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ΣΥΝΟ∆ΟΣ Β’
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΜΣΤ’
Κυριακή 19 ∆εκεµβρίου 2010
Αθήνα, σήµερα στις 19 ∆εκεµβρίου 2010 ηµέρα Κυριακή και
ώρα 18.00’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Προέδρου αυτής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών
ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους
2011».
Το λόγο έχει η κ. Θεοδώρα Μπακογιάννη, ως ειδική εισηγήτρια, υποδειχθείσα εκ µέρους των ανεξαρτήτων Βουλευτών.
Η κ. Μπακογιάννη δεν µπόρεσε να µιλήσει χθες επειδή ήταν
κλινήρης. Της ευχόµαστε περαστικά. Σήµερα είναι καλύτερα απ’
ότι βλέπω.
Ορίστε, κυρία Μπακογιάννη, έχετε το λόγο για είκοσι λεπτά.
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είµαι καλύτερα, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για
την κατανόηση και τις ευχές σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του κράτους
ταυτίζεται, δυστυχώς, φέτος µε το µέλλον της χώρας. Το κλίµα
που υπάρχει στην κοινωνία είναι εξαιρετικά βαρύ για έναν πολύ
απλό λόγο, γιατί συνεχίζουν να κυριαρχούν στο πολιτικό σύστηµα οι κοµµατικοί µικροϋπολογισµοί και δεν λέµε καθαρά την
αλήθεια στον ελληνικό λαό, την οποία, όµως, εκείνος ενστικτωδώς όχι µόνο υποψιάζεται, αλλά πλέον γνωρίζει. Εξακολουθεί το
πολιτικό σύστηµα ως κυρίαρχη συµπεριφορά να προσφέρει ψεύτικες ελπίδες και λανθασµένες ή ανύπαρκτες λύσεις και να προσπαθεί να µεταθέσει αλλού τις ευθύνες.
Το ΠΑΣΟΚ, ως αντιπολίτευση, πολέµησε πάντα µε πάθος τις
διαρθρωτικές αλλαγές. Τώρα, όµως, είναι υποχρεωµένο να τις
εφαρµόσει. Γι’ αυτό και µας οδήγησε ενσυνείδητα στο µηχανισµό στήριξης, για να έχει την πολιτική δικαιολογία, υπό το πρόσχηµα της απώλειας της εθνικής κυριαρχίας να αναιρέσει όχι
µόνο το «τα λεφτά υπάρχουν», αλλά και όσα έλεγε και έπρατε
ως κόµµα τα τριάντα τελευταία χρόνια.
Το σοβαρότερο πρόβληµα, όµως, δεν είναι οι ευθύνες του παρελθόντος. Αυτές λίγο-πολύ όλοι τις µοιραζόµαστε, άλλοι διά
πράξεων και άλλοι –όπως εγώ- κυρίως διά παραλείψεων. Το πρόβληµα είναι ότι η Κυβέρνηση εφαρµόζει και σήµερα µία λανθα-

σµένη πολιτική. Προσπαθεί να µειώσει τα ελλείµµατα κυρίως
µέσω της αύξησης των φορολογικών συντελεστών και όχι ρίχνοντας το βάρος στο σκέλος των δαπανών του δηµοσίου τοµέα,
όπου κρύβονται οι εξοργισµένοι σήµερα κοµµατικοί στρατοί, πιέζοντας µε τον τρόπο αυτό υπέρογκα τον ιδιωτικό τοµέα, που είναι
ο µόνος που παράγει πλούτο και µπορεί να µας βγάλει από τα
αδιέξοδα. Πρόκειται για µία επιλογή που δεν την επέβαλε η
τρόικα. Την αποφασίσατε εσείς. Όπως εσείς έχετε την ευθύνη
και για την καθυστέρηση των διαρθρωτικών αλλαγών και για την
προσαρµογή σε δόσεις, που αυξάνει το συνολικό δανεισµό και
διατηρεί υπαρκτό τον κίνδυνο της χρεωκοπίας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2011 σε επίπεδο γενικής Κυβέρνησης, που περιλαµβάνει και απεικονίζει τα πάντα, επιχειρείται
µία προσαρµογή κατά 2,1 του ΑΕΠ, εκ των οποίων 1,6 προέρχεται από τα έσοδα -κυρίως τα έκτακτα έσοδα- και µόλις 0,5 από
την περικοπή στις δαπάνες. Και αυτό από τις δηµόσιες δαπάνες,
που ήταν το µόνο που δεν έπρεπε να κόψετε.
