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Αθήνα, σήµερα στις 24 Οκτωβρίου 2020, ηµέρα Σάββατο και
ώρα 9.12’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Συνέχιση της συζήτησης επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά
του Υπουργού Οικονοµικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς - Προοδευτική Συµµαχία κ. Αλέξης Τσίπρας και
ογδόντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας,
σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και 142 του Κανονισµού της Βουλής.
Αγαπητοί συνάδελφοι, εισερχόµεθα στον κατάλογο των οµιλητών.
Τον λόγο έχει ο κ. Περικλής Μαντάς, Βουλευτής Μεσσηνίας
της Νέας Δηµοκρατίας.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ας δούµε λίγο
τι ισχύει σήµερα, αυτή την εποχή, αυτή τη στιγµή που µιλάµε, για
τους συµπολίτες µας οι οποίοι έχουν οφειλές προς τις τράπεζες
και το ελληνικό δηµόσιο. Όσοι, λοιπόν, από τους συµπολίτες µας
έχουν τις οφειλές, τις οποίες δεν µπορούν να αποπληρώσουν,
είναι αντιµέτωποι µπροστά στις κατασχέσεις της περιουσίας
τους. Επίσης, έχουν δεσµευµένους λογαριασµούς συνήθως από
το δηµόσιο, από την εφορία και από τα ασφαλιστικά ταµεία. Αδυνατούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους, µε αποτέλεσµα να
οδηγούνται όλοι σε διαδικασία εξπρές από τους πιστωτές, όσον
αφορά τις κατασχέσεις της περιουσίας τους. Και εκεί, βεβαίως,
δεν εξαιρείται ούτε η πρώτη κατοικία. Χάνουν δηλαδή, ό,τι έχουν
και δεν έχουν και αν η περιουσία η οποία ρευστοποιείται αρκεί
για να καλύψει τα χρέη, έχει καλώς. Αν δεν αρκεί, συνεχίζουν να
χρωστούν, µην έχοντας τη δυνατότητα να προχωρήσουν τη ζωή
τους µπροστά, µην έχοντας τη δυνατότητα να κάνουν κάτι καινούργιο για να µπορέσουν να αντεπεξέλθουν. Μπορούν να αποκτήσουν εισόδηµα µετά; Και φυσικά µπορούν, αλλά δυστυχώς
από τη στιγµή που τα χρέη τους δεν έχουν σβηστεί, οι πιστωτές
συνεχίζουν να κάνουν απαιτητά τα υπόλοιπα που τους οφείλονται, µε αποτέλεσµα να οδηγούνται σε µια διαδικασία µόνιµης
χρεοκοπίας για όλη τους τη ζωή.
Τι θα ισχύσει µε τον νόµο που φέραµε στο Κοινοβούλιο και που

αφορά τον Πτωχευτικό Κώδικα; Εστιάζετε όλοι στο κοµµάτι της
πτώχευσης και δεν αναφέρετε τη συγκεκριµένη διάταξη, που
είναι και η πιο σηµαντική του νοµοσχεδίου. Για πρώτη φορά δίνεται η ευκαιρία σε όλους όσους χρωστούν, µε έναν εξωδικαστικό µηχανισµό, να ρυθµίσουν τις οφειλές τους, το σύνολο των
οφειλών τους στις τράπεζες, στο δηµόσιο, στην εφορία, στα
ασφαλιστικά ταµεία έως διακόσιες σαράντα δόσεις, δηλαδή έως
είκοσι χρόνια. Όσοι ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο ρύθµισης σώζουν και την περιουσία τους, όχι µόνο την πρώτη κατοικία, ολόκληρη την περιουσία τους. Όσοι δεν µπορούν να ενταχθούν σε
αυτό το πλαίσιο των διακοσίων σαράντα δόσεων, είναι ξεκάθαρο
ότι έχουν ήδη πτωχεύσει και γι’ αυτούς ακριβώς τους συµπολίτες
µας δίνεται η ευκαιρία εφόσον ρευστοποιήσουν την περιουσία
τους, να µπορούν να σβηστούν τα χρέη τους σε µια διαδικασία
εξπρές, από ένα έως τρία χρόνια, για να µπορέσουν να ξεκινήσουν ξανά τη ζωή τους.
Πραγµατικά αναρωτιέµαι τι είναι αυτό που σας έχει «χαλάσει»
τόσο πολύ; Τι είναι αυτό που σας έχει κάνει να αντιδράτε τόσο
πολύ; Δεν θέλουµε όλοι µια οριστική, βιώσιµη και ρεαλιστική
λύση για τα χρέη σε κάθε οφειλέτη; Δεν το θέλουµε αυτό; Γιατί
όµως, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτή την πρόταση δυσπιστίας προς τον
Υπουργό; Κατ’ αρχάς αντιλαµβάνοµαι ότι ίσως ούτε και εσείς την
πιστεύετε. Μόνο τέσσερις Βουλευτές της Αντιπολίτευσης βρίσκονται εδώ σήµερα, πρωί-πρωί, για να υποστηρίξουν την πρόταση δυσπιστίας. Φαίνεται σας χάλασε το Σαββατοκύριακο η
συζήτηση, γιατί αλλιώς τα είχατε υπολογίσει. Είναι προφανές ότι
το κάνατε για να βγείτε από την εσωστρέφεια, η οποία έχει αναπτυχθεί στα σπλάχνα του κόµµατός σας. Το αντιλαµβάνοµαι.
Έχετε αδυναµία να αρθρώσετε ορθό πολιτικό λόγο, έχετε αδυναµία να µιλήσετε προς τους πολίτες και να σας ακούσουν, είστε
σε πολιτικό αδιέξοδο. Το χειρότερο όµως, από όλα είναι ότι έχετε
αποφασίσει να επιστρέψετε στην εποχή του «όχι σε όλα», του
άκρατου λαϊκισµού, σε µια εποχή που δυστυχώς στοίχισε πολλά
στην πατρίδα µας.
Δύο µέρες τώρα, µε τη συζήτηση του νοµοσχεδίου, αλλά και
µε τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας, µας κατηγορείτε ότι
είµαστε µε τους λίγους, µε αυτούς που έχουν, µε τις τράπεζες.
Και αναρωτιέµαι, έναν χρόνο τώρα δεν έχετε παρακολουθήσει
τίποτα; Όλα αυτά που ο Υπουργός Οικονοµικών, µαζί µε την Κυβέρνηση και το ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε για τους πολίτες,
για τη µεσαία τάξη, όπως η µείωση του εισαγωγικού συντελεστή
φορολογίας στο 9% είναι για τους λίγους; Η αύξηση του αφορολόγητου είναι για τους λίγους; Η µείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 22%
είναι και αυτό για τους λίγους; Η µείωση της φορολογίας εισοδήµατος στο 24% από το 28% είναι και αυτό για τους λίγους; Η
µείωση των ασφαλιστικών εισφορών είναι για τους λίγους; Η ανα-
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στολή πληρωµής ΦΠΑ στην οικοδοµή, η µείωση του ΦΠΑ σε είδη
πρώτης ανάγκης και στην εστίαση και αυτά είναι για τους λίγους;
Εσείς που δήθεν ήσασταν µε τους πολλούς τι κάνατε τεσσεράµισι χρόνια; Φορολογήσατε τους πάντες και τα πάντα, αυξήσαµε
τον ΦΠΑ σε όλα τα είδη και στην εστίαση κατά δέκα µονάδες,
καταργήσαµε το ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους, αυτούς που υποτίθεται ότι πονούσατε όλα αυτά τα χρόνια και βάλατε χαράτσι
27% σε ασφαλιστικές εισφορές, για να πνίξετε ό,τι πιο δηµιουργικό, ό,τι πιο αναπτυξιακό κοµµάτι της κοινωνίας µας υπήρχε.
Η υποκρισία σας, λοιπόν, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ξεχειλίζει. Χτίσατε πολιτική καριέρα µε τον λαϊκισµό και τα ψέµατα.
Και όταν µιλάω για λαϊκισµό, επιτρέψτε µου να σας δείξω τον κ.
Τσίπρα, γιατί θεωρώ ότι είναι το µνηµείο του λαϊκισµού στη χώρα
µας, όταν διαδήλωνε έξω από τα διόδια υποστηρίζοντας το κίνηµα «Δεν πληρώνω». Θα ερχόµαστε εδώ να σας το θυµίζουµε,
κάθε φορά που υποκριτικά θα µιλάτε.
Χτίσατε καριέρα και µε τα ψέµατα, γιατί λέτε ότι δεν ήσασταν
εσείς που ψηφίσατε την άρση της πρώτης κατοικίας που παρ’
όλα αυτά, εσείς ήσασταν. Και ήσασταν εσείς που στέλνετε τα
ΜΑΤ για να συλλάβουν τον πρώην σύντροφο σας, τον κ. Λαφαζάνη, όταν προσπαθούσε να διακόψει όλους τους πλειστηριασµούς που γίνονταν.
Τα καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Περικλής Μαντάς καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα είµαστε εδώ, λοιπόν, για να σας τα θυµίζουµε όλα αυτά.
Επιλέξατε να ρίξετε λάσπη στον Υπουργό Οικονοµικών σε µια
εποχή που η Κυβέρνηση δίνει µάχες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, σε µια εποχή που τα εθνικά µας θέµατα είναι σε τόσο κρίσιµη καµπή. Αντί να βάλετε πλάτη ακόµα και εκεί, βάζετε τους
Βουλευτές σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση –δήθεν- να στέλνουν
βραβεία σε ανθρώπους, κουκουλοφόρους ψευδοµάρτυρες, για
να µπορέσετε να αξιώσετε κάτι καλύτερο.
Δίνουµε µάχες στην οικονοµία ως αποτέλεσµα της πανδηµίας.
Ούτε εκεί βάζετε πλάτη. Πλειοδοτείτε σε κάθε µέτρο που εξαγγείλουµε, µόνο και µόνο για να γίνετε αρεστοί στα αυτιά των ψηφοφόρων σας.
Δίνουµε µάχη και στον τοµέα της υγείας. Και εκεί ακόµα, ειρωνεύεστε τα µέτρα που παίρνουµε, δίνοντας έναυσµα σε όλους
αυτούς που αντιδρούν για να µην τα εφαρµόζουν. Αυτοί είσαστε.
Αυτοί ήσασταν. Σας ξέρουµε, αλλά πάνω απ’ όλα, σας ξέρει ο
ελληνικός λαός.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Ελευθέριος Αβραµάκης.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανεβαίνω στο
Βήµα της Βουλής και απευθύνοµαι στον ελληνικό λαό. Απευθύνοµαι σε αυτόν. Απευθύνοµαι στον συνταξιούχο. Απευθύνοµαι
στον µικροµεσαίο επιχειρηµατία, στον ελεύθερο επαγγελµατία,
στον δηµόσιο υπάλληλο, στον εργαζόµενο, τον µεροκαµατιάρη,
σε όλους ανεξαιρέτως, φυσικά πρόσωπα και νοικοκυριά. Απευθύνοµαι στην κατεύθυνση να αφυπνίσω τις συνειδήσεις τους, να
ενεργοποιήσω τα αντανακλαστικά τους και να κινητοποιήσω τις
όποιες εσωτερικές δυνάµεις έχουν στα πλαίσια αντίστασης και
αντίδρασης σε αυτό που έρχεται. Και αυτό που διακυβεύεται
είναι η ίδια η ζωή του και η προοπτική του, είναι το σπίτι του και
η περιουσία του.
Κύριε Σταϊκούρα, ειλικρινά, νιώθετε περήφανος για το νοµοσχέδιο που φέρνετε προς ψήφιση;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Βεβαίως.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ: Κύριοι της Κυβέρνησης και
κύριε Μητσοτάκη, πραγµατικά, µπορείτε να βλέπετε στα µάτια
τον ελληνικό λαό χωρίς να χαµηλώνετε το βλέµµα και χωρίς να
νιώθετε ίχνος ντροπής για το γεγονός ότι µέσα από διαδικασία
fast track και εν µέσω πανδηµίας φέρνετε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο,
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που στην ουσία εκποιεί το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ελληνικού λαού, τον οποίο οδηγείτε σε αναγκαστική
πτώχευση, ρευστοποιώντας κινητή και ακίνητη περιουσία;
Θεωρώ και πιστεύω ότι θα έπρεπε, αν µη τι άλλο, έχοντας
όποιες αναστολές µπορείτε να έχετε, απέναντί τους να αναλάβετε την ευθύνη και να απολογηθείτε. Διότι το φέρνετε και κατηγορείτε εµάς εν µέσω πανδηµίας ότι αντιπολιτευόµαστε σε αυτές
τις συνθήκες την Κυβέρνηση. Εσείς φέρνετε αυτή την περίοδο
της πανδηµίας, της πολύπλευρης και πολυεπίπεδης κρίσης την
οποία ζει η χώρα -µια τριπλή κρίση, όσον αφορά την αντιµετώπιση της υγειονοµικής κρίσης και της πανδηµίας του κορωνοϊού,
όσον αφορά την οικονοµική ύφεση, η οποία λαµβάνει χώρα
απόρροια και της πανδηµίας αλλά και των πολιτικών που εφαρµόζετε και πολύ περισσότερο στα εθνικά θέµατα- ένα νοµοσχέδιο που δεν τόλµησαν ακόµα και στα χρόνια του µνηµονίου
κυβερνήσεις, ανεξαιρέτως χρώµατος και πολιτικής κατεύθυνσης,
να φέρουν, όταν οι κυβερνήσεις εκείνα τα χρόνια πιέζονταν και
εκβιάζονταν από την τρόικα.
Εσείς το φέρνετε σήµερα σε αντιδιαστολή µε αυτό που συµβαίνει και αυτό που ζούµε. Την ίδια στιγµή που εκποιείτε την περιουσία και ρευστοποιείτε οτιδήποτε κινητό και ακίνητο αφορά
τον Έλληνα πολίτη, το νοικοκυριό, τα φυσικά πρόσωπα, τους µικρούς και µεσαίους επιχειρηµατίες χαρίζετε εκατοµµύρια ευρώ
κουρεύοντας δάνεια επιχειρηµατιών και εφοπλιστών.
Είστε εσείς που φέρατε χαριστικές ρυθµίσεις αµνήστευσης
των τραπεζιτών. Είστε εσείς που δηµιουργείτε όλο αυτό το πλαίσιο, ώστε σήµερα ο Έλληνας πολίτης να ζει σε καθεστώς ανασφάλειας, σε µια εποχή που αντιµετωπίζουµε πραγµατικά
σοβαρά και µεγάλα προβλήµατα.
Νιώθετε την ανάγκη να φέρετε έναν νόµο που ακουµπά το νοικοκυριό, το φυσικό πρόσωπο, τον επιχειρηµατία. Διότι έχουν µειωµένους τζίρους σήµερα οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Και
κατέστησε σαφές αυτό ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, στα πλαίσια
της διαβούλευσης και της ακρόασης των κοινωνικών και παραγωγικών φορέων, ότι το 81% των επιχειρήσεων σήµερα υπάγονται και µπορούν να µπουν στο Πτωχευτικό Δίκαιο, διότι έχουν
σοβαρά θέµατα λειτουργίας λόγω τζίρου.
Τα φυσικά νοικοκυριά αγκοµαχούν. Έχουν χαθεί λεφτά πραγµατικά, µισθοί, εισοδήµατα. Και εσείς έρχεστε και τους καλείτε
σε αυτή τη συγκυρία, µέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο ασφυκτικό,
ώστε να µην µπορούν να αντεπεξέλθουν σε υποχρεώσεις στην
ουσία και να τους οδηγείτε στην πτώχευση.
Θεωρώ –και πιστεύω- ότι είναι λάθος η επιλογή και του χρόνου
και του τρόπου µε τον οποίο το φέρνετε.
Όλοι κρινόµαστε. Θα κριθείτε για αυτή την επιλογή σας. Τη
στιγµή που δεν δίνετε χρήµατα στη δηµόσια υγεία, που δεν κάνετε προσλήψεις υγειονοµικού προσωπικού, γιατρών και νοσοκόµων, που στα σχολεία δεν κάνατε το αυτονόητο -δεν αυξήσαµε
τον αριθµό των τάξεων, δεν κάνατε προσλήψεις αναπληρωτών,
δεν µειώσατε τον αριθµό των µαθητών στα τµήµατα- την ίδια
στιγµή που στα µέσα µαζικής µεταφοράς γίνεται το αδιαχώρητο
-δεν προχωρήσατε στην αγορά λεωφορείων και σε προσλήψεις
οδηγών, για να µπορέσει, πραγµατικά, αυτό το κύµα της πανδηµίας να αντιµετωπιστεί σε αυτή τη δεύτερη φάση του που είναι
πολύ οξυµένο- δεν αναλαµβάνετε τις ευθύνες σας.
Δεν µπορείτε να δείχνετε συνέχεια µε το δάχτυλο τον Έλληνα
πολίτη. Δεν µπορείτε να στοχοποιείτε τον νέο. Δεν µπορείτε να
λέτε ότι φταίνε πάντα οι άλλοι. Στην αντιµετώπιση της πρώτης
φάσης της πανδηµίας λέγατε ότι τα καταφέραµε. Και τα καταφέρατε βάσει της λαϊκής βούλησης και της υπευθυνότητας του
ελληνικού λαού.
Σήµερα, αποποιείστε τις ευθύνες σας. Για ποιον λόγο; Πρέπει
να βγείτε και να πείτε στον κόσµο: «Ναι, µπορεί να κάναµε λάθος.
Και κάναµε λάθη σε όλο αυτόν τον τρόπο διαχείρισης. Και σήµερα, ζούµε αυτά που ζούµε».
Έρχεστε φέρνετε µια διάταξη, την ίδια στιγµή που τα ίδια τα
υπερχρεωµένα κόµµατα σας δεν µπαίνουν στη λογική του νόµου
τον οποίο καταθέτετε. Για αυτούς υπάρχει άλλη αντιµετώπιση.
Αυτό το µήνυµα θέλουµε να δώσουµε στην ελληνική κοινωνία;
Αυτό θέλουµε να πούµε; Θέλουµε να πούµε ότι τα κόµµατα µας,
αν και υπερχρεωµένα, τα βάζουµε σε ρύθµιση ή δεν θα τα πλη-
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ρώσουν ποτέ, όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, αλλά εσύ, Έλληνα πολίτη, εσύ, µικροµεσαία επιχείρηση, εσύ, φυσικό πρόσωπο και νοικοκυριό, θα αναγκαστείς να πας σε αναγκαστική πτώχευση;
Θεωρώ –και πιστεύω- ότι δεν τιµούν κανέναν όλα αυτά. Αν θέλουµε να είµαστε αξιόπιστοι και αν θέλουµε πραγµατικά να χτίσουµε µια εµπιστοσύνη σε αυτό το πολιτικό σύστηµα και σε αυτό
που υπηρετούµε από θέση ευθύνης πρέπει να είµαστε πιο υπεύθυνοι.
Λάθη κάναµε όλοι. Τα αναγνωρίζουµε και εµείς. Μπορεί να µην
πετύχαµε αυτά που λέτε. Πραγµατικά, δεν σκίσαµε τα µνηµόνια.
Πραγµατικά, όµως, προσπαθήσαµε. Βγάλαµε τη χώρα από τα
µνηµόνια. Πετύχαµε συγκεκριµένους στόχους. Αφήσαµε ένα µαξιλαράκι 37 δισεκατοµµυρίων που σήµερα εσείς το χρησιµοποιείτε σε µια δύσκολη συγκυρία, ενώ το απαξιώνατε.
Άρα, θέλω να πιστεύω ότι θα γίνουµε όλοι λίγο πιο υπεύθυνοι
από όλη αυτή την ιστορία. Και θέλω να πιστεύω ότι θα καταλάβετε και θα σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων, γιατί πραγµατικά ο ελληνικός λαός δεν θα µας συγχωρέσει. Δεν θα
συγχωρέσει κανέναν από εµάς σε όλη αυτή τη συγκυρία.
Η πρώτη κατοικία είναι ιερό πράγµα για όλους. Αυτό οφείλετε
να το αντιληφθείτε, κύριε Σταϊκούρα. Το κεραµίδι είναι µια σχέση
που έχει ο Έλληνας πολίτης δεν διαπραγµατεύεται. Για αυτό και
πιστεύω ότι θα τα βρείτε µπροστά σας.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω αυτό που είπε κάποτε ο Αβραάµ
Λίνκολν και είναι πραγµατικά, η πεµπτουσία της πολιτικής: «Μπορείτε να κοροϊδεύετε λίγους για πολύ καιρό. Μπορείτε να κοροϊδεύετε πολλούς για λίγο καιρό. Δεν µπορείτε να τους
κοροϊδεύετε όλους και για πάντα».
Να είστε σίγουροι ότι τα αδιέξοδα των πολιτικών σας θα φανούν πολύ σύντοµα. Και παρ’ όλο που επιχαίρεστε για τη δηµοσκοπική σας εικόνα, θεωρώ –και πιστεύω- ότι η πτώση σας θα
είναι σύντοµη και µε κρότο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η Βουλευτής της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Ζωή - Ζέττα Μακρή έχει τον λόγο.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, σε εσάς που ξεκινήσατε πολύ µαχητικά και
καταλήξατε απολογητικά, θα σας πω ότι, ναι, θα κοιτάξω τον
κόσµο στα µάτια και θα καταψηφίσω την πρόταση µοµφής και
θα υπερψηφίσω το νοµοσχέδιο του κ. Σταϊκούρα, της Κυβέρνησής µας.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεκαέξι µήνες βρίσκεται η Νέα Δηµοκρατία στην Κυβέρνηση
και ο ΣΥΡΙΖΑ στην Αντιπολίτευση, µετά από τις τέσσερις διαδοχικές εκλογικές του ήττες, τις περιφερειακές, τις δηµοτικές, τις
ευρωπαϊκές και τις εθνικές εκλογές.
Ο Πρόεδρος της επανειληµµένα ηττηµένης Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης επέλεξε για τους δικούς του ακατανόητους ή µάλλον
ευνόητους πολιτικούς λόγους να διακόψει τη συζήτηση στην
Ολοµέλεια, καταθέτοντας πρόταση µοµφής κατά του Υπουργού
κ. Σταϊκούρα και λέγοντας το αµίµητο: «έτσι θα αναγκάσουµε να
έρθει στο Κοινοβούλιο και ο κ. Μητσοτάκης που κρύβεται». Ο κ.
Μητσοτάκης, που την ίδια ώρα απευθυνόταν µε διάγγελµα στον
ελληνικό λαό για την πανδηµία, κατηγορήθηκε ότι κρύβεται από
τον πολιτικό Αρχηγό που επί της πρωθυπουργικής του θητείας
κατέγραψε το θλιβερό αρνητικό ρεκόρ της ανταπόκρισης σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις στο ποσοστό του 3,5%. Απάντησε σε
έντεκα από τις τριακόσιες δεκαεννιά υποβληθείσες ερωτήσεις.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εφαρµόζοντας την
προσφιλή τακτική του, «όχι» σε όλα -είναι πάρα πολύ πρόσφατη
και πολύ αποκαλυπτική η καταψήφιση της τροπολογίας για να
αποζηµιωθούν οι πληγέντες αγρότες του «Ιανού»- επέλεξε να καταθέσει πρόταση µοµφής κατά Υπουργού της Κυβέρνησης, εµποδίζοντας την ολοκλήρωση της συζήτησης στην Ολοµέλεια και
ξεχειλώνοντας συνταγµατικές και κοινοβουλευτικές πρόνοιες.
Εν µέσω των οξυµµένων εθνικών θεµάτων, του συναγερµού
για το δεύτερο κύµα του κορωνοϊού, της καθολικής ικανοποίησης για το αποτέλεσµα της δίκης της Χρυσής Αυγής, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση τερµατίζει την κοινοβουλευτική πρακτική
της, υιοθετώντας την εξαιρετική και όχι καθηµερινή δυνατότητα
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της κατάθεσης πρότασης µοµφής, για να αποφύγει την επί της
ουσίας συζήτηση, σε ένα νοµοσχέδιο που δίνει σε νοικοκυριά και
επιχειρήσεις τη δυνατότητα να διευθετήσουν τις οφειλές τους
στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταµεία, στις τράπεζες, στους διαχειριστές των δανείων αλλά και στους ιδιώτες πιστωτές, σε ένα
ολιστικό, παραγωγικό, ευαίσθητο, ισότιµο και καινοτόµο σχέδιο
νόµου που απελευθερώνει τις παραγωγικές δυνάµεις της οικονοµίας, καθώς αφαιρεί βάρη και οφειλές. Αντί να χαιρετίσει την
προσπάθεια του οικονοµικού επιτελείου να µην κρατάει πια το
πρόβληµα της υπερχρέωσης κάτω από το χαλί, αντί να εκµεταλλευτεί την προφανή αγωνία των Υπουργών να βελτιώσουν τις
ρυθµίσεις -µετά και τη συζήτηση στην αρµόδια κοινοβουλευτική
επιτροπή, οι Υπουργοί της Κυβέρνησης κατέθεσαν εβδοµήντα
οκτώ βελτιώσεις- ο ΣΥΡΙΖΑ επιτίθεται σε κορυφαίο Υπουργό, τον
Υπουργό Οικονοµικών, ξεχνώντας ότι επί των ηµερών του Υπουργός Οικονοµικών ήταν ο κ. Βαρουφάκης και πολιτική τους οι αυταπάτες.
Ενάµιση χρόνο µετά την εκλογική νίκη της Νέας Δηµοκρατίας,
που απολαµβάνει διευρυµένη -µεγαλύτερη από την προεκλογικήαποδοχή, µε το σύνολο, σχεδόν, των δηµοσκοπήσεων να διαπιστώνουν ότι και το 1/3 των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ τη στηρίζουν, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση θυµήθηκε τα ανέµελα χρόνια
της πολιτικής νιότης της το 2012 - 2014. Όπως τότε, έτσι και
τώρα, η έλλειψη στρατηγικής την οδηγεί σε επαναστατική γυµναστική, η έλλειψη προτάσεων σε στείρα αντιπολίτευση, η εσωστρέφειά της σε αγνόηση των προβληµάτων.
Κατηγορεί το Υπουργείο Οικονοµικών η παρέα που κουρέλιασε τη σηµαία µε σύνθηµα «κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη»,
που οδήγησε σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς, τους οποίους
ο κ. Τσακαλώτος χαρακτήριζε σηµαντικούς, όχι µόνο για να
έχουµε καλές τράπεζες αλλά και για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους, µε τον κ. Τζανακόπουλο και άλλα επιφανή στελέχη
να παίρνουν τη σκυτάλη και να µας τονίζουν τότε την ανάγκη για
τη βέλτιστη λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος και τις διαφανείς διαδικασίες των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών, που ήταν
υπό τον απόλυτο έλεγχο της Κυβέρνησης και του κράτους.
Και είναι, φαντάζοµαι, στενόχωρο να θυµίσουµε ότι ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης, οδηγήθηκε από την κυβέρνηση των παλιών
του συντρόφων στη δικαιοσύνη, βαρυνόµενος µε κατηγορίες για
την παρεµπόδιση των πλειστηριασµών. Μας το θύµισε, όµως, ο
ίδιος, δηλώνοντας επί λέξει και ρωτώντας «γιατί ως κυβέρνηση
έστελνες Αλέξη, χωρίς έλεος, τα ΜΑΤ και το αµαρτωλό τµήµα
προστασίας του κράτους και του δηµοκρατικού πολιτεύµατος να
χτυπούν αδίστακτα και να µαγνητοσκοπούν παράνοµα τους
πρώην συντρόφους σου, που µάχονταν για να σώσουν πρώτες
κατοικίες;». Και σηµείωσε, επίσης, ότι ο αγώνας για την προστασία της πρώτης κατοικίας είχε µετατραπεί τότε σε ιδιώνυµο αδίκηµα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη φορά δεν θα τροφοδοτήσει τα πολιτικά ρεπορτάζ µε ειδήσεις για κόντρα στο εσωτερικό του, µια και η παραγωγή πολιτικής έχει ανασταλεί µέχρι νεωτέρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ που
προσέλκυσε αλλά δεν αφοµοίωσε στελέχη από άλλους χώρους,
στελέχη συνηθισµένα να υπηρετούν την ατοµική φιλοδοξία, κάνει
σήµερα διεκπεραιωτική πολιτική παρέµβαση. Οι αντιπολιτευτικές
δηλώσεις που γίνονται για κάθε ζήτηµα, από τη διαχείριση των
εθνικών θεµάτων και την αντιµετώπιση της πανδηµίας, έως και
τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα, αποδεικνύουν αµηχανία, έλλειψη
σοβαρών εναλλακτικών προτάσεων, απουσία στρατηγικής.
Προφανώς, η άρθρωση αντιπολίτευσης στην Κυβέρνηση του
Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είναι εύκολη. Οι διεθνείς έπαινοι για
τον νηφάλιο, φιλελεύθερο, µεταρρυθµιστή Πρωθυπουργό, του
οποίου η καλή προετοιµασία, η δυναµική εκκίνηση και πορεία, οι
συµβολικές και ουσιαστικές αλλαγές, µετέτρεψαν την Ελλάδα
από χώρα σε κρίση σε χώρα -πρότυπο, είναι χαρακτηριστική.
Όσα verbatim ανέφερα, δεν κάνουν τη ζωή του ΣΥΡΙΖΑ ευχάριστη. Δυσκολεύουν τον επαναπροσδιορισµό της πολιτικής του,
διατηρούν στη µνήµη των πολιτών τη λαϊκίστικη ρητορική και την
αποτυχηµένη πολιτική του. Δεν επιτρέπουν να ξεχαστεί η δική
του κυβερνητική εµπειρία.
Η πρόταση µοµφής δεν κρύβει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
τα δίπολα και τις αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό της Αξιωµατικής

1184

Αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ, της φοροµπηχτικής λαγνείας, της
αυταπάτης, της κωλοτούµπας, της άγριας, αλλά αστήριχτης, πολιτικής κερδοσκοπίας. Ευτυχώς, η κοινοβουλευτική διαδικασία
µας επιτρέπει να την καταψηφίσουµε, αποδοκιµάζοντας έντονα
τέτοιες παρελκυστικές τακτικές.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο Βουλευτής του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ιλχάν Αχµέτ έχει τον λόγο.
ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντί να µιλήσω για την πρόταση
δυσπιστίας, θα µιλήσω περί αριστείας. Γιατί η σηµερινή Κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία ως Κυβέρνηση των αρίστων. Ήρθε στην
εξουσία, διατυµπανίζοντας πως έχει ένα συγκεκριµένο σχέδιο
και λύσεις για τα µεγάλα προβλήµατα της χώρας.
Δεν το κρύβω, είµαι οπαδός της αριστείας για πολύ συγκεκριµένους, όµως, λόγους. Πρώτα απ’ όλα, γιατί στο δικό µου µυαλό
οι άριστοι κρατούν τις υποσχέσεις τους. Όµως εσείς, µετά από
δεκαέξι µήνες στην Κυβέρνηση, έχετε αποδείξει πως το σχέδιο
που υποσχεθήκατε, τελικά δεν υπήρξε ποτέ. Γιατί µέχρι σήµερα
δεν έχουµε δει τίποτε το ουσιαστικό για τα προβλήµατα της οικονοµίας, της εργασίας, της παιδείας και φυσικά της υγείας.
Επιµένετε στο αφήγηµα περί αριστείας, αγνοώντας όµως, τα
στοιχεία και τους αριθµούς, αγνοώντας τη φτωχοποίηση της κοινωνίας. Μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου, εκατόν ενενήντα χιλιάδες
άτοµα βρέθηκαν εκτός εργασίας. Το 12% των εργαζοµένων της
χώρας λαµβάνει το πολύ 200 ευρώ τον µήνα και το 32% των µισθωτών αµείβεται µε λιγότερο από τον βασικό µισθό.
Είναι φανερό πως η υγειονοµική κρίση αλλά και οι πολιτικές
της Κυβέρνησης οδηγούν σε µία βίαιη εσωτερική υποτίµηση το
εισόδηµα των εργαζοµένων. Σας τονίσαµε ως Κίνηµα Αλλαγής
από την αρχή αυτής της κρίσης, πως πρέπει να λάβετε σοβαρά
µέτρα για τη στήριξη των ανέργων. Σας είπαµε πως πρέπει να
ενισχύσετε την απασχόληση και σας κάναµε συγκεκριµένες προτάσεις. Μας αγνοήσατε.
Στο δικό µου µυαλό οι άριστοι αναλαµβάνουν τις ευθύνες
τους. Δεν κατηγορούν την κοινωνία για τις δικές τους ανεπάρκειες. Στο δικό µου µυαλό οι άριστοι αναγνωρίζουν µε θάρρος
τα έργα των προηγούµενων, δεν τα οικειοποιούνται. Στο δικό µου
µυαλό οι άριστοι δεν κάνουν αυτά για τα οποία κατηγορούσαν
τους αντιπάλους τους.
Η δική σας, όµως, αριστεία µοιάζει µε το ηθικό πλεονέκτηµα
του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σήµερα για λόγους µικροπολιτικής επιχειρεί να επαναφέρει στην κοινωνία την αδιέξοδη πόλωση, τα αφοριστικά ναι και όχι, προκειµένου να επιβιώσει, φυσικά, πολιτικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είχε, δυστυχώς, τη θλιβερή πρωτιά µε το
χαµηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ από όλες τις ελληνικές περιφέρειες. Σε µονάδες αγοραστικής δύναµης το 2017 έφτανε µόλις
το 46% του ευρωπαϊκού µέσου όρου. Η Θράκη είναι το πιο
φτωχό κοµµάτι της περιφέρειας.
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαθέτει
έναν σχεδόν διπλάσιο γεωργικό τοµέα από ό,τι η χώρα, συνολικά
7,1% έναντι 3,7% και µια πολύ µεγαλύτερη δηµόσια διοίκηση. Οι
βιοµηχανικές περιοχές της Θράκης είναι ισοπεδωµένες στην κυριολεξία από τα λουκέτα των τελευταίων δέκα χρόνων. Η περιφέρεια στηριζόµενη ιδιαίτερα στον αγροτικό τοµέα και τη
δηµόσια διοίκηση -τοµείς µε χαµηλή προστιθέµενη αξία, βέβαιαδεν µπόρεσε να αναπτύξει δυναµική. Ο τουρισµός δεν βοήθησε.
Εν όψει, όµως, της σύστασης της διακοµµατικής επιτροπής
για την Θράκη κατέθεσα πρόσφατα στο οικονοµικό επιτελείο της
Κυβέρνησης µια σειρά από προτάσεις που είναι απολύτως αναγκαίες και ρεαλιστικές, για να σηµατοδοτήσουν την έξοδο από
το αναπτυξιακό της τέλµα. Όµως, πώς να είµαστε αισιόδοξοι για
αυτή την προοπτική, όταν ακόµα και αποζηµιώσεις νόµιµες και
απολύτως τεκµηριωµένες από τις ίδιες τις αρµόδιες κρατικές
υπηρεσίες ή από τους πληγέντες αγρότες, φτωχούς παραγωγούς της Θράκης, ιδίως καπνοπαραγωγούς, αρνείται να καταβάλλει αυτή εδώ η Κυβέρνηση; Μετά µιλά για αριστεία.
Τόνισα πολλές φορές σε αυτή την Αίθουσα ότι η οικονοµική
ενίσχυση των τριάντα χιλιάδων παραγωγών σε µικρό και πολύ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µικρό κλήρο στη Ροδόπη, στο κατά τεκµήριο ορεινές και µειονεκτικές, αποτελεί όρο επιβίωσης και µονόδροµο. Προς τούτο καταθέτω για τα Πρακτικά της Βουλής την πρόταση που κατέθεσα
ήδη στη διακοµµατική επιτροπή για τη Θράκη για την ειδική ανά
εκµετάλλευση ενίσχυση αγροτών σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές της χώρας. Δεν αφορά µόνο τη Ροδόπη, βέβαια, αλλά
κατ’ εξοχήν πρέπει να αφορά την Ροδόπη.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιλχάν Αχµέτ καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, η Θράκη χωρίς ειδικά αναπτυξιακά κίνητρα, η χώρα χωρίς αναπτυξιακό στοχασµό, χωρίς
στρατηγικό σχεδιασµό που θα αποτυπώνεται στην εφαρµοσµένη
κυβερνητική πολιτική, δεν θα µπορέσει να υπερβεί τη χρόνια αναπτυξιακή της υστέρηση και θα συνεχίσει να αποµακρύνεται οικονοµικά και να αιµορραγεί πληθυσµιακά.
Ζήτησα, λοιπόν, για την περιοχή της Θράκης, που έχει σηµαντικά αναπτυξιακά προβλήµατα µε εντεινόµενα τα φαινόµενα της
αποβιοµηχανοποίησης και της αυξητικής τάσης εγκατάλειψης
παραδοσιακών εκµεταλλεύσεων στον πρωτογενή τοµέα, παραγωγής και κτηνοτροφίας, να προβλεφθούν ειδικές φορολογικές
ρυθµίσεις που θα διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα των παραγόµενων προϊόντων στον πρωτόγονη τοµέα και τη µεταποίηση
και θα συρρικνώνουν το χάσµα µε τις µεγάλες αγορές στο κέντρο. Για παράδειγµα, θα µπορούσε να συζητηθεί η ιδέα διαµόρφωσης ενός µεταφορικού ισοδύναµο για τα προϊόντα και τις
επιχειρήσεις της Θράκης στα πρότυπα των νησιωτικών περιοχών
της Θράκης.
Είναι, πράγµατι, θλιβερό όσο και εξοργιστικό το γεγονός ότι
µια περιοχή όπως η Θράκη και άλλες φτωχές περιοχές της Ελλάδας, µε τόσα πλεονεκτήµατα, όπως είναι η γεωγραφική της
θέση, οι άφθονες πλουτοπαραγωγικές της πηγές, το ανθρώπινο
δυναµικό τους και η πολυπολιτισµική σύνθεση, η γειτνίαση µε τεράστιες αγορές, να µένει ανεκµετάλλευτη.
Είναι φανερό ότι τα προβλήµατα για µας δεν εντοπίζονται στα
πρόσωπα, αλλά στις ασκούµενες πολιτικές αυτής της Κυβέρνησης. Και επειδή ακριβώς αντιτασσόµαστε στις συγκεκριµένες πολιτικές επιλογές, έχουµε καταθέσει ως Κίνηµα Αλλαγής
συγκεκριµένες προτάσεις για όλα αυτά τα θέµατα και για το γενικό οικονοµικό σχέδιο της Κυβέρνησης. Εσείς, όµως, επιλέγετε
να κωφεύετε, να µη δέχεστε τις προτάσεις. Για όλους αυτούς
τους λόγους, δεν δίνουµε ψήφο εµπιστοσύνης και στα πρόσωπα
που τις ασκούν, όπως εσάς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Χατζηβασιλείου
Αναστάσιος, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, έχει τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Ο ΣΥΡΙΖΑ από τη στιγµή που κατέλαβε τη θέση της Αντιπολίτευσης, αδυνατεί να αναπτύξει δυναµική εναλλακτικών λύσεων
για την οικονοµία, για την κοινωνία, για τον τόπο. Πολλές φορές
έχει προσπαθήσει να θέσει την πολιτική ατζέντα, όµως µέχρι
στιγµής δεν τα έχει καταφέρει. Συνήθως, ακολουθεί τις εξελίξεις.
Και επειδή προφανώς το έχει αντιληφθεί, µε την κατάθεση της
πρότασης δυσπιστίας εναντίον του κ. Σταϊκούρα θέλει να αποδείξει στους ψηφοφόρους του ότι δήθεν αναλαµβάνει πολιτικές
πρωτοβουλίες και ότι δήθεν διατηρεί το αποκλειστικό προνόµιο
της κοινωνικής ευαισθησίας.
Δυστυχώς, όµως, σήµερα η Αντιπολίτευση εργαλειοποιεί τη
θεσµική διαδικασία της πρότασης µοµφής, για να ξεχαστεί σιγάσιγά η εσωκοµµατική ταραχή που προκλήθηκε τις τελευταίες
εβδοµάδες στον ΣΥΡΙΖΑ. Και το κάνετε τώρα, κύριοι συνάδελφοι,
σε µια κρίσιµη στιγµή για τα εθνικά ζητήµατα, σε µια στιγµή που
προς τα έξω πρέπει να στείλουµε ένα µήνυµα εθνικής ενότητας,
ένα µήνυµα εθνικής ευθύνης και ειδικά τώρα που το νέο κύµα
της πανδηµίας, δυστυχώς, έχει ενσκήψει στη χώρα.
Να είµαστε, λοιπόν, ξεκάθαροι: Η Κυβέρνηση δεν φέρνει στα
«µουλωχτά» κανένα απολύτως νοµοσχέδιο. Τηρούνται όλες οι
διαδικασίες οι νόµιµες. Προστατεύεται ο θεσµός του Κοινοβουλίου. Όταν έχει γίνει δηµόσια διαβούλευση, έχουν γίνει παρατη-
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ρήσεις από όλους τους αρµόδιους φορείς, όταν οι επιτροπές
έχουν συζητήσει αναλυτικά το νοµοσχέδιο, πού είναι ακριβώς το
πρόβληµα; Πού είναι η παρατυπία την οποία καταγγέλλετε από
χθες;
Κατηγορείτε τον κ. Σταϊκούρα και ουσιαστικά την Κυβέρνηση
συνολικά για κακή οικονοµική πολιτική. Σας θυµίζω, λοιπόν, το
2019 ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε την οικονοµία µε δηµόσιο χρέος σχεδόν στο 180% του ΑΕΠ, δηλαδή στα ίδια επίπεδα που το παρέλαβε το 2015. Παραλάβετε την οικονοµία µε ανάπτυξη 0,7% και
µέσα σε έναν µόλις χρόνο τη γυρίσατε σε ύφεση, τη στιγµή που
στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι ρυθµοί ανάπτυξης έτρεχαν µε ρυθµό
πάνω από 2% κατά µέσο όρο. Εσείς ήσασταν αυτοί που φτάσατε
την οικονοµία σε ασφυξία µε διαπραγµατεύσεις τύπου Βαρουφάκη και µε τις ιδεοληψίες σας εναντίον των επενδύσεων. Δυστυχώς, τα θυµόµαστε και εµείς και ο ελληνικός λαός.
Να θυµηθούµε, λοιπόν, και τα υπόλοιπα; Τη φτωχοποίηση της
µεσαίας τάξης; Την υπερφορολόγηση; Τις ασφαλιστικές εισφορές που εκτινάχθηκαν; Τα 50 δισεκατοµµύρια ιδιωτικού χρέους
που έγινε επί των ηµερών σας; Τους είκοσι έξι χιλιάδες ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς; Αυτή είναι η αληθινή πτώχευση των πολιτών. Αυτή είναι η αληθινή κοινωνική περιπέτεια που αναφέρετε
τώρα στο κείµενό σας εναντίον του κ. Σταϊκούρα µε την πρόταση
δυσπιστίας.
Κατηγορείτε, λοιπόν, τον Υπουργό και την Κυβέρνηση για
αναλγησία. Όµως, αυτή η Κυβέρνηση έφερε µείωση φόρων,
ΕΝΦΙΑ, ασφαλιστικών εισφορών, ΦΠΑ σε συγκεκριµένα είδη και
επέκτεινε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές για να παταχθεί η φοροδιαφυγή. Θα είχαµε και περαιτέρω µείωση φόρων, αν δεν είχε
ενσκήψει η πανδηµία του κορωνοϊού.
Όµως, ακόµα και µπροστά σε αυτή την πρωτοφανή οικονοµική
κρίση η Κυβέρνηση Μητσοτάκη υπήρξε αποτελεσµατική. Για την
αντιµετώπιση της επιδηµίας και των οικονοµικών της επιπτώσεων
το πακέτο µέτρων θα φτάσει τα 24 δισεκατοµµύρια στο τέλος
του χρόνου προς όφελος των νοικοκυριών, των εργαζοµένων και
των επιχειρήσεων. Το ΕΣΥ ενισχύθηκε µε προσλήψεις και νέο
σύγχρονο εξοπλισµό. Για παράδειγµα, τα κρεβάτια στις ΜΕΘ
ήταν πεντακόσια πενήντα επτά, τώρα έφτασαν τα χίλια και στην
αρχή του επόµενου έτους θα έχουµε χίλια διακόσια, δηλαδή θα
φτάσουµε επιτέλους τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατηγορείτε σήµερα µία Κυβέρνηση που βγήκε µε επιτυχία
επτά φορές στις αγορές, αντλώντας 16 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Κατηγορείτε µία Κυβέρνηση που πέτυχε το χαµηλότερο ιστορικά
κόστος δανεισµού της χώρας, το 1,15%, µία Κυβέρνηση που ανέβασε τον δείκτη οικονοµικού κλίµατος στη χώρα στην υψηλότερη
θέση την τελευταία εικοσαετία, µία Κυβέρνηση που συγκράτησε
την ύφεση, λόγω κορωνοϊού, το πρώτο εξάµηνο του χρόνου χαµηλότερα από τον µέσο όρο της Ευρωζώνης. Δεν το λέµε εµείς
αυτό. Το λένε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, καταθέτετε πρόταση µοµφής µε αφορµή ένα νοµοσχέδιο που αντιµετωπίζει το υψηλό ιδιωτικό χρέος, ένα νοµοσχέδιο που έχει αναπτυξιακό πρόσηµο, που
απαντά στο πάγιο αίτηµα των πολιτών για προστασία της πρώτης
κατοικίας, αυτή που καταργήσατε εσείς το 2019, και που λύνει
συνολικά το πρόβληµα της υπερχρέωσης των νοικοκυριών µε
έναν νέο εξωδικαστικό µηχανισµό ρύθµισης χρεών, που φτάνει
µέχρι και διακόσιες σαράντα δόσεις. Στρέφεστε εµµέσως εναντίον µιας σειράς διατάξεων που θέτουν τις βάσεις για τη ρύθµιση
των χρεών των πραγµατικά ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, εκείνων που έχουν ανάγκη.
Δίνουν µία δεύτερη ευκαιρία στον έντιµο οφειλέτη, µία ευκαιρία να συνεχίσει να εργάζεται χωρίς να χάσει την άδεια άσκησης
επαγγέλµατός του. Επιτρέπουν στον υπερχρεωµένο φορολογούµενο να απαλλαγεί κάποια στιγµή από τα χρέη του και να κάνει
επιτέλους ένα νέο ξεκίνηµα, µία καινούργια αρχή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που προκάλεσε
την πρόταση δυσπιστίας εναντίον του κ. Σταϊκούρα βοηθά τον
οφειλέτη να ρυθµίσει τα χρέη του, να σώσει το βιός του, να αποκτήσει τη δυνατότητα για µία βιώσιµη λύση στις οφειλές του,
ώστε να γλιτώσει από τη διαιώνισή τους.
Ξέρουµε όλοι ότι το ισχύον θεσµικό πλαίσιο οδηγεί πολλά παιδιά στην αποποίηση κληρονοµιάς µήπως και γλιτώσουν από τα
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χρέη των οικογενειών τους. Τώρα, λοιπόν, η δεύτερη ευκαιρία
συνεπάγεται ένα πραγµατικό, ένα νέο ξεκίνηµα για όλους.
Η πρόταση µοµφής, λοιπόν, πέφτει στο κενό. Αποδεικνύεται
για άλλη µία φορά ότι δεν έχετε σοβαρές εναλλακτικές προτάσεις. Γι’ αυτό και καταψηφίζουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει η συνάδελφος Βουλευτής Πιερίας από τον ΣΥΡΙΖΑ κ. Ελισσάβετ
Σκούφα.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Σταϊκούρα, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών της Ελλάδας, καταθέσαµε πρόταση δυσπιστίας ενάντια στο πρόσωπό
σας. Ο λόγος είναι βασικός και προφανής. Είστε ο πρώτος
Υπουργός Οικονοµικών στη µεταπολιτευτική ιστορία της χώρας
ο οποίος έχει το θάρρος και το θράσος –επιτρέψτε µου να πωνα βάζει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του κάτω από την άρση
της προστασίας της πρώτης κατοικίας.
Οφείλετε να οµολογήσετε, τουλάχιστον, ότι αποτύχατε στη
διαπραγµάτευση µε τους Ευρωπαίους εταίρους. Θέλω να πιστεύω ότι δεν επιδιώξατε εσκεµµένα να µπει για πρώτη φορά
ρητά σε επίσηµο κείµενο ανακοίνωσης του Eurogroup τον Δεκέµβρη του 2019 ότι κάθε υπερχρεωµένος οφειλέτης δεσµεύεται µε
το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του και ότι ρητά δεσµεύεται
η χώρα ότι θα ψηφίσει την άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Πρώτη φορά συνέβη αυτό και ρητά διατυπώθηκε τον Δεκέµβρη του 2019, πρώτη φορά επί υπουργίας δικής σας. Για να
µην αναφερθώ στο κατάπτυστο κείµενο της ανακοίνωσης του
Eurogroup του περασµένου Ιουνίου, το οποίο συνυπογράψατε,
προκειµένου η χώρα να πάρει τα 748 εκατοµµύρια ευρώ, όπου
και πάλι αναφέρεται ρητά ότι αίρεται η προστασία της πρώτης
κατοικίας.
Θα καταθέσω το κείµενο στη γνήσια µορφή του στα αγγλικά.
Καταθέτουµε, όµως, πρόταση δυσπιστίας και διότι έχετε αποτύχει συνολικά στην οικονοµική σας πολιτική. Έχετε αποτύχει
στη στήριξη του 81% των ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Υπενθυµίζω ότι η ύφεση ξεκίνησε το τελευταίο τρίµηνο του 2019,
όταν δεν υπήρχε κορωνοϊός. Και αν δεν είχε προηγηθεί η επιτυχής οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, η χρονιά
του 2019 θα έκλεινε µε αρκετά µεγάλη ύφεση. Η ύφεση, φυσικά,
γιγαντώθηκε τους τρεις µήνες του lockdown την άνοιξη, σε σηµείο να φτάσει στο ρεκόρ ύφεσης µε 15,2% το δεύτερο τρίµηνο
του 2020. Δεν το αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό βρίσκεται στην επίσηµη ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, προσβάσιµο στον κάθε πολίτη.
Δεν ακούσατε όλο το καλοκαίρι τους τουριστικούς επιχειρηµατίες, τους ιδιοκτήτες καταλυµάτων, τους ιδιοκτήτες µικροµεσαίων ξενοδοχειακών µονάδων, τους εστιάτορες, τους
τουριστικούς πράκτορες των τουριστικών λεωφορείων, τους εργαζόµενους στα ξενοδοχεία και στην εστίαση, όταν σας έλεγαν
ότι χρειάζονται ρευστότητα για να αντιµετωπίσουν την πλήρη κενότητα και το µάξιµουµ πληρότητας 25% που είχαν όλο το καλοκαίρι. Το µόνο που κάνατε είναι να χορηγήσετε δάνεια –δάνεια
και πάλι δάνεια- όταν σας αφήσαµε 36 δισεκατοµµύρια ευρώ µαξιλάρι µε τις θυσίες του ελληνικού λαού και όταν επανειληµµένως
σας καταθέταµε κοστολογηµένες προτάσεις για την απαραίτητη
ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε ρευστότητα, µε µη
επιστρεπτέα προκαταβολή και όταν η πρακτική στις άλλες
χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακριβώς οι ενέσεις
ρευστότητας.
Έρχοµαι στο προκείµενο νοµοσχέδιο. Για πρώτη φορά, επαναλαµβάνω, τίθεται ξεκάθαρα η άρση ενός βασικού δικαιώµατος
όλων των Ελλήνων, όλων των Ελληνίδων, όλων των κατοίκων και
φορολογουµένων αυτής της χώρας. Χάνουν το σπίτι τους ρητά
και ξεκάθαρα και, µάλιστα, µπαίνουν αναγκαστικά, όχι µε δική
τους αίτηση υπαγωγής, στον πτωχευτικό νόµο και ρευστοποιείται όλη η ακίνητη περιουσία τους, ακόµη και όταν έχουν µη εξυπηρετούµενο δάνειο πάνω από 30.000 ευρώ και δεν µπορούν για
έξι µήνες να πληρώσουν το 40%.
Όµως, δεν φθάνει µόνο αυτό. Τους αφαιρείτε για τρία χρόνια
κάθε εισόδηµα που µπορούν να έχουν και που ξεπερνά τα 611
ευρώ τον µήνα, µηνιαίως δηλαδή, ένα ποσό που βρίσκεται πολύ
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πιο κάτω από το ποσό του ακατάσχετου λογαριασµού.
Πώς µπορεί, κύριε Υπουργέ, ένας πρώην νοικοκύρης µε µία
οικογένεια να ζήσει µε 611 ευρώ τον µήνα, έχοντας χάσει το σπίτι
του; Διότι ένα ακόµη σηµείο που πρέπει να γνωρίζουν οι Έλληνες
πολίτες είναι ότι όποιος έχει πάνω από 7.000 ευρώ ατοµικό εισόδηµα δεν έχει καµµία απολύτως προστασία, καµµία ενίσχυση
από την ελληνική πολιτεία, την οποία στήριξε στα δύσκολα µνηµονιακά χρόνια φορολογούµενος.
Μας λέτε ότι στηρίζετε τους πλέον ευάλωτους πολίτες, δηλαδή όσους έχουν κάτω από 7.000 ευρώ.
Πώς τους στηρίζετε, κύριε Υπουργέ, όταν ιδρύετε αµιγώς ιδιωτικό φορέα, ούτε καν νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ώστε
να έχει την εποπτεία το δηµόσιο; Αµιγώς ιδιωτικός φορέας θα
παίρνει τα σπίτια µας, τα οποία αν έχουµε κάτω από 7.000 ευρώ
θα τα ενοικιάζουµε µε ενοίκιο που θα επιβάλλει αυτός ο ιδιωτικός
φορέας και, µάλιστα, µε κυµαινόµενο επιτόκιο για δώδεκα ολόκληρα χρόνια. Αν δεν µπορούµε δε να πληρώσουµε για τρεις
µήνες το ενοίκιο, το χάνουµε παντελώς. Μένουµε παντελώς ξεκρέµαστοι.
Ποια είναι η δεύτερη ευκαιρία, κύριε Υπουργέ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ, κυρία συνάδελφε.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Ολοκληρώνω.
Το τραγελαφικό δε, που µε περισσό θράσος φέρνετε, είναι ότι
µετά από αυτά τα δώδεκα χρόνια θα µπορεί –άκουσον-άκουσονο πρώην ιδιοκτήτης να αγοράσει το σπίτι του πάλι µε τιµή ίση της
εµπορικής αξίας που θα καθορίσει ο ιδιωτικός φορέας, χωρίς να
συνυπολογίσετε ό,τι έχει πληρώσει στα χρόνια που εξυπηρετούνταν το ενοίκιο και χωρίς να υπολογίσετε τα ενοίκια αυτά για δώδεκα χρόνια.
Κύριε Υπουργέ και συνολικά Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, έχετε ένα βασικό πολιτικό σχέδιο, τον αφελληνισµό των επιχειρήσεων, τον ξαφνικό και βίαιο θάνατο όλων των
µικροµεσαίων. Μία λύση µόνο υπάρχει, πάρτε πίσω το νοµοσχέδιο, πηγαίνετε να το επαναδιαπραγµατευτείτε µε τους Ευρωπαίους εταίρους και γυρίστε πίσω µόνο µε την προστασία της
πρώτη κατοικίας.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ελισσάβετ Σκούφα 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 του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα µιλήσει τώρα ο
συνάδελφος, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης και εναλλάξ, ανά πέντε ή έξι Βουλευτές, θα µιλάει και ένας Υπουργός, γιατί σήµερα έχουµε αρκετούς
Υπουργούς, που πρέπει να πάρουν τον λόγο. Έτσι, µετά τον κ.
Κυρανάκη θα πάρει τον λόγο ο κ. Παπαθανάσης, σύµφωνα µε
τον κατάλογο που έχει δοθεί από τη Γραµµατεία της Κυβέρνησης.
Κύριε Κυρανάκη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι, πραγµατικά, πολύ µεγάλη ειρωνεία να καταθέτει πρόταση µοµφής προς τον Υπουργό Οικονοµικών της Νέας Δηµοκρατίας ο πολιτικός Αρχηγός που τότε, ως Πρωθυπουργός,
επέλεξε για την αντίστοιχη θέση, για Υπουργό Οικονοµικών, τον
κ. Βαρουφάκη, τον Υπουργό Οκονοµικών δηλαδή των capital
controls, τον οποίον θυσίασε το καλοκαίρι εκείνο, το αξέχαστο,
του 2015, επειδή του το ζήτησε ο κ. Σόιµπλε και η κ. Μέρκελ. Και
τι του ζήτησε ως αντάλλαγµα; Τι του ζήτησε ως συνέχεια; Να θυσιάσει όχι µόνο τον κ. Βαρουφάκη, αλλά να πάρει πίσω ολόκληρο
το πρόγραµµά του και να το αντικαταστήσει µε ένα δικό της, µε
ένα νέο, εντελώς δικό της και δικό του, βέβαια, µνηµόνιο, το
οποίο εµπεριείχε πλειστηριασµούς και όλα αυτά τα οποία θυµόµαστε ότι έχετε ψηφίσει, ένα προς ένα.
Ποιος θα υλοποιούσε αυτή τη νέα πολιτική; Ποιος θα υλοποιούσε αυτούς τους πλειστηριασµούς; Ο κ. Τσακαλώτος. Τον κ.
Τσακαλώτο υπέδειξαν οι εταίροι, η τρόικα, οι Γερµανοί, για να
µπορέσει να υλοποιήσει αυτή την πολιτική, την οποία δεχθήκατε,
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ψηφίσατε και υλοποιήσατε. Ο κατά δήλωσή του, δηλαδή, µαρξιστής κ. Τσακαλώτος, τον οποίον όλοι θυµόµαστε χαµογελαστό
εκείνο το πρωί, στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, να κηρύσσει την έναρξη αυτής πραγµατικά «µαρξιστικής» διαδικασίας.
Αυτοί είναι, λοιπόν, που καταθέτουν την πρόταση µοµφής εναντίον του Χρήστου Σταϊκούρα.
Πάµε να δούµε, λοιπόν, µια σύγκριση, µιας και άνοιξε η συζήτηση για τη σύγκριση των Υπουργών Οικονοµικών. Οι δικοί σας
Υπουργοί Οκονοµικών, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, αύξησαν τους φόρους, αύξησαν πολλούς και άδικους φόρους. Ο Χρήστος Σταϊκούρας, από τον Ιούλιο του 2019 µέχρι και σήµερα έχει φέρει
στη Βουλή και έχουµε ψηφίσει πάνω από δέκα µειώσεις φόρων
και φορολογικά κίνητρα.
Οι δικοί σας Υπουργοί, όταν ανέλαβαν και µε αυτά που έλεγαν
εκείνες τις χρονιές, τα spreads είχαν φτάσει στον θεό, η χώρα
δεν µπορούσε να δανειστεί για πάρα πολλά χρόνια. Και ακόµη κι
όταν παρουσιάζατε ως πολύ µεγάλη επιτυχία τον δανεισµό της
χώρας από τις αγορές, τα επιτόκια ήταν πάνω από τετραπλάσια
από αυτό που πέτυχε η χώρα µε την υπουργία του Χρήστου Σταϊκούρα και το 1,152%, που είναι ιστορικό ρεκόρ δανεισµού για το
ελληνικό κρατικό οµόλογο.
Οι δικοί σας Υπουργοί, σε µια περίοδο που η ανάπτυξη έτρεχε
στην Ευρωζώνη και όλες σχεδόν οι χώρες αναπτύσσονταν. πέτυχαν µια πολύ µεγάλη ύφεση. Τώρα, που έχουµε µια παγκόσµια
πανδηµία και η Ευρωζώνη περνά αυτή την τεράστια κρίση, τι έχει
πετύχει η Ελλάδα και τι έχει πετύχει ο Χρήστος Σταϊκούρας; Να
έχουµε µικρότερη ύφεση από τον µέσο όρο της Ευρωζώνης.
Οι δικοί σας Υπουργοί Οικονοµικών ήθελαν, µε τον έναν ή τον
άλλον τρόπο, να κρατούν οµήρους αυτούς τους οποίους αυτούς
οι οποίοι χρωστάνε. Ο Χρήστος Σταϊκούρας, φέρνει νοµοσχέδιο
το οποίο δίνει διακόσιες σαράντα δόσεις. Πότε ακούσαµε διακόσιες σαράντα δόσεις από εσάς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ; Πότε φέρατε
εσείς ένα τέτοιο µέτρο, το οποίο να µπορεί να δίνει µία δεύτερη
ευκαιρία και να απελευθερώνει, όχι να κρατάει ως οµήρους αυτούς οι οποίοι χρωστάνε;
Οι δικοί σας Υπουργοί Οκονοµικών ήρθαν στην κυβέρνηση και
πήραν τις θέσεις τους µε µία προεκλογική δέσµευση: Κανένα
σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Ο Χρήστος Σταϊκούρας, ήρθε στην Κυβέρνηση και πήρε τη θέση του Υπουργού Οικονοµικών, υλοποιώντας µία προεκλογική δέσµευση. Αυτή είναι η διαφορά µας,
κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, και γι’ αυτό στηρίζουµε τον Χρήστο Σταϊκούρα.
Νοµίζω ότι είναι πραγµατικά εκπληκτικό αυτό το κόµµα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι υπέρ της επιχειρηµατικότητας, αλλά κατά των επιχειρηµατιών. Είναι υπέρ των επενδύσεων αλλά κατά των επενδυτών.
Είναι υπέρ της τραπεζικής ρευστότητας, για την οποία τελευταία
µιλάτε ολοένα και περισσότερο, αλλά κατά των τραπεζιτών που
εγκρίνουν αυτή την τραπεζική ρευστότητα. Είστε υπέρ της ναυτιλίας, αλλά άκουσα και τον συνάδελφο λίγο πριν να είναι κατά,
πολύ κατά των εφοπλιστών, αυτών των κακών ανθρώπων. Ζητάτε
υψηλότερους µισθούς και χαϊδεύετε συνεχώς τους χαµηλόµισθους, αλλά όταν έρχεται µία επένδυση και όταν έρχεται µία επιχείρηση, η οποία µπορεί να δώσει πραγµατικά υψηλότερους
µισθούς, τότε εσείς κάνετε ό,τι µπορείτε για να τη διώξετε, ό,τι
µπορείτε για να µην έρθει στην Ελλάδα, για να µην πάρει κανείς
έναν υψηλότερο µισθό, για να είστε εσείς ο καλός «πατερούλης»,
ο οποίος σε αυτούς που χρωστάνε, και σε αυτούς που είναι όµηροι, και σε αυτούς που έχουν χαµηλούς µισθούς, και σε αυτούς
που είναι άνεργοι µονίµως θα τάζετε ένα κρατικό επίδοµα.
Εµείς διαφέρουµε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, θέλουµε ο ικανός και
αυτός που προσπαθεί να αµείβεται και αυτός που είναι πιο ικανός
και αυτός προσπαθεί περισσότερο να αµείβεται περισσότερο. Κι
αυτός ο οποίος για κάποιον λόγο βρήκε µια δυσκολία στη ζωή
και βρήκε τα βρήκε σκούρα, µπορεί και χωρίς να φταίει, θέλουµε
να έχει µία δεύτερη ευκαιρία, να µπορέσει να αποπληρώσει το
χρέος του σε βάθος είκοσι ετών και να µπορέσει έτσι να κάνει
ένα νέο ξεκίνηµα. Ακόµα και µία από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις στον πλανήτη, η επιχείρηση της οποίας οι µισοί από εσάς
έχετε τα κινητά σας και τα κρατάτε και διαβάζετε τις ειδήσεις,
ήταν πολύ κοντά στην πτώχευση και µπόρεσε έτσι να κάνει ένα
νέο ξεκίνηµα και να φτάσει στην κορυφή.
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Εµείς, λοιπόν, αυτό ακριβώς θέλουµε. Δεν ερχόµαστε να ψηφίσουµε ένα µέτρο που δεν πιστεύουµε. Πιστεύουµε στη δεύτερη ευκαιρία. Πιστεύουµε ότι πρέπει ο κάθε άνθρωπος, το κάθε
φυσικό πρόσωπο, η κάθε επιχείρηση, ο κάθε νοικοκύρης να έχει
µια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή του και γι’ αυτό στηρίζουµε και το
νοµοσχέδιο και τον Χρήστο Σταϊκούρα.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, ενθυµούµενος µία ιστορική συνέντευξη Τύπου, τότε, κύριε Υπουργέ, που υπήρχε εκείνο το escrow
account. Το θυµάστε; Και θυµάµαι όταν πήρε τον λόγο ο κ. Τσακαλώτος, µετά τον κ. Τσίπρα, να λέει «Τα οικονοµικά του κ. Τσίπρα βελτιώνονται πιο γρήγορα από τα ελληνικά µου». Η
συνέντευξη αυτή κατέληξε µε την ανακοίνωση ενός escrow account, ο οποίος τελικά ήταν εντελώς ανύπαρκτος. Έτσι όπως το
πάτε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ανύπαρκτοι θα είστε και εσείς!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο για να δώσω µια απάντηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, προσέξτε όµως,
θα σας δώσω τον λόγο για δύο λεπτά, αλλά επειδή θα γίνονται
συνεχώς αναφορές στο όνοµά σας, κάθε φορά που θα γίνεται
αναφορά δεν θα ζητάτε τον λόγο για δύο λεπτά, γιατί πρέπει να
µιλήσουν και οι Βουλευτές.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Δεσµεύοµαι ότι δεν θα παρέµβω άλλη φορά. Ούτως ή άλλως
δεν το έκανα και χθες. Μια δεύτερη τοποθέτηση θα κάνω, αύριο
το βράδυ, µετά τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Όµως, ακούστηκε τουλάχιστον µία αστοχία και κατατέθηκε κάτι
στα Πρακτικά, που ελέχθη µε τουλάχιστον εσφαλµένο τρόπο.
Είπατε, κυρία συνάδελφε, ότι στο Eurogroup της 11ης Ιουνίου
δεσµεύτηκα εγώ, στο Eurogroup, για την άρση της προστασίας
πρώτης κατοικίας.
Δεν το διαβάσατε σωστά. Λέει ότι το σχήµα το οποίο υπήρχε
θα έληγε τέλος Ιουλίου του 2020. Τα έχετε µπερδέψει. Η προστασία της πρώτης κατοικίας δεν υφίσταται µε οριζόντιο τρόπο
-θα το επαναλάβω- από τον Φεβρουάριο του 2019. Στη συνέχεια
ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ πράγµατι και έκανε ένα σχήµα που στήριξε η τότε
αξιωµατική αντιπολίτευση, για να καλύψει µέχρι το τέλος του
2019 µόνο τους «κόκκινους» δανειολήπτες µέχρι το τέλος του
2018 µε αυστηρά εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια που κάλυπταν µέχρι ενενήντα χιλιάδες νοικοκυριά. Να σας το πω πολύ
απλά. Αν κάποιος «κοκκίνησε» 1η Μαρτίου του 2019, δεν είχε καµµία προστασία. Για να το καταλάβετε διαφορετικά.
Αυτό το στηρίξαµε και δώσαµε µάχη στο Eurogroup -είναι αλήθεια αυτό- ώστε αυτό το σχήµα να παραταθεί για τέσσερις µήνες
και στη συνέχεια για άλλους τρεις µήνες. Την αρχική διάταξη των
έξι µηνών που κάνατε εσείς, την προσθέσαµε εµείς και κάναµε
άλλους επτά µήνες. Άρα, εδώ η δέσµευση είναι ότι θα τελειώσει
το current scheme -το παρόν σχήµα, όχι η προστασία, το σχήµαστο τέλος Ιουλίου. Και ήρθαµε µετά και κάναµε το πρόγραµµα
«ΓΕΦΥΡΑ», το οποίο είναι πολύ πιο επιτυχηµένο από το δικό τους
πρόγραµµα. Αυτό για την αποκατάσταση της αλήθειας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Παπαθανάσης για δέκα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ενώ η Κυβέρνηση µε την κοινωνία µάχεται απέναντι σε έναν αόρατο εχθρό, ενώ η Κυβέρνηση,
η πολιτεία, η χώρα µας µάχεται µε σύµµαχο το Διεθνές Δίκαιο
απέναντι στην µονοµερή προκλητική επιθετικότητα της Τουρκίας
και ενώ αγωνιζόµαστε να στηρίξουµε την οικονοµία µε µέτρα που
επιβραβεύονται από τη διεθνή οικονοµική κοινότητα µέσω των
ιστορικά χαµηλότερων επιτοκίων στις εκδόσεις των οµολόγων
µας, αυτή ακριβώς τη στιγµή επιλέγει ο ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει
πρόταση µοµφής κατά του Υπουργού Οικονοµικών κ. Σταϊκούρα,
ενός Υπουργού που εκφράζει απόλυτα την κυβερνητική πολιτική
και που µε επιτυχία έχει µεταφράσει την πολιτική σε πράξεις.
Η πρόταση, λοιπόν, είναι άκαιρη, είναι υποκριτική και προσπα-
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θεί απλά να δηµιουργήσει εντυπώσεις. Μας δίνεται όµως µια µεγάλη ευκαιρία να παρουσιάσουµε το µεταρρυθµιστικό έργο που
εκτέλεσε αυτή η Κυβέρνηση, που λειτουργεί σε µια ενιαία και παραγωγική συχνότητα σε δεκαπέντε µήνες που έχει την ευθύνη
διακυβέρνησης της χώρας. Έτσι, λοιπόν, µας δίνεται η ευκαιρία
να αναφερθούµε περιληπτικά σε ένα τµήµα της δουλειάς που
έχει γίνει και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκίνησε το έργο της
αποφασισµένη να αλλάξει την Ελλάδα και να τη µετατρέψει σε
µια χώρα αλληλεγγύης, κοινωνικής συνοχής, σύγχρονη και ελκυστική. Μια χώρα που βασίζεται στην εξωστρέφεια, την ψηφιακή τεχνολογία και την καινοτοµία.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, οι συνάδελφοί µου όλοι στο Υπουργείο, το πολιτικό προσωπικό θέσαµε εξαρχής ως κεντρικό µας στόχο τη δηµιουργία ενός
περιβάλλοντος που στηρίζει την επιχειρηµατικότητα. Σύσσωµη,
λοιπόν, η πολιτική ηγεσία, σε απόλυτη συνεργασία, εργάζεται
σκληρά ώστε να ανοιχτεί ένας φιλοεπενδυτικός ορίζοντας όπου
τα επιχειρηµατικά σχέδια µπορούν να έχουν αρχή, µέση και
τέλος, δεν παραµένουν µακέτες.
Με τον νόµο επενδύσεων στην Ελλάδα σηµατοδοτήσαµε µια
νέα σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ κράτους και επενδυτικής κοινότητας. Δώσαµε µεγαλύτερη ευελιξία τόσο σε στρατηγικές επενδύσεις όσο και στη διαδικασία πιστοποίησης, ολοκλήρωσης και
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας µιας επένδυσης. Διευκολύναµε τις επενδύσεις στα επιχειρηµατικά πάρκα. Ανοίξαµε την
αγορά και δώσαµε για πρώτη φορά το δικαίωµα και σε ιδιώτες
να πιστοποιηθούν ως ελεγκτές.
Με το Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης δηµιουργήσαµε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα για τον σχεδιασµό, την παρακολούθηση και
τον έλεγχο των παρεµβάσεων που χρηµατοδοτούνται από τους
εθνικούς πόρους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων. Συστήσαµε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρµογής Τοµέων
Βιοµηχανίας και Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Έργο
αυτής της υπηρεσίας είναι η υλοποίηση των στόχων της βιοµηχανικής ανάτασης της χώρας και των στρατηγικών επιλογών του
Υπουργείου. Για πρώτη φορά θέσαµε τη βιοµηχανία στο επίκεντρο ως εθνικό αναπτυξιακό πυλώνα. Απλοποιήσαµε και εκσυγχρονίσαµε το θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση και λειτουργία των
επιχειρήσεων. Διασυνδέσαµε το ΓΕΜΗ µε τον ΕΦΚΑ, ενώ δώσαµε τη δυνατότητα σύστασης ανώνυµης εταιρείας µε πρότυπο
καταστατικό.
Υπερδιπλασιάσαµε τους ελέγχους και αναδιαρθρώσαµε τον
ελεγκτικό µηχανισµό µε τη σύσταση διυπηρεσιακής µονάδας
ελέγχου αγοράς και τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο της αγοράς
σε όλα τα στάδια διακίνησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών.
Εκκινήσαµε τη διαδικασία ψηφιοποίησης των βιβλίων σηµάτων
και απλοποιήσαµε τη διαδικασία για την απονοµή του δικαιώµατος χρήσης του ελληνικού σήµατος για τα προϊόντα ΠΟΠ και τα
προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης.
Εκδώσαµε κανονισµό ασφαλείας και προδιαγραφών για τη λειτουργία και τους ελέγχους στον εξοπλισµό διαφόρων λούναπαρκ κ.λπ.. Συστήσαµε την κυβερνητική επιτροπή εφοδιαστικής
αλυσίδας για τη διαµόρφωση, εποπτεία και αναθεώρηση του
στρατηγικού σχεδιασµού των δράσεων στον τοµέα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Συστήσαµε την Κυβερνητική Επιτροπή Βιοµηχανίας για τη διαµόρφωση της εθνικής στρατηγικής της
βιοµηχανίας και την ανάκαµψη της µεταποιητικής δραστηριότητας.
Σχεδιάζουµε και έχουµε έτοιµη την απλούστευση και τον εκσυγχρονισµό του Εταιρικού Δικαίου και την αναµόρφωση του νοµοθετικού πλαισίου για τις δηµόσιες συµβάσεις, δηλαδή την
αναµόρφωση του ν. 4412. Σχεδιάζουµε το νέο ΕΣΠΑ 2021 - 2027
µε τη συνολική ευρωπαϊκή ενίσχυση που µαζί µε το Ταµείο Ανάκαµψης φτάνει στα 72 δισεκατοµµύρια ευρώ, σύµφωνα µε το
σχέδιο Πισσαρίδη. Προσανατολιζόµαστε σε επενδύσεις στις
υποδοµές, τον ψηφιακό µετασχηµατισµό, την «πράσινη» κυκλική
οικονοµία και την αναβάθµιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου
δυναµικού.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η υγειονοµική κρίση ήρθε να
αποδείξει ότι τα θεµέλια που οικοδοµούµε είναι γερά. Πετύχαµε
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σε χρόνο ρεκόρ την ταχεία αδειοδότηση µονάδων που επέδειξαν
ευελιξία και αναδιάρθρωσαν την παραγωγή τους σε είδη αυξηµένης ανάγκης, όπως αντισηπτικά και µάσκες. Θωρακίσαµε τον
Έλληνα καταναλωτή µέσω της πλατφόρµας «e-Kαταναλωτής»,
εξασφαλίζοντας διαφάνεια στις τιµές των προϊόντων και ανοικτά
δεδοµένα. Προσφέραµε χρηµατοδοτικά εργαλεία στις επιχειρήσεις για την εξασφάλιση ρευστότητας και τη θωράκιση των θέσεων εργασίας. Ταµείο εγγυοδοσίας. Επιδότηση επιτοκίου
υφιστάµενων επιχειρηµατικών δανείων. Δάνεια µε κεφάλαια κίνησης µε επιδότηση επιτοκίου µέσω του «ΤΕΠΙΧ ΙΙ». Επιστρεπτέα
προκαταβολή. Όλα τα χρηµατοδοτικά εργαλεία ενεργοποιήθηκαν µέσω της αξιοποίησης των διαθέσιµων πόρων του ΕΣΠΑ.
Προχωρήσαµε στην αναθεώρηση των επιχειρησιακών προγραµµάτων, ώστε να µπορέσουµε να τα εντάξουµε.
Με σκληρή δουλειά και κατάλληλες παρεµβάσεις η Ελλάδα
πλέον τείνει να µετατραπεί σε στρατηγικό επενδυτικό κόµβο. Οι
προσπάθειές µας ήδη αποδίδουν καρπούς. Ξεµπλοκάραµε πολλές επενδύσεις που ήταν κολληµένες στα χαρτιά και δεν είναι
µόνο το Ελληνικό. Προχωρήσαµε στην εφαρµογή σχεδίου εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας, Σύρου αλλά και Σκαραµαγκά. Εγκρίναµε δεκατέσσερις στρατηγικές επενδύσεις
συνολικής αξίας 1,8 δισεκατοµµυρίων ευρώ, δεκατέσσερα έργα
ΣΔΙΤ που έχουν ολοκληρωθεί και πλέον αποδίδονται στην κοινωνία, τριακόσια πενήντα οκτώ επιχειρηµατικά σχέδια του αναπτυξιακού νόµου µε ποσό ενίσχυσης άνω των πεντακοσίων εκατοµµυρίων ευρώ.
Πρόσφατα εγκρίθηκε η υπαγωγή δεκαπέντε περιφερειακών
επιχειρησιακών κέντρων πολιτικής προστασίας µέσω ΣΔΙΤ, επένδυση ύψους 120 εκατοµµυρίων ευρώ. Εκδώσαµε δύο προκηρύξεις του αναπτυξιακού νόµου και συνεχίζουµε έτσι ώστε να
επιταχύνουµε τις εντάξεις και τις υπαγωγές των επενδυτικών
σχεδίων στον επενδυτικό αναπτυξιακό νόµο. Φέρνουµε την Ελλάδα πιο κοντά στην ψηφιακή τεχνολογία µε πολλές µεταρρυθµίσεις. Δεν είναι µόνο η «MICROSOFT», είναι πολλές εταιρείες
ανώτατης τεχνολογίας που επιθυµούν να εγκατασταθούν στην
Ελλάδα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το έργο της Κυβέρνησης αποτυπώνεται και στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς δείκτες. Ως προς
την απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ, η χώρα µας ανέβηκε
µόνο σε έναν χρόνο από την 12η στην 8η θέση µε προοπτική περαιτέρω βελτίωσης µέχρι το τέλος του 2020. Η ανταγωνιστική
θέση της Ελλάδας για το 2020 παρουσίασε άνοδο κατά εννέα
θέσεις και βρίσκεται στην 49η µεταξύ εξήντα τριών οικονοµιών
από την 58η που κατείχε το 2019. Στον δείκτη άµεσων ξένων
επενδύσεων για το 2019 καταφέραµε να ανέβουµε κατά έξι θέσεις και βρεθήκαµε στην 29η θέση από την 35η το 2018, ενώ ουδέποτε στη δεκαετία 2009-2018 δεν είχαµε υπερβεί την 32η θέση.
Ως προς την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων για την αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας, βρεθήκαµε στην πρώτη
θέση σε αριθµό ωφελούµενων από δράσεις ενίσχυσης κοινωνικής συνοχής.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συνεχίζουµε τη δουλειά µας µε
πείσµα και αποφασιστικότητα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θέσει υψηλούς στόχους, δεν συµβιβάζεται µε τη
µετριότητα, δεν φοβάται, δεν κάµπτεται. Η εντολή του είναι να
µεταρρυθµίσουµε, να πάµε ενάντια στη γραφειοκρατία, να µη
σταθούµε σε λόγια αλλά σε πράξεις. Δουλεύουµε για το σήµερα
και το αύριο της νεολαίας. Δεν σταµατάµε σε ψευτοδιλήµµατα
της Αντιπολίτευσης, δεν σταµατάµε µπροστά στο φόβο της
ρήξης. Είµαστε αποφασισµένοι να δηµιουργήσουµε µία Ελλάδα
παράδειγµα στην Ευρώπη, όπως παράδειγµα ήταν εν µέσω της
πανδηµίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η εποχή Κυριάκου Μητσοτάκη θα καταγραφεί ως η εποχή της
µεταρρύθµισης της φωτεινής Ελλάδας, χωρίς ιδεολογικές αγκυλώσεις, όπου όλες και όλοι θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, όπου τα
παιδιά που έχουν σήµερα µπροστά τη ζωή τους δεν θα έχουν εµπόδια, όπου γυναίκες και άντρες θα µοιράζονται τις ίδιες προοπτικές, όπου η πολιτεία θα είναι το πραγµατικό στήριγµα των
συµπολιτών µας που το έχουν ανάγκη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεν τίθεται θέµα προβληµατισµού για εµάς για το πού θέλουµε
να πάµε. Έχουµε ήδη ξεκινήσει και θα φτάσουµε εκεί που η κάθε
Ελληνίδα και ο κάθε Έλληνας θέλει και που η πατρίδα µας αξίζει.
Έχουµε ήδη ξεκινήσει εδώ και δεκαπέντε µήνες και θα φτάσουµε, το υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός, το υποσχέθηκε ο κάθε
Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας και ως ένα σώµα, ο κάθε
Υπουργός αυτής της Κυβέρνησης. Αυτή η εντολή µας δόθηκε,
αυτήν υπηρετούµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
Θα ακολουθήσουν οι συνάδελφοι κ. Συντυχάκης, η κ. Βιλιάλη,
ο κ. Σκουρολιάκος, η κ. Μπακαδήµα και η κ. Γιαννάκου και θα
πάρει µετά τον λόγο ο Υπουργός ο κ. Πιερρακάκης, µετά την κ.
Γιαννάκου. Κάθε πέντε Βουλευτές θα µπαίνει ένας Υπουργός.
Τον λόγο έχει, λοιπόν, ο κ. Συντυχάκης από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδος.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Οικονοµικών της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας δεν είναι καθόλου τυχαία τη δοσµένη χρονική στιγµή. Δίνει τη βολική ευκαιρία
και στους δύο να επιδοθούν σε ένα κακόγουστο σόου προκειµένου να καλύψουν ότι όλοι µαζί συµφωνούν και επαυξάνουν µε
την εφαρµογή της βαθιάς, ταξικής, απάνθρωπης πολιτικής, που
ξεζουµίζει τον λαό και τα κέρδη του κεφαλαίου.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έχει πιάσει το νήµα από
εκεί που το άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ βοµβαρδίζοντας µε αµέτρητα αντιλαϊκά νοµοσχέδια, στο επίκεντρο των οποίων βρίσκονται ο νέος
Πτωχευτικός Κώδικας που δίνει το πράσινο φως στις τράπεζες
και στα funds να ξεσπιτώνουν τον λαό, να βάζουν στο χέρι όλη
την περιουσία του, να δεσµεύουν τα εισοδήµατά του και να τον
κάνουν δούλο των τραπεζών.
Είναι στα σκαριά το νέο χτύπηµα στο σταθερό ηµερήσιο χρόνο
εργασίας, η παραπέρα µείωση των ασφαλιστικών εισφορών των
εργοδοτών, η παραπέρα ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης, η δίωξη
της συνδικαλιστικής δράσης µε το νέο συνδικαλιστικό νόµο.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ, σε µοιρασµένους ρόλους δικοµµατικής εναλλαγής στην κυβερνητική
εξουσία, όπως παλιότερα η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, είναι
σε απόλυτη συγχορδία. Έχουν δεσµευτεί απέναντι στα αφεντικά,
την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΟΣΑ να υπηρετήσουν την καπιταλιστική ανάπτυξη που προϋποθέτει τσάκισµα των εισοδηµάτων, αρπαγή της λαϊκής κατοικίας, την καταστολή των λαϊκών και
νεολαιίστικων κινητοποιήσεων βάζοντας στο γύψο λαϊκά, συνδικαλιστικά και κοινωνικά δικαιώµατα.
Για τις κυβερνήσεις και τα κόµµατα του κεφαλαίου υπέρτατος
νόµος είναι η εξυπηρέτηση της καπιταλιστικής κερδοφορίας, δηλαδή των συµφερόντων µιας ισχνής µειοψηφίας σε βάρος της
µεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Ναι, και οι δυο σας είστε συνυπεύθυνοι για το έγκληµα που διαπράττετε σε βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού, µέσα από διαρκή µνηµόνια και
κόφτες, αντιλαϊκά µέτρα, ευρωπαϊκά εξάµηνα, για την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων.
Να, λοιπόν, γιατί το ΚΚΕ καταδικάζει και καταψηφίζει συνολικά
την πολιτική της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας σήµερα,
του ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε τα προηγούµενα πέντε χρόνια και
έστρωσε το χαλί στον αντιλαϊκό οδοστρωτήρα, στη Νέα Δηµοκρατία, και σήµερα «βάζει πλάτη» για να λογαριαστεί µετά όπως
λέει, καθώς και τα άλλα κόµµατα που µε τον ένα ή τον άλλο
τρόπο συµµετείχαν, στήριξαν ή στηρίζουν αυτό το απεχθές έγκληµα, πιστοί σε µία Ευρωπαϊκή Ένωση ληστών σε βάρος της
εργατικής τάξης, των φτωχών λαϊκών στρωµάτων.
Αποδείχθηκε δυστυχώς, ότι όλοι σας αντιµετωπίζετε την υγεία
και τη ζωή του λαού ως κόστος. Τα φτωχά λαϊκά στρώµατα στις
γειτονιές και στα χωριά πότε πνίγονται από τις πληµµύρες, πότε
καίγονται από τις φωτιές, πότε καταστρέφονται σπίτια και περιουσίες.
Αυτή η τραγική κατάσταση δεν µπορεί να αποδίδεται απλά στα
έντονα καιρικά φαινόµενα. Είναι απόρροια της εγκληµατικής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων: Νέας Δηµοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, πα-
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λαιότερα του ΠΑΣΟΚ, που δεν φρόντισαν να σχεδιάσουν και να
θωρακίσουν µε σύγχρονα αντιπληµµυρικά, αντιπυρικά έργα και
υποδοµές τη χώρα, να οργανώσουν την πολιτική προστασία και
όλες τις υπηρεσίες.
Εξίσου µεγάλες είναι και οι ευθύνες περιφερειακών και δηµοτικών αρχών, των στελεχών τους που συνέργησαν σε αυτές τις
πολιτικές, και δεν έχουν σε πρώτη προτεραιότητα την προστασία
του λαού, όπως έχει αποδειχθεί στη Μάντρα, στο Μάτι, στην Εύβοια, πρόσφατα στην Καρδίτσα και στα Ιόνια νησιά, προχθές
στην Κρήτη, στη Χερσόνησο και στα Μάλια, στις πιο τοπ τουριστικές περιοχές, µε τα τετράστερα και πεντάστερα ξενοδοχεία,
αποδείχτηκε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως σχέδιο, καµµιά
προστασία, καµµιά πρόληψη. Είναι εντελώς ανύπαρκτη, επειδή
ακριβώς προτεραιότητα του κράτους και όλων των κυβερνήσεων
δεν ήταν ποτέ οι λαϊκές ανάγκες αλλά τα κέρδη του κεφαλαίου.
Το ίδιο ακριβώς έργο ζούµε πότε µε τον κορωνοϊό, πότε µε τα
εργατικά ατυχήµατα, πότε µε τις πληµµύρες και τις καταστροφές. Δυστυχώς, τα ίδια και χειρότερα θα έχουµε σε ένα ενδεχόµενο σεισµού γνωρίζοντας ότι η περιοχή µας είναι από τις πιο
σεισµογενείς περιοχές του κόσµου. Και όµως, δεκαετίες ολόκληρες τα σχολικά κτήρια και άλλα δηµόσια κτήρια, είναι ανέλεγκτα,
έτοιµα να καταρρεύσουν στον πρώτο δυνατό σεισµό.
Και ποιος ευθύνεται για την κακοδαιµονία; Για σας φυσικά, ο
λαός και η νεολαία. Όλα ανάγονται στην ατοµική ευθύνη. Ατοµική ευθύνη, προστασία από την εξάπλωση του κορωνοϊού. Ατοµική ευθύνη του εάν θα υπάρχει καθαρίστρια στο σχολείο.
Ατοµική ευθύνη αν ο γερανός τσακίσει το κεφάλι του εργάτη στη
«ΛΑΡΚΟ». Ατοµική ευθύνη που είσαι άνεργος και δεν µπορείς να
συντάξεις ένα βιογραφικό ή την αίτηση στον ΟΑΕΔ. Ατοµική ευθύνη εάν βρουν τραγικό θάνατο από πληµµύρες, πυρκαγιές και
σεισµούς.
Και όλα αυτά για να κρυφθεί ο πραγµατικός ένοχος, να συγκαλυφθούν οι τεράστιες κρατικές ευθύνες και η εγκληµατική πολιτική όλων των κυβερνήσεων και των κοµµάτων του κεφαλαίου,
των εκπροσώπων τους στην τοπική περιφερειακή διοίκηση, µια
τοπική διοίκηση-επιχείρηση που φορτώνεται µε νέα ευέλικτα, αντιλαϊκά εργαλεία, όπως τους νέους αναπτυξιακούς οργανισµούς,
ανώνυµες εταιρείες, ώστε από καλύτερες θέσεις να τρέξουν τα
επιχειρηµατικά project στη διαχείριση απορριµµάτων, στην καθαριότητα, στο πράσινο, στον ηλεκτροφωτισµό, στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, στα νερά, γι’ αυτό και υποβαθµίζεται ο
ρόλος των δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων και ανάγονται δήµαρχοι και περιφερειάρχες σε µονάρχες.
Διαλύετε νευραλγικές υπηρεσίες δόµησης και τεχνικών έργων
και τις παραδίδετε στις ανώνυµες εταιρείες, στους αναπτυξιακούς οργανισµούς, µετατρέποντας τις κοινωνικές δοµές σε ανταποδοτικές υπηρεσίες. Τσακίζονται εργασιακά δικαιώµατα
γενικεύοντας τις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, αντί να πάρετε
µέτρα ενίσχυσης αυτών των υπηρεσιών και των δοµών, αντί να
παρθούν µέτρα που θα ανακουφίζουν µισθωτούς στον τουρισµό,
στον επισιτισµό, στο εµπόριο, τους ανέργους, τους απολυµένους, τους αυτοαπασχολούµενους και ελεύθερους επαγγελµατίες, τους φτωχούς αγρότες, τα άτοµα µε αναπηρία, τους
καλλιτέχνες, που έχουν πληγεί από την πανδηµία και τα περιοριστικά µέτρα της Κυβέρνησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Οι δήµοι είναι πλέον οι νέες εφορίες για την εξασφάλιση χρηµατοδότησης. Προκειµένου να ανταποκριθούν στις νέες τους αρµοδιότητες, δεν διστάζουν τα βάρη να τα φορτώσουν στις λαϊκές
οικογένειες µε αύξηση τελών και φόρων, µε κατασχέσεις ακόµα
και για χρέη 500 ευρώ αναγκάζοντας λαϊκά νοικοκυριά να βάζουν
ολοένα και βαθύτερα το χέρι στην τσέπη για έργα και υπηρεσίες
που θα έπρεπε να παρέχει το κράτος.
Το πραγµατικό, λοιπόν, ερώτηµα για τον λαό είναι αν θα δεχθεί
να ζει στον εφιάλτη της µόνιµης χρεοκοπίας για να πολλαπλασιάζει τα κέρδη το µεγάλο κεφάλαιο ή αν θα δυναµώσει τον
αγώνα του για να πάρει πραγµατικές ανάσες, για να περάσει
στην αντεπίθεση µε σηµαία τις δικές του ανάγκες.
Η απάντηση είναι βέβαιο ότι θα δοθεί µε την οργανωµένη απειθαρχία. Η λαϊκή µοµφή στα κόµµατά σας και στις κυβερνήσεις
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σας θα κριθεί στους δρόµους του αγώνα µε ένταση της πάλης
µέσα από τα σωµατεία και τους µαζικούς φορείς, µε την πιο πλατιά συστράτευση του εργατόκοσµου µε το ΚΚΕ, µε συγκέντρωση
των δυνάµεων ενάντια στον πραγµατικό εχθρό που είναι τα µονοπώλια και η εξουσία τους, το κράτος που µε κάθε ευκαιρία δείχνει την εχθρότητα του απέναντι στον λαό για να θωρακίζει τα
συµφέροντα της εργοδοσίας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει η συνάδελφος Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, η κ. Μαρία - Ελένη
Σούκουλη - Βιλιάλη.
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ (ΜΑΡΙΛΕΝΑ) ΣΟΥΚΟΥΛΗ - ΒΙΛΙΑΛΗ: Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, η πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσαν ο
Πρόεδρος και οι Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
εναντίον του Υπουργού Οικονοµικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, δεν
είναι τίποτα άλλο παρά µια απέλπιδα προσπάθεια διαφυγής του
ΣΥΡΙΖΑ και του ίδιου του κ. Τσίπρα από την πολιτική αποµόνωση
που τους έχει τοποθετήσει η ελληνική κοινωνία.
Δεν είναι τίποτα άλλο παραπάνω από µια απέλπιδα προσπάθεια διαφυγής από τις εσωτερικές τριβές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης που αδυνατεί να διαδραµατίσει τον ρόλο που της
έταξε ο ελληνικός λαός. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνέχεια
µιας απέλπιδας προσπάθειας του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα να
πολώσει και να διχάσει την πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου,
ψάχνοντας πολιτικά πεδία όπου εκεί εφαρµόζεται το µοναδικό
όπλο που ξέρει να χρησιµοποιεί καλύτερα, δηλαδή τον άκρατο
λαϊκισµό.
Μετά την κατακραυγή της ελληνικής κοινωνίας για το χυδαίο
πρωτοσέλιδο της «ΑΥΓΗΣ», όπου προσπάθησε να διχάσει την ελληνική κοινωνία και δυστυχώς να καπηλευθεί την πιο ιστορική
στιγµή της ελληνικής δηµοκρατίας, συνεχίζουν ακάθεκτοι στο
ίδιο µοτίβο πολιτικής πρακτικής. Αποφάσισαν να διαβούν τον
δρόµο του ανέξοδου εντυπωσιασµού, αδιαφορώντας φυσικά για
τη δύσκολη συγκυρία που περνά η χώρα εξαιτίας και της τουρκικής προκλητικότητας και της παγκόσµιας υγειονοµικής κρίσης.
Σας λένε κάτι αυτά που συµβαίνουν αυτόν τον καιρό, αγαπητοί
συνάδελφοι ή η ιδεοληψία σας και το αίσθηµα της αυτοσυντήρησής σας δεν σας αφήνει να τα δείτε;
Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δεν χωρά ούτε η ιδεοληψία ούτε
η ιδιοτέλεια. Σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία απαιτείται οµοψυχία,
απαιτείται υπευθυνότητα, απαιτείται µετριοπάθεια και ψυχραιµία
και αντί γι’ αυτά, παρακολουθούµε ένα θέατρο του παραλόγου
µε πρωταγωνιστές τον ΣΥΡΙΖΑ -και όχι µόνο- όπου τους βλέπουµε να φωνασκούν, να ωρύονται, να σκίζουν τα ιµάτιά τους
για τις περιουσίες που θα χαθούν, για τους τραπεζίτες που θα
ληστέψουν, για τους µικροµεσαίους που θα αφανιστούν, για τα
µνηµόνια που έρχονται.
Και αναρωτιέται κανείς: Είναι δυνατόν ακόµα και σήµερα, ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, να έχει τέτοιο πολιτικό θράσος που να νοµίζει
ότι ο ελληνικός λαός έχει µνήµη χρυσόψαρου; Είναι δυνατόν να
µιλάνε αυτοί που κατήργησαν ουσιαστικά την προστασία της
πρώτης κατοικίας, αυτοί που φορολόγησαν ανελέητα τους πάντες, αυτοί που παραχώρησαν για ενενήντα εννιά χρόνια την
εθνική περιουσία στο υπερταµείο, αυτοί που προχώρησαν σε χιλιάδες πλειστηριασµούς την ίδια στιγµή που ούρλιαζαν «κανένα
σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», αυτοί που µε την περίφηµη διαπραγµάτευση κοκκίνησαν δάνεια και υπερχρέωσαν επιχειρήσεις, ενώ
έγραφαν και πουλούσαν βιβλία περί σεισάχθειας και άλλων τέτοιων; Κι όµως φαίνεται ότι είναι δυνατόν, µε τη µόνη διαφορά
ότι πλέον δεν µπορούν να ξεγελάσουν κανέναν. Δεν µπορείτε να
ξεπεράσετε κανέναν, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ.
Η Κυβέρνηση, παρά τη δύσκολη συγκυρία, είναι απόλυτα δεσµευµένη να συνεχίσει µε αµείωτο ρυθµό το µεταρρυθµιστικό
της έργο. Δεν πρόκειται να κρύψει τα προβλήµατα κάτω από το
χαλί. Σκοπός της είναι να αντιµετωπίσει τα χρόνια και δοµικά
προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας. Και ναι, το
ιδιωτικό χρέος αποτελεί πρόβληµα και πρέπει να λυθεί ολιστικά,
έτσι ώστε να απελευθερωθούν οι παραγωγικές δυνάµεις του
τόπου µας. Και αυτό πράττει το νοµοθέτηµα που ήταν η αφορµή
να κάνετε την πρόταση δυσπιστίας.
Όµως, πέρα από αυτό, η στόχευσή µας είναι κυρίως το πώς
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θα παράγουµε, αλλά και θα εισάγουµε νέο πλούτο, ώστε οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να µη βρεθούν πάλι σε θέση αφερεγγυότητας. Και αν τελικά βρεθούν, να µπορούν να ανακάµψουν. Να
υπάρχει τρόπος να ανακάµψουν. Δηµιουργούµε σταθερά ένα φιλοεπενδυτικό περιβάλλον µε ευνοϊκή φορολογική µεταχείριση
για τις επιχειρήσεις, ώστε να έρθουν επενδύσεις και παράλληλα
να δηµιουργηθούν νέες ,ποιοτικές και καλά αµειβόµενες θέσεις
εργασίας.
Ξεκινήσαµε τις µεγάλες µεταρρυθµίσεις στον ψηφιακό µετασχηµατισµό του κράτους, τη µεταστροφή της ελληνικής οικονοµίας σε πράσινη οικονοµία. Δηµιουργήσαµε φιλοεπενδυτικό
πλαίσιο για τις επενδύσεις στην τεχνολογική καινοτοµία, ώστε
όλα αυτά µαζί να µπορούν να κουµπώσουν στα χρήµατα που έρχονται, και από το Ταµείο Ανάκαµψης και από το νέο ΕΣΠΑ, αλλά
και από τα υπόλοιπα χρηµατοδοτικά εργαλεία. Και να αλλάξουµε, επιτέλους, το παραγωγικό µοντέλο της χώρας. Αυτός
είναι ο δρόµος που θα µας οδηγήσει από τον βαρύ χειµώνα της
πανδηµίας στην άνοιξη της ελληνικής οικονοµίας. Με δουλειά,
µε πράξεις, όχι µε εύκολα λόγια.
Όµως εσείς επενδύετε στον διχασµό και στον άκρατο λαϊκισµό. Όσο το κάνετε αυτό, εµείς θα επενδύουµε στην κοινωνική
εµπιστοσύνη στο εσωτερικό και στην αξιοπιστία µας στο εξωτερικό. Εµείς µαζί µε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες θα τα καταφέρουµε. Εσείς, παραφράζοντας τον Κώστα Βάρναλη, δειλοί,
µοιραίοι και άβουλοι αντάµα, προσµένετε ίσως κάποιο θαύµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο τώρα θα
πάρει ο συνάδελφος από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Παναγιώτης Σκουρολιάκος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Σταϊκούρα, µην το παίρνετε προσωπικά, αλλά το κόµµα
σας, η Νέα Δηµοκρατία σάς πήρε στον λαιµό της. Σας υποβάλλει
στο µαρτύριο να εισηγηθείτε ένα νοµοσχέδιο εχθρικό απέναντι
στα προβλήµατα του ελληνικού λαού.
Τι κάνετε εδώ; Νοµοθετείτε πτώχευση φυσικών προσώπων και
νοικοκυριών. Για πρώτη φορά είναι δυνατό και τα φυσικά πρόσωπα, όχι µόνο οι έµποροι, να πτωχεύσουν, ενώ επίσης για
πρώτη φορά εντάσσεται στην πτωχευτική περιουσία µέρος του
µελλοντικού εισοδήµατος του οφειλέτη, καθώς και η κύρια κατοικία, ακόµη και φυσικών προσώπων νοικοκυριών. Ένας επαγγελµατίας θα πτωχεύσει, όπως ένας έµπορος και ένα νοικοκυριό,
όπως µια επιχείρηση. Θα χάνει τα πάντα για τα επόµενα τρία χρόνια –τουλάχιστον- κατ’ ελάχιστον. Δεν θα µπορεί να κάνει τίποτα.
Δεν θα µπορεί να ασκήσει καµµία επαγγελµατική δραστηριότητα,
γιατί τα χρήµατα θα φεύγουν αµέσως. Θα είναι, δηλαδή, επαγγελµατικά νεκρός.
Δυστυχώς, κύριε Σταϊκούρα, είστε υποχρεωµένος να στηρίξετε έναν νέο πτωχευτικό νόµο που δεν παρέχει καµµία προστασία στην πρώτη κατοικία. Η όποια προστασία µε ευθύνη της
Κυβέρνησής σας, έχει πάψει να υφίσταται από τον Ιούνιο.
Είπατε χθες για το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ». Μα, αυτό δεν είναι
πρόγραµµα προστασίας της πρώτης κατοικίας αλλά προσωρινής
επιδότησης της δόσης των δανειοληπτών που έχουν πληγεί από
την πανδηµία. Αυτό που δίνει πλέον η Νέα Δηµοκρατία στον πολίτη είναι µια επιλογή ή να χάσει το σπίτι του µε πλειστηριασµό
ή να το χάσει µε την εκχώρηση της κυριότητας σε έναν ιδιωτικό
φορέα και τη µετατροπή του από ιδιοκτήτη, από νοικοκύρη, σε
ενοικιαστή.
Μετά από δώδεκα χρόνια ως ενοικιαστής θα πρέπει να διπλοπληρώσει το σπίτι που έχει χάσει για να το επαναγοράσει χωρίς
να υπολογίζεται ούτε τι είχε εξοφλήσει από το αρχικό δάνειο
ούτε τι πλήρωσε δώδεκα µήνες. Ανήκουστο. Ποιος ωφελείται
από αυτό; Οι τράπεζες ωφελούνται και ο ιδιωτικός φορέας στον
οποίο θα πάνε τα σπίτια. Αυτοί ωφελούνται από την απαλλοτρίωση της λαϊκής κατοικίας, γιατί δεν κινδυνεύουν τα σπίτια στο
Κολωνάκι.
Δεν είναι αλήθεια ότι η πρώτη κατοικία προστατεύεται µέχρι
τις 31 Δεκεµβρίου, όπως µε στόµφο ισχυρίστηκε ο κ. Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Νέα Δηµοκρατία, δεν
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νοµοθέτησε καµµία οριζόντια προστασία και µάλιστα απέρριψε
την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ για προστασία της πρώτης κατοικίας
µέχρι το τέλος του 2020. Καµµία λαϊκή κατοικία δεν µπήκε σε
πλειστηριασµό επί ΣΥΡΙΖΑ. Τα non papers που σας µοιράστηκαν
λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εισήγαγε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς αλλά δεν σας λένε ότι καµµία λαϊκή κατοικία δεν πλειστηριάστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: …Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Με τον Λαφαζάνη
θα πορευτείτε. Το ξέρω. Πορεύεστε όλοι. Έχετε πάρει το χαρτάκι. Θα το πείτε όλοι. Βάλτε οµοιωµατικά. Το ξέρουµε. Έτσι θα
πορευτείτε. Με τον Λαφαζάνη, µια χαρά, συγχαρητήρια.
Κοινωνικές οµάδες ολόκληρες, λοιπόν, στενάζουν από το
βάρος όχι µόνο της πανδηµίας αλλά και της κάκιστης διαχείρισής
της. Η Κυβέρνηση προσπάθησε να µετατρέψει την πανδηµία σε
ένα ακόµα success story, αλλά η αλήθεια είναι αµείλικτη όσο και
αν προσπαθείτε να δηµιουργήσετε επικοινωνιακά περάσµατα µε
τα ΜΜΕ της περίφηµης λίστας Πέτσα.
Επαγγελµατίες, εργαζόµενοι, συνταξιούχοι υποφέρουν. Kαι
περισσότερο οι άνθρωποι του πολιτισµού, ένα ζωντανό κοµµάτι
της κοινωνίας µας. Ήδη ο δικός σας προϋπολογισµός για το
2020 µείωσε κατά 15 εκατοµµύρια τα διαθέσιµα κονδύλια για τον
πολιτισµό σε σχέση µε τον τελευταίο προϋπολογισµό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, 15 εκατοµµύρια λιγότερα, παρ’ όλα αυτά που
έλεγε χθες το βράδυ εδώ η Υπουργός Πολιτισµού, η οποία προσήλθε στη Βουλή των Ελλήνων καταγγέλλοντας τον ΣΥΡΙΖΑ ότι
αγνοεί τους βασικούς κανόνες διακυβέρνησης. Έκανε το µαύρο
άσπρο εδώ. Ποια; Η Υπουργός της οποίας ο Πρωθυπουργός ζήτησε να δανειστούµε τα γλυπτά του Παρθενώνα. Και δεν του είπε
ότι κάτι τέτοιο συνεπάγεται την αναγνώριση της κυριότητας των
Βρετανών.
Είναι η Υπουργός που σε συνεργασία µε τον Υπουργό Οικονοµικών άφησε τους εργαζόµενους στον σύγχρονο πολιτισµό
εκτός των µέτρων στήριξης. Είχε δηλώσει ότι οι ανώνυµες, οι µη
κερδοσκοπικές επιχειρήσεις την άνοιξη θα έπαιρναν 2.000 ευρώ.
Ακόµα περιµένουν οι συνάδελφοί µου από αυτές τις εταιρείες.
Από την άνοιξη περιµένουν αυτά τα δύο χιλιάρικα.
Η Υπουργός είναι η ίδια που θα µείνει στην ιστορία ως Υπουργός Πολιτισµού των απευθείας αναθέσεων. Πολλοί ηµέτεροι,
πάρα πολλοί. Θα παραµείνει στην ιστορία ως Υπουργός που επί
των ηµερών της κάηκαν οι Μυκήνες, Υπουργός Πολιτισµού που
καταγγέλλει εµάς ότι για µας οι άνθρωποι του πολιτισµού ήταν
αόρατοι. Έτσι είπε χθες το βράδυ. Καταλαβαίνουµε την αγωνία
τους. Εκείνη τους βλέπει κάθε µέρα µπροστά της στους δρόµους
στα γραφεία της απέξω όπου ενωµένοι εναντίον της πολιτικής
της διεκδικούν.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, από την αρχή της πανδηµίας κατέθεσε πλήρες κοστολογηµένο πρόγραµµα για τη στήριξη του πολιτισµού. Όλοι
αυτοί οι καλλιτέχνες, µικροί επιχειρηµατίες ή εργαζόµενοι στον
χώρο θα οδηγηθούν σε αναγκαστική ένταξη στον νέο πτωχευτικό
νόµο και θα µείνουν οριστικά εκτός αγοράς εργασίας, πολλοί
από αυτούς διακινδυνεύοντας όχι µόνο την καριέρα τους αλλά
και τη σύνταξή τους.
Στην ανατολική Αττική, όπου δραστηριοποιούµαι, µικρο-καλλιεργητές έχασαν το µεροκάµατο επειδή τους κλείσατε τις υπαίθριες αγορές. Προβλήµατα στις συγκοινωνίες. Στη Σαρωνίδα
ήρθαν τα ΚΤΕΛ από τα Χανιά και το Ρέθυµνο µε επιδότηση. Και
βέβαια οι πολίτες πληρώνουν το εισιτήριό τους. Κόβονται οι συγκοινωνίες ,λοιπόν, και το µετρό καθυστερεί. Τα παιδιά των Δήµων
Ραφήνας - Πικερµίου, Μαραθώνα και Μαρκοπούλου δεν έχουν
πια την έκπτωση του 50% στη χρήση του ΚΤΕΛ Αττικής από και
προς το σχολείο. Τα σχολεία είναι χωρίς καθαρίστριες, χωρίς δασκάλους, ενώ τα παιδιά στοιβάζονται εν µέσω πανδηµίας µέσα
σε µικρές αίθουσες.
Παραδώσαµε ως κυβέρνηση κέντρα υγείας που λειτουργούσαν ως µικρά νοσοκοµεία. Τώρα στην ανατολική Αττική τα κέντρα αναφοράς για το COVID, στο Κέντρο Υγείας Ραφήνας και
Καλυβίων, είναι πλήρως υποστελεχωµένα σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό αλλά και ιατρικό εξοπλισµό.
Τελειώνοντας, θέλω να πω, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης,
ότι έχει ασφυκτικά γεµίσει αυτή η Αίθουσα µε την οσµή της αλα-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΣΤ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ζονείας σας. Μια αλαζονεία εκατόν πενήντα οκτώ εδρών που σας
δίνει τη δυνατότητα να ψηφίζετε νόµους- εχθρούς για τον ελληνικό λαό. Ο Πτωχευτικός σας Κώδικας δεν είναι φάρµακο. Είναι
φαρµάκι για το λαό. Αποσύρετέ τον.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει η κ.
Φωτεινή Μπακαδήµα.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεύτερη µέρα
συζήτησης της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ
κατά του Υπουργού Οικονοµικών, πρότασης που από τη στιγµή
της κατάθεσής της πάγωσε ουσιαστικά τη συζήτηση, κάνοντας
έτσι να περάσει στα ψιλά ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο, το νοµοσχέδιο- ταφόπλακα της µεσαίας τάξης και προάγγελος του πέµπτου µνηµονίου που πολύ περίτεχνα επεξεργάζεστε. Αυτό
φαίνεται, αν δούµε ακόµη και τις τοποθετήσεις συναδέλφων χθες
και σήµερα αλλά και την περιρρέουσα ατµόσφαιρα στον Τύπο
σε εφηµερίδες και όχι µόνο.
Είστε συνένοχοι, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και κύριοι του
ΣΥΡΙΖΑ, στη φτωχοποίηση και την οικονοµική εξαθλίωση των Ελλήνων πολιτών, τους οποίους τώρα εξαναγκάζετε να χάσουν και
την πρώτη τους κατοικία. Και αντί να αφιερώνουµε χρόνο και να
συζητάµε ένα τόσο σηµαντικό νοµοσχέδιο, καταφέρατε κυρίες
και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, µε µία επικοινωνιακή κοκοροµαχία να πετάξετε την µπάλα στην εξέδρα.
Καταθέσατε πρόταση δυσπιστίας κατά του Υπουργού που
έφερε το πτωχευτικό νοµοσχέδιο. Σωστά; Θέλετε ειλικρινά να
κοιταχτούµε στα µάτια και µπορείτε να µου πείτε, πράγµατι, ότι
το έκανε χωρίς να έχει την πλήρη, µα πλήρη κάλυψη του Πρωθυπουργού; Μπορείτε, πραγµατικά, ανερυθρίαστα να υποστηρίξετε πως ένας Υπουργός Οικονοµικών µπορεί να λειτουργεί και
να νοµοθετεί ή να συζητά ή να διαπραγµατεύεται, χωρίς να έχει
τη στήριξη και χωρίς να ενηµερώνει τον Πρωθυπουργό που τον
έχει ορίσει;
Ειλικρινά µπορείτε να υποστηρίξετε κάτι τέτοιο; Σας προκαλώ.
Πείτε µου ένα παράδειγµα Υπουργού Οικονοµικών που το έχει
κάνει. Δεν υπάρχει. Γιατί τότε, λοιπόν, δεν κάνετε πρόταση δυσπιστίας συνολικά κατά της Κυβέρνησης; Είναι ο κ. Σταϊκούρας
το πρόβληµά σας ή η κυβερνητική πολιτική;
Τώρα κόπτεστε ξαφνικά για την προστασία της πρώτης κατοικίας και για τα κόκκινα δάνεια. Να θυµηθούµε τους νόµους
4336/2015, 4346/2015, 4605/2019 που σταδιακά άφησαν χωρίς
καµµία κάλυψη τους δανειολήπτες; Ποιες υπογραφές φέρουν
αυτοί; Τις υπογραφές του κ. Τσακαλώτου, του κ. Σταθάκη και του
υπόλοιπου Υπουργικού Συµβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ.
Να δούµε και τα επιµέρους στοιχεία; Το 2017, οι πλειστηριασµοί αυξήθηκαν κατά 64% σε σχέση µε το 2016, σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία συµβολαιογράφου που επεξεργάστηκε η ΕΛΣΤΑΤ,
ενώ η αύξηση στις καταθέσεις κατασχετηρίων εκθέσεων σχεδόν
διπλασιάστηκαν σηµειώνοντας αύξηση 97,6%. Αν δούµε τα στοιχεία και για τα επόµενα έτη είναι εξίσου αποκαρδιωτικά.
Έτσι, από τη σεισάχθεια που υποσχόσασταν, κυρίες και κύριοι
του ΣΥΡΙΖΑ, περάσαµε στα χρόνια της διακυβέρνησής σας
στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς και µάλιστα µε διαδικασίες fast track.
Σήµερα έρχεστε να καταθέσετε πρόταση δυσπιστίας κατά του
Υπουργού, που δεν κάνει κάτι άλλο παρά συνεχίζει την πολιτική
που εσείς ξεκινήσατε. Γιατί αυτό κάνει η Νέα Δηµοκρατία, συνεχίζει τη δική σας πολιτική. Εσείς ξεκινήσατε τον «Ηρακλή», εκείνοι τον συνεχίζουν. Εσείς φέρατε το τέταρτο µνηµόνιο, εκείνοι
θα φέρουν το πέµπτο.
Αρκετά, λοιπόν, και µε τις κοκοροµαχίες και µε την επικοινωνιακή πολιτική. Αν δεν θέλατε να δείτε τους πολίτες να βγαίνουν
στον δρόµο, να φτωχοποιούνται και τη χώρα να παραµένει µια
αποικία χρέους, δεν θα είχατε κάνει ποτέ το «όχι», «ναι», δεν θα
είχατε συνθηκολογήσει, αλλά θα είχατε διαπραγµατευτεί περήφανα µε τον λαό δίπλα σας.
Τώρα µάταια ψάχνετε να εξιλεωθείτε. Δεν είστε «λευκές περιστερές». Κι ας είµαστε ειλικρινείς.
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Φυσικά, αυτό δε σηµαίνει ότι η Νέα Δηµοκρατία δεν έχει κάνει
κι εκείνη το καλύτερο που µπορεί, για να χειροτερέψει και να
φτωχοποιήσει ακόµη περισσότερο τους πολίτες αυτούς τους δεκαπέντε µήνες της διακυβέρνησής της, µε το Πτωχευτικό Δίκαιο
να αποτελεί το αποκορύφωµα της προσπάθειας, θέτοντας έτσι
το πλαίσιο για µεταφορά ιδιωτικών περιουσιών των πολλών στα
αρπακτικά ταµεία, απαλλοτριώνοντας πλήρως την περιουσία των
συµπολιτών µας, ιδιαίτερα των µικροµεσαίων και των πιο αδύναµων. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάµε τι φέρνει το πιστωτικό νοµοσχέδιο, µια και η πρόταση δυσπιστίας µόνο ανέκοψε τη συζήτησή
του, η οποία θα συνεχιστεί από Δευτέρα, µόλις ολοκληρωθεί η
διαδικασία.
Φέρνει την αυτοµατοποίηση της εκποίησης της λαϊκής πρώτης
κατοικίας και των µαγαζιών των µικροµεσαίων, παρακάµπτοντας
ακόµα και κάθε επίφαση της όποιας υποτιθέµενης προστασίας.
Πρόκειται, ουσιαστικά, για έναν πραγµατικό οδοστρωτήρα αφανισµού της περιουσίας των πολλών και, ταυτόχρονα, παροχής
πληθώρας προνοµίων και δώρων στους πιστωτές τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από χθες παρακολουθούµε µια
ατέρµονη «κοκοροµαχία» και ένα «πινγκ-πονγκ» µεταξύ Νέας Δηµοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, υποτίθεται, για το ποιος νοιάζεται για
τους πολίτες, για τους οφειλέτες που δεν µπορούν να ικανοποιήσουν και να αποπληρώσουν τα δάνειά τους.
Ας είµαστε ειλικρινείς και µεταξύ µας και απέναντι στους πολίτες που µας ακούν. Κανείς σας δεν νοιάζεται για τους πολίτες
και δη για τους ασθενέστερους. Η µόνη σας έγνοια ήταν και είναι
να φανείτε αµφότεροι υπάκουοι και καλοί µαθητές της τρόικας.
Η γνώµη και το χτύπηµα στον ώµο των δανειστών σας ενδιαφέρει και σας ενδιέφερε. Τίποτα άλλο! Καµµία στήριξη της µεσαίας
και µικροµεσαίας τάξης, καµµία στήριξη των ασθενέστερων συµπολιτών µας, µόνο προεκλογικά και µετεκλογικά επικοινωνιακά τεχνάσµατα και πλήρη στήριξη τραπεζών και ολιγαρχίας.
Τώρα, µάλιστα, έχουµε µια Κυβέρνηση µιας κατ’ όνοµα µόνο
νεοφιλελεύθερης παράταξης, που έρχεται µε το σχέδιο νόµου
του πτωχευτικού να καταργήσει τα περιουσιακά δικαιώµατα του
ατόµου.
Κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, µάλλον έχετε ξεχάσει τη
σηµασία που απέδιδε στην ατοµική ιδιοκτησία ο φιλελευθερισµός και ο νεοφιλελευθερισµός, θεωρώντας το δικαίωµα της
ιδιοκτησίας ως µία από τις δέκα οικονοµικές ελευθερίες, την ώρα
που για τον νεοφιλελευθερισµό το οικονοµικό επιχείρηµα θα πρέπει να συµπορεύεται µε το κοινωνικό, µε στόχο η ανάπτυξη της
ελεύθερης και αυτορρυθµιζόµενης αγοράς να γίνεται µέσο για
την ανάπτυξη της κοινωνίας, αποτελώντας αναπόσπαστο κοµµάτι της συνολικής κοινωνικής οργάνωσης.
Αναρωτιέµαι, πραγµατικά, πόσο αυτό το βασικό στοιχείο της
νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας, που λέτε ότι πρεσβεύετε, αντανακλάται και βρίσκει θέση στο πτωχευτικό νοµοσχέδιο της Νέας
Δηµοκρατίας.
Κλείνοντας, ως ΜέΡΑ25 έχουµε εξαρχής καταδείξει την επικοινωνιακή χροιά της πρότασης δυσπιστίας, µολονότι, η Νέα Δηµοκρατία δεν είναι άµοιρη ευθυνών, καθώς παίζει εδώ και
δεκαπέντε µήνες το παιχνίδι της ολιγαρχίας, εγχώριας και µη.
Δεν θα σταµατήσουµε να αναδεικνύουµε το γεγονός πως και
οι δύο είστε συνένοχοι στην προσπάθεια της περαιτέρω φτωχοποίησης του λαού µας και πως µε τα µνηµόνια που ο ΣΥΡΙΖΑ
έφερε και η Νέα Δηµοκρατία θα φέρει διαιωνίζεται το καθεστώς
της δουλοπαροικίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τελείωσε ο τέταρτος
κύκλος. Ξεκινάει ο πέµπτος κύκλος.
Η συνάδελφος Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μαριέττα
Γιαννάκου, µε άδεια του Προεδρείου, θα µιλήσει από το έδρανό
της. Μετά θα πάρει τον λόγο ο κ. Πιερρακάκης.
Κυρία Γιαννάκου, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, δεν γνωρίζω ειλικρινά τι είναι περισσότερο
ανησυχητικό κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία στην οποία
έχουµε εισέλθει: Η πρόταση δυσπιστίας κατά ενός κορυφαίου
µέλους της Κυβέρνησης ή µήπως το γεγονός της παντελούς έλ-
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λειψης ευθύνης εκ µέρους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης;
Νοµίζω ότι η κοινοβουλευτική συζήτηση θα αναδείξει τη δυσπιστία των Ελλήνων προς τη συγκεκριµένη στάση του ΣΥΡΙΖΑ.
Ακόµη και σε περιόδους έντονης αντιπαράθεσης, οι επιλογές
της εκάστοτε αξιωµατικής αντιπολίτευσης είχαν πάντοτε ως
στόχο, ως ελάχιστο γνώµονα, την προαγωγή του δηµοσίου συµφέροντος. Γιατί το Σύνταγµα προσφέρει αυτές τις δυνατότητες
ελέγχου της κυβέρνησης, ακριβώς για να προστατευθούν µείζονα ζητήµατα δηµοκρατίας και δηµοσίου συµφέροντος.
Στην παρούσα συγκυρία ο συνδυασµός των εξελίξεων είναι τέτοιος, ώστε να δηµιουργεί δυσµενέστερες προκλήσεις για οποιοδήποτε κόµµα σήµερα ασκεί τη διακυβέρνηση. Δεν είναι
υπερβολή να σηµειώσουµε ότι η συγκυρία είναι δυσµενής και οι
στιγµές είναι από τις χειρότερες της οικονοµικής κρίσης. Η πανδηµία απειλεί καθηµερινά την υγεία ή ακόµα και τη ζωή όλων
αδιακρίτως των κοινωνικών οµάδων, και είναι εξαιρετικά αβέβαιη
η εξέλιξή της κατά το προσεχές διάστηµα.
Παρά το γεγονός ότι η χώρα συγκαταλέγεται στη µικρή οµάδα
χωρών µε τις καλύτερες επιδόσεις, οφείλουµε να είµαστε σε
εγρήγορση, γιατί κάθε ανθρώπινη ζωή είναι µοναδική και πρέπει
να αποτρέψουµε κατά το δυνατόν το ενδεχόµενο της επιδείνωσης της υγείας όσων νοσήσουν.
Ταυτόχρονα, βρισκόµαστε στον κυκλώνα της χειρότερης κρίσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων από το 1974. Η χώρα καταβάλλει τεράστια διπλωµατική προσπάθεια για την προάσπιση των
εθνικών κυριαρχικών δικαιωµάτων, για να αντισταθµίσει την απόπειρα επίδειξης πυγµής και επικυριαρχίας της τουρκικής ηγεσίας. Επί µήνες βρίσκεται σε µια πρωτοφανή για τα ευρωπαϊκά
δεδοµένα επιχειρησιακή ετοιµότητα για την πραγµατική αποτροπή των επιθετικών ενεργειών.
Ποιο είναι το µήνυµα το οποίο ως Κοινοβούλιο θέλουµε να
στείλουµε στην κοινωνία, η οποία σήµερα µαστίζεται από την
αγωνία για το τι µέλλει γενέσθαι; Ότι φιλονικούµε χάριν της αντιπαράθεσης;
Είναι λυπηρό τα θεµιτά, κατά τ’ άλλα, εργαλεία δηµοκρατικού
ελέγχου, να χρησιµοποιούνται εναντίον της κοινής δηµοκρατικής
λογικής και, τελικά, εις βάρος του δηµοσίου συµφέροντος.
Σας υπενθυµίζω, βέβαια, ότι κατά το παρελθόν επιχειρήσατε
να χρησιµοποιήσετε το δικαίωµα της πρότασης µοµφής καθ’
υπέρβαση της συνταγµατικής τάξης.
Ακόµα και αν διαφωνείτε εντόνως µε το περιεχόµενο του νέου
Πτωχευτικού Κώδικα, η συνήθης κοινοβουλευτική διαδικασία σας
προσέφερε ήδη τις ευκαιρίες για αντιπαράθεση. Στο διά ταύτα,
λοιπόν.
Εγκαλείτε αδίκως την Κυβέρνηση ότι πλήττει τα ασθενέστερα
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Αντιθέτως, αναβαθµίζεται η προστασία τους µε νέα εργαλεία, τα οποία οδηγούν σε βιώσιµες λύσεις για όλους.
Είναι δε υποκριτικό να τα ισχυρίζεστε αυτά, ενώ τα πεπραγµένα σας ως κυβέρνησης προκάλεσαν µαζικούς πλειστηριασµούς και υπερφορολόγηση ιδιαίτερα της µικροµεσαίας τάξης.
Δεν υπάρχει καλύτερη συνηγορία γι’ αυτό από τις καταγγελίες
των πρώην συντρόφων σας.
Καταλήγοντας, ο Υπουργός Οικονοµικών χαίρει της απολύτου
εµπιστοσύνης µας για το έργο το οποίο επιτελεί και τις συγκεκριµένες νοµοθετικές πρωτοβουλίες τις οποίες ανέλαβε για τον
Πτωχευτικό Κώδικα.
Αντιθέτως, λαµβάνει µια άτυπη, αλλά ισχυρή ψήφο δυσπιστίας
η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, την οποία καλούµε να αναλάβει σοβαρά τη συνταγµατική ευθύνη να σταθεί αρωγός στα µεγάλα µέτωπα της χώρας και όχι απλώς της Κυβέρνησης.
Η πανδηµία, τα εθνικά θέµατα, η ύφεση είναι τα µεγάλα προβλήµατα του τόπου αυτή τη στιγµή. Να σταµατήσει, λοιπόν, να
βρίσκεται σε δυσαρµονία µε την κοινωνία και την έντονη ανησυχία η οποία την διακατέχει.
Ως Κοινοβούλιο, οφείλουµε να στείλουµε το µήνυµα ότι
έχουµε αντιπαραβολή θέσεων υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος
και όχι χάριν κοµµατικού ανταγωνισµού, ότι ελέγχουµε την Κυβέρνηση για να επιφέρει αποτελεσµατικότερες λύσεις και όχι για
να υπονοµεύσουµε το κεφάλαιο εµπιστοσύνης, το οποίο στην
τρέχουσα συγκυρία οφείλει να διατηρηθεί υψηλό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλείται στο Βήµα ο
Υπουργός κ. Πιερρακάκης για δέκα λεπτά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Η φύση της συγκυρίας που διανύουµε είναι γνωστή. Είναι µία
τριπλή πρόκληση, υγειονοµική, οικονοµική και εθνική. Και σ’ αυτό
το πλαίσιο, από την πρώτη στιγµή της κατάθεσης της συγκεκριµένης πρότασης µοµφής στο πρόσωπο του Υπουργού Οικονοµικών από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ετέθη το αυτονόητο
ερώτηµα. Γιατί αυτή η ενέργεια, γιατί τώρα.
Κανείς, φυσικά, δεν αµφισβητεί το θεσµικό δικαίωµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να προβαίνει σε τέτοιου τύπου ενέργειες. Άλλωστε, η αντίθεση είναι πάντοτε χρήσιµη, αν είναι
γόνιµη. Αυτό είναι και το σχήµα της διαλεκτικής, θέση- αντίθεσησύνθεση. Υπάρχει, όµως, η προϋπόθεση της γονιµότητας, να µην
είναι άγονη, να µην είναι στείρα. Υπό αµφισβήτηση, λοιπόν, εδώ
είναι το σκεπτικό και η σκοπιµότητα. Αυτά είναι που αµφισβητούνται.
Γιατί η Κυβέρνηση εδώ, στο πρόσωπο του αρµόδιου Υπουργού Οικονοµικών, κ. Σταϊκούρα, κάνει πολύ απλά τη δουλειά της
και κλείνει µε αυτόν τον τρόπο, µε αυτή την ενέργεια µία από τις
εκατοντάδες ή ακόµη περισσότερες εκκρεµότητες του κράτους
που χρονίζουν, µε µία λύση η οποία πληροί όλες τις προδιαγραφές. Είναι µόνιµη, είναι ξεκάθαρη, κι έχει ως σκοπό να προστατεύσει εκείνους τους συµπολίτες µας που βρέθηκαν εκτεθειµένοι
από απρόβλεπτες συγκυρίες, χωρίς ταυτόχρονα να ανοίγει παράθυρο ευκαιρίας σε στρατηγικούς κακοπληρωτές.
Κανείς δε µπορεί να αµφισβητήσει ότι αυτή η πρόταση ήταν
υποχρέωση της χώρας εδώ και πολλά χρόνια, να καθιερώσει ένα
σταθερό σύστηµα, χωρίς µέχρι σήµερα να έχει εκπληρώσει αυτή
την υποχρέωση. Η λέξη εκκρεµότητα, υπό αυτή την έννοια, είναι
µια λέξη κλειδί. Είναι µια λέξη που ίσως αποτελεί τη διαχωριστική
γραµµή που διατρέχει το πολιτικό µας σύστηµα. Από τη µια µεριά
είναι εκείνοι που επιλέγουν να λύνουν αυτές τις εκκρεµότητες
τρέχοντας µπροστά, και από την άλλη εκείνοι που προσπαθούν
να τις διαιωνίσουν.
Η σηµερινή συζήτηση δίνει και µια αφορµή να µιλήσουµε και
να αποτιµήσουµε και την πρόοδο που έχει συντελεστεί στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της χώρας, αξιολογώντας τα όσα είχαν
ειπωθεί περισσότερο από ένα χρόνο πριν στις προγραµµατικές
δηλώσεις της Κυβέρνησης και βλέποντας το πού βρισκόµαστε
αυτή τη στιγµή, λίγο περισσότερο από ένα χρόνο µετά.
Κι επειδή τα πράγµατα καλό είναι να ποσοτικοποιούνται, ξεκινώ καταθέτοντας για τα Πρακτικά µια αξιολόγηση της χώρας
από το IMD, το Διεθνές Ινστιτούτο Αξιολόγησης της Ψηφιακής
Ανταγωνιστικότητας, που δείχνει ότι σε έναν χρόνο έχουµε σκαρφαλώσει επτά θέσεις, από την πεντηκοστή τρίτη στην τεσσαρακοστή έκτη θέση, σε µια παγκόσµια αξιολόγηση.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Πιερρακάκης καταθέτει για τα Πρακτικά
το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτό έχει γίνει ως αποτέλεσµα πολλών και συντονισµένων
προσπαθειών, που πολύ συνοπτικά θα ήθελα να παρουσιάσω.
Πριν από έναν χρόνο είχαµε µιλήσει για το «gov.gr», για το πώς
θα δηµιουργήσουµε την ενιαία ψηφιακή πύλη του δηµοσίου, για
το πώς το κράτος θα ξεκινήσει ξανά µέσω της χρήσης ψηφιακών
τεχνολογιών, να είναι ένα και να νοείται ως ένα. Ξεκινήσαµε µε
πεντακόσιες µία υπηρεσίες που ήδη υπήρχαν. Περάσαµε τις εξακόσιες πενήντα πλέον µέσα σε λίγους µήνες λειτουργίας, µε δεδοµένο ότι η πύλη λειτουργεί από τον Μάρτιο.
Το έχουµε πει πολλές φορές, ο κορωνοϊός ήταν ψηφιακός επιταχυντής, αλλά δεν ήταν ούτε η αιτία ούτε η αφορµή αυτής της
προσπάθειας. Απλούστατα, αυτό που ήταν µια ακόµη µεγάλη εκκρεµότητα, το κατέστησε αναγκαιότητα. Γιατί; Γιατί εµείς εργαλειοποιήσαµε ουσιαστικά, χρησιµοποιήσαµε µια υφισταµένη
στρατηγική µας ως µέσο τήρησης των µέτρων κοινωνικής απόστασης.
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Κι εδώ τα νούµερα πάλι µιλάνε από µόνα τους. Έχουν εκδοθεί
πάνω από δύο εκατοµµύρια έγγραφα ψηφιακά. Τι είναι αυτά τα
δύο εκατοµµύρια έγγραφα µέσα από το «gov.gr»; Είναι τουλάχιστον δύο εκατοµµύρια επισκέψεις που δεν έγιναν. Και αυτό είναι
κάτι πάρα πολύ σηµαντικό. Αντιλαµβανόµαστε πλήρως φυσικά
ότι αυτό δεν είναι το τελικό ζητούµενο. Το τελικό ζητούµενο είναι
να διακινούνται πληροφορίες εντός του δηµοσίου αντί για έγγραφα. Είναι, όµως, ένα πρώτο µεγάλο και καθοριστικό βήµα,
που ήδη δείχνει το πώς αντανακλάται η χώρα µας σε όλους αυτούς τους διεθνείς δείκτες.
Στο «gov.gr» περιλαµβάνονται υπηρεσίες οι οποίες είναι
απλές, καθηµερινές. Καθιστούν τον ψηφιακό µετασχηµατισµό όχι
κάτι το µεταµοντέρνο ή το περίεργο. Είναι η καθηµερινότητα του
πολίτη. Είναι το προσωρινό δίπλωµα οδήγησης. Είναι η εξουσιοδότηση. Είναι η υπεύθυνη δήλωση. Είναι η συνταγή του γιατρού
που πλέον έρχεται στο κινητό. Είναι µια σειρά από πράγµατα τα
οποία µας βοηθούν καθηµερινά και κάποια τα οποία είναι και
στον πυρήνα ενός κράτους που σέβεται τον πολίτη του, όπως οι
αποζηµιώσεις του ΕΟΠΥΥ για τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, τις ψυχοθεραπείες µικρών παιδιών ή µεγαλύτερων.
Όλα αυτά θα συνεχιστούν, για την ακρίβεια θα ενταθούν, γιατί
εδώ η εκκρεµότητα είναι πάρα πολύ µεγάλη. Και µέσα στο επόµενο διάστηµα, όπως είπε κι ο Πρωθυπουργός, θα περάσουµε
τις χίλιες υπηρεσίες. Είναι ένας στόχος που έχουµε θέσει άµεσα.
Θα µπει και η τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτή την εξίσωση. Υπάρχει, προφανώς, διαχωρισµός των επιπέδων της διοίκησης, αλλά
εν τέλει ο πολίτης θέλει να εξυπηρετεί ενιαία.
Και στις τηλεπικοινωνίες, φυσικά, έχουν γίνει πάρα πολλά
πράγµατα. Το πρώτο τρίµηνο της επόµενης χρονιάς η χώρα θα
περάσει στην εποχή των δικτύων πέµπτης γενιάς, του 5G. Το ενδιαφέρον είναι ότι εδώ δεν ισχύει το ίδιο αφήγηµα της επίλυσης
εκκρεµοτήτων. Εδώ ισχύει ένα άλλο αφήγηµα. Είναι από τις λίγες
περιπτώσεις που τολµώ να πω ότι η χώρα καινοτοµεί διεθνώς.
Καινοτοµεί µε µια στρατηγική η οποία αποτυπώθηκε στον πρόσφατο νόµο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που εργαλειοποιεί, που χρησιµοποιεί τη δηµοπρασία του φάσµατος που
θα έχει ολοκληρωθεί µέχρι τον Δεκέµβριο, για να γεννήσει ένα
οικοσύστηµα καινοτοµίας, για να γεννήσει µια αγορά πολλών
εταιρειών που θα έχουν σχέση µε αυτά τα δίκτυα υπερυψηλών
ταχυτήτων. Κι αυτό δεν είναι τηλεπικοινωνιακό. Είναι πάλι καθηµερινό. Αφορά την υγεία, αφορά τις µεταφορές, αφορά όλους
τους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας και θα γεννήσει
πολύ µεγάλη αξία.
Υπάρχουν πολλές εκκρεµότητες. Είναι αλήθεια ότι όταν µιλάµε
για ψηφιακό µετασχηµατισµό, η λέξη εκκρεµότητα είναι οριζόντια παντού. Αφορά τις συντάξεις που πρέπει να επιταχυνθεί ο
χρόνος απονοµής τους, αφορά τις δεκάδες ακόµη γραφειοκρατικές διαδικασίες που θέλουµε κι άλλο χρόνο για να τις απλοποιήσουµε, αλλά θα το κάνουµε.
Παρ’ όλα αυτά, όµως, είναι πολύ ενθαρρυντικό θα έλεγα και
για τους πολίτες της χώρας και για τους µηχανικούς του Υπουργείου και για τους ανθρώπους που χρησιµοποιούµε, να βλέπουν
τον ΟΟΣΑ να χαρακτηρίζει ενέργειες όπως το 13033 την περίοδο
του lockdown ως παγκόσµια καλή πρακτική για την καταπολέµηση του ιού, για την τήρηση των µέτρων κοινωνικής απόστασης,
να βλέπει αυτού του τύπου τις αλλαγές στις διεθνείς κατατάξεις,
να βλέπει την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής την κ. Βεστάγκερ να
αναφέρει σε συνέντευξη τύπου της επιτροπής ότι η Ελλάδα καινοτοµεί ψηφιακά και στο 13033. Θα τολµήσω να πω ότι θα το
δούµε και στην πορεία σε σχέση µε το 5G, αυτού του τύπου τις
αλλαγές.
Είναι, επίσης, ενδιαφέρον ότι εστιάζουµε και σε θέµατα όπως
οι ψηφιακές δεξιότητες. Κανένας δεν θα µείνει πίσω. Κανένας
δεν πρέπει να µείνει πίσω από αυτές τις αλλαγές. Θα είναι ραγδαίες, θα είναι ξαφνικές, αλλά το κράτος θα έχει µέριµνα. Ξεκινήσαµε την ψηφιακή ακαδηµία πολιτών η οποία παρέχει δωρεάν
µαθήµατα. Είναι στην ψηφιακή πύλη του δηµοσίου. Ήδη έχουµε
περισσότερες από τετρακόσιες χιλιάδες επισκέψεις εκεί κι
έχουµε δώσει έµφαση στο να µπορεί ο καθένας δωρεάν να επιµορφώνεται, να µαθαίνει νέα πράγµατα. Θα έλεγα ότι είναι πάρα
πολλές µικρές ενέργειες, οι οποίες αθροιζόµενες οδηγούν σε µια
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ποιοτική αλλαγή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός βασικά δίνει τέσσερα µεγάλα
πολιτικά µηνύµατα: Μειώνει τις ανισότητες, σε σχέση µε τον
γονιό, σε σχέση µε τον απόδηµο Έλληνα που δεν µπορεί να µεταβεί φυσικά µε φυσικό τρόπο σε δηµόσια υπηρεσία, σε σχέση
µε όλους εκείνους που δεν έχουν τον χρόνο ή τη δυνατότητα, τα
άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Βοηθά στην αποτελεσµατικότητα του κράτους και στον σεβασµό των χρηµάτων του φορολογούµενου. Το κάθε ευρώ µετράει
περισσότερο, γιατί πηγαίνει εκεί που πρέπει, χωρίς περιττές διαδικασίες.
Συµβάλλει στην ανάπτυξη. Είδαµε την πρόσφατη επένδυση
της «MICROSOFT». Αυτή η επένδυση έχει αυταξία, έχει αυτοτελή
αξία. Είναι σηµαντικό να χωροθετούνται οι υποδοµές cloud στη
χώρα µας. Ο συµβολισµός και ο πολλαπλασιαστής της, όµως,
είναι µεγαλύτερος. Είναι µεγαλύτερος, γιατί δείχνει το πώς πλέον
αρχίζουν να µας βλέπουν, το πώς µπαίνουµε σε έναν διεθνή
χάρτη, το πώς µπορούµε βήµα-βήµα να οικοδοµήσουµε τη χώρα
κατ’ αντιστοιχία µε το επίπεδο γνώσεων και δυνατοτήτων των πολιτών και των επιχειρήσεών της.
Και τέλος, αποκαθιστά την εµπιστοσύνη. Γιατί η εµπιστοσύνη
του πολίτη απέναντι στο κράτος σε πολλά πράγµατα έχει διαρραγεί τα τελευταία χρόνια, και βήµα-βήµα µε αυτή την Κυβέρνηση βλέπουµε να αποκαθίσταται. Και αυτό είναι σηµαντικό κι
έχει µεγάλη αξία.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κλείνω λέγοντας το εξής. Όταν
περιγράφουµε το έργο του ψηφιακού µετασχηµατισµού κι αυτού
του Υπουργείου, συνήθως το κωδικοποιούµε σε δύο κατηγορίες.
Κατηγορία α, επίλυση εκκρεµοτήτων και κατηγορία β, άνοιγµα
στο µέλλον. Τα πρώτα είναι πολύ περισσότερα από τα δεύτερα.
Αυτή η σχέση πρέπει να αλλάξει και βήµα-βήµα αυτή η σχέση
αλλάζει. Είναι αυτό που αξίζει στους πολίτες αυτής της χώρας.
Είναι αυτό που βλέπουµε σε πολλές άλλες χώρες να γίνεται και
σε µεγάλο βαθµό στο παρελθόν να µη γινόταν εδώ όσο έπρεπε
σε σχέση µε αυτούς τους τοµείς της οικονοµίας. Είναι ένα λάθος
που πρέπει να αποκατασταθεί. Είναι ένα λάθος που θα αποκατασταθεί, γιατί έχουµε τις γνώσεις, έχουµε τις δυνατότητες,
έχουµε τη βούληση και σε τελική ανάλυση οφείλουµε όλοι µαζί
να φτιάξουµε τη χώρα που µας αξίζει.
Ακριβώς το ίδιο µήνυµα ισχύει για την οικονοµική πολιτική της
Κυβέρνησης και µε αυτές τις σκέψεις δηλώνω την αµέριστη στήριξή µου προς το πρόσωπο του Υπουργού Οικονοµικών, κ. Σταϊκούρα και σας καλώ να καταψηφίσετε την πρόταση µοµφής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κύριο Υπουργό.
Συνεχίζουµε µε τον κ. Νικόλαο Ηγουµενίδη από τον ΣΥΡΙΖΑ για
επτά λεπτά. Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε
Για δες καιρό που διάλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει πρόταση
µοµφής κατά του Υπουργού Οικονοµικών. Το ερώτηµα που
έθεσε ο κ. Γεραπετρίτης, απαντώντας στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ,
επανέλαβαν όλοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας µέχρι και
τον προλαλήσαντα Υπουργό. Γιατί αυτή την ώρα, την τόσο κρίσιµη ώρα;
Ορισµένοι µάλιστα συνάδελφοι από αυτό εδώ το Βήµα µετέφεραν στην Αίθουσα την έκπληξη του ελληνικού λαού, ο οποίος
ακούγοντας την είδηση της κατάθεσης πρότασης µοµφής σφόδρα ταράχθηκε. Και, βεβαίως, όλοι οι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας εξέφρασαν την βεβαιότητα ότι αυτή την κρίσιµη ώρα
οι εκατόν πενήντα οκτώ σαν µια γροθιά θα απαντήσουν στην
πρόκληση του ΣΥΡΙΖΑ.
Ας σταθούµε, κατ’ αρχάς, στο τι έχει αυτή η ώρα. Όντως είναι
µια ώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που κλιµακώνεται η τουρκική επιθετικότητα στο Αιγαίο. Και βέβαια είναι η ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση µε τη στάση της κάθε άλλο παρά αποθαρρύνει
την τουρκική επιθετικότητα και την παραβίαση των συνόρων της,
των ευρωπαϊκών συνόρων.

