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Αθήνα, σήµερα στις 3 Ιουλίου 2017, ηµέρα Δευτέρα και ώρα
11.40’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
Προέδρου αυτής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΥΤΣΗ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο
143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών κοµµάτων, µε θέµα την οικονοµία, τις
αποφάσεις του Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση.
Η σχετική πρόταση είχε υποβληθεί στις 16 Ιουνίου.
Σύµφωνα µε το άρθρο 143, παράγραφος 4 του Κανονισµού
της Βουλής, η διάρκεια της αγόρευσης του Πρωθυπουργού και
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα και του Αρχηγού της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, µε
πρωτοβουλία του οποίου πραγµατοποιείται η σηµερινή συζήτηση, είναι είκοσι πέντε λεπτά της ώρας για τον καθέναν.
Η διάρκεια αγόρευσης των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών
Οµάδων, της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ.
Φωτεινής Γεννηµατά, του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου, του ΚΚΕ κ. Δηµητρίου Κουτσούµπα, των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτη Καµµένου και της Ένωσης
Κεντρώων κ. Βασιλείου Λεβέντη, όπως επίσης και του Ποταµιού
κ. Σταύρου Θεοδωράκη, είναι είκοσι λεπτά της ώρας για τον καθένα.
Στη σηµερινή συζήτηση θα συµµετάσχουν δυο Υπουργοί. Η
διάρκεια της αγόρευσης των Υπουργών θα είναι δέκα λεπτά της
ώρας για τον καθένα.
Ως προς τις δευτερολογίες η διάρκεια αγόρευσης είναι δεκαπέντε λεπτά της ώρας για τον Πρωθυπουργό και δέκα λεπτά της
ώρας για τους Προέδρους των λοιπών Κοινοβουλευτικών Οµάδων και τους Υπουργούς. Τέλος, ο Πρωθυπουργός µπορεί να
τριτολογήσει για πέντε λεπτά της ώρας.
Επί της ουσίας, τώρα, πέραν του τύπου που σας διάβασα, θα
ολοκληρωθεί η πρώτη σειρά των πρωτοµιλιών και θα κλείσει µε
οµιλία του Υπουργού κ. Γιώργου Χουλιαράκη, στην οποία θα έχει
συµπεριληφθεί και ο χρόνος της δευτεροµιλίας του. Θα πάµε

στις δευτερολογίες -πάλι κατά την ίδια τάξη- και θα κλείσει, επίσης, µε συµπερίληψη του χρόνου πρωτοµιλίας και δευτεροµιλίας, ο Υπουργός κ. Τσακαλώτος. Ο κύριος Πρωθυπουργός δεν
θα τριτοµιλήσει, όπως έχουµε συνεννοηθεί. Ελπίζω να εξελιχθεί
καλά η συζήτηση και θα παρακαλούσα για τους χρόνους.
Ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας έχει τον λόγο.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, έχω την αίσθηση ότι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης προκάλεσε αυτή τη συζήτηση µάλλον από
κεκτηµένη ταχύτητα -δεν µπορώ να το εξηγήσω αλλιώς- της προ
αξιολόγησης περιόδου, της περιόδου των διαπραγµατεύσεων
για τη δεύτερη αξιολόγηση, όπου και µπορούσε, όσο αυτή καθυστερούσε, να εκµεταλλεύεται ένα αληθινό αίσθηµα αγωνίας
και αβεβαιότητας. Πάνω σε αυτό το αίσθηµα είχε στηθεί µια ολόκληρη φάµπρικα καταστροφολογίας, διαστρέβλωσης, παραποίησης και κινδυνολογίας, µε ψευδοπροφητείες δυστοπίας και
συντέλειας.
Τώρα, όµως, έχουµε συµφωνία. Και κατά γενική οµολογία,
έχουµε καλή συµφωνία. Άρα, αυτός που θα πρέπει να απολογηθεί για τη στάση του, δεν είναι η Κυβέρνηση, αλλά οι ψευδοπροφήτες της καταστροφής και απέναντι στους λίγους φανατικούς
εντός του κόµµατος που πίστεψαν ότι έρχεται η καταστροφή και
µαζί µε αυτήν την καταστροφή η πτώση της Κυβέρνησης, για να
διαχειριστούν την καταστροφή οι επίδοξοι σωτήρες -αυτοί που
µας οδήγησαν, βέβαια, σε αυτήν- αλλά κυρίως απέναντι στον ελληνικό λαό, για τη στάση που τήρησε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση καθ’ όλη τη διάρκεια µιας δύσκολης διαπραγµάτευσης.
Διότι τώρα που έκλεισε η αξιολόγηση, δεν είναι πια καθόλου εύκολο να πουλάς καταστροφολογία και φόβο. Αφήστε, δε, που
στο διάστηµα των δυόµισι εβδοµάδων που µεσολάβησε από την
απόφαση του Eurogroup της 15ης Ιουνίου, τα ίδια τα γεγονότα
είναι τόσο συντριπτικά που δεν προσφέρονται για διαστρεβλώσεις, δεν προσφέρονται για παραποίηση, δεν προσφέρονται για
κινδυνολογία.
Ο τρόπος µε τον οποίο έχουν υποδεχθεί οι αγορές χρήµατος
τα αποτελέσµατα της συµφωνίας της 15ης του Ιούνη, µιλά από
µόνος του. Τα ελληνικά οµόλογα σηµειώνουν καθηµερινό ράλι
στις αγορές, οι αποδόσεις τους βρίσκονται στα χαµηλότερα επίπεδα από το 2009, ενώ και η πορεία του ελληνικού Χρηµατιστηρίου αποδεικνύει ότι η σταθερότητα έχει αποκατασταθεί και η
εµπιστοσύνη στην ελληνική οικονοµία επανέρχεται µέρα µε τη
µέρα.
Ακόµη και ο οίκος Moody’s, ίσως ο πιο αυστηρός παγκόσµιος
αξιολογητής της πιστοληπτικής ικανότητας χωρών και τραπεζών,
αναβάθµισε το αξιόχρεο της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και των
ελληνικών τραπεζών, ενώ οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν, επι-
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τέλους, µετά από πάρα πολύ καιρό, αρχίσει να δανείζονται στις
διεθνείς αγορές χρήµατος µε ανταγωνιστικά επιτόκια.
Η ελληνική οικονοµία, λοιπόν, διορθώνει σταθερά τη θέση της
και αρκετά σύντοµα θα έχει επανέλθει σε ανταγωνιστικά και βιώσιµα επίπεδα ως προς το δανεισµό της, από τη στιγµή που πλέον
απουσιάζουν οι παράγοντες -οι πολιτικοί, θα έλεγα, και όχι οι οικονοµικοί- που το τελευταίο διάστηµα παραµόρφωναν την εικόνα
της. Διότι, ξέρετε, τα θεµελιώδη µεγέθη της ελληνικής οικονοµίας δεν αντιστοιχούν στα σηµερινά επιτόκια δανεισµού της.
Είναι πολύ καλύτερα. Αρκεί να θυµίσουµε ότι η δηµοσιονοµική
προσαρµογή έχει ολοκληρωθεί, καθώς υπερβαίνουµε κατ’ εξακολούθηση τους στόχους του προγράµµατος. Οι ρυθµοί ανάπτυξης είναι πλέον θετικοί, µε προοπτική ακόµα µεγαλύτερης
βελτίωσης, ενώ όλοι οι δείκτες της ελληνικής οικονοµίας, οι δείκτες της παραγωγής, της απασχόλησης, των εξαγωγών, της κατανάλωσης, αποδεικνύουν τη θετική της προοπτική.
Τι σηµαίνει, όµως, αυτό που είπα, ότι απουσιάζουν πια εκείνοι
οι πολιτικοί παράγοντες που παραµόρφωναν την πραγµατική εικόνα της ελληνικής οικονοµίας; Σηµαίνει πολύ απλά ότι η απόφαση του Eurogroup απαντά πειστικά στις επιφυλάξεις των
αγορών για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους. Σε πλήρη αντίθεση µε τους ισχυρισµούς της Νέας Δηµοκρατίας και του κ.
Μητσοτάκη ότι δήθεν, δηλαδή, τα δώσαµε όλα και δεν πήραµε
τίποτα, η συµφωνία του Eurogroup, κατά γενική οµολογία σε διεθνές επίπεδο, αποτελεί ένα θετικό ορόσηµο στην πορεία ολοκλήρωσης του προγράµµατος, διότι για πρώτη φορά περιλαµβάνει
σαφείς δεσµεύσεις και όχι απλές υποσχέσεις για την εφαρµογή
συγκεκριµένων µέτρων ρύθµισης του ελληνικού χρέους.
Επιτρέψτε µου εδώ να γίνω πιο συγκεκριµένος: Σύµφωνα µε
την απόφαση αυτή οι χρηµατοδοτικές ανάγκες του ελληνικού δηµοσίου δεν θα πρέπει από το 2018 και για το µεσοπρόθεσµο διάστηµα να ξεπερνούν το 15% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της χώρας.
Πρώτα και κύρια, λοιπόν, έχουµε ένα ταβάνι, ένα όριο ως προς
τις ετήσιες ανάγκες χρηµατοδότησης του χρέους, το οποίο δεν
θα ξεπερνάµε ό,τι και αν συµβεί.
Δεύτερον, έχουµε πλέον συµφωνήσει ως προς τα πλεονάσµατα που πρέπει να επιτευχθούν στο µεσοπρόθεσµο διάστηµα.
Και εδώ χρειάζεται προσοχή, διότι πολλά έχουν ακουστεί -ιδίως
από την Αντιπολίτευση- ως προς αυτό το ζήτηµα.
Με τη συµφωνία, λοιπόν, για πρωτογενή πλεονάσµατα 2%
µετά το 2022, θα πρέπει όλοι να γνωρίζουµε ότι η Ελλάδα θα
είναι η µοναδική χώρα στην Ευρωζώνη που θα βρίσκεται σε καθεστώς θετικής εξαίρεσης από το Σύµφωνο Σταθερότητας, µε
βάση το οποίο θα έπρεπε µετά το 2022 και κατά αναλογία του
χρέους µας, να είχαµε πλεονάσµατα πολύ - πολύ υψηλότερα,
πάνω από το 2,5%, 2,6%.
Επιτρέψτε µου εδώ να κάνω µια παρατήρηση, διότι πράγµατι
αυτή είναι µια κρίσιµη συζήτηση, η συζήτηση, δηλαδή, για το
ύψος των πλεονασµάτων. Από την πλευρά, όµως, της Αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα της Νέας Δηµοκρατίας, χρειάζεται, θα έλεγε
κανείς, ιδιαίτερο θράσος να επικεντρώνεται σε αυτήν τη συζήτηση, διότι ο ελληνικός λαός έχει µνήµη. Πρόσφατα ήταν τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων κατά τη διάρκεια των κυβερνήσεων σας, όπου είχατε δεσµεύσει τη χώρα για πρωτογενή πλεονάσµατα ύψους 4% µέχρι το 2030. Δυστυχώς, λοιπόν, ο ελληνικός λαός έχει µνήµη.
Για να επιστρέψω, όµως, στα σηµεία της συµφωνίας, µε δεδοµένα τα πρωτογενή πλεονάσµατα περιγράφονται πλέον µε σαφήνεια τα εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν, ώστε οι χρηµατοδοτικές ανάγκες της χώρας να µην υπερβαίνουν αυτό το χρηµατοδοτικό ταβάνι. Μιλάµε, δηλαδή, για επιµηκύνσεις του σταθµισµένου µέσου όρου των ωριµάνσεων των ελληνικών οµολόγων,
αλλά και για περίοδο χάριτος για τα επιτόκια που αµφότερες
φτάνουν έως τα δεκαπέντε έτη.
Η τελική ποσοτικοποίηση, βεβαίως, εξαρτάται από τους ρυθµούς ανάπτυξης που θα προβλεφθούν τελικά από τον ESM σε
συνεργασία µε τους άλλους θεσµούς.
Η απόφαση, όµως, δεν σταµατάει εκεί. Πηγαίνει ένα βήµα παραπέρα και εντάσσει στα διαθέσιµα εργαλεία ρύθµισης και τη
λεγόµενη «ρήτρα ανάπτυξης», που θα θυµίσω ότι αποτελούσε
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διαρκές αίτηµα της ελληνικής πλευράς από το 2015 και τώρα παρουσιάστηκε στο τραπέζι της διαπραγµάτευσης ως η γαλλική
συµβολή, η γαλλική ιδέα πριν την απόφαση της 15ης Ιουνίου.
Σύµφωνα µε αυτή, αν η ανάπτυξη είναι χαµηλότερη από τις
προβλέψεις των θεσµών και του ESM, τότε αυτοµάτως θα έχουµε ακόµα µεγαλύτερες επιµηκύνσεις ωριµάνσεων, αλλά και
µεγαλύτερη περίοδο χάριτος στις πληρωµές επιτοκίων, διότι υπενθυµίζω το σηµαντικότερο στοιχείο- οι ανάγκες του ελληνικού δηµοσίου µε βάση την απόφαση δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν το 15% του ΑΕΠ.
Άρα εδώ δεν έχουµε απλώς µια υπόσχεση, ούτε καν, θα έλεγα,
µια συγκεκριµένη δέσµευση. Αντίθετα, έχουµε µια σαφή περιγραφή, έναν κλειδωµένο αλγόριθµο για τη ρύθµιση του ελληνικού χρέους.
Όποιος, λοιπόν, επιθυµεί, µπορεί να µελετήσει αυτόν τον αλγόριθµο και να προσδιορίσει επακριβώς και ποσοτικά τα µέτρα
ρύθµισης του ελληνικού χρέους που θα αρχίσουν να εφαρµόζονται αµέσως µετά το τέλος του προγράµµατος µε µια ακολουθία
απλών µαθηµατικών πράξεων.
Και πιστέψτε µε, οι επενδυτές χρήµατος, από ό,τι φαίνεται, επιθυµούν να προσδιορίσουν επακριβώς, για αυτό και φαίνεται ότι
πετάνε στο καλάθι των αχρήστων την καταστροφολογία.
Κυρίως, όµως, πετάνε στο καλάθι των αχρήστων το επιχείρηµα
ότι δήθεν αυτή, η τωρινή απόφαση δεν είναι τίποτα άλλο από µια
απλή επανάληψη της υπόσχεσης του 2012, ένα επιχείρηµα που
ακούσαµε πολλές φορές από την πλευρά σας και που -επιτρέψτε
µου την έκφραση- αγγίζει τα όρια της ανοησίας. Και θα εξηγήσω
γιατί.
Το 2012 το µόνο που είχε συµφωνηθεί ήταν ότι αν υπάρξει
ανάγκη -αν υπάρξει ανάγκη!- θα άνοιγε η συζήτηση για πιθανά
µέτρα αποµείωσης του ελληνικού δηµόσιου χρέους.
Σήµερα, αντίθετα, δεν έχουµε -επαναλαµβάνω- µια υπόσχεση
για συζήτηση, αλλά ένα συγκεκριµένο οδικό χάρτη, µε σαφή
προσδιορισµό του αλγόριθµου ποσοτικοποίησης των µέτρων
που θα εφαρµοστούν από τον Αύγουστο του 2018.
Έχουµε, όµως, και δύο ακόµα στοιχεία:
Πρώτον -και νοµίζω σηµαντικότερο- έχουµε µια σαφή δέσµευση από την πλευρά των εταίρων µας για την επιτυχή επιστροφή
της χώρας στις αγορές χρήµατος και, µάλιστα, όχι εν είδει ευχής, αλλά και µε συγκεκριµένες πρωτοβουλίες, όπως, για παράδειγµα, αυτή η πολύ σηµαντική δέσµευση για τη δηµιουργία αποθεµατικού για τη στήριξη των ελληνικών οµολόγων σε περίπτωση
που εκείνη την εποχή υπάρχουν αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.
Δεύτερον, υπάρχουν συγκεκριµένες, επιπλέον δεσµεύσεις για
παρεµβάσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, συµπεριλαµβανοµένης
της ίδρυσης αναπτυξιακής τράπεζας, ώστε να διασφαλιστεί η δυναµική ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.
Αυτά, λοιπόν, βλέπουν οι επενδυτές χρήµατος, αυτά βλέπουν
οι οίκοι αξιολόγησης, αυτά βλέπουν οι αγορές, κύριοι της Νέας
Δηµοκρατίας, που τόσο πολύ οµνύετε σε αυτές και, κατά δυσαρέσκειά σας, επιστρέφουν τις τοποθετήσεις τους στα ελληνικά
οµόλογα.
Πίσω, λοιπόν, από τον ορυµαγδό των δηλώσεων και των δηµοσιευµάτων σκοπιµότητας που διαρρέετε, υπάρχει µια άλλη εικόνα που δεν σας αρέσει και γι’ αυτό θέλετε να την αποκρύψετε.
Είναι η εικόνα µιας Ελλάδας ταλαιπωρηµένης µεν από µια πολυετή κρίση, που άφησε σηµαντικές κοινωνικές πληγές και ενός
ελληνικού λαού µε πολλές θυσίες, µιας Ελλάδας, όµως, που η
εικόνα της δεν είναι αυτή που κάποιοι θέλουν, αλλά η εικόνα µιας
χώρας που γυρίζει επιτέλους σελίδα, που κάνει σταθερά βήµατα
για την έξοδο από την κρίση και την επιτροπεία των µνηµονίων.
Και τα βήµατα αυτά είναι προς τα µπροστά, προς το µέλλον και
όχι προς το παρελθόν.
Άκουσα από την πλευρά σας και ένα ακόµη επιχείρηµα, ότι
δήθεν τα βήµατα αυτά που έγιναν τις τελευταίες εβδοµάδες το
µόνο που κατάφεραν ήταν να γυρίσουµε εκεί που µας άφησε η
προηγούµενη κυβέρνηση, του κ. Σαµαρά και του κ. Βενιζέλου, το
καλοκαίρι του 2014.
Ας δούµε, λοιπόν, τα πράγµατα ένα προς ένα, διότι, θυµάµαι,
όταν µε επισκεφτήκατε να συζητήσουµε πριν από δέκα περίπου
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ηµέρες, µε στόµφο µπροστά στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης είπατε να πάµε στη Βουλή να πούµε την αλήθεια.
Ας πούµε, λοιπόν, την αλήθεια, κύριε Μητσοτάκη για να ακούσει ο ελληνικός λαός τι ακριβώς συγκρίνετε εσείς στη Νέα Δηµοκρατία:
Το υποτιθέµενο success story της περιόδου εκείνης, του κ. Σαµαρά και του κ. Βενιζέλου, να συγκριθεί µε τα πραγµατικά στοιχεία, για τα οποία εµείς τώρα δεν πανηγυρίζουµε, διότι θέλουµε
να είµαστε υπεύθυνοι και συγκρατηµένοι. Να τα συγκρίνουµε,
όµως, για να δούµε ποια είναι η πραγµατική δυναµική ανάκαµψης
της ελληνικής οικονοµίας σήµερα µε τα στοιχεία τα οποία είχαµε
τότε.
Από πού να ξεκινήσει κανείς; Ας ξεκινήσουµε από το προσφιλές σας, τα πρωτογενή πλεονάσµατα. Τι είχατε καταφέρει εσείς
το 2014, το περίφηµο success story; Είχατε καταφέρει να πέσετε
έξω από το στόχο κατά 1,3% του ΑΕΠ -ενώ εµείς για στόχο 0,5%
πιάσαµε 4,2%- και φέρατε τελικά πλεόνασµα µόλις 0,2%.
Ας αφήσουµε, όµως, τα πλεονάσµατα και ας µιλήσουµε και για
άλλους αριθµούς.
Θέλετε να µιλήσουµε για την απασχόληση; Πόση ήταν η ανεργία που παραλάβαµε εµείς τον Γενάρη του 2015; Θυµάστε; Ήταν
27%, µε συνολική απώλεια κατά τη διετία του success story των
κυρίων Σαµαρά - Βενιζέλου, πάνω διακόσιες πενήντα χιλιάδες
θέσεις εργασίας. Φανταστείτε να µην ήταν και success story
πόσες θα είχαν χαθεί!
Να µιλήσουµε για τη ρευστότητα, που παραδώσατε τα ταµεία
άδεια στην προσπάθεια να ναρκοθετήσετε την εξαγγελθείσα,
πριν από τις εκλογές, διαπραγµατευτική προσπάθεια της δικής
µας Κυβέρνησης.
Να µιλήσουµε για τους στόχους των πρωτογενών πλεονασµάτων που είχατε συµφωνήσει για την τριετία 2015-2018, που αν
διατηρούσαµε µετά από τη διαπραγµάτευση και δεν τους αναθεωρούσαµε προς τα κάτω, θα οδηγούσε σε απώλεια µόνο για
αυτή την τριετία 2015 - 2018 περίπου 20 δισεκατοµµυρίων ευρώ
από την ελληνική οικονοµία.
Μήπως να µιλήσουµε και για την εκβιαστική και για καθαρά
επικοινωνιακούς λόγους απόπειρα εξόδου στις αγορές που επιχείρησε τότε η κυβέρνηση Σαµαρά, η οποία έξοδος προφανώς
και δεν έγινε για λόγους προετοιµασίας για την αποδέσµευση
από τα δάνεια του επίσηµου τοµέα, αλλά µόνο και µόνο για να
οικοδοµηθεί αυτό το επίπλαστο, ψευδεπίγραφο, επικοινωνιακό
success story; Διότι, όλοι γνώριζαν -και κυρίως εκτός της χώρας,
κυρίως οι επενδυτές χρήµατος- ότι η επιστροφή της χώρας ώστε
να δανείζεται µε τις δικές της δυνάµεις, η επιστροφή της χώρας
στις αγορές, δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς ρύθµιση του
ελληνικού χρέους.
Προτιµήσατε, όµως, τότε να δουλέψετε όχι προς όφελος της
χώρας, αλλά προκειµένου να εξυπηρετήσετε ένα συγκεκριµένο
επικοινωνιακό αφήγηµα. Αντί να µιλήσετε δηµόσια και ανοιχτά
για την ανάγκη ρύθµισης του χρέους, επαιτούσατε για πιστοποιητικά βιωσιµότητας τους χρέους. Δεν σας ενδιέφεραν, δηλαδή,
αυτά καθαυτά τα µέτρα που έπρεπε να ληφθούν για να δηµιουργήσουν συνθήκες ασφάλειας, σιγουριάς στις αγορές, αλλά µονάχα το επικοινωνιακό αφήγηµα. Και δεν είχατε στα χέρια σας
καµµία απολύτως εγγύηση, καµµία απολύτως δέσµευση από
τους δανειστές µας για τα αναγκαία µέτρα για την αποµείωση
του χρέους. Μονάχα -αν θυµάστε- όταν κάποτε είχε παραινέσει
η διευθύντρια του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου τον τότε
Υπουργό Οικονοµικών να διεκδικήσει µέτρα για το χρέος από το
Eurogroup και τον Γερµανό Υπουργό Οικονοµικών, αυτός απευθύνθηκε στον τότε Υπουργό Οικονοµικών λέγοντάς του το απαράµιλλο «Forget it Giannis». Και φυσικά, και ο Γιάννης και ο
Αντώνης και ο Βαγγέλης και όλοι σας το ξεχάσατε για πάντα.
Και σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχεται η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και ασκεί έντονη κριτική στη δική µας διαπραγµάτευση. Δικαίωµά της, βεβαίως, να ασκεί κριτική, αλλά να
ξέρει ότι πάντοτε τα επιχειρήµατα και κυρίως τα αποτελέσµατα,
συγκρίνονται και µε τα δικά της πεπραγµένα. Διότι αυτή η διαπραγµάτευση τουλάχιστον επέφερε µια ουσιαστική αποµείωση
των στόχων των πρωτογενών πλεονασµάτων, αλλά και ουσιαστικά, συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα για την απο-

9679

µείωση του χρέους. Και είναι αποτελέσµατα που δεν µπορείτε
να διαστρεβλώσετε όσο και να προσπαθείτε, ούτε εσείς, ούτε,
όµως, και διάφοροι ακραίοι σύµµαχοί σας στην Ευρώπη και
ακραίοι της ευρωπαϊκής Δεξιάς, κυρίως, όµως, θα έλεγα, ακραίοι
εχθροί της χώρας. Διότι, δεν µπορούµε να ξεχάσουµε ότι είχαν
σχεδιάζει την έξοδο της χώρας από το ευρώ και τώρα έρχονται
στην Ελλάδα να σας πουλήσουν πολιτική προστασία, όπως ο
οµοϊδεάτης σας, ο κ. Βέµπερ, ο Γερµανός επικεφαλής της ευρωοµάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος.
Συνοψίζοντας, λοιπόν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η σηµερινή εικόνα της ελληνικής οικονοµίας δεν έχει καµµία σχέση µε
την τεχνητή εικόνα επιτυχίας που προσπαθήσατε να δηµιουργήσετε το 2014. Σήµερα έχουµε στα χέρια µας µια θετική απόφαση
για τη ρύθµιση του ελληνικού χρέους, που πείθει τις αγορές,
έχουµε επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων, αλλά και σαφή
βελτίωση όλων των θεµελιωδών µεγεθών. Έχουµε αποκατάσταση της εµπιστοσύνης και µεγάλη δυναµική ανάκαµψης µε τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον.
Και µε βάση τα παραπάνω έχουµε πλέον τη δυνατότητα για
βιώσιµη και οριστική –αυτό είναι το σηµαντικότερο- επιστροφή
στις αγορές, την οποία και θα προετοιµάσουµε µε προσοχή,
χωρίς βιασύνη και σε κάθε περίπτωση όχι για επικοινωνιακούς
λόγους, αλλά για λόγους ουσιαστικούς, για να εγγυηθούµε την
οµαλή έξοδο από το πρόγραµµα τον Αύγουστο του 2018. Για να
εγγυηθούµε ότι η Ελλάδα δεν θα ξαναχρειαστεί πρόγραµµα στήριξης του επίσηµου τοµέα και πρόγραµµα προσαρµογής, αλλά
θα µπορεί να αναχρηµατοδοτεί το χρέος της αυτοδύναµα και µε
αυτόν τον τρόπο να ανακτήσει επιτέλους την οικονοµική της κυριαρχία.
Όλα τα παραπάνω, όµως, εµείς επιθυµούµε να επιτευχθούν µε
την κοινωνία όρθια, µε τις λιγότερες δυνατές πληγές και κυρίως
µε την προοπτική η ανάπτυξη που έρχεται να επουλώσει τις µεγάλες πληγές που δηµιουργήθηκαν την επταετία της κρίσης. Και
εδώ, αν θέλετε, βρίσκεται και η ουσιώδης διαφορά ανάµεσα σε
ένα προοδευτικό, φιλολαϊκό σχέδιο για την έξοδο από την κρίση
και σε ένα συντηρητικό και νεοφιλελεύθερο σχέδιο για την έξοδο
από την κρίση.
Διότι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η δική µας ανάλυση για την
έξοδο από την κρίση δεν εξαντλείται στις αγορές. Εµείς, πέραν
της αναγκαίας δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, αναγκαίας για την
έξοδο από τα µνηµόνια της σκληρής επιτροπείας, θεωρούµε ότι
ο τόπος χρειάζεται επειγόντως ένα σοβαρό και µελετηµένο αναπτυξιακό σχέδιο ανασυγκρότησης. Ένα σχέδιο ανασυγκρότησης, όµως, που θα έχει στο κέντρο της την εργασία και όχι τη
συντριβή της εργασίας, όπως θέλουν οι ακραίοι νεοφιλελεύθεροι
της Νέας Δηµοκρατίας. Διότι η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας δεν µπορεί να στηριχθεί σε
µία πολιτική πλήρους απορρύθµισης της αγοράς εργασίας µε
κατεδάφιση κάθε κοινωνικής προστασίας και του κράτους πρόνοιας, µε µοντέλα µισθών πείνας και ταυτόχρονα φοροαπαλλαγών για το µεγάλο κεφάλαιο.
Και εκεί είναι η µεγάλη διαφορά που έχουµε. Η Ελλάδα, όσο
και αν θα µπορούσατε να το οραµατίζεστε, κύριε Μητσοτάκη,
είναι µία αναπτυγµένη χώρα, δεν έχει καµµία σχέση µε τις αναπτυσσόµενες χώρες όπου το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο επέβαλε ακραία νεοφιλελεύθερα προγράµµατα. Η Ελλάδα δεν
µπορεί να γίνει και δεν θα γίνει ούτε Χιλή του Πινοσέτ ούτε Βρετανία της Θάτσερ.
Και αυτό δεν είναι µόνο ζήτηµα κοινωνικής προοπτικής, αλλά
και αποτελεσµατικότητας. Διότι έχει αποδειχθεί από την ίδια την
εµπειρία ότι οι πολιτικές µείωσης του κόστους εργασίας οδηγούν
ταυτόχρονα σε µείωση της παραγωγικότητας και τελικά αποδεικνύονται εκτός από αντικοινωνικές και οικονοµικά αναποτελεσµατικές, καταλήγουν τελικά σε µείωση της παραγωγικότητας
και δηµιουργούν συνθήκες κοινωνικών εντάσεων και απώλειας
ανταγωνιστικότητας.
Εµείς, λοιπόν, στον αντίποδα αυτού του µοντέλου, αυτού του
σχεδίου φέρνουµε ένα νέο παράδειγµα, ένα νέο µοντέλο, που
αποδεικνύεται τελικά το µόνο αποτελεσµατικό. Το µοντέλο µιας
οικονοµίας εντάσεως κεφαλαίου και υψηλής προστιθέµενης
αξίας, που δεν θα βασίζεται στη µείωση του µισθολογικού κό-
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στους, αλλά στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων
της χώρας µας και του ανθρώπινου δυναµικού της µε έµφαση
στην ποιότητα του παραγόµενου προϊόντος και όχι στον περιορισµό του κόστους παραγωγής.
Προτεραιοποιούµε λοιπόν την ενίσχυση κλάδων της οικονοµίας που στηρίζονται στην καινοτοµία, στις νέες τεχνολογίες και
στο υψηλών προσόντων ανθρώπινο δυναµικό της χώρας. Για
πρώτη φορά µέσα στην κρίση ενισχύουµε την έρευνα, ενώ κάνουµε συστηµατική προσπάθεια για την ενίσχυση της εξωστρέφειας αλλά και για την τόνωση της ενεργούς ζήτησης, ώστε η
ελληνική οικονοµία να ενισχυθεί και από την τόνωση των εξαγωγών αλλά και από την αύξηση της εσωτερικής ζήτησης µε ένα
ισορροπηµένο µοντέλο, που δίνει έµφαση στην αύξηση του µεριδίου των µισθών στο συνολικό ΑΕΠ, στην αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος και κυρίως στη δίκαιη διανοµή του µέσω
µηχανισµών αναδιανοµής.
Και είναι ακριβώς σε αυτά τα δύο αντιπαραθετικά σχέδια για
το µοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας που εντοπίζεται
η καταστατική και επίµονη διαφορά Αριστεράς και Δεξιάς, που
τόσο θέλει να διαγράψει ο κ. Μητσοτάκης όσο φυσικά και οι υπερασπιστές του δήθεν µεταρρυθµιστικού κέντρου, που στην
πραγµατικότητα παραδίδονται άνευ όρων σε όλες τις βασικές
παραδοχές του νεοφιλελευθερισµού. Και είναι, αν θέλετε, και το
δικό µας σχέδιο –όχι το δικό σας- που ήδη έχει αρχίσει να αποδίδει κάποιους θετικούς καρπούς, παρά τη βαρυχειµωνιά των
µνηµονιακών µέτρων.
Θα σας δώσω, µόνο ενδεικτικά, µερικά στοιχεία. Να ξεκινήσω
από το πιο σηµαντικό, το θέµα της απασχόλησης. Διότι πιστεύω
ότι δεν θα διαφωνήσει κανείς πως αν υπάρχει ένας εθνικός στόχος σήµερα είναι να ξανακερδίσουµε την εργασία, την απασχόληση, που φτάσαµε σε ποσοστά ανεργίας απαράδεκτα, όχι για
ευρωπαϊκή αλλά και για χώρα που σέβεται τον εαυτό της.
Την περίοδο λοιπόν αµέσως µετά την κρίση, µε Πρωθυπουργό
τον κ. Παπανδρέου, στο συνολικό ισοζύγιο χάθηκαν πεντακόσιες
σαράντα τρεις χιλιάδες θέσεις εργασίας. Την περίοδο τη µικρή,
που ανέλαβε υπηρεσιακός Πρωθυπουργός ο κ. Παπαδήµος, χάθηκαν άλλες ενενήντα τρεις χιλιάδες θέσεις εργασίας και την περίοδο µε Πρωθυπουργό τον κ. Σαµαρά και συγκυβερνήτη τον κ.
Βενιζέλο χάθηκαν διακόσιες πενήντα εννιά χιλιάδες θέσεις εργασίας. Στα δυόµισι χρόνια της δικής µας διακυβέρνησης έχουµε
για πρώτη φορά µετά την κρίση θετικό ισοζύγιο και µάλιστα αυτό
το ισοζύγιο δείχνει ότι κερδήθηκαν διακόσιες τριάντα χιλιάδες
θέσεις εργασίας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Αυτά είναι στοιχεία, αριθµοί, που καλό είναι να τους έχουµε
στο µυαλό µας όταν κάνουµε συγκρίσεις και είναι αριθµοί που
βεβαίως προέρχονται από τις υπηρεσίες εκείνες και της ΕΛΣΤΑΤ
αλλά και του Υπουργείου Εργασίας, της «ΕΡΓΑΝΗ», που δεν επιδέχονται καµµία αµφισβήτηση.
Την ίδια στιγµή -γιατί ξέρετε και πράγµατι θα έχει δίκιο κάποιος να πει- σηµαντικό πράγµα να αλλάξει πρόσηµο ο δείκτης,
να πάµε από την απώλεια θέσεων εργασίας στη δηµιουργία θέσεων εργασίας –βεβαίως είναι ακόµα µακρύς ο δρόµος, αλλά το
ότι σιγά σιγά έχουµε καταφέρει και έχουµε καλύψει τουλάχιστον
το έδαφος των δύο προηγούµενων χρόνων είναι σηµαντικόόµως δεν έχει να κάνει µόνο µε τις θέσεις εργασίας αλλά και µε
την ποιότητα της εργασίας και θα συµφωνήσω απόλυτα.
Για πρώτη λοιπόν, επίσης, φορά έχουµε θετική συµβολή στην
αύξηση του ΑΕΠ και από την ιδιωτική κατανάλωση, λόγω ακριβώς της αύξησης των µισθών, παρά την –δεν υπάρχει αντίρρησηυψηλή φορολογία, ενώ ταυτόχρονα και µετά από τεράστιες προσπάθειες αντιστρέφουµε την τάση που επικράτησε στην ελληνική
αγορά εργασίας µετά από τις µεταρρυθµίσεις του 2011 και του
2012.
Για πρώτη φορά το ισοζύγιο µεταξύ θέσης πλήρους και µερικής απασχόλησης γέρνει προς την πλευρά της πλήρους απασχόλησης. Συγκεκριµένα, µέσα σε µια τριετία, από το 2012 έως το
2015, µε την επικράτηση των ελαστικών µορφών εργασίας είχαµε
ένα ποσοστό 60-40 υπέρ των εργασιακών σχέσεων µερικής απασχόλησης, ενώ τους τελευταίους µήνες παρατηρείται ανατροπή
αυτής της τάσης µε τις θέσεις πλήρους απασχόλησης να αυξά-
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νονται και να παίρνουν και πάλι την πρωτοκαθεδρία. Και αυτό,
όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει να κάνει µε κάποια αυθόρµητη
τάση στην αγορά εργασίας. Το αντίθετο, αποτελεί επίτευγµα
τόσο των ελεγκτικών µηχανισµών, που για πρώτη φορά λειτουργούν µε τη µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότητα, όσο, όµως, και
των στοχευµένων προγραµµάτων ένταξης ανέργων στην αγορά
εργασίας.
Όµως η βαθιά διαχωριστική γραµµή, που µας χωρίζει από τη
Νέα Δηµοκρατία, δεν φαίνεται µονάχα στην αγορά εργασίας.
Είναι περισσότερο από εµφανής, θα έλεγα, και στην προσπάθειά
µας για την οικοδόµηση ενός νέου κοινωνικού κράτους.
Κατ’ αρχάς, να αναφερθώ στα λεγόµενα αντίµετρα, που εµείς
ψηφίσαµε και εσείς καταψηφίσατε, και θα µπουν σε εφαρµογή
τον Γενάρη, την 1-1-2019, διότι ο στόχος για το πλεόνασµα του
2018, όσο και να παρακαλούν και να προσεύχονται κάποιοι, θα
επιτευχθεί, όπως όλοι άλλωστε πλέον προβλέπουν, και τα µέτρα
αυτά θα εφαρµοστούν.
Να ξεκινήσω από το µέτρο για την επιδότηση ενοικίου µε 600
εκατοµµύρια ευρώ, που θα καλύψει σχεδόν τα µισά νοικοκυριά
της χώρας, που διαµένουν σε ενοίκιο ή έχουν στεγαστικό δάνειο
και η οποία µπορεί να φτάνει µέχρι και τα 1.000 ευρώ ετησίως
ανά νοικοκυριό, ένα ποσό που πράγµατι υπάρχουν νοικοκυριά,
που το έχουν πολύ µεγάλη ανάγκη.
Η εξαιρετικά σηµαντική ενίσχυση της επιδοµατικής πολιτικής
µέσα από την αύξηση κατά 250.000.000 ευρώ του προϋπολογισµού για τα οικογενειακά επιδόµατα, που σήµερα βρίσκεται στα
650.000.000 ευρώ, µε στόχο να ενισχυθεί το επίδοµα από το
πρώτο και το δεύτερο παιδί, ενισχύοντας παράλληλα και τρίτεκνους, πολυτέκνους.
Η επέκταση των προγραµµάτων σχολικών γευµάτων, που τόσο
πολύ κοροϊδεύατε -υποτιµητικά, υπεροπτικά εγώ θα έλεγα- το
προηγούµενο διάστηµα σε δηµοτικά και γυµνάσια περιοχών µε
υψηλά ποσοστά ανεργίας και φτώχειας, προκειµένου να καλυφθεί σχεδόν το 50% των µαθητών δηµοτικού και γυµνασίου όλης
της χώρας, καθώς και η αύξηση κατά 50% του συνολικού αριθµού παιδιών προσχολικής ηλικίας, που θα µπορούν δωρεάν να
εγγραφούν σε βρεφονηπιακούς σταθµούς. Με τον τρόπο αυτό
από τα ενενήντα χιλιάδες παιδιά, που δικαιούνταν να εγγραφούν
σήµερα, το 2019 οι θέσεις θα φθάσουν τις εκατόν είκοσι χιλιάδες
και το 2020 θα ξεπεράσουν τις εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες.
Η ριζική µεταρρύθµιση στη χρηµατοδοτική συµµετοχή των
ασφαλισµένων στην φαρµακευτική δαπάνη, αφού το 2019 για
όποιον έχει εισόδηµα ως 700 ευρώ, η συµµετοχή θα είναι µηδενική, ενώ για όσους έχουν από 700 έως 1.200 ευρώ θα µειωθεί
κατά 50% περίπου.
Η πρόβλεψη για δηµιουργία επιπλέον τριάντα χιλιάδων θέσεων
εργασίας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δηµόσιο τοµέα, κυρίως µε στόχο την ανάσχεση φυγής των νέων επιστηµόνων και
µε την υποχρέωση των εργοδοτών να διατηρήσουν τους εργαζόµενους για τουλάχιστον έξι µήνες ακόµα µετά την ολοκλήρωση
του προγράµµατος.
Δεν είναι, όµως, µόνο όσα θα γίνουν το 2019 ή και νωρίτερα,
θα έλεγα, κάποια απ’ αυτά -αν όπως όλα δείχνουν, έχουµε συνεχώς τόσο σηµαντική υπεραπόδοση της οικονοµίας- αλλά είναι
και όσα έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί, όσα έχουν ήδη γίνει.
Θέλω να µιλήσω ιδιαίτερα για τον τοµέα της υγείας ως παράδειγµα. Την ώρα που εσείς µε τις πολιτικές σας εξωθούσατε την
πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας εν µέσω πρωτοφανούς οικονοµικής κρίσης και δυσπραγίας στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια,
εµείς ήλθαµε και παρά τις δυσκολίες δώσαµε πρόσβαση σε δυόµισι εκατοµµύρια ανασφάλιστους συµπολίτες µας σε υπηρεσίες
δηµόσιας υγείας.
Όλοι οι πολίτες πλέον µπορούν να πάνε σε ένα δηµόσιο νοσοκοµείο και να νοσηλευτούν, χωρίς να φοβούνται για τον λογαριασµό που θα τους έρθει, µένοντας ανήµποροι, χωρίς ιατρική
περίθαλψη.
Καταφέραµε, επίσης, να αναστρέψουµε την εικόνα πλήρους
καταστροφής και τη ροπή που ήταν για τέσσερα χρόνια, τη δραµατική µείωση προσωπικού και για πρώτη φορά, από τον Οκτώβρη του ’15 και µετά, έχουµε αύξηση του προσωπικού στα δηµόσια νοσηλευτήρια. Από τον Οκτώβρη του ’15 έως σήµερα, παρά
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τα ασφυκτικά πλαίσια για προσλήψεις στο δηµόσιο -που τα τηρούµε- δεν βγαίνουµε έξω από αυτά.
Έχουµε ενισχύσει το Εθνικό Σύστηµα Υγείας µε περίπου εννιά
χιλιάδες άτοµα, που έχουν αναλάβει υπηρεσία τα τελευταία δύο
χρόνια και από αυτούς οι περίπου τρεις χιλιάδες είναι µόνιµο
προσωπικό, ενώ έχουν προκηρυχθεί ή αναµένεται να προκηρυχθούν το επόµενο διάστηµα άλλες περίπου εννιάµισι χιλιάδες θέσεις, εκ των οποίων οι περίπου πέντε χιλιάδες θα είναι µόνιµο
προσωπικό. Και επαναλαµβάνω, όλα αυτά µέσα στις δεσµεύσεις
που έχουµε αναλάβει για την τήρηση των στόχων σε ό,τι αφορά
τον αριθµό των εργαζοµένων στον δηµόσιο τοµέα.
Αλλά αυτά γίνονται, γιατί ήταν και παραµένει απόφασή µας να
δώσουµε απόλυτη προτεραιότητα στη διάσωση του συστήµατος
υγείας, που εσείς συνειδητά είχατε οδηγήσει στην κατάρρευση.
Και επόµενος µεγάλος στόχος µας στην υγεία είναι µέχρι το
τέλος του ’17, να έχουν τεθεί σε λειτουργία διακόσιες τριάντα
εννιά νέες τοπικές µονάδες υγείας σε ογδόντα διαφορετικές
αστικές περιοχές της χώρας, κατά κύριο λόγο σ’ αυτές που αντιµετωπίζουνε το πιο οξυµένο κοινωνικό πρόβληµα.
Θα µου πείτε, τώρα, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, αυτά για
εσάς ίσως είναι µικρά γράµµατα. Το γνωρίζουµε. Αν και εδώ που
τα λέµε, όπως αποκαλύπτεται και από την εξεταστική για τα
σκάνδαλα στην υγεία και ιδιαίτερα από την περίπτωση του «Ντυνάν», για πολλούς από εσάς και για τις οικογένειές σας, δεν
υπήρχε θέµα αγωνίας για το πώς θα νοσηλευτείτε σε ένα δηµόσιο νοσοκοµείο ή πώς θα πληρώσετε τα νοσήλια σε ένα ιδιωτικό.
Γιατί νοσηλευόσασταν τσάµπα στο «Ντυνάν» εις υγείαν των κορόιδων! Ή κάνω λάθος; Αν κάνω λάθος, να µε διαψεύσετε.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Έρχοµαι, όµως, τώρα στον τοµέα της πρόνοιας, που από την
πρώτη στιγµή ρίξαµε όλες τις δυνάµεις µας, τον Γενάρη του ’15
και συνεχίζουµε τις προσπάθειές µας για περαιτέρω ανάσχεση
της ανθρωπιστικής κρίσης.
Σήµερα, λοιπόν, πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες συµπολίτες
µας -αυτοί που συνηθίζεται να λέγεται ότι είναι κάτω από τα ραντάρ- λαµβάνουν το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης και διαρκές
µέληµά µας είναι αυτό να επεκταθεί σε όλους όσους το έχουν
ανάγκη.
Αλλά προχωράµε ακόµη περισσότερο, προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια της κρίσης. Και γι’ αυτόν τον λόγο
και το 10% των δικαιούχων του κοινωνικού εισοδήµατος αλληλεγγύης πολύ σύντοµα, κάνοντας την αρχή µέσα στο 2017, θα
έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε προγράµµατα απασχόλησης, για να µην έχουν ανάγκη ένα επίδοµα, για να µπορέσουν να
εξασφαλίζουν τα απολύτως απαραίτητα προς το ζην.
Διότι ο στόχος µας δεν είναι άλλος, παρά η πλήρης εξάλειψη
της ακραίας φτώχειας. Μπορεί να µην τη δηµιουργήσαµε εµείς,
αλλά είµαστε εµείς που έχουµε την εντολή και το καθήκον να την
εξαλείψουµε και θα το κάνουµε πράξη.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Αναρωτιέται, λοιπόν, κανείς τι σχέση µπορεί να έχουν όλα
αυτά που σας περιέγραψα µε το πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας, το σκληρό και αντικοινωνικό πρόγραµµα, θα προσέθετα
εγώ. Ένα πρόγραµµα που στοχεύει στην περαιτέρω κατεδάφιση
του κοινωνικού κράτους, ένα πρόγραµµα που δεν κρύβει ότι θα
υπάρξουν και µαζικές απολύσεις, ένα πρόγραµµα που δεν κρύβει
-ίσα-ίσα το διατυµπανίζει- ότι θα ενισχυθεί χάριν της ανταγωνιστικότητας η εργοδοτική αυθαιρεσία. Και δεν κρύβει –µάλιστα
το διατυµπανίζει και εντόνως- ότι θα παραχωρηθούν ευαίσθητοι
τοµείς δηµόσιων υπηρεσιών σε ιδιωτικά συµφέροντα και µάλιστα
µε µεγαλύτερο δηµοσιονοµικό κόστος. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι διαχωριστικές γραµµές ανάµεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δηµοκρατία είναι τόσο σαφείς
όσο σαφείς ήταν και θα είναι πάντα η διαφορά ανάµεσα σε πολιτικές κοινωνικής προστασίας και στον νεοφιλελευθερισµό.
Και για να δανειστώ µια φράση της κ. Γεννηµατά –δεν είµαι βέβαια σίγουρος ότι την εννοούσε, όταν την είπε- πράγµατι, κύριε
Μητσοτάκη, µας χωρίζει πολιτική άβυσσος από το πρόγραµµά
σας και από την πολιτική σας. Και αυτό το γνωρίζει καλά και ο
ελληνικός λαός.
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Όµως, ο ελληνικός λαός γνωρίζει καλά και κάτι άλλο, ότι µε το
πρόγραµµα και µε τις θέσεις σας δεν µπορείτε να πείσετε κανέναν παραπάνω από έναν σκληρό πυρήνα ψηφοφόρων της Νέας
Δηµοκρατίας και όχι των παραδοσιακών ψηφοφόρων.
Σας ξέρει καλά ο ελληνικός λαός, κύριε Μητσοτάκη. Σας ξέρει
και σας έχει δοκιµάσει. Άρα, το να προσποιείστε το καινούργιο
εσείς ειδικά, είναι το τελευταίο στο οποίο θα µπορούσατε να
επενδύσετε.
Τώρα πλέον δεν µπορείτε να επενδύσετε ούτε στην καταστροφή και στην κινδυνολογία, αφού τα ίδια τα γεγονότα σάς
έχουν πλέον διαψεύσει. Τι σας έχει µείνει, λοιπόν; Να επενδύετε
σε µια τεχνητή πόλωση, στη στοχοποίηση και στη λασπολογία
απέναντι σε κυβερνητικά στελέχη και στη δηµιουργία τεχνητών
κοινωνικών εντάσεων, πότε παίζοντας παιχνίδια µε τη δηµόσια
υγεία, προτρέποντας τους συνδικαλιστές της ΔΑΚΕ στην καθαριότητα να αλλάξουν στάση, για να συνεχισθεί η απεργία εν
µέσω πρωτοφανούς καύσωνα και ενώ τα αιτήµατά τους είχαν
ικανοποιηθεί πότε προκαλώντας συγκέντρωση αστυνοµικών στην
πλατεία Εξαρχείων και ευελπιστώντας να µετατραπεί µια περιοχή
της Αθήνας σε πεδίο µάχης και πότε ξαναπαίζοντας το χιλιοπαιγµένο έργο δήθεν κυβερνητικών παρεµβάσεων στον χώρο της δικαιοσύνης. Γιατί; Γιατί ο Υπουργός Άµυνας έκανε το µεγάλο
έγκληµα να παροτρύνει κάποιον που ισχυριζόταν πως έχει στοιχεία για τη µεγάλη υπόθεση, τη µεγαλύτερη υπόθεση πανευρωπαϊκά εµπορίας ναρκωτικών –δεν ίδρωσε το αυτί κανενός- µε
πάνω από δύο τόνους ηρωίνης να τα δώσει στη δικαιοσύνη, για
να διαλευκανθεί η υπόθεση. Αυτό ήταν το µεγάλο έγκληµα.
Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, δεν ξέρω εάν έχετε καταλάβει
ότι εδώ και δύο εβδοµάδες δίνετε την εικόνα µίας παράταξης
που δεν έχει προσανατολισµό και καθοδηγείται από την ξεχωριστή και τις περισσότερες φορές, θα έλεγα, «έξαλλη» ατζέντα του
Αντιπροέδρου σας, του κ Γεωργιάδη. Μια ατζέντα, οµολογώ,
εξαιρετικά αποτελεσµατική για ένα µικρό κόµµα της ακραίας Δεξιάς, όπως ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός του κ. Καρατζαφέρη, όπου διέπρεψε, αλλά φοβάµαι εξαιρετικά «στενάχωρη» για
µια παράταξη, που παρά τις µεγάλες διαφορές που και τώρα και
στο παρελθόν είχαµε, δεν βρέθηκε ποτέ άλλοτε τόσο απόµακρη,
τόσο µακριά από την αίσθηση της εθνικής ευθύνης.
Κύριε Μητσοτάκη, θα σας το πω ευθέως. Αντιπολίτευση στην
Κυβέρνηση, ναι, είναι θεµιτή. Αντιπολίτευση στο κυβερνών κόµµα
και στις θέσεις του, στις πολιτικές του προτάσεις, ναι, όσο πιο
σκληρή, τόσο το καλύτερο για τη δηµοκρατία. Αντιπολίτευση,
όµως, απέναντι στα συµφέροντα της χώρας και της κοινωνίας,
αντιπολίτευση απέναντι στην πατρίδα, όχι, κύριε Μητσοτάκη!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και αν εσείς έχετε επιλέξει µέσα στην απελπισία σας να το κάνετε, δεν θα σας το επιτρέψουµε ούτε εµείς ούτε ο ελληνικός
λαός.
Και τώρα που το παραµύθι της καταστροφής τελείωσε οριστικά δίχως δράκο, δεν θα σας επιτρέψουµε να βάζετε διαρκώς
τρικλοποδιές, να υπονοµεύετε τη µεγάλη εθνική -θα έλεγα εγώπροσπάθεια να βγει η χώρα από την κρίση, να ξαναπατήσει στα
πόδια της και να ανασάνει ο ελληνικός λαός. Και σε αυτήν την
προσπάθεια η ιστορία θα δικαιώσει και τους αγώνες και τις επιλογές µας, µε κόστος, αλλά θα τις δικαιώσει.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Παρά το γεγονός ότι είµαστε µόνοι µας σε αυτήν την προσπάθεια, θα τα καταφέρουµε. Όσο κι αν αυτό σε κάποιους δεν αρέσει, εµείς θα είµαστε αυτοί που θα βγάλουµε τη χώρα, την
ελληνική κοινωνία και τον λαό από τα µεγάλα αδιέξοδα και τη µεγάλη περιπέτεια, στην οποία εσείς την οδηγήσατε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ πολύ, ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τον λόγο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Τσίπρα, πιστεύω ότι είστε ο τελευταίος σε αυτήν την
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Αίθουσα που µπορεί να κάνει υποδείξεις στη Νέα Δηµοκρατία
για το πώς να ασκεί τον ρόλο της Αντιπολίτευσης. Σας θυµόµαστε στην έξαλλη περίοδό σας. Δεν τα ξεχνάµε έτσι εύκολα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ζήτησα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τη διεξαγωγή της προ
ηµερησίας διάταξης συζήτησης, για να µάθει πράγµατι ο ελληνικός λαός τις συνέπειες όσων συµφωνήθηκαν στο Eurogroup
της 15ης Ιουνίου, αλλά και για να γίνει, κύριε Τσίπρα, µια συνολική
αποτίµηση της πορείας της ελληνικής οικονοµίας τα τελευταία
δυόµισι χρόνια. Πρόκειται για µία συµφωνία, η οποία φέρει την
υπογραφή των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, αλλά δυστυχώς δεσµεύει τη
χώρα για πολλά χρόνια µετά το τέλος αυτής της συγκυβέρνησης.
Μόνο που από τη µέρα που καταθέσαµε το αίτηµα για την προ
ηµερησίας διάταξης συζήτηση µέχρι σήµερα, έχετε ήδη ξεπεράσει τους εαυτούς σας. Είµαι, λοιπόν, υποχρεωµένος να θέσω
στην αρχή της οµιλίας µου τρία ζητήµατα, όχι µόνο για να επισηµάνω την πολιτική ακρότητα στην οποία οδηγείστε παρασύροντας τη δηµόσια ζωή, αλλά και για αυτονόητους λόγους θεσµικής τάξης. Γιατί φροντίζετε, κύριε Τσίπρα, κάθε µέρα που
περνά, να θυµίζετε στον ελληνικό λαό ότι ο πολιτικός κυνισµός
σας δεν έχει όρια και ότι είστε µια οµάδα εξουσίας παντός καιρού και περιστάσεων.
Ζήτηµα πρώτο -είδα ότι αισθανθήκατε την ανάγκη να τον µνηµονεύσετε στην πρωτολογία σας- Πάνος Καµµένος. Το ύφος και
το ήθος -να το πω όπως πρέπει- η ασχήµια της δηµόσιας παρουσίας του Υπουργού Εθνικής Άµυνας είναι σε γνώση όλων. Προφανώς, κύριε Τσίπρα, τα επιδοκιµάζετε όλα αυτά και ταυτίζεστε
µαζί του. Τον προτιµήσατε εξάλλου ως κυβερνητικό εταίρο.
Πείτε µας όµως, κύριε Τσίπρα, ο κ. Καµµένος απολαµβάνει κάποιο είδος πολιτικό, θεσµικό και τελικά νοµικό ακαταλόγιστο;
Μπορεί να ασχηµονεί στο διαδίκτυο, να αναρτά χυδαιότητες και
µετά το πανδαιµόνιο που δηµιουργείται, να επικαλείται το παιδί
του και όλα αυτά µε την πολιτική ζωή, κύριε Τσίπρα, να συνεχίζεται σαν να µην τρέχει τίποτα;
Μπορεί ο κ. Καµµένος να υποτιµά τις πρακτικές και τα στελέχη
των Ενόπλων Δυνάµεων παραβιάζοντας προκλητικά τους στρατιωτικούς κανονισµούς; Μπορεί να χρησιµοποιεί στρατιωτικά ελικόπτερα σαν να είναι το χόµπι του, το παιχνίδι του;
Και µπορεί -µιας και αναφερθήκατε σε αυτό- Υπουργός Άµυνας ευνοµούµενης ευρωπαϊκής δηµοκρατικής χώρας να έχει αλλεπάλληλες -προσέξτε, αλλεπάλληλες- συνοµιλίες µε ισοβίτη
έγκλειστο για διακίνηση ναρκωτικών;
Πρόκειται για µια εκτροπή που παραβιάζει τη διάκριση των
εξουσιών. Μόνο που την κάλυψαν ήδη και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και εσείς, κύριε Τσίπρα, για άλλη µια φορά. Πότε έχουν ξαναγίνει αυτά στη χώρα µας;
Κι επειδή σας αρέσει να µπερδεύετε τα πράγµατα και να δηµιουργείτε ψευδείς εντυπώσεις, επαναλαµβάνω τη θέση της
Νέας Δηµοκρατίας για να γίνει απολύτως αντιληπτή: Όποιος εµπλέκεται σε αξιόποινες υποθέσεις πρέπει να υφίσταται τις συνέπειες του νόµου, όπως κι αν λέγεται, όσο ισχυρός κι αν είναι. Κι
αν βρεθεί ένοχος, να πάει στη φυλακή.
Μόνο που σε µια δηµοκρατία, κύριε Τσίπρα, αυτό το κρίνει η
δικαιοσύνη, αφού έχουν ολοκληρώσει το έργο τους οι διωκτικές
αρχές. Ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Καµµένος, ούτε ο Μητσοτάκης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Η συστηµατική παρέµβαση της Κυβέρνησης στο έργο της δικαιοσύνης αποτελεί θεσµική εκτροπή και βαθιά αντιδηµοκρατική
πράξη.
Σας ερωτώ, λοιπόν, ευθέως, και θα έχετε φαντάζοµαι τη δυνατότητα στη δευτερολογία σας να µου απαντήσετε: Κύριε Τσίπρα, σας είχε ενηµερώσει εκ των προτέρων ο κ. Καµµένος για
την επαφή του µε τον ισοβίτη; Είχατε εγκρίνει την πρωτοβουλία
αυτή; Λάβατε γνώση όλων όσων συζητήθηκαν σε αυτές τις απανωτές τηλεφωνικές συνοµιλίες; Ναι ή όχι;
Επισηµαίνω ότι οι συνάδελφοι Βουλευτές της κυβερνητικής
πλειοψηφίας δεν φαίνεται να ενοχλούνται απ’ όλα αυτά ή να
έχουν κάποιο πρόβληµα δηµοκρατικής συνείδησης. Ελάχιστοι
εξάλλου είναι αυτοί που εξέφρασαν δηµοσίως επιφυλάξεις ή
πήραν αποστάσεις επωνύµως. Οι υπόλοιποι κρύβονται πίσω από
την ανωνυµία µιας κοινοβουλευτικής οµάδος που ενδιαφέρεται

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πρωτίστως για την εξουσία, έστω και µε τίµηµα την πολιτική συνενοχή και τη θεσµική ανοχή σε µεθοδεύσεις, όπως αυτές του κ.
Καµµένου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Η εξουσία, κύριε Τσίπρα, σας έχει φθείρει. Αυτό φαίνεται από
την αδυναµία σας να βγείτε από τα γραφεία σας. Φαίνεται από
το πώς αποφεύγετε κάθε επαφή µε την κοινωνία.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχία παρακαλώ, κύριοι
συνάδελφοι.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Το χειρότερο όµως, κύριε Τσίπρα -γιατί αυτό αφορά εσάςείναι ότι η εξουσία σάς έχει διαφθείρει πολιτικά, ώστε να έχετε
αποκτήσει µια ανοσία σε βαθιά αντιδηµοκρατικές πρακτικές.
Το δεύτερο ζήτηµα είναι συναφές. Αφορά τη συνολική πίεση,
που µε κάθε ευκαιρία ασκείτε στη δικαιοσύνη. Είναι κάτι που γίνεται δηµόσια, χωρίς ντροπή, χωρίς αίσθηση κινδύνου, µε πρωταγωνιστή πάντα τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας. Δεν είναι
απλά πολιτικά ανεύθυνος, αλλά είναι και θεσµικά χυδαίος.
Κύριε Τσίπρα, αντιλαµβάνοµαι ότι είναι πολιτική σας απόφαση
να καλύψετε τον κ. Πολάκη. Προφανώς, θεωρείτε ότι δεν έχετε
άλλη επιλογή. Εσείς γνωρίζετε το γιατί.
Όσον αφορά τις αναρτήσεις του, είναι τόσο γραφικές που κάποιος καλοπροαίρετος θα µπορούσε να τις αποδώσει και στον
καύσωνα. Οι επιθέσεις του, όµως, στη δικαιοσύνη είναι πολύ σοβαρή κι επικίνδυνη υπόθεση και δεν δικαιολογείται σε καµία των
περιπτώσεων.