Η σταδιακή προσαρµογή δεν δοκιµάζει, όµως, µόνο τις αντοχές της οικονοµίας. Το σοβαρότερο είναι ότι δοκιµάζει την κοινωνική συνοχή και την πολιτική βιωσιµότητα του προγράµµατος.
Οι χώρες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν χρεοκοπούν διότι
δεν µπορούν να πληρώσουν, χρεοκοπούν όταν το πολιτικό τους
σύστηµα έχει τόσο απαξιωθεί, ώστε δεν µπορεί πλέον να φέρει
εις πέρας δύσκολες αποφάσεις.
Έρχοµαι τώρα στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Αν η Κυβέρνηση κάνει µία προσπάθεια µε λάθος πολιτικές, η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση, δέσµια του λαϊκισµού της ηγεσίας της, αποφάσισε να µην έχει οικονοµική πολιτική. ∆εν έχει πολιτική µείωσης
των ελλειµµάτων και περιφέρει ανά την Ευρώπη εξωπραγµατικές απόψεις που φέρνουν σε αµηχανία –και το λέω για λόγους
ευγενείας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι- όλους τους σοβαρούς
συνοµιλητές της. Εντός της χώρας συνεχίζει να «φλερτάρει» µε
τις παραµυθίες περί µηδενισµού του, ελλείµµατος χωρίς θυσίες.
Επειδή η θέση, όµως, αυτή γελοιοποιήθηκε παρουσιάζει λιγότερο προκλητικές εκδοχές της ίδιας κενής περιεχοµένου πολιτικής µαζί µε την πρόσφατη ανακάλυψη περί στήριξης των
διαρθρωτικών αλλαγών. Μακάρι να τις στήριζε. ∆υστυχώς, όµως,
η πραγµατικότητα είναι ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση δεν καταψήφισε µόνο το µνηµόνιο, καταψήφισε, επίσης, την πιο σηµαντική διαρθρωτική αλλαγή που ήταν το ασφαλιστικό και
ακολούθησε µία ακραία λαϊκιστική αντιµνηµονιακή ρητορική
χωρίς καµµία σοβαρή εναλλακτική πρόταση και προοπτική.
Αναρωτιέµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν καταλαβαίνουµε το πολύ απλό, ότι για να αρχίσει ξανά η ανάπτυξη πρέπει
να αρχίσουν και πάλι να µας δανείζουν, γιατί χωρίς λεφτά ανάπτυξη δεν υπάρχει; Σήµερα, εκτός του µνηµονίου και της Ευρω-
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παϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που είναι µέρος του µνηµονίου, δεν
µας δανείζει κανείς. Ούτε το κράτος βρίσκει δανεικά ούτε οι τράπεζες για να χρηµατοδοτήσουν τους ιδιώτες.
Για να αρχίσουν πάλι να µας δανείζουν, πρέπει να µειώσουµε
τα ελλείµµατα µε περικοπές και παράλληλα να προχωρήσουµε
σε βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές. Αυτό προβλέπει το µνηµόνιο
και οι µόνες επιλογές που έχουµε, αν δεν θέλουµε να χρεοκοπήσουµε, είναι η ταχύτητα και η προέλευση των περικοπών και το
βάθος των διαρθρωτικών αλλαγών. Όλα τ’ άλλα είναι «άλλα
λόγια να αγαπιόµαστε».