1194

Εδώ δεν ξέρω πόσοι συµφωνείτε µε αυτή την διαπίστωση,
αλλά σίγουρα ο κ. Μητσοτάκης διαφωνεί, διότι από Σύνοδο σε
Σύνοδο πάει από επιτυχία σε επιτυχία, από χαστούκι σε πιο
ισχυρό χαστούκι, σε πιο ισχυρό ράπισµα στον εξ ανατολών γείτονα µας.
Και, βέβαια, διερωτώµαι και θα σταθώ σε θέµατα που έχουν
ήδη δηµοσιευθεί. Πότε άλλαξε η εθνική θέση για την επήρεια των
νησιών; Η κόκκινη γραµµή είναι στα δώδεκα ή τα έξι µίλια; Το
«Ορούτς Ρέις» κινείται στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, όπως λέει
το Υπουργείο Εξωτερικών ή σε διεκδικούµενα ύδατα, όπως γράφει ο κ. Μητσοτάκης;
Και το τελευταίο, που είδα χθες στη δηµοσιότητα και περιµένω
τη διάψευση του, έγινε σύσκεψη των Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάµεων στο Μαξίµου χωρίς την συµµετοχή του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού;
Η ευθύνη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την οποία αντιµετωπίζω το ζήτηµα δεν µου επιτρέπει να συνεχίσω άλλες ερωτήσεις. Ωστόσο από αυτές τις ερωτήσεις, µάζεµα θεµάτων που
έχουν απασχολήσει τη δηµοσιότητα, όσο και αν κοιτάζω -και κοιτάζω προσεκτικά προς εσάς- δεν βλέπω εκατόν πενήντα οκτώ σε
µια γροθιά.
Ας έρθουµε στο επόµενο θέµα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Δεν βλέπω Βουλευτές…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεχίστε, κύριε
Ηγουµενίδη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Μα, τέτοια ώρα τώρα καταθέτει
ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι η κρίσιµη στιγµή για την πανδηµία, που περιµένουµε ένα σφοδρό νέο επενδυτικό κύµα και ο κ. Μητσοτάκης
θα ανακοινώσει νέα µέτρα;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Υγείας): Τι πρόταση µοµφής
είναι αυτή;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Δεν σέβονται τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μη διακόπτετε.
Κύριε Ηγουµενίδη, σας παρακαλώ, µην κάνετε διάλογο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Δεν έκανα κανέναν διάλογο,
κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ, µε διακόπτουν και σταµατώ
απλά.
Τώρα, λοιπόν, µετά τις επιτυχίες της Κυβέρνησης, που είναι η
ώρα να αναλάβουν την προσωπική τους ευθύνη οι συµπολίτες
µας;
Ναι, συµφωνώ ότι είναι η ώρα της προσωπικής ευθύνης. Και
επειδή δεν θα µου έφτανε καν ο χρόνος της οµιλίας να απαριθµήσω όλα τα γεγονότα, όντως οι µάσκες «αλεξίπτωτα» που µοιράστηκαν στα παιδιά µας, οι µάσκες οι κανονικές που δεν
µοιράστηκαν ακόµα στα παιδιά µας, το στοίβαγµα των παιδιών
µας σε τάξεις των είκοσι επτά µαθητών, συνολικά το υγειονοµικά
επισφαλές και απροετοίµαστο άνοιγµα των σχολείων, τα διαφορετικά υγειονοµικά πρωτόκολλα σε διαφορετικές πύλες εισόδου
της χώρας, και το υγειονοµικά επισφαλές και απροετοίµαστο
άνοιγµα του τουρισµού, τα γήπεδα που ανοίγουν µε την ανακοίνωση του Υφυπουργού για να κλείσουν γρήγορα-γρήγορα τις
πόρτες τους στους φιλάθλους πριν προλάβουν να µπουν µέσα.
Όλα αυτά, κύριοι, ναι είναι δείγµατα προσωπικής ευθύνης η
οποία έχει µάλιστα ονοµατεπώνυµο, Κυριάκος Μητσοτάκης, Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Μα, τώρα αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει πρόταση µοµφής µε
αυτή την οικονοµική κατάσταση; Όντως είναι τέτοια η οικονοµική
κατάσταση και η πορεία της που η πλειοψηφία της κοινωνίας των
συµπολιτών µας, έχει την πεποίθηση ότι τα δύσκολα είναι µπροστά µας. Είναι η ώρα που ο Υπουργός Ανάπτυξης δηλώνει ότι
δεν αγοράζουµε χίλια λεωφορεία, γιατί για να αγοράσουµε χίλια
λεωφορεία πρέπει να κόψουµε συντάξεις.
Πρώτη µου απορία, υπάρχει έστω και µία µείωση σύνταξης
που δεν ψήφισε ο συγκεκριµένος Υπουργός; Μία, υπάρχει µία
µείωση σύνταξης που δεν ψήφισε; Τώρα τον έπιασε ο πόνος;
Δεύτερον, τόσο καλά πάει η οικονοµία που ή χίλια λεωφορεία
για να αποφύγουµε το συνωστισµό ή κόβουµε τις συντάξεις;
Είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όντως η ώρα που όπως
και είπε ο Πρόεδρος του κόµµατος µας, ο Αλέξης ο Τσίπρας, η
οικονοµική κρίση δηµιουργεί νέα λουκέτα σε επιχειρήσεις, νέες
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στρατιές ανέργων, νέες γενιές κόκκινων δανείων.
Και πράγµατι, λοιπόν, διερωτώµαι: Γιατί, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, επιλέγετε αυτή την κρίσιµη ώρα για να αποτελειώσετε ό,τι έµεινε όρθιο από το χαλασµό; Γιατί οι πολιτικές σας
είναι κοινωνικά ανάλγητες; Γιατί η κοινωνική αναλγησία είναι εγγεγραµµένη στο DNA της πολιτικής που υπηρετείτε; Γιατί δεν
ακούτε τη φωνή της κοινωνίας όπως είναι, αλλά παραµορφωµένη
µέσα από το αγορασµένο επικοινωνιακό περιτύλιγµα της πολιτικής υποστήριξής σας.
Κοιτάξτε, κύριοι. Καταθέσαµε µια πρόταση µοµφής σαν
έσχατη εκδήλωση της αντιπαράθεσης µας στην κοινωνικά ανάλγητη πολιτική εικόνα που ακολουθείτε, εικόνα και οµοίωση της
οποίας είναι και το νοµοσχέδιο που φέρατε. Και είναι γεγονός
ότι η συζήτηση που γίνεται, η συζήτηση που ξεσηκώθηκε µετά
την πρόταση, δεν δικαιολογεί κανέναν ούτε από αυτά ούτε από
εκείνα τα έδρανα.
Ακόµα κι αν κάποιος ισχυριστεί ότι αυτό το διάστηµα είναι απασχοληµένος να συλλάβει τον υπαρχηγό της εγκληµατικής οργάνωσης, ευχόµαστε σ’ αυτή του την προσπάθεια, να µη βρει
µπροστά του δεκαπεντάχρονους µαθητές πάλι.
Ακριβώς η συζήτηση που έγινε δεν δικαιολογεί κανέναν να πει:
«δεν ήξερα, δεν διάβασα, δεν κατάλαβα». Όλοι σας και έναςένας προσωπικά θα αναλάβετε την ευθύνη και όλοι σας και έναςένας προσωπικά θα απαντήσετε στον ελληνικό λαό και θα
απολογηθείτε και στην αγαπηµένη σας µεσαία τάξη, για τα ψέµατα που είπατε για να υφαρπάξετε την ψήφο της, αλλά και τη
ζοφερή πραγµατικότητα την οποία της επιβάλετε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Μιλτιάδης Χρυσοµάλλης για
επτά λεπτά.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ειλικρινά ακούγοντας όλους τους
συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από την αρχή που έγινε αυτή
η πρόταση µορφής, αναρωτιέµαι γιατί είµαστε σήµερα εδώ, γιατί
συζητάµε και µε ποια λογική συζητάµε τη συγκεκριµένη πρόταση
µοµφής κατά του Υπουργού Οικονοµικών που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µε αφορµή τον Πτωχευτικό
Κώδικα. Προσπαθώ και δεν µπορώ να βρω καµµία άλλη εξήγηση
γι’ αυτή την άκαιρη και οπορτουνιστική επιλογή σας, θα σας
έλεγα, παρά µόνο ότι εξυπηρετεί τη µικροκοµµατική σας λογική.
Πραγµατικά πόσο απελπισµένοι είστε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, για
να εργαλειοποιήσετε µε τέτοιο τρόπο την κοινοβουλευτική διαδικασία; Τόσο µεγάλα είναι τα εσωκοµµατικά σας προβλήµατα,
που έχουν πολύ µεγαλύτερη σηµασία από τα σοβαρά ζητήµατα
που αντιµετωπίζει η χώρα και η κοινωνία;
Αλήθεια, πόσο απελπισµένος είναι ο κ. Τσίπρας από την αποτυχία της αντιπολιτευτικής του τακτικής, ώστε να χρησιµοποιεί
ένα νοµοθετικό πόνηµα, που σαφέστατα προστατεύει και ελαφρύνει τους υπερχρεωµένους συµπολίτες µας, για να βρει την
ευκαιρία και να προσπαθήσει να κάνει ένα σόου µε πυροτεχνήµατα και τσιτάτα της περιόδου 2012 - 2014;
Πόσο απελπισµένος είναι ο κ. Τσίπρας, ώστε να χρησιµοποιεί
ένα πόνηµα, το οποίο περιλαµβάνει για πρώτη φορά διακόσιες
σαράντα δόσεις για τους συµπολίτες µας που χρωστάνε, για ένα
πόνηµα µέσω του οποίου όσοι πτωχεύουν θα σταµατήσουν να
χρωστάνε µετά την πτώχευση και αυτή δεν θα κυνηγάει ούτε αυτούς αλλά ούτε και τα παιδιά τους όπως γίνεται µέχρι σήµερα,
και για ένα πόνηµα για το οποίο ούτε ο κ. Τσκαλώτος ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ούτε η κ. Αχτσιόγλου άσκησαν κάποια
ιδιαίτερη κριτική και δεν ζήτησαν ούτε καν να αποσυρθεί;
Όλα αυτά για ένα πόνηµα για το οποίο ακούστηκαν και τα παρακάτω πολύ καλά λόγια. Επιτρέψτε µου να σας τα διαβάσω
λέξη προς λέξη: «Θα ήθελα να πω εκ µέρους του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, µέληµα του οποίου είναι η συνδροµή στη διατήρηση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας σε
όφελος του δηµοσίου συµφέροντος, ότι κρίνουµε συνολικά το
νοµοσχέδιο ως µια ορθή νοµοθετική πρωτοβουλία. Πράγµατι παρέχει ένα ενιαίο πλαίσιο, κωδικοποιεί και απλοποιεί διαδικασίες
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οι οποίες δηµιουργήθηκαν την τελευταία δεκαετία, καθώς διογκώθηκε το πρόβληµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων». Ποιος
είπε αυτά τα πολύ καλά λόγια για το νοµοσχέδιο; Η κ. Μαρίκα
Φραγκάκη, εκπρόσωπος του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας στην επιτροπή, µέλος της Πολιτικής Γραµµατείας του
ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετηµένη εκεί το 2017 από τον κ. Τσακαλώτο.
Αλήθεια αναρωτιέµαι, αυτή η δήλωση της κ. Φραγκάκη, που
είναι και µέλος της Πολιτικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, πέρασε
κάτω από τα ραντάρ της κ. Ζανέτ Τσίπρα; Διότι µην έχετε αυταπάτες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε εδώ σήµερα για να
εξυπηρετήσουµε το καπρίτσιο της κ. Ζανέτ Τσίπρα έναντι του κ.
Τσακαλώτου. Του το έγραψε κιόλας. Τέλος και έλεος! Μάλιστα,
κύριε Τσακαλώτο, θα έλεγα ότι είναι τέλος και χωρίς έλεος για
σας! Και θα φανεί αύριο στη συζήτηση των Αρχηγών, αν ο κ. Τσίπρας συνεχίζει να χρησιµοποιεί εκφράσεις κατά του κ. Μητσοτάκη, όπως αυτές που εξέφρασε στην προηγούµενη συζήτηση,
αν θα διαφοροποιηθεί ο κ. Τσακαλώτος ή θα έχει ήδη συνετιστεί
µε τη γραµµή Πολάκη.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Διότι για τον κ. Τσίπρα δεν πρέπει να αυταπατόµαστε, γιατί το έδειξε και προχθές. Είχε το θράσος να ανέβει στο Βήµα της Βουλής και να πει ότι κατεδαφίζουµε
την προστασία της πρώτης κατοικίας, να πει ότι εκτελούµε συµβόλαια υπέρ των τραπεζιτών και των funds. Ποιος; Ο κ. Τσίπρας,
που επί της κυβερνήσεώς του θεσµοθέτησε τους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασµούς πρώτης κατοικίας. Κάνατε είκοσι έξι χιλιάδες
πλειστηριασµούς!
Ποιος; Ο κ. Τσίπρας, που επί της κυβερνήσεώς του επιτράπηκε
η πώληση των «κόκκινων» δανείων στα funds, χωρίς µάλιστα το
δικαίωµα επιλογής στον δανειολήπτη, όπως είχε γίνει στην
Κύπρο, που επί της κυβερνήσεώς του έπαψε η προστασία της
πρώτης κατοικίας και έστελνε και τα ΜΑΤ στον κ. Λαφαζάνη, όταν
προσπαθούσε να τις εµποδίσει, που επί της κυβερνήσεώς του
έγιναν δυόµισι εκατοµµύρια κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασµούς.
Ειλικρινά, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, έχετε γυρίσει χωρίς
ντροπή στη µέθοδο της αντιπολίτευσης που ασκήσατε την περίοδο 2012 - 2015, όταν ποντάρατε στην αγανάκτηση των πολιτών, στην τροµολαγνεία και στο γεγονός ότι δεν είχατε
κυβερνήσει.
Τώρα όµως, κύριοι της Αριστεράς, έχετε πεπραγµένα και ευτυχώς ο λαός έχει µνήµη και µάλιστα πάρα πολύ καλή. Γι’ αυτό
και δεν δίνει πλέον καµµία σηµασία στις κορώνες σας για κατεδάφιση της προστασίας της πρώτης κατοικίας και στις ατάκες
σας τύπου «κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη».
Η αντιπολιτευτική σας ένδεια φαίνεται εδώ και πάρα πολλούς
µήνες. Προσπαθείτε να την ασκήσετε µε δύο επιχειρήµατα. Το
πρώτο είναι, ότι εµείς τα κάνουµε καλά στην Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας, αλλά εσείς θα τα κάνατε καλύτερα -γελάει
και ο τελευταίος συµπολίτες µας που το ακούει αυτό- και το δεύτερο είναι, ότι πολλά από αυτά που κάνουµε εµείς θα τα είχατε
κάνει και εσείς αλλά δεν προλάβατε. Δεν θέλω να σας στενοχωρήσω, αλλά δεν νοµίζω ότι θα προλάβετε ποτέ! Σας είδε ο λαός,
σας έδωσε την ευκαιρία και πλέον κατάλαβε.
Θα σας πρότεινα για το καλό της χώρας να αλλάξετε αντιπολιτευτική τακτική και να ξεκινήσετε από σήµερα. Ελάτε και στηρίξτε το νοµοθέτηµα του κ. Σταϊκούρα και καταθέστε, αν θέλετε,
και προτάσεις βελτίωσης. Αυτό θα έδειχνε µια υπευθυνότητα.
Μία από αυτές -και θα ήθελα να τη δείτε, κύριε Υπουργέ- θα ήταν
µε νοµοθετική διάταξη η αναστολή των πλειστηριασµών κύριας
κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών µέχρι την έναρξη λειτουργίας
του φορέα κοινωνικής απόκτησης και επαναµίσθωσης των ακινήτων. Αυτό θα έδινε µια ανακούφιση και θα ήθελα να το δείτε.
Σας προτρέπω λοιπόν, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, να αλλάξετε αντιπολιτευτική τακτική. Αλλάξτε και σταµατήστε να εκµεταλλεύεστε
τα µέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου που διαθέτει η Αντιπολίτευση. Σταµατήστε να δηµιουργείτε ψεύτικα διλήµµατα και φαντασιακές καταστροφές. Ελάτε και συντονιστείτε µε την πραγµατικότητα.
Και η πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι
η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εν µέσω του δεύτερου
κύµατος της πανδηµίας του κορωνοϊού, εν µέσω των υφεσιακών
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αποτελεσµάτων που αυτή προκαλεί και εν µέσω κυρίως µιας κρίσιµης συγκυρίας για τα εθνικά θέµατα, έρχεται και συνεχίζει να
παράγει θετικό κυβερνητικό έργο, ανακουφίζει φορολογικά την
κοινωνία από τα δικά σας βάρη, ενισχύει την επιχειρηµατικότητα
και διαχειρίζεται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πανδηµία
και την οικονοµία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σταµατήστε, λοιπόν, να πολιτεύεστε µε τη λογική του 3%, σταµατήστε τα ανούσια και αδιάφορα για την κοινωνία συνθήµατα
και αρχίστε επιτέλους να προσφέρετε καλές υπηρεσίες στον
τόπο και στην πατρίδα. Ειδάλλως, ετοιµαστείτε για έναν µακρύ
πολιτικό χειµώνα, που θα σας φέρει σύντοµα πίσω στο γνώριµο
αλλά απ’ ό,τι φαίνεται καλύτερα διαχειρίσιµο για εσάς, 3%.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Χρυσοµάλλη.
Συνεχίζουµε µε την κ. Νάντια Γιαννακοπούλου από το Κίνηµα
Αλλαγής.
Ορίστε, κυρία Γιαννακοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξαφνικά την Παρασκευή προέκυψε πρόταση µοµφής κατά του Υπουργού Οικονοµικών, του κ.
Σταϊκούρα. Ασφαλώς πρόκειται για µία δυνατότητα που, κατά
τον Κανονισµό, έχει το δικαίωµα ο κ. Τσίπρας. Ωστόσο, αξίζει να
δούµε τη στιγµή και τους λόγους που αυτή συνέβη.
Βρισκόµασταν στην τελευταία ηµέρα συζήτησης του νοµοσχεδίου για τον Πτωχευτικό Κώδικα και ήταν φανερό από δεκάδες
οµιλίες Βουλευτών όλων των πτερύγων, πλην της Συµπολίτευσης, ότι σύσσωµη η Αντιπολίτευση ήταν κατά του απαράδεκτου
νοµοσχεδίου που έφερε η Κυβέρνηση. Είχαν γίνει φανερές όλες
οι πλευρές ενός αποκρουστικού νοµοσχεδίου, που θα καταδικάσει χιλιάδες ανθρώπους και επιχειρήσεις.
Οι Βουλευτές του Κινήµατος Αλλαγής είχαµε καταγγείλει τις
επιλογές της Κυβέρνησης και είχαµε καταστήσει κάτι παραπάνω
από σαφές ότι θα το καταψηφίσουµε. Είχε γίνει φανερό ότι το
νοµοσχέδιο, που ο τίτλος του φέρει την ψευδεπίγραφη ονοµασία
«δεύτερη ευκαιρία», ουσιαστικά δεν προέβλεπε πουθενά πραγµατική δεύτερη ευκαιρία.
Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για νοµοσχέδιο µηδαµινής ευκαιρίας για τις επιχειρήσεις. Πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο-χαριστική βολή για τα νοικοκυριά, ταφόπλακα για τα φυσικά
πρόσωπα, χάρισµα για τις τράπεζες και τις εταιρείες εκείνες που
ασχολούνται µε τα χρέη.
Μάλιστα, ο κ. Σταϊκούρας βρήκε τη στιγµή να επιτεθεί κιόλας
κατά του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι οδήγησε τη χώρα στα βράχια,
λες και δεν θυµόµαστε τον δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό, την
εκτόξευση του χρέους και των ελλειµµάτων στην πενταετία Καραµανλή, που όταν είδε πού οδηγεί τη χώρα, απέδρασε. Μιλάµε
για την εποχή των ψεύτικων στοιχείων και της παραπλάνησης.
Απέδρασε, λοιπόν, πετώντας την καυτή πατάτα στην κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ, απολαµβάνοντας από απόσταση το ξέπλυµα των ιστορικών του ευθυνών από τον ίδιο και από την παράταξή του, αλλά
βεβαίως και από όλες τις πτέρυγες που απέκτησαν και αριστερόστροφη «καραµανλική» συνιστώσα.
Πέταξε, λοιπόν, την καυτή πατάτα στο ΠΑΣΟΚ, που ανέλαβε
το τιτάνιο έργο να σώσει τη χώρα, να βγάλει τη χώρα από την
χρεοκοπία, σηκώνοντας όλο το βάρος στις πλάτες του στα χρόνια της κρίσης. Ας σταµατήσουν, λοιπόν, και ο κύριος Υπουργός
και κάποιοι ακόµη να παίζουν µε την ιστορία, µε τη λογική και εν
τέλει, µε την ίδια την αλήθεια.
Ας επιστρέψουµε στον νέο Πτωχευτικό Κώδικα. Ζούµε σε µια
περίοδο κρίσης και αβεβαιότητας στην οικονοµία. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις και οι επαγγελµατίες, ουσιαστικά τα µεγάλα
θύµατα των εξελίξεων στην οικονοµία µας τα τελευταία χρόνια,
έχουν βρεθεί σε εξαιρετικά δυσµενή θέση. Πολλοί ουσιαστικά
πτώχευσαν. Απλώς, δεν υπήρξε και η τυπική επιβεβαίωση. Αυτή
είναι η πικρή πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σ’
αυτή τη συγκυρία που δυσκολεύει τη δραστηριότητα των επιχει-
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ρήσεων και εντείνει ακόµη περισσότερο τον φόβο και την ανασφάλεια µπροστά στην ανεργία, βεβαίως και λόγω του κορωνοϊού, η Κυβέρνηση αντί να κάνει το αυτονόητο, να στηρίξει
δηλαδή την αγορά, να στηρίξει την επιχειρηµατικότητα, επιλέγει
για µία ακόµη φορά να ενισχύσει τους λίγους και τους ισχυρούς,
οδηγώντας τους υπόλοιπους σε λουκέτα.
Εν ολίγοις, µιλάµε για ένα νοµοσχέδιο που έχει µεν τον ψευδεπίγραφο τίτλο της «δεύτερης ευκαιρίας», αλλά είναι αποκλειστικά προσηλωµένο στις µαζικές πτωχεύσεις, προσφέροντας
πάρα πολλά πλεονεκτήµατα στους πιστωτές και στις τράπεζες.
Πώς µπορεί άραγε να έχει ένας επαγγελµατίας µια ουσιαστική
δεύτερη ευκαιρία, όταν στην πτωχευτική του περιουσία περιλαµβάνονται και εισοδήµατα, τα οποία ουσιαστικά δηµιουργούνται
µετά από την πτώχευση; Υπάρχει λογική σε αυτό; Μάλλον δεύτερη ευκαιρία για ικανοποίηση των πιστωτών είναι, αφού µε το
άρθρο 92 εντάσσεται στην πτωχευτική περιουσία το εισόδηµα
πάνω από τα 540 ευρώ. Οι τράπεζες πλέον θα µπορούν να ζητούν πτώχευση µισθωτών, πτώχευση συνταξιούχων, πτώχευση
ανέργων, χωρίς να υπάρχουν ειδικά κοινωνικά κριτήρια και ειδικές πρόνοιες για τις ευάλωτες οµάδες µε θέµατα υγείας ή ηλικιακά κριτήρια. Αυτό το νοµοσχέδιο θα πάτε να ψηφίσετε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης;
Με το παρόν νοµοσχέδιο, ξεκάθαρα ο µόνος ο οποίος ωφελείται είναι οι τράπεζες και, βεβαίως, επαναφέρετε το παιχνίδι και
για τις εισπρακτικές εταιρείες. Στοχεύετε ως Κυβέρνηση στη µείωση του αριθµού των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων και
την επιβίωση των κολοσσών, αποδοµώντας το οικοδόµηµα του
ΠΑΣΟΚ µε τον ν.3869.
Αυτή, λοιπόν, ήταν η άποψη του Κινήµατος Αλλαγής, αλλά και
µε µικρές διαφοροποιήσεις όλων των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, µε την επισήµανση όµως ότι εµείς ως Κίνηµα Αλλαγής δεν
µείναµε στην απλή καταγγελία αλλά καταθέσαµε συγκεκριµένες
προτάσεις και παρατηρήσεις, όπως κάναµε και κατά τη διάρκεια
της διαβούλευσης, προτάσεις που όµως η Κυβέρνηση έγραψε
στα παλαιότερα των υποδηµάτων της.
Τότε, λοιπόν, τι πραγµατικά προσφέρει η πρόταση δυσπιστίας
κατά του κ. Σταϊκούρα; Ας είµαστε ειλικρινείς, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι. Τίποτε επί της ουσίας. Η δε κοινωνία η αλήθεια είναι
ότι είναι αδιάφορη για τη συζήτησή µας, γιατί κατά κύριο λόγο
ανησυχεί για τον κορωνοϊό, φοβάται τι θα συµβεί στο Αιγαίο, φοβάται πως θα πάει η οικονοµία.
Αντίθετα, η πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνει
φανερά πολλά πράγµατα. Πρώτον, κάνει φανερή την υποκρισία
χωρίς όρια της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, η οποία µέχρι έναν
χρόνο πριν είχε αφήσει ως Κυβέρνηση εντελώς απροστάτευτη
την πρώτη κατοικία. Οι δηλώσεις του κ. Λαφαζάνη, του πρώην
συντρόφου σας, είναι απολύτως ενδεικτικές. Χρειάζεται κάτι
άλλο; Νοµίζω πως όχι.
Δεύτερον, κάνει φανερή την απέλπιδα προσπάθεια του κ. Τσίπρα, να συσπειρώσει το κόµµα του, κάνοντας οτιδήποτε, τώρα
που οι δηµοσκοπήσεις τον δείχνουν στο 18%-19%. Από τη µια
µεριά καλά κάνει για τον εαυτό του και για το κόµµα του, αλλά
καλό θα ήταν να µην εργαλειοποιεί ούτε τη Βουλή ούτε τις διαδικασίες της, χρησιµοποιώντας τακτικές αµφιθεάτρου φοιτητικών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τρίτον, δείχνει ότι τον κ. Τσίπρα δεν τον νοιάζει η Κυβέρνηση
αλλά το παιχνίδι των εντυπώσεων και τα πυροτεχνήµατα, γυρνώντας ουσιαστικά σε έναν τύπο αντιπολίτευσης που µας θυµίζει
το 2001, το 2014. Πολύ απλά γιατί αν ήθελε να στείλει ένα µήνυµα κατά της Κυβέρνησης, δεν θα κατέθετε πρόταση δυσπιστίας κατά ενός και µόνο Υπουργού αλλά συνολικά κατά της
Κυβέρνησης. Μήπως άλλωστε αυτό το νοµοσχέδιο δεν είναι νοµοσχέδιο του κ. Μητσοτάκη, νοµοσχέδιο όλης της Κυβέρνησης;
Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει να βγάζει λάδι τόσο τον κ. Μητσοτάκη όσο και την Κυβέρνησή του, λες και όλο το πρόβληµα
είναι ο κ. Σταϊκούρας. Και βεβαίως, κάνει και κάτι άλλο. Ουσιαστικά, ενώ είναι αµφίβολο το αν θα κερδίσει και κανέναν πόντο,
που πολύ προσδοκά, προσφέρει δώρο στον Πρωθυπουργό την
ενίσχυση της συσπείρωσης και της Συµπολίτευσης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κλείνω µε το
τέταρτο σηµείο της οµιλίας µου, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι
δεν µπορεί το Κίνηµα Αλλαγής αυτό να το αφήσει ασχολίαστο.
Με τη συγκεκριµένη τακτική, ο κ. Τσίπρας, επιδιώκει να εµφανίσει
ότι η εξαρχής αντίθεση σύσσωµης της Αντιπολίτευσης στο νοµοσχέδιο, αποτελεί στοίχιση πίσω από την πρωτοβουλία του.
Ψευδαισθήσεις. Οι δυνάµεις της προόδου και της κεντροαριστεράς δεν έχουν καµµία σχέση µε τον λαϊκισµό, µε τον τακτικισµό
και τη στείρα καταγγελία.
Ασφαλώς λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Κίνηµα Αλλαγής συµµετέχει σε αυτή τη συζήτηση, καταγγέλλοντας τόσο
την Κυβέρνηση όσο και την Αντιπολίτευση. Ασφαλώς, συµµετέχουµε αποκαλύπτοντας την αλήθεια και βεβαίως στο τέλος της
διαδικασίας θα ψηφίσουµε κατά όλης της Κυβέρνησης και όχι
κατά ενός Υπουργού, όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτό µπορεί,
αυτό κάνει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Να κάνω µια υπόµνηση. Αν κάθε συνάδελφος παίρνει ένα παραπάνω λεπτό, στους
επτά συναδέλφους, ένας συνάδελφος δεν θα µιλήσει. Επειδή οι
χρόνοι λήξης και της σηµερινής αλλά και της αυριανής διαδικασίας είναι συγκεκριµένοι, παράκληση θερµή να τηρείτε τα επτά
λεπτά.
Συνεχίζουµε µε τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ.
Κωνσταντίνο Κατσαφάδο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επικοινωνιακή κίνηση του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να
καταθέσει πρόταση µοµφής απέναντι στον Υπουργό Οικονοµικών, αποτελεί ακόµα άλλο ένα µνηµείο πολιτικής υποκρισίας από
το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Λέω ότι είναι πολιτική υποκρισία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
και θα µπορούσα να σταθώ στις πρόσφατες δηλώσεις του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στη Θεσσαλονίκη, κατά
τη διάρκεια της Έκθεσης, όπου έλεγε ότι θα ήταν ανεύθυνο γι’
αυτόν, σε µια περίοδο µε τόσο σηµαντικά εθνικά θέµατα και κατά
τη διάρκεια µιας τέτοιας πανδηµίας, να σηκώσει τους τόνους.
Θα µπορούσα να σταθώ αν θέλετε ακόµα και στην εσωκοµµατική
του αντιπολίτευση και τα προβλήµατα τα οποία έχει.
Αυτό όµως, που µε λυπεί βαθύτερα και που διακρίνω µέσα από
αυτή την κίνηση του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η προσπάθειά του να ξαναζήσουµε το ίδιο έργο. Η προσπάθειά του να επαναληφθεί η ιστορία. Όµως για όλους εµάς οι οποίοι βρισκόµαστε σε αυτή εδώ
την Αίθουσα από το 2012 µέχρι σήµερα, θα πρέπει να θυµίσουµε
στον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ότι πολλές φορές
η ιστορία επαναλαµβάνεται και ως φάρσα. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας είναι µια κακή πολιτική φάρσα, την οποία δυστυχώς βίωσε
ο ελληνικός λαός και αποχωρίστηκε από αυτή την τραγική διακυβέρνηση, την οποία είχαµε τα πεντέµισι τελευταία χρόνια από
τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού πρώτα είχαν αποχωρήσει και αρκετοί από τους
πρώην συντρόφους του. Αλλά ξέρετε κάτι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Όταν βλέπαµε τον κ. Τσίπρα από το 2012 να κάθεται
και να λέει όλα αυτά τα ψέµατα, θεωρούσαµε ότι είναι ένας νέος
Μινχάουζεν, ο οποίος προσπαθεί τα ψέµατα και τις ιδεοληψίες
του να τα κάνει πραγµατικότητα. Τότε, ο κ. Τσίπρας το 2015,
µετά απ’ αυτή την «περήφανη» διαπραγµάτευση την οποία έκανε,
γύρισε και µας είπε ότι δεν είναι Μινχάουζεν, ότι είχε αυταπάτες.
Σήµερα όµως, βλέποντας ότι ακολουθεί την ίδια στρατηγική
για ένα τόσο σηµαντικό θέµα, όπως είναι το ιδιωτικό χρέος, σε
σχέση µε αυτά τα οποία έλεγε από το 2012 µέχρι το 2015, σε
σχέση µε αυτά που έκανε από το 2015 µέχρι το 2019, και αυτά
τα οποία λέει σήµερα, ο τίτλος που πρέπει να απονεµηθεί στον
κ. Τσίπρα είναι του πολιτικού τυχοδιώκτη. Αυτή είναι η πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ από το
2015 και µετά από αυτή την «περήφανη» διαπραγµάτευση δεν
έκανε τίποτα για το ιδιωτικό χρέος.
Και όπως µας είπε η κ. Αχτσιόγλου, η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ,
χθες από αυτό το Βήµα, µόνο 20% το αύξησε ο ΣΥΡΙΖΑ τα πέντε
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χρόνια, στα οποία ήταν στην εξουσία. Πόσο έπρεπε να το αυξήσετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ένα χρέος το οποίο είναι για
πολλές δεκαετίες, καταφέρατε να το αυξήσετε µόνο 20% και το
φτάσατε στα 234.000.000.000 ευρώ, ένα χρέος το οποίο αποτελεί βρόγχο για την οικονοµία και για την κοινωνία.
Τι έλεγε ο κ. Τσακαλώτος το φθινόπωρο του 2015 στις 31
Οκτωβρίου, µάλιστα, σε αυτή την Αίθουσα; «Αυτή τη στιγµή γίνεται η ανακεφαλαιοποίηση µαζί µε την αντιµετώπιση των κόκκινων δανείων. Οπότε στο τέλος του έτους, δηλαδή το 2015, θα
έχει ολοκληρωθεί και η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και
των κόκκινων δανείων». Τι έγινε; Απολύτως τίποτα! Έγινε κάτι.
Ανακεφαλαιοποιήθηκαν οι τράπεζες. Οι τράπεζες που στην αρχή
του 2015 το ύψος τους ήταν στα 34.000.000.000 ευρώ, πουλήθηκαν σε ιδιώτες 800.000.000 ευρώ. Αυτή ήταν η επιτυχία της
ανακεφαλαιοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα, ο κ. Δραγασάκης -και θα το καταθέσω αυτό στα Πρακτικά- έλεγε στις 21 Δεκεµβρίου ότι είµαστε υποχρεωµένοι να
προχωρήσουµε σε πλειστηριασµούς, γιατί αν δεν προχωρήσουµε σε πλειστηριασµούς µε το ύψος των κόκκινων δανείων- το
οποίο είναι το µεγαλύτερο σε όλη την Ευρώπη- που διαθέτει η
χώρα, κινδυνεύουµε για νέα ανακεφαλαιοποίηση.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Κατσαφάδος
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είπαµε τι δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Να πούµε όµως και το τι έκανε.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχώρησε
στην οριζόντια κατάργηση προστασίας της πρώτης κατοικίας τον
Φλεβάρη του 2019. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Και θυµόµαστε
όλοι την επίσκεψη του κ. Τσίπρα στην Ένωση Τραπεζών, και στα
παρακάλια τα οποία έριχνε στους τραπεζίτες που τους έλεγε:
«Σας παρακαλώ πολύ, µέχρι τις εκλογές να µην προχωρήσουµε
σε πλειστηριασµό πρώτης κατοικίας, γιατί δεν θα µπορέσω να
αντέξω το πολιτικό βάρος».
Τι άλλο έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Νοµοθέτησε την πώληση των κόκκινων δανείων fund τον Δεκέµβρη
του 2015.
Θα καταθέσω πάλι στα Πρακτικά, εννιά µήνες πριν τις εκλογές
του 2015, τι έλεγε ο κ. Τσίπρας. Έλεγε ότι η κυβέρνηση Σαµαρά
έχει συµφωνήσει µε την τρόικα να χαρίσει τις τράπεζες σε ξένα
κερδοσκοπικά funds και εγχώριους ολιγάρχες. Τι µας λέει σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας; Πάλι τα ίδια δεν µας λέει; Πεντέµισι χρόνια όµως ήταν Πρωθυπουργός αυτής της χώρας. Πάλι
το ίδιο έργο βλέπουµε. Για αυτό σας λέµε ότι είσαστε υποκριτές
και ψεύτες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Το καταθέτω και αυτό στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Κατσαφάδος
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο κ. Τσακαλώτος τι έλεγε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις
30 Νοεµβρίου του 2017; Έλεγε ότι οι πλειστηριασµοί είναι σηµαντικοί και για κοινωνικούς λόγους. Αυτό έλεγε ο κ. Τσακαλώτος, όσο αριστερή και αν σας ακούγεται αυτή η δήλωση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Κατσαφάδος
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι επί
κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ αυτό το οποίο µπορείτε να ισχυριστείτε
,είναι ότι ήσασταν πρωταθλητές των πλειστηριασµών. Έγιναν
πάνω από είκοσι πέντε χιλιάδες πλειστηριασµοί. Ήσασταν πρωταθλητές στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασµών. Πάνω από
τέσσερα εκατοµµύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες κατασχέσεις
έγιναν σε λογαριασµούς συµπολιτών µας.
Και έρχεστε σήµερα και µας κουνάτε το δάχτυλο. Και έρχεστε
σήµερα που είναι επιτακτικό όσο ποτέ µε µία χώρα και µία οικονοµία η οποία δεν µπορεί να αντέξει τη µη επίλυση του ιδιωτικού
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χρέους της χώρας, µε µία οικονοµία η οποία παίρνει πάλι εύσηµα, αφού πριν από τρεις µέρες το δεκαπενταετές της οµόλογο
ήταν σε τόσο χαµηλό επιτόκιο δανεισµού. Και τώρα που πρέπει
να κάνουµε την επανεκκίνηση αυτής της οικονοµίας -και θέλουµε, γιατί αντιµετωπίζουµε µετωπικά όλα αυτά τα σηµαντικά
προβλήµατα και θέλουµε να δώσουµε λύσεις σε αυτά τα προβλήµατα- δεν έρχεστε να καταθέσετε µία πρόταση. Έρχεστε και
λέτε τα ίδια τα οποία λέγατε µέχρι το 2015, που κάνατε ακριβώς
αντίθετα όµως όταν ήσασταν κυβέρνηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ µόνο ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Οφείλετε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σοβαρευτείτε. Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο το οποίο ήταν αποτέλεσµα
διαβούλευσης πολύµηνης και ήταν και αποτέλεσµα και διορθωτικών παρεµβάσεων από τους αρµόδιους Υπουργούς και στην
επιτροπή και στην Ολοµέλεια, έρχεται να αντιµετωπίσει µε ένα
δίχτυ προστασίας τους, πραγµατικά, κοινωνικά ευάλωτους, µία
κατάσταση η οποία έχει βαλτώσει και αποτελεί τροχοπέδη για
την ελληνική οικονοµία.
Η πρόταση µοµφής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ,
την οποία καταθέσατε, δεν είναι απέναντι στον Υπουργό Οικονοµικών. Είναι απέναντι σε όλους αυτούς, οι οποίοι αντιτάχθηκαν
στον λαϊκισµό, στα ψέµατα, στα εύκολα τα λόγια τα µεγάλα. Και
όλοι αυτοί θα σας δώσουν µια απάντηση την Κυριακή, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, απορρίπτοντάς την. Το πιο άσχηµο όµως για
εσάς είναι ότι σας έχει απορρίψει ο ίδιος ο ελληνικός λαός.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει τώρα
η κ. Θεανώ Φωτίου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Αµέσως, µετά τον λόγο θα πάρει ο Υπουργός Μετανάστευσης
και Ασύλου ο κ. Μηταράκης.
Κυρία Φωτίου, έχετε τον λόγο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, καταθέσαµε πρόταση δυσπιστίας κατά του Υπουργού Οικονοµικών ως εκφραστή της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας και επισπεύδοντας το νοµοσχέδιο
του Πτωχευτικού Κώδικα, διότι αποτελεί πραγµατική απειλή
εναντίον του ελληνικού λαού, απειλή πτώχευσης όλων των πολιτών, απειλή δήµευσης της περιουσίας των πολιτών, απειλή έξωσης από την πρώτη κατοικία του κάθε νοικοκυριού.
Καταθέσαµε πρόταση δυσπιστίας, διότι η Κυβέρνηση φέρνει
το νοµοσχέδιο µεσούσης της πανδηµίας µε τους φόβους του ελληνικού λαού, της πολεµικής για θάνατο, για πολεµική σύρραξη
και για οικονοµική επιβίωση και µέσα από την καταστροφή να διεισδύουν σε κάθε νοικοκυριό.
Διότι δύο βδοµάδες τώρα επιχειρεί σύσσωµη η Αντιπολίτευση
και οι κοινωνικοί φορείς, να πείσουν την Κυβέρνηση να αποσύρει
αυτό το νοµοσχέδιο ή να το αλλάξει. Κωφεύετε.
Χρησιµοποιήσαµε, λοιπόν, αυτό το ύστατο όπλο που δίνει η
Βουλή. Και βλέπουµε σήµερα ότι σύσσωµη η Αντιπολίτευση ψηφίζει την πρόταση µοµφής και σπάει το τείχος της σιωπής της
λίστας Πέτσα, για να µάθει η κοινωνία τι την περιµένει.
Με έκπληξη όµως βλέπω σήµερα όλους τους οµιλητές της
Νέας Δηµοκρατίας να υπερασπίζονται το νοµοσχέδιο αυτό κατά
το 1/10 και αν, του χρόνου που έχουν. Όλη την άλλη ώρα, αναλίσκονται στο να λένε ψέµατα για τον ΣΥΡΙΖΑ και του τι συµβαίνει.
Εγώ, λοιπόν, πρώτον, θα πω τι κάνει ακριβώς αυτό το νοµοσχέδιο. Και επιτέλους υπερασπιστείτε το. Για πρώτη φορά, όλοι
οι Έλληνες πολίτες µπορεί να πτωχεύσουν και όχι µόνο οι µεγάλες επιχειρήσεις. Πτωχεύουν οι συνταξιούχοι, οι δηµόσιοι υπάλληλοι, τα νοικοκυριά. Πτωχεύουν όλοι.
Δεύτερον, προτεραιότητα είναι η ρευστοποίηση κινητής ή ακίνητης περιουσίας όποιου πτωχεύει και όχι η επιβίωση του ίδιου
ή της επιχείρησής του. Τρίτον, παίρνει από τους πολίτες όσα
χρωστούν, όχι µόνο τη στιγµή της πτώχευσης αλλά και µετά.
Παίρνει και ό,τι θα αποκτήσουν µετά την πτώχευση. Τέταρτον,
δίνει στις τράπεζες τη δυνατότητα να κινούν µόνο αυτές τις διαδικασίες και ποτέ ο πολίτης. Πέµπτον, καταργεί την προστασία
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της πρώτης κατοικίας για όλους, φτωχά και µεσαία στρώµατα.
Έκτον, εµπαίζει τους φτωχούς ότι αφού χάσουν το σπίτι τους για
δώδεκα χρόνια θα πληρώνουν νοίκι, και µετά θα το αγοράζουν
το 2032 µε την εµπορική αξία που θα έχει τότε. Εκτός και αν µας
φαλιρίσετε σε τέτοιο σηµείο, που τότε θα έχει µικρότερη απ’ ό,τι
σήµερα. Δεν υπολογίζετε ούτε ό,τι έχουν δώσει για το δάνειο
ούτε τα νοίκια. Αυτό δεν το έκανε καµµία κυβέρνηση, ούτε του
Σαµαρά.
Τι νόηµα έχει η µαζική πτώχευση σε έναν λαό ήδη πτωχευµένο;
Έχει νόηµα, διότι οι Έλληνες επενδύουν διαχρονικά τις οικονοµίες τους στην κατοικία, µε αποτέλεσµα να έχουµε το υψηλότερο
ποσοστό ιδιόκτητης στέγης στην Ευρώπη και αφ’ ετέρου, µικρό
ποσοστό καταθέσεων αναλογικά µε τον πληθυσµό µας στις τράπεζες.
Αυτή τη δήθεν ανωµαλία διορθώνει ο Πτωχευτικός Κώδικας.
Ο κ. Μητσοτάκης, αυτή την ανωµαλία θέλει να διορθώσει, δηλαδή να πάρει τις περιουσίες των Ελλήνων, για να αποταµιεύσουν επιτέλους ό,τι έχουν και δεν έχουν στις τράπεζες.
Και συγχρόνως είναι χέρι-χέρι µε την άλλη ανωµαλία, δηλαδή
το 81% των µικροµεσαίων επιχειρήσεων -τη ραχοκοκαλιά- να
πρέπει πλέον να πτωχεύσουν για να γίνουν µεγάλες επιχειρήσεις.
O πτωχευµένος λαός, κυρίες και κύριοι, έχει περιουσία. Το ξέρετε. Και έχει περιουσία την κατοικία του. Σ’ αυτή επένδυε και
αυτή θα του πάρετε. Δεν πρέπει να επενδύσει ξανά τα χρήµατά
του στη στέγη και τη µικροµεσαία οικογενειακή επιχείρηση -αυτό
µας είπε ο κ. Μητσοτάκης- διότι πρέπει να δίνει τα λεφτά του στις
τράπεζες, για να γίνουν επενδύσεις.
Εξοντώνετε για δεύτερη φορά τα µεσαία στρώµατα και όχι
µόνο τα φτωχά. Διότι είναι αυτά που έχασαν από το 2009 µέχρι
το 2015 –ήταν η δική σας κυβέρνηση το 2015- το 36% των εισοδηµάτων τους. Είναι τα ίδια στρώµατα που είχαν πάρει τα δάνεια
και από το 2012 έως το 2015, επειδή ρωτάτε. Εκτόξευσαν αυτά
τα µεσαία στρώµατα που πήραν τα δάνεια την εξυπηρέτησή τους
από τα 62 δισεκατοµµύρια στα 103 δισεκατοµµύρια. Δείτε τα
νούµερα της Τράπεζας της Ελλάδας που θα σας καταθέσω, δηλαδή κάνατε αύξηση 62% κατά την εποχή σας.
Δεύτερον. Κυβέρνηση τότε Νέας Δηµοκρατίας και Υπουργό
τον κ. Μητσοτάκη. Ήταν τότε που µετακόµισε ένας στους πέντε
από τα µεσαία στρώµατα στα φτωχά, οκτακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες συµπολίτες µας µετακόµισαν από τα µεσαία στρώµατα
στα φτωχά. Κι όσοι παρέµειναν στα µεσαία στρώµατα έχασαν το
36% των εισοδηµάτων τους.
Καταθέτω τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Θεανώ Φωτίου καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι αυτοί σήµερα που δεν εξυπηρετούν τα δάνειά τους και
θα τους πτωχεύσετε µε αυτό το νοµοσχέδιο, µε τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Αυτή είναι η νέα στρατηγική, κακοπληρωτές, όπως θα πείτε σε λίγες ηµέρες. Είναι αυτά τα µεσαία
στρώµατα ιδανικές περιπτώσεις για να εφαρµοσθεί ο πτωχευτικός νόµος. Τα µεσαία στρώµατα τα πτωχεύετε για δεύτερη φορά
και τους παίρνετε και την περιουσία.
Στη συζήτηση επιστρατεύσατε ένα σκονάκι µε τέσσερα ψέµατα. Πρώτο ψέµα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε καταργήσει την προστασία
της πρώτης κατοικίας. Τον Φεβρουάριο του 2020 –δεν το αρνιέται ο κ. Σταϊκούρας, Υπουργός- δηλώνει στους θεσµούς ότι η
προστασία της πρώτης κατοικίας θα λήξει τον Απρίλιο του 2020.
Ήρθε η πανδηµία και δεν πρόκανε. Άρα, µέχρι σήµερα δεν υπάρχει παρά η «ΓΕΦΥΡΑ» που είναι µόνο για την πανδηµία, για όσους
δανειστές έχουν προβλήµατα από την πανδηµία, για όσους
έχουν χρέη. Άρα, τι ακριβώς αλλάξατε; Τι δεν υπήρχε που το καταργήσαµε, αφού εσείς µόνοι σας λέτε ότι υπήρχε και θα το καταργούσατε;
Δεύτερο ψέµα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αύξησε τους πλειστηριασµούς πρώτης κατοικίας και τους ηλεκτρονικούς. Κανένας, µα κανένας,
πλειστηριασµός δεν έγινε για πρώτη κατοικία. Φέρτε µας έναν.
Έναν!
Τρίτο ψέµα. Τα χρεωµένα νοικοκυριά θα περάσουν τρία δύσκολα χρόνια και µετά θα ξεµπερδέψουν και θα απαλλαγούν από
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τα χρέη, ενώ σήµερα αποποιούνται τα παιδιά την κληρονοµιά των
χρεωµένων γονιών τους. Η αλήθεια είναι ότι ο νόµος που ισχύει
σήµερα, δίνει το δικαίωµα να απαλλαγούν από τα χρέη χωρίς να
πτωχεύσουν και να χάσουν την περιουσία τους. Η αλήθεια είναι
ότι εάν εφαρµοσθεί ο νόµος, ο δικός σας, Σταϊκούρα - Μητσοτάκη, τα παιδιά δεν θα αποποιούνται την κληρονοµιά των γονιών
τους, γιατί απλούστατα δεν θα έχουν καµµία κληρονοµιά.
Τέταρτο ψέµα. Η πτώχευση των φυσικών προσώπων υπήρχε
στον νόµο Κατσέλη. Ψέµα, διότι το ισχύον σήµερα καθεστώς δεν
πτωχεύει φυσικά πρόσωπα.
Υπάρχει ελπίδα; Εµείς λέµε ναι αλλά όχι στην εξαπάτηση της
δεύτερης ευκαιρίας. Ενίσχυση των νοικοκυριών τώρα, εισόδηµα
έκτακτης ανάγκης για δύο εκατοµµύρια νοικοκυριά, αντί να τους
πάρουµε το σπίτι, µη επιστρεπτέα προκαταβολή στις επιχειρήσεις αντί να τις πτωχεύσουµε και να τις κλείσουµε.
Τώρα, προστασία της πρώτης κατοικίας πραγµατική. Ψηφίζουµε την πρόταση δυσπιστίας και οφείλουµε σήµερα να υποσχεθούµε ότι δεν πρόκειται αυτός ο νόµος να εφαρµοσθεί, θα
το αποτρέψει η κοινωνία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Παναγιώτης Μηταράκης έχει τον λόγο για
δέκα λεπτά.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη µέσα σε δεκαέξι µήνες βρέθηκε αντιµέτωπη µε πολλαπλές
κρίσεις, την κρίση δηµόσιας υγείας, την κρίση στα εθνικά µας θέµατα, την κρίση στο µεταναστευτικό. Με τις επιπτώσεις αυτών
των κρίσεων στην ελληνική οικονοµία, µε τις επιπτώσεις της κρίσης δηµόσιας υγείας και της κρίσης στο µεταναστευτικό και κρίθηκε στα δύσκολα και είναι εµφανής η εµπιστοσύνη του
ελληνικού λαού στην παρούσα Κυβέρνηση, εµπιστοσύνη που θα
επιβεβαιώσει αύριο και η Βουλή των Ελλήνων, µε την Κυβέρνηση
το 2023 να ζητά την ανανέωση της λαϊκής εντολής.
Στη γενική πολιτική της και στο σχέδιο της Κυβέρνησης που
εφαρµόζουµε για το µεταναστευτικό, η Ελλάδα εφαρµόζει µία
αυστηρή αλλά δίκαιη µεταναστευτική πολιτική. Δεν είναι πλέον
η χώρα µας η βασική πύλη εισόδου προς την Ευρώπη και αυτό
είναι µία πολιτική επιλογή. Για την Κυβέρνηση Μητσοτάκη η Ελλάδα έχει χερσαία και θαλάσσια σύνορα, σύνορα ελληνικά και
ευρωπαϊκά, και ξέρει πώς να τα φυλάττει, µε εφαρµογή και απόλυτο σεβασµό στο Διεθνές Δίκαιο.
Η εθνική στρατηγική µεταναστευτικού έχει δύο ξεκάθαρους
στόχους. Πρώτον, την ουσιαστική µείωση των ροών και δεύτερον, τον δραστικό περιορισµό των επιπτώσεων της κρίσης στις
τοπικές κοινωνίες και πλέον µπορούµε να µιλάµε µε αποτελέσµατα στον ελληνικό λαό. Οι ροές φέτος µειώθηκαν στη χώρα
µας κατά 73%. Οι αφίξεις από την 1η Ιανουαρίου είναι δώδεκα χιλιάδες διακόσιες ογδόντα εννέα, ενώ αντίστοιχα πέρυσι ήταν σαράντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες τριάντα τέσσερις, και από
αυτές τις αυξήσεις τα 3/4 είναι το πρώτο τρίµηνο. Δηλαδή, στο
τελευταίο εξάµηνο η µείωση των ροών στα νησιά µας είναι 96%,
συνολικά στη χώρα 91%. Δεν θέλαµε και δεν είµαστε πλέον η
πύλη εισόδου µεταναστών στην Ευρώπη.
Σας θυµίζω ότι επί ΣΥΡΙΖΑ οι ροές ήταν ανεξέλεγκτες, και η
πολιτική ανοικτών συνόρων του 2015 οδήγησε στην αλλαγή της
διαδροµής µεταναστών στην Ευρώπη από τη γραµµή της Μεσογείου στη γραµµή του Αιγαίου. Φέτος αυτό έχει αντιστραφεί,
γιατί η γραµµή της Μεσογείου παρά την ελληνική µείωση εµφανίζει αύξηση σχεδόν κατά 200%.
Για τις µειωµένες αυτές ροές, προχωράµε ταχύτατα στον διαχωρισµό άλλο πρόσφυγες, άλλο παράνοµα εισελθόντες οικονοµικοί µετανάστες και σηµαντικότατο ρόλο στην επιτάχυνση της
διαδικασίας ασύλου διαδραµάτισαν οι δύο σηµαντικές νοµοθετικές αλλαγές της παρούσας Κυβέρνησης µε τον ν.4636/2019 και
τον ν.4686/2020, καθώς και οι οργανωτικές αλλαγές που έγιναν
στην υπηρεσία ασύλου µε έµφαση στην αύξηση της παραγωγικότητας. Διότι είναι αφ’ ενός πρωταρχικό ανθρώπινο δικαίωµα η
γρήγορη και δίκαιη απάντηση σε αιτήµατα ασύλου, αλλά αφ’ ετέ-
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ρου είναι ουσιαστική υποχρέωση της χώρας προς τους πολίτες,
γιατί αυτούς τους Έλληνες πολίτες ως Κυβέρνηση υπηρετούµε.
Αυξήσαµε την έκδοση αποφάσεων φέτος κατά 82%. Μειώσαµε
κατά 36% τις εκκρεµότητες των προηγούµενων ετών, και πλέον
στην υπηρεσία ασύλου δεν υπάρχουν εκκρεµότητες πριν το
2019. Στην Αρχή Προσφυγών δεν υπάρχουν εκκρεµότητες πριν
το 2020.
Σύµφωνα µε την EUROSTAT η Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου
είναι πλέον η δεύτερη πιο αποτελεσµατική υπηρεσία ασύλου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλαµε και δεν είµαστε πλέον θελκτικός προορισµός για παράνοµα εισελθόντες οικονοµικούς µετανάστες.
Επίσης, στο παρελθόν -µέχρι φέτος- η χώρα µας έδινε ουσιαστικά οικονοµικά κίνητρα, για να έρθουν µετανάστες παράτυπα
στη χώρα µας. Εµείς περιορίσαµε την παροχή επιδοµάτων και
στέγασης στους αναγνωρισµένους πρόσφυγες στον έναν µήνα
µετά την έκδοση της τελεσίδικης απόφασης -αυτό στο παρελθόν
ήταν έξι µήνες- και σε συνδυασµό µε την επιτάχυνση της διαδικασίας ουσιαστικά περιορίσαµε την παροχή προνοµίων σε λίγους συνολικά µήνες από αρκετά χρόνια, όπως ίσχυε επί
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Και βέβαια για πρώτη φορά πλέον από την 1η Ιουνίου έχουµε
ξεκάθαρα θετικό ισοζύγιο νοµίµων αναχωρήσεων από τη χώρα
µας, δηλαδή απελάσεων, επιστροφών, µετεγκαταστάσεων από
αφίξεις.
Στο τελευταίο τρίµηνο από τη χώρα µας έφυγαν τρεις χιλιάδες
επτακόσιες σαράντα έξι, ενώ έφτασαν µόνο δύο χιλιάδες τετρακόσιοι δέκα πέντε. Φέτος στόχος είναι να φτάσουµε στις δέκα χιλιάδες συνολικά επιστροφές, απελάσεις και µετεγκαταστάσεις.
Το µήνυµα είναι ξεκάθαρο: Απελάσεις όσων δεν δικαιούνται
διεθνούς προστασίας, σύµφωνα µε το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό
Δίκαιο. Και βέβαια, στο θέµα των δοµών µε σύνθηµα µας «ποτέ
πια άλλη Μόρια», προχωράµε σε ένα φιλόδοξο αλλά ρεαλιστικό
σχέδιο δηµιουργίας κλειστών, ελεγχόµενων δοµών στα σηµεία
εισόδου της χώρας µας, που θα περιλαµβάνουν χώρο υποδοχής,
κλειστό χώρο κράτησης όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας, χώρους διοίκησης, υγειονοµικούς χώρους και, βέβαια, θα
έχουν τα τελευταία µέτρα ασφαλείας, διπλή περίφραξη, συστήµατα εισόδου-εξόδου, για την προστασία της ασφάλειας όλων
και των διαµενόντων και των τοπικών κοινωνιών. Δοµές που θα
εγγυώνται την προστασία της δηµόσιας υγείας και της δηµόσιας
ασφάλειας µε σύγχρονες υποδοµές.
Πρόσφατα ήρθα στη Βουλή των Ελλήνων και παρουσίασα την
ολοκλήρωση της απολύτου διαφανούς και ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας, µε πλήρη χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, για τη δηµιουργία των νέων κέντρων στη Σάµο, στην
Κω και στη Λέρο, όπως επιβάλλει ο Κανονισµός της Βουλής.
Και να θυµίσω στο Σώµα ότι επί ΣΥΡΙΖΑ, παρ’ ότι διατέθηκαν
εκατοντάδες δισεκατοµµύρια ευρώ για τη διαχείριση του µεταναστευτικού, καµµία σύµβαση δεν ήρθε στη Βουλή, βάσει της
διαδικασίας που προβλέπει ο Κανονισµός για την ενηµέρωση της
αρµόδιας Διαρκούς Επιτροπής.
Προχωράµε από κοινού µε την Ευρωπαϊκή Ένωση στη δηµιουργία µιας σύγχρονης δοµής στη Λέσβο, ώστε να φύγουµε σύντοµα από την προσωρινή δοµή που δηµιουργήθηκε στο
Μαυροβούνι. Βέβαια, αυτή η προσωρινή δοµή κατάφερε µέσα
σε λίγες ηµέρες να αντιµετωπίσει τις ανθρωπιστικές επιπτώσεις
του εµπρησµού που έγινε στη Μόρια.
Για τις µη κυβερνητικές οργανώσεις δηµιουργήσαµε και λειτουργεί ένα νέο πλαίσιο ελέγχου της λειτουργίας και της οικονοµικής δραστηριότητας των ΜΚΟ, και ξεχωρίζουµε αυτές τις
οργανώσεις που πραγµατικά συνέβαλαν στην αντιµετώπιση της
µεγάλης µεταναστευτικής κρίσης από αυτές που κινούνται εκτός
των ορίων της νοµίµου συµπεριφοράς, όπως είδατε και µε τη δικογραφία που σχηµατίστηκε πρόσφατα στη Λέσβο. Βέβαια,
αυτές οι ΜΚΟ που παράγουν αποτελεσµατικό και πραγµατικό ανθρωπιστικό έργο, επικροτούν αυτόν τον διαχωρισµό.
Όλες αυτές οι δράσεις σωρευτικά οδήγησαν στην ουσιαστική
αποσυµφόρηση των νησιών µας, των πέντε νησιών που επί ΣΥΡΙΖΑ σήκωσαν όλο το βάρος της µεταναστευτικής κρίσης όχι
µόνο για τη χώρα µας αλλά και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
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Ένωση. Αυτό δεν είναι δυνατόν και δεν θα συνεχίσει. Και σήκωσαν το βάρος επί ΣΥΡΙΖΑ όχι µόνο εξαιτίας των αυξηµένων ροών
αλλά και ως αποτέλεσµα των πολύ αργών διαδικασιών ασύλου αυτά που εµείς αλλάξαµε φέτος-, αλλά και τις συνέπειες της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας του 2016, που
οδήγησε στον εγκλωβισµό των αιτούντων άσυλο στα νησιά. Αυτή
ήταν µία κοινή δήλωση, την ερµηνεία της οποίας αποδέχτηκε,
δυστυχώς για τα νησιά µας, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Η πολιτική µας είναι ξεκάθαρη: Καµµία µόνιµη παραµονή προσφύγων και µεταναστών στην ακριτική Ελλάδα και στα νησιά του
Αιγαίου για λόγους καθαρά εθνικούς.
Η αποσυµφόρηση έγινε µέσα στο 2020 και συνεχίζεται.
Τριάντα χιλιάδες άτοµα έφυγαν από τα νησιά. Τα ΚΥΤ επέστρεψαν πλέον στο προ κρίσης επίπεδο στις δεκαεπτά χιλιάδες. Δηλαδή, έχουµε µείωση από τις αρχές της χρονιάς κατά 56% και
συνεχίζουµε. Τα Χριστούγεννα το νούµερο θα είναι ακόµα µικρότερο. Και ως το Πάσχα και το καλοκαίρι του 2021 στόχος µας
είναι οι δοµές στα νησιά µας να είναι σχεδόν άδειες. Δεν θέλαµε
και δεν είναι πλέον τα νησιά µας αποθήκες ψυχών.
Για το θέµα των ασυνόδευτων, για πρώτη φορά δεν υπάρχουν
ασυνόδευτα στα νησιά µας. Έχουν φύγει όλα τα ασυνόδευτα
από τα ΚΥΤ των νησιών και πολύ σύντοµα θα καταργηθεί και
αυτό το επαίσχυντο, η παραµονή ασυνόδευτων ανηλίκων σε
αστυνοµικά τµήµατα. Μέσα στο 2020, θα έχουν αποχωρήσει όλα
τα ασυνόδευτα ανήλικα που βρίσκονται σε αστυνοµικά τµήµατα.
Ήδη φέτος έχουµε χίλια παιδιά λιγότερα στη χώρα µας από ό,τι
είχαµε στην αρχή της χρονιάς, χάρη στα προγράµµατα µετεγκαταστάσεων.
Ακόµα περισσότερο στηρίζουµε τους δήµους που σήκωσαν το
βάρος της µεταναστευτικής κρίσης µε 15,5 εκατοµµύρια που δόθηκαν φέτος στους δήµους αυτούς, µε 750.000 που δόθηκαν για
αποζηµιώσεις και εξετάζουµε περαιτέρω αιτήµατα, µε 25 εκατοµµύρια που δόθηκαν στο Ταµείο Αλληλεγγύης για έργα υποδοµών σε αυτά τα νησιά.
Θέλουµε, λοιπόν, και επιτυγχάνουµε ουσιαστική και απολύτως
διατηρήσιµη αποσυµφόρηση. Δεν είναι στα σχέδιά µας να γεµίσουµε τη χώρα δοµές, αλλά να κλείσουµε δοµές. Φέτος κλείνουµε εξήντα επτά ξενοδοχεία στην ηπειρωτική Ελλάδα. Του
χρόνου θα κλείσουµε επτά δοµές στην ηπειρωτική Ελλάδα, γιατί
πλέον η αποσυµφόρηση δεν θα είναι µόνο στα νησιά. Θα είναι
σε όλη τη χώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε πλέον αποτελεσµατικοί στο να διαχειριζόµαστε τα του οίκου µας. Αλλά να είµαστε ξεκάθαροι: Το πρόβληµα δεν αφορά την Ελλάδα. Αφορά όλη
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιδιώκουµε την αλληλεγγύη και την
κοινή δράση στην αντιµετώπιση των κρίσεων και είµαστε στην
πρώτη γραµµή της διαπραγµάτευσης για τα εθνικά µας θέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Μία παράγραφος, κύριε Πρόεδρε.
Προχωράµε, λοιπόν, και οι ελληνικές µας θέσεις ζητούν: Την
αυστηρή φύλαξη των κοινών µας συνόρων. Την ισχυρή πολιτική
κοινών ευρωπαϊκών απελάσεων όσων δεν δικαιούνται διεθνούς
προστασίας. Τη µετεγκατάσταση στα πλαίσια της αλληλεγγύης
των αναγνωρισµένων προσφύγων. Και τη δηµιουργία µηχανισµών αντιµετώπισης κρίσεων, σαν αυτές που βιώσαµε στη χώρα
µας τον Φεβρουάριο του 2020.
Η Κυβέρνηση έχει µία συνολική πολιτική και αντιµετωπίζει τις
επιπτώσεις του µεταναστευτικού. Για τους λόγους αυτούς καταψηφίζω την πρόταση δυσπιστίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε και
εµείς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε Σκουρλέτη.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Θέλω να κάνω µία δήλωση-ερώτηµα προς τον κύριο Υπουργό. Σήµερα στην αγγλόφωνη έκδοση του γερµανικού περιοδικού «SPIEGEL» υπάρχουν
καταγγελίες ότι το Ελληνικό Λιµενικό σε συνεργασία µε την
FRONTEX ,προβαίνει σε επαναπροωθήσεις, τα λεγόµενα push
backs. Θέλω, λοιπόν, να ακούσω από τον κύριο Υπουργό εάν
αυτό αληθεύει, εάν έχει ενηµερωθεί και τι σκοπεύει να κάνει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τι έγινε τώρα; Ως τι µιλάει ο κ. Σκουρλέτης;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Αυτό είναι το δικαίωµα, µε βάση τον Κανονισµό, να έχω µία δίλεπτη παρέµβαση
µετά την τοποθέτηση του κ. Υπουργού.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ως τι;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ως Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος. Το γνωρίζει το Προεδρείο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Αποσύρατε
τον κ. Τσακαλώτο;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Κάνουµε αντικατάσταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλώ. Για να
δώσω εγώ τον λόγο σηµαίνει ότι υπάρχει ενηµέρωση. Σε όλα τα
κόµµατα γίνεται αυτό. Υπάρχουν και επιµέρους αντικαταστάσεις.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Άρα, θα
είναι όλη µέρα ο κ. Σκουρλέτης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Όχι όλη µέρα. Έως
τις 16.00. Να µαθαίνετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Να ακούµε.
Εµείς είµαστε της δηµοκρατίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, θέλετε να απαντήσετε;
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, η προσπάθεια της ελληνικής Κυβέρνησης, η επιτυχηµένη
προσπάθεια, να φυλάττει τα ελληνικά σύνορα από τον Μάρτιο
του 2020, έχει δηµιουργήσει µια τεράστια οικονοµική καταστροφή στα κυκλώµατα των λαθροδιακινητών. Η Ελλάδα υπολογίζει ότι έχασαν περίπου 100 εκατοµµύρια ευρώ αυτοί που
εµπορεύονται τον ανθρώπινο πόνο.
Έχουµε βρεθεί αρκετές φορές αντιµέτωποι µε οργανωµένη
προπαγάνδα, µε άρθρα τα οποία αναφέρουν την τουρκική ακτοφυλακή ως πηγή της πληροφόρησης. Το συγκεκριµένο, όµως,
που λέτε, υπερβαίνει και αυτό. Πλέον ακόµα και η FRONTEX είναι
µαζί µας στη δηµιουργία επαναπροωθήσεων.
Τα πράγµατα είναι ξεκάθαρα. Η χώρα µας φυλάει τα σύνορά
της. Τα φυλάττει µε απόλυτο σεβασµό στο Διεθνές Δίκαιο.
Νιώθω ότι αναπολείτε την περίοδο των αυξηµένων ροών του
2015. Αυτό διαβάζω στην παρέµβασή σας; Θέλετε η χώρα µας
να µη φυλάσσει τα σύνορά της; Θέλετε να µπούνε πάλι ένα εκατοµµύριο άνθρωποι στη χώρα µας; Αυτό προτείνετε; Δεν είστε
περήφανοι που η χώρα µας φυλάττει τα σύνορά της;
(Παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας
Δηµοκρατίας)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Να µην παρερµηνεύετε, κύριε Υπουργέ.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Εγώ είµαι περήφανος, που το Ελληνικό Λιµενικό φέτος έχει
σώσει δεκάδες ζωές στο Αιγαίο. Φέτος έχουµε λιγότερους θανάτους από ποτέ στη χώρα µας.
Σας το λέω ξεκάθαρα: Η χώρα µας φυλάττει τα σύνορά της µε
απόλυτο σεβασµό στο Διεθνές Δίκαιο, και παρακαλώ να µην αναπαράγουµε προπαγάνδα άλλων κρατών µέσα σε αυτή την Αίθουσα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεχίζουµε τον κατάλογο. Θα µιλήσουν στη συνέχεια πέντε συνάδελφοι. Τους εκ-
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φωνώ για να το γνωρίζουν: Ο κ. Γιώργος Στύλιος, ο κ. Γεώργιος
Μαρίνος, ο κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος, ο κ. Τρύφων Αλεξιάδης
και ο κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος. Στη συνέχεια τον λόγο θα
πάρει ο Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ.
Κουµουτσάκος.
Θα ήθελα να πω σε όλους, ότι αντί να λένε στο Προεδρείο «ένα
λεπτό, κύριε Πρόεδρε», υπάρχει η προειδοποίηση των έξι λεπτών
και εκεί θα φροντίζουν να τελειώνουν. Πρέπει όλοι να σεβαστούµε -µε πρώτον εµένα και όποιον θα ακολουθήσει στην προεδρία- ότι υπάρχουν και συνάδελφοι που πρέπει να µιλήσουν. Αν
ο καθένας καταχράται χρόνο δικό τους, τότε δεν θα µιλήσουν.
Ορίστε, κύριε Στύλιο, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Έλληνες πολίτες πριν από
δεκαέξι µήνες περίπου γύρισαν οριστικά την πλάτη στο ψέµα και
στον λαϊκισµό. Έδωσαν την εντολή στην Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη να επιστρέψει τη
χώρα στην κανονικότητα, µε πυξίδα την αλήθεια και την ειλικρίνεια, στον δρόµο της Ευρώπης και της κοινής λογικής, µε µετριοπάθεια, σύνεση και πραγµατισµό, µακριά από την τοξικότητα και
τις άγονες αντιπαραθέσεις του παρελθόντος.
Η Κυβέρνηση, από την πρώτη στιγµή σε αυτό το πλαίσιο χάραξε την πολιτική της, µε βασική αρχή την αύξηση του εθνικού
µας πλούτου και την επίτευξη της ευηµερίας για τους πολλούς.
Στην πολιτική, όµως, τα γεγονότα είναι αυτά που καθορίζουν την
ατζέντα και πολλές φορές τα γεγονότα κινούνται εκτός προγραµµατισµού και βούλησης.
Από τους πρώτους µήνες διακυβέρνησης της χώρας, η Κυβέρνηση διαχειρίζεται κρίσεις, για τις οποίες δεν είναι υπεύθυνη, κρίσεις οι οποίες δεν προήλθαν από δικούς τους λαθεµένους
χειρισµούς και δεν ήταν αποτέλεσµα της δικής της πολιτικής. Το
µεταναστευτικό και η προσπάθεια εισβολής στον Έβρο, η παγκόσµια πανδηµία του κορωνοϊού και η οικονοµική ύφεση, που
είναι αποτέλεσµά της, η ένταση µε την Τουρκία και οι προκλήσεις
στα θαλάσσια σύνορά µας, οι φυσικές καταστροφές δοκιµάζουν,
όχι µόνο την Κυβέρνηση, αλλά το πολιτικό σύστηµα και την ελληνική κοινωνία στο σύνολό της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα πορεύεται εν µέσω πολλαπλών κρίσεων στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό. Σε καταστάσεις κρίσεων, οι πολίτες απαιτούν από την πολιτική ηγεσία
πυγµή, σοβαρότητα, αλήθεια, αποτελεσµατικότητα και ευθύνη.
Σε καταστάσεις εθνικών κρίσεων που αγγίζουν τον πυρήνα της
εθνικής µας υπόστασης δεν έχουµε την πολυτέλεια να σπαταλούµε δυνάµεις σε άγονες αντιπαραθέσεις. Δεν έχουµε την πολυτέλεια του λαϊκισµού και της δηµαγωγίας. Δεν έχουµε την
πολυτέλεια να επιλέγουµε τον δρόµο, που, δυστυχώς, επιλέγει
µε την πρόταση µοµφής η Αξιωµατική Αντιπολίτευση προς τον
Υπουργό Οικονοµικών. Η πρόταση δυσπιστίας της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης τη δεδοµένη χρονική στιγµή καταδεικνύει ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ δεν µπορεί να ανταποκριθεί στο αίτηµα του ελληνικού
λαού. Δεν µπορεί να λειτουργήσει δηµιουργικά. Δεν µπορεί να
βοηθήσει τους πολίτες να αλλάξουν τη ζωή τους προς το καλύτερο. Επιλέγει τη σύγκρουση και τη σκληρή αντιπαράθεση.
Με την άκαιρη πρόταση δυσπιστίας, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση επιστρέφει στον πραγµατικό της εαυτό, στον ΣΥΡΙΖΑ του
παρελθόντος, της σύγκρουσης και των µνηµονίων, των υπερβολών, στα µεγάλα λόγια, στις υποσχέσεις, στα ψέµατα.
Άκουσα µε µεγάλη προσοχή την προσπάθεια της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης να αιτιολογήσει την επιλογή της για την πρόταση
µοµφής. Η κριτική της είναι ότι η Κυβέρνηση είναι ανάλγητη και
οδηγεί χιλιάδες πολίτες στον δρόµο, µε τις προβλέψεις της στον
νόµο µε το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο. Δεν θα απαντήσω στο τι προβλέπει ο νόµος. Έχουν τοποθετηθεί ο Υπουργός κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου στην επιτροπή, αλλά και ο εισηγητής µας.
Εξάλλου θα έχουµε την ευκαιρία να µιλήσουµε για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο τη Δευτέρα, κατά τη συζήτηση, όπου και θα τοποθετηθώ.
Για την ιστορική αλήθεια, όµως, ρωτώ τα εξής: Δεν είναι γεγονός ότι η προηγούµενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ κατήργησε µε
τους νόµους 4346/2015 και 4592/2019 οριζόντια την προστασία
της πρώτης κατοικίας; Δεν είναι γεγονός ότι επί ΣΥΡΙΖΑ έγιναν
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είκοσι έξι χιλιάδες πλειστηριασµοί; Δεν είναι γεγονός ότι επί ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκαν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί και δροµολογήθηκαν εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες νέοι πλειστηριασµοί που
εκκρεµούν αυτή τη στιγµή;
Αν η Αξιωµατική Αντιπολίτευση δεν συµφωνεί µε την κυβερνητική πρόταση, τι προτείνει; Προτείνει την επιστροφή στην προηγούµενη κατάσταση που δεν υπήρχε καµία πρόνοια; Αν έχει
κάτι άλλο να προτείνει, γιατί δεν το έκανε πράξη όσο ήταν κυβέρνηση; Τεσσεράµισι χρόνια κυβερνούσε αυτή τη χώρα, αλλά
φρόντισε να κληρονοµήσει αυτό το πρόβληµα στην επόµενη κυβέρνηση, στην Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Είναι µία τακτική, που ακολουθήθηκε για πολλές δεκαετίες τα
προηγούµενα χρόνια από πολλές κυβερνήσεις. Όµως, δεν µπορούµε να συνεχίσουµε µε την ίδια λαθεµένη νοοτροπία. Δεν µπορούµε να επαναλαµβάνουµε τα λάθη του παρελθόντος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση αντιµετωπίζει πολλαπλές εθνικές κρίσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό πεδίο.
Η Αντιπολίτευση έχει να αντιµετωπίσει µία και µόνο κρίση, την
εσωκοµµατική της κρίση, που προέρχεται, κατά τη δική µου
γνώµη, από τα χαµηλά ποσοστά αποδοχής της, από την αδυναµία στρατηγικής της, την αδυναµία να απαντήσει στα µεγάλα
προβλήµατα που αφορούν τους πολίτες. Εκεί, λοιπόν, αποσκοπεί
η πρόταση µοµφής της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, στο ξεκαθάρισµα λογαριασµών στο εσωτερικό, στο εσωκοµµατικό πεδίο
του ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο που όλα αυτά δεν αφορούν τους πολίτες, δεν
αφορούν τους νέους µας.
Η Κυβέρνηση προχωρά γρήγορα και αποφασιστικά, κλείνοντας οριστικά το κεφάλαιο «Χρυσή Αυγή», που τόσο πολύ ταλαιπώρησε τον τόπο, στέλνοντας µήνυµα διασφάλισης της εθνικής
µας κυριαρχίας σε συµµάχους και εχθρούς, παίρνοντας µέτρα
για την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια στην κρίση του κορωνοϊού, δηµιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον για ανάπτυξη
και προκοπή.
Οι πολίτες µάς το λένε παντού και καθηµερινά: «Πάτε καλά.
Προχωρήστε. Είµαστε έκπληκτοι από την προσπάθεια της Κυβέρνησης και από τα αποτελέσµατα τα οποία φέρνει». Οι πολίτες, λοιπόν, το αντιλαµβάνονται και νιώθουν δικαιωµένοι, που µε
την επιλογή τους πριν από δεκαέξι µήνες, την κρίσιµη στιγµή, την
κρίση της χώρας τη διαχειρίζεται η Νέα Δηµοκρατία και η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Στύλιο και για την ακρίβεια του χρόνου.
Καλώ στο Βήµα τον Βουλευτή του ΚΚΕ κ. Γεώργιο Μαρίνο για
επτά λεπτά.
Ορίστε, κύριε Μαρίνο, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχουν δει πολλά τα µάτια µας από κινήσεις αποπροσανατολισµού και χειραγώγησης του λαού από τη Νέα Δηµοκρατία, τον
ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, που κυβερνούν τόσα χρόνια και
προσπαθούν να καλύψουν τις ποµπές τους, να κρύψουν ότι η πολιτική τους υπηρετεί τα συµφέροντα του µεγάλου κεφαλαίου και
διαχειρίζεται το βάρβαρο καπιταλιστικό σύστηµα, που γεννά συνεχώς µεγαλύτερα βάσανα για τις εργατικές λαϊκές οικογένειες.
Αυτή η πολιτική φόρτωσε την προηγούµενη καπιταλιστική
κρίση στον λαό και συνεχίζει να του φορτώνει τη νέα κρίση και
τις συνέπειες της πανδηµίας. Τα χρηµατοδοτικά εργαλεία που
διαφηµίζετε, τα δισεκατοµµύρια του λεγόµενου «Ταµείου Ανάπτυξης» πηγαίνουν για την κερδοφορία του µεγάλου κεφαλαίου.
Αυτή η πολιτική χρεοκόπησε εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες, βιοπαλαιστές αγρότες και αυτοαπασχολούµενους επαγγελµατίες,
που έχουν χάσει ήδη τα σπίτια τους, την περιουσία τους και πολλοί περισσότεροι βιώνουν αυτό το µαρτύριο στις µέρες µας µέσα
στα σαγόνια της εφορίας και των τραπεζών.
Σταµατήστε, κύριοι της Κυβέρνησης, να ειρωνεύεστε τον λαό
που στενάζει προβάλλοντας τις αθλιότητες περί δεύτερης ευκαιρίας. Το νοµοσχέδιο για το Πτωχευτικό Δίκαιο βάζει την ταφόπλακα στον λάκκο, που ανοίξατε τα προηγούµενα χρόνια µαζί µε
τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ!
Σταµατήστε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, να αναµασάτε ότι δεν ξέρετε
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κάτι για τον φόνο. Η πολιτική σας έχει στιγµατιστεί από την αντιµετώπιση των κινητοποιήσεων των εργαζοµένων κατά των χιλιάδων πλειστηριασµών ως ιδιώνυµο αδίκηµα και αυτό δεν
ξεπλένεται.
Τι να πείτε όλοι σας στους εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους,
που προσπαθούν να κρατηθούν, χωρίς καν κι αυτό το επίδοµα
της συµφοράς; Τι να πείτε για τους υποαπασχολούµενους, που
φυτοζωούν, την τζάµπα εργασία, την εργασιακή ζούγκλα και την
εργοδοτική τροµοκρατία που επικρατούν στους τόπους δουλειάς; Τι να πείτε για τις οδυνηρές µειώσεις στους µισθούς και
στις συντάξεις;
Τι να πείτε για τους πληµµυροπαθείς, που σηκώνουν τον
σταυρό του µαρτυρίου στην Εύβοια, στην Καρδίτσα, στην Κρήτη,
στα Επτάνησα και στις άλλες περιοχές, θύµατα της πολιτικής
σας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αντιµετωπίζουν τις αναγκαίες υποδοµές ως κόστος;
Τι να πείτε για το µέλλον των χιλίων διακοσίων εργαζοµένων
της ΛΑΡΚΟ, που την υποβαθµίσατε συνειδητά και τώρα την οδηγείτε στο πούληµα ή το κλείσιµο; Είστε συνένοχοι.
Εµπορευµατοποιήσατε το δηµόσιο σύστηµα υγείας, που βρέθηκε ανοχύρωτο µέσα στην πανδηµία, µε χιλιάδες ελλείψεις σε
γιατρούς και νοσηλευτές, ελλείψεις σε µονάδες εντατικής θεραπείας.
Υποβαθµίσατε τη µόρφωση των παιδιών και καταπατήσατε το
δικαίωµα για σύγχρονες και επαρκείς σχολικές αίθουσες, για εκπαιδευτικούς. Όλοι σας αντιµετωπίσατε εχθρικά τους αγώνες
των µαθητών και καταφύγατε στην καταστολή.
Η στρατηγική σύµπλευση Νέας Δηµοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και
ΚΙΝΑΛ πατάει στο έδαφος της γεωστρατηγικής αναβάθµισης των
ελληνικών οικονοµικών οµίλων, για να επεκτείνουν τη δράση τους
και να αποκοµίσουν µεγαλύτερα κέρδη, διεκδικώντας µερίδιο
από τη λεία των ιµπεριαλιστικών πολέµων και επεµβάσεων. Στο
όνοµα αυτών των συµφερόντων υποστηρίζετε φανατικά τη συνεχώς και πιο βαθιά ενσωµάτωση της χώρας στον δολοφονικό
µηχανισµό του ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ενίσχυση
των σχέσεων µε τις Ηνωµένες Πολιτείες και τη στήριξη των σχεδιασµών τους στον ανταγωνισµό µε τη Ρωσία και την Κίνα. Δική
σας είναι η ευθύνη για τις αµερικανο-νατοϊκές βάσεις στην Ελλάδα και τη µετατροπή της χώρας σε πολεµικό ορµητήριο κατά
άλλων κρατών και λαών, βάζοντας τον λαό µας σε µεγάλους κινδύνους.
Μαζί εντάξατε τη χώρα στον πολιτικό-στρατιωτικό βραχίονα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη µόνιµη διαρθρωµένη συνεργασία,
και εµπλέξατε τις ένοπλες δυνάµεις σε ιµπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό. Καλλιεργείτε ψεύτικες προσδοκίες για την
παρέµβαση των Αµερικανών, της Γερµανίας ή της Γαλλίας, της
«Δύσης», όπως λέτε, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, µε στόχο τη
συνεκµετάλλευση του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.
Έχετε εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Η κατάσταση που έχει διαµορφωθεί στην περιοχή, οι έρευνες του τουρκικού πλοίου «Ορούτς
Ρέις» πλησίον του Καστελόριζου, οι πιθανές γεωτρήσεις και ο
κίνδυνος στρατιωτικής εµπλοκής δείχνουν τις µεγάλες πολιτικές
ευθύνες όλων των κυβερνήσεων και των αστικών κοµµάτων,
όλων των κοµµάτων που ακουµπούν τις ελπίδες τους στον ευρωατλαντικό ιµπεριαλισµό, ο οποίος κινείται µε βάση τους στόχους του, διατηρεί ισχυρές οικονοµικές, πολιτικές και
στρατιωτικές σχέσεις µε τη νατοϊκή Τουρκία και καλύπτει ή
ακόµα τροφοδοτεί την τουρκική επιθετικότητα.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας καταψηφίζει τη συνολική αντιλαϊκή πολιτική της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας
και του ΣΥΡΙΖΑ και καλεί τον λαό να κάνει τη δική του µοµφή,
που θα συνδυαστεί µε την κλιµάκωση µαζικών και οργανωµένων
αγώνων για την ικανοποίηση των αναγκών του, για την αντιµετώπιση της νέας αντεργατικής καταιγίδας, που έχει ήδη αναγγείλει
η Κυβέρνηση, για την ισοπέδωση του οκταώρου και του σταθερού χρόνου εργασίας, την επιβολή νέου συνδικαλιστικού νόµου,
µε στόχο να µπουν στον γύψο τα συνδικαλιστικά δικαιώµατα και
να κλιµακωθεί η καταστολή.
Πιστεύουµε στην πάλη της εργατικής τάξης και στη δύναµη
της συµµαχίας της µε τα λαϊκά στρώµατα, ενάντια στον κοινό αντίπαλο, το κεφάλαιο και την εξουσία του. Αυτή είναι η ελπίδα και
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η λαϊκή δύναµη θα πολλαπλασιαστεί µέσα από τη συνάντηση µε
το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας, στον αγώνα για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, για να πάρουν οι άνθρωποι του µόχθου αυτά που τους ανήκουν, να γίνουν ιδιοκτήτες
του πλούτου που παράγουν.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εγώ ευχαριστώ,
γιατί τηρήσατε τον χρόνο.
Πριν από λίγο, µου τηλεφώνησε ο κύριος Πρόεδρος, ο οποίος
δέχεται κάποιες διαµαρτυρίες συναδέλφων, που βρίσκονται
οριακά µε τους χρόνους να µιλήσουν και για να µην αναγκαστούµε να πάµε στα πέντε λεπτά, γιατί γίνεται ένας υπολογισµός
τώρα εκ νέου. Σας ξαναείπα ότι οι χρόνοι σήµερα και αύριο είναι
συγκεκριµένοι και πεπερασµένοι, γι’ αυτό λοιπόν θα τηρούνται
υποχρεωτικά τα επτά λεπτά. Μαζί µε το κουδουνάκι εγώ θα προειδοποιώ στα έξι λεπτά ότι έχετε ένα λεπτό, για να πάτε στην κατάληξη της οµιλίας σας.
Τον λόγο έχει ο κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος για επτά λεπτά.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, δεν
θα χρειαστεί να κάνετε την υπόµνηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόταση δυσπιστίας της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης προς τον Υπουργό Οικονοµικών
είναι κατώτερη των περιστάσεων και θα αποδειχθεί τουφεκιά
στον αέρα. Πρώτον, διότι δεν αποτελεί προσωπική µοµφή προς
τον Υπουργό για κάποιο σκάνδαλο, που εγείρει ερωτηµατικά ακεραιότητας. Ο κ. Σταϊκούρας δεν κάνει τίποτα λιγότερο και τίποτα
περισσότερο απ’ ότι δεσµεύτηκε στις προγραµµατικές της δηλώσεις η Κυβέρνηση, να λύσει το πρόβληµα των κόκκινων δανείων. Ο δεύτερος λόγος που χαρακτηρίζει κατώτερη των
περιστάσεων την πρόταση µοµφής είναι ο χρόνος που επέλεξε
ο κ. Τσίπρας να ασκήσει καταχρηστικά το κορυφαίο αυτό κοινοβουλευτικό όπλο, µε άσφαιρα όµως πυρά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βιώνουµε µια πραγµατική καταιγίδα συνδυασµού αρνητικών συγκυριών, που όµοιά της δύσκολα µπορούµε να θυµηθούµε τις τελευταίες δεκαετίες. Η
χώρα βρίσκεται αντιµέτωπη µε τρεις, ταυτοχρόνως, µείζονες κρίσεις, τις οποίες καλείται να υπερνικήσει στο ίδιο διάστηµα. Μιλούµε, πρώτον, για την υγειονοµική κρίση µε την πανδηµία του
κορωνοϊού, που δυστυχώς αυξάνεται αλµατωδώς, λόγω και κάποιων ανεύθυνων συµπεριφορών. Δεύτερον, µιλούµε για την
τουρκική επιθετικότητα, η οποία σε κατάσταση πρωτοφανούς
παροξυσµού και νεοοθωµανικής φαντασίωσης ξεδιπλώνει όλο
το πλέγµα των παράνοµων διεκδικήσεών της έναντι της Ελλάδος.
Και τρίτον, µιλούµε για την ύφεση στην οικονοµία, η οποία προέκυψε ως αποτέλεσµα της πανδηµίας και των µέτρων αντιµετώπισής της και έχει λάβει εγχώριες, αλλά και παγκόσµιες
διαστάσεις. Το είδαµε άλλωστε µε την κατάρρευση, στην πραγµατικότητα, του τουριστικού κλάδου το καλοκαίρι και τις ζοφερές προβλέψεις και για το επόµενο έτος.
Υπό αυτές τις συνθήκες, θα περίµενε κανείς ότι οι πολιτικές
δυνάµεις του τόπου θα έβαζαν ως πρώτιστο στόχο το εθνικό
συµφέρον, ότι θα γινόταν συστράτευση όλων για την αντιµετώπιση των δυσχερειών, ότι θα έµπαιναν στην άκρη οι δευτερεύουσες διαφορές και ιδίως από την αντιπολίτευση θα ασκείτο µια
εποικοδοµητική κριτική, χωρίς ακρότητες και άσκοπους λαϊκισµούς.
Ωστόσο, σε αυτόν τον ταλαίπωρο τόπο, φαίνεται ότι δεν τα
έχουµε δει όλα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας, µετά την απώλεια της εξουσίας, εισέλθει σε µια µακρά κρίση ταυτότητας και ενδοστρέφειας
και βλέποντας τα απογοητευτικά νούµερα των δηµοσκοπήσεων,
αποφάσισε να παίξει το δοκιµασµένο χαρτί της όξυνσης, σε όλα
τα µέτωπα. Αφού δεν πείθει την κοινωνία ο κ. Τσίπρας, αφού δεν
πείθει και µεγάλη µερίδα των στελεχών του, αφού αντιλήφθηκε
ότι δεν είναι ο εκτός κριτικής, αδιαµφισβήτητος ηγέτης, αλλά
τελεί υπό αίρεση, θυµήθηκε τον προ του 2015 εαυτό του. Το
κόµµα του προσεταιρίζεται µε µεγάλη ευκολία οποιαδήποτε διαµαρτυρία και οποιοδήποτε µαξιµαλιστικό αίτηµα, µε αποκλειστικό στόχο τη φθορά της Κυβέρνησης.
Γι’ αυτό και στήριξε το εντελώς παράλογο, από πάσης απόψεως, φαινόµενο των µαθητικών καταλήψεων. Γι’ αυτό σήκωσε,
όψιµα, πατριωτική παντιέρα στα ελληνοτουρκικά, ζητώντας από
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την Κυβέρνηση να κάνει αυτά που οι ίδιοι δεν έκαναν επί της τεσσερισήµισι χρόνια. Γι’ αυτό έφτασε να καταψηφίσει ακόµη και τα
µέτρα για την ανακούφιση όσων καταστράφηκαν από τον κυκλώνα «Ιανό» και µέσα σ’ αυτούς είναι και οι κάτοικοι της Θεσσαλίας, των Φαρσάλων αλλά και της Καρδίτσας, που
επισκέφθηκε ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, αλλά τα δάκρυά του αποδείχτηκαν κροκοδείλια.
Γι’ αυτό και έρχεται τώρα, µε το πυροτέχνηµα της πρότασης
µοµφής προς τον κ. Σταϊκούρα, µε το ξαναζεσταµένο σύνθηµα
«κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη». Δεν µπορεί όµως ο «άχαστος»
κ. Τσίπρας να αποδεχθεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όχι µόνο
τον κέρδισε, όχι µόνο κυβερνά, αλλά εν µέσω τόσο δύσκολων
καταστάσεων η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας συνεχίζει να
απολαµβάνει της εµπιστοσύνης της πλειοψηφίας της ελληνικής
κοινωνίας. Νοµίζει ότι οι πολίτες έχουν πάθει αµνησία και λησµόνησαν ότι το δικό του αχρείαστο τρίτο µνηµόνιο τον υποχρέωσε
να βάλει ηµεροµηνία λήξης στην προστασία της πρώτης κατοικίας το 2019. Ότι ο τότε Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Τσακαλώτος, ήταν που έλεγε πως οι πλειστηριασµοί είναι καλοί για
αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους, ότι επί των ηµερών του
κ. Τσίπρα πραγµατοποιήθηκαν πάνω από εικοσιπέντε χιλιάδες
πλειστηριασµοί. Τότε που κυνηγούσατε πρώην συντρόφους σας,
όπως την κ. Κωνσταντοπούλου και τον κ. Λαφαζάνη. Γιατί εσείς
ήσασταν που καταργήσατε τον νόµο Κατσέλη για την προστασία
της πρώτης κατοικίας και οι πολίτες χάνουν τα σπίτια τους, λόγω
χρεών, αυτό δηλαδή που προσπαθεί να διορθώσει το νοµοσχέδιο, που φέρνει ο Σταϊκούρας, προστατεύοντας τους πιο ευάλωτους συµπολίτες µας, δίνοντάς τους µια δεύτερη ευκαιρία να
κάνουν µια νέα αρχή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλο αυτό το σκηνικό που προσπαθεί να στήσει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ψαρεύοντας στα
θολά νερά της αγωνίας κάποιων συνανθρώπων µας, δεν περιποιεί τιµή στους εµπνευστές του. Η χώρα τις κρίσιµες αυτές στιγµές χρειάζεται σοβαρότητα, υπευθυνότητα, σιγουριά,
στιβαρότητα και αποφασιστικότητα. Κάθε λάθος, κάθε στραβοτιµονιά, κάθε απόσπαση από τον βασικό στόχο µπορεί να στοιχίσει ακριβά. Η ελληνική κοινωνία, στη συντριπτική της
πλειοψηφία, το έχει αντιληφθεί και γι’ αυτό εµπιστεύεται τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Καιρός είναι να το αντιληφθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και να µην προσπαθεί
να ξαναζήσει το όνειρο του 2015, ξαναπαίζοντας στο ίδιο ξεπερασµένο µοτίβο. Οι πολίτες έπαθαν και έµαθαν και το παρελθόν
δεν επιστρέφει. Γι’ αυτό ή θα ενηλικιωθείτε πολιτικά, ακολουθώντας υπεύθυνη αντιπολίτευση ή θα βρεθείτε πολύ γρήγορα στο
σηµείο απ’ όπου ξεκινήσατε, στα ποσοστά του κόµµατος διαµαρτυρίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Χαρακόπουλο. Το κουδούνι της λήξης χτύπησε ακριβώς στα
επτά λεπτά. Ελπίζω να ακολουθηθεί αυτό και από όλους.
Καλώ στο Βήµα τον επόµενο οµιλητή, τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη, για επτά λεπτά.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ
και τους προλαλήσαντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας για
τα µαθήµατα αντιπολίτευσης, που ο καθένας τους µας παραδίδει, διαβάζοντας το συγκεκριµένο σηµείωµα ξανά και ξανά, αλλά
κάποια στιγµή απαντήστε επί της ουσίας. Σταµατήστε να αναπαράγετε το ίδιο και το ίδιο επιχείρηµα, το οποίο έγινε κουραστικό
και δεν πείθετε κανέναν. Απαντήστε επί της ουσίας και για το τι
ακριβώς συζητάµε σήµερα. Σήµερα δεν συζητάµε την πρόταση
µοµφής σε ένα πρόσωπο. Σήµερα συζητάµε την πρόταση µοµφής σε µια πολιτική, την οποία εσείς υλοποιείτε, διότι άλλα λέγατε προεκλογικά και άλλα κάνετε µετεκλογικά.
Ξεκινάω ένα-ένα και τηλεγραφικά, διότι λόγω χρόνου, δεν µπορούµε να πούµε πολλά. Κυριάκος Μητσοτάκης, 28 Μαρτίου
2018: «Σταθερό φορολογικό σύστηµα για τουλάχιστον πέντε
χρόνια». Είχε απόλυτο δίκιο ο κ. Μητσοτάκης. Χρειάζεται σταθερό φορολογικό σύστηµα, διότι ειδικά αν θες να προχωρήσεις
σε αναπτυξιακές και επενδυτικές…
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
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ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: …κύριε Πρόεδρε µάλλον κάτι θέλει να
πει ο κύριος Βουλευτής, εκεί στο βάθος. Θα σταµατήσω να του
δώσετε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θα παρακαλέσω να
µην διακόπτετε, όπως δεν διακοπήκατε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, τη σταθερότητα
του φορολογικού συστήµατος, πολύ σωστά τα έλεγε, αλλά τα
έλεγε προεκλογικά, ενώ τι κάνει µετεκλογικά, αδιαφορώντας για
το σταθερό φορολογικό σύστηµα, που χρειάζεται για τις επενδύσεις; Θα καταθέσω τον πίνακα στα Πρακτικά. Έχετε ήδη φέρει
είκοσι έξι νόµους, που τροποποιούν το φορολογικό σύστηµα και
ένας που είναι στη διαβούλευση, είκοσι επτά. Αυτά είναι τα όσα
λέγατε περί σταθερού φορολογικού συστήµατος και µακάρι κάποια στιγµή να µας πείτε πόσους άλλους θα φέρετε µέχρι το
τέλος του χρόνου ή τέλος πάντων τι άλλο προγραµµατίζετε να
κάνετε.
Πάµε στο δεύτερο επιχείρηµά σας, στο επιχείρηµα σας για την
υπερφορολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ, εκείνο που κάθε µέρα βράχνιαζαν
τα στελέχη σας να λένε στα κανάλια για τους «είκοσι εννιά άδικους φόρους του ΣΥΡΙΖΑ», µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνατε και την επιβολή του περιβαλλοντικού τέλους στη χρήση
πλαστικής σακούλας. Ακόµα και αυτό το βάζετε µέσα στους είκοσι εννιά, καθώς και ένα σωρό άλλα έξαλλα και υπερβολικά.
Αυτό το τέλος καλά κάνατε και το διατηρήσατε και το επαυξήσετε και τις προηγούµενες µέρες φέρατε και νέα αύξηση φόρου.
Καλά κάνατε και τον αυξήσατε τον φόρο, διότι είναι περιβαλλοντικός φόρος. Αλλά το ερώτηµα παραµένει. Αν τα εννοούσατε
αυτά, τότε και δεν τα λέγατε λόγω προεκλογικής εκστρατείας,
θα καταργήσετε τους «είκοσι εννιά άδικους φόρους του ΣΥΡΙΖΑ»;
Ας πάµε όµως στο δάσος. Τι προσθέσαµε εµείς σαν φορολογικό βάρος της χώρας, τι προσέθεσε η Νέα Δηµοκρατία και το
ΠΑΣΟΚ, διότι συγκυβερνήσατε και είχατε την ίδια λογική. Την περίοδο 2010-2014 προστέθηκε φορολογικό βάρος 36,5 δισεκατοµµύρια. Την περίοδο 2015-2019, το προηγούµενο χρονικό
διάστηµα, λιγότερα από 15 δισεκατοµµύρια, 14,7 σύµφωνα µε
τους υπολογισµούς µου. Αλλά επειδή εγώ µπορεί να κάνω και
λάθος, θα καταθέσω στα Πρακτικά το τι είπε εκπρόσωπος του
Υπουργείου Οικονοµικών στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων στις 29-11-2019, που µε σαφήνεια λέει τι έκανε η Νέα Δηµοκρατία, τι το ΠΑΣΟΚ και λέει και για τρίτο µνηµόνιο περίπου
10 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ίσα µέτρα η Νέα Δηµοκρατία, ίσα
µέτρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας. Μη
βιαστείτε να το διαψεύσετε, θα το καταθέσω στα Πρακτικά.
Προχωρώ, κύριοι Βουλευτές, µε τις λεγόµενες µειώσεις
φόρων. Ναι, κάνετε µειώσεις φόρων και καλά να κάνετε µειώσεις
φόρων εκεί που οι φόροι είναι άδικοι. Διότι το ερώτηµα δεν είναι
λίγοι ή πολλοί φόροι. Το ερώτηµα είναι δίκαιοι ή άδικοι φόροι.
Καλά κάνετε λοιπόν και προχωράτε σε µείωση φόρων, εκεί που
οι φόροι είναι άδικοι. Θα καταθέσω όµως στα Πρακτικά πίνακα
ενδεικτικών χαριστικών φορολογικών και άλλων σχετικών διατάξεων της Νέας Δηµοκρατίας, γιατί ακολουθείτε την παλιά τακτική
και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας µε διάφορες φωτογραφικές διατάξεις να µειώνετε τη φορολογική επιβάρυνση, κυρίως στους «έχοντες και κατέχοντες», µερικές φορές και στους
διαπλεκόµενους ή σε αυτούς που σας θυµιατίζουν µε τη λειτουργία ορισµένων ΜΜΕ, σύµφωνα µε τα όσα ορίζουν τα φίλτρα της
λίστας Πέτσα.
Ερχόµαστε όµως σε κάτι το οποίο εµφανίζεται τώρα στο πτωχευτικό νοµοσχέδιο ως τροπολογία, τη µείωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Θα το πω αυτό, γιατί δεν θα ακουστεί από
κάποιο άλλο κανάλι, µπορεί να το ακούσει κάποιος µόνο από το
κανάλι της Βουλής. Αγωνιάτε για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των δηµοσίων νοσοκοµείων, αγωνιάτε για τους δασκάλους, τους νηπιαγωγούς, τους καθηγητές. Χύνετε κροκοδείλια
δάκρυα για τους στρατιωτικούς, τους αστυνοµικούς, τους λιµενικούς, για τους ήρωες του Πολεµικού Ναυτικού, που δίνουν
µάχη αυτήν την περίοδο, ειδικά αυτούς που µέσα στα υποβρύχια
λείπουν από τις οικογένειές τους, για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Προσέξτε τι κάνετε. Δεν τους δίνετε φορολογική ελάφρυνση
ούτε µισό ευρώ. Στα στελέχη των τραπεζών, στα στελέχη των
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φαρµακευτικών εταιρειών δίνετε τεράστιες ελαφρύνσεις µε τη
µείωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Στον εργαζόµενο του
ιδιωτικού τοµέα, που παίρνει 893 ευρώ µισθό έχετε ογδόντα
λεπτά µηνιαίο όφελος. Σ’ αυτόν που έχει µισθό 5.350 έχετε 292
ευρώ. Σ’ αυτόν που έχει 18.000 έχετε 1.500 ευρώ. Αυτή είναι η
ταξική πολιτική σας. Αυτό είναι αυτό που θέλετε να κάνετε.
Έρχοµαι στο θέµα του Πτωχευτικού Κώδικα, σ’ αυτό το οποίο
συζητάµε. Θα επαναλάβω το ερώτηµα που έκανα στην Επιτροπή
Οικονοµικών Υποθέσεων και δεν πήρα απάντηση. Είναι σαφές
γιατί δεν πήρα απάντηση, µακάρι να πάρω εδώ. Λέτε στο site του
Υπουργείου Οικονοµικών ένα µεγάλο ψέµα, ότι η προστασία της
πρώτης κατοικίας είχε λήξει τον Φεβρουάριο του 2019. Προσέξτε
όσοι από εσάς το λέτε και έχετε νοµική παιδεία. Αυτός που δεν
έχει νοµική παιδεία και απασχολείται µε κάτι άλλο -εγώ οικονοµολόγος είµαι- µπορεί να πει κάτι τέτοιο, αλλά όσοι είστε δικηγόροι και το λέτε προσέξτε το τι λέτε.
Προσέξτε το τι λέτε, διότι η προστασία της πρώτης κατοικίας,
όπως είπα στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, αλλά και
όπως προκύπτει...
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μικρή ανοχή, κύριε Πρόεδρε, όσο πήρε ο κ. Κατσαφάδος και
ο άλλος Βουλευτής Πειραιά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, δεν υπάρχει καµµία ανοχή. Δεν υπάρχει καµµία ανοχή. Κλείστε µε την τελευταία
πρόταση. Σας προειδοποίησα όλους! Και ακούσατε το καµπανάκι.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Δηλαδή οκτώµισι λεπτά ο κ. Κατσαφάδος και επτά λεπτά εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ακούστε, υπήρξε από
εκεί και πέρα κάποια νέα...
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Τυχαία! Εντάξει!
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε δύο προτάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε! Κλείστε
τώρα!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Τελειώνω, τελειώνω.
Καταθέτω στα Πρακτικά, λοιπόν, για την περίφηµη λήξη της
πρώτης κατοικίας. Πέµπτη 22 Οκτωβρίου οµιλεί ο εκπρόσωπός
σας, ο κ. Μπούγας -µε νοµική επάρκεια και µε σαφήνεια ο άνθρωπος- και λέει ότι η κύρια κατοικία τηρούσε υπό πλήρη και
απόλυτη προστασία µέχρι τις 31-12-2014.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Καταθέστε ό,τι είναι
να καταθέσετε και ολοκληρώστε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κληρονόµησε προστασία
της πρώτης κατοικίας για την οποία υποτίθεται…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Αλεξιάδη, µου
φαίνεται ότι µιλάω σε ώτα µη ακουόντων. Κλείστε, λοιπόν, γιατί
αυτή τη στιγµή διακινδυνεύετε να πάνε στα πέντε λεπτά όλοι οι
συνάδελφοι.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Καταλαβαίνω ότι ενοχλεί αυτό που λέω...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας παρακαλώ
θερµά, κλείστε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Κλείνω και λέω, δεν υπήρχε προστασία
πρώτης κατοικίας σύµφωνα µε αυτό που καταθέτω στα Πρακτικά. Καταλαβαίνω τι πάτε να κάνετε και το βάρος που πάτε να
σηκώσετε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Να είστε σίγουροι ότι αυτός ο νόµος ακόµα και αν ψηφιστεί,
θα µείνει στα χαρτιά και δεν θα εφαρµοστεί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ωραία.
Συνεχίζουµε µε τον κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο για επτά λεπτά.
Υπενθυµίζω ξανά, το κουδουνάκι στα έξι λεπτά προειδοποιεί
ότι σε ένα λεπτό τελειώνετε. Δεν υπάρχει δυνατότητα ανοχής,
διότι υπάρχουν και συνάδελφοι, οι οποίοι και αυτοί θέλουν να
ακουστούν και αυτοί έχουν περιφέρειες και αυτοί έχουν προετοιµαστεί και θέλουν να µιλήσουν. Μην αναγκάσετε το Προεδρείο
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να µειώσει τον χρόνο στα πέντε λεπτά, διότι σας είπα ότι απόψε
η συνεδρίαση τελειώνει στις 23:00’. Υπάρχουν τα µέτρα και η
απαγόρευση της κυκλοφορίας. Και αύριο θα είναι συγκεκριµένος
ο χρόνος λήξης.
Ορίστε, κύριε Νικολακόπουλε, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας
βρίσκεται αντιµέτωπη µε µεγάλες προκλήσεις, δίνει µάχες σε κρίσιµα µέτωπα, όπως αυτό της πανδηµίας, όπου βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε τη δεύτερη φάση, αλλά και στη νοτιοανατολική
Μεσόγειο όπου ερχόµαστε αντιµέτωποι µε την τουρκική προκλητικότητα.
Αυτό που απαιτείται πάνω απ’ όλα αυτές τις ώρες είναι ενότητα. Η ιστορία µας έχει δείξει ότι απέναντι σε σοβαρούς εξωτερικούς κινδύνους η διχόνοια και ο διχασµός έχουν οδυνηρά
αποτελέσµατα. Θα περίµενε, λοιπόν, κανείς, αυτές τις ώρες η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
Προφανώς, δεν ζητούµε να συµφωνούµε σε όλες τις πολιτικές
µας επιλογές ούτε να υπερψηφίζετε τα νοµοσχέδια της Κυβέρνησης, αλλά η κατάθεση πρότασης µοµφής στην παρούσα φάση
είναι µια κίνηση διχαστική. Την ώρα που η Κυβέρνηση δίνει τις
µάχες και µάλιστα, µε επιτυχία και στα δύο µέτωπα, εσείς επιλέγετε συγκρουσιακές και διχαστικές κινήσεις. Είχε φανεί άλλωστε,
η προσέγγιση αυτή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στην πρώτη
φάση της ελληνοτουρκικής κρίσης, όταν ο Αρχηγός της είχε συνδέσει τη συναίνεση στα ελληνοτουρκικά µε την υπόθεση Παπαγγελόπουλου.
Η κίνησή σας όµως, αυτή να καταθέσετε πρόταση µοµφής
στην παρούσα κρίσιµη εθνική συγκυρία δεν δείχνει µόνο το µέγεθος της ανευθυνότητάς σας. Το θέµα που επιλέξατε να καταθέσετε πρόταση µοµφής στον Υπουργό Οικονοµικών δείχνει και
το µέγεθος της υποκρισίας σας. Πάτε να εφαρµόσετε ξαναζεσταµένη τη συνταγή της αντιµνηµονιακής και αντισυστηµικής ρητορικής, που σας οδήγησε στην εξουσία, τρέφοντας την
αυταπάτη ότι θα σας οδηγήσει ξανά εκεί, εξαπατώντας τον ελληνικό λαό, την εποχή που θα καταργούσατε τα µνηµόνια µε ένα
άρθρο, θα διαγράφατε τα χρέη και δεν θα αφήνατε «κανένα σπίτι
στα χέρια τραπεζίτη».
Μόνο που ο λαός πλέον ξέρει ότι ούτε τα µνηµόνια καταργήσατε ούτε τα χρέη διαγράψατε ούτε τους πλειστηριασµούς σταµατήσατε. Και νέα µνηµόνια φέρατε και νέα χρέη δηµιουργήσατε
και νέους πλειστηριασµούς. Όσο για τις τράπεζες οι αυταπάτες
σάς οδήγησαν στη µείωση της αξίας τους κατά 40 δις., χρήµατα
που τελικά πλήρωσε ο Έλληνας φορολογούµενος.
Επιδίδεστε για ακόµα µία φορά στην προσφιλή σας πολιτική
του ανέξοδου λαϊκισµού. Σήµερα παριστάνετε τους προστάτες
της πρώτης κατοικίας, των δανειοληπτών και δαιµονοποιείτε την
πτωχευτική διαδικασία. Εσείς καταργήσατε µε το ν.4346 του
2015 την προστασία της πρώτης κατοικίας και ορίσατε και χρονικό όριο για την κατάργηση αυτή, αλλά θέσατε και συγκεκριµένες αυστηρές προϋποθέσεις για την προστασία της, αρχικά
µέχρι τον Δεκέµβριο του 2018 και τελικά µέχρι τον Φεβρουάριο
του 2019. Μην λέτε, λοιπόν, ότι δεν την καταργήσατε, επειδή δώσατε παράταση στην κατάργησή της. Την νοµοθετήσατε, άρα
την καταργήσατε.
Αφήσατε µάλιστα, χωρίς καµµία προστασία τα κόκκινα δάνεια
µετά τις 31 Δεκεµβρίου του 2018. Γιατί την καταργήσατε, αφού
κόπτεστε για τους δανειολήπτες και την πρώτη κατοικία; Ίσως
γιατί πιστεύετε αυτό που είχε αναφέρει ο κ. Τσακαλώτος εδώ στη
Βουλή, ότι η αγορά στέγασης έχει πάντα ένα ρίσκο, παίρνεις ένα
δάνειο και κάποια στιγµή, πρέπει να το ξεπληρώσεις. Έχεις και
την πιθανότητα κάποια στιγµή να µην σου βγει αυτό το ρίσκο και
να το χάσεις. Θα καταθέσω στα Πρακτικά τη δήλωση αυτή.
Εσείς τροποποιήσετε τον νόµο της αναγκαστικής εκτέλεσης.
Θεσπίσατε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς και τους παράλληλους πλειστηριασµούς από περισσότερους δανειστές.
Γιατί το κάνατε αυτό; Μήπως για να διευκολύνετε τους πλειστηριασµούς; Προφανώς, αυτή ήταν η πολιτική σας.
Ο πρώην Πρωθυπουργός άλλωστε, τότε δήλωνε: «Η διαδικασία των πλειστηριασµών πρέπει να προχωρήσει για να εξυγιανθεί
επιτέλους το τραπεζικό σύστηµα. Όποιος σπεύσει να αντιδράσει
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σε αυτούς τους πλειστηριασµούς θα πρέπει να ντρέπεται», αναφερόµενος στους πρώην συντρόφους του που διαµαρτύρονταν
έξω από τα συµβολαιογραφεία στα οποία µεταφέρατε τους πλειστηριασµούς.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά και αυτή τη δήλωση του κ. Αλέξη
Τσίπρα στην ΕΡΤ3 το 2017, στον τότε δηµοσιογράφο και νυν
Βουλευτή Χρήστο Γιαννούλη, ο οποίος τότε άκουγε και συµφωνούσε, αλλά σήµερα διαµαρτύρεται για το νέο σχέδιο νόµου.
Όµως και ο τότε Υπουργός Οικονοµικών κ. Τσακαλώτος,
έλεγε: «Οι πλειστηριασµοί χρειάζονται για κοινωνικούς λόγους».
Θα καταθέτω και αυτή τη δήλωση στα Πρακτικά.
Στην πολιτική αυτή όµως, πράγµατι ήσασταν συνεπής, γιατί
σύµφωνα µε στοιχεία της ιστοσελίδας «eauction», τα οποία θα
καταθέσω στα Πρακτικά και δεν επιδέχονται αµφισβήτηση, οι
πλειστηριασµοί που είχαν προκηρυχθεί στο χρονικό διάστηµα
της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έφτασαν τους τριάντα πέντε χιλιάδες
εξακόσιους είκοσι τρεις, εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν είκοσι
