των Αρχηγών ή κόµµατα των καναλιών σε κόµµατα των µελών τους, δηλαδή των πολιτών.
Νοµίζω ότι είναι πια καιρός, ίσως και µε την ευκαιρία της προωθούµενης Αναθεώρησης του Συντάγµατος, να ανοίξει η συζήτηση για την καθιέρωση της δηµοκρατικής λειτουργίας όλων των
κοµµάτων, για την εξασφάλιση της ελεύθερης έκφρασης των
µελών τους, τη συλλογική συµµετοχή στη λήψη των αποφάσεων,
την άσκηση δηµοκρατικού ελέγχου των κοµµατικών οργάνων και
της ηγεσίας, την έγκριση ή την απόρριψη των θέσεων του πολιτικού προσανατολισµού, του κυβερνητικού προγράµµατος, του
απολογισµού των πεπραγµένων, της επιλογής των συµµαχιών
και άλλα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, έχετε τελειώσει, κυρία Κατσαβριά.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ένα λεπτό, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όχι. Δεν έχουµε ένα λεπτό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δέκα δευτερόλεπτα για να κλείσετε.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ µε θεσµική συνέπεια
και σταθερό δηµοκρατικό προσανατολισµό αναλαµβάνει την
ιστορική ευθύνη της εξυγίανσης του πολιτικού συστήµατος. Η
απλή αναλογική και η ψήφος στα δεκαεφτά αποτελούν το αναγκαίο όχηµα προς αυτή την κατεύθυνση και ταυτόχρονα στοιχειώδη υποχρέωση προς όλους εκείνους που έδωσαν το αίµα τους
για την πατρίδα, τη δηµοκρατία, τη λαϊκή κυριαρχία και την κοινωνική απελευθέρωση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Αναστασιάδης έχει τον λόγο.
Μην κάνετε φασαρία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η κ. Κατσαβριά µόνο επειδή έχει δυνατή φωνή επεβλήθη.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βρίσκεται σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε εξέλιξη
µια µεγάλη πολιτική ήττα της Κυβέρνησης. Είχατε θέσει, κύριε
Υπουργέ, ως στόχο την ψήφιση του παρόντος νοµοσχεδίου µε
διακόσιους Βουλευτές, αλλά αυτό τώρα φαντάζει ως όνειρο θερινής νυκτός. Οι τακτικισµοί και οι προσπάθειες πέσανε στο κενό.
Και ενώ ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να ανοίξει, πραγµατικά, µια ουσιαστική συζήτηση για το εκλογικό σύστηµα, για
τη λειτουργία των κοµµάτων, για τον τρόπο που θα εκλέγονται
οι Βουλευτές, για το δικαίωµα της ψήφου των οµογενών, για την
κατάτµηση των εκλογικών περιφερειών, επέλεξε µια αποσπασµατική και διχαστική διαδικασία.
Κάθε εκλογικός νόµος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να κινείται πάνω σε δύο βασικούς άξονες: Να εξασφαλίζει
κατ’ αρχάς κυβερνησιµότητα στη χώρα και να είναι όσο το δυνατόν αναλογικότερη η εκπροσώπηση των πολιτών. Τι σας έπιασε,
λοιπόν, ξαφνικά και φέρνετε µε διαδικασίες εξπρές αυτό το νοµοσχέδιο; Γιατί τόση βιασύνη; Τι θέλετε να προλάβετε, κύριε
Υπουργέ; Μάλλον, λειτούργησε το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και της πολιτικής σας επιβίωσης. Η δηµοσκοπική κατάρρευση της Κυβέρνησης και του κ. Τσίπρα είναι ορατή πλέον και
την αισθάνεστε και εσείς. Γι’ αυτό, προκειµένου να διασώσετε
ό,τι µπορείτε, δεν διστάζετε να οδηγήσετε τη χώρα σε µεγάλες
περιπέτειες.
Κι εσείς, κύριε Υπουργέ, το ενστερνίζεστε αυτό και δηλώσατε
µάλιστα δηµόσια ότι η απλή αναλογική θα φέρει στη χώρα ακυβερνησία. Αναγκάζεστε όµως τώρα να υποστηρίξετε έναν νόµο,
τον οποίο δεν πιστεύετε- άλλωστε αυτό συµβαίνει και µε άλλους
Υπουργούς της Κυβέρνησης- χάριν της πολιτικής σας επιβίωσης,
χωρίς να υπολογίζετε τη ζηµιά που θα κάνετε στη χώρα.
Όµως, για µια ακόµα φορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι
αυταπάτες του κ. Τσίπρα θα καταρριφθούν. Τι πιστεύετε, δηλαδή; Ότι µε αυτό το εκλογικό σύστηµα θα διασωθείτε; Η απάντηση είναι «όχι» και θα τη δώσει πάρα πολύ σύντοµα ο λαός.
Ο εκλογικός νόµος, που φέρνει η Κυβέρνηση, αν εφαρµοστεί
θα κάνει µεγάλο κακό στη χώρα. Θα οδηγήσει σε παρατεταµένη
ακυβερνησία και αβεβαιότητα µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την
οικονοµία και για την προσπάθεια που κάνει η χώρα να βγει από
την κρίση.
Παράλληλα, ο εκλογικός νόµος που εισάγετε, κύριε Υπουργέ,
είναι υποκριτικός και προσβάλλει και τη νοηµοσύνη όλων µας.
Λέτε στην αιτιολογική σας έκθεση ότι οι σύγχρονες διεθνείς
και ευρωπαϊκές τάσεις, αλλά και η φιλοσοφία του ισχύοντος Συντάγµατος είναι υπέρ της διεύρυνσης του δηµοκρατικού και συµπεριληπτικού χαρακτήρα της διαδικασίας του εκλέγειν. Τι γίνεται
όµως στην πράξη; Με αυτόν τον νόµο στερείτε άλλη µια φορά
το δικαίωµα της ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού, παραβιάζοντας έτσι την αρχή της ίσης αντιµετώπισης και την αρχή
της καθολικής ψηφοφορίας, όπως προβλέπεται από το Σύνταγµα.
Εάν πράγµατι η µείωση της εκλογικής ηλικίας έχει σαν στόχο
τη διεύρυνση του εκλογικού σώµατος, όπως ισχυρίζεστε στην αιτιολογική έκθεση, τι σας εµποδίζει να επιτρέψετε τη διεύρυνση
µε τους Έλληνες του εξωτερικού; Δεν είναι µεγάλη υποκρισία
αυτή;
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Συναίνεση ζητάτε, κύριε Υπουργέ. Ορίστε, σας τη δίνουµε. Σας
την έδωσε και ο Πρόεδρός µας, όταν συναντήθηκε µε τον Πρωθυπουργό. Τι φοβάστε και δεν προχωράτε; Γιατί φοβάστε τόσο
πολύ τους ξενιτεµένους Έλληνες; Μήπως θεωρείτε ότι αυτοί δεν
εξυπηρετούν τα κοµµατικά σας συµφέροντα;
Ακόµη και σήµερα η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα στην Ευρώπη,
η οποία δεν έχει εφαρµόσει την ψήφο στους οµογενείς. Πληρώνουν ΕΝΦΙΑ, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ΑΦΜ, είναι γραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους αλλά δεν τους επιτρέπετε
να ψηφίζουν.
Εσείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συγκυβέρνησης, δεν
του επιτρέπετε να ψηφίσουν. Ο κ. Τσίπρας του «είµαστε κάθε
λέξη από το Σύνταγµα της χώρας» κατέληξε να παραβιάζει συστηµατικά το Σύνταγµα. Δίνει δικαίωµα ψήφου στους δεκαεξάρηδες, αλλά παράλληλα, την ίδια ώρα, ζητά από τον κηδεµόνα
να δικαιολογήσει τις απουσίες που κάνει στο σχολείο, για να έχει
να λέει ο κ. Τσίπρας ότι έκανε και κάτι αριστερό. Ως πότε, όµως,
θα βάζετε το κοµµατικό σας συµφέρον πάνω από το µικροκοµµατικό;
Η χώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν χρειάζεται επικίνδυνο εκλογικό σύστηµα, η χώρα δεν χρειάζεται απλή αναλογική.
Απλή λογική χρειάζεται, κύριε Υπουργέ, και αυτή, δυστυχώς, δεν
υπάρχει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Μίχος έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να
µου δώσετε ένα λεπτό για ένα πολύ σηµαντικό γεγονός που έγινε
σήµερα στη δίκη της Χρυσής Αυγής και θέλω να το ακούσουν
όλοι.
Ένας µάρτυρας…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Επιτρέψτε µου, κύριε Μίχο.
Μη φωνάζετε. Το ένα λεπτό θα είναι µέσα στον χρόνο σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Ναι, δεν θα ζητήσω χρόνο παραπάνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ξεκινήστε, λοιπόν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Σήµερα, λοιπόν, ένα µάρτυρας κατηγορίας αποκάλυψε στη δίκη της Χρυσής Αυγής ότι ο ίδιος ο Δένδιας µαζί µε τον εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. πήγαν στο σηµείο
όπου έγινε η ανθρωποκτονία, σε ένα ζαχαροπλαστείο –να τα
ακούτε, κύριοι της Δεξιάς- και ζήτησε τις κάµερες για να δουν τι
έχουν καταγράψει. Με ποιο δικαίωµα πήγε ο Δένδιας εκεί και ζήτησε το καταγραφικό υλικό, το τι έχει καταγραφεί στις κάµερες;
Είναι εισαγγελέας; Δεν πήγε σε κανένα άλλο κατάστηµα της περιοχής. Τον συγκεκριµένο επιχειρηµατία δεν τον ενόχλησε κανένας άλλος τις επόµενες ηµέρες.
Και σας ξαναρωτώ: Ο Δένδιας είναι εισαγγελέας; Με ποιο δικαίωµα πήγε εκεί; Με ποιο δικαίωµα πήγε ο Δένδιας και πήρε το
υλικό που ήθελε να το έχει πρώτος και να µην το πάρει κανένας
άλλος; Αν αυτό δεν λέγεται παρέµβαση στη δικαιοσύνη, τι λέγεται;
Με ποιανού εντολές πήγε εκεί ο Δένδιας; Με του Σαµαρά; Από την
υπόλοιπη οµάδα του Σαµαρά, τα φιλαράκια του; Εδώ φαίνεται καθαρά το στήσιµο που µας κάνανε και στην πορεία θα φανούν πάρα
πολλά. Να είστε σίγουροι γι’ αυτό.
Και κάτι άλλο. Ο ίδιος µάρτυρας –συγγνώµη κιόλας- το είχε
καταθέσει στην κ. Κλάπα και στην κ. Δηµητροπούλου και δεν το
είχαν καταγράψει. Εδώ φαίνεται η αλητεία και το στήσιµο που
έγινε κατά του Αρχηγού της Χρυσής Αυγής και όλων των χρυσαυγιτών.
Θα περάσω τώρα στο νοµοσχέδιο και θα µιλήσω για την απλή
αναλογική και για την ακυβερνησία που έχει βγάλει αυτές τις
µέρες η Νέα Δηµοκρατία και λέει ότι µε την απλή αναλογική θα
έχουµε ακυβερνησία. Τη δική σας ακυβερνησία την ξεχάσατε,
που παίρνατε εντολές από τις Βρυξέλλες, από τη Μέρκελ, από
τον Σόιµπλε; Σας τα στέλνανε µέσω υπολογιστών, κάνατε τη µετάφραση κι ερχόσασταν εδώ και περνάγατε τα νοµοσχέδια. Αυτό
τι λέγεται, κυβέρνηση ή ακυβερνησία; Εσείς κυβερνούσατε ή οι
Γερµανοί;
Θα περάσω λίγο από την άλλη, στο ΚΚΕ, γιατί µας είπε προχθές ο κ. Κατσώτης «ουρά της Νέας Δηµοκρατίας». Το ’89 το ξεχάσατε; Έχετε ξεχάσει τις απεργίες που έχετε κάνει, που έχουν
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κλείσει πόσες επιχειρήσεις στον βωµό του καπιταλισµού; Εσείς
δεν µπορείτε να µιλάτε για τη Χρυσή Αυγή, κύριοι του ΚΚΕ.
Έχετε πολλά στην πλάτη σας.
Ακούσαµε για τους οµογενείς από τη Νέα Δηµοκρατία. Συµφωνούµε να πάρουν ψήφο οι οµογενείς. Εσείς πριν λίγο καιρό
κυβερνούσατε, κύριοι. Τι κάνατε; Γιατί δεν φέρατε κάποιο νοµοσχέδιο; Τώρα θυµηθήκατε τους οµογενείς; Λίγο αργά.
Έχετε ξεχάσει όλοι -και τους θυµηθήκατε τώρα- τους τετρακόσιους είκοσι επτά χιλιάδες νέους και νέες που έφυγαν και
πήγαν στο εξωτερικό τις ηµέρες των µνηµονίων, µυαλά, καλά εργατικά χέρια, οι οποίοι δεν έφυγαν, τους διώξατε. Τους διώξατε
όλοι µε την πολιτική σας, µε τις υπογραφές, µε τα µνηµόνια, µε
τα νοµοσχέδια και µε την ανεργία και συνεχίζετε να τους διώχνετε µε τα µέτρα που παίρνετε και αυτά που θα πάρετε και αυτά
που περιµένουν τον κοσµάκη από τον Σεπτέµβρη.
Σε όλα τα κράτη έχουν δικαίωµα, όσοι λείπουν στο εξωτερικό,
να ψηφίζουν. Ένα µικρό παράδειγµα, πριν λίγες ηµέρες, στις 2
Ιουλίου, είχε εκλογές η Αυστραλία. Πήγαν οι συγγενείς και ψήφιζαν δέκα ηµέρες πριν, για να γίνει σωστή καταµέτρηση και να
µην υπάρχει πρόβληµα. Θα µου πείτε, όµως, η Αυστραλία είναι
κράτος, έχει νόµους και προχωράει. Εδώ το µόνο που λειτουργεί
καλά, είναι η εφορία για να εισπράττει και να «πίνει το αίµα» Ελλήνων, τίποτα άλλο.
Ακούσαµε ότι είµαστε η ουρά του ΣΥΡΙΖΑ. Το είπε η Νέα Δηµοκρατία. Η Χρυσή Αυγή δεν είναι ουρά κανενός. Ουρά του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των
Γερµανών τοκογλύφων, του Σόιµπλε, της Μέρκελ, των επιχειρηµατιών και της «SIEMENS» είστε όλοι εσείς. Η Χρυσή Αυγή δεν
έχει σχέση µε ουρές. Η Χρυσή Αυγή είναι ένα ανεξάρτητο εθνικιστικό κίνηµα, πατριωτικό, που το µόνο που κοιτάζει είναι να κάνει
µια Ελλάδα µεγάλη, µια Ελλάδα υπερήφανη και τους Έλληνες να
έχουν ψηλά το κεφάλι, ενώ όλα αυτά τα χρόνια µε την πολιτική
σας εσείς κάνετε το αντίθετο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τον λόγο έχει η κ. Αναστασία Γκαρά από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εφαρµογή του αυτονόητου
θεωρείται επαναστατική πράξη, όπως λέει ο Γκράµσι, γνωστός
σε κάποιους από εµάς. Το αυτονόητο, ωστόσο, έχει ως βάση την
απλή λογική. Όπως είπε και ο κ. Αναστασιάδης πριν, χρειάζεται
το εκλογικό µας σύστηµα την απλή λογική. Εκεί βασίζεται και η
απλή αναλογική. Και µάλιστα αυτή είναι µια αυτονόητη πράξη,
γιατί για εµάς είναι αυτονόητο να σέβεσαι τη βούληση του λαού,
χωρίς τερτίπια, χωρίς παζάρια, χωρίς καλπονοθευτικά συστήµατα. Είναι αυτονόητη η ισότητα της ψήφου και η αντιπροσωπευτικότητα του λαού. Είναι αυτονόητο ότι τα καλπονοθευτικά
συστήµατα ενίσχυσαν τον δικοµµατισµό, την αλαζονεία, χειραγώγησαν τη βούληση του ελληνικού λαού, δηµιούργησαν πελατειακές σχέσεις και σκάνδαλα -πάρα πολλά σκάνδαλα- που τα
γνωρίζετε πολύ καλά οι περισσότεροι.
Δεν υποστηρίζω, βέβαια, από το Βήµα αυτό ότι σήµερα προβαίνουµε σε µια επαναστατική πράξη συζητώντας για τα αυτονόητα, όµως είναι ιστορική πράξη και δηµοκρατική η ψήφιση της
απλής αναλογικής. Μπορεί για εµάς, βέβαια, η αναγκαιότητα της
απλής αναλογικής σε µια χώρα που γυρίζει σελίδα να είναι αυτονόητη και δεν θα την αναλύσω, διότι εδώ και µια εβδοµάδα
έχουν ακουστεί όλα τα επιχειρήµατα.
Ωστόσο, για κάποια κόµµατα, κυρίως της Αντιπολίτευσης, δεν
είναι επιθυµητή και χρησιµοποιούν µάλιστα χαµηλής ποιότητας
έως αστεία επιχειρήµατα, τα οποία τα έχουν κοπιάρει, όλοι λένε
τα ίδια, δεν έχουν κάνει ούτε παραλλαγή στις λέξεις, είναι ακριβώς τα ίδια επιχειρήµατα. Είναι σαθρά επιχειρήµατα που καταδεικνύουν, όµως, το πολιτικό τους ήθος και τα αδιέξοδα στα
οποία έχουν φτάσει. Αλλά και τι να πουν; Με ποια επιχειρήµατα
να υπερασπιστείς το «δωράκι» των πενήντα εδρών που χρειάζεσαι; Με ποιες λέξεις να πεις «µη µας παίρνετε τις καρέκλες, σας
παρακαλούµε».
Ας τα πάρουµε, όµως, µε τη σειρά αυτά τα επιχειρήµατα.
Ακούµε, λοιπόν, ότι µε την απλή αναλογική νοµοθετούµε την ακυ-
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βερνησία. Αλήθεια, νοµοθετείται η ακυβερνησία; Δεν ξέρω τι επιχείρηµα είναι αυτό. Με ποια λογική; Με ποια απλή λογική;
Αρχίσατε, λοιπόν, τους υπολογισµούς, τα παζάρια, ποιος θα
βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος, ποιος θα συνεργαστεί µε
ποιον. Σε ένα τόσο σοβαρό θέµα, που αφορά τη λειτουργία του
πολιτικού µας συστήµατος και κυρίως τον έλεγχο της διαπλοκής
και τον έλεγχο της λειτουργίας των κοµµάτων και των πολιτικών
προσώπων, εσείς ασχολείστε µόνο µε παζάρια.
Είναι εντυπωσιακή η απαξίωσή σας προς τους πολίτες. Γνωρίζετε άραγε τι θα ψηφίσουν; Με ποια λογική, µε ποιο πρόγραµµα, ποιες πολιτικές δυνάµεις θα συµµετέχουν; Ξέρετε ήδη
τα αποτελέσµατα και κρίνετε το αποτέλεσµα; Μοιράζετε καρέκλες; Μοιράζετε ακόµα και τα µπόνους;
Και, όµως, προσωπικά από την εµπειρία µου, τη µικρή, να σας
ενηµερώσω ότι η κοµµατική και εκλογική σας βάση επιθυµεί
απλή αναλογική. Αλλά πώς να αφουγκραστείτε την κοινωνία,
όταν κρύβεστε και φοβάστε να κυκλοφορήσετε στα καφενεία;
Απορώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Εµείς ή εσείς;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Πώς να συζητήσετε µε τους πολίτες,
όταν πρέπει συνεχώς να απολογείστε για τις λαµογιές και τα
σκάνδαλα που έχετε κάνει και για την καταστροφή που έχετε επιφέρει στη χώρα. Γι’ αυτό, άλλωστε, προτιµάτε τα κότερα από τα
καφενεία.
Ακούσαµε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει την απλή αναλογική για να µείνει στην εξουσία. Πάρα πολύ ενδιαφέρον επιχείρηµα, ειλικρινά.
Ακόµη κι αν µπω στη δική σας λογική των παζαριών και των αριθµών, για να κρατήσουµε εµείς την εξουσία και τις καρέκλες, δεν
θα αυξάναµε το µπόνους των εδρών, όπως κάνετε εσείς τόσα
χρόνια;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Αφού είστε δεύτεροι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Κι όµως, εµείς δεν µπαίνουµε σε τέτοιες
µικροπολιτικές λογικές, σε αντίθεση µε εσάς, που θέλετε καλπονοθευτικά συστήµατα και µπόνους, για να κινείστε ανενόχλητοι
και να µην ελέγχεστε για τα σκάνδαλα που θέλετε να συνεχίσετε
να στήνετε.
Και µιας και αναφέρθηκα στη λέξη «σκάνδαλα», έχουµε µερικές εκκρεµότητες εδώ µέσα και µερικές απορίες, οι οποίες δεν
έχουν απαντηθεί. Τι γίνεται τελικά µε το δάνειο του κ. Μητσοτάκη
για την εφηµερίδα του «ΚΗΡΥΚΑΣ» των Χανίων; Απάντηση δεν
πήραµε. Δανεικά και αγύριστα! Τι γίνεται µε τα δάνεια των κοµµάτων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας; Θα τα αποπληρώσετε ή
θα σφυρίζετε αδιάφορα, ζητώντας µπόνους πενήντα εδρών για
να τα βάλετε στα συρτάρια; Αυτό είναι ένα παράδειγµα και µία
απόδειξη ότι δεν θέλετε όλοι οι πολίτες να είναι ίσοι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µας κατηγορείτε γιατί δεν φέραµε την απλή αναλογική την πρώτη µέρα της εκλογής µας. Αν
θυµάστε, τον πρώτο µήνα της εκλογής µας φέραµε το νοµοσχέδιο για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που εσείς
προκαλέσατε. Είναι θέµα προτεραιοτήτων.
Εµείς, όµως, φέραµε την απλή αναλογική σε έναν χρόνο από
την εκλογή µας. Εσείς; Τι κάνατε τόσα χρόνια;
Συνεχίζω και θα είµαι πιο σύντοµη. Ακούσαµε ότι το νοµοσχέδιο είναι αποσπασµατικό. Και ποιος σας είπε ότι σταµατάµε το
νοµοθετικό µας έργο σήµερα το βράδυ;
Ακούσαµε ότι δεν φέρνουµε τώρα το δικαίωµα ψήφου στους
απόδηµους. Εσείς τόσα χρόνια γιατί δεν κάνατε ούτε µία απλή
καταγραφή του Ελληνισµού στο εξωτερικό;
Θα σας πω εγώ. Γιατί η µόνη καταγραφή που κάνατε τόσα
χρόνια ήταν στους κοµµατικούς σας καταλόγους για να µεταφέρετε τους ανθρώπους αυτούς µε τα τσάρτερ. Βόλευε, βλέπετε.
Ήδη, όµως, έχει ξεκινήσει η επεξεργασία για την ψήφο των οµογενών. Μη βιάζεστε, αν κι εσείς τους έχετε ξεχάσει τόσα χρόνια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Έχω ένα λεπτό ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όχι, δεν έχετε. Μισό λεπτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Είχα πέντε λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Απλά είχαµε ξεχάσει να
σας βάλουµε τον χρόνο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Από τα επτά λεπτά πήγαµε στα πέντε;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Πέντε λεπτά µιλήσατε,
αλλά δεν είχαµε βάλει τον χρόνο. Έχετε µισό λεπτό ακόµα.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Προχωρώ µε επιχειρήµατα από το
ΠΑΣΟΚ και λυπάµαι ειλικρινά, διότι είναι αίτηµα δεκαετιών και
του δικού σας χώρου και απορώ πώς διαγράφετε το ιδεολογικό
σας υπόβαθρο και την ιστορία σας. Κι ας µην πάω µακριά. Πέρυσι, τέτοιον καιρό, φέρατε τον ίδιο νόµο. Απορώ τι θα γράψει η
ιστορία στον επίλογο του ΠΑΣΟΚ.
Τέλος, κυρίες και κύριοι, µισό λεπτό για τους δεκαεπτάρηδες.
Είναι µία ρύθµιση η οποία έπρεπε να έχει γίνει από καιρό, διότι
τα πράγµατα άλλαξαν και πολλοί Βουλευτές δεν έχουν πάρει
χαµπάρι. Οι νέοι, πλέον, είναι περισσότερο προβληµατισµένοι και
ενηµερωµένοι και πρέπει να τους δώσουµε φωνή, να αποφασίζουν για το δικό τους παρόν και για το δικό τους µέλλον.
Εδώ θα µου επιτρέψετε ένα ανέκδοτο. Μας λένε: «Φροντίστε
µη µετατραπούν τα σχολεία σε προεκλογικά κέντρα». Έλεος!
Ακόµα και σήµερα ψηφίζουν µαθητές. Είδατε σχολεία-προεκλογικά κέντρα; Λίγος σεβασµός σε αυτή τη γενιά. Λίγο σεβασµός.
Είναι το µέλλον και γι’ αυτήν πρέπει να δουλέψουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κολακέψτε τους κι άλλο!
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Μη µας κουνάτε το δάκτυλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Τασούλα, σας παρακαλώ.
Κυρία Γκαρά, ολοκληρώστε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Ολοκληρώνω.
Ποιος φοβάται τους νέους; Ποιος φοβάται τη βούληση, την
κυριαρχία του λαού, την ισότητα της ψήφου, τη διαφάνεια και
την πρόοδο; Ποιος ενδιαφέρεται µόνο για την καρέκλα; Ποιος
αµφισβητεί την ωριµότητα των πολιτών; Ποιος φοβάται τη δηµοκρατία; Θα φανεί σήµερα το βράδυ κατά την ψηφοφορία. Τις
απαντήσεις θα τις πάρουµε.
Ευχαριστώ και συγγνώµη για τον χρόνο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τον λόγο έχει ο κ. Κρεµαστινός, αυστηρά για πέντε λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κύριε Πρόεδρε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, φαίνεται ότι
χάνεται άλλη µία ευκαιρία να ψηφιστεί ένας εκλογικός νόµος που
να τον θέλει όλη η Βουλή.
Όλοι συµφωνούµε ότι η απλή αναλογική είναι το καλύτερο σύστηµα από πλευράς αναλογικότητας και αν θέλετε και δικαιοσύνης. Όλοι, όµως, πρέπει να παραδεχθούµε ότι, οσάκις εφαρµόστηκε, ο µέσος όρος των κυβερνήσεων που κατάφεραν να επιβιώσουν δεν ξεπερνούσε τους έξι µήνες. Αυτό λέει η στατιστική.
Άρα, λοιπόν, είναι δύο ακραίες θέσεις. Και µεταξύ των δύο
ακραίων θέσεων, το κάθε κόµµα έχει εκφράσει τη θέση του και,
βεβαίως, την υποστηρίζει, αλλά δεν θέλει κανένας να φύγει από
τη θέση του και να διαπραγµατευτεί µία τρίτη θέση.
Τι σηµαίνει αυτό; Απλούστατα ότι δεν υπάρχει συναίνεση. Και
το ερώτηµα είναι: Αφού τα κόµµατα δεν µπορούν να βρουν µια
κοινή γραµµή στον εκλογικό νόµο, πώς θα βρουν γραµµή να συγκυβερνήσουν και να εξασφαλίσουν µια σταθερότητα για τη χώρα
που τόσο πολύ τη χρειάζεται; Είναι ένα ερώτηµα, το οποίο πρέπει
να µας απασχολήσει όλους και δυστυχώς η απάντηση είναι ζοφερή.
Αυτό που πρότεινε στην αρχή ο Υπουργός των Εσωτερικών,
δηλαδή την απλή αναλογική σε ένα πλαίσιο διακοσίων εβδοµήντα
ή διακοσίων εβδοµήντα πέντε εδρών και τη διάσπαση των µεγάλων περιφερειών, που οι άνθρωποι ψηφίζουν Βουλευτές, τους
οποίους δεν γνωρίζουν, αλλά τους γνωρίζουν από την τηλεόραση που τους προβάλλει, ήταν κάτι λογικό. Δεν είδα κανέναν
να το συµµερίζεται.
Και, βεβαίως, το ΠΑΣΟΚ πήρε τη θέση που βασικά υποστηρίζει
διαχρονικά, αλλά ήταν και έτοιµο να συζητήσει όλες αυτές τις θέσεις. Όµως, όταν δεν υπάρχει συζήτηση και ο καθένας υποστηρίζει ότι η πρότασή του είναι η καλύτερη και πρέπει να επιβληθεί σε
όλους, τότε το αποτέλεσµα που έχουµε, όπως βλέπετε, είναι αυτό.
Απόψε, δηλαδή, θα έχουµε έναν εκλογικό νόµο, ο οποίος δεν θα
ισχύσει στις προσεχείς εκλογές –θα δούµε αν θα ισχύσει και ποτέγιατί εξαρτάται από το αποτέλεσµα των εκλογών που θα υπάρχει
µε το σηµερινό σύστηµα τι θα συµβεί αύριο και καταλαβαίνετε ότι
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δεν είναι κέρδος για κανέναν όλη αυτή η ιστορία.
Εγώ θα πρότεινα να προβληµατιστεί ο Πρωθυπουργός και ο
Υπουργός των Εσωτερικών –θα ψηφισθεί απόψε ο νόµος- επί της
ουσίας µήπως υπάρχει ακόµα και τώρα, όχι απόψε αλλά και
αύριο, µία διέξοδος για να υπάρχει µια συζήτηση. Διότι αν δεν
υπάρχει και καµµία διέξοδος, αντιλαµβάνεστε ότι δεν υπάρχει
και µέλλον. Δηλαδή θα ξαναγυρίσουµε πίσω το κάθε κόµµα να
φέρνει και έναν εκλογικό νόµο και να περιµένει τη µεθεπόµενη
Βουλή να τον εφαρµόσει, εάν τα καταφέρει;
Εδώ, κύριε Πρόεδρε, και η δική σας προσπάθεια πρέπει να
δειχθεί, ούτως ώστε η Βουλή να αποκτήσει τη δέουσα σοβαρότητα και αν θέλετε και να εκτιµηθεί και από το εκλογικό Σώµα ότι,
δηλαδή, τριακόσιοι Βουλευτές, τριακόσιοι άνθρωποι, µπορούν
επιτέλους να βρουν µια συνισταµένη, η οποία να µην είναι τα δύο
άκρα, τα οποία υποστηρίζουν ακραίες θέσεις.
Με αυτές τις σκέψεις –και βέβαια τα τέσσερα λεπτά είναι
αστείος χρόνος για να µπει κάποιος πιο βαθιά στο θέµα- θα ήθελα
να κλείσω την οµιλία µου και να σεβαστώ και τον χρόνο, αλλά στον
πειρασµό τού να πω ορισµένα πράγµατα παραπάνω, δεν θα αντισταθώ. Δηλαδή, ακόµα και µε αυτό το σύστηµα το σηµερινό, του
µπόνους των πενήντα εδρών, όπως ξέρετε, από τότε που εφαρµόστηκε ο λαός δεν έδωσε πλειοψηφία αυτοδυναµίας. Ακόµη και
στο σηµερινό σύστηµα, εάν υπήρχε µια διάταξη, που έλεγε ότι
εφόσον δεν υπάρχει αυτοδυναµία, δεν παίρνει το πρώτο κόµµα το
µπόνους –δηλαδή όταν το πήρε µε 18% η Νέα Δηµοκρατία και το
36% τώρα, αλλά και τώρα δεν έχει αυτοδυναµία- τότε ο λαός θέλει
να µην υπάρξει µπόνους και να πάµε σε απλή αναλογική. Και αν ο
κόσµος θέλει, να εκφράσει το µπόνους µε την ψήφο του.
Άρα, λοιπόν, δεν είναι ακραία αυτά τα πράγµατα, τα οποία συζητούµε τώρα, απλώς είναι θέµατα κοινής λογικής. Εκτός κι αν
θέλουµε όλοι να µείνουµε στη θέση µας, ο καθένας κατοχυρωµένος, ο καθένας να υποστηρίζει ότι έχει το ιδανικό και το τέλειο
στο µυαλό του και να θέλει να το επιβάλει στους άλλους.
Όµως, νοµίζω ότι ο ελληνικός λαός που µας ακούει αυτή τη
στιγµή, θέλει να βρούµε όλοι µαζί µια λύση να αποκτήσει η χώρα
έναν εκλογικό νόµο, ο οποίος θα ισχύσει όπως ισχύει σε όλες τις
µεγάλες χώρες, που δεν αλλάζει από το ένα κόµµα στο άλλο και
από την µια τετραετία στην άλλη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Ο κ. Χρήστος Μπουκώρος έχει τον λόγο και ύστερα ο Πρόεδρος της Χρυσής Αυγής κ. Μιχαλολιάκος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα πέντε λεπτά που έχουµε
στη διάθεσή µας πριν δούµε τι θα συµβεί σε αυτόν τον τόπο, αν
ποτέ εφαρµοστεί η απλή αναλογική, ας δούµε τι συνέβη σε αυτή
την Αίθουσα τις τρεις µέρες που συζητάµε το προτεινόµενο νοµοσχέδιο, αλλά και τις προηγούµενες ηµέρες, στις επιτροπές.
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ βρίσκεται αντιµέτωπη µε την
πρώτη σηµαντική οδυνηρή, θα έλεγα, κοινοβουλευτική της ήττα.
Έβαλε πολύ ψηλά τον πήχυ των διακοσίων εδρών και απόψε το
βράδυ µε την ψηφοφορία περνάει κάτω από τον πήχυ.
Αναρωτιούνται πολλοί συνάδελφοι της Πλειοψηφίας γιατί τα µικρότερα κόµµατα του Κέντρου ή της Κεντροαριστεράς δεν συναινούν και δεν ψηφίζουν τον νόµο, που προτείνει η Κυβέρνηση, και
την εκφράζουν αυτή την απορία συνεχώς και µε έντονο τρόπο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πάρα πολύ απλό. Τα µικρότερα κόµµατα αντιλήφθηκαν ότι δεν πρόκειται για καµµία γνήσια
προσπάθεια, για καµµία γνήσια απλή αναλογική, αλλά για τακτικισµούς της Κυβέρνησης, που επιχείρησαν να εγκλωβίσουν µέρος
του πολιτικού σκηνικού, να το κάνουν µέρος του σχεδιασµού τους
και εν τέλει να το χειραγωγήσουν. Έγινε, λοιπόν, αντιληπτή αυτή
η προσπάθεια, γι’ αυτό πιστεύω προσωπικά ότι τα µικρότερα κόµµατα απέχουν από τους σχεδιασµούς της Κυβέρνησης.
Δεν θα αναφερθώ ούτε στην ψήφο στα δεκαεπτά, που στην
ουσία είναι στα δεκαέξι, ούτε στο µπόνους των πενήντα εδρών –
που ουσιαστικά είναι τριάντα και κάτι- ούτε σε δύο αριθµούς δεν
πρόκειται να είστε συνεπείς. Λέτε και ξαναλέτε για ψήφο στα δεκαεπτά. Λέτε και ξαναλέτε για µπόνους πενήντα εδρών, που ποτέ
δεν έχει δοθεί σε κανένα κόµµα από τότε που ισχύει ο σηµερινός
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εκλογικός νόµος.
Επιτρέψτε µου στα λίγα λεπτά που έχω στη διάθεσή µου να
αναφερθώ σε αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει ως πρωτοτυπία
και φέρεται ως ο γνήσιος εκφραστής του. Ποιο είναι αυτό; Η
κουλτούρα των συνεργασιών. Είναι λάθος και επιτρέψτε µου να
πω ότι είναι και ανιστόρητο.
Το κόµµα που έχει επιδείξει κουλτούρα συνεργασιών, στα χρόνια της Μεταπολίτευσης τουλάχιστον, περισσότερο από κάθε
άλλο κόµµα είναι η Νέα Δηµοκρατία. Ας µην έχουµε κοντή µνήµη.
Η Νέα Δηµοκρατία συνεργάστηκε όταν έπρεπε και µε το ΚΚΕ και
µε τον Συνασπισµό, τον πολιτικό σας πρόγονο, και µε το ΠΑΣΟΚ
και µε τη Δηµοκρατική Ανανέωση, αλλά και αργότερα επί των ηµερών της κυβέρνησης Σαµαρά συνεργάστηκε ξανά µε το ΠΑΣΟΚ,
µε τη ΔΗΜΑΡ, νωρίτερα µε τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό. Η
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, πιο συγκεκριµένα ο ΣΥΡΙΖΑ, µε ποιον
έχει συνεργαστεί; Μια και µόνη συνεργασία έχει να επιδείξει, µε
το κόµµα των ΑΝΕΛ.
Και για να έχουµε καλό ερώτηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά τις εκλογές του Ιανουαρίου και του Σεπτεµβρίου του
2015, τι ακριβώς κάνατε; Ακούσατε τη λαϊκή βούληση; Ερµηνεύσατε το µήνυµα του λαού; Ή συγκροτήσατε µια κυβέρνηση, την
οποία είχατε προαποφασίσει, µε έναν συγκεκριµένο κυβερνητικό
εταίρο; Ποιος ήταν αυτός ο κυβερνητικός εταίρος; Ήταν ο σύµµαχός σας, αυτός µε τον οποίο χτίσατε τη συµµαχία της εξαπάτησης του ελληνικού λαού επί τρία ολόκληρα χρόνια, που
συστήσατε τη συµµαχία, η οποία δηλητηρίασε την πολιτική ζωή,
καλλιέργησε και ανέχτηκε τη φραστική βία, καλλιέργησε το µίσος
µεταξύ των Ελλήνων. Με αυτόν συνεργαστήκατε!
Για ποια κουλτούρα συνεργασιών µιλάτε; Πρόκειται για κάποια
ιδεολογική προσέγγιση, πρόκειται για κάποια ιδεολογική συγγένεια, για κάποια προγραµµατική σύγκλιση; Φυσικά όχι. Τακτικισµοί και επιτρέψτε µου να πω τακτικισµοί της πολιτικής και
αµοραλισµός της εξουσίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επειδή βλέπω ότι και ο χρόνος ολοκληρώνεται σιγά σιγά, θα
ήθελα να πω, αν µου επιτρέπεται, µια συµβουλή από έναν πολιτικό
αντίπαλο. Είναι δωρεάν συµβουλή. Αν θέλετε να τύχετε του σεβασµού και της εκτίµησης του ελληνικού λαού, ασχοληθείτε µε τα
προβλήµατά του. Διότι ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι
οι ελληνικές οικογένειες, που µαζεύονται τα βράδια γύρω από το
τραπέζι, δεν συζητούν ούτε για τη συνταγµατική Αναθεώρηση
ούτε για τον εκλογικό νόµο, που διαλέξατε να φέρετε στις 20 Ιουλίου του 2016. Συζητούν πώς θα βρουν τα παιδιά τους δουλειές,
πώς θα αλλάξει η οικονοµική κατάσταση, πώς θα βελτιωθεί η ζωή
τους.
Αν θέλετε να τύχετε του σεβασµού και της εκτίµησης του ελληνικού λαού, να ασχοληθείτε µε τα πραγµατικά προβλήµατα.
Όµως, πολύ φοβάµαι ότι δεν προλαβαίνετε. Η Κυβέρνησή σας
είναι µια κυβέρνηση, που φθίνει καθηµερινά, ακριβώς επειδή
ασχολείται µε επικοινωνιακούς τακτικισµούς και όχι µε πραγµατικά προβλήµατα.
Πάρα πολύ σύντοµα η αποψινή κοινοβουλευτική σας ήττα θα
µετατραπεί σε µια µεγάλη πολιτική ήττα, η οποία θα φέρει στην
κυβέρνηση τη Νέα Δηµοκρατία και στην πρωθυπουργία τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ.
Μετά τον κ. Μιχαλολιάκο θα ακολουθήσει ο κ. Ψαριανός και
ύστερα η κ. Σταµατάκη. Όποιος λείπει από αυτούς τους δεκαέξι,
που έγινε η επιλογή να µιλήσουν, εκ των οµιλητών θα περνάω
στον αµέσως επόµενο.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν αναφερθώ στον εκλογικό νόµο, θέλω να
καταθέσω το γεγονός ότι στις 5 Ιουλίου κατατέθηκε από τον
αξιότιµο Υπουργό κ. Κουρουµπλή ο εκλογικός νόµος και στις 6
Ιουλίου, στα γραφεία µας των βορείων προαστείων, όπου δολοφονήθηκαν δύο νέα παιδιά, έγινε µια επίθεση από «γνωστούςαγνώστους» και εγράφη το σύνθηµα: «Έναν µεγάλο λάκκο για
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τον Μιχαλολιάκο». Απειλή θανάτου για τον Αρχηγό πολιτικού
κόµµατος. Και όλες οι εφηµερίδες, όλα τα κανάλια, άπαντα τα
κόµµατα µέσα σε αυτήν εδώ τη Βουλή δεν είχαν να πουν µια
λέξη.
Σας παραδίδω στην κρίση του ελληνικού λαού. Είστε αλά καρτ
κατά της βίας. Η βία κατά της Χρυσής Αυγής φαίνεται ότι για κάποιους εδώ µέσα είναι ευλογηµένη.
Θα ήθελα, επίσης, να πω -και µετά την πρόσφατη συνάντηση
που είχε ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Τσίπρας, µε τον κ.
Παπανδρέου- ότι γίνεστε όλο και περισσότερο ΠΑΣΟΚ. Μόνο
που τότε το ΠΑΣΟΚ παρέδωσε τον Οτσαλάν µέσω της Κένυας,
εσείς σκέπτεστε να παραδώσετε τους οκτώ Τούρκους αξιωµατικούς κατευθείαν.
Είναι τραγικό σε µια χώρα, υποτίθεται, δηµοκρατική πριν η δικαιοσύνη αποφασίσει, να δεσµεύονται και να κάνουν δηλώσεις
Υπουργοί της Κυβερνήσεως ότι θα παραδώσουν τους Τούρκους,
οι οποίοι αιτούνται πολιτικό άσυλο, την ίδια στιγµή που είναι γνωστό και δεδοµένο ότι στην Τουρκία του Ερντογάν -του µεγάλου
δηµοκράτη, όπως ανακαλύψατε ότι είναι, ανακαλύψατε ότι είναι
και µεγάλος δηµοκράτης ο Ερντογάν!- γίνονται αποκεφαλισµοί,
όπως ακριβώς κάνει ο ISIS, γίνονται βασανιστήρια, δηµόσια µαστιγώµατα.
Είδαµε µια φωτογραφία µε τους ανώτατους αξιωµατικούς του
τουρκικού στρατού να είναι κατακρεουργηµένοι από ξυλοδαρµό
και µετά ταύτα συζητάτε την έκδοση.
Εάν είναι η Ελλάδα να γίνει γιουσουφάκι της Τουρκίας, εµείς
είµαστε κάθετα αντίθετοι και θα εκφράσουµε µε κάθε τρόπο
αυτή την αντίθεσή µας. Πόσω µάλλον που µόλις χθες σε συνέντευξή στο «Αλ Τζαζίρα» ο ίδιος ο Πρόεδρος, ο Ερντογάν, είπε ότι
θα επαναφέρει την ποινή του θανάτου στην Τουρκία. Με αυτό το
δεδοµένο, πώς είναι δυνατόν ευνοµούµενο κράτος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να παραδώσει αυτή τη στιγµή στην Τουρκία κρατουµένους, οι οποίοι αιτούνται πολιτικό άσυλο;
Βεβαίως, δεν µπορώ να µην αναφερθώ και στο θλιβερό γεγονός ότι πράκτορες του τουρκικού στρατού δηµιούργησαν ένα
κλίµα οπλοκρατίας υπέρ του Ερντογάν και υπέρ της εκδόσεως
µέσα στην Ελλάδα! Πού το πάει η Τουρκία και πού το πάνε αυτοί
που κυβερνούν αυτόν τον τόπο; Τι θέλουν; Θέλουν την Ελλάδα
επαρχία της Τουρκίας; Ε, όχι! Αυτό δεν θα περάσει. Και εµείς
σαν Χρυσή Αυγή θα αντισταθούµε σε αυτή την προοπτική!
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επί δέκα ηµέρες
γίνεται συζήτηση για τον εκλογικό νόµο και επί δέκα ολόκληρες
ηµέρες η Χρυσή Αυγή είναι στο στόχαστρο µιας µεγάλης παραπληροφόρησης, µιας εκτεταµένης εκστρατείας λάσπης.
Βγήκαν, κατ’ αρχάς, εφηµερίδες και τηλεοπτικοί σταθµοί, αλλά
και επώνυµοι πολιτικοί της Νέας Δηµοκρατίας, και είπαν ότι
έχουµε κάνει συµφωνία µε τον ΣΥΡΙΖΑ κάτω από το τραπέζι, µε
αντάλλαγµα τη δίκη µας. Σοβαρώς, κύριοι; Έτσι θεωρείτε ότι
είναι οι δίκες, τέτοια παζάρια, σαν αυτά που στήνατε µε την παραγραφή της «SIEMENS»;
Δεν έγινε καµµία συµφωνία. Και προκαλώ τον οποιοδήποτε και
από την Κυβέρνηση αλλά και από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση
να πει αν ήρθαµε µε κανέναν σε επαφή για να συζητήσουµε για
τον εκλογικό νόµο. Δέκα ηµέρες λάσπη και παραπληροφόρηση
και επί της ουσίας ατέλειωτα, ανατολίτικα παζάρια, στα οποία
δεν συµµετείχε η Χρυσή Αυγή.
Είναι γνωστό ότι σε ένα ενιαίο άρθρο υπήρχε και το 3% και το
µπόνους των πενήντα εδρών. Και ξαφνικά το άρθρο αυτό
έσπασε, γιατί έτσι συµφωνήσατε µε το ΚΚΕ και κάνατε το χατίρι
του.
Από την άλλη πλευρά, λέγατε ότι θα διασπάσετε τις µεγάλες
εκλογικές περιφέρειες και το αιτιολογούσατε θαυµάσια, διότι
είναι άντρο της διαπλοκής, η εκλογή σε µια περιφέρεια, η οποία
έχει ενάµισι εκατοµµύριο ψηφοφόρους και είναι λογικό αυτό,
πόσω µάλλον όταν είναι δεδοµένο ότι επιτρέπεται να χαλάσει
ένας Βουλευτής της Β’ Αθηνών 100.000 ευρώ. Πάει κι αυτό, το
ξεχάσατε, κατόπιν συµφωνίας σας µε άλλο κόµµα που δεν ήθελε
να σπάσει τις εκλογικές περιφέρειες.
Ας µη µιλάτε, λοιπόν, για αγνή και άδολη αναλογική, ας µη µιλάτε για έκφραση της λαϊκής θελήσεως, ένα ανατολίτικο παζάρι
είναι όλη αυτή η ιστορία. Και σε αυτή την ιστορία δεν είναι δυνα-
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τόν να συµµετάσχει η Χρυσή Αυγή, η Χρυσή Αυγή η οποία κατέθεσε τροπολογία –που δεν φέρατε ασφαλώς- για τη µείωση των
Βουλευτών στους διακόσιους, µια απαίτηση που απηχεί στη θέληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Και
αρκεί να σας πω ένα γεγονός: Η Ισπανία των σαράντα εκατοµµυρίων έχει τριακόσιους πενήντα επτά Βουλευτές. Πώς η Ελλάδα των δέκα εκατοµµυρίων έχει τριακόσιους Βουλευτές; Ούτε
λέξη όµως γι’ αυτό.
Επίσης, ούτε λέξη για το 3%, όπου µέσα σε αυτό το πλαίσιο
του πάρε-δώσε, το αλισβερίσι που γινόταν, αφήσατε ανοικτό και
τη µείωση του 3%, µια πράξη που για εµάς θα ήταν εθνικά επικίνδυνη, θα άνοιγε την κερκόπορτα, κυριολεκτικά και η Χρυσή
Αυγή, ασφαλώς, δεν θα ήταν δυνατόν να την υπερψηφίσει. Και
λέω ότι το αφήσατε ανοικτό, γιατί είναι δεδοµένο ότι το είπε ο
ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας στη συνέντευξή του στον
«ΣΚΑΪ» στον κ. Παπαχελά.
Επί της ουσίας, όµως, η Νέα Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν
την ίδια πολιτική. Εάν ψηφίζαµε τον εκλογικό νόµο, θα έβγαινε η
Νέα Δηµοκρατία και θα έλεγε ότι είµαστε η ουρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Εάν δεν ψηφίζαµε, όπως δεν θα ψηφίσουµε, θα βγουν κάποιοι
και θα πουν ότι είµαστε η ουρά της Νέας Δηµοκρατίας. Ξέρετε
τι µου θυµίζει όλο αυτό; Το υπέροχο µυθιστόρηµα του Νίκου Καζαντζάκη τις «Αδερφοφάδες», που στο τέλος αποφασίζουν να
σκοτώσουν τον Παπαγιάνναρο, γιατί –λέει- «σκοτώστε τον, θέλει
να είναι ελεύθερος». Ε, λοιπόν, ναι, η Χρυσή Αυγή είναι ελεύθερη, πάρτε το απόφαση και δεν γίνεται ουρά κανενός!
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ανάµεσα στη Νέα
Δηµοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουµε να επιλέξουµε. Και δεν
έχουµε να επιλέξουµε γιατί ακολουθείτε την ίδια πολιτική, την πολιτική του µνηµονίου. Και η Χρυσή Αυγή, απέναντι σε αυτή την πολιτική είχε σταθερή θέση, ήταν ενάντια και δεν πάει πολύς καιρός
που µαζί ψηφίσατε το ξεπούληµα του ΟΛΠ, των αεροδροµίων και
της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ», συνολικό τίµηµα µικρότερο των 400 εκατοµµυρίων: 311 εκατοµµύρια ξεπουλήθηκε ο ΟΛΠ, 45 εκατοµµύρια η
«ΤΡΑΙΝΟΣΕ». Αφήνουµε το δεδοµένο ότι για την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ»
υπήρχε βασική πρόταση πολύ µεγαλύτερη, την οποία αγνοήσατε
γιατί δεν θέλουν ο µεγάλος Αµερικάνος φίλος και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή τη διείσδυση της Ρωσίας στην Ελλάδα, το αφήνουµε
αυτό κατά µέρος και απλά αναφέρουµε ότι τα χρέη των κοµµάτων
είναι πολύ µεγαλύτερα από το ποσό που θα πάρετε ξεπουλώντας
τον ΟΛΠ, τα αεροδρόµια και την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ».
Επιτέλους, ο εκλογικός νόµος, τον οποίο φέρνετε, δεν είναι
άσχετος µε τη γενικότερη πολιτική σας, µε την πολιτική των hot
spots, των λαθροµεταναστών.
Ήρθε και προηγουµένως το ζήτηµα για τους στρατιωτικούς
µας, οι οποίοι βρέθηκαν θετικοί σε εξέταση Mantoux. Τι σηµαίνει
αυτό; Ότι είναι φορείς της φυµατίωσης και απλά δεν ασθενούν.
Το εάν θα ασθενήσουν ή όχι, το εάν θα µεταφέρουν τον βάκιλο
της φυµατίωσης είναι θέµα χρόνου, που ελπίζω να µην έρθει
ποτέ.
Πάρτε το απόφαση, δεν είµαστε µε κανέναν. Και ο νέος δικοµµατισµός, εν ονόµατι του µνηµονίου, τον οποίο χτίζετε, δεν πρόκειται να πάει πουθενά.
Επιπλέον, υπάρχουν σοβαρά θέµατα, τα οποία έχουν να κάνουν µε την αντιπροσώπευση του ελληνικού λαού και σε αυτόν
το νέο εκλογικό νόµο. Και θα αναφερθώ επί του προκειµένου στο
άρθρο 51 του Συντάγµατος.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κάντε ησυχία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή): Πιο συγκεκριµένα, στην παράγραφο 4 του άρθρου 51, η οποία ψηφίστηκε στην αναθεώρηση
του 2001, πριν από δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια δηλαδή, αποφασίστηκε και ενετάχθη στο Σύνταγµα των Ελλήνων ότι «Οι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την
επικράτεια. Νόµος που ψηφίζεται µε την πλειοψηφία των 2/3 του
όλου αριθµού των Βουλευτών…», αυτό που θέλατε, θέλετε δηλαδή «…µπορεί να ορίζει τα σχετικά µε την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την