Φοβάµαι ότι αυτά τα αυτονόητα τα καταλαβαίνουµε όλοι πολύ
καλά και οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης και της Συµπολίτευσης. Απλώς οι της Αντιπολίτευσης σιωπούν για λόγους κοµµατικής επιβίωσης και ανέχονται λεονταρισµούς, όπως «θα δώσω
συναίνεση µόνο µε µέτρα ανάκαµψης», που είναι µια τρίτη πιο
εύηχη εκδοχή του «λεφτά υπάρχουν» ή του «θα µηδενίσω το έλλειµµα χωρίς θυσίες» µε την ίδια ακριβώς αξία µε τις δύο προηγούµενες εκδοχές.
Στην Αριστερά πάλι οι κυρίαρχες προτάσεις για την επίλυση
της κρίσης κινούνται µεταξύ της χρεοκοπίας και της επιστροφής
στη δραχµή και της νοσταλγίας για τον υπαρκτό σοσιαλισµό.
Η επαναστατική «γυµναστική» µε συνεχείς διαδηλώσεις, στο
πλαίσιο των οποίων βρίσκουν την ευκαιρία να δράσουν και βίαια
και κάθε είδους ακραία στοιχεία, η ριζοσπαστική ρητορική και
παρεµπόδιση καίριων για τη χώρα οικονοµικών δραστηριοτήτων,
όπως ο τουρισµός, διώχνουν και τους τελευταίους εναποµείναντες επενδυτές και οδηγούν χιλιάδες εργαζόµενους στην ανεργία και την εξαθλίωση.
Ο λαϊκισµός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατατρώει τα σωθικά της πατρίδας και ενθαρρύνεται, δυστυχώς, από πολλαπλά
συµφέροντα στο χώρο των µέσων ενηµέρωσης, τα οποία, για να
εκµεταλλευθούν τις τελευταίες ρανίδες ακροαµατικότητας και
τα τελευταία πακέτα εύκολου και σκοτεινής προέλευσης χρήµατος, επιτείνουν τη σύγχυση και την αβεβαιότητα πουλώντας στον
κόσµο την ώρα της µεγάλης δυσκολίας παραµύθια και ακρότητες.
Την ίδια στιγµή ύποπτες πράξεις και πρακτικές στο χώρο των
µέσων ενηµέρωσης κατ’ εξοχήν εξακολουθούν να βρίσκονται στο
απυρόβλητο.
Μιλάµε, παραδείγµατος χάριν, για τη δίωξη της φοροδιαφυγής και του «µαύρου» χρήµατος, την υποχρεωτική καθιέρωση και
απαγόρευση της χρήσης µετρητών µεταξύ των επιχειρήσεων για
πάνω από 1.500 ευρώ. Και επί δύο συνεχών κυβερνήσεων παρακολουθούµε µία υπόθεση αγνώστου προελεύσεως 5,5 εκατοµµυρίων ευρώ του γνωστού εκδότη και τηλεπερσόνα, κ. Θέµου
Αναστασιάδη, να εµφανίζονται στο λογαριασµό του και κανείς να
µη θεωρεί ότι πρέπει να δώσει µία απάντηση στον ελληνικό λαό
γιατί τελικώς υπάρχουν δύο κατηγορίες πολίτες: οι πολίτες εντός
του συστήµατος και οι πολίτες εκτός του συστήµατος.
∆εν είναι µόνο αυτό, κύριε Υφυπουργέ. Είναι ότι όλοι µας θεωρούµαστε από τον κόσµο υπαίτιοι, γιατί λένε «τον φοβάστε, γι’
αυτό δεν τον κυνηγάτε, γι’ αυτό είσαστε µουγγοί στη Βουλή των
Ελλήνων». Και σας πάω και στοίχηµα ότι δεν θα υπάρχει ένας δηµοσιογράφος ο οποίος θα µεταδώσει αυτό το οποίο λέω εγώ σήµερα! Παρά ταύτα το χρωστάµε στον ελληνικό λαό, όπως
χρωστάµε στον ελληνικό λαό να µην παραµείνουν στο σκοτάδι
και οι µεγάλες υποθέσεις που αφορούν πολιτικούς.
