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τόση ώρα. Σεβαστείτε μας!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ησυχία, παρακαλώ!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί 

της αρχής του νομοσχεδίου που συζητούμε σήμερα.
Επίσης, θυμίζω την απόφαση που είχαμε πάρει μετά το μεση

μέρι για να διεξαχθεί η ψηφοφορία προκειμένου να εκφράσει την 
άποψή της η Ολομέλεια ως προς την πρόταση που έχει κατατε
θεί από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας και από το ΣΥΡΙΖΑ 
σε σχέση με το διαδικαστικό θέμα, δηλαδή με ποια παράγραφο, 
ποιού άρθρου του Συντάγματος θα πρέπει να γίνει η ψήφιση του 
νομοσχεδίου, αφού ακούσαμε και τους Αρχηγούς και όλους τους 
ομιλητές, κατ’ αναλογία, θυμίζω και πάλι, αυτών που προβλέπο- 
νται στο άρθρο 100, παράγραφος 2 του Κανονισμού της Βουλής 
για θέματα αντισυνταγματικότητας. Αλλά επαναλαμβάνω, εδώ 
δεν έχουμε θέμα αντισυνταγματικότητας. Είναι μια ευρεία ανα
λογία που χρησιμοποιούμε για να πάρουμε την απόφαση επί του 
διαδικαστικού θέματος.

Παρακαλώ, λοιπόν, οι δεχόμενοι την πρόταση του ΚΚΕ και του 
ΣΥΡΙΖΑ ότι θα πρέπει η ψηφοφορία να διεξαχθεί σύμφωνα με το 
άρθρο 28, παράγραφος 2, του Συντάγματος, να εγερθούν.

(Εγείρονται οι αποδεχόμενοι την πρόταση)
Το ερώτημα απευθύνθηκε προς όλους τους συναδέλφους 

στην Ολομέλεια και είναι προφανές ότι δεν ηγέρθη ο απαιτού- 
μενος αριθμός που προβλέπεται από το Σύνταγμα και τον Κανο
νισμό της Βουλής.

Συνεπώς η πρόταση αυτή απορρίπτεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωμένη η συ

ζήτηση επί της αρχής του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονο
μικών: «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της 
ελληνικής οικονομίας από τα κράτη -  μέλη της Ζώνης του Ευρώ 
και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο».

Κύριοι συνάδελφοι, έχει υποβληθεί αίτηση ονομαστικής ψη
φοφορίας Βουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας 
επί της αρχής του νομοσχεδίου της οποίας το κείμενο έχει ως 
εξής:

«Προς τον Πρόεδρο
της Βουλής των Ελλήνων
κ. Φίλιππο Πετσάλνικο

Αθήνα 6 Μαΐου 2010
Οι υπογράφοντες ζητάμε την διενέργεια ονομαστικής ψηφο

φορίας κατά την συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του 
Υπουργείου Οικονομικών: «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχα
νισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη -  μέλη 
της ζώνης του ευρώ και το διεθνές νομισματικό ταμείο».

Παπαρήγα Αλεξάνδρα, Σκυλλάκος Αντώνης, Κανέλλη Λιάνα, 
Παφίλης Αθανάσιος, Πρωτούλης Ιωάννης, Παπακωνσταντίνου 
Νικόλαος, Ζιώγας Ιωάννης, Τζέκης Άγγελος, Μανωλάκου Διαμά- 
ντω, Νικολάίδου Βέρα, Καραθανασόπουλος Νικόλαος, Νάνος 
Απόστολος, Γκιόκας Ιωάννης, Μωραΐτης Νικόλαος, Χαραλά- 
μπους Χαράλαμπος, Μαρίνος Γεώργιος, Κοζάκος Κωνσταντίνος, 
Μαυρίκος Γεώργιος, Καλαντίδου Σοφία, Σκοπελίτης Σταύρος.»

Θα αναγνώσω και τον κατάλογο των υπογραφόντων την αί
τηση της ονομαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών για να διαπιστω
θεί αν υπάρχει ο απαιτούμενος από τον Κανονισμό αριθμός για 
την υποβολή της.

Η κ. Παπαρήγα Αλεξάνδρα Παρούσα
Ο κ. Σκυλλάκος Αντώνης Παρών

Η κ. Κανέλλη Λιάνα Παρούσα
0  κ. Παφίλης Αθανάσιος Παρών
0  κ. Πρωτούλης Ιωάννης Παρών
0  κ. Παπακωνσταντίνου Νικόλαος Παρών
0  κ. Ζιώγας Ιωάννης Παρών
0  κ. Τζέκης Άγγελος Παρών
Η κ. Μανωλάκου Διαμάντω Παρούσα
Η κ. Νικολαΐδου Βέρα Παρούσα
0  κ. Καραθανασόπουλος Νικόλαος Παρών
0  κ. Νάνος Απόστολος Παρών
0  κ. Γ κιόκας Ιωάννης Παρών
0  κ. Μωραΐτης Νικόλαος Παρών
0  κ. Χαραλάμπους Χαράλαμπος Παρών
0  κ. Μαρίνος Γεώργιος Παρών
0  κ. Καζάκος Κωνσταντίνος Παρών
0  κ. Μαυρίκος Γεώργιος Παρών
Η κ. Καλαντίδου Σοφία Παρούσα
0  κ. Σκοπελίτης Σταύρος Παρών
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούμενος από τον Κανονι

σμό αριθμός υπογραφόντων την αίτηση ονομαστικής ψηφοφο
ρίας Βουλευτών.

Συνεπώς, διακόπτουμε τη συνεδρίαση για δέκα λεπτά, σύμ
φωνα με τον Κανονισμό.

(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριοι συνάδελφοι, 
επαναλαμβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.

Θα γίνει ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής του νομοσχε
δίου του Υπουργείου Οικονομικών «Μέτρα για την εφαρμογή του 
μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη -  
μέλη της Ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο».

Οι αποδεχόμενοι την αρχή του νομοσχεδίου λέγουν «ΝΑΙ».
Οι μη αποδεχόμενοι την αρχή του νομοσχεδίου λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούμενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου οι συνάδελφοι κ. Ιωάννης Βλα- 

τής και ο κ. Γρηγόριος Αποστολάκος.
ΑΝΝΑ ΝΤΑΛΑΡΑ: Τον κ. Αηδόνη πρέπει να καλέσουμε, κύριε 

Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Φωνάζετε για τον κ. Αη

δόνη, επειδή νυμφεύεται οσονούπω;
Ο κ. Αηδόνης έχει και αυτές τις υποχρεώσεις και του δίνουμε 

από τώρα ήδη όλες μας τις ευχές!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενημερώνω ότι έχουν έρθει 

στο Προεδρείο τηλεομοιοτυπίες (fax) συναδέλφων, σύμφωνα με 
το άρθρο 70Α του Κανονισμού της Βουλής, με τις οποίες γνω
στοποιούν την ψήφο τους επί της αρχής του νομοσχεδίου. Οι 
ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην κα
ταμέτρηση η οποία θα ακολουθήσει.

Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)

(Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας την Προεδρική Έδρα κα
ταλαμβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡ
ΓΥΡΗΣ)

(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Υπάρχει συνάδελφος, 

ο οποίος δεν άκουσε το όνομά του; Κανείς.
Οι επιστολές οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους 

συναδέλφους, σύμφωνα με το άρθρο 70Α του Κανονισμού της 
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:
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κατεύθυνση των λαών της Ευρώπης.
Κύριε Υπουργέ, τι δεν βλέπει αυτό το νομοσχέδιο; Νομίζω ότι 

δεν βλέπει την ανάπτυξη, δεν βλέπει την ανεργία, δεν βλέπει δί
καιη αναμόρφωση φορολογικού και τα εργασιακά δεν τα βλέπει 
παρά μόνο ως οικονομία, αριθμούς και ως κάτι που πρέπει να κα
τεδαφιστεί. Είχατε υποσχεθεί προεκλογικά κατάργηση εργασια
κού μεσαίωνα. Μας φέρατε πιο πίσω απ' το Μεσαίωνα, στις 
αρχαίες γαλέρες. Καταργήσατε δυνητικά για όλους το πενθή
μερο και για τους εργαζόμενους στον τουρισμό και επισιτισμό, 
χωρίς καμιά αποζημίωση. Και αυτό δεν το είδαμε ως είδηση σε 
όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στα κεντρικά τουλάχιστον, 
αυτά που σπρώχνουν τους πολίτες στο συμπέρασμα ότι όλοι 
είναι ίδιοι και φταίνε όλοι, και οι τριακόσιοι το ίδιο. Ξέρετε εσείς 
κανένα μέσο ενημέρωσης κεντρικό, μεγάλο, εθνικό, που να μην 
είναι ιδιοκτησία μεγάλου εθνικού εργολάβου ή μεγάλου εθνικού 
προμηθευτή; Θα ήθελα να πω ότι μιλάμε για στερέωση ενός βαρ
βάρου εργασιακού Μεσαίωνα και ότι τα πράγματα προχωρούν 
ολοένα και περισσότερο χειρότερα.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Πρό
εδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)

Δεν θα μιλήσω για την αντισυνταγματικότητα, γιατί νομίζω ότι 
η ουσία είναι πάνω από νομικά ζητήματα ή και νομικά τερτίπια. 
Θέλω να σας πω για το εισόδημα, όπου η μείωσή του είναι προ
φανής, έχουμε πρωτοφανή γεγονότα και έχουμε μια εντελώς 
αντικοινωνική συμπεριφορά. Υπάρχει έλλειψη αναπτυξιακής προ
οπτικής σε κάθε περίπτωση. Και από την άλλη ωθεί σε καταστά
σεις γενικευμένης φτώχειας εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους.

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η τρόικα και η Κυβέρνηση καταργούν 
τις συλλογικές διεργασίες και τις θεσμικές λειτουργίες, που απο
τελούν τη βασική πηγή προάσπισης και προαγωγής των εργατι
κών δικαιωμάτων επί σειρά ετών. Η υποχρεωτική υπαγωγή στον 
ΟΜΕΔ καταργεί την πράξη αυτή και κάνει προαιρετική τη συλ
λογική διαπραγμάτευση. Αυτό είναι σημαντικό και νομίζω ότι εάν 
το σκεφτεί κανείς όχι νομικά, αλλά κοινωνικά θα δει ότι καταργεί 
κεκτημένα δικαιώματα, αλλά και εκεί στην ουσία καταργεί το Σύ
νταγμα, που προστατεύει αυτά τα πράγματα.

Πάμε σε ένα νέο μοντέλο εργασιακών σχέσεων. Επαναφέρετε 
τα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης, την επέκταση των νέων μορ
φών «STAGE», που βαφτίζονται πλέον μαθητεία και γίνεται ενί
σχυση μηχανισμών δανεισμού και ενοικίασης εργαζομένων και 
στο δημόσιο τομέα. Η θεσμική επανακατοχύρωση των συμβά
σεων ορισμένου χρόνου, η δυνατότητα διευθέτησης του χρόνου 
εργασίας σε μεγάλα χρονικά διαστήματα, η άμεση εφαρμογή της 
οδηγίας Μπολκενστάιν προδιαγράφουν ζοφερό το μέλλον των 
νέων εργαζόμενων που εγκλωβίζονται άπαξ και δια παντός στο 
δίλλημα «άκρατη ευελιξία ή ανεργία και εξαθλίωση».

Θέλω να σας πω ότι με το άρθρο 2 καταστρατηγείται κάθε έν
νοια συνταγματικής και δημοκρατικής νομιμότητας. Τα πάντα σε 
αυτήν τη χώρα θα ρυθμίζονται με προεδρικά διατάγματα και κοι
νές υπουργικές αποφάσεις κατά τροποποίηση του ισχύοντος θε
σμικού πλαισίου για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Για τον ΟΑΕΔ, νομίζω ότι υπάρχουν σημεία και τέρατα. Διο
γκώνεται η ανεργία, υπολογίζεται σήμερα σε 18% ή 19% και το 
παλιό κουπόνι εργασίας -πάλι επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ- μετονο
μάζεται σε επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας. Για να 
καταπολεμηθεί το δουλεμπόριο θα επιχορηγούνται οι εταιρείες 
προσωρινής απασχόλησης -άκουσον-άκουσον!- για να προ
σλαμβάνουν ανέργους πενήντα πέντε έως εξήντα τεσσάρων 
ετών και να τους δανείζουν μετά στο δημόσιο και για να κατα
πολεμηθεί το ρουσφέτι και οι πελατειακές σχέσεις, η επιλογή των 
ΕΠΑ που θα επιχορηγούνται θα γίνεται από τον ΟΑΕΔ.

Και ποιους θα προσλαμβάνουν οι ΕΠΑ; Αξιοκρατικά αυτούς 
που θα τους υποδεικνύονται. Δεν θέλω να μιλήσω -γιατί δεν 
υπάρχει χρόνος- για τα «STAGE», όπου υπάρχει μεγάλο πρό
βλημα.