πέντε χιλιάδες εξακόσιοι εβδοµήντα δύο.
Το καταθέτω και αυτό για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τώρα µιλάτε για τους πλειστηριασµούς περιουσιακών στοιχείων, που δήθεν θα προκαλέσει το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών, αλλά δεν λέτε για τις ρευστοποιήσεις και
τους πλειστηριασµούς επί των ηµερών σας. Δεν λέτε ότι και ο
Νόµος Κατσέλη προέβλεπε ρευστοποιήσεις, όχι µόνο των λοιπών
περιουσιακών στοιχείων, αλλά ακόµα και της πρώτης κατοικίας,
υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Δεν λέτε ότι µε το προηγούµενο νοµοθετικό πλαίσιο δεν υπήρχε καµµία νοµική προστασία
της πρώτης κατοικίας, όσων ασκούν εµπορική δραστηριότητα
και προβλεπόταν πλειστηριασµός όλων των περιουσιακών του
στοιχείων.
Εσείς αλλάξατε ακόµα και τη σειρά ικανοποίησης από τους
πλειστηριασµούς, δίνοντας προτεραιότητα στις τράπεζες, ακόµα
και από τις απαιτήσεις των εργαζοµένων.
Παρ’όλα αυτά, ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µίλησε προχθές εδώ στη Βουλή για συµβόλαια µε τραπεζίτες και
φρόντισε να ικανοποιούνται προνοµιακά. Από το «κανένα σπίτι
στα χέρια τραπεζίτη» περάσαµε στην προτεραιότητα των τραπεζών στους πλειστηριασµούς και στους πλειστηριασµούς υπέρ
των τραπεζών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, η κατάθεση πρότασης µοµφής από την πλευρά σας τελικά
δεν αναδεικνύει µόνο το πλούσιο έργο του Υπουργού Οικονοµικών ούτε τη σηµασία του σχεδίου νόµου για την αντιµετώπιση
του προβλήµατος του ιδιωτικού χρέους, ένα πρόβληµα βέβαια,
που δεν µας εξηγήσατε µέχρι τώρα, γιατί δεν προλάβατε να το
λύσετε. Αυτό που καταδεικνύει είναι το µέγεθος της υποκρισίας
σας, για την οποία απ’ ό,τι φαίνεται δεν υπάρχουν όρια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε και
εµείς για την τήρηση του χρόνου. Μάλιστα, πήρατε και λιγότερο
χρόνο.
Καλώ στο Βήµα τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη, τον κ. Γεώργιο Κουµουτσάκο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για δέκα λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχθές από αυτό το Βήµα ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κατέθεσε µία έωλη,
προσχηµατική και γι’ αυτό άσφαιρη πρόταση δυσπιστίας κατά
του Υπουργού Οικονοµικών της Κυβέρνησης. Ο οξύς καταγγελτικός και ιδιαίτερα επιθετικός τόνος του την ώρα που κατέθετε
αυτήν την πρόταση δεν µπόρεσε όµως να αποκρύψει κάτι άλλο:
Την αγωνία του. Αγωνία όχι για το παρόν και το µέλλον της οικονοµίας των οφειλετών και των αδύναµων, όπως προφασίστηκε,
αλλά για το µέλλον και το παρόν του ίδιου του κόµµατος του,
που περνά πολύ δύσκολες ώρες, µε εσωτερικές έριδες, µε κρί-
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σεις και συγκρούσεις και κυρίως µε διαρκώς συρρικνούµενη
αποδοχή από την κοινωνία.
Μια πρόταση δυσπιστίας, που είναι υπαγορευµένη από τέτοιες
αγωνίες, όχι ευρύτερα κοινωνικές, αλλά στενά κοµµατικές, είναι
καταδικασµένη να είναι ανερµάτιστη ως προς την ουσία της και
καταδικασµένη ως προς το αποτέλεσµά της. Γιατί έγινε πρόχειρα, υπό το κράτος πολιτικού άγχους, για λάθος ζήτηµα, για
λάθος άνθρωπο και σε λάθος στιγµή.
Γιατί σε λάθος ζήτηµα; Γιατί πρωταρχικός στόχος του σχεδίου
νόµου είναι η στήριξη των αδύναµων και των υπερχρεωµένων
συµπολιτών µας και αυτό γίνεται µε όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και οικονοµικής αποτελεσµατικότητας.
Με το νοµοσχέδιο αυτό η Κυβέρνηση αποδεικνύει στην πράξη
ότι παρά τις πολυµέτωπες κρίσεις συνεχίζει τις µεταρρυθµίσεις.
Θεσπίζει ένα νέο Πτωχευτικό Δίκαιο, που συνιστά κοµβική µεταρρύθµιση προς όφελος της κοινωνίας και της οικονοµίας. Μέσα
σε ένα γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον µεταρρυθµίσεων, κοινωνικά ευαίσθητο και επιχειρηµατικά γόνιµο, το νοµοσχέδιο αντιµετωπίζει δίκαια και αποτελεσµατικά το µείζον ζήτηµα του
υψηλού ιδιωτικού χρέους.
Η πρόταση, όµως, δυσπιστίας γίνεται και για λάθος πρόσωπο,
γιατί ο Υπουργός Οικονοµικών -συνάδελφος και φίλος- κ. Σταϊκούρας, από τη στιγµή που ανέλαβε, εργάζεται άοκνα και αποτελεσµατικά για να υπηρετήσει τους δύο βασικούς στόχους, που
έχει θέσει η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αφενός να διορθωθούν τα δικά σας ολέθρια λάθη και αφετέρου να προχωρήσουµε αποφασιστικά και στέρεα στις
απαραίτητες µεταρρυθµίσεις που χρειάζεται η οικονοµία και η
χώρα.
Η πρόταση, όµως, έρχεται και σε λάθος στιγµή. Προσπαθεί και
προσπαθείτε µε αγωνία να κάνετε θόρυβο και να δηµιουργήσετε
πολιτικό ζήτηµα εκ του µη όντος, την ώρα που αντίθετα οι δυνάµεις όλων µας θα έπρεπε να είναι επικεντρωµένες στην καταπολέµηση των συνεπειών της πανδηµίας και στην καταπολέµηση
και αντιµετώπιση της τουρκικής παραβατικότητας και προκλητικότητας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
Η πρόταση δυσπιστίας, λοιπόν, που καταθέσατε είναι ένας τακτικισµός απελπισίας. Βλέπετε τις αλλεπάλληλες δηµοσκοπήσεις
που δίνουν αποστάσεις της τάξεως των είκοσι µονάδων, χάος
υπέρ της Κυβέρνησης και µάλιστα, σε πολύ δυσµενείς συνθήκες.
Τα ευρήµατα των δηµοσκοπήσεων έρχεται να επιβεβαιώσει και
η βοή της κοινωνίας. Στο στόµα όλων -ξέρετε- επικρατεί µια
φράση: «Ευτυχώς που σε τέτοιες κρίσιµες ώρες δεν κυβερνά ο
ΣΥΡΙΖΑ». Αυτόν τον πολιτικό εφιάλτη προσπαθείτε να ξορκίσετε
µε την αγωνιώδη πρόταση δυσπιστίας. Όµως, η µικρή αντιπολίτευση σε µεγάλες ώρες δεν πρόκειται να σας διασώσει.
Ειλικρινά, θα ευχόµουν να ήσασταν σε θέση να κάνετε σοβαρή
και ουσιαστική αντιπολίτευση. Αυτό θα ήταν µια κάποια συµβολή.
Δυστυχώς, όµως είτε δεν το µπορείτε είτε δεν το θέλετε. Επιτίθεστε, λοιπόν, µε σφοδρότητα σε ένα νοµοθέτηµα που φιλοδοξεί
να βάλει τάξη στην προστασία της πρώτης κατοικίας και στο
χάος του ιδιωτικού χρέους, προβλήµατα µε τα οποία -σας θυµίζω- συµβιώσατε επί πέντε χρόνια, χωρίς να µπορέσετε να δώσετε καµµία ουσιαστική λύση. Από την αποτυχία σας, λοιπόν,
αυτή προσπαθεί να απαλλάξει τους Έλληνες το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο, το οποίο θεσµοθετεί την προστασία της πρώτης κατοικίας ως πάγια πολιτική κοινωνικής προστασίας ευάλωτων νοικοκυριών, µε µόνιµο χαρακτήρα, χωρίς προθεσµία λήξης.
Για πρώτη φορά, εισάγεται προληπτικός µηχανισµός για την
έγκαιρη προειδοποίηση των πολιτών, έτσι ώστε κανείς να µην
οδηγηθεί ξανά σε διαδικασίες αφερεγγυότητας. Για πρώτη φορά
ενσωµατώνονται όλα τα επιµέρους εργαλεία ρύθµισης οφειλών,
που υπάρχουν σήµερα σε ένα πλαίσιο και µια διαδικασία. Για
πρώτη φορά οφειλέτες, που αποδεδειγµένα βρίσκονται σε οικονοµική δυσκολία ή αδυναµία έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ένα
νέο ξεκίνηµα. Επί των ηµερών σας τάζατε σεισάχθεια, που όµως
τελικά ποτέ δεν προσφέρατε στους πολίτες.
Εµείς δηµιουργούµε αντίθετα ένα νοµικό πλαίσιο, ένα νοµικό
υπόβαθρο, ώστε άνθρωποι φυλακισµένοι στα χρέη να έχουν µια
πραγµατική δεύτερη ευκαιρία. Άνθρωποι που µε το υπάρχον καθεστώς είναι αποκλεισµένοι από την οικονοµική και κοινωνική
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ζωή, θα µπορέσουν µε διαφάνεια, όρους και προϋποθέσεις να
κάνουν µια νέα αρχή, να δηµιουργήσουν ξανά και παρ’όλα αυτά
εσείς ασκείτε λυσσώδη αντιπολίτευση.
Όµως δικαιούµαστε να ρωτήσουµε: Ποιοι είναι αυτοί που κουνούν σήµερα το δάχτυλο; Είναι οι ίδιοι που χθες, δηλαδή τον Φεβρουάριο του 2019 κατήργησαν οριζόντια την προστασία της
πρώτης κατοικίας, αφού τότε οι πλειστηριασµοί ήταν -όπως
έλεγε ο κ. Τσακαλώτος- καλοί για οικονοµικούς και κοινωνικούς
λόγους. Ποιο ήταν το αποτέλεσµα; Να γίνουν περισσότεροι από
είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσιοι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί
επί των ηµερών σας. Είστε εσείς που νοµοθετήσατε περιορισµένο πρόγραµµα διάρκειας µόνον έξι µηνών, µε συγκεκριµένη
ηµεροµηνία λήξης. Το αποτέλεσµα ήταν να γίνουν µόλις χίλιες
τριακόσιες εξήντα οκτώ αιτήσεις για ρύθµιση. Αναξιόπιστη, λοιπόν, η κριτική σας. Ποµφόλυγα η πρότασή σας.
Η αναξιοπιστία σας, όµως, δεν περιορίζεται στα ζητήµατα της
οικονοµίας. Με την ίδια ανευθυνότητα επιτίθεστε και στα ζητήµατα της πολιτικής µετανάστευσης και ασύλου, που εφαρµόζει
η Κυβέρνηση, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Για
το εσωτερικό αναφέρθηκε ήδη πλήρως ο Υπουργός κ. Μηταράκης. Συγκρατήστε µόνο -τα επαναλαµβάνω- τρία στοιχεία από
την οµιλία του.
Πρώτον, αποτελεσµατική αντιµετώπιση και συρρίκνωση των
µεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα της τάξεως του 90% το
τελευταίο εξάµηνο. Δεύτερον, αποσυµφόρηση των νησιών από
την αρχή του χρόνου, µε τριάντα χιλιάδες περίπου µετακινήσεις,
πέραν και εκτός των νησιών. Τρίτον, ταχεία και αποτελεσµατική
εξέταση αιτηµάτων ασύλου, δηλαδή γρήγορος διαχωρισµός µεταξύ εκείνων, που έχουν δυνατότητα και δικαίωµα διεθνούς προστασίας και εκείνων που δεν έχουν, δηλαδή µεταξύ προσφύγων
και µεταναστών.
Το σύνολο των πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων αποφάσεων απ’ την αρχή του χρόνου είναι σχεδόν ογδόντα πέντε χιλιάδες και το ακούσατε. Η υπηρεσία ασύλου της Ελλάδας µε
στοιχεία της Eurostat είναι η δεύτερη σε αποτελεσµατικότητα
στην Ευρώπη µετά από εκείνη της Γερµανίας και όλα αυτά εν
µέσω πανδηµίας, που κάνει σαφώς πιο δύσκολη τη διαχείριση
της κατάστασης.
Πριν πάω στην εξωτερική διάσταση, να θυµίσω ότι η Ελλάδα
αντιµετώπισε µέσα σε ένα εξάµηνο δύο κρίσεις συνδυασµένες
µε το µεταναστευτικό: Την κρίση του Έβρου, που ήταν κρίση συνόρων τα οποία προστατεύτηκαν αποτελεσµατικά ως εθνικά και
ευρωπαϊκά σύνορα και την κρίση που δηµιούργησε ο εµπρησµός
του Κέντρου στη Μόρια, µε γρήγορη κατασκευή δυνατοτήτων σε
όσους είχαν µείνει χωρίς κανένα κατάλυµα, να διαµείνουν εκεί
και η προσπάθεια συνεχίζεται.
Όσον αφορά τώρα την εξωτερική διάσταση του µεταναστευτικού, µπορέσαµε να έχουµε, παρά την δυσκολία αυτών των
µηνών µε την πανδηµία, επαναπατρισµό, υποχρεωτικό ή εθελούσιο περίπου πενήντα χιλιάδων ανθρώπων στις χώρες προέλευσης και καταγωγής.
Προχώρησε η µετεγκατάσταση ασυνόδευτων ανηλίκων σε
άλλα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρόγραµµα χιλίων εξακοσίων µετεγκαταστάσεων, αλλά και γενικότερα η πολιτική µας έχει διασφαλίσει συµµαχίες, έχει ανεβάσει τη διεθνή
αξιοπιστία της χώρας, έχουµε ένα πυκνό δίκτυο διµερών συνεργασιών, που βοηθά την προσπάθειά µας. Στόχος µας στη µεγάλη
διαπραγµάτευση που ξεκίνησε για το νέο Ευρωπαϊκό Σύµφωνο
Μετανάστευσης και Ασύλου, να διασφαλίσουµε µαζί µε µια
οµάδα πέντε χωρών την ισορροπία µεταξύ ευθύνης και αλληλεγγύης πραγµατικής, όχι στα χαρτιά, όχι στα λεφτά, αλλά µε µετεγκαταστάσεις. Αναξιόπιστοι, λοιπόν και στα ζητήµατα του
µεταναστευτικού.
Η αναξιοπιστία και η ανευθυνότητα διατρέχουν την πολιτική
σας. Η πρόταση δυσπιστίας που καταθέσατε στερείται και ουσίας και σοβαρότητας. Δεν καταθέσατε πρόταση δυσπιστίας. Καταθέσατε διαπιστευτήρια αναξιοπιστίας και πολιτικής
υποκρισίας. Την καταψηφίζω και την καταψηφίζουµε.
Και ένα τελευταίο. Ευχαριστούµε που κάνατε ακόµα πιο δυνατή τη συσπείρωσή µας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε κι
εµείς τον κύριο Υπουργό.
Πάµε στον επόµενο κύκλο συναδέλφων. Ξεκινάµε µε τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο για επτά λεπτά.
Κύριε Κατρούγκαλε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το πτωχευτικό νοµοσχέδιο αποτελεί
απλώς την πιο απάνθρωπη πτυχή ενός συνολικού σχεδίου βίαιης
αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας µε χειρότερους όρους
από αυτούς που το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο επιχείρησε να
επιβάλει τη µνηµονιακή περίοδο.
Το πιο προφανές, το πιο χειροπιαστό δείγµα αυτής της πολιτικής είναι ότι χιλιάδες συνάνθρωποί µας, χιλιάδες συµπολίτες
µας, θα χάσουν το σπίτι τους, την πρώτη τους κατοικία, κάτι που
αντίθετα µε την προπαγάνδα της Νέας Δηµοκρατίας δεν συνέβη
επί των ηµερών µας. Κανένας πλειστηριασµός δεν αφορούσε την
πρώτη κατοικία.
Όµως και δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις, τις οποίες οι Υπουργοί της Νέας Δηµοκρατίας και ο οικονοµικός σύµβουλος του
Πρωθυπουργού αποκαλούν επιχειρήσεις «ζόµπι» θα κλείσουν. Η
ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν το 90% της ελληνικής οικονοµίας, βρίσκονται σε κίνδυνο, εξαιτίας της συνολικής πολιτικής σας, όχι
µόνο του νοµοσχεδίου αυτού.
Καταδικάζετε ουσιαστικά στη φτωχοποίηση τη µεσαία τάξη, η
οποία ήταν λάβαρό σας κατά τον προεκλογικό αγώνα. Συνολικά
καταδικάζετε την ελληνική κοινωνία σε προοπτικές που δεν είχε
αντιµετωπίσει ξανά µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο.
Υπάρχει πράγµατι, µία κοινή, µια κόκκινη γραµµή, που συνδέει
την πολιτική σας σε όλα τα επίπεδα, τα θέµατα της οικονοµίας,
της κοινωνίας, του κορωνοϊού, τα εθνικά θέµατα. Ποια είναι αυτή
η κόκκινη κλωστή; Ένα double speak που επιχειρεί, µέσω και της
µιντιακής υπεροπλίας, που έχετε και προσπαθείτε να τη συντηρήσετε µε µεθοδεύσεις όπως η λίστα Πέτσα να συγκαλύψει την
αλήθεια. Είναι µια αντιστροφή της πραγµατικότητας, µια παράλληλη εικονική πραγµατικότητα, που οι αποτυχίες γίνονται θρίαµβοι, που επικείµενες ή πραγµατοποιηµένες ήδη καταστροφές
γίνονται ευάγγελες ειδήσεις. Έτσι η φτωχοποίηση της ελληνικής
οικονοµίας γίνεται δηµιουργική καταστροφή, που θα ξαναµοιράσει την τράπουλα υπέρ των πλούσιων και των ισχυρών.
Η παραβίαση κυριαρχικών δικαιωµάτων από το «Ορούτς Ρέις»
γίνεται αεράκι που το έχει παρασύρει τάχα στο FIR Αθηνών. Κι
όλα αυτά για να συντηρήσουν την εικόνα του Πρωθυπουργού
Μωυσή, αστερισµού και τσιτάχ. Υπάρχει µια µεγάλη διαφορά
όµως ανάµεσα στα εθνικά θέµατα και στα θέµατα της οικονοµίας
και της κοινωνίας. Στα οικονοµικά θέµατα πράγµατι προχωράτε
βάσει σχεδίου. Δεν είναι τυχαία τα νοµοσχέδια τα οποία φέρνετε.
Υπηρετούν ακριβώς αυτή την προσπάθεια αναδιάρθρωσης οικονοµίας και κοινωνίας υπέρ των ισχυρών και πλουσίων.
Αντιθέτως -και δυστυχώς- στα εθνικά θέµατα προχωράτε
χωρίς πυξίδα, χωρίς σχέδιο, χωρίς στρατηγική. Άβουλος ο Πρωθυπουργός σας και ελπίζω να µην καταλήξει µοιραίος για τη
χώρα. Ουσιαστικά, βλέποντας και κάνοντας είναι η πολιτική του.
Άκουσα προηγουµένως το φίλο µου Γιώργο Κουµουτσάκο,
άκουσα τον κ. Μηταράκη. Υπερηφανεύεστε για το πόσο αποτελεσµατικά αντιµετωπίζετε τους πρόσφυγες. Πόσο περήφανοι είσαστε γι’ αυτό, που στέλνετε παιδιά και µικροµάνες στο
κράσπεδο της πλατείας Βικτωρίας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, έναν-έναν από εσάς κοιτάζω τώρα στα
µάτια και σας ρωτάω: Είστε εξίσου υπερήφανοι, που το «Ορούτς
Ρέις» σαράντα µέρες παραβίαζε τα κυριαρχικά δικαιώµατα της
χώρας; Είσαστε υπερήφανοι, που για πρώτη φορά πολεµικά
πλοία της Τουρκίας πέρασαν το νοητό όριο των δώδεκα µιλίων;
Θα είσαστε εξίσου υπερήφανοι για τον Πρωθυπουργό και την
πολιτική του, εάν έχουµε γεωτρύπανο νότια και ανατολικά της
Κρήτης;
Η αλήθεια είναι ότι στα εθνικά θέµατα αποτύχατε µε πάταγο
και µε θόρυβο. Δεν καταφέρατε στο επίπεδο της διπλωµατίας να
εξασφαλίσετε τις κυρώσεις, για τις οποίες ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έλεγε στο άρθρο του της 9 Σεπτεµβρίου σε ξενόγλωσσες
εφηµερίδες ότι είναι η µόνη επιλογή για το ευρωπαϊκό συµβούλιο
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του Σεπτεµβρίου. Δεν έχετε καν δηλώσει τις κόκκινες γραµµές
σας. Μια φορά που δηλώσατε κόκκινες γραµµές, ότι τάχα είναι
τα έξι µίλια, ήταν τόσο φανερό, τόσο αντίθετο στα εθνικά συµφέροντα το λάθος σας, που γρήγορα προσπαθήσατε να ανακρούσετε πρύµνα.
Γιατί τίποτα από αυτά δεν είχε συµβεί στη διάρκεια της δικής
µας διακυβέρνησης; Γιατί τότε το µήνυµα ήταν σαφές στην άλλη
πλευρά. «Ούτε να το διανοηθείτε». Είχε υπηρετηθεί µε πράξεις.
Τη µία και µοναδική φορά που είχε δοκιµάσει η Τουρκία, αυτό που
κατά κόρον συνεχίζει να κάνει επί των ηµερών σας, να παραβιάσει
τα κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας µας πραγµατοποιώντας
έρευνες στην περιοχή του Καστελόριζου, το φθινόπωρο του 2018,
η απάντηση ήταν άµεση.
Εµείς είµαστε κατά της στρατιωτικοποίησης της διαφοράς.
Εµείς είµαστε πάγια υπέρ της ειρήνης και του διαλόγου. Είναι
λάθος όµως να νοµίζετε ότι το µήνυµα της αποτροπής ισοδυναµεί µε εµπλοκή. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Ένα αποτελεσµατικό
µήνυµα αποτροπής µε σαφείς κόκκινες γραµµές είναι αυτό που
εµποδίζει την κλιµάκωση της επιθετικότητας της άλλης πλευράς.
Στο κάτω-κάτω υπάρχουν κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας
µας, που οφείλει κάθε πολιτική δύναµη να υπερασπίζεται. Γι’
αυτό εµείς σας ζητήσαµε επανειληµµένα να καταστήσετε τις ελληνικές κόκκινες γραµµές ευρω-τουρκικές κόκκινες γραµµές, µε
αποτελεσµατικό πλαίσιο κυρώσεων, έχοντας και τη θετική προοπτική για την Τουρκία, αν εγκαταλείψει την επιθετικότητά της.
Ζητήσαµε να στείλετε ένα σαφές µήνυµα ότι δεν θα ανεχθείτε
τετελεσµένα µε την άµεση επέκταση των χωρικών υδάτων στην
Κρήτη, αναιρώντας την προηγούµενη δηµαγωγία σας, όταν είχαµε αποφασίσει το 2018 τµηµατική επέκταση των χωρικών υδάτων, όταν λέγατε τότε ότι αυτό αποτελεί τάχα αποδοχή των
τουρκικών ισχυρισµών. Άλλωστε ούτε ο Υπουργός εξωτερικών
έχει αποκλείσει αυτό το ενδεχόµενο
Τα εθνικά θέµατα δεν προσφέρονται για ρηχή αντιπολίτευση.
Πρέπει να υπηρετούµε µε ενότητα. Για να έχουµε εθνική ενότητα
όµως, απαιτείται στρατηγική που σας λείπει. Κακά τα ψέµατα,
κάποια στιγµή τη µοµφή για τα θέµατα της οικονοµίας και της
κοινωνίας θα σας την αποδώσει ευθέως ο ελληνικός λαός. Εύχοµαι να µην σας αποδώσει µοµφή και η ιστορία για τον τρόπο,
µε τον οποίο διαχειρίζεστε τα εθνικά ζητήµατα γιατί αυτό θα είναι
καταστροφικό για την πατρίδα µας. Είναι η ώρα τώρα της εθνικής ενότητας και της εθνικής στρατηγικής.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε κι
εµείς για την τήρηση του χρόνου.
Προχωράµε στον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεώργιο
Αµυρά.
Ορίστε, κύριε Αµυρά, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αναλογία µε το κάλεσµα του κ. Κατρούγκαλου προς εµάς τους Βουλευτές της Πλειοψηφίας στρέφοµαι προς εσάς τους Βουλευτές
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ και προς τον κ. Κατρούγκαλο. Σας κοιτάω και εγώ στα µάτια και παρακαλώ να µου
απαντήσετε πόσο υπερήφανοι εθνικά είσαστε και πόσο δέχεστε
αυτήν την κόκκινη γραµµή που δεν υπάρχει απ’ την πλευρά σας,
όταν ο κ. Κατρούγκαλος στις 2 Ιουλίου 2019 δήλωνε στο κανάλι
«One Channel» ότι και η Τουρκία έχει δικαιώµατα στο Αιγαίο.
Ας πάµε παρακάτω τώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ κατά του Υπουργού Οικονοµικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα µπορεί µεν να είναι µια απεγνωσµένη
προσπάθεια του κ. Τσίπρα να ξεφύγει από τα εσωκοµµατικά
βαριά προβλήµατα που έχει, από την άλλη όµως δεν παύει να
είναι και ένα δώρο προς την Κυβέρνηση. Διότι επί τρεις µέρες
έχουµε την ευκαιρία και αναδεικνύουµε τις διαφορές µας.
Αναδεικνύουµε την υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ, σε αντίθεση µε τη
µεταρρυθµιστική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη σε κάθε
τοµέα της κοινωνίας και της οικονοµίας, αντιµετωπίζοντας χρόνια προβλήµατα, δοµικά προβλήµατα δεκαετιών στο χώρο της
ενέργειας, του περιβάλλοντος, της δηµόσιας διοίκησης, της οικονοµίας.
Οι διαφορές µας, λοιπόν, της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρα-
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τίας µε την αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ και µε τα πεπραγµένα ως
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι κατακλυσµιαίες.
Οι πολίτες εµπιστεύονται την Κυβέρνησή µας και αυτό φαίνεται, βεβαίως, και από τις δηµοσκοπήσεις. Όµως, ο µόνος που δεν
µπορεί να δει την αιτία του προβλήµατός του είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Το πρόβληµα του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
βαθύτερο και µπορεί να περιγραφεί µόνο µε µία λέξη: Σύγκριση.
Σύγκριση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Εάν συγκρίνουµε τα πεπραγµένα του ΣΥΡΙΖΑ και ως αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση
µε τα πεπραγµένα της Κυβέρνησής µας των τελευταίων δεκαπέντε µηνών, τότε νοµίζω θα γίνουµε όλοι σοφότεροι.
Τη θυµόσαστε τη «σεισάχθεια»; Προεκλογικό πανί του ΣΥΡΙΖΑ.
«Σεισάχθεια, διαγραφή χρεών και οφειλών». Τι έκανε ως κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ; Είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσιους εβδοµήντα δύο
ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς.
Θυµόσαστε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πρώτα στα διόδια, έξω απ’
τις εφορίες, έξω απ’ τις τράπεζες, µε το βροντερό σύνθηµα «δεν
πληρώνω-δεν πληρώνω»; Επί των ηµερών του ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνησης είχαµε ρεκόρ κατασχέσεων µισθών και συντάξεων, ακόµα
και για οφειλές 500 ευρώ προς την εφορία.
Για το άλλο το σύνθηµα: «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη»,
τι να πει κανείς, όταν ως κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε στην
τρίτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, µετά το πρώτο εξάµηνο
της καταστροφικής διακυβέρνησης της χώρας από την τριανδρία
Τσίπρα-Βαρουφάκη-Καµµένου. Και τότε τα funds πήγαν και αγόρασαν όλα τα δάνεια από τις τράπεζες και µετά ξαµολύνθηκαν
αυτά, που εσείς θα ονοµάζατε «κοράκια» σε βάρος των οφειλετών σε ένα άγριο κυνήγι τους.
Έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση ότι «θα είµαστε δίπλα στους
δανειολήπτες» και ως κυβέρνηση έχει φορτώσει τον µισό Ποινικό
Κώδικα πάνω στις πλάτες του πρώην συντρόφου τους κ. Λαφαζάνη, επειδή κάθε Τετάρτη βρισκόταν έξω από το συµβολαιογραφεία και διαδήλωνε κατά των πλειστηριασµών.
Υποκρισία τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, υποκρισία και σήµερα. Σας θυµίζω
δήλωση του Ευκλείδη Τσακαλώτου τον Νοέµβριο 2017: «Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί είναι σηµαντικοί, όχι µόνο για να
έχουµε καλές τράπεζες, αλλά και για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους». Αυτά έλεγε, λοιπόν, ο κ. Τσακαλώτος το 2017,
διότι µε τη δική του λογική, οι αριστεροί πλειστηριασµοί ήταν
καλοί, ενώ το Πτωχευτικό Δίκαιο που φέρνει η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας, δίνοντας δεύτερη ευκαιρία στους ευάλωτους πολίτες, είναι κατακριτέο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρω ότι ο κ. Τσακαλώτος έχει
αίσθηση του χιούµορ και διακρίνεται για την αγάπη του στο Χόλιγουντ. Υποθέτω, λοιπόν, ότι θα πρέπει ο κ. Τσακαλώτος να διέκρινε τον εαυτό του στην ταινία µε τον Ρίτσαρντ Γκιρ και την
Τζούλια Ρόµπερτς, που επικαλέστηκε προχθές για να «πικάρει»
τον κ. Σταϊκούρα, και ο χαρακτήρας που σίγουρα ταυτίζεται µε
τον κ. Τσακαλώτο είναι εκείνος ο ζηλόφθονος φίλος του Ρίτσαρντ
Γκιρ, που έσκαγε από το κακό του, γιατί ο πρωταγωνιστής τα κατάφερνε, ενώ εκείνος όχι.
Έτσι, λοιπόν, έχει συµβεί και αρχίζω να καταλήγω στο συµπέρασµα ότι το βαθύτερο ψυχολογικό κίνητρο της πρότασης δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ σε βάρος του κ. Σταϊκούρα είναι τόσο απλά
η ζήλεια. Διότι ο κ. Τσακαλώτος υπερφορολόγησε επί των ηµερών του το σύµπαν στην Ελλάδα, ενώ ο κ. Σταϊκούρας µείωσε
τους φορολογικούς συντελεστές για τους αγρότες, για τους επιχειρηµατίες, για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, για τους µισθωτούς, για τους συνταξιούχους.
Επί Τσακαλώτου διπλασιάστηκε η προκαταβολή φόρου των
επιχειρήσεων, ενώ επί Σταϊκούρα κόπηκε στο µισό. Επί Τσακαλώτου, όχι µόνο ο ΕΝΦΙΑ «κατσικώθηκε» στην πραγµατικότητα
των πολιτών, αλλά αυξήθηκε εµµέσως µε τον συµπληρωµατικό
φόρο. Επί Σταϊκούρα ο ΕΝΦΙΑ µειώθηκε κατά 22% και ανεστάλη
και η εισφορά αλληλεγγύης.
Επί Τσακαλώτου η χώρα, αν δεν ήταν εκτός διεθνών αγορών,
δανειζόταν µε πάρα πολύ ακριβό χρήµα. Επί Σταϊκούρα η χώρα
βγήκε επτά φορές στις αγορές του εξωτερικού και δανείστηκε,
ακόµα και µε αρνητικά επιτόκια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν έλεγε ο κ. Τσίπρας και ο
ΣΥΡΙΖΑ ότι οι δανειολήπτες πρέπει να προστατευθούν, τα πε-
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πραγµένα τους οδηγούσαν σε καθεστώς οµηρίας. Τώρα, που δίνουµε τη δυνατότητα να προστατευθούν και να έχουν µια δεύτερη ευκαιρία να ξαναχτίσουν τη ζωή τους, ο κ. Τσίπρας και ο
ΣΥΡΙΖΑ κάνουν ένα παιχνίδι εντυπώσεων, ρηχό, έωλο, που δεν
πιάνει στην κοινωνία.
Ο κ. Σταϊκούρας έχει πετύχει πάρα πολλά ως Υπουργός Οικονοµικών και έχει µπροστά του να αντιµετωπίσει µεγάλες δοκιµασίες, λόγω της πανδηµίας, αλλά και την πρόκληση της σωστής
αξιοποίησης του Ταµείου Ανάκαµψης, των πόρων που θα έρθουν
από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, καταψηφίζω την πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ προς το πρόσωπο του κ. Σταϊκούρα
και συντάσσοµαι µε την πλειοψηφία της κοινωνίας, η οποία από
τον Ιούλιο 2019 έχει κατατεθειµένη µόνιµη πρόταση δυσπιστίας
σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Κάτι τελευταίο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Πριν από δύο
µέρες, όταν µιλούσαµε στο σχέδιο νόµου για τον Πτωχευτικό Κώδικα, είχα αναφέρει στην οµιλία ένα ρητό των Γιαπωνέζων. Σήµερα θα κλείσω µε ένα ρητό τον Γιαννιωτών. Προς στιγµή νόµισα
ότι είναι εδώ και ο Πρόεδρος κ. Τασούλας, ο συµπατριώτης µου.
Τι λένε, λοιπόν, οι Γιαννιώτες; Απευθύνοµαι προς τον ΣΥΡΙΖΑ και
την πρόταση δυσπιστίας. Ότι «η πολλή κουβέντα και ο χορός
είναι σπιτοχαλασµός». Προσέξτε, λοιπόν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έχει ζητήσει τον
λόγο για ένα λεπτό ο κ. Κατρούγκαλος.
Επειδή και εγώ διέκρινα ότι αναφέρθηκε ο κ. Αµυράς σε µια
δήλωση του κ. Κατρούγκαλου, κύριε Κατρούγκαλε, σας δίνω τον
λόγο, προκειµένου να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε αν αυτή η
δήλωση είναι αληθής. Δεν υπάρχει άλλο προσωπικό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: Άρθρο 68 παράγραφος 1, κύριε
Πρόεδρε, απόδοση διαφορετικού νοήµατος σ’ αυτό που αποτελεί την αληθινή δήλωση.
Ο συµπαθής µου -πραγµατικά συµπαθής µου- κ. Αµυράς δεν
έχει αντιληφθεί, όχι ποια είναι η δική µου άποψη, αλλά ποια είναι
η εθνική γραµµή επί του θέµατος.
Γιατί δεχόµαστε να συζητήσουµε µε την Τουρκία στις διερευνητικές επαφές για τη µία και µοναδική διαφορά, την οριοθέτηση
οικονοµικών ζωνών; Γιατί αναγνωρίζουµε ότι η Τουρκία, έχοντας
ακτές, έχει εκείνα τα δικαιώµατα που αναγνωρίζει στις παράκτιες
χώρες το Δίκαιο της Θάλασσας. Και µόνο αυτά τα δικαιώµατα,
όχι τα δικαιώµατα που θέλει να προβάλει µε την ισχύ της.
Αυτή τη δήλωση, τη δική µου, πρέπει να την επαναλαµβάνετε
όλοι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί ο ελληνικός λαός
πρέπει να γνωρίζει ότι έτσι έχουν τα πράγµατα, ότι αυτό που αρνούµαστε στην Τουρκία είναι η αναθεωρητική της στρατηγική,
να πάρει µε δύναµη περισσότερα απ’ ό,τι της αναλογούν. Όµως,
ότι θα πρέπει να συνοµιλήσουµε µαζί της και η µοναδική λύση
είναι ο διάλογος, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου
της Θάλασσας, ήταν πάγια η εθνική γραµµή και ο ελληνικός λαός
πρέπει να αντιληφθεί ακριβώς την ουσία και το περιεχόµενό της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έγινε κατανοητό,
κύριε Κατρούγκαλε.
Τώρα καλώ στο Βήµα την πρώην Πρόεδρο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας να πάρει τον λόγο για δώδεκα λεπτά,
όπως δικαιούται από τον Κανονισµό.
Κυρία Παπαρήγα, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Γραµµατέας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ο Κανονισµός αναφέρει: «οι πρώην πρόεδροι Κοινοβουλευτικών Οµάδων». Ταυτόχρονα, για το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ο πρώην πρόεδρος
ήταν και γενικός γραµµατέας. Συνεπώς, µην κάνετε υποδείξεις.
Τα γνωρίζουµε όλοι αυτά.
Κυρία Παπαρήγα, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Δεν χρειάζονται αυτά. Εγώ αισθάνοµαι πολύ καλά και µε αυτό που είµαι σήµερα.
Μακάρι να µπορούσε ο ελληνικός λαός, µέσα από αυτή τη συζήτηση που γίνεται σήµερα, να αντλήσει κάποιες αποδείξεις και
συµπεράσµατα που αφορούν, αν θέλετε, την τελευταία δεκαετία
2009-2010 ως 2020. Μιλάω µε αυτή την αποσπασµατικότητα,
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γιατί έχει τη σηµασία του.
Αναµφισβήτητα, η µοµφή είναι ένα κοινοβουλευτικό όπλο,
όπως είναι και το «κατά», ενδεχοµένως και το «παρών», απέναντι
σε ένα κυβερνητικό νοµοσχέδιο που πάει να γίνει νόµος ή, αν θέλετε, απέναντι και στη γενικότερη κυβερνητική πολιτική.
Για µας είναι τα πράγµατα πάρα πολύ απλά. Όχι απλά µεµφόµαστε, καταδικάζουµε και καταγγέλλουµε την κυβερνητική πολιτική µε την ίδια ζέση και µε την ίδια αποφασιστικότητα που το
κάναµε και για τις προηγούµενες κυβερνήσεις, όπου -µιλώντας
τώρα στη δεκαετία, δεν θέλω να κάνω παλαιότερη αναδροµή- η
µία ήταν προέκταση της άλλης και φυσικά, η κάθε επόµενη πρόσθετε κάτι σε βάρος του λαού, σε σχέση µε την προηγούµενη.
Δεν µπορούσε να κάνει και αλλιώς.
Τουλάχιστον, όµως, αυτές οι συζητήσεις, έστω και για τη
µορφή, µπορεί να αποτελέσουν ένα πεδίο µιας πιο ουσιαστικής
και µε σεβασµό σε όσους παρακολουθούν από την τηλεόραση
αυτή τη συζήτηση µε έναν τέτοιο όρο. Γιατί το λέω αυτό; Γιατί
κάποιος είπε -και σωστά- ότι µοιάζει µε σόου.
Εγώ θα έλεγα το εξής πράγµα. Αποδεικνύεται περίτρανα ότι
οι διαφορές που υπάρχουν ανάµεσα στην Κυβέρνηση και την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση και τα άλλα κόµµατα, πλην ΚΚΕ, είναι
υπαρκτές, αλλά είναι πολύ λιγότερες και πολύ λιγότερο σηµαντικές, όσον αφορά τα συµφέροντα του λαού, σε σχέση µε αυτά
που σας ενώνουν. Γι’ αυτό και καταφεύγετε σε ορισµένα επιχειρήµατα, τα οποία ενώ πολιτικά είναι επενδεδυµένα µε ευγενή
γλώσσα, εγώ θα τα έλεγα και χυδαιολογία.
Θα πω ένα παράδειγµα, γιατί πρέπει επιτέλους να καταλάβει
ο ελληνικός λαός ότι όταν χρησιµοποιούνται τέτοιες ατάκες και
τέτοια επιχειρήµατα, κρύβεται αυτό που ενώνει τα κόµµατα, όσον
αφορά τη γενική πολιτική γραµµή πίστης και δράσης.
Παραδείγµατος χάριν, η Νέα Δηµοκρατία λέει ότι η πρόταση
µοµφής που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρόταση µοµφής στον κ. Τσακαλώτο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει -επώνυµα, συγκεκριµένα άτοµα το
είπαν από αυτό το Βήµα- ότι η πρόταση µοµφής στον Υπουργό
Οικονοµικών κ. Σταϊκούρα, είναι µία πρόταση που έδωσε τη δυνατότητα στον κ. Μητσοτάκη να τον αδειάσει, γιατί δεν ήρθε στην
Ολοµέλεια της Βουλής να τον στηρίξει. Μα, είναι επιχειρήµατα
αυτά; Αισθάνεστε την ανάγκη να χρησιµοποιήσετε τέτοια επιχειρήµατα, ακριβώς γιατί πρέπει να δηµιουργηθεί η εντύπωση ότι
ανάµεσά σας υπάρχει χάσµα. Ε, δεν υπάρχει τέτοιο χάσµα!
Να πω κι ένα άλλο παράδειγµα µε την ευκαιρία, που είναι και
λίγο επίκαιρο. Είναι δυνατόν ο ελληνικός λαός να βγάζει συµπέρασµα ποιος είναι υπέρ του ή ποιος εναντιώνεται στα λαϊκά συµφέροντα µετρώντας µόνο τις ψήφους «υπέρ», «κατά», «παρών»,
«ναι», «όχι», «παρών»; Όχι! Έχει σηµασία ο ελληνικός λαός να δει
και από ποια σκοπιά, ποια είναι τα επιχειρήµατα συνολικά των
κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, που καταψηφίζουν έναν κυβερνητικό νόµο, όπως είναι αυτός ο απαίσιος, ο απάνθρωπος, ο βάρβαρος νόµος, που έχει σχέση µε την πτώχευση. Πρέπει να
σκεφτεί ότι εφόσον αυτά κυβέρνησαν, τι είχαν κάνει στο αντίστοιχο ζήτηµα; Το «ναι», «όχι» και «παρών» δεν λένε και πολλά
πράγµατα. Πρακτικά, βέβαια, κανονίζει ποιος νόµος περνάει και
ποιος δεν περνάει ή ποιος είναι εναντίον.
Νιώθω την ανάγκη, εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του κόµµατος να πω το εξής: Η «ΑΥΓΗ» αυτές τις µέρες, µε
αφορµή τη δίκη της εγκληµατικής, ναζιστικής, χιτλερικής οργάνωσης, της Χρυσής Αυγής, έκανε ένα άθροισµα και κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και η Χρυσή
Αυγή όλα αυτά τα χρόνια πλησίαζαν στον αριθµό των «όχι» στα
νοµοσχέδια που έφερνε η κυβέρνηση.
Αν αυτό δεν είναι παραλλαγή της θεωρίας της Νέας Δηµοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη των δύο άκρων, τι είναι; Είναι πιο ευγενική; Είναι πιο όµορφη; Μα, βεβαίως, η Χρυσή Αυγή δεν ψήφιζε
τα νοµοσχέδια της Κυβέρνησης, που τους έστειλε στο δικαστήριο ή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που σαφώς ήθελε την καταδίκη
και τη φυλάκισή τους.
Ψάξτε, όµως, τα «ναι» της Χρυσής Αυγής. Ψήφιζαν παροχές
στο µεγάλο κεφάλαιο, συµφωνίες ελληνοξενικές, που αφορούσαν επιχειρηµατικούς οµίλους, στο εφοπλιστικό κεφάλαιο. Δεν
βγαίνει συµπέρασµα µε το «όχι». Μήπως, δηλαδή, όλοι εµείς που
θα καταψηφίσουµε -όχι τον κ. Σταϊκούρα, ένα άτοµο είναι ο κ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σταϊκούρας που δρα στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής- την
Κυβέρνηση, την καταψηφίζουµε από την ίδια αφετηρία; Το κάνουµε από πολύ διαφορετική. Αφήστε, λοιπόν, τέτοια επιχειρήµατα-τερτίπια.
Θέλω να πω ένα παράδειγµα, πού συναντιέστε όλα τα κόµµατα,
πλην ΚΚΕ, στη σηµερινή συζήτηση. Παίρνω ένα µεµονωµένο γεγονός, γιατί δεν είναι µόνο αυτό. Όλοι οι εισηγητές, οι εκπρόσωποι
που µίλησαν, οι βασικές οµιλίες που έγιναν χθες και τις άκουσα
από το σπίτι µου, έλεγαν το εξής ζήτηµα: Έλεγαν ότι ζούµε κρίση
πανδηµίας, υγειονοµική κρίση. Όλοι συναντηθήκατε σε αυτό.
Σοβαρά, αυτό είναι το πρόβληµα που έχουµε σήµερα; Βεβαίως
είναι. Όλοι, όµως, βγάζετε λάδι και αποσιωπάτε από τον λαό ότι
και πανδηµία αν δεν είχαµε, η Ελλάδα βρισκόταν σε µια αναιµική
καπιταλιστική ανάπτυξη -όχι µόνο η Ελλάδα, αλλά και πολλά
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα κράτη εκτός από
αυτήν- και ότι υπήρχε πρόβλεψη, φόβος, ανησυχία, βεβαιότητα,
πιθανότητα, ενδεχόµενο, να ξεσπάσει νέα συγχρονισµένη καπιταλιστική κρίση.
Βεβαίως, η πανδηµία του κορωνοϊού µπορεί να την επιτάχυνε,
µπορεί να την έκανε πιο βαθιά, να δηµιούργησε ορισµένα προβλήµατα. Έχετε κάθε συµφέρον να µιλάτε σήµερα. Έχετε πολιτικό και
ταξικό συµφέρον, όλα τα κόµµατα και η Κυβέρνηση εννοείται, βεβαίως, να µιλάτε για κρίση υγειονοµική.
Βεβαίως, στην υγειονοµική κρίση ποιος δεν θα συµφωνήσει σε
ορισµένα περιοριστικά µέτρα. Θα συµφωνήσουµε. Από κει και
πέρα, βέβαια, διαφωνούµε στην όλη ετοιµότητα του συστήµατος,
στην κατάσταση του συστήµατος υγείας κ.λπ.. Τα είπαν οι σύντροφοί µου, δε θέλω να τα επαναλάβω.
Τα χρόνια που ξέσπασε η κρίση, το 2009 -πιο πριν ξεκίνησε από
τις Ηνωµένες Πολιτείες, το 2008- µέχρι το 2018-2019, τι λέγατε
Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση, όλα τα τότε κόµµατα, µέσα στη
Βουλή; Λέγατε ότι η κρίση προκλήθηκε, φταίει ο Παπανδρέου,
φταίει ο Καραµανλής, φταίει ο Σηµίτης, φταίει ο Μητσοτάκης, αν
θυµάµαι καλά και αν δεν ξέχασα και κανέναν άλλον. Είναι κρίση
διαφθοράς, ρεµούλας, κοµµατοκρατίας, ρουσφετολογιίας, ανικανότητας στη διαχείριση. Αυτά λέγατε. Όταν η κρίση ξέσπαγε, όχι
µόνο σε κοντινά µας κράτη. Ξεκίνησε από τις Ηνωµένες Πολιτείες
κι έπιανε συγχρονισµένα και πάρα πολλά από τα πιο κραταιά καπιταλιστικά κράτη.
Έχετε κάθε συµφέρον να κρύψετε από τον ελληνικό λαό ότι η
κρίση, η καπιταλιστική οικονοµική κρίση, που ζούµε και αυτή που
επιταχύνθηκε και ξέσπασε τώρα και θα συνεχιστεί, είναι το φυσιολογικό αποτέλεσµα της φυσιολογικής λειτουργίας του καπιταλιστικού συστήµατος. Γιατί δεν το λέτε;
Δεν το λέτε για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί στηρίζετε αυτό το
σύστηµα όλοι σας, ιδεολογικά, πολιτικά, οικονοµικά, κατασταλτικά, συνταγµατικά, στρατιωτικά, µε όλους τους τρόπους. Και δεύτερον, γιατί θέλετε να πλασάρετε την αντίληψη ότι ο λαός έχει να
διαλέξει ανάµεσα στο ένα ή στο άλλο µείγµα ή παραλλαγή διαχείρισης των ίδιων συµφερόντων, των συµφερόντων του κεφαλαίου
σε βάρος των εργαζοµένων.
Περιορίζεστε τώρα σε αυτά και πιάνετε ένα ζήτηµα, παρακολουθεί ο ένας τον άλλον τι λέει στο twitter, αν ένα στέλεχος έχει
µια διαφωνία µε την ηγεσία του κι ασχολείστε µε εσωκοµµατικές
διαφωνίες ο ένας µε τον άλλο. Γιατί, αυτά αφορούν τον ελληνικό
λαό; Έχουν ένα ενδιαφέρον µε την εξής έννοια. Βεβαίως, σήµερα
γίνεται διαπάλη και υπάρχει αγωνία ανάµεσα σε τµήµατα του κεφαλαίου, ανάµεσα σε καπιταλιστικά κράτη, ανάλογα µε τη θέση
που έχουν στην ιεραρχία της παγκόσµιας καπιταλιστικής οικονοµίας ή της περιφερειακής, για το ποιο είναι το καλύτερο µείγµα
διαχείρισης.
Οι ίδιες διαφωνίες υπάρχουν και µέσα στα φιλελεύθερα κόµµατα ή νεοφιλελεύθερα -που τα λέτε εσείς- κι ανάµεσα στα σοσιαλδηµοκρατικά ή σοσιαλδηµοκρατικοποιηµένα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ,
κόµµατα, ανάµεσα ακόµη σε κόµµατα που λέγονται αριστερά.
Σε αυτές τις διαφωνίες και αντιφάσεις εµείς δεν δίνουµε χυδαία
µορφή ούτε ασχολούµαστε µε τα πρόσωπα ποιος λέει τι και τι είπε
και τι έλεγε, αλλά προκύπτουν από τις αξεπέραστες δυσκολίες και
αντιφάσεις, που έχει το ίδιο το καπιταλιστικό σύστηµα.
Πέρασε η εποχή που υπήρχαν οι ανεβασµένοι ρυθµοί καπιταλιστικής ανάπτυξης, αλλά και σηµεία αντιθέσεων. Φάνηκε και στη
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συζήτηση εδώ, φάνηκε από τη στιγµή που βγήκε η Νέα Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε στην Αντιπολίτευση, όπως και όταν
ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην Αντιπολίτευση και έγινε κυβέρνηση.
Έχετε κάποιες επιµέρους διαφωνίες στο ποια είναι η κατάλληλη πολιτική, που ενσωµατώνει και χειραγωγεί τον ελληνικό
λαό. Η Νέα Δηµοκρατία µπορεί µε προτάσσει νόµους και τάξεις,
ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ µπορεί να προτάσσει την κοινωνική αλληλεγγύη
για τη δηµοκρατία.
Και οι δυο σας και τα άλλα κόµµατα τι λέτε; Λέτε ότι πρέπει να
µειώσουµε τις κοινωνικές ανισότητες. Άρα, δέχεστε ότι πολιτεύεστε, ασπάζεστε, στηρίζετε το καπιταλιστικό σύστηµα, του οποίου
το βασικό του γνώρισµα είναι η ταξική εκµετάλλευση, που βεβαίως εκφράζεται µε τη µορφή των κοινωνικών ανισοτήτων που
δεν καταργούνται.
Ακόµα και την λεγοµένη «χρυσή περίοδο», τις δεκαετίες ’60,
’70, ’80 που δίνονταν και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα έως σε
ένα βαθµό αυξήσεις στους µισθούς και στα µεροκάµατα, διεύρυνση των δυνατοτήτων να µπουν και παιδιά φτωχών οικογενειών στα πανεπιστήµια και τότε ο βαθµός εκµετάλλευσης της
εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωµάτων µεγάλωνε.
Εσείς σήµερα δεν είπατε για τους επιχειρηµατίες. Η Νέα Δηµοκρατία λέει τους επιχειρηµατίες, ιδιώτες. Εσείς λέτε ιδιώτες.
Δεν ξέρω τι εννοείτε µε τους ιδιώτες. Ιδιώτης µπορεί να είναι και
ένας, που έχει ένα περίπτερο και ένας που κάνει µάθηµα σε ένα
σπίτι σε µαθητές
Θα ήθελα να ακούσω από τον ΣΥΡΙΖΑ ποιοι είναι αυτοί οι µικροί και µεσαίοι επιχειρηµατίες που κόπτεστε; Όταν ήταν η Νέα
Δηµοκρατία κυβέρνηση έλεγε ότι χτυπάει ο ΣΥΡΙΖΑ τη µεσαία
τάξη. Δεν µας προσδιόρισε η Νέα Δηµοκρατία τι εννοεί όταν λέει
µεσαία τάξη; Ή µάλλον µε ορισµένες αλχηµείες έλεγαν στη µεσαία τάξη είναι αυτοί που έχουν 10.000 ευρώ το χρόνο και πάνω,
όλοι είναι µεσαία τάξη.
Γιατί δεν θέλετε βέβαια, να πείτε ότι υπάρχει εργατική τάξη,
που δεν καθορίζεται µόνο από το ύψος του εισοδήµατος, αλλά
από άλλα πολύ πιο ουσιαστικά κριτήρια, τα οποία δεν µπορώ να
τα πω τώρα. Δεν µπορώ να κάνω µάθηµα από το Βήµα της Βουλής.
Ποιοι είναι οι µικροί και µεσαίοι επιχειρηµατίες που µας λέει ο
ΣΥΡΙΖΑ; Υπάρχουν. Και εµείς τους δεχόµαστε. Ποιοι είναι όµως;
Ποια είναι τα κριτήρια; Την εργατική τάξη δεν την παραδέχεται
κανένα κόµµα ότι υπάρχει. Υπάρχουν οι φτωχοί γενικά και τα
µικρά και µεσαία στρώµατα.
Τρίτο τι υπάρχει; Οι επιχειρηµατίες που αν βγάλουν τα περισσότερα κέρδη -αυτά πιστεύετε- αναγκαστικά θα βελτιωθεί και η
ζωή των µικρών και µεσαίων στρωµάτων και θα µειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες. Δεν υπάρχει περίοδος ανάπτυξης του καπιταλισµού, ακόµη και την περίοδο εκείνη που ανέβαιναν οι µισθοί,
που ο βαθµός εκµετάλλευσης δεν γινόταν µεγαλύτερος και πολύ
µεγαλύτερος.
Εµείς δεν κρίνουµε τον εαυτό µας από το τι λέµε µέσα στη
Βουλή και αν τα λέµε ωραία και χρησιµοποιούµε ωραίες ατάκες.
Εκεί που κρίνεται το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας είναι στο εργοστάσιο, στο γραφείο, στη γειτονιά, στο χωράφι, στο δρόµο,
που είναι αυτοί οι µικροί και µεσαίοι βιοπαλαιστές, όχι όλα γενικά
τα µεσαία στρώµατα, εκεί που υπάρχουν οι γυναίκες και η νεολαία, που ανήκουν στην εργατική τάξη και στα λαϊκά στρώµατα,
που προσεγγίζει το επίπεδο ζωής τους µε το επίπεδο ζωής της
εργατικής τάξης ή το αύριο θα τους φέρει ακόµα µεγαλύτερη
επιδείνωση. Ο λαός πρέπει να κατηγορήσει και να τιµωρήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε την κ.
Παπαρήγα.
Παρακαλώ να ετοιµαστεί το Βήµα και θα καλέσω τον Βουλευτή
του Κινήµατος Αλλαγής, τον κ. Δηµήτριο Κωνσταντόπουλο. Στη
συνέχεια θα πάρει τον λόγο ο κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας και µετά θα πάρει τον λόγο ο
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης.
Ορίστε κύριε Κωνσταντόπουλε, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, συζητάµε σήµερα για
δεύτερη µέρα την πρόταση µοµφής του κ. Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ
κατά του Υπουργού κ. Σταϊκούρα.
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Πρώτη διαπίστωση: Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ διαγκωνίζονται ποιος θα κερδίσει τον έπαινο και τούτο για τη σωτηρία της
κοινωνίας και των πολιτών, όταν και οι δύο θα έπρεπε να είναι
απολογούµενοι, η Νέα Δηµοκρατία για πενταετία 2004-2009, ο
δε ΣΥΡΙΖΑ για την καταστρεπτική πενταετία 2015-2019. Déjà vu,
προµνησία.
Να θυµίσω πού βρισκόταν ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν το ΠΑΣΟΚ µε την
κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου 2009-2011 θέσπιζε την
προστασία της πρώτης κατοικίας µε το ν.3869/10. Πού ήταν; Καταψήφιζε το νόµο στήριξης των δανειοληπτών. Σήµερα βέβαια,
ο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται τιµητής του. Να θυµίσω τότε που καταργούσε
το µνηµόνιο µε ένα νόµο και διέγραφε το χρέος µε ένα άρθρο.
Να θυµίσω ωστόσο, πού ήταν και η Νέα Δηµοκρατία µε την καταστρεπτική κυβερνητική της πολιτική την περίοδο 2004-2009,
που οδήγησε σε εκτροχιασµό την οικονοµία, οδηγώντας βέβαια
τη χώρα ένα βήµα πριν τη χρεοκοπία.
(Στο σηµείο αυτή την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ)
Θα έλεγε κανείς ότι για το ΣΥΡΙΖΑ πέντε χρόνια δεν υπήρξε
αυτή η πενταετία ή εξαετία 2004-2009, η διακυβέρνηση της
χώρας από τον κ. Καραµανλή. Τι υπήρξε; Omertà. Τα συµπεράσµατα δικά σας.
Ήταν και το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου,
2009-2011, που σήκωσε το βάρος, για να µην χρεοκοπήσει η πατρίδα, τότε που όλοι εσείς ήσασταν παρέα στο Σύνταγµα. Να θυµίσω εκεί ήταν και η Χρυσή Αυγή, το ναζιστικό αυτό µόρφωµα,
το οποίο σήµερα βέβαια, όλοι καταγγέλλουµε.
Δηµαγωγία και στρέβλωση σε όλο της το µεγαλείο. Ας σταµατήσει, λοιπόν, αυτή η στρέβλωση, δεν ωφελεί κανέναν. Σεβασµός, λοιπόν, σε αυτό το ΠΑΣΟΚ 2009-2011, που κράτησε τη
χώρα όρθια να µη χρεοκοπήσει.
Ας σταµατήσουν επιτέλους θα έλεγα, αγαπητοί συνάδελφοι,
τα κροκοδείλια δάκρυα από όλους τους τωρινούς τιµητές, γιατί
ο µεν ΣΥΡΙΖΑ από το «δεν πληρώνω» πέρασε στη θεσµοθέτηση
των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών, η δε Νέα Δηµοκρατία από το
δήθεν διεθνές σχέδιο διάσωσης της χώρας των πολιτών σε έναν
αχταρµά αποφάσεων, που δεν µας βγάζει τη θηλιά από τον
λαιµό. Φαρισαϊσµός, λοιπόν, σε όλο του το µεγαλείο.
Σ’ ότι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, απαντά ο Παναγιώτης Λαφαζάνης µε
τα φίλια και πρώην συντροφικά πυρά που δέχτηκε, επειδή τόλµησε να διαµαρτυρηθεί για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς. Στη δε Νέα Δηµοκρατία απάντησαν όλοι οι φορείς, που
κλήθηκαν να εκφράσουν άποψη για το νέο πτωχευτικό, ένας πτωχευτικός νόµος κοµµένος και ραµµένος για τις τράπεζες και τους
κακούς στρατηγικούς κακοπληρωτές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόταση µοµφής του κ. Τσίπρα είναι διττής σηµασίας. Απεγνωσµένη κίνηση αφενός, για να
κατευνάσει το εσωτερικό του κόµµατός του και τους αντάρτες,
τους πρόθυµους που πήρε για να κάνει την διεύρυνση. Θα πω,
όµως, στον κ. Τσίπρα ότι δεν ωφελούν οι πρόθυµοι. Για να γίνουν
διευρύνσεις χρειάζονται πολιτικές δεσµεύσεις και προγραµµατικές δεσµεύσεις και όχι πρόθυµοι, που δεν τηρούν και δεν τιµούν
τον λόγο τους. Αφετέρου, ως πράξη χορηγίας προς την Νέα Δηµοκρατία, βγάζοντας την από το αδιέξοδο του πτωχευτικού.
Απορία: Γιατί στρέφεται κατά του κ. Σταϊκούρα ο κ. Τσίπρας
και όχι συνολικά κατά της Κυβέρνησης; Έτσι θα ερχόταν ο Πρωθυπουργός να λογοδοτήσει για τη συνολική διακυβέρνηση των
δεκαέξι µηνών, για τον αδύναµο χειρισµό στην υγειονοµική
κρίση, για την απουσία εθνικού σχεδίου που η χώρα έχει ανάγκη,
για την αντιµετώπιση των προκλήσεων από την Τουρκία, για την
προσχηµατική στήριξη της πραγµατικής οικονοµίας των πολιτών
και όλα αυτά σε ένα πρωτόγνωρο βίωµα, που βιώνουµε όλοι,
λόγω του κορονοϊού.
Προβαίνει ωστόσο, συχνά σε διαγγέλµατα και ανακοινώσεις ο
κ. Μητσοτάκης για να καλύψει ο ίδιος προσωπικά τις αστοχίες
των Υπουργών του είτε του κ. Κικίλια για την ολιγωρία του να
επανδρώσει τις δοµές υγείας µε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό είτε του κ. Πέτσα µε τις µεγάλες λίστες για τα ΜΜΕ και το
δηµόσιο χρήµα, που χρησιµοποιείται για να χτιστεί ένα πελατειακό κράτος της Νέας Δηµοκρατίας είτε του κ. Καραµανλή µε την
αποκαρδιωτική εικόνα στα µέσα µαζικής µεταφοράς είτε του κ.
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Αυγενάκη µε τις αστοχίες του στο χώρο του αθλητισµού, όπως
και για την τελευταία απόφασή του µε τους φιλάθλους στα γήπεδα µέσω πανδηµίας, που ήρθε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης να ακυρώσει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το επίκεντρο αυτής της συζήτησης θα έπρεπε να είναι ένα πτωχευτικό πλαίσιο, που έχει
ανάγκη η χώρα και οι πολίτες και όχι οι τράπεζες και οι κακοπληρωτές. Η πτώχευση του καθενός στη χώρα µας λογίζεται σαν ρετσινιά. Ακολουθεί τον πτωχεύσαντα σε όλο τον βίο του, διότι στο
νέο πλαίσιο που συζητάµε ο πτωχεύσας δεν βγαίνει από τον
«ΤΕΙΡΕΣΙΑ». Έτσι, όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν νοείται η
«δεύτερη ευκαιρία», διότι µιλάµε για δανειολήπτες, που βρίσκονται σε απόγνωση.
Θα πρέπει να τονιστεί, βέβαια, ότι στην Ελλάδα την τελευταία
δεκαετία τα εισοδήµατα µειώθηκαν, οι συντάξεις περικόπηκαν
και το αποτέλεσµα είναι οι δανειολήπτες να µη µπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Ωστόσο, µειώθηκαν και οι
εµπορικές αξίες των σπιτιών τους, ακόµα και κάτω από τις αντικειµενικές. Έτσι, ο δανειολήπτης δεν µπορεί να ξεχρεώσει το δάνειό του, ακόµα και να εκποιήσει το σπίτι του. Έρχονται τα funds
και αγοράζουν τα δάνεια τους στο 15%-20% της ονοµαστικής
τους αξίας.
Μιλάµε πραγµατικά για έναν Πτωχευτικό Κώδικα, που δεν δίνει
λύσεις στους δανειολήπτες και βέβαια, για έναν Πτωχευτικό Κώδικα που δεν δίνει τη δυνατότητα στον δανειολήπτη να προηγηθεί των ξένων funds και να αγοράσει το σπίτι του στην τιµή που
θα το αγοράσουν τα funds.
Γιατί, κύριε Υπουργέ, να µην τύχει αυτού του αιτήµατος και ο
δανειολήπτης; Τι απαντάτε σ’ αυτό; Φυσικά, τίποτα. Ωστόσο,
λέτε στους δανειολήπτες ότι δεν χρειάζεται να πουλήσουν το
σπίτι τους και ότι θα τους κάνετε ενοικιαστές. Τους λέτε ότι αν
καταβάλουν για δώδεκα συναπτά έτη τα ενοίκια, τότε θα µπορούν να επαναγοράσουν το σπίτι τους στην εµπορική αξία, που
θα έχει τη στιγµή της επαναγοράς. Ωστόσο, ακόµα κι αν καταφέρουν νωρίτερα να συγκεντρώσουν αυτό το ποσό, δεν σηµαίνει
ότι µπορούν να το ξεπληρώσουν. Μιλάµε για πρωτοφανή πράγµατα!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επίσης, στο νέο πλαίσιο βάζετε το 40% των οφειλών ως κριτήριο για την παύση πληρωµών. Έτσι, ανοίγετε την πόρτα στις
µαζικές πτωχεύσεις. Εδώ θα µπορούσε το κατώφλι για την πτώχευση να ανέλθει στις 100.000 ευρώ. Όποιες, δηλαδή, µικρές
επιχειρήσεις είναι αντιπαραγωγικές, σύµφωνα µε τον Πισσαρίδη,
ας τις ρίξουν στον Καιάδα. Αυτή δεν είναι λογική! Μην ξεχνάτε
ότι οι µικρές επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της οικονοµίας
µας και ότι αυτές οι επιχειρήσεις χρειάζονται και χρήζουν της
πραγµατικής µας στήριξης.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κλείνω λέγοντας ότι στον νέο Πτωχευτικό Κώδικα δεν υπάρχει καµµία µέριµνα για τους απολυµένους,
καµµία διασφάλιση για τους αγρότες δανειολήπτες της πρώην
Αγροτικής Τράπεζας. Από τη στιγµή που η Αγροτική Τράπεζα
έγινε Πειραιώς, χάθηκε, θα έλεγα, ένας βασικός πυλώνας στήριξης του παραγωγικού τοµέα. Και εδώ φυσικά προβληµατίζοµαι,
όπως και εσείς, για το ποια θα είναι η επόµενη κίνηση. Μήπως
θα είναι η κρατικοποίηση της τράπεζας; Αυτή είναι µία απορία
πολλών. Περιµένουµε να δούµε.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι η Κυβέρνηση αρνείται τη σύγκληση των πολιτικών Αρχηγών για τα εθνικά θέµατα για τη διαµόρφωση µιας ισχυρής, θα έλεγα, εθνικής γραµµής. Για όλους
µας, αγαπητοί συνάδελφοι, η κόκκινη γραµµή είναι τα δώδεκα
µίλια. Η Ελλάδα και η Ευρώπη δεν µπορούν να αποδεχτούν κανέναν εκβιασµό και καµµία µονοµερή ενέργεια από τους Τούρκους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Κωνσταντόπουλε,
ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ωστόσο, το µήνυµά µας
είναι ένα: Στα εθνικά θέµατα είµαστε όλοι µια γροθιά.
Τέλος, όσον αφορά την πρόταση δυσπιστίας κατά του Υπουργού, εµείς δηλώνουµε τη δυσπιστία µας στην Κυβέρνησή σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει τώρα για δύο λεπτά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Λιβανός.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Ζήτησα τον λόγο -λυπάµαι που δεν ήµουν εδώ όταν µιλούσε ο
κ. Κατρούγκαλος, αλλά τον άκουσα από το γραφείο µου- γιατί
ήθελα να δώσω µια απάντηση στο ερώτηµα που έκανε σε µία
οµολογουµένως ήπια και συναινετική, αλλά ολίγον δεικτική τοποθέτηση πριν από λίγο.
Ο κ. Κατρούγκαλος, λοιπόν, µας ρώτησε αν είµαστε ουσιαστικά περήφανοι για την εξωτερική µας πολιτική. Η απάντηση
είναι ξεκάθαρη και απόλυτη: Προφανώς και είµαστε απολύτως
περήφανοι. Είµαστε περήφανοι και το αποδείξαµε όταν φυλάξαµε και φυλάµε ασφαλώς τα σύνορα στο Αιγαίο, όταν είχαµε
µία απόλυτη και ασφαλή προστασία των συνόρων µας στον
Έβρο, όταν µπορούµε και εξασφαλίζουµε -κάτι που είπε πριν ο
κ. Μηταράκης µε νούµερα- µία απόλυτη µείωση των ροών των
παράνοµων µεταναστών στη χώρα µε σεβασµό στο Διεθνές Δίκαιο, όταν υπογράφουµε τις συνθήκες ΑΟΖ µε την Ιταλία και την
Αίγυπτο και όταν φτάνουµε πλέον σε µία συνάντηση µε τη γείτονα Αλβανία για την εκεί συµφωνία, όταν πετυχαίνουµε τα ελληνοτουρκικά σύνορα να γίνουν ευρωπαϊκά τουρκικά σύνορα,
όταν διεθνοποιούµε επιτυχώς το θέµα και σφίγγει ο κλοιός της
αποµόνωσης γύρω από την Τουρκία και όταν πλέον το σύνολο
της δυτικής κοινωνίας και των γύρω περιοχών της νοτιοανατολικής Ευρώπης θεωρούν πλέον ως κράτος-ταραξία ένα και µοναδικό, την Τουρκία.
Η κόκκινη γραµµή µας είναι σαφής και είναι η υπεράσπιση της
εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών µας δικαιωµάτων. Διατηρούµε, όµως, την ψυχραιµία µας και αυτό είναι που πρέπει να
κάνουµε απέναντι στην υπερβολική τουρκική προκλητικότητα. Κινούµαστε µεθοδικά, κερδίζοντας στον µαραθώνιο της διπλωµατίας, όχι µε λαϊκισµούς και άκαιρες απειλές για επέκταση στα
δώδεκα ναυτικά µίλια, αλλά µε σοβαρότητα και εθνική υπευθυνότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Λιβανέ, θα πρέπει
να ολοκληρώσετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κλείνω σε δέκα δευτερόλεπτα.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας υλοποιεί την εθνική
στρατηγική και ζητά την εθνική οµοψυχία, όπως το έκανε διαχρονικά ως παράταξη στις δύσκολες στιγµές, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς και κλείσατε την οµιλία σας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει τώρα για
επτά λεπτά ο κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση
άσκησε ένα κορυφαίο δικαίωµά της, ένα θεµελιώδες δικαίωµα
που απορρέει από τη συνταγµατική τάξη, από την κοινοβουλευτική τάξη. Κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας.
Επειδή, όπως όλοι οι συνάδελφοι, µετέχω στον δηµόσιο διάλογο και παρακολουθώ στενά όλες τις δηλώσεις, όπως οφείλουµε να κάνουµε, των πολιτικών µας αντιπάλων και εν
προκειµένω των στελεχών της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, από
τον Πρόεδρο και πρώην Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα έως και τους
Βουλευτές που µπήκαν στις τελευταίες εκλογές στο Κοινοβούλιο, παρατηρώ ότι υπάρχει µία συνολική αρνητική κριτική για
ολόκληρη την κυβερνητική πολιτική.
Μου κάνει, λοιπόν, τροµερή εντύπωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, όταν βλέπω ότι επιλέγετε -ασφαλώς και είναι αναφαίρετο δικαίωµά σας- να κάνετε
πρόταση µοµφής µόνον κατά του Υπουργού Οικονοµικών. Αυτό
σηµαίνει ή ότι διαφωνείτε µόνον µε την οικονοµική πολιτική -η
οποία, ειρήσθω εν παρόδω, δεν είναι προσωπική πολιτική του
Υπουργού Οικονοµικών, αλλά είναι επιλογή του ίδιου του Πρω-
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θυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και συνολικά της Κυβέρνησης,
γιατί όλες οι αποφάσεις περνούν και εγκρίνονται από το Υπουργικό Συµβούλιο- και ότι συµφωνείτε µε άλλες πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής ή ότι αυτή η κίνηση είναι µια κίνηση που,
επιτρέψτε µου να πω, έχει άλλα κριτήρια, πολιτικά κριτήρια. Κατά
τη δική µου ταπεινή άποψη, προφανώς έχει να κάνει µε ό,τι συµβαίνει στο εσωτερικό του κόµµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και ενδεχοµένως η πρόταση µοµφής να λειτουργεί ως
µια ευκαιρία συσπείρωσης των στελεχών.
Βεβαίως, πέρα από το γεγονός τού γιατί η Αξιωµατική Αντιπολίτευση κάνει την πρόταση µοµφής -εδώ δεν κάνουµε διερεύνηση προθέσεων- σηµασία έχει, θα έλεγα, και το πότε γίνεται,
κάτι που είναι σηµαντικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πότε
κατατίθεται.
Αυτή η πρόταση µοµφής, λοιπόν, κατατίθεται σε µία περίοδο
που πραγµατικά απορεί κανείς εάν τελικά αυτή ήταν η καταλληλότερη για να επιλέξει το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, που κυβέρνησε αυτόν τον τόπο επί τεσσεράµισι χρόνια, να
ασκήσει ασφαλώς το θεµελιώδες, επαναλαµβάνω, δικαίωµά του.
Το λέω αυτό, γιατί κατ’ αρχήν βρισκόµαστε µέσα σε µια παρατεταµένη κρίση -µιλώ για την πανδηµία- µια κρίση που πλήττει ολόκληρη την ανθρωπότητα, µια κρίση που πλήττει µε σφοδρότητα
την Ευρώπη, µια κρίση που πλήττει και την πατρίδα µας, ευτυχώς
βεβαίως, όχι µε τις ίδιες συνέπειες που υπάρχουν σε άλλες
χώρες. Ωστόσο, είναι µια κρίση που την αντιµετωπίζουµε όλοι,
γιατί είναι µια κρίση, από την επιτυχή αντιµετώπιση της οποίας
εξαρτάται πραγµατικά το αν θα διασφαλίσουµε το ανεκτίµητο
αγαθό της ζωής των συµπολιτών µας και της δικής µας.
Δεύτερον, αυτή η πρόταση µοµφής κατατίθεται σε µία περίοδο
που το τουρκικό ερευνητικό πλοίο «Ορούτς Ρέις», συνοδεία
τουρκικών πολεµικών σκαφών, πλέει σε αυτήν την περιοχή, που
όρισε η Άγκυρα µε την παράνοµη NAVTEX.
Ερωτώ το εξής: Είναι δυνατόν, λοιπόν, να κατατίθεται αυτή η
πρόταση µοµφής τώρα, την ώρα δηλαδή που τα ελληνικά πλοία,
τα πλοία του ελληνικού Πολεµικού Ναυτικού βρίσκονται απέναντι
και την ώρα που βρισκόµαστε σε µία κορύφωση, όχι της τουρκικής προκλητικότητας, αλλά -επιτρέψτε µου να πω- της τουρκικής
επιθετικότητας; Διότι αυτό αντιµετωπίζουµε όλο αυτό το διάστηµα και αυτή η κρίση είναι πρωτοφανής. Είναι η πρώτη φορά
µετά το ’74, αν εξαιρέσει κανείς την κρίση των Ιµίων, όπου θρηνήσαµε την απώλεια των τριών παλικαριών µας, που µια τέτοια
κρίση διαρκεί τόσο πολύ σε χρόνο και βεβαίως, έχει τα χαρακτηριστικά τέτοιας όξυνσης, όπου η άλλη πλευρά του Αιγαίου να µιλάει πια ανοιχτά για πόλεµο, για «γαλάζιες πατρίδες», για
διεκδικήσεις, να βγάζει χάρτες µε τους οποίους δεσµεύει, κατά
την άποψή της, το µισό Αιγαίο κ.λπ..
Αυτήν την ώρα, την ώρα της κρίσης, την ώρα που οι άντρες
και οι γυναίκες των Ενόπλων Δυνάµεων βρίσκονται για µήνες
ολόκληρους στα σύνορα και στα νησιά, επιλέγει η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση να καταθέσει πρόταση µοµφής και µας οδηγεί σε
αυτήν τη διαδικασία. Ασφαλώς είµαστε υποχρεωµένοι να την παρακολουθήσουµε. Λυπάµαι όµως, γιατί πρέπει να πω ότι ο τρόπος, αλλά και ο χρόνος που επιλέγει κανείς κάτι, δίνει τη
δυνατότητα και σε µας, από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας, να ασκήσουµε την κριτική µας στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Ξέρετε, άκουσα πολλά και άκουσα αιτιάσεις, για µια σειρά
αποτυχιών, στην εθνική πολιτική, στην πολιτική για τα εξωτερικά
µας θέµατα. Επιτρέψτε µου να πω ότι µας παρακολουθεί ο ελληνικός λαός. Και παρακολουθεί για να δει ποιο µήνυµα εκπέµπει
το εθνικό Κοινοβούλιο, η Εθνική Αντιπροσωπεία τούτη την ώρα
της κρίσης, τι λέµε δηλαδή περίπου στους γείτονες, στον ελληνικό λαό και σε όσους παρακολουθούν, διότι δεν παρακολουθούν µόνον οι Έλληνες, παρακολουθούν όλοι το τι συµβαίνει σε
αυτήν την Αίθουσα και το τι µήνυµα εκπέµπεται από αυτήν την
Αίθουσα.
Τι τους λέµε περίπου; Ότι η Κυβέρνηση του Μητσοτάκη απέτυχε παταγωδώς, ότι η Κυβέρνηση του Μητσοτάκη περίπου υποχώρησε απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα, ότι η Κυβέρνηση
του Μητσοτάκη, δηλαδή, η ελληνική Κυβέρνηση -δεν έχει σηµασία στα θέµατα αυτά αν είναι η Κυβέρνηση του Μητσοτάκη ή του
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Τσίπρα ή του Σαµαρά ή του Καραµανλή ή του Σηµίτη, είναι η ελληνική Κυβέρνηση- απέτυχε. Ερωτώ: Γιατί, κυρίες και κύριοι; Αν
το θέλετε, θα ήταν εύκολο να µπούµε στη διαδικασία των αντεγκλήσεων και των κοµµατικών αντιπαραθέσεων -τα είπε προηγουµένως και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος- και να
θυµίσουµε ότι αυτή η Κυβέρνηση που «απέτυχε», είναι αυτή που
ρύθµισε τις θαλάσσιες ζώνες µε την Ιταλία, µε την Αίγυπτο, τη
µερική αυτή οριοθέτηση, για την οποία την κατηγορήσατε, ενώ
εσείς συµφωνούσατε ακριβώς στο ίδιο και συζητούσατε για µερική οριοθέτηση. Είναι αυτή η Κυβέρνηση, που συζήτησε µε την
Αλβανία και παραπέµπει το θέµα στο Διεθνές Δικαστήριο, όπως
αρµόζει σε κράτη, που θέλουν πραγµατικά ειρηνικά και µε βάση
το Διεθνές Δίκαιο να διευθετήσουν τις µεταξύ τους διαφορές.
Είναι αυτή η Κυβέρνηση που αποσόβησε την κρίση τον περασµένο Φεβρουάριο-Μάρτιο στον Έβρο, όταν επιχείρησε η Τουρκία εκείνη την ιδιότυπη εισβολή, µε εργαλείο τους πρόσφυγες
και αντί να µας αιφνιδιάσει, αιφνιδιάστηκε αυτή από µας. Είναι
αυτή η Κυβέρνηση, η οποία ρύθµισε και αποσόβησε ουσιαστικά
µια κρίση το περασµένο καλοκαίρι. Είναι αυτή η Κυβέρνηση, που
αυτήν την ώρα αντιµετωπίζει και την παρούσα κρίση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εγώ θα ήθελα, πραγµατικά, στα θέµατα αυτά να βρούµε συµφωνία, καθώς σας είπα ότι θα ήταν πολύ εύκολο να θυµηθούµε
και εµείς ποιοι δεν πρέπει να είναι µοναχοφάηδες στο Αιγαίο,
ποιοι δεν πρέπει να λένε ότι το Καστελόριζο είναι ή όχι στο Αιγαίο, αν έχουν σύνορα ή όχι οι θάλασσες. Μην µπούµε σε αυτήν
τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Πρέπει να κλείσετε,
κύριε Γκιουλέκα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Κλείνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Θα έλεγα ότι σε αυτήν την στιγµή θα πρέπει να θυµίσω ότι η
επιτυχία της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως και κάθε ελληνικής
κυβέρνησης σε τέτοιες κρίσεις, θα είναι επιτυχία της Ελλάδος
και η αποτυχία της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως και αποτυχία
οποιασδήποτε κυβέρνησης, προηγούµενης ή αυτών που θα έρθουν, θα είναι επίσης αποτυχία της Ελλάδος. Με αυτήν την έννοια είναι καλό και πρέπει να θυµίσουµε -στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άµυνας, πράγµατι άκουσα πολλούς να λένε «κόκκινη
γραµµή είναι αυτό», «κόκκινη γραµµή είναι εκείνο»- ότι µία είναι
η κόκκινη γραµµή και νοµίζω ότι εκεί συναντώµεθα όλοι, παρά
τις επιµέρους διαφορετικές προσεγγίσεις µας. Η κόκκινη
γραµµή, η εθνική γραµµή είναι η προάσπιση των εθνικών µας,
των κυριαρχικών µας δικαιωµάτων έναντι παντός και διαθέτουµε
γι’ αυτό έναν ισχυρότατο αποτρεπτικό µηχανισµό, τις Ένοπλες
Δυνάµεις.
Επιτρέψτε µου να κλείσω, εκφράζοντας την ευγνωµοσύνη σε
αυτά τα παιδιά του ελληνικού λαού, στους άνδρες και τις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Λιµενικού Σώµατος, του Πυροσβεστικού Σώµατος ,που επί µήνες
κάνουν αυτό που δεν είναι αυτονόητο, αλλά χάρις στην επαγρύπνησή τους το καταφέρνουµε: Φυλάσσουν αποτελεσµατικά τα
σύνορά µας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Η κόκκινη γραµµή της
διαδικασίας είναι τα επτάµισι λεπτά, το πολύ, κύριοι συνάδελφοι.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης για δέκα λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητέ προλαλήσαντα κύριε
Γκιουλέκα, «εις οιωνός άριστος αµύνεσθαι περί πάτρης». Όλα τα
άλλα, είναι να είχαµε να λέγαµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν προχθές, κατά τη διάρκεια
της συζήτησης του νέου πτωχευτικού νόµου άκουσα τον κ. Τσίπρα να τελειώνει την οµιλία του µε την κατάθεση προτάσεως δυσπιστίας κατά του Υπουργού Οικονοµικών, οµολογώ ότι έµεινα
έκπληκτος και πράγµατι, αιφνιδιάστηκα.
Έχω ζήσει σε αυτήν τη Βουλή -δεκατρία χρόνια πια Βουλευ-
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τής- πάρα πολλές προτάσεις δυσπιστίας και είµαι πια σχετικά έµπειρος σε αυτήν τη διαδικασία. Οµολογώ, περισσότερο άκαιρη
και λανθασµένη κατάθεση πρότασης δυσπιστίας, δεν έχω συναντήσει αυτά τα δεκατρία χρόνια. Τι να πιστέψω ή τουλάχιστον
αυτό έλεγα στην αρχή: Η πρώτη ανάγνωση ήταν ότι ο κ. Τσίπρας
τα έχει παντελώς χαµένα και ότι όλη η ανάλυση που κάνει εδώ
και πέντε χρόνια έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη, του βγαίνει
εντελώς ανάποδα και λανθασµένα. Θυµίζω ότι όταν εξελέγη
Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας ο νυν Πρωθυπουργός, η αντίληψη που είχε ο κ. Τσίπρας ήταν ότι είναι του χεριού του και ότι
«τον έχει». Περίπου όλοι οι Συριζαίοι, όποτε ανέβαινε στο Βήµα
της Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης και µετά ο Αλέξης Τσίπρας,
έλεγαν πόσο καταπληκτικός ήταν ο Τσίπρας, πόσο τον είχε εξαφανίσει και πόσο φοβερός ρήτορας ήταν ο Τσίπρας και πόσο
ανύπαρκτος ο Μητσοτάκης. Αποκορύφωµα αυτής της αλαζονείας ήταν η δήλωση του κ. Τσίπρα προ των ευρωεκλογών στον
κ. Σρόιντερ, ότι δεν πρόκειται να χάσει από τον Μητσοτάκη ούτε
µία στο εκατοµµύριο.
Από το 2016, που εξελέγη ο Μητσοτάκης Πρόεδρος όµως, αν
εξαιρέσετε τους πρώτους τρεις µήνες όπου εξακολουθούσε να
προηγείται στις δηµοσκοπήσεις ο κ. Τσίπρας, από τον Μάιο συγκεκριµένα του 2016 και συγκεκριµένα από τον νόµο Κατρούγκαλου και µετά, κύριε Κατρούγκαλε, δεν έχει υπάρξει ούτε µία
δηµοσκόπηση ούτε µίας εταιρείας, που να µην δείχνει ότι προηγείται η Νέα Δηµοκρατία. Δεν έχει υπάρξει καµµία περίοδος στη
νεότερη ιστορία της χώρας, τόσο µακρόχρονης πολιτικής ηγεµονίας ενός Αρχηγού κόµµατος και µιας παρατάξεως, από όσο
απολαµβάνει η Νέα Δηµοκρατία τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Μάιος έως Οκτώβριος 2016: όλες οι δηµοσκοπήσεις όλων των
εταιρειών έχουν πρώτη τη Νέα Δηµοκρατία. Στις δε εκλογές είτε
ήταν περιφερειακές, δηµοτικές, εθνικές, σωµατειακές, συνδικαλιστικές, σε ποδοσφαιρικά σωµατεία, σε κοινόχρηστα πολυκατοικίας, όπου έγιναν εκλογές, ηττήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα
Δηµοκρατία.
Το ακόµα πιο εντυπωσιακό: µετά τις εθνικές εκλογές, παραπάνω από έναν χρόνο, δεκαπέντε µήνες, αντί η διαφορά να αρχίσει να µειώνεται, όπως συνήθως συµβαίνει, όταν η Κυβέρνηση
εισπράττει κάποιου είδους φθορά και η Αντιπολίτευση µπορεί και
κάνει κάτι που την ωφελεί, όχι µόνο δεν µειώνεται η διαφορά,
αλλά από οκτώ µονάδες που ήταν η διαφορά στις εθνικές εκλογές, στις πιο φιλικές για τον ΣΥΡΙΖΑ δηµοσκοπήσεις είναι δεκαέξι, στις πιο εχθρικές είναι είκοσι µία µονάδες, δηλαδή έχει
υπερδιπλασιαστεί -στην καλύτερη για εσάς περίπτωση- η µεταξύ
µας διαφορά. Κοινώς, ή ο ελληνικός λαός είναι «ζαβός» ή εσείς
δεν έχετε καταλάβει τίποτα από την πραγµατικότητα. Σίγουρα
συµβαίνει το δεύτερο. Δεν µπορεί έντεκα εκατοµµύρια Έλληνες
να κάνουν λάθος κι εσείς να έχετε δίκιο. Είναι εντυπωσιακό. Κάνετε το ένα λάθος πίσω από το άλλο. Τα έχετε παντελώς χαµένα.
Οµολογώ ότι εξεπλάγην, διότι ποιος λογικός πολιτικός αναλυτής, επικοινωνιολόγος, πολιτικός σύµβουλος θα συµβούλευε τον
κ. Τσίπρα να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας, µία ώρα πριν το
διάγγελµα του Πρωθυπουργού για τον κορωνοϊό, ενώ ο τουρκικός στόλος είναι στο Αιγαίο και ενώ έχουµε την έξαρση πανδηµίας; Δεν το λέω µε την έννοια που ακούστηκε πολλές φορές
εδώ, του πατριωτισµού και ότι δεν ήταν εκ µέρους σας υπεύθυνη
συµπεριφορά. Εγώ προσωπικά, που σας θεωρώ παντελώς ανεύθυνους ούτως η άλλως, δεν εκπλήσσοµαι όταν δεν δείχνετε
υπευθυνότητα. Τα ξεχνάµε αυτά. Πάµε στο καθαρό πολιτικό συµφέρον, στην έννοια της πολιτικής τακτικής. Ποιος ανόητος µπορεί να έκανε πρόταση δυσπιστίας, δηλαδή να έχει απωλέσει το
ανώτατο κοινοβουλευτικό του όπλο για τους επόµενους έξι
µήνες, για να χαθεί επικοινωνιακά παντελώς! Τι έµεινε από αυτήν
την πρόταση δυσπιστίας; Έµεινε η προστασία -δήθεν- της πρώτης κατοικίας, που λέτε; Κανείς δεν έχει γράψει τίποτα. Έµεινε
ο πτωχευτικός; Κανένας. Ο Σταϊκούρας; Τίποτα. Τι έµεινε; Έµεινε
ότι πετύχατε -λέει- να χαλάσετε το Σαββατοκύριακο του Μητσοτάκη, δηλαδή, τρίχες κατσαρές, ασήµαντα πράγµατα και γελοιότητες.
Για ποιο λόγο το κάνατε; Είστε τόσο γελοίοι; Ακόµα και εγώ
λέω ότι δεν µπορεί να είστε τόσο, άρα, κάτι άλλο συµβαίνει. Τι
συµβαίνει; Κάθισα κι εγώ να το σκεφτώ ψύχραιµα. Λέω: «Δεν
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µπορεί να µη σκέφτεται ολόκληρος Τσίπρας ότι σε µία ώρα που
θα έχει το διάγγελµα, όλη η Ελλάδα θα ασχολείται µε το διάγγελµα». Λέω: «Δεν µπορεί να µη σκέφτηκε ολόκληρος Τσίπρας
ότι σε µία ώρα που θα κάνει κάτι η Τουρκία στο Αιγαίο θα ασχολούνται όλοι µε τον στόλο στο Αιγαίο». Ούτε µπορώ να πιστέψω
ότι θεωρείτε πως υπάρχει ένας Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας που δεν θα ψηφίσει αυτόν τον νόµο ή τον Υπουργό Σταϊκούρα. Άρα, γιατί;
Είµαι πεπεισµένος, επειδή -επαναλαµβάνω- ούτε εσείς µπορείτε να είστε τόσο γελοίοι ότι συµβαίνει κάτι άλλο. Τι συµβαίνει;
Την εβδοµάδα αυτή, κυρίες και κύριοι, βγήκε η πρώτη δηµοσκόπηση, απ’ ό,τι θυµάµαι -ξέρετε, εγώ είµαι µανιακός των δηµοσκοπήσεων- που είχε το ερώτηµα: «Ποιον επιθυµείτε για
Αρχηγό µετά τον Τσίπρα;». Εκεί βγήκε για πρώτη φορά -δεν έχει
ξαναγίνει- το όνοµα του κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου. Για να είµαι δίκαιος, ο δεύτερος στη δηµοσκόπηση ήταν ο κ. Χαρίτσης µε καµµιά δεκαριά µονάδες διαφορά.
Βγήκε λοιπόν, το όνοµα του κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου ως του
πιθανότερου διαδόχου του Αλέξη Τσίπρα. Προσέξτε, είναι η
πρώτη φορά από την ώρα που έδωσε το δαχτυλίδι ο Αλέκος Αλαβάνος στον Τσίπρα και τον διόρισε Αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι
σήµερα, στον ΣΥΡΙΖΑ ήταν περίπου σαν Τσαουσέσκου. Έκανε
ό,τι ήθελε. Ήταν ο απόλυτος Αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Τους πούλησε το παραµύθι: «Σας έφερα στην εξουσία». Έλεγαν όλοι:
«Μας έκανε Υπουργούς». Τους έβαζε να ψηφίζουν µνηµόνια.
Έκαναν πλειστηριασµούς. Κυνηγούσαν τον Λαφαζάνη. Έκαναν
όσα έκαναν. Τους άρεσε που ήταν Υπουργοί.
Για πρώτη φορά, αυτή η πολιτική ηγεµονία του Τσίπρα έχει αρχίσει να τρίζει. Προφανώς, όλοι καταλαβαίνουµε ότι αν και όποτε
γίνουν εκλογές, δηλαδή στο τέλος της τετραετίας, και επιβεβαιωθούν οι δηµοσκοπήσεις και ηττηθεί -εγώ δεν λέω µε είκοσι µονάδες, αλλά λέω µε δέκα µονάδες, σας κάνω σκόντο 50%- ο
Τσίπρας χαιρέτησε.
Άρα, λοιπόν, να γιατί έκανε την πρόταση δυσπιστίας ο Τσίπρας. Δεν την έκανε πράγµατι για τον Σταϊκούρα, όπως ελέχθη.
Την έκανε για τον Τσακαλώτο. Γιατί; Διότι από εκεί που ο κόσµος
είχε ξεχάσει ότι ο Τσακαλώτος ως Υπουργός Οικονοµικών είχε
ψηφίσει τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς, ότι ο Τσακαλώτος ως Υπουργός Οικονοµικών είχε ψηφίσει το µνηµόνιο, ότι ο
Τσακαλώτος ως Υπουργός Οικονοµικών είχε καταργήσει την
προστασία της πρώτης κατοικίας, ότι ο Τσακαλώτος ως Υπουργός Οικονοµικών είχε πάρει δυσβάσταχτα οικονοµικά µέτρα -και
µε τον κ. Κατρούγκαλο, για να είµαι δίκαιος- τώρα τα θυµήθηκε.
Ξέρετε, οι αρχαίοι Έλληνες -ο κ. Γκιουλέκας το ξέρει- µετά
από κάθε µάχη…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Έλεος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Γιαννούλη, είµαι µέσα στον χρόνο. Μην
εξεγείρεστε και µη µε διακόπτετε, αλλιώς να κρατηθεί ο χρόνος
µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Μην απαντάτε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Δεν έχει πάτο αυτό το βαρέλι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Γιαννούλη, σας
παρακαλώ, µη διακόπτετε.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Όταν τελείωνε µία µάχη, στην αρχαία Ελλάδα
οι αρχαίοι Έλληνες κοίταζαν σε ποιο σηµείο έγινε η αλλαγή της
µάχης, σε ποιο σηµείο έγερνε η πλάστιγγα. Κι εκεί ήταν το περίφηµο «τρόπαιον». Ήταν το σηµείο της τροπής, δηλαδή της αλλαγής.
Το τρόπαιο της νίκης της Νέας Δηµοκρατίας του Κυριάκου
Μητσοτάκη είναι αναµφίβολα ο νόµος Κατρούγκαλου. Από τον
νόµο Κατρούγκαλου και µετά η µεσαία τάξη της χώρας είπε:
«Δεν ξαναψηφίζω Τσίπρα, που να µου κοπεί το χέρι».
Άρα, λοιπόν, τι έκανε ο κ. Τσίπρας; Ανάγκασε όλη τη Νέα Δηµοκρατία επί τρεις µέρες να θυµίζει τα πεπραγµένα Τσακαλώτου
και να µπορεί έτσι ο κ. Τσίπρας να λέει στον εσωτερικό χώρο της
Αριστεράς: «Να ποιος είναι ο Τσακαλώτος, που τον ξεχάσατε».
Είναι ο Τσακαλώτος που µας έβαλε να κυνηγάµε τον Λαφαζάνη.
Ανάγκασε τον Λαφαζάνη να βγει να βρίζει τον Τσίπρα και τον
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Τσακαλώτο ως τον ανάλγητο που έστειλε την Αστυνοµία να τον
συλλάβει. Προφανώς, όλα αυτά είναι ένα ζήτηµα του εσωτερικού
σας πολιτικού χώρου.
Προσέξτε, γιατί και αυτό έχει ενδιαφέρον: Υποτίθεται σε όλες
τις αναλύσεις και τα άρθρα αναµένονται φοβερές πολιτικές εξελίξεις αυτόν τον χειµώνα από τη µεγάλη οικονοµική κρίση, που
έρχεται λόγω του κορωνοϊού και λόγω των αστοχιών της Κυβερνήσεως. Ενώ -υποτίθεται- περιµένετε αυτή τη φοβερή κοινωνική
έκρηξη, που θα έρθει λόγω των δικών µας αστοχιών, σε αυτό το
εξάµηνο, χάσατε το δικαίωµα να ξανακάνετε πρόταση δυσπιστίας, σε µία στιγµή που πιθανόν να υπήρχε πράγµατι πολιτική
κρίση. Γιατί το χάσατε; Το χάσατε για να φάτε τον Τσακαλώτο.
Ίσως κι εγώ να έκανα λάθος πριν και τελικά, να είστε ακόµη
πιο γελοίοι απ’ ό,τι φαίνεστε. Διότι πράγµατι, µόνο µία γελοία Αντιπολίτευση θα έκανε αυτό το πράγµα αυτή τη στιγµή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν είναι ζήτηµα υπευθυνότητας. Είναι ζήτηµα γελοιότητας,
µε τον στόλο στο Αιγαίο να κάνετε πρόταση δυσπιστίας στην Κυβέρνηση, µόνο και µόνο, για να λύσετε τα εσωκοµµατικά σας ζητήµατα.
Όσον αφορά τον νόµο αυτό καθ’ αυτό -για να κλείσω- το είπα
και στην οµιλία µου, µιας κι εγώ συνυπογράφω τον νόµο.
Κάνω µία παρένθεση, κύριε Πρόεδρε. Και κάνω κι ένα προσωπικό παράπονο και στον κ. Βούτση, που ιδιαιτέρως εκτιµώ.
Όλα σάς τα συγχωρώ. Μου έχετε στήσει τη σκευωρία «NOVARTIS». Μου κάνατε εξεταστική επιτροπή για το ΚΕΕΛΠΝΟ.
Μην πω πού κατέληξε. Με έχετε βρίσει περισσότερο από κάθε
άλλο. Μου έχετε αφιερώσει στην «ΑΥΓΗ» σχεδόν κάθε µέρα πρωτοσέλιδο. Να καταθέσετε, όµως, πρόταση δυσπιστίας µόνο στον
Σταϊκούρα και όχι και σε εµένα, που συνυπογράφω το νοµοσχέδιο, αυτό το φάουλ δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Είστε απαράδεκτοι.
Εµµέσως δηλώσατε στην ελληνική κοινωνία ότι µε εµπιστεύεστε
περισσότερο από τον Σταϊκούρα. Δεν το δέχοµαι. Θέλω να µε µισείτε. Δεν το δέχοµαι! Πρόκειται περί παρεξηγήσεως.
Άρα, ακόµα και από αυτό, ότι ξεχάσατε να κάνετε πρόταση δυσπιστίας σε εµένα που -υποτίθεται- µε µισείτε περισσότερο και
που συνυπογράφω το νοµοσχέδιο, δείχνει πόσο χαµένα τα έχετε.
Κύριε Πρόεδρε, κλείνω σε τριάντα δευτερόλεπτα.
Έρχοµαι σε εµάς τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της
Πλειοψηφίας. Ο νόµος που ψηφίζουµε και για τον οποίο -υποτίθεται- έδωσε αγώνα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέροχος νόµος. Έπρεπε να
έχει έρθει εδώ και χρόνια. Ήµασταν η µόνη χώρα του δυτικού
κόσµου, που δεν είχε ένα τέτοιο Πτωχευτικό Δίκαιο για το άτοµο
και την επιχείρηση. Θα σώσει πάρα πολύ κόσµο. Θα το εξηγήσω
σε δευτερόλεπτα ,µε ένα απλό παράδειγµα.
Εγώ ο Άδωνις Γεωργιάδης έχω ένα σπίτι στο Μαρούσι, το
οποίο πήρα το 2007. Έκανε τότε 600.000 ευρώ. Πήρα δάνειο γι’
αυτό. Πληρώνω το δάνειο από τότε. Με πρήζει ο Πολάκης ότι
δεν πληρώνω -λέει- από το «πόθεν έσχες» µου. Δεν έχει καταλάβει ο άνθρωπος τι είναι το τοκοχρεωλυτικό δάνειο. Πληρώνω από
το 2007 µέχρι σήµερα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ µόνο τους τόκους. Διότι πρώτα πληρώνεις όλους τους τόκους και µετά πληρώνεις το κεφάλαιο. Άρα, χρωστάω ακόµα σχεδόν εξακόσιες
χιλιάδες.
Τώρα, το σπίτι µου λόγω της κρίσης δεν αξίζει πια εξακόσιες
χιλιάδες. Αν δεν µπορέσω να πληρώσω µερικές δόσεις και βγει
σε πλειστηριασµό, σε αυτήν την περίπτωση θα πουληθεί τριακόσες χιλιάδες. Οι τριακόσες χιλιάδες που αποµένουν, καίτοι εγώ
έχω χάσει όλη µου την περιουσία, µε ακολουθούν για το υπόλοιπο της ζωής µου. Ό,τι και να κάνω εγώ και τα παιδιά µου τοκίζονται αυτές οι τριακόσες χιλιάδες.
Με τον νόµο που θα ψηφίσουµε τώρα, εγώ ο ίδιος, ο Άδωνις
Γεωργιάδης αν βρεθώ στην ίδια ατυχία, χάνω πάλι το σπίτι µου,
όπως το έχανα µέχρι σήµερα, ακριβώς το ίδιο, αλλά οι τριακόσες
χιλιάδες σβήνουν. Και σε έναν χρόνο µπορεί να έχω βρει µια
καλή δουλειά και να ξαναφτιάξω τη ζωή µου από την αρχή και
µετά να πάρω ένα άλλο σπίτι και τα πάντα να µου πάνε καλύτερα.
Χάρη στον νόµο που ψηφίζουµε δηλαδή, χιλιάδες συµπολίτες
µας που είχαν ατυχία στη ζωή τους θα µπορέσουν να γλιτώσουν
από τα παλιά τους χρέη και να αποκτήσουν δεύτερη ευκαιρία
στη ζωή.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Γεωργιάδη…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κλείνω αµέσως.
Αυτός ο νόµος δεν είναι λόγος για κατάθεση προτάσεως δυσπιστίας. Είναι λόγος για εύγε προς την Κυβέρνηση. Κανονικά,
θα έπρεπε να ντρέπονται όσοι Βουλευτές δεν το ψηφίζουν, όχι
όσοι Βουλευτές το ψηφίζουµε. Το ψηφίζουµε µε υπερηφάνεια
και δίνουµε ψήφο εµπιστοσύνης στον Χρήστο Σταϊκούρα µε υπερηφάνεια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε κι εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Σκουρλέτης.
Να ευχηθείτε στον κ. Γεωργιάδη να µην του συµβούν όλα αυτά
τα κακά που είπε ή αν του συµβούν, να βρει µια καλή δουλειά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Λέµε, αν δεν βρω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Αυτό λέω κι εγώ. Σας το
εύχοµαι.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Άκουσα τη βαθυστόχαστη ανάλυση του κυρίου Υπουργού, ο οποίος προσπάθησε να
διερευνήσει τα αίτια της κατάθεσης της πρότασης δυσπιστίας.
Πράγµατι, ήταν αρκετά διασκεδαστική. Τα ίδια επανέλαβε σήµερα το πρωί στον κ. Αυτιά στον ΣΚΑΪ. Και προσέξτε τη σύµπτωση. Τα ίδια είπε σε αυτήν την Αίθουσα χθες και ο κ. Βορίδης.
Προφανώς, η κοινή αφετηρία, τους έχει κάνει και έχουν και κοινή
αίσθηση του χιούµορ.
Δεν είναι όµως διασκεδαστικό, τη στιγµή που, όπως σωστά
αναφέρεται ο ίδιος στους ενόπλους, που βρίσκονται στο Αιγαίο,
κάποιοι από τους γονείς τους να κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια µε τον νόµο που φέρνετε εδώ. Δεν είναι διασκεδαστικό, τη
στιγµή που καλούµε τους πολίτες να είναι µετά τις 00.00’-και
ορθώς- στα σπίτια τους κάποιοι σε λίγους µήνες να µην έχουν
σπίτι να µείνουν. Αυτό δεν είναι καθόλου διασκεδαστικό. Είναι
ανατριχιαστικό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Οι επόµενοι που θα µιλήσουν είναι ο κ. Χαρίτσης, ο κ. Βαρτζόπουλος, η κ. Μανωλάκου,
ο κ. Δηµοσχάκης και ο κ. Γιαννούλης.
Αν εκείνη την ώρα είναι ο κ. Χρυσοχοΐδης εδώ -δεν τον βλέπω
αυτή τη στιγµή- θα µιλήσει ο κ. Χρυσοχοΐδης. Διαφορετικά, όταν
θα έλθει.
Ο κ. Χαρίτσης έχει τον λόγο.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Κύριε Υπουργέ, µου προκαλεί πραγµατικά κατάπληξη το γεγονός ότι από τα δωδεκάµισι λεπτά της οµιλίας σας, αναλώσατε τα εντεκάµισι λεπτά να µιλάτε για τον
ΣΥΡΙΖΑ, για τον Τσίπρα και τον Τσακαλώτο και µόλις ένα λεπτό
να µας πείτε για την προσωπική σας περίπτωση και για το πόσο
υπέροχος είναι αυτός ο νόµος.
Νοµίζω ότι θα έπρεπε να έχουµε κατανοήσει όλοι µας -εσείς
βεβαίως ως Υπουργός Κυβέρνησης ακόµη περισσότερο- πόσο
κρίσιµες είναι οι στιγµές, πόσο δύσκολα είναι τα πράγµατα για
τον ελληνικό λαό και άρα, να συζητάµε περισσότερο επί της ουσίας του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, επί της ουσίας της οικονοµικής πολιτικής της Κυβέρνησης. Γιατί η χώρα µας
αντιµετωπίζει ήδη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το δεύτερο
κύµα της πανδηµίας του κορωνοϊού, µε το σύστηµα υγείας ανοχύρωτο, µε την οικονοµία σε ύφεση και µε την ανεργία εκ νέου
σε δυσθεώρητα ύψη, µε την ανασφάλεια να έχει επιστρέψει στην
ελληνική κοινωνία. Αυτήν την περίοδο επέλεξε η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας να φέρει στη Βουλή ένα νοµοσχέδιο, κατά τη
γνώµη µας, βαθιά αντικοινωνικό. Τη στιγµή που θα έπρεπε εδώ
να συζητάµε κι η Εθνική Αντιπροσωπεία να ψηφίζει νοµοσχέδια
για τη στήριξη του δηµόσιου συστήµατος υγείας, για τη στήριξη
της παιδείας, για την ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων,
η Κυβέρνηση επέλεξε να φέρει ένα νοµοσχέδιο για τη φτωχοποίηση και την πτώχευση της κοινωνικής πλειοψηφίας.
Το νοµοσχέδιο αυτό, όµως, δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Είναι
το επιστέγασµα µιας καταστροφικής οικονοµικής πολιτικής όλου
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του προηγούµενου διαστήµατος. Είναι µέρος του σχεδίου της
Κυβέρνησης για την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονοµίας σε
βάρος εργαζόµενων και µικροµεσαίων, ενός σχεδίου άλλωστε
που δεν έχει µείνει κρυφό, το διαβάζουµε και στην ενδιάµεση έκθεση Πισσαρίδη, όπου η µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα αντιµετωπίζεται ως βαρίδι και ως πηγή όλων των δεινών της
ελληνικής οικονοµίας.
Η πανδηµία δεν έβγαλε την Κυβέρνηση από αυτόν της το
στόχο. Απεναντίας, ήταν µιας πρώτης τάξεως ευκαιρία, για να
επαναφέρετε µνηµονιακές πολιτικές και να κατεδαφίζετε κοινωνικά δικαιώµατα. Γιατί; Γιατί για εσάς αυτά δεν είναι δικαιώµατα.
Τα βλέπετε ως εµπόδιο για τα υπερκέρδη των λίγων και ισχυρών
φίλων σας.
Γι’ αυτό και επιλέξατε να αφήσετε αθωράκιστο το δηµόσιο σύστηµα υγείας εν µέσω πανδηµίας. Γι’ αυτό επιλέγετε να πορευτείτε µε τη λογική του, βλέποντας και κάνοντας στην οικονοµία,
µε ανεπαρκή και αποσπασµατικά µέτρα, αντί να υλοποιήσετε ένα
εµπροσθοβαρές ολοκληρωµένο πρόγραµµα στήριξης, για να περιορίσετε την ύφεση, να µειώσετε την ανεργία και να αποτρέψετε
τα χιλιάδες λουκέτα, ένα πρόγραµµα, όπως αυτό που ζήτησαν
οι ίδιοι οι παραγωγικοί φορείς, ένα πρόγραµµα, όπως αυτό το
οποίο εµείς προτείναµε από την πρώτη στιγµή, µε το «µένουµε
όρθιοι», αλλά και πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη, µε µέτρα για τη
στήριξη των επιχειρήσεων, των εργαζοµένων, των νοικοκυριών
της τοπικής αυτοδιοίκησης, αντιστοιχίζοντας τις διαθέσιµες εγχώριες και ευρωπαϊκές χρηµατοδοτικές πηγές µε τις ανάγκες
της ελληνικής κοινωνίας, κάτι που ουδέποτε εσείς πράξατε. Ούτε
καν το συζητήσατε.
Το αποτέλεσµα των πολιτικών σας, δυστυχώς, είναι ήδη εµφανές. Εσείς µπορεί να τα αγνοείτε, επιµένοντας να παρουσιάζετε
µια εικόνα επίπλαστης κανονικότητας, αλλά θα σας το υπενθυµίσουµε εµείς, που επιλέγουµε να µιλάµε µε τον κόσµο της παραγωγής, της πραγµατικής οικονοµίας, τους εκπροσώπους των
εργαζοµένων και των επιχειρήσεων.
Οδηγήσατε, λοιπόν, την οικονοµία σε πρωτοφανή ύφεση
15,2% για το δεύτερο τρίµηνο. Για την ανεργία, η εκτίµηση της
ετήσιας έκθεσης του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ είναι ότι στο τέλος του 2020
θα ανέλθει στο 21,2%, µε εκτόξευση µάλιστα -αυτό έχει πολύ µεγάλη σηµασία, γιατί πρέπει να βλέπουµε και τα ποιοτικά στοιχεία
αυτών των ερευνών- από το 1% στο 12%, όσων αµείβονται µε
µέχρι 200 ευρώ, ενώ το 31% όσων εργάζονται, λαµβάνουν ήδη
αποδοχές µικρότερες από τον κατώτατο µισθό.
Για τις επιχειρήσεις δε, σε έκθεσή της η Εθνική Τράπεζα προειδοποιεί ότι ο τζίρος καταρρέει µε τις απώλειες να φτάνουν
µόνο για τη φετινή χρονικά, µόνο για το 2020, στα 50 δισεκατοµµύρια ευρώ. Απώλεια τζίρου των ελληνικών επιχειρήσεων 50 δισεκατοµµύρια ευρώ!
Αποκαρδιωτικές οι εξελίξεις και στον χώρο της µεταποίησης.
Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είναι άκρως αποκαλυπτικά. Για τον Αύγουστο, σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά, έχουµε µείωση
των εξαγωγών κατά 14,2%, µείωση τζίρου στη βιοµηχανία 15,1%
και στο χονδρεµπόριο 21%, ενώ στον τουρισµό και στην εστίαση
η κατάρρευση είναι συντριπτική, 78,8%.
Συνολικά, η κατάσταση στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι
τραγική και εξακολουθούν παρ’ όλες αυτές τις συνθήκες, να µην
έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό. Παρ’ ότι οι ελληνικές
τράπεζες έχουν λάβει 37 δισεκατοµµύρια από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, έως και µε αρνητικά επιτόκια τους τελευταίους µήνες, έχουµε µείωση των δανείων προς τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις, µέχρι και τον Ιούλιο φέτος. Εν µέσω, δηλαδή, πανδηµίας, τώρα που οι ανάγκες είναι µεγαλύτερες από ποτέ. Γιατί
το 50% της δανειοδότησης έχει πάει µόνο σε έξι µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Εσείς πώς αντιδράτε σ’ όλα αυτά; Τι κάνει η Κυβέρνηση, για να
αντιστρέψει αυτή τη ζοφερή πραγµατικότητα; Η επιπλέον ρευστότητα που παρείχατε στην οικονοµία ήταν µόλις 4,6 δισεκατοµµύρια
ευρώ, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Σταγόνα, δηλαδή, στον ωκεανό.
Ειλικρινά, αναρωτιέµαι, κύριοι της Κυβέρνησης, διαβάζετε τις
εκθέσεις των επιστηµονικών φορέων και των κοινωνικών εταίρων;
Πλέον, κατά τη γνώµη µας, είναι πιο κρίσιµο από ποτέ να υλο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ποιηθεί άµεσα ένα σχέδιο κοινωνικής ανασυγκρότησης, όπως
αυτό το οποίο έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μην επικαλεστείτε και
πάλι τη λογική των «λεφτόδεντρων», τη στιγµή που αφήνετε αναξιοποίητο το µαξιλάρι ασφαλείας των 37 δισεκατοµµυρίων ευρώ,
που σας κληροδοτήσαµε -ακριβώς για τέτοιες περιστάσεις- τη
στιγµή που το ίδιο κάνετε και µε το ΕΣΠΑ, από το οποίο από την
αρχή της κρίσης είχατε στη διάθεσή σας 7,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ, για να προσλάβετε προσωπικό στην παιδεία, την υγεία, τις
µεταφορές, να εξοπλίσετε νοσοκοµεία και σχολεία, να αγοράσετε συρµούς και λεωφορεία, να στηρίξετε µε ρευστότητα τις
επιχειρήσεις και να καλύψετε τους εργαζόµενους µισθολογικά
και ασφαλιστικά. Κι όλα αυτά, χωρίς το παραµικρό κόστος για τα
δηµόσια ταµεία. Οι περιφέρειες της χώρας ήδη ξεκίνησαν να
υλοποιούν αντίστοιχα προγράµµατα απευθείας στήριξης µε µη
επιστρεπτέα αποζηµίωση των επιχειρήσεων.
Γιατί αρνείστε να προχωρήστε σε ένα αντίστοιχο πρόγραµµα
σε εθνική κλίµακα; Έχουµε εµπεδώσει, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, πλέον την αντικοινωνική σας πολιτική και µε αυτό το
νοµοσχέδιο, το νέο πτωχευτικό, ξεπεράσατε και τα ίδια τα δικά
σας όρια. Παραδίδετε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και επαγγελµατίες στο έλεος των δανειστών τους. Το σύνολο της περιουσίας
ρευστοποιείται, χωρίς να εξαιρείται ούτε η πρώτη κατοικία, ενώ
ο δανειστής αποκτά το δικαίωµα και στο µελλοντικό εισόδηµα
των οφειλετών.
Οδηγείτε για πρώτη φορά, σε µαζικές εκποιήσεις πρώτης κατοικίας, σε εξαφάνιση µικροµεσαίες επιχειρήσεις, επιταχύνοντας
βίαιη εξαγορά από µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους, τη
στιγµή που η ΓΣΕΒΕΕ σας λέει στη µελέτη της ότι το 81% των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων εµπίπτουν στις διατάξεις του νοµοσχεδίου και κινδυνεύουν πλέον να οδηγηθούν σε πτώχευση και
µάλιστα ερήµην τους, µε διαδικασίες fast track, ενώ πολλοί από
αυτούς έχουν αναγκαστεί να προσηµειώσουν την κύρια κατοικία
τους, για να αποκτήσουν πρόσβαση σε δανεισµό µέσα στην
κρίση την τελευταία δεκαετία. Αντί να τους στηρίξετε, για να οδηγήσουν στην ανάκαµψη, τους δίνετε τώρα τη χαριστική βολή.
Σας ρωτάµε: Πιστεύετε ότι µε αυτόν τον τρόπο θα ανακάµψει
η ελληνική οικονοµία, οδηγώντας τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις
σε εξαφάνιση, µε ευθεία επίθεση στην περιουσία και τα εισοδήµατα των µικροµεσαίων και της µεσαίας τάξης;
Κύριοι της Κυβέρνησης, αποτελείτε αυτή τη στιγµή εξαίρεση
σε όλη την Ευρώπη, όταν ακόµα και συντηρητικές κυβερνήσεις
έχουν κατανοήσει πλέον ότι χωρίς γενναία κρατική παρέµβαση,
µε στήριξη της πραγµατικής οικονοµίας δεν µπορεί να υπάρξει
βιώσιµη έξοδος από την κρίση. Σταµατήστε, επιτέλους, να αντιµετωπίζετε την πανδηµία ως ευκαιρία για αναδιάρθρωση της
αγοράς σε βάρος µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων και εργαζοµένων, ως ευκαιρία για διάλυση κοινωνικών υποδοµών, που όλοι
πλέον, πλην υµών, αναγνωρίζουν ως προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη. Γιατί όσα διαγγέλµατα και επικοινωνιακά τεχνάσµατα και να επιστρατεύσετε, σχέδια νόµου όπως
αυτό για τον Πτωχευτικό Κώδικα, αποκαλύπτουν τις πραγµατικές
σας προθέσεις και ποιους ακριβώς θέλετε να υπηρετήσετε, αδιαφορώντας αν υπονοµεύετε την έξοδο από την κρίση και τελικά
υποθηκεύετε το ίδιο το µέλλον της χώρας.
Να είστε σίγουροι, όµως, ότι στην προσπάθειά σας αυτή να
επαναφέρετε τον φόβο και την ανασφάλεια στην ελληνική κοινωνία, θα βρείτε απέναντί σας την πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ.
Ο κ. Βαρτζόπουλος έχει τον λόγο, από την πλευρά της Νέας
Δηµοκρατίας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριοι Υφυπουργοί, νυν και
τέως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα µεγέθη είναι γνωστά και
µετρήσιµα. Η Eurostat λέει ότι τα τελευταία χρόνια το 48% των
Ελλήνων δεν µπορεί να αντιµετωπίσει µε επάρκεια, ακόµη και
µικρά έκτακτα έξοδα.
Η µέση κατά κεφαλήν κατανάλωση το 2017 ήταν τα τρία τέταρτα του µέσου όρου της Ευρώπης των είκοσι επτά χωρών. Τι
σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι υπάρχει µια επαρκής αιτία για το

