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Αθήνα, σήµερα στις 22 Νοεµβρίου 2021, ηµέρα Δευτέρα και
ώρα 12.41’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Προέδρου αυτής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση. Είµαι βέβαιος ότι έχω την κατανόησή σας για την καθυστέρηση στην έναρξη της σηµερινής
συνεδριάσεως λόγω της επισκέψεως στη Βουλή των Ελλήνων
του Αυτού Θειοτάτης Παναγιώτητος, του Οικουµενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολοµαίου, του οποίου τις ευλογίες επιτρέψτε µου να
µεταβιβάσω προς όλες και όλους.
Εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο
143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας «ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία» κ. Αλέξη
Τσίπρα, σε επίπεδο Αρχηγών κοµµάτων, µε θέµα την κρίση ακρίβειας και την απουσία πολιτικής βούλησης εκ µέρους της Κυβέρνησης να προστατεύσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
Σύµφωνα µε το άρθρο 143 παράγραφος 4 του Κανονισµού της
Βουλής, η συζήτηση αρχίζει µε την αγόρευση του Πρωθυπουργού, µετά την οποία ακολουθούν οι αγορεύσεις των Προέδρων
των Κοινοβουλευτικών Οµάδων. Η διάρκεια της αγόρευσης του
Πρωθυπουργού και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αρχηγού
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, µε πρωτοβουλία του οποίου πραγµατοποιείται η σηµερινή συζήτηση,
είναι είκοσι πέντε λεπτά της ώρας και είκοσι λεπτά για τον καθένα από τους Προέδρους των υπολοίπων Κοινοβουλευτικών
Οµάδων. Δικαίωµα δευτερολογίας έχουν για δεκαπέντε λεπτά ο
Πρωθυπουργός και για δέκα λεπτά της ώρας οι Πρόεδροι των
λοιπών Κοινοβουλευτικών Οµάδων. Τέλος, ο Πρωθυπουργός
µπορεί να τριτολογήσει για πέντε λεπτά της ώρας.
Η δική µου παράκληση, έχοντας αναφέρει τους χρόνους, είναι
να τους σεβαστούµε, διότι η επίσκεψη του Παναγιωτάτου Οικουµενικού Πατριάρχη συνεχίζεται µετά τη Βουλή και νωρίς το απόγευµα θα συναντηθεί µε τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο
Μαξίµου, συνεπώς στις 17.00’ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση, που µπορεί να έχει ολοκληρωθεί µε µια µικρή ανοχή,
στους χρόνους τους οποίους ανακοίνωσα.
Ο ανώτατος αριθµός αυτών που µπορούν να παρίστανται, σύµφωνα µε τα πρωτόκολλα, είναι -όπως ξέρετε- µέχρι διακόσιοι

Βουλευτές και ειδικότερα αυτό κατανέµεται σε εκατόν πέντε για
τη Νέα Δηµοκρατία, πενήντα επτά για τον ΣΥΡΙΖΑ, δεκαπέντε για
το Κίνηµα Αλλαγής, δέκα για το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας,
επτά για την Ελληνική Λύση, πέντε για το ΜέΡΑ25 και ένας ανεξάρτητος Βουλευτής.
Κατόπιν αυτών και µε την επανάληψη -κι ας είναι φορτικό αυτότης τηρήσεως του χρόνου, παρακαλώ τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη να λάβει τον λόγο για είκοσι πέντε λεπτά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα επιχειρήσω να περιοριστώ στον χρόνο που ορίζει ο Κανονισµός. Θα ζητήσω από τώρα την κατανόηση των συναδέλφων,
διότι στις 17.00’ έχω προγραµµατισµένη συνάντηση µε τον Παναγιώτατο Οικουµενικό Πατριάρχη, αλλά πιστεύω ότι µπορούµε
να τηρήσουµε τα χρονοδιαγράµµατα και να έχουµε ολοκληρώσει
πλήρως τη συζήτηση εντός του επόµενου τετράωρου.
Βρίσκοµαι εδώ σήµερα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για να
απαντήσω σε όσα εύλογα απασχολούν τους πολίτες αυτή την
περίοδο. Και επειδή ακριβώς όταν µιλάµε για ακρίβεια πρέπει να
είµαστε ακριβείς, θα περιγράψω καταρχάς την αντικειµενική
πραγµατικότητα, επικαλούµενος µόνο επίσηµα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αλλά και της Eurostat, γιατί -φαντάζοµαι ότι θα συµφωνήσετε µαζί µου- η πορεία της εθνικής
οικονοµίας, αλλά και η καθηµερινότητα των νοικοκυριών δεν
προσφέρεται ούτε για ανέξοδες εντυπώσεις ούτε για φτηνούς
λαϊκισµούς, αλλά µόνο για καθαρές αλήθειες.
Πρώτη αλήθεια, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι
πράγµατι υπάρχει µια παγκόσµια κρίση τιµών. Η έξοδος από τα
lockdown της πανδηµίας έφερε σε όλες σχεδόν τις χώρες µια
απότοµη αύξηση της ζήτησης και της κατανάλωσης χωρίς να
υπάρχουν διαθέσιµα προϊόντα για να µπορούν να την καλύψουν.
Αυτή η αυξηµένη ζήτηση πράγµατι ανέβασε τις τιµές και αυτές
αλυσιδωτά τον πληθωρισµό, ενώ γι’ αυτούς -αλλά όχι µόνο γι’
αυτούς τους λόγους- ακρίβυνε και η ενέργεια, ειδικά οι τιµές του
φυσικού αερίου που επηρεάζουν άµεσα και τη χώρα µας, εκτινάσσοντας ταυτόχρονα και την αξία της παραγωγής, της µεταφοράς αλλά και τελικά των ίδιων των αγαθών.
Υπάρχει µια µεγάλη συζήτηση στην παγκόσµια κοινότητα των
οικονοµολόγων, αλλά και των κεντρικών τραπεζιτών, σχετικά µε
την αιτία αυτού του φαινοµένου. Οι πιο πολλοί ισχυρίζονται -και
πιστεύω µε τεκµηριωµένα στοιχεία- ότι το φαινόµενο το οποίο
αντιµετωπίζουµε σήµερα, θα είναι ένα φαινόµενο πρόσκαιρο το
οποίο συνδέεται µε µια πρωτοφανή διαταραχή στη ζήτηση την
οποία προκάλεσε η πανδηµία, αλλά και σε µια ταχύτατη ανάκαµψη η οποία -για να το πούµε πολύ απλά- έπιασε πολλές εται-
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ρείες απροετοίµαστες, µε αποτέλεσµα σήµερα να υπάρχουν σηµαντικές εµπλοκές στην παγκόσµια εφοδιαστική αλυσίδα.
Υπάρχει, όµως, και µια άλλη άποψη η οποία ισχυρίζεται ότι ο
παγκόσµιος πληθωρισµός, τον οποίο αντιµετωπίζουν σήµερα
όλες οι ανεπτυγµένες οικονοµίες, είναι αποτέλεσµα µιας εξαιρετικά χαλαρής νοµισµατικής πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες. Άρα ενδεχοµένως αυτός ο πληθωρισµός να έχει πιο µόνιµα,
πιο δοµικά χαρακτηριστικά.
Είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τάσσεται υπέρ
της πρώτης άποψης, εξού και είναι εξαιρετικά διστακτική να αυξήσει τα επιτόκια, κάτι το οποίο θα οδηγούσε εκ των πραγµάτων
σε µια ανάσχεση της έντονης αναπτυξιακής δυναµικής που παρατηρείται συνολικά στην Ευρώπη και πιστεύει η κ. Λαγκάρντ και µε αυτή την άποψη συντάσσεται και η ελληνική Κυβέρνησηότι πράγµατι αυτή η αύξηση των τιµών η οποία παρατηρείται
είναι αποτέλεσµα ενός πρόσκαιρου φαινοµένου το οποίο θα αρχίσει να υποχωρεί από το πρώτο τρίµηνο του 2022.
Δεν είναι η πρώτη φορά, θέλω να σας θυµίσω, που είχαµε στην
παγκόσµια οικονοµία τέτοιες πληθωριστικές τάσεις. Αντίστοιχο
φαινόµενο παρατηρήθηκε και στην χρηµατοπιστωτική κρίση του
2007 - 2008 αλλά παρατηρήθηκε και στην ευρωπαϊκή κρίση χρέους το 2010 - 2011. Kαι τότε τα βασικά αγαθά και η ενέργεια ανατιµήθηκαν. Και τότε υπήρξαν εξαιρετικά δυσοίωνες προβλέψεις
για τη µονιµότητα του φαινοµένου, όµως απεδείχθη τότε το φαινόµενο παροδικό. Έτσι και τώρα η εκτίµησή µας, όπως σας είπα,
είναι ότι θα αρχίσουµε να βλέπουµε µία αποκλιµάκωση στις πληθωριστικές πιέσεις το πρώτο τρίµηνο του 2022. Αυτό όσον
αφορά στην παγκόσµια οικονοµία. Πάµε να δούµε τώρα ποια
είναι η κατάσταση στην πατρίδα µας. Διότι είναι πάρα πολύ εύκολο µέσα από τον δηµόσιο διάλογο να µην έχουµε µια ακριβή
αίσθηση εικόνας στην αγορά. Ενδεχοµένως να γίνεται συχνά µια
πλειοδοσία στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Το ζήτηµα της ακρίβειας «δικαιολογηµένα» πουλάει τηλεοπτικά.
Κύριε Τσίπρα, απευθύνοµαι σε εσάς διότι εσείς είστε ο επισπεύδων της σηµερινής συζήτησης καταθέτοντας το αίτηµα για
προ ηµερησίας συνεδρίαση. Η πραγµατικότητα σήµερα είναι ότι
η Ελλάδα έχει την τρίτη καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη ως
προς τον πληθωρισµό, τον µήνα Οκτώβριο τουλάχιστον, µε τον
ευρωπαϊκό µέσο όρο να είναι στο 4,1%. Η Ελλάδα είναι στο 2,8%.
Χώρες όπως η Ισπανία στο 5,4%. Χώρες όπως η Ρουµανία είναι
στο 6,5%. Έχει πολύ µεγάλη σηµασία, κύριε Πρόεδρε σε αυτή
την συζήτηση να συµφωνήσουµε ποια είναι η βάση των στοιχείων
την οποία επικαλούµαστε. Αυτά, λοιπόν, είναι τα επίσηµα στοιχεία που αφορούν τον πληθωρισµό τον µήνα Οκτώβριο.
Η Ελλάδα πηγαίνει συγκριτικά καλύτερα µε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και γι’ αυτό και το καλάθι των βασικών προϊόντων στην
πατρίδα µας παραµένει αναλογικά -το τονίζω- φθηνότερο σε
σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν δει κανείς, κύριε Τσίπρα,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το καλάθι που αφορά στα τρόφιµα,
η αύξηση σε µηνιαία βάση είναι 0,1%. Στην Ιταλία και στη Γαλλία
είναι 0,7%, στην Ισπανία είναι 1,3% που σηµαίνει ότι και στην οικονοµία εκτός από τις πωλήσεις όπλων στην Τουρκία, δεν µας
τα λένε πολύ καλά οι νεόκοποι φίλοι σας σοσιαλιστές µε τους
Podemos ως προς την αντιµετώπιση της ακρίβειας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Φίλος σας δεν είναι ο Σάντσεθ;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Με
ρωτήσατε αν είναι φίλος µου ο κ. Σάντσεθ; Εξ όσων γνωρίζω
εσείς επιδιώκατε να συναντηθείτε µε τον κ. Σάντσεθ όταν ήταν
εδώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Στις δε συνεδριάσεις του σοσιαλιστικού κόµµατος επιλέγετε
πάντα να συµµετέχετε ως παρατηρητής. Ας τα αφήσουµε αυτά.
Θα έχουµε τη δυνατότητα να τα συζητήσουµε σε άλλη ευκαιρία.
Ερχόµαστε, λοιπόν, στη γενεσιουργό αιτία των αυξήσεων που
δεν είναι άλλες, πρωτίστως τουλάχιστον στη χώρα µας, από τις
αυξήσεις στις τιµές του ρεύµατος. Οι αυξήσεις στις τιµές του
ρεύµατος, της ενέργειας συνολικά, όπως σας είπα είναι αποτέλεσµα µιας βασικής στρέβλωσης η οποία δηµιουργήθηκε στην
αγορά του φυσικού αερίου. Έχει οικονοµικές και γεωπολιτικές

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αιτίες και είναι ένα φαινόµενο το οποίο επηρέασε δοµικά όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες. Όπως γνωρίζετε η τιµή του ρεύµατος καθορίζεται πια µέσα από έναν ενιαίο ευρωπαϊκό µηχανισµό. Η καθοριστική παράµετρος είναι η οριακή τιµή του ρεύµατος. Αυτή
καθορίστηκε από τις υψηλές τιµές του φυσικού αερίου µε αποτέλεσµα να συµπαρασυρθούν σε ιστορικά υψηλά, τουλάχιστον
των τελευταίων ετών, οι τιµές της ενέργειας σε όλη την Ευρώπη.
Αυτά, λοιπόν, είναι τα δεδοµένα πάνω στα οποία θα πρέπει να
στηρίξουµε τη σηµερινή µας συζήτηση. Και τα αναφέρω, όχι προφανώς εφησυχάζοντας, γιατί η παραµικρή αύξηση των τιµών δυσκολεύει τη ζωή των πολιτών και εµποδίζει την ανάπτυξη της
χώρας. Το έκανα γιατί θέλω -και θα επιµείνω σε αυτό- να µιλάµε
µε πραγµατικά στοιχεία και όχι µε ψέµατα ή µε εντυπώσεις της
στιγµής. Αντιλαµβανόµενοι, δηλαδή, από την µία πλευρά ότι αντιµετωπίζουµε ένα εξωγενές -κατά την άποψή µας, πρόσκαιροφαινόµενο, στο οποίο, πάντως, η χώρα µας πιστεύω ότι απαντά
δραστικά και αποτελεσµατικά και από την άλλη, διότι αυτή η
εθνική άµυνα απέναντι στο διεθνές κύµα ανατιµήσεων δεν ήταν
καθόλου δεδοµένη, δεν έτυχε, αλλά πέτυχε και είναι αποτέλεσµα
της οικονοµικής πολιτικής αυτής της Κυβέρνησης.
Και πιστεύω ότι πέτυχε και πετυχαίνει διπλά, γιατί µε την εκδήλωση των πρώτων τάσεων σηµαντικών αυξήσεων στην τιµή
της ενέργειας η Κυβέρνηση προχώρησε άµεσα στη λήψη µέτρων
αιχµής για την ενέργεια και δεύτερον, γιατί το εισόδηµα των νοικοκυριών είχε προηγουµένως θωρακιστεί επί δύο χρόνια και γιατί
η πολιτική την οποία τολµηρά ακολουθούµε το διατηρούν και
σταθερό στα δύσκολα, αλλά και δυναµικό στο µέλλον.
Πρώτη η Ελλάδα, από τον Σεπτέµβριο ήδη από την παρουσία
µου στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε κρατική
επιδότηση στους λογαριασµούς του ρεύµατος, την οποία και
στην πορεία αναγκαστήκαµε να αυξήσουµε καθώς οι αυξήσεις
στις τιµές του φυσικού αερίου ήταν µεγαλύτερες από αυτές που
προβλέψαµε. Διπλασιάσαµε την ενίσχυση των κοινωνικών τιµολογίων, εξαιρέσαµε για τους επόµενους µήνες τα τέλη στο φυσικό αέριο, αναστείλαµε την πληρωµή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στις επιχειρήσεις και το ίδιο αποφασίσαµε για τον επόµενο
χρόνο και για το πετρέλαιο κίνησης, ένα µέτρο το οποίο αφορά
εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες που είτε είναι νέοι είτε συµµετέχουν σε συνολικά συνεργατικά σχήµατα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Το συνολικό ποσό το οποίο η ελληνική Κυβέρνηση διαθέτει για
τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξήσεις
των τιµών της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, δηλαδή, η στήριξη που παρέχουµε για να µειωθούν συνολικά οι δαπάνες ρεύµατος και θέρµανσης, αγγίζει τα 700.000.000 ευρώ.
Είναι 680.000.000 ευρώ, για την ακρίβεια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εάν κάνετε έναν αναλογικό υπολογισµό θα δείτε ότι η στήριξη
αυτή ποσοστιαία, ως µέγεθος της οικονοµικής δραστηριότητας,
είναι από τις µεγαλύτερες που έχουν δοθεί στην Ευρώπη. Και βέβαια, όπως ξέρετε, φέτος το επίδοµα θέρµανσης θα είναι διπλάσιο και δίνεται πλέον µε απολύτως αντικειµενικά κριτήρια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Με κριτήρια τα οποία λαµβάνουν υπ’ όψιν τις πραγµατικές καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε γωνιά της χώρας. Η σχετική πλατφόρµα -όπως γνωρίζετε- έχει ήδη ανοίξει.
Και επειδή εικάζω και από την ερώτησή σας ότι σίγουρα θα
αναφερθείτε και στις εξελίξεις στη δηµόσια επιχείρηση ηλεκτρισµού, θέλω να σας πω, κύριε Τσίπρα, ότι η ισχυρή ΔΕΗ αποτελεί
σύµµαχο σε αυτή την προσπάθεια. Και, ναι, η ΔΕΗ σήµερα είναι
ισχυρή, διότι µας την παραδώσατε στα όρια της χρεοκοπίας και
πριν από λίγες εβδοµάδες έκανε αύξηση κεφαλαίου σε τιµή
εννέα φορές µεγαλύτερη τη µετοχή απ’ αυτή που µας την παραδώσατε, µε το κράτος να εξακολουθεί να διατηρεί τον έλεγχο!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μία ισχυρή ΔΕΗ, λοιπόν µπορεί να απορροφήσει ένα µέρος
των αυξήσεων των τιµών του φυσικού αερίου και µε αυτόν τον
τρόπο να στηρίξει τους καταναλωτές της και προφανώς να συµπαρασύρει και τους ανταγωνιστές της σε µία αντίστοιχη πολιτική.
Είναι µια πολιτική, η οποία αφορά και τις τιµές αλλά και τον
τρόπο πληρωµής, διότι το ζήτηµα δεν είναι µόνο το ύψος του λο-
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γαριασµού που θα χρειαστεί να εξοφλήσει ένα νοικοκυριό, αλλά
και οι διευκολύνσεις πληρωµών που οι επιχειρήσεις δίνουν, έτσι
ώστε η όποια αύξηση αφορά πρωτίστως το χειµώνα, να µπορεί
να επιµεριστεί σε βάθος χρόνου και να ανταποκρίνεται στις
πραγµατικές ταµειακές δυνατότητες των νοικοκυριών.
Μιλάµε συνεπώς, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για ένα συνεκτικό και τολµηρό πρόγραµµα το οποίο απλώνεται σε όλα τα επίπεδα, από τον πρωτογενή τοµέα και τη
µεταποίηση µέχρι το κάθε νοικοκυριό, σε κάθε γωνιά της χώρας.
Όλα αυτά ταυτόχρονα, µε πολλές παράλληλες παρεµβάσεις, λειτουργούν τελικά ανακουφιστικά απέναντι στην άνοδο των τιµών,
γιατί αυξάνουν το διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών. Μετατρέπονται δηλαδή, σε ουσιαστικά αντίµετρα των ανατιµήσεων.
Θέλω να θυµίσω πολλά από αυτά τα µέτρα. Ενδεικτικά, αναφέρω µόνο κάποια: 6% ΦΠΑ στις ζωοτροφές, κάτι πολύ σηµαντικό για τους κτηνοτρόφους µας, µειωµένοι συντελεστές ΦΠΑ,
οι οποίοι επιβεβαιώθηκαν και στον προϋπολογισµό ο οποίος κατατέθηκε πριν από λίγες µέρες, µέσα µεταφοράς, καφές τουλάχιστον µέχρι τον Ιούλιο του 2022 και βέβαια, µαζί µε αυτές τις
παρεµβάσεις έχουν δροµολογηθεί και µια σειρά από ειδικές παρεµβάσεις για τους νέους. Θυµίζω την κατάργηση του τέλους κινητής τηλεφωνίας, την επέκταση των επιδοτούµενων ασφαλιστικών εισφορών για εκατόν πενήντα χιλιάδες θέσεις εργασίας,
αλλά και το πρώτο ένσηµο, έναν καινοτόµο θεσµό που προσφέρει ευκαιρία για δουλειά και ταυτόχρονα, χρηµατοδοτεί µε 600
ευρώ τους νέους εργαζόµενους στην αρχή της καριέρας τους,
στην πρώτη δουλειά, στο πρώτο ένσηµο το οποίο θα κολλήσουν.
Και βέβαια, την αύξηση του κατώτατου µισθού. Έχω ήδη προαναγγείλει ότι εκτός από την ήδη αποφασισµένη αύξηση η οποία
θα ισχύσει από τον Ιανουάριο του 2022, θα υπάρξει εντός του
έτους µία ακόµα δεύτερη αύξηση για τους χαµηλόµισθους συµπολίτες µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Διότι, συµµετοχή στην ανάπτυξη πρέπει να έχουν όλοι και κυρίως οι πιο αδύναµοι.
Και κάτι ακόµα. Την ίδια ώρα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης εντείνονται κι άλλο οι έλεγχοι στην αγορά, διότι
γνωρίζουµε καλά ότι µερικές φορές µια πρόσκαιρη αναστάτωση
µπορεί να µετατραπεί σε µόνιµη κερδοσκοπία. Αυτό, στο πλαίσιο
των ελεγκτικών αρµοδιοτήτων που διαθέτει το Υπουργείο, να
γνωρίζετε ότι θα αποτραπεί.
Σε κοινοτικό επίπεδο η χώρα πρωτοστατεί, όπως ξέρετε, στη
δηµιουργία µιας νέας ενεργειακής πολιτικής, στο πλαίσιο της
στρατηγικής αυτονοµίας της Ευρώπης. Έχουµε καταθέσει µαζί
µε τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, σε επίπεδο Συµβουλίου Κορυφής, αλλά και σε επίπεδο Συµβουλίου Υπουργών
Ενέργειας και Περιβάλλοντος µια σειρά από προτάσεις, οι οποίες µπορούν να ενισχύσουν τη θέση της Ευρώπης ως σηµαντικού αγοραστή στην αγορά του φυσικού αερίου. Όπως επίσης,
να ενισχυθεί και η θέση όλων των ευρωπαϊκών κρατών ως προς
την αποθήκευση φυσικού αερίου -είναι ένας τοµέας στον οποίο
δυστυχώς, η χώρα µας ακόµα υστερεί-, έτσι ώστε να µπορούµε
να απορροφούµε τις γρήγορες διακυµάνσεις στην τιµή του φυσικού αερίου, τις οποίες είδαµε δυστυχώς τους τελευταίους
µήνες κυρίως στην αγορά spot.
Αυτές, λοιπόν, οι αλήθειες συµπληρώνονται από µια ακόµα την
οποία προσωπικά, κύριε Τσίπρα, τη θεωρώ την πιο σηµαντική.
Αυτή είναι η αύξηση του µέσου εισοδήµατος των ελληνικών νοικοκυριών κατά 7,4% µέσα σε δύο χρόνια, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη αυτή η αύξηση ήταν µόλις 3,5%.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και βέβαια να µην ξεχνάµε και τη φροντίδα µας στους πιο αδύναµους µε την απόφασή µας να χορηγήσουµε για τον µήνα Δεκέµβριο στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος διπλάσιο ποσό από αυτό το οποίο θα λάµβαναν κανονικά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γιατί, λοιπόν, µπορούµε σήµερα να είµαστε σε θέση να µιλάµε
για στήριξη του διαθέσιµου εισοδήµατος και να αισθανόµαστε
πιο ασφαλείς ότι θα ξεπεράσουµε αυτή την πρόσκαιρη µπόρα
των ανατιµήσεων στην αγορά; Γιατί υλοποιήσαµε µε συνέπεια,
όπως είχαµε δεσµευθεί από το 2019, µια ευρύτερη πολιτική φο-
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ροελαφρύνσεων και ανάπτυξης για όλους.
Σήµερα οι πολίτες πληρώνουν µικρότερο φόρο εισοδήµατος,
µικρότερο ΕΝΦΙΑ, λιγότερες εισφορές, όλοι οι συντελεστές
έχουν υποχωρήσει, ο φόρος γονικής παροχής κάτω από τις
800.000 ευρώ έχει πρακτικά καταργηθεί, η εισφορά αλληλεγγύης
έχει ανασταλεί στον ιδιωτικό τοµέα, γι’ αυτό και σήµερα τα νοικοκυριά έχουν περισσότερο διαθέσιµο εισόδηµα απ’ ό,τι είχαν
επί δικών σας ηµερών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και αυτό πιστοποιείται και από την πολύ σηµαντική αύξηση
των καταθέσεων των επιχειρήσεων αλλά και των νοικοκυριών, η
οποία καταγράφεται απ’ όλα τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος τα τελευταία δύο χρόνια.
Πρόκειται -ευτυχώς για τους Έλληνες, δυστυχώς για τον ΣΥΡΙΖΑ- για την αντιστροφή της φοροεπέλασης την οποία εσείς
εφαρµόσατε επί τεσσεράµισι χρόνια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γιατί η ίδια η ζωή αποδεικνύει πλέον ότι η λελογισµένη µείωση
της φορολογίας και των εισφορών όχι µόνο µεγεθύνει το εισόδηµα, κυρίως της µεσαίας τάξης, αλλά ταυτόχρονα πυροδοτεί
την απασχόληση και την ανάπτυξη δηµιουργώντας πολλές µόνιµες δουλειές που φέρνουν ήδη πίσω πολλούς νέους από το εξωτερικό.
Τέλος, για τις επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να αναφέρω αναλυτικά τις ελαφρύνσεις και τα µέτρα στήριξής τους µέσα στην πανδηµία, τις καλύψεις των επαγγελµατικών ενοικίων, τα κεφάλαια
κίνησης, το εξαιρετικά επιτυχηµένο πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ 1» και
«ΓΕΦΥΡΑ 2», τη διαγραφή σηµαντικού µέρους της Επιστρεπτέας
Προκαταβολής και βέβαια το συνολικότερο ευνοϊκό επενδυτικό
περιβάλλον το οποίο φέρνει στην πατρίδα µας ολοένα και περισσότερες νέες επενδύσεις.
Θα ξαναπώ, ωστόσο, κάτι το οποίο δεν πρέπει να παραγνωρίζει κανείς, ότι όλα αυτά έγιναν και γίνονται την εποχή στην οποία
η Ελλάδα, όπως και ο υπόλοιπος κόσµος, µάχεται µε τον κορωνοϊό, την εποχή που η Ελλάδα αντιµετωπίζει εθνικές απειλές και
προκλήσεις, αλλά και που αναγκάζεται να διαχειρίζεται, επιτυχηµένα πιστεύω, σηµαντικές φυσικές καταστροφές.
Κι, όµως, µε παραπάνω από 40 δισεκατοµµύρια ευρώ η Κυβέρνηση αυτή στήριξε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας κρατώντας ταυτόχρονα όρθια την παραγωγή και την κοινωνία, κέρδισε τις προκλήσεις, χωρίς, όµως, σε καµµία περίπτωση να χάσει τον προσανατολισµό της.
Και γι’ αυτό και η Ελλάδα σήµερα σύµφωνα πάλι µε τις εκτιµήσεις της Κοµισιόν εµφανίζει για τα επόµενα δύο χρόνια την
τρίτη µεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ευρώπη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: ανάπτυξη 7,1% σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ’21 και 5,2% για το ’22,
αθροιστική ανάπτυξη για το ’21 και για το ’22 12,3%.
Θεωρώ, όµως, ότι η πιο σηµαντική επιτυχία της πολιτικής µας
δεν είναι τα αφηρηµένα νούµερα της ανάπτυξης, αλλά τα πραγµατικά νούµερα που αφορούν στη µείωση της ανεργίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στην Ευρώπη εν µέσω κορωνοϊού
στη µείωση της ανεργίας, διαψεύδοντας τις Κασσάνδρες και
όσους προέβλεπαν, πολλοί εκ των οποίων κάθονται στα έδρανα
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ότι αµέσως µετά την άρση των
µέτρων υποστήριξης του κορωνοϊού η ανεργία στη χώρα µας θα
εκτινασσόταν. Έγινε το ακριβώς ανάποδο και πρέπει να είναι κάποιος πολύ κακόπιστος για να µην αναγνωρίσει ότι σήµερα υπάρχει στην Ελλάδα ένα πολύ µεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον από
εγχώρια και ξένα κεφάλαια, τα οποία δηµιουργούν µε ταχύτητα
µεγαλύτερη απ’ αυτή που είχαµε δει τα τελευταία δεκαπέντε
χρόνια πολλές καλοπληρωµένες θέσεις εργασίας. Μιλήστε λίγο
στα παιδιά του brain drain, αυτά τα οποία έφυγαν από την Ελλάδα στα δικά σας χρόνια, για να δείτε γιατί τα παιδιά αυτά για
πρώτη φορά βλέπουν µέλλον στην Ελλάδα, επιστρέφουν στην
πατρίδα τους, εµπιστεύονται τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας για να µπορέσουν να χτίσουν το δικό τους µέλλον.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γιατί θα επιµένουµε πάντα ότι η δηµιουργία νέων θέσεων ερ-
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γασίας είναι η πιο αποτελεσµατική πολιτική µείωσης των ανισοτήτων και οι µεγάλες ανισότητες σήµερα στην πατρίδα µας εξακολουθούν να κρύβονται στο υποσύνολο εκείνων των συµπολιτών µας, οι οποίοι δυστυχώς είναι µακροχρόνια άνεργοι. Εκεί
στρέφουµε όλη την ενέργεια της πολιτικής µας για να µπορέσουµε πρώτα και πάνω από όλα να είµαστε συνεπείς µε τη δέσµευση την οποία είχαµε δώσει προεκλογικά: Δουλειές, δουλειές, δουλειές. Αυτές τις δουλειές τις δηµιουργεί αυτή η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είναι, λοιπόν, αυτές οι επιτυχίες στην οικονοµία που µας επιτρέπουν σήµερα να αµυνόµαστε και είναι η σταθερή επιλογή των
µεταρρυθµίσεων που προσδίδουν στη χώρα πραγµατική δυναµική για το αύριο. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το λέω εγώ. Το
λέει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Στήριξης που κατατάσσει την Ελλάδα τρίτη στον κόσµο, κυρίες και κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, στην Ευρώπη µε βάση τα µέτρα
στήριξης για την αντιµετώπιση της πανδηµίας και κυρίως την αποτελεσµατικότητά τους ως προς το κοινωνικό τους αποτύπωµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πολύ σηµαντικό να ξεπεράσουµε αυτήν τη νέα δυσκολία των διεθνών ανατιµήσεων χωρίς
απώλειες, αλλά και χωρίς να ξεφύγουµε από την τροχιά προόδου, την οποία όλοι µαζί κατακτήσαµε, γνωρίζοντας όπως σας
είπα ότι προχωρούµε για το ’21 και για το ’22 µε πολύ υψηλούς
ρυθµούς ανάπτυξης, µε αύξηση της απασχόλησης, µε αύξηση
των επενδύσεων, µε ενισχυµένο το δηµόσιο ταµειακό απόθεµα,
µε ακέραια την πιστοληπτική αξιοπιστία του κράτους, έχοντας
όµως πάντα στο µυαλό µας ότι αυτή η µεγάλη υπερπροσπάθεια
στήριξης της οικονοµίας και της κοινωνίας εν µέσω κορωνοϊού,
ναι, δηµιούργησε και στην χώρα µας, όπως και σε όλες τις άλλες
χώρες, σηµαντικά προσωρινά πρωτογενή ελλείµµατα, στην περίπτωση της Ελλάδος της τάξης του 7%.
Στο εξής λοιπόν οι κινήσεις µας οφείλουν να είναι και αποτελεσµατικές, αλλά και εξαιρετικά µετρηµένες, να µην ακούγονται
απλώς ωραία, αλλά να µπορούν να εφαρµόζονται σωστά. Με
άλλα λόγια, να µην χτίζουν πρόχειρα το σήµερα, ναρκοθετώντας
όµως το αύριο το δικό µας και των παιδιών µας.
Πληρώσαµε πολύ ακριβά ως χώρα παροχές που είτε αποδεικνύονταν έωλες είτε τελικά έκρυβαν νέους φόρους. Δεν καλούµαστε πλέον µόνο να σχολιάζουµε, αλλά να σχεδιάζουµε και να
υλοποιούµε. Και γι’ αυτό και λυπάµαι που το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης εξακολουθεί να εξακοντίζει στο δηµόσιο
διάλογο δηµαγωγικά και πλήρως ακοστολόγητα µέτρα.
Διάβασα µε προσοχή όσα απαριθµεί ο κ. Τσίπρας στην ερώτησή του. Ήταν δυστυχώς για ακόµα µία φορά µία φωτοτυπία
του παρελθόντος. Και πράγµατι σε µία χώρα η οποία έχει την
ανάγκη εποικοδοµητικού διαλόγου, δεν νοµίζω ότι έχουν θέση
τέτοιοι κατάλογοι εύηχων αλλά τελικά κενού περιεχοµένου συνθηµάτων. Δεν είδα παρά ένα ακόµα ανεφάρµοστο πρόγραµµα
τύπου Θεσσαλονίκης, αξίας πολλών δισεκατοµµυρίων, τα οποία
βέβαια δεν υπάρχουν και τα οποία βέβαια δεν θα µπορούσαν
ποτέ να γίνουν πράξη µε κανένα νόµο και µε κανένα άρθρο.
Από τη δικιά µου την πλευρά, στο µέτωπο κατά της ακρίβειας,
θέλω να προσθέσω σήµερα και έχοντας µια καλύτερη εικόνα για
το πώς θα κλείσει ταµειακά ο χρόνος, βλέποντας τα νούµερα του
Νοεµβρίου και του Δεκεµβρίου, τρεις ακόµα πρωτοβουλίες στήριξης συµπολιτών µας.
Πρώτον, όπως συνέβη το 2020 και όπως έχω επανειληµµένως
δεσµευθεί δηµόσια, εκατό χιλιάδες περίπου ενεργοί υγειονοµικοί
στα νοσοκοµεία, στο ΕΚΑΒ και στα κέντρα υγείας θα ενισχυθούν
µε έκτακτη καταβολή µισού µισθού!
(Ζωηρά χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ένα µέσο ποσό, ύψους περίπου 900 ευρώ, θα τους αποδοθεί
αµέσως µέσα στο Δεκέµβριο. Είναι το ελάχιστο που µπορούµε
σήµερα από τα πολλά που τους οφείλουµε.
Δεύτερον, όλοι οι χαµηλοσυνταξιούχοι της χώρας θα λάβουν
ένα πρόσθετο βοήθηµα 250 ευρώ, προσαυξηµένο κατά 50 ακόµα
ευρώ για κάθε µέλος της οικογένειάς τους.
(Ζωηρά χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έτσι, οκτακόσιες χιλιάδες συµπολίτες µας θα δουν µεγαλύτερη την επόµενη σύνταξή τους. Είναι µια ανακούφιση, δεν είναι
κάτι παραπάνω. Δεν είναι βέβαια αυτό που τους αξίζει. Είναι
όµως κάτι, το οποίο αναµφίβολα βοηθά, χωρίς να υπονοµεύουν
την πορεία της οικονοµίας µας.
Και τρίτον, το ίδιο ακριβώς επίδοµα θα δοθεί και σε εκατόν
εβδοµήντα τρεις χιλιάδες συµπολίτες µας µε αναπηρία!
(Ζωηρά χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Πρόκειται, πρακτικά, για όλους τους δικαιούχους του Οργανισµού Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ασφαλώς, για τα άτοµα µε αναπηρία απαιτούνται πολλά θεσµικά µέτρα. Είµαι, όµως, υπερήφανος ότι αυτή η Κυβέρνηση, η
Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, είναι η πρώτη η οποία έχει
ένα συγκροτηµένο, ολιστικό και πολυεπίπεδο σχέδιο για να αντιµετωπιστούν οι χρόνιες αδικίες εις βάρος των πιο αδύναµων, των
πιο ευάλωτων συµπολιτών µας. Ως κοινωνία το χρωστάµε, ως
Κυβέρνηση το θέλουµε, το είπαµε και το κάνουµε πράξη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Συµπληρώνουµε µε αυτόν τον τρόπο µία ολοκληρωµένη οικονοµική και κοινωνική πολιτική απέναντι στη συγκυρία. Απαντάµε
στη βραχυπρόθεσµη αύξηση των τιµών, χωρίς σε καµµία περίπτωση να βγαίνουµε από τη λεωφόρο των µεταρρυθµίσεων και
ταυτόχρονα ενισχύουµε λελογισµένα συµπολίτες µας χωρίς να
βάζουµε σε κίνδυνο τη δηµοσιονοµική ισορροπία. Με άλλα λόγια,
προχωράµε και µε συνοχή και µε προοπτική.
Μπορεί να έχουµε σχέδιο και αποτέλεσµα. Σε καµµία περίπτωση δεν διεκδικούµε το αλάθητο και γι’ αυτό και µένουµε -και
θα ακούσω µε πολύ µεγάλη προσοχή τις τοποθετήσεις όλων των
Αρχηγών των κοµµάτων- ανοιχτοί σε κάθε ρεαλιστική πρόταση.
Θα ζητούσα, λοιπόν, ιδίως από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση
να µην αρνηθεί και αυτές τις πρωτοβουλίες, όπως έκανε δυστυχώς και µε πολλά µέτρα στήριξης. Όπως έκανε µε τον κατώτατο
µισθό, όπως έκανε µε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, όπως
έκανε ακόµα και µε τις αποζηµιώσεις όσων χτυπήθηκαν από τις
φυσικές καταστροφές.
Τόσο για την άµυνα απέναντι στις πρόσκαιρες πληθωριστικές
πιέσεις όσο και για τη διαχείριση των µεγάλων στρατηγικότερων
προκλήσεων η πατρίδα θέλει συναίνεση, αν όχι συµπαράταξη.
Θέλει, αν µη τι άλλο, διάλογο που θα στηρίζεται σε πραγµατικά
δεδοµένα, αν όχι συµφωνία. Πάντως, δεν χρειαζόµαστε µετά
τους αρνητές της επιστήµης στην πανδηµία και αρνητές της λογικής στην οικονοµία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κλείνω, λοιπόν, µε µία έκκληση. Να µην ξαναπείτε και εδώ,
κύριε Τσίπρα, τα όσα υποστηρίξατε στο αίτηµα που καταθέσατε.
Αφήστε στο παρελθόν τα ακοστολόγητα, τα εύκολα συνθήµατα,
τα ψεύτικα λόγια τα µεγάλα. Εξάλλου, έχετε µεγάλο, βεβαρηµένο προσωπικό παρελθόν όταν συζητάµε για ασυνέπεια λόγων
και έργων.
Και στην πρωτολογία σας θα ήθελα να απαντήσετε απλά. Δέχεστε ή καταψηφίζετε τα σηµαντικά µέτρα εξοµάλυνσης στους
λογαριασµούς του ρεύµατος; Το φθηνότερο πετρέλαιο, τις φθηνότερες ζωοτροφές για τους αγρότες µας. Και ακόµα, συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε την έκτακτη ενίσχυση των υγειονοµικών,
των χαµηλοσυνταξιούχων και των ανάπηρων συµπολιτών µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Απαντήστε, λοιπόν, αµέσως µετά, για να σας ακούσουν τα εκατοµµύρια των συµπολιτών µας που τους αφορούν. Και µαζί -και
κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- να σας ακούσουν όλοι οι Έλληνες, αυτοί που, ειδικά στην περίπτωσή σας, έχουν διδαχθεί από
το ρητό του Αισώπου: «Όσοι υπόσχονται εύκολα τα πολλά και
µεγάλα δεν είναι ικανοί να κάνουν ούτε τα λίγα και τα µικρά».
Σας ευχαριστώ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Εν συνεχεία, ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ.
Αλέξης Τσίπρας έχει τον λόγο για είκοσι πέντε λεπτά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχω την αίσθηση ότι όσοι συµπολίτες µας παρακολούθησαν
σήµερα την οµιλία του κ. Μητσοτάκη µάλλον θα αισθάνθηκαν ότι
απευθύνεται σε µια άλλη χώρα, σε έναν άλλο λαό, σε µια άλλη
κοινωνία, ότι -είναι επιεικής η έκφραση- δεν έχει κατανοήσει τι
είναι αυτό που βιώνει σήµερα το µέσο ελληνικό νοικοκυριό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Θα έρθω και στους χαρακτηρισµούς και θα απαντήσω σε
όλους αυτούς τους χαρακτηρισµούς για τα «µικρά» και τα «εύκολα» που δήθεν κάνει αυτός και τα «µεγάλα» και τα «δύσκολα»
που εµείς υποσχόµαστε.
Πριν έρθω, όµως, θέλω να τοποθετηθώ και συνολικά πάνω
στην κατάσταση την οποία βιώνει σήµερα το µέσο ελληνικό νοικοκυριό, η µέση ελληνική επιχείρηση, την πραγµατική εικόνα της
ελληνικής οικονοµίας.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, πριν µιλήσω αναλυτικά, να κάνω µία
εκτίµηση, έναν απολογισµό γι’ αυτό που παρουσιάζει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και ο κ. Μητσοτάκης. Με τη σηµερινή του τοποθέτηση, εν µέσω ενός σαρωτικού κύµατος ακρίβειας που µαστίζει την ελληνική οικονοµία και κάθε Έλληνα πολίτη ή εν πάση περιπτώσει τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, κατά την άποψή µου, καταδεικνύει την αδυναµία του να
ανταποκριθεί στις πραγµατικές ανάγκες, στην υπαρξιακή αγωνία
της πλειοψηφίας των συµπολιτών µας και αναδεικνύει τέσσερα
πράγµατα: Αναδεικνύει έλλειµµα κατανόησης του µεγέθους της
κρίσης, προχειρότητα, εµµονή σε παρωχηµένες και αποτυχηµένες οικονοµικές συνταγές και βέβαια έναν, ας µου επιτραπεί η
έκφραση, «εθισµό» στην εξυπηρέτηση συµφερόντων. Είναι ένα
τετράπτυχο το οποίο σκιαγραφεί τη στάση και τη συµπεριφορά
της σηµερινής Κυβέρνησης δύο χρόνια τώρα.
Θα γίνω σαφής τι εννοώ. Γιατί µιλώ για έλλειµµα κατανόησης;
Όχι µονάχα διότι σήµερα µας παρουσίασε µια εικόνα σχεδόν παραδεισένια, γιατί σήµερα µας είπε ότι όλα είναι καλά, διότι στον
δείκτη του πληθωρισµού σε σύγκριση µε τις άλλες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είµαστε καλύτερα, χωρίς όµως να λαµβάνει υπ’ όψιν του τους κοινωνικούς δείκτες, τους δείκτες που αφορούν τον κατώτατο µισθό, τους δείκτες εκείνους που αφορούν
την αγοραστική δύναµη του µέσου Έλληνα πολίτη, αλλά και γιατί
για το κρίσιµο ζήτηµα της ακρίβειας δεν ασχοληθήκαµε εµείς
από τον Σεπτέµβρη και µετά, όταν άρχισε να φαίνεται, να γίνεται
ορατό ότι βρισκόµαστε πράγµατι στη µέση µιας µεγάλης κρίσης.
Από τον Φλεβάρη πέρυσι, δέκα µήνες πριν, είχαµε θέσει µε
ερώτησή µας το ζήτηµα της αύξησης των τιµών που παρατηρούνταν τότε στις πρώτες ύλες. Τον Ιούλιο επανήλθαµε µε νέα
επίκαιρη ερώτηση συνολικά για το θέµα της ακρίβειας. Οι φορείς
απ’ όλο το φάσµα της οικονοµίας, το ΕΚΠΟΙΖΩ, το Ινστιτούτο
Καταναλωτών, η ΓΣΕΒΕΕ, βιοµήχανοι πιο πρόσφατα, µε ανακοινώσεις και παρεµβάσεις τους αναδείκνυαν το πρόβληµα αυτό.
Και τι έκανε η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη όλο αυτό το διάστηµα; Μάλλον δεν είχε πάρει χαµπάρι ότι υπάρχει πρόβληµα
και κυρίως δεν είχε κατανοήσει τι είναι αυτό που έρχεται. Και σήµερα δείχνει να µην κατανοεί. Μιλάει ξανά για µια πρόσκαιρη
κρίση η οποία θα υποχωρήσει το επόµενο διάστηµα, ενώ είναι
δοµική κρίση. Δεν αφορά µόνο την Ελλάδα.
Έχει να κάνει συνολικά µε την ευρωπαϊκή και την παγκόσµια
οικονοµία, µε τη διαδικασία µετάβασης προκειµένου να πιάσουµε
τους στόχους που όλοι έχουµε συµφωνήσει για την «Πράσινη
Μετάβαση». Είναι, όµως, µια διαδικασία µετάβασης η οποία γίνεται µε έναν τρόπο ο οποίος είναι εξαιρετικά άτολµος και εξαιρετικά άδικος, µια διαδικασία µετάβασης χωρίς ουσιαστικές
δηµόσιες επενδύσεις στον χώρο της πράσινης ενέργειας, στον
χώρο της πράσινης οικονοµίας. Αυτή είναι η µεγάλη διεθνής εικόνα.
Όµως, εγώ σήµερα θα έρθω να εξηγήσω γιατί στο πλαίσιο
αυτής της µεγάλης διεθνούς εικόνας, της διεθνούς κρίσης έχει
αµέριστες, ακέραιες ευθύνες η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη για
το ότι και αυτή την κρίση η ελληνική κοινωνία -κυρίως οι πιο αδύναµοι- την πληρώνει υπέρµετρα.
Μίλησα, λοιπόν, για προχειρότητα, γιατί στις αρχές Σεπτέµβρη
στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο κ. Μητσοτάκης πρωτοανα-
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φέρθηκε στο ζήτηµα της ακρίβειας και ήρθε να ανακοινώσει
µέτρα. Από τότε και µέχρι σήµερα σχεδόν κάθε είκοσι πέντε ηµέρες ανακοινώνει µέτρα, κάθε φορά πανηγυρίζοντας ότι µε αυτά
τα µέτρα λύνεται το πρόβληµα και κάθε φορά τα µέτρα, τα οποία
ανακοινώνει, είναι τόσο ανεπαρκή που κρατάνε όλο και όλο τρεις
ηµέρες. Κάθε θαύµα τρεις ηµέρες! Πρώτα ανακοίνωσε 9 ευρώ,
µετά ανακοίνωσε 18 ευρώ, µετά 39 ευρώ επιδότηση σε λογαριασµούς, που αυξάνονται, όµως, από 80% έως 150%.
