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ΗΩΑΝΝΖ ΕΔΡΓΔΛΖ (Πξνεδξεύσλ ησλ Δπηηξνπώλ): Σν ιόγν έρεη ν θ. Κακκέλνο.
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΜΜΔΝΟ: Κπξίεο θαη θύξηνη ζπλάδειθνη, ζέισ λα μεθηλήζσ ηελ
εηζήγεζε κνπ κε ηνλ ηίηιν «Αλζξσπηζηηθή Κξίζε». Όηαλ ιέκε αλζξσπηζηηθή θξίζε ζεκαίλεη,
όηη άλζξσπνη, γηαηί απηή είλαη ε ιέμε, είλαη ζε θξίζε, θξίζε ύπαξμεο, θξίζε νηθνγελεηαθή, θξίζε
ςπρνινγηθή. Πνιινί από ηνπο ζπλαλζξώπνπο καο απηή ηε ζηηγκή, σο νηθνλνκνιόγνο ζα ην
πσ θαη έρνληαο δνπιέςεη πνιιά ρξόληα ζην εμσηεξηθό, έρνπλ ηεξάζηην πξόβιεκα επηβίσζεο.
Γελ πξέπεη λα βιέπνπκε ηνπο αλζξώπνπο ζαλ λνύκεξα, ζαλ ζηαηηζηηθά ζε θνπηάθηα, ζε
αλαθνξέο.
Σν λνκνζρέδην απηό θπζηθά θαη ην ζηεξίδνπκε, αιιά είλαη έλα λνκνζρέδην θνηλήο
ινγηθήο, δελ κπνξώ λα ην ραξαθηεξίζσ δηαθνξεηηθά. Ή πηζηεύνπκε όηη ππάξρεη θξίζε - θαη
θπζηθά ζα βξνύκε ηνπο ππαίηηνπο, ην άθνπζα, δηθαίσο, από πνιινύο ζπλαδέιθνπο - θαη όηη
απηή ηε ζηηγκή δηαρεηξηδόκαζηε κηα κλεκνληαθή αλζξσπηζηηθή θξίζε. Σα κλεκόληα έθεξαλ ηελ
θξίζε, ηα κλεκόληα θησρνπνίεζαλ θαη θαβεινπνίεζαλ ηελ Διιάδα. Γελ έγηλαλ ηπραία ιάζε.
Δκείο, νη ιίγν πεξηζζόηεξν ηερλνθξάηεο από πνιινύο ζπλαδέιθνπο, γλσξίδνπκε όηη απηέο νη
πξαθηηθέο δελ αζθήζεθαλ πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα, άξα ην ιάζνο ήηαλ ζε εηζαγσγηθά θαη ζα
έιεγα κε ειεγρόκελν δόιν.
Ο ζθνπόο ήηαλ ε θαβεινπνίεζε θαη θησρνπνίεζε ηεο Διιάδαο, γηα πνιινύο θαη
δηαθνξεηηθνύο ιόγνπο, ην απνηέιεζκα, όκσο, ήηαλ, ζπλάλζξσπνί καο λα έρνπλ αηρκαισηηζηεί
ζε βεβαησκέλα ρξέε. Όηαλ ιέκε βεβαησκέλν ρξένο ελλννύκε όηη δελ γιηηώλεηο από απηό κέρξη
λα ην εμππεξεηείο, ζαλ θπζηθό πξόζσπν. Απηό ζεκαίλεη, όηη, όζν θαη λα βνεζήζνπκε ηνπο
αλζξώπνπο πνπ ρξσζηνύλ ζηε Γ.Δ.Ζ., δελ παύνπλ απηνί νη άλζξσπνη λα έρνπλ
ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο ζηε Γ.Δ.Ζ., γη' απηό ηνπο θόπεθε ην ξεύκα. Κάπνηα ζηηγκή πξέπεη λα
δνύκε, γηαηί απμήζεθε ε αδπλακία ηνπο, κέζα από ην ραξάηζη, κέζα από θνκκάηη ηνπ
ραξαηζηνύ, λα είλαη αμηόρξενη θαη λα πιεξώζνπλ ηε Γ.Δ.Ζ., έηζη ώζηε λα αλαγθαζηεί ε
ζεκεξηλή Κπβέξλεζε λα θάλεη ην απηνλόεην, δειαδή λα δώζεη ξεύκα ζε αλζξώπνπο.