επικράτεια», δηλαδή τους οµογενείς.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση φωτογραφίζει, τόσο τους οµο-
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γενείς όσο και τους τετρακόσιους είκοσι επτά χιλιάδες Έλληνες
και Ελληνίδες, που εξορίστηκαν από τις µνηµονιακές κυβερνήσεις,
τόσο του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ.
Διότι, φτάνει, δεν στέκει πλέον το επιχείρηµα ότι εσείς ήρθατε να
διορθώσετε την πολιτική του µνηµονίου. Μνηµόνιο εφαρµόζετε.
Σχεδόν δύο χρόνια κλείνετε σε λίγο καιρό. Μην το λησµονείτε. Μην
παριστάνετε τους αθώους του αίµατος του ελληνικού λαού που
ρέει από την εθνοκτόνο πολιτική των µνηµονίων!
Συνεχίζω, λοιπόν, µε την παράγραφο 4 του άρθρου 51 του
Συντάγµατος, το οποίο λέει: «Ως προς τους εκλογείς αυτούς, η
αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών, δεν κωλύει την
άσκηση του εκλογικού τους δικαιώµατος µε επιστολική ψήφο ή
άλλα πρόσφορα µέσα». Ιδού, λοιπόν, από το 2001. Και βγήκε
προχθές Υπουργός της Κυβερνήσεώς σας και είπε: «Δεν προλαβαίνουµε να κάνουµε απογραφή των οµογενών». Γιατί; Αφού
λέτε ότι θα κάνετε εκλογές τον Σεπτέµβριο του 2019. Δεν προλαβαίνετε σε τρία χρόνια να κάνετε απογραφή των οµογενών; Ή
µήπως δεν σας αρέσει να ψηφίσουν οι οµογενείς και αυτοί που
έχετε διώξει µε τα µνηµόνια; Διότι είναι βέβαιο ότι όλοι αυτοί δεν
θα είναι εκλεκτοί πελάτες σας, διότι ξεριζωµένοι από την πατρική
τους γη δεν είναι υποχείριοι του πελατειακού κράτους. Δεν περιµένουν διορισµό, δεν περιµένουν δάνειο, δεν περιµένουν µετάθεση. Είναι ελεύθεροι Έλληνες, που σε παλαιότερους χρόνους
ήρθαν και πολέµησαν και πέθαναν για την Ελλάδα.
Διαβάστε ιστορία, στους Βαλκανικούς Πολέµους πόσοι ήρθαν
από την Αµερική και πόσοι ήρθαν από κάθε γωνιά της Ελλάδος.
Διαβάστε για τον Δήµαρχο της Λεµεσού, τον Σώζο, ο οποίος πέθανε στο Μπιζάνι. Ε, σε αυτούς δεν αναγνωρίζετε δικαίωµα
ψήφου, τη στιγµή που αναγνωρίζετε δικαίωµα ψήφου σε κάποιους που φέρατε εδώ και τους ονοµάζετε Έλληνες µε έναν αντισυνταγµατικό νόµο, τον οποίο ψηφίσατε, που είναι αντιγραφή
του νόµου Ραγκούση, ενός όντως αντισυνταγµατικού νόµου.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πάρτε το απόφαση: Η Χρυσή Αυγή δεν είναι δεδοµένη. Οι χρυσαυγίτες δεν
είναι όµηροι. Η Χρυσή Αυγή είναι η τρίτη πολιτική δύναµη της
χώρας, δυναµικά ανεβαίνει και εκφράζει τη θέληση του ελληνικού λαού, ακόµη και αυτών που σήµερα ψιθυρίζουν και δεν φωνάζουν. Όλα δείχνουν πως ό,τι και να κάνετε, η Χρυσή Αυγή θα
παραµείνει η τρίτη πολιτική δύναµη του τόπου.
Από πλευράς ιδεολογικής, η θέση µας είναι ξεκάθαρη. Ούτε
Μαρξ ούτε Ροκφέλερ. Ούτε στα ορφανά του Μαρξ ούτε στους
λακέδες του καπιταλισµού. Ιδέα µας είναι ο εθνικισµός, που ο
άνεµός του φυσάει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτός είναι και ο
µεγάλος κίνδυνος, ο οποίος σας φοβίζει.
Η Χρυσή Αυγή απέδειξε µε τη µη συµµετοχή της σε όλη αυτή
τη διαδικασία ότι δεν είναι «ουρά» ουδενός, ότι υπηρετεί το
έθνος και την αλήθεια και αυτό θα συνεχίσει να κάνει.
Δεν συµµετέχουµε, λοιπόν, σε αυτό το παιχνίδι. Η ώρα της
Χρυσής Αυγής έρχεται. Απ’ όλη αυτή τη διαδικασία εµάς να µας
αφήσετε απ’ έξω. Δεν θα συµµετέχουµε.
Καληνύχτα σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
(Στο σηµείο αυτό η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Χρυσής
Αυγής αποχωρεί από την Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε. Καληνύχτα.
Τον λόγο έχει ο κ. Ψαριανός.
Δεν είναι παρών ο κ. Ψαριανός. Προχωράµε στην επόµενη οµιλήτρια, την κ. Σταµατάκη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να τιµάτε τη
θέση σας. Είστε Πρόεδρος όλης της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Την τιµώ. Καληνύχτα. Τι θέλετε να πω;
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο
που κατατέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και σε λίγες
ώρες θα ψηφίσουµε, αφορά ένα θέµα πάρα πολύ σηµαντικό. Η
απλή αναλογική είναι ένα διαχρονικό, αξιακού χαρακτήρα αίτηµα
της Αριστεράς και θεωρούµε την ψήφιση του συγκεκριµένου
νόµου ιστορικό γεγονός. Αν υπάρχουν διαχρονικά σταθερές αντιθέσεις µεταξύ των συντηρητικών δυνάµεων και των δυνάµεων
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της Αριστεράς, µια από αυτές είναι η άποψη για το εκλογικό σύστηµα.
Από τη Μεταπολίτευση οι εκάστοτε εκλογικοί νόµοι εισήγαγαν
διαφορετικά εκλογικά συστήµατα ενισχυµένης αναλογικής. Κάθε
εκλογές και άλλο εκλογικό σύστηµα, ραµµένο και κοµµένο στα
µέτρα των συντηρητικών δυνάµεων, ίντριγκες και «µαγειρέµατα»,
για να εξαφανιστεί η ψήφος των µικρών κοµµάτων.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ πολύ, κάντε
ησυχία.
ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ: Η Αριστερά µιλούσε πάντα για απλή
αναλογική. Εποµένως δεν πρόκειται για µια κίνηση καιροσκοπική,
αλλά για µια ώριµη πολιτική πράξη, η οποία είναι εφικτή, λόγω
του ότι η Αριστερά για πρώτη φορά είναι στην Κυβέρνηση, για
πρώτη φορά διαθέτει τόσο µεγάλο αριθµό Βουλευτών, καθώς
επίσης και µια προοπτική διακυβέρνησης σε βάθος τριετίας.
Γι’ αυτό έρχεται αυτή τη συγκεκριµένη στιγµή το νοµοσχέδιο,
σε µια περίοδο ουδέτερη πολιτικά, χωρίς ορίζοντα εκλογών και
δεν έχει να κάνει µε εξυπηρέτηση µικροπολιτικών συµφερόντων,
εφόσον δεν µπορούµε να προβλέψουµε από τώρα τις τάσεις που
θα έχουν αναπτυχθεί στο εκλογικό σώµα σε ορίζοντα τριών χρόνων. Γιατί τότε θα γίνουν οι εκλογές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και πάρτε το απόφαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η απλή αναλογική ως εκλογικό
σύστηµα ενισχύει την έννοια της δηµοκρατίας, της δικαιοσύνης,
της ισότητας, συµβάλλει στην αποκατάσταση των σχέσεων της
πολιτικής µε τους πολίτες, καλλιεργεί την κουλτούρα των συνεργασιών, υποχρεώνει τα κόµµατα σε προγραµµατικού τύπου συγκλίσεις ή και αποκλίσεις. Αποτελεί δε βασική τοµή στο πολιτικό
σύστηµα, διότι ενισχύει την έννοια της λαϊκής κυριαρχίας, δίνοντας τη δυνατότητα στην ελεύθερη έκφραση κάθε πολίτη µέσω
της ψήφου του. Ενδυναµώνει την έννοια της δικαιοσύνης, καθώς
κάθε ψήφος έχει την ίδια βαρύτητα στο αποτέλεσµα της σύνθεσης του Κοινοβουλίου. Συµβάλλει στην ανατροπή του κλίµατος
απαξίωσης στην πολιτική ζωή και στους πολιτικούς και θέτει τις
βάσεις, για να δηµιουργηθεί κλίµα εµπιστοσύνης µεταξύ του
λαού και των εκπροσώπων του.
Η Αριστερά δεν µπορεί παρά να µεταφέρει τις κοινωνικές αλλαγές σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο και να διευκολύνει την έκφραση των κοινωνικών δυνάµεων και ρευµάτων και αυτό
εξασφαλίζεται µόνο µε την απλή αναλογική.
Ισχυρίζεστε, κύριοι και κυρίες της Αντιπολίτευσης -και το
έχουµε ακούσει κατά κόρον αυτό το διήµερο- ότι η απλή αναλογική θα οδηγήσει σε ακυβερνησία. Καταστροφολογία, κραυγές
και ψίθυροι σε όλους τους τόνους και µε όλα τα µέσα! Όµως, οι
ισχυρές και αυτοδύναµες κυβερνήσεις, που προέκυψαν από το
σύστηµα της ενισχυµένης αναλογικής, που είχαµε όλα αυτά τα
χρόνια, ήταν αυτές που έφεραν τη χώρα στο σηµείο της ασφυκτικής εποπτείας και της οικονοµικής κρίσης.
Αν αυτό είναι το αποτέλεσµα της δήθεν κυβερνησιµότητας, καλύτερα να λείπει. Άλλωστε οι τελευταίες εκλογικές διαδικασίες
δεν έχουν αναδείξει αυτοδύναµες κυβερνήσεις. Αποκορύφωµα
ήταν οι εκλογές του 2012, όταν η Νέα Δηµοκρατία, µε ποσοστό
µικρότερο από το 30% και µε πολύ µικρή διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ, απέσπασε είκοσι εννιά έδρες, συγκρότησε κυβέρνηση συνεργασίας, κυβέρνησε δυόµισι χρόνια και δεν τα κατάφερε να
εκλέξει Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και γι’ αυτό «έπεσε».
Το σηµερινό εκλογικό σύστηµα µε το µπόνους των πενήντα
εδρών έχει ως αποτέλεσµα τη νόθευση της λαϊκής βούλησης,
έτσι όπως εκφράζεται στις εκλογές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πενήντα από εµάς έχουν εκλεγεί µε αυτό το µπόνους.
Εµείς, λοιπόν, που εκλεγήκαµε µε αυτό το σύστηµα, εµείς
πρώτοι θέλουµε τώρα να το αλλάξουµε, γιατί το θεωρούµε άδικο
και καλπονοθευτικό.
Εσείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ιδιαίτερα του ΠΑΣΟΚ και
του Ποταµιού, τι θα κάνετε; Θα δεχτείτε στις επόµενες εκλογές
να πάµε µε αυτό το σύστηµα, που εµείς οι ίδιοι έχουµε εκλεγεί
µε αυτό και το καταγγέλλουµε;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
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Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας αποδεχτούµε την πραγµατικότητα. Ο τρόπος που κυβερνήθηκε η χώρα από τη Μεταπολίτευση και µετά απέτυχε και ο δικοµµατισµός κατέρρευσε. Κάθε
προσπάθεια αναβίωσής του είναι καταδικασµένη. Χρειαζόµαστε
ένα εκλογικό σύστηµα που θα κατανέµει µε δίκαιο τρόπο τις κοινοβουλευτικές έδρες.
Εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απορώ και ειλικρινά πολιτικά ντρέποµαι γιατί το ΚΚΕ χάνει κάθε φορά την έδρα του στον
Πειραιά. Το θεωρώ πάρα πολύ άδικο και σε αυτές τις εκλογές
συνέβη το ίδιο και στο ΠΑΣΟΚ και στο Ποτάµι. Δεν είναι δίκαιο,
δεν είναι σωστό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρία Σταµατάκη, ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ: Ζητάµε να αλλάξει το εκλογικό σύστηµα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Κουµουτσάκος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας µιλήσουµε για ένα σενάριο
απλής αναλογικής. Έστω ότι εφαρµόζεται στην Ελλάδα. Υποθέτουµε ότι η απλή αναλογική εφαρµόζεται στην Ελλάδα. Μετά
από µακρές διαβουλεύσεις, διαπραγµατεύσεις, υποχωρήσεις,
συµβιβασµούς σχηµατίζεται επιτέλους µια τετρακοµµατική κυβέρνηση. Λίγο µετά στη γειτονική Τουρκία ξεσπά µια µείζονος
κλίµακας κρίση, ας πούµε µια κρίση σαν αυτή που ζούµε τις τελευταίες ηµέρες, κρίση µε προεκτάσεις εντός και εκτός Τουρκίας. Η Ελλάδα µε κάποιον τρόπο εµπλέκεται και αντιµετωπίζει
ένα λεπτό, σύνθετο ζήτηµα, για παράδειγµα κάτι σαν αυτό που
εκτυλίχθηκε τις τελευταίες ηµέρες στην Αλεξανδρούπολη. Στην
τετρακοµµατική κυβέρνηση προφανώς ή πολύ πιθανώς δεν
έχουν όλοι την ίδια αντίληψη για το πώς πρέπει να αντιµετωπιστεί
η κρίση. Καθυστέρηση, τριβές, διαφωνίες. Αποτέλεσµα: αδυναµία απόφασης για ένα πολύ κρίσιµο ζήτηµα. Συµπέρασµα: µια
κρίση στην Τουρκία εξελίσσεται σε ενδοκυβερνητική κρίση στην
Ελλάδα και, ακόµα χειρότερα, εν δυνάµει σε µια κρίση µε την
Τουρκία.
Και αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αποτέλεσµα µιας
ετερόκλητης κυβερνητικής συµµαχίας, κατ’ ουσίαν εκβιασµένης
από τον εκλογικό νόµο της απλής αναλογικής. Έναν νόµο που
εκ των πραγµάτων οδηγεί σε πιο αργούς ρυθµούς λήψης αποφάσεων. Οδηγεί σε δυσκολία εξεύρεσης µιας κοινής γραµµής
και ενός κοινού τόπου, ειδικά σε κρίσιµα πολυδιάστατα ζητήµατα, ειδικά µάλιστα σε χαλεπούς καιρούς, όπως αυτός που
ζούµε.
Κύριε Πρόεδρε, πολλοί συνάδελφοι έχουν ήδη αναφερθεί στις
επιπλοκές εσωτερικής πολιτικής που µπορεί να δηµιουργήσει η
απλή αναλογική. Με αυτό το σενάριο, που δεν είναι και τόσο θεωρητικό ή µακρινό, αναδεικνύεται και µια ακόµα διάσταση της
απλής αναλογικής, η γεωπολιτική της διάσταση. Διότι σε ένα ευρύτερο περιβάλλον αβεβαιότητας και αστάθειας το να προσθέτουµε εµείς εκουσίως παράγοντες που δηµιουργούν περαιτέρω
αβεβαιότητα, περαιτέρω αστάθεια, είναι κατά την άποψή µου έγκληµα, που µάλιστα διαπράττεται εν γνώσει των καταστροφικών
συνεπειών του για την Ελλάδα και τους Έλληνες, αδιαφορώντας
για το εύρος και το βάθος των συνεπειών.
Με την ακυβερνησία που φέρνει µαζί της η απλή αναλογική, η
Ελλάδα κινδυνεύει να απολέσει, να χάσει και το γεωπολιτικό της
πλεονέκτηµα, να είναι, δηλαδή, ένας πόλος σταθερότητας σε µια
περιοχή αστάθειας. Και αυτό το πλεονέκτηµα κινδυνεύουµε να
το χάσουµε σε περίπτωση ακυβερνησίας. Και αυτό το έγκληµα
διαπράττεται για ιδιοτελείς, καιροσκοπικές, κοµµατικές και προσωπικές σκοπιµότητες.
Για όλους αυτούς τους λόγους, κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, δεν θα έχετε αύριο κανένα άλλοθι. Δεν υπάρχει πλέον
καµµία αυταπάτη, παρά µόνον απάτη και µάλιστα µε διαστάσεις
εθνικές.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στα µέσα Μαΐου ο αρµόδιος Υπουργός, που σήµερα εισηγείται το νοµοσχέδιο, έκανε την πιο κρίσιµη
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τελικά επισήµανση: «Με απλή αναλογική η χώρα δεν θα κυβερνηθεί ποτέ». Απέκλειε την απλή αναλογική και προανήγγειλε την
κατάτµηση των µεγάλων εκλογικών περιφερειών.
Τελικά τι έκανε; Ο αρµόδιος Υπουργός, το πραγµατικά τραγικό
πρόσωπο των ηµερών, έφερε ένα νοµοσχέδιο που προβλέπει τα
ακριβώς αντίθετα από αυτά που ο ίδιος πριν από λίγο διακήρυττε, ένα νοµοσχέδιο που κατά τη δική του άποψη καταδικάζει
τη χώρα σε ακυβερνησία, αστάθεια και αβεβαιότητα. Γιατί; Είναι
προφανές: ο Πρωθυπουργός επέλεξε µια στιγµή που συµβαίνουν
δραµατικά γεγονότα στην ελληνική οικονοµία και την κοινωνία
για να πάει αλλού τη δηµόσια συζήτηση, να παραπλανήσει για
ακόµα µία φορά τους πολίτες. Να µη γίνεται κουβέντα για τις
συντάξεις, που δήθεν δεν θα κόβονταν αλλά που «κουρεύονται»
σύρριζα ούτε για τον ΕΝΦΙΑ, που δήθεν θα καταργούσαν, αλλά
έρχεται δραµατικά µεγαλύτερος.
Ο Πρωθυπουργός, βλέποντας µέσα από τις δηµοσκοπήσεις
αλλά και µέσα στην κοινωνία την Κυβέρνησή του να καταρρέει,
καταλαµβάνεται από πανικό και καταφεύγει σε αποφάσεις που
νοµίζει πως θα πλήξουν την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Ενώ ο
ίδιος εκµεταλλεύθηκε δύο φορές το εκλογικό µπόνους, θέλει να
το αφαιρέσει από τον επόµενο νικητή των εκλογών.
Υπάρχει έστω και ένας Έλληνας σ’ αυτή την Αίθουσα ή έξω
απ’ αυτή που να πιστεύει ότι ο κ. Τσίπρας, µε την ιστορία αναξιοπιστίας που έχει, θα άλλαζε τον εκλογικό νόµο εάν είχε έστω
και την παραµικρή ένδειξη ότι µπορούσε να κερδίσει τις επόµενες εκλογές;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Κουµουτσάκο, ολοκληρώστε σε µισό λεπτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Πρωθυπουργός, συζητώντας µε τον επικεφαλής του ΚΚΕ, οµολόγησε πως αφού δεν
µπορεί να κάνει τίποτε άλλο απ’ όσα έλεγε, η απλή αναλογική
είναι το µόνο αριστερό αποτύπωµα που µπορεί να αφήσει η Κυβέρνησή του. Έχει ήδη προκαλέσει βαθιές πληγές στη χώρα,
στην οικονοµία, στην κοινωνία, στον κάθε πολίτη. Ας µην αφήσει
ως αποτύπωµα και µία εθνική περιπέτεια, διότι ο εκλογικός νόµος
ακυβερνησίας οδηγεί τη χώρα στο να απολέσει το βασικό της
γεωπολιτικό πλεονέκτηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια χώρα ακυβερνησίας, αστάθειας και αβεβαιότητας δεν µπορεί να διεκδικεί διεθνείς ρόλους
σταθερότητας. Γι’ αυτό καλούµε τον Πρωθυπουργό να καταλάβει, έστω και αργά, την ιστορική ευθύνη που έχει, ώστε να διαφυλάξει το γεωπολιτικό αυτό πλεονέκτηµα της χώρας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Θα ήθελα να πω ότι αυτή την ώρα γίνεται εκδήλωση στο µνηµείο που υπάρχει για τον Σωτήρη Πέτρουλα, ο οποίος σαν σήµερα το ’65 υπήρξε θύµα δραµατικών γεγονότων, των λεγόµενων
«Ιουλιανών» και µετά από δύο χρόνια οδηγηθήκαµε στην επτάχρονη δικτατορία.
Τον λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Παναγούλης.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορώ να
καταλάβω γιατί εδώ και τρεις µήνες έχει αρχίσει αυτή η συζήτηση για τον εκλογικό νόµο που παρουσιάζεται σαν απλή αναλογική. Είµαι θιασώτης της απλής αναλογικής. Είµαι οπαδός του
Αλέξανδρου Παπαναστασίου. Προσβάλλεται σήµερα η µνήµη
του µ’ αυτόν τον εκλογικό νόµο που θέλετε να βαφτίσετε απλή
αναλογική. Σέβοµαι τις απόψεις όλων των κοµµάτων. Η Νέα Δηµοκρατία είναι για το πλειοψηφικό, άλλοι είναι για µεικτά εκλογικά συστήµατα.
Θα ήθελα, όµως, κύριε Υπουργέ των Εσωτερικών, να µου πείτε
πότε λέγατε ψέµατα: το 2012 ή σήµερα; Το 2012 είχε καταθέσει
ο ΣΥΡΙΖΑ πρόταση νόµου -και είχα την τιµή να είµαι κι εγώ Βουλευτής εκείνη την περίοδο- µε πρώτη υπογραφή του κ. Τσίπρα
και τη δική σας υπογραφή. Τι λέγατε; «Για να πάρει τέλος µια πολύχρονη ανωµαλία, για να υπάρξει αντιστοιχία ψήφων και
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εδρών…» και κατόπιν τονίζατε µετ’ εµφάσεως «…χωρίς αποκλεισµούς και αποκλειστικές ρήτρες» στην πρόταση νόµου «Κατάργηση της ρήτρας του 3% που δεν συµβιβάζεται µε το σύστηµα
της απλής αναλογικής». Αυτά λέγατε και αυτό το διάστηµα των
τριών µηνών τα διάφορα στελέχη και οι διάφοροι Υπουργοί έχετε
αλλάξει διάφορες θέσεις για τον εκλογικό νόµο.
Η πρόταση που καταθέσατε δεν έχει καµµία σχέση µε την
απλή αναλογική. Τι κάνετε, όµως; Κάνετε ένα σοβαρό λάθος. Παραδεχόσαστε από τώρα, δυστυχώς, την ήττα σας και θέλετε να
περισώσετε ό,τι µπορείτε.
Και έρχοµαι τώρα στους φίλους εκείνους και ιδιαίτερα στη Νέα
Δηµοκρατία που λέει ότι µε την απλή αναλογική δεν θα έχουµε
σταθερές κυβερνήσεις. Τον ελληνικό λαό δεν τον ενδιαφέρει η
σταθερότητα των κυβερνήσεων, τον ενδιαφέρει η σταθερότητα
της δηµοκρατίας, τον ενδιαφέρει η κοινωνική δικαιοσύνη. Και το
1965 σταθερή κυβέρνηση είχαµε και έγινε το βασιλικό πραξικόπηµα που το πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Και το 1967 κυβέρνηση
από Βουλευτές που προέρχονταν από την Ένωση Κέντρου που
τους στήριξε η ΕΡΕ, σταθερή κυβέρνηση είχαµε. Και τι έγινε;
Έγινε η χούντα των συνταγµαταρχών. Εδώ τα έχετε µπερδέψει.
Και εσείς, κύριε Υπουργέ, είπατε στην αρµόδια κοινοβουλευτική
επιτροπή ότι έχετε εκατόν ενενήντα επτά Βουλευτές και ότι ψάχνατε για τρεις…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Δεν το είπα.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Το είπατε, κύριε Υπουργέ. Δεν
θα κάνουµε διάλογο. Το είπατε. Και ότι ψάχνατε για τρεις.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Αν νοµίζεις ότι το είπα, ειδικά
εσύ Στάθη, µε αδικείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ πολύ, µη γίνονται διακοπές και να µην αναφέρεστε προσωπικά, έτσι ώστε να
µην προκαλείται διάλογος.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Εγώ, αν θέλετε, να δεχθώ ότι δεν
το είπατε αυτό, αλλά έχετε πει άλλα. Έχετε πει ότι µε την απλή
αναλογική θα κυβερνηθεί ο τόπος. Και τώρα µας λέγατε, προ
ηµερών, ότι µε την απλή αναλογική δεν κυβερνιέται ο τόπος.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Θα ήθελα να θυµίσω στον φίλο µου τον Γιάννη Μπαλάφα –δεν
έχω τον χρόνο να διαβάσω- τις δηλώσεις που κάνατε το 1993,
όταν ο Συνασπισµός µε την κ. Μαρία Δαµανάκη επικεφαλής πήρε
2,96. Πόσο είχατε αφορίσει τα εκλογικά συστήµατα!
Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν θα µπω στο δίληµµα, γιατί δεν έχω
ανάγκη από κανέναν για πιστοποιητικό κοινωνικών φρονηµάτων.
Φέρατε ένα ενιαίο άρθρο -και το µπόνους και το 3%- και το
σπάσατε. Εγώ προσωπικά είµαι υπέρ της κατάργησης του µπόνους. Θα ψηφίσω «παρών» στο µπόνους. Θα ψηφίσω «ναι» στην
ψήφο στα δεκαεπτά, καίτοι αυτό θα πρέπει να συνδέεται ταυτόχρονα, εκτός από τα δικαιώµατα που θα έχει ο νέος να καθορίζει
την κυβέρνησή του, να έχει και τις ίδιες υποχρεώσεις.
Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, πόσοι ανήλικοι πρόσφυγες βρίσκονται
αυτή τη στιγµή στα κρατητήρια της οδού Καβάλας, δεκαπέντε
και δεκαέξι χρονών, γιατί δεν µπορούν να προστατευθούν στα
κέντρα κράτησης;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ, λοιπόν, δεν έχω σε καµµία περίπτωση το κόµπλεξ να µου
πουν «µα δεν ψήφισες το µπόνους»; Μα, µε το µπόνους είµαστε
οι περισσότεροι από εδώ προερχόµενοι Βουλευτές, γιατί και εγώ
από τον ΣΥΡΙΖΑ προέρχοµαι. Με το µπόνους είµαστε οι περισσότεροι Βουλευτές. Και γιατί το καταργείτε τώρα; Καλά κάνετε
και το καταργείτε, αλλά για να υπάρξει δηµοκρατία δεν φταίει
ούτε το µπόνους ούτε τίποτε άλλο. Φταίει ότι τα περισσότερα
κόµµατα, αν κάνουµε µια εξαίρεση από το ΚΚΕ, είναι αρχηγικά
κόµµατα. Είναι αρχηγικά και σε αρχηγικό κόµµα έχει µετατραπεί
σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Να δικαιολογήσω την ψήφο µου, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω
και σας ευχαριστώ για την ανοχή σας. Επί της αρχής θα ψηφίσω
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«όχι», «ναι» στην ψήφο στα δεκαεπτά -αλλά θα πρέπει σύντοµα
να εφαρµόσετε και όλες τις άλλες διαστάσεις- «όχι» στο 3% και
«παρών» στο µπόνους.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε, κύριε Παναγούλη.
Η κ. Βάκη έχει τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε εκλογικός νόµος είναι δείκτης δηµοκρατίας. Στη µακρά περίοδο της µεταπολιτευτικής ιστορίας αυτού τόπου ο εκλογικός νόµος υπέστη
επτά µεταµορφώσεις, µε κοινό παρονοµαστή το σύστηµα της ενισχυµένης αναλογικής, που καθιερώθηκε το 1958.
Ενίοτε σχεδιασµένοι για τους ειδικούς και µυηµένους, απροσπέλαστοι στον κοινό νου και εποµένως µέσα χειραγώγησης, οι εκλογικοί νόµοι της πολύπαθης Ελληνικής Δηµοκρατίας έγιναν πεδία
µαχών µεταξύ πολιτικών κοµµάτων, υπερόπλα κυβερνώντων και
µαγειρεία επίπλαστων πλειοψηφιών, που αντιπροσώπευαν ερήµην
του αντιπροσωπευόµενου, του πολίτη. Την ενισχυµένη αναλογική
πολλοί εµίσησαν, τα µικροκοµµατικά οφέλη, που προσπορίζονταν
από αυτήν, ουδείς.
Ρητορικά ή µάλλον αφελή ερωτήµατα: Πόσο αντιπροσωπευτικό είναι να κερδίζει το πρώτο κόµµα το 36% της λαϊκής ψήφου,
αλλά 50% των κοινοβουλευτικών εδρών, ενώ το δεύτερο κόµµα,
ακόµα και εάν υπολείπεται µιας µονάδας, ακόµη και µιας ψήφου,
να παίρνει το 30% των εδρών; Διασφαλίζεται η ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης, για την οποία κάνει λόγο το άρθρο 52
του Συντάγµατος, από την υπεραντιπροσώπευση του πρώτου
κόµµατος και την υποαντιπροσώπευση του δεύτερου; Πόση νοηµοσύνη απαιτείται για να συνειδητοποιήσετε ότι το ισχύον εκλογικό σύστηµα φαλκιδεύει τη λαϊκή βούληση και παραβιάζει
κατάφωρα τη συνταγµατική αρχή της πολιτικής ισότητας;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, κάντε ησυχία.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Για ποιον λόγο η λαϊκή βούληση να µην αποτυπώνεται στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, κατοχυρώνοντας έτσι την ισοδυναµία, την ισότητα της ψήφου;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επιτρέψτε µου να κάνω µια σύντοµη επισκόπηση της αβάσταχτης ελαφρότητας του πολιτικού κυνισµού που διέπει τα «επιχειρήµατα» της Αντιπολίτευσης. Μετά τα
εν χορώ «παραιτηθείτε» ή κάθε µέρα «την κεφαλή ενός Υπουργού
επί πίνακι» η Νέα Δηµοκρατία ανέσυρε τους συνήθεις µπαµπούλες. Πίσω από τον µπαµπούλα της ακυβερνησίας, που υποτίθεται
ότι θα φέρει η απλή αναλογική, κρύβεται ο διακαής πόθος της εκβιασµένης πόλωσης και της αποτροπής ευρύτερων εκλογικών συνεργασιών. Το επιχείρηµα είναι ένα: στο απυρόβλητο το ισχύον
εκλογικό σύστηµα, διότι µόνο αυτό θα µε φέρει στην εξουσία.
Και ουρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είναι το ΠΑΣΟΚ,
που πέφτει σε κραυγαλέες αντιφάσεις, ενδίδοντας σε µικροκοµµατικές λογικές. Τι έγινε; Γιατί ενώ πριν από έναν χρόνο είχατε
καταθέσει πρόταση νόµου, που απέβλεπε στην κατάργηση του
µπόνους, τώρα διαφοροποιείστε επικαλούµενοι προφάσεις εν
αµαρτίαις; Εγώ δεν ξέρω εάν πηγαίνετε δεξιά. Αδέξια πάντως
πηγαίνετε!
Την ακυβερνησία τη θεραπεύει όχι η λιγότερη, η ελλιπής, η
ακρωτηριασµένη δηµοκρατία καλπονοθευτικών εκλογικών συστηµάτων, αλλά η περισσότερη δηµοκρατία. Την ακυβερνησία
δεν τη θεραπεύουν εκλογικοί νόµοι που ακυρώνουν την ισοδυναµία της ψήφου του πολίτη.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ πολύ ησυχία.
Μην το λέω τόσο συχνά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Την ακυβερνησία γεννούν οικονοµικές κρίσεις, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, επιτροπείες που καταβροχθίζουν και εξαερώνουν κόµµατα, απαξιώνουν την κοινοβουλευτική
δηµοκρατία και περιστέλλουν δικαιώµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν αρκεστήκατε, όµως, στον
µπαµπούλα της ακυβερνησίας. Με εξαίρεση το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας και την Ένωση Κεντρώων, δεν διστάσατε να κατηγορήσετε µία κυβέρνηση µε κορµό την Αριστερά για έµµεση
συνεργασία µε τους κοινοβουλευτικά µεταµφιεσµένους νεοναζιστές του Κοινοβουλίου, προκειµένου –υποτίθεται- να διασφαλί-
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σει τον πολυπόθητο αριθµό ψήφων. Να εγκαλείτε εσείς την Αριστερά, που πρωτοστάτησε στους αγώνες εναντίον του φασισµού, στους αγώνες για την αποκατάσταση και την εδραίωση
της δηµοκρατίας σε τούτο τον τόπο.
Κροκοδείλια δάκρια για την ανάγκη πολιτικής αποµόνωσης της
Χρυσής Αυγής από εσάς της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, που
διατηρούσατε διαύλους επικοινωνίας µε τη Χρυσή Αυγή δεν είναι
µόνο φαρισαϊσµός, αλλά βαθύτατος πολιτικός αµοραλισµός και
οφείλετε να ζητήσετε και δηµοσίως συγγνώµη για τους υπαινιγµούς σας.
Το δικό µας κόµµα δεν έχει Μπαλτάκους. Είχε πολιτικούς κρατούµενους της χούντας. Και, βεβαίως, όπως λέει και ο ποιητής:
«Και τώρα τι θα απογίνοµεν χωρίς βαρβάρους»; Τι σηµαίνει αποχώρηση της Χρυσής Αυγής από τη ψηφοφορία; Μήπως η ακροδεξιά έγινε ουρά της Δεξιάς;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν οι εκλογικοί νόµοι είναι τα
βαρόµετρα της δηµοκρατίας, η απλή αναλογική είναι συνώνυµή
της. Από την ΕΔΑ του αείµνηστου Ηλία Ηλιού µέχρι τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς το πάγιο αίτηµα και τον άσβεστο
πόθο για την άδολη, ανόθευτη και δίκαιη απλή αναλογική γεννούσε η κριτική σε µια κατάφωρη αδικία που διέπραττε η ενισχυµένη: να κλέβει τις ψήφους του πολίτη.
Και είναι ταυτισµένη µε τη δηµοκρατία η απλή αναλογική, διότι
η πεµπτουσία της δηµοκρατίας είναι η λαϊκή κυριαρχία, ο αυτοκυβερνώµενος λαός που, όπως έγραφε και ο Ρουσσώ στο Κοινωνικό Συµβόλαιο, καθοδηγείται από τους νόµους που είναι δικό
του έργο, που είναι πράξεις της ίδιας του της βούλησης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρία Βάκη, ολοκληρώστε.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Ένα σχόλιο, παρακαλώ, για µισό λεπτό για
την ψήφο στα δεκαεφτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μα, ήδη έχετε περάσει τον
χρόνο σας.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ούτε ένα λεπτό ούτε µισό
λεπτό. Μόνο µια κουβέντα.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Μια κουβέντα.
Δεν θα επικαλεστώ την ταύτιση της ενηλικίωσης µε τη δικαιοπρακτική ικανότητα. Δεν είναι βιολογικό γεγονός η ενηλικίωση.
Θα έπρεπε να είστε οι πρώτοι που θα υπερθεµατίζατε την ψήφο
στα δεκαεφτά, διότι η πρόωρη ενηλικίωση είναι και δικό σας
έργο. Οι δικές σας πολιτικές ενηλικίωσαν βίαια αυτή τη γενιά.
Την προσγείωσαν ανώµαλα όχι στη χώρα των θαυµάτων αλλά
στον εφιάλτη µιας νιότης χωρίς…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Δώστε της τουλάχιστον το δικαίωµα του πολίτη, αφού της πήρατε τα πάντα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Πριν δώσω τον λόγο στον
κ. Τζαβάρα, θα τον δώσω στον κ. Δένδια, που τον έχει ζητήσει,
διότι αναφέρθηκε προσωπικά προηγουµένως ο κ. Μίχος σε ένα
θέµα και έχει απολύτως το δικαίωµα να τοποθετηθεί.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ήθελα απλώς για την ακρίβεια των πραγµάτων να δηλώσω το
εξής: Προ ολίγου συνάδελφος της Χρυσής Αυγής ανεφέρθη στην
Αίθουσα, αναπαράγοντας καταθέσεις µάρτυρα στη δίκη της Χρυσής Αυγής, ότι δήθεν εγώ την επόµενη µέρα -ή κάτι τέτοιο- της
δολοφονίας του µακαρίτη Παύλου Φύσσα, ως Υπουργός Δηµόσιας Τάξης, επισκέφθηκα τον χώρο του εγκλήµατος και µάλιστα
επιθεώρησα τις κάµερες, ζήτησα αντίγραφά τους και διάφορα
σχετικά.
Φαντάζοµαι ότι ο υφέρπων ισχυρισµός της Χρυσής Αυγής είναι
να παρουσιάσει στο δικαστήριο ότι δήθεν εγώ προσπάθησα να
επηρεάσω την ανάκριση εις βάρος του κατηγορουµένου.
Καίτοι θα είχα κάθε δικαίωµα να επισκεφθώ τη σκηνή του εγκλήµατος, πάρα ταύτα οφείλω να σας δηλώσω ότι ουδέποτε παρέστην στη συγκεκριµένη σκηνή του εγκλήµατος, ουδέποτε
επιθεώρησα οιεσδήποτε κάµερες, ουδέποτε πήγα και, κατά συνέπεια, όσα η Χρυσή Αυγή ισχυρίζεται, ως συνήθως, για το πρόσωπό µου είναι απλώς ψευδή και συκοφαντικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ο κ. Τζαβάρας, παρακαλώ, έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ
πάρα πολύ.
Κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, θεωρώ ότι σήµερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, έχουν εξαφθεί τόσο πολύ τα
αληθινά αισθήµατα που έχετε και τρέφετε για τη φιλελεύθερη
δηµοκρατία που συγκροτεί και συντάσσει το Σύνταγµα του 1975,
ώστε πλέον έχετε καταστεί ακατάλληλοι για προφυλάξεις. Από
παντού, από κάθε ενέργειά σας, από κάθε λόγο σας, αυτό που
απουσιάζει είναι η αλήθεια.
Παρακολουθώντας απ’ αυτό το Βήµα να παρελαύνουν συνάδελφοι από τη Συµπολίτευση, είµαι έκπληκτος να καταλαβαίνω
κάθε φορά ότι τα λόγια που χρησιµοποιείτε, για να εκθειάσετε
το πολύ µεγάλο δώρο που κάνετε στη δηµοκρατία µε αυτό το νοµοσχέδιο, δεν σηµαίνουν τίποτα.
Άκουγα προηγουµένως τον Πρωθυπουργό να µιλάει για την
αντιστοιχία των εδρών και των ψήφων. Μα, βεβαίως, δεν υπάρχει
εκλογικό σύστηµα που να µην αποκαθιστά µια σχέση αντιστοιχίας µεταξύ ψήφων και εδρών. Το θέµα είναι µε ποιον τρόπο, µε
ποια µορφή το κάνει. Και εσείς, βέβαια, έχετε επιλέξει κατά έναν
ψευδεπίγραφο τρόπο, απατηλό, όπως συνήθως συµβαίνει σ’
αυτή την Αίθουσα τον τελευταίο ενάµιση χρόνο, να ονοµάζετε
αυτό που λέτε από του Βήµατος «απλή αναλογική» στην ουσία
καθιέρωση της αναλογικής εκπροσώπησης του λαού.
Και ερωτώ: Μα, σε αυτόν τον τόπο αν ρίξετε ένα βλέµµα στους
ιστορικούς, στις διηγήσεις των παλαιοτέρων, στις εµπειρίες και
ηµών των πιο ωρίµων, δεν υπήρξε ποτέ εκλογικό σύστηµα στην
Ελλάδα που να µην αποκαθιστά µια αναλογική σχέση µεταξύ των
εδρών και των ψήφων.
Άλλωστε, το Σύνταγµα είναι σαφές: Το προεδρικό διάταγµα
που κωδικοποιεί την εκλογική νοµοθεσία, το π.δ. 353/1993, λέει
και ορίζει ότι η κατανοµή των εδρών σε κάθε εκλογική περιφέρεια γίνεται ανάλογα µε τη δύναµη που καταγράφουν τα κόµµατα στις εκλογές. Άρα πού είναι αυτό το περιθρύλητο εκλογικό
σύστηµα της απλής αναλογικής; Δεν το αναφέρετε πουθενά στο
νοµοσχέδιο, γιατί ακριβώς κι εσείς οι ίδιοι γνωρίζετε ότι σκοπός
σας δεν είναι να φέρετε κάτι καινούργιο, κάτι πιο δηµοκρατικό,
κάτι πιο συµπεριληπτικό, όπως πολύ περίεργα αναφέρεται στην
αιτιολογική έκθεση.
Αυτό που θέλετε είναι δύο πράγµατα: Να κάνετε γι’ αυτόν τον
τόπο, στις προσεχείς ή στις µεθεπόµενες εκλογές, ένα σύστηµα
τέτοιο, που θα είναι ευρύχωρο για την εκλογική σας παρουσία.
Δηλαδή, να κάνετε µια πολιτική δεύτερου κόµµατος, γιατί έχετε
καταλάβει πολύ καλά ότι αυτό το εκλογικό σύστηµα, που ισχύει
σήµερα, την εξοµάλυνση που επιτυγχάνει µεταξύ ψήφου και
εδρών για λογαριασµό των µικρών κοµµάτων, την κάνει εις βάρος
του δευτέρου κόµµατος. Και επειδή ήδη, προ πολλού, έχετε γίνει
δεύτερο κόµµα και σε λίγο θα είστε και τρίτο, γι’ αυτό, λοιπόν, θέλετε να κάνετε κατοχύρωση της πολιτικής σας θέσης σε αυτό το
δηµοκρατικό σύστηµα, το οποίο υποτίθεται ότι υποστηρίζετε.
Όµως, µια φιλελεύθερη δηµοκρατία, σε µυαλά ανθρώπων που δεν
συµβιβάστηκαν ποτέ, ιδεολογικά, πολιτικά, προγραµµατικά, µε
τους θεσµούς αυτής της φιλελεύθερης δηµοκρατίας, δεν µπορεί
να βρίσκεται ποτέ σε αρµονική σχέση.
Αυτό, όµως, που θέλω να σας πω είναι το εξής: Στο παρελθόν
υπήρξαν απλές αναλογικές. Υπήρξαν εκλογές µε απλή αναλογική. Έγινε, λοιπόν, στις 31-3-1946. Έγινε στις 5-3-1950. Δεν προέκυψαν από αυτές τις δύο εκλογές βιώσιµες κυβερνήσεις. Και,
µάλιστα, για την ιστορία σας λέω ότι µεταξύ του ’46 και του ’50
έγιναν δεκαπέντε κυβερνήσεις, που κυβέρνησε η κάθε µία κατά
µέσο όρο τέσσερις µε πέντε µήνες.
Υπάρχει, όµως, και µια αξιοµνηµόνευτη περίπτωση, που είναι
η εκλογή της 26-1-1936. Από αυτή την εκλογή, η οποία έγινε µε
το σύστηµα της απλής αναλογικής, όπως το εννοείτε εσείς, δεν
προέκυψε κυβέρνηση. Αυτό που προέκυψε, όµως, είναι το καθεστώς της 4ης Αυγούστου του 1936. Άρα προετοιµάζετε κάτι και
δεν µας το λέτε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε συνάδελφε, ευχαριστούµε. Είπατε γελαστά την κατακλείδα, οπότε δεν υπάρχει πα-
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ρεξήγηση στην Αίθουσα.
Η κ. Τελιγιορίδου, παρακαλώ, έχει τον λόγο.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν ορισµένες πολιτικές πράξεις, οι οποίες ανατρέπουν τις παραδοσιακές αντιλήψεις, που συχνά ορθώνονται σαν τείχη µπροστά στην
έλευση του καινούργιου. Μια τέτοια πολιτική πράξη είναι η καθιέρωση της απλής αναλογικής. Και είναι λογικό από αυτούς που
εκφράζουν τις παλιές ιδέες και τις παλιές αντιλήψεις να υπάρχει
αντίδραση, να υπάρχει πολλές φορές ακόµα και περιφρόνηση.
Ακούστηκε σε αυτή την Αίθουσα, ιδιαίτερα από τα χείλη της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ότι ένας εκλογικός νόµος πρέπει
να έχει δύο στοχεύσεις, την αντιπροσωπευτικότητα και την κυβερνησιµότητα.
Πολλοί σε αυτήν εδώ την Αίθουσα ισχυρίζονται ότι ο εκλογικός
νόµος, που καθιερώνει την απλή αναλογική, οδηγεί σε ακυβερνησία και οδηγεί τον τόπο σε αστάθεια. Οι ίδιοι, λοιπόν, ισχυρίζονται πως θέλουν ισχυρές και σταθερές κυβερνήσεις.
Ποιοι, όµως, είναι αυτοί που σήµερα λένε πως θέλουν ισχυρές
και σταθερές κυβερνήσεις; Είναι ή δεν είναι οι ίδιοι άνθρωποι, το
ίδιο πολιτικό προσωπικό που από την αµέσως εποµένη των εκλογών, που έγινε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, ζητούν από την
Κυβέρνηση να παραιτηθεί;
Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, αυτό το πολιτικό προσωπικό δεν θέλει σταθερές κυβερνήσεις, θέλει αποκλειστικά τις
δικές του κυβερνήσεις. Στο όνοµα της δήθεν κυβερνησιµότητας
προσπαθείτε να ευνοήσετε τη δική σας θέση στην εξουσία, το
δικό σας κράτος πάνω από τη γνώµη και την επιλογή των πολιτών. Θέλετε να συνεχισθεί το προνόµιο των πενήντα εδρών που
νοµοθετήθηκε από εσάς, κάτι όµως που δεν αντανακλά τη γνήσια
έκφραση της λαϊκής ετυµηγορίας.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ πολύ, κάντε
ησυχία! Μην αναφερθώ σε ονόµατα. Παρακαλώ, κάντε ησυχία!
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ: Ακούσαµε πριν από λίγο, επίσης,
σε αυτή την Αίθουσα τη γεωπολιτική διάσταση της απλής αναλογικής. Και από ποιον κοµµατικό χώρο ακούστηκε αυτό; Από
εκείνον τον κοµµατικό χώρο που ισχυρίζεται ότι έχει µια βαθιά
πατριωτική στάση και ότι σε περιπτώσεις εθνικής κρίσης πρέπει
σύσσωµος ο ελληνικός λαός να έχει ενιαία εθνική στάση.
Νοµίζω ότι η κινδυνολογία και η καταστροφολογία δεν µπορεί
να υπάρχει και εξυπηρετεί στην πραγµατικότητα αποκλειστικά
τους δικούς σας µικροκοµµατικούς σχεδιασµούς. Όµως, από το
2012 και µετά, ο ελληνικός λαός απέδειξε ότι αρνείται την
ύπαρξη των µονοκοµµατικών κυβερνήσεων και µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο καταδίκασε απερίφραστα το παλιό δικοµµατικό σύστηµα που οδήγησε, κατά την κρίση του λαού µας, την
οικονοµία µας στην κατάρρευση και ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι
της κοινωνίας µας στην ανέχεια.
Οι πολίτες µε την ψήφο τους απέδειξαν από το 2012 ότι θέλουν συνεννόηση προγραµµατικών θέσεων, ώστε να αντιµετωπίσουν από κοινού τα προβλήµατα. Η υπεροψία και η αλαζονεία
των παλιών µεγάλων κοµµάτων, που ευνοήθηκε από συστήµατα
ενισχυµένης αναλογικής, ανήκει καλώς ή κακώς για σας πλέον
στο παρελθόν. Η αναλογική εκπροσώπηση των κοµµάτων αποτελεί το θεµέλιο ενός ποιοτικού πολιτικού πολιτισµού.
Κάποιοι άλλοι, βέβαια, εδώ µέσα που πριν από καιρό µιλούσαν
για έναν δίκαιο εκλογικό νόµο, που µιλούσαν για συνεργασίες
στη βάση των προεκλογικών συγκλίσεων, σήµερα αυτοαναιρούνται. Το κάνουν αυτό µε την ελπίδα ότι θα επιστρέψουν στην εξουσία, έστω και ως κοµπάρσοι. Είναι η προσπάθεια του κάθε λογής
κατεστηµένου, να επιβάλει την κυριαρχία του και το υπερεγώ
του. Η απλή αναλογική είναι αυτή που ταυτίζεται µε τις επιθυµίες
του ελληνικού λαού.
Να µη φοβηθούµε, λοιπόν, την κρίση του λαού µας, να µη φοβηθούµε την κρίση της νεολαίας µας, να µη φοβηθούµε τους δεκαεπτάχρονους, που µε την εξέλιξη της τεχνολογίας είναι ήδη
πολίτες του κόσµου. Να αφουγκραστούµε το καινούργιο και να
το αφήσουµε να γεννηθεί. Να δώσουµε τον πρώτο λόγο και τον
πρώτο ρόλο στον λαό µας και στη νεολαία µας.
Ευχαριστώ πολύ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ, κυρία
Τελιγιορίδου.
Ο συνάδελφος ο κ. Νικολόπουλος έχει τον λόγο. Σας ενηµερώνω ότι ύστερα είναι ο κ. Βαρδάκης, ο κ. Δουζίνας και κλείνει η
λίστα των οµιλητών Βουλευτών.
Θα µιλήσει ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κ. Λεβέντης
και ύστερα θα λάβουν τον λόγο για τρία µε τέσσερα λεπτά οι εισηγητές και οι αγορητές και µετά οι υπόλοιποι πολιτικοί Αρχηγοί.
Ενδιάµεσα, θα µιλήσει και ο Υπουργός Εσωτερικών, δηλαδή
αφού µιλήσουν και οι εισηγητές-αγορητές και θα κλείσει, θα συνοψίσει.
Ορίστε, κύριε Νικολόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
νοµίζω ότι φθάνει να σκεφτούµε, εάν ήταν µονοκοµµατική ή πολυκοµµατική η κυβέρνηση εκείνη που αντιµετώπισε την κρίση
των Ιµίων, για να απαντήσουµε στους συναδέλφους που πέρασαν από το Βήµα και είπαν: «Πω-πω, σε τέτοιες ώρες δύσκολες,
τι κακό µπορεί να κάνει µία πολυκοµµατική κυβέρνηση;».
Ξέρετε όλοι συµφωνούν ότι ο τρόπος διακυβέρνησης της
χώρας, είναι υπόθεση του κυρίαρχου ελληνικού λαού αλλά και
της βούλησης της εθνοσυνέλευσης που καθορίζει ποιος είναι ο
εκλογικός νόµος µε την ψήφο της. Νοµίζω ότι είναι αδήριτη
ανάγκη, να διαµορφωθεί και να εµπεδωθεί µία νέα κουλτούρα
διακυβέρνησης και για πρώτη φορά διαπιστώνω ότι δηµοσκοπήσεις που υπήρξαν και δείχνουν ότι το µεγαλύτερο µέρος των ψηφοφόρων της Νέας Δηµοκρατίας συµφωνεί, δεν είδαν το φως
της δηµοσιότητας.
Φαίνεται ότι το ζητά ο κόσµος να µάθουµε να προετοιµάζουµε
προγραµµατικές συµφωνίες και από το γεγονός ότι τα τελευταία
χρόνια δίνει αυτά τα χαµηλά ποσοστά στα κυρίαρχα κόµµατα της