Και δεν φτάνει η προχειρότητα, αλλά έχετε και αυτή την κατασκευασµένη προπαγάνδα να σας αποθεώνει, ότι δήθεν πήρατε
τόσο γενναία µέτρα που λύσατε τα προβλήµατα της ελληνικής
κοινωνίας και εσείς ο ίδιος να αυτοαναπαράγετε αυτή την απίστευτη εικόνα του παραδείσου. Τα ακούει αυτά ο µέσος πολίτης,
µας ακούει σήµερα ο µέσος πολίτης, τα διαβάζει αυτά ο µέσος
πολίτης, τα παρακολουθεί από τους δέκτες τους τηλεοπτικούς
και νοµίζει ότι βρίσκεται αλλού. Ιδίως όταν έρχεται ο λογαριασµός στο ρεύµα, νοµίζει ότι βρίσκεται σε άλλη χώρα, όταν πάει
στο σουπερµάρκετ και βλέπει τις τιµές κι όταν έρχεται η τρίτη
εβδοµάδα του µήνα. Γιατί, ξέρετε, κύριε Μητσοτάκη, υπάρχει ένα
ελάττωµα σε αυτή την ελληνική κοινωνία που ίσως να µην το γνωρίζατε -αναγκαστήκατε να το µάθετε-, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, όπως είπατε και εσείς και ανακαλύψατε, είναι εξαρτηµένοι από τον µισθό τους και στην τρίτη εβδοµάδα του µήνα στερεύει το εισόδηµα.
Προσπαθήσατε εσείς να δηµιουργήσετε µια πλασµατική εικόνα µε δηµιουργική λογιστική. Μας είπατε ότι έχει αυξηθεί το
διαθέσιµο εισόδηµα στη µέση ελληνική οικογένεια, παραθέτοντας κάποια στοιχεία. Ξέρετε πόσο εύκολο είναι να παίρνεις επιλεκτικά κάποια στοιχεία -πραγµατικά στοιχεία, δεν το διαψεύδωπροκειµένου να δηµιουργήσεις µια πλαστή πραγµατικότητα; Τι
µας παρουσιάσετε; Το δεύτερο τρίµηνο του 2021 σε σχέση µε
το δεύτερο τρίµηνο του 2020. Ποιο ήταν το δεύτερο τρίµηνο του
2020; Ήταν το τρίµηνο του σκληρού lockdown. Και, πράγµατι,
σε τέτοιου είδους αντιπαράθεση στοιχείων έχουµε και µία µεγάλη ανάπτυξη σήµερα. Μόνο που είναι ανάκαµψη, δεν είναι ανάπτυξη. Βυθιστήκαµε 9%, ανεβαίνουµε τώρα. Και όταν συγκρίνετε
το δεύτερο τρίµηνο του 2021 µε το δεύτερο τρίµηνο του 2020
παρουσιάζεται, πράγµατι, στα στοιχεία αύξηση διαθέσιµου εισοδήµατος. Μόνο που η ακρίβεια η µεγάλη στη µέση ελληνική οικογένεια ξέσπασε στο τρίτο τρίµηνο του 2021. Ελάτε να δούµε
τα ίδια στοιχεία για το τρίτο και το τέταρτο τρίµηνο. Όµως, έτσι,
µε δηµιουργική λογιστική ξέρετε να πορεύεστε και µε ψέµατα.
Αφού υποστηρίξατε, λοιπόν, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι µε τα ψίχουλα που ανακοινώσατε τότε -9 ευρώ- δεν θα
αυξηθεί ο λογαριασµός στο ρεύµα και αφού µετά αναγκαστήκατε να τα αυξήσετε, να τα διπλασιάσετε -ψίχουλα σε σχέση µε
το πραγµατικό πρόβληµα, για να µην παρεξηγηθώ, και το τελευταίο ευρώ είναι σηµαντικό στην τσέπη του πολίτη σήµερα- και να
τα τριπλασιάσετε, αλλά και πάλι δεν επαρκεί αυτό για τις υπέρογκες αυξήσεις, τι κάνατε; Βγήκατε στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και µας είπατε ότι αν δεν τα είχατε δώσει αυτά, οι
αυξήσεις θα ήταν δέκα φορές µεγαλύτερες. Γιατί δεν είπατε
«εκατό φορές µεγαλύτερες»; Τζάµπα είναι. Γιατί δεν είπατε
«εκατό»;
Και έρχεστε ξανά και ξανά και επαναλαµβάνετε δήθεν µέτρα
και τρέχετε πίσω από τις εξελίξεις και µας λέτε ότι δεν φταίτε
εσείς, αλλά είναι η παγκόσµια κρίση. Εντάξει, το έχουµε µάθει
αυτό το τροπάριο, παγκόσµια κρίση η πανδηµία, αλλά εδώ είµαστε πρωταθλητές σε θανάτους σε όλη τη Δυτική Ευρώπη σε αναλογία πληθυσµού. Παγκόσµια κρίση η κλιµατική, αλλά εδώ
κάηκαν τα περισσότερα στρέµµατα δάσους αναλογικά µε την
έκταση της χώρας το περασµένο καλοκαίρι. Παγκόσµια κρίση
και η ενεργειακή, µάλιστα, ναι, αλλά εδώ είµαστε πρωταθλητές
στις τιµές χονδρικής σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Για σταθείτε, λοιπόν, κάτι δεν πάει καλά εδώ, κάτι δεν κάνετε
καλά. Δεν µπορεί να είµαστε παντού χειρότεροι και να φταίει ο
κακός µας ο καιρός, να φταίει η συγκυρία, να φταίνε όλοι οι άλλοι
εκτός από αυτούς που µας κυβερνάνε.
Διότι εκτός από έλλειψη κατανόησης και προχειρότητα έχω να
σας καταλογίσω και µία πολύ σοβαρότερη ευθύνη. Και αναφέροµαι στην ιδεοληπτική εµµονή σας σε αποτυχηµένες συνταγές
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περί δήθεν αυθόρµητης και αυτόµατης ρύθµισης της αγοράς. Τι
έχετε κάνει τόσους µήνες για να παρέµβετε, όπως οφείλατε,
στους µηχανισµούς ρύθµισης της αγοράς; Σε ποιους κλάδους
γίνονται έλεγχοι και τι πρόστιµα έχουν επιβληθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες και τη Γενική Γραµµατεία Προστασίας του Καταναλωτή; Τι ακριβώς κάνει η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας; Τι
ακριβώς κάνει η Επιτροπή Ανταγωνισµού; Και µην µου απαντήσετε πάλι «είναι ανεξάρτητες αρχές αυτές, εµείς δεν παρεµβαίνουµε», γιατί µια χαρά παρεµβήκατε για να αλλάξετε την ηγεσία
της επιτροπής πριν καν φτάσει στη µέση της θητείας της η προηγούµενη ηγεσία της προηγούµενης Προέδρου. Άρα, έχετε ευθύνη για τα πεπραγµένα και για την αδράνεια της σηµερινής
ηγεσίας, ή µήπως δεν έχετε απλά ευθύνη, αλλά εσείς κρύβεστε
πίσω από αυτή την αδράνεια;
Διότι µαθαίνω ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισµού,
που εσείς µε το «καληµέρα» διορίσατε, σας έχει ζητήσει να προσαρµόσετε το θεσµικό πλαίσιο, για να κάνει ελέγχους για καρτέλ
και εναρµονισµένες πρακτικές στις τηλεπικοινωνίες, γιατί εκτός
από υψηλότερη τιµή στη χονδρική τιµή πώλησης του ρεύµατος
σε όλη την Ευρώπη η Ελλάδα έχει αρνητικό ρεκόρ -είµαστε πρωταθλητές στην ακρίβεια- και στις χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας.
Και σας καταθέτω τον σχετικό πίνακα µε βάση στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Και προ φόρων και µετά φόρων η ακριβότερη χρέωση στις
τηλεπικοινωνίες είναι στην Ελλάδα.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά τον
προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και σας ζήτησε -µαθαίνω- να αναµορφώσετε το σχετικό θεσµικό πλαίσιο για να κάνει ελέγχους για καρτέλ και εναρµονισµένες πρακτικές στις τηλεπικοινωνίες.
Μαθαίνω, επίσης, ότι σας ζητάει να ενισχυθούν οι αρµοδιότητες της επιτροπής, για να µπορεί να κάνει περισσότερους ελέγχους στην αγορά και εσείς αρνείστε. Εσείς; Ο κύριος Υπουργός
της Αναπτύξεως; Ποιος αρνείται και γιατί;
Κοιτάξτε, δεν έχουµε σχέση, δεν τον έχω συναντήσει ποτέ
αυτό τον άνθρωπο εγώ προσωπικά, εσείς τον διορίσατε, αλλά µιλήστε ειλικρινά, ανοιχτά. Αυτό το κρυφτούλι ευθυνών δεν θα το
ανεχθούµε. Αν πιστεύετε ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του, αν
δεν σας κάνει, αν δεν τον στηρίζετε, πείτε το! Διότι είτε δεν θέλει
αυτός να κάνει ελέγχους και παρεµβάσεις είτε θέλει, αλλά το σύστηµα Μαξίµου και το σύστηµα του Υπουργείου της Ανάπτυξης
δεν τον αφήνουν, το αποτέλεσµα είναι ένα και το αυτό: Τα καρτέλ
είναι ανεξέλεγκτα και οι εναρµονισµένες πρακτικές λειτουργούν
σε βάρος των καταναλωτών σε µία περίοδο σαρωτικού κύµατος
ακρίβειας που πλήττει την οικονοµία και την ελληνική κοινωνία.
Έρχοµαι τώρα στο τέταρτο χαρακτηριστικό γνώρισµα της διακυβέρνησής σας, που είναι ίσως και το πιο µεµπτό, το πιο ανήθικο, επιτρέψτε µου, αυτό που ονόµασα εθισµό στην εξυπηρέτηση συµφερόντων, σε συνδυασµό βέβαια πάντοτε µε την επιµονή σε παρωχηµένες συνταγές οικονοµικής δήθεν ανάπτυξης.
Προσέξτε, την ώρα της πιο σκληρής ενεργειακής κρίσης έχετε
αφήσει τα ολιγοπώλια στην ενέργεια να αλωνίζουν και παράλληλα επιλέγετε τώρα να µετατρέψετε τη ΔΕΗ από πρωταγωνιστή
σε κοµπάρσο. Δεν έχουµε πια ΔΕΗ, το «Δ» δεν υπάρχει, δεν είναι
δηµόσια πια. Είναι επιχείρηση ηλεκτρισµού, αλλά χωρίς το «Δ».
Και επιλέγετε να παραδώσετε σε ιδιώτες όλα τα εργαλεία άσκησης ενεργειακής πολιτικής. Η ΔΕΗ από εκεί που είχε ρόλο κοινωνικό, να κρατάει χαµηλά τις τιµές στον ανταγωνισµό και να
προστατεύει τον καταναλωτή, τι κάνει τώρα εδώ και δύο χρόνια,
δηλαδή όσο κυβερνάτε; Κάνει το ακριβώς αντίθετο. Πρωταγωνιστεί σε ένα ανεξέλεγκτο ράλι αυξήσεων που δήθεν µετά έρχεστε
εσείς να ανακόψετε µε ψίχουλα σε σχέση µε το πραγµατικό πρόβληµα, µε ψέµατα και µε µνηµειώδη προχειρότητα.
Αλλά εδώ οφείλω να οµολογήσω ότι ενώ είστε εξαιρετικά πρόχειροι όταν πρόκειται να προστατεύσετε τους καταναλωτές και
όταν πρόκειται να προστατεύσετε την κοινωνική πλειοψηφία
είστε πράγµατι εξαιρετικά εργατικοί -οφείλω να σας το καταλογίσω αυτό- εξαιρετικά µεθοδικοί και πραγµατικά αστραπιαίοι
όταν είναι να κλείσετε dealακια, deals, συµφωνίες µε συµφέ-
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ροντα, όταν είναι να βγάλετε στο σφυρί τα ασηµικά του κράτους.
Εκεί µεταµορφώνεστε.
Στην περίπτωση της ΔΕΗ, δεν σας πτόησε καν το γεγονός ότι
βρισκόµαστε στη µέση αυτής της τεράστιας ενεργειακής κρίσης.
Αποφασισµένοι, ατάραχοι ολοκληρώσατε την εκχώρηση της
ΔΕΗ και των δικτύων της. Ούτε δύο µήνες δεν σας πήρε και µάλιστα µε έναν πρωτοφανή στα χρονικά τρόπο, µε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου από την όποια αύξηση αυτοαποκλείστηκε το
ελληνικό δηµόσιο και µάλιστα µία εβδοµάδα µετά την οµιλία σας
στη ΔΕΘ, όπου εκεί όµως αποκρύψατε αυτόν τον σχεδιασµό.
Αφού ήταν αυτός ο µέγας σχεδιασµός για να φτιάξετε µια επιχείρηση η οποία θα είναι ισχυρή, γιατί δεν το ανακοινώσατε;
Η υπόθεση αυτή δεν είναι καινούργια. Ήταν βασικό αίτηµα των
δανειστών µας η πώληση, η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Τουλάχιστον οι κυβερνήσεις των σκληρών µνηµονίων που ήθελαν ή, εν
πάση περιπτώσει, αποδεχόντουσαν την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ
προέβλεπαν και κάποιο κέρδος για το δηµόσιο. Ήθελε ο Σαµαράς να πουλήσει το 17%, να φτιάξει τη µικρή ΔΕΗ, να µείνει και
µια µεγάλη υποτίθεται. Εσείς δεν πουλάτε καν, εκχωρείτε. Και
µάλιστα βάζετε και από την τσέπη του ελληνικού δηµόσιου διότι
παίρνει ένα µικρό µέρος στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου
και άρα ουσιαστικά βρίσκεται από το 51% κάτω του 34% βάζοντας χρήµατα, χωρίς να κερδίζει.
Και φυσικά αυτό το deal, να µιλάµε τώρα καθαρά, δεν το ρύθµισε καµµία αγορά. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγµή ένα fund
καθόλου άγνωστό σας, κύριε Μητσοτάκη, καθόλου άγνωστο όχι
το fund, αλλά αυτός ή αυτοί που το διαχειρίζονται, αυτή τη
στιγµή ελέγχει και τον χώρο των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και
τον χώρο της ασφάλισης. Περίεργο λίγο δεν είναι αυτό; Και τη
ΔΕΗ σε συνεργασία µε άλλα funds φυσικά, που είναι γνωστό ότι
λειτουργούν συντονισµένα προφανώς σε σχέση µε το µέλλον της
επιχείρησης και ότι αυτό το µέλλον ουσιαστικά έχει φύγει από
τα χέρια του δηµοσίου.
Ό,τι δεν κατάφεραν οι δανειστές µας στο φως της ηµέρας µε
τους εκβιασµούς και τις αφόρητες πιέσεις που είχαµε δεχτεί, ό,τι
δεν κατάφεραν, επειδή δεν το επιτρέψαµε εµείς την περίοδο
2015 - 2019, έρχεστε εσείς και το κάνετε σε µια νύχτα. Για να
είµαι ειλικρινής δεν το κάνετε σε µία νύχτα, το κάνετε νύχτα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Διότι το σχέδιο αυτό το δουλεύετε καιρό, το δουλεύετε εδώ
και δύο χρόνια, το δουλεύετε από τότε που ήσασταν στα έδρανα
της αντιπολίτευσης όταν απαξιώνατε δηµόσια τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού διότι για µια χρονιά συγκυριακά είχε βρεθεί µε αρνητικά στοιχεία ισολογισµού.
Αλλά αυτή η επιχείρηση επί τεσσεράµισι χρόνια δεν αύξησε
ούτε ένα ευρώ το ηλεκτρικό για όλους τους Έλληνες καταναλωτές. Αυτή η επιχείρηση για τεσσεράµισι χρόνια είχε κοινωνικά τιµολόγια. Αυτή η επιχείρηση για τεσσεράµισι χρόνια συγκρατούσε χαµηλά τις τιµές του ρεύµατος για όλους τους καταναλωτές. Αυτός ήταν ο κοινωφελής ρόλος της Δηµόσιας Επιχείρησης
Ηλεκτρισµού.
(Χειροκροτήµατα ζωηρά και παρατεταµένα από την πτέρυγα
του ΣΥΡΙΖΑ)
Αυτό το «Δ» εσείς το τραβάτε πίσω. Μην κουνάτε το κεφάλι
σας. Το µόνο που ξέρετε να κάνετε είναι deals. Deals στην εργασία για τον ΣΕΒ, deals στα εξοπλιστικά, deals για το ασφαλιστικό
και το ταµείο που θα διαχειριστεί τις επικουρικές συντάξεις.
Deals και εδώ στην ενέργεια, στη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού. Deals µε τους σχολάρχες για να µην µπορούν οι φοιτητές
να µπουν στα δηµόσια πανεπιστήµια. Deals και στην υγεία για
τους κλινικάρχες! Είσαστε η Κυβέρνηση των deals.
(Χειροκροτήµατα ζωηρά και παρατεταµένα από την πτέρυγα
του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεν είναι κακό κάποιος να κάνει συµφωνίες και deals στην
εποχή της ελεύθερης αγοράς. Μόνο που αυτά τα deals ζηµιώνουν το ελληνικό δηµόσιο και ευνοούν µονάχα κάποιους λίγους.
Ξέρετε πόσο έχουν κοστίσει αυτά; Θα σας πω τώρα πόσο έχουν
κοστίσει στις Ελληνίδες και τους Έλληνες, που βλέπουν τις αυξήσεις στους λογαριασµούς ρεύµατος να πηγαίνουν στον Θεό.
Να σας θυµίσω και το εξής, έχω να σας θυµίσω πολλά σήµερα:
Εµείς τον Απρίλη του 2019, αν θυµάστε, κύριε Μητσοτάκη, τότε
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που εσείς λέγατε ότι είµαστε η επαίσχυντη αυτή κυβέρνηση, βγάλαµε τη χώρα από τη µνηµονιακή κρίση, αυξήσαµε 11% τον κατώτατο µισθό.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Παρακαλώ, ησυχία.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Μην εκνευρίζεστε. Εµείς ακούσαµε µε πολύ µεγάλη προσοχή τον Πρωθυπουργό. Κάντε λίγο κουράγιο.
Παρ’ ότι λοιπόν το 2019 η χώρα έβγαινε από αυτήν την κρίση
εσείς λέγατε ότι είµαστε η χειρότερη κυβέρνηση που γνώρισε
ποτέ ο τόπος. Είναι δικαίωµά σας.
Σας θυµίζω όµως, ότι αυτή η χειρότερη κυβέρνηση που γνώρισε ποτέ ο τόπος όχι µόνο αύξησε τον κατώτατο µισθό, αλλά
τον Απρίλιο του 2019 ήταν αυτή που αποφάσισε τότε να δίνει για
κάθε Μάιο πέραν του κοινωνικού µερίσµατος, που εµείς δίναµε
επί τέσσερα χρόνια και εσείς δεν δώσατε ποτέ, αποφάσισε να
δίνει για κάθε Μάιο ολόκληρη της δέκατη τρίτη σύνταξη για τους
χαµηλοσυνταξιούχους και τη µισή σύνταξη για τους υψηλότερων
εισοδηµάτων συνταξιούχους.
Έρχεστε εσείς και ενώ υπόσχεστε ότι αυτό θα το διατηρήσετε
παίρνετε αυτά τα 900 εκατοµµύρια ευρώ και τα δίνετε σε ιδιώτες,
σε funds, οι οποίοι θα διαχειριστούν την επικουρική ασφάλιση.
Και τους δίνετε προίκα 900 εκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο αυτό,
που ήταν αυτό που εµείς τότε ονοµάζαµε δέκατη τρίτη σύνταξη
και εσείς λέγατε είναι ψίχουλα. Και έτσι δεν δώσατε αυτό το µέρισµα, αυτό το κοινωνικό επίδοµα στους χαµηλοσυνταξιούχους
και µεγαλύτερους συνταξιούχους ούτε την άνοιξη του 2020 ούτε
την άνοιξη του 2021. Και έρχεστε σήµερα εδώ να ανακοινώσετε
250 ευρώ. Η δέκατη τρίτη σύνταξη ήταν ψίχουλα, αλλά τα 250
ευρώ είναι µεγάλη κοινωνική προσφορά και µεγάλη κοινωνική
πολιτική. Αυτός είστε όµως!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Η επικοινωνία, όµως, έχει και τα όριά της. Και τα όρια της επικοινωνίας πάντοτε συγκρούονται µε την αµείλικτη πραγµατικότητα. Όταν, λοιπόν, εµείς είχαµε ανακοινώσει την δέκατη τρίτη
σύνταξη και µας λέγατε ψίχουλα, ανακοινώσαµε και τη µείωση
στον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας στην ενέργεια από το 13% στο
6%. Και τι κάνατε µε το που εκλεγήκατε; Ήρθατε και ουσιαστικά,
εξαφανίσατε τη µείωση αυτή από τον καταναλωτή, καθώς αυξήσατε το κόστος της ενέργειας. Με το καληµέρα! Και τι σήµανε
αυτή η αύξηση του κόστους ενέργειας για τους καταναλωτές
που ήταν στο τιµολόγιο της ΔΕΗ; Ταυτόχρονα σήµανε και αύξηση του περιθωρίου κέρδους των ανταγωνιστών της ΔΕΗ, λόγω
της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά. Και φυσικά µε αυτόν τον
τρόπο δεν ενισχύθηκε ο ανταγωνισµός, µειώθηκε ο ανταγωνισµός. Και σε ένα τέτοιο περιβάλλον δεν αποτελεί έκπληξη ότι παρατηρήθηκαν γενικευµένα φαινόµενα αισχροκέρδειας στο
µεγαλύτερο µέρος του 2020 από την πλευρά των προµηθευτών,
όπου λόγω της κατάρρευσης των τιµών καυσίµων -εξαιτίας της
πανδηµίας- οι προµηθευτές, συµπεριλαµβανοµένης και της ΔΕΗ,
έφτασαν να πωλούν ακόµη και τέσσερις φορές πάνω από τη χονδρεµπορική τιµή.
Για παράδειγµα τον Απρίλιο του 2020, τότε που ακόµη οι
Υπουργοί σας έλεγαν «ποια ακρίβεια και ποια κρίση, όλα είναι
υπό έλεγχο», ξέρετε πόσο αγόραζε και πόσο πωλούσε η ΔΕΗ τη
MWh; Την αγόραζε 28 ευρώ από την αγορά και την πωλούσε 110
ευρώ και στη συνέχεια η διοίκηση της ΔΕΗ και η πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Ενέργειας πανηγύριζαν για κέρδη, αλλά στην
πλάτη των καταναλωτών.
Αντίστοιχα, λίγο αργότερα κέρδη είχαν και οι υπόλοιποι προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Λίγο χαµηλότερα, αλλά αντίστοιχα κέρδη είχαν. Και σεις τι κάνατε τότε; Πανηγυρίζατε ότι
εξυγιάνατε τη ΔΕΗ και δίνατε χρυσά µπόνους στα γαλάζια παιδιά
που βάλατε στη διοίκηση της επιχείρησης. Έως και εξαπλάσια
µεγαλύτερη αµοιβή στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο
από τις αντίστοιχες αµοιβές επί ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εκεί που απεικονίζεται ο συνδυασµός ανάµεσα στην προχειρότητα και την ιδιοτέλεια ήταν στο επιτελικό µπάχαλο που δηµιουργήσατε στο
άνοιγµα της αγοράς εξισορρόπησης τον περασµένο Νοέµβρη,
όταν η έλλειψη εργαλείων ελέγχου και ρύθµισης της αγοράς κό-
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στισε πάνω από 100 εκατοµµύρια ευρώ σε ένα µήνα σε όλους
τους καταναλωτές. Ήταν τότε που ο κ. Χατζηδάκης έλεγε ότι η
αγορά και ο ανταγωνισµός θα λύσουν τα προβλήµατα και από
την άλλη η ΕΒΙΚΕΝ οι Βιοµηχανίες Καταναλωτές Ενέργειας αυτοί που καταναλώνουν µεγάλες ποσότητες ρεύµατος- κατέθεταν και συνεχίζουν να καταθέτουν γραπτές καταγγελίες για
χειραγώγηση τιµών ενέργειας στην ελληνική αγορά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ολιγοπώλιο, αισχροκέρδεια, ξεπούληµα δηµόσιας υπηρεσίας
και χειραγώγηση τιµών. Αυτή είναι η συνταγή. Και όλα αυτά, φυσικά ενώ η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, όπως ήδη ανέφερα, την
οποία αποψιλώθηκαν και πάνω από είκοσι στελέχη µε µετατάξεις
το προηγούµενο διάστηµα, µοιάζει σαν τον πιανίστα που παίζει
πιάνο στο σαλούν. Γύρω γίνεται πανδαιµόνιο, αν έχετε δει αυτά
τα ωραία κόµικς του Λούκι Λουκ - πανδαιµόνιο γύρω!- και αυτοί
παίζουν, πιάνο σαν να µη συµβαίνει τίποτα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ούτε φαινόµενο αισχροκέρδειας βλέπει η Ρυθµιστική Αρχή
Ενέργειας, ούτε κάτι µεµπτό στις διαδικασίες εκχώρησης της
ΔΕΗ, ούτε και στην παραχώρηση φυσικών µονοπωλίων όπως η
ΔΕΠΑ Υποδοµών, όλο το Φυσικό Δίκτυο Αερίου της χώρας που
πουλήσατε κατά 100% χωρίς συµµετοχή του ελληνικού δηµοσίου
ή το 49% του ΤΕΔΥΕ του Δικτύου Διανοµής Τεχνικής Ενέργειας
µε σίγουρα κέρδη και χωρίς κανένα ρίσκο.
Έτσι γίνοµαι κι εγώ επενδυτής. Να γίνουµε εµείς επενδυτές,
να έχουµε 4%, 5% σίγουρη απόδοση -µεγάλο ρίσκο- σ’ ένα αυστραλιανό fund. Σας ζητάµε να φέρετε τη σύµβαση στη Βουλή,
αλλά δεν την καταθέτετε. Ένα αυστραλιανό fund, που φέσωσε
τη Μεγάλη Βρετανία πριν, ήρθε εδώ και όλα καλώς καµωµένα.
Να, λοιπόν, γιατί σήµερα, µετά από δύο χρόνια κατά τα οποία
βρίσκεται σε εξέλιξη αυτό το µεγάλο παζάρι για τη ΔΕΗ, η Ελλάδα, εν µέσω ενεργειακής κρίσης, είναι πρωταθλήτρια στη χονδρική τιµή του ρεύµατος. Δεν µας φταίει το κακό µας το ριζικό.
Δεν είναι τυχαίο. Είναι το κόστος της επιλογής σας, να κάνετε
µικρή τη ΔΕΗ για να κερδοσκοπήσουν κάποιοι ιδιώτες, κάποια
funds -επαναλαµβάνω- όχι απρόσωπα, αλλά πολύ ευπρόσωπα
και γνωστά σας και για να οδηγήσετε τη ΔΕΗ, τη σηµαντικότερη
επιχείρηση για την ελληνική οικονοµία, για την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου, κάποια στιγµή αργότερα, ενδεχοµένως,
στον έλεγχο κάποιου ιδιώτη επενδυτή µέσα από εξαγορές και
χρηµατιστηριακές συναλλαγές, χωρίς ν’ ανοίξει µύτη. Έτσι, απλά
θα γίνει, φυσιολογικά. Θα είναι θέµα της αγοράς, η οποία λειτουργεί απρόσκοπτα, αυθαίρετα, χωρίς παρεµβάσεις. Η αγορά
θα τα ρυθµίσει.
Επαναλαµβάνω: Τι κόστος έχει όλο αυτό στον καταναλωτή,
στον επιχειρηµατία, στη βιοµηχανία, στη µεταποίηση; Η µέση
τιµή στη χονδρεµπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, πάνω στην
οποία βασίζεται η λεγόµενη «ρήτρα αναπροσαρµογής» είναι
αυτή που φουσκώνει τα τιµολόγια του ρεύµατος. Διαµορφώθηκε
τον Οκτώβριο στη χώρα µας στα 198 ευρώ ανά MWh από 121
ευρώ τον Αύγουστο και την Πέµπτη που µας πέρασε, που ήρθατε
εδώ και µας δείξατε και πίνακες, ότι δεν τρέχει τίποτα γιατί δεν
είµαστε υψηλότεροι στην ακρίβεια, η τιµή χονδρικής έσπασε
οποιοδήποτε προηγούµενο ρεκόρ. Είµαστε πανευρωπαϊκά πρώτοι µε 276 ευρώ ανά MWh. Ορίστε, τα κατορθώµατά σας. Κι αυτό
είναι έργο Μητσοτάκη.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Επειδή, λοιπόν, ήρθατε σήµερα εδώ και µας µιλήσατε για µια
οικονοµία, η οποία είναι ακµάζουσα και πηγαίνει θριαµβευτικά
και η ακρίβεια, όπως είπατε, πουλάει στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, θέλω να σας πω ότι, όχι, κύριε Μητσοτάκη, δεν πουλάει
η ακρίβεια, αλλά πονάει. Πονάει στην τσέπη κάθε νοικοκυριού,
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αυτών των ανθρώπων που είναι εξαρτηµένοι από τον µισθό τους
και δεν µπορούν να βγάλουν την τρίτη εβδοµάδα του µήνα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Για να δούµε, λοιπόν, πόσο κοστίζει η πολιτική σας γι’ αυτούς
τους ανθρώπους. Σας έχω φέρει ορισµένα παραδείγµατα, γιατί
σας αρέσουν τα παραδείγµατα.
Λογαριασµός σε φούρνο στην Καλλιθέα, ο οποίος ήρθε ήδη
στα µέσα Οκτωβρίου, όπου η ρήτρα αναπροσαρµογής, το έργο
Μητσοτάκη – Χατζηδάκη - Σκρέκα δηλαδή, για να συνεννοούµαστε -το έργο Μητσοτάκη είναι αυτό- ήταν µεγαλύτερη από την
τιµή του ρεύµατος. Η ρήτρα ήταν 958 ευρώ και το ρεύµα ήταν
919 ευρώ. Τελική επιβάρυνση σε σχέση µε τον προηγούµενο λογαριασµό 600 ευρώ. Ορίστε, πείτε εσείς στον φούρναρη στην
Καλλιθέα ότι πάµε καλά και ότι δεν υπάρχει ακρίβεια.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τι σηµαίνει αυτό που σας είπα, τα 600 ευρώ σε αυτόν τον
επαγγελµατία; Σηµαίνει ότι αυτός ο επαγγελµατίας θα χάσει,
ιδίως όταν έρθει ο επόµενος λογαριασµός, που θα είναι ακόµη
υψηλότερος, το κόστος που ενδεχοµένως να έχει για να δαπανήσει και για να προσλάβει έναν τεχνίτη, έναν καλό εργαζόµενο.
Πάµε σε άλλο παράδειγµα, αρτοποιός από το Αίγιο. Ενώ τον
ένα µήνα του ήρθε το ρεύµα 1400 ευρώ, τον επόµενο µήνα, µε
σχεδόν ίδια κατανάλωση, του ήρθε λογαριασµός ρεύµατος 3270
ευρώ, δηλαδή 133% πάνω, µε 1870 ευρώ επιπλέον κόστος. «Θα
κλείσουµε, δεν αντέχουµε» δήλωσε άνθρωπος. Τι άλλο να πει;
Δεν είπε ότι εδώ µας λένε τα στοιχεία ότι το δεύτερο τρίµηνο
έχουµε 7% αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος. Δεν πανηγύρισε. Εσείς τα λέτε αυτά. Να πάτε να τα πείτε στους επαγγελµατίες που παίρνουν τους λογαριασµούς για την αύξηση του
διαθέσιµου εισοδήµατος, που έρχεστε εδώ και δεν ντρέπεστε να
λέτε τέτοια ψεύδη.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πάµε παρακάτω στα υπόλοιπα παραδείγµατα που θα σας καταθέσω.
Αγρότης από τη Λάρισα είδε στον τελευταίο λογαριασµό επιβάρυνση µετά τις εκπτώσεις 1.556 ευρώ. Αγρότης από την Κρήτη
είδε επιβάρυνση 1.762 ευρώ.
Όλα αυτά που σας λέω και που σας καταθέτω είναι από λογαριασµούς που έχουµε στα χέρια µας και τα ποσά δεν έχουν επιβάρυνση ΦΠΑ.
Νοικοκυριό στην Εύβοια, στα Ψαχνά, είχε κατανάλωση από 22
Μαΐου ως 20 Σεπτεµβρίου ρεύµα 222 ευρώ, προσαυξήσεις Μητσοτάκη 200 ευρώ.
Εστιατόριο στη Θεσσαλονίκη για έναν µήνα, τον Σεπτέµβριο,
είχε κατανάλωση ρεύµα 697 ευρώ και ρήτρα αναπροσαρµογής
620 ευρώ. Η τελική επιβάρυνση είναι 376 ευρώ.
Οικογενειακή ξενοδοχειακή επιχείρηση στο Ηράκλειο της Κρήτης είχε στο ρεύµα Αυγούστου κατανάλωση 2.400 και επιβάρυνση µετά από τις εκπτώσεις 918 ευρώ, όσο κοστίζει ένας
εργαζόµενος, δηλαδή, ή τα έξοδα δύο µηνών του παιδιού ή ενός
από τα παιδιά που µπορεί να σπουδάζει µακριά.
Και φανταστείτε ότι αυτά αφορούν σε παλιότερους λογαριασµούς, δεν αντιστοιχούν στους λογαριασµούς που θα έρθουν µε
ενσωµατωµένο το high score σε όλη την Ευρώπη που κάναµε τον
Οκτώβρη και ιδίως τον Νοέµβρη.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα
προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τι έχετε να πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους; Έχετε να πείτε
ότι καλπάζει η οικονοµία, ότι έχουµε ανάπτυξη, ότι έχουµε αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος, ότι δεν αυξάνουµε τον κατώ-
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τατο µισθό.
Και µας είπατε µε θράσος ότι: Η Ισπανία έχει σοσιαλιστική κυβέρνηση και την Αριστερά να συνεργάζεται και τα έχουν κάνει
θάλασσα. Στην Ισπανία καθ’ όσο κυβερνάει ο Σάντσεθ µαζί µε
τους Podemos έχουν αυξήσει κατά 30% τον κατώτατο µισθό,
κύριε Μητσοτάκη. Κι εσείς δίνετε αύξηση 50 λεπτά τον µήνα. Το
γνωρίζετε αυτό; Από το 2019 µέχρι σήµερα έχουν κάνει αυξήσεις
30% στον κατώτατο µισθό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μιλήσατε και για brain drain που το κάναµε εµείς, λες και η
χώρα ξεκίνησε να υπάρχει από τον Ιούλιο του 2015, πιο πριν δεν
υπήρχε χώρα, ήταν κάτι άλλο. Πιο πριν αυτοί που χρεοκόπησαν
τη χώρα το 2009, αυτοί που µας οδήγησαν στα µνηµόνια και στην
επιτροπεία, αυτοί που µείωσαν το διαθέσιµο εισόδηµα, αυτοί που
βύθισαν τον µισθό, αυτοί που έδιωξαν πεντακόσιες χιλιάδες
νέους ανθρώπους στο εξωτερικό, µας λένε ότι δεν υπήρχε χώρα
πριν, µετά υπήρχε χώρα και καταγγέλλουν αυτούς που έβγαλαν
τη χώρα από τη λάσπη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Χρειάζεται µεγάλο θράσος για να τα λες αυτά εδώ από αυτό
εδώ το έδρανο.
Τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες θέσεις εργασίας δηµιουργήσαµε εµείς σε συνθήκες σκληρής µνηµονιακής επιτήρησης. Και
σήµερα έρχεστε να µας πείτε τι καλά που είναι τα πράγµατα στην
αγορά εργασίας. Καλές δουλειές! Πού είναι αυτές οι καλές δουλειές, εκτός από τα γαλάζια παιδιά που βολεύονται, και δεν τις
ξέρει ο κόσµος να πάει να τις πιάσει κι αυτός αυτές τις καλές
δουλειές;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Έχετε διαλύσει την αγορά εργασίας µε το νόµο Χατζηδάκη.
Εννιακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες είναι οι άνεργοι µε βάση τα
στοιχεία του ΟΑΕΔ. Τι έχετε να πείτε σε αυτούς;
Αυτά τα λέω όχι γιατί θα ιδρώσει το αυτί του κ. Μητσοτάκη,
αλλά για να κατανοήσουµε όλοι ότι αυτό που συµβαίνει σήµερα,
αυτό που πληρώνει η µέση ελληνική οικογένεια είναι το επιπρόσθετο κόστος της πολιτικής Μητσοτάκη. Είναι επιζήµιος αυτός
ο συνδυασµός προχειρότητας και επιµονής στην εξυπηρέτηση
συµφερόντων.
Η προπαγάνδα σας µπορεί να ευηµερεί, οι αριθµοί, όµως, δεν
αντιστοιχούν στην πραγµατικότητα που βιώνει σήµερα ο µέσος
Έλληνας. Και όσο ευηµερούν οι αριθµοί, δυστυχούν οι άνθρωποι.
Έχετε κάνει τη ζωή σε χιλιάδες Έλληνες πολίτες χειρότερη,
στη συντριπτική πλειοψηφία τους. Τα έξοδα διαρκώς αυξάνονται.
Όλοι ζουν µέσα στο άγχος και στην αβεβαιότητα.
Κύριε Μητσοτάκη, τώρα που πιστεύω ότι νιώθετε κι εσείς, όσο
και αν σας προστατεύουν οι επικοινωνιακοί σας «αερόσακοι», ότι
κλείνει ο κύκλος, όταν θα έλθει η ώρα να σας κρίνει η ιστορία, η
πολιτική σας κληρονοµιά θα είναι αυτό ακριβώς που αισθάνεται
η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας λαµβάνοντας τον λογαριασµό του ρεύµατος: Απόγνωση. Αυτό είναι το αίσθηµα που
αφήνει η θητεία σας σε κάθε ελληνική οικογένεια.
Εµείς σας φέραµε προτάσεις. Σήµερα µας είπατε ότι είναι µεγάλες και αδύνατο να υλοποιηθούν. Γιατί είναι αδύνατο να υλοποιηθεί η αύξηση του κατώτατου µισθού; Μα, εσείς προεκλογικά
δεν ήσασταν που κάτω από τη δική µας πίεση που αυξήσαµε 11%
τον κατώτατο µισθό και καταργήσαµε τον υποκατώτατο, αυτή τη
ρατσιστική διάκριση για τους νέους εργαζόµενους και τον αυξήσαµε κατά 24%, είχατε βγει και είχατε πει «θα αυξάνουµε κι εµείς
τον κατώτατο µισθό, διπλάσιο του ρυθµού ανάπτυξης»; Γιατί δεν
το κάνατε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεν µας λέτε ότι τώρα έχουµε αύξηση κοντά στο 6%, στο
6,5%; Γιατί δεν κάνετε 12% αύξηση του κατώτατου µισθού; Μόνο
αναγγείλατε 2%, δηλαδή 50 λεπτά τη µέρα και λέτε «θα κάνουµε
και άλλο τόσο αργότερα»;
Καθώς αναφερθήκατε πάλι στην Ισπανία, η Ισπανία έφερε τη
µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης από τον Σεπτέµβριο στα
κατώτατα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή µείωση στο
πετρέλαιο θέρµανσης κατά 93%, στο πετρέλαιο κίνησης κατά
20%, στη βενζίνη κατά 50%.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Γιατί δεν το υλοποιείτε; Μόνο έρχεστε εδώ να δώσετε δήθεν
µέρισµα στους συνταξιούχους που εξαπατήσατε τρεις φορές,
να τους δώσετε 250 ευρώ «φιλοδώρηµα»; Καλώς το κάνετε, θα
το ψηφίσουµε, αλλά εµείς είχαµε φέρει τη δέκατη τρίτη σύνταξη.
Φέρτε τη πίσω, λοιπόν.
Γιατί δεν προχωράτε στη µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης όσο διαρκεί η κρίση και για τον αγροτικό κόσµο, στο πάγωµα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης,
παρά µονάχα για τους συνεταιρισµένους αγρότες; Γιατί δεν το
κάνετε για όλους; Γιατί δεν προχωράτε γενναία σ’ αυτό που σας
προτείνουµε, στη διαγραφή µέρους οφειλών στο δηµόσιο και
στους ασφαλιστικούς φορείς που δηµιουργήθηκαν στην πανδηµία; Πολύ περισσότερο θα µας κοστίσει αν παραµείνουν τα χρέη
εκεί, διότι δεν θα πληρωθούν. Γιατί δεν προχωράτε στην αυστηροποίηση των ελέγχων για φαινόµενα αισχροκέρδειας από τη
Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, την Επιτροπή Ανταγωνισµού, να παίξουν επιτέλους τον ρόλο που τους αντιστοιχεί; Γιατί δεν αντιγράφετε τον φίλο σας τον Μακρόν που βγήκε η γαλλική δηµόσια
επιχείρηση ηλεκτρισµού και ανακοίνωσε απαγόρευση διακοπών
ρεύµατος κατά τη χειµερινή περίοδο λόγω απλήρωτων λογαριασµών; Τίποτα απ’ αυτά δεν θα υιοθετήσετε.
Μας ρωτάτε, λοιπόν, αν κάποια µέτρα τα οποία έρχονται αργά,
πολύ αργά και είναι κατώτερα των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας, θα τα ψηφίσουµε. Προφανώς οτιδήποτε φιλολαϊκό θα το
υποστηρίξουµε. Αυτό, όµως, που δεν µπορούµε να συνεχίζουµε
να υποστηρίζουµε είναι η κοροϊδία σας, κύριε Μητσοτάκη, διότι
εσείς ούτε θέλετε ούτε µπορείτε να βάλετε πλάτη προκειµένου
να ικανοποιηθούν οι κοινωνικές ανάγκες σε µια περίοδο κρίσης.
Γιατί; Διότι είστε εγκλωβισµένος στις δεσµεύσεις και στις ιδεοληψίες σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σας καλώ, λοιπόν, να αναλάβετε τη θεσµική και πολιτική σας
ευθύνη. Η κοινωνική συνοχή, η δηµοκρατική σύνεση, η πολιτική
οµαλότητα απαιτούν αυτό το αδιέξοδο στο οποίο έχετε οδηγήσει
την ελληνική κοινωνία να το άρετε άµεσα. Εσείς το δηµιουργήσατε.
Σε ό,τι µας αφορά θα κάνουµε ό,τι µπορούµε σ’ αυτήν την κατεύθυνση και µε αγώνες και µε προτάσεις και µε διεκδικήσεις.
Οδηγήσατε τη χώρα σ’ ένα επικίνδυνο αδιέξοδο. Η πάλη του ελληνικού λαού µπορεί να άρει αυτό το αδιέξοδο.
Στον επόµενο τόνο σας πληροφορώ, κύριε Μητσοτάκη, ότι η
ώρα δεν θα είναι ώρα Μητσοτάκη, αλλά θα είναι η ώρα του λαού.
Όσο πιο γρήγορα το αντιληφθείτε, τόσο το καλύτερο για τον
τόπο, για την κοινωνία, για την κοινωνική πλειοψηφία.
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Τον λόγο έχει ο κ.
Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής για τη
δική του πρωτοµιλία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Προσέρχοµαι σήµερα στο
Βήµα της Βουλής εκπροσωπώντας τη Φώφη Γεννηµατά και το
Κίνηµα Αλλαγής. Η απουσία της από αυτή τη συζήτηση ρίχνει
βαριά σκιά όχι µόνο πάνω από τη δική µας παράταξη, αλλά για
το σύνολο του εθνικού Κοινοβουλίου. Με την ευκαιρία αυτή θέλω
να ευχαριστήσω διά του Προέδρου της Βουλής όλα τα κόµµατα
του ελληνικού Κοινοβουλίου για την οµόθυµη συµπαράσταση και
ειλικρινή τους συµπαράσταση.
Όσο για µας η παρακαταθήκη που µας άφησε για την ενότητα,
την προοπτική και την ανασύνταξη του χώρου µας συνυπάρχει
µε το θετικό υπόδειγµα, που αφήνει πίσω της και τη σηµαντική
της προσφορά στις δύσκολες εποχές που περάσαµε. Μας λείπει
και µας λείπει πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα µε πάρα πολύ προσοχή
τόσο τον Πρωθυπουργό όσο και τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και σκέφτηκα, ανεξάρτητα από την αλήθεια ή τη µη
αλήθεια των επιχειρηµάτων τους, ότι οι αριθµοί χρησιµοποιούνται κατά το δοκούν και µπορεί αν τους πάρεις έξω από τη συγκεκριµένη πραγµατικότητα να δικαιολογήσουν τα πιο αντιφατικά
πράγµατα
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Νοµίζω ότι το θέµα, που συζητάµε σήµερα µε την πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα θέµα
που πρέπει να αντιµετωπιστεί, κυρίως, µε κοινωνικούς όρους και
λιγότερο µε την παράθεση εκατοντάδων ή δεκάδων αριθµών. Το
τεράστιο ζήτηµα της ακρίβειας εν µέσω της νέας έξαρσης της
πανδηµικής κρίσης και του καλπάζοντος πληθωρισµού δηµιουργεί ένα εκρηκτικό µείγµα. Δεν είναι µόνο οι δεκάδες νεκροί καθηµερινά, δεν είναι µόνο η αποδιάρθρωση του συστήµατος
υγείας, δεν είναι µόνο προϊόν διχασµός για το εµβόλιο που εντείνεται διαρκώς, δεν είναι µόνο η πολυγλωσσία των επιδηµιολογούντων Υπουργών και των πολιτικολογούντων ειδικών για τα
οποία υπεύθυνοι σε µεγάλο βαθµό είναι οι κυβερνητική ασχεδίαστη πολιτική τού «βλέποντας και κάνοντας». Είναι ότι η πανδηµία
επιτείνει το ήδη τεράστιο πρόβληµα. που φέρνουν η ακρίβεια και
ο πληθωρισµός.