Θέλω να κλείσω, λέγοντας ότι καλούμε σε δημοκρατική επα
γρύπνηση την κοινωνία, να μην τρομοκρατηθεί από τα χθεσινά - 
που δεν ξέρουμε και πώς ακριβώς έγιναν- αλλά να κατέβει 
μαζικά, ενωτικά, δημοκρατικά στις διεκδικήσεις, στους κοινωνι
κούς αγώνες για να μην χαθεί ό,τι κέρδισαν με αγώνες και αίμα 
οι κοινωνίες των ανθρώπων. Να μην ακούσουν σειρήνες και «πα

παγάλους» των εξουσιών των συμφερόντων.
Είμαστε η χώρα -πειραματόζωο στην Ευρώπη και πολλά συμ

φέροντα θα επενδύσουν για να έχουμε μια πιο χαμηλή συμπερι
φορά. Πολλοί βλέπουν πώς θα αντιδράσει ο ελληνικός λαός, γιατί 
έρχεται η σειρά άλλων κρατών και άλλων λαών. Δεν είναι μονό
δρομος η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας χθες, ούτε και η ση
μερινή του ΠΑΣΟΚ. Μονόδρομος είναι ο αγώνας απέναντι σ' 
αυτήν την πολιτική που στρέφεται ενάντια στην κοινωνία, στον 
εχθρό λαό, εντός ή εκτός εισαγωγικών.

Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ολοκληρώθηκε ο κα

τάλογος των συναδέλφων Βουλευτών και ξεκινάμε τώρα με τις 
τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού και των Αρχηγών των κομμά
των.

Διευκρινίζω ότι ο Πρωθυπουργός δικαιούται να μιλήσει δέκα 
πέντε λεπτά, δέκα πέντε λεπτά ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντι
πολίτευσης και δώδεκα οι Αρχηγοί των άλλων κομμάτων. Βέβαια, 
λόγω της σημαντικότητας του θέματος, όπως είναι αυτονόητο, 
θα υπάρξει ανοχή χρόνου.

Το λόγο έχει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Γιώργος Πα- 
πανδρέου.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και 

Υπουργός Εξωτερικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χθε
σινή τραγωδία μας συγκλόνισε όλους. Αθώα παιδιά, και μεταξύ 
αυτών έμαθα το βράδυ και μια νέα γυναίκα, έγκυος, χάθηκαν 
άδικα. Μας θέτει όλους ενώπιον των ευθυνών μας. Ούτε η βία, 
ούτε οι πέτρες θα μας βγάλουν από την επιτήρηση. Αντίθετα, θα 
μας βάλουν πιο βαθιά στην ύφεση και την ανυποληψία. Η πορεία 
της χώρας κρίνεται. Κρίνεται η οικονομία, η δημοκρατία, η κοι
νωνική συνοχή. Κρίνεται η εικόνα μας, αλλά και ο ίδιος ο ελληνι
σμός.

Σήμερα, καλούμαστε όλοι, ανεξαιρέτως να αναλάβουμε τις ευ
θύνες μας. Η βία δεν δίνει απαντήσεις, δεν δίνει λύσεις, δημι
ουργεί νέες πληγές. Ας τελειώσουμε πια με τη βία, το αίμα, τα 
επεισόδια, την τρομοκρατία, με συνανθρώπους μας που χάνουν 
τη ζωή τους άδικα.

Ας απομονώσουμε όλοι μας, επιτέλους, τη βία. Και όσοι συμ
φωνούν, και όσοι διαφωνούν με τις πολιτικές μας επιλογές- όσοι 
ασκούν ειρηνικά το δικαίωμά τους στη διαμαρτυρία, δικαίωμα 
που προβλέπει ο νόμος, το Σύνταγμα της χώρας. Το Σύνταγμα, 
το οποίο, υπηρετούμε δημοκρατικά τα κόμματα του Κοινοβου
λίου. Ας πούμε λοιπόν όλοι τέλος σε κάθε τέτοιο φαινόμενο. Δεν 
αντέχουμε άλλες πληγές.

Κατανοώ και κατανοούμε την οργή, τη συμμερίζομαι, συμπά
σχω. Και η δική μου οργή είναι τεράστια όταν καθημερινά και συ
νέχεια βλέπω να αναδύονται από τα Υπουργεία, από τη 
διαχείριση του πλούτου του ελληνικού λαού, η τραγωδία της 
ανευθυνότητας, η αντίληψη του πλιάτσικου που επικρατούσε, η 
απόλυτη ασυδοσία και αναισθησία. Κάθε μέρα και νέο παρά
δειγμα!

ΑΓΡΟΤΕΜ: Στείλαμε την υπόθεση στον Εισαγγελέα. Και θα 
στέλνουμε και πρέπει να στέλνουμε στον Εισαγγελέα. Αυτό απαι
τεί ο ελληνικός λαός.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Και αυτά, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχουν καμία 

σχέση μ’ ένα αίσθημα εκδίκησης.
Είναι το περί δικαίου αίσθημα του ελληνικού λαού. Είναι η προ

άσπιση του πολιτικού δημοκρατικού συστήματος. Ο ελληνικός 
λαός θέλει να πιστέψει πια ότι ο πολιτικός κόσμος μπορεί να υπη
ρετεί την ευνομία, μπορεί να υπηρετεί το δίκαιο, και όχι το προ
σωπικό ή στενά κομματικό συμφέρον. Αυτό είναι που θέλει να 
δει, και σ’ αυτή τη Βουλή απόψε. Θέλει να δει, εάν πραγματικά 
υπηρετούμε το έθνος, αν υπηρετούμε τον πολίτη, ή αν υπηρε
τούμε τις μικροκομματικές μας σκοπιμότητες, μπροστά σε αυτή 
τη μεγάλη περιπέτεια, στην οποία βρίσκεται ο τόπος.

Άλλα παραδείγματα; Υπουργός έδωσε για κουρτίνες 28.000 
ευρώ για το γραφείο του! Κάθε μέρα, καινούργια παραδείγματα.

(Θόρυβος, γέλωτες από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Θα πάνε στον εισαγγελέα και μετά μιλήστε, κύριοι της Νέας 

Δημοκρατίας! Δεν ντρέπεστε; Πληρώνει ο ελληνικός λαός κι



εσείς γελάτε; Πληρώνει ο Ελληνικός λαός!
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

ΠΑΝΟΣ ΧΑΜΜΕΝΟΣ: Όταν πηγαίνει ο αδερφός σας με το 
πρωθυπουργικό αεροσκάφος, αυτό να πείτε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Καθίστε κάτω! Ασε
βείτε.

(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και 

Υπουργός Εξωτερικών):...με τον πόνο του ελληνικού λαού;
ΠΑΝΟΣ ΧΑΜΜΕΝΟΣ: Δουλεύετε τον ελληνικό λαό! Για τα 

υποβρύχια τα στραβά να πείτε και να τους στείλετε όλους!
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Καθίστε κάτω! Εκθέ
τετε και τον Αρχηγό σας αυτή τη στιγμή με τις συμπεριφορές 
σας!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και 
Υπουργός Εξωτερικών): Νομίζετε ότι δεν είναι προβλήματα 
αυτά, ότι είναι μικρά τα ζητήματα; Είναι προβλήματα, διότι αυτή 
η αντίληψη διαπερνούσε όλα τα Υπουργεία. Διότι όταν αυτά τα 
κάνει ο Υπουργός, δίνει το σύνθημα της διάλυσης και της ασυ
δοσίας σε όλους. Ακόμα χειρότερα, δίνει το σύνθημα στον Έλ
ληνα πολίτη, ότι όλα είναι ανεκτά. Πόσω μάλλον με τα μεγάλα 
σκάνδαλα: Βατοπέδι, ομόλογα, SIEMENS. Έτσι κατέρρευσε η 
οικονομία μας, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας!

Και σήμερα είναι πια απλά τα πράγματα: Ή ψηφίζουμε και 
εφαρμόζουμε τη Συμφωνία, ή καταδικάζουμε την Ελλάδα στην 
χρεοκοπία. Και κάποιοι το θέλουν, κάποιοι κερδοσκοπούν, και 
κάποιοι το ελπίζουν διεθνώς, με κερδοσκοπικά συμφέροντα.

Εμείς, εγώ, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα δεν θα το επι
τρέψουμε. Δεν θα επιτρέψουμε την χρεοκοπία και την κερδο
σκοπία ενάντια στη χώρα μας!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Και δεν άκουσα και δεν έχει ακούσει κανένας εναλλακτική 

λύση -πολύ θα το θέλαμε. Πέστε, εξηγήστε τι θα συμβεί, αν χρε
οκοπήσει η χώρα, αν κηρύξει στάση πληρωμών. Τι θα γίνει με 
τους μισθούς και τις συντάξεις, που όλοι κοπτόμαστε κατά τα 
άλλα; Τι θα γίνει, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, με ένα κράτος, 
που δεν μπορεί να δώσει τίποτα; Τι θα γίνει με τις καταθέσεις 
των κόπων του ελληνικού λαού, σε μια οικονομία που θα καταρ- 
ρεύσει;

Ένα πράγμα θέλω να πω: Πραγματικός πατριωτισμός σήμερα, 
είναι να κάνουμε το παν για να μην χρεοκοπήσει η Ελλάδα, να 
μην κάνουμε τη χάρη στη διεθνή κερδοσκοπία. Πατριωτισμός σή
μερα, σημαίνει να βάλουμε τέλος στην Ελλάδα που μας πληγώ
νει, στα λάθη, ναι, δεκαετιών, αλλά ιδιαίτερα στα εγκλήματα των 
τελευταίων ετών. Γιατί αυτό που συνέβη τα προηγούμενα χρόνια, 
αυτό που αντικρίσαμε μετά από τις εκλογές, δεν έχει προηγού
μενο στα χρονικά της χώρας μας, ίσως οποιοσδήποτε χώρας. 
Ήταν έγκλημα

Οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 40 δισεκατομμύρια από το 2004 
έως το 2009 από τα 80 δισεκατομμύρια, σε 120 δισεκατομμύρια. 
Ουσιαστικά, διπλασιάσαμε το χρέος της χώρας μας μέσα σε λίγα 
χρόνια. Τη χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων, ο συνολικός προϋ
πολογισμός του κράτους ήταν 80 δις και το 2009 ξοδέψαμε 40 
δισ. παραπάνω, χωρίς να έχουμε Ολυμπιακούς Αγώνες. Από το 
2004 και μέσα σε μια πενταετία, διορίστηκαν εξήντα χιλιάδες επι
πλέον νέοι υπάλληλοι στο Δημόσιο, και ας ήμασταν σε επιτή
ρηση, και ας είχαμε ειδοποιήσει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
και ας νοικοκύρευε η νέα διακυβέρνηση τότε το κράτος!

Σαν να μην έφτανε αυτό, ξεπέρασαν τις 100.000 οι νέοι συμ- 
βασιούχοι έργου, και σαν να μην έφτανε ούτε αυτό, 50.000 παι
διά προστέθηκαν με ψευδεπίγραφα, δήθεν STAGE, υποτίθεται 
για την εκπαίδευσή τους. Ένα δεύτερο δημόσιο φτιάχτηκε μέσα 
σε πέντε χρόνια. Έγινε καλύτερη η υγεία; Έγινε καλύτερη η παι
δεία; Είχαμε περισσότερη ανάπτυξη; Να πού πήγαν τα λεφτά, 
κύριοι. Δεν έχουμε προηγούμενο στη χώρα μας. Αυτά κληροδό
τησε η προηγούμενη Κυβέρνηση σε μας, αυτά καλούμαστε να 
αλλάξουμε.

Ξέρετε πολύ καλά -και γίνονται πια μελέτες, είμαστε στο επί
κεντρο μελετών και σχολιαστών- ότι εάν δεν υπήρχε η διαφθορά 
και η πελατειακή λογική και αντίληψη στην κορυφή της πολιτι

κής ζωής, θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε, σύμφωνα με διε
θνείς μελέτες, το 8% του Α.Ε.Π. ή 20 δισεκατομμύρια ευρώ, 
πολλά περισσότερα απ’ αυτά που μαζεύουμε από τα έκτακτα 
μέτρα. Τότε, θα μου πείτε: «Γιατί δεν τα κάνετε;». «Μα, αυτό κά
νουμε» -απαντώ- και συνεχίζουμε να βάζουμε τάξη.

Τι θα συνέβαινε στη χώρα, αν δεν είχαμε ήδη ενεργήσει, αν 
δεν είχαμε τελειώσει με το απαράδεκτο καθεστώς των STAGE, 
των συμβασιούχων από το παράθυρο; Ποια θα ήταν σήμερα η 
θέση της χώρας και της Κυβέρνησης, αν δεν είχαμε θεσπίσει το 
νόμο για την απόλυτη αξιοκρατία στις προσλήψεις και την καθο
λική υπαγωγή τους στο Α.Σ.Ε.Π.; Αν δεν είχαμε έτοιμο προς ψή
φιση το πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», που εισάγει τεράστιες 
εξοικονομήσεις, συγχωνεύσεις, οικονομίες κλίμακας, και αυστη
ρότατους ελέγχους;

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Πόσα θα εξοικονομήσετε και από πού;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Ζώη, είστε απα

ράδεκτος πρέπει να πω, γιατί διακόπτετε την ώρα που μιλάει ο 
Πρωθυπουργός. Νωρίτερα έκανα αυτή τη σύσταση και στους άλ
λους συναδέλφους σας.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μπορείτε να με ευχα

ριστείτε όσο θέλετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ονομα

στική αναφορά σε εμένα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Και ζητώ, όπως μονί- 

μως, και ο κ. Σαμαράς και οι άλλοι Αρχηγοί να ακουστούν χωρίς 
διακοπές.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και 
Υπουργός Εξωτερικών): Αν δεν είχαμε έτοιμο το νόμο διαφά
νειας για την ανάρτηση όλων των αποφάσεων, όλων των κρατι
κών αξιωματούχων στο διαδίκτυο, πώς θα τέλειωνε η αδιαφάνεια 
και το θερμοκήπιο της διαφθοράς στο δημόσιο;

Ξέρετε τι μου έλεγαν για τις αλλαγές όλες αυτές τις μέρες και 
ιδιαίτερα στην αρχή της θητείας μας, όταν πηγαίναμε στο εξω
τερικό με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, και εταίροι και πιστωτές; 
«Τα έχουμε ξανακούσει. Δεν σας πιστεύουμε ως Ελλάδα. Ώσπου 
να βάλετε τάξη στη διαφθορά, θα έχετε χρεοκοπήσει. Αν βάλετε 
τάξη στη διαφθορά».