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΣΤ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

πολύ, επίσης, γνωστό και µετρήσιµο γεγονός ότι τα νοικοκυριά
χρωστούν στην εφορία 100 δισεκατοµµύρια, στον ΕΦΚΑ 30 δισεκατοµµύρια και στις τράπεζες και τα funds άλλα 100 δισεκατοµµύρια. Τούτο δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα και στις δύο
πλευρές: και στους οφειλέτες και στους πιστωτές. Οι οφειλέτες
χάνουν την περιουσία τους. Οι κατεστραµµένοι επαγγελµατίες
ψάχνουν για µια δεύτερη ευκαιρία. Όµως και οι πιστωτές έχουν
σηµαντικά προβλήµατα.
Το δηµόσιο έχει τεράστια ζητήµατα δηµοσιονοµικής και ταµειακής πίεσης. Ο ΕΦΚΑ δεν µπορεί να αυξήσει τις συντάξεις. Οι
τράπεζες, παρά τις επανειληµµένες ανακεφαλαιωτικές προσπάθειες, δεν µπορούν να χρηµατοδοτήσουν την πραγµατική οικονοµία. Τι σηµαίνει αυτό εδώ; Σηµαίνει ότι χρειαζόµαστε
οπωσδήποτε µία χρυσή τοµή. Μέτρα τα οποία από τη µία µεριά
θα δώσουν µια ευκαιρία στους οφειλέτες να µείνουν εν ζωή και
να βρουν µια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή τους και από την άλλη
µεριά, όµως, οι πιστωτές να µπορέσουν να σταθούν στα πόδια
τους και να δηµιουργήσουν µια επαρκή βάση επανεκκίνησης της
οικονοµίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσο αυτονόητα είναι όλα αυτά,
άλλο τόσο δυσνόητη είναι η σηµερινή στάση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Ειλικρινά, περίµενα κάτι διαφορετικό: Περίµενα
από τους οικονοµικούς Υπουργούς, τους τέως Υπουργούς του
ΣΥΡΙΖΑ να παρουσιάσουν σήµερα εδώ µε αυτή την ευκαιρία µία
ολοκληρωµένη, σοσιαλιστική βέβαια -αλλά ολοκληρωµένη- πρόταση η οποία θα αντιµετώπιζε µε δηµοσιονοµική λογική και τα
προβλήµατα των οφειλετών και τα προβλήµατα των πιστωτών.
Παραδείγµατος χάριν, ο κ. Βαρουφάκης παρουσίασε τον
«ΟΔΥΣΣΕΑ», µία πρόταση που εγώ, ως δεξιός, θεωρώ ανεφάρµοστη, εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι µια πρόταση µε µια ολοκληρωµένη αριστερή λογική.
Είναι δυστύχηµα το γεγονός ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση
επιλέγει την επιστροφή σε πολιτικές και πρακτικές του πρώτου
εξαµήνου του 2015. Είναι κρίµα. Εν πάση περιπτώσει, σηµασία
δεν έχει τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σηµασία έχει τι κάνουµε εµείς.
Αυτό το οποίο κάνει το νοµοσχέδιο που προτείνει ο κ. Σταϊκούρας εκ µέρους της Κυβερνήσεως είναι πρώτον, να βρίσκει αυτή
τη χρυσή τοµή. Δεύτερον, δηµιουργεί, κατά την άποψή µου, µια
παράπλευρη ευκαιρία να προκληθούν σηµαντικές καινοτόµες, ριζοσπαστικές αλλαγές στη λειτουργία του κράτους και στη δηµιουργία πραγµατικά κοινωνικών υπηρεσιών.
Κοιτάξτε, ο νοµοθέτης διαισθάνεται ότι για να γίνει πράξη αυτή
η ουσιαστική καινοτοµία, θα πρέπει να υπάρξει αναζήτηση και
εύρεση αυτών που πραγµατικώς έχουν ανάγκη. Αντιλαµβάνεται
ότι όλα αυτά δεν είναι τόσο απλά, δεν είναι τόσο εύκολα κατανοητά. Αντιλαµβάνεται ότι χρειάζεται να γίνουν κτήµα του λαού
να µπορέσει ο άνθρωπος, που το έχει ανάγκη να κάνει χρήση και
να τύχει της ευγενούς µεταχείρισης του νόµου.
Προς τούτο, ο νοµοθέτης κάνει κάτι πάρα πολύ απλό. Δηµιουργεί ασφαλείς ηλεκτρονικές πλατφόρµες, οι οποίες θα εξυπηρετήσουν τους πολλούς. Δεν λησµονεί, όµως, ότι οι πλατφόρµες
αυτές δεν είναι προσπελάσιµες σε όλους. Δεν λησµονεί ότι όσο
κατερχόµεθα την κοινωνικοοικονοµική κλίµακα, οι πλατφόρµες
αυτές αποκτούν αισθητηριακή αφασία -που λέµε εµείς οι γιατροίδηλαδή δυσκολεύονται στην επικοινωνία τους.
Δεν λησµονεί ότι το 25% του πληθυσµού, όπως σε όλη την Ευρώπη, έχει ειδικές ανάγκες, ειδικά προβλήµατα: ηλικιωµένοι,
χρόνια νοσούντες, χρόνια ψυχικά νοσούντες, που είναι το 10%
του πληθυσµού, άνθρωποι µε χαµηλή µόρφωση, άνθρωποι φτωχοί µε δυσκολία πρόσβασης στις υπηρεσίες, άνθρωποι που δεν
µπορούν να αντιληφθούν τις δυνατότητες που δίνει το κράτος ή
έχουν δυσπιστία απέναντι στη χρήση αυτών των υπηρεσιών.
Υπάρχει λύση και η λύση αυτή είναι η δηµιουργία υπηρεσιών
άµεσης αναζήτησης και προσωπικής επαφής. Το τόνισε ο κ. Ρουσόπουλος στην πολύ σωστή εισήγησή του. Είναι η λειτουργία
των Γραφείων Ενηµέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών, που
µπορούν να λειτουργούν µέσα στα κοινωνικά κέντρα. Είναι δοµές
που δηµιούργησε η Αριστερά πριν από δύο-τρία χρόνια -προς
τιµήν της- που υποστελεχωµένες σήµερα υπολειτουργούν. Θα
λειτουργήσουν, θα στελεχωθούν, θα εκπαιδευτούν, θα χρηµατοδοτηθούν από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους και όχι από
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το ευκαιριακό ΕΣΠΑ, δηµιουργώντας έτσι για πρώτη φορά στην
ιστορία µας µία ενιαία λειτουργούσα κοινωνική υπηρεσία, που
θα τεθεί υπό τη λειτουργία και εποπτεία του ΟΠΕΚΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πραγµατικώς η πρώτη ευκαιρία στα διακόσια χρόνια κοινωνικής µας, κρατικής µας υπόστασης που µας δίδεται η δυνατότητα να οικοδοµήσουµε ένα
ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος προνοίας.
Επιτρέψτε µου κλείνοντας, να πω κάτι προσωπικό για τον
Υπουργό, ο οποίος δέχεται τη µοµφή. Έζησα µαζί του σε καιρούς χαλεπούς πολλές δύσκολες νύχτες και ηµέρες στη Νίκης,
απέναντι στην τρόικα και τον Τόµσεν. Ήταν και ο κ. Τσακλόγλου
εκεί. Τον έζησα στο εξωτερικό να αντιµετωπίζει δύσπιστους Βουλευτές και επιθετικούς δηµοσιογράφους. Ο Χρήστος Σταϊκούρας
τίµησε την πατρίδα τότε και να είστε βέβαιοι ότι την τιµά και σήµερα µε επάρκεια και αποτελεσµατικότητα. Γι’ αυτό αξίζει πραγµατικά την υποστήριξή µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει η κ. Μανωλάκου από το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας. Μετά είναι ο κ. Αναστάσιος Δηµοσχάκης από τη Νέα
Δηµοκρατία.
Κυρία Μανωλάκου, έχετε τον λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Το νοµοσχέδιο για τον Πτωχευτικό
Κώδικα, που µαζικά αρπάζετε λαϊκή περιουσία και για τον οποίο
έγινε η πρόταση δυσπιστίας, ήταν προδιαγεγραµµένο εδώ και
χρόνια. Φροντίσατε, οι κυβερνήσεις Νέας Δηµοκρατίας, ΚΙΝΑΛ,
ΣΥΡΙΖΑ να διαµορφώσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρεοκοπίας των λαϊκών στρωµάτων. Αυτό φαίνεται και από το ιδιωτικό χρέος: Στα 234 δισεκατοµµύρια, από τα οποία το 45,2%
αφορά χρέη στην εφορία, δηλαδή φαίνεται η φοροληστεία, που
εντάθηκε για τα λαϊκά στρώµατα, το 39,3% είναι χρέη σε τράπεζες, που δείχνει την τοκογλυφία που αναγκάζατε για τις λαϊκές
ανάγκες µε τις πλάτες των κυβερνήσεων και του 15,5% χρέη στα
ασφαλιστικά ταµεία, που δείχνει τις υπέρµετρες αυξήσεις και την
αδυναµία πληρωµής τους.
Βέβαια, συνέβαλαν στην αύξηση των χρεών και η προηγούµενη οικονοµική κρίση, σε συνδυασµό µε τα αντιλαϊκά µέτρα που
νοµοθετήθηκαν από τις κυβερνήσεις Νέας Δηµοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ,
ΚΙΝΑΛ. Έτσι δηµιουργήθηκε οικονοµική ασφυξία σε πολλούς,
αυτοαπασχολούµενους και αγρότες, συσσωρεύοντας χρέη σε
εφορία, ασφαλιστικά ταµεία, τράπεζες, ΔΕΗ και αλλού. Τελευταία, η πανδηµία και η νέα οικονοµική κρίση, µαζί µε την αβεβαιότητα, δηµιουργούν νέα χρέη και αδιέξοδα. Παραδείγµατος
χάριν, η συντριπτική πλειοψηφία της αγροτιάς είναι καταχρεωµένη. Δεν έχει να πληρώσει από εισφορές στον ΕΦΚΑ, που
αφορά την υγεία της αγροτικής οικογένειας, µέχρι τον ΤΟΕΒ,
που είναι το νερό που ποτίζει τα χωράφια.
Τα χρέη προς την Αγροτική Τράπεζα, που έχει κλείσει πια, τα
ζητάτε να εξοφληθούν. Όµως, το καλό κοµµάτι δόθηκε τσάµπα
στην Τράπεζα Πειραιώς, που σήµερα ελέγχει όλα τα προσωπικά
δεδοµένα των αγροτών και µπορεί να τους εκβιάζει. Ο Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης δεν βρήκε όµως, κάτι να πει για όλα αυτά.
Θα βγάλετε σε πλειστηριασµό µε τον Πτωχευτικό Κώδικα ό,τι
τους έχει αποµείνει; Αυτό προγραµµατίζεται. Ή ακόµα οι αυτοαπασχολούµενοι και οι πολύ µικρές επιχειρήσεις καταγράφουν
δάνεια 19 δισεκατοµµυρίων µε το 62,2% να µην µπορεί να τα
αποπληρώσει.
Συνεπώς, τι έχουµε µπροστά; Πογκρόµ µε ταχύτατες διαδικασίες για το θάνατο του µικρού εµποράκου και συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων στους µεγάλους. Ή µε το καρότο ή µε το
µαστίγιο, αυτός είναι ο στόχος σας. Γι’ αυτό γι’ αυτή την ταµπακιέρα ο Υπουργός Ανάπτυξης δεν είπε τίποτε. Περί άλλων τυρβάζει.
Τα µέτρα, λοιπόν, που παίρνονται από τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα σφίγγουν θηλιά στο λαιµό λαϊκών στρωµάτων, εντείνουν
αδιέξοδα, οδηγούν στη χρεοκοπία εκτεταµένα τµήµατά τους.
Ταυτόχρονα, εκβιάζονται, απειλούνται µε ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς, που το νοµικό πλαίσιο φρόντισε µε µορφή ιδιώνυµου
ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακόµα, προχωράτε στη ρευστοποίηση της περιουσίας
τους -κατοικίες, µαγαζιά, εργαλεία δουλειάς κ.λπ.- και στη δέσµευση µέρους του ετήσιου εισοδήµατός τους, προκειµένου να
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αποπληρωθούν τράπεζες, κράτος ΔΕΗ και άλλα.
Η δήθεν δεύτερη ευκαιρία που ευαγγελίζεται η Κυβέρνηση
αποτελεί πραγµατική κοροϊδία. Στόχος τέτοιων αντιλαϊκών πολιτικών που εφάρµοσαν οι ελληνικές κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι η κυριαρχία των καπιταλιστικών επιχειρήσεων στην
αγορά. Βέβαια, το κάθε κόµµα το παρουσιάζει µε διαφορετικό
τρόπο. Άλλοι µακιγιάρετε την καπιταλιστική αγριότητα, παρουσιάζοντας ότι µπορεί να έχει φιλολαϊκό πρόσωπο. Κοροϊδεύετε
συνειδητά.
Εξάλλου, οι κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας αλλά και του
ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκαν πρόταση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας να διαγράψουν χρέη φτωχών µε ασήκωτους τόκους και
πανωτόκια. Τα είπε εχτές αναλυτικά η Μαρία Κοµνηνάκα. Η πρόταση αφορούσε διατάξεις, που θα ανακούφιζαν τη λαϊκή και
αγροτική οικογένεια από την υπερχρέωση σε εφορία, ασφαλιστικά ταµεία, ΟΤΑ και τράπεζες, δηλαδή τη µείωση χρεών των
λαϊκών οικογενειών, που δεν µπορούν να αποπληρώσουν. Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενοι, αυτοαπασχολούµενοι, φτωχοί
αγρότες και κτηνοτρόφοι οδηγούνται σε απόγνωση. Μάλιστα,
απορρίψατε τα ανακουφιστικά µέτρα που προτείναµε, µε την
ίδια δικαιολογία Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή στο όνοµα
των αντοχών της οικονοµίας.
Όµως, την ίδια ώρα, κυβερνητικές εξαγγελίες δροµολογούνται
µε νέα προκλητικά προνόµια, φοροαπαλλαγές, κρατικές επιδοτήσεις για τους επιχειρηµατικούς οµίλους. Για τους επιχειρηµατίες, τους µεγάλους, πάντα έχετε κάτι να δώσετε. Για την
εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώµατα µόνο αρπάζετε αυτά που
δηµιούργησαν µε κόπο και ιδρώτα µίας ζωής.
Υπάρχει και η συνέχεια. Περιέχεται στις προτάσεις Πισσαρίδη
και είναι οι απαιτήσεις του κεφαλαίου και εσείς τα προωθείτε µε
πληθώρα αντιλαϊκών, ταξικών νοµοσχεδίων. Αφορούν από τον
ρυθµό είσπραξης ληξιπρόθεσµων λογαριασµών που, όπως υποστηρίζει, παραµένει χαµηλός και πρέπει να ενισχυθεί, την κλιµάκωση της πολιτικής της απελευθέρωσης στην ενέργεια, µέχρι
την επιτάχυνση των αντιασφαλιστικών ανατροπών, την παραπέρα σφοδρή επίθεση στα εργασιακά δικαιώµατα, την ενίσχυση
της ευελιξίας, τη διευκόλυνση των απολύσεων, τη µείωση δηλαδή του εργασιακού κόστους µε πάµφθηνο εργατικό δυναµικό,
χωρίς δικαιώµατα, επιβεβαιώνοντας ότι τα συµφέροντα του κεφαλαίου είναι παντού εχθρικά απέναντι σε εργατικές και λαϊκές
ανάγκες. Αυτή είναι η στρατηγική του κεφαλαίου, που στηρίζεται
µε ένταση της επίθεσης σε δικαιώµατα και ανάγκες του λαού.
Χαµοζωή, λοιπόν, για τον λαό, για να µη χάσει το κεφάλαιο σε
συνθήκες οικονοµικής κρίσης και πανδηµίας. Αυτή είναι η αγριότητα και η σαπίλα του καπιταλιστικού συστήµατος. Δεν λύνει
λαϊκά προβλήµατα και ανάγκες, αλλά τα επιδεινώνει. Γι’ αυτό δεν
φτιασιδώνεται, δεν καλλωπίζεται, αλλά ανατρέπεται. Αυτή είναι
η λύση και το συµφέρον της πλειοψηφίας.
Γι’ αυτό καταψηφίζουµε στο πρόσωπο του Υπουργού Οικονοµικών την πολιτική της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας και
εκείνα τα κόµµατα, όπως τον ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν ίδια στρατηγική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ.
Ο κ. Δηµοσχάκης από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο και
ακολουθεί ο κ. Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Δηµοσχάκη, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν τοποθετηθώ επί της συζήτησης, σας ενηµερώνω για το θετικό και ελπιδοφόρο αποτύπωµα
του διήµερου πρωθυπουργικού οδοιπορικού στον ακριτικό Έβρο
το περασµένο Σάββατο. Με την επίσκεψή του στην Αλεξανδρούπολη, στις Φερές και τη Σαµοθράκη απέστειλε ηχηρό και σαφές
µήνυµα ισχύος προς πολλούς αποδέκτες. Κατέστησε σαφές ότι
ο Έβρος θωρακίζεται ποικιλότροπα και πολυποίκιλα έναντι κάθε
απειλής, µε αποτρεπτικό εµπόδιο πολλαπλής χρήσης, αλλά και
µε το απαραίτητο στελεχιακό δυναµικό. Η παρουσία του στη
νήσο της Νίκης εξέπεµψε το µήνυµα ότι πρώτο µέληµα της κυβερνητικής πολιτικής είναι η φροντίδα της ακριτικής Ελλάδος,
τόσο ως προς την ασφάλεια, όσο και ως προς τις ίσες ευκαιρίες.
Τώρα ας µιλήσουµε για το θέµα µας. Η πρόταση δυσπιστίας
κατά του Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα συνιστά
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µία άκαιρη και άστοχη κίνηση απελπισίας από το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ευρισκόµενος
σε πολιτική και αντιπολιτευτική αµηχανία, προβαίνει σε µία σπασµωδική ενέργεια ανευθυνότητας. Την ώρα που η χώρα βρίσκεται αντιµέτωπη µε µείζονος σηµασίας εξωγενείς προκλήσεις,
όπως η υγειονοµική και η τουρκική προκλητικότητα, προσπαθεί
να πετύχει έστω και προσωρινή συσπείρωση των Βουλευτών του
κατά του Υπουργού Οικονοµικών και κατά συνέπεια και κατά της
Κυβέρνησης.
Όµως, στην πολιτική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µας ενώνουν σε κοινούς αγώνες οι αξίες και όχι η στείρα αντιπαλότητα.
Εσείς ιδεολογικά χάνετε τον βηµατισµό σας. Εγκαλείτε έναν
αξιόλογο καθηγητή της επιστήµης των οικονοµικών, έναν ευπρεπή πολιτικό, αλλά και επιµελή επαγγελµατία σε ό,τι αφορά
τις οικονοµικές γνώσεις, η κοινοβουλευτική πορεία του οποίου
µέχρι στιγµής, αποδεικνύει ότι το περπάτηµά του στο πολιτικό
µονοπάτι χαρακτηρίζεται από τις αρχές της δηµοκρατίας και της
εντιµότητας.
Αντιθέτως, κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, οι πολιτικές σας αποδεικνύουν ότι παραµένετε εγκλωβισµένοι στις µικροπολιτικές σας πρακτικές. Η κοινωνική σας ευαισθησία είναι
άκρως επιλεκτική και ευµετάβλητη. Υπενθυµίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ,
που κατηγορεί τον Υπουργό ότι κατέθεσε ένα νοµοσχέδιο πτωχευτικό και καταστροφικό για τους πολίτες, δεν υπερψήφισε επί
της αρχής το νοµοσχέδιο για την αντιµετώπιση των συνεπειών
του «Ιανού» και σε συνέχεια αυτού δεν υπερψήφισε ούτε την τροπολογία για την αποζηµίωση των αγροτών που επλήγησαν από
τη θεοµηνία. Την ίδια ώρα δε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η ευρωοµάδα του ΣΥΡΙΖΑ τάχθηκε κατά του συνόλου της πρότασης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική,
τη γνωστή ως ΚΑΠ, που προβλέπει 19,3 δισεκατοµµύρια ευρώ
για τους Έλληνες αγρότες.
Η δική σας κυβέρνηση τον Φεβρουάριο του 2019 κατήργησε
οριζόντια την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αντιθέτως, µε
την παρούσα νοµοθετική ρύθµιση, η προστασία της πρώτης κατοικίας θεσµοθετείται ως µία πάγια πολιτική κοινωνικής προστασίας των ευάλωτων νοικοκυριών, η οποία δεν έχει προθεσµία
λήξης. Δηµιουργήσατε ένα προσωρινό πρόγραµµα, που δεν
έδινε συνολική και βιώσιµη λύση. Δεν προστάτευε την περιουσία
των πολιτών. Δεν προστάτευε τους προσωπικούς αποταµιευτικούς τραπεζικούς και οικογενειακούς λογαριασµούς, µισθούς
και συντάξεις και δεν µπορούσε να λειτουργήσει στην πράξη.
Αυτό το ναρκοθετηµένο πεδίο µας κληροδοτήσατε, όπως και
πάρα πολλά άλλα, κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και το
ζούµε αυτό στην ακριτική Ελλάδα. Σας ρωτώ το εξής: Ποια κοινωνική ευαισθησία σας ερµηνεύει τον υπερβάλλοντα ζήλο για
τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς, που καθιερώθηκαν επί
των ηµερών σας;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Δικός σας Υπουργός ήταν αυτός, ο οποίος δήλωνε ότι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί είναι σηµαντικοί, όχι µόνο για να
έχουµε καλές τράπεζες, αλλά και για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους. Αντιθέτως, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
ψήφισε την αναστολή των πλειστηριασµών από την έναρξη της
υγειονοµικής κρίσης. Εποµένως, είναι άτοπο να χαρακτηρίζεται
το παρόν νοµοσχέδιο ως πτωχευτικό, όταν η απόλυτη προτεραιότητά του είναι η αποφυγή της πτώχευσης.
Με το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών, η Κυβέρνηση
αποδεικνύει στην πράξη ότι παρά τις κρίσεις, συνεχίζει τις µεταρρυθµίσεις. Το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο, που θεσπίζεται µε το
παρόν νοµοσχέδιο, αποτελεί µια κοµβική µεταρρύθµιση, επ’ ωφελεία της κοινωνίας και της οικονοµίας. Ουσιαστικά, εισάγεται ένα
καινοτόµο, δίκαιο και εθνικά αναπτυξιακό πλαίσιο, το οποίο αντιµετωπίζει το µείζον ζήτηµα του ιδιαίτερα υψηλού ιδιωτικού χρέους. Προστατεύεται στον µέγιστο δυνατό βαθµό ο παραγωγικός
ιστός της εθνικής µας οικονοµίας. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις
απαλλάσσονται από τα βάρη του παρελθόντος, προκειµένου να
ορθοποδήσουν εκ νέου. Δίνει διέξοδο από µια οικονοµική φυλακή», προσφέροντας µια πραγµατική δεύτερη ευκαιρία στον
οφειλέτη, ώστε να κάνει ένα νέο ξεκίνηµα, χωρίς χρέη.
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Κυρίες και κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο σεβασµός των πολιτικών αντιπάλων συνιστά αρχή του πολιτικού πολιτισµού, αποδεικνύει το ήθος άσκησης του κοινοβουλευτικού
αξιώµατος, που µας εµπιστεύθηκε ο ελληνικός λαός. Η εν λόγω
πρόταση δυσπιστίας αποτελεί προσωπική επίθεση και ενδεχοµένως, µε ταπεινά ελατήρια και ιδιοτελείς σκοπούς.
Καταχράστε ένα κοινοβουλευτικό εργαλείο, προκειµένου να
καλύψετε την πολιτική σας ανεπάρκεια. Ευτυχώς, ο ελληνικός
λαός αντιλαµβάνεται την απελπισία σας, την αποτυχία σας, και
στον τιµητικό ρόλο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Είστε, δυστυχώς για σας φυσικά, σε αποδροµή. Βρισκόµαστε αντιµέτωποι
µε δύο µεγάλες κρίσεις, για τη διαχείριση των οποίων απαιτείται
εθνική σύµπλευση και διακοµµατική συνεννόηση. Σας ενθαρρύνω να προτιµήσετε µία δηµιουργική αντιπολίτευση µε γνώµονα
το καλό των Ελλήνων, και όχι τις εµµονικές αξιώσεις να βρίσκεστε στο πολιτικό βάθρο.
Οι Εβρίτες κράτησαν και κρατούν αρραγές µέτωπο απέναντι
σε επικίνδυνες εθνικές προκλήσεις. Η δύναµη και η αντοχή του
Έβρου, που αποτελεί πυλώνα του κράτους, προϋποθέτει ένα πολιτικό σύστηµα που να εµπνέει εµπιστοσύνη, σοβαρότητα, ενότητα και πάνω από όλα -κύριε Γιαννούλη, που έρχεστε σε λίγο
στο Βήµα- στήριξη. Φανείτε, παρακαλώ, αντάξιοι των ιστορικών
στιγµών, τουλάχιστον ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα δώσουµε τον
λόγο τώρα στον κ. Χρήστο Γιαννούλη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Για να προφυλάξω το Σώµα και τους συναδέλφους από πιθανές περιπέτειες τα επόµενα λίγα λεπτά, θεωρώ –υποθετικά- ότι
αν υπήρχε ένας µετρητής γελοιότητας, µια φράση που χρησιµοποιήθηκε πολύ έντονα νωρίτερα, θα έπρεπε, αν ήταν ως λήµµα,
να βγάζει ένα πρόσωπο, το οποίο βρίσκεται µέσα σε αυτήν την
Αίθουσα. Αλλά βέβαια, είναι εύκολο να βυσσοδοµείς κατά του
κοινοβουλευτισµού, όταν δεν χρειάζεται να απαντήσεις, για παράδειγµα, για το τι συµβαίνει. Συζητάµε για το Πτωχευτικό Δίκαιο
-συζητάµε µάλλον για το «φτωχευτικό» δίκαιο- αλλά δεν βλέπουµε να απαντά κανείς, γιατί αυτό το δίκαιο που προηγήθηκε
έδινε τη δυνατότητα στον «ΚΗΡΥΚΑ ΧΑΝΙΩΝ» να διακανονίζει τις
οφειλές του µε προνοµιακό τρόπο. Δεν ξέρω πολλούς που να
έχουν δάνεια 700 χιλιάδων και τα αντιµετωπίζουν εδώ και χρόνια
ωσάν να µην υπάρχουν. Δεν ξέρω πολλούς που να επιδεικνύεται
πρωτοφανής ανοχή και να έρχονται εδώ να κουνάνε το δάχτυλο
στον ΣΥΡΙΖΑ και την Αντιπολίτευση, γιατί τόλµησε να υποβάλει
την πρόταση µοµφής στον κ. Σταϊκούρα. Δεν ξέρω, αλλά εγώ
αυτό που βλέπω, µιλώντας γενικά, είναι ότι λιγουρεύεστε τα σπίτια των πολιτών να τα παραδώσετε στις τράπεζες, έτσι ώστε να
έχετε την ανοχή των τραπεζιτών, κάτι που συνεχίζετε εδώ και
πάρα πολλά χρόνια.
Ειλικρινά, δεν µπορώ να καταλάβω πού τελειώνει η σχιζοφρένεια, η πολιτική σχιζοφρένεια. Θα εγκαλέστε εµάς για ψέµατα,
την ώρα που έχετε πιαστεί να λέτε τη µία µέρα «Εγώ δεν πρόκειται να πω ποτέ τη Βόρεια Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία.» και
µετά, µετά από έξι φλιπ φλαπ, να λέτε «Καλωσορίζουµε τη Βόρεια Μακεδονία στο τοπίο των Βαλκανίων.»;
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστό ξέρετε ότι οι
παθολογικοί ψεύτες έχουν το σύνδροµο κάποια στιγµή να θεωρούν τα ψέµατά τους ως αυτονόητη αλήθεια. Έχετε µιάµιση
µέρα, που το µόνο που αναπτύσσετε, πραγµατικά αντιγραφή και
επικόλληση -δεν ξέρω ποιος το έχει γράψει και σας το έχει µοιράσει και είναι πανοµοιότυπο- είναι να αναφέρεστε στο γιατί κατατέθηκε η πρόταση µοµφής. Απαντήσεις επί της ουσίας, καµµία.
Γιατί πτωχεύετε τον κόσµο, γιατί δυναµώνετε τις τράπεζες, γιατί
δεν δίνετε δεύτερη ευκαιρία, γιατί επικαλείστε ψεύτικα στοιχεία
για είκοσι πέντε χιλιάδες πλειστηριασµούς; Απάντηση καµµία.
Επί της ουσίας καµµία. Πύρινοι λόγοι προστασίας του κ. Σταϊκούρα. Τόσο πολύ τούς έχει ανάγκη; Σε λίγο άκουσα θα έρθει κι
ο κ. Χρυσοχοΐδης. Προφανώς αργεί, γιατί θα πρέπει να συνδράµει στην αναζήτηση του κ. Παππά, την ίδια ώρα που λέγατε ότι
κανείς χρυσαυγίτης δεν θα αποδράσει. Καταλήγω σε έναν παρο-
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νοµαστή: ψέµατα, ψέµατα, ψέµατα. Με αυτά φτάσατε στην εξουσία, µε αυτά πορεύεστε.
Μιλάτε για εσωτερικά προβλήµατα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα.
Το έχετε κάνει σηµαία. Ποιοι είστε εσείς που µιλάτε; Η Κυβέρνηση που έχει δύο Πρωθυπουργούς, έναν για διαγγέλµατα κι
έναν ακόµη για τα εθνικά θέµατα, λέγεται Αντώνης Σαµαράς και
δίνει εντολές από το παρασκήνιο για τον διάλογο µε τους πειρατές Τούρκους και δεν τολµάτε να φέρετε τις Κυρώσεις µε τη Βόρεια Μακεδονία για σύµβαση; Μιλάτε εσείς για εσωτερικά
προβλήµατα;
Έχω κι άλλα, δεκάδες ψέµατα που σας έφεραν στην εξουσία.
Σας διατηρούν, βέβαια, σε µία δηµοσκοπική, αλλά και δηµοκοπική φορµόλη. Είναι πρωτοφανές στη µεταπολιτευτική ιστορία
αυτό που συµβαίνει µε τη διαρκή φίµωση της Αντιπολίτευσης.
Πού πάµε; Πάµε στα µέσα ενηµέρωσης; Πριν πάµε σε κάτι που
αφορά το πώς δηµιουργήθηκε το θέµα, για το οποίο σήµερα
εσείς απαντάτε µε ένοχη σιωπή, θέλω να θυµηθώ µια εξαγγελία
του κ. Μητσοτάκη: «Θα καταργήσω το ανταποδοτικό τέλος της
ΕΡΤ, για να εξασφαλίσουµε χρήµατα, έτσι ώστε να υπάρξει ανάπτυξη 4% και οι πολίτες να πληρώνουν τα κοινόχρηστα, αντί να
πληρώνουν την ΕΡΤ.» Τι έγινε αλήθεια αυτή η µείωση του ανταποδοτικού; Γιατί εγώ το µόνο που ξέρω και διάβασα προχθές
είναι ότι δίνετε σε έναν τηλεοπτικό αστέρα, για να κάνει, µέσω
της ΕΡΤ, ογδόντα δεκάλεπτα µε αθλητές της Ολυµπιάδας,
500.000 ευρώ, δηλαδή 5.000 ευρώ το επεισόδιο για δέκα λεπτά.
Γιατί λέµε, κύριοι συνάδελφοι, ότι είστε πολιτικοί απατεώνες;
Και το λέµε µε στεντόρεια φωνή, καθαρά και ξάστερα. Γιατί είστε
πολιτικοί απατεώνες; Μπορείτε να θυµηθείτε πώς δηµιουργήθηκε το ιδιωτικό χρέος; Ποιος έχει την απόλυτη ευθύνη; Εσείς
και τα τεράστια ποσά που πήγανε σε τραπεζίτες και µέσα ενηµέρωσης για τις διαφηµίσεις των δανείων. Ξεχάσατε την περίοδο,
µέχρι το 2009 που χρεοκοπήσατε τη χώρα, τα τηλέφωνα που µας
κατέκλυζαν «δανειάκια θέλετε;», «δανειάκια χρειάζεστε;». Πώς
δηµιουργήθηκε, κύριοι συνάδελφοι, το ιδιωτικό χρέος, πότε κορυφώθηκε και πώς κορυφώθηκε, και ποιοι κέρδισαν από αυτό,
και συνεχίζουν να κερδίζουν; Έχει ευθύνες το τραπεζικό σύστηµα ή οι τραπεζίτες; Όχι, βέβαια. Έχει ευθύνες ο κ. Στουρνάρας ως παλαιότερος διοικητής τραπεζών ή τώρα; Όχι, βέβαια.
Να µη µιλήσω για το ποιοι ήταν στα γραφεία τραπεζών και ΔΕΚΟ,
ποιοι έχτισαν το αδιαπέραστο µπλοκ µιας απόλυτης αφοσίωσης
των µέσων ενηµέρωσης σε εσάς. Βέβαια, χρόνια τώρα -όχι τον
τελευταίο ενάµιση χρόνο- είστε σε τέτοιο αδιέξοδο, που επικαλείστε µέχρι και τον κ. Λαφαζάνη. Τόσο χαµηλά έχετε πέσει, να
επικαλείστε έναν άνθρωπο µε αγώνες στην Αριστερά, για να δικαιώσετε την ανερµάτιστη πολιτική σας; Βρείτε κάτι πιο ενδιαφέρον, πιο πρωτότυπο. Κάθε φορά που λέω τη λέξη «ψέµατα»,
µου έρχονται στο νου συνέχεια δείγµατα ή της προεκλογικής
σας τακτικής ή του κυβερνητικού σας βίου.
Για να δούµε τώρα πώς χτίστηκε αυτό το αδιαπέραστο µέτωπο
σιωπής και συσκότισης, έλλειψη δηµοκρατίας στην ουσία, που
αφορά όλη την Αντιπολίτευση.
Μπορείτε να απαντήσετε, εκτός από την ουσία του πτωχευτικού νόµου και της πρότασης µοµφής, για το κοµµάτι των µέσων
ενηµέρωσης; Τι έγινε, αλήθεια, µε τις ραδιοφωνικές άδειες, µε
τις άδειες των τηλεοπτικών σταθµών, µε την εφαρµογή του
νόµου του ΣΥΡΙΖΑ, που για πρώτη φορά έφερε λεφτά στα ταµεία
του δηµοσίου και δεν έστελνε λεφτά στα ταµεία των καναλαρχών; Για να µην καταχραστώ τον χρόνο των άλλων συναδέλφων,
αν είχατε την ευαισθησία,, το 1/10 από αυτά που αποτελούν ουσιώδες κρίκο στην αλυσίδα της δηµοκρατίας, να είχατε κάνει, σήµερα η εικόνα δεν θα ήταν αυτή.
Σταµατήστε λοιπόν, να γελάτε αµήχανα µπροστά στις ιστορικές σας ευθύνες και ως Βουλευτές προσωπικά. Επιλέξτε µε
ποιον τρόπο θα σας γράψει η ιστορία: Ως άµοιρους και µοιραίους χειροκροτητές ενός αναποτελεσµατικού και ανεύθυνου Μητσοτάκη και των κακών του Υπουργών όπως ο κ. Σταϊκούρας;
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα δώσουµε τον
λόγο τώρα στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδη.
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ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι πραγµατικότητες της εποχής µας, µάς υποχρεώνουν να συζητήσουµε και τελικά να
καταλήξουµε σε µια νέα πολιτική σε όλες τις πτυχές της ασφάλειας, από τα σύνορα µέχρι τον συνωστισµό στους δηµόσιους
χώρους, από την εγκληµατικότητα µέχρι το συνέρχεσθαι.
Ποιες είναι αυτές οι νέες πραγµατικότητες; Αναφέρω ορισµένες σηµαντικές: Μετανάστευση, τροµοκρατία, επιδηµίες, κοινωνικός αποκλεισµός, κοινωνικός περιορισµός. Αυτές οι νέες
πραγµατικότητες γίνονται αντικείµενο εκµετάλλευσης σε γεωπολιτικές στρατηγικές και ανταγωνισµούς και αυτό το είδαµε στον
Έβρο. Γεννούν επίσης νέες µορφές εγκληµατικότητας και το
βλέπουµε καθηµερινά. Συντηρούν την ένταση και καλλιεργούν
τον κοινωνικό φόβο. Το είδαµε µε τον ISIS στην Ευρώπη και τις
τροµοκρατικές του ενέργειες, αλλά και στην 11η Σεπτεµβρίου.
Συντηρούν και ακινητοποιούν την κοινωνική ζωή. Το ζούµε µε την
πανδηµία, ιδιαίτερα µε τους νέους.
Το αίτηµα της ασφάλειας είναι θεµελιώδες και είναι πάνδηµο.
Πολίτευµα που δεν εξασφαλίζει την ασφάλεια, όπως σήµερα
απαιτείται, τρίζει και κινδυνεύει. Η δηµοκρατία µας λοιπόν, οφείλει, κατά προτεραιότητα µε αντανακλαστικά επιβίωσης, να ορίσει
την ασφάλεια και να εξασφαλίσει την προστασία, σαν δηµοκρατία όµως, δηλαδή όχι µε περιστολή, αλλά µε προστασία ελευθεριών και δικαιωµάτων, γιατί ασφάλεια σηµαίνει προστασία. Το
σύστηµα προστασίας είναι η πρακτική εφαρµογή των κατευθύνσεων της ασφάλειας.
Προστατεύουµε από την εισβολή στον Έβρο. Ο φράκτης είναι
εµπόδιο, δεν είναι σύνορο. Προστατεύουµε το δικαίωµα της συνάθροισης. Περιφρουρούµε τις συναθροίσεις. Αυτός είναι ο νέος
νόµος, που καταθέσαµε και εφαρµόζεται ήδη µε επιτυχία. Προστατεύουµε τον δηµόσιο χώρο και την ιδιοκτησία των πολιτών
από την ανοµία και την εγκληµατικότητα. Αυτό είναι το σχέδιο
έντασης της αστυνόµευσης, που έχει αλλάξει τα Εξάρχεια, το
κέντρο της πόλης, τον Άγιο Παντελεήµονα, το Ζεφύρι και το Μενίδι. Προστατεύουµε και τη δηµόσια υγεία. Γι’ αυτό, από τον
Μάρτιο είµαστε αδιάκοπα στην πρώτη γραµµή µε ελέγχους, παραινέσεις, συµµόρφωση των πολιτών, συναίνεση των πολιτών και
συνεννόηση, αλλά και πρόστιµα όπου χρειαστεί.
Η πολιτική, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι να ξέρεις πού
βάζεις τη γραµµή της σύγκρουσης. Σήµερα λοιπόν, συγκρούονται δύο αντιλήψεις για την ασφάλεια και την Αστυνοµία. Η µία
είναι αυτή που διατυπώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς, της Ελλάδας του παρελθόντος, αµήχανη µε το σήµερα,
εµµονικά γυρισµένη σε περασµένα χρόνια, σε τραυµατικές εποχές, που ωστόσο η δηµοκρατία µας έχει πειστικά και αµετάκλητα
ξεπεράσει. Η αντίληψη αυτή καθαρά αντιπαραθέτει ασφάλεια και
ελευθερία, ατοµικά δικαιώµατα και έννοµη τάξη. Σε κάθε λόγο,
σε κάθε ανακοίνωση, οι αναφορές είναι τριάντα µε πενήντα χρόνια πίσω. Δεν είναι θέµα ιστορικής µνήµης. Είναι ανικανότητα του
κόµµατος αυτού να δει τις ανάγκες του σήµερα.
Γι’ αυτό το κόµµα αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ, ανορθολογεί επιµελώς τα λείψανα παλαιών καταστάσεων, για να προσδώσει νοµιµότητα στην
αλλόκοτη άρνηση της σηµερινής πραγµατικότητας και αυτό µαθηµατικά οδηγεί, όχι στην επικαιροποίηση των πεποιθήσεων, αλλά
στην αδρανοποίησή τους. Εξάλλου, το απέδειξε για τεσσεράµισι
χρόνια, όσο κυβερνούσε. Η Αστυνοµία εγκαταλείφθηκε κυριολεκτικά µέσα στην απραγία. Την παραλάβαµε χωρίς ηθικό, χωρίς
εξοπλισµό, χωρίς σχέδιο, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς επιτελείο.
Από την άλλη πλευρά, η δική µας, η νέα αντίληψη για την
ασφάλεια που σας περιέγραψα είναι η άποψη και η πολιτική, που
θεωρεί την ασφάλεια δίδυµη της ελευθερίας, σε δυναµική µάλιστα σχέση των δύο αυτών αξιών, που δίνουν τη µάχη της σύνεσης µε την προστασία των ατοµικών δικαιωµάτων, χωρίς όµως
παραχωρήσεις σε ζητήµατα νοµιµότητας.
Λειτουργεί σαν διαµεσολαβητής. Αρθρώνεται µε την κοινωνική
ζωή, µε τα νέα φαινόµενα βίας, όπως είναι η ενδοοικογενειακή
και η σχολική ασφάλεια που βλέπει µαζί. Ενώνει την προστασία
των συνόρων µε την ασφάλεια των µεταναστών, που είχε καταλυθεί στη Μόρια. Έχει κύριο, βαθύ, δηµοκρατικό καθήκον, στην
καθηµερινότητα, την εξασφάλιση της ελευθερίας και της ασφάλειας της κίνησης των πολιτών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Νέα ασφάλεια λοιπόν, νέα Αστυνοµία. Τα αλλάζουµε όλα, γιατί
έτσι πρέπει, ώστε τα λόγια και οι θεωρίες να γίνουν πράξεις και
έργα. Αλλάξαµε το θεσµικό πλαίσιο. Δώσαµε στον Συνήγορο του
Πολίτη τα µέσα να ασκεί ανακριτικό έργο σε περιστατικά αυθαιρεσίας και παράλληλα, αναβαθµίσαµε το πειθαρχικό δίκαιο των
αστυνοµικών.
Αλλάζουµε εκ βάθρων την εκπαίδευση των αστυνοµικών. Ο
αστυνοµικός πρέπει να σκέφτεται, να εκπαιδεύεται συνεχώς. Είναι
ο σύµµαχος του πολίτη, ο διαµεσολαβητής και ο εγγυητής της νοµιµότητας και των δικαιωµάτων. Πάνω απ’ όλα, είναι ο ακοίµητος
φρουρός της καθηµερινότητας. Να ζει ο κόσµος χωρίς τον τρόµο
και χωρίς την απειλή, κυρίως στις ξεχασµένες γειτονιές, γιατί την
ανοµία συνήθως την πληρώνουν οι πιο φτωχοί.
Η Αστυνοµία λοιπόν, οφείλει να λογοδοτεί. Χωρίς λογοδοσία
και διαφάνεια, η διαφθορά και η αυθαιρεσία παραµονεύουν. Δηµοσιεύονται πια κάθε µέρα, κάθε βδοµάδα, κάθε µήνα τα πεπραγµένα της Γενικής Αστυνοµικής Διεύθυνσης Αττικής, της
ΓΑΔΑ, και σε λίγο όλης της Ελλάδος. Θέλουµε να υπάρχει πλήρης ορατότητα του αστυνοµικού έργου. Οι οµάδες εµπλοκής
ΜΑΤ, ΔΡΑΣΗ κ.λπ.,σε λίγες µέρες θα φέρουν κάµερες, ώστε να
µπει ένα τέλος από τη µια µεριά στον επιλεκτικό βιντεοσκοπικό
ακτιβισµό και από την άλλη στη συγκάλυψη.
Αλλάξαµε τον νόµο περί συναθροίσεων. Καταργήσαµε τα
χουντικά διατάγµατα που µας ντρόπιαζαν µε την εφαρµογή τους.
Έχουµε πια ένα νέο συνετό θεσµικό πλαίσιο που σταθµίζει τα δικαιώµατα των διαδηλωτών και την κίνηση στην πόλη, που επιβάλλει στην Αστυνοµία να περιφρουρεί το δικαίωµα του συνέρχεσθαι
και όχι να στέκεται απέναντι. Το κυριότερο, αυτός ο νόµος είναι
ένας νόµος σταθµός, ορόσηµο για την εξέλιξη της δηµοκρατίας
που δεν φοβάται, αλλά ρυθµίζει. Δεν διαιρεί, αλλά συµπεριλαµβάνει. Δεν περιστέλλει, αλλά περιφρουρεί.
Ας πάει ο ΣΥΡΙΖΑ -πραγµατικά σας καλώ- σε µια γειτονιά, από
τα Εξάρχεια µέχρι τη δυτική Αθήνα, στο Μενίδι, στο Ζεφύρι, εκεί
που δεν πατούσε ποτέ άνθρωπος. Ας πάει εδώ δίπλα µας στη
Μενάνδρου, στην Οµόνοια, στον Άγιο Παντελεήµονα, όπου οι άνθρωποι δεν έβγαιναν από τα σπίτια τους. Εκεί να µιλήσει για το
αγαπηµένο σύνθηµα «τρόµος και πάταξη». Ο κόσµος θα πιστέψει
πραγµατικά ότι πρόκειται για εξωγήινους.
Σε κάθε γωνιά, σε κάθε γειτονιά επιτέλους είναι παρούσα και
επιχειρεί η Αστυνοµία γιατί υπάρχουν 50% παραπάνω αστυνοµικοί στον δρόµο απ’ ό,τι πριν από ένα χρόνο περίπου. Και κυρίως
υπάρχουν νέοι τρόποι επιχειρήσεων, συντονισµένες ειδικές δράσεις, νέες οµάδες, πολυεκπαίδευση, αγώνας και δουλειά. Κάθε
µέρα, κάθε ώρα γίνεται προσπάθεια να ξαναγίνουν επιτέλους
αστυνοµία.
Καταθέτω στα Πρακτικά τον συγκριτικό πίνακα των δυνάµεων
της Αστυνοµίας στην Αττική τον Ιούνιο του 2019 µέχρι σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Άφησα τελευταίο το θέµα της πανδηµίας που σχετίζεται πρωτίστως µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται, που προκαλούνται από τις συγκεντρώσεις των νέων. Υπάρχει αντίφαση ανάµεσα
στη ζωτική ενέργεια των νέων και στους κανόνες για την αντιµετώπιση της πανδηµίας. Στο κάτω-κάτω µεγαλώνουµε τα παιδιά
µας, µεγαλώνουµε τους νέους για να κοινωνικοποιηθούν. Και
τώρα τους ζητάµε να αποµονωθούν. Αυτή η αντίφαση είναι η δική
τους πρόκληση και η δική µας υποστήριξη.
Μιλώντας για την Αστυνοµία χρειάζεται δράση και φαντασία,
υποµονή και επιµονή και κυρίως πολλή ενσυναίσθηση. Οι νέοι
αστυνοµικοί είναι νέοι µε στολή, εκπαιδεύονται συνέχεια για να
συνοµιλήσουν, να συσχετιστούν αποτελεσµατικά µε τους νέους
που είτε συνωστίζονται σε δηµόσιους χώρους είτε συµµετέχουν
αψήφιστα στη νεανική παραβατικότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η καλλιέργεια κουλτούρας
ανυπακοής µε βάση τη νέα εφαρµογή των µέτρων όταν γίνεται
από ενήλικες και µάλιστα µε την ανοχή θεσµικών φορέων, τότε
πραγµατικά είναι πράξη δεινά ανεύθυνη.
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Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Γρηγοριάδης Κλέων από το ΜέΡΑ25.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε Χρυσοχοΐδη, το έχει η µοίρα µου κάθε φορά
που είναι να πάρω τον λόγο είτε ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος είτε ως οµιλητής να µιλάτε πολύ συχνά πριν από εµένα και
µε αναγκάζετε -δεν το ήθελα- να σας απαντήσω στη φράση που
µόλις είπατε ότι καταφέρατε επιτέλους η Ελληνική Αστυνοµία να
είναι παντού, ότι φαίνεται προς ώρας να είναι παντού εκτός από
το κατόπι του κ. Παππά και άρα παντού δεν είναι σίγουρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Επίσης, θα σας θυµίσω ότι η προχθεσινή σας δήλωση, σε εισαγωγικά την αναφέρω, κύριε Υπουργέ, «προσωπικά µε θλίβει»,
λέτε «το γεγονός», αφορά το δεκατετράχρονο παιδί που έµεινε
τέσσερις ηµέρες στη ΓΑΔΑ για να ανακριθεί ποιος ξέρει µε ποιον
τρόπο επί τέσσερα µερόνυκτα. «Τα παιδιά» λέτε «πρέπει να είναι
στο σχολείο τους. Η θέση των παιδιών είναι στο σχολείο τους,
δεν είναι στο δρόµο».
Είναι καινοφανής, επιτρέψτε µου να πω και ειδικά για Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη η άποψη, κύριε Χρυσοχοΐδη, γιατί αναρωτιέµαι το εξής. Χάνει την ιδιότητα του πολίτη κάποιος που είναι
δεκατεσσάρων χρονών; Δεν έχει δικαίωµα, εάν θεωρεί ότι κινδυνεύει να πεθάνει από κορωνοϊό στο σχολείο του -γιατί είναι
τριάντα ένας και όχι είκοσι τέσσερις όπως µας λέτε, και όχι εννέα
όπως θα έπρεπε, αφού εννέα είναι το όριο για όλες τις άλλες εκδηλώσεις- να το πει, να το διεκδικήσει αυτό µε µια οµιλία έξω
στον δρόµο; Δεν έχει δικαίωµα κανείς να πετάει χειροβοµβίδες
ή βόµβες µολότοφ στα ΜΑΤ, το λέω αστειευόµενος, είµαστε σύµφωνοι όλοι, αλλά το ότι έχει δικαίωµα να είναι στο δρόµο, είναι
προφανές ότι έχει το δικαίωµα.
Όσο για τον κ. Γεωργιάδη, πολύ λυπήθηκα που έφυγε µόλις
τώρα γιατί πραγµατικά δεν µπορώ να συνέλθω από προχθές που
τον άκουσα µε τα ίδια µου τα αυτιά να λέει στον κ. Ευαγγελάτο
-έχω το κακό συνήθειο να ακούω τέτοιου είδους εκποµπές- ότι
όλο και όλο το πρόβληµα της πανδηµίας στη χώρα µας από τι
λέτε προήλθε; Προήλθε από αυτήν την επάρατο συγκέντρωση,
την κάκιστη συγκέντρωση για την αναγγελία της απόφασης στη
δίκη της Χρυσής Αυγής. Το είπε επί λέξει ο Υπουργός «το είδαµε,
το περιµέναµε και να που δεκαπέντε µέρες µετά το επιβεβαιώνουµε».
Και τώρα, ρωτάω τον Υπουργό, όπως και εσάς που κουνάτε
το κεφάλι αγαπητές φίλες και φίλοι, σας ρωτάω στη Θεσσαλονίκη τι έγινε; Καλά στη Θεσσαλονίκη. Στην Πιερία; Στην Καρδίτσα; Στα νησιά µας; Μέχρι εχθές στην Αχαΐα; Τι έγινε εκεί; Εξ
αντανακλάσεως έφθασε η µόλυνση στον πληθυσµό από αυτούς
τους άµυαλους, τους αριστεριστές, τους αναρχοκοµµουνιστές,
οι οποίοι µαζεύτηκαν για να απαιτήσουν να πάρει επιτέλους πόδι
από την πατρίδα µας ο διαβολεµένος φασισµός;
Αυτό µας έφταιξε για τον κορωνοϊό ή µήπως µας έφταιξε όπως έχω ξαναπεί και δεν θα θυσιάσω την οµιλία µου γι’ αυτότο ότι ανοίξατε τα σύνορα, επιτρέψτε µου να πω, εντελώς αφελώς, για να µην πω χειρότερη λέξη, την εποχή που είχαµε µηδενικά κρούσµατα τόσο στην Αθήνα, στα αστικά κέντρα, όσο και
στα νησιά; Ανοίξατε τα σύνορα, κάνατε δειγµατοληπτικά ελάχιστα έως καθόλου τεστ τον πρώτο µήνα, αποτέλεσµα από µηδέν
κρούσµατα σε όλη τη χώρα στις αρχές Αυγούστου, εκατό κρούσµατα σε όλη τη χώρα τέλη Αυγούστου-αρχές Σεπτέµβρη.
Τώρα, ξέρετε κάτι; Από την πρώτη µέρα που µπήκα εδώ µέσα,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές, από την πρώτη µέρα που µου έκανε
την τιµή ο ελληνικός λαός να µε στείλει σε αυτό το Κοινοβούλιο,
συστηµατικά παρατήρησα και συστηµατικά καταγγέλλω αυτό το
θέατρο του παραλόγου που εκτυλίσσεται καθηµερινά, µία παράσταση παραλόγου που δίνεται καθηµερινά από αυτό εδώ το
Βήµα που είµαι και εγώ τώρα.
Και µάλιστα ποιο είναι το σκανδαλώδες; Για κοινό της αυτή η
τρελή παράσταση, του τρελού θεάτρου, του θεάτρου του παραλόγου, έχει όλους εµάς, τους αντιπροσώπους της Εθνικής µας
Αντιπροσωπείας: Προϋπολογισµοί, νοµοσχέδια, οικονοµική πο-
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λιτική, τρόποι αντιµετώπισης των µείζονων εθνικών µας θεµάτων,
όλα µα όλα, ανεξαιρέτως έρχονται έτοιµα, κοµµένα και ραµµένα
από τις Βρυξέλλες και αµέσως µετά όλοι εσείς –λυπάµαι, το
έχετε κάνει και εσείς τα προηγούµενα χρόνια- έρχεσθε εδώ και
προσποιείστε ότι δήθεν τα σκεφθήκατε εσείς, τα αναπτύξατε
εσείς, τα θέσατε τάχα σε δηµόσια διαβούλευση και τα φέρνετε
για ψήφιση και εφαρµογή. Αναρωτιέστε ποτέ άραγε εάν σας πιστεύει κανένας σε αυτή τη χώρα; Αναρωτιέστε;
Σας βεβαιώνω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, της παρούσας,
αλλά λυπάµαι και της προηγούµενης Κυβέρνησης, δεν σας πιστεύει πια κανείς. Και τότε θα µου πείτε ευλόγως: «Γιατί µας ψήφισαν, ρε Γρηγοριάδη; Γιατί µας ψήφισαν εάν δεν µας
πιστεύουν;». Μα, για να γλιτώσουν από τους προηγούµενους αυτούς που είχαν ψηφίσει για να γλιτώσουν από τους προ-προηγούµενους, δηλαδή ω του θαύµατος και πάλι εσάς τους ίδιους.
Αυτός ο ανέντιµος φαύλος κύκλος, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να
σταµατήσει. Ελληνικέ λαέ, πολίτες, εάν µας ακούτε από τις τηλεοράσεις, είναι εθνική επιταγή να σταµατήσει. Και θα τον σταµατήσουµε εµείς. Ποιοι εµείς; Εµείς το 3% του ελληνικού λαού
που µας εµπιστεύτηκε; Όχι. Όχι, µακριά από εµάς τέτοιες αλαζονείες από τόσο µικρό µπόι.
Εµείς, το ΜέΡΑ25, µαζί µε το 100% του ελληνικού λαού, που
θα σταθεί τελικά ενωµένος και αρραγής σαν µία γροθιά απέναντί
σας. Έχετε τα κανάλια σας, τους κατασταλτικούς µηχανισµούς
σας, τα ΜΑΤ και τους κλητήρες σας να µάχονται, να µάχονται
σκυλίσια για την αποφυγή της αφύπνισης αυτού του λαού µας.
Από την άλλη, εµείς έχουµε µόνο την αλήθεια.
Και ξέρετε κάτι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές; Μας φτάνει και
µας περισσεύει. Η παράσταση που προσπαθείτε να στήσετε µε
τρελή αγωνία αυτές τις µέρες στη Βουλή, στη Βουλή µας, τόσο
εσείς, κύριε Τσίπρα, όσο και εσείς, κύριε Μητσοτάκη, είναι µία
κακή παράσταση για µία ψευδεπίγραφη µάχη που θα αναδείξει
τελικά απλώς και µόνο τον καλύτερο εφαρµοστή των µνηµονίων.
Να φύγει, κυρίες και κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σταϊκούρας; Να φύγει λέει; Τρέχοντας! Έπρεπε να είχε φύγει από
χθες. Να φύγει όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα για τον τόπο
µας, αλλά να φύγει για να έλθει τι στη θέση του; Οι πολιτικές που
εφαρµόσατε; Οι πολιτικές που εφάρµοζε ο ΣΥΡΙΖΑ επί τέσσερα
συναπτά χρόνια µε τον κ. Τσακαλώτο;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Χρησιµοποιείτε µια µείζονα κοινοβουλευτική διαδικασία µόνο
και µόνο για να αντικατασταθεί αυτός που τα δίνει τώρα όλα στις
τράπεζες µε το δεξί του χέρι και να ξαναγυρίσει αυτός που τα
έδινε όλα στις τράπεζες µε το αριστερό, ζητώντας µας παράλληλα –έτσι έκανε ο κ. Τσακαλώτος- συγγνώµη κάθε τόσο, που
δεν µπορούσε να κάνει αλλιώς. Του τα είχαµε πει: «Άµα ψηφίσεις
µνηµόνιο, µετά είσαι εξήντα χρόνια έτσι, δεν πάει να κυβερνάς;
Είσαι έτσι!».
Όµως, υπάρχει και µία αλήθεια, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
που αρνείσθε εξίσου να τη δείτε, τόσο οι νυν, όσο και οι προηγούµενοι κυβερνήτες µας, όλοι εσείς δεν θέλετε να το δείτε, οι
ψεύτικες µάχες σας δεν πρόκειται να κρατήσουν για πολύ, ξέρετε γιατί; Γιατί από την άνοιξη αρχίζουν οι αληθινές µάχες. Ο
κόσµος θα υπερασπιστεί τα σπίτια και τα µαγαζιά του, ό,τι έκτισαν οι άνθρωποι µε τόσο κόπο και δουλειά δεν θα το χαρίσουν
στα αρπακτικά ταµεία και τις τράπεζές σας, αυτές που έχετε ανακεφαλαιοποιήσει µε δικά του λεφτά, του κόσµου µας, µε
106.000.000.000 ευρώ, 56.000.000.000 ευρώ απευθείας ανακεφαλαιοποιήσεις και οι εγγυήσεις σας για να παίρνει ρευστότητα
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Αρπάξατε µισθούς, συντάξεις, αποθεµατικά ταµείων, δηµόσια
περιουσία, υπερφορολογήσατε και τώρα πάτε να αρπάξετε το
µόνο που αποµένει και µαζικά µάλιστα, την ατοµική περιουσία.
Έχετε συνειδητοποιήσει ότι µε τον Πτωχευτικό σας Κώδικα πετάτε στα σκουπίδια πάνω από εξακόσιες χιλιάδες συνανθρώπους
µας, ότι πάτε να κλείσετε το 80% των µικροµεσαίων επιχειρήσεων; Σας ψήφισαν. Ναι. Σας ψήφισαν όµως γιατί τους τάξατε
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ανάπτυξη. Τι νοµίζετε; Ότι είναι στο τσεπάκι σας; Δεν είναι στο
τσεπάκι σας.
Νοµίζετε ότι θα είναι στα πεζοδρόµια και θα σας χειροκροτάνε,
όταν τα ΜΑΤ θα τους πετάνε έξω από τα σπίτια τους; Δεν θα
είναι. Ξέρουµε ότι η τελική µάχη θα δοθεί έξω στους δρόµους,
όχι εδώ µέσα. Θα δοθεί στην κοινωνία και εµείς στο ΜέΡΑ25 θα
είµαστε εκεί, όπως είµαστε ήδη εκεί, αρωγός των ανθρώπων που
κανένας δεν υπερασπίζεται, εκτός ίσως από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα που βάζει και αυτό πλάτη.
Εσείς, πάλι, Βουλευτές και Υπουργοί της Πλειοψηφίας ξέρουµε καλά πού θα είστε, θα είστε µε τη µεριά των κλητήρων και
των ΜΑΤ που θα εκτελούν τις διαταγές των τραπεζιτών.
Τέλος, εσείς από την άλλη πλευρά, εσείς πρώην σύντροφοί
µας του ΣΥΡΙΖΑ, έχετε απολέσει –λυπάµαι- ανεπιστρεπτί το δικαίωµα να προσποιείστε ότι είστε µαζί µας, µαζί µε τον λαό στη
δική µας πλευρά. Ξέρετε πότε ακριβώς το χάσατε αυτό το δικαίωµα; Το χάσατε το ιστορικό βράδυ του δηµοψηφίσµατος του
2015, τότε που ανερυθρίαστα κάνατε σε µία νύχτα το «όχι», «ναι»
και έκτοτε το χάνετε καθηµερινά. Έτσι το χάσατε και τον Δεκέµβρη του 2017, µια µέρα που ποινικοποιήσατε τον αγώνα για την
υπεράσπιση της πρώτης κατοικίας, ψηφίζοντας, κύριε Τσίπρα,
το περίφηµο ιδιώνυµο. Να το χαίρεστε, δεν είναι αριστερό.
Ευχαριστώ πολύ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για λίγα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ναι, κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Ο προηγούµενος οµιλητής και άλλοι οµιλητές έθεσαν κάποια ζητήµατα στα οποία οφείλω να απαντήσω.
Εδώ υπάρχει µια άχαρη τριλογία: Εφετείο, δεκατετράχρονος
και Παππάς. Στο εφετείο το βίντεο της ΓΑΔΑ έδειξε ποιος άρχισε
τα επεισόδια. Μια βδοµάδα φωνάζατε ψέµατα για την Αστυνοµία
για να ξυπνήσετε φαντάσµατα. Σας το είπα, τα υπολείµµατα
στράτευσης που σας έχουν αποµείνει, δεν µπορούν να γίνουν
στρατός, γιατί δεν έχετε απόψεις, δεν έχετε πεποιθήσεις, έχετε
µόνο αναχρονιστικές κραυγές. Δεν τις ακούει πραγµατικά κανείς.
Όσον αφορά το άλλο ζήτηµα, µε τον δεκατετράχρονο, πού τα
βρήκατε όλα αυτά τα πονετικά παραµύθια; Δεν ντρέπεστε να
φτιάχνετε σαπουνόπερες, να παίζετε µε τα παιδιά τόσο χειριστικά, µε τόση εκµετάλλευση;
Πρώτο ψέµα: «Τον συνέλαβαν χωρίς κατηγορίες». Η αλήθεια
είναι ότι εισαγγελέας και ανακρίτρια ανηλίκων δεν τον άφησαν
ελεύθερο. Διέταξαν την κράτησή του για κακουργηµατικές πράξεις. Σηµειώνουµε πως εννιά στις δέκα περιπτώσεις ανηλίκων δεν
κρατούνται. Ποιος κρίνει, λοιπόν, τι είναι σωστό, η δικαιοσύνη ή
κάποιοι από αυτήν την Αίθουσα εδώ µέσα;
Δεύτερο ψέµα: «Τον αποµόνωσαν σε κρατητήρια στη ΓΑΔΑ.
Δεν είδε ούτε τη µαµά του». Η αλήθεια είναι ότι τους είδε όλους,
όσο ήθελε και τη µαµά του και τους δικηγόρους του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Μπράβο! Συγχαρητήρια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Τρίτο ψέµα: «Κοιµόταν στο πάτωµα». Η αλήθεια είναι ότι
κοιµόταν στο κρεβάτι του, στην Υποδιεύθυνση Ανηλίκων.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Στο κρεβάτι του;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Είχε και πάπλωµα;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Πηγαίνετε εκεί να δείτε πώς ακριβώς είναι οι συνθήκες και
πόσο καλές συνθήκες υπάρχουν.
Είπα ότι µε τη νεολαία υπάρχει θέµα σοβαρό και συνολικό.
Έχουµε ευθύνη για να στηρίξουµε τη νεολαία, γιατί η κατάσταση
τους πιέζει αφόρητα. Κανείς δε θέλει να κυνηγά δεκατετράχρονα. Όµως, η Αστυνοµία δεν έχει επιλογές όταν σκάνε µολότοφ. Αυτό πρέπει να το καταστήσουµε πολύ καθαρό. Είναι λύση
να κάνει τα στραβά µάτια; Στο εφετείο κατά την καταδίωξη έπεσε
βροχή από µολότοφ. Πολλές από αυτές ήταν από ανηλίκους. Να
µην το δει η Αστυνοµία;
Για τον χρυσαυγίτη, φυγόποινο Παππά, δώσατε χαιρέκακα όλη
σας τη δύναµη, τα ρέστα σας. Θεωρήσατε ότι επιτέλους η Αστυ-
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νοµία και ο Χρυσοχοΐδης δεν τα κατάφεραν. Στην ουσία ζητάτε
να παραβούµε κανόνες κράτους δικαίου και να παρακολουθήσουµε έναν κατηγορούµενο, που ήταν µέχρι προχθές ο Παπάς.
Το ίδιο είχατε ζητήσει πριν από λίγες µέρες για τον Λαγό ο
οποίος -όπως ξέρετε- τυγχάνει ασυλίας.
Επίσης, άκριτα ειρωνευτήκατε ότι τα σπίτια όλων των κατηγορουµένων ήταν υπό επιτήρηση. Υπάρχουν και τέτοια ζητήµατα
που η Αστυνοµία µε εντολή του εισαγγελέα µπορεί να επιτηρεί
κάποια σπίτια. Και επιτέλους, τι θέλετε; Πείτε µας. Να επιτρέψουµε το λιντσάρισµα, για να ικανοποιηθεί το κοινό αίσθηµα; Και
θέλετε να λέγεστε «Αριστερά» όλοι εσείς, που από τέτοια καταπάτηση νόµων γέµισαν νεκροταφεία και στέναξε σε φυλακές και
ξερονήσια ο τόπος;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, παρακαλώ, ησυχάστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Να φοράτε τη µάσκα όταν µιλάτε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Είστε Πρόεδρος; Προεδρεύετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Αντιγράφετε τη
συµπεριφορά των άλλων; Δεν σας έχω δώσει τον λόγο και χαµηλώστε τον τόνο σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: ...(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ! Περάσατε εδώ σαν κοµήτης για να µας πείτε τι; Να µας υποδείξετε
το έργο µας; Σας παρακαλώ πολύ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Οχλούν και προσβάλουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ
πολύ, κύριε Μπογδάνο. Δεν έχετε τον λόγο. Και οι συνάδελφοι
του ΣΥΡΙΖΑ παρακαλώ ηρεµήστε, γιατί ο χρόνος που χάνεται
είναι σε βάρος των συναδέλφων.
Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε, σας παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Θέλω να διευκρινίσω το εξής και παρακαλώ για ενηµέρωση
και της Αίθουσας και του ελληνικού λαού. Η υποχρέωση της Ελληνικής Αστυνοµίας σε σχέση µε τον Παππά ήταν να δίνει το
παρών κάθε 1η του µηνός στο ΑΤ Παπάγου. Πήγαινε κάθε 1η του
µηνός και έδινε το παρών. Η τελευταία φορά ήταν 1η Οκτωβρίου.
Θέλω να σας πω, όµως, το εξής και το λέω για τους ευαίσθητους απέναντι στον χρυσαυγίτη Παππά, σήµερα πια φυγόποινο.
Τον Σεπτέµβρη του 2015 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ο εισαγγελέας
εφετών άλλαξε τους περιοριστικούς όρους που είχε επιβάλει το
προηγούµενο συµβούλιο εφετών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ γι’
αυτό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ, µην
διακόπτετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Αυτό λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν ακούγεστε.
Κύριε Σκουρλέτη, σας παρακαλώ, δεν έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Προσέξτε, θα ακουστεί η αλήθεια και θα σας τα πω όλα,
γιατί πρέπει να ενηµερωθούν όλοι.
Λέω, λοιπόν, ότι το συµβούλιο εφετών από τρεις φορές τον
µήνα παρών το έκανε µία φορά και από περιοριστικό όρο κάθε
βράδυ υποχρεωτικά να κοιµάται στο σπίτι του Παπάγου, αυτό το
κατήργησε. Δηλαδή, εάν υπήρχε αυτός ο περιοριστικός όρος να
κοιµάται κάθε βράδυ στο σπίτι του, η Αστυνοµία ήταν υποχρεωµένη να πηγαίνει κάθε βράδυ στο σπίτι του. Όλα αυτά άλλαξαν
επί ΣΥΡΙΖΑ. Θα πει κανείς: «Μα, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ; Η ανεξάρτητη
δικαιοσύνη φταίει».
Υπήρχε, λοιπόν, Υπουργός Δικαιοσύνης και υπήρχαν και άλλοι
αρµόδιοι Υπουργοί που θα µπορούσαν να πάνε στον εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου και να ζητήσουν αυστηρούς όρους. Αλλά δεν
το κάνατε. Και σήµερα έρχεστε εδώ και ζητάτε πραγµατικά τα
ρέστα.
Κοιτάξτε, είσαστε σε τριπλό αδιέξοδο: Σε δηµοσκοπική υποχώρηση, σε εσωκοµµατική ρήξη και σε πολιτική ένδεια. Επιστρατεύετε επικίνδυνα όπλα για να επιβιώσετε: Εθνικισµό µε τα
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δώδεκα µίλια, λαϊκισµό µε τον Παππά και τον δεκατετράχρονο
και κοινωνικό συντηρητισµό µε την παρούσα πρόταση µοµφής
που κάνετε.
Φυσικά υπάρχει και κάτι ακόµα και θέλω να σας το πω ευθέως
και όχι ασήµαντο. Στοχοποιείτε µε εχθροπάθεια και σύστηµα.
Τώρα έχετε στόχο την Αστυνοµία και τον Χρυσοχοΐδη, αλλά παραµένετε απελπιστικά άστοχοι και θα σας πω γιατί.
Κοιτάξτε, ο τρόµος και η πάταξη είστε εσείς. Σε διαδηλώσεις
στην Αθήνα, στο πρώτο επτάµηνο του 2019 στη διακυβέρνηση
σας, ρίξατε δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα πέντε χηµικά και δακρυγόνα. Από τον Αύγουστο του 2019, δηλαδή από τη δική µας διακυβέρνηση έως σήµερα, δεκατέσσερις µήνες, σε µεγαλύτερο
αριθµό διαδηλώσεων έπεσαν επτακόσια εβδοµήντα οκτώ δακρυγόνα. Καταθέτω το σχετικό έγγραφο που αποδεικνύει του λόγου
το αληθές.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δηλαδή, στο µισό χρονικό διάστηµα, σε λιγότερες διαδηλώσεις είχαµε τριπλάσια χηµικά. Ποιος ζει στα ψέµατα των συνθηµάτων του, ποιος τροµάζει και ποιος πατάσσει;
Και µια τελευταία απορία και κλείνω: Τα δίνετε όλα για τον
Παππά, αλλά όχι γιατί ο υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής είναι επικίνδυνος και διέφυγε. Σας βλέπω να λάµπετε από χαρά. Τα δίνετε
όλα για να γαντζωθείτε χαιρέκακα, για να χαρείτε από «τη
γκάφα», το «φιάσκο Χρυσοχοΐδη, Αστυνοµίας», όπως το αποκαλείτε.
Σας ρωτώ ευθέως µιας και είστε τόσο χαρούµενοι. Όταν τον
συλλάβουµε, γιατί θα τον συλλάβουµε, θα είστε τόσο χαρούµενοι;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ζήτησε τον λόγο
για µια σύντοµη παρέµβαση ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ.
Βούτσης.
Κύριε Βούτση, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Μόνο για ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ.
Υπάρχουν υπεύθυνοι και ή έτσι είτε αλλιώς στο σύνολο των
ζητηµάτων που θέσατε έχουν δοθεί ή θα δοθούν απαντήσεις. Για
ένα ζήτηµα µόνο θέλω να σας µιλήσω. Πραγµατικά εκπλήσσοµαι
γιατί σήµερα, δεκαπέντε µέρες µετά τη διάλυση της µεγάλης αντιφασιστικής εκδήλωσης µπροστά στο εφετείο, έρχεστε εδώ στη
Βουλή και επιµένετε σε απίστευτες ανακρίβειες, οι οποίες προκύπτουν από το ηλεκτρονικό υλικό το οποίο δώσατε και εσείς ως
ΓΑΔΑ και ανεξάρτητα δίκτυα για εκείνη την ηµέρα.
Προκύπτει απ’ αυτό ευθύτατα ότι δεν είχε καµµία σχέση το
πολύ µικρής έκτασης συµβάν µε τη δήλωσή σας ένα τέταρτο
µετά, ότι πέσανε εξακόσιες µολότοφ από εκατόν πενήντα ανθρώπους κι ενώ τα χηµικά συνέχιζαν να πέφτουν µέχρι την Αλεξάνδρας και µέχρι την Κηφισίας. Δεν έγινε τίποτα απ’ όλα αυτά.
Σας ρωτάω ευθέως. Ήταν προαποφασισµένη η διάλυση της
αντιφασιστικής εκδήλωσης και µάλιστα ενός κόσµου που χαιρόταν για την απόφαση του δικαστηρίου, για την ενοχή της Χρυσής
Αυγής ως εγκληµατικής οργάνωσης;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ήταν προαποφασισµένη, ήταν προµελετηµένη, ήταν επιχειρησιακά έτοιµη από την πλευρά σας και εν γνώσει του Πρωθυπουργού; Γιατί πραγµατικά εκείνη την ιστορική µέρα κάνατε ένα
ατόπηµα και πήρατε την ευθύνη εσείς ως Υπουργός Προστασίας
του Πολίτη, χωρίς έλεος, εντελώς αναιτίως, απέναντι σε δεκάδες
χιλιάδες ανθρώπους. Πώς έρχεστε µετά από δεκαπέντε µέρες
εδώ και λέτε αυτές τις ανακρίβειες;
Φέρτε το ηλεκτρονικό υλικό, φέρτε όλα τα στοιχεία για να
δείτε ότι είστε εντελώς έξω από την πραγµατικότητα και να µας
πείτε επιτέλους πότε, από πότε αποφασίστηκε η διάλυση της µεγάλης αντιφασιστικής εκδήλωσης και αν ήταν σε γνώση του
Πρωθυπουργού.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ πολύ, παρακαλώ και τους συναδέλφους, µετά την
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απάντηση προς τον Πρόεδρο, να δώσουµε τον λόγο στους συναδέλφους Βουλευτές. Ήδη ο συνάδελφος Μπουτσικάκης περιµένει εδώ και ώρα.
Κύριε Υπουργέ, σύντοµα σας παρακαλώ. Έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βούτση, εγώ δεν εκπλήσσοµαι πραγµατικά πλέον, γιατί τα ίδια µου είπατε το βράδυ εδώ µπροστά,
όταν κάποιοι προβοκάτορες διέλυσαν τη συγκέντρωση και πέταξαν µολότοφ στα ΜΑΤ. Δεν εκπλήσσοµαι που θέτετε αυτά τα ζητήµατα.
Για την απόφαση και λειτουργία του δικαστηρίου η αστυνοµία
πήρε πολλά µέτρα για να λειτουργήσει άψογα και µε ασφάλεια
το δικαστήριο. Και έτσι έγινε. Όπως πήρε και πάρα πολλά µέτρα
για να λειτουργήσει και να γίνει άψογα η διαδήλωση δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων.
Κάποιοι, κύριε Πρόεδρε, ακριβώς οι ίδιοι µε αυτούς εδώ στο
Σύνταγµα, επιτέθηκαν στα ΜΑΤ, πέταξαν µολότοφ, σπάσανε
δέκα λεωφορεία των ΜΑΤ και επιχείρησαν να βάλουν φωτιά σε
ορισµένα λεωφορεία. Είναι µετρηµένες οι µολότοφ, κύριε Πρόεδρε. Είναι εκατόν πενήντα.
Επίσης, κύριε Πρόεδρε, όλη η εικόνα που δόθηκε από τη ΓΑΔΑ
από το drone είναι ο αδιάψευστος µάρτυρας. Πραγµατικά δεν
εκπλήσσοµαι καθόλου. Αλλά µου κάνει εντύπωση που εσείς έρχεστε εδώ και θέτετε πάλι τα ίδια ζητήµατα που λάθος θέσατε
εκείνο το βράδυ που ψηφίζαµε τον νόµο για τις συγκεντρώσεις.
Ζητήσατε τότε τις παραιτήσεις τη δική µου και του συναδέλφου,
κ. Οικονόµου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίζουµε τη διαδικασία.
Κύριε Μπουτσικάκη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Καλό θα ήταν να µην ξεχνάµε στην Αίθουσα αυτή, κύριοι της
Αντιπολίτευσης, ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι δούλεψαν για να µπορέσει να έρθει αυτή η ιστορική ηµέρα της καταδίκης της Χρυσής
Αυγής. Κάποιοι σ’ αυτήν εδώ την Κυβέρνηση αποφάσισαν και λειτούργησαν, όπως έπρεπε. Ήρθε αυτή η µέρα και αυτή η φασιστική οργάνωση εντέλει καταδικάστηκε. Κι αυτό δεν έγινε επί των
ηµερών του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν µπορούσατε να βρείτε µια αίθουσα να
γίνει αυτή η δίκη. Έγινε επί των ηµερών της Νέας Δηµοκρατίας.
Σας ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ που το 2015 παρέλαβε µια οικονοµία σε άνοδο και την επέστρεψε στην ύφεση, σήµερα αµφισβητεί την πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ
νοµοθέτησε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς, που κατήργησε οριζοντίως την προστασία της πρώτης κατοικίας, από το
σύνθηµα «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» πήγαµε στο δόγµα
Τσακαλώτου µε αποτέλεσµα είκοσι πέντε χιλιάδες και πλέον πλειστηριασµούς σε ενάµιση χρόνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε και διατήρησε τα capital controls. Στον ΣΥΡΙΖΑ ανήκει η θλιβερή
πανευρωπαϊκή πρωτιά όταν το 2017 είχαµε τη µεγαλύτερη µείωση µισθών στη χώρα µας, σε σχέση µε όλη την Ευρώπη, κατά
3,5%. Ο ΣΥΡΙΖΑ σύµφωνα µε στοιχεία του ΟΟΣΑ µε την φορολογική λαίλαπα του 2017 έκανε τη χώρα µας πρωταθλήτρια κόσµου
στις αυξήσεις φόρων. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και άλλες πολλές πρωτιές
και διακρίσεις.
Νοµοθετήσατε, κύριοι της Αντιπολίτευσης και αυξήσατε συνολικά είκοσι εννιά φόρους. Αυξήσατε το ΦΠΑ, τη φορολογία των
επιχειρήσεων, των µερισµάτων την προκαταβολή φόρου, την εισφορά αλληλεγγύης, τον φόρο εισοδήµατος. Επιβάλατε φόρο
στη σταθερή τηλεφωνία, στην κινητή, στο ίντερνετ, στη συνδροµητική τηλεόραση. Τσακίσατε το εισόδηµα των συνταξιούχων.
Θεσπίσατε οικονοµικά αντικίνητρα εναντίον της πρόωρης συνταξιοδότησης. Αυξήσατε εισφορές υγείας στις κύριες συντάξεις
και επιβάλλατε και στις επικουρικές. Μειώσατε το εισόδηµα των
συνταξιούχων το 2016-2017 κατά 700 εκατοµµύρια ευρώ. Καταργήσατε το ΕΚΑΣ. Τέλος, ο κ. Κατρούγκαλος, πετσόκοψε τις συντάξεις. Κατά 20% τουλάχιστον.
Αντιθέτως η Κυβέρνηση αυτή εδώ της Νέας Δηµοκρατίας, εν
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µέσω της πανδηµίας, εν µέσω της υγειονοµικής κρίσης, κατάφερε και έφτιαξε ένα πακέτο πενήντα εννιά µέτρων που θα ξεπεράσει συνολικά τα 24 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ενισχύσαµε και
θωρακίσαµε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Ενισχύσαµε οικονοµικά
τους πληγέντες, τους ανέργους, τους εποχικά εργαζόµενους.
Στηρίξαµε την απασχόληση και αποτρέψαµε τις απολύσεις. Στηρίξαµε τους ευάλωτους δανειολήπτες. Δηµιουργήσαµε εργαλεία
ρευστότητας της πραγµατικής οικονοµίας µε αποκορύφωµα την
επιστρεπτέα προκαταβολή. Έρχονται κι άλλα. Η πρωτοφανής
συνολική ένεση ρευστότητας θα ξεπεράσει τα έντεκα δισεκατοµµύρια ευρώ. Μειώσαµε την προκαταβολή φόρου εισοδήµατος.
Καλύψαµε από τον κρατικό προϋπολογισµό τις ασφαλιστικές εισφορές. Μειώσαµε τον ΦΠΑ στις υπηρεσίες και τα προϊόντα. Νοµοθετούµε τη µείωση στις ασφαλιστικές εισφορές του ιδιωτικού
τοµέα.
Ταυτόχρονα µε την υγειονοµική κρίση, κυρίες και κύριοι της
αντιπολίτευσης αντιµετωπίζουµε την τουρκική προκλητικότητα,
τις πρωτοφανείς επεκτατικές και αναθεωρητικές διαθέσεις του
κ. Ερντογάν, αποτελέσµατα δικών σας πολιτικών. Κερδίσαµε µε
τη στάση µας το σεβασµό των εταίρων και τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας. Εν µέσω όλων αυτών εσείς παίζετε µε τους
θεσµούς, µε τους κοινοβουλευτικούς θεσµούς για να εξυπηρετήσετε δικά σας µικροκοµµατικά συµφέροντα. Καµµία σοβαρότητα.
Καταθέσατε πρόταση δυσπιστίας για έναν Υπουργό που µέσα
σε έναν χρόνο επεξεργάστηκε δεκατέσσερα νοµοσχέδια τοµές
για την οικονοµία. Ως κυβέρνηση τι άλλο κάναµε; Καταργήσαµε
πλήρως τα capital controls. Βελτιώσαµε το πλαίσιο ρυθµίσεων
οφειλών των πολιτών. Απλοποιήσαµε τις διαδικασίες µε το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ» για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Ολοκληρώσαµε την αποπληρωµή του ακριβού µέρους των δανείων του ΔΝΤ. Ξεµπλοκάραµε εµβληµατικά επενδυτικά έργα,
όπως το Ελληνικό. Δροµολογήσαµε σχέδια ενίσχυσης, βιωσιµότητας των εταιρειών του δηµοσίου. Υλοποιήσαµε το σχέδιο
«ΗΡΑΚΛΗΣ». Θεσπίσαµε το πλαίσιο των µικρο-χρηµατοδοτήσεων. Προωθήσαµε φορολογικές παρεµβάσεις µε κίνητρα για
την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της
χώρας.
Δηµιουργήσαµε µια νέα προοδευτική φορολογική κλίµακα για
τα φυσικά πρόσωπα, που ξεκινάει από το 9% για τα χαµηλά εισοδήµατα έως 10.000 ευρώ. Μειώσαµε τον φορολογικό συντελεστή των επιχειρήσεων και των µερισµάτων. Μειώσαµε κατά
50% τον φορολογικό συντελεστή για νεοφυείς επιχειρήσεις. Αναστείλαµε τον ΦΠΑ στην οικοδοµή. Απαλλάσσουµε από την εισφορά αλληλεγγύης τα άτοµα µε αναπηρία. Δώσαµε επιδόµατα
γέννησης για την καταπολέµηση της υπογεννητικότητας. Αυξήσαµε το αφορολόγητο για κάθε τέκνο. Μειώσαµε τον ΦΠΑ στα
βρεφικά είδη. Δώσαµε ισχυρά φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις στην πράσινη οικονοµία, ενέργεια και ψηφιοποίηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση αυτή ολοκλήρωσε
µε επιτυχία τέσσερις αξιολογήσεις. Βγήκε µε επιτυχία επτά
φορές στις αγορές, µε τους χαµηλότερους τόκους δανεισµού
στην ιστορία της χώρας, ακόµα και µε αρνητικά επιτόκια. Ο δείκτης του οικονοµικού κλίµατος της Ελλάδας έφτασε στα υψηλότερα των τελευταίων είκοσι ετών. Διπλασιάστηκε η απορρόφηση
του ΕΣΠΑ. Είµαστε πλέον στην όγδοη θέση και κατέχουµε την
πρώτη θέση στις ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις.
Θα µπορούσα να σας πω πάρα πολλά, αλλά η ζυγαριά, καταλαβαίνετε, γέρνει προς τα εδώ. Ήρθαν εδώ εταιρείες κολοσσοί,
επένδυσαν στην Ελλάδα, επένδυσαν στην Κυβέρνηση αυτή: Η
«MICROSOFT», η «PFIZER», η «SISCΟ», όλοι µας εµπιστεύονται,
εδώ καταθέτουν τα χρήµατά τους, εδώ τα επενδύουν. Δεν πρέπει, όµως, να ξεχνάµε και ποια ήταν η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τόσα «αυτογκόλ», πραγµατικά η πρόταση µοµφής θα πρέπει να στρέφεται εναντίον του
εαυτού σας, όχι κατά του κ. Σταϊκούρα, τον οποίον τον στηρίζω
και καταψηφίζω την πρόταση µοµφής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Κωνσταντίνος Μπάρκας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Το σχέδιο της Κυβέρνησης,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