Μεταπολίτευσης. Αυτό είναι κάτι που δεν µπορεί να αµφισβητηθεί. Δεν είναι θέµα µίας δηµοσκόπησης.
Κάνοντας τώρα την αποτίµηση των µεταπολιτευτικών χρόνων,
οδηγούµεθα στο συµπέρασµα ότι υποτιµήθηκε η λαϊκή βούληση
µε την πειραγµένη αντιπροσωπευτικότητα στη Βουλή στον βωµό
της κυβερνησιµότητας. Θυµόµαστε όλοι τις µακρές µεθοδεύσεις
των εκλογικών συστηµάτων. Τελικά όσοι ήµασταν εδώ, έχουµε
τη δική µας ευθύνη γι’ αυτήν την κληρονοµική ολιγαρχία. Αυτή
είναι η ουσία, η αλήθεια. Δεν έχει σηµασία που ο όρος ενδεχοµένως να είναι αδόκιµος. Σηµασία έχει ότι σφάλλαµε και ότι οι
µονοκοµµατικές, οι παντοδύναµες κυβερνήσεις δεν απέτρεψαν
τη συµφορά που ζούµε τα τελευταία χρόνια. Αυτό συνέβη και µε
τη δική µας σύµπραξη ή τη δική µας ανοχή.
Ακούω, επίσης, από συναδέλφους που σέβοµαι την άποψή
τους αλλά και από τα γνωστά «παπαγαλάκια» της διαπλοκής που
δεν τους τιµώ καθόλου, να υποστηρίζουν ότι η απλή αναλογική
θα συσσωρεύσει πολλά δεινά στον τόπο. Κινδυνολογούν οληµερίς ότι ο κίνδυνος της ακυβερνησίας θα οδηγήσει τη χώρα σε µία
παρατεταµένη περιπέτεια. Αρκεί να δει ποιοι είναι οι ιεροκήρυκες, για να καταλάβει ποιοι είναι και οι σκοποί τους.
Θα έλεγα απόψε να προτείνουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις απόψεις αυτές για Όσκαρ υποκρισίας. Κοιτάξτε ποιοι
είναι αυτοί που κινδυνολογούν, εκείνοι που οδήγησαν το κράτος
στην πτώχευση και την κοινωνία σ’ αυτή τη βαθιά κρίση είτε ως
Υπουργοί είτε ως κοινοβουλευτικοί βαστάζοι αυτής της διαπλοκής. Ο τόπος πληρώνει µε φτώχεια, µε λουκέτα, µε ανεργία, µε
απελπισία, το τίµηµα αυτών των πρωθυπουργοκεντρικών κυβερνήσεων.
Συµπερασµατικά οι µονοκοµµατικές κυβερνήσεις όχι µόνο δεν
απέτρεψαν την κρίση αλλά κάποιες τη δηµιούργησαν κιόλας.
Ποια είναι η εµπιστοσύνη στην παντοδύναµη, αυταρχική αρχή
του ενός, που αγνοεί τη λαϊκή βούληση;
Νοµίζω πως η απλή αναλογική είναι ώριµο αίτηµα των καιρών.
Έρχεται να αντικαταστήσει αυτό το «εγώ» µε το «εµείς». Φέρνει
αυτόν τον άνεµο των συνεργασιών και φτιάχνει µία άλλη νοοτροπία. Παύουν, λοιπόν, οι λίγοι να διαφεντεύουν τους πολλούς. Θα
έχει αξία η διαφορετικότητα.
Στη σηµερινή, λοιπόν, κυβερνητική πρόταση το Χριστιανοδηµοκρατικό Κόµµα Ελλάδος κατέθεσε τις δικές του βελτιωτικές
προτάσεις. Όµως επειδή στα ουσιώδη συµφωνούµε, παρ’ ότι στα
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επιµέρους κρατάµε τις δικές µας απόψεις, εµείς σήµερα ψηφίζουµε «ναι».
Με βάση αυτές τις εκλογικές επιδόσεις που σας είπα λίγο πριν,
είναι βέβαιο ότι η ψήφιση αυτού του εκλογικού νόµου δεν αρχίζει
και δεν τελειώνει εδώ. Βεβαίως είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήµατα
που θα πρέπει να δούµε και να αντιµετωπίσουµε, από τους τριακόσιους της Βουλής µέχρι τις µεγάλες εκλογικές περιφέρειες.
Τα ερωτήµατα και τα ζητήµατα είναι πολλά και περιµένουν µε ειλικρίνεια να απαντήσουµε.
Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι οι Έλληνες χριστιανοδηµοκράτες, αναγνωρίζουµε πως η απλή αναλογική, αποτελεί όντως
και απαιτεί ευρύτερες συναινέσεις και συνεργασίες. Γνωρίζουµε
ότι µέχρι σήµερα αυτό το σύστηµα µάς έφερε εδώ. Μια ολόκληρη χώρα συχνά πυκνά γινόταν όµηρος αυτού του κλειστού
πρωθυπουργικού περιβάλλοντος και ολόκληρες κυβερνήσεις ή
και κόµµατα ακυρώνονταν µαζί µε την ελεύθερη βούληση των
Βουλευτών.
Η απλή αναλογική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µας κρίνει
όλους πιο αυστηρά και εδώ είµαστε για να κριθούµε, για το εάν
µπορούµε να συνεργαστούµε και εκεί µπορούµε να το κάνουµε
αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ο κ. Βαρδάκης έχει τον
λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα προηγουµένως κάποιον συνάδελφο της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης να λέει στον πρόλογό του «ας κουβεντιάσουµε
και ας πούµε το χ σενάριο».
Αυτά τα σενάρια, κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, κάνατε τόσα χρόνια και φέρατε τη χώρα σε αυτή την
κατάσταση. Με σενάρια µιλούσατε και µάλιστα επιστηµονικής
φαντασίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χρόνια τώρα το εκλογικό σύστηµα της χώρας πάσχει, αφού απαξιώνεται η πολιτική και αποδυναµώνονται οι δηµοκρατικοί θεσµοί. Εκλείπει η εµπιστοσύνη
των πολιτών στους αντιπροσωπευτικούς θεσµούς. Υπάρχουν παθογένειες, ακόµα και εδώ µε το σύστηµα της ενισχυµένης αναλογικής, προνόµια και πάλι προνόµια για να εξασφαλίζουν
κάποιοι τις θέσεις τους.
Υπήρξε επιδίωξη πολλών η ψήφιση ενός συστήµατος, που θα
διασφαλίζει την παραµονή των εκάστοτε κυβερνώντων στην
εξουσία µε πριµοδότηση µπόνους για το πρώτο κόµµα πενήντα
εδρών.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, να κάνετε ησυχία!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ο δικοµµατισµός ήταν µόνο αυτός
ικανός να εξασφαλίζει τις θέσεις των γνωστών αγνώστων. Υπηρετούνταν µια ζωή οι κοµµατικές σκοπιµότητες, που παρέχουν
απόλυτη πλειοψηφία εδρών στη Βουλή.
Με το νέο σύστηµα εισάγεται η απλή αναλογική και ενισχύοντας τον πλουραλισµό θα υπάρξει πολυφωνία, δηµοκρατικός διάλογος, αναζήτηση συναίνεσης στη λήψη αποφάσεων και σίγουρα
αυστηρότερος κοινοβουλευτικός έλεγχος. Θα καλυφθεί το αίσθηµα αποκλεισµού µεγάλης µερίδας πολιτών. Επίσης ενισχύονται τα δηµοκρατικά αντανακλαστικά, θα δοθεί το δικαίωµα στη
νέα γενιά να εκφραστεί και –πιστέψτε µε- έχει να πει πάρα πολλά.
Θα καλυφθεί η ανάγκη για εµπλοκή µεγαλύτερου µέρους πληθυσµού στις πολιτικές διαδικασίες και θα εναρµονιστεί πλήρως
µε τη σύγχρονη ευρωπαϊκή τάση. Ο λαός µας χρειάζεται δίκαιη,
ισότιµη, νόµιµη, δηµοκρατική αντιπροσώπευση και θα την έχει
µέσα από το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο.
Άκουσα από Βουλευτή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης χθες
να µιλάει για «κουκιά» και εννοούσε τους νέους ανθρώπους.
Εξήντα χιλιάδες είπε ο ένας, σαράντα πέντε χιλιάδες ο άλλος,
πόσο ποσοστό θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, πόσο η Νέα Δηµοκρατία,
πόσο το ΠΑΣΟΚ κ.λπ..
Κύριοι συνάδελφοι, εµείς δεν µετράµε ούτε µε κουκιά ούτε µε
αριθµούς τους νέους και τις νέες της χώρας µας. Τους δίνουµε
ουσιαστικό ρόλο και λόγο, καθώς αποτελούν τη γενιά εκείνη που
κινδυνεύει να υποστεί, εάν δεν έχει υποστεί ήδη, τις συνέπειες
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της κρίσης που εσείς δηµιουργήσατε. Την ίδια στιγµή όµως είναι
το πιο ζωντανό κοµµάτι, το πιο ζωντανό κύτταρο της ελληνικής
κοινωνίας, στο οποίο στηρίζονται οι ελπίδες για µια δίκαιη υπέρβαση της παρούσας δύσκολης συγκυρίας.
Εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέω ότι οι επισηµάνσεις, οι
προτάσεις, οι σκέψεις οι δικές σας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για ένα διαφορετικό, δίκαιο εκλογικό σύστηµα.
Γιατί είκοσι χρόνια τώρα σε εποχές παντοδυναµίας, δεν τα φέρνατε στην ελληνική Βουλή, αλλά παραµονές εκλογών ψηφίζατε
καλπονοθευτικούς νόµους, νοθεύοντας και παραποιώντας τη
βούληση του ελληνικού λαού όπως σας συνέφερε; Τώρα θυµηθήκατε και τους Έλληνες του εξωτερικού;
Έχετε περισσό θράσος σήµερα να µιλάτε για ακυβερνησία, για
αποσταθεροποίηση, που τάχα θα επιφέρει η απλή αναλογική,
προσπαθώντας να πείσετε τον ελληνικό λαό, έναν λαό που έζησε
και ζει στο πετσί του την ανέχεια, την ανεργία, την φτώχεια, από
κυβερνήσεις που προέκυψαν από ενισχυµένες αναλογικές, καλπονοθευτικούς νόµους, τις δικές σας κυβερνήσεις.
Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, οι
µάσκες πέφτουν σιγά - σιγά. Δυστυχώς, όµως, δεν έχετε το θάρρος έστω και τώρα, να αναγνωρίσετε τα τεράστια λάθη που οδήγησαν στην απαξίωση του πολιτικού συστήµατος. Εύχοµαι να µην
είναι αργά.
Επιτρέψτε µου να πω και κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, γιατί άραγε φοβάστε την
ψήφο των νέων ανθρώπων, της νέας γενιάς;
Θα σας πω εγώ. Επειδή η νέα γενιά αδέσµευτη, αχειραγώγητη
επιβραβεύει αλλά ξέρει και να τιµωρεί. Να ξέρετε, αν δεν το έχετε
καταλάβει, θα το καταλάβετε στις εκλογές το 2019.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ τον κ. Βαρδάκη.
Ο συνάδελφος ο κ. Δουζίνας, στον οποίο θα δώσω τον λόγο σε
µισό λεπτό, είναι ο τελευταίος από τον πίνακα των οµιλητών που
έχουµε συνεννοηθεί για να µιλήσουν. Πρέπει να γνωρίζετε ότι
συµπληρώθηκαν εκατόν δεκατρείς οµιλητές από τον πίνακα των
Βουλευτών, πέραν Υπουργών, Υφυπουργών, Εισηγητών και των
Προέδρων βεβαίως. Άρα είναι ένας ικανοποιητικός αριθµός.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι αληθές.
Εγώ είµαι ο εκατοστός δέκατος και δεν µιλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ναι, έτσι είναι. Μίλησαν
εκατόν δεκατρείς, γιατί βάλαµε επιπλέον και...
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Τότε τι έγινε; Ανακατεύτηκε ο κατάλογος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Το εξήγησα προηγουµένως
και δεν έγινε κατανοητό. Επειδή ήταν µόνο από τη Νέα Δηµοκρατία και από τον ΣΥΡΙΖΑ οι δεκαπέντε, δεκαεπτά πρώτοι, βάλαµε
τους δύο Ανεξάρτητους και δύο από άλλα κόµµατα, γι’ αυτό πήγατε παρακάτω. Περί αυτού πρόκειται.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Οι Βουλευτές στη Βουλή προστατεύονται από το Προεδρείο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Να είστε καλά!
Ο κ. Δουζίνας έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ: Ευχαριστώ πολύ για την µεγάλη
τιµή που έχω να µιλάω τελευταίος από τους συναδέλφους.
Θα ήθελα να χαµηλώσω λίγο τους τόνους, να αφήσω τις δίκες
προθέσεων και προβλέψεων και να γυρίσω στα κανονιστικά θεµέλια της θεωρίας της δηµοκρατίας, που ο κ. Τζαβάρας τα ξέρει
πολύ καλά.
Να ξεκινήσω µε µια πρώτη παρατήρηση. Όπως η γλώσσα δεν
καθρεφτίζει µια προϋπάρχουσα πραγµατικότητα αλλά ακριβώς
µορφοποιεί τον τρόπο µε τον οποίο κατανοούµε την πραγµατικότητα, έτσι και ο εκλογικός νόµος δεν απεικονίζει κάποια προϋπάρχουσα κλεισµένη πραγµατικότητα αλλά µορφοποιεί,
φτιάχνει το πολιτικό πεδίο. Καταλαβαίνετε τη σηµασία αυτής της
παρατήρησης.
Η δεύτερη παρατήρηση είναι προσωπική και υπαρξιακή θα
έλεγα. Είµαι ένας από τους Βουλευτές που βρίσκεται στην
Βουλή, επειδή ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε τις πενήντα έδρες του
µπόνους. Τα τελευταία έξι χρόνια γυρνώντας και δίνοντας διαλέξεις σε συνέδρια στο εξωτερικό, έπρεπε πάντα να εξηγώ
στους συναδέλφους τους ξένους δύο νούµερα που είχαν σχέση
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µε την Ελλάδα. Το πρώτο ήταν το greek statistics, το οποίο έχει
µπει τώρα στα εγχειρίδια και το δεύτερο, ήταν το µπόνους των
πενήντα εδρών. Αισθάνοµαι περήφανος, λοιπόν, που είµαι εδώ
στην Βουλή µε αυτό το µπόνους; Βέβαια όχι, δεν αισθάνοµαι περήφανος.
Θυµάστε εσείς που έχετε σχέση και µε την Αγγλία ότι το 1979,
ο Τζέιµς Κάλαχαν είπε στους φιλελεύθερους µε τους οποίους
είχε µια κυβέρνηση συµµαχίας όταν την έριξαν οι Φιλελεύθεροι
και βγήκε µετά η κ. Θάτσερ ότι «turkeys are voting for an early
Christmas», στα ελληνικά «τα αρνιά θα ψηφίσουν για να έρθει το
Πάσχα πιο γρήγορα» και εγώ είµαι ένας από αυτούς. Στα λατινικά
είµαι ένας πολιτικά moriturus, διότι ψηφίζω, να µην πάρει το
πρώτο κόµµα τις πενήντα έδρες στις επόµενες εκλογές και όµως
το ψηφίζω µε περηφάνια και µε µεγάλη ικανοποίηση.
Διότι εµείς που είµαστε στην Αριστερά, αγαπητοί συνάδελφοι
–για να µιλήσω για ανθρώπους που βλέπω εδώ µέσα από διάφορες γενιές, για τον Νίκο Μανιό, για τον Μάκη Μπαλαούρα, για
τον Κώστα Μπάρκα- δεν ενταχθήκαµε στις αρχές της κοινωνικής
δικαιοσύνης και της δηµοκρατίας, επειδή περιµέναµε ότι θα γίνουµε Βουλευτές ή Υπουργοί. Το κάναµε επειδή το πιστεύαµε.
Για εµάς η εξουσία δεν είναι το τσιµέντο, δεν είναι ο συνδετικός
κρίκος, όπως είναι στις διάφορες δυναστικές οικογένειες, οι
οποίες λειτούργησαν στην Ελλάδα.
Εποµένως γι’ αυτό δεν έχω κανένα πρόβληµα να ψηφίσω να
µην είµαι Βουλευτής στις επόµενες εκλογές.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, ησυχία!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ: Όµως εδώ να προσθέσω κάτι
άλλο στους συναδέλφους, γιατί ακούν και διαβάζουν δηµοσκοπήσεις αλλά δεν ξέρουν µερικά βασικά πράγµατα της Συγκριτικής Πολιτικής Επιστήµης.
Σύµφωνα µε την επιστήµη αυτή και µε τα ιστορικά στοιχεία
που έχουµε τα τελευταία πενήντα χρόνια, ένα κόµµα της αντιπολιτεύσεως κερδίζει τις εκλογές και γίνεται κυβέρνηση, εάν προηγείται µε πάνω από 5% από το κυβερνητικό κόµµα επί έξι µήνες
πριν τις εκλογές.
Χθες είχαµε τους δέκα µήνες µετά τις εκλογές. Θεωρείτε, λοιπόν, ότι πρόκειται να γίνουν εκλογές σύντοµα; Ακριβώς! Ψηφίζοντας αυτό που ψηφίζετε, δεν θα γίνουν εκλογές σύντοµα και
έτσι σώθηκα, λοιπόν, από την πολιτική αυτοκτονία που είµαι διατεθειµένος να κάνω βάσει των αρχών µου.
Να πω, όµως, ένα τελευταίο για τη θεωρία της δηµοκρατίας.
Η θεωρία της δηµοκρατίας στηρίζεται σε µια βασική αρχή, τη λεγόµενη «αρχή της δηµοκρατικής αυτονοµίας». Έχει δύο υποαρχές. Η πρώτη, είναι ότι όλοι οι πολίτες είναι ηθικά και νοµικά ίσοι.
Η δεύτερη, είναι ότι όλοι οι πολίτες θεωρούµε ότι έχουν τη δυνατότητα να ασκούν αυτονοµία, να φτιάχνουν τον νόµο για τον
εαυτό τους και µαζί µας.
Πώς έχει ερµηνευθεί τώρα αυτή η βασική αρχή της δηµοκρατίας που βγαίνει από τον Ρουσσώ, που ανέφερε και η κ. Βάκη;
Με τρεις χονδρικά θεωρίες, τη θεωρία των ελίτ που λέει ότι οι
πολίτες δεν πρέπει να πολυανακατεύονται, διότι είναι πολύπλοκα
τα προβλήµατα. Άρα οι εκλογές είναι ένας τρόπος εκλογής πολιτικών ελίτ, κυβερνησιµότητα που ακούµε εδώ.
Η θεωρία, όµως, αυτή τώρα που βρισκόµαστε στη µεταδηµοκρατική εποχή, έχει δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα, την παθητικότητα, την αδιαφορία, την αποχή στις εκλογές.
Έχουν τώρα προστεθεί δύο µεγάλες θεωρίες –θα τις ξέρει ο
κ. Τζαβάρας που τα ξέρει αυτά- η συµµετοχική θεωρία του
Γουόλτς και η µεγάλη θεωρία, τη λεγόµενη «στοχαστική», «deliberative» του Ρόουλς και του Ντουάρκιν και του Χάµπερµας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, τελειώνετε,
κύριε Δουζίνα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ: Τελειώνω, λοιπόν, εδώ.
Σύµφωνα µε αυτές τις θεωρίες, εκλογές ως απαραίτητο κοµµάτι της δηµοκρατίας δεν είναι κάτι για να βγάζουµε ελίτ, αλλά
είναι µια διαδικασία η οποία προωθεί τη συµµετοχή και την καλλιέργεια της πολιτικής κρίσης.
Με αυτή την έννοια, το µπόνους των πενήντα εδρών, το οποίο
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δεν δηµιουργεί σχέση ανάµεσα στους πολίτες, δεν τους βάζει να
κάνουν πολιτική κρίση, δεν τους βάζει να συµµετέχουν και να
φτιάχνουν τη ζωή τους και να την παίρνουν στα χέρια τους, είναι
εναντίον της αρχής της δηµοκρατίας.
Ο νόµος αυτός, λοιπόν, είναι το ξεκίνηµα για να ξαναγυρίσουµε σε µια λογική δηµοκρατίας στη χώρα στην οποία γεννήθηκε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Ο Πρόεδρος κ. Λεβέντης έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν µια φορά σε
αυτή την Αίθουσα πρέπει να λειτουργήσει η συνείδηση στον Βουλευτή, είναι η προκείµενη. Αν όλες τις άλλες φορές λειτουργείτε
υπολογιστικά, αυτή τη φορά πρέπει να λειτουργήσετε µε τη δύναµη και την ώθηση της συνείδησης εκάστης και εκάστου. Διότι
αυτό το νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε, δεν αφορά τους επόµενους λίγους µήνες. Αφορά το µέλλον της χώρας. Αν η χώρα αυτή
πτώχευσε, πτώχευσε µε τις αυτοδύναµες κυβερνήσεις.
Οι περισσότεροι από εσάς υπήρξατε Βουλευτές και αυτοδυνάµων κυβερνήσεων, για να εξηγούµεθα. Ακόµη κι εσείς που έρχεστε τώρα και φέρνετε την απλή αναλογική, έχετε εις το
παρελθόν εκλεγεί µε ενισχυµένη αναλογική. Πολλοί από εσάς,
όχι όλοι. Έχει και αυτό τη σηµασία του, ότι λίγο πολύ όλοι έχετε
µπει στο Κοινοβούλιο χωρίς αντιστοιχία µε τους ψηφοφόρους.
Ο Κωνσταντίνος Καραµανλής το 1974 πήρε 53%. Του αναλογούσαν εκατόν πενήντα εννέα έδρες και πήρε διακόσιες δεκαοκτώ. Στο σακίδιό του από το Παρίσι έφερε την ενισχυµένη,
σχεδόν πλειοψηφικό κι έχουν δίκιο στη Νέα Δηµοκρατία να λένε
ότι έχουν γαλουχηθεί µε την ενισχυµένη. Έχουν δίκιο να το λένε,
δεν έχουν άδικο.
Εκείνο το οποίο µε εκπλήσσει, είναι τι έκαναν κόµµατα που το
βάλανε στην ιδρυτική τους διακήρυξη, όπως το ΠΑΣΟΚ. Αυτά τι
έκαναν; Αυτά περιέργως όπως παρακολουθώ το τελευταίο διάστηµα, αναζητούν δικαιολογία για να µην ψηφίσουν, διάφορες
προφάσεις όπως «δεν κόψατε τις περιφέρειες», «δεν κάνατε την
ψήφο των οµογενών». Αυτά είναι ασυνάρτητα πράγµατα. Είναι
δευτερεύοντα, γιατί το πρωτεύον είναι το µηδέν µπόνους. Το
πρωτεύον, είναι να µην υπάρχουν «δώρα» και να µην υπάρχουν
στο Κοινοβούλιο έδρανα κατειληµµένα, τα οποία δεν αντιστοιχούν σε ψηφοφόρους. Αυτό είναι το πρωτεύον. Τα άλλα είναι
δευτερεύοντα.
Εφευρέθηκε τώρα τελευταία η λέξη κυβερνησιµότητα. Δηλαδή
αυτό σηµαίνει «δώσε του δώρο για να κυβερνάει», γιατί –λέει- «η
χώρα θα µείνει ακυβέρνητη». Γιατί θα µείνει ακυβέρνητη η χώρα;
Τον Σεπτέµβριο, αν δεν έφταναν οι Βουλευτές του κ. Τσίπρα και
του κ. Καµµένου, δεν θα απευθύνοντο και στη Γεννηµατά, δεν θα
απευθύνοντο και σε εµένα; Τι θα έκανα εγώ; Θα άφηνα τη χώρα
ακυβέρνητη; Απλά θα έβαζα όρους.
Δεν χρειάζεται την Κυριακή να γίνονται εκλογές και τη Δευτέρα να ορκίζουµε κυβέρνηση. Μπορεί και πρέπει όπως σε όλες
τις προηγµένες χώρες, να µεσολαβεί και ένα εικοσαήµερο διαβουλεύσεων κατάστρωσης ενός εθνικού σχεδίου δράσης. Δεν
χρειάζεται την Κυριακή να γίνονται εκλογές και τη Δευτέρα η
χώρα να έχει κυβέρνηση. Γιατί αυτή η κυβέρνηση, θα είναι κυβέρνηση µε «δώρα», θα είναι κυβέρνηση µε ζοριλίκια και θα είναι
κυβέρνηση η οποία δεν θα σέβεται τον πολίτη, δεν θα είναι προϊόν έντιµων και διάφανων διαβουλεύσεων.
Εποµένως αυτή την ώρα το ερώτηµα και η οµιλία µου δεν
απευθύνεται στη Νέα Δηµοκρατία. Τη Νέα Δηµοκρατία την αντιλαµβάνοµαι. Οι άνθρωποι µιλούν ευθαρσώς για κυβερνησιµότητα, για «δώρα» και ενσπείρουν φοβικά σύνδροµα, ότι θα µείνει
η χώρα ακυβέρνητη. Τα ακούει ο κόσµος αυτά τα πράγµατα. Ο
κόσµος µικρής µόρφωσης µπορεί να φοβάται από αυτά. Ο κόσµος, όµως, ο οποίος είναι κατασταλαγµένος, αισθάνεται ότι η
Νέα Δηµοκρατία µένει ανώριµη και αµετανόητη. Έτσι αισθάνεται.
Δεν µπορεί να πιάσει τα µηνύµατα της εποχής.
Λένε στη Νέα Δηµοκρατία ότι ο κ. Τσίπρας ενεργεί µετά
δόλου. Να δεχθώ την άποψη ότι ενεργεί µετά δόλου κι ότι κάνει
έναν νόµο, για να κόψει τη φόρα της Νέας Δηµοκρατίας. Να το
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δεχθώ. Η Ένωση Κεντρώων δεν έπρεπε να ψηφίσει; Δηλαδή σε
κάθε νοµοσχέδιο κοιτάµε µε τι πνεύµα το φέρνει ο άλλος ή κοιτάµε αν είναι καλό για τη χώρα; Θέλω να καταλάβω. Υπάρχουν
νοµοσχέδια καλά για τη χώρα τα οποία δεν θα ψηφίσω, γιατί
αυτός που τα φέρνει, τα φέρνει µε ύπουλη και δόλια διάθεση;
Αυτό είναι; Έτσι θα λειτουργήσουµε;
Σας είπα. Αν µια φορά πρέπει να λειτουργήσει η συνείδηση
του Βουλευτή, είναι αυτή. Γιατί από αυτή την ψήφο τη σηµερινή
εξαρτάται ο τρόπος µε τον οποίο κυβερνιέται η χώρα. Δηλαδή
να φύγουµε από το ανάθεµα των αυτοδύναµων κυβερνήσεων,
των µονοκοµµατικών και να πάµε σε κυβερνήσεις συνεργασίας
όπως έχει όλη η Ευρώπη, όλος ο προηγµένος κόσµος.
Το οικονοµικό θαύµα της Δύσης ήρθε µε κυβερνήσεις συνασπισµού και η Νέα Δηµοκρατία ονόµασε βόµβα για την δηµοκρατία αυτό το νοµοσχέδιο. Είναι βόµβα για την ίδια, δεν είναι για
την δηµοκρατία, γιατί φαίνεται δεν µπορείτε να ζήσετε µε την
κουλτούρα της συνεργασίας.
Με λέτε «δεκανίκι» του Τσίπρα. Αν είµαι «δεκανίκι» θα φανεί,
διότι θα περάσει η Πέµπτη, θα έρθει και η Παρασκευή, θα έρθει
το Σάββατο, η Δευτέρα και τότε για τον λαό, για τον φτωχό συνταξιούχο, για τον αγρότη και τον φτωχό υπάλληλο και τον φτωχό
άνθρωπο εν πάση περιπτώσει της κοινωνίας αυτής, µόνο η
Ένωση Κεντρώων θα φωνάζει, δεν θα φωνάζετε εσείς, κύριοι της
Νέας Δηµοκρατίας.
Απόδειξη ότι όταν λέω να κοπούν οι συντάξεις των πλουσίων,
το ψηφίζετε; Έχουµε ογδόντα χιλιάδες περιπτώσεις που έχουν
πάνω από 3.000 ευρώ εισόδηµα µηνιαίως. Στην Αυστραλία τους
έκοψαν την σύνταξη. Γιατί την έκοψαν; Για να επιδοτήσουν πολύτεκνους, µονογονεϊκές µητέρες, ανάπηρους. Έχετε το σθένος,
αφού αγαπάτε τον φτωχό λαό να το κάνετε; Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κάτω οι πλούσιοι!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Δεν είναι κάτω οι πλούσιοι. Κόµµα πλουσίων.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, να µην παρεµβαίνετε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Δεν είπαµε «κάτω οι πλούσιοι». Δεν είναι το επιχειρείν ποινικό
αδίκηµα, αλλά και είναι ένα κόµµα µόνιµο στήριγµα των πλουσίων και να µη στενάζει και να µη στενοχωριέται, όταν βλέπει
µπροστά του να ανοίγουν οι σκουπιδοτενεκέδες και να τρώνε,
και αυτό, µε συγχωρείτε, είναι αναισθησία.
Μόνοι σας το είπατε για κόµµα πλουσίων. Δεν το ανέφερα εγώ.
Δεν ήταν στο πνεύµα της οµιλίας µου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
Εν τω µεταξύ εκείνη η οποία µε εντυπωσιάζει, είναι όντως η κ.
Γεννηµατά. Όµως, αν ο κ. Μητσοτάκης βγει είτε µε εκατόν σαράντα είτε µε εκατόν πενήντα δύο, γιατί µε την πορεία που έχουν
τα µνηµόνια, όποιος ακουµπάει µνηµόνια, έχει και φθορά. Μην
έχουµε αυταπάτες. Πολλά κόµµατα από τα µνηµόνια κατεστράφησαν. Να σας τα αναφέρω; Κουβέλης, Καρατζαφέρης, ΠΑΣΟΚ,
το οποίο από 45% πήγε στο 3%, στο 4%. Η Νέα Δηµοκρατία 18%
έπιασε τον Μάιο του 2012.
Πόσο πιάσατε τον Μάιο του 2012; Δεν ενθυµείστε; Λέγατε ότι
θέλατε εκλογές και ήσασταν σίγουροι ότι θα τις πάρετε και πιάσατε 18%. Μη βιάζεστε και κυρίως µην υποτιµάτε τον κόσµο.
Αφήστε τον κόσµο να σας ψηφίσει. Εγώ είπα σήµερα σε ένα ραδιοσταθµό ότι αν η Νέα Δηµοκρατία πάρει µεγάλο ποσοστό,
αλλά µε ψήφους όχι µε «δώρα», δηλαδή να σας έχει ψηφίσει κόσµος, εγώ ο ίδιος θα προσυπογράψω να µείνετε τέσσερα χρόνια.
Αλλά εσείς θέλετε «δώρα», γιατί προφανώς ξέρετε ότι δεν µπορείτε να πείσετε τον κόσµο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Υπογραφή θέλουµε!
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, µην αντιδράτε!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Όµως για την κ. Φώφη είµαι πολύ στενοχωρηµένος και θεωρώ ότι
θα τιµωρηθεί από τον ελληνικό λαό, ένα κόµµα που είχε στην
ιδρυτική διακήρυξή του της 3ης Σεπτέµβρη την απλή αναλογική
και τώρα, αφού επί είκοσι χρόνια ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου
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την πρόδωσε την απλή αναλογική και πολύς κόσµος έφυγε από
το ΠΑΣΟΚ, δεύτερη φορά δεν την ψηφίζει και δίνει τη νίκη στη
Δεξιά.
Τη νύχτα, λοιπόν, που θα χαίρεται η Δεξιά, εσείς του ΠΑΣΟΚ
ίσως δεν υπάρχετε στην Αίθουσα. Να ξέρετε ότι όταν κάνει γύρο
θριάµβου η Δεξιά, ίσως δεν θα είστε στην Αίθουσα εσείς του
ΠΑΣΟΚ, εκτός αν αναζητήσετε λύση και πάτε µαζί τους πριν από
τις εκλογές. Μπορεί και αυτό να το κάνετε.
Λέτε στη Νέα Δηµοκρατία ότι η νεολαία είναι ανώριµη και δεν
µπορούµε να δώσουµε ψήφο στους νέους. Την Ελλάδα ποιοι την
πτώχευσαν; Οι νέοι ή οι γέροι; Ποιοι πτώχευσαν την Ελλάδα; Οι
νέοι; Οι νέοι έκαναν αγώνα στο Πολυτεχνείο να είναι η Ελλάδα
ελεύθερη. Εγώ αυτό ξέρω. Αυτό γνωρίζω. Εσείς φοβάστε την
ψήφο των νέων, µήπως µεταφερθεί στα σχολεία. Δηλαδή τι θέλετε; Οι µαθητές να είναι «γλάστρες»; Να είναι απολιτικοποίητοι,
γιατί απλά φοβάστε σαν νέοι και µοντέρνοι τι θα πρεσβεύουν και
τι θα αποφασίζουν;
Επίσης η ψήφος των οµογενών έπρεπε από καιρό να γίνει. Γιατί
δεν την κάνατε όταν ήσασταν; Τι φωνάζετε; Κατηγορείτε και το
ΠΑΣΟΚ, του οποίου ένα από τα πέντε αιτήµατά του είναι η ψήφος
των οµογενών. Είκοσι χρόνια που κυβερνήσατε, γιατί δεν το κάνατε; Απλά τώρα ως πρόφαση προσθέτετε επιχειρήµατα, για να
λέτε «αφού δεν κάνετε τα υπόλοιπα, δεν ψηφίζω ούτε το κεντρικό,
το µηδέν µπόνους». Αναζητάτε τέτοια άλλοθι και τέτοιες δικαιολογίες.
Λέτε στη Νέα Δηµοκρατία ότι σήµερα η Κυβέρνηση κάνει αντιλαϊκά µέτρα. Είναι αλήθεια ότι κάνει αντιλαϊκά µέτρα. Εσείς τι κάνατε, φιλολαϊκά; Προχθές ένας στρατηγός µου είπε ότι έπαιρνε
2.800 ευρώ και µε τον Βενιζέλο και µε τον Σαµαρά επήγε στα
1.400 ευρώ η σύνταξή του και αυτό θα το χρεώσουµε στον κ. Τσίπρα; Θα του χρεώσουµε πολλά άλλα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Ευχαριστώ που ήρθατε, κύριε Πρωθυπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία, παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων): Εν
πάση περιπτώσει, όταν κόβετε από όλον τον κόσµο τις συντάξεις
στο ήµισυ, και εις αυτό ευθύνεται η επόµενη κυβέρνηση, όπως
και όταν βάζατε φόρους και όταν ψηφίζατε τα µνηµόνια µαζί µε
τον κ. Τσίπρα, ακόµα και τον Αύγουστο του 2015; Λέτε ότι δεν
ήταν συγκεκριµένα τα πράγµατα. Πώς δεν ήταν συγκεκριµένα;
Ήταν απολύτως συγκεκριµένα, κύριοι.
Αν έρθετε εσείς τώρα και πάρετε την ψήφο, τι άλλο µπορείτε
να κάνετε; Έχετε τη δυνατότητα να κόψετε τις τρεις συντάξεις
και να τις κάνετε µία; Έχετε τη δυνατότητα να κόψετε τις συντάξεις των πλουσίων εντελώς; Έχετε τη δυνατότητα στο δηµόσιο
να πάτε να βρείτε τους αργόµισθους και να τους εκτοπίσετε;
Έχετε τη θέληση να κάνετε κάθαρση, εσείς;
Λοιπόν, ο κ. Σαµαράς κυβέρνησε πρόσφατα. Έλεγε ότι βγάζει
τη χώρα από το µνηµόνιο. Είχε έρθει µία επένδυση; Μία έστω
επένδυση είχε έρθει; Πήγατε στην Αµερική και έλεγε ότι έχει τη
δυνατότητα να φέρει επενδύσεις, για τον Μητσοτάκη εννοώ. Γιατί
δεν τις έφερε ο Σαµαράς όταν κυβερνούσε τις επενδύσεις; Αφού
έχετε τη δυνατότητα να φέρετε επενδύσεις, γιατί δεν τις φέρατε
τότε; Άµα είχατε τη δυνατότητα και άµα κάνατε µεταρρυθµίσεις,
γιατί δεν τις κάνατε τότε; Γιατί δεν τις κάνατε τις µεταρρυθµίσεις;
Ξέρετε τι έκανε ο Αρχηγός σας ως µεταρρύθµιση; Πήγε και
έθεσε σε διαθεσιµότητα πέντε χιλιάδες ανθρώπους, τους οποίους
έβλεπα να καπνίζουν στα µουσεία και κυκλοφορούσα και έλεγα
«τι κάνετε, ρε παιδιά;» και µου έλεγαν «έχουµε άλλα τρία χρόνια
ακόµη, άλλα τέσσερα, που πρέπει να δουλέψουµε και µας βγάλανε από τις υπηρεσίες που κάτι κάναµε και µας βάλανε εδώ
πέρα τουρίστες.». Πέντε χιλιάδες «τουρίστες» κατασκεύασαν και
θέλει να κάνει µεταρρυθµίσεις ο κύριος!
Η οικογένεια Μητσοτάκη –παρ’ ότι δεν κάνω προσωπικό
αγώνα- τον µεν Σαµαρά όταν έφυγε από τη Νέα Δηµοκρατία τον
είπαν προδότη. Εκείνος όταν πρόδωσε τον Γεώργιο Παπανδρέου
τι ήταν; Άγιος ήταν; Είδατε πώς πληρώνεστε µε το ανάλογο νόµισµα, όταν φεύγουν από κόµµατα κάποιοι και πάνε µε τα άλλα κόµµατα για να γίνεται κυβέρνηση, µε ευλογίες Αµερικανών, ανακτόρων κ.λπ..
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΣΤ’ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία παρακαλώ,
να τελειώσει ο Πρόεδρος.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Είστε µια παράταξη µε βαριά κληρονοµιά και έπρεπε µε τη νέα
σας προοπτική, µε τα νέα δεδοµένα να δείχνατε ωριµότητα και
να αποδεχόσαστε τα νέα πράγµατα που φέρνουν µια χώρα και
την κάνουν πιο προοδευτική και δηµοκρατική.
Η χώρα πτώχευσε µε τις αυτοδύναµες κυβερνήσεις. Κάθε αυτοδύναµη κυβέρνηση ξέρετε τι έκανε; Κάθε φορά στις εκλογές
λέγατε χαµένη ψήφος, για να µην παίρνουν τα µικρότερα κόµµατα ψήφο. Λέγατε χαµένη ψήφος πριν τις εκλογές. Στις εκλογές
παίρνατε το µπόνους, τα δώρα, όπως οι πενήντα έδρες κ.λπ. -και
είµαι στεναχωρηµένος που ο σηµερινός Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, που του έχω τόση εκτίµηση, αύξησε το µπόνους από σαράντα σε πενήντα έδρες- και µετά τις εκλογές κάνατε ρουσφέτια
για να διατηρηθείτε στην εξουσία.
Τριών ειδών εκτροπές! Πρώτα στέλνατε το µήνυµα της χαµένης ψήφου, για να µην παίρνουν τα άλλα κόµµατα ψήφο, την
ηµέρα των εκλογών κλέβατε τις έδρες και µετά τις εκλογές κάνατε διορισµούς και ρουσφέτια για να παραµένετε στην εξουσία.
Αυτές οι ωραίες χρυσές ηµέρες θέλετε να συνεχιστούν, διότι
χωρίς αυτές θα έχουµε ακυβερνησία! Όχι κύριοι, δεν θα έχουµε
ακυβερνησία, απλά δεν θα έχουµε κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας. Αυτό δεν θα έχουµε και αυτό πρέπει να ψηφίσουµε.
Από εσάς είπα ότι δεν έχω κανέναν παράπονο. Εγώ ίσως αν
ήµουν στη θέση σας, το όµοιο θα ψήφιζα. Όµως αυτό που ιστορικά θα µείνει στίγµα, είναι η ψήφος αυτών που δηλώνουν φιλοκεντρώοι, δηλαδή Ποτάµι και ιδιαίτερα η Φώφη, από τους
οποίους αυτό δεν το περίµενα.
Λέω στη Φώφη από τώρα, θα έρθει η νύχτα των εκλογών και
θέλω να δω πώς θα απολογηθεί όταν δει το γύρο του θριάµβου
του κ. Μητσοτάκη, τι θα πει. Θα πει ότι καλώς δεν ψήφισε την
απλή αναλογική; Αυτό θα πει; Τι θα πει; Αυτό περιµένω να δω
ποια δικαιολογία θα υπάρχει.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχία παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κάντε ησυχία!
Συνοψίστε, κύριε Πρόεδρε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Κάθε ένας, λοιπόν, εις την Αίθουσα αυτή έχει τις ευθύνες του.
Εγώ στο παρελθόν έχω πολύ µιλήσει σκληρά για τον κύριο
Πρωθυπουργό και για τον ΣΥΡΙΖΑ, τα έχετε δει. Πολλές φορές
εσείς µου έχετε επιτεθεί. Αυτοί που νοµίζουν ότι ήρθα µαζί σας,
θα διαπιστώσουν ότι δεν ήρθα καθόλου και σας είπα ότι από την
εποµένη της ψηφοφορίας, πάλι η Ένωση Κεντρώων θα είναι για
να εµποδίζει το κόψιµο των συντάξεων, το κόψιµο µισθών και την
εισαγωγή βάρβαρων µέτρων. Η Ένωση Κεντρώων θα αγωνίζεται
µε όλες της τις δυνάµεις.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχάστε, παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Αυτό που θέλω να µην ξεχάσει η Φώφη πριν τη σηµερινή ψηφοφορία, είναι ότι τιµωρεί ο λαός, όταν προδίδονται θέσεις που
είναι θεµελιακές για τη δηµοκρατία.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες της Ένωσης Κεντρώων και
της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ. Συγκρατήστε τον ενθουσιασµό σας.
Τώρα θα µιλήσουν µέχρι τέσσερα λεπτά οι εισηγητές κ. Γκιόλας και κ. Βορίδης και οι ειδικοί αγορητές κ. Σκανδαλίδης, κ. Κατσώτης, κ. Μπαργιώτας και ο κ. Μάριος Γεωργιάδης. Είναι έξι
συνάδελφοι.
Ορίστε, κύριε Γκιόλα, έχετε τον λόγο, από τη θέση σας, αν θέλετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η αρχή του πολιτικού αφηγήµατος από την Αντιπολίτευση και
ιδίως από τη Νέα Δηµοκρατία, την ξέρουµε προ διετίας, ήταν το
περιώνυµο success story. Αυτό βέβαια κατελύθη από την ψήφο
του ελληνικού λαού στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου του 2015.
Επακολούθησε το αφήγηµα το νέο, η αριστερή παρένθεση,
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αριστερή παρένθεση δέκα ηµέρες µέχρι το Φλεβάρη, που µας
είχατε σκάψει το λάκκο, αριστερή παρένθεση έναν µήνα, έξι
µήνες, ένα χρόνο, ξέφτισε κι αυτό.
Πέσαµε, λοιπόν, σε άλλο αφήγηµα. Έχουµε πλέον την αποδροµή, η αποδροµή της Αριστεράς, περιµένετε να φύγουµε δηλαδή, να αποδράσουµε. Ο πεινασµένος καρβέλια ονειρεύεται,
κύριοι συνάδελφοι, θα περιµένετε αρκετά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Παπαδόπουλε, παρακαλώ, θα αρχίσω τα προσωπικά τώρα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Θα περιµένετε αρκετά, για να πάρετε
απάντηση στα ερωτήµατα αυτά.
Θα µου πείτε τι σχέση έχουν όλα αυτά µε την απλή αναλογική;
Η απλή αναλογική είναι το σύστηµα εκείνο, που προσπαθεί να
δώσει την πλήρη, ισότιµη, δίκαιη και δηµοκρατική αντιστοίχιση της
ψήφου του ελληνικού λαού µε την εκπροσώπηση των κοµµάτων
στο Κοινοβούλιο. Αυτό το πράγµα αναµένεται. Από εσάς βέβαια
ακούγεται, λέτε, ισχυρίζεστε ότι είµαστε το δεύτερο κόµµα και
όπου να ’ναι οι εκλογές θα το αποδείξουν. Μάλιστα επισείετε τις
δηµοσκοπήσεις, τις οποίες βέβαια τις έχετε κυλιόµενες, δεν ξέρω
τι τις έχετε, για το 2019 έχετε βγάλει ήδη κάποια δηµοσκόπηση;
Θα είµαστε και τότε δεύτερο κόµµα; Ωραία, να µας το πείτε για
να πάρουµε τα µέτρα µας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Δείχνουν τις τάσεις.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Επειδή, λοιπόν, θα περιµένετε αρκετά και
αυτό το διάστηµα είναι αρκετά µακρύ, έχουµε χρόνο µπροστά
µας, για να δούµε τι µέλλει γενέσθαι.
Η απλή αναλογική, κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι κάτι που το
εφηύραµε ούτε από ιδεοληψία της Αριστεράς, παρ’ όλο που ήταν
πάντοτε γνήσιο και λαϊκό αίτηµα ούτε έχει γίνει κάποιος µηχανισµός, από εκείνα που συνηθίζατε εσείς κατά καιρούς να µηχανεύεστε και να εφαρµόζετε για να έχουµε τη γνωστή καλπονοθεία.
Η απλή αναλογική, κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι κάτι που το
εφηύραµε ούτε από ιδεοληψία της Αριστεράς, παρ’ όλο που ήταν
πάντοτε γνήσιο και λαϊκό αίτηµα ούτε επειδή είναι κάποιος µηχανισµός, από εκείνους που συνηθίζατε εσείς κατά καιρούς να
µηχανεύεστε και να εφαρµόζετε, για να έχουµε τη γνωστή καλπονοθεία.
Η απλή αναλογική -και δεν είναι τυχαίο για σας που αρέσκεσθε
στις δηµοσκοπήσεις- υιοθετείται πλέον από τη µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Είναι γνωστό ότι το 57% έως 58% αποδέχεται και επικροτεί το σύστηµα αυτό, το σύστηµα της απλής,
της αναλογικής εκπροσώπησης στη Βουλή. Μάλιστα και το 44%
των οπαδών σας, αν δεν κάνω λάθος, επικροτεί αυτό το αίτηµα.
Δεν το λέω γιατί οι αριθµοί είναι αυτοί που θα µας δώσουν το
δίκιο. Δεν είναι τυχαίο ότι η πολιτική ηγεµονία και υποστήριξε και
συγκατατέθηκε µε το αίτηµα αυτό, το αίτηµα δηλαδή της εφαρµογής της γνήσιας απλής αναλογικής. Υιοθετήθηκε από τη µεγάλη πλειοψηφία και των Βουλευτών και των κοµµάτων που είναι
παρόντα στο σηµερινό Κοινοβούλιο και θα το δούµε οσονούπω
µε την ψήφιση που έπεται.
Έτσι, λοιπόν, το πολιτικό πεδίο και οι πολιτικές συµµαχίες είναι
εκείνες που καταδεικνύουν την υπαρκτή, την πολιτική πραγµατικότητα. Αποδεικνύεται από το σύνολο, όπως είπα, των ένθερµων
υποστηρικτών της απλής αναλογικής. Δεν υπάρχει πολιτική ήττα,
κύριοι συνάδελφοι. Η πολιτική ήττα είναι στα µυαλά σας.
Μπορεί να µην επετεύχθη η ψήφος των διακοσίων αλλά µε µεγάλη πλειοψηφία αναµένεται η υπερψήφιση της απλής αναλογικής, την οποία όλοι οι πολίτες της Ελλάδας θα επικροτήσουν και
µε βάση αυτή θα πορευτούµε από εδώ και πέρα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας ευχαριστούµε πολύ.
Τώρα θα δώσω τον λόγο στο κ. Βορίδη.
Επαναλαµβάνω ότι ύστερα κατά σειρά θα µιλήσουν ο κ. Σκανδαλίδης, ο κ. Κατσώτης, ο κ. Μπαργιώτας, ο κ. Γεωργιάδης και
ύστερα ο Υπουργός που θα συνοψίσει για οκτώ λεπτά, για να περάσουµε στους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς.
Ορίστε, κύριε Βορίδη, έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µεγάλη πλειοψηφία την προ-
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σθήκη της Ένωσης Κεντρώων, δεν την λες. Όµως αν εσείς είστε
ικανοποιηµένοι µε αυτό, εµάς µας περισσεύει.
Από την άλλη µεριά, επιτρέψτε µου να πω -γιατί παρακολούθησα, πράγµατι, µια µεγάλη συζήτηση και δεν κάνει να αδικήσουµε σήµερα τα επιχειρήµατα- σε τι απαντήσατε. Γιατί αυτό
ήταν το σηµαντικό και αυτό περίµενε κανείς να ακούσει. Σε τι
απαντήσατε.
Συγκροτείται κυβέρνηση; Ποια ήταν η απάντηση; Η κουλτούρα
συνεργασιών µε τέσσερα κόµµατα; Δεύτερο ζήτηµα, συνεργασία, κυβέρνηση τεσσάρων κοµµάτων ανοµοιογενών, θνησιγενής,
ασθενής. Ποια είναι η σχέση της µε τα συµφέροντα που εσείς
συχνά αναφέρετε; Είναι ισχυρή αυτή η κυβέρνηση να αντισταθεί
ή αρκεί να βρουν τα συµφέροντα έναν πρόθυµο από τους τέσσερις, προκειµένου να εκβιάζουν και να ρίχνουν την κυβέρνηση;
Έτσι θα υπάρχει ισχυρή κυβέρνηση; Έτσι θα είναι η απάντηση
του πολιτικού κόσµου στις πιέσεις, θεµιτές και µη θεµιτές, που
δέχεται; Αυτό το σύστηµα έρχεστε να εφαρµόσετε.
Ποια είναι η απάντηση στη δική µας θέση ότι πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο κριτήριο ενηλικίωσης; Ποια; Η θωπεία της νεολαίας; Επιτρέψτε µου, η θωπεία της νεολαίας είναι συνήθης σε
ολοκληρωτικά καθεστώτα. Τα δηµοκρατικά καθεστώτα αναθέτουν στους νέους καθήκοντα και ταυτόχρονα δικαιώµατα, αλλά
δεν έρχονται µόνο να τους κολακεύουν.
Ευτυχώς όπως φάνηκε από τη συνεδρίαση της Βουλής των
Εφήβων, ναι, οι νέοι µας είναι ταγµένοι στις αξίες της δικής µας
παρατάξεως, όταν ουσιαστικά έφεραν ενώπιος ενωπίω τον
Υπουργό Παιδείας για τα θέµατα των Θρησκευτικών, των Αρχαίων Ελληνικών, του εκπαιδευτικού συστήµατος, των παρελάσεων. Αυτή είναι η ταυτότητα της ελληνικής νεολαίας και όχι
αυτή που θέλετε να της αποδώσετε εσείς. Σε τι απαντήσατε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχία, παρακαλώ.
Κύριε Παπαδόπουλε, παρακαλώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αναφέροµαι στην προσπάθειά σας
να εµφανίσετε τους εαυτούς σας ως δήθεν το κόµµα των νέων,
γιατί εξήγησα ότι ουσιαστικά αυτή είναι η προσπάθεια και τίποτα
άλλο. Εκλογικά αυτό το οποίο κάνετε είναι άνευ σηµασίας.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κακά τα ψέµατα, γιατί
δεν απαντήσατε; Δεν απαντήσατε, γιατί δεν υπάρχουν απαντήσεις σε αυτά τα ζητήµατα. Για µια ακόµη φορά έρχεστε και µας
λέτε –άκουσα αυτό το φοβερό ψευδοεπιχείρηµα- «πώς κατεστράφη η χώρα; Κατεστράφη –λέει- µε κυβερνήσεις, οι οποίες
βγήκαν από πλειοψηφικό και εποµένως αυτό µας οδηγεί στο
συµπέρασµα ότι οι ασθενείς κυβερνήσεις ή οι µη κυβερνήσεις,
δεν θα οδηγήσουν σε περαιτέρω καταστροφή της χώρας. Αυτό
είναι το λογικό συµπέρασµα.
Είναι ψευδοεπιχείρηµα αίσχιστης τάξεως, το οποίο προφανώς
δεν έχει καν νόηµα να αποπειραθεί κανείς να το απαντήσει, διότι
το µεγάλο ερώτηµα είναι το εξής: Αν θέλετε µία µεγάλη και σοβαρή ανάλυση, του γιατί οδηγηθήκαµε στην πτώχευση, κοιτάξτε
τις οµάδες πιέσεως, κοιτάξτε πώς οργανώθηκαν τα συµφέροντα,
κοιτάξτε ποιοι ήταν όλοι αυτοί που φώναζαν και πίεζαν και φανταστείτε τους ενδυναµωµένους τόσες φορές απέναντι σε ασθενείς κυβερνήσεις, για να δείτε τι είναι αυτό που πρόκειται να
συµβεί. Κακά τα ψέµατα τώρα, αυτά είναι εύκολα επιχειρήµατα
να τα αποκρούσει κανείς.
Όµως εκείνο το οποίο κάνατε και εκείνο το οποίο προσδοκούσατε, κύριε Πρόεδρε, αυτό που προσδοκούσε η Κυβέρνηση και
η κυβερνητική πλειοψηφία, δυστυχώς κατέρρευσε. Άρα ο κύριος
