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Τπνζέζεσλ – Πξνεδξεύσλ ησλ Δπηηξνπώλ): Σν ιόγν έρεη ν θ. Κακκέλνο.
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθόο Αγνξεηήο ησλ Αλεμαξηήησλ Διιήλσλ – Δζληθή
Παηξησηηθή Γεκνθξαηηθή πκκαρία): Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, γηα άιιε κηα θνξά θαινύκαζηε
ζηε Βνπιή λα δνύκε έλα θαηεπείγνλ λνκνζρέδην, ην νπνίν είλαη θαηεπείγνλ, ην ζηεξίδνπκε σο
θαηεπείγνλ, εμεγήζακε γηαηί είλαη θαηεπείγνλ, εμήγεζε θαη ν θαζ΄ ύιελ αξκόδηνο Τπνπξγόο
γηαηί είλαη θαηεπείγνλ.
Απηό πνπ λνκίδσ, όηη ρξήδεη επίζεο θαηεπείγνπζαο επεμήγεζεο - θαη επραξηζηώ πάξα
πνιύ ηνλ Τπνπξγό ηνλ θ. πίξηδε γηα ηηο επεμεγήζεηο πνπ έδσζε ζηηο παξαηεξήζεηο ησλ
ζπλαδέιθσλ ηεο Ν.Γ. θαη όρη κόλν, αιιά θαη ηνλ Τπνπξγό ηνλ θ. ηαζάθε - είλαη, όηη απηή ηε
ζηηγκή ε Ν.Γ. δεηά από εκάο λα δώζνπκε ζπγραξεηήξηα γηα θαιέο πξαθηηθέο πνιηηηθήο;
Να βγάινπκε, δειαδή, έλα κάζεκα ζην Παλεπηζηήκην πνπ λα ιέγεηαη «Καιέο
Πξαθηηθέο Ν.Γ. - ΠΑ.Ο.Κ.», λα ην δηδάζθνπκε ζηα παηδηά, λα πάξνπκε όινη έλα σξαίν
δίπισκα θαη λα ιέκε « απηνί έθαλαλ εμαηξεηηθά ηε δνπιεηά θαη ζα πξέπεη όινη πιένλ λα
θάλνπκε έηζη κε απηό ηνλ ηξόπν ηε δνπιεηά».
Δίλαη εμαηξεηηθή, ινηπόλ, απηή ε πξόηαζε, αιιά, δπζηπρώο, έρσ λα πσ εηδηθά ζηνπο
ζπλαδέιθνπο ηεο Ν.Γ. θαη ιηγόηεξν απηή ηε ζηηγκή ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. θαη κελ εθπιήζζεζηε, όηη ν
ιαόο ζαο άθεζε κεηεμεηαζηένπο ηξεηο θνξέο ζε κηα ρξνληά.
Γελ έρεηε θαλέλα δηθαίσκα λα κηιάηε γηα θαιέο πξαθηηθέο θαη γηα ην πόζν θαιά
θάλαηε εζείο ηε δνπιεηά θαη γηα ην πόζν θαιά καο παξαδώζαηε ηελ πνιηηηθή ζθπηάιε, αιιά
θαη ηελ θαηαζηξνθηθή ζθπηάιε πνπ πήξακε ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2015.
Απηό ην λνκνζρέδην έρεη αξθεηά άξζξα θαη ην ζεκαληηθόηεξν απ' όια πέξα από ην
κηζζνιόγην θαη ην ΔΠΑ είλαη ε δηαρείξηζε ησλ «θόθθηλσλ» δαλείσλ.