όπως κατατέθηκε από τον κ. Χρυσοχοΐδη, είναι περί «ανέµων και
υδάτων». Και µια και ο κ. Χρυσοχοΐδης έφυγε, έχουµε την τιµή
να είναι µαζί µας ο Υφυπουργός κ. Οικονόµου, για να ακούσει τις
επιτυχίες της Κυβέρνησης, του Χρυσοχοΐδη και του ίδιου του
εαυτού του τις τελευταίες ηµέρες.
Το σχέδιο, λοιπόν, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
όπως αυτό αναπτύσσεται το τελευταίο διάστηµα, κύριε Οικονόµου, για τη σύλληψη των Χρυσαυγιτών έχει έναν βασικό πυλώνα:
Τον εθελοντισµό. Αυτό αναπτύσσετε. Όποιος καταδικασµένος
θέλει, παραδίδεται. Όποιος θέλει, «την κάνει», φεύγει, κρύβεται.
Στα δεκατετράχρονα, κύριε Οικονόµου, πάτε καλά: Ξύλο, απειλές, τα ΜΑΤ, να φύγουν από τις πλατείες, να φύγουν από τα σπίτια τους, να τα εγκλωβίσετε επί τέσσερις µέρες στη ΓΑΔΑ. Για
τους χρυσαυγίτες τι κάνατε;
Βγαίνει ο κ. Μπαλάσκας και λέει: «Είναι στο µάτι µας οι καταδικασµένοι για εγκληµατική οργάνωση, τους έχουµε. Ούτε στο
ένα τρισεκατοµµύριο δεν θα φύγουν».
Κύριε Οικονόµου, ο κ. Παππάς πού βρίσκεται; Ξέρετε; Γνωρίζετε; Τον συλλάβατε; Εδώ και τρεις µέρες ο Παππάς είναι κάπου
αλλού. Δεν ξέρετε πού είναι. Αυτό αποτελεί απόλυτη ευθύνη δική
σας, του Χρυσοχοΐδη και, προφανώς, του πολιτικού σας προϊσταµένου, του κ. Μητσοτάκη.
Είναι η τρίτη µέρα, αλλά και η τρίτη επιτυχία σας, κύριε Οικονόµου: Πρώτος, ο Χριστοφοράκος. Έφυγε, πήγε Γερµανία να
µείνει. Δεύτερος, ο Λαγός, καταδικασµένος και αυτός, έφυγε σαν
κύριος από το αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Τρίτη µεγάλη επιτυχία της Κυβέρνησης, ο υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής
κ. Παππάς.
Αυτές οι τρεις επιτυχίες έχουν ονοµατεπώνυµο και λέγεται
«Νέα Δηµοκρατία». Αυτά έχετε πετύχει µέχρι τώρα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Θα φτάσω τώρα και σε έναν άλλον Υπουργό, ο οποίος είπε
κάτι εξαιρετικό. Γιατί είναι καλός ο νόµος τον οποίο συζητάµε
σήµερα; Γιατί –λέει- ότι όποιος χάσει το σπίτι του θα βρει µια
καλή δουλειά µετά και έτσι θα καταφέρει να το πάρει πίσω. Ποιος
το είπε αυτό; Ο Γεωργιάδης. Μάλιστα!
Ξέρετε σε τι πεδίο συζητάµε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές; Τη
στιγµή που η ανεργία αυξάνεται, τη στιγµή που πλήθος ανθρώπων πρώην εργαζοµένων βρίσκονται εκτός εργασίας, εσείς τι
τους λέτε; «Με τον Πτωχευτικό Κώδικα θα χάσετε µεν το σπίτι
σας, αλλά θα βρείτε µια καλή δουλειά για να το πάρετε πίσω».
Πώς; Αφού η ανεργία αυξάνεται. Πού θα δουλέψουν αυτοί οι άνθρωποι; Κοροϊδεύετε τον κόσµο στα µούτρα τους.
Βεβαίως, όταν δεν θέλετε να µιλήσετε για κάτι, όταν δεν θέλετε να µπείτε στην ουσία της συζήτησης, βάζετε εσείς οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, οι οποίοι κατά τα άλλα είστε
αξιόλογοι άνθρωποι, έναν άνθρωπο από το Γραφείο Τύπου της
Νέας Δηµοκρατίας να σας γράφει οµιλίες µε copy-paste και να
έρχεστε και να λέτε εδώ ακριβώς τα ίδια πράγµατα.
Στην ουσία του νοµοσχεδίου θα µπείτε; Γιατί η κατάθεση της
πρότασης µοµφής δεν είναι για τον νέο οσιοµάρτυρα, τον δεύτερο Μωυσή, µετά -πώς τον είπε, κύριε Οικονόµου, ο Υφυπουργός σας;- τον τροµερό και τον µοναδικό κ. Μητσοτάκη. Δεν είναι
οσιοµάρτυρας ο κ. Σταϊκούρας.
Η συζήτηση γίνεται για τον Πτωχευτικό Κώδικα, που, προφανώς, µαζί µε την βοήθεια των µέσων µαζικής ενηµέρωσης που
σας στηρίζουν, κρύβετε εναγωνίως το τι εµπεριέχει.
Τι λέτε εσείς; Ότι «θα συγκρίνουµε δύο πολιτικές». Μα, δεν θα
συγκρίνουµε δύο πολιτικές.
Πρώτον, διότι έχετε αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας και,
άρα, θα συγκρίνουµε το τι έχετε κάνει µέχρι τώρα και, βεβαίως,
θα συγκρίνουµε και το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου το οποίο
συζητούσαµε το προηγούµενο διάστηµα.
Η πρόταση δυσπιστίας, λοιπόν, κατά του κ. Σταϊκούρα -και όχι
του οσιοµάρτυρα Σταϊκούρα- δεν ήταν µια επικοινωνιακή πολιτική επιλογή, αλλά µια πολιτική ουσίας.
Η Κυβέρνηση έφερε έναν πτωχευτικό νόµο που καταργεί κάθε
προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεν το λέω εγώ. Ο κ. Σιµόπουλος από τη Θεσσαλονίκη, ο Βουλευτής σας, είπε ότι «ναι, καταργείται η προστασία της πρώτης κατοικίας». Και, βεβαίως, το
είπαν και άλλοι, όλοι οι κοινωνικοί φορείς: Η ΓΣΕΒΕΕ, τα επιµε-
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λητήρια, η ολοµέλεια των δικηγορικών συλλόγων.
Όλα τα κορυφαία θεσµικά στελέχη που πέρασαν από την επιτροπή είπαν ότι καταργείτε την προστασία της πρώτης κατοικίας,
την οποία δεν θέλετε να συζητήσουµε.
Προφανώς, λοιπόν, για εµάς το µόνο θεσµικό όπλο που είχαµε
στα χέρια µας ήταν, όχι να κρυφτείτε πίσω από µια διήµερη συζήτηση, στην οποία τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης τα οποία σας
στηρίζουν δεν έκαναν καµµία αναφορά, αλλά να έρθετε εδώ στη
βάσανο του πενθηµέρου να συζητήσουµε για την ουσία του νοµοσχεδίου. Και θα περάσετε από αυτή τη βάσανο. Δεν θα µιλάτε
για άλλα πράγµατα, για άσχετα πράγµατα.
Λέει, λοιπόν, το νοµοσχέδιο διάφορα πάρα πολύ ωραία.
Κύριοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, οι οποίοι δεν ήσασταν εδώ πέρα την περίοδο 2012-2019, να σας θυµίσω ότι το υπό
συζήτηση νοµοσχέδιο που είχαµε πριν δύο µέρες στην Ολοµέλεια της Βουλής δεν τόλµησε να το προτείνει ως νοµοσχέδιο
ούτε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Και βρεθήκατε εσείς, άξια
παλικάρια και κόρες, φίλοι του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου,
να φέρετε ένα νοµοσχέδιο το οποίο δεν είχε φανταστεί κανείς.
Τι λέτε στους ανθρώπους; Λέτε ότι «κύριοι, θα πτωχεύετε όλοι,
θα γίνεται υποχρεωτική πτώχευση για όλα τα φυσικά πρόσωπα,
θα χάνεται η κυριότητα της πρώτης κατοικίας». Μειώνετε µε τον
τρόπο αυτό στα κρυφά το ακατάσχετο στα 611 ευρώ από τα
1.200 που είναι τώρα. Θα γίνεται ο ιδιοκτήτης νοικάρης στο σπίτι
του.
Όλα αυτά δεν σας ενδιαφέρουν, αλλά συζητάτε για τι πράγµα;
Περί «ανέµων και υδάτων».
Θα επικαλεστώ ένα φοβερό έργο, το οποίο, φαντάζοµαι, δεν
γνωρίζετε. Λέγεται «Το µεγάλο µας τσίρκο», που µέσα σε µια
αποστροφή του τραγουδιού λέει - είναι γραµµένο για εσάς, είναι
γραµµένο για το νοµοσχέδιο το οποίο έχετε φέρει προς ψήφιση
στη Βουλή- «στολίστηκαν οι ξένοι τραπεζίτες, ξυρίστηκαν και οι
Έλληνες µεσίτες». Για τι πράγµα; Για τα σπίτια του κόσµου.
Η κοινωνία βλέπει µια κυβέρνηση, τη δική σας Κυβέρνηση, που
βγάζει τα σπίτια τους στο σφυρί.
Καλούµε, λοιπόν, την κοινωνία από αυτό εδώ το Βήµα να αντισταθεί στη δική σας πολιτική, στην πολιτική έξωσης των ανθρώπων από τα σπίτια τους, στην πολιτική και κοινωνική αναλγησία
την οποία δείχνετε.
Κύριε Οικονόµου, θα ξανάρθω σε εσάς. Στα δεκατετράχρονα
καλά τα πάτε: Ξύλο! Στους ανθρώπους που χάνουν τα σπίτια
τους καλά τα πάτε: Και εκεί ξύλο! Θα δούµε εικόνες όπως στην
Ισπανία. Στον χρυσαυγίτη Παππά, όµως, τίποτα, κουβέντα. Τρίτη
ηµέρα τον ψάχνετε και αν θα τον βρείτε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Οικονόµου,
έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτή η
σπέκουλα µε τον Παππά και µε την Χρυσή Αυγή νοµίζω θα πρέπει
κάποτε να τελειώσει και να δείτε και να σεβαστείτε την πραγµατικότητα. Διότι οι δικογραφίες και το στήσιµο της εγκληµατικής
οργάνωσης για τη Χρυσή Αυγή επί των ηµερών µας ξεκίνησε, επί
των ηµερών µας τελείωσε και στη φυλακή επί των ηµερών µας
οδηγούνται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Πού είναι ο Παππάς, θα µας
πείτε;
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Για τον κ. Παππά άλλοι δηµιούργησαν το νοµικό πλαίσιο
που του επέτρεπε µε τόση ευκολία σήµερα να είναι φυγόδικος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Πού είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ!
Ηρεµήστε!
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Να έχετε εµπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνοµία, στην
αποτελεσµατικότητα της και πολύ σύντοµα θα οδηγηθεί εκεί που
πρέπει ο κ. Παππάς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Στα δεκατετράχρονα ξέρετε!
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Σε ό,τι αφορά τον δεκατετράχρονο, σας είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης πριν ότι µε απόφαση του εισαγγελέα ανηλίκων και του
ανακριτή ανηλίκων, ασκήθηκαν κακουργηµατικού χαρακτήρα κατηγορίες και διετάχθη η κράτησή του. Ως προς τις συνθήκες κράτησης, πήρατε απάντηση. Όλες οι προανακριτικές πράξεις για
τον ανήλικο έγιναν παρουσία της µητέρας του και παρουσία του
συνηγόρου, όπως η νοµική µας τάξη και ο νοµικός µας πολιτισµός επιβάλλει.
Για τον κ. Λαγό γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει
καµµία απαγόρευση εξόδου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Τι λέτε;
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Φροντίστε να πληροφορηθείτε σωστά.
Για τον κ. Λαγό το µόνο που υπάρχει είναι ότι οσάκις ταξιδεύει,
οφείλει να παρουσιάζεται στις υπηρεσίες του αερολιµένα και να
δηλώνει τον τόπο που µεταβαίνει κι όταν έρχεται, επίσης το ίδιο,
το πού θα παραµείνει. Κυκλοφορεί ελεύθερα. Δεν έχει κανένα
µέτρο απαγόρευσης εξόδου και απολαµβάνει, προς το παρόν,
της ασυλίας ως Ευρωβουλευτής.
Σεβαστείτε κάποτε τη συνταγµατική τάξη και το νοµικό πλαίσιο
ως προς αυτήν την κατεύθυνση και µην είστε αυτεπάγγελτα προστάτες αυτών που χρησιµοποιούν τις µολότοφ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υφυπουργό.
Θα δώσουµε τον λόγο στη συνάδελφο Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα από τη Νέα Δηµοκρατία. Μετά θα ακολουθήσει η κ. Λιακούλη, ο κ. Οικονόµου και µετά θα δώσουµε τον λόγο στον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κ. Χατζηδάκη.
ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΕΦΑΛΑ:
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». Αυτό
ακούγαµε και ξανακούγαµε από τον ΣΥΡΙΖΑ και την ηγεσία του,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε στόµφο, µε θέρµη σαν να το πιστεύουν, σαν να το εννοούν. Το αποτέλεσµα; Έγιναν είκοσι έξι
χιλιάδες πλειστηριασµοί σε λιγότερο από ενάµιση χρόνο διακυβέρνησής τους.
Νοµοθετήσατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, τον
Μάιο του 2017 για πρώτη φορά στην ελληνική πραγµατικότητα
τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς. Από τον Νοέµβριο του
2017 µέχρι και τον Ιούνιο του 2019 πραγµατοποιήθηκαν είκοσι
πέντε χιλιάδες εξακόσιοι εβδοµήντα δύο πλειστηριασµοί.
Και τώρα επικρίνετε ένα νοµοσχέδιο το οποίο έχει ως σκοπό
την αποφυγή της πτώχευσης του οφειλέτη, τη ρύθµιση των οφειλών του, µια δεύτερη ευκαιρία σε όλους αυτούς που θέλουν να
τακτοποιήσουν τα οικονοµικά τους, σε όλους αυτούς που θέλουν
να γίνουν νοικοκύρηδες. Γιατί δεν σας αρέσει το νοικοκυριό. Δεν
σας αρέσει η τάξη και η πρόοδος.
Εσείς ήσασταν που παραλάβατε την οικονοµία σε άνοδο και
την παραδώσατε σε ύφεση. Εσείς ήσασταν που αυξήσατε φόρους και εισφορές. Φέρατε έναν νόµο-έκτρωµα για το ασφαλιστικό. Καθορίσατε τις ασφαλιστικές εισφορές ανάλογα µε το
εισόδηµα του ελεύθερου επαγγελµατία. Γονατίσατε τη µεσαία
τάξη.
Και βεβαίως, καταργήσατε την προστασία της πρώτης κατοικίας πρώτα το 2015, µετά το 2017 και οριστικά το 2019. Αφήσατε
απροστάτευτη και µόνη την πρώτη κατοικία, αλλά όχι µόνο αυτή,
και τους µισθούς, τις συντάξεις, τους τραπεζικούς λογαριασµούς
και όλη την περιουσία των Ελλήνων. Επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ,
πέρα από τους δεκάδες χιλιάδες πλειστηριασµούς, εκδόθηκαν
και εκατοµµύρια κατασχετήρια τραπεζικών λογαριασµών.
Βήµα-βήµα προσπαθήσαµε να αναδοµήσουµε την προβληµατική κατάσταση που µας παραδώσατε. Μειώσαµε τον ΕΝΦΙΑ.
Μειώσαµε τους συντελεστές στη φορολόγηση ελευθέρων επαγγελµατιών, εταιρειών, µισθωτών, συνταξιούχων. Βελτιώσαµε τη
ρύθµιση οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση. Αυξήσαµε τις
δόσεις της πάγιας ρύθµισης από δώδεκα σε είκοσι τέσσερις και
υπό όρους από είκοσι τέσσερις µέχρι και σαράντα οκτώ.
Πήραµε έγκαιρα και αποτελεσµατικά µέτρα κατά των επιπτώ-
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σεων της πανδηµίας του κορωνοϊού. Δώσαµε παράταση στο
προηγούµενο εξαιρετικά περιορισµένο πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας κατά επτά µήνες και απλοποιήσαµε τις
διαδικασίες για την ένταξη στο πρόγραµµα αυτό. Ενεργοποιήσαµε το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ» για τη στήριξη δανειοληπτών
που πλήττονται από τις οικονοµικές επιπτώσεις του κορωνοϊού.
Ενισχύσαµε την αναπτυξιακή διαδικασία της ελληνικής οικονοµίας µε πλαίσιο µικροχρηµατοδοτήσεων, µε φορολογικές παρεµβάσεις και επενδυτικά κίνητρα. Αναστείλαµε φορολογικές
υποχρεώσεις. Κατοχυρώσαµε αποζηµιώσεις για τις πρώτες
ανάγκες των νοικοκυριών, αποζηµιώσεις σε υποδοµές, αποζηµιώσεις σε αγρότες.
Φέρνουµε στη Βουλή ένα νέο πλαίσιο αντιµετώπισης του υψηλού ιδιωτικού χρέους µε στόχο τη ρύθµιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας.
Εσείς τι κάνετε, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ; Κάνετε µια
άκαιρη και άστοχη πρόταση δυσπιστίας, σε µια στιγµή που δίνουµε πολύπλευρη µάχη, κατά της πανδηµίας του κορωνοϊού και
των επιπτώσεών της και κατά της τουρκικής προκλητικότητας.
Δεν έχετε την αναγκαία κοινωνική και πολιτική ευθύνη να σταθµίζετε τις καταστάσεις. Δεν µπορείτε ως πολιτική παράταξη να
αξιολογήσετε ποιο είναι το καλύτερο και πιο ωφέλιµο για την πατρίδα µας την εκάστοτε χρονική στιγµή.
Η ελληνική κοινωνία που µας παρακολουθεί, όµως, γνωρίζει
την αλήθεια. Γνωρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε οριζόντια την προστασία της πρώτης κατοικίας τον Φεβρουάριο του 2019. Αυτή
ήταν η δήθεν προστασία που προσέφερε.
Εµείς, επί υπουργίας Χρήστου Σταϊκούρα και πρωθυπουργίας
Κυριάκου Μητσοτάκη, θεσµοθετούµε την προστασία της πρώτης
κατοικίας πλέον ως µια πάγια πολιτική κοινωνικής προστασίας
των ευάλωτων νοικοκυριών, ως ένα µόνιµο πρόγραµµα, χωρίς
διάρκεια ή προθεσµία λήξης. Παρέχουµε συνολική λύση στο
πρόβληµα της υπερχρέωσης των νοικοκυριών µε έναν εξωδικαστικό µηχανισµό, µε αποπληρωµή σε έως διακόσιες σαράντα δόσεις για χρέη προς τράπεζες, διαχειριστές δανείων και δηµόσιο.
Τον αποκαλείτε «πτωχευτικό νόµο» δίνοντας έµφαση στην
πτώχευση των οφειλετών, µε στόχο να παραπλανήσετε, να αλλοιώσετε τον σκοπό του. Ο σκοπός του νόµου είναι ο αντίθετος.
Είναι η αποφυγή της πτώχευσης. Σήµερα, εάν κάποιος οφειλέτης
δεν πληρώνει τα χρέη του, τότε οι πιστωτές του προβαίνουν σε
κατασχέσεις και πλειστηριασµό. Αυτό είναι το πλαίσιο προστασίας πρώτης κατοικίας που κληροδότησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και µόλις
του πάρουν ολόκληρη την περιουσία και την πρώτη κατοικία του,
αφού δεν υπάρχει προστασία της, τότε ο πολίτης συνεχίζει να
χρωστάει.
Με το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου, λοιπόν, παρέχουµε µια
πραγµατική δεύτερη ευκαιρία στον οφειλέτη ώστε αυτός να
κάνει ένα νέο ξεκίνηµα, χωρίς χρέη, µε σκοπό αυτός να ξεχρεώσει, να αναβιώσει, να διασώσει το σπίτι του, να ξανασταθεί οικονοµικά στα πόδια του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί υπουργίας Χρήστου Σταϊκούρα πάρθηκαν έγκαιρα και αποτελεσµατικά µέτρα ενίσχυσης
όλων των πληγέντων κλάδων για την πανδηµία. Επί υπουργίας
Σταϊκούρα λήφθηκαν µέτρα για την αποζηµίωση νοικοκυριών και
επιχειρήσεων που επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόµενα. Επί
υπουργίας Σταϊκούρα µειώθηκε ο ΦΠΑ, µειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές εισοδήµατος, µειώθηκε φόρος στις εταιρείες.
Εσείς αυξάνατε φόρους, εµείς µειώνουµε φόρους.
Επί υπουργίας Σταϊκούρα θεσπίστηκαν επενδυτικά κίνητρα.
Επί υπουργίας Σταϊκούρα κατοχυρώθηκε το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, αυτό που εσείς καταργήσατε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε, ο λαός
έκρινε.
Αναφορικά, λοιπόν, µε τη σηµερινή κίνηση απελπισίας, αναφορικά µε αυτή την πράξη απύθµενης ανευθυνότητας, επιβεβαιώνεται για µια ακόµη φορά ότι βρίσκεστε εκτός πολιτικής
πραγµατικότητας. Ακούστε το για να το εµπεδώσετε καλά. Η Κυβέρνηση είναι δυνατή, η κοινοβουλευτική µας οµάδα ενωµένη.
Οι πολίτες εµπιστεύονται τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κι εσείς γρήγορα κατευθύνεστε εκεί που ανήκετε, στο 3%.
Δηλώνω την εµπιστοσύνη µου στο πρόσωπο του Υπουργού Οι-
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κονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα και καταψηφίζω την πρόταση δυσπιστίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κ. Κεφάλα και για την οικονοµία στον χρόνο.
Πριν ανέλθει στο Βήµα η επόµενη οµιλήτρια, η οποία είναι η κ.
Λιακούλη Ευαγγελία, θα ήθελα να συνεννοηθούµε για κάτι, απευθυνόµενος στο Σώµα. Γνωρίζετε πολύ καλά τον αριθµό των εγγεγραµµένων οµιλητών. Πιθανολογούµε ότι έως αύριο το
µεσηµέρι - νωρίς το απόγευµά δεν θα προλάβουν να µιλήσουν
οι εκατόν πενήντα περίπου συνάδελφοι.
Προκειµένου να δώσουµε τη δυνατότητα να µιλήσουν όσο το
δυνατόν περισσότεροι, θα πρότεινα από τον όγδοο, ολοκληρώνοντας δηλαδή τον έβδοµο κύκλο, να µειώσουµε τον χρόνο κατά
ένα λεπτό, στα έξι, µε προοπτική τα επτά και παράλληλα, να µειωθεί κατά ένα λεπτό και ο χρόνος των Υπουργών, των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων κ.λπ..
Συµφωνεί το Σώµα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Νοµίζω συµφωνείτε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν συµφωνούµε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εντάξει, καταγράφεται η διαφωνία του ΚΙΝΑΛ, κύριε Κεγκέρογλου.
Ελάτε, κυρία Λιακούλη, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, τελικά αυτή η ζωή είναι γεµάτη εκπλήξεις.
Μια τόσο βολική πρόταση δυσπιστίας από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση σε κοµβικό µέλος της Κυβέρνησης ποιος θα την περίµενε; Ένα κανονικό δώρο, µια πρόταση δυσπιστίας µόνο στο
πρόσωπο του τσάρου της οικονοµίας µας, του Υπουργού Οικονοµικών, του κ. Σταϊκούρα.
Τι τέλειος συγχρονισµός! Ωφελούµενη της διαδικασίας και η
Κυβέρνηση, ωφελούµενη και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Ένα
παιχνίδι ισόπαλο µε τους µισούς να λένε: «Είδες πάσα που
έριξα;» και τους άλλους µισούς να λένε: «Είδες τι κατάφερα και
έπιασα;».
Παρά το ισόπαλο µατς όµως, αγαπητοί µου, υπάρχουν σοβαροί τραυµατισµοί και η κερκίδα δεν αντέχει πια να σας βλέπει ως
ανιαρούς και αδιάφορους. Τραυµατίας ολόκληρο το πολιτικό σύστηµα, ο κοινοβουλευτισµός, αλλά και οι πολίτες. Το φίδι που
δαγκώνει την ουρά του, ο κύκλος που τετραγωνίζεται ή κατά το
λαϊκό µια τρύπα στο νερό, είναι κατάλληλοι τίτλοι για αυτήν την
πρόταση δυσπιστίας, παιχνιδάκι στα χέρια των δύο µονοµάχων
της εξουσίας.
Οι πολίτες, βέβαια, κάθε άλλο παρά εύπιστοι είναι σ’ αυτό. Θα
έλεγα το αντίθετο, µάλλον υποψιασµένοι είναι πια. Ποιον, αλήθεια, νοµίζετε ότι πείθετε για τις αγαθές προθέσεις σας, κύριοι
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης;
Ένας µικρονοϊκός πολιτικάντικος τακτικισµός είναι η κατάθεση
της πρότασης δυσπιστίας από τον ΣΥΡΙΖΑ τη στιγµή που µέµφεστε µόνο τον κύριο Υπουργό. Ακούω ήδη εγώ, δεν ξέρω αν
ακούτε εσείς, το βαθύ αναστεναγµό ανακούφισης από την
πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας, από τα έδρανα των Βουλευτών
της, που τους βλέπω µια χαρά συσπειρωµένους, ενωµένους µετά
ακριβώς από τη δική σας πρόταση, την οποία υποβάλλατε µόνο
στο πρόσωπο του κυρίου Υπουργού, λες και είναι αυτός ο µόνος
υπεύθυνος για την συνολική καταστρεπτική πολιτική της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας.
Καταλήξατε τελικά µια εξαιρετικής σπουδαιότητας κοινοβουλευτική διαδικασία να την σκοτώσετε από κοινού και εκ προµελέτης µε θύτη νούµερο ένα τον ΣΥΡΙΖΑ που προκάλεσε την
τριήµερη αυτή κοινοβουλευτική διαδικασία, ανερµάτιστος, χωρίς
καµµία συνοχή, χωρίς κανένα ολοκληρωµένο σχέδιο, χωρίς καµµία ολοκληρωµένη κυβερνητική αντιπρόταση.
Τι λέτε εσείς; Δεν σας ακούµε καθαρά να µιλάτε για τον Πτωχευτικό Κώδικα, συµπαρασύροντας όλα τα προηγούµενα, τα
οποία έχετε και βάζοντας στην πρώτη γραµµή πρώην πρωτοκλασάτους που σήµερα ξεπέφτουν, συµπαρασύροντας ολόκληρη
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σειρά παλιών στελεχών, των παλιών θεωρητικών στελεχών, που
εγώ σέβοµαι πάρα πολύ οφείλω να οµολογήσω και από αυτό το
Βήµα και βάζοντας βεβαίως και στη µάχη πρώην πρωτοκλασάτα
στελέχη του ΠΑΣΟΚ που σήµερα παρουσιάζονται βασιλικότεροι
του βασιλέως, αυτούς που κυρίως προέταξε σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ
ως ταιριαστό ζεύγος γενίτσαροι εναντίον τσάρου, της συνιστώσας των πρώην στελεχών της ανανεωτικής Αριστεράς, των ενσωµατωµένων light ακροδεξιών των ΑΝΕΛ -απ’ όλα έχει ο
µπαξές- και δηµιουργώντας µάλιστα τελευταία και κάποιες συνιστώσες κεντροδεξιοαριστερές -είναι και στον τόπο µου- που γελάει και ο κάθε πικραµένος και νοµίζω και ο ίδιος ο κ. Πικραµένος
αυτοπροσώπως. O tempora, o mores, θα έλεγε και ο ποιητής και
ο ιστορικός, αλλά και ο κάθε προσεκτικός στις λεπτοµέρειες.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, που µονίµως ασθµαίνει σε όλες τις δηµοσκοπήσεις τελευταία δεν κάνει τίποτα άλλο από το να απαλλάσσει τον κ. Μητσοτάκη και την Κυβέρνησή του από τους
χειρισµούς όλων των φλεγόντων θεµάτων για την εθνική µας
υπόσταση, την οικονοµία, την κοινωνία, τη διαχείριση της πανδηµίας και την εξωτερική πολιτική.
Και βεβαίως εάν εµένα µε αµφισβητείτε, γιατί είµαι µια Βουλευτής του Κινήµατος Αλλαγής, τι έχετε να πείτε για τον σύντροφό σας; Εξ αριστερών επελαύνει και µάλιστα µε δικαίωµα ο
σύντροφος σας για να σας θυµίσει το περιλάλητο και κλασσικό
«τις οµιλεί;», αλλά και το λαϊκό «για δες ποιος µιλάει; Εσύ.».
Υπότιτλος: Τώρα θυµήθηκες Αλέξη τους πλειστηριασµούς;
Τώρα που βρέθηκες στην Αντιπολίτευση; Όταν ήσουν εσύ κυβέρνηση στέναζαν κάθε Τετάρτη τα ειρηνοδικεία, που δεν σε συνέφερε, γιατί κόσµος πολύς µαζεύονταν απ’ έξω. Τα πήρες τα
ειρηνοδικεία και τα πήγες τελικά στα συµβολαιογραφεία. Και
τότε έφτιαξες εκείνο το περιβόητο τµήµα προστασίας του κράτους και του δηµοκρατικού πολιτεύµατος -επί ΣΥΡΙΖΑ, παρακαλώ, έγινε το τµήµα αυτό- και µετέτρεψες µάλιστα και σε
ιδιώνυµο αδίκηµα τον αγώνα για την προστασία της πρώτης κατοικίας, που µόνο το ΠΑΣΟΚ προστάτευσε στην ιστορία της Μεταπολίτευσης. Καταπέλτης ο σύντροφος σας, λοιπόν, δεν σας
αφήνει να σκεπάσετε στην άµµο αυτά που θέλετε να ξεχάσετε.
Και πάµε και στο θύτη νούµερο δύο στην Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας. Ούτε λίγο ούτε πολύ σύµπασα αυτές τις µέρες,
περήφανη στο φρόνηµα, µε στεντόρεια φωνή έρχεστε εδώ να
υποστηρίξετε έναν Υπουργό, που δεν έκανε ο άνθρωπος τίποτε
άλλο πραγµατικά από το αυτονόητο, το αυτονόητο για µια δεξιά
κυβέρνηση, το θέληµα των πραγµατικών κυβερνώντων, δηλαδή
των τραπεζών. Γενηθήτω το θέληµα σου, είπε ο κ. Σταϊκούρας
στις τράπεζες. Αυτό λοιπόν για το οποίο ετάχθη, αυτό και έκανε
ο άνθρωπος.
Αυτό ακριβώς είναι το πρόβληµα; Έτσι ακριβώς τονίζουµε την
ευθύνη τη συλλογική της Κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, που
ολισθαίνει από στραβοπάτηµα σε στραβοπάτηµα; Σε ποια έργα
και ηµέρες να αναφερθώ; Στο «Σκοιλ Ελικικου» και «Μέτζη του
νεόκτη» αλαµπουρνέζικα των προγραµµάτων του ΚΕΚ που γίναµε πλέον διεθνείς στο διαδίκτυο µε όλα αυτά τα οποία κάνατε.
Με τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουµένων θέλατε να φτιάξετε
εσείς ένα τρελό πάρτι την ίδια ώρα που το πλήρωσαν το µάρµαρο και τα άλλα τα µικρά, τα επαρχιακά, τα δικά µας τα ΚΕΚ,
γιατί µαζί µε το ξερό κάηκε και το χλωρό, οι φουκαράδες της βιοπάλης δηλαδή.
Στο ξεστήσιµο και ξαναστήσιµο και ξαναχτίσιµο της µεταναστευτικής πολιτικής και της αρµόδιας υπηρεσίας µε µετακλητούς
σπάσατε την µπάνκα, ξεπεράσετε και τον ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα απολύτως χρονικό περιθώριο, βραχνάς για τους πολίτες όλα αυτά.
Κατά παρέκκλιση τροπολογίες 12 άρθρων µε κάθε έννοια καλής
νοµοθέτησης να πάει περίπατο. Πρωτοφανές µέσα στην κρίση
δυστυχώς αυτός ο τρόπος µε τον οποίο συµπεριφέρεστε.
Στα εθνικά µας θέµατα το τουρκικό ωκεανογραφικό «Ορούτς
Ρέις» τείνει να γίνει φεριµπότ και να κάνει τοπικό δροµολόγιο στα
νησιά της ελληνικής άγονης γραµµής, πέρα - δώθε, µέσα - έξω
ανενόχλητο τελείως από όλους. Δεν σας νοιάζει καθόλου, ούτε
το Κίνηµα Αλλαγής που φωνάζει συνέχεια: «Ελάτε να καθίσουµε
στο τραπέζι, εθνική συνεννόηση και συµβούλιο πολιτικών αρχηγών».
Δυστυχώς, το αγαπηµένο σας επιτραπέζιο να µου το θυµη-
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θείτε ότι θα γίνει χριστουγεννιάτικο παιχνίδι, θα ξεπεράσει σε πωλήσεις και την «Monopoly» θα είναι σίγουρα το «εδώ παπάς, εκεί
παπάς, πού είναι ο πάπας;». Ένα τέτοιο φιάσκο δεν µπορεί να το
σηκώσει κανένας ούτε και εσείς µαζί που διακριτικώς παρακολουθούσατε όλους εκείνους τους ανθρώπους όλες αυτές τις
µέρες.
Λοιπόν, τα πράγµατα είναι πολύ απλά. Η δηµόσια κατακραυγή
που υπάρχει αυτήν τη στιγµή για τις κυβερνητικές πολιτικές έχει
ένα µαντήλι, ένα µανδύα, έχει την πανδηµία που σπέρνει τον
φόβο σε όλους µας στον κόσµο, γιατί έχει να κάνει στη διαπραγµάτευση µε την ανθρώπινη ζωή. Όταν αυτό φύγει µε το καλό και
όλοι θα χαιρετίσουµε, λοιπόν, τη φυγή του τότε να δείτε πως και
το τελευταίο φύλλο συκής θα πέσει και κανένας δεν θα µπορεί
να καλύψει αυτά που δεν καλύπτονται.
Τις τελευταίες µέρες, δυστυχώς, βλέπουµε πάρα πολλά να
φέρνετε νοµοθετικά. Εγώ προσωπικά στον τοµέα της δηµόσιας
διοίκησης και αυτοδιοίκησης βλέπω µια ρακένδυτη αυτοδιοίκηση
να περιφέρεται γλύφοντας τις πληγές της και δυστυχώς γι’ αυτό
εσείς θα λογοδοτήσετε.
Αποδεικνύεται ότι δυστυχώς δεν αγαπάτε τον λαό µας, δεν
συµµερίζεστε τους ανθρώπους µας. Για εσάς δυστυχώς οι άνθρωποι είναι µόνο αριθµοί του συστήµατος. Αλλιώς, κύριε Πρωθυπουργέ -και από αυτό το Βήµα απευθύνοµαι σε εσάς- δεν θα
αφήνατε στο δρόµο τις σφαγιασθείσες από τον νόµο Κατρούγκαλο γυναίκες, οι οποίες εκδιώχθηκαν µε τους νόµους σας.
Αν νοιαζόσασταν δεν θα αφήνατε να µαραζώνει τον περιφερειακό Τύπο που κάνουν έκκληση και σήµερα και χθες, γιατί τους
παίρνετε 2% πάνω από τις εισφορές. Αν νοιαζόσασταν δεν θα
αφήνατε -και τελειώνω µε αυτή τη φράση- αφού κάνατε µια επίσκεψη «πανηγύρι» µε τα ελικόπτερα, κύριε Πρωθυπουργέ και κύριοι Υπουργοί, τις δικές µας πληγείσες περιοχές από τον «Ιανό».
Μας αφήσατε µόνους µέσα στον βούρκο, µέσα στη λάσπη να παλεύουµε.
Έχουµε πρόγραµµα και έχουµε πρόταση. Είµαστε διαφορετικοί και δεν είµαστε ίδιοι. Δείχνουµε το φεγγάρι, κοιτάτε το δάχτυλο. Εµείς µετριόµαστε στα ίσια απέναντί σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Οικονόµου Ιωάννης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα σήµερα βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιµο σταυροδρόµι. Είµαστε αντιµέτωποι µε πολλές και µεγάλες προκλήσεις από αυτές
που οι χώρες δίνουν ραντεβού κάθε σαράντα µε πενήντα χρόνια.
Αυτήν τη στιγµή επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ, προσποιούµενος ότι αγωνιά για την προστασία της πρώτης κατοικίας, να καταθέσει πρόταση µοµφής στον Υπουργό Οικονοµικών. Η υποκρισία είναι
τόσο προφανής που βγάζει µάτι.
Δεν χρειάζονται ούτε αποδείξεις ούτε επιχειρήµατα από τη
δική µας πλευρά, αρκούν η πολιτική και οι νόµοι σας, τότε που
καταργούσατε την προστασία της πρώτης κατοικίας, τότε που
θεσπίσατε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς, τότε που παρακολουθούσατε από τα υπουργικά σας γραφεία είκοσι πέντε
χιλιάδες και πλέον πλειστηριασµούς να γίνονται, τότε που νοµοθετήσατε την αυτεπάγγελτη δίωξη και την αυτόφωρη διαδικασία
για όσους εµπόδιζαν τους πλειστηριασµούς, τότε που αφήνατε
δέσµιους της χρεοκοπίας για µια ζωή ή µάλλον για παραπάνω
από µια ζωή µιας και τα χρέη ακολουθούσαν και τις επόµενες γενιές αν η ρευστοποίηση της περιουσίας δεν αρκούσε τους ανθρώπους που χρωστούσαν.
Με αυτό το δεδοµένο, δεδοµένο που ξέρουν πλέον και οι πέτρες σε αυτή τη χώρα, πραγµατικά ένας Θεός ξέρει ποια απελπισία σάς οδήγησε στο να κάνετε αυτή την αδιέξοδη και
καταδικασµένη εκ των προτέρων σε αποτυχία επιλογή. Εικασίες,
φυσικά, µπορεί να γίνουν αρκετές. Μάλιστα, αν δει κανείς και τη
σηµερινή σας εικόνα - παρακολουθώ τη συνεδρίαση από το ξεκίνηµα-, καταλαβαίνει ότι µπορούν να γίνουν πολύ περισσότερες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, έχετε ογδόντα έξι
Βουλευτές και κατά τη διάρκεια της σηµερινής συζήτησης δεν
ήσασταν στην καλύτερη περίπτωση πάνω από δέκα! Είναι αυτή
εικόνα Κοινοβουλευτικής Οµάδας που θέλει να στριµώξει την Κυ-
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βέρνηση, να αναδείξει ζητήµατα, να αποκαλύψει τη σκιά της;
Όµως, αντί να ασχολούµαστε µε τις εικασίες, νοµίζω ότι είναι
πολύ πιο χρήσιµο να αξιοποιήσουµε τη δυνατότητα της πρότασης µορφής, για να αναδείξουµε µε όρους πολιτικούς, αξιακούς
και κοινωνικούς τις µεγάλες διαφορές που έχουµε στη συµπεριφορά και στην πολιτική αντίληψη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, διαφέρουµε διότι
βλέπουµε την Ελλάδα αλλιώς. Ίσως αυτό το «αλλιώς» είναι αυτό
που χαρακτηρίζει τη διακυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, αυτό
το «αλλιώς» είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Στα εθνικά µας θέµατα µε σχέδιο και σωφροσύνη αντιµετωπίζουµε όλες τις προκλήσεις. Την ίδια στιγµή που µε την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών µε την Αίγυπτο και την Ιταλία
µεγαλώνουµε την Ελλάδα, δεν επιτρέπουµε στην Τουρκία να µας
εγκλωβίσει σε αδιέξοδα και επώδυνα εθνικά διλήµµατα. Και τα
αποτελέσµατα αυτά οφείλονται σε µια πολύπλευρη προετοιµασία και όχι σε αυτοσχεδιασµούς της στιγµής ή το χειρότερο σε
µια εργαλειοποίηση της τουρκικής προκλητικότητας για εσωτερική αντιπαράθεση.
Οι τρεις εξουσίες του κράτους είναι και πάλι διακριτές, µε αποτέλεσµα η εµπιστοσύνη στους θεσµούς να επιτρέπει αντί για
ανεύθυνα συνθήµατα, η Κυβέρνησή µας να προχωρά µε ένα
καλά µελετηµένο προγραµµατισµό. Αντί για τη θολούρα µιας συνολικής ανατροπής, κάνουµε επιµέρους ουσιαστικές και ρεαλιστικές µεταρρυθµίσεις. Αντί για την πόλωση, ακολουθούµε τον
δρόµο της πολιτικής µετριοπάθειας. Διαµορφώνουµε µια εθνική
αναπτυξιακή στρατηγική λαµβάνοντας υπ’ όψιν το σηµείο εκκίνησης, τις µακροοικονοµικές και χρηµατοπιστωτικές συνθήκες,
τις διαρθρωτικές αδυναµίες, τις θεσµικές ελλείψεις, αλλά και τα
πλεονεκτήµατα της χώρας. Με όρους µέλλοντος ανοικοδοµούµε
το κράτος, γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για εµάς το κράτος δεν είναι µαγαζί. Το κράτος είναι ο εγγυητής της ζωής και
της ασφάλειάς µας, είναι ο εγγυητής της προσωπικής και κοινωνικής µας ασφάλειας, αλλά και της εθνικής κυριαρχίας. Και γι’
αυτόν ακριβώς τον σκοπό αξιοποιούµε τους καλύτερους στην
εµπλοκή της λειτουργίας του κράτους. Αναδιατάσσουµε τη δηµόσια διοίκηση, προχωρούµε στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της
και εγκαθιδρύουµε ένα νέου τύπου βιώσιµο κοινωνικό κράτος.
Η χώρα γίνεται ενεργός παίκτης σε ζωτικούς τοµείς της ενέργειας, της τεχνολογίας, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Αντί για κρατική στήριξη σε µεγάλους και φτασµένους
επιχειρηµατίες, όπως ψευδώς ισχυρίζεστε, εµείς επενδύουµε
λεφτά για να δηµιουργήσουµε οικοσυστήµατα και επενδυτικά εργαλεία που θα προάγουν την καινοτοµία και θα δώσουν κίνητρα
για νέες ιδέες, δουλειές και καριέρες σε νέα και ανήσυχα πνεύµατα.
Με αυτή την πολιτική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε πείσµα
της κάθε αναποδιάς, θα καταφέρουµε να µη βαθύνουν ξανά οι κοινωνικές ανισότητες, θα καταφέρουµε να αποτρέψουµε τη διεύρυνση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, φαινοµένων
που ώθησαν στο παρελθόν απελπισµένα και αγανακτισµένα λαϊκά
στρώµατα σε τυχοδιωκτικές και αλλοπρόσαλλες αγκαλιές, και στις
δικές σας και άλλων.
Θεµέλιο αξιακό αυτής της προσπάθειας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ο σεβασµός της νοηµοσύνης και της µνήµης των
πολιτών. Με απλά λόγια, δηλαδή, δεν αισθανόµαστε ότι µιλάµε
σε ολιγόµυαλους ή σε χρυσόψαρα. Γι’ αυτό και η χώρα, γι’ αυτό
και η κοινωνία έχει αποκτήσει ξανά µια αίσθηση ηγεσίας.
Αντίθετα, εσείς, εσείς στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχετε καµµία αίσθηση
για τις απαιτήσεις και τις προτεραιότητες, για τις απαιτήσεις των
πολιτών από την πολιτική. Και το χειρότερο, δείχνετε να µην
έχετε καµµία αίσθηση για τα διακυβεύµατα της περιόδου που
διανύουµε. Γι’ αυτό άλλωστε και έχετε απόλυτη αδυναµία όχι να
καταναλώσετε, αλλά να παρακολουθήσετε τον λόγο πολιτικής
που παράγει η Κυβέρνηση. Γι’ αυτό και κάνετε αυτό που ξέρετε
πάρα πολύ καλά, σερβίρετε θυµό, ευκολοχώνευτες θεωρίες και
δηλητηριώδεις προσωπικές επιθέσεις σε όποιον διαφωνεί µαζί
σας.
Και ενώ είστε όµηροι αυτών των χαρακτηριστικών και χωρίς
εναλλακτικές, δεν σας µένει τίποτα διαφορετικό από το να κατα-
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φεύγετε σε αυτές τις αδιέξοδες επιλογές, όπως είναι η πρόταση
δυσπιστίας, µια πρόταση δυσπιστίας που καταψηφίζουµε όχι
µόνο γιατί στερείται κάθε πολιτικής σοβαρότητας, αλλά γιατί,
όπως είπα και στο ξεκίνηµα, διαφέρουµε, γιατί εµείς βλέπουµε
την Ελλάδα αλλιώς.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε πολύ
τον συνάδελφο και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο έχει τώρα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Χατζηδάκης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πραγµατικά η πιο παράξενη πρόταση µοµφής που έχω παρακολουθήσει όσα χρόνια παρακολουθώ τα πολιτικά πράγµατα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό. Δεν είναι µόνο διότι την ώρα που όλη η Ελλάδα ασχολείται µε τον κορωνοϊό και τις συνέπειές του από τη µια µεριά
και µε τις προκλήσεις της Τουρκίας από την άλλη, η πρόταση
µοµφής είναι για άλλο θέµα, δεν είναι µόνο γιατί δεν αφορά ένα
υποτιθέµενο σκάνδαλο, όπως πολλές φορές αφορούν τέτοιου
είδους προτάσεις σε όλες τις χώρες, δεν είναι µόνο διότι δεν
αφορά καν µια εξωθεσµική πολιτική συµπεριφορά ενός Υπουργού, αλλά είναι διότι αφορά ένα νοµοσχέδιο το οποίο ο Υπουργός είχε κάθε δικαίωµα να καταθέσει, ακόµα δε περισσότερο ένα
νοµοσχέδιο το οποίο είναι σε απόλυτη αρµονία µε το προεκλογικό πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας. Αυτά είχαµε πει προεκλογικά και αυτά κάνουµε µε το νοµοσχέδιο το οποίο καταθέτει
ο κ. Σταϊκούρας και για το οποίο δέχεται πρόταση µοµφής από
τον ΣΥΡΙΖΑ.
Θα µπορούσε, δηλαδή, να πει κανείς ότι σε κάποιον βαθµό
αυτή η πρόταση µοµφής είναι εναντίον του ελληνικού λαού που
ψήφισε τη Νέα Δηµοκρατία πριν τις εκλογές. Εκεί οδηγούν τα
πολιτικά αδιέξοδα του ΣΥΡΙΖΑ και η ανάγκη του να ακουστεί,
καθώς έχει µείνει πίσω στις δηµοσκοπήσεις, µε τον λάθος τρόπο,
κάνοντας δηλαδή µία άγαρµπη και άστοχη αντιπολίτευση.
Και ποιος τα κάνει όλα αυτά; Ο ΣΥΡΙΖΑ που για το συγκεκριµένο θέµα θυµίζει τον δολοφόνο ο οποίος επιστρέφει στο τόπο
του εγκλήµατος. Θέλω να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει πρόταση µοµφής στον κ. Σταϊκούρα, διότι προβλέπει µε το νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Οικονοµικών µια αντιµετώπιση του ζητήµατος των
κόκκινων δανείων µε τον εξωδικαστικό µηχανισµό, µε αποπληρωµή έως και διακόσιες σαράντα µηνιαίες δόσεις. Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει πρόταση µοµφής στον κ. Σταϊκούρα, διότι µε αυτό το
νοµοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα για δεύτερη ευκαιρία µέσω
πτώχευσης, στην περίπτωση δηλαδή που δεν καταφέρει ο οφειλέτης να εξοφλήσει, και απαλλαγής του από τις οφειλές, ώστε
να κάνει µια νέα αρχή.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, που κάνει πρόταση µοµφής στον κ. Σταϊκούρα γι’ αυτά τα τόσο επιβλαβή -δεν ξέρω πώς φαίνονται στον
ΣΥΡΙΖΑ-, την ίδια στιγµή είναι το κόµµα που το 2014 µιλούσε,
όπως έχει λεχθεί -αλλά δεν µπορεί και να µην επαναλαµβάνεται,
διότι εσείς προκαλείτε αυτές τις απαντήσεις- για «σεισάχθεια»
και επαναλάµβανε συχνά το σύνθηµα «κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη». Και στη συνέχεια, µετά από έναν πρώτο νόµο που έφερε
το 2016, προχώρησε στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς -ή
µήπως κάνω λάθος;- και παράλληλα πολλαπλασίασε τους πλειστηριασµούς σε σχέση µε το παρελθόν. Μόνο µέσα σε έναν
χρόνο, µεταξύ του 2017 και του 2018, παρατηρήθηκε αύξηση
κατά 185%, σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: (Δεν ακούστηκε).
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Άλλα και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν, που τον Φεβρουάριο
του 2019, µε τον ν.4592 καταργούσε την προστασία της πρώτης
κατοικίας. Προφανώς, όπως ξέχασε τις προεκλογικές του υποσχέσεις το 2015, ό,τι έλεγε µέχρι το 2014, έτσι και τώρα έχει
πάθει πολιτική αµνησία και ξέχασε αυτά που έκανε µέχρι το 2019.
Το 2019, όµως, µε αυτόν τον νόµο απέκλειε όσους είχαν κόκκινο
δάνειο µετά την 31η Δεκεµβρίου του 2018, απέκλειε όσους δεν
µπορούσαν να ανταποκριθούν στα πολλαπλά κριτήρια επιλεξι-
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µότητας που έβαζε και στα δικαιολογητικά που απαιτούνταν να
προσκοµιστούν, ο νόµος που έφερε είχε διάρκεια µόλις έξι
µηνών και περιοριζόταν µόνο στη ρύθµιση δανείων πρώτης κατοικίας, χωρίς καµµία απολύτως λύση για όλα τα υπόλοιπα ζητήµατα των νοικοκυριών. Και γι’ αυτό από τους εκατοντάδες
χιλιάδες οφειλέτες κατόρθωσαν και πέρασαν µέσα από την
τρύπα του νόµου αυτού, του ΣΥΡΙΖΑ, µόνο ενενήντα χιλιάδες περιπτώσεις.
Εποµένως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κοντολογίς θα έλεγα
για αυτήν την ιδιότυπη πρόταση µοµφής ότι για µένα είναι τελικά
µια πρόταση µοµφής στον ίδιο τον κ. Τσακαλώτο, στον κ. Δραγασάκη και σε όλους τους συναρµόδιους Υπουργούς, που τότε
έφεραν τον νόµο του ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Αυτό κάνατε. Πρόταση
µοµφής στους εαυτούς σας και µας δίνετε τη δυνατότητα να
υπογραµµίζουµε και να υπενθυµίζουµε τα έργα και τις ηµέρες
του ΣΥΡΙΖΑ, που καταδικάστηκαν µεν από τον ελληνικό λαό τον
Ιούλιο του 2019, αλλά προφανώς όλο αυτό δεν σας οδήγησε στο
να κάνετε την αυτοκριτική σας. Συνεχίζετε µε την ίδια αλαζονική
και εισαγγελική προσέγγιση, να κάνετε αυτήν την άγαρµπη επικριτική.
Εν πάση περιπτώσει, αυτή η πρόταση µοµφής µας δίνει τη δυνατότητα, τουλάχιστον σε εµάς τους Υπουργούς, να υπογραµµίσουµε στον χρόνο που αποµένει, αφού κανείς απαντήσει, όχι
και µε πολύ δυσκολία, στην πρόταση µοµφής που έχετε υπογραµµίσει, ότι αυτή η Κυβέρνηση εφαρµόζει τις προεκλογικές
της δεσµεύσεις. Αυτό ισχύει προφανώς και στο δικό µας Υπουργείο.
Σε τίτλους µόνο θα υπενθυµίσω ότι εµείς, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποτρέψαµε τη χρεοκοπία της ΔΕΗ
και θέσαµε τις βάσεις για µια νέα πορεία της εταιρείας. Δίνουµε
λύση στο πρόβληµα της «ΛΑΡΚΟ», µετά από τριάντα πέντε χρόνια. Υιοθετούµε ένα εµπροσθοβαρές σχέδιο απολιγνιτοποίησης
της εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής. Επιταχύνουµε τα έργα των
ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών. Όλα αυτά και το ένα και
το άλλο είναι πράσινα έργα. Όπως πράσινο έργο είναι ο νέος
νόµος για την ηλεκτροκίνηση και επίσης, πράσινο έργο είναι ο
εκσυγχρονισµός της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, αλλά και η
απλοποίηση της αδειοδότησης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Πρόσφατα περάσαµε τον νόµο για τον περιορισµό των
πλαστικών µιας χρήσης και παράλληλα, καταθέσαµε το εθνικό
σχέδιο για τη διαχείριση των αποβλήτων µέχρι το 2030, εναρµονίζοντας την Ελλάδα µε αυτά που υπάρχουν, µε τα κρατούντα,
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιταχύναµε τις διαδικασίες της κτηµατογράφησης και αντιµετωπίσαµε επείγοντα πολεοδοµικά ζητήµατα, όπως ήταν το ζήτηµα µε το Μάτι, το πολεοδοµικό σχέδιο
στο Μάτι, η ανάπλαση της ΔΕΘ και το ύψος των κτιρίων της
Ακρόπολης. Παράλληλα, προωθήσαµε και στηρίξαµε µεγάλα διεθνή ενεργειακά έργα, όπως είναι ο διασυνδετικός αγωγός φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας-IGB, ο πλωτός σταθµός
υγροποιηµένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, ο FSRU
της Αλεξανδρούπολης, όπως είναι γνωστός στην αγορά και φυσικά, ο αγωγός φυσικού αερίου EastMed, καθώς υπογράψαµε
διακυβερνητική συµφωνία µε το Ισραήλ και την Κύπρο.
Και βεβαίως, µετά από δεκαπέντε µήνες, τους οποίους έγιναν
όλα αυτά τα οποία περιέγραψα σε τίτλους, προχωρούµε µπροστά, σύµφωνα µε το προεκλογικό µας πρόγραµµα, προχωρούµε
στο δικό µας Υπουργείο µε επτά ιδιωτικοποιήσεις «ΔΕΠΑ Υποδοµών», «ΔΕΠΑ Εµπορίας», «ΛΑΡΚΟ», ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου στην Καβάλα και ΕΛΠΕ. Αυτά
είχαµε πει προεκλογικά, αυτά προχωρούµε συστηµατικά όλο το
τελευταίο διάστηµα. Προχωρούµε στον εκσυγχρονισµό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας µε την εφαρµογή του Target Model.
Είµαστε η τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν το
εφαρµόσαµε και ο ΣΥΡΙΖΑ που σήµερα κάνει πρόταση µοµφής
έχει ευθύνες, γι’ αυτό εφαρµόζουµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ποιος ψήφισε πρώτος το πλαίσιο…;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Εφαρµόζουµε το πρόγραµµα «Εξοικονοµώ-Αυτονοµώ» το οποίο είναι το µεγαλύτερο πρόγραµµα ενεργειακής
εξοικονόµησης που εφαρµόστηκε ποτέ στη χώρα, 850 εκατοµ-
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µύρια ευρώ, το οποίο επίσης είναι ένα πράσινο οικολογικό πρόγραµµα. Προωθούµε το νοµοσχέδιο για τη διαχείριση των αποβλήτων, προσαρµόζοντας την Ελλάδα στη σχετική ευρωπαϊκή
νοµοθεσία. Δροµολογούµε τη δηµιουργία δεκαεπτά νέων µονάδων επεξεργασίας αποβλήτων σε όλη τη χώρα -τόσες θα είναι οι
δηµοπρατήσεις µέχρι το τέλος του έτους-, ενώ µέχρι σήµερα
θέλω να υπενθυµίσω από συστάσεως ελληνικού κράτους λειτουργούν µόνο έξι µονάδες. Προωθούµε το νοµοσχέδιο για τον
εκσυγχρονισµό της χωροταξικής και πολεοδοµικής νοµοθεσίας,
που είναι ένα νοµοσχέδιο τοµή, µια µεγάλη µεταρρύθµιση, που
σύντοµα θα κατατεθεί στη Βουλή, το οποίο επιδιώκει από τη µια
να προστατέψει την περιουσία των ανθρώπων από την άλλη επιδιώκει την προστασία του περιβάλλοντος και µε αυτόν τον τρόπο
δίνει ακόµα µεγαλύτερη προστασία στην περιουσία. Επίσης, υλοποιούµε το µεγάλο πρόγραµµα για την εκπόνηση τοπικών πολεοδοµικών σχεδίων σε όλη την Ελλάδα, έτσι ώστε να θέσουµε ένα
τέλος στην άναρχη ανάπτυξη. Πολλές από αυτές τις δράσεις θα
στηριχθούν από το Ταµείο Ανάκαµψης για το οποίο το δικό µας
Υπουργείο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς µας αντιστοιχεί το
37% περίπου των πόρων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω λέγοντας ότι η σηµερινή
πρόταση µοµφής πολύ απλά έδειξε ότι ενώ η χώρα έχει µπροστά
της µια σειρά από προκλήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται και ασχολείται
µε το υπαρξιακό του πρόβληµα. Διότι, τι άλλο είναι όταν καταθέτει µια πρόταση µοµφής σε ένα θέµα σαν και αυτό που περιγράψαµε. Το µόνο που κάνει είναι να υπογραµµίζει την αγωνία του,
γιατί έχει µείνει πίσω στις δηµοσκοπήσεις. Θέλει αγωνιωδώς να
ακουστεί στην ελληνική κοινωνία, διαλέγοντας προφανώς έναν
απολύτως εσφαλµένο τρόπο.
Το µόνο το οποίο µπορώ να σας πω είναι ένα µεγάλο «ευχαριστώ», γιατί µε αυτήν την πρόταση µοµφής αναδεικνύετε πρώτον,
τα εσωκοµµατικά σας προβλήµατα και δεύτερον, τις διαφορές
ανάµεσα στα δύο κόµµατα, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δηµοκρατία.
Φαίνεται ακριβώς από το αντικείµενο της πρότασης µοµφής που
διαλέξατε ότι εσείς είστε ένα κόµµα που λέτε και ξελέτε, άλλα
µέχρι το 2015, άλλα από το 2015 µέχρι το 2019, άλλα από τις
εκλογές του 2019 και µετά, ενώ εµείς έχουµε µείνει σταθεροί σε
µια γραµµή υπευθυνότητας, µια γραµµή ευρωπαϊκή, µια γραµµή
που είναι η µόνη που µπορεί να δώσει λύση στα προβλήµατα της
χώρας. Μείνετε µε τα εσωκοµµατικά σας προβλήµατα, εµείς θα
ασχοληθούµε µε τις µεγάλες προκλήσεις της Ελλάδας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε πολύ
τον Υπουργό.
Τον λόγο έχει η κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακολουθήσει ο κ. Κοντογεώργος, ο κ. Στολτίδης, µετά
ο κ. Λοβέρδος ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος
Αλλαγής, στη συνέχεια τρεις Βουλευτές και µετά ο Υπουργός
Εσωτερικών, κ. Θεοδωρικάκος.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούµε από χτες τους Υπουργούς της Κυβέρνησης να εκπλήσσονται και να εξανίστανται πώς
µπόρεσε ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσουν πρόταση µοµφής κατά του κ. Σταϊκούρα και να απορούν κιόλας λέγοντας «τι σχέση έχει στη σηµερινή συγκυρία…», µας λένε και το
επαναλαµβάνουν και οι περισσότεροι από τους συναδέλφους
της πλειοψηφίας, «…το Πτωχευτικό Δίκαιο σε µία περίοδο που
αυτήν τη στιγµή η χώρα µας αντιµετωπίζει τόσες µεγάλες κρίσεις, όπως η κρίση πανδηµίας, η κρίση στα εθνικά θέµατα και
τόσα προβλήµατα». Μα, κύριοι Υπουργοί της Κυβέρνησης και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ερώτηµα που εµείς σας επιστρέφουµε είναι τελικά αν είστε τόσο αποκοµµένοι από την ελληνική
πραγµατικότητα, από την οικονοµική και κοινωνική πραγµατικότητα που ζουν σήµερα οι Έλληνες ή είστε τόσο κυνικοί, προκειµένου να αξιοποιήσετε ακριβώς αυτό το περιβάλλον των
πολλαπλών κρίσεων, για να επιβάλλετε την πιο σκληρή µορφή
µιας νεοφιλελεύθερης ατζέντας.
Δυστυχώς, ισχύουν και τα δύο. Διότι εµείς υποβάλαµε πρόταση µοµφής ενάντια σε µία συγκεκριµένη οικονοµική πολιτική,
η οποία µε πρόσχηµα και την πανδηµία -αλλά και νωρίτερα από
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την πανδηµία- προχωράει ένα συγκεκριµένο σχέδιο αναδιάρθρωσης της οικονοµίας εις βάρος των µικροµεσαίων, των επαγγελµατιών, των ανθρώπων του µόχθου και προς όφελος, βέβαια, των
µεγάλων και ισχυρών οικονοµικών συµφερόντων.
Και εσείς, κύριε Υπουργέ, που µιλήσατε προηγούµενα, κύριε
Χατζηδάκη, και στον δικό σας τοµέα είδαµε την περίοδο της πανδηµίας, ότι φέρατε µια σειρά από ρυθµίσεις, για να προχωρήσετε
σε ιδιωτικοποιήσεις στον χώρο σας χωρίς να ενδιαφέρεστε αν
διασφαλίζεται το δηµόσιο συµφέρον.
Άρα, αυτή τη στιγµή, το ζήτηµα που έχει να κάνει µε το Πτωχευτικό Δίκαιο είναι στην καρδιά ακριβώς αυτής της οικονοµικής
και κοινωνικής πολιτικής που εσείς ασκείτε. Είναι το επιστέγασµα. Είναι αυτό το σηµείο καµπής, το οποίο πραγµατικά δεν συνειδητοποιείτε και δεν ενδιαφέρεστε κιόλας για τις επιπτώσεις
που θα έχει στην ελληνική κοινωνία. Είναι κοµµάτι αυτού του ευρύτερου σχεδίου που υλοποιείτε. Και µάλιστα, επιδιώκετε να το
υλοποιείτε κάτω από ένα πέπλο σιωπής.
Νιώθετε ασφαλείς πίσω από αυτό το πέπλο σιωπής και δεν
βλέπετε, τι γίνεται από κάτω. Δεν βλέπετε, τι συνέπειες θα έχει
αυτό. Δεν βλέπετε, τι συνέπειες έχει αυτήν τη στιγµή, όταν διαλύετε τις εργασιακές σχέσεις, µειώνετε τους µισθούς, προαναγγέλλετε νοµοσχέδια -ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης- τα οποία θα
έρθουν να επιφέρουν περαιτέρω ελαστικοποίηση και απλήρωτες
υπερωρίες. Δεν βλέπετε τις συνέπειες που έχει το ότι δεν πήρατε
τα µέτρα που έπρεπε για την πανδηµία, αλλά έρχεστε και εξανίσταστε.
Επίσης, όσον αφορά την εθνική κρίση, τα προβλήµατα µε την
Τουρκία, εκεί δεν σας απασχολεί που δεν υπάρχει σαφής εθνική
στρατηγική και ότι δεν αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα αυτά τα ζητήµατα. Και είδαµε τα
αποτελέσµατα των τελευταίων δύο Ευρωπαϊκών Συµβουλίων και
τι µηνύµατα τελικά έστειλαν προς την τουρκική Κυβέρνηση και
τον Πρόεδρο Ερντογάν.
Εδώ, όµως, τίθεται κι ένα ερώτηµα: Δεν συνειδητοποιείτε ότι
η εθνική οµοψυχία πέραν της στρατηγικής πρέπει να βασίζεται
σε µία χώρα που έχει ισχυρή κοινωνία και κοινωνική συνοχή; Πώς
εξασφαλίζετε εσείς αυτήν την κοινωνική συνοχή µε την πολιτική
σας όταν κατακερµατίζετε κυριολεκτικά και βάζετε σε δεινή θέση
την ευρύτερη κοινωνική πλειοψηφία;
Δεν θέλατε λοιπόν να γίνει αυτή η συζήτηση. Εµείς όµως θέλουµε, γιατί θέλουµε ο ελληνικός λαός να ακούσει. Θέλουµε να
ενηµερωθεί. Θέλουµε να σηκώσουµε αυτό το πέπλο της σιωπής.
Και αυτό το τριήµερο εδώ, στη Βουλή σας θέτει όλους, τον καθένα και την καθεµιά σας προ των ευθυνών σας. Είναι επίσης και
ένα τριήµερο που εξασφαλίζει τη δηµοσιότητα της δηµοκρατίας
και µέσα από το κανάλι της Βουλής, ακριβώς για να υπάρχει η
πλήρης ενηµέρωση του ελληνικού λαού.
Και το ερώτηµα είναι: Εσείς πώς µπορείτε αυτή τη στιγµή να
υπερασπίζεστε -αν και βέβαια είδαµε ότι οι περισσότεροι Βουλευτές κυρίως αντιπολίτευση στον ΣΥΡΙΖΑ έκαναν παρά υπερασπίστηκαν το περιεχόµενο του νόµου. Έναν νόµο που είναι
κοµµένος και ραµµένος για τις τράπεζες και τα funds. Ένας
νόµος που ωθεί πραγµατικά σε πτώχευση -πρώτη φορά θεσπίζεται στο Ελληνικό Δίκαιο αυτή η ακραία ρύθµιση- τα φυσικά
πρόσωπα, τα νοικοκυριά, τους εργαζόµενους. Ωθεί σε πτώχευση
και σε αδιέξοδο τους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες, τους αγρότες. Εσείς που έρχεστε από την περιφέρεια, στους αγρότες που
κινδυνεύουν να χάσουν τα χωράφια τους, πώς θα τους απαντήσετε;
Και αυτό δεν είναι «η δεύτερη ευκαιρία» που θεσπίζετε. Είναι
η ταφόπλακα για όλον αυτόν τον κόσµο. Είναι µία µόνιµη υποθήκευση του µέλλοντος των εργαζοµένων, των επαγγελµατιών, των
αγροτών για το µέλλον. Θα επικρέµεται πάντα αυτή η δαµόκλειος σπάθη µε αυτό το θεσµικό πλαίσιο.
Και επειδή εδώ θα πρέπει να λέµε αλήθειες και επειδή πιστεύετε ότι µέσα από την επικοινωνιακή σας υπεροπλία θα κρυφτούν οι αλήθειες, θα αναφέρω τέσσερις αλήθειες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Με αυτό θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε.
Επί ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε προστασία της πρώτης κατοικίας. Κύριε
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Χατζηδάκη, υπήρχε προστασία της πρώτης κατοικίας. Ο νόµος
του 2019 προστάτευσε την πρώτη κατοικία. Ήταν ένας µεταβατικός νόµος.
Και εσείς -και αυτή είναι η δεύτερη αλήθεια- είστε αυτοί που
την καταργήσατε και επιλέξατε να φέρετε αυτό το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο. Αυτήν τη στιγµή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε πολλές
χώρες, αναστέλλονται οι αναγκαστικές εκτελέσεις λόγω της πανδηµίας. Εσείς αντίθετα αδιαφορείτε εν µέσω πανδηµίας. Διότι, η
Ευρωπαϊκή Ένωση µε την οδηγία της όριζε ότι πρέπει να υπάρξει
ένα θεσµικό πλαίσιο, όσον αφορά στην απαλλαγή για τα φυσικά
πρόσωπα. Δεν απαιτούσε όµως επ’ ουδενί ότι πρέπει να υπάρξει
χρεοκοπία φυσικών προσώπων και ρευστοποίηση της περιουσίας τους, όπως εσείς το φέρατε.
Λέτε αυτήν ότι ήταν στο προεκλογικό σας πρόγραµµα. Εγώ
θυµάµαι ότι κάνατε ολόκληρη προπαγάνδα για τη µεσαία τάξη
που θα στηρίζατε. Και σήµερα, η ΓΣΕΒΕΕ και όλες οι επαγγελµατικές ενώσεις είναι σήµερα απέναντί σας. Αλλά εσείς αδιαφορείτε. Για αυτούς δεν έχετε απάντηση.
Είναι σαφές λοιπόν -επειδή άκουγα πριν τον κ. Γεωργιάδη που
µίλησε για το σηµείο που γέρνει η πλάστιγγα και µάλιστα, είπε
ότι εκεί είναι το «τρόπαιο» - ότι αυτό το νοµοσχέδιο, κύριοι της
Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι της Πλειοψηφίας, θα είναι η δική
σας καµπή. Είναι το σηµείο από το οποίο και µετά η πλατιά κοινωνική πλειοψηφία, όχι απλώς θα αντιδράσει, αλλά θα αποφασίσει ότι ένας άλλος δρόµος προοδευτικός είναι αναγκαίος και
εφικτός. Κι εδώ είµαστε για να δώσουµε τη µάχη µαζί µε αυτήν
την κοινωνική πλειοψηφία, µαζί µε τον λαό που εσείς αρνείστε
σήµερα να ακούσετε την αγωνία και τον φόβο του.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Κωνσταντίνος Κοντογεώργος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, πιστεύω θα
συµφωνήσετε µαζί µου ότι το τελευταίο οκτάµηνο που διάγουµε
ως χώρα και ως πολίτες είναι πρωτόγνωρο για όλους µας.
Η επέλαση της πανδηµίας του COVID-19 ταρακούνησε το σύνολο των οργανωµένων κοινωνιών και έθεσε την παγκόσµια οικονοµία σε µια άνευ προηγουµένου τρικυµία και όλους τους
πολίτες σε µεγάλη ανασφάλεια, τόσο για την προστασία της
ζωής τους, όσο και για την επαγγελµατική τους προοπτική και
επιβίωση.
Σαν να µην έφταναν όλα αυτά, εµείς οι Έλληνες εξερχόµενοι
από µια µακροχρόνια οικονοµική κρίση, τραυµατισµένοι όλοι
σχεδόν από τις έξαλλες πολιτικές της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, από τον Φεβρουάριο µέχρι σήµερα αντιµετωπίζουµε
άµεσα πλέον καθηµερινές απειλές κατά της ανεξαρτησίας της
πατρίδας µας από τον εξ Ανατολών απρόβλεπτο µεγαλοµανή
σουλτάνο.
Σε αυτές τις κρίσιµες στιγµές για τη χώρα µας που όµοιά της
δεν καταγράφεται µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, ο ελληνικός
λαός είχε την αγαθή τύχη να έχει Κυβέρνηση τη Νέα Δηµοκρατία
και Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µε σύνεση και αποφασιστικότητα µέσα σε ελάχιστο χρόνο προστάτευσε -και προστατεύει- τη δηµόσια υγεία και προσπαθεί µε κάθε τρόπο να
αµβλύνει τις οικονοµικές συνέπειες της πανδηµίας.
Ταυτόχρονα, µε αποφασιστικότητα και θάρρος αντιµετώπισε
-και αντιµετωπίζει- τις συνεχόµενες προκλήσεις και κάθε είδους
απειλές του κακοµαθηµένου και παράλογου γείτονα, επιβεβαιώνοντας αίσθηµα ασφάλειας σε όλους τους Έλληνες σε κάθε
γωνιά της πατρίδας µας, από το Καστελλόριζο µέχρι τον Έβρο.
Σε αυτό το περιβάλλον, κάθε σώφρων Έλληνας πολίτης απαιτεί από όλες τις πολιτικές δυνάµεις της χώρας να αρθούν στο
ύψος των περιστάσεων και µε ενωµένες τις δυνάµεις µας να
απαντήσουµε µε θάρρος σε κάθε απειλή και πρόκληση σεβόµενοι την ιστορία του έθνους και της θυσίας των προγόνων µας.
Δυστυχώς, όµως, τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης µε ελάχιστες εξαιρέσεις επέλεξαν την ανεύθυνη και λαϊκίστικη οδό, γράφοντας στα παλιά τους τα παπούτσια το συµφέρον της χώρας
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και την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών.
Χθες, στη συζήτηση στην Ολοµέλεια της Βουλής για το σχέδιο
νόµου για την αντιµετώπιση του υψηλού ιδιωτικού χρέους, τη
ρύθµιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας, ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µε πρόσχηµα –δήθεν- την προστασία της πρώτης κατοικίας κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας
κατά του Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα, του πιο
επιτυχηµένου, κατά τη γνώµη µου, Υπουργού Οικονοµικών της
τελευταίας δεκαετίας.
Κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας, τη στιγµή που η Ένωση Δανειοληπτών βεβαίωνε ότι το σχέδιο νόµου βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση και δίνει δεύτερη ευκαιρία σε πολλούς πολίτες να µην
χάσουν την περιουσία τους.
Αφού ολοκλήρωσε τη βόλτα του στον κάµπο της Θεσσαλίας,
γεµίζοντας µε λόγια του αέρα τους δοκιµαζόµενους πολίτες από
τις θεοµηνίες, µε περισσή υποκρισία, την ίδια στιγµή η Κοινοβουλευτική του Οµάδα και η Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ καταψήφιζε την τροπολογία της Κυβέρνησης για την αποζηµίωση των πληµµυροπαθών. Αφού φόρεσε για άλλη µία φορά τη στολή του επαναστάτη
αγρότη, αποδοκίµασε την Κυβέρνηση για την αγροτική της πολιτική µε περισσή αλαζονεία, την ίδια τη στιγµή κατά την οποία οι
Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καταψήφιζαν στο Ευρωκοινοβούλιο
την κοινή αγροτική πολιτική για τις ενισχύσεις αγροτών και κτηνοτρόφων.
Είναι προφανές ότι τόσο ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, όσο και συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται σε πλήρη σύγχυση και πολιτικό αδιέξοδο. Ο ελληνικός λαός τους στέρησε µε
απόφασή του το µεγαλείο της εξουσίας και τους έστειλε στα
αζήτητα της πολιτικής ιστορίας. Ποιος µπορεί να ξεχάσει τη µεγαλοµανία και την αλαζονεία τους, χαρακτηρίζοντας ακόµη το
Μέγαρο Μαξίµου «Λευκό Οίκο» κατά τα αµερικάνικα πρότυπα,
αγγίζοντας τα όρια της αριστερής αυτογελοιοποίησης. Το χειρότερο, όµως, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συστηµατικά εξαπατά και υποτιµά τους πολίτες µε ψεύτικες υποσχέσεις, πιστεύοντας ότι
ξέχασαν το κυβερνητικό του παρελθόν.
Ποιος µπορεί να ξεχάσει την πιο µνηµονιακή Κυβέρνηση που
γνώρισε ποτέ ο τόπος, το ξεπούληµα της εθνικής περιουσίας
στους δανειστές, την πιο φοροµπηχτική πολιτική από τη Μεταπολίτευση µέχρι σήµερα, την αύξηση του ΦΠΑ από το 13% έως
το 24%, σχεδόν για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, την αύξηση άµεσων και έµµεσων φόρων και τελών σε όλα τα επίπεδα,
την καταλήστευση µισθών και συντάξεων για την επιβολή φόρων,
ακόµη και σε εισοδήµατα κάτω του ορίου της φτώχειας;
Ποιος µπορεί να ξεχάσει τον πιο βολικό Έλληνα Υπουργό Οικονοµικών, κατά τη γνώµη της περίφηµης τρόικας, στην αποτελεσµατική επιβολή φόρων και µέτρων καταλήστευσης των
Ελλήνων; Αυτός που χωρίς ντροπή δήλωνε ότι θα παραιτηθεί
από Υπουργός, εάν µειωθεί το αφορολόγητο, αλλά το ξέχασε
την κρίσιµη στιγµή. Αυτός που κατήργησε την προστασία της
πρώτης κατοικίας τον Φεβρουάριο του 2019, έφερε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς, δηλώνοντας ότι είναι σηµαντικοί
και αναγκαίοι, όχι µόνο για να έχουµε καλές τράπεζες, αλλά και
για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους. Αυτός που επί των
ηµερών του έγιναν είκοσι πέντε χιλιάδες επτακόσιοι εξήντα δύο
ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί µε την ευλογία του ΣΥΡΙΖΑ, ο
οποίος κυνήγαγε τον πρώην σύντροφό τους Λαφαζάνη στα σοκάκια του κέντρου και των Εξαρχείων, απειλώντας τον µε φυλάκιση για εσχάτη προδοσία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να το αντιληφθείτε. Κανένας πολίτης δεν ξεχνάει το αµαρτωλό κυβερνητικό παρελθόν σας. Η πρόταση δυσπιστίας που καταθέσατε,
είναι πρόφαση να βγείτε στην επικαιρότητα -στην καλύτερη των
περιπτώσεων- ή να απαλλαγεί ο Αρχηγός σας από τον ενοχλητικό κ. Τσακαλώτο, αφού είναι απολύτως βέβαιο ότι όλες αυτές
τις ηµέρες θα γίνουν αναπόφευκτες συγκρίσεις Υπουργών Οικονοµικών και πολιτικών και θα έχει την τιµητική του.
Τόσο η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, όσο και προσωπικά
ο κ. Σταϊκούρας σας ευχαριστούν για το αναπάντεχο δώρο, γιατί
οι Έλληνες πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να διαπιστώσουν για
άλλη µία φορά ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και ο
Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης καταβάλουν
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κάθε δυνατή προσπάθεια για πρόοδο και ευηµερία για την εθνική
µας αξιοπρέπεια.
Θα µπορούσα να αναφέρω και να αναλύσω την κυβερνητική
πολιτική, αλλά µέσα σε ένα τόσο ολιγόλεπτο πολιτικό λόγο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτό είναι αδύνατο. Περιορίζοµαι, λοιπόν, να αναφέρω ότι όλοι οι πολίτες γνωρίζουν ήδη τα
αποτελέσµατα της πολιτικής της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας και την επικροτούν µε την καθηµερινή τους εµπιστοσύνη.
Η Νέα Δηµοκρατία είναι η µόνη πολιτική δύναµη που µπορεί
να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά και αξιόπιστα τα σύνθετα και
δύσκολα προβλήµατα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Η
πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ εκρίθη ήδη µε την
κατάθεσή της, γύρισε µπούµερανγκ στον ίδιο και τα στελέχη του.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας απολαµβάνει πλήρως
της εµπιστοσύνης της Βουλής. Εµείς, οι Βουλευτές της, στηρίζουµε και εµπιστευόµαστε πλήρως τον Υπουργό Οικονοµικών
Χρήστο Σταϊκούρα τον οποίο, επαναλαµβάνω, ότι τον θεωρώ τον
πιο επιτυχηµένο Υπουργό Οικονοµικών της τελευταίας δεκαετίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Κοντογεώργο.
Τον λόγο έχει ο κ. Στολτίδης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σας συµφέρει, προφανώς, Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, να παίζετε µπάλα στο δικό σας γήπεδο, δηλαδή σε αυτό που όλα είναι
στηµένα. Θέλετε να εγκλωβιστεί ο λαός µας στη σκέψη ότι αυτό
που ζει έχει έρθει από το υπερπέραν και εσείς οι έτοιµοι, πάντα,
µαχητές πλακώνεστε και µεταξύ σας, για το ποιος θα τον σώσει
καλύτερα.
Θα σας βάλουµε, όµως, δυστυχώς και εσάς –για εσάς- στο γήπεδο της πραγµατικότητας. Δεν θα σας κάνουµε φυσικά τη χάρη
να κρυφτείτε από αυτήν, διότι αυτό που έφερε αµέτρητες χιλιάδες εργαζοµένων και αυτοαπασχολούµενων να βρίσκονται µπροστά σε αδιέξοδα, µπροστά στο σίγουρο µε αυτό το νοµοσχέδιο,
πλέον δεδοµένο, την απώλεια της κατοικίας, των περιουσιακών
τους στοιχείων και το εισόδηµά τους, δεν είναι η κακή τους η
τύχη, αλλά εσείς και τα συµφέροντα που υπηρετείτε.
Και για να δούµε, δεν είναι λόγος το κλείσιµο µεγάλων νευραλγικών αναγκαίων επιχειρήσεων; Ενδεικτικά αναφέρω, από την περιοχή µου κιόλας, γιατί είναι µεγάλος ο κατάλογος «ΕΛΒΟ»,
«ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ», «ΖΑΧΑΡΗ», τώρα ΔΕΗ, µε τη συνδροµή και του
ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δηµοκρατίας, επειδή το ήθελαν µεγάλοι
επιχειρηµατικοί όµιλοι να τα βάλουν στο χέρι; Δεν έστειλε αυτό
το κλείσιµο χιλιάδες στην ανεργία, αλλά και τις ίδιες τις επιχειρήσεις, καθώς και τόσες άλλες που λειτουργούσαν πλάι τους;
Δεν είναι λόγος ιδιωτικοποίησης που γκρέµισαν τους µισθούς,
επίσης, χιλιάδων για τα ίδια κέρδη; Δεν είναι η κατάργηση κι από
τους δυο σας των συλλογικών συµβάσεων εργασίας που άνοιξε
για τους εργοδότες στον δρόµο να συµπιέσουν τον µισθό όλων
προς τον κατώτατο; Δεν είναι όλες οι ευέλικτες µορφές εργασίας
που διεύρυνε ο ένας µετά τον άλλον, δίνοντας στους εργοδότες
τη δυνατότητα να βάζουν έναν εργαζόµενο να δουλεύει για δύο;
Δεν είναι η συνεχής αύξηση κι από τους δυο σας της φορολογίας
προσαρµοσµένης, έτσι ώστε να αφαιρεί ό,τι έχει καταφέρει να
αποµείνει από το εισόδηµα;
Δεν είναι τα 200 δισεκατοµµύρια κλεµµένα από τους συνταξιούχους, που οδήγησαν -και από τους δύο σας- σε είκοσι πέντε
περικοπές τις συντάξεις τους, που στήριζαν ολόκληρους οικογενειακούς προϋπολογισµούς; Δεν είναι το γκρέµισµα κι από τους
δύο σας των νοσοκοµείων που οδηγεί χιλιάδες χιλιάδων να ξεπουλάνε ό,τι έχουν και δεν έχουν, για να βρουν γιατρειά στα ιδιωτικά κοράκια της υγείας, ακόµη και για ζητήµατα τα οποία η
επιστήµη τα έχει καταστήσει ρουτίνα; Αυτά δεν είναι ο λόγος;
Ποιος τα έκανε όλα αυτά; Εσείς δεν τα κάνατε;
Εσείς δεν είστε, επίσης, που ο ένας µετά τον άλλον αδειάσατε
τα κρατικά ταµεία, δίνοντας δισεκατοµµύρια στους επιχειρηµατικούς οµίλους; Διότι τους επιχειρηµατικούς οµίλους -θυµάστε
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τώρα, µην κάνουµε επιµερισµό- τις τράπεζες εσείς οι δύο τους
απαλλάξατε και τους δώσατε µεγαλύτερη δύναµη να ξεκληρίσουν πιο εύκολα χιλιάδες µικρών, αλλά και µεσαίων αυτοαπασχολούµενων επαγγελµατιών από κάθε κλάδο, τους οποίους δεν
απαλλάξατε από κανένα βάρος ακόµη και σε καιρό καραντίνας.
Εσείς δεν τα κάνατε όλα αυτά; Αυτοί δεν είναι όλοι όσοι έχουν
καταστεί ανήµποροι; Εσείς δεν τα κάνατε; Εσείς τα κάνατε. Άρα,
εσείς είστε το πρόβληµα και όχι η λύση. Και η λύση είναι να φύγει
από τη µέση το πρόβληµα, εσείς, δηλαδή, και τα παράσιτα στις
τσέπες των οποίων έχετε οδηγήσει τον πλούτο που παράγετε.
Και οι υπόλοιποι, τα µικρότερα κόµµατα, τα δεκανίκια των κυβερνήσεων, τι έγινε; Αυτά ως λόγους τα ξεχάσατε; Ούτε µία κουβέντα για όλα αυτά. Εσείς µόνο ανέξοδες κουβέντες, πόσες
δόσεις, πόσα χρόνια, ποιος θα πληρώνει τον ΕΝΦΙΑ και άλλα τέτοια θολά, µην πάρει κανένας χαµπάρι.
Οι εργαζόµενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι αυτοαπασχολούµενοι, πρέπει να σηµάνουν συναγερµό. Το νοµοσχέδιο δεν
είναι η λύση, το τέλος. Είναι η αρχή, για να ανοίξει ο δρόµος, η
δυνατότητα να περάσει το σύνολο της εργατικής λαϊκής κατοικίας στα χέρια των τραπεζιτών. Είναι αµύθητος πλούτος και
αφορµή για να τον βάλουν στο χέρι.
Οι όροι για να πέσουν όλοι στα δίχτυα τους είναι εδώ, συνεχίζουν και ενισχύονται. Και άλλοι µεγάλοι εργασιακοί χώροι θα
κλείσουν ή θα περάσουν σε ιδιωτικά χέρια, διογκώνοντας την
ανεργία, τσακίζοντας µισθούς και εργασιακές σχέσεις, έπεται
ό,τι απέµεινε από τη ΔΕΗ, το νερό, η «ΛΑΡΚΟ», βάζετε τώρα
θέµα και για την πολιτική αεροπορία.
Η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου µε την ενίσχυση της ευελιξίας, µέσω της εκ περιτροπής εργασίας –της τηλεργασίας- των
απλήρωτων υπερωριών που έρχεται –το νοµοσχέδιο εννοώ- θα
κάνουν πλέον έναν εργαζόµενο να εργάζεται, όχι για δύο, αλλά
για τρεις και τέσσερις.
Η επιβολή σε ανέργους να δουλεύουν σε επιχειρήσεις, για να
πάρουν τα 200 ευρώ κρατική επιδότηση, θα αντικαταστήσει πολλούς από την πλήρη και σταθερή εργασία. Με την ιδιωτικοποίηση
της επικουρικής ασφάλισης και την περαιτέρω κατάρρευση της
υγείας, θα πολλαπλασιαστούν αυτοί που αδυνατούν να πληρώσουν τράπεζες και κράτος.
Το πρόβληµα είναι ένα και είναι πιο καθαρό από ποτέ. Το πρόβληµα είναι ότι τις αποφάσεις για το τι θα γίνει µε τον πλούτο
που παράγεται, τις παίρνουν αυτοί που δεν παράγουν τίποτε. Οι
κεφαλαιοκράτες και το πολιτικό τους προσωπικό, εσείς, δηλαδή,
τα κόµµατά τους.
Και θα λυθεί, όταν οι αποφάσεις θα παίρνονται από τους ίδιους
που παράγουν, διότι αυτοί, οι εργάτες, οι τεχνικοί, οι επιστήµονες, µε την εκτόξευση της παραγωγικότητας των µέσων παραγωγής, την ιλιγγιώδη πρόοδο της τεχνολογίας και της επιστήµης
που συντελείται µόνο από τους ίδιους, κατασκεύασαν όλα τα εργαλεία για εκρηκτική παραγωγή σε όλους τους κλάδους, µε δουλειά για όλους, µε λιγότερες ώρες και ανθρώπινους όρους
εργασίας, µε δυνατότητα κάλυψης όλων των σύγχρονων αναγκών.
Αυτά, λοιπόν, όσο είναι στα χέρια τα δικά σας και των αφεντικών σας, των τραπεζιτών, των εφοπλιστών, των βιοµηχάνων, των
µεγαλεµπόρων, θα παράγουν φτώχεια, ανεργία, εξαθλίωση, θάνατο από κορωνοϊούς, ακόµα και πολέµους. Έτσι, λοιπόν, για να
µη σας αδικούµε κιόλας ότι δεν παράγετε τίποτα! Το έχετε καθαρό.
Δεν θα ανεχτεί ο λαός µας να ζει σε τέτοια µεσαιωνική αθλιότητα. Θα αντιδράσει. Παίρνετε, φυσικά, τα µέτρα σας, µε καταστολή ακριβώς στον στόχο, εκεί που πονάνε τα αφεντικά σας,
την ταξική οργάνωση και όλες τις µορφές της, τις αρχαιρεσίες
των σωµατείων, τις συλλογικές διαδικασίες, τις αποφάσεις για
απεργία, τις διαδηλώσεις. Απαιτούν από εσάς να χτυπήσετε πιο
βαθιά, στη ρίζα. Και, βέβαια, εσείς ετοιµάζεστε, πάλι όµως χωρίς
να συµβουλευτείτε την ιστορία.
Η καταστολή εντείνεται διότι έχει γίνει βραχνάς για τους εργοδότες το ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα. Δώσατε στην εργοδοσία όλα τα όπλα, για να ξεµπερδεύει µε τα εργασιακά
δικαιώµατα: πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, µάσκες σιωπής,
καραντίνες. Και κάτω ακόµη και από αυτές τις συνθήκες, ο ταξι-
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κός πόλος οργανώνει, διεκδικεί, αναγκάζει εργοδοσίες να σταµατήσουν την επίθεση, ετοιµάζει τη µαζική απάντηση της εργατικής τάξης, συγκεντρώνει δυνάµεις για να γίνει κάθε συνοικία
κάστρο αντίστασης, προκειµένου να µην µπορεί να πατήσει πόδι
τραπεζικό «κοράκι» να αρπάξει λαϊκός σπίτι.
Οι επιχειρηµατικοί όµιλοι έχουν απλώσει όλα τα χέρια που
έχουν στη διάθεσή τους, για να κλέψουν τον µόχθο, το εισόδηµα
των εργαζοµένων και των λαϊκών στρωµάτων µέσα από την ίδια
τους την τσέπη. Και δεν θα εξαιρεθεί κανείς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πρέπει, όµως, να πούµε ότι το πιο βάρβαρο από όλα αυτά τα
χέρια, το ναζιστικό, ο λαός µας το έσπασε προς το παρόν. Απέδειξε, όµως, ότι µπορεί και να το ξεριζώσει και αυτό, αλλά και τα
υπόλοιπα, όπως προαναφέρθηκα, που κλέβουν τη ζωή του ίδιου
και των παιδιών του. Τότε είναι που η λέξη «ζωή» θα πάρει το
πραγµατικό της περιεχόµενο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Στολτίδη.
Θα δώσουµε τώρα τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κινήµατος Αλλαγής κ. Λοβέρδο.
Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε δεδοµένο ότι η κατεύθυνση
της οικονοµίας της χώρας µας και κάθε χώρας σαφώς και δεν
είναι αρµοδιότητα µόνο ενός Υπουργού, αλλά αποτελεί την επιτοµή και το προϊόν µιας συλλογικής προσπάθειας, απορώ και διερωτώµαι πώς ο Πρωθυπουργός δεν έχει ακόµα αποφασίσει να
σηκώσει το γάντι και να µετατρέψει σε ψήφο εµπιστοσύνης προς
την Κυβέρνησή του την πρόταση δυσπιστίας κατά του κ. Σταϊκούρα.
Επειδή ακούστηκαν πολλά, θέλω να κάνω ορισµένες διευκρινίσεις σε ελάχιστα λεπτά. Οι τελευταίες τρεις προτάσεις δυσπιστίας κατά Υπουργού που έχουν κατατεθεί στο Κοινοβούλιο είναι
οι εξής: Το 2005, το ΠΑΣΟΚ στράφηκε κατά του κ. Αλογοσκούφη.
Τι έκανε ο τότε Πρωθυπουργός; Έκανε το εξής: Διαβάζω από τα
Πρακτικά της Βουλής στις 8 Ιουνίου: «Κυρία Πρόεδρε…» -η κυρία
Μπενάκη ήταν τότε- «…άκουσα την πρόταση. Αισθάνοµαι, όµως,
την ανάγκη να πω το εξής: Η οικονοµία και ο προϋπολογισµός
δεν είναι θέµα ενός προσώπου. Είναι γενικότερη, συλλογικότερη
πολιτική της Κυβέρνησης. Γι’ αυτό, λοιπόν, σύµφωνα µε το
άρθρο τάδε του Συντάγµατος και του Κανονισµού, ζητώ να µετατραπεί αυτή η συζήτηση σε συζήτηση για ψήφο εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση». Ήταν ο δικός σας Πρωθυπουργός.
Πάµε λίγο µετά, στο 2014, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει πρόταση
µοµφής κατά του κ. Στουρνάρα. Ήταν τότε Υπουργός Οικονοµικών. Δεν συζητήθηκε, διότι δεν ήταν νοµίµως κατατεθειµένη,
γιατί δεν είχε περάσει εξάµηνο από την προηγούµενη. Έκανε ο
ΣΥΡΙΖΑ πρόταση µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής κ. Μεϊµαράκη, αλλά ο κ. Σαµαράς, Πρωθυπουργός τότε, είχε την πρόθεση να τη µετατρέψει σε ψήφο εµπιστοσύνης κατά της
Κυβέρνησής του.
Πάµε λίγο παρακάτω, για να τελειώσουµε το θέµα αυτό µία και
καλή και να µην επανερχόµαστε χωρίς λόγο.
Είχαµε πρόταση µοµφής κατά Αναπληρωτή Υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ. Παίρνει τον λόγο στις 6 Μαΐου του 2019, πέρυσι, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Δραγασάκης και λέει το εξής:
«Εµείς πιστεύουµε…» -αυτοί πίστευαν- «… ότι η µεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας ενδιαφέρεται για όλα αυτά τα θέµατα και γι’
αυτό πιστεύω ότι η συζήτηση πρέπει να γενικευτεί. Και αυτό το
νόηµα έχει και η δήλωση του Πρωθυπουργού κ. Τσίπρα, ότι εµείς
θέλουµε και ζητάµε να γίνει συζήτηση για ψήφο εµπιστοσύνης
προς την Κυβέρνηση».
Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, ο κ. Καραµανλής, όπως ανέγνωσα,
αισθάνθηκε την ανάγκη να το κάνει. Αναρωτιέµαι, ο σηµερινός
Πρωθυπουργός δεν αισθάνθηκε αυτήν την ανάγκη να καλύψει
τον Υπουργό του; Δεν την αισθάνθηκε.
«Via Dolorosa», αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών! Ζωή πολύ-πολύ επικίνδυνη η οδός του Μαρτυρίου
για έναν Υπουργό των Οικονοµικών!
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Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα υπερψηφίσουµε την πρόταση
µοµφής, όχι όµως για τους λόγους για τους οποίους υπεβλήθη
από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να έχεις κάνει κάτι αντίθετο, εάν κυβέρνησες –εάν δεν κυβέρνησες, καλώς- για να λες «Να φύγει αυτός
που κάνει αυτό που έκανες». Να το ξαναπώ. Εάν δεν έχεις κάνει
κάτι αντίθετο, δεν µπορείς να ζητάς να φύγει κάποιος που κάνει
πράγµατα τα οποία έχεις κάνει και εσύ.
Θυµάµαι τον Πτωχευτικό Κώδικα του 2016 του κ. Κοντονή, τον
οποίο αλλάζει σήµερα η παρούσα Κυβέρνηση, αλλά έχει υποστεί
και αλλαγές εν τω µεταξύ. Θυµάµαι τους πλειστηριασµούς. Θυµάµαι, δηλαδή, σε δύο κεντρικά θέµατα του σχεδίου νόµου που
συζητούσαµε και για τα οποία, κυρία Γεροβασίλη, που υποβάλατε την πρόταση δυσπιστίας, όπως είπε χθες ο κ. Κεγκέρογλου,
δεν είχατε στο µυαλό σας λίγες ώρες πριν να ζητήσετε ονοµαστική ψηφοφορία γι’ αυτό το σχέδιο νόµου επί της αρχής, για
άρθρα µόνο. Το κατέθεσε ο συνάδελφος εχθές το χαρτί στην
Εθνική Αντιπροσωπεία, όταν µιλούσε. Δεν ήταν εκεί το θέµα σας.
Το θέµα σας ήταν άλλο, δικό σας και δεν µε ενδιαφέρει.
Με ενδιαφέρει, όµως, κυρίες και κύριοι, γιατί έχω διατελέσει
Υπουργός σε τέσσερις κυβερνήσεις και φροντίζω όταν µιλώ στη
Βουλή, να θυµάµαι τι έχω κάνει και εγώ, το εξής: Δεν µπορείς να
παρουσιάζεσαι ως ιππότης σωτηρίας, όταν έχεις κάνει τα ίδια,
για τα οποία σήµερα κατηγορείς τον αντίπαλο σου.
Πριν σχολιάσω δύο θέµατα οικονοµικής πολιτικής, θέλω να
κάνω µία αναφορά στα γεγονότα του 2009, επειδή το προκάλεσε
αυτό ο Υπουργός των Οικονοµικών στη Διαρκή Επιτροπή λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έβαλε τη χώρα στα µνηµόνια. Αναφέρθηκα στη
συζήτηση του σχεδίου νόµου για τον Πτωχευτικό Κώδικα και τα
άλλα θέµατα, αλλά θέλω να κάνω µία πιο ειδική αναφορά σήµερα.
Η χώρα µπήκε στα µνηµόνια, έχοντας προβλήµατα δοµικά
στην οικονοµία και στην κοινωνία της, αλλά αφορµή, αιτία, κύριος παράγοντας που οδήγησε στην οιονεί πτώχευση ήταν η οικονοµική πολιτική 2004-2009. Είµαι αυτός που υποστήριζε
δηµόσια, παρ’ ότι Υπουργός, ότι δεν πρέπει να κυνηγάµε µάγισσες, να µη γίνει Εξεταστική-Προανακριτική Επιτροπή σε βάρος
του κ. Καραµανλή και του Υπουργού των Οικονοµικών τότε.
Δεν µπορώ, όµως, να µη θυµάµαι τι είχε γίνει. Θυµάµαι και θυµάµαι καλά, κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας.
Πρωτοφανής παροξυσµός ελλείµµατος και παροξυσµός χρέους!
Ποιος τα κατέγραψε αυτά; Η Ανεξάρτητη Εθνική Στατιστική
Αρχή. Ποιος ήταν επικεφαλής; Ο κ. Ανδρέας Γεωργίου. Τι του
συνέβη του ανθρώπου, επειδή είπε την αλήθεια, την οποία παρακολούθησε η κυβέρνηση Παπανδρέου, η κυβέρνηση Παπαδήµου, η κυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου, η κυβέρνηση Τσίπρα στο
πρώτο εξάµηνο από τα τέσσερα χρόνια και σήµερα η παρούσα
Κυβέρνηση Μητσοτάκη;
Τι είπε ο άνθρωπος; Ό,τι καταγραφόταν από την Εθνική Στατιστική Αρχή για το έλλειµµα και το χρέος και ό,τι επιβεβαιωνόταν
από τον άµεσο έλεγχο της τρόικας, των θεσµών, του «Ελέγχου»,
όπως την έλεγαν το 1898, µετά την τότε πτώχευση της χώρας.
Κάπως λέµε αυτούς που µας επιτηρούν. Τι έπαθε ο Γεωργίου
µετά; Με πρώτο πρόσωπο στην εναντίον δίωξη την κ. Πολυξένη
Δηµητρίου, που την τιµάτε, ως Εφέτη, Εισαγγελέα Εφετών και ως
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Τρεις αναιρέσεις σε οµόφωνες
απαλλακτικές αποφάσεις συµβουλίων. Αυτά έπαθε ο άνθρωπος.
Δεν πρέπει λοιπόν, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας,
κι απορώ πώς ο Υπουργός σας των Οικονοµικών βρήκε στην επιτροπή, που συζητούσε τέσσερα νοµοσχέδια σε ένα, διακόσια
εβδοµήντα δύο άρθρα, την ευκαιρία να κοιτάξει πίσω στο 2009.
Κι είπα χθες, στην τριτολογία µου, ότι θυµάµαι πολύ καλά τι
έκανε το Υπουργείο Παιδείας -πρώτο υπουργείο- το Υπουργείο
Εσωτερικών -δεύτερο υπουργείο- τη σπατάλη που έγινε τον ένα
µήνα της προεκλογικής περιόδου για να επηρεαστεί το αποτέλεσµα, που δεν επηρεάστηκε, σας συντρίψαµε τότε.
Τώρα, για να αναφερθώ και στο τελευταίο σχέδιο νόµου αλλά
και στην γενικότερη οικονοµική πολιτική, µε δύο παραδείγµατα,
γιατί τόσο χρόνο έχω. Θα κάνουµε βέβαια και πιο εκτεταµένη
αναφορά, γιατί όταν θα ολοκληρώσουµε τη συζήτηση επί της
µοµφής θα συνεχίσουµε τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του κ.
Σταϊκούρα. Κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, που είστε
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Βουλευτές αλλά όχι Υπουργοί ακόµη, ξέρω πόσο δύσκολο
πράγµα είναι να είσαι Βουλευτής της Συµπολίτευσης. Το ξέρω
καλά. Άκουσα πολλούς από εσάς και πολλές, που επαινούν το
σχέδιο νόµου για διάφορες αρετές, κατά τη γνώµη σας, να συµπεριλαµβάνουν σ’ αυτές και την παροχή της δεύτερης ευκαιρίας.
Και το 2016, µιλώντας απέναντι στον κ. Κοντονή, και σήµερα,
απέναντι στον κ. Σταϊκούρα τονίζω ότι δεύτερη ευκαιρία δεν παρέχεται. Μην τα µπερδεύουµε τα πράγµατα. Άλλο δίνω δεύτερη
ευκαιρία –εάν τη δίνω- σε µια επιχείρηση, πριν πτωχεύσει, για να
µην πτωχεύσει και άλλο τι θα κάνει ο φτωχός, αυτός δηλαδή που
πτώχευσε. Στην Ελλάδα ο φτωχός είναι νεκρός οικονοµικά, είναι
πεθαµένος. Μπορεί µόνο να προσληφθεί υπάλληλος. Εάν είχε
µια δεξιότητα, άσχετη ή σχετική µε την εταιρεία του που πτώχευσε, δεν µπορεί να τη χρησιµοποιήσει, δεν µπορεί να βγάλει
δελτίο παροχής υπηρεσιών. Σήµερα έτσι είναι τα πράγµατα. Είναι
νεκρός. Το άρθρο 91, λέει, τα αλλάζει αυτά και δηµιουργεί παρεξηγήσεις η διατύπωση. Είναι ακριβώς το ισχύον σήµερα άρθρο
15 του ισχύοντος Πτωχευτικού Κώδικα µε την προσθήκη µιας
φρασούλας, «εκτός αν άλλως προβλέπεται».
Κυρίες και κύριοι, δεν θα αλλάξει τίποτα. Το άρθρο είναι κοροϊδία. Δεύτερη ευκαιρία, αγαπητοί και αγαπητές της Νέας Δηµοκρατίας, δεν παρέχεται. Ο οικονοµικά νεκρός είναι νεκρός. Ο
πτωχός είναι νεκρός. Δεν µπορεί παρά µόνο να πάει κάπου να
γίνει υπάλληλος. Να έχει δελτίο παροχής υπηρεσιών δεν µπορεί
ούτε µε το δικό σας σχέδιο νόµου. Άρα, υπερβολές τα όσα λέτε,
µην πω και ψεύδη.
Κλείνω. Δέκα εργαλεία ρευστότητας, µας είπε ο Υπουργός των
Οικονοµικών, έχει βάλει αυτή η Κυβέρνηση σε εφαρµογή και υπό
την έννοια αυτή η Κυβέρνηση έχει κάνει το καθήκον της, λέει.
Εµείς κάναµε τρεις Βουλευτές την ίδια επίκαιρη ερώτηση, αλλά
µε πολλές διαφορετικές πλευρές, Κεγκέρογλου, Κατρίνης και
εγώ, στον κ. Γεωργιάδη για τη ρευστότητα στην αγορά και για
τα µέτρα ανακούφισης των επιχειρήσεων. Η οικονοµική πολιτική
είναι γενικότερη πολιτική. Όπως επαινούσα τον κ. Σταϊκούρα,
που στις οµιλίες του συµπεριλάµβανε και τον ιδιωτικό τοµέα και
όχι µόνο τους εθνικούς λογαριασµούς, έτσι έχω δικαίωµα και να
µέµφοµαι την Κυβέρνηση, γιατί δεν έχει κάνει τα δέοντα. Ποιες
είναι οι παροχές από τα εργαλεία ΤΕΠΙΧ ΙΙ, Ταµείο Εγγυοδοσίας
και Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τι µας
λέει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, σε µια µελέτη ότι είναι η µείωση του τζίρου των επιχειρήσεων; 50 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ανταποκρινόµαστε; Η ελληνική πολιτεία ανταποκρίνεται;
Δεύτερο στοιχείο και τελευταίο. Πόσες είναι οι µικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οι πολύ µικρές; Πολλές, το 97% του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων. Η ελληνική οικονοµία δεν
στηρίζεται, δεν έχει κορµό, έχει το 97% της πολύ µικρές επιχειρήσεις σύµφωνα µε την κατάταξή τους στην Ε.Ε.. Πόσες δανειοδοτήθηκαν; Να είναι ακριβής ο αριθµός που θα χρησιµοποιήσω.
Κύριε Πρόεδρε, τελείωσα. Τα λόγια είναι περιττά από ένα σηµείο
και µετά. Δώδεκα χιλιάδες επτακόσιες επτά σε σύνολο οκτακοσίων επτά χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι επιχειρήσεων. Είναι
αυτό βοήθεια στην αγορά; Μπορεί µε έναν κρατικό µισθό, έναν
πολιτικό µισθό, όπως δίνεις σε έναν εργαζόµενο που έχει ανάγκη
κάτι –ανεπαρκές, αλλά δίνεις κάτι- να τον κρατήσεις στη ζωή; Οι
επιχειρήσεις δεν θα µείνουν έτσι στη ζωή.
Όταν λοιπόν, όλος ο κρατικός µηχανισµός στα λόγια είναι
καλός και κάνει πολιτικές που έχουµε ανάγκη, αλλά η πράξη είναι
τελείως αντίθετη αυτό σηµαίνει ότι η Κυβέρνηση δεν τα πάει
καλά. Γι’ αυτό εµείς υπερψηφίζουµε την πρόταση µοµφής. Δεν
ταυτιζόµαστε µε τους ιππότες σωτηρίας, που κάνανε τα ίδια, είκοσι επτά χιλιάδες πλειστηριασµούς. Όχι. Ούτε δηµαγωγούµε.
Αλλά, επειδή µε το σταγονόµετρο, πραγµατικά, ελέγχουµε την
οικονοµική και γενικότερα κοινωνική πολιτική της Κυβέρνησης,
δεν µπορούµε να πούµε όχι σε µία πρόταση µοµφής εναντίον της
ίδιας συνολικά ή Υπουργού της. Υπερψηφίζουµε µε την πρόταση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο θα δώσουµε τώρα στην κ. Βρυζίδου Παρασκευή από τη Νέα Δηµοκρατία και όπως ανακοινώσαµε και προηγουµένως θα ακολουθήσει
ο κ. Αποστόλου, η κ. Σακοράφα και µετά ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκος.
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Κυρία Βρυζίδου, έχετε τον λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΥΖΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε νοµοσχέδιο που έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή, κυρίως όµως το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών, οφείλει να είναι ένα
νοµοσχέδιο ιδιαίτερα µελετηµένο, να δίνει λύσεις στα αδιέξοδα,
τα οικονοµικά αδιέξοδα των πολιτών, να βοηθά τους πολίτες και
να βοηθάει τη χώρα. Επίσης, καθετί πρέπει να µελετάται και στο
πλαίσιο ενός γενικότερου οικονοµικού κλίµατος, διότι είναι το
µόνο Υπουργείο που δεν µπορεί ανεξάρτητα να εξετάζει κάθε
θέµα, εάν δεν το βλέπει συνολικά, πώς µπορεί να σταθεί στην
πορεία της οικονοµίας της χώρας.
Βέβαια, µεγάλη σηµασία έχει και η θέση της αντιπολίτευσης
σε ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών και µάλιστα
όταν γίνεται και πρόταση δυσπιστίας υπάρχει ακόµη µεγαλύτερη
ευθύνη. Υπάρχει τεράστια ευθύνη απέναντι σε µια τέτοια θέση,
διότι πρέπει να ακολουθήσουν ισχυρά επιχειρήµατα, έτσι ώστε
οι πολίτες, κυρίως αυτοί που ενδιαφέρονται, οι ταλαιπωρηµένοι
πολίτες…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν ακούγεστε, κυρία συνάδελφε.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση. Καλησπέρα και από την
απογευµατινή βάρδια.
Τον λόγο έχει η κ. Βρυζίδου από τη Νέα Δηµοκρατία και την
όµορφη Πτολεµαΐδα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΥΖΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε νοµοσχέδιο από οποιοδήποτε Υπουργείο οφείλει να µελετηθεί καλά και
να λάβει υπ’ όψιν του όλες τις παραµέτρους. Κυρίως όµως το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών οφείλει να λύνει προβλήµατα, να δίνει διέξοδο στα αδιέξοδα και να λαµβάνει υπ’ όψιν του
συνολικά την οικονοµία της χώρας.
Το νοµοσχέδιο που κατατέθηκε από το Υπουργείο πληροί όλες
αυτές τις προϋποθέσεις και είναι ιδιαίτερα σηµαντικό. Σηµαντική
όµως και µε βαρύτητα είναι και η θέση της αντιπολίτευσης καθώς
και οι αποφάσεις της, κυρίως όταν πρόκειται για πρόταση µοµφής, πρόταση δυσπιστίας στον Υπουργό και στο αντίστοιχο νοµοσχέδιο, διότι µια πρόταση µοµφής πρέπει να συνοδεύεται από
ισχυρά επιχειρήµατα. Πολίτες ταλαιπωρηµένοι όπως είναι τα
χρεωµένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, θα παρακολουθήσουν το
τριήµερο ευελπιστώντας να βρουν διέξοδο ή προτάσεις στα προβλήµατα τους. Εάν διαπιστώσουν ότι αυτή η κίνηση δεν έχει κάτι
να προσθέσει παρά γίνεται για άλλους λόγους και πολιτικές σκοπιµότητες, τότε θα απογοητευτούν και τα αποτελέσµατα θα είναι
ακόµη χειρότερα από αυτά που ευελπιστεί µια πρόταση µοµφής.
Το νοµοσχέδιο ασχολείται µε διάφορα επιµέρους ζητήµατα και
ένα από αυτά είναι το θέµα των υπερχρεωµένων νοικοκυριών και
της πρώτης κατοικίας. Τι γίνεται µέχρι σήµερα; Τι έγινε από την
προηγούµενη κυβέρνηση που ισχύει µέχρι τώρα; Κατά τη διάρκεια της θητείας της είχαµε είκοσι έξι χιλιάδες πλειστηριασµούς.
Αυτό είναι ένα αρνητικό δεδοµένο στο οποίο έπρεπε να δοθεί
λύση και να γίνει παρέµβαση.
Εδώ υπάρχει πρόταση. Λέµε µε το παρόν νοµοσχέδιο ότι όταν
ο πολίτης είναι σε ευάλωτη οµάδα και δεν µπορεί να ανταποκριθεί, θα επιδοτείται για πέντε χρόνια από το κράτος η δόση του
προκειµένου να µπορέσει να διατηρήσει το σπίτι του. Αυτό δεν
είναι µια λύση σε ένα µεγάλο αδιέξοδο; Τι άλλο πρόβληµα είχαµε
µέχρι τώρα; Είχαµε δει δύο εκατοµµύρια εξακόσιες κατασχέσεις
σε λογαριασµούς. Γιατί οι πολίτες οι οποίοι χρωστούσαν το σπίτι
τους, χρωστούσαν και σε δάνεια και σε ασφαλιστικές εισφορές.
Υπήρχε ένα δυσβάστακτο βάρος, δεν µπορούσαν να λειτουργήσουν και κάθε χρέωση περνούσε στους λογαριασµούς τους. Και
αυτό έρχεται να αναχαιτιστεί µε το παρόν σχέδιο νόµου, καθώς
επίσης και το τραγικό φαινόµενο της αποποίησης κληρονοµιάς,
που αναγκάζονταν οικογένειες και παιδιά να το πράξουν διότι ενδεχοµένως ο πατέρας τους το τελευταίο διάστηµα για κάποιους
λόγους είτε είχε αρρωστήσει, είτε είχε χάσει τη ζωή του, δεν µπο-
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ρούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, υπήρχε ένα δυσβάστακτο χρέος και δεν µπορούσαν µε κανέναν τρόπο να το
αντιµετωπίσουν και αποποιούνταν όχι µόνο την πρώτη κατοικία
αλλά και το τελευταίο λιθαράκι της περιουσίας τους. Αυτό ήταν
τραγικό.
Εδώ έρχεται λύση σ’ αυτό το νοµοσχέδιο. Με ποιον τρόπο;
Δίνει τη δυνατότητα σε διακόσιες σαράντα δόσεις να διακανονιστούν όλες οι οφειλές και σε χρόνο είκοσι ετών να αποπληρωθεί.
Είναι µικρή προσφορά αυτή και λύση και διέξοδος; Είναι τεράστια διέξοδος. Διότι αν δούµε τους ανθρώπους που έχουν προβλήµατα, αν περπατήσουµε δίπλα τους και συζητήσουµε εκείνο
που ζητούν είναι τη δυνατότητα να χρηµατοδοτηθούν µε δάνεια.
Αυτό δεν είναι ένα εικοσαετές δάνειο που του δίνει τη δυνατότητα να λύσει τα προβλήµατά του, να πληρώσει τις οφειλές του
και να µπορέσει να λειτουργήσει;
Υπάρχουν και οι άλλες περιπτώσεις των πολιτών οι οποίοι δεν
µπορούν να κάνουν ούτε αυτή την κίνηση. Σ’ αυτούς τους πολίτες δίνει τη δυνατότητα για δώδεκα χρόνια όταν ιδιωτικός φορέας πάρει το σπίτι τους, να µένουν στο σπίτι τους µε ενοίκιο το
οποίο επιδοτείται από το κράτος και σε δώδεκα χρόνια όταν µπορέσει να τακτοποιήσει τα οικονοµικά του, να ξαναγοράσει στην
εµπορική αξία το σπίτι του και να είναι δικό του. Δεν νοικιάζει
όµως το σπίτι του. Τι νοικιάζει; Αυτό που θα έχανε έτσι και αλλιώς
από τον πλειστηριασµό που θα γινόταν τις επόµενες µέρες. Άρα
και αυτό είναι σηµαντική βοήθεια.
Τι είναι λοιπόν αυτό το οποίο φέρνει το νοµοσχέδιο; Το νοµοσχέδιο έρχεται και φέρνει λύσεις σε σηµαντικά ζητήµατα, διευκολύνει τους πολίτες. Και επιπρόσθετα διευκολύνει και ποιους;
Τους επιχειρηµατίες οι οποίοι σήµερα δεν έχουν ΑΦΜ, δεν έχουν
ασφαλιστική ενηµερότητα, δεν έχουν ΑΠΔ κάποιοι λόγω των
οφειλών τους και είναι καταχρεωµένοι. Του δίνει τη δυνατότητα
µέσα από µία διαδικασία να αποτινάξει πλήρως τα χρέη του και
σε µηδενική βάση να ξεκινήσει την πορεία του. Και βέβαια αν έχει
περιουσία, του δίνει την δυνατότητα ένα µέρος της περιουσίας
του να ισοψηφιστεί µε τα χρέη και το υπόλοιπο να το κρατήσει,
ξεκινώντας ξανά µε το ΑΦΜ του µια καινούρια δραστηριότητα
και από τα οικονοµικά του οφέλη να πληρώνει και µέρος των
οφειλών του.
Όλες αυτές οι διευκολύνσεις δεν αναφέρονται σε ανθρώπους
που έχουν λυµένα τα προβλήµατά τους, βρίσκονται σε µία ήσυχη
καθηµερινότητα και ξαφνικά έρχεται να τους δυσκολέψει. Έρχεται σε ανθρώπους που δεν µπορούν να δουλέψουν, που είναι στο
περιθώριο, που θα χάσουν έτσι κι αλλιώς από τον πλειστηριασµό
από τους προηγούµενους νόµους το σπίτι τους, στους ανθρώπους που είναι σε αδιέξοδο.
Θεωρώ λοιπόν ότι η πρόταση µοµφής πρέπει να καταψηφιστεί,
διότι πραγµατικά δεν έχει στόχο, δεν έχει αντικείµενο, δεν έχει
προορισµό, δεν έχει αποτέλεσµα, δεν βοηθάει πουθενά. Δηµιουργείται µια κινητικότητα, η οποία όµως δεν βοηθάει κανέναν.
Επιπρόσθετα θα πρέπει να στηριχτεί το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών, διότι έχει δείξει όλο αυτό το διάστηµα ότι
είναι κοντά στον πολίτη, του βρίσκει λύσεις, δεν τις αφήνει στο
περιθώριο χωρίς να τις αγγίζει. Τις βάζει πάνω στο τραπέζι και
βρίσκει λύσεις. Όλες είναι προς όφελος των πολιτών -άλλες λίγο,
άλλες περισσότερο- όπως η µείωση του ΕΝΦΙΑ, η µείωση του
ΦΠΑ, η αύξηση του αφορολογήτου.
Έχει δώσει πάρα πολλές λύσεις, έχει βοηθήσει την περίοδο
του κορωνοϊού. Έχει βοηθήσει τις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν
πληγεί από τον κορωνοϊό. Στις έκτακτες συνθήκες και στις καταστροφές βρέθηκε δίπλα στους πολίτες και πρέπει να το ενθαρρύνουµε να συνεχίσει µε αυτούς τους ρυθµούς µαζί µε το
Υπουργείο Άµυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών, που µας κάνει
περήφανους µε την πολιτική που ακολουθεί και µε την οργάνωση
στην άµυνα, δίνοντας µια απάντηση στην Τουρκία η οποία αναχαιτίστηκε και θα σταµατήσει πλέον να παίζει στην πλάτη του ελληνικού λαού τα επεκτατικά της παιχνίδια.
Θεωρώ ότι η µοµφή δεν έχει καµµία πραγµατικά σηµασία. Ήδη
στη συζήτηση οι πολίτες που ενδιαφέρονται, έχουν απογοητευτεί. Παρ’ όλα αυτά θεωρώ ότι µέσα από τον διάλογο πάντα µπορούν να υπάρξουν επιχειρήµατα, να υπάρχουν σκέψεις, να
υπάρχουν προτάσεις για να βοηθήσουµε τους ταλαιπωρηµένους
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πολίτες και προς αυτή την κατεύθυνση θεωρώ ότι κάθε κουβέντα
και κάθε κατάθεση επιχειρηµάτων είναι θετική για την εξέλιξη και
την πορεία της ανάπτυξης και της προόδου της χώρας µας.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Βρυζίδου.
Πάµε στην Εύβοια, στον κ. Ευάγγελο Αποστόλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, έχετε τον λόγο, κύριε Αποστόλου.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα σταθώ µε την παρέµβασή µου στα δεινά που φέρνει στον
ελληνικό λαό το νοµοσχέδιο που προκάλεσε τη δική µας πρόταση µοµφής κατά του Υπουργού Οικονοµικών.
Τροµάξατε κύριοι Υπουργοί τα νοικοκυριά µε τον πλειστηριασµό της κύριας κατοικίας τους που θεσπίζετε. Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, το επαναλαµβάνω και πάλι, ότι επί ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε
ούτε ένας πλειστηριασµός της πρώτης κατοικίας. Κακώς επικαλείστε στοιχεία, τα οποία δεν έχουν σχέση µε αυτά, ιδιαίτερα
τώρα που ο ελληνικός λαός και η πρώτη κατοικία απειλούνται µε
το νοµοσχέδιο που φέρνετε. Γιατί δεν προβλέπεται καµµία προστασία, αφού για να υπάρχει η προστασία προϋποθέτει ότι ο
οφειλέτης διατηρεί την κυριότητα του ακινήτου.
Η αφαίρεση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του
οφειλέτη σε συνδυασµό µε την παρακράτηση ή δέσµευση µέρους των ετησίων εισοδηµάτων του θα σηµάνει το τέλος για χιλιάδες οφειλέτες. Θα σηµάνει κυρίως την κατάργηση της
προστασίας της πρώτης κατοικίας. Η µετατροπή µέρους του ετήσιου εισοδήµατος σε πτωχευτική περιουσία στην πράξη σηµαίνει
άρση του ακατάσχετου µισθού και σύνταξης.
Δεν αντιλαµβάνεστε ότι το τεκµήριο παύσης πληρωµών µπορεί
να ανοίξει τον δρόµο για µαζικές πτωχεύσεις επιχειρήσεων και
άρα να στερήσει την αγορά από την παρουσία τους, που σηµαίνει ότι θα χαθούν θέσεις εργασίας και γενικότερα θα πληγεί η
εθνική οικονοµία;
Είναι γνωστό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι οι τράπεζες
δεν είναι καθόλου συνεργάσιµες στο επίπεδο της συναίνεσης,
προκειµένου να βρεθεί µια λύση όταν υπάρχει διαφορά µε τον
δανειολήπτη. Πώς αντιµετωπίζετε εσείς τη συγκεκριµένη συµπεριφορά τους; Τη θωρακίζετε µε το νοµοσχέδιο µε πρόσθετα εργαλεία για να συνεχίσουν αυτήν την αδιάλλακτη πολιτική. Μια
πολιτική που θα οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη εξάπλωση των πτωχεύσεων. Θα κλείσουν οι πολύ µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις που σήµερα συνθλίβονται από την κρίση. Θα σφίξει
ακόµα περισσότερο η θηλιά της υπερχρέωσης στον λαιµό των
οικονοµικά ασθενέστερων και των ευάλωτων νοικοκυριών.
Ο οφειλέτης έως ότου κριθεί ότι απαλλάσσεται από τα χρέη
του δεν φαίνεται να µπορεί να καρπωθεί το εισόδηµα που αποκτά
µετά την πτώχευσή του παρά µόνο τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Η βελτίωση που κάνατε την τελευταία στιγµή µε την αύξηση
των δαπανών διαβίωσης δεν αλλάζει το αποτέλεσµα. Με άλλα
λόγια ακόµα και εάν καταφέρει µετά την κήρυξή του σε πτώχευση να επιτύχει κάποιο ικανοποιητικό εισόδηµα καταδικάζεται
να διαβιεί µε τα ελάχιστα απαιτούµενα µέχρι νεωτέρας. Είναι
σαφές ότι η ρύθµιση αυτή είναι ιδιαιτέρως προβληµατική.
Η απαλλαγή του οφειλέτη εξαιρεί περιπτώσεις οφειλών που
προκλήθηκαν από δόλο ή βαριά αµέλεια και που άπτονται ποινικής ή διοικητικής φύσεως αδικηµάτων και παραβιάσεων. Σας
ρωτώ, λοιπόν, µε βάση αυτή τη ρύθµιση: Ποιος επιχειρηµατίας
δεν βαρύνεται και µε οφειλές που ταυτόχρονα συνιστούν και ποινικό αδίκηµα ή διοικητικό παράπτωµα, όπως παραδείγµατος
χάριν η έκδοση ακάλυπτων επιταγών ή µη πληρωµή φόρων και
εισφορών ιδιαίτερα σε µια περίοδο πανδηµίας, µια περίοδο κρίσης που βιώνουµε; Πώς αυτός θα προστατευτεί έναντι πιστωτών
που µε καλή ή και κακή πίστη θα του αποδίδουν βαριά αµέλεια ή
δόλο για τις έναντι εκείνων οφειλές;
Πρόκειται, λοιπόν, για εξαιρέσεις που αν µη τι άλλο θα παρατείνουν επ’ αόριστο τον χρονικό ορίζοντα της απαλλαγής του.
Πιστεύετε αλήθεια, ότι έτσι θα αντιµετωπίσετε µε τρόπο ολιστικό,
ενιαίο και συνεκτικό την υπερχρέωση των φυσικών και νοµικών
προσώπων; Το αντίθετο ακριβώς θα πετύχετε.
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Ο νέος Πτωχευτικός δεν είναι ούτε διευθέτηση οφειλών ούτε
µια δεύτερη ευκαιρία. Είναι ίσως δεύτερη ευκαιρία για τους πιστωτές γιατί για τους οφειλέτες δεν φαίνεται να υπάρχει σοβαρή
δεύτερη ευκαιρία.
Υπάρχουν και άλλα ερωτήµατα, κύριε Υπουργέ, που χρειάζεται
να απαντήσετε. Τι θα κάνετε µε τις παραγωγικές µονάδες της
χώρας που είναι δεσµευµένες σε ατέρµονες διαδικασίες ρύθµισης ή και πτώχευσης; Στον αγροτικό χώρο υπάρχουν ιδιωτικές
και συνεταιριστικές µονάδες που µπορούν ανταποκρίνονται στα
λειτουργικά τους έξοδα, αλλά όχι στην εξυπηρέτηση των υπόλοιπων οφειλών, µονάδες που έχουν σχέση –προσέξτε το αυτόκαι µε την κάλυψη των διατροφικών µας αναγκών. Είναι δυνατό
στην πανδηµία που βιώνουµε να προχωρείτε στο κλείσιµό τους;
Δεν αντιλαµβάνεστε ότι πρέπει όχι µόνο να συνεχίσουν την λειτουργία τους, αλλά και να επαναλειτουργήσουν αυτές που είναι
κλειστές;
Εσείς δίνετε αντίθετα για µια ακόµα φορά λύση στα µη εξυπηρετούµενα δάνεια των τραπεζών και τις PQH είτε µε το ξεπούληµά τους σε ξένα funds.
Συµπερασµατικά λοιπόν, ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας συνιστά
ένα νοµοθέτηµα που βρίσκεται µακράν µιας ριζοσπαστικής νοµοθετικής πρωτοβουλίας που θα µετέβαλε δραστικά την πτωχευτική πραγµατικότητα στην Ελλάδα. Αντίθετα αποτυπώνει την
πλέον σκληρή και έξω από κοινωνικές ανάγκες πολιτική της Κυβέρνησής σας.
Η πολιτική σας για την πρώτη κατοικία, τις πτωχεύσεις και
πλειστηριασµούς φαίνεται καθαρά ποιους θέλει να εξυπηρετήσει. Δεν υπάρχει καµµία ευαισθησία για τους ανθρώπους που
έχασαν τη δουλειά τους, για τον µικρό επιχειρηµατία που παλεύει
να σώσει την επιχείρησή του και µάλιστα κατά τη διάρκεια µιας
πανδηµικής κρίσης, για τον εργαζόµενο που βλέπει µετά την
υποβάθµιση της κατάταξής του στον πίνακα των πιστωτών ότι
δεν δικαιούται πλέον ούτε καν τη νόµιµη αποζηµίωσή του από
την επιχείρηση που πτωχεύει.
Κύριοι Υπουργοί, υπάρχει πολύ αναλγησία στο νοµοσχέδιό
σας και αυτό είναι που µας ανάγκασε να προβούµε στην κατάθεση της συγκεκριµένης πρότασης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Αποστόλου.
Τον λόγο έχει τώρα η Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Σοφία Σακοράφα Βουλευτής του Β3’ Νοτίου Τοµέα του ΜέΡΑ25.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Η αφορµή για τη σηµερινή πρόταση δυσπιστίας ήταν το νοµοσχέδιο για την πτώχευση των Ελλήνων. Προφανώς δεν πρόκειται
για ατοµική υπόθεση του κ. Σταϊκούρα. Το νοµοσχέδιο είναι µία
ακόµα επίθεση της Κυβέρνησης Μητσοτάκη στο σώµα της ελληνικής κοινωνίας. Ένα ακόµη αντικοινωνικό νοµοσχέδιο µε προκλητικά ταξικό χαρακτήρα που επιτίθεται κατά της
µικροϊδιοκτησίας και κατά των οφειλετών χωρίς καµµία διάκριση.
Σε ποιους επιλέγετε να επιτεθείτε σήµερα; Σε αυτούς που
τόσα χρόνια υφίστανται τις συνέπειες των πολιτικών σας, αυτούς
στους οποίους επιβάλατε την πτώχευση της χώρας και µετά από
αυτήν την εξοντωτική πολιτική των µνηµονίων.
Θαυµάζουµε για µια ακόµα φορά την επικοινωνιακή αντιστροφή της πραγµατικότητας. Μιλάτε για δήθεν δεύτερη ευκαιρία ενώ το νοµοσχέδιο έπρεπε να έχει τίτλο «Χαριστική βολή
στους οφειλέτες».
Θέλετε να αποτελειώσετε αυτούς που έχουν τραυµατιστεί
βαριά από τα εκτελεστικά αποσπάσµατα των πολιτικών και των
δικών σας και των προηγούµενων και να απαλλοτριώσετε όποια
περιουσία τους έµεινε υπέρ του νοσηρού συστήµατος των τραπεζών. Αν υπάρχει µια ευκαιρία αυτή είναι για τις τράπεζες.
Δεν θα επεκταθώ άλλο στο νοµοσχέδιο. Το κόµµα µας εξέφρασε σαφή και εµπεριστατωµένη θέση εναντίον του. Άλλωστε
έχουµε καταθέσει ολοκληρωµένη πρόταση, το σχέδιο «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», για την προστασία των πολιτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολλά νοµοσχέδια της Κυβέρνησης Μητσοτάκη ήταν εξίσου πρόσφορα για προτάσεις δυσπιστίας. Δεν χρειάζεται να αναφέρω παραδείγµατα. Ευτυχώς και
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οι νόµοι δηµοσιεύονται και στη Βουλή τηρούνται Πρακτικά. Πέρα
όµως, από τη νοµοθέτηση θα ήταν εύλογη η πρόταση δυσπιστίας
και για την εφαρµοζόµενη κυβερνητική πολιτική µε πάρα πολλές
αφορµές. Θα αρκούσε µία µόνο φωτογραφία από τα µέσα µαζικής µεταφοράς εν µέσω πανδηµίας. Θα αρκούσε µόνο ο πίνακας
µε τις κενές οργανικές θέσεις στο σύστηµα υγείας ή την επάρκεια των υποδοµών του. Θα αρκούσε µόνο η απλή παράθεση των
στοιχείων για την εγκληµατική διαχείριση του τουρισµού το καλοκαίρι. Θα αρκούσε, επίσης, από µόνη της η κάθε πτυχή της εγκληµατικά αντιπεριβαλλοντικής πολιτικής της Κυβέρνησης.
Ακόµα περισσότερο σήµερα η Κυβέρνηση τροποποιεί στην
πράξη κρίσιµες ποινικές διατάξεις. Η σύλληψη και φυλάκιση των
ναζιστών που καταδικάσθηκαν για τα εγκλήµατά τους είναι πλέον
δυνατή µόνο µε την ατοµική συναίνεση του καταδικασθέντα.
Αυτοί στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη και του κ. Χρυσοχοΐδη
µόνο οικειοθελώς θα εκτίσουν τις ποινές τους και µόνο όσοι προσήλθαν από µόνοι τους φυλακίζονται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς στο ΜέΡΑ25 δεν είµαστε
απλά δύσπιστοι απέναντι στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη, είµαστε
εναντίον της πολιτικής της. Προσπαθήσαµε µε κάθε προσωπικό
κόστος να διαφυλάξουµε το δικαίωµά µας να εκφράζουµε αυτήν
την αντίθεσή µας και την υποστηρίζουµε και στο κίνηµα και µε
συγκεκριµένες πολιτικές προτάσεις. Αξία στην πολιτική παρουσία του καθενός µας δίνει µόνο η συνέχεια και η συνέπεια στον
δηµόσιο λόγο και τη δράση τους.
Εσείς, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, που σήµερα µας καλείτε να
ψηφίσουµε την πρόταση δυσπιστίας τι έχετε διαφυλάξει από όλα
αυτά; Εσείς, που σήµερα διαρρηγνύετε τα ιµάτιά σας, δεν αφήσατε τίποτα πίσω σας, καµµία ασπίδα, κανένα ανάχωµα για να
αντιµετωπιστεί η σηµερινή επίθεση της Κυβέρνησης. Άλλωστε
δεν φέρνουν και καµµία ριζική ανατροπή οι νόµοι τους, απλά συνεχίζουν σε έναν ανοιχτό και στρωµένο από εσάς δρόµο.
Το σηµερινό κρίσιµο θέµα είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα.
Ο κ. Σταϊκούρας δεν ανατρέπει κανένα νοµοθέτηµά σας για τα
κόκκινα δάνεια και την προστασία της πρώτης κατοικίας, απλά
συνεχίζει όσα είχατε ουσιαστικά προετοιµάσει. Η πώληση των
κόκκινωνδανείων και το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ» φέρνουν την υπογραφή του κ. Τσακαλώτου. Τότε δεν είδαµε καµµία πρόταση δυσπιστίας. Η θέσπιση του ιδιώνυµου για το αδίκηµα της
διατάραξης των πλειστηριασµών έχει την υπογραφή του κ. Κοντονή. Ούτε τότε είδαµε καµµία πρόταση δυσπιστίας. Όταν η κυβέρνησή σας κατάλαβε ότι δεν τα βγάζει πέρα µε τις
συγκρούσεις στα ειρηνοδικεία κάθε Τετάρτη, που δεν άφηναν
τους πλειστηριασµούς να προωθούνται κατά τις ορέξεις των τραπεζών, ο κ. Τσακαλώτος έφερε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς. Και πάλι δεν είδαµε πρόταση δυσπιστίας από εσάς.
Θυµάστε το αµαρτωλό τρίγωνο; Τράπεζες, µέσα µαζικής ενηµέρωσης και Κυβέρνηση. Όταν είχαµε την υπογραφή του κ. Δραγασάκη, λόγω και πρότερης κυβερνητικής εµπειρίας ως
υπουργού –να σας θυµίσω- του κ. Τζανετάκη, µεθοδεύτηκε η
απαξίωση των µετοχών του δηµοσίου στις τράπεζες και το ξεπούληµά τους στα ξένα funds. Και πάλι δεν θυµάµαι καµµία πρόταση δυσπιστίας. Όπως, επίσης, δεν θυµάµαι έστω και έναν
τραπεζίτη, που όχι να διώχθηκε ή να µηνύθηκε, αλλά έστω να
παύθηκε, τουλάχιστον, σαν ανίκανος. Όλοι επιβραβεύτηκαν και
ξαναχρησιµοποιήθηκαν. Το σηµερινό τοπίο στα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης, τα οποία και πάλι καταγγέλλετε, φέρνει φαρδιά
πλατιά την υπογραφή του κ. Νίκου Παππά. Το αµαρτωλό τρίγωνο
εντελώς αλώβητο συνεχίζει µε οποιαδήποτε Κυβέρνηση.
Κύριοι συνάδελφοι, τα πράγµατα είναι απλά. Με απλή ευθύνη
της ηγεσίας το µόνο πράγµα στο οποίο εναντιώθηκε πραγµατικά
η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν το αυθόρµητο ιστορικό κίνηµα που
την ανέδειξε. Δεν θα πω τίποτα για το δηµοψήφισµα. Είναι περιττό. Μην προσπαθείτε, λοιπόν, να ξεγελάσετε τον κόσµο µε το
επιχείρηµα ότι δήθεν δεν σας άφηναν οι απέξω να κάνετε όσα
θέλετε. Μπορούσατε να κάνετε αλλά αποδεικνύεται ότι δεν θέλετε.
Λόγω επικαιρότητας θα θυµίζω το εξής: ότι µαζί µε τον κ. Τσίπρα ανακοινώναµε προεκλογικά το πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ στην
ΑΘΗΝΑΪΔΑ. Εγώ η ίδια εκφώνησα µεταξύ άλλων ότι θα καταργήσουν τα ΜΑΤ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ποιοι θεσµοί σας πίεσαν, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, να µην καταργήσετε τα ΜΑΤ; Ποιοι ξένοι σας πίεσαν να µην φέρουν διακριτικά
κατά την υπηρεσία τους για να υπάρχει ταυτότητα και ευθύνη
στη λειτουργία τους;
Εποµένως, προφανώς, δεν έχετε το δικαίωµα σήµερα να µιλάτε εσείς για τον εκφασισµό στη λειτουργία της αστυνοµίας.
Αλήθεια, ενώ συµβαίνουν όλα αυτά στην αστυνοµία του κ. Χρυσοχοΐδη και του κ. Μητσοτάκη, γιατί µέχρι σήµερα δεν έχουµε
ακούσει ούτε µια δηµόσια δήλωση από τον κ. Τόσκα, από την κ.
Γεροβασίλη για την εµπειρία τους στο συγκεκριµένο Υπουργείο;
Για τα ΜΑΤ, για την «Aύρα», για τα χηµικά αγορασµένα από τον
φίλο Μπ. Νετανιάχου;
Κλείνοντας να πω και κάτι ακόµα: Είµαι πάντα απέναντι σε
αυτές τις πολιτικές και επειδή οι πολιτικές υλοποιούνται από πρόσωπα, είµαι απέναντι και στα πρόσωπα. Πράγµατι, η ευθύνη της
Κυβέρνησης είναι συλλογική και σίγουρα ο κ. Σταϊκούρας δεν
υλοποιεί προσωπική του πολιτική.
Όπως είπα, εµείς έχουµε διαλέξει για τον εαυτό µας το δικαίωµα να είµαστε αντίθετοι. Εσείς πώς θα υπερψηφίσετε αυτή
την πρόταση δυσπιστίας; Την ίδια ώρα, που θα το κάνετε, θα καταψηφίζετε και τη δική σας κυβερνητική πολιτική. Δεν πιστεύω
ότι µπορείτε να κατακτήσετε αυτή την ωριµότητα, συνάδελφοι
και συναδέλφισσες του ΣΥΡΙΖΑ. Αργήσατε πολύ. Είχατε πολλές
αφορµές να καταθέσετε πρόταση δυσπιστίας, σας το είπα και
πριν. Είχατε πολλές αφορµές µε την Κυβέρνηση Μητσοτάκη,
καθώς και πολλές αφορµές και για τη δική σας Κυβέρνηση. Το
κάνατε µόλις τώρα και µάλιστα προσχηµατικά. Αργήσατε πολύ.
Αργήσατε, γιατί το ρολόι της πολιτικής σας συνείδησης έχει κολλήσει και πάει πίσω, τουλάχιστον, µια συνείδηση πίσω.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ, κυρία Σακοράφα. Ήσασταν ακριβής στο χρόνο σας. Όταν είσαι Αντιπρόεδρος, ξέρεις τι γίνεται.
Έκλεισε ο έβδοµος κύκλος. Όπως έχει ανακοινωθεί, από τον
όγδοο και µετά µειώνεται ο χρόνος κατά ένα λεπτό, δηλαδή πάµε
στα έξι λεπτά. Όµως, τώρα θα δώσω τον λόγο στον Υπουργό
Εσωτερικών, κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο για περίπου δέκα
λεπτά.
Μετά θα λάβει τον λόγο η κ. Αδαµοπούλου, Κοινοβουλευτική
Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25 και κατόπιν είστε εσείς, κύριε Γκίκα.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε σε µια περίοδο µεγάλων προκλήσεων και κινδύνων. Η πανδηµία του κορωνοϊού µε
βαριές υγειονοµικές, κοινωνικές και οικονοµικές συνέπειες σε
όλη την ανθρωπότητα και η διαρκώς επιδεινούµενη κρίση στις
ελληνοτουρκικές σχέσεις προσδιορίζουν το περιβάλλον στο
οποίο κινούµαστε.
Μέσα σε αυτό το τοπίο, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση επέλεξε να
προχωρήσει σε πρόταση µοµφής στον Υπουργό Οικονοµικών. Αντιλαµβάνοµαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανάγκη να βελτιώσει την κοµµατική
του συσπείρωση. Αλλά αυτό δεν πιστεύω ότι επιτυγχάνεται µε παλαιοκοµµατικούς τακτικισµούς. Όσοι πολίτες αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί -και ενδεχοµένως σας ψήφισαν- δεν σας ακούν
µετά την πολιτική που έχετε ακολουθήσει, την αναξιόπιστη πολιτική στην τετραετή διακυβέρνησή σας. Όσοι πολίτες, οι οποίοι
είναι φυσικά η συντριπτική πλειοψηφία, αυτοπροσδιορίζονται ως
άνθρωποι του µέτρου και της λογικής δεν σας ακούν γιατί δεν
έχετε τεκµηριωµένες προτάσεις και εναλλακτικό σχέδιο στα σηµερινά πράγµατα της χώρας ούτε τους αντίστοιχους αξιόπιστους
εκπροσώπους. Για αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα µεγάλο τµήµα πολιτών που ψήφισαν την Αξιωµατική Αντιπολίτευση,
τον ΣΥΡΙΖΑ στις πρόσφατες εκλογές έλκεται από τις αποτελεσµατικές και υπεύθυνες πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη σε σηµαντικούς κοινωνικούς τοµείς. Αυτό είναι που σας ενοχλεί και αυτό
προσπαθείτε να εµποδίσετε µέσα από τέτοιες κινήσεις τακτικισµού.
Ξεκαθαρίζω ότι για εµάς δεν αρκεί µια πολιτική υπεροχή που
βασίζεται στην καταδίκη της προηγούµενης κυβέρνησης. Στόχος
µας είναι να ακολουθούµε αξιόπιστες και αποτελεσµατικές πο-
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λιτικές που ενώνουν την κοινωνία και πηγαίνουν µπροστά τη
χώρα. Ο πήχης είναι ψηλά για την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Στη δύσκολη εποχή που ζούµε η ανάγκη για µεταρρυθµίσεις
είναι απόλυτη προτεραιότητα. Και αυτή ακριβώς είναι η στρατηγική µας στο Υπουργείο Εσωτερικών, την ευθύνη του οποίου πριν
από δεκαπέντε µήνες µου ανέθεσε ο Πρωθυπουργός. Έχουµε
ήδη κάνει πράξη έξι µεγάλες και κρίσιµες µεταρρυθµίσεις και
προχωράµε στις επόµενες τέσσερις το αµέσως επόµενο διάστηµα, επιταχύνοντας το έργο µας. Είναι σηµαντικές µεταρρυθµίσεις, οι οποίες αλλάζουν το τοπίο της δηµόσιας διοίκησης και
της αυτοδιοίκησης στη χώρα, µεταρρυθµίσεις που αφορούν το
σύνολο της κοινωνίας και έχουν µεγάλη επίδραση στη ζωή των
πολιτών και στις προοπτικές του κοινωνικού συνόλου, µεταρρυθµίσεις που γίνονται πάντα µε σταθερή και συνεχή προσπάθεια να
συγκεντρώνουν τις µέγιστες δυνατές συγκλίσεις και συναινέσεις.
Η πρώτη ήταν η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού, που σχεδόν οµόφωνα η ελληνική Βουλή ενέκρινε, µεταρρύθµιση που τίθεται σε εφαρµογή τον επόµενο µήνα, τον Νοέµβριο µε τη
λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρµας που έχει προετοιµαστεί και την αντίστοιχη επικοινωνιακή καµπάνια, πάντα σε συνεργασία µε το σύνολο των πολιτικών δυνάµεων του τόπου και
φυσικά, την ελληνική οµογένεια σε ολόκληρο τον κόσµο.
Η δεύτερη σπουδαία µεταρρύθµιση, όπως εκ των πραγµάτων
αποδείχθηκε, είναι αυτή που αφορούµε τα αδήλωτα τετραγωνικά, µεταρρύθµιση που αγκάλιαζε το σύνολο των πολιτών της
χώρας. Σχεδόν τρία εκατοµµύρια νοικοκυριά βρήκαν διέξοδο σε
αυτή, βάζοντας τάξη στα του οίκου τους. Οι πολίτες γλύτωσαν
1,5 εκατοµµύριο ευρώ πρόστιµα και τέλη, ενώ η Αυτοδιοίκηση
και το κράτος κερδίζει σε ετήσια βάση 150 εκατοµµύρια ευρώ
πρόσθετα έσοδα το χρόνο.
Όµως, πάνω απ’ όλα, η συγκεκριµένη ρύθµιση βοήθησε καθοριστικά στην ενίσχυση και οικοδόµηση σχέσεων εµπιστοσύνης
ανάµεσα στο κράτος και στους πολίτες. Η εµπιστοσύνη αυτή ενισχύθηκε από την καινοτόµο διαχείριση του δηµόσιου τοµέα την
περίοδο της καραντίνας και τις σηµαντικότατες έγκαιρες αποφάσεις του Πρωθυπουργού εκείνη την περίοδο, µε τις οποίες
σώθηκαν ανθρώπινες ζωές στη χώρα. Για εµάς δεν υπάρχει τίποτα σπουδαιότερο, µέγιστη προτεραιότητα και αξία για την
εφαρµογή στην πολιτική µας η ανθρώπινη ζωή.
Η τρίτη σηµαντική µεταρρύθµιση, που πετύχαµε, είναι η ουσιαστική και σταθερή στήριξη της αυτοδιοίκησης µέσα από τη
διασφάλιση της κυβερνησιµότητας δήµων και περιφερειών, αντιµετωπίζοντας τις πολύ αρνητικές συνέπειες από µια καθολική
και ιδεοληπτική εφαρµογή της απλής αναλογικής.
Παράλληλα ενισχύσαµε µε πράξεις, όχι µε λόγια, τον κοινωνικό χαρακτήρα της αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα τις κοινωνικές
υποδοµές της και την κοινωνική της πολιτική στηρίζοντας εµβληµατικούς θεσµούς, µε πιο χαρακτηριστική περίπτωση το «Βοήθεια στο Σπίτι». Στους επόµενους µήνες ολοκληρώνεται για αυτό
το πρόγραµµα η πρόσληψη εργαζοµένων, µονίµων στελεχών, σε
έναν θεσµό που υποστηρίζει περί τους ογδόντα χιλιάδες µοναχικούς και αδύναµους ανθρώπους σε όλη τη χώρα, που ανήκουν
κυρίως στην τρίτη ηλικία, µια δοµή που προσφέρει αλληλεγγύη
και ενισχύει στην πράξη την κοινωνική συνοχή, µια δοµή που για
αυτόν τον λόγο τη στηρίζουµε µε πάθος.
Η τέταρτη µεταρρύθµιση είναι η πολιτογράφηση ως Ελλήνων
των αλλογενών αλλοδαπών µε ένα αντικειµενικό, διαφανές, δίκαιο σύστηµα γραπτών εξετάσεων πανελλαδικού τύπου, ένα σύστηµα που θα αποδίδει την ελληνική ιθαγένεια σε πολύ πιο
γρήγορο χρόνο, µε δίκαιο τρόπο, µακριά από αδιαφάνεια και συναλλαγές. Θα τεθεί σε εφαρµογή το πρώτο εξάµηνο του 2021.
Βάζουµε, επίσης, τέλος στην κοµµατοκρατία στο δηµόσιο θεσµοθετώντας τη θέση του υπηρεσιακού γραµµατέα και δίνοντάς
του ουσιαστικές διοικητικές και πολιτικές αρµοδιότητες.
Η πέµπτη, ξεχωριστή, είναι το αναπτυξιακό πρόγραµµα της αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης» µε διασφαλισµένους πόρους 2,5
δισεκατοµµυρίων ευρώ και προτεραιότητα τη στήριξη των µικρών, ορεινών, νησιωτικών, µεθοριακών δήµων της χώρας, αλλά
και των δύο λεκανοπεδίων και κάθε γωνιάς της ελληνικής γης.
Αναφέροµαι ξεχωριστά στα δυο λεκανοπέδια, γιατί είχαν εξαιρε-
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θεί το προηγούµενο διάστηµα. Το πρόγραµµα εξελίσσεται…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Εννέα λεπτά µου είπατε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μη στεναχωριέστε.
Θα το διορθώσω, κύριε Υπουργέ. Εγώ φταίω, συγγνώµη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Το πρόγραµµα εξελίσσεται µε τη συµβολή της ΕΕΤΑΑ και τη συµµετοχή της ΚΕΔΕ και της Ένωσης Περιφερειών.
Καθοριστική, τέλος, και έκτη βασική µεταρρύθµιση είναι η συµµετοχή του Υπουργείου Εσωτερικών στην ψηφιακή µεταρρύθµιση που λαµβάνει χώρα την περίοδο της καραντίνας, καθώς µε
το Μητρώο Πολιτών, που είναι η µεγαλύτερη εθνική βάση δεδοµένων, συµβάλλουµε καθοριστικά στην υλοποίησή της.
Όλα αυτά εντάσσονται σε µία συνολική στρατηγική για ένα δηµόσιο στην υπηρεσία του πολίτη και της υγιούς επιχειρηµατικότητας και µία τοπική αυτοδιοίκηση πόλο ανάπτυξης, κοινωνικής
συνοχής και αλληλεγγύης.
Επιταχύνουµε το µεταρρυθµιστικό µας έργο µε την αναβάθµιση, εκσυγχρονισµό και ψηφιοποίηση του ΑΣΕΠ, που αποτελεί
την αµέσως επόµενη µεταρρύθµιση και του αντίστοιχου συστήµατος προσλήψεων. Βασικός στόχος η αξιοκρατία. Πρέπει να
δώσουµε στους νέους µας πραγµατικές ρεαλιστικές ελπίδες, για
να πρωταγωνιστήσουν στην Ελλάδα του αύριο. Για τον λόγο
αυτό ενώνουµε δυνάµεις και συνθέτουµε απόψεις. Κάνουµε πολύ
ουσιαστικό διάλογο µε το σύνολο των πολιτικών δυνάµεων. Άλλωστε, µεταρρυθµίσεις αυτού του είδους, για να είναι πετυχηµένες, πρέπει να έχουν διάρκεια και να αντέξουν στον χρόνο και να
έχουν τη στήριξη όσο το δυνατόν µεγαλύτερου τµήµατος του
πολιτικού συστήµατος της χώρας.
Ακολουθεί η µεταρρύθµιση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης
µε το ξεκαθάρισµα αρµοδιοτήτων πρώτου και δευτέρου βαθµού
µεταξύ τους και µε το κεντρικό κράτος.
Η τρίτη είναι ο νέος θεσµός της τηλεργασίας για την οποία
αποκτήσαµε πολύ σηµαντική, θετική και δηµιουργική εµπειρία
την περίοδο της καραντίνας και οφείλουµε να θεσµοθετήσουµε
πλέον, για να δώσουµε και αυτήν την δυνατότητα βελτίωσης και
συνδυασµού του οικογενειακού και επαγγελµατικού βίου αλλά
και της απόδοσης, συνολικά της αποτελεσµατικότητας του δηµόσιου τοµέα.
Και τέλος, είναι ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης που θα
απλοποιήσει όλα τα δεδοµένα µαζί µε το εκλογικό σύστηµα της
αυτοδιοίκησης, προκειµένου να αναβαθµίσουµε και να εκσυγχρονίσουµε ακόµα περισσότερο αυτόν τον αυτόνοµο θεσµό και
στους δύο του βαθµούς.
Το έργο, λοιπόν, που έχουµε µπροστά µας είναι σηµαντικό και
για τους πολίτες και για την ίδια τη χώρα. Οφείλουµε όλοι να ανταποκριθούµε στις µεγάλες προκλήσεις και στις ιδιαίτερα µεγάλες κοινωνικές ανάγκες. Είναι δεδοµένο ότι η κατάσταση που
βιώνουµε απαιτεί περισσότερο ρεαλισµό, αλλά και περισσότερο
εθνικό διάλογο, ενότητα και εθνική στρατηγική. Είναι φυσικά δεδοµένο ότι τα κόµµατα στη δηµοκρατία µας έχουν διαφορές και
ιδεολογικές αντιπαραθέσεις. Ωστόσο, υπάρχουν ζητήµατα στα
οποία πρέπει να αφήνουµε στην άκρη τις κοµµατικές τακτικές
και να προβάλλουµε το εθνικό συµφέρον µέσα πραγµατικά από
έναν υπεύθυνο πατριωτισµό. Πιστεύω ότι όλοι αντιλαµβανόµαστε
ότι οι προκλήσεις µπροστά µας είναι πολύ µεγάλες και δεν αµφιβάλλω ότι από οποιαδήποτε θέση µας έταξε ο λαός σε αυτή
την Αίθουσα όλοι έχουµε τον ίδιο στόχο, να στηρίξουµε τα συµφέροντα της κοινής µας πατρίδας και του λαού µας που ορκιστήκαµε να υπηρετούµε µε σοβαρότητα και αισιοδοξία. Αλλά για
να πετύχουµε αυτόν το στόχο, απαιτείται εθνική ενότητα που
είναι και απαίτηση του λαού και αποτελεσµατική υλοποίηση των
µεταρρυθµίσεων. Αυτούς ακριβώς τους στόχους υπηρετεί η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Καλείται στο Βήµα η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του
ΜέΡΑ25, κ. Αγγελική Αδαµοπούλου.
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ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή µου, οφείλω µία απάντηση
στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, τον
κ. Λιβανό ο οποίος χθες συνέχισε τη ρητορική του και το αφήγηµα περί κόστους Βαρουφάκη και περί της οικονοµικής καταστροφής που έφερε ο κ. Βαρουφάκης. Τον είχα καλέσει να
καταθέσει στα Πρακτικά συγκεκριµένα στοιχεία. Δεν κατέθεσε
στοιχεία. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει την ίδια ρητορική, αναφέροντας µάλιστα κάποια στιγµή εν τη ρύµη του λόγου του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, σε σχέση µε τις ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας που
καταθέσαµε, σύρθηκε από τη φούστα του κ. Βαρουφάκη και στη
συνέχεια ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Τασούλας, υπερθεµάτισε
λέγοντας ότι, για την ακρίβεια, σύρθηκε από τη φουστανέλα του
κ. Βαρουφάκη.
Πρόκειται για ένα σχόλιο, το οποίο θεωρούµε ότι ευτελίζει τον
κοινοβουλευτικό διάλογο. Καλούµε τον κ. Τασούλα να δώσει εξηγήσεις τι εννοούσε ακριβώς. Εγώ δεν θα κάνω ερµηνείες περί
του ότι πρόκειται για ένα σεξιστικό ή οµοφοβικό σχόλιο. Εγώ τον
καλώ απλά να διευκρινίσει, να ανακαλέσει σε κάθε περίπτωση
δηµοσίως και να ζητήσει συγγνώµη. Εµείς δεν θα µιλήσουµε για
φούστα ούτε για φουστανέλα, θα µιλήσουµε για την µπότα, την
µπότα των τροϊκανών, την µπότα της κ. Μέρκελ, την µπότα των
θεσµών, η οποία αποτελεί τη σφραγίδα των πολιτικών σας, γιατί
είστε εντολοδόχοι ακριβώς των επιταγών τους.
Συνεχίζω, λοιπόν, µε την πρόταση δυσπιστίας.
Ξετυλίγεται µπροστά µας το κουβάρι µιας µίνι κοινοβουλευτικής κρίσης µε την πρόταση δυσπιστίας. Το ΜέΡΑ25 δεν πρόκειται να πλειοδοτήσει σ’ αυτήν τη λογική, γιατί όταν ηρεµήσουν τα
πνεύµατα και τα δύο µεγάλα κόµµατα µετρήσουν τις κερδοζηµίες τους, ο µόνος χαµένος θα είναι ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες. Και η Νέα Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησαν µε
µνηµονιακές πολιτικές άγριας φορολόγησης, µε περικοπές στις
κοινωνικές παροχές, µε διάλυση του κοινωνικού κράτους πρόνοιας και όλα αυτά, για να ανακεφαλαιοποιήσουν και να ορθοποδήσουν οι τράπεζες, στη διοίκηση των οποίων δεν διεκδίκησαν
καν να έχει συµµετοχή αποφασιστική το δηµόσιο. Το δηµόσιο
έγινε µεγαλοµέτοχος, αλλά χωρίς φωνή, έδωσε µε τον ιδρώτα
του ίδιου του φορολογούµενου Έλληνα πολίτη τα πάντα και δεν
πήρε τίποτα ως αντάλλαγµα και τώρα, λοιπόν, έρχεται η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη απλά να δώσει τη χαριστική βολή.
Η Νέα Δηµοκρατία κατέβασε στη Βουλή ένα νοµοθέτηµαέκτρωµα µε πρόδηλες αντισυνταγµατικές διατάξεις, τις οποίες
αντισυνταγµατικότητες η πλειοψηφία της αντιπολίτευσης αποδέχτηκε, και µε παραπλανητικές αναφορές σε δήθεν δεύτερες
ευκαιρίες, τη στιγµή που είναι προφανές ότι έχει αποφασίσει να
συνταχθεί όχι µε τους χειµαζόµενους οφειλέτες, αλλά µε τις τράπεζες και τα αρπακτικά funds. Δόµησε, λοιπόν, ένα πλέγµα διατάξεων που τους παρέχει πλήρη προτεραιότητα και µάλιστα σε
βαθµό ασυδοσίας.
Σε αυτήν, λοιπόν, τη ζοφερή πραγµατικά χρονική συγκυρία,
όπου µάλιστα ανακοινώνεται ότι περίπου ένα εκατοµµύριο Έλληνες θα καταδικαστούν στο καθεστώς της ανεργίας και όπου
σύµφωνα µε εκπροσώπους οργανώσεων συνδικαλιστικών των µικροµεσαίων επιχειρήσεων θα µπουν χιλιάδες λουκέτα, σε αυτήν,
λοιπόν, τη συγκυρία όπου ο Έλληνας πολίτης εκ των πραγµάτων
και πολύ εύλογα αδυνατεί να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις
του, η Κυβέρνηση παραδίδει άνευ όρων τους οφειλέτες και τις
περιουσίες τους στις ορέξεις των πιστωτών, οι οποίοι µάλιστα
θα επιβάλουν τα δεδοµένα τους µε τη µορφή τελεσιγράφου αξιολογώντας αυθαίρετα τα δεδοµένα, µε εντολοδόχο έναν σύνδικο,
ο οποίος δεν θα είναι επιλογή της δικαιοσύνης, αλλά θα είναι οιονεί υπάλληλός τους, µε fast track διαδικασίες, χωρίς διαπραγµατεύσεις, χωρίς ασφαλιστικές δικλείδες ασφαλείας και µε το
δηµόσιο και τη δικαιοσύνη απλά σε ρόλους κοµπάρσου και βεβαίως, τους οφειλέτες να εγκλωβίζονται σε τελεσίγραφα και
αυτό γιατί θεωρούνται εκ προοιµίου ότι είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές, όταν έχουµε επαναλάβει πολλές φορές ότι ο µοναδικός και ο χειρότερος στρατηγικός κακοπληρωτής είναι οι ίδιες
οι τράπεζες.
Οι τράπεζες, λοιπόν, και τα funds θα πτωχεύουν όχι µονάχα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τους εµπόρους αλλά και τους ίδιους τους ιδιώτες, ανθρώπους
οι οποίοι δεν έχουν καµµία σχέση µε επιχειρηµατικό ρίσκο και
που παλεύουν ως βιοπαλαιστές να τα βγάλουν πέρα µε χιλιάδες
υποχρεώσεις. Τη ρευστοποίηση, λοιπόν, όλης της περιουσίας
των οφειλετών και την κατάσχεση κάθε εισοδήµατος έρχεστε να
επιβάλλετε για εισόδηµα πάνω από 611 ευρώ.
Εξαφανίζεται η προστασία της κύριας κατοικίας και τη θέση
της παίρνει µία επαχθής δωδεκαετής µίσθωση µε, πραγµατικά,
µηδαµινές πιθανότητες ανάκτησης του ακινήτου. Αυτό έρχεται
σε προφανή αντίθεση µε την αρχή της αναλογικότητας. Και
ακούστηκε από Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, ότι θα µπορεί
ο οφειλέτης να ανακτήσει το ακίνητο του. Πώς θα µπορέσει να
το επανακτήσει σε µια τέτοια συγκυρία βαθιάς ύφεσης, όπου καταδικάζετε τον πολίτη στη φτώχεια;
Ο σκοπός σας, λοιπόν, είναι να εξασφαλίσετε στις τράπεζες
παράγωγα που θα τιτλοποιούν τις χρηµατοροές από τα ενοίκια
και, σε κάθε περίπτωση, µε αυτόν τον τρόπο θα τα διακινήσετε
στις χρηµαταγορές.
Έρχεστε, µάλιστα, µε ποινικές διώξεις να απειλήσετε τους
οφειλέτες για αόριστα προσδιορισµένες ζηµιογόνες ή ριψοκίνδυνες συναλλαγές, που δεν θα µπορούν ούτε καν οι ίδιοι να αξιολογήσουν, και όλα αυτά, µάλιστα, επί έξι µήνες πριν την
πτώχευση.
Ποινικοποιείτε, λοιπόν, και τη φτώχεια και την ανέχεια.
Ευτυχώς -και αυτό σας τιµά- αποσύρατε την πραγµατικά κατάπτυστη διάταξη, η οποία προέβλεπε να επιτρέψετε τα δεσµευµένα περιουσιακά στοιχεία από εγκληµατικές δραστηριότητες
και από ξέπλυµα «µαύρου» χρήµατος, να αποσβένουν οφειλές.
Αυτό ήταν, πραγµατικά, ένας ευτελισµός του κράτους-δικαίου
και χαιρόµαστε που αποσύρατε αυτήν τη διάταξη.
Κόντρα, λοιπόν, στη διεθνώς κυρίαρχη τάση να προλάβουµε
τις µαζικές πτωχεύσεις πάνω στη λογική της εξυγίανσης και της
αναδιάρθρωσης, αυτό για το οποίο πάλευε το 2015 ο κ. Βαρουφάκης -ο κ. Βαρουφάκης που κατά τον κ. Λιβανό και τη Νέα Δηµοκρατία κατέστρεψε την Ελλάδα- η Κυβέρνηση προωθεί τη
ρευστοποίηση και τη δήµευση περιουσιών, τη fast track πτώχευση, την αποδόµηση της κοινωνίας και την επικείµενη περιθωριοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων συµπολιτών µας.
Άρα, τα µάτια σας και η προσοχή σας είναι στραµµένα αποκλειστικά στα συµφέροντα των τραπεζών και των αρπακτικών
funds.
Βέβαια, ο κ. Mητσοτάκης επέλεξε να φέρει ένα νοµοσχέδιο, το
οποίο, µάλιστα, όλα τα στελέχη του κόµµατός του το είχαν πολυδιαφηµίσει ως τόσο σηµαντικό νοµοσχέδιο, χωρίς να έρθει καν
να το υπερασπιστεί µέσα στο Κοινοβούλιο.
Συµπεραίνουµε, λοιπόν, ότι θα ερχόταν σε δύσκολη θέση, προτίµησε να αφήσει εκτεθειµένους τους Υπουργούς του και να παραµείνει ο ίδιος στο απυρόβλητο.
Από την άλλη πλευρά, βέβαια, ο ΣΥΡIΖΑ, καταθέτοντας αυτήν
την πρόταση δυσπιστίας, προσπαθεί µε επικοινωνιακά παιχνίδια,
µε επικοινωνιακά τεχνάσµατα, να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση, να τη µετατρέψει σε µία αντιπαράθεση και σε µία µονοµαχία δικοµµατική ανάµεσα στα δύο µεγάλα κόµµατα, επιδιώκοντας
να φέρει τον Πρωθυπουργό στο προσκήνιο, αλλά και να τον φθείρει πολιτικά, ξεχνώντας ότι επί της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ
δροµολογήθηκε το κοινωνικό έγκληµα µε τους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασµούς.
Δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία είπαν συνάδελφοι, όπως και
η Βουλευτής του ΜέΡΑ25, η κ. Μπακαδήµα, ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, σύµφωνα µε δεδοµένα και στοιχεία που έχουν προσκοµίσει οι ίδιοι οι συµβολαιογραφικοί σύλλογοι, αυξήθηκαν
σηµαντικά οι πλειστηριασµοί, κατά πολύ µεγάλο ποσοστό, ανάµεσα στο 2017 και στο 2018.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Όχι πρώτης κατοικίας, όµως.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν µίλησα για κατάργηση προστασίας πρώτης κατοικίας. Μίλησα για ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς. Ήµουν σαφής.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ναι, αλλά έχει σηµασία αυτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ήταν για….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν µίλησα για κατάργηση πρώ-
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της κατοικίας. Μπορείτε να δείτε στα Πρακτικά, ότι εγώ για κατάργηση προστασίας πρώτης κατοικίας δεν µίλησα. Μίλησα,
όµως, για ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς -και αυτή ήταν µια
πραγµατικότητα- όπου διωκόταν ο κόσµος.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Έχει σηµασία, όµως.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Απλά µη µου βάζετε λόγια που
δεν είπα.
Έρχεται, λοιπόν, σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ µε ένα επικοινωνιακό τέχνασµα να βοηθήσει, επί της ουσίας, τον Πρωθυπουργό να στρέψει τη συζήτηση -να γίνει µια στρεψοδικία- µακριά από αυτόν τον
πτωχευτικό νόµο, που είναι ο πρώτος νόµος του πέµπτου µνηµονίου.
Επαναλαµβάνω, λοιπόν, ότι το ΜέΡΑ25 δεν θα συµµετέχει σε
αυτόν τον αποπροσανατολισµό, σε αυτές τις επικοινωνιακές µεθοδεύσεις πολιτικής σπέκουλας, διότι εµείς επικεντρωνόµαστε
στα πραγµατικά σηµαντικά ασκώντας δηµιουργική αντιπολίτευση.
Αναφέροµαι στην πρόταση νόµου που βρίσκεται αυτή τη
στιγµή σε διαβούλευση. Είναι πρόταση νόµου για την προστασία
των πολιτών από την εντεινόµενη οικονοµική κρίση. Συνοπτικά τι
προωθούµε; Είναι µια στοχευµένη και ρεαλιστική πρόταση, η
οποία προωθεί κατ’ αρχάς το κούρεµα των χρεών, µόνιµες φορολογικές ελαφρύνσεις και κατάργηση προπληρωµών για µικρές
και µεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, προωθεί τη µείωση φορολογικών συντελεστών, τον στενό έλεγχο της φοροδιαφυγής σε πραγµατικό χρόνο µέσω ενός λογισµικού, την πάγια προστασία της
κύριας κατοικίας και των µικρών και µεσαίων εισοδηµάτων από
τις ληστρικές επιδροµές των πιστωτών. Ακόµη, προωθεί την
ίδρυση εθνικής εταιρείας διαχείρισης ιδιωτικών χρεών, στην
οποία µεταφέρονται τα κόκκινα δάνεια, τον δηµόσιο έλεγχο στα
διοικητικά συµβούλια των τραπεζών, καθώς και την κατάργηση
του υπερταµείου. Προωθεί, επίσης, τη διακοπή της εκποίησης
της δηµόσιας περιουσίας και αξιοποίησή της µακριά από λογικές
ξεπουλήµατος, σύστηµα άµεσης διευθέτησης των αµοιβαία ληξιπρόθεσµων οφειλών δηµοσίου και ιδιωτών και εξοικονόµηση
των 12 δισεκατοµµυρίων ευρώ, που αλλιώς θα πρέπει να τα δανειστεί το ελληνικό δηµόσιο για να τα δώσει ως εγγύηση στα αρπακτικά funds.
Μιλάµε, δηλαδή, για ένα 7% του ΑΕΠ, που αντί να το προσθέσουµε στο τεράστιο και µη βιώσιµο δηµόσιο χρέος, εµείς προτιµούµε να το διοχετεύσουµε σε κοινωνικές δαπάνες, στην
παιδεία, στην υγεία και στην κοινωνική πρόνοια.
Αντί, λοιπόν, το ΜέΡΑ25 να αναλώνεται σε πολιτικά παίγνια
ένθεν κακείθεν, καλούµε, στο πλαίσιο ακριβώς αυτής της καταγγελτικής από τη µία, αλλά και δηµιουργικής, ταυτόχρονα, Αντιπολίτευσης, άµεσα και υπεύθυνα όσους συναισθάνονται την
κρισιµότητα της κατάστασης, σε µία ευρεία, ανοιχτή, ειλικρινή
και δηµόσια διαβούλευση για τη σωτηρία της χώρας από την επικείµενη καταστροφή.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε πολύ, κυρία Αδαµοπούλου και για την τήρηση του χρόνου.
Καλείται στο Βήµα ο τέως Πρόεδρος της Βουλής κ. Νίκος Βούτσης.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ηγεσία της Νέας Δηµοκρατίας δείχνει να µην αντιλαµβάνεται γιατί υπεβλήθη το αίτηµα δυσπιστίας προς το
πρόσωπο του Υπουργού Οικονοµικών. Είναι δυνατόν; Υπεβλήθη
από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, επικεφαλής
όλης της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, µε το αίτηµα
της απόσυρσης άµεσα του νοµοσχεδίου, προ της ψηφοφορίας,
για να αποφευχθεί ακριβώς αυτό το οποίο ο Υπουργός Οικονοµικών έχει πάρει την ευθύνη να υπογράψει και να φέρει στη
Βουλή, ένα πολύ µεγάλο ατόπηµα.
Βρισκόµαστε µπροστά σε µία καµπή ως προς το κοινωνικό ζήτηµα, το οποίο έχει ανακύψει µετά την πανδηµία και καθώς η
πανδηµία προχωράει, ένα µεγάλο κοινωνικό ζήτηµα στο οποίο
όλοι έχουµε αναφερθεί. Πρόκειται, µέσω της ψηφοφορίας και
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της υπερψήφισης και της µη απόσυρσης αυτού του νοµοσχεδίου, για µία µεγάλη καµπή στην πολιτική και κοινωνική ζωή του
τόπου, ακριβώς διότι είναι η επιτοµή της ακραίας νεοφιλελεύθερης πολιτικής και της µεροληψίας σε βάρος ακόµα και της µεσαίας τάξης.
Θέλω να είµαι πάρα πολύ σαφής. Αυτό το νοµοσχέδιο αποτελεί τη θεσµική πτώχευση και την κοινωνική απαξίωση πάνω στην
οικονοµικοκοινωνική φτωχοποίηση, που υπήρξε στη φάση της
κρίσης και µέσα στην πανδηµία. Είναι κάτι επιπλέον. Πρόκειται
για µία ανάλγητη πολιτική πρωτοβουλία επιβολής µιας θεσµικής
πτώχευσης. Ακούστηκε από πολλές πλευρές, ότι πάνω σε φυσικά
πρόσωπα, σε µικρές επιχειρήσεις αίρεται ρητά, για πρώτη φορά,
η προστασία της πρώτης κατοικίας και επιχειρείται η πτώχευση
των φυσικών προσώπων -ο κ. Λοβέρδος είπε προηγουµένως, ότι
είναι νεκρός όποιος ως φυσικό πρόσωπο πτωχεύει- και η µαζική
φτωχοποίηση.
Να είµαστε εξηγηµένοι. Είναι µια αποφασισµένη, βίαιη αναδιάρθρωση και µια νέα αναδιανοµή υπέρ του τραπεζικού κεφαλαίου. Περί αυτού πρόκειται.
Αλίµονο αν η Αξιωµατική Αντιπολίτευση εκώφευε ή παρέµενε
στη σιγή και στη λήθη, την οποία θέλει να επιβάλει η Κυβέρνηση
µέσω κάποιων ελεγχόµενων µέσων ενηµέρωσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δηµόσια ΕΡΤ χθες που ξεκίνησε η συζήτηση ασχολήθηκε στο βραδινό δελτίο για ένα λεπτό
µε τη συζήτηση που γίνεται στη Βουλή µετά από τριάντα οχτώ
λεπτά του δελτίου.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ήταν η τελευταία είδηση πριν τα µεσάνυχτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Παρακαλώ. Είναι σαφές ότι υπήρχε εντολή αυτό το νοµοσχέδιο να περάσει εν κρυπτώ και εν παραβύστω. Είναι σαφές ότι υπήρχε εντολή µυστικά και ας ήταν στο
πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας που είπε ο κ. Σταϊκούρας.
Είχε πανδηµία. Πάµε για ενάµιση χρόνο πανδηµία µε καινούργια
φαινόµενα και καινούργια καταπίεση που υπάρχει και νέα φτωχοποίηση µέσα στον ελληνικό λαό.
Άρα, πρόκειται για µια απολύτως απροσχηµάτιστη παρέµβαση. Είστε αδιόρθωτοι. Επιτρέψτε µου αυτή την έκφραση. Η
πανδηµία δεν σας αλλάζει ούτε µυαλά ούτε ρότα.
Και η παράταση της πανδηµίας φέρνει και µεγάλη αύξηση στα
προβλήµατα εκ των πραγµάτων της δηµοκρατίας, δηλαδή στο
κατά πόσο φαινόµενα αυθαιρεσίας κυβερνητικής -όλων των κυβερνήσεων- διεθνώς εµφανίζονται σε σχέση µε τα δικαιώµατα τα
κοινωνικά, τα προσωπικά, τα δικαιώµατα της κοινωνίας. Και εσείς
έχετε µπει από την πρώτη στιγµή µέσα στο δέλεαρ, αν θέλετε,
µιας τέτοιας αντιδηµοκρατικής λειτουργίας. Για αυτό αναφέρθηκα προηγούµενα στην ΕΡΤ.
Όπως ξέρετε, αυτό είναι ένα φαινόµενο πάρα πολύ σηµαντικό
και πρέπει το Κοινοβούλιο να γίνει το κέντρο αυτού του ελέγχου,
διότι για µήνες ίσως θα υπάρχει αυτή η κατάσταση µε την πανδηµία, όλων των πράξεων της Κυβέρνησης. Απασχολεί πάρα
πολύ το γερµανικό κοινοβούλιο. Δείτε τον διάλογο Σόιµπλε-Μέρκελ πριν από δύο µέρες. Απασχολεί πάρα πολύ το βρετανικό κοινοβούλιο για νοµοσχέδια που ετοίµαζε ο κ. Τζόνσον για µετά το
Brexit και µετά την πανδηµία. Απασχολεί διεθνώς το ζήτηµα της
δηµοκρατίας. Δεν είναι τόσο άνετα, λοιπόν, το «αποφασίζοµεν
και διατάσσοµεν» και να φέρνουµε τη λήθη και τη σίγαση µέσω
ελεγχόµενων µέσων ενηµέρωσης.
Επιτρέψτε µου να σας πω. Υπάρχει κάτι γενικότερο και θα µιλήσω στρατηγικά, διότι και κάποιοι εκ των συναδέλφων Υπουργών της Νέας Δηµοκρατίας επιχείρησαν κάτι τέτοιο
αποκρύβοντας την ουσία. Ευτυχώς, όµως, κάποια πρωτοσέλιδα
µεγάλων εφηµερίδων κυριακάτικων της προηγούµενης εβδοµάδας ήταν πάρα πολύ αποκαλυπτικά.
Πού κατατείνει αυτή η προσπάθειά σας και για τέτοιου τύπου
ανάλγητα κοινωνικά νοµοσχέδια και για άλλες ενέργειες αντιδηµοκρατικού, θα έλεγα, χαρακτήρα; Είναι ψηφίδες σε ένα παζλ για
να γραφτεί ξανά η ιστορία της δεκαετίας, η ιστορία της κρίσης, οι
ευθύνες των πολιτικών δυνάµεων που οδήγησαν στη χρεοκοπία
αυτήν τη χώρα. Πρόκειται για µια πανδηµία αναθεωρητισµού ιστορικού, η οποία επιχειρείται από την ηγεσία της Νέας Δηµοκρατίας
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µε την επανερχόµενη κατά διαστήµατα στρατηγική των δύο
άκρων στην πολιτική ζωή του τόπου µε αµέριστη βοήθεια, βέβαια, όλων αυτών των παραγόντων και των συµφερόντων που
εµείς λέµε ότι συγκροτούν το αντι-ΣΥΡΙΖΑ µέτωπο -δεν είναι µόνο
αυτό- και που είναι οι τράπεζες, µέρος των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και η Κυβέρνηση.
Σας θυµίζει κάτι αυτό; Μήπως είναι το σύµπλεγµα της διαπλοκής που οδήγησε µε πολύ µεγάλες ευθύνες τη χώρα στη χρεοκοπία;
Τι επιχειρείτε, λοιπόν; Επιχειρείτε µε αυτές τις ψηφίδες των
νοµοσχεδίων να διαµορφωθεί µια αντίληψη ότι για όλα έφταιγαν
αντισυστηµικές δυνάµεις, εν προκειµένω ο ΣΥΡΙΖΑ που ανέλαβε
τη διακυβέρνηση της χώρας επί τεσσεράµισι χρόνια, πολιτικός
οχετός ψευδών και ανακριβειών, µε βάση τις οποίες θέλετε να
αθωώσετε τις δικές σας πολιτικές, τις πολιτικές που φέρνετε εδώ
πέρα µέσα για µια σειρά από ζητήµατα, να απενοχοποιήσετε µια
ολόκληρη πολιτική που οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία και που
οδηγεί τώρα σε παράταση και σε νέα αδιέξοδα µέσα στην πανδηµία και καθώς η πανδηµία αφήνει βαρύ κοινωνικό αποτύπωµα.
Φέρτε όλα τα στοιχεία από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, φέρτε όλα τα στοιχεία από τους φορείς που µίλησαν για αυτό το νοµοσχέδιο να
σας πούνε µπροστά σε τι Αρµαγεδδώνα κοινωνικό βρίσκεται η
χώρα, ακριβώς διότι υπήρξε η πανδηµία όλους αυτούς τους
µήνες και συνεχίζεται και ακριβώς διότι υπήρξαν και πολιτικές µη
πρόληψης αυτών των συνεπειών, µη στήριξης, µε ευθείες επιδοτήσεις και ακριβώς επειδή υπήρξε και ένα χάιδεµα του τραπεζικού τοµέα, που εκλήθη ως ενδιάµεσος. Τώρα πηγαίνουµε και σε
φορέα ιδιωτικό σε σχέση µε τη διαχείριση, σε σχέση µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο που συζητάµε για τις πτωχευµένες περιουσίες. Καλούνται οι ίδιοι οι θύτες, ένα µέρος από τους θύτες
που δεν βοήθησαν καθόλου και µέσα στην πανδηµία, να διαχειριστούν την περαιτέρω φτωχοποίηση, την περαιτέρω επίταση
του κοινωνικού ζητήµατος στη χώρα µας.
Είναι µια ακραία, ανάλγητη κοινωνικά νεοφιλελεύθερη πολιτική, στην οποία είµαστε υποχρεωµένοι, όχι καταγγελτικά, αλλά
απολύτως τεκµηριωµένα, όπως έφεραν εδώ πέρα µέσα τα ζητήµατα, πέραν και του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και ο κ. Τσακαλώτος, η κ. Αχτσιόγλου, αλλά συνάδελφοι και από
όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, οδηγούν στο ότι θα πρέπει
αυτό το νοµοσχέδιο να αποσυρθεί, να µην µπει σε ψήφιση τη
Δευτέρα, εάν δεν περάσει η πρόταση δυσπιστίας για τον
Υπουργό που ανέλαβε αυτό το νοµοσχέδιο ως καµπή στην εξέλιξη, όπως είπα, να το φέρει στη Βουλή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορώ παρά να κλείσω αναφερόµενος, διότι αρκετοί συνάδελφοι από την Κυβέρνηση αναφέρθηκαν στο ζήτηµα της δίκης και της απόφασης για τη Χρυσή
Αυγή.
Λυπάµαι πάρα πολύ, διότι αντί της ανατάσεως, αντί της δηµοκρατικής ανάτασης, στην οποία θα έπρεπε όλο το πλέγµα των
δυνάµεων των κοινωνικοπολιτικών, των δηµοκρατικών, των αντιφασιστικών να εµφορείται από αυτήν την απόφαση και την εξέλιξη, από την ηγεσία της Νέας Δηµοκρατίας, λίγο πριν βγει,
µάλιστα, η απόφαση προ δεκαπενθηµέρου κιόλας, όχι µόνο αποφασίστηκε, όπως είπα προηγουµένως, στον κ. Χρυσοχοΐδη, να
διαλυθεί προσχηµατικά µε οποιοδήποτε πρόσχηµα θα παρουσιαζόταν η µεγάλη αντιφασιστική εκδήλωση, αλλά βγήκαν και τα µαχαίρια και ανοίχτηκαν φάκελοι µε ψευδή στοιχεία εναντίον άλλων
πολιτικών δυνάµεων.
Πρόκειται περί ντροπής. Σας το λέω ευθύτατα. Εδώ µέσα στη
Βουλή σας είπα για τα τεσσεράµισι χρόνια που αυτή η Βουλή µε
όλους παρόντες και µε ευρείες συναινέσεις διαχειριστήκαµε πολιτικά, θεσµικά, τιµωρητικά όπου έπρεπε στα όρια ή και µε νέα
κανονιστικά πλαίσια αυτούς οι οποίοι ήταν εδώ ως ηγεσία της
Χρυσής Αυγής, τώρα ως εγκληµατική οργάνωση που βρίσκονται
στις φυλακές. Ουδείς είπε κάτι διαφορετικό εξ ηµών.
Πλην, όµως, την ίδια ώρα διακινούσατε τα περί Ποινικών Κωδίκων. Απεδείχθη και στη συζήτηση που έγινε και στον κύκλο του
κ. Βενιζέλου, αν δεν κάνω λάθος, αλλά και αλλού σε όλα τα επίπεδα και απεδείχθη και από την ίδια την απόφαση και την εφαρµογή της απόφασης πως δεν υπήρχε ίχνος όχι συνέργειας, αλλά
ελάφρυνσης των καταδικασθέντων λόγω των Ποινικών Κωδίκων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το παίξατε επί µέρες σε όλα τα µέσα ενηµέρωσης.
Απεδείχθη και το γνωρίζετε ότι η απλή αναλογική µπλοκαρίστηκε από τη Χρυσή Αυγή και από τη Νέα Δηµοκρατία, που ήταν
αντίθετη µε την απλή αναλογική εδώ. Ουδέποτε ούτε εψήφισε
ούτε εκλήθη να ψηφίσει µαζί µε τον ΣΥΡΙΖΑ για την απλή αναλογική. Όλα όσα είπατε, όλο το οπλοστάσιο επί µέρες ήταν και διχαστικό, ήταν δηλητηριώδες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης, δεν µπορώ να µη σας το πω, διότι έχει και µια πλευρά
προσωπική, κυκλοφόρησε για σαράντα οχτώ ώρες, αγαπητοί και
αγαπητές συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, σε αυτήν τη θολή
πλευρά του διαδικτύου, που γίνονται δολοφονίες χαρακτήρων
κ.λπ., δικιά µου πλαστή φωτογραφία µέσα εδώ στο έδρανο που
κάθεται ο κ. Πικραµµένος, να φιλάω το χέρι του Μιχαλολιάκου.
Αυτό ξεκίνησε από περιφερειακό κανάλι των social media που
είχε κάποια σχέση µε τον δικό σας χώρο –δεν παίζει ρόλο- και
ύστερα πολλαπλασιαστικά έφυγε αυτό το πράγµα. Επί σαράντα
οκτώ ώρες δεν υπήρξε καµµία αποδοκιµασία από τη Νέα Δηµοκρατία έστω σε αυτό. Έστω σε αυτό! Καµµιά αποδοκιµασία γι’
αυτό το αίσχος το οποίο σας λέω ότι ήταν µία παρωνυχίς σε
σχέση µε όλα τα άλλα που ειπώθηκαν, αντί της δηµοκρατικής
κοινής ανατάσεως που έπρεπε να έχουµε.
Εµείς επιµένουµε. Συνοµολογούµε αυτό που ο αντιφασίστας
Μάνος Χατζιδάκις –που χθες ήταν η επέτειος της γέννησής τουείχε πει σε πολύ δύσκολους καιρούς: Μη συµφύρεσαι µε το
τέρας, µην έρχεσαι σε επαφή µαζί του, µη συνδιαλέγεσαι, διότι
σε λίγο θα του µοιάσεις.
Και το δικό µας κάλεσµα και προς τον ελληνικό λαό µέσα σε
αυτή τη συγκυρία είναι η άλλη φράση, η ιστορική αν θέλετε
φράση, που ένας από τους πρωταγωνιστές που κάθισαν όρθιοι
πέντε χρόνια µέσα στο δικαστήριο, δικηγόρος, είπε και έχει περάσει. Εµείς καλούµε, λοιπόν, τον ελληνικό λαό να είναι µόνιµα
µε τις µέλισσες και όχι µε τους λύκους.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
«Χερικό» στον 8ο κύκλο των έξι λεπτών θα κάνει ο κ. Στέφανος
Γκίκας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινώ θέτοντας το πλαίσιο, µέσα στο οποίο η Αξιωµατική Αντιπολίτευση αποφάσισε να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας προς τον Υπουργό
Οικονοµικών. Η χώρα µας την περίοδο αυτή αντιµετωπίζει δύο
µείζονα προβλήµατα, δύο µέτωπα-φωτιά.
Το ένα βεβαίως είναι το µέτωπο των εθνικών µας θεµάτων µε
την εξόχως προκλητική συµπεριφορά της Τουρκίας, η οποία αµφισβητεί ευθέως εθνικά κυριαρχικά δικαιώµατα και που από τις
αρχές του χρόνου έχουµε έρθει πολλές φορές πολύ κοντά σε
ένα θερµό επεισόδιο, το οποίο θα µπορούσε να εξελιχθεί σε µείζονα κρίση. Ιδίως το τελευταίο χρονικό διάστηµα πράγµατι η κατάσταση είναι εκρηκτική. Το σύνολο των Ενόπλων Δυνάµεων
βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιµότητα και εγρήγορση, βρίσκεται
στην πρώτη γραµµή, για να διασφαλίσει τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώµατα.
Το δεύτερο µέτωπο βεβαίως είναι το µέτωπο του κορωνοϊού.
Είναι µία πρωτόγνωρη για όλο τον πλανήτη, για τη δική µας γενιά
τουλάχιστον, πανδηµία που έχει επιφέρει σωρεία προβληµάτων
σε όλα τα κράτη και αν δεν προσέξουµε, σε σύντοµο διάστηµα
πιθανόν να παραλύσει και πάλι η οικονοµία µας µε τα lockdown,
όπως συµβαίνει και µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Έχουµε λοιπόν δύο µείζονα προβλήµατα. Ιδίως το πρώτο απαιτεί εθνική ενότητα, οµοψυχία, συνεργασία, συνέργεια και βεβαίως και στο δεύτερο το ίδιο.
Αυτή λοιπόν την περίοδο, µε τα δύο σηµαντικά αυτά ζητήµατα
σε έξαρση, βρήκε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση να καταθέσει µία
πρόταση µοµφής που, όπως όλοι γνωρίζουµε, µία πρόταση µοµφής αντί να σφυρηλατήσει την εθνική ενότητα, δηµιουργεί πόλωση και διευρύνει τις διαχωριστικές γραµµές µεταξύ των
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κοµµάτων. Είναι µία λάθος πολιτική κίνηση, εθνικώς επιζήµια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ.
Και βεβαίως θα δεχόµουν αν γινόταν αυτή η πρόταση µοµφής
διότι ο Υπουργός Οικονοµικών είχε υποπέσει σε ένα ολίσθηµα
ολκής, σε ένα µείζον σκάνδαλο, το οποίο βεβαίως η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση δεν θα µπορούσε να περάσει αβρόχοις ποσίν.
Όµως, αυτή τη στιγµή έχουµε έναν Υπουργό Οικονοµικών, τον
κ. Χρήστο Σταϊκούρα, ο οποίος θεωρείται πράγµατι εκ του αποτελέσµατος από τους πλέον επιτυχηµένους. Και ξέρετε δεν το
λέµε µόνον εµείς οι Βουλευτές της Συµπολιτεύσεως. Το λέει η
Ευρώπη, το λένε οι αγορές. Τέσσερις επιτυχηµένες αξιολογήσεις
το διάστηµα αυτό. Τέσσερις επιτυχηµένες αξιολογήσεις που έφεραν πάνω από 1,5 δισεκατοµµύριο στα ταµεία από τη διακράτηση των κερδών των ελληνικών οµολόγων. Όχι µία, ούτε δύο,
ούτε τρεις. Επτά φορές η χώρα βγήκε στις αγορές, συνεκέντρωσε πάνω από 16 δισεκατοµµύρια µε χαµηλότατα επιτόκια.
Μόλις προχθές το επιτόκιο ήταν 1,152, το χαµηλότερο για το δεκαπενταετές οµόλογο στην ιστορία.
Αυτό απλά τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι οι αγορές εµπιστεύονται
την ελληνική οικονοµία, εµπιστεύονται την προοπτική της ελληνικής οικονοµίας. Η χώρα γίνεται πιο ανταγωνιστική, πιο αξιόπιστη και γι’ αυτό ακριβώς το λόγο έχουµε αυτές τις επιδόσεις.
Μα, στο τιµόνι της οικονοµίας είναι ο κ. Σταϊκούρας.
Εσείς, λοιπόν, έρχεστε και υποβάλλετε πρόταση δυσπιστίας
και βεβαίως δεν είναι µόνον αυτό. Αν δείτε τον τελευταίο χρόνο
τα δώδεκα νοµοσχέδια τα οποία έχουν υποβληθεί –δέκα νοµοσχέδια από τον Ιούλιο του 2019 µέχρι τον Ιούλιο του 2020-, τη
σωρεία των διαρθρωτικών αλλαγών, τις σηµαντικές δηµοσιονοµικές παρεµβάσεις, τότε βεβαίως µιλάµε για µία αλλοπρόσαλλη
τακτική και πολιτική, προφανώς για να καλύψετε εσωκοµµατικά
σας προβλήµατα.
Όµως, οφείλω –αφού έχω πολύ λίγο χρόνο ακόµα- ένα σχόλιο
στον πρώην Πρόεδρο της Βουλής, τον οποίον εκτιµώ και σέβοµαι. Αυτό το νοµοσχέδιο, αγαπητέ Πρόεδρε, για το οποίο τόσος
ντόρος γίνεται, έρχεται να επιλύσει ένα σηµαντικό πρόβληµα.
Πάρα πολλοί πολίτες ταλανίζονται στα δικαστήρια, ταλανίζονται
µια ζωή. Δεν µπορούν να µεταφέρουν στα παιδιά τους ακίνητα,
δεν µπορούν να µεταφέρουν στα παιδιά τους την περιουσία τους
ή πάρα πολλές κληρονοµιές δεν γίνονται αποδεκτές. Έρχεται
λοιπόν τώρα µε αυτό τον νόµο και δίνει µια διέξοδο µέσω εξωδικαστικού συµβιβασµού µε είκοσι χρόνια διακανονισµό, να µπορείς να βρεις µια λύση. Κι εµείς λέµε όχι;
Εµπιστευόµαστε λοιπόν τον Υπουργό Οικονοµικών, ο οποίος
εξάλλου ακολουθεί τις πολιτικές της Κυβέρνησης και βεβαίως
θεωρούµε ότι η κίνηση αυτή που κάνατε, η πρόταση δυσπιστίας,
είναι προς την παντελώς λάθος κατεύθυνση, ειδικά αυτή την κρίσιµη ώρα για τη χώρα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε πολύ, κύριε Γκίκα.
Καλείται στο Βήµα η κ. Όλγα Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση µε πλήρη συναίσθηση του ρόλου µας συνεχίζουµε να βάζουµε πλάτη στα θέµατα της διαχείρισης της
πανδηµίας, µε βάση τις υποδείξεις των επιστηµόνων.
Θυµίζω, όµως, ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας επέλεξε µετά την πρώτη φάση της πανδηµίας να προτάξει τις πολιτικές επιλογές έναντι των κατευθύνσεων των επιστηµόνων.
Θυµίζω ότι για το άνοιγµα του τουρισµού και την δήθεν επιστροφή στην κανονικότητα -αυτό ήταν το αφήγηµα τότε- η Κυβέρνηση έδωσε προφανώς µεγαλύτερο βάρος στις φιέστες της
Σαντορίνης παρά στο να γίνουν έλεγχοι και τεστ κατά την είσοδο
στη χώρα. Έτσι, η Κυβέρνηση έδωσε ένα λανθασµένο σήµα σε
µια κοινωνία που επέδειξε και επιδεικνύει παροιµιώδη υποµονή.
Και τώρα, φυσικά, έχοντας χάσει τον έλεγχο, µε τη γνωστή ψυχραιµία σας δείχνετε µε το δάχτυλο την κοινωνία.
Συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, η στάση ευθύνης που τηρήσαµε και τηρούµε ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση δεν σηµαίνει
ανοχή στην ανευθυνότητα της Κυβέρνησης.
Με την πρόταση µοµφής που καταθέσαµε ζητήσαµε την από-
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συρση του νοµοσχεδίου, του πτωχευτικού νοµοσχεδίου. Και είµαστε εδώ για να κάνουµε αυτή την τριήµερη συζήτηση και να
πούµε και στον ελληνικό λαό ότι δεν θα επιτρέψουµε να κρύβεστε άλλο. Δεν θα επιτρέψουµε εν κρυπτώ τέτοιες νοµοθετικές
πρωτοβουλίες που έρχονται να ισοπεδώσουν την ελληνική κοινωνία. Και βεβαίως, θα αποκαλυφθεί σε αυτή τη συζήτηση ο τρόπος µε τον οποίο κάνετε πράξη τα πιο εφιαλτικά σενάρια σε
βάρος του λαού.
Κύριοι συνάδελφοι, ό,τι δεν έγινε µε το σκάνδαλο του Χρηµατιστηρίου, την πτώχευση του 2010, το PSI ο κ. Σταϊκούρας ανέλαβε την υποχρέωση να το ολοκληρώσει. Έφερε το πτωχευτικό
νοµοσχέδιο την ώρα που φουντώνει η επιδηµία -για την οποία,
βεβαίως, θυµίζω δεν φταίει ο συνωστισµός στα λεωφορεία, δεν
φταίει ο συνωστισµός στα σχολεία- µε την οικονοµική και κοινωνική κρίση σε πλήρη εξέλιξη και βεβαίως, µε το τουρκικό καθεστώς να ξεδιπλώνει την επεκτατική του ατζέντα.
Όµως, όταν αυτό το κοινωνικό ολοκαύτωµα ήρθε στη Βουλή,
ο κρυπτόµενος στα δύσκολα κ. Μητσοτάκης επέλεξε να λείπει,
να µείνει έξω από το κάδρο και όταν ο Υπουργός δέχτηκε την
πρόταση µοµφής, ο κ. Μητσοτάκης δεν τη µετέτρεψε σε πρόταση εµπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση.
Ο κ. Λοβέρδος προσπάθησε να σας το πει αυτό, πως µε τη
στάση αυτή δεν δείχνετε να στηρίζετε τον Υπουργό σας. Στη συνέχεια, κατάλαβε και ο κ. Λοβέρδος ότι ο κ. Σταϊκούρας έτυχε
της ίδιας υποστήριξης µε αυτή που έλαβε το προσωπικό του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας και η µεσαία τάξη από τον κ. Μητσοτάκη: Χειροκρότησε και έφυγε.
Βέβαια, ούτε οι Βουλευτές και οι Υπουργοί που µιλάνε από
χθες σε αυτή την Αίθουσα δεν ήρθαν για να στηρίξουν τον πτωχευτικό νόµο. Νοµίζω ότι στις οµιλίες ούτε κατά το 1/10 του χρόνου τους –και λέω πολύ- δεν ασχολήθηκε κανείς µε το
νοµοσχέδιο. Και αυτό, όπως ανέπτυξε και ο Πρόεδρος πριν, ο
Νίκος Βούτσης, επειδή η κεντρική γραµµή είναι εν κρυπτώ.
Αντίθετα, ακούµε όλες οι οµιλίες να αντιπολιτεύονται τον ΣΥΡΙΖΑ και µάλιστα για την περίοδο 2012-2015, µία αγαπηµένη σας
περίοδο να αντιπολιτεύεστε την Αντιπολίτευση. Και καθένας προσπαθεί να πει όσο πιο πολλά ή πιο δυνατά ψέµατα µπορεί, δείχνετε να διαγκωνίζεστε, να πλειοδοτείτε στα ψέµατα,
ενδεχοµένως για να δώσετε και διαπιστευτήρια.
Κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, ούτε προδιαγραφές για µάσκες δεν µπορείτε να κάνετε ούτε προδιαγραφές για
λεωφορεία δεν µπορείτε να κάνετε. Το επιτελικό κράτος έχει µια
µοναδική ικανότητα: Όταν αναλαµβάνει µία πρωτοβουλία, τη µετατρέπει σε κρίση, από την οικονοµία, την πανδηµία, τα εθνικά,
την αδυναµία σύλληψης του κατάδικου Παππά.
Παρ’ όλα αυτά, νοµοθετείτε χωρίς µνηµόνια ό,τι αποφεύχθηκε
στα σκληρά χρόνια των µνηµονίων.
Και βεβαίως, τα πεπραγµένα σε τίτλους, όσους προλαβαίνω,
βεβαίως, όσους µπορώ: Απευθείας αναθέσεις, κατασπατάληση
δηµοσίου χρήµατος, δηµιουργία κράτους µετακλητών, κατά προτίµηση µε πλαστά πτυχία και τον µισό Ποινικό Κώδικα, περιστολή
ατοµικών, κοινωνικών δικαιωµάτων, περιστολή δηµοκρατίας, περιστολή ελευθερίας ενηµέρωσης, ανεργία, εκτόξευση φτώχειας,
ύφεση πριν την πανδηµία και πολλά άλλα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξης
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, ταχύτατα.
Και τώρα, εν µέσω πανδηµίας, ζητάτε από τους πολίτες λόγω
κορωνοϊού να µείνουν στα σπίτια, να µείνουν ασφαλείς, όπως
είπε η χρυσοπληρωµένη καµπάνια, µην τυχόν και βγουν στον
δρόµο. Εσείς τους πετάτε στον δρόµο. Καταργείτε κάθε προστασία, θεσπίζετε για πρώτη φορά την πτώχευση των πολιτών, µισθωτών συνταξιούχων, επαγγελµατιών, αγροτών και λοιπά.
Κάνετε υφαρπαγή περιουσιών, ρευστοποίηση πρώτης κατοικίας,
βίαιη φτωχοποίηση.
Και για να κλείσω πιο σύντοµα, µιας και έκλεισε ο χρόνος, δεν
θα αναλύσω πολύ το νοµοσχέδιο. Άλλωστε, αναλύθηκε αρκετά
από τους εισηγητές και τους οµιλητές.
Όµως, εµείς –ξέρετε- έχουµε καθήκον να αποκαλύψουµε την
αλήθεια, να σας αποκαλύψουµε και να δράσουµε και να σας καλέσουµε άλλη µία φορά να βγείτε από την εικονική σας πραγµα-
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τικότητα. Προσπαθήστε να µπείτε στην κανονική ζωή και να καταλάβετε τις επιπτώσεις των πράξεών σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία Γεροβασίλη.
Καλείται στο Βήµα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από την
Ελληνική Λύση, ο κ. Βασίλης Βιλιάρδος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να πω στον κ. Λοβέρδο ότι εάν είχαµε παροξυσµό
χρέους το 2009, όπως είπε, τότε τι έχουµε σήµερα, µε πάνω από
200% συν το «κόκκινο» ιδιωτικό που τότε ήταν αµελητέο, όταν το
2009 το δηµόσιο χρέος ήταν µόλις 127% του ΑΕΠ;
Όσον αφορά τον πτωχευµένο πάντως, στη Γερµανία δεν βρίσκει ούτε σπίτι να νοικιάσει. Αυτή είναι η πρακτική εµπειρία. Στη
Γερµανία ισχύει ένας περίπου ανάλογος νόµος.
Θα ξεκινήσουµε τώρα από το ότι εµείς, η Ελληνική Λύση, καταθέσαµε πρώτοι ένσταση αντισυνταγµατικότητας, αφού µε τον
νέο πτωχευτικό που καθιστά υποχρεωτική τη χρεοκοπία για τον
οφειλέτη, τον οποίο χαρακτηρίσαµε επιεικώς ως έκτρωµα, δεν
γίνονται σεβαστά µία ολόκληρη σειρά άρθρων του Συντάγµατος,
ενώ το έγκληµα θα ολοκληρωθεί µε την επιτάχυνση των διαδικασιών για αυτούς που προστατεύονται από τον νόµο Κατσέλη µε
νέο νόµο και µε τελικό αποτέλεσµα τη ληστεία τους.
Πού θα καταλήξουν τα σπίτια τους; Στις αφελληνισµένες τράπεζες, στα διεθνή κερδοσκοπικά κεφάλαια, στα «κοράκια», όπως
ονοµάζονται και πιθανότατα στο υπερταµείο, εκεί δηλαδή που
οδηγείται η κρατική περιουσία µας σε εξευτελιστικές τιµές δήθεν
για τη µείωση του δηµοσίου χρέους µας, που, όµως, συνεχίζει
να αυξάνεται ραγδαία µαζί µε το «κόκκινο» ιδιωτικό.
Τι είναι αυτός ο πτωχευτικός νόµος και ο επόµενος που τον
συµπληρώνει; Ένα νέο πολύ χειρότερο µνηµόνιο που δεν αφορά
πια τους µισθούς, τις συντάξεις και το κατακρεουργηµένο κοινωνικό κράτος, αλλά τα περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων, τα
σπίτια τους, τις καταθέσεις τους και οτιδήποτε άλλο τους ανήκει.
Γιατί εισάγεται στη χειρότερη δυνατή στιγµή, µε τους Έλληνες
χρεοκοπηµένους, µε την πανδηµία να επιδεινώνεται και µε την
ύφεση στο απόγειό της, µε τον θανατηφόρο αποπληθωρισµό
που έχει πλήξει την οικονοµία µας; Επειδή τώρα είναι µεγάλη ευκαιρία για τα «κοράκια» να πάρουν πάµφθηνα ό,τι έχουµε και δεν
έχουµε.
Παρά το γεγονός δε ότι στο άρθρο 23 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας υπήρχε κατευθυντήρια γραµµή, µε βάση την οποία δινόταν
η δυνατότητα να προστατευτεί η κατοικία του οφειλέτη, µε την
προϋπόθεση το διάστηµα απαλλαγής από τα χρέη του µετά την
κήρυξη της πτώχευσης να είναι διευρυµένο χρονικά, µία τέτοια
επιλογή δεν προκρίθηκε. Γιατί αλήθεια; Ποια σκοπιµότητα κρύβεται από πίσω; Δεν γνωρίζει η Κυβέρνηση πως οι µαζικές πτωχεύσεις οφειλετών θα επιφέρουν την εκποίηση των κατοικιών και
την έξωσή τους µε σοβαρό κίνδυνο διάρρηξης της κοινωνικής
συνοχής;
Η παρούσα πρόταση δυσπιστίας αφορά µεν τον Υπουργό Οικονοµικών, αλλά στο πρόσωπό του προφανώς ολόκληρη την Κυβέρνηση, εύλογα αφού οδηγεί την Ελλάδα από το κακό στο
χειρότερο έχοντας αποτύχει οικτρά σε όλους τους τοµείς.
Θα µπορούσε να πει κανείς πως αφορά και την τρόικα που δεν
έφυγε ποτέ, ενώ φυσικά δεν υπόκειται σε δηµοκρατικό έλεγχο
από τη χώρα µας. Αποτελεί επιπλέον µοµφή εναντίον της τρόικας
εσωτερικού που καταδίκασε την Ελλάδα στο σηµερινό της κατάντηµα, ενώ η κατάθεσή της από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος µαζί µε
τη Νέα Δηµοκρατία και το Κίνηµα Αλλαγής συνυπέγραψαν το
τρίτο µνηµόνιο, που προβλέπει πολλά από αυτά τα εγκλήµατα
που δροµολογούνται σταδιακά, είναι κάτι χειρότερο από πολιτική
υποκρισία.
Θυµίζουµε εδώ πως στον νόµο που επικυρώνει το τρίτο µνηµόνιο στο δεύτερο µέρος στο άρθρο 3 και στην παράγραφο 3
που αναφέρεται στην τακτοποίηση των µη εξυπηρετούµενων δανείων αναφέρεται καθαρά η υποχρέωση επιτάχυνσης και αυστηροποίησης των κριτηρίων επιλεξιµότητας για την προστασία της
πρώτης κατοικίας, κάτι που δροµολογήθηκε εν µέρει µε τον νόµο
του ΣΥΡΙΖΑ που διαδέχτηκε τον νόµο Κατσέλη µειώνοντας τον
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αριθµό των προστατευόµενων -κάθε φορά µειώνεται ο αριθµόςµε διάρκεια έως µετά τις εκλογές.
Αυτό κάνουν πάντοτε οι δανειστές: Επιµερίζονται τις ληστρικές αποφάσεις τους σε όλους όσους συµµετέχουν στο µνηµονιακό γαϊτανάκι, έτσι ώστε να µην αντιδρούν οι εκάστοτε
ψηφοφόροι του ενός ή του άλλου κόµµατος.
Γιατί δροµολογούνται τώρα σταδιακά όλα αυτά µαζί τα εγκλήµατα όπως το PSI, ο αφελληνισµός των τραπεζών, το υπερταµείο, η ανεξάρτητη από το Υπουργείο Οικονοµικών ΑΑΔΕ, ο
πτωχευτικός σήµερα και τόσα άλλα; Γιατί σταδιακά; Επειδή έτσι
συνηθίζουν οι πολίτες και δεν αντιδρούν, ακριβώς όπως ο βάτραχος που τοποθετείται πρώτα σε χλιαρό νερό και δεν συνειδητοποιεί πότε γίνεται καυτό οδηγώντας στον αργό θάνατό του.
Το προτεινόµενο πάντως πτωχευτικό νοµοσχέδιο, που πρέπει
να αποσυρθεί όπως ζητήσαµε ήδη από την πρώτη συζήτησή του
από την πρώτη µέρα, είναι πραγµατικά εξοργιστικό τόσο για τους
πολίτες όσο και για οποιαδήποτε ευνοµούµενη πολιτεία.
Καταργείται ουσιαστικά η προστασία της κύριας κατοικίας των
οφειλετών, ενώ το µόνο που παρέχεται, σε πολύ λίγες περιπτώσεις οικονοµικά αδύναµων που εµείς τους υπολογίζουµε στις σαράντα µε πενήντα χιλιάδες από τις διακόσιες χιλιάδες αρχικά σε
καθεστώς προστασίας, είναι η δυνατότητα να µείνουν ως ενοικιαστές στα σπίτια τους µε ένα επίδοµα ενοικίου που στην ουσία
θα στηρίζει τις τράπεζες. Αν µάλιστα γίνει κάποιο θαύµα και
έχουν τα χρήµατα για την επαναγορά, θα πρέπει να αποπληρώσουν και τα υπολειπόµενα οφειλόµενα µισθώµατα της δεκαετούς
σύµβασης µίσθωσης. Για παράδειγµα εάν καταβάλουν 580 ευρώ
τον µήνα για δώδεκα χρόνια, δηλαδή συνολικά 83.520 ευρώ για
ένα σπίτι αξίας 100.000 ευρώ, µετά από τα δώδεκα χρόνια θα
υποχρεωθούν να πληρώσουν ξανά 100.000 χάνοντας όσα έδωσαν, ενώ αν στα έξι χρόνια θέλουν να το επαναγοράσουν θα πρέπει να πληρώσουν τα υπόλοιπα µισθώµατα, δηλαδή 41.760 ευρώ
συν τις 100.000, συνολικά δηλαδή 141.000 ευρώ, αν και µάλλον
περισσότερα αφού θα λαµβάνεται υπ’ όψιν η εµπορική αξία τότε.
Αν είναι δυνατόν!
Συνεχίζοντας, ασφαλώς δεν περιµέναµε να σεβαστούν το Σύνταγµα οι κυβερνήσεις των µνηµονίων που το έχουν παραβεί αρκετές φορές, όπως είπε η Πρόεδρος της Ελλάδας κ.
Σακελλαροπούλου, επειδή προείχε το ταµειακό συµφέρον του
δηµοσίου. Πολύ χειρότερα όµως αυτό που προέχει µε τον πτωχευτικό δεν είναι το ταµειακό συµφέρον του δηµοσίου, αλλά των
ιδιωτών µετόχων των τραπεζών οι οποίες έχουν προτεραιότητα
ακόµη κι από το κράτος, κάτι που δεν συµβαίνει σε καµµία άλλη
χώρα. Μόνο στην Ελλάδα συµβαίνει αυτό. Βέβαια η Ελλάδα
έπαψε προ πολλού να είναι χώρα, έχοντας µετατραπεί σε ανυπεράσπιστη περιοχή δυστυχώς.
Από την άλλη πλευρά, ένας πολύ µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων µε συνήθη κριτήρια αδυναµίας πληρωµών, όπως περιγράφονται στο άρθρο 77, µπορεί να υποχρεωθεί σε πτώχευση µε
διαδικασίες fast-track γεγονός που σηµαίνει πως ότι δεν κατέστρεψε ο κορωνοϊός θα το αποτελειώσουν οι πιστωτές, κυρίως
οι τράπεζες. Θα µοιάζει µε κάποιον ασθενή που παρακολουθείται
στενά µε ένα τσιπάκι, οπότε όταν υπερβεί κάποιο όριο, θα οδηγείται αυτόµατα στο χειρουργείο και θα εγχειρίζεται µε ελάχιστες πιθανότητες να αποφύγει τον θάνατό του, ελάχιστες επειδή
πουθενά στο νοµοσχέδιο δεν αναφέρονται τρόποι διάσωσης,
αλλά µόνο κατασχέσεις και πλειστηριασµοί.
Περαιτέρω, στην έβδοµη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σελίδα 102 αν θυµάµαι καλά, αναφέρεται ήδη πως θα εισαχθεί ο νέος πτωχευτικός νόµος µέσα στον Οκτώβριο. Επίσης,
ότι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Όλα αναφέρονται. Άλλοι κυβερνούν την Ελλάδα. Στην έκτη αξιολόγηση γράφει το ίδιο, µε
µια σηµαντική όµως διαφορά, το ότι τα σπίτια αυτά θα αγοράζονταν από µια κρατική οντότητα, στη σελίδα 111.
Τι συνέβη λοιπόν και τα σπίτια µε τον σηµερινό νόµο θα αναλαµβάνονται από ιδιωτικό φορέα; Τι άλλαξε; Θα ελέγχεται ο φορέας αυτός από τις τράπεζες και άρα η διαδικασία των εξώσεων;
Από την άλλη πλευρά, γιατί δεν υιοθέτησε η Κυβέρνηση τη λύση
που προτείναµε από την αρχή, το αµερικανικό µοντέλο δηλαδή
αυτό που υιοθέτησε ο Ρούσβελτ το 1934, µε το οποίο θα διέσωζαν τα σπίτια όλοι. Γιατί δεν το έκανε;