Πρωθυπουργός στον σχεδιασµό του να ανακόψει την επελαύνουσα και επερχόµενη πλειοψηφία της Νέας Δηµοκρατίας και
την πρωθυπουργία του Κυριάκου Μητσοτάκη απέτυχε. Αυτή είναι
η πραγµατικότητα! Το σχέδιο κατέρρευσε. Οι διακόσιοι δεν βρέθηκαν. Ο Πρωθυπουργός ηττήθηκε. Αυτή είναι η αλήθεια και δεν
υπάρχει τίποτα περισσότερο να ειπωθεί.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ.
Κύριε Παπαδόπουλε, σας παρακαλώ, δεν θα αναφερθώ ξανά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σας παρακαλώ πολύ.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Κώστας Σκανδαλίδης, εκ µέρους της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είµαι περίφροντις κυριολεκτικά, γιατί ζούµε σε µια κατάσταση οδυνηρή για
τη χώρα και βλέπω τον τρόπο που γίνεται ο απολύτως απαξιωτικός διάλογος και η αντιπαράθεση απόψεων, γύρω από κορυφαία
ζητήµατα που αφορούν την πορεία του τόπου.
Πριν από λίγη ώρα όλοι γελάσαµε από τον καθ’ όλα συµπαθή
Πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων, ο οποίος όταν βρίζει το
ΠΑΣΟΚ, γελάνε οι υπόλοιποι και όταν βρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ, γελάνε
οι υπόλοιποι, µηδενός του ΠΑΣΟΚ εξαιρουµένου.
Ταυτόχρονα αυτός ο διάλογος τι µου δείχνει εµένα; Εδώ µέσα
υπάρχουν δεκάδες άνθρωποι, που µπορώ να τους απαριθµήσω,
που άλλα ψήφισαν όταν ήταν σε άλλο κόµµα και άλλα ψηφίζουν
σήµερα, που άλλα ψήφισαν ανάλογα µε την εποχή στο ίδιο
κόµµα. Μπορώ να σας απαριθµήσω δεκάδες ανθρώπους εδώ
µέσα, συντρόφους, φίλους, συναγωνιστές ή και όχι ή και αντιπάλους, οι οποίοι ανάλογα µε την εποχή, ψηφίζουν και αυτό δεν
τους αποκλείει από έναν διάλογο φανατικών, να υποστηρίξουν
δήθεν απόψεις, που πάντα πίστευαν ως θέσεις αρχής.
Άκουσα τώρα τον κ. Βορίδη, ο οποίος σωστά για το κόµµα του
λέει ότι απόψε κρίνεται η ήττα της Κυβέρνησης και η νίκη της
Νέας Δηµοκρατίας και του αυριανού Πρωθυπουργού. Είναι οι
δύο µονοµάχοι, οι οποίοι θα δώσουν τη µάχη τους, για το ποιος
θα σώσει τη χώρα την επόµενη φορά. Ο τόπος χάνει άλλη µία
ιστορική ευκαιρία, άλλη µία ευκαιρία να βάλει αλλού το γήπεδο,
να παίξει αλλού την µπάλα, να δώσει άλλη αίσθηση στον διάλογο
και την πολιτική αντιπαράθεση.
Η συζήτηση εξαντλήθηκε, κύριε Πρόεδρε. Είναι κρίκος στην
αλυσίδα της κρίσης. Δεν σπάει κανέναν γόρδιο δεσµό. Ο νόµος
είναι αποσπασµατικός, είναι επιλεκτικός, είναι καιροσκοπικός.
Διεκδικήσαµε κάθε δυνατότητα, έστω και την ύστατη ώρα είτε
να τον αποσύρετε και να γίνει µια διακοµµατική επιτροπή και σε
έναν µήνα, σε δύο µήνες, να φέρει µια συνολική πρόταση, που
να εκφράζει τη συναίνεση του πολιτικού συστήµατος -τη µέγιστη
δυνατή όχι την ταύτιση- είτε ακόµα και σήµερα να έρθει ο κύριος
Πρωθυπουργός, να φέρει µια άλλη πρόταση από αυτή. Εµείς δώσαµε την ευκαιρία. Δεν την πήρατε.
Ως εκ τούτου καταψηφίζουµε επί της αρχής και θα δηλώσουµε
«παρών» στα άρθρα.
Θα µου επιτρέψετε να κάνω τρεις πολύ σύντοµες παρατηρήσεις. Κάναµε µια πρόταση. Η πρότασή µας εµπεριέχει αλλαγές
που έχουν ωριµάσει από τα τέλη της δεκαετίας του ’90. Κάναµε
ένα βήµα µε τη συνταγµατική Αναθεώρηση και µια όχι επιτυχηµένη προσπάθεια το 2003. Δεν είναι τυχαίο ότι ο νόµος που ψηφίστηκε τότε, έστω και κολοβός, έδωσε µια αναλογικότητα και
στα µικρά κόµµατα και γενικότερα στην πολιτική ζωής της
χώρας, που όµοιά της δεν είχε ζήσει µετά τη Μεταπολίτευση και
πολύ περισσότερο πριν τη Μεταπολίτευση.
Έκτοτε το πολιτικό σύστηµα για δεκαπέντε χρόνια φάνηκε
αδύναµο να υπερβεί τις παθογένειες που γέννησε το ίδιο, να ξεπεράσει τον εαυτό του και να δώσει µια απάντηση στην εποχή
που άλλαζε, µε αποτέλεσµα το µοντέλο διακυβέρνησης να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο από τα τέλη της δεκαετίας του
’90 και µετά, µε αποτέλεσµα η κρίση του µοντέλου διακυβέρνησης να φέρνει κρίση της πολιτικής αντιπροσώπευσης και τελικά
πολιτική κρίση πριν από την οικονοµική κρίση, πριν δηλαδή η Νέα
Δηµοκρατία και ο κ. Καραµανλής οδηγήσει στα έσχατα όρια την
πορεία της χώρας.
Δεύτερη παρατήρηση. Εγώ λέω ότι δεχθήκαµε ένα µεγάλο µερίδιο των ευθυνών αυτοκριτικά, που µας αναλογεί. Αποδέχτηκα,
κατά τη συζήτηση και στην επιτροπή και στην Ολοµέλεια, το µερίδιο των ευθυνών που µας αναλογεί, για πράγµατα που δεν κάναµε όλη αυτήν την περίοδο.
Δεν µονιµοποιώ, όµως, κανέναν να µας ατενίζει είτε από τη
θέση του τιµητή είτε από τη θέση του δικαστή ή κυρίως από τη
θέση του συλλογικά αθώου. Εµείς κάναµε αυτά που κάναµε.
Υπήρξε ένας συντεχνιασµός, ένας άκριτος διεκδικητισµός.
Υπήρξε µια σθεναρή αντίσταση από τη νέα Αριστερά, που φιλοδοξούσε να αλλάξει τα πράγµατα στη χώρα σε κάθε µεγάλη µε-
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ταρρύθµιση- αλλαγή που κάναµε όλα αυτά τα χρόνια και που σήµερα υπερασπιζόσαστε να µην αποδιαρθρωθεί και να µην εξαφανιστεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ ολοκληρώστε,
κύριε Σκανδαλίδη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω, λοιπόν, να σας πω ότι αυτή τη συνολική αυτοκριτική που
πρέπει να κάνουµε, θα πρέπει κάποια στιγµή µε µεγάλη ειλικρίνεια να την πούµε µεταξύ µας.
Η τελευταία παρατήρηση και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Επειδή
όλον αυτόν τον καιρό ζούµε σε ένα παρανοϊκό περιβάλλον, σε
υποχθόνιες διαδροµές µικροκοµµατικών και κερδοσκοπικών επιδιώξεων και σε διάφορες αιτιάσεις γύρω από την πολιτική συγκυρία, ένα συνονθύλευµα οικονοµικών, µιντιακών και πολιτικών
συµφερόντων επιµένει να µας θεωρεί είτε παράκλητους στην
πόρτα του ΣΥΡΙΖΑ είτε επαίτες των θώκων της εξουσίας, του επίδοξου νικητή των εκλογών.
Θέλω να επισηµάνω ότι αυτή η παράταξη δεν διεκδικεί να γίνει
δεκανίκι κανενός. Χαράζει µια αυτόνοµη πορεία. Ασχολείται µόνο
µε τη διαµόρφωση της νέας στρατηγικής για τη χώρα. Αναζητά
εναλλακτικούς δρόµους για τον ελληνικό λαό και εξαιτίας αυτού
ζητάει την αναγέννηση της παράταξης, της δηµοκρατικής και
προοδευτικής παράταξης.
Δεν φιλοδοξεί να πετύχει µικρή αύξηση του ποσοστού. Δεν φιλοδοξεί να γίνει ένα σκαλοπάτι παραπάνω στη σειρά της εκλογής. Δεν φιλοδοξεί ούτε καν ένα διψήφιο ποσοστό στις εκλογές.
Αυτό που φιλοδοξεί να κάνει είναι να απαιτήσει και να διεκδικήσει
από τον ελληνικό λαό να διορθώσει την ιστορική ανορθογραφία
της ψήφου του 2012, καθώς οι µετέπειτα εξελίξεις έδειξαν ποιοι
είχαν δίκιο και ποιοι άδικο και ποιοι µπορούσαν να οδηγήσουν τα
πράγµατα µπροστά.
Εµείς, λοιπόν, ακολουθούµε την πορεία µας και τώρα και µετά,
αυτόνοµοι, χωρίς να γίνουµε δεκανίκι σε κανέναν, µέχρι την τελική δικαίωση. Πιστεύουµε ότι η ιστορία τελικά θα δικαιώσει τη
γραµµή της εθνικής συνεννόησης, της εθνικής ενότητας, της
εθνικής συµφιλίωσης και της πραγµατικά προοδευτικής διακυβέρνησης που αλλάζει τα πράγµατα για τον τόπο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ.
O κ. Κατσώτης εκ µέρους του ΚΚΕ έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το ΚΚΕ σ’ όλη τη συζήτηση που έγινε και αυτές τις µέρες αλλά
και στις Επιτροπές, στάθηκε στην πρόταση νόµου µε τη διάσταση που έχει αυτή η πρόταση και όχι µ’ αυτή τη διάσταση που
έδωσε η Νέα Δηµοκρατία, ότι είναι καταστροφή η απλή αναλογική -που δεν είναι απλή αναλογική- ή αυτή τη διάσταση που δίνουν ο ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλοι, ότι αυτό µπορεί να λύσει όλα τα
προβλήµατα του λαού που σήµερα στενάζει, που είναι στην
ανεργία, στη φτώχεια, στην εξαθλίωση, που θα καταγράψει ακριβώς τις δυνάµεις, που όπως λέτε, δεν θα κλέψει ψήφους.
Ωστόσο εµείς έχουµε καταθέσει τροπολογία, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα, καταθέτουµε εδώ και αίτηση για ονοµαστική ψηφοφορία
επί της τροπολογίας στο άρθρο 3, όπου ζητάµε την κατάργηση
του πλαφόν του 3%.
Λέµε, λοιπόν, ότι δεν έχει άλλη διάσταση ο εκλογικός νόµος
απ’ αυτή που πράγµατι έχει.
Είπαµε εδώ ότι ο λαός µατώνει και µε κυβερνήσεις που εκλέχθηκαν µε ενισχυµένη αναλογική αλλά και απ’ αυτές που θα δηµιουργηθούν και µε την απλή αναλογική, γιατί οι κυβερνήσεις
αυτές θα υπηρετούν αυτό το σύστηµα, αυτόν τον τρόπο παραγωγής που δηµιουργεί την ανεργία, τη φτώχεια, την εξαθλίωση,
την εκµετάλλευση του ίδιου του λαού µας.
Γι’ αυτό, λοιπόν, λέµε ότι οι εργαζόµενοι και ο λαός δεν µπορεί
να αρκούνται να ψηφίζουν κάθε τέσσερα χρόνια, αλλά πάνω απ’
όλα χρειάζεται να συµβάλλουν στην ανασύνταξη του εργατικού
λαϊκού κινήµατος, στον αγώνα ο οποίος θα πρέπει να έχει χαρακτηριστικά αντικαπιταλιστικά και αντιιµπεριαλιστικά.
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Βλέπουµε ότι στην περιοχή µας δυστυχώς έχουµε εξελίξεις,
οι οποίες θα είναι επώδυνες για τους λαούς της περιοχής και οι
εργαζόµενοι και ο λαός θα πρέπει να αγωνιστούν ενάντια σ’ αυτά
τα πολεµικά σχέδια, στα επεκτατικά σχέδια της περιοχής.
Λέµε, λοιπόν, ότι δεν πρέπει να ενδιαφέρονται κάθε τέσσερα
χρόνια αλλά καθηµερινά να δίνουν τη µάχη για την ανασύνταξη
του κινήµατος και βεβαίως για τον άλλο δρόµο ανάπτυξης, που
ως ΚΚΕ έχουµε πει ότι είναι αυτός που µπορεί, πράγµατι, να
δώσει φιλολαϊκές λύσεις σήµερα για τον λαό, που είναι ένας δρόµος ανάπτυξης που θα αλλάξει τάξη στην εξουσία.
Τότε, βέβαια, όπως είπαµε και εδώ, η αντιπροσώπευση του
λαού µας θα είναι εκεί από τους κλάδους παραγωγής, χωρίς
άλλα προνόµια και θα ανακαλούνται και θα υπηρετούν, βέβαια,
την ίδια την οικονοµία που θα υπηρετεί τις ίδιες τις λαϊκές ανάγκες.
Το λέµε αυτό, γιατί πολλοί σωτήρες θα παρουσιαστούν και παρουσιάζονται. Πολλές εφεδρείες έχει το σύστηµα και αυτοί µπορούν να κάνουν κυβέρνηση συµµαχιών, όπως λέτε, που θα είναι
ακόµα πιο αδίστακτη απέναντι στους εργαζόµενους και στα δικαιώµατά τους, απέναντι στον λαό, για να µπορέσουν να υπηρετήσουν τις ανάγκες του κεφαλαίου για νέους δρόµους κερδοφορίας, για να υπηρετήσουν όλες τις αναδιαρθρώσεις που έχει
ανάγκη, τις µεταρρυθµίσεις, τις ανατροπές σε βάρος των εργαζοµένων και του λαού.
Εµείς, λοιπόν, είµαστε καθαροί όσον αφορά το σχέδιο νόµου.
Ψηφίζουµε το δικαίωµα ψήφου στους νέους στα δεκαεπτά. Τους
λέµε ότι πρέπει να πάνε ανατρεπτικά, γιατί αυτή η πολιτική που
στηρίζει το κεφάλαιο, είναι αυτή που γεµίζει ανεργία, που είναι ο
εφιάλτης των νέων, είναι αυτή που γκρεµίζει τα όνειρά τους. Ψηφίζουµε την κατάργηση του µπόνους των πενήντα εδρών. Είπαµε
για την τροπολογία µας. Ψηφίζουµε βέβαια τα άρθρα 4 και 5, αν
και βλέπουµε ότι η προοπτική αυτή ήδη έχει χαθεί.
Καταθέτουµε την αίτηση για ονοµαστική ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κατσώτη.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Μπαργιώτας εισηγητής από το
Ποτάµι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µεταξύ των δύο εκλογικών αναµετρήσεων του 2015, περίπου
τετρακόσιες χιλιάδες ψηφοφόροι αρνήθηκαν να ψηφίσουν. Σε
µια περίοδο βαθύτατης κρίσης πολιτικής και οικονοµικής, θέλω
να πιστεύω ότι το σηµαντικότερο πρόβληµα που υπάρχει στη
χώρα σε σχέση µε τους θεσµούς και το πολιτικό σύστηµα, είναι
η απαξία της πολιτικής και των πολιτικών από όλο και µεγαλύτερα κοµµάτια της κοινωνίας µας, η οποία όχι µόνο γυρνάει την
πλάτη αλλά όλο και πιο έντονα, ενεργητικά δείχνει την απαξία
απέναντι στους πολιτικούς και στην πολιτική.
Θα περίµενε κανείς µια ζωηρή συζήτηση στο ελληνικό Κοινοβούλιο -και όχι µόνο- γύρω από αυτό το θέµα, γύρω από την ανασύσταση των θεσµών, γύρω από τη µεγέθυνση της αξιοπιστίας
του συστήµατος και της λειτουργίας της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας. Δυστυχώς αντί για αυτό, κλείνουµε πάλι έναν ακόµα
κύκλο, τυπικό για τη Μεταπολίτευση, συζήτησης ενός εκλογικού
νόµου της οποίας τα χαρακτηριστικά είναι για ακόµη µια φορά η
µικροπολιτική και η υποκρισία, όπως ήταν και σε όλα τα προηγούµενα χρόνια.
Μικροπολιτική, καθώς το βραχύβιο κοµµατικό συµφέρον πρυτανεύει και κυριαρχεί είτε µιλάµε για την προσπάθεια της Κυβέρνησης -για µια ακόµη φορά η Κυβέρνηση ή η όποια κυβέρνηση
προσπαθεί να ανακόψει την πορεία της Αντιπολίτευσης προς την
εξουσία- είτε µιλάµε για την άρνηση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, να καταθέσει πρόταση δίκαιη και σωστή. Προσπαθεί
µόνο να διατηρήσει τον προνοµιακό για αυτήν -όπως πιστεύεινόµο, ο οποίος και απαράδεκτος είναι και αντιδηµοκρατικός.
Πολύ φοβάµαι ότι ούτε για ήττα ούτε για νίκη κανενός πρόκειται. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για µια ακόµη µεγάλη χαµένη ευκαιρία. Το είπα και τις προηγούµενες µέρες. Πίστευα και
πιστεύω ότι µια Κυβέρνηση της Αριστεράς µε τα πολιτικά χαρακτηριστικά που έχει, χωρίς τα βαρίδια που έχουν τα υπόλοιπα
κόµµατα στις µεγάλες περιφέρειες, είχε και απεµπόλησε δυστυχώς την πολύ µεγάλη ιστορική ευκαιρία -που δεν είµαι καθόλου
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σίγουρος ότι θα ξαναεµφανιστεί στην επόµενη εικοσαετία- να µεταρρυθµίσει το εκλογικό σύστηµα της χώρας και τον εκλογικό
νόµο µε τρόπο ριζικό και ριζοσπαστικό, έτσι ώστε να επιτρέψει
τη ριζική ανανέωση του πολιτικού συστήµατος και του ήθους το
οποίο το χαρακτηρίζει στη διάρκεια της Μεταπολίτευσης.
Δυστυχώς πρυτάνευσε η µικροπολιτική και οι προσπάθειες
συγκέντρωσης διακοσίων ψήφων, οι προσπάθειες συµµαχίας µε
λαϊκιστικά µορφώµατα τα οποία σπεύδουν για τελείως δικούς
τους λόγους και βραχεία συµφέροντα, να συµµαχήσουν µαζί
σας. Δυστυχώς µε αυτόν τον τρόπο καµµία µεταρρύθµιση δεν
µπορεί να επιτευχθεί ούτε καµµία αλλαγή µπορεί να έρθει για τη
χώρα.
Χωρίς το σπάσιµο των περιφερειών, τον πόλεµο της διαπλοκής, της σταυροθηρίας και τον εκλογικό µηχανισµό που ξέρουµε
πολύ καλά όλοι πώς δουλεύουν σε αυτή τη χώρα και τι ακριβώς
παράγουν, καµµία µεταρρύθµιση στο εκλογικό σύστηµα της
χώρας, καµµία ανανέωση στο πολιτικό της προσωπικό δεν πρόκειται να υπάρξει. Αυτό είναι το µεγαλύτερο και το σηµαντικότερο στοιχείο αυτού του κύκλου και αυτού του νόµου, ο οποίος
πολύ λυπάµαι αλλά είναι µια µερίδα από τα ίδια, είναι ακριβώς
στα ίδια πατήµατα, µιας Μεταπολίτευσης η οποία έχει ξεχάσει
ότι το διακύβευµα είναι το συµφέρον της πατρίδας και το µακροχρόνιο συµφέρον των πολιτών και όχι η διελκυστίνδα µεταξύ των
κοµµάτων και το µικροκοµµατικό συµφέρον.
Καταθέσαµε µια πρόταση σε ανύποπτο χρόνο και την υποστηρίξαµε µέχρι τελευταία στιγµή, για ένα ριζοσπαστικά διαφορετικό εκλογικό σύστηµα και εκλογικό νόµο ο οποίος είχε τα
χαρακτηριστικά της αναλογικότητας, προέβλεπε και βοηθούσε
τη δηµιουργία σταθερών κυβερνήσεων και ταυτόχρονα χτυπούσε τη διαπλοκή των µεγάλων περιφερειών.
Φρόντιζε για την ανανέωση του πολιτικού σκηνικού και του πολιτικού προσωπικού. Δυστυχώς κανείς δεν θέλησε να µπει στην
ουσία της συζήτησης επιµένοντας στον επικοινωνιακό χειρισµό
και την µικροπολιτική.
Θα πούµε όχι σ’ αυτόν τον νόµο, γιατί πιστεύουµε ότι δεν βοηθάει στην παρούσα φάση τη χώρα, δεν βοηθάει στην έξοδο από
την κρίση µε κανέναν τρόπο. Δυστυχώς είναι µια πολύ µεγάλη
χαµένη ευκαιρία και αυτό θα φανεί πολύ έντονα, πολύ φοβάµαι,
στα επόµενα χρόνια.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε τον κ.
Μπαργιώτα. Τελευταίος εκ των εισηγητών είναι ο κ. Γεωργιάδης
από την Ένωση Κεντρώων, ο οποίος έχει τον λόγο.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι κι
από µένα.
Τον τελευταίο καιρό έχω δεχθεί πάρα πολύ µεγάλη επίθεση. Ξέρετε από ποιους; Από τους φίλους ψηφοφόρους της Νέας Δηµοκρατίας. Προσωπική επίθεση στο facebook, µε µηνύµατα
προσωπικά. Πριν τον εκλογικό νόµο µού έγραφαν «Μπράβο. Τέτοιους σαν εσένα θέλει ο Μητσοτάκης. Γιατί δεν σε ζητάει να σε
πάρει εκεί;». Τώρα που στηρίζουµε µια πάγια θέση της Ένωσης
Κεντρώων από την ίδρυση του κόµµατος -γιατί εσείς θέλατε να
κάνουµε µια κωλοτούµπα και να φανούµε αντάξιοι όσων κάνετε
εσείς όλον αυτόν τον καιρό- τρώµε µια επίθεση όλοι στην Ένωση
Κεντρώων ότι στηρίζουµε τον ΣΥΡΙΖΑ. Ποιον; Αυτόν που κυβερνά
αυτή τη στιγµή µε µπόνους και που θα πρέπει ηθικώς µετά τη σηµερινή ψηφοφορία, να ορίσει πότε θα γίνουν εκλογές.
Προχωρώ σε ένα θέµα το οποίο δεν έχει θιχτεί πουθενά. Αναφέροµαι στο 50% περίπου που είναι η αποχή. Ξέρετε τι σηµαίνει
αποχή; Αποχή σηµαίνει απαξίωση του εκλογικού µας συστήµατος.
Ανατρέξτε στα ποιοτικά κριτήρια των δηµοσκοπήσεων. Γιατί
θα µπορούσατε να πείτε ότι η πρόθεση ψήφου µπορεί και να έχει
και δόλο από κάποια κόµµατα και να είναι υποκινούµενη. Τα ποιοτικά κριτήρια όµως δεν είναι υποκινούµενα. Είναι υποκειµενικά
και αντικειµενικά στο βάθος χρόνου. Υπέρ της απλής αναλογικής
είναι το 71% των πολιτών.
Πάµε τώρα στους οµογενείς. Βεβαίως είµαστε υπέρ. Φέρτε
τροπολογία και θα την στηρίξουµε. Είµαστε υπέρ των ανθρώπων
τους οποίους εσείς έχετε διώξει στο εξωτερικό και θα έπρεπε να
βρείτε τρόπο να τους φέρετε πίσω, παρά να κοιτάµε µόνο την
επιστολική ψήφο. Να έχουν λόγο να βρίσκονται στην Ελλάδα και
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να ψηφίζουν µε φυσική παρουσία. Όµως και η επιστολική ψήφος
είναι µια λύση και είµαστε υπέρ αυτού.
Μιλάµε για το πλαφόν του 3%. Πρέπει να υπάρχει και µια Κοινοβουλευτική Οµάδα µέσα και όχι µονάδες, όπως για παράδειγµα, οι ανεξάρτητοι Βουλευτές. Τους σέβοµαι, αλλά βλέπουµε
ότι δεν µπορούν να ακολουθήσουν επιτροπές, το πολύ βαρύ κοινοβουλευτικό έργο που υπάρχει και µπορούν µόνο να ψάξουν,
να βρουν µια ευκαιρία να µιλήσουν κατά τη διάρκεια µιας Ολοµέλειας. Άρα θα πρέπει να υπάρχει µια αριθµητική δύναµη Κοινοβουλευτικής Οµάδας, η οποία να µπορεί να παρακολουθήσει
το δύσκολο κοινοβουλευτικό έργο που έχουµε. Είναι από τους
βασικότερους λόγους που πρέπει να έχουµε ένα όριο εισόδου
στη Βουλή, πέρα από τα όσα λέγονται για µουσουλµάνους, για
δυνάµεις οι οποίες υποκινούνται από την Άγκυρα κ.ο.κ.. Το βασικότερο απ’ όλα, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει σωστό κοινοβουλευτικό έργο, το οποίο εσείς καθηµερινά απαξιώνετε.
Συνεχίζω µε το σπάσιµο των περιφερειών. Λέτε ότι πρέπει να
σπάσουν οι περιφέρειες για να παταχθεί η διαφθορά. Μονοεδρική να είναι µια περιφέρεια, διεφθαρµένος αν είναι ο πολιτικός,
δεν πατάσσεται η διαφθορά. Αυτό είναι βασικό. Όπως, επίσης,
µια περιφέρεια όπως είναι η Β’ Αθήνας, η οποία αποτελείται από
ενάµισι εκατοµµύριο ψηφοφόρους, θεωρείτε ότι δεν είναι σωστό
να εκπροσωπείται από τα µικρότερα κόµµατα; Το ξέρετε ότι µε
το σπάσιµο των περιφερειών, δεν θα µπορούσε ούτε η Ένωση
Κεντρώων ούτε οι Ανεξάρτητοι Έλληνες ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε το
Ποτάµι, να είχαν εκπροσώπηση σ’ αυτές τις περιφέρειες γιατί θα
έπαιρναν την έδρα κάπου αλλού; Το θεωρείτε εσείς σωστό αυτό;
Είναι ο βασικότερος λόγος, για τον οποίον δεν θέλουµε να σπάσουν οι περιφέρειες.
Μιλάτε για ήττα της δηµοκρατίας. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ήττα
των συντηρητικών κοµµάτων.
Για την αναφορά που κάνετε στα µορφώµατα, έχω να πω ότι
η Ένωση Κεντρώων και γενικότερα το Κέντρο δεν είναι µόρφωµα, αγαπητοί συνάδελφοι. Το Κέντρο είναι ιστορική παράταξη
του δηµοκρατικού χώρου.
Θα κλείσω, δεν θα καταναλώσω άλλο χρόνο, γιατί πρέπει να
προχωρήσουµε και στις οµιλίες του Πρωθυπουργού αλλά και του
Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και των υπόλοιπων πολιτικών Αρχηγών που δεν έχουν µιλήσει.
Το πρώτο που έχω να πω, είναι ότι ο Πρόεδρος έδωσε το χέρι
του στον κ. Τσίπρα, τελειώνοντας, από σεβασµό κι εγώ τελειώνοντας, θα πάω να δώσω το χέρι µου στον φίλο µου τον Μάκη
Βορίδη. Θα µου πείτε ότι συνεργάζοµαι µε τη Νέα Δηµοκρατία;
Θα πω και το τελευταίο. Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, βγείτε
πρώτοι, αγκαλιάστε τις θέσεις µας και τη στήριξή µας θα την
έχετε. Να είστε σίγουροι γι’ αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ωραία. Ευχαριστούµε.
Παρακαλώ πολύ τον Υπουργό Εσωτερικών τον κ. Παναγιώτη
Κουρουµπλή ως επισπεύδοντα Υπουργό, να πάρει τον λόγο για
οκτώ λεπτά, για τη συνόψιση της συζήτησης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Πρώτον, θα ήθελα να αναφέρω
ότι οι βουλευτικές τροπολογίες που έχουν κατατεθεί, δεν θα γίνουν δεκτές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση αυτή, η πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που αφορά ένα κρίσιµο ζήτηµα που έχει να
κάνει µε τον εκλογικό νόµο, γίνεται σε µια δύσκολη συγκυρία για
την ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα, ζώντας τις συνέπειες και τις
επιπτώσεις της βαθύτατης οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης,
ζώντας τις επιπτώσεις του προσφυγικού, για το οποίο δεν είχε
καµµία ευθύνη, ζει τώρα και γεγονότα που αποσταθεροποιούν
την ευρύτερη γεωστρατηγική περιοχή στην οποία βρισκόµαστε.
Είναι ανάγκη, λοιπόν, να βρούµε τους κοινούς τόπους, όταν η
πατρίδα περιβάλλεται από ένα τόσο ρευστό γεωστρατηγικό περιβάλλον. Θεωρώ ότι είµαστε ώριµοι, στον ιερό αυτόν χώρο του
Κοινοβουλίου, να βρούµε τους κοινούς τόπους, γιατί αυτή τη
στιγµή το πατριωτικό καθήκον όλων µας αυτό επιτάσσει.
Η Κυβέρνηση, µε πολύ µεγάλη προσοχή και σοβαρότητα χειρίζεται τα εθνικά ζητήµατα την περίοδο αυτή και όλοι αναγνωρίζουν -και στην Ευρώπη και αλλαχού- ότι η Ελλάδα είναι µια χώρα
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που έχει εξασφαλίσει σταθερότητα σε αυτή τη δύσκολη περιοχή.
Όµως και στο εσωτερικό µέτωπο οι προσπάθειες της Κυβέρνησης αλλά και των αρµόδιων σωµάτων, εµπεδώνουν ένα αίσθηµα ασφάλειας στην πατρίδα.
Είναι δύο, λοιπόν, ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε το εσωτερικό πεδίο αλλά και το εξωτερικό, τα οποία πρέπει να προστατεύσουµε όλοι µαζί. Αυτό επιτάσσουν οι ανάγκες της στιγµής. Πρέπει
να αναγνωρίσει κανείς ότι αυτό το δύσκολο ζήτηµα του νοµοσχεδίου που συζητούµε, στη συντριπτική πλειοψηφία των στιγµών συζητήθηκε σε ένα ήρεµο κλίµα. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις,
διαφορετικές προσεγγίσεις. Υπάρχουν αληθινά επιχειρήµατα,
αληθοφανή επιχειρήµατα, υπάρχουν λογικά επιχειρήµατα, υπάρχουν και λογικοφανή επιχειρήµατα. Αυτή είναι και η οµορφιά της
δηµοκρατίας, να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε όσα -αν θέλετε- επιχειρήµατα επικαλεστήκατε τα καλά που έκανε ο δικοµµατισµός –και
κανείς δεν ισχυρίζεται ότι ήταν µόνο κακά, υπήρξαν και καλά βεβαίως- αµφισβητεί κανείς ότι σήµερα έχουµε ένα αποτέλεσµα;
Ποιος το χρεώνεται το αποτέλεσµα; Είναι µεταφυσικό; Δεν
είναι αποτέλεσµα συγκεκριµένων επιλογών που προήλθαν από
σταθερές, ισχυρές κυβερνήσεις;
Επειδή άκουσα χθες έναν καλό συνάδελφο της Νέας Δηµοκρατίας να αναφέρεται στην περίοδο των κοµµάτων που κυβέρνησαν
στην περίοδο ’30 - ’36, δηλαδή κυβερνήσεις απλής αναλογικής,
θέλω να απαντήσω και σε αυτό και να πω ότι εκείνη την περίοδο,
αν δει κανείς τους ρυθµούς ανάπτυξης της Ελλάδος, θα δει ότι η
Ελλάδα είχε τότε 5% -6% ρυθµούς ανάπτυξης.
Άρα το επιχείρηµα «σταθερές κυβερνήσεις και όλα θα πάνε
καλά», δεν ευσταθεί. Άλλωστε η ίδια η ζωή έχει αποδείξει ότι το
εκλογικό σύστηµα δεν είναι αυτό που συµβάλλει στη σταθερότητα
των κυβερνήσεων. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, µπορώ να φέρω πάρα
πολλά παραδείγµατα, δεν µου το επιτρέπει ο χρόνος, τι έκαναν οι
σταθερές κυβερνήσεις, αν έπεσαν, αν άντεξαν.
Το εκλογικό σύστηµα αποτυπώνει τη βούληση του ελληνικού
λαού και από τη στιγµή που θα δώσουµε αυτή τη δυνατότητα σε
έναν δηµιουργικό διάλογο ανάµεσά µας, πιστεύω ότι θα µπορούσε να γίνει. Ξεκίνησα ως Υπουργός Εσωτερικών και κατέθεσα
σκέψεις και επί τέσσερις µήνες δεν µου απάντησε κανένας. Ξαφνικά όταν η Κυβέρνηση κατέθεσε το νοµοσχέδιο, ήρθαν όλα αυτά
για τα οποία τώρα µας εγκαλείτε, ότι δεν σπάσαµε τις περιφέρειες, ότι δεν φέραµε το ζήτηµα των οµογενών. Ειλικρινά δεν θα
επιχειρηµατολογήσω, γιατί δεν έχει αξία, τα είπαµε τόσες φορές.
Θα τα κρίνει ο ελληνικός λαός όλα αυτά. Από τη στιγµή, λοιπόν,
που δόθηκε η δυνατότητα και δεν αξιοποιήθηκε, δεν µπορείτε να
µιλάτε για καιροσκοπισµό.
Θα σας πω και κάτι ακόµα. Είπε ένας αξιόλογος συνάδελφος:
«γιατί δεν το παίρνετε πίσω, το νοµοσχέδιο να συζητήσουµε δύο
και τρεις µήνες»; Γιατί δεν αναγνωρίζετε το ότι η Κυβέρνηση, αν
είχε στο µυαλό της την χρησιµοποίηση του εκλογικού νόµου για
να παίξει παιχνίδι και να καλύψει την τρέχουσα επικαιρότητα, για
να αλλάξει δηλαδή ατζέντα, αυτά για τα οποία επιχειρηµατολογείτε, δηλαδή θα µπορούσε να πει: «καταθέτω νοµοσχέδιο και
θα το συζητήσω τον Οκτώβριο» και εµείς θα συζητάµε κάθε µέρα
για τον εκλογικό νόµο;
Αντιθέτως ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή και είπε ότι µέσα
σε δεκαπέντε µέρες το πολύ θα κλείσει το θέµα. Αυτό δείχνει και
υπευθυνότητα -και οφείλετε να την αναγνωρίσετε- και ωριµότητα
διαχείρισης ενός τέτοιου ζητήµατος, που ξέρετε πολύ καλά ότι
πάντοτε προκαλεί ενδιαφέρον όσο µένει ανοικτό.
Προσπαθήσαµε να βρούµε έναν κοινό τόπο και µε τις προοδευτικές δυνάµεις αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι µπροστά στο
δέντρο κάψαµε το δάσος.
Άκουσα τον καλό µου φίλο και έναν άνθρωπο που πάντα σέβοµαι και εκτιµώ, τον κ. Κρεµαστινό, να λέει για την απλή αναλογική µε ένα ενδεχόµενο του 42%. Το είπα και εγώ κάποτε. Δεν
απαντήσατε, αλλά ας δεχθούµε ότι καθιερωνόταν αυτό. Ξέρετε
όλοι ότι πλέον η εποχή των µονοκοµµατικών κυβερνήσεων έχει
παρέλθει. Όσοι µελετάµε -και πιστεύω ότι όλοι µελετάµε- τις
έρευνες, τις µετακινήσεις µέσα στην κοινωνία, τις διεργασίες που
γίνονται µέσα στην κοινωνία, ξέρουµε ότι ο πολίτης έχει αποδεσµευτεί από την παραδοσιακή του σχέση µε τα κόµµατα, έχει µια
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άλλη διαφορετική κουλτούρα και µια διαφορετική προσέγγιση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Υπουργέ, έχετε δύο
λεπτά για να συνοψίσετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ευθύνη όλων µας
ήταν και είναι να εµπνεύσουµε την κοινωνία, για να καλύψουµε
όλα αυτά τα φαινόµενα της κρίσης, του δηµοκρατικού ελλείµµατος, της κρίσης αντιπροσωπευτικότητας, της κρίσης στη σχέση
εµπιστοσύνης του πολίτη που διευρύνεται συνεχώς, της αποχής.
Η κοινωνία εµπνέεται, όταν υπάρχουν πρωτοβουλίες που της
δίνεις τη δυνατότητα του συλλογικού «εµείς», της συµµετοχής,
του να αισθάνεται ο άλλος ότι είναι πολίτης κι όχι υποτακτικός,
παθητικός αποδέκτης της ρύθµισης της τύχης του από τους άλλους.
Ένα εκλογικό σύστηµα χτίζεται και δεν αφορά τις επόµενες
εκλογές. Αφορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις επόµενες γενιές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ, κύριε
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Πάνος Καµµένος, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των ΑΝΕΛ και Υπουργός Εθνικής Άµυνας.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, η σηµερινή συζήτηση νοµίζω ότι είναι η αρχή ενός
ολόκληρου κύκλου συζητήσεων που πρέπει να ξεκινήσει στη
Βουλή των Ελλήνων, ξεκινώντας απ’ τον εκλογικό νόµο, την οργάνωση της δηµοκρατίας µας, τη συζήτηση για την Αναθεώρηση
του Συντάγµατος και την αλλαγή, σε αυτή την κρίσιµη καµπή της
ιστορίας µας, αυτού που επικράτησε τις τελευταίες δεκαετίες,
ενός πελατειακού κράτους που βασιζόταν πάνω σε δυναστείες
που έχτισε και ενός κράτους δοµηµένου σε µία λογική, που δεν
µπορεί να συνεχίσει πια να λειτουργεί.
Τα αποτελέσµατα είναι η αδυναµία της λειτουργίας των θεσµών, η απαξίωση της πολιτικής, η απαξίωση, ουσιαστικά, της
λειτουργίας και του ίδιου του Κοινοβουλίου.
Έκανα µία καταµέτρηση προηγουµένως, για το πόσοι Βουλευτές έχουν διαγραφεί από τα κόµµατά τους µετά τη Μεταπολίτευση, γιατί ψήφισαν κατά τη συνείδησή τους όπως το Σύνταγµα
προβλέπει. Είναι δύο κοινοβούλια. Δύο ολόκληρα κοινοβούλια διεγράφησαν γι’ αυτόν τον λόγο κι άλλοι πόσοι Βουλευτές, πόσοι συνάδελφοι έχουν ψηφίσει εις βάρος της δικής τους συνείδησης.
Εάν θέλουµε, λοιπόν, να δούµε την Ελλάδα που αλλάζει –και
η Ελλάδα αλλάζει, είναι δεδοµένο αυτό-, έχουµε υποχρέωση να
φύγουµε από τα στερεότυπα και µαζί να χτίσουµε από εδώ, από
τη Βουλή των Ελλήνων, από τον ναό της δηµοκρατίας, αυτό που
περιέγραψε προηγουµένως ο Υπουργός Εσωτερικών, το µέλλον
των νέων γενιών.
Δύο, πέραν της αναθεώρησης της δηµοκρατίας, είναι οι πυλώνες. Ο πρώτος, είναι το πώς λειτουργεί το εκλογικό σύστηµα
και η κοινοβουλευτική δηµοκρατία και ο δεύτερος, είναι το οικονοµικό και φορολογικό σύστηµα.
Γεωπολιτικά η Ελλάδα βρίσκεται στην πιο ενδιαφέρουσα µετά
τον πόλεµο θέση της. Δεν είναι τυχαίο ότι πριν από λίγες ώρες
από τις Ηνωµένες Πολιτείες, συναντώντας τον Πρωθυπουργό ο
απεσταλµένος του Προέδρου Οµπάµα, έκανε µία δήλωση που ελπίζω ότι κάποιοι συνάδελφοι δεν θα την απαξιώσουν, όπως τις δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας ότι δίνει προκλητική
στήριξη στην Κυβέρνηση. Δεν είναι µια προκλητική στήριξη στην
Κυβέρνηση. Είναι µια στήριξη στην Ελλάδα. Την ίδια στήριξη που
έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνουν τώρα οι Ηνωµένες Πολιτείες,
όπως έδωσε και ο Πρόεδρος Πούτιν µε την επίσκεψή του.
Γιατί; Γιατί η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγµή σε ένα γεωπολιτικό χώρο, όπου αποτελεί τη µόνη δύναµη σταθερότητας. Την
ώρα που έχει εκραγεί η Μέση Ανατολή, η Βόρειος Αφρική, η Ευρώπη δέχεται χτυπήµατα από την τροµοκρατία σε πόλεις ασφαλείς µέχρι χθες, η Ελλάδα αποτελεί έναν χώρο σταθερότητας.
Η οικονοµική σταθερότητα όπως είπε προηγουµένως ο ειδικός
απεσταλµένος του Προέδρου Οµπάµα και Υπουργός, έρχεται.
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Πριν τη λήξη της θητείας του Προέδρου Οµπάµα θα έχει λυθεί
το πρόβληµα του χρέους.
Αυτό επαναλαµβάνει και η Ευρώπη µε λίγες εξαιρέσεις. Αν
εξαιρέσει κανείς τον κ. Σόιµπλε και τον Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας, κανείς δεν επαναλαµβάνει το θέµα του χρέους σαν
θεώρηµα ότι δεν θα πρέπει να προχωρήσει σε ρύθµιση. Εγώ ελπίζω ότι αυτή η στάση θα αλλάξει από τη Νέα Δηµοκρατία και
τον Πρόεδρό της µετά τις τελευταίες δηλώσεις του Τζακ Λιου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να
κτίσουµε ένα εκλογικό σύστηµα, το οποίο θα καταργεί τις οµαδοποιήσεις της Μεταπολίτευσης που οδήγησαν σε ουσιαστική
κατάργηση του κοινοβουλευτισµού. Δεν είναι επιχείρηµα ότι οι
σταθερές κυβερνήσεις απαιτούν µεγάλα κόµµατα. Αυτή η Κυβέρνηση είναι σταθερή µε κόµµατα τα οποία προέρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, όταν σεβόµαστε ο ένας την
άποψη του άλλου.
Μπορεί να υπάρξουν συνθέσεις σε αυτό το Κοινοβούλιο και
µπορεί αυτές οι συνθέσεις να οδηγήσουν σε πολύ πιο σταθερές
κυβερνήσεις, από αυτές που δηµιουργούνται µε τον βούρδουλα
της ηγετικής οµάδας του κάθε Προέδρου ενός µεγάλου κόµµατος.
Είναι σηµαντικό να πείσουµε τον ελληνικό λαό ότι ο Βουλευτής
σε αυτή την Αίθουσα εκφράζει τη δική του άποψη, την άποψη
του πολίτη που τον επέλεξε. Γι’ αυτό ο µόνος δρόµος, είναι ο
δρόµος της απλής αναλογικής. Είναι ο δρόµος ουσιαστικά που
θα δώσει στον πολίτη το δικαίωµα να επιλέξει εκείνο το κόµµα
και εκείνον τον Βουλευτή, που πραγµατικά τον εκπροσωπεί στο
Κοινοβούλιο.
Είναι η ώρα να δώσουµε τη δυνατότητα στη νέα γενιά, να
πάρει στα χέρια της τις αποφάσεις για το µέλλον. Πραγµατικά,
δεν καταλαβαίνω κάποιους που λένε ότι ο δεκαεπτάχρονος είναι
ανώριµος, ενώ είναι ώριµος να υπογράψει σύµβαση εργασίας,
και δεν συζητάµε καν για το κατά πόσο ένας πολύ µεγάλος, ο
οποίος ψηφίζει γι’ αυτά που έζησε και όχι γι’ αυτά που έρχονται,
είναι πιο αξιόπιστος στο να επιλέξει τους εκπροσώπους του.
Συµφωνώ µε αρκετούς συναδέλφους ότι θα πρέπει να βελτιωθούν και άλλα στον εκλογικό νόµο, αλλά µπορούµε να αρχίσουµε
µε αυτά τα δύο, στα οποία πιστεύω ότι συµφωνούµε και πρέπει
να συµφωνούµε. Πρέπει να συµφωνήσουµε όλοι στην απλή αναλογική, στην κατάργηση του µπόνους και την ψήφο στα δεκαεπτά. Μετά, βεβαίως, το θέµα της ψήφου των οµογενών και της
εκπροσώπησης των οµογενών, είναι θέµα που έχουµε τραβήξει
τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια όλοι χωρίς να το έχουµε υλοποιήσει. Δεν έχουµε κανένα λόγο να µην αφαιρέσουµε πέντε έδρες
από τις έδρες του ψηφοδελτίου Επικρατείας. Η δική µας πρόταση. Να καταργηθεί το ψηφοδέλτιο Επικρατείας, να είναι στο
σύνολό τους οι Βουλευτές εκλεγµένοι από τον ελληνικό λαό.
Έχουµε θέµατα τα οποία πρέπει να συζητήσουµε σε σχέση µε
τις περιφέρειες. Ακούω πολλές φορές για το σπάσιµο των περιφερειών ότι θα είναι πιο δηµοκρατικό. Θυµάµαι το 1994, που
ήµουν νέος Βουλευτής στη Β’ Αθηνών, όταν άρχισε αυτή η συζήτηση, τον µακαρίτη τον Βαγγέλη τον Γιαννόπουλο. Τότε είχαµε
πολύ σκληρές αντιπαραθέσεις στα µπαλκόνια. Μας κάλεσε τους
Βουλευτές της Β’ Αθηνών και µας είπε: «δεν καταλαβαίνετε ότι
αν σπάσει η µεγάλη περιφέρεια της Β’ Αθηνών, δεν θα υπάρχει
λαϊκή εκπροσώπηση αλλά ουσιαστικά θα µετατραπεί το Κοινοβούλιο σε µια οµάδα δηµάρχων, που θα εκπροσωπούν τοπικά,
µικρά συµφέροντα;» Όµως είναι η ώρα να δούµε τη δηµιουργία,
πιθανώς, περιφερειών που έχουν κοινά συµφέροντα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την ίδια στιγµή που µιλάµε για
τον εκλογικό νόµο, πρέπει να ανοίξουµε και το θέµα της συνταγµατικής Αναθεώρησης. Δεν µπορεί να υπάρχει αξιοπιστία του πολιτικού κόσµου στον ελληνικό λαό, εάν δεν αποφασίζουµε άµεσα
την κατάργηση του νόµου περί ευθύνης Υπουργών και αν δεν
αποφασίσουµε την αύξηση των αρµοδιοτήτων του Προέδρου
της Δηµοκρατίας στο Σύνταγµα του ’86 και την ψήφο του ελληνικού λαού για την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας.
Ο ελληνικός λαός µπορεί να έχει το δικαίωµα να εκλέξει τον
ανώτατο άρχοντα, ο οποίος θα είναι εκτός της πολιτικής, αλλά
θα έχει αυξηµένες αρµοδιότητες, όπως προέβλεπε το Σύνταγµα
του ’86 και τα προηγούµενα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που θα πρέπει να
βάλουµε και κάποια όρια και στη θητεία των Βουλευτών. Το λέω
εγώ, που έχω εκλεγεί έντεκα φορές Βουλευτής. Δεν µπορεί να
είµαστε αιώνιοι Βουλευτές. Ίσως να συζητήσουµε και το ασυµβίβαστο µεταξύ Υπουργού και Βουλευτή.
Πρέπει να ανοίξουµε τη συζήτηση και να µιλήσουµε για την
άµεση δηµοκρατία και για τη δυνατότητα που µπορούµε να δώσουµε στον λαό, όχι απλώς να ψηφίζει µε δηµοψηφίσµατα για
µεγάλα θέµατα που τον αφορούν, αλλά να φέρουµε και την κατάργηση νόµων µε συλλογή υπογραφών από τον ελληνικό λαό
και διεξαγωγή δηµοψηφισµάτων.
Βεβαίως κανείς δεν λέει ότι δεν θα πρέπει στα εθνικά θέµατα
να δούµε τη διατήρηση ποσοστών τέτοιων, που από τη µια µεριά
θα εξασφαλίζουν τη σταθερότητα και από την άλλη θα αποτρέπουν τη δηµιουργία προβληµάτων από ελεγχόµενα κέντρα και
αποφάσεις που µπορούν να αφορούν τα εθνικά µας θέµατα.
Γι’ αυτόν τον λόγο, εµείς επιµείναµε στο 3%. Βεβαίως, µπορεί
να υπάρξουν και άλλες προτάσεις, να µιλήσουµε για ένα 2-2,5%
και παράλληλα υποχρέωση να υπάρχει 1% ποσοστό σε κάθε περιφέρεια της χώρας.
Όµως για να γίνουν αυτά, θα πρέπει να υπάρχει, κατ’ αρχάς,
καλή διάθεση. Θα πρέπει να κάνουµε πραγµατικά δηµοκρατικό
διάλογο. Θα πρέπει πολλές φορές να διαφωνήσουµε και µε τα
κόµµατά µας ο καθένας και να µιλήσουµε ως εκλεγµένοι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού και µε µια δηµοκρατική συζήτηση να
συναποφασίσουµε.
Πραγµατικά µε στενοχωρεί ιδιαίτερα να ακούω συναδέλφους
Βουλευτές να λένε στην τηλεόραση «Όποιος ψηφίσει αυτόν τον
νόµο που έφερε η Κυβέρνηση δεν θα έχει στον ήλιο µοίρα». Δεν
πιστεύω ότι µε αυτές τις λογικές µπορούµε να πείσουµε τον ελληνικό λαό ότι είµαστε αποφασισµένοι να χτίσουµε το αύριο της
πατρίδας µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήρθε η ώρα να ψηφίσουµε,
ακόµα και για να µπορέσουµε να θεσµοθετήσουµε τη δυνατότητα στις τοπικές κοινωνίες να µπορούν να παίρνουν αποφάσεις,
που αφορούν ιδιαίτερα κέντρα του πληθυσµού. Τι εννοώ; Τη νησιωτική Ελλάδα. Η νησιωτικότητα προβλέπεται από το Σύνταγµα.
Το ίδιο πρέπει να κάνουµε µε οµάδες πολιτών που έχουν κοινά
συµφέροντα. Να δώσουµε τη δυνατότητα, δηλαδή, αντί να φέρουµε ένα νοµοσχέδιο και να κατατίθενται πενήντα τροπολογίες
από συναδέλφους Βουλευτές, να καθιερώσουµε µέσα στη Βουλή
µία µέρα, όπου θα συζητούνται προτάσεις πολιτών για αλλαγές
στη νοµοθεσία και να µπορεί ο Βουλευτής από µόνος του και
χωρίς να φέρνει την τροπολογία στον Υπουργό, να καταθέτει µια
τροπολογία και να τη συζητάµε στο Κοινοβούλιο και να ψηφίζουµε κι αυτό δεν γίνεται µε τρία λεπτά οµιλία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι αυτό που περιµένουν
οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, είναι ότι σε αυτή την καινούργια
µέρα που ξεκινάει για την πατρίδα µας, ο πολιτικός κόσµος να
αναλάβει τις ελπίδες του. Πιστεύω ότι ο καθένας και η καθεµιά
εδώ, αυτό που θέλει µέσα στη Βουλή των Ελλήνων, είναι να είναι
αξιόπιστος απέναντι σε εκείνους που εκπροσωπεί.
Δεν θα γυρίσω να δω συµµαχίες που διαµορφώνονται και οι
οποίες είναι ιδιαίτερα λυπηρές. Δεν είναι τυχαίο ότι βλέπουµε
από τη µια µεριά να υπάρχουν ειλικρινείς συνεργασίες και από
την άλλη µεριά να υπάρχουν συµφωνίες, όπως ζήσαµε στην προηγούµενη κυβέρνηση, που, προκειµένου να συνεργαστούν δύο
διαφορετικά κόµµατα, η προϋπόθεση ήταν να σβήσουν οι ποινικές υποθέσεις του ενός ή του άλλου.
Στα θέµατα της χρηµατοδότησης των κοµµάτων, φωνάζουµε
όλοι για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Θα διαγράψουµε
τι έγινε;
Δεν πρέπει να γίνει σε βάθος η έρευνα και να δούµε πού πήγαν
όλα αυτά τα χρήµατα; Μαύρα ταµεία των 50 εκατοµµυρίων, δάνειο των 200 εκατοµµυρίων, σακούλες του Χριστοφοράκου, που
βρίσκεται υπό ασυλία εκεί που βρίσκεται, και κανείς µα κανείς να
µη θέλει να θίξει το παρελθόν.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω, ότι όσον αφορά τους Ανεξάρτητους Έλληνες, εµείς είµαστε έτοιµοι και θα συµβάλλουµε στη
συζήτηση αυτή, χωρίς να θέτω στους Βουλευτές µου την κοµµατική πειθαρχία.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΣΤ’ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