Θα πσ γηα άιιε κηα θνξά, όηη ην Γεθέκβξην ηνπ 2014 είρακε ηελ αηπρία λα
παξαιάβνπκε 78 δηο επξώ «θόθθηλα» δάλεηα, από ηα νπνία εθείλε ηελ πεξίνδν πξέπεη λα
πνύκε, όηη δελ κπνξνύζαλ νύηε νη ηξάπεδεο, νύηε ε αγνξά λα μεθύγεη, νύηε λα αληαπεμέιζεη,
νύηε λα θάλεη θάπνηα ζπκθσλία γηα ηνλ απιό ιόγν, όηη πνιηηηθά ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. -
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Ν.Γ. ηεο ηειεπηαίαο δηεηίαο ή ησλ ηειεπηαίσλ δπόκηζη εηώλ από ην θαινθαίξη ηνπ 2012 θαη
κεηά, δελ ήζειε λα δώζεη ιύζε, παξά λα δώζεη ρξήκαηα ζηηο ηξάπεδεο, ρσξίο λα θέξεη ιύζε.
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( πλέρεηα νκηιίαο ηνπ θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΑΜΜΔΝΟΤ, Δηδηθνύ Αγνξεηή ησλ
Αλεμάξηεησλ Διιήλσλ)

Κξίλσ όηη, επεηδή ππάξρνπλ άμηνη ζπλάδειθνη νηθνλνκνιόγνη θαη άλζξσπνη ηεο
αγνξάο πνπ έρνπλ βγάιεη ρξεκαηνδόηεζε, έρνπλ δαλεηζηεί, έρνπλ πάεη λα δηαξζξώζνπλ έλα
δάλεην ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο ή δηθό ηνπο ή ελόο θίινπ ηνπο θαη ζηε Ν.Γ. θαη ζην ΠΑ.Ο.Κ.,
γλσξίδνπλ όηη, όηαλ θνπζθώζεη έλα δήηεκα θόθθηλσλ δαλείσλ θαη θηάζεη ζηα 78 θαη ζήκεξα
ζηα 106, απηό ζεκαίλεη πξαθηηθά όηη δεζκεύνπλ θεθάιαηα νη ηξάπεδεο γηα δύν ιόγνπο:
Πξώηνλ, ζαλ πξνβιέςεηο, δηόηη αλ ζθάζνπλ ηα δάλεηα, ζα ζθάζνπλ νη ηξάπεδεο θαη αλ
ζθάζνπλ νη ηξάπεδεο, ζα ζθάζνπλ νη θαηαζέζεηο θαη ε ρώξα, επνκέλσο νη ηξάπεδεο εθείλε
ηελ ζηηγκή δεζκεύνπλ. Θα δηνξζώζσ κε όινλ ηνλ ζεβαζκό ησλ θίιν, θ. Θενράξε, νη
πξνβιέςεηο ησλ ηξαπεδώλ δελ είλαη ζην 50% ησλ επηζθαιεηώλ, είλαη ζρεδόλ ζην 100% θαη
έηζη πξέπεη λα είλαη, δηόηη, εάλ αθήζνπκε 60 δηο ρσξίο επηζθάιεηεο, δειαδή, ρσξίο λα έρεη
θάπνηνο πξνβιέςεη λα θξαηήζεη ρξήκαηα, ηόηε έρεη ηεξάζηην ξίζθν πνπ δελ είλαη ζεσξεηηθό,
αιιά πξαθηηθό, δηόηη νη κέηνρνη, όηαλ είλαη εηζεγκέλε εηαηξία, δηαβάδνπλ ηελ αλάιπζε ηνπ
ηζνινγηζκό ηνπο θαη βιέπνπλ όηη δελ έρεη πξνβιεθζεί 50 δηο, όπσο είπε ν θ. Θενράξεο γηα ηα
100 δηο, αιιά κόλν 50, ηόηε ζα πνπλ όηη πνπινύλ ηελ κεηνρή ηνπο, δηόηη δελ έρνπλ έλα
ηεξάζηην ξίζθν θαη ζε θαηαζηξέθνπλ. Δίλαη ηόζν απιό ζηηο κεηνρέο. Πξέπεη λα πάεη θάπνηνο
πξνβιέςεηο γηα ην ζύλνιν, δηόηη ειέγρεηαη. Γπζηπρώο, ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή ζθελή
ειεγρόκαζηε όινη θάζε ηέζζεξα ρξόληα. Θα ήζεια λα ειεγρόκαζηε πνιύ ζπληνκόηεξα, κέζσ
ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνύ ειέγρνπ.
