ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθόο Αγνξεηήο ησλ Αλεμαξηήησλ Διιήλσλ): Δπραξηζηώ, θ.
Πξόεδξε. Θα είκαη πνιύ ζύληνκνο.
ηνλ θ. Αιεμηάδε. Δπεηδή έθαλα ρζεο θαη αξθεηέο επηζεκάλζεηο ζηελ εηζήγεζή κνπ, ε απνξία ηνπ
επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ είλαη θαηά πόζν νη Αλώλπκεο Δηαηξείεο ζα πξέπεη λα ζπλερίδνπλ λα νλνκάδνληαη
«αλώλπκεο». Όηαλ, δειαδή, έρνπκε θαηαζηαηηθό Αλώλπκεο Δηαηξείαο κε κεηόρνπο θαη είλαη όινη έλνρνη,
είηε είλαη εθηειεζηηθά είηε κε εθηειεζηηθά κέιε, είηε ζπκκεηέρνπλ είηε δελ ζπκκεηέρνπλ, θαη αθαηξνύκε
κόλν ηνλ ινγηζηή, ν νπνίνο ππέγξαςε ή ηνπ κεηαθέξζεθε έλα πιαζηό ηηκνιόγην από ηε ιίζηα, ζα πξέπεη
κεηαμύ καο, ζαλ θξάηνο, λα απνθαζίζνπκε αλ ζέινπκε Αλώλπκεο Δηαηξείεο ή λα ηηο θαηαξγήζνπκε
ηειείσο θαη λα ηηο θάλνπκε όιεο πξνζσπηθέο ή αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη λα έρνπλ όινη πξνζσπηθή
επζύλε. Γηόηη ε Α.Δ., εθ θύζεσο, θαη λνκηθά θαη ζην θαηαζηαηηθό ηεο έρεη κηα άιιε ιεηηνπ ξγία θαη γη' απηό
ιέγεηαη θαη «αλώλπκε».
Μηιάκε γηα ηηο επζύλεο ησλ ηδησηηθώλ επηρεηξήζεσλ. Θα ζαο δώζσ δύν παξαδείγκαηα. Πνηεο
είλαη νη επζύλεο ησλ δηνηθεηώλ ησλ θξαηηθώλ νξγαληζκώλ, πνπ έρνπλ δηνηθήζεη ηα ηειεπηαία ζαξάληα
ρξόληα θαη έρνπλ ρξεώζεη κε 1,3 ηξηο επξώ; Σα ηειεπηαία ζαξάληα ρξόληα έρνπκε δαλεηζηεί από ηηο αγνξέο
1,3 ηξηο επξώ.
Ήξζε ν δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηνπ ΟΑΑ θαη καο είπε έλα ζεβαζηό ζρέδην «από ην άιθα έσο ην
σκέγα». Έρεη γίλεη πνηέ θάπνηνο εθθαζαξηζηηθόο ή δηαρεηξηζηηθόο έιεγρνο ζηνλ ΟΑΑ; Πνηνο εμέδσζε
νκόινγα; Πνηεο είλαη νη θξαηηθέο εγγπήζεηο ζηνλ ΟΑΑ γηα λα πάξεη ιεσθνξεία θαη ιάζηηρα ή λα
πιεξώζεη κηζζνύο θαη ζπληάμεηο; Έρεη γίλεη πνηέ δηαρεηξηζηηθόο έιεγρνο; Ξέξνπκε πνηνο ππέγξαςε ρξέε
γηα ηνλ ειιεληθό ιαό θαη εξρόκαζηε ζήκεξα λα αλαδηαξζξώζνπκε θάηη ή λα «ζπγρσξέζνπκε» έμνδα ή
παξαιείςεηο; Γηαηί λα ζπγρσξέζσ θάηη ζε έλα δεκόζην θνξέα θαη δελ ην ζπγρσξώ ζε έλαλ ηδησηηθό; Γελ
ππάξρεη ηζνλνκία. Γηόηη ηα ρξέε ηνπ ηδησηηθνύ είλαη ρξέε ηνπ ηδησηηθνύ θαη κπαίλεη θπιαθή θάπνηνο, ελώ ηα
ρξέε ηνπ δεκνζίνπ ηα θνξησλόκαζηε όινη, εκείο, δειαδή, νη ηξηαθόζηνη θαη άιια έληεθα εθαηνκκύξηα
ζπλάλζξσπνί καο.
