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ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθόο Αγνξεηήο ησλ Αλεμαξηήησλ Διιήλσλ): Κπξία Πξόεδξε, ζέισ
λα θάλσ κηα δηαπίζησζε.
Υξόληα εθηόο πνιηηηθήο έρσ δηαπηζηώζεη όηη νη θπβεξλώληεο πνιινύο θνξείο ηνπ δεκόζηνπ
γίλνληαη

πνιηηηθνί. Απηό ήηαλ θάηη πνπ κνπ κε ελνρινύζε αλέθαζελ σο πνιίηε. Δίδα ζήκεξα θαη

παξαθνινύζεζα γηα δεύηεξε θνξά, είλαη ε δεύηεξε κνπ εκπεηξία ζηε Βνπιή, θνξείο λα κηινύλ γηα ηα
πξνβιήκαηά ηνπο θαη ζα ηνπο ειέγμσ ζρεδόλ όινπο, εθηόο από ηνλ ύιινγν ησλ Σπθιώλ θαη ηνλ
Δθπξόζσπν ησλ Πνληίσλ, ην νπνίν είλαη έλα πνιύ επαίζζεην δήηεκα αιιά δελ ζέισ λα κπσ ζε
ιεπηνκέξεηεο, απηά είλαη επαίζζεηα θνηλσληθά δεηήκαηα θαη έηζη θη αιιηώο ήκαζηαλ θάζεηνη ρζεο θαη
αληίζεηνη ζην άξζξν ηνπ πνιπλνκνζρέδηνπ.
Θα ήζεια ζ' απηή ηε Βνπιή νη θνξείο θάπνηα ζηηγκή λα καο θέξνπλ δεκηνπξγηθά θνζηνινγεκέλεο
πξνηάζεηο. Δίλαη επζύλε πξνο ηα κέιε ηνπο, πξνο ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, πξνο ηελ θνηλσλία νιόθιεξε. Ο
ξόινο ηνπο είλαη λα ειέγρνπλ εκάο ηνπο Βνπιεπηέο, εκείο πξέπεη λα είκαζηε «αλνηρηνί» ζε έιεγρν. Γελ
είκαζηε αιάζεηνη, νύηε «άζθαιηνη» πνπ έιεγε κηα άιιε Διιελίδα, όινη θάλνπκε ιάζε αιιά όινη έρνπκε
πεξηζώξηα λα δηνξζσζνύκε. Πξέπεη λα έρνπκε θνζηνινγεκέλεο πξνηάζεηο. Σν όηη «απηό ην κέηξν δελ
είλαη θαιό». «Σν άιιν είλαη ρεηξόηεξν» ή «ζα ράζσ δέθα ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο» ή «δελ ζα βγαίλνπλ ηα
αζθαιηζηηθά καο δηόηη κεηώλεηαη απηό» είλαη πνιηηηθή ζπδήηεζε θαη όρη πξαθηηθή, δεκηνπξγηθή ζπδήηεζε
ζε κηα Βνπιή ησλ Διιήλσλ πνπ ζα πξέπεη λα θέξεη ιύζεηο. Γηόηη εκείο ηνπιάρηζηνλ έρνπκε ςεθηζηεί από
ηνλ ειιεληθό ιαό γηα λα βξνύκε ιύζεηο κέζα από ιάζε αιιά θαη από ζσζηέο πξαθηηθέο πνπ ζα
αθνινπζήζνπκε βάζεη ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ θαζελόο από εκάο.
Γειαδή, ζα ήζεια πέξα από ηα ζεκεηώκαηα λα έρνπκε κηα θνζηνιόγεζε θαη λα πάκε όινη καδί
θαη νη Βνπιεπηέο ηεο ζπκπνιίηεπζεο θαη αληηπνιίηεπζεο ζηνπο θαζ' ύιε αξκόδηνπο Τπνπξγνύο ή ζε εκάο
πνπ είκαζηε ζπγθπβέξλεζε, λα ειέγμνπκε ηελ θπβέξλεζε θαη λα έρνπκε έλαλ ηξόπν, λα έρνπκε ζσζηά
θαη νζξά επηρεηξήκαηα θαη όρη πνιηηηθά επηρεηξήκαηα. Θέινπκε επηρεηξήκαηα ηεο αγνξάο.
Έρνπλ γίλεη ζηελ Διιάδα πνιιά ιάζε, ηα ηειεπηαία ζαξάληα ρξόληα. Απηό πνπ πξέπεη θαη ζέισ
λα ξσηήζσ, δελ μέξσ αλ είκαη εδώ θαη ν θύξηνο ηεο ΠΟΜΙΓΑ γηα ηα αθίλεηα. Σα αθίλεηα ήηαλ, αλ ζέιεηε, ε

βαζηθή επέλδπζε ηνπ Έιιελα- δηόηη έηζη ήηαλ ε θνπιηνύξα καο κεηαπνιεκηθά- έρεη απαμησζεί ην αθίλεην,
πξέπεη όκσο λα έξζνπκε εδώ κε θάπνηεο πξνηάζεηο θαη λα καο δώζεη απηόο πνπ έρεη, θαληάδνκαη, πάξα
πνιιά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ ηα έρεη ην Γεληθό Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο θαη λα καο πεη: Πόζνη
είλαη νη ηδηνθηήηεο; Πόζα είλαη ηα ελνίθηα ηεο ηειεπηαίνο πεληαεηίαο πνπ δελ έρνπλ πιεξσζεί; Πνην είλαη ην
δηαθπγόλ έζνδν από ηνπο ηδηνθηήηεο αθηλήησλ; Ση έρεη γίλεη κε απηό ην έζνδν; Έρνπλ γίλεη εμώζεηο; Να
καο δώζεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία κε ηνπο ζπλαξκόδηνπο ππνπξγνύο δηθαηνζύλεο, εηζαγγειίεο, λα μέξνπκε γηα
ηη πξάγκα κηιάκε.