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΣΤ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Αρκετά όµως µε τον πτωχευτικό αφού στην ουσία είναι το αποκορύφωµα των εγκληµάτων και των αποτυχιών της Κυβέρνησης.
Ο κ. Σταϊκούρας και ακόµη περισσότερο κ. Χατζηδάκης, ο
οποίος έχει ως αποστολή του το ξεπούληµα των πάντων κατ’ εντολή προφανώς των δανειστών, και επίσης ο κ. Γεωργιάδης, µε
την αδυναµία του να χαράξει µια αποτελεσµατική αναπτυξιακή
πολιτική, παρά το ότι στηρίξαµε το νοµοσχέδιό του, και γενικότερα η Κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για την πλήρη αποτυχία της
οικονοµίας η επιτυχία της οποίας ήταν η βασικότερη προεκλογική τους δέσµευση αλλά και αυτό που απασχολεί κυρίως τους
πολίτες.
Έχουµε αναφέρει ήδη πως η Κυβέρνηση απέτυχε να φέρει
ανάπτυξη 4%, όπως υποσχέθηκε το 2019, ενώ ο ρυθµός ανάπτυξης µειώθηκε ήδη στο 1% στο τέταρτο τρίµηνο του 2019 πριν την
πανδηµία από 2,3% προηγουµένως.
Η Κυβέρνηση απέτυχε αρνούµενη να καταθέσει έναν αναθεωρηµένο προϋπολογισµό µετά τον Μάρτιο, που ζητήσαµε, όπως
άλλες χώρες και προφανώς η Γερµανία που είναι πιο πλούσια,
έτσι ώστε να συγκεκριµενοποιηθούν από την αρχή τα µέτρα για
την αντιµετώπιση της πανδηµίας, καθώς επίσης τα νέα µεγέθη
του, εγχώρια και διεθνή, για να µπορούν να προγραµµατίσουν
τις ενέργειές τους οι επιχειρήσεις µας.
Η Κυβέρνηση απέτυχε αφού δεν δροµολόγησε τα κατάλληλα
µέτρα για τη στήριξη της οικονοµίας µας ανακοινώνοντας συνεχώς ψευδή νούµερα κυρίως όσον αφορά τις δηµοσιονοµικές παρεµβάσεις της. Αυτός ήταν, άλλωστε, ο λόγος που δεν κατέθεσε
έναν αναθεωρηµένο προϋπολογισµό, για να µη φαίνονται δηλαδή τα ψέµατά της και ο ακραίος νεοφιλελευθερισµός της που
θα καταστρέψει κυριολεκτικά τη µεσαία τάξη, γιατί πραγµατικά
πρόκειται για έναν ακραίο νεοφιλελευθερισµό, για µια απίστευτη
πολιτική που θα οδηγήσει στην πλήρη καταστροφή της µεσαίας
τάξης.
Η Κυβέρνηση απέτυχε να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τον
COVID-19 κλειδώνοντας την οικονοµία παρά τα χαµηλά κρούσµατα και χωρίς να ρωτήσει κανέναν, ανοίγοντας στη συνέχεια
ανεξέλεγκτα τα σύνορα στον τουρισµό µε αποτέλεσµα να µετατραπούν τα νησιά µας σε εστίες υπερβολικής µετάδοσης. Δυστυχώς, ακόµη και από χώρες µε υψηλό αριθµό κρουσµάτων κάτω
από την πίεση των αεροπορικών εταιρειών και των εταίρων µας,
σύµφωνα µε τις δηλώσεις της κ. Μπακογιάννη, όχι δικές µας. Η
κ. Μπακογιάννη τα είπε αυτά.
Ποια θα ήταν η λύση; Ο ποιοτικά υψηλός και ασφαλής υγειονοµικός τουρισµός που είχαµε έγκαιρα προτείνει, όπου θα δινόταν µεγαλύτερη σηµασία στην αύξηση των εσόδων µέσω
υψηλότερων τιµών παρά στον αριθµό των τουριστών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα πάρω και τη δευτερολογία µου.
Η Κυβέρνηση απέτυχε στο επιτελικό κράτος αφού συνεχίζεται
η αναποτελεσµατική λειτουργία του δηµοσίου. Ποια ήταν η λύση;
Η µείωση του κράτους, αντί η διόγκωσή του έτσι ώστε να έχει
χαµηλότερο κόστος, καθώς επίσης να είναι πιο ευέλικτο και αποτελεσµατικό.
Η Κυβέρνηση απέτυχε να αλλάξει το οικονοµικό µας µοντέλο
όπου η λύση θα ήταν να αντιµετωπίσει την υγειονοµική κρίση ως
ευκαιρία λόγω της χαλάρωσης των ευρωπαϊκών κανόνων και όχι
ως πρόβληµα συνεχίζοντας να προωθεί το µοντέλο που µας χρεοκόπησε στο παρελθόν στηριζόµενο σχεδόν αποκλειστικά και
µόνο στον τουρισµό.
H Κυβέρνηση απέτυχε στο νοµοθετικό της έργο, αφού τα νοµοσχέδια που καταθέτει είναι είτε µεταφρασµένες οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης -µνηµόνια δηλαδή στην ουσία- είτε ένα συνονθύλευµα νόµων εµπλουτισµένων µε πλήθος πραξικοπηµατικών τροπολογιών. Σχεδόν πάντα δε πίσω από κάποια χρήσιµα
άρθρα κρύβονται ύπουλα προβληµατικές διατάξεις και αυτό µας
εµποδίζει πολύ συχνά να τα ψηφίσουµε. Το κάνει αυτό µε την επίκληση αρκετές φορές έκτακτων µέτρων για την πανδηµία. Χρησιµοποιεί, δηλαδή, την πανδηµία για να επιβάλει την πολιτική που
θέλουν να επιβάλουν οι δανειστές.
Η Κυβέρνηση απέτυχε στα εθνικά θέµατα µε τη µη έγκαιρη
ανακήρυξη ΑΟΖ, µε τη µερική οριοθέτησή τους αργότερα, µε το
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πάγωµα των ερευνών για αποθέµατα φυσικού αερίου νότια της
Κρήτης, µε την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας µας που προωθεί, ξεπουλώντας τις ενεργειακές µας εταιρείες και τα δίκτυα,
καθώς επίσης µε τη στάση της απέναντι στην Τουρκία, που προσβάλλει την εθνική µας υπερηφάνεια µη σεβόµενη καθόλου τα
κυριαρχικά µας δικαιώµατα.
Η Κυβέρνηση απέτυχε και στο µεταναστευτικό, µε την καθυστερηµένη και υπό την πίεση των εξελίξεων χλιαρή αντίδρασή
της στα νησιά µας που εποικίζονται µεθοδικά από την Τουρκία.
Ποια ήταν η λύση; Το κλείσιµο των συνόρων µε την ενεργοποίηση του άρθρου 78 της Συνθήκης του Μάαστριχτ, που θα καταθέσουµε ξανά µεταφρασµένο στα Πρακτικά.
Παντού αποτυχίες, µόνο αποτυχίες εις βάρος της χώρας µας
και των πολιτών της. Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας, το νέο µνηµόνιο καλύτερα, σε συνδυασµό µε την κατάρρευση της οικονοµίας µας και µε την αποθράσυνση της Τουρκίας είναι η σταγόνα
που ξεχείλισε το ποτήρι της υποµονής όλων µας, της συναίνεσης
των κοµµάτων, που επιδιώκαµε εν όψει των δυσµενών εθνικών
εξελίξεων.
Κλείνοντας, να τονίσω ότι η Ελλάδα αντιµετωπίζει σήµερα
πολλά προβλήµατα. Όλα όµως ξεκίνησαν από την οικονοµία, από
την πραξικοπηµατική υπαγωγή της χώρας µας στα µνηµόνια και
στη διακυβέρνησή της από την τρόικα, σε αυτά που κατέστρεψαν
το σύστηµα υγείας µας και µας οδήγησαν στο σηµερινό χάος,
όπου δεν διακινδυνεύουµε µόνο την απώλεια της δηµόσιας και
ιδιωτικής µας περιουσίας, αλλά επιπλέον τον εδαφικό µας ακρωτηριασµό, ο οποίος ξεκίνησε µε την παράδοση έθνους και µισού
κράτους στα Σκόπια, όπως είπε οπαδός της Κυβέρνησης. Παρ’
όλα αυτά δε το δηµόσιο χρέος µας, όπως επίσης το «κόκκινο»
ιδιωτικό, έχουν καταστεί προ πολλού µη βιώσιµα και έχουµε ξανά
υπέρογκα δίδυµα ελλείµµατα, διψήφια πιθανότατα, που το µεν
ένα αυξάνει το δηµόσιο, ενώ το άλλο το ιδιωτικό µας χρέος.
Κάποια στιγµή, λοιπόν, θα πρέπει να πούµε: Φτάνει πια! Αρκετά µε τις κυβερνήσεις - υποχείρια των Γερµανών και την επιβολή των µνηµονίων! Κάποια στιγµή πρέπει να σταµατήσουν όλα
αυτά.
Το θέµα του χρέους πρέπει να τεθεί τώρα στο τραπέζι, πόσω
µάλλον εάν ισχύουν τα αναθεωρηµένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που
θα καταθέσουµε στα Πρακτικά, όπως και πολλά άλλα που έχουν
σχέση µε τη µελλοντική πορεία της χώρας µας, όχι αυτά που µας
παρουσιάζονται ως τετελεσµένα και µας οδηγούν στην εξαφάνισή µας ως χώρα και ως έθνος. Το λέω µε ειλικρίνεια. Πιστεύω
ότι όλα αυτά µας οδηγούν στην εξαφάνισή µας ως χώρα και ως
έθνος.
Για όλα αυτά λυπούµαστε µεν, αλλά δεν έχουµε καµµία εµπιστοσύνη ούτε στον Υπουργό ούτε στην Κυβέρνησή του, που διαχειρίζεται τα πάντα ανεύθυνα και επικοινωνιακά, που προσπαθεί
να παραπλανήσει τους πολίτες στρώνοντας τον δρόµο τους
προς την κόλαση µε ροδοπέταλα. Δυστυχώς. Δεν την εµπιστευόµαστε ούτε εµείς ούτε ο ελληνικός λαός, που οδηγείται ακόµη
και στην απώλεια της πρώτης κατοικίας του χωρίς να φταίει ο
ίδιος, αλλά η οικονοµική κατάρρευση και όλες οι µέχρι σήµερα
κυβερνήσεις των µνηµονίων που την προκάλεσαν. Δεν προκάλεσαν την καταστροφή αυτή οι πολίτες, αλλά οι κυβερνήσεις τους
τα τελευταία δέκα χρόνια.
Είναι απίστευτη η καταστροφή και δεν πρέπει να συνεχιστεί.
Γι’ αυτόν τον λόγο θα ψηφίσουµε προφανώς υπέρ της µοµφής,
ελπίζοντας να συνετίσει την Κυβέρνηση, παρά το ότι δεν θα υποστεί -το γνωρίζουµε άλλωστε- καµιά ήττα διαθέτοντας εκατόν πενήντα οκτώ Βουλευτές, που δεν έχουν το δικαίωµα να
εκφράσουν καν τις ατοµικές τους απόψεις. Το έχουµε διαπιστώσει δεκάδες φορές. Κανένας από τους Βουλευτές της Συµπολίτευσης δεν έχει το δικαίωµα να εκφράσει τις δικές του απόψεις.
Ψηφίζουν τυφλά ό,τι τους παρουσιάζουν οι Υπουργοί, προφανώς
µε την έγκριση του Πρωθυπουργού, που κυβερνάει τη χώρα µας
-όλοι το γνωρίζουµε- ως µονάρχης, αρνούµενος να συγκαλέσει
συµβούλιο των Προέδρων των κοµµάτων, ακόµη και για σοβαρά
εθνικά θέµατα, όπως αυτά που βιώνουµε σήµερα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
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βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Βιλιάρδο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σας ενηµερώσω ότι θα δώσω
τώρα τον λόγο στον κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνέχεια θα µιλήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών ο κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, µετά
δύο Βουλευτές, ο κ. Μπαραλιάκος και ο κ. Πουλάς, και µετά ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας ο κ. Λιβανός.
Κύριε Τσακαλώτο, έχετε τον λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πότε πρέπει, πότε οφείλει κάποιος να αλλάξει άποψη; Παίρνω έναν νεοφιλελεύθερο, µία νεοφιλελεύθερη τη δεκαετία του 1980 µέχρι το 2000, που είτε
«δάγκωσε τη λαµαρίνα» του νεοφιλελευθερισµού είτε δεν πείστηκε τελείως, αλλά θεώρησε ότι δεν υπήρχε εναλλακτική και πίστεψε ότι ο νεοφιλελευθερισµός θα αυξήσει την ανάπτυξη και
τις επενδύσεις γιατί θα απελευθερώσει την επιχειρηµατικότητα.
Είκοσι, τριάντα χρόνια µετά βλέπει χαµηλές επενδύσεις και χαµηλή ανάπτυξη µε ιστορική σχέση µετά το 1945. Τώρα είναι στο
πιο χαµηλό επίπεδο σε όλες τις χώρες του δυτικού κόσµου. Ελπίζω, κύριε Σκυλακάκη, να µην διαφωνείτε σε αυτό. Έχει ακούσει
ότι δεν πειράζει που αυξάνονται από το 1980, από το 1990 οι ανισότητες γιατί θα υπάρχει διάχυση στο τέλος. Και είκοσι, τριάντα
χρόνια µετά ότι όχι µόνο δεν υπάρχει διάχυση, όχι µόνο έχουν
αυξηθεί οι ανισότητες όλων των ειδών στον δυτικό κόσµο, στην
Ευρώπη, στην Ελλάδα, στη Γερµανία, στην Αµερική, στη Βρετανία, αλλά είναι και στάσιµοι οι µισθοί. Δεν είναι, δηλαδή, µία ανισότητα, που κερδίζουν όλοι, αλλά κάποιοι κερδίζουν πιο πολύ.
Κάποιοι µένουν στάσιµοι και κάποιοι κερδίζουν. Αλλάζει γνώµη;
Μιλάµε για κάποιον νεοφιλελεύθερο που διάβασε τον Φουκουγιάµα, το «Τέλος των ιδεολογιών» ή διάβασε τον Μπεν Μπερνάνκι
της Κεντρικής Τράπεζας της Αµερικής που µίλησε για την περίοδο του «great moderation», της µεγάλης µετριοπάθειας, όπου
θα είχαµε πολιτική σταθερότητα. Και είχαµε κρίσεις, είχαµε
Τραµπ -φαντάζοµαι ότι ακόµα και οι νεοφιλελεύθεροι ελπίζουν
να χάσει τις εκλογές σε δέκα ηµέρες-, είχαµε Τζόνσον, είχαµε
Σαλβίνι, Όρµπαν, είχαµε Χρυσή Αυγή στη δική µας τη χώρα. Αλλάζει γνώµη τότε, αφού υπήρχε υπόσχεση για σταθερότητα;
Κάποιος κυνικός, πιο κυνικός από εµένα, θα έλεγε «µερικοί θα
αλλάξουν, µερικοί δεν θα αλλάξουν». Κάποιος κυνικός θα πει ότι
ο λόγος που δεν θα αλλάξουν είναι ότι ένα κοµµάτι της κοινωνίας
στην Αµερική, στη Βρετανία, στην Ελλάδα είχε πολύ καλή κρίση
το 2009, είχε πολύ καλή κρίση στην Ελλάδα την περίοδο 20122015 και ευελπιστούν σε πολύ καλή κρίση τώρα, ακόµα και µε
COVID-19, ακόµα και µε την οικονοµική κρίση.
Αυτές οι σκέψεις µού ήρθαν όταν αναρωτήθηκα τι πρέπει εµπειρικά να γίνει ώστε κάποιος νεοφιλελεύθερος να αλλάξει
άποψη, να πει ότι έχει αλλάξει ο κόσµος, ότι αυτά που του υποσχέθηκαν ή ο ίδιος τα υποσχέθηκε, δεν έγιναν στην πράξη.
Ακούω τον κ. Σταϊκούρα που λέει ότι «περάσαµε δώδεκα νοµοσχέδια». Ήταν σε µία κατεύθυνση για να βοηθηθεί η ανάπτυξη
και να µειωθούν οι ανισότητες και οι στάσιµοι µισθοί; Στον ΕΝΦΙΑ
το κοµµάτι πάνω από αυτό που φέραµε εµείς και νοµοθετήσαµε
έχουµε συµφωνήσει ότι ήταν για τις πιο µεγάλες περιουσίες. Η
µείωση του φόρου επί των κερδών φαντάζοµαι ότι δεν είναι για
τους πιο φτωχούς.
Κάνατε και µερικά πράγµατα για τα µεσαία στρώµατα, αλλά ο
ίδιος ο προϋπολογισµός, το προσχέδιο του προϋπολογισµού που
καταθέσατε στην Ευρώπη δείχνει µια αύξηση των ανισοτήτων.
Αυτό σας ανησυχεί; Δεν σας ανησυχεί; Θεωρείτε ότι αλλάζετε
ρότα, ότι αντιµετωπίζετε αυτά τα προβλήµατα που έχουν έρθει
στην επιφάνεια; Και το ερώτηµα βεβαίως είναι: θα µπορούσαν
να ήταν διαφορετικά τα πράγµατα;
Ο κ. Σταϊκούρας άρχισε µε προβλέψεις για µηδενική ύφεση,
µετά πήγε στο 4%, µετά πήγε στο 5% και µετά πήγε στο 8%.
Όταν το κάνεις, είσαι τόσο συντηρητικός και δεν βλέπεις τι γίνεται µπροστά σου, είναι επακόλουθο ότι δεν θα πάρεις τόσο ρα-
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γδαία µέτρα όσο χρειάζεται. Και πώς χρησιµοποιήθηκε το «µαξιλάρι»; Ήρθε ο κ. Σταϊκούρας και µας είπε πόσες φορές βγήκαν
στις αγορές. Δεν βγήκε λόγω του «µαξιλαριού»; Δεν βγήκε λόγω
του ότι το χρέος είναι ρυθµισµένο, τουλάχιστον στο επίπεδο
ροών, για τα ερχόµενα δέκα-δεκαπέντε χρόνια; Δεν βγήκε λόγω
της Λαγκάρντ και αυτού που έγινε; Αλλά δεν είναι αυτό το κυρίαρχο.
Γιατί είναι ακόµα 36, 37 δισεκατοµµύρια το «µαξιλάρι»; Ποια
είναι η έννοια του «µαξιλαριού»; Αν σε ενδιαφέρουν οι ανισότητες, αν θέλεις να αντιστρέψεις κάποια από τα προβλήµατα που
µας έφεραν στην κρίση δεν είναι να το χρησιµοποιήσεις στους
κακούς καιρούς -ελπίζω να συµφωνούµε ότι είµαστε σε κακούς
καιρούς τώρα, δεν υπάρχει κάποιος που να πει ότι είµαστε σε
άνθηση- και µετά να το αναπληρώσεις σε καλούς καιρούς; Να
διαφωνούσαµε, να έλεγα εγώ να κατέβει στα 26, 27 και κάποιος
από εσάς να έλεγε στα 30, αυτό θα το καταλάβαινα, θα ήταν µία
διαφοροποίηση που έχει κάποια λογική. Αλλά µας παρουσιάζετε
ότι είναι πάντα 36, 37. Πότε θα είναι, αυτό που λένε στη Βρετανία, «the rainy day» που θα χρειαστεί να το χρησιµοποιήσετε; Και
δεν καταλαβαίνετε ότι µη χρησιµοποιώντας το αυτό σηµαίνει ότι
θα χρειαστεί κάτι παραπάνω στο µέλλον, γιατί θα πέσουν ακόµα
περισσότερο από ό,τι χρειάζεται τα έσοδα και θα υπάρχει ακόµα
περισσότερο ύφεση από ό,τι θα χρειαζόταν;
Και µας λέτε ξανά και ξανά για 24 δισεκατοµµύρια µέτρα.
Μόνο που αν κοιτάξουµε το προσχέδιο του προϋπολογισµού που
έχετε καταθέσει, στον πίνακα 2.5, φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι µόνιµες µη επιστρεπτέες δαπάνες δεν είναι πάνω από 4,5 δισεκατοµµύρια και άλλα 3 δισεκατοµµύρια περίπου οι παρεµβάσεις στο
σκέλος των εσόδων, αν εξαιρέσουµε τις αναστολές που βαραίνουν τον κόσµο µε χρέη, δηλαδή σύνολο 7,5 δισεκατοµµύρια.
Γιατί ταλαιπωρείτε τον κόσµο και δηµιουργείτε σύγχυση και λέτε
συνεχώς για 24 δισεκατοµµύρια όταν ξέρετε ότι το µέτρο σύγκρισης των πραγµατικών µέτρων είναι 7 δισεκατοµµύρια;
Λέτε συνεχώς ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας καταργήθηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τότε γιατί οι θεσµοί
είχαν τέτοια πρεµούρα να σας βάλουν να υπογράψετε ότι θα την
καταργήσετε εσείς; Δεν το ήξεραν; Δεν δεχτήκανε; Κι εσείς γιατί
δεσµευτήκατε να καταργήσετε κάτι που δεν υπήρχε; Από κεκτηµένη ταχύτητα να συµφωνήσετε µε ό,τι σας λένε; Και όταν στις
13 Γενάρη του 2020 ο κ. Γεωργιάδης έλεγε το εξής –επαναλαµβάνω, στις 13 Γενάρη του 2020: «το τονίζω ότι το πλαίσιο απόλυτης προστασίας της πρώτης κατοικίας δεν θα υπάρχει µετά
τις 31 Απριλίου. Εγώ το λέω από σήµερα, γιατί δεν θέλω να χαλάµε τις καρδιές µας µετά τις 30 Απριλίου», εσείς όλοι που λέτε
ότι καταργήθηκε -πόσες οµιλίες έχουµε ακούσει!- τον Φλεβάρη
του 2019 πείτε µου τι ακριβώς θα καταργούσε ο κ. Γεωργιάδης
τον Απρίλιο του 2020; Γιατί συνεχίζουµε αυτή τη συζήτηση αντί
να κάνουµε µια αντιπαράθεση για το πώς πρέπει να είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας, τι µέτρα χρειάζονται, πώς πρέπει
να αλλάξουµε µέσα σε αυτό το νοµοσχέδιο την πλάστιγγα ανάµεσα σε ρευστοποίηση και αναδιάρθρωση του χρέους; Εµείς το
λέµε ότι είναι ρευστοποίηση; Διαβάστε στα δύο πρώτα άρθρα τι
λέει το νοµοσχέδιο. Εσείς λέτε ότι είναι βασικά για τη ρευστοποίηση των χρεών.
Η λογική σας είναι ο κοινωνικός δαρβινισµός, η επιβίωση του
ισχυροτέρου. Μας λέτε ότι το κάνετε αυτό για να µην χρειάζεται
οι επόµενες γενιές να κάνουν αποποίηση κληρονοµιάς. Σωστά.
Τώρα που τα παίρνετε όλα δεν του αφήνετε τίποτα, ώστε να µην
έχει κληρονοµιά για να αποποιηθούν οι επόµενες γενιές. Και του
παίρνετε και ένα µέρος των µισθών για τρία χρόνια. Ως τιµωρία;
Τι ακριβώς; Ως κίνητρο, για να µπορεί να εξαγοράσει το σπίτι
µετά από δώδεκα χρόνια;
Κι επειδή έχω ακούσει κριτική ότι βλέπω µόνο έργα του Χόλιγουντ, να σας πω µία ελληνική ταινία του Κωνσταντάρα «Ο άνθρωπος που έσπαγε πλάκα», που τον άφησαν τον άνθρωπο µόνο
µε ένα κουστούµι, µε τίποτα άλλο, όµως στην ταινία ο Κωνσταντάρας είχε µία δεύτερη ευκαιρία, γιατί όλα αυτά ήταν µία φάρσα.
Στη δικιά σας περίπτωση όµως δεν είναι φάρσα, είναι µία τραγωδία, είναι µία πραγµατικότητα και αυτό πρέπει να αντιµετωπίσετε.
Πάµε τώρα εκεί από όπου άρχισα: Τι υποσχέθηκαν οι νεοφιλε-
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λεύθεροι και αν θα χρειαστεί να αλλάξουν γνώµη. Ποια ήταν η
υπόσχεση του νεοφιλελευθερισµού και της παγκοσµιοποίησης;
Ότι η παγκοσµιοποίηση θα επηρεάσει κάτι ανθρακωρύχους, κάποιους που δουλεύουν στην υφαντουργία, αλλά στα νέα παιδιά
θα ανοίξουν νέες πιθανότητες. Αυτό δεν έγινε. Κι εσείς, κύριε Λοβέρδο, που µιλάτε ενάντια στις πλατείες, ξέρετε ότι οι πλατείες
δεν ήταν της εργατικής τάξης της παλιάς, που κινδύνευε από την
παγκοσµιοποίηση. Ήταν νέα παιδιά, που τους υποσχέθηκαν ότι
µέσα από την παγκοσµιοποίηση θα σπουδάσουν και θα έχουν
καινούργιες δουλειές και περισσότερες δουλειές και ήρθαν πίσω
από τις σπουδές τους στη Βρετανία, στη Γαλλία, στην Αµερική
και δεν είχαν όχι µόνο καλύτερες δουλειές από τους γονείς, αλλά
χειρότερες δουλειές από τους γονείς, και στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη και στη Βρετανία.
Και τώρα έχουµε έναν Πρωθυπουργό που ουσιαστικά µας λέει
ότι οι νέοι είτε κάνουν πάρτι ή κάνουν cocooning. Αν δεν το ξέρετε το cocooning, ο κύριος Πρωθυπουργός την είπε την λέξη.
Πραγµατικά αυτή είναι η άποψή σας για τη δικιά µας τη νεολαία;
Έχετε καταλάβει πόσο δύσκολο είναι οι τριαντάρηδες να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά και να έχουν ένα σπίτι; Έχετε καταλάβει πόσο δύσκολο είναι να µπορούν να το κάνουν αυτό
χωρίς µια κανονική πολιτική στέγασης, κοινωνικής στέγασης, επιδότησης; Έχετε καταλάβει πόσα νέα παιδιά δεν µπορούν να
έχουν ένα προφίλ επαγγελµατικής εξέλιξης; Τι λέτε σε αυτά τα
παιδιά µε αυτό το νοµοσχέδιο; Δεν λέτε τίποτα. Γι’ αυτό εµείς
ευελπιστούµε σε µία νέα γενιά που έχει καταλάβει ότι όλες οι
υποσχέσεις του νεοφιλελευθερισµού ήταν ψεύτικες και φάνηκε
στην πράξη και στις επενδύσεις και σε δουλειές και σε ποιότητα
της δουλειάς και στην κοινωνία.
Μοµφή, λοιπόν. Μοµφή στον κ. Σταϊκούρα, γιατί έφερε ένα νοµοσχέδιο που ήθελε να κρυφτεί και να µην συζητηθεί. Μοµφή,
γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν ήταν εδώ καν να το υποστηρίξει.
Μοµφή, γιατί το δικό σας σύστηµα µέσων µαζικής ενηµέρωσης
το έκρυψε. Μοµφή, για τον τρόπο που αντιµετωπίζετε µια νεολαία που θεωρεί ότι δεν έχει ελπίδα. Και µοµφή, τέλος, γιατί χτυπάτε τον πυρήνα της δηµοκρατίας όταν επαναλαµβάνετε
συνεχώς τα ίδια επιχειρήµατα µε τα ίδια σκονάκια, χωρίς να
ακούσετε όχι µόνο τους Βουλευτές της Αντιπολίτευσης, αλλά και
την ίδια την κοινωνία. Μοµφή, γιατί έχετε χάσει τον δρόµο και
σύντοµα θα φανεί αυτό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Τσακαλώτο και για την τήρηση του χρόνου.
Καλείται στο Βήµα ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Θεόδωρος Σκυλακάκης.
Σας θέλω ψύχραιµους εδώ αριστερά όπως ήταν πριν από λίγο
και οι από δεξιά.
Ορίστε, έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πότε οφείλει κανείς να αλλάξει
άποψη; Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ερώτηµα και θα έλεγα ότι
οφείλει να αλλάξει άποψη όταν επί δικής του υπουργίας η Ελλάδα δανείζεται µε 4% επιτόκιο και επί υπουργίας του κ. Σταϊκούρα…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τι είναι αυτά που λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Δρίτσα, σας παρακαλώ. Δεν σας διέκοψε. Από την ώρα που µπήκατε αυτό κάνετε. Σας παρακαλώ!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μα, δεν µπορεί να τα λέει αυτά. Τα
γνωρίζει και λέει ψέµατα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτός ο εκνευρισµός από την
Αντιπολίτευση, την οποία ακούµε µε θρησκευτική ευλάβεια. Προφανώς σας ενοχλεί αυτό. Θα το ξαναπώ λοιπόν, από την αρχή
µιας που ενοχλεί.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: (δεν ακούστηκε)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Δρίτσα, σας παρακαλώ πολύ.
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Πότε πρέπει κάποιος να αλλάξει άποψη; Όταν βλέπει
ότι η πολιτική του ήταν αποτυχηµένη, όπως προκύπτει για τους
Υπουργούς Οικονοµικών από το κόστος δανεισµού της χώρας.
Κόστος δανεισµού προ-COVID της Ελλάδας τον Ιανουάριο
του 2020 στο 1%, ενώ τον Ιανουάριο του 2019 του κ. Τσακαλώτου στο 4% περίπου, λίγο κάτω από το 4%. Και τώρα µέσα στον
COVID εξακολουθούµε να έχουµε 1%, παρά την τεράστια δυσκολία που έχουµε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρά τη Λαγκάρντ;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Για τη Λαγκάρντ θα πρέπει να ξέρετε ότι απαιτείται
εµπιστοσύνη. Δεν µπαίνεις στην ποσοτική χαλάρωση χωρίς εµπιστοσύνη. Και το βασικό πρόβληµα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, για το οποίο και είχε ένα θηριώδες µαξιλάρι οικοδοµήσει,
είναι ότι δεν ενέπνεε καµµία εµπιστοσύνη ούτε στις αγορές ούτε
στους θεσµούς, διότι αποτύγχανε σε κάθε αξιολόγηση. Ήσασταν
αποτυχηµένοι στις αξιολογήσεις, δεν δηµιουργούσατε εµπιστοσύνη και γι’ αυτό και υπερφορολογούσατε τον κόσµο για να
έχετε, αντί για εµπιστοσύνη, µαξιλάρι που κόστιζε αφάνταστα πιο
ακριβά στην ελληνική οικονοµία και κοινωνία.
Πάµε τώρα στην πρόταση µοµφής. Είναι ένα µείζον κοινοβουλευτικό όπλο. Συγχωρήστε µε να πω ότι την βρίσκω αυτή τη συγκεκριµένη και άσφαιρη και άκαιρη και αστόχαστη.
Άσφαιρη, γιατί η πρόταση µοµφής κατά Υπουργού απαιτεί µια
ισχυρή προσωπική απαξία. Γιατί τον κ. Σταϊκούρα προσωπικά να
τον απαξιώσει κανείς; Συνετός άνθρωπος είναι, εργατικός, οµαδικός σας διαβεβαιώ, πολύ καλός στη δουλειά του. Σε προσωπικό επίπεδο άλλωστε δεν άκουσα καµµία µοµφή. Έχετε κάτι µε
το νοµοσχέδιο που φέρνει η Κυβέρνηση, το οποίο ήταν και κοµµάτι του προγράµµατός της, όπως ευστόχως αναφέρατε, δηλαδή το ψήφισε ο ελληνικός λαός; Κάντε πρόταση µοµφής στην
Κυβέρνηση. Γιατί στον κ. Σταϊκούρα;
Άκαιρη, γιατί εν µέσω πανδηµίας, οικονοµικής κρίσης και κρίσης µε την Τουρκία, επιλέγετε µια όξυνση την οποία εγώ δεν αντιλαµβάνοµαι. Αν πιστεύατε ότι η Κυβέρνηση δεν τα έχει πάει
καλά σε αυτά τα τρία θέµατα, θα µπορούσατε να της απευθύνετε
γι’ αυτά την πρόταση µοµφής. Αλλά η πραγµατικότητα είναι ότι
η Ελλάδα στον βασικό δείκτη που µετράει την αποτελεσµατικότητα στην πανδηµία -θάνατοι ανά ένα εκατοµµύριο πληθυσµούείναι στην εκατοστή πρώτη θέση στον κόσµο σήµερα, από τις τελευταίες στην Ευρώπη, µε εξαιρετικά χαµηλά νούµερα, παρά το
γεγονός ότι έχει έναν πολύ ηλικιωµένο πληθυσµό, δύο πολύ µεγάλα αστικά κέντρα -δεν είναι Σλοβακία ή Νορβηγία- κι έχει ταυτόχρονα και τουρισµό και παράνοµη ή παράτυπη µετανάστευση
και εργάτες γης που µπαινοβγαίνουν -έχει δηλαδή εξαιρετικές
δυσκολίες- και παρά το γεγονός ότι κληρονοµήσαµε ως Κυβέρνηση το 2019 ένα σύστηµα υγείας µε µόνο πεντακόσιες πενήντα
πέντε ΜΕΘ.
Στην οικονοµία όλοι οι διεθνείς οργανισµοί προέβλεπαν ότι θα
έχουµε τη µεγαλύτερη ύφεση στην Ευρώπη όταν ξεκίνησε η υπόθεση. Τώρα φαίνεται και το λένε και οι ίδιοι , ότι θα είµαστε ή
στον µέσο όρο ή λίγο πιο πάνω από τον µέσο όρο της Ευρωζώνης, παρά το πολύ µεγάλο κοµµάτι που έχει ο τουρισµός στη
δική µας οικονοµία. Και έχουµε σήµερα διαθέσιµα ώστε να µπορούµε να τα βγάλουµε πέρα στο διάστηµα της πανδηµίας που
αποµένει -που δεν ξέρουµε πόσο θα είναι- . Και όχι µόνο διαθέσιµα, προπαντός έχουµε εµπιστοσύνη. Ξαναλέω, η εµπιστοσύνη
είναι πολύ σηµαντικότερη από τα διαθέσιµα.
Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, είδατε ότι η Κυβέρνηση και ισχυρές
συµµαχίες έχει οικοδοµήσει και έχει αναλάβει σοβαρές πρωτοβουλίες, όπως οι διευθετήσεις µε την Αίγυπτο, την Ιταλία, την Αλβανία και τα δώδεκα µίλια στο Ιόνιο, πράγµατα που δεν είχαν
γίνει ποτέ στο παρελθόν επί δεκαετίες.
Θεωρώ τέλος ότι δεν υπήρχε και πολλή σκέψη, ήταν λίγο
αστόχαστη η πρόταση µοµφής, γιατί το θέµα αυτό των ιδιωτικών
χρεών είναι θέµα στο οποίο έχετε παρελθόν. Δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση µιλούσε για το περίφηµο
κίνηµα τού «δεν πληρώνω» και ωθούσε τους ανθρώπους σε αυτή
την κατεύθυνση. Επίσης, είναι πολύ πραγµατικό ότι ψηφίστηκε
στις αρχές του 2019 η κατάργηση της προστασίας της πρώτης

1244

κατοικίας που µε διαδοχικές αναβολές έφτασε τελικά να καταργηθεί τον περασµένο Ιούλιο.
Το πιο σηµαντικό, κατά τη γνώµη µου, όµως είναι ότι κανένας
δεν έχει καθίσει λιγάκι να σκεφτεί στα σοβαρά τι σηµαίνει να
είσαι γεµάτος χρέη, τι σηµαίνει να έχεις ένα ή δύο στοιχεία ενεργητικού και να είναι τα χρέη σου δύο, τρεις, τέσσερις φορές η
αξία τους, όπως είναι η πραγµατικότητα πάρα πολλών ανθρώπων.
Σηµαίνει ότι ακόµη και αν κρατάς µε νύχια και µε δόντια ένα
στοιχείο ενεργητικού, η ζωή σου καθορίζεται από το χρέος. Διότι,
ναι µεν µπορεί να κρατάς αυτό το στοιχείο ενεργητικού, αλλά τα
χρέη δεν φεύγουν και όσο τα χρέη δεν φεύγουν, δεν έχεις ούτε
παρόν ούτε µέλλον, ούτε εργασιακό ούτε οικογενειακό ούτε κοινωνικό. Είναι ένας εφιάλτης.
Εδώ, λοιπόν, κάνουµε µια τίµια πρόταση για να τελειώσει
αυτός ο εφιάλτης σε πάρα πολλούς ανθρώπους και να απαλλαγούν από τα χρέη τους, να έχουν πραγµατικά µια δεύτερη ευκαιρία, που ως τώρα δεν είχαν καµµία τέτοια δυνατότητα,
πραγµατικά καµµία τέτοια δυνατότητα.
Θα ήθελα επειδή έχω πολύ λίγο χρόνο να τελειώσω µε ένα
µόνο σηµείο που πρέπει να το γνωρίζει η Αίθουσα και το Σώµα.
Πριν από µερικές µέρες η ΕΛΣΤΑΤ αναθεώρησε τα στατιστικά
στοιχεία για το ΑΕΠ, για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Δυστυχώς, πέσαµε περίπου 3,5 σχεδόν 4 δισεκατοµµύρια κάτω και
αυτό αφορά όλη την περίοδο που ξεκίνησε από πριν από το 2015
και µετά.
Αποτέλεσµα είναι και το ΑΕΠ και τα ποσοστά ανάπτυξης, , του
ΑΕΠ της περιόδου πριν το 2019 να µειωθούν. Δηλαδή στην πραγµατικότητα σε τρέχουσες τιµές είχαµε το 2014 177,3 δισεκατοµµύρια και το 2018 179,7 µόλις δισεκατοµµύρια και πρακτικά αυτό
σηµαίνει ότι η χώρα είναι σε δυσχερέστερη θέση να αντιµετωπίσει και τα θέµατα του χρέους και τα θέµατα των ελλειµµάτων στα
επόµενα χρόνια. Χρειάζεται λοιπόν, να είµαστε πολύ συνετοί.
Είναι πολύ σηµαντικό ότι πέτυχε η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να πάρουµε αυτό το πολύ µεγάλο ποσό από το Ταµείο Ανάκαµψης, αλλά πρέπει να το
χρησιµοποιήσουµε µε µεγάλη σωφροσύνη και αποτελεσµατικότητα, γιατί η εποχή είναι δύσκολη, ο χρόνος µπροστά µας αβέβαιος σε ότι αφορά τη λήξη της πανδηµίας. Υπάρχει η
ανάκαµψη, αλλά για να φτάσουµε εκεί θα χρειαστεί να πορευτούµε µε πνεύµα διαλόγου και συνεννόησης, µε αποτελεσµατικότητα στη διακυβέρνηση και µε ευθύνη.
Αλάθητος δεν είναι κανείς. Αισθάνοµαι όµως ειλικρινά ότι ως
µέλος της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη µετέχω σε µια
Κυβέρνηση που πράγµατι κάνει το καθήκον της έναντι του λαού
και του έθνους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς σας ευχαριστούµε πολύ, κύριε Σκυλακάκη.
Και πάµε στον Κατερινιό, τον κ. Ξενοφώντα Μπαραλιάκο από
τη Νέα Δηµοκρατία.
ΞΕΝΟΦΩΝ (ΦΩΝΤΑΣ) ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επιλογή της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας
κατά του Υπουργού Οικονοµικών της Κυβέρνησης αναδεικνύει
µε τον πιο εµφατικό τρόπο το στρατηγικό αδιέξοδο στο οποίο
έχει περιέλθει.
Μια σοβαρή κοινοβουλευτική διαδικασία µετατρέπεται σε
φθηνό τακτικισµό και βαλβίδα εκκένωσης της εσωκοµµατικής
τρικυµίας στον ΣΥΡΙΖΑ, σε µια απέλπιδα απόπειρα συσπείρωσης
του εσωτερικού ακροατηρίου.
Δεν µπαλώνεται, όµως, µε επικοινωνιακού τύπου πυροτεχνήµατα η έλλειψη πειστικού αφηγήµατος και η απουσία πολιτικού
λόγου της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Πραγµατικά, πόση θρασύτητα και υποκρισία επιστρατεύσατε,
κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, για να στηρίξετε αυτή την πρόταση
δυσπιστίας, όταν επί των ηµερών σας οι Έλληνες βρέθηκαν ξεκρέµαστοι, χωρίς καµµιά προστασία της κατοικίας τους. Από την
προεκλογική «Σεισάχθεια» στις πλατείες, ανώµαλη προσγείωση
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στην πραγµατικότητα των χιλιάδων ηλεκτρονικών πλειστηριασµών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ακούω τα ψεύδη,
τα οποία χωρίς ντροπή ανακυκλώνετε στις οµιλίες σας σχετικά
µε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεν έχω ακούσει από
κανέναν συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ να µας πει τι συµβαίνει σήµερα
µε την πρώτη κατοικία, ποιο είναι το πλαίσιο προστασίας.
Ήταν η δική σας κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, που
κατήργησε οριζόντια την προστασία της πρώτης κατοικίας τον
Φεβρουάριο του 2019. Ήταν ο τότε Υπουργός Οικονοµικών που
δήλωνε ότι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί είναι προς τη θετική
κατεύθυνση, ξεχνώντας µάλλον το σύνθηµα «κανένα σπίτι σε
χέρια τραπεζίτη».
Αρκετά, λοιπόν, µε την υποκρισία σας! Προσθέσατε 50 δισεκατοµµύρια ευρώ ιδιωτικού χρέος στη χώρα, ένα δισεκατοµµύριο δηλαδή κάθε µήνα και αφήσατε το πρόβληµα να διογκωθεί,
χωρίς να κάνετε καµµία απολύτως προσπάθεια. Σε µια απύθµενη
ανευθυνότητα, εν µέσω κορύφωσης της ελληνοτουρκικής κρίσης
και έξαρσης της πανδηµίας καταθέτετε πρόταση δυσπιστίας
στον κ. Σταϊκούρα.
Αυτό δεν είναι πρόταση δυσπιστίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δώρο αυτοϋπονόµευσης. Ο Υπουργός
Οικονοµικών µε δεκατέσσερα ψηφισθέντα νοµοσχέδια σε λιγότερο από δεκατέσσερις µήνες, έκανε πολύ περισσότερα και µε
πολλαπλάσια µέτωπα ανοιχτά από ό,τι πράξατε εσείς σε τεσσεράµισι χρόνια κυβερνητικής θητείας. Κάνατε πρόταση δυσπιστίας σε έναν Υπουργό που µείωσε τον φόρο στις επιχειρήσεις,
µείωσε τον φόρο σε φυσικά πρόσωπα, µείωσε τον ΕΝΦΙΑ και τον
κατήργησε στα ακριτικά νησιά, αύξησε το αφορολόγητο για κάθε
τέκνο, βγήκε στις αγορές µε ιστορικό χαµηλό στο δεκαπενταετές
οµόλογο, δηµιούργησε ένα φιλοεπενδυτικό περιβάλλον στη
χώρα µας, ανέστειλε τον ΦΠΑ στην οικοδοµή, απέτρεψε τα βαθιά
υφεσιακά φαινόµενα της πανδηµίας µε χρηµατοδοτικά εργαλεία,
κάλυψε ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές, παρείχε ρευστότητα στην αγορά µε τρεις φάσεις επιστρεπτέας προκαταβολής και επιδόµατα ειδικού σκοπού, ανέστειλε κάθε είδους
φορολογική οφειλή, ενίσχυσε τους πληττόµενους κλάδους,
άπλωσε δίχτυ προστασίας στους εργαζόµενους και άλλα πολλά
που τα έξι λεπτά οµιλίας µου δεν αρκούν να πω.
Εµείς, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είµαστε µαθητευόµενοι µάγοι. Είναι ευτύχηµα σε µια τόσο κρίσιµη συγκυρία για τη
χώρα να βρίσκεται στο τιµόνι της ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και να χαράσσει οικονοµική πολιτική ο Χρήστος
Σταϊκούρας µε τους συνεργάτες του και όχι κάποιος µε αυταπάτες. Αρκετά τις πλήρωσαν οι Έλληνες πολίτες.
Επιτρέψτε µου, τελειώνοντας την οµιλία µου, να κάνω και µια
σύντοµη αναφορά στο νοµοσχέδιο για την προστασία των υπερχρεωµένων συµπολιτών µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί κοινή παραδοχή ότι το
ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα σήµερα έχει διογκωθεί επικίνδυνα,
αφού ξεπερνά τα 234 δισεκατοµµύρια ευρώ. Γι’ αυτόν ακριβώς
τον λόγο η ψήφιση του νέου πτωχευτικού νοµοσχεδίου αποκτά
επιτακτικό χαρακτήρα, διότι αφ’ ενός, απελευθερώνει από την
ασφυκτική µέγγενη των χρεών µια σηµαντική µερίδα πολιτών οι
οποίοι έµειναν µετέωροι και αβέβαιοι, αφ’ ετέρου, απλοποιείται
η διαδικασία και το νοµικό πλαίσιο. Οι πολίτες προστατεύονται
και πιο αποτελεσµατικά και πιο γρήγορα.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να υπογραµµίσω ότι µε
το νοµοσχέδιο για τη δεύτερη ευκαιρία και τη ρύθµιση των οφειλών βάζουµε τέλος στην οµηρία των ευάλωτων συµπολιτών µας
και τους δίνουµε ανάσα και φρέσκο οξυγόνο για να ξαναρχίσουν
µια νέα αρχή. Άλλωστε, δεν έχει σηµασία πόσες φορές θα πέσεις, αλλά να σηκωθείς άλλες τόσες και µάλιστα, πιο δυνατός
και κυρίως, χωρίς βάρη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Μπαραλιάκο.
Από την Πιερία πηγαίνουµε στην Αργολίδα, στον κ. Ανδρέα
Πουλά από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή τη στιγµή
η χώρα βιώνει µια από τις πιο δύσκολες καταστάσεις της Μεταπολίτευσης, µε πολλά ανοιχτά µέτωπα εντός και εκτός Ελλάδος.
Βεβαίως, η αφορµή για τη σηµερινή συζήτηση είναι ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας που φέρνετε προς ψήφιση.
Πρόκειται για ένα ακόµα νοµοθέτηµα που είναι κοµµένο και
ραµµένο στα µέτρα των τραπεζών, χωρίς καµµία κοινωνική ευαισθησία. Αντίθετα από τις προσδοκίες που δηµιουργήθηκαν προεκλογικά, δίνει τη χαριστική βολή στη χτυπηµένη από τα
µνηµόνια και την πανδηµία του κορωνοϊού µεσαία τάξη, καθώς
δεν παρέχει καµµία προστασία στα µικροµεσαία νοικοκυριά,
αλλά και στη σκληρά δοκιµαζόµενη ελληνική οικογένεια.
Πλέον είναι ολοφάνερο ότι ο µοναδικός νόµος που προστάτεψε πραγµατικά τους πολίτες είναι ο ν.3869/2010. Θυµίζω ότι η
τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνη που στήλωσε τα πόδια
απέναντι στη σφοδρή αντίσταση των τραπεζιτών, οι οποίοι ζήτησαν µέχρι και τη βοήθεια των ευρωπαϊκών θεσµών, για να αναχαιτίσουν την πρώτη αυτή νοµοθετική προσπάθεια ρύθµισης του
ιδιωτικού χρέους στη χώρα. Ο ν.3869 πρόσφερε µια πραγµατική
ευκαιρία στους χειµαζόµενους συµπολίτες µας, µε ασφαλιστικές
δικλίδες και πνεύµα δικαιοσύνης, καθώς είχε την έντιµη πρόθεση
να απονείµει δίκαια το βάρος της οικονοµικής κρίσης. Διότι κανένας δεν ξεχνάει και δεν πρέπει να ξεχνάει τις ευθύνες των τραπεζών ως προς την οικονοµική κατάρρευση των νοικοκυριών
µέσα στη δεκαετή οικονοµική κρίση. Δεν ξεχνάει κανείς τα επιχειρηµατικά δάνεια χωρίς εγγυήσεις, τα δάνεια που δίνονταν για
διακοπές, χορηγήσεις αφειδώς πιστωτικών καρτών, των δανείων
σε ελβετικό φράγκο, µε τα οποία φόρτωσαν τα νοικοκυριά. Δεν
ξεχνάει κανείς ότι οι τραπεζίτες επιχείρησαν πιεστικά να µεταφέρουν στους οφειλέτες το βάρος της δικής τους κακοδιαχείρισης.
Σταδιακά, η προστασία του νόµου άρχισε να φθίνει και η γραφειοκρατία να υπερτερεί της ουσίας, ενώ η έξαρση των συστηµατικών κακοπληρωτών ήταν η µόνιµη δικαιολογία των εκάστοτε
Υπουργών, προκειµένου να επιβάλλουν ολοένα και µεγαλύτερη
αυστηρότητα στις προϋποθέσεις ένταξης. Τελικώς, φτάσαµε
στην περιβόητη πλατφόρµα του ν.4605/2019, στην οποία οι τράπεζες δεν δείχνουν προθυµία να συµµορφωθούν, µε αποτέλεσµα
να εντάσσονται στην περιορισµένη προστασία τους ακόµα λιγότεροι δικαιούχοι.
Σήµερα που η πανδηµία του κορωνοϊού δηµιουργεί µια νέα
γενιά υπερχρεωµένων, φέρνετε προς ψήφιση ένα νοµοθέτηµα
απολύτως κατώτερο των κοινωνικών περιστάσεων και των οικονοµικών αναγκών. Πρόκειται για έναν νόµο που εξυπηρετεί τις
τράπεζες, τιµωρεί τη µεσαία τάξη και κινείται στην κατεύθυνση
της υλοποίησης του νεοφιλελεύθερου σχεδίου σας για την οικονοµία, όπου ο µικροµεσαίος οδηγείται στην εξαθλίωση και η απόσταση των οικονοµικών τάξεων αµβλύνεται.
Αν νοµίζει, όµως, ο ΣΥΡΙΖΑ ότι απαλλάσσεται των ευθυνών
του, επειδή η σηµερινή Κυβέρνηση εφαρµόζει µια συντηρητική,
σκληρή και οικονοµική ατζέντα, απατάται. Ποιος εξέθρεψε τους
αγανακτισµένους στις πλατείες; Ποιος έσκιζε τα µνηµόνια; Ποιος
υπηρέτησε τους δανειστές πιο πιστά από τη δική σας κυβέρνηση;
Πριν λίγο, η κ. Γεροβασίλη κατήγγειλε ότι το PSI ήταν καταστροφικό, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν το 2015. Εδώ φαίνεται το
µέγεθος της υποκρισίας, άλλα να λέτε ως κυβέρνηση και άλλα
ως Αντιπολίτευση. Οι προϋπολογισµοί του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν το
PSI ως χρήσιµο και αποτελεσµατικό εργαλείο, που µείωσε το δηµόσιο χρέος και γι’ αυτόν τον λόγο καταθέτω και τα αντίγραφα
των σχετικών εγγράφων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Πουλάς καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τελικά, το ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνο που πλήρωσε ακριβά την οικονοµική κρίση. Παρ’ όλα αυτά, η πανδηµία υπήρξε η αφορµή για
να αναγνωριστεί η αξία της προσφοράς του στη δηµόσια υγεία.
Αναγνωρίστηκε η αξία του περιφρονηµένου µέχρι πρότινος ΕΣΥ
και οι µεταρρυθµίσεις που το ΠΑΣΟΚ έθεσε σε εφαρµογή στον
χώρο της υγείας. Οι σύγχρονες νοσοκοµειακές µονάδες, τα πα-
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νεπιστηµιακά νοσοκοµεία, τα κέντρα υγείας, η αύξηση των κρατικών δαπανών για την υγεία, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση,
ο ΕΟΠΥΥ, ο ηλεκτρονικός φάκελος, ο έλεγχος της φαρµακευτικής δαπάνης.
Τολµήσατε, κύριε Σταϊκούρα, να µας χρεώσετε τα µνηµόνια.
Δείτε όµως τι µας παραδώσατε το 2009. Θα ήθελα να σας θυµίσω ότι η διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δηµοκρατία
είναι ταυτισµένη µε τη συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας, τη
σπατάλη και τα τεράστια χρέη. Και δεν ξεχνάµε τα χρέη που
άφησε η κυβέρνηση Καραµανλή τον Δεκέµβριο του 2009 που
µόνο για την υγεία ήταν 6,9 δισεκατοµµύρια.
Και ερχόµαστε στη διαχείριση της υγειονοµικής κρίσης που
βιώνουµε από την Κυβέρνησή σας. Στην προσπάθειά σας να σώσετε την οικονοµία, κάνετε ένα λάθος µετά το άλλο. Ανοίξατε τα
σύνορα, κάνοντας λανθασµένη εκτίµηση της κατάστασης. Πληρώνουµε το τίµηµα της απροθυµίας να οργανώσετε τις δοµές
της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. Ο ΕΟΔΥ δεν µπόρεσε να
ανταποκριθεί στην παρακολούθηση των αποµακρυσµένων περιστατικών και στον έλεγχο της διασποράς στις κλειστές δοµές
όπως τα γηροκοµεία και τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης.
Δεν υπήρχε κεντρικός σχεδιασµός και δεν αξιοποιήθηκε ο χρόνος που κερδήθηκε από την ορθή επιστηµονική διαχείριση του
πρώτου κύµατος.
Η προετοιµασία των σχολείων ήταν ελλιπέστατη, ο συγχρωτισµός στα µέσα µαζικής µεταφοράς είναι καθηµερινή πραγµατικότητα, αναδεικνύονται σε εστίες υπερµετάδοσης του ιού και δεν
κάνατε ουσιαστικά τίποτα γι’ αυτό. Στα νοσοκοµεία αφήσατε ο
καιρός να πάει χαµένος. Οι νέες κλίνες ΜΕΘ συστάθηκαν µε καθυστέρηση και αριθµητικά φαίνεται ότι δεν είναι αρκετές. Λειτουργούν δε µε επικουρικό προσωπικό και αποσπάσεις, καθώς
οι προσλήψεις που εξαγγείλατε θα αργήσουν να ολοκληρωθούν.
Οι δε προϋπολογισµοί των νοσοκοµείων έχουν εξαντληθεί λόγω
της πανδηµίας, µε αποτέλεσµα να υποβαθµίζονται οι υπηρεσίες
υγείας στους πολίτες.
Τα τεστ αποτελούν έδαφος κερδοσκόπων. Αρνείστε ακόµα και
σήµερα να τα διατιµήσετε, δίνοντας περιθώριο στα ιδιωτικά εργαστήρια να τιµολογούν κατά το δοκούν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό.
Δεν µας λέτε ξεκάθαρες κουβέντες για την αύξηση των δαπανών στην υγεία. Στον φετινό προϋπολογισµό φαίνεται ότι ενώ η
κρίση του κορωνοϊού σοβεί, εσείς µειώνετε ακόµα τον προϋπολογισµό όσον αφορά την υγεία. Με ποια λογική; Όσο αφορά το
Ταµείο Ανάκαµψης δεν µας λέτε τι θα κάνετε. Θα φτιάξετε καινούριες υποδοµές, που έχει ανάγκη ο χώρος της υγείας; Ποιος
είναι ο σχεδιασµός σας;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δηµόσια υγεία είναι πολύ σοβαρό θέµα για να πορευόµαστε µε ακροβατισµούς χωρίς σχέδιο.
Σήµερα η Κυβέρνησή σας κρίνεται για την αδυναµία της να αξιοποιήσει τον χρόνο προς όφελος της κοινωνίας, για τη µη αξιοποίηση των αρίστων, αλλά και για την τακτοποίηση των αρεστών.
Δεν σκεφτήκατε ποτέ τους µικροµεσαίους, τους αγρότες, τους
ανέργους, τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. Το µόνο που σας ενδιαφέρει είναι να εξυπηρετείτε τα συµφέροντα του κεφαλαίου.
Το Κίνηµα Αλλαγής είναι εδώ για να θυµίζει στους πολίτες
πότε και για ποιους λόγους η Ελλάδα ήταν καλύτερη, ισχυρότερη και ασφαλέστερη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Πουλά.
Το ευχάριστο είναι ότι είµαστε στην Αίθουσα όσοι πρέπει να
είµαστε. Το δυσάρεστο είναι ότι λόγω της µάσκας αναγκάζεστε
να φωνάζετε και δηµιουργείτε έναν θόρυβο που ενοχλεί τον οµιλητή.
Καλείται στο Βήµα ο Σπυρίδων - Παναγιώτης (Σπήλιος) Λιβανός, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω την αγόρευσή µου απαντώντας
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στον κ. Βούτση. Καταδικάζουµε προφανώς στη Νέα Δηµοκρατία
κάθε ανθρωποφαγική και άνανδρη επίθεση εναντίον του τέως
Προέδρου της Βουλής αλλά και εναντίον οποιουδήποτε πολιτικού και οποιουδήποτε πολίτη. Πάντα η παράταξή µας κάνει την
αντιπαράθεση µέσα στα δηµοκρατικά πλαίσια και πάντα θεωρούµε ότι αυτές οι τακτικές είναι µακριά από εµάς. Περιµένουµε
όµως και από τον κ. Βούτση και από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να καταδικάσετε και εσείς όλους αυτούς που
χρόνια τώρα στοχεύουν άνανδρα και δολοφονούν χαρακτήρες
µε ή χωρίς τις υπογραφές στα social media και στα µέσα ενηµέρωσής τους.
Λείπει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25, αλλά ειλικρινά δεν µπορώ να καταλάβω την επιµονή του κ. Βαρουφάκη να
µας προκαλεί όλους µέσα σε αυτή την Αίθουσα να ξαναναφερθούµε στα τραγικά αποτελέσµατα της πολιτικής του όταν ήταν το
«asset», το δεξί χέρι του κ. Τσίπρα. Μετά απ’ όσα ανέφερε πριν
από λίγο ο κ. Σκυλακάκης, τα πράγµατα προφανώς θα χειροτερέψουν όταν τα βάλουµε κάτω. Αλλά µέχρι σήµερα ξέραµε ότι το θεάρεστο έργο του κ. Βαρουφάκη κόστισε 40 δισεκατοµµύρια. Αυτό
ήταν το κόστος των capital controls. Το κόστος της ύφεσης στους
µήνες του ήταν 21 δισεκατοµµύρια. Το κόστος ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών ήταν 5,4 δισεκατοµµύρια, ακριβώς λόγω των
capital controls και 9,6 δισεκατοµµύρια τα µέτρα λιτότητας του
τρίτου και αχρείαστου µνηµονίου που ήταν το αποτέλεσµα αυτής
της τραγικής πολιτικής Τσίπρα - Βαρουφάκη.
Δεν ξέρω γιατί ο καλός συνάδελφος -τον οποίο εκτιµώ πολύο κ. Λοβέρδος επανήλθε στο θέµα της περιόδου 2004-2009. Τα
είπαµε και προχθές. Ο Κώστας Καραµανλής ήταν αυτός που έγκαιρα πήρε περιοριστικά µέτρα και ζήτησε την εθνική συνεννόηση από τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος δεν µου την έδωσε
τότε µε το σύνθηµα «λεφτά υπάρχουν».
Επειδή αναφέρθηκαν όµως και άλλοι οµιλητές του ΚΙΝΑΛ στο
θέµα αυτό, θέλω να πω και να θυµίσω απλά τα νούµερα γιατί νοµίζω ότι όλοι τα ξέρουν. Το 2003 το χρέος ήταν 178 δισεκατοµµύρια. Το 2008 ήταν 262 δισεκατοµµύρια, δηλαδή είχαµε µια
αύξηση κατά 84 δισεκατοµµύρια. Από τα 84 δισεκατοµµύρια τα
70 δισεκατοµµύρια πήγαν σε εξόφληση των υποχρεώσεων της
προηγούµενης περιόδου, της περιόδου ΠΑΣΟΚ. Τα 50 δισεκατοµµύρια πήγαν για αποπληρωµή των τόκων του δηµοσίου χρέους τότε, 10 δισεκατοµµύρια πήγαν για τους αµυντικούς
εξοπλισµούς, 2,5 δισεκατοµµύρια για τα χρέη των νοσοκοµείων,
7 δισεκατοµµύρια για τις υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά ταµεία.
Τα ταµειακά διαθέσιµα τον Μάρτιο του 2004 ήταν 265 εκατοµµύρια ευρώ. Το Σεπτέµβριο του 2009 η Νέα Δηµοκρατία παρέδωσε 7,7 δισεκατοµµύρια. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Τη
γνωρίζουµε όλοι.
Θεωρώ ότι ξέρουµε στη συνέχεια τι έγινε στη χώρα µας, ξέρουµε γιατί και πώς πήγαµε στο µνηµόνιο, γιατί και πώς ήρθε ο
ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι µετά βρήκαµε έναν κοινό τόπο η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για να σώσουµε τη χώρα, να την ανορθώσουµε και εκεί έχω την αίσθηση ότι συµφωνούµε εµείς µε το
ΚΙΝΑΛ σήµερα. Ας µην γυρνάµε πίσω, διότι δεν ωφελεί, εκτός
από τον ιστορικό, κανέναν αυτή η συζήτηση. Αλλά αν θέλετε,
αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Όσο για τη θέση του κ. Λοβέρδου για την επιλογή της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη να µην µετατρέψει την πρόταση
µοµφής σε ψήφο εµπιστοσύνης, θέλω να πω ότι το άρθρο 84 του
Συντάγµατος προβλέπει ακριβώς δύο διαφορετικές διαδικασίες,
αφ’ ενός την ψήφο εµπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση και αφ’
ετέρου την πρόταση δυσπιστίας προς κάθε µέλος της. Πρόκειται
για δύο διαφορετικές διαδικασίες που απαιτούν και διαφορετικές
κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες. Θέλει 120 ψήφους η εµπιστοσύνη και 151 ψήφους η µοµφή. Η πρόταση µοµφής αποτελεί κορυφαίο κοινοβουλευτικό όπλο της εκάστοτε µειοψηφίας. Αυτό
ακριβώς το δικαίωµα της Αντιπολίτευσης προστατεύει η Κυβέρνησή µας µε το να µην τη µετατρέψει σε ψήφο εµπιστοσύνης.
Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ -και εδώ έχετε δίκιο- να το απαξιώνει για φθηνούς, εσωκοµµατικούς σκοπούς. Αλλά η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας προστατεύει τη συνταγµατική και την κοινοβουλευτική τάξη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Καταθέσατε στα Πρακτικά την τοποθέτηση του Κώστα Καραµανλή όταν µετέτρεψε µια αντίστοιχη τέτοια πρόταση στον κ.
Αλογοσκούφη σε µοµφή για την Κυβέρνηση. Πράγµατι αυτό
έγινε. Σας θυµίζω όµως ότι ο Κώστας Σηµίτης, ο δικός σας Πρωθυπουργός, του οποίου Βουλευτής ήσασταν -και δεν θυµάµαι
τώρα αν ήσασταν τότε Υπουργός- έκανε το ακριβώς αντίθετο σε
δύο περιπτώσεις: Τη µία όταν κατατέθηκε πρόταση δυσπιστίας
για τον Γεράσιµο Αρσένη και τη δεύτερη όταν κατατέθηκε µια
αντίστοιχη για τον Γιάννο Παπαντωνίου.
Όµως αυτά είναι στη θεωρία. Διότι πολιτικά -ας µη γελιόµαστε
αγαπητοί συνάδελφοι- ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί και
σύσσωµη η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας είναι
σαφές ότι στεκόµαστε πίσω από τον Χρήστο Σταϊκούρα. Δίνουµε
158 ψήφους εµπιστοσύνης µε πίστη και πάθος στον Υπουργό Οικονοµικών, στο νοµοσχέδιο της δεύτερης ευκαιρίας που θα το
ψηφίσουµε τη Δευτέρα και την επιτυχηµένη συνολικά µεταρρυθµιστική οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης.
Αντικειµενικότερος κριτής όµως της οικονοµικής µας πολιτικής
δεν είστε ούτε εσείς ούτε εµείς, είναι οι Έλληνες πολίτες όσον
αφορά το τι γίνεται στη χώρα µας, οι αγορές και οι επενδυτές
ως προς τα νούµερα.
Για πρώτη φορά λοιπόν, στα ελληνικά χρονικά Κυβέρνηση που
αντιµετωπίζει τριπλή ασύµµετρη κρίση αυξάνει τα ποσοστά της
και η αντίστοιχη Αξιωµατική Αντιπολίτευση αποδεκατισµένη χάνει
πάνω από το 40% των ψηφοφόρων της. Οι αγορές µας δανείζουν
πλέον µε ιστορικά χαµηλά επιτόκια, τρεις φορές κάτω από αυτά
τα οποία αφήσατε εσείς, και το ενδιαφέρον των επενδυτών τις
ηµέρες που κυβερνάει η Νέα Δηµοκρατία συνεχώς αυξάνει µε
σηµαντικές επενδύσεις της «MICROSOFT» της «PFIZER» και τις
υπόλοιπες που τις γνωρίζετε.
Η πρόταση δυσπιστίας που υποβάλατε κατά του κ. Σταϊκούρα,
όµως, αποκρύπτει, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, και δειλία.
Πρακτικά φοβηθήκατε να στραφείτε κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εάν ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα µπορούσε
να καταθέσει πρόταση µοµφής κατά της Κυβέρνησης ή ακόµαακόµα, αν το πίστευε πραγµατικά να ζητήσει και εκλογές.
Αν το τολµούσατε τότε, αγαπητέ κύριε Τσακαλώτο, θα βλέπαµε ποιος έχει χάσει τον δρόµο προς την κοινωνία. Δεν το πράττετε όµως, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν το πράττετε
γιατί φοβάστε τη λαϊκή βούληση, φοβάστε τις δηµοσκοπήσεις,
φοβάστε διότι είσαστε µια µικρή κοινωνική µειοψηφία. Φοβάστε
τον λαό και φοβάστε ακριβώς τη µοµφή της κοινωνίας.
Αντιθέτως εµείς είµαστε εδώ ενωµένοι, περήφανοι για την πολιτική µας και σας περιµένουµε σε οποιαδήποτε πρόκληση.
Και επειδή ακριβώς έχετε αποκοπεί πλήρως από την κοινωνία,
ο κ. Τσίπρας κατέθεσε αυτήν την ψήφο δυσπιστίας, για να ξεφύγει από τα κοµµατικά του αδιέξοδα. Πρόκειται προφανώς για µια
απέλπιδα προσπάθεια να συσπειρώσει τα στελέχη του, να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων έστω στο κόµµα του αφού
δεν µπορεί να την ανακτήσει στην κοινωνία. Να κρύψει τελικά την
ένδεια πολιτικής, οράµατος και προτάσεων. Να καλύψει το αντιπολιτευτικό σας κενό.
Δυστυχώς όµως, για εσάς µε αυτήν την κίνηση απλά επιβεβαιώνετε ότι είστε πολιτικά αφελείς, υποκριτές και ανεύθυνοι. Σας
το ανέλυσαν εξαιρετικά πολλοί Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, οι οποίοι θα συνεχίσουν να σας σφυροκοπούν µέχρι αύριο
το βράδυ. Δεν το αντέχετε αυτό το σφυροκόπηµα και σήµερα –
αυτό είναι προφανές- στα έδρανα σχεδόν όλη την ηµέρα δεν κάθονται πολλοί Βουλευτές σας.
Ακόµα και εσείς, κύριε Τσακαλώτο, ήρθατε τώρα, το απόγευµα.
Σε αντίθεση µε τη Νέα Δηµοκρατία που τα έδρανά της είναι
γεµάτα διότι οι Βουλευτές είναι εδώ ακριβώς για να στηρίξουν
αυτήν την Κυβέρνηση και αυτήν την πολιτική.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αποτύχατε και πάλι, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, χθες
και σήµερα και είµαι βέβαιος ότι την ίδια αποτυχία θα διεξαγάγετε και αύριο να αρθρώσετε έναν σοβαρό πολιτικό λόγο µε επιχειρήµατα και προτάσεις.
Δεν µας ξαφνιάζει όµως, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα κόµµα
αρχών και προγράµµατος, είναι απλά ένα προϊόν της κρίσης.
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Προσπαθεί πράγµατι απεγνωσµένα ο κ. Τσακαλώτος -µόνο ο κ.
Τσακαλώτος- να προσδώσει ένα ιδεολογικό υπόβαθρο στον
άναρθρο και αλλοπρόσαλλο πολιτικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ. Όµως,
δυστυχώς και εκείνος πνίγεται ανάµεσα στο name dropping φιλοσόφων και οικονοµολόγων, στην πανεποπτική θεώρησή του
για τον νεοφιλελευθερισµό και στην αφωνία του για τον σοσιαλισµό, που υποτίθεται ότι υπηρετεί, και βεβαίως στην κριτική που
δέχεται στο µικροπολιτικό επίπεδο από τους Προεδρικούς αυλικούς.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ)
Πνίγεται όµως, κυρίως ο κ. Τσακαλώτος διότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
έχει ιδεολογία, δεν έχει θέσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόµµα της αντίθεσης. Είσαστε απλά ένα κόµµα του «αντί». Μέσα στην οικονοµική κρίση είδατε τα ποσοστά σας να ξεκολλάνε από το 3% ως
κόµµα διαµαρτυρίας που στο ρεσάλτο προς την εξουσία κυβερνήσατε σφιχταγκαλιασµένοι µε τη χειρότερη µορφή των εθνολαϊκιστών. Ένα κόµµα µε µόνη συγκολλητική ουσία την επιθυµία
κατάληψης των αρµών της εξουσίας. Γιατί όσο αναδεικνύεται η
αποτελεσµατικότητα της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας
στην επίλυση των πολυεπίπεδων προβληµάτων που αντιµετωπίζει
η χώρα µας τόσο αποδυναµώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντιλαµβανόµενος,
λοιπόν, ότι βυθίζεται προσπαθεί να δηµιουργήσει τεχνητές κρίσεις.
Γιατί όµως, το κάνει αφού ξέρει ότι πολιτικά και ορθολογικά
γελοιοποιείται; Γιατί αγαπητοί συνάδελφοι, δυστυχώς για εσάς,
οξυγόνο σας, οξυγόνο του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων λαϊκίστικων παραφυάδων σας είναι η κάθε µορφή κρίσης και µόνο αυτές. Και
όσο αυτές θα αντιµετωπίζονται επιτυχώς από την Κυβέρνηση
τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ ασφυκτιά και βυθίζεται. Η παρούσα λοιπόν, πρόταση δυσπιστίας, αν οι συνθήκες δεν ήταν κρίσιµες, θα ήταν
απλά αστεία γιατί είναι η ύστατη προσπάθεια του κ. Τσίπρα να
ελέγξει το κόµµα του, που δεν εµπιστεύεται κανέναν ώστε να
τους εκµυστηρευτεί το σχέδιό του –το είδαµε αυτό προχθέςεσάς, δηλαδή, για πρόταση δυσπιστίας -δεν είχατε καν µαζέψει
τις πενήντα υπογραφές. Τρέχατε αφού το είπε να βρείτε και δεν
ξέρουµε καν ποιος τις έβαλε- να µαζέψετε τους βαρόνους και
τους δελφίνους σας και να προστατέψει τελικά ο κ. Τσίπρας τους
δικούς του για να εµπαίξει τους όποιους λίγους εσωκοµµατικούς
αντιπάλους προσπαθούν να αρθρώσουν διαφορετικό πολιτικό
λόγο.
Διότι όταν µιλάει ο κ. Τσίπρας για απελευθέρωση των πλειστηριασµών –το ακούσατε πολλές φορές και θα συνεχίσετε να το
ακούτε- δεν µέµφεται τον κ. Σταϊκούρα, τον κ. Τσακαλώτο µέµφεται. Αλλά, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ο εσωκοµµατικός σας
σπαραγµός αφήνει παγερά αδιάφορη την κοινωνία. Ήρθατε σε
µια τριήµερη συζήτηση όπου θα ηττηθείτε, όπου ηττάστε κατά
κράτος. Η καταβαράθρωσή σας στην κοινωνία θα συνεχιστεί. Για
µια ακόµα φορά αποδεικνύεται πόσο λίγοι είστε. Για µια ακόµα
φορά πήγατε για µαλλί και θα βγείτε κουρεµένοι.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Έχει ζητήσει για δύο
λεπτά τον λόγο, όπως έχει δικαίωµα, ο κ. Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η αντίδρασή µας στην τοποθέτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας είναι πολιτική, δεν υπάρχει
ίχνος προσωπικού. Ανταποδίδω τα περί εκτίµησης. Το έχουµε κατακτήσει αυτό δεκαπέντε-δεκαέξι µήνες εδώ και περί ευπρέπειας
την αντιπαράθεση. Ενοχληθήκατε όµως, από τα επιχειρήµατά
µας που είναι πολύ συγκεκριµένα για τον τρόπο που εφαρµόστηκε το Σύνταγµα τις τελευταίες δύο δεκαετίες από την περίπτωση της µοµφής κατά Παπαντωνίου το 1999 και µέχρι σήµερα.
Τρεις Πρωθυπουργοί, ο Κώστας Καραµανλής, ο Αντώνης Σαµαράς, που δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία διότι δεν υπήρχε η
συνταγµατική προϋπόθεση να ασκηθεί πρόταση µοµφής, και ο
κ. Τσίπρας επέλεξαν τη µέθοδο της γενίκευσης και της αντιπαράθεσης της Κυβέρνησης µε την Αντιπολίτευση. Έτσι κατακτήθηκε το σωστό που τώρα το αρνηθήκατε και δεν ξέρω γιατί, κάνω
υπόθεση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ο κ. Σηµί-
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της έκανε αυτό;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ακούστε, αρνηθήκατε αυτό που γίνεται στην πράξη. Δηλαδή αρνηθήκατε τύποις αυτό που γίνεται
εδώ, δηλαδή η Αντιπολίτευση σας µέµφεται συνολικά και οι
Υπουργοί σας απαντούν ο καθένας για τον τοµέα του τι έκανε, τι
κάνει και τι θα κάνει. Γιατί αυτή είναι η νοµοτέλεια της µοµφής.
Το να επικαλείστε το 84 είναι η πρώτη δηµοτικού του σχετικού
θέµατος. Δεν είναι η κατακτηµένη εµπειρία, όχι θεωρητική εµπειρία, εµπειρία θεωρία, αλλά είναι αυτό που έζησε το Κοινοβούλιο
και στο οποίο κατέληξε το Κοινοβούλιο, αλλά εσείς δεν συµφωνείτε.
Σας ενόχλησε περισσότερο η υπενθύµιση της φράσης του
Κώστα Καραµανλή που είπε για τον Υπουργό του κ. Αλογοσκούφη το 2005 «αισθάνοµαι την ανάγκη να γενικεύσω τη συζήτηση και να µετατρέψω τη µοµφή σε πρόταση εµπιστοσύνης
απέναντι συνολικά στην Κυβέρνηση», κάτι που δεν έκανε ο δικός
µας Πρωθυπουργός προφανώς γιατί δεν αισθάνθηκε τη σχετική
ανάγκη.
Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε κάτι ευρύτερο πολιτικό. Δεν επιλέξαµε εµείς την αντιπαράθεση µαζί σας για το τι έγινε το 20042009. Ο κ. Σταϊκούρας την επέλεξε και εµείς απαντάµε γιατί η
αλήθεια είναι µε το µέρος µας. Απαριθµήσατε το χρέος όπως
διαµορφώθηκε σε σχέση µε παρελθούσες οφειλές.
Όταν πήγαµε ως Επιτροπή Εξωτερικών, τώρα, στο Υπουργείο
Άµυνας για να µας πουν πώς η χώρα αµύνεται έκανε µια καταγραφή το Υπουργείο για τις εξοπλιστικές δαπάνες διαρθρωµένες
µέσα στον χρόνο. Λυπάµαι να πω τι έγινε µετά το 2004. Λυπάµαι
να το πω αυτό. Λυπάµαι να πω ότι η χώρα έµεινε χωρίς εξοπλιστικά προγράµµατα.
Λυπάµαι που θα πω πως ό,τι συµβαίνει τώρα και δίνει τη δυνατότητα στον κ. Παναγιωτόπουλο να υπερηφανεύεται είναι αποτέλεσµα των δικών µας πολιτικών. Και αν σας έλεγα -και µε αυτό
κλείνω, κύριε Πρόεδρε-…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ναι, αλλά ανοίξατε και
άλλο το θέµα.
Κλείστε, κύριε συνάδελφε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Εάν σας έλεγα τι δαπάνες βρήκα εγώ το 2004-2009 στα τρία
Υπουργεία, που πέρασα -στα τρία χειρότερα από πλευράς προβληµάτων-, τα Υπουργεία Εργασίας, Υγείας και Παιδείας, δεν θα
αισθανόσασταν υπερηφάνεια. Άλλο να δανείζεσαι για να αντιµετωπίσεις τα προβλήµατα της χώρας και άλλο αυτά που ζήσαµε
εµείς µετά τις ηµέρες σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ, κύριε Λοβέρδο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω για ένα λεπτό τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κοιτάξτε, κύριε Λιβανέ,
είναι πράγµατα σε σχέση µε τις προτάσεις δυσπιστίας που σε
αυτή τη Βουλή –όχι αυτής της περιόδου, αλλά διαχρονικά- έχουν
λυθεί. Δηλαδή, είναι γνωστό ότι υπάρχει ένα εξάµηνο. Αν απορριφθεί η πρόταση δυσπιστίας στον κ. Σταϊκούρα, για έξι µήνες
δεν µπορεί να γίνει άλλη πρόταση δυσπιστίας. Το γνωρίζετε όλοι.
Η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής έχει πει ότι εάν έχει προηγηθεί είτε ψήφος εµπιστοσύνης είτε πρόταση δυσπιστίας προς
τη Βουλή, δεν µπορείς µετά να κάνεις σε Υπουργό. Τα ξέρετε
όλα αυτά. Τι να συζητήσουµε πάλι; Να απαντήσετε τώρα για τα
εξοπλιστικά;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ένα λεπτάκι, κύριε Πρόεδρε, και θα καταλάβετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Έχετε τον λόγο για ένα
λεπτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Αγαπητέ
κύριε Λοβέρδο, δεν µας στενοχωρεί καθόλου να ακούµε το τι
λέει ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραµανλής. Αντίθετα είµαστε υπερήφανοι και για τη διακυβέρνηση της χώρας επί των
ηµερών του και κάθε φορά που ακούµε το όνοµά του. Εσείς προφανώς έχετε κάποιο πρόβληµα µαζί του. Εµείς ήµασταν, είµαστε
και θα είµαστε πάντοτε µια γροθιά ενωµένη η παράταξή µας για
να αντιµετωπίζουµε τα µεγάλα προβλήµατα της χώρας, όπως κάναµε από το 1974 και θα συνεχίσουµε να κάνουµε σήµερα και
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όποτε άλλοτε χρειαστεί. Είµαστε πάντα στη σωστή πλευρά της
ιστορίας.
Όσον αφορά στο θέµα που έθιξε και ο Πρόεδρος. Μπορώ να
σας καταθέσω δύο από τις πολλές τοποθετήσεις για το ζήτηµα
το οποίο συζητήσαµε, το συνταγµατικό, του Κανονισµού της
Βουλής. Η µια του Λέανδρου Ρακιντζή, που φαντάζοµαι τον εκτιµάτε, η άλλη του Πέτρου Παραρά, που, επίσης, φαντάζοµαι ότι
τον εκτιµάτε και µε αυτά µπορούµε κάπου αλλού να συνεχίσουµε
αυτόν τον διάλογο που, όπως είπατε, έχει κριθεί.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ωραία. Είναι φανερό ότι
βεβαίως θα εκτιµάτε τον πρώην Πρωθυπουργό από την παράταξή σας και σηµερινό Βουλευτή της παράταξής σας. Αλίµονο,
δεν το συζητάω. Όµως, ας προχωρήσουµε, αυτό µε ενδιαφέρει
γιατί είναι ακόµα εξήντα-εβδοµήντα Βουλευτές που πρέπει να µιλήσουν.
Βλέπω ότι ο Βουλευτής που πρέπει να µιλήσει είναι ο κ. Σταύρος Καλογιάννης –αν δεν κάνω λάθος- από τη Νέα Δηµοκρατία.
Δεν είναι εδώ; Εδώ είναι!
Συγγνώµη, κύριε Καλογιάννη, κοίταγα δεξιά και καθόσασταν
στο κέντρο. Καταλάβατε;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Γενικώς σωστά κινείστε, κέντρο και
δεξιά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Καλογιάννη, έχετε
τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε επί της προτάσεως
δυσπιστίας, την οποία κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά του Υπουργού
Οικονοµικών κ. Σταϊκούρα.
Ποιο είναι το πλαίσιο µέσα στο οποίο κατατέθηκε η πρόταση;
Η χώρα, όπως και ολόκληρος ο πλανήτης, βρίσκεται αντιµέτωπη
µε το δεύτερο κύµα πανδηµίας του COVID-19 ενώ η τουρκική
προκλητικότητα αυξάνεται.
Η Κυβέρνηση αντιµετωπίζει αυτή την προκλητικότητα µε σωφροσύνη και αυτοπεποίθηση, θα έλεγα, και την πανδηµία µε αποτελεσµατικό τρόπο, εφαρµόζοντας ένα πακέτο µέτρο της τάξεως
των 24 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Ενώ, λοιπόν, συζητούσαµε το
σχέδιο νόµου για την αντιµετώπιση του ιδιωτικού χρέους, µε
στόχο τη ρύθµιση οφειλών, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση µοµφής
κατά του Υπουργού Οικονοµικών.
Τι επιχειρείται µε το εν λόγω σχέδιο νόµου; Μεταξύ άλλων, εισάγεται προληπτικός µηχανισµός έγκαιρης προειδοποίησης του
πολίτη, έτσι ώστε αυτός να µην οδηγείται σε διαδικασίες αφερεγγυότητας. Ενσωµατώνονται οι επιµέρους ρυθµίσεις οφειλών
που υπάρχουν σήµερα σε ένα ενιαίο πλαίσιο, δίνοντας τη δυνατότητα στον οφειλέτη, που αποδεδειγµένα βρίσκεται σε οικονοµική δυσκολία, να κάνει ένα νέο ξεκίνηµα.
Παρέχεται η δυνατότητα αναδιάρθρωσης οφειλών, περιλαµβανοµένης της δυνατότητας του κουρέµατος. Προσφέρεται η
δυνατότητα αποπληρωµής των οφειλών σε έως διακόσιες σαράντα δόσεις. Θεσπίζονται µόνιµες πρόνοιες κοινωνικής πολιτικής για δανειολήπτες που ανήκουν σε κοινωνικά ευαίσθητες
οµάδες. Συµπερασµατικά, δηλαδή, µε την εν λόγω πρόταση
νόµου παρέχεται µια πολιτική κοινωνικής προστασίας των ευάλωτων νοικοκυριών. Όµως, το έργο της Κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη και του Υπουργού Οικονοµικών, κ. Σταϊκούρα είναι
ιδιαίτερα πλούσιο το τελευταίο ενάµιση χρόνο.
Σε ό,τι αφορά το νοµοθετικό έργο του Υπουργείου Οικονοµικών, αναφέρω ότι συζητήσαµε και ψηφίσαµε δώδεκα νοµοσχέδια, πολλά εκ των οποίων µε ευρεία πλειοψηφία. Η πρώτη
σηµαντική ρύθµιση υπενθυµίζω ότι ήταν πέρυσι τον Ιούλιο και
αφορούσε τη µείωση του ΕΝΦΙΑ. Ακολούθως νοµοθετήσαµε τη
φορολογική µεταρρύθµιση, ρυθµίσεις για αύξηση του κοινωνικού
µερίσµατος του 2019, το πλαίσιο χορήγησης µικροχρηµατοδοτήσεων, το οποίο θα πρέπει να αρχίσει να εφαρµόζεται, φορολογικές παρεµβάσεις για ενίσχυση της οικονοµίας για την
αντιµετώπιση της πανδηµίας, ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση του
τυφώνα «Ιανός», ρυθµίσεις για την πρόληψη και καταστολή της
νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες.
Παράλληλα τον τελευταίο ενάµιση χρόνο υλοποιήθηκαν σηµαντικές διαρθρωτικές αλλαγές από το Υπουργείο Οικονοµικών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ενδεικτικά αναφέρω την αύξηση των δόσεων-οφειλών από δώδεκα σε είκοσι τέσσερις και από είκοσι τέσσερις έως σαράντα
οχτώ, την ενεργοποίηση του προγράµµατος «ΓΕΦΥΡΑ» για τη
στήριξη πληγέντων δανειοληπτών που έχουν δάνεια µε υποθήκη
στην πρώτη κατοικία, την εφαρµογή του σχεδίου «ΗΡΑΚΛΗΣ» για
την µείωση των κόκκινων δανείων.
Επίσης, στη δηµοσιονοµική πολιτική ήταν σηµαντικά τα µέτρα,
τα οποία λήφθηκαν. Όπως ενδεικτικά, η µείωση του ΕΝΦΙΑ µεσοσταθµικά κατά 22%, η δραστική µείωση του φορολογικού συντελεστή για φυσικά πρόσωπα από 22% σε 9% για χαµηλά
εισοδήµατα, η αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδοµές και πολλά
άλλα.
Το έργο της Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναγνωρίζεται τόσο από την κοινωνία όσο και από τις αγορές. Υπάρχει µεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για τη χώρα µας το οποίο
αποδεικνύεται εµπράκτως. Πολύ ενδεικτικό είναι το παράδειγµα
της «MICROSOFT» η οποία ενδιαφέρεται να λειτουργήσει ένα
υπερσύγχρονο data center στη χώρα.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρισκόµαστε σήµερα στο τελευταίο
στάδιο σχεδιασµού του NextGenerationEU και του πολυετούς
δηµοσιονοµικού πλαισίου 2021-2027 τα οποία, βεβαίως, είναι αλληλένδετα. Πρωταρχικός στόχος αυτών είναι ο µετριασµός των
οικονοµικών και κοινωνικών επιπτώσεων από την πανδηµία του
COVID-19 και η ανάκαµψη της οικονοµίας, θέµα ιδιαίτερα δύσκολο, ιδίως µετά τα νέα στοιχεία, τα οποία κατέθεσε µόλις προ
ολίγου ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, κ. Σκυλακάκης.
Το σχέδιο για την ανάκαµψη θα χρειαστεί σηµαντικές δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, µε προτεραιότητα την «Πράσινη
Ανάπτυξη» και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της οικονοµίας. Για
την Ελλάδα τα κονδύλια είναι πρωτοφανή σε ύψος και αποτελούν
µοναδική ευκαιρία εξόδου από τη βαθιά ύφεση. Ενδεικτικά το
προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισµού, που πρόσφατα συζητήσαµε στην Επιτροπή Οικονοµικών, προβλέπει Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων ύψους 6,75 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφήνουµε πίσω µας το χθες. Το
βλέµµα µας είναι στραµµένο στο µέλλον. Η Κυβέρνηση σχεδιάζει
προσεχτικά τα επόµενα βήµατα, τα οποία θα οδηγήσουν τη χώρα
µε ασφάλεια στη µετά COVID-19 εποχή και στην ανάκαµψη της
εθνικής οικονοµίας. Καταψηφίζω την πρόταση δυσπιστίας.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να γνωρίζετε, ώστε να έχετε έναν προγραµµατισµό,
σήµερα, ως γνωστόν, θα πάµε µέχρι τις 23.00’ διότι υπάρχει ο
περιορισµός της κυκλοφορίας.
Με βάση το πόσοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι θέλουν να
µιλήσουν και πόσοι Υπουργοί θέλουν να µιλήσουν ακόµα, υπολογίζουµε ότι θα φτάσουµε µέχρι και το τέλος του δέκατου κύκλου. Με αυτή τη λογική τελευταίος είναι ο κ. Μουζάλας ή
ανάλογα, αν κρατάµε τον χρόνο βέβαια, διαφορετικά θα είναι ο
κ. Φωτήλας –κάπου εκεί- ή ο κ. Φόρτωµας κ.λπ..
Οπότε αύριο θα ξεκινήσουµε µε τον κ. Συρίγο.
Φαντάζοµαι ότι από τις καταστάσεις µπορείτε να δείτε αν θα
µιλήσετε σήµερα ή αν θα µιλήσετε αύριο.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Τι ώρα θα αρχίσουµε αύριο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Στις 9.00’.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπουρνούς από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητάµε σήµερα, 24 Οκτωβρίου, για την πρόταση δυσπιστίας
σε έναν Υπουργό µιας Κυβέρνησης Μητσοτάκη. Έχουµε 24
Οκτωβρίου, δηλαδή µόλις πριν τρεις µέρες είχαµε την επέτειο
από την ανατροπή µιας κυβέρνησης ενός άλλου Μητσοτάκη από
τον κ. Σαµαρά µε πρόσχηµα το Μακεδονικό. Όσο και να θες να
ξεφύγεις από το παρελθόν, αυτό σε καταδιώκει.
Και τι ειρωνεία της Ιστορίας! Δύο ακραία καιροσκόποι πολιτικοί, ο κ. Σαµαράς και κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, να έχουν συναντηθεί µέσα από τις πιο κυνικές κοµµατικές ίντριγκες, για να
κερδοσκοπήσουν ξανά στο ίδιο εκείνο ζήτηµα εξωτερικής πολιτικής, που οι ίδιοι άνθρωποι και τα ίδια «τζάκια» φόρτωσαν στην
πλάτη της χώρας πριν δυόµισι δεκαετίες.
Καλλιεργήσατε το µίσος και τον διχασµό, για να συκοφαντή-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΣΤ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