Θα δώζσ αθόκε έλα παξάδεηγκα. Σα νκόινγα, πνπ έρσ ζηα ρέξηα κνπ, ηνπ ΟΔ είλαη πάλσ από
3,2 δηο θαη έρνπλ εθδνζεί από ην 1999 έσο ην 2007. Έγηλε πνηέ θάπνηνο έιεγρνο γηαηί εθδόζεθαλ 3,5 δηο
ζρεδόλ νκόινγα, δειαδή ρξένο, κε εγγύεζε ηνπ ειιεληθνύ δεκνζίνπ πήγαλ απηά ηα ιεθηά ζηνλ

ηδεξόδξνκν Διιάδνο θαη πνύ πήγαλ; Έγηλαλ ξάγεο; Έγηλαλ κηζζνί; Έγηλαλ ζπληάμεηο; Έγηλαλ βαγόληα;
Υαζήθαλ θάπνπ; Πνηνο ζα δώζεη θαη πνηνο ζα ινγνδνηήζεη γη’ απηό, όηαλ ε θπξία Κσλζηαληνπνύινπ
έβγαιε πηζαλόλ έμππλα - γηαηί δελ ππήξρε ινγηζηήο λα ειέγμεη - από ηνλ ηίηιν ην «ινγηζηηθόο έιεγρνο ηνπ
ρξένπο»; Έηζη γίλεηαη ν ινγηζηηθόο έιεγρνο. Πνύ πήγαλ ηα ρξέε; Πνηνο ηα ράιαζε; Πνύ πήγαλ ηα ιεθηά; Ση
θάλακε κε απηό;
Δίκαζηε επηθνξηηζκέλνη κε απηή ηε κεγάιε επζύλε, λα ειέγμνπκε αιιά θαη λα πξνηείλνπκε ιύζεηο,
δηόηη ν θόζκνο ήδε έρεη βαζαληζηεί έμη ρξόληα. Όρη όηη πεξλνύζε απείξσο θαιύηεξα ηα πξνεγνύκελα
ρξόληα, αιιά πεξλνύζε πάξα πνιύ θαιά δηόηη δελ θαηαιάβαηλε ηη ηνπ θόξησλαλ νη πνιηηηθέο ή νη
θπβεξλήζεηο εθείλα ηα ρξόληα ζηελ πιάηε ηνπ, ηα νπνία ηα βιέπνπκε ζήκεξα. Θέισ λα πσ, όκσο, όηη
ππάξρνπλ ιύζεηο γηα λα βξνύκε πάξα πνιιά ρξήκαηα.
Τπήξρε έλαο ινγαξηαζκόο δεκηνπξγεκέλνο από ηε Ν.Γ., λνκίδσ από ηνλ θ. ακαξά, ζηνλ νπνίν
πηζηώλνληαλ νη κίδεο. Όπνπ βξίζθακε κίδεο εμνπιηζηηθώλ, ην βάδακε ζε έλα ινγαξηαζκό θαη είρακε
καδέςεη 17,7 εθαη.. Απηά ηα ιεθηά πνύ είλαη; Πόηε έρεη μαλαπηζησζεί απηόο ν ινγαξηαζκόο; Πνηνο ηνλ
δηαρεηξίδεηαη απηόλ ην ινγαξηαζκό; πγρξόλσο, όπνηνο δελ γύξηδε ηηο κίδεο γύξσ από ηα εμνπιηζηηθά πνπ
βξήθακε θαηαξράο, π.ρ. έδηλε θάπνηνο 500 ρηι. επξώ ή 1 εθαη. επξώ θάπνηνο άιινο - ηα έρνπκε πεη κε ηνλ
Τπνπξγό Γηθαηνζύλεο απηά - σο εγγύεζε θαη αθελόηαλ ειεύζεξνο. Ξεπιέλνπκε, δειαδή, θαη ηνπο
κηδαδόξνπο. Σνπ ιέκε: «Γώζε κνπ 500 ρηιηάξηθα λα ζε αθήζσ έμσ θαη ζπγρξόλσο, αλ βξνύκε ηα ιεθηά
ζηε ηγθαπνύξε, κπνξεί θαη λα ηα πάξσ». Απηόο πνύ ηα βξήθε ηα 500 ρηιηάξηθα θαη βγήθε έμσ; Πνύ
βξήθε ην έλα εθαηνκκύξην γηα λα δώζεη σο εγγύεζε; Δίρακε πνηέ πόζελ έζρεο γη’ απηόλ πνπ ηνλ αθήζακε
έμσ; Έρνπκε δνπιέςεη πνιύ πξηλ – θαη ην μέξεη ν Τπνπξγόο – θαζώο ε αθαλήο δνπιεηά πνπ θάλακε ήηαλ
όηη ςάρλακε λα βξνύκε αλ απηνί όλησο πιήξσζαλ ζηηο Δηζαγγειίεο απηά ηα ιεθηά σο εγγύεζε γηα λα
αθεζνύλ ειεύζεξνη. Θα έξζεη ε ώξα πνπ ζα ηα πνύκε όια. Δδώ, όκσο, ην θξάηνο δελ κπνξεί λα μεπιέλεη.