Για να ξεκαθαρίσουµε, λοιπόν, κάποια πράγµατα, κύριε Τσίπρα, δεν χρειάζεται να έχετε ιδιαίτερη στοιχείωση, όπως λέτε κι
εσείς, για να γνωρίζετε ότι οι θεσµοί είναι πάνω από πρόσωπα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν ξεπερνιούνται, κύριε Τσίπρα, οι θεσµοί, αλλά υπάρχουν
για να συγκρατούν τις εξουσίες από αυθαιρεσίες. Αυτό λέει το
Σύνταγµά µας, του οποίου –υποτίθεται- ότι ήσασταν «κάθε λέξη».
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχία, παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι η δηµόσια ζωή έχει χάσει
επαφή µε τη δηµοκρατική οµαλότητα, µε τις εγγυήσεις νοµιµότητας, µε το κράτος δικαίου. Όπως και η οικονοµία, βέβαια, έχει
χάσει την επαφή της µε την ανάπτυξη. Γι’ αυτά όµως, θα µιλήσουµε παρακάτω.
Το τρίτο ζήτηµα συνθέτει τα δύο πρώτα σε αυτήν την τριλογία
πολιτικής παράκρουσης και θεσµικής εκτροπής. Επί χρόνια, από
αυτό εδώ το Βήµα, συκοφαντούσατε τους προκατόχους σας, τη
δική µας κυβέρνηση, ότι δήθεν ανέχονταν φοροφυγάδες, λαθρέµπορους, συγκαλύπτοντας τη δραστηριότητά τους.
Δεν χάσατε, ως συνήθως, καµµία ευκαιρία να κάνετε µια βουτιά στη λάσπη και να υπονοήσετε ότι το κάναµε αυτό γιατί είχαµε
σχέσεις διαπλοκής µαζί τους. Αντίθετα, εσείς ερχόµενοι στην Κυβέρνηση είπατε ότι θα φέρνατε την κάθαρση, κύριε Τσίπρα, και
µαζί 3 δισεκατοµµύρια ευρώ που θα εισπράττατε από λίστες
υπόπτων και από τη λαθραία διακίνηση τσιγάρων και καυσίµων.
Κάπως έτσι φτάσαµε την περασµένη εβδοµάδα να καταθέσουµε µία ερώτηση, για να µάθουµε τι ακριβώς έγινε επιτέλους
µε τους ελέγχους στη λίστα Λαγκάρντ, στη λίστα Μπόργιανς και
το λαθρεµπόριο καυσίµων. Οι αριθµοί, λοιπόν, κύριε Τσίπρα, τα
λένε όλα και δεν επιδέχονται αµφισβήτησης, διότι εσείς τους
προσκοµίσατε.
Λέγατε ότι θα εισπράξετε 3 δισεκατοµµύρια µέσα σε έξι µήνες
και εισπράξατε λιγότερο από 100 εκατοµµύρια σε τριάντα µήνες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ειδικά για τη λίστα Μπόργιανς, που την κάνατε σηµαία, αφήνοντας πάντα και τα αναγκαία υπονοούµενα, ξέρετε, κύριε Τσίπρα, πόσα έχετε εισπράξει; Να σας το πω εγώ: 137.000 ευρώ.
Μπράβο σας! Συγχαρητήρια!
Στα εµβάσµατα εξωτερικού οι έλεγχοι έχουν ουσιαστικά σταµατήσει. Έγιναν µόνο σαράντα έλεγχοι τον τελευταίο ενάµιση
χρόνο.
Την περίοδο 2013-2014 τα εισπραχθέντα ποσά από παραβιάσεις καυσίµων ήταν 26 εκατοµµύρια ευρώ. Την περίοδο 2015-
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2016 πόσο ήταν, κύριε Τσίπρα; Θα σας το πω εγώ: 8,8 εκατοµµύρια ευρώ. Ενώ για το πρώτο εξάµηνο του 2017 έχει εισπραχθεί
το συγκλονιστικό ποσό του 1,3 εκατοµµυρίου ευρώ! Είστε πρωταθλητές στο να βάζετε φόρους αλλά ουραγοί στην καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. Αυτό είστε, κύριε Τσίπρα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θα περιµένω µε ενδιαφέρον τη δευτερολογία του κ. Τσίπρα
για τα τρία αυτά ζητήµατα. Δεν περιµένω ότι θα δώσει ουσιαστική απάντηση. Τα έργα του, όµως, µιλούν ήδη και φοβάµαι ότι
σκεπάζουν ως µαύρο σύννεφο τα χαµόγελα και τα λόγια του
Πρωθυπουργού.
Ένα όµως είναι βέβαιο, κύριε Τσίπρα. Εµείς θα διαφυλάξουµε
το δηµοκρατικό κεκτηµένο της πατρίδας µας και θα την προφυλάξουµε από τις επιθέσεις του λαϊκισµού, της βίας και της διάχυτης ανοµίας και εσείς κάποια στιγµή θα λογοδοτήσετε γι’
αυτές τις συµπεριφορές σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Πάµε τώρα στο κύριο θέµα της συζήτησής µας. Μετά τη συµφωνία στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου η Κυβέρνηση για ακόµη
µία φορά έσπευσε να δει επιτυχίες εκεί που δεν υπάρχουν. Να
σας θυµίσω ότι το έχετε ξανακάνει και µετά το κλείσιµο της πρώτης αξιολόγησης. Θυµίζω ότι ήταν η αξιολόγηση η οποία µας
έφερε τον µόνιµο κόφτη, το υπερταµείο για ενενήντα εννέα χρόνια και βέβαια το ασφαλιστικό-λαιµητόµος του κ. Κατρούγκαλου.
«Τα δύσκολα πέρασαν. Μία νέα εποχή ξεκινά» µας έλεγε τότε
ο Πρωθυπουργός. Από τον Ιανουάριο του 2015 η Κυβέρνηση µάς
διαβεβαιώνει κάθε τρεις και λίγο ότι η χώρα γυρίζει σελίδα. Κοντεύει να σκιστεί το βιβλίο!
Πάµε να θυµηθούµε, λοιπόν, µαζί, κύριε Τσίπρα, µιας και θέλετε να µιλάµε µε δεδοµένα, ποιοι ήταν οι στόχοι που εσείς ο
ίδιος είχατε θέσει πέρυσι τον Σεπτέµβριο για την ελληνική οικονοµία -πού;- στην οµιλία σας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Για να τα δούµε, λοιπόν, µαζί κύριε Τσίπρα. Για ακούστε τα λίγο.
Τι λέγατε ακριβώς;
«Το πρώτο βήµα της αµέσως επόµενης περιόδου…», λέγατε
τον Σεπτέµβριο του περασµένου έτους, «…είναι να κλείσει σύντοµα και µε θετικό πρόσηµο η δεύτερη αξιολόγηση».
«Το δεύτερο βήµα είναι να οριστικοποιηθούν τα µέτρα και οι
τρόποι ελάφρυνσης του χρέους».
«Το τρίτο βήµα είναι να ενταχθεί η Ελλάδα στο πρόγραµµα
επαναγοράς οµολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
που θα αποτελέσει –λέγατε- καταλυτικό γεγονός για τη µείωση
του κόστους δανεισµού, την αποκατάσταση της ρευστότητας και
την άρση των κεφαλαιακών περιορισµών και, βεβαίως, θα ανοίξει
τον δρόµο για την έξοδο στις αγορές».
«Το τέταρτο βήµα -λέγατε τότε- είναι να καταφέρει η ελληνική
οικονοµία να καταγράψει τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης που
όλοι προβλέπουν για το 2017».
Πέµπτο βήµα, στόχος σας ήταν, κύριε Τσίπρα -παραµένει λέγατε τότε- να είµαστε σε θέση –επαναλαµβάνω ότι αυτά, κύριε
Τσίπρα, τα λέγατε πέρυσι τον Σεπτέµβριο- να αποκλιµακώσουµε
το ύψος των πλεονασµάτων από το 3,5%, που είναι ο στόχος το
2018, στο 2,5% για το 2019 και στο 2% για το 2020.
(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)
Δικά σας λόγια, κύριε Τσίπρα, δικοί σας οι στόχοι και τελείως
δικιά σας η αστοχία!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γιατί αποτύχατε, κύριε Τσίπρα, και στους πέντε στόχους. Στη
σύγκριση πραγµατικότητας-Τσίπρα το σκορ είναι πέντε-µηδέν!
Καθόλου κολακευτικό για εσάς και, δυστυχώς, καθόλου ευχάριστο για τη χώρα, γιατί την αποτυχία τη δικιά σας την πληρώνει η
χώρα.
Πάµε να τα δούµε, λοιπόν, όλα αυτά λίγο πιο αναλυτικά. Πότε
έπρεπε να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση; Το γνωρίζετε καλά και
το έχουµε πει πολλές φορές, κύριε Τσίπρα: Τον Φεβρουάριο του
2016. Πότε έκλεισε; Τον Ιούνιο του 2017. Δεκαέξι µήνες καθυστέρηση, παρά το γεγονός ότι εσείς οι ίδιοι λέγατε ότι η καθυστέρηση προκαλεί ζηµιά.

9683

Κύριε Τσακαλώτο, τι λέγατε πριν από έξι µήνες; «Αν φτάσουµε
Μάιο-Ιούνιο, καήκαµε». Έτσι δεν είναι; Δεν αναφερόσασταν στον
καύσωνα, φαντάζοµαι!
Καθυστερήσατε γιατί θέλατε να πείσετε τα στελέχη σας ότι
δήθεν διαπραγµατεύεστε. Βάλατε τις ανάγκες της εσωκοµµατικής διαχείρισης πάνω από τις ανάγκες της χώρας. Είχατε πει ότι
δεν θα ληφθεί ούτε ένα νέο µέτρο. Το επαναλάβατε µόλις τον Ιανουάριο του 2017: «Ούτε 1 ευρώ επιπλέον µέτρα».
Το καταθέτω για δεύτερη φορά στα Πρακτικά και θα το καταθέσω όσες φορές χρειάζεται για να αποκαλυφθεί το µέγεθος της
πολιτικής σας απάτης.
(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)
Χρειάστηκαν µέτρα 5,1 δισεκατοµµυρίων ευρώ, τα οποία ουδείς ζητούσε πριν από έναν χρόνο και ένα νέο µνηµόνιο µε λιτότητα για πολλά χρόνια.
Επειδή µιλήσατε για άλλη µια φορά εκτενώς για τα αντίµετρα,
για τα µέτρα θα µιλήσετε, επιτέλους; Να σας θυµίσω τι ακριβώς
ψηφίσατε όλοι εσείς πριν από σαράντα πέντε ηµέρες; Μείωση
συντάξεων, µείωση αφορολόγητου στα 6.000 ευρώ, µείωση στα
ειδικά µισθολόγια, κατάργηση επιδοµάτων ευπαθών οµάδων εσείς που φοράτε τώρα το προσωπείο του κοινωνικά ευαίσθητου- αύξηση ασφαλιστικών εισφορών για ενάµισι εκατοµµύριο
ελεύθερους επαγγελµατίες.
Ανεβήκατε στην Κυβέρνηση υποσχόµενοι παροχές 12 δισεκατοµµυρίων και κρατιέστε σε αυτήν υπογράφοντας µέτρα λιτότητας 14 δισεκατοµµυρίων.
Στο ζήτηµα του χρέους, το οποίο είχατε κάνει σηµαία, δεν πετύχατε, κύριε Τσίπρα, τίποτα το ουσιαστικό, διότι δεν εξασφαλίστηκε καµµία απολύτως συγκεκριµένη δέσµευση. Επαναλήφθηκαν, ουσιαστικά, οι δεσµεύσεις του Eurogroup του Νοεµβρίου
του 2012 και υπάρχουν και κάποια ψιλά γράµµατα, τα οποία προκαλούν ανησυχία και στα οποία, φυσικά, δεν αναφερθήκατε.
Θα σας τα θυµίσω εγώ, λοιπόν: Μελετώµενες ρυθµίσεις τελούν υπό την αίρεση επίτευξης στόχων. Προτεινόµενες επιµηκύνσεις λήξεων αφορούν µόνο το δεύτερο πρόγραµµα, όχι το
πρώτο και το τρίτο πρόγραµµα. Αφορούν, δηλαδή, 96 δισεκατοµµύρια από τα παραπάνω από 300 δισεκατοµµύρια που είναι
το σύνολο του δηµοσίου χρέους. Και για την τυχόν επιµήκυνση
της περιόδου χάριτος και την αποπληρωµή των δανείων χρησιµοποιείται η έκφραση «από µηδέν έως δεκαπέντε χρόνια».
Έτσι δεν είναι, κύριε Τσακαλώτο, που κουνάτε υποτιµητικά το
χέρι σας; Το οποίο σηµαίνει ότι µπορεί να µην υπάρχουν και επιµηκύνσεις ή να είναι πολύ µικρές.
Τέλος, δεν υπάρχει συζήτηση για κλείδωµα επιτοκίων, παρά
µόνο για την υπό προϋπόθεση αναβολή και κεφαλαιοποίηση τόκων.
Προσπαθείτε να παρουσιάσετε ως µεγάλη επιτυχία την περιβόητη ρήτρα ανάπτυξης, τη σύνδεση, δηλαδή, των µέτρων ελάφρυνσης του χρέους µε το ύψος της ανάπτυξης. Μόνο που αυτό
µπορεί να το διαβάσει κανείς -ξέρετε- και από την ανάποδη. Συνδέοντας τα µέτρα για το χρέος µε τον ρυθµό ανάπτυξης σηµαίνει
ότι αν για κάποια χρόνια καταφέρνουµε να πετύχουµε µεγαλύτερη ανάπτυξη, τα µέτρα ελάφρυνσης του χρέους θα αναστέλλονται ή θα µειώνονται. Άρα θα πληρώνουµε περισσότερα ως
χώρα.
Συνεπώς το µέρισµα από την ανάπτυξη δεν θα πηγαίνει στους
Έλληνες αλλά στους δανειστές.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ήσυχα, παρακαλώ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Είναι σαν να λέτε σε µια οικογένεια που χρωστάει σε µια
τράπεζα και κάνει τεράστιες θυσίες για να πληρώνει τις υποχρεώσεις της πως, όταν τα οικονοµικά της πάνε να βελτιωθούν, θα
πληρώνει µεγαλύτερη δόση στην τράπεζα.
Πριν από λίγες ηµέρες, στο συνέδριο του «ECONOMIST», ο κ.
Χουλιαράκης είπε ότι γνωρίζατε ότι δεν θα ληφθούν από τώρα
αποφάσεις για το χρέος.
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Καταθέτω για τα Πρακτικά τη σχετική αναφορά.
(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)
Και ερωτώ, κύριε Τσίπρα: Εσείς δεν λέγατε εδώ στη Βουλή ότι
θα περάσετε το πακέτο µέτρων επειδή θα πάρετε το χρέος; Αυτό
δεν υποστηρίξατε επίσηµα για να πείσετε τους Βουλευτές σας
να το ψηφίσουν; Και τώρα οµολογεί µε αφέλεια ή µε κυνισµό
ένας Υπουργός σας πως ξέρατε ότι δεν θα το πάρετε.
Το πώς αντιµετωπίζετε τους Βουλευτές σας είναι δικό σας
θέµα. Εξάλλου, σας το είχα πει στη συζήτηση για το τέταρτο µνηµόνιο. Αδίκως µετατρέψατε το χρέος ως δέλεαρ. Θα τα ψήφιζαν
ούτως ή άλλως όλα τα µέτρα. Για το βουλευτικό έδρανο το έκαναν και όχι για το χρέος! Το αποδείξατε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Αίσχος! Δεν είµαστε ανεπάγγελτοι, όπως
εσείς, που είστε της καρέκλας! Ντροπή!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Θέλετε να συγκρίνουµε τους Βουλευτές
που έχει η οικογένειά σας; Εµείς επαγγελµατίες πολιτικοί;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, ησυχία!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Και εάν χρειαστεί, θα ψηφίσετε και άλλα!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Εµείς επαγγελµατίες πολιτικοί;
(Θόρυβος και διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, ησυχία!
Κύριε Φάµελλε, µη διακόπτετε!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Πρόεδρε, θα επιβάλετε την τάξη;
Κύριε Φάµελλε, µην εκνευρίζεστε τόσο. Εάν χρειαστεί, θα ψηφίσετε και άλλα µέτρα για να καθίσετε στο έδρανο!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Έχετε κουράγιο να συγκριθούµε δηµόσια; Επαγγελµατίες πολιτικοί είστε µόνο! Μόνο αυτό ξέρετε να
κάνετε, το χέρι έτσι! Πάµε µαζί να δουλέψουµε; Επαγγελµατίες
πολιτικοί!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κάντε ησυχία
και µην αντιδράτε! Μη διακόπτετε!
Κύριε Φάµελλε, παρακαλώ πολύ ηρεµήστε! Δεν είναι συµπεριφορά αυτή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εµείς δεν διακόψαµε
ούτε µία φορά!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε Τραγάκη, πείτε µας πόσα χρόνια
είστε Βουλευτής! Δεν κατάλαβα! Για πείτε µας! Για ποιους επαγγελµατίες πολιτικούς µιλάµε; Να µιλάµε ξεκάθαρα! Εµείς επαγγελµατίες Βουλευτές;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Μετά από αυτόν τον κατανοητό εκνευρισµό, να πάµε στον
τρίτο στόχο που είχατε θέσει, κύριε Τσίπρα, την ένταξη στο Πρόγραµµα Ποσοτικής Χαλάρωσης.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κύριε Πρόεδρε, θα περιµένω να επιβάλετε την τάξη!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Η τάξη επεβλήθη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Δεν το βλέπω, κύριε Πρόεδρε.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µας προσβάλλει!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Μπαλαούρα, σας παρακαλώ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Προσέξτε, µην είστε τόσο ευέξαπτος!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε απόλυτη ησυχία!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Πάµε, λοιπόν, κύριε Τσίπρα, στον τρίτο στόχο που είχατε
θέσει, την ένταξη στο Πρόγραµµα Ποσοτικής Χαλάρωσης.
Την περασµένη Δευτέρα ο κ. Ντράγκι, δυστυχώς, τερµάτισε
αυτή τη συζήτηση. Και µαζί µε τη συζήτηση αυτή τερµάτισε και
τις προσδοκίες και την όποια θετική εξέλιξη για την οικονοµία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η Κυβέρνηση τώρα, που απέτυχε σε αυτόν τον στόχο, προσπαθεί να µειώσει τη σηµασία του. Τώρα δεν αποτελεί «καταλυτικό γεγονός» -αυτά λέγατε, κύριε Τσίπρα- για τη µείωση του
κόστους δανεισµού, την αποκατάσταση της ρευστότητας, την
άρση των κεφαλαιακών περιορισµών και βεβαίως γεγονός που
θα ανοίξει τον δρόµο για την έξοδο στις αγορές.
Εάν ήταν έτσι, κύριε Τσίπρα, γιατί δεν το λέγατε εξαρχής;
Πάµε στον τέταρτο στόχο που είχατε θέσει, τους υψηλούς
ρυθµούς ανάπτυξης. Δυστυχώς αποτύχατε και σε αυτό, γεγονός
που το οµολογείτε και εσείς οι ίδιοι. Διότι στον προϋπολογισµό
µιλούσατε για ρυθµό ανάπτυξης 2,7%, ενώ στο µεσοπρόθεσµο
κατεβήκαµε ήδη στο 1,8%, εγχώριοι και διεθνείς οργανισµοί αναθεωρούν τις προβλέψεις προς τα κάτω, εκτιµώντας ότι θα κινηθούµε γύρω στο 1,5%.
Μόνο που κάθε µονάδα λιγότερη στο ΑΕΠ σηµαίνει λιγότερες
δουλειές, µικρότερα εισοδήµατα, µεγαλύτερο πρόβληµα στα
ασφαλιστικά ταµεία και τελικά στη βιωσιµότητα του χρέους.
Σε µία τριετία, που µε βάση, κύριε Τσίπρα, όλες τις προβλέψεις, η χώρα θα έτρεχε µε ρυθµούς ανάπτυξης πάνω από το 3%,
εσείς καταφέρατε να την ξαναβάλετε σε ύφεση και τώρα παλεύετε για να περάσουµε σε µια αναιµική ανάπτυξη.
Και φτάνουµε τώρα στον πέµπτο στόχο, αυτόν στον οποίο η
αποτυχία σας είναι και η πλέον παταγώδης: το ζήτηµα των πλεονασµάτων.
Εσείς, κύριε Τσίπρα, είχατε θέσει ως στόχο τη µείωση των πλεονασµάτων από το 3,5% στο 2,5% για το 2019 και στο 2% για το
2020 και αντί για µείωση είχαµε επέκταση 3,5% µέχρι το 2022,
παρ’ ότι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας -προσέξτε!- στο συνέδριο του «ECONOMIST» πέρυσι έλεγε πως είναι αδύνατο να πιάσουµε πλεονάσµατα του 3,5% µετά το 2018.
Εκτός αν το πράξατε συνειδητά, κύριε Τσίπρα, γνωρίζοντας
ότι το 2019 και το 2020 δεν θα είστε εσείς κυβέρνηση και θέλατε
µε τον τρόπο αυτό να ναρκοθετήσετε το µέλλον της χώρας και
την επόµενη κυβέρνηση!
Εγκλωβίσατε τη χώρα σε τεράστια πλεονάσµατα της τάξης
του 3,5% για πέντε χρόνια και σε πλεονάσµατα ίσα ή µεγαλύτερα
του 2% µέχρι το 2060, για σαράντα τρία χρόνια δηλαδή.
Το µέλλον της χώρας προδώσατε, κύριε Τσίπρα, µε αυτό το
οποίο κάνατε. Και τι πήρατε σε αντάλλαγµα; Μια δόση ύψους 8,5
δισεκατοµµυρίων ευρώ, η οποία πού πήγε; Όλη για την κάλυψη
των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας, ένα πολύ µικρό ποσοστό έµεινε µόνο για εγχώριες ανάγκες.
Όπως και αν το δει κανείς, κύριε Τσίπρα, µε βάση τους στόχους που εσείς είχατε θέσει, η αποτυχία σας είναι καθολική. Διαβάσατε για άλλη µια φορά λάθος τους διεθνείς συσχετισµούς,
γιατί ήταν βέβαιο ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές ισορροπίες δεν θα
επέτρεπαν να ληφθούν ουσιαστικές αποφάσεις για το χρέος πριν
από τις γερµανικές εκλογές. Εσείς επιλέξατε συνειδητά να συνδέσετε την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης µε µια λύση
για το χρέος, αντί να κάνετε το αντίθετο, να ολοκληρώσετε τη
δεύτερη αξιολόγηση το συντοµότερο δυνατόν, ώστε να καρπωθεί η οικονοµία τουλάχιστον ένα ουσιαστικό αναπτυξιακό µέρισµα και φάγατε τα µούτρα σας. Αναγκαστήκατε να δεχθείτε όλα
τα πρόσθετα µέτρα που ζητούσε το ΔΝΤ και δεν εξασφαλίσατε
τίποτα ουσιαστικό για το χρέος.
Να κάνουµε έναν απολογισµό; Περισσότερη λιτότητα, λιγότερη ανάπτυξη, καµµία ποσοτική χαλάρωση, µικρότερη δόση και
θολούρα για το χρέος. Φοβάµαι ότι µετά το 2015 θα ξαναπάρετε
το βραβείο της καλύτερης διαπραγµάτευσης και το 2016 και το
2017.
Υπερηφανεύεστε ότι πάθατε και µάθατε και ότι τώρα, µετά
από τριάντα µήνες συνεχών παλινωδιών, τα πράγµατα θα πάνε
καλύτερα. Και είχατε πράγµατι και το κουράγιο -για να µη χρησιµοποιήσω τη λέξη «θράσος»- να µιλήσετε σε αυτή την Αίθουσα
και να κάνετε µια σύγκριση τού τι συνέβαινε στην οικονοµία το
2014 και του τι συµβαίνει σήµερα.
Για πάµε, λοιπόν, κύριε Τσίπρα, να τα δούµε: Στο τέλος του
2014 η χώρα έβγαινε από την κρίση, είχε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης. Το τρίτο τρίµηνο του 2014 ήταν το δεύτερο υψηλότερο…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάνετε ησυχία, παρακαλώ!
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Είχε πρωτογενή πλεονάσµατα, αλλά πώς πετυχαίναµε
αυτά τα πρωτογενή πλεονάσµατα, κύριε Τσίπρα; Μειώνοντας
τους φόρους και αποπληρώνοντας τις ληξιπρόθεσµες οφειλές.
Διότι υπάρχουν δύο τρόποι να πετύχεις πρωτογενή πλεονάσµατα: Ο ένας είναι βάζοντας φόρους και ο άλλος τα πλεονάσµατα να προκύπτουν από την ανάπτυξη. Εσείς διαλέξατε το
πρώτο, εµείς επιλέξαµε το δεύτερο, όχι όπως τώρα που ξεζουµίζετε τους πάντες.
Το χρέος τότε, κύριε Τσίπρα, το ΔΝΤ -και όση αξία έχουν οι
µελέτες του- το θεωρούσε βιώσιµο. Είχαµε έκθεση βιωσιµότητας, την οποία τώρα επιζητούµε. Και βέβαια η χώρα είχε ισχυρό
τραπεζικό σύστηµα χωρίς κεφαλαιακούς περιορισµούς. Είχε βγει
δύο φορές στις αγορές µε επιτυχία και είχε συµφωνήσει την
έξοδό της από τα µνηµόνια, έχοντας εξασφαλίσει ένα απαραίτητο δίχτυ ασφάλειας µε την προληπτική πιστωτική γραµµή στήριξης, την οποία µε µεγάλη άνεση απαξιώσατε και θεωρείτε ότι
σε εσάς δεν θα είναι χρήσιµη. Θα επανέλθουµε, όµως -φαντάζοµαι- σε αυτό το θέµα και στη δευτερολογία µας.
Σήµερα τα κεφάλαια που θα χρηµατοδοτούσαν αυτή την προληπτική γραµµή στήριξης χάθηκαν. Η αναπτυξιακή δυναµική
είναι πολύ µικρότερη. Και όταν επιβλήθηκαν τα capital controls,
λέγατε «σε λίγες εβδοµάδες θα φύγουν». Συµπλήρωσαν δύο
χρόνια τα capital controls. Βάλατε την οικονοµία στον «γύψο» και
η χώρα δεν έχει κάνει απλώς βήµατα προς τα πίσω, έχει κατρακυλήσει πολύ χαµηλά. Και αυτά δεν τα λέµε µόνο εµείς, τα λένε
οι εκτιµήσεις των διεθνών οργανισµών και θεσµικοί παράγοντες.
Όταν είδατε τον κ. Ρέγκλινγκ, σας µίλησε, κύριε Τσίπρα, για
την εκτίµησή του ότι η συνολική ζηµιά στην οικονοµία από τους
πρώτους έξι µήνες του 2015 είναι 100 δισεκατοµµύρια ευρώ; Το
επαναλαµβάνω: 100 δισεκατοµµύρια ευρώ, κύριε Τσίπρα.
Η σύγκριση των προβλέψεων των διεθνών οργανισµών το 2014
και σήµερα είναι αποκαλυπτική. Θα καταθέσω για τα Πρακτικά
τις προβλέψεις για την πορεία του ΑΕΠ, όπως προδιαγραφόταν
τότε για τα επόµενα τέσσερα χρόνια.
Η απώλεια στο τέλος του 2018 θα ανέρχεται στα 29 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και αυτό δεν είναι άπαξ. Είναι µία ετήσια απώλεια, η οποία συνοδεύει τη χώρα στο µέλλον, διότι έχουµε µπει
πια σε µία χαµηλότερη αναπτυξιακή τροχιά.
Καταθέτω για τα Πρακτικά τον σχετικό πίνακα.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Και αυτό παρά το γεγονός, κύριε Τσίπρα, ότι επί δικών σας
ηµερών το εξωτερικό περιβάλλον ήταν πολύ πιο ευνοϊκό λόγω
της ανάπτυξης της Ευρωζώνης, χαµηλών τιµών πετρελαίου,
καλών χρονιών για τον τουρισµό, λόγω αναταράξεων στην ευρύτερη περιοχή µας. Και βέβαια ως προς την πορεία του ελληνικού
χρέους τον Ιούνιο του 2014 το ΔΝΤ εκτιµούσε ότι το 2060 το
χρέος θα ήταν στο 60% του ΑΕΠ. Τον Φεβρουάριο του 2017
έλεγε ότι θα ήταν στο 275% του ΑΕΠ.
Γιατί αυτή η διαφορά; Για δύο λόγους: Πρώτον, γιατί φορτώσατε τον αριθµητή µε µεγαλύτερο χρέος -ένα νέο µνηµόνιο 86
δισεκατοµµυρίων ευρώ- και, δεύτερον, -και σηµαντικότερονδιότι µειώθηκε ο µακροπρόθεσµος ρυθµός ανάπτυξης από το
1,9% στο 1%. Γι’ αυτό το χρέος µας έχει καταστεί µη βιώσιµο,
στα µάτια τουλάχιστον του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Και,
δυστυχώς η πολιτική σας έχει δώσει το δικαίωµα σε κάποιους να
ισχυρίζονται ότι η χώρα δεν έχει πραγµατική µακροπρόθεσµη
αναπτυξιακή δυναµική, όταν συµβαίνει το ακριβώς αντίθετο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η τελευταία τριετία προκάλεσε
ένα πολύ βαθύ τραύµα στην ελληνική οικονοµία. Θα χρειαστούν
πολλά χρόνια σκληρής δουλειάς για να αποκατασταθεί. Η ζηµιά
δεν αφορά µόνο στα µακροοικονοµικά µεγέθη. Αφορά και στον
τρόπο µε τον οποίο παράγεται και κατανέµεται ο πλούτος.
Αφορά όλες τις Ελληνίδες, όλους τους Έλληνες, ειδικά τους πιο
αδύναµους οικονοµικά.
Η αύξηση των φόρων κάνει χειρότερη τη ζωή των πολιτών. Οι
Έλληνες δεν δουλεύουν πια για τους εαυτούς τους και τις οικο-

9685

γένειές τους. Δουλεύουν για το κράτος.
Πριν από λίγες ηµέρες δηµοσιεύτηκε µία ενδιαφέρουσα έρευνα του ΚΕΦΙΜ που λέει ότι οι Έλληνες δουλεύουµε διακόσιες
τρεις ηµέρες τον χρόνο για να καλύπτουµε φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς το κράτος. Καταθέτω τη σχετική
µελέτη.
(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)
Από τις εκατόν εβδοµήντα πέντε ηµέρες που ήµασταν το 2014,
πήγαµε στις διακόσιες τρεις επί των ηµερών σας. Με άλλα λόγια,
αφαιρέσατε από την τσέπη των Ελλήνων άλλον έναν µήνα δουλειάς. Τα «λουκέτα» δυστυχώς πολλαπλασιάζονται. Τα στοιχεία
του Γενικού Εµπορικού Μητρώου δεν λένε ψέµατα. Τα «λουκέτα»
αυξήθηκαν το 2016 κατά 19% σε σχέση µε το 2015 και το 2017
δεν φαίνεται να αναστρέφεται αυτή η τάση.
Οι µισθοί µειώνονται και στον ιδιωτικό τοµέα. Και αν οι µισθοί
µειώνονται και οι φόροι αυξάνονται, πώς να αντέξουν οι πολίτες;
Ας µην αναρωτιέστε, λοιπόν, κύριοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας, γιατί οι πολίτες πιστεύουν ότι η ζωή τους έχει γίνει χειρότερη. Διότι το βιώνουν. Αυτή είναι η απάντηση. Ούτε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης σάς φταίνε ούτε η Αντιπολίτευση. Η πολιτική
σας φταίει.
Γι’ αυτό και οι πολίτες, κύριε Τσίπρα, σας γυρίζουν την πλάτη,
γιατί κανείς δεν προσδοκά πια τίποτε από εσάς.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, άκουσα µε προσοχή όλες τις δηλώσεις και οµιλίες του Πρωθυπουργού από το Eurogroup και
µετά.
Ο κ. Τσίπρας µιλάει συνέχεια για αλλαγή σελίδας, όπως είχατε
κάνει και µετά την υπογραφή του τρίτου µνηµονίου, όπως έκανε
και στην πρώτη αξιολόγηση, όπως έκανε και στο Eurogroup του
περασµένου Δεκεµβρίου, όπως κάνει κάθε τρεις και λίγο.
Ο κ. Τσίπρας µιλάει για νέες διεθνείς συµµαχίες. Η πραγµατικότητα, όµως, είναι, κύριε Τσίπρα, πως η διαπραγµάτευση έγινε
για άλλη µια φορά χωρίς εσάς. Όταν οι άλλοι κατέληξαν σε συµβιβασµό και έλυσαν τις δικές τους διαφορές, µας είπαν: Αυτό
είναι. Πάρτε το.
Ο κ. Τσίπρας επικαλείται δηλώσεις ξένων αξιωµατούχων ότι
πάµε καλά. Δηλαδή, τι περιµένατε να πουν οι ξένοι; Πώς θα δικαιολογήσουν και τη δική τους συµµετοχή στις αποφάσεις; Και
πώς θα προστατεύσουν το εύθραυστο για την Ελλάδα κλίµα στις
αγορές;
Και ναι, κύριε Τσίπρα, πράγµατι η χώρα πηγαίνει καλύτερα, µόνο όµως µε την έννοια ότι απέφυγε τελικά την καταστροφή, µια
καταστροφή που παραµονεύει σε κάθε στροφή εδώ και δυόµισι
χρόνια που έχετε την εξουσία.
Ο κ. Τσίπρας προεξοφλεί και ως θρίαµβο την πιθανότητα µιας
µικρής δοκιµαστικής εξόδου στις αγορές. Δεν το έκανε σήµερα
στην οµιλία του. Το έχει κάνει, όµως, σε άλλες ευκαιρίες. Ξεχνά
όµως, τι έλεγε στις 15 Μαρτίου 2014, όταν η χώρα βγήκε στις
αγορές.
Έλεγε ο ίδιος εδώ, µε µια ωραία συνέντευξη: «Ετοιµάζουν στηµένη έξοδο στις αγορές». «Όσο για τις αγορές…», λέγατε, κύριε
Τσίπρα «…ποιον κοροϊδεύουν; Θα πρόκειται για µια στηµένη, θεατρική έξοδο, µε προσυµφωνηµένη αγοραπωλησία µε συγκεκριµένο οίκο, που θα του αποδώσει µάλιστα διόλου ευκαταφρόνητα
κέρδη».
Το καταθέτω.
(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)
Εγώ δεν θα σας πω, κύριε Τσίπρα, ότι δουλεύετε για τους Ρότσιλντ, όπως θα λέγατε, είµαι σίγουρος, αν ήσασταν στη θέση
µου. Τα είπατε εξάλλου. Μακάρι να µπορέσουµε να βγούµε στις
αγορές -σας το λέω ειλικρινά- και έστω και µε ένα πλαίσιο προστασίας.
Γιατί εµείς, κύριε Τσίπρα, καλούµε τους επενδυτές και σήµερα
να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα! Δεν τους διώχνουµε,
όπως κάνατε συστηµατικά εσείς, υπονοµεύοντας και ναρκοθε-
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τώντας τις προσπάθειες των προηγούµενων κυβερνήσεων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ο κ. Τσίπρας µιλάει και σήµερα για ανάπτυξη, ξεχνώντας ότι
αυτή η πολιτική δεν µπορεί να υλοποιηθεί από ένα κόµµα σαν τον
ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόµµα µε ισχυρές αγκυλώσεις, µε ιδεοληπτικές εµµονές, µε µεγάλη διαχειριστική ανεπάρκεια, µε Υπουργούς συκοφάντες, µε υβριστικό και εµπρηστικό πολιτικό λόγο και αποσιωπώντας ότι αν υπάρχει ακόµη ελπίδα για µια µικρή ανάπτυξη,
αυτή οφείλεται σε µεγάλο βαθµό, και πέραν της κυκλικότητας
της οικονοµίας, σε όλα όσα ο ΣΥΡΙΖΑ πολεµούσε: Στις επενδύσεις στα περιφερειακά αεροδρόµια, στις οποίες εναντιωθήκατε,
στις επενδύσεις όπως στο Ελληνικό, τις οποίες και σήµερα στελέχη σας εξακολουθούν να υπονοµεύουν, στην επένδυση της
«COSCO», που και αυτή την πολεµήσατε, αν θυµάµαι καλά, κύριε
Τσίπρα, στα οδικά έργα που εµείς σχεδιάσαµε, εµείς ψηφίσαµε,
εµείς σώσαµε και εσείς τότε καταψηφίζατε -για να µην τα ξεχνάµε- στις όποιες µεταρρυθµίσεις φέρνει η εργαλειοθήκη του
ΟΟΣΑ, την οποία κάποτε καταγγέλλατε και σήµερα παραγγέλνετε δύο-δύο, και τις όποιες αποκρατικοποιήσεις αναγκαστήκατε
µε το στανιό να δεχθείτε.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία παρακαλώ!
Ησυχία!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, εάν η χώρα στέκεται
όρθια µετά από τρία µαύρα χρόνια, αυτό οφείλεται σε µεγάλο
βαθµό στη στάση της Αντιπολίτευσης. Διότι χάρη στη συναίνεση
των κοµµάτων, που επί χρόνια συκοφαντούσατε σε αυτή την Αίθουσα, η χώρα την τελευταία στιγµή απέφυγε την έξοδο από την
Ευρωζώνη το 2015.
Χάρη στην υπεύθυνη στάση των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης
έχουµε αποφύγει τον εκτροχιασµό. Και χάρη στην προσδοκία ότι
θα έρθει µια επόµενη κυβέρνηση, µια κυβέρνηση αποφασισµένη
να κρατήσει την Ελλάδα στον σωστό δρόµο, υπάρχει σήµερα µεγαλύτερη δυνατότητα να βελτιωθεί το οικονοµικό κλίµα.
Διότι οι αγορές και οι επενδυτές γνωρίζουν κάτι που δεν γνώριζαν το 2014, κύριε Τσίπρα, όταν συκοφαντούσατε τη χώρα, ότι
δεν έχουν κίνδυνο µε την επόµενη κυβέρνηση και άρα τους συµφέρει να επενδύσουν. Για κάντε µια αντιδιαστολή, πώς αντιµετωπίζουµε εµείς σήµερα τις επενδύσεις -αντί να γελάτε, κύριε
Τσίπρα, ακούστε λίγο- και τι ασφάλεια δικαίου προσφέρουµε
στους επενδυτές, σε σχέση µε αυτά που εσείς κάνατε το 2014,
για τα οποία ποτέ δεν ζητήσατε συγγνώµη!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Καταλαβαίνετε µετά από τριάντα χαµένους µήνες, βλέπω, τη
σηµασία των επενδύσεων. Εσείς µπορεί. Για τους συναδέλφους
σας δεν είµαι τόσο σίγουρος. Εµείς, σε αντίθεση µε εσάς, δεν
συκοφαντήσαµε ποτέ όταν ήσασταν αντιπολίτευση, ούτε επενδύσαµε στην καταστροφή ούτε στη ρήξη. Και γι’ αυτό και καλούµε…
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ήσυχα!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ντροπή! Το καλοκαίρι του 2015 δεν
το θυµάστε;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Δεν ντρέπεστε λίγο; Το καλοκαίρι του 2015 πώς έµεινε η
χώρα στο ευρώ, κύριοι; Με τις ψήφους ποιανού έµεινε στο ευρώ;
Προσέξτε λίγο, λοιπόν και να είστε πιο σεµνοί στις αντιδράσεις
σας! Ντροπή σας! Ξεχνάτε τη µεγαλύτερη πολιτική απάτη; Σας
παρακαλώ πολύ!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εµείς, λοιπόν, καλούµε τους επενδυτές και σήµερα να έρθουν
στη χώρα µας, γιατί κάποια στιγµή, κύριε Τσίπρα, αργά ή γρήγορα -νοµίζω ότι µέσα σας το ξέρετε και εσείς- θα φύγετε και
τότε η ελπίδα θα γυρίσει και η χώρα θα ξεδιπλώσει το αναπτυξιακό της δυναµικό.
Η κοινωνία είναι σήµερα έτοιµη για µια µεγάλη προσπάθεια
εθνικής ανασυγκρότησης. Διαµορφώνεται ήδη µια νέα εποχή.
Προτεραιότητες αλλάζουν, αξίες και συµπεριφορές προσαρµόζονται. Από τη θεοποίηση της κατανάλωσης αναγνωρίζουµε πια
την αξία της επένδυσης και της επιχειρηµατικότητας και από την
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αγκίστρωση στο πελατειακό κράτος αναγνωρίζουν οι πολίτες πια
τη σηµασία της αξιοκρατίας και των ίσων ευκαιριών και αυτή η
αλλαγή νοοτροπίας αναζητεί πολιτική έκφραση.
Η πρώτη µας µέριµνα είναι να επιστρέψει η εµπιστοσύνη σε
όλα τα επίπεδα, εµπιστοσύνη πρώτα των πολιτών προς τους θεσµούς αλλά και των ξένων προς τους Έλληνες. Και θα το πετύχουµε, γιατί έχουµε και το σχέδιο και τη βούληση. Οι πολίτες θα
δουν µια κυβέρνηση που λέει την αλήθεια και που αντιµετωπίζει
τους πολίτες ως συµµάχους σε µια µεγάλη εθνική προσπάθεια
ανασυγκρότησης, όχι ως αντικείµενα πολιτικής εξαπάτησης. Και
οι διεθνείς αγορές και ο διεθνής παράγοντας θα δουν µια κυβέρνηση αποφασισµένη να προχωρήσει µπροστά, µε µεταρρυθµίσεις και αποκρατικοποιήσεις.
Η Ελλάδα µπορεί να αλλάξει και ξέρουµε πώς γίνεται αυτό:
Πρώτο και σηµαντικότερο, µε µια ευρεία κοινωνική και πολιτική
συµµαχία, που να στηρίζει ένα συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο.
Ανοίγω µια παρένθεση, κύριε Τσίπρα, µια και αναφερθήκατε
πάλι σε αναπτυξιακό σχέδιο. Από πότε είχατε υποχρέωση να καταθέσετε το σχετικό αναπτυξιακό σχέδιο στη Βουλή βάσει του
τρίτου προγράµµατος; Αν δεν κάνω λάθος, από τις αρχές του
2016. Ακόµη το περιµένουµε.
Εµείς, λοιπόν, θα απευθύνουµε ένα προσκλητήριο σε όλες τις
υγιείς δυνάµεις της πολιτικής, σε αυτούς που µπορούν και ξέρουν, ώστε η Ελλάδα να βγει οριστικά από την κρίση, ένα προσκλητήριο πέρα και πάνω από τα κόµµατα και πρέπει σε αυτή
την εθνική προσπάθεια ανασυγκρότησης να προσφέρουν οι καλύτεροι, ασχέτως ιδεολογικών καταβολών.
Δεύτερον, ναι, κύριε Τσίπρα, εµείς θέλουµε να αλλάξουµε το
µείγµα οικονοµικής πολιτικής, µε µείωση φόρων και δαπανών, µε
µικρότερο και καλύτερο κράτος, µε νοικοκύρεµα σε όλους τους
τοµείς του δηµοσίου.
Τρίτον, η Ελλάδα µπορεί να αλλάξει µε κινήσεις τόνωσης της
ρευστότητας µέσα από δράσεις για επιστροφή καταθέσεων,
ρύθµιση των κόκκινων δανείων και γρήγορη άρση των capital
controls και, τέταρτον, µε βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές που θα
στοχεύουν σε επενδύσεις και σε νέες δουλειές, µε απλοποίηση
της αδειοδοτικής διαδικασίας για τις επιχειρήσεις, µε µείωση του
γραφειοκρατικού βάρους, µε αξιολόγηση στο δηµόσιο και, ναι,
µε συµπράξεις µε τον ιδιωτικό τοµέα, όπου αυτό είναι απαραίτητο, µε επιτάχυνση στην απονοµή της δικαιοσύνης, µε νέο χωροταξικό σχεδιασµό και µε ενίσχυση της καινοτοµίας και της
έρευνας.
Κάνατε αναφορά και στην έρευνα σήµερα. Καλά, δεν ντρέπεστε µε το νοµοσχέδιο που έχετε καταθέσει για την ανώτατη παιδεία, που διαλύει στην ουσία τη δυνατότητα των πανεπιστηµίων
να συνδεθούν µε την αγορά και έρχεστε και µιλάτε τώρα εσείς
για έρευνα µε αυτό το νοµοσχέδιο-έκτρωµα, το οποίο έχετε καταθέσει;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Τι σχέση έχει;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Τι σχέση έχει; Η έρευνα δεν γίνεται στα πανεπιστήµια;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Έχετε εικόνα τι έχει γίνει στην έρευνα;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Έξι χρόνια
και τις έχετε κάνει τις έρευνες έτσι;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Εντάξει, καταλαβαίνω, κύριε Τσίπρα, πώς αντιλαµβάνεστε
τα πανεπιστήµια -αποκαλυφθήκατε πλήρως- και πώς αντιλαµβάνεστε τη σύνδεση των πανεπιστηµίων µε την πραγµατική αγορά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ήσυχα, παρακαλώ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Στην πραγµατικότητα, κύριε Τσίπρα, εµείς έχουµε αυτό το
οποίο δεν έχετε εσείς. Έχουµε µια πολιτική για την οικονοµία και
έχουµε ένα όραµα για την Ελλάδα, όχι για την εξουσία και η αποστολή µας είναι να ξαναπάρουµε…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ήσυχα, παρακαλώ! Μην
αντιδράτε!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Η αποστολή µας είναι να ξαναπάρουµε τα ηνία µιας χώρας
που εσείς τη σέρνετε από διαπραγµάτευση σε διαπραγµάτευση
µε τους δανειστές, µε ταπεινωτικά και καταστροφικά αποτελέσµατα, µε µόνο στόχο να κερδίσετε άλλο ένα εξάµηνο στην Κυβέρνηση.
Αν δροµολογήσουµε εµείς τις αλλαγές που πρέπει, αν εµείς
ξέρουµε πού θέλουµε να πάµε, η θέση της χώρας θα αλλάξει αυτόµατα. Αυτό θα µας επιτρέψει να µπορέσουµε να αλλάξουµε
και τα διεθνή δεδοµένα, να διαπραγµατευτούµε µικρότερα πλεονάσµατα και περισσότερο δηµοσιονοµικό χώρο. Αυτοί που θέλουν να µας βοηθήσουν θα µπορούν να το κάνουν µε τρόπο αποτελεσµατικό. Δεν θα παρεµβαίνουν µονίµως για να σώσουν τη
χώρα από τα χειρότερα, όπως γίνεται µε εσάς, διότι θα έχουµε
αποδείξει πρώτοι απ’ όλους και πρώτα στους εαυτούς µας ότι
εµείς οι ίδιοι θέλουµε να βοηθήσουµε τους εαυτούς µας. Όµως
και αυτοί που θέλουν και συνεχίζουν να αµφισβητούν -κρυφά ή
φανερά- τη θέση της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, θα βρεθούν στο
περιθώριο, διότι -κακά τα ψέµατα- η χώρα συνεχίζει να βρίσκεται
σε τροχιά κινδύνου όσο εσείς είστε στην εξουσία.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κλείνω µε την εξής παρατήρηση:
Τα πράγµατα αλλάζουν στην Ευρώπη. Ο λαϊκισµός που πέρυσι
κάλπαζε, έχει ανακοπεί και από αριστερά και από δεξιά. Η Ευρωζώνη αναπτύσσεται καλύτερα από ό,τι κάποιοι ανέµεναν. Η
Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει αυτό το κύµα των θετικών εξελίξεων.
Ξεκίνησα την οµιλία µου µε τα λόγια του Πρωθυπουργού που
έθετε τους στόχους της διαπραγµάτευσης. Θα κλείσω πάλι µε
τα δικά του λόγια.
Ο κ. Τσίπρας, λοιπόν, το 2011, σε συνέντευξή του για την τότε
κυβέρνηση Παπανδρέου έλεγε: «Είναι δυνατόν να λέει «Γαντζώνοµαι στην καρέκλα µέχρι το 2013», όταν ο κόσµος καταρρέει
και όταν στις δηµοσκοπήσεις παίρνει 15%; Υπάρχει ποτέ κυβέρνηση στην Ελλάδα µε 15% που να λέει «Θα φύγω σε δύο χρόνια;»».
Μόνος σας τα είχατε πει, κύριε Τσίπρα! Φύγετε, λοιπόν, τώρα
εσείς!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Για µια φορά κάντε αυτό που έχετε πει, αντί να εµφανίζεστε
πάλι εδώ υφαίνοντας νέα ψέµατα, διότι στις δηµοκρατίες δεν
υπάρχουν αδιέξοδα. Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή αλλά
χρειάζεται περισσότερο αλλαγή νοοτροπίας.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
της Νέας Δηµοκρατίας)
Η Ελλάδα χρειάζεται σχέδιο, αλλά χρειάζεται ακόµα περισσότερο ανθρώπους που να µη φοβούνται να την πάνε µπροστά.
Όχι άλλα σκοτεινά χρόνια, κύριε Τσίπρα! Το µέλλον δεν µπορεί
άλλο να σας περιµένει.
Καταθέτω για τα Πρακτικά το έγγραφο που σας ανέφερα.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή
µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, επισκέπτες από το Γραφείο Δηµοσίων Σχέσεων της Προεδρίας της
Δηµοκρατίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Παρακαλώ πολύ, τον λόγο έχει η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗ-
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ΜΑΡ κ. Φωτεινή Γεννηµατά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, κάντε ησυχία.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η σηµερινή συζήτηση έχει ιδιαίτερη σηµασία, γιατί οι
αποφάσεις του Eurogroup και οι δεσµεύσεις που έχει ήδη αναλάβει η Κυβέρνηση θα επηρεάσουν τη χώρα για τα επόµενα χρόνια και για πάρα πολλές δεκαετίες.
Όσον αφορά, βέβαια, τα αποτελέσµατα του Eurogroup, πρέπει
να σας πω ότι ήδη ο ελληνικός λαός έχει βγάλει τα συµπεράσµατά του και αυτά δεν είναι καθόλου τιµητικά για τον κ. Τσίπρα
και την Κυβέρνησή του.
Όλοι έχουν καταλάβει ότι µας έχετε βάλει τη θηλειά στον
λαιµό. Το χειρότερο από όλα είναι ότι µε αυτή τη συνθηκολόγηση
δεν µπορούµε να πετύχουµε τον στόχο, που δεν είναι άλλος από
την έξοδο της χώρας, οριστικά και µε ασφάλεια, από την κρίση.
Με τη συµφωνία αυτή και µε τη συγκεκριµένη Κυβέρνηση δεν
βγαίνουµε στο ξέφωτο.
Δεν φτάνει, όµως, που αλυσοδέσατε τη χώρα, αλλά επιχειρείτε
τώρα να αποπροσανατολίσετε για άλλη µια φορά τους πολίτες.
Ακούστε: Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για άλλες ψεύτικες
υποσχέσεις και ελπίδες. Ο ελληνικός λαός αυτό που ζητάει από
όλους σήµερα είναι η ειλικρίνεια. Θέλει να γνωρίζει πού βρίσκεται η χώρα, ποιες είναι οι προοπτικές, τι πραγµατικά µπορεί να
γίνει γι’ αυτόν τον τόπο.
Τώρα έρχοµαι στα αποτελέσµατα, γιατί δεν χρειάζονται και βαθυστόχαστες αναλύσεις. Αρκεί κανείς να συγκρίνει τις προηγούµενες δεσµεύσεις και υποσχέσεις µε το τι πραγµατικά έγινε.
Τι µας έλεγε, λοιπόν, ο κ. Τσίπρας τους προηγούµενους µήνες;
Να υπενθυµίσω ότι είχε θέσει πέντε πολύ συγκεκριµένους στόχους.
Πρώτος στόχος ήταν ότι δεν θα δεχθεί νέα µέτρα. Έλεγε εδώ
ότι θα κλείσει η αξιολόγηση χωρίς ούτε 1 ευρώ νέα µέτρα και βεβαίως ότι είναι απαράδεκτη η λογική της προνοµοθέτησης.
Δεύτερον, έλεγε ότι ή θα υπάρξει λύση για το χρέος ή το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο θα φύγει, θα αποχωρήσει από το πρόγραµµα.
Τρίτον, έλεγε ότι είναι κύριος στόχος η ένταξη στην ποσοτική
χαλάρωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Τέταρτον, ότι είναι απαραίτητο να διαµορφωθούν συνθήκες
εξόδου της χώρας από τα µνηµόνια.
Πέµπτον, ότι θα διεκδικήσετε συγκεκριµένους πρόσθετους πόρους για την επιτάχυνση της ανάπτυξης.
Έγινε τίποτα απ’ όλα αυτά; Απολύτως τίποτα! Μηδέν εις το πηλίκο! Τι πήραµε; Πήραµε την προγραµµατισµένη δόση των 8,5
δισεκατοµµυρίων ευρώ, µετά από οκτάµηνη ταλαιπωρία και καθυστέρηση. Πληρώσαµε τη συµφωνία αυτή πάρα πολύ ακριβά,
µε νέα µέτρα λιτότητας και προνοµοθέτηση 5 δισεκατοµµύρια
ευρώ, µε νέες περικοπές για τις κύριες συντάξεις, µε µεγάλη µείωση του αφορολόγητου, άρα και του διαθέσιµου εισοδήµατος
µισθωτών και συνταξιούχων, µε αύξηση των εισφορών σε δυσθεώρητα ύψη κυρίως από τον επόµενο χρόνο για τους ελεύθερους
επαγγελµατίες, που πραγµατικά στραγγαλίζονται, µε σοβαρές
υποχωρήσεις στο θέµα της επαναφοράς και της συρροής και της
επέκτασης των συλλογικών συµβάσεων -παρά τις συγκεκριµένες
δεσµεύσεις που υπήρχαν από τον ν.4024, στην πραγµατικότητα
πάνε στις καλένδες- µε απελευθέρωση των οµαδικών απολύσεων, µε την κατάργηση παροχών για τις αδύναµες κοινωνικές
οµάδες. Αυτό είναι ένα από τα χειρότερα σηµεία, όπως τα επιδόµατα –ακούστε- ένδειας απροστάτευτων τέκνων και ανεργίας
νεοεισερχόµενων στην αγορά εργασίας από τον ΟΑΕΔ. Ο πρώτος στόχος, µε λίγα λόγια, πήγε περίπατο!
Η Κυβέρνηση συµφώνησε σε ό,τι ακριβώς ήθελε ο κ. Σόιµπλε
που, αναµφισβήτητα, εκφράζει τους πιο ακραίους συντηρητικούς
κύκλους αυτή τη στιγµή στην Ευρώπη.
Κατά τα άλλα, να θυµηθούµε τι πραγµατικά έγινε; Ξεκινάω µε
το χρέος. Θα ξανασυζητήσουµε –λέει- το 2018, αν και εφόσον
χρειαστεί. Επιστρέψαµε, δηλαδή, στην ασάφεια του 2016. Δεν
έγινε ούτε ένα βήµα για την εφαρµογή της συγκεκριµένης απόφασης που υπήρχε στο Eurogroup του 2012 και, βεβαίως, δεν
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αντιµετωπίστηκε ούτε καν η επικίνδυνη υποχρέωση το 2021 να
δώσουµε 18,5 δισεκατοµµύρια ευρώ για τοκοχρεολύσια έναντι
5,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ που δίνουµε τώρα, χάρη στη µεγαλύτερη µείωση χρέους που έγινε ποτέ διεθνώς από την κυβέρνησή µας.
Το χειρότερο είναι ότι παραµένει η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια για το µέλλον. Βέβαια, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο όχι
µόνο δεν έφυγε αλλά µας υποχρεώνει τώρα να υπογράψουµε και
το δικό του µνηµόνιο και µάλιστα µε χρηµατοδότηση υπό αίρεση,
µε δυνητικό χαρακτήρα. Πλήρης η αποτυχία και στον δεύτερο
στόχο.
Για την ποσοτική χαλάρωση παραµένει η αµφισβήτηση, άρα
παραµένουν και τα υψηλά επιτόκια και η έλλειψη ρευστότητας
στην αγορά. Αποτυχία και στον τρίτο στόχο.
Για την έξοδο από τα µνηµόνια και την επιτροπεία, τι να πω!
Σε αυτόν τον τέταρτο στόχο η αποτυχία είναι εκκωφαντική. Εγκλωβιστήκαµε σε διαρκή µνηµόνια και επιτροπεία µέχρι το 2060
-λιτότητα µέχρι και τα εγγόνια µας- µε δυσβάσταχτους στόχους
για υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα για πολλά χρόνια, που ξέρετε πολύ καλά ότι δηµιουργούν συνθήκες ασφυξίας για τις επιχειρήσεις και τα ελληνικά νοικοκυριά.
Όσο για την ανάπτυξη, µείναµε απλά στις διαβεβαιώσεις για
το µέλλον, χωρίς καµµία αναφορά για συγκεκριµένους ευρωπαϊκούς πόρους και η Κυβέρνηση τώρα αρκείται στο να βαπτίζει
«Αναπτυξιακή Τράπεζα» το Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο. Αποτυχία και εδώ. Τελικό σκορ; Ήττα µε πέντε-µηδέν!
Τώρα έρχεστε και παριστάνετε και τους ικανοποιηµένους από
πάνω. Δείχνετε όχι µόνο να µην έχετε αίσθηση της εκρηκτικής
κατάστασης που δηµιουργείτε µε τις επιλογές και την τακτική
σας αλλά πιστεύετε ότι µπορείτε ακόµα να κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. Λες και δεν βλέπουν οι πολίτες, κύριε Τσίπρα, ότι όχι
απλώς δεν φορέσατε γραβάτα αλλά ότι οι άλλοι σάς φόρεσαν
το φέσι, γιατί αυτή είναι η αλήθεια.
Δύο ακόµα δυσάρεστες επισηµάνσεις. Αφήσαµε κάτι στο ταµείο του κ. Ρέγκλινγκ. Γιατί; Λόγω καθυστερήσεων στην αξιολόγηση. Αφήσαµε δεκατέσσερα δισεκατοµµύρια περίπου φτηνό
χρήµα, που θα συνέβαλε στην ενίσχυση της ανάπτυξης, της ρευστότητας στην αγορά και της δηµιουργίας θέσεων εργασίας,
χρήµατα µε τα οποία θα µπορούσε να εξοφληθεί το σύνολο των
καθυστερηµένων οφειλών του δηµοσίου προς τις επιχειρήσεις
και τους πολίτες, να δοθεί, δηλαδή, µια πραγµατική ανάσα στις
επιχειρήσεις και στην αγορά. Θα µπορούσε επιπλέον να διατεθεί
από το υπερβάλλον πλεόνασµα των 9,9 δισεκατοµµυρίων ευρώ
ένα σηµαντικό ποσό για την απασχόληση, για την ενίσχυση της
παραγωγής και της κοινωνικής συνοχής, όπως εµείς ακριβώς είχαµε προτείνει, µε πολύ συγκεκριµένα µέτρα. Αντί γι’ αυτό δόθηκε για την εξόφληση οφειλών.
Τέλος υπάρχει ένα µείζον ηθικό ζήτηµα. Το 2012, η επιστροφή
των κερδών των ελληνικών οµολόγων είχε αυτόνοµο χαρακτήρα
µε µόνο τον όρο της αξιολόγησης. Τώρα όχι µόνο παραπέµπονται στο τέλος του προγράµµατος και συνδέονται µε τα «εάν και
εφόσον χρειαστεί» που είπαµε πριν, αλλά εξαφανίζονται και οι
επιστροφές των ετών 2015-2016 από την απόφαση, κύριε Πρωθυπουργέ. Για να το πούµε απλά, η Κυβέρνησή σας χαρίζει
στους Ευρωπαίους τραπεζίτες 6 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Συµπερασµατικά η Κυβέρνηση τα έδωσε όλα και δεν πήρε τίποτα. Οι καλοί, κύριε Τσίπρα, δυστυχώς δεν κέρδισαν. Έχασε
πάλι η Ελλάδα, που δεν κατάφερε να γυρίσει ούτε στο 2014,
όπως ορισµένοι Ευρωπαίοι παράγοντες δηλώνουν. Αυτό ακριβώς είναι το δράµα του κ. Τσίπρα ότι προκάλεσε υποτροπή της
κρίσης, πασχίζει να φέρει τα πράγµατα εκεί που τα παρέλαβε
αλλά πολύ απλά δεν το έχει καταφέρει µέχρι σήµερα.
