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ΛΗΣΑ ΑΜΜΑΝΑΣ ΗΓΟΤ (Πξνεδξεύνπζα ησλ Δπηηξνπώλ): Σν ιόγν έρεη ν θ.
Κακκέλνο.
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθόο Αγνξεηήο ησλ Αλεμαξηήησλ Διιήλσλ): Κπξία
Πξόεδξε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, είλαη ινγηθό λα ζηεξίμνπκε ην θαηεπείγνλ ηεο δηάηαμεο γηα
ηνπο ιόγνπο πνπ αλέθεξε ν αμηόηηκνο θύξηνο Τπνπξγόο.
Γλσξίδνληαο δε, όηη γίλεηαη θαη πκβνύιην ζην Γ.. ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο
Σξάπεδαο γηα ηε ξεπζηόηεηα θαη ζπγρξόλσο γίλεηαη θαη Γηάζθεςε γηα ην δάλεην - γέθπξα γηα
λα κελ ρξεσθνπήζνπκε άηαθηα ηε Γεπηέξα ζηα νκόινγα ηεο ΔΚΣ θαη ηα νκόινγα ηεο
Κεληξηθήο Σξάπεδαο ζπλ ηνπο ηόθνπο, νπόηε δελ ηίζεηαη ζέκα λα ςεθίζνπκε ην θαηεπείγνλ
ηεο δηάηαμεο θαη θπζηθά γηα ηα ππόινηπα Κνηλνβνύιηα.
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Θα ζέιακε λα θάλνπκε κία ππνζεκείσζε ζην όιν θείκελν, ζην δήηεκα ηεο επηινγήο
ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., ζα ην ζπδεηήζνπκε θαη ην βξάδπ. Γλσξίδσ όηη αλ πεξάζεη
έηζη, ζα είκαζηε πηζαλόλ ε κόλε ρώξα ζηελ Δπξώπε, ζηελ νπνία ζα δώζνπλ ην δηθαίσκα
επηινγήο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. ζε όξγαλα κε ειιεληθά, θαηά πιεηνςεθία ζε μέλα
όξγαλα. Θα ήζεια λα ην δνύκε απηό, δηόηη γλσξίδσ όηη ε ΔΛ.ΣΑΣ. απηή ηε ζηηγκή έρεη
δεηήζεη αλαζεώξεζε ζηνηρείσλ από ην 1995 θαη κεηά. Δπεηδή ζα δηαρεηξηζηνύκε ρξένο θαη
δεκνζηνλνκηθά θαη δεηήκαηα ηα νπνία είλαη πνιύ επαίζζεηα θαη ηζηνξηθά ζα καο έξζνπλ,
όπσο ήξζαλ θαη ην 2009, κε πεξίεξγν ηξόπν, δελ ζα κπσ ηώξα ζε ιεπηνκέξεηεο, ζα ήζεια
πνιύ λα πξνζέμνπκε θαη λα δηαβνπιεπηνύκε ζνβαξά, ην δήηεκα επηινγήο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
ΔΛ.ΣΑΣ.
Σέινο, ην βαζηθόηεξν ζεκείν όισλ όζσλ ήζειαλ λα ζεκεηώζσ θαη ε πξόηαζε πνπ
θάλσ πξνο ην ώκα, αιιά θαη πξνο ηνλ θ. Τπνπξγό, είλαη ζην άξζξν 1 : «Κπξώλεηαη ε από
12.7.2015, SL 407015 αλαθνίλσζε ηνπ Δπξσπατθνύ πκβνπιίνπ». Καινύκαζηε λα
θπξώζνπκε κία αλαθνίλσζε. Πξνηείλσ ην άξζξν 1 λα πεξάζεη κε κία λνκνηερληθή βειηίσζε
ζηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε θαη λα κελ έξζεη πξνο ςήθηζε ζε άξζξν ζε απηό ην λνκνζρέδην,
αιιά ζα ήζεια λα δηνξζσζεί λνκνηερληθά θαη λα πεξάζεη ζηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε.