Η περαιτέρω µείωση του τζίρου που φέρνουν τα κυβερνητικά
µέτρα, άλλα εύλογα και καθυστερηµένα, άλλα ατελέσφορα και
λειψά στο λιανεµπόριο και την εστίαση, καθώς και η συρρίκνωση
της οικονοµικής δραστηριότητας που συνεπάγονται, οξύνουν
δραµατικά το πρόβληµα και ανακυκλώνουν την αύξηση των
τιµών. Σκεφτείτε µια οικογένεια που ανήκει στα ευάλωτα στρώµατα του πληθυσµού αντιµέτωπη µε την εξωφρενική άνοδο των
τιµών, µε τη δυσβάσταχτη έµµεση φορολογία, µε την καθήλωση
των µισθών, µε την εργασιακή ανασφάλεια, µε την αποδιάρθρωση του κοινωνικού κράτους. Σκεφτείτε τη συνεπακόλουθη
κρίση στην αγορά του µικρού και µεσαίου επιχειρηµατία που η
δραµατική µείωση του τζίρου του και το κόστος παραγωγής και
λειτουργίας επιβάλλουν την αύξηση των τιµών. Σκεφτείτε τον
αγρότη, που βλέπει την εκτόξευση των τιµών στο πετρέλαιο, το
ρεύµα και τις εισροές να µένει µόνο σε υποσχέσεις για µεταχρονολογηµένες καταβολές ενός ελάχιστου µέρους τους. Σκεφτείτε
τα νοικοκυριά που βλέπουν τις τιµές να καλπάζουν, τους λογαριασµούς να ανεβαίνουν ανεξέλεγκτα, το καλάθι της νοικοκυράς
να γίνεται ολοένα ακριβότερο και απλησίαστο. Σκεφτείτε τους
ανθρώπους των 500 ευρώ, αυτούς µε την κατώτερη σύνταξη,
τους άνεργους, τους ντελιβεράδες που τους προκαλείτε µιλώντας για 2% αύξηση και κάτι ψίχουλα ακόµη που µπορεί να τους
δώσετε µετά µέσα στον χρόνο.
Κύριε Πρωθυπουργέ, άκουσα µε πολύ προσοχή τα επιχειρήµατα σας και τη δική σας αλήθεια για τον καλπάζοντα πληθωρισµό. Δυστυχώς επιµείναµε και µείνατε στο µέρος της αλήθειας
που συµφωνεί µαζί σας και σας βολεύει. Είµαι πρόθυµος να αναγνωρίσω το µέρος της αλήθειας σας, που αναφέρεται αποκλειστικά στον εισαγόµενο πληθωρισµό. Πράγµατι έτσι είναι.
Είναι δεδοµένο ότι η ταχύτατη άνοδος του πληθωρισµού πηγάζει από εξωγενείς παράγοντες: την αλµατώδη εικοσάµηνη αύξηση των τιµών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου από τα
χαµηλά εικοσαετίας που σηµείωσαν τον Μάρτιο του 2020, τις παρεπόµενες αυξήσεις της τιµής του ηλεκτρικού ρεύµατος, τις
συµφορήσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες, την επεκτατική νοµισµατική πολιτική των µεγαλύτερων κεντρικών τραπεζών. Όλα
αυτά ωθούν ταχύτατα και ταυτόχρονα προς τα πάνω τις τιµές
των αγαθών και των υπηρεσιών σε όλη την Ευρώπη και σε όλον
τον κόσµο. Πράγµατι έτσι είναι.
Υπάρχει όµως και το µέρος της αλήθειας, που απέκρυψαν και
δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. Δεν είπατε για παράδειγµα
ότι η χώρα ήταν ακριβή και όταν ο πληθωρισµός ήταν αρνητικός.
Ότι ο Έλληνας πλήρωνε από τότε µε το µέσο εισόδηµά του στο
64% του ευρωπαϊκού, 73% υψηλότερες τιµές στις τηλεπικοινωνίες και σηµαντικό ποσοστό παραπάνω για ενέργεια, καύσιµα και
µεταφορικές υπηρεσίες.
Είπατε ότι η χώρα είναι τρίτη σε ό,τι αφορά στον πληθωρισµό,
µα όταν ξεκίνησε τον περασµένο χειµώνα ήταν αρνητικός και
τώρα πλησιάζει τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είπατε, για παράδειγµα, ότι η ελληνική αγορά µε τη δική σας πολιτική συνεχίζει να βρίθει από στρεβλώσεις ολιγοπωλιακού
χαρακτήρα, που καθιστούν εξαιρετικά ακριβά ορισµένα προϊόντα
και υπηρεσίες. Δεν είπατε, για παράδειγµα, ότι η Ελλάδα σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα συγκριτικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2019 είχε την τρίτη πιο ψηλή φορολογία
και την τέταρτη πιο υψηλή έµµεση φορολογία στην Ευρωπαϊκή
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Ένωση. Επειδή θα µπορούσατε να αντιτείνετε ότι αυτά παραλάβατε θέλω να σας θυµίσω ότι καταθέτετε ήδη τον τρίτο κρατικό
προϋπολογισµό της Κυβέρνησής σας στη σειρά και η αναλογία
έµµεσων προς άµεσους φόρους διαρκώς διευρύνεται. Ξεκίνησε,
από το ιστορικό χαµηλό που βρέθηκε το 2014, µια συνεχής ανοδική τάση και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κι εσείς συνεχίζοντας αυτή την τάση το φτάσατε στο απόγειο. Στον κρατικό
προϋπολογισµό που καταθέσατε οι φόροι κατανάλωσης θα συνεισφέρουν 2,2 δισεκατοµµύρια στα φορολογικά έσοδα και ο
φόρος εισοδήµατος 1,3 δισεκατοµµύριο. Κι εσείς τι κάνατε παράλληλα; Βρήκατε πόρους από το 2019 και µετά για να καταστήσετε τη χώρα τρίτη µε την πιο χαµηλή φορολογία των µερισµάτων, να φορολογήσετε όσους παίρνουν µπόνους και µε το δικαίωµα προαίρεσης.
Γιατί το λέω αυτό; Για να λαϊκίσουµε; Όχι. Γιατί και αυτές οι
επιλογές είναι κοµµάτι του προβλήµατος ακρίβειας. Όταν µειώνετε τον συντελεστή φορολόγησης των µερισµάτων των ανωνύµων εταιρειών δίνετε κίνητρο στους µετόχους τους να
βγάλουν τα κέρδη τους από τις εταιρείες και να µην επενδύσουν.
Και φυσικά γιατί όχι; Να κερδοσκοπήσουν. Αυτά, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν τα λέµε εµείς. Αυτά τα γράφουν οι σχολές της κλασσικής οικονοµικής σκέψης τις οποίες επικαλείστε εσείς και οι
Υπουργοί σας για να µας επιστρέψετε σε µια κανονικότητα οικονοµικής ορθοδοξίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη στρατηγική της κυβέρνησης
απέναντι στη λαίλαπα της ακρίβειας περιγράφει µε τον καλύτερο
τρόπο ο Υπουργός Οικονοµικών. Στην αιτιολογική έκθεση που
κατέθεσε για τον κρατικό προϋπολογισµό αναφέρει επί λέξει: «Η
άνοδος του πληθωρισµού στην Ελλάδα θεωρείται εισαγόµενη».
Καλά µέχρι εδώ. «Αν και αναµένεται η περαιτέρω αύξηση προς
το τέλος του έτους εκτιµάται σταδιακή εξοµάλυνση της τάσης
του που θα ξεκινήσει το δεύτερο τρίµηνο του 2022». Το είπε και
ο Πρωθυπουργός. «Η παροδική επίπτωση στην αγοραστική δύναµη των νοικοκυριών και τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων αναµένεται» συνεχίζει ο κ. Σταϊκούρας «να επιβραδύνει την
ατοµική καταναλωτική δαπάνη στις επενδύσεις και τον όγκο των
εξαγωγών προς το τέλος του τρέχοντος έτους». Προφανώς προβλέπεται πως ο πληθωρισµός θα ανέβει κι άλλο και θα φτάσει
στο 4%. «Σε βαθµό όµως που είναι µετριασµένος λόγω των άµεσων κυβερνητικών µέτρων κατά της ενεργειακής κρίσης» που
ανέλυσε µε µεγάλη σαφήνεια ο Πρωθυπουργός.
Εγώ δεν νοµίζω ότι θα µπορούσε να γίνει πιο αποκαλυπτική
περιγραφή. Τι µας λέει η κυβέρνηση; Πρώτον, ότι ο πληθωρισµός
είναι πρόσκαιρο φαινόµενο, που κάποτε θα µας αφήσει αξιωµατικά. Γι’ αυτό δεν κάνετε τον παραµικρό έλεγχο στις αγορές και
στις τιµές; Γι’ αυτό ενώ έχετε τη δυνατότητα, όπως κάνουν άλλες
χώρες, να πάρετε µέτρα κατά της κερδοσκοπίας στο πλαίσιο της
δηµοσιονοµικής χαλάρωσης, ούτε καν το σκέφτεστε;
Δεύτερον, αφού είναι προσωρινό το φαινόµενο παίρνουµε και
προσωρινά µέτρα, όπως είναι η επιδότηση για τις τριακόσιες
KWh τον µήνα για το τελευταίο τρίµηνο του ’21 και αυξάνουµε
το επίδοµα θέρµανσης και µια σειρά από άλλα µέτρα που σήµερα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Καλοδεχούµενα είναι παρόµοια µέτρα και όλα τα άλλα που θα παραθέσετε, που στις
σηµερινές συνθήκες προφανώς και τα ψηφίζουµε, αλλά που για
µας είναι ασπιρίνες σε βαριά αρρώστια. Τι θα περισώσουν αυτά
τα έκτακτα µέτρα από τα 2,2 δισ. ευρώ επιπλέον που θα πληρώσουν για φόρους κατανάλωσης τα νοικοκυριά το 2022 και που
θα αυξηθούν επιπλέον λόγω του πληθωρισµού; Τι θα πείτε στον
επιχειρηµατία που τριπλασιάστηκε η τιµή στο ρεύµα του; Ότι
ανέβηκε η µετοχή της ΔΕΗ;
Εγώ, κύριε Υπουργέ, έχω µείνει κατάπληκτος από έναν πολύ
φίλο µου, που ήρθε και µε βρήκε -δεν θα πω άλλο παράδειγµα,
µόνο αυτό- έναν ζαχαροπλάστη της Αθήνας και µου είπε µε απόγνωση -έχω το όνοµα του στη διάθεσή σας- ότι τα 2.000 ευρώ
που πλήρωνε πριν από µερικούς µήνες, ήρθαν τον περασµένο
µήνα και ήταν 6.000 ευρώ. Δεν µιλάµε για κάποιες αυξήσεις. Μιλάµε για «νόµιµη» κερδοσκοπία, η οποία δεν καταλαβαίνω από
πού πηγάζει; Σε τι αποσκοπεί; Και δεν καταλαβαίνω, επίσης, γιατί
κάθε φορά επιστρατεύετε το επιχείρηµα ότι ανέβηκε η µετοχή
της ΔΕΗ; Μα, όταν οι λογαριασµοί εκτινάζονται στον αέρα, φυ-
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σικά θα ανέβει και η µετοχή της ΔΕΗ.
Είναι φανερό, λοιπόν, ότι κάτι τρέχει στο βασίλειο της Δανιµαρκίας, γιατί οι επιδοτήσεις πάνε κατευθείαν στους παρόχους
ενέργειας, παραδείγµατος χάριν, δίνοντας λάθος µήνυµα στην
αγορά καθώς κλείνουν το µάτι στην κερδοσκοπία και όχι κατευθείαν στους καταναλωτές, ενώ δεν υπάρχει καµµία στήριξη στις
επιχειρήσεις και στους αγρότες.
Αλλά, κύριοι της Κυβέρνησης, αυτή είναι η ιδεολογική σας
προσέγγιση. Ο πληθωρισµός είναι πρόσκαιρο οικονοµικό φαινόµενο, γρίπη που θα περάσει µε ασπιρίνες. Τα µέτρα σας είναι µεταβατικά, µέτρα ελάχιστης ανακούφισης και περιµένετε τον
πληθωρισµό και την ακρίβεια να µας αποχαιρετήσει αυτοβούλως. Δεν πρόκειται να σας κάνει τη χάρη. Δεν πρόκειται να διορθωθεί µόνος του µακροπρόθεσµα, αλλά, όπως έλεγε και ο Κέυνς,
µακροπρόθεσµα όλοι θα είµαστε νεκροί. Είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση της συντηρητικής σας αντίληψης και στρατηγικής. Άλλου τύπου µέτρα και παρεµβάσεις απαιτεί η δραµατική
συγκυρία: πιο µόνιµα, πιο δοµικά, πιο µεταρρυθµιστικά, για να
αναφερθώ στο αγαπηµένο σας µότο. Αυτή η λέξη είναι τίτλος κεφαλαίων χωρίς ουσιαστικό περιεχόµενο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς από την πρώτη στιγµή που
διαγνώσαµε την καταιγίδα που έρχεται, µε πρωτοβουλία της κ.
Γεννηµατά, καταθέσαµε πολύ συγκεκριµένες προτάσεις, προτάσεις που ακούµε να υιοθετούνται και σήµερα από άλλους και µας
ικανοποιεί γιατί ήταν πάρα πολύς ο χρόνος που έχουµε κάνει
αυτή την επεξεργασία, προτάσεις που απαντούν όχι µόνο στον
πληθωρισµό αλλά και στην ακρίβεια που προκαλούν οι στρεβλώσεις στην αγορά και οι έµµεσοι φόροι.
Πιο συγκεκριµένα, προτείναµε την άµεση µείωση του ΦΠΑ στα
τρόφιµα και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιµα για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον όσο διαρκεί η κρίση, χωρίς να βάζουµε τα δίµηνα και τα τρίµηνα και άντε να δούµε µετά τι θα
κάνουµε. Προτείναµε για τη µικρή και µεσαία επιχείρηση τη ρύθµιση των οφειλών που την καθιστούν υπερχρεωµένη, αποκλειστικά λόγω της κρίσης, σε εκατόν είκοσι δόσεις µε γενναίο
κούρεµα για τους συνεπείς. Προτείναµε τους συνεχείς και συστηµατικούς ελέγχους από τις κρατικές αρχές, την επιτροπή ανταγωνισµού και τη Διαχειριστική Αρχή Ενέργειας για την
αντιµετώπιση των αθέµιτων πρακτικών στις αγορές µε ολιγοπωλιακή διάρθρωση ώστε να µην κερδοσκοπούν σε βάρος των καταναλωτών, ιδιαίτερα στον κλάδο παραγωγής, διανοµής και
εµπορίας βασικών καταναλωτικών ειδών και ιδίως ειδών διατροφής και στον κλάδο της ενέργειας. Προτείναµε την άµεση θέσπιση της κάρτας πετρελαίου για όλους τους αγρότες και όχι για
ελάχιστους και µεταχρονολογηµένα, όπως το σχεδιάζει η Κυβέρνηση.
Και για να έρθω και στον κατώτατο µισθό, υπενθυµίζω την ειρωνεία της τύχης: Το 2010 ήταν 751 ευρώ και το 2021 είναι 650
ευρώ. Ίδιο ήταν τότε το κόστος ζωής µε το σηµερινό; Σκεφτείτε
αν το αναγάγετε στις καθαρές τιµές περί τίνος βατερλώ πρόκειται σε ό,τι αφορά τα πιο αδύναµα στρώµατα του πληθυσµού.
Προτείναµε, λοιπόν, τη θέσπιση µόνιµης αναβαθµισµένης κατώτατης σύνταξης και όχι σε εφάπαξ επίπεδο και σηµαντική αύξηση του κατώτατου µισθού για τους πλέον ευάλωτους φτωχούς
και πενόµενους και στη συνέχεια αφού γίνει αύξηση, την επαναφορά των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, ώστε οι ίδιοι οι κοινωνικοί εταίροι να διαµορφώνουν το ύψος του.
Αυτές είναι κάποιες από τις προτάσεις µας, που θα µπορούσαν
να αποτελέσουν το αντικείµενο ουσιαστικού διαλόγου και να διαµορφώσουµε το χρονικό και δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την
εφαρµογή του.
Τέλος, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι πραγµατικά αδικαιολόγητη
η έλλειψη πολιτικής βούλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιµετωπίσει συλλογικά, υπεύθυνα και αποτελεσµατικά το πρόβληµα της ακρίβειας. Η εναπόθεση σε κάθε µέλος ξεχωριστά της
ευθύνης δηµιουργεί συνθήκες άνισης ανταλλαγής, εξάρτησης
και διαφορετικών ταχυτήτων ανάπτυξης, που διευρύνουν τις ήδη
υπαρκτές και κραυγαλέες ανισότητες ανάµεσα στα κράτη.
Αναγνωρίζω την προτροπή σας να ασχοληθεί το συµβούλιο και
η επιτροπή µε το τεράστιο αυτό ζήτηµα. Όµως, δεν αρκεί. Πρέπει
να πάρετε διµερείς και πολυµερείς πρωτοβουλίες, ώστε να δια-
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µορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο και να διατεθούν αντίστοιχοι πόροι
για την υλοποίησή του. Ίσως όχι µόνο µε αύξηση, αλλά και µε
αναδιανοµή των υπαρχόντων.
Και εδώ µια παρατήρηση. Επειδή ο πόθος όλων και ιδιαίτερα
της Κυβέρνησης είναι η ταχύτατη ανάκαµψη και η ταχύτατη ανάπτυξη να πω ότι µε εµβαλωµατικά µέτρα, ανάπτυξη δεν γίνεται
στη χώρα. Ανάπτυξη γίνεται µε δοµικές αλλαγές και στον τρόπο
κατανοµής των πόρων που είναι διαθέσιµοι. Ανάπτυξη γίνεται αν
µια κοινωνία νιώθει ισχυρή να συµβάλλει µε τις παραγωγικές δυνάµεις και όχι να σκορπίζετε στους τέσσερις ανέµους. Ανάπτυξη
γίνεται αν κάθε περιφέρεια της χώρας έχει τη δυνατότητα µε αυτενέργεια να αναπτύξει τις παραγωγικές της δυνάµεις. Ανάπτυξη
γίνεται όχι τρέχοντας πίσω από τα γεγονότα και την κρίση, αλλά
τιθασεύοντας και τα γεγονότα και την κρίση.
Μία τελευταία λέξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν θέλω
να γίνω µάντης κακών ούτε µου ταιριάζει αυτός ο ρόλος. Όµως,
σκέφτοµαι, κύριε Υπουργέ, αλήθεια έτσι όπως συσσωρεύονται
οι κρίσεις η µία πάνω στην άλλη και κυρίως έτσι όπως πολιτεύεται η Κυβέρνησή σας άτολµα, συντηρητικά, ταξικά και αποσπασµατικά µου µοιάζει πολύ δυσοίωνο το µέλλον για τον τόπο. Δεν
πρόκοψε ποτέ ένας τόπος, µε έναν λαό ανασφαλή, φοβισµένο,
αβέβαιο σε ένα τόσο καταθλιπτικό περιβάλλον, που θα πρέπει να
αναζητήσει διέξοδο. Ένας άλλος δρόµος, πιο ριζοσπαστικός, πιο
τολµηρός και κυρίως, πιο δίκαιος που να µπορεί να µοιράσει δίκαια πόρους και ευκαιρίες είναι εφικτός. Αλλά αυτό απαιτεί µια
βαθιά προοδευτική συνείδηση και µια τόλµη µεταρρυθµιστική,
που δεν έχει σχέση µε τις δικές της µεταρρυθµίσεις, που κάνει
δοµικές αλλαγές, τις κατοχυρώνει µέσα στην κρίση και ανατρέπει
το ισοζύγιο εσόδων-εξόδων και διανοµής των πόρων, ώστε να
µπορέσει και η κοινωνία να αποκτήσει µια ισοµέρεια αναπτυξιακή, αλλά και να βγει από τα προβλήµατα ο κάθε πολίτης, το
κάθε νοικοκυριό, ο κάθε άνθρωπος.
Εµείς πιστεύουµε ότι ένας τέτοιος δρόµος είναι εφικτός. Είµαστε εδώ για να τον υπηρετήσουµε, όπως πράττουµε µε συνέπεια στη διαδροµή µισού αιώνα σε αυτή την παράταξη. Είµαστε
εδώ πιστοί και µάχιµοι στις αξίες και τις βαθιές ρίζες, που κάρπισαν τόσες φορές και θα καρπίσουν, απ’ ότι φαίνεται τον τελευταίο καιρό, ξανά, τους επόµενους µήνες και τα επόµενα χρόνια.
Λίγο υποµονή και όλα θα αλλάξουν για το καλύτερο, για την πατρίδα µας και τον λαό µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Σκανδαλίδη, και βεβαίως επειδή τηρήσατε τον χρόνο
σας µε ακρίβεια.
Κατόπιν, καλώ στο Βήµα τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δηµήτρη
Κουτσούµπα για τη δική του οµιλία των είκοσι λεπτών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η σηµερινή συζήτηση και η κάλπικη αντιπαράθεση µεταξύ του
κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα ξεπερνούν κάθε όριο. Όλοι οι
συνένοχοι για τη σφαγή του λαϊκού εισοδήµατος, όλοι οι συνυπεύθυνοι για τα βάρη, που φόρτωσαν και εξακολουθούν να φορτώνουν στις πλάτες των εργαζοµένων αλληλοκατηγορούνται
τώρα και παριστάνουν ξανά τους σωτήρες.
Είναι, τουλάχιστον, προκλητικό να ακούµε να αλληλοκατηγορούνται σήµερα η Νέα Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι συνυπεύθυνοι για το διαχρονικό έγκληµα σε βάρος του λαού.
Φυσικά δεν απαλλάσσεστε κι εσείς, κύριοι του ΠΑΣΟΚ και του
Κινήµατος Αλλαγής, από µεγάλες ευθύνες που έχετε.
Είστε όλοι συνένοχοι για τη µεγάλη µείωση των µισθών και στη
συνέχεια για το πάγωµά τους για µία δεκαετία και για την υπονόµευση των συλλογικών συµβάσεων. Είστε συνένοχοι για τη
φορο-αφαίµαξη του λαού και την εκτίναξη των άδικων έµµεσων
φόρων. Είστε συνένοχοι για τις ιδιωτικοποιήσεις στην προώθηση
των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και την πράσινη µετάβαση που,
όπως θα εξηγήσουµε στη συνέχεια, χύνουν λάδι στη φωτιά των
ανατιµήσεων, της ακρίβειας και οδηγούν µεγάλο µέρος του ελληνικού λαού στην ενεργειακή φτώχεια µε το πανάκριβο ηλε-
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κτρικό ρεύµα και το φυσικό αέριο. Είστε συνένοχοι για την άθλια
κατάσταση στην οποία βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι,
ιδιαίτερα οι νέοι και οι µεγάλης ηλικίας, που πλησιάζουν στη σύνταξη. Είστε συνένοχοι για τη σηµερινή κατάντια του δηµόσιου
συστήµατος υγείας, την κατάσταση στα σχολεία και τα πανεπιστήµια για τα οποία έχουµε µιλήσει άλλες φορές πολύ αναλυτικά
από αυτό το Βήµα.
Όµως, η µεγαλύτερη πρόκληση και της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι παρουσιάζουν ως λύση για τα λαϊκά προβλήµατα την ίδια την αιτία, την πραγµατική πηγή αυτών των προβληµάτων. Το απατηλό φάρµακο που προτείνετε και οι δύο είναι
η επιστροφή στην καπιταλιστική ανάπτυξη όταν βρισκόµαστε στη
φάση της κρίσης και στη συνέχεια κατά τη φάση της ασθενικής
ανάκαµψης της οικονοµίας πάλι η παραπέρα ώθηση στην καπιταλιστική ανάπτυξη. Πρόκειται για ώθηση, που διασφαλίζεται
πάντοτε µε την πολύµορφη κρατική στήριξη και τις φοροελαφρύνσεις προς το µεγάλο κεφάλαιο. Όπως πάντα, έτσι και τώρα,
υπόσχεστε ότι τα οφέλη θα διαχυθούν και θα έρθει η ανάπτυξη
για όλους. Και τι αποδεικνύει ξανά και ξανά η ίδια η ζωή; Αποδεικνύει ότι τα δώρα αυτής της ανάπτυξης για τους εργαζόµενους
είναι τελικά απαιτήσεις για νέες θυσίες αφού µόνο το ξεζούµισµα
των εργαζοµένων µε το άνοιγµα της ψαλίδας ανάµεσα στην αύξηση της παραγωγικότητας και των µισθών µπορεί να αυξηθεί η
κερδοφορία του κεφαλαίου.
Κερασάκι στην τούρτα τους τελευταίους µήνες είναι η ακρίβεια η οποία έρχεται να γκρεµίσει ό,τι είχε αποµείνει όρθιο. Το
καλάθι της νοικοκυράς γίνεται κάθε µέρα και ακριβότερο. Το κόστος της ενέργειας βυθίζει στην ενεργειακή φτώχεια σχεδόν την
πλειοψηφία του λαού. Το κόστος στέγασης εκτινάσσεται και κυριολεκτικά διώχνει οικογένειες από τα σπίτια τους, ενώ ακόµα
και απλές καθηµερινές συνήθειες γίνονται πανάκριβες και οι εργαζόµενοι δεν µπορούν πια να τις καλύψουν. Όµως, η ακρίβεια
και η εκτίναξη της τιµής του ηλεκτρικού ρεύµατος δεν είναι φυσικό φαινόµενο.
Για να δούµε πως προκαλείται:
Κατ’ αρχάς σχετίζεται µε τη σηµερινή δηµοσιονοµική πολιτική
που έχει ανάγκη το µεγάλο κεφάλαιο στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη για να ανακάµψει και να επανέλθει σε κερδοφορία. Μιλάµε για την ονοµαζόµενη «επεκτατική πολιτική», που
ακολουθείται τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στον υπόλοιπο, σήµερα, καπιταλιστικό κόσµο µε την δραστική αύξηση της
µάζας του χρήµατος που έχει σχεδόν διπλασιαστεί, γι’ αυτό και
η άνοδος του πληθωρισµού δεν αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα.
Στις κεντρικές τράπεζες των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη ξαναρχίσει η συζήτηση για τις
αρνητικές επιδράσεις του φθηνού δανεισµού, των χαµηλών επιτοκίων, της χαλαρής νοµισµατικής πολιτικής στην άνοδο του
πληθωρισµού.
Η πικρή αλήθεια είναι πως η εργατική τάξη, ο λαός της χώρας
αφού πλήρωσε την κρίση του 2008 - 2015 µε άµεσες, δραστικές
περικοπές µισθών, συντάξεων και µε εκτίναξη των φόρων τώρα
πληρώνει µαζί µε τους εργαζόµενους, τον υπόλοιπο κόσµο έµµεσα µε µια ραγδαία υποβάθµιση του εισοδήµατός του µέσα από
τον πληθωρισµό.
Αλήθεια, κύριε Τσίπρα, δεν είναι τουλάχιστον αστείο εσείς που
συνεχίζετε να εµφανίζεστε ως οι αυθεντικοί εκφραστές της επεκτατικής δηµοσιονοµικής πολιτικής να έρχεστε και να ρίχνετε δάκρυα πάνω από την ακρίβεια και τον πληθωρισµό; Η ζωή
αποδεικνύει ότι κάθε φάρµακο για κάποιο από τα συµπτώµατα
της καπιταλιστικής ανάπτυξης γίνεται δηλητήριο για τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει βλέπετε µαγική συνταγή. Η ίδια η καπιταλιστική ανάπτυξη, η έξοδος της καπιταλιστικής οικονοµίας από την
κρίση, η αύξηση της κατανάλωσης οδηγούν σε αυξήσεις των
τιµών. Ακόµα πιο µεγάλες είναι οι ευθύνες όλων των αστικών
κοµµάτων για την έκρηξη της ενεργειακής φτώχειας, την εκτίναξη των τιµών του ηλεκτρικού ρεύµατος και του φυσικού αερίου. Είναι συνυπεύθυνοι, γιατί όλοι µαζί στηρίζουν και προωθούν την πολιτική της πράσινης µετάβασης, της απελευθέρωσης
αγοράς ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ποιες είναι οι συνέπειες ήδη από την εφαρµογή αυτής της πολιτικής στην Ελλάδα; Ο εγχώριος λιγνίτης και η φιλική στο περι-
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βάλλον εγχώρια υδροηλεκτρική παραγωγή δεν ξεπερνούν πλέον
το 13% στο συνολικό µίγµα. Το 42,7% ανήκει στο πανάκριβο εισαγόµενο φυσικό αέριο και το 16% προέρχεται πλέον από εισαγωγές από τα Βαλκάνια, αφού εκεί η παραγωγή από στερεά
καύσιµα δεν φαίνεται να βλάπτει το περιβάλλον. Έτσι αντί για
εξοικονόµηση ενέργειας το πανάκριβο φυσικό αέριο σπαταλιέται
στην ηλεκτροπαραγωγή.
Στις πλάτες του λαού φορτώνονται τα αποτελέσµατα των αντιθέσεων ανάµεσα σε ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσία οι οποίες
αφορούν το βαθµό εξάρτησης της Ευρώπης από το ρώσικο φυσικό αέριο και επιδρούν σήµερα στην τιµή του φυσικού αερίου.
Ο λαός πληρώνει, επίσης, το χρηµατιστήριο ενέργειας και το εµπόριο δικαιωµάτων εκποµπών ρύπων που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή
Ένωση. Έτσι εµφανίζεται τεχνητά στα χαρτιά ως φθηνότερη η
ηλεκτροπαραγωγή από αιολικά πάρκα σε σχέση µε την παραγωγή από τον εγχώριο λιγνίτη.
Η Ελλάδα, µάλιστα, κατέχει και το ρεκόρ αύξησης της χονδρεµπορικής τιµής του ηλεκτρικού ρεύµατος φέτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο λαός πληρώνει, επίσης, τα πρόσθετα χαράτσια
για να είναι κερδοφόρες οι επενδύσεις των µεγάλων αιολικών
πάρκων, πληρώνει τα τέλη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, τους
περιβόητους ειδικούς λογαριασµούς ΑΠΕ τους οποίους στήριξαν από κοινού Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ πέρα από µικροδιαφορές. Ο λαός θα πληρώσει, επίσης και τις επιβαρύνσεις στο
βιοµηχανικό ρεύµα.
Παράλληλα δίπλα στο κύµα ανεργίας, που φέρνει η απολιγνιτοποίηση στην δυτική Μακεδονία ανοίγει τώρα στο ΣΕΒ και η συζήτηση για µεταφορά εγχώριων παραγωγικών µονάδων εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες µε πιο χαλαρούς κανόνες σχετικά µε την εκποµπή διοξειδίου του άνθρακα.
Λέγαµε επίσης και από αυτό εδώ το Βήµα, µόλις δύο χρόνια
πριν, πως η πολιτική της εξωστρέφειας, την οποία εµφανίζετε ως
θαυµατουργή λύση -τόσο εσείς της Νέας Δηµοκρατίας όσο και
οι του ΣΥΡΙΖΑ- εκθέτει τη χώρα σε διακυµάνσεις της διεθνούς
οικονοµίας, που θα εκφράζονται µάλιστα πολλαπλασιασµένα.
Επιβεβαιωθήκαµε µε την τελευταία κρίση, µε την οικονοµία της
χώρας να καταγράφει µια από τις βαθύτερες κρίσεις ανάµεσα
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιβεβαιωνόµαστε και τώρα. Η πολιτική της εξωστρέφειας και
η αύξηση των εξαγωγών, επίσης, τροφοδοτεί και την ακρίβεια
για ορισµένες κατηγορίες εµπορευµάτων. Η µονοκαλλιέργεια
του τουρισµού µέσα στις πόλεις, η εµφάνιση εκατοντάδων ξενοδοχείων και η πανσπερµία βραχυχρόνιων µισθώσεων, οι χιλιάδες
τουρίστες τελικά καθορίζουν τιµές Ευρώπης σε µια χώρα, στην
οποία εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενοι παραµένουν άνεργοι
και που ο µέσος µισθός είναι σχεδόν το 50% του αντίστοιχου της
βόρειας Ευρώπης.
Μπορεί άραγε κάποιος να καταλάβει το θέµα της ακρίβειας,
αν δεν δει τις συνεχιζόµενες ιδιωτικοποιήσεις σε υγεία, σε παιδεία, στις µεταφορές, στην κοινωνική ασφάλιση, που οδηγούν
σε εµφάνιση κόστους εκεί που δεν υπήρχε πριν; Και άρα γιατί;
Και αυτό είναι φυσικό φαινόµενο;
Η διαχρονική πολιτική των τελευταίων δεκαετιών στην ενέργεια, στην ύδρευση, στις µεταφορές, στην υγεία, στην παιδεία
αύξησαν δραστικά το κόστος για την εργατική, τη λαϊκή οικογένεια. Είναι εύκολο πια να καταλάβει κανείς πως η κερδοφορία
του κεφαλαίου απαιτεί κλιµάκωση της επίθεσης προς τους εργαζόµενους, ότι το είδος της αστικής διαχείρισης που κάνετε δεν
αλλάζει την ταξική ουσία αυτής της κοινωνίας. Δεν αλλάζει το γεγονός ότι οι εργαζόµενοι πρέπει να χάνουν, για να κερδίζουν οι
µεγάλοι, οι λίγοι, το µεγάλο κεφάλαιο.
Γι’ αυτό και ήρθε πλέον η ώρα σε αυτή τη χώρα, οι εργαζόµενοι, η εργατική τάξη, ο λαός να κάνει το δικό του ταµείο, να βγάλει δηλαδή τα συµπεράσµατά του. Τα χρέη των λαϊκών νοικοκυριών, των µικρών επιχειρήσεων προς τις τράπεζες, την εφορία
και τα ασφαλιστικά ταµεία ξεπερνούν ήδη τα 10 δισεκατοµµύρια
ευρώ.
Το παράδειγµα της εκρηκτικής κατάστασης που έχει δηµιουργηθεί στις µικρές επιχειρήσεις της εστίασης, µε την επιβάρυνση
των ενοικίων, το µεγάλο ενεργειακό κόστος, τις απαιτήσεις της
επιστρεπτέας προκαταβολής και τόσα άλλα είναι χαρακτηρι-
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στικά. Η ακρίβεια δεν οφείλεται σε λαθεµένους χειρισµούς της
τωρινής ή της προηγούµενης κυβέρνησης, που και αυτοί, βέβαια,
οι λαθεµένοι χειρισµοί υπήρχαν και υπάρχουν. Όµως, καµµία
αστική κυβέρνηση δεν θέλει ούτε µπορεί να αντιµετωπίσει το ζήτηµα της εξαθλίωσης της εργατικής τάξης, αφού αυτή τελικά
είναι απαράβατος όρος της ίδιας της καπιταλιστικής παραγωγής
του συστήµατος, τα συµφέροντα δηλαδή του οποίου έχουν ταχθεί να υπηρετούν.
Γι’ αυτό και τα µέτρα της Κυβέρνησης για την ακρίβεια είναι
κυριολεκτικά µία ασπιρίνη σε βαρύ νόσηµα, που σε κάθε περίπτωση θα κληθούν και πάλι να πληρώσουν οι εργαζόµενοι από
την άλλη τσέπη. Πρόκειται για απλά µέτρα αναδιανοµής της φτώχειας ανάµεσα στα ίδια εργατικά λαϊκά στρώµατα. Τα µειωµένα
τιµολόγια ηλεκτρικού ρεύµατος φορτώνονται στον προϋπολογισµό και θα τα πληρώσουν οι εργαζόµενοι από τους φόρους που
καταβάλλουν, ενώ τα κέρδη των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας
παραµένουν διασφαλισµένα.
Αντίστοιχα, το κυβερνητικό επίδοµα, που σχεδιάζει η Κυβέρνηση θα αφορά µόνο την ακραία φτώχεια λειτουργώντας µόνο
πυροσβεστικά. Είναι µεγάλη η πρόκληση απέναντι στους εργαζόµενους που σας παρακολουθούν να επικαλείστε ως αντιστάθµισµα στην ακρίβεια και την εκτίναξη του κόστους της επιβίωσής
τους την τάχα αύξηση του κατώτατου µισθού κατά 2%. Φτάνετε
µάλιστα στο σηµείο αυτό το 2% να παρουσιάζεται και ως διπλή
αύξηση!
Μα, καλά, δεν ντρέπεστε; Μιλάµε για τον κατώτερο µισθό που
καθορίζονταν µε υπογραφή εθνικής γενικής συλλογικής σύµβασης εργασίας ανάµεσα σε συνδικάτα και εργοδότες, που εσείς
κατάργησαν το 2012, πετσοκόβοντας µια ήδη υπογεγραµµένη
σύµβαση, µε απόφαση υπουργικού συµβουλίου, κατά 25% για
όλους και κατά 32% για τους νέους έως είκοσι πέντε χρόνων. Μιλάµε για τον ίδιο κατώτερο µισθό για τον οποίον ψηφίσατε και
νόµο, τον γνωστό νόµο Βρούτση, ο οποίος καθορίζεται πλέον µε
υπουργική απόφαση.
Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, που θα καταργούσε και αυτό τον νόµο, και µε
την κ. Αχτσιόγλου τον εφάρµοσε, χωρίς ούτε κατά προσέγγιση
να επαναφέρει τον µισθό στα επίπεδα που κόπηκε. Μιλάµε για
καθοριστική κρατική παρέµβαση, που λειτούργησε ως επιταχυντής για να πέσει ο µέσος µισθός όλων των εργαζοµένων πάνω
από 30% και να µειωθεί το εισόδηµα των εργαζοµένων, αλλά και
των ανέργων, αφού το επίδοµα ανεργίας που λαµβάνουν ένας
στους δέκα ανέργους, µε τα επίσηµα στοιχεία, µειώθηκε εξίσου.
Μισθοί καθηλωµένοι και πετσοκοµµένοι εδώ και µια δεκαετία.
Γι’ αυτούς τους µισθούς µιλάµε. Ενώ µεγάλο τµήµα των εργαζοµένων δεν αµείβεται καν µε αυτούς, αλλά µε ακόµα λιγότερα
λόγω της γιγάντωσης και των ευέλικτων µορφών, δηλαδή των
µορφών εργασίας «λάστιχο».
Οκτακόσιες δέκα χιλιάδες εργαζόµενοι, µε βάση τα πρόσφατα
στοιχεία του ΕΦΚΑ, αµείβονται µε 383,23 ευρώ τον µήνα µεικτά.
Αυτοί οι εργαζόµενοι αποτελούν το 37,42% του συνόλου των
ασφαλισµένων και, µάλιστα, µέσα στην πανδηµία αυτό το µεγάλο
ποσοστό των εργαζοµένων αυξήθηκε κατά 14%. Αυτή η εργασιακή ζούγκλα είναι δικό σας δηµιούργηµα, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ.
Για ποια αντισταθµιστικά µέτρα στην ακρίβεια µιλάτε και κοροϊδεύετε τον κόσµο; Πάνω σε αυτό το νοµοθετικό πλαίσιο, που
κατακρήµνισε τον µέσο µισθό στα σηµερινά επίπεδα και εκτίναξε
την ευελιξία ήρθε να προστεθεί και ο νόµος Χατζηδάκη, που κάθε
διάταξή του που µπαίνει σε εφαρµογή είναι και ληστεία στο εισόδηµα και παγίδα θανάτου για τους χώρους εργασίας.
Έχετε καταλάβει τι συµβαίνει αυτή τη στιγµή µέσα σε χώρους
εργασίας; Ότι δεν υπάρχει εβδοµάδα που το εργατικό ρεπορτάζ
να µην καταγράφει πραγµατικά εγκλήµατα σε χώρους εργασίας
µε νεκρούς, µε σακατεµένους; Πού είναι η ετήσια έκθεση του
Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας, το οποίο µάλιστα µε τον νόµο
του κ. Χατζηδάκη το κάνατε τάχα ανεξάρτητη αρχή; Η τελευταία
φορά που το Υπουργείο έδωσε στη δηµοσιότητα την ετήσια έκθεση του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας ήταν το 2017, πάλι
µετά από επίµονες ερωτήσεις του ΚΚΕ µέσα στη Βουλή.
Την ίδια πρακτική, που ακολουθούσε ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθείτε
και εσείς. Με ποιο δικαίωµα δεν δίνετε τα στοιχεία στη δηµοσιό-
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τητα; Είναι ή δεν είναι αυτό συγκάλυψη εγκληµατικών ευθυνών
της εργοδοσίας, αλλά και µήνυµα «Κάντε ό,τι θέλετε, δεν σας
ελέγχει κανείς»; Αυτή είναι η αιτία για τα ατυχήµατα στους διανοµείς, τον νεκρό εργάτη στην «COSCO», τα θύµατα στον ηλεκτρικό σιδηρόδροµο, τον νεκρό οικοδόµο στα Οινόφυτα. Και
αυτά µόνο τις τελευταίες µέρες.
Ακόµα και για την υπερεργασία, που αµειβόταν µε 20% περισσότερο, αν αµειβόταν, τώρα δίνετε και µε την εφαρµογή του
νόµου Χατζηδάκη του άρθρου 79 το ελεύθερο στην εργοδοσία
να µην δηλώνει τις ώρες υπερεργασίας και να µην τις πληρώνει.
Αποκαλύπτονται ένα-ένα τα ψεύτικα τα λόγια και ο άθλιος µηχανισµός προπαγάνδας, που έχει στηθεί για να παρουσιάζει την
κατάργηση του οκτάωρου και τη δεκάωρη εργασία ως εκσυγχρονισµό. Χώρια τα διάφορα χαζοχαρούµενα που λέτε ότι οι ίδιοι
οι εργαζόµενοι θέλουν να δουλεύουν παραπάνω για να παίρνουν
άδεια να µαζεύουν τάχατες τις ελιές και να µην πω τίποτα περισσότερο .
Δεν θα µπορούσα να µην αναφερθώ στην κατάσταση που βιώνουν εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι βλέποντας τον εµπαιγµό για να πάρουν τη σύνταξή τους, τις καθυστερήσεις, τις
αναβολές και τις συνεχόµενες µειώσεις.
Εδώ τον e-ΕΦΚΑ η Κυβέρνησή σας τον έχει εγκαινιάσει δυο
φορές ότι τάχα θα έβγαζε µε το πάτηµα ενός κουµπιού τις συντάξεις και στον ΕΦΚΑ εκκρεµούν να εκδοθούν, δηλαδή να πληρωθούν οι συνταξιούχοι τα λεφτά τους. Εκκρεµούν εκατόν
εξήντα µία χιλιάδες κύριες συντάξεις, εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες επικουρικές και δεκαοκτώ χιλιάδες εφάπαξ. Ακόµα και τα
αναδροµικά που έχουν δικαστικά κερδηθεί, φτάσατε στο σηµείο
να τα φορολογήσετε για να πάρετε πίσω ένα µεγάλο µέρος µε
την αύξηση της φορολογικής κλίµακας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, απ’ την άλλη, επιχειρεί για άλλη µια φορά να εξαπατήσει προτείνοντας ως λύση µια λίγο µεγαλύτερη αύξηση του
κατώτατου µισθού από αυτή που εξαγγέλλει για το 2022 η Κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Ασφαλώς και είναι επιτακτική και άµεση ανάγκη η γενναία αύξηση του κατώτατου µισθού. Όµως, ο ΣΥΡΙΖΑ ξεχνά να απαντήσει ταυτόχρονα σε ορισµένα απλά ερωτήµατα: Τι θα γίνει µε τον
µέσο µισθό σε κάθε κλάδο; Τι θα γίνει µε τη µείωση του µη µισθολογικού κόστους που έχει προτείνει στον ΣΕΒ ως αντιστάθµισµα για την αύξηση του κατώτατου µισθού, δηλαδή τη µείωση
των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών και άλλων παροχών, όπου από τη µία τσέπη θα µπαίνουν και από την άλλη θα
βγαίνουν. Θα µειωθούν δραστικά και άµεσα οι έµµεσοι φόροι;
Θα καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης;
Θα καταργηθούν οι αντεργατικοί νόµοι και οι µεταµνηµονιακές
δεσµεύσεις που υπονοµεύουν τις συλλογικές συµβάσεις και τις
αντίστοιχες διαπραγµατεύσεις; Θα καταργηθούν οι ελαστικές
σχέσεις εργασίας; Τι θα γίνει όταν η Κοµισιόν απαιτήσει από την
επόµενη κυβέρνηση την τήρηση των µεταµνηµονιακών δεσµεύσεων, που µάλιστα υπέγραψε ο ίδιος ο κ. Τσίπρας; Τι θα γίνει
όταν αρχίσουν οι αυστηρές συστάσεις για περιορισµό των κρατικών δαπανών κοινωνικής πολιτικής;
Ως απάντηση σε όλα αυτά µπορεί να ξανακούσουµε ένα από
τα πιο σύντοµα ανέκδοτα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ µαζί µε τους Podemos,
όπως ειπώθηκε εδώ µέσα, και τους Σοσιαλιστές της Πορτογαλίας από την άλλη µεριά, θα µετασχηµατίσουν φιλολαϊκά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί µάλιστα να βοηθήσει και το ΜέΡΑ25 σ’
αυτόν τον πολύ ρεαλιστικό στόχο, πράγµατι. Σε κάθε περίπτωση,
εύκολα καταλαβαίνουµε ότι µια αύξηση του κατώτατου µισθού
θα εξανεµιστεί πολύ εύκολα, αν απαντήσουµε αρνητικά σε αυτά
τα προαναφερόµενα ερωτήµατα.
Το πρόβληµα, όµως, είναι βαθύτερο. Μαγική λύση που να διασφαλίζει ουσιαστικές αυξήσεις στο λαϊκό εισόδηµα, ενίσχυση
του µέσου µισθού και την ίδια στιγµή επέκταση της καπιταλιστικής ανάπτυξης και ενίσχυση των κερδών του κεφαλαίου, είναι
ακριβώς µαγική, µεταφυσική, ανύπαρκτη δηλαδή λύση. Η συσσώρευση κεφαλαίου, η καπιταλιστική ανάπτυξη είναι δεµένη µε
την εξαθλίωση των εργαζοµένων.