Δξρόκελνη λα δηαρεηξηζηνύκε ηα θόθθηλα δάλεηα, δελ άθνπζα από θαλέλαλ θακία
πξόηαζε ή αληηπξόηαζε. Αθνύζακε θαηάξα, αθνύζακε θξηηηθή. Να θαζίζνπκε θαη λα δνύκε ην
ηξιαλδηθό κνληέιν θαηά πόζν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απηήλ ηελ ζηηγκή ζηελ Διιάδα.
Γλσξίδσ πνιύ θαιά ην ηξιαλδηθό κνληέιν, δηόηη ην έρσ δνπιέςεη, αιιά δελ είλαη ηεο
παξνύζεο. Απηήλ ηελ ζηηγκή, ε θπβέξλεζε κέζσ ζπλερνύο δηαπξαγκάηεπζεο πξέπεη καδί κε
ηηο ηξάπεδεο, νη νπνίεο, είηε ζέινπκε είηε όρη, κε απηήλ ηελ ζπκθσλία ηεο δηαρείξηζεο ησλ
θόθθηλσλ δαλείσλ, θάλεη κηα δεύηεξε αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδώλ, 100 δηζ. θόθθηλσλ
δαλείσλ, επαγγεικαηηθά, επηρεηξεκαηηθά, ζηεγαζηηθά θαη θαηαλαισηηθά,

ηα 80 πνπ
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παξαιάβακε ηνλ Γεθέκβξην από ηελ δηαρείξηζε ησλ πξνεγνύκελσλ θπβεξλήζεσλ, είλαη έλα
θνκκάηη ην νπνίν, εάλ δελ ιπζεί, ζα θαηαζηξαθνύκε σο νηθνλνκία. Απηό είλαη μεθάζαξν. Γελ
πξέπεη λα ρατδεύνπκε ηα απηηά καο, εδώ κέζα. Δάλ δελ ιπζεί ην δήηεκα ησλ θόθθηλσλ
δαλείσλ, ζα θαηαζηξαθνύκε ηειείσο θαη ζα ρξενθνπήζνπκε σο ρώξα. Ζ αλαθεθαιαηνπνίεζε
ησλ ηξαπεδώλ έγηλε κε επηηπρεκέλν ηξόπν γηα άιινλ ζθνπό, γηα λα θηηάμεη ηα επνπηηθά
θεθάιαηα θαη γηα λα ιύζεη ην ζέκα κεζνπξόζεζκα, αιιά καθξνπξόζεζκα λα ην ιύζνπκε θαη
απηή ε θπβέξλεζε ην ιύλεη.
Ζ πξόηαζή καο είλαη καδί κε ηνλ ΔΒ, ηνλ ΔΒΔΑ θαη κε ηα ηερληθά επηκειεηήξηα, ζα
πξέπεη λα δνύκε πώο κε απηήλ ηελ ζύκβαζε πνπ θάλνπκε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ θόθθηλσλ
δαλείσλ ζα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε δύν πξάγκαηα: Να θέξνπκε ηελ αλάπηπμε. Γηαηί γίλνληαη
όια απηά; Όηαλ ιέκε λα βνεζήζνπκε ηηο ηξάπεδεο, ιέκε λα θαηαθέξνπκε λα βνεζήζνπκε ηηο
ειιεληθέο θαηαζέζεηο, λα ζσζνύλ απηέο πνπ ππάξρνπλ θαη λα επηζηξέςνπλ αθόκε
πεξηζζόηεξεο, γηα λα κπνξέζεη ην ζύζηεκα λα είλαη πγηέο θαη λα κπνξεί λα ζηεξίμεη ηελ
ειιεληθή νηθνλνκία κε ηελ πηζησηηθή επέθηαζε θαη ηα πεξηζζόηεξα δάλεηα πξνο ηελ αγνξά.