Δπραξηζηώ πάξα πνιύ.
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…..
ΓΗΑΝΝΖ ΕΔΡΓΔΛΖ (Πξνεδξεύσλ ησλ Δπηηξνπώλ): Σν ιόγν έρεη ν θ. Κακκέλνο.
Θέισ λα ελεκεξώζσ όηη έρνπλ εγγξαθεί 81 νκηιεηέο. Καηαιαβαίλεηε όηη ε ζπλεδξίαζε, γηα λα
εμαληιεζεί ν θαηάινγνο ησλ νκηιεηώλ, ζα πεξάζεη κεηά ηηο 2 ην κεζεκέξη. Μεηά ζα δεηήζσ ηε
ζύκθσλε γλώκε ζαο ή γηα παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ, ή γηα ζύληκεζε ηνπ ρξόλνπ νκηιίαο ηνπ
θάζε νκηιεηή, ώζηε λα κηιήζνπλ, όζν ην δπλαηόλ, πεξηζζόηεξνη.
ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθόο Αγνξεηήο ησλ Αλεμάξηεησλ Διιήλσλ): Κύξηε
Πξόεδξε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζέισ λα επραξηζηήζσ θαη ηνλ Τπνπξγό γηα ηελ πξνζπάζεηα
πνπ θάλεη, αιιά θαη γηα ηελ ελεκέξσζε πνπ είρα ζε ζρέζε κε ηελ πξόηαζή καο, ώζηε λα
αλαγξαθεί ην πξώην άξζξν ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε θαη λα κελ πεξάζεη γηα ςήθηζε.
Θα μεθηλήζσ ιίγν γεληθά ιέγνληαο, όηη θάλνπκε θάπνηεο παξαδνρέο γηα ην ηη είλαη ε
Διιάδα, ηη είλαη ε ειιεληθή νηθνλνκία, ηη ζπδεηάκε, ηη είλαη ρξένο, πνηνο είλαη ν δαλεηζηήο.
πγρξόλσο, ζέισ λα θαηαζέζσ ηε πλζήθε ηνπ ESM, επεηδή πνιινί κπνξεί λα κελ ηελ έρνπλ
δηαβάζεη, θαιό ζα είλαη όινη, κε ηελ επθαηξία πνπ ηελ θαηαζέησ επίζεκα, λα ξίμνπλ κία καηηά
ζηνλ αληηζπκβαιιόκελν, ν νπνίνο ζα καο δώζεη ηε δαλεηαθή βνήζεηα ησλ όζσλ
δηζεθαηνκκπξίσλ θαηαθέξνπκε λα πάξνπκε, γηα λα θαιύςνπλ ηηο ρξεκαηνδνηηθέο καο
αλάγθεο κέρξη ην 2018.
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Ζ Διιάδα έρεη έλα πιαζκαηηθό αθαζάξηζην εζληθό πξντόλ, θαηαλαιώλνπκε
εηζαγόκελα πξντόληα κε δαλεηθά, επηδνηνύκε ηηο εηζαγσγέο, θνξνινγνύκε ηελ παξαγσγή,
θνξνινγνύκε ην θεθάιαην θαη ην ράλνπκε θαη απηό θεύγεη ηξέρνληαο. Έρνπκε παξνρέο,
δίλνπκε παξνρέο θαη θάλνπκε θνηλσληθή πνιηηηθή κε δαλεηθά από μέλνπο. Πνπιάκε ππνδνκέο
γηα λα έρνπκε ξεπζηόηεηα θαη κεηά πάκε θαη γηα ηα κπάληα ηνπ ιανύ. Πνπιάκε πάγηα γηα
ηξέρνπζα θαηαλάισζε. Έρνπκε αλέξγνπο πνπ ηνπο επηδνηνύκε κε δαλεηθά θαη πιεξώλνπκε
αιινδαπνύο πάιη κε δαλεηθά. Δίρακε άλεξγεο θαζαξίζηξηεο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, αιιά
έρνπκε Φηιηππηλέδεο θαη Γεσξγηαλέο ζην ζπίηη καο.
Ζ Διιάδα θαίλεηαη δηαρξνληθά όηη δελ ζέιεη ηε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία. Γελ ζέινπκε ηα