Ο λόγος που τόσο εσείς, κύριε Μητσοτάκη, όσο κι εσείς, κύριε
Τσίπρα, δεν µπορείτε να αρθρώσετε ικανοποιητική πρότασηλύση για το ζήτηµα της ακρίβειας και του εργατικού λαϊκού ει-
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σοδήµατος είναι τελικά πολύ απλός. Είστε µε την πλευρά όσων
ευθύνονται για τις ανατιµήσεις, την ακρίβεια. Είστε ταγµένοι στη
θωράκιση κερδών των λίγων. Συµφωνείτε, δηλαδή, στο ουσιαστικό. Γι’ αυτό και την προηγούµενη περίοδο ψηφίζατε µαζί τα
µνηµόνια.
Σήµερα συµφωνείτε µαζί για την ανάγκη µιας επεκτατικής διαχείρισης που τρώει το λαϊκό εισόδηµα µε τον πληθωρισµό, µε τις
ανατιµήσεις. Γι’ αυτό και µαζί όπως «το ‘να χέρι νίβει τ’ άλλο»,
χτυπάτε τη δυνατότητα του εργατικού κινήµατος να αντιπαλέψει
αυτά τα αντιλαϊκά µέτρα που έχει ανάγκη η κερδοφορία του κεφαλαίου. Προσπαθείτε να βάλετε συνεχώς νέα εµπόδια. Μαζί
προωθήσατε την υπονόµευση της δυνατότητας των σωµατείων
να οργανώνουν απεργίες. Μαζί καταργήσατε τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις και ο νόµος Χατζηδάκη είναι η ταφόπλακα που
επιχειρείτε να βάλετε σε αυτές.
Γι’ αυτό και τα µέτρα που προτείνετε είναι µέτρα αναδιανοµής
της φτώχειας ανάµεσα σε φτωχούς. Ο καπιταλισµός στον οποίο
είστε ταγµένοι και τον οποίο και οι δύο υπηρετείτε, µε την αρωγή
των άλλων κοµµάτων εδώ µέσα, δεν έχει να δώσει πραγµατική
λύση πλέον στους λαούς.
Η αστική διαχείριση, είτε περιοριστική είτε επεκτατική, φορτώνει τα βάρη µόνο στους εργαζόµενους και την ίδια στιγµή αδυνατεί να αντιµετωπίσει ακόµα και το ίδιο το πρόβληµα της κρίσης,
που αυτό επανέρχεται συνεχώς.
Η «πράσινη» µετάβαση, στην οποία πίνετε νερό, οδηγεί από τη
φύση της σε ένα περιορισµό του πώς θα ζουν τα εργατικά, τα
λαϊκά στρώµατα, οδηγεί σε ενεργειακή φτώχεια, σε λιγότερες
µετακινήσεις. Και πάλι, όµως, δεν µπορεί να λύσει τις αξεπέραστες αντιφάσεις του συστήµατος. Η ίδια η πραγµατικότητα φωνάζει: το σύστηµα σαπίζει, δεν παίρνει πλέον µπαλώµατα, δεν
διορθώνεται. Η ανάπτυξή σας παράγει φτώχεια, ανεργία ακόµα
και πολέµους. Η αυτοµατοποίηση της παραγωγής παράγει ανεργία και αύξηση του εργάσιµου χρόνου.
Οι αντιφάσεις αυτού του συστήµατος που υποστηρίζετε, προέρχονται από την καπιταλιστική ιδιοκτησία, δηλαδή το καπιταλιστικό κέρδος και το κράτος που το φυλάει. Και αυτό είναι που
πρέπει να φύγει, τελικά, από το προσκήνιο της ιστορίας.
Η κοινωνική ιδιοκτησία, που προτείνουµε εµείς, των συγκεντρωµένων µέσων παραγωγής, ο κεντρικός επιστηµονικός σχεδιασµός, ο έλεγχος της παραγωγής µπορούν να αντιµετωπίσουν
τα προβλήµατα. Η ενεργειακή φτώχεια δεν είναι αποτέλεσµα της
έλλειψης ενεργειακών πόρων. Η ακρίβεια και η ανέχεια δεν οφείλεται στο ότι δεν µπορούµε να παράγουµε επαρκή τρόφιµα στη
χώρα µας. Η αδυναµία της µέσης οικογένειας να διασφαλίσει
ικανοποιητικές διακοπές, ξεκούραση, ελεύθερο χρόνο, πολιτισµό, αθλητισµό δεν οφείλονται στο ότι δεν την απασχολούν
αυτά, ότι είναι µοιραίο να µην τα απολαµβάνει. Όπου και να κοιτάξει κανείς ο ένοχος φωνάζει.
Το ΚΚΕ τεκµηριώνει το πρόγραµµά του, ότι µπορεί να ζήσει
πολύ καλύτερα ο λαός µε βάση τις δυνατότητες που υπάρχουν
σήµερα, φωτίζει γιατί, τελικά, αυτός ο κεντρικός σχεδιασµός της
κοινωνικής παραγωγής µε τον λαό, πραγµατικά, στην εξουσία το σύστηµα του σοσιαλισµού που προτείνουµε εµείς- θα διασφαλίσει και φθηνή ενέργεια για όλους και επαρκή, φτηνά και
ποιοτικά τρόφιµα και µετακινήσεις που να καλύπτουν τις ανάγκες
και παιδεία και υγεία στο ύψος των απαιτήσεων, ικανοποιητικές
εργασιακές σχέσεις και δραστική µείωση του εργάσιµου χρόνου
για όλους, συνδυασµένη ικανοποίηση όλων των λαϊκών αναγκών.
Σήµερα, για να ανοίξει αυτός ο ελπιδοφόρος δρόµος, οι δυνάµεις του ΚΚΕ µπαίνουν µπροστά στους σύγχρονους αγώνες
των εργαζοµένων. Δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για αυταπάτες. Οι εργαζόµενοι δεν πρέπει να εναποθέσουν για άλλη µια
φορά τις ελπίδες τους στις απατηλές διακηρύξεις, είτε της Νέας
Δηµοκρατίας είτε του ΣΥΡΙΖΑ είτε άλλων κοµµάτων. Η πολύχρονη ιστορική πείρα έχει αποδείξει ότι µόνο ο λαός µπορεί να
σώσει τον λαό αν πιστέψει στη δύναµή του και βαδίσει αποφασιστικά στο δρόµο των ριζικών αλλαγών.
Μέσα από αυτούς τους καθηµερινούς αγώνες µπορούµε να
διαµορφώσουµε ένα τέτοιο κίνηµα των εργαζοµένων, ριζωµένο
παντού, µε πρωτοπόρες εστίες αντίστασης σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, σε κάθε περιοχή και µε συγκεκριµένα ζη-
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τήµατα που πρέπει να βάλουµε επί τάπητος για λύση, όπως είναι:
Η υπεράσπιση του αξιοπρεπούς εργατικού εισοδήµατος. Η
µείωση του χρόνου εργασίας. Η κατοχύρωση ουσιαστικών αυξήσεων. Η κατάργηση των ελαστικών µορφών απασχόλησης. Η διασφάλιση µόνιµης δουλειάς ενάντια στη φοροληστεία και την
ακρίβεια που πληρώνουν τα λαϊκά στρώµατα. Η προστασία της
ζωής, της υγείας του λαού για αποκλειστικά δηµόσιες, δωρεάν
και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, για υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση για όλους µε µείωση έως και κατάργηση των εισφορών των εργαζοµένων για να πληρώνει το κεφάλαιο, µε
πρόνοια αποκλειστικά δηµόσια και δωρεάν για όλους. Η υπεράσπιση εργατικών λαϊκών δικαιωµάτων ενάντια στην κρατική καταστολή, σε απαγορεύσεις, την τροµοκρατία, την κατάργηση
όλων των νόµων που περιορίζουν τη συνδικαλιστική δράση. Η
απεµπλοκή της χώρας από επικίνδυνα σχέδια, το κλείσιµο στρατιωτικών βάσεων, η αποδέσµευση από τους οργανισµούς του
ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που, εκτός των άλλων, αφαιρούν από το λαό µας πολύτιµους πόρους, που θα µπορούσαν να
αυξήσουν το εισόδηµα και τις κοινωνικές παροχές. Το δικαίωµα
στη δηµόσια δωρεάν παιδεία σε όλες τις βαθµίδες, την ανάπτυξη
του ελεύθερου χρόνου, την πρόσβαση του λαού µας στον πολιτισµό και τον αθλητισµό µε όλες τις απαραίτητες υποδοµές. Η
άµεση στήριξη των αυτοαπασχολούµενων, των µικρών επιχειρηµατιών µε κατοχύρωση αφορολόγητου ορίου στα 12.000 ευρώ
για τους µικρούς και τη διαγραφή µέρους των χρεών σε τράπεζες και δηµόσιο. Η κατοχύρωση κατώτερων εγγυηµένων τιµών
στα αγροτικά προϊόντα και ολοκληρωµένο σχέδιο αντιπληµµυρικής, αντιπυρικής, αντισεισµικής προστασίας. Η διασφάλιση
σύγχρονης, λαϊκής κατοικίας.
Και µιας και λέω για αντιπληµµυρικά, προχτές ήµουν στην Κέρκυρα, στον Ποταµό.
Τον ξέρετε τον Ποταµό, κύριε Δένδια, κύριοι Βουλευτές των
άλλων κοµµάτων από την Κέρκυρα; Αναφέροµαι στους τρεις
Βουλευτές της Κέρκυρας. Βεβαίως και τον ξέρετε, προάστιο της
Κέρκυρας είναι. Δεν ξέρετε ότι δεν έχει γίνει τίποτα για να αποκατασταθεί η γέφυρα, να ανοίξει η συγκοινωνία µετά από τις
πρόσφατες καταστροφικές πληµµύρες; Δεν ξέρετε ότι δεν υπάρχει λεωφορείο για τη µετακίνηση στοιχειωδώς των κατοίκων;
Αυτά µου είπε µια Κερκυραία γνωστή, κάτοικος του Ποταµού
εκεί -γνωστή του κ. Δένδια κυρίως µου είπε ότι είναι- και µου ζήτησε να σας µεταφέρω στη Βουλή µε την πρώτη ευκαιρία -τα
ακούτε και εσείς, κύριε Μητσοτάκη, και αφού βρήκα την ευκαιρία
σήµερα, αυτό κάνω- ότι θα πρέπει να επιλυθούν τέτοια ζητήµατα,
να δοθεί επιτέλους λύση έστω και σε στοιχειώδη ζητήµατα των
πληγέντων.
Δεν χρειάζεται να περιµένουµε το ΚΚΕ ή τον σοσιαλισµό που
λέµε εµείς, µπορείτε να τα λύσετε εδώ και τώρα και εσείς µε την
πίεση και τη στήριξη όλων µας.
Το ΚΚΕ, λοιπόν, για να τελειώνω, έχει καταθέσει συγκεκριµένες προτάσεις και µέσα στη Βουλή για την ανακούφιση των εργαζοµένων, των λαϊκών δυνάµεων, προτάσεις, όµως, οι οποίες
συνάντησαν την αποφασιστική άρνηση άλλων κοµµάτων.
Ο λαός µας πιστεύω ότι κάποια στιγµή -πολύ σύντοµα- µπορεί
να βγάλει συµπεράσµατα. Δεν υπάρχει -λέµε εµείς- χρόνος για
αναµονή. Η επίθεση δεν πρόκειται να σταµατήσει, αν δεν τη σταµατήσουν οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, ο ίδιος ο λαός µε την πάλη
τους, ενωµένοι όλοι µαζί.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Κουτσούµπα.
Σειρά έχει τώρα ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος, Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ελληνικής Λύσης, για τη δική του
πρωτολογία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Κουτσούµπα, δεν είστε υποχρεωµένος να ξέρετε το
πρόγραµµά µας, αλλά είστε υποχρεωµένος να µας ακούτε τουλάχιστον εδώ µέσα. Για «πράσσειν άλογα» δεν λέει η Ελληνική
Λύση. Είναι εναντίον της πράσινης ενέργειας, όπως τουλάχιστον
πάει να επιβληθεί και όπως τουλάχιστον λέγεται. Γι’ αυτό, µη µας
τσουβαλιάζετε και εµάς µε τους υπόλοιπους! Τουλάχιστον εδώ
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µια εξαίρεση!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Δεν είπα ονοµαστικά!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Είπατε «όλα τα κόµµατα», κύριε Κουτσούµπα! Όλα τα κόµµατα είµαστε και εµείς, δυστυχώς ή ευτυχώς, ευτυχώς για εµάς,
δυστυχώς για κάποιους άλλους.
Πάµε, λοιπόν, στα υπόλοιπα.
Η πραγµατικότητα είναι ότι ακούγοντας όλους τους Προέδρους των κοµµάτων θα έλεγα κάτι πολύ κοινότοπο: Από θεωρία πάµε καλά. Από ουσία, όµως, καµµία! Δεν άκουσα ούτε
προτάσεις ούτε επιχειρήµατα, δεν άκουσα κάτι συγκροτηµένο,
κάτι συγκεκριµένο, κάτι σχεδιασµένο σε επίπεδο πρότασης προς
την Κυβέρνηση. Πέρα από την αντιπολίτευση, να κάνουµε και
προτάσεις! Θεωρία, λοιπόν, και όχι ουσία!
Θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα µε τον κύριο Πρωθυπουργό.
Κύριε Πρωθυπουργέ, θεωρώ ότι ήταν µια λεκτική αστοχία
αυτή, περιγράψατε µία αντικειµενική πραγµατικότητα. Ξέρετε,
στην ελληνική γλώσσα δεν υπάρχει αντικειµενική πραγµατικότητα, η πραγµατικότητα είναι πραγµατικότητα. Η αλήθεια είναι
αντικειµενική ή υποκειµενική. Άρα, λοιπόν, η πραγµατικότητα
αποτυπώνεται µε όλα αυτά που συµβαίνουν στην κοινωνία µας.
Και µπερδεύοντας, λοιπόν, πολλές φορές η Κυβέρνηση έννοιες,
επιχειρεί να κάνει υπερβάσεις λεκτικές, αλλά και -θα το έλεγα
ευθέως- αντιθεσµικές πράξεις.
Σταχυολόγησα, λοιπόν, από την οµιλία του κυρίου Πρωθυπουργού µερικά κενά, µερικά έωλα επιχειρήµατα, τα οποία πραγµατικά αποδοµούν το κυβερνητικό αφήγηµα και µπορεί εύκολα
κανείς να βγάλει συµπεράσµατα ότι όλα αυτά καλά λέγονται εδώ
µέσα, αλλά επί της ουσίας δεν είναι πραγµατικά.
Είπε ο Πρωθυπουργός ότι έχουµε µια παγκόσµια κρίση, αληθές. Είπε, επίσης, ότι η αύξηση στην ενέργεια είναι παγκόσµια.
Εδώ υπάρχουν πολλά ζητήµατα που πρέπει να διερευνηθούν.
Πρώτον, κύριε Πρωθυπουργέ, ήσασταν εδώ πριν έναν χρόνο
όταν σας είχα πει να προαγοράσει η Ελλάς πετρέλαιο. Αν το κάνατε αυτό, θα είχαµε κερδίσει δισεκατοµµύρια ευρώ. Εδώ ήµασταν και σας το είχα πει από τότε.
Επίσης στο πρόβληµα µε το φυσικό αέριο και την ενέργεια,
κύριε Πρωθυπουργέ, δυστυχώς κάνετε ένα λάθος όλοι οι πρωθυπουργοί. Επαφίεται το µέλλον της χώρας, κύριε Πρωθυπουργέ, στη βούληση των µεγάλων κρατών της Ευρώπης. Περιµένετε, κύριε Πρωθυπουργέ, από την Ευρώπη µια κοινή στρατηγική στο θέµα της ενέργειας για να µας επιλύσει το πρόβληµα
της µειωµένης εισόδου ενέργειας στην Ευρώπη. Είναι έγκληµα,
είναι λάθος διότι η Γερµανία προλαµβάνει τις εξελίξεις και προαγοράζει φυσικό αέριο µε προεγγραφή για τα επόµενα χρόνια.
Εµείς δεν το πράξαµε.
Αν αγοράζαµε, λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, πετρέλαιο στα 22
δολάρια το βαρέλι από τότε που σας το είπα -σήµερα πλησιάζει
τα 75 µε 80- όπερ σηµαίνει 200% µε 300% κέρδος. Να, λοιπόν, η
πρόταση ενός κόµµατος σοβαρού στο ελληνικό Κοινοβούλιο για
το µέλλον. Για αυτό πρέπει να µας ακούτε. Όχι γιατί κάνουµε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Επίσης, κύριε Πρωθυπουργέ, θα σας πω και κάτι που είπατε,
γιατί η µείωση παραγωγής φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι
συνάρτηση συγκεκριµένων πραγµάτων, παραδείγµατος χάριν
της Νορβηγίας, η οποία µείωσε τη δική της παροχή. Άρα, λοιπόν,
ο πολιτικός που θέλει να είναι χρήσιµος σε µια χώρα πρέπει να
προβλέπει την εξέλιξη και όχι να τρέχει πίσω από αυτή, κύριε
Πρωθυπουργέ.
Εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ, τι κάνατε, εσείς προσωπικά και ο
κ. Δένδιας; Θάψατε κάθε ελπίδα εξόρυξης φυσικού αερίου στη
χώρα. Πάρτε το τώρα πίσω! Ξεκινήστε τώρα εξόρυξη φυσικού
αερίου στην Ελλάδα για να είµαστε ενεργειακά αυτάρκεις, κάντε
το!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Το θάψατε διά διαδηλώσεων στον ΟΗΕ. Δεν έχει ξαναγίνει
ποτέ µα, ποτέ αυτό. Είχαµε τον κ. Παπανδρέου κατά το παρελθόν που έλεγε «πετρέλαια δεν υπάρχουν» και έπιανε τη µύτη του,
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λέγοντας ψέµατα. Τώρα µας λέτε εσείς «ξεχάστε το φυσικό
αέριο».
Τι δεν µας είπε ο Πρωθυπουργός; Μίλησε για τον πληθωρισµό.
Τι δεν µας είπε; Σήµερα στην αγορά, φίλες και φίλοι, υπάρχουν
πολλά χρήµατα, αλλά υπάρχουν λίγα προϊόντα, αυτό δεν καταλαβαίνετε πολλοί. Που είναι τα χρήµατα; Στις τράπεζες. Δόθηκαν
εκεί µε το χρήµα του ελληνικού λαού συνεχώς και δεν τα δίνουν
ούτε σε επιχειρήσεις ούτε στους πολίτες. Άρα χρήµατα υπάρχουν σε τράπεζες. Τα χρήµατα, λοιπόν, τα έχουν αυτές οι συγκεκριµένες τράπεζες και στην Ευρώπη συνολικά ισχύει αυτό. Οι
τράπεζες έχουν χρήµατα, οι πολίτες δεν έχουν χρήµατα.
Ο κύριος Πρωθυπουργός έκανε και το εξής λάθος: Μίλησε για
πληθωρισµό ο οποίος είναι ο µικρότερος στην Ευρώπη. Αυτή
είναι η µισή αλήθεια, κύριε Πρωθυπουργέ. Διότι η Ελλάς ξεκίνησε µε αποπληθωρισµό πέρυσι στο µείον 2%, κύριε Πρωθυπουργέ, αν δεχτώ την εµµονική σας στάση σε σχέση µε την
ΕΛΣΤΑΤ. Γιατί χρησιµοποιείτε την ΕΛΣΤΑΤ ή την EUROSTAT ανάλογα µε το πώς σας βολεύει. Βολεύει, λοιπόν, το 2%, κατά τη
δική σας άποψη, γιατί χρησιµοποιείτε την ΕΛΣΤΑΤ. Να το πούµε
2%. Όµως µείον 2% και συν 2% µας κάνει 4,8%; Άρα, λοιπόν, δεν
είναι έτσι τα πράγµατα. Η EUROSTAT λέει για 3,4%.
Ξέρετε, η αριθµητική καµµιά φορά, κύριε Πρωθυπουργέ, και
το λέω µε πολύ συµπάθεια και στον κ. Σταϊκούρα, αν απεικονίζει
µερικώς σου βγάζει πλασµατικό αριθµό. Σταµατήστε τη δηµιουργική λογιστική. Σταµατήστε τις µισές αλήθειες. Θα τα βρούµε
µπροστά µας όλοι µαζί όχι εσείς µόνο, όλοι.
Είπατε, κύριε Πρωθυπουργέ, «θωρακίστηκε και το εισόδηµα»
και εγώ ψάχνω να βρω πώς. Με δανεικά, κύριε Πρωθυπουργέ;
Με δανεικά, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν είστε Πρωθυπουργός,
είστε ένας άνθρωπος που δανείζεται και δίνει. Με επιδόµατα,
κύριε Πρωθυπουργέ; Λάθος.
Εγώ θα χειροκροτούσα την οποιαδήποτε κυβέρνηση και εσάς
προσωπικά, εάν δηµιουργούσατε παραγωγική µηχανή, αν παρήγαγε πλούτο η χώρα. Με δανεικά δίνουµε χρήµατα; Γιατί δεν
λέτε στον ελληνικό λαό ότι αυτά που τους δίνετε τώρα, και καλά
κάνετε και τα δίνετε, µαζί σας είµαι, ότι κάποια στιγµή θα τα πληρώσουµε µε τόκο, θα τα πάρουµε από τα παιδιά τους, τα εγγόνια
τους πίσω; Γιατί δεν το λέτε αυτό;
Επίσης δώσατε, είπατε, χρήµατα για να επιδοτήσετε τη ΔΕΗ.
Όλα µε δανεικά; Εγώ θέλω µία παράκληση στον Έλληνα Πρωθυπουργό, γιατί είµαι και επιχειρηµατίας, κύριε Πρωθυπουργέ,
δεν ξέρω πόσοι είναι επιχειρηµατίες εδώ µέσα. Θέλω να δεσµευθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός ότι δεν θα έχουµε lockdown πάλι
τα Χριστούγεννα. Γιατί θα αναγκαστώ τώρα εγώ στις εταιρείες
µου να προµηθευτώ προϊόντα και άµα πάτε σε lockdown, κύριε
Πρωθυπουργέ, στις επιχειρήσεις µου, στα µαγαζιά µου θα µου
µείνουν τα προϊόντα στο ράφι. Αυτή είναι η αγωνία του οποιουδήποτε έχει εστίαση, µικρό µαγαζί, µεγάλο µαγαζί. Να δεσµευθεί
η Κυβέρνηση από τώρα ότι δεν θα πάει την ελληνική οικονοµία
πάλι σε lockdown γιατί ακούω ψιθύρους περίεργους.
Περιµένουµε τι θα κάνει η Γερµανία, για να ακολουθήσουµε
τη λογική της Αυστρίας. Θέλει πολλή προσοχή η οικονοµία, για
να τη διαχειρίζεσαι µε βάση τις εντολές ή τη µίµηση τον µιµητισµό άλλων χωρών.
Πείτε µας, κύριε Πρωθυπουργέ, ποια είναι η αντίληψη για τη
ΔΕΗ; Η δική σας αντίληψη. Γιατί η ΔΕΗ ανήκει 34% στο Υπερταµείο και 17% στο ΤΑIΠΕΔ, δεν ανήκει στην Ελλάδα. Δεν είναι ελληνικός οργανισµός. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Εµένα δε µε ενδιαφέρει η ΔΕΗ, γιατί ακούω Υπουργούς και τον κ. Σταϊκούρα να µου λένε πολλές φορές -βέβαια, το
ΤΑIΠΕΔ πού ανήκει; Στο Υπερταµείο ανήκει πάλι, το ίδιο πράγµα
είναι «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει», αλλά πάµε στην ουσία- το
χρηµατιστήριο και η αξία της ΔΕΗ ανέβηκε. Δηλαδή, αν ανέβει η
αξία της ΔΕΗ, θα κερδίσει ο Έλληνας πολίτης; Θα έχει µειωµένο
τιµολόγιο; Εγώ αυτό θέλω, κύριε Πρωθυπουργέ, µειωµένο τιµολόγιο στη ΔΕΗ. Αυτό θέλω. Μπορεί να το κάνει Κυβέρνηση; Μαζί
της θα είµαι. Αλλά ξεχνάτε κάτι. Ότι και αυτή η ΔΕΗ, όπως την
καταστρέψατε και ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς και το ΚΙΝΑΛ, δουλεύει µε
εισαγωγές ρεύµατος, για να παρέχει ρεύµα. Εισαγωγές! Και µάλιστα, είµαστε, κύριε Πρωθυπουργέ, είµαστε ενεργειακά εξαρτηµένοι, όχι από φίλες χώρες κύριε Μητσοτάκη, αλλά από την
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Τουρκία, τη Βουλγαρία, τα Σκόπια, την Αλβανία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Αυτό είναι έγκληµα! Ενεργειακή εξάρτηση από µη φίλες
χώρες, δε θα πω εχθρικές, θα πω µη φίλες χώρες.
Είπατε, κύριε Πρωθυπουργέ, για αύξηση του κατώτατου µισθού. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα σας πω κάτι πολύ απλό. Στα
λόγια µπορώ να πω ότι κάνω αύξηση κατώτατου µισθού, 2% είναι
12 ευρώ. Δεν πρέπει να επαίρεται κανείς για τα 12 ευρώ, θα δώσετε λέτε κι άλλα. Ναι, αλλά υπάρχει ένα θέµα, κύριε Πρωθυπουργέ, όταν δίνετε αύξηση 2% στον µισθό εσείς, αλλά τα
προϊόντα είναι 25% επάνω, πόσο µας κάνει η διαφορά; Έχει απωλέσει ο άλλος εισόδηµα 23%, τουλάχιστον 24, του δίνετε 2%. Χαµένος είναι πάλι. Και επειδή, κύριε Πρωθυπουργέ, µου είπατε
-και το είπατε και εδώ, στο ελληνικό Κοινοβούλιο, πολλές φορές
λέω ότι οι σύµβουλοι κάνουν τη µεγαλύτερη ζηµιά- ότι σας είπαν
ότι η Ελλάδα δεν έχει δυνατότητα αποθήκευσης φυσικού αερίου.
Το ξέρετε κύριε Πρωθυπουργέ; Έτσι δεν είπατε εδώ; «Δεν
έχουµε τη δυνατότητα, κύριε Μητσοτάκη…» -είπατε- «…να αποθηκεύσουµε».
Σας παρακαλώ, σας εκλιπαρώ, σας λέω πηγαίνετε στο σχέδιο
Μανιάτη - Βελόπουλου από το 2010 εδώ στη Βουλή. Είναι προεγκριµένο, χρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση -είναι
ο κύριος από την Καβάλα, αν δεν κάνω λάθος- για τον αποταµιευτήρα του πετρελαίου στη Θάσο. Είναι έτοιµο project, έτοιµο
σχέδιο. Κύριε Σταϊκούρα, κύριε Μητσοτάκη, ψάξτε το. Χρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2011 - 2012 και
ακόµα περιµένουµε πότε η Ελλάς θα έχει αποθήκη για να βάλει
φυσικό αέριο.
Αν δεν έχετε στοιχεία, να σας τα δώσω εγώ στο γραφείο σας,
κύριε Πρωθυπουργέ, να τρέξετε να κάνετε την αποθήκη φυσικού
αερίου να την έχουµε στη Θάσο, γιατί είναι έτοιµη, δεν κάνουµε
τίποτα. Χρήµατα υπάρχουν. Έχω άδικο, κύριε συνάδελφε; Από
το 2011 υπάρχει το σχέδιο. Ρωτήστε τον κ. Μανιάτη, τον καθηγητή, ΠΑΣΟΚ ήταν ο άνθρωπος, µαζί τα κάναµε εδώ µέσα και για
το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Κάναµε δουλειά. Γιατί αυτό
είναι το διαφορετικό ήθος ενός πολιτικού άνδρα, να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε κόµµα για το καλό της πατρίδας, να στηρίξει
οποιαδήποτε επιλογή για το καλό της Ελλάδος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Κύριε Πρωθυπουργέ, είπατε για αυξήσεις στις τραπεζικές καταθέσεις και το λένε πολλοί Υπουργοί σας. Πείτε µου, κύριε Πρωθυπουργέ, όταν έχεις µια οικονοµία κλειδωµένη εννιά µήνες, δε
θα έχεις αύξηση καταθέσεων; Διότι οι µισθοί των δηµοσίων υπαλλήλων πήγαιναν στις τράπεζες. Δεν κουνιόντουσαν από εκεί. Και
τα επιδόµατα, ακόµη, πήγαιναν εκεί. Δεν κινούνταν στην αγορά,
άρα θα έχετε και αύξηση καταθέσεων. Πού να τα ξόδευαν, στα
µπουζούκια; Πού θα πήγαιναν; Για πείτε µου εσείς;
Άρα, λοιπόν, 1.000 ευρώ έπαιρνε, 1.000 άφηνε, πλήρωνε τα
έξοδά του, το ενοίκιό του και τα λοιπά, αλλά έµεναν παραπάνω
χρήµατα. Άρα, έχουµε αύξηση των καταθέσεων.
Με το πρόγραµµα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», κύριε Πρωθυπουργέ, επιδοτήσατε την ανεργία και λέτε ότι τη µειώσατε; Εµείς δεν θα επιδοτούµε την ανεργία, θα επιδοτούµε µόνο την εργασία. Αυτή
είναι η διαφορετική φιλοσοφία µας. Μόνο την εργασία, όχι την
ανεργία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Όχι Έλληνα µαλθακό. Τον κάνατε τον Έλληνα µαλθακό όλοι
σας µε τα επιδόµατα. Θα επιδοτείτε τις επιχειρήσεις, για να
προσλαµβάνουν κόσµο. Αυτά που κάνετε είναι λάθη ιδεολογικής
φύσεως και θα σας τα λέµε συνεχώς.
Μοιράσατε λεφτά, λοιπόν, σε συνταξιούχους. Κύριε Πρωθυπουργέ, το είπατε εδώ, χαίροµαι γι’ αυτό. Βέβαια, ακόµη περιµένουν οι πατεράδες µας και οι παππούδες µας τις συντάξεις.
Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, και τις επικουρικές κ.λπ.. Όµως,
πάλι µε δανεικά. Δε ξέρω, ίσως ο κ. Σταϊκούρας βρήκε λεφτόδεντρα. Βρήκατε λεφτόδεντρα, κύριε Σταϊκούρα, και µοιράζετε
λεφτά από δω και από εκεί. Με δανεικά; Θα σας επαναλάβω ότι
κάνετε λάθη.
Θα τα βρείτε µπροστά σας όλα αυτά. Τα δανεικά είναι κακό
πράγµα για µία πτωχευµένη χώρα, για µία χώρα που έχει πτωχεύσει.
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Δίνετε λεφτά, κύριε Πρωθυπουργέ, σε υγειονοµικούς. Σήµερα
το ανακοινώσατε από εδώ. Λυπάµαι, θα σας το πω µ’ έναν κυνικό
τρόπο. Δεν µου αρέσει αυτός ο τρόπος, όµως, θα το πω. Θεωρώ
ότι αυτό είναι εκβιασµός. Και θα σας πω γιατί. Διότι υπάρχουν
υγειονοµικοί και γιατροί οι οποίοι δεν έχουν να φάνε τώρα που
µιλάµε γιατί τους στείλατε στο σπίτι τους. Τους βγάλατε σε αναστολή εργασίας γιατί δεν εµβολιάστηκαν. Αυτοί οι άνθρωποι που
δεν έχουν να ταΐσουν τα παιδιά τους τι θα πουν τώρα; Στείλατε
το τυράκι για να µπουν στη φάκα;
Κύριε Πρωθυπουργέ, κάνετε λάθος. Θα σας το πω, όπως το
είπατε κι εσείς. Είστε αρνητές της λογικής και της πραγµατικότητας. Αυτή είναι η αλήθεια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και αν ρωτάτε εάν συµφωνούµε µε αυτά που δίνετε, σας απαντάω ότι συµφωνούµε. Με τη φιλοσοφία διαφωνούµε, µε τα δανεικά. Θα σας δώσω ένα παράδειγµα: Θέλετε να βρείτε 400
εκατοµµύρια µε 600 εκατοµµύρια; Διότι µου είχε δώσει µία απάντηση ο Υπουργός, ότι οι ανεξάρτητες αρχές, κύριε Πρωθυπουργέ, κοστίζουν στη χώρα περίπου 400 εκατοµµύρια µε 600
εκατοµµύρια. Παγώστε τες -δύο χιλιάδες τριακόσιοι άνθρωποι
παίρνουν περίπου 400 εκατοµµύρια ευρώ- και µοιράστε τα χρήµατα αυτά στον ελληνικό λαό. Παγώστε για δύο µήνες τους µισθούς τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Δεν τους χρειαζόµαστε. Κοµµατικά στελέχη δικά σας είναι.
Τους τοποθετείτε στις ανεξάρτητες αρχές, για να βολεύετε τα
δικά σας παιδιά. Κι αυτό ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια µε
όλα τα κόµµατα. Δυστυχώς -και θα το πω για να το καταλάβουν
οι Έλληνες- δεν είναι η λύση τα δανεικά.
Συνέλληνες και συνελληνίδες, δίνετε µεν όλοι σας τον αγώνα
της καθηµερινότητας. Σας δίνει δανεικά η Νέα Δηµοκρατία, σας
δίνει λεφτά που θα πληρώσετε πίσω. Θα τα πληρώσετε εσείς οι
Έλληνες και τα παιδιά σας. Δυστυχώς, η Νέα Δηµοκρατία και η
Κυβέρνηση δεν είναι η λύση στο πρόβληµα, αλλά είναι το πρόβληµα στο πρόβληµα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα και αυτό µε
ενοχλεί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Αυτό που µας ικανοποιεί ιδιαίτερα στην Ελληνική Λύση είναι
ότι είµαστε τελείως διαφορετικοί. Έχουµε διαφορετική φιλοσοφία, κύριε Πρωθυπουργέ. Σήµερα, παρακολούθησα µε θλίψη
διαγωνισµό χειροκροτηµάτων από χειροκροτητές. Δεν άκουσα
προτάσεις. Τη χειρότερη κυβέρνηση να έχει η Ελλάδα αν δεν
προτείνουµε κάτι, δεν πρόκειται ποτέ να είµαστε χρήσιµοι για τον
τόπο. Αυτό θέλει να κάνει η Ελληνική Λύση, να είναι χρήσιµη για
τον τόπο και όχι για το κόµµα και τον Αρχηγό. Αυτή είναι η διαφορά µας και σε αυτή τη γραµµή θα συνεχίσουµε να πορευόµαστε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Εµείς, λοιπόν, δεν θέλουµε χειροκροτητές Βουλευτές. Θέλουµε διαγωνισµό επιχειρηµάτων και όχι διαγωνισµό χειροκροτηµάτων. Αυτή είναι η διαφορά µας. Και θέλουµε οι εκπρόσωποι
του ελληνικού Κοινοβουλίου να µην είναι αρεστοί στον Αρχηγό
τους, αλλά να είναι αρεστοί στον λαό τους. Αυτή είναι η διαφορά.
Κύριε Πρωθυπουργέ, θ’ αναφερθώ τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, ο
οποίος απουσιάζει. Στο καφενείο θα είναι. Μία είστε, κυρία συνάδελφε, αυτή τη στιγµή στην Αίθουσα και ο κύριος συνάδελφος
σας, σύνολο δύο. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σηµασία.
Θα πω κάτι για τον ΣΥΡΙΖΑ. Κατήγγειλε την Κυβέρνηση και τον
Πρωθυπουργό για τη ΔΕΗ. Δεν το κατάλαβα, πραγµατικά, και
αρχίζω ν’ απορώ µε τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να έχει πολιτικό Αλτσχάιµερ. Κάτι έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και ξεχνάει. Διότι είναι η ίδια τακτική περί
πράσινης ανάπτυξης, περί ανεµογεννητριών, περί φωτοβολταϊκών. Τα ίδια λένε.
Μια ερώτηση: Ο κ. Τσίπρας δεν είχε πάει στην Κοζάνη και είπε
ψέµατα -όπως και ο κ. Γεωργιάδης, αν δεν κάνω λάθος, και ο κύριος Πρωθυπουργός- στους εργαζόµενους στους λιγνίτες, ότι
θα µείνουν εκεί στις θέσεις εργασίας; Με ψέµατα δεν κάνεις πολιτική. Με ψέµατα κοροϊδεύεις τον κόσµο, κοροϊδεύεις τον λαό
και οδηγείσαι στον γκρεµό κι εσύ και η πατρίδα.
Λέω, λοιπόν, το εξής: Τα ΝΟΜΕ ποιος τα έκανε; Ο ΣΥΡΙΖΑ. Η
πατρίδα έχασε 600 εκατοµµύρια µε τα ΝΟΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ, να
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πουλάει η ΔΕΗ φθηνότερο ρεύµα απ’ ό,τι το παράγει σε ιδιώτες.
Σήµερα, το ξέχασαν. Έχουν το Αλτσχάιµέρ τους, έχουν µια άνοια
πολιτική. Ξεχνούν τι έκαναν πριν µερικά χρόνια. Ε, λοιπόν, θα είµαστε εδώ για να τους το θυµίσουµε, όπως σε όλους θα θυµίζουµε τα λάθη σας. Διότι αυτό σηµαίνει αντιπολίτευση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Εµείς, κύριε Πρωθυπουργέ, έχουµε καταθέσει εγγράφως και
εσχάτως την πρότασή µας για την ενέργεια. Το µεγαλύτερο πρόβληµα της χώρας, που είναι η ενέργεια, είναι θέµα εθνικό, µείζον
και πρέπει να το επιλύσετε µε εξόρυξη φυσικού αερίου και επαναλειτουργία των λιγνιτών. Αφήστε το ιδεολογικό παραµύθι και
την ιδεολογική σας εµµονή. Η Ελλάς δεν µπορεί να είναι ενεργειακά όµηρος καµµιάς εχθρικής χώρας. Καταλάβετέ το. Αν συµβεί κάτι, θα έχουµε πρόβληµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και επειδή µιλάµε για την ακρίβεια, πού οφείλεται η ακρίβεια;
Είναι ένα ερώτηµα ρητορικό. Ειλικρινά, δεν µου απάντησε κανένας πολιτικός Αρχηγός πλην του Πρωθυπουργού, που ακροθιγώς αναφέρθηκε στην ακρίβεια περί ενεργειακής κρίσης.
Ας ψάξουµε, λοιπόν, το αίτιο και όχι το αποτέλεσµα, γιατί κουράστηκα να ακούω για τα αποτελέσµατα και να κάνει κριτική ο
ένας στον άλλο.
Πρώτον, κύριε Πρωθυπουργέ, η υπερφορολόγηση όλων των
εταιρειών φυσικών προσώπων και όχι µόνο στην Ελλάδα, δηµιουργεί πρόβληµα στην αγορά. Ανεβαίνει το κόστος παραγωγής
του προϊόντος όταν υπερφορολογείς µια επιχείρηση και αναγκάζεται να ανεβάσει την τιµή στο προϊόν, µε συνέπεια να κατεβάζει την ανταγωνιστικότητα. Είναι απλά τα πράγµατα στην
οικονοµία και ο κύριος Πρωθυπουργός από ό,τι ξέρω οικονοµικά
πρέπει να σπούδασε, άρα γνωρίζει. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν
τα εφαρµόζει κιόλας.
Κύριε Πρωθυπουργέ, κάνετε δήθεν ελαφρές φορολογικές,
εσείς δεν είστε που δεν καταργείτε το τέλος επιτηδεύµατος;
Είναι ο πιο άδικος φόρος το τέλος επιτηδεύµατος για τις εταιρείες. Σας το λέω και ως επιχειρηµατίας. Κατεβάζετε του φόρους
-και µπράβο σας- στο 24% και στο 22%. Κανονικά έπρεπε να είναι
στο 15% ο φόρος των επιχειρήσεων, για να δοθεί ανταγωνιστικότητα και κίνηση στην αγορά. Δεν καταργείτε, όµως, το τέλος
επιτηδεύµατος.
Κύριε Πρωθυπουργέ, η Ελλάδα είναι στη δεύτερη θέση µεταξύ
των τριάντα έξι χωρών του ΟΟΣΑ στο θέµα της φορολόγησης
για τις οικογένειες. Είµαστε, επαναλαµβάνω, στη δεύτερη θέση
µεταξύ των τριάντα έξι χωρών του ΟΟΣΑ µε την υψηλότερη φορολόγηση εργαζόµενων µε παιδιά και χαµηλότερες αµοιβές.
Σήµερα έµαθα κάτι από έναν πολύτεκνο, τρίτεκνο. Εδώ το έχω
µπροστά µου, κύριε Σταϊκούρα και κύριε Πρωθυπουργέ, δείτε το
σας παρακαλώ πάρα πολύ γιατί το δηµογραφικό είναι πρόβληµα.
Τρίτεκνος δηµόσιος υπάλληλος µε εισόδηµα 1.500 ευρώ τον
µήνα διαπίστωσε περίπου 40% µείωση στο επίδοµα τριτεκνίας
του χωρίς να έχει περιουσιακά στοιχεία το ζευγάρι. Σε τρίτεκνο
που δεν έχει περιουσιακά στοιχεία, µε µισθό 1.500 ευρώ, µειώθηκε το επίδοµα τριτέκνου. Στην άνεργη σύζυγο που εισέπραττε επίδοµα ενοικίου, λόγω κοινής φορολογικής δήλωσης,
καταργήθηκε το δικαίωµα είσπραξης του επιδόµατος ενοικίου.
Έτσι θα λύσουµε το εθνικό θέµα του δηµογραφικού; Αντί να
είναι οι πολύτεκνοι από δύο έτη και πάνω, εσείς τιµωρείτε και τον
τρίτεκνο. Έτσι θα δώσουµε κίνητρα;
Έφυγε ο Πρωθυπουργός, µάλλον έχει δουλειά, αλλά έχει τη
λύση για άλλα. Θα µας φέρει µπολιαστές. Δεν είναι λύση αυτή.
Εγώ θέλω τον Γιώργο, τον Νίκο, τον Σταύρο, να δηµιουργήσουµε
ελληνόπουλα, να φτιάξουµε Ελλάδα µε Έλληνες. Δεν θέλω τον
Χασάν και τον Ιµπραΐµ, ρε παιδί µου, να µε µπολιάσουν. Ας έρθουν οι άνθρωποι, ανεκτική κοινωνία έχουµε, θα είναι, όµως, χριστιανική και ελληνική. Τελεία και παύλα. Άλλο ανοχή και άλλο
αλλοίωση πληθυσµού! Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Τρίτον, ενωµένη Ευρώπη. Πιστεύετε στην ενωµένη Ευρώπη,
κύριε Σταϊκούρα; Πραγµατικά πιστεύετε; Πιστεύετε, γιατί µε κοιτάτε περίεργα. Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Γερµανία, Ιρλανδία,
όλες έχουν offshore εταιρείες. Στο Λουξεµβούργο είναι νόµιµες.
Ελληνική εταιρεία, γαλακτοβιοµηχανία, πήγε στο Λουξεµβούργο.
Αυτή είναι η ενωµένη Ευρώπη. Αυτό είναι ενωµένο παζάρι που ο
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καθένας πουλάει ό,τι θέλει, όσο θέλει και το δίνει χωρίς απόδειξη. Πλάκα κάνουµε;
«Μείωσαν τις φορολογίες για να προσελκύσουν, λέει, πολυεθνικές», αυτή είναι η ρήση της Γερµανίας. Στη Γερµανία όµως
δεν κάνουν έλεγχο για το «πόθεν έσχες». Αν αύριο, κύριε Σταϊκούρα, πάµε µαζί µε 20 εκατοµµύρια ευρώ, τα πάµε σε µια τράπεζα και τα αφήσουµε, δεν θα σε ρωτήσουν που τα βρήκες. Τα
παίρνουν και τα κάνουν κατάθεση. Το ξέρετε αυτό; Εγώ το ξέρω,
το γνωρίζω γιατί τη Γερµανία την ξέρω καλά. Και ο κ. Βιλιάρδος
ξέρει καλά τα οικονοµικά. Ρωτήστε τον να σας τα πει. Δεν υπάρχει έλεγχος.
Εδώ πάει Έλληνας µε 5 χιλιάρικα και η τράπεζα κατευθείαν
πάει να τον αρπάξει από πού τα βρήκε και κοκκινίζει το ταµπλό.
Πώς θα έρθουν οι επενδύσεις έτσι; Σας είπα: Αφήστε να επενδυθεί το µαύρο χρήµα. Βάλτε στον Έλληνα όρους. Βάλτε 5% φορολόγηση για να έρθει το χρήµα εδώ να επενδυθεί από τους
Έλληνες αντί να τα έχουν κάτω από τα παπλώµατα, στα συρτάρια ή όπου και αν τα έχουν. Απλά πράγµατα είναι. Η Ευρώπη είναι
γεµάτη offshore και η Ελλάδα κυνηγάει τους φορολογούµενους.
Έχουν βγει οι εφοριακοί, κύριε Σταϊκούρα µου, παγανιά και
δεν αφήνουν τίποτα όρθιο. Πιστέψτε µε!. Έχουν βγει µε τα δρεπάνια. Σαν κυνηγοί κεφαλών στο Φαρ Ουέστ είναι. Μπαίνουν
µέσα και νοµίζουν ότι είναι θεοί.
Τέταρτον, οι εισαγωγές που είναι το µεγαλύτερο πρόβληµά
µας. Η Κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι υπάρχει επάρκεια. Έτσι δεν
λέτε, κύριε Σταϊκούρα; «Υπάρχει επάρκεια αγαθών», ακούω τους
Υπουργούς να το λένε. Μα, όλα είναι µε εισαγωγές. Αν σταµατήσουν οι εισαγωγές, τι θα γίνει; Θα τρώµε ο ένας τον άλλο; Αφού
δεν παράγουµε τίποτα.
Και πώς εισάγονται, κύριε Σταϊκούρα; Με κοντέινερς. Μπράβο!
Ξέρετε πόσο κοστίζει η µεταφορά από ένα κοντέινερ µήκους σαράντα ποδιών, κύριε Σταϊκούρα; Κανείς δεν ξέρει εδώ µέσα, γι’
αυτό σαν λέω ότι δεν ξέρετε από οικονοµία. Ελάχιστοι ξέρουν.