Καλώ όλους σας σήµερα, να κάνουµε το πρώτο βήµα. Να ψηφίσουµε τα δύο αυτά άρθρα, τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα
στους Βουλευτές να απελευθερωθούν από τη µέγγενη της πειθαρχίας της κοµµατικής. Σας καλώ να ψηφίσουµε την απλή αναλογική και να δείξουµε εµπιστοσύνη στα νέα παιδιά. Από εδώ και
πέρα, να συνεχίσουµε τη συζήτηση για όλα αυτά που αφορούν
την αλλαγή του εκλογικού νόµου και να ξεκινήσουµε, τώρα πλέον
που έχουµε την εµπιστοσύνη των συµµάχων µας, των φίλων
χωρών.
Είµαστε η µόνη χώρα, που µπορούµε να συνοµιλούµε µε όλους.
Είµαστε η µόνη χώρα, που µπορούµε και συνοµιλούµε και µε τις
αραβικές χώρες και µε το Ισραήλ. Είµαστε η µόνη χώρα, που συνοµιλούµε µε το ΝΑΤΟ και τη Ρωσία. Είµαστε η µόνη χώρα, που
συζητάµε µε την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τις χώρες της Μέσης
Ανατολής, της Ανατολής και της Αφρικής. Μπορούµε να παίξουµε
τον ρόλο ο οποίος ταιριάζει στην Ελλάδα. Να είναι ο ρυθµιστής
σε µια ευαίσθητη περίοδο και να παίξει τον γεωπολιτικό της ρόλο,
αλλά και παράλληλα, στην εσωτερική της δηµοκρατία να βάλει
όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, που θα πάρει πίσω την αξιοπιστία
του λαού. Διότι ποτέ µην ξεχνάτε ότι είµαστε η χώρα που γέννησε
τη δηµοκρατία.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες των ΑΝΕΛ και του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν δώσω τον λόγο στον κ. Θεοδωράκη, θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ανακοινώσεις.
Οι Υπουργοί Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Οικονοµικών και
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κατέθεσαν στις 27 Ιουλίου
2016 σχέδιο νόµου: «Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων παραχώρησης-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2014/23ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014,
σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L
94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις».
Επίσης, οι Υπουργοί Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εθνικής Άµυνας,
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
και Επικρατείας κατέθεσαν στις 21 Ιουλίου 2016 σχέδιο νόµου:
«Δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».
Τα ως άνω σχέδια νόµου έχουν χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγοντα και παραπέµπονται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Τον λόγο έχει ο κ. Θεοδωράκης, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Ποταµιού.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το βράδυ της Τετάρτης, σχεδόν
µεσάνυχτα πήραµε ένα µήνυµα. Αποστολέας ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο
τίτλος ήταν αµήχανος: «Σηµείωµα. Εκλογικός νόµος» το περιεχόµενο όµως είχε πραγµατικά ενδιαφέρον.
Ήταν ένα κάλεσµα να ανατρέψουµε το παλιό σύστηµα, για να
µπορέσει κάποια στιγµή η χώρα µέσα από προγραµµατικές συµφωνίες να πάει σε κυβερνήσεις προοδευτικής συνεργασίας.
Μάλιστα, ο συντάκτης του σηµειώµατος µας έδινε µια διορία
είκοσι τέσσερις ώρες να το σκεφτούµε και να απαντήσουµε. Η
προθεσµία εκπνέει σε λίγο και θα πρέπει να µου δώσετε µια
απάντηση.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, πριν δώσω την τελική απάντηση, να
κάνω µερικές επισηµάνσεις: Είναι παράξενο πώς ένα αριστερό,
κατά δήλωσή του, κόµµα, που από την πρώτη ηµέρα κυβερνά σε
συνεργασία µε ένα ακραίο συντηρητικό κόµµα, ανακάλυψε ξαφνικά, δεκαοκτώ µήνες µετά, την αξία των προοδευτικών κυβερνήσεων.
Όµως, πιο παράξενο είναι το περιεχόµενο που δίνει όλους αυτούς τους µήνες ο ΣΥΡΙΖΑ στη λέξη «προοδευτικό».
Είναι «προοδευτικό», για να ξεκινήσω από τα πολύ επίκαιρα,
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να επιτρέπουµε σε χουλιγκάνους -εισαγωγής µάλιστα- να λεηλατούν τη δηµόσια περιουσία, δηλαδή το Δηµαρχείο Θεσσαλονίκης;
Είναι «προοδευτικό», συνεχίζοντας µε τα επίκαιρα εν τη ευρεία
εννοία, να βάζουµε επιθεωρητή στα σχολεία της Θράκης έναν
εθνικιστή πολιτευτή;
Είναι «προοδευτικό», για να πάµε στα µεγαλύτερα, να γονατίζεις µε φόρους τους νέους επιστήµονες;
Είναι «προοδευτικό» το χάος στα νοσοκοµεία, η απουσία φαρµάκων, τα ράντζα;
Είναι «προοδευτικό» να επιτρέπεις να φέρνουν στο Πεντάγωνο
εικόνες για λαϊκό προσκύνηµα, για να εκµεταλλευτείς το θρησκευτικό συναίσθηµα των Ελλήνων;
Και τέλος, είναι «προοδευτικό» να κόβεις κορδέλες στη Σαντορίνη, όπως πριν από σαράντα-πενήντα χρόνια και να αναγκάζεσαι µετά από µερικές ηµέρες να λες στους αρρώστους
«πηγαίνετε σε άλλο νοσοκοµείο, γιατί δεν υπάρχουν γιατροί»;
Ποιον κοροϊδεύτε, λοιπόν;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Αυτό είναι ψέµα.
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, ησυχία!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Αν νευριάζετε από τώρα, κύριοι συνάδελφοι, έχετε να
ακούσετε πολλά!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Δεν υπάρχει τέτοιο θέµα ασθενούς.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Να πάµε στο σηµερινό θέµα: Είναι προοδευτικό, κύριοι συνάδελφοι, να αποκλείεις από την εκλογική διαδικασία αυτούς που
έφυγαν στο εξωτερικό λόγω της κρίσης; Παιδιά που σπούδασαν
εδώ, επιστήµονες, πολίτες που είναι εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους να τους λέµε τώρα «δεν θα ψηφίσετε στις
εθνικές εκλογές»;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Δεν ψηφίζουν;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Είναι προοδευτικό αυτό; Και γιατί στις ευρωεκλογές τους
αφήνουµε να ψηφίζουν;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, µη µιλάτε από
κάτω! Κάνει ρητορικές ερωτήσεις και έχει στην αγόρευσή του δικαίωµα να τις χρησιµοποιεί.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Ποιον κοροϊδεύετε;
Είναι προοδευτικό, κύριοι συνάδελφοι, να µην σπας τις µεγάλες
εκλογικές περιφέρειες, που µέχρι χθες τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήριζαν ως «τα µεγαλύτερα εκκολαπτήρια διαφθοράς»;
Τέλος –και εδώ αρχίζει το ενδιαφέρον- προσέξτε: Είναι προοδευτικό να είσαι µε το µπόνους των πενήντα εδρών το καλοκαίρι
του 2015, αλλά να είσαι εναντίον του µπόνους των πενήντα
εδρών το καλοκαίρι του 2016;
Και εξηγούµαι: Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015 στο Προεδρικό
Μέγαρο βρέθηκαν Τσίπρας, Μεϊµαράκης, Θεοδωράκης, Γεννηµατά, Καµµένος και Παφίλης -ο κ. Κουτσούµπας ήταν σε άλλες
δουλειές- και βέβαια, ήταν παρών και ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας. Ήταν το γεύµα για την αποκατάσταση της δηµοκρατίας.
Η κ. Γεννηµατά -γιατί θέλω να είµαι δίκαιος µε την ιστορίαθέτει πρώτα στον κ. Τσίπρα το ερώτηµα «τι θα κάνεις µε τον
εκλογικό νόµο;».
Ο κ. Τσίπρας δίνει µια γενική απάντηση του τύπου «είµαι ανοιχτός να το συζητήσουµε».
Παίρνω την αφορµή και τους λέω συνοπτικά την πρόταση που
έχουµε: κατάργηση του µπόνους των πενήντα εδρών, ένα µικρό
αναλογικό µπόνους, σπάσιµο των µεγάλων περιφερειών και
ψήφος στους Έλληνες του εξωτερικού.
Ο κ. Μεϊµαράκης είναι δισταχτικός, συνεπής στη θέση του ότι
δεν πρέπει να καταργηθεί το µπόνους των πενήντα εδρών στο
πρώτο κόµµα.
Ο κ. Παυλόπουλος είναι σιωπηλός, γιατί δεν θέλει –και σωστάνα αναµειχθεί σε µια συζήτηση, πόσω µάλλον που ήταν ο Υπουργός που είχε συντάξει τον νόµο που ισχύει σήµερα.
Και ο κ. Παφίλης, βέβαια, επαναλαµβάνει τη σταθερή θέση του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος για απλή ανόθευτη αναλογική.
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Τελικά, η κ. Γεννηµατά και εγώ πιέζουµε τον κ. Τσίπρα να δεσµευθεί ότι θα αλλάξουµε τον εκλογικό νόµο πριν από τις επόµενες εκλογές. Και ο κ. Τσίπρας, για να µην πολυλογώ, δίνει
στους πολιτικούς Αρχηγούς και στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας
δυο διαβεβαιώσεις, ότι δεν θα µας αιφνιδιάσει µε εκλογές και ότι
σε κάθε περίπτωση, πριν τις εκλογές θα συζητήσουµε τον εκλογικό νόµο.
Τη συνέχεια την ξέρετε.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του Ποταµιού και της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Τη συνέχεια την ξέρετε. Ο κ. Τσίπρας, πετώντας στα σκουπίδια
τις διαβεβαιώσεις που έχει δώσει στους πολιτικούς Αρχηγούς,
προκηρύσσει εκλογές έναν µήνα µετά, χωρίς καµµία συνεννόηση
και χωρίς να δεχθεί καµµία κουβέντα για αλλαγή του εκλογικού
νόµου και µείωση του µπόνους. Μάλιστα, στα τηλέφωνα που ενηµερωθήκαµε ότι πάµε σε εκλογές έθεσα το θέµα και είπα
«έχουµε πει ότι θα αλλάξουµε τον εκλογικό νόµο». Σιωπή.
Τι µεσολάβησε, λοιπόν, από το καλοκαίρι του 2015, που θα αλλάζαµε µαζί ριζικά τον εκλογικό νόµο, µέχρι το καλοκαίρι του
2016, που αλλάζετε όπως-όπως τον εκλογικό νόµο, ουσιαστικά
για να αλλάξετε ένα µόνο άρθρο, αυτό που αφορά το µπόνους
των πενήντα εδρών;
Το µόνο που άλλαξε από καλοκαίρι σε καλοκαίρι, κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι τότε ήσασταν πρώτοι και τώρα είστε δεύτεροι.
Και προτιµάτε την ακυβερνησία από µια κυβέρνηση των αντιπάλων σας.
Βέβαια, για να είµαστε δίκαιοι, δεν είστε οι πρώτοι που σκέπτεσθε µε αυτόν τον τρόπο. Είναι παλιά η συνταγή και από τα
προηγούµενα κόµµατα. Η χώρα έχει παράδοση οπορτουνιστικών
εκλογικών ρυθµίσεων. Ο νόµος Τσοχατζόπουλου το 1989 στέρησε την πλειοψηφία από ένα κόµµα που είχε πάρει 47%.
Πάµε, όµως, στην ουσία της συζήτησης, την οποία προσπαθείτε να κάνετε τις τελευταίες µέρες. Είναι η απλή αναλογική η
προοδευτική αλλαγή που έχει ανάγκη σήµερα ο τόπος; Όχι. Και
σίγουρα όχι, αν µιλάµε για την Ελλάδα της κρίσης.
Αν είχαµε απλή αναλογική σήµερα –το ξέρετε, έχετε κάνει και
εσείς τους υπολογισµούς- θα έπρεπε να συνεργαστούν πέντε
κόµµατα για να κάνουν κυβέρνηση. Υπάρχει τέτοια σύγκλιση στη
Βουλή; Έχουν υποχωρήσει τόσο οι εγωισµοί -να πω εγώ- οι κοµµατικές γραµµές και το κοµµατικό αλάθητο, που µπορούν να συνεργαστούν αυτή τη στιγµή πέντε κόµµατα; Να συνεργαστούν
για να παίρνουν αποφάσεις, όχι να συνεργαστούν για να µοιράζουν τις θέσεις στα Υπουργεία. Και πώς θα λειτουργήσει µια κυβέρνηση πέντε κοµµάτων; Με συνεχείς διαβουλεύσεις των
Αρχηγών και ατέλειωτα παζάρια για κάθε µικρό βήµα;
Η ακυβερνησία, η αβεβαιότητα, η αναποτελεσµατικότητα θα
φέρει νέα λουκέτα, θα χτυπήσει την αγορά, θα χτυπήσει την οικονοµία, γιατί κανείς δεν θέλει να επενδύει και κανείς δεν µπορεί
να ελπίζει σε µια ακυβέρνητη χώρα.
Η απλή αναλογική σε µια χώρα µε κρίση είναι εύκολο, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, να ενισχύσει τα ευκαιριακά κινήµατα διαµαρτυρίας, να ενισχύσει τους ακραίους, να ενισχύσει τους λαϊκιστές, τους δηµαγωγούς. Και η πολιτική κατάληξη θα είναι ένα
συνεχές παζάρι και µια ισορροπία τρόµου, όπου κάθε οµάδα
Βουλευτών µε τη λογική ότι µπορεί αύριο να εκφραστεί στις κάλπες θα µπορεί να απειλεί και να ζητά κάποια πράγµατα που εκφράζουν κάποιες συντεχνίες και όχι το σύνολο του ελληνικού
λαού.
Και ένα τέτοιο σκηνικό ισορροπίας τρόµου είναι παράδεισος
για τα συµφέροντα και τους µιντιάρχες, που συνεχώς σε άλλα
θέµατα καταγγέλλετε.
Ακούω διάφορες επιπολαιότητες τις τελευταίες ώρες: «Το
Βέλγιο δεν έχει κυβέρνηση;». Δεν είχε ενάµιση χρόνο να κάνει
κυβέρνηση; Η Ισπανία δεν είχε επτά µήνες να κάνει κυβέρνηση;
Η Ιταλία κάθε εννιά µήνες δεν άλλαζε κυβέρνηση; Και λένε οι
σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν έχουν, όµως, αυτές οι χώρες αποτελεσµατικές διακυβερνήσεις;». Ωραίο επιχείρηµα! Πολύ ωραίο
επιχείρηµα!
Είναι περίπου σαν να λες: Αφού και εγώ και ο Ρεµπώ καπνίζουµε, είµαστε και οι δύο µεγάλοι ποιητές.
Τι σχέση έχουν αυτά που ζούµε εµείς στη χώρα µας µε αυτά
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που συµβαίνουν στο Βέλγιο; Όλες αυτές οι χώρες έχουν ανεξάρτητες διοικητικές δοµές. Εδώ, εάν δεν έχεις κυβέρνηση, δεν πληρώνεις µισθούς. Εδώ, εάν δεν έχεις κυβέρνηση, δεν δουλεύει η
εφορία, δεν δουλεύει η πολεοδοµία.
Το φάρµακο, λοιπόν, που προτείνετε, είναι ψεύτικο. Η αρρώστια, όµως, την οποία επισηµαίνετε, είναι αληθινή. Έχουµε ένα
πολιτικό σύστηµα και θα πρέπει να το παραδεχτούµε και να το
φωνάξουµε, που είναι στην µέγγενη του δικοµµατισµού, µε τους
Βουλευτές να έχουν ανάγκη τα κανάλια και τους χρηµατοδότες
για να εκλεγούν, κυρίως στις µεγάλες περιφέρειες της Αθήνας
και της Θεσσαλονίκης. Για να εκλεγείς στην αχανή Β’ Αθηνών
πρέπει να έχεις πολλά συµβόλαια µε τα πρωινάδικα και µε τις µεταµεσονύχτιες εκποµπές. Πρέπει να ξοδέψεις δεκάδες χιλιάδες
ευρώ. Γιατί; Γιατί δεν µπορεί να παίξεις τον ρόλο σου, συνοικία
τη συνοικία, γειτονιά τη γειτονιά. Για να σε µάθει το µεγάλο κοινό
έχεις ανάγκη από χρήµατα και µίντια.
Γιατί, λοιπόν, δεν σπάτε τις µεγάλες περιφέρειες; Γιατί δεν τις
σπάτε; Γιατί κάνετε πίσω σε αυτό που είχατε πει ότι θα κάνετε;
Γιατί –άκουσον, άκουσον -υπάρχουν πολλά, αλλά κυρίως ότι ο
νέος σας «λεβέντης» σύµµαχος θέλει τις µεγάλες περιφέρειες,
γιατί, όπως είπε, µόνο έτσι µπορεί να επιλέξει ποιοι θα εκλεγούν
Βουλευτές.
Θυσία, λοιπόν, στο παζάρι και αυτή η µεταρρύθµιση. Και άλλο
ένα χατίρι στους ισχυρούς των µίντια και του χρήµατος, για να
µιλήσω µε τους δικούς σας όρους.
Θέλω, όµως, εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να απευθυνθώ στη Νέα Δηµοκρατία και να ρωτήσω: Ποιο είναι το σύστηµα που εσείς θέλετε; Εκτός από την κριτική που κάνετε στις
επιλογές του κ. Τσίπρα, δεν άκουσα µια ολοκληρωµένη απάντηση στο µεγάλο ερώτηµα: Τι θα κάνετε µε το µπόνους των πενήντα εδρών; Θα το επαναφέρετε; Είναι η ώρα σήµερα να µας
το πείτε, κύριε Μητσοτάκη, τι θα κάνετε µε το µπόνους των πενήντα εδρών, γιατί έχουµε το εξωφρενικό…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Επιτρέψτε µου! Γιατί έχουµε το εξωφρενικό η Νέα Δηµοκρατία
µε 19% το 2012 να έχει πάρει εκατόν οκτώ έδρες και είναι λάθος,
είναι παράλογο. Αυτό είναι το πρότυπο; Όχι. Εµείς το λέµε ξεκάθαρα: Είµαστε µακριά από τους σχεδιασµούς των ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία παρακαλώ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Και θα το πω για τελευταία φορά µήπως αλλάξετε γνώµη
και το ψηφίσετε αυτό που προτείνουµε: Το πρώτο κόµµα πρέπει
να έχει ένα µικρό προβάδισµα. Μία έδρα για κάθε 2% λέµε εµείς.
Με 40%, δηλαδή, να έχει ένα προβάδισµα είκοσι εδρών. Με 30%
να έχει ένα προβάδισµα δεκαπέντε εδρών.
Θέλω όµως εδώ -και θα ήθελα να το πουν οι Υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ αν συµφωνούν- να τελειώσουµε µε µία φηµολογία.
Σκέπτονται κάποιοι ότι θα µπορούσαν να γίνουν κυβερνήσεις
στην Ελλάδα χωρίς το πρώτο κόµµα; Αυτό σκεφτόµαστε; Θεωρώ
–και νοµίζω ότι και ο ελληνικός λαός θεωρεί- ότι µία κυβέρνηση
χωρίς τη συµµετοχή του πρώτου κόµµατος είναι ανωµαλία. Είναι
κοινοβουλευτική ανωµαλία, εκτός βέβαια αν µιλάµε για ποσοστά
κατάρρευσης κάτω του 25%, οπότε είναι σαφές ότι κανείς δεν
έχει το προβάδισµα.
Πάµε όµως και στις άλλες αλλαγές που προτείνετε. Θα επιµείνω λίγο σε δύο αλλαγές:
Πρώτα αυτό που αφορά τους νέους. Ο επιχειρησιακός τίτλος
θα µπορούσε να είναι «Ξεγελώντας τους δεκαεξάρηδες». Το σχέδιο της Κυβέρνησης είναι να καλοπιάσει εκατόν τριάντα περίπου
χιλιάδες νέους ψηφοφόρους και να δώσει ψήφους –για να µιλήσουµε µε την πραγµατικότητα- στην Α’ λυκείου, σε αυτούς δηλαδή που είναι δεκαέξι χρονών και µία ηµέρα. Η «Επιχείρηση
Καλόπιασµα» βέβαια δεν ξεκινάει τώρα µε τον εκλογικό νόµο.
Έχει προηγηθεί ο κ. Φίλης, η κατάργηση των γενικών εξετάσεων,
η µείωση των µαθηµάτων, η επίθεση στη µισητή αριστεία, η υποτροφία µε 6,5 και τώρα η ψήφος στην Α’ λυκείου. Ψήφος στην Α’
λυκείου! Δοξάστε µας! Ψηφίστε µας! Και το παρουσιάζετε ως
βήµα δηµοκρατίας.
Όµως στην Α’ λυκείου ο νους των παιδιών είναι αλλού, στο
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δρόµο που έχουν µπροστά τους και όχι σε ποιο κόµµα θα ενταχθούµε, ποιο κόµµα θα µας κυβερνήσει. Θέλουν δικαιώµατα στο
σχολείο, θέλουν καλύτερα βιβλία, θέλουν να εµπνευστούν από
τους δασκάλους τους, όµως δεν θέλουν σχολεία κοµµατικά
εκλογικά κέντρα.
Προσέξτε όµως. Ενώ η Κυβέρνηση προσπαθεί να ξεγελάσει
µε χάντρες δικαιωµάτων τους δεκαεξάρηδες, σβήνετε από τον
εκλογικό χάρτη µια άλλη γενιά, όλους αυτούς που έφυγαν τα
χρόνια της κρίσης στο εξωτερικό. Θα επιµείνω. Μισό εκατοµµύριο άνθρωποι, µορφωµένοι, δραστήριοι, αποφασισµένοι και τους
αρνείστε το δικαίωµα ψήφου. Αντί να ενισχύσετε την επαφή µε
τη χώρα τους, κλείνετε την πόρτα στο πρόσωπο.
Δεν ξέρω αν έχετε δει τα συνθήµατα στα social media, στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά έχουν ενδιαφέρον. Οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έµαθαν
twitter, έµαθαν facebook, αλλά δεν έχουν ακούσει τίποτα για την
επιστολική ψήφο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Προέδρου του κόµµατος Το Ποτάµι)
Άραγε, κύριοι συνάδελφοι, από πού αντλείτε τόση εξουσία;
Ποιος σας δίνει το δικαίωµα να διαγράψετε από τους εκλογικούς
καταλόγους τα παιδιά που έφυγαν στο εξωτερικό, αυτούς που
ζουν στο εξωτερικό; Διότι αυτό κάνετε. Τους διαγράφετε, τους
κόβετε το δικαίωµα να αποφασίσουν για το µέλλον τους.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Ποιος τους κόβει το δικαίωµα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κάντε ησυχία!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Πότε έγινε αυτό;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Το άρθρο 51 του Συντάγµατος που κάποιοι δάκρυζαν, λέει
δικαίωµα ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΣ: Θα εκτεθείς γρήγορα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία παρακαλώ.
Ακούστε µε προσοχή.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Προσέξτε βέβαια! Αν ήταν πολίτες της Ινδίας, του Τζιµπουτί, του Κονγκό, της Τουρκίας ακόµη-ακόµη, των Φιλιππίνων,
του Ελ Σαλβαδόρ, της Νότιας Αφρικής, της Βραζιλίας, του Μεξικού, θα ψήφιζαν. Είναι όµως πολίτες µιας ευρωπαϊκής χώρας
που είναι στα χέρια συντηρητικών πολιτικών. Δεχτείτε το. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν, οι συντηρητικές πολιτικές µένουν ίδιες και
απαράλλαχτες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
Ρωτάω λοιπόν τον κ. Τσίπρα για τελευταία ίσως φορά, γιατί η
πρώτη φορά Αριστερά δεν δίνει το δικαίωµα σε αυτά τα παιδιά,
σε αυτούς τους πολίτες να ψηφίσουν; Τι φοβάστε; Προφανώς
φοβάστε ότι αυτοί που ξενιτεύτηκαν για µια καλύτερη ζωή, δεν
θα ψηφίσουν ένα κόµµα στο οποίο είναι δεδοµένη η άποψη ότι η
καριέρα είναι χολέρα. Οι άνθρωποι της δουλειάς δεν θα ψηφίσουν τα παιδιά του κοµµατικού σωλήνα.
Είναι τα στοιχεία που βγήκαν µόλις χθες. Από το 2008 µέχρι
σήµερα οι Έλληνες που έφυγαν έχουν προσθέσει στη χώρα που
είναι, σε όλες τις καινούργιες πατρίδες που βρίσκονται, περίπου
50 δισεκατοµµύρια στο ΑΕΠ και εµείς έχουµε δαπανήσει για να
σπουδάσουµε αυτούς τους ανθρώπους -γιατί το δυναµικό που
βγαίνει είναι το σπουδαγµένο- περίπου 8 δισεκατοµµύρια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Θεοδωράκη, συνοψίστε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σας το λέµε λοιπόν ξανά. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να εκλέξουν και να εκλεγούν, να µείνουν συνδεδεµένοι µε τη χώρα τους.
Μετά από όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιλαµβάνεστε γιατί το Ποτάµι δεν θα επικροτήσει τον ευκαιριακό εκλογικό
σχεδιασµό της Κυβέρνησης. Λέµε «όχι» στην εξαπάτηση, λέµε
«όχι» στην αγώνα σας για την επιβίωσή σας στην εξουσία.
Το Ποτάµι θα επιµείνει στη σύγκρουση µε το παλιό και µε το
νέο παλιό που εκπροσωπείτε. Θα αγωνιστούµε για τις µεγάλες
αλλαγές, θα επιµείνουµε στις µεγάλες µεταρρυθµίσεις, όπως
είναι η ριζοσπαστική πρόταση αλλαγής του εκλογικού νόµου που
έχουµε παρουσιάσει εδώ και µήνες, µε λεπτοµέρειες, αφήνοντας
στην άκρη τους κυνικούς υπολογισµούς.
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Να διορθώσω ορισµένους -και τελειώνω- που κάνουν κάποιους
λάθος υπολογισµούς και στα µίντια. Το σχέδιό σας δεν γκρεµίστηκε επειδή έφυγε η Χρυσή Αυγή. Γκρεµίστηκε από τη δική µας
σταθερή άρνηση να πούµε «ναι» στον καιροσκοπισµό σας. Ακόµα
και αν δεν είχε εγκαταλείψει το στρατόπεδο του «ναι» η Χρυσή
Αυγή, το αποτέλεσµα θα ήταν σήµερα 197 «ναι», 103 «όχι». Θα
είχατε δηλαδή έτσι κι αλλιώς ηττηθεί.
Κύριοι συνάδελφοι της συµπολίτευσης, µην παθιάζεστε τόσο
πολύ µε την πρότασή σας, µε τις αλλαγές που φέρνετε, γιατί
είναι πολύ πιθανό, αν αύριο για οποιονδήποτε λόγο περάσετε
ξανά µπροστά στις δηµοσκοπήσεις, να κληθείτε να ψηφίσετε την
επαναφορά του µπόνους των πενήντα εδρών. Θα βρείτε µια δικαιολογία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο ο κ. Δηµήτρης Κουτσούµπας, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΚΚΕ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να µου επιτρέψετε από την αρχή
να επισηµάνω ότι τα επίµαχα ζητήµατα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα τις τελευταίες ηµέρες, όπως είναι το θέµα που συζητάµε σήµερα στην Ολοµέλεια –το θέµα του εκλογικού νόµου,
δηλαδή- αλλά και άλλα, δεν απασχολούν την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, τους εργαζόµενους που στενάζουν κάτω από µια
βάρβαρη, αντιλαϊκή, φοροµπηχτική πολιτική.
Οπωσδήποτε απασχολούν εσάς, τα διάφορα αστικά επιτελεία,
τους επιχειρηµατικούς οµίλους. Βρίσκονται στο επίκεντρο της
διαπάλης ανάµεσα στα πολιτικά κόµµατα του αστικού κατεστηµένου, µε µοναδική εξαίρεση, προς τιµήν του, το κόµµα µας, το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος.
Τον λαό τον απασχολούν και τον προβληµατίζουν επιπλέον τα
νέα µέτρα που ετοιµάζετε, µε βάση και τις διαβεβαιώσεις του
Πρωθυπουργού προς εταίρους και µεγάλο κεφάλαιο ότι µπορούν να στηριχθούν πάνω του για το παραπέρα ξεζούµισµα των
λαϊκών στρωµάτων, για την ένταση της εκµετάλλευσης, µόνο και
µόνο για να εξασφαλίσουν την πολυπόθητη ανάκαµψη των καπιταλιστικών κερδών τους.
Ο ΣΕΒ και η Κοµισιόν έχουν πλήρως αποκαλύψει όλες αυτές τις
ηµέρες όλη αυτή την ατζέντα των νέων αντιλαϊκών ανατροπών που
σχεδιάζονται. Και αυτό, παρ’ όλες τις φιλότιµες προσπάθειες του
Υπουργού Εργασίας να εµφανίσει τη µεγάλη εργοδοσία, την Κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως συστατικά µέρη, λέει, ενός
εθνικού κοινωνικού µετώπου, που τάσσονται τάχα ενάντια στις αντεργατικές ανατροπές, µπροστά στη διαπραγµάτευση για τα εργασιακά. Και πάρα τη συνδροµή που παρείχε στην Κυβέρνηση και
η συνδικαλιστική πλειοψηφία της ΓΣΕΕ συµµετέχοντας µε θέρµη
σε αυτό τον προσχηµατικό κοινωνικό διάλογο.
Όµως, ο ΣΕΒ και η Κοµισιόν έβαλαν τα πράγµατα στη θέση
τους. Δεν παύουν οι παρεµβάσεις αυτές να έχουν τη σηµασία
τους και ως προς τη χρονική στιγµή που εκδηλώνονται, καθώς
αποδεικνύουν πως η προσπάθεια της Κυβέρνησης αποβλέπει
στην εξαπάτηση των εργαζοµένων, να θολώσει την πραγµατική
ταξική διαχωριστική γραµµή γύρω από το ζήτηµα των εργασιακών, µε στόχο να προλάβει και να χειραγωγήσει, αν µπορέσει,
τις αντιδράσεις συνδικάτων εργαζοµένων.
Οι µεγαλοβιοµήχανοι δείχνουν τα δόντια τους και τις πραγµατικές στοχεύσεις. Όλα σε βάρος των εργαζοµένων. Με άλλα
λόγια, οι αξιώσεις των µεγαλοβιοµηχάνων και των άλλων τµηµάτων της πλουτοκρατίας είναι η πλήρης απελευθέρωση των οµαδικών απολύσεων και µάλιστα, µε το επιχείρηµα ότι η χώρα µας
αποτελεί εξαίρεση και ότι πρέπει να εφαρµοστούν οι ευρωπαϊκές
οδηγίες.
Το επιχείρηµα αυτό περιγράφει µε σαφήνεια και ακρίβεια τι
πραγµατικά σηµαίνει και το περίφηµο «ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτηµένο» που προβάλλει και το Υπουργείο Εργασίας και στο
οποίο θα πρέπει να επιστρέψει η χώρα µας, µε βάση αυτά που
λέει ο Υπουργός Εργασίας, η δυνατότητα στους εργοδότες να
κηρύσσουν ανταπεργία και µάλιστα, ως όπλο απέναντι στις καταχρηστικές απεργίες των εργαζοµένων.
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Για τον συνδικαλιστικό νόµο, ισχυρίζεται ότι αυτός πάσχει.
Θέτει ζήτηµα υπερπροστασίας των συνδικαλιστών, ενώ έχουµε
µπαράζ απολύσεων και διώξεων στελεχών του ταξικού κινήµατος
σήµερα -και αυτό είναι γεγονός για συνδικαλιστική δράση- και
θέτει και ζήτηµα αντιπροσωπευτικότητας στην προκήρυξη απεργιών, δηλαδή ποιος θα αποφασίζει κάθε φορά γι’ αυτές, θέλοντας να βάλει επιπλέον εµπόδια, αν όχι να καταργήσει εντελώς,
τη δυνατότητα που έχει ένα κλαδικό ή ένα µεγάλο επιχειρησιακό
σωµατείο να κηρύξει απεργία.
Θεωρεί ως νόθευση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων την
υποχρεωτική διαιτησία, µε τον ισχυρισµό µάλιστα ότι οι αποφάσεις του ΟΜΕΔ µπορεί να εκτινάξουν τα ύψη τα µισθολογικά
κόστη των επιχειρήσεων και πως µπορεί αυτό να αποθαρρύνει,
λέει, τις επενδύσεις.
Αυτά λέγονται τη στιγµή που στη συντριπτική τους πλειοψηφία
οι αποφάσεις του ΟΜΕΔ οδηγούν σε µεγάλες µειώσεις τους εργατικούς µισθούς, συµβάλλουν µε τον τρόπο τους στη µείωση
και του µέσου µισθού. Όµως, προφανώς στους εργοδότες ούτε
αυτό αρκεί. Εκεί, λοιπόν, που µας χρωστούν ζητούν και το βόδι.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κάντε ησυχία!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Μην ανησυχείτε, κύριε Πρόεδρε. Φαίνεται ότι αυτά δεν απασχολούν τους Βουλευτές εδώ στην Ολοµέλεια. Άλλα κυρίαρχα τους
απασχολούν!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Συνεχίστε, παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Την ίδια ώρα σε απόλυτο συγχρονισµό η Κοµισιόν θέτει και αυτή
το ίδιο ουσιαστικά αντεργατικό πλαίσιο της επικείµενης διαπραγµάτευσης, καταρρίπτοντας τον µύθο της Κυβέρνησης ότι τα
σκληρά µέτρα είναι έµπνευση µόνο του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου, που ζητάει αίµα, ενώ τα άλλα µέρη του κουαρτέτου
προσέρχονται µε ηπιότερες προτάσεις.
Η ουσία είναι ότι αυτή τη γραµµή, την οποία υπηρετούν από
κοινού η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, εργοδότες, Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, Κοµισιόν και πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, είναι εχθρική
για τα εργατικά λαϊκά συµφέροντα. Είναι ο κοινός αντεργατικός
παρονοµαστής για να ενταφιαστεί ό,τι έχει αποµείνει από εργασιακά δικαιώµατα. Γι’ αυτό πρέπει να βρει απέναντί της σύσσωµους τους εργαζόµενους. Συµβολή σε αυτήν την κατεύθυνση
αποτελεί το κάλεσµα των Οµοσπονδιών, των εργατικών κέντρων,
για την ανάπτυξη της πάλης στο µέτωπο των συλλογικών συµβάσεων και το σχεδίου νόµο που συντάχθηκε µε πρωτοβουλία
τους για τον ίδιο λόγο.
Απέναντι σε αυτήν την κυβερνητική πολιτική κανένα από τα
άλλα κόµµατα δεν αντέδρασε. Έχει, βέβαια, αυτό την εξήγησή
του. Πώς να αντιδράσουν, όταν ουσιαστικά η κριτική που ασκούν
Νέα Δηµοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Ποτάµι στην Κυβέρνηση είναι ότι δεν
προχωρά µε ταχύτητα τις αναδιαρθρώσεις, όταν ο κ. Μητσοτάκης από το Βήµα του ΣΕΒ δίνει διαβεβαιώσεις ότι η Νέα Δηµοκρατία είναι το κόµµα της επιχειρηµατικότητας, σε ένα κρεσέντο
ανταγωνισµού µε την Κυβέρνηση για το ποιος είναι πιο πολύ µε
το µεγάλο κεφάλαιο, όταν η Ένωση Κεντρώων παίζει τον γνωστό
ρόλο του λαγού σε όλα τα αντιδραστικά µέτρα, όταν η Χρυσή
Αυγή σκίζεται για τη στήριξη της ελληνικής επιχειρηµατικότητας,
δηλαδή της ανάκαµψης των κερδών των καπιταλιστών.
Αυτή η στρατηγική τους σύµπλευση στον στόχο της καπιταλιστικής ανάκαµψης δεν επιτρέπει διαφοροποιήσεις, παρ’ όλες τις
γκρίνιες, τις υποκριτικές διαπιστώσεις για τη φτωχοποίηση του
λαού, που όµως και αυτές αξιοποιούνται για να επιβεβαιώνουν
την ανάγκη να επιταχυνθεί η προσπάθεια για την ανάκαµψη
αυτών των κερδών του κεφαλαίου.
Κυρίες και κύριοι, σε όλα τα ζητήµατα της επικαιρότητας
υπάρχει στρατηγική ταύτιση όλων των άλλων κοµµάτων, µε εξαίρεση το ΚΚΕ. Οι οµηρικές αυτές µάχες που διεξάγονται στη
Βουλή και στα κανάλια γίνονται µόνο και µόνο για να συσκοτίσουν, να µπερδέψουν, να αποπροσανατολίσουν. Η υπερπροβολή
των αντιπαραθέσεων για τον εκλογικό νόµο, αλλά και για τις τηλεοπτικές άδειες, για το σκάνδαλο της «SIEMENS» υπηρετεί
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αυτή την αποπροσανατολιστική τακτική, στην οποία µπορεί να
πρωτοστατεί η Κυβέρνηση, αλλά πολύ καλά την αξιοποιούν και
τα άλλα κόµµατα, πρωτίστως η Νέα Δηµοκρατία, στην αγωνία
της βέβαια να αναδειχθεί σε πιο καθαρόαιµο υπερασπιστή του
κεφαλαίου.
Σε θέµατα, όπως είναι οι παραπάνω αντεργατικές µεταρρυθµίσεις που ετοιµάζονται να έρθουν από το φθινόπωρο ή οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, πρέπει να σηµειώσουµε
εδώ µέσα την εκκωφαντική συµφωνία των άλλων κοµµάτων, που
για ορισµένους εκφράζεται και µε αφωνία, αν και κατά τα άλλα,
βγαίνουν εύκολα για να διαφωνήσουν µε την Κυβέρνηση σε
σχέση µόνο µε το µπόνους ή τον αριθµό των τηλεοπτικών αδειών
που θα δοθούν.
Για παράδειγµα, στα τέλη της περασµένης εβδοµάδας πραγµατοποιήθηκε η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία. Οι
αποφάσεις της αποτελούν κίνδυνο για τους λαούς, αφού στην
πραγµατικότητα επιβεβαιώνουν τον επιθετικό προσανατολισµό
αυτής της λυκοσυµµαχίας. Στον ανταγωνισµό Αµερικάνων-Ευρωπαίων µε τους Ρώσους καταγράφουν πέρα από τις περί του
αντιθέτου διαβεβαιώσεις, όξυνση αυτών των αντιθέσεων.
Μία πλευρά αυτών των οξυµένων ανταγωνισµών βλέπουµε
αυτές τις µέρες µε το στρατιωτικό πραξικόπηµα στην Τουρκία
και τις εξελίξεις στη γείτονα χώρα, ενώ υπάρχει κίνδυνος να εµπλέξουν σε περιπέτειες και την Ελλάδα και τις χώρες της ευρύτερης περιοχής.
Σε αυτήν τη Σύνοδο, λοιπόν, η ελληνική Κυβέρνηση εµφανίστηκε πιο νατοϊκή από τους νατοϊκούς, επιδεικνύοντας πρόθεση
και διάθεση να στηρίξει όλα τα νατοϊκά σχέδια στην περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου και της Βόρειας Αφρικής. Γι’ αυτή τη
στάση, κανένα από τα άλλα κόµµατα δεν είπε κουβέντα.
Φυσικά, καταλαβαίνουµε τη στάση τους, αφού όλοι ανεξαιρέτως θεωρούν απαραβίαστη τη συµµόρφωση τους στα ιµπεριαλιστικά σχέδια στου ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε,
ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας πηγαίνει αυτές τις µέρες ταξίδια στο εξωτερικό, ανάµεσα στα οποία και στο Ισραήλ, προκειµένου να επιβεβαιώσει την προσήλωση της Νέας Δηµοκρατίας
στους στόχους γεωστρατηγικής αναβάθµισης της χώρας για λογαριασµό της αστικής τάξης, που επίσης πολύ καλά υπηρετεί
προς το παρόν και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Κανένα από αυτά τα κόµµατα δεν έβγαλε ούτε ένα σχόλιο για
τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
Η ναζιστική υπόδικη για σοβαρά εγκλήµατα Χρυσή Αυγή, που
κοροϊδεύει τους οπαδούς της Δεξιάς µε διάφορες εθνικιστικές
κορώνες, κάνει γαργάρα τόσο τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, όσο και την
εµπλοκή της Ελλάδας στα σχέδια που υπονοµεύουν τα ελληνικά
λαϊκά κυριαρχικά δικαιώµατα.
Όµως, ένα ακόµα πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα της στρατηγικής της σύµπλευσης είναι η κοινή επί της ουσίας στάση
απόρριψης -φυσικά, µε διαφορετική επιχειρηµατολογία που αποδεικνύει και τον διαφοροποιηµένο ρόλο που έχει κάθε πολιτική
δύναµη εδώ µέσα- που κράτησαν όλα, όµως, τα υπόλοιπα κόµµατα στη συζήτηση της πρότασης νόµου του ΚΚΕ για την ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών.
Εδώ όλοι συντάχθηκαν µε τα συµφέροντα των τραπεζών, την
προστασία των οµίλων, χαρακτηρίζοντας ανεδαφική και µη ρεαλιστική την πρόταση.
Οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξαν ότι η πρόταση του
ΚΚΕ είναι ενδιαφέρουσα, όµως δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή
λόγω των οικονοµικών συγκυριών. Έκαναν προσπάθεια να απαξιώσουν αυτήν την πρόταση, διότι απευθύνεται δήθεν σε πλούσιους. Φωνάζει ο κλέφτης, για να φοβηθεί ο νοικοκύρης τελικά.
Αντιµετωπίζουν οι ίδιοι, υποτίθεται, τη φτώχεια µε κάποια ψίχουλα ελεηµοσύνης στα διάφορα κοινωνικά προγράµµατα και
αρνούνται το πλαίσιο δικαιωµάτων και προστασίας όπως προβλέπουν οι συγκεκριµένες προτάσεις του ΚΚΕ, που δίνουν πραγµατική ανακούφιση, πραγµατική λύση στο πρόβληµα.
Από την πλευρά της η Νέα Δηµοκρατία ξεκαθάρισε ότι δεν
µπορεί να στηρίξει την πρόταση του ΚΚΕ, ενώ το ΠΑΣΟΚ, παρ’
όλο που δήλωσε ότι η πρόταση του ΚΚΕ είναι θετική και επίκαιρη,
ωστόσο την απέρριψε. Το Ποτάµι και η Ένωση Κεντρώων ανέλαβαν τότε το ρόλο της επίθεσης στο Κοµµουνιστικό Κόµµα,
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υπερασπιζόµενοι την Κυβέρνηση µε αντίστοιχα ψευδοεπιχειρήµατα.
Κυρίες και κύριοι, από την άλλη πλευρά, στην αντιπαράθεση
αυτές τις µέρες για τις τηλεοπτικές άδειες, δεν αµφισβητείται
από κανέναν από τους εµπλεκόµενους στον καβγά η πρόσδεση
των µέσων ενηµέρωσης σε µεγάλα συµφέροντα, σε επιχειρηµατικούς οµίλους. Κάθε άλλο! Το πραγµατικό αντικείµενο της διαπάλης είναι το πώς θα γίνει το ξαναµοίρασµα της πίτας ανάµεσα
στους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες, µε θύµατα και εδώ πάλι
τους εργαζόµενους στα µέσα.
Πρόκειται, δηλαδή, για ένα µοίρασµα πίτας που έχει άµεσες
οικονοµικές και πολιτικές διαστάσεις. Έχει οικονοµικές διαστάσεις γιατί αφορά την αναδιάταξη των επιχειρηµατικών οµίλων και
το µοίρασµα της διαφηµιστικής πίτας και πολιτικές, γιατί προφανώς η διαδικασία συνδέεται από τη µια µε την προσπάθεια της
Κυβέρνησης να περιορίσει όσο γίνεται τα αντιπολιτευόµενα σε
αυτή µέσα µαζικής ενηµέρωσης και από την άλλη -από την
πλευρά της Αντιπολίτευσης- να αποσπάσει τη στήριξη µέσων
ενηµέρωσης στην πορεία διεκδίκησης της διακυβέρνησης αύριο.
Κυρίες και κύριοι, για να έρθουµε και στο επίµαχο, στο ζήτηµα
του εκλογικού νόµου για παράδειγµα, οι διαφωνίες κινούνται
γύρω από τον άξονα «εξασφάλιση της κοινοβουλευτικής και κυβερνητικής σταθερότητας».
Ο εκλογικός νόµος στόχο έχει να διασφαλίσει την οµαλότητα
στην κυβερνητική εναλλαγή και να δηµιουργήσει προϋποθέσεις
για ακόµα µεγαλύτερη συναίνεση στο πολιτικό σύστηµα, προκειµένου απρόσκοπτα και µε ευρύτερο καταµερισµό, αυτή τη φορά,
ευθύνης ανάµεσα στα κόµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
κεφαλαίου, να προχωρούν ευκολότερα, γρηγορότερα οι αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις.
Αυτονόητα, τελικός αποδέκτης αυτού του κλίµατος συναίνεσης είναι ο λαός, στον οποίο όλοι -Κυβέρνηση και Αντιπολίτευσητον θέλουν στρατευµένο στον στόχο αυτής της ανάκαµψης που
προϋποθέτει µόνο θυσίες, χωρίς τέλος, από την πλευρά του.
Βεβαίως, ο άξονας αυτός είναι κοινά αποδεκτός από όλους. Η
διαφωνία έγκειται στο πώς αυτή θα επιτευχθεί και, βεβαίως,
ποιος θα έχει το πάνω χέρι σε αυτή τη διαδικασία. Τα άλλα κόµµατα, δηλαδή, που ασκούν κριτική σε πλευρές της κυβερνητικής
πρότασης, ξεκινάνε από το κατά πόσο στην εφαρµογή του ο
εκλογικός νόµος µπορεί να υπηρετήσει την κυβερνητική και πολιτική σταθερότητα για να συνεχιστούν πάλι οι ίδιες αντιλαϊκές
µεταρρυθµίσεις.
Πάνω σε αυτά ξετυλίγεται αυτό το µεγάλο παζάρι ανάµεσα
στα διάφορα αστικά κόµµατα, που δεν αφορά απλώς τις διατάξεις του εκλογικού νόµου, αλλά επεκτείνεται και σε µελλοντικές
κυβερνητικές συνεργασίες µεταξύ τους.
Ο διακηρυγµένος στόχος της Κυβέρνησης να συγκεντρώσει
τις διακόσιες ψήφους που απαιτούνται για να ισχύσει ο νόµος
από τις αµέσως επόµενες εκλογές, ήταν περισσότερο και κυρίως
για να δώσει την εικόνα µιας πλατιάς συναίνεσης, πάνω σε µια
εµβληµατική -όπως την παρουσιάζει- πρωτοβουλία, µια πρωτοβουλία που θέλει να την κάνει για να χρυσώσει και λίγο το χάπι
σε αρκετούς δυσαρεστηµένους ψηφοφόρους της, αφού όλα τα
άλλα που είχε υποσχεθεί στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα τα
προηγούµενα χρόνια, ούτε στο όνειρό τους δεν πρόκειται να τα
δουν οι εργαζόµενοι της πατρίδας µας. Έτσι νοµίζει ότι βρίσκει
σωσίβιο στην πρόταση για τη θέσπιση του νέου εκλογικού νόµου.
Το ΚΚΕ είναι το µόνο κόµµα που κράτησε σταθερή, συνεπή και
ξεκάθαρη θέση από την αρχή της συζήτησης και όσον αφορά στο
γενικό πολιτικό σκεπτικό, το οποίο το παρουσιάσαµε και χθες και
σήµερα αναλυτικά εδώ στην Ολοµέλεια και σε ό,τι έχει να κάνει
µε τον ίδιο τον εκλογικό νόµο που προτείνει η Κυβέρνηση.
Όπως, λοιπόν, έχουµε κάνει σαφές από την αρχή, και επί της
αρχής και επί των άρθρων εµείς τασσόµαστε υπέρ και υπερψηφίζουµε συγκεκριµένα άρθρα: Το άρθρο 1 για την ψήφο στα δεκαεπτά, το άρθρο 2 για την κατάργηση του µπόνους, το άρθρο
4 για τη διευθέτηση εδρών και περιφερειών και το άρθρο 5 για
την ισχύς του νόµου από τις επόµενες εκλογές, αν συγκεντρώσει
τις διακόσιες ψήφους.
Καταψηφίζουµε το άρθρο 3, µε το οποίο διατηρείται το πλαφόν 3% για την είσοδο ενός κόµµατος στη Βουλή και ζητάµε από
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τους Βουλευτές να υπερψηφίσουν στην ονοµαστική ψηφοφορία
την τροπολογία που έχει καταθέσει για αυτό το ζήτηµα το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Στρέφοντας τα πυρά της περισσότερο προς τη Νέα Δηµοκρατία και προσπαθώντας να προσεταιριστεί το ΠΑΣΟΚ, η Κυβέρνηση προσπαθεί να προσδώσει στη διαµάχη για τον εκλογικό
νόµο τον χαρακτήρα της αντιπαράθεσης ανάµεσα στο φως και
στο σκότος. Έτσι, οι δυνάµεις που τάσσονται υπέρ του σχεδίου
νόµου, υπηρετούν για την Κυβέρνηση την πρόοδο, ενώ όσοι την
απορρίπτουν ή την κατακρίνουν, ταυτίζονται µε τη συντήρηση.
Είναι, όµως, έτσι; Η απάντηση από την πλευρά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας είναι κατηγορηµατικά «όχι». Ανεξάρτητα από τις διαφωνίες τους στα επιµέρους, η Κυβέρνηση και τα
άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης ταυτίζονται στο εξής βασικό:
Το εκλογικό σύστηµα θα πρέπει να υπηρετεί µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο την κυβερνητική και πολιτική σταθερότητα, ώστε
να συνεχίζεται απρόσκοπτα, µε τη µεγαλύτερη δυνατή συναίνεση, η εφαρµογή µέτρων και πολιτικών που έχει ανάγκη το κεφάλαιο, και που, βέβαια, για αυτά θα µατώνει συνεχώς ο
ελληνικός λαός.
Αυτή η κοινή τους αντίληψη είναι η βάση για τα διάφορα παζάρια που γίνονται.
Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί τον εκλογικό νόµο, που προτείνει, ως καταλύτη για κυβερνήσεις συνεργασίας. Θεωρεί ότι και µε αυτόν τον
τρόπο διαχέεται σε περισσότερα κόµµατα η ευθύνη για τη διεύθυνση και την άσκηση της αντιλαϊκής πολιτικής, που εφαρµόζει.
Όλα αυτά, βέβαια, για να µεταφράζεται ευκολότερα και µε µεγαλύτερη ευρύτητα η πολιτική συναίνεση σε συµφωνία, ανοχή
και συνενοχή του λαού µας στην πολιτική, που τον τσακίζει. Αυτό
εννοούν όταν µιλάνε για κοινωνική συνοχή και ειρήνη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Τελειώνω σε λίγο, κύριε Πρόεδρε.
Μήπως, όµως, η Νέα Δηµοκρατία έχει διαφορετική άποψη για
τους σκοπούς που θα πρέπει να υπηρετεί ένας εκλογικός νόµος;
Όχι, βέβαια. Το επαληθεύουν µε όσα είπαν χθες και σήµερα οι
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. Ο καηµός τους -όπως και του
ΣΥΡΙΖΑ- η πολιτική σταθερότητα, αποτυπωµένος στην άλλη όψη
του ίδιου αντιλαϊκού νοµίσµατος. Και τα άλλα κόµµατα εκφράζουν επιµέρους ενστάσεις στη βάση της αγωνίας τους για το
κατά πόσο η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ διασφαλίζει την πολιτική σταθερότητα.
Βέβαια, τους κατανοούµε, αφού οι θέσεις αυτές δεν είναι
άσχετες µε τις γενικότερες ανακατατάξεις, µε τις διεργασίες και
στον χώρο της λεγόµενης κεντροαριστεράς και την πρόθεσή
τους για αναβάθµιση του ρόλου τους στην ανασύνθεση του πολιτικού συστήµατος µε το ένα ή το άλλο εκλογικό σύστηµα.
Κάτι αντίστοιχο, βέβαια, συµβαίνει και στον χώρο της λεγόµενης Δεξιάς, από τη Νέα Δηµοκρατία έως τη Χρυσή Αυγή.
Το ΚΚΕ, µε σταθερότητα και συνέπεια, υπερασπίζεται τη θέση
για απλή και ανόθευτη αναλογική. Η θέση αυτή περιέχεται και
στην τροπολογία-προσθήκη που κατέθεσε στο κυβερνητικό νοµοσχέδιο για τον εκλογικό νόµο, ζητώντας την καθιέρωση της
απλής αναλογικής µε κατάργηση του µπόνους των πενήντα
εδρών και του πλαφόν του 3%.
Ταυτόχρονα, όµως, θα συνεχίσουµε να αποκαλύπτουµε στον
λαό τη σκοπιµότητα όλης αυτής της συζήτησης που έχει ανοίξει,
τις διεργασίες που πυροδοτεί ή διευκολύνει για λογαριασµό
πάντα της αστικής τάξης, των µακροπρόθεσµων συµφερόντων
της.
Το κυριότερο είναι να συνειδητοποιήσει ο λαός ότι όποιο σύστηµα και αν ισχύσει, οι κυβερνήσεις που θα προκύπτουν, πολιτικοµµατικές ή µονοκοµµατικές, θα εφαρµόζουν πολιτικές και
µέτρα σε βάρος του εάν δεν αλλάξει ριζικά η κατάσταση. Και
όταν θα σηκώνει το κεφάλι ο λαός, θα του τη λένε και από πάνω,
ότι ο ίδιος τους ψήφισε και ότι εκφράζουν αθροιστικά την πλειοψηφία, όπως γίνεται δηλαδή, µέχρι σήµερα.
Σε αυτήν την αντιλαϊκή συγχορδία των αστικών κυβερνήσεων
συνεργασίας, το µόνο σίγουρο είναι ότι το ΚΚΕ δεν πρόκειται να
υποκύψει. Δεν πρόκειται ποτέ να προδώσουµε τα εργατικά λαϊκά
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συµφέροντα, να δώσουµε χέρι βοήθειας στους δυνάστες και εκµεταλλευτές του λαού µε βάση τις πολιτικές που εφαρµόζουν.
Το κλειδί για τον λαό δεν βρίσκεται στο εκλογικό σύστηµα και
κατ’ επέκταση στην κάλπικη κάλπη και στην κυβερνητική εναλλαγή ίδιας κοπής, διαχειριστών, δηλαδή, της αντιλαϊκής πολιτικής, ανεξάρτητα εάν αυτή αφορά ένα, δύο ή περισσότερα
κόµµατα. Το κλειδί βρίσκεται στην οργάνωση της πάλης του
λαού µέσα στους τόπους δουλειάς, στο σπάσιµο της φοβίας, της
µοιρολατρίας, της λογικής των µειωµένων απαιτήσεων. Βρίσκεται στο ορµητικό πέρασµα του ελληνικού λαού πραγµατικά στο
προσκήνιο µε ισχυροποίηση παντού του ΚΚΕ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από όλα τα προηγούµενα προκύπτει ένα ασφαλές συµπέρασµα: Στην Ελλάδα συγκρούονται
δύο διαφορετικοί δρόµοι. Ο ένας είναι ο δρόµος της στήριξης
της καπιταλιστικής ανάκαµψης που περνάει µέσα από τη διάλυση
όλων όσων έχουν ακόµη µείνει όρθια από δικαιώµατα, την ολόπλευρη στήριξη των µονοπωλιακών οµίλων, φυσικά, µε βάση την
πολιτική, την βαθύτερη εµπλοκή σε σχεδιασµούς του ΝΑΤΟ και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον δρόµο αυτό, δυστυχώς, τον υπερασπίζονται όλα τα άλλα κόµµατα παρά τις επιµέρους διαφορές
και αντιθέσεις τους.
Ο άλλος δρόµος είναι ο δρόµος της ανασύνταξης, του κινήµατος της λαϊκής συµµαχίας, της σύγκρουσης µε τη στρατηγική
και µε την εξουσία του κεφαλαίου και τις συµµαχίες τους. Είναι
ο δρόµος υπεράσπισης των άµεσων και ζωτικών µελλοντικών
συµφερόντων της εργατικής τάξης, των φτωχών λαϊκών στρωµάτων. Είναι ο δρόµος που θα οδηγήσει στην απαλλαγή του
λαού από τη ζωή χωρίς δικαιώµατα, από τη ζωή µε ψίχουλα, από
την εκµετάλλευση, από τον κίνδυνο πολέµων, µε τον λαό πραγµατικά στην εξουσία αυτού του τόπου, ιδιοκτήτη του πλούτου
που παράγει. Για αυτόν τον δρόµο παλεύει µε συνέπεια και ανυποχώρητα το ΚΚΕ.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε, κύριε Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει η κ. Γεννηµατά, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρωθυπουργέ, το κόλπο δεν έπιασε αυτήν τη φορά.
Όλοι καταλαβαίνουν ότι παίζετε µε την απλή αναλογική επειδή
φοβάστε την απλή λογική, που τι λέει; Λέει, «Δεν µπορείτε, τα κάνατε µαντάρα». Ο ελληνικός λαός βιώνει κάθε µέρα, µε τον χειρότερο τρόπο, στην καθηµερινότητά του, τα αποτελέσµατα των
πολιτικών σας επιλογών και της ανικανότητάς σας. Ύφεση, ανεργία, λουκέτα στα µαγαζιά, επιδροµή φόρων, κατάρρευση των νοσοκοµείων, κοµµένες συντάξεις και κατάργηση του ΕΚΑΣ. Και
την ίδια στιγµή έχουµε κόφτη, µόνιµη επιτροπεία και, βεβαίως,
διαχείριση από τους εταίρους µας της δηµόσιας περιουσίας, του
δηµόσιου πλούτου για έναν αιώνα. Όροι συνθηκολόγησης ηττηµένου.
Θα µιλούσατε, κύριε Πρωθυπουργέ, για απλή αναλογική εάν
οι δηµοσκοπήσεις σάς έδειχναν πρώτο κόµµα; Ούτε κατά διάνοια. Είναι βέβαιο αυτό. Όσο βλέπατε ότι υπάρχουν περιθώρια
κοινωνικής εξαπάτησης, µια χαρά το αξιοποιήσατε το µπόνους.
Τώρα -όπως, εξάλλου, οµολογήσατε και ο ίδιος σε µια πρόσφατη
συνέντευξή σας- δεν έχετε πια σχέση ερωτική µε τον λαό.
Όµως, για άλλη µια φορά δεν είπατε όλη την αλήθεια, γιατί
πουλάγατε, δήθεν, αριστερή τόλµη και γοητεία και τον ουρανό
µε τ’ άστρα. Αυτό δεν λέγεται έρωτας. Αποπλάνηση ήταν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Φέρνετε τώρα την απλή αναλογική ως αριστερό φερετζέ στις
δεξιές πολιτικές που εφαρµόζετε. Μπορείτε να κάνετε τα πάντα
µόνο και µόνο για να παρατείνετε την παραµονή σας στις ζεστές
καρέκλες της εξουσίας. Και αυτό από µόνο του σας καθιστά επικίνδυνους, ικανούς να συνεχίσετε τα παιχνίδια και σε εξαιρετικά
κρίσιµα θέµατα που αφορούν τον πυρήνα της λειτουργίας του
κράτους και του πολιτεύµατος. Γιατί, ενώ δεν έχετε ούτε για τη
συνταγµατική αναθεώρηση καµµία σοβαρή επεξεργασµένη πρόταση, πετάτε χειροβοµβίδες κρότου και λάµψης για εντυπωσια-
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σµό και αντιπερισπασµό. Νοµίζετε πως έτσι θα σταµατήσουµε
να συζητούµε για όλα αυτά που είπα πριν, γι’ αυτά που ζει ο Έλληνας καθηµερινά.
Και δεν θα εκπλαγούµε, δυστυχώς, αν δούµε και στο θέµα
αυτό πρόχειρες και ανεύθυνες επιλογές, που θα εξυπηρετούν,
βέβαια, κατά τη δική σας λογική, τα µικροκοµµατικά συµφέροντά
σας. Αλλά, έχουν γνώση οι φύλακες.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δυστυχώς για άλλη µία φορά συζητάµε ένα λάθος θέµα, σε λάθος χρόνο, µε λάθος τρόπο. Όµως,
τα λάθη δεν είναι απλά η καθηµερινότητα, η ρουτίνα αυτής της
Κυβέρνησης. Αποδείχτηκε ότι λάθος είναι αυτή η Κυβέρνηση.
Και µπορεί να περνάτε, κύριε Τσίπρα, όµορφα στην εικονική
πραγµατικότητα του παράλληλου σύµπαντος στο οποίο βρίσκεστε το τελευταίο διάστηµα, αλλά η χώρα βρίσκεται σε ένα ιστορικό µεταίχµιο. Και, δυστυχώς, έχει την ατυχία να έχει στο τιµόνι
την Κυβέρνησή σας, µια κυβέρνηση αβάσταχτης ελαφρότητας.
Κύριε Πρωθυπουργέ, κάποια στιγµή πρέπει, επιτέλους, να
αποκτήσετε επαφή µε τη γη. Και οι τρέχουσες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή δεν αφήνουν περιθώρια για άλλα τεχνάσµατα
και τακτικισµούς. Λοιπόν, για να τελειώνουµε, µην αναζητάτε σε
εµάς συνενόχους για τα τερτίπια σας.
Ψάξτε αλλού θηράµατα για την παγίδα. Γιατί πρόκειται για τέχνασµα -για να µην πω πιο βαριά λέξη, κύριε Πρωθυπουργέ- να
βάζετε τον αρµόδιο Υπουργό να περιφέρει εξαγγελίες για µικρότερο µπόνους, για αναλογικότερο σύστηµα και στην ίδια βάση
εσείς να µε διαβεβαιώνετε ότι επιδιώκετε να βρείτε ευρύτερη συνεννόηση και µαζί µας και µε το Ποτάµι και µε τη Νέα Δηµοκρατία
για ένα µικρότερο µπόνους, για ένα σύστηµα απλής αναλογικής.
Και µετά από λίγες µέρες θυµηθήκατε -λέει- τα ιερά και τα όσια
της Αριστεράς και µε διαδικασία fast track φέρατε ένα αποσπασµατικό νόµο, ξεκοµµένο απόλυτα από ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για τις αναγκαίες αλλαγές που χρειάζονται στο πολιτικό
σύστηµα. Πάλι άλλα λέτε και άλλα κάνετε. Όµως, τώρα έρχεστε
και µας «ζητάτε και τα ρέστα».
Και µην ξαναπείτε για την πρόταση νόµου του ΠΑΣΟΚ. Να τελειώνουµε µε αυτήν την «καραµέλα». Εσείς την απορρίψατε δύο
φορές πέρυσι, εσείς πρέπει να απολογηθείτε. Εµείς πολύ απλά,
µε τη νέα µας πρόταση, προχωράµε µπροστά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Ήταν πολύ χαρακτηριστικό αυτό που είπε νωρίτερα ο κ. Θεοδωράκης για το τι συνέβη στο Προεδρικό Μέγαρο στις 24 Ιουλίου του 2015, όταν σας είπαµε να µην πάτε σε εκλογές, να
πατήσει η χώρα σε στέρεο έδαφος, να ξεκινήσει η συζήτηση για
το χρέος και να εξασφαλίσει αυτή η Βουλή, που έχει τόσο µεγάλη συναίνεση -πέντε κόµµατα και διακόσιους πενήντα Βουλευτές- ότι οι επόµενες εκλογές θα γίνουν µε ένα αναλογικότερο
σύστηµα και µε σπάσιµο των µεγάλων περιφερειών. Και µας
απαντήσατε τότε: «Δεν θα αιφνιδιάσω κανέναν. Θα συζητήσουµε
και θα συνεννοηθούµε για όλα». Τόσο µεγάλη είναι η αξιοπιστία
σας, κύριε Πρωθυπουργέ! Ο λόγος σας συµβόλαιο!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Και τώρα να τελειώνουµε και µε το δεύτερο παραµύθι. Εσείς
και όχι εµείς κάνετε χαρούµενο τον κ. Μητσοτάκη. Γιατί µε την
πολιτική σας και την ανικανότητά σας διευκολύνετε τη Δεξιά παλινόρθωση. Με την άρνησή σας να συζητήσουµε µια ολοκληρωµένη πρόταση, έτσι όπως την καταθέσαµε, χαρίζετε στον
επόµενο επίδοξο µνηστήρα της εξουσίας, πενήντα έδρες µπόνους ανεξάρτητα από το ποσοστό που θα φέρει. Μήπως πρέπει
να το ξανασκεφτείτε, έστω και την τελευταία στιγµή;
Μπορούσατε, κύριε Πρωθυπουργέ, να έχετε συµφωνήσει.
Μπορούσατε να έχετε διακόψει τη διαδικασία και να συζητήσουµε σοβαρά, για να καταλήξουµε µε ευρύτατη συνεννόηση
γύρω από τις ολοκληρωµένες αλλαγές που έπρεπε να γίνουν στο
εκλογικό σύστηµα.
Σας είπαµε: «Μη φέρετε αποσπασµατικές ρυθµίσεις, µη φέρετε ρυθµίσεις µε δόσεις. Δεν θα το στηρίξουµε». Το ξέρατε. Ξέρατε εξ αρχής πού οδηγείτε τα πράγµατα. Εκτός κι αν πρόκειται
για δέσµευσή σας από το κυβερνητικό σύµφωνο συµβίωσης που
έχετε µε τον εταίρο σας τον κ. Καµµένο ή δεσµεύσεις στο άλλο
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πολιτικό σας φλερτ, που όλο και περισσότερο όλοι καταλαβαίνουν, µε µέρος της Νέας Δηµοκρατίας, που σας έχει κόψει και
τη λαλιά και δεν έχετε πει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια για την περίοδο 2004-2009.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ΠΑΣΟΚ έχει επεξεργαστεί
και καταθέσει µια συνεκτική, εναλλακτική και ολοκληρωµένη
πρόταση για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον εκλογικό
νόµο. Αυτή η πρόταση υπηρετεί τον στόχο της αναλογικής εκπροσώπησης, την ισοτιµία της ψήφου και τον σεβασµό στην ετυµηγορία του ελληνικού λαού. Ευνοεί τόσο τον διάλογο και τη
συνεννόηση, όσο και την κυβερνησιµότητα, τη δυνατότητα να
υπάρξουν προγραµµατικές συγκλίσεις, για να µπορέσει επιτέλους η χώρα να βγει από τα µνηµόνια. Γιατί δεν θα βγάλουν τη
χώρα από τα µνηµόνια ούτε ο κ. Τσίπρας ούτε ο κ. Μητσοτάκης!
Κανένας µόνος του δεν µπορεί κι ας λένε τώρα ό,τι θέλουν! Η
χώρα θα σταθεί στα πόδια της µόνο µέσα από εθνική συνεννόηση και εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης.
Και µε την ευκαιρία να επαναλάβω για µια ακόµη φορά ότι η
θέση του ΠΑΣΟΚ και της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης για τα
θέµατα κυβερνητικών συνεργασιών είναι σαφής, δεδοµένη και
αδιαπραγµάτευτη και κατά τη γνώµη µου, εκφράζει και τη βούληση του ελληνικού λαού:
Ισχυρή κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης, ευρείας πολιτικής
συνεργασίας όλων των φιλοευρωπαϊκών δυνάµεων που θα υπηρετήσουν την εθνική γραµµή που έχει ανάγκη η χώρα. Θα αντιµετωπίσει αυτή η Κυβέρνηση και όλες τις παθογένειες και τις
στρεβλώσεις που προκάλεσαν και οδήγησαν στην κρίση.
Το ξεκαθαρίζω, λοιπόν, για να µη γίνει κανένα λάθος: Η λεηλασία της δηµοκρατικής παράταξης τελείωσε, ανήκει στο παρελθόν και όποιος σκέφτεται τον εαυτό του Υπουργό µε τη
Δηµοκρατική Συµπαράταξη «τσόντα» είτε του ΣΥΡΙΖΑ είτε της
Νέας Δηµοκρατίας, καλά θα κάνει να βρει από τώρα χώρο στα
ψηφοδέλτιά τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η πρότασή µας παρουσιάστηκε
πολύ αναλυτικά και από τον εισηγητή µας, αλλά και απ’ όλους
τους Βουλευτές µας και ενισχύει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία
του πολιτικού συστήµατος.
Συνοπτικά περιλαµβάνει τις εξής θέσεις:
Πρώτον, την κατάργηση του µπόνους µέχρι το ποσοστό 42%,
έτσι ώστε να εφαρµοστεί η απλή αναλογική και να χτυπηθούν τα
πλαστά διλήµµατα του µικρού δικοµµατισµού.
Δεύτερον, αν ένα κόµµα ή συνασπισµός κοµµάτων υπερβεί το
ποσοστό του 42%, τότε και µόνο µπορεί να ενεργοποιείται ένα
µικρότερο µπόνους είκοσι πέντε έως τριάντα εδρών. Μ’ αυτή την
πρόβλεψη σεβόµαστε την ετυµηγορία του ελληνικού λαού στην
περίπτωση που θέλει ένα κόµµα να κυβερνήσει αυτοδύναµο. Αν,
όµως, δεν εκφραστεί αυτή η βούληση, τότε θα πρέπει να µάθουµε επιτέλους σ’ αυτή τη χώρα να συνεργαζόµαστε.
Τρίτον, την κατάτµηση των µεγάλων εκλογικών περιφερειών,
ώστε να ενισχυθεί επιτέλους η διαφάνεια, να αποτρέπονται τα
φαινόµενα διαπλοκής.
Εγώ αναρωτιέµαι: Μπορεί άραγε να ισχυριστεί σήµερα η Κυβέρνηση ότι είναι µικρό ζήτηµα το ζήτηµα των περιφερειών και
το αφήνει έξω από τις ρυθµίσεις που έχει φέρει, ένα κόµµα που
είχε «σηµαία» το χτύπηµα της διαπλοκής και τη διαφάνεια; Πόσο
αριστερή αντίληψη είναι αυτή; Πόση σχέση έχει µε τις αρχές της
Αριστεράς;
Τέταρτον, τη διατήρηση του ορίου εισόδου ενός κόµµατος στη
Βουλή στο 3%. Πρέπει να αποφύγουµε την πολυδιάσπαση και
τον κατακερµατισµό. Το 3% είναι ένα από τα χαµηλότερα ποσοστά σ’ όλη την Ευρώπη.
Πέµπτον, την ψήφο στα δεκαεπτά. Το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό που
καθιέρωσε την ψήφο στα δεκαοκτώ και µετά από τριάντα πέντε
χρόνια πιστεύω πως η νεολαία µας έχει τη δυνατότητα και την
πληροφόρηση να αποφασίζει, να παίρνει τις δικές της πολιτικές
αποφάσεις και να κάνει τις δικές της επιλογές.
Έκτον, τη δυνατότητα ψήφου για την οµογένεια, αλλά και για
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τους Έλληνες κατοίκους του εξωτερικού, γιατί στον εκλογικό
νόµο που σε λίγο θα ψηφίσετε –όσοι τον ψηφίσετε- αδιαφορείτε
προκλητικά για το δικαίωµα ψήφου και των οµογενών, αλλά και
όλων αυτών των εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, κατά κύριο
λόγο νέων επιστηµόνων, που έφυγαν από τη χώρα στα χρόνια
της κρίσης. Δεν έχουν δικαίωµα αυτοί να εκφράσουν την άποψή
τους, να κάνουν τη δική τους πολιτική επιλογή για το πώς πρέπει
να κυβερνηθεί η χώρα, πολύ περισσότερο για να µπορέσουν να
επιστρέψουν πίσω;
Η ολοκληρωµένη πρότασή µας είναι µια πράξη ευθύνης, πρόταση χωρίς κόλπα και τυχοδιωκτισµούς και µικροκοµµατικά παιχνίδια, όπως αυτά εξελίσσονται από τη Νέα Δηµοκρατία και τον
ΣΥΡΙΖΑ, πρόταση που θα µπορούσε πραγµατικά να αποτελέσει
βάση διαλόγου για να βρούµε µια ευρύτερη στήριξη και συνεννόηση γύρω από τις αναγκαίες αλλαγές που πρέπει να γίνουν
στον εκλογικό νόµο, ένα σύστηµα ολοκληρωµένο και λειτουργικό
και όχι µεµονωµένες διατάξεις σε δόσεις.
Η Κυβέρνηση προσπάθησε απεγνωσµένα και απέτυχε να παγιδεύσει τις πολιτικές δυνάµεις µε πλαστά διλήµµατα. Τα πραγµατικά διλήµµατα, όµως, είναι σαφή και αφορούν και τον ΣΥΡΙΖΑ
και τη Νέα Δηµοκρατία. Τα διλήµµατα τα έχουν µπροστά τους ο
κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης, που λειτουργούν όλο και περισσότερο ως οι δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος. Λειτουργούν συµπληρωµατικά.
Προσπαθούν τώρα µε εκλογοµάγειρες, µε εκλογικές εµµονές,
µε µικροκοµµατικά παιχνίδια να σηµαδέψουν τα χαρτιά των πολιτικών εξελίξεων. Εµείς, όµως, δεν γίναµε µέρος των διακοσίων
για να ψηφίσουµε. Δεν θα γίνουµε µέρος των διακοσίων που θα
ξεψηφίζουν το επόµενο διάστηµα. Συνεννοηθήκαµε;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επιχειρήθηκε από πολλές πλευρές µεγάλη σπέκουλα αναφορικά µε τη θέση του ΠΑΣΟΚ. Τι να
κάνουµε; Κάποιοι σε αυτόν τον τόπο ξέρουν να κάνουν πολιτική
µόνο µε τρολς και µε σπέκουλα. Δεν µας αγγίζουν τα τρολαρίσµατα. Εµάς µας ενδιαφέρει ότι όλο και περισσότερο διευρύνεται ο κύκλος των σκεπτόµενων Ελλήνων που έχει µάτια για να
βλέπει και αυτιά για να ακούει. Και γνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει
µία και µόνη γραµµή, την εθνική συνεννόηση για να βγει η χώρα
από την κρίση.
Είναι ιστορικές οι ευθύνες σας, κύριε Πρωθυπουργέ και κύριε
Αρχηγέ της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, καθώς αποδεικνύετε
µε τις πράξεις σας και τη συµπεριφορά σας ότι δυστυχώς κανένα
µάθηµα δεν πήρατε όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Business as
usual. Κοκοροµαχίες και µικροκοµµατικά παιχνίδια. Τίποτα δεν
άλλαξε. Μόνο σας ενδιαφέρον το πάπλωµα και η εξουσία. Έτσι,
απαξιώνετε ακόµα περισσότερο την πολιτική και τους πολιτικούς
στα µάτια των πολιτών.
Η επίτευξη των στόχων της χώρας προϋποθέτει µια άλλη πολιτική κουλτούρα. Και το ΠΑΣΟΚ στο µέτρο που του αναλογεί
κάνει πράξη αυτή τη νέα αντίληψη για την πολιτική. Γιατί το στοίχηµα για να βγούµε από την µέγγενη της κρίσης είναι εθνικό,
είναι πάνω από παρατάξεις και χρώµατα. Αφορά όλους τους Έλληνες και το δικαίωµα που έχουν να ελπίζουν ξανά και να νιώσουν ξανά υπερήφανοι.
Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τους χρωστάµε να χτίσουµε γέφυρες και όχι µέτωπα διχασµού. Αυτό όµως δεν µπορεί
να είναι µια πέτσινη υπόσχεση. Αυτό αφορά µια νέα πραγµατικότητα που χτίζεται µέσα από τη συνεννόηση, τον διάλογο και την
υπηρέτηση µιας εθνικής γραµµής. Αυτή είναι για εµάς η απλή,
άδολη, ανόθευτη, πατριωτική λογική και αυτήν υπηρετούµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Ας µην κοιτούν, λοιπόν, σε εµάς για δεκανίκι και για άλλοθι,
ούτε για πρόθυµους ηλίθιους. Σε εµάς να ξανακοιτάξετε όταν θα
µπορείτε να µας κοιτάξετε στα µάτια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ, κυρία
Γεννηµατά.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Μητσοτάκης.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν από σαράντα δύο χρόνια τέτοιες µέρες η επτάχρονη δικτατορία κατέρρεε µετά το
προδοτικό πραξικόπηµα στην Κύπρο και την τουρκική εισβολή
και η δηµοκρατία στη χώρα µας επανήλθε. Ο Κωνσταντίνος Καραµανλής µεθοδικά και αποφασιστικά οδήγησε τη χώρα στην Ευρώπη, στην πολιτική σταθερότητα, στην ανάπτυξη, στη
δηµοκρατία.
Η Μεταπολίτευση ήταν γεγονός. Η ενότητα του λαού, η στιβαρή ηγεσία και η αξιοπιστία υπήρξαν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να κάνει η χώρα αυτό το µεγάλο δηµοκρατικό άλµα. Και
είναι οι ίδιες προϋποθέσεις που χρειαζόµαστε και σήµερα για να
βγούµε από την κρίση και τα µνηµόνια, να αφήσουµε πίσω µας
τον φόβο, την αβεβαιότητα και τη µοιρολατρία.
Σήµερα χρειαζόµαστε αλήθεια και εµπιστοσύνη. Χρειαζόµαστε
ενότητα, αξιόπιστη, σοβαρή ηγεσία µε όραµα και σχέδιο, πρωτίστως για να κρατήσουµε τη χώρα µας φάρο ασφάλειας και σταθερότητας στην ταραγµένη περιοχή µας.
Μιλάµε συχνά όλοι µας για τη νέα Μεταπολίτευση, η οποία θα
σηµατοδοτήσει την τοµή από το χθες. Οι αξίες, όµως, που ενέπνευσαν µια προηγούµενη γενιά ηγετών να δώσουν το δικό τους
αγώνα για τη δηµοκρατία και την ελευθερία είναι σήµερα περισσότερο παρά ποτέ επίκαιρες.
Όσοι είµαστε ταγµένοι στην υπηρεσία του δηµόσιου συµφέροντος δεν πρέπει να λησµονούµε ότι ο σκοπός µας είναι ένας:
να βελτιώνουµε τη ζωή των πολιτών, να τους αφήνουµε ελεύθερους να αναπτύσσουν τα ταλέντα τους και τις ικανότητές τους,
να φέρουµε ξανά στην επιφάνεια τον πατριωτισµό, την επιχειρηµατικότητα, το κέφι για δουλειά. Να αφήσουµε πίσω µας όλες
τις παθογένειες που µας έφεραν ως εδώ. Να ξαναδώσουµε ελπίδα και προοπτική σε όλους τους Έλληνες.
Η εξουσία, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν είναι αυτοσκοπός.
Είναι µέσο για να πετύχουµε αυτούς τους σκοπούς. Και οι θεσµικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση των αρχών
της δηµοκρατίας δεν µπορούν να υποκύπτουν στον παραµορφωτικό φακό της κοµµατικής ιδιοτέλειας, διότι τότε υπονοµεύουν
τον ακρογωνιαίο λίθο πάνω στον οποίο εδράζεται το οικοδόµηµα
κάθε δηµοκρατικής πολιτείας, την εµπιστοσύνη µεταξύ πολιτών
και πολιτικών.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κάθε πολιτική πρωτοβουλία κρίνεται όχι µόνο από την ουσία της, αλλά και από τα κίνητρα αυτού
που την προτείνει. Πραγµατικά δεν νοµίζω ότι υπάρχει σήµερα
πολίτης σε αυτήν τη χώρα ο οποίος να έχει οποιαδήποτε αµφιβολία, κύριε Τσίπρα, για τις πραγµατικές σκοπιµότητες που έχει
η Κυβέρνηση προτείνοντας τον συγκεκριµένο εκλογικό νόµο στη
Βουλή των Ελλήνων. Βλέπετε ότι οδεύετε προς µια βαριά ήττα
στις επόµενες εκλογές και θέλετε να µαγειρέψετε τον εκλογικό
νόµο για να δυσχεράνετε τον σχηµατισµό κυβερνητικής πλειοψηφίας από τη Νέα Δηµοκρατία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτά είναι τα πραγµατικά σας κίνητρα. Και σήµερα γινόµαστε
µάρτυρες ενός κυνικού τακτικισµού από µια Κυβέρνηση και από
έναν Πρωθυπουργό, οι οποίοι, ενώ απέτυχαν, το µόνο που τους
ενδιαφέρει πια είναι να αποτύχει και η χώρα µαζί τους. Επειδή
δεν µπορούν να κυβερνήσουν, θέλουν ακυβερνησία συνολικά.
Επειδή δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν τα µεγάλα προβλήµατα
τα οποία οι ίδιοι χειροτέρευσαν, παίζουν παιχνίδια µε τους θεσµούς και υπονοµεύουν την πολιτική σταθερότητα. Επειδή ξέρουν ότι οποτεδήποτε κι αν γίνουν εκλογές θα ηττηθούν κατά
κράτος από τη Νέα Δηµοκρατία, προσπαθούν να καταστήσουν
τον σχηµατισµό της επόµενης κυβέρνησης όµηρο του ΣΥΡΙΖΑ.
Επειδή γνωρίζουν ότι δεν έχουν ουσιαστικά καµµία δυνατότητα
πολιτικής ανάκαµψης, µαγειρεύουν τους κανόνες του παιχνιδιού
για να διατηρήσουν πρόσβαση στην εξουσία ακόµα κι από θέση
µειοψηφίας. Επειδή σίγουρα δεν ενδιαφέρονται καθόλου για την
αναβάθµιση του πολιτικού συστήµατος και της ποιότητας της δηµοκρατίας, φέρνουν έναν εκλογικό νόµο, ο οποίος το τελευταίο
που κάνει, κύριε Τσίπρα, είναι να αντιµετωπίζει τις πραγµατικές
και αναγνωρισµένες παθογένειες του πολιτικού συστήµατος.
Σας το λέµε λοιπόν καθαρά. Δεν θα περάσει. Αυτό το εκλογικό
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σύστηµα το οποίο φέρατε δεν θα ισχύσει στις επόµενες εκλογές.
Τα δηµοκρατικά αντανακλαστικά της Βουλής των Ελλήνων θα
αποτρέψουν τα σχέδιά σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτός ο πολιτικός κυνισµός µε στοιχεία δολιότητας θα βρει
απέναντί του µια συµµαχία δηµοκρατικών δυνάµεων, οι οποίες,
παρά τις όποιες διαφορές τους, θα αντιταχθούν στην προσπάθειά σας να υπονοµεύσετε την πολιτική σταθερότητα και να οδηγήσετε τη χώρα σε ακυβερνησία.
Αρκετή ζηµιά, κύριε Τσίπρα, έχετε κάνει στην οικονοµία. Δεν
θα σας επιτρέψουµε να διαβρώσετε και να αλώσετε το θεσµικό
υπόστρωµα της πολιτικής ζωής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρω ότι αρκετοί πολίτες βρίσκουν την ιδέα της απλής αναλογικής ελκυστική. Θεωρούν ότι
είναι ένα εκλογικό σύστηµα το οποίο αποτυπώνει µε δικαιότερο
τρόπο την έννοια της λαϊκής κυριαρχίας. Θα επιχειρήσω σήµερα
µε την οµιλία µου να τους πείσω ότι δεν έχουν δίκιο και να αποκρούσω τα επιχειρήµατα υπέρ της απλής αναλογικής, γιατί η
απλή αναλογική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι απειλή
για τη Νέα Δηµοκρατία. Είναι απειλή για την ίδια τη δηµοκρατία.
Και θα ξεκινήσω τη συζήτηση…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ήσυχα, παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Μη φωνασκείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Πολλοί από
εσάς δεν θα ήσασταν σ’ αυτήν την Αίθουσα, αν δεν υπήρχε το
µπόνους των πενήντα εδρών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Θα ξεκινήσω µε την παρατήρηση ότι η συζήτηση για την
αλλαγή του εκλογικού νόµου…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία, παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κάντε ησυχία. Μπορεί να µάθετε και κάτι.
Η συζήτηση για την αλλαγή του εκλογικού νόµου βρίθει από
πραγµατολογικές αλλά και ιστορικές ανακρίβειες. Και είναι πραγµατικά χρήσιµο στον δηµόσιο διάλογο να αποκαταστήσουµε την
αλήθεια.
Αλήθεια πρώτη. Σε αντίθεση µε την κρατούσα άποψη δεν
υπάρχει µπόνους πενήντα εδρών για το πρώτο κόµµα. Και το ξέρετε πολύ καλά αυτό.
Το πρώτο κόµµα δεν παίρνει ποτέ πενήντα έδρες παραπάνω
από όσες θα έπαιρνε αν ίσχυε η απλή αναλογική κατανοµή των
εδρών. Το πραγµατικό µπόνους κυµαίνεται µεταξύ είκοσι πέντε
και τριάντα πέντε εδρών. Με άλλο λόγια, το µπόνους το οποίο
συζητάµε σήµερα είναι 10% των συνολικών εδρών του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι το µπόνους.
Αλήθεια δεύτερη: Όσες φορές εφαρµόστηκε, κύριε Τσίπρα, η
απλή αναλογική στη χώρα µας η εµπειρία ήταν µάλλον τραυµατική και νοµίζω ότι µια σύντοµη ιστορική ανασκόπηση είναι εξαιρετικά διαφωτιστική.
Λοιπόν, από τα µέσα της δεκαετίας του 1920 ως τις αρχές της
δεκαετίας του 1950 εφαρµόστηκε απλή αναλογική σχεδόν σε
όλες τις εκλογικές αναµετρήσεις, µε εξαίρεση το ’28, το ’33 και
το ’35. Ξέρετε πόση ήταν η µέση ζωή των κυβερνήσεων της
απλής αναλογικής; Μόλις έξι µήνες.
Το ’26 δεν µπορούσε να σχηµατιστεί κυβέρνηση. Οδηγηθήκαµε σε οικουµενική κυβέρνηση, η οποία διαλύθηκε, µη µπορώντας να αντιµετωπίσει το προσφυγικό ζήτηµα. Ήρθε ο Ελευθέριος
Βενιζέλος µε άλλο εκλογικό σύστηµα, πλειοψηφικό, και η µόνη
κυβέρνηση του Μεσοπολέµου η οποία εξέτισε τη θητεία της,
ήταν αυτή η κυβέρνηση, κύριε Τσίπρα, του Ελευθερίου Βενιζέλου. Και όταν το ’32 ξαναήρθε η απλή αναλογική, ξαναµπήκαµε
σε περιπέτειες και φτάσαµε τελικά στη δικτατορία της 4ης Αυγούστου. Και το ’46, όταν έγιναν εκλογές µε απλή αναλογική, ξέρετε
πόσες κυβερνήσεις έδωσε αυτή η Βουλή, στην οποία δεν συµµετείχε καν η Αριστερά; Δέκα διαφορετικές κυβερνήσεις έδωσε
η απλή αναλογική και όταν το ’50 εφαρµόστηκε πάλι, είχαµε
άλλες τρεις κυβερνήσεις.
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Αυτή, λοιπόν, είναι η ιστορία της απλής αναλογικής, γυρνώντας αρκετά χρόνια πίσω. Αλλά δεν µπορώ ως Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας να µη θυµηθώ και το ’89. Τότε, που για να
ανατραπεί η πορεία νίκης της Νέας Δηµοκρατίας, δύο µήνες πριν
τις εκλογές, κάποιοι θυµήθηκαν την απλή και άδολη αναλογική.
Δύο µήνες πριν τις εκλογές! Το αποτέλεσµα ποιο ήταν; Τρεις
εκλογικές αναµετρήσεις, για να φτάσει…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Ποιοι;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Ποιοι ήταν ξέρετε. Κάποιοι µετακόµισαν στον δικό σας πολιτικό χώρο. Γιατί εκπλήσσεστε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τελικά σχηµατίστηκε αυτοδύναµη κυβέρνηση, µόνο όταν η
Νέα Δηµοκρατία έφτασε στο 47% και αυτή µε µία έδρα.
Αλήθεια τρίτη και πιο σηµαντική: Η εφαρµογή της απλής αναλογικής. Το υφιστάµενο πολιτικό σύστηµα, µε την υφιστάµενη
κατανοµή των δυνάµεων καθιστά εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι
αδύνατο, τον σχηµατισµό σταθερής κυβέρνησης. Τι θα γινόταν,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν ίσχυε η απλή αναλογική τον Σεπτέµβριο του 2015; Για πάµε να δούµε λίγο τι θα συνέβαινε. Θα
είχατε κατ’ αρχάς εκατόν δεκατέσσερις έδρες, γι’ αυτό σας είπα
ότι αρκετοί από εσάς δεν θα ήσασταν στη Βουλή. Η Νέα Δηµοκρατία θα είχε ενενήντα. Τα δύο κόµµατα τα οποία σε καµµία περίπτωση δεν θα έµπαιναν σε κάποιο κυβερνητικό σχήµα θα είχαν
σαράντα και τα υπόλοιπα τέσσερα κόµµατα πενήντα έξι έδρες,
είκοσι η Δηµοκρατική Συµπαράταξη, δεκατρείς το Ποτάµι, δώδεκα οι ΑΝΕΛ, έντεκα η Ένωση Κεντρώων. Πώς θα σχηµατιζόταν
ακριβώς κυβέρνηση, κύριε Τσίπρα, µε τέσσερα, ενδεχοµένως
πέντε, κόµµατα; Θα χρειαζόσασταν τέτοια συνεργασία για να
σχηµατίσετε κυβέρνηση ή κυβέρνηση µεταξύ των δύο πρώτων
κοµµάτων µε Αξιωµατική Αντιπολίτευση τη Χρυσή Αυγή.
Είναι προφανές: απλή αναλογική σηµαίνει ακυβερνησία, σηµαίνει πολιτική αστάθεια, σηµαίνει αναταραχή. Πώς µας το είπατε, κύριε Τσίπρα; «Μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση»
µας είπατε, επαναλαµβάνοντας τη ρήση του Μάο. Αυτόν τον
σκοπό υπηρετεί πλήρως η πρότασή σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μπορείτε να µας ασκήσετε κριτική για πολλά πράγµατα, αλλά
η Νέα Δηµοκρατία υπήρξε πάντα υποστηρικτής της ενισχυµένης
αναλογικής. Δεν το κρύψαµε. Εµείς πιστεύουµε ότι χρειαζόµαστε
ένα εκλογικό σύστηµα το οποίο να προάγει και την αντιπροσωπευτικότητα αλλά να διασφαλίζει και την κυβερνησιµότητα. Και
ξέρετε, σε αντίθεση µ’ εσάς και µε κάποιους άλλους βέβαια, δεν
προσαρµόσαµε τις απόψεις µας στις πολιτικές συγκυρίες. Περάσαµε δύσκολες στιγµές κι εµείς ως παράταξη από το ’74 και
µετά. Ούτε ο Κωνσταντίνος Καραµανλής ούτε ο Γεώργιος Ράλλης ούτε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ούτε ο Κώστας Καραµανλής ούτε ο Αντώνης Σαµαράς σκέφτηκαν ποτέ να αλλάξουν τον
εκλογικό νόµο για να αποκοµίσουν κοµµατικά οφέλη. Και µπορούσαν να το κάνουν. Και πολύ εύκολα µάλιστα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αλλά δεν το έκαναν. Ξέρετε γιατί; Γιατί η Νέα Δηµοκρατία ήταν
και παραµένει, κάτι άγνωστο σ’ εσάς, ένα κόµµα αρχών και
αξιών.
Ο πολιτικός αµοραλισµός που επιδεικνύετε σήµερα µε την
πρότασή σας συνιστά ακόµα µια απόδειξη γιατί το δήθεν ηθικό
πλεονέκτηµα της Αριστεράς είναι µια ποµφόλυγα. Οι προηγούµενοι νόµοι µπορείτε να ισχυριστείτε ότι ναι, φτιάχτηκαν για να
βοηθήσουν µια αδύναµη πλειοψηφία να κυβερνήσει, αλλά το σηµερινό σας σχέδιο έχει σκοπό να αφαιρέσει από την πλειοψηφία
τη δυνατότητα να κυβερνήσει.
Τα συστήµατα της ενισχυµένης αναλογικής έχουν ένα µεγάλο
πλεονέκτηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παράγουν κυβερνητική σταθερότητα, είτε σας αρέσει είτε όχι. Το µπόνους δεν είναι
υπονόµευση της λαϊκής κυριαρχίας, είναι ένας σεβασµός στη
βούληση των πολιτών για το ποιος τελικά επιθυµούν να τους κυβερνήσει. Η απλή αναλογική από την άλλη, σας το είπαν και
άλλοι οµιλητές, οδηγεί τελικά σε τόσο ετερόκλητες συµµαχίες
που καθιστούν την άσκηση αποτελεσµατικής διακυβέρνησης πε-
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ρίπου αδύνατη.
Σε µια εποχή που χρειάζεται, κύριε Τσίπρα, αποφασιστικότητα
και κυβερνητική συνοχή για να υλοποιούνται γρήγορα δύσκολες
αποφάσεις η απλή αναλογική θα παράγει ακριβώς τα αντίθετα
αποτελέσµατα: παράλυση, αστάθεια και τελικά βραχύβιες κυβερνήσεις.
Για πείτε µου ποιος θα έρθει να επενδύσει σε µια χώρα, όταν
δεν θα γνωρίζει ποιος είναι ο ορίζοντας ζωής µιας κυβέρνησης
και τι εχέγγυα ασφάλειας παρέχονται στους πολίτες, όταν µια
ετερόκλητη κυβερνητική συµµαχία µε τέσσερα ή πέντε κόµµατα
θα χρειαστεί, κύριε Τσίπρα, να αντιµετωπίσει µια µεγάλη γεωπολιτική κρίση;
Με την απλή αναλογική η πολιτική διαδικασία εκφυλίζεται σε
ένα αλισβερίσι πιέσεων και εκβιασµών και πολλοί -δεν αµφιβάλλω
γι’ αυτό- θα µπουν στον πειρασµό να ράψουν για τον εαυτό τους
κοστούµι ρυθµιστή πάνω στα διαλυµένα ερείπια της αξιοπιστίας
του πολιτικού συστήµατος. Και τα κυβερνητικά σχήµατα αντί να
προωθούν την συναίνεση -θα µιλήσω στη συνέχεια για τη συναίνεση- οδηγούν σε κυβερνήσεις ελάχιστου κοινού παρονοµαστή.
Αλλά ποιος είναι αυτός ο ελάχιστος κοινός παρονοµαστής; Είναι
προγραµµατική συµφωνία ή είναι η µοιρασιά της εξουσίας µε
όρους ανατολίτικου παζαριού;
Στην θεωρία η απλή αναλογική εµφανίζεται ως η αποθέωση
της λαϊκής κυριαρχίας. Στην πραγµατικότητα, όµως, είναι ο
ασφαλέστερος τρόπος υπονόµευσής της.
Για να δούµε τι γίνεται στην Ευρώπη. Υπάρχουν υποστηρικτές
της απλής αναλογικής πουθενά στην Ευρώπη σήµερα και δεν
τους γνωρίζουµε; Ακόµα και στην Ιταλία, κύριε Τσίπρα, τη διαχρονική πρωταθλήτρια της απλής αναλογικής, µετά από εµπειρία
πολλών δεκαετιών, δεκάδων κυβερνήσεων, οι οποίες έπεφταν η
µια µετά την άλλη ο κ. Ρέντσι, σοσιαλδηµοκράτης κατά τα άλλα,
άλλαξε τον εκλογικό νόµο και υπάρχει ενισχυµένη αναλογική
στην Ιταλία. Και σήµερα στην Ιταλία εάν το πρώτο κόµµα πάρει
40%, θα πάρει περίπου 54% των εδρών, δηλαδή µπόνους
ογδόντα οκτώ έδρες στις εξακόσιες τριάντα, περισσότερο από
αυτό το οποίο έχουµε εµείς σήµερα.
Η επιλογή σας, λοιπόν, κύριε Τσίπρα, να εισηγηθείτε την απλή
αναλογική είναι ιδιοτελής, είναι ατεκµηρίωτη και είναι και ανιστόρητη. Και βέβαια, δεν γίνεται και σε έναν χρόνο ο οποίος είναι
πολιτικά ουδέτερος, σε ένα περιβάλλον µειωµένης πολιτικής καχυποψίας, απαραίτητη προϋπόθεση για να διαµορφωθούν ευρύτερες συναινέσεις.
Πόσο πολιτικά έντιµο είναι, κύριε Τσίπρα, να αλλάζετε τους κανόνες του παιχνιδιού τώρα που δεν σας βολεύουν; Υπάρχει µεγαλύτερη οµολογία ήττας σε επερχόµενες εκλογές από την
αλλαγή του εκλογικού νόµου;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και αφού κόπτεστε τόσο πολύ για την απλή αναλογική, αφού
πηγάζει από µια βαθιά ιδεολογική πίστη στην ορθότητα του συστήµατος, γιατί δεν την αλλάξατε, αλήθεια, στην πρώτη σας θητεία; Ιδίως -προσέξτε- υπήρχε σχετική κατατεθειµένη πρόταση
από άλλο κόµµα και µάλλον θα περνούσε κιόλας. Γιατί δεν το κάνατε λοιπόν; Γιατί πήγατε σε εκλογές µε το ισχύον σύστηµα;
Διότι ξέρατε πολύ καλά ότι το µπόνους σας βόλευε τον Σεπτέµβριο, γι’ αυτό και δεν αλλάξατε τον εκλογικό νόµο.
Αυτός είναι ο ορισµός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, του πολιτικού τυχοδιωκτισµού, ούτε ιδεολογία, ούτε τίποτε άλλο, κυνικός τυχοδιωκτισµός, πολιτικός αµοραλισµός.
Βλέπω δίπλα σας τον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος εισηγείται αυτό το νοµοσχέδιο. Καταλαβαίνω τη δύσκολη θέση στην
οποία βρίσκεται. Μας είχε πει πριν από ένα µήνα ότι απλή αναλογική σηµαίνει ακυβερνησία και αναγκάστηκε στο πλαίσιο των
δικών σας τοποθετήσεων να αλλάξει αυτήν την άποψή του. Αλλά
δεν είναι µόνος.
Αναζητώντας το αρχείο µου, βρήκα ένα πολύ ενδιαφέρον
άρθρο για το ζήτηµα του εκλογικού νόµου. Έγγραφε ο συγγραφέας το 2014 επί λέξει και διαβάζω: «Παλαιότερα ο εκλογικός
νόµος υπήρξε ο κρυφός άσσος του εκάστοτε κυβερνητικού συνασπισµού µε στόχο είτε να υφαρπάξει την ψήφο λεηλατώντας
τα λιγότερο ισχυρά κόµµατα είτε -προσέξτε- να εµποδίσει τον
σχηµατισµό κυβέρνησης ακόµα και αν ο αντίπαλος θα είχε την
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πλειοψηφία».
Συνεχίζει ο συγγραφέας, ενθυµούµενος τον Μένιο Κουτσόγιωργα: «Θα χάσουµε εµείς, αλλά δεν θα κερδίσουν οι άλλοι».
Ποιος τα έγραφε αυτά το 2014; Ο Υπουργός Παιδείας και ινστρούχτορας της εφηµερίδας «ΑΥΓΗ», ο κ. Νίκος Φίλης. Τι
Φίλης, τι Κουρουµπλής, τι Κουτσόγιωργας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα ήθελα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να κάνω µία αναφορά
και στο άρθρο 1 του νοµοσχεδίου, το οποίο δίνει δικαίωµα
ψήφου –προσέξτε- όχι στους δεκαεπτάρηδες, αλλά και στους
δεκαεξάρηδες, τους πιο πολλούς τουλάχιστον. Όλοι καταλαβαίνουν τα πραγµατικά κίνητρα γι’ αυτή σας την κίνηση. Για να σας
το πω, όµως, στη γλώσσα της νεολαίας, δεν νοµίζω ότι οι νέοι
«τσιµπάνε».
Κι αν θέλετε πραγµατικά να κάνετε κάτι καλό για τη νεολαία,
κύριε Τσίπρα, ασχοληθείτε λίγο µε τα πανεπιστήµια, δώστε ευκαιρίες απασχόλησης στα νέα παιδιά που φεύγουν στο εξωτερικό, στηρίξτε τη νεανική επιχειρηµατικότητα. Μην επιτρέπετε,
επιτέλους, το άθλιο φαινόµενο της κατάληψης στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο από µία δράκα περιφερόµενων αντιεξουσιαστών,
που λεηλάτησαν σήµερα και το Δηµαρχείο και τα βλέπετε και τα
επιτρέπετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και να σας πω και κάτι άλλο. Εσείς θεωρείτε ότι οι δεκαεξάρηδες και οι δεκαεπτάρηδες πρέπει να έχουν δικαίωµα ψήφου.
Μαζί σας. Θεωρείτε ότι πρέπει να έχουν και τις ευθύνες που
απορρέουν από την ενηλικίωση; Πρέπει να φορολογούνται στα
δεκαέξι, να δικάζονται στα δεκαέξι, να έχουν όλες τις υποχρεώσεις έναντι του νόµου στα δεκαέξι, να έχουν πλήρη δικαιοπρακτικά δικαιώµατα; Μάλλον αυτό εννοείτε. Γιατί εγώ ξέρω ότι
όπου υπάρχουν δικαιώµατα, υπάρχουν και ευθύνες. Με αυτά που
κάνετε, όµως, κοροϊδεύετε τους νέους και δεν πείθετε κανέναν
νέο ότι πραγµατικά νοιάζεστε γι’ αυτούς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ άκρως ενδεικτικό των
προθέσεών σας, των κινήτρων σας, το γεγονός ότι η κυβερνητική
σας πρόταση εξαντλείται, ουσιαστικά, σε δύο άρθρα, στο µπόνους και στη χορήγηση δικαιώµατος ψήφου στους δεκαεξάρηδες και δεκαεπτάρηδες.
Σας το είπανε και πολλοί άλλοι. Αυτά είναι µόνο τα προβλήµατα του εκλογικού νόµου, κύριε Τσίπρα; Με τις µεγάλες περιφέρειες τι θα κάνουµε; Δεν αναγνωρίζετε ότι κατ’ εξοχήν στις
µεγάλες περιφέρειες υπάρχει πρόβληµα αντιπροσώπευσης και
λογοδοσίας; Δεν αναγνωρίζετε ότι αυτές είναι οι περιφέρειες
που προάγουν τις εκλεκτικές σχέσεις µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, η στήριξη των οποίων είναι απαραίτητη για να βγει κάποιος Βουλευτής σε χαοτικές περιφέρειες, όπως στη Β’ Αθηνών
και στην Περιφέρεια Αττικής;
Και για να φρεσκάρω λίγο και τη µνήµη σας, εγώ έχω καταθέσει πρόταση από το 2004, πρώτη φορά εκλεγµένος, πρώτος Βουλευτής στη Β’ Αθηνών, να σπάσουν οι µεγάλες περιφέρειες. Γιατί
δεν συµφωνείτε, λοιπόν, κύριε Τσίπρα, στο αυτονόητο;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μάλλον -δεν τον βλέπω εδώ, αποχώρησε- γιατί δεν το θέλει ο
κ. Λεβέντης, φαντάζοµαι. Είναι ενδιαφέρον ότι παρακολουθήσατε προσωπικά την οµιλία του κ. Λεβέντη αλλά όχι του κ. Καµµένου. Ετοιµάζεστε για καµµιά τράµπα; Δεν ξέρω, αλλά το βρήκα
πολύ ενδιαφέρον.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αλήθεια, κύριε Τσίπρα, σας έχουµε καταθέσει εδώ και τρεις
µήνες µια εµπεριστατωµένη πρόταση, το συζητήσαµε και µαζί
όταν βρεθήκαµε, για τη διευκόλυνση –γιατί δεν είναι χορήγηση
δικαιώµατος, είναι διευκόλυνση- των Ελλήνων πολιτών που ζουν
εκτός Ελλάδος.
Και προσέξτε, κύριε Θεοδωράκη, δεν είναι µόνο οι πεντακόσιες χιλιάδες που έχουν φύγει, είναι κι άλλοι που ζούνε πολλές
δεκαετίες στο εξωτερικό και ξεπερνούν το εκατοµµύριο.
Αυτοί οι πολίτες έχουν συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