παηδηά καο ππεξέηεο θαη εξγάηεο. Απηή ε νηθνλνκία δελ βγαίλεη, δελ νδεγεί πνπζελά. Απηό ην
δείρλεη ην 2015. Έηζη θζάζακε εδώ. Δπίζεο, ε παξαδνζηαθή αληίιεςε γηα ην ξόιν πνπ έρνπλ
ηα ζπλδηθάηα, ζα κε ζπγρσξήζεη ην Κ.Κ.Δ., ησλ εξγαηνπαηέξσλ, έρνπλ δνθηκάζεη επώδπλα
απηήλ ηελ παηξίδα θαη ηελ έρνπλ θάλεη κε αληαγσληζηηθή κε πνιιαπινύο ηξόπνπο πνπ δελ
ρξεηάδεηαη λα ηνπο αλαιύζνπκε απηή ηε ζηηγκή, αιιά ηνπο έρνπκε δήζεη όινη. Απιώο,
πνιηηηθά, πνιινί εμ εκώλ, δελ ζέινπλ λα ηνπο απνδερζνύλ θαη ηνπο παξαδερζνύλ.
Σν δηαθύβεπκα αλ ζέιεηε ηεο ζεκεξηλή εκέξαο, ε νπνία γηα κέλα είλαη ίζσο ε πην
ζεκαληηθή εκέξα ηεο κεηαπνιίηεπζεο, εθόζνλ βγάιακε από ηελ νξνινγία καο, ηνπιάρηζηνλ
πξνζσξηλά, ην Grexit, αιιά ζαλ νξηζκόο ην Grexit ήηαλ λα βγεη ε Διιάδα από ην επξώ, ζα
επεθηείλσ ιίγν ηελ νξνινγία, ζα ήζεια όινη λα ην βάινπκε ζην κπαιό καο, όηη δελ ζα πξέπεη
από δσ θαη πέξα ην Grexit λα έρεη ηελ άιιε έλλνηα, ησλ Διιήλσλ λα θεύγνπλ από ηελ
Διιάδα. Θα πξέπεη λα βξνύκε έλαλ ηξόπν λα κελ έρνπκε Grexit, δειαδή Έιιελεο λα
θεύγνπλ από ηελ Διιάδα. Απηό ζα δηαζθαιηζηεί κόλν κε ην αλ ε Κπβέξλε ζε ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α. –
ΑΝ.ΔΛ. θαη ζύζζσκνπ ζα έιεγα ηνπ ώκαηνο ησλ Διιήλσλ Βνπιεπηώλ, απνδερζεί θάπνηεο
βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ θξάηνπο από δσ θαη πέξα.
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Γελ ζα αλαιύζσ επηκέξνπο όιν ην λνκνζρέδην, ηα έρνπλ αλαθέξεη θαη νη
πξνιαιεζάληεο. Γηα ην θ. Θενράξε, ν νπνίνο θάλεη ινγνπαίγληα, αιιά ε ραιαξόηεηα έρσ λα
ηνπ πσ δελ πξνζηδηάδεη θαη ην ρηνύκνξ ζήκεξα ζε όζα πεξλάκε. Γελ είλαη κέξεο λα θάλνπκε
πιαθίηζα. Ζ πιαθίηζα έρεη ηειεηώζεη. Γελ μέξσ αλ ην ΠΟΣΑΜΗ ζέιεη λα θάλεη πιαθίηζεο. Θέισ
επίζεο λα ηνπ απαληήζσ γηα ην «Σζίπξα – Κακκέλνο», άιινο έρεη ην όλνκα θαη άιινο «ηνλ
Υάξε».
Γηέγλσζα έλα δήηεκα κόλν ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., ην νπνίν ζεσξώ ζεκαληηθό. Γλσξίδνληαο
ηερλνθξαηηθά ην ξόιν ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., ηηο δηαδηθαζίεο θαη ην ξόιν ηεο σο Αλεμάξηεηε Αξρή θαη
ην πκβνύιην ην νπνίν παξαζέηεη κέζα ζην ζρέδην, ην νπνίν ζα επηιέγεη, εάλ ζέιεηε, θαη ηνλ
Πξόεδξν ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. κε πξνβιεκαηίδεη ηδηαίηεξα. Όπσο είπα, δελ ζα ήζεια ε παηξίδα καο