Αντί, λοιπόν, να αντιµετωπίσει τις υπαρκτές παθογένειες της
χώρας, δεν προλαβαίνει να αντιµετωπίζει τις συνέπειες των πολιτικών του επιλογών και αποφάσεων, που στοίχισαν στην οικονοµία µας τουλάχιστον 86 δισεκατοµµύρια -100 δισεκατοµµύρια
λέει ο κ. Ρέγκλινγκ- που επιβάρυναν τον ελληνικό λαό µε µέτρα
λιτότητας 13 δισεκατοµµυρίων ευρώ, που πισωγύρισαν τη χώρα
στην ύφεση, στην αβεβαιότητα, στην ανασφάλεια, που οδήγησαν
στα capital controls και, βεβαίως, παρά τα όσα λέτε σήµερα, δεν
επέτρεψαν την ουσιαστική µείωση της ανεργίας. Τα έχουµε πει
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και τα επαναλαµβάνουµε. Η Κυβέρνηση Τσίπρα-Καµµένου κοστίζει πολύ ακριβά σε αυτόν τον τόπο και γι’ αυτό η καταδίκη του
ελληνικού λαού έρχεται και θα είναι αµείλικτη και όσο συντοµότερα γίνει αυτό τόσο το καλύτερο για τον τόπο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τώρα ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να
βρει ένα νέο αφήγηµα. Θα προχωρήσει, µας διαβεβαιώνει, η ανάπτυξη και θα βγει η Ελλάδα στις αγορές. Κανείς δεν το πιστεύει
και, βεβαίως, αναλυτές και αγορές το αµφισβητούν. Όµως το ζήτηµα δεν είναι τι λέει ο κ. Τσίπρας. Το ζήτηµα είναι πού, πραγµατικά, πηγαίνει η χώρα. Το ζήτηµα είναι, πώς και πότε θα απεξαρτηθούµε από την ανάγκη των µνηµονίων. Το ζήτηµα είναι, πώς
πραγµατικά θα οδηγήσουµε στην ανάπτυξη και σε νέες θέσεις
εργασίας, ώστε να έλθουν τα παιδιά µας πίσω.
Δυστυχώς όπως είπα πριν, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ έχουν καταδικάσει τη χώρα σε λιτότητα και επιτροπεία. Ας δούµε την πραγµατικότητα. Ανάπτυξη και εξοντωτική φορολογία απλά δεν συµβαδίζουν. Αυτό γίνεται τώρα. Οι στόχοι για πρωτογενή πλεονάσµατα
3,5% του ΑΕΠ έως το 2022 συνεπάγονται συνεχή και σκληρά δηµοσιονοµικά µέτρα, δηλαδή υπονοµεύουν την προοπτική και
οδηγούν σε ασφυκτικές καταστάσεις. Ήδη ο στόχος για ανάπτυξη 2,7% του ΑΕΠ το 2017 αναθεωρείται µέχρι το 1,6% και
έπεται συνέχεια.
Ανάπτυξη και ιδεοληπτικές εµµονές δεν συµβαδίζουν, κύριε
Πρωθυπουργέ. Οι Υπουργοί της Κυβέρνησής σας είναι αυτοί που
εµποδίζουν τις επενδύσεις. Καθυστερούν συνειδητά την αξιοποίηση του εθνικού ορυκτού πλούτου.
Βρίσκουν σε όλες τις επενδύσεις εµπόδια. Τα µηνύµατα που
εκπέµπετε στους επίδοξους επενδυτές, είναι τελικώς αρνητικά
και, βέβαια, όταν καµµία προοδευτική αλλαγή δεν προχωράει, όταν ανθούν οι πελατειακές σχέσεις και η προώθηση υµετέρων
στο κράτος, δεν προβαλλόµαστε ως µια αξιόπιστη χώρα, που
µπορεί κανείς να την εµπιστευθεί.
Το χειρότερο, όµως, και για την περίπτωση της ανάπτυξης
είναι η παράταση της εκκρεµότητας που υπάρχει για το χρέος,
γιατί είναι ουσιαστικός ανασταλτικός παράγοντας, για την επενδυτική έκρηξη που τόσο µεγάλη ανάγκη έχει αυτή τη στιγµή ο
τόπος.
Τέλος, η φυγή των καταθέσεων το 2015, οι άτολµες διαδικασίες επίλυσης του θέµατος των κόκκινων δανείων, η αποτυχία µέχρι αυτή τη στιγµή τουλάχιστον που συζητάµε- να ενταχθεί η
χώρα στο σύστηµα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τι κάνουν; Εντείνουν το πρόβληµα ρευστότητας και, βεβαίως, της χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων από
τις τράπεζες.
Με αυτά τα δεδοµένα απλά δεν πάµε πουθενά και αυτή είναι
η σκληρή αλήθεια. Ο κίνδυνος ενός νέου µνηµονίου δεν έχει
εκλείψει και αυτή θα είναι µια δραµατική εξέλιξη κι αν ακόµη οι
εταίροι χρησιµοποιήσουν τα χρήµατα, που ως φαίνεται, θα παρακρατήσουν από το δάνειο του 2015 ως προληπτική πιστωτική
γραµµή, υπάρχει ο κίνδυνος αυτό να συνδεθεί µε νέα µέτρα. Ας
προσέξει ιδιαίτερα η Κυβέρνηση το θέµα της εξόδου στις αγορές, γιατί µε τις συνθήκες αβεβαιότητας- αν τα επιτόκια είναι
πολύ µεγαλύτερα από αυτά µε τα οποία σήµερα δανείζεται η
χώρα- τότε καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι δηµιουργείται ταυτόχρονα η βάση για νέες περιπέτειες στον τόπο.
Αυτή είναι, δυστυχώς, η κατάσταση και το ζήτηµα για εµάς
είναι πώς την αντιµετωπίζουµε. Πώς διασφαλίζουµε το µέλλον
της χώρας και των παιδιών µας; Εµείς σε αυτό µε τόλµη και ευθύνη έχουµε πάρει θέση.
Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Η χώρα χρειάζεται επειγόντως αλλαγή πολιτικής και µια άλλη κυβέρνηση, που θα µπορέσει να την προωθήσει και να την κάνει πράξη.
Στο σηµείο αυτό θέλω να ανοίξω µια παρένθεση. Δεν θα σταµατήσετε τη ραγδαία φθορά σας µε αθλιότητες, κατασκευασµένα δηµοσιεύµατα και επιθέσεις στους πολιτικούς σας αντιπάλους. Αυτή είναι µια πολιτική κατάντια. Επιθέσεις στον Πρωθυπουργό της χώρας που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρωζώνη,
την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θωράκισε τη χώρα, δεν
πιάνουν. Πέφτουν στο κενό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
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Το επικίνδυνο, όµως, είναι η ωµή χρήση της δικαιοσύνης για
την εξυπηρέτηση του σχεδιασµού σας. Το κράτος δικαίου δέχεται απανωτά πολλαπλά πλήγµατα από την Κυβέρνησή σας και
τις πρακτικές της.
Ο κ. Καµµένος συνοµιλεί µε ισοβίτη και η Κυβέρνηση τον καλύπτει πλήρως. Ωραία! Έσπευσε µάλιστα ο αρµόδιος Υπουργός
να πάρει και θέση.
Οφείλει, όµως, να απαντήσει σε µια πολύ απλή ερώτηση. Γνωρίζει ή όχι το περιεχόµενο των συνοµιλιών οι οποίες οµολογήθηκαν και δεν αµφισβητήθηκαν από κανέναν; Εδώ δεν πρόκειται
απλά για παραβίαση των κανόνων της φυλακής αλλά για κατάχρηση εξουσίας. Αν δεν γνωρίζει το περιεχόµενο των συνοµιλιών,
τότε πώς τον καλύπτει; Μη σπεύσει να επικαλεστεί το απόρρητο
των συνοµιλιών ή το απόρρητο της δικαστικής έρευνας, γιατί ό,τι
και αν συµβαίνει από αυτά, τότε το απόρρητο ισχύει και για τον
ίδιο.
Η υπόθεση αυτή θα σας κατατρέχει. Πέρα από τον κ. Καµµένο
και τον αρµόδιο Υπουργό, θα κατατρέχει και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που δεν µπορεί να κρατήσει αποστάσεις. Τίποτα δεν
θα σας σώσει ούτε εσάς ούτε τα πειθήνια όργανά σας, που διασύρουν αυτή τη στιγµή τη δικαιοσύνη και τους θεσµούς γνωστά
στελέχη της Δεξιάς.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εδώ που έχουµε φτάσει, η λύση
περνάει µόνο µέσα από εκλογές. Όσο γρηγορότερα τόσο το καλύτερο. Όποιος δεν θέλει να µπει η χώρα σε ένα νέο φαύλο κύκλο αστάθειας, αδιεξόδου και ανασφάλειας, έχει λύση. Να ενισχύσει τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Η χώρα χρειάζεται επιτέλους την εθνική συνεννόηση για µια
εθνική γραµµή εξόδου από την κρίση και τα µνηµόνια. Μόνο µια
ισχυρή κυβέρνηση ευρείας λαϊκής στήριξης και κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας µπορεί να ενισχύσει την αξιοπιστία της χώρας.
Να προχωρήσει στις αναγκαίες προοδευτικές µεταρρυθµίσεις.
Να διαπραγµατευτεί, επιτέλους, αξιόπιστα µε τους εταίρους και
να φέρει απτά αποτελέσµατα και για το χρέος και για τα πρωτογενή πλεονάσµατα. Να δηµιουργήσει, κυρίως, ένα αναπτυξιακό
σοκ, γιατί αυτό χρειάζεται τώρα η χώρα. Να εξασφαλίσει την ένταξη των ελληνικών οµολόγων στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Να αλλάξει ριζικά
τον ρόλο και τον προορισµό του υπερταµείου, µετατρέποντάς
το σε ένα ταµείο ουσιαστικής αξιοποίησης του εθνικού πλούτου
υπέρ της οικονοµίας, της δηµιουργίας θέσεων εργασίας και της
χρηµατοδότησης κοινωνικών πολιτικών. Βεβαίως να πετύχει την
προστασία από πλειστηριασµούς της πρώτης κατοικίας, που
απελευθερώνεται µε δικές σας αποφάσεις, κυρίως για τα µικρά
και µεσαία νοικοκυριά. Εξαιρούµε, βέβαια, από αυτή την κατηγορία τους κακοπληρωτές.
Μόνο µια τέτοια κυβέρνηση, λοιπόν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µπορεί να βγάλει µε ασφάλεια τη χώρα από την κρίση.
Είναι η ώρα να εξασφαλίσουµε για τη χώρα και τον ελληνικό
λαό, αυτό που έλλειψε όλα τα προηγούµενα χρόνια της κρίσης,
τη συνεννόηση, αυτό που δεν έγινε ούτε το ’09 ούτε το ’12 ούτε
το ’15. Αυτή είναι η σηµερινή υποχρέωση του πολιτικού συστήµατος, αν δεν θέλει να είναι συνέχεια κατώτερο των περιστάσεων
και των απαιτήσεων των πολιτών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τότε η Νέα Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ
λαΐκισαν, δίχασαν, αποδυνάµωσαν την εθνική προσπάθεια, πότε
στις πλατείες των αγανακτισµένων, πότε στα Ζάππεια και πότε
στη Θεσσαλονίκη.
Ας µην έχει η Νέα Δηµοκρατία την ψευδαίσθηση ότι όλα θα
λυθούν ως διά µαγείας στον τόπο, αν γίνουν χαλίφηδες στη θέση
του χαλίφη. Κανείς δεν έχει ξεχάσει ότι η κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας παρέλαβε δηµόσιο χρέος περίπου 180 δισεκατοµµύρια και το παρέδωσε το 2009 πάνω από 300 δισεκατοµµύρια,
δηλαδή το αύξησε κατά 46,2% του ΑΕΠ. Ακόµα περιµένουµε να
ακούσουµε µία λέξη αυτοκριτικής. Ακόµα πεισµατικά αρνείστε,
Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, να γίνει εξεταστική για την οικονοµία, για να δούµε ποιες είναι οι πραγµατικές ευθύνες όλων των

9689

πολιτικών δυνάµεων και τι επιτέλους πρέπει να αλλάξει σ’ αυτόν
τον τόπο και να µην επαναληφθεί ποτέ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Γιατί και σήµερα, βέβαια, αντί για ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα εξόδου από την κρίση ακούµε τη Νέα Δηµοκρατία να µιλάει µόνο για υποσχέσεις µείωσης της φορολογίας και όλα τα
υπόλοιπα θα τα αναλάβει και θα τα λύσει από µόνη της η αγορά.
Πολύ απλά ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δηµοκρατία επιµένουν σήµερα σε
αυτή την καρικατούρα του µικρού δικοµµατισµού και ρίχνουν
νερό στον µύλο της πόλωσης και του διχασµού, που δηλητηριάζουν τον τόπο. Ελπίζω, πραγµατικά το ελπίζω, ο κ. Τσίπρας και ο
κ. Μητσοτάκης να καταλάβουν έγκαιρα το λάθος τους, γιατί αυτό
είναι το συµφέρον του ελληνικού λαού.
Θα επιµείνουµε και θα επιβάλουµε τη συνεννόηση µε τη συµβολή του ελληνικού λαού, µε ριζική αλλαγή των πολιτικών συσχετισµών, µε την αποφασιστική ενίσχυση της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης µε το «Σχέδιο Ελλάδα». Εµείς καταθέτουµε ως βάση το
«Σχέδιο Ελλάδα» -µιας και παραδεχθήκατε, κύριε Πρωθυπουργέ,
ότι εδώ και δυόµισι χρόνια δεν έχετε αναπτυξιακό στρατηγικό
σχέδιο για τον τόπο-, για να υπάρξει η συνεννόηση των πολιτικών
δυνάµεων σε µια προγραµµατική συµφωνία µε πραγµατικά προοδευτικό πρόσηµο. Όχι άλλα λόγια και κούφιες υποσχέσεις.
Ξέρετε η θέση µας αυτή κερδίζει διαρκώς έδαφος στην ελληνική κοινωνία και, κυρίως, ξέρετε πού; Στη νέα γενιά που ψάχνει
για πραγµατική ελπίδα και αυτό είναι το πιο αισιόδοξο µήνυµα
και µ’ αυτό θέλω να κλείσω.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Μιχαλολιάκος, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν αρχίσω τη σηµερινή µου οµιλία σε σχέση
µε τη συµφωνία του Eurogroup της 15ης Ιουνίου, θέλω να καταγγείλω τη µεγάλη καταστροφή η οποία έγινε στην ιδιαίτερη πατρίδα µου, τη Μάνη, από ολιγωρία των αρχών, από ολιγωρία των
πυροσβεστικών δυνάµεων, οι οποίες έβγαλαν επίσηµη ανακοίνωση ότι βρίσκεται η φωτιά υπό έλεγχο και αµέσως µετά έκαψε
κυριολεκτικά τρία χωριά.
Ό,τι δεν µπόρεσε να κατορθώσει ο Ιµπραήµ, να κάψει τη Μάνη,
το κατόρθωσαν οι µνηµονιακές κυβερνήσεις διαλύοντας το κράτος, µε χαρακτηριστικό δείγµα αυτής της διαλύσεως το ότι σε
δύο Canadair τα οποία πήγαιναν για να κατασβήσουν την πυρκαγιά στη Μάνη, δόθηκε εντολή να πάνε σε άλλη περιοχή.
Εκ µέρους µας απευθύνουµε µια θερµή συµπαράσταση στους
συµπατριώτες µας που επλήγησαν από την καταστροφή και δηλώνουµε ότι κάποτε θα υπάρχει η Ελλάδα, που θα µπορεί να προστατεύει την πατρίδα µας.
Θα ήθελα, επίσης, να αναφερθώ στα όσα είπε η κ. Γεννηµατά
προηγουµένως σε σχέση µε τον πρώην Πρωθυπουργό Σηµίτη.
Είδαµε όλοι την χαρακτηριστική φωτογραφία, όπου καθόταν στη
µέση η κ. Γεννηµατά, δεξιά της ο κ. Σηµίτης και αριστερά ο Γεώργιος Παπανδρέου. Μας θύµισε το σύνθηµα: «Το ΠΑΣΟΚ είναι
εδώ, ενωµένο, δυνατό».
Αποδέχεται πλήρως, λοιπόν, την ευθύνη της συνέχειας η κ.
Γεννηµατά, και ο Σηµίτης είναι υπεύθυνος, είναι ένοχος, είναι
υπόλογος. Είναι υπόλογος για τη µεγάλη ληστεία του Χρηµατιστηρίου, για την οποία δεν αποδόθηκε ποτέ δικαιοσύνη και καταλήστευσε τον ελληνικό λαό. Είναι υπόλογος, γιατί έβαλε τη
χώρα µας στην ζώνη του Ευρώ µε πλαστά στοιχεία και οδηγηθήκαµε στην εθνική καταστροφή. Είναι υπόλογος για τα φαραωνικά
έργα και τη σπατάλη των Olympic Games του 2004, που οδήγησαν και αυτά κατά ένα µέρος την πατρίδα µας στην καταστροφή.
Όσο για τον κ. Μητσοτάκη, µε θριαµβευτικό τρόπο είπε ότι
εκείνο το θέρος του 2015, στήριξε το µνηµόνιο του ΣΥΡΙΖΑ. Αποτέλεσµα αυτής της συµφωνίας για το µνηµόνιο του ΣΥΡΙΖΑ τον
Αύγουστο του 2015 είναι και τα σηµερινά αντιλαϊκά και απάνθρωπα µέτρα.
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Η Χρυσή Αυγή και τότε και τώρα και πάντα θα λέει όχι στο µνηµόνιο, όχι στην υποταγή, όχι στην ξενοκρατία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Είπε προηγουµένως, επίσης, ο Πρωθυπουργός κατηγορώντας
τη Νέα Δηµοκρατία ότι θέλησε να κάνει συγκέντρωση αστυνοµικών στην πλατεία Εξαρχείων και ότι έτσι θα µετέτρεπε την περιοχή των Εξαρχείων σε πεδίο µάχης.
Αλήθεια πού ζει ο κ. Τσίπρας; Δεν γνωρίζει ότι η περιοχή των
Εξαρχείων, είναι πεδίο µάχης εδώ και χρόνια ολόκληρα; Δεν γνωρίζει ότι κάθε Σαββατοκύριακο οι προστατευόµενοι νεαροί της
Αριστεράς, κάνουν επαναστατική γυµναστική και καίνε περιουσίες πολιτών; Τι κάνετε για όλα αυτά; Τίποτα.
Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ακόµη -και έγινε επίκεντρο µεγάλου
διαλόγου- µια δήλωση σχετικά µε τη Χρυσή Αυγή. Με τη µέθοδο
µιας µπολσεβίκικης, σταλινικής προπαγάνδας κόψατε µια φράση
και αφήσατε την άλλη κατά µέρος. Είπε αναφερόµενος στη
Χρυσή Αυγή ότι είναι «τόσο χυδαία και τόσο ακραία, που δεν
υπάρχει στον ελληνικό λαό». Το τι είναι χυδαίο, το γνωρίζει πολύ
καλά ο ελληνικός λαός. Χυδαία είναι τα συσσίτια, χυδαία είναι η
φτώχεια, χυδαία είναι η πολιτική των µνηµονίων και όχι η Χρυσή
Αυγή.
Επίσης θα ήθελα επί του προκειµένου σε αυτόν τον διάλογο,
να δώσω µια απάντηση. Όταν ήταν κυβέρνηση η Νέα Δηµοκρατία
και το ΠΑΣΟΚ, πολεµούσαµε την κυβέρνηση του µνηµονίου µέσα
σ’ αυτή εδώ την Αίθουσα. Στα τέλη του 2014, εµείς µέσα από τη
φυλακή όπου είχαµε οδηγηθεί από µια πολιτική σκευωρία, ρίξαµε
την κυβέρνηση Σαµαρά. Τότε ήµασταν συνεργάτες του ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα που κάνουµε αντιπολίτευση στην Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ,
είµαστε συνεργάτες της Νέας Δηµοκρατίας. Η νοοτροπία αυτή
µάς θυµίζει τη φράση του Νικόλαου Καζαντζάκη από τους «Αδερφοφάδες», όπου αναφερόµενος στον παπα-Γιάνναρο, που τελικά
εκτελείται, λέει: «Θέλει να είναι ελεύθερος. Σκοτώστε τον».
Δεν µπορείτε να καταλάβετε ότι η Χρυσή Αυγή, δεν µπορεί να
είναι ούτε µε τους φιλελεύθερους και τους νεοφιλελεύθερους
ούτε µε τους µαρξιστές; Η Χρυσή Αυγή είναι ένα λαϊκό, εθνικιστικό κίνηµα, που πολεµάει το ίδιο και τους δύο αυτούς αντιπάλους, που κατ’ ουσία δεν είναι αντίπαλοι και συνεργάζονται,
όπως συνεργάστηκαν στις 14 Αυγούστου του 2015 µε το µνηµόνιο του ΣΥΡΙΖΑ.
Μεγάλα, όµως, εθνικά θέµατα, δυστυχώς, παραµένουν στα
αζήτητα. Στην περιοχή µας απλώνεται ένα τουρκικό τόξο, ένα ισλαµικό τόξο χωρίς καµµία αντίδραση. Ο αυστριακός Υπουργός
Άµυνας Χανς Πέτερ Ντόσκοτσιλ σε συνέντευξή του στην εφηµερίδα «DIE WELT» είπε ότι παρατηρείται µια ισλαµοποίηση των
Βαλκανίων και ότι το ειδικό βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα
Βαλκάνια µειώνεται, ενώ αυξάνεται αντιθέτως η επιρροή της
Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας.
Η εφηµερίδα «GUARDIAN» έγραψε για έµµεση αναβίωση της
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας τονίζοντας: «Η Τουρκία κατέκτησε
τα Βαλκάνια πριν από πέντε αιώνες και πλέον οι ηγέτες της δηµιουργούν διόδους εισβολής µε φιλικότερα και πιο ειρηνικά
µέσα. Μόνο τα τελευταία χρόνια έχουν ανοίξει στο Σεράγεβο δύο
τουρκικά πανεπιστήµια». Αυτή είναι µια θλιβερή πραγµατικότις,
στην οποία, δυστυχώς, το κράτος µένει άβουλο.
Την ίδια στιγµή που οι Αλβανοί ελέγχουν το κράτος των Σκοπίων, οι Αλβανοί οι οποίοι υποτάσσονται στα συµφέροντα της
Τουρκίας πλήρως, εµείς δεν κάνουµε τίποτα. Δεν λέµε λέξη. Το
βλέπει ο αυστριακός υπουργός, το βλέπει η αγγλική εφηµερίδα
«GUARDIAN». Εδώ όχι µόνο δεν ανησυχούµε αλλά στέλνουµε και
ευχές για το Ραµαζάνι!
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έφτασε στις θυρίδες όλων των Βουλευτών µια έκκληση από την Πανελλήνια
Οµοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδονίας µε ηµεροµηνία
22-6-2017 και θέµα: «Χρήση του όρου Μακεδονία». Πιστεύω, πως
δεν αφορά τους Βουλευτές µόνο της Μακεδονίας. Αφορά όλους
τους Έλληνες Βουλευτές.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε το ψήφισµα της Πανελληνίου Οµοσπονδίας των Συλλόγων των Μακεδόνων τις τελευταίες εβδοµάδες
υπάρχει έντονη φηµολογία. Την έθαψαν και οι εφηµερίδες και τα
κόµµατα εκτός από τη Χρυσή Αυγή. Θα σας τη διαβάσω αυτολεξεί: «Τις τελευταίες εβδοµάδες υπάρχει έντονη φηµολογία, σχε-
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τικά µε την ονοµασία που προτίθεται να προτείνει το Υπουργείο
Εξωτερικών. Πληροφορηθήκαµε µε έκπληξη ότι σύµφωνα µε την
ιστοσελίδα του ΥΠΕΞ, η επίσηµη θέση της Ελλάδος είναι σαφής.
Σύνθετη ονοµασία µε γεωγραφικό προσδιορισµό πριν από τη
λέξη «Μακεδονία»».
Στην έκκλησή της η Πανελλήνια Οµοσπονδία των Μακεδόνων
καλεί όλους τους Βουλευτές, να απαντήσουν εντός πέντε ηµερών µέχρι τη Δευτέρα 26 Ιουνίου, στο εάν είναι υπέρ της σύνθετης ονοµασίας που θα περιέχει τον όρο «Μακεδονία». Δεν απάντησε κανείς.
Απαντώ εγώ εκ µέρους των Βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Θεωρούµε εθνική προδοσία την οποιαδήποτε χρησιµοποίηση του
όρου «Μακεδονία» για το όνοµα των Σκοπίων. Να είστε σίγουροι
ότι αυτό δεν θα περάσει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Το θέµα αυτό είχε απασχολήσει και τη Βουλή, όταν είχα ανακοινώσει δηµόσια την επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών κ. Κοτζιά, ο οποίος αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε διαπραγµάτευση για
το Κυπριακό πρόβληµα. Εύχοµαι, πραγµατικά, να µη δοθεί λύση,
γιατί οι λύσεις οι οποίες έχουν τεθεί πάνω στο τραπέζι, είναι
πραγµατικά εθνοπροδοτικές και οδηγούν στην τουρκοποίηση
της Κύπρου. Προς αυτή την κατεύθυνση ο κ. Κοτζιάς οδηγείται
προς τον σωστό δρόµο και έχει τη συµπαράστασή µας. Να µην
περάσει καµµία λύση αυτού του είδους. Βεβαίως εάν περάσει,
θα είναι υπόλογος έναντι της ιστορίας.
Η ονοµασία, λοιπόν, που προκρίνει, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ –και ελπίζω να µε διαψεύσετεείναι «Μακεδονία του Βαρδάρη». Το σκεφτήκατε πολύ αυτό το
πράγµα; Την σκεφτήκατε πολύ αυτή την ονοµασία; Δεν γνωρίζετε ότι ο Βαρδάρης φτάνει στη Θεσσαλονίκη; Η ονοµασία «Μακεδονία του Βαρδάρη» είναι πλήρης επιβράβευση των αλυτρωτικών σχεδίων των Σκοπίων.
Μια και µιλάµε για την πολιτική ζωή της χώρας, µέγα ζήτηµα
ετέθη για τις παρεµβάσεις στη δικαιοσύνη και για τη στάση της
Χρυσής Αυγής. Η Χρυσή Αυγή είναι θύµα αυτών των παρεµβάσεων στη δικαιοσύνη και λυπάται πάρα πολύ, που η Κυβέρνηση
η οποία κόπτεται για διαφάνεια, δεν κάνει τίποτε για την δίωξη
που έχει έρθει εδώ από τον εισαγγελέα κατά του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά, για το ηχητικό ντοκουµέντο µε το
οποίο ζητά την προφυλάκιση Βουλευτών της Χρυσής Αυγής.
Ο κ. Σαµαράς, ως γνωστόν, είναι πρώην Πρωθυπουργός και
χρειάζεται εξεταστική. Εµείς έχουµε µόνο δεκαεφτά Βουλευτές.
Καλύπτετε, εποµένως, τον κ. Σαµαρά και δεν κάνετε τίποτα, κωφεύοντας σ’ αυτά τα οποία ζητάει η δικαιοσύνη.
Η Χρυσή Αυγή είναι θύµα µιας πολιτικής σκευωρίας. Αυτό θα
αποδειχθεί και θα δικαιωθεί. Δικαιώνεται από τον ελληνικό λαό,
που την έχει καταστήσει την τρίτη πολιτική δύναµη της χώρας,
παρ’ όλη την πολεµική, παρ’ όλο το µίσος, παρ’ όλο τον αποκλεισµό της χούντας της διαπλοκής των µέσων µαζικής ενηµέρωσης.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µιλάµε για το οικονοµικό θέµα και για την απόφαση του Eurogroup της 15ης Ιουνίου. Βρισκόµαστε στον όγδοο χρόνο του µνηµονίου. Από το
success story του Αντώνη Σαµαρά έχουµε πλέον περάσει στο
success story του Αλέξη Τσίπρα. Μας λένε ότι έρχεται η ανάπτυξη ότι θα φάει ο λαός µε χρυσά κουτάλια, την ίδια ώρα που
υπάρχουν εκατοµµύρια άνεργοι και ο λαός βυθίζεται στην εξαθλίωση. Φτάσαµε στο σηµείο, από τις είκοσι οκτώ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτωχότερη από εµάς να είναι µόνο η Βουλγαρία. Μας έχει περάσει και η Ρουµανία.
Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας αρνητική πρωτιά στην Ευρώπη κατέχει η Ελλάδα,
αναφορικά µε τη φτώχεια η οποία επιδεινώθηκε τα χρόνια της
κρίσης, µε αποτέλεσµα πέρυσι να απειλεί το 23,1% του πληθυσµού της χώρας. Αν ληφθεί µάλιστα υπ’ όψιν και ο πληθυσµός
που ζούσε υπό κοινωνικό αποκλεισµό, τότε το ποσοστό αυξάνεται στο 35,7%. Είναι το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρώπη µετά
από εκείνο της Βουλγαρίας.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ επίσης, τρία εκατοµµύρια
εφτακόσιες ογδόντα εννιά χιλιάδες Έλληνες βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού και ένα 22,4% του
πληθυσµού στερείται βασικών αγαθών και υπηρεσιών. Αυτή είναι
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η χυδαιότητα της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Ας µη µιλάµε για χυδαιότητα. Χυδαιότητα είναι η φτώχεια,
η ανέχεια και τα µνηµόνια.
Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι, όµως, σύµφωνα µε τα στοιχεία
πάντα της ΕΛΣΤΑΤ ότι το πλουσιότερο 20% είχε την µεγαλύτερη
ανισότητα στην Ευρώπη µε το φτωχότερο 20% του πληθυσµού,
πράγµα που σηµαίνει, πως οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι και
οι φτωχοί φτωχότεροι. Αυτή είναι η δήθεν προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ας πάψει, επιτέλους, να επικαλείται το τι παρέλαβε, γιατί ήδη κυβερνά δυόµισι χρόνια. Ας
αρκεστούµε µόνο στην θριαµβολογία του κ. Μητσοτάκη, προηγουµένως, ότι σας έδωσε χείρα βοηθείας εκείνον τον µοιραίο
Αύγουστο του 2015, όπου µετατρέψατε το «ΟΧΙ» του ελληνικού
λαού σε ένα ταπεινωτικό «ΝΑΙ» και οδηγήσατε τη χώρα σε νέο
µνηµόνιο, εσείς που θα σκίζατε το µνηµόνιο.
Από τον Ιούλιο του 2015, όταν η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
περιφρόνησε αυτή την εκπεφρασµένη θέληση του ελληνικού
λαού µέσω του δηµοψηφίσµατος και έσυρε τη χώρα σε νέο µνηµόνιο, φτάσαµε στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου του 2017, όπου
ενταφιάστηκε, κυριολεκτικά, το παραµύθι της ελάφρυνσης του
ελληνικού χρέους.
Εδώ να τονίσω ένα πράγµα. Κανείς πουθενά στον κόσµο, κανείς από τους διεθνείς παράγοντες δεν µιλάει για κούρεµα του
χρέους. Μιλάνε για επιµήκυνση. Τι σηµαίνει επιµήκυνση; Ότι θα
πληρώνουν τα παιδιά µας και τα παιδιά των παιδιών µας. Θυµίζω
ότι τα δάνεια του αγώνα του 1821, ξεχρεώθηκαν µετά από εκατόν πενήντα χρόνια. Μια αποικία χρέους ήταν και στο παρελθόν
η Ελλάδα και συνεχίζει να είναι και επί των ηµερών σας.
Δικαιώνεται, συνεπώς, και µε το παραπάνω η Χρυσή Αυγή, η
οποία έκανε εξαρχής λόγο για ξεκάθαρη εξαπάτηση του ελληνικού λαού για το ζήτηµα του χρέους. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό,
αυτό που αποκάλυψε ο Γερµανός Υπουργός Οικονοµικών Σόιµπλε, ότι είχατε συµφωνήσει από το Eurogroup του Μαΐου για όλα
αυτά και απλώς για επικοινωνιακούς λόγους καθυστερήσατε να
τα πείτε.
Ποιος είναι, όµως, ο θησαυρός που κοµίσατε από το Eurogroup της 15ης Ιουνίου; Δεσµευθήκατε ότι θα έχει η Ελλάδα πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% και µέχρι το 2060 πρωτογενές πλεόνασµα 2%. Δώσατε, δηλαδή, ρητή δέσµευση της γενοκτονίας
του ελληνικού λαού.
Θα πρέπει να τονίσουµε ότι το πλεόνασµα αυτό, είναι σταγόνασταγόνα αίµα από τον ελληνικό λαό. Για να µη µιλήσουµε για τις
ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους ιδιώτες.
Θα ήθελα, όµως, να σας ρωτήσω κάτι απλό και το ερώτηµα
αυτό είναι ρητορικό και απευθύνεται στον ελληνικό λαό, στον
οποίο έχω τη µοναδική ευκαιρία -γιατί τα κανάλια των νταβατζήδων εµάς µας έχουν αποκλεισµένους- να το θέσω: Δίπλα µας
υπάρχει η Τουρκία, η οποία κάνει τερατώδεις εξοπλισµούς. Πώς
θα µπορέσουµε εµείς να αντιµετωπίσουµε αυτή τη δεδοµένη
απειλή; Έχει ψηφίσει ακόµα και casus belli η κυβέρνησή της για
την επέκταση των χωρικών υδάτων. Πως θα µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε αυτή την απειλή µε δεδοµένους αυτούς τους περιορισµούς στην εθνική µας οικονοµία;
Η Χρυσή Αυγή στο θέµα αυτό έχει ξεκάθαρη θέση. Περισσότερα κανόνια και λιγότερο βούτυρο. Χρειαζόµαστε ισχυρές Ένοπλες Δυνάµεις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Θα πάρετε µια δόση από ένα ποσό των 8,5 δισεκατοµµυρίων
και σε χρόνο µηδέν θα το επιστρέψετε.
Θα ήθελα, όµως, επί του προκειµένου, να αναφερθώ και σε
ένα άλλο ζήτηµα. Πριν από λίγους µήνες είχαµε µια επίθεση στο
Μαρούσι από τους προστατευόµενους από εσάς νεαρούς. Διότι
πρέπει, επιτέλους, να αναλαµβάνετε και τις ευθύνες σας. Μάλιστα έγραψαν συνθήµατα πάνω στα γραφεία µας, όπως «Έναν
µεγάλο λάκκο για τον Μιχαλολιάκο», «Χώµα και φτυάρι για τον
Κασιδιάρη». Απειλές θανάτου ξεκάθαρες. Δεν τις καταδίκασε κανείς σας.
Είχαµε, επίσης, επίθεση στα κεντρικά γραφεία του κόµµατός
µας µε τσεκούρια και σφυριά. Δεν την καταδίκασε κανείς.
Είχαµε επίσης επίθεση στα γραφεία µας στον Ασπρόπυργο,
όπου τραυµατίστηκαν τρία άτοµα.
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Για το θέµα της επιθέσεως στον Ασπρόπυργο είχαµε καταθέσει εξώδικο προς το Υπουργείο Δηµοσίας Τάξεως, προς τη Διεύθυνση Αστυνοµικών Επιχειρήσεων της Γενικής Αστυνοµικής
Διεύθυνσης Αττικής και το Αστυνοµικό Τµήµα Ασπροπύργου,
όπου λέγαµε ότι σύµφωνα µε πληροφορίες, θα χτυπηθεί το γραφείο µας Ασπροπύργου και ότι υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού
προσώπου και ζητούσαµε τη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων για την ασφάλεια των γραφείων µας στον Ασπρόπυργο Αττικής µε ηµεροµηνία 17 Μαΐου 2017 και µέσα σε έναν µήνα έγινε
η επίθεση αυτή.
Αυτό παρακαλώ για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στην επίθεση αυτή είχαµε αυτό το µατωµένο πρόσωπο ενός
χρυσαυγίτη, ενός νέου ανθρώπου που τον χτύπησαν µε σφυριά
στο κεφάλι. Δεν το καταδίκασε κανένα κόµµα. Όσο για τα µέσα
µαζικής ενηµερώσεως, τα υποκριτικά, τα υποδουλωµένα, τα εχθρικά προς τη Χρυσή Αυγή, τα οποία παίρνουν κατευθείαν το
αστυνοµικό δελτίο, δεν πήγε κανείς σε ένα νοσοκοµείο.
Παρακαλώ και αυτό για τα Πρακτικά. Να το χαίρεστε!
(Στο σηµείο αυτό ο Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος καταθέτει για τα
Πρακτικά την προαναφερθείσα φωτογραφία, η οποία βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εδώ είναι µια κοπέλα της οποίας έσπασαν το χέρι µε σφυρί.
Αυτοί είναι οι σύντροφοί σας, οι υµέτεροι, τους οποίους υπερασπίζεστε κάθε τόσο.
Και αυτό παρακαλώ για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος καταθέτει για τα
Πρακτικά την προαναφερθείσα φωτογραφία, η οποία βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Γιατί δεν τις καταδικάζετε; Αλλά εντάξει είναι δικαίωµά σας να
µην τις καταδικάζετε. Γιατί δεν έχετε το πολιτικό θάρρος, να
πείτε ότι συµφωνείτε µε τις ενέργειες αυτές. Να πείτε: «Ναι είµαστε κοµµουνιστές και χαιρόµαστε όταν χτυπάνε εθνικιστές,
φασίστες, όπως θέλετε». Δεν το λέτε. Σιωπάτε. Έχετε καταντήσει
την Ελλάδα το τελευταίο σοβιέτ της Ευρώπης.
Πρόσφατο παράδειγµα είναι το ψήφισµα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, που καταπιέζονται στην
κοµµουνιστική Κίνα, όπου ασκήσατε βέτο για να µην περάσει το
ψήφισµα αυτό και πώς θα µπορούσατε να κάνετε διαφορετικά,
όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σας Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στην αγαπηµένη σας κάποτε µακαρίτισσα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» είχε πει ότι θαυµάζει τον Μάο Τσε Τουνγκ έναν µεγάλο
εγκληµατία. Στον λιµό του Στάλιν πέθαναν οκτώ εκατοµµύρια
στην Ουκρανία. Στην Κίνα πέθαναν τριάντα µε σαράντα εκατοµµύρια εν ονόµατι της εκβιοµηχάνισης του µπολσεβικισµού.
Βέτο για την Κίνα, όµως, ενώ για το εµπάργκο κατά της Ρωσίας απόλυτα σύµφωνοι. Ένα µατωµένο πρόσωπο, µια κοπέλα
που της σπάνε το χέρι µε σφυρί. Αυτή είναι η πολιτική βία, έχει
χρώµα κόκκινο, είναι τα ιστορικά απολιθώµατα του µπολσεβικισµού που ζουν ακόµη στην Ελλάδα και εις ό,τι µας αφορά, αγωνιζόµαστε µε συνέπεια να κάνουµε πράξη το σύνθηµα: «Αναρχικοί και µπολσεβίκοι αυτή η γη δεν σας ανήκει»!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Να το ξέρετε αυτό, αυτή η γη ανήκει στον ελληνικό λαό και ο
ρεβανσισµός της Αριστεράς µέσα από ένα ιστορικό απολίθωµα
µαρξιστικό, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ας αποτελέσει, πραγµατικά, µια
φάρσα και µια παρένθεση της πολιτικής ιστορίας του τόπου.
Αν έχετε το θάρρος, εκεί που πάτε και µιλάτε µε τους δανειστές, φορέστε το σφυροδρέπανο, επιτέλους, δείξτε τον πραγµατικό σας εαυτό. Εµάς δεν µας πείθετε ότι είστε δηµοκράτες.
Βλέπουµε τον αποκλεισµό, βλέπουµε την πολεµική σας, δεν θα
περάσετε. Η Χρυσή Αυγή θα γίνεται όλο και περισσότερο δυνατή.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ πολύ να προσέλθουν στην Αίθουσα όποιοι Βουλευτές δεν ήταν προηγουµένως, για να µιλήσει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος κ. Δηµήτρης Κουτσούµπας.
Ένα λεπτό, µέχρι να αποκατασταθεί λιγάκι η ησυχία για όσους
φύγουν.
Καλώ στο Βήµα τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος κ. Δηµήτριο Κουτσούµπα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σε αντίθεση µε τα µεγάλα λόγια
της Κυβέρνησης αυτό που έκανε το τελευταίο Eurogroup, ήταν
να επικροτήσει και να επικυρώσει τα αντιλαϊκά µέτρα της δεύτερης αξιολόγησης και του τέταρτου µνηµονίου, το µεγαλύτερο
πακέτο µέτρων όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, επιβεβαιώνοντας ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, είναι η Κυβέρνηση των
βρώµικων αποστολών σε βάρος του λαού.
Παίρνετε µάλιστα και τα συγχαρητήρια των εταίρων σας για
αυτό το αντιλαϊκό σας έργο και αυτά τα συγχαρητήρια τα παίρνετε και για την έγκριση της φιλόδοξης δέσµης όπως λέγεται,
και σχετικά µε τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, δηλαδή
την καρατόµηση του αφορολόγητου και για τη µεταρρύθµιση
του συνταξιοδοτικού συστήµατος, δηλαδή για την κατακρεούργηση των συντάξεων.
Σε ό,τι αφορά τις αντεργατικές ανατροπές, οι ίδιοι οι τροϊκανοί
χαιρετίζουν την νοµοθεσία, που διασφαλίζει τις προηγούµενες
µεταρρυθµίσεις για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις, τονίζοντας ότι το νέο χειρότερο καθεστώς για τις οµαδικές απολύσεις,
ευθυγραµµίζεται µε τις βέλτιστες πρακτικές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ενώ ειδική αναφορά γίνεται στην εφαρµογή των συστάσεων του ΟΟΣΑ, σχετικά µε την ενίσχυση του ανταγωνισµού, τη
διευκόλυνση των επενδύσεων και την περαιτέρω απελευθέρωση
επαγγελµάτων, δηλαδή το τσάκισµα των µικρών επαγγελµατιών.
Συνεπώς το κλίµα ευφορίας που προσπαθεί να δηµιουργήσει
η Κυβέρνηση, σε ένα λαό ήδη γονατισµένο, µατωµένο εξαιτίας
της πολιτικής όλων των µέχρι σήµερα κυβερνήσεων, είναι και
προκλητικό και εξοργιστικό, γιατί χρειάζεται, πράγµατι, µεγάλο
θράσος -και αυτό το διαθέτει, βέβαια, η Κυβέρνηση- να λες ότι
µε τη συµφωνία του Eurogroup, δηµιουργείται ξέφωτο για τον
λαό.
Τι κέρδισαν οι εργαζόµενοι και τα λαϊκά στρώµατα; Αλήθεια
τα πρωτογενή πλεονάσµατα που συµφωνήθηκαν στο 3,5% του
ΑΕΠ για το διάστηµα 2018 - 2022 και στο 2% από το 2023 µέχρι
το 2060, από πού ακριβώς θα διασφαλιστούν;
Φυσικά από εκεί που προήλθαν και το περσινό και το φετινό.
Από τη ληστεία των λαϊκών εισοδηµάτων από τις άγριες περικοπές µισθών, συντάξεων, δαπανών για την υγεία, για την παιδεία,
από την άγρια φορολογία των λαϊκών στρωµάτων που προέρχεται από τη νέα καρατόµηση του αφορολόγητου, του ΕΝΦΙΑ, του
ΦΠΑ κ.λπ..
Μήπως θα καταργηθούν οι πάνω από εξακόσιοι µνηµονιακοί
νόµοι ή µήπως δεν θα εφαρµοστούν τα µέτρα που έρχονται για
το επόµενο διάστηµα; Ήδη ξεκίνησε -λέτε- η συζήτηση για την
τρίτη αξιολόγηση, που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων και τον συνδικαλιστικό νόµο δηλαδή το χτύπηµα του δικαιώµατος στην
απεργία. Θα το κάνετε και αυτό στο όνοµα της Αριστεράς και
της προόδου. Επίσης και για την όποια ρύθµιση του χρέους θα
ζητηθούν, επίσης, και νέα µέτρα. Εδώ είµαστε και θα το δούµε.
Οπωσδήποτε υπάρχουν κάποιοι, που έχουν κάθε λόγο να είναι
ικανοποιηµένοι. Είναι οι επιχειρηµατικοί όµιλοι, είναι το µεγάλο
κεφάλαιο. Οι δεσµεύσεις για ένα φιλόδοξο πακέτο αναπτυξιακών
δράσεων από ευρωπαϊκά κονδύλια που θα δώσει προοπτική υψηλών ρυθµών ανάπτυξης στην ελληνική οικονοµία, και για την αποδοχή του πάγιου αιτήµατος της Κυβέρνησης για την ίδρυση
αναπτυξιακής τράπεζας, που θα συντονίζει τα κάθε είδους επενδυτικά προγράµµατα, αφορούν ακριβώς αυτούς.
Μιλάµε για υποδοµές, έργα, ζεστό χρήµα, που θα πάνε αποκλειστικά στο κεφάλαιο, προκειµένου να αναθερµάνουν την κερδοφορία του. Το ίδιο εξυπηρετούν και οι συστάσεις του Eurogroup για την εφαρµογή των κατευθύνσεων του ΟΟΣΑ, σχετικά
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µε τη διευκόλυνση των αδειοδοτήσεων για επενδύσεις και την
περαιτέρω απελευθέρωση των επαγγελµάτων, το άνοιγµα δηλαδή -ξανά να το πούµε, για να γίνει κατανοητό και να εµπεδωθεί
ακόµα περισσότερο- νέου πεδίου κερδοφορίας για τους λίγους,
για το µεγάλο κεφάλαιο.
Αυτά βρίσκονται στην καρδιά των όποιων σχεδιασµών στο
πλαίσιο της εξουσίας και της οικονοµίας του κεφαλαίου και όχι,
βέβαια, οι εργατικές λαϊκές ανάγκες. Αυτά βρίσκονται και στην
καρδιά των όποιων πρόσκαιρων συµβιβασµών, οι οποίοι ουσιαστικά αφορούν τη διαχείριση των τεράστιων κρατικών χρεών
άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Την ίδια ώρα, φυσικά, προσπαθούν να ξεγελάσουν τον λαό µε
«ακάλυπτες επιταγές» για βελτίωση της ζωής του στα χρόνια της
όποιας ανάκαµψης, για την οποία τον καλούν πάλι να υποµείνει
αγόγγυστα θυσίες δίχως τέλος.
Αν κάτι αξίζει να κρατήσει κανείς από τη συµφωνία στο Eurogroup, δεν είναι τίποτα περισσότερο, από την τρανταχτή επιβεβαίωση ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη για την οποία πασχίζει η
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ αλλά και τα υπόλοιπα κόµµατα, όχι
µόνο δεν αποτελεί το τέλος των θυσιών του ελληνικού λαού,
όπως λέει η Κυβέρνηση, αλλά αντίθετα σηµατοδοτεί την αρχή
ενός νέου κύκλου έντασης της εκµετάλλευσης των εργαζοµένων,
µια αντιλαϊκή επίθεση διαρκείας.
Άλλωστε το «ζουµί» της πρόσφατης παρέµβασης του ΣΕΒ βρίσκεται στην υπόµνηση προς την Κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόµµατα ότι η επιβεβαίωση ακόµα και αυτών των προβλέψεων για
ισχνή ανάκαµψη, προϋποθέτει να προχωρήσει εντατικά η εφαρµογή των αντιλαϊκών µέτρων που ψηφίστηκαν ως τώρα και όσων
άλλων χρειαστούν στο µέλλον µε έµφαση φυσικά στις ιδιωτικοποιήσεις, απ’ όπου το κεφάλαιο προσδοκά να αποκτήσει πρόσβαση σε νέα πεδία κερδοφορίας δράσης.
Τα άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης είναι συνεργοί της Κυβέρνησης και στην επιχείρηση χειραγώγησης, απογοήτευσης,
τροµοκράτησης τελικά και εγκλωβισµού του ελληνικού λαού.
Η συµφωνία τους στον στρατηγικό στόχο µιας τέτοιας ανάκαµψης σηµαίνει αποδοχή και συµφωνία σε όλα τα αντιλαϊκά
προαπαιτούµενα, παρά τις επιµέρους διαφορετικές απόψεις που
υπάρχουν για το εύρος και τους ρυθµούς της καταιγιστικής -έτσι
κι αλλιώς- επίθεσης στον λαό.
Κυρίες και κύριοι, για το ζήτηµα του χρέους η απόφαση του
Eurogroup δεν συνιστά σε καµµιά περίπτωση µια καθαρή λύση
αποµείωσής του. Μέσα στον επόµενο χρόνο το ζήτηµα θα βρίσκεται στο επίκεντρο, αφού το 2018 θα γίνει η συζήτηση για τον
τρόπο και την έκταση της αποµείωσης.
Επιπλέον ο όρος της «επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράµµατος» µεταφράζεται σε νέα αντιλαϊκά µέτρα, που θα προωθηθούν, βεβαίως, το επόµενο διάστηµα. Η συµφωνία προβλέπει
µεγάλα πλεονάσµατα και ισχυρή δηµοσιονοµική εποπτεία µέχρι
το 2060, χωρίς να προβλέπει συγκεκριµένο µηχανισµό µείωσης
του χρέους σε διαχειρίσιµα επίπεδα. Το ελληνικό κρατικό χρέος
θα παραµείνει ιδιαίτερα υψηλό.
Επίσης καθώς το µεγάλο πρόβληµα, βέβαια, του υπέρογκου
δανεισµού των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν λύνεται, η αξιοποίηση του ελληνικού χρέους ως πεδίου πίεσης,
λόγω των γνωστών ενδοϊµπεριαλιστικών αντιθέσεων που υπάρχουν, θα συνεχιστεί.
Η απόφαση, τελικά, περιλαµβάνει αντιφατικές, ακροβατικές
διατυπώσεις, που µπορούν να αξιοποιηθούν απ’ όλους. Αντανακλά έναν ακόµα εύθραυστο συµβιβασµό ανάµεσα σε Γερµανία,
Γαλλία, Ιταλία, ΔΝΤ, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, βεβαίως, και
τις υπόλοιπες χώρες, καθώς όπως ήδη έχουµε πει, πίσω από τη
διαχείριση του ελληνικού χρέους κρύβεται η διαχείριση της µεγάλης υπερχρέωσης στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το σίγουρο είναι ότι ο λαός και τα παιδιά του θα συνεχίσουν
να πληρώνουν για ένα χρέος, για το οποίο δεν ευθύνονται στο
ελάχιστο ούτε ωφελήθηκαν από τη διόγκωσή του. Αντίθετα ήταν
η δηµοσιονοµική διαχείριση όλων των κυβερνήσεων και για χάρη
των επιχειρηµατικών οµίλων, αυτή που διόγκωσε αυτό το χρέος.
Ήταν η φορολόγηση του µεγάλου κεφαλαίου, που µειώθηκε σταδιακά από τη δεκαετία του 1980 και συνεχίστηκε όλη τη δεκαετία
του 1990.
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Ήταν, επίσης, οι δυνατότητες απόκρυψης φορολογητέων εισοδηµάτων, η φορολογική ασυλία, η διόγκωση των κρατικών δαπανών για τη χρηµατοδότηση των µονοπωλιακών οµίλων τη
στιγµή που έπεφτε τσεκούρι στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
Όλοι εσείς που µιλάτε για το µεγάλο κράτος, για το µεγάλο
δηµόσιο, το κάνετε µόνο όταν αναφέρεστε σε σχολεία, σε νοσοκοµεία, άλλες υπηρεσίες που αφορούν, βέβαια, κοινωνικές λαϊκές ανάγκες σε µία έστω υποτυπώδη κάλυψή τους, που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο του καπιταλιστικού συστήµατος.
Δεν βγάζετε τσιµουδιά, όµως, για τις εργολαβίες δηµοσίων
έργων, για τα κρατικά δάνεια ή δάνεια µε κρατική στήριξη, καθώς
και άµεσες αναπτυξιακές επιδοτήσεις σε συγκεκριµένες επιχειρήσεις για την εξαγορά υπερχρεωµένων επιχειρήσεων, για την
παροχή φθηνών υπηρεσιών εµπορευµάτων σε µεγάλες επιχειρήσεις, για την κρατική αγορά εµπορευµάτων συχνά σε υψηλότερες τιµές, για τις τεράστιες δαπάνες σε εξοπλιστικά προγράµµατα που σχετίζονται, όµως, µε τους σχεδιασµούς του ΝΑΤΟ,
όταν η Ελλάδα από το 1974, ακόµα και µετά, κατέχει σταθερά
µια από τις πρώτες θέσεις παγκόσµια στις εισαγωγές οπλικών
συστηµάτων, φτάνοντας ορισµένες χρονιές και στην πρώτη
τριάδα. Ειδικά το διάστηµα 2007-2010 που περιλαµβάνονται, δηλαδή, και τα έτη εκδήλωσης της κρίσης, κατέχει την πέµπτη θέση
στη λίστα των µεγαλύτερων εισαγωγέων όπλων ανάµεσα σε όλες
τις χώρες του κόσµου.
Μήπως όλα αυτά δεν ήταν καθοριστικοί παράγοντες για το
χρέος; Εκεί, αλήθεια, δεν υπάρχει µεγάλο κράτος; Εµείς λέµε ότι
ίσα ίσα εκεί, ακριβώς, επιβεβαιώνεται και ο ρόλος του αστικού
κράτους, ως κράτους των λίγων σε βάρος των πολλών.
Κύριοι της Κυβέρνησης, παρακολουθούµε αυτές τις µέρες την
επιχειρηµατολογία, µε την οποία προσπαθείτε να αποδείξετε ότι
η Κυβέρνηση µε τη συµφωνία του Eurogroup πέτυχε, όπως εσείς
µόνο λέτε, µια καλύτερη συµφωνία, γιατί έχει αντίµετρα, ρήτρα
ανάπτυξης για την αποπληρωµή του χρέους, αναπτυξιακή τράπεζα και σαφή δέσµευση για στήριξη της Ελλάδας για την έξοδό
της στις αγορές.
Επαναλαµβάνετε ξανά και ξανά πως ανοίγει σταδιακά ο δρόµος για την έξοδο στις αγορές και το οριστικό τέλος των µνηµονίων και της επιτροπείας. Μετά τις αγορές, δηλαδή, που θα χόρευαν πεντοζάλη, ο κ. Τσίπρας έφτασε στο σηµείο, να αναγορεύει σε υπέρτατο κριτή της πολιτικής του τις αγορές και τους
επενδυτές, δηλαδή, τα συµφέροντα του µεγάλου κεφαλαίου.
Η Κυβέρνησή σας, κύριε Τσίπρα, χρησιµοποιεί το ίδιο αφήγηµα που χρησιµοποίησε και η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας την άνοιξη του 2014. Ο κ. Σαµαράς, ως Πρωθυπουργός τότε
µιλούσε για την έξοδο στις αγορές, για την επιστροφή στην κανονικότητα και την απαλλαγή της χώρας από την εποπτεία και
την επιτήρηση. Δεν κρατάτε ούτε τα προσχήµατα πλέον. Λέτε τα
ίδια πράγµατα και ακριβώς µε τα ίδια λόγια.
Μάλιστα, κύριε Τσίπρα, όταν ρωτούσατε τη Νέα Δηµοκρατία
και λέγατε ακριβώς: «Γιατί πανηγυρίζουν και θέλουν να πανηγυρίσουµε µαζί τους»- αυτά ακριβώς είναι τα λόγια του κ. Τσίπραόπως τα ακούτε: «µε την ύφεση να συνεχίζεται, µε την πολιτική
λιτότητας να αποτελεί το α και το ω των απαιτήσεων των δανειστών; Μια στηµένη έξοδος στις αγορές τι θα αποδώσει, αλήθεια;
Θα βρει δουλειά έστω ένας άνεργος; Θα ακυρωθούν οι περικοπές σε µισθούς και συντάξεις; Θα επανέλθουν τα εργασιακά δικαιώµατα που καταργήθηκαν; Θα κάνει βήµατα µπροστά η
δηµόσια υγεία, η δηµόσια παιδεία, η ρηµαγµένη κοινωνική ασφάλιση; Θα σταµατήσει η αιµορραγία της φορολογίας; Θα σταµατήσουν τα χαράτσια;» Όλα αυτά είναι λόγια του κ. Τσίπρα,
ακριβώς όπως τα είπε τότε. Αλήθεια µπορείτε τώρα να κοιταχτείτε στον καθρέφτη, κύριε Τσίπρα, σας ρωτάµε, και να επαναλάβετε τα ίδια ακριβώς ερωτήµατα; Αυτά τα ίδια ερωτήµατα
παραµένουν και σήµερα, µόνο που πρέπει τώρα να προσθέσετε
και τους δικούς σας αντιλαϊκούς νόµους.
Μη µας πείτε ότι τότε δεν ξέρατε ότι τότε είχατε αυταπάτες,
γιατί εδώ δεν µιλάµε απλά για αυταπάτες. Εδώ µιλάµε για πλήρη
υιοθέτηση των στόχων, των επιδιώξεων του µονοπωλιακού κεφαλαίου και της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα ο κ.
Τσίπρας σε συνέντευξή του σε κυριακάτικη εφηµερίδα µιλάει για
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το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και τον ρόλο του στο ελληνικό
πρόγραµµα, µε τα ίδια λόγια που µιλούσε στα τέλη του 2014 ο κ.
Χαρδούβελης, ο Υπουργός της Νέας Δηµοκρατίας, για την τρόικα.
Έλεγε, λοιπόν, τότε ο Υπουργός των Οικονοµικών κ. Χαρδούβελης: «Η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει την υποστήριξη των Ευρωπαίων εταίρων. Μπορεί να µην είναι συνοδηγοί στο αυτοκίνητο
αλλά θα είναι ασφαλείς στο πίσω κάθισµα». Τα ίδια ακριβώς είπε
και ο κ. Τσίπρας για τον ρόλο του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου την προηγούµενη εβδοµάδα. Είπε: «Η επιλογή να µη βρίσκεται πια στη θέση του συνοδηγού στο ελληνικό πρόγραµµα,
δεν είναι δα και το τέλος του κόσµου, αρκεί να συνεχίσει έστω
και από το πίσω κάθισµα». Αυτά είπε χαρακτηριστικά. Πραγµατικά, δηλαδή, δεν κρατάτε ούτε τα προσχήµατα.
Δεν σας κατηγορούµε ότι αντιγράφετε τη Νέα Δηµοκρατία.
Αυτό ας το κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Απλά, εµείς λέµε στον ελληνικό λαό ότι έχετε την ίδια πολιτική στρατηγική, ότι το κοινό σας
όραµα είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάκαµψη
των µονοπωλιακών, των καπιταλιστικών κερδών. Και για αυτό
είναι λογικό και επόµενο να χρησιµοποιείτε το ίδιο αφήγηµα, για
να παγιδεύσετε τον λαό, να χρησιµοποιείτε τελικά τα ίδια ακόµα
επιχειρήµατα.
Τα παραµύθια περί δίκαιης ανάπτυξης στον καπιταλισµό, ανάπτυξης, δηλαδή, που θα ωφεληθούν -για να εξηγούµαστε και το
ξέρετε όλοι σας πολύ καλά- δήθεν όλοι και οι εργάτες και οι φτωχοί και οι καπιταλιστές, οι µονοπωλιακοί όµιλοι, καταρρέουν καθηµερινά στους τόπους δουλειάς, στις µεγάλες επιχειρήσεις εκεί
που η στυγνή εκµετάλλευση παίρνει σάρκα και οστά. Ποτέ και
πουθενά η αύξηση της κερδοφορίας των λίγων δεν εξασφάλισε
αξιοπρεπείς µισθούς και εργατικά, εργασιακά δικαιώµατα, το αντίθετο.
Δείτε το παράδειγµα του τουρισµού, που το έχετε κάνει µάλιστα και σηµαία σας. Τι κερδίζουν οι εργαζόµενοι στον κλάδο; Τι
κερδίζουν οι λαϊκές οικογένειες, τα νέα παιδιά, που και φέτος το
καλοκαίρι δεν µπορούν να πάνε ούτε λίγες ηµέρες διακοπές; Και
σαν να µην φτάνουν, βέβαια, όλα αυτά οι εργαζόµενοι, ο λαός,
στη Ρόδο δεν έχουν ούτε νερό εκεί να πιούν ή να κάνουν ένα
µπάνιο, ένα ντους όταν σχολάνε από τη δουλειά τους.