Για χρήση δύο µηνών να φορτωθεί από την Ασία και να έρθει
στην Ελλάδα, ξέρει κανείς από εδώ µέσα πόσο κοστίζει;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Δεκαπέντε χιλιάδες.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):Δεκατρείς χιλιάδες είναι. Άκουσέ µε. Φέραµε εµείς χθες.
Σε παρακαλώ τώρα. Δεκατρείς χιλιάδες στην Ευρώπη πληρώσαµε εµείς, αλλά ακούστε όµως ποια είναι η διαφορά, κύριε Φάµελλε. Από δυόµισι χιλιάδες.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Από χίλια οκτακόσια.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Πάλι τα ίδια. Βρε, τόσα δηλώνω εγώ. Εσύ µπορεί να βρήκες καλύτερη ευκαιρία, κανέναν Κινέζο καλύτερο. Τι να σου κάνω
εγώ; Εγώ φταίω; Τόσο φορτώνουν οι επιχειρήσεις. Μου τα λένε.
Αυτό σηµαίνει ακρίβεια κόστους αγοράς, που σηµαίνει ότι θα
µετακυληθεί
στο προϊόν, που σήµερα θα το πάρουµε πιο ακριβά. Αν δεν
σταµατήσουµε τις εισαγωγές και δεν παράγουµε οι ίδιοι, θα είµαστε όµηροι σε µια επισιτιστική κρίση που έρχεται, στην πείνα
που έρχεται.
Έχουµε την τέταρτη υψηλότερη φορολογία στα καύσιµα. Τι
πιο απλό; Μια νταλίκα για να φορτώσει από τον Πύργο και να
φέρει τη φράουλα -ας πούµε- από τον Πύργο στην Αθήνα θα
πληρώσει διόδια, θα πληρώσει ακριβά καύσιµα. Πού θα πάει το
προϊόν; Στο προϊόν θα πάει η ακρίβεια. Αυτή είναι η ακρίβεια.
Γνωρίζουµε, λοιπόν, ότι κάθε µείωση της τιµής αυξάνει το ΑΕΠ
κατά 2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το ξέρετε αυτό; Κάθε µείωση της
τιµής στις µεταφορές αυξάνει κατά 2 δισεκατοµµύρια ευρώ το
ΑΕΠ. Αν δεν ξέρει ο κ. Σταϊκούρας, οι δικοί µας οικονοµολόγοι
µπορούν να του δώσουν τα στοιχεία για να τα δει ο άνθρωπος.
Αντί να µειώσουµε, λοιπόν, τη φορολογία, περιµένουµε στήριξη
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν γνωρίζουµε ότι όλα αυτά γίνονται για να µας βάλουν πιο βαθιά στο χρέος και να υποθηκεύσουν τα πάντα για να τα πάρουν όλα αυτοί.
Ακριβές µεταφορές, 67% όλοι οι φόροι στο πετρέλαιο και στα
καύσιµα. Η παγκόσµια πρωτοτυπία, κύριε Σταϊκούρα µου: Έχετε
δει πουθενά εσείς -ακούστε τώρα- ΦΠΑ στον ειδικό φόρο; Πείτε
µου, κύριε Σταϊκούρα µια χώρα στον Σείριο, στην Ανδροµέδα,
στην Αφροδίτη, στον Άρη που στον ειδικό φόρο να βάζουν από
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πάνω και ΦΠΑ. Αφού είναι φόρος. Φόρος στον φόρο; Πού το
έχετε δει αυτό; Δεν γίνεται. Είναι τρελά πράγµατα αυτά που συµβαίνουν. Όλα αυτά, λοιπόν, µε τις µεταφορές κτυπούν την ανταγωνιστικότητα.
Κόστος εισαγωγής υδρογονανθράκων. Την τελευταία δεκαετία
ξέρετε πόσο είναι; 140 δισεκατοµµύρια ευρώ περίπου. Και ο
Πρωθυπουργός της χώρας λέει «δεν θέλω εξόρυξη φυσικού αερίου», «δεν θέλω εξόρυξη υδρογονανθράκων», «δεν θέλω λιγνίτες». Ε, κάντε πυρηνική ενέργεια που είναι και οικολογική τουλάχιστον. Έχει η Βουλγαρία, κάνει και η Τουρκία, όλοι έχουν λιγνίτες γύρω-γύρω, µόνο εµείς είµαστε οικολόγοι ευαίσθητοι εδώ
µέσα. Ενεργοβόρο κράτος η Ελλάς, αδηφάγο κράτος και µου
λέτε εµένα για οικολογία. Τι θα φάµε; Οικολογία;
Αυτά είναι τα εγκλήµατα που κάνουµε εδώ πέρα. Άλλο τι θέλουµε να υπάρχει και άλλο τι υπάρχει. Κι εγώ θέλω να υπάρχει
ειρήνη, να µην αγοράζω όπλα και να δίνω λεφτά στον συνταξιούχο και στον µισθωτό. Το αντιλαµβάνοµαι. Κι εγώ θέλω να είµαστε όλοι οικολόγοι, να βάζουµε εδώ το δαφνοστέφανο, να
πηγαίνουµε την άνοιξη όλοι µαζί στο δάσος να περπατάµε, να
κάνουµε βολτούλες. Ωραία πράγµατα είναι αυτά, αλλά δεν είναι
έτσι η ζωή. Δεν ζούµε σε κοινωνίες αγγέλων. Ζούµε σε κοινωνίες
εξαποδώ. Άρα, λοιπόν, πρέπει να είµαστε έτοιµοι και προετοιµασµένοι.
Εισάγουµε 15 δισεκατοµµύρια ευρώ υδρογονάνθρακες, µια
Ελλάδα που έχει δισεκατοµµύρια ευρώ φυσικού αερίου, τρισεκατοµµύρια ευρώ υδρογονανθράκων, λιγνιτών. Έχουµε Πρωθυπουργό ο οποίος δεν θέλει, λέει. Εντάξει, δεν θέλει ο κύριος
Πρωθυπουργός. Με ποιο δικαίωµα ο κύριος Πρωθυπουργός πριν
ενηµερώσει τον ελληνικό λαό προεκλογικά ότι δεν θέλει, αποφασίζει ότι δεν θέλει; Αυτό δεν λέγεται κλοπή της ψήφου του ελληνικού λαού; Δεν λέγεται -ευθέως θα το πω- «διασπάθιση» ακόµα
και της ίδιας της δηµοκρατίας και των εκλογών; Δεν µας τα είπε
αυτά προεκλογικά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Ακούστε τώρα το µεγάλο µας πρόβληµα. Εµπορικό ισοζύγιο.
Αφήστε τα να πάνε. Επιτόκια δανεισµού επιχειρήσεων. Απίστευτο. Υψηλά καταστροφικά για νέες και µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Πώς θα είναι ανταγωνιστικές και βιώσιµες; Ακόµα και οι
µισθοί να µειωθούν, δεν πρόκειται, δεν γίνεται. Αν δεν έχουν ταµειακά διαθέσιµα, αν δεν έχουν λεφτά από τράπεζες µε χαµηλότοκα δάνεια, δεν πρόκειται να πάει µπροστά η επιχείρηση,
καταλάβετέ το.
Διαδροµή Βερολίνο - Ταρβίζιο -για όσους ξέρουν λίγα ιταλικάεννιακόσια τριάντα επτά χιλιόµετρα. Διόδια 12 ευρώ µόνο σ’ ένα
τούνελ στις αυστριακές Άλπεις. Διαδροµή Ταρβίζιο - Ανκόνα,
πεντακόσια εβδοµήντα ένα χιλιόµετρα, διόδια 44 ευρουδάκια.
Διαδροµή Καλαµάτα - Λάρισα -µιλάµε για Χονολουλού, για
Χαβάη- διόδια 105 ευρώ. Πώς θα βγει βρε µια επιχείρηση να µεταφέρει τα προϊόντα της; Πώς θα βγει;
Έχουµε σαράντα πέντε µετωπικά διόδια στη χώρα. Στο σύνολο και µε τα πλευρικά µάς κάνουν 128 ευρώ. Πώς να µεταφέρω το εµπόρευµά µου στην Καλαµάτα ή από την Καλαµάτα
στην Αθήνα; Πώς να το µεταφέρει ο Θεσσαλονικιός στην Αθήνα
ή ο Αθηναίος στη Θεσσαλονίκη;
Είναι πάρα πολλά λεφτά, τα οποία µετακυλίονται στην αγορά
που δεν ξέρουν πολλοί εδώ µέσα, την αγορά που δεν γνωρίζουν
κάποιοι πόσα λεφτά πρέπει να πληρώσει κάποιος για να επιβιώσει τον µήνα, την αγορά που ο Έλληνας µετράει µισό-µισό ευρώ
για να πάει να αγοράσει γάλα και ψωµί.
Εµείς δεν το ξέρουµε ακόµα αυτό, είµαστε µακριά πολλοί από
εδώ µέσα απ’ αυτό. Δεν αντιλαµβανόµαστε την κοινωνία, τη βοή
που είναι πολύ σιγανή, αλλά ακούγεται σιγά-σιγά. Μετακύλιση
στο προϊόν.
Η Ελλάδα, σύµφωνα µε τη EUROSTAT, είναι η δεύτερη ακριβότερη χώρα σε κόστος τηλεπικοινωνιών και βγαίνει ο Πρωθυπουργός και µας λέει ότι µειώσαµε το τέλος κινητής τηλεφωνίας.
Σταθείτε ρε παιδιά, µισό λεπτό, το πιο ακριβό ίντερνετ έχουµε.
Εγώ στο σπίτι που µένω, στο Πανόραµα Θεσσαλονίκης, αναγκάστηκα να πάρω δορυφορικό και να πληρώνω 50 ευρώ τον µήνα,
γιατί δεν έχει το Πανόραµα διαδίκτυο, δεν έχει πυλώνα διαδικτύου, δεν έχει γραµµές. Έχει, κύριε συνάδελφε; Δεν έχει. Μι-

2406

λάµε από τις ακριβές περιοχές. Ο Χριστός και η Παναγία!
Ακούστε τώρα. Δεν θα πω για την Επιτροπή Ανταγωνισµού.
Δικά σας παιδιά είναι εκεί µέσα έτσι κι αλλιώς. Αυτοί είχαν τους
δικούς τους, εσείς έχετε τους δικούς σας. Θυµάµαι ότι µαλώνατε
µεταξύ σας ποιον θα βάλετε εκεί πέρα. Ε, εκεί είναι οι µεγάλες
δουλειές. 100 εκατοµµύρια ευρώ πρόστιµο γίνονται ένα, γίνονται
500 χιλιάρικα, 70 εκατοµµύρια ευρώ πρόστιµο γίνονται εκατό χιλιάρικα. Δεν κάνεις κράτος έτσι. Δεν γίνεται κράτος έτσι. Πώς θα
γίνει η Ελλάς ανταγωνιστική; Πώς θα γίνει η Ελλάς παραγωγική;
Δεν πρόκειται να γίνει µε τη λογική τη δική σας. Η µία λογική από
εδώ «δώστε, δώσε και εµένα µπάρµπα», εσείς το κεφάλι χαµηλά
«δίνω, δίνω µε δανεικά». Ε, δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να κάνουµε
ένα σχέδιο να παράγουµε πλούτο. Δεν γίνεται έτσι! Πώς θα παράγουµε; Είναι αδύνατο µε τη λογική τη δική σας.
Γι’ αυτό και είµαστε περήφανοι για τη δική µας λογική που
είναι εθνική, είναι πατριωτική, είναι παραγωγική, είναι πάνω από
όλα υπέρ του ελληνικού λαού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Πού οφείλεται, λοιπόν, η άνοδος των τιµών του κρέατος; Δεν
ξέρει κανένας από εσάς και δεν είστε υποχρεωµένοι να ξέρετε.
Αλλά οι Υπουργοί πρέπει να ξέρουν. Αυξήθηκαν οι ζωοτροφές
60%. Η Ελλάς δεν έχει τη δυνατότητα να έχει βιοµηχανίες ζωοτροφών. Κάτι µικρές επιχειρήσεις έχουµε που κάνουν εισαγωγές.
Τιµή πώλησης χοιρινού 1.20 έως 1.30 ζωντανό βάρος. Ζηµιά;
0.23 ανά κιλό του ζωντανού, γιατί το κόστος παραγωγής είναι πιο
ακριβό από την πώληση. Δηλαδή, ένα χοιρινό εκατό κιλών έχει
ζηµιά 23 ευρώ. Πού να το κάνει ο άλλος παραγωγή; Τα πετάει
και τα αφήνει εκεί. Έτσι θα παράγουµε προϊόντα; Έτσι θα δώσουµε κρέας στα παιδιά µας, όταν το 80% είναι εισαγωγές στο
σουβλάκι που τρώµε, το αρχαιοελληνικό αυτό έδεσµα; Το είχαν
Βοιωτοί κυρίως κατά την αρχαιότητα. Ήξεραν από σπληνάντερα
και κοκορέτσια οι Βοιωτοί. Υπάρχουν και αγγεία ειδικά. Είναι εδώ
ο Υπουργός, ξέρει κι αυτός. Τα ξέρει καλά ο Υπουργός αυτά. Το
σουβλάκι είναι ελληνικό έδεσµα. Ναι, αλλά το κρέας είναι ολλανδικό, είναι από τη Δανία. Δεν είναι ελληνικό. Ούτε το σουβλάκι
δεν κρατήσαµε, ρε παιδιά. Και θα µπορούσα να πω και άλλα παραδείγµατα. Τα ίδια για τη γεωργία µε τα φυτοφάρµακα.
Ακούστε τι συµφέρει. Δεν συµφέρει πλέον στην Ελλάδα να παράγεις ένα προϊόν γεωργικό και αυτό µε λυπεί, γιατί προέρχοµαι
από την Πέλλα, όπου αυτή η περιοχή µαζί µε την κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα µπορούσε να ταΐζει όλη την Ελλάδα.
Δεν συµφέρει πλέον να καλλιεργείς χωράφι. Κέρδος; 110 ευρώ
το στρέµµα. Πώς να βγεις; Φυτοφάρµακα, λιπάσµατα. Τι κάνουν,
λοιπόν, πολλοί; Εισάγουν και τα πουλάνε. Γίνονται χονδρέµποροι
ή έµποροι. Τι κάνουν, λοιπόν, πολλοί; Βρήκαν εδώ οι φωστήρες
τα φωτοβολταϊκά. Στη µάνα γη, την ελληνική, τη µήτρα του καρπού, βάζουν σίδερα και δεν θα έχουµε να φάµε σε λίγα χρόνια.
Αυτό είναι έγκληµα. Δώστε -το επαναλαµβάνω- κίνητρα για να
παράγει η Ελλάδα. Δώστε προϋποθέσεις για να παράγουµε
πλούτο. Δεν πάµε καλά. Προστατέψτε τα ελληνικά προϊόντα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Παρατήσατε τα προϊόντα ονοµαστικής προελεύσεως. Πήγα
στη Γερµανία και βρήκα, κύριε Σκρέκα, τυρί νότιας Αφρικής
φέτα. Νότια Αφρική φέτα βρήκα ελληνική! Και ευτυχώς ο Ευρωβουλευτής µας έκανε θέµα στην Ευρωβουλή µαζί µε την ελιά Καλαµών της Αιγύπτου και έγινε θέµα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και βγήκε οδηγία. Προστατεύστε τα. Αν θέλετε να λύσετε ένα
πρόβληµα, το έχω πει χίλιες φορές. Είδα ότι ο Πρωθυπουργός
έφυγε, δεν του αρέσει να ακούει προτάσεις. Του αρέσει να µαλώνει µε τον κ. Τσίπρα για τα µικρά, γιατί στα µεγάλα συµφωνούν. Έχετε ακούσει πουθενά να διαφωνήσουν στην οικονοµία;
Γιατί δεν την ασκείτε εσείς. Την ασκούν τα αφεντικά, οι Γερµανοί
και οι δανειστές και ό,τι λένε αυτοί, λέτε «ναι», δεν λέτε σε κάτι
«όχι».
Λέω, λοιπόν, κάντε ποιοτικούς ελέγχους στα βουλγαρικά και
τα τουρκικά σύνορα. Εκεί µε το γάλα, να τους κάνουµε έλεγχο,
φυτοφάρµακα, λιπάσµατα, µαρούλια, ό,τι θέλετε, περνάνε τρέιλερ. Το καταλαβαίνετε; Και τα πουλάµε εδώ και κινδυνεύει η
υγεία των ανθρώπων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κύριε Πρόεδρε, παράκληση για τον χρόνο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Δύο λεπτά και κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Έτσι κι αλλιώς έχω
τη δευτερολογία, οπότε εκεί θα τα πω για την οικονοµία και τις
προτάσεις µας, στη δευτερολογία µου αναγκαστικά, κύριε Πρόεδρε.
Ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα. Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, για ποια ανάπτυξη µιλάτε; Τώρα αρχίζει η έκρηξη των τιµών.
Το ξέρετε; Σύµφωνα µε έκθεση της EUROSTAT τώρα αρχίζει το
πάρτι των τιµών, τώρα που µιλάµε. Δεν πάµε καλά στην οικονοµία. Να σας πω εγώ τις τιµές; 29% το πετρέλαιο. Κατσίκι, αυξήσεις στα τυριά, αυξήσεις στο κρέας.
Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, έτσι όπως ασκείτε πολιτική,
έτσι όπως πάνε τα πράγµατα, βλέπω να δηµιουργείται µια νέα
κοινωνική τάξη. Εσείς τα οδηγείτε, είστε οι ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί. Αφού, λοιπόν, ισοπέδωσαν τη µεσαία τάξη, αφού την
εξαφάνισαν, έρχεστε τώρα εσείς µε τις δικές σας επιλογές να
κάνετε τη µεσαία τάξη νεόπτωχους νεοέλληνες. Δεν θα το επιτρέψουµε. Θα αγωνιστούµε για τη µεσαία τάξη και τα πλατιά
λαϊκά στρώµατα, τον εργαζόµενο, τον µισθωτό, τον συνταξιούχο,
τον κάθε Έλληνα που µοχθεί και παράγει πλούτο. Τον κάθε Έλληνα που δικαιούται και πρέπει όπως του αρµόζει να πληρώνεται
και να έχει ασφάλεια ζωής. Να µην κινδυνεύει ανά πάσα ώρα και
στιγµή.
Και να σας πω και κάτι τελευταίο; Είµαι βέβαιος ότι συµφωνείτε µε όλα όσα λέµε. Είµαι βέβαιος ότι πολλοί από εσάς διαφωνείτε µε την ασκούµενη πολιτική. Αλλά άλλο να είµαι βέβαιος
και άλλο να το αποδεικνύετε στην πράξη. Σηκωθείτε όρθιοι και
πείτε κάποια στιγµή και τα µεγάλα «όχι» σας στη Νέα Δηµοκρατία
για να τιµήσετε και τους ψηφοφόρους σας.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Kαλείται στο Βήµα ο
κ. Γιάνης Βαρουφάκης, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΜέΡΑ25 για τη δική του πρωτολογία.
Υπενθυµίζω ότι ο Πρωθυπουργός πέντε η ώρα πρέπει να
φύγει. Υπενθυµίζω ότι όλοι µίλησαν περισσότερο από τον Πρωθυπουργό, ενώ ο Κανονισµός υπαγορεύει κάτι διαφορετικό.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήρθαµε να µιλήσουµε σήµερα
για την ακρίβεια. Ακούγοντας τον Πρωθυπουργό, αν δεν γνώριζα
τι συµβαίνει σ’ αυτή τη χώρα, θα φανταζόµουν ότι πρόκειται για
ένα καινούργιο φαινόµενο, κάτι το οποίο ήρθε εισαγόµενο. Έτσι
δεν είπε;
Ακούγοντας τον κ. Τσίπρα, θα θεωρούσα ότι συµφωνεί µε τον
Πρωθυπουργό. Κι αυτό είναι κάτι καινούργιο. Είπε verbatim ο κ.
Τσίπρας: «Σήµερα αντιµετωπίζει ο λαός και την ακρίβεια». Γιατί
προχτές; Πριν από δύο χρόνια; Πριν από πέντε χρόνια; Όλα αυτά
τα δεκατρία χρόνια δεν αντιµετώπιζε ο λαός την ακρίβεια;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακόµα και να πέφτουν οι τιµές,
όταν το εισόδηµά σου, η σύνταξή σου πέφτει πιο γρήγορα, πηγαίνεις στο σουπερµάρκετ και τη δεύτερη βδοµάδα του µήνα δεν
βγαίνεις πια. Αντιµετωπίζεις την ακρίβεια de facto ανεξάρτητα
από το αν ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν οι τιµές. Γιατί ακόµα κι όταν
κατέβαιναν οι τιµές είχαµε αποπληθωρισµό µέχρι και πολύ πρόσφατα. Και στην αρχή της χρονιάς φέτος. Ο µισθός µειώνεται, η
σύνταξη µειώνεται όπως γινόταν από το 2009, το 2010 και µετά.
Η ακρίβεια και πιο πολύ η ανέχεια, αυτό έχει σηµασία. Το να µην
βγαίνει ο µήνας. Η αναξιοπρέπεια του να µην βγαίνει ο µήνας.
Αυτό είναι κάτι δεδοµένο εδώ και δεκατρία χρόνια.
Άκουσα τον Πρωθυπουργό να µιλάει για ραγδαία αύξηση της
αγοραστικής δύναµης της µέσης οικογένειας, την τρίτη µεγαλύτερη στην Ευρώπη, λέει. Κάτι τέτοιο. Πού το είδατε, κύριε Πρωθυπουργέ, αυτό; Το µερίδιο των µισθών ως ποσοστό του ΑΕΠ
µειώνεται συστηµατικά δεκατρία χρόνια. Σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ σας. Σύµφωνα µε αυτήν την άθλια ΕΛΣΤΑΤ. Θα έρθω στην
ΕΛΣΤΑΤ. Άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό άλλη µια φορά να
χρησιµοποιεί τις µεθόδους του κ. Τσίπρα. Παρεµπιπτόντως, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ο αρχηγός σας µίλησε για τα
σκληρά µνηµόνια. Δεν υπάρχουν σκληρά και µαλακά µνηµόνια.
Τα µνηµόνια είναι δεδοµένο ότι είναι σκληρότατα. Και το πρώτο
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και το δεύτερο. Και το τρίτο το δικό σας µπορεί να ήταν το πιο
σκληρό.
Είναι δυνατόν να µιλάµε για αντιπαράθεση ουσιαστική όταν ο
κ. Τσίπρας έκοψε το ΕΚΑΣ; Κυβέρνηση της Αριστεράς έκοψε το
ΕΚΑΣ. Τι ήταν το ΕΚΑΣ; Να σας θυµίσω; Ήταν 100 ευρουδάκια
πάνω στα 200-300 ευρώ της κατώτατης σύνταξης. Η κυβέρνηση
της Αριστεράς το έκοψε. Και µετά τι έκανε για να κερδίσει κάποιους πόντους; Μερικά φιλοδωρήµατα. «Πάρτε τον Δεκέµβριο
µία σύνταξη». Μια.
Και τι κάνει ο κύριος Πρωθυπουργός; Ακριβώς το ίδιο. Ήρθε
σήµερα να δώσει φιλοδώρηµα στους συνταξιούχους, φιλοδώρηµα στους ανθρώπους του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Πάρτε
έτσι ένα lump sum που θα το λέγανε και στην MacKinsey, που
είναι ακριβώς η πολιτική του κ. Τσίπρα.
Δηλαδή, γιατί µας φέρατε εδώ, κύριε Πρόεδρε, σήµερα; Για
να πουν ότι ο ένας κάνει αυτά που έκανε ο άλλος, αλλά το κάνει
λίγο καλύτερα; Αυτό είναι το ζητούµενο;
Εγώ θα σταθώ ευλαβικά στον τίτλο της σηµερινής µας συνάντησης: «Ακρίβεια». Η ακρίβεια κρατάει δεκατρία χρόνια. Η ανέχεια κρατάει δεκατρία χρόνια. Η αναξιοπρέπεια για τους
πολλούς κρατάει δεκατρία χρόνια. Αυτό δεν έχει αλλάξει και δεν
θα αλλάξει µε τα φιλοδωρήµατα, όσο η χώρα βρίσκεται εγκλωβισµένη σε αυτό που εµείς στο ΜέΡΑ25 ονοµάζουµε χρεοδουλοπαροικία. Τα τρία άλφα, λοιπόν, ανέχεια, ακρίβεια, αναξιοπρέπεια, δεκατρία χρόνια κρατούν και θα συνεχίσουν να κρατούν
όσο εφαρµόζουµε ακριβώς τις ίδιες πολιτικές. Αλλά, έχουµε και
ένα τέταρτο «α», έχουµε την αναξιοπιστία, την αναξιοπιστία των
στατιστικών στοιχείων.
Είπε ο κύριος Πρωθυπουργός κάτι πριν, στην πρωτολογία του.
Είπε: «Τουλάχιστον να συµφωνήσουµε για τα δεδοµένα». Μα,
πώς να συµφωνήσουµε µε τα δεδοµένα; Σήµερα, έτσι, ξαναµπήκα, για άλλη µία φορά –έχω αυτό το συνήθειο, µπαίνω σχεδόν
κάθε µέρα- στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ να κοιτάξω -συζητάµε
για την ακρίβεια, έτσι δεν είναι κύριε Πρόεδρε;- να κοιτάξω τα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την ακρίβεια, κύριε Πρωθυπουργέ. Και
πήγα να δω στο 2000, 2001 κάνανε καµµία αναθεώρηση εκείνου
του τεράστιου ψεύδους των greek statistics; Να σας θυµίσω ότι
µας λέγανε ότι το 2000 -δηλαδή τη χρονιά πριν µπούµε στο
ευρώ, όταν είχαµε δραχµή ακόµα- ο πληθωρισµός ήταν 3,2%.
Αυτό έλεγε η ΕΛΣΤΑΤ σήµερα. Το 2001, θυµάστε που όλα ανέβηκαν, όλα, κάνοντας τη µεταφορά από τη δραχµή στο ευρώ; Η
ΕΛΣΤΑΤ ακόµη και σήµερα µάς λέει ότι από το 2000 στο 2001
πήγαµε από το 3,2% στο 3,4%, δηλαδή είχαµε αύξηση µόλις
0,2%. Πείτε το αυτό σε κανέναν άνθρωπο εκεί έξω, ο οποίος να
έχει επαφή µε την πραγµατικότητα, ότι όταν πήγαµε από τις
δραχµές στο ευρώ, σε δραχµές είχαµε 0,2% αύξηση του πληθωρισµού και καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει θέµα αξιοπιστίας
αυτής της τρισάθλιας ΕΛΣΤΑΤ;
Ας έρθουµε στο σήµερα. Κύριε Σταϊκούρα, τι θα δηλώσετε ότι
ήταν ο πληθωρισµός κατά µέσον όρο το 2021, στον προϋπολογισµό σας; Άκουσα τον κ. Μητσοτάκη. Μίλησε για αύξηση της
αγοραίας αξίας της τιµής του καλαθιού της νοικοκυράς για τα
τρόφιµα -το είπατε, κύριε Μητσοτάκη, αυτό δεν το είπατε;- κατά
0,6% κάτι τέτοιο. Καλά, σοβαρολογείτε; Έχετε πάει στα σουπερµάρκετ; Οι τιµές των σουπερµάρκετ κατά µέσον όρο, το καλάθι
του νοικοκύρη ή της νοικοκυράς, των νοικοκυραίων γενικά,
ακόµα και στο πρώτο lockdown ανέβηκε τουλάχιστον 10% µε
15%. Ο κόσµος βοά από αυτό. Υπήρχαν λόγοι. Υπήρχε το γεγονός ότι τα µεταφορικά µέσα είχαν παγώσει, λόγω του lockdown.
Επιπλέον, πετάχτηκαν τόσα αγαθά. Ρωτήστε τους αγρότες µας.
Πετάχτηκαν τόσα αγαθά. Εµείς λέγαµε πάρτε τα και πουλήστε
τα στις λαϊκές αγορές, δεν µας ακούσατε, αλλά δεν έχει καµµία
σηµασία. Και, βεβαίως, τα σουπερµάρκετ, τα οποία είναι το µεγαλύτερο καρτέλ που υπάρχει σε αυτή τη χώρα, µε τεράστια ποσοστά κέρδους, όταν γίνεται µια τέτοια καθίζηση της προσφοράς λόγω του lockdown είχαν 10% µε 15% αύξηση στα ράφια
των σουπερµάρκετ τα βασικά αγαθά. Εσείς θα µας πείτε τώρα
για 0 6%;
Εµείς, ως ΜέΡΑ25, σας παρακαλούµε αυτό που είπατε να γίνει
πραγµατικότητα. Να συµφωνήσουµε για τα στατιστικά στοιχεία.
Αλλά ποια; Αυτής της τρισάθλιας ΕΛΣΤΑΤ; Τα greek statistics
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αποδεικνύεται ότι είναι αθάνατα. Τα ίδια εκείνα τα οποία µας εξέθεσαν διεθνώς, µας εκθέτουν και σήµερα.
Έχετε απέχθεια προς άβολες αλήθειες, κύριε Μητσοτάκη.
Έχετε φτιάξει ένα «Μήτσοverse», για να αναφερθώ και στον φίλο
µας τον Μαρκ Ζούκερµπεργκ. Και το κόστος αυτής της αναξιοπιστίας είναι πάρα πολύ µεγάλο και όχι βέβαια µόνο στον χώρο
της ακρίβειας.
Θα µου επιτρέψετε να κάνω µια πολύ µικρή παρένθεση όσον
αφορά στην πανδηµία. Γιατί η αναξιοπιστία είναι ο µεγαλύτερος
εχθρός του προγράµµατος εµβολιασµού, για το οποίο ξέρετε ότι
το ΜέΡΑ25 είναι απολύτως αρωγός της Κυβέρνησης. Εσείς διακηρύττετε την πίστη σας στην επιστήµη. Δεν ξέρω αν διαβάσετε
το τελευταίο αντίτυπο του «NATURE» στο οποίο ξεκαθαρίζει η
επιστήµη -τουλάχιστον σύµφωνα µε το άρθρο του Μπεν Ντέιβις
και άλλων επιστηµόνων στο τελευταίο τεύχος του «NATURE»-,
ότι οι χώρες στις οποίες υπολείπεται το ποσοστό των εµβολιασµένων, είναι οι χώρες όπου η αξιοπιστία της κυβέρνησης είναι
χαµηλά. Σκεφτείτε το αυτό.
Θα σας δώσω ένα παράδειγµα για την αναξιοπιστία. Και πάλι
είµαστε στο ίδιο µετερίζι, γιατί θέλουµε το ποσοστό εµβολιασµού
να πλησιάσει το 100%. Το ξέρετε αυτό. Πώς όµως, µπορείτε να
κερδίσετε την εµπιστοσύνη του λαού, όταν είναι ξεκάθαρο ότι
επιλεκτικά εφαρµόζετε τον αυταρχισµό σας; Θα σας δώσω, λοιπόν, ένα παράδειγµα και ξέρετε ότι το γνωρίζω γιατί η συνάδελφός µας Σοφία Σακοράφα είναι Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ. Τις
προάλλες έγινε ο Μαραθώνιος. Γνωρίζετε, κύριε Πρωθυπουργέ,
ότι η Ελληνική Αστυνοµία έστειλε ανεµβολίαστους αστυνοµικούς
να µπούνε για να κάνουν ελέγχους µέσα στον χώρο, στον τύµβο,
αλλά και στο Καλλιµάρµαρο και αναγκάστηκαν οι διοργανωτές
να τους διώξουν; Είναι δυνατόν να επιλέγετε πάνω σε ποιους
ανεµβολίαστους θα είστε αυταρχικοί και σε ποιους όχι; Αυτά
είναι τα συνθετικά στοιχεία της αναξιοπιστίας σας.
Έτσι κι αλλιώς ο αυταρχισµός δεν βοηθά και σας το έχουµε
ξαναπεί. Έχουµε πει ότι σε µένα που είµαι εµβολιασµένος και µε
τις τρεις δόσεις -και είµαι και περήφανος γι’ αυτό- δεν είναι
σωστό να µου έχετε δώσει ένα πάσο που να λέει ότι δεν χρειάζεται να ξανακάνω ποτέ τεστ, παρά το γεγονός ότι ως εµβολιασµένος µπορεί να µεταδίδω τον ιό.
Έχει σηµασία να σταθώ άλλη µία φορά στα τρία πολύ απλά
πράγµατα τα οποία µε αγάπη σας προτείνουµε γι’ αυτήν τη
χώρα, γιατί αύριο µπορεί το εµβόλιο να µην πιάνει το στέλεχος
Ε, ΣΤ, Η, Ζ. Θα έχετε αφήσει τη χώρα το ίδιο απροστάτευτη,
όπως ήταν και πριν δύο χρόνια, χωρίς το δίκτυο των κέντρων δηµόσιων δωρεάν µαζικών τεστ, το οποίο εµείς λέγαµε από την
αρχή ότι έπρεπε να υπάρχει, χωρίς να υπάρχει ένας προεµβολιαστικός έλεγχος για τους διστακτικούς πολίτες, να µπορούν να
κλείσουν ένα ραντεβού µε έναν γιατρό στο ΕΣΥ, να τους παραθέσει τα στατιστικά στοιχεία για τη δική τους περίπτωση, δεδοµένου του δικού τους ιατρικού ιστορικού.
Και όσον αφορά αυτό που κάνατε τώρα µε τον µισό µισθό, που
δώσατε στους ανθρώπους του ΕΚΑΒ και του ΕΣΥ, εσείς, ο Πρωθυπουργός της Κυβέρνησης εν µέσω πανδηµίας πέρυσι µειώσατε τα έξοδα, τις δαπάνες για το ΕΣΥ και αρνείστε να
προβείτε σε προσλήψεις µαζικές, ώστε να ενισχυθεί το ΕΣΥ.
Επιστρέφουµε, όµως, στο γενικότερο πλαίσιο και ιδίως στην
ακρίβεια. Είπατε ότι η αύξηση των τιµών είναι εισαγόµενη. Έχετε
δίκιο. Η ανέχεια των πολιτών δεν είναι εισαγόµενη, κρατάει δεκατρία χρόνια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Η αύξηση των τιµών είναι όντως εισαγόµενη, όπως είναι και ο
COVID-19. Μια κυβέρνηση, όµως, κρίνεται, κύριε Μητσοτάκη,
από το κατά πόσο λειτουργεί ως αµορτισέρ που αποσβένει τα
σοκ, τους κραδασµούς που έρχονται απ’ έξω ή τα πολλαπλασιάζει. Δυστυχώς, εσείς είστε πολλαπλασιαστής των σοκ που έρχονται απ’ έξω, των κραδασµών, όχι αµορτισέρ, όχι ένας µηχανισµός
κρατικός ο οποίος αποσβένει αυτά τα σοκ.
Να αναφερθώ σε πέντε ζητήµατα. Πρώτον, πάµε πάλι στα σουπερµάρκετ, στα οποία αναφέρθηκα πριν. Είχατε τουλάχιστον δύο
χρόνια να θέσετε σε λειτουργία την Επιτροπή Ανταγωνισµού,
έτσι ώστε τα σουπερµάρκετ να µην χρησιµοποιήσουν τη δεσπόζουσα θέση τους στην αγορά, για να έχουµε µία αύξηση 15% -
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20% από την αρχή της πανδηµίας µέχρι τώρα στα βασικά αγαθά.
Ό,τι και να µας λέτε ότι λέει η ΕΛΣΤΑΤ, δεν το κάνατε. Τι κάνετε
αντί γι’ αυτό; Από το πρώτο lockdown κλείσατε για δύο βδοµάδες
τις λαϊκές αγορές που είναι και σε εξωτερικό χώρο και µετά τους
επιβάλατε να λειτουργούν στο 50% της δυνατότητάς τους. Και
βλέπουµε γιατί τώρα. Διότι µας φέρατε νοµοσχέδιο πρόσφατα
που ουσιαστικά δωρίζετε τις λαϊκές αγορές στα καρτέλ. Με άλλα
λόγια, το µεγαλύτερο δώρο στους εχθρούς του ανταγωνισµού,
στον χώρο των τροφίµων. Αυτό κάνατε τα δύο χρόνια της πανδηµίας.
ΦΠΑ: η κ. Μέρκελ -που όπως και να το κάνουµε είναι καγκελάριος µιας πάρα πολύ πιο εύρωστης οικονοµίας από τη δική µαςπήρε τον ανώτατο ΦΠΑ από 19% και τον πήγε στο 16% τουλάχιστον για όσο διαρκεί η πανδηµία. Εσείς τι κάνετε; Πήρατε µερικά
αγαθά από τον υψηλό ΦΠΑ, το 24% και τα πήγατε στον χαµηλό.
Στη χώρα αυτή δεν επιτρέπεται να έχουµε ΦΠΑ 24%. Θα έπρεπε,
τουλάχιστον εν µέσω πανδηµίας, να πάει στο 15%. Σας ενδιαφέρει πραγµατικά να κάνετε κάτι για την ακρίβεια; Κάντε αυτό.
Αναφερθήκατε στον κατώτατο µισθό και σας λέω το εξής: Δεν
είναι µόνο ο κατώτατος µισθός, είναι και τα κοινωνικά επιδόµατα.
Υπάρχουν ολόκληρες κατηγορίες συνανθρώπων µας που η δική
σας Κυβέρνηση, το δικό µας κράτος έχει κρίνει, και πάρα πολύ
σωστά, ότι δεν µπορούν να τα βγάλουν πέρα και παίρνουν επιδόµατα. Σ’ αυτούς τους ανθρώπους και σε αυτούς που παίρνουν
τον κατώτατο µισθό δεν δικαιούστε να πείτε ότι κάποια στιγµή
θα αποφασίσετε να δώσετε µια αύξηση. Έχετε υποχρέωση να εισάγετε αυτόµατη τιµαριθµική αναπροσαρµογή. Είναι αυτόµατη,
δεν περνάει ούτε από τον Υπουργό ούτε από τον Γενικό Γραµµατέα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Αλλιώς γιατί µαζευτήκαµε σήµερα για να µιλήσουµε για την
ακρίβεια; Αλλιώς δεν υπάρχει ακρίβεια. Θα δείτε στον προϋπολογισµό του κ. Σταϊκούρα ότι θα µας πει ότι ο πληθωρισµός κατά
µέσον όρο φέτος ήταν 0,7%.
Οπότε, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, δεν έπρεπε να µαζευτούµε
σήµερα. Άµα είναι 0,7% κατά µέσον όρο ο πληθωρισµός ποιος
είναι ο λόγος να µιλάµε; Μόνο και µόνο αν θέλετε να αντιπαρατεθείτε εσείς µε τον κ. Τσίπρα. Πηγαίνετε κάπου αλλού. Βρείτε
µια άλλη αλάνα να παίξετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Τα δύο τελευταία σηµεία, κύριε Πρόεδρε, που θα ήθελα να
αναφέρω είναι τα εξής: Το ένα αφορά στους ναυτικούς µας. Θα
µου πείτε: «Τι σχέση έχουν οι ναυτικοί µας;» Έχουν τεράστια
σχέση.
Κύριε Πρωθυπουργέ, αναφερθήκατε στην τιµή της ενέργειας,
που είναι βασικό συστατικό της αύξησης των τιµών του εισερχόµενου πληθωρισµού, αλλά δεν αναφερθήκατε στα µεταφορικά
κόστη. Τα µεταφορικά κόστη ξέρουµε πάρα πολύ καλά γιατί
έχουν αυξηθεί. Γιατί όταν έγινε το lockdown και έκλεισαν οι οικονοµίες στη Δύση ουσιαστικά, αλλά και στην Κίνα, τα πλοία τα
οποία µετέφεραν προϊόντα από την Κίνα στο Λος Άντζελες και
από την Κίνα στην Ευρώπη και τα τάνκερ που πήγαιναν υγροποιηµένο αέριο από το Κατάρ στην Κίνα και από το Κατάρ στην Ευρώπη δεν σταµάτησαν στη µέση του ωκεανού, έφτασαν στον
προορισµό τους, ξεφόρτωσαν και κόλλησαν εκεί. Και όταν ξαναπατήσαµε το κουµπί για να αρχίσει πάλι η οικονοµία όλα τα τάνκερ ήταν σε λάθος µεριά µε τους ναυτικούς µας εγκλωβισµένους
στα λιµάνια για µήνες ολόκληρους, χωρίς χρήµατα πολλές
φορές, χωρίς τη δυνατότητα να βγουν από το πλοίο, χωρίς τη
δυνατότητα να εµβολιαστούν, µε καµµία απολύτως πρόβλεψη.
Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό; Ότι έχουµε µαζικές παραιτήσεις ναυτικών, Ελλήνων και µη Ελλήνων, το οποίο αυξάνει το µεταφορικό
κόστος. Κάνετε κάτι γι’ αυτό; Όχι, δεν κάνετε.
Πάω τώρα στην ενέργεια και στο ηλεκτρικό ρεύµα.
Σας άκουσα, κύριε Μητσοτάκη, να θριαµβολογείτε και να θεωρείτε ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό, ότι η τιµή της µετοχής
ανέβηκε σε πολύ µεγάλο βαθµό λόγω των δικών σας πολιτικών.
Δεν χρειάζεται να ξέρεις πάρα πολλά για το χρηµατιστήριο για
να γνωρίζεις ότι ένας χρηµατιστής, µια εταιρεία ουσιαστικά συµµετοχών -γιατί αυτοί που αγοράζουν µετοχές της ΔΕΗ δεν είναι
εταιρείες παραγωγής και διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος, είναι
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ταµεία, εταιρείες συµµετοχών, αρπακτικά για εµάς στο ΜέΡΑ25γιατί να αγοράσει µια αναβαθµισµένη µετοχή -όσο αφορά στην
τιµή της- στη ΔΕΗ εάν ο στόχος του δεν είναι να κερδίσει περισσότερα; Αν µπορεί, όµως, να κερδίσει περισσότερα στη µέση
µιας ενεργειακής κρίσης, εσείς τι θα κάνετε; Θα τον επιδοτήσετε
κι άλλο την εποχή που αυτός θα κερδίζει περισσότερα κερδοσκοπώντας σε µια τέτοια συγκυρία ενεργειακής κρίσης;
Να το πω απλά. Αναφερθήκατε, κι έχετε δίκιο, ότι δεν φταίτε
εσείς γι’ αυτό. Αναφερθήκατε στην τιµολόγηση στη βάση του
οριακού κόστους. Τι σηµαίνει αυτό; Να το κάνουµε λιανά για τον
κόσµο που µας ακούει, αν µας ακούει κανείς. Έστω ότι έχεις
υδροηλεκτρική ενέργεια, αιολικά, φωτοβολταϊκά, λιγνίτες µε ένα
µέσο κόστος 10 λεπτά την KWh. Και δεν σου φτάνει, χρειάζεται
και ένα άλλο 10% παραγωγής το οποίο βγαίνει από φυσικό αέριο
το οποίο κοστίζει 20 λεπτά. Τι λέει το µοντέλο αυτό το οποίο εισήγαγε ο ΣΥΡΙΖΑ µε το χρηµατιστήριο της ενέργειας; Τι σηµαίνει
αυτό για την τιµή κάθε KWh; Σηµαίνει ότι θα έχει τιµή ίση µε την
πιο ακριβή κιλοβατώρα που παράγει το φυσικό αέριο. Οπότε τι
σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι όταν η τιµή του φυσικού αερίου αυξάνεται, επειδή ο Πούτιν µειώνει την ποσότητα που προσφέρει,
γιατί πιέζει την κ. Μέρκελ και τον κ. Σολτς για το Nord Stream 2
-δεν έχει καµµία σηµασία γιατί- τα κέρδη των εταιρειών που
έχουν αγοράσει τα κοµµάτια της παλιάς ΔΕΗ που δεν χρησιµοποιούν φυσικό αέριο έχουν όλο και µεγαλύτερο ποσοστό κέρδους. Αυτό λέγεται πρόσοδος, αυτό λέγεται αρπαγή. Να γιατί
πληρώνουν πιο πολλά για τις µετοχές, που εσείς ιδιωτικοποιείτε
τη ΔΕΗ, σε αυτή τη διαδικασία.
Πρέπει να αποφασίσετε. Η δική σας επιδότηση είναι επιδότηση
του καταναλωτή ή είναι επιδότηση του προσοδοφόρου αρπακτικού, το οποίο δεν έρχεται για να στηρίξει τον καταναλωτή, δεν
πληρώνει εννιά φορές παραπάνω τη µετοχή της ΔΕΗ για να στηρίξει τον καταναλωτή, αλλά την πληρώνει για να στηριχτεί από
τον καταναλωτή τόσο µέσα από το τιµολόγιο όσο µέσα και από
τις δικές σας επιδοτήσεις που τελικά επιβαρύνουν το χρέος του
Έλληνα καταναλωτή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε εδώ το κόµµα της προγραµµατικής λεηλασίας, τη Νέα Δηµοκρατία, µία Νέα Δηµοκρατία η οποία αµαυρώνει ακόµα και το όνοµα του ιδρυτή της, του
Κωνσταντίνου Καραµανλή, ο οποίος ίδρυσε τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού, επειδή ήξερε ότι ο ιδιωτικός τοµέας δεν µπορεί να παράξει και να διανέµει ηλεκτρική ενέργεια σ’ αυτή τη
χώρα. Εσείς, όπως πάτε, θα ιδρύσετε µια νέα αντικαραµανλική
ΕΡΕ, µια εθνική ραντιέρηδων ένωση. Αυτό πάτε να κάνετε.
Όσο για εσάς, το κόµµα της προγραµµατικής συνθηκολόγησης, πότε, κύριε Τσίπρα, θα ζητήσετε συγγνώµη από τον ελληνικό λαό γι’ αυτή την τιµολόγηση στη βάση του οριακού κόστους;
Γιατί ήρθατε εδώ και -ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό και εγώ το χάρηκα πρέπει να πω- δίνατε συνεχώς στα Πρακτικά αυτούς τους
λογαριασµούς, τους οποίους τους πιστεύω και κάνατε και πάρα
πολύ καλά για να αναδείξετε τι αντιµετωπίζουν οι άνθρωποι εκεί
έξω.