σετε τη µεγαλύτερη διπλωµατική επιτυχία της χώρας εδώ και δεκαετίες, τη Συµφωνία των Πρεσπών, και µόλις γίνατε Κυβέρνηση,
ανακουφισµένοι που το δεύτερο µεγαλύτερο πρόβληµα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής -που εσείς προκαλέσετε- είναι
πλέον λυµένο, µε το γνωστό χοντρόπετσο κυνισµό σας ως γνήσιοι πολιτικοί απατεώνες εγκαταλείψατε κάθε σκέψη για αλλαγή
ή διόρθωση ή βέτο και δηλώσατε ότι θα σεβαστείτε και θα τηρήσετε τη Συµφωνία.
Χάρη στη Συµφωνία των Πρεσπών έχουµε πλέον µια Βόρεια
Μακεδονία που συνεργάζεται στρατιωτικά µε τη χώρα µας αντί
να φιλοξενεί τουρκικά αεροσκάφη. Φανταστείτε στη σηµερινή
κρίση µε την Τουρκία να στάθµευαν τουρκικά αεροσκάφη και
τουρκικά drones µερικά λεπτά βορειότερα από τη Θεσσαλονίκη.
Το σκεφτήκατε αυτό; Φυσικά και το σκεφτήκατε, αλλά ακόµη δεν
το οµολογήσατε στους ψηφοφόρους σας.
Αυτό φοβάστε ακόµη και γι’ αυτό στο µεγάλο ζήτηµα των
εφαρµοστικών συµφωνιών που πρέπει να φέρετε στη Βουλή παλινωδείτε στην άλλη µακροχρόνια σταθερά της εξωτερικής πολιτικής σας, εκτός από την πατριδοκαπηλία, την αδράνεια, επειδή
οι παλιοί συνεταίροι Σαµαράς και Μητσοτάκης αδυνατούν να συνεννοηθούν. Πρέπει να πληρώσει ξανά η χώρα τις εσωκοµµατικές ίντριγκες και το ξεδιάντροπο παραµύθιασµα των
ψηφοφόρων σας.
Η µακάρια αδράνεια και ασχετοσύνη ήταν ο οδηγός σας επί
ένα ολόκληρο χρόνο στην αντιµετώπιση της Τουρκίας. Σας έπιασαν στον ύπνο στη Λιβύη. Αλήθεια, εκείνος ο άµοιρος διοικητής
της ΕΥΠ χωρίς πτυχίο σάς ενηµέρωσε ποτέ για το τι σχεδίαζε ο
Ερντογάν µε τον κ. Σάραζ; Σας έπιασαν στον ύπνο για τους σχεδιασµούς του Ερντογάν στην Ανατολική Μεσόγειο και στο δόγµα
της «Γαλάζιας Πατρίδας». Αµελήσατε να ενεργοποιήσετε διπλωµατικές και πολιτικές συµµαχίες, όπως τη Διάσκεψη των Χωρών
του Νότου. Αδιαφορήσατε να κινητοποιήσετε φίλους και συµµάχους, να ενηµερώσετε, να οργώσετε πρωτεύουσες, να απαιτήσετε να είστε παρόντες σε συζητήσεις και διασκέψεις για την
περιοχή µας, όλα αυτά δηλαδή που ήξεραν να κάνουν ο Τσίπρας,
ο Κοτζιάς και ο Κατρούγκαλος. Αντ’ αυτών επαναπαυθήκατε
στην κ. Μέρκελ και φροντίζετε µόνο για το τάισµα των µίντια και
των φίλων σας.
Στήσατε σόου στον Έβρο και καλέσατε τους οµοϊδεάτες σας,
για να τους δείξετε πόσο καλοί είστε, για να κάνετε το µαντρόσκυλο της Ευρώπης, για να µην ταράξουν οι πρόσφυγες τους
εκλογικούς συσχετισµούς στην Αυστρία και τη Γερµανία. Και εκεί
που θα έπρεπε να αντιδράσετε άµεσα, δηλαδή στην τουρκική
επιθετικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, εκεί που θα έπρεπε να
απαιτήσετε ενεργό συµπαράσταση και κυρώσεις, έστω µια ονοµαστική αναφορά σε κυρώσεις, εκεί κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Περιµένετε και πάλι να σας λύσουν το πρόβληµα.
Και όχι µόνο αυτό, αλλά τολµά να έρθει σήµερα εδώ µέσα ο κ.
Χρυσοχοΐδης και να χαρακτηρίσει εθνικισµό την πρότασή µας
για επέκταση των χωρικών υδάτων στα δώδεκα µίλια στην Κρήτη
και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
Κι εδώ διερωτώµεθα: Ο Πρωθυπουργός καλύπτει τη δήλωση
του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ή την αποδοκιµάζει; Είναι
εθνικισµός το να εξασκήσει η χώρα µας τα κυριαρχικά της δικαιώµατα για τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, όπως δήλωσε ο
Υπουργός σας, ο κ. Χρυσοχοΐδης; Εάν όχι, τότε οφείλει να τον
αποπέµψει.
Και αν δεν τον αποπέµψει γι’ αυτό, που χαρακτήρισε τα δώδεκα µίλια εθνικισµό, τότε να τον αποπέµψει για τον εξής λόγο.
Γιατί κοιτάξτε πώς τα φέρνει η ζωή. Ο κ. Χρυσοχοΐδης έχει βαρύ
κάρµα αδυναµίας σύλληψης ναζιστών δολοφόνων. Διότι όταν τελείωνα το πρώτο έτος των σπουδών µου και οι χρυσαυγίτες µε
επικεφαλής τον Περίανδρο Ανδρουτσόπουλο πήγαν να δολοφονήσουν τον Δηµήτρη Κουσουρή, ήταν και πάλι Υπουργός Δηµόσιας Τάξης ο κ. Χρυσοχοΐδης, όταν αδυνατούσε η ΕΛΑΣ να
εντοπίσει τον Περίανδρο, που τελικά παραδόθηκε µόνος του.
Άρα, λοιπόν, ο κύριος Πρωθυπουργός έχει δύο επιλογές σήµερα µετά τη σηµερινή οµιλία του κ. Χρυσοχοΐδη: Να τον αποπέµψει, γιατί είπε εθνικισµό τα δώδεκα µίλια, ή να τον αποπέµψει,
γιατί ο κ. Παππάς έγινε λαγός.
Ο ίδιος φόβος για το πολιτικό κόστος σάς παραλύει παντού.
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Είδατε τους πρόσφυγες να κατακλύζουν τα νησιά αµέσως µόλις
εκλεγήκατε και τους κοιτάζατε απαθείς, επειδή σας ήταν αδύνατο να αναλάβετε το κόστος να κάνετε αποσυµφόρηση προς
την ενδοχώρα, εκεί που αντιδρούσαν οι γαλάζιοι δήµαρχοι που
είχαν αφιονίσει προεκλογικά τα ακροατήριά τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ανικανότητα, απάθεια, σχεδιασµοί στο πόδι, σπασµωδικές
ενέργειες. Πρώτα τους βλέπατε να µαζεύονται και µετά σκεφτήκατε να φτιάξετε µε ΜΑΤ και καταστολή νέα δοµή στη Λέσβο, για
να τους κλείσετε εκεί. Μα, άλλαξαν τα σχέδια, επειδή σας πήραν
στο κυνήγι οι συµπολίτες µου.
Στις φλόγες της Μόριας είδατε να καίγονται δώδεκα µήνες
αδράνειας και ακροδεξιές ιδεοληψίες. Στις λάσπες του Καρά
Τεπέ πνίγηκαν οι σχεδιασµοί στο πόδι. Το µόνο που σας καίει και
στο Προσφυγικό είναι οι αρπαχτές. Δώσατε 5,5 εκατοµµύρια σε
«ΑΚΤΩΡ», «ΤΕΡΝΑ» και Μυτιληναίο για το Καρά Τεπέ, 6,2 εκατοµµύρια για συµβουλευτικές υπηρεσίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Μπουρνού, το
συµπέρασµα και κλείστε. Πάνε και τα δέκα δευτερόλεπτα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Για να µην πιάσουµε το σκάνδαλο
της σίτισης πλασµατικού αριθµού προσφύγων, που όσο και να
το θάψετε, θα το φέρνουµε και θα το ξαναφέρουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ πολύ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Τελευταία φράση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Όχι, δεν τελειώνουµε.
Τελειώσαµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Τελειώνω σε δέκα δευτερόλεπτα.
Όλα αυτά θα τα περνούσατε στα µουλωχτά, µε σιγή νεκροταφείου τα καλογυµνασµένα µίντιά σας, οµερτά από τους τραπεζίτες που σας έδωσαν έτοιµο το νοµοθετικό έκτρωµα. Δεν σας
πέρασε, όµως, η συγκάλυψη. Ξεγυµνώνουµε τα ψέµατά σας και
η κοινωνία ενηµερώνεται από εδώ µέσα για τα αίσχη που θέλετε
να περάσετε.
Θέλετε ο ελληνικός λαός να ζήσει σκηνές Ραχόι και ξεσπιτώµατος µε ΜΑΤ. Θα βρείτε απέναντί σας τείχος!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει η κ. Αλεξοπούλου από τη Νέα Δηµοκρατία και
µετά ο κ. Γκιόκας από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Σας παρακαλώ κρατάτε τον χρόνο, γιατί στο τέλος θα ανεβαίνει αύριο ο/η Βουλευτής, θα λέει «γεια σας» και θα πρέπει να κατέβει.
Κυρία Αλεξοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, αν κάποιος
δεν γνώριζε όσα έχουν συµβεί στη χώρα από το 2015 µέχρι σήµερα, µετά την προχθεσινή οµιλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης θα πίστευε πως η Νέα Δηµοκρατία ήρθε ως
άλλος Αρµαγεδδών να καταστρέψει τον παράδεισο που είχε
φτιάξει ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν κυβέρνηση. Ο κ. Τσίπρας εµφανώς
πιεζόµενος από τη διαρκή αναταραχή στο κόµµα του και την κατάρρευση της προσωπικής του εικόνας στην κοινωνία -να σηµειωθεί ότι σε πρόσφατη δηµοσκόπηση το πέρασε ο κανένας στην
καταλληλότητα για Πρωθυπουργό- αποφάσισε να καταφύγει για
ακόµα µία φορά στο λαϊκισµό και στο διχασµό, το γνώριµο δίπολό του. Και µάλιστα, αποφάσισε να το κάνει σε µία εξαιρετικά
κρίσιµη για τη χώρα περίοδο, όπου τα εθνικά θέµατα και η πανδηµία απαιτούν συνεργασία από όλες τις πολιτικές δυνάµεις. Διχαστικές τακτικές του τύπου «εµείς είµαστε οι καλοί και εσείς οι
κακοί» είναι προφανώς λάθος επιλογή το 2020.
Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, λοιπόν, µε την κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας προς τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Σταϊκούρα,
απλά εξαναγκάζεται να υποστεί για τρεις µέρες τη βάσανο του
πολιτικού εξευτελισµού.
Θα µπορούσαµε να αξιοποιήσουµε τις µέρες αυτές για πολύ
σοβαρότερα ζητήµατα. Τουλάχιστον η αποκαθήλωση του ΣΥΡΙΖΑ
σε πανελλήνια µετάδοση, είναι το κέρδος για την πατρίδα.
Τι ακριβώς, όµως, λέτε για το νοµοσχέδιο; Λέτε ότι δήθεν οδη-
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γεί στην πτώχευση των φυσικών προσώπων, στην κατάργηση της
προστασίας της πρώτης κατοικίας και στον πλειστηριασµό των
περιουσιών των πολιτών.
Να δούµε τι κάνατε ως κυβέρνηση:
Καταργήσατε την προστασία της πρώτης κατοικίας το Φεβρουάριο του 2019 και στη συνέχεια θεσπίσατε ένα εξάµηνο
πρόγραµµα υποτιθέµενης προστασίας της, στο οποίο υποβλήθηκαν συνολικά χίλιες τριακόσιες εξήντα οκτώ αιτήσεις. Φοβερή
αυτή η δήθεν προστασία!
Θεσπίσατε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς το Νοέµβριο
του 2017 και µέχρι τον Ιούνιο του 2019 έγιναν πάνω από είκοσι
πέντε χιλιάδες πλειστηριασµοί. Κάποιους από αυτούς προσπάθησε να εµποδίσει και ο πρώην σύντροφός σας, ο κ. Λαφαζάνης
και τον στείλατε στα δικαστήρια, αφού τους έδειραν πρώτα τα
ΜΑΤ.
Ας εξετάσουµε, όµως, και την πτώχευση των φυσικών προσώπων, γιατί εκεί κάνατε το µεγαλύτερο έγκληµα, ένα έγκληµα κατά
των επόµενων γενεών. Με το πλαίσιο που παραλάβαµε από εσάς,
αν κάποιος είχε χρέη και γινόταν πλειστηριασµός όλης της περιουσίας του -και της πρώτης κατοικίας του!-, αλλά τα χρήµατα
που συγκεντρώνονταν, δεν επαρκούσαν για την αποπληρωµή
του χρέους του, τότε ο πολίτης συνέχιζε να χρωστάει και αυτός
και τα παιδιά του. Φτάσαµε, λοιπόν, στο σηµείο οι αποποιήσεις
κληρονοµιάς να κοντεύουν να είναι πολύ περισσότερες από τις
αποδοχές. Ήσασταν η κυβέρνηση της κληρονοµιάς των χρεών
και όχι της αλληλεγγύης των γενεών. Από το «κανένα σπίτι στα
χέρια τραπεζίτη», πήγατε στο «κανένα σπίτι στα χέρια ιδιοκτήτη».
Υποβάλατε, λοιπόν, πρόταση µοµφής εναντίον του κ. Σταϊκούρα για το νοµοσχέδιο της δεύτερης ευκαιρίας. Ογδόντα έξι
Βουλευτές βάλατε την υπογραφή σας κάτω από αυτήν την αίτηση. Αλήθεια τώρα, το εννοούσατε ή παρασυρθήκατε σε αυτό;
Θέλετε, δηλαδή, να εµποδίσετε την ψήφιση ενός νόµου, ο
οποίος, πρώτον, φροντίζει για την πρόληψη πτώχευσης µέσω της
έγκαιρης προειδοποίησης και την αντιµετώπισή της µέσω του
εξωδικαστικού συµβιβασµού, δεύτερον, θεσµοθετεί την προστασία της πρώτης κατοικίας ως µια πάγια πολιτική κοινωνικής προστασίας των ευάλωτων νοικοκυριών και τρίτον, προβλέπει την
πλήρη διαγραφή όλων των χρεών σε περιπτώσεις προσώπων
που αδυνατούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους. Σε αυτήν
την περίπτωση, δίνουµε τη δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας µε
ταχείες διαδικασίες, µε τη διαγραφή χρεών κατόπιν ρευστοποίησης του συνόλου της περιουσίας.
Υποψιάζοµαι πως ίσως κάποιοι ντρέπεστε, γιατί πιστεύω πως
υπάρχουν µετρηµένοι και σοβαροί άνθρωποι και στο κόµµα σας
-γι’ αυτό και δεν ήταν γεµάτα τα έδρανα σας όλες αυτές τις ηµέρες- ειδικά αν κρίνω από τα χλιαρά χειροκροτήµατα ορισµένων,
όταν ο Αρχηγός σας από του Βήµατος της Βουλής ανακοίνωσε
την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας.
Τόσες µέρες εδώ µέσα νιώθω ότι κάνετε αγγαρεία. Προσπαθείτε να υπερασπιστείτε µια κοµµατική γραµµή, την οποία ούτε
εσείς δεν πιστεύετε. Γιατί σας το έκανε αυτό ο κ. Τσίπρας; Σας
εξανάγκασε σε ένα πολιτικό αυτοµαστίγωµα πέρα από κάθε πρόβλεψη.
Καλώ, λοιπόν, τους Βουλευτές από όλες τις πτέρυγες της Αίθουσας, να καταψηφίσουν την πρόταση δυσπιστίας, να δώσουν
ισχυρό χτύπηµα στο λαϊκισµό, βοηθώντας την Κυβέρνηση να παράσχει, πραγµατικά, µια δεύτερη ευκαιρία στους συµπολίτες µας
που τόσο πολύ την έχουν ανάγκη.
Όσο για την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, θα διακινδυνεύσω µία
πρόβλεψη. Η πολιτική κατοικία του κ. Τσίπρα θα βγει σύντοµα
στο σφυρί, πριν προλάβουµε να τελειώσουµε µε τη βάσανο του
κορωνοϊού. Γυαλιά-καρφιά τα έχει κάνει. Συνάδελφο πολιτικό µηχανικό να ειδικεύεται στις κατεδαφίσεις πρώτη φορά συναντάω.
Καταψηφίζουµε και συνεχίζουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει τώρα ο κ.
Γκιόκας από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και ακολουθεί η
κ. Πιπιλή από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε Γκιόκα, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Δεν υπάρχει ούτε µία περίπτωση -ούτε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µία!- τουλάχιστον τα τελευταία δέκα χρόνια, όπου µία κυβέρνηση
απέναντι στις δίκαιες διεκδικήσεις των εργαζοµένων να µην επικαλέστηκε τις λεγόµενες αντοχές της οικονοµίας, τη δηµοσιονοµική σταθερότητα, το χρέος, τα ταµειακά διαθέσιµα κ.ο.κ..
Αυτή ήταν και είναι η µόνιµη καραµέλα, η µόνιµη επωδός και
της Νέας Δηµοκρατίας σήµερα και του ΣΥΡΙΖΑ παλαιότερα και
της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ακόµη πιο παλιά, προκειµένου να πείσετε, ειδικά έναν λαϊκό κόσµο που βλέπει τα πράγµατα κάπως επιφανειακά, ότι αυτές οι αντοχές είναι αντικειµενικές,
είναι αδιαµφισβήτητες και ότι προάγουν, δήθεν, το κοινό καλό.
Αυτά ακούµε πάλι σε συνθήκες πανδηµίας.
Πάµε, λοιπόν, να δούµε αυτές τις περιβόητες αντοχές της οικονοµίας.
Αυτές οι αντοχές είναι που απαγορεύουν σήµερα να γίνουν οι
αναγκαίες προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών, εκπαιδευτικών, για
να προστατευτεί, ουσιαστικά, ο λαός από την πανδηµία. Όµως,
την ίδια στιγµή αυτές οι ίδιες οι αντοχές επιτρέπουν η Ελλάδα
να δαπανά 4,3 δισεκατοµµύρια τον χρόνο πίσω µόνο από τις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ,
ανάγκες άσχετες -αν όχι και εχθρικές- µε την άµυνα της χώρας.
Γιατί; Διότι όλες οι κυβερνήσεις επιδιώκουν και επεδίωξαν -και
αυτό συνεχίζουν να κάνουν- η χώρα µας να είναι το πρωτοπαλίκαρο στα επιθετικά Νατοϊκά σχέδια.
Αυτές οι αντοχές είναι που απαγορεύουν να γίνονται τα αναγκαία έργα υποδοµής, για να προστατεύεται ο λαός από τα φυσικά φαινόµενα. Όµως, επιτρέπουν να εγκρίνονται -ακόµη και να
επιδοτούνται- µε fast-track διαδικασίες τα διάφορα επενδυτικά
σχέδια.
Αυτές οι αντοχές της οικονοµίας είναι που θεωρούν εξωφρενικό και ανήκουστο σε συνθήκες, µάλιστα, µιας πρωτόγνωρης
πανδηµίας, να επιταχθεί ο ιδιωτικός τοµέας της υγείας, για να
υπάρχουν µονάδες θεραπείας, να γίνονται δωρεάν τα διαγνωστικά τεστ, να τηρούνται τα υγειονοµικά πρωτόκολλα σε κρίσιµους χώρους, όπως είναι, για παράδειγµα, οι οίκοι ευγηρίας.
Όµως, την ίδια στιγµή αυτές οι αντοχές επιτρέπουν τη µόνιµη
επίταξη -δηλαδή την κατάσχεση- της λαϊκής περιουσίας και των
λαϊκών κατοικιών και πολλά, πολλά άλλα ακόµη.
Άρα, εδώ δεν µιλάµε για αντοχές της οικονοµίας, µιας οικονοµίας ουδέτερης, µιας οικονοµίας εθνικής, όπως την ονοµάζετε
όλοι, αλλά για τις αντοχές µιας οικονοµίας βαθιά ταξικής, µε δύο
πόλους ασυµφιλίωτους -από τη µια µεριά το κεφάλαιο και από
την άλλη µεριά η εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώµατατα συµφέροντα των οποίων δεν µπορούν να συµβιβαστούν όσες
εθνικές οµοψυχίες κι αν επικαλεστείτε και όσα κοινωνικά συµβόλαια και αν επινοήσετε.
Και εδώ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, βρίσκεται η ριζική διαφορά του ΚΚΕ από τα υπόλοιπα κόµµατα και γενικά όσον αφορά
τον δρόµο ανάπτυξης που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα, αλλά
και ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει µε τον Πτωχευτικό Κώδικα.
Εµείς, για παράδειγµα, στο συγκεκριµένο ζήτηµα προβάλλουµε την ανάγκη να υπάρχει δραστικό κούρεµα οφειλών για τα
λαϊκά χρέη προς το κράτος και τις τράπεζες, που στο κάτω κάτω ανακεφαλαιοποιήθηκαν δύο και τρεις φορές από το υστέρηµα του ελληνικού λαού και από όλες τις κυβερνήσεις. Εσείς τι
λέτε; Κουλτούρα πληρωµών, οικονοµικά αναγκαίοι και αναπτυξιακοί οι πλειστηριασµοί, στράγγισµα µέχρι τελικής πτώσεως για
τα λαϊκά νοικοκυριά και, τελικά, αν όλα αυτά δεν αποδώσουν, κατάσχεση του συνόλου της περιουσίας. Και µε αυτόν τον µακιαβελικό θεσµό της πτώχευσης φυσικού προσώπου κάνετε αυτό
ακριβώς.
Υπάρχει, όµως, και κάτι άλλο σε σχέση µε τον Πτωχευτικό Κώδικα, που δεν έχει αναδειχθεί, τουλάχιστον στο βαθµό που θα
έπρεπε, και όχι τυχαία. Ποιο είναι αυτό; Το νοµοσχέδιο δεν ρυθµίζει µόνο τα χρέη των λαϊκών νοικοκυριών προς τις τράπεζες,
αλλά και τα χρέη προς την εφορία και προς τα ασφαλιστικά ταµεία. Για όλες αυτές τις περιπτώσεις θα µπορεί να κηρύσσεται η
πτώχευση του φυσικού προσώπου. Και δεν αναδεικνύεται αυτή
η πλευρά του νοµοσχεδίου, γιατί πολύ απλά είναι αυτή η πλευρά
που αποκαλύπτει ξεκάθαρα, ολοφάνερα τις διαχρονικές ευθύνες
όλων σας και στην καταλήστευση του λαϊκού εισοδήµατος, αλλά
και στην υπερφορολόγηση των λαϊκών στρωµάτων.
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Την ίδια στιγµή που τα λαϊκά στρώµατα πληρώνουν το 95%
των φορολογικών εσόδων, οι επιχειρηµατικοί όµιλοι πληρώνουν
µόλις το 5% µε ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, των κυβερνήσεων που µείωσαν δύο φορές σε δύο χρόνια τη φορολογία στα
µερίσµατα των µεγαλοµετόχων -η µία φορά ήταν µε κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ και η δεύτερη φορά µε Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας-, που µείωσαν τους φορολογικούς συντελεστές για το κεφάλαιο και που επέβαλαν –άκουσον, άκουσον- την εθελοντική
εισφορά των εφοπλιστών. Ο λαός θα χάνει τα σπίτια του για µερικές χιλιάδες ευρώ και οι εφοπλιστές θα πληρώνουν εθελοντική
εισφορά και θα παριστάνουν και τους εθνικούς ευεργέτες,
επειδή κάνουν σε καιρό πανδηµίας και µια χορηγία για να φτιαχτούν µερικές ΜΕΘ.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα, λοιπόν. Η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας βάζει την ταφόπλακα. Όµως, οι ευθύνες των προηγούµενων κυβερνήσεων δεν µπορούν να ξεχαστούν. Δεν µπορούν να ξεχαστούν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί για να
γίνονται στα µουλωχτά. Δεν µπορούν να ξεχαστούν τα ιδιώνυµα
µε χριστουγεννιάτικες τροπολογίες.
Και όλα αυτά αποδεικνύουν –για να απαντήσω και στον κ. Τσακαλώτο και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- ότι όντως διαψεύστηκαν
οι λεγόµενοι νεοφιλελεύθεροι ότι η απελευθέρωση των αγορών
θα έφερνε την κοινωνική ευηµερία. Το 1992, όµως, όταν γράφτηκε το περίφηµο βιβλίο του Φουκουγιάµα «Το τέλος της ιστορίας», διαψεύστηκαν και οι λεγόµενοι τότε νεοαριστεροί
µετανοηµένοι και σοσιαλδηµοκράτες, που έλεγαν ότι αυτό το σύστηµα µπορεί να εξανθρωπιστεί. Η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν
η πλήρης αποκάλυψη αυτού του ψέµατος.
Για όλους αυτούς τους λόγους υπερψηφίζουµε µεν την πρόταση, αλλά διατυπώνουµε τη δική µας µοµφή στην Κυβέρνηση,
στα υπόλοιπα κόµµατα και πάνω από όλα σε ένα σύστηµα που
δεν µπορεί να προστατεύσει όχι απλά την περιουσία και τη λαϊκή
κατοικία, αλλά ούτε καν την ανθρώπινη υγεία και την ανθρώπινη
ζωή. Μόνο που αυτή η µοµφή δεν κρίνεται κυρίως στην Αίθουσα
του Κοινοβουλίου, κρίνεται έξω στους λαϊκούς αγώνες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ο κ. Ραγκούσης ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο για δύο
λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μετά την τοποθέτηση, την άκρως εµπρηστική του κ. Χρυσοχοΐδη, έχουν τεθεί µέσα σε αυτήν την Αίθουσα πολύ σοβαρά ζητήµατα που αφορούν την κυβερνητική πολιτική στον τοµέα της
ασφάλειας, ζητήµατα στα οποία θα αναφερθούµε όταν έρθει η
ώρα να κάνουµε τις οµιλίες µας στη συνέχεια.
Όµως, ανάµεσα σε αυτά που είπε ο Χρυσοχοΐδης υπήρξε και
µια αναφορά, η οποία για καθέναν ο οποίος θέλει να διατηρήσει
µια στοιχειώδη σχέση µε τον καλώς εννοούµενο πατριωτισµό,
εγείρει µείζον θέµα, µείζον ζήτηµα για την Κυβέρνηση στο σύνολό της.
Ως γνωστόν, η επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στα δώδεκα
µίλια είναι ένα αναφαίρετο και αδιαπραγµάτευτο δικαίωµα της
πατρίδας µας, που απορρέει ρητώς από το Διεθνές Δίκαιο και το
Δίκαιο της Θάλασσας.
Η τοποθέτηση του Υπουργού της Κυβέρνησης, του κ. Μητσοτάκη, ότι αποτελεί εθνικισµό η επέκταση των χωρικών υδάτων
της πατρίδας µας στα δώδεκα µίλια, είναι µια τοποθέτηση η
οποία αντιβαίνει τον πυρήνα, την καρδιά της εθνικής στρατηγικής, των εθνικών συµφερόντων, των απαράγραπτων Εθνικών Δικαίων.
Θέτουµε, λοιπόν, επιτακτικά, ρητώς και κατηγορηµατικώς προ
της ευθύνης του τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη. Ή θα ανακαλέσει ζητώντας συγγνώµη ο κ. Χρυσοχοΐδης για αυτήν την αθλιότητα που
ξεστόµισε ή ο κ. Μητσοτάκης θα τον αποπέµψει.
Σε διαφορετική περίπτωση θα αναλάβει ο ίδιος και η Κυβέρνησή του στο σύνολό της αυτή τη βαριά ιστορική ευθύνη για
αυτό το χωρίς προηγούµενο ιστορικό ατόπηµα απέναντι στα
Εθνικά µας Δίκαια, γιατί αν φτάσουµε σε αυτήν την χώρα να ονο-
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µάζουµε εθνικισµό την άσκηση των απαράγραπτων δικαιωµάτων
µας, τότε δεν θα πω, κύριε Πρόεδρε, ούτε ότι αυτός είναι τελικά
ραγιαδισµός και δουλοπρέπεια. Θα πω ότι έτσι αυτή η πατρίδα
δεν έχει αύριο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ορίστε, κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης): Δεν διανοούµαι, δεν µπορώ να διανοηθώ ότι µπορεί ο οιοσδήποτε να αµφισβητήσει το δικαίωµα της χώρας µας να
επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη στα δώδεκα µίλια όποτε η χώρα
το κρίνει χρήσιµο. Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία περί αυτού. Με
εκπλήσσει αυτό το οποίο λέτε. Δεν έχουµε κανέναν λόγο να ανακαλέσουµε. Προφανώς δεν αντιληφθήκατε τι ελέχθη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Θα ήθελα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Δηλαδή, τι γίνεται τώρα;
Μισό λεπτό. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, εγώ από ό,τι κατάλαβα, το έκλεισε κάνοντας κριτική στον Υπουργό. Δεν ξέρω αν
το καταλάβατε ή δεν το καταλάβατε εσείς. Αυτό έγινε αυτήν τη
στιγµή.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Λέω ότι ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης έκλεισε το θέµα λέγοντας τη θέση της Κυβέρνησης και µη δεχόµενος αυτό που είπε
ο Υπουργός, γιατί δεν µπορεί να συµβαίνουν και τα δύο.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν κατάλαβα πάλι;
Ας το επαναλάβετε, κύριε Αντιπρόεδρε, γιατί είπε κάτι συγκεκριµένο ο Υπουργός πάνω στο οποίο ο κ. Ραγκούσης έκανε κριτική. Δεν είπε γενικώς. Δεν είπε ότι η Κυβέρνηση έχει αυτήν τη
θέση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης): Λοιπόν, θα το επαναλάβω για να το καταλάβουµε όλοι. Δεν
µπορεί να υπάρξει καµµία αµφιβολία από κανέναν Έλληνα και
πολλώ µάλλον από την Κυβέρνηση, αλλά και από όλους τους Έλληνες πολίτες, ότι η χώρα µας έχει ανά πάσα στιγµή το δικαίωµα
να επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη στο δώδεκα µίλια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Συµφωνούµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης): Ωραία.
Δεύτερον, θεωρώ τώρα ότι ο Υπουργός ο κ. Χρυσοχοΐδης δεν
είπε ποτέ κάτι διαφορετικό και προφανώς έχει γίνει παρεξήγηση
σε αυτά τα οποία είπε. Αυτό είναι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ο κ. Ραγκούσης έχει τον
λόγο, αλλά αντικειµενικά, γιατί αυτά, για να µην υπάρχουν ψίθυροι κ.λπ., είναι γραµµένα στα Πρακτικά. Έτσι δεν είναι; Δεν µπορεί να λέµε διάφορα. Ο κύριος Αντιπρόεδρος θεωρεί. Δεν ήταν
εδώ ή ήταν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης): Να προσκοµιστούν τα Πρακτικά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Πικραµµένε, όχι απλώς θα προσκοµιστούν τα Πρακτικά, αλλά και κάτι ακόµη. Όταν θα διαβάσετε τα Πρακτικά, θα αισθανθείτε -είµαι βέβαιος, θέλω να
πιστεύω- την ανάγκη να ζητήσετε και εσείς προσωπικά συγγνώµη, γιατί δεχτήκαµε να σας πάρει στον λαιµό του ο κ. Χρυσοχοΐδης, γιατί η φράση του κ. Χρυσοχοΐδη είναι πάρα πολύ
συγκεκριµένη και ρητή. «Τον εθνικισµό των δώδεκα µιλίων» είναι
η φράση, την οποία χρησιµοποίησε για να αναφερθεί στη δική
µας την πρόταση, στη δική µας την άποψη.
Εποµένως, κύριε Πρόεδρε, εάν αυτή είναι η άποψη της Κυβέρνησης, πρόκειται προφανώς, όπως σωστά είπατε, κατά τη γνώµη
µου, και εσείς, για ρητή αποδοκιµασία του κ. Χρυσοχοΐδη.
Μέχρι να δείτε τα Πρακτικά, κύριε Πικραµµένε, σας συµβουλεύω να µη δοκιµάσετε να συνεχίζετε να υπερασπίζεστε τον κ.
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Χρυσοχοΐδη, αλλά να του ζητήσετε να ζητήσει συγγνώµη και να
ανακαλέσει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Παρακαλώ, τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ωραία, κύριε Ραγκούση.
Νοµίζω ότι είναι φανερό στη Βουλή, θα πάρει τον λόγο και ο
κ. Μπούγας…
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Επειδή έχει βεντέτα µε τον κ. Χρυσοχοΐδη τα λέει αυτά εδώ µέσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Χατζηδάκη, ως
αξιωµατικός του Πολεµικού Ναυτικού, σας παρακαλώ ψυχραιµία.
Έκανε, λοιπόν, καθαρή τη θέση της Κυβέρνησης όσον αφορά
τα δώδεκα ναυτικά µίλια ο κ. Πικραµµένος. Νοµίζω ότι επ’ αυτού
δεν υπάρχει συζήτηση.
Κύριε Μπούγα, έχετε τον λόγο και µε εσάς κλείνουµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Θα κλείσουµε.
Κύριε Πρόεδρε, όµως µε εκπλήξατε, διότι εσείς, υποκαθιστώντας ουσιαστικά τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ,
επιχειρήσαµε να ερµηνεύσετε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης.
Από έδρας αυτό δεν είναι επιτρεπτό. Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, εδώ δεν πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται σε αυτήν τη
σύγχυση που οδηγήθηκε από την πρόταση δυσπιστίας που ο Αρχηγός του κατέθεσε άκριτα και άστοχα. Η σύγχυση αυτή τον
αναγκάζει να διολισθήσει στον λαϊκισµό, στη δηµαγωγία.
Το δικαίωµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της χώρας µας για
επέκταση των χωρικών υδάτων στα δώδεκα µίλια είναι αναφαίρετο.
Αυτό έχει διατυπωθεί σε όλους τους τόνους από τον Πρωθυπουργό, από όλους τους Υπουργούς και συντάσσεται το σύνολο
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, σε ό,τι
αφορά το δικαίωµα επέκτασης. Αυτό κρίθηκε από τον κ. Χρυσοχοΐδη και σε αυτό αντέλεξε.
Όµως, το αίτηµα υπό τις παρούσες συνθήκες που διατύπωσε
ο Αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας, και η Κοινοβουλευτική
Οµάδα και τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος για επέκταση
υπό τις παρούσες συνθήκες, αυτό κρίνεται. Όταν έλθει η ώρα
και µε τον τρόπο που εµείς κρίνουµε, θα επεκτείνουµε τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα στα δώδεκα µίλια.
Εσείς όµως, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν µπορείτε να
έρχεστε τώρα δηµαγωγία και λαϊκιστικά να ζητάτε την επέκταση
στα δώδεκα µίλια, µόνο και µόνο για να διασωθείτε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Είναι εθνικισµός αυτό; Είναι εθνικισµός;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Σας παρακαλώ, κύριε
Ραγκούση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Δεν διασώζεστε µε τέτοια φτηνά τερτίπια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Λοβέρδο, έχετε
τον λόγο επί του ιδίου για δύο λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ούτε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Είναι θέµα των ηµερών και των ωρών το γεγονός ότι για τις
µέρες της εθνικής µας εορτής, της 28ης, είχε ανακοινωθεί ειδικά
από το ΝΑΤΟ ένα µορατόριουµ. Είναι πολύ σηµαντικό και άξιο
σχολιασµού –θα το κάνω αύριο στην οµιλία µου- το ότι η Τουρκία
λίγες ώρες µετά τα ανακάλεσε αυτά.
Η χώρα είναι σε πρόβληµα. Η χώρα έχει πρόβληµα. Είναι
ντροπή να γίνονται αυτά στην αίθουσα του Κοινοβουλίου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Μάλιστα.
Λοιπόν, για να λύσουµε άλλο ένα ζήτηµα που δηµιουργήθηκε
τώρα µε τον κ. Μπούγα.
Κύριε Μπούγα, όπως γνωρίζετε, ο Προεδρεύων της Ολοµέλειας της Βουλής δεν είναι τροχονόµος. Δηλαδή δεν λέει «πάρε
εσύ τον λόγο, πάρε εσύ τον λόγο». Κάνει διευκρινίσεις. Δεν λέει
τη γνώµη του επί των θεµάτων.
Έτσι κι εγώ, αν θα προσέξατε –και θα το διαβάσουµε στα Πρακτικά και να σας ζητήσω συγγνώµη, αν κάνω λάθος- δεν το είπα.
Εγώ είπα ότι δεν δέχεται την τοποθέτηση του κ. Χρυσοχοΐδη, όχι
ότι αποδοκιµάζει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ο κ. Πικραµµένος αµέσως ζήτησε τον λόγο και –εγώ δεν µίλησα καθόλου- είπε, τέλος πάντων, ό,τι είπε. Είπε ότι αυτή είναι
η θέση της Κυβέρνησης και εγώ θεωρώ ότι…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ακούστε το. Θεωρώ ότι… Δεν είπα «άκουσα ή ήµουν εδώ ή
ήµουν αυτήκοος µάρτυς». Δικηγόρος, αν δεν κάνω λάθος, είστε.
Να το κλείσουµε το θέµα, είναι καθαρό δηλαδή και τι είπε ο κ.
Πικραµµένος…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Φτάνει, κύριε Πρόεδρε, έκλεισε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Εγώ δέχοµαι αυτό που
είπατε τη δεύτερη φορά, κύριε Πικραµµένε, δεν έχω καµµία αντίρρηση. Δεν είπα εγώ ότι είπε άλλα την πρώτη και άλλα τη δεύτερη. Δεν το καταλαβαίνετε;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Η δική σας παρέµβαση το προκάλεσε
αυτό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Η κ. Πιπιλή έχει τον
λόγο, η οποία αδηµονεί να µιλήσει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Κύριε
Πρόεδρε, …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ Δικαιοσύνης; Γιατί φωνάζετε χωρίς λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε! Αυτό είναι κατάντια! Σταµατήστε το, είναι κατάντια.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Εγώ το σταµάτησα. Ο κ.
Τσιάρας άρχισε να φωνάζει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Αυτό
σας λέω, να σταµατήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Α, οκ, συµφωνούµε τότε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Αυτό το
οποίο κάνετε δεν είναι στα καθήκοντα του Προέδρου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Α, είδατε; Δεν κάνει
αυτό!
Κύριε Τσιάρα, δεν θα µου υποδείξετε εσείς…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Κύριε
Πρόεδρε, αν µου επιτρέπετε, ο Πρόεδρος δεν κάνει σχόλια επί
των οµιλιών. Δεν κάνει τέτοιου είδους σχόλια και το ξέρετε πολύ
καλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Δεν θα µου υποδείξετε
εσείς...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Δεν
είναι αυτός ο ρόλος σας. Δηµιουργείται τώρα ένα θέµα, το οποίο
αντιλαµβάνεστε πως µας οδηγεί κάπου αλλού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): …πώς θα ασκώ τα καθήκοντά µου. Αυτό µπορεί να το κάνει η Διάσκεψη των Προέδρων.
Δεύτερον, ξεκαθάρισα ότι εγώ αυτό που είπα είναι αυτό που
νόµιζα, αν θέλετε να το πω έτσι, ότι είπε ο κ. Πικραµµένος. Μόλις
ο κ. Πικραµµένος το ξαναείπε, εγώ δεν δέχτηκα τίποτε άλλο.
Είπα αυτό που είπε ο κ. Πικραµµένος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Παρ’
όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Δεν έχετε τον λόγο,
κύριε Τσιάρα.
Η κ. Πιπιλή έχει τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινάω από
κάτι που µόλις πριν από µισή ώρα από το Βήµα της Βουλής είπε,
επιτιµώντας τη Νέα Δηµοκρατία ονοµαστικά, ο τέως Πρόεδρος
της Βουλής, ο κ. Βούτσης. Αναφέρθηκε λοιπόν σε µία δηµοσίευση γελοία, απ’ ό,τι καταλάβαµε, στο Facebook και στο διαδίκτυο –των οποίων ειδικά εµείς της Νέας Δηµοκρατίας αλλά και
άλλων κοµµάτων είµαστε καθηµερινός στόχος και ουδέποτε αρχίσαµε να κλαιγόµαστε και να ζητάµε από την Κυβέρνηση να
κάνει δήλωση εναντίον κάποιου σαχλού, επικίνδυνου, χυδαίου
µοντάζ- και µάλιστα επειδή παρουσίασαν τον κ. Βούτση ότι δήθεν
ήταν µε τον κ. Παππά, που όποιος νοήµων το έβλεπε, θα καταλάβαινε ότι πρόκειται περί µίας χαοτικής κακοήθειας.
Γιατί µε ενόχλησε όµως που το είπε ο κ. Βούτσης; Διότι µόλις
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την προηγούµενη εβδοµάδα Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μπάρκας, στο Facebook του ανέβασε µία συκοφαντική, χαζοχαρούµενη θα έλεγα φωτογραφία –από τον χειµώνα που δεν υπήρχε
COVID και µέτρα- του Πρωθυπουργού που συνοµιλούσε µε κάποιον σε µία περιοδεία, χωρίς και οι δύο να φοράνε µάσκα. Ούτε
εµείς εξεγερθήκαµε, ούτε το καταγγείλαµε, ούτε ζητήσαµε να
τον «κάνει ντα ντα» ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Όµως, όταν παρ’ ολίγον να δολοφονηθεί από τροµοκράτες ο
πρώην Πρωθυπουργός, που υπήρξε θεσµός, ο κ. Παπαδήµος,
ούτε είχαµε επίσηµη καταγγελία από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,
ούτε τόλµησε κανείς Βουλευτής από τον ΣΥΡΙΖΑ να καταδικάσει
την τροµοκρατία και το κυριότερο ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν
πήγε καν να τον δει στο νοσοκοµείο. Μη µας µιλάνε, λοιπόν, για
θεσµούς.
Και το τελευταίο. Είπε ειρωνικά ότι εδώ η Νέα Δηµοκρατία είχε
χαριεντισµούς µε τη Χρυσή Αυγή. Μάλλον ξεχνάει ότι µε τη δική
του Προεδρία χαριεντίστηκαν και φωτογραφήθηκαν από κοινού
ακροδεξιοί-συγκυβερνώντες, χρυσαυγίτες εγκληµατίες που είναι
τώρα στη φυλακή µε Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Ντροπή, λοιπόν και οφείλω να το ξεκινήσω έτσι, ενώ άλλα είχα
ετοιµάσει.
Πάµε, λοιπόν. Ζητάω συγγνώµη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
του ΣΥΡΙΖΑ, που σας χαλάσαµε το Σαββατοκύριακο γκρεµίζοντας ένα ένα τα επιχειρήµατά σας για τη µοµφή εναντίον του
Υπουργού κ. Σταϊκούρα. Στην απέλπιδα προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ
να ανέβει level, όπως θα έλεγε και ο κ. Τσακαλώτος, κλείνοντας
προς την ευρωπαϊκή Αριστερά, η κ. Αχτσιόγλου θυµήθηκε να
αναφέρει την αγωνία της παράταξής της για τη µεσαία τάξη!
Ποια; Η κ. Αχτσιόγλου, σύντροφος της συριζοανελικής ιδεολογίας, που κυβέρνησε επί τεσσεράµισι χρόνια και έκανε ό,τι
ήταν δυνατόν για να αφαιµάξει τη µεσαία τάξη.
Ποιος; Ο κ. Τσακαλώτος, που υπεραµυνόταν για την άγρια
υπερφορολόγηση της µεσαίας τάξης µαζί µε τον τότε Αναπληρωτή Υπουργό κ. Γιώργο Χουλιαράκη, που από το ίδιο εδώ Βήµα
της Βουλής στις 21-11-2017 είχε δηλώσει ότι η υπερφορολόγηση
της µεσαίας τάξης είναι συνειδητή επιλογή της Κυβέρνησης.
Σας ακούω προσεκτικά να έχετε ξεχάσει τελείως την ιδεολογία
από την εποχή της πλατείας των αγανακτισµένων για τις εξαγγελίες σας για ολική σεισάχθεια, για το κίνηµα «Δεν πληρώνω»,
για το «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», για την ιδεολογία του
«χαρίζω οικόπεδα, χαρίζω σπίτια, χαρίζω διόδια, καταργώ τον
ΕΝΦΙΑ».
Από την τωρινή συζήτηση και τα επιχειρήµατά µας γκρεµιστήκατε εσείς αυτό το Σαββατοκύριακο από τη σκάλα, που δεν κατόρθωσε ο πρώην σύντροφός σας Παναγιώτης Λαφαζάνης να
σας γκρεµίσει. Εκείνος ο φουκαράς, πιστός στην ιδεολογία της
πλατείας των αγανακτισµένων και της δικής του προσωπικά, ανέβαινε τη σκάλα για να µπουκάρει σε συµβολαιογραφεία που µε
νόµο σας τον Μάιο του 2017 εσείς είχατε επιβάλει να γίνονται
ηλεκτρονικοί οι πλειστηριασµοί, ενώ πάλι µε νόµο δικό σας στις
13-2-2019 –πάντα µε τους συντρόφους σας τους ΑΝΕΛ- καταργήσατε την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Λέτε λοιπόν ότι στηρίζουµε το κεφάλαιο. Σύµφωνα µε επίσηµα
στοιχεία, τον τελευταίο ενάµιση µήνα –ακούστε, κύριε Υπουργέ,
θα το ξέρετε- έγιναν πέντε πλειστηριασµοί κατοικιών, όπου το
κάθε ακίνητο έχει αξία άνω του ενός εκατοµµυρίου, δεκαοκτώ
πλειστηριασµοί για ακίνητα αξίας από πεντακόσιες χιλιάδες έως
ένα εκατοµµύριο, σαράντα επτά πλειστηριασµοί κατοικιών για
κάθε ακίνητο αξίας από τριακόσιες έως πεντακόσιες χιλιάδες.
Και επειδή δεν µπορώ να ακούω Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να
λένε από το Βήµα της Βουλής ότι αυτό το νοµοσχέδιο για την
πτώχευση ιδιωτών είναι παγκόσµιο φαινόµενο, να τους πω ότι
είναι πολιτικά και εγκυκλοπαιδικά αγράµµατοι. Κανείς δεν έδινε
στο παρελθόν µια λύση στην καθηµερινή τραγωδία των ιδιωτών.
Εµείς µε το νοµοσχέδιο δίνουµε τη λύση για δεύτερη ευκαιρία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Λυπάµαι, δεν θέλω να καταχραστώ τον χρόνο. Προσπερνάω
αυτά που είχα σηµειώσει, αλλά καταλάβατε.
Και θα κάνω µόνο µία έκκληση: Κύριε Υπουργέ, σας ζητάω δύο
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χάρες. Η µία χάρη έχει να κάνει µε αυτό το σύστηµα για τη διάσωση των ανθρώπων, για την περιουσία και αυτό που κληροδοτούν στα απελπισµένα παιδιά τους. Σας ζητώ να πιέσετε τις
τράπεζες να βάλουν και αυτές µία πλάτη, να µειώσουν τουλάχιστον έστω τους υπέρογκους τόκους, για να µπορέσει να είναι λιγότερη η όλη διαδικασία. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Και κάτι τελευταίο: Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ πολύ να σκεφτείτε κάτι να επιβραβεύσετε επιτέλους τους νόµιµους δανειολήπτες, που είµαστε κατά εκατοµµύρια συνεπείς µε αγώνα, µε
στερήσεις, γιατί πιστεύουµε στο κράτος δικαίου.
Αυτές τις δύο χάρες θέλω. Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ πολύ.
Η κ. Αναγνωστοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ και αµέσως µετά ο κ.
Καραθανασόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Ξαναλέω -γιατί ήρθαν κάποιοι Βουλευτές τώρα στην Αίθουσασήµερα θα πάµε µέχρι τον κ. Φόρτωµα, δηλαδή µέχρι τις 23.00’,
που σηµαίνει ότι όσοι είναι στον ενδέκατο κύκλο –ο ενδέκατος
κύκλος ξεκινά από τον κ. Συρίγο και πάει λέγοντας- θα µιλήσουν
αύριο.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από χθες ακούµε µονότονα σχεδόν από όλους τους κυβερνητικούς Βουλευτές, αλλά και τους
Υπουργούς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να σπάσει το αρραγές µέτωπο και την ενότητα σε µία στιγµή πολλαπλών κρίσεων, υγειονοµική, οικονοµική και εθνική. Δηλαδή, για τη Νέα Δηµοκρατία
την ενότητα την εκφράζει µόνο αυτή. Είναι η εθνική δύναµη, στην
οποία δεν πρέπει να αντισταθεί κανένας. Το να έχει κάποιος άλλη
άποψη, το να ασκεί κάποιος το δηµοκρατικό, συνταγµατικό του
δικαίωµα, όπως είναι η πρόταση µοµφής, αυτό ακούσαµε Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας να λέει ότι θεωρείται και εθνικά επιζήµιο.
Ενότητα και αρραγές µέτωπο φτιάχνεται µε έναν τρόπο µόνο,
όταν κανείς έχει σύµµαχο την κοινωνία. Εάν δεν φτιάξει, εάν δεν
δώσει όπλα στην κοινωνία για να αισθανθεί αυτή την ενότητα,
ενότητα δεν υπάρχει ψευδεπίγραφη, ούτε µε ψέµατα ούτε µε
διαστρεβλώσεις.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Γιατί επιλέξαµε να κάνουµε πρόταση δυσπιστίας, να καταθέσουµε πρόταση δυσπιστίας σε αυτό το νοµοσχέδιο; Γιατί κατά
τη γνώµη µας είναι το αποκορύφωµα µίας πολιτικής και µίας ιδεολογικής επιβολής που γίνεται επί δεκαπέντε µήνες µε όλους
τους τρόπους. Και πού είναι αυτή η πολιτική και η ιδεολογική επιβολή; Για πρώτη φορά -για πρώτη φορά, επιµένω- στην ιστορία
αυτού του κράτους έχουµε τέτοια βίαιη φτωχοποίηση ανθρώπων
-πολλών λαϊκών ανθρώπων!- των λαϊκών τάξεων και έχουµε και
κάτι άλλο ακόµα χειρότερο. Έχουµε ταξινόµηση της κοινωνίας
που παραπέµπει σε προνεωτερικότητα ανάµεσα σε φτωχούς και
πλούσιους.
Σε µια εποχή, λοιπόν, που έπρεπε να φτιαχτεί δίχτυ προστασίας
-και είχε τα εργαλεία αυτή η Κυβέρνηση και µαξιλάρι είχε και ευρωπαϊκές διευκολύνσεις είχε, τα πάντα είχε και ρυθµισµένο χρέοςαντί να φτιάξει δίχτυ προστασίας η Κυβέρνηση, τι κάνει; Αυτό που
κάποιος Βουλευτής είπε ή ο κ. Χατζηδάκης: «Αυτό ήταν το πρόγραµµά µας πάντα». Δηλαδή, πτώχευση φυσικών προσώπων. Ξεπερνάµε πια το επιχειρηµατικό ρίσκο και µπαίνει µία καινούργια
έννοια -πολύ παλιά, όµως- ανθρώπινο ρίσκο, ανθρώπινο ρίσκο µε
ό,τι σηµαίνει άνθρωπος στη νεωτερικότητα µε όλα του τα δικαιώµατα. Αυτό είναι το µεγάλο πρόβληµα, γι’ αυτό καταθέσαµε πρόταση δυσπιστίας. Και σε αυτό δεν έχετε απαντήσει κουβέντα.
Εγώ, όµως, καλώ τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας να
µου πουν, παίρνοντας µία απόσταση χρόνου, µετά από µερικούς
µήνες, µετά από µερικά χρόνια, θα είναι υπερήφανοι για αυτό το
νοµοσχέδιο; Στιγµατισµός της φτώχειας, κατηγοριοποίηση, ταξινόµηση, καταστροφή, βίαιη αναδιάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας, του οικονοµικού και κοινωνικού ιστού, µε τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις να χάνονται έτσι. Πότε έχει γίνει αυτό;
Σε ποια εποχή;
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Για ανατρέξτε λίγο στην ιστορία για να δείτε πού προσπαθείτε.
Και θέλετε σε αυτή τη βάση, στο όνοµα, χρησιµοποιώντας τις
κρίσεις ως ευκαιρία εµείς να συναινέσουµε, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και η υπόλοιπη Αντιπολίτευση. Δεν γίνονται αυτά τα
πράγµατα και το ξέρετε πάρα πολύ καλά και πολύ καλά κάναµε.
Αυτό το νοµοσχέδιο συµπυκνώνει µία πορεία, λοιπόν, δεκαπέντε µηνών. Ποια είναι αυτή η πορεία; Πρώτον, εκφοβισµός.
Ήρθε εδώ και µίλησε ο κ. Χρυσοχοΐδης. Από την αρχή της
υπουργίας του είδαµε µία προσπάθεια εκφοβισµού των πολιτών.
Και δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το λέει πάρα πολύς κόσµος. Αυτό έχει
προσπαθήσει να κάνει. Αυτό έγινε και µε τα δεκατετράχρονα,
αυτό έγινε και µε όλα.
Και αντί να επαίρεται εδώ και να µας λέει ότι µέσα στην πανδηµία προστατεύει η Κυβέρνηση και το Υπουργείο του τον κόσµο
βγαίνοντας και κάνοντας ελέγχους, πότε κάλεσε τον γόνο της
γνωστής οικογένειας για να του τραβήξει λίγο το αυτί ο κ. Μητσοτάκης, γιατί στα µέσα µαζικής µεταφοράς γίνεται αυτό το
χάλι που γίνεται;
Πότε τράβηξε ο Πρωθυπουργός το αυτί στην αρίστη Υπουργό
Παιδείας, όταν εν µέσω πανδηµίας ανέβασε τον αριθµό των µαθητών στις τάξεις;
Πότε τράβηξε το αυτί σε διάφορους Υπουργούς, οι οποίοι
αφήνουν άοπλη την κοινωνία και της κουνάνε το δάχτυλο;
Ήρθε εδώ ανάµεσα σε όλους τους άλλους, γιατί αυτό το νοµοσχέδιο ακουµπάει όλη την κοινωνία, όλους τους τοµείς, όλα
τα Υπουργεία.
Άκουσα χθες το βράδυ από αυτό το Βήµα της Βουλής την κ.
Μενδώνη. Η ειρωνεία της τύχης! Λίγες ώρες πριν στην κ. Μενδώνη είχαν αποστείλει επιστολές οι θεατρικοί παραγωγοί οι
οποίοι δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ και της έλεγαν ούτε λίγο ούτε πολύ αυτά
που λέµε εµείς, πού πάνε οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Πρώτη φορά σε αυτή τη χώρα γίνεται τέτοια βίαιη ρήξη της
πολιτιστικής συνέχειας και µε την πολιτιστική κληρονοµιά, αλλά
και µε τον σύγχρονο πολιτισµό. Θεσσαλονίκη, Μυκήνες, Ολυµπία, Σαλαµίνα θα έχουν να λένε για αυτή την υπουργία, για τους
καλλιτέχνες που βγήκαν και ξαναβγήκαν στον δρόµο.
Θα τελειώσω µε ένα θέµα, µε τα περίφηµα εθνικά θέµατα. Μας
κατηγόρησε ο κ. Λιβάνιος ότι σε αυτό το κόµµα έχουµε βαρονίες
και -και πώς αλλιώς το είπε; Γιατί δεν τα ξέρουµε κιόλας εµείς
στο κόµµα µας αυτά- και δελφίνους. Αναζητήστε τους στο κόµµα
σας, που έχετε κάνει ρεζίλι τη χώρα, να υπάρχουν οι εφαρµοστικές συµφωνίες µε τη Βόρεια Μακεδονία και να µην τις φέρνετε
γιατί έχετε πρόβληµα και µετακυλίετε το πρόβληµά σας στη
χώρα.
Αυτό που θεωρείτε την παράταξή σας ως εθνική δύναµη και
θέλετε να το επιβάλλετε, σβήνοντας όλο το παρελθόν και πηγαίνοντας σε ένα απώτατο παρελθόν, να το προσέξετε!
Δεν θα µπω στη σύγκρουση για τα δώδεκα ναυτικά µίλια. Σέβοµαι πραγµατικά αυτό που είπε ο κ. Λοβέρδος, αυτές τις στιγµές να µην κάνουµε τέτοιες συζητήσεις. Θα πω, όµως, ένα
πράγµα: Δεν είναι δυνατόν για αυτά τα σοβαρά θέµατα τις δικές
σας παλινωδίες, τη δικιά σας έλλειψη στρατηγικής, τις δικές σας
διαφωνίες στο εσωτερικό σας να τις φορτώνετε στις πλάτες
όλων µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κυρία συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εάν δεν συµφωνείτε
µε τα δώδεκα ναυτικά µίλια, κάντε Συµβούλιο Πολιτικών Αρχηγών
και να πείτε ότι είναι άκαιρο αυτή τη στιγµή ή οτιδήποτε τέτοιο.
Εάν θεωρείτε ότι ο νόµος Μανιάτη δεν ισχύει για την υφαλοκρηπίδα, κάντε Συµβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Μην αυθαιρετείτε µονίµως, µην µε ψέµατα. Πότε ξεκινάτε συνοµιλίες, πότε το
παίρνετε πίσω, πότε κάνετε. Μην µε ψέµατα συνέχεια.
Και µια τελευταία πρόταση. Κάνουµε πρόταση µοµφής στο
όνοµα της δηµοκρατίας γιατί έχουµε σκάσει όχι εµείς, αλλά όλη
η κοινωνία η οποία δεν µπορεί να ενηµερωθεί ποτέ. Κάνουµε
πρόταση µοµφής στο όνοµα των δικαιωµάτων της κοινωνίας, κάνουµε πρόταση µοµφής στο όνοµα όλων αυτών των νέων οι
οποίοι µετά από αυτόν τον Πτωχευτικό Κώδικα δεν έχουν κανένα
µέλλον σ’ αυτή τη χώρα κι εσείς αυτό το χειροκροτείτε.
Ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε,
κυρία Αναγνωστοπούλου, αλλά αν µιλάει ο καθένας δυο λεπτά
παραπάνω από αυτό που πρέπει δεν θα τελειώσουµε στις 23.00’
και δεν θα τελειώσουµε και αύριο.
Παρακαλώ να γίνεται σεβαστός ο χρόνος.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ έχει πολλαπλές στοχεύσεις:
Πρώτον, να συσκοτίσει την αιτία των σοβαρών προβληµάτων
που αντιµετωπίζουν τα λαϊκά στρώµατα και ένα από τα προβλήµατα αυτά είναι και η υπερχρέωση των λαϊκών νοικοκυριών.
Δεύτερον, να συγκαλύψει τη σύµπλευση του ΣΥΡΙΖΑ µε τη Νέα
Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στις στρατηγικές επιλογές.
Και τρίτον, να χειραγωγήσει και να εγκλωβίσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια.
Το ΚΚΕ καταψηφίζει στο πρόσωπο του Υπουργού Οικονοµικών
την κυβερνητική πολιτική της σηµερινής Κυβέρνησης που αποτελεί όµως τη συνέχεια των πολιτικών των προηγούµενων κυβερνήσεων. Για ακόµη µια φορά λοιπόν, µέσα στη Βουλή θα
καταψηφίσουµε και τη σηµερινή και τις προηγούµενες κυβερνήσεις και τις πολιτικές τους.
Καλούµε την εργατική τάξη, τους αυτοαπασχολούµενους,
τους επαγγελµατίες, τους αγρότες, τους νέους και τις γυναίκες
των λαϊκών στρωµάτων να περάσουν στην αντεπίθεση και να
ισχυροποιήσουν την κοινωνική τους συµµαχία οργανώνοντας την
πάλη ενάντια στον πραγµατικό αντίπαλο που δεν είναι άλλος από
τα µονοπώλια και τα συµφέροντά τους, το κράτος τους, τη διακρατική καπιταλιστική ένωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και
τα πολιτικά κόµµατα που υπηρετούν και εξωραΐζουν το βάρβαρο
καπιταλιστικό σύστηµα.
Ας έρθουµε τώρα στην αιτία κατά την οποία προέκυψε αυτή η
πρόταση δυσπιστίας. Υπερχρεωµένα λαϊκά νοικοκυριά, διαχείριση του ιδιωτικού ληξιπρόθεσµου χρέους. Στα πόσα ανέρχεται
αυτό το ιδιωτικό ληξιπρόθεσµο χρέος; Στα 233 δισεκατοµµύρια.
Και αυτό δεν είναι µόνο στις τράπεζες, γιατί κάποιοι στοχοποιούν
τις τράπεζες. Τα 90,5 δισεκατοµµύρια είναι τα κόκκινα δάνεια
προς τις τράπεζες, ενώ 105,3 δισεκατοµµύρια χρωστούν στην
εφορία ληξιπρόθεσµα και 37 δισεκατοµµύρια στα ασφαλιστικά
ταµεία.
Κι εδώ προκύπτει το ερώτηµα: Ποια είναι η αιτία αυτής της
υπερχρέωσης; Είναι το κακό το ριζικό; Είναι η άφρονη η στάση
η ατοµική; Είναι ο θεός που µας µισεί;
Εµείς το λέµε καθαρά. Οι αιτίες είναι πολύ συγκεκριµένες. Την
περίοδο των παχιών αγελάδων για το καπιταλιστικό σύστηµα, για
το κεφάλαιο, τα λαϊκά στρώµατα, οι εργαζόµενοι, οι επαγγελµατίες, οι αγρότες δεν µπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες τους
µέσα από το εισόδηµά τους είτε αυτές ήταν στεγαστικές ανάγκες, είτε ήταν οι ανάγκες οι οποίες χρειάζονταν για την επαγγελµατική τους δραστηριότητα ή για την καλλιέργεια του αγροτικού
τους κλήρου κι έτσι κατέφευγαν στον δανεισµό.
Βεβαίως, υπήρχε και για µια περίοδο µια πολύ µεγάλη πίεση
από τις τράπεζες γιατί ήθελαν να βρουν διέξοδο τα υπερσυσσωρευµένα κεφάλαια στην απέλπιδα προσπάθειά τους να µην ξεσπάσει άµεσα η κρίση. Η όποια αναστολή της εκδήλωσης της
κρίσης όχι µόνο δεν την απέτρεψε, αλλά την οδήγησε αυτή να
εκδηλωθεί µε ακόµη µεγαλύτερη σφοδρότητα και οξύτητα φέρνοντας παγκόσµια χαρακτηριστικά µε την κρίση του 2008-2009.
Η καπιταλιστική κρίση ήταν η αιτία και όχι ο «καζινοκαπιταλισµός» ή η τραπεζοκρατία, αλλά φοβάστε να το αναφέρετε. Αυτή
οδήγησε στη σφοδρότατη επίθεση από όλες τις κυβερνήσεις, και
από τις ελληνικές, µέσα από τα µνηµόνια στα δικαιώµατα της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωµάτων, οδήγησε σε µισθούς
πείνας και σε συντάξεις φτώχειας, µετέτρεψε ένα τέτοιο πλαίσιο
στην αγορά εργασίας για να µετατραπεί ο εργαζόµενος σε αναλώσιµο εξάρτηµα για τους βιοµήχανους και τους επιχειρηµατίες,
πολύ φτηνός για να µπορεί να προχωρήσει η καπιταλιστική ανάκαµψη.
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Η επιδείνωση της θέσης των λαϊκών στρωµάτων από την επίθεση αυτή έγινε ακόµη χειρότερη µέσα από τη «φοροεπιδροµή»
που εξαπολύθηκε από όλες τις κυβερνήσεις για τη δηµοσιονοµική εξυγίανση. Για να γίνει τι δηλαδή; Για να δηµιουργηθεί ο
απαραίτητος δηµοσιονοµικός χώρος για να στηριχτεί η επιχειρηµατική δραστηριότητα, η επιχειρηµατικότητα, αλλά και να χρηµατοδοτηθούν οι δαπάνες για το ΝΑΤΟ -4 δισεκατοµµύρια τον
χρόνο- τα εξοπλιστικά προγράµµατα και οι υπόλοιπες ανάγκες
των επιχειρηµατικών οµίλων.
Μέσα από αυτήν τη «φοροεπίθεση» προέκυψε και το «µαξιλάρι» για το ποιο περηφανεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, των 37 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Αυτά είναι τα µατωµένα πλεονάσµατα του κόσµου
που θέλει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ να δοθούν στους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Το αποτέλεσµα είναι αποκαλυπτικό. Θα αναφέρω δύο στοιχεία: Στοιχείο πρώτον, τα χρέη προς τις εφορίες, όσοι χρωστούν
µέχρι 5.000 ευρώ, και αυτά είναι τρία εκατοµµύρια πεντακόσια
σαράντα εννέα χιλιάδες ΑΦΜ, δηλαδή το 87,3% αυτών που χρωστάνε στην εφορία χρωστάνε 2,4 δισεκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή
χρωστάει µόλις το 2,8%. Δηλαδή το 87% αυτών που χρωστούν
στην εφορία χρωστάει στο σύνολο των ληξιπρόθεσµων εισφορών µόνο το 2% και είναι µέχρι 5.000. Αυτοί είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές; Ή είναι τα λαϊκά στρώµατα που δεν µπορούν να
αντεπεξέλθουν στη «φοροεπιδροµή» που τους επιβάλλατε όλες
οι κυβερνήσεις.
Ας δούµε και για τα ασφαλιστικά ταµεία. Στα 2 εκατοµµύρια
περίπου που χρωστούν στα ασφαλιστικά ταµεία, το 80% αυτών
που χρωστάνε µέχρι 15.000 -είναι και αυτοί στρατηγικοί κακοπληρωτές;- το 80%, λοιπόν, από αυτούς χρωστάει µέχρι 15.000
και αποτελούν µόλις το 15% του συνόλου των ληξιπρόθεσµων
χρεών προς τα ασφαλιστικά ταµεία. Να λοιπόν ποιοι είναι οι
στρατηγικοί κακοπληρωτές.
Φαίνεται από όλα αυτά ότι υπεύθυνοι για αυτήν την κατάσταση
είναι το καπιταλιστικό σύστηµα, βεβαίως, µε τις κρίσεις του, είναι
η επίθεση την οποία δέχτηκαν για να θωρακιστούν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι, είναι οι πολιτικές που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις και όχι η ατοµική ευθύνη του καθενός που ήταν
απερίσκεπτη και δεν έβλεπαν τι έπρεπε να κάνουν.
Σήµερα έρχεστε και τους λέτε, που τους οδηγήσατε σ’ αυτήν
την κατάσταση, «Να σε κάψω Γιάννη, να σ’ αλείψω λάδι». Βεβαίως µήπως τα πράγµατα θα είναι καλύτερα αύριο ή το επόµενο
διάστηµα; Γιατί και σήµερα υπάρχουν αυτές οι συνθήκες της
νέας καπιταλιστικής κρίσης σε διεθνές επίπεδο που αποτέλεσε
τη θρυαλλίδα η πανδηµία και όχι την αιτία, γιατί ο χαρακτήρας
παραµένει χαρακτήρας της καπιταλιστικής κρίσης.
Μέσα από αυτά τα µέτρα τα οποία λαµβάνει η Κυβέρνηση έρχεται να σηµατοδοτήσει µια νέα επίθεση σε ό,τι έχει αποµείνει
από τα εργασιακά δικαιώµατα. Τσακίζετε όποιο υπόλοιπο λαϊκών
δικαιωµάτων υπάρχει. Θυσιάζετε τις ανάγκες της εργατικής
τάξης και των λαϊκών στρωµάτων στον βωµό της ανάκαµψης, της
κερδοφορίας των µονοπωλίων. Έχετε συνολικά απασφαλίσει συνολικά την κατάσταση στην αγορά εργασίας και να είστε σίγουροι ότι σπέρνετε ανέµους, αλλά θα θερίσετε θύελλες από το
εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα.
Από την άλλη µεριά, έρχεστε και λέτε ότι θωρακίζετε την κοινωνία από την πανδηµία µε την ατοµική ευθύνη; Εδώ έχετε αφήσει αθωράκιστο το δηµόσιο σύστηµα υγείας, όχι µόνο εσείς και
οι προηγούµενες κυβερνήσεις.
Αλήθεια, ποιες κυβερνήσεις ήταν αυτές οι οποίες έκλεισαν τα
νοσοκοµεία λοιµωδών νόσων; Η συγκυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ, γιατί η δικαιολογία τότε ήταν ότι δεν υπάρχουν πανδηµίες. Ποιος έκλεισε το Νοσοκοµείο Θώρακος στην Πάτρα; Η
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Και ήταν ένα εξειδικευµένο νοσοκοµείο στις παθήσεις του πνεύµονα.
Να, λοιπόν, πόσα περισσότερα όπλα θα µπορούσαν να υπάρχουν. Και σήµερα τι κάνετε; Βάζετε την ατοµική ευθύνη ως προπέτασµα για να συγκαλύψετε την ασυδοσία στους χώρους
δουλειάς, που έχουν µετατραπεί σε πυρήνες εξάπλωσης της
πανδηµίας, να συγκαλύψετε τον τεράστιο συνωστισµό που µε
δική σας ευθύνη υπάρχει στα µέσα µαζικής µεταφοράς και στα
σχολεία.
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Το νοµοσχέδιο, όµως, το οποίο έγινε αφορµή για να κατατεθεί
η πρόταση δυσπιστίας, δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία. Δεν αποτελεί, όπως ισχυρίστηκε ο κ. Σκουρλέτης χθες, ανατροπή στα δεδοµένα τα οποία είχαµε, αλλά τη συνέχεια και τη συµπλήρωση
των δεδοµένων που υπήρχαν, την ολοκλήρωση της εικόνας του
παζλ. Ξεκινώντας από τον νόµο Κατσέλη, που παρείχε µερική
προστασία υπό προϋποθέσεις, ξηλώθηκε το πουλόβερ σταδιακά.
Προχωρήσαµε στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς. Για να διευκολυνθούν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ µετέτρεψε σε ιδιώνυµο αδίκηµα την παρεµπόδισή τους και
έστελνε τα ΜΑΤ για να αποτρέψουν τους διαδηλωτές που τους
εµπόδιζαν.
Και σήµερα τσακώνεστε για το ποιος έχει βάψει πιο πολύ τα
χέρια του µε αίµα. Από αυτήν την άποψη, εµείς λέµε καθαρά ότι
µπορεί να υπάρχουν πολλές προτάσεις στο τραπέζι για το πώς
θα αντιµετωπίσουµε τα ληξιπρόθεσµα χρέη των λαϊκών νοικοκυριών, των επαγγελµατιών, των αυτοαπασχολούµενων, αλλά
υπάρχουν µόνο δύο λογικές, δύο γραµµές που συγκρούονται.
Η µία γραµµή, αυτή που αποδέχεστε όλοι οι υπόλοιποι είναι η
εξής: να διαχειριστούµε τα κόκκινα δάνεια για να εξυγιανθούν
και να κεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες και να ισχυροποιηθεί το
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, να διασφαλιστεί η δηµοσιονοµική
πειθαρχία πληρώνοντας τα χρέη στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταµεία, ούτως ώστε το αστικό κράτος να ισχυροποιήσει τη
θέση του ως συλλογικός καπιταλιστής. Αυτά θα γίνουν σε βάρος
των υπερχρεωµένων λαϊκών στρωµάτων. Μόνο έτσι µπορούν να
γίνουν και αυτές είναι οι προτάσεις.
Η άλλη είναι η πρόταση του ΚΚΕ η οποία λέει ότι πρέπει να
ανακουφιστεί να ανακουφιστεί ο λαός από την υπερχρέωση. Και
πώς θα γίνει αυτό; Με το κούρεµα απέναντι και στις τράπεζες
και στα ασφαλιστικά ταµεία και στην εφορία. Έχουµε καταθέσει
συγκεκριµένη πρόταση νόµου, την οποία θα καταθέσω στα Πρακτικά. Άρα, λοιπόν, να πληρώσουν οι τράπεζες και να πληρώσει
και το κράτος τους.
Στην πρόταση που κατέθεσε η Κυβέρνηση έχουµε τους πλειστηριασµούς που επιταχύνονται για να ρευστοποιηθούν τα περιουσιακά στοιχεία αυτών που χρωστάνε ή να υπάρξει
εξωδικαστικός συµβιβασµός, όπως λέει η Κυβέρνηση. Τι θα σηµαίνει αυτό; Διακόσιες σαράντα δόσεις. Για είκοσι χρόνια, δηλαδή, θα είναι όµηροι. Σήµερα µία εφηµερίδα όλως τυχαίως
αναφερόταν στο πόσες ρυθµίσεις χρεών υπάρχουν. Υπάρχουν
δεκαπέντε. Διακόσιες σαράντα δόσεις για τον εξωδικαστικό συµβιβασµό, εκατόν είκοσι δόσεις για τα ληξιπρόθεσµα χρέη προς
τις εφορίες, εκατόν είκοσι δόσεις για τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταµεία, άλλες εκατόν είκοσι δόσεις, σαράντα οκτώ πάγιες
δόσεις. Θα πεθάνει να µετράει ο άνθρωπος τις δόσεις στο τέλος!
Τον µετατρέπετε σε σκλάβο των τραπεζών και του κράτους τους.
Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εµείς είµαστε καθαροί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρησιµοποιήσω και τη δευτερολογία µου.
Όσα δε για τα ευάλωτα νοικοκυριά, που έχουν εισόδηµα έως
7 χιλιάδες ευρώ, τι τους λέτε; Ότι θα γίνουν ενοικιαστές στο σπίτι
τους. Θα πληρώνουν για δώδεκα χρόνια ενοίκιο και µετά τα δώδεκα χρόνια -εδώ είναι ο χλευασµός- µπορούν να το εξαγοράσουν! Με τι; Πώς θα το εξαγοράσουν; Κάνετε πλάκα; Πού θα τα
βρουν τα χρήµατα; Εκτός και αν πιάσουν το Τζόκερ! Μόνο έτσι!
Πώς θα αποταµιεύουν εφτά χιλιάρικα τον χρόνο; Μπορείς και να
αποταµιεύεις, για να αγοράσεις σπίτι, όταν σου έχουν διαγραφεί
όσα έχεις δώσει για την εξυπηρέτηση του δανείου και όσα δίνεις
για ενοίκια;
Και πολύ µεγαλύτερη κοροϊδία και χλευασµός είναι αυτό το
οποίο λέτε για τη δεύτερη ευκαιρία. Για σκεφτείτε: Ένας αγρότης ο οποίος θα χάσει τα χωράφια του, θα χάσει το τρακτέρ και
τα µηχανήµατά του ποια δεύτερη ευκαιρία θα έχει µετά να ξανακαλλιεργήσει; Τι θα καλλιεργήσει; Το πολύ-πολύ να γίνει εργάτης
γης. Αυτή είναι η δεύτερη ευκαιρία που του δίνετε; Όµως οι ανώνυµες εταιρείες κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα έχουν πολλαπλές
ευκαιρίες όχι µόνο δεύτερες ευκαιρίες. Έχουν τη δυνατότητα
επαναπροσδιορισµού των δανείων, έχουν τη δυνατότητα κουρέµατος των δανείων, έχουν τη δυνατότητα να µεταβιβάζονται, να
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γίνονται θυγατρικές, να πουλιούνται και να αγοράζονται και µία
σειρά άλλων δυνατοτήτων που δεν έχω τον χρόνο να τις αναφέρω.
Αυτή είναι η πρόταση νόµου του ΚΚΕ την οποία δεν την καταθέσαµε µόνο τώρα, τον Ιούλιο, την είχαµε καταθέσει και στην
προηγούµενη κυβέρνηση. Την χλεύασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
τότε, όπως τη χλεύασε και η Νέα Δηµοκρατία που ήταν αξιωµατική αντιπολίτευση, όπως τη χλεύασε και το ΠΑΣΟΚ. Και µάλιστα
η τόσο ευαίσθητη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν δέχτηκε ούτε καν
την πρόταση που έκαναν πολλοί δήµοι στη χώρα να µπορούν µε
αιτιολογηµένη απόφαση τα δηµοτικά συµβούλια να διαγράφουν
χρέη ως 500 ευρώ! Ακούστε, το έγκληµα το φοβερό ανθρώπων
οι οποίοι είναι εξαθλιωµένοι! Το απορρίψατε ως Κυβέρνηση.
Θα πει κάποιος: Καλά αυτά που λέτε, αλλά υπάρχει όµως και
η πρόταση του ΜέΡΑ25 για τον «ΟΔΥΣΣΕΑ» ο οποίος συγκρούεται µε τον «ΗΡΑΚΛΗ» τώρα! Καταλαβαίνετε για τι είδους σοβαρότητα µιλάµε; Τέλος πάντων, όµως ας µείνουµε εδώ. Τι λέει για
τα κόκκινα δάνεια, λοιπόν, ο «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», η πρόταση του
ΜέΡΑ25; Ότι αυτά θα µεταφερθούν σε δηµόσια bad bank. Δηλαδή το κράτος θα τιτλοποιήσει αυτά τα δάνεια, θα δώσει χρήµατα επί της ουσίας στις τράπεζες και θα πάρει τα κόκκινα
δάνεια. Καλύτερη πρόταση για τις τράπεζες δεν υπάρχει από
αυτή. Πιο τραπεζοκεντρική πρόταση δεν υπάρχει. Και θα πληρώνουν είτε ως υπερχρεωµένα νοικοκυριά ή θα πληρώνουν ως φορολογούµενοι για την εξυγίανση των τραπεζών. Πρέπει οι
τραπεζίτες να κάνουν τραπέζι στον κ. Βαρουφάκη, έχουµε τη
γνώµη.
Από αυτή την άποψη επιβεβαιώνεται ότι υπάρχουν δύο πολιτικές. Δεν µπορεί να πατάς σε δύο βάρκες. Ή θα είσαι µε τα µονοπώλια, τις τράπεζες και τον καπιταλισµό ή θα είσαι µε τον λαό
και τον σοσιαλισµό.
Αυτό που κάνετε γιατί το κάνετε τώρα; Είναι απλός ο λόγος.
Στην πρόταση που φέρνετε για την εξυγίανση των επιχειρήσεων
µετατρέπετε τη δυνατότητα που είχε ο διαχειριστής να λύονται
αυτόµατα όλες οι συµβάσεις σε αποφασιστικότητα. Κατευθείαν
µε το που κατατίθεται η πτώχευση λύονται όλες οι συµβάσεις
χωρίς αποζηµίωση. Αυτό τι σηµαίνει; Θέλετε καθαρές τις επιχειρήσεις για τους νέους ιδιοκτήτες, να µην έχουν τα βάρη του εργατικού κινήµατος και των κατακτήσεών του. Άρα µε τον νόµο
αυτόν θέλετε να συγκεντρώσετε τη γη, να συγκεντρώσετε τα ακίνητα, αλλά και την οικονοµική δραστηριότητα σε όλο και λιγότερα χέρια.
Και επειδή βεβαίως µόνον αυτά δεν είναι αρκετά, προχωράτε
και σε θωράκιση µε τους κατασταλτικούς µηχανισµούς, αλλά και
µε το νοµοθετικό πλαίσιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε αµερικανόπνευστους
θεσµούς στη δικαιοσύνη, όπως, για παράδειγµα, την ποινική συνδιαλλαγή, την ποινική διαπραγµάτευση και µία σειρά άλλες τέτοιες όµορφες αµερικανιές, που επί της ουσίας έβαζαν στην ίδια
µοίρα τον φτωχό µε τον πλούσιο για να διαπραγµατευτούν. Και
ποιος θα νικήσει; Ο πλούσιος θα νικήσει. Καθαρά. Κατάργησε ο
ΣΥΡΙΖΑ το υπερπρονόµιο που είχαν οι απαιτήσεις των εργαζόµενων κατά την αναγκαστική εκτέλεση σε πλειστηριασµούς και
πτώχευση.
Είναι εδώ ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης. Θα σας θυµίσω ότι
σε µία πρωτοβουλία που είχατε πάρει, είχαµε συζητήσει τότε την
τροπολογία του ΚΚΕ -που την καταθέσαµε ξανά- και είπατε ότι
θα πάρετε εσείς την πρωτοβουλία να το φέρετε. Τη Δευτέρα
έχετε την ευκαιρία να τοποθετηθείτε και να πείτε αν αποδέχεσθε
την πρόταση του ΚΚΕ ή να φέρετε δική σας πρόταση που θα
αποκαθιστά το υπερπρονόµιο των εργαζοµένων όσον αφορά τις
αναγκαστικές εκτελέσεις.
Το πιο ουσιαστικό, όµως, από όλα, για το πού πάει το πράγµα
είναι αυτό το οποίο περιέχει η έκθεση Πισσαρίδη. Τι λέει; Λέει
ότι η δικαιοσύνη -ακούστε τι λέει!- από παράγοντας αβεβαιότητας πρέπει να µετατραπεί σε παράγοντα εµπιστοσύνης για τις
επενδύσεις. Η δικαιοσύνη, δηλαδή, µετατρέπεται σε εργαλείο
για τους επιχειρηµατικούς οµίλους και για τα µονοπώλια. Αυτό
αποτελεί την αποκάλυψη της δικτατορίας του κεφαλαίου. Να είµαστε καθαροί. Δεν υπάρχει καµµία άλλη δικαιολογία.
Και βεβαίως επειδή «φρέσκα κουλούρια έχει ο φούρναρης»
δεν θα αναφερθούµε σε αυτά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρ-
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νηση, γιατί αναγκάστηκε. Αν και πανηγυρίζει πανηγύρια για τα
37 δισεκατοµµύρια. Αντιφάσεις είναι αυτές! Θα πούµε τα πρόσφατα, γιατί µιλάει για τις προοδευτικές συµµαχίες και την αναγκαιότητά τους.
Για να δούµε, λοιπόν, πώς θα οικοδοµηθούν αυτές. Όταν πανηγύριζε ο ΣΥΡΙΖΑ για το Ταµείο Ανάκαµψης και την προώθηση
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης; Ή όταν ήρθε ο κ. Τσακαλώτος
προχθές που συζητούνταν το νοµοσχέδιο και λέει «να βοηθήσουµε τις επιχειρήσεις να αναδιαρθρωθούν µε έναν τρόπο πιο
δίκαιο και πιο αναπτυξιακό»; Μα, είναι ποτέ δυνατόν να ζητάς να
ισχυροποιηθεί ο αντίπαλος της εργατικής τάξης; Η Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι ο αντίπαλος της εργατικής τάξης όλων των λαών.
Οι επιχειρήσεις είναι αντίπαλος της εργατικής τάξης. Αυτό δεν
λέει η ταξική διάρθρωση της κοινωνίας, ότι υπάρχουν τάξεις που
συγκρούονται; Αλλά φαίνεται στα αµερικάνικα και στα βρετανικά
κολλέγια αυτά είναι παλιά, ξινά σταφύλια!
Έτσι, λοιπόν, αποτελεί πρόκληση το να µιλάς τώρα που είσαι
Αντιπολίτευση για ανισότητες και από την άλλη µεριά να υποτάσσεις την εργατική τάξη στα συµφέροντα των επιχειρηµατικών
οµίλων, στον βασικό της αντίπαλο, να υπονοµεύεις και να εχθρεύεσαι την ταξική πάλη ως τον βασικό µοχλό αλλαγής και ανατροπής της κοινωνίας και να λες στην εργατική τάξη «κοίταξε να
δεις, στήριξέ µες ως κυβέρνηση και θα σου λύσω τα προβλήµατα». Όπως τα έλυσες και πριν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ πολύ,
ολοκληρώστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Από αυτή την άποψη,
λοιπόν, κύριε Πρόεδρε -και τελειώνω µε αυτό- µονόδροµος για
τον λαό, για την εργατική τάξη, αν θέλει να δει καλύτερες µέρες,
να διεκδικήσει δηλαδή µέτρα που να βελτιώνουν τη θέση του,
δεν είναι να στηρίξει και να εµπιστευτεί την όποια αστική κυβέρνηση ανεξαρτήτως του επιθετικού προσδιορισµού, αλλά είναι να
συγκρουστεί µε τις πραγµατικές αιτίες που υπονοµεύουν την ικανοποίηση των αναγκών του, να συγκρουστεί και να ανατρέψει
τους συσχετισµούς δύναµης, για να φέρει συνολικότερες ανατροπές σε κοινωνικό επίπεδο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα πρόταση
νόµου, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Καραθανασόπουλε.
Τον λόγο έχει τώρα ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Βρούτσης.
Στη συνέχεια θα µιλήσουν οι Βουλευτές κ. Αθανάσιος Καββαδάς από τη Νέα Δηµοκρατία και η κ. Χαρούλα Καφαντάρη από
τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, θα µιλήσω από εδώ, δεν
θα έρθω στο Βήµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Επειδή ξέρουµε
ότι θα είστε σύντοµος, κύριε Βρούτση, βεβαίως, µιλήστε από
εκεί.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
αποτελεί αναφαίρετο δικαίωµα του ΣΥΡΙΖΑ, της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να επιλέξει τον χρόνο, το θέµα, τον τρόπο για να
αξιοποιήσει αυτή την ύψιστη κοινοβουλευτική δυνατότητα που
έχει να ασκήσει πρόταση µοµφής. Άλλο τόσο όµως αναφαίρετο
δικαίωµα έχει και η Κυβέρνηση, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, να τοποθετηθεί για όλα αυτά, και για τον τρόπο και για το θέµα και για τον
χρόνο και για την ουσία της πρότασής σας.
Ξεκινάω λέγοντας ότι παρακολουθώντας κάποιος τις διαδικασίες της Βουλής χθες και σήµερα, που όπως προβλέπω θα ολοκληρωθούν αύριο, η ίδια πρόβλεψη λέει ότι ο ιστορικός του
µέλλοντος θα σας κρίνει πάρα πολύ αυστηρά για αυτή την επιλογή. Και θα σας κρίνει αυστηρά γιατί εξελίσσεται σε µία αυτοπαγίδευσή σας, σε ένα πολιτικό φιάσκο, το οποίο πλέον φαίνεται
ολοφάνερα ότι το επιχειρήσατε καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους, για να ισορροπήσετε τα εσωτερικά σας ζητήµατα και για
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να ξεφύγετε από τις ευθύνες του παρελθόντος που σας βαραίνουν και σας σκιάζουν όλο αυτό το διάστηµα.
Ας ξεκινήσουµε, λοιπόν, να δούµε γιατί κάνετε αυτή την πολιτική επιχείρηση εναντίον της Κυβέρνησης και συγκεκριµένα εναντίον του Χρήστου Σταϊκούρα. Ο χρόνος που επιλέξατε ήταν ο
καταλληλότερος; Όλος ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγµή αγωνιά
µε το πρόβληµα που έχουµε µε τους γείτονές µας, µε την Τουρκία. Την ώρα που οι Ένοπλες Δυνάµεις είναι ξεδιπλωµένες και
έχουν αναπτυχθεί στο Αιγαίο, δείχνουµε αυτό που έπρεπε να δείξουµε πραγµατικά ως Κοινοβούλιο, ως πολιτικό σύστηµα, ότι είµαστε ενωµένοι; Τι βγαίνει προς τα έξω; Ότι αυτοί εκεί είναι
διαιρεµένοι και την ώρα που έχουµε τον ύψιστο κίνδυνο απέναντί
µας µε την Τουρκία κάνουν πρόταση µοµφής εναντίον της Κυβέρνησης. Δείχνει, δηλαδή, µια εσωτερική αστάθεια και όχι
εθνική ενότητα όπως θα έπρεπε.
Το δεύτερο ζήτηµα είναι το θέµα που επιλέξατε. Τι θέµα επιλέξατε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ; Έναν νόµο ο οποίος έχει τον τίτλο
«ρύθµιση οφειλών, δεύτερη ευκαιρία» ή όπως είθισται να λέγεται
«Πτωχευτικός Κώδικας».
Για να δούµε λίγο την εξέλιξη αυτού του θέµατος. Γιατί πρέπει
να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους και όπως είναι. Επειδή
ήµουν και την περίοδο 2012-2014 στην ίδια θέση του Υπουργού,
έχω έντονα βιώµατα και παραστάσεις στο µυαλό µου από τις
πλατείες των «αγανακτισµένων», από το «δεν πληρώνω» και τις
προτροπές στους πολίτες να µην πληρώνουν τις υποχρεώσεις
τους, έχω έντονα χαραγµένο στο µυαλό µου το «κανένα σπίτι σε
χέρια τραπεζίτη», έχω έντονα χαραγµένες και στη θύµησή µου
εµπειρίες, που λέγατε «µε έναν νόµο και ένα άρθρο θα καταργήσουµε ό,τι υπάρχει και θα επαναφέρουµε πλούτο και ευηµερία
στον τόπο». Αυτά ήταν έντονα, τα ξεπερνάµε όµως αυτά. Αυτά
κρίθηκαν, αξιολογηθήκατε και σας έταξε ο ελληνικός λαός εκεί
που σας έβαλε.
Ας δούµε όµως σήµερα τι λέτε. Τι είναι ο Πτωχευτικός Κώδικας; Είναι µια απλή νοµοθετική παρέµβαση; Όχι, είναι µία µεγάλη
µεταρρύθµιση. Και αν θέλουµε ως πολιτικό σύστηµα να συνεννοηθούµε, κατέγραψα για αυτό το µεγάλο πρόβληµα, παθογένεια δεκαετιών που έχει η χώρα µας, τους νόµους µε τους
οποίους επιχείρησε το πολιτικό σύστηµα -από το ΠΑΣΟΚ και τη
Νέα Δηµοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ µετά- να το επιλύσει. Το ερώτηµα είναι -ας απαντήσει κάποιος, εγώ δέχοµαι καλοπροαίρετατο εξής: υπάρχει ή δεν υπάρχει πρόβληµα; Βεβαίως και υπάρχει.
Έχει λυθεί το πρόβληµα; Όχι, δεν έχει λυθεί. Μπορεί να σέρνεται
για πολλά χρόνια; Όχι, δεν µπορεί να σέρνεται.
Για ακούστε, έντεκα νοµοθετικές παρεµβάσεις για να λυθεί το
πρόβληµα: νόµος 3869 του 2010, νόµος 4152 του 2013, νόµος
4224 του 2013, νόµος 4307 του 2014, νόµος 4321 του 2015,
νόµος 4354 του 2015, νόµος 4389 του 2016, νόµος 4588 του
2017, νόµος 4669 του 2017, νόµος 4605 του 2019, νόµος 4611
του 2019. Τι επιχείρησε το πολιτικό σύστηµα να κάνει; Να το αντιµετωπίσει. Και δεν τα κατάφερε. Και σήµερα, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ο Υπουργός Οικονοµικών, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει το θάρρος, τη γενναιότητα να φέρει αυτή
τη νοµοθετική πρωτοβουλία, αυτή τη µεταρρύθµιση και να λύσει
οριστικά και για πάντα ένα πρόβληµα που βασάνιζε τον ελληνικό
λαό και την ελληνική οικονοµία! Και αυτό κάνουµε.
Αυτό κάνουµε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτή η νοµοθετική
πρωτοβουλία ουσιαστικά κάνει δύο πολύ σηµαντικά πράγµατα:
πρώτον, επιλύει για πάντα το πρόβληµα δεκαετιών που είχε η
χώρα και το περιέγραψα πριν και το δεύτερο είναι ότι δίνει τη
δεύτερη ευκαιρία, µέσα από το κοινωνικό πρόσηµο που έχει, σε
κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν θα είχαν δεύτερη ευκαιρία να
ξανασταθούν στα πόδια τους και ατοµικά και µε τις οικογένειές
τους. Και είναι άκρως υποκριτικό από την πλευρά σας να φέρνετε αυτή τη χρονική στιγµή σε αυτό το νοµοσχέδιο, στο οποίο
εσείς ανοίξατε αυτά για τα οποία σήµερα κάνετε κριτική προς
την Κυβέρνησή µας, πρόταση µοµφής στον Χρήστο Σταϊκούρα.
Κάνατε όµως και ένα άλλο λάθος. Προσωποποιήσατε µια κεντρική κυβερνητική πολιτική. Ξέρετε, εµείς στη Νέα Δηµοκρατία
έχουµε µεταξύ µας ισχυρούς δεσµούς, όχι µόνο ανθρώπινους,
πολιτικούς. Έχουµε µεταξύ µας µία σχέση γιατί έχουµε σφυρηλατηθεί µέσα σε ένα αξιακό οικοσύστηµα που κρατάει και την
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παράταξη και τους ανθρώπους αυτούς πολλά χρόνια και ψηλά
και πρώτη προτεραιότητα στην ελληνική κοινωνία. Γι’ αυτό είµαστε εδώ που είµαστε ξανά. Αυτό το οικοσύστηµα, λοιπόν, βάζει
τον ένα δίπλα στον άλλον. Είµαστε όλοι δίπλα στον Χρήστο Σταϊκούρα, είµαστε όλοι µία γροθιά! Γιατί ο Χρήστος Σταϊκούρας δεν
έφερε µόνο αυτή τη νοµοθετική πρωτοβουλία. Με τον Χρήστο
Σταϊκούρα, το Υπουργείο Οικονοµικών στο σύνολό του, το
Υπουργείο Ανάπτυξης, µε τον Πρωθυπουργό, και όλη η Κυβέρνηση όλο αυτό το διάστηµα της πανδηµίας -που ακούω πάλι το
εξωφρενικό εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ να µιλάει για ανεργία, ότι αυξήθηκε η ανεργία, ότι αυξήθηκε η ύφεση, λες και δεν υπάρχει
µπροστά µας το πρόβληµα της πανδηµίας- δίνουµε όλοι µαζί τη
µάχη από το πρωί µέχρι το βράδυ, για να αντιµετωπίσουµε τα
πρωτοφανή αυτά φαινόµενα µε τις επιπτώσεις και στην υγεία και
στην οικονοµία. Να µας αξιολογήσετε για τον τρόπο µε τον οποίο
ασκούµε την πολιτική; Να µας αξιολογήσετε. Αλλά σε ένα περιβάλλον πρωτοφανές, πρωτόγνωρο, παγκόσµιο το να λέτε ότι
αυτά τα έφερε η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι από
αστείο έως τραγικό. Γιατί αυτή η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, όλο αυτό το διάστηµα, κάποια
Υπουργεία και στο σύνολό της η Κυβέρνηση έδωσαν µάχη στην
πρώτη γραµµή, γιατί είναι αυτό το καθήκον τους, αυτό ήταν το
χρέος τους και κρατήσαµε και την κοινωνία όρθια, κρατήσαµε
και θέσεις εργασίας, κρατήσαµε και το ασφαλιστικό σύστηµα και
τις επιχειρήσεις ταυτόχρονα. Δώσαµε, δίνουµε και θα δίνουµε
µέχρι τέλους κάτω από αυτό το πολύ δύσκολο περιβάλλον µία
µάχη.
Στο επίκεντρό µας ο άνθρωπος και η πατρίδα. Και θα κάνουµε
ό,τι µπορούµε µέχρι τέλους για να τους κρατήσουµε όλους όρθιους και να βγούµε όλοι ενωµένοι και νικητές -γιατί αυτός ο χρόνος πλησιάζει- απ’ αυτή την κρίση.
Και µέχρι σήµερα ο ελληνικός λαός επιδοκιµάζει θετικά τις
προσπάθειές µας. Αυτό είναι αναντίρρητο. Κρατάω εδώ µια
σειρά από δεκάδες παρεµβάσεις: αναστολές συµβάσεων εργασίας, στήριξη ανέργων, στήριξη µακροχρόνια ανέργων, πολιτικές
µε εκατό χιλιάδες θέσεις εργασίας, επτά ειδικά προγράµµατα
του ΟΑΕΔ µε ειδική στήριξη, στήριξη των ασφαλιστικών ταµείων
από το Υπουργείο Οικονοµικών, δεκάδες παρεµβάσεις δισεκατοµµυρίων ευρώ για τους ανθρώπους της εργασίας, για τη διατήρηση θέσεων εργασίας.
Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, εκτιµώ ότι κάνατε ένα ολέθριο λάθος. Αυτοπαγιδευτήκατε µέσα σε µια εσωτερική δίνη που έχετε και προσπαθώντας να ξεφύγετε, πέσατε στο λάθος να κάνετε πρόταση
µοµφής στην Κυβέρνηση, διαµέσου του Χρήστου Σταϊκούρα.
Είµαστε εδώ όλοι µαζί απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στον
ελληνικό λαό και είµαστε σίγουροι ότι στο τέλος αυτή η Κυβέρνηση µε τις πολιτικές της θα δικαιώσει όλο τον ελληνικό λαό και
θα βγούµε κερδισµένοι στο τέλος όλοι. Οι µόνοι χαµένοι θα είστε
εσείς µε τη σηµερινή επιλογή που κάνατε.
Είµαστε δίπλα στον Χρήστο Σταϊκούρα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Εκτός διαδικασίας, για την ιστορία να πω για τους νόµους που
αναφέρατε, κανείς δεν προστατεύει αποτελεσµατικά τους δανειολήπτες έναντι των τραπεζών. Και προκύπτει από τη δικαστηριακή πρακτική. Κανείς νόµος απ’ αυτούς δεν προστάτευε
αποτελεσµατικά τους δανειολήπτες ή µερικοί πληµµελώς. Αυτό
είναι άλλο θέµα, δεν θέλω να µπαίνω στην ουσία.
Ο κ. Καββαδάς έχει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ελληνικός
στόλος είναι σε θέση µάχης στο Αιγαίο απέναντι στον τουρκικό
εδώ και µήνες. Η προκλητικότητα της απέναντι πλευράς οξύνεται. Η ελληνική Κυβέρνηση καθηµερινά δίνει µάχες στους διεθνείς οργανισµούς για µια ειρηνική, αλλά αποφασιστική λύση
στη βάση του Διεθνούς Δικαίου απέναντι στον τουρκικό επεκτατισµό.
Στο εσωτερικό η πανδηµία απειλεί να γονατίσει την οικονοµία
και την κοινωνία. Η ύφεση που έχει πλήξει ολόκληρη την Ευρώπη
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σηµαδεύει µοιραία και τη χώρα µας, όχι όµως χωρίς ελπίδα. Η
ελπίδα έρχεται από τις προβλέψεις για ανάπτυξη τουλάχιστον
γύρω στο 5%, µια ανάπτυξη που δεν έρχεται µαγικά, αλλά χάρη
στην οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μια αναπτυξιακή οικονοµική πολιτική µε έµφαση στη ρευστότητα και τις επενδύσεις, µια οικονοµική πολιτική που µειώνει
τη φορολογία, ενισχύει την επιχειρηµατικότητα, στηρίζει την
αγορά εργασίας.
Αυτήν ακριβώς, λοιπόν, τη στιγµή που η Κυβέρνηση µαζί µε
την ελληνική κοινωνία µάχεται σε δύο κρίσιµα µέτωπα, αυτή τη
στιγµή επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας για να βγουν από
την πολιτική λήθη και να τραβήξουν την προσοχή µακριά από τα
εσωκοµµατικά τους προβλήµατα.
Δεν θέλω να σχολιάσω τι είδους πατριωτισµό δείχνει αυτή η
επιλογή κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας σε µια κρίσιµη καµπή
της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Θέλω να µπω στην ουσία
όσων καταλογίζει η πρόταση µοµφής στον Υπουργό των Οικονοµικών της Κυβέρνησης Χρήστο Σταϊκούρα, στον επικεφαλής
δηλαδή ενός Υπουργείου που έχει κρατήσει όρθια την οικονοµία
και την κοινωνία.
Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλα έλεγε στα κάγκελα ως αντιπολίτευση και άλλα
έκανε, όντας στην καρέκλα, ως κυβέρνηση. Από το προεκλογικό
«δεν πληρώνω» που οδήγησε στην αύξηση των κόκκινων δανείων
κατά 50% µέσα στο 2015, διότι ο κόσµος σάς άκουσε και σταµάτησε να πληρώνει, φτάσαµε στο να οµολογεί ο κ. Τσακαλώτος
ότι µε ταξική µεροληψία υπερφορολόγησε τη µεσαία τάξη. Θα
καταθέσω, κύριε Πρόεδρε, και αυτό, αλλά και άλλα έγγραφα στο
τέλος της οµιλίας µου, λόγω περιορισµένου χρόνου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 2017 ο ΣΥΡΙΖΑ υποτίθεται θα
έφερνε επανάσταση στον θεσµό του εξωδικαστικού συµβιβασµού. Τετρακόσιες χιλιάδες οφειλέτες µάς έλεγε ο τότε Υπουργός Ανάπτυξης θα ωφεληθούν. Θα το καταθέσω και αυτό. Τι
συνέβη όµως στην πραγµατικότητα; Μέχρι τον Ιούλιο του 2019
είχαν γίνει επτά χιλιάδες τριακόσιες αιτήσεις και τελικά, µόνο δύο
χιλιάδες διακόσιοι οφειλέτες ρύθµισαν τα χρέη τους, δηλαδή µια
τραγική αποτυχία.
Ο εξωδικαστικός συµβιβασµός επί ΣΥΡΙΖΑ παρέµεινε µια γραφειοκρατική διαδικασία, µε δεκάδες στάδια που προϋπέθεταν
χρόνο και χρήµα. Σήµερα η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
αυτοµατοποιεί τον εξωδικαστικό συµβιβασµό µέσω της ειδικής
πλατφόρµας, τον επεκτείνει υπό όρους και σε ενήµερους οφειλέτες δίνει διακόσιες σαράντα δόσεις, δηλαδή είκοσι χρόνια για
την αποπληρωµή, διασφαλίζοντας την περιουσία και τα εισοδήµατα των οφειλετών.
Το 2017 ο Υπουργός των Οικονοµικών κ. Τσακαλώτος έλεγε
ότι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί χρειάζονται για να έχουµε
καλές τράπεζες. Θα καταθέσω και αυτό στα Πρακτικά. Έτσι το
«κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» που επαναλάµβανε ο Αλέξης
Τσίπρας από τη Ρόδο το 2015 και που έφερε την εκλογική νίκη
στον ΣΥΡΙΖΑ ξεχάστηκε αµέσως µόλις βρέθηκε στο τιµόνι της
διακυβέρνησης. Θα καταθέσω και την οµιλία του κ. Τσίπρα.
Όταν οι τραπεζίτες έπαψαν να είναι ο ταξικός εχθρός και έγιναν συνέταιροι στη χάραξη της οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, η νέα σεισάχθεια που διακήρυσσε ο Αλέξης
Τσίπρας στη ΔΕΘ ακόµη και το Σεπτέµβριο του 2014 ξεχάστηκε.
Θα καταθέσω και αυτή την οµιλία.
Τον Φεβρουάριο του 2019 µπήκε η οριστική ταφόπλακα για
τον νόµο Κατσέλη και την οριζόντια προστασία της πρώτης κατοικίας, µε τον ν.4592 που έδινε διορία έξι µηνών σε ελάχιστους
δικαιούχους να σώσουν τα σπίτια τους. Τόσο λίγους που µέχρι
το τέλος της διορίας µόλις χίλιοι τριακόσιοι εξήντα οκτώ οφειλέτες είχαν υποβάλει αίτηση ένταξης. Είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσιοι εβδοµήντα δύο ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί έγιναν επί
διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί ήταν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κοινωνική ευαισθησία όσων ήσασταν στην Κυβέρνηση.
Και όχι µόνο αυτό, αλλά µε την πολιτική της υπερφορολόγησης όλα τα προηγούµενα χρόνια οδηγήσατε στην αύξηση των
οφειλών προς την εφορία στα 104 δισεκατοµµύρια ευρώ. Με την
αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών οδηγήσατε στην αύξηση
των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταµεία από 13,7 δισεκατοµµύρια ευρώ, όταν αναλάβατε, στα 35,4 δισεκατοµµύρια ευρώ τον

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Φεβρουάριο του 2019.
Και τώρα που βρεθήκατε στη φυσική σας θέση, στην Αντιπολίτευση, σας πήρε ξανά ο πόνος για την πρώτη κατοικία και τους
µικροµεσαίους. Και επιλέξατε να ευτελίσετε µια ύψιστη κοινοβουλευτική δηµοκρατική διαδικασία, επικαλούµενοι ωµά ψέµατα.
Διότι ωµά ψέµατα είναι ότι ο Υπουργός Οικονοµικών δεν στήριξε
και δεν στηρίζει τους µισθωτούς, τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τα νοικοκυριά.
Αν αυτή τη στιγµή υπάρχει πρόβλεψη για ανάκαµψη το 2021
από τη λαίλαπα της επιδηµίας, είναι γιατί αυτός ο Υπουργός
πήρε µέτρα έγκαιρα και καίρια, αλλά και γιατί έχουν µπει γερά
θεµέλια µε τα δεκατέσσερα νοµοσχέδια που αποτυπώνουν το
σύνολο της αναπτυξιακής οικονοµικής πολιτικής αυτής της Κυβέρνησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Εσείς αυξάνατε φόρους, εµείς µειώνουµε φόρους. Και αν αυτή
τη στιγµή υπάρχει ελπίδα να ρυθµιστεί το ιδιωτικό χρέος και να
ανακάµψουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, αν υπάρχει ελπίδα να προστατευθεί η πρώτη κατοικία, είναι γιατί µόλις τελειώσει αυτή η φάρσα της πρότασης µοµφής, η Βουλή θα ψηφίσει
ένα νοµοσχέδιο που χαρακτηρίζεται από την ίδια τόλµη, την ίδια
κοινωνική ευαισθησία και τον ίδιο ρεαλισµό που χαρακτηρίζουν
τον εισηγητή του και κύριο εκφραστή της οικονοµικής πολιτικής
της Κυβέρνησης, τον Υπουργό των Οικονοµικών.
Καταψηφίζω, λοιπόν, την πρόταση δυσπιστίας και στηρίζω τον
Υπουργό Οικονοµικών Χρήστο Σταϊκούρα.
Και καταθέτω, κύριε Πρόεδρε, και τα πέντε έγγραφα, στα
οποία αναφέρθηκα πριν, στα Πρακτικά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Καββαδάς καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Καββαδά.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Καφαντάρη και µετά ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Τσιάρας.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι της Κυβέρνησης, είναι γεγονός ότι βρίσκεστε σε πανικό
και µεγάλη αµηχανία και αυτό γιατί; Φαίνεται, πρώτα από όλα,
από τη φρασεολογία, από τις εκφράσεις, τα όποια επιχειρήµατα
τα οποία παρατίθενται εδώ και δύο µέρες στην Αίθουσα της Ολοµέλειας, πολλά από τα οποία µας ανατρέχουν στο παρελθόν.
Μόνο στην εποχή του Ελευθέριου Βενιζέλου δεν φτάσατε! Ανασύρετε πρόσωπα, επαναλαµβάνετε τα ίδια και τα ίδια, διαδίδετε
και τοποθετείστε µε µια σειρά fake news, ακριβώς γιατί δεν έχετε
επιχείρηµα. Και γιατί; Αυτό νοµίζω ότι είναι το πιο σοβαρό και
ίσως ο στόχος σας: Διότι φοβάστε. Και γιατί φοβάστε; Φοβάστε
µην αποκαλυφθεί πραγµατικά η αντιλαϊκή, αντικοινωνική, νεοφιλελεύθερη πολιτική σας. Και µε αυτό το νοµοσχέδιο προσπαθείτε
µε ένα χρυσό περιτύλιγµα περί δεύτερης ευκαιρίας να µην καταλάβει ο ελληνικός λαός τι πραγµατικά συµβαίνει.
Η θρασύτητα πολλών τοποθετήσεων, θα έλεγα, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, είναι η µάσκα του φόβου, αυτό το
οποίο ανέλυσα ακριβώς πριν. Νοµίζατε ότι, όπως µε µια σειρά
άλλα ζητήµατα, χρησιµοποιώντας την πανδηµία, η οποία είναι µια
πραγµατικότητα, ένα πολύ σοβαρό παγκόσµιο ζήτηµα που αντιµετωπίζουµε σε αχαρτογράφητα νερά πραγµατικά, όπως χρησιµοποιήσατε τα θέµατα του ασφαλιστικού, του εργασιακού, µε τις
αλλαγές τις οποίες κάνατε, τις πολιτικές σας για τους µικροµεσαίους, την υποταγή -θα έλεγα- της επιστήµης στην επικοινωνιακή σας πολιτική -κατά κόρον έγινε αυτό- ότι έτσι θα περάσετε
και τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα.
Όµως, κύριοι της Κυβέρνησης, νοµίζατε ότι η υφαρπαγή της
περιουσίας του καθενός θα περάσει στο ντούκου. Όµως, για
αυτόν τον λόγο και εµείς καταθέσαµε την πρόταση µοµφής κατά
του Υπουργού Οικονοµικών, ακριβώς για να συζητηθεί τρεις
µέρες σε αυτή την Αίθουσα, να ενηµερωθεί ο ελληνικός λαός τι
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συµβαίνει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Να µάθει, λοιπόν,
ότι µε αυτό το οποίο γίνεται, µε αξιοποίηση της εποχής της πανδηµίας που βιώνουµε, είναι πιθανό να ρευστοποιηθεί ουσιαστικά
η περιουσία και του ιδιώτη και βέβαια, των επιχειρήσεων. Και
αυτό είναι ένα ζήτηµα πάρα πολύ σοβαρό. Δεν το µαθαίνει ο κόσµος, γιατί τα µπουκωµένα πέτσινα µέσα µαζικής επικοινωνίας
αναφέρουν το θέµα του νόµου και της πρότασης µοµφής, που
είναι µια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, τρίτο, τέταρτο,
τελευταίο.
Εµείς θέλουµε να ξεσκεπάσει αυτή την υποκρισία σας, να αναδείξουµε στον κόσµο ποια είναι πραγµατικά η πολιτική σας. Διότι
ξέρετε ότι για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τις οποίες εσείς
προεκλογικά κατά κόρον χαϊδέψατε, είναι ένα οριστικό χτύπηµα,
γιατί οι χρεωµένες µικροµεσαίες επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τα
στοιχεία της ΓΣΕΒΕΕ, είναι περίπου και στο 81%. Αυτό το νοµοσχέδιο, αυτός ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας, είναι πραγµατικά όχι
δεύτερη ευκαιρία, αλλά είναι η ευκαιρία στην πτώχευση, όπως
ανάφεραν και συνδικαλιστικά τους όργανα.
Μην ακούτε τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε τη ΓΣΕΒΕΕ, ακούστε την
ΕΣΕΕ, τις ενώσεις καταναλωτών, το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών, που χαρακτήρισαν το νοµοσχέδιο «ταφόπλακα» για
τους µικροµεσαίους. Σκεφτείτε λίγο την ευθύνη σας.
Όµως, πόσο υποτιµάτε τον ελληνικό λαό και πόσο υποτιµητικός και υποκριτικός είναι ο τίτλος του νοµοσχεδίου; «Δεύτερη
ευκαιρία»! Δεύτερη ευκαιρία στην πτώχευση για τους πολλούς
µικροµεσαίους και ιδιώτες, δεύτερη ευκαιρία, που προσπαθείτε
αυτή τη στιγµή να χρυσώσετε µε αυτόν τον τρόπο το χάπι.
Δεύτερη ευκαιρία, όµως, το νοµοσχέδιο, αλλά για ποιους; Δεύτερη ευκαιρία για τις τράπεζες, πρώτα από όλα, οι οποίες µε χρήµατα του ελληνικού λαού ανακεφαλαιοποιήθηκαν τρεις φορές
και αντί να παρέχουν ρευστότητα στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που είναι πάνω από το 95% των επιχειρήσεων της χώρας
µας, µε βάση τα ευρωπαϊκά δεδοµένα, κοιτούν πώς και πώς να
επωφεληθούν, να ξεµπερδέψουν µε τα κόκκινα δάνεια.
Κανονικά, στον τίτλο έπρεπε να υπάρχει και ο όρος «Ο θάνατος του εµποράκου». Όµως, επειδή δεν µιλάµε για θέατρο, αλλά
για µια πολύ σκληρή πραγµατικότητα, πραγµατικά πρέπει να
πούµε: Η µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα σήκωσε το βάρος της
κρίσης δέκα χρόνια, δοκιµάζεται τώρα µε την πανδηµία και µε
την πολιτική που υλοποιείται, γιατί δεν τις ενισχύσατε εµπροσθοβαρώς, όπως πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία. Πολλές µικροµεσαίες επιχειρήσεις έκλεισαν και είναι έτοιµες και
άλλες να κλείσουν τώρα µε τις πολιτικές σας. Με αυτόν τον Πτωχευτικό Κώδικα, αν ισχύσει, αν ψηφιστεί αύριο το βράδυ, πραγµατικά θα πάρουν ένα οριστικό χτύπηµα.
Επίσης, δεν είναι τυχαίο ότι πιθανόν -και φαίνεται αυτό και µε
αυτό το νοµοσχέδιο- θέλετε να ξεµπερδεύετε µε τους µικροµεσαίους, τους οποίους κορυφαίοι Υπουργοί σας χαρακτήρισαν και
«ζόµπι».
Μήπως δεν θέλετε τη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα, κύριοι
της Κυβέρνησης;
Έρχοµαι τώρα στο εξής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μισό λεπτό, κυρία
συνάδελφε.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Στους ιδιώτες ελέχθη πολλές φορές ότι θα µένουν ενοικιαστές στο δικό τους σπίτι. Τους
αφαιρείται η κυριότητα. Αυτό είναι το σηµαντικό και µη µιλάτε
για προστασία κατοικίας και άντε τώρα, µετά από δέκα-δώδεκα
χρόνια να ξαναπάρουν το σπίτι τους πίσω, χωρίς να υπολογίζονται ότι έδωσαν αυτά τα χρόνια.
Όµως, κλείνω µε το εξής. Θέλετε ένα νέο µοντέλο ιδιοκατοίκησης, ένα νέο µοντέλο µάλλον ευρωπαϊκό και από την ιδιοκατοίκηση να πάµε στην υφαρπαγή ατοµικής κατοικίας,
ενοικιαζόµενη στέγη, που θα διαχειρίζονται µεγάλες εταιρείες.
Κλείνω. Επί ΣΥΡΙΖΑ πλειστηριασµός πρώτης κατοικίας λαϊκής
δεν έγινε από τράπεζες. Το τονίζω αυτό. Με το νοµοσχέδιο µε
το οποίο έρχεστε τώρα, αν ψηφιστεί, θα υφαρπαχτούν η ιδιωτική
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περιουσία και η πρώτη κατοικία.
Τελικά, κύριοι της Κυβέρνησης, η Αριστερά δεν πήρε τα σπίτια
του κόσµου. Κινδυνεύετε, όµως, εσείς, η Δεξιά, να τα εκποιήσετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρόταση µοµφής κατά Υπουργού, κατά της Κυβέρνησης -έχει ακουστεί και από άλλους συναδέλφους- είναι όντως µια από τη δική της πλευρά σηµαντική
κοινοβουλευτική στιγµή. Και όντως, είναι ένα από τα όπλα που
έχει κάθε φορά στη διάθεσή της η Αντιπολίτευση, µε βάση τις
δυνατότητες που της παρέχει το Σύνταγµα και ο Κανονισµός της
Βουλής, προκειµένου να δηµιουργήσει ένα ζήτηµα συζήτησης
και βεβαίως, από εκεί και πέρα, να αναδείξει θέµατα ή ζητήµατα
τα οποία θα έπρεπε τουλάχιστον να µπορεί να τα υποστηρίξει
και να µπορεί να τα αναδείξει.
Πού βρισκόµαστε, όµως, αλήθεια, σε σχέση µε τη σηµερινή
συζήτηση;
Κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, µου κάνει πραγµατικά
εντύπωση το γεγονός ότι όλη την προηγούµενη περίοδο -µιας
και η συζήτηση περί του Πτωχευτικού Κώδικα ξέρετε ότι είναι µια
δική σας εκκρεµότητα-συζήτηση µε τους θεσµούς- δεν αρθρώσατε καµµία απολύτως αντίθετη άποψη και δεν εκφράσατε καµµία απολύτως γνώµη, ενώ γνωρίζατε ότι υπήρχε µια γενικότερη
διαβούλευση, υπήρχε µια συζήτηση η οποία σε έναν πολύ µεγάλο βαθµό έδειχνε να καταλήγει κάπου και η οποία, από την
άλλη πλευρά, αντιλαµβάνεστε ότι µέσα από την πραγµατική
ανάγκη εκσυγχρονισµού του Πτωχευτικού Κώδικα, αλλά βεβαίως
και µέσα από συµβατικές υποχρεώσεις, που και εσείς οι ίδιοι είχατε αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει µε έναν πολύ συγκεκριµένο ρυθµό.
Η προσπάθειά σας, τελικά, σε έναν χρόνο που σχολιάστηκε
από αρκετούς, που τα προβλήµατα της χώρας είναι όντως πολλά
και είναι έντονα, αναδεικνύεται ως πραγµατική ανάγκη να δηλώσετε το πολιτικό «παρών». Φαίνεται ότι δεν υπάρχει ακροατήριο
για την Αντιπολίτευση. Φαίνεται ότι υπάρχουν εσωκοµµατικά ζητήµατα τα οποία κάθε µέρα παίρνουν όλο και µεγαλύτερη διάσταση.
Προφανώς έπρεπε να υπάρχει και η στιγµή µέσα από την
οποία µέσω της δυνατότητας άσκησης µιας κοινοβουλευτικής θα έλεγα- δυνατότητας που έχετε, ενός κοινοβουλευτικού όπλου
να δηµιουργήσετε ένα γεγονός. Το κατανοώ, πραγµατικά το κατανοώ.
Ωστόσο, αν θέλετε να δούµε τα πράγµατα στη σωστή τους
διάσταση, θα σας πω ότι η προσπάθεια που κάνετε για να σταµατήσει ή να καθυστερήσει ο κυβερνητικός προγραµµατισµός,
να ανακοπεί το µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα της Κυβέρνησης
και να σταµατήσουν οι γενικότερες προσπάθειες για τακτοποίηση όλων των εκκρεµών ζητηµάτων προφανώς δεν θα έχει αποτέλεσµα. Κι αυτό φαντάζοµαι να το καταλαβαίνετε. Διότι η νέα,
η δεύτερη ευκαιρία που δικαιούνται οι πολίτες, θα είναι νόµος
του κράτους σε µια-δυο µέρες από σήµερα και θα συνεχίσουµε
όλοι µε τις οδηγίες του Πρωθυπουργού την εφαρµογή όλων των
µεταρρυθµιστικών παρεµβάσεων σε όλους τους τοµείς της κυβερνητικής δράσης.
Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης, νοµίζω ότι λίγο ή
πολύ είναι ορατή η µεγάλη προσπάθεια που γίνεται σε όλους
τους τοµείς όχι µόνο να µεταρρυθµίσουµε ή να φέρουµε καινοτόµες δράσεις µέσα στον χώρο της δικαιοσύνης, αλλά κυρίως
να δηµιουργήσουµε την ηρεµία, τη σοβαρότητα και τη θεσµική
προσέγγιση σε όλα τα ζητήµατα τα οποία αφορούν στη δικαιοσύνη. Και το λέω αυτό γιατί -είδατε τις προηγούµενες νοµοθετικές πρωτοβουλίες- σοβαρές εκκρεµότητες που είχε η χώρα και
που την εξέθεταν στην ευρωπαϊκή κοινότητα αλλά και σε βασικούς θεσµικούς οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιµετωπίστηκαν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο κανονισµός
προστασίας των προσωπικών δεδοµένων µια εκκρεµότητα της
προηγούµενης κυβέρνησης, έγινε πράξη. Υπάρχει ήδη και µάλιστα µε ένα νοµοσχέδιο των πρώτων ηµερών, προκειµένου να µην