Φζάλνπκε, δειαδή, λα θνξνινγνύκε ηνλ Έιιελα πνιίηε ή ηελ ειιεληθή επηρείξεζε θαη, ζπγρξόλσο, ην
θξάηνο, άζειά ηνπ αλ ζέιεηε ή εθόζνλ εκείο είκαζηε ιίγν πην έμππλνη από ηνπο πξνεγνύκελνπο, όρη
άζειά καο, ζα απαγνξεύζνπκε λα μεπιέλεηαη πιένλ ρξήκα.

(πλέρεηα νκηιίαο θ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΑΜΜΔΝΟΤ)
Γελ κπνξεί απηόο ν ινγαξηαζκόο ηεο κίδαο, λα έρεη κόλν 17 εθαη. θαη δελ κπνξεί νη εγγπήζεηο γηα
ηηο κίδεο λα μεπεξλάλε ηα πνζά ησλ κηδώλ θαη λα κελ έρνπκε πνπζελά θαλέλα πόζελ έζρεο.
Γελ έρνπκε θαηαζρέζεη νύηε έλα αθίλεην, από ην ελεξγεηηθό ηεο εηαηξείαο πνπ έρεη κηδαξηζηεί ή
έρεη κηδάξεη.
Η SIEMENS, ό,ηη θαη λα έρνπκε πεη, εγώ έρσ θέξεη από ηελ πξώηε κνπ εηζήγεζε, όηαλ έγηλα
Βνπιεπηήο, ηελ πξώηε εβδνκάδα θαη είπα λα δνύκε ηελ ζύκβαζε ζπκβηβαζκνύ ηνπ ειιεληθνύ δεκνζίνπ.
Η SIEMENS, ήδε παίξλεη έξγα ζεκαηνδόηεζεο ζην Μέηξν. Πάξα πνιύ σξαία.
Η KOCH, ηελ δηαβάδσ πξνρζέο θαη ζα θαηαζέζσ κεζαύξην ίζσο αξκόδηνο ππνπξγόο, ε εηδηθή
εξώηεζε.
ΟΤΔΑ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟΠΟΤΛΟ: (Οκηιεί εθηόο κηθξνθώλνπ) Καη ζηελ πεξηθέξεηα πεξίεξγα
έξγα.
ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΜΜΔΝΟ: Παληνύ - παληνύ, δελ ην ζπδεηώ.
Σν ΠΑ.Ο.Κ. μέξεη θαιά πνπ παίξλεη κίδεο - έξγα ε SIEMENS.
Όηη έρεη λα θάλεη κε ηελ SIEMENS, ην ΠΑ.Ο.Κ. ηα μέξεη απέμσ.
Όηαλ αθνύκε SIEMENS, έρνπκε ΠΑ.Ο.Κ.
Πάκε παξαθάησ.
Δπίζεο, ππάξρνπλ έζνδα πνπ πξέπεη λα δνύκε.
Η KOCH, είδακε πξνρζέο θαη ζα θαηαζέζσ επίθαηξε εξώηεζε, όηη δελ πιήξσλε, ελώ έπξεπε
αληαπνδνηηθά ηέιε ζηνπο δήκνπο πνπ ιεηηνπξγνύζε ην αεξνδξόκην, πξηλ κεηαβίβαζε ζηνπο Καλαδνύο.
Θα πξέπεη λα δνύκε γηαηί δελ πιεξώλεηαη αληαπνδνηηθά ηέιε ζηνπο δήκνπο, γηα ηε ρξήζε θαη ηηο
ππεξεζίεο πνπ απέδηδαλ νη δήκνη πξνο αεξνδξόκην.
Δίπα ρζεο γηα ηα αληαιιαθηήξηα θαη ηα ελερπξνδαλεηζηήξηα.

Φάρλνπκε λα βξνύκε ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο θαη ζα θάλνπκε δεκηνπξγηθέο πξνηάζεηο ζηελ
Κπβέξλεζε, γηα λα βξνύκε ιεθηά, θνξείο πνπ έρνπλ μεπιύλεη ρξήκα άζρεκα ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία
έμη ρξόληα.
Έρνπλ εθκεηαιιεπζεί ηνλ ειιεληθό ιαό, όζν δελ παίξλεη, δειαδή, θαληαζηείηε νπξέο πνπ
δνύζακε ην 2005 - 2011, ηα ζπζζίηην θαη ηνπο αλζξώπνπο κε νπξέο έμσ από ηα ελερπξνδαλεηζηήξηα γηα
λα πάλε λα δώζνπλ ηηο ιίξεο από ηα βαθηίζηα ηνπ παηδηνύ ηνπο, γηα λα δήζνπλ.