Τα έκτακτα μέτρα είναι οι όροι και για να κερδίσουμε αξιοπι
στία και για να κερδίσουμε χρόνο -το χαμένο χρόνο- για τις με
γάλες αλλαγές που άργησαν δεκαετίες. Δεν θα βρισκόμασταν 
σήμερα εδώ, να παίρνουμε αυτές τις αποφάσεις και να ζητάμε 
από τους πολίτες αυτές τις θυσίες, αυτή την προσπάθεια, αν δεν 
είχε συμβεί αυτό το πλιάτσικο τα προηγούμενα χρόνια.

«Μα και πριν δεν έλειπαν τα προβλήματα» θα μου πείτε. Αλλά 
ποιο πρόβλημα λύθηκε τα προηγούμενα χρόνια; Ποιο πρόβλημα 
χειρίστηκε η προηγούμενη κυβέρνηση χωρίς να το κάνει χειρό
τερο; Τη διαφθορά; Τη σπατάλη; Τη φοροδιαφυγή; Ζήσαμε το 
πιο σπάταλο και διεφθαρμένο πρόσωπο της εξουσίας, το δια- 
συρμό της χώρας μας όχι μόνο από τα δάνεια, όχι μόνο από τα 
χρέη, αλλά από τα συνεχή ψέματα. Ψεύτικα στοιχεία, για να μην 
παραδεχθεί η Νέα Δημοκρατία την αλήθεια, ακόμα και σήμερα. 
Μόλις δύο μέρες πριν τις εκλογές, η Νέα Δημοκρατία δήλωσε 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έλλειμμα 6% του Α.Ε.Π. για το 2009. 
Γ ιατί είμαστε σε επιτήρηση; Γ ια το 2009 το ξέρετε. Μάλιστα, κύ
ριοι, αυτό βεβαίωσαν την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2009, εγ- 
γράφως και το καταθέτω. Η δίκιά σας κυβέρνηση.

(Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός 
Εξωτερικών κ. Γεώργιος Παπανδρέου καταθέτει για τα Πρακτικά 
το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του 
Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρα
κτικών της Βουλής)

Οι υπαίτιοι της γιγάντιας μαύρης τρύπας, όχι μόνο δεν αι- 
σθάνθηκαν την ανάγκη να ζητήσουν συγγνώμη, αλλά μας κατη
γόρησαν ότι τα «φουσκώσαμε» κιόλας.

Δυστυχώς, και εσείς, κύριε Σαμαρά, παρά τις συγγνώμες σας, 
αισθανθήκατε πλήρως αλληλέγγυος, σε όσα συνέβησαν τα 
προηγούμενα χρόνια. Και ήρθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δια- 
ψεύσει και εσάς, και πάλι εκτιμώντας ότι η πραγματικότητα ήταν 
ακόμα χειρότερη από ό,τι εμείς την είχαμε υπολογίσει και πάλι, 
δεν ακούσαμε μια, έστω, αποδοχή από την πλευρά σας. Βεβαίως,



την ημέρα που εκδόθηκε η ανακοίνωση της Επιτροπής για τα 
στοιχεία του 2009, έκλεισε στην ουσία και η δυνατότητα της 
χώρας μας να δανειστεί από τις αγορές και γι’ αυτό, την επο
μένη, ζητήσαμε την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Στήριξης.

Οφείλουμε μια ειλικρινή και πλήρη απάντηση στους Έλληνες 
πολίτες, για το: «γιατί φτάσαμε εδώ». Μιλήσαμε για τις ευθύνες 
της προηγούμενης κυβέρνησης. Αλλά η πλήρης αλήθεια -και 
αυτό δεν θέλω να το κρύψω- είναι ότι ζήσαμε, τα προηγούμενα 
χρόνια, στο έπακρο και στη χειρότερη μορφή τους, φαινόμενα 
που προϋπήρχαν και από τα οποία πρέπει να απαλλαγούμε, για 
να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία.

Ναι, φταίξαμε όλοι, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, όλοι 
όσοι κυβέρνησαν την Ελλάδα, που ήταν άτολμοι, και δεν έκαναν 
έγκαιρα τις αλλαγές που έπρεπε, για να μη φτάσει η χώρα, εδώ 
όπου έφτασε, που ανέχθηκαν παρανομίες ή εξέθρεψαν μια πο
λιτεία, που δεν λειτούργησε με όραμα και σχέδιο, αλλά με τη λο
γική των δώρων, των κάθε είδους δώρων. Μάθαμε στην 
αντίληψη, του παίρνουμε, χωρίς να δίνουμε. Και κάθε φορά δί
ναμε και από ένα δώρο σε συνδικαλιστές, σε επαγγελματική 
ομάδα, σε κάποια κατηγορία εργαζομένων, σε αλλότρια συμφέ
ροντα, σε Μέσα Ενημέρωσης για να τα έχουμε καλά μαζί τους, 
σε επιχειρηματίες. Δίναμε συνέχεια μικρά και μεγάλα δώρα, 
χωρίς μάλιστα να έχουμε και τα λεφτά για να το κάνουμε. Άλλοτε 
νόμιμα, άλλοτε παράνομα. Με το Βατοπαίδι, με τα ομόλογα, με 
τις μίζες κάθε είδους. Αλλά δεν φταίει ο εργαζόμενος. Δεν φταίει, 
κάποια επαγγελματική ομάδα. Θα έλεγα ακόμη, ούτε και τα 
ισχυρά συμφέροντα των Μέσων Ενημέρωσης.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως 
του χρόνου ομιλίας του κυρίου Πρωθυπουργού)

Αυτό που φταίει, κυρίες και κύριοι, είναι ότι αφήσαμε να κατα
ληφθεί το δημοκρατικό μας σύστημα, να αιχμαλωτιστεί το δημο
κρατικό μας σύστημα, οι θεσμοί της Δημοκρατίας μας, από αυτά 
τα συμφέροντα και τις αντιλήψεις.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Γι’ αυτό, είναι θέμα Δημοκρατίας η αλλαγή. Να ανατρέψουμε 

δημοκρατικά αυτές τις αντιλήψεις. Να δώσουμε πάλι οξυγόνο 
στους θεσμούς της Δημοκρατίας. Να είναι ανεξάρτητη και η 
Βουλή, και η Δικαιοσύνη, και τα Μέσα Ενημέρωσης. Να μπορούν 
να ελέγχουν και να ελέγχονται. Να αφήσουμε πίσω αυτή την κακή 
πλευρά της Ελλάδας της Μεταπολίτευσης, που ζήσαμε στη χει
ρότερη μορφή της τα τελευταία χρόνια. Ένα αλισβερίσι συνενο
χής·

Πληρώνουμε το τίμημα σήμερα και το πληρώνουμε ακριβά και 
πονάει. Αλλά όποιος σήμερα συμβάλει, έστω και κατ' ελάχιστο 
στη διατήρηση αυτής της Ελλάδας του χθές, διαπράττει 
έγκλημα. Και αυτό το «όποιος», μας περιλαμβάνει εν δυνάμει, κυ
ρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλους ανεξαιρέτως. Γιατί για να γίνει 
η χώρα μας έτσι, φταίξαμε όλοι μας. Ναι, ακόμα και εκείνοι που 
δεν κυβέρνησαν, αλλά είχανε πολιτικό λόγο και εξουσία, που με 
την επίκληση «εχθρών» του Έθνους, ή του λαού, εμπόδιζαν οποι
αδήποτε αναγκαία αλλαγή. Που σε κάθε προσπάθεια αλλαγής, 
έπρεπε να μπει ένα εμπόδιο. Να μην αλλάξει τίποτα. Να πούν: 
«Όχι, σε όλα».

Λυπάμαι που σε όλες τις ευθύνες, αντί να αποδεικνύουμε ότι 
είμαστε ένα Έθνος ενωμένο, ταγμένο σε μια κοινή προσπάθεια, 
η χώρα δείχνει στους ετέρους μας λιγότερο αποφασισμένη από 
όσο πραγματικά είναι και, βεβαίως, λιγότερο αποφασισμένη να 
καταβάλλει όλες τις δυνάμεις για να ανταπεξέλθει στις υποχρε
ώσεις της προκειμένου να βγει από την κρίση.

Σήμερα, καλώ και πάλι την Αξιωματική Αντιπολίτευση: Τολμή
στε να αναλάβετε για μια φορά την ευθύνη για τις πράξεις σας. 
Τολμήστε την υπέρβαση, τουλάχιστον ως ανάληψη ευθύνης για 
τα πεπραγμένα. Τολμήστε να στηρίξετε μια προσπάθεια, για τη 
σωτηρία της χώρας.

Τολμήστε για δυο λόγους: Τα κοινοβούλια των άλλων χωρών 
αποφασίζουν, οι λαοί των άλλων κρατών-μελών αποφασίζουν να 
στηρίξουν την Ελλάδα. Αποφασίζουν να δώσουν δάνεια στην Ελ
λάδα. Αποφασίζουν ενωμένα να δώσουν μια μάχη για τη σωτηρία 
της χώρας μας.

Εμείς, απέναντι σε αυτούς, τι λέμε; Δεν δείχνουμε ότι υπάρχει 
η ενότητα των πολιτικών δυνάμεων, τουλάχιστον από αυτούς που

είχαν και ιδιαίτερη ευθύνη, κύριε Σαμαρά. Και αυτό είναι ένας 
δεύτερος λόγος. Διότι αν δεν αναλάβετε τις ευθύνες σας, το συ
μπέρασμα θα είναι απλό: Ανεύθυνοι ως Κυβέρνηση, ανεύθυνοι 
και ως Αντιπολίτευση. Λιποτακτήσατε ως Κυβέρνηση, λιποτα- 
κτείτε και ως Αντιπολίτευση.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς, φθάσαμε σε σημείο 

να μας δίνεται η ευκαιρία να αλλάξουμε την Ελλάδα, μόνο όμως 
υπό τον όρο της διάσωσής της. Δεν προνοήσαμε να το κάνουμε 
υπό συνθήκες ομαλότητας.

Ας κάνουμε αυτή την κρίση ευκαιρία, για να αλλάξουμε εποχή, 
να αλλάξουμε ζωή, γιατί σήμερα πληρώνουμε το λογαριασμό του 
χθες, της Ελλάδας του χθες. Και ο λογαριασμός, όπως είπα- είναι 
οδυνηρός, ακόμα και άδικος για πολλούς.

Αλλά τον πόνο αυτό, τουλάχιστον να τον κάνουμε ελπίδα, και 
όχι μιζέρια, όχι αγανάκτηση, όχι απλώς οργή. Γιατί θα ήταν 
ακόμα πιο άδικο, αν δεν αξιοποιήσουμε αυτή την ιστορική ευ
καιρία για να πάει η Ελλάδα μπροστά και μπούμε ακόμα πιο βα- 
θειά στην κρίση. Διότι η αδικία ήταν, ναι, οι χαμένοι φόροι, η 
αναξιοκρατία, η έλλειψη κανόνων, η διαφθορά, το ρουσφέτι, το 
ανεπαρκές κοινωνικό κράτος, η συναλλαγή με την εξουσία.

Μαζί με τον πόνο της θυσίας, καλώ τον ελληνικό λαό: Ας απαλ
λαγούμε μαζί από αυτά τα φαινόμενα που μας πλήγωσαν και που, 
στην πραγματικότητα, μας οδήγησαν σε αυτές τις θυσίες. Κρα
τώντας όμως αυτά, για τα οποία είμαστε περήφανοι. Και είμαστε 
περήφανοι.

Είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες. Και το βροντοφω- 
νάζουμε, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παντού.

(Ζωηρά και παρατεταμένα χειροκροτήματα από την πτέρυγα 
του ΠΑΣΟΚ)

...Για την ιστορία μας, το περιβάλλον μας, την ανθρωπιά μας, 
την αλληλεγγύη μας, την αλληλεγγύη στην οικογένεια και τους 
φίλους, τη φιλοξενία μας, τη λεβεντιά μας, το φιλότιμο, τη μα- 
χητικότητά μας, το θάρρος μας, την ευστροφία μας, την εφευ- 
ρετικότητα του Έλληνα, που φαίνεται και ακμάζει σε όλα τα μήκη 
και πλάτη της γης.

Αλλά αυτή την ιστορία, πρέπει να τη γράψουμε και εδώ, στη 
χώρα μας, όχι μόνο στη διασπορά. Το ξέρουμε ότι μπορούμε. Σε 
στιγμές σαν αυτές που ζει η πατρίδα μας, πρέπει να είμαστε 
πράγματι ενωμένοι και ειλικρινείς, με το χέρι στην καρδιά. Ως 
Πρωθυπουργός αναλαμβάνω τις ευθύνες μου και παίρνω τις 
αποφάσεις που πιστεύω ότι είναι αναγκαίες, απαραίτητες για την 
πατρίδα μου και τους πολίτες. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα και 
την προηγούμενη Κυριακή: Δεν με ενδιαφέρει, αν αυτή θα είναι 
η μοναδική μου θητεία ως Πρωθυπουργός της χώρας!