Ναι, άλλα, όµως, αυτά που εσείς αναφέρετε εκεί µέσα ήταν
προδιαγεγραµµένα ότι θα γίνουν από αυτά που υπογράψατε στο
τρίτο και στο τέταρτο µνηµόνιο από τη δηµιουργία του Χρηµατιστηρίου Ενέργειας. Εσείς δεν δεχτήκατε την τιµολόγηση σύµφωνα µε το οριακό κόστος; Δεν το δέχτηκε η Κυβέρνηση του
κυρίου Μητσοτάκη, εσείς το δεχτήκατε αυτό. Ήταν δεδοµένο,
δηλαδή, ότι όταν θα αυξηθεί η τιµή του φυσικού αερίου, αυτό θα
συµβεί στα τιµολόγια της ΔΕΗ.
Καταλαβαίνω ότι το να πας κόντρα σε αυτή την πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σηµαίνει ρήξη µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και εδώ έχει δίκιο ο κ. Κουτσούµπας, που δεν είναι εδώ αυτήν τη
στιγµή, που ρώτησε αν εσείς θεωρείτε ότι µπορεί όλα αυτά να
γίνουν αγγελικά πλασµένα εντός αυτής της καθαρά µονοπωλιακής αρπακτικής πολιτικής που έρχεται και από την Ευρωπαϊκή
Ένωση;
Εµείς, στο ΜέΡΑ25, ως ευρωπαϊστές απαντάµε στο ερώτηµα
του κ. Κουτσούµπα και λέµε: Όχι δεν γίνεται χωρίς ρήξη, γι’ αυτό
εµείς είµαστε το κόµµα της προγραµµατικής ρήξης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Μπαίνουµε στη χορεία των δευτερολογιών και καλείται στο Βήµα ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας.
Ορίστε, κύριε Μητσοτάκη, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Ήταν τόσο µεγάλο το ενδιαφέρον των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
για την προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση, που το ίδιο το κόµµα
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης προκάλεσε, που ζήτηµα, κύριε
Τσίπρα, αν στην Αίθουσα βρισκόντουσαν µεταξύ δύο και τεσσάρων Βουλευτών σας κατά τη διάρκεια των οµιλιών των υπόλοιπων πολιτικών Αρχηγών.
Έχετε, τουλάχιστον, την ευθύνη ως επικεφαλής Κοινοβουλευτικής Οµάδας από τη στιγµή που ζητάτε από τη Βουλή να συζητήσει ένα τόσο σοβαρό θέµα µε δικιά σας ευθύνη να µεριµνείτε
ώστε να µην είναι τόσο απαξιωτική η εικόνα της δικιάς σας Κοινοβουλευτικής Οµάδας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θεωρώ θετικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το γεγονός ότι
ο κ. Τσίπρας έστω και µε κάποια σχετική δυσκολία, αµηχανία,
προβληµατισµό δήλωσε ότι στηρίζει τα πρόσθετα µέτρα ανακούφισης των πιο ευάλωτων συµπολιτών µας που η Κυβέρνηση
εξήγγειλε σήµερα.
Θα ήλπιζα αυτή την τακτική, κύριε Τσίπρα, να την είχατε ακολουθήσει και στο παρελθόν, όταν συστηµατικά καταψηφίζατε µια
σειρά από σηµαντικές παρεµβάσεις, µε πιο χαρακτηριστική τη
στήριξη των πληγέντων από τις φυσικές καταστροφές, την οποία
δυστυχώς το κόµµα σας δεν υπερψήφισε.
Παρά ταύτα, το γεγονός ότι µπορούµε να συµφωνήσουµε σήµερα, εδώ σε αυτή την Αίθουσα, ότι η στήριξη την οποία παρέχουµε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισµού είναι σε
θετική κατεύθυνση, το κρατώ ως ένα από τα λίγα θετικά συµπεράσµατα συµφωνίας σε αυτή τη συζήτηση, την οποία διεξάγουµε.
Έρχοµαι τώρα σε τέσσερα επιµέρους θέµατα, για να απαντήσω σε προβληµατισµούς και αιτιάσεις που άκουσα από τους
επικεφαλής των Κοινοβουλευτικών Οµάδων.
Πρώτον, είναι πάρα πολύ άχαρο, κύριε Βαρουφάκη, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι -απευθύνοµαι σε εσάς, διότι ήρθατε εδώ πέρα
να µας πείτε ότι οι τιµές αυξήθηκαν και κατά τη διάρκεια του
lockdown, χωρίς να επικαλείστε κανένα απολύτως στοιχείο- να
µην µπορούµε να συµφωνήσουµε στο ποιος είναι ο αντικειµενικός «διαιτητής» των οικονοµικών στοιχείων που έχουν να κάνουν
µε την απόδοση της οικονοµίας.
Καταλαβαίνω ότι στο πλαίσιο της γενικότερης αντισυστηµικότητάς σας πιστεύετε ότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή κατά συνέπεια και η ΕΛΣΤΑΤ είναι απολύτως διάτρητες και ότι τα στοιχεία
τα οποία παρέχουν προφανώς δεν έχουν καµµία αξιοπιστία.
Όµως, αυτά τα στοιχεία έχουµε. Αυτά είναι τα στοιχεία, τα
οποία έχουµε αυτή τη στιγµή. Είναι τα στοιχεία της EUROSTAT
και είναι τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζουν -και θα δείξω αυτόν
τον πίνακα για ακόµα µία φορά- τη συγκριτική πορεία του πληθωρισµού σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Δεν ρωτώ, λοιπόν, εσάς, κύριε Βαρουφάκη. Ρωτώ εσάς, κύριε
Τσίπρα. Συµφωνείτε µε αυτά τα στοιχεία, ναι ή όχι; Τα αµφισβητείτε; Να µας πείτε εάν τα αµφισβητείτε, ναι ή όχι. Μπορείτε να
συµπορευτείτε σε αυτή την ευκαιρία µε τον παλιό σας συνάδελφο, τον κ. Βαρουφάκη, και να πείτε ότι τα στοιχεία είναι αναξιόπιστα.
Όµως, τα στοιχεία είναι αυτά. Η ΕΛΣΤΑΤ έχει µια πολύ συγκεκριµένη…
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Είναι
απολύτως αναξιόπιστα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Νοµίζω πως κατάλαβα τη δική σας άποψη, κύριε Βαρουφάκη. Δεν
ρωτάω εσάς, τον κ. Τσίπρα ρωτάω. Εσείς ήσασταν πολύ ευθύς
στην τοποθέτησή σας.
Τον κ. Τσίπρα ρωτάω: Είναι ή δεν είναι αξιόπιστα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ; Είναι ή δεν είναι αξιόπιστα τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα
οποία ενσωµατώνονται στη EUROSTAT;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Θα σας απαντήσω.
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Διότι εγώ δεν βλέπω εδώ πέρα στα επίσηµα στοιχεία της EUROSTAT να υπάρχει κάποιος αστερίσκος, κάποια υποσηµείωση, κάποια αµφισβήτηση της ακρίβειας των στοιχείων.
Στον προϋπολογισµό, τον οποίο κατέθεσε πριν από λίγες ηµέρες, η ελληνική Κυβέρνηση παρουσιάζει στοιχεία, τα οποία αναφέρουν ότι το επίπεδο των τιµών σήµερα ακόµα δεν έχει φτάσει,
παρά την αύξηση η οποία παρατηρείται -επειδή υπήρχε µεγάλος
αποπληθωρισµός στην Ελλάδα τους µήνες της πανδηµίας-, στο
επίπεδο του 2019. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία.
Εάν δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε, λοιπόν, επί ποιων πραγµατικών στοιχείων συζητούµε, φοβάµαι, κύριε Τσίπρα, ότι δεν
έχει κανένα νόηµα αυτή η συζήτηση. Εάν, λοιπόν, αµφισβητείτε
αυτά τα επίσηµα στοιχεία, παρακαλώ πολύ να βγείτε να το πείτε,
να επιχειρηµατολογήσετε γιατί τα αµφισβητείτε, να στείλετε και
µια πολύ ωραία επιστολή στην EUROSTAT, η οποία να καταγγέλλει την ΕΛΣΤΑΤ ότι δείχνει ψεύτικα στοιχεία. Τουλάχιστον, θα
είστε συνεπείς µε αυτά τα οποία λέτε!
Όµως, δεν µπορούµε να ερχόµαστε σε αυτήν εδώ πέρα την
Αίθουσα, να επικαλούµαστε επιχειρήµατα του τύπου «είδα»,
«άκουσα», «µου είπαν», «σου είπα», «έχετε πάει στο σουπερµάρκετ;», «δεν έχετε πάει στο σουπερµάρκετ;», για να παρουσιάσουµε µία εικόνα διαφορετική από αυτήν που αποτυπώνεται στα
επίσηµα στοιχεία.
Προφανώς και υπάρχει αύξηση τιµών και υπάρχει αύξηση
τιµών ειδικά στην Ελλάδα η οποία είναι αισθητή, επειδή όπως
σας είπα η Ελλάδα είχε και πολύ έντονο αποπληθωρισµό. Όµως,
να σας πω και κάτι; Ο αποπληθωρισµός είναι και το προϊόν µιας
δεκαετούς κρίσης. Ναι, είχαµε µια δεκαετή κρίση συρρίκνωσης
των εισοδηµάτων και είχαµε και αποπληθωρισµό, είχαµε µείωση
τιµών. Τώρα που έχουµε µια απότοµη ανάπτυξη, ναι, έχουµε και
αύξηση των τιµών. Εκτιµούµε ότι στην έντασή της το φαινόµενο
αυτό θα είναι παροδικό.
Επιµένω, λοιπόν, να µας πείτε, κύριε Τσίπρα, εάν συµφωνείτε
ή διαφωνείτε µε τα επίσηµα στοιχεία, για να ξέρουµε τουλάχιστον ποια είναι η βάση της συζήτησης. Και τα επίσηµα στοιχεία,
ξέρετε, µας δίνουν και πολύ ενδιαφέροντα συγκριτικά δεδοµένα,
σε σχέση µε άλλες χώρες.
Αναφερθήκατε ακόµα µία φορά στην Ισπανία. Καταλαβαίνω ότι
έχετε µια ιδιαίτερη συµπάθεια στην κυβέρνηση του κ. Σάντσεθ
που στηρίζεται από τους Podemos. Όµως η Ισπανία, κύριε Τσίπρα, µε βάση πάλι τα επίσηµα στοιχεία της EUROSTAT, δεν
έδειξε καµµία αποκλιµάκωση της ανεργίας τα τελευταία δύο χρόνια. Καµµία. Η ανεργία στην Ισπανία αυξήθηκε επί κ. Σάντσεθ και
Podemos. Στην Ελλάδα µειώθηκε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και εν πάση περιπτώσει, επειδή είδα ότι ενοχληθήκατε µε την
αναφορά την οποία έκανα στην απρεπέστατη εµφάνιση του κ.
Σάντσεθ στην Άγκυρα, όπου άκουσα τοποθετήσεις που έρχονται
σε πλήρη αντίθεση µε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου,
ζητώ επίσηµα να τοποθετηθείτε για το θέµα αυτό, διότι ακόµα
ψάχνω να βρω κάποια δήλωση του ΣΥΡΙΖΑ για την τοποθέτηση
του κατά τα άλλα ιδεολογικού σας οµόσταυλου και ακόµα δεν
την έχω βρει. Ιδού, λοιπόν, πεδίο δόξης λαµπρό να αποκηρύξετε
κι εσείς µε την ίδια ένταση τις τοποθετήσεις του κ. Σάντσεθ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Έρχοµαι τώρα σε µία αποστροφή της οµιλίας σας όπου µιλήσατε -προσέξτε- εσείς σε εµάς για δηµιουργική λογιστική, λέγοντας ότι ουσιαστικά τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζουµε δεν
ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα και οι πολίτες βιώνουν µια
πολύ µεγάλη δυσκολία. Και είµαι ο τελευταίος ο οποίος θα υποτιµήσει τη δυσκολία οποιασδήποτε αύξησης οποιασδήποτε τιµής
σε ένα νοικοκυριό σήµερα, όµως, κύριε Τσίπρα, προσέξτε σε
ποια κυβέρνηση µιλάτε.
Και σας ρωτώ. Είναι δηµιουργική λογιστική η µείωση του
ΕΝΦΙΑ; Είναι δηµιουργική λογιστική η µείωση του εισαγωγικού
φορολογικού συντελεστή; Είναι δηµιουργική λογιστική η µείωση
του φόρου εισοδήµατος στις επιχειρήσεις από το 28% στο 22%;
Είναι δηµιουργική λογιστική η µείωση των εργοδοτικών εισφορών; Είναι δηµιουργική λογιστική ο µηδενισµός των γονικών παροχών;
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(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
της Νέας Δηµοκρατίας)
Όλα αυτά δεν έχουν συµβεί; Δεν υπήρξαν σήµερα συµπολίτες
µας οι οποίοι µεταβίβασαν την περιουσία τους στα παιδιά τους
χωρίς να πληρώσουν ούτε 1 ευρώ φόρο; Όλα αυτά υπάρχουν σε
µια σφαίρα του φανταστικού; Είναι προϊόντα της επικοινωνιακής
υπεροπλίας της Νέας Δηµοκρατίας, η οποία εξαγοράζει από δηµοσκοπήσεις µέχρι δηµοσιεύµατα; Δεν ξέρουν σήµερα οι πολίτες
µία απλή πραγµατικότητα; Τσακίσατε τη µεσαία τάξη στους φόρους και ερχόµαστε να δώσουµε πίσω στη µεσαία τάξη αυτά που
εσείς τους πήρατε. Δεν το γνωρίζουν αυτό οι πολίτες σήµερα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Απορώ, λοιπόν, γιατί επανέρχεστε µε τόση ένταση για να παρουσιάσετε µία εικόνα διαφορετική απ’ αυτήν την οποία αντιλαµβάνονται σήµερα οι πολίτες. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ και θα το
πω ακόµα µία φορά. Εµείς δεν παρουσιάζουµε καµµία ιδανική εικόνα, ούτε θέλουµε να βλέπουµε την πραγµατικότητα µέσα από
παραµορφωτικούς φακούς. Η Ελλάδα, όµως, το τελευταίο διάστηµα έχει καταφέρει να σπάσει τον φαύλο κύκλο της υπανάπτυξης, των δηµοσιονοµικών εκτροπών και της φτώχειας στην οποία
τελικά οδηγεί η υπερφορολόγηση της δικιάς σας πολιτικής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και οι συνολικές προσδοκίες για την ελληνική οικονοµία, όχι
µόνο για το επόµενο εξάµηνο, για τον επόµενο χρόνο, µεσοπρόθεσµα, είναι σήµερα εξαιρετικά θετικές. Και θετικές προσδοκίες
για την οικονοµία σηµαίνει τελικά θετικές προσδοκίες για όλους
τους Έλληνες πολίτες.
Θα έρθω στη συνέχεια σε όλα αυτά τα ωραία τα οποία είπατε
για τα δήθεν deals τα οποία κάνει η Κυβέρνηση και πως εξυπηρετεί µόνο συγκεκριµένα επιχειρηµατικά συµφέροντα.
Η καλύτερη απάντηση -θα το ξαναπώ- σε όλες τις δικές σας
αιτιολογίες περί δήθεν ταξικής µονοµέρειας υπέρ των λίγων
αυτής της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία πολλών καλοπληρωµένων νέων θέσεων εργασίας από την επενδυτική έκρηξη η
οποία σήµερα συντελείται στην Ελλάδα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτό είναι κάτι το οποίο εσείς µπορείτε να το αµφισβητείτε
όσο πιστεύετε ότι µπορείτε ή θέλετε. Όµως, λυπάµαι, η πραγµατικότητα παρουσιάζεται τελείως διαφορετική απ’ αυτό το οποίο
θέλετε να δείξετε εσείς σήµερα εδώ σε αυτήν την Αίθουσα.
Έλεγχος στην αγορά. Μου κάνει εντύπωση ότι ενώ ήταν και κ.
Γεωργιάδης σήµερα εδώ, στον οποίο συνήθως αναφέρεστε εκτενώς, σήµερα αποκλίνατε από αυτή την τακτικής σας. Αλλά, προφανώς καταλαβαίνω ότι όταν είµαι κι εγώ στην Αίθουσα µονοπωλώ το δικό σας ενδιαφέρον. Αντιληπτό αυτό.
Θέλω, όµως, να σας θυµίσω ότι η Κυβέρνηση αυτή στον
ν.4818/2021 ψήφισε το άρθρο 58 το οποίο -ίσως το γνωρίζετε,
ίσως σας έχει διαφύγει, σας το υπενθυµίζω σε κάθε περίπτωση
γιατί έχει την ξεχωριστή του σηµασία- ορίζει ότι κατά της διάρκεια της πανδηµίας -η διάταξη αυτή λήγει στο τέλος του έτους,
θα επεκταθεί, όµως, τουλάχιστον για ένα εξάµηνο ακόµα- οι επιχειρήσεις δεν µπορούν να έχουν, για να το πω απλά, µεγαλύτερο
κέρδος χονδρικής από το οποίο είχαν πριν την πανδηµία.
Εναπόκειται στους ελεγκτικούς µηχανισµούς του κράτους να
ελέγξουν αυτού του είδους την «υπεραπόδοση» η οποία θα µπορούσε να συνδυάζεται, όντως, µε κατάχρηση είτε δεσπόζουσας
θέσης είτε ισχυρής θέσης επιχειρήσεων σε µία εποχή όπου οι
τιµές αυξάνονται, τουλάχιστον των πρώτων υλών.
Έχουµε, λοιπόν, το νοµικό εργαλείο. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι γίνονται πολλοί έλεγχοι και οι έλεγχοι γίνονται και από
τους ελεγκτικούς µηχανισµούς του κράτους, τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, αλλά βεβαίως έλεγχοι γίνονται και από την Ανεξάρτητη Επιτροπή Ανταγωνισµού.
Είναι ενδιαφέρουσα η αναφορά σας στην Επιτροπή Ανταγωνισµού και στο πρόσωπο που τη στελεχώνει, στον κ. Λιανό. Είπατε
ότι δεν τον γνωρίζετε. Ούτε εγώ τον γνώριζα. Γνώριζα, όµως, την
κ. Θάνου. Πολύ καλά τη γνώριζα την κ. Θάνου. Κι εσείς τη γνωρίζετε πολύ καλά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Άρα να είστε πολύ προσεκτικοί όταν µιλάτε για ενδεχόµενη
χειραγώγηση ανεξάρτητων αρχών, διότι η τοποθέτηση της κ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θάνου αποτελούσε καραµπινάτη παραβίαση της βασικής αρχής
της διάκρισης των εξουσιών, για να βάλετε εκεί έναν δικό σας
άνθρωπο! Τόσο δικό σας που τον διορίσατε και σύµβουλο του
Πρωθυπουργού µια µέρα αφότου αφυπηρέτησε από το Ανώτατο
Δικαστήριο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, λοιπόν, σήµερα είναι µια δραστήρια επιτροπή ανταγωνισµού, τουλάχιστον στον βαθµό που
µπορώ να ενηµερώνοµαι και ενηµερώνοµαι ex post, εκ των υστέρων. Ενηµερώνοµαι από τη δηµοσιοποίηση των ελέγχων που
κάνει. Θα το έχετε αντιληφθεί κι εσείς φαντάζοµαι ότι έχουν γίνει
έλεγχοι και σε τράπεζες και σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών και σε
σουπερµάρκετ και στην χονδρεµπορική. Γίνονται έλεγχοι.
Οπότε, πείτε µας ακριβώς γιατί µας κατηγορείτε. Διότι δεν ζητάµε από την ανεξάρτητη Επιτροπή Ανταγωνισµού να κάνει περισσότερους ελέγχους; Μας κατηγορείτε ότι αποθαρρύνουµε
την Επιτροπή Ανταγωνισµού από το να κάνει ελέγχους; Τι ακριβώς ισχύει εδώ πέρα; Και εµπιστευόµαστε τελικά ή όχι την Επιτροπή Ανταγωνισµού; Εγώ προσωπικά την εµπιστεύοµαι.
Αναφερθήκατε, επίσης, σε µία συζήτηση η οποία πράγµατι γίνεται σήµερα µεταξύ της Επιτροπής Ανταγωνισµού και του
Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά µε τον περαιτέρω εξορθολογισµό του νοµοθετικού πλαισίου περί του δικαίου ανταγωνισµού.
Είµαστε ακόµα σε µια ανοιχτή συζήτηση µε την επιτροπή. Δεν
έχουµε καταλήξει στο τελικό νοµοθετικό κείµενο το οποίο θα κατατεθεί στο Κοινοβούλιο. Λαµβάνουµε υπ’ όψιν όλες τις απόψεις
της επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισµού, της
αγοράς και θα καταλήξουµε τελικά σε ένα πλαίσιο περαιτέρω
εξορθολογισµού του δίκαιου, του ανταγωνισµού, χωρίς όµως και θέλω να είµαι σαφής εδώ πέρα- να ξεπερνάµε ή να πηγαίνουµε πολύ παραπέρα από τις βέλτιστες πρακτικές οι οποίες
ισχύουν σήµερα στην Ευρώπη, τολµώ να πω και σε χώρες στις
οποίες η εφαρµογή τουλάχιστον του δικαίου του ανταγωνισµού
να είναι πιο προηγµένη, να έχουν µεγαλύτερη εµπειρία στα ζητήµατα αυτά από ό,τι τουλάχιστον υπάρχει στην πατρίδα µας.
Έρχοµαι τώρα στο ζήτηµα της ΔΕΗ. Μάλιστα. Το βλέπετε
αυτό το διάγραµµα; Το βλέπετε καλά; Τι λέει αυτό το διάγραµµα; Αυτό το διάγραµµα λέει ότι η αξία της µετοχής επί δικών
σας ηµερών, όταν παραδώσατε την εξουσία, ήταν 1 ευρώ. Ποια
είναι η αξία της µετοχής σήµερα; Είναι περίπου στα 9 ευρώ. Ποια
είναι η αξία των µετοχών του δηµοσίου όταν κατείχε η επιχείρηση
το 51%; Ήταν 200 εκατοµµύρια. Ποια είναι η αξία των µετοχών
του δηµοσίου σήµερα που κατέχει το 34%; Είναι 1,2 δισεκατοµµύριο!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και τολµάτε να έρχεστε σε αυτή την Αίθουσα να µιλάτε για τη
ΔΕΗ, την οποία χρεοκοπήσατε, αφού πήρατε τους συνδικαλιστές
αγκαλιά, αφού κάνατε ό,τι περνούσε από το χέρι σας για να κάνετε δήθεν κοινωνική πολιτική στην πλάτη των φορολογούµενων
και στην πλάτη, τελικά, της ευρωστίας της ίδιας της επιχείρησης,
να ζητήσετε τα ρέστα από αυτή την Κυβέρνηση γιατί έκανε τι
ακριβώς, κύριε Τσίπρα; Αυτό για το οποίο είχατε δεσµευτεί κι
εσείς;
Είχατε δεσµευτεί, κύριε Τσίπρα, ότι θα πουλήσετε µερίδιο της
ΔΕΗ, ναι ή όχι; Περιµένω έστω ένα νεύµα σας.
Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, είχατε δεσµευτεί ότι θα πουλήσετε µερίδιο
της ΔΕΗ; Σιωπή! Σιωπή από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κύριε Φάµελλε, είχατε δεσµευτεί; Εσείς µπορείτε να µου πείτε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ο ΣΥΡΙΖΑ εξασφάλισε τον δηµόσιο
έλεγχο, ενώ εσείς…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Ναι…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ:...την πουλήσατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Παρακαλώ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Προϋπολογισµός του 2018: Έσοδα ως δια µαγείας! Προβλεπόµενα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις ΔΕΠΑ διακόσια πενήντα,
ΔΕΣΦΑ εκατόν ογδόντα, ΔΕΗ εκατό. Εκατό; Εκατό µόνο; Εκατό
µόνο για τι ποσοστό ακριβώς, κύριε Τσίπρα; Για τι ποσοστό;
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Μόνο εκατό; Τι ποσοστό θα πουλούσατε ακριβώς στη ΔΕΗ;
Τελικά δεν πουλήσατε τίποτα. Και να σας πω γιατί δεν πουλήσατε τίποτα; Έχει πολύ ενδιαφέρον. Διότι ήρθε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΔΕΗ, τον οποίον εσείς είχατε τοποθετήσει, ο κ.
Παναγιωτάκης, και είπε δύο πράγµατα σε συνέντευξη που έδωσε
τώρα: Ναι, στην αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ και αν πουλάγαµε
το 2018 δεν θα πιάναµε ούτε ευρώ. Ο δικός σας διευθύνων σύµβουλος τα λέει αυτά!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Σε τόσο εξαιρετική κατάσταση είχε περιέλθει η Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού επί δικών σας ηµερών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και επειδή µας είπατε ότι έπαψε να είναι δηµόσια η επιχείρηση, επί δικών σας ηµερών έπαψε να είναι επιχείρηση. Δεν θα
υπήρχε τίποτα. Θα είχε χρεοκοπήσει η ΔΕΗ, θα είχε χρεοκοπήσει
µαζί και ολόκληρη η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αν κατέρρεε η
ΔΕΗ και θα βρισκόµασταν τώρα σε µία τραγική θέση, όπου η
ΔΕΗ όχι µόνο δεν θα µπορούσε να υποστηρίξει πιο ευάλωτους
καταναλωτές, αλλά θα καθόµασταν αυτή τη στιγµή να πρέπει να
συζητάµε για σηµαντικότατες κρατικές ενισχύσεις για να κρατήσουµε όρθια την επιχείρηση.
Και δεν µου λέτε, κύριε Τσίπρα: Εµείς κρατάµε το 34% της επιχείρησης. Και κρατάµε το 34% της επιχείρησης κάνοντας τι ακριβώς; Βάζοντας στην επιχείρηση σχεδόν 1,4 δισεκατοµµύριο
ευρώ. Πού πάνε τα χρήµατα αυτά; Πάνε στις πράσινες επενδύσεις της ΔΕΗ, πάνε στην ανάπτυξη του δικτύου ηλεκτροκίνησης,
πάνε, ναι, στην επέκταση της ΔΕΗ στα Βαλκάνια.
Κύριε Βελόπουλε, επειδή µιλήσαµε λίγο για τη βαλκανική πολιτική και το γεγονός ότι η χώρα εισάγει ενέργεια, καλώς εισάγει
ενέργεια και καλώς εξάγει ενέργεια. Σε µία ευρωπαϊκή αγορά η
καλύτερη διασφάλιση για να µην έχουµε µεγάλες µεταβολές
ενέργειας, είναι µια αγορά µε διασυνδέσεις, οι οποίες θα δουλεύουν.
Εκεί πάνε, λοιπόν, τα χρήµατα των επενδυτών, οι οποίοι µπήκαν στη ΔΕΗ. Και όταν µιλάµε για µια αύξηση κεφαλαίου η οποία
ολοκληρώθηκε µέσα σε τρεις ώρες, αυτή είναι ψήφος εµπιστοσύνης στην επιχείρηση, είναι ψήφος εµπιστοσύνης στη διοίκηση
της επιχείρησης που διόρισε η Κυβέρνηση και την περιβάλλει µε
την εµπιστοσύνη της, είναι ψήφος εµπιστοσύνης και στην ίδια
την Κυβέρνηση η οποία διασφαλίζει το θεσµικό πλαίσιο µέσα στο
οποίο θα κινηθεί η Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού.
Δεν µου λέτε, η συµµετοχή του δηµοσίου σε υπόλοιπες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ξέρετε ποια είναι, κύριε Τσίπρα; Στην «ENEL»
ποια είναι η συµµετοχή του ιταλικού δηµοσίου; Την ξέρετε; Δεν
την ξέρετε. Είναι 23,58%. Στην «RWE» ποια είναι η συµµετοχή
του γερµανικού δηµοσίου; Είναι 2,8%. Στην «EON» 0%. Στην
«Gaz de France» 35%. Στην «ENGIE», τη δεύτερη µεγαλύτερη
ηλεκτρική εταιρεία της Γαλλίας, η συµµετοχή του δηµοσίου είναι
23,6%. Εµείς κρατάµε το 34% και δεσµευόµαστε ότι δεν θα πέσουµε από αυτό το ποσοστό. Ελέγχουµε απόλυτα την επιχείρηση
µε το 34%. Απόλυτα ελέγχουµε την επιχείρηση µε το ποσοστό
αυτό, ελέγχουµε απόλυτα τη διοίκηση της επιχείρησης και, προφανώς, προσβλέπουµε στη δηµιουργία και µεγαλύτερων υπεραξιών για τους µετόχους.
Όµως επειδή µας ασκείτε κριτική ότι τάχα δεν πήραµε λεφτά
εµείς και αραιώθηκε το ποσοστό του δηµοσίου µέσα από αύξηση
κεφαλαίου, δεν µου λέτε, κύριε Τσίπρα, τα λεφτά τα οποία θα
παίρνατε εσείς, πού θα πήγαιναν; Θα πήγαιναν στους χαµηλοσυνταξιούχους ή στην αποπληρωµή του χρέους; Στο δεύτερο
προφανώς. Άρα γιατί έρχεστε εδώ πέρα και λέτε ψέµατα ακόµα
µία φορά, ότι ξεπουλάµε την επιχείρηση όταν τα όποια χρήµατα
θα πήγαιναν κατευθείαν στην αποπληρωµή του χρέους;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και κάτι τελευταίο, επειδή ήρθατε εδώ πέρα και µας δείξατε
µια σειρά από λογαριασµούς: Αυτοί οι λογαριασµοί, πράγµατι,
αφορούν ως επί το πλείστον επιχειρηµατικές δραστηριότητες,
διότι, ναι και ένας αγρότης ο οποίος πληρώνει 4.000 ευρώ είναι
µεγάλος αγρότης, προφανώς, που έχει µεγάλες καταναλώσεις,
προφανώς γιατί κάνει πολλές γεωτρήσεις. Άλλο πρόβληµα αυτό,
το οποίο µας αναγκάζει να εξετάσουµε και την ταχύτητα της
πράσινης µετάβασης συνολικά.
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Αυτό το οποίο δεν είπατε, όµως, για την αύξηση η οποία είναι
πραγµατική είναι ότι στον λογαριασµό υπάρχει και µία έκπτωση
της ενέργειας -σε αυτό το οποίο δείξατε- και η έκπτωση της
ενέργειας που κάνει η ίδια η ΔΕΗ είναι της τάξεως των 849 ευρώ.
Η ΔΕΗ είναι σε θέση να κάνει αυτή την έκπτωση, να µειώσει την
αύξηση -είναι σηµαντική η αύξηση- ακριβώς επειδή έχει την οικονοµική δυνατότητα να το κάνει.
Και εµείς έπρεπε να πάρουµε µία απόφαση ως Κυβέρνηση: Θα
στηρίξουµε τα νοικοκυριά και ειδικά τα πιο αδύναµα νοικοκυριά,
ή θα στηρίξουµε τις επιχειρήσεις; Και αποφασίσαµε ότι πρώτη
µας έµφαση είναι στα νοικοκυριά. Το νοικοκυριό δεν έχει την επιλογή να περάσει το κόστος παραπέρα. Για την επιχείρηση η
ενέργεια είναι πρώτη ύλη, είναι ένας συντελεστής παραγωγής,
έχει τη δυνατότητα είτε να κάνει µεγαλύτερες ρυθµίσεις είτε να
περάσει την αύξηση παραπέρα. Το νοικοκυριό δεν έχει αυτή τη
δυνατότητα. Γι’ αυτό και δεν δείξατε κανέναν λογαριασµό χαµηλού νοικοκυριού, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι εκεί πέρα δεν υπάρχουν ουσιαστικές αυξήσεις!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτές είναι οι δυνατότητες τις οποίες έχουµε ως οικονοµία για
να στηρίξουµε νοικοκυριά και εν µέρει επιχειρήσεις, τις µικρότερες επιχειρήσεις. Εφ’ όσον το φαινόµενο συνεχιστεί εντός του
2022 και µπούµε στον επόµενο προϋπολογισµό, θα διερευνήσουµε περαιτέρω δυνατότητες στήριξης της πραγµατικής οικονοµίας για να αντιµετωπιστεί το φαινόµενο αυτό.
Όµως και µία παρατήρηση στον κ. Βελόπουλο, γιατί εδώ νοµίζω ότι διακινείται ένας µεγάλος µύθος γύρω από τα ζητήµατα
των λιγνιτών και σε έναν βαθµό και του φυσικού αερίου, ότι πρέπει να παραµείνουµε στον λιγνίτη για πολύ χρόνο ακόµα, πρέπει
να βρούµε το δικό µας φυσικό αέριο, ή να είµαστε πολύ εξαρτηµένοι από το φυσικό αέριο.
Η απόφαση να φύγουµε από τον λιγνίτη είναι απόφαση η
οποία δεν έχει επιστροφή και δεν έχει επιστροφή για την Κυβέρνηση, όχι µόνο επειδή αυτό επιβάλλει η σωστή πολιτική σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά είναι και η σωστή επιλογή από οικονοµικής
πλευράς, διότι οι λιγνίτες πια, κύριε Βελόπουλε, σήµερα δεν είναι
οι λιγνίτες που ήταν πριν από δέκα, δεκαπέντε χρόνια. Διότι
υπάρχει το επιπρόσθετο κόστος το οποίο έρχεται και προστίθεται στο κόστος παραγωγής του λιγνίτη, το οποίο αναµφίβολα
ήταν φθηνό και ο λιγνίτης τροφοδότησε όλη την ανάπτυξη της
χώρας για εβδοµήντα χρόνια. Σήµερα, όµως, προστιθέµενο το
κόστος δικαιωµάτων πάνω στο κόστος του λιγνίτη, ο λιγνίτης
πολύ απλά δεν είναι οικονοµικά ανταγωνιστικός.
Η φτηνότερη µορφή ενέργειας στη χώρα είναι οι ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας, αιολική και ηλιακή ενέργεια. Και το λέω αυτό
διότι διακινούνται διάφορες θεωρίες συνωµοσίας για τη δήθεν
επέλαση των αιολικών. Τα είχαµε ακούσει και σε συνέχεια των
καταστροφικών φωτιών που έγιναν στην Εύβοια.
Πείτε µας, επιτέλους, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς ακριβώς ποιο
ενεργειακό µείγµα φαντάζεστε ότι θα έχει η χώρα τα επόµενα
πέντε, δεκαπέντε, τριάντα χρόνια; Διότι µέχρι στιγµής για την
απολιγνιτοποίηση πρακτικά δεν έχετε πει τίποτα. Κλείνετε το µάτι
ουσιαστικά σε περιοχές οι οποίες θα βρεθούν όντως σε µια δύσκολη φάση σχετικά µε τη µετάβαση και γι’ αυτό και θα είµαι
στην Κοζάνη µαζί µε το επιτελείο την Παρασκευή, να εξηγήσουµε
αναλυτικά το σχέδιό µας για τη δίκαιη πράσινη µετάβαση.
Τι λέτε ακριβώς για τις ανεµογεννήτριες; Πού πρέπει να
µπουν; Πρέπει να µπουν στην ξηρά; Πρέπει να µπουν στη θάλασσα; Και αν ναι, πού; Τι λέτε για τα φωτοβολταϊκά; Ποιο ποσοστό διείσδυσης πρέπει να έχουν στο ενεργειακό µείγµα; Τι
λέτε για το φυσικό αέριο τελικά; Είναι µεταβατικό καύσιµο; Το
θέλουµε; Δεν το θέλουµε, όπως λένε κάποιες περιβαλλοντικές
οργανώσεις που µας ενθαρρύνουν να φύγουµε πιο γρήγορα; Μιλήστε, επιτέλους, συγκεκριµένα! Κυβερνούσατε τέσσερα, τεσσεράµισι χρόνια. Δεν µπορείτε να κινείστε στη σφαίρα του
νεφελώδους και του αφηρηµένου. Πείτε µας «η δικιά µας πρόταση για το ενεργειακό µείγµα της χώρας είναι αυτή», να την
ακούσουµε και εµείς επιτέλους, να µπορέσουµε να την αξιολογήσουµε.
Κλείνω, µε µια ευρύτερη πολιτική παρατήρηση. Ήρθατε εδώ
πέρα, κύριε Τσίπρα και µας είπατε ότι κάνουµε deal. Δεν το εί-
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πατε πρώτη φορά. Deal, λες και δεν υπάρχει ελληνική λέξη, πρέπει να το να το διανθίσετε, πώς το λένε. Φαντάζοµαι ότι θα εννοούσατε ότι κάνουµε δουλειές. Εντάξει, λοιπόν, ότι κάνουµε
δουλειές.
Λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέτε. Είχατε έρθει και
εξ όσων γνωρίζω, γιατί δεν ήµουν εδώ -συνήθως τα πολύ σκληρά
και ακραία τα οποία λέτε φροντίζετε πάντα να τα λέτε όταν δεν
είµαι στην αίθουσα- µιλήσατε…
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Παρακαλώ πολύ,
κάντε ησυχία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Μιλήσατε εδώ πέρα στον Υπουργό Άµυνας για το Εκπαιδευτικό
Κέντρο στην Καλαµάτα. Και δεν µιλήσατε απλώς, απειλήσατε ευθέως! Απειλήσατε τον Υπουργό. Και εντάξει, ο Υπουργός είναι
πολιτικό πρόσωπο, αλλά απειλήσατε και υπηρεσιακούς παράγοντες. Αυτά ξεχάστε τα. Απειλές σε αυτή την Κυβέρνηση δεν περνάνε πια!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Η εποχή στην οποία ερχόσασταν ορµητικός στην Κυβέρνηση.
Είχατε τότε τη φρεσκάδα του νέου και την προσδοκία ότι θα κερδίσατε τις εκλογές και λέγατε στους επενδυτές µην τολµήσετε
να έρθετε να επενδύσετε. Τα θυµάστε όλα αυτά τα ωραία που
µας λέγατε τότε το 2014, όταν θα σκίζατε τα µνηµόνια µε ένα
νόµο και ένα άρθρο; Αυτά και να τα πείτε τώρα, κανείς δεν θα
σας πιστέψει. Διότι, κανείς δεν πιστεύει ότι θα ξανακερδίσετε τις
εκλογές!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Απέναντι στα πολιτικά πρόσωπα και στους πολιτικούς αντιπάλους µπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Δεν θα απειλείτε, όµως, υπηρεσιακούς υπαλλήλους, στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, τα
οποία µε ευθυκρισία εισηγούνται στην πολιτική ηγεσία για εξαιρετικά ευαίσθητα ζητήµατα, όπως είναι το ζήτηµα του Κέντρου
Εκπαίδευσης των ιπτάµενων µας στην Καλαµάτα και να νοµίζετε
ότι όλα αυτά θα περνάνε έτσι, χωρίς να παίρνουν απάντηση.
Και εν πάση περιπτώσει, εµείς ένα deal έχουµε κάνει. Ένα! Το
ονοµάζουµε συµφωνία αλήθειας. Είναι deal µε τον ελληνικό λαό
και προς στιγµήν, απ’ ό,τι αντιλαµβάνοµαι και οι δύο πλευρές
είναι πολύ ικανοποιηµένες από το deal. Kαι εµείς και ο ελληνικός
λαός.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Καλείται τώρα ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, κ.
Αλέξης Τσίπρας για τη δευτερολογία του εκ δέκα λεπτών.
Φαίνεται ότι αν τηρηθούν αυτά -και γιατί να µην τηρηθούν;προλαβαίνει ο Πρωθυπουργός να πάει στο ραντεβού του, για το
οποίο µας έχει ζητήσει να δείξουµε κατανόηση.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Εντάξει, αλλά µίλησε τριάντα επτά λεπτά, αν
δεν κάνω λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Μίλησε λιγότερο από
όλους µέχρι στιγµής, αναλογικά και κυριολεκτικά.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Κύριε
Πρόεδρε, συγγνώµη, ήµουν στον χρόνο µου, στα είκοσι λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ο κ. Σκανδαλίδης και
ο κ. Βαρουφάκης τήρησαν το χρόνο τους. Το µόνο λάθος είναι
ότι απέδωσε στην κυβέρνηση της ΕΡΕ την ίδρυση της ΔΕΗ. Η
ίδρυση της ΔΕΗ έγινε επί Κυβερνήσεως Πλαστήρα.
Ελάτε, κύριε Πρόεδρε έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ακούγοντας τον κ. Μητσοτάκη καθ’ όλη τη διάρκεια της τοποθέτησής του της πρώτης και της δεύτερης -θα
αναφερθώ στους υψηλούς τόνους που χρησιµοποίησε, θα πάρει
τις απαντήσεις του, εγώ θέλω να µιλήσω για την ουσία της παρέµβασής του- η ανησυχία µεγάλωσε και σε µένα -αλλά, εντάξει,
εµένα δεν µε εµπιστεύεται, είµαι ο πολιτικός του αντίπαλος- και
στον µέσο πολίτη που µας παρακολουθεί, στους πολίτες που
βλέπουν την ακρίβεια να τους πνίγει και δεν µπορούν να βγάλουν
τη δεύτερη βδοµάδα του µήνα και αυτός να µας λέει εδώ ότι ο
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πληθωρισµός είναι χαµηλός, στους επιχειρηµατίες, στους εργαζόµενους. Η αγωνία µεγαλώνει στον µέσο πολίτη, όσο βλέπει
έναν Πρωθυπουργό -ακόµη και στους ψηφοφόρους της Νέας
Δηµοκρατίας- ο οποίος είναι αρνητής της πραγµατικότητας και
ακόµα µεγαλύτερη είναι η αγωνία µου όταν παρακολουθώ τον κ.
Μητσοτάκη να µας λέει για άλλη µια φορά ότι είναι προσωρινή η
κρίση της ακρίβειας και θα περάσει.
Λέει, δηλαδή, τα ίδια που µας έλεγε τρεις φορές για την πανδηµία. «Τελείωσε η πανδηµία», «τη νικήσαµε την πανδηµία», «στο
τελευταίο µίλι είµαστε µε την πανδηµία».
Και την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης ανεβαίνει σε αυτό το Βήµα,
σε µια θεσµική διαδικασία, κατά την ερώτηση του Αρχηγού της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για ένα θέµα που καίει κάθε ελληνικό νοικοκυριό και µας λέει ότι η ακρίβεια και η κρίση θα είναι
παροδική, έρχεται η κ. Λαγκάρντ, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, η οποία προεξοφλεί ότι το πρόβληµα της
ακρίβειας, η κρίση αυτή ήρθε για να µείνει και ότι η άνοδος των
τιµών της ενέργειας και ο συνεπακόλουθος αντίκτυπος στον πληθωρισµό της Ευρώπης θα διαρκέσουν ενδεχοµένως περισσότερο από την πανδηµία.
Το καταθέτω στα Πρακτικά, για να συνειδητοποιήσει ο µέσος
πολίτης που παρακολουθεί σήµερα ποιο είναι το επίπεδο της παρέµβασης του κ. Μητσοτάκη.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έρχεται εδώ, ανεβαίνει στο Βήµα όχι για να µιλήσει στους πολίτες κοιτώντας τους στα µάτια, αλλά για να βγάλει κάποιο τίτλο
διθυραµβικό το iefimerida. Εντάξει, θα βγάλει, είτε πείτε είτε δεν
πείτε και όλα τα υπόλοιπα site. Δεν θέλω να κάνω διακρίσεις. Θα
µιλήσετε τη γλώσσα της αλήθειας;
Πρόσκαιρη, λοιπόν, είναι η κρίση. Και ακόµα µεγαλύτερη είναι
η αγωνία µου όταν βλέπω το προσχέδιο του προϋπολογισµού και
διαπιστώνω ότι οι προβλεπόµενες δαπάνες για τη στήριξη των
νοικοκυριών, των επιχειρήσεων για την αντιµετώπιση της ακρίβειας το 2022 είναι µηδέν, κουλουράκι.
Εντάξει, κύριε Μητσοτάκη, µπορείτε να ανεβείτε στο Βήµα να
µας πείτε ό,τι θέλετε, να µας πείτε ότι δεν ανέβηκαν οι λογαριασµοί -έτσι είπατε- στα φτωχά νοικοκυριά, να µας πείτε για τον
πληθωρισµό στη χώρα µας. Αυτό το λέτε για καλό; Διότι θα ανέβει ο πληθωρισµός το επόµενο διάστηµα.
Βεβαίως, γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά ότι η αύξηση του πληθωρισµού στην Ελλάδα εµφανίζεται µε χρονική καθυστέρηση, σε
σχέση µε την υπόλοιπη Ευρώπη, όπως σχεδόν σε όλα τα µεγέθη
της οικονοµίας λόγω χαµηλότερης εµπλοκής της ελληνικής οικονοµίας µε τη διεθνή οικονοµία και τις παγκόσµιες αλυσίδες εµπορίου. Αυτό είναι καταγεγραµµένο.
Όµως ας φύγουµε από αυτό. Είναι άλλο πράγµα η ακρίβεια,
την οποία την πληρώνει και πονάει -επαναλαµβάνω, δεν πουλάει,
γιατί η ακρίβεια αυτή αφορά βασικά είδη κατανάλωσης- την
τσέπη των λαϊκών οικογενειών και της µεσαίας τάξης. Όλα τα
παραδείγµατα, τα οποία σας ανέφερα µε λογαριασµούς που κατέθεσα εδώ δεν ήταν µεγαλοεπιχειρηµατίες. Ήταν µεσαία τάξη.
Και είναι άλλο να λέτε για τον πληθωρισµό, το οποίο αφορά το
ΑΕΠ της χώρας.
Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω και κάτι, το οποίο σας
είπε ο κ. Βαρουφάκης -και είχε δίκιο- και δεν το συγκρατήσατε.
Το µερίδιο του εισοδήµατος που πάει στους µισθούς στη χώρα
µας, χρόνο µε τον χρόνο, συρρικνώνεται. Έχει φτάσει στο 34% τα δύο χρόνια που κυβερνάτε έχει συρρικνωθεί δραµατικάέναντι 48% στη µέση χώρα της Ευρωζώνης, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που εγώ δεν τα θεωρώ αναξιόπιστα.
Σας απαντώ λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη. Ενώ τα λειτουργικά
κέρδη των εταιρειών αντιστοιχούν στο 54% του εισοδήµατος
έναντι 41% περίπου στην Ευρωζώνη, το µεγαλύτερο µέρος των
φοροαπαλλαγών που µας ανακοινώσατε εδώ, πανηγυρίζοντας
ότι κάνατε τους πρώτους µήνες της διακυβέρνησής σας -µε ξένα
κόλλυβα, λένε στο χωριό µου- µε τα 37 δισεκατοµµύρια από τις
θυσίες του ελληνικού λαού που κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ για να βγάλει
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τη χώρα από τα µνηµόνια, είναι στα µεγάλα εισοδήµατα. Το συντριπτικό µέρος κατευθύνθηκε σε υψηλά εισοδήµατα. Εποµένως,
οι µέσοι όροι αύξησης των εισοδηµάτων που παρουσιάζετε
έχουν µηδενική αξία για την κοινωνική πλειοψηφία, για τη µεσαία
τάξη και για τα λαϊκά νοικοκυριά.