Κιείλνληαο, ην θπζηθό αέξην θαη ε ελέξγεηα, είλαη ην άιθα θαη ην σκέγα, είλαη ην 25% ηνπ θόζηνπο
ησλ παξαγόκελσλ πξντόλησλ ζηελ Διιάδα, είηε ζέινπκε είηε όρη.
Δάλ απμάλνπκε απηό ην θόζηνο ζε κηα δεκηνπξγηθή επηρείξεζε πνπ δίλεη δνπιεηέο, ζα απμήζνπλ
ην θόζηνο ηνπ πξντόληνο θαη δελ ζα είκαζηε αληαγσληζηηθνί.
Πξέπεη λα βξνύκε ηξόπνπο, λα ειαθξύλνπκε ην θόζηνο παξαγόκελνπ πξντόληνο πξνο δηάζεζε
ζηελ Διιάδα ή πξνο εμαγσγή.
Μελ ηα ηζνπεδώλνπκε όια, δηόηη δελ έρνπκε πνιινύο ηξόπνπο γηα λα γίλνπλ αληαγσληζηηθνί θαη
βαζηθόηεξνο είλαη ην θόζηνο ελέξγεηαο, ην ζέκα λα παξάμνπκε έλα πξντόλ.
Σέινο, λα πσ θαη ζηελ Αληηπνιίηεπζε, όηη 7 κήλεο, ηνπο ηειεπηαίνπο ηέζζεξηο καο παξαθαινύζε
θαη καο πίεδε εληόο Διιάδνο θαη ζηηο Βξπμέιιεο, λα ππνγξάςνπκε όηη καο δώζνπλ νη δαλεηζηέο, λα ην
ςεθίζνπκε, δηόηη ζα ρξενθνπνύζακε θαη ηώξα δνύκε ην όηη δελ ζέιεη λα ςεθίζνπκε ηίπνηα, δηαθσλνύλ
ζηα πάληα.
Άξα, αλ ρξενθνπήζνπκε αύξην, πξηλ ηελ παξέιαζε ή ηνλ Οθηώβξην λα πνύκε παηδηά ζπγλώκε,
λα ζεθώζνπκε ηα ρέξηα ςειά, επεηδή ε Αληηπνιίηεπζε, πιένλ, πξέπεη λα είρε έλα ξόιν Αληηπνιίηεπζεο,
αιιά όρη δεκηνπξγηθήο ζηάζεο κέζα ζην Διιεληθό Κνηλνβνύιην, λα πνύκε όινη όρη, λα παξαηηεζνύκε από
ηελ Κπβέξλεζε θαη λα πνύκε ζην ΓΝΣ «παηδηά δελ έρνπκε ιεθηά», δηόηη, πιένλ, ηώξα ε Αληηπνιίηεπζε
άιιαμε ην ιόγν, ειάηε ρξενθνπνύκε, ζπγλώκε πάκε ζηε δξαρκή.
Θα ήζεια, ινηπόλ, από δσ θαη πέξα, όπσο ζαο είπα λα δνύκε ιίγν πην ζνβαξά ηε ζέζε καο ζηε
Βνπιή, λα θάλνπκε δεκηνπξγηθή θξηηηθή, λα δερόκαζηε πξνηάζεηο θαη έιεγρν από ηνλ νπνηνδήπνηε ζε όια

θαη λα κελ θαζόκαζηε απιά λα θάλνπκε κηα ζηείξα Αληηπνιίηεπζε θαη λα δώζνπκε ηδέεο, έηζη ώζηε λα
καδεπηνύλ ρξήκαηα.
Κιείλνληαο, δελ ζα μεράζσ ην ζέκα ηεο Volkswagen, έρσ θαηαζέζεη θαη ζα θαηαζέζσ ηελ
εξώηεζε, λα δνύκε ηη ζα θάλεη ε Διιάδα ζην ζέκα ηεο Volkswagen, δηόηη ζην Λνλδίλν, βξήθαλ έλα
απηνθίλεην ηνπ 2008, νη Ακεξηθαλνί πεγαίλνπλ γηα 18 δηο πξόζηηκν ζηελ Volkswagen. Δκείο ηη ζα
θάλνπκε;
ύκβαζε ζπκβηβαζκνύ, κήπσο, όπσο κε ηελ Siemens;
Διπίδσ όρη θαη ζα είκαζηε εδώ γηα λα κελ γίλεη απηό.
Δπραξηζηώ πάξα πνιύ.