Απηό ζα γίλεη κόλν εάλ έλαο θιάδνο, όπσο γηα παξάδεηγκα ν θιάδνο ησλ ςαξηώλ, ησλ
ηρζπνθαιιηεξγεηώλ, ν νπνίνο έρεη θαηαζηξαθεί ζηελ Διιάδα, πώο απηόο ν θιάδνο πέξα από
ηα 500 ή 600 εθαη. θόθθηλα δάλεηα πνπ έρεη θνξησζεί κε ιάζνο ηξόπν, κε ιάζνο δάλεηα, κε
επηζθάιεηεο πνπ δελ δόζεθαλ πνηέ, κε εγγπήζεηο, γηα παξάδεηγκα ςάξηα πνπ δελ ππήξραλ,
δηόηη θαλέλαο δελ είρε ην κνληέιν λα κεηξήζεη ηα ςάξηα πνπ έκπαηλαλ εγγπήζεηο πάλσ ζηα
δάλεηα από έπαηξλαλ, ηα δάλεηα ηα θάπνηνη ηα θξάηεζαλ ζηελ Διιάδα, αιιά νη πεξηζζόηεξνη
λα έζηεηιαλ ζην εμσηεξηθό, όπσο γλσξίδνπκε. Γελ ήξζακε εδώ, εηδηθά εκείο πνπ είκαζηε από
ηελ αγνξά, ζαλ λα ήξζακε από παξζελνγέλεζε θαη λα κελ μέξνπκε ηη έγηλε.
Όκσο, πέξα από απηό ππάξρνπλ ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο, επνκέλσο πξέπεη λα
εμπγηαλζεί ν θιάδνο, λα γίλεη δηαρεηξηζηηθόο έιεγρνο ζε θάζε θάθειν, λα δνύκε πνύ πήγαλ ηα
ρξήκαηα, λα έξζνπλ νη κέηνρνη θαη λα ξσηήζνπλ: «θύξηνη πνύ πήγαηε ηα δάλεηά ζαο θαη πώο
πήξαηε εγγπήζεηο; Έρεηε ρξήκαηα εζείο σο κεγάινο κέηνρνο εηζεγκέλεο από ην 2000;». Σόηε
ζην κεγάιν κπακ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ πνπ παίξλαηε όινη δηζεθαηνκκύξηα κέζα από ηελ
θνύζθα πνπ καο παξαθαινύζε ν θ. Παπαλησλίνπ λα βάινπκε ρξήκαηα ζηηο 7000 κνλάδεο
θαη ν θ. Παπαδήκνο ππέγξαςε κεηνρνδάλεηα. Δμαηξεηηθόο κάλαηδεξ ζηελ Σξάπεδα ηεο
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Διιάδνο. Ο θ. εκίηεο είπε «πάξηε δάλεηα, ζα πεηάμνπκε» θαη ν θ. Παπαλησλίνπ είπε λα
πάξνπκε δάλεηα, δηόηη ζα μαλαπεηάμνπκε. Όκσο, όια απηά ηα δηζεθαηνκκύξηα θαη
ηξηζεθαηνκκύξηα δξρ. πέηαμαλ.
Απηόο ν θιάδνο εμπγηαίλεηαη, όηαλ απηόο πιένλ νη ηξάπεδεο, εθόζνλ έρνπλ πάλσ από
500 εθαη. ζπλνιηθά ζπζηεκηθέο επηζθάιεηεο πάλσ ζηα δάλεηα ηεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο, έξζεη
θάπνηνο νξγαληζκόο θαη ηνπο επηζηξέςεη έλα κέξνο ησλ ρξεκάησλ ηνπο πνπ είραλ ζην 100%
ρακέλα ρξήκαηα θαη ζπγρξόλσο εμπγηαλζεί ε επηρείξεζε. Γηα λα εμπγηαλζεί ε επηρείξεζε
ρξεηάδεηαη θαηλνύξγηεο ζπκβάζεηο, θαηλνύξγηνο κάλαηδεξ, θαηλνύξηνπο αλζξώπνπο πνπ ζα
ηξέμνπλ ηελ επηρείξεζε, θαηλνύξγηεο ζπκβάζεηο εμαγσγώλ, θαηλνύξγην ηξόπν ειέγρνπ,
θαηλνύξγην ηξόπν ρξεκαηνδόηεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο εηαηξείαο. Σα ζπδεηήζακε απηά θαη
ζηελ Διιεληθή Βηνκεραλία Εάραξεο. Γελ μερλώ όηη έρνπκε θελά ζηελ ΔΒΕ θαη ησλ ιέ σ θαη
ζηελ δηθή καο θπβέξλεζε. Σελ εμπγηάλακε αιιά έρνπκε θαη θελά. Γελ είδακε επηρεηξεκαηηθά
πιάλα, δελ είδακε ηη άιιν πξέπεη λα γίλεη ην 2016.