(Ζωηρά και παρατεταμένα χειροκροτήματα από την πτέρυγα 
του ΠΑΣΟΚ)

Αν το δίλημμα ήταν η πολιτική μου καριέρα ή η σωτηρία της 
χώρας, δεν θα είχα ποτέ μου αυτό το δίλημμα. Γ ιατί για εμένα η 
πολιτική δεν είναι καριέρα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι το μέλ
λον της Ελλάδας γι’ αυτό δουλεύω, για να σταθεί στα πόδια της 
η Χώρα. Και θα σταθεί στα πόδια της η Ελλάδα. Θα τα καταφέ
ρουμε. Να αλλάξει η Ελλάδα. Δυστυχώς, με μεγάλες θυσίες.

Αλλά και η δική μας γενιά πρέπει να κάνει μεγάλες θυσίες, για 
να δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις για τις επόμενες γε
νιές. Οι θυσίες είναι μεγάλες, βαδίζουμε όμως ήδη σε νέο δρόμο. 
Δεν ζητάμε να συνεισφέρουν μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιού
χοι. Δεν είναι δυνατόν, μόνο αυτοί να πληρώσουν για όλους.

Αυτό που μπορώ να βεβαιώσω είναι, ότι το μεγαλύτερο μέρος 
της τιτάνιας μείωσης των ελλειμμάτων, δεν θα προέλθει από τη 
μείωση μισθών και συντάξεων. Θα έλθει από τη δίκαιη αναδια
νομή του πλούτου και των βαρών, θα έλθει από τη μείωση της 
σπατάλης και των δημοσίων δαπανών που δεν χρειάζονται. Θα 
έλθει και τα έσοδα, την ανάπτυξη και τη σωστή επένδυση.

Εμείς, από την πλευρά μας, από την πλευρά της Κυβέρνησης, 
ξέρουμε το καθήκον μας. Ξέρουμε από το τι θα κριθούμε. Ξέ
ρουμε τις ευθύνες μας.

Δεν είναι σήμερα η μέρα για λόγια και εξαγγελίες. Απ’ αυτά 
έχει χορτάσει ο ελληνικός λαός. Η Κυβέρνηση και ο κάθε Υπουρ
γός κρίνεται από την πράξη, σήμερα.

Το ξέρω, όπως ξέρω ότι θα κριθούμε από την εμπέδωση του



περί δικαίου αισθήματος στην Ελλάδα, από την ευνομία, από την 
καταπολέμηση της ασυδοσίας και της διαφθοράς. Από αυτό που 
λέει σήμερα ο 'Ελληνας και δικαίως: «γιατί να μην τιμωρηθεί κά
ποιος;». Ναι, θα κριθούμε και από αυτό.

Όπως ξέρω ότι θα κριθούμε από το αν θα σπάσουμε τη γρα
φειοκρατία και τη διαφθορά, που απωθούν ακόμα και τους σω
στούς επιχειρηματίες, που απωθούν ξένους επενδυτές και 
μαζεύουν μόνο όσους θεωρούν τη χώρα μας ως ευκαιρία για αρ- 
παχτή. Όπως ξέρω ότι θα κριθούμε από την αναμόρφωση του 
πολιτικού συστήματος, της Δημόσιας Διοίκησης από τη διαφά
νεια, τη νέα ξεκάθαρη και όχι διαπλεκόμενη σχέση μεταξύ εκτε
λεστικής, δικαστικής, μιντιακής ή ακόμα και εκκλησιαστικής 
εξουσίας.

Όπως ξέρω ότι θα κριθούμε, αν άρουμε αδικίες και κοινωνικές 
ανισότητες. Τα βάρη να μοιράζονται, να μην μπορούν οι ισχυροί 
και οι πλουσιότεροι να ζουν σε βάρος του φτωχότερου, που ση
κώνει στις πλάτες του αβάσταχτες υποχρεώσεις. Όπως ξέρω ότι 
θα κριθούμε από την προστασία των αδύναμων, ιδιαίτερα, εκεί
νων που καμία σχέση δεν είχαν με την κρίση, μέσα από ένα σο
βαρό δίχτυ ασφαλείας.

Θα κριθούμε και για το πώς θα προστατεύσουμε τον άνεργο, 
πώς αλλάζουμε τα νοσοκομεία μας, πώς παρέχουμε πρόνοια σε 
όσους έχουν πράγματι ανάγκη. Όπως ξέρω ότι θα κριθούμε από 
τις μεγάλες αλλαγές στην παιδεία, ώστε να γίνουμε καινοτόμοι, 
ικανοί, δυναμικοί στους τομείς όπου έχουμε συγκριτικά πλεονε
κτήματα. Όπως ξέρω ότι θα κριθούμε από την αλλαγή του προ
τύπου ανάπτυξης. Να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί, να μπούμε 
στην πράσινη και ποιοτική ανάπτυξη. Να φέρουμε επενδύσεις 
στη χώρα μας.

Δεν είναι η ώρα να καταθέσω το τι κάναμε, τι κάνουμε και τι θα 
κάνουμε. Όλα αυτά αποτελούν προτεραιότητές μας, και είναι 
αυτά που ανοίγουν την πόρτα προοπτικής και ελπίδας, δημιουρ
γώντας μια βιώσιμη και περήφανη Ελλάδα. Όμως, θα κριθούμε 
και από τις αντιδράσεις των κομμάτων, της κοινωνίας, των πολι
τών.

Το τιτάνιο έργο βαθιών και ριζοσπαστικών αλλαγών, χρειάζε
ται όλους μας. Γι’ αυτό, την οργή και τη διαμαρτυρία, πρέπει να 
την κάνουμε δύναμη και δυναμική αλλαγής και δημιουργίας, πα
ντού. Να αναδείξουμε παντού τις ατέλειες, τις αδικίες, τις γρα
φειοκρατίες, τη διαφθορά, τη σπατάλη, αλλά και τις ευκαιρίες, 
τις δυνατότητες, τις ικανότητες, την φαντασία, την καινοτομία 
του ελληνικού λαού. Και όλοι θα κριθούμε από την ιστορία, αν 
πετύχαμε την αλλαγή ή αν αποτύχαμε.

Εμείς, πάντως, βάζουμε πλώρη το Κίνημά μας, η Κυβέρνηση 
μας με στόχο να πετύχουμε, για να πετύχει η Ελλάδα.

Κυρίες και κύριοι, η χώρα έχει περάσει από μεγαλύτερες πε
ριπέτειες και τα έχει καταφέρει. Έχει αντέξει ο ελληνισμός με
γαλύτερες δοκιμασίες. Μετά από αυτή την περιπέτεια, θα βγούμε 
καλύτεροι. Θα βγούμε νικητές, όχι μόνο απέναντι στα ελλείμματα 
και στα χρέη, αλλά κυρίως απέναντι στον αγώνα για ένα κράτος 
που σέβεται και προστατεύει τους πολίτες. Μια πατρίδα που μας 
κάνει περήφανους. Που δίνει δυνατότητες και δεν πνίγει τη δη
μιουργικότητα στη διαφθορά και τη γραφειοκρατία.

Αν χρειαστεί να σηκώσουμε μόνοι μας το βάρος της ευθύνης 
για τη διάσωση της χώρας, για να της δώσουμε την ευκαιρία να 
κοιτάξει μπροστά και να διεκδικήσει ένα καλύτερο μέλλον, δεν 
πρόκειται ούτε να φοβηθούμε ούτε να σταματήσουμε πουθενά.

Ιδρυθήκαμε ως Κίνημα για να αλλάξουμε την Ελλάδα, και δεν 
φοβόμαστε. Δεν φοβόμαστε να αλλάξουμε οι ίδιοι, δεν φοβόμα
στε να αναγνωρίσουμε ακόμα και λάθη και να τα διορθώσουμε. 
Αν χρειάζεται να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις, θα τις πάρουμε, 
όπως και τις παίρνουμε, αρκεί να γνωρίζουμε ότι είναι απαραί
τητες, αναγκαίες για την πατρίδα. Και σήμερα αυτό κάνουμε.

Τέθηκε θέμα συνταγματικής πλειοψηφίας, αυξημένης ή μη. Το 
μείζον θέμα, κυρίες και κύριοι, είναι το ζήτημα της δημοκρατικής 
και εθνικής ευθύνης. Τη στιγμή που η χώρα βρίσκεται σε αυτή 
τη θέση, τη στιγμή που τα ξένα Κοινοβούλια ψηφίζουν χωρίς κομ
ματικές διακρίσεις, σε πολλές περιπτώσεις, τη δανειοδότηση της 
χώρας μας, το εθνικό συμφέρον επιτάσσει την ευρεία συναίνεση 
στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

Δεν τίθεται θέμα αυξημένης κατά το Σύνταγμα πλειοψηφίας.

Τίθεται ζήτημα πολιτικής ευθύνης για τον καθένα μας, για όλους 
μας. Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί, ούτως ή άλλως, με την κοινο
βουλευτική πλειοψηφία του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήμα
τος.

(Ζωηρά χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Αυτό, για να είμαστε συνεπείς απέναντι στη συνείδησή μας, 

στη πατρίδα και, βεβαίως, στις διεθνείς υποχρεώσεις μας. Αύριο 
θα παρθεί η απόφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες, 
ακριβώς για τη βοήθεια προς τη χώρα μας, έτσι ώστε να δια
σφαλίσουμε τη δημοσιονομική, οικονομική και πολιτική σταθε
ρότητα στην Ελλάδα. Αυτό επιτάσσει το εθνικό συμφέρον. Αυτή 
θα έπρεπε να είναι και πρέπει να είναι η στάση της Αντιπολίτευ
σης, ιδίως της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, στην ψηφοφορία 
που θα ακολουθήσει.

Η ψήφιση του νομοσχεδίου, όμως, είναι μόνο η αρχή. Η εφαρ
μογή του ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου, που χρειάζεται ο 
τόπος, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την υπεύθυνη στάση των 
πολιτικών δυνάμεων. Μόνο με τη στήριξη και της κοινωνίας, και 
των παραγωγικών φορέων. Ο καθένας, συνεπώς, καλείται να 
αναλάβει τις ευθύνες του, όχι μόνο ή κυρίως σήμερα, αλλά διαρ
κώς, στην επόμενη δύσκολη περίοδο.

Ψηφίζουμε το σχέδιο, που θα δώσει στην Ελλάδα την ευκαιρία 
να αλλάξει. Να σταθεί στα πόδια της, να δημιουργήσει πλούτο, 
που θα μοιράσει δίκαια, να αφήσει πίσω της ένα συγκεκριμένο 
μοντέλο ύπαρξης, αλλά και ένα ολόκληρο κοινωνικό ήθος, που 
οδήγησε στη χρεοκοπία, στη σημερινή κατάντια την οποία ζούμε. 
Είναι η ώρα των αλλαγών, και δεν υπάρχει ούτε μία μέρα, ούτε 
μία ώρα για καθυστέρηση.

Όμως, εμείς, μπορούμε να πούμε, υπερψηφίζοντας το νομο
σχέδιο, ότι η Ελλάδα που είναι σήμερα «το ελληνικό πρόβλημα», 
αύριο, εμείς θα δουλέψουμε σκληρά ώστε να είναι το ελληνικό 
θαύμα.

Σας ευχαριστώ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ χειροκροτούν ζωηρά και πα- 

ρατεταμένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Πρόε

δρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και 
Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο κ. Αντώνης Σαμα
ράς.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας):

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες λίγες εκατοντάδες μέτρα 
από το σημείο που βρισκόμαστε, τρεις συμπολίτες μας έχασαν 
τη ζωή τους σε επεισόδιο τυφλής βίας. Τρεις αθώοι άνθρωποι. Το 
τραγικό αυτό περιστατικό μας συγκλονίζει.

Ταυτόχρονα, όμως, μας υπενθυμίζει αυτό που φοβόμασταν ότι 
έχει αρχίσει ήδη να συμβαίνει. Οφείλουμε να αφουγκραστούμε 
την κοινωνία, που σήμερα η ελληνική κοινωνία, κύριε Πρωθυ
πουργέ, δεν ανέμενε από εσάς σε τέτοιες ώρες δύσκολες αυτήν 
τη πρωτόγνωρη όξυνση που προσφέρατε με την ομιλία σας. Δεν 
πειράζει. Η αμηχανία σας και οι ευθύνες σας που μας φέρατε ως 
εδώ δημιουργούν την ανάγκη για να έχετε αυτήν τη πολιτική σή
μερα.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Είναι η αμηχανία που σας γυρίζει πίσω στο παλαιό ΠΑΣΟΚ, φο

βάμαι. Εμείς οφείλουμε να κατανοήσουμε τα αδιέξοδα στα οποία 
έχει οδηγηθεί η χώρα και οφείλουμε να τη βγάλουμε από τα αδιέ
ξοδα αυτά. Οι διαφορές μας είναι μεγάλες, αλλά τίποτα δεν είναι 
σπουδαιότερο από την ανάγκη να βρει ο τόπος την εμπιστοσύνη 
του στο μέλλον. Και αυτό είναι το δικό μας καθήκον και σ’ αυτό, 
για μένα τουλάχιστον, αισθάνομαι ότι πρέπει να μετρηθούμε με 
το ΠΑΣΟΚ όλοι μας.

Για παράδειγμα, στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών που μας 
καλέσατε για τη Δευτέρα, θα πρέπει να μιλήσουμε για τη «νέα 
Μεταπολίτευση», να ακούσουμε τον κόσμο, να φύγουμε από ένα 
πολιτικό σύστημα που έχει υποταχθεί στον αυτοσυντηρητισμό 
του, να πούμε «Ναι, εκατό Βουλευτές λιγότεροι στη Βουλή, 
Βουλή διακοσίων», να πούμε «Ναι, κατάργηση επιτέλους του 
νόμου περί ευθύνης Υπουργών».