ζε έλαλ ηόζν επαίζζεην, ίζσο αλ ζέιεηε, ην πην επαίζζεην θνκκάηη, ζαλ Αλεμάξηεηε Αξρή ηεο
Διιεληθήο Οηθνλνκίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ζε επξύηαην βαζκό, λα θαηαληήζνπκε λα
έρνπκε έλαλ αιινδαπό, ηνλ νπνίν ζα ηνλ έρνπλ επηιέμεη νη αιινδαπνί.
Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, δελ έρεη δείμεη ηα θαιύηεξα δείγκαηα εξγαζίαο ηα
ηειεπηαία ηνπιάρηζηνλ 7 – 8 ρξόληα. Γελ ζα ην αλαιύζνπκε ηώξα. Θέισ λα πσ όκσο, όηη όηαλ
κηα Αλεμάξηεηε Αξρή, είλαη απηή ε νπνία είλαη αξκόδηα βάζε θαηαζηαηηθνύ θαη δελ ειέγρεηαη
από θαλέλαλ λα ππνινγίζεη ην ρξένο, αιιά θαη ηνλ παξνλνκαζηή ηνπ θιάζκαηνο ηνπ Α.Δ.Π. ,
γηα ην νπνίν ζα έξζνπκε θάπνηα ζηηγκή λα κηιήζνπκε γηα ηνλ ηξόπν πνπ ππνινγίδεηαη θαη
αιινηώλεη ηελ εηθόλα ηνπ ρξένπο ηεο Διιάδνο, ζα πξέπεη λα είκαζηε πάξα – πάξα πνιύ
πξνζεθηηθνί.
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πλέζηεζα θαη ηελ πξνζνρή ζηνλ θ. Τπνπξγό θαη λνκίδσ, όηη όηαλ έξζεη ε ώξα ζα ην
δνύκε πάξα πνιύ πξνζεθηηθά, δηόηη απηό κπνξεί λα είλαη κηα θεξθόπνξηα, κε ηελ νπνία «νη
θίινη» πηζησηέο λα καο εθβηάζνπλ ζην κέιινλ.
Φπζηθά θαη είλαη θαηεπείγνλ θαη πξνο ελεκέξσζή ζαο, γηα όζνπο δελ ην έρνπλ δεη,
ζηηο 2 Ηνπιίνπ εμέδσζα κηα δήισζε κε έλα δειηίν ηύπνπ, πνπ ζα ην θαηαζέζσ θαη απηό, όπνπ
έρσ ηξεηο πίλαθεο – δελ έπξεπε λα βάισ όιε ηελ αλάιπζε ηεο Goldman Sacks, πνπ αλαιύεη
ην ειιεληθό ηξαπεδηθό ζύζηεκα - όπνπ εμεγεί γηαηί πξέπεη λα πάξνπκε ηα ιεθηά θαη γηαηί
ρξεσθνπνύκε ηε Γεπηέξα ακεηάθιεηα θαη άλεπ όξσλ ζε νκόινγα ειιεληθνύ δηθαίνπ, πεξίπνπ,
2 δηο 100 εθαηνκκύξηα πνπ θαηέρεη ν θ. Νηξάγθη θαη άιιν 1 δηο 400 ε θαηνκκύξηα, πνπ έρνπλ νη
θεληξηθέο ηξάπεδεο, ηα νπνία - ζέισ λα δηνξζώζσ ηνλ θ. Βεληδέιν, όπνπ κέζα ζην
πληαγκαηηθό Γίθαην έκαζε θαη νηθνλνκηθά – έρνπλ 3,70 επηηόθην.
Απηά, ινηπόλ, πξέπεη λα πιεξσζνύλ ακεηάθιεηα ηε Γεπηέξα θαη είλαη ν ιόγνο γηα ηνλ
νπνίν ην Euroworking Group ζπλεδξηάδεη από ρζεο θαη ζήκεξα γηα λα βξνπλ ιύζε, λα καο
δώζνπλ ην δάλεην - γέθπξα, έηζη ώζηε λα κελ ρξεσθνπήζνπκε ακεηάθιεηα ηε Γεπηέξα.
Δπνκέλσο, δελ έρνπκε λα ζπδεηήζνπκε πνιιά, παξά λα βξνύκε κηα ιύζε, δηόηη ε
Γεπηέξα είλαη ζε ηέζζεξηο εκέξεο από ζήκεξα.
Σν Σακείν ησλ 50 δηζεθαηνκκπξίσλ λα ζπκίζσ, όηη ήηαλ πξόηαζε ηελ νπνία είρακε
ριεπάζεη, όηαλ ηελ είρε