Σν επόκελν βήκα πνπ ζα γίλεη από ηελ εμπγίαλζε ησλ δαλείσλ, είλαη όηη θάπνηα
ζηηγκή πξέπεη λα ηειεηώζνπλ ηα capital controls, δηόηη δελ κπνξνύκε λα εμπγηαίλνπκε σο
ηξαπεδηθό ζύζηεκα θαη σο θπβέξλεζε ηα θόθθηλα δάλεηα κε έλαλ πγηή ηξόπν, όπσο
πεξηγξάθεηαη ζην λνκνζρέδην. Τπάξρεη ν θώδηθαο δενληνινγίαο ησλ ηξαπεδώλ. Σνλ είρα
αθήζεη πξηλ έλα κήλα θαη ζα ηνλ αθήζσ θαη αύξην ζε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο όινλ ηνλ
θώδηθα δενληνινγίαο, γηα λα ην δηαβάζνπκε θαη λα ελεκεξώζνπκε θαη ηνπο ςεθνθόξνπο καο
πνπ είλαη δαλεηνιήπηεο θαη ζα πάλε ζηηο ηξάπεδεο λα ιύζνπλ ην πξόβιεκά ηνπο.
Κακία ηξάπεδα δελ ζέιεη λα πάεη έλα fund θαη λα ηεο πάξεη έλα δάλεην ησλ 500
εθαηνκκπξίσλ γηα 50. Φαληαζηείηε ηνπο κεηόρνπο πνπ πξέπεη λα γξάςνπλ ράζηκν 490 εθαη. ή
450. Διάηε ζηελ ζέζε ησλ κεηνρώλ. Δίλαη δπλαηόλ ε ηξάπεδα λα πνπιήζεη ην δάλεην ζην
10%; Γελ ην ζέιεη πξαθηηθά. Απηό δελ ζα ζπκβεί. Θα είλαη ε πηιεθηηθό θαη αλ είλαη επηιεθηηθό.
Έξρνκαη ζηελ θπβέξλεζή καο θαη ιέσ ην εμήο: Δπεηδή νη ηξάπεδεο δελ ζα πνπιήζνπλ ζην
εύξνο πνπ θαληάδνληαη όινη όζνη ιατθίδνπλ θαη όζνη δελ μέξνπλ θαη ην πηάλνπλ ηώξα ζηα
κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Δπεηδή πνιύ απιά δελ ηνπο ζπκθέξεη λα έρνπλ ηόζν κεγάιε
ραζνύξα ζηα βηβιία ηνπο θαη ζηνλ ηζνινγηζκό ηνπο θαη ζα ζέινπλ δεύηεξε ηελ ηξίηε αύμεζε
κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, πξέπεη εδώ λα δνύκε καδί ηνπο ην πιάλν, έηζη ώζηε λα εμπγηαλζνύλ,
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όπσο είπα ζην πξνεγνύκελν παξάδεηγκα γηα ηηο ηρζπνθαιιηέξγεηεο. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα
βάινπκε ζην ηξαπέδη ηνλ ΔΒ, ηνλ ΔΒΔΑ θαη όινπο ηνπο θνξείο, λα πάξνπκε ηνπο
θαιύηεξνπο θαη ηνπο άξηζηνπο.