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Και γιατί να μην πούμε και «ναι» σε μια Αναθεωρητική Βουλή,



την οποία θα πρέπει να βάλουμε μπροστά, για να περάσουμε τις 
τομές που σήμερα απαιτεί από εμάς η κοινωνία.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούμε σε εποχές σύγχυσης, 
αναταράξεων, ιστορικών μεταβολών, ανασφάλειας. Όμως, σε τέ
τοιους σκοτεινούς καιρούς οφείλουμε να προσφέρουμε στο λαό 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ορατότητα, καθαρότερη ματιά, σα
φέστερη προσέγγιση και πειστικότερη εναλλακτική πρόταση.

Σήμερα καλούμαστε να συζητήσουμε την ουσιαστική εξάρ
τηση της χώρας από ξένους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Όσον αφορά το χθες, δεν θα ήθελα να μπω και πάλι στη συ
ζήτηση για το ποιος φταίει, αλλά είμαι υποχρεωμένος, κύριε Πα- 
πανδρέου, να μην αφήσω αναπάντητες ορισμένες από τις 
κατηγορίες που εκτοξεύσατε μόλις τώρα. Διότι μην κάνετε 
λάθος: Επί δεκαπέντε λεπτά, επί είκοσι λεπτά τη Νέα Δημοκρα
τία βρίζατε. Δεν αναφερθήκατε στο θέμα που έχουμε. Λυπάμαι 
που το λέω, αλλά στο σημείο που φθάσαμε, για να μην μπορούμε 
πλέον να δανειστούμε από τις ξένες αγορές, εσείς μας οδηγή
σατε. Τα spreads επί των ημερών σας εκτοξεύθηκαν.

(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριοι συνάδελφοι, σας 

παρακαλώ!
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας):

Οι αλλεπάλληλες υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας 
επί των ημερών σας έγιναν. Φθάσατε, βέβαια, να μιλήσετε μέχρι 
και για δώρα και μάλιστα, είπατε για δώρα σε συνδικαλιστές. 
Ποιος; Ο Αρχηγός του κόμματος του Μαυράκη, με το δωράκι των 
500.000.000.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Η ελληνική οικονομία παρομοιάστηκε με τον Τιτανικό επί των 

ημερών σας από τα χείλη του κυρίου Υπουργού των Οικονομι
κών, που καλύτερα τόσο καιρό θα ήταν να μην μίλαγε στο εξω
τερικό.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 
Ασφαλώς, όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν τις ευ

θύνες τους, αλλά είναι βαρύτερες οι ευθύνες του κόμματος που 
έφερε, γέννησε, καταξίωσε -με τη δική σας έννοια- το λαϊκισμό 
στην Ελλάδα.

Μιλήσατε για την κουρτίνα. Θα απαντήσω και εγώ με μία λέξη 
μόνο: Χρηματιστήριο, για να μην πω υποβρύχια.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 
Ήταν το κόμμα το δικό σας που φώναζε μόλις προ έξι-επτά 

μηνών ότι «λεφτά υπάρχουν». Εκ των υστέρων, μας είπατε ότι 
δεν γνωρίζατε την κατάσταση της οικονομίας. Και μόλις προχθές, 
ο Διοικητής τη Τραπέζης της Ελλάδος αποκάλυψε στο «ΣΚΑΙ» ότι 
προεκλογικά γνωρίζατε τα πάντα. Και, όμως, επιμείνατε: «λεφτά 
υπάρχουν».

Και σήμερα, έρχεστε από εδώ πέρα, να μας κάνετε μάθημα 
υπευθυνότητας. Δεν το δεχόμαστε.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 
Σήμερα χρεοκοπεί, θέλουμε δεν θέλουμε, ένα ολόκληρο πολι

τικό σύστημα αναδιανομής δανεικών. Εσείς το δημιουργήσατε. 
Δεν σας θυμίζω εγώ τυχαία, όταν το λέω, τη δεκαετία του ’80, 
όταν μέσα σε λίγα χρόνια τριπλασιάσατε το δημόσιο χρέος και 
διπλασιάσατε τους δημοσίους υπαλλήλους. Σας το θυμίζω μόνο, 
γιατί από αυτήν την κακή συνήθεια ουδέποτε έχετε απαλλαγεί. 
Από το '89, από εκείνο το αλησμόνητο «Δώστα όλα» μέχρι το 
2009, στο, επίσης, κλασικό πλέον «Λεφτά υπάρχουν» φαίνεται 
σαν να μην έχει περάσει ούτε μια στιγμή. Λαϊκισμός τότε, λαϊκι
σμός και σήμερα.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 
Και για να έρθω στο ζήτημά μας. Από την αρχή αυτής της δρα

ματικής περιόδου των τελευταίων επτά μηνών διατύπωσα τρεις 
κυρίως βασικές θέσεις.

Πρώτον, το ΠΑΣΟΚ παρέλαβε ένα πρόβλημα χρέους, κοινό για 
όλη την Ευρωζώνη και το μετέτρεψε σε κρίση δανεισμού, μονα
δική στην Ευρώπη. Αυτό το γνωρίζουν οι πάντες.

Δεύτερον, η πολιτική που εφαρμόζετε, πριν ακόμη ενταχθείτε 
στο μηχανισμό της στήριξης -και πολύ περισσότερο τώρα που 
ενταχθήκατε- οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο, καταστρεπτικό για την 
οικονομία. Είναι ένας φαύλος κύκλος ύφεσης, επίμονων ελλειμ
μάτων που καθιστούν απαραίτητα νέα σκληρά μέτρα -σκληρό-

τερα κάθε φορά- περικοπών, που θα οδηγήσουν σε ακόμη με
γαλύτερη ύφεση -εδώ είμαστε και θα το δείτε- σε ελλείμματα που 
επιμένουν και που θα οδηγούν και πάλι σε νέα σκληρά μέτρα και 
σε βαθύτερη ακόμη ύφεση.

Υποστήριξα ότι αυτός ο φαύλος κύκλος πρέπει επιτέλους να 
σπάσει και για να σπάσει χρειάζονται μέτρα τόνωσης της οικο
νομίας μηδενικού ή ελάχιστου έστω δημοσιονομικού κόστους - 
αυτά που τα ονομάσαμε μέτρα «ανάσας»- που φρενάρουν την 
ύφεση, περιορίζουν τα λουκέτα και συγκρατούν την εξάπλωση 
της ανεργίας και καθιστούν, τουλάχιστον αυτά τα μέτρα περι
στολής τα συσταλτικά μέτρα πιο αποτελεσματικά, ώστε οι θυ
σίες του ελληνικού λαού να πιάσουν τόπο νωρίτερα και να 
οδηγηθούμε σε κάποια ανάκαμψη γρηγορότερα.

Και εδώ θα ήθελα να διατυπώσω μία από τις βασικές οικονο
μικές θέσεις μας.

Να αξιοποιήσουμε, κύριε Πρόεδρε, την ακίνητη περιουσία του 
δημοσίου, για την ακρίβεια να αξιοποιήσουμε οποιαδήποτε πε
ριουσία του δημοσίου. Στάθηκα στην ακίνητη, γιατί ήδη από τη 
διαχείριση της ΚΕΔ βρίσκονται ακίνητα αντικειμενικής αξίας από 
272 μέχρι 300.000.000.000 ευρώ, δηλαδή, όσο σχεδόν το σύνολο 
του δημοσίου χρέους και από τα οποία σήμερα δεν παίρνουμε 
ουσιαστικά κανένα απολύτως έσοδο. Η περιουσία που διαχειρί
ζεται η ΚΕΔ είναι μικρό μέρος, ούτε το 25% των εκτάσεων που 
αποτελούν δημόσιες γαίες. Δεν αφορά δάση, δεν αφορά βρα
χονησίδες, δεν αφορά ασφαλώς μνημεία, μουσεία κ.λπ.. Αφορά 
αποκλειστικά αξιοποιήσιμα εδάφη. Μόνο μέρος της ακίνητης πε
ριουσίας της ΚΕΔ αν μεσοπρόθεσμα αξιοποιηθεί, μπορεί να κα
λύψει σημαντικό τμήμα του χρέους και των ετήσιων τόκων.

Έχουμε τέτοια τεράστια περιουσία. Φταίμε και εμείς γι' αυτό, 
αλλά στην κρίσιμη ώρα, στη δύσκολη ώρα, θέτουμε τις συγκε
κριμένες, δύσκολες αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Είναι η 
έκτακτη λύση στο έκτακτο πρόβλημα. Και φταίμε ασφαλώς και 
εμείς, αλλά δεν μπορεί μία τεράστια ακίνητη περιουσία να είναι 
στον «πάγο», την ώρα που μας πνίγουν τα ελλείμματα και τα
χρέη·

Αξιοποιώ δεν σημαίνει ξεπουλώ. Μπορεί να σημαίνει μακρο
χρόνια μίσθωση συμμετοχής σε ΣΔΙΤ, σε συμπράξεις ιδιωτικού 
και δημόσιου τομέα, όπου το κράτος συμμετέχει με κεφάλαιό 
του στη γη και ο ιδιωτικός τομέας με κεφάλαια επενδυτικά. Και 
ασφαλώς, το κράτος κάθε χρόνο θα συμμετέχει στα κέρδη, 
χώρια τα επιπρόσθετα έσοδα από το ΦΠΑ που θα προκόψουν 
από την όποια εμπορική δραστηριότητα.

Άλλωστε, υπάρχουν και άλλα τμήματα της δημόσιας περιου
σίας που επίσης μπορούν να αξιοποιηθούν με άμεσα αποτελέ
σματα. Για παράδειγμα, τα αεροδρόμια που μπορεί να δοθούν 
για ανάπτυξη και εμπορική χρήση, με επενδύσεις που θα δώσουν 
κίνηση στην ελληνική περιφέρεια και θα φέρουν άμεσα θέσεις 
εργασίας, τζίρους, φορολογικά έσοδα σε πολλά μέρη της Ελλά
δας. Το ίδιο ισχύει και για τα λιμάνια, όπου μπορεί να γίνουν πα
ρόμοια έργα παραχώρησης από το δημόσιο, όπου το δημόσιο 
θα δίνει τη γη και οι ιδιώτες τα κεφάλαια, θα χτίσουν έργα υπο
δομής. Δεν συμπεριλαμβάνονται, βέβαια, στην αξιοποίηση της 
περιουσίας της ΚΕΔ, αλλά φέρνουν και πρόσθετα έσοδα.

Άλλωστε, πολλά από τα μέτρα τόνωσης, τα οποία επανειλημ
μένα έχω ζητήσει, έχουν ακριβώς αυτό το χαρακτήρα.

Βλέπετε, υπάρχουν σήμερα τεράστια περιθώρια για επενδύ
σεις, ώστε να κινηθεί η οικονομία και να εισρεύσουν έσοδα στο 
κράτος, να δουλέψει ο κόσμος, πιο άμεσα.

Και μεσοπρόθεσμα, αν πάρουμε από τώρα μέτρα για την αξιο
ποίηση της δημόσιας περιουσίας, μπορούμε να βρούμε ένα πολύ 
σημαντικό ποσό αντίστοιχο με αυτό που θα μας χορηγήσει ο μη
χανισμός στήριξης και τελικώς να μειώσουμε το χρέος σημα
ντικά. Και αντί να ξεκινήσουμε από το 2015 να κατεβάζουμε το 
χρέος από το 150%, όπου θα έχει φθάσει, να ξεκινήσουμε νωρί
τερα από χαμηλότερα και με την οικονομία να δουλεύει, όχι να 
πνίγεται και με την κοινωνία εν πάση περιπτώσει να ελπίζει, όχι να 
φλέγεται.

Αρκεί ένα πράγμα. Να δώσουμε ένα ασφαλές επενδυτικό πε
ριβάλλον. Αλλά, η Κυβέρνηση όχι μόνο δεν έκανε τίποτα έως 
τώρα, αλλά σταμάτησε ακόμα και ώριμες επενδύσεις, όπως εκεί
νες για τις ανανεώσιμες πηγές για τις οποίες ξαναφτιάχνει το



πλαίσιο από την αρχή και τις μεταθέτει έτσι μπροστά, τουλάχι
στον για άλλα δύο- τρία χρόνια.

Ή όπως η κατάργηση των Υπουργείων Ναυτιλίας και Τουρι
σμού. Οι δύο κλάδοι που έχουν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο 
ΑΕΠ, έμειναν πια χωρίς αρμόδια Υπουργεία, το 30% του πλού
του. Ειδικά στη ναυτιλία, όπου υπήρχε ένα μοναδικό λεγόμενο 
«one stop shop», στην ελληνική οικονομία του ελληνικού δημο
σίου, μία δημόσια υπηρεσία που έλυνε επί τόπου όλα τα προ
βλήματα του κλάδου και έφερνε έσοδα στον τόπο και αυτή 
καταργήθηκε.

Προσέξτε και τη συνέχεια που υπάρχει σ' αυτήν την ιστορία. 
Αποφάσισε η Κυβέρνηση να υπαγάγει το Λιμενικό Σώμα στο 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Οι αρμόδιοι φορείς της ναυ
τιλίας αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είχαν πρόβλημα αλλά, το προ
εδρικό διάταγμα βγήκε και χάθηκε ύστερα στα κυβερνητικά 
συρτάρια.