να ψηφίζουν και πρέπει να τους διευκολύνουµε. Γιατί δεν το κάνετε, λοιπόν, κύριε Τσίπρα; Έτοιµη πρόταση έχετε. Την έχουµε
θέσει σε ψηφοφορία. Γιατί δεν το κάνετε, λοιπόν, σήµερα; Πάρτε
την πρωτοβουλία σήµερα και θα συµφωνήσουν όλα τα κόµµατα,
δεν έχω καµµία αµφιβολία γι’ αυτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Τόσα χρόνια γιατί δεν το κάνατε;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Εσείς γιατί δεν το κάνατε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, µην εκφράζετε
απορίες από κάτω και διακόπτετε τον οµιλητή.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Θα σας πω γιατί δεν το κάνετε. Γιατί απλά δεν σας βολεύει.
Γιατί κάνετε ό,τι σας βολεύει κι όχι ό,τι είναι σωστό για τον τόπο.
Γιατί είστε η επιτοµή του πολιτικού αµοραλισµού και του κοµµατικού καιροσκοπισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση αυτή η οποία γίνεται σήµερα, τέλος Ιουλίου, σε χρόνο άκαιρο, για τον εκλογικό
νόµο, σίγουρα εξυπηρετεί κι έναν σκοπό ακόµα. Είναι µια προσπάθεια της Κυβέρνησης να µεταθέσει τη συζήτηση από τα µεγάλα προβλήµατα της οικονοµίας και της κοινωνίας στο πεδίο
των θεσµικών παρεµβάσεων.
Δυστυχώς για την Κυβέρνηση, δυστυχώς όµως και για τους
Έλληνες πολίτες, το οικονοµικό πεπρωµένο φυγείν αδύνατο και
ο λογαριασµός της καταστροφικής διαπραγµάτευσης των πρώτων έξι µηνών έχει ήδη φτάσει στους πολίτες.
Υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις, οι συνταξιούχοι είδαν τις
συντάξεις να περικόπτονται, εξαφανίστηκε το ΕΚΑΣ για πολλούς
και βέβαια, ο λογαριασµός του ΕΝΦΙΑ, τον οποίο θα καταργούσατε, έρχεται λίγο µετά το καλοκαίρι. Επιχειρήσεις κλείνουν κάθε
µέρα, εργαζόµενοι χάνουν τη δουλειά τους, µια οικονοµία που αγκοµαχά κάτω από το βάρος δυσβάσταχτων φόρων. Εκατοντάδες,
χιλιάδες οικογένειες δεν µπορούν να πάνε διακοπές φέτος. Επενδύσεις δεν γίνονται και ένα κλίµα συλλογικής κατάθλιψης, αν δεν
το έχετε αντιληφθεί, έχει επικαθίσει στη χώρα ως τοξικό νέφος.
Και σε αυτό το νοσηρό κλίµα, η συζήτηση για θεσµικές παρεµβάσεις ακούγεται ως µια υπεκφυγή από τα οικονοµικά αδιέξοδα, αλλά δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, κύριε Τσίπρα, διότι τα
ζητήµατα που αφορούν στην ποιότητα της δηµοκρατίας µας
είναι πάρα πολύ σηµαντικά για να τα ανάγουµε στο επίπεδο των
επικοινωνιακών σχεδιασµών και βρίσκονται σίγουρα στον πυρήνα
της κρίσης εµπιστοσύνης που µαστίζει το πολιτικό σύστηµα.
Όµως, δυστυχώς, η Κυβέρνηση µε απροκάλυπτο τρόπο παίζει
µε τους θεσµούς και αντί να αµβλύνει αυτήν την κρίση εµπιστοσύνης και αντί να καθίσουµε να συζητήσουµε µε καλή διάθεση για
αυτά τα ζητήµατα, εσείς οξύνετε, διχάζετε, αντί να επιδιώκετε συνθέσεις. Να θυµίσω ότι πέρυσι τέτοια εποχή είχαµε ένα δηµοψήφισµα-παρωδία, µνηµείο πολιτικού αµοραλισµού και τυχοδιωκτισµού. Ακολούθησαν οι µεθοδεύσεις για τη µεταφορά αρµοδιοτήτων από το ΕΣΡ στον αγαπηµένο σας Υπουργό τον κ. Παππά, για
τον έλεγχο του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου, απροκάλυπτες παρεµβάσεις στη δικαιοσύνη, που περίπου επιβεβαιώνονται και από τους
ίδιους τους εµπλεκόµενους, οι οποίοι έρχονται στην επιτροπή και,
βέβαια, ο ανεξάντλητος διορισµός κολλητών και φίλων, µε σκοπό
τον έλεγχο της δηµόσιας διοίκησης. Και τώρα έρχεται ως επιστέγασµα αυτής της «θεσµικής σας ευαισθησίας» η πρόταση για
απλή αναλογική.
Κύριε Τσίπρα, µου θυµίζετε έναν βοµβιστή, ο οποίος λίγο πριν
φύγει από την εξουσία, θέλει να είναι σίγουρος ότι έχει βάλει
έναν εκρηκτικό µηχανισµό στα θεµέλια του πολιτικού συστήµατος.
Για να το ξεκαθαρίσουµε µια και καλή. Εµείς είµαστε το κόµµα
της υπευθυνότητας. Συνένοχοι στη διάλυση της χώρας δεν πρόκειται να γίνουµε και είµαι απολύτως βέβαιος ότι αυτήν την αίσθηση πατριωτικού καθήκοντος την έχουν και πολλοί άλλοι
Βουλευτές σε αυτήν την Αίθουσα. Ανεξάρτητα από τις όποιες
διαφορές µας –και µπορεί να είναι αρκετές- θα ορθώσουµε σήµερα ένα τείχος ευθύνης απέναντί σας. Δεν θα βρείτε διακόσιες
ψήφους και δεν θα τις βρίσκατε ούτε αν ψήφιζε η Χρυσή Αυγή,
την οποία «χαϊδεύατε» µέχρι πρόσφατα. Θα υποστείτε, λοιπόν,
µια δεινή κοινοβουλευτική ήττα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
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Μη µε αναγκάζετε να θυµίσω τι έλεγε ο Πρόεδρος της Βουλής
για τη Χρυσή Αυγή, γιατί τα έχω εδώ πέρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Πείτε τα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Θέλετε, κύριε Μητσοτάκη,
να σας απαντήσω αργότερα; Θα πάρω τον λόγο εν τοιαύτη περιπτώσει. Κάνατε το βήµα σας.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Θα διαβάσω τι ακριβώς είπατε. «Στη Βουλή δεν υπάρχουν
ευπρόσδεκτες και µη ευπρόσδεκτές ψήφοι», δηλώσατε στον
«ΣΚΑΪ» πριν από δύο εβδοµάδες.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Θα πάρω τον λόγο αργότερα να σας απαντήσω.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Να τον πάρετε, βεβαίως.
Για να το ξεκαθαρίσουµε, λοιπόν: Οι επόµενες εκλογές θα διεξαχθούν µε το υφιστάµενο εκλογικό νόµο και αµέσως µετά τις
εκλογές, σε χρόνο πολιτικά ουδέτερο και ελπίζω σε ένα περιβάλλον µειωµένης πολιτικής καχυποψίας, εµείς θα ανοίξουµε τη συζήτηση για έναν νέο εκλογικό νόµο, ο οποίος θα συνιστά
πραγµατική τοµή για το πολιτικό σύστηµα.
Και εκεί, κυρία Γεννηµατά, κύριε Θεοδωράκη, διότι µε ρωτήσατε ποιες είναι οι απόψεις µας, θα επιδιώξουµε να πετύχουµε
τις µέγιστες δυνατές συναινέσεις. Και είµαστε ανοικτοί να τα συζητήσουµε όλα. Τολµηρές προτάσεις…
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Όχι, απλή αναλογική δεν συζητάµε. Σας το εξηγήσαµε, αλλά
δεν καταλαβαίνετε τίποτα από αυτά που λέµε. Προσέχετε λίγο
και τον οµιλητή, αντί να φωνάζετε.
Θα εξετάσουµε και τολµηρές προτάσεις: Μεικτό σύστηµα να
συνδυάζει µικρότερες περιφέρειες µε διευρυµένες περιφέρειες
µε λίστα. Να συζητήσουµε για τα κριτήρια ορισµού των περιφερειών και ποιος θα ορίζει τις εκλογικές περιφέρειες, που είναι ζήτηµα πολύ µεγάλης σηµασίας.
Να εξετάσουµε προτάσεις για να ενδυναµώσουµε τη δηµοκρατική λειτουργία των κοµµάτων. Προφανώς, το αυτονόητο, να δώσουµε δυνατότητα συµµετοχής στην εκλογική διαδικασία σε
όσους κατοικούν εκτός Ελλάδος και, ναι, να συζητήσουµε και για
την προοπτική ενός πιο αναλογικού µπόνους, που θα συνδέεται
όµως µε τη δύναµη του πρώτου κόµµατος, χωρίς να κάνουµε µεγάλες εκπτώσεις στην κυβερνησιµότητα. Να τα συζητήσουµε
όλα, λοιπόν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Βεβαίως και η χώρα χρειάζεται ευρύτερες συναινέσεις. Αυτές,
όµως, οι συναινέσεις ξέρετε, κύριε Τσίπρα, πρέπει να είναι προγραµµατικού χαρακτήρα, όχι ετερόκλητες συµµαχίες µε αποκλειστικό σκοπό τη νοµή της εξουσίας, διότι η δικιά σας συµµαχία
µε τον κ. Καµµένο δεν νοµίζω ότι στηρίζεται ακριβώς σε ένα
κοινό προγραµµατικό λόγο.
Εµείς, λοιπόν, αυτές τις συναινέσεις, όταν θα γίνουµε κυβέρνηση, θα τις επιδιώξουµε από την πρώτη µέρα. Και είµαι βέβαιος
ότι στην επόµενη Βουλή µε πνεύµα ειλικρίνειας και κατανόησης,
χωρίς να µπούµε σε κανένα παζάρι και σε καµµία συναλλαγή, θα
υπάρχει πλειοψηφία, για να ψηφίσουµε έναν σύγχρονο εκλογικό
νόµο, που να αντιµετωπίζει ριζικά τις παθογένειες του εκλογικού
συστήµατος.
Γιατί τώρα την χάσατε την ευκαιρία, κύριε Τσίπρα. Θα µπορούσε να έχει γίνει και τώρα. Ο νόµος που θα ψηφιστεί σήµερα
θα καταγραφεί στην ιστορία. Θα είναι ο µοναδικός εκλογικός
νόµος που δεν θα εφαρµοστεί ποτέ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Διότι -σας το είπαν και άλλοι- η απλή αναλογική αντιβαίνει
στην απλή λογική και πηγαίνει κόντρα στο συµφέρον του ελληνικού λαού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα ζητήµατα που αφορούν στην
ποιότητα της δηµοκρατίας µας πρέπει να τα αντιµετωπίζουµε µε
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την απαραίτητη θεσµική υπευθυνότητα. Και ο µέχρι σήµερα πρότερος βίος της Κυβέρνησης µάς κάνει όλους εξαιρετικά επιφυλακτικούς ως προς τις πραγµατικές της προθέσεις.
Ελπίζω –πραγµατικά το εύχοµαι- ο καιροσκοπισµός και ο λαϊκισµός που έχουµε δει σήµερα, να µην επεκταθεί και στη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγµατος. Διότι η κυβερνητική
πλειοψηφία συνολικά δείχνει µια καχυποψία για τους θεσµούς
της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας. Θεωρεί ότι η προσφυγή
στη λαϊκή εντολή σε µορφές άµεσης δηµοκρατίας, επιβεβαιώνει
τη λαϊκή κυριαρχία και ενισχύει πάντα την ποιότητα της δηµοκρατίας µας.
Άκουσα τον κ. Τσίπρα σε πρόσφατη συνέντευξή του να µιλάει
πάλι για δηµοψηφίσµατα. Θα πίστευα, τουλάχιστον, ότι το περσινό φιάσκο θα του είχε γίνει µάθηµα. Αλλά χαρακτηριστικό των
ηγετών, κύριε Τσίπρα, ξέρετε, είναι να µην µετακυλίουν τις ευθύνες που έχουν οι ίδιοι στις πλάτες των πολιτών.
Αυτό, εξάλλου, είναι και το νόηµα της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας. Μας ψηφίζουν οι πολίτες, για να παίρνουµε δύσκολες
αποφάσεις. Μας κρίνουν µετά από τέσσερα χρόνια και ή µας
στέλνουν σπίτι µας ή µας επιβραβεύουν και συνεχίζουµε τη δουλειά µας.
Τα δηµοψηφίσµατα, κύριε Τσίπρα -όχι πάντα, αλλά υπό προϋποθέσεις- µπορεί να είναι πολωτικά και διχαστικά. Δεν προωθούν τις συνθέσεις, αλλά οξύνουν τις διαχωριστικές γραµµές.
Το είδαµε αυτό και µε το δηµοψήφισµα-παρωδία, το οποίο οργανώσατε.
Συχνά οι πολίτες, βέβαια, απαντούν σε άλλα ερωτήµατα από
αυτά που τους ρωτάµε και πολύ συχνά χρησιµοποιούν το δηµοψήφισµα για να αποδοκιµάσουν την κυβέρνηση ή για να εκφράσουν τον θυµό τους. Και βέβαια, συχνά οι κυβερνήσεις -το ξέρετε
καλά εσείς αυτό- χρησιµοποιούν τα δηµοψηφίσµατα για λόγους
πολιτικού τακτικισµού, για να ξεφύγουν από τα αδιέξοδα στα
οποία οι ίδιες έχουν περιέλθει.
Ας έχουµε υπόψη µας, λοιπόν, και αυτά τα δεδοµένα και να
µην θεωρούµε ότι πάντα η προσφυγή σε ένα δηµοψήφισµα είναι
προς όφελος της ποιότητας της δηµοκρατίας. Όπως έγραψε
ένας σπουδαίος συνταγµατολόγος «Ο θρίαµβος της άµεσης δηµοκρατίας αποδεικνύεται ολοένα και περισσότερο ο θρίαµβος
του λαϊκισµού».
Δυστυχώς, την ίδια τάση για την κολακεία της κοινής γνώµης
εντοπίζω και στο ζήτηµα της συνταγµατικής αναθεώρησης. Βέβαια, κρατώ µικρό καλάθι, διότι δεν έχουµε ακούσει ακόµα τις
προτάσεις σας. Όµως, εγώ σας έχω καταθέσει µια τολµηρή πρόταση, να επιχειρήσουµε να βρούµε ένα µεγαλύτερο εύρος αναθεωρητέων άρθρων, ώστε η επόµενη Βουλή να µπορέσει και µε
απλή πλειοψηφία να διαµορφώσει τον καταστατικό χάρτη της
χώρας.
Έτσι, στις επόµενες εκλογές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι
πολίτες δεν θα αποφασίσουν µόνο για το ποια κυβέρνηση θέλουν, αλλά και για το ίδιο το περιεχόµενο της αναθεώρησης και
τα κόµµατα στην προεκλογική τους εκστρατεία θα προτείνουν
συγκεκριµένα τι θέλουν να αλλάξουν στο Σύνταγµα.
Φαίνεται να την έχετε απορρίψει αυτή την πρόταση και να εντοπίζετε τη συζήτηση σε θέµατα, τα οποία έχουν τη σηµασία
τους, αλλά έχουν και µια -τολµώ να πω- επικοινωνιακή διάσταση.
Παραδείγµατος χάριν, το ζήτηµα της εκλογής του Προέδρου της
Δηµοκρατίας. Το πρόβληµα το ξέρετε καλά. Δεν είναι τόσο ο
τρόπος εκλογής του Προέδρου της Δηµοκρατίας. Είναι ένα ζήτηµα οι αρµοδιότητές του, αλλά ακόµη µεγαλύτερο ζήτηµα είναι
η αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δηµοκρατίας από
την πρόωρη διάλυση της Βουλής. Αυτό είναι το πραγµατικό πρόβληµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Φαντάζοµαι ότι γι’ αυτό το θέµα δεν θέλετε και πολύ να µιλήσετε, διότι καταστρατηγήσατε το πνεύµα του Συντάγµατος, οδηγώντας τη χώρα σε πρόωρες εκλογές τον Ιανουάριο του 2015.
Πάντως, εγώ κάνω και µια έκκληση και σήµερα να µην αφήσουµε χαµένη την ευκαιρία της συνταγµατικής αναθεώρησης.
Ελπίζω πραγµατικά να µπορέσουµε να δώσουµε µε ένα πνεύµα
στοιχειώδους συνεννόησης στην επόµενη Βουλή τη δυνατότητα
για µια πιο ριζική αναθεώρηση, αλλά και τη δυνατότητα στον ίδιο
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τον λαό, στους ίδιους τους πολίτες, να αποφασίσουν για το περιεχόµενο αυτής της αναθεώρησης. Έτσι, θα είναι οι ίδιοι οι πολίτες, που µε την ψήφο τους στις επόµενες εθνικές εκλογές θα
καθορίσουν και το περιεχόµενο του καταστατικού χάρτη.
Κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και ζητώ συγγνώµη για
την κατάχρηση του χρόνου. Η Κυβέρνηση σήµερα θα υποστεί
µια µεγάλη κοινοβουλευτική ήττα. Αλλιώς, τα προγραµµατίζατε
και αλλιώς θα σας προκύψουν. Η απλή αναλογική δεν θα εφαρµοστεί στις επόµενες εκλογές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και αυτή, κύριε Τσίπρα, είναι µια καλή εξέλιξη, όπως σας είπα,
όχι για τη Νέα Δηµοκρατία, αλλά για την ίδια τη δηµοκρατία. H
χώρα δεν χρειάζεται απλή αναλογική. Η χώρα χρειάζεται πολύ
περισσότερο απλή λογική. Χρειάζεται να ξαναγίνουµε, επιτέλους,
µια κανονική χώρα, να ξαναβρούµε την αυτοπεποίθησή µας ως
λαός, η οικονοµία να ξαναβρεί το ρυθµό της, να µειωθούν οι
φόροι, να αναπνεύσουν οι πολίτες, να στηριχθεί η µέση ελληνική
οικογένεια, να δοθεί πραγµατική ελπίδα στους πιο αδύναµους.
Αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι σταθερότητα και όχι ακυβερνησία, καθαρές προγραµµατικές πολιτικές συµφωνίες, όπου
αυτό είναι εφικτό και όχι καιροσκοπικά παζάρια, δηµοκρατικές
λύσεις και σίγουρα όχι τα άκρα σε ρόλο ρυθµιστή.
Αυτά χρειάζεται η Ελλάδα. Αυτά θέλουν οι Έλληνες και θα τα
αποκτήσουν. Η Νέα Δηµοκρατία, η πρώτη πολιτική δύναµη στη
χώρα, εγγυάται ότι η επόµενη µέρα για τη χώρα θα είναι καλύτερη. Η επικίνδυνη περιπέτεια ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πλησιάζει στο τέλος
της και η Ελλάδα σύντοµα θα ξαναβρεί το δρόµο της.
Ευχαριστώ πολύ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μητσοτάκη.
Θα πάρω τον λόγο για δύο ή τρία λεπτά, για να αναφερθώ σε
αυτά τα οποία είπατε προσωπικά για εµένα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Πρέπει να κατεβείτε κάτω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Θα κάνω ό,τι πρέπει, κύριε
Τζαβάρα, διότι δεν είναι οµιλία. Λυπάµαι πάρα πολύ που το θέτετε. Θέλετε να κατέβω κάτω να µιλήσω και για την απλή αναλογική και να κάνω οµιλία;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Μπορείτε να µιλήσετε από εκεί, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Αν ήθελα να κάνω οµιλία,
θα είχα κατέβει. Το γνωρίζω πολύ καλά. Μη συγχύζεστε τόσο
πολύ. Ακούστε µε προσοχή την απάντηση.
Πίστευα, κύριε Αρχηγέ της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ότι
δεν θα υιοθετούσατε σήµερα, σε αυτήν την κορυφαία διαδικασία,
την πολιτική αθλιότητα, την οποία ελάχιστα κεντρικά στελέχη της
παράταξής σας επί είκοσι µέρες…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μη µουρµουράτε, για να τα ακούσετε όλα.
Πίστευα, λοιπόν, ότι δεν θα υιοθετούσατε σήµερα την πολιτική
αθλιότητα, την οποία κεντρικά στελέχη της παράταξής σας, µαζί
µε ένα µέρος του δηµοσιογραφικού κόσµου συντεταγµένου…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Να κατεβείτε κάτω να τα πείτε
αυτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Αν θέλετε, να κατεβείτε κάτω και να τα
πείτε αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ πολύ, σταµατήστε, για να ακούσετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Να κατεβείτε κάτω να τα πείτε.
Υπάρχει προηγούµενο σε αυτήν την Αίθουσα. Ήταν Πρόεδρος
τότε η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Τζαβάρα, εγώ θα
πάρω τον λόγο από εδώ και θα προεδρεύσει άλλος. Μιλάµε για
προσωπικό θέµα που ετέθη. Θα κατέβω και θα µιλήσω από κάτω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εµείς θέλουµε να σας ακούσουµε, αλλά να κατεβείτε κάτω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Τζαβάρα, θα πάρω
τον λόγο και θα µιλήσω από κάτω και θα προεδρεύσει άλλος
Πρόεδρος µέχρι τέλους. Εντάξει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μπράβο! Θα σας χειροκροτή-
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σουµε κιόλας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό την προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Να κατεβείτε κάτω. Είναι τοποθέτηση επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Παρακαλώ, ησυχία! Παρακαλώ, κύριε Αυγενάκη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Καλά, δεν
ντρέπεστε λιγάκι, κύριε Αυγενάκη; Κύριε Αυγενάκη, παίρνω τον
λόγο ως οµιλητής.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Όχι, επί προσωπικού.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Είναι
ένας ακατανόητος θόρυβος τώρα αυτός. Σας παρακαλώ!
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Τι λέει ο Κανονισµός;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε Αυγενάκη, σταµατήστε, διότι εκτίθεστε! Ως Πρόεδρος της Βουλής
µπορώ να πάρω τον λόγο όποτε θέλω για δεκαπέντε λεπτά, αφού
δεν έχω µιλήσει προηγουµένως. Το καταλάβατε; Ντροπή σας!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Κάνετε λάθος, το οποίο σε λίγο θα το εισπράξετε. Έχω δικαίωµα ως Πρόεδρος της Βουλής να πάρω τον λόγο και να µιλήσω, ακριβώς γιατί υπάρχει θέµα πολιτικής αθλιότητας. Επί
είκοσι ηµέρες, επαναλαµβάνω, κεντρικά στελέχη της παράταξής
σας, ενόψει της µεγάλης αµηχανίας και νευρικότητας για το τι
έρχεται και το τι θα υπάρξει µέσα σε αυτή τη Βουλή, διακινούσατε απίστευτα πράγµατα, µε µεγάλη επικινδυνότητα για τη δηµοκρατία.
Κυρίες και κύριοι, αυτή η Βουλή λειτουργεί µε τριακόσιους
Βουλευτές και λειτουργεί από το 2012 σε ιδιότυπη κατάσταση,
για την οποία µάλιστα χρειάστηκε να νοµολογήσει αρκετές
φορές για την ύπαρξη ενός κόµµατος, της Χρυσής Αυγής, που
ταυτόχρονα από ένα σηµείο και ύστερα η ηγεσία του βρίσκεται
υπόδικη στο δικαστήριο, εγκαλούµενη για ηθική τουλάχιστον
συµµετοχή, ως εγκληµατική οργάνωση. Αυτό το γνωρίζουµε
πάρα πολύ καλά.
Έχουν γίνει, µόνο φέτος, οκτακόσιες ψηφοφορίες στα νοµοσχέδιά µας και από την αρχή µέχρι τέλους και κατ’ άρθρον. Ουδέποτε έχει τεθεί ζήτηµα από καµµία πλευρά µη συνυπολογισµού
της ψήφου και των τριακοσίων Βουλευτών.
Γνωρίζετε πάρα πολύ ότι σε ερώτηση η οποία έγινε για το κατά
πόσον είναι ευπρόσδεκτες οι ψήφοι της Χρυσής Αυγής, απάντησα, όπως θα έπρεπε να απαντήσει οποιοσδήποτε Πρόεδρος
της Βουλής: Δεν υπάρχουν εντός της Βουλής ευπρόσδεκτοι και
µη ευπρόσδεκτοι ψήφοι. Δεν έχουµε µιλήσει µε τη Χρυσή Αυγή
σε κανένα επίπεδο, ούτε ο Πρωθυπουργός, που µίλησε µε τους
Αρχηγούς, ούτε εγώ είχα µιλήσει µε κανέναν, ούτε κανένας
άλλος. Δεν γνωρίζουµε τις θέσεις της Χρυσής Αυγής επί του θέµατος και ως εκ τούτου, περιµένουµε όλα τα κόµµατα να εκφράσουν τις απόψεις τους.
Αυτή είναι δηµοκρατική θέση ευθύνης. Τονίζω ταυτόχρονα και είναι µέσα σε αυτό που κατάθεσε ο κ. Μητσοτάκης, που δεν
διάβασε όλη τη δήλωση, η οποία είναι και πάλι η µισή- ότι αυτά
τα οποία απάντησα, σε καµµία περίπτωση δεν αποτελούν πρόσκληση στη Χρυσή Αυγή.
Τι κάνετε, λοιπόν, επί είκοσι µέρες; Διακινήσατε την πολιτική
αθλιότητα ότι προσδοκούσαµε ως Κυβέρνηση, ως Πλειοψηφία,
συνεργασία µε τη Χρυσή Αυγή. Και βεβαίως ήρθε η συζήτηση
εδώ, για να φανεί ότι η Χρυσή Αυγή συµπαρατάσσεται µε το µέτωπο των δυνάµεων, που θα καταψηφίσουν την απλή αναλογική.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Πείτε τα, κύριε Πρόεδρε!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Αντιλαµβάνοµαι πάρα πολύ καλά, όπως αντελήφθη και ο κ.
Κουµουτσάκος τώρα που σας µιλάει, γιατί και αυτός είχε προσχωρήσει στην ίδια άποψη. Την προπαγάνδιζε ως εκπρόσωπός
σας επί είκοσι µέρες εναντίον της δηµοκρατικής Πλειοψηφίας
αυτής της Βουλής. Και θα έπρεπε να ντρέπεστε πολιτικά! Λυπάµαι πάρα πολύ!
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Αυτά είπατε, κύριε Πρόεδρε
και αυτά λέγαµε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Να ξέρετε,
εν όψει του ότι αυτή η Βουλή µε µια σηµαντική πλειοψηφία για
πρώτη φορά θα αποφασίσει τον εκλογικό νόµο της απλής αναλογικής, εν όψει αυτής της πραγµατικότητας, µετέρχεστε και υιοθετείτε –σας λέω ότι σας άκουσα µε κατάπληξη- αυτή την
πολιτική αθλιότητα, την οποία ξεκίνησαν κεντρικά στελέχη του
κόµµατός σας σε πλήρη συνεργασία µε γνωστά δηµοσιογραφικά
«παπαγαλάκια» της δηµοσιογραφικής αλητείας!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Είναι λυπηρό ότι µιλώντας για θεσµικά θέµατα και για τη δηµοκρατία υπάρχει µια σύµπλευση των πιο ακραίων, οριακών αντιλήψεων, επαναλαµβάνω, ελάχιστων αλλά κεντρικών στελεχών
που διατηρούν πολιτική αλητεία, σε συνεργασία µε δηµοσιογραφική αλητεία γι’ αυτά τα θέµατα. Είναι δραµατικό!
Γράφτηκαν πράγµατα αυτές τις είκοσι µέρες, που θα έπρεπε
από αυτό το Βήµα να τα αποδοκιµάσετε και να πείτε ότι, βεβαίως,
εδώ γίνεται µια δηµοκρατική συζήτηση, πειθόµεθα, ανταλλάσσουµε απόψεις, συνθέτουµε, αντιπαρατιθέµεθα και από εκεί και
ύστερα, βγαίνουν τα αποτελέσµατα, µε βάση τα οποία γίνεται η
νοµοθέτηση και κινούµαστε και όχι να λέτε ότι όλο αυτό το σχέδιο –τάχα µου- ήταν ένα σχέδιο, σε συνεργασία µε τη Χρυσή
Αυγή.
Κοιτάξτε, κύριε Μητσοτάκη –για να εξηγούµαστε- ως άτοµα
εµείς εδώ µέσα, ένας ένας από εµάς και ως ευρύτερη παράταξη
έχουµε δώσει αυτές τις δεκαετίες αγώνες και δίνουµε καθηµερινά αγώνες, µε κόστος, σε κάθε επίπεδο µε τον φασισµό και
τους εκπροσώπους του.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες
του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Μπράβο, Πρόεδρε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Και το ότι δεν
έχουν ακόµα µεγαλύτερη δύναµη οφείλεται στους δικούς µας
αγώνες και όχι στη δική σας ατζέντα, που τους έφερε εδώ µέσα!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Μπράβο!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Όµως, ακούστε το: Κάνατε λάθος, µεγάλο λάθος! Πρέπει να σας γίνει µάθηµα ότι µε τον φασισµό, µε τις ακραίες απόψεις, µε όλη αυτή
την παράδοση και την ιστορία, όχι απλά δεν έχει καµµία σχέση η
Αριστερά, αλλά ουδέποτε συναλλάχθηκε και ουδέποτε είχε τέτοιο ορίζοντα. Αυτό πρέπει να το ξέρετε και για εδώ, αλλά και
για όλη την Ευρώπη. Οι δικές σας αντιλήψεις δηµιουργούν τις
ρατσιστικές, ξενοφοβικές, οµοφοβικές, ακροδεξιές αντιλήψεις
σε όλες τις χώρες.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Σας προκαλώ για δυο πράγµατα –και τελειώνω µε αυτό- και
σας προκαλώ να απαντήσετε, διότι είστε άνθρωπος του διαλόγου και το ξέρω.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Είστε Πρόεδρος της Βουλής! Αυτό
είναι απαράδεκτο πράγµα! Είναι ντροπή! Εξευτελίζεσαι!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Είναι πρωτοφανές! Αυτό είναι απαράδεκτο!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ηθικά είσαι έκπτωτος!
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Αυτή είναι η δηµοκρατία σας; Ούτε
τον διάλογο δεν αντέχετε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Ησυχάστε!
Σας προκαλώ, πρώτον, εάν θεωρείτε ότι έχετε επιχειρήµατα,
να υποβάλετε πρόταση µοµφής εναντίον του Προέδρου της Βουλής τώρα.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ηρεµήστε, δεν έχει νόηµα όλο αυτό!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Δεύτερον,
σας προκαλώ απολύτως να καταδικάσετε όλο αυτό το αφήγηµα
που στήσατε, διότι η ίδια η έκβαση της συζήτησης εδώ µέσα απέ-
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δειξε ποιες δυνάµεις συµπορεύονται µε ποιες δυνάµεις έναντι
της απόφασης της απλής αναλογικής!
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
(Θόρυβος-Φωνασκίες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ηρεµήστε, σας παρακαλώ! Γιατί αυτή η ένταση; Περιµένετε. Ηρεµήστε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μητσοτάκης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Θα περίµενα, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, να υπηρετείτε
το αξίωµά σας µε περισσότερη ψυχραιµία και λιγότερη συναισθηµατική ένταση, πόσω µάλλον όταν αυτά τα οποία είπατε επιβεβαίωσαν απόλυτα αυτά τα οποία είπα εγώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Σας ρωτώ, λοιπόν, και εσάς και τον Πρωθυπουργό: Εάν συγκεντρώνατε διακόσιες ψήφους, µε τις ψήφους της Χρυσής
Αυγής, θα ίσχυε ο νόµος, ναι ή όχι; Αυτό είναι το ερώτηµα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και όταν ο κ. Κουρουµπλής και τα διάφορα «παπαγαλάκια» του
Μαξίµου διέρρεαν αριθµητικούς υπολογισµούς, που έλεγαν ότι
«είµαστε στους εκατόν ενενήντα επτά» εννοούσαν ή δεν εννοούσαν ότι η Χρυσή Αυγή θα ψήφιζε;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας παρακαλώ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Την ανάγκη φιλοτιµία κάνετε.
Με ρωτάτε για την αξία της ψήφου. Θέλω να σας θυµίσω κάτι,
κύριε Πρόεδρε, διότι, όταν συζητάµε για αυξηµένες πλειοψηφίες
–δεν υπάρχει ζήτηµα δεδηλωµένης- κάθε ψήφος µετράει. Να σας
θυµίσω τι είπε ο κ. Σταύρος Δήµας όταν αναζητούσε εκατόν
ογδόντα ψήφους. Είπε ανοιχτά ότι δεν ενδιαφέρεται να εκλεγεί
Πρόεδρος µε τις ψήφους της Χρυσής Αυγής. Γιατί δεν είπατε το
ίδιο και δώσατε αυτό το σόου υποκρισίας και δήθεν ευαισθησίας;
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
της Νέας Δηµοκρατίας)
Να σας πω και κάτι τελευταίο: Σέβοµαι και τιµώ τους αγώνες
της Αριστεράς κόντρα στο φασισµό και τη δικτατορία. Δεν ήσασταν οι µόνοι που πολεµήσατε. Εγώ ήµουν πολιτικός κρατούµενος έξι µηνών από τη χούντα και έζησα τα πρώτα…
(Γέλωτες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Γιατί γελάτε, κύριοι; Γιατί γελάτε, κύριοι; Γιατί γελάτε;
Και πέρασα τα πρώτα έξι χρόνια της ζωής µου στην εξορία.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Παρακαλώ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Μαθήµατα δηµοκρατικής ευαισθησίας η παράταξη του
Κωνσταντίνου Καραµανλή, που έφερε τη δηµοκρατία, δεν δέχεται!
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Παρακαλώ ηρεµήστε! Δεν έχει νόηµα όλο αυτό -δεν το καταλαβαίνωτουλάχιστον.
Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε τον λόγο.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κύριε Μητσοτάκη, κατά τη διάρκεια της οµιλίας σας, υποπέσατε σε ένα
ατόπηµα και δεν είχατε την ευθιξία να πάρετε πίσω αυτό που είπατε, παρά µονάχα ενισχύσατε την ίδια συκοφαντική στάση, λέγοντας ότι ο Πρόεδρος της Βουλής στην απάντηση που σας
έδωσε ουσιαστικά ενίσχυσε το επιχείρηµά σας.
Θα ήθελα, όµως, να σας επισηµάνω κάτι. Δεν θα αναφερθώ
στους αγώνες, στην ιστορία, ούτε βεβαίως θα αναφερθώ στο γεγονός που όλοι γνωρίζουµε, αυτό που εσείς οι ίδιοι ονοµάζετε
«ηθικό πλεονέκτηµα», το οποίο λέτε ότι χάνουµε.
Θα σας θυµίσω, όµως, κάτι. Στην προηγούµενη κρίσιµη εκλογική αναµέτρηση, στην προηγούµενη κρίσιµη ψηφοφορία στη
Βουλή για τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, τον κ. Δήµα, αναφερ-
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θήκατε στη δήλωση του ιδίου. Δεν µας είπατε, όµως, για το γεγονός ότι δυο ακροδεξιοί, πρώην…
(Θόρυβος-Φωνασκίες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας παρακαλώ, κύριοι, θα προβώ σε άλλα µέτρα. Έλεος!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Αυτό είναι
το επίπεδό σας. Δεν θέλετε να ακούτε, θέλετε να παρεµβαίνετε
και να φωνασκείτε.
Εγώ, όµως, θα ολοκληρώσω αυτό που ήθελα να πω για να θυµάται και ο ελληνικός λαός. Δυο Βουλευτές της Χρυσής Αυγής,
που είχαν διαγραφεί βεβαίως από τη Χρυσή Αυγή εκείνη την περίοδο, ψήφισαν υπέρ του κ. Δήµα.
Θέλω να σας θυµίσω και κάτι ακόµα. Η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ
δεν είχε ούτε έχει «Μπαλτάκους», οι οποίοι στα κρυφά συνδιαλέγονται µε τη Χρυσή Αυγή, προκειµένου να κρατηθούν στην
εξουσία!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Και όταν εµείς φέραµε στο δηµόσιο διάλογο ένα πάγιο αίτηµα
της Αριστεράς και των δηµοκρατικών προοδευτικών δυνάµεων
και ανοίξαµε τη δηµόσια συζήτηση για την αλλαγή του εκλογικού
νόµου, ουδέποτε σκεφθήκαµε και ουδέποτε απευθυνθήκαµε στη
Χρυσή Αυγή. Απευθυνθήκαµε κυρίως στις δυνάµεις εκείνες που
όλο το προηγούµενο διάστηµα υπεραµύνονταν της άποψης ότι
πρέπει να πάµε σε ένα αναλογικό εκλογικό σύστηµα. Μιλήσαµε
και µαζί. Βεβαίως, γνώριζα ότι έχετε διαφορετική άποψη. Όµως,
αυτό δεν µας εµπόδισε να κουβεντιάσουµε για τη δυνατότητα να
υπάρξει έστω η αναζήτηση κάποιων συνθέσεων.
Και πριν από µία εβδοµάδα, σε τηλεοπτική συνέντευξη αναφέρθηκα σ’ αυτά τα δηµοσιεύµατα και είπα ότι ουδέποτε απευθυνθήκαµε ούτε µας ενδιαφέρει να απευθυνθούµε στο κόµµα
της ακροδεξιάς και των νεοναζί για την αλλαγή του εκλογικού
νόµου.
Μάλιστα, στις επιτροπές της Βουλής, ο αρµόδιος Υπουργός,
ο Υπουργός των Εσωτερικών είχε κάνει µνεία και στο γεγονός
ότι δεν µας ενδιαφέρουν και τα πρόσωπα ένα προς ένα, αλλά
απευθυνόµαστε στις ηγεσίες των κοµµάτων, ακριβώς επειδή
εµείς έχουµε τη βαριά ιστορική µνήµη των αποστασιών, που
εσείς µάλλον γνωρίζετε κι από αυτές, κύριε Μητσοτάκη κι εσείς
και η Νέα Δηµοκρατία.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Ούτε σκεφθήκαµε να απευθυνθούµε σε έναν-έναν προσωπικά,
σε στελέχη των κοµµάτων που έχουν µια ιστορία και έχουν αναδείξει προφανώς το αίτηµα της απλής αναλογικής, ως πρόσωπα
ή ως Βουλευτές ή ως στελέχη κοµµάτων στο παρελθόν ιδιαίτερα
έντονα. Απευθυνθήκαµε στις ηγεσίες των κοµµάτων, διότι θεωρούµε ότι αυτή η µεγάλη τοµή για το πολιτικό σύστηµα της
χώρας µπορεί να προχωρήσει µονάχα µέσα από µια έντιµη και
ανοικτή πολιτική συνεννόηση.
Και ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο, η πρόταση που καταθέσαµε σε
δηµόσιο διάλογο στη Βουλή και σήµερα ψηφίζουµε είναι µια πρόταση που εκτιµήσαµε ότι αφορά τον κοινό παρονοµαστή των θέσεων που είχαν διατυπώσει στο δηµόσιο διάλογο, αλλά και σε κατ’
ιδίαν συναντήσεις τα κόµµατα αυτά, πλην βεβαίως της Νέας Δηµοκρατίας, που είχε εκφράσει την αντίθεσή της στην αλλαγή του
εκλογικού νόµου και φυσικά στο σχέδιο της απλής αναλογικής.
Ήταν, λοιπόν, µια άτυχη στιγµή αυτή σας η αναφορά. Όµως,
δικαίως ο Πρόεδρος της Βουλής αναγκάστηκε να ζητήσει τον
λόγο και να τοποθετηθεί, διότι εάν επρόκειτο απλά για µια ατυχή
αναφορά, προφανώς και δεν θα προκαλούσε την οργή του και
πολλών άλλων Βουλευτών σ’ αυτή εδώ την Αίθουσα και πολιτών.
Αποτέλεσε, όµως, µια επεξεργασµένη και καλοστηµένη προσπάθεια κύκλων της διαπλοκής, που ονόµασε πριν ο Πρόεδρος
της Βουλής, «δηµοσιογραφική αλητεία», να δηµιουργήσουν το
κλίµα ότι δήθεν η Αριστερά ψάχνει να βρει συνεργάτες στον
χώρο της Χρυσής Αυγής.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είµαι βέβαιος ότι αυτή η ατυχής
στιγµή δεν θα επηρεάσει τη σηµερινή διαδικασία, διότι σήµερα
είναι µια ηµέρα σηµαντική για το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Γιατί για
πρώτη φορά, µε ευθύνη της κυβερνητικής Πλειοψηφίας, κατατίθεται ένας νόµος, ο οποίος βρίσκεται πέρα και έξω από τη λογική
των σκοπιµοτήτων, που η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία
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προσδοκά.
Η σηµερινή κυβερνητική Πλειοψηφία καταθέτει έναν νόµο που
της στερεί το δικαίωµα και την προοπτική να λειτουργήσει, για
άλλη µια φορά -όπως προφανώς και στις προηγούµενες εκλογές, εφόσον είναι κυβερνητική Πλειοψηφία και τις κέρδισε- στη
λογική της χαµένης ψήφου. Και καταθέτει έναν νόµο που βασίζεται στη λογική της ισοτιµίας της ψήφου.
Και βεβαίως, είναι ιστορική και για έναν ακόµη λόγο. Διότι,
όπως πολύ καλά γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το αίτηµα για την ισοτιµία της ψήφου και την απλή αναλογική αποτέλεσε πάγιο και διαχρονικό αίτηµα, όχι µόνο της Αριστεράς, αλλά
και ευρύτερων προοδευτικών και δηµοκρατικών δυνάµεων για
δεκαετίες σε αυτό τον τόπο.
Και σήµερα, για πρώτη φορά, η κυβερνητική Πλειοψηφία φέρνει την απλή αναλογική και για πρώτη φορά, η απλή αναλογική
θα υπερψηφιστεί από την πλειοψηφία της Βουλής των Ελλήνων
και θα γίνει νόµος του ελληνικού κράτους.
Αισθάνοµαι ότι σήµερα, µε αυτή µας την προσπάθεια, ανταποκρινόµαστε σε ένα ιστορικό αίτηµα, που βεβαίως αποτελεί πάγια,
όπως είπα πιο πριν, διεκδίκηση αριστερών δηµοκρατικών προοδευτικών δυνάµεων και δικαιώνει τους αγώνες δεκαετιών για
πραγµατική ισότητα και δηµοκρατία.
Ξεκινήσατε την οµιλία σας, λέγοντας ότι αυτές τις ηµέρες
γιορτάζουµε τα σαράντα δύο χρόνια από τη δηµοκρατία. Και πιστεύω ότι, πράγµατι, τιµούµε τους αγώνες του λαού µας για
λαϊκή κυριαρχία και δηµοκρατία, κάνοντας πράξη ένα εµβληµατικό αίτηµα δηµοκρατίας και λαϊκής κυριαρχίας, την απλή αναλογική και την ισοτιµία της ψήφου και ταυτόχρονα δίνοντας
ψήφο εµπιστοσύνης στους νέους ανθρώπους, τη νεολαία µας,
δίνοντας το κίνητρο στους νέους και τις νέες, µε την ψήφο στα
δεκαεπτά, να µην ενδώσουν στην αποπολιτικοποίηση, να συµµετάσχουν ενεργά στις πολιτικές εξελίξεις και να τις επηρεάσουν,
να βγουν µπροστά, παίρνοντας τις ζωές τους στα χέρια τους.
Όµως, η πρότασή µας για απλή αναλογική δεν ανταποκρίνεται
απλά και µόνο σε ένα ιστορικό αίτηµα εµβάθυνσης της δηµοκρατίας. Ικανοποιεί ταυτόχρονα και το σύγχρονο αίτηµα της κοινωνικής πλειοψηφίας για τον εξορθολογισµό και την ανανέωση του
πολιτικού µας συστήµατος.
Δεν είναι τυχαίο πως, σε όλες τις ποιοτικές έρευνες που είδαν
το φως της δηµοσιότητας το τελευταίο διάστηµα, η µεγάλη πλειοψηφία της κοινής γνώµης έχει ταχθεί υπέρ της ισοτιµίας της
ψήφου, έχει ταχθεί υπέρ της απλής αναλογικής και µάλιστα,
ακόµα και αυτοί οι πολίτες που δηλώνουν ότι ψήφισαν ή ενδεχοµένως δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν τη Νέα Δηµοκρατία. Αυτό,
άραγε, δεν σας λέει κάτι;
Συνεπώς, η πρόταση νόµου που σήµερα θα ψηφίσουµε αποτελεί µια πολιτικά ώριµη µεταρρύθµιση, η οποία εγγράφεται στο συνολικό σχέδιό µας για τον δηµοκρατικό µετασχηµατισµό του
πολιτικού µας συστήµατος, για τη θεσµική και δηµοκρατική ανασυγκρότηση του κράτους, µε την ενίσχυση των θεσµών της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας, αλλά και την εισαγωγή νέων
θεσµών άµεσης δηµοκρατίας στη λειτουργία του πολιτικού συστήµατος.
Σας άκουσα, µε µεγάλη έκπληξη, να ταυτίζετε την άµεση δηµοκρατία µε τον λαϊκισµό και αυτό είναι ακριβώς ο φόβος απέναντι
στον λαό, ο φόβος απέναντι στην κρίση του λαού, που διακατέχει
µια συντηρητική αντίληψη, την οποία εκφράζετε. Σε αυτή την κατεύθυνση βρίσκονται και οι όποιες προτάσεις σας για τη συνταγµατική αναθεώρηση, ο φόβος απέναντι στη λαϊκή κρίση.
Κανείς δεν λέει ότι η λαϊκή κρίση είναι πάντοτε αλάθητη, αλλά
δεν υπάρχει, δεν έχει εφευρεθεί ακόµα κανένα πιο αποτελεσµατικό σύστηµα από τη δηµοκρατία και ποτέ, µα ποτέ δεν υπήρξε –
ιστορικά τουλάχιστον- η αίσθηση ότι µε λιγότερη δηµοκρατία θα
µπορούσαµε να βγούµε από τα προβλήµατα και από τα αδιέξοδα.
Η αποκατάσταση, λοιπόν, της ισοτιµίας της ψήφου των πολιτών, όπως όµως και η αποκατάσταση της νοµιµότητας, της διαφάνειας αποτελούν πρωταρχικούς µας στόχους, προτεραιότητές
µας.
Γι’ αυτό, αυτές τις µέρες, παρά το γεγονός ότι είµαστε στο
µέσο του καλοκαιριού, η Βουλή µένει ανοιχτή, νοµοθετεί και προχωρούν παράλληλα σηµαντικές πρωτοβουλίες, όχι µόνο η πρό-
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ταση για την απλή αναλογική, αλλά, παρά τα προσκόµµατα, τις
αντιδράσεις του κατεστηµένου, οικονοµικού και πολιτικού, τούτες τις µέρες προχωρά µια κορυφαία πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για νοµιµότητα στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, για να
αποκατασταθεί η νοµιµότητα µε την αδειοδότηση, η οποία θα
γίνει, παρά τις αντιδράσεις σας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Ίσως ένα µέρος της ακραίας συµπεριφοράς σας, που οδηγεί
και σε ατυχή περιστατικά, όπως το προηγούµενο, να οφείλεται
και σε αυτή τη µεγάλη νευρικότητα, που δείχνουν τούτες τις
µέρες εκείνοι οι κύκλοι, που για εικοσιπέντε και πλέον χρόνια κυριάρχησαν στον τόπο και σήµερα, µέσα στη νευρικότητά τους,
είναι βέβαιο ότι σας πιέζουν.
Σας πιέζουν από την πρώτη στιγµή να ζητάτε εκλογές, να βγαίνετε µπροστά, ζητώντας να πέσει η Κυβέρνηση, να προκαλείτε
και να ενισχύετε, να παροτρύνετε κινήµατα διαµαρτυρίας εσείς,
ένα κόµµα που παραδοσιακά ως παράταξη –σεβαστές οι ιδεολογικές και πολιτικές αντιθέσεις- δεν ήσασταν ποτέ ένα κόµµα
διαµαρτυρίας και έχετε µετατραπεί σε ένα κόµµα διαµαρτυρίας
για χάρη αυτών των κυρίων, που θα χάσουν τα οφίτσιά τους και
τη δυνατότητά τους να εκπέµπουν τηλεοπτικό σήµα, δίχως
άδειες και φυσικά, καταρρέοντας και ψυχορραγώντας εκ νέου,
κρατώντας δηλητηριώδεις πρωτοσέλιδους τίτλους, καθηµερινούς και κυριακάτικους.
Επιχειρούµε, λοιπόν, βήµατα µιας βαθιά δηµοκρατικής µεταρρυθµιστικής τοµής στον τόπο, µιας τοµής που πιστεύουµε ότι θα
απελευθερώσει την ελληνική κοινωνία από τη διαφθορά, τη διαπλοκή και την εξάρτηση του πολιτικού συστήµατος από τα συµφέροντα της οικονοµικής ολιγαρχίας και βήµατα τα οποία
επιχείρησαν και άλλες κυβερνήσεις, αλλά δεν τα έφεραν ποτέ
εις πέρας στο τέλος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρετε κάτι; Η κρίση την οποία
βιώνουµε δεν είναι µόνο οικονοµική. Προφανώς και η κυρίαρχη
διάστασή της είναι η οικονοµική και η κοινωνική. Όµως, θα έλεγα
ότι είναι πρωτίστως κρίση του πολιτικού συστήµατος, το οποίο
εξέθρεψε µια κρατικοδίαιτη, σπάταλη, και διαπλεκόµενη οικονοµική ολιγαρχία, εδραίωσε την πολιτική διαφθορά και την πελατειακή δικτύωση ως µέσο αναπαραγωγής του, εξοικείωσε τους
πολίτες µε τα σκάνδαλα και τη σκανδαλολογία, διαµόρφωσε µια
ταξική, αδιαφανή και αναντίστοιχη προς τις κοινωνικές ανάγκες
δηµόσια διοίκηση.
Το πολιτικό σύστηµα, ιδίως την περίοδο της κρίσης, αλλά και
από πιο πριν αυτοϋπονοµεύτηκε, τόσο από την κρίση αξιοπιστίας
και εµπιστοσύνης της πολιτικής, που το ίδιο προκάλεσε, όσο
όµως και από την οικονοµική κρίση, στην οποία συνήργησε. Φτάσαµε σήµερα στο σηµείο, όπου καµµία βιώσιµη έξοδος από την
κρίση δεν πρόκειται να επιτευχθεί χωρίς τη δηµοκρατική µεταρρύθµιση του πολιτικού συστήµατος.
Δεν µπορεί να υπάρξει παραγωγική ανασυγκρότηση, χωρίς
πρωτίστως να υπάρξει πολιτική και κοινωνική ανασυγκρότηση. Δεν
µπορεί να υπάρξει έξοδος στο µέλλον υπό την απόλυτη και πλήρη
κυριαρχία του παλαιού καθεστώτος. Γι’ αυτό και η πολιτική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης σήµερα για την απλή αναλογική και τη
δηµοκρατική µεταρρύθµιση του πολιτικού συστήµατος συνιστά
µία κορυφαία επιλογή ρήξης µε το παρελθόν και µία τοµή, θα
έλεγα, στην ιστορική εξέλιξη του πολιτικού συστήµατος, αλλά και
στην ιστορική εξέλιξη του τόπου.
Αυτός είναι και ο λόγος, που όλες οι δυνάµεις του παλαιού κατεστηµένου, οικονοµικού και πολιτικού, θορυβήθηκαν και µόνο
στην ιδέα ότι αυτή η πάγια δηµοκρατική θέση της Αριστεράς για
το εκλογικό σύστηµα, όχι µόνο θα γίνει νόµος του κράτους, αλλά
ότι θα µπορούσε να γίνει και νόµος του κράτους µε άµεση εφαρµογή από την ερχόµενη εκλογική αναµέτρηση. Τροµοκρατήθηκαν και µόνο στην ιδέα ότι µπορεί αυτό να συµβεί. Ενήργησαν
συγκροτηµένα και συντεταγµένα, προκειµένου να αποτρέψουν
αυτήν την προοπτική και να καθοδηγήσουν, να αναγκάσουν πολιτικά κόµµατα, που παγίως έχουν τοποθετηθεί υπέρ αυτής της
πρότασης –και την έχουν καταθέσει και στη Βουλή ακριβώς την
ίδια- να την αρνηθούν σήµερα.
Ξέρετε γιατί τροµοκρατήθηκαν µ’ αυτήν την ιδέα; Γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι µε την απλή αναλογική το παρελθόν δεν µπο-
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ρεί να έχει µέλλον στον τόπο. Βεβαίως, είπατε κάπου στην οµιλία
σας ότι ο νόµος που ψηφίζεται σήµερα –θέλω να πιστεύω µε µεγάλη πλειοψηφία- δεν θα γίνει ποτέ νόµος του κράτους.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Δεν θα εφαρµοστεί, είπε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ναι, δεν θα
εφαρµοστεί ποτέ, είπε.
Άραγε, πού στηρίζετε αυτήν την εκτίµησή σας, κύριε Μητσοτάκη; Στηρίζετε την εκτίµησή σας αυτή και µάλιστα, ανεβήκατε
στο Βήµα µόλις κατέβηκε η Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, η οποία σας
είπε, αν δεν κάνω λάθος, σ’ αυτήν την επαµφοτερίζουσα στάση
που κρατάει το τελευταίο διάστηµα, ότι ούτε θα ψηφίσει τώρα –
θα ψηφίσει ΠΑΡΩΝ- αλλά ούτε θα ψηφίσει και µετά την κατάργησή της.
Άραγε, εσείς πώς προδικάζετε ότι θα βρείτε διακόσιες ψήφους
στην επόµενη Βουλή, για να την καταργήσετε; Θα συνεργαστείτε
µε τη Χρυσή Αυγή, για να το πετύχετε;
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είµαστε, λοιπόν, αποφασισµένοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να οικοδοµήσουµε ένα µέλλον απαλλαγµένο από τα βαρίδια
του παρελθόντος. Είµαστε αποφασισµένοι να υλοποιήσουµε τη
δέσµευσή µας στις εκλογές του περασµένου Σεπτέµβρη, που
ήταν η δέσµευση να τελειώνουµε µε το παρελθόν. Είµαστε αποφασισµένοι να αφήσουµε –και θα αφήσουµε- το δικό µας αποτύπωµα στην εξέλιξη αυτού του τόπου. Βρεθήκαµε εδώ ερχόµενοι
από πολύ µακριά και ο στόχος µας δεν είναι απλά να διαχειριστούµε µε καλύτερο τρόπο, όπως το διαπιστώνει καθηµερινά ο
ελληνικός λαός, αυτήν την κρίση, αλλά στόχος µας είναι να αφήσουµε ένα βαθύ µεταρρυθµιστικό αποτύπωµα, που προφανώς
θα είναι στον αντίποδα των αντιµεταρρυθµίσεων που εσείς εισηγηθήκατε. Διότι µας κατηγορήσατε απ’ αυτό το Βήµα ότι εµείς,
στον ενάµιση χρόνο τώρα, δεν υλοποιήσαµε τη µεταρρύθµιση,
που αφορά την ψήφο των οµογενών.
Εσείς, κύριε Μητσοτάκη, γιατί δεν την υλοποιήσατε ποτέ; Εδώ
και δεκαπέντε χρόνια το Σύνταγµα σάς παρέχει αυτή τη δυνατότητα. Ήσασταν Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Γιατί δεν
το φέρατε; Γιατί;
Δεν το φέρατε, διότι, κύριε Μητσοτάκη, παρά το γεγονός ότι
αυτοχαρακτηρίζεστε ως µεταρρυθµιστής, οι µόνες µεταρρυθµίσεις που ξέρετε να κάνετε καλά είναι να απολύετε δηµόσιους
υπαλλήλους, να κόβετε συντάξεις, να κόβετε µισθούς, να δίνετε
δωράκια στη διαπλοκή και να ανοίγετε δρόµους στη φοροδιαφυγή. Αυτές είναι οι µεταρρυθµίσεις σας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Εµείς, λοιπόν, θέλουµε να αφήσουµε ένα ισχυρό µεταρρυθµιστικό αποτύπωµα. Και αυτό θα επιχειρήσουµε το επόµενο διάστηµα: Μεταρρυθµίσεις στο κράτος, στο πολιτικό σύστηµα, στους
θεσµούς. Και το εκλογικό σύστηµα είναι ένας από τους αρµούς
του συστήµατος διακυβέρνησης, όπως και το Σύνταγµα βέβαια.
Το Σύνταγµα είναι το βασικό θεσµικό πλαίσιο, που προσδιορίζει το πολιτικό σύστηµα. Οκτώ χρόνια µετά την τρίτη αναθεώρηση του Συντάγµατος στη µεταπολιτευτική περίοδο, έχουν
ωριµάσει πια οι συνθήκες για µια νέα αναθεώρηση, ουσιαστική,
για µια αναθεώρηση που θα συµβαδίσει µε την απόφασή µας να
προχωρήσουµε σε µεγάλες τοµές για τη δηµοκρατική αναγέννηση της πατρίδας µας, µια αναθεώρηση η οποία έχουµε στόχο
και θέλουµε να κατοχυρώνει τα δηµοκρατικά και κοινωνικά δικαιώµατα των πολιτών, να προστατεύει τα δηµόσια αγαθά, να εισάγει θεσµούς ενίσχυσης της δηµοκρατικής συµµετοχής, να
ενδυναµώνει το Κοινοβούλιο, να αποκαθιστά τις σχέσεις εµπιστοσύνης των πολιτών µε την πολιτική, που έχουν διαρραγεί, και
βεβαίως, να κατοχυρώνει την ισοτιµία της ψήφου ως αρχή, ώστε
να εµποδίζει τον όποιο νοµοθέτη εις το µέλλον να φτιάχνει τερατουργήµατα ως εκλογικούς νόµους. Όχι να καθορίζει ποιον εκλογικό νόµο, αλλά ως αρχή την ισοτιµία της ψήφου. Και βεβαίως
αυτό, όπως καλά γνωρίζετε, δεν απαιτεί διακόσιους Βουλευτές,
αλλά εκατόν ογδόντα και εκατόν πενήντα ή εκατόν πενήντα και
εκατόν ογδόντα.
Μιας και µιλάµε για αριθµούς, θέλω να αναφερθώ και σε κάτι
που συζητήσαµε και κατ’ ιδίαν και το επαναλάβατε και εδώ. Κα-
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ταθέτετε την πρόταση να δεχθεί η κυβερνητική Πλειοψηφία να
ανοίξουν άρθρα, τα οποία δεν συµφωνεί ότι πρέπει να αλλάξουν
και να ανοίξετε και εσείς ενδεχοµένως άρθρα, τα οποία δεν συµφωνείτε ότι πρέπει να αλλάξουν, ώστε να αποκτήσει η ερχόµενη
εκλογική αναµέτρηση έναν δηµοψηφισµατικό χαρακτήρα για τη
συνταγµατική αναθεώρηση.
Σας ρώτησα και κατ’ ιδίαν, αλλά επαναλαµβάνω αυτό το ερώτηµα και σήµερα: Θεωρείτε, λοιπόν, ότι είναι δίκαιο, πόσω δε
µάλλον όταν αυτή η εκλογική αναµέτρηση θα έχει κρίσιµο δηµοψηφισµατικό χαρακτήρα για το Σύνταγµα της χώρας, να κρίνεται
και να ορίζεται από ένα µπόνους πενήντα εδρών στο πρώτο
κόµµα;
Εµείς, λοιπόν, ευθέως σας λέµε ότι αν θέλετε πράγµατι να
ανοίξουµε και να ανοίξετε άρθρα µε τα οποία δεν συµφωνούµε,
προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι η κατοχύρωση από την επόµενη εκλογική αναµέτρηση της απλής αναλογικής, χωρίς έξτρα
µπόνους των πενήντα εδρών.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Έχουµε, λοιπόν, επίγνωση των δυσκολιών της συγκυρίας. Και
γι’ αυτόν τον λόγο δίνουµε τη µάχη µας καθηµερινά και συνεχίζουµε µε µικρές και µεγάλες µάχες σε όλα τα µέτωπα, για την
εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, το χτύπηµα της διαπλοκής,
της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής.
Έχουµε προχωρήσει το τελευταίο διάστηµα σε σειρά νοµοθετηµάτων για την πάταξη του λαθρεµπορίου καυσίµων και καπνού,
για τη διαφάνεια στις συµβάσεις στα δηµόσια έργα.
Έχουµε επιταχύνει τη διερεύνηση των «θαλασσοδανείων»
στους καναλάρχες και στα πολιτικά κόµµατα του δικοµµατισµού,
που κυβερνούσαν µε τη λογική της ενισχυµένης αναλογικής όλα
τα προηγούµενα χρόνια, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας.
Γνωρίζουµε, όµως, ότι η εντολή που µας έδωσε ο ελληνικός
λαός τον Σεπτέµβρη του 2015 δεν είναι µονοδιάστατη, δεν είναι
µόνο εντολή ισχυρής και επίµονης διαπραγµάτευσης για να βελτιωθεί η συµφωνία, για να προφυλαχθούν δικαιώµατα. Ο λαός
µάς έδωσε εντολή και για µεγάλες αλλαγές, συνολικές και ριζικές αλλαγές, και αυτήν την εντολή ρήξης µε το παλαιό καθεστώς
θα υλοποιήσουµε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µας κατηγόρησε ο κ. Μητσοτάκης για καιροσκοπισµό, µας είπε ότι είµαστε καιροσκόποι που
φέρνουµε στη Βουλή ένα πάγιο αίτηµα δεκαετιών της Αριστεράς.
Γιατί άραγε είµαστε καιροσκόποι; Γιατί δεν το φέραµε, τη στιγµή
που η χώρα βρισκόταν στη µεγάλη αγωνία µιας δύσκολης και
επίµονης διαπραγµάτευσης ή δεν το φέραµε πριν την πρώτη
αξιολόγηση, την δύσκολη πρώτη αξιολόγηση, την πιο δύσκολη,
όταν θα ήταν και δηµοκρατικό ατόπηµα -η Αντιπολίτευση δεν είχε
καν εκλεγµένη ηγεσία- και το φέρνουµε σήµερα, τρία χρόνια πριν
από τις επόµενες εκλογές;
Και έκανε µάλιστα µία αναδροµή στο παρελθόν. Μας είπε ότι η
αναλογική φέρνει ακυβερνησία πάντα. Και βεβαίως, αναφέρθηκε
στη υπόλοιπη Ευρώπη κάνοντας αναφορά στην Ιταλία, αλλά ξέχασε να πει ότι σχεδόν στην πλειοψηφία των άλλων ευρωπαϊκών
κρατών, είτε µελών της Ευρωζώνης είτε όχι, υπάρχει για πάρα
πολλά χρόνια η ισοτιµία της ψήφου και συνεργατικές κυβερνήσεις
και µία κουλτούρα συνεργασιών, που στην Ελλάδα τη µάθαµε
µετά τον κατακερµατισµό του πολιτικού συστήµατος µε τα µνηµόνια, από το 2012 και µετά, µια κουλτούρα συνεργασιών που βεβαίως, θέλοντας και µη, κάνοντας την ανάγκη φιλοτιµία, διέπραξαν
τα δύο κόµµατα που κυβερνούσαν µε τη λογική του οδοστρωτήρα
του δικοµµατισµού τη δεκαετία του ’80 και του ’90, το 2012. Και
τώρα επίσης υπάρχει, και παρά τις πενήντα έδρες µπόνους, η
ανάγκη συνεργασιών και µια κουλτούρα συνεργασιών.
Τι είναι, λοιπόν, αυτό που λέµε εµείς; Λέµε ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι κλείνει ένας µεγάλος πολιτικός κύκλος και
όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιήσουµε τόσο το καλύτερο για
τον τόπο. Ένας µεγάλος πολιτικός κύκλος, ο οποίος ξεκίνησε
αµέσως µετά τη Μεταπολίτευση το ‘74 µε την ανάδειξη του
ΠΑΣΟΚ ως βασικού πόλου τότε της Κεντροαριστεράς, που είχε
τα στοιχεία του δικοµµατισµού τον οποίο γνωρίσαµε, κάποιες
φορές πολύ µεγάλης πόλωσης, ακόµα και µε τα «πράσινα» και
τα «γαλάζια» καφενεία, µε δύο ισχυρά κόµµατα που είχαν συν,
πλην 40% και την Αριστερά που ήταν στο 10%, ως ένας τρίτος
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µικρός πόλος.
Βεβαίως, η παράταξή σας τότε, ορθώς ενδεχοµένως, µε βάση
τη λογική του συµφέροντός της, του πολιτικού της συµφέροντος,
αρνείτο την απλή αναλογική, δεδοµένου ότι θα δηµιουργούσε
µία κουλτούρα συνεργασιών, προγραµµατικών συγκλίσεων, που
θα οδηγούσε σε κυβερνήσεις του ενός εκ των δύο πόλων µε την
Αριστερά.
Πρέπει να συνειδητοποιήσετε και να συνειδητοποιήσουµε όλοι
µας ότι βρισκόµαστε σε µία νέα εποχή, σε µια άλλη εποχή και
στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Κόµµατα του 40% δεν υπάρχουν
σήµερα. Και βεβαίως, µπορείτε να έχετε το δικαίωµα να έχετε ή
την αλαζονεία ή την έπαρση ότι µπορεί να το διεκδικήσετε, κύριε
Μητσοτάκη. Μπορείτε να το κάνετε αυτό, βεβαίως. Άλλωστε,
έχετε µία µεγάλη χαρά, γιατί βγήκαν, λέει, κάποιες δηµοσκοπήσεις, που σας δείχνουν πρώτους. Δεν θα αναφερθώ στο γεγονός
ότι είναι οι ίδιες δηµοσκοπήσεις που πέρυσι τέτοια εποχή δίνανε
το «ΝΑΙ» µπροστά και βγήκε µε είκοσι τέσσερις µονάδες πίσω,
που τον Ιανουάριο του 2015 έδειχναν την Νέα Δηµοκρατία µπροστά και έχασε µε 7,5 µονάδες και που τον Σεπτέµβρη έδιναν
ντέρµπι και χάσατε µε επτά µονάδες διαφορά.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Θα αναφερθώ στο γεγονός ότι καµµία από αυτές τις δηµοσκοπήσεις, µα καµµία, δεν σας δίνει µία δυναµική να υπερβείτε τα
ποσοστά που φέρατε τον περασµένο Σεπτέµβρη και τον Γενάρη
του 2015, το 30%.
Έχετε όµως την ελπίδα να θεωρείτε ότι µπορούµε να επιστρέψουµε σε µία λογική του δικοµµατισµού, του παλιού δικοµµατισµού. Με γεια σας και χαρά σας! Αυτό όµως που µου έκανε πάρα
πολύ µεγάλη εντύπωση είναι το γεγονός ότι έρχεστε σήµερα να
µιλήσετε εσείς σε εµάς για καιροσκοπισµό, τη στιγµή που εσείς
είστε αυτοί που έχετε αλλάξει πολλές φορές άποψη και θέσεις.
Και θα εξηγηθώ. Διότι εµείς είχαµε πάγια τη θέση της απλής αναλογικής.
Επιτρέψτε µου να σας διαβάσω κάτι, που διαλέγω µεταξύ πολλών, που έχουν γραφτεί κατά καιρούς, για να υπερασπιστούν την
αντίληψη της ισοτιµίας της ψήφου και την ανάγκη ενός εκλογικού
συστήµατος απλής αναλογικής.
«Ανάγκη ρητής καθιέρωσης µιας µορφής αναλογικού συστήµατος, µε δεδοµένο το γεγονός ότι η έως τώρα κοινοβουλευτική
µας εµπειρία έχει καταδείξει πως το αναλογικό σύστηµα ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες διεύρυνσης της δηµοκρατικής νοµιµοποίησης της Βουλής, συνακόλουθα δε της
Κυβέρνησης, η οποία ούτως ή άλλως στηρίζεται στην εµπιστοσύνη της Βουλής». Ανάγκη, λοιπόν, όπως µας έχει δείξει η κοινοβουλευτική εµπειρία, ενός αναλογικού συστήµατος.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όχι δεν είναι η πρόταση νόµου που
κατέθεσε πέρυσι το ΠΑΣΟΚ και δεν την ψηφίζει σήµερα. Είναι η
πρόταση που κατέθεσε η Νέα Δηµοκρατία για τη συνταγµατική
αναθεώρηση το 2014 σε αυτήν εδώ τη Βουλή και υπογράφουν ο
κ. Μητσοτάκης, η κ. Μπακογιάννη, η κ. Κεφαλογιάννη, η κ. Ασηµακοπούλου, ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Βορίδης, ο κ. Αθανασίου. Ήταν
η άποψή σας για τη συνταγµατική αναθεώρηση του 2014.
Και επειδή δεν είναι η µόνη παραφωνία, σε σχέση µε αυτά που
σε νεκρό χρόνο µπορεί να παραδεχθείτε και να πείτε και σε αυτά
που πράττετε, θέλω να σας δείξω και κάτι ακόµη. Καταφερθήκατε µε ιδιαίτερη ένταση εναντίον της λογικής της ψήφου στα
δεκαεπτά, λέγοντας µάλιστα ότι αποτελεί µία προσπάθεια καιροσκοπική από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ να θωπεύσει τους νέους
ανθρώπους.
Θέλω να καταθέσω στα Πρακτικά την τοποθέτηση της κ. Μπακογιάννη στις 21-5-2009, η οποία σε παρουσίαση βιβλίου, µαζί
µε τον κ. Σκανδαλίδη µάλιστα τότε και τον κ. Μακρυδηµήτρη, είχε
υιοθετήσει την άποψη για ψήφο στα δεκαέξι, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, όχι στα δεκαεπτά, λέγοντας ότι ευθέως θα σας πω
ότι είναι µια θετική εξέλιξη, διότι η νέα γενιά πρέπει να βγει στο
προσκήνιο.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΣΤ’ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