Κι όλα αυτά γιατί µεγάλες εταιρείες, ιδιωτικές, διαγωνίζονται
για τη διαχείριση του νερού, τη στιγµή που υπάρχει έτοιµο φράγµα, µεγάλο, γεµάτο νερό, και µένει ανεκµετάλλευτο. Και µετά
σας φταίει η κακή εικόνα για τον τουρισµό µας. Υποκριτές και
φαρισαίοι είστε.
Τα παραµύθια περί δίκαιης ανάπτυξης κατέρρευσαν, όταν η
Κυβέρνηση, που έδινε υποτίθεται µάχη για τα εργασιακά, τελικά
ψήφισε και την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας και την επέκταση µνηµονιακών ρυθµίσεων για τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, την ουσιαστική νοµοθέτηση του lock out, την απελευθέρωση οµαδικών απολύσεων, το ξήλωµα συνδικαλιστικών δικαιωµάτων. Ο εργασιακός µεσαίωνας, δίπλα στη σφραγίδα του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, τώρα έχει και τη σφραγίδα
του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός ο εργασιακός µεσαίωνας έχει στρώσει το
έδαφος και για τις επενδύσεις και για την ανάπτυξη, που εσείς
προσδοκάτε και για την οποία κοροϊδεύετε ότι θα µεταφραστεί
και σε νέες θέσεις αξιοπρεπούς και σταθερής µάλιστα εργασίας.
Τι ακριβώς εννοείτε; Τα πεντάµηνα; Τα οκτάµηνα; Mπορείτε να
ισχυριστείτε ότι εξασφαλίζουν µια σταθερότητα για κάποιους
µήνες; Έτσι εννοείτε τη σταθερότητα; Όσο για τις διακόσιες
τριάντα χιλιάδες θέσεις εργασίας που ακούσαµε και πριν από
λίγο από τον Πρωθυπουργό από αυτό εδώ το Βήµα, για νέες θέσεις εργασίας που έχετε διαφηµίσει πολλαπλά ότι έχετε δηµιουργήσει, είναι θέσεις µε πραγµατικά τσακισµένα εργασιακά
δικαιώµατα, όπου σχεδόν η µια στις δυο προσλήψεις είναι µε
συµβάσεις µερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης.
Η κοροϊδία ότι ανοίγει ο δρόµος για έξοδο από την επιτροπεία
και τα µνηµόνια αποκαλύπτεται από την ίδια την Ευρωπαϊκή
Ένωση, που η στρατηγική της ταυτίζεται µε τη µόνιµη επιτροπεία
και τα µνηµόνια διαρκείας, για όλα τα κράτη-µέλη της, ανεξάρτητα αν έχουν υψηλά χρέη και ελλείµµατα. Και αυτό, στις κατ’
ιδίαν συζητήσεις και τις ενηµερώσεις, το λέτε εσείς οι ίδιοι. Από
το Βήµα της Βουλής ή µπροστά στον ελληνικό λαό δεν τα παρα-
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δέχεστε. Μόνιµη επιτροπεία είναι το σύµφωνο σταθερότητας, τα
ευρωπαϊκά εξάµηνα, οι ισοσκελισµένοι προϋπολογισµοί, οι υποχρεώσεις που ισχύουν και για όλα τα κράτη-µέλη. Το µεγαλύτερο
τελικά µνηµόνιο -εµείς το έχουµε πει εδώ και καιρό από τις αρχές
και επιβεβαιώνεται και θα το ξαναπούµε, δεν θα κουραστούµε να
το λέµε- είναι ο ίδιος καπιταλιστικός δρόµος ανάπτυξης. Ναι, µε
αυτήν την ξύλινη, την ακριβή όµως, την ακριβολογηµένη και τεκµηριωµένη τοποθέτηση.
Κυρίες και κύριοι, εξίσου αποκαλυπτική είναι και η εξωτερική
πολιτική της Κυβέρνησης, που προβάλλεται ως «επεµβατική»,
ενώ γίνεται λόγος και για νέο «δόγµα». Η αλήθεια είναι ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ εµφανίζεται ιδιαίτερα δραστήρια στην
ευρύτερη περιοχή, αλλά µόνο καινούργια δεν είναι η εξωτερική
της πολιτική. Αναλύω το δόγµα της: είναι η υπεράσπιση, διασφάλιση και επέκταση των συµφερόντων της ελληνικής άρχουσας
τάξης, µέσα βεβαίως από τη συµµετοχή της στο ΝΑΤΟ και στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτήν τη σκοπιά, οι κινήσεις και οι πρωτοβουλίες στη σκακιέρα των περιφερειακών και διεθνών σχέσεων
συνιστούν προσαρµογή στις συνθήκες, στο περιβάλλον και τις
ευκαιρίες που διαµορφώνονται για τα συµφέροντα της ελληνικής
αστικής τάξης από την όξυνση του ανταγωνισµού ανάµεσα σε
ισχυρότερα ιµπεριαλιστικά κέντρα και κράτη, στην ευρύτερη περιοχή και την αναδιάταξη των δυνάµεων στο εσωτερικό των ιµπεριαλιστικών συνασπισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
ΝΑΤΟ. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η Κυβέρνηση επιδιώκει –
λέει- την αναβάθµιση του ρόλου της Ελλάδας, την ανάδειξη της
χώρας σε διαµετακοµιστικό κέντρο, σε ενεργειακό κόµβο, µε
στόχο να προσελκύσει ξένα κεφάλαια και να δηµιουργηθούν καλύτερες προϋποθέσεις ανάκαµψης.
Ο στόχος όµως αυτός του κεφαλαίου περνάει µέσα µόνο από
τη βαθύτερη εµπλοκή της Ελλάδας σε επικίνδυνους για τον λαό
ανταγωνισµούς, σχεδιασµούς και τυχοδιωκτισµούς και αυτό αποτελεί συνειδητή επιλογή και των προηγούµενων και της σηµερινής Κυβέρνησης. Οι διαπραγµατεύσεις για την εµβάθυνση της
στρατιωτικής συνεργασίας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, η διεκδίκηση ενεργότερου ρόλου στην κρίση που εντάθηκε ανάµεσα στις χώρες του Κόλπου, η ανάληψη πρωτοβουλιών στα Βαλκάνια, η επιδίωξη για εντονότερη στρατιωτική παρουσία στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο, η συµµετοχή σε
δεκάδες αποστολές του ΝΑΤΟ εκτός συνόρων σε όλον τον
κόσµο είναι µερικά µόνο στοιχεία που φανερώνουν την αποφασιστικότητα αυτής εδώ της Κυβέρνησης να παίξει τα ρέστα της
για τα συµφέροντα ξένων συµφερόντων, ξένων για τον λαό συµφερόντων, των µονοπωλιακών οµίλων, σέρνοντας τον λαό σε επικίνδυνες ατραπούς.
Στον ίδιο καµβά εντάσσεται και η ανάπτυξη διαφόρων περιφερειακών συνεργασιών, που βλέπουµε, µε επίκεντρο την ενέργεια
και την ασφάλεια µε συµπράξεις των Ενόπλων Δυνάµεων, όπως
η τριµερής Ελλάδας – Κύπρου - Ισραήλ, που συµπληρώνεται από
την Αίγυπτο και την Ιορδανία ή η συγκρότηση του ΟΑΣΕ της Ανατολικής Μεσογείου.
Όµως, τι ακριβώς σηµαίνουν όλα αυτά για τον λαό µας; Από
τη µια, καλείται να αποπληρώσει ένα χρέος, που δεν είναι δικό
του, και να υποστεί θυσίες δίχως τέλος απ’ αυτήν την περιβόητη
καπιταλιστική ανάκαµψη και από την άλλη, να δεχθεί αδιαµαρτύρητα τη συµµετοχή της χώρας σε νατοϊκούς σχεδιασµούς, σε ιµπεριαλιστικό πόλεµο µε κίνδυνο να πληρώσει ακόµα πιο ακριβά
την εκπλήρωση των στόχων του µεγάλου και µόνο κεφαλαίου,
δηλαδή να γίνει, όπως λένε και στα συνθήµατά τους οι διαδηλωτές σε όλη την Ελλάδα το προηγούµενο χρονικό διάστηµα,
«κρέας για τα κανόνια των ιµπεριαλιστών».
Το σάπιο σύστηµα, που υπηρετούν η Κυβέρνηση και άλλες δυνάµεις, έχει φάει τα ψωµιά του. Το αποδεικνύουν ο πόλεµος, η
φτώχεια που διευρύνεται σχετικά και απόλυτα, η προσφυγιά, η
εκµετάλλευση που µεγαλώνει σε όλες τις χώρες του κόσµου, οι
ανταγωνισµοί που οξύνονται, οι δυσκολίες του συστήµατος να
διαχειριστεί τις αντιφάσεις που µεγαλώνουν.
Δεν είναι παράξενο όταν µιλάνε για φως στο τούνελ, της καπιταλιστικής κρίσης δηλαδή, και την ίδια ώρα σχεδιάζουν µέτρα
και µνηµόνια µέχρι το 2100 και βάλε, καταδικάζοντας τη σηµερινή και τις επόµενες γενιές στη χαµοζωή και τις στερήσεις και
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τα παιδιά µας και τα εγγόνια µας και τα δισέγγονά µας.
Κυρίες και κύριοι, όπως είχαµε επανειληµµένα τονίσει, η Ελλάδα έχει πράγµατι σήµερα µεγάλες, αναξιοποίητες, όµως, παραγωγικές δυνατότητες. Το αυξανόµενο ενδιαφέρον µεγάλων
διεθνών ενεργειακών οµίλων, για παράδειγµα, οι παλιότερες µελέτες για τα πετρελαϊκά συστήµατα της Ελλάδας, η ύπαρξη ενός
σύγχρονου εγχώριου καθετοποιηµένου ενεργειακού οµίλου, όπως τα ΕΛΠΕ, µε ερευνητικές δραστηριότητες στο εξωτερικό,
στην Αίγυπτο, στη Λιβύη, τα Βαλκάνια υπογραµµίζουν αυτό το
συµπέρασµα.
Δεν µας λείπουν, λοιπόν, οι σηµαντικές ενεργειακές πηγές ούτε το δυναµικό υψηλής τεχνολογικής και επιστηµονικής ειδίκευσης. Το πρόβληµα, που αντιµετωπίζουµε, είναι πολιτικό, έτσι για
να καταλάβετε και ορισµένοι -γιατί µε κοιτούσατε ορισµένοι
κάπως περίεργα- τι εννοούσαµε λέγοντας πριν αυτά, δηλαδή τι
ακριβώς σας έλεγα.
Δεν µας λείπουν αυτές οι σηµαντικές ενεργειακές πηγές ούτε
το δυναµικό επιστηµονικής, τεχνολογικής ειδίκευσης. Το πρόβληµα –επισηµαίνουµε ξανά - είναι πολιτικό και το πραγµατικό
ερώτηµα δεν είναι αν τα πιθανά αποθέµατα υδρογονανθράκων
µπορούν γενικά και αόριστα να αποτελέσουν µοχλό ανάπτυξης,
αλλά αν και µε ποιες προϋποθέσεις θα αξιοποιηθούν για την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας. Με άλλα λόγια, τίθεται ξανά µε επίταση το ερώτηµα «Ανάπτυξη για ποιον;».
Δυστυχώς, δεν είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς ποιοι θα
είναι οι σίγουρα ωφεληµένοι απ’ αυτήν την ανάπτυξη, από την
ενεργειακή πολιτική, που ακολουθεί η σηµερινή Κυβέρνηση,
όπως και οι προηγούµενες, βέβαια, κυβερνήσεις.
Ασφαλώς, θα είναι οι µεγαλοµέτοχοι εγχώριων και ξένων οµίλων. Αυτοί θα είναι οι σίγουρα ικανοποιηµένοι. Όµως, για τους
µισθωτούς, που πρωταρχικά πρέπει να µας απασχολούν όλους,
τους αυτοαπασχολούµενους επαγγελµατίες, τα λαϊκά στρώµατα,
οι αρνητικές συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής είναι φανερές
και δεν µπορούν να συσκοτιστούν.
Παράλληλα, κατασκευάζονται και εξετάζονται να υλοποιηθούν
συγκεκριµένες υποδοµές µεταφοράς φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Βαλκάνια, που συνδέονται και άµεσα µε
τον σκληρό ανταγωνισµό Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής – Ρωσίας για τον ενεργειακό και τον ευρύτερο έλεγχο των αγορών
της περιοχής.
Στην πραγµατικότητα, µε στόχο την εδραίωση των γεωστρατηγικών και ενεργειακών συµφερόντων της αστικής τάξης, η Κυβέρνηση αναλαµβάνει ρόλο σηµαιοφόρου σε επιθετικά σχέδια
του ΝΑΤΟ, σε όλη την ευρύτερη περιοχή.
Συναινεί στην αναβάθµιση του ρόλου της βάσης της Σούδας,
καλεί την αρµάδα του ΝΑΤΟ να αναλάβει τη φύλαξη του Αιγαίου,
ενισχύει αυτόν τον άξονα οικονοµικής στρατιωτικής συνεργασίας
µε το Ισραήλ, υψώνει τη σηµαία της γεωπολιτικής αναβάθµισης
και παίζει µε την φωτιά σε µία περίοδο που αυξάνεται ο κίνδυνος
διαµελισµού κρατών, επαναχάραξης συνόρων, πολεµικών αναµετρήσεων και άλλων συγκρούσεων, όπως δείχνουν και οι τελευταίες, βέβαια, επικίνδυνες εξελίξεις και στη Συρία και στο Κυπριακό, µε την εξέλιξη και την προώθηση της διχοτοµικής λύσης,
την κλιµάκωση περιφερειακών διενέξεων, όπως πρόσφατα µεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Κατάρ. Η λαϊκή ευηµερία, όµως,
προϋποθέτει εντελώς άλλο, διαφορετικό δρόµο ανάπτυξης.
Κυρίες και κύριοι, η σαπίλα του σηµερινού συστήµατος, όπου
η παραγωγή οργανώνεται µε κριτήριο µόνο το καπιταλιστικό κέρδος, γίνεται περισσότερο φανερή, αν βάλει κανείς δίπλα-δίπλα,
την άθλια καθηµερινότητα της ανεργίας, της υποαπασχόλησης,
της φτώχειας, της ανασφάλειας και των πολεµικών αναµετρήσεων, µε τις δυνατότητες που υπάρχουν σήµερα. Δηλαδή, να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, όπως αυτές καθορίζονται και από την εκτόξευση της παραγωγικότητας της ανθρώπινης εργασίας και την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην επιστήµη και στην τεχνική. Για να µπορούν να ικανοποιούνται οι
σύγχρονες διευρυνόµενες συνεχώς λαϊκές ανάγκες, χρειάζεται
άλλη οργάνωση της οικονοµίας, µε κοινονικοποίηση των συγκεντρωµένων µέσων παραγωγής, µε κεντρικό επιστηµονικό σχεδιασµό και µε εργατικό λαϊκό έλεγχο. Χρειάζεται, δηλαδή, οι εργαζόµενοι σε συµµαχία µε τα λαϊκά στρώµατα να πάρουν την εξου-
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σία και την οικονοµία τελικά στα χέρια τους. Αυτή η εξουσία θα
µπορέσει να διαγράψει µονοµερώς το χρέος, θα αποδεσµεύσει
τη χώρα από όλους τους ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς, αναπτύσσοντας διµερείς, πολυµερείς σχέσεις µε άλλα κράτη, στη
βάση του αµοιβαίου οφέλους, για το συµφέρον του λαού και όχι
µιας δράκας οµίλων. Η συζήτηση γι’ αυτήν την πραγµατική διέξοδο χρειάζεται να ανοίξει το επόµενο διάστηµα -από τώρα και
πέρα- ακόµη πιο εντατικά µέσα στους εργαζόµενους στα άλλα
λαϊκά στρώµατα, µπροστά στις εξελίξεις µάλιστα που σηµατοδοτούν και η απόφαση του τελευταίου Eurogroup και η βαθύτερη
εµπλοκή της χώρας σε ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς και πολέµους. Να βρεθεί η ανάκτηση των απωλειών και η ικανοποίηση
των σύγχρονων λαϊκών αναγκών στην προµετωπίδα της εργατικής και της λαϊκής συµµαχίας και πάλης µέσα στο κίνηµα.
Να δυναµώσει το ΚΚΕ που διαθέτει όλες του τις δυνάµεις για
την ανασύνταξη του κινήµατος, τη συγκρότηση µιας µεγάλης κοινωνικής συµµαχίας, την οργάνωση του αγώνα ενάντια στο κεφάλαιο για την ανατροπή της εξουσίας του. Επιβεβαιώνεται ότι η
πραγµατική ελπίδα για την εργατική τάξη, για τον λαό, δεν βρίσκεται στα σχέδια και στα παζάρια των καπιταλιστών, αλλά µπορεί να γεννηθεί µόνο µέσα από τη ρήξη, από τη σύγκρουση µε
τον σηµερινό δρόµο.
Με ισχυρό ΚΚΕ, θα υπάρξει αναζωογόνηση του εργατικού κινήµατος και κοινωνική συµµαχία, µε πρόταση διεξόδου από την
κρίση, σε όφελος του λαού.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε τον κ. Κουτσούµπα.
Καλώ στο Βήµα τον κ. Καµµένο, Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, είναι η πρώτη φορά στη Μεταπολίτευση που
γίνεται συζήτηση σε επίπεδο Αρχηγών κοµµάτων, προκαλούµενη
από την Αντιπολίτευση για την οικονοµία, σε µία τόσο σηµαντική
στιγµή για την πατρίδα µας και η παρουσία των Βουλευτών της
Αντιπολίτευσης δεν περνά ούτε κατά το ένα τρίτο τους παρόντες
στα θεωρεία.
Αυτό δείχνει, ακριβώς, το πώς κατέρρευσε πολιτικά η προσπάθεια της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης όλα αυτά τα χρόνια της
διακυβέρνησης να στηριχθούν επάνω στην καταστροφή, µε το
να οδηγηθούµε στο αδιέξοδο στις συνοµιλίες, η Ελλάδα να βγει
έξω από την Ευρώπη και να καταρρεύσει η ελληνική οικονοµία,
προκειµένου να έρθουν ως σωτήρες.
Και βεβαίως σήµερα –γιατί καµµιά φορά τα φέρνει η τύχη έτσι
τα πολιτικά πράγµατα- είναι η πρώτη ηµέρα, που εάν κάποιος
ανοίξει είτε ελληνικό οικονοµικό µέσο, τη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»,
είτε ξένο µέσο, το «BLOOMBERG», θα δει ότι βρίσκονται στο χαµηλότερο σηµείο τα επιτόκια και των διετών οµολόγων και των
δεκαετών οµολόγων σε σχέση µε όλα αυτά τα επτά χρόνια της
κρίσης. Ουσιαστικά, δηλαδή, είναι σήµερα, ηµέρα της συζήτησης
για την οικονοµία, η ηµέρα εκείνη που αποδεικνύεται πλέον από
συγκεκριµένα νούµερα ότι η απόφαση της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε µια επιτυχή διαπραγµάτευση οδηγεί πλέον την οικονοµία στην ανάπτυξη και οδηγεί τον λαό σε µια καινούργια εποχή.
Η πτώση των ελληνικών οµολόγων και η αξιολόγησή τους από
τον Moody’s, ο οποίος αναβαθµίζει το αξιόχρεο του ελληνικού
δηµοσίου και το αξιόχρεο των τραπεζών, είναι ένα ξεκάθαρο σηµάδι για το πού πάει η οικονοµία από εδώ και πέρα. Σύµφωνα µε
τα στοιχεία των αγορών, οι αποδόσεις των δεκαετών οµολόγων
του ελληνικού δηµοσίου µειώθηκαν ακόµα περισσότερο, µε αποτέλεσµα να µειωθεί σηµαντικά η διαφορά του επιτοκίου τους από
τους αντίστοιχους γερµανικούς τίτλους κάτω από το 5%.
Οι θετικές αυτές εξελίξεις για την ελληνική οικονοµία, που ξεκίνησαν από την απόφαση του Eurogroup και το πλήθος των υποστηρικτικών δηλώσεων των αξιωµατούχων των θεσµών, φέρνουν
την Ελλάδα µια ανάσα πριν από τις αγορές. Βάσει των στοιχείων
του «BLOOMBERG», είναι που αναφέρονται τα παραπάνω στοιχεία.
Σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία, η απόδοση των δεκαετών ελλη-
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νικών οµολόγων έφτασε το 5,30%. Για την επιστροφή στις αγορές το όνειρο που είχε ακουστεί από το εξωτερικό ήταν να πέσει
κάτω από το 5%, ενώ θεωρείται ως καλύτερη στιγµή όταν η απόδοση πέσει στα όρια του 4% έως 4,40%.
Σύµφωνα µε τους «FINANCIAL TIMES», σήµερα το spread των
ελληνικών δεκαετών οµολόγων διαµορφώνεται στο 4,99% το µεσηµέρι, φέροντας την Ελλάδα κάτω από τον στόχο που έχει
θέσει η ελληνική πλευρά.
Το «REUTERS» επεσήµανε ότι η απόδοση των γερµανικών
οµολόγων αναµένεται να καταγράψει τη µεγαλύτερη εβδοµαδιαία άνοδο από τον Δεκέµβριο του 2015. Τα ίδια ακριβώς µηνύµατα παίρνουµε από την «BARCLAYS» µε τίτλο: «Φως στην άκρη
του τούνελ για την Ευρωζώνη».
Αυτά είναι σήµερα τα οικονοµικά νέα και τα καταθέτω στη
Βουλή, την ηµέρα που συζητούµε την πρόταση της Αντιπολίτευσης, για να συνεδριάσουµε εδώ, στη Βουλή των Ελλήνων, και να
συζητήσουµε για τα αποτελέσµατα του Eurogroup.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας και Πρόεδρος
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα
Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ήταν, λοιπόν, φυσικό να προσπαθήσει ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να πετάξει τη µπάλα στην εξέδρα και να
το κάνει µε οποιαδήποτε ευφυολογήµατα, ευφυολογήµατα που
µέχρι τώρα δεν χρησιµοποιούσε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά χρησιµοποιούσε η ακροδεξιά απόφυση των υβριστών του Κώστα Καραµανλή, που µπήκαν στη Νέα Δηµοκρατία µετά από την ανάληψη της ηγεσίας από τον Αντώνη Σαµαρά. Μέχρι τώρα απέφευγα και εγώ ο ίδιος να απαντήσω σε προκλήσεις εναντίον µου,
διότι θεωρώ ότι πέφτει το επίπεδο ακόµα και της συζητήσεως,
όταν συζητάς µε ανθρώπους που πριν από λίγο καιρό ακόµα
ήταν οι πωλητές βιβλίων του αντισηµιτισµού και του νεοναζισµού
στην Ελλάδα. Όµως, αφού αναφέρεται ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως, θα απαντήσω σε όλα τα σηµεία στα οποία
προσπάθησε να µε εµπλέξει.
Πρώτα απ’ όλα θεωρώ, υποχρέωσή µου ως Υπουργός Εθνικής
Άµυνας να απαντήσω για αυτό το οποίο τόλµησε να πει σήµερα
ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. «Ο Υπουργός Άµυνας», λέει, «δεν σέβεται τους κανονισµούς και προσβάλλει το
Στράτευµα». Αυτό είναι βαριά µοµφή για έναν Υπουργό Εθνικής
Άµυνας. Και είναι βαριά µοµφή, την οποία πριν από λίγο καιρό
την ακούσαµε από το στόµα του Αντιπροέδρου της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά την ακούσαµε και εις βάρος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας, του Ναυάρχου κ. Αποστολάκη.
Θέλω να ζητήσω, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολιτεύσεως, αυτή η λογική της εµπλοκής των Ενόπλων Δυνάµεων και του θεσµού του Αρχηγού του ΓΕΕΘΑ, αλλά και του
θεσµού του Υπουργού Εθνικής Άµυνας να σταµατήσει εδώ, διότι
αποτελεί ολίσθηµα.
Καταθέτω, λοιπόν, αφού πλέον είναι αίτηµα του Αρχηγού της
Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως, τον µόνο κανονισµό που υπάρχει
και είναι εν ισχύι για την πτήση µέσω των Ενόπλων Δυνάµεων.
Είναι το τεχνικό εγχειρίδιο του χειριστού ελικοπτέρου UH-1H
Huey, το οποίο αναφέρει στο 5-4: «Ελάχιστο απαιτούµενο πλήρωµα. Το ελάχιστο πλήρωµα που απαιτείται για την πτήση του
ελικοπτέρου είναι ένας χειριστής του οποίου η θέση είναι δεξιά.
Επιπρόσθετα µέλη του πληρώµατος κατά περίπτωση, µπορούν
να προστεθούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαταγές». Αυτός
είναι ο κανονισµός, τον οποίο σέβοµαι και πετώ στη θέση πολλές
φορές του συγκυβερνήτη.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας και Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα
Πρακτικά τον προαναφερθέντα κανονισµό, ο οποίος βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και δεν αναφέρω ότι είµαι ο µόνος µετά τον Σπήλιο τον Σπηλιωτόπουλο και τον συνάδελφο, τον Βρεττό, του ΠΑΣΟΚ στη
Βουλή, ο οποίος κατέχω άδεια και πτυχίο, όπως, επίσης, medical
και πάνω από δύο χιλιάδες ώρες πτήσης µε ελικόπτερο.
Και το λέω αυτό, διότι µε αυτόν ακριβώς τον κανονισµό πέτα-
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ξαν µέχρι σήµερα σχεδόν όλοι οι Υπουργοί Εθνικής Άµυνας. Το
1992 πέταξε ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης από
την 110 Πτέρυγα Μάχης µε F-16 Block 30, το 1997 ο ΥΦΕΘΑ Δηµήτριος Αποστολάκης, το 2004 ο Υφυπουργός ο κ. Λαµπρόπουλος µε Mirage 2000 από την 114 Πτέρυγα Μάχης, το 2005 ο ΥΕΘΑ Σπήλιος Σπηλιωτόπουλος µε F-4 στην 337 Πτέρυγα Μάχης,
το 2007 ο κ. Πλακιωτάκης επανειληµµένως µε πτήση F-16 Block
52 από την 115 Πτέρυγα Μάχης, το 2008 ο Βαγγέλης Μεϊµαράκης µε πτήση F-16 Block 52 από την 115 Πτέρυγα Μάχης.
Και, βεβαίως, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας δια
του Διευθυντού του, του κ. Μπεκίρη, πέρυσι πήρε τηλέφωνο και
παρακάλεσε να του κλείσουµε πτήση µε πολεµικό αεροσκάφος
-κάτι που µε µεγάλη ικανοποίηση το κάναµε- πράγµα που, βεβαίως, δεν έχει πραγµατοποιήσει µέχρι σήµερα.
Καταθέτω σχετικό έγγραφο για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας και Πρόεδρος
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα
Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Άρα, αυτή όλη η λογική της προσπάθειας να πληγεί ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας ή ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ για κάτι το οποίο έχει
συµβεί επανειληµµένως και είναι µέσα στους στρατιωτικούς κανονισµούς και την ασφάλεια πτήσεων, είναι κάτι το πρωτοφανές
και θα παρακαλέσω πάρα πολύ να το αποσύρετε για πάντα.
Εάν παίρνετε, δε, τη δεύτερη αναφορά του κ. Μητσοτάκη περί
της συχνότητος των πτήσεων, εδώ θέλω να σας απαντήσω ξεκάθαρα πολιτικά. Δεν θα αναφερθώ στην πολιτική που η Νέα Δηµοκρατία παρουσίασε επί του αειµνήστου Μιλτιάδη Έβερτ, που
µιλούσε για «κυβέρνηση ελικόπτερων», αλλά θα σας πω ότι, ναι,
και εγώ και ο Αναπληρωτής Υπουργός χρησιµοποιούµε τα µέσα
της Πολεµικής Αεροπορίας και της Αεροπορίας Στρατού, γιατί
επιλογή µας είναι να βρισκόµαστε κοντά στις Μονάδες, κοντά
στους στρατευσίµους. Πηγαίνουµε το βράδυ και µένουµε στα
στρατόπεδα, µένουµε στα αεροδρόµια, µένουµε στα πλοία, συζητάµε µε τους αξιωµατικούς, τους υπαξιωµατικούς και τους
φαντάρους. Είµαστε δίπλα τους για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και αυτό θα συνεχίσουµε να το κάνουµε, όσο και αν σας
ενοχλεί.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες των ΑΝΕΛ και του ΣΥΡΙΖΑ)
Εάν θεωρείτε ότι ο ρόλος του Υπουργού Εθνικής Άµυνας είναι
να κάθεται και να δέχεται µόνο τους Αρχηγούς, να µην ακούει τα
προβλήµατα του στρατεύµατος, να µην συµµετέχουν οι Ένοπλες
Δυνάµεις σε κοινωνικό έργο, να µην συµµετέχουν σε φυσικές καταστροφές, ότι ο ρόλος του Υπουργού Εθνικής Άµυνας είναι να
ειδοποιεί για να ασβεστώνουν τα στρατόπεδα και να ελέγχει εάν
είναι γυαλισµένες οι µπότες, τέτοιο ρόλο εγώ δεν έχω.
Θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή µου να βρίσκοµαι δίπλα στις Μονάδες των Ενόπλων Δυνάµεων, να ακούω τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και βεβαίως να σέβοµαι κατά γράµµα τους στρατιωτικούς κανονισµούς. Αφήστε, λοιπόν, τις Ένοπλες Δυνάµεις
έξω από την πολιτική αντιπαράθεση.
Το δεύτερο επιχείρηµα του κ. Μητσοτάκη -που πράγµατι δεν
το περίµενα να το ακούσω και αυτό- ήταν η αναφορά στο παιδί
µου, λέγοντας για το twitter αυτό το οποίο ανέβασα, ότι «Το παιδί
του twitter έβγαλε αυτή τη φωτογραφία και την κατεβάζουµε».
Στον γιο µου οι µόνοι που αναφέρονταν ήταν ο κ. Βορίδης, ως
συνήγορος υπεράσπισης του κ. Κουρτάκη, όταν ήρθε να τον υπερασπιστεί στο δικαστήριο όπου ο δεκαεξάχρονος και ο δεκατετράχρονος γιος µου φέρονταν ως τροµοκράτες, φίλοι της Πόλας
Ρούπα, που σύχναζαν στα Εξάρχεια και έβαζαν φωτιές. Και δικηγόρος του κ. Κουρτάκη, που καταδικάστηκε για συκοφαντική
δυσφήµιση σε δύο χρόνια φυλακή, ήταν ο κ. Βορίδης.
Η Νέα Δηµοκρατία, λοιπόν, από κοινού ενεργεί µε στόχο τα
παιδιά. Και βεβαίως αυτό συνεχίζεται. Προχθές ο «ΓΑΥΡΟΣ», η
«περίφηµη» εφηµερίδα, ανέφερε σε δηµοσίευµα της Θύρας 7 και βεβαίως δεν εκπροσωπεί τον Ολυµπιακό αυτό- ότι εγώ και η
οικογένεια µου θα αρχίσουµε να ζούµε τον εφιάλτη µας. Τον
εφιάλτη µας! Απειλή ξεκάθαρη προς την οικογένεια και τα παιδιά.
Αυτή είναι η πολιτική των νταβατζήδων της ενηµέρωσης και
αυτών µε τους οποίους συµπράττει σήµερα η Αξιωµατική Αντι-
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πολίτευση και ο ίδιος ο Αρχηγός -και λυπάµαι πολύ!- της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Οτιδήποτε συµβεί στην οικογένειά µου ή σε µένα θα είστε ηθικοί αυτουργοί. Θα είστε ηθικοί αυτουργοί! Και δεν περίµενα ποτέ
από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ενθυλακώσει τέτοιου είδους φασιστικές πρακτικές µέσα στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου, προερχόµενος από µια οικογένεια που έχει θύµα από την τροµοκρατία.
Τα ίδια έχει υποστεί και ο κ. Φλαµπουράρης, όπου µοιράζουν
κάθε εβδοµάδα κάτω από το σπίτι του προκηρύξεις, κάνουν συγκεντρώσεις και έχουν κάψει το σπίτι του δύο και τρεις φορές.
Αυτή είναι η πολιτική σας; Αυτή είναι η τακτική του εκφοβισµού;
Βεβαίως, προχωράµε στο τρίτο επιχείρηµα του Αρχηγού της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Ήρθε να επαναφέρει το θέµα του
διαλόγου µε τον ισοβίτη Γιαννουσάκη. Αφού η Αντιπολίτευση σηκώνει τη σηµαία της κάθαρσης για την πιο βρώµικη υπόθεση ναρκωτικών που έχει ποτέ σηµειωθεί στη χώρα, αφού ασχολείται µε
αστειότητες που γράφουν µέσα ενηµέρωσης, που κατέχει εµπλεκόµενος στην υπόθεση, αφού υιοθετούν πρακτικές εκφοβισµού
του ανακριτή και της εισαγγελέως προκειµένου να µην προβούν
στη συνέχιση της έρευνας, τότε θα σας πω ακριβώς τον διάλογο
που είχα τα είκοσι ένα λεπτά. Κάποιοι από εσάς βάλτε και τα τηλέφωνά σας να γράφουν τα είκοσι ένα λεπτά των συζητήσεων.
Και θα σας πω και ποιο ήταν το αποτέλεσµα αυτής της συζήτησης µε τον ισοβίτη, που αφού ειδοποιήθηκα από τον δηµοσιογράφο Τριανταφυλλόπουλο ότι ήθελε να µιλήσει, µίλησα µαζί
του.
Επιβεβαίωσε ο Γιαννουσάκης στα τηλεφωνήµατα, στα είκοσι
ένα αυτά λεπτά, και επανέλαβε τις τέσσερις σελίδες του φύλλου
εξετάσεως ως µάρτυρα, που αναφέρεται ο ίδιος την Πέµπτη 23
Ιουλίου του 2015 στον ανακριτικό υπάλληλο, σε σχέση µε εµπλοκή του Ευάγγελου Μαρινάκη στην υπόθεση του «NOOR 1».
Θα τα καταθέσω στη Βουλή, διότι βγήκαν πλέον στην εκποµπή
«Δίκη» του «ΣΚΑΪ» -το βράδυ µιλάει εναντίον του Μαρινάκη και
το πρωί µιλάει εναντίον ηµών που µιλάµε για τον Μαρινάκη, αυτό
είναι µια άλλη υπόθεση- όπου κατά λέξη ο ίδιος ο ισοβίτης επαναλαµβάνει και αποδεικνύει την εµπλοκή σε παράνοµο λαθρεµπόριο πετρελαίου του συγκεκριµένου επιχειρηµατία. Τον κατηγορεί για εµπλοκή του και για γνώση του για την υπόθεση του
«NOOR 1».
Σας διαβάζω µια φράση µόνο. «Ο Ευάγγελος Μαρινάκης από
την πρώτη στιγµή γνώριζε τη µετοχική εµπλοκή του Κοτσώνη Αιµίλιου στο «NOOR 1», δηλαδή πότε έγινε συνέταιρος του Φάρου
που είχε αγοράσει το πλοίο «NOOR 1». Αυτό µου το είχε αναφέρει προσωπικά ο Μαρινάκης Ευάγγελος, ο οποίος άλλωστε είχε
εκδηλώσει ενδιαφέρον για την πορεία των δραστηριοτήτων του
πλοίου αυτού καθ’ όλη τη διάρκεια από την αγορά του έως και
µέχρι τον χρόνο σύλληψής µου».
Εγώ, κύριοι, τον υποχρέωσα τον Ιούλιο του 2015 να τα πει αυτά; Εγώ πήγα και του πρόσφερα ανταλλάγµατα από την Κυβέρνηση για να τα πει αυτά; Τον Ιούλιο του 2015 υπήρχε θέµα αγοράς του «ΔΟΛ» από τον Μαρινάκη ή από τον Ιβάν -πώς τον λένεή από τον οποιοδήποτε τρίτο; Δεν υπήρχε καν θέµα «ΔΟΛ». Άρα,
ακόµα και το ίδιο επιχείρηµα το οποίο στηρίζει η Νέα Δηµοκρατία, ότι δηλαδή παρενέβην εγώ -εκ µέρους, µάλιστα, και της Κυβερνήσεως- προκειµένου να επηρεάσουµε την αγορά του «ΔΟΛ»,
που θα επηρέαζε εν συνεχεία εµάς πολιτικά, καταρρέει διότι
αυτές οι συγκεκριµένες καταθέσεις είναι από τον Ιούλιου του
2015. Αυτές τις καταθέσεις µου επανέλαβε ο ισοβίτης, προκειµένου να ζητήσω διά του Υπουργού Δικαιοσύνης, ως υποχρεούµαι, την παρέµβαση της δικαιοσύνης. Και στην εφηµερίδα την
οποία κρατάτε εδώ στα χέρια σας, ο ίδιος ο ισοβίτης λέει ότι δεν
τον ξέρει ούτε θέλει να γνωρίσει τον Μαρινάκη.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας και Πρόεδρος
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα
Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και τι έγινε µετά τη διαβεβαίωση που του έδωσα και την επίσκεψη της εισαγγελέως; Και εδώ θέλω να σας πω ότι την εισαγ-
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γελέα δεν την ξέρω, ούτε την έχω δει στη ζωή µου ποτέ, ούτε
έχουµε µιλήσει ποτέ. Ποτέ! Ούτε για τρίτη υπόθεση. Δεν την γνωρίζω την κ. Τζίβα, η οποία αυτή τη στιγµή δέχεται αυτήν την επίθεση. Ποιο ήταν, λοιπόν, το αποτέλεσµα; Το αποτέλεσµα ήταν
να δώσει στη δικαιοσύνη ο ισοβίτης στοιχεία του τραπεζικού του
λογαριασµού στα Εµιράτα και όλες του τις κινήσεις -του εν λόγω
λογαριασµού- στις αρµόδιες δικαστικές αρχές.
Και από τα έγγραφα αυτά τα οποία έδωσε µαζί µε τις καταθέσεις, τι αποδεικνύεται; Πρώτον, ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης -µε
τον οποίο δεν έχω καµµία σχέση ούτε προσωπικά, -ο αδερφός
µου να ήταν µπλεγµένος στα ναρκωτικά, θα τον κατήγγειλα, Βουλευτής δικός µου να ήταν, µέλος της οικογένειάς µου να ήταν σε
υπόθεση που σκοτώνει τριακόσιες χιλιάδες παιδιά µε τη σύριγγα
στο χέρι, θα τον κατήγγειλα-, τρία χρόνια δεν έχει δηλώσει στις
αρµόδιες αρχές ότι έχει συνεργαστεί µε ισοβίτη και του έχει στείλει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.
Δεύτερον, ότι εκτός του Βαγγέλη Μαρινάκη φαίνεται ότι ο δικηγόρος του, Ευάγγελος Μπαϊρακτάρης, ο οποίος είναι και
µέλος του Δ.Σ. και γραµµατέας της «CAPITAL» στη Νέα Υόρκη εισηγµένη στο χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, στο NASDAQέβαζε κι αυτός χρήµατα στον ισοβίτη από offshore εταιρεία χωρίς
να µπορεί να τα δικαιολογήσει.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας και Πρόεδρος
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα
Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τρίτον: Στη συνέχεια προκύπτει ότι ο Γενικός Διευθυντής του
Βαγγέλη Μαρινάκη στη ναυτιλιακή εταιρεία «CAPITAL», Νίκος
Συντυχάκης, συνελήφθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» γιατί έφερε
παράνοµα και αδήλωτα στη χώρα 622.000 ευρώ µετρητά. Ο δε
ισοβίτης σε παλαιότερη κατάθεσή του αναφέρει ότι τα µετρητά
αυτά έρχονταν στην Ελλάδα το 2013 από λαθρεµπόριο πετρελαίου στα Εµιράτα σε συνεργασία του Βαγγέλη Μαρινάκη και
του ισοβίτη µε τον Αιµίλιο Κοτσώνη και τον Νίκο Συντυχάκη. Ξέπλυµα, δηλαδή, µαύρου χρήµατος από εγκληµατικές δραστηριότητες στα Εµιράτα.
Τρία χρόνια, λοιπόν, από τη σύλληψη του ναρκοπλοίου µε την
τεράστια αυτή ποσότητα ναρκωτικών και ηρωίνης από τους
ήρωες του Λιµενικού Σώµατος, έρχονται στην επιφάνεια τέτοια
αποδεικτικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ερευνηθούν. Και εµφανίζεται η Αξιωµατική Αντιπολίτευση εδώ, στη Βουλή των Ελλήνων, να προστατεύει κάποιον για τον οποίο καταθέτονται
στοιχεία. Είναι πρωτοφανές. Όµως, γιατί τον προστατεύει; Είναι
φυσικό ότι µέσα στη Νέα Δηµοκρατία υπάρχουν άνθρωποι που
ζουν από τον κ. Μαρινάκη. Ο κ. Βορίδης είναι δικηγόρος του και
πληρώνεται από αυτόν επισήµως. Ο κ. Παπαδόπουλος, ο άντρας
της Αλεξίας Μπακογιάννη, εργάζεται και πληρώνεται από τον κ.
Μαρινάκη. Είναι «πιστόλι» του, τα παίρνει στα ίσια.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
επί προσωπικού.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κάποιοι άλλοι λαδώνονται
οικογενειακώς στο «Εκάλη Club» και στο «Nammos» και τυγχάνουν της υποστήριξης από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Όµως,
λόγω αυτής της στήριξης θα φτάσουµε στο σηµείο στη Βουλή
των Ελλήνων να υποστηρίζουµε κάποιον που πιθανώς -µπορεί να
αποδειχθεί µπορεί και όχι- έχει εµπλοκή µε τον πιθανό θάνατο
τριακοσίων χιλιάδων παιδιών;
Τα παιδιά στα Εξάρχεια, στο Περιστέρι, στη Γλυφάδα, στα
νησιά, πεθαίνουν µε τις σύριγγες στο χέρι. Κι εµείς εδώ θα έρθουµε, επειδή παρεξηγήθηκε, και θα βάλουµε κατηγορούµενο
τον Καµµένο που ξέρει τι συµβαίνει στο στρατό και ξέρει τι σηµαίνει τουρκική ηρωίνη και ξέρει ότι η Τουρκία, µε σχεδιασµό,
επί χρόνια ολόκληρα έβαζε στο στρατό ναρκωτικά και εξοντώνονταν πόλεις ολόκληρες µε την τουρκική ηρωίνη. Και για ένα
πλοίο που έρχεται από το Ιράν, µε λαθραίο πετρέλαιο, µε τρεις
τόνους ηρωίνη, που ο ένας τόνος χάνεται και πάει µέσα από τη
Σερβία στο Κόσοβο, την ώρα που κατηγορείται το κύκλωµα της
τροµοκρατίας για χρηµατοδότηση από ναρκωτικά, να σιωπήσω
και να µην µιλήσω είκοσι ένα λεπτά και να µην το πω στον Υπουρ-
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γό Δικαιοσύνης που θα το διαβιβάσει στον εισαγγελέα και να
αφήσουµε ακάλυπτη την εισαγγελέα και τον ανακριτή;
Κι επειδή είδα και κάτι µαγκιές ότι θα πάµε και φυλακή, ξέρετε
ποια είναι η εγκληµατική οργάνωση, που αν αποδειχθεί ότι γίνεται από οµάδα δηµοσιογράφων, εκδοτών, πολιτικών και τρίτων;
Είναι η οµάδα αυτή που συγκροτείται οργανωµένα προκειµένου
να απειλήσει ανακριτικούς υπαλλήλους και δικαστές, όπως δέχεται αυτή τη στιγµή απειλή ο ανακριτικός υπάλληλος και ο λεβέντης του Λιµενικού, όπως είναι και όλοι λεβέντες στο Εσωτερικών Υποθέσεων που βγάλαν αυτή την υπόθεση και η εισαγγελέας, που επαναλαµβάνω ότι δεν την ξέρω.
Αυτό είναι υποκρισία. Και είναι υποκρισία σε µια περίοδο τέτοια που χρησιµοποιείται ιδιαίτερα για να καλυφθεί το έργο της
Κυβέρνησης.
Χαίροµαι που άκουσα τον κ. Μητσοτάκη σήµερα να έρχεται
εδώ και να µας λέει ότι θα υποστηρίξει τις διάφορες επενδύσεις.
Ποια είναι η υποστήριξη των επενδύσεων; Το να βγαίνουν στις
ξένες πρεσβείες και να λένε, «Μην πλησιάζετε την Ελλάδα»; Είναι
υποστήριξη των επενδύσεων όταν πάνε στο εξωτερικό και αντί
να κάνουν αντιπολίτευση στην Κυβέρνηση, κάνουν αντιπολίτευση
στη χώρα, όταν προσπαθούν να διασύρουν τη χώρα;
Αυτή είναι υπεύθυνη στάση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Και εδώ σήµερα από την οµιλία του Πρωθυπουργού και αργότερα από τις οµιλίες των Υπουργών Οικονοµικών και του Υπουργού Οικονοµικών, θα αποδειχθεί ότι πράγµατι αυτή η Κυβέρνηση
πέραν ότι διαπραγµατεύτηκε και πέτυχε όλα αυτά που ανέφερε
ο Πρωθυπουργός, κατάφερε να αλλάξει και την εικόνα της
χώρας, την γεωπολιτική εικόνα της χώρας. Η Ελλάδα πλέον είναι
ο ισχυρός παίκτης στη Μεσόγειο, µε σηµαντικά συµφωνητικά µε
το Ισραήλ, την Ιορδανία, την Αίγυπτο, µε ηγετικό ρόλο στα Βαλκάνια. Είµαστε εκείνοι που θεωρούν πυλώνα σταθερότητας. Και
ο πυλώνας αυτός σταθερότητας είναι ο πυλώνας εκείνος που,
ναι, θα στηρίξει την επόµενη ενεργειακή πολιτική µε τους νέους
αγωγούς και τη σύνδεση µε τους παλιούς αγωγούς για να γίνει
η Ελλάδα το κοµβικό ενεργειακό κέντρο. Αυτό κάνει η Κυβέρνηση και αυτοί είναι -αν θέλετε- οι στόχοι της Κυβέρνησης.
Δεν θα πω παραπάνω, για αυτά που ανέφερα προηγουµένως.
Θα απαντήσω, όµως, στην κ. Γεννηµατά, η οποία ακολούθησε
τον πρώην κυβερνητικό της εταίρο. Εξάλλου, και ο κ. Βενιζέλος
πήγε στο συνέδριό της. Όταν φωτογραφίζεσαι εν µέσω δύο Προέδρων, του Γεωργίου Παπανδρέου και του κ. Σηµίτη, µία ηµέρα
µετά από τη δηµοσίευση της έρευνας της δικαστικής, που επί έντεκα χρόνια ήταν στα συρτάρια, και που λέει ότι βρέθηκε έµβασµα από τις Μπαχάµες για πρώην Πρωθυπουργό σε συγγενικό
του πρόσωπο, τους καλύπτεις ή δεν τους καλύπτεις;
Την ίδια κάλυψη τους παρείχαν όταν το 1999, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ανέβηκα σ’ αυτό το Βήµα και συγκρούστηκα µε τον
πανίσχυρο τότε Τσοχατζόπουλο, όταν στην εξεταστική επιτροπή
φώναζαν ο Βενιζέλος και ο Λοβέρδος ότι αυτοί οι λογαριασµοί
είναι λογαριασµοί τηλεφώνου και ήταν οι τραπεζικοί τους λογαριασµοί. Το ίδιο έγινε µετά µε τον Παπαντωνίου. Και την ίδια ώρα
µε χτυπούσαν απ’ όλες τις πλευρές. Το συγκρότηµα του «ΔΟΛ»,
µε τα µεγάλα πιστόλια, τον Γιώργο τον Παπαχρήστου και τους
υπολοίπους, αφού έφαγαν είκοσι µία αγωγές -δικαιώθηκα και
στις είκοσι µία αγωγές- εν συνεχεία ήρθαν απλώς να πληρώσουν
το τίµηµα της διαφήµισης και της δυσφήµισής µου.
Έβαζαν τον κ. Λιακουνάκο τότε να κάνει εφηµερίδες, «ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ». Και ο Λιακουνάκος τώρα κυκλοφορεί µε βραχιόλια. Τον
πόλεµο τον έφαγαν και άλλοι δηµοσιογράφοι και άλλοι πολιτικοί,
από άλλους χώρους, όπως, η µακαρίτισσα η Αριστέα η Μπουγάτσου. Τον πόλεµο τον έφαγαν όλοι εκείνοι, οι οποίοι συγκρουστήκαν µε αυτούς οι οποίοι λέγονται «ισχυροί».
Τελειώνω, λέγοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι τολµήσαν να µιλήσουν κάποιοι για παραδικαστικό. Ερωτώ σε αυτήν την
Αίθουσα: Ο κ. Μαντούβαλος είναι συνεργάτης του Προέδρου της
Νέας Δηµοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, ναι ή όχι;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τι συνεργάτης;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ο κ. Μαντούβαλος είναι βασικός κατηγορούµενος στη δίκη του παραδικαστικού, για την
οποία επικρατεί πλήρης συσκότιση µέχρι σήµερα;
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Δεύτερο ερώτηµα: Όταν µετά τη σύλληψη του «NOOR 1» ήλθε
εδώ ο κ. Αθανασίου και ψήφισε στις 8-7-2014 ως Υπουργός Δικαιοσύνης τον ν.4274, που προκάλεσε σάλο, για την απελευθέρωση των εµπόρων ναρκωτικών, για δείτε τι είπαµε στα Πρακτικά
τότε. Και τολµάνε να µιλάνε αυτοί οι οποίοι έφτασαν το παραδικαστικό στην αθλιότητα να µιλάει -επίσηµη υποκλοπή από την
ΕΥΠ- ο Βαγγέλης Μαρινάκης µε δικηγόρο και να του λέει: «Ο Γεωργέλης είναι Μυτιληνιός. Περιβάλλοντος, Χαράλαµπος Αθανασίου. Μην ανησυχείς για την απόφαση».
Ποιοι εµπλέκονται, λοιπόν, στο παραδικαστικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Ο Αθανασίου µε τον Μπίρµπο και τον Ασηµακόπουλο ή εµείς;
Και ποια είναι τα αποτελέσµατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
της δικής µας εµπλοκής; Τα αποτελέσµατα είναι ότι υπάρχουν
στοιχεία, µε τα οποία η δικαιοσύνη θα φτάσει στο αποτέλεσµά
της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω στα χέρια µου συνοµιλίες
συναδέλφων Βουλευτών. Είναι στη διάθεση των συναδέλφων.
Δεν θα το καταθέσω στα Πρακτικά, διότι παρότι είναι επίσηµες
καταγραφές της ΕΥΠ, είναι συνοµιλίες συναδέλφων Βουλευτών
της Νέας Δηµοκρατίας µε τις κεφαλές της εγκληµατικής οργάνωσης. Και είναι συνοµιλίες όχι είκοσι λεπτών, αλλά ωρών, που
δίνουν και συναντήσεις, που µιλάνε για το ποιοι στηρίχθηκαν από
ποιους.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Με ποιους εννοείτε;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Εννοώ την κ. Καραµανλή και
τον κ. Αρβανιτόπουλο, κύριε Βορίδη! Υπάρχουν συνοµιλίες µε
πρώην Υπουργό, ο οποίος µεσολαβεί για να αθωωθεί κρατούµενος στον Κορυδαλλό.
Εγώ δεν µεγάλωσα στην αγκαλιά ούτε του Μαµανέα ούτε του
Ηρακλή Σηφακάκη, για να εξηγούµαστε. Και εάν προχωρήσουµε
παρακάτω, ας ανοίξουµε τα κιτάπια της ιστορίας να δούµε τι
συµβαίνει. Το θετικό µήνυµα είναι ότι η οικονοµία παίρνει µπροστά και εσείς µένετε στο παρελθόν. Και µε κύριο µοχλό τον τουρισµό αυτή τη στιγµή βρισκόµαστε στο σηµείο να έχουµε αύξηση
σε όλες τις τουριστικές περιοχές, να φτάνουµε σε πληρότητα 9095%, να έχουµε υψηλές πληρότητες και αύξηση για όλη την Ανατολική Μεσόγειο, αύξηση των εσόδων κατά 2,4% και ρεκόρ
διεθνών αφίξεων, αύξηση του τζίρου των ταξί, πληρότητα, θετικό
ισοζύγιο νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης µε περισσότερες από διακόσιες τριάντα χιλιάδες νέες θέσεις εργασίες, εκ των οποίων οι επτά στις δέκα να προέρχονται από τον
τουρισµό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ό,τι και να κάνουµε, αυτή εδώ
η Κυβέρνηση, µπορεί να µην είναι προερχόµενη από µία κοινή
ιδεολογική πηγή, αλλά ο ένας σέβεται τις κόκκινες γραµµές του
άλλου και στηρίζεται σε µία συµφωνία που δεν σπάει ποτέ: Στο
ότι εµείς δεν έχουµε ξεχασµένους σκελετούς στις ντουλάπες και
όποιος και εάν είναι εµπλεκόµενος, θα πληρώσει! Εµάς οι συγγενείς µας δεν έχουν βαπόρια, όπως κάποιοι, µε εφοπλιστές
τύπου Μαρινάκη!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες των ΑΝΕΛ και του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Βορίδη, έχετε τον
λόγο για δύο λεπτά, διότι θα παρακαλούσα να αναφερθείτε µόνο
στο προσωπικό ζήτηµα και όχι στο συνολικό ζήτηµα, το οποίο
έτσι και αλλιώς άνοιξε από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο οποίος στη συνέχεια έχει και δευτερολογία.
Επειδή θέσατε προφανώς προσωπικό ζήτηµα, ως δικηγόρος,
παρακαλώ να περιοριστείτε σε αυτό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να µου
δώσετε τη δυνατότητα να εκθέσω πώς αντιλαµβάνοµαι το προσωπικό θέµα, γιατί αυτό συνέχει κάπως µε την απάντηση που
έχω να δώσω.
Κατ’ αρχάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαι υπερήφανος
για τη δουλειά που κάνω και θεωρώ ότι οι Βουλευτές πρέπει να
εργάζονται. Είµαι υπερήφανος για το δικηγορικό µου λειτούργηµα και στο δικηγορικό λειτούργηµα µόνο αστοιχείωτοι, κύριε
Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, δεν αντιλαµβάνονται τη διάκριση
ανάµεσα στον δικηγόρο και την υπόθεση που υπερασπίζεται.
Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, µε συγχωρείτε, αλλά δεν έχει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

επαφή µε αυτό που είναι ο νοµικός µας πολιτισµός.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ πολύ!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεύτερον, ουδέποτε υπήρξα δικηγόρος του Βαγγέλη Μαρινάκη. Δεν έχω αµειφθεί από αυτόν. Σας
ενηµερώνω γι’ αυτό, για να µην έχουµε συνέχεια.
Του κ. Κουρτάκη βεβαίως έχω χειριστεί και χειρίζοµαι υποθέσεις του. Όµως, υποθέτω ότι δεν κάνετε το ατόπηµα, το οποίο
κάνετε συνήθως, να συγχέετε τα πρόσωπα µεταξύ τους και την
ετερότητα ανάµεσα στα πράγµατα.
Το τρίτο, όµως, κύριε Πρόεδρε, το οποίο κατά τη γνώµη µου
θεωρώ πολύ σηµαντικό, είναι ότι αυτό που είπε εδώ ο κ. Καµµένος, ούτε λίγο ούτε πολύ, είναι ότι υπάρχουν συµφέροντα εντός
της Νέας Δηµοκρατίας που υπαγορεύουν τη στάση της στο συγκεκριµένο θέµα. Και προφανώς, µέσα στα συµφέροντα υπενόησε, εµµέσως πλην σαφώς, και τη δική µου σχέση.
Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ορισµένα πράγµατα: Όταν ένας
Υπουργός οµιλεί µε έναν ισοβίτη δώδεκα φορές και παίρνει τέσσερις φορές ο Υπουργός τηλέφωνο τον ισοβίτη και µιλάει είκοσι
ένα λεπτά για µια υπόθεση ναρκωτικών, δεν µιλάει για αντεγκληµατικές πολιτικές, δεν µιλάει για το γεγονός ότι η Κυβέρνησή του
µε τις ψήφους του έφερε νοµοθεσία που κατέστησε ευχερέστερη την αποφυλάκιση των εµπόρων ναρκωτικών, δεν µιλούν
για τα θεσµικά ζητήµατα του Κοινοβουλίου, µιλούν για µια συγκεκριµένη υπόθεση, όταν εν συνεχεία ο συγκεκριµένος καταδικασθείς του στέλνει µήνυµα στο κινητό του και του λέει: «Αργεί;
Θα έρθει;» και µετά από λίγο, στις 11.30’ το βράδυ, εµφανίζεται
µια εισαγγελέας, εκτός της περιφέρειάς της, εκτός της αρµοδιότητος της, να πάει να πάρει κατάθεση στον συγκεκριµένο ισοβίτη, αφού επιβεβαίωσε προφανώς ότι θα πάει ο κ. Καµµένος…
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ούτε δικηγόρος του Μαρινάκη να ήσασταν…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αφήστε τώρα! Απαντήστε σε αυτά
και αφήστε τη δικηγορία! Αυτά είναι δηµοσιευµένα και µη αµφισβητούµενα, δεν είναι λόγια του ισοβίτη, είναι µηνύµατα, συνάδελφοι! Και όταν, εν συνεχεία, δηµοσιεύονται συνοµιλίες…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ήσυχα, παρακαλώ!
Και εσείς, κύριε Βορίδη, τελειώνετε!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όµως, ξέρετε, δεν µπορεί τώρα εδώ να δηµιουργούνται εντυπώσεις. Ακούστε, συνάδελφοι, πριν να εξεγείρεστε: Γιατί παίρνετε θέση σε ένα ζήτηµα, στο οποίο εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε
να είναι όλοι εξαιρετικά προσεκτικοί; Διότι αυτά…
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Πληρώνεστε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μη µιλάτε, κύριε...
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Πληρώνεστε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καµµένε, θα έχετε ύστερα τον λόγο, εφόσον το ζητήσετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όταν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
µετά από αυτά δηµοσιεύονται και αναρτώνται στο διαδίκτυο συνοµιλίες ανακριτικού υπαλλήλου, όπου ακούγεται –ο υπάλληλος,
ο ανακριτικός, ο λιµενικός- να λέει στον καταδικασµένο «µα, ο
Μαρινάκης είναι αθώος» και η απάντηση «δεν µε ενδιαφέρει, πρέπει να καταδικαστεί». Γιατί; Γιατί πρέπει να καταδικαστεί; Διότι
έτσι θα συνδεθεί µε τον Μητσοτάκη και ο Τσίπρας θα µείνει δέκα
χρόνια στην εξουσία.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Πώς συνδέεται αυτό;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εγώ ρωτώ το εξής πολύ απλό τους
συναδέλφους: Με αυτά τα δεδοµένα απήντησε ο κ. Καµµένος;
Τον συγκεκριµένο ανακριτικό υπάλληλο τον γνωρίζει; Έχει συνοµιλήσει µαζί του; Τη συγκεκριµένη εισαγγελέα µάς είπε ότι δεν
τη γνωρίζει. Μπορεί να µας εξηγήσει πώς συνδέεται το µήνυµα
µε την παρουσία της; Μπορεί να µας εξηγήσει τι νόηµα είχαν…
Εγώ, κύριε Καµµένο, να δεχθώ το ενδιαφέρον σας. Έρχεται,
λοιπόν, ένας και λέει «κύριε Υπουργέ, εσείς µου είπε ο Τριανταφυλλόπουλος…»…
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Βορίδη, έχετε τελειώσει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τελειώσατε!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Να δεχθώ, λοιπόν, αυτό. Μπορείτε
να µας δώσετε πειστικές εξηγήσεις, αντί να έρχεστε να κατηγορείτε το σύνολο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και να λέτε ότι
ενδιαφέρεται για αυτή τη σκανδαλώδη υπόθεση και να φέρνετε
σε δύσκολη θέση όλους τους συναδέλφους που µπορεί να έχουν
-για πολιτικούς λόγους προφανώς- και την καλή διάθεση να σας
στηρίξουν;
Είστε απολογούµενος, κύριε, σε αυτή την υπόθεση, δεν είστε
κατήγορος!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Εγώ; Τι λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον
λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Δεν έχω να πω τίποτα: Ένας
άνθρωπος που πληρώνεται για να κάνει αυτή τη δουλειά και το
παραδέχεται δηµόσια, ας κάνει τη δουλειά του στα δικαστήρια.