Με μερλάκε όηη ζε απηή ηελ παηξίδα, ζε απηή ηε ρώξα πνπ ιέγεηαη Διιάδα, πνπ
γέλλεζε ηε δεκνθξαηία θαη ηε θηινζνθία θαη ηηο ζρέζεηο ησλ αλζξώπσλ, πέζαλαλ άλζξσπνη
από καγθάιηα, πέζαλαλ άλζξσπνη, νη νπνίνη δελ είραλ ξεύκα, πέζαλαλ κηθξά παηδηά, πέζαλαλ
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θνηηεηέο. Γελ ήξζακε όινη ζήκεξα ζηελ Διιεληθή Βνπιή, εγώ ήξζα σο λένο Βνπιεπηήο όπσο
είπε θαη ν ζπλάδειθνο από ην Πνηάκη, δελ έρνπκε εκπεηξία πνιηηηθή, αιιά πιένλ, εθόζνλ καο
δόζεθε ε ηηκή από ηνπο ζπλαλζξώπνπο καο λα ηνπο εθπξνζσπνύκε, ζα πξέπεη λα
αλαγθαζηνύκε λα κελ μαλαγλσξηζηνύκε ζ' απηή ηε Βνπιή. Έρνπλ πεζάλεη άλζξσπνη από ηελ
αλζξσπηζηηθή θξίζε, έρνπκε ράζεη δσέο από απηνθηνλίεο από ηελ αλζξσπηζηηθή θξίζε, λα κελ
ηελ θάλνπκε λνύκεξα θαη θνπηηά.
Πξαθηηθά, ζηηο ζπδεηήζεηο πνπ θάλνπκε κε αξκόδηνπο θνξείο ηεο Κπβέξλεζεο, ζα πσ
όηη ηα 200 εθαη. είλαη εύθνιν λα βξεζνύλ. Γελ ζέισ λα παξεμεγεζώ από θαλέλαλ κε ην «ιεθηά
ππάξρνπλ», γη' απηό ζα ζαο δώζσ νξηζκέλα παξαδείγκαηα. Έρνπκε απηή ηε ζηηγκή ζε έλα
ηακείν, ην νπνίν ην θνηηάκε θαη δελ αζρνιείηαη θαλέλαο, 18 εθαη. από ηηο κίδεο ηνπ θ. Κάληα. Σν
θνηηάκε θαη δελ ηα έρεη αθνπκπήζεη θαλείο. Απηά είλαη ρξήκαηα, πνπ, ακέζσο – ακέζσο,
θαιύπηνπλ ηε δαπάλε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ είλαη 22 εθαη., δειαδή ηελ θαιύπηνπλ παξά
4 εθαη. επξώ.
Δπίζεο, ππάξρνπλ ρξήκαηα, γηα παξάδεηγκα, ζηε ζύκβαζε ζπκβηβαζκνύ ηεο
Siemens, ε νπνία έρεη ππνγξαθεί κε ιάζνο ηξόπν, ήηαλ ιάζνο ζηξαηεγηθή θαη απηή ηε ζηηγκή
δελ εμππεξεηείηαη. ηελ εηζήγεζε κνπ, ζηηο πξνγξακκαηηθέο δειώζεηο, είπα όηη ζα ηελ
εμεηάζνπκε θαη ζα θέξνπκε ζηε Βνπιή ηελ αθύξσζε ηεο, δηόηη ηα 170 εθαηνκκύξηα, πνπ ήηαλ
ε Siemens λα δώζεη ζε είδνο θαη ζε ρξήκαηα ζην ειιεληθό δεκόζην, δελ ηα έρεη δώζεη πνηέ θαη
εκείο ςάρλνπκε 15 εθαηνκκύξηα γηα λα ζηηίζνπκε ηνλ θόζκν θαη απηό ην ζεσξώ απαξάδεθην.
Δπίζεο, λα ζπκίζσ ηα ηηκνιόγηα ηεο Hochtief, όπνπ ν ΦΠΑ είλαη αθόκε αλείζπξαθηνο θαη
θνηηαδόκαζηε όινη ζηα κάηηα γηα ην πνύ ζα βξνύκε ρξήκαηα γηα λα εμππεξεηήζνπκε απηνύο
πνπ πεζαίλνπλ από ηα κλεκόληα.