Βεβαίως, να θυµηθώ κιόλας ότι αποτέλεσε και πρόταση την
οποία εισηγήθηκε και ψήφισε στέλεχος της Νέας Δηµοκρατίας,
υποψήφιος Ευρωβουλευτής, ο κ. Κυρανάκης, Πρόεδρος της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος, για ψήφο στα δεκαέξι.
Στην Ευρώπη βγαίνετε και κάνετε τους προοδευτικούς. Εδώ
παραείστε συντηρητικοί! Εδώ δεν µπορείτε να χωρέσετε καµµία
άλλη άποψη!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Μιλάτε, λοιπόν, για πολιτικό αµοραλισµό, γιατί εµείς φέρνουµε
στη Βουλή, τρία χρόνια πριν την επόµενη εκλογική αναµέτρηση,
ένα πάγιο αίτηµα της Αριστεράς και δηµοκρατικών προοδευτικών δυνάµεων, τη στιγµή που εσείς βεβαίως κατά καιρούς έχετε
πει πολλά και διαφορετικά πράγµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η άποψή µας είναι ότι όσο πιο
γρήγορα συνειδητοποιήσουµε ότι έχει κλείσει ένας σηµαντικός
κύκλος, µεταπολιτευτικός και βρισκόµαστε σε µια νέα εποχή,
τόσο πιο γρήγορα θα µπορούσαµε να διαµορφώσουµε τις συνθήκες, ώστε να περάσουµε από έναν άγονο δικοµµατισµό του
παρελθόντος, που δεν ευθύνεται για όλα, αλλά ευθύνεται για
πολλά, σε έναν γόνιµο διπολισµό, µε κυβερνήσεις συνεργασίας.
Η αλλαγή του εκλογικού νόµου, λοιπόν, δεν είναι κίνηση αντιπερισπασµού από τη συγκυρία, όπως ισχυρίζεστε -κινήσεις αντιπερισπασµού δεν κάνουµε εµείς, κινήσεις αντιπερισπασµού
κάνετε εσείς και πολλές, κύριε Μητσοτάκη- αλλά αντανακλά
ακριβώς τη συνειδητοποίησή µας ότι πρέπει να περάσουµε σε
µια νέα εποχή και να βοηθήσουµε το πολιτικό σύστηµα και τα
κόµµατα και τις πολιτικές δυνάµεις να σκέφτονται µε άλλους
όρους.
Διότι, κύριε Μητσοτάκη, κατανοώ τη µεγάλη σας επιθυµία να γίνετε πρωθυπουργός, όµως πρωθυπουργός δεν µπορείτε να γίνετε
επειδή σας αγάπησαν οι εκδότες, οι χρεοκοπηµένοι ούτε επειδή
σας αγάπησαν, ο κ. Θεοδωράκης και η κ. Γεννηµατά. Μόνο αν σας
αγαπήσει ο λαός θα γίνετε πρωθυπουργός, κύριε Μητσοτάκη,
αλλά ο ελληνικός λαός έχει και µνήµη και γνωρίζει ποια συµφέροντα εξυπηρετείτε!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Θα ήθελα σε αυτό το σηµείο να αναφερθώ σε κάποια γεγονότα, τα οποία για µένα έχουν ιδιαίτερη σηµασία, διότι το τελευταίο διάστηµα έχετε σχεδόν πέσει ηρωικά µαχόµενος υπέρ της
προσπάθειας να µην προχωρήσει ο διαγωνισµός για τις ραδιοτηλεοπτικές άδειες. Εξαντλήσατε όποια θεσµική δυνατότητα είχατε για να καθυστερήσει αυτός ο διαγωνισµός, µε την
προσχηµατική άρνησή σας να συναινέσετε στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, υπονοµεύσατε τη συγκρότηση και λειτουργία του και έτσι στερήσατε από την Ανεξάρτητη Αρχή τη
δυνατότητα να διενεργήσει τον διαγωνισµό για τις άδειες.
Κι όταν, ύστερα από τρεις µήνες άγονων προσπαθειών δικών
µας για συναίνεση, νοµοθετήσαµε να γίνει ο διαγωνισµός από τη
Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης, τότε υιοθετήσατε το αίτηµα της
διαπλοκής για νέες εκλογές. Να φύγουµε εµείς, για να γλυτώσουν εκείνοι.
Να είστε βέβαιος, όµως, κύριε Μητσοτάκη, ότι ούτε εµείς θα
φύγουµε ούτε αυτοί θα γλυτώσουν! Εµείς θα είµαστε εδώ µέχρι
το 2019 και µετά το 2019, µε την ψήφο του ελληνικού λαού.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Θα ήθελα σε αυτό το σηµείο να µας εξηγήσετε κάτι. Τι ακριβώς είναι αυτό που είπατε, µετά τη συνάντησή σας µε τις δικαστικές και εισαγγελικές ενώσεις, πριν τρεις µέρες νοµίζω; Ότι η
Νέα Δηµοκρατία δεν θα ανεχθεί παιχνίδια µε τη Δικαιοσύνη κι ότι
κανείς δεν έχει δικαίωµα να παρεµβαίνει στη δικαιοσύνη. Σε τι
ακριβώς αναφέρεστε; Μήπως αναφέρεστε στις αιτήσεις που κατέθεσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης στην Εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου για την επιτάχυνση της εκδίκασης των δύο υποθέσεων
της «SIEMENS», για την ψηφιοποίηση του ΟΤΕ το ’97 και για τα
«µαύρα ταµεία» που τροφοδοτούσαν τα δύο κόµµατα, το ΠΑΣΟΚ
και τη Νέα Δηµοκρατία, για δεκαετίες;
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Είναι, µήπως, παρέµβαση στη δικαιοσύνη η επίκληση του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας για υποθέσεις εξαιρετικής φύσης; Προφανώς είναι προτιµότερη για εσάς η επ’ αόριστον αναβολή της