Εδώ είναι η Βουλή των Ελλήνων! Εδώ θα µιλάµε πολιτικά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Την ποινική υπόθεση εµείς τη φέραµε εδώ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κύριε Βορίδη,
µη διακόπτετε! Σήµερα στη συζήτηση…
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Για αυτή την ποινική υπόθεση, αν θέλετε, καταθέστε πρόταση µοµφής και αίτηµα για
προανακριτική! Τώρα! Καταθέστε τώρα!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αφήστε το τι θα κάνουµε εµείς!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Αφήστε τις απειλές! Καταθέστε πρόταση µοµφής ή καταθέστε αίτηµα για προανακριτική!
Καταθέστε το! Απειλείτε από τις εφηµερίδες;
Αφήστε, κύριε Βορίδη, δεν σηκώνουµε όλοι απειλές! Αν έχετε
τα άντερα, καταθέστε τώρα πρόταση µοµφής! Καταθέστε τη τώρα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ.
Ο κ. Λεβέντης εκ µέρους της Ένωσης Κεντρώων έχει τον λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Πολάκη, δεν έχετε
τον λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω µια ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μια ερώτηση; Τι θέλετε να
πείτε, κύριε Πολάκη;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Είχα
την ενηµέρωση ότι σήµερα δεν µπορούµε να πάρουµε τον λόγο
επί προσωπικού και γι’ αυτό δεν µίλησα προηγουµένως στις αναφορές που έκανε ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας στο όνοµά
µου. Είχα την ενηµέρωση ότι στη σηµερινή διαδικασία δεν µπορούµε να πάρουµε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ναι, έτσι είναι το σωστό.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ναι,
αλλά από τη στιγµή που δώσατε τον λόγο στον κ. Βορίδη… Δεν
ζήτησα τον λόγο πριν, γιατί αυτό ήξερα. Δεν θεωρώ, λοιπόν, ότι
αυτό που είπε ο κ. Καµµένος προς τον κ. Βορίδη είναι τόσο περισσότερο προσβλητικό από την έκφραση «θεσµικά χυδαίος»
που χρησιµοποίησε ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Εντάξει, θέλετε τον λόγο,
κύριε Πολάκη, επί προσωπικού; Αυτό ζητάτε;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ναι,
ακριβώς, αυτό ζητάω. Δεν τον ζήτησα πριν, γιατί µου είπατε ότι
δεν µπορώ να πάρω τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Εντάξει, µην το επαναλαµβάνετε.
Θεωρείτε ότι πρέπει να πάρετε τον λόγο, επειδή αναφέρθηκε
σε εσάς ο κ. Μητσοτάκης;
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ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας):
Σαφώς, απλώς ήξερα ότι δεν µπορούσαµε να πάρουµε τον λόγο
σήµερα, γι’ αυτό δεν τον ζήτησα, αλλά από τη στιγµή που τον
δώσατε, τον ζητάω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Του έδωσα τον λόγο, διότι
αναφέρθηκε συγκεκριµένα σε ένα θέµα το οποίο ήταν παρεµπίπτον της διαδικασίας.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Και
σε εµένα συγκεκριµένα αναφέρθηκε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Εάν το θεωρείτε απαραίτητο, θα πάρετε τον λόγο. Πότε θέλετε να πάρετε τον λόγο;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας):
Όποτε µου τον δώσετε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Θα µιλήσετε µετά τις πρωτολογίες.
Κύριε Λεβέντη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, µερικές φορές δεν αντιλαµβάνοµαι τον σκοπό λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Υποτίθεται ότι ο σκοπός της λειτουργίας του είναι να λύνει τα προβλήµατα της χώρας και του
λαού. Εδώ πέρα επιλύονται προσωπικές διαφορές και βεντέτες.
Αυτό αντιλαµβάνοµαι. Η Βουλή γίνεται αρένα επίλυσης προσωπικών διαφορών.
Έκατσα και παρακολούθησα τι είπε ο κύριος Πρωθυπουργός.
Εξήγησε γιατί έβαλε για πέντε χρόνια την Ελλάδα µε 3,5% και
για 43 χρόνια µε 2%; Βρείτε µου ένα άλλο κράτος της γης, το
οποίο να είναι αλυσοδεµένο διά αυτού του τρόπου, για πέντε
χρόνια 3,5% πλεόνασµα και σαράντα τρία χρόνια µε 2% πλεόνασµα. Αν µου βρείτε άλλο ένα κράτος, ας µην είναι για σαράντα
τρία χρόνια, ας είναι για δέκα µε 2% και ένα µε 3,5%, είναι η Ελλάδα δεύτερο. Άρα η χώρα αλυσοδέθηκε.
Ο ισχυρισµός και η δικαιολογία είναι ότι δεν υπήρχε άλλη
λύση, ότι έπρεπε να υπογραφεί η σύµβαση. Και γιατί καθυστέρησε η υπογραφή αυτής της σύµβασης; Γιατί γινόταν διαπραγµάτευση. Η διαπραγµάτευση, δηλαδή, γιατί γινόταν; Για πόσα
χρόνια θα αλυσοδέσουµε τη χώρα; Θα ζει κανείς από αυτήν την
Αίθουσα εν έτει 2060, για ελευθερωθεί η χώρα; Δεν ξέρω αν θα
ζει κανείς από αυτήν τη χώρα ή και αν τα παιδιά µας τα ίδια θα
ζουν.
Εποµένως, νοµίζω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός δεν µας εξήγησε γιατί υπέγραψε, γιατί έβαλε τις υπογραφές που έβαλε και
γιατί ανάγκασε τους εκατόν πενήντα τρεις της Πλειοψηφίας να
πουν «ναι» σε αυτήν τη συµφωνία. Πάντα το δίληµµα ήταν για να
µην πάµε σε Grexit. Εσείς οι ίδιοι βγαίνατε στα κανάλια και λέγατε να µην εκβιαστούµε, ότι είναι τοκογλύφοι, ότι ο Σόιµπλε
είναι παλιάνθρωπος και µας εκβιάζει. Άρα για να µην µας πάνε
σε Grexit, υπογράψαµε, επαναλαµβάνω, για πέντε χρόνια πλεονάσµατα 3,5% και για σαράντα τρία χρόνια µε 2%.
Ο θεός της Ελλάδος ελπίζω να δώσει στο άµεσο µέλλον µια
κυβέρνηση σοβαρή, η οποία θα επαναδιαπραγµατευτεί και αυτά
τα νούµερα –πέντε και σαράντα τρία- θα τα αλλάξει ριζικά, γιατί
αν µείνουν αυτά τα νούµερα, επαναλαµβάνω ότι δεν θα ζει κανείς
εξ ηµών για να βγει από τα µνηµόνια.
Το άλλο πάλι που λέει ο κύριος Πρωθυπουργός είναι ότι µπορούµε να βγούµε στις αγορές.
Αυτό ξέρετε µε τι µοιάζει; Ποιος αφήνει ένα µικρό παιδί τριών
ετών να βγει στον δρόµο, όταν ο δρόµος είναι µεγάλης κυκλοφορίας; Δεν θα το πατήσει αυτοκίνητο;
Ο Σαµαράς έκανε και αυτός την ίδια αποκοτιά, ας το πω έτσι.
Έβγαλε την Ελλάδα στις αγορές για να δείξει ότι βγαίνουµε στις
αγορές. Και το πληρώσαµε. Ενώ µπορούσαµε να δανειστούµε µε
1,25%, δανειστήκαµε µε 5%.
Το ίδιο θέλετε να κάνετε κι εσείς ή θέλετε να βγει το παιδί στη
Λεωφόρο Συγγρού και να την περάσει µε την ελπίδα ότι δεν θα
βρεθεί κανένα αυτοκίνητο να το κόψει;
Οι αγορές, όταν δεν έχεις τα οικονοµικά δεδοµένα για να βγεις
και όταν κινδυνεύεις να ικετεύεις και να εκλιπαρείς, είναι η ελπίδα
του καταρρέοντος. Δηλαδή, πιστεύετε ότι αν βγαίναµε στις αγορές και παίρναµε 4 δισεκατοµµύρια µε 5%, θα έπειθε ο κ. Τσίπρας ότι έλυσε τα οικονοµικά προβλήµατα της χώρας; Αυτό και
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µόνο συνιστά πιστοποιητικό εγκυρότητας της χώρας και της οικονοµίας; Ελπίζω να έχετε οικονοµολόγους και στον ΣΥΡΙΖΑ και
στη Νέα Δηµοκρατία. Να ξέρετε ότι δεν έχει καµµία σχέση αυτό.
Ο Σαµαράς το έκανε το εγχείρηµα και τίποτα δεν πέτυχε. Κατέρρευσε ο κ. Σαµαράς.
Αυτή, λοιπόν, η συµφωνία είναι συµφωνία της ντροπής. Και
πρέπει κι εσείς οι εκατόν πενήντα τρεις να τη δείτε σαν τέτοια,
αν είστε έντιµοι και ειλικρινείς µε τον εαυτό σας και να συµβάλετε
άµεσα στη διόρθωσή της. Παρακαλώ θερµά. Στις περιοχές σας
που πηγαίνετε, σας λένε ότι είναι όµορφη η συµφωνία και καλώς
πράξατε; Προφανώς θα τους απαντάτε ότι δεν είχατε άλλη λύση.
Μα, και ο Σαµαράς όταν έκοβε συντάξεις, έλεγε ότι δεν έχει άλλη
λύση. Και ο Βενιζέλος, όταν ήρθε και έφερε τον ΕΝΦΙΑ, προφανώς είπε ότι δεν υπήρχε άλλη λύση. Πόσο καιρό µπορεί να ζει
µια χώρα κάτω από τέτοια διλήµµατα; Πόσο καιρό µπορεί να
υπάρχει µια χώρα;
Κι όταν διεκδικήσατε στις 25 Ιανουαρίου 2015 την εξουσία, την
διεκδικήσατε υπό την έννοια ότι θα κάνετε ό,τι µπορείτε; Όχι,
τότε λέγατε ότι σκίζετε, ότι θα έρθετε σε σύγκρουση, ότι θα αλλάξετε την Ευρώπη. Στην Ελλάδα τι αλλάξατε για να αλλάξετε
την Ευρώπη;
Για να αλλάξεις την Ευρώπη, πρέπει να αλλάξεις εσύ. Έχει αλλάξει κάτι σε αυτό τον τόπο; Τα επαγγέλµατα έχουν ανοίξει; Κανένα επάγγελµα δεν έχει ανοίξει. Έχουµε βρει µε την αξιολόγηση
στο δηµόσιο ποιοι είναι αργόµισθοι και ποιοι όχι στους δήµους
και τις ΔΕΚΟ; Όχι. Στις συντάξεις έχει γίνει ένας ορθολογισµός;
Τριακόσιες τριάντα χιλιάδες άνθρωποι παίρνουν τρεις κύριες
συντάξεις! Ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες παίρνουν δύο
κύριες συντάξεις! Τίποτα δεν έχετε κάνει. Θέλατε να αλλάξετε
την Ευρώπη και δεν τολµήσατε ούτε τη χώρα σας να δείτε κατά
πρόσωπον, όχι να την αλλάξετε, αλλά εν πάση περιπτώσει, να
µελετήσετε το πρόβληµά της.
Έχει παρεξηγήσει ένα κοµµάτι της κοινωνίας τις περί συναίνεσης απόψεις µου. Νοµίζουν κάποιοι ότι θέλω να γίνει η συναίνεση
και µια κυβέρνηση τεχνοκρατών για να µπω εγώ µέσα. Ειλικρινά
είναι το µόνο που δεν επιθυµώ. Και να γίνει αυτή η κυβέρνηση,
δηλώνω εις την Αίθουσα ότι δεν θα µπει η Ένωση Κεντρώων
µέσα. Και εις αυτήν τη Βουλή δεν θα µπει η Ένωση Κεντρώων
εις καµίαν κυβέρνηση. Κάνω κι αυτή τη δήλωση να ηρεµήσουν
κάποιοι, γιατί γράφουν ότι µπορεί να στηρίξω τον κ. Τσίπρα.
Κάνω, λοιπόν, σαφή δήλωση ενώπιον της Βουλής. Εις αυτή τη
Βουλή, δεν πρόκειται να στηρίξω καµίαν κυβέρνηση, ούτε του
Ιησού Χριστού!
Ηρεµήστε. Θα σας εξηγήσω τον λόγο.
Από το 2009 η χώρα έχει ένα καρκίνωµα. Κυβερνά ο Γιώργος
Παπανδρέου αρχικά και όλοι οι άλλοι τον έλεγαν «γερµανοτσολιά», «προδότη» κ.λπ.. Ο άνθρωπος και να ήθελε τρία πράγµατα
να κάνει, που απεδείχθη ότι δεν ήταν αρκούντος σοβαρός για να
τα κάνει, εν πάση περιπτώσει, έκανε πίσω κι αυτός. Πείτε ότι
ήθελε και κάτι καλό να κάνει, έκανε πίσω. Ήρθε ο Σαµαράς και
πάλι τον έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ προδότη κι έκανε ο άνθρωπος πίσω. Σου
λέει πού να τα βάλω µε τα φίδια; Στον λάκκο των όφεων αν πέσω,
τελείωσα.
Ήρθατε τώρα εσείς και µε περίπου την ίδια συλλογιστική σας
λένε προδότες οι υπόλοιποι. Έτσι δεν είναι; Ο τρόπος µε τον
οποίο σας πολεµούν δείχνει ότι θέλουν να σας ανατρέψουν και
ζητούν εκλογές. Πιστεύετε ότι κυβερνήσεις τέτοιας µορφής,
υπονοµευόµενες από τη µισή Βουλή –που δεν είναι ακριβώς η
µισή- είναι οι κατάλληλες για να λύσουν το οικονοµικό πρόβληµα
της χώρας;
Στην Πορτογαλία, ας πούµε, που τόλµησε, πήγαν ή όχι και τα
πέντε κόµµατα µαζί να κάνουν διαπραγµάτευση; Πήγαν. Στην
Κύπρο συνέβησαν τέτοια πράγµατα, οι µισοί να λένε τους άλλους µισούς προδότες; Μόνο η Ελλάδα έχει αυτή την κατάρα.
Έχει µια εξουσιοµανία. Πρέπει, δηλαδή, κάποιοι να διεκδικούν
την εξουσία και πρέπει οι υπόλοιποι να τους υπονοµεύουν. Αυτό
είναι το πολιτικό σύστηµα στην Ελλάδα.
Από αγωνία εγώ για να αλλάξει αυτό, εισηγήθηκα αυτή τη µεγάλη κυβέρνηση. Διότι ο λαός ρωτάει: «Πότε, κύριε Λεβέντη, θα
βγούµε από τα µνηµόνια;». Τι να απαντήσω στον λαό; Τι να του
απαντήσω; Να πω να εµπιστευθούν τον κ. Τσίπρα ότι του χρόνου
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φεύγουµε; Να φάω και εγώ το ξύλο; Γιατί; Τι φταίω εγώ; Καταλάβατε; Τι έφταιγε, όταν ο Σαµαράς δεν έβγαλε τη χώρα από τα
µνηµόνια;
Δεν αντιλαµβάνεστε ότι για δύο-τρία χρόνια έπρεπε να σταµατήσουν οι τακτικισµοί, αυτές οι αλληλοϋπονοµεύσεις και να δώσουµε εικόνα σοβαρής χώρας; Ήταν τόσο κακό για τρία χρόνια
αυτό το πολιτικό σύστηµα να έδειχνε µια εικόνα πολιτικής σταθερότητος προς τα έξω για να πετύχουµε το καλύτερο της συµφωνίας που θα µπορούσαµε να πετύχουµε, το καλύτερο της
διαπραγµάτευσης που θα µπορούσαµε να κάνουµε; Είναι τόσο
κακό αυτό ή δύσκολο να το αντιληφθείτε; Είναι τόσο γλυκιά η
εξουσία; Τι έχει αυτή η εξουσία που, όταν την πιάσεις, δεν µπορείς να την χάσεις, δεν πρέπει να την χάσεις;
Είπα εις τον κ. Τσίπρα, ο οποίος κυβερνάει: «Κύριε Τσίπρα, εσύ
κυβερνάς, εσύ έχεις την ευθύνη. Πήγαινε στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, κάλεσε και τον κ. Μητσοτάκη. Καλέστε τους και κάντε
µια συζήτηση για µια κυβέρνηση δύο-τριών ετών για να λυθούν
τα προβλήµατα». Μου απαντάει ο κ. Τσίπρας: «Δεν το θέλει ο κ.
Μητσοτάκης». «Μα», λέω, «για να αποδειχθεί ότι δεν το θέλει ο
κ. Μητσοτάκης, κάνε το εσύ. Πήγαινε εσύ, για να έχει όλη την ευθύνη µετά ο Μητσοτάκης. Τι έφερες πριν δέκα µήνες την απλή
αναλογική;».
Η απλή αναλογική τι σήµαινε για µένα; Δεν σήµαινε να ψηφίσω
ένα νοµοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Για µένα, η απλή αναλογική σήµαινε
να γυρίσει σελίδα η χώρα και να πάµε σε κυβερνητικούς συνασπισµούς. Αυτό σήµαινε. Γιατί ο κ. Τσίπρας δεν το τολµάει; Τι θα
χάσει; Έναν χρόνο εξουσίας; Θα µείνει, όµως, στην ιστορία ως
ο άνθρωπος που θυσίασε µήκος κυβερνητικής θητείας για να επιτύχουµε συναίνεση. Νοµίζω ότι θα υποχρεωνόταν και ο κ. Μητσοτάκης, παρ’ ότι έχει δηµοσκοπική άνοδο, να βοηθήσει, γιατί
και αυτός δεν µπορεί να µην αγαπάει τη χώρα, δεν µπορεί να µη
θέλει να λυθούν τα προβλήµατα της χώρας.
Ο Σαµαράς, ας πούµε, που το έκανε, είχε και εκείνος δηµοσκοπική άνοδο, κύριε Μητσοτάκη. Έκανε, όµως, κυβέρνηση. Δεν
τον συνέφερε ούτε τον ίδιο ούτε το κόµµα του. Το έκανε, όµως,
το 2011. Εσείς σε τι διαφέρετε από τον κ. Σαµαρά; Κοµµατικός
πατριωτισµός είναι αυτό που σας διακρίνει και σας εµποδίζει;
Είστε και νεότερος του Σαµαρά!
Να γίνει αντιληπτό τι εννοώ. Εννοώ ότι για δύο-τρία χρόνια κατ’
ελάχιστον, µέχρι να αποκτήσει η χώρα σοβαρότητα, πρέπει να
γίνει µια τέτοια κυβέρνηση. Χαµογελάτε. Δεν πειράζει. Εσείς που
χαµογελάτε θα κληθείτε να λύσετε τα προβλήµατα και θα καταρρεύσετε εντός πενταµήνου και τότε θα γελούν όλοι οι άλλοι µαζί
σας. Να το ξέρετε αυτό το πράγµα. Μη χαµογελάτε, όταν µιλάει
µια κεντρώα φωνή, γιατί στον τόπο αυτό είδαµε οι αυτοδυναµίες
πού οδήγησαν τη χώρα: Στα ρουσφέτια, στην ασωτία και στην
πτώχευση.
Η χώρα πώς πτώχευσε; Από συµµαχικές κυβερνήσεις ή από
αυτοδύναµες; Πείτε µου: Από τι πτώχευσε η χώρα; Δηλαδή, τι
θα γίνει, αν έρθει ο κ. Σαµαράς τώρα, αύριο το πρωί και κάνει κυβέρνηση µε την κ. Γεννηµατά; Διότι άλλο κόµµα δεν βλέπω να
υπάρχει πρόθυµο να βοηθήσει. Έτσι βλέπω, εκτός αν τελικά κάνετε ξανά εκλογές, εισηγηθείτε νέες εκλογές ή ελπίζετε σε αυτοδυναµία; Μην έχετε τέτοια όνειρα. Σας θεωρώ σοβαρό.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι, αν έρθετε στην εξουσία, πάλι επενδύσεις
δεν θα φέρετε, πάλι η κυβέρνηση που θα φτιάξετε θα είναι εκατόν πενήντα δύο - εκατόν πενήντα τριών, πάλι όλα αυτά που λέτε
για µειώσεις φόρων θα είναι παραµύθια.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ)
Σε τι είστε καλύτερος από τον κ. Σαµαρά; Γιατί δεν τα έκανε
όλα αυτά ο κ. Σαµαράς;
Ήµουν στην Κόρινθο και ήταν ένας Βουλευτής σας, ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος σηκώθηκε και είπε, ούτε λίγο-ούτε πολύ, ότι
αν βγείτε, θα είναι επίγειος παράδεισος, θα λυθούν αυτοµάτως
όλα. Μετά µου έδωσαν τον λόγο και είπα: «Μόνο µία απορία έχω.
Γιατί δεν τα κάνατε, όταν ήσασταν Κυβέρνηση; Ποιος σας εµπόδιζε;»
Εποµένως, αυτό το πράγµα που λέτε κάθε φορά, ότι δηλαδή
αυτή τη φορά θα σώσετε τη χώρα, ότι αυτό που δεν καταφέρατε
τόσες άλλες φορές θα το καταφέρετε τώρα, αυτό το παραµύθι
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πρέπει να σταµατήσει, γιατί είναι ο τροφοδότης του δικοµµατισµού.
Εγώ, λοιπόν, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, πίστεψα ότι όταν ήρθε το νοµοσχέδιο για την απλή αναλογική, συνοδευόταν από µία αληθινή
θέλησή σας να πάµε σε συναινέσεις. Δεν πίστευα ότι το είδατε
σαν ένα νοµοσχέδιο ανάµεσα στα πεντακόσια που θα φέρνατε
στη θητεία σας. Πίστευα ότι µέσα σας αυτό σας βάραινε. Έτσι
ανέβηκα εδώ πάνω να το στηρίξω και βγήκαν όλες οι δεξιές εφηµερίδες και µου έλεγαν ότι έχω φλερτ µε τον ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα
φλερτ δεν είχα. Είχα απλώς τις κουβέντες του Αλέξανδρου Παπαναστασίου µέσα στην καρδιά µου που έλεγε ότι χώρα χωρίς
απλή αναλογική δεν είναι δηµοκρατική χώρα. Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου επιχείρησε στο Σύνταγµα του 1926 να βάλει την
απλή αναλογική. Έχει περάσει ένας αιώνας και αρκετοί σ’ αυτήν
την Αίθουσα ακόµα δεν πιστεύουν στην απλή αναλογική. Ακόµα
είµαστε ανώριµοι σαν πολιτικό σύστηµα.
Θέλω να πω δυο λόγια και για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο µαζεύτηκε
σε µία αίθουσα για να κάνει συνέδριο. Ήταν ο Σηµίτης, ο Γιώργος Παπανδρέου και όλοι αυτοί. Δηλαδή, όταν χειροκρότησε η
αίθουσα τον Γιωργάκη Παπανδρέου, τι χειροκρότησαν; Χειροκροτήσατε το µνηµόνιο, το Καστελόριζο; Τι χειροκροτήσατε; Χειροκροτήσατε το ένα εκατοµµύριο διορισµούς, που είχε κάνει το
ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια; Χειροκροτήσατε τα 210 εκατοµµύρια ευρώ δάνειο που χρωστάει ή την ψήφο που δώσατε υπέρ της
ενισχυµένης;
Εάν ο κ. Μητσοτάκης κάνει τον γύρο του θριάµβου, θα το οφείλει σε εσάς, κύριοι του ΠΑΣΟΚ. Σε ποιον άλλον θα το οφείλει;
Δηλαδή, τι µαζευτήκατε να κάνετε στο συνέδριο; Να αλλάξετε
το σήµα σας;
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Δεν δέχοµαι διακοπές, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δεν έχετε τον λόγο,
κύριοι συνάδελφοι.
Συνεχίστε, κύριε Πρόεδρε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Είδατε τι γίνεται στην Αίθουσα, κύριε Πρόεδρε. Δεν αντέχουν οι
κύριοι. Δεν έχουν υποµονή.
Το µόνο που έγινε, λοιπόν, ήταν αλλαγή σήµατος. Ήταν τρικολόρε και έγινε τετρακολόρε, δηλαδή τέσσερα χρώµατα. Καταλάβατε;
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
Ντρέπονται, φαίνεται, για τον ήλιο. Ντρέπονται να υπερασπιστούν τον ήλιο και τον αρνήθηκαν κι αυτόν. Όµως, από την άλλη
µεριά λένε ότι επί Ανδρέα Παπανδρέου ήταν οι καλύτερες εποχές. Και βέβαια ήταν οι καλύτερες εποχές, γιατί τη Δευτέρα πήγαινες στο ΠΑΣΟΚ και την Τρίτη στη ΔΕΗ να πιάσεις δουλειά.
Και βέβαια τέτοιες εποχές ήταν οι καλύτερες, κυρίες και κύριοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αναφέρεστε στο κόµµα
που άλλαξε την Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε. Λίγο σεβασµό, αν µη τι
άλλο.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Εντάξει, εντάξει. Όντως αλλάξατε την Ελλάδα, αλλά προς τα πίσω. Έγιναν µεγάλες αλλαγές.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αρκετά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ησυχία, κύριε Κωνσταντόπουλε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Θα ήθελα να πω δυο λέξεις και για τους συµβασιούχους. Ετοιµάζεται η Κυβέρνηση…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Μη στενοχωριέστε. Δεν θέλετε να µεγαλώσει το ΠΑΣΟΚ; Σας
υπόσχοµαι ότι θα µεγαλώσει. Με τον Γιωργάκη και τον Σηµίτη θα
µεγαλώσει, να είστε σίγουροι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να είστε σίγουρος, κύριε Πρόεδρε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ήθελα να πω για το Σύνταγµα. Η Κυβέρνηση κάνει κάποιες συζητήσεις για το Σύνταγµα και λέει ότι στέλνουν οι ειδικοί τις από-
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ψεις τους και κάποιος αναµεικτήρας εκεί παίρνει τις απόψεις των
πολιτών και θα φέρει προτάσεις.
Εµείς ως κόµµα δεν έχουµε δεχθεί καµµία πρότασή σας, για
να πούµε την άποψή µας. Στην Ένωση Κεντρώων δεν έχει έρθει
ένα χαρτί που να λέει: «Ξέρετε, επ’ αυτού του προπλάσµατος,
πείτε τις απόψεις σας». Άρα θα εµφανίσετε προτάσεις δικών σας
ανθρώπων, προφανώς, που δίνουν απόψεις και θα πείτε: «Αυτό
είναι το αποτέλεσµα. Ελάτε να ψηφίσουµε». Δεν θα γίνουν δεκτές
από εµάς καµµία εκ των αλλαγών που σκοπεύετε να κάνετε, γιατί
διαβούλευση σηµαίνει πρωτευόντως ενηµέρωση.
Εκείνο το οποίο βέβαια είδα και το οποίο δεν µου αρέσει καθόλου, είναι ότι στην τρίτη ψηφοφορία για τον Πρόεδρο της Βουλής θα γίνεται δηµοψήφισµα. Το δηµοψήφισµα αυτό, µεταξύ των
δύο πρώτων από την Αίθουσα αυτή, ξέρετε τι σηµαίνει; Θα διχάζουµε και τον λαό. Γιατί, ξέρετε, δηµοψήφισµα σηµαίνει να γίνουν εκλογές, να υπάρξει µια προεκλογική περίοδος και ο µισός
λαός να είναι υπέρ του ενός και ο άλλος µισός υπέρ του άλλου.
Ο Πρόεδρος, όµως, της Δηµοκρατίας θα έχει τον µισό λαό. Είναι
σοβαρό το θέµα. Δεν έπρεπε να το αποτολµήσετε αυτό.
Εκείνο που µπορούσατε να κάνετε στην τρίτη ψηφοφορία,
είναι να κατεβάσετε σε εκατόν εξήντα τον αριθµό των Βουλευτών
που πρέπει να υπάρχουν για την ανάδειξη Προέδρου. Αυτό το
αντιλαµβάνοµαι για να αποφύγουµε συχνές εκλογές. Όµως αυτό
το πράγµα, να κατεβαίνουµε στον λαό µεταξύ των δύο πρώτων
από αυτούς που ήταν υποψήφιοι από τα κόµµατα, έρχεται προς
το γελοίο και διχάζει τον λαό.
Πάµε στο θέµα των συµβασιούχων. Λέτε ότι υπάρχουν εξήντα
χιλιάδες συµβασιούχοι που πρέπει να διοριστούν ως µόνιµοι. Το
Σύνταγµα, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όλοι αυτοί, έχουν
πει ότι είναι αντισυνταγµατικό. Αυτή η τροπολογία που ψηφίσατε
προ ηµερών, τι είδους τροπολογία είναι; Είναι τροπολογία που
πιστεύετε ότι είναι εντός των ορίων του Συντάγµατος ή αρέσκεστε να ψηφίζετε τροπολογίες που να καταρρίπτονται; Ψηφίσατε
για τις άδειες. Το πήραν πίσω. Ψηφίσατε για τους ελέγχους. Το
πήραν πίσω. Η τροπολογία τώρα για τους συµβασιούχους. Δηλαδή διορίζανε επί χρόνια τα κόµµατα και τώρα θα έρθει η Βουλή
να πει µπράβο.
Όσον αφορά στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, να ξέρετε ότι
είναι ένα στίγµα για αυτόν το ότι µονιµοποίησε τους συµβασιούχους επί ηµερών Νέας Δηµοκρατίας. Εγώ ήµουν αντίθετος. Και
ο κ. Μητσοτάκης, που δεν τον ψήφισε την ηµέρα εκλογής Προέδρου, είχε κάποιο δίκιο, γιατί έζησε από κοντά τη µονιµοποίηση
συµβασιούχων ο κ. Μητσοτάκης. Δεν θέλω να ξύσω πληγές τώρα, να το αναφέρω, αλλά είχε ένα ηθικό βάρος η κίνησή του. Ήταν σε ένα Υπουργείο και έζησε από κοντά τι έκανε ο κ. Παυλόπουλος. Ο κ. Παυλόπουλος τα καθήκοντά του τα ασκεί πολύ
σωστά, αλλά τότε ήταν Υπουργός της Νέας Δηµοκρατίας και
εδόθη εντολή µονιµοποίησης των συµβασιούχων.
Αυτά είναι αντίθετα και µε το πνεύµα και µε το γράµµα του
Συντάγµατος. Τώρα, αν η Αίθουσα, στην επιχείρηση ψηφοθηρίας, θυσιάζει τα συντάγµατα και τους νόµους, αυτό είναι ένα
άλλο ζήτηµα. Πάντως δεν έχουµε δικαίωµα σήµερα, εν έτει 2017,
να µονιµοποιούµε, όση ανάγκη και αν υπάρχει. Ξέρετε γιατί το
λέω αυτό; Γιατί στο δηµόσιο υπάρχει το εξής, έχουµε αλλού περίσσευµα, αλλού έλλειµµα. Ας γίνει, λοιπόν, µια µετακίνηση. Θα
φορτώνουµε και άλλους στο δηµόσιο; Αφού πάµε να µειώσουµε
τα έξοδα του κράτους, διά αυτού του τρόπου θα τα µειώσουµε,
µονιµοποιώντας τους παλιούς;
Κάθε τόσο γράφουν οι εφηµερίες: Τόσοι γιατροί, χρειάζονται
τόσοι εδώ κ.λπ.. Δηλαδή και µονιµοποίηση των παλιών και διορισµός καινούργιων; Και πότε το ελληνικό δηµόσιο θα ελαφρύνει
σε έξοδα; Πότε θα πάψει να είναι η γάγγραινα της χώρας, κυρίες
και κύριοι; Θέλετε τη νοοτροπία της ψηφοθηρίας να την κληρονοµεί η κάθε κυβέρνηση από την προηγούµενη και να έχει το επιχείρηµα ότι και οι προηγούµενοι το ίδιο έκαναν; Αυτός είναι ο
τρόπος της διακυβέρνησης;
Είµαι αντίθετος µε µονιµοποιήσεις. Πρέπει για λίγα χρόνια να
βγαίνουν πέντε και να µπαίνει ένας. Ας το τηρήσουµε, τουλάχιστον αυτό. Να δείξουµε σοβαρότητα.
Λέει η Κυβέρνηση ότι έχει λυθεί το οικονοµικό. Ο Μπαρόζο, ο
οποίος ήρθε πριν δεκαπέντε ηµέρες, είπε ότι κίνδυνος για Grexit
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υπάρχει ακόµα. Ο Μπαρόζο ήταν εχθρός της Κυβέρνησης; Ήταν
εχθρός;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Εραστής! Αντιπρόεδρος στην «GOLDMAN SACHS».
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Αυτό είναι ο Μπαρόζο; Ο Αντιπρόεδρος…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Δεν είναι τίποτα άλλο.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Και οι σύγχρονοι που λένε τα ίδια, οι σύγχρονοι είναι όλοι µαζί
σας;
Λοιπόν, εντάξει, ένας χρόνος είναι. Θα το δούµε. Ένας χρόνος
είναι, κύριε Ξυδάκη. Κοντός ψαλµός, αλληλούια! Μην βιάζεστε.
Θα χαίρεστε έναν χρόνο. Tι θα κάνετε µετά δεν γνωρίζω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Θα πάµε στην εργασία µας, κύριε Πρόεδρε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Τι ζηµιά, όµως, θα έχετε κάνει στη χώρα, κύριε Ξυδάκη; Η εργασία βεβαίως είναι λύση, αλλά τη ζηµιά που θα έχετε κάνει, ποιος
θα την πληρώσει; Εσείς από την τσέπη σας;
Τέλος, θέλω να πω δυο πραγµατάκια. Ξέρω ότι η Αίθουσα ζει
στον κόσµο της. Εσείς θα λύσετε µόνοι σας τα οικονοµικά και ο
Μητσοτάκης από τώρα ράβει κοστούµια Υπουργών. Ξέρω ότι η
Αίθουσα έχει χάσει πλέον τη σοβαρότητά της, δεν πειράζει, και
φωνές συναίνεσης και λογικής δεν τις ακούει καθόλου ή τις θεωρεί γραφικές ή όπως αλλιώς τις θεωρεί. Εµείς θα συνεχίσουµε
ως Κεντρώοι να µαχόµεθα για το σωστό και δεν µας νοιάζει πώς
θα φερθεί η Αίθουσα. Εις τον λαό απευθύνοµαι εγώ. Και εδώ από
τη Βουλή, απ’ αυτό το Βήµα, µην νοµίζετε ότι πρωτίστως αναφέροµαι εις τους τριακοσίους. Αναφέροµαι κυρίως εις τον λαό που
ακούει και που βλέπει ότι ένα πολιτικό σύστηµα δεν µπορεί να
οµονοήσει, να λύσει πέντε προβλήµατα και έχουµε οι µισοί να
λένε ότι µπορούν µόνοι τους, υβριζόµενοι και υπονοµευόµενοι
από τους άλλους και οι άλλοι να ράβουν κοστούµια γιατί θα το
κάνουν το ίδιο αύριο. Και στο µεταξύ, το κόστος, τις αυτοκτονίες,
τις µεταφορές στο εξωτερικό νέων µας, ποιος τις πληρώνει;
Ποιος έχει το θάρρος να πληρώσει όλα αυτά τα βάρη;
Ο κ. Ξυδάκης λέει θα πάει σπίτι του. Όχι, κύριε Ξυδάκη, δεν
είναι µόνο το σπίτι σας, είναι και οι ευθύνες σας, κύριε Ξυδάκη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος του Ποταµιού, ο κ. Σταύρος Θεοδωράκης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Δεν καταλαβαίνω πάντως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
γιατί κάποιοι στα social media ξαφνιάζονται που η συζήτηση για
την αξιολόγηση γίνεται είκοσι ηµέρες µετά το κλείσιµό της. Άλλωστε, ζούµε στη χώρα που το επίδοµα θέρµανσης δόθηκε την
Παρασκευή 30 Ιουνίου, µε το θερµόµετρο να δείχνει 45 βαθµούς
Κελσίου.
Πάµε, όµως, στην ηµερήσια διάταξη. Διαβάζω: «Η Ελλάδα πότε µε εθνική φανφάρα, πότε µε εθνική µουρµούρα κατορθώνει
να παρακολουθεί τα µεγάλα ραντεβού της ιστορίας, τους µεγάλους µετασχηµατισµούς που συντελούνται στην οµάδα των προηγµένων ευρωπαϊκών χωρών. Κοντολογίς, η Ελλάδα ταξιδεύει µε
το καλύτερο τρένο που υπάρχει στον κόσµο, αλλά πάντα είναι
επιβάτης του τελευταίου βαγονιού. Φτάνει καθυστερηµένη και
ανεβαίνει την τελευταία στιγµή».
Η διαπίστωση είναι του καθηγητή Γιάννη Βούλγαρη. Έχει γίνει
πριν από αρκετά χρόνια, αποδίδει όµως πιστά, όσα συνεχίζουν
να συµβαίνουν και τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας. Η Ελλάδα
που φτάνει καθυστερηµένη και ανεβαίνει πάντα την τελευταία
στιγµή στο καλύτερο τρένο που έχει ο κόσµος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ)
Και πρέπει να δούµε τι µας στοιχίζουν αυτές οι καθυστερήσεις.
Η οικονοµική αποτίµηση είναι σχετικά εύκολη. Οι παλινωδίες του
2015 είχαν αποτιµηθεί περίπου στα 80 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και
τώρα, οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσµών µιλούν για κόστος
άνω των 100 δισεκατοµµυρίων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ποια, όµως, είναι η ζηµιά από την καθυστέρηση της τελευταίας
αξιολόγησης; Καµµία, µόνο κέρδη υποστηρίζει ο κ. Τσακαλώτος.
Ο Υπουργός έδωσε µία συνέντευξη στην «ΑΥΓΗ» στις 25 Ιουνίου.
Ο τίτλος της εφηµερίδας «ΑΥΓΗ» ήταν: «Ναι, τον Ιούνιο στο Eurogroup αποκοµίσαµε τρία σηµαντικά κέρδη». Και απαριθµεί ο κ.
Τσακαλώτος τα τρία σηµαντικά κέρδη. Διαβάζω επί λέξει από την
εφηµερίδα «ΑΥΓΗ». Πρώτο κέρδος. Κλειδώσαµε τα πρωτογενή
πλεονάσµατα στο 2%, δηλαδή αλλάξαµε το «τουλάχιστον 2%»
του Μαΐου. Αυτό ήταν το πρώτο κέρδος. Δεύτερο κέρδος: Αλλάξαµε τη διατύπωση για τα µέτρα για το χρέος από το «αν χρειαστεί» µε το «στην έκταση που απαιτείται». Και τρίτο κέρδος για
τον Υπουργό: Υπάρχει µεγαλύτερη σαφήνεια για τα αναπτυξιακά
µέτρα και την ανάπτυξη εν γένει.
Αυτά, λοιπόν, είναι τα τρία κέρδη της καθυστέρησης για τον
κύριο Υπουργό, τον κ. Τσακαλώτο, ένα «τουλάχιστον δύο» που
έγινε «δύο», ένα «αν χρειαστεί» που έγινε «στην έκταση που απαιτείται» και µια σαφής αναφορά στην ανάπτυξη.
Και οι ζηµιές; Αν γυρίσει ο κύριος Υπουργός το βλέµµα του
στην ταπεινή οικονοµία, θα καταλάβει ότι έχουµε µια πολύ συγκεκριµένη ζηµιά στην πραγµατική οικονοµία. Μειώθηκαν ξανά οι
καταθέσεις, αυξήθηκαν τα χρέη του κράτους στους πολίτες και
πολλαπλασιάστηκαν τα κόκκινα δάνεια. Η Τράπεζα της Ελλάδος
λέει ότι η ανάπτυξη το 2017 θα είναι 1,6%, ενώ η πρόβλεψη ήταν
2,7%, δηλαδή απώλεια εθνικού πλούτου περίπου 2 δισεκατοµµύρια. Προφανώς, εάν η Κυβέρνηση ήξερε πού θα κατέληγε η περήφανη διαπραγµάτευσή της, θα την είχε κλείσει πολύ νωρίτερα,
όπως και κάποια µέλη της το ζητούσαν.
Εµείς προειδοποιούσαµε για τους κινδύνους, αλλά κανείς δεν
άκουγε. Γιατί αυτό είναι ένα µόνιµο σύµπτωµα της ελληνικής πολιτικής σκηνής, τα κλειστά αυτιά. Κανείς δεν ακούει κανέναν,
γιατί όλοι τα ξέρουν όλα. Έτσι ζούµε ξανά και ξανά τις ίδιες ιστορίες, µια ατέλειωτη κρίση που έχει οδηγήσει την κοινωνία σε παραίτηση.
Δεν θέλω να µείνω µόνο στα νούµερα, γιατί δεν είναι µόνο τα
νούµερα. Οι συνεχείς καθυστερήσεις µονιµοποιούν την ηττοπάθεια στην ελληνική κοινωνία, σαν εξέδρα επαρχιακής οµάδας
που παλεύει πάντα για να αποφύγει τον υποβιβασµό. Και µέσα
σε αυτή τη συνθήκη, αναπτύσσονται οι πιο σκοτεινές θεωρίες,
«οι µεγάλοι που µας µισούν», «οι διαιτητές που είναι στηµένοι»
και τελικά, «οι προστάτες που κάποια στιγµή θα µας σώσουν»,
Βενεζουέλα στην αρχή και µετά Ιράν, Ρωσία, Κίνα.
Βρεθήκατε, κύριοι, στην κυβέρνηση εντελώς απροετοίµαστοι.
Δύο µνηµόνια και τριακόσιες διαδηλώσεις σάς έφεραν στην
εξουσία. Αντί, όµως, να χρησιµοποιήσετε τον χρόνο για να µελετήσετε την πραγµατικότητα, να εκπονήσετε κάποιο σχέδιο, είδατε τη διακυβέρνηση της χώρας ως σχολική εκδροµή, ωραίες
ατάκες και καζούρα για τους αντιπάλους. Το καζούρα το λέω
τρυφερά, γιατί πραγµατικά θα έπρεπε να πω για λάσπη και συκοφαντίες.
Κι όταν άρχισαν να εµφανίζονται τα προβλήµατα, καταφύγατε
σε παλιά κείµενα, παλιές θεωρίες, παλιές πρακτικές. Αποτέλεσµα; Οι χειρότερες επιδόσεις στην εργασία, στη δικαιοσύνη,
στην παιδεία, για να πάρω µόνο τρεις τοµείς. Θα αναφερθώ λίγο
σε αυτούς τους τρεις τοµείς.
Δουλειές. Όλοι, επτά µήνες τον χρόνο, δουλεύουν για την εφορία και τα ασφαλιστικά ταµεία. Για να το πω και διαφορετικά, για
κάθε 100 ευρώ απόδειξη παροχής υπηρεσιών, το κράτος εισπράττει από 60 έως 80 ευρώ. Η ηµέρα φορολογικής ελευθερίας, δηλαδή η ηµέρα που ο µέσος φορολογούµενος δουλεύει
επιτέλους γι’ αυτόν και όχι για το κράτος, θα είναι φέτος η 23η
Ιουλίου. Πέρυσι ήταν η 6η Ιουλίου και το 2015 ήταν η 27η Ιουνίου.
Δηλαδή, κάθε χρόνο προσθέτουµε δύο επιπλέον εβδοµάδες δουλειάς για την εφορία και τα ασφαλιστικά ταµεία. Είναι στοιχεία
του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών «Μάρκος Δραγούµης».
Αλλά για ποιο δηµόσιο τόσοι φόροι, είναι το επόµενο ερώτηµα.
Γιατί αν έχεις την αίσθηση ότι υπάρχει φροντίδα και ασφάλεια
για την οικογένειά σου, λες χαλάλι. Και η Σουηδία έχει µεγάλους
φόρους. Έχει, όµως, και µεγάλες παροχές. Η Ελλάδα, όµως,
προσέξτε, κατατάσσεται τελευταία ανάµεσα στις τριάντα αναπτυγµένες οικονοµίες, όσον αφορά τους δείκτες κοινωνικής προστασίας, τις υπηρεσίες υγείας, τις ψηφιακές υποδοµές και την
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ποιότητα της εκπαίδευσης. Τελευταία στις τριάντα αναπτυγµένες
οικονοµίες. Εισφορές Σουηδίας, λοιπόν, αλλά µε παροχές τριτοκοσµικής χώρας. Αυτή είναι και η σχετική διεθνής έκθεση. Την
καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του κόµµατος το Ποτάµι κ.
Σταύρος Θεοδωράκης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα έκθεση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Αυτό σηµαίνει, λοιπόν, µια άτυπη κοινωνία. Το µέγεθος του δηµοσίου, η υπερφορολόγηση και ο κρατισµός είναι τέτοιος που η
ελληνική οικονοµία θεωρείται διεθνώς ανελεύθερη. Αυτός είναι
ο χαρακτηρισµός. Καταλαµβάνει µόλις την εκατοστή εικοστή έβδοµη θέση ανάµεσα σε εκατόν ογδόντα χώρες, στην ίδια παρέα
µε το Μπαγκλαντές και τη Μογγολία. Σας καταθέτω τα διεθνή
στοιχεία.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του κόµµατος το Ποτάµι Σταύρος Θεοδωράκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πάµε, όµως και σε πιο πρακτικά ζητήµατα διακυβέρνησης. Ξέρετε ότι έχω εµµονή µε κάποιες λεπτοµέρειες, που πολλές φορές περνάνε απαρατήρητες. Θα σας πω, λοιπόν, ένα µικρό θέµα
δικαιοσύνης, γιατί εξ όνυχος τον λέοντα. Όσοι έχουν κάνει αδικήµατα –προσέξτε τι έχουµε αποφασίσει- που επισύρουν ποινές
µέχρι δύο χρόνια, απαλλάσσονται εάν τα έχουν διαπράξει µέχρι
τις 31 Μαρτίου του 2016. Εάν τα ίδια αδικήµατα τα έχουν κάνει
την επόµενη µέρα, την 1η Απριλίου, τιµωρούνται. Αυτή είναι η δικαιοσύνη µας. Δεν µπορούµε, δηλαδή, να αποδώσουµε δικαιοσύνη και παραγράφουµε σχεδόν αδιακρίτως και άδικα αδικήµατα.
Παράλληλα, για να πάµε και σε ένα θέµα της επικαιρότητας,
αφήνουµε ολόκληρες γειτονιές στο έλεος των συµµοριών. Είναι
παλιά ιστορία. Δεν αφορά µόνο τα δικά σας χρόνια, αλλά µε εσάς
φοβάµαι ότι δεν είναι µόνο η ανικανότητα. Υπάρχει και µια κουτοπόνηρη αντίληψη πολιτικής.
Τι πιστεύω εγώ; Η ασυλία που δίνετε σε εγκληµατικές οµάδες
που δρουν στα πανεπιστήµια και στα Εξάρχεια είναι κάτι σαν αριστερός φερετζές. Δηλαδή, µπορεί να βάζουµε φόρους, µπορεί
να γίνονται πλειστηριασµοί, όµως η αστυνοµική καταστολή δεν
θα περάσει.
Για να καλοπιάσετε τους ακραίους προχωράτε και σε ένα επόµενο βήµα το επόµενο διάστηµα. Σαλπίζετε άλλη µία υποχώρηση
στο θέµα της παιδείας. Όχι ότι όλα ήταν καλά, αλλά και αυτά που
ήταν λίγο καλά, τα πάµε προς τα πίσω. Κάνετε ξανά λάστιχο το
άσυλο για να χωρέσει συµµορίες όπως αυτές που καταγγέλλουν
οι φοιτητές στα πανεπιστήµια: πορνεία, κλοπές, ναρκωτικά, βανδαλισµοί.
Φέρνετε ένα νοµοσχέδιο για τα πανεπιστήµια που χτυπά την
αξιοκρατία, τη διαφάνεια και κυρίως –που µας ενδιαφέρει- την
εξωστρέφεια. Φέρνει πίσω τις εξαρτήσεις από το καθηγητικό κατεστηµένο, ενισχύει τις κοµµατικές παρατάξεις και όχι τους φοιτητές, εµποδίζει τα πανεπιστήµια να αποκτήσουν πόρους για να
αυτοσυντηρηθούν στους δύσκολους καιρούς.
Κάναµε µια έρευνα: Δύο στους τρεις πολίτες δεν θέλουν τις
κοµµατικές παρατάξεις στα πανεπιστήµια. Θα δηµοσιοποιήσουµε την έρευνα την Τετάρτη σε µια ανοιχτή συνέντευξη τύπου του
Ινστιτούτο Π² -είναι το Ινστιτούτο του Ποταµιού- και του δικτύου
για τη µεταρρύθµιση. Να ξέρετε πάντως πως αυτήν τη φορά οι
φοιτητές αλλά και οι καθηγητές είναι αποφασισµένοι να αντιδράσουν στη νέα αντιµεταρρύθµιση στην παιδεία.
Η χώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να αρχίσει να
δίνει τις σωστές µάχες. Να πάψουµε να κυνηγάµε την ουρά µας.
Να µην εξαντλούµε τις δυνάµεις µας παρακαλώντας απλώς για
την επόµενη δόση. Σχέδιο, αυτογνωσία και ευθύνη. Υπάρχουν
µια σειρά από στοιχεία που δείχνουν ότι η χώρα παραµένει στην
παρακµή. Θα επιµείνω σε κάποια µικρά αλλά ενδεικτικά αυτής
της παρακµής: πρώτοι στο κάπνισµα, πρώτοι στο παθητικό κάπνισµα, πρώτοι στους αναπήρους από τροχαία, πρώτοι στις καισαρικές.
Θέλω, όµως, επειδή είµαστε και στον Ιούλιο, να αναφερθώ σε
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κάποια µικρά που είναι τεράστια και που σχετίζονται µε τον τουρισµό µας και τη ζωή των παιδιών µας: σκουπίδια, χωµατερές,
αποχετεύσεις που συνεχίζουν να χύνονται στα ποτάµια και στις
θάλασσες. Πόσοι βιολογικοί καθαρισµοί δουλεύουν σε όλη τη
χώρα; Πόσες χωµατερές καταλήγουν στο Αιγαίο; Δεν είναι ώρα
να στιγµατίσουµε περιοχές, αλλά πρέπει να ξέρουµε.
Ήµουν προ ηµερών σε έναν ευλογηµένο κατά τα άλλα τόπο
και είδα µια γλίτσα να έχει απλωθεί στη θάλασσα. Ρώτησα έναν
ψαρά τι ακριβώς είναι αυτή η γλίτσα. Μου είπε: «Άστα, φίλε. Είναι
οι Τούρκοι που ρίχνουν τις αποχετεύσεις στο Αιγαίο». Μα, οι
Τούρκοι είναι σχεδόν εκατό ναυτικά µίλια µακριά. Η δική µας ευθύνη, οι δικές µας προτεραιότητες;
Στα χρόνια σας, στα δυόµισι χρόνια που κυβερνάτε, ενισχύσατε την άποψη, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, ότι τα προβλήµατα λύνονται µε την επίκληση συνθηµάτων, χωρίς σχέδιο,
ότι αρκούν οι φωνές, πολλές φορές και σε κάποιες περιπτώσεις
ακραίων από εσάς και οι κατάρες.
Η λεωφόρος του λαϊκισµού ήταν πάντα µεγάλη στη χώρα µας
και όχι µόνον στα χρόνια σας, αλλά στα χρόνια της κρίσης, τα
τελευταία χρόνια, έγινε χαράδρα που κατάπιε τα πάντα.
Άκουγα τον κ. Τσίπρα στον ΣΕΒ -ήµουν κι εγώ στην Αίθουσαο οποίος είπε: «Να σεβόµαστε τις διαφορετικές φωνές, να αποµονώσουµε τις ακραίες φωνές στη χώρα». Σε ποιους απευθύνεται ο κ. Τσίπρας; Στη µισή κοινωνία που αποκαλούσε προδότες;
Εκτός και αν µίλαγε για τους Υπουργούς -εδώ αλλάζει το πράγµα- τον κ. Καµµένο και τον κ. Πολάκη.
Όµως έχω µια διαφορετική εκτίµηση για τα τελευταία γεγονότα. Οι χυδαίες γραβάτες που αναρτά ο κ. Καµµένος για να
γιορτάσει το κλείσιµο της αξιολόγησης, όπως και οι υβριστικές
δήθεν µαντινάδες του κ. Πολάκη εναντίον της δικαιοσύνης δεν
είναι ατυχήµατα της στιγµής, δεν είναι µια κακή στιγµή δηλαδή.
Είναι µέρος της ταυτότητας που προσπαθούν να προσδώσουν
στη διακυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Προσέξτε, είναι µια αντισυστηµική χυδαιότητα που απευθύνεται στους οργισµένους, στους φανατικούς, στους ακραίους για
να τους πουν: «Είµαστε σαν κι εσάς, µην κοιτάς τα υπουργικά
µας προνόµια, δες πόσο αντισυστηµικός είµαι».
Η αντισυστηµικότητα, όµως, θα έπρεπε να είχε άλλα χαρακτηριστικά, όπως το να µην επαναλάβεις τα λάθη του παρελθόντος,
δηλαδή κυρίως το κοµµατικό δηµόσιο, τις κοµµατικές προσλήψεις, τις δίµηνες και τετράµηνες συµβάσεις για τους ανέργους.
Κυρίοι και κύριοι της Κυβέρνησης, δεν θέλετε, και φοβάµαι ότι
δεν µπορείτε, να εντάξετε τη χώρα µε ισότιµους όρους στον νέο
παγκόσµιο καταµερισµό εργασίας. Ανάπτυξη και επενδύσεις
ήταν έννοιες ασύµβατες µε τους ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Η χώρα χρειάζεται εδώ και τώρα εκατοντάδες επενδύσεις, µικρές και µεγάλες, που θα έχουν µια τελική αξία δεκάδων δισεκατοµµυρίων.
Σε όλο τον ανεπτυγµένο κόσµο συζητούν για την τέταρτη βιοµηχανική επανάσταση, για τη ροµποτική, για την τεχνητή νοηµοσύνη, για το ίντερνετ των πραγµάτων. Εµείς εδώ απλώς συνεχίζουµε να εξάγουµε εγκεφάλους. Τα παιδιά µας σπουδάζουν και
µεγαλουργούν αλλού αντί να δηµιουργήσουµε εδώ τις θέσεις εργασίας για όλα αυτά. Η Αριστερά, λοιπόν, που µας κυβερνά, µαζί
µε λίγο ακροδεξιά, αγνοεί και χλευάζει την ατοµική πρωτοβουλία.
Το ξεπερασµένο κοµµατικό δηµόσιο και οι ιδεοληψίες εµποδίζουν τους ανθρώπους να δηµιουργήσουν και να πάνε παρακάτω
τη χώρα. Κι όµως θα έπρεπε να τους αφήσουµε να το κάνουν µε
λύσεις ανάπτυξης σε ένα κράτος δικαίου. Να σεβαστούµε δηλαδή τους αγώνες των ανθρώπων της παραγωγής, να διδαχθούµε από τις νίκες τους ακόµα και αυτήν την εποχή της κρίσης.
Όλες αυτές οι µικρές επαναστάσεις µπορούν να συνθέσουν την
προοδευτική επανάσταση που έχει ανάγκη η χώρα.
Όλα αυτά, όµως, έχουν µια ελάχιστη προϋπόθεση, το να φύγουµε από συντηρητικές λύσεις, όπως αυτές δυστυχώς που υπηρετείτε κι εσείς τριάντα µήνες τώρα, να επιλέξουµε λύσεις που
βλέπουν µπροστά, χωρίς αριστερές και δεξιές παρωπίδες, λύσεις που µπορεί να εγγυηθεί µόνο το προοδευτικό κέντρο. Ούτε
µπροστά και Αριστερά, ούτε µπροστά και Δεξιά. Να αλλάξουµε
δηλαδή τελικά εποχή και όχι απλώς κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ τον κ. Θεοδωράκη.
Παρακαλώ, πριν µιλήσει ξανά ο Πρωθυπουργός, γιατί πιο ύστερα θα πάρει τον λόγο ο κ. Χουλιαράκης για λόγους οικονοµίας
της συζήτησης και προγραµµατισµού του Πρωθυπουργού, θα µιλήσει για τρία λεπτά ο κ. Πολάκης επί προσωπικού.
Το έχουµε πει από πριν, επειδή έχει δοθεί ο λόγος και στον κ.
Βορίδη. Δεν υπάρχει θέµα.
Παρακαλώ, κύριε Πολάκη.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, που µου δίνετε τον λόγο.
Ο κ. Μητσοτάκης προηγουµένως µας αποκάλεσε θεσµικά χυδαίους, µε αφορµή κάποιες δηλώσεις σε σχέση µε την απόφαση
του Συµβουλίου της Επικρατείας και κάποιες άλλες χιουµοριστικές δηλώσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι προφανές ότι έχουµε
διαφορετική κλίµακα αξιών. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω συγκεκριµένα τον κ. Μητσοτάκη τι είναι τελικά θεσµική χυδαιότητα.
Για µένα θεσµικά ανάρµοστο και θεσµική χυδαιότητα είναι να
µην έχεις φέρει από την επόµενη µέρα που έχει αποκαλυφθεί το
πόθεν έσχες το δικό σου και της συζύγου σου, η οποία έχει εµφανίσει µεγάλη αύξηση των περιουσιακών στοιχείων και αγορές
µέσα από δανεισµό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Πού το ξέρεις αυτό;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Δεύτερον, είναι θεσµικά ανάρµοστο...
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Πού το ξέρει αυτό, κύριε Πρόεδρε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Είναι προσωπικό ζήτηµα αυτό;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, κάντε ησυχία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι αυτό συζήτηση
Βουλής; Συγγνώµη, µιλάει για τον Πρόεδρο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, για το πόθεν έσχες...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Βρούτση, παρακαλώ, κάντε ησυχία.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Είναι
θεσµικά ανάρµοστο και θεσµικά χυδαίο....
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ντροπή, κύριε Πρόεδρε, που τον ανέχεστε!
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, κάντε ησυχία.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Θεσµικά ανάρµοστο...
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δηλαδή, είναι µέσα στο πόθεν έσχες
ο κ. Πολάκης;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όχι, δεν είναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τι πράγµατα είναι αυτά, κύριε Πρόεδρε; Καταλύσατε τη δηµοκρατία.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Συνεχίζω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Βρούτση, σας παρακαλώ, µη διακόπτετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Καταλύσατε τους κανόνες της δηµοκρατίας. Ξέρει ο κ. Πολάκης τι συµβαίνει στον Πρόεδρο της Νέας
Δηµοκρατίας;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μη διακόπτετε, σας παρακαλώ.
Προφανώς αναφέρεται και παίρνει την ευθύνη για δηµοσιεύµατα επ’ αυτού του θέµατος. Παίρνει την ευθύνη ο ίδιος.
Με συγχωρείτε, αντιλαµβάνεστε…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Ναι, αλλά εδώ πού βρίσκεται το
προσωπικό; Απαντά επί προσωπικού;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Είναι αυτό επί προσωπικού;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Το προσωπικό πού είναι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ πολύ, αφήστε
τον να ολοκληρώσει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Το προσωπικό πού είναι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Προσωπικό είναι. Τι να κά-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νουµε;
Ελάτε, κύριε Πολάκη, συνεχίστε, σας παρακαλώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Αν µε
αφήσουν, δεν είναι πολλά αυτά που θέλω να πω. Τέσσερα-πέντε
πράγµατα είναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Ας κάνουµε «Σοβιετία» στο Κοινοβούλιο!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Θεσµικά ανάρµοστο είναι να υπάρχει δάνειο σε εφηµερίδα ιδιοκτησίας σου, για το οποίο να µην έχεις πληρώσει τίποτα για µια δεκαετία, και όταν αυτό αποκαλύπτεται στην επιτροπή της Βουλής,
να κάνεις µια ρύθµιση, µε την οποία τα τρία τέταρτα του δανείου
θα πληρωθούν στην τελευταία δόση, όπως δηλαδή µπορεί να
κάνει και ο κάθε Έλληνας πολίτης.