Όµως µας λέτε ότι η οικονοµία καλπάζει. Εάν η οικονοµία καλπάζει, τότε γιατί δεν στηρίζετε ουσιαστικά τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις; Γιατί ο κ. Σκυλακάκης παγώνει πληρωµές ΕΣΠΑ και
αφήνει απλήρωτους εργαζόµενους και επιχειρήσεις;
Γιατί πέσατε τόσο πολύ έξω στο πιο κρίσιµο που έχετε να κάνετε µετά την πανδηµία σε ό,τι αφορά την οικονοµία, κύριε Σταϊκούρα, αυτή την περίοδο; Είναι η αξιοποίηση και εκταµίευση των
πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης, η απορροφητικότητα. Τι µας είπατε, κύριε Σταϊκούρα και κύριε Μητσοτάκη, έναν χρόνο πριν
στον προϋπολογισµό για το 2021; Μας είπατε ότι µέσα στο 2021
θα έχουµε απορροφητικότητα 2,6 δισεκατοµµύρια. Αυτό γράψατε στον προϋπολογισµό. Τι µας είπατε στο µεσοπρόθεσµο τον
Ιούνιο που µας πέρασε; Μας είπατε ότι τελικά θα έχουµε 1,6 δισεκατοµµύριο και ότι κάνατε λάθος. Ποια είναι η απορροφητικότητα που έχουµε αυτή τη στιγµή; Θα µας πει ότι υπολογίζετε
µέχρι να κλείσει ο χρόνος; Μετά βίας 150 εκατοµµύρια! Διότι είσαστε πρόχειροι, διότι ούτε αυτό το ουσιαστικό ζήτηµα µπορείτε
να υλοποιήσετε µε έναν σχεδιασµό ορθά, παρά µονάχα να έρχεστε να λέτε ότι δεν υπάρχει πρόβληµα και ότι είναι προσωρινή η
κρίση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ σας έχει προτείνει συγκεκριµένα µέτρα, πολύ συγκεκριµένα µέτρα: Την αύξηση του κατώτατου µισθού που τη λοιδορείτε ενώ την είχατε υποσχεθεί προεκλογικά. Τη µείωση του
ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κατώτατα επίπεδα που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πάγωµα σε ό,τι αφορά το σύνολο
των αγροτών. Είναι µέτρα επιβίωσης αυτήν την ώρα αυτά όταν
αυτό το κύµα της ακρίβειας θερίζει το µέσο νοικοκυριό και τη µεσαία επιχείρηση.
Ξέρετε τι όφελος θα είχε τούτη την ώρα ο µέσος πολίτης αν
εφαρµόζονταν αυτά τα µέτρα; Αφού η οικονοµία καλπάζει, γιατί
δεν τα εφαρµόζετε; Ένα µέσο νοικοκυριό όπου χρειάζεται τους
χειµερινούς µήνες τουλάχιστον χίλια λίτρα πετρελαίου, που είναι
πολλαπλάσια στις βόρειες και ορεινές περιοχές της χώρας µας,
αν εφαρµοζόταν και εδώ αυτό που εφαρµόστηκε στην Ισπανία και το προτείναµε µε τροπολογία και την απορρίψατε- θα πλήρωνε τουλάχιστον 300 ευρώ λιγότερα ανά χίλια λίτρα ανάλογα
µε τη διαµορφούµενη τιµή σε κάθε περιοχή.
Με αυτή την τροπολογία που καταθέσαµε επίσης σε ό,τι
αφορά την αµόλυβδη βενζίνη, ο κάθε πολίτης στο ΙΧ του θα πλήρωνε τουλάχιστον 25 ευρώ λιγότερα σε κάθε γέµισµα του ρεζερβουάρ, δηλαδή 100 ευρώ λιγότερα τον µήνα. Κάντε, λοιπόν, έναν
υπολογισµό να δείτε.
Σε ό,τι από το αγροτικό πετρέλαιο, µια µεσαία καλλιέργεια για
όλο τον χρόνο χρειάζεται περίπου είκοσι χιλιάδες λίτρα πετρελαίου. Με την τροπολογία που καταθέσαµε και απορρίψατε θα
πληρώνουµε λιγότερα 2.000 ευρώ. Αυτά θα ήταν µέτρα ανακούφισης µαζί µε την άνοδο του κατώτατου µισθού, αλλά δεν τα επιλέγετε.
Βγήκατε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και είπατε ότι
απαλλάσσετε από τη φορολογία τις γονικές παροχές των 800 χιλιάδων ευρώ, που άµα είναι δύο γονείς και τρία τα παιδιά αθροιστικά πηγαίνουν στα 4,8 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτή είναι η
κοινωνική ανάγκη σήµερα; Να πάρετε λιγότερα από το κράτος
από αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να δώσουν 4,8 εκατοµµύρια σε γονικές παροχές αξία ακινήτων;
Γι’ αυτό σας λέµε ότι η πολιτική σας είναι ταξική πολιτική, είναι
µεροληπτική πολιτική, µόνο που µεροληπτεί υπέρ των λίγων και
ισχυρών, υπέρ του 1% της ελληνικής κοινωνίας και του υπόλοιπου 99% βιώνει την κρίση. Πού βρίσκεται η µεσαία τάξη µέσα σε
αυτό το φάσµα κατά την εκτίµηση σας, κύριε Μητσοτάκη; Στους
ευνοηµένους βρίσκεται ή σε αυτούς που σήµερα πληρώνουν το
µάρµαρο;
Και εν πάση περιπτώσει, εµείς σας λέµε κάποιες προτάσεις τις
οποίες απορρίπτετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κοµισιόν, έρχεται
και προτείνει µία εργαλειοθήκη. Θα σας πω πολύ επιγραµµατικά
γιατί είναι γνωστά. Προτείνει: Αναστολή πληρωµών για τους ευά-
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λωτους καταναλωτές, όχι ρευµατοκοπές, µείωση φορολογικών
συντελεστών στους ευάλωτους, µείωση του φόρου κατανάλωσης και έλεγχοι στα καρτέλ. Αυτά προτείνει µεταξύ άλλων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ δύο τροπολογίες ενσωµατώνοντας ρευµατοκοπές, την αναστολή πληρωµών στους ευάλωτους, τη µείωση των φορολογικών συντελεστών και τις αρνείστε, τις καταψήφιζε. Αν µία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόταν σήµερα
να εφαρµόσει αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής είναι η Ελλάδα που έχει αυτές τις υπέρογκες τιµές.
Τις εφαρµόζουν άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς
δεν τις εφαρµόζετε, τις απορρίψατε.
Όχι µόνον τις δικές µας προτάσεις απορρίπτετε, αλλά απορρίπτετε και αυτά που σας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι
θέλετε να σας πω για να συνειδητοποιήσετε;
Δεν πιστεύετε τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Ελάτε εδώ. Δηµοσίευµα
της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ». «Ενέργεια: Ακριβαίνει το ρεύµα παντού,
στην Ελλάδα, όµως, ακριβαίνει περισσότερο». Το δηµοσίευµα
αυτό είναι της 1ης Νοεµβρίου, τώρα, αυτόν τον µήνα. Το καταθέτω για τα Πρακτικά. Είναι δηµοσίευµα της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ».
Δεν τα λέει η «ΑΥΓΗ».
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
14 Νοεµβρίου: «Έρχονται αυξήσεις τιµών σε βασικά αγαθά».
Μιλάει για το σουπερµάρκετ. Τι λέει; «Τα αποθέµατα των σουπερµάρκετ µε παλιά τιµολόγηση εξαντλούνται και οι νέες παραλαβές είναι κατά πολύ ακριβότερες. Θα έλθει µεγάλη ακρίβεια
το επόµενο διάστηµα στα σουπερµάρκετ». Το καταθέτω για τα
Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σήµερα είχαµε την επιστολή που έστειλαν σε ό,τι αφορά το
νερό οι δηµοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες λένε ότι δεν αντέχουν
άλλο και ότι θα µετακυλήσουν το κόστος στον καταναλωτή. Δηλαδή εδώ θα έχουµε µια γενικευµένη τάση αυξήσεων το επόµενο
διάστηµα κι εσείς παριστάνετε ότι δεν τρέχει τίποτα. Εφηµερίδα
«ΤΑ ΝΕΑ». Δεν είναι η «ΑΥΓΗ», επαναλαµβάνω. «Η ακρίβεια, τορπίλη στους οικογενειακούς προϋπολογισµούς». Κάνει έναν υπολογισµό ότι το µέσο εισόδηµα έχει επιβαρυνθεί τουλάχιστον κατά
166 ευρώ µηνιαίως και αυτό οφείλεται όχι µόνο στην αύξηση.
Αυτό ήταν σε σχέση µε υπολογισµούς που αφορούσαν δύο
µήνες πριν. Δεν αφορά µόνο το ρεύµα, αλλά και τα βασικά αγαθά, τις αυξήσεις στα ενοίκια κι εσείς εδώ έρχεστε και µας λέτε
ότι πάµε καλά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ανησυχώ, λοιπόν, για την ανεπάρκειά σας, ανησυχώ γιατί είστε
αρνητής της πραγµατικότητας, ανησυχώ διότι έχουµε έναν Πρωθυπουργό ο οποίος το µόνο που θέλει να κάνει είναι η επικοινωνία, η εικόνα.
Πριν πάω στη ΔΕΗ, θα πάω στην Επιτροπή Ανταγωνισµού.
Κύριε Μητσοτάκη, πριν από λίγο ο κ. Μυλωνάκης, ο οποίος κάθεται εδώ στα έδρανα ως θεσµικός παράγων, Γενικός Γραµµατέας της Βουλής …
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Παρακαλώ! Ελάτε
τώρα. Με τις µάσκες δεν καταλαβαινόµαστε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Με συγχωρείτε. Τι να κάνουµε τώρα εδώ; Έχουµε µπλέξει.
Συνεργάτης σας, λοιπόν, υπήρξε διευθυντής του γραφείου
του κ. Κυριτσάκη. Ή κάνω λάθος; Έτσι δεν είναι; Αυτός ήταν ο
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προηγούµενος Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισµού, πριν
την κ. Θάνου, η οποία δεν σας άρεσε, διότι για ένα σύντοµο διάστηµα υπήρξε υπηρεσιακή Πρωθυπουργός µε τη συναίνεση
όλων των κοµµάτων. Υπήρξε πράγµατι για ένα διάστηµα στο γραφείο µου ως σύµβουλος, όπως υπήρξε για πάρα πολλά χρόνια
και στο δικό σας γραφείο ο πρώην ανώτατος λειτουργός στο Δικαστικό Σώµα και σηµερινός Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Και
ο κ. Κυριτσάκης, όµως, είχε στην Επιτροπή Ανταγωνισµού διευθυντή του γραφείου του τον στενό σας συνεργάτη και τότε και
τώρα και τότε στο Υπουργείο, ο οποίος ήταν Υπουργός και έρχεστε εσείς εδώ να µας κάνετε µαθήµατα ότι εµείς είµαστε οι τελευταίοι που οφείλουµε να οµιλούµε διότι παρεµβαίνουµε στη
λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισµού;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Φέρατε και µια τροπολογία πριν από λίγες ηµέρες στην οποία
θέλετε εν ενεργεία δικαστές να είναι στα υπουργικά γραφεία ως
σύµβουλοι. Θέλετε να µιλήσουµε, λοιπόν, στ’ αλήθεια για το
ποιος έχει τη λογική να παρεµβαίνει και ποιος δεν έχει τη λογική
να παρεµβαίνει;
Ας πάµε στην ουσία. Η ουσία ποια είναι; Είναι ότι η Επιτροπή
Ανταγωνισµού σήµερα έπρεπε και θα µπορούσε -δεν ξέρω ποιος
είναι ο λόγος που δεν κάνει ορθά τη δουλειά της- να κάνει πολύ
ουσιαστικότερη παρέµβαση απέναντι στα καρτέλ και στις εναρµονισµένες πρακτικές. Μου απαντήσατε ότι εµπιστεύεστε τον
πρόεδρό της. Αν τον εµπιστεύεστε, βρείτε τα µε τον κ. Γεωργιάδη, όχι µε εµένα και δώστε του αρµοδιότητες.
Εν τοιαύτη περιπτώσει, εγώ αυτό το οποίο καταγράφω είναι
ότι δεν µπορεί τρεις µήνες µετά την κορύφωση των αυξήσεων
στις τιµές σε ερώτηση που απευθύνει η Κοινοβουλευτική Οµάδα
του ΣΥΡΙΖΑ η επίσηµη απάντηση της Επιτροπής Ανταγωνισµού
να είναι η εξής: «Συστήνουµε οµάδες εργασίας για να δούµε τι
γίνεται µε τα τιµολόγια ηλεκτρικού ρεύµατος». Δεν είναι αυτή
απάντηση.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στη ΔΕΗ. Πόσο χαµηλά; Ήταν ανάγκη να φέρετε ένα δηµοσίευµα το οποίο διέψευσε ο κ. Παναγιωτάκης; Ελπίζω να έχετε
κάνει λάθος. Αυτό στο οποίο αναφερθήκατε ότι το έχει πει ο κ.
Παναγιωτάκης είναι ένα δηµοσίευµα το οποίο ο ίδιος ο κ. Παναγιωτάκης το είχε διαψεύσει. Ορίστε, σας το παραθέτω στα Πρακτικά. Ελπίζω να µην το γνωρίζατε.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Βουλευτής κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Νοµίζω ότι οι συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη δεν γνώριζαν ότι
ο κ. Παναγιωτάκης έκανε διάψευση σε ένα απολύτως προβοκατόρικο και ψευδές δηµοσίευµα.
Έρχοµαι όµως στην ουσία. Μας είπατε και µας δώσατε ένα πινακάκι για την αξία της µετοχής τότε και την αξία της µετοχής
σήµερα. Αλήθεια, κύριε Μητσοτάκη, οι καταναλωτές που πληρώνουν σήµερα αυτούς τους υπέρογκους λογαριασµούς, παίρνουν
µέρισµα από τις µετοχές της ΔΕΗ; Παίρνουν µέρισµα και όταν
θα πληρώσουν θα έχουν αξία, θα έχουν χρήµα, για να πληρώσουν τους υπέρογκους λογαριασµούς;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και αφού είναι έτσι όπως τα λέτε και εµείς επειδή είχαµε χαµηλότερη τιµή των µετοχών, παρ’ ότι τεσσεράµισι χρόνια στηρίξαµε το µέσο νοικοκυριό και τη µέση επιχείρηση, γιατί αυτός
πρέπει να είναι ο ρόλος µιας δηµόσιας επιχείρησης ηλεκτρισµού,
αφού είναι έτσι, αφού τόσο πολύ ανεβαίνει η αξία των µετοχών
της ΔΕΗ και η αξία της ΔΕΗ συνολικά, γιατί πουλήσατε, γιατί εκχωρήσατε, γιατί δεν µπήκατε στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου; Δώστε µια απάντηση. Εµµέσως προκαλέσατε τεράστια
ζηµία του δηµόσιου συµφέροντος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και εν πάση περίπτωση είναι τουλάχιστον θλιβερό να έρχεστε
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σε αυτά εδώ τα έδρανα και να µου κουνάτε το δάχτυλο, κάνοντας αναφορά στους προϋπολογισµούς των µνηµονίων το 2018,
όταν ξέρατε ότι ήµασταν µε το πιστόλι στον κρόταφο και όταν
εσείς λέγατε «βάστα Σόιµπλε» και όταν εµείς αντιστεκόµασταν
στην πώληση της ΔΕΗ και στο ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας και στην αύξηση των συντάξεων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Τότε µας λέγατε -γιατί και γι’ αυτό ναι, αναγκαστήκαµε- για να
κλείσουν οι αξιολογήσεις, να δεσµευτούµε -δήθεν- ότι κάτι θα
κάναµε µε τις συντάξεις. Και όταν αγωνιστήκαµε και το πήραµε
πίσω, µας είπατε ότι ξεπουλήσαµε τη Μακεδονία για τις συντάξεις. Αλλά δεν τα ξεχνάµε αυτά. Αυτοί είστε. Ούτε ο ελληνικός
λαός τα ξεχνάει αυτά, όσο κι αν δίνετε φιλοδωρήµατα σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιλαµβάνοµαι ότι δεν επαρκεί
ο χρόνος και θα προσπαθήσω να τηρήσω την υπόσχεσή µου. Θα
κλείσω και θα κατέβω από το Βήµα. Η συζήτηση αυτή δεν τελειώνει εδώ. Είναι µια πολύ κρίσιµη συζήτηση για το σήµερα και το
αύριο της µέσης οικογένειας στη χώρα µας. Είναι µια κρίσιµη συζήτηση η οποία δεν θα τελειώσει εδώ, διότι όσο στη διακυβέρνηση του τόπου παραµένει µια Κυβέρνηση και ένας Πρωθυπουργός που είναι εγκλωβισµένοι στις ιδεολογικές τους εµµονές,
που είναι εγκλωβισµένοι στις αποφάσεις που έχουν πάρει και
στις δεσµεύσεις τους µε µεγάλα συµφέροντα, τα πράγµατα θα
γίνονται χειρότερα στον τόπο.
Κύριε Μητσοτάκη, εγώ δεν απειλώ κανέναν, ούτε επενδυτή,
ούτε υπηρεσιακό παράγοντα. Όµως, έχω ευθύνη, ως σηµερινός
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αλλά και ως αυριανός
πρωθυπουργός. Όταν το δηµόσιο χρήµα κατασπαταλείται, όταν
αφαιρείτε εργαλεία µε τα οποία θα µπορέσουµε αύριο να ξαναστήσουµε στα πόδια της αυτή την οικονοµία, αυτή την κοινωνία,
όπως η ΔΕΗ, όταν προχωράτε σε εξοπλιστικά που αυξάνουν το
κόστος κατά 1 δισεκατοµµύριο ευρώ στην επόµενη εικοσαετία,
έχω ευθύνη να είµαι εδώ και να σας καταγγέλλω και να τα καταγγέλλω στον ελληνικό λαό ο οποίος θα είναι ο τελικός µας κριτής και δικός σας και δικός µας και κοντοζυγώνει η ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Θα κάνει µία παρέµβαση ο Πρωθυπουργός και αµέσως µετά ο κ. Σκανδαλίδης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Κύριε Τσίπρα, όταν µιλάτε για τα µνηµόνια τα οποία αντιπαλεύατε, µου θυµίζετε τη γνωστή ιστορία µε τον πυροµανή ο
οποίος φωνάζει την Πυροσβεστική.
Εσείς µας βάλατε στα µνηµόνια.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εσείς καταστρέψατε τις προοπτικές της οικονοµίας για τέσσερα χρόνια παρέα µε τον κ. Βαρουφάκη και όλα αυτά τα ωραία
τα οποία κάνατε το πρώτο εξάµηνο του 2015.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και τη διαπραγµάτευση, την οποία τόσο καλά θυµόµαστε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ελάτε, ελάτε. Παρακαλώ. Δεν είναι συµπεριφορά αυτή. Δεν είναι συµπεριφορά αυτή.
Είναι σαν να αρνείστε το δικαίωµα να έχει άποψη. Δεν µπορεί
αυτό να γίνει δεκτό. Παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν είναι οι απόψεις
υπό την θορυβώδη επιβεβαίωση! Είναι ελεύθερες οι απόψεις.
Ελάτε, κύριε Πρόεδρε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Καταλαβαίνω προσωπικά για εσάς και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που
έµειναν στον ΣΥΡΙΖΑ πόσο επώδυνη ήταν η κωλοτούµπα του Ιουλίου 2015. Αυτό είναι δικό σας πρόβληµα. Το πρόβληµα είναι ότι
το πλήρωσε η χώρα πολύ ακριβά. Και οι τράπεζες και η µεσαία
τάξη την οποία υπερφορολογήσατε για να χρηµατοδοτήσετε το
αχρείαστο τρίτο σας µνηµόνιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτά για να σας θυµίζουµε κάθε φορά που θα µας λέτε µε
τόσο στόµφο πως αγωνιστήκατε δήθεν να βγάλετε τη χώρα από
τα µνηµόνια στα οποία τη βάλατε πιο βαθιά µε τις τραγικές πολιτικές σας επιλογές.
Τρεις σύντοµες παρατηρήσεις. Γονική παροχή: 800.000 ή έως
800.000; Ρωτώ. 800.000 ή έως 800.000; Πόσες γονικές παροχές
των 800.000 έγιναν, κύριε Τσίπρα; Και πόσες γονικές παροχές
των 200.000, των 250.000, των 100.000 για κινητή αξία; Όλοι
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αυτοί τι είναι; Είναι οι πλούσιοι του 1%; Όταν έρχεστε εδώ και
αµφισβητείτε µια επιλογή την οποία αναγνωρίζει η πλειονότητα
της µεσαίας τάξης ως ανακουφιστική επιλογή χρησιµοποιώντας
το επιχείρηµα του δικού σας εκπροσώπου ότι δήθεν αφορά αυτούς από 800.000 ή µόνο 800.000, είστε απλά ένα πράγµα. Ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης. Και ψεύτης θα παραµείνετε. Θα παραµείνετε ψεύτης όταν έρχεστε εδώ και διαστρεβλώνετε κατά τέτοιο τρόπο µια πραγµατική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης.
Δεν µπορείτε. Τα παλιά χούγια δεν ξεχνιούνται δυστυχώς. Και
φοβάµαι ότι η αντιπολίτευση δυστυχώς δεν σας ωρίµασε πολιτικά. Και µπορεί µεν το 2014 να είχατε, όπως σας είπα, τον ενθουσιασµό του καινούργιου που έκρυβε ενδεχοµένως τις όποιες
αδυναµίες σας, τώρα είστε ένας τέως αποτυχηµένος Πρωθυπουργός καταγεγραµµένος στη συνείδηση του ελληνικού λαού
ως ένας άνθρωπος ο οποίος κυβέρνησε τέσσερα χρόνια κι έχασε
τρεις εκλογές µε εννιά και δέκα µονάδες διαφορά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εποµένως λίγο παραπάνω σεβασµό όταν µιλάµε και κάνουµε
τέτοιες πολιτικές αντιπαραθέσεις. Αν ξανακερδίσετε εκλογές,
κύριε Τσίπρα, τότε θα νοµιµοποιείστε να λέτε ότι δικαιωθήκατε.
Προς το παρόν δεν δικαιωθήκατε. Τρεις φορές χάσατε στη
σειρά. Αυτό έγραψε η ιστορία και καταλαβαίνω γιατί αυτό εξακολουθεί και τώρα να σας δηµιουργεί µια σχετική δυσθυµία.
Δυο πράγµατα ακόµα. ΔΕΗ και κοινωνικά τιµολόγια. Τα έχετε
µπλέξει µου φαίνεται λίγο. Και µου κάνει εντύπωση το γεγονός
ότι δεν γνωρίζετε και δεν µπορείτε να διακρίνετε την κοινωνική
πολιτική η οποία αφορά στα ευάλωτα νοικοκυριά που αποτελεί
ευθύνη του κράτους, από την πολιτική της επιχείρησης. Κοινωνικό τιµολόγιο δεν παρέχει µόνο η ΔΕΗ. Παρέχουν όλοι οι πάροχοι. Η κοινωνική πολιτική ενός κράτους για τους ευάλωτους δεν
πρέπει να συνδέεται µε την υποχρέωση µιας επιχείρησης σε µια
ανοιχτή και ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί
συγχέετε αυτά τα δύο; Δεν έχουµε πια µονοπώλιο, ξέρετε. Δεν
υπάρχει µόνο ΔΕΗ η οποία να παρέχει ηλεκτρικό ρεύµα στη λιανική. Δεν γνωρίζετε αυτή τη βασική διαφορά; Κοινωνική πολιτική,
λοιπόν, κάνει το κράτος. Το κράτος εξακολουθεί και στηρίζει τα
ευάλωτα νοικοκυριά σε µεγαλύτερο βαθµό απ’ ό,τι τα στήριζε
στο παρελθόν. Κι αυτή είναι µια υποχρέωση του κράτους η οποία
είναι ανεξάρτητη του παρόχου που θα επιλέξει τελικά ο ευάλωτος καταναλωτής. Πλην όµως σε µια ανταγωνιστική αγορά η
οποία λειτουργεί, προφανώς και θέλουµε τις εταιρείες να ανταγωνίζονται και να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές τιµές για να
µπορούν να προσελκύσουν καταναλωτές. Έτσι δουλεύει µια ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Και κάτι τελευταίο. Αναφερθήκατε στην κ. Λαγκάρντ, σε ένα
δηµοσίευµα του «BLOOMBERG». Και λέτε ότι σε συνέντευξή της
στο αµερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο η κ. Λαγκάρντ τόνισε
πως «η άνοδος των τιµών ενέργειας θα διαρκέσει ενδεχοµένως
περισσότερο από την πανδηµία». Αυτό. Λοιπόν. Μόνο που είπε
και άλλα η κ. Λαγκάρντ. Τι να κάνουµε; Δυστυχώς δεν µπορείτε
να λέτε τη µισή αλήθεια. Για τις τιµές, η κ. Λαγκάρντ -γιατί αυτό
είναι το ζητούµενο, οι τιµές…
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ελπίζω να µη σας έστειλε µήνυµα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Για
τις τιµές «πιστεύουµε ότι θα επιστρέψουµε σε πολύ µεγαλύτερη
σταθερότητα τον επόµενο χρόνο, καθώς πολλοί από τους λόγους που οδηγούν σε υψηλότερες τιµές είναι προσωρινοί».
Επιτέλους, φροντίστε όταν καταθέτετε σε αυτή την Εθνική Αντιπροσωπεία στοιχεία, να είστε και σε αυτό ακριβείς.
Αλλά και εδώ πέρα, δυστυχώς, κύριε Τσίπρα, πιαστήκατε για
ακόµα µία φορά αδιάβαστος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κύριε Σκανδαλίδη,
παρακαλώ ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής να λάβετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα µιλήσω από τη θέση µου, πρώτον για να διευκολύνω τον Πρωθυπουργό να ακολουθήσει το πρόγραµµά του, που φαντάζοµαι ότι
είναι σοβαρό και δεύτερον, γιατί νοµίζω ότι ο διάλογος πια εδώ
µέσα γίνεται εις ώτα µη ακουόντων. Είναι µονόλογοι, οι ίδιοι, βα-
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ρετοί, µε τα ίδια επιχειρήµατα, µε τους ίδιους διαξιφισµούς και
όταν πηγαίνουν σε πρόσωπα κιόλας και µάλιστα µε έναν τρόπο
δηκτικό στα πρόσωπα, υποβαθµίζουν και το Κοινοβούλιο και τα
κόµµατα και τη λειτουργία της δηµοκρατίας.
Γι’ αυτό λοιπόν εγώ θα πω, ξανά, τέσσερα, πέντε πολύ συγκεκριµένα πράγµατα στα οποία πιστεύω ότι οδηγεί η σηµερινή συζήτηση:
Πρώτον, ο Πρωθυπουργός δεν µας έπεισε ότι η περιγραφή
του προβλήµατος δεν κονταροχτυπιέται µε τη συγκεκριµένη κοινωνική πραγµατικότητα. Δεν µπορεί να µιλάµε για κοινωνικά µερίσµατα και όλα τα άλλα, όταν είναι φανερό ότι η οικονοµική
κατάσταση των νοικοκυριών των ευάλωτων οµάδων έχει µια
γραµµική και συνεχή αύξηση του κόστους ζωής και της λειτουργίας τους και υποβάθµισης και ουσιαστικά αποδυνάµωσης των
εισοδηµάτων τους. Αυτό είναι φανερό. Δεν είναι κάτι στο οποίο
έγινε ένα διάλειµµα, όπου λέµε τώρα έχουµε πληθωρισµό και µεθαύριο θα σταµατήσει. Εδώ και δύο χρόνια και τώρα πολύ περισσότερο λόγω της ακρίβειας και του εισαγόµενου πληθωρισµού, η οικονοµική κατάσταση γίνεται δυσβάσταχτη και δεν λύνεται µε ασπιρίνες.
Λοιπόν, νοµίζω ότι και οι παροχές που εξαγγέλλει ο Πρωθυπουργός είναι στο ίδιο πνεύµα, την πεπατηµένη που ακολουθεί
από την πρώτη µέρα που ανέλαβε την Κυβέρνηση. Δεν είδα καµµία αλλαγή σοβαρή στην κατεύθυνση της πολιτικής, προκειµένου
να µας πείσει ότι υπάρχει πραγµατικά µια σύνδεση µε µια σκληρή
κοινωνική πραγµατικότητα.
Έτσι; Δεν είναι τόσο πειστικός ο λόγος σας για τον πολίτη, για
τα νοικοκυριά, για τα ευάλωτα στρώµατα του πληθυσµού.
Δεύτερον, ισχυρίζεστε συνεχώς ότι είµαστε σε διαδικασία ανάπτυξης και αναγέννησης της χώρας και φέρνετε αριθµητικά παραδείγµατα. Βεβαίως, µετά από µια τέτοια κρίση και µετά από
µια τέτοια διαδικασία και µε τη χαλάρωση την ποσοτική που
υπάρχει, άρχισε πάλι να ανεβαίνει -αν θέλετε- το εθνικό προϊόν
και να πηγαίνει πιο καλά ο ρυθµός της ανάπτυξης.
Εγώ όµως κάνω, ξανά, το ερώτηµα: Σε ποιους πάει η ανάπτυξη; Απάντησα προηγούµενα στον κ. Τσίπρα για τις έως
800.000 ευρώ. Δεν χάνει όµως το ελληνικό κράτος και το κοινωνικό µέρισµα που θα µπορούσε να υπάρχει, γιατί στα πάνω από
300.000 µέχρι τις 800.000, παραδείγµατος χάριν, δεν θα εισέπραττε αντίστοιχα ποσά τα οποία θα µπορούσαν να µοιραστούν
καλύτερα και πιο δίκαια; Δεν είναι ισοπεδωτική η κοινωνική πολιτική. Γίνεται για συγκεκριµένες τάξεις και σε συγκεκριµένα στρώµατα. Δεν µπορεί να πλουτίζουν περισσότερο οι πλουσιότεροι
και να παίρνουν ό,τι περισσεύει από το τραπέζι -ας πούµε- οι
φτωχότεροι.
Τρίτον, µιλάτε για την ενεργειακή δηµοκρατία. Και εγώ ρωτάω:
οι ΑΠΕ δεν κατευθύνθηκαν µονάχα στους λίγους και ισχυρούς;
Δεν καταργήθηκαν ουσιαστικά οι δυνατότητες της αυτοδιοίκησης, των οικογενειών και των αγροτών να κάνουν µια τέτοια µαζική πολιτική στις ΑΠΕ ούτως ώστε να πετύχουµε φιλόδοξους
στόχους τα επόµενα χρόνια; Δεν µπορεί να µιλάµε µονάχα για
την κατάργηση του λιγνίτη και να µη µιλάµε για το γιατί υποδουλωνόµαστε στο φυσικό αέριο παραδείγµατος χάριν και για το
γιατί οι ΑΠΕ πάνε σε λίγα πρόσωπα και σε λίγες οικογένειες.
Αυτό είναι µια αντιλαϊκή πολιτική. Πώς να το κάνουµε;
Μιλάτε για την κερδοσκοπία κι η κερδοσκοπία βασιλεύει. Μιλάτε για ελέγχους. Ελέγχους µπορεί να κάνουν οι αρχές, ελέγχους µπορεί να κάνει το κράτος, δεν βλέπω να αντιµετωπίζεται
η κερδοσκοπία. Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιµαρκίας! Δεν µπορεί οι έλεγχοι αυτοί να µην αποδίδουν ποτέ και να
µην έχουµε µια σαφή αίσθηση ότι αυτή η εκµετάλλευση που γίνεται και η αισχροκέρδεια αντιµετωπίζονται.
Μιλάτε επίσης για τη µείωση της φορολογίας. Λέµε ναι, βεβαίως να υπάρχει, και τα µέτρα να τα ψηφίσουµε και ό,τι άλλο
θέλετε. Όµως είναι αυτά τα µέτρα ικανά να σταµατήσουν το «ροκάνισµα» που κάνουνε µε τους έµµεσους φόρους και τα 2,2 δισεκατοµµύρια στους φόρους κατανάλωσης των φτωχών εισοδηµάτων, για κάποια µέτρα που παίρνονται ευκαιριακά για λίγους
µήνες και µε ένα πολύ συγκεκριµένο ποσό, µικρό, γλίσχρο; Άρα
κι εδώ υπάρχει κάτι σάπιο στο βασίλειο της Δανιµαρκίας!
Κι έρχοµαι στις σηµερινές εξαγγελίες, να ρωτήσω µε πολύ
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απλά λόγια: το µέρισµα στους δικαιούχους, τους πολύ φτωχούς,
γιατί πηγαίνει µόνο εκεί και όχι στο διπλάσιο από αυτό που
υπήρχε πριν;
Δεύτερον, στο θέµα των υγειονοµικών. Θα απαντήσετε ποτέ
ποιος είναι ο λόγος που σας κρατάει και δεν εγκρίνετε τα βαρέα
και ανθυγιεινά;
Τρίτον, στο θέµα του κατώτερου µισθού είναι δυνατόν να µιλάµε συνεχώς για µία αύξηση του 2% «και θα σας δώσουµε και
κάτι άλλο σε λίγο»; Κάντε µια αύξηση σοβαρή και λύστε το θεσµικά. Γιατί πρέπει κάθε φορά να εξαρτάται ο καθένας από τις
ορέξεις ενός Υπουργού ή µιας κυβέρνησης, ιδιαίτερα όταν ό,τι
περνάει είναι στα ευάλωτα στρώµατα του πληθυσµού. Και εν
πάση περιπτώσει και για τους χαµηλοσυνταξιούχους µε τα 250
ευρώ, φτιάξτε µια σύνταξη πιο µόνιµη, βρείτε ένα ΕΚΑΣ, κάντε
κάτι. Δώστε την δέκατη τρίτη σύνταξη. Κάντε ένα πράγµα που
να είναι πιο µόνιµο, πιο ουσιαστικό. Φτάνει πια µε αυτές τις έκτακτες παροχές που ό,τι περισσεύει από το τραπέζι των πλουσίων
πηγαίνει στους φτωχούς. Φτάνουν αυτές οι παροχές, δεν χρειάζονται άλλες! Αυτό είναι το νόηµα της σηµερινής συζήτησης και
όχι οι αριθµοί. Κι εγώ θα σας φέρω αριθµούς που δικαιολογούν
αυτά που σας λέω. Κι ο κ. Μητσοτάκης έφερε πάµπολλους αριθµούς που δικαιολογούν αυτά που σας λέει. Κι ο κ. Τσίπρας έφερε
πολλούς αριθµούς που δικαιολογούν αυτά που σας λέει. Ε όχι,
δεν θα αποφασίσουν οι αριθµοί για την πολιτική! Η πολιτική είναι
συγκεκριµένη, έχει στόχους, απευθύνεται σε κοινωνικές τάξεις
και αν θέλει µια κυβέρνηση να λέγεται προοδευτική, πρέπει να
ανατρέψει τη σηµερινή κοινωνική ισορροπία που υπάρχει στη
χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ευχαριστούµε τον κ.
Σκανδαλίδη για µια ακόµη φορά για την τήρηση του χρόνου του
και όχι µόνο.
Κύριε Κουτσούµπα, έχετε τώρα τον λόγο ως Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας για τη δευτερολογία σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Κύριε Πρόεδρε, τείνει να παγιωθεί αυτή η απαράδεκτη κατάσταση µέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες, πρώτα απ’ όλα στην Κυβέρνηση και στην Αξιωµατική
Αντιπολίτευση, σε όσους λειτουργούν µε αυτόν τον τρόπο. Βέβαια ο λαός βγάζει συµπεράσµατα και από εδώ. Γιατί εδώ λείπει
ο κ. Μητσοτάκης, λείπει ο κ. Τσίπρας, λείπουν οι Κοινοβουλευτικές τους Οµάδες, αυτοί που έπρεπε να είναι εδώ µέσα σήµερα,
οι διακόσιοι δηλαδή Βουλευτές που είπατε από την αρχή, για να
ολοκληρωθεί όλη η συζήτηση. Και να ρυθµίσουν σωστά το πρόγραµµά τους και τον χρόνο τους. Εφόσον είχε συνάντηση µε τον
Οικουµενικό Πατριάρχη στις πέντε το απόγευµα έπρεπε η συνεδρίαση να αρχίσει τουλάχιστον µισή ώρα νωρίτερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Το να τηρήσουµε
τους χρόνους δεν σας περνάει από το µυαλό;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγµατα. Είναι η δεύτερη φορά το
τελευταίο διάστηµα που συµβαίνει αυτό για να ακούσουµε τον
κ. Μητσοτάκη και τον κ. Τσίπρα, τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισαν όλοι τους τα µνηµόνια,
σήκωσαν το ξερό τους εδώ µέσα -είναι καταγεγραµµένα στα
Πρακτικά- και ψήφισαν µνηµόνια που τα πληρώνει ακόµα ο ελληνικός λαός, να λέει ποιος το έκανε πρώτος, ποιος δεύτερος,
ποιος τρίτος. Έλεος πια!
Εγώ θα µιλήσω κανονικότατα και θα µιλήσω και για το θέµα
που είµαστε σήµερα εδώ, αλλά θα θέσω και άλλα ζητήµατα στον
χρόνο που δικαιούµαι όχι µόνο από τον Κανονισµό της Βουλής
και από την ανακοίνωση τη δική σας, αλλά και από αυτό που
παίρνω υπολογίζοντας όλα τα στοιχεία για το πόσο µίλησε ο
Πρωθυπουργός, πόσο ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, πόσο τα άλλα κόµµατα, µε την αναλογία φυσικά που υπάρχει στην κοινοβουλευτική δύναµη των κοµµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Πώς βγάζετε άκρη;
Σας θαυµάζω!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Αν
και η σηµερινή προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή
αφορά τα θέµατα της ακρίβειας δεν γίνεται, εφόσον αναφέρθηκαν και διάφορα εντελώς άσχετα θέµατα εδώ µέσα για να γίνει
η διαµάχη περί όνου σκιάς, να µην αναφερθούµε και στην τραγωδία της πανδηµίας, µία τραγωδία που όχι µόνο δεν αντιµετωπίζεται όπως είχατε προβλέψει, αλλά αναζωπυρώνεται µε
καθηµερινά ρεκόρ, µε εκτόξευση διασωληνωµένων, µε διαλογή
ασθενών, µε εµβολιαστικό πρόγραµµα να καρκινοβατεί. Τα ψέµατα τέλειωσαν. Δεν µπορείτε να χρησιµοποιείτε ως άλλοθι τον
πρωτόγνωρο χαρακτήρα της απειλής του κορωνοϊού. Έχουν περάσει είκοσι µήνες και πλέον, υπάρχει πλέον και η εµπειρία.
Όµως υπάρχουν και τα όπλα για να αντιµετωπιστεί η πανδηµία
σθεναρά.
Αυτό που δεν υπάρχει ούτε στην Ελλάδα ούτε και σε καµµία
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το πολιτικό σχέδιο που θα
προτάσσει την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της υγείας και
όχι τις προτεραιότητες και τα συµφέροντα των µεγάλων εταιρειών του φαρµάκου. Και επειδή δεν έχετε τέτοιο σχέδιο καταφεύγετε στη γνωστή συνταγή της ατοµικής ευθύνης, της συγκάλυψης κυβερνητικών ευθυνών, µια συνταγή που µας έχει οδηγήσει σε αυτή την τραγική κατάσταση.
Εξακολουθείτε να χρησιµοποιείτε τον αδιέξοδο διαχωρισµό
εµβολιασµένων και ανεµβολίαστων, ως βολικό άλλοθι, όµως, για
να µη στηρίζετε το δηµόσιο σύστηµα υγείας και να µην παίρνετε
τα αναγκαία µέτρα προστασίας σε κρίσιµους χώρους διασποράς, όπως είναι οι µεγάλοι εργασιακοί χώροι, τα µέσα µαζικής
µεταφοράς, τα σχολεία όπου συνωστίζονται και οι εµβολιασµένοι
και οι ανεµβολίαστοι.
Και µε την ευκαιρία της σηµερινής συζήτησης σας µεταφέρουµε την καταγγελία που κάνουν τα εργατικά κέντρα της Πάτρας και της Αµαλιάδας. Αυτή τη στιγµή χιλιάδες άνθρωποι ζουν
σε άθλιες συνθήκες σε χωράφια και σε επιχειρήσεις στη νότια
Μανωλάδα και αλλού. Είναι ντροπή, εξοργιστική η κατάσταση
που συνεχίζεται µε την άγρια εκµετάλλευση των εργατών γης.
Πρέπει να παρθούν τώρα µέτρα!
Η συντριπτική πλειονότητα αυτών των ανθρώπων είναι χωρίς
χαρτιά, εργάζονται όµως κανονικά στα φραουλοχώραφα, ανασφάλιστοι, χωρίς στοιχειώδη µέτρα ανθρώπινης διαβίωσης, εκτεθειµένοι σε κάθε είδους ασθένειες οι ίδιοι, αλλά και µε
επιπτώσεις στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Ζούνε σε
τρώγλες από νάιλον, µέσα στη λάσπη, στα κουνούπια και η ευθύνη για το ξέσπασµα της πανδηµίας ή άλλων νοσηµάτων σε τέτοιες ευάλωτες κοινότητες βαρύνουν αποκλειστικά την
Κυβέρνηση. Ζητούν οι ίδιοι να εµβολιαστούν και οι κρατικές
αρχές αδιαφορούν. Σε περίπου επτά χιλιάδες τέτοιους εργάτες
γης έχουν εµβολιαστεί µόνο γύρω στους εκατόν πενήντα, ενώ
στους υπόλοιπους διαδίδεται ότι δήθεν υπάρχει έλλειψη εµβολίων. Στείλτε σήµερα κιόλας κινητές µονάδες υγείας να εξετάσουν και να εµβολιάσουν αυτούς τους ανθρώπους. Πάρτε µέτρα
για να δηµιουργηθούν συνθήκες διαβίωσης για όλους αυτούς
που βγάζουν τον «κόκκινο χρυσό» όπως τον λέτε. Όλοι αυτοί εργάζονται στην παραγωγή τροφίµων που κατακλύζει όλη την Ευρώπη και η περιοχή είναι µια υγειονοµική βόµβα που πυροδοτείται από την ασυδοσία από τα κέρδη των επιχειρήσεων, την
ανοιχτή συγκάλυψη από τοπικές αρχές, από την Κυβέρνηση, που
το µόνο που σας νοιάζει είναι το πώς θα παρέχουν τελικά φθηνή
εργασία στους επιχειρηµατίες.
Θα επανέλθουµε στο θέµα, δεν θα το αφήσουµε έτσι.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Την ώρα που ο λαός µας λοιπόν έχει ανάγκη ένα καθολικό πρόγραµµα δηµόσιου δωρεάν εµβολιασµού, επιστηµονικά τεκµηριωµένη εµβολιαστική εκστρατεία µε εξαντλητική προσωποποιηµένη
ενηµέρωση, πρόληψη, φαρµακοεπαγρύπνηση, εσείς ανακοινώσατε ένα νέο lockdown για τους ανεµβολίαστους.
Την ώρα που χρειάζεται επίταξη µεγάλων επιχειρηµατικών µονάδων υγείας για να ενταχθούν σε ένα µεγάλο σχέδιο για την αντιµετώπιση της πανδηµίας, αλλά και άλλων αναγκών υγείας που
δεν µπορούν να περιµένουν, εσείς δείχνετε την πυγµή σας σε λί-
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γους ιδιώτες γιατρούς, τους οποίους αφαιρείτε µάλιστα από τις
υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας που παρέχουν και
τους εξαναγκάζετε να εργαστούν σε συνθήκες όπου απαιτείται
εµπειρία στην αντιµετώπιση σύνθετων περιστατικών και προσαρµογή στις ανάγκες λειτουργίας ενός τµήµατος ή µίας κλινικής
δευτεροβάθµιου επιπέδου.
Την ώρα που χρειάζεται ενίσχυση του δηµόσιου συστήµατος
µε µόνιµο προσωπικό, εσείς ως κυβέρνηση όχι µόνο δεν αίρετε
το µέτρο της αναστολής για τους υγειονοµικούς, αλλά µετά από
τρεις µήνες ανακαλύψατε τα κενά που αυτό δηµιούργησε στο
δηµόσιο σύστηµα υγείας.
Ακόµα και για τα µέσα µαζικής µεταφοράς, που είκοσι µήνες
µετά παραδεχτήκατε ότι είναι πηγή διασποράς, αντί να εξαγγελθεί πολλαπλασιασµός των δροµολογίων και προσλήψεις µόνιµου
προσωπικού, ανακοινώσατε κυλιόµενο ωράριο για το δηµόσιο.
Και µετά αναρωτιέστε από πού προκύπτει ο ανορθολογισµός
που υπονοµεύει το εµβολιαστικό πρόγραµµα. Ε, λοιπόν, κοιταχτείτε στον καθρέφτη και εκεί θα δείτε όλο τον ανορθολογισµό
της πολιτικής σας που υπακούει στην εξής µία λογική: Τι συµφέρει την οικονοµία, τις εταιρείες και εµποδίζει και µε αυτόν τον
τρόπο έναν κόσµο που θα µπορούσε να ξεπεράσει φόβους, αναστολές, δισταγµούς, ανασφάλειες. Στα θολά νερά του ανορθολογισµού που πάει χέρι χέρι και µε τις αντιθέσεις των επιχειρηµατικών συµφερόντων προσπαθείτε να ψαρέψετε όλοι σας,
και εσείς, κύριοι της Κυβέρνησης, και εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ.