Δπεηδή ην δεκόζην δελ κπνξεί λα δίλεη κηζζνύο 8 θαη 10 ρηιηάδσλ ζε κάλαηδεξ πνπ
κπνξνύλ λα ζηξώζνπλ ηα ςάξηα ζηελ Διιάδα, πξέπεη λα πάκε ζηηο ηξάπεδεο θαη ζηνπο
ζπλδέζκνπο θαη λα ηνπο πνύκε όηη πιεξώλνπλ πξόηδεθη κάλαηδεξ 8,10 ή 15 ρηιηάξηθα ηνλ
κήλα, ζα ηνπο δώζνπλ ζέινπλ δελ ζέινπλ, εθόζνλ ηνπο εμπγηαίλνπκε ηηο ηξάπεδεο γηα
δεύηεξε θνξά κε απηόλ ηνλ ηξόπν, ζα καο δώζνπλ 20 ή 30 άηνκα ηνλ κήλα πνπ ζα ηνπο
πιεξώλνπλ εθείλνη θαη ζα ηνπο βάισ εγώ κάλαηδεξ γηα λα ζηξώζνπλ ηελ δνπιεηά. Δάλ δελ ην
δεηήζνπκε απηό, δελ ζα γίλεη πνηέ. Πξέπεη λα ην δεηήζνπκε θαη πηζηέςηε κε όηη ζα ραξνύλ
πάξα πνιύ λα καο δαλείζνπλ ην πξνζσπηθό, γηα λα ην πιεξώλνπλ απηνί, πξνθεηκέλνπ λα
εμπγηαλζνύλ ηα δηθά ηνπο δάλεηα.
Όζνλ αθνξά ηα capital controls, είλαη πνιύ ζεκαληηθό κέζα από απηήλ ηελ δηαρείξηζε
ησλ θόθθηλσλ δαλείσλ λα επαλέιζεη ε εκπηζηνζύλε ζηηο εμαγσγέο, ζηα δάλεηα θαη ζηηο
θαηαζέζεηο. Δάλ ε αγνξά δελ θαηαιάβεη όηη θάηη ζεηηθό ζπκβαίλεη, όηη πξνζηαηεύνπκε
απνιύησο ηνλ πνιίηε από ηελ θαθνδηαρείξηζε θαη ηελ θαθή δηαπξαγκάηεπζε, όπσο ν θ.
ππνπξγόο είπε όηη ζην πξνεγνύκελν λνκνζρέδην ην θαινθαίξη, λα γπξίζνπλ θάπνηα ρξήκαηα
ζηηο ηξάπεδεο θαη ζα πξέπεη εδώ άκεζα κέζα ζε δύν κήλεο, όπσο έρσ πεη θαη άιιεο θνξέο,
λα απμήζνπκε ηα πεξηζώξηα ησλ capital controls ζηα θπζηθά πξόζσπα θαηά 50, 60,70 ή 80
επξώ θαη απηό δελ είλαη γηα λα θνξντδέςνπκε κεηαμύ καο εθεί πνπ δελ είραηε, δίλεηε άιια 80.
Γίλεη κηα αίζζεζε αζθάιεηαο. Απηό θέξλεη ην επόκελν βήκα, ην θαηά πόζν ζα κπνξέζνπκε λα
απειεπζεξώζνπκε ηα πνζά ζηηο εηζαγσγέο, δηόηη απηήλ ηελ ζηηγκή ππήξραλ πξνβιήκαηα ζηηο
εηζαγσγέο. Πξέπεη λα ηηο απειεπζεξώζνπκε θαη λα κεγαιώζνπκε ηηο πηζηώζεηο θαη ηηο
δηαδηθαζίεο ζηελ επηηξνπή πνπ θάλεη ηηο εηζαγσγέο.
.