Επομένως, τι ενδιαφέρον έχετε για ιδιωτικές επενδύσεις, για 
αναζωογόνηση της δραστηριότητας του τόπου; Γενικά, ό,τι δε 
γίνεται από το κράτος και από τον έλεγχό του, φαίνεται να μη 
σας ενδιαφέρει, γ ι’ αυτό δεν έχετε και καμμία ιδιωτικοποίηση 
μέσα σ ’ αυτό το πολυσέλιδο πρόγραμμα, το οποίο σήμερα συ
ζητούμε.

Θέλετε να μαζέψετε χρήματα, κόβετε μισθούς, συντάξεις των 
700 ευρώ αλλά για ιδιωτικοποίηση τίποτα. Τη χτυπάτε τη δημό
σια σπατάλη; Η ίδια η ΑΔΕΔΥ ήρθε και μας είπε, ότι έχει υποδεί
ξει στην Κυβέρνηση συγκεκριμένους κωδικούς δαπανών από 
τους οποίους θα μπορούσαν να κοπούν μέχρι 1,5 δισεκατομμύ
ριο ετησίως και δεν το κάνουν. Γιατί δεν το κάνουν; Γιατί κρατι- 
στές ήταν στο ΠΑΣΟΚ όταν μοίραζαν, κρατιστές είναι και τώρα 
που μαζεύουν, χωρίς αναπτυξιακές φιλοδοξίες, με λησμονημέ
νες κοινωνικές ευαισθησίες, απλώς κρατιστές.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για όποιον πιστεύει στον Έλ
ληνα και στην αξία του, για όποιον πιστεύει σ’ αυτήν την πατρίδα 
και τις προοπτικές της, για όποιον πιστεύει στο εθνικό κεφάλαιο 
της Ελλάδας, στη θέση μας, αν θέλετε, στη φύση του τόπου, 
στην παράδοση, στον πολιτισμό μας, αλλά και στο δαιμόνιο του 
Έλληνα, δεν πιστεύω ότι υπάρχει μονόδρομος για την ύφεση. 
Υπάρχει ελπίδα και δυνατότητα σωτηρίας του τόπου και προτε- 
ραιότητά μας είναι να βοηθήσουμε τη χώρα να βγει από αυτό το 
φαύλο κύκλο μια ώρα αρχύτερα.

Με τα μέτρα που προτείνετε σήμερα, μας βάζετε πιο βαθιά στο 
φαύλο κύκλο της ύφεσης και γι’ αυτό δεν πρόκειται να ψηφί
σουμε το νομοσχέδιό σας.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Θα πω κάποια ρητορικά ερωτήματα. Μας λέτε: «όταν η Ελλάδα 

ζητά από τα άλλα ευρωπαϊκά κοινοβούλια να ψηφίσουν τη χρη
ματοδότηση, πώς εσείς την καταψηφίζετε;».

Απαντώ. Τα άλλα κοινοβούλια ψηφίζουν βοήθεια προς την Ελ
λάδα, εμείς ψηφίζουμε για συγκεκριμένα μέτρα. Τα ξένα κοινο
βούλια ξέρουν ότι αυτά που θα δώσουν, θα τα πάρουν, εμείς 
ξέρουμε ότι αυτά που θα πάρουμε θα τα υποστούμε αλλά, πέραν 
από τη χρηματοδότηση θέλουμε και την ελπίδα.

Γ Γ αυτόν το λόγο συνεχώς είμαστε εδώ, για να προσφέρουμε 
λύσεις ελπίδας, άλλο μίγμα οικονομικής πολιτικής.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Και αυτό είναι πολύ διαφορετικό, γιατί τα άλλα κοινοβούλια 

ψηφίζουν να δοθεί στην Ελλάδα ένα φάρμακο, δεν ψηφίζουν τη 
δοσολογία του φαρμάκου. Εσείς εδώ προτείνετε ένα φάρμακο 
σε δοσολογία που κινδυνεύει να σκοτώσει τον ασθενή και αυτό 
εμείς σας το επισημαίνουμε και δεν μπορούμε να το δεχτούμε.

Και εν πάση περιπτώσει, δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρό
βλημα. Αν εσείς πιστεύετε στα μέτρα που προτείνετε σήμερα, τι 
σας νοιάζει η δική μας άρνηση; Έτσι κι αλλιώς, αυτό το νομο
σχέδιο «περνάει» -κάτι που είπατε εδώ πέρα με περισσή κο- 
μπορρημοσύνη- χωρίς τη δική μας βοήθεια. Δεν μας έχετε 
ανάγκη εμάς. Αν πάλι δεν πιστεύετε στα μέτρα που προτείνετε 
σήμερα, τότε δεν ψάχνετε για στήριξη, αλλά για συνενόχους 
στην καταστροφή και εμείς συνένοχοί σας δεν πρόκειται να γί
νουμε!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Όμως, για του λόγου το αληθές, εμείς στηρίζουμε κάποια από

τα μέτρα που προτείνετε, όπως εκείνα που αφορούν την ενί
σχυση ευπαθών ομάδων, τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, τους έμ
μεσους φόρους στα ποτά και στα τσιγάρα και την απολύτως 
αναγκαία ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας μέσω του 
τραπεζικού συστήματος.

Θα σας θυμίσω εδώ βέβαια, κύριε Παπανδρέου, ότι πέρυσι, το 
Δεκέμβριο του 2008 και όλο το 2009, «χαλάγατε τον κόσμο» για 
εκείνα τα 28.000.000.000 που είχαν δοθεί από την κυβέρνηση Κα
ραμανλή για την ενίσχυση αυτής της ρευστότητας. Και φέτος 
εσείς ανανεώσατε το πρόγραμμα και μάλιστα, προσθέτετε στο 
άρθρο 4 παράγραφος 8 του παρόντος νομοσχεδίου άλλα 
15.000.000.000. Σωστά κάνετε. Όμως, σωστά κάναμε και εμείς 
τότε. Παραδεχθείτε και κάτι επιτέλους, κύριε Παπανδρέου!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Εν πάση περιπτώσει, εμείς παρά τη συμφωνία μας σε επιμέ- 

ρους σημεία, διαφωνούμε με το συνολικό μίγμα, γιατί οδηγεί σε 
συνεχή περιδίνηση όλο και μεγαλύτερης ύφεσης. Ήδη οι προ
βλέψεις σας ξεκίνησαν για ύφεση φέτος από 0,3% και τώρα προ- 
βλέπεται 4%. Το πιθανότερο είναι φέτος η ύφεση να ξεπεράσει 
το 5,5%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Μπορείτε να το διανοηθείτε; 
Διανοηθείτε το και μόνο με όρους ανεργίας!

Εμείς -κα ι αυτό που θα πω και θα επαναλάβω είναι πολύ ση
μαντικό και πρόκειται για ξεκάθαρα πράγματα- θα σεβαστούμε, 
παρά τις διαφωνίες μας, τους όρους που θα ψηφίσει η ελληνική 
Βουλή, γιατί η ελληνική πολιτεία έχει συνέχεια. Θα εγγυηθούμε 
τα χρήματα που θα δώσουν οι εταίροι μας και το Διεθνές Ταμείο, 
γιατί η Ελλάδα έχει αξιοπρέπεια, συνέχεια, συνέπεια, φιλότιμο!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Όμως, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βγούμε από το μηχα

νισμό μια ώρα αρχύτερα -πράγμα που το προβλέπει άλλωστε η 
συμφωνία- γιατί αυτοί οι όροι, όπως αποδέχεται και το ίδιο το νο
μοσχέδιο, έχουν το μεγάλο κίνδυνο -και αυτό δεν το λέω εγώ, 
αλλά το νομοσχέδιο- να οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερη ύφεση 
και σε ακόμα πιο σκληρά μέτρα. Και στόχος μας είναι να βγει η 
Ελλάδα από το μηχανισμό μια ώρα αρχύτερα.

Από την άλλη πλευρά, μας ζητάτε να ψηφίσουμε και εκείνα που 
δεν ξέρουμε. Διότι από τα 30.000.000.000 της προσαρμογής και 
σε μια τετραετία, τα 11.000.000.000 -δηλαδή πάνω από το 1/3- 
αφορούν μέτρα, κύριοι συνάδελφοι, που δεν έχουν ακόμα καθο
ριστεί. Και αυτά, θέλετε να σας τα εγκρίνουμε από τώρα, χωρίς 
να ξέρουμε ποια είναι και ύστερα να περνούν με προεδρικά δια
τάγματα, χωρίς για μας να υπάρχει κανένας λόγος. Χώρια που 
υπάρχουν και προβλέψεις για πρόσθετα μέτρα ανά πάσα στιγμή, 
που, επίσης, θα πρέπει να εγκρίνουμε εν λευκώ από τώρα.

Ακόμα, γνωρίζετε ότι τα μέτρα αυτά πυροδότησαν κοινωνική 
έκρηξη. Για να αποτραπεί η έκρηξη και να μην πάρει ανεξέλε
γκτες διαστάσεις, οι πολίτες αυτής της χώρας θα πρέπει, κατά 
την άποψή μου, να πιστεύουν κάπου. Θα πρέπει κάποιος να εκ- 
φράσει όχι απλώς την αγωνία τους, αλλά και την ελπίδα για να 
νιώσουν ότι υπάρχει διέξοδος παρά τις πρόσκαιρες δυσκολίες.

Και θέτουμε μερικά απλά ερωτήματα προς κάθε κατεύθυνση: 
Υπάρχει κανείς που να θέλει να εκλείψει κάθε πολιτική δύναμη 
που θα είχε το κύρος να ασκήσει θεσμική αντιπολίτευση; Υπάρ
χει κανείς που θέλει να συμπαρασυρθούν όλες οι πολιτικές δυ
νάμεις σ ’ αυτόν τον κατήφορο; Υπάρχει κανείς που να μη θέλει 
άλλη ισχυρή Αντιπολίτευση, πέρα από τις οργανωμένες διαδη
λώσεις, τις βίαιες εκρήξεις, τον ανεύθυνο λαϊκισμό και τα εμπρη
στικά συνθήματα; Υπάρχει κανείς να μη θέλει ένα θεσμικό 
εγγυητή της ομαλότητας;

Η Κυβέρνηση το στηρίζει το νομοσχέδιο και θα το περάσει. 
Έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Εμείς οφείλουμε να το 
απορρίψουμε, για να μπορούμε να χαράξουμε άλλο δρόμο και 
να πείσουμε γι' αυτόν το δρόμο. Γ ιατί όποιος στο τέλος μιας δια
δρομής κόβει συντάξεις των 700 ευρώ δεν μπορεί να πείσει κα
νένα. Ούτε τον εαυτό του!

Και μιας και ο λόγος για τον κοινωνικό αναβρασμό, σας ζητή
σαμε να αποσύρετε το νόμο και για το μεταναστευτικό και επι- 
μείνατε να ανοίξετε το δρόμο για μαζική πολιτογράφηση 
μεταναστών, χωρίς τις δικλείδες που έχουν άλλες χώρες.

Και πότε το κάνετε αυτό; Όταν προβλέπεται για την Ελλάδα η 
μεγαλύτερη κοινωνικοοικονομική κρίση, η βαθύτερη ύφεση, η



υψηλότερη ανεργία που γνώρισε ποτέ στην πρόσφατη ιστορία 
της. Φέρνετε την κοινωνική έκρηξη ακόμη πιο κοντά.

Αλλά και κάτι ακόμη ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το 
νομοσχέδιο από την πρώτη του σελίδα αναφέρει -αν είναι δυνα
τόν!-το εξής καταπληκτικό: «Το δημοσιονομικό έλλειμμα και το 
δημόσιο χρέος για το 2008 και για το 2009 ήταν σημαντικά χει
ρότερο απ’ αυτό που είχε ανακοινώσει η προηγούμενη κυβέρ
νηση, που οδήγησε σε απώλεια εμπιστοσύνης, σε αύξηση του 
κόστους χρηματοδότησης κ.λπ.» Είναι πρώτη φορά που βλέπω 
σε νομοσχέδιο ατόφια κομματική προπαγάνδα. Είναι απαράδε
κτο!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 
Ενοχοποιείτε την παράταξή μας σε ένα νομοσχέδιο με το 

οποίο προσπαθείτε -υποτίθεται- να εξασφαλίσετε ευρύτερη συ
μπαράταξη. Τέτοιου είδους γραπτά μέσα σε κείμενο αντικειμε
νικό. Ο απόλυτος πράσινος υποκειμενισμός! Και θέλετε εμείς να 
το ψηφίσουμε;

ΕΝΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ (από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ): Την κο
πάνησε ο Καραμανλής!

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ! 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας):

Και κάτι τελευταίο. Υπάρχουν έξι κόκκινες γραμμές για μας, που 
βάζουμε από εδώ και εμπρός, ανεξαρτήτως όλων των άλλων: 

Πρώτον, δεν δεχόμαστε η Ελλάδα να εμπλακεί σε οποιαδή
ποτε ουσιώδη διαπραγμάτευση για εθνικό θέμα τέτοιες στιγμές 
από θέση εθνικής αδυναμίας και ελπίζω να είμαι σαφής.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 
Δεύτερον, δεν δεχόμαστε καμμιά αναδιάρθρωση, καμμιά συ

ζήτηση, καμμιά σκέψη για αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους. 
Προτείναμε μέτρα για έξοδο από την κρίση. Είμαστε αποφασι
σμένοι να αξιοποιήσουμε ό,τι μπορούμε. Συζήτηση για αναδιάρ
θρωση που θα βυθίσει τον τόπο σε βαθύτερη δίνη και δεινά δεν 
δεχόμαστε. Είμαι σαφής γι’ αυτό.