Και σαν να µην έφταναν όλα αυτά υπάρχει και ο εξής κίνδυνος
για το αµέσως επόµενο διάστηµα: Στους σηµερινούς ανεµβολίαστους να προστεθούν και οι αυξηµένες ανάγκες της τρίτης
δόσης, αφού θα έχει παρέλθει το εξάµηνο. Αυτό σηµαίνει ένα
εκατοµµύριο εκατόν δεκατέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερις αναµνηστικοί εµβολιασµοί για τον µήνα Δεκέµβρη, ένα εκατοµµύριο επτακόσιες τριάντα χιλιάδες εξακόσιοι δεκαεννέα
εµβολιασµοί για τον µήνα Γενάρη, ένα εκατοµµύριο τριακόσιες
είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσιοι εβδοµήντα εµβολιασµοί για
τον µήνα Μάρτιο.
Και ενώ υπάρχουν αυτές οι ανάγκες, εσείς σπεύσατε να κλείσετε µεγάλα εµβολιαστικά κέντρα, χώρια που ο κίνδυνος µιας
νέας µετάλλαξης καραδοκεί πάντα γιατί το 98% του πληθυσµού
των φτωχών χωρών παραµένει ανεµβολίαστο. Βλέπετε, η κερδοφορία των εταιρειών του εµβολίου που αποκοµίζουν 93,6 εκατοµµύρια την κάθε µέρα είναι ασυµβίβαστη µε τον εµβολιασµό
των λαών των πιο φτωχών χωρών. Όµορφος κόσµος ηθικός, αγγελικά πλασµένος! Ο κόσµος σας! Γι’ αυτό κι εµείς, κύριοι της
Κυβέρνησης, δεν σας ζητάµε Υπουργούς και επιτροπές κοινής
αποδοχής γιατί η δική µας αντίληψη για το τι είναι ανάγκη σήµερα, η δική µας πρόταση για το σύστηµα υγείας, πρόνοιας,
πρόληψης, για να είναι τα φάρµακα και τα εµβόλια πραγµατικά
κοινωνικά αγαθά δεν έχουν τίποτα, µα τίποτε κοινό µε τη δική
σας πολιτική. Δεν συναντιούνται και δεν µπορούν να συναντηθούν πουθενά. Τέτοιες προτάσεις µπορούν να σας κάνουν ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλα κόµµατα πιθανόν, µε τους οποίους µοιράζεστε κοινές
στρατηγικές είτε στα ζητήµατα υγείας -ο ένας µετά τον άλλον
απαξιώσατε το δηµόσιο σύστηµα υγείας για να στηρίξετε την περίφηµη «συνύπαρξη µε τον ιδιωτικό τοµέα»- είτε στα ζητήµατα
της οικονοµίας, των εργασιακών, της ακρίβειας. Πέραν όσων
αναφέραµε στην πρωτολογία, η σύγκλιση, αν όχι η ταύτισή σας,
φάνηκε και στη σηµερινή συζήτηση, εκτός από τις κοκοροµαχίες
και τα «µεγάλα λόγια να αγαπιόµαστε»!
Εµείς είµαστε µε τους υγειονοµικούς που παλεύουν µε αυτοθυσία και διεκδικούν τα στοιχειώδη, τους οποίους καµµία κυβέρνηση δεν φρόντισε ούτε καν να τους εντάξει στα βαρέα και
ανθυγιεινά. Είµαστε µε τους εκπαιδευτικούς που παλεύουν ενάντια στην περιβόητη κατ’ ευφηµισµόν αξιολόγησή σας, ουσιαστικά
ενάντια σε ένα σχολείο που γίνεται πιο άδικο, κοινωνικά άδικο,
πιο ταξικό. Είµαστε µε τους διανοµείς της «e-FOOD». Είµαστε µε
τους λιµενεργάτες και τους εργαζόµενους στις µεταφορές, που
διεκδικούν το αυτονόητο δικαίωµά τους να γυρνούν από τη δουλειά τους σώοι και αβλαβείς, ενάντια στα κάτεργα που φτιάξατε
όλοι σας στο όνοµα των εµβληµατικών επενδύσεων, από τη Νέα
Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ µέχρι τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Βαρουφάκη, ο οποίος µάλιστα καµάρωνε παλιότερα επειδή, λέει, έπεισε
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την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Τσίπρα να προχωρήσει η επένδυση της «COSCO».
Και επειδή αναφέρθηκα και στον κ. Βαρουφάκη να πω παρεµπιπτόντως ότι αυτά είναι δικά του λόγια. Δεν είναι σαν τις γνωστές λαθροχειρίες που τώρα τελευταία κάνει ο ίδιος και
χρησιµοποιεί στις οµιλίες του και εδώ µέσα, όπως ότι δήθεν το
ΚΚΕ είναι εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή αυτή αµερικανοκρατείται. Το ΚΚΕ είναι εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης
από την πρώτη στιγµή, από την ιδρυτική της διακήρυξη µε τη
Συνθήκη του Μάαστριχτ επειδή είναι µια αντιδραστική ένωση καπιταλιστικών κρατών. Τον ελληνικό λαό δεν µπορεί να τον απασχολεί ποιος έχει το πάνω χέρι, όπως απασχολεί τον κ. Βαρουφάκη, αν το έχουν οι Γερµανοί, οι Γάλλοι, οι Αµερικάνοι, οι Κινέζοι, ούτε καλούµε τους λαούς να επιλέξουν τον καλό ή τον κακό,
κάτι που µάλλον επιθυµεί ο κ. Βαρουφάκης ο οποίος εµφανίζεται
ντούρος εχθρός µόνο του γερµανικού ιµπεριαλισµού, κλείνοντας
το µάτι προφανώς σε κάποιους άλλους «-ισµούς», όπως, για παράδειγµα, ο αµερικανικός, ο βρετανικός και πάει λέγοντας. Κλείνει η παρένθεση. Και πολύ ασχολήθηκα.
Έλεγα, λοιπόν, ότι αυτά που κέρδισαν οι εργαζόµενοι σε µια
σειρά από κλάδους και χώρους δουλειάς δεν τους τα έδωσε
ούτε τους τα χάρισε καµµία κυβέρνηση. Ίσα ίσα οι κυβερνήσεις
νοµοθετούσαν εναντίον τους. Ας σκεφτεί, λοιπόν, ο καθένας και
η καθεµία τι θα µπορούσαµε να εµποδίσουµε ή να πετύχουµε αν
πολλαπλασιάζονταν σε όλη τη χώρα αυτές οι εστίες αντίστασης,
αγώνα, αν ηττηθούν τελικά οι λογικές της ανάθεσης και των σωτήριων λύσεων από τα πάνω. Δεν θέλουµε άλλους σωτήρες.
Αυτός όµως είναι και ο µόνος δρόµος, ένας δρόµος µάχης, ευθύνης, συγκρούσεων βεβαίως, που µπορεί να συνοδεύονται και
µε νίκες και µε κατακτήσεις για τους εργαζόµενους και τον λαό.
Μέσα από αυτόν τον δρόµο θα µπορεί να ωριµάζει ένα τέτοιο µεγάλο λαϊκό κίνηµα ικανό να ανατρέψει το σηµερινό κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό πλαίσιο, µέσα στο οποίο αλλάζουν µεν οι
κυβερνήσεις, αλλάζουν οι πρωθυπουργοί, αλλά δεν αλλάζει το
ποιος κάνει πραγµατικά κουµάντο.
Σε αυτή την υπόθεση το ΚΚΕ καταθέτει όλες του τις δυνάµεις.
Παρ’ ότι έχει αυτή την απαράδεκτη εικόνα σήµερα η Βουλή µε
το πέρασµα των ωρών, θεώρησα υποχρέωσή µου να τα πω αυτά
για να είναι καταγεγραµµένα και στα Πρακτικά της Βουλής, αλλά
κυρίως γιατί θεωρούµε ότι από αυτό εδώ το Βήµα απευθυνόµαστε κυρίως και στον κυρίαρχο τελικά ελληνικό λαό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κουτσούµπα. Τον λόγο έχει τώρα για τη δική του δευτερολογία
ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδος της Ελληνικής
Λύσης, ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα συµφωνήσω µε τον κ. Κουτσούµπα απολύτως γιατί είµαι κι
εγώ στη δυσάρεστη θέση να διαµαρτυρηθώ έναντι του Προεδρείου του ελληνικού Κοινοβουλίου για δύο πράγµατα:
Πρώτον, για την κατ’ επανάληψη παραβίαση του Κανονισµού
από τον Πρόεδρο της Βουλής τον κ. Τασούλα ο οποίος άκαιρα
έδωσε τον λόγο στον Πρωθυπουργό της χώρας για να φύγει. Για
δεύτερη φορά το κάνει, δεν είναι η πρώτη φορά. Να του υπενθυµίσει ότι ο Κανονισµός της Βουλής δεν είναι λάστιχο της Νέας
Δηµοκρατίας για να µπορεί να το απλώνει όποτε θέλει και να το
µαζεύει ο ίδιος. Κάποια στιγµή να σέβεται τον θεσµικό του ρόλο
ο Πρόεδρος της Βουλής.
Δεύτερον, για τη θεσµική απρέπεια και του Πρωθυπουργού
της χώρας -αστική ευγένεια διέθετε ο κύριος Πρωθυπουργός
κατά πάσα πιθανότητα- αλλά και του κ. Τσίπρα ο οποίος «ήλθον,
είδον, απήλθον». Τέλος. Έκαναν τη δουλειά τους, έκαναν την αντιπαράθεση και έφυγαν. Και πόσοι είµαστε σήµερα εδώ; Ένας ο
Υπουργός, επτά Βουλευτές από τα άλλα κόµµατα και οκτώ Βουλευτές από το κόµµα µας. Δηλαδή αν κάνουµε εκλογές κερδίζουµε την πλειοψηφία κατευθείαν! Έχουµε 51%! Είναι για πλάκα
η ιστορία. Δεν πειράζει. Εγώ θα απευθυνθώ στον ελληνικό λαό.
Σήµερα ήρθαν εδώ οι Αρχηγοί των κοµµάτων για να κάνουν
αυτό που λέµε, το κοµµατικό τους παιχνίδι. Έγιναν σχολιαστές
των αποτελεσµάτων. Κριτική ο ένας στον άλλο. Και µάλιστα, διαφώνησαν σε ένα πράγµα, για το ποιος φταίει περισσότερο. Όλοι
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ανέκραξαν εδώ µέσα «Ο ασθενής, η οικονοµία δηλαδή, αποβιώνει, αλλά τον διασωληνώνουµε µε δανεικά». Άρα λοιπόν τον τελειώσατε για ακόµη µια φορά.
Δεν άκουσα από κανέναν πρόταση για να παράξει πλούτο η
χώρα. Από κανέναν τίποτα. Γενικά, αόριστα άνευ επιχειρηµάτων,
άνευ σχεδίου. Γι’ αυτό η µοναδική λύση, ο µονόδροµος για να
επιλυθεί το ζωτικό πρόβληµα της χώρας που είναι η οικονοµία,
αλλά και τα εθνικά και η κοινωνία είναι η Ελληνική Λύση. Δεν
υπάρχει άλλη λύση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Εµείς θέλουµε να βοηθήσουµε την πατρίδα. Έχουµε συγκροτηµένο, συγκεκριµένο πρόγραµµα. Μπορούµε να εργαστούµε
ώστε να δοθεί λύση στο πρόβληµα της χώρας. Όχι να συνεργαστούµε µε κόµµατα του συστήµατος, αλλά να εργαστούµε εµείς
ως Ελληνική Λύση για να µπορέσει η χώρα να κυβερνηθεί για
πρώτη φορά από ελληνική κυβέρνηση που δεν παίρνει εντολές
από κανέναν αλλότριο παράγοντα ή εξωχώριο παράγοντα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Με έκπληξη άκουσα συνάδελφο Πρόεδρο να λέει ότι έδιωξαν
αστυνοµικούς από τον Μαραθώνα -και ζητώ συγγνώµη, αλλά θα
το πω- γιατί δεν ήταν εµβολιασµένοι. Δεν ήξερα ότι οι αστυνοµικοί διώχνονται από τους πολίτες. Δεν το ήξερα. Φαντάζοµαι ότι
αν γίνει διάρρηξη στο σπίτι σας, θα ζητήσετε πιστοποιητικό εµβολιασµού του αστυνοµικού να έρθει να συλλάβει τον διαρρήκτη.
Ακούστηκε αυτό από εσάς εδώ.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Το κράτος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ακούστηκε από εσάς εδώ ότι κάποιοι έδιωξαν στον Μαραθώνιο, στον τύµβο. Δεν είπατε όµως ότι το επιδοκιµάζουµε
όµως αυτό. Δεν έπρεπε καν να το αναφέρουµε. Κακώς έγινε.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Όχι εγώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Και στην τελική, η Κυβέρνηση έπρεπε να συλλάβει τρεις
χιλιάδες ανθρώπους εκεί στον Μαραθώνα, γιατί ούτε µέτρα τηρούνταν ούτε τίποτα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Μίλησε ο Πρωθυπουργός για διάκριση εξουσιών. Τον ενόχλησε η κ. Θάνου που θα έµπαινε στην Επιτροπή Ανταγωνισµού,
διότι είναι δικαστικός και δεν µπορεί να είναι στην Επιτροπή Ανταγωνισµού. Το ακούω, κύριε Γεωργιάδη. Σοβαρά το ακούω
αυτό. Είναι ένα επιχείρηµα περί διάκρισης των εξουσιών κατά το
Σύνταγµα, διότι ο συνταγµατικός νοµοθέτης θέλει διάκριση των
εξουσιών. Δεν κάνατε το ίδιο µε τον Κουτρουµάνο όµως. Τι δουλειά είχε ο Κουτρουµάνος στο ΕΣΡ; Τι δουλειά είχε ο δικαστής
στην ενηµέρωση και την πληροφόρηση; Γιατί στη µια πλευρά διάκριση εξουσιών αλλά στην άλλη που µας βολεύει εµάς δεν υπάρχει διάκριση εξουσιών;
Ο κ. Κουτρουµάνος είναι γνωστό ότι επελέγη από τη Νέα Δηµοκρατία, άνθρωπος της Νέας Δηµοκρατίας είναι. Κοροϊδευόµαστε; Άσχετα αν έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ η διάσκεψη και αποφασίστηκαν
συγκεκριµένα πράγµατα.
Δεν κατάλαβα εγώ ειλικρινά -θα το πω έτσι µε απλά λογάκια
να καταλάβει και ο ακροατής µας και ο άνθρωπος που µας βλέπει αυτή τη στιγµή- το νοηµατικό άλµα του Πρωθυπουργού. Τι
σχέση έχει το χρηµατιστήριο µε το τιµολόγιο της ΔΕΗ δεν κατάλαβα. Τι σχέση έχει το κέρδος των ιδιωτών µε το τιµολόγιο που
πληρώνει ο πολίτης στη ΔΕΗ; Δηλαδή αν πάρει µέρισµα και πάει
10 δισεκατοµµύρια ευρώ η αξία της ΔΕΗ, θα πάρουν πίσω τα 9
δισεκατοµµύρια οι Έλληνες πολίτες; Ποιον κοροϊδεύετε εδώ; Ανταγωνισµό κάνετε Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος είναι
χειρότερος.
«Πάρε, πάρε, πάρε» είστε, «ό,τι προλάβετε», «δώστε, δώστε,
δώστε», σαν το παζάρι, όποιος προλάβει δίνει. Αυτό δεν είναι κυβέρνηση, δεν έχει χρηστή διοίκηση. Το ξεπούληµα της δηµόσιας
περιουσίας λέγεται ξεπούληµα, δεν λέγεται χρηστή διοίκηση.
Εσείς λοιπόν επειδή ζείτε µε το αρνητικό παρελθόν σας και οι
δύο, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δηµοκρατία, εµείς σας λέµε ότι ζούµε στο
µέλλον, ένα µέλλον ευοίωνο µε εµάς. Εσείς στο παρελθόν µε το
δυσοίωνο παρελθόν σας κι εµείς το µέλλον.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Κι εκεί που ειλικρινά έπαθα ένα σοκ είναι όταν µάλωσε ο κ. Τσί-
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πρας τον κ. Μητσοτάκη για το ποιος έφερε τα µνηµόνια. Ήταν
απίστευτο αυτό που συνέβη. Πραγµατικά απίστευτο. Είπε ο κύριος Πρωθυπουργός «Εσείς φέρνετε τα µνηµόνια». Δεν ξέρω,
κάτι µε αλτσχάιµερ, µε άνοια, µε απώλεια µνήµης πολιτικής,
µπερδεύτηκα κι εγώ.
Να σας πω την αλήθεια, κύριοι συνάδελφοι; Και η Νέα Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έφεραν µνηµόνια. Εσείς τα φέρατε και όπως
έλεγε ο άλλος, «µαζί τα φάγαµε». Εσείς τα φέρατε τα µνηµόνια.
Εδώ το ΚΙΝΑΛ - ΠΑΣΟΚ λείπει, µια ζωή λείπει.
Ο κ. Τσίπρας ανέφερε τη Λαγκάρντ µε αυτά που είπε για την
ενέργεια. Εκείνη η λίστα τι έγινε; Όλες οι λίστες µε τους δισεκατοµµυριούχους του κονοµούσαν, διεφθαρµένοι, άλλοι κρατικοί
υπάλληλοι, άλλοι υπουργοί, άλλοι πολιτικοί, τι έγιναν; Τι έγιναν
αυτές οι λίστες; Εξαφανίστηκαν όλα. Κι ύστερα εµείς αναρωτιόµαστε γιατί ο ελληνικός λαός κατά το 55% δεν πάει να ψηφίσει.
Στο τέλος θα εκλέγεται κυβέρνηση µε το 5%. Είναι ικανοί να το
κάνουν κι αυτό.
Και βέβαια ο Πρωθυπουργός δεν µας απάντησε αν θα ξανακάνει lockdown. Δεν µας απάντησε εδώ, κύριε Υπουργέ. Τον ρώτησα ευθέως τον Πρωθυπουργό να δεσµευτεί ο ίδιος, όχι εσείς.
Δεν θέλω ο Υπουργός, γιατί ο κ. Γεωργιάδης και πολλοί υπουργοί έχουν εκτεθεί ανεπανόρθωτα από τις δηλώσεις που κάνουν,
µία η επιτροπή αποφασίζει, µία αυτοί, όχι. Θέλω ο Πρωθυπουργός να µου πει. Θα κάνει lockdown, ναι ή όχι; Για να ξέρει ο επιχειρηµατίας τι πρέπει να κάνει από εδώ και πέρα λόγω Χριστουγέννων, λέω εγώ.
Και βέβαια σήµερα ο Πρωθυπουργός ήταν εναντίον των λιγνιτών. Είναι οπαδός των ανεµογεννητριών. Το ακούω αυτό ως πολιτική θέση. Ο ίδιος έδωσε εντολή να ανοίξουν οι λιγνίτες λόγω
του χειµώνα. Η Κυβέρνηση έδωσε εντολή να δουλέψουν οι λιγνίτες στην Ελλάδα λόγω του χειµώνα. Ναι ή όχι;
Αφού δεν αντέχει το σύστηµα, ποιος έδωσε την εντολή; Η Νέα
Δηµοκρατία. Πώς είναι οπαδός της ανεµογεννήτριας; Αν τώρα
µου πείτε «Και τι να κάνουµε, να κρυώσει ο κόσµος;», λοιπόν να
κάνετε εξόρυξη φυσικού αερίου, να ανοίξετε κανονικά τους λιγνίτες, να κάνουµε έστω και πυρηνικό εργοστάσιο, να το ξεκινήσουµε από τώρα για να κάνουµε δουλειά, όχι µισές δουλειές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και βέβαια πάλι είπε µισή αλήθεια ο κύριος Πρωθυπουργός.
Λυπάµαι που το λέω, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας -αν και λίγοι, 120 ευρώ κοστίζει η MWh µαζί µε τους ρύπους για τους λιγνίτες. Ξέρετε πόσο κοστίζει συνέλληνές µου, που σας λέει ψέµατα
η Νέα Δηµοκρατία, τώρα που µιλάµε το φυσικό αέριο; Πόσο πληρώνουµε; 240 ευρώ τη MWh. Δηλαδή για τους λιγνίτες, που είναι
κακοί, πληρώνουµε 120 ευρώ µαζί µε τα πρόστιµα, αλλά για να
παράγουµε ρεύµα που είναι καλό, κατά τον Πρωθυπουργό γιατί
κάνει εισαγωγή φυσικού αερίου, πληρώνουµε 240 ευρώ.
Ε, λοιπόν, κοµµένες οι µισές αλήθειες εδώ µέσα, γιατί φτάνει
και το ψέµα σας και φτάνει µε την υποκρισία σας. Τελειώσαµε.
Είπε ο Πρωθυπουργός -ενοχλήθηκα εγώ, πιστέψτε µε- ως νέος
Ναπολέοντας, ότι η απόφαση για τους λιγνίτες δεν έχει επιστροφή. Εγώ ήξερα ότι στη δηµοκρατία υπάρχει επιστροφή, αν
αλλάξει η κυβέρνηση. Τώρα πώς ο Πρωθυπουργός νοµίζει ότι
µπορεί να κυβερνάει για άλλα πενήντα χρόνια δεν το κατάλαβα.
Εκτός αν εννοεί ότι επειδή έχει συνέχεια το κράτος, όπως έκανε
η Νέα Δηµοκρατία µε τον ΣΥΡΙΖΑ µε τη Συµφωνία των Πρεσπών,
σου λέει όποιος και να ακολουθήσει, επειδή δίνονται εντολές από
τη Γερµανία, θα ακολουθήσει τη συνέχεια του κράτους, δηλαδή
την κατάργηση των λιγνιτών. Είναι µια θεώρηση, την ακούω.
Αλλά εµείς δεν είµαστε Νέα Δηµοκρατία για να λέµε έχει συνέχεια το κράτος στην προδοτική Συµφωνία των Πρεσπών. Εµείς
λέµε όποιες συµφωνίες θα καταργούνται από εµάς, γιατί αυτές
οι συµφωνίες δεν είναι σωστές, είναι αντιλαϊκές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Κι επειδή λοιπόν µιλάµε µε στοιχεία, θα στείλω στον Έλληνα
Πρωθυπουργό τη µελέτη που έκανε η δική µας οµάδα για την
απόδοση αιολικών πάρκων στην Ελλάδα. Αυτή η µελέτη αποδεικνύει πολλά πράγµατα.
Καλώς τους Διόσκουρους.
Την καταθέτω στα Πρακτικά, αν ο Πρωθυπουργός θέλει να καταλάβει την αλήθεια ότι τα αιολικά πάρκα είναι ένα µεγάλο πα-
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ραµύθι. Πέντε κορυφαίοι καθηγητές πανεπιστηµίων τη συνέταξαν, µαζί µε τον υπεύθυνο του τµήµατός µας, τον κ. Χριστοδουλίδη, και αποδεικνύει ότι τα αιολικά πάρκα είναι µια µεγάλη
απάτη των Γερµανών για να αποµυζήσουν τον νότο. Αυτό λοιπόν
η Ελληνική Λύση δεν θα το επιτρέψει. Δεν θα παίζουν µε την ελληνική περιουσία και µε τον Έλληνα. Κοµµένα αυτά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Πάµε και στις προτάσεις µας τώρα.
Πρώτον, αν θέλουµε πραγµατικά να βοηθήσουµε την ελληνική
οικονοµία µε την ακρίβεια, χαµηλότοκα δάνεια σε επιχειρήσεις,
όχι σε φίλους ολιγάρχες, σε επιχειρήσεις. Κούρεµα χρεών, διαγραφή τόκων. Κερδοφόρες µονοπωλιακές εταιρείες δεν πουλάς,
βλέπε ΔΕΗ και νερό.
Επιτέλους, αυτή τη διαφθορά, αυτή τη ριµάδα τη διαφθορά
στη χώρα µας θα την πατάξει κανείς; Αλλά πώς ξεκινά η διαφθορά; Όταν κυβερνάµε και αλώνουµε όλο τον κυβερνητικό µηχανισµό µε κοµµατικά στελέχη: στην Επιτροπή Ανταγωνισµού
δικούς µας, στο ΕΣΡ δικούς µας, στις ανεξάρτητες αρχές δικούς
µας, στη δικαιοσύνη δικούς µας. Έτσι διαφθείρει η Κυβέρνηση
όλα τα κλιµάκια σε όλες τις βαθµίδες. Άρα λοιπόν για να παταχθεί η διαφθορά, πρέπει ο ελληνικός λαός να πατάξει τη Νέα Δηµοκρατία στις επόµενες εκλογές, αλλιώς θα συνεχιστεί η διαφθορά.
Τέταρτον, κίνδυνος χρεοκοπίας όλων των επιχειρήσεων τον
επόµενο µήνα ή τους επόµενους δυο µήνες. Προειδοποιώ την
Κυβέρνηση, την καλώ, και τον Πρωθυπουργό τον ίδιο, να ανακοινώσει αν θα κάνει lockdown, να µας το πει. Διότι µόλις τώρα
έµαθα ότι και η Γερµανία αποφάσισε να κάνει lockdown. Και
επειδή τα αυτιά της Νέας Δηµοκρατίας είναι πολύ κοντά στα
αυτιά και στο στόµα της Γερµανίας, µην ακούσει την εντολή και
εκτελέσει την εντολή, γιατί θα εκτελέσει οκτακόσιες χιλιάδες εργαζοµένους, που εργάζονται µε κόπο και µε µόχθο, είτε στην
εστίαση είτε οπουδήποτε αλλού.
Πέµπτον, τι λέµε εµείς; Ναι στον πατριωτισµό της οικονοµίας.
Ποιος είναι αυτός; Ο προστατευτισµός των ελληνικών προϊόντων. Μόνο έτσι µπορεί να σωθεί η ελληνική οικονοµία, µε κίνητρα,
µε παροχές, µε έλεγχο τέτοιον, εδώ. Είναι σηµαντικό για µας.
Ναυπηγεία Σκαραµαγκά, «ΛΑΡΚΟ», εφαλτήριο ανάταξης, εξορυκτικής, µεταλλευτικής και ναυπηγικής βιοµηχανίας. ΕΑΠ, «ΕΛΒΟ», η αιχµή του δόρατος µε τα ΕΑΣ, για να παράγουµε δικά µας
προϊόντα και να κάνουµε συνεχώς επενδύσεις, να φέρνουµε συνάλλαγµα. Παράδειγµα η «ΛΑΡΚΟ», η οποία εξορυγνύει, αγαπητέ
κύριε Υπουργέ µου –δεν ξέρω αν το ξέρετε- σιδηρονικέλιο. Από
αυτό παράγεται κοβάλτιο. Μόνο δύο ορυχεία στην Ευρώπη
έχουν αυτή τη δυνατότητα, το ένα στη Φινλανδία και το άλλο
στην Ελλάδα, και εσείς πάτε και το ξεπουλάτε έναντι πινακίου
φακής. Από το κοβάλτιο µπορείς να κάνεις µπαταρίες αυτοκινήτων ηλεκτρικών, που είναι οπαδός ο Πρωθυπουργός σας, που
θέλει να κάνει ηλεκτρικά τα αυτοκίνητά µας.
Ένατον, απαγορευτικός ο κανόνας να βασιζόµαστε στον τουρισµό. Δεν γίνεται δουλειά χωρίς σύνδεσή του µε τον πρωτογενή
τοµέα και προστασία των δικών µας προϊόντων µέσα στα ξενοδοχεία.
Όλα αυτά είναι οι προτάσεις µας, πώς θα αντιστραφεί πραγµατικά το κλίµα από δω και στο εξής. Υπάρχει λύση. Πρώτον,
παύση τριγωνικών συναλλαγών κυρίως ξένων εταιρειών, όπως
τα γνωστά «LIDL». Παύση τριγωνικών συναλλαγών, κύριε Υπουργέ, που είστε εδώ, µεταξύ Γαλλίας-Ιταλίας-Ελλάδας, µε τριγωνικές συναλλαγές.
Δεύτερον, όχι µεσάζοντες στη χονδρική. Αυτή είναι η απόδειξη
της ακρίβειας των τιµών, γιατί οι χονδρέµποροι κονοµάνε πάνω
στο βιός του αγρότη και του κτηνοτρόφου.
Τρίτον, µείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο
θέρµανσης και κίνησης.
Τέταρτον, µείωση ΦΠΑ στα αγαθά πρώτης ανάγκης.
Πέµπτον -εδώ θέλει κότσια ελληνικά- εξόρυξη φυσικού αερίου,
λιγνιτών, ενέργειας και να βάλουµε τη βάση για πυρηνική ενέργεια για να έχουµε ενεργειακή αυτάρκεια, που σηµαίνει πολύ
απλά ατµοµηχανή!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Προτάσεις µας επίσης -κι έχει φύγει ο Υπουργός Οικονοµικών-
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να µην γίνεται απώλεια ρύθµισης όταν ο οφειλέτης δηµιουργεί
νέα οφειλή, αλλά αυτή να είναι ανεξάρτητη από τη ρυθµιζόµενη
οφειλή. Διότι και τώρα ακόµα δεν λειτουργεί η αγορά, καρκινοβατεί. Είχε µια οφειλή, τη ρύθµισε, του βγαίνει άλλη οφειλή και
του κλείνουν όλες τις οφειλές. Είναι λάθος αυτό, είναι παγίδα για
την οικονοµία. Να µπορεί να µεταβιβάζεται ένα ακίνητο, εάν είναι
η πρώτη κατοικία του παιδιού, και το ακίνητο να συνεχίσει να έχει
τα βάρη, αλλά να µπορεί να τη µεταβιβάσει ο πατέρας, η µητέρα,
ο παππούς, η γιαγιά.
Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, θα το πω µε δυο-τρεις προτάσεις. Δεν υπάρχει εθνική κυριαρχία χωρίς οικονοµική ανεξαρτησία, αυτάρκεια και επάρκεια αγαθών! Καταλάβετέ το.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Όσο πιο πολύ δανείζεστε τόσο χάνετε εθνική κυριαρχία.
Ας µιλήσουµε λοιπόν µε τη γλώσσα της αλήθειας. Κύριοι της
Νέας Δηµοκρατίας, άριστη δηµοκρατία είναι εκείνη πραγµατικά
η δηµοκρατία που δεν έχει ούτε πάρα πολλούς πλούσιους ούτε
πάρα πολλούς φτωχούς. Αυτό που κάνετε εσείς είναι να κάνετε
τους δικούς σας πλούσιους πολλούς και τους φτωχούς να τους
κάνετε χιλιάδες, να πεινάνε, η µεσαία τάξη. Οπότε ούτε άριστοι
είστε ούτε άριστη η δηµοκρατία σας, αλλά στο τέλος δεν θα
είστε και αρεστοί. Θα φύγετε νύχτα! Και δυστυχώς δεν ξέρω αν
θα έχει κι ελικόπτερα, έτσι για να ξέρουµε και τι λέµε.
Στο τέλος θα κάνετε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, σαν τη
Μαρία Αντουανέτα, όταν ο λαός πεινούσε λοιπόν και δεν είχε
ψωµί. Τώρα όταν ο λαός δεν θα έχει ψωµί και ρεύµα, εσείς θα
λέτε «Μα γιατί δεν τρώνε ανεµογεννήτριες; Γιατί δεν τρώνε οι
ίδιοι αυτό που τους δίνουµε; Γιατί δεν τρώνε, ξέρω γω, φωτοβολταϊκά;» Δεν τρώγονται τα φωτοβολταϊκά, δεν τρώγονται οι
ανεµογεννήτριες. Μην γίνεστε Μαρία Αντουανέτα. Γίνετε Έλληνες κυβερνήτες, που κοιτάτε τον Έλληνα.
Εµείς δεν θα σας αφήσουµε! Με µία τετραετία θα κατεδαφίσουµε τα ψευτοεπιχειρήµατα, µια τετραετία για την Ελλάδα και
τους Έλληνες, µε αξιοπρέπεια, περηφάνια, µε µισθούς, για τον
εργαζόµενο και για τον φτωχό πολίτη, να δώσουµε ψωµί στον
Έλληνα γιατί του αξίζει.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Βελόπουλο.
Θα ολοκληρώσουµε τη σηµερινή συζήτηση προ ηµερησίας
διατάξεως µε τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΜέΡΑ25 κ. Βαρουφάκη.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο κύριος Πρωθυπουργός αµφισβήτησε την αµφισβήτησή µου,
των στατιστικών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ. Εγώ θέλω να απευθυνθώ
στους Βουλευτές και στις Βουλεύτριες της Νέας Δηµοκρατίας
και στους Υπουργούς. Εσείς πιστεύετε πραγµατικά ότι η µέση
αξία, η τιµή, του καλαθιού των καταναλωτών σε τρόφιµα ανέβηκε
0,9%, κάτω από 1%, το πιστεύετε αυτό; Πιστεύετε αυτά που λέει
η ΕΛΣΤΑΤ; Πείτε µου. Πιστεύετε πραγµατικά ότι το 2001, κύριε
Υπουργέ, η αύξηση του πληθωρισµού, όταν πήγαµε από τη
δραχµή στο ευρώ, ήταν 0,2%; Διότι αυτά έλεγε η ΕΛΣΤΑΤ σήµερα.
Ο κύριος Πρωθυπουργός µάλιστα µε προκάλεσε και µου λέει
«Αν δεν πιστεύεις τη EUROSTAT…», η οποία βεβαίως παίρνει τα
στοιχεία της από την ΕΛΣΤΑΤ, έτσι, και τους βάζει µε στάµπα και
τα αναπαράγει. Αυτά που έδειξε ο κύριος Πρωθυπουργός ήταν
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ µέσα από το site της EUROSTAT. Σωστό
είναι, η EUROSTAT δεν µπορεί να έχει τα δικά της στατιστικά
στοιχεία για την Ελλάδα, αλλά παίρνει της Ελληνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας.
Μου είπε λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργός «Αν αµφισβητείς τα
στοιχεία, στείλε µια επιστολή στη EUROSTAT». Δεν µου το είπε;
Ναι αλλά τον έχω προλάβει και το έχω κάνει το 2005, µε δύο έγκριτους συναδέλφους µου, τους οποίους τους ξέρετε πάρα πολύ
καλά. Δεν δικαιούµαι να πω ποιοι ήταν. Γράψαµε µια κοινή επι-
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στολή τότε στη EUROSTAT, που καταγγέλλαµε την Κυβέρνηση,
της Νέας Δηµοκρατίας τότε, ότι έκαναν «greek statistics» µε τις
δαπάνες του συστήµατος υγείας. Η απάντηση που πήρα -κάτι
είναι που είναι πολύ γνωστό βεβαίως µετά ότι είχαµε δίκιο, και
έχω ακόµα την απάντηση της EUROSTAT- µετά από δύο µήνες,
ήταν ότι το ελέγξαµε και κανένα πρόβληµα, τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας είναι µια χαρά. Μερικά χρόνια
µετά οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι, η ίδια η EUROSTAT κατήγγειλε το ελληνικό δηµόσιο για «greek statistics». Οπότε µην µε προκαλείτε
να γράψω στη EUROSTAT. Το έχουµε ξαναδεί το έργο αυτό.
Κοιτάξτε, να µιλήσουµε και λίγο επιστηµονικά. Υπάρχει τεράστια διαφορά στο να µετράς τη θερµοκρασία από το να µετράς
τον πληθωρισµό. Δεν υπάρχουν δύο µετεωρολόγοι που να διαφωνούν για τον τρόπο µέτρησης της θερµοκρασίας. Υπάρχουν
κάποιοι που διαφωνούν για τα µοντέλα τους, για την πρόβλεψη
της θερµοκρασίας και του καιρού, αλλά για τη µέτρηση δεν διαφωνούν.
Με τη µέτρηση στον χώρο της κοινωνίας, της αγοράς και της
ανθρωπότητας δεν ισχύει αυτό. Και θα σας δώσω ένα παράδειγµα. Το ξέρετε το ανέκδοτο: Μπαίνει ο Λάτσης ή ο Βαρδινογιάννης ή ο Μαρινάκης σ’ ένα µπαρ και κατά µέσον όρο όλοι
γίνονται εκατοµµυριούχοι. Το γνωρίζετε αυτό.
Ξέρετε και τι άλλο γίνεται; Κατά µέσον όρο ο πληθωρισµός
όλων γίνεται αρνητικός. Διότι αν είσαι πλούσιος, σε µια περίοδο
όπου τα επιτόκια πάνε στο µηδέν και πιο κάτω και τα στεγαστικά
σου έξοδα, τα έξοδα τα περισσότερα, τα χρηµατοδοτείς µε αρνητικά επιτόκια, τότε έχεις αρνητικό πληθωρισµό. Και όταν η ελληνική στατιστική υπηρεσία ή η EUROSTAT σταθµίζει το δικό σου
καλάθι µε το δικό µου, µε του Μαρινάκη, µε του Τζεφ Μπέζος,
επειδή του Μπέζος είναι πολύ µεγαλύτερο από το δικό µας, ο
δικός του πληθωρισµός είναι αυτός που µετράει κατά µέσον όρο.
Άρα µην κάνουµε το λάθος. Ο µέσος πληθωρισµός δεν είναι ο
πληθωρισµός του µέσου Έλληνα και της µέσης Ελληνίδας. Να
το ξεκαθαρίσουµε αυτό. Είναι ταξικός.
Μέχρι τώρα ήµουν έτοιµος να κατηγορήσω το κόµµα σας και
την Κυβέρνησή σας, τη Νέα Δηµοκρατία, ότι η Νέα Δηµοκρατία
προωθεί τα νέα «greek statistics», που είναι αλήθεια. Αλλά
άκουσα δυστυχώς και τον δικό σας Πρόεδρο, τον Πρόεδρο του
ΣΥΡΙΖΑ, να λέει ότι δεν αµφισβητεί την αξιοπιστία των στοιχείων
της ΕΛΣΤΑΤ. Σοβαρά; Ο κόσµος του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς, συµφωνείτε
µε αυτό; Συµφωνείτε ότι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είναι αυτά; Για
την ανεργία συµφωνείτε; Ότι οι γραµµένοι του ΟΑΕΔ, που είναι
οι υπερδιπλάσιοι της επίσηµης ανεργίας της ΕΛΣΤΑΤ, αυτοί δεν
είναι άνεργοι; Αυτό πιστεύει ο κόσµος του ΣΥΡΙΖΑ; Καλά ο κ. Τσίπρας, είναι γνωστή η ανάγκη που έχει να ταυτιστεί µε τη Νέα Δηµοκρατία. Εσείς του ΣΥΡΙΖΑ συµφωνείτε µε τον Πρόεδρό σας;
Δεν µπορεί. Ξέρω πολύ καλά τη σχέση που έχετε ανθρωπολογικά, στο DNA σας, αισθητικά, µε αυτό το εξάµβλωµα που λέγεται ΕΛΣΤΑΤ.
Πάµε τώρα σε µια άλλη φράση του Πρωθυπουργού, που µου
έκανε πολύ µεγάλη εντύπωση και έχουµε και τον αρµόδιο
Υπουργό. «Όργιο επενδύσεων».
Θέλω να ρωτήσω κάτι τον Υπουργό, τον Πρωθυπουργό: όταν
έρχεται από το Ντέλαγουερ µια εταιρεία που κανένας δεν ξέρει
ποιος είναι από πίσω και ιδρύει ένα fund, ένα αρπακτικό ταµείο
και αγοράζει κόκκινα δάνεια, αυτό είναι επένδυση; Αυτό είναι παραγωγική επένδυση; Σας ρωτώ. Πείτε µας. Διότι για εµάς δεν
είναι. Είναι αποεπένδυση, είναι καταστροφή. Καταστρέφει ένα
κοµµάτι της περιουσίας του ελληνικού λαού, γιατί, όταν σκοτώσει
στον πλειστηριασµό, στο σφυρί ένα ακίνητο, θα το βάλει όχι στο
Ντέλαγουερ, αλλά στα Νησία Κέιµαν και το ξέρετε αυτό.
Θέτω ένα ερώτηµα για τον κ. Σταϊκούρα, που δεν είναι εδώ ήταν εδώ- αλλά θα το µάθουµε, γιατί κοντός ψαλµός αλληλούια,
έρχεται και ο προϋπολογισµός. Πείτε µου: Θα τερµατιστεί το
σερί των δεκατριών ετών αρνητικών επενδύσεων; Να δούµε. Θα
έρθει ο προϋπολογισµός, θα µας πείτε.
Δυστυχώς, δεν είναι ο Πρόεδρος της Βουλής εδώ, γιατί είπε
κάτι το οποίο δεν µπορεί να µην το σχολιάσω.
Κατ’ αρχάς, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είπε ότι το µόνο
λάθος που έκανα στην πρωτολογία µου ήταν ότι απέδωσα τη
ΔΕΗ στον Κωνσταντίνο Καραµανλή, όταν έπρεπε να το κάνω
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στον Πλαστήρα. Άρα ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής συµφωνούσε µε όλα τα άλλα που είπα, φαντάζοµαι! Αστειεύοµαι!
Κύριε Τασούλα, δεν ξέρω αν µε ακούτε κάπου µέσα από το
κλειστό κύκλωµα, µέσα από το κανάλι της Βουλής. Ο Κωνσταντίνος Καραµανλής είναι υπεύθυνος για τη ΔΕΗ. Ναι, επί Πλαστήρα ιδρύθηκε στα χαρτιά η ΔΕΗ, αλλά το 1956, επί ΕΡΕ, επί
Κωνσταντίνου Καραµανλή έγινε υποχρεωτική εξαγορά όλων των
ιδιωτικών επιχειρήσεων ηλεκτρισµού.
Να ’τος ο κ. Τασούλας!
Χωρίς τον Κωνσταντίνο Καραµανλή δεν θα υπήρχε Δηµόσια
Επιχείρηση Ηλεκτρισµού.
Εσείς είστε αβερωφικός! Με γεια σας, µε χαρά σας! Κανείς
καραµανλικός σε αυτή την παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας δεν
έχει µείνει; Έχετε αρχίσει να θυµίζετε το ΠΑΣΟΚ, που σχεδόν
ντρέπονται για τον ιδρυτή τους, τον Ανδρέα Παπανδρέου!
Ας έρθουµε, όµως, στην ουσία. Ο κ. Μητσοτάκης, ίσως κατά
λάθος, ίσως εκ παραδροµής, ίσως από ειλικρίνεια, είπε το πιο
σηµαντικό για τη ΔΕΗ και το έχω καταγράψει verbatim. Είπε: «Θα
κινηθούµε, έτσι ώστε να υπάρχουν µεγαλύτερες αξίες για τους
µετόχους». Αν είναι δυνατόν!
Έχεις Πρωθυπουργό ο οποίος παραδέχεται ότι µια επιχείρηση
έχει οριακό κόστος πάνω από το µέσο κόστος, το οποίο τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι, όταν η τιµή ισούται µε το οριακό κόστος,
υπάρχει εξ ορισµού µια προσοδοφορία για την επιχείρηση. Αυτή
η προσοδοφορία είναι ο λόγος για τον οποίο ο ξένος παίκτης των
χρηµατιστηρίων, των αγορών έρχεται να αγοράσει τη ΔΕΗ, το
οποίο σηµαίνει ότι επιδοτείται από το ελληνικό δηµόσιο, από τον
Έλληνα καταναλωτή.
Και τι λέει ο Πρωθυπουργός; Μεγαλύτερες αξίες για τους µετόχους.
Έχω µια ερώτηση για τον ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγµή: Κυρίες και
κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ρωτάω τον κ. Τσίπρα, γιατί ξέρω την
απάντηση. Ρωτώ τον κόσµο και τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ:
Πώς εννοείτε την προοδευτική διακυβέρνηση όσον αφορά στη
ΔΕΗ; Άκουσα τον κ. Τσίπρα και τους υπόλοιπους αγορητές σας
να είστε εναντίον της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ. Η προοδευτική
διακυβέρνηση για την οποία κόπτεσθε θα επανεθνικοποιήσει τη
ΔΕΗ; Ένα είναι το ερώτηµα και θέλω µια συγκεκριµένη απάντηση: Ναι ή όχι. Δεν υπάρχει τρίτη.
Δεύτερη ερώτηση: Θα καταργήσετε την τιµολόγηση στη βάση
του οριακού κόστους, το οποίο οδηγεί στην προσοδοφορία
αυτών που αγοράζουν ή που µπορεί και να µην αγοράζουν τις
µονάδες παραγωγής, που είναι πιο φτηνές όσον αφορά στο κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας; Είναι δύο βασικά
ερωτήµατα.
Χωρίς αυτά, θα µου επιτρέψετε να πω ότι ο λαός στο σύνολό
του θα εκλάβει την ιδέα σας για προοδευτική διακυβέρνηση σαν
ένα αλισβερίσι για τη µοιρασιά των καρεκλών και των υπουργικών αυτοκινήτων, κάτι για το οποίο εµείς δεν ενδιαφερόµαστε.
Φίλοι του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούµπας έκανε µια αναφορά. Στο
πλαίσιο της αγάπης και της συντροφικότητας απέναντί σας θα
απαντήσω µε αγάπη και συντροφικότητα. Εµείς δεν επιλέγουµε
µεταξύ ιµπεριαλισµών. Εσείς επιλέγετε. Εσείς επιλέγετε να µιλάτε συνέχεια για τον αµερικανικό και όχι για τον γερµανικό.
Εµείς δεν κάνουµε καµµία απολύτως διάκριση. Όλοι οι ιµπεριαλισµοί είναι εχθροί όλων των λαών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Και δεν χρειάζεται να δώσουµε διαπιστευτήρια σε κανέναν. Το
ΜέΡΑ25 είναι το µοναδικό κόµµα και το DiEM25 το πανευρωπαϊκό κίνηµα, µε το οποίο έχουµε πρωτοστατήσει για τον Τζούλιαν Ασάνζ. Είναι µέλος µας ο Τζούλιαν Ασάνζ. Ξέρουµε τι
σηµαίνει ο καθηµερινός αγώνας εναντίον του ιµπεριαλισµού. Ξέρουµε τι σηµαίνει ο ιµπεριαλισµός που σκοτώνει το σώµα και την
ψυχή του συντρόφου µας αυτή τη στιγµή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Βαρουφάκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση της
προ ηµερησίας διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, που διεξήχθη µε πρωτοβουλία του Αρχη-
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γού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Αλέξη
Τσίπρα, σε επίπεδο Αρχηγών κοµµάτων, µε θέµα την κρίση ακρίβειας και την απουσία πολιτικής βούλησης εκ µέρους της Κυβέρνησης να προστατεύσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 17.46’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Δευτέρα 22 Νοεµβρίου 2021, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος:
κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
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