Θεσµικά ανάρµοστο, κατά τη γνώµη µου, είναι να έχει νοσηλευτεί όλη σου η οικογένεια στο «Ντυνάν» να µην έχεις πληρώσει
τίποτα ή ελάχιστα και να έχει πάρει επίσης -φανταστείτε αυτό να
συνέβαινε µε ένα µέλος της σηµερινής Κυβέρνησης- τη διαφηµιστική προβολή του «Ερυθρού Σταυρού» συγγενικό σου πρόσωπο. Αυτό είναι θεσµικά επιτρεπτό.
Είναι θεσµικά ανάρµοστο, κατά τη γνώµη µου, να επιχαίρεστε
ως κόµµα συνολικά για µια απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, το οποίο απαλλάσσει τις λίστες µε τους φοροφυγάδες,
τη Μπόργιανς και τη Λαγκάρντ, καταπατώντας κάθε έννοια κοινού περί δικαίου αισθήµατος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ, κύριε Πολάκη.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Μισό
λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Απαντάει επί προσωπικού!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ολοκληρώνουµε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Και
τέλος θεσµικά ανάρµοστο και θεσµικά χυδαίο είναι να χρεώνεις
στην εφορία 30 εκατοµµύρια ευρώ αυτούς που νοσηλεύτηκαν
στα νοσοκοµεία την περίοδο 2012–2014, γιατί εµείς κάνουµε το
αντίθετο. Αυτά τα χρέη διαγράφουµε από αυτούς τους ανθρώπους.
Θα ήθελα κάποιες συγκεκριµένες απαντήσεις επ’ αυτών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πολάκη.
Κοιτάξτε, όταν γίνεται µια κακή αρχή, δυστυχώς, συνεχίζεται.
Και παίρνω όλη την ευθύνη εγώ πάνω µου, διότι και ο κ. Βορίδης
πήρε αφορµή, πέραν του προσωπικού του, να ανοίξει όλο το ζήτηµα και αναφέρθηκε στο τι, κατά τη γνώµη του, συνέβη µε τον
κ. Γιαννουσάκη κ.λπ..
Όταν γίνονται συζητήσεις σε επίπεδο Αρχηγών κοµµάτων και
µετά υπάρχουν δευτερολογίες, καλό είναι όλη αυτή η ύλη να µαζεύεται και από τους Αρχηγούς και να απαντιούνται και τα θέµατα που αφορούν πρόσωπα.
Εν πάση περιπτώσει, εξελίχθηκε η διαδικασία.
Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Νόµιζα ότι σήµερα ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε την προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για την οικονοµία και για
την απόφαση του Eurogroup. Αντ’ αυτού διαπίστωσα ότι αφιέρωσε τουλάχιστον τα δεκαπέντε πρώτα λεπτά από την οµιλία του
για να σχολιάσει τα tweet του κ. Καµµένου και τις αναρτήσεις στο
facebook του κ. Πολάκη.
Τόσο µεγάλη ήταν η έγνοια του να κουβεντιάσουµε για την οικονοµία, που ξεκίνησε αυτήν τη συζήτηση -που εδώ και δύο
εβδοµάδες έχει ζητήσει και έχει ειπωθεί πολλάκις στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ότι θα είναι η ώρα να µάθουµε την αλήθεια
για τη συµφωνία- κάνοντας σχόλια για τις αναρτήσεις στα δίκτυα
κοινωνικής δικτύωσης.
Δεν είστε τρολ στα social media, κύριε Μητσοτάκη. Είστε Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευση και περίµενα να έχετε να
πείτε κάτι ουσιαστικό. Όµως, η ένδεια των επιχειρηµάτων σας
για την οικονοµία σάς οδήγησε στο να καταναλώσετε δεκαπέντε
λεπτά. Θα έρθω και σε αυτά τα δεκαπέντε λεπτά για να δώσω
απαντήσεις.
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Εγώ, όµως, θα ξεκινήσω σχολιάζοντας ορισµένα πράγµατα τα
οποία είπατε στο δεύτερο µισό της οµιλίας σας και τα οποία αφορούσαν την οικονοµία και την απόφαση του Eurogroup.
Κύριε Μητσοτάκη, πρώτα απ’ όλα, φαίνεται ότι δεν έχετε κατανοήσει πόσο σηµαντικό είναι για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας να έχουµε έναν κλειδωµένο αλγόριθµο σε σχέση µε τα
απαραίτητα µέτρα για την αποµείωση του χρέους.
Βεβαίως, δεν το έχετε κατανοήσει, διότι το κόµµα σας, η παράταξή σας, ουδέποτε είχε αναδείξει το χρέος ως µια σηµαντική
παράµετρο για την πορεία της οικονοµίας και θεωρούσατε ότι οι
επενδυτές θα έρθουν να εµπιστευτούν ξανά την ελληνική οικονοµία επειδή εσείς τους τάζατε –τα ίδια µας λέτε και τώρα- ότι
αν κυβερνάτε, θα τους κάνετε όλα τα χατίρια και θα προσχωρήσετε στις πιο ακραίες νεοφιλελεύθερες επιλογές για τη µείωση
του εργασιακού κόστους.
Όµως, το χρέος είναι µια βασική παράµετρος και βασικός παράγοντας. Και αυτό το οποίο διασφαλίστηκε στην απόφαση του
Eurogroup της 15 Ιουνίου είναι τα πρωτογενή πλεονάσµατα, µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα, στο ύψος του 2%.
Εσείς µπορεί να λέτε ότι αυτό είναι λίγο και να θέλατε περισσότερη µείωση. Και εµείς θα συµφωνήσουµε µαζί σας σε αυτό,
αν και βεβαίως εσείς υπογράφατε τεσσάρια, όχι 2%. Όµως, δεν
µπορούµε να αγνοήσουµε το γεγονός ότι µε βάση τις υποχρεώσεις της χώρας που απορρέουν από το Σύµφωνο Σταθερότητας
και Ανάπτυξης -τις οποίες υποχρεώσεις και εσείς και εµείς θεωρούµε ότι πρέπει να τις εκπληρώνουµε ως χώρα- και µε βάση το
δηµόσιο χρέος, µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο, τα πλεονάσµατα θα έπρεπε να ήταν στο 2,6% και όχι στο 2%.
Το κλείδωµα στο 2% σηµαίνει αυτοµάτως, για όσους µπορούν
να συνυπολογίσουν και να καταλάβουν και να διαβάσουν σωστά
την απόφαση, ότι αυτό το 0-15 που µπαίνει, και αφορά το χρόνο
επέκτασης της ωρίµανσης των αποπληρωµών και την περίοδο
χάριτος για τα επιτόκια, δεν µπορεί να είναι στο µηδέν -τόσο
απλά- παρά µονάχα στο 15, στο 14, γύρω από την περιοχή του
15.
Αυτό, σε συνδυασµό µε την αποδοχή της πρότασης για ρήτρα
ανάπτυξης -που ακόµα και αυτή ήρθατε τώρα να την αµφισβητήσετε σε ό,τι αφορά τη θετική της συµβολή, δηλαδή να διαβάσετε την απόφαση από την πλευρά των πιστωτών και όχι από τη
δική µας πλευρά και να µας πείτε ότι αν έχουµε µεγαλύτερη ανάπτυξη θα πρέπει αυτοί να µειώσουν τα µέτρα για το χρέος, που
αυτό δεν προκύπτει από πουθενά και θα έχετε τη δυνατότητα να
το διαπιστώσετε και στο άµεσο µέλλον, όταν θα γίνει ακόµα πιο
εξειδικευµένος αυτός ο µηχανισµός ότι είναι µόνο θετικά τοποθετηµένος- µας δίνει µια σταθερότητα και βεβαιότητα ότι τα
απαιτούµενα µέτρα για το χρέος -η επιµήκυνση- θα είναι πράγµατι κοντά στα δεκαπέντε χρόνια και ότι σε κάθε περίπτωση κάνουµε τους εταίρους µας συνεταίρους στην προοπτική ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας.
Γι’ αυτό και για πρώτη φορά προχωρούν σε δεσµεύσεις σε ό,τι
αφορά την αναπτυξιακή τράπεζα, αναγκαία για την ελληνική οικονοµία πολύ περισσότερο από κάθε άλλη οικονοµία της ευρωζώνης, που όµως δεν την είχαµε -και εσείς ποτέ δεν τη διεκδικήσατε-, αλλά και σε συγκεκριµένες δεσµεύσεις µέσα από µια
πλατφόρµα χρηµατοροών και δράσεων µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ως πυλώνα σε αυτή την πλατφόρµα, αλλά και
µε άλλες αναπτυξιακές τράπεζες χωρών της ευρωζώνης.
Αν αυτό για εσάς είναι ασήµαντο, κύριε Μητσοτάκη, µας αρκεί
που είναι πάρα πολύ σηµαντικό για τους επενδυτές και µας αρκεί
που βλέπουµε αυτή την ανάγνωση από τις αγορές και όχι τη µίζερη δική σας ανάγνωση.
Ήρθατε, λοιπόν, σήµερα στη Βουλή µε ποδοσφαιρική διάθεση. Αν και απ’ ό,τι καλά θυµάµαι, ούτε στο ποδόσφαιρο τα πάτε καλά µε τις προβλέψεις. Είχατε προβλέψει ότι θα πάρει το
πρωταθλητριών η Paris Saint Germain και σας είχα απαντήσει µε
µια ανάρτηση. Μου απαντήσατε, όµως, µε την ΕΛΣΤΑΤ. Eντάξει.
Ούτε αυτό τώρα σας αρκεί, γιατί η ΕΛΣΤΑΤ αναθεώρησε. Ήρθατε, λοιπόν, και είπατε ότι χάσαµε 5-0. Τελικά, όµως, µας τρελάνατε στα αυτογκόλ.
Και θέλω να µου λύσετε µια απορία. Αφού δεν πήραµε τίποτα,
όπως λέτε, και φάγαµε πέντε γκολ και δεν βάλαµε κανένα, γιατί
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καταγράφουν ιστορικό χαµηλό από την αρχή της κρίσης, από το
2009, οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων; Γιατί αναβαθµίζουν
την Ελλάδα οι οίκοι αξιολόγησης, αφού «φάγαµε» πέντε γκολ;
Γιατί; Και άραγε, τι θα λέτε και στο άµεσο µέλλον, όταν κι άλλοι
οίκοι αξιολόγησης θα αναβαθµίζουν την Ελλάδα;
Μας είπατε, βέβαια, σήµερα ότι «ο λόγος δεν είναι ότι καταφέρατε και βάλατε εσείς κάποιο γκολ -«φάγατε» πέντε-, αλλά ότι
έχουµε στον πάγκο εσάς, κύριε Μητσοτάκη, και βλέπουν οι αγορές ότι θα έρθετε εσείς κάποια στιγµή και θα µπορέσετε να ισοφαρίσετε. Γι’ αυτό πηγαίνουν καλά τα οµόλογα.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Ποιον προσπαθείτε να κοροϊδέψετε; Έχει ξαναειπωθεί ποτέ
τέτοιο επιχείρηµα, όπως ότι περιµένουν οι αγορές τι θα γίνει µετά από δύο χρόνια και κρίνουν όχι αυτόν που είναι κυβέρνηση
και την πολιτική του, αλλά την Αντιπολίτευση;
Εγώ, παρ’ όλα αυτά, θέλω να σας συγχαρώ διότι σήµερα κάνατε ένα βήµα. Πριν από λίγες µέρες είχατε πάει στο Economist.
Και εκεί είπατε ούτε λίγο ούτε πολύ να ετοιµάζεστε για επενδύσεις, όχι τώρα, αλλά σε δυο χρόνια, όταν θα γίνουν εκλογές και
αν κερδίσετε.
Και φαίνεται ότι κάποιοι σοβαροί άνθρωποι, και από την παράταξή σας, σας συνέστησαν να έρχεστε εδώ, σε τόσο κρίσιµα
εθνικά θέµατα –γιατί είναι εθνικό θέµα η ανάκτηση της αξιοπιστίας και η έξοδος από την κρίση- και να µην τοποθετείστε µε
κοµµατικό φανατισµό. Κι αυτό το χαιρετίζω. Και είπατε να έρθουν
οι επενδύσεις τώρα. Δεν χρειαζόταν, όµως, να το πείτε εσείς. Το
ενδιαφέρον πράγµατι είναι ισχυρό, πράγµατι είναι πρωτοφανές
σε σχέση µε τα χρόνια της κρίσης και το µεγάλο στοίχηµα για
εµάς είναι αυτές να τις αξιοποιήσουµε, να αξιοποιήσουµε την
επόµενη περίοδο.
Ήρθατε, όµως, ξανά να κάνετε την ίδια κριτική σε σχέση µε
την πρώτη περίοδο της διακυβέρνησής µας, το πρώτο εξάµηνο
του 2015 και τα επιτεύγµατα της κυβερνήσεως Σαµαρά. Και
πραγµατικά, βλέποντάς σας από τα κυβερνητικά έδρανα να αγορεύετε, µου θυµίσατε την αγαπηµένη αυτή ταινία στο ελληνικό
σινεφίλ κοινό, τον «Μπακαλόγατο» µε τον Χατζηχρήστο «Τρεις
το λάδι, τρεις το ξύδι».
Είναι δυνατόν να µας κάνετε τέτοια κριτική, κύριε Μητσοτάκη;
Είναι δυνατόν να µας λέτε ότι στοίχισε η διαπραγµάτευση 100
δισεκατοµµύρια ευρώ, γιατί συνυπολογίζετε τον τρίτο δανεισµό,
τον οποίο πήραµε για να αποπληρώσουµε προηγούµενα δάνεια
-όχι καινούργιο χρέος, δηλαδή, αλλά για να αποπληρώσουµε
προηγούµενα δάνεια και δεν θα τον αξιοποιήσουµε και όλο- και
να συνυπολογίζετε και τις προβλέψεις που είχαν γίνει στο µεσοπρόθεσµο το 2014 για την περίοδο 2014-2018, έναντι των αποτελεσµάτων που είχαµε µετά;
Αν θέλετε να τα συγκρίνουµε έτσι, να τα συγκρίνουµε έτσι, λοιπόν, τύπου «µπακαλόγατου» οικονοµικά. Να σας θυµίσω, κύριε
Μητσοτάκη, τι προβλέψεις είχε το µεσοπρόθεσµο 2012-2015,
που αφορούσε τη διετία που διακυβέρνησε τη χώρα ως Πρωθυπουργός ο κ. Σαµαράς και ποια ήταν τα αποτελέσµατα. Το 2012
είχαµε πρόβλεψη για ανάπτυξη 1,1%. Ξέρετε πόση ήταν η ύφεση; Ήταν 7%, κύριε Μητσοτάκη! Για το 2013 υπήρχε πρόβλεψη
ανάπτυξης 2,1%. Ξέρετε πόσο ήταν η ύφεση, κύριε Μητσοτάκη;
Ήταν 3,9%! Για το 2014 υπήρχε πρόβλεψη για ανάπτυξη 2,1%.
Τελικά είχαµε 0,4%.
Με βάση τις προβλέψεις σας, λοιπόν, αν θέλετε να κάνουµε
την ίδια µπακαλίστικη λογική, το 2012 θα έπρεπε το ΑΕΠ να ήταν
στα 210,8 δισεκατοµµύρια και ήταν στα 195 δισεκατοµµύρια. Χάσατε, δηλαδή, 16 δισεκατοµµύρια. Το 2013 το ΑΕΠ έπρεπε να
είναι στα 215,22 δισεκατοµµύρια, αλλά ήταν 184,5 δισεκατοµµύρια. Χάσατε 31 δισεκατοµµύρια. Και το 2014, µε βάση τις προβλέψεις σας, το ΑΕΠ θα έπρεπε να είναι 219,7 δισεκατοµµύρια.
Και ξέρετε πόσο ήταν; Ήταν 185 δισεκατοµµύρια. Χάσατε, δηλαδή, ακόµα 35 δισεκατοµµύρια. Πόσο είναι το σύνολο; Είναι 82
δισεκατοµµύρια!
Μην πιάνετε το κεφάλι σας. Αυτά µας κατηγορείτε εµάς. Την
ίδια αριθµητική του µπακαλόγατου.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Βασικά οικονοµικά. Επιτέλους να τα µάθετε, να σας τα πει
ο Υπουργός σας!
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ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Αυτά λέτε,
κύριε Μητσοτάκη!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, ήσυχα. Παρακαλώ, κύριε Μητσοτάκη, µην εξεγείρεστε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Και αν µε
βάση την ίδια λογική σας προσθέσουµε και τα 140 δισεκατοµµύρια του δανείου που συνήψατε, που πήρε ο κ. Σαµαράς, τότε µας
κάνει 222 δισεκατοµµύρια.
Αυτό θέλετε; Αυτό θέλετε να συγκρίνουµε; Να πάµε και στην
εποχή Παπανδρέου και να προσθέσουµε και εκεί τις προβλέψεις
έναντι αποτελεσµάτων και να προσθέσουµε και τον πρώτο δανεισµό; Να µην πάµε, γιατί ο λογαριασµός θα γίνει σαν τον πύραυλο που εκτοξεύσαµε την προηγούµενη εβδοµάδα, τον δορυφόρο. Εκεί θα πάει ο λογαριασµός!
Όµως, έχει νόηµα να κουβεντιάζουµε µε αυτόν τον τρόπο;
Είναι σοβαρή η στάση ενός Αρχηγού Αντιπολίτευσης, που έχει
και στις περγαµηνές του ότι γνωρίζει οικονοµικά, να έρχεται και
να συγκρίνει τέτοια πράγµατα; Είναι σοβαρή στάση αυτή για την
οικονοµία;
Έρχοµαι, λοιπόν, στην ουσία, κύριε Μητσοτάκη. Όσον αφορά
το πώς θα κριθεί η περίοδος που εσείς κυβερνήσατε µε την περίοδο που εµείς κυβερνάµε, να είστε βέβαιος ότι θα κριθεί κυρίως από το κοινωνικό πεδίο. Από το πόση ανεργία εσείς δηµιουργήσατε και πόσες θέσεις εργασίας θα δηµιουργήσουµε
εµείς. Από το πόσες κοινωνικές πληγές εσείς ανοίξατε και πόσες
κοινωνικές πληγές θα κλείσουµε εµείς.
Και, βεβαίως, θα κριθεί σε µεγάλο βαθµό και από το γεγονός
ότι εσείς, αν προσθέσουµε τις δύο περιόδους Παπανδρέου και
του κ. Σαµαρά, είχατε 65 δισεκατοµµύρια ευρώ σε µέτρα και το
πώς εµείς καταφέραµε, µε το ένα δέκατο, το ένα όγδοο της δηµοσιονοµικής επιβάρυνσης που είχατε εσείς, να βγάλουµε τη
χώρα από την κρίση. Εκεί θα κριθούµε.
Και έρχοµαι σε ένα άλλο σηµείο της παρέµβασής σας. Μας
κατηγορήσατε ότι είχαµε υποσχεθεί πως θα φέρουµε περισσότερα από τη φοροδιαφυγή και δεν έχουµε φέρει τίποτα. Η κριτική
είναι µέσα στη δηµοκρατία. Όλοι κρινόµαστε, και οι κυβερνήσεις,
και η εκτελεστική εξουσία, και η νοµοθετική και η δικαστική εξουσία πολλές φορές. Είναι άλλο ότι είναι σεβαστές οι αποφάσεις
της. Όµως, κρίνονται. Αν κατάλαβα καλά, λοιπόν, διαπιστώνω
από την επιθετικότητα που βλέπω σε κάποιες δηλώσεις κριτικής
και από τη χαρά, λοιπόν, που σας έπιασε µε βάση µια τελευταία
απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας ότι µάλλον είστε µε
την πλευρά αυτών που πρέπει να αποφύγουν, κατ’ εσάς, να πληρώσουν.
Αναφερθήκατε σε κάποια στοιχεία. Να σας πω, λοιπόν, ότι τα
βεβαιωθέντα ποσά από τις τελωνειακές αρχές, που αφορούν
υποθέσεις παραβιάσεων καυσίµων και καπνικών προϊόντων τη
διετία 2013-2014, ήταν 219.239.000 ευρώ. Αυτά ήταν τα δικά σας
βεβαιωθέντα.
Τι κάναµε εµείς; Από 1-1-2015 µέχρι τον Μάιο του 2017 στην
ίδια κατηγορία παραβάσεων τα βεβαιωθέντα πρόστιµα ανέρχονται σε 711.763.000 ευρώ.
Όσον αφορά τη λίστα Λαγκάρντ, το 2014 τα βεβαιωθέντα
ποσά ήταν 26.620.000 ευρώ. Από το 2015 έως τις 30 Απριλίου
του 2017 τα βεβαιωθέντα ποσά είναι 237.964.000 ευρώ.
Όσον αφορά τη λίστα Μπόργιανς, από το 2015 µέχρι τις 30
Απριλίου του 2017 έχουν βεβαιωθεί 12.710.000 ευρώ.
Και το σηµαντικότερο είναι το εξής -γιατί µιλήσατε για κατάρρευση των ελεγκτικών µηχανισµών, είπατε ότι έχουµε σηκώσει
τα µολύβια, ότι τους αφήνουµε να περνάνε. Δεν ξέρω βέβαια αν
το είπατε µε ανησυχία ή µε χαρά αυτό. Πάµε λοιπόν στην εθελούσια αποκάλυψη αδήλωτων εισοδηµάτων, στην οποία εµείς µε
τους χειρισµούς µας και µε τη νοµοθετική παρέµβαση του VDI
καταφέραµε και οδηγήσαµε πολλούς φοροφυγάδες, µέχρι τις 9
Ιουνίου του 2017, να δηλώσουν εθελοντικά 3.671.526.000 ευρώ,
3,6 δισεκατοµµύρια εθελούσια δήλωση. Εµείς το καταφέραµε
αυτό.
Τώρα, κύριε Μητσοτάκη, το πώς θα καταφέρουµε και πόσα θα
καταφέρουµε να εισπράξουµε από αυτά είναι µια άλλη υπόθεση,
στην οποία θα σας θέλαµε σύµµαχο και όχι να µας κουνάτε το
δάχτυλο και όχι να χαίρεστε που ενδεχοµένως —λέω «ενδεχο-
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µένως», γιατί το καλό το παλικάρι θα βρει µονοπάτια-, αν ισχύσουν διάφορα θεσµικά εµπόδια, από αυτά τα 3,6 δισεκατοµµύρια
ευρώ θα χάσουµε κάποια χρήµατα.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Αναφερθήκατε επίσης στο θέµα της έρευνας -κι είχαµε και µια
µικρή διακοπή, αν και δεν το συνηθίζω- και µας είπατε µάλιστα
ότι πρέπει να ντρεπόµαστε. Δεν έχω καταλάβει, αντιστρέφονται
οι ρόλοι σε αυτή την Αίθουσα. Πού ήταν οι δαπάνες για την
έρευνα επί των ηµερών σας και ιδιαίτερα την περίοδο του πρώτου και του δεύτερου µνηµονίου; Ξέρετε ότι είχαν πέσει στο χαµηλότερο ποσοστό του ΑΕΠ ιστορικά, σε µια εποχή που όλες οι
χώρες που θέλουν να κοιτάνε µπροστά επενδύουν στην έρευνα
και στην καινοτοµία; Εµείς το πρώτο πράγµα που κάναµε, σε συνθήκες πρωτοφανούς έλλειψης ρευστότητας και δηµοσιονοµικής
κρίσης, το πρώτο δύσκολο εξάµηνο του 2015 ήταν να αυξήσουµε
τον προϋπολογισµό κατά 200 εκατοµµύρια ευρώ στην έρευνα.
Ενώ εσείς τον είχατε µειώσει τα προηγούµενα χρόνια, εµείς κάναµε 16% αύξηση στις δαπάνες για την ενίσχυση της έρευνας
και θα συνεχίσουµε να διαθέτουµε από τα απαιτούµενα κονδύλια. Έχει φτάσει κοντά στο 1%, είναι 0,96% του ΑΕΠ. Πρέπει να
πάει παραπάνω.
Σήµερα ανακοινώνεται η παροχή πεντακοσίων τριάντα οκτώ
υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες από το ΕΛΙΔΕΚ, το Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας, που εµείς ιδρύσαµε.
Για πρώτη φορά λοιπόν στη χώρα σε τέτοια έκταση δίνονται υποτροφίες επιστηµόνων, σε µια προσπάθεια να κρατήσουµε εδώ
το πιο σηµαντικό δυναµικό της χώρας ή να το γυρίσουµε και
πίσω. Μαζί µε πόρους από το ΕΣΠΑ, θα δοθούν πρόσθετοι πόροι
240 εκατοµµυρίων ευρώ για έρευνα στα ΑΕΙ και σε ερευνητικά
κέντρα, επίσης για πρώτη φορά σε τέτοια έκταση στη χώρα.
Προφανώς δεν σας ενηµερώνουν σωστά, γι’ αυτό αντέδρασα.
Νοµίζετε ότι επειδή έχετε κριτική, µε τη δική σας ιδεολογική σκοπιά, σε άλλα ζητήµατα που αφορούν την εκπαίδευση, όποιον
πάρει ο χάρος. Ελάτε, λοιπόν, να δούµε τι γίνεται στην έρευνα.
Ιδρύσαµε και το Ταµείο Επιχειρηµατικών Συµµετοχών, µε στόχο
τη δηµιουργία startups επιχειρήσεων και την αξιοποίηση του
ερευνητικού αποτελέσµατος και τη στήριξη της καινοτόµου επιχειρηµατικότητας. Τουλάχιστον, κύριε Μητσοτάκη, όταν κάνετε
κριτική, να γνωρίζετε τα στοιχεία.
Έρχοµαι τώρα να σχολιάσω αυτά τα οποία είπατε στο πρώτο
µισό της οµιλίας σας. Στο πρώτο µισό της οµιλίας σας δεν µιλήσατε για την οικονοµία, αλλά σχολιάζατε κυρίως δύο Υπουργούς.
Φτάσατε όµως στο σηµείο -και γι’ αυτό απαντώ, αλλιώς δεν θα
απαντούσα-…
Κύριε Δένδια, θα χρονοµετρήσουµε τα λεπτά µετά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Να ακριβολογούµε, έντεκα και σαράντα
πέντε ακριβώς.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Εντάξει, ευχαριστώ. Το παρατηρήσατε κι εσείς βλέπω, άρα σας έκανε εντύπωση.
Έρχοµαι, λοιπόν, και λέω ότι δεν θα σχολίαζα αν δεν άκουγα
µια φράση που πραγµατικά µε προκαλεί. Μιλήσατε για «θεσµική
χυδαιότητα» από την πλευρά της Κυβέρνησης. Και θέλω να σας
απαντήσω ευθέως, κύριε Μητσοτάκη. Θεσµική χυδαιότητα δεν
είναι όταν κάποιος κάνει κριτική ακόµη και σε σεβαστές αποφάσεις σε ό,τι αφορά την εφαρµογή τους, στις αποφάσεις της δικαιοσύνης.
Αντιθέτως, θεσµική χυδαιότητα είναι να µιλάτε εσείς για φοροδιαφυγή και «λίστες», που τις είχατε χαµένες στα συρτάρια
σας, προσφέροντας αµνηστία στους µεγαλοσχήµονες φίλους
σας.
Θεσµική χυδαιότητα είναι τα θαλασσοδάνεια που έπαιρναν τα
κόµµατά σας και εκδότες, για να λιβανίζουν την πολιτική σας και
µε «αέρα» µάλιστα, όπως και οι ίδιοι δήλωσαν στην εξεταστική
επιτροπή.
Θεσµική χυδαιότητα ήταν οι µίζες της «SIEMENS», που κατέληγαν στα ταµεία των χρεοκοπηµένων κοµµάτων σας για χρόνια.
Θεσµική χυδαιότητα είναι όχι µόνο να χαρίζεις το «Ερρίκος Ντυνάν» σε ιδιώτες, αλλά να φροντίζεις, πριν το ξεπουλήσεις, να νοσηλεύονται εκεί τζάµπα, δωρεάν συγγενικά σου πρόσωπα ή να
«δουλεύουν» εκεί µε αργοµισθίες φίλοι και γνωστοί.
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Και θεσµική χυδαιότητα είναι να αξιοποιείς τη θέση σου στην
πολιτική για να παίρνεις δάνεια, προσωπικά ή εταιρικά, για δική
σου χρήση δανεικά και αγύριστα.
Θεσµική χυδαιότητα είναι να µετατρέπεις µια παράταξη, η
οποία έχει µια ιστορία στον τόπο, το κόµµα σου ή οποιαδήποτε
παράταξη ή τη µικρότερη -δεν µε ενδιαφέρει αυτό- σε βραχίονα
επιχειρηµατικών συµφερόντων στη Βουλή.
Θεσµική χυδαιότητα ήταν αυτό που κάνατε µε τη συνέντευξή
σας στο «POLITICO», στο εξωτερικό, όπου «ξεπλύνατε» την
Χρυσή Αυγή και δηλώσατε ότι η βία στην Ελλάδα αφορά µονάχα
την Αριστερά. Αυτό είναι θεσµική χυδαιότητα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το εξής: Φτάσατε
στο σηµείο σήµερα εσείς να κατηγορήσετε τους Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ ότι τα κάνουν όλα για την καρέκλα τους. Εσείς τους κατηγορήσατε για αυτό.
Ακούστε, κύριε Μητσοτάκη: Στο σπίτι του κρεµασµένου δεν µιλάνε για σχοινί!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν γεννήθηκαν για να είναι Βουλευτές και αν κάποια στιγµή είτε το κόµµα τούς το ζητήσει είτε τα
πιστεύω τους να ξαναβρεθούν στην βιοπάλη, δεν είναι ανεπάγγελτοι, δεν θα χαθούν. Αλίµονο σε κάποιους άλλους που χωρίς
την καρέκλα δεν θα ήταν τίποτε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και κλείνω λέγοντάς σας το εξής: Σας είχα πει κάποια στιγµή
από αυτό εδώ το Βήµα ότι θα γίνετε τελικά ο πρώτος στην ιστορία Αρχηγός της Αντιπολίτευσης, που θα ζητάτε σχεδόν επί τέσσερα χρόνια εκλογές και αυτές δεν θα γίνονται παρά µονάχα
όταν έρθει η ώρα τους θεσµικά. Σήµερα θα σας πω και κάτι
ακόµη: Θα είστε και ο πρώτος που θα πανηγυρίζει συνεχώς,
επειδή θα νικά στις δηµοσκοπήσεις, αλλά όταν έρθει η κάλπη,
θα καταλάβετε ότι δεν ψηφίζουν οι δηµοσκόποι, ψηφίζει ο ελληνικός λαός και µε αυτές τις θέσεις, τα προγράµµατα και τις εκλεκτικές σας συµµαχίες δεν θα τον κερδίσετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Όταν θα έρθει η ώρα, ο ελληνικός λαός θα συγκρίνει τα πεπραγµένα σας µε τα πεπραγµένα µας και τις προτάσεις σας µε
τις προτάσεις µας, ποιοι έχουν στόχο και παλεύουν για να σηκώσουν ξανά ψηλά την κοινωνία και ποιοι έχουν στόχο να την κρατήσουν βουλιαγµένη στη λάσπη, προκειµένου να ξανάρθουν στις
καρέκλες της εξουσίας. Και αυτό ο ελληνικός λαός, να είστε σίγουρος, θα το κρίνει όταν έρθει η ώρα και θα µας δώσει ξανά
την επόµενη θητεία, για να µπορέσουµε τους κόπους των δύσκολων επιλογών, που κάναµε στην πρώτη διετία, να τους καρποφορήσουµε στα δύο ακόµη χρόνια συν τέσσερα που µας περιµένουν.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. Μάρκος Μπόλαρης ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας
στο εξωτερικό από 3 Ιουλίου 2017 έως 6 Ιουλίου 2017. Η Βουλή
εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Συνεπώς η Βουλή ενέκρινε
τη ζητηθείσα άδεια.
Ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Τσίπρα, θεωρώ ως ακραία έκφραση θεσµικής χυδαιότητας -µιας και επιλέξατε να διευρύνετε τον ορισµό, πέραν της
δικής µου κριτικής που αφορούσε την προσωπική συµπεριφορά
του κ. Καµµένου- το γεγονός ότι και σήµερα ακόµα λέτε ασύστολα ψέµατα. Και για να σας θυµίσω το µέγεθος των ψεµάτων
σας, θα ήθελα να σας διαβάσω ένα απόσπασµα από µια συνέντευξη, την οποία δώσατε σχετικά πρόσφατα, πριν από λίγους
µήνες, όταν ρωτούσατε -προσέξτε, κύριε Τσίπρα- τη Νέα Δηµοκρατία πώς πρέπει να τοποθετηθεί απέναντι στις παράλογες
απαιτήσεις του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Διαβάζω λοιπόν: «Η Νέα Δηµοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης δεν
µπορούν άλλο να κρύβονται. Πρέπει να απαντήσουν µε ευθύτητα
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στο κρίσιµο ερώτηµα της συγκυρίας. Πιστεύουν ότι πρέπει να γίνουν δεκτές οι παράλογες απαιτήσεις του ΔΝΤ για επιπλέον
µέτρα ύψους 3,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ; Πιστεύουν ότι πρέπει
να νοµοθετήσουµε…» -ρωτούσατε, ρητορικά φαντάζοµαι, κύριε
Τσίπρα- «…µείωση αφορολόγητου και νέες περικοπές των συντάξεων; Πιστεύουν ότι πρέπει να διατηρηθεί η εξαίρεση από την
ευρωπαϊκή νοµιµότητα στις εργασιακές σχέσεις και ότι η επιστροφή των συλλογικών διαπραγµατεύσεων αποτελεί αριστερή
ιδεοληψία; Επιρρίπτοντας την ευθύνη στην ελληνική Κυβέρνηση
για τις καθυστερήσεις, ο κ. Μητσοτάκης προφανώς θεωρεί ότι
έχει δίκιο το ΔΝΤ και ότι πρέπει να κάνουµε ό,τι µας ζητάει. Εµείς
έχουµε σαφή θέση ότι δεν πρέπει και δεν θα το κάνουµε». Αιδώς
Αργείοι, κύριε Τσίπρα, µε την υποκρισία πια! Αυτά τα λέγατε πριν
από πέντε µήνες και τα δεχθήκατε όλα. Εσείς τα ψηφίσατε, όχι
εµείς!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Το καταθέτω για τα 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)
Εσείς υπογράψατε το τέταρτο µνηµόνιο, όλοι εσείς τους οποίους έσπευσε να υπερασπιστεί ο κ. Τσίπρας, επειδή θιχτήκατε
όταν σας είπα ότι τα κάνατε όλα για την καρέκλα. Διότι ξέρετε,
επειδή είστε και καλοί ως αριστεροί, να αναπαράγετε την κεντρική γραµµή του κόµµατος. Όλα αυτά τα οποία είπε ο κ. Τσίπρας τα έχετε πει όλοι σας. Όλοι σας τα έχετε πει και δεν
βρέθηκε ένας από σας µε τη στοιχειώδη ευθιξία να πει «δεν
µπορώ να πάρω πίσω αυτά τα οποία έλεγα» και να παραιτηθεί.
Ούτε ένας! Ούτε ένας από σας δεν θα βρεθεί, γιατί θα υπογράψετε ό,τι σας ζητηθεί για να µείνετε στην καρέκλα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ήσυχα, σας παρακαλώ!
Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, συνεχίστε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Θα έρθω στο ζήτηµα αυτό, κύριε Τσίπρα, στο ζήτηµα τού
ποιοι είναι ανεπάγγελτοι, στο τέλος της αγόρευσής µου, κάντε
λίγο υποµονή.
Να θυµίσουµε ότι πριν από λίγες εβδοµάδες ψηφίσατε τον
4472, µέτρα 5,1 δισεκατοµµύρια ευρώ, µειώσεις συντάξεων…
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Πάλι τα ίδια;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Ναι, πάλι τα ίδια. Βεβαίως πάλι τα ίδια, γιατί κάποιοι φτωχοί
άνθρωποι θα πληρώσουν για πρώτη φορά φόρο εισοδήµατος.
Δεν είναι το ίδιο για αυτούς. Καθόλου το ίδιο δεν είναι! Για εσάς
µπορεί να είναι το ίδιο, γι’ αυτούς όµως δεν είναι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ποιον κοροϊδεύετε, λοιπόν, κύριε Τσίπρα, όταν λέτε ότι ήσασταν συνεπείς σε αυτά τα οποία κάνατε;
Έρχεστε και µας λέτε πάλι ότι η οικονοµία πάει τόσο καλά και
οι αποδόσεις του ελληνικού χρέους πέφτουν, επειδή υπάρχει µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στην Κυβέρνηση και στις προοπτικές της
οικονοµίας.
Το ερώτηµα που σας θέτω είναι απλό: Γιατί δεν σας έδωσε το
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
το πιστοποιητικό εκείνο το οποίο διεκδικούσατε, για να µπορέσετε πραγµατικά να εµπνεύσετε εµπιστοσύνη στις αγορές; Διότι
το ΔΝΤ δεν έκρινε ότι το χρέος είναι βιώσιµο και κατά συνέπεια
και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν µπορούσε να δώσει
ψήφο εµπιστοσύνης και να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο
πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης.
Πόσες φορές απ’ αυτό εδώ το Βήµα, κύριε Τσίπρα, είχατε αναφερθεί σ’ αυτόν τον στόχο; Γιατί τον ξεχάσατε ξαφνικά; Επειδή
δεν σας βγήκε; Κακώς για τη χώρα, δυστυχώς. Θα ήταν πάρα
πολύ καλό να µπορούσαµε να είχαµε εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης, αλλά δυστυχώς
αποτύχατε σ’ αυτόν τον κεντρικό στόχο τον οποίο θέσατε και µη
ζητάτε τα ρέστα από εµάς. Δική σας είναι η ευθύνη, αποκλειστική.
Μου κάνει πραγµατικά εντύπωση, κύριε Τσίπρα, ότι έρχεστε
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σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα και απ’ αυτό το Βήµα ακόµα επιµένετε
να υπερασπίζεστε τη διαπραγµάτευση των πρώτων έξι µηνών
του 2015 µετά απ’ όλα αυτά που έχουν ειπωθεί, µετά απ’ όλα
αυτά που έχουµε µάθει, µετά απ’ όλη αυτή την τεράστια καταστροφή που η καθυστέρηση στη διαπραγµάτευση προκάλεσε.
Ήταν καλή η διαπραγµάτευση, κύριε Τσίπρα; Σας ρωτώ ευθέως. Θεωρείτε επιτυχηµένο το πρώτο εξάµηνο του 2015; Για
απαντήστε ευθέως εδώ πέρα. Διότι…
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Έχουµε 2017.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Ναι, στο 2017 είµαστε, αλλά τα capital controls είναι ακόµα
εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ να µη γίνονται
διακοπές.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Τα capital controls είναι ακόµα εδώ, τα αποτελέσµατα της
δικής σας διαπραγµάτευσης είναι ακόµα µαζί µας, κύριε Τσίπρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Το έκρινε ο
λαός στις κάλπες.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Αποφασίστε, λοιπόν. Έχετε δυο επιλογές: Είτε θα πείτε ότι
τα κάναµε ρόιδο το πρώτο εξάµηνο του 2015, αλλά προσφύγαµε
και πάλι στις κάλπες και «ξεπλυθήκαµε» απ’ αυτή την κακή περίοδο είτε θα έρθετε εδώ πέρα να υπερασπιστείτε τα πεπραγµένα σας. Ελάτε, λοιπόν, κύριε Τσίπρα, γιατί φοβάστε να κάνουµε
µια εξεταστική για το πρώτο εξάµηνο του 2015;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Τα έκρινε ο
λαός όλα αυτά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Εάν είστε τόσο σίγουρος για τα αποτελέσµατα της διαπραγµάτευσης, ελάτε εδώ πέρα να τα συζητήσουµε. Διότι υπάρχουν ακόµα, ξέρετε, πολλές σκιές για το τι έγινε τότε, τι πήγε να
γίνει, ποιες ήταν οι πραγµατικές σας προθέσεις, εάν είχατε σχέδιο Β, εάν το είχε µόνο ο κ. Βαρουφάκης, εάν όλα αυτά τα απίστευτα τα οποία έχουµε ακούσει γίνονταν µε τη δική σας έγκριση. Είναι πολλά αναπάντητα ερωτήµατα, κύριε Τσίπρα, τα οποία
καλό θα ήταν κάποια στιγµή να απαντηθούν.
Έρχοµαι στο κόστος της διαπραγµάτευσης. Δεν µίλησα εγώ
για 100 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ο κ. Ρέγκλινγκ µίλησε και εξ όσων
γνωρίζω, είναι εξαιρετικά αξιόπιστος οικονοµολόγος. Έτσι δεν
είναι; Εκτός και αν το αµφισβητείτε.
Δεν θα αναφερθώ στον κ. Στουρνάρα, γιατί καταλαβαίνω ότι
εκεί µπορεί να θεωρείτε ότι υπάρχει και ένας βαθµός προκατάληψης. Είναι, όµως, πραγµατικά αδιανόητο, κύριε Τσίπρα, µετά
την πανθοµολογούµενη τεράστια ζηµιά που έγινε στη χώρα το
πρώτο εξάµηνο του 2015, εσείς να επιµένετε και να έρχεστε εδώ
και να λέτε ότι δεν έχει συµβεί απολύτως τίποτα.
Ξέρετε, απαραίτητες προϋποθέσεις, εάν πραγµατικά θα θέλατε να οικοδοµήσετε ένα καινούργιο κλίµα συναίνεσης και συνεννόησης για σηµαντικές εθνικές προτεραιότητες, ναι, κύριε
Τσίπρα, θεωρώ ότι είναι η αυτογνωσία και η αναγνώριση µεγάλων σφαλµάτων ως απαραίτητο πρώτο βήµα. Ούτε αυτό δεν
έχετε τολµήσει να κάνετε. Δεν ζητήσατε ποτέ συγγνώµη για τα
απίστευτα ψέµατα τα οποία είπατε πριν από τις εκλογές του
2015. Δεν ζητήσατε ποτέ συγγνώµη για το πώς έπεσε η κυβέρνηση τότε µε αφορµή την προεδρική εκλογή. Και µη µου κουνάτε
εµένα το δάχτυλο για τη Χρυσή Αυγή, διότι µαζί µε τη Χρυσή
Αυγή ρίξατε την προηγούµενη κυβέρνηση. Αφήστε τα, λοιπόν,
αυτά, όχι σε µένα αυτά!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος - έντονες διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και µαζί µε τη Χρυσή Αυγή…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ήσυχα, παρακαλώ!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Είναι ντροπή αυτό που λέτε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: …
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Φίλη…

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία. Ησυχία, παρακαλώ!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Φίλη, παρακαλώ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Δεν ανακαλώ τίποτα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: …
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κατάφερα να ανακαλέσω τον κ. Φίλη στην κοµµατική τάξη!
(Θόρυβος - έντονες διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: …
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Δεν παίζω, κύριε Ξυδάκη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Ξυδάκη, παρακαλώ,
σταµατήστε!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Εάν κοιτάξετε εδώ πέρα, θα τα πούµε όλα, ξέρετε, υπάρχουν και Πρακτικά.
(Θόρυβος - έντονες διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχία!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: …
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: …
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Ξυδάκη, σας παρακαλώ, καθίστε.
Κύριοι συνάδελφοι, µη µε αναγκάσετε να σας ανακαλέσω στην
τάξη. Να διαγραφούν από τα Πρακτικά όλα όσα ακούστηκαν
εντός της Αιθούσης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Ναι, χρήσιµο θα ήταν.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ:…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Μπαλαούρα, µην κάνετε κλείσιµο κάθε φορά. Σας παρακαλώ, σταµατήστε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Για να µη θυµηθώ ποιοι χαρακτήριζαν τις ψήφους της Χρυσής Αυγής στην ενδεχόµενη αλλαγή του εκλογικού νόµου
ευπρόσδεκτες. Θα το θυµούνται αυτοί που το είπαν.
(Θόρυβος - έντονες διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία, παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Και µιας και κάνατε αναφορά στη συνέντευξή µου στο
«POLITICO», την οποία αµφιβάλλω αν µπήκατε στον κόπο να διαβάσετε, κύριε Τσίπρα, στο «POLITICO» υπήρχε ένα άρθρο, το
οποίο χρησιµοποίησε κάποιες δικές µου φράσεις, στις οποίες
επιµένω απόλυτα. Η τροµοκρατία στην Ελλάδα, θα το επαναλάβω για άλλη µια φορά -όχι η βία, µη συγχέετε δύο διαφορετικά
πράγµατα- µε µια εξαίρεση και την ανέφερα στο άρθρο, την τραγική δολοφονία του Παύλου Φύσσα, είχε προέλευση από τη
µήτρα της άκρας Αριστεράς, είτε σας αρέσει είτε όχι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος - έντονες διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Ντροπή σου!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Θα πείτε σε µένα «ντροπή σου;» Σε µένα; Δεν ντρέπεστε
λίγο; Αυτή ήταν η ιδεολογική µήτρα της τροµοκρατίας.
(Θόρυβος - έντονες διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία!
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Όλα τα εγκλήµατα έγιναν από τη Δεξιά.
Ντροπή σου!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Η «17 Νοέµβρη» εξ όσων θυµάµαι…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία, παρακαλώ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΔ’ - 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Σταµατήστε!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Πολύ ευέξαπτοι είστε. Γιατί φωνάζετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ µη φωνάζετε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Έχετε αντιληφθεί σε ποιον µιλάτε; Έχετε αντιληφθεί ότι
µιλάτε σε κάποιον ο οποίος έχει θρηνήσει θύµατα από αυτήν την
τροµολογία;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Ωραία τα τιµάτε τα
θύµατα!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Από εκεί και πέρα, η ιστορία…
(Θόρυβος - έντονες διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μη συνεχίζετε, παρακαλώ.
Κύριε Σκουρολιάκο, παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Από εκεί και πέρα, η ιστορία δεν παραγράφεται. Δυστυχώς…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σταµατήστε!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Πρόεδρε, ή θα επιβάλετε την τάξη ή θα σταµατήσω.
Επιτέλους!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Προσπαθώ. Τι να κάνω;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Να προσπαθήσετε περισσότερο. Κάντε τη δουλειά σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κάντε ησυχία.
Ελάτε, συνεχίστε, κύριε Πρόεδρε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Ως προς το ζήτηµα της πολιτικής βίας, ήµουν απολύτως
σαφής. Και εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας θυµίσω…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Ακροδεξιό παραλήρηµα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Σας παρακαλώ. Σταµατήστε επιτέλους! Για µαζευτείτε
λίγο, που θα µου µιλήσετε εµένα για ακροδεξιά. Δεν ντρέπεστε
λίγο!
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Αυτά που λέτε εσείς!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, σταµατήστε.
Μη διακόπτετε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Λυπάµαι, κύριε Πρόεδρε, που για άλλη µια φορά χάνετε
πλήρως τον έλεγχο της συζήτησης, όταν µιλάω εγώ. Λυπάµαι,
πραγµατικά. Θα έπρεπε να είστε τουλάχιστον πιο αντικειµενικός
στα καθήκοντά σας. Δεν συνέβαιναν αυτά όταν µιλούσε ο Πρωθυπουργός.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Επανέρχοµαι στον τοµέα της οικονοµίας. Γιατί, κύριε Τσίπρα,
τα επιτόκια δανεισµού -οι αποδόσεις µάλλον- των ελληνικών οµολόγων σήµερα είναι τόσο υψηλότερες από ό,τι είναι αυτές της
Πορτογαλίας, παραδείγµατος χάριν; Πράγµατι, θέσατε ένα εύλογο ερώτηµα: Γιατί όταν τα οικονοµικά δεδοµένα…Α, δεν ξέρετε; Να σας το πω εγώ.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ξέρω, αλλά
δεν παρεµβαίνω, γιατί είναι προφανής η απάντηση.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Θα σας απαντήσω εγώ, λοιπόν. Η απάντηση είναι προφανής, ότι σήµερα δεν εµπιστεύονται οι ξένοι επενδυτές τη δικιά
σας Κυβέρνηση, όταν µιλάτε για ανάπτυξη και επενδύσεις, επειδή έχετε ένα εξαιρετικά βεβαρηµένο παρελθόν. Είναι απλά τα
πράγµατα, κύριε Τσίπρα.
Ξέρετε, δεν µπορείτε να κάνετε µονίµως στροφές εκατόν ογδόντα -και όχι τριακοσίων εξήντα- µοιρών. Η εµπιστοσύνη, που
είναι η µαγική λέξη, για να πέσουν επιτέλους οι αποδόσεις των
οµολόγων, δεν χτίζεται µε Υπουργούς σας -δεν τον βλέπω και
εδώ πέρα- που χαρακτηρίζουν «light προσαρµογή» τα µέτρα 14,5
δισεκατοµµυρίων ευρώ και τη δέσµευση για εξοντωτικά πρωτογενή πλεονάσµατα 3,5% του ΑΕΠ.
Και βέβαια, εµπιστοσύνη δεν χτίζεται µε Υπουργούς σας -θα
έρθω πάλι σε αυτό το θέµα στη συνέχεια- οι οποίοι µιλούν µε έγ-
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κλειστους στις φυλακές. Είναι µια πολιτική γενικότερης ανοχής
απέναντι στα ζητήµατα νόµου και τάξης, η οποία εκφράζεται σε
κάθε δηµόσια τοποθέτησή σας.
Κι επειδή η εµπιστοσύνη µακροπρόθεσµα δεν έρχεται, θα µείνετε –και θα µείνουµε δυστυχώς ως χώρα- µόνο µε το ενδιαφέρον βραχυπρόθεσµων κερδοσκοπικών κεφαλαίων. Πράγµατι,
τέτοια κεφάλαια σε µια ρηχή αγορά µπορούν να µετακινήσουν
την καµπύλη των οµολόγων. Δεν είναι, όµως, αυτό το οποίο χρειάζεται σήµερα η χώρα, κύριε Τσίπρα. Η χώρα χρειάζεται µια
έκρηξη άµεσων ξένων επενδύσεων. Ο µόνος παράγοντας που
µπορεί να προκαλέσει αυτήν την έκρηξη είναι µια πολιτική αλλαγή, διότι δεν σας εµπιστεύονται οι επενδυτές, διότι σε αντίθεση µε αυτά, τα οποία εσείς λέτε, οι επενδυτές δεν ξεχνούν τη
συµπεριφορά σας και τον τρόπο µε τον οποίο φερθήκατε το
πρώτο εξάµηνο του 2015.
Θέλω να δώσω και µια απάντηση -γιατί έχω κουραστεί να το
ακούω- στο ζήτηµα της πρόσβασης των ανασφάλιστων στην
υγεία. Εξακολουθείτε, κύριε Τσίπρα και κύριοι συνάδελφοι του
ΣΥΡΙΖΑ, να λέτε ψέµατα για το ζήτηµα αυτό.
Θα καταθέσω, λοιπόν, στα Πρακτικά την κοινή υπουργική απόφαση, υπογεγραµµένη από τον κ. Σταϊκούρα, τον κ. Βορίδη και
τον κ. Βρούτση, µε ηµεροµηνία 28 Ιουνίου 2014, «οι ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες, οι νοµίµως διαµένοντες στην ελληνική επικράτεια οµογενείς κλπ. δικαιούνται δωρεάν φαρµακευτική φροντίδα».
(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)
Σταµατήστε λοιπόν, κύριε Τσίπρα, να λέτε ψέµατα.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Εσείς λέτε ψέµατα. Δεν το εφαρµόσατε ποτέ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, σταµατήστε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Παρασύρεστε και λέτε ψέµατα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Σταµατήστε να ψεύδεστε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σταµατήστε, σας παρακαλώ.
Αυτή η συζήτηση έχει επαναληφθεί εδώ. Σταµατήστε. Είναι
γνωστά αυτά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Έχουµε έναν Πρωθυπουργό, ο οποίος µονίµως ψάχνει να
βρει δικαιολογίες για όλα. Εσείς, κύριε Τσίπρα, δεν φταίτε ποτέ
για τίποτα. Για την αποτυχία στη διαπραγµάτευση φταίει η Αντιπολίτευση. Για τα capital controls φταίνε οι κακοί ξένοι και όχι
εσείς, ο κ. Βαρουφάκης και το έγκληµα του δηµοψηφίσµατος.
Για τον εκτροχιασµό του πρώτου εξαµήνου, πάλι φταίει ο κ. Βαρουφάκης, λες και δεν τον είχατε διορίσει εσείς.
Ξέχασα, συγγνώµη. Για την ανοµία στα πανεπιστήµια φταίει το
ότι δεν υπάρχει ένα ρωµαλέο φοιτητικό κίνηµα.
Είµαστε σοβαροί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Πώς τα λέτε
αυτά τα πράγµατα; Έχετε κάνει λάστιχο το άσυλο και µιλάτε για
ρωµαλέο φοιτητικό κίνηµα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Έχετε παραδώσει τα πανεπιστήµια στην ανοµία, στο εµπόριο
ναρκωτικών, τα έχετε κάνει κέντρα κατασκευής µολότοφ. Αυτό
εννοείτε, κύριε Τσίπρα, όταν λέτε ότι υπάρχει καινοτοµία στα πανεπιστήµια; Τι πράγµατα είναι αυτά;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Να το θυµηθώ κι αυτό. Για τα θύµατα της εγκληµατικότητας
φταίει η κακιά στιγµή.
Αναλάβετε επιτέλους, κύριε Τσίπρα, τις ευθύνες σας και σταµατήστε να είστε ένα παρατηρητής της κατάστασης της χώρας.
Λυπάµαι που το λέω, αλλά είστε ένας Πρωθυπουργός πολύ κατώτερος των περιστάσεων.
Έρχοµαι τώρα –και κλείνω µε αυτό- στα ζητήµατα µε τα οποία
κλείσατε κι εσείς τη δευτερολογία σας. Κοιτάξτε, εγώ σας έκανα
µια σειρά από πολύ συγκεκριµένα ερωτήµατα. Τα επαναλαµβάνω: Γνωρίζατε ότι ο κ. Καµµένος συνοµιλούσε µε έναν ισοβίτη;
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Σας ρωτώ ευθέως. Το γνωρίζετε, ναι ή όχι; Περιµένω µια απάντηση.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Τον ισοβίτη
του…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Πείτε το. Δεν είναι κακό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Πείτε το να τελειώνουµε. Γνώριζες ή
δεν γνώριζες; Ήλθε η ώρα της αλήθειας!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πες µας. Το ήξερες;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, ησυχία.
Κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Διότι εδώ δύο τινά συµβαίνουν. Ή το γνωρίζατε, οπότε
έχουµε ανάµειξη σε επίπεδο Πρωθυπουργού σε µια υπόθεση
άκρως προβληµατική ή δεν το γνωρίζατε, οπότε ο κ. Καµµένος
έχει αυτονοµηθεί πλήρως και κακώς απολαµβάνει της εµπιστοσύνης σας.
Καταλάβετέ το, κύριε Τσίπρα: Δεν είναι φυσιολογικό -κι ανοίγω
µια παρένθεση- όσο αγαθές κι αν είναι οι προθέσεις κάποιου, να
συνοµιλεί ένας Υπουργός µε έναν καταδικασµένο ισοβίτη. Το αντιλαµβάνεστε αυτό που λέω; Το καταλαβαίνετε;
Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως: Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι φυσιολογικό και ότι δεν συµβαίνει σε δηµοκρατικές χώρες αυτό το
πράγµα; Το αντιλαµβάνεστε ή όχι; Ή σας φαίνεται κι αυτό κανονικό; Διότι θα µας τρελάνετε τελείως εδώ πέρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Έρχεται ένας Υπουργός και συνοµιλεί δώδεκα φορές µε έναν
ισοβίτη.
Δεν ξέρω. Συνοµιλείτε τακτικά µε ισοβίτες, κύριε Καµµένε;
Μπορεί να έχετε ενδιαφέρον και για άλλες υποθέσεις δικαιοσύνης.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Με έναν µίλαγα κάποτε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Δεν το ξέρω αυτό, αλλά ξέρω ότι σε µία ευνοµούµενη πολιτεία, αυτά είναι ζητήµατα τα οποία αφορούν στη δικαιοσύνη.
Η διάκριση των εξουσιών, κύριε Τσίπρα, ακριβώς αυτό το νόηµα έχει. Δεν γίνεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο η εκτελεστική εξουσία να παρεµβαίνει σε µια ανοικτή δικαστική έρευνα, όποιες
κι αν είναι και όσο αγαθές κι αν είναι –να το δεχτώ κι αυτό- οι
προθέσεις αυτού που εµπλέκεται. Αυτά δεν συµβαίνουν σε δηµοκρατικές χώρες.
Εν πάση περιπτώσει, να σας κάνω και µια ερώτηση, κύριε Τσίπρα. Μπορεί να καταφέρω να εκµαιεύσω και µια απάντηση από
εσάς σήµερα. Ο κ. Καµµένος µέσα σε µεγάλη συναισθηµατική
φόρτιση µάς ζήτησε να προχωρήσουµε στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Δεν χρειάζεται να πάµε µέχρι εκεί. Συµφωνείτε να γίνει εξεταστική επιτροπή για το ζήτηµα αυτό;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εγώ άκουσα πράγµατα, κύριε Καµµένε, τα οποία µου προκάλεσαν εντύπωση.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): … (δεν ακούστηκε)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Για την υπόθεση αυτή του «NΟΟR.1».
Άκουσα πράγµατα, τα οποία είναι περίπου ανατριχιαστικά.
Άκουσα, παραδείγµατος χάριν, ότι ο κ. Καµµένος έχει στην κατοχή του…
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): … (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Πρόεδρε, έχετε και
δευτερολογία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Άκουσα ότι ο κ. Καµµένος έχει στην κατοχή του, αλλά δεν
τις καταθέτει στη Βουλή ή στη δικαιοσύνη, υποκλαπείσες τηλεφωνικές συνοµιλίες που εµπλέκονται και Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας. Έτσι είναι; Το είπα καλά;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Στο διαδίκτυο είναι.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρα-
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τίας): Όχι, εσείς µας είπατε ότι τις έχετε στην κατοχή σας και
δεν τις καταθέτετε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Στην εποχή σας γίνανε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Εάν, λοιπόν, κύριε Τσίπρα, αισθάνεστε τόσο σίγουρος γι’
αυτήν την υπόθεση και θεωρείτε λογική την εµπλοκή ενός Υπουργού σας σε µια τόσο προβληµατική υπόθεση, ιδού η έξοδος. Ελάτε να φτιάξουµε µια εξεταστική επιτροπή, να συµφωνήσουµε όλοι µαζί, να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση.
Εγώ σας το είπα από την αρχή, κύριε Καµµένε. Εγώ δεν καλύπτω κανέναν σε αυτήν την υπόθεση. Κανέναν δεν καλύπτω και
δεν είναι και δουλειά µου να καλύψω κανέναν, διότι στο κάτωκάτω της γραφής η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία θα αποφασίσει
ποιος είναι αθώος και ποιος είναι ένοχος. Δεν µπορώ, όµως, να
µην επισηµάνω ότι η υπόθεση αυτή του «NOOR.1» είναι µια υπόθεση, που είναι γνωστή το πανελλήνιο από το 2014. Κάνω λάθος;
Όχι. Πολλά ακούγονται και πολλές φήµες κυκλοφορούν και στον
χώρο του διαδικτύου.
Δεν σας προβληµάτισε αυτή η υπόθεση, κύριε Καµµένο, όταν
ο κ. Μαρινάκης κατάφερε κι έγινε υπερθεµατιστής και πήρε µία
τηλεοπτική άδεια; Γιατί ξαφνικά προέκυψε ζήτηµα µε τον κ. Μαρινάκη µετά την υπόθεση του ΔΟΛ; Εάν πραγµατικά υπήρχε τέτοιο ζήτηµα, θα έπρεπε –φαντάζοµαι- τα καµπανάκια να τα είχατε
βαρέσει πιο νωρίς.
Εν πάση περιπτώσει, ο κ. Τσίπρας, που εξ όσων γνωρίζω συναντούσε τον κ. Μαρινάκη στο Μέγαρο Μαξίµου, ή αν δεν τον
συναντούσε ο κ. Τσίπρας, τον συναντούσε ο κ. Παππάς, γιατί εγώ
δεν τον έχω συναντήσει, ο κ. Τσίπρας τον συναντούσε…
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): … (δεν ακούστηκε)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Από κει και πέρα, αν υπήρχαν ζητήµατα, πώς νοµιµοποιείται αυτή η συνάντηση;
Ελάτε, λοιπόν, αφού είστε τόσο πρόθυµοι, να συµφωνήσουµε,
κύριε Τσίπρα, σε µία εξεταστική, να ανοίξουν και οι λογαριασµοί
των τηλεφώνων, να δούµε ποιος µιλούσε µε ποιους και να δούµε
εάν πραγµατικά υπήρχε πολιτική παρέµβαση και αν µπορεί η εξεταστική επιτροπή πράγµατι να συνεισφέρει κάτι σε µια υπόθεση
άκρως προβληµατική.