Και επειδή ρωτάτε ποιος το είπε αυτό. Εάν πείτε τη λέξη 
«ΛΑΖΑΡ» στις διεθνείς αγορές, μόνο τη λέξη αυτή να πείτε, είναι 
σαν να θέλετε να με πείσετε ότι είπατε καρδιολόγο και ζητάτε μι
κροβιολόγο. Είναι η ειδικότητα των κυρίων αυτών μόνο το ζήτημα 
εκείνο. Και γι’ αυτόν το λόγο λέμε πως ούτε κουβέντα δεν πρέ
πει να γίνεται!

(Θόρυβος στην πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ, κύριοι 

συνάδελφοι! Είπε για τον κ. Λαζάρου, ο κ. Σαμαράς.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας):

Κύριε Πρόεδρε, αν σας είναι άγνωστη η λέξη, δεν λέει τίποτα η 
λέξη. Όνομα είναι.

Τρίτον, καμμία διαφωνία για μας δεν θα πρέπει να επιτρέψει 
και να δικαιολογήσει τη βεβήλωση μνημείων, είτε πρόκειται για 
τον Άγνωστο Στρατιώτη είτε πρόκειται για την Ακρόπολη. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Η ελευθερία μας κατοικεί στις καρδιές και στις συνειδήσεις 

μας, αλλά συμβολικά κατοικεί στο μνημείο του Αγνώστου Στρα
τιώτη και στο παγκόσμιο σύμβολο της ελευθερίας, στο Βράχο 
της Ακρόπολης. Οσοι βεβηλώνουν αυτούς τους ιερούς χώρους 
μας προσβάλλουν βάναυσα. Περισσότερο από κάθε άλλη από
φαση της Κυβέρνησης εκείνοι μας προσβάλλουν περισσότερο 
και καλά θα κάνουν να μαζευτούν.

Και τέταρτον, η οργή είναι δικαιολογημένη, αλλά η βία είναι 
απαράδεκτη και όταν η οργή γίνεται βία χάνεται το δίκιο, χάνεται 
η ελπίδα. Και δεν θα αφήσουμε κανέναν να οδηγήσει τη χώρα σε 
άλλο φαύλο κύκλο της οργής που φέρνει βία και η βία τελικά 
αίμα. Είναι ο χειρότερος φαύλος κύκλος, γιατί γράφεται και από 
αίμα αθώων. Εμείς έχουμε στόχο να μετατρέψουμε την οργή 
αυτή σε ελπίδα, όχι να την αφήσουμε να εκφυλιστεί σε μισαλλο
δοξία και νέο διχασμό.

Πέμπτον, καμμία διαφωνία δεν δικαιολογεί σε κανέναν να παί
ζει με το ψωμί των Ελλήνων. Όσοι κλείνουν λιμάνια, δείχνουν 
αναλγησία στην χειρότερη στιγμή, σε βάρος της ελπίδας πολ
λών χιλιάδων οικογενειών να επιβιώσουν από την κρίση.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Η αυθαιρεσία δεν είναι κοινωνικό δικαίωμα και δεν γίνεται απο

δεκτή από εμάς.

Έκτον, η Κυβέρνηση φαίνεται ότι στριμώχνεται από τα σφάλ
ματά της και τις συνέπειές τους. Και τώρα ρίχνει συνεχώς και συ
στηματικά το φταίξιμο στις προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας 
Δημοκρατίας. Γι’ αυτό και μιλάμε για μια βιομηχανία εξεταστικών 
επιτροπών. Εμείς δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε, αλλά προει
δοποιούμε την Κυβέρνηση ότι δεν θα της βγει σε καλό. Και θέλω 
να είμαι και σαφής, μην νομίζετε ότι το τελευταίο επτάμηνο θα 
είναι εκτός αναζήτησης ευθυνών και εκτός συζήτησης, κύριε 
Πρόεδρε.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Τελειώνω, γιατί πέρασε ο χρόνος. Και σας ευχαριστώ, κύριε 

Πρόεδρε, για το δικαίωμα που μου δώσατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Εις διπλούν, κύριε Πρό

εδρε, ο χρόνος.
ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ: Το ίδιο κάνατε και πριν.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας):
Αφήστε να υπάρχει και λίγη ευγένεια στην Αίθουσα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν χάλασε ο κόσμος.
ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ: Είναι αμοιβαίο συναίσθημα η ευγέ

νεια, κύριε Πρόεδρε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας):

Πριν τριάντα ακριβώς χρόνια, τέτοια εποχή, το ΠΑΣΟΚ καταψή
φιζε και αποχωρούσε από αυτήν την Αίθουσα για την ένταξη της 
Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και το έκανε κα
ταγγέλλοντας, χωρίς να προτείνει καμμιά απολύτως εναλλακτική 
λύση.

Σήμερα, εμείς καταψηφίζουμε τα μέτρα του μηχανισμού στή
ριξης, προτείνοντας διαφορετική προοπτική διεξόδου. Τελικά, 
κάθε πολιτικό κόμμα χαρακτηρίζεται στη συνείδηση του λαού 
από τα «ναι» τα μεγάλα και τα «όχι» τα μεγάλα, που λέει στις κρί
σιμες επιλογές του τόπου, όχι από τα μεγάλα λόγια που εκστο
μίζουν οι Αρχηγοί στις προεκλογικές συγκεντρώσεις.

Εμείς πριν από τριάντα χρόνια είπαμε το μεγάλο «ναι» στην 
Ευρώπη, γιατί ενώνει τους λαούς και εμπνέει ακόμα και σήμερα 
το δικό μας το λαό. Και το «όχι» το λέμε σήμερα στα μέτρα που 
μας προτείνετε, γιατί οδηγούν σε ύφεση χωρίς τέλος. Εσείς αντί
θετα, πριν τριάντα χρόνια είπατε το μεγάλο «όχι» στην Ευρώπη 
και σήμερα λέτε «ναι» στο αδιέξοδο της ύφεσης.

Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να σας πω ότι η ιστορία θα κρίνει 
και εσάς και εμάς. Εμείς δεν φοβόμαστε την ετυμηγορία της. 
Εσείς έχετε κάθε λόγο να είστε και πιο ανήσυχοι. Και μπορεί να 
μην σας ενδιαφέρει εσάς, αν αυτή θα είναι η τελευταία σας θη
τεία ως Πρωθυπουργός αυτής της χώρας, αλλά σας διαβεβαιώ 
ότι ενδιαφέρει απολύτως τη χώρα.

Ευχαριστώ πολύ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας χειροκροτούν 

ζωηρά και παρατεταμένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συ

νάδελφοι, σας γνωστοποιώ ότι σήμερα τα θεωρεία...
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και 

Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συγγνώμη, κύριε Πρω

θυπουργέ, αλλά για να αποδεσμεύσουμε τα παιδιά, που παρα
κολουθούν για πολύ ώρα την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα 
συζήτηση, θα μου επιτρέψετε να σας γνωστοποιήσω στο Σώμα 
ότι τα άνω δυτικά θεωρεία σφύζουν από νιάτα αυτή τη στιγμή, 
γιατί παρακολουθούν τη συνεδρίασή μας, αφού ξεναγήθηκαν 
στην έκθεση της Αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενη
μερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνω
σης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι οκτώ μαθητές και 
μαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί -συνοδοί τους από το 1 ο 
Δημοτικό Σχολείο Φερών Έβρου.

Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήματα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)

Επίσης, παρακολουθούν τη συνεδρίασή μας, αφού προηγου
μένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της Αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενημερώθηκαν για τη δραστηριότητα του κτη
ρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σα
ράντα μαθητές και μαθήτριες και έξι συνοδοί -εκπαιδευτικοί από 
το 20ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης.

Η Βουλή τους καλωσορίζει.



(Χειροκροτήματα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Έχει ζητήσει το λόγο ο Πρωθυπουργός, κ. Παπανδρέου.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και 

Υπουργός Εξωτερικών): Πάλι για να σας διορθώσω, κύριε Σα
μαρά, σ' αυτές τις ιστορικές στιγμές που συζητούμε.

Πράγματι, στην εισηγητική έκθεση, το μνημόνιο που επισυνά
πτεται, μιλάει, εξ απαλών ονύχων βεβαίως, για τις ευθύνες της 
προηγούμενης Κυβέρνησης.

(Θόρυβος-διαμαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρα
τίας)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Τι σημαίνει «εξ απαλών ονύ
χων»;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και 
Υπουργός Εξωτερικών): Δεν με ακούσατε, δεν με ακούσατε. 
Απλώς, η διαφορά είναι άλλη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Τι σημαίνει «εξ απαλών ονύ
χων»;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και 
Υπουργός Εξωτερικών): Άλλη είναι η διαφορά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κάνω έκκληση και στον 
κ. Σαμαρά σε σχέση με την Κοινοβουλευτική του Ομάδα.

Κύριε Πρόεδρε, σας άκουσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του 
ΠΑΣΟΚ πράγματι χωρίς πρόβλημα. Αλλά αυτό το φαινόμενο...

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και 
Υπουργός Εξωτερικών): Αναφέρεται με πολύ ήπιους τόνους. Και 
βρήκατε αυτά εσείς, κύριε Σαμαρά, ως δικαιολογία για να μην 
ψηφίσετε. Ξέρετε όμως ότι δεν το έχει γράψει το Πανελλήνιο Σο
σιαλιστικό Κίνημα αυτό. Το έχει γράψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
το έχει γράψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μαζί, και η 
τρόικα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Όχι εμείς.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ: Κακώς το επιτρέψατε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και 

Υπουργός Εξωτερικών): Δεύτερον, μιλήσατε για τις υποβαθμί
σεις.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και 
Υπουργός Εξωτερικών): Περιμένετε, κύριε Σαμαρά, σας 
άκουσα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Πρόεδρε, μισό 
λεπτό.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και 
Υπουργός Εξωτερικών): Διαφωνείτε ότι καταθέσατε ότι ήμασταν 
στο 6% του ελλείμματος, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, στις 2 
Οκτωβρίου, ναι ή όχι;

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ: Η πραγματικότητα...
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και 

Υπουργός Εξωτερικών): Αυτή είναι η πραγματικότητα ή όχι; Η 
αξιοπιστία της χώρας μας; Υπάρχει η αξιοπιστία της χώρας μας, 
όταν μια Κυβέρνηση στις 2 Οκτωβρίου, καταθέτει ότι είναι 6% το 
έλλειμμα και φθάνει στο 14%;

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Ποιον κοροϊδεύετε; Αυτή η φράση σας στεναχώρησε;
Μιλήσατε για υποβαθμίσεις και, πράγματι, ήρθαν οι υποβαθ

μίσεις. Αλλά ήρθαν οι υποβαθμίσεις της χώρας μας λόγω των έξι 
μηνών του ΠΑΣΟΚ; Ήρθαν οι υποβαθμίσεις της χώρας μας, 
επειδή το χρέος διπλασιάστηκε στους έξι μήνες του ΠΑ.ΣΟ.Κ.; 
Ήρθαν οι υποβαθμίσεις της χώρας μας, επειδή το έλλειμμα ήταν 
6% και το φθάσατε 12,5% επί των δικών σας ημερών και φταίει 
το ΠΑΣΟΚ για την υποβάθμιση, λόγω των δικών σας ελλειμμά
των; Ήρθε η υποβάθμιση, λόγω της έλλειψης αξιοπιστίας του 
ΠΑΣΟΚ, όταν εμείς καταφέραμε, με μαραθώνιο τρόπο, με συνα
ντήσεις, με διαπραγματεύσεις, να δημιουργήσουμε έστω αυτόν 
το μηχανισμό στήριξης; Το δημιουργήσαμε για τη σωτηρία της 
Ελλάδας, λόγω της αξιοπιστίας μας, όταν δεν υπήρχε αξιοπιστία.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Η υποβάθμιση ήταν, δυστυχώς, τα πολλά χρόνια τα δικά σας. 

Και θα έπρεπε -δεν ξέρω, δεν τον βλέπω καν, τον κρύβετε τον κ. 
Καραμανλή- κάποια στιγμή, να μας μιλήσει. Κάποια στιγμή, να

μας μιλήσει, να απολογηθεί.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ: Ντροπή σας!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και 

Υπουργός Εξωτερικών): Κυρίες και κύριοι, λεφτά υπήρχαν...
(Θόρυβος-διαμαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρα

τίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Αντώναρε, είναι 

συμπεριφορά αυτή;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και 

Υπουργός Εξωτερικών): Λεφτά υπήρχαν... κυρίες και κύριοι της 
Νέας Δημοκρατίας.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ: Αυτό που λέω, κύριε Πρόεδρε...
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και 

Υπουργός Εξωτερικών): Μας έκανε μάθημα ο Αρχηγός της 
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για το τι πρέπει να γίνει στο Σύ
νταγμα και τί πρέπει να γίνει με την ακίνητη περιουσία...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Εξ απαλών ονύχων τα ίδια λέτε. 
Από μικρός.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν απουσιάζει ο Αρχηγός σας, 
κύριε Τασούλα!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και 
Υπουργός Εξωτερικών): Κύριοι συνάδελφοι, αν θέλετε να αξιο
λογήσετε τη γλωσσική μου ικανότητα, κάντε το. Αλλά δεν ακούτε 
όμως την ουσία.

(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Είμαι όμως Έλληνας της διασποράς. Ναι, είμαι. Και είμαι πε

ρήφανος που είμαι Έλληνας της διασποράς. Είμαι, ναι. Ναι, κύ
ριοι.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Επιτέλους! Επιτέλους, αυτό το αστείο, επιτέλους! Σεβασμό!
Και είμαι Έλληνας της διασποράς, όχι επειδή το επέλεξα, αλλά 

επειδή δύο φορές ο πατέρας μου βρέθηκε στην εξορία.
(Ζωηρά χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

Και ο παππούς μου έξι φορές βρέθηκε στη φυλακή και στην 
εξορία, από περιστάσεις έκνομες στη χώρα μας.