Να ζπκίζσ ηηο ηξηγσληθέο ηηκνινγήζεηο θαη ππνηηκνινγήζεηο ησλ γεξκαληθώλ
απηνθηλήησλ, πνπ ζην εμσηεξηθό νη Γάιινη πήξαλ πάλσ από 25 εθαη. ζε πξώηεο πνηλέο, ζε
πξσηόδηθα δηθαζηήξηα, από ηηο ίδηεο γεξκαληθέο εηαηξείεο, πνπ ππνηηκνιόγεζαλ ηηο εηζαγσγέο
ησλ απηνθηλήησλ. Δκείο, ελώ δηαπηζηώζακε θνξνινγηθά ηελ απάηε, δελ θάλακε θάηη ζε θαλέλα
δηθαζηήξην. Απηό πξέπεη λα δηνξζσζεί, κε θηάλνπκε ζην λα ιέκε, πνύ ζα βξνύκε ρξήκαηα γηα
λα ζώζνπκε αλζξώπηλεο δσέο. Όηαλ κηα δεκνθξαηία θηάλεη ζην ζεκείν - πνπ γηα κέλα είλαη ην
ηέινο ηεο δεκνθξαηίαο - λα ςάρλεη ρξήκαηα γηα λα ηαΐζεη ην πνιίηε ηεο, λνκίδσ όηη πξέπεη λα
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ληξεπόκαζηε όινη θαη πνπ ην ζπδεηάκε. Όινη νη άλζξσπνη έρνπλ δηθαίσκα ζηε ζίηηζε. Να
μεθηλήζσ από ηε Υάξηα ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΖΔ; Αλ δηαβάζνπκε ζηελ
Διιεληθή Βνπιή απηά ηα 30 άξζξα, ζα καο πηάζνπλ ηα θιάκαηα. Γελ έρνπκε δεκνθξαηία θαη
δελ ππάξρνπλ αλζξώπηλα δηθαηώκαηα.
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(πλέρεηα νκηιίαο θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΑΜΜΔΝΟΤ)

Οη αμηόηηκνη ζπλάδειθνη ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α., θύξηνη Καηξνύγθαινο, Παπαδεκνύιεο,
Γιέδνο, Υξπζόγνλνο θαη νη θπξίεο Κνύλεβα θαη αθνξάθα, λα ζπκίζσ, έθαλαλ εξώηεζε γηα
ηελ επίπησζε ησλ κλεκνλίσλ θαη ηε ζρεηηθή έθζεζε, πνπ είρε γίλεη κε δηθή κνπ πξνηξνπή,
επάλσ ζηελ ππνβάζκηζε θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ ησλ αλζξώπσλ.
Ζ απάληεζε ηνπ θ. Καηάηλελ ήηαλ όηη, ππό ηελ έλλνηα απηή, δελ κπνξεί λα γίλεη επίθιεζε ηνπ
ράξηε δηθαησκάησλ ησλ επξσπαίσλ πνιηηώλ ζηελ Διιάδα, ελώ ζηελ Διιάδα ελαπόθεηηαη λα
εμαζθαιίζεη ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο όζνλ αθνξά ηα ζεκειηώδε αλζξώπηλα
δηθαηώκαηα. Μαο ιέλε, δειαδή, νη Δπξσπαίνη, ζε εξώηεζε επίζεκε, όηη δελ ππάξρνπλ ηα
ζεκειηώδε δηθαηώκαηα γηα όζν ρξόλν αζθείηαη έλα κλεκόλην, ην νπνίν ήξζε κε κηα δαλεηαθή
ζύκβαζε, ε νπνία επέβαιε ηελ θαηαζηξνθή θαη ηνλ θησρνπνίεζε ηεο ρώξαο καο.
ηεξηδόκελνη ζηελ θνηλή ινγηθή, ζα πξέπεη λα βξνύκε κηα ιύζε ζην πξόβιεκα θαη όρη
λα βξνύκε ιίγα ρξήκαηα, ρξεζηκνπνηώληαο ηα σο αζπηξίλεο, γηα λα ηαΐζνπκε ηνλ θόζκν θαη
λα ηνλ απελνρνπνηήζνπκε. Δπαλαιακβάλσ, όηη νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ βεβαησκέλεο νθεηιέο
θαη 83 δηζ. € ιεμηπξόζεζκα θαη κε 3,5 εθαηνκκύξηα ζπλαλζξώπνπο καο λα είλαη αηρκάισηνη,
ιόγσ ηνπ όηη δελ κπνξνύλ λα έρνπλ θνξνινγηθή ή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα, δελ κπνξεί
λα θηλεζεί ην ζύζηεκα, είλαη όινη θησρνί. πκθσλώ κε ηελ θ. Λπκπεξάθε όηη ν νξηζκόο είλαη
δύζθνινο, αιιά πνηνο δελ είλαη θησρόο όηαλ ηνπ θάλνπλ 1000 δόζεηο θαη πάιη δελ έρεη
ρξήκαηα λα ζπκκεηάζρεη; Δπραξηζηώ πάξα πνιύ.
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