Δάλ ηα «βξίζθνπλ» κεηαμύ ηνπο κε «καύξα» έλαο ηδηνθηήηεο αθηλήησλ θαη έλαο

ελνηθηαζηήο, απηό είλαη θαθό γηα όινπο. Καη πόζν πεξηζζόηεξν γηα ην θξάηνο. Αιιά ζέινπκε ηέηνηνπ
είδνπο ζηνηρεία.
Σα Σερληθά Δπηκειεηήξηα από ηελ άιιε, πέξα από ηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα ηα νπνία ηνπο
απαζρνινύλ, ζα πξέπεη θαη απηά λα έξζνπλ θαη λα καο πνπλ ηη βιέπνπλ γηα ην κέιινλ. Θέινπκε θαη κηα
πξόηαζε.
Σα δεηήκαηα ησλ Αζθαιηζηηθώλ Φνξέσλ είλαη πνιύ ζπγθεθξηκέλα. Σα πξνβιήκαηα είλαη επίζεο
πνιύ ζπγθεθξηκέλα. Γελ ζέινπκε λα γίλεηε θπβέξλεζε ζηε ζέζε ηεο θπβέξλεζεο, ζέινπκε όκσο
πξνηάζεηο εμεηδηθεπκέλεο, δηόηη πξέπεη θαη εζείο λα αηζζάλεηαη όηη όηαλ δίλεηε κηα πξόηαζε, απηή ηελ
πξόηαζε πνπ ζα δώζεηε ζα ηε δνύλε θαη όια ζαο ηα κέιε θαη ζα ειεγρζείηε από απηά. Έηζη πξέπεη λα
ειέγρεηε θη εζείο εκάο.

(πλέρεηα νκηιίαο ηνπ θπξίνπ Γεκήηξηνπ Κακέλνπ, Δηδηθνύ Αγνξεηή ησλ Αλεμαξηήησλ Διιήλσλ)

Θα παξαθαιέζσ ζην ηέινο, εηδηθά θαη γηα ηηο θαξκαθνβηνκεραλίεο θη επεηδή θαη πξνζσπηθά, αιιά
θαη νη Αλεμάξηεηνη Έιιελεο είκαζηε ππέξ ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο ηδησηηθήο
πξσηνβνπιίαο, πνπ είλαη ε κόλε, ε νπνία θέξλεη δνπιεηέο καδί κε ην έλα πξόγξακκα δεκνζίσλ
επελδύζεσλ, πνπ πξέπεη λα κνηξάδεηαη αλαινγηθά ζ’ έλα θξάηνο, γηα λα πεγαίλεη κπξνζηά θαη λ’
αλαπηύζζεηαη, ζα πξέπεη εδώ λα δνύκε ηνπο ηξόπνπο, κε ηνπο νπνίνπο ζα πξνζηαηέςνπκε ηε βηνκεραλία
- δηόηη ηώξα έρνπκε ηε θαξκαθνβηνκεραλία εδώ, αιιά είλαη θη άιιεο βηνκεραλίεο - θαη λα βνεζήζνπκε π.ρ.
θαη ζηηο εμαγσγέο.
πγρξόλσο, όκσο, ζα ήζεια από ηνπο Έιιελεο θαξκαθνβηνκεράλνπο, λα καο θάλνπλ θαη κηα
κειέηε, ην ηη έρεη γίλεη ηα ηειεπηαία 40 ρξόληα θαη λα καο πνπλ πνην ήηαλ ην θόζηνο ην θαξκαθεπηηθό. Γηαηί
ην θξάηνο αλαγθαδόηαλ, λα δαλείδεηαη δηζεθαηνκκύξηα επξώ, γηα λα πιεξώλεη, όπσο μέξνπκε, «άζπξα»,
«καύξα», «θίηξηλα» θαξκαθνβηνκεραλίεο, πνπ είραλ πειαηνιόγηα κε γηαηξνύο θαη ζπληαγνγξαθνύζαλ
θάξκαθα, ηα νπνία ηα πιήξσζε ν ειιεληθόο ιαόο;
Πξέπεη λα θάλνπλ όινη θη έλαλ απηνέιεγρν, λα δεηήζνπλ όινη καδί ζπγλώκε, καδί θη εκείο, απ’ ηνλ
ειιεληθό ιαό, αιιά λα έξζνπλ ηώξα πιένλ κε πξνηάζεηο, δηόηη δελ είλαη κόλν ε εζσηεξηθή θαηαλάισζε.
Δίκαζηε κηα κηθξή αγνξά.
ΥΑΡΑ ΚΑΦΑΝΣΑΡΗ (Πξνεδξεύνπζα ησλ Δπηηξνπώλ): Κύξηε Κακέλε, έρεηε κηιήζεη έλα ιεπηό
επηπιένλ, απ' ό,ηη δείρλεη.
ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΜΔΝΟ (Δηδηθόο Αγνξεηήο ησλ Αλεμαξηήησλ Διιήλσλ): Να πνύλε, ειάηε κε ηελ
πξόηαζε, πσο ζα βνεζήζεη ην Γεκόζην ή εκείο νη πνιηηηθνί, λα θάλεηε πεξηζζόηεξεο εμαγσγέο, γηα λα
δεκηνπξγήζεηε θαη θαηλνύξγηεο ζέζεηο εξγαζίαο θη ειάηε λα καο πείηε, πνύ ζέιεηε λα ζαο βνεζήζνπκε, λα
θάλεηε εμαγσγέο.
Δπραξηζηώ πνιύ.