(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ χειροκροτούν ζωηρά και πα- 
ρατεταμένα)

Μιλήσατε και μας καταθέσατε, κατά τα άλλα, χρήσιμες σκέ
ψεις, κύριε Σαμαρά, για το Σύνταγμα, για την αξιοποίηση της πε
ριουσίας του ελληνικού δημοσίου. Αυτά θα ήταν αξιόπιστα, 
πρώτα απ’ όλα, αν έξι χρόνια είχατε κάνει κάτι. Θα ήταν αξιόπι
στα, αν εσείς είχατε διαχειριστεί την ακίνητη περιουσία του ελ
ληνικού λαού με διαφάνεια, και όχι όπως το κάνατε, με το 
Βατοπέδι.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Και αν ο τόνος μου, κύριε Σαμαρά, σήμερα είναι οξύς, η ουσία 

είναι η ίδια. Αλλά είναι οξύς, γιατί και εγώ έχω οργή. Έχω οργή 
γιατί τολμάτε εσείς να λέτε ότι δεν έχετε ευθύνη. Και τολμάτε να 
έρχεστε εδώ και να λέτε ότι δεν θα ψηφίσετε αυτό, το οποίο είναι 
η σωτηρία της Ελλάδας, παρά τις ευθύνες τις οποίες έχετε. Πε
ριμέναμε τη συγγνώμη στην πράξη και η συγγνώμη στην πράξη, 
κύριε Σαμαρά, θα ήταν σήμερα να υπερψηφίσετε, ναι, αυτό το 
δύσκολο νομοσχέδιο, αλλά εσείς να το υπερψηφίσετε. Τότε θα 
είχε νόημα η συγγνώμη σας.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Και βεβαίως δεν ζητάμε κανένα συνένοχο. Ιδιαίτερα για αυ

τούς που έχουν ενοχή για τα πράγματα της προηγούμενης πε
ριόδου. Ζητάμε όμως να κάνουμε μία νέα αρχή, την οποία εσείς 
δεν θέλετε εσείς δεν θέλετε. Μία νέα αρχή για να αποδείξουμε 
και στους εταίρους μας και σε όλο τον κόσμο ότι, «ναι», σε αυτήν 
τη χώρα, μπορούμε να ξεπεράσουμε τις αντιθέσεις μας. Να κά
νουμε την αυτοκριτική μας και την κριτική μας, αλλά τελικά, να 
σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων για την πατρίδα. Αυτή θα 
ήταν μία υπεύθυνη στάση. Εσείς επιλέξατε ανεύθυνη στάση και, 
δυστυχώς, το λέω και σε σας προσωπικά, διότι αναφερθήκατε σ' 
ένα θέμα, δίνοντας το σήμα στην αγορά. Την εταιρεία «LAZARD» 
την πήραμε βεβαίως ως συμβουλευτική εταιρεία. Και χρειαζό
μαστε πράγματι συμβούλους και από το διεθνές σύστημα, που 
γνωρίζουν πράγματα που για την Ελλάδα είναι πρωτόγνωρα. Όχι 
για την αναδιάταξη του χρέους. Εσείς όμως το υιοθετήσατε



αυτό. Ως ένδειξη. Ξέρετε τι είπατε δηλαδή στη διεθνή αγορά; 
Ότι εμείς κάτι κρύβουμε, επειδή πήραμε τη «LAZARD». Αυτά 
έγραφαν διάφορες εφημερίδες, ενώ ξέρω ότι εσείς πιστεύετε, 
ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό. Αυτή είναι υπεύθυνη στάση; Να υι
οθετείτε τέτοιου είδους θέματα, που μπορεί να σύρουν την Ελ
λάδα, ακόμη περισσότερο, σε μία δύσκολη κατάσταση;

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Τόσο αδύναμη είναι η Ελλάδα που 
πήρε εταιρεία; Εκεί τη φθάσατε;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ( Πρόεδρος της Κυβέρνησης και 
Υπουργός Εξωτερικών): Πράγματι, την αφήσατε πάρα πολύ 
αδύναμη την Ελλάδα. Και εμείς παλεύουμε να την κάνουμε ξανά 
δυνατή.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Και πολλούς θα χρειαστούμε, και τους καλύτερους. Για την 

πατρίδα, τους καλύτερους παγκοσμίους θα βρούμε. Τους καλύ
τερους!

Αλλά το τελικό, κύριε Σαμαρά, ήταν ότι εσείς, με την απόφασή 
σας «δεν ψηφίζω, αλλά στηρίζω», από τη μια, κλείνετε το μάτι 
στους πιστωτές ότι «εδώ είμαστε μην έχετε άγχος», από την 
άλλη, κλείνετε το άλλο μάτι στους ψηφοφόρους, μικροκομμα- 
τικά. Να ξέρετε ότι όταν είναι και τα δύο μάτια κλειστά, πηγαί
νετε στα τυφλά. Δυστυχώς!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): 

Κύριε Πρόεδρε...
(Θόρυβος από την πτέρυγα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελ

λάδας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό, κύριε Σα

μαρά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αυτό θα βλέπουμε τώρα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Θα προχωρήσει η διαδικασία, κύριε 

Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Παφίλη, κύριε 

Μαυρίκο, καθίστε κάτω, σας παρακαλώ. Θα προχωρήσουμε. Σ’ 
αυτή την Αίθουσα θα τηρούμε τους κανόνες, θα τηρούμε τον Κα
νονισμό της Βουλής. Γ ια τόσο σημαντικά θέματα θα δίνουμε τη 
δυνατότητα της διατύπωσης των απόψεων δι' ολίγον.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραμματέας της Κεντρι
κής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας): Αυτό 
θα γίνεται τώρα, κύριε Πρόεδρε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό, κυρία Πα- 
παρήγα. Μην εκνευρίζεστε. Ηρεμήστε.

Κύριε Σαμαρά, η ευθύνη για την τήρηση του Κανονισμού και 
των κανόνων μέσα στην Αίθουσα αυτήν είναι σαφώς του Προε
δρείου. Θα σας δώσω το λόγο, ωστόσο ζητώ τη συνδρομή σας 
για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο, διότι ακουστήκατε -όπως 
έπρεπε να ακουστείτε- με σεβασμό από την πλευρά των Βου
λευτών του ΠΑΣΟΚ και όταν κάποιος πήγε κάτι να πει, τον ανα
κάλεσα στην τάξη. Το φαινόμενο όμως ότι πολλοί Βουλευτές της 
Νέας Δημοκρατίας -κα ι λυπάμαι που το λέω- πετάγονται κάθε 
τόσο, όχι μόνο οδηγεί σε παραβίαση του Κανονισμού και στην 
παρακώλυση του ομιλούντος Πρωθυπουργού να διατυπώσει τις 
απόψεις του, αλλά οδηγεί στην παρουσίαση μιας εικόνας που 
δεν είναι και η πιο σοβαρή. Νομίζουν οι διακοψίες συνάδελφοι 
ότι μ’ αυτόν τον τρόπο ενισχύουν τα όποια επιχειρήματά τους; 
Ειλικρινά ζητώ τη συνδρομή σας γιατί είπατε νωρίτερα ότι θα 
πρέπει να υπάρχει ευγένεια και σοβαρότητα στην Αίθουσα.

Ορίστε, κύριε Σαμαρά, έχετε το λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Ο

Αρχηγός του ΠΑΣΟΚ θέλει να κάνει νέα αρχή, αλλά με οξύτητα 
και με άκρα προκλητικότητα από την πρώτη στιγμή που πήρε το 
λόγο. Αδυναμία και αμηχανία μπορεί να δείχνει μόνο η οξύτητα, 
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και πάνω απ’ όλα επιστροφή στο 
παλιό ΠΑΣΟΚ. Κάθε ενήλικας άνω των δεκαοκτώ ετών γνωρίζει 
ότι σημασία δεν έχει ποιος γράφει κάτι, αλλά ποιος το υπογρά
φει και έχει υπογράψει όλο το Υπουργικό Συμβούλιο αυτό το 
απαράδεκτο κείμενο το οποίο διάβασε από το Βήμα της Βουλής, 
κύριε Πρόεδρε.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Δεν πρόκειται να πω για τα οικονομικά όταν από εκατόν εβδο

μήντα μονάδες τα spreads ανέβηκαν οκτώ φορές επάνω, ούτε

να απαντήσω για την υπόθεση Λαζάρ. Ας πάει ο κύριος Πρωθυ
πουργός να δει και να ρωτήσει τον κύριο Υπουργό των Οικονο
μικών. Την ημέρα εκείνη βγήκε, όχι από μας αλλά από το 
ΒΕυΤΕΗβ, δηλαδή στις ειδήσεις όλου του κόσμου την ίδια εκείνη 
στιγμή και αναγκάστηκε να βγει και να διαψεύσει, ο κύριος 
Υπουργός των Οικονομικών. Αυτός έδωσε αυτήν την εικόνα και 
σε άλλες περιπτώσεις θα έπρεπε να τον είχε διώξει αυτό τον 
Υπουργό των Οικονομικών ο κύριος Παπανδρέου.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο, κύριε Πρόεδρε, αλλά ξεχνάμε τις 

διαψεύσεις Προβόπουλου, ξεχνάμε την πραγματικότητα και κα
ταθέτουμε δυστυχώς σήμερα εδώ πέρα τα «όπλα» της λογικής. 
Μιλάμε με διαφορετική πολιτική αριθμητική, μιλάμε με διαφορε
τικά λογικά επιχειρήματα, μιλάμε λες και θέλει η άλλη πλευρά να 
μην ακούσουν αυτά τα οποία λέμε και τα οποία είπαμε πολλές 
φορές -δεν είναι η πρώτη φορά σήμερα- για να δώσουμε κάποιον 
άλλο τόνο προτάσεων. Είναι μία θλιβερή ιστορία σήμερα αυτή η 
συνεδρίαση για το ΠΑΣΟΚ, γιατί την ώρα που συνταράσσεται 
έξω η κοινωνία, ήλθε εδώ πέρα να πυροδοτήσει ένα κλίμα οξύ
τητας απαράδεκτο για τις στιγμές που περνά ο ελληνικός λαός.

Επαναλαμβάνω αυτό με το οποίο τελείωσα χθες την παρέμ
βασή μου: Η Νέα Δημοκρατία θα πρωταγωνιστήσει, θέλει-δεν 
θέλει το ΠΑΣΟΚ, για να δώσουμε στον κόσμο ελπίδα, αυτήν την 
ελπίδα που έχει ανάγκη κυρίως ο νέος Έλληνας.

Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει η Γενική 
Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμ
ματος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα.

(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραμματέας της Κεντρι

κής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας): Σας
κατανοώ, γιατί το θέμα έχει κορεστεί. Όσο πιο πολύ συζητάμε 
αυτό το καίριο θέμα για τον ελληνικό λαό, τόσο πιο βαρετή και 
απεχθής γίνεται η συζήτηση στη Βουλή. Και αυτό που έχει με
γάλη σημασία είναι τι γίνεται και τώρα και αύριο και μεθαύριο και 
σ' ένα χρόνο έξω από τη Βουλή. Εδώ τελείωσε το πράγμα.

(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ, λίγη ησυχία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριοι συνάδελφοι, 

εσείς που εξέρχεστε της Αιθούσης, τουλάχιστον να εξέρχεστε 
αθορύβως.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραμματέας της Κεντρι
κής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας): Μη
μου αφαιρείτε χρόνο από αυτήν τη διακοπή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Όχι, κυρία Παπαρήγα. 
Δεν θα σας αφαιρέσω χρόνο. Είπαμε ότι θα υπάρχει ανοχή στις 
ομιλίες των Αρχηγών.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραμματέας της Κεντρι
κής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας): Επι
τρέψτε μου να σταθώ σε ένα πραγματικό γεγονός που συνέβη, 
για να εξηγήσω -για να μη λέω κενά και μεγάλα λόγια- γιατί το 
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν θαυμάζει την αστική δημο
κρατία, το διεθνές δίκαιο και το εσωτερικό δίκαιο στην Ελλάδα, 
το οποίο βεβαίως, είναι κομμένο και ραμμένο στο διεθνές δίκαιο.

Στα τέλη του 1997 -αν θυμάμαι καλά ήταν Δεκέμβρης ή το 
πολύ να ήταν Γενάρης του 1998- ο τότε διορισθείς πρέσβης των 
Ηνωμένων Πολιτειών κ. Νίκολας Μπερνς, ο οποίος πήρε μετά και 
ανώτερα αξιώματα και ο οποίος ήταν και επί Μπους και επί Κλί- 
ντον, ζήτησε να κάνει εθιμοτυπική επίσκεψη στα γραφεία του 
Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, όπως έκανε και με όλα τα 
κόμματα.

Τότε δεν είχε γίνει ακόμα ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία. Εί
παμε, ας το δεχθούμε. Εθιμοτυπική διπλωματική επίσκεψη.

Ξεκίνησε ο κ. Μπερν στη συνάντηση που είχαμε, ως εξής: 
Κακώς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αντιμετωπίζει έτσι την 
πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. 
Δεν είμαστε στην περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. Οι Ηνωμένες 
Πολιτείες θεωρούν συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας την 
ύπαρξη και δράση ενός κομμουνιστικού κόμματος κ.λπ. και ότι εν 
πάση περιπτώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αλλάξει, σέβονται