Ναι, δεν είναι απλή υπόθεση. Συµφωνώ, κύριε Καµµένε. Δύο
τόνοι ηρωίνη καθόλου απλή υπόθεση δεν είναι.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Τρεις τόνοι.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Δεν ξέρω. Δύο διαβάζω ότι είναι.
Αν, λοιπόν, µπορεί να συνεισφέρει κάτι σε αυτήν την υπόθεση,
εδώ πέρα είµαστε να συµφωνήσουµε όλοι. Ελάτε, λοιπόν, κύριε
Τσίπρα. Αποδεχτείτε την πρότασή µου.
Κλείνω µε µια αναφορά την οποία δεν µπορώ να αφήσω ασχολίαστη, διότι είναι η τρίτη φορά που την κάνετε.
Δεν γεννήθηκα ανεπάγγελτος, κύριε Τσίπρα. Έχω δουλέψει
δέκα χρόνια στον ιδιωτικό τοµέα. Έχω κολλήσει τα ένσηµά µου,
όχι µόνο στην Εθνική Τράπεζα, κύριοι, αλλά και στο εξωτερικό,
σε εξαιρετικά µεγάλες επιχειρήσεις και σε άλλες ελληνικές τράπεζες.
Εσείς, κύριε Τσίπρα, ακριβώς πού έχετε δουλέψει; Πόσα ένσηµα έχετε κολλήσει; Για πείτε µου: Ποιος είναι προϊόν του κοµµατικού σωλήνα και ποιος δεν είναι; Νόµιζα, κύριε Τσίπρα, ότι
αυτά τα είχαµε αφήσει πίσω µας. Μην ξύνεστε στην γκλίτσα του
τσοπάνη, κύριε Τσίπρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Διότι αν θέλουµε να δούµε σε αυτήν την κουβέντα ποιος έχει
και ποιος δεν έχει επαγγελµατική διαδροµή, µάλλον ζηµιωµένος
θα βγείτε.
Κλείνω, λοιπόν. Μου θύµισε ένας φίλος, µε αφορµή µια συζήτηση που έκανα πριν από κάποιες ηµέρες, στην οποία αναφέρθηκα και στον Κάρολο Μαρξ, ένα ρητό του: «Καλύτερα ένα άθλιο
τέλος παρά µια αθλιότητα χωρίς τέλος».
Αυτά υποστήριζε ο Καρλ Μαρξ και καλά θα κάνετε να τον
ακούσετε, κύριε Τσίπρα. Στο κάτω-κάτω, το άθλιο εκλογικό απο-
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τέλεσµα αφορά αποκλειστικά εσάς. Η χωρίς τέλος, όµως, αθλιότητα, η οποία χαρακτηρίζει ολοένα και περισσότερο τον δηµόσιο
λόγο, όχι τόσο τον δικό σας, αλλά σίγουρα των στελεχών σας,
αφορά ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, τη δηµοκρατία, το παρόν και το µέλλον της πατρίδας και αυτό, κύριε Τσίπρα, είναι κάτι
που σας ξεπερνά. Η µόνη υπηρεσία, που µπορείτε να προσφέρετε στη χώρα είναι µία: Δώστε, επιτέλους, τον λόγο στον λαό.
Όσο νωρίτερα, τόσο το καλύτερο.
Σας ευχαριστώ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε,
θα ήθελα κι εγώ τον λόγο για δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Καµµένε, µε συγχωρείτε για ένα λεπτό.
Πριν δώσω τον λόγο στον Πρωθυπουργό, θα ήθελα να κάνω
µια ανακοίνωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, δεκατέσσερις πρόσφυγες και ένας συνοδός
από το Κέντρο Φιλοξενίας Σκαραµαγκά.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Παρακαλώ, κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, θα είµαι πολύ σύντοµος. Θα πω µονάχα δυο πράγµατα σε
δύο σηµεία µόνο.
Το πρώτο έχει να κάνει µε τη διαρκή αναφορά του κ. Μητσοτάκη σε µια πολύ δυσάρεστη υπόθεση για την ελληνική κοινωνική
και πολιτική ζωή, για την υπόθεση ενός πλοίου, που βρέθηκε µε
πάνω από δύο τόνους ηρωίνης και στην πορεία, στη δικαστική
εξέλιξη, γίναµε µάρτυρες αιφνίδιων θανάτων πολλών εκ των βασικών µαρτύρων.
Και, βεβαίως, κάνει εντύπωση σε όλους µας το γεγονός ότι
αυτή η υπόθεση δεν ήλθε στη Βουλή όταν το πανελλήνιο βοούσε
γι’ αυτούς τους αιφνίδιους θανάτους, γι’ αυτήν την εξέλιξη, που
δεν τιµά ούτε την ελληνική κοινωνία ούτε το δικαιακό µας σύστηµα, αλλά ήλθε προσφάτως, όταν η Αξιωµατική Αντιπολίτευση
επιχείρησε να εµπλέξει τον Υπουργό Άµυνας, κατηγορώντας τον
ότι προσπαθεί να παρέµβει στη δουλειά της δικαιοσύνης.
(Θόρυβος και διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αφήστε µε να µιλήσω.
Η υπόθεση αυτή, κύριε Μητσοτάκη, όπως γνωρίζετε, διερευνάται από τη δικαιοσύνη και σε µια υπόθεση που διερευνάται από
τη δικαιοσύνη, νοµίζω ότι είναι -το λιγότερο- άστοχο να προτείνετε εδώ στη Βουλή να συστήσουµε τώρα εξεταστική επιτροπή.
Εγώ θα ήθελα να σας πω το εξής: Οτιδήποτε έχετε …
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Λέτε ότι εσείς δεν διακόπτετε, αλλά εσείς διακόπτετε πολύ
περισσότερες φορές από ό,τι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τον κ.
Μητσοτάκη.
Σας επαναλαµβάνω: Οποιαδήποτε ένδειξη έχετε, οποιοδήποτε
στοιχείο, γιατί µέχρι στιγµής αυτό που έχει βγει στη δηµοσιότητα
-και από τις δικές σας παρεµβάσεις- είναι ότι ο Υπουργός Άµυνας
συνοµίλησε, πράγµατι, µε κάποιον που βρίσκεται στις φυλακές,
όταν αυτός που είναι µέσα τού ζήτησε βοήθεια, προκειµένου να
µιλήσει και να µαρτυρήσει, όπως έλεγε -προφανώς δεν µπορούµε να έχουµε εµπιστοσύνη σε έναν κατάδικο, αλλά αυτό είπε
ο ίδιος- για να δώσει φως σε µια σκοτεινή υπόθεση. Τι έπραξε;
Του είπε να πάει στη δικαιοσύνη και να πει ό,τι γνωρίζει.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, ησυχία.
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ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Εάν έχετε
οποιαδήποτε ένδειξη ότι έκανε οτιδήποτε παραπάνω από αυτό,
ιδού η ρόδος, ιδού και το πήδηµα. Δεν χρειάζεται να ζητάτε εξεταστική επιτροπή στη Βουλή. Πηγαίνετε στη δικαιοσύνη. Η δικαστική διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Δεν µπορεί a la carte να σεβόµαστε τη δικαιοσύνη όταν µας συµφέρει και όταν δεν µας συµφέρει να την αµφισβητούµε. Να πάτε να καταθέσετε ό,τι έχετε,
προκειµένου να διερευνηθεί µαζί µε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία
αυτής της υποθέσεως.
Από εκεί και πέρα, τα συµπεράσµατα όλων µας σε σχέση µε
το κατά πόσο µας έπιασε τώρα ο πόνος γι’ αυτήν την υπόθεση ή
όχι, ας τα βγάλει ο καθένας µόνος του.
Κλείνω την τοποθέτησή µου σχετικά µε ένα δεύτερο θέµα, που
είναι και ο βασικός λόγος που παίρνω τον λόγο.
Κύριε Μητσοτάκη, είχατε σήµερα την ευκαιρία να διορθώσετε
ένα ιστορικό ατόπηµα, που διαπράξατε. Και να το διορθώσετε,
διότι πιστεύω ότι δεν πρέπει να παίζουµε µε αυτά τα πράγµατα.
Αυτός ο τόπος έχει νωπή ιστορία και αυτός ο λαός έχει µνήµη
και ο ελληνικός λαός θυµάται και γνωρίζει. Γνωρίζει πόθεν προέκυψε και η βία και η τροµοκρατία και µέσα από ποιο κλίµα προέκυψε σε αυτόν τον τόπο η πιο ακραία µορφή τροµοκρατίας, που
είναι η καταπάτηση του Συντάγµατος και η δικτατορία του 1967.
Γνωρίζει αυτός ο τόπος και γνωρίζει αυτός ο λαός από πού
προέρχεται ιστορικά η τροµοκρατία και η βία. Μετά, βεβαίως,
υπήρξε και από την πλευρά της άκρας Αριστεράς, όπως είπατε.
Θα αναφέρεστε φαντάζοµαι στη 17 Νοέµβρη. Δεν υπάρχει κανείς
που να το αµφισβητεί αυτό.
Όµως, είναι δυνατόν σε αυτήν εδώ την Αίθουσα να έρχεστε
ως Αρχηγός µιας ιστορικής παράταξης, η οποία, πράγµατι, συνέβαλε σε αυτήν την κοινή υπόθεση που λέγεται «εθνική συµφιλίωση» και να µας λέτε ότι η τροµοκρατία και η βία προέρχονται
µόνο από την άκρα Αριστερά;
Δεν υπήρξε, κύριε Μητσοτάκη, σε αυτόν τον τόπο για εσάς η
δολοφονία του Λαµπράκη, η υπόθεση «Καρφίτσα», η δολοφονία
του Πέτρουλα, η δολοφονία του Τεµπονέρα; Δεν υπήρξε η ακραία µορφή βίας από την πλευρά της άκρας Δεξιάς;
Κύριε Μητσοτάκη, λυπάµαι πάρα πολύ, αλλά είναι προφανές
ότι επιχειρείτε να ψαρέψετε στα θολά εκλογικά νερά του ακροδεξιού ακροατηρίου. Και είναι ντροπή, προκειµένου να χαϊδέψετε
τα αυτιά της ακροδεξιάς και της Χρυσής Αυγής, να εµφανίζεστε
στο ελληνικό Κοινοβούλιο τόσο ανιστόρητος.
Θα ήθελα, λοιπόν, να σας ζητήσω ειλικρινά να ανακαλέσετε
αυτήν τη φράση και να προσδιορίσετε τη θέση σας απέναντι
στην ιστορία αυτού του τόπου, διότι είναι ανισοβαρής, άδικη και
ανιστόρητη η τοποθέτηση που κάνατε πριν από λίγο.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Έχετε τον λόγο, κύριε Μητσοτάκη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Για άλλη µια φορά, κύριε Τσίπρα, επιχειρήσατε να διαστρεβλώσετε τα λεγόµενά µου.
Ήµουν πάρα πολύ συγκεκριµένος και µίλησα για το ελληνικό
φαινόµενο της τροµοκρατίας από τη µεταπολίτευση και µετά.
Δεν αναφέρθηκα στη χούντα, ούτε στο τι έγινε πριν από τη χούντα. Αυτό ακριβώς είπα!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): … (δεν ακούστηκε)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Αναφέρεστε σε ένα τραγικό περιστατικό, το οποίο καταδίκασα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): … (δεν ακούστηκε)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Θέλετε να µετρήσουµε θύµατα; Μην µπούµε σε αυτή τη
συζήτηση!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ πολύ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Αναφέροµαι, λοιπόν, και θα το πω άλλη µια φορά και θα ήταν, πράγµατι, ένα κέρδος εάν το αναγνωρίζατε εσείς αυτό,
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κύριε Τσίπρα, γιατί εγώ ουδέποτε θα µπορούσα να φανταστώ να
ταυτίσω εσάς προσωπικά, ούτε να αφήσω οποιαδήποτε υπόνοια
για σχέση δική σας µε τέτοιες συµπεριφορές, οι οποίες παραπέµπουν στην κατάλυση της ίδιας της δηµοκρατίας.
Όµως, θα ήταν πράγµατι ένα επίτευγµα και µια κατάκτηση για
τη δηµοκρατία εάν εσείς, που προέρχεστε από την Αριστερά, δεχόσασταν αυτήν την απλή πραγµατικότητα, ότι όλες οι οργανωµένες τροµοκρατικές οµάδες στην Ελλάδα, οι οποίες προσπάθησαν να δώσουν έναν ιδεολογικό µανδύα σε αποτροπιαστικές
πράξεις δολοφονίας, είχαν ως µήτρα τον χώρο της άκρας Αριστεράς. Αυτό θα ήταν µία κατάκτηση εάν το λέγατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και µου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι έχετε τόσο µεγάλη δυσκολία –και βλέπω ότι κάνετε και γκριµάτσες- να αναγνωρίσετε
αυτή την ιστορική πραγµατικότητα, η οποία δεν αµφισβητείται
από κανέναν.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, ησυχία!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Δεν σας χρέωσα κάτι, κύριε Τσίπρα. Σας χρεώνω κάτι διαφορετικό: Σας χρεώνω ότι συστηµατικά δεν βάζετε τα ζητήµατα
νόµου και τάξης σε πρώτη πολιτική προτεραιότητα. Σας χρεώνω
το γεγονός ότι έχετε αφήσει τα Εξάρχεια να έχουν γίνει µια ζώνη
στην οποία το ελληνικό κράτος δεν έχει παρουσία, αλλά αυτό
είναι κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο είπα πριν.
Ελάτε, λοιπόν, να έχετε το θάρρος -και θα είναι πραγµατικά
ένα κέρδος για αυτήν εδώ την Αίθουσα, η οποία σας θυµίζω ότι
έχει θρηνήσει θύµατα από αυτήν την τροµοκρατία- να βγείτε και
να οµολογήσετε αυτήν την πραγµατικότητα, διότι δεν επιδέχεται
αµφισβήτησης, κύριε Τσίπρα.
Γιατί συγχέετε την περίπτωση Τεµπονέρα; Γιατί τη συγχέετε;
Εγώ µιλάω για οργανωµένες τροµοκρατικές οµάδες που επί δεκαετίες συστηµατικά δολοφονούσαν ανθρώπους.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Έχετε διαβάσει …
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Καµµία σχέση ποτέ µε την Αριστερά!
Διέβαλαν τον Ανδρέα Παπανδρέου επί δεκαετίες…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ήσυχα, παρακαλώ! Κάντε
ησυχία!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Εγώ δεν αναφέροµαι…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εάν θέλουµε πραγµατικά –και έχουµε µια υποχρέωση, κύριε
Τσίπρα και εσείς και εγώ και εµείς και εσείς- να σταθούµε µε θάρρος απέναντι σε οποιαδήποτε έκφραση βίας και απέναντι σε
οποιοδήποτε φαινόµενο τροµοκρατίας, ελάτε, λοιπόν, µαζί να καταδικάσουµε αυτές τις συµπεριφορές και να κάνουµε συνολικά
τον ιστορικό απολογισµό. Διότι, πράγµατι, είναι παράξενο ότι η
Ελλάδα είναι η µόνη χώρα στην Ευρώπη που αυτού του είδους
την τροµοκρατία –που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είχε δραστηριοποιηθεί τη δεκαετία του 1960, τη δεκαετία του 1970- ενδεχοµένως για λόγους ιστορικούς –δεν πάω να δικαιολογήσω κάποια
πράξη- την άφησε ή της επέτρεψε -εν πάση περιπτώσει- να εξακολουθεί να υπάρχει και να δολοφονεί αθώους ανθρώπους.
Γι’ αυτό, λοιπόν, το οποίο σας λέω, κύριε Τσίπρα, αρκεί να διαβάσετε και εσείς και οι Βουλευτές σας τα µανιφέστα αυτών των
οργανώσεων. Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία από πού προέρχονται ιδεολογικά. Καµµία αµφιβολία! Προσέξτε: Δεν λέω ότι προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είπα µε απόλυτη σαφήνεια ότι προέρχονται από τον χώρο της άκρας εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς. Αυτό είπα!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Μιλήστε καθαρά για τη Χρυσή Αυγή,
κύριε Μητσοτάκη!
ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ) ΚΑΒΒΑΔΙΑ: Η Χρυσή Αυγή είναι ή δεν
είναι εγκληµατική οργάνωση; Πάρτε θέση!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κάνετε ησυχία!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Σας παρακαλώ πολύ!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κύριε Τσίπρα, µιλάτε για τη Χρυσή Αυγή. Εξ όσων θυµάµαι, η
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κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας ήταν αυτή η οποία έστειλε την
υπόθεση της Χρυσής Αυγής στη δικαιοσύνη µε την υπόνοια ότι
µπορεί να υπάρχει εγκληµατική οργάνωση. Έτσι δεν είναι; Έτσι
δεν είναι, κύριε Τσίπρα; Είναι έτσι ή δεν είναι; Είναι έτσι, λοιπόν.
Ο κ. Δένδιας το έκανε. Είµαστε ενωµένοι -θέλω να πιστεύω- απέναντι στα άκρα, απ’ όπου και αν αυτά προέρχονται. Αυτά, όµως,
δεν θα αλλοιώσουν την ιστορική παρακαταθήκη, ούτε θα διαγράψουν την ιστορική µνήµη.
Θα ήταν ένδειξη µεγάλης πολιτικής γενναιότητας, κύριε Τσίπρα, εάν µπορούσατε σήµερα και στη µνήµη όλων των ανθρώπων, που έχασαν δικούς τους από αυτές τις τροµοκρατικές
οργανώσεις, να σηκωθείτε και να οµολογήσετε -όχι να οµολογήσετε, να δεχθείτε, δεν έχετε να οµολογήσετε κάτι, συγγνώµη,
ανακαλώ την έκφρασή µου- αυτή την ιστορική πραγµατικότητα.
Θα προσφέρετε πολλά καλά στη δηµοκρατία µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ορίστε, έχετε τον λόγο,
κύριε Πρωθυπουργέ.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κύριε Μητσοτάκη, πραγµατικά, λυπάµαι γιατί στην προσπάθειά σας, βέβαια, κάπως «να χρυσώσετε το χάπι», επιµένετε σε κάτι το οποίο,
πραγµατικά, είναι ανιστόρητο. Και είναι ανιστόρητο για τους εξής
λόγους: Πρώτον, εγώ θα σας το βάλω και σε µια ιδεολογική βάση
και τοποθέτηση. Εγώ δεν θέλω να αναγνωρίσω –και δεν πρόκειται να το κάνω και δεν προερχόµαστε από την Αριστερά, είµαστε
η Αριστερά στον τόπο- και δεν πρόκειται να αναγνωρίσω ως αριστερή ιδεολογία οποιονδήποτε αφαιρεί την ύψιστη ελευθερία
που υπάρχει σε αυτόν τον κόσµο, που είναι η ανθρώπινη ζωή.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Δεν πρόκειται να αποδεχθώ ούτε εγώ ούτε κανένας από
όλους εδώ που κουβαλάµε µια ιστορία στην πλάτη µας, ανθρώπων που θυσιάστηκαν -θυσίασαν τη ζωή τους στα ξερονήσια για
τα πιστεύω τους, ποτέ υψώνοντας το πιστόλι απέναντι σε απροστάτευτους ανθρώπους, αλλά δίνοντας µάχη για τη ζωή τουςαυτό το οποίο µε προτρέπετε σήµερα να κάνω: Να αποδεχθώ ότι
η βία και η τροµοκρατία έχουν µονοδιάστατα ρίζα ή µήτρα την
Αριστερά.
Δεύτερον, και σε πρακτική βάση τώρα, όχι σε ιδεολογική. Κύριε Μητσοτάκη, στη συνέντευξή σας δεν είπατε ακριβώς αυτά.
Εκτός και αν δηµοσίευσαν άλλα από αυτά που είπατε. Οπότε
κάντε ένα βήµα εδώ και πείτε ότι καταγγέλλετε το «POLITICO»
που άλλα δηµοσίευσε και άλλα είπατε. Πείτε το. Είµαστε ανοιχτοί
να πούµε όλοι µαζί ότι πρέπει τα διεθνή µέσα ενηµέρωσης να
είναι πολύ πιο προσεκτικά, όταν πρόκειται για τόσο ευαίσθητα
ζητήµατα.
Το «POLITICO», λοιπόν, στο ρεπορτάζ του αναγράφει ότι είπατε «the violence has been almost exclusively from the Left in recent years», δηλαδή «η βία υπήρξε σχεδόν αποκλειστικά από την
Αριστερά τα πρόσφατα χρόνια».
Κύριε Μητσοτάκη, αυτή είναι µία ανιστόρητη προσέγγιση και
πόσω µάλλον για εσάς που προέρχεστε, πράγµατι, από µία οικογένεια που είχε θύµα και γι’ αυτό θα έπρεπε να δείχνει µια
ανοιχτή, ανοιχτόµυαλη, ανοιχτόκαρδη θεώρηση.
Είναι δυνατόν να το λέτε εσείς αυτό; Είναι δυνατόν να παραγράφουµε το γεγονός ότι –τώρα είπατε τα χρόνια µετά τη Μεταπολίτευση- µάλιστα και στα χρόνια µετά τη Μεταπολίτευση- τόσο
στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη υπήρχαν κρούσµατα οργανωµένης βίας από την πλευρά της Ακροδεξιάς; Δεν υπήρχαν
στην Ιταλία κρούσµατα βοµβιστικών επιθέσεων ή και στην Ελλάδα από οργανωµένες δυνάµεις της Ακροδεξιάς; Τα παραγράφετε όλα αυτά;
Και ας µην πάµε τόσο µακριά. Ας πάµε πρόσφατα. Τι είναι, λοιπόν, κατά τη γνώµη σας, η Χρυσή Αυγή για την οποία ο κ. Δένδιας -σωστά λέτε και εµείς µαζί του- προχωρήσαµε στη διαδικασία, ώστε να διερευνηθεί δικαστικά η υπόθεση του Παύλου
Φύσσα; Κατά τη γνώµη σας, τι είναι η Χρυσή Αυγή; Είναι ένα πολιτικό κόµµα που έχει ίσα πολιτικά δικαιώµατα µε τα υπόλοιπα
κόµµατα, επειδή ψηφίζεται από Έλληνες πολίτες. Μάλιστα.
Θέλω να µας πείτε σήµερα εδώ το εξής: Εµείς θεωρούµε -και
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το λέµε ανοιχτά και δηµόσια- ότι η Χρυσή Αυγή, πέρα από πολιτικό κόµµα, είναι η ίδια ή παραφυάδες της εγκληµατική οργάνωση, κύριε Μητσοτάκη. Το λέµε ανοιχτά στον ελληνικό λαό.
Εσείς θα συµφωνήσετε µε αυτό; Ναι ή όχι;
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Και εµείς το λέµε. Πλάκα µου κάνετε;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ωραία.
Αφού, λοιπόν, και εσείς το λέτε, τότε µάλλον και στη συνέντευξή
σας, αλλά και εδώ, διαπράξατε διπλό ατόπηµα, κύριε Μητσοτάκη, και χαίροµαι εάν τελικά συµφωνήσετε µαζί µου και το παραδεχθείτε.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Μητσοτάκη, δεν έχει
κλείσει αυτή η συζήτηση;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Όχι, γιατί πρέπει να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Γιατί, όµως, πρέπει να απαντήσετε; Έξι φορές έχει γίνει αυτό. Κάντε το λίγο γρήγορα. Περιµένουν και οι υπόλοιποι Πρόεδροι των κοµµάτων να µιλήσουν.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Η Χρυσή Αυγή, κύριε Τσίπρα, είναι µία αποκρουστική νεοναζιστική οργάνωση, της οποίας η συµπεριφορά όντως έχει
στοιχεία εγκληµατικής οργάνωσης. Καλύπτεσθε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τον λόγο έχει η κ. Γεννηµατά.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μα έχετε δευτερολογία σε
λίγο. Με συγχωρείτε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Δεν θα την κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ναι, αλλά δεν είναι σωστό
αυτό το πράγµα. Δεν το καταλαβαίνετε; Έχει τον λόγο η κ. Γεννηµατά, κύριε Καµµένο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Μετά την κ. Γεννηµατά
θέλω τον λόγο για να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μα τι να απαντήσετε; Δεν
έκλεισε η διαδικασία.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ζητώ τον λόγο για να απαντήσω επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μα είναι προσωπικό; Αµέσως µετά την κυρία Πρόεδρο, θα πάρετε τον λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Μετά την κ. Γεννηµατά,
κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο επί προσωπικού που δεν µου δόθηκε πριν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Βεβαίως.
Κυρία Γεννηµατά, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ): Κυρίες και κύριοι, αυτή
η συζήτηση που παρακολουθούµε τα τελευταία λεπτά είναι
πραγµατικά αδιανόητη και απαράδεκτη, γιατί στέλνουµε ένα µήνυµα στην ελληνική κοινωνία ότι το πολιτικό σύστηµα δεν µπορεί
να συνεννοηθεί και να διαµορφώσει ένα ενιαίο και αποτελεσµατικό µέτωπο ούτε απέναντι στην τροµοκρατία. Επιτέλους!
Και δεν υπάρχει αµφιβολία ότι η βία και η τροµοκρατία δεν
προέρχονται µόνο από την άκρα Αριστερά. Υπάρχει η Χρυσή
Αυγή, υπάρχει ο φασισµός, υπάρχει η Ακροδεξιά. Αυτό ας µην
το ξεχνάµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ)
Πριν προχωρήσω στη δευτερολογία µου και στα συγκεκριµένα
σηµεία, θέλω να θυµίσω ότι στην πρωτολογία µου µίλησα για την
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πολιτική κατάντια της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού προσωπικά.
Θέλω τώρα, λοιπόν, να προσθέσω ότι αµέσως µετά εµφανίστηκε και ο συγκυβερνήτης του, ο οποίος επιβεβαίωσε τα λεγόµενά µου.
Συγχαρητήρια, κύριε Τσίπρα! Να τη χαίρεστε αυτή τη συγκυβέρνηση, το ήθος και το ύφος σας! Λυπάµαι, όµως, πραγµατικά
για αυτόν τον κατήφορο, για τον τρόπο που αντιµετωπίζετε τους
πολιτικούς σας αντιπάλους και µάλιστα, τους προκατόχους σας!
Θέλω, λοιπόν, να σταθώ σε ορισµένα σηµεία-απαντήσεις, σε
αυτά που είπατε στις οµιλίες σας. Είπατε ότι η απόφαση του Eurogroup του 2012 είχε αόριστες αναφορές για το χρέος και ρυθµίσεις εάν, µόνο και εφόσον χρειαστούν. Πρόκειται για µια
αστοιχείωτη αναφορά, που λέτε και εσείς. Διότι, εάν δεν διαστρεβλώνετε για άλλη µια φορά την αλήθεια, αυτό σηµαίνει ότι δεν
έχετε διαβάσει την απόφαση. Η απόφαση µιλά για απόλυτα συγκεκριµένες πρωτοβουλίες και συγκεκριµένα µέτρα, που θα εφαρµόζονταν αµέσως µετά τη λήξη του προγράµµατος του 2014.
Σηµείο δεύτερο. Μας είπατε ότι θα στηρίξουν οι εταίροι µετά
το 2018 για να βγούµε στις αγορές και ότι είναι επιτυχία ότι
υπάρχει αυτή η συγκεκριµένη αναφορά στη συµφωνία που κλείσατε. Πράγµατι, το αναφέρει αυτό η απόφαση. Εκείνο, όµως,
που δεν µας είπατε είναι ότι πρόκειται για ακριβή αντιγραφή της
απόφασης του Eurogroup του 2012, που προέβλεπε ακριβώς το
ίδιο για το 2014. Δύο χρόνια, λοιπόν, χαµένα µε αποκλειστική
δική σας ευθύνη.
Καταθέτω στα Πρακτικά την απόφαση του Eurogroup, για να
την πάρετε να την µελετήσετε και εσείς, αφού δεν την έχετε διαβάσει και οι Βουλευτές σας.
(Στο σηµείο αυτό η Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινή (Φώφη) Γεννηµατά καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα απόφαση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πριν από λίγες ώρες ακούσαµε ότι υπάρχουν εκατόν δεκατρία
προαπαιτούµενα και επίσης, ακούσαµε ότι έρχονται και λίγα νέα
µέτρα το φθινόπωρο από επίσηµα ευρωπαϊκά όργανα.
Γιατί, επιτέλους, κύριοι της Κυβέρνησης, δεν µας καταθέτετε
εδώ στη Βουλή σε τι ακριβώς έχετε δεσµευθεί, για να γνωρίζει
επιτέλους όλες τις λεπτοµέρειες ο ελληνικός λαός;
Είπατε ότι δείχνετε ικανοποιηµένος για την ελάχιστη µείωση
της ανεργίας -και έρχοµαι στο τρίτο θέµα- αντί να απολογείστε
για την απώλεια της ευκαιρίας για ουσιαστική ανάπτυξη στα δυόµισι αυτά χρόνια, που θα δηµιουργούσε νέες, πολλαπλάσιες και
µόνιµες θέσεις εργασίας.
Μπείτε στον κόπο, κύριε Πρωθυπουργέ, να διαβάσετε πόσες
από τις δηµιουργούµενες θέσεις εργασίας είναι χαµηλά αµειβόµενες και µε ελαστικές µορφές απασχόλησης. Να σας πω εγώ;
Είναι πάνω από το 50%. Εξακολουθείτε να είστε ικανοποιηµένος
από τα αποτελέσµατα της πολιτικής σας;
Δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί, κύριε Πρωθυπουργέ, ο εφιάλτης της ανεργίας µε τη µέθοδο των οκτάµηνων συµβάσεων στο
δηµόσιο. Μόνο οι πελατειακές σας σχέσεις ικανοποιούνται µέσα
από αυτές. Μην καλλιεργείτε, λοιπόν, νέες ψευδαισθήσεις. Μόνο
µε σοβαρό αναπτυξιακό σχέδιο και επενδυτική έκρηξη µπορούµε
να έχουµε ουσιαστικά αποτελέσµατα και στο θέµα της απασχόλησης, σχέδιο που οµολογήσατε πριν από λίγο ότι δεν έχετε και
δεν είχατε ποτέ µέχρι σήµερα.
Σηµείο τέταρτο. Άκουσα µε ιδιαίτερη προσοχή τις αναφορές
σας στο κρίσιµο θέµα της υγείας.
Πείτε µου, κύριε Τσίπρα: Μάγια σάς έχει κάνει ο κ. Πολάκης
και ζείτε σε αυτή την εικονική πραγµατικότητα, που παρουσιάζει
διαρκώς για τον χώρο της υγείας; Δεν βλέπετε, δεν ακούτε τίποτα εσείς για το τι συµβαίνει; Τα δηµόσια νοσοκοµεία διαλύονται. Λείπουν ακόµα και τα στοιχειώδη. Οι πολίτες ταλαιπωρούνται, µε κινδύνους για την υγεία τους, ακόµα και για την ίδια τους
τη ζωή. Οι γιατροί και οι εργαζόµενοι υποφέρουν. Και επιτέλους,
αυτές οι οκτώ χιλιάδες, εννιά χιλιάδες, δέκα χιλιάδες, δεκαοκτώ
χιλιάδες προσλήψεις που διαρκώς εξαγγέλλονται, προσλήψειςφαντάσµατα, που αναµένονται εδώ και δύο χρόνια, θα γίνουν
ποτέ πράξη; Δεν µπορούν να δουλέψουν τα νοσοκοµεία µε κοι-
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νωφελή εργασία και επικουρικούς.
Λιγότερα λόγια, λοιπόν, και περισσότερες πράξεις σε ό,τι
αφορά τον τοµέα της υγείας, κύριε Τσίπρα, περισσότερο σεβασµό στους πολίτες, αλλά και στους λειτουργούς της υγείας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στο τελευταίο Eurogroup έκλεισε
οριστικά ο κύκλος των µεγάλων ψευδαισθήσεων που καλλιέργησε ο κ. Τσίπρας. Ο κ. Τσίπρας ήταν αµείλικτος µε όλους τους
προκατόχους του. Τώρα, όµως, έχει έρθει η ώρα της δικής του
κρίσης.
Πείτε µας, λοιπόν, ένα ζήτηµα, µία περίπτωση –µόνο µία- στην
οποία φέρατε για ψήφιση κάτι ευνοϊκότερο απ’ αυτά που πολεµήσατε µε πάθος τα προηγούµενα χρόνια. Δεν υπάρχει ούτε µία
τέτοια περίπτωση ούτε ένα θέµα που επί των ηµερών σας να ρυθµίστηκε καλύτερα. Σε όλα τα µεγάλα ζητήµατα της χώρας που
επηρεάζουν το σήµερα και το αύριο της ελληνικής οικονοµίας,
οι εξελίξεις σήµερα είναι δυσµενέστερες. Το αποτέλεσµα της πολιτικής σας είναι η φτωχοποίηση της µεσαίας τάξης και η καταστροφή σε κάθε τι δηµιουργικό και παραγωγικό.
Κύριε Τσίπρα, αν αναλογιστείτε –γιατί ακούω καθηµερινά τους
Υπουργούς σας να κάνουν άστοχες συγκρίσεις- ότι κυβερνήσατε
ήδη επί δυόµισι χρόνια σε συνθήκες πολύ ευνοϊκότερες συγκριτικά µε τα προηγούµενα χρόνια, θα καταλάβετε το µέγεθος του
προβλήµατος της πολιτικής σας. Παραλάβατε δηµόσια ταµεία
µε πλεονάσµατα και όχι µε τα θηριώδη ελλείµατα, που παρέλαβε
η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2009. Βρήκατε την οικονοµία σε µικρούς, αλλά θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης, µε όλους τους διεθνείς οργανισµούς να προβλέπουν υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης
τη διετία 2015-2016. Το πετρέλαιο που µε τις τιµές του επηρεάζει
καθοριστικά τόσο το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών όσο και
την πραγµατική οικονοµία, αλλά και το οικογενειακό βαλάντιο,
το βρήκατε σε ιδιαίτερα χαµηλές τιµές.
Έχετε αναλογιστεί σε ποιες συνθήκες έγινε η τεράστια δηµοσιονοµική προσαρµογή, που πέτυχαν οι κυβερνήσεις της παράταξής µας, όταν εσείς καίγατε την Αθήνα; Βρήκατε τη χώρα στον
δρόµο προς το ξέφωτο. Είχατε οµαλές κοινωνικές και πολιτικές
συνθήκες, χωρίς τις πλατείες και τους αγανακτισµένους. Το δε
καλοκαίρι του 2015 είχατε τη µεγαλύτερη πολιτική συναίνεση.
Ποιο ήταν το αποτέλεσµα; Καταφέρατε να αξιοποιήσετε όλο
αυτό το ευνοϊκό περιβάλλον; Πισωγύρισµα, αυτό ήταν το αποτέλεσµα, το βαρύ τίµηµα που πληρώνει ο ελληνικός λαός και οι
νέες γενιές, το τίµηµα του λαϊκισµού, της δηµαγωγίας και της
ανικανότητας.
Είναι ξεκάθαρο ότι ο κύκλος σας έκλεισε. Γι’ αυτό, όσο γρηγορότερα φύγετε τόσο καλύτερα θα είναι για σας και για τη
χώρα. Εδώ που φέρατε τα πράγµατα –γιατί φωνάζουµε εδώ και
έναν χρόνο- η λύση περνά µέσα από τις εκλογές. Την απάντηση
πρέπει να τη δώσει ο ελληνικός λαός µε µία νέα ετυµηγορία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ο κ. Καµµένος έχει τον
λόγο για δύο-τρία λεπτά, πριν από τον Υπουργό κ. Χουλιαράκη
και πριν από τον κ. Μιχαλολιάκο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, θα είµαι
πολύ σύντοµος.
Επειδή ο κ. Μητσοτάκης αναρωτήθηκε πού είναι αυτές οι νόµιµες υποκλοπές της ΕΥΠ, θα ήθελα να του απαντήσω ότι οι νόµιµες υποκλοπές της ΕΥΠ είναι ανηρτηµένες στο κανάλι του
φίλου του, του κ. Αλαφούζου, στον «ΣΚΑΪ» και έχουν παιχτεί στην
εκποµπή «Δίκη στον Σκάι» του κ. Θωµαΐδη.
Θα ήθελα να του θυµίσω και µία άλλη λεπτοµέρεια.
Είναι το 2014 που ο επικεφαλής της ΕΥΠ ήταν διορισµένος
από εσάς, κύριε Μητσοτάκη, από τη δική σας Κυβέρνηση. Ψάξτε,
λοιπόν, να βρείτε τις νόµιµες υποκλοπές. Μπείτε στον «ΣΚΑΪ» και
ρωτήστε τον κ. Αλαφούζο, ο οποίος θα σας δώσει εύκολα διευκρινίσεις για το πού θα τις βρείτε τις νόµιµες υποκλοπές που
συµπεριλαµβάνουν Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας.
Ένα δεύτερο θέµα είναι το εξής: Αναφερθήκατε, κύριε Μητσοτάκη, προηγουµένως σε µένα, λέγοντάς µου για τις εγκληµατικές
οµάδες. Με ρωτήσατε ποιες είναι αυτές και αν θα µιλήσω µε κά-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ποιον κακοποιό. Να σας θυµίσω εγώ µία εγκληµατική οµάδα; Θα
σας πω για την «ENERGA», η οποία έκλεψε 240 εκατοµµύρια ευρώ από τα δηµόσια ταµεία και έδωσε εντολή δολοφονίας έντιµου
κρατικού λειτουργού. Ξέρετε µε ποιον δικηγόρο εµφανίστηκε;
Εµφανίστηκε µε τον κ. Βορίδη που κάνει µόνο αστικά.
Ψάξτε, λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, στους δικούς σας κόλπους
να βρείτε ποιοι είναι εκείνοι που µιλάνε…
(Γέλωτες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γελάτε; Ήταν η εποχή, µάλιστα, που ο κ. Ψυχάρης έκανε και
τα email και ζητούσε να µεριµνήσει ο Υπουργός για την αποφυλάκιση.
Τέτοιου είδους συναλλαγές εγώ δεν είχα, κύριε Μητσοτάκη.
Η µόνη συναλλαγή την οποία είχα ήταν αυτή που περιέγραψα
επισήµως διά του Υπουργού της Δικαιοσύνης, όπως προβλέπει
ο Κώδικας της Ποινικής Δικονοµίας. Παιχνιδάκια, λοιπόν, µε άλλους και όχι µε εµένα! Αυτά να τα θυµάστε. Ούτε µε την υπόθεση
Μαµανέα, αν θέλετε να θυµηθούµε την παλαιότερη, ούτε µε τον
Ηρακλή Σηφακάκη και µε το πώς γινόντουσαν οι δουλειές τότε,
που στείλατε κατηγορούµενο τον Γρυλλάκη.
Όσον αφορά τις συναντήσεις µε τον κ. Μαρινάκη, λέτε ότι δεν
τον έχετε συναντήσει ποτέ το κ. Μαρινάκη. Στις 14 ή 15 του
µηνός µπήκε η Οικονοµική Αστυνοµία στο γραφείο του. Στις 16
του µηνός έτρωγε µε την αδερφή σας και την κόρη της στον Πειραιά, όπως έχω πει από την προηγούµενή µου οµιλία, πριν ακριβώς αρχίσουν επιθέσεις από τα µέσα που διαθέτει. Μην αµφισβητείτε, λοιπόν, τέτοιου είδους συναντήσεις. Οργανωθήκατε, συνοµιλήσατε και χτυπήσατε. Εδώ είναι!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Ο Υπουργός κ. Χουλιαράκης, παρακαλώ, έχει τον λόγο.
Κύριε Υπουργέ, πόσο χρόνο να βάλω, δεκαπέντε ή είκοσι λεπτά;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δεκαπέντε λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Εντάξει, βάζω δεκαπέντε
λεπτά, γιατί είναι πρωτοµιλία και δευτεροµιλία µαζί.
Έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το ερώτηµα που καλείται να συζητήσει σήµερα η Ολοµέλεια της Βουλής είναι αν η απόφαση του
Eurogroup της 15ης Ιουνίου αποτελεί επιτυχία για τη χώρα, αν ενισχύει, δηλαδή, την προοπτική επιτυχούς εξόδου από την πολυετή κρίση και την προοπτική επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράµµατος.
Όπως σε κάθε αξιολόγηση αποτελέσµατος, η απάντηση στο
ερώτηµα αυτό εξαρτάται από τους στόχους, που η ίδια η ελληνική Κυβέρνηση είχε θέσει. Και θέλω να είµαι σαφής στο εξής:
Στόχος της ελληνικής Κυβέρνησης µε την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης δεν ήταν η υλοποίηση των µεσοπρόθεσµων
µέτρων αναδιάρθρωσης του χρέους. Γνωρίζουµε από το αποτέλεσµα του Eurogroup του Μαΐου του 2016 ότι η υλοποίηση αυτή
θα έρθει στο τέλος του προγράµµατος. Δεδηλωµένος στόχος
της Κυβέρνησης, όµως, και, κατά συνέπεια, κριτήριο επιτυχίας,
ήταν η καθαρή περιγραφή των µεσοπρόθεσµων µέτρων ελάφρυνσης του χρέους και η σαφής δέσµευση των εταίρων πιστωτών πως τα µέτρα αυτά θα υλοποιηθούν σταδιακά από τον
Αύγουστο του 2018 και µετά.
Το έχω ήδη αναφέρει πολλές φορές σε προηγούµενες οµιλίες
µου. Το ανέφερα στην οµιλία µου στην υποεπιτροπή της Βουλής
για το χρέος, στη συζήτηση για τον προϋπολογισµό, στη συζήτηση για το µεσοπρόθεσµο πλαίσιο δηµοσιονοµικής στρατηγικής. Αυτό, επίσης, επανέλαβα και στο συνέδριο του «ECONOMIST». Όµως, φαίνεται πως ο κ. Μητσοτάκης έχει κακούς συµβούλους, που δεν τον ενηµερώνουν σωστά και, κατά συνέπεια,
τον εκθέτουν στην Ολοµέλεια.
Θυµίζω ότι στη δική του τοποθέτηση ο κ. Μητσοτάκης ισχυρίστηκε ότι είπα πως δεν περιµένουµε να πάρουµε τίποτα για το
χρέος. Ακούστε, λοιπόν, την αποµαγνητοφώνηση των όσων είπα
στο συνέδριο του «ECONOMIST»:
«Κανείς δεν θα περίµενε την υλοποίηση των µεσοπρόθεσµων
µέτρων αναδιάρθρωσης µε την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιο-
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λόγησης.». Την υλοποίηση! «Όλοι γνωρίζουµε πως ο πλήρης
προσδιορισµός και η υλοποίηση θα γινόταν στο τέλος του προγράµµατος.». Προσέξτε: «Αυτό που περιµέναµε από το Eurogroup του Ιουνίου ήταν ένα καθαρό σήµα προς τις αγορές ότι
οι εταίροι πιστωτές είναι πλήρως δεσµευµένοι στην ελάφρυνση
του χρέους µόλις το πρόγραµµα ολοκληρωθεί και επίσης, πέρα
από αυτό, να προσδιορίσει όσο πιο λεπτοµερώς γίνεται τις παραµέτρους πάνω στις οποίες η αναδιάρθρωση θα στηριχθεί. Και
προσδοκία µας ήταν οι παράµετροι αυτές να είναι ρεαλιστικές
και αξιόπιστες. Νοµίζω πως αυτό το πετύχαµε.».
Αυτή είναι verbatim, κατά λέξη, η αποµαγνητοφώνηση της οµιλίας µου στο «ECONOMIST». Θα πρέπει, λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης να συζητήσει ξανά µε τους συµβούλους του.
Για ποιο λόγο, όµως, η σαφήνεια των µέτρων ελάφρυνση του
χρέους, αυτό που λέµε η παραµετροποίηση των µεσοπρόθεσµων
µέτρων αναδιάρθρωσης, έχει τόσο µεγάλη σηµασία τώρα, έναν
ολόκληρο χρόνο, δηλαδή, πριν από την ολοκλήρωση του προγράµµατος και ενόσω γνωρίζουµε πως η υλοποίησή του θα ακολουθήσει µετά τον Αύγουστο του 2018;
Κύριος λόγος είναι πως η σαφήνεια αυτή αποτελεί κρίσιµο
ορόσηµο, κρίσιµο µέγεθος στην πορεία βιώσιµης εξόδου της
χώρας στις διεθνείς αγορές. Χωρίς τη σαφήνεια αυτή, η αβεβαιότητα γύρω από τη βιωσιµότητα του χρέους αποθαρρύνει τους
επενδυτές και αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την ανάκτηση της εµπιστοσύνης των αγορών προς το ελληνικό χρέος.
Δεύτερος λόγος είναι και εξαιρετικά κρίσιµος πως η έξοδος
της χώρας στις διεθνείς αγορές δεν αποτελεί µία στιγµή, αλλά
µια µακρά διαδικασία. Δεν θα ανακτηθεί, δηλαδή, ξαφνικά την
επόµενη του τέλους του προγράµµατος, την 21η Αυγούστου του
2018, αλλά θα οικοδοµηθεί σταδιακά, πολλούς µήνες πριν από
το τέλος του προγράµµατος. Αυτό έκανε η Πορτογαλία, αυτό
έκανε η Ιρλανδία, το ίδιο και η Κύπρος και την εµπειρία των χωρών αυτών παρακολουθούµε στενά.
Μια και ο κ. Μητσοτάκης έκανε αναφορά στην εµπειρία της
Πορτογαλίας, να πω εδώ απλώς ότι έναν χρόνο πριν η Πορτογαλία βγει από το πρόγραµµα τα δικά της επιτόκια ήταν περίπου
διακόσιες µονάδες υψηλότερα από τα επιτόκια δανεισµού, µακροχρόνιου δανεισµού, του ελληνικού χρέους σήµερα. Έναν
χρόνο πριν βγει από το πρόγραµµα η Πορτογαλία είχε διακόσιες
µονάδες βάσης υψηλότερο κόστος δανεισµού απ’ ό,τι έχει σήµερα η Ελλάδα. Όµως, επίσης, µια και µιλάµε για την Πορτογαλία, έξι µήνες πριν από την έξοδο από το πρόγραµµα, τα δικά
της επιτόκια ήταν στο 6%. Πέντε µήνες πριν, τέσσερις µήνες
πριν, τρεις µήνες πριν και καθώς πλησίαζε η ηµεροµηνία εξόδου
τα επιτόκια αποκλιµακώνονταν, ώστε την ηµεροµηνία εξόδου
από το πρόγραµµα να είναι σε επίπεδα βιώσιµα, στα επίπεδα του
3%-3,5%.
Η εµπειρία της Νέας Δηµοκρατίας, η εµπειρία της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, από το δεύτερο πρόγραµµα είναι ακριβώς η αντίθετη. Από το καλοκαίρι του 2014 έως το τέλος του προγράµµατος και πριν ακόµα την προκήρυξη των εκλογών τον Δεκέµβριο
του 2014 τα επιτόκια σκαρφάλωναν µήνα-µήνα από το 6% στο
9%. Τα ταµειακά διαθέσιµα, δηλαδή το αναγκαίο αποθεµατικό
ώστε η χώρα να βγει µε ασφάλεια στις αγορές σε περίπτωση
εξωτερικού κλονισµού, ήταν µηδενικά. Και αν δεν κάνω λάθος, η
συζήτηση το φθινόπωρο του 2014 δεν ήταν για προληπτική
γραµµή στήριξης, αλλά για ενισχυµένη γραµµή στήριξης, για πιστωτική γραµµή στήριξης που συνοδεύεται από προαπαιτούµενα, είναι δηλαδή ένα άλλο µνηµόνιο.
Γενικότερα, η έξοδος στις αγορές προϋποθέτει σηµαντική
πρόοδο σε τρία πεδία. Το πρώτο πεδίο είναι το πεδίο της δηµοσιονοµικής προσαρµογής και των µεταρρυθµίσεων. Το δεύτερο
πεδίο είναι το πεδίο του προσδιορισµού των µεσοµακροπρόθεσµων µέτρων αναδιάρθρωσης του χρέους και το τρίτο κρίσιµο
πεδίο είναι ακριβώς η οικοδόµηση ενός ικανού αποθεµατικού,
ώστε να βγει η χώρα µε ασφάλεια στις αγορές.
Στο πρώτο από αυτά τα τρία πεδία, στο πεδίο δηλαδή το δηµοσιονοµικό και των µεταρρυθµίσεων, η πρόοδος που έχει σηµειωθεί είναι πραγµατικά κολοσσιαία. Ειδικά στο θέµα των
δηµοσιονοµικών επιδόσεων θυµίζω ότι και το 2015 και το 2016 η
ελληνική οικονοµία ξεπέρασε τους στόχους αντίστοιχα του -
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0,25% και 0,5% του ΑΕΠ. Είναι στόχοι πρωτογενών πλεονασµάτων.
Το 2016, πιο συγκεκριµένα, η δοµική υπέρβαση, δηλαδή η
υπέρβαση που έχει µόνιµα χαρακτηριστικά και κατά συνέπεια θα
συνοδεύει την ελληνική οικονοµία τα επόµενα χρόνια, είναι κοντά
στο 3%. Το κυριότερο, το πιο σηµαντικό είναι ότι αυτή η επίδοση
δεν συνοδεύτηκε από τη βαθιά ύφεση που είδαµε σε αντίστοιχες
περιπτώσεις προσαρµογής το 2011, το 2012 και το 2013. Για
ποιον λόγο; Διότι δεν αποτελεί απλώς µια τυπική διαδικασία δηµοσιονοµικής προσαρµογής, αλλά συνοδεύεται από βαθιές δοµικές αλλαγές στον τρόπο που λειτουργεί η οικονοµία, στη
συλλογή φόρων και στη φορολογική συµµόρφωση. Αν θέλετε,
επεκτείνεται η βάση από την οποία αντλεί φορολογικά έσοδα το
Υπουργείο Οικονοµικών.
Θα περάσω τώρα στα άλλα δύο κρίσιµα πεδία για την επιτυχή
ολοκλήρωση του προγράµµατος και την έξοδο στις αγορές, στο
θέµα του χρέους και το θέµα της δηµιουργίας ενός κατάλληλου
αποθεµατικού. Να δούµε τι λέει η απόφαση του Eurogroup της
15ης Ιουνίου. Σχετικά µε την ελάφρυνση του χρέους η αρχιτεκτονική των µέτρων ελάφρυνσης έχει τρία επίπεδα.
Πριν πάω εκεί, να θυµίσω στην Ολοµέλεια ότι τα βραχυπρόθεσµα µέτρα αναδιάρθρωσης υλοποιούνται ήδη. Θα έπρεπε ο κ.
Μητσοτάκης να ξέρει ότι ένα από αυτά είναι ακριβώς η σταθεροποίηση των επιτοκίων µέσω παρέµβασης του ESM στις αγορές, η µετατροπή -εάν θέλετε- του µεγάλου µέρους του ελληνικού χρέους µε κυλιόµενα επιτόκια σε χρέος µε σταθερά επιτόκια.
Δηλαδή, αυτό ακριβώς που ζητάει ο κ. Μητσοτάκης υλοποιείται
ήδη σταδιακά.
Πάµε τώρα στην απόφαση του Eurogroup και στα µεσοπρόθεσµα µέτρα του χρέους. Τρία είναι, λοιπόν, τα διακριτά επίπεδα:
Το πρώτο επίπεδο χαρακτηρίζεται από το µέσο πρωτογενές
πλεόνασµα 2% µετά το 2022 και για µεγάλο χρονικό ορίζοντα.
Να θυµίσω εδώ ότι είναι σηµαντικά χαµηλότερο από αυτό που
θα ήταν συµβατό µε το δηµοσιονοµικό σύµφωνο, τον κανόνα
σταθερότητας και µεγέθυνσης, χωρίς ελάφρυνση του χρέους.
Χωρίς ελάφρυνση του χρέους τα πρωτογενή πλεονάσµατα µετά
το 2022 θα έπρεπε να είναι στο 2,6% για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Εάν τώρα πάρουµε από τη µία, το µέσο πρωτογενές πλεόνασµα του 2% και από την άλλη, τη βασική υπόθεση που κάνει
ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας ότι ο ρυθµός µεγέθυνσης της οικονοµίας µακροχρόνια θα είναι στο 1,25%, εύκολα
προκύπτει το µέγεθος της αναδιάρθρωσης του κορµού του ελληνικού χρέους, του χρέους του EFSF, δηλαδή επιµήκυνση και
των ωριµάνσεων αλλά ταυτόχρονα και περίοδος χάριτος της
αποπληρωµής τόκων κατά δώδεκα µε δεκαπέντε έτη. Είναι ένα
απλό σύστηµα τριών εξισώσεων µε τρεις αγνώστους. Όταν ξέρεις τον ρυθµό µεγέθυνσης και ξέρεις το πρωτογενές πλεόνασµα, εύκολα µπορείς να υπολογίσεις τη διάρκεια των επιµηκύνσεων. Το πρώτο, λοιπόν, επίπεδο είναι αρκετά σαφές.
Το δεύτερο επίπεδο είναι ουσιαστικά η αναφορά της απόφασης του Eurogroup σε ένα συµµετρικό µηχανισµό προσαρµογής
των µέτρων ελάφρυνσης στο ενδεχόµενο αποκλίσεων του ρυθµού µεγέθυνσης από το βασικό σενάριο του 1,25%, εάν δηλαδή
µεσοµακροχρόνια ο ρυθµός µεγέθυνσης είναι χαµηλότερος από
αυτόν που προβλέπει το Υπουργείο Οικονοµικών, η ελληνική Κυβέρνηση, ο ESM και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν πάει προς το
1% το µέγεθος της ελάφρυνσης του χρέους, αυτόµατα αυξάνει.
Είναι ένα πάρα πολύ σηµαντικό σήµα προς τις αγορές ότι ανεξάρτητα από την κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας µεσοµακροπρόθεσµα οι εταίροι πιστωτές δεσµεύονται να πάρουν όλα
όσα µέτρα χρειάζονται ώστε να διατηρηθούν οι ακαθάριστες
χρηµατοδοτικές ανάγκες κάτω από το 15%.
Το τρίτο επίπεδο αναφέρεται ακριβώς σε περιπτώσεις ιδιαίτερα αρνητικών εξωτερικών κλονισµών της παγκόσµιας οικονοµίας για τις οποίες η ελληνική Κυβέρνηση δεν είναι υπεύθυνη.
Στην περίπτωση αυτή υπάρχει επίσης ρητή δέσµευση ότι το πακέτο των µέτρων αναδιάρθρωσης θα ξεπεράσει όσα περιγράφονται στο Eurogroup του Μαΐου του 2016.
Δύο λόγια τώρα για το αποθεµατικό. Η απόφαση του Eurogroup του Ιουνίου του 2015 δεσµεύεται επίσης ότι από την επόµενη αξιολόγηση και µέχρι το τέλος του προγράµµατος, µαζί µε
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τις αναγκαίες εκταµιεύσεις για την αποπληρωµή εξωτερικών
υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων, η ελληνική Κυβέρνηση, η ελληνική οικονοµία θα παίρνει αντίστοιχα δόσεις για
την οικοδόµηση του αναγκαίου αποθεµατικού ώστε να βγει από
το πρόγραµµα, από την επιτροπεία µε ασφάλεια.
Είναι επαρκής η σαφήνεια που περιγράφει η απόφαση του Eurogroup του Ιουνίου του 2017; Δεν νοµίζω ότι µπορεί να το αξιολογήσει κάποιος προσωπικά. Οι πιο κατάλληλοι να το αξιολογήσουν είναι οι αγορές και οι οίκοι πιστοληπτικής ικανότητας. Mε
βεβαιότητα µπορούµε να πούµε ότι το κόστος δανεισµού των δεκαετών οµολόγων όσο και των διετών οµολόγων είναι σήµερα
στο χαµηλότερο επίπεδο από το φθινόπωρο-χειµώνα του 20092010, πριν δηλαδή η χώρα µπει σε πρόγραµµα προσαρµογής. Ο
οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s έχει ήδη αναβαθµίσει
το αξιόχρεο της χώρας και ελπίζω πως το ίδιο θα κάνει στις 20
Ιουλίου και η Standard & Poor’s.
Θα ήθελα να υπενθυµίσω, και δώστε µου δύο λεπτά, κύριε
Πρόεδρε, ότι η στρατηγική εξόδου από την κρίση της ελληνικής
Κυβέρνησης παραµένει αµετάβλητη. Στηρίζεται στη δηµοσιονοµική ισορροπία, ώστε να εµπεδωθεί η αξιοπιστία, να αποκλιµακωθεί το κόστος δανεισµού, όχι µόνον του κράτους, αλλά µέσω
του κράτους και των επιχειρήσεων και των τραπεζών, ώστε να
τονωθεί η ρευστότητα και να πάρει µπρος η οικονοµία, αλλά σε
µία δηµοσιονοµική ισορροπία σε συνδυασµό πάντα µε την κοινωνική δικαιοσύνη.
Ήδη από το 2015 έως το 2017 ο προϋπολογισµός στήριξης
των πιο φτωχών, των πιο ευάλωτων νοικοκυριών αυξήθηκε από
τα 100 εκατοµµύρια στα 700 εκατοµµύρια και µε την επισκόπηση
των δαπανών που πραγµατοποιούµε φέτος, ευελπιστούµε να τον
αυξήσουµε του χρόνου στο 1,2 δισεκατοµµύρια.
Θα θέλαµε φυσικά χαµηλότερη φορολογία. Το µεσοπρόθεσµο
πρόγραµµα δηµοσιονοµικής στρατηγικής ακριβώς αποτυπώνει
αυτήν την επιδίωξη. Όσο δηµιουργείται δηµοσιονοµικός χώρος
µετά το τέλος του προγράµµατος, µειώνονται οι φορολογικοί
συντελεστές και των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και της
περιουσίας.
Συνδυάζουµε επίσης τη δηµοσιονοµική αυτή στρατηγική µε
ρεαλιστικούς στόχους µετά το 2022. Η αλήθεια είναι πως θα επιθυµούσαµε εξίσου χαµηλούς στόχους πρωτογενών πλεονασµάτων αµέσως µετά το τέλος του προγράµµατος από το 2018 και
µετά. Παλέψαµε γι’ αυτό. Καταφέραµε να µειώσουµε τον στόχο
του 3,5% σε τέσσερα και όχι σε δέκα χρόνια, όπως ήθελε η Γερµανία και όπως υπέθετε µέχρι τώρα το ESM.
Αλλά µιας και αναφέροµαι στους στόχους των πρωτογενών
πλεονασµάτων, θα ήθελα να πω το εξής. Διάβαζα σε κυριακάτικο
φύλο ότι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης σε συζήτηση που είχε µε τον κ. Ρέγκλινγκ ανέπτυξε το δικό του σχέδιο
εξόδου από την επιτροπεία: Επιθετική µείωση της φορολογίας
αύριο, που αθροιστικά, αν ακόµα ισχύει η ΔΕΘ του 2016, θα οδηγούσε σε απώλεια εσόδων της τάξης των 4,2 δισεκατοµµυρίων,
δηµιουργώντας δηµοσιονοµικό χώρο µέσω της µείωσης των πλεονασµάτων. Για να χωρέσουν 4,2 δισεκατοµµύρια, ο στόχος από
3,5% πρέπει να πάει στο 1,5%. Η απάντηση του κ. Ρέγκλινγκ,
σύµφωνα µε την εφηµερίδα ήταν: «Μα αυτό συνεπάγεται πολύ
µεγαλύτερη αναδιάρθρωση του χρέους» και ευχήθηκε στον κ.
Μητσοτάκη καλή τύχη.