13233

δίκης της «SIEMENS», να µην γίνει ποτέ, γι’ αυτό και σπεύσατε
να πάρετε θέση και να χαρακτηρίσετε παρέµβαση στη δικαιοσύνη την καθ’ όλα νόµιµη και εύλογη υποβολή αιτήµατος για την
επιτάχυνσή της.
Όµως, εάν ανησυχείτε, καλά κάνετε και ανησυχείτε, γιατί η
δίκη της «SIEMENS» θα γίνει. Θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί
και θα υπάρξει δικαστική απόφαση.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Γιατί η µόνη παρέµβαση που κάνει η Κυβέρνησή µας στη δικαιοσύνη είναι να επισηµαίνει διαρκώς την ανεξαρτησία της, την
πλήρη αυτονοµία της από τα διαπλεκόµενα συµφέροντα που την
πολιορκούν!
Και ένα τελευταίο ερώτηµα. Κύριε Αρχηγέ της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, µήπως στο µεσοδιάστηµα από προχθές µέχρι σήµερα που ανεδείχθη αυτό το θέµα, προλάβατε να αποπέµψετε
τον κ. Σκλαβούνη από τη θέση του υπευθύνου για την ανάπτυξη
και τη συγγραφή του κυβερνητικού σας προγράµµατος για την
ανάπτυξη; Αν δεν προλάβατε, πείτε µας, γιατί; Μετά τον κ. Παπασταύρου άλλος ένας στενός σας συνεργάτης έχει το know
how της φοροδιαφυγής, την τεχνογνωσία της φοροδιαφυγής και
ελέγχεται για ένα ζήτηµα για το οποίο αφιερώνει σχεδόν µισή σελίδα η εφηµερίδα “FINANCIAL TIMES” και για την ανάγκη επιτέλους να υπάρξει σε αυτήν τη χώρα δικαιοσύνη, για το γεγονός
ότι η µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, µε τις δικές σας
επιλογές, βρέθηκε στην πρώτη γραµµή της µάχης, όταν κάποιοι
άλλοι έβγαζαν τα χρήµατα διά της τεχνογνωσίας στελεχών σας
στο εξωτερικό.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Θα ήθελα σε αυτό το σηµείο να µου επιτρέψετε και µια µικρή
αναφορά στα κόµµατα του Κέντρου. Δεν θα µακρηγορήσω.
Ξέρετε, αυτό που συµβαίνει µε το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάµι είναι
κάτι το οποίο δυσκολεύοµαι να κατανοήσω. Βέβαια, σας ακούω
σήµερα και σκέφτοµαι ότι για σας πρέπει να είναι µία δύσκολη
µέρα. Είναι µία εξαιρετικά δύσκολη µέρα. Ξέρετε, δεν είναι όλοι
που έχουν αποφασίσει να συµπορευτούν µαζί σας και ενδεχοµένως να µπουν και στα ψηφοδέλτιά σας. Είναι και κάποιοι άλλοι,
που δεν έχουν πάρει αυτές τις αποφάσεις, άρα είναι πολύ δύσκολη µέρα γι’ αυτούς, πιστέψτε µε.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Αυτό που δεν µπορώ να κατανοήσω και µου φαίνεται οξύµωρο
είναι το γεγονός ότι αρνείστε. Μπορεί να έχετε τους λόγους σας,
να κατηγορείτε την Κυβέρνηση, τον ΣΥΡΙΖΑ για τον λόγο, τις
προθέσεις της, ποιες είναι οι σκέψεις στο πίσω µέρος του µυαλού µας. Όλα αυτά µπορεί να τα λέτε. Αυτό, το οποίο δεν µπορείτε να δικαιολογήσετε είναι ότι σε µια ιστορική στιγµή, όταν
πρώτη φορά που κυβερνητική πλειοψηφία φέρνει ένα αίτηµα για
απλή αναλογική, το οποίο κατ’εξοχήν ευνοεί τα µικρά κόµµατα
και ιδίως τα κόµµατα του κέντρου για να παίξουν έναν ρυθµιστικό
ρόλο, έναν βαρύνοντα ρόλο στο πολιτικό σύστηµα…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Τζαβάρα, σήµερα έχετε υπερβεί κάθε όριο. Ηρεµήστε όλοι.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Δεν µπορώ,
λοιπόν, να κατανοήσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον λόγο
για τον οποίο αρνούνται αυτά τα κόµµατα, πλην βεβαίως της
Ένωσης Κεντρώων του κ. Λεβέντη, τον οποίο σήµερα θυµηθήκατε να λοιδορήσετε. Όλο το προηγούµενο διάστηµα τον υµνούσατε, ιδίως όταν τοποθετήθηκε εναντίον της πρότασής µας για
τον διαγωνισµό. Τότε ήταν κορυφαίος πολιτικός παράγων. Σήµερα που κράτησε µία στάση σύµφωνα µε τη λογική που αυτόν,
όπως το κόµµα του ορίζει, ένα µικρό κόµµα του Κέντρου, τον
συµφέρει να κρατήσει, τον λοιδορείτε.
Εν πάση περιπτώσει, δεν µπορώ να καταλάβω, δεν κατανοώ
ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο αρνείστε να αποδεχθείτε ένα
πολιτικό δώρο, να παίξετε σηµαντικό ρόλο στην πολιτική σκηνή
του τόπου. Προτιµάτε ενδεχοµένως τον ρόλο του συµπληρώµατος της Δεξιάς του κ. Μητσοτάκη, όπως είχατε προτιµήσει και
τον ρόλο του συµπληρώµατος στην κυβέρνηση του κ. Σαµαρά
µε τον κ. Βορίδη, τον κ. Γεωργιάδη, όλους αυτούς τους ιδεολογικά συγγενείς σας; Όχι, βέβαια.
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(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Διαπράττετε πράγµατι ένα ιστορικό ατόπηµα. Κάποιοι χαρακτήρισαν…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριοι,
σας παρακαλώ. Εντάξει; Υπάρχει ένα όριο. Μην το υπερβούµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Εδώ είστε, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εδώ
είµαι. Κύριε Τασούλα, τις ειρωνείες αλλού.
Συνεχίστε, κύριε Τσίπρα.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Αν µου επιτρέπετε, να συνεχίσω, κύριε Τασούλα. Ευχαριστώ πολύ.
Κάποιοι χαρακτήρισαν αυτό το ατόπηµα παρόµοιο του ιστορικού λάθους της Αριστεράς του 1989. Δεν θα συµφωνήσω µαζί
τους για τον εξής λόγο: Διότι το 1989, βεβαίως, η Αριστερά έκανε
το ιστορικό λάθος –και το πλήρωσε- να συνεργαστεί µε τον κ. Μητσοτάκη. Ωστόσο, η πρόταση που απευθύνθηκε στην Αριστερά το
1989 για την ψήφιση της απλής αναλογικής ήταν µία πρόταση που,
αν την υιοθετούσε, θα οδηγούσε άµεσα σε κλείσιµο της Βουλής
και άρα, η Αριστερά θα χρεωνόταν τη µεγάλη ηθική ευθύνη να µην
υπάρξει καµµία διερεύνηση για τα πιθανά αδικήµατα, που τότε
απασχολούσαν τη µεγάλη πλειοψηφία της κοινής γνώµης, πράγµα
το οποίο δεν είχε το δικαίωµα να χρεωθεί ως ευθύνη.
Εσείς τώρα, δίχως καµµία δικαιολογία, αρνείστε ένα δώρο ιστορικού χαρακτήρα προς εσάς και ταυτίζεστε µε τη Δεξιά του κ. Μητσοτάκη. Αρνείστε τις δικές σας προτάσεις και, φυσικά, αρνείστε
τους ίδιους τους εαυτούς σας.
Στην πραγµατικότητα, όµως, αρνούµενοι να παραλάβετε αυτό
το δώρο µάς το γυρίζετε πίσω. Μας κάνετε εµάς ένα πολύ µεγάλο
δώρο. Αποκαλυπτόµενοι στον ελληνικό λαό µάς χαρίζετε και την
ηθική υπεροχή ότι το είπαµε και το υλοποιήσαµε, φέραµε και θα
εφαρµόσουµε, θα ψηφίσουµε την απλή αναλογική και τη δυνατότητα ο ελληνικός λαός το 2019 να µας δώσει την πλειοψηφία και
να σας βάλει οριστικά το παλιό πολιτικό σύστηµα, “στο χρονοντούλαπο της ιστορίας”, για να θυµηθώ και µια άλλη ιστορική
φράση.
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τι θέλετε, κυρία Γεννηµατά; Ποιες είναι οι διαµαρτυρίες παρακαλώ;
Θέλετε να απαντήσετε;
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ): Θα ήθελα τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Έχετε
προσωπικό;
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ): Βεβαίως, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν
ακούγεστε. Ανοίξτε το µικρόφωνό σας.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ): Το έχω ανοιχτό το µικρόφωνό µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ας γίνει
λίγη ησυχία να ακούσω το αίτηµά σας.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ): Κυρία Πρόεδρε, ζητάω τον λόγο
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ποιο
προσωπικό; Πολιτική κριτική ακούστηκε.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ): Τι άλλο πρέπει να ειπωθεί, δηλαδή,
για να υπάρχει προσωπικό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να ζητάει τον λόγο όλο το βράδυ. Από το πρωί ως
το βράδυ ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να ζητάει τον λόγο επί προσωπικού.
Έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ): Είστε Πρόεδρος του Κοινοβουλίου
ή είστε σε κοµµατική…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ελάτε,
µιλήστε τώρα και αφήστε τα αυτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ): Σας παρακαλώ πάρα πολύ, έχω ζητήσει τον λόγο. Έχουν ειπωθεί τόσα πολλά για το κόµµα µου και
για εµένα προσωπικά και ζητάω τον λόγο τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Έχετε
τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ): Κύριε Πρωθυπουργέ, το µπόνους
το διατηρείτε εσείς. Έχετε ακέραια την ευθύνη, γιατί δεν προσπαθήσατε καν να επιδιώξετε να υπάρξει µια ευρύτερη συνεννόηση,
για να γίνουν σοβαρές αλλαγές στο πολιτικό σύστηµα. Και αναρωτιέµαι, όταν πέρσι δεν στηρίξατε καµµία φορά τις αλλαγές στο
εκλογικό σύστηµα, µε τη δικαιολογία που είπατε σήµερα, ότι βρισκόταν η χώρα στο χείλος του γκρεµού και έπρεπε να ολοκληρώσει τις διαπραγµατεύσεις, τότε γιατί επιλέξατε να οδηγήσετε τη
χώρα σε εκλογές; Θα σας πω εγώ γιατί το κάνατε. Γιατί τότε, έτσι
σας βόλευε. Για να καθαρίσετε το Κόµµα σας από τους µέχρι χθες
συνεργάτες σας και συνοδοιπόρους και να κυβερνήσατε ξανά µε
τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
Ακούστε να σας πω: Ο Πρωθυπουργός που έγινε δύο φορές
Πρωθυπουργός µε µπόνους δεν µπορεί να έρχεται σήµερα εδώ
και να γίνεται τιµητής!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Και εµείς δεν είµαστε κόµµα του Κέντρου ούτε έχουµε επαµφοτερίζουσα συµπεριφορά. Εµείς είµαστε κόµµα της Κεντροαριστεράς, µε µεγάλη ιστορία και παράδοση, αλλαγές, τοµές και ρήξεις
σε αυτόν τον τόπο. Αλλά εσείς τι είδους Αριστερά είστε, που κυβερνά µε τους Ανεξάρτητους Έλληνες, την ακροδεξιά απόφυση;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ε, όχι κυρία Γεννηµατά!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ): Ή που προσπαθεί να βρει σήµερα
συνεργασίες µε τον κ. Λεβέντη;
Μιλάτε εσείς γι’ αυτούς που µετακοµίζουν στα ψηφοδέλτια;
Εσείς είστε που πήρατε τους αριβίστες και τους καριερίστες.
Όταν, λοιπόν, θα απευθυνθείτε ξανά στο Κόµµα µας, να είστε
πολύ πιο προσεκτικός, κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί δεν έχετε καµµία αξιοπιστία και κανένα κύρος. Κάθε φορά που σας συναντάµε
αναρωτιόµαστε τι είδους διαρροές θα κάνετε µετά. Γιατί δεν
υπάρχει κανένα πεδίο συνεννόησης και συνεργασίας µαζί σας.
Θέλετε να σας πω κάτι; Δεν σας ενδιέφερε ποτέ ούτε η απλή
αναλογική ούτε η εθνική συνεννόηση ούτε οι προοδευτικές συµµαχίες. Και το αποδείξατε αυτό, γιατί δύο φορές επιλέξατε να
έχετε συνέταιρο ένα κόµµα της Δεξιάς και να µην επιδιώξετε να
κάνετε καµµία προοδευτική συνεννόηση ούτε και σήµερα στη
Βουλή!
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ησυχία,
παρακαλώ.
Ο κύριος Πρωθυπουργός έχει τον λόγο.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρία Γεννηµατά, αυτό ήταν πολιτικό, δεν ήταν προσωπικό.
Ξέρετε, κυρία Γεννηµατά, στην πολιτική σταδιοδροµία των ηγετών δεν υπάρχουν πολλές φορές οι ευκαιρίες να αποδείξουν την
ηγετική τους στόφα και τις ηγετικές τους ικανότητες. Σήµερα,
εσείς χάσατε µια τέτοια ευκαιρία. Είστε ουραγός, όχι µόνο του κ.
Μητσοτάκη, αλλά και όµηρος πολιτικών επιδιώξεων, που ενδεχοµένως σας υπερβαίνουν. Χάνετε µια ευκαιρία. Είναι κρίµα, όµως,
την ώρα που χάνετε αυτή την ευκαιρία να προσπαθείτε να υπερασπιστείτε αυτές τις επιλογές σας µε ύβρεις. Δεν θα ανταποκριθώ
στο ίδιο ύφος. Θα πω µονάχα: Κρίµα!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ): Κυρία Πρόεδρε, θέλω τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριοι,
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είναι δώδεκα η ώρα. Σας παρακαλώ. Όσο περνά η ώρα θα γίνουν
όλα «προσωπικά» εδώ. Τι να κάνουµε; Δεν γίνεται. Σας κάνω έκκληση.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ): Κυρία Πρόεδρε…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν υπάρχει καµµία περίπτωση. Μας προκάλεσε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας
κάνω έκκληση να προχωρήσουµε στην ψηφοφορία.
Τι θέλετε, κυρία Γεννηµατά; Να απαντήσετε στο «κρίµα»; Τι θέλετε τώρα; Σας παρακαλώ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κυρία Πρόεδρε, θέλω τον λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ποιο
προσωπικό; Κύριε Καµµένε, σας παρακαλώ. Αφήστε να ολοκληρώσουµε τη συζήτηση.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας- Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Επανέλαβε η κ. Γεννηµατά για
ακόµα µια φορά τα περί δεξιάς απόφυσης. Ακούστε. Παρά φύση
σοσιαλίστρια είστε εσείς. Την 3η Σεπτέµβρη το ΠΑΣΟΚ είχε την
απλή αναλογική ως βασική του θέση. Να προσέχετε τα λόγια σας.
Κι όσο κι αν θέλετε να φανείτε ηγέτης ενός κόµµατος που καταρρέει, σταµατήστε να γυρίζετε πίσω και να κοιτάτε τον κ. Βενιζέλο.
Είστε οι χειροκροτητές του κ. Βορίδη και της δεξιάς απόφυσης,
που η Νέα Δηµοκρατία ενσάρκωσε µε τον κ. Σαµαρά.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρία
Γεννηµατά, δεν έχει νόηµα αυτός ο διάλογος. Το αντιλαµβάνεστε.
Να πείτε τώρα σε ποιον θέλετε. Ποιο είναι το «προσωπικό»; Αφού
τον τελευταίο λόγο θα τον έχει πάντα άλλος. Δεν µπορούµε να συνεχίσουµε έτσι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ): Κύριε Καµµένε,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν σας
δίνω τον λόγο, κυρία Γεννηµατά. Δεν σας δίνω τον λόγο. Δεν ακούγεστε. Δεν µπορείτε να έχετε τον τελευταίο λόγο. Δεν µπορούµε
να πάµε ως το πρωί. Το αντιλαµβάνεστε; Ε, λοιπόν, τι να κάνουµε;
Δεν γίνονται αυτά τώρα. Τελειώσαµε.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ): Μα, κυρία Πρόεδρε,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρία
Γεννηµατά, σας παρακαλώ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ): Τι λέτε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Βοηθήστε λίγο τη διαδικασία.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ): Θα βοηθήσω τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν έχει
νόηµα αυτό που κάνετε. Θέλετε να σας το αποδείξω; Ορίστε. Μιλήστε για ένα λεπτό, για να καταλάβετε ότι δεν έχει νόηµα. Μιλήστε ένα λεπτό, να σας ακούσουµε. Για πείτε.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ): Κύριε Καµµένε, στο ίδιο κόµµα µε
τον κ. Βορίδη ήσασταν εσείς. Εγώ δεν ήµουν ποτέ.
Όσο για τον κύριο Πρωθυπουργό, πραγµατικά λυπάµαι, γιατί
ευτελίζει µε αυτόν τον τρόπο µια συζήτηση τόσο σοβαρή στο Κοινοβούλιο. Πραγµατικά, λυπάµαι. Η αλαζονεία έχει και όρια και
καλό θα είναι κάποτε να µάθετε και να χάνετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΑΡ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει,
µπράβο. Φοβερό.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Ησυχία τώρα!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, επί των άρθρων και επί των τροπολογιών
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης: «Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις
περί εκλογής Βουλευτών» και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Η Χρυσή
Αυγή απουσιάζει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών
κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά
πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί των άρθρων.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία για τα άρθρα 1 έως 4
του σχεδίου νόµου, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παράγραφος 1γ
του Κανονισµού της Βουλής και για το άρθρο 5, που είναι το
ακροτελεύτιο, λόγω της ειδικής πλειοψηφίας που απαιτεί το
άρθρο 54 παράγραφος 1 του Συντάγµατος.
Διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10) λεπτά, σύµφωνα µε
τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Θα γίνει ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1 έως και 5
(ακροτελεύτιο) του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Οι αποδεχόµενοι τα άρθρα λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι τα άρθρα λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου: η κ. Αναστασία Γκαρά από τον
ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους επί της αρχής και επί των άρθρων του νοµοσχεδίου. Οι
ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
(Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας την προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Υπάρχει συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχει έλθει στο Προεδρείο επιστολή του συναδέλφου κ. Αντώνη Σαµαρά, ο οποίος µας γνωρίζει
ότι απουσιάζει από την ψηφοφορία και ότι αν ήταν παρών θα ψή-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

φιζε «ΟΧΙ».
Η επιστολή αυτή, η οποία εκφράζει πρόθεση ψήφου, θα καταχωρισθεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά δεν
συνυπολογίζεται στην καταµέτρηση των ψήφων και έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κύριους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση
των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα
της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Εψήφισαν συνολικά 281 Βουλευτές.
Επί του άρθρου 1:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 180 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 81 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 20 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 2:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 179 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 83 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 19 Βουλευτές.
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Συνεπώς το άρθρο 2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 3:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 163 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 101 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 17 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 4:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 179 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 86 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 16 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 5:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 179 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 86 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 16 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία,
σύµφωνα µε το παρακάτω πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΣΤ’ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

13241

13242

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΣΤ’ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

13243

13244

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΣΤ’ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

13245

13246

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΣΤ’ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

13247

13248

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΣΤ’ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

13249

13250

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΣΤ’ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

13251

13252

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΣΤ’ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί
εκλογής Βουλευτών» έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων.
Προχωρούµε στην ψήφιση στο σύνολο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Η Χρυσή Αυγή
απουσιάζει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το νοµοσχέδιο
έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες
διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία
σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
και έχει ως εξής:
«Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών
Άρθρο 1
Ηλικία κτήσης δικαιώµατος εκλέγειν
Η παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57) αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Το δικαίωµα του εκλέγειν έχουν οι πολίτες Έλληνες και
Ελληνίδες που συµπλήρωσαν το δέκατο έβδοµο (17ο) έτος της
ηλικίας τους.»
Άρθρο 2
Καθιέρωση της αναλογικής εκπροσώπησης
των κοµµάτων
1.α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.
3231/2004 (Α’ 45), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
3636/2008 (A’ 11) και κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 99 παρ. 2 του
π.δ. 26/2012 (A’ 57), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τον καθορισµό των εδρών που δικαιούται κάθε εκλογικός σχηµατισµός, το σύνολο των ψήφων που συγκέντρωσε στην
Επικράτεια πολλαπλασιάζεται µε τον αριθµό 300.»
β) Το τελευταίο εδάφιο της ως άνω παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν το άθροισµα των ως άνω ακέραιων µερών των πηλίκων
υπολείπεται του αριθµού 300, τότε παραχωρείται, κατά σειρά,
ανά µία έδρα και ως τη συµπλήρωση αυτού του αριθµού στους
σχηµατισµούς, των οποίων τα πηλίκα εµφανίζουν τα µεγαλύτερα
δεκαδικά υπόλοιπα.»
2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3231/2004 (Α’
45), όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 1 του ν. 3636/2008 (A’
11) και κωδικοποιήθηκαν στο άρθρο 99 παράγραφοι 3 και 4, αντίστοιχα, του π.δ. 26/2012 (A’ 57), καταργούνται.
3.α) Ο τίτλος του άρθρου 8 του ν. 3231/2004 (Α’ 45), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3636/2008 (A’ 11), αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατανοµή εδρών στις εκλογικές περιφέρειες».
β) Αντιστοίχως, ο τίτλος του άρθρου 100 του π.δ. 26/2012 (Α’
57) αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατανοµή εδρών επικρατείας - Κατανοµή εδρών στις εκλογικές περιφέρειες».
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Άρθρο 3
Λοιπές διατάξεις περί εκλογής βουλευτών
1. Η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3231/2004 (Α’ 45), όπως κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 100 παρ. 7 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Τυχόν αδιάθετες έδρες διεδρικών και τριεδρικών εκλογικών
περιφερειών διατίθενται, κατά σειρά και ανά µία, στον εκλογικό
σχηµατισµό που εµφανίζει σε καθεµία από αυτές τα µεγαλύτερα
αχρησιµοποίητα υπόλοιπα ψήφων.
Εάν σε κάποιο εκλογικό σχηµατισµό διατεθούν συνολικά περισσότερες έδρες από όσες δικαιούται, σύµφωνα µε το άρθρο 6
του παρόντος νόµου, οι πλεονάζουσες αφαιρούνται, ανά µια,
από τις τριεδρικές περιφέρειες και αν υπάρξει ανάγκη από τις
διεδρικές, στις οποίες ο συνδυασµός αυτός κατέλαβε έδρα, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, εµφανίζοντας τα µικρότερα
αχρησιµοποίητα υπόλοιπα ψήφων.»
2. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 8 του
ν. 3231/2004 (Α’ 45), όπως κωδικοποιήθηκαν στο άρθρο 100 παρ.
8 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57), αντικαθίστανται ως εξής:
«5. Οι εκλογικές περιφέρειες που εξακολουθούν να έχουν
αδιάθετες έδρες διατάσσονται κατά φθίνoυσα σειρά, µε βάση τα
µετά την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου εναποµείναντα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα ψήφων του εκλογικού σχηµατισµού µε το µικρότερο αριθµό εγκύρων ψηφοδελτίων στην
επικράτεια που δικαιούται έδρα, σύµφωνα µε το άρθρο 5. Στον
εκλογικό αυτό σχηµατισµό παραχωρείται ανά µία έδρα από καθεµία από αυτές τις εκλογικές περιφέρειες και ως τη συµπλήρωση του αριθµού των εδρών που αυτός δικαιούται, σύµφωνα
µε το άρθρο 6.»
Άρθρο 4
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται οι
διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 3636/2008 (Α’ 11), καθώς και
κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις
του παρόντος ή ρυθµίζει τα θέµατα αυτά µε άλλον τρόπο.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Πλην του άρθρου 1, του οποίου η ισχύς αρχίζει σε κάθε περίπτωση από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει επίσης από
τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αυτός
εφαρµόζεται από τις αµέσως επόµενες γενικές βουλευτικές
εκλογές, οποτεδήποτε και αν αυτές διεξαχθούν, τηρουµένων των
προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 54 του Συντάγµατος, ήτοι
της υπερψήφισης του παρόντος άρθρου από την πλειοψηφία
των δύο τρίτων του όλου αριθµού των βουλευτών.
Αθήνα,...............................................2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το Σώµα
παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 1.20’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, µόνη συζήτηση και
ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

νόµου: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2012/34/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 για τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου (ΕΕ L343/32 της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις»
σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