δώζεη ν θ. Σόκζελ ζε κηα ζπλέληεπμε

ηύπνπ επί θ.

Παπαθσλζηαληίλνπ, αιιά είρε πνιύ δηαθνξεηηθό ζθνπό.
Θα πξέπεη λα κελ ζπλσκνζηνινγνύκε, αιιά ζα έπξεπε ην θάζε θόκκα λα έρεη έλαλ
επαξθώο εμεηδηθεπκέλν νηθνλνκνιόγν γηα λα αλαιύζεη ζην θόκκα ηνπ εζσηεξηθά ηη ζεκαίλεη ην
λα βάδσ εγγύεζε θάπνηα ζθιεξά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ θαη λα κπνξέζσ λα ηα ηηηινπνηήζσ ή
λα βγάισ ή λα εθδώζσ έλα ρξένο πάλσ ζε απηά ρσξίο λα δηαθηλδπλεύεη ην ζηνηρείν
ελεξγεηηθνύ, έηζη ώζηε λα κπνξέζσ λα ην εθκεηαιιεπηώ.
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Απηέο νη πξνηάζεηο έρνπλ γίλεη θαηά θόξνλ θαη ηζρύνπλ απηά ηα εξγαιεία εδώ θαη
δεθάδεο ρξόληα κεηά θαη ην θξαρ ηεο Ακεξηθήο. Γελ ζα πξέπεη, ινηπόλ, λα ην θνβόκαζηε,
αιιά ζέιεη πνιύ κεγάιε πξνζνρή θαη επηπρώο ε Διιεληθή Κπβέξλεζε θαη ν Έιιελαο
Πξσζππνπξγόο έθεξε ην εξγαιείν απηό θαη ηελ έδξα ζηελ Διιάδα κε ειιεληθή δηνίθεζε. Ο
ιόγνο ηνπ Λνπμεκβνύξγνπ δελ ήηαλ ζπλσκνζηνινγηθά «μέξεηε κελ ράζνπκε ηε κπάια», γηαηί
ηα αθίλεηα είλαη ζηελ Διιάδα θαη είλαη ειιεληθνύ δηθαίνπ, αιιά ζην Λνπμεκβνύξγν ιόγσ ησλ
νηθνλνκηθώλ ειεπζεξηνηήησλ εθεί πέξα κπνξνύλ λα κνριεύνπλ θαη λα θάλνπλ δηαθνξεηηθά θαη
πην εύθνια ηε δνπιεηά παξά ζε νπνηαδήπνηε άιιε ρώξα ηεο επξσδώλεο.
Θα ήζεια λα πσ θάηη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο Υξπζήο Απγήο πνπ αλέθεξαλ ην
επαίζζεην δήηεκα ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ.
Γλσξίδσ, όηη ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο έρεη δεκηνπξγήζεη ην Σακείν Γελεώλ θαη ην
Δηδηθό