1260

υπάρχει εκκρεµότητα και να µην εκτίθεται η χώρα.
Το γεγονός ότι αντιµετωπίσαµε την παθητική δωροδοκία, που
φροντίσατε µε τον προηγούµενο ποινικό κώδικα να την κάνετε
πληµµέληµα, αντιλαµβάνεστε ότι µας έβαλε σε µια τροχιά τουλάχιστον να σταµατήσει να εκτίθεται η χώρα διεθνώς, πανευρωπαϊκά, παγκοσµίως για ένα ζήτηµα το οποίο ήταν απαντηµένο
σχεδόν σε όλο το σύγχρονο ευρωπαϊκό κόσµο. Αλλά και από την
άλλη πλευρά η προσπάθειά του να εισαγάγουµε νέες διαδικασίες οι οποίες έχουν σχέση µε µια εντελώς διαφορετική νοµική
κουλτούρα, να προτεραιοποιήσουµε δηλαδή τις εναλλακτικές µεθόδους επίλυσης διαφορών µεταβάλλοντας µια παρωχηµένη νοµική κουλτούρα περασµένων δεκαετιών µε τη διαµεσολάβηση
φυσικά, έγινε πραγµατικότητα στην ελληνική κοινωνία.
Αντιλαµβάνεστε ότι έχουν γίνει πολλά βήµατα, όπως η αναµόρφωση και η µεταρρύθµιση σε ζητήµατα που αφορούν στην επιµόρφωση των νέων δικαστικών λειτουργών, στην εθνική σχολή
δικαστών. Έχουµε αντιµετωπίσει ζητήµατα που αφορούν τη δικονοµία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δίνοντας µε αυτόν τον τρόπο
µέσα από µια µεταρρυθµιστική διάσταση µια κατεύθυνση επιτάχυνσης της δικαιοσύνης. Και, βεβαίως, στον παρόντα χρόνο φαντάζοµαι το ξέρετε όλοι σας- υλοποιούµε το µεγαλύτερο
µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα που υπάρχει στον χώρο της δικαιοσύνης, προκειµένου να µεταβούµε στην εποχή της ψηφιακής δικαιοσύνης.
Είναι ανάγκες είναι -αν θέλετε- προτεραιότητες οι οποίες
υπήρχαν εδώ και πολλά χρόνια και επί των ηµερών αυτής της κυβέρνησης γίνονται πράξη.
Και όλα αυτά βεβαίως -γιατί πρέπει να απαντήσω για ζητήµατα
που αφορούν στο χώρο της δικαιοσύνης- συνοδεύονται από έναν
συγκεκριµένο και συγκροτηµένο σχεδιασµό της επόµενης µέρας.
Ξέρετε ότι ήδη υπάρχει στη Βουλή νοµοσχέδιο που αντιµετωπίζει
τις εκκρεµείς υποθέσεις του νόµου Κατσέλη. Θα ξεκινήσουµε
αυτή την εβδοµάδα τη συζήτηση στην αρµόδια κοινοβουλευτική
επιτροπή.
Προγραµµατίζεται αναµόρφωση του οικογενειακού δικαίου
στις σχέσεις γονέων-παιδιού. Προγραµµατίζουµε να εισάγουµε
και να ολοκληρώσουµε νοµοθέτηση για τον κώδικα των δικαστικών υπαλλήλων, αλλά και βεβαίως υπάρχει ενεργή επιτροπή για
την αναµόρφωση του κώδικα πολιτικής δικονοµίας και για κοινωνικά ζητήµατα, τα οποία έχουν ένα έντονο αποτύπωµα και τα
οποία θα απαντήσουν σε πολλά -αν θέλετε- ευαίσθητα ζητήµατα.
Θα αναµορφωθεί το πλαίσιο των εταιρειών προστασίας ανηλίκων
και του σπιτιού του παιδιού. Θα αναµορφωθεί το πλαίσιο των ιατροδικαστικών υπηρεσιών. Είµαστε ουσιαστικά στη µέση µιας
πολύ µεγάλης, επαναλαµβάνω, προσπάθειας που θα οδηγήσει
όλο τον χώρο της δικαιοσύνης σε µια επόµενη πολύ καλύτερη
µέρα.
Όµως για να δούµε πού βρισκόµαστε. Γιατί -ξέρετε- η άρνηση
την οποία δείχνετε στην πραγµατικότητα καταθέτοντας πρόταση
µοµφής στο πρόσωπο του Υπουργού Οικονοµικών δηµιουργεί
πάρα πολλά ερωτήµατα. Και δηµιουργεί πάρα πολλά ερωτήµατα
σε σχέση µε το τι προσπαθεί να πετύχει σήµερα η παράταξη της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, όταν θέλουµε να θυµηθούµε ποια είναι η πραγµατικότητα. Η Κοινοβουλευτική Οµάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς
δηλαδή που κόπτεστε δήθεν για την προστασία των πολιτών, δεν
είστε εσείς που αρνηθήκαµε να ψηφίσετε την ρύθµιση για τους
πληγέντες αγρότες της Καρδίτσας µόλις πριν δυο-τρεις µέρες;
Οι δικοί σας Ευρωβουλευτές δεν είναι αυτοί οι οποίοι αρνήθηκαν
να ψηφίσουν για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική για τα 19 δισεκατοµµύρια που πρόκειται να πάρει η χώρα;
Το λέµε αυτό διότι δεν νοµίζω να µη θυµάται κανείς εκ των νεότερων συναδέλφων ότι η δική σας κυβέρνηση ήταν αυτή που
καθιέρωσε και δέσµευσε τους πολίτες µε τους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασµούς. Αλήθεια ποιος δεσµεύτηκε για την κατάργηση
προστασίας της πρώτης κατοικίας; Τα θυµάστε αυτά κύριοι συνάδελφοι; Και είναι αυτή η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
και της Νέας Δηµοκρατίας που κατάφερε στην πραγµατικότητα
και πέτυχε δύο φορές παράταση της προστασίας της πρώτης
κατοικίας. Είναι αυτή η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που
ανέστειλε τους πλειστηριασµούς κατά την περίοδο της πανδη-
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µίας, προστατεύοντας όλους τους πολίτες. Και είναι αυτή η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που ανέστειλε τους πλειστηριασµούς για τους πληγέντες του «Ιανού». Είναι αυτή η
Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτός ο Υπουργός ο
Χρήστος Σταϊκούρας, που διαπραγµατεύτηκε και πέτυχε το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ» για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ θα µπορούσαµε να
µιλάµε για ώρες και να λέµε πολλά. Η αλήθεια όµως είναι ότι µε
τον τρόπο που λειτουργείτε αφ’ ενός µεν αδικείτε τον εαυτό σας
και αφ’ ετέρου επιστρέφετε σε µια εποχή που η ρητορική που
πρεσβεύατε δυστυχώς ανταποκρινόταν σε ένα πολύ µικρό κοµµάτι της κοινωνίας.
Ξέρετε όµως, το να µην έχετε εσείς το όραµα είναι κατανοητό.
Το να επιστρέφετε όµως στην εποχή των ψευδαισθήσεων ξανά είχατε ξαναβρεθεί σε αυτή τη φάση και σε προηγούµενο χρόνονοµίζω ότι είναι κάτι που αδικεί και την ελληνική κοινωνία αλλά
και τους ανθρώπους που για κάποιον λόγο σας εµπιστεύτηκαν
µε τη δική τους ψήφο.
Την απάντηση θα την πάρετε αύριο από την κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία θα επιβεβαιώσει την εµπιστοσύνη της και στον
Υπουργό Οικονοµικών αλλά βεβαίως και στην Κυβέρνηση του
Κυριάκου Μητσοτάκη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον
λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, µε συγχωρείτε. Αναφερθήκατε στην τοποθέτησή σας ότι η Κυβέρνηση
του κ. Μητσοτάκη είναι αυτή η οποία ανέστειλε τους πλειστηριασµούς πρώτης κατοικίας. Μόλις προχθές την Πέµπτη, τη µέρα
που συζητιόταν ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά είχε καλέσει συγκέντρωση έξω από ένα συµβολαιογραφείο, γιατί έβγαινε σε πλειστηριασµό η πρώτη κατοικία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο
κύριος Υπουργός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Κύριε
συνάδελφε νοµίζω ότι οι προσπάθειες οι οποίες έχουν γίνει από
την Κυβέρνηση έχουν καταγραφεί στη συνείδηση των Ελλήνων
πολιτών. Μην ξεχνάτε ότι η προηγούµενη κυβέρνηση είχε δεσµευτεί για συγκεκριµένο χρόνο λήξης προστασίας της πρώτης
κατοικίας. Μην ξεχνάτε ότι δύο φορές αυτή η Κυβέρνηση κατάφερε να πάρει παράταση. Μην ξεχνάτε ότι κατά την περίοδο της
πανδηµίας ανεστάλησαν και µε δική µας νοµοθεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης όλες οι δικονοµικές διαδικασίες οι οποίες
αφορούσαν σε πλειστηριασµούς.
Αυτά όµως ξέρετε ότι προέρχονται από έναν προηγούµενο
χρόνο και δεν είναι ευθύνη ή αν θέλετε επιλογή της σηµερινής
Κυβέρνησης. Αυτά νοµίζω ότι πρέπει να τα ρωτήσετε µε έναν
πολύ εύλογο τρόπο και έναν πολύ συγκεκριµένο τρόπο στους
συναδέλφους οι οποίοι κάθονται στα διπλανά σας έδρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεχίζουµε µε
τον κ. Μπογδάνο από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Γιατί είµαστε εδώ σήµερα;
Γιατί συζητάµε; Συζητάµε, διότι ο Αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκε
προχθές στο Βήµα, έκανε πρόταση δυσπιστίας στον Υπουργό
Οικονοµικών Χρήστο Σταϊκούρα και µαζί έκανε ό,τι κάνει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο -πρέπει όλοι να το παραδεχθούµεσαµποτάζ, δηλαδή δολιοφθορά. Τρόπον τινά κάνετε µια τριήµερη κατάληψη. Γι’ αυτό είµαστε και συζητάµε εδώ τώρα. Και
µάλιστα κάνετε µια κατάληψη για την πρώτη κατοικία, -πολύ ενδιαφέρον!- για τα σπίτια. Να µιλήσουµε, λοιπόν, για τα σπίτια.
Ελάτε µέχρι την Α’ Αθήνας, την οποία ισοπεδώσατε πολιτισµικά και οικονοµικά. Νοιάζεστε αλήθεια για τα σπίτια; Νοιαστήκατε για τα χιλιάδες διαµερίσµατα που έντροµες αναγκάστηκαν
να εγκαταλείψουν και να εκποιήσουν οι οικογένειες που έχτισαν
την ίδια την Αθήνα, επειδή για πέντε χρόνια κάνατε την πρω-
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τεύουσα παγκόσµιο κόµβο ακροαριστερής βίας και λαθροµετανάστευσης;
Νοιάζεστε για τα σπίτια όπου κάποτε κάθονταν την Κυριακή οι
Αθηναίοι γύρω από το τραπέζι και όπου τώρα στοιβάζονται µέσα
στη βρώµα και την αποφορά δεκάδες δυστυχείς από την κεντρική Ασία και την Αφρική; Νοιάζεστε για ηµιυπόγεια που στέγασαν κάποτε φοιτητικά όνειρα και έγιναν κολαστήρια; Νοιάζεστε
για τα ρετιρέ τα οποία τρυγήθηκαν µαζικά από επενδυτές από
την Κίνα και τη Μέση Ανατολή;
Νοιάζεστε για τις µονοκατοικίες του 1930 εκεί στο πέµπτο και
το έκτο δηµοτικό διαµερίσµα που ξεπουλήθηκαν κυριολεκτικά
στις µη κυβερνητικές οργανώσεις τις οποίες, α, ναι, χρηµατοδοτήσατε µε 2,7 δισεκατοµµύρια, για να συνεργάζονται µε την εγχώρια ανοµία, µε τους Τούρκους δουλεµπόρους και µε το βαθύ
κράτος του Ερντογάν, τις ίδιες ΜΚΟ τις οποίες εµείς τώρα βάζουµε σε τάξη και όταν πρέπει τις παραπέµπουµε στη δικαιοσύνη.
Θέλετε να σωπάσουµε; Δυστυχώς δεν θα το κάνουµε. Γιατί;
Διότι εσείς µας καλέσατε στο Βήµα για να κάνουµε τι; Να µιλήσουµε για σπίτια.
Ο κύριος εκπρόσωπος του ΚΚΕ αναφέρθηκε στον Βάρναλη,
δεν το είπε, αλλά τον έπιασα τον στίχο. Θα αναφερθώ στον Σεφέρη. «Τα σπίτια που είχα µου τα πήραν», λέει ο Γιώργος Σεφέρης. Τα πήραν εκείνοι που ανάγκασαν τη χώρα να περάσει δέκα
χρόνια στα µνηµόνια. Τα πήραν οι φανατισµένοι συνδικαλιστές
σας, που έβαλαν τα προνόµιά τους πάνω από την επιβίωση των
υπολοίπων µας. Τα πήραν οι καταληψίες που εκθρέψατε και οι
οποίοι σε κάθε ερώτηµα έχουν την ίδια απάντηση, βία και σπάσιµο. Και τα πήραν βεβαίως οι αριστεροί του χαβιαριού οι οποίοι
για να χτυπήσουν, δήθεν τον καπιταλισµό στοχοποίησαν τη θρησκεία, το έθνος και την οικογένεια ως δήθεν έκφραση πατριαρχίας και έκαναν τη χώρα µου, όπως λέει κάπου αλλού ο Σεφέρης,
«τροφή για τις γκαµούζες».
Όµως, ο Σεφέρης λέει και το εξής κάπου αλλού: «Ξέρεις», λέει,
«τα σπίτια πεισµατώνουν εύκολα σαν τα γυµνώσεις». Και εµείς
πεισµώσαµε και -δόξα τω Θεώ- είµαστε εδώ και διορθώνουµε,
επισκευάζουµε, γιατρεύουµε το κακό το οποίο κάνατε.
Αλλά ειλικρινά µου φαίνεται απίστευτο. Είστε η ριζοσπαστική
αριστερά, προσοχή όχι η ανανεωτική. Αυτά τα έχει ξεκαθαρίσει
ο Λεωνίδας Κύρκος. Και σίγουρα δεν είστε το τίµιο ΚΚΕ. Εσείς
έχετε εγκαταλείψει την ιδέα τού να πάρετε στα χέρια σας το
πεδίο της οικονοµίας. Δεν θέλετε πια να πάρετε τα µέσα παραγωγής.
Εσείς θέλετε να ρίξετε τον καπιταλισµό κάνοντας τι; Ροκανίζοντας τα θεµέλια του έθνους-κράτους. Και για να το κάνετε
αυτό διαλύσατε και διαλύετε, αυτή είναι η πολιτική σας, αυτή
είναι η επιθυµία σας, το έχει πει ο κ. Τσακαλώτος, στοχευµένα
τη µεσαία τάξη -δηλαδή τι;- το οικογενειακό κύτταρο.
Στοχοποιείτε, λοιπόν, τους κακούς νοικουραίους σε συνεργασία δυστυχώς µε άτυπα τάγµατα εφόδου του κόκκινου φασισµού
τα οποία σταθερά έχετε υποθάλψει, παίρνοντας τα σπίτια από
τους κατοίκους σε ολόκληρα κοµµάτια της Αθήνας. Είµαι Βουλευτής Α’ Αθήνας, το γνωρίζω. Κάτοικοι πουλούν funds αγοράζουν, Ευρωβουλευτές αγοράζουν και τα έχετε ρηµάξει. Και
έρχεστε σήµερα να µιλήσετε για σπίτια. Πραγµατικά είστε απίθανοι, όµως, ε;
Και όχι µόνο αυτό, αλλά έρχεστε να το κάνετε τώρα που η
Τουρκία δοκιµάζει τις αντοχές των Ενόπλων µας Δυνάµεων,
τώρα που δίνουµε τη µάχη µε τον COVID -εννιακόσια τριάντα
πέντε κρούσµατα σήµερα- στην πιο κρίσιµη καµπή της.
Δεν σας φτάνει που από αρνητές στράτευσης γίνατε ξαφνικά
εν µια νυκτί τουρκοφάγοι, δεν σας φτάνει που κλείνετε το µάτι
σε καταλήψεις και καλά εναντίον της µάσκας, αλλά και σε κάθε
είδους συνάθροιση-επαναστατική γυµναστική ασχέτως υγειονοµικών µέτρων. Έρχεστε τώρα µε µία πρόταση δυσπιστίας να επιχειρήσετε και τι; Κοινοβουλευτικό σαµποτάζ. Και επιλέγετε να
στοχεύσετε ποιον; Τον Υπουργό Οικονοµικών, τον Χρήστο Σταϊκούρα.
Συνάδελφοι, εφαρµόζοντας κυβερνητικές πολιτικές ο Χρήστος
Σταϊκούρας κατάφερε µέσα σε ελάχιστους µήνες µετά τις εκλογές να σταθεροποιήσει την οικονοµία, να φέρει νέες επενδύσεις,
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να µειώσει σε επίπεδα ρεκόρ τα επιτόκια δανεισµού της χώρας
και όλους σχεδόν τους φορολογικούς συντελεστές. Και µέσα
στην πανδηµία η Κυβέρνηση µε αυτόν τον Υπουργό Οικονοµικών
διασφάλισε κονδύλια, ενισχύει επαγγέλµατα, κοινωνικές οµάδες
και ετοιµάζει την ανάκαµψη χωρίς να αφήνει κανέναν ξεκρέµαστο.
Εσείς ούτε τα µέτρα για τον «Ιανό» δεν υπερψηφίσατε. Ούτε η
σπέκουλα βέβαια µε τον καινούργιο Πτωχευτικό Κώδικα πείθει
κανέναν. Οι Έλληνες δεν ξεχνάνε ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι κατήργησαν οριζόντια την προστασία της πρώτης κατοικίας το
2019, δεν ξεχνάνε ποιοι επαίρονταν για το πόσες πολλές περιπτώσεις ηλεκτρονικών πλειστηριασµών έγιναν, ούτε ξεχνούν τα
αποτελέσµατα, βεβαίως, της περήφανης διαπραγµάτευσης του
2015.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν ξεχνούν ποιοι ξεδιάντροπα πήγαν να αγοράσουν ψήφους
µε προεκλογικά επιδόµατα φτώχειας. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τώρα
παραπαίουν.
Και όλο αυτό, καταληκτικά, δεν είναι πρόταση δυσπιστίας,
κύριε Υπουργέ. Μην έχετε την ψευδαίσθηση ότι είναι πρόταση
δυσπιστίας προς το πρόσωπό σας, κύριε Σταϊκούρα, κύριε
Υπουργέ, που προσχηµατικά σας επιτίθενται. Είναι απλά η ζαριά
ενός καταληψία που έχει χάσει τον έλεγχο της γενικής συνέλευσης.
Εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον προκάλεσε την αποστοµωτική κοινοβουλευτική πανστρατιά -και είµαι περήφανος γι’ αυτότης Νέας Δηµοκρατίας. Διότι τρεις ηµέρες τώρα οι πολίτες και
βλέπουν και κρίνουν ότι η Νέα Δηµοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η µόνη δύναµη εθνικής ενότητας και σωτηρίας. Με
αυτή την Κυβέρνηση, λοιπόν, µε αυτόν τον καπετάνιο στο τιµόνι
η Ελλάδα αντιστέκεται, η Ελλάδα πολεµάει, η Ελλάδα επιµένει,
η Ελλάδα κερδίζει και πάνω στην εθνική της προσπάθεια έρχεστε
και κάνετε δολιοφθορά. Φοβάµαι ότι είναι στο πολιτικό και το ιδεολογικό σας DNA, αλλά είναι και στο δικό µας να µη σας επιτρέπουµε να το κάνετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο κ.
Απόστολος Πάνας από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα βρίσκεται σήµερα αντιµέτωπη µε µία τριπλή κατάσταση καθώς πέρα από την υγειονοµική
κρίση, που οξύνεται διαρκώς ιδίως τις τελευταίες ηµέρες, υπάρχει τεράστιο πρόβληµα στην οικονοµία, αλλά και αφόρητες πιέσεις σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής µε τη γείτονα χώρα.
Η εξέλιξη του κορωνοϊού προκαλεί ανασφάλεια στους πολίτες
ενώ από την άλλη η Κυβέρνηση επιδίδεται σε µία διαρκή επικοινωνιακή διαχείριση του ζητήµατος κάνοντας ουσιαστικά διαχείριση δωρεών αντί της πραγµατικής και ουσιώδους ενίσχυσης του
συστήµατος υγείας. Οκτώ µήνες µετά την έναρξη της πανδηµίας
στην Ελλάδα το τεστ για τον κορωνοϊό παραµένει ιδιαίτερα
ακριβό, οι ΜΕΘ δεν ολοκληρώθηκαν ενώ περιµένουµε ακόµα τις
προσλήψεις για προσωπικό στην υγεία.
Λόγω του προβληµατικού παραγωγικού µοντέλου που ακολούθησε η χώρα οι συνέπειες της υγειονοµικής κρίσης είναι δυσβάσταχτες και για το σύνολο σχεδόν των κλάδων της οικονοµίας.
Σύµφωνα µε την Τράπεζα της Ελλάδος δραµατική µείωση των
εσόδων από τον εισερχόµενο τουρισµό διαπιστώθηκε κατά τη
διάρκεια του επτάµηνου Ιανουάριος-Ιούλιος του 2020 µε την
πτώση αυτή να ξεπερνά το 85% συµπαρασύροντας ολόκληρο το
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Αποτέλεσµα ήταν χιλιάδες άνθρωποι να εργαστούν µικρότερα χρονικά διαστήµατα, αλλά και
πολλοί να µην καταφέρουν να εργαστούν καθόλου ευρισκόµενοι
πιο κοντά στο όριο της φτώχειας.
Η Κυβέρνηση διαχειρίστηκε το θέµα µε αρκετές παραλείψεις
ενώ οι ενισχύσεις που διοχετεύθηκαν προς πληττόµενες επιχειρήσεις και εργαζόµενους καθυστέρησαν πολύ περισσότερο από
τις εξαγγελίες. Μάλιστα την ίδια περίοδο στις άλλες ευρωπαϊκές
χώρες παρέχονται διευκολύνσεις και δάνεια προς τις επιχειρήσεις µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για να µπορέσουν να επιβιώσουν και να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.
Τη στιγµή, λοιπόν, αυτή, που η οικονοµία βρίσκεται αντιµέτωπη
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µε πρωτόγνωρη ύφεση, η Κυβέρνηση έφερε προς συζήτηση ένα
νέο πτωχευτικό πλαίσιο το οποίο εστιάζει στην εκποίηση περιουσιακών στοιχείων τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά
πρόσωπα, χωρίς µάλιστα να έχει γίνει ουσιαστικός διάλογος. Με
τον ν.3869/2010 που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου τέθηκε για πρώτη φορά την Ελλάδα ο θεσµός της ατοµικής πτώχευσης.
Έτσι δόθηκε η δυνατότητα στους υπερχρεωµένους καταναλωτές να διαρρυθµίζουν τα χρέη τους σε συνάρτηση των πραγµατικών δυνατοτήτων που διέθεταν, ενώ παράλληλα θεσπίστηκε
και το εξής σηµαντικό, η προστασία της πρώτης κατοικίας. Μάλιστα υπήρξε και απόρριψη της πρότασης του Κινήµατος Αλλαγής για σύσταση διακοµµατικής επιτροπής που να αφορά την
περαιτέρω προστασία της πρώτης κατοικίας και τον περαιτέρω
εκσυγχρονισµό του πτωχευτικού δικαίου των φυσικών προσώπων.
Τα νοικοκυριά, λοιπόν, σήµερα είναι πληττόµενα και από την
κρίση του κορωνοϊού που έχει σαν αποτέλεσµα να περιορίζονται
δραστικά τα εισοδήµατά τους. Έχουν ανάγκη εξεύρεσης βιώσιµων λύσεων για τη διευθέτηση των οφειλών τους, έτσι ώστε να
συνεχίζουν απρόσκοπτα τις δραστηριότητές τους.
Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι το Κίνηµα Αλλαγής ήδη από
το 2019 στον ν.4605/2019 είχε επισηµάνει ότι οι διατάξεις που
αφορούσαν την προστασία της πρώτης κατοικίας δεν µπορούσαν να αναπληρώσουν το έλλειµµα που προέκυπτε από την κατάργηση του άρθρου 9 του ν.3869/2010.
Σε όλα αυτά να προστεθεί και το διαχρονικό πρόβληµα που
έχουµε να αντιµετωπίσουµε µε την Τουρκία τον τελευταίο καιρό,
όπου έχει οξυνθεί, µε αποτέλεσµα, κυρίες και κύριοι, τα τουρκικά
σκάφη να περιφέρονται αυτή τη στιγµή στο Αιγαίο. Η ελληνική
Κυβέρνηση επιδεικνύει µια ατολµία στη διαχείριση του ζητήµατος, ενώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τις συζητήσεις, µέχρι
τώρα δεν έχει κάνει κάτι ουσιαστικό ως προς την εξοµάλυνση
της κατάστασης. Σαν να µην έφτανε αυτό, µπροστά µας εδώ και
µια πενταετία έχουµε το µεταναστευτικό πρόβληµα το οποίο έχει
οξυνθεί.
Σε όλα αυτά, κάνοντας µια συνολική κριτική, θα πρέπει να µιλήσουµε και για τον αγροτικό τοµέα, που είναι τοµέας ευθύνης
µας, όπου, παρά τις διαρκείς εξαγγελίες της Κυβέρνησης, έχουν
γίνει ελάχιστα πράγµατα που αφορούν την ουσιώδη στήριξη των
αγροτών και των κτηνοτρόφων, µε αποτέλεσµα σήµερα να βρίσκονται αντιµέτωποι µε δυσκολίες που θέτουν υπό αµφισβήτηση
ακόµα και τις προσπάθειες τις οποίες έχουν κάνει όλο αυτό το
χρονικό διάστηµα.
Χαρακτηριστικά θα σας αναφέρω ένα πρόβληµα που αφορά
περιοχές, όπως η Χαλκιδική αλλά και πάρα πολλές περιοχές σε
όλη την Ελλάδα, όπου εκεί η ελιά δέχθηκε τεράστιο πλήγµα και
περιµένουµε να δούµε πόσο θα είναι αυτή η στήριξη, η οποία θα
υπάρξει στην επιτραπέζια ελιά, σύµφωνα µε τον Υπουργό.
Καταλήγοντας, θέλω να πω ότι η χώρα χρειάζεται αµεσότερες
ενέργειες σε όλα τα ανοιχτά µέτωπα, ενώ πέρα από τη διαχείριση
της κατάστασης θα πρέπει να υπάρξει παραγωγική αναδιάταξη
και βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων από το Ταµείο
Ανάκαµψης. Δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια πάλι για µικροπολιτικές σκοπιµότητες ούτε για λάθη. Οι πολίτες δεν διαθέτουν
άλλες αντοχές, έπειτα από δέκα και πλέον χρόνια σε συνθήκες
αβεβαιότητας, ανασφάλειας για τα εισοδήµατά τους, να περιορίζονται διαρκώς. Χρειάζεται να υπάρξουν στοχευµένες επεµβάσεις.
Η χώρα οφείλει να προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα που επικρατούν και να δηµιουργήσει νέο πλούτο προς όφελος των πολιτών της, περιορίζοντας τις ανισότητες και αντιµετωπίζοντας τα
χρόνια δοµικά προβλήµατα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Όπως πάντα ήσασταν µέσα στον χρόνο.
Τον λόγο έχει τώρα ο Υπουργός Τουρισµού κ. Θεοχάρης. Στη
συνέχεια µετά τον κ. Θεοχάρη θα µιλήσει ο κ. Οικονόµου από τη
Νέα Δηµοκρατία και ο κ. Φλαµπουράρης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην πολιτική έχει σηµασία φυσικά να διαβάζεις πίσω από τις γραµµές και πίσω από τις πράξεις. Είναι φανερό σήµερα πως δεν συζητάµε καµµία πρόταση
µοµφής για τον κ. Σταϊκούρα. Δεν ξέρω αν συζητάµε πρόταση
µοµφής για να πλήξει ο κ. Τσίπρας τον κ. Τσακαλώτο, όπως ήδη
έχει πει ο Άδωνις Γεωργιάδης. Είναι, όµως, σίγουρο πως συζητάµε πρόταση µοµφής κατά της Κυβέρνησης συνολικά, πρόταση
που δεν είχε το σθένος να κάνει ο κ. Τσίπρας και γι’ αυτό κρύβεται πίσω από τον Πτωχευτικό Κώδικα και πίσω από τον κ. Σταϊκούρα. Το ξέρω, γιατί και στον τοµέα, του οποίου προΐσταται το
Υπουργείο µου, η κριτική είναι άστοχη, θολή, µονότονα µονολιθική. Εξάλλου την ακούµε και µέσα σε αυτή τη συζήτηση.
Θα σας καταθέσω ένα απαύγασµα των δηλώσεων του κ. Τσίπρα, της κ. Νοτοπούλου όλους αυτούς τους µήνες. Συνοψίζω:
«Δεν στηρίζετε εργαζόµενους και επιχειρήσεις. Δεν έχετε σχέδιο,
δεν θα ανοίξετε τον τουρισµό. Ανοίξατε µε αποφάσεις αιφνιδιαστικές και µπρος-πίσω. Ρισκάρατε την υγεία µας µε το να ανοίξετε. Δεν φέρετε αρκετά έσοδα, µόνο 3 δισεκατοµµύρια
εισπράξατε». Είναι καιρός, λοιπόν, σήµερα να απαντηθούν εδώ,
από το Βήµα της Βουλής.
Δεν στηρίξαµε τον κλάδο; Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν άκουσε το πρωτοφανές πρόγραµµα στήριξης που σχεδιάστηκε, κυρίως από τον
Χρήστο Σταϊκούρα, χάρη στον οποίο άντεξε ο τουρισµός και η
εστίαση, αλλά και όσοι κλάδοι έχουν πληγεί.
Μόνο εσείς δεν ακούσατε για την επιστρεπτέα προκαταβολή,
για το πρόγραµµα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», τα δάνεια µε την εγγύηση του
δηµοσίου, τη µείωση των ενοικίων 40% και τόσα άλλα µέτρα. Σας
τα υπενθυµίζω, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, εδώ από
τον πίνακα που έχει ο προϋπολογισµός µε όλες τις παρεµβάσεις
ύψους 21,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ φέτος και 2,6 δισεκατοµµύρια για το 2021.
Δεν ανοίξαµε µε σχέδιο; Είµαστε η µόνη χώρα µε τόσο εκτεταµένο σχέδιο. Συνεργαστήκαµε µε τους υγειονοµικούς, µε τη
βοήθεια του Υπουργείου Υγείας και φτιάξαµε πρωτόκολλα για
κάθε δραστηριότητα. Μάλιστα τα πρωτόκολλα για την κρουαζιέρα φτιάχτηκαν εδώ από Έλληνες καθηγητές και ισχύουν και
όλη την Ευρώπη και για όλο τον κόσµο. Φτιάξαµε πιστοποιήσεις
και εκπαιδεύσεις σε συνεργασία µε επιµελητήρια, περιφέρειες,
επαγγελµατικές ενώσεις. Εκπαιδεύτηκαν εκατοντάδες χιλιάδες
εργαζόµενοι στον τουρισµό, στα νέα πρωτόκολλα.
Συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που υποδειγµατικά
υλοποίησε τα πρωτόκολλα χωρίς εκπτώσεις. Συνεργαστήκαµε
µε το Υπουργείο Υγείας για να ενισχύσουµε κάθε νησί, κάθε προορισµό ανάλογα µε τις ανάγκες, µε τις κλίνες και όλες τις ανάγκες που υπήρχαν.
Δηµιουργήσαµε ένα δίκτυο ξενοδοχείων αποµόνωσης, ώστε
να κρατήσουµε τουρίστες, υπαλλήλους, πολίτες ασφαλείς. Αυτό
έγινε σε όλη την Ελλάδα, ένας άθλος που επέτρεψε να ανοίξουµε
τον τουρισµό και που οργανώθηκε σε χρόνο ρεκόρ.
Συνεργαστήκαµε µε την Πολιτική Προστασία και τον ΕΟΔΥ για
την θωράκιση των συνόρων και των προορισµών. Η βοήθειά τους
επέτρεψε να θωρακιστεί ο ελληνικός τουρισµός τόσο αποτελεσµατικά.
Συνεργαστήκαµε µε την οµάδα του συστήµατος «EVA», ένα
σύστηµα για το οποίο θα µιλήσω περισσότερο, ένα καινοτόµο
σύστηµα κατανοµής των τεστ ελέγχου. Τέλος, συνεργαστήκαµε
µε όλα τα Υπουργεία, όπως το Ναυτιλίας ή των Μεταφορών,
όπου και όταν χρειάστηκε για να αντιµετωπίσουµε κάποιο πρόβληµα.
Ανοίξαµε µε αιφνιδιασµούς, µπρος-πίσω ή χωρίς ασφάλεια;
Ανοίξαµε, όπως σας είπα προηγουµένως, µε το πρωτοπόρο σύστηµα «EVA», σύστηµα το οποίο µας επέτρεψε να κάνουµε τα
εξής: Πρώτον, να βελτιώσουµε την αποτελεσµατικότητα των
ελέγχων µέχρι και τέσσερις φορές, πάντως δυόµισι φορές πάνω
κατά µέσο όρο. Εδώ είναι ένα γράφηµα που δείχνει πόσο πιο
αποτελεσµατικοί είναι οι δικοί µας έλεγχοι σε σχέση µε τυχαίους
ελέγχους, αν κάναµε, στα σύνορά µας. Δηλαδή, αν ελέγχουµε
το 15% των τουριστών στα σύνορα, είναι σαν να ελέγχουµε περίπου το 40%.
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Μας επέτρεψε να παίρνουµε σήµατα για την κατάσταση µιας
χώρας µέχρι και δύο εβδοµάδες πριν, ώστε να κλείνουµε τα σύνορά µας νωρίτερα απ’ ότι µας έλεγαν τα δηµόσια δεδοµένα της
χώρας. Εδώ έχω ένα άλλο γράφηµα, στο οποίο βλέπουµε πως
µια χώρα ανέβαινε στα δικά µας δεδοµένα δύο εβδοµάδες πριν
αρχίσει να το δείχνει µε τα δηµόσια δεδοµένα και έτσι κλείναµε
νωρίτερα και καµµιά φορά αιφνιδιαστικά. Και επειδή δεν µπορούσαν να καταλάβουν βάσει ποιων δεδοµένων είχαµε και κάποιες
δύσκολες συζητήσεις όλο αυτό το καλοκαίρι.
Μας επέτρεψε να βλέπουµε πού έχουµε από τα σύνορά µας
τα πιο ισχυρά hot spot, ώστε να δίνουµε σήµα καθηµερινά στις
κινητές µονάδες του ΕΟΔΥ να κάνουν εκεί τους ελέγχους τοπικά
ώστε να κρατήσουµε τον τοπικό πληθυσµό πιο ασφαλή απ’ ότι
συνήθως. Θα καταθέσω και αυτά τα στοιχεία στα Πρακτικά.
Συγχρόνως, ήµασταν ενεργοί προωθητικά µε τη διαφήµιση:
«Greece From Home», «Destination Greece Health First», «Endless Greek Summer». Συνεργαστήκαµε µε την κρουαζιέρα και
ανοίξαµε από τις πρώτες χώρες. Επεκτείναµε τη σεζόν και συνεχίζουµε να παλεύουµε γι’ αυτόν τον στόχο. Συνεργαζόµαστε µε
τις κυβερνήσεις δίνοντας δεδοµένα, για να κρατήσουµε τη χώρα
ανοικτή και µε λιγότερους περιορισµούς, όσο γίνεται περισσότερο. Παίρνουµε διεθνείς πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού.
Ακόµη, ενισχύσαµε τον εσωτερικό τουρισµό µε πρωτοφανή
κονδύλια και πολλαπλά προγράµµατα και µε τα ταξιδιωτικά γραφεία για πρώτη φορά µέσα στα προγράµµατα αυτά, έστω κι αν
ο φόβος της πανδηµίας δεν επέτρεψε όλα αυτά τα προγράµµατα
να αξιοποιηθούν στον µέγιστο βαθµό φέτος. Γι’ αυτό ανακοινώνω
πως και νέα προγράµµατα, για να ενισχύσουµε τους χειµερινούς
προορισµούς θα δηµιουργήσουµε, αλλά και θα επεκτείνουµε τα
ήδη υπάρχοντα προγράµµατα και του χρόνου. Και είµαστε ήδη
σε συζητήσεις θετικά µε το Υπουργείο Οικονοµικών έχοντας την
πρόθεση να υλοποιήσουµε προγράµµατα voucher του ιδιωτικού
τοµέα και για του χρόνου.
Το αποτέλεσµα ήταν συντριπτικά θετικό για την εικόνα της
χώρας µας, η οποία βελτιώθηκε σηµαντικότατα αυτή την περίοδο. Σταχυολογώ αποτελέσµατα: Έγιναν πάνω από τέσσερις
χιλιάδες έλεγχοι σε υπαλλήλους ξενοδοχείων και υπήρξαν µόνο
δύο θετικά κρούσµατα, δηλαδή 0,2 θετικότητα, όταν η εσωτερική
θετικότητα της χώρας είναι υπερπολλαπλάσια, πάνω από δέκα
φορές. Οι υγειονοµικές αρχές, για να σας δώσω ένα παράδειγµα, της Μεγάλης Βρετανίας αποδέχτηκαν πως τα κρούσµατα
που είχαν από τη Ζάκυνθο δεν κόλλησαν από την κοινότητα, από
τους Έλληνες, παρά µόνο από άλλους Βρετανούς µεταξύ τους,
µε τους οποίους συγχρωτίστηκαν και µάλιστα ότι δεν το πέρασαν
και στην κοινότητα. Το αποτέλεσµα είναι ότι καθυστέρησαν για
τέσσερις εβδοµάδες να µας βάλουν στο πορτοκαλί και όταν το
έκαναν για πρώτη φορά, επειδή είχαµε τόσο ουσιαστικά δεδοµένα σε τοπικό επίπεδο, το έκαναν µόνο µε γεωγραφικά κριτήρια
και όχι για όλη τη χώρα. Για πρώτη φορά η Μεγάλη Βρετανία δεν
απέκλεισε ολόκληρη χώρα στην περίπτωση της χώρας µας.
Μεγάλοι κολοσσοί, όπως η «ΤUI», η «DER», η «JET2», η «FTI»
επεκτείνουν το πρόγραµµά τους βαθιά στον Νοέµβριο για πρώτη
φορά και ενδεχοµένως και στο Δεκέµβριο ανάλογα µε τις υγειονοµικές εξελίξεις. Ένα διαχρονικό στοίχηµα του ελληνικού τουρισµού κερδίζεται φέτος και θα παλέψουµε για να έχει και
συνέχεια του χρόνου.
Τα Κανάρια Νησιά. Μιλάµε µε µεγάλο tour operator, o όποιος
είχε διαφωνήσει στις αρχές της χρονιάς µε το δικό µας σύστηµα
ελέγχου και τη στρατηγική µας, στρατηγική στην οποία επιµείναµε και τους πρότεινε ο tour operator να αντιγράψουν την Ελλάδα ως την καλύτερη χώρα µε την οποία έχει συνεργαστεί. Η
τελευταία πρόταση της Ισπανίας για τα Κανάρια και τις Βαλεαρίδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ακριβώς αυτή τη λογική. Μας
αντιγράφει.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητάει τη θεσµοθέτηση ενιαίου PLF
στο πρότυπο της χώρας µας. Θα υπάρχουν την επόµενη βδοµάδα -θέλω να πιστεύω- ανακοινώσεις.
Η CLIA, ο διεθνής σύνδεσµος της κρουαζιέρας, µας ευχαριστεί
µε επιστολή της για τη φετινή στήριξη. Την έχω εδώ και την καταθέτω στα Πρακτικά. Το ίδιο κάνει και ο πρόεδρός της CLIA, ο
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Άνταµ Γκόλντσταιν, σε δύο συνεδριάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού και η κρουαζιέρα εξελίσσεται οµαλά για την
ώρα παρά τις Κασσάνδρες. Για την ώρα, όµως. Το τονίζω.
Πολλαπλά δηµοσιεύµατα για την ασφάλεια και τη θελκτικότητα της χώρας µας ως προορισµού. Δείτε ενδεικτικά µερικά που
καταθέτω.
Εύσηµα στην Ελλάδα για τη διαχείριση των ξένων επισκεπτών
από τον CEO του «TRIP ADVISOR». «Γιατί δεν κάνουν οι άλλες
χώρες αυτό που κάνει η Ελλάδα;». Σε συνέντευξή του.
Βρετανικό δηµοσίευµα, από τον «INDEPENDENT»: «Μου είπαν
να µην πάω στην Ελλάδα εξαιτίας του κορωνοϊού, αλλά ήµουν
πιο ασφαλής, όταν πήγα, ένιωσα πιο ασφαλής από ό,τι στο Μάντσεστερ».
Είκοσι καλύτερες περιοχές για να ταξιδέψει κανείς αυτό τον
χρόνο. Μέσα η χώρα µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, να
συντοµεύσετε.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, αλλά κάθε δύο-τρεις οµιλητές µιλάνε
για τον τουρισµό. Το ξέρετε ότι είναι σηµαντικό θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχετε ένα λεπτό
ακόµα.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού): Η
χώρα µας κατατάσσεται πρώτη -κι έχω κι ένα άλλο της «HANDELSBLATT»- στις προτιµήσεις των Ευρωπαίων τουριστών που
ταξιδεύουν µε αεροπλάνο. Χαρακτηριστικά τα νούµερα της
«TUI»: Πέρσι, η Ισπανία είχε σχεδόν τρεις φορές περισσότερους
τουρίστες απ’ ό,τι η χώρα µας. Φέτος έχει το 80% των τουριστών
που ήρθαν στη χώρα µας.
Έµεινε µόνο ένα επιχείρηµα στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Φέτος δεν θα πιάσουµε ούτε 3 δισεκατοµµύρια. Δεν χρειάζεται
να βιαζόµαστε κατ’ αρχάς. Ποτέ δεν βάλαµε ποσοτικούς στόχους, µόνο ποιοτικούς. Και τους πετύχαµε όλους, ενώ όσοι άνοιξαν µε τη φετινή κίνηση, η οποία ήταν αυτή που ήταν, αλλά όπου
και να ρωτήσετε -στη Ρόδο, στην Κω, στην Κρήτη, στην Κέρκυραθα σας πουν πως η κίνηση ήταν ανέλπιστη. Δεν την περίµεναν
στην αρχή. Θα δούµε.
Επενδύσατε στην πτώχευση του ελληνικού τουρισµού. Αποτύχατε για µία ακόµη φορά. Παίξατε µε την αγωνία και το µέλλον
χιλιάδων εργαζοµένων και επιχειρήσεων του τοµέα. Διαψευστήκατε για µια ακόµη φορά. Ακολουθείτε την αντιπολίτευση της
«καµένης γης». Δεν εκφράσετε αγωνίες, αιτήµατα, πολιτικές.
Ποντάρετε στην ανεργία, στην οικονοµική καταστροφή, στον ανθρώπινο πόνο και χάσατε παταγωδώς. Και ευτυχώς, γιατί ακόµη
και τώρα τρέφω την ελπίδα πως πήρατε το µάθηµά σας. Ακόµη
και τώρα τρέφω την ελπίδα πως η µεγάλη πρωτοβουλία, για να
ανοίξουν τα σύνορα µε τα γρήγορα τεστ που παίρνουµε σε διεθνές επίπεδο, θα στηριχθεί έστω και τώρα την ύστατη στιγµή από
εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ…
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόταση µοµφής δεν έχει
καµµία βάση. Το νοµοθετικό έργο του Χρήστου Σταϊκούρα είναι
σηµαντικότατο. Η οµαλοποίηση του δανεισµού πρωτοφανής, επιτυγχάνοντας µέχρι και αρνητικά επιτόκια. Η ολοκλήρωση όλων
των αξιολογήσεων µε άµεσο και θετικό τρόπο συστηµατική, ενώ
ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας επιτέλους αναγνωρίζει και το δικαίωµα στο λάθος, το δικαίωµα στην αποτυχία, να µπορέσει να
ξεκινήσει κάποιος χωρίς βάρη και χωρίς άγχη τη ζωή του. Εξάλλου, η εναλλακτική σας πρόταση είναι ανύπαρκτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν πως δεν έπρεπε να κάνετε πρόταση µοµφής. Το αντίθετο. Ο κ. Τσίπρας άργησε πάρα πολύ. Έπρεπε να ξεκινήσει τις
προτάσεις µοµφής από το 2015. Πού ήταν η πρόταση µοµφής
κατά του Βαρουφάκη, όταν φέσωσε µε δεκάδες δισεκατοµµύρια
τη χώρα; Πού ήταν η πρόταση µοµφής κατά του κ. Τσακαλώτου,
όταν έκανε ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς, οι οποίοι ήταν και
κοινωνικά και αναπτυξιακά επωφελείς; Πού ήταν η πρόταση µοµφής, όταν δεν καταργούσατε τον ΕΝΦΙΑ; Πού ήταν η πρόταση
µοµφής, όταν φέρνατε Ποινικό Κώδικα για να βοηθήσετε τη
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Χρυσή Αυγή; Πού ήταν η πρόταση µοµφής, όταν ο Πολάκης επιτίθετο σκαιά στον Κυµπουρόπουλο;
Ξέρετε γιατί δεν κάνατε πρόταση µοµφής; Γιατί είστε πολιτικοί
Ντόριαν Γκρέι. Δεν πιστεύετε σε τίποτε, όπως απέδειξε ο σύντροφος Κοντονής, αλλά όπως βίωσε και ο κάθε πολίτης τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε υπερβεί τον χρόνο σας κατά τέσσερα λεπτά.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τελειώνετε, αλλά
τελειώνετε επί τέσσερα λεπτά!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Τέλειωσα, κύριε Πρόεδρε.
Τώρα, λοιπόν, που η χώρα χρειάζεται υπεύθυνη αντιπολίτευση,
εσείς είστε απόντες. Τώρα που χρειάζεται υπεύθυνη αντιπολίτευση, τώρα που η χώρα χρειάζεται ισορροπία, εσείς δεν υπάρχετε πουθενά. Και η µόνη ισορροπία έρχεται από αυτή την
Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας, από αυτόν τον
Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έναν µετριοπαθή Πρωθυπουργό.
Εσείς δεν µπορείτε, λοιπόν, να επιτελέσετε το έργο σας. Αυτή
η πρόταση µοµφής το αποδεικνύει, γιατί είστε ένα πολιτικό σκιάχτρο, χωρίς καρδιά, ψυχή ή ιδεολογία. Κι όπως όλα τα σκιάχτρα,
δεν πείθετε κανέναν άνθρωπο, κανέναν πολίτη, ευτυχώς. Ευτυχώς!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Τουρισµού κ. Θεοχάρης
(Χάρης) Θεοχάρης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Δεν ντρέπεσαι λίγο; Άντε τώρα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεχίζουµε, λοιπόν…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Έτσι µιλάς; Δεν ντρέπεσαι λίγο;
Γελάς κιόλας! Εκεί έφθασες; Είναι λεξιλόγιο αυτό; Είναι πολιτικός χαρακτηρισµός αυτός;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αφήστε. Προεδρεύω, νοµίζω ότι κάνουµε καλά τη δουλειά µας, κάνουµε τους
ελέγχους κ.λπ..
Καθίστε, κύριε Φλαµπουράρη, γιατί έγινε µια εσωτερική αλλαγή. Δεν αλλάζει η σειρά κανενός οµιλητή. Στη θέση του κ. Οικονόµου θα πάει ο κ. Φόρτωµας. Και εάν υπάρχει χρόνος, στη
θέση του κ. Φόρτωµα, που είναι τελευταίος, θα µιλήσει ο κ. Τσιγκρής. Είναι εσωτερική αλλαγή, δεν αλλάζει η σειρά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τον παραπάνω χρόνο των
Υπουργών να τον κόβετε από τους Υπουργούς και όχι από τους
Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα τηρηθεί ο χρόνος. Τι να κάνω, κύριε Κεγκέρογλου, όλοι τον παραβιάσατε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Να τον κόβετε από τους άλλους
Υπουργούς, όχι από τους Βουλευτές.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Οι Υπουργοί είναι άλλοι, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Είναι ένας Υπουργός ακόµη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τον παραπάνω χρόνο των
Υπουργών να τον κόβετε από τους Υπουργούς και όχι από τους
Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Όλοι τον παραβιάσατε, κύριε Κεγκέρογλου, τον χρόνο από χθες. Εντάξει, το ξέρουµε. Κακώς. Είναι σε βάρος των συναδέλφων. Υπάρχει, όµως,
µια ανοχή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κόβετέ τον, κύριε Πρόεδρε, από
τους Υπουργούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχει ανέβει στο
Βήµα ο κ. Φλαµπουράρης, ο οποίος έχει τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς διαδέχοµαι στο Βήµα έναν οµιλητή, ο οποίος
πραγµατικά κατεβάζει πάρα πολύ το επίπεδο της κοινοβουλευ-
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τικής διαδικασίας. Θεωρώ ότι ο πολιτικός του πολιτισµός έχει
φτάσει κάτω από το µηδέν. Δεν θα ήθελα να συνεχίσω την αναφορά µου σε ό,τι δυστυχώς είπε αυτός o οµιλητής που, απ’ ό,τι
βλέπω, κάθεται και στα έδρανα τα υπουργικά.
Έρχοµαι τώρα στην παρέµβασή µου.
Αναρωτιούνται, πραγµατικά, οι Βουλευτές της Συµπολίτευσης
για ποιον λόγο καταθέσαµε αυτή την πρόταση. Απαντάµε: Η πρόταση δυσπιστίας είναι το µοναδικό κοινοβουλευτικό µας όπλο
απέναντι σε ένα νοµοθέτηµα που δεν είναι απλό. Είναι µνηµόνιο
σε βάρος των πολιτών, είναι µηχανισµός υφαρπαγής της περιουσίας των Ελλήνων.
Δεν θέλουµε, λοιπόν, να περάσει στο ντούκου, δεν θέλουµε να
περάσει ένας νόµος εν κρυπτώ, αλλά θέλουµε να συζητηθεί. Και,
δυστυχώς, µέχρι τώρα δεν µπορούµε να πούµε ότι από τη µεριά
της Συµπολίτευσης υπήρξε ή υπάρχει µία ουσιαστική παρέµβαση
πάνω στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Το µόνο που κάνει η συντριπτική πλειοψηφία των οµιλητών της Συµπολίτευσης, είναι να
µεταφέρει την ευθύνη στα πεπραγµένα του ΣΥΡΙΖΑ µε τη γνωστή
της µέθοδο, µία µέθοδο η οποία διαστρεβλώνει την πραγµατικότητα, λέει ψέµατα και αναφέρεται συνεχώς σε εικονική πραγµατικότητα και, µάλιστα, σε µια κοινωνία η οποία αγωνιά για την
υγεία και την επιβίωσή της.
Γι’ αυτό θα παρακαλούσα να σταµατήσετε αυτού του είδους
την συµπεριφορά και την επίθεση σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως
τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, αλλά και συνολικά στην κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ, που βρεθήκαµε πολλές φορές στη δύσκολη θέση
να υλοποιούµε όσα εσείς προκαλέσατε µε τις επιλογές σας πριν
και κατά τη διάρκεια των µνηµονίων.
Επίσης, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να σταµατήσετε τα δάκρυα για την χαµένη ευκαιρία της πρώτης κατοικίας, ότι δήθεν
δεν υπήρχε επί ΣΥΡΙΖΑ αυτή η προστασία. Είναι σε όλους γνωστό -αλλά δεν σας αφήνει να το πιστέψετε, να το σκεφτείτε και
να το αναφέρετε- ότι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ καµµία πρώτη
λαϊκή κατοικία δεν βγήκε σε πλειστηριασµό.
Ταυτόχρονα, θέλω να θυµίσω -γιατί πολλά λέγονται- ότι εµείς
µιλούσαµε και µιλάµε πάντα για την προστασία της λαϊκής και
της µεσαίας κατοικίας. Γι’ αυτό είχαµε βάλει σαν όριο τις 250.000
ευρώ ως αντικειµενική αξία της κατοικίας. Με αυτό το σκεπτικό
κατατέθηκε και ψηφίστηκε ο ν.4605/2020 και άρχισε να εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου, δηλαδή έξι µέρες πριν από τις εκλογές.
Τον παραλάβατε εσείς σαν Κυβέρνηση και κατά την εκτίµησή
µας, σε συνεργασία µε τις τράπεζες και τα funds, τον υπονοµεύσατε.
Σταµατήστε, παρακαλώ, την παραπληροφόρηση µε fake news.
Εµείς ποτέ δεν ισχυριστήκαµε ότι όλα αυτά αποτελούν πολιτική
µας. Δεν τα θεωρήσαµε ποτέ ιδιοκτησία µας.
Όσον αφορά τώρα το κυβερνητικό έργο, θέλω να επισηµάνω
ότι όλα τα οικονοµικά µέτρα που ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας στην
πρωτοµιλία του µε τους πέντε άξονες -περίπου δεκατέσσερις
προτάσεις φορολογικής ελάφρυνσης-, αν ήταν πραγµατικά
µέτρα τα οποία είχαν αποδώσει, η ανεργία δεν θα έφτανε σε
αυτά τα επίπεδα που έχει φτάσει, η ύφεση θα περιοριζόταν, τα
µαγαζιά δεν θα έκλειναν το ένα πίσω από το άλλο, ούτε τα νοικοκυριά θα υπέφεραν. Και όλα αυτά τα αναφέρω για την περίοδο
πριν από τα µέτρα για την πανδηµία, µέχρι το πρώτο τρίµηνο του
2020.
Εσείς, κύριοι της Κυβέρνησης, εδώ και δεκαπέντε µήνες µε
την πολιτική σας, παρ’ ότι εκτός µνηµονίων, αφαιρείτε δικαιώµατα των εργαζοµένων, στραγγαλίζετε τη µικρή και µικροµεσαία
επιχειρηµατικότητα, θυσιάζετε την περιουσία των Ελλήνων µαζί
και την κατοικία τους, δεν ενισχύετε το δηµόσιο σύστηµα υγείας,
απορρυθµίζετε τη δηµόσια παιδεία, στοχοποιείτε τους νέους ανθρώπους, αγνοείτε τον πολιτισµό και την τέχνη και καταστρέφετε
τα αρχαία της Θεσσαλονίκης.
Αυτός είναι ο πολιτικός απολογισµός µιας Κυβέρνησης, η
οποία επί δεκαπέντε µήνες έχει πάρει στα χέρια της τις τύχες
της χώρας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα ένα λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
Ας περάσουµε τώρα στον πτωχευτικό νόµο. Λίγο µε ενδιαφέ-
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ρει αν ο Έλληνας πολίτης θα ονοµάζεται πτωχός ή υπερχρεωµένος, αν και έχει και αυτό σηµασία του. Βεβαίως, όπως δεν
θέλω η χώρα µου να είναι όµηρος του χρέους, δεν θέλω και κανέναν συµπολίτη µου εγκλωβισµένο στα χρέη και στα ατέρµονα
δικαστήρια. Το θέµα είναι ο µηχανισµός απεγκλωβισµού.
Να συνεννοηθούµε, λοιπόν. Αν είναι σωστοί οι αριθµοί, έχουµε
εξακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά εγκλωβισµένα και ένα µεγάλο
µέρος των επιχειρήσεων, το 80% των µικρών και µεσαίων, να βρίσκεται εγκλωβισµένο.
Συνεπώς ο απεγκλωβισµός, για να είναι ανεκτός, πρέπει να
υπακούει στις αρχές του κράτους-δικαίου και του κράτους-πρόνοιας. Μόνο έτσι ενεργεί επ’ ωφελεία της κοινωνίας και της οικονοµίας.
Δεν αναδεικνύεις την…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Φλαµπουράρη, σας παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ: …από έσχατη λύση σε βασική επιλογή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο χρόνος είναι
αµείλικτος. Σας παρακαλώ. Έχετε υπερβεί τον χρόνο σας κατά
ενάµιση λεπτό.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ: Η αναλγησία, η οποία περισσεύει µέσα από αυτό το νοµοσχέδιο, νοµίζω ότι είναι το κρίσιµο θέµα για το οποίο πρέπει να τοποθετηθούµε. Διότι, κατά την
εκτίµησή µου, νοµοθέτηµα που «κουρεύει» δισεκατοµµύρια και
βγάζει στο νοίκι τον οφειλέτη των 100.000, είναι νοµοθέτηµα αντιδηµοκρατικό, αντικοινωνικό, αποκορύφωµα της αδικίας και της
αναλγησίας. Και αυτό είναι το προτεινόµενο νοµοσχέδιο.
Καλώ τον κύριο Υπουργό να παγώσει, σε µια κίνηση πολιτικού
θάρρους, τη συζήτηση αυτού του εκτρώµατος και να το αποσύρει, γιατί να είναι σίγουρος -και εγώ είµαι- ότι ο ελληνικός λαός,
η δηµοκρατική προοδευτική Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να υλοποιηθεί αυτό το καταστροφικό νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, και εµείς θα
µιλήσουµε δύο λεπτά παραπάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το πρόγραµµα θα
το τηρήσουµε, πάντως, έστω κι αν υπερβούµε τις 23.30’.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όλοι µίλησαν παραπάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο καθένας πρέπει
να σέβεται τον χρόνο και για τους υπολοίπους συναδέλφους.
Τον λόγο έχει ο κ. Φόρτωµας, ο οποίος πάντα είναι σύντοµος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Να ξέρετε ότι και εγώ οκτώ
λεπτά θα µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ακούστε, µην το
θέτετε έτσι εκβιαστικά. Φαντάζοµαι ότι το είπατε εν ευθυµία και
αστειευόµενος.
Ορίστε, κύριε Φόρτωµα, έχετε τον λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας και τους προηγούµενους οµιλητές, αλλά ιδίως τον τελευταίο, νοµίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ,
δυστυχώς, βρίσκεται ακόµα σε κατάσταση πολιτικού βέρτιγκο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Μείζονος Αντιπολίτευσης,
θεωρώ ότι αδυνατείτε να αντιληφθείτε τους λόγους για τους
οποίους ο ελληνικός λαός σας αποµάκρυνε από την εξουσία.
Από την ώρα που εσείς περάσατε στα έδρανα της Αντιπολίτευσης, αδυνατείτε να αναπτύξετε δυναµική εναλλακτικής λύσης και
αναλώνεστε σε διάφορα άλογα παιχνίδια εντυπώσεων.
Η όλη συζήτηση, λοιπόν, η οποία προκλήθηκε από την πρόταση δυσπιστίας κατά του Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα, µεταβλήθηκε ήδη από χθες σε µια de facto αφορµή για
την Κυβέρνηση προκειµένου να παρουσιαστούν αναλυτικά όλα
όσα πέτυχε η χώρα στον τοµέα της οικονοµίας -και όχι µόνοκατά τους τελευταίους δεκαπέντε µήνες. Πρόκειται για ένα ανέλπιστο δώρο, αποτέλεσµα του ολοένα και εντεινόµενου πολιτικού
αδιεξόδου της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αλλά και του Αρχηγού της προσωπικά.
Η µοµφή αυτή ήρθε, µάλιστα, µε αφορµή την ανάληψη της νοµοθετικής πρωτοβουλίας, µε την οποία ρυθµίζεται συνολικά ένα
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µείζον, χρόνιο αλλά και ακανθώδες οικονοµικό και κοινωνικό ζήτηµα, το οποίο απασχολεί άµεσα την πρώτη κατοικία για εκατόν
τριάντα χιλιάδες περίπου νοικοκυριά δανειοληπτών, όπου δεν καλύπτονται σήµερα από τις προβλέψεις του νόµου του δικού σας
-του 4605- επί κυβέρνησης Τσίπρα και ο οποίος διαδέχθηκε τον
µερικά και αναποτελεσµατικά αλλά και πολλαπλά προβληµατικό
νόµο, τον περίφηµο νόµο Κατσέλη.
Η δε στόχευση, λοιπόν, είναι ξεκάθαρη να αποδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά και εσείς προσωπικά, στους απογοητευµένους σας οπαδούς ότι, επιτέλους, ταράζετε τα ήδη λιµνάζοντα νερά, τα δικά
σας πολιτικά νερά.
Το παρόν νοµοσχέδιο θέτει για πρώτη φορά πρόγραµµα έγκυρης νοµιµοποίησης για νοικοκυριά, αλλά και επιχειρήσεις, στο
δικαίωµα υπαγωγής της εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών τους.
Πλέον δηµιουργείται µια νέα διαδικασία µε εύκολο και άµεσο
τρόπο να υποβληθούν αιτήσεις χωρίς την υποχρεωτική παρουσία
των µερών στις διάφορες δικαστικές αίθουσες. Αποκτούν, επίσης, ικανότητα πτωχευτική για πρώτη φορά και τα νοικοκυριά,
τα οποία πτωχεύουν. Δηλαδή, πλέον όλα τα φυσικά πρόσωπα
µπορούν να υποβάλλουν αίτηση πτώχευσης µέσω ειδικής πλατφόρµας.
Επιπλέον, στηρίζονται τα ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία µπορούν να παραµείνουν στην κατοικία τους για δώδεκα χρόνια πληρώνοντας ένα πολύ χαµηλό ενοίκιο και η ίδια η πολιτεία επιδοτεί
τη µηνιαία δόση των δανείων αυτών για πέντε χρόνια.
Τέλος, δηµιουργείται µια διαδικασία απαλλαγής χρεών για
όλους ανεξαρτήτως ιδιότητας σε σύντοµο χρονικό διάστηµα από
ένα έως τρία χρόνια. Πρόκειται για µια ρύθµιση, την οποία ακόµα
και µέλος της εκτελεστικής επιτροπής του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, στέλεχός σας, αλλά και µέλος των
δικών σας οργάνων κατά το παρελθόν και πρόταση φυσικά του
κ. Τσακαλώτου, η κ. Μαρίκα Φραγκάκη ενέκρινε ως ορθή νοµοθετική πρωτοβουλία, ζητώντας να υπάρξει συντονισµός µεταξύ
φορέων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα για να εφαρµοστεί ο
νόµος και όλες οι υπόλοιπες διατάξεις και να γίνει συστηµατική
παρακολούθηση εφαρµογής του νόµου.
Ένα είναι βέβαιο, ότι αρέσκεστε, κυρίες και κύριοι της Μείζονος Αντιπολίτευσης, στη µικροπολιτική αντιµετώπιση των όλων
πραγµάτων και φυσικά στον αποπροσανατολισµό της κοινωνίας,
µιας κοινωνίας η οποία βρίθει από πολλά προβλήµατα και κυρίως
το µείζον αυτό θέµα τη διατρέχει και είναι φλέγον και πολύ σηµαντικό. Η δε τακτική σας είναι προσφιλής, καθώς µε πολύ µεγάλη ευκολία αλλάζετε θέσεις, αλλά και προτάσεις στην ουσία
απορρίπτοντας πάρα πολύ εύκολα και πρόσωπα.
Γι’ αυτό, όπως καταψηφίστηκε πανηγυρικά ο ΣΥΡΙΖΑ από τον
ελληνικό λαό στις εκλογές του Ιουλίου του 2019, έτσι θα καταψηφιστεί πανηγυρικά και αύριο βράδυ αυτή η πρόταση δυσπιστίας κατά του Χρήστου Σταϊκούρα από τη Βουλή. Η χώρα δεν
µπορεί να περιµένει. Τα προβλήµατα που έχουµε να αντιµετωπίσουµε, αλλά και να παλέψουµε σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία
είναι πάρα πολλά και αυτή η Κυβέρνηση µπορεί, πρέπει και οφείλει να προχωρήσει.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εγώ ευχαριστώ,
κύριε Φόρτωµα, και για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο κ. Δερµεντζόπουλος Χρήστος από τη Νέα Δηµοκρατία, µετά ο κ. Δελής από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
και στη συνέχεια ο Υπουργός κ. Ζαββός.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µια χρονική συγκυρία κατά
τη διάρκεια της οποίας η χώρα µας καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις, τη διαχείριση της οικονοµικής κρίσης και
των οικονοµικών της επιπτώσεων και την αύξηση της τουρκικής
επιθετικότητας στο Αιγαίο, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση διά του
Αρχηγού της αποφασίζει να καταθέσει πρόταση µοµφής κατά
του Υπουργού των Οικονοµικών.
Πρόκειται σαφώς για µια κίνηση πολιτικής απελπισίας και
ακραίου, όπως µας έχουν συνηθίσει, βέβαια, τυχοδιωκτισµού,
που αναδεικνύει ξεκάθαρα το γεγονός πως το κόµµα της Αξιω-

1266

µατικής Αντιπολίτευσης δεν θα γίνει ποτέ ένα κόµµα ευθύνης.
Εξαιτίας αυτού του πολιτικού αµοραλισµού που χαρακτηρίζει
την ηγεσία του, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει και σήµερα να ακολουθεί µια
πολιτική που κύριο άξονά της έχει την εξυπηρέτηση του στενού
µικροκοµµατικού συµφέροντος. Απόρροια της παραπάνω στάσης συνιστά και η στοχοποίηση του Υπουργού Οικονοµικών
µέσω της πρότασης δυσπιστίας.
Ο κ. Τσίπρας, αντιλαµβανόµενος πως έχει τεθεί από τους πολίτες στο πολιτικό περιθώριο και αντιµετωπίζοντας σοβαρά εσωκοµµατικά προβλήµατα, προσπαθεί να επιτύχει την προσωρινή
συσπείρωση των Βουλευτών του µέσω φθηνών και αδιέξοδων
πολιτικών και επικοινωνιακών τακτικισµών.
Δυστυχώς για εσάς, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, η προσπάθεια αυτή θα αποτύχει οικτρά, καθώς είναι η ίδια πραγµατικότητα
που διαψεύδει µε τον πλέον καθαρό τρόπο τις θέσεις και τις απόψεις σας.
Η οικονοµική πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνησή µας έχει
κερδίσει την εµπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας, την αναγνώριση των Ευρωπαίων εταίρων µας και των διεθνών αγορών. Απόδειξη για την ορθότητα των επιλογών του οικονοµικού επιτελείου
της Κυβέρνησής µας συνιστά το γεγονός πως η χώρα µας δανείζεται από τις αγορές µε το χαµηλότερο κόστος δανεισµού
στην ιστορία της.
Συνεπείς εµείς, λοιπόν, µε τη φιλελεύθερη ιδεολογία υλοποιήσαµε κατά τη διάρκεια των δεκαπέντε µηνών της διακυβέρνησής µας µια πολιτική που ως βασική της επιδίωξη είχε τη
δηµιουργία µιας εξωστρεφούς και ανταγωνιστικής οικονοµίας,
που θα είναι σε θέση να προσελκύσει σηµαντικές ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Αυτό δεσµευτήκαµε προεκλογικά και αυτό είναι που υλοποιούµε.
Προς αυτή, λοιπόν, την κατεύθυνση προχωρήσαµε σε µια γενναία αποκλιµάκωση των φορολογικών συντελεστών τόσο για τις
επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσωπα. Ταυτόχρονα, µειώσαµε τις εργοδοτικές εισφορές, τον ΕΝΦΙΑ κατά 24%, ενώ
απαλλάξαµε και τους κατοίκους των µικρών νησιών της πατρίδας
µας από την καταβολή του.
Παράλληλα, για την αντιµετώπιση του τόσο κρίσιµου για τη
χώρα δηµογραφικού προβλήµατος µεταξύ άλλων προχωρήσαµε
στην παροχή επιδόµατος γέννας, ενώ αυξήσαµε και το αφορολόγητο σε κάθε παιδί.
Ταυτόχρονα, σχεδιάσαµε, υλοποιήσαµε στοχευµένες παρεµβάσεις για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους ενισχύοντας τα
προγράµµατα κοινωνικού τουρισµού για πρώτη φορά και στον
Έβρο και προστατεύοντας ουσιαστικά την πρώτη κατοικία των
ευάλωτων νοικοκυριών.
Επιπροσθέτως, µε έναν συγκροτηµένο σχεδιασµό στήσαµε
ξανά στα πόδια της τη ναυπηγική µας βιοµηχανία, δώσαµε αναπτυξιακή προοπτική σε µια σειρά από προβληµατικές κρατικές
επιχειρήσεις, όπως η «ΕΛΒΟ», η «ΛΑΡΚΟ», η «ΕΑΒ», εξασφαλίσαµε την έναρξη εµβληµατικής επένδυσης του Ελληνικού, ενώ
επιπλέον δηµιουργήσαµε ένα πιο φιλικό, πιο ευνοϊκό περιβάλλον
για την προσέλκυση στρατηγικών ξένων επενδύσεων τόσο σε
υποδοµές, όπως το λιµάνι στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης
όσο και στις νέες τεχνολογίες µε τα data centers της «MICROSOFT»
Σε αυτό, επίσης, το σηµείο θα µου επιτρέψετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να κάνω µια ειδική αναφορά στην επιστροφή
της επιδότησης 12% του κόστους εργασίας για τις επιχειρήσεις
της Θράκης, ενός µέτρου που εισηγήθηκε το Υπουργείο Οικονοµικών µαζί µε το Υπουργείο Εργασίας, αποτέλεσε ανάσα για τις
επιχειρήσεις του Έβρου, ενώ ταυτόχρονα η ψήφισή του έδωσε
ένα τέλος στον τετραετή εµπαιγµό που υφίσταντο από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ οι φορείς και οι επιχειρήσεις της ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πολιτική που εφαρµόζει η Κυβέρνηση στην οικονοµία φέρνει απτά αποτελέσµατα και γι’ αυτό
απολαµβάνει την εµπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας, όπως καταδεικνύουν και όλες οι δηµοσκοπικές µετρήσεις. Η συγκεκριµένη τάση ενισχύεται φυσικά και από το γεγονός πως η
ανάµνηση της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ είναι νωπή ακόµα στη
µνήµη των Ελλήνων πολιτών. Η επιβολή για ιδεοληπτικούς λό-
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γους της εξοντωτικής φορολόγησης σε βάρος της µεσαίας
τάξης, η αναντιστοιχία υποσχέσεων και πράξεων, καθώς και η
χρήση µιας ακραία διχαστικής ρητορικής κατέστησαν τον ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά τοξικό στα µάτια της ελληνικής κοινωνίας και η κοινωνία, κύριοι, σας έχει προσπεράσει.
Το παραπάνω γεγονός ωστόσο, από ότι φαίνεται, δεν έχει γίνει
αντιληπτό από την ηγεσία της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Γι’
αυτό και χρησιµοποιώντας τις λαϊκίστικες µεθόδους του χθες, ο
ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί µάταια να διεκδικήσει ρόλο και να αλλάξει τις
πολιτικές ισορροπίες του σήµερα.
Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παράταξή µας θα
πρέπει να αφήσει την Αξιωµατική Αντιπολίτευση στο πολιτικό της
αδιέξοδο. Απορρίπτοντας την πρόταση δυσπιστίας προς το πρόσωπο του Υπουργού Οικονοµικών, παρέχουµε τη δυνατότητα
στην Κυβέρνηση να στρέψει το βλέµµα της στο µέλλον και στις
µεγάλες προκλήσεις που βρίσκονται µπροστά µας.
Σας καλώ όλους να το πράξουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Δερµεντζόπουλε, και για την τήρηση του χρόνου.
Ο κ. Γιάννης Δελής από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έχει
τον λόγο.
Παρακαλώ, αν µπορείτε, κάντε όλοι τον χρόνο σας πέντε
λεπτά, όπως οι δύο προηγούµενοι οµιλητές, για να προλάβουν
όλοι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Τι άλλο θα ακούσουν τα αυτιά µας, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, εδώ µέσα; Ότι η Νέα Δηµοκρατία στήνει
στα πόδια της τη «ΛΑΡΚΟ», την ώρα που την κλείνει; Να πάτε να
τα πείτε στους εργάτες αυτά, στο επόµενο συλλαλητήριο που
έχουν για τη ζωή τους και για το δικαίωµά τους στη δουλειά.
Τώρα όχι απλώς δυσπιστούµε και καταψηφίζουµε στη Βουλή,
µα και αντιπαλεύουµε µε όρους κινήµατος την κυβερνητική πολιτική στο σύνολό της, όπως βέβαια καταγγέλλουµε και όλα
εκείνα τα κόµµατα σαν τον ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία και προχώρησαν
τον οδοστρωτήρα της αντιλαϊκής πολιτικής ως κυβερνήσεις,
αλλά και τώρα από την Αντιπολίτευση, παρά τις κορώνες τους,
δεν αµφισβητούν τη στόχευση της σηµερινής πολιτικής, µιας πολιτικής που πρώτα σκορπά µε το τσουβάλι τη φτώχεια στον λαό
και µετά φέρνει στη Βουλή νέους πτωχευτικούς κώδικες, για να
τη διαχειριστεί.
Όλη σας η πολιτική τελικά δεν είναι παρά ένας ατελείωτος
πτωχευτικός κώδικας για τις λαϊκές οικογένειες και τις σηµερινές
τους ανάγκες, όχι µόνο στους µισθούς, τα µεροκάµατα, τις συντάξεις και τα εργατικά λαϊκά δικαιώµατα, όχι µόνο στα δικαιώµατα του λαού στην υγεία, τα οποία θυσιάζονται στον βωµό των
κερδών των επιχειρηµατικών οµίλων που γράφουν στα παλιά
τους τα παπούτσια τα υγειονοµικά πρωτόκολλα της πανδηµίας,
αλλά και στον ευρύτερο χώρο της παιδείας. Γιατί και η εκπαιδευτική πολιτική όλων των κυβερνήσεων δεν είναι παρά ένας αδυσώπητος πτωχευτικός κώδικας για τα µορφωτικά δικαιώµατα των
παιδιών των λαϊκών οικογενειών από το νηπιαγωγείο µέχρι το πανεπιστήµιο.
Τι να θυµηθούµε; Ότι τα παιδιά εξουθενωµένα µέσα σε άχρηστες γνώσεις, πολλές φορές κολληµένα µπροστά σε µια οθόνη
από το δηµοτικό ή το νηπιαγωγείο ακόµα, διαπαιδαγωγούνται
στον ατοµισµό και τον ανταγωνισµό; Ότι πριν ακόµα κατακτήσουν τη µητρική τους γλώσσα τα στρέφετε στις ξένες γλώσσες,
ως εκεί βεβαίως που είναι χρήσιµες µόνο για τουριστικές υπηρεσίες και για τη µετανάστευσή τους ενδεχοµένως αργότερα; Ότι
τους µαθαίνετε τη γλώσσα µέσα από συνταγές µαγειρικής και
προσκλήσεις για πάρτι; Λες και έλειψαν τα όµορφα κείµενα από
την ελληνική λογοτεχνία. Τον Σεφέρη τον µνηµονεύετε εδώ συνέχεια και κάνετε επίδειξη ποιητικών γνώσεων, αλλά από τα σχολικά βιβλία τους µεγάλους Έλληνες ποιητές τους βγάλατε!
Ότι τους µαθαίνετε τα µαθηµατικά τού περίπου, στην κατ’ εξοχήν επιστήµη της ακρίβειας; Ότι τους διδάσκετε φυσικές επιστήµες χωρίς εργαστήρια και πειράµατα; Ότι οι γονείς αναγκάζονται
συχνά να γίνονται και δάσκαλοι εξαιτίας των δυσνόητων βιβλίων;
Ότι η αισθητική αγωγή προορίζεται µονάχα για λίγους, για τα ταλέντα; Οι υπόλοιποι, δηλαδή, µε τι πρέπει να τρέφονται; Με τα
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γνωστά τηλεσκουπίδια; Ότι ο αθλητισµός παρέχεται µονάχα σε
αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν; Ότι την ολόπλευρη µόρφωση τελικά την κρατάτε µόνο για λίγους και εκλεκτούς; Ότι για τους υπόλοιπους, τους πολλούς, το µέλλον που
τους ετοιµάζετε είναι µια ατέλειωτη αβεβαιότητα στη ζωή και τη
δουλειά;
Γι’ αυτό και τους δίνετε µόνο ψίχουλα από την αναγκαία
γνώση. Γι’ αυτό και τους εξουθενώνετε µε τις τράπεζες θεµάτων,
που µετατρέπουν τα σχολεία σε διαρκή εξεταστικά κέντρα. Γι’
αυτό και µετατρέπετε τα πτυχία τους τα πανεπιστηµιακά σε διαβατήρια ανεργίας ή το πολύ-πολύ σε ένα από τα τόσα πολλά
απλά τυπικά προσόντα, που τα περισσότερα πουλιούνται ακριβά
στην εκπαιδευτική αγορά, όπως τα µεταπτυχιακά.
Και όλα αυτά, ξέρετε, δεν είναι δουλειά µιας µονάχα κυβέρνησης. Όλες οι κυβερνήσεις το υπηρέτησαν µια χαρά αυτό το αντιεκπαιδευτικό έργο. Κι όσο κι αν προσπάθησε η σηµερινή
Κυβέρνηση να πείσει για την κανονικότητα που δήθεν επανήλθε
στην παιδεία, η αµφισβήτηση ήρθε από εκεί ακριβώς που δεν το
περίµενε: από τους έφηβους µαθητές, τους νέους και τις νέες
που µε τον αγώνα τους, τα αιτήµατά τους και την κοινωνική απήχηση αυτού του αγώνα τους αχρήστεψαν όλη την κυβερνητική
προπαγάνδα.
Καταφύγατε στις απειλές, στον εκβιασµό των µαθητών. Επιστρατεύσατε εισαγγελείς, αγανακτισµένους πολίτες, πρόθυµους
διευθυντάδες των σχολείων που έφτασαν να καταδίδουν -άκουσον άκουσον!- τους ίδιους τους µαθητές τους, καλώντας µέχρι
και την αστυνοµία στα σχολεία, ενώ το ίδιο το Υπουργείο της Παιδείας -ναι, της Παιδείας!- έβγαζε εγκυκλίους αποκλεισµού, παρακαλώ, από την εκπαίδευση των µαθητών που αγωνίζονται, για
να καταλήξετε τελικά στην άγρια καταστολή µε χηµικά και ξύλο
έξω από την πόρτα του Υπουργείου Παιδείας και στην κράτηση
δεκατετράχρονων µαθητών στη ΓΑΔΑ για µέρες.
Βλέπετε αυτό το κράτος του κεφαλαίου δείχνει πολύ µεγάλη
ικανότητα να τυλίγει σε µια κόλλα χαρτί δεκατετράχρονα παιδιά,
αλλά άλλη τόση ανικανότητα να συλλαµβάνει φυγόδικους ναζιστές εγκληµατίες σαν τον χρυσαυγίτη Παππά.
Κάπου εδώ εµφανίζεται ξαφνικά και ο ΣΥΡΙΖΑ, που ενώ στην
αρχή της πανδηµίας µέσω της εφηµερίδας «ΑΥΓΗ» λοιδορούσε
τους µαθητές, φόρεσε µετά το προσωπείο του φίλου των µαθητών. Μόνο που κι εδώ «ήρθαν ντυµένοι φίλοι αµέτρητες φορές
οι εχθροί µου», γιατί δεν ξεχνάµε τα έργα σας και τις ηµέρες σας.
Οκτώβριος 2016, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στέλνει εισαγγελέα και
κλούβες της Αστυνοµίας σε υπό κατάληψη λύκειο της Λαµίας.
Μάιος 2017, το Δικαστήριο Ανηλίκων καταδικάζει τρεις µαθητές
του 1ου Γυµνασίου Ρεθύµνου σε κοινωνική εργασία -γιατί;- επειδή
συµµετείχαν σε κατάληψη σχολείου. Νοέµβριος 2018, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ απαντά µε ξύλο και χηµικά σε διαµαρτυρία µαθητών στο 2ο Γενικό Λύκειο Συκεών. Πάει πολύ, λοιπόν, για τον
ΣΥΡΙΖΑ να εµφανίζεται ως φίλος των µαθητών.
Αλήθεια, όµως, τι ζητούν τώρα -και κλείνω, κύριε Πρόεδρε- οι
µαθητές και δέχονται τέτοια επίθεση; Απλά, την ασφαλή λειτουργία των σχολείων τους σε συνθήκες πανδηµίας, µε όλους τους
απαραίτητους εκπαιδευτικούς και όλο το αναγκαίο προσωπικό
καθαριότητας, τα στοιχειώδη δηλαδή, τα λογικά, τα αναγκαία και
γι’ αυτό έχουν τη συµπαράσταση της κοινωνίας, γι’ αυτό και λυσσάζει αυτός ο αγώνας τους την Κυβέρνηση.
Γιατί, εκτός των άλλων, αυτά τα αιτήµατα χρειάζονται και χρήµατα, χρήµατα κρατικά, δηλαδή αυτά τα παλιόπαιδα, κύριε
Υπουργέ των Οικονοµικών, αµφισβητούν τον ίδιο τον πυρήνα της
πολιτικής σας, που είναι να δίνει πακτωλούς δισεκατοµµυρίων
στο ΝΑΤΟ και τους επιχειρηµατικούς οµίλους και να αφήνει την
παιδεία και την υγεία στα αζήτητα.
Οι µαθητές που αγωνίζονται δείχνουν τον δρόµο και ο λαός τα
παιδιά του δεν τα εγκαταλείπει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο Υφυπουργός
Οικονοµικών κ. Ζαββός έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η σηµερινή πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πραγµατικά οξύµωρη, ιδίως
αν σκεφτεί κανείς τα όσα έχει επιτύχει το οικονοµικό επιτελείο
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της Κυβέρνησης και ο Υπουργός Οικονοµικών, ο Χρήστος Σταϊκούρας, µέσα µόλις σε δεκαπέντε µήνες και ιδίως αν τα συγκρίνουµε και µε τα έργα της πενταετούς διακυβέρνησης του
ΣΥΡΙΖΑ.
Η πρόταση δυσπιστίας υποβάλλεται σε µια άκαιρη πολιτικά
συγκυρία, που η χώρα αντιµετωπίζει τρεις απανωτές κρίσεις: την
υγειονοµική, την εθνική και την οικονοµική. Την ώρα που παλεύουµε µε όλες µας τις δυνάµεις, µαζί µε τους εταίρους µας,
να αντιµετωπίσουµε µια πρωτόγνωρη κατάσταση, ακριβώς αυτή
τη στιγµή επιλέγει ο ΣΥΡΙΖΑ να προβάλει ενστάσεις δίνοντας
τάχα µαθήµατα κοινωνικής τραπεζικής πολιτικής και ευαισθησίας. Ποιοι δηλαδή; Αυτοί που αποδείχτηκαν ανίκανοι να χειριστούν την κρίση, όταν ήταν στην κυβέρνηση. Αυτοί που ως
πειραµατιζόµενοι µάγοι έπαιξαν τη χώρα στα ζάρια, φόρτωσαν
αυτή τη γενιά αλλά και τις επόµενες γενιές µε τεράστια και αχρείαστα χρέη και έστειλαν για αναζήτηση δουλειάς στην αλλοδαπή
ό,τι το καλύτερο έχει αυτή η χώρα.
Αν δείχνει, όµως, κάτι αυτή η πρόταση δυσπιστίας εναντίον
του Υπουργού Οικονοµικών είναι ότι υπάρχει κρίση ταυτότητας
στον ΣΥΡΙΖΑ και ότι υπάρχει έλλειψη ουσιαστικών πολιτικών προτάσεων.
Για να είµαστε σαφείς, η Νέα Δηµοκρατία δεν χαρίζει σε κανέναν το προνόµιο της κοινωνικής ευαισθησίας. Αντίθετα, αυτή
η Κυβέρνηση έχει κάνει πλήθος µεταρρυθµίσεων στην οικονοµία,
στις επενδύσεις, στα εργασιακά, στην ψηφιοποίηση του κράτους, που αποσκοπούν ακριβώς στην ανακούφιση των πιο ευάλωτων εισοδηµατικά στρωµάτων και αυτές οι µεταρρυθµίσεις
έχουν την αποδοχή της πλειοψηφίας της κοινωνίας.
Σε σχέση µε τον Πτωχευτικό Κώδικα, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, παραβλέπετε για λόγους µάλλον µιας στείρας αντιπολίτευσης τον καινοτόµο χαρακτήρα ενός νοµοσχεδίου που εσείς ως
κυβέρνηση δεσµευθήκατε να φέρετε στη Βουλή. Είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο έχει στόχο να απεγκλωβίσει τους οφειλέτες από
προηγούµενους αντίστοιχους νόµους που είχαν ως αποτέλεσµα
τον αποκλεισµό τους από την οικονοµική ζωή της χώρας.
Το νοµοσχέδιο για τη ρύθµιση των οφειλών και την παροχή
δεύτερης ευκαιρίας αντιµετωπίζει συνολικά το πρόβληµα του
ιδιωτικού χρέους και δίνει τη δυνατότητα ρύθµισης οφειλών για
φυσικά και νοµικά πρόσωπα, ιδιώτες, επιτηδευµατίες και επιχειρήσεις. Παρέχει πραγµατικά τη δεύτερη ευκαιρία σε περίπτωση
πτώχευσης, ώστε τα χρέη των νοµικών και φυσικών προσώπων
να µην τους ακολουθούν επ’ αόριστον. Ακόµα, δίνει ρεαλιστική
λύση και στο ζήτηµα της πρώτης κατοικίας.
Η πρόταση δυσπιστίας κατευθύνεται ενάντια σε έναν Υπουργό
που υλοποιεί µια πολιτική σε έναν τοµέα που έχει ανάγκη ριζικής
εξυγίανσης, ώστε να µπορέσει έπειτα από πολύ καιρό να αποκολληθεί η ελληνική οικονοµία από το τέλµα.
Θα ήθελα πολύ σύντοµα να αναφερθώ σε τέσσερις µεταρρυθµίσεις που έχει κάνει το Υπουργείο Οικονοµικών και η Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα.
Πρώτον, τι κάναµε για τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια; Όταν η Κυβέρνηση τον Ιούλιο του 2019 πήρε την
ισχυρή λαϊκή εντολή, ένα από τα οξύτερα προβλήµατα που είχε
µπροστά της ήταν ο τεράστιος όγκος των κόκκινων δανείων που
αντιστοιχούσαν στον µεγαλύτερο δείκτη που έχει δει ποτέ κανείς
στην Ευρωζώνη. Περί το 50% των υπαρχόντων δανείων ήταν κόκκινα. Αυτά ήταν µια σφιχτή θηλιά στην οικονοµία και αντανακλούσαν τις σωρευµένες αστοχίες της προηγούµενης πενταετίας του
ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, µετά τις ανακεφαλαιοποιήσεις µε τα χρήµατα
του Έλληνα φορολογούµενου, τον οποίο είχε γονατίσει η οικονοµική κρίση και τα έργα της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, η προηγούµενη κυβέρνηση επέλεξε να παρακολουθεί παθητικά τα
κόκκινα δάνεια να αυξάνονται, χωρίς ουσιαστική παρέµβαση,
χωρίς σχέδιο, χωρίς προοπτική εξόδου από τον φαύλο κύκλο.
Γι’ αυτό, κορυφαία πολιτική επιλογή της Κυβέρνησής µας ήταν
η υλοποίηση άµεσα του προγράµµατος «ΗΡΑΚΛΗΣ». Μέσα σε
χρόνους ρεκόρ, που σπάνια γνώρισε µεταρρύθµιση σε αυτή τη
χώρα, σχεδιάσαµε, διαπραγµατευτήκαµε, νοµοθετήσαµε και
εφαρµόσαµε τον «ΗΡΑΚΛΗ». Και αυτά µέσα από τεράστιες αντιξοότητες και αντιδράσεις αρχικά, γιατί «ξεκουνούσαµε» συµφέροντα τα οποία βόλευε αυτή η τοξική άπνοια και η απραξία. Και
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όλα αυτά πάνω στις πλάτες του Έλληνα φορολογούµενου.
Έχουµε τώρα να εφαρµόζεται από την Κυβέρνηση µε τεράστια
επιτυχία µια λύση συστηµικής εµβέλειας που µειώνει σε πρώτη
φάση κατά 40% ή κατά 30 δισεκατοµµύρια ευρώ τον όγκο των
κόκκινων δανείων και αυτό σε διάστηµα κατ’ ουσία πολύ µικρό.
Είναι ένα σχέδιο που εγκρίθηκε και υποστηρίχθηκε από τα ευρωπαϊκά όργανα και τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Σήµερα η µια
τράπεζα δίνει τη σκυτάλη στην επόµενη και οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες εναρµονίζονται τελικά ακριβώς στο ίδιο µήκος
κύµατος. Μέσα σε δεκαπέντε µήνες από την ανάληψη της διακυβέρνησης τρεις από τις τέσσερις συστηµικές τράπεζες έχουν
ήδη ενταχθεί στο πρόγραµµα «ΗΡΑΚΛΗΣ» και µε βάση τις ανακοινώσεις της έπεται και η τέταρτη.
Το πρόγραµµα «ΗΡΑΚΛΗΣ» είναι µια λύση η οποία δεν επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούµενο ούτε στο ελάχιστο. Αντίθετα,
αντλεί τη χρηµατοδότηση από τους επενδυτές. Και επιτρέψτε
µου να πω εδώ ότι αυτό αποτελεί µία κρίσιµης σηµασίας πολιτική
παρατήρηση. Αυτή είναι η µεγάλη επιτυχία της πολιτικής της Κυβέρνησης µε γρήγορη απόδοση και χωρίς το παραµικρό κόστος
για τον Έλληνα φορολογούµενο.
Είναι µια λύση που στηρίζεται επιπλέον στην εµπιστοσύνη των
αγορών, δηλαδή στην εµπιστοσύνη που επιδεικνύουν διεθνώς
στην πολιτική και την οικονοµική διαχείριση της παρούσας Κυβέρνησης.
Με τη µείωση των κόκκινων δανείων οι τράπεζες θα απαλλαγούν από το χειρότερο βάρος και θα εστιαστούν στη µόνη δουλειά που πρέπει να κάνουν σωστά, δηλαδή στην παροχή
ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία, στους µικροµεσαίους
και στα νοικοκυριά.
Τελικά, ποιος είναι πιο κοινωνικά ευαίσθητος; Αυτός που βλέπει τα κόκκινα δάνεια να εκτινάσσονται, γονατίζοντας τον πολίτη
από την έλλειψη στοιχειώδους πρόσβασης στη ρευστότητα και
στο τραπεζικό σύστηµα ή εκείνος που τα µειώνει χωρίς να επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούµενο και ανοίγει νέες προοπτικές για χρηµατοδοτήσεις και ανάπτυξη;
Όµως, οι µεταρρυθµίσεις δεν σταµατούν εδώ.
Περνάω στις µικροχρηµατοδοτήσεις που ψηφίσαµε τρία κόµµατα εδώ, στο νοµοθέτηµα που έφερε η ελληνική Κυβέρνηση για
το πλαίσιο των µικροχρηµατοδοτήσεων που είναι ένα καινοτόµο
εργαλείο παροχής ρευστότητας σε όλους αυτούς που είναι αποκλεισµένοι από τον τραπεζικό δανεισµό, φοιτητές, µικροµεσαίους, ελεύθερους επαγγελµατίες, start-ups. Οι πιστώσεις θα
φτάνουν έως 25.000 ευρώ, χωρίς οι δανειολήπτες να υποχρεούνται σε παροχή εµπράγµατης εξασφάλισης.
Ψηφίσαµε και τον νόµο για την εταιρική διακυβέρνηση, µε τον
οποίο ενισχύουµε τη διαφάνεια και αποσκοπούµε στην προστασία των µικροεπενδυτών. Αποκαθιστούµε την αξιοπιστία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, ώστε να προσελκύει επενδυτές.
Ενθαρρύνουµε τις εισηγµένες εταιρείες να διαµορφώνουν µια
εταιρική κουλτούρα. Θωρακίζουµε θεσµικά την Κεφαλαιαγορά.
Αυστηροποιούµε τις κυρώσεις τόσο για τις εισηγµένες εταιρείες
όσο και για τους ορκωτούς ελεγκτές. Βάζουµε βάσεις για την
ανάταξη της ελληνικής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηµατιστηρίου.
Περάσαµε, ψηφίσαµε και το νοµοσχέδιο για την καταπολέµηση του «ξεπλύµατος» χρήµατος, ένα νοµοσχέδιο που ενισχύει
τη διαφάνεια, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα και να αντιµετωπίζονται τα φαινόµενα του «ξεπλύµατος».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
σε δέκα λεπτά πρέπει να κλείσουµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, βρισκόµαστε σε µια κρίση την οποία το Υπουργείο Οικονοµικών αντιµετωπίζει µε συνεχείς µεταρρυθµίσεις τα ζητήµατα
που αγγίζουν τους πολίτες και διευκολύνουν την επιχειρηµατικότητα. Σε αυτόν τον τοµέα έχουν γίνει φορολογικές ρυθµίσεις,
αλλά και στον τοµέα των οικονοµικών συναλλαγών κάναµε ρυθµίσεις για τη µη καταχώριση στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» των επιταγών σε
καθυστέρηση, δίνοντας έτσι µια ανάσα στους επιχειρηµατίες που
επλήγησαν άµεσα από το lockdown και τους επιβληθέντες περιορισµούς.
Στην ίδια συγκυρία στο Υπουργείο Οικονοµικών επιταχύνουµε
τις αποζηµιώσεις στους πληγέντες από τις πρόσφατες φυσικές

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

καταστροφές, προβλέποντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα
προκαταβολής µέρους της αποζηµίωσης, πριν ολοκληρωθούν οι
διαδικασίες καταγραφής των ζηµιών.
Κύριε Πρόεδρε, έχουµε και το Ταµείο Ανάκαµψης που πιστεύουµε ότι παρέχει µια µοναδική ευκαιρία ουσιαστικού µετασχηµατισµού του παραγωγικού ιστού της χώρας, αλλά και του
τραπεζικού συστήµατος, τεράστιου και αναγκαίου εγχειρήµατος
για να µπορέσουµε να είµαστε στους κερδισµένους της επόµενης µέρας, σε αυτούς που θα µπορέσουν να ανταγωνιστούν ισότιµα στη νέα οικονοµία που διαγράφει η ψηφιακή µετάβαση και
η πράσινη ανάπτυξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
παρακαλώ, ολοκληρώστε γιατί έχουµε και τον χρόνο στον οποίο
πρέπει να φύγουν οι υπάλληλοι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Τελειώνω,
κύριε Πρόεδρε.
Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι το Υπουργείο Οικονοµικών
και ο Υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας έχει ένα φιλόδοξο και συνεκτικό σχέδιο -που προσαρµόζουµε διαρκώς, ανάλογα µε τις ραγδαίες εξελίξεις- και έχει ως σκοπό να καταστήσει
την Ελλάδα µια ισχυρή οικονοµική περιφερειακή δύναµη µε πρωταγωνιστικό ρόλο στους ευρωπαϊκούς θεσµούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία, ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, σας καλώ εποµένως να καταψηφίσετε την
πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του Υπουργού Οικονοµικών κ. Σταϊκούρα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε.
Το πρόβληµά µας δεν είναι να παραµείνει το Προεδρείο για
εσάς. Όµως, στις 0.30’ αρχίζουν τα µέτρα. Οι υπάλληλοι της
Βουλής χρειάζονται ένα ηµίωρο για να πάνε στα σπίτια τους. Συνεπώς θα έλεγα να µιλήσει τώρα ο κ. Λαζαρίδης και η κ. Αυγέρη
και ενδεχοµένως ένας ακόµα. Άρα ο κατάλογος θα συνεχιστεί
αύριο το πρωί.
Τηρήστε παρακαλώ τον χρόνο στα πέντε λεπτά για να µιλήσουν περισσότεροι.
Κύριε Λαζαρίδη, έχετε τον λόγο.
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποδεικνύεται
για άλλη µια φορά ότι ο πανικός είναι κακός σύµβουλος. Ο κ. Τσίπρας αιχµάλωτος στον πανικό, τον οποίο του προκαλούν τα εσωκοµµατικά του προβλήµατα και η αποστροφή της κοινωνίας, την
πάτησε για άλλη µια φορά.
Ας το πούµε λοιπόν «λιανά», που λέµε και στην Καβάλα. Η
χώρα µας αντιµετωπίζει την ώρα αυτή δύο πολύ σοβαρές και κρίσιµες για το µέλλον της εξωγενείς προκλήσεις, καθώς από την
έκβασή τους θα κριθεί η πορεία µας τα επόµενα πολλά χρόνια.
Από τη µια είναι οι αλλεπάλληλες προκλήσεις της Τουρκίας,
από την Κύπρο έως την Κρήτη και από την Κρήτη ως τον Έβρο,
προκλήσεις που επιβάλλουν να είµαστε όλοι ενωµένοι και σε
εγρήγορση. Από την άλλη είναι η νέα επέλαση του κορωνοϊού
που επιβάλλει πρόσθετα µέτρα για την ανάσχεσή του και προκαλεί παρενέργειες σε βάρος της οικονοµίας, των επιχειρήσεων,
των εργαζοµένων και των ανέργων.
Κι όλα αυτά η Αξιωµατική Αντιπολίτευση τα αγνοεί, τους γυρίζει την πλάτη, δείχνει πόσο µακριά στέκεται από τα πιο κρίσιµα
ζητήµατα που απασχολούν όλους τους Έλληνες. Στην προσπάθειά της να συγκαλύψει τις εσωκοµµατικές τριβές, καταφεύγει
σε υποκριτική, στείρα, αντιπαραγωγική τακτική κι έρχεται σε ευθεία αντίθεση µε τη θεσµική της υποχρέωση, επιδεικνύει πολιτική
υποκρισία. Ισχυρίζονται ότι η Κυβέρνηση βάζει τέλος στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Και ποιοι το λένε αυτό; Εκείνοι που
µε το τρίτο αχρείαστο µνηµόνιο δεσµεύτηκαν να βάλουν τέλος
στην προστασία της. Εκείνοι που µε διαδοχικούς νόµους έβαλαν
τέλος στο πλαίσιο που υπήρχε. Εκείνοι που από το «κανένα σπίτι
στα χέρια τραπεζίτη» και τη «σεισάχθεια» έκαναν είκοσι πέντε χιλιάδες και πλέον ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς. Εκείνοι που
επέβαλαν αυτόφωρη διαδικασία για όσους εµπόδιζαν πλειστη-
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ριασµούς και κουβαλούσαν στη ΓΑΔΑ αποστασιοποιηµένους
συντρόφους τους.
Όλοι αυτοί στρέφονται τώρα εναντίον ενός Πτωχευτικού Κώδικα που διορθώνει κακώς κείµενα δεκαετιών µε τρόπο ρεαλιστικό, δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο. Πώς; Με πρόνοιες για
πρόληψη, έγκαιρη προειδοποίηση και νέο ξεκίνηµα είτε ρυθµίζοντας µε ευνοϊκούς όρους τις οφειλές είτε παρέχοντας µια δεύτερη ευκαιρία για όσους έχασαν την πρώτη, µε κοινωνική
ευαισθησία αφού η πρώτη κατοικία προστατεύεται ως πάγια πολιτική κοινωνικής προστασίας των ευάλωτων νοικοκυριών, µε δικαιοσύνη µέσα από ελέγχους για αποφυγή αξιοποίησης των
ρυθµίσεων από στρατηγικούς κακοπληρωτές, µε ρυθµίσεις που
προβλέπουν αποπληρωµή έως διακόσιες σαράντα δόσεις για
χρέη προς τράπεζες, διαχειριστές δανείων και δηµόσιο, µε κρατική επιδότηση των δανείων πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών για πέντε έτη προκειµένου να αντεπεξέλθει ο
οφειλέτης στη συνολική ρύθµιση χρεών και να διασώσει ολόκληρη την περιουσία του.
Φέρνουµε ένα πολύ πιο δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο
το οποίο επιλύει οριστικά το πρόβληµα και δεν το πετάει απλά
κάτω από το χαλάκι όπως κάνατε εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, σε
τόσες περιπτώσεις. Κι εσείς, αντί για µια υπεύθυνη µατιά, παριστάνετε τους έκπληκτους και τους δήθεν επαναστατηµένους.
Εάν δεν είναι αυτά κραυγαλέα δείγµατα πολιτικής υποκρισίας,
τότε τι είναι; Εάν αυτά δεν είναι δείγµατα αντιφάσεων και αναξιοπιστίας, τότε τι είναι; Εάν αυτά δεν δείχνουν έλλειµµα υπευθυνότητας και µάλιστα σε κρίσιµες ώρες, τι δείχνουν;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει σήµερα ένας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και µια Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, η οποία απλώνει µεθοδικά µε
αυξηµένα αντανακλαστικά προσαρµοστικότητας ένα στρατηγικό
δίχτυ ασφαλείας πάνω από την ελληνική οικονοµία και ολόκληρη
την κοινωνία. Πρόκειται για µια Κυβέρνηση η οποία είχε εκπονήσει ένα ρεαλιστικό και αποτελεσµατικό πακέτο πενήντα εννέα µέτρων που συνολικά θα ξεπεράσει τα 24 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Πρόκειται για µια Κυβέρνηση που, παρά την αρνητική συγκυρία,
µεταµορφώνει το φορολογικό τοπίο µειώνοντας φόρους και εισφορές, τρέχοντας παράλληλα σηµαντικές µεταρρυθµίσεις.
Αυτή βέβαια είναι η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρόκειται για µια Κυβέρνηση η οποία µε την πολιτική της υπευθυνότητα και τη γλώσσα της αλήθειας εµπνέει και θα συνεχίσει να
εµπνέει τους Έλληνες.
Από τη µια υπάρχει σοβαρότητα και υπευθυνότητα και από την
άλλη ανευθυνότητα και πολιτικός καιροσκοπισµός. Από τη µια
υπάρχει πραγµατική έγνοια για την Ελλάδα και την κοινωνία και
από την άλλη η απόπειρα εξαπάτησης και ο εµπαιγµός και τα πυροτεχνήµατα βεβαίως για να καλύψει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση τη γύµνια και την ένδεια πολιτικών θέσεων και επιχειρηµάτων.
Αυτή είναι και θα είναι στο διηνεκές η ειδοποιός διαφορά µας
και η διαφορά αυτή θα µετατρέψει και την πρόταση µοµφής σε
µπούµερανγκ για τους εµπνευστές της.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Λαζαρίδη, και για την τήρηση του χρόνου.
Εν όψει του χρόνου, όπως σας είπα, υπάρχει πρόβληµα µε
τους υπαλλήλους, αλλά και για όλους, γιατί πρέπει να µετακινηθείτε κι εσείς, θα µιλήσουν πρώτη η κ. Αυγέρη, δεύτερος ο κ.
Πνευµατικός, τρίτος ο κ. Νικόλαος Παππάς, τέταρτος ο κ. Μαρκόπουλος, πέµπτος ο κ. Φραγγίδης, έκτη η κ. Μπίζιου και έβδοµος ο κ. Τσιγκρής. Οι υπόλοιποι θα µιλήσετε αύριο το πρωί µε
πρώτο τον κ. Τζανακόπουλο, µετά τον κ. Φωτήλα, την κ. Κανέλλη
και τον κ. Μουζάλα.
Κυρία Αυγέρη, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) ΑΥΓΕΡΗ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την περασµένη Πέµπτη η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας αποπειράθηκε να διαπράξει τη
µέγιστη ίσως ύβρη στη µέχρι τώρα θητεία της. Αποπειράθηκε να
περάσει στα µουλωχτά νόµο µε τον οποίο ουσιαστικά καταργεί
την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αποπειράθηκε να περάσει
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στα µουλωχτά νόµο µε τον οποίο ανακεφαλαιοποιηµένες από τον
ιδρώτα του ελληνικού λαού ιδιωτικές τράπεζες µπορούν να αρπάξουν τα σπίτια των ανθρώπων του µόχθου.
Και την ίδια στιγµή, όσο το επιχειρούσε αυτό, µε όλη την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας συντονισµένη να
λέει ότι τάχα η Κυβέρνηση δίνει δεύτερη ευκαιρία στους δεκάδες
χιλιάδες τίµιους οφειλέτες, ο Πρωθυπουργός σχεδίαζε να εµφανιστεί µε νέο τηλεοπτικό διάγγελµα ως ο άσπιλος ηγέτης, να µπει
στα σπίτια τα οποία τώρα απειλεί η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας να βγάλει στο σφυρί και να ανακοινώσει νέα µέτρα για
την προστασία της υγείας από τον κορωνοϊό. Δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης είχε σχεδιάσει να κάνουν οι Βουλευτές του και το
Υπουργικό Συµβούλιο και εσείς, κύριε Σταϊκούρα, τη «βρώµικη»
δουλειά στο Κοινοβούλιο και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης τεχνηέντως
να απόσχει, να βγει εκτός κάδρου σαν να µην είναι ο κύριος
υπεύθυνος. Ο κ. Μητσοτάκης σχεδίαζε για µια ακόµη φορά να
βγει στην τηλεόραση ως ο προστάτης, ο σωτήρας.
Πάνω, λοιπόν, που είχε στηθεί άλλο ένα σκηνικό επικοινωνιακής
διαχείρισης και απόκρυψης εις βάρος και της περιουσίας και της
υγείας των πολιτών ήρθε η πρόταση µοµφής κατά του κυρίου
Υπουργού των Οικονοµικών που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας.
Και ξαφνικά το νεοδηµοκρατικό οικοδόµηµα ταρακουνήθηκε, αιφνιδιάστηκε, δεν το περίµενε. Είναι δείγµα της αλαζονείας που προκαλεί η επίφαση της παντοδυναµίας σας, κυρίες και κύριοι της
Νέας Δηµοκρατίας.
Αυτοδύναµοι, ναι, είστε. Με τα ΜΜΕ στο πλευρό σας, ναι,
είστε. Όµως, παντοδύναµοι δεν είστε, γιατί ο ελληνικός λαός αρχίζει και καταλαβαίνει πως τον εξαπατήσατε. Και τον εξαπατήσατε, όχι γιατί δώσατε µια µάχη σκληρή ευρωπαϊκή µε όλες τις
δυνάµεις σας για το δίκιο όσων σας εµπιστεύτηκαν, µια µάχη που
δεν σας βγήκε. Και, ειρήσθω εν παρόδω, δεν σας βγαίνουν οι
µάχες όπου και αν σταθείτε και όπου κι αν βρεθείτε.
Εξαπατήσατε τον ελληνικό λαό γιατί ακριβώς δεν δίνετε καµµία µάχη. Μόνοι σας φέρνετε νοµοσχέδια, µικρά µνηµόνια φέρνετε.
Σοκάρεται, λοιπόν, η Νέα Δηµοκρατία µε την πρόταση µοµφής
και η πρώτη της αντίδραση µέσα σε τούτη εδώ την Αίθουσα ήταν
ότι εµείς ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση δεν χρησιµοποιούµε
σωστά τα µέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου, ότι δεν είναι σωστή
η συγκυρία αυτή εν µέσω πανδηµίας.
Και συγγνώµη, δηλαδή, είναι σωστή η συγκυρία για την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας εν µέσω πανδηµίας, όταν λέει στον
κόσµο να µείνει σπίτι του, η ίδια να σχεδιάζει πώς να του πάρουν
οι τράπεζες τα σπίτια;
Στην πρώτη φάση της πανδηµίας ο κ. Μητσοτάκης έλεγε στον
κόσµο «µένουµε σπίτι, για να κλείσουµε έξω τον κορωνοϊό».
Τώρα τι µας λέτε στη δεύτερη φάση; Στη δεύτερη φάση της πανδηµίας, χωρίς αιδώ, χωρίς ντροπή, ο κ. Μητσοτάκης φέρνει τον
νέο Πτωχευτικό Κώδικα που ανοίγει την πόρτα στους πλειστηριασµούς πρώτης κατοικίας δίνοντας το σύνθηµα στα αρπακτικά:
Σας παίρνουµε το σπίτι. Και την ίδια ώρα κάποια άλλα αρπακτικά
σουλατσάρουν προκλητικά στο Αιγαίο. Και την ίδια ώρα σε αυτή
την Αίθουσα από τα κυβερνητικά έδρανα µέλος της ελληνικής
κυβέρνησης αποκαλεί εθνικισµό τα δώδεκα ναυτικά µίλια.
Πόσες πληγές µπορείτε, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, να προκαλέσετε στην αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού; Και
επειδή scripta manent, έχω µπροστά µου τα Πρακτικά από την
οµιλία του Υπουργού, του κ. Χρυσοχοΐδη, αν και δεν χρειάζονται
Πρακτικά γιατί απ’ ό,τι θυµάµαι -παρούσα ήµουν- ο κ. Χρυσοχοΐδης δεν µίλησε αυτό που λέµε «by heart». Διάβαζε. Γραπτή ήταν
η απάντησή του. Άρα νοµίζω ότι µπορεί και ο ίδιος να δώσει αυτολεξεί αυτά που έγραψε ή που του έγραψαν. Είπε προς εµάς ο
κ. Χρυσοχοΐδης: «Επιστρατεύετε επικίνδυνα όπλα για να επιβιώσετε: εθνικισµό µε τα δώδεκα ναυτικά µίλια». Το καταθέτω στα
Πρακτικά σε περίπτωση που ο Υπουργός ξέχασε τις σηµειώσεις
του εδώ πέρα.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Θεοδώρα (Δώρα) Αυγέρη καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο κ. Χρυσοχοΐδης -και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε- αν ήθελε
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να κουµπώσει τη λέξη «εθνικισµό» σε κάποια φωτογραφία και όχι
στα δώδεκα ναυτικά µίλια, θα του δινόταν η ευκαιρία να αναζητήσει φωτογραφίες µέσα από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της
Νέας Δηµοκρατίας. Είναι απών ο οµιλητής που πριν από µία ώρα
έκανε την πιο εθνικιστική οµιλία και παρέµβαση που θα µπορούσε να κάνει Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου. Και φαντάζοµαι η Νέα Δηµοκρατία δεν είναι υπερήφανη γι’ αυτό.
Η ύβρις είναι αδιανόητη και δεν προσωποποιείται µόνο στον
Υπουργό των Οικονοµικών, ο οποίος είναι και ο κύριος κοµιστής
του νόµου για τον Πτωχευτικό Κώδικα. Προέρχεται από όλη την
Κυβέρνηση και το σύστηµα εξουσίας, στην κορυφή του οποίου
βρίσκεται ο κ. Μητσοτάκης. Και όσο κι αν προσπαθήσουν κάποια
ΜΜΕ και οι δεξιοί πολιτευτές να ρίξουν το φταίξιµο πότε στους
νέους, πότε στα παιδιά, πότε στους γέρους, πότε στη µία επαγγελµατική οµάδα και πότε στην άλλη, είτε τους λέτε ότι φταίνε
αυτοί που κόλλησαν είτε τους λέτε ότι αυτοί φταίνε που χρεοκόπησαν, ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία θα είναι εδώ. Θα είµαστε εδώ για να ξαναβάλουµε τον Πρωθυπουργό στο κάδρο των
ευθυνών από το οποίο προσπαθεί να βγει, µέχρι να πέσει από το
γυάλινο βάθρο του.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Σπύρος Πνευµατικός από τη Νέα Δηµοκρατία και µετά να ετοιµάζεται να πάρει το λόγο ο κ. Νικόλαος Παππάς, ενώ στη συνέχεια ο Δηµήτρης Μαρκόπουλος.
Κύριε Πνευµατικέ, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά
µένω έκπληκτος µε τη συγκυρία που επέλεξε ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να εγείρει ένα τέτοιο ζήτηµα, την
πρόταση δυσπιστίας προς τον Υπουργό Οικονοµικών της χώρας
µας, τον κ. Χρήστο Σταϊκούρα, εν µέσω σοβαρότατων κρίσεων
που περνάει αυτή τη στιγµή η χώρα µας, τόσο µε την έξαρση της
πανδηµίας του κορωνοϊού όσο και µε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, που είναι σε πολύ κρίσιµο σηµείο αυτή την περίοδο. Ειλικρινά αναρωτιέµαι ποιος είναι ο πραγµατικός λόγος, αλλά και τι
όφελος πιστεύει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα αποκοµίσει από τη συζήτηση
αυτή. Μήπως όλο αυτό γίνεται για να ισορροπήσει ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης τα εσωτερικά ζητήµατα του
κόµµατός του, αποβλέποντας στη χαµένη συσπείρωση του κόσµου του ή µήπως απλά για λόγους επικοινωνιακής πολιτικής;
Θα δούµε.
Ας περάσω, όµως, στην ουσία. Το νοµοσχέδιο αυτό που προτείνει η Κυβέρνησή µας και το έχει φέρει για ψήφιση έρχεται να
δώσει µία ακόµα ευκαιρία στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι
έχουν οφειλές στο δηµόσιο, τα ταµεία και τις τράπεζες και δεν
έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις τους. Εισάγει ένα ρεαλιστικό
πλαίσιο για την αντιµετώπιση του ιδιωτικού χρέους, που είναι µια
πραγµατική απειλή για τη χώρα µας και την ελληνική κοινωνία.
Το ιδιωτικό αυτό χρέος φτάνει περίπου τα 234 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Ως αποτέλεσµα πλήττεται η παραγωγική οικονοµία, τα
έσοδα του κράτους και φυσικά διαιωνίζεται η οµηρία διάρκειας
των υπερχρεωµένων οφειλετών, η οποία µετακυλίεται και στις
επόµενες γενιές.
Η πρόταση, λοιπόν, της Κυβέρνησης εστιάζει σε τρεις άξονες:
στην πρόληψη, την αντιµετώπιση της υπερχρέωσης και στην επανεκκίνηση και στην παροχή µιας δεύτερης ευκαιρίας. Όλα αυτά,
βεβαίως, διαχωρίζοντας τους στρατηγικούς κακοπληρωτές από
όσους απλώς βρέθηκαν σε δύσκολη θέση λόγω των συγκυριών.
Ακούσαµε πολλές αιτιάσεις από την Αντιπολίτευση, όπως για
νοµοσχέδιο στα µουλωχτά, για οργανωµένο σχέδιο να υφαρπάξουµε τα σπίτια των πολιτών, αλλά αντιπρόταση δεν ακούσαµε
ακόµη. Εκτός και αν αυτό που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να µην τηρεί
κανένας πολίτης τις οικονοµικές του υποχρεώσεις για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς καµµία συνέπεια.
Η κοινή λογική λέει ότι όταν παίρνει κάποιος ένα δάνειο πρέπει
να το κάνει στο πλαίσιο του εφικτού, δηλαδή να έχει τα εχέγγυα
στο µέτρο του δυνατού ότι θα µπορεί να αποπληρώνει ως το
τέλος τις δόσεις του. Απρόοπτα φυσικά και βέβαια συµβαίνουν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτός όµως παραµένει πάντα ο γενικός κανόνας, ένα σηµείο
αναφοράς. Είναι ανεπίτρεπτο να διαιωνίζεται το φαινόµενο των
ανθρώπων που έπαιρναν δυσανάλογα σε σχέση µε τις οικονοµικές τους δυνατότητες δάνεια. Δίνονται µε αυτό το νοµοσχέδιο
επιλογές και ευκαιρίες από πολύ νωρίς, ώστε να βοηθηθούν τα
νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις να ξεφύγουν από τον φαύλο κύκλο
του χρέους.
Να µη χαθεί, λοιπόν, κανένα σπίτι. Κανένας δεν το θέλει αυτό.
Πρέπει βεβαίως όµως να σκεφτούµε και τι µήνυµα θέλουµε να
δώσουµε σε όλους εκείνους οι οποίοι καθ’ όλη τη διάρκεια της
οικονοµικής κρίσης της τελευταίας δεκαετίας παρέµειναν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, µε πολύ µεγάλες προσωπικές θυσίες. Ένας από τους λόγους που η οικονοµία της χώρας µας
καταφέρει να σταθεί όρθια είναι η συµβολή όλων αυτών που ήταν
και παρέµειναν συνεπείς. Και αν θέλουµε πραγµατικά να συνεχίσουν, πρέπει να τους ωθήσουµε στη σωστή κατεύθυνση και όχι
να τους σπρώξουµε ανάποδα και στην αντίθετη κατεύθυνση.
Όσο για την πρώτη µόνιµη κατοικία, αυτή προστατεύεται και
µάλιστα µε µόνιµο τρόπο, χωρίς προθεσµίες και ηµεροµηνίες
λήξης όπως πριν. Να θυµίσουµε όµως εδώ ότι η οριζόντια προστασία της πρώτης κατοικίας έχει καταργηθεί από τον Φεβρουάριο του 2019, από την προηγούµενη κυβέρνηση. Δεν καταργείται
τώρα. Έχει ήδη καταργηθεί µε υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ.
Θεσπίστηκε, λοιπόν, τότε ένα πρόγραµµα το οποίο ήταν περιορισµένης διάρκειας και εφαρµογής, αφήνοντας όµως ακάλυπτους χιλιάδες οφειλέτες. Απόδειξη ότι µέχρι τη λήξη του είχαν
υποβληθεί µόλις χίλιες τριακόσιες εξήντα οκτώ αιτήσεις. Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας κατάφερε να επεκτείνει αυτό το
πρόγραµµα και να ενισχύσει την προστασία των οφειλετών µε το
πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ».
Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι σκοπός της Κυβέρνησης
δεν είναι οι πτωχεύσεις και οι ρευστοποιήσεις, όπως παραπειστικά αναφέρεται στην πρόταση δυσπιστίας, αλλά η αποφυγή
τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ για πέντε χρόνια έσπρωχνε το θέµα στις καλένδες, όπως έκανε και µε τα χρέη των πολιτών. Η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας δεν έχει αυτή τη λογική. Το πρόβληµα του
ιδιωτικού χρέους είναι µείζον, πιεστικό και απαιτεί λύσεις άµεσα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση και το οικονοµικό
επιτελείο της µε επικεφαλής τον Υπουργό Χρήστο Σταϊκούρα
µέσα σε µία εξαιρετικά δυσµενή και απρόβλεπτη συγκυρία εφάρµοσε ένα πλήρες, συνετό και κοστολογηµένο σχέδιο για τη στήριξη της οικονοµίας απέναντι στον πανδηµία του κορωνοϊού.
Απέναντι σε αυτές τις φυσικές καταστροφές εγκαινίασε ένα νέο
µοντέλο διαχείρισης, µε άµεση ενεργοποίηση όλων των διαθέσιµων µέτρων οικονοµικής στήριξης, όπως έγινε και στην Εύβοια
και την Καρδίτσα. Προχώρησε σε σειρά παρεµβάσεων για την
ελάφρυνση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, τη µείωση
του ΕΝΦΙΑ µεσοσταθµικά κατά 22% και την κατάργησή του σε
µικρά και αποµακρυσµένα νησιά, την κατάργηση της εισφοράς
αλληλεγγύης για το 2021, τη µείωση των φορολογικών συντελεστών και των ασφαλιστικών εισφορών, την αναστολή του ΦΠΑ
στις νέες οικοδοµές και άλλα πολλά που ανέφερε αναλυτικά στη
χθεσινή του οµιλία ο Υπουργός µας.
Έχουµε εµπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στον Υπουργό Οικονοµικών και στην Κυβέρνηση συνολικά,
ότι ευτυχώς για τους Έλληνες πολίτες θα συνεχίσουν να εφαρµόζουν το πρόγραµµα της οικονοµικής τους πολιτικής εξασφαλίζοντας µία νέα πορεία για τη χώρα. Σας καλώ όλους να
καταψηφίσετε την πρόταση δυσπιστίας προς τον Υπουργό Οικονοµικών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε, και για την τήρηση στον χρόνο.
Ο κ. Νικόλαος Παππάς από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πρόταση µοµφής, λοιπόν, κύριε Σταϊκούρα, διότι φέρνετε το
πιο απάνθρωπο νοµοσχέδιο από τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες
που έχει λάβει αυτή η Κυβέρνηση και το φέρατε επιδιώκοντας
να το ψηφίσετε κρυπτόµενοι. Και πρόταση µοµφής σε εσάς προσωπικά διότι είστε ο υλοποιητής της στοχευµένης αδράνειας της
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ελληνικής Κυβέρνησης σε σχέση µε τα µέτρα στήριξης στην ελληνική οικονοµία.
Και το φέρνετε µάλιστα σε µία εποχή όπου βλέπουµε να γιγαντώνεται η τριπλή σας αποτυχία:
Αποτυχία στα εθνικά ζητήµατα. Να σας πληροφορήσουµε ότι
αυτό που φαίνεται πλέον από τη Ρόδο δεν είναι το «Καλυψώ» του
Ζακ Υβ Κουστώ, που φτιάχνει κάποιο καινούργιο ντοκιµαντέρ για
τον βυθό. Είναι το «Ορούτς Ρέις», το οποίο συνοδεύεται από
τουρκικά πολεµικά. Νοµίζαµε εµείς ότι ήταν ακραία η δήλωση
του κ. Γεραπετρίτη που είπε ότι η κόκκινη γραµµή είναι τα έξι
µίλια. Αλλά -ω του θαύµατος και δεν τον έχουµε ακούσει να διορθώνει- ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι το παραπάνω από τα έξι µίλια
είναι εθνικισµός. Ελπίζουµε ειλικρινώς να διορθωθεί αυτή η δήλωση, διότι πρέπει να καταλάβετε ότι τις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών τις παρακολουθούν και από την απέναντι
πλευρά. Για σκεφθείτε τι προηγούµενο διαµορφώνεται αυτή τη
στιγµή. Άρα, λοιπόν, εδώ νοµίζω ότι περιµένει όλος ο κόσµος να
υπάρξει µία διευκρίνιση, µία συγγνώµη, µία αλλαγή στάσης και
µάλιστα θα σας έλεγα από µία παράταξη η οποία υπερακόντισε
σε αυτό το σπορ κατά τη διάρκεια της προσπάθειας της δικής
µας να περάσουµε την πολύ θετική για τα εθνικά συµφέροντα
Συµφωνία των Πρεσπών.
Αποτυχία, βεβαίως, και στην πανδηµία, διότι έχουµε φτάσει
σχεδόν τα χίλια κρούσµατα και «φταίνε οι νέοι στις πλατείες»!
Προφανώς δεν φταίει η Κυβέρνηση που δεν έχει κάνει τίποτα για
να ενισχύσει το σύστηµα υγείας, προφανώς δεν φταίει η Κυβέρνηση η οποία ακύρωσε και τον διαγωνισµό για τα επτακόσια πενήντα υπερσύγχρονα λεωφορεία, τα οποία θα τα είχαµε
παραλάβει, για να έρθει να νοικιάσει ακατάλληλα και σε υψηλές
τιµές λεωφορεία! Ο κόσµος συνωστίζεται για να πάει στη δουλειά του και διάφοροι βγαίνουν στις τηλεοράσεις και του λένε να
πάει µε τα πόδια. Αυτή είναι η πολιτική σας!
Και, βεβαίως, µοµφή γιατί στην οικονοµία είστε αυτοί που επιλέξατε να αφήσετε την ύφεση να επισυµβεί. Μηρυκάζετε διάφορα
επιχειρήµατα λες και δεν υπάρχουν τετελεσµένα και δεδοµένα.
Παραλάβατε τη χώρα σε ανάπτυξη. Το γυρίσατε σε ύφεση πριν
τον κορωνοϊό. Και να σας πω και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία
είναι σχετικά. Είχαµε µείωση του ιδιωτικού χρέους µε τη δική µας
διακυβέρνηση από το 140% στο 120% του ΑΕΠ και µείωση των
κόκκινων δανείων από τα 100 στα 75 δισεκατοµµύρια. Και τώρα τι
κάνετε εσείς µέσα σε αυτή την ύφεση; Φέρνετε ένα πλαίσιο το
οποίο την ύφεση θα την επιταχύνει. Γιατί και πώς; Διότι διευκολύνει τις χρεοκοπίες επιχειρήσεων και τη ρευστοποίησή τους, τις
χρεοκοπίες νοικοκυριών και φυσικών προσώπων. Δεν το καταλαβαίνετε ότι όταν µία επιχείρηση ρευστοποιηθεί και κλείσει, η αντικατάσταση των θέσεων εργασίας είναι µία πάρα πολύ δύσκολη
υπόθεση; Θα επιταχύνει, λοιπόν, την ύφεση η επιλογή σας και είναι
σαφές ότι είναι ο καταλύτης για να εφαρµοστεί το σχέδιο Πισσαρίδη, το οποίο λέει τις επιχειρήσεις τις µικρές και τις µεσαίες
«ζόµπι» και τελειώνει βεβαίως η προστασία της πρώτης κατοικίας.
Σταµατήστε να µιλάτε για τους πλειστηριασµούς γενικώς από
αυτό εδώ το Βήµα. Είναι κουραστικό και υποτιµά τη νοηµοσύνη
όλων µας.
Τώρα, πριν από λίγο µπήκα στην ηλεκτρονική σελίδα e-auctions. Ξέρετε πόσους πλειστηριασµούς έχουµε αναρτηµένους
αυτή τη στιγµή, κύριοι, που διαµαρτύρεστε για τους πλειστηριασµούς που γίνανε επί δικής µας διακυβέρνησης που δεν αφορούσαν πρώτη κατοικία, αλλά θα αφορούν εάν αυτό το
τερατούργηµα γίνει νόµος του κράτους; Ογδόντα χιλιάδες πλειστηριασµοί είναι αναρτηµένοι αυτή τη στιγµή που µιλάµε. Μπείτε
στο site.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς το δηµιουργήσατε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ογδόντα χιλιάδες πλειστηριασµοί! Οι
πλειστηριασµοί που έγιναν στη δική µας διακυβέρνηση δεν αφορούσαν την πρώτη κατοικία. Σταµατήστε να λέτε ψέµατα, θα σας
πέσει η πραγµατικότητα στο κεφάλι, διότι φέρατε ένα τερατούργηµα το οποίο δεν διαχωρίζει το φυσικό πρόσωπο από την εταιρεία. Όταν πτωχεύει το φυσικό πρόσωπο πτωχεύει για να µπορεί
να επανεκκινήσει. Όταν πτωχεύει η επιχείρηση πτωχεύει για να
ικανοποιηθούν οι πιστωτές. Αυτή είναι η αρχή του Πτωχευτικού
Δικαίου που εφαρµόζεται στον δυτικό κόσµο, όχι στην Ελλάδα
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όµως. Δεν κάνετε αυτό. Κάνετε µία επιλογή -και ολοκληρώνω,
κύριε Πρόεδρε- η οποία επιδιώκει να πτωχεύσει την κοινωνία και
αυτό διάφορα κέντρα τα οποία έχουν µε φανατισµό στηρίξει την
Κυβέρνηση Μητσοτάκη το βλέπουν και βλέπουν τα σηµάδια της
δικής σας αποσταθεροποίησης. Επικαλείστε τις δηµοσκοπήσεις.
Έχετε καταλάβει ότι σε όλες αυτές τις δηµοσκοπήσεις, τις
οποίες επικαλείστε, οι αρνητικές γνώµες πλέον για τη διαχείριση
των προβληµάτων του ελληνικού λαού υπερτερούν των θετικών;
Το έχετε δει αυτό; Σας διαφεύγει αυτό το στοιχείο;
Και προσέξτε και κάτι άλλο. Δεν σας κάνει εντύπωση που γραφίδες οι οποίες σας υποστηρίζουν µε φανατισµό ανακυκλώνουν
σενάρια εναλλακτικής κυβέρνησης και εκλογών; Τι λένε αυτοί;
Ότι θα εξαντληθεί η εντολή σας. Και µη µε κοιτάτε, διότι γνωρίζετε ότι οι επόµενες εκλογές είναι µε απλή αναλογική και καµµιά
πενηνταριά από εσάς δεν θα είστε εδώ µέσα. Αυτό είναι το βασικό σας πρόβληµα.
Άρα, λοιπόν, κύριοι, να γνωρίζετε ότι αυτό το νοµοσχέδιο δεν
θα είναι ο καταλύτης της πτώχευσης της κοινωνίας, θα είναι ο
πυροκροτητής της δικής σας πολιτικής πτώχευσης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε,
κύριε Παππά.
Ο κ. Δηµήτρης Μαρκόπουλος παρακαλώ να έρθει στο Βήµα
και στη συνέχεια θα µιλήσει ο κ. Γεώργιος Φραγγίδης από το Κίνηµα Αλλαγής.
Κύριε Μαρκόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, προφανώς ξέχασε µία µικρή λεπτοµέρεια ο κ. Παππάς,
ότι το e-auctions είναι ένα από τα επιτεύγµατα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί
αυτοί το οργάνωσαν για να προχωρήσουν γρήγορα-γρήγορα
τους πλειστηριασµούς, όπως ξέχασε τις είκοσι πέντε χιλιάδες
πλειστηριασµούς, όπως ξέχασε το γεγονός ότι άφησαν απροστάτευτη τη λαϊκή κατοικία, όπως ξέχασαν τον πρώην σύντροφό
τους -γιατί τέτοιοι είναι, έτσι πουλάνε τους πρώην συντρόφους
τους- τον Παναγιώτη Λαφαζάνη όταν τον έσερναν στα δικαστήρια. Όλα τα ξεχνάνε.
Όπως βέβαια ξέχασαν -και επειδή άρχισε από τον πάντοτε εύκαµπτο στις εθνικές προσεγγίσεις ΣΥΡΙΖΑ µία συζήτηση για τα
εθνικά, να σας τα θυµίσουµε, λοιπόν- ότι στις 15-12-2017 περιπολικό του τουρκικού ναυτικού εκτελεί πυρά στο Φαρµακονήσι
επί της δικής σας διακυβέρνησης, ότι στις 29 Ιανουαρίου 2017
υπάρχουν στα Ίµια παρεµβάσεις τουρκικές, ότι στις 15-2-2018
γίνεται εµβολισµός πλοίου του ελληνικού Λιµενικού από τουρκική
ακταιωρό. Τα ξεχνάτε όλα αυτά, γιατί βέβαια υποτίθεται ότι τα
τότε χρόνια δεν τόλµαγαν µε Πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα,
προφανώς οι Τούρκοι είχαν φοβηθεί και δεν έκαναν τέτοιου είδους πράξεις!
Για να το ξεκαθαρίζουµε, λοιπόν -επειδή το είπε και ο κ. Παππάς κι ο κ. Ραγκούσης και το ξεκίνησε η κ. Αυγέρη-, εθνικισµός
είναι η λαϊκίστικη εργαλειοποίηση των θεµάτων της πατρίδας
µας. Αυτό έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Πιστεύετε τώρα σοβαρά ότι
ο ελληνικός λαός έχει την άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρµαχος
της επέκτασης στα δώδεκα µίλια, κύριε Ραγκούση; Το πιστεύετε
σοβαρά;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Τα δώδεκα µίλια είναι εθνικισµός!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μη διακόπτετε.
Δεν σας διέκοψε εσάς κανείς!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τον κ. Βαλντέν, τον κ. Φίλη,
τους ακούσατε τι είπαν; Ο κ. Βαλντέν, που µας τον περιφέρατε
σαν τρόπαιο διεύρυνσης στην Κεντροαριστερά, έλεγε ότι πρόκειται για ανεύθυνη δηµαγωγία. Ο κ. Βαλντέν. Αυτά έλεγαν, αυτοί
είναι οι σύντροφοί σας.
Να ξεκαθαρίσουµε, λοιπόν: εθνικισµός δεν είναι το αναφαίρετο δικαίωµα επέκτασης της Ελλάδας στα δώδεκα µίλια.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Αυτό που είπε ο Χρυσοχοΐδης δηλαδή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Προσωπικά αυτή τη γραµµή
τη χάραξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κανένας δεν δικαιούται να
αποκλίνει από αυτή τη γραµµή. Οι νεοδηµοκράτες όλοι είµαστε
ενωµένοι σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
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τάκης. Οτιδήποτε άλλο είναι περιττό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: «Αδειάζετε» τον κ. Χρυσοχοΐδη χοντρά!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Επίσης, επειδή σήµερα είδαµε και κάποια ενέργεια από τη Γαλλική Δηµοκρατία, ενδεχοµένως τέτοιου είδους ενέργειες να µας εµπνεύσουν και να δούµε
κι εµείς τέτοιου είδους ενέργειες σε ό,τι αφορά την ανάκληση
του πρεσβευτή µας από την Τουρκία. Είναι πράγµατα τα οποία
εξετάζονται.
Αγαπητοί συνάδελφοι, στον λίγο χρόνο που έχω θα πω ότι σήµερα δεν είναι µια πρόταση µοµφής κατά του εξαίρετου, ικανότατου και απόλυτα αποτελεσµατικού Υπουργού Οικονοµικών
Χρήστου Σταϊκούρα. Είναι µια προσπάθεια ψυχανάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Το δικό σας ψυχόδραµα εδώ αντιµετωπίζουµε. Δεν θα µπω
στο τι κάνατε, αυτά τα είπα. Το e-auctions εσείς το δηµιουργήσατε. Είκοσι πέντε χιλιάδες πλειστηριασµοί από εσάς έγιναν. Σας
γνωρίζουµε, σας ξέρουµε.
Στη Νίκαια, κύριε Ραγκούση, στη Β’ Πειραιά που και οι δύο µας
πολιτευόµαστε, έγινε πλειστηριασµός. Στη λαϊκή Νίκαια, όχι στην
Εκάλη που λέγατε ότι «θα πάµε στους έχοντες, σε αυτούς που
έχουν κρυµµένες offshore εταιρείες κι έχουν σπίτι στην Εκάλη,
το Κολωνάκι, το Ψυχικό». Στη λαϊκή Νίκαια κάνατε πλειστηριασµούς.
Επίσης, µας λέτε για προνοµιακές σχέσεις της Νέας Δηµοκρατίας µε τον τραπεζικό χώρο, τη στιγµή που πολύ σωστά είπε ο
Χρήστος Σταϊκούρας ότι υπήρξαν επισηµάνσεις κατά του νοµοσχεδίου του;
Για να δούµε ποιοι είχαν προνοµιακές σχέσεις µε τις τράπεζες.
Μήπως είχαν οι καναλάρχες σας, που έπαιρναν εγγυητικές για
να διεκδικήσουν τηλεοπτικές άδειες; Μήπως είχε ο κ. Παύλος
Πολάκης εύνοια από την Τράπεζα Αττικής, για να πάρει δάνειο ακούστε- 100.000 ευρώ, τη στιγµή που η µικροµεσαία επιχείρηση, ο απλός Έλληνας δοκιµαζόταν λόγω των δικών σας capital
controls; Πείτε µου εσείς στις περιφέρειές σας έναν πολίτη που
να έχει πάρει ένα τόσο µεγάλο προσωπικό καταναλωτικό δάνειο.
Να σας θυµίσω συνάδελφό σας τέως Υφυπουργό ο οποίος ζήτησε, παρά το γεγονός ότι λαµβάνει βουλευτική αποζηµίωση,
που γνωρίζουµε όλοι το ύψος της, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής σας να ενταχθεί στον νόµο Κατσέλη; Είναι σοβαρά
πράγµατα; Και εγκαλείτε τον Χρήστο Σταϊκούρα για συµπαιγνία
και συνεννόηση µε τις τράπεζες;
Εσείς ήσασταν που αποτύχατε να µειώσετε τον ΕΝΦΙΑ, ο Σταϊκούρας και η Κυβέρνηση Μητσοτάκη τον µείωσε. Εσείς αποτύχαµε να αυξήσετε το αφορολόγητο, ο Σταϊκούρας και η
Κυβέρνηση Μητσοτάκη το αύξησε. Εσείς αποτύχαµε να µειώσετε
τη φορολογία των φυσικών προσώπων, τη φορολογία των διανεµηµένων κερδών. Αποτύχατε στο Ελληνικό, αποτύχαµε στις
επενδύσεις, αποτύχατε παντού. Ο Σταϊκούρας έφερε επιτόκιο
δανεισµού -και η Κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης- στο
1%, όταν εσείς µε τον Τσακαλώτο πελαγοδροµούσατε στο 4%.
Εµείς είµαστε η Κυβέρνηση που έφερε τη «MICROSOFT», είτε το
θέλετε είτε δεν το θέλετε!
Την αποτυχία, λοιπόν, και την ψυχανάλυσή σας δεν θα τη φορτωθούµε εµείς. Τέτοια πάσα δεν την περιµέναµε. Τέτοια αβάντα
ήταν απρόσµενη και πραγµατικά σας ευχαριστούµε!
Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Η κοινωνία, αγαπητοί συνάδελφοι, έχει απαίτηση να προχωρήσουµε. Μια νέα περίοδος µετριοπάθειας και όχι πόλωσης, όπως
εσείς την επιδιώκετε, εξελίσσεται. Η κοινωνία και οι πολίτες, όχι
εµείς οι Βουλευτές της Πλειοψηφίας, είναι που θα καταψηφίσουν
µια ακραία, µια λανθασµένη, µια εκτός τόπου και χρόνου πρόταση µοµφής.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Μαρκόπουλε, και για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Φραγγίδης από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε πρόσχηµα
το πτωχευτικό νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης ο κ. Τσίπρας κατέ-
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θεσε πρόταση δυσπιστίας στον Υπουργό Οικονοµικών. Προσπαθεί ίσως να ξεπεράσει έτσι τα εσωκοµµατικά προβλήµατα και την
αντιπολιτευτική του αδυναµία.
Δυστυχώς, όµως, δίνει µια διέξοδο έστω και προσωρινή στην
Κυβέρνηση, που ήδη εισπράττει τη δυσαρέσκεια του εκλογικού
σώµατος, αλλά ακόµα και των στελεχών τους, για την πολιτική
της στα υγειονοµικά, οικονοµικά και εθνικά θέµατα.
Η πρόταση µοµφής κατά του Υπουργού Οικονοµικών συνιστά
πολιτική υποκρισία, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις, στην ουσία,
µετατρέπεται σε ψήφο εµπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση.
Θα ήθελα, επίσης, να υπενθυµίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που χρησιµοποιεί ως αντιπολιτευτική αιχµή την προστασία της πρώτης κατοικίας, αφού δεν ψήφισε τον σχετικό νόµο του ΠΑΣΟΚ του 2010,
στη συνέχεια «ξέχασε» να διασφαλίσει την προστασία της στα
τεσσεράµισι χρόνια της διακυβέρνησής του. Αντίθετα, άνοιξε τον
δρόµο στους πλειστηριασµούς, θέσπισε ως ιδιώνυµο αδίκηµα τις
διαµαρτυρίες.
Εξίσου υποκριτικό είναι να καταθέτει πρόταση µοµφής κατά
ενός Υπουργού. Οι αποφάσεις για την οικονοµία είναι ευθύνη της
Κυβέρνησης και όχι µόνο του Υπουργού. Σήµερα αν ρωτήσουµε
έναν εργαζόµενο, έναν άνεργο έναν ασθενή, θα µας πει ότι ευθύνες έχει ένας Υπουργός ή η Κυβέρνηση Μητσοτάκη; Όλοι οι
άλλοι Υπουργοί εκτελούν άριστα το έργο τους και ο αποτυχηµένος είναι µόνο ο κ. Σταϊκούρας;
Είναι γεγονός ότι το πτωχευτικό νοµοσχέδιο είναι αποκαλυπτικό της απογυµνωµένης από κοινωνική ευαισθησία συντηρητικής πολιτικής της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας.
Αντιµετωπίζει τα φυσικά πρόσωπα σαν να ήταν εταιρείες. Δίνει
προτεραιότητα στην πτώχευση, αντί στη στήριξη των έντιµων
επιχειρηµατιών που βρέθηκαν σε δυσκολία. Δεν δίνει ουσιαστικά
δεύτερη ευκαιρία. Αφήνει χιλιάδες πολίτες στο έλεος των τραπεζών, τους βυθίζει σε υπαρξιακή αβεβαιότητα. Όλα αυτά την
ώρα που η πανδηµία δηµιουργεί νέα κόκκινα δάνεια, νέες στρατιές ανέργων, νεόπτωχους, αφήνει ευάλωτες οµάδες απροστάτευτες.
Κύριοι της Κυβέρνησης, από την αρχή σάς κρούαµε τον κώδωνα του κινδύνου για την πανδηµία σε σχέση µε την οικονοµία
και την κοινωνία. Δεν µπορούµε στο όνοµα της αρχικής επιτυχίας
να σας δίνουµε άφεση αµαρτιών για την κακή διαχείριση της δεύτερης φάσης.
Πώς να δικαιολογήσει κανείς ότι το πρώτο οκτάµηνο του 2020
δόθηκαν 85.000.000 ευρώ λιγότερα στα νοσοκοµεία από ό,τι το
αντίστοιχο οκτάµηνο του 2019 που δεν υπήρχε ο κορωνοϊός; Τα
τεστ του κορωνοϊού εξακολουθούν να δίνονται χωρίς έλεγχο κόστους και ανεξέλεγκτα από τους διοικητές σε ιδιωτικά εργαστήρια. Αναφέρω νοσοκοµείο της Θεσσαλονίκης που έδωσε ήδη
425.000 ευρώ σε ιδιώτες. Δεν αλλάξατε την αδικαιολόγητη απόφαση να µην εκτελούν τα Νοσοκοµεία ΑΧΕΠΑ, «Παπανικολάου»
και «Παπαγεωργίου» τις επεµβάσεις TAVI, µε αποτέλεσµα να γίνονται σε δύο ιδιωτικές κλινικές µε κόστος 15.000 ευρώ η µία,
που σηµαίνει ότι αποκλείουµε όλους τους µη έχοντες.
Υπάρχει, λοιπόν, σοβαρότητα; Τώρα που το σύστηµα υγείας
βρίθει αναγκών, εσείς διαθέτετε λιγότερους οικονοµικούς πόρους και δεν ενισχύετε τις δοµές που καλούνται να σηκώσουν το
µεγαλύτερο βάρος της πανδηµίας;
Ανοίξατε τον τουρισµό χωρίς ασφάλεια. Εκπέµψατε σήµατα
χαλαρότητας. Δεν εφαρµόσατε έγκαιρα µέτρα πρόληψης, όπως
«η µάσκα παντού». Έχετε µεγάλη ευθύνη για τα διπλά µηνύµατα,
για την ελλιπή ενηµέρωση των πολιτών, για την απουσία πρόληψης.
Δεν εµπλέξατε όλον τον υγειονοµικό κόσµο, την πρωτοβάθµια
φροντίδα υγείας, τους ιατρικούς συλλόγους, τους φαρµακοποιούς, το «Βοήθεια στο Σπίτι», όλες τις δοµές -δηµόσιες και ιδιωτικές- στη µάχη της ενηµέρωσης, της πρόληψης και της
αντιµετώπισης της πανδηµίας. Δεν αρκεί ο καθηµερινός µονόλογος του κ. Χαρδαλιά.
Στον τουρισµό, που στηρίζει την ελληνική οικονοµία, τα προβλήµατα είναι τεράστια: µικρή τουριστική σεζόν, χαµηλές πληρότητες, πενιχρά έσοδα, τουριστικές επιχειρήσεις που έκλεισαν
ή υπολειτουργούν, χιλιάδες εργαζόµενοι στην ανεργία, εποχικά
εργαζόµενοι χωρίς κάλυψη. Η έλλειψη ρευστότητας «στραγγα-
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λίζει» τις επιχειρήσεις και ο κίνδυνος αφελληνισµού των ξενοδοχείων αντί πινακίου φακής είναι πλέον ορατός. Και εσείς εφαρµόζετε το δόγµα «µισή δουλειά, µισός µισθός».
Ευνοείτε τους λίγους µε κάθε σας νοµοθέτηση, ισοπεδώνετε
τη µεσαία τάξη. Αρκείστε στα επιδόµατα πρώτης ανάγκης και
δεν δηµιουργείτε συνθήκες ανάκαµψης στην αγορά. Στηρίζετε
τα πάντα στα χρήµατα του Ταµείου Ανάκαµψης χωρίς µεσοπρόθεσµο σχέδιο. Δεν παρουσιάσατε κανένα σχέδιο και κανέναν µηχανισµό για την αξιοποίηση αυτών των χρηµάτων. Η πολιτική σας
είναι ανερµάτιστη, άτολµη, γεµάτη ερασιτεχνικούς αυτοσχεδιασµούς.
Τέλος, αυτό είναι έκδηλο και στον τρόπο που χειρίζεστε τα
εθνικά θέµατα. Δεν υπάρχει εθνική γραµµή για την αντιµετώπιση
της τουρκικής προκλητικότητας. Ασκείτε µυστική διπλωµατία,
κρυφά από όλες τις εγχώριες πολιτικές δυνάµεις. Οι ευρωπαϊκές
κυρώσεις κατά της Τουρκίας παραπέµφθηκαν στις καλένδες.
Έχετε καθυστερήσει τους εξοπλισµούς. Δεν έχετε σοβαρό σχέδιο για την αµυντική βιοµηχανία.
Το Κίνηµα Αλλαγής έχει κάνει σειρά στοχευµένων και έγκαιρων
παρεµβάσεων και προτάσεων για τη στήριξη του τουρισµού, την
εργασία, τις επιχειρήσεις, την αξιοποίηση του Ταµείου Ανάκαµψης. Δυστυχώς τις αγνοήσετε.
Για όλα αυτά, λοιπόν, µεµφόµαστε όχι µόνο τον Υπουργό Οικονοµικών αλλά όλη την Κυβέρνηση στο σύνολό της.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εγώ ευχαριστώ,
κύριε Φραγγίδη.
Η κ. Στεργιανή Μπίζιου από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο.
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) ΜΠΙΖΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τους τελευταίους µήνες είναι ορατή η αδυναµία του κ. Τσίπρα να συσπειρώσει
το κόµµα του. Με το δεδοµένο αυτό, ήταν αναµενόµενο να εξαπολύσει ένα πυροτέχνηµα σαν την πρόταση µοµφής, προκειµένου να αλλάξει την ατζέντα.
Με κορυφαία στελέχη της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να
στρέφονται πλέον ανοιχτά εναντίον του, µε την κοινωνία να βράζει που, µε νοµοθετικές πρωτοβουλίες δικές τους, εγκληµατικές
οργανώσεις πέφτουν στα µαλακά, µε τα εσωτερικά αδιέξοδα του
κόµµατός του να έχουν γίνει δαµόκλειος σπάθη πάνω από την
προεδρική του καρέκλα, επέλεξε αυτή τη στιγµή, τη στιγµή που
η πανδηµία του κορωνοϊού κορυφώνεται και οι προκλήσεις από
το ανατολικό µέτωπο κλιµακώνονται, να στραφεί κατά της Κυβέρνησής µας.
Εµείς, όµως, σας ευχαριστούµε. Σας ευχαριστούµε, γιατί δίνετε στον ελληνικό λαό την ευκαιρία για µια ακόµη φορά να συγκρίνει την πολιτική µας και την πολιτική σας. Είναι προφανής,
ίσως και κατανοητή, η προσπάθεια του Αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ να
διαφυλάξει το όνοµά του από τις κατηγορίες που του απευθύνουν πρώην και νυν συνεργάτες του. Το ακατανόητο είναι ότι
επέλεξε αυτό το νοµοσχέδιο για να καταθέσει την πρόταση δυσπιστίας. Στο χωριό µου λέµε: «Στο σπίτι του κρεµασµένου δεν
µιλάνε για σκοινί».
Ας θυµηθούµε κάποιες από τις πολιτικές σας. Επί των ηµερών
σας διενεργήθηκαν πάνω από εικοσιπέντε χιλιάδες πλειστηριασµοί. Το 2017 οι πλειστηριασµοί αυξήθηκαν κατά 64% σε σχέση
µε το 2016, ενώ το 2018 αυξήθηκαν κατά 185% έναντι του 2017.
Τα περισσότερα από τα σπίτια που βγήκαν στο σφυρί αφορούσαν κυρίως πρώτη κατοικία, αρκετά εκ των οποίων µάλιστα βρίσκονται σε λαϊκές συνοικίες της Αθήνας, όπως στη Νίκαια και
στο Μοσχάτο. Το δίχως άλλο, υπήρξατε ο προστάτης των φτωχών, πραγµατικός «Ροµπέν των Δασών»! Ο κόσµος ένιωσε στο
πετσί του τι σηµαίνει «κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη»!
Επί των ηµερών σας θεσµοθετήθηκε η άσκηση διώξεων σε
όσους εµπόδιζαν τους πλειστηριασµούς. Επί των ηµερών σας
συµφωνήθηκε η πώληση των κόκκινων δανείων σε funds. Από τον
Φεβρουάριο του 2019 αφήσατε την πρώτη κατοικία απροστάτευτη.
Ας δούµε τώρα τις δικές µας πολιτικές. Το δικό µας πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ» επανέφερε ουσιαστική προστασία και αυτό
αποδεικνύεται από τον αριθµό των υποβληθεισών αιτήσεων. Εκα-
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τόν τριάντα µία χιλιάδες εκατόν πενήντα πέντε αιτήσεις µέσα σε
πενήντα οκτώ ηµέρες. Εµείς δείχνουµε έµπρακτα τη στήριξή µας
σε αυτούς που είναι πραγµατικά ευάλωτοι, προσφέροντάς στους
αξιοπρέπεια και όχι ελεηµοσύνη. Πώς; Με την επιδότηση του δανείου πρώτης κατοικίας επιτυγχάνουµε τη διάσωση της κατοικίας
αλλά δίνουµε και κίνητρο, ώστε ο οφειλέτης να είναι συνεπής
στις υποχρεώσεις του. Αυτό στο στάδιο ρύθµισης των οφειλών.
Για το στάδιο της ρευστοποίησης και όταν ο πλειστηριασµός
είναι αναπόφευκτος, δίνουµε τη δυνατότητα στον οφειλέτη να
παραµείνει στην κατοικία του για διάστηµα δώδεκα ετών, πληρώνοντας ενοίκιο, το οποίο όµως επιδοτείται από την πολιτεία,
ενώ ταυτόχρονα διατηρεί το δικαίωµα να επαναγοράσει το σπίτι
του.
Από την προηγούµενη κυβέρνηση κληρονοµήσαµε ένα καθεστώς που άφηνε απροστάτευτη την πρώτη κατοικία. Εµείς φέρνουµε ένα πρόγραµµα στήριξης που διαφέρει από όλα τα
προηγούµενα, γιατί αποτελεί πλέον ένα µόνιµο πρόγραµµα κοινωνικής πρόνοιας, µε ουσιαστική και έµπρακτη προστασία της
πρώτης κατοικίας και όχι ένα έκτακτο και αποσπασµατικό πρόγραµµα.
Ποια, όµως, είναι σήµερα η κατάσταση του ιδιωτικού χρέους
που προσπαθούµε να βάλουµε σε τάξη και που εσείς µας κληροδοτήσατε, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ; Σύµφωνα µε επίσηµα
στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, της Ανώτατης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων και του ΕΦΚΑ, το συνολικό ιδιωτικό χρέος ανέρχεται στα 234 δισεκατοµµύρια ευρώ και ενώ την τελευταία
δεκαετία για την αντιµετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την προστασία της πρώτης κατοικίας θεσµοθετήθηκε πληθώρα εργαλείων, νοµοθετηµάτων και ρυθµίσεων, λύση βιώσιµη και οριστική
δεν δόθηκε και ένα µεγάλο µέρος οφειλετών έµεινε εκτός οποιασδήποτε ρύθµισης ή κάλυψης που θα µπορούσε να εξυπηρετήσει την ασφαλή και οµαλή εξυπηρέτησή του.
Αυτές τις αρρυθµίες έρχεται να θεραπεύσει το νοµοσχέδιο
που εσείς πολεµάτε. Είναι ένα νοµοσχέδιο συστηµατικό και συνεκτικό, που διευθετεί καθολικά το ζήτηµα του ιδιωτικού χρέους,
βάζοντας τέλος στη σύγχυση των διάσπαρτων διατάξεων και των
αποσπασµατικών ρυθµίσεων. Θεσµοθετεί εργαλεία που θα οδηγήσουν στη µείωση του ιδιωτικού χρέους µε τρόπο ορθολογικό,
επιτυγχάνοντας ισορροπία µεταξύ των οικονοµικών και κοινωνικών παραµέτρων. Δίνει τη δυνατότητα προληπτικής αναδιάρθρωσης των οφειλών και όταν αυτή δεν είναι εφικτή, ο οφειλέτης
µπορεί να προσφύγει στη διαδικασία της πτώχευσης.
Ακούω τις τελευταίες µέρες σε όλα τα κανάλια στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι το νοµοσχέδιο πτωχεύει τον κόσµο. Όσα ψέµατα και αν πείτε, η αλήθεια θα φανεί στην πράξη. Το νοµοσχέδιο
αυτό προσφέρει την επιλογή µιας πτώχευσης που απαλλάσσει
τον οφειλέτη οριστικά από τα χρέη του. Αυτό που σας ενοχλεί
είναι ότι προσφέρουµε µια διαδικασία πτώχευσης διαφορετική
από αυτή που γνωρίζαµε µέχρι σήµερα, γιατί είναι προσανατολισµένη στη δεύτερη ευκαιρία, στην ευκαιρία επανένταξης στην
οικονοµική ζωή. Δεν τιµωρούµε την αποτυχία, δεν κρατάµε τον
πτωχευµένο δέσµιο των χρεών του για δεκαετίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Κώδικας Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα νοµοθέτηµα που
αντιµετωπίζει τους οφειλέτες µε δικαιοσύνη και ισότητα, ένα µεταρρυθµιστικό νοµοθέτηµα που διαχειρίζεται συνολικά και συνεκτικά το πρόβληµα του ιδιωτικού χρέους της χώρας, βάζοντας
στο επίκεντρο το σηµαντικότερο όλων των αγαθών, την αξιοπρέπεια του οφειλέτη. Και αυτό ακριβώς εξηγεί τις λυσσαλέες αντιδράσεις στο νοµοσχέδιο αυτό, γιατί δίνει πραγµατική διέξοδο
στον βραχνά του ιδιωτικού χρέους.
Εσείς, όµως, θέλετε ο πολίτης να είναι όµηρος της ελεηµοσύνης σας, επαίτης των επιδοµάτων σας. Το νοµοσχέδιο αυτό είναι
η «ταφόπλακα» των πολιτικών σας και αυτό δεν το αντέχετε.
Υπερψηφίζουµε το νοµοσχέδιο και στηρίζουµε τον Υπουργό
Οικονοµικών Χρήστο Σταϊκούρα.
Καταψηφίζουµε την πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κυρία
Μπίζιου.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τελευταίος οµιλητής για σήµερα είναι ο κ. Άγγελος Τσιγκρής
από τη Νέα Δηµοκρατία. Παρακαλώ, αύριο οι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι να βοηθήσετε, ώστε να τηρηθεί το πεντάλεπτο,
γιατί το πόσοι περισσότεροι θα µιλήσουν εξαρτάται από το πεντάλεπτο. Είναι πάρα πολλοί οι οµιλητές που έχουν µείνει.
Ορίστε, κύριε Τσιγκρή, έχετε τον λόγο.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΓΚΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν περάσει δεκαπέντε µήνες
από τότε που η Νέα Δηµοκρατία εξελέγη Κυβέρνηση του τόπου
και έχουµε έναν πλούσιο απολογισµό. Αυτή η κυβερνητική πλειοψηφία έχει ψηφίσει περισσότερα από εκατό νοµοσχέδια και έχει
κάνει την κύρωση δεκάδων διεθνών συµφωνιών.
Ταυτοχρόνως, όµως, από τα εκατό και πλέον νοµοσχέδια τα
δεκατέσσερα αφορούν στην ανάπτυξη, τις νέες θέσεις εργασίας,
τη σύσφιξη της κοινωνικής συνοχής. Ταυτόχρονα, ψηφίσαµε ένα
γενναίο πακέτο πενήντα εννέα µέτρων στήριξης των νοικοκυριών
και των επιχειρήσεων, για να µπορέσουν να σταθούν όρθιοι οι
Έλληνες πολίτες, αλλά και ζωντανή η ελληνική οικονοµία, ύψους
µεγαλύτερου των 24 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Είναι µέτρα οικονοµικά, τα οποία είναι ελάφρυνσης της φορολογίας κατά κύριο
λόγο, η οποία είχε δυσβάσταχτα βαρύνει τους ώµους του Έλληνα φορολογούµενου.
Ο κατάλογος δεν έχει τέλος. Από πού να αρχίσω; Από τη µείωση
του ΕΝΦΙΑ κατά 22%, από την αύξηση του αφορολόγητου για
κάθε παιδί, από τη µείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων στο
24%, από τη µείωση της φορολογίας των φυσικών προσώπων; Να
περάσω στην ενίσχυση των αστέγων και των κακοποιηµένων γυναικών -λες και δεν είχαµε µέχρι σήµερα κακοποιηµένες γυναίκες
και άστεγους στη χώρα- και τη διεύρυνση του επιδόµατος θέρµανσης; Έρχεται χειµώνας. Να µιλήσω για τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών στον ιδιωτικό τοµέα, για την επανεκκίνηση της
οικοδοµής, αφού υπάρχει αναστολή του ΦΠΑ και την καταβολή
επιδόµατος γέννησης σε µια Ελλάδα που γερνάει, που το 2050 θα
έχουµε λιγότερα από οκτώ εκατοµµύρια Έλληνες, τη στιγµή που
βαλλόµαστε από τα ανατολικά και όχι µόνο σύνορά µας.
Μέσα σε αυτή τη συγκυρία όλες οι δηµοσκοπήσεις δείχνουν
µια Κυβέρνηση την οποία εµπιστεύεται η συντριπτική πλειοψηφία
των Ελλήνων πολιτών και αν το 40% θα την ψήφιζε την επόµενη
Κυριακή, ένα υπόλοιπο 25% µε 30% -εντυπωσιακό και πρωτόγνωρο για την Ελλάδα της Μεταπολίτευσης- την εµπιστεύεται
για τη διακυβέρνηση της χώρας. Μέσα σε αυτή τη συγκυρία διαλέξαµε να βγάλουµε τα µάτια µας.
Και να σας το πω όπως το λένε στα χωριά µας. Σε αυτή τη συγκυρία διαλέξαµε να διχαστούµε και να έρθουµε σε σύγκρουση,
να αντιπαρατιθέµεθα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυσπιστώ µε την πρόταση δυσπιστίας γιατί είναι άκαιρη. Γιατί σήµερα η Ελλάδα απειλείται και
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

πρέπει να είµαστε ενωµένοι όσο ποτέ. Γιατί σήµερα ο κόσµος
δοκιµάζει µια πρωτόγνωρη υγειονοµική κρίση και ζούµε µέρες,
που µερικές φορές µας φαίνεται ότι ζούµε σε όνειρο και θα
έπρεπε να είµαστε περισσότερο σώφρονες µε σκυµµένο το κεφάλι και µε διάθεση για δουλειά, αλλά και συνεννόηση.
Δυσπιστώ µε την πρόταση δυσπιστίας, γιατί είναι άστοχη, γιατί
δεν χτυπάτε τον Υπουργό Οικονοµικών. Αν θέλετε, χτυπήστε τον
Πρωθυπουργό. Αλλά πού να χτυπήσετε έναν Πρωθυπουργό που
τέτοια δηµοφιλία δεν υπήρξε ποτέ δεκαπέντε µήνες µετά τις
εκλογές, όχι µόνο στα ελληνικά δεδοµένα αλλά και στα ευρύτερα
ευρωπαϊκά και διεθνή. Και στοχοποιείτε, λοιπόν, τον Υπουργό Οικονοµικών. Είναι διχαστική, γιατί διχάζει τους Έλληνες.
Είναι αναντίστοιχη, όµως, µε το ευρωπαϊκό και διεθνές παράδειγµα. Από τότε που έχει ξεσπάσει η πανδηµία δεν υπάρχει πρόταση δυσπιστίας κατά Υπουργού ή κατά κυβέρνησης πέρα από
ένα κράτος. Είµαστε το δεύτερο. Είµαστε δακτυλοδεικτούµενοι
ότι µέσα στην κρίση τρωγόµαστε µεταξύ µας. Αλλά είναι και
αναντίστοιχη µε την ελληνική κοινή γνώµη, γιατί οι Έλληνες πολίτες εµπιστεύονται τον Υπουργό Οικονοµικών και την οικονοµική
πολιτική. Όχι γιατί τον αγαπάνε ή επειδή τον γνωρίζουν, γιατί
είναι από τη Λαµία. Εµείς τον γνωρίζουµε, βεβαίως, γιατί είναι
µισός από την Αχαΐα, γιατί έχει παντρευτεί γυναίκα από την
Πάτρα. Γνωρίζουµε και τον άνθρωπο πέρα από τον πολιτικό.
Αλλά ξέρετε γιατί τον εµπιστεύονται; Γιατί εµπιστεύονται την
Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Εµπιστεύονται τον Πρωθυπουργό ο οποίος τον επέλεξε γι’ αυτή τη θέση. Εµπιστεύονται τα
στοιχεία που παίρνουµε κάθε µέρα από τις στατιστικές και εµπιστεύονται το χαµόγελο που έχει ξανά ανθίσει στα χείλια των Ελλήνων και των Ελληνίδων.
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Τσιγκρή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 23:38’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο,
ηµέρα Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 9.00’, µε αντικείµενο
εργασιών του Σώµατος: συνέχιση της συζήτησης και ονοµαστική
ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά του Υπουργού
Οικονοµικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, που υπέβαλαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Προοδευτική Συµµαχία κ. Αλέξης Τσίπρας και ογδόντα πέντε Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του
Συντάγµατος και 142 του Κανονισµού της Βουλής.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