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(πλέρεηα νκηιίαο θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΑΜΜΔΝΟΤ, Δηδηθνύ Αγνξεηή ησλ Αλεμάξηεησλ Διιήλσλ
– Δζληθή Παηξησηηθή Γεκνθξαηηθή πκκαρία)

Όζνλ αθνξά ηα δεκόζηα έξγα, δελ είλαη ηνπ ραξαθηήξα κνπ αιιά ζα ην πσ, ζα κε
ζπγρσξήζεηε, δελ ρνξέςακε ηζάκηθν κε θαλέλαλ εξγνιάβν, νύηε πξόθεηηαη λα ρνξέςνπκε
ηζάκηθν κε θαλέλαλ εξγνιάβν. Με καο θέξλεηε θαη εηδηθά θάπνηνπο αλζξώπνπο ζαλ εκέλα,
ζηε ζέζε λα θέξλνπκε απηά ηα παξαδείγκαηα. Δδώ εξρόκαζηε θαη ειεγρόκαζηε λα θάλνπκε
κηα δνπιεηά. Αλ πηάζνπκε ηε ύκβαζε ηνπ Ρίν-Αληίξξην, ηη λα πηάζσ; Σελ Αηηηθή Οδό; Σελ
Δγλαηία;
ΟΓΤΔΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΠΟΤΛΟ: Με πξνζβάιεηε ηνλ Τπνπξγό, ηα ζηήξηδε
ηόηε.
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθόο Αγνξεηήο ησλ Αλεμάξηεησλ Διιήλσλ – Δζληθή
Παηξησηηθή Γεκνθξαηηθή πκκαρία): Ξέξσ πνιύ θαιά ν Τπνπξγόο ηη ήξζε λα θάλεη εδώ θαη ηη
έξγν έρεη λα παξαδώζεη.
Να κε μερλάκε, επίζεο, ην εμήο: Όηη ε πνιηηηθή ζηελ Διιάδα είλαη έλα ιεηηνύξγεκα,
ζα πξέπεη λα ιέκε αιήζεηεο. Γε ζέισ λα μεράζσ όηη κέζα ζηηο θαιέο πξαθηηθέο ησλ
καζεκάησλ πνπ αθνύζακε ζήκεξα, ιείπεη ν θ. Υαηδεδάθεο ν θίινο κνπ, λα ηνπ πσ όηη ε
Δξγαιεηνζήθε ηνπ ΟΟΑ ήηαλ δηθή ηνπ ηδέα θαη ήηαλ πιεξσκέλε από ηνλ ΗΟΒΔ. Σν απέδεημα
εγώ όηαλ έθεξα ηνλ θ. Αζαλαζόπνπιν, ν νπνίνο ήηαλ κάλαηδεξ ηεο Ν.Γ. πνπ είλαη π ιένλ
ζηνλ ΗΟΒΔ θαη ηνπ ιέσ πόζα ζαο δώζακε θύξηνη, πόζα πιεξσζήθαηε γηα λα καο θέξεηε ηελ
Δξγαιεηνζήθε; Γελ πεξίκελα λα κνπ πεη δελ ηελ έθηηαμα εγώ. Σελ έθηηαμαλ ηδηώηεο ηελ
Δξγαιεηνζήθε, ηελ δώζαλε ζηελ Σξόηθα θαη ήξζε ε Δξγαιεηνζήθε ηνπ ΟΟΑ ε νπνία, αλ
ζέιεηε, δελ ζα πσ ςέκαηα, έρεη θάπνηα δεηήκαηα ηα νπνία έπξεπε λα επηιπζνύλ, αιιά έρεη
έλα εύξνο ηεο ηάμεσο ηνπ 70 κε 80% ην νπνίν είλαη εληειώο, γηα κέλα, απαξάδεθην. Καη ην
έθεξε ην ηόηε Τπνπξγείν Αλάπηπμεο πιεξσκέλν από ηνλ ΗΟΒΔ, λα πηνζεηεζεί θαη λα
πινπνηεζεί κέζα από ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε.