Σακείν

Πινύηνπ,

ην

νπνίν

ζα δέρεηαη

ρξήκαηα

από

ηελ εθκεηάιιεπζε

πδξνγνλαλζξάθσλ. Απηό ηζρύεη.
Με ιίγα ιόγηα δελ ηζρύεη ην όηη ππνγξάθηεθε θάηη, δηόηη εάλ ην κάζσ ζα είκαη ν
πξώηνο πνπ ζα ην ζηειηηεύζσ.
Σα κειινληηθά έζνδα ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζε απηή ηε ζπκθσλία λα πάλε ζηελ
εμππεξέηεζε ελόο ρξένπο, ην νπνίν δελ μέξνπκε θαη πώο ζα αλαδηαξζξσζεί κέζα ζηνλ
Γεθέκβξην.
Θέισ λα ζπκίζσ εδώ, όηη ν θ. ακαξάο ζε δειώζεηο ηνπ έρεη κηιήζεη γηα έζνδα από
ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο 150 δηζεθαηνκκπξίσλ επξώ ζε βάζνο 25εηίαο, αιιά έβαιε θαη έλαλ
πνιύ σξαίν επηζεηηθό πξνζδηνξηζκό «θνξνινγηθά έζνδα».
Πάλσ ζην ζέκα απηό έρσ θαηαζέζεη θαη εξώηεζε όηαλ έγηλα Βνπιεπηήο. «Φνξνινγηθά
έζνδα» ζεκαίλεη, όηη θνξνινγώ ηελ θνξνινγεηέα ύιε.
Ήηαλ πνιύ πεξίεξγνο ν νξηζκόο ηνπ θ. ακαξά, αιιά ζα ηα ιύζνπκε εκείο ζ' απηή
ηελ θπβέξλεζε θαληάδνκαη θαη ζα ηα δηεπθξηλίζνπκε πξνο όθεινο ηνπ ειιεληθνύ δεκνζίνπ,
ησλ κειινληηθώλ γελεώλ θαη ησλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ, ηα νπνία θαηαζηξάθεθαλ από ην
PSA θαηά 14 δηζεθαηνκκύξηα επξώ καδί κε ηηο ηξάπεδεο.
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Όζνλ αθνξά ην δήηεκα ηνπ ρξένπο θαη ηε βησζηκόηεηα – ζα ην θαηαζέζσ θαη ζήκεξα
θαη ην βξάδπ ζηελ Οινκέιεηα - έρσ ηελ ηειεπηαία έθζεζε πνπ είλαη απόξξεηε θαη ζαο
παξαθαιώ λα ηε δηαβάζεηε λα δείηε ηη ιέεη γηα ηε βησζηκόηεηα ηνπ ρξένπο ην Γηεζλέο
Ννκηζκαηηθό Σακείν ρζεο θαη πώο ζα θηάζεη ζην 200% ηνπ Α.Δ.Π..
Γίλσ θαη κόλν κηα ζειίδα ηεο πξνεγνύκελεο έθζεζεο ηνπ Γ.Ν.Σ. ηεο πξνεγνύκελεο
εβδνκάδαο, πνπ έιεγε γηα 50,2 δηο θαη ηώξα θηάζακε ζηα 80 δηο θαη παξαθαιώ όινπο ηνπο
ζπλαδέιθνπο λα ην δηαβάζνπλ θαη λα είκαζηε πάξα πνιύ πξνζεθηηθνί ζηηο δεκόζηεο
δειώζεηο καο όζνλ αθνξά ζην ρξένο θαη εηδηθά ζην αλ είλαη βηώζηκν ή όρη, δηόηη ππάξρνπλ θαη
πάξα πνιινί λόκνη πνπ θαιό είλαη λα ηνπο μέξνπκε όινη ζηελ Δ.Δ. θαη ζηα όξγαλα, δειαδή,
ην πώο κεηαθξάδνπλ ηνπο νξηζκνύο πνπ δίλνπλ απηνί νη νπνίνη δαλείδνληαη θαη κπνξεί λα
έξζεη ελαληίνλ καο. Θέιεη ιίγε πξνζνρή.
Γελ ιέσ λα κελ είκαζηε Έιιελεο θαη λα κελ ζεθώλνπκε ηε θνπζηαλέια

ηεο

επαλάζηαζεο, αιιά απηό ην ζέκα ζέιεη ηδηαίηεξε πξνζνρή.
Κιείλνληαο ζέισ λα πσ, όηη ζπκθσλώ κε ην θαη' επείγνλ.
Διπίδσ θαη εύρνκαη όινη νη Βνπιεπηέο πέξα από ηα πνιηηηθά επηρεηξήκαηα πνπ ζα
έρεη ν θαζέλαο γηα λα ζηεξίμεη ην ρξώκα ηεο παξάηαμήο ηνπ, λα ζθεθηεί ηελ παηξίδα.
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Γπζηπρώο θζάζακε εδώ, δερζήθακε εθβηαζκό, έγηλε έλα πξαμηθόπεκα πνπ ην είπε ν
θ. Πξσζππνπξγόο. Σνλ ζηεξίδσ ηνλ θ. Πξσζππνπξγό, δηόηη επαλαιακβάλσ θαη θιείλσ,
ρξεηαδόκαζηε

ηε

ρξεκαηνδνηηθή

γέθπξα γηα

Ηνύιην-Αύγνπζην

θαη εηδηθά

λα

κελ

ρξενθνπήζνπκε ηε Γεπηέξα πνπ έξρεηαη. Από εθεί θαη πέξα, εδώ είκαζηε όινη λα ειέγμνπκε
ηελ Κπβέξλεζε, λα ειέγμνπκε ηνπο εαπηνύο καο θαη είκαζηε αλνηθηνί, όινη θαληάδνκαη, λα
ειέγμεη ν έλαο ηνλ άιινλ. Γελ ζα ραζνύκε, εδώ ζα είκαζηε. Δπραξηζηώ πνιύ.
ΛΗΣΑ ΑΜΜΑΝΑΣΗΓΟΤ (Πξνεδξεύνπζα ησλ Δπηηξνπώλ): Καη εκείο επραξηζηνύκε
ηνλ θ. Κακκέλν.
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