Η αλήθεια είναι και το λέω στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση
µετά λόγου γνώσεως πως αν ποτέ βρισκόσαστε στη θέση να υλοποιήσετε το πρόγραµµά σας, θα βρεθείτε απέναντι στο εξής δίληµµα: Ή θα λεηλατήσετε τον προϋπολογισµό µισθών και συντάξεων µαζί µε το κοινωνικό κράτος, προκειµένου να βρεθούν οι
πόροι της µείωσης της φορολογίας -πράγµα που και πάλι δεν πιστεύω ότι µπορεί να γίνει, ακόµα και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο έχει βάλει πια πάτωµα στο πόσο µπορούν να µειωθούν οι
πρωτογενείς δαπάνες- είτε από την άλλη να αθετήσετε την τήρηση των πρωτογενών στόχων, οδηγώντας τη χώρα σε νέα περιπέτεια.
Η στρατηγική της Κυβέρνησης είναι δύσκολη, είναι επώδυνη,
αλλά είναι δίκαια και είναι ο µόνος οδικός χάρτης ασφαλούς εξόδου από την κρίση.
Κλείνοντας, θα καλούσα την Αξιωµατική Αντιπολίτευση να εγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

καταλείψει την αδιέξοδη -εγώ θα έλεγα και λαϊκιστική- δηµοσιονοµική αντιπολίτευση, να συστρατευθεί στον κοινό στόχο ελάφρυνσης του χρέους και εξόδου από την κρίση. Σε όλα τα άλλα
µπορείτε, είστε υποχρεωµένοι ως αντιπολίτευση να κάνετε όση
αντιπολίτευση θέλετε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε τον κ. Χουλιαράκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Μιχαλολιάκος και ο κ. Λεβέντης θα έχουν µέχρι δέκα λεπτά για τη δευτερολογία τους και
θα κλείσει τη συνεδρίαση ο Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Παρακαλώ, κύριε Μιχαλολιάκο, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα κατ’ αρχάς να δώσω τα θερµά µου
«συγχαρητήρια» -εντός πολλών εισαγωγικών και µε πάρα πολλή
ειρωνεία- στο σεβασµό που δείχνουν προς την ελληνική δικαιοσύνη.
Την ίδια ώρα που διεξάγεται µία δίκη, η οποία κρατά δύο χρόνια και συνεχίζεται, την ίδια ώρα που ο αρµόδιος εφέτης εισηγητής του Τριµελούς Συµβουλίου είχε αποφανθεί ότι δεν πρέπει να
παραπεµφθούν οι Βουλευτές της Χρυσής Αυγής σε δίκη και παραπεµφθήκαν µε ψήφους 2–1, εδώ τόσο ο κ. Τσίπρας, όσο και ο
κ. Μητσοτάκης, λέγοντας ότι η Χρυσή Αυγή έχει στοιχεία εγκληµατικής οργανώσεως, βγάλατε απόφαση. Τι τα θέλετε τα δικαστήρια; Καταργήστε τα.
Την ίδια ώρα που εσείς και µάλιστα και εσείς προσωπικά, κύριε
Πρόεδρε, έχετε κάνει δήλωση για µια κυρία, η οποία κατεδικάσθη σε δεκατρείς χρόνους φυλάκιση -και µακάρι να είναι αθώα
και να αθωωθεί στο εφετείο-, είναι ήδη καταδικασµένη, αλλά έχει
το τεκµήριο της αθωότητας, εµείς που δεν είµαστε καταδικασµένοι και που ο εφέτης εισηγητής είπε ότι δεν πρέπει να παραπεµφθούµε σε δίκη, είµαστε ένοχοι.
Είδαµε ακόµη µία φορά πώς έσυρε η Αριστερά τη Δεξιά, την
Κεντροδεξιά, όπως αρέσκεται να λέει, πίσω από το άρµα της,
προκειµένου να εκµαιεύσει την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Στο
επίκεντρο των δευτερολογιών τόσο του Πρωθυπουργού, όσο και
του κ. Μητσοτάκη, του αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως η Χρυσή Αυγή.
Μην αγωνιάτε, κύριοι, κύριοι φιλελεύθεροι και µαρξιστές, νεοµαρξιστές, αριστεροί, κεντροαριστεροί, κεντροδεξιοί και λοιποί,
η Χρυσή Αυγή εκτιµάται από αυτούς που εκτιµάται και η εκλογική
της «πελατεία» δεν προσφέρεται προς άγρα, αποτελεί εκλεκτά
τµήµατα του ελληνικού λαού. Δεν είναι τυχαίο ότι η Χρυσή Αυγή
παίρνει τους περισσότερους ψήφους στις λαϊκές γειτονιές. Δεν
είναι τυχαίο ότι σε πρόσφατη πολιτική έρευνα στα εισοδήµατα
έως 600 ευρώ, στους φτωχούς Έλληνες η Χρυσή Αυγή δεν είναι
πλέον τρίτο, αλλά δεύτερο κόµµα.
Ήταν πολύ δυσάρεστα τα όσα ακούστηκαν εδώ µέσα. Βεβαίως, ο Πρωθυπουργός είπε ότι έχουµε πλήρη δικαιώµατα,
επειδή µας ψηφίζει ο ελληνικός λαός. Παραµύθια λέει. Τα δικαιώµατα αυτά βλέπουµε ότι δεν ισχύουν. Δεν µπορούµε να βγούµε
σε κανένα κανάλι, έχουµε πλήρη αποκλεισµό και το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως παριστάνει τον Πόντιο Πιλάτο και λέει
να κρίνουν και έχουµε κάποιους συνδικαλιστές της ΕΡΤ, οι οποίοι
ρίχνουν τους διακόπτες όταν είναι να µεταδοθεί οµιλία της Χρυσής Αυγής.
Το είπα προηγουµένως στην οµιλία µου και το επαναλαµβάνω.
Έχετε κάνει την Ελλάδα το τελευταίο Σοβιέτ της Ευρώπης. Μου
προκαλεί εντύπωση: Κατέθεσα στα Πρακτικά δύο φωτογραφίες
ενός νέου ανθρώπου µε µατωµένο το πρόσωπο και µιας κοπέλας
µε γύψο στο χέρι που της το σπάσαν µε σφυρί. Τόσο δύσκολο
είναι να το καταδικάσετε; Δεν έχετε την πολιτική τόλµη να καταδικάσετε αυτή τη βαρβαρότητα; Όχι.
Βεβαίως, αφήνω τα όσα ανιστόρητα είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι η Αριστερά είναι ένα κίνηµα της ειρήνης που µοίραζε τριαντάφυλλα, λες και δεν ξέρουµε για τη σφαγή του συνταγµατάρχη Ψαρού, για την Πηγάδα του Μελιγαλά. Όλα αυτά
δεν υπάρχουν, έχουν εξαφανιστεί.
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Εγώ θα είµαι δίκαιος. Βαρβαρότητες έγιναν και από τις δύο
πλευρές -να είµαστε ειλικρινείς-, όχι όµως από τη Χρυσή Αυγή.
Η Χρυσή Αυγή δεν υπήρχε. Το Κέντρο ήταν ο πλέον σκληρός
διώκτης της Αριστεράς. Το «Ιδιώνυµο» κατά του κοµµουνισµού
ο Βενιζέλος το είχε κάνει. Ο Σοφούλης ήταν Πρωθυπουργός, ο
Κεντρώος, όταν άνοιξε η Μακρόνησος. Και ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος της Νέας Δηµοκρατίας ήταν που έλεγε νέο Παρθενώνα την Μακρόνησο, δεν τα έλεγε η Χρυσή Αυγή.
Σε ό,τι αφορά τώρα το παρακράτος το οποίο φωνάζει και
εκτρέφεται στα Εξάρχεια, µήπως βολεύει όλο το συνταγµατικό
τόξο; Γιατί µην ξεχνάµε ότι υπήρχε και επί των ηµερών της Νέας
Δηµοκρατίας η οποία δεν είχε κάνει τίποτα.
Ακόµη θυµάµαι τους Υπουργούς της Νέας Δηµοκρατίας, που
«ψαρεύουν» θολά προς τον εθνικό και πατριωτικό χώρο, να λένε
ότι θα κλείσουν το Indymedia. Πέντε χρόνια ήταν κυβέρνηση, κανένα Indymedia δεν έκλεισαν, όπως δεν το έκλεισαν και µετά, επί
των ηµερών που συγκυβερνούσαν µε το ΠΑΣΟΚ.
Έρχοµαι τώρα στη Θεσσαλονίκη, όπου πρόσφατα πεντακόσιοι
φοιτητές απηύθυναν δηµόσια διαµαρτυρία λέγοντας ότι κινδυνεύει η σωµατική τους ακεραιότητα, ότι µέσα στο πανεπιστηµιακό άσυλο διακινούνται ναρκωτικά, γίνεται πορνεία, γίνονται
εγκληµατικές πράξεις. Είχαµε την εξωφρενική και ανατριχιαστική
δήλωση του Υπουργού σας, του κ. Γαβρόγλου, ότι χρειάζεται ένα
ρωµαλέο φοιτητικό κίνηµα για να αντιµετωπίσει αυτό το πράγµα.
Πού ακούστηκε αυτό το πράγµα, όταν διακινούνται ναρκωτικά,
όταν γίνεται πορνεία, να χρειάζεται ένα φοιτητικό κίνηµα για να
το σταµατήσει;
Πριν πέντε ηµέρες τα µέλη της Κινήσεως Πολιτών του κέντρου
της Αθήνας απέστειλαν επιστολή στην Κυβέρνηση για την εγκληµατικότητα, λέγοντας ότι κινδυνεύουν να γίνουν γκέτο γειτονιές
ολόκληρες.
Γνωρίζει ο ελληνικός λαός ότι οι Εισαγγελείς, η ελληνική δικαιοσύνη, έχουν στείλει σαράντα επτά εισαγγελικές εντολές για
να αποβάλλει καταληψίες από σαράντα επτά κτίρια και καµµία
εισαγγελική εντολή δεν εκτελείται; Τι κι αν το Σύνταγµα προστατεύει την περιουσία των Ελλήνων; Όσο κυβερνούν τα κόµµατα
του λεγόµενου «δηµοκρατικού τόξου» ή «συνταγµατικού τόξου»
να µην το ελπίζουµε.
Επιπλέον, όπου αντιδρά ο λαός βλέπετε παντού Χρυσαυγίτες:
Στο Μενίδι, στον Ασπρόπυργο, στη Μακεδονία, παντού Χρυσαυγίτες. Όπως το πάτε, µε τον όλεθρο που σπέρνετε όλη η Ελλάδα
θα γίνει Χρυσή Αυγή, είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Οι απλοί πολίτες θα αγωνιστούν για πίστη, πατρίδα, ελευθερία.
Ας έλθω, όµως, στο σηµερινό αντικείµενο της συζητήσεως.
«Μονόδροµος το µνηµόνιο» µας είπε η Αριστερά. Η πρόταση
της Χρυσής Αυγής είναι ξεκάθαρη: Επιστροφή στην εθνική παραγωγή. Δεν υπάρχει κανένα µέλλον χωρίς καταγγελία του χρέους, ένα χρέος το οποίο είναι παράνοµο και αποδεικνύεται από
τα ίδια τα γεγονότα που συµβαίνουν µέσα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα.
Γιατί κάνατε εξεταστική για τον κ. Παπαντωνίου; Για µίζες. Πού
πήγαν τα δάνεια για τα εξοπλιστικά; Τα περισσότερα σε µίζες ή
σε υπέρογκες τιµές από πλευράς Γερµανίας, Γαλλίας κ.λπ.. Το
ίδιο µε τις υπερβάσεις των δηµοσίων έργων κ.λπ.. Όλα αυτά συνιστούν τον ορισµό του παράνοµου χρέους, όπως λέγατε και
εσείς, άλλωστε, µέχρι τον Ιανουάριο 2015.
Η Ελλάδα είναι µία πλούσια χώρα. Συγκεκριµένα, ο καθηγητής
του Τµήµατος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Ανέστης Φιλιππίδης είπε ότι εκτιµάται σε 2,4 τρισεκατοµµύρια ευρώ η ακαθάριστη αξία του ελληνικού ορυκτού
πλούτου. Αυτό το είπε σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο
Ειδήσεων.
Επίσης, δήλωσε ότι από το σύνολο του ορυκτού πλούτου εκµεταλλευόµαστε µόλις το 0,15%. Έχουµε γύρω στα είκοσι τέσσερα πολύ σηµαντικά ορυκτά, που είναι καταπληκτικός αριθµός,
αν σκεφτούµε την έκταση της Ελλάδος, είπε ο κ. Φιλιππίδης.
Αντ’ αυτού, εσείς τι κάνετε; Ξεπουλάτε τα πάντα.
Έχουµε και το ΠΑΣΟΚ, για το συνέδριο του οποίου το «ΒΗΜΑ»
βγήκε µε θριαµβευτικό τίτλο, το ίδιο και τα «ΝΕΑ» -η διαπλοκή
συνεχίζεται- και µας είπε ότι θα κάνουν νέα αρχή. Ελπίζουµε ότι
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µέσα στο πλαίσιο της νέας αρχής να µην είναι και η αλλαγή ονόµατος και απόκτηση νέου ΑΦΜ, για να παραγραφεί το χρέος των
200 εκατοµµυρίων ευρώ από πλευράς του κόµµατος. Διότι κάτι
τέτοιο ψιθυρίζεται.
Όταν, όµως, έχει την τόλµη να µιλάει το ΠΑΣΟΚ, µε τον Παπαντωνίου έτοιµο για το Ειδικό Δικαστήριο, τον Τσοχατζόπουλο
άρτι αποφυλακισθέντα, τις υποθέσεις Τσουκάτου και Μαντέλη
ανοιχτές, όταν έχουµε όλα αυτά και µιλούν αυτοί οι άνθρωποι
για εντιµότητα και για πρόοδο, τότε τι να πει κανείς;
Ακούστηκε -µέσα στο πλαίσιο, βεβαίως, και της διαµάχης που
έχει ξεκινήσει για το περίφηµο ζήτηµα της παρεµβάσεως στη δικαιοσύνη- κι ότι η Χρυσή Αυγή έχει σχέση µε µεγάλα συµφέροντα. Μεγαλύτερο ψέµα από αυτό δεν θα µπορούσε να ακουστεί. Η Χρυσή Αυγή ελέγχθηκε µέχρι κεραίας από πολλαπλούς
ελέγχους και βρέθηκε καθαρή. Δεν έχει ουδεµία σχέση µε κανένα µεγάλο συµφέρον και ούτε το επιθυµεί. Άλλοι έχουν απ’
όλες τις παρατάξεις αυτές τις σχέσεις και το βλέπουµε στα τηλεπαράθυρα, το βλέπουµε στον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούν
τα Μέσα Μαζικής Ενηµερώσεως.
Θα ήθελα να µάθει µέσα από αυτό το Βήµα –άλλο βήµα δεν
διαθέτουµε- ο ελληνικός λαός ότι η Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ, αφού υποχρεώθηκε σε αυτή τη συµφωνία της 15ης Ιουνίου
από τον κ. Σόιµπλε, µε τον οποίο είχε προσυµφωνήσει, έχει ξεπουλήσει ήδη εκατόν δέκα µοναδικής οµορφιάς παραλίες, το λιµάνι του Πειραιά στην «COSCO» των συντρόφων Κινέζων, δεκατέσσερα περιφερειακά αεροδρόµια στη γερµανική «FRAPORT»,
τον «Αστέρα Βουλιαγµένης» σε όµιλο τουρκικών συµφερόντων,
το λιµάνι της Θεσσαλονίκης, την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ», την Κασσιόπη
στην Κέρκυρα και αναµένονται κι άλλα.
Έγινε αναφορά προηγουµένως και στη λίστα Λαγκάρντ. Εδώ
καθόταν ένας Υπουργός, ο κ. Νικολούδης, το καλοκαίρι του 2015
και του είχε κάνει ερώτηση ο συναγωνιστής µου –ευρισκόµενος,
τότε, στη φυλακή, αν δεν κάνω λάθος-, ο Ηλίας Κασιδιάρης, για
το τι θα γίνει µε τη λίστα Λαγκάρντ. Του είχε απαντήσει ο κ. Νικολούδης ότι δεν φτάνουν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί, ούτως ώστε
να γίνει έλεγχος. Αυτό έγινε το καλοκαίρι το 2015 κι έχουµε καλοκαίρι του 2017. Δύο χρόνια ολόκληρα είχατε και δεν κάνατε τίποτε. Ο κ. Νικολούδης εξαφανίστηκε, όπως εξαφανίστηκε και ο
κ. Πανούσης, που ήθελε να διαλύσει το παρακράτος των Εξαρχείων, αφού όπως είχε πει το µέλος της πολιτικής σας Γραµµατείας, ο κ. Λάµπρου, στις επαφές στις φυλακές, «αυτός δεν είναι
δικός µας, θα φύγει». Κι έτσι κι έγινε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στην Ελλάδα σήµερα ωχριά ο απόλυτος νεοφιλελευθερισµός της Θάτσερ µπροστά στον νεοκοµµουνισµό του κ. Τσίπρα. Τουλάχιστον η Θάτσερ
πουλούσε σε τιµές αγοράς. Ο κ. Τσίπρας ξεπουλά την περιουσία
του ελληνικού λαού κοψοχρονιά. Μόνο η «ΤΡΑΙΝΟΣΕ», πουλήθηκε 45 εκατοµµύρια.
Τελειώνοντας, καταγγέλλουµε τη συµφωνία της 15ης Ιουνίου,
αλλά καλούµε και τη Νέα Δηµοκρατία να δεσµευθεί ότι, αν γίνει
κυβέρνηση, θα την καταγγείλει. Αλλιώς, όλα όσα λέει είναι λόγια
του αέρα, είναι υποκριτικά, είναι µία µικροπολιτική για ψήφους
και τίποτε άλλο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος
της Ένωσης Κεντρώων κ. Λεβέντης.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ξαναχαιρετώ την Αίθουσα, τον κύριο Πρόεδρο, τις κυρίες και
τους κυρίους Υπουργούς και τις κυρίες και τους κυρίους Βουλευτές.
Είναι κουρασµένη ήδη η Αίθουσα. Έχουν ακουστεί διάφορα.
Να ξαναπώ ότι δεν έχω αντιληφθεί τι θέλαµε τη σηµερινή συζήτηση, να λέει ο κ. Μητσοτάκης για το θέµα Καµµένου -αυτό ήταν
το πιο ουσιώδες- κι ότι όταν έρθει εκείνος, θα λυθούν δια µαγείας
όλα τα προβλήµατα. Ο δε κύριος Πρωθυπουργός πήγε και θυµήθηκε µέχρι την υπόθεση Λαµπράκη, τον Πέτρουλα –δεν ξέρω
τι άλλο θυµήθηκε- για να ταυτιστεί, να οικειοποιηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ
τους δηµοκρατικούς αγώνες.
Ο Πέτρουλας, τουλάχιστον, ήταν κεντρώος αγωνιστής. Τον
Λαµπράκη σίγουρα το παρακράτος τον έφαγε. Θέλω, όµως, να
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πιστεύω ότι έχουµε περάσει πια την εποχή που γινόντουσαν τέτοιου είδους δολοφονίες, οργανωµένες από την ίδια την αστυνοµία, δηλαδή, από τις υπηρεσίες του κράτους, µε την ανοχή και
τη στήριξη των κρατικών υπηρεσιών. Θυµηθήκαµε, λοιπόν, τα
παλιά.
Για το πώς θα λυθούν τα προβλήµατα της χώρας, για το αν θα
έρθει κανείς να επενδύσει, ουδεµία συζήτηση, διότι µε Κυβέρνηση εκατόν πενήντα τριών εδρών, εκ των οποίων κάποιοι να
απειλούν ότι θα ρίξουν την Κυβέρνηση, δεν πρόκειται να έρθει
σοβαρός άνθρωπος να επενδύσει. Απόδειξη ότι ένας Σακελλαρίδης ήταν Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και έφυγε, αλλά αυτός είχε
την ευθιξία και την εντιµότητα και παρέδωσε την έδρα, όπως και
µία Κατριβάνου. Αν δεν παρέδιδαν την έδρα, ήδη ο κ. Τσίπρας
θα είχε καταρρεύσει.
Εποµένως, κατά την άποψή µου, δεν είναι αυτές συνθήκες για
επενδυτές. Εσείς θα κρίνετε. Θα τσουλήσει µία χρονιά, όσο µείνετε ακόµη -δεν ξέρω πόσο θα µείνετε- και απλά θα µείνει ότι
ένας Βασίλης Λεβέντης µας τα είχε πει.
Βέβαια, αντιλαµβάνοµαι ότι το να εγκαταλείψει την εξουσία κάποιος δεν είναι απλό θέµα. Νοµίζετε ότι δείχνει αδυναµία. Και την
άλλη φορά που αποκάλυψα τι συζητήσαµε µε τον κ. Τσίπρα,
βγήκε ο κ. Παππάς, ο Υπουργός, και είπε, «Αν θέλαµε να κάνουµε
κυβέρνηση µε τον κ. Μητσοτάκη, θα το ανακοινώναµε εµείς, δεν
θα το ανακοινώναµε µέσω του κ. Λεβέντη».
Μα, συγγνώµη, µία κυβέρνηση που φέρνει εδώ και έναν χρόνο
τον νόµο της απλής αναλογικής, τι θέλει να έχει; Κυβέρνηση τέτοια όπως έχουµε σήµερα; Αυτό θέλει να έχουµε; Κορόιδευε τον
εαυτό του ο κ. Τσίπρας όταν έφερε το νοµοσχέδιο για την απλή
αναλογική; Δεν ήθελε µια µεγάλη συµµαχία; Αυτό διερωτώµαι.
Δεν καταλαβαίνω, µε διέψευσε ο κ. Παππάς ενώ δεν ήξερε τι συζήτησα εγώ µε τον κ. Τσίπρα. Πήγαν να βγάλουν εµένα ψεύτη. Ο
κ. Τσίπρας µου είπε εµένα ότι ο Μητσοτάκης δεν θέλει. Ο Μητσοτάκης ψηφισθείσης της ενισχυµένης αισθάνεται ότι είναι ένα
βήµα πριν την εξουσία. Και µε τη δηµοσκοπική υπεροχή που έχει,
πού να δεχτεί κυβέρνηση συναίνεσης, µεγάλη κυβέρνηση; Αυτό
ελέχθη και δεν µπορεί να διαψευστεί.
Παρακαλώ, λοιπόν, και τον κ. Παππά, στον οποίο έχω τόση
εκτίµηση, όταν δεν γνωρίζει τι έχω συζητήσει εγώ µε τον Πρωθυπουργό, να µην διαψεύδει. Και ερωτώ: Πριν έναν χρόνο, όταν
φέρατε την απλή αναλογική, γιατί τη φέρατε; Για να µείνει αυτή
η Κυβέρνηση για τέσσερα χρόνια; Τη φέρατε µε σκοπό να γυρίσουµε σελίδα και να πάµε σε συµµαχικές κυβερνήσεις.
Εκτός αν δεν ξέρατε τι θέλετε και θέλετε µόνο να κλείσετε τον
δρόµο του Μητσοτάκη. Εγώ, όµως, και η Ένωση Κεντρώων, που
ψηφίσαµε την απλή αναλογική, δεν το κάναµε για να κλείσουµε
τον δρόµο κανενός Μητσοτάκη. Εµείς το κάναµε για να γυρίσει
σελίδα η σελίδα των αυτοδυναµιών και να πάµε σε κυβερνήσεις
συναίνεσης. Να εξηγούµεθα.
Στο θέµα των ιδιωτικοποιήσεων δεν πρόλαβα να αναφερθώ
στην πρωτολογία µου. Οι ιδιωτικοποιήσεις επιβάλλονται ακριβώς
γιατί έχουµε µεγάλο δηµόσιο, µεγάλο κράτος. Δεν είναι µόνο το
µέγεθος του δηµοσίου, είναι και η αναποτελεσµατικότητα. Εκείνο
που βαρύνει την Ελλάδα δεν είναι τόσο το τερατώδες δηµόσιο είναι και αυτό- αλλά ότι ένα µεγάλο ποσοστό δεν δουλεύει, δεν
προσφέρει και κρύβεται. Αυτοί που κρύβονται είναι οι κοµµατικοί,
είναι οι από τους συνδικαλιστές καλυπτόµενοι. Αυτοί είναι οι αργόµισθοι. Εκεί βρίσκεται το πρόβληµα της Ελλάδας.
Οι ξένοι επιµένουν σε όλα ιδιωτικοποιήσεις, διότι µία χώρα που
δεν κάνει βελτίωση της κατάστασης, µία χώρα που δεν ανευρίσκει τους αργόµισθους και τους διατηρεί, ο µόνος τρόπος είναι
να της επιβάλλεις να τα ξεπουλήσει όλα. Εγώ δεν νοµίζω οι ξένοι
να απαιτούσαν σε τέτοιο βαθµό ιδιωτικοποιήσεις, αν δεν γνώριζαν ότι το πολιτικό σύστηµα προστατεύει τους αργόµισθους.
Είναι ξεκάθαρο. Πουλάµε κοψοχρονιά τα πάντα. Τι θα πετύχουµε; Και ποιοι έρχονται; Εγώ δεν βλέπω να έρχεται κανένας
σοβαρός. Κάτι εξεζητηµένοι έρχονται, σε όλους τους τοµείς.
Εξεζητηµένοι έρχονται. Υπάρχει παράδειγµα βιοµηχανίας στα
Γιάννενα, που αγοράστηκε -γιατί είχε µέσα στοκ εµπόρευµα,
πρώτες ύλες κ.λπ.- πάρα, πάρα πολύ φθηνά, πολύ κάτωθεν του
κόστους αυτών που επωλούντο, και µετά εγκατελείφθη, δεν ολοκληρώθηκε η επένδυση. Έχει γίνει φαντοµάς ο επενδυτής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα έχουµε κι άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Επειδή είναι πολύ
φτηνά τα τιµήµατα στα οποία αναγκαζόµεθα να πωλούµε, θα
έχουµε και εγκαταλείψεις από τους επενδυτές, που στο τέλος
θα βασίζονται στο ότι θα τους µείνει το οικόπεδο. Διότι όταν το
έχεις πάρει πάµφθηνα και το οικόπεδο να σου µείνει, ωφεληµένος είσαι µετά από ένα διάστηµα. Είναι σαν τοποθέτηση χρηµάτων, όχι σαν διάθεση επένδυσης.
Το θέµα των συµβασιούχων προσβάλλει λίγο την τιµή του πολιτικού κόσµου, διότι διορίζαµε απ’ το παράθυρο µε κοµµατικό
τρόπο στις διάφορες ΔΕΚΟ και στο τέλος τους λέγαµε, «Μη στεναχωριέστε, όποιος ανεβαίνει στο δηµόσιο δεν φεύγει ποτέ». Στο
τέλος το επιβεβαιώνουµε αυτό. Μετά οχυρωνόµαστε πίσω από
τις απεργίες που κάνουν οι διάφοροι και τους ξεσηκωµούς -ότι
είναι άνεργοι, ότι είναι δέκα χρόνια έτσι, ότι έχουν δικαιώµατα να
µονιµοποιηθούν, ότι όλα τα κόµµατα θέλουν να βοηθήσουν κ.λπ.και επαναλαµβάνεται το ίδιο γαϊτανάκι επί όσο γνωρίζω τον
κόσµο. Έγινα εξήντα πέντε ετών και από τότε που αισθάνοµαι
τον κόσµο, κάποιοι διορίζουν και µετά από µια, δυο, τρεις τετραετίες κάποιοι µονιµοποιούν.
Αυτό γίνεται µόνιµα στην Ελλάδα και µετά διερωτώµεθα γιατί
πτωχεύσαµε.
Αλήθεια, πιστεύετε στην Αίθουσα αυτή ότι µπορεί η χώρα να
βγει από µνηµόνια χωρίς επενδύσεις; Συνεχίστε µε κοψίµατα µισθών και συντάξεων και µε επιβολή νέων φόρων αν υπάρχουν που ελπίζω να µην υπάρχουν τόσο εξεζητηµένα σκεπτόµενοικάποιοι που να πιστεύουν ότι χωρίς καµία επένδυση η χώρα µπορεί να βγει απ’ τα µνηµόνια. Αν το πιστεύετε, καθίστε στην εξουσία όσο θέλετε.
Ο κ. Μητσοτάκης, νέος άνθρωπος, τι θέλει; Θέλει να έρθει βεζίρης στη θέση του σηµερινού βεζίρη. Τι κακό θα ήταν να «βάλει
πλάτη» να φτιάξουµε την Ελλάδα; Θα το έχει και τιµή του. Να
πει, «Ενώ εγώ ήµουν έτοιµος να πάρω την πρωθυπουργία, δίνω
το χέρι µου να φτιάξουµε την Ελλάδα», να δείξει ότι δεν είναι ο
ίδιος µε τους αµετανόητους ηγέτες της παράταξής τους, αλλά
είναι κάποιος που καινοτοµεί, που βάζει την πατρίδα πάνω από
την καρέκλα. Ούτε συζήτηση. Έρχεται εδώ για να µας απαριθµήσει τα αίσχη του ΣΥΡΙΖΑ.
Τα γνωρίζουµε, κύριε Μητσοτάκη, τα αίσχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως
γνωρίζουµε και τα δικά σας αίσχη. Αν αθροίζουµε τα αίσχη στην
Αίθουσα αυτή, ποιο το κέρδος; Πιστεύετε ότι ο λαός, τα δέκα
εκατοµµύρια Ελλήνων, δεν τα γνωρίζουν; Πιστεύετε σήµερα ότι
ελέχθη κάτι καινούριο στην Αίθουσα αυτή; Μα, για τον έναν, για
τον Καµµένο, για τους διάφορους, πιστεύετε ότι ελέχθη κάτι καινούριο;
Έφτασε η ακροδεξιά να κραυγάζει. Έφτασε η ακροδεξιά να
βγαίνει λάδι σχεδόν. Άκουσα την οµιλία και αηδίασα, δηλαδή ότι
έχουν δίκιο. Και τι προτείνουν; Να βγούµε από Ευρώπη. Να γίνουµε Βολιβία προτείνουν, αλλά αισθάνονται ότι έχουν και δίκιο,
διότι µπορεί στο βάθος του κεφαλιού τους σε κάποια πράγµατα
να έχουν και δίκιο.
Το πολιτικό σύστηµα ευθύνεται για το κατάντηµα της χώρας.
Εκτός εάν πιστεύετε ότι η χώρα έφτασε εδώ χωρίς καµία ευθύνη,
αν πιστεύετε ότι υπάρχει ανευθυνότητα του πολιτικού κόσµου.
Εκεί φτάσαµε, να παίρνει η ακροδεξιά ποσοστά. Δεν ξέρω πόσα.
Εγώ δεν πιστεύω ότι θα έχει µέλλον. Ευτυχώς, σε όλη την Ευρώπη πρυτανεύουν φωνές ηπιότερες και ηρεµότερες. Όµως, και
µόνο ότι έφτασε να αφαιρέσει ποσοστά από την Νέα Δηµοκρατία
-ένα 5%, 6%, πόσο έφτασε- αυτό δείχνει την ανικανότητα της
Νέας Δηµοκρατίας. Γιατί η ικανότητα του Καραµανλή του γέρου,
ποια ήταν; Ότι µπορούσε και συγκέντρωνε και ανθρώπους µετριοπαθεστέρους και ακροδεξιούς υπό την ίδια οµπρέλα. Αυτή
ήταν η αξία του Καραµανλή του γέρου. Από τους νεότερους ηγέτες αυτό δεν το κατάφερε κανένας. Κανένας δεν κατάφερε αυτό
το πράγµα.
Όµως, εκείνο που ερωτώ την Αίθουσα αυτή -και ερωτώ και την
κοινωνία- είναι το εξής: Χωρίς καµµία επένδυση, µόνο µε αυτούς
τους συγκεκριµένους, µία «COSCO», έναν Ιβάν, του οποίου αµφισβητούν την προέλευση των χρηµάτων, έναν Μαρινάκη µε τον
οποίον ερίζουν, αν αυτοί είναι επενδυτές µπορούν να βγάλουν
την χώρα από την κρίση, να ζήσουµε όλοι στην Αίθουσα αυτή και
να πάρουµε τριακόσια βραβεία ο καθένας.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε τον κ. Λεβέντη.
Τον λόγο έχει για το πέρας της συνεδρίασης ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η συζήτηση σήµερα, κατά κάποιον τρόπο, είναι για την Οικονοµία και για τη συµφωνία της 15ης Ιουνίου και η πρώτη ερώτηση
είναι πώς την κρίνει αυτή τη συµφωνία κανείς και σε σχέση µε τι.
Ένας τρόπος να την συγκρίνεις είναι µε τη Συµφωνία που δεν
βγήκε τελικά, του προηγούµενου Eurogroup, που ήταν στις 22
Μαΐου. Παρ’ όλο, που ο κ. Μητσοτάκης µας είπε ότι συµφώνησαν
µεταξύ τους οι θεσµοί και το ΔΝΤ και µας την έδωσαν στο πιάτο,
η αλήθεια είναι ότι απορρίψαµε τη συµφωνία της 22ας Μαΐου. Η
Συµφωνία αυτή απορρίφθηκε. Άρα, ένα πράγµα που πρέπει να
πούµε είναι γιατί την απορρίψαµε και αν είναι καλύτερη αυτή η
Συµφωνία. Είναι ένα µέτρο σύγκρισης και η διαπραγµατευτική
οµάδα και ο Αλέξης ο Τσίπρας δεν συµφώνησαµε σ’ αυτή τη Συµφωνία.
Πριν πω το δεύτερο µέτρο σύγκρισης, θέλω να πω κάτι για την
διαπραγµατευτική οµάδα, µια που είµαστε σε µια χώρα που τα
κοµπλιµέντα και τα «ευχαριστώ» δεν νοµίζω ότι έχουν µεγάλη
προσφορά.
Αυτή η διαπραγµατευτική οµάδα, που είχε και πολιτικά στελέχη, αλλά και πάρα πολλούς δηµοσίους υπαλλήλους, δούλεψε
πάρα πολύ σκληρά. Και επειδή ακούγονται πάρα πολλά πράγµατα σε αυτήν την Αίθουσα -και εντός και εκτός- για τους δηµόσιους υπαλλήλους, πρέπει να σας πω ότι δεκάδες απ’ αυτούς,
όχι µόνο από το Υπουργείο µου, αλλά από το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο της Όλγας Γεροβασίλη, το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Ενέργειας, δούλευαν µε πάρα πολύ µεγάλο ζήλο για να βγει κάτι καλύτερο. Υπήρχαν περιπτώσεις που
ήταν Σάββατο βράδυ, που µιλούσαν στο δικό µας επίπεδο, και
έφευγαν, γιατί αλλάζαµε θέµα, και πήγαιναν να προετοιµάσουν
νέα κείµενα για τις 6 η ώρα το πρωί της Κυριακής και ούτε µια
φορά αυτοί οι άνθρωποι -που τους χλευάζουµε τους δηµόσιους
υπαλλήλους- δεν έφεραν κάποια αντίρρηση. Και δουλεύαµε
µέχρι το τέλος.
Το δεύτερο µέτρο σύγκρισης είναι σε σχέση µε προηγούµενες
συµφωνίες, των προηγούµενων κυβερνήσεων. Και θέλω να αρχίσω µε αυτό.
Το 2012, στη συµφωνία που είχε η προηγούµενη κυβέρνηση,
υπήρχε ένα µειονέκτηµα, που δεν φταίει ούτε η κυβέρνηση ούτε
οι τότε θεσµοί, ότι η βιωσιµότητα του χρέους ήταν πάνω στο
απόθεµα του χρέους. Δηλαδή, και το ΔΝΤ και εσείς ασχολιόσασταν περισσότερο µε το ποσοστό του χρέους ως ποσοστό του
ΑΕΠ. Ούτε είχε αλλάξει τότε το ΔΝΤ να κοιτά περισσότερο τις
ροές και τις χρηµατοδοτικές ανάγκες.
Αυτό είχε ένα πολύ µεγάλο πρόβληµα για εσάς -που δεν λέω
ότι ήταν από τη δική σας µεριά το πρόβληµα- ότι ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί λύση. Γιατί, αφού είχε σταµατήσει κάθε κουβέντα η Γερµανία, αλλά και άλλες χώρες για ονοµαστικό κούρεµα, αυτό δεν επέτρεπε πολλές άλλες επιλογές. Γι’ αυτό, πώς
θα γινόταν να θεωρηθεί βιώσιµο το χρέος στην προηγούµενη κυβέρνηση; Με µη ρεαλιστικές υποθέσεις και για τα πλεονάσµατα
και για τους ρυθµούς ανάπτυξης. Έτσι θεωρήθηκε ότι θα µπορούσε να είναι το χρέος βιώσιµο. Σας θυµίζω ότι στο τελευταίο
µεσοπρόθεσµό σας, τον Μάιο του 2014, στον πίνακα 2.4 έχουµε
4,2% πρωτογενή πλεονάσµατα για τα επόµενα πέντε χρόνια και
σας θυµίζω ότι το ΔΝΤ τότε έλεγε όντως ότι είναι βιώσιµο το
χρέος, γιατί δεν είχε άλλη επιλογή, γιατί ήταν εντός του προγράµµατος.
Ξέρετε, στη Βρετανία, στο σκάνδαλο του Προφιούµο, όπου
µια κυρία είχε σχέση και µε τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον λόρδο
Προφιούµο και µε κάποιον που δούλευε στη σοβιετική πρεσβεία
εκείνη την εποχή και φοβόταν ο κόσµος ότι στο κρεβάτι, εκτός
άλλων, συζητούσαν και κρατικά µυστικά, είχε πει ο λόρδος Προφιούµο: «Βεβαίως και δεν την ξέρω την κυρία και δεν έχω µοιραστεί το κρεβάτι µου». Απάντησε η Μάντι Ράις-Ντέιβις εκείνη την
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εποχή: «Μα, αυτός αυτό θα έλεγε, τι θα έλεγε, θα έλεγε το αντίθετο;».
Έτσι και το ΔΝΤ δεν είχε επιλογή εκείνη την στιγµή να πει κάτι
διαφορετικό. Δεν θα µπορούσε να πει ότι ήταν µη βιώσιµο το
χρέος. Όµως, πώς ήταν βιώσιµο το χρέος; Με υποθέσεις για την
ανάπτυξη και υποθέσεις για τα πρωτογενή πλεονάσµατα, που
όλοι ήξεραν, και το ΔΝΤ το ίδιο και το προσωπικό του ΔΝΤ -και
γι’ αυτό έχει τόσο µεγάλο πρόβληµα τα τελευταία δύο χρόνια η
Κριστίν Λαγκάρντ- ότι ήταν µη ρεαλιστικές αυτές οι υποθέσεις.
Άρα η δική µας στρατηγική από την αρχή ήταν διαφορετική.
Η δική µας στρατηγική δεν ήταν ποτέ να πούµε ότι το χρέος είναι
βιώσιµο και να δούµε τι ρυθµούς ανάπτυξης και τι πρωτογενή
πλεονάσµατα µπορούµε να έχουµε για να το κάνουµε βιώσιµο,
αλλά να προσπαθήσουµε να γίνει πραγµατικά βιώσιµο µε λογικά
πλεονάσµατα και µε λογικές υποθέσεις για τους ρυθµούς ανάπτυξης.
Γι’ αυτό είναι τόσο πολύ κλειδί το 2% που έχουµε «δέσει» µετά
το 2020-2021. Είναι κλειδί το 2%, είναι η άγκυρα, γιατί τι λέει αυτό
το 2%; Κατ’ αρχάς, δίνει πραγµατικότητα στα µεσοπρόθεσµα
µέτρα για το χρέος. Γιατί, εάν στις ελαφρύνσεις ένα από τα
µέτρα είναι από µηδέν µέχρι δεκαπέντε χρόνια επέκταση του µεσοσταθµισµένου µέσου όρου της ωρίµανσης του χρέους, τώρα
µε το 2% αυτό έχει µια πραγµατική έννοια, γιατί έχει δυο παραµέτρους που του δίνουν πραγµατική έννοια: Πρώτον, ότι δεν
µπορεί να είναι µηδέν, κάποια ελάφρυνση θα είναι στο χρέος
όταν έχεις στο 2% το πρωτογενές πλεόνασµα και έχεις, δεύτερον, στο 15% τις χρηµατοδοτικές ανάγκες.
Όµως, «αγκυρώνει» και κάτι άλλο. «Αγκυρώνει» το µέτρο για
τη ρήτρα ανάπτυξης. Γιατί το «αγκυρώνει»; Γιατί τώρα κάθε
φορά που µειώνεται ο ρυθµός ανάπτυξης, θα έχουµε περισσότερη ελάφρυνση του χρέους. Δεν υπάρχει µια τρίτη µεταβλητή
εδώ να αιωρείται, που είναι τα πρωτογενή πλεονάσµατα και να
σου πει κάποιος: «Μα, γιατί να σας δώσω µεγαλύτερη ελάφρυνση του χρέους, πάρτε πιο υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα».
Επειδή υπάρχουν µόνο δύο µεταβλητές, γι’ αυτό είπε ο Πρωθυπουργός για αλγοριθµοποίηση των µέτρων, ακριβώς γιατί αυτή
η µεταβλητή είναι σταθερή, ότι θα είναι 2% το πρωτογενές πλεόνασµα, άρα κάθε φορά που θα µειώνεται η ανάπτυξη θα έχουµε
περισσότερα πρωτογενή πλεονάσµατα.
Και τι µας είπε ο κ. Μητσοτάκης γι’ αυτό; Είπε: «Μα, τι µου λέτε, ότι εάν έχουµε πολύ µεγάλη ανάπτυξη, θα πάρουµε λιγότερο
χρέος;». Βεβαίως.
Επειδή πάντα ακούω µε πολύ µεγάλη προσοχή τον κ. Μητσοτάκη, µόλις το είπε αυτό, έκανα κάποιους πρόχειρους υπολογισµούς. Είναι προφανές ότι µε 40% ανάπτυξη κάθε χρόνο, το
χρέος θα το σβήσουµε το 2027, το 60% θα το φτάσουµε σε τρία
χρόνια, το 2020. Με 10% ανάπτυξη, το 0%, θα σβήσουµε όλο το
χρέος µέχρι το 2046 και µέχρι το 2029 θα φτάσουµε στο 60%.
Με 5% ανάπτυξη, στο 0% θα το φτάσουµε το 2068 και στο 60%
το 2044. Τι µας είπατε τώρα; Ότι δεν θέλουµε ανάπτυξη; Προφανώς, άµα έχουµε πολύ καλή ανάπτυξη, δεν χρειαζόµαστε τόσο
πολύ ελάφρυνση του χρέους. Είναι κάποιος που το θεωρεί παράλογο αυτό;
Αυτό, όµως, που δεν είχατε το largeness να πείτε είναι ότι εµείς δεν εξασφαλίσαµε αυτό. Προφανώς, άµα έχουµε µεγάλη
ανάπτυξη, θα έχουµε λιγότερη ελάφρυνση, αλλά εξασφαλίσαµε
το κακό σενάριο, που δεν θα έχουµε τόση ανάπτυξη και θα πάρουµε κάτι περισσότερο. Αυτό είναι που δέσαµε. Αυτό -θα µε θυµηθείτε για το QE- είναι που θα βοηθήσει εν καιρώ τον Μάριο
Ντράγκι και την ΕΚΤ να µας βάλει και στο QE, όχι σύντοµα, αλλά
θα µπούµε γι’ αυτόν τον λόγο.
Σας υποσχέθηκα κάτι στην προηγούµενη συζήτηση σε αυτήν
εδώ την Αίθουσα. Σας είπα ότι η µεγάλη διαφορά -και να περιµένετε και έτσι να το αξιολογήσουµε- είναι ότι στη δική µας τη λύση
δεν θα υπάρχει το «if necessary», «αν είναι αναγκαίο». Κοιτάξτε
τι λέει το ανακοινωθέν του Eurogroup. Το ανακοινωθέν του Eurogroup έχει το «if necessary» για τα µακροπρόθεσµα µέτρα για
το χρέος, που δεν είναι ούτε τα µεσοπρόθεσµα, ούτε η ρήτρα
ανάπτυξης. Όµως, έχει ένα τρίτο κοµµάτι, που είναι τα µακροπρόθεσµα µέτρα για το χρέος, το οποίο έχει την ίδια διατύπωση
που είχατε εσείς τον Νοέµβριο του 2012. Εκεί λέει ότι αν τα βρα-
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χυπρόθεσµα δεν φτάνουν και αν τα µεσοπρόθεσµα δεν φτάνουν
και αν δεν φτάνει η ρήτρα ανάπτυξης, τότε το Eurogroup είναι
έτοιµο να σκεφτεί και κάτι άλλο, µε διακριτική ευχέρεια και µε
συζήτηση.
Άρα αυτό σηµαίνει ότι τα άλλα µέτρα δεν είναι «if necessary»,
«αν χρειαστεί». Το µόνο που µένει να υπολογιστεί είναι πόσο
χρειάζεται µέσα από αυτή την αλγοριθµοποίηση που σας έχουµε
ήδη εξηγήσει.
Άρα σε σχέση µε τον Νοέµβριο του 2012, είναι µια πολύ καλύτερη συµφωνία. Είναι και µία πολύ καλύτερη συµφωνία από αυτή
της 22ας Μαΐου, όπου δεν υπήρχε το κλείδωµα του 2%.
Πάµε τώρα να δούµε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, διότι ο τρίτος τρόπος για να αξιολογήσεις αν είναι καλή η συµφωνία ή όχι,
είναι µε τι προοπτική που σου ανοίγει. Αυτός είναι ο τρίτος τρόπος για να µπορείς να πεις ότι είναι καλή η Συµφωνία ή δεν είναι
καλή η Συµφωνία.
Δεν θα πω ξανά –παρ’ όλο που µε παρακάλεσε ο Πρωθυπουργός της χώρας- για τα 80 δισεκατοµµύρια ευρώ. Δεν αντέχω να
σας το εξηγήσω και τρίτη και τέταρτη και πέµπτη φορά. Έγινε
αυτή η συζήτηση πριν από έξι µήνες. Είχαµε κείµενο όπου εξηγεί
αναλυτικά το κοµµάτι που αφορά την ανακύκλωση του χρέους,
το κοµµάτι που δεν µπορείς να συγκρίνεις, να προβλέψεις την
ανάπτυξη, τι έγινε κ.λπ.. Αυτά τα έχουµε πει.
Ποιος δρόµος ανοίγει µε αυτή τη συµφωνία; Ο δρόµος που
ανοίγει βραχυπρόθεσµα είναι η έξοδος στις αγορές, άρα η έξοδος από το πρόγραµµα και η µείωση της επιτήρησης. Έχουµε
πλήρη επίγνωση ότι θα υπάρξει µείωση της επιτήρησης, γιατί το
πλαίσιο που έχουν συµφωνήσει το Λαϊκό Κόµµα και το Σοσιαλιστικό Κόµµα στην Ευρώπη έχει πολύ σκληρή επιτήρηση, που
εµείς δεν θα θέλαµε. Θα θέλαµε µία διαφορετική Ευρώπη είτε
µε λιγότερη επιτήρηση είτε µε επιτήρηση µε διαφορετικούς κανόνες και µε διαφορετικούς στόχους και κοινωνικούς στόχους.
Όµως, νοµίζω ότι εµείς θα έχουµε σύντοµα ένα πρόγραµµα
εξόδου στις αγορές, όχι ένα «όποτε να’ ναι» και «θα δούµε τι θα
γίνει», όπως κάνατε εσείς και ένα µήνα µετά ήταν πιο µεγάλο το
επιτόκιο και άρα ήταν πολύ πιο δύσκολο να βγεις και δεύτερη
και τρίτη φορά, ένα πρόγραµµα συγκροτηµένο, ώστε οι αγορές
να καταλαβαίνουν το σχέδιο σου για τον επόµενο χρόνο για το
πώς θα βγούµε στις αγορές. Αυτό θα ανοίξει τον δρόµο για να
βγούµε από το πρόγραµµα.
Συγχρόνως, το βασικό µας πρόγραµµα είναι το µακροπρόθεσµο, δηλαδή πώς η ανάπτυξη που θα έρθει θα είναι βιώσιµη. Μην
επενδύσετε ότι δεν θα έρθει η ανάπτυξη. Το ξέρετε ότι θα έρθει
η ανάπτυξη. Η συζήτηση πρέπει να είναι για το πώς θα γίνει βιώσιµη.
Πάλι θα χάσετε, όπως όταν λέγατε ότι δεν θα κλείσει η συµφωνία και ότι δεν θα πάρουµε τίποτα για το χρέος. Όλα τα στοιχεία λένε ότι θα έρθει αυτή η ανάπτυξη. Το λένε τα στοιχεία για
τις εξαγωγές. Το λένε τα στοιχεία για την αύξηση χρόνο µε το
χρόνο και της βιοµηχανικής παραγωγής και της παραγωγής στη
µεταποίηση και στις πωλήσεις. Μην επενδύσετε σε αυτό. Να κάνουµε µία σοβαρή ανταλλαγή απόψεων για το πώς αυτή η ανάπτυξη θα είναι βιώσιµη και πέρα από το πρόγραµµα.
Μη µας λέτε ότι εσείς θα πάτε µπροστά µε τις µεταρρυθµίσεις,
χωρίς να µας πείτε ποιες είναι αυτές οι µεταρρυθµίσεις. Πού δίνετε την έµφαση; Ούτε να µας λέτε ότι εµείς θέλουµε να πάµε
µπροστά µε καλύτερες πολιτικές, χωρίς να µας λέτε ποιες είναι
αυτές οι πολιτικές. Μη µας λέτε ότι θα διαπραγµατευτείτε χαµηλότερα πρωτογενή πλεονάσµατα. Φαντάζοµαι, δεν θα διαπραγµατευτείτε µε αυτά που άκουσα την προηγούµενη εβδοµάδα
στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, που είπατε ότι εσείς θέλετε να ξεµπερδέψετε µια και καλή µε το Υπερταµείο. Αν νοµίζετε
ότι θα πάτε στο Eurogroup και θα τους πείτε «να, µια συµφωνία.
Εσείς θα µας δώσετε 1% πλεόνασµα κι εµείς θα ξεµπερδέψουµε
µε το Ταµείο», αν αυτή είναι η στρατηγική σας, θα τα βρείτε πάρα
πολύ σκούρα τα πράγµατα.
Δίνω µία συµβουλή, όχι σ’ εσάς, αλλά σε όλους: Για όλους
τους πολιτικούς, είτε είναι Υπουργοί είτε είναι στην τοπική οργάνωση ή στην κοινωνία, συνήθως είναι ευάλωτοι σε ένα µεγάλο
λάθος: Όταν βλέπουν κάτι καινούριο, νοµίζουν ότι είναι απλώς η
αναπαραγωγή του παλιού. Δεν µπορούν να προβλέψουν και να
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εκτιµήσουν και να αξιολογήσουν αυτό που είναι καινούριο. Είναι
δηλαδή µια φυσική προδιάθεση. Το έχουµε όλοι. Δεν το κάνετε
µόνο εσείς. Κι εµείς το κάνουµε και δυσκολευόµαστε να βρούµε
τι είναι το καινούριο. Έχει όµως τεράστια σηµασία να δούµε τι
είναι το καινούριο. Πρέπει να έχουµε τους µηχανισµούς να το καταλάβουµε το καινούριο. Γιατί αν δεν έχουµε τους µηχανισµούς
να το καταλάβουµε το καινούργιο, δεν θα καταλάβουµε γιατί ο
Μπέρνι Σάντερς έφτασε τόσο κοντά να κερδίσει την Κλίντον ούτε
γιατί βγήκε ο Τραµπ ούτε γιατί συνεχίζουν να έχουν δύναµη και
ο Βίλντερς και η Λεπέν. Μάλιστα, στο Eurogroup οι ίδιοι οι Δεξιοί
Υπουργοί Οικονοµικών είπαν ότι «όποιος νοµίζει ότι ξεµπερδέψαµε µε αυτό το φαινόµενο ξεγελιέται». Δεν το είπαµε εµείς,
αλλά οι Δεξιοί Υπουργοί Οικονοµικών. Γιατί ο Κόρµπιν πήρε περισσότερες ψήφους απ’ όσες είχε πάρει ο Μπλερ όταν κέρδισε
τις εκλογές; Θα κάνουµε συστηµατικά λάθη και δεν θα µπορούµε
να αναλύσουµε την πραγµατικότητα του καινούριου φαινοµένου.
Αυτό το καινούργιο φαινόµενο, για να το αναλύσεις και να πας
µπροστά, δεν µπορείς να το κάνεις µε αυτό που ακούω από τον
κ. Λεβέντη και από την κ. Γεννηµατά για µία οικουµενική τεχνοκρατική κυβέρνηση. Γιατί για να το καταλάβεις αυτό το καινούργιο, πρέπει να καταλάβεις ότι εδώ γίνεται µία αντιπαράθεση
αξιών, προταγµάτων, στρατηγικών, πολιτικών. Αυτό είναι που
βλέπουµε µπροστά µας σε όλο το φάσµα. Προφανώς, σε πολλά
από αυτά τα φαινόµενα που σας περιέγραψα δεν έχω καµµία
συµπάθεια. Σε άλλα έχω κάποια συµπάθεια. Για να µπορούµε
αυτά να τα κάνουµε πολιτική, πρέπει να ξέρουµε τι είναι το νέο
φαινόµενο. Το νέο φαινόµενο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάνετε πολύ µεγάλο λάθος να το υποτιµήσετε.
Θυµάµαι τον κ. Βενιζέλο, δύο-τρεις µήνες µετά που βγήκαµε
Αξιωµατική Αντιπολίτευση να λέει ότι είναι µια φούσκα ο ΣΥΡΙΖΑ
και θα ξεφουσκώσει και ποτέ δεν θα γίνει κυβέρνηση. Αυτά τα
έλεγε δύο µήνες µετά, γιατί δεν µπορούσε να αναλύσει και θεωρούσε πως ό,τι είναι καινούργιο είναι απλώς η αναγέννηση του
παλιού.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, όµως, µαζί µε άλλες δυνάµεις είναι το καινούριο.
Είναι το καινούργιο σε δύο τοµείς. Ο ένας τοµέας είναι στις επενδύσεις. Μην πιστεύετε τη ρητορεία σας. Κοιτάξτε τι γίνεται στις
επενδύσεις. Κοιτάξτε πώς λειτουργούν τα ΕΣΠΑ, πώς δηµιουργούµε καινούρια εργαλεία χρηµατοδότησης και πώς ενσωµατώνουµε σε αυτό την κοινωνική οικονοµία. Κοιτάξτε πώς µαθαίνουµε από πράγµατα που δεν έχουν καµµιά σχέση µε την οικονοµία.
Γιατί για εµάς το «documenta 14», που είναι στον χώρο του πολιτισµού, που δεν θεωρούµε ότι τους βοηθήσαµε, µόνοι τους το
έκαναν -ο Άνταµ Σίµτσικ και η οµάδα του χρειάζεται ένα χειροκρότηµα απ’ όλη τη Βουλή γι’ αυτό που γίνεται- έδειξαν πώς µε
µικροεπεµβάσεις στον πολιτισµό µπορείς να δηµιουργήσεις τους
πόρους που γίνονται θαύµατα σιγά σιγά.
Προβλέπω ότι σε πέντε και δέκα χρόνια ακόµα θα συζητάµε
για την επίδραση του «documenta 14» στην τέχνη και στην οικονοµία στην Ελλάδα.
Το ίδιο γίνεται και στην πραγµατική οικονοµία µε αυτά τα καινούρια εργαλεία. Το ίδιο θα γίνει µε το υπερταµείο. Δεν καταλάβατε ότι ήταν µία ήττα και ένας συµβιβασµός το υπερταµείο και
το αντιστρέψαµε και έχουµε τώρα µία δυνατότητα να αναδιαρθρώσουµε τις επιχειρήσεις και να αξιοποιήσουµε τα ακίνητα του
δηµοσίου και να τα ενσωµατώσουµε στην πολιτική µας την περιφερειακή και την κλαδική. Δεν το καταλαβαίνετε, γιατί δεν βλέπετε το καινούργιο.
Πάµε τώρα στην παιδεία. Είµαι πάρα πολύ περήφανος που
ήµουν σε υπουργικό συµβούλιο που ήταν και ο Νίκος Φίλης και
ο Κώστας Γαβρόγλου. Ακούστε, γιατί πάλι θα χάσετε και θα νοµίζετε ότι απλώς αυτοί οι δυο Υπουργοί θέλαν να πάνε πίσω.
Αυτοί, όµως, οι Υπουργοί είναι εντός της συζήτησης για την παιδεία και όχι µόνο για την πανεπιστηµιακή.
Ως πανεπιστηµιακός θέλω να πω δύο τρεις κουβέντες. Θέλω
να πω και για την πανεπιστηµιακή παιδεία, γιατί παντού γίνεται
µια συζήτηση για την παιδεία. Δεν είµαστε εκεί που ήµασταν µε
την κ. Διαµαντοπούλου. Όχι εδώ, παντού ανησυχούν πανεπιστηµιακοί και κοινωνία ότι παραέχει µπει ο ιδιωτικός τοµέας µέσα
στην έρευνα. Παντού ασχολείται ο κόσµος µε το ότι φτωχοί φοιτητές δεν πηγαίνουν στα πανεπιστήµια, γιατί νοµίζουν ότι δεν
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έχουν πρόσβαση και πρέπει να πάρουν δάνεια και δεν είναι το
πανεπιστήµιο για αυτούς. Παντού αισθάνονται ότι η παιδεία πρέπει να είναι ένα συλλογικό κοινωνικό εγχείρηµα και χάνεται αυτό
και συζητάνε ολόκληρες κοινωνίες στη Βρετανία και στην Αµερική για το πώς µπορεί να βελτιωθεί η παιδεία. Μέσα σε αυτό το
ρεύµα είναι και ο Φίλης και Γαβρόγλου που προσπαθούν να κάνουν κάτι διαφορετικό.
Σας λέω ότι θα χάσετε τη µπάλα, αν νοµίζετε πως ό,τι θέλει να
κάνει ο Γαβρόγλου και ο Φίλης τώρα για την παιδεία ή σε άλλους
τοµείς είναι απλώς να φέρουν το παλιό. Θέλουν να φέρουν το
καινούργιο, αλλά µε καινούργιους όρους για µια παιδεία µε συλλογικές αξίες, όπου η εκπαίδευση δεν είναι µόνο για την ανάπτυξη. Η παιδεία έχει µια αυταξία. Η παιδεία δεν είναι µόνο για
να πηγαίνουν καλύτερα οι επιχειρήσεις.
Μάλιστα να σας πω και το παράδοξο της ευτυχίας που έλεγαν
οι αρχαίοι. Λέγαν ότι άµα θέλεις να είσαι ένας ευτυχισµένος άνθρωπος, το µόνο πράγµα που δεν κάνεις είναι να κάθεσαι και να
σκέφτεσαι πώς θα είσαι ευτυχισµένος. Κάνεις µία σχέση, κάνεις
ένα χόµπι και γίνεσαι. Αν θες να είναι πετυχηµένη η ελληνική οικονοµία, δεν στοχεύεις η παιδεία να είναι άµεσα για την ανάπτυξη, αλλά έµµεσα.
Άρα νοµίζω ότι αυτή η συµφωνία βάζει τους όρους για αυτές
τις συζητήσεις. Προφανώς και για την παιδεία και για την ανάπτυξη θα έχετε αντιρρήσεις, αλλά αυτή είναι πια η συζήτηση: µε
ποιες κοινωνικές οµάδες µπορούµε να οργανώσουµε µία καλύτερη παιδεία, µια καλύτερη ανάπτυξη που να υπηρετεί τον κόσµο
καλύτερα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Ένα τελευταίο και µε αυτό θα κλείσω για να πω κι εγώ ένα
πράγµα εκτός θέµατος.
Οι µετανάστες είναι άνθρωποι και όταν σκοτώνεις µετανάστες,
δεν σηµαίνει ότι δεν είσαι βίαιος και δεν είσαι µε την τροµοκρατία, γιατί αυτό κάνει η Χρυσή Αυγή. Σκοτώνει και µετανάστες και
για εµάς αυτοί οι µετανάστες είναι άνθρωποι. Δεν µπορείς να λες
ότι σκοτώνουν µόνο τον Φύσσα, όσο τραγικό κι αν ήταν αυτό.
Είναι µια βάρβαρη οργάνωση και ο κ. Μητσοτάκης στο Politico
τους αθώωσε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση της προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα
την Οικονοµία, τις αποφάσεις του Eurogroup και τις δεσµεύσεις
που ανέλαβε η Κυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 18.30’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 και ώρα 18.00’, µε αντικείµενο εργασιών
του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια
διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