Κιείλνληαο λα πσ όηη ππάξρεη έλα δήηεκα θη έρσ δερζεί θάπνηα παξάπνλα. Θα πσ
ζηνπο θ. θ. Τπνπξγνύο λα κειεηήζνπκε ιίγν ην δήηεκα ηεο παξακεζνξίνπ, ην νπνίν είλαη ζην
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άξζξν 19 θαη έρεη λα θάλεη κε ηα επηδόκαηα παξακεζνξίσλ πεξηνρώλ, όπνπ εμαηξνύληαη
ηέζζεξηο πεξηνρέο όπσο είλαη νη έξξεο, ε Γξάκα, ην Κηιθίο θαη ε Πέιια. Θα πξέπεη λα δνύκε
ην γηαηί εμαηξνύληαη, ην πνηεο νκάδεο ππαιιήισλ θαη πνηνη άιινη αδηθνύληαη, αλ ππάξρεη άληζε
κεηαρείξηζε, ζα πξέπεη λα ην δνύκε θαη απηό κεηαμύ άιισλ παξακεζόξησλ πεξηνρώλ, δηόηη
παξακεζόξηνο ζηελ Διιάδα είλαη νπσζδήπνηε απηνί νη λνκνί, είλαη απηνί θαη θάπνηνη άιινη.
Θα πξέπεη λα ην δνύκε.
Καη πξέπεη λα θιείζσ γηα λα κε θάσ θαη ην ρξόλν από ηνλ επόκελν ζπλάδειθό, λα
πσ όηη αλ δελ έξζνπλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, νη νπνίεο ζα έξζνπλ κόλν κε ηνλ ηξόπν πνπ
απέδεημα πξηλ ιίγν, εμπγίαλζε ησλ εηαηξεηώλ, δεύηεξε άηππε αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ
ηξαπεδώλ κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ησλ θόθθηλσλ δαλείσλ, νη ηξάπεδεο νη ίδηεο ζα θνηηάμνπλ λα
εμπγηάλνπλ ηα δάλεηά ηνπο παξά λα ηα πνπιήζνπλ θαη λα ράζνπλ.
Δίκαζηε εδώ, όκσο, λα βάινπκε ην πιαίζην θαη θαλόλεο, λα κελ είλαη ρύκα θαη λα κελ
είλαη κπάραιν, λα πξνζηαηεύζνπκε ηνλ πνιίηε, λα ηνλ εθπαηδεύζνπκε γηαηί έρνπκε επζύλε
ζαλ πνιηηηθνί, λα ην πνύκε απηόο είλαη ν θώδηθαο δενληνινγίαο ησλ ηξαπεδώλ, λα ηνλ
γλσξίδεη ν πνιίηεο, ν δαλεηνιήπηεο, απηόο είλαη ν θώδηθαο επαθήο κε ηελ ηξάπεδα, όπσο
ιέκε, ην πώο πξέπεη θαη πώο καο αληηκεησπίδεη ε ηξάπεδα, λα ην δώζνπκε ζηνλ πνιίηε, λα
πάεη λα θάλεη ηε ζπκθσλία κε ηελ ηξάπεδα θαη' ηδίαλ, κε ηελ πξνζηαζία, όπσο είπε ν
Τπνπξγόο πξηλ, ησλ νκάδσλ ησλ 40 πκβνύισλ αλά πεξηθέξεηα, λα είκαζηε θνληά ζηνλ
πνιίηε λα ηνλ βνεζήζνπκε. Γηόηη κόλν αλ ν πνιίηεο αηζζαλζεί θαη ζα αηζζαλζεί κε ηε δηθή καο
θπβέξλεζε πνιύ θνληά ηνπ ηελ θπβέξλεζε θαη όρη σο ρύκα θαη έξκαην ζηνλ νπνηνλδήπνηε,
ηόηε κόλν ζα δώζεη εκπηζηνζύλε ζηελ θπβέξλεζε θη εκείο πηζηεύνπκε ζηνλ πνιίηε θαη πξέπεη
ν πνιίηεο λα πηζηέςεη όηη απηή ε θπβέξλεζε δνπιεύεη γηα ην θαιό ηνπ θαη ηίπνηα άιιν.
Δπραξηζηώ πάξα πνιύ.
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