Οι εξεταστικές επιτροπές χρησιµοποιήθηκαν απλώς ως εργαλείο πολιτικής αντιπαράθεσης και εκτόνωσης του κόσµου. ∆εν
κατέληξαν πουθενά! Είµαστε όλοι µαζί στο ίδιο τσουβάλι, γιατί
κανείς δεν τιµωρείται!
Και ακόµα µέχρι και σήµερα δεν έχουµε κάνει το αυτονόητο,
δηλαδή να συµφωνήσουµε σήµερα –όχι αύριο- ότι οι πολιτικοί
θα δικάζονται όπως ακριβώς οι απλοί πολίτες. Και επειδή θα µου
πείτε, κύριοι συνάδελφοι, ότι χρειάζεται αλλαγή του Συντάγµατος, δεχθείτε την τροπολογία της ∆ηµοκρατικής Συµµαχίας. Σας
καταθέσαµε µία τροπολογία, όπου –αν µη τι άλλο- ο αθώος που
κατηγορείται αδίκως, πολύ γρήγορα θα µπορεί να αποδείξει την
αθωότητά του, διότι µε τη θέλησή του δεν θα κρυφτεί πίσω από
την παραγραφή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Ε’ Αντι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πρόεδρος της Βουλής κ. ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ)
Είναι µία µικρή τροπολογία που θα διευκολύνει, όµως, διότι θα
λάµψει η αλήθεια από εκείνους…
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Έχουν γίνει προτάσεις κατ’ επανάληψη
στο παρελθόν, αλλά ως Υπουργός τις απορρίπτατε!
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Χαίροµαι αν το Κοµµουνιστικό
Κόµµα συµφωνεί µαζί µου! Χαίροµαι, κύριοι! Αυτό αναζητούµε,
κοινό τόπο, για να µπορούµε να αναδείξουµε και την αθωότητα,
αλλά και την ευθύνη των πολιτικών, όταν υπάρχει.
Σ’ αυτό το σκοτεινό περιβάλλον αυτός ο προϋπολογισµός επιβεβαιώνει τις κυβερνητικές αδυναµίες. Ψηφίσαµε τις περικοπές
στις ∆ΕΚΟ. Όµως, σας επαναλαµβάνω ότι αυτός ο τοµέας, όπου
το κοµµατικό κράτος ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα και
ανθεί κατ’ εξοχήν η συντεχνιακή νοοτροπία και οι επαγγελµατίες
κοµµατικοί συνδικαλιστές, πρέπει να περιοριστεί αποφασιστικά
µε ριζικές αποκρατικοποιήσεις, ώστε να λειτουργήσει µε τους
όρους και την πειθαρχία του ιδιωτικού τοµέα σε ανταγωνιστικό
περιβάλλον, µε το κράτος να εποπτεύει αυστηρά την παροχή κοινωνικού χαρακτήρα αγαθών και να επιδοτεί εκεί που πρέπει,
όπως για παράδειγµα τις αστικές συγκοινωνίες.
∆υστυχώς, η Κυβέρνηση δεν ακολουθεί αυτόν το δρόµο, γιατί
εκεί βρίσκονται τα σπλάχνα του ΠΑΣΟΚ αλλά και γενικότερα του
κοµµατικού συστήµατος. Θεωρεί ότι πρέπει να µείνουν στο απυρόβλητο όλοι όσοι κάποτε διορίστηκαν µε κοµµατικά κριτήρια
και προτιµά αντί γι’ αυτό, να κλείνουν χιλιάδες επιχειρήσεις και να
µένουν κάθε µήνα δεκάδες χιλιάδες άνεργοι στον ιδιωτικό τοµέα.
Το είπα και το λέω ξανά, κύριοι συνάδελφοι, ότι περισσότεροι
από εκατόν εβδοµήντα χιλιάδες εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα
έχασαν τις δουλειές τους τους τελευταίους µήνες. Φαίνεται,
όµως, ότι η Κυβέρνηση προτιµά να χάνονται παραγωγικές θέσεις
χιλιάδων µικρών επιχειρηµατιών και δεκάδων χιλιάδων εργαζοµένων που δηµιουργούν πλούτο, διότι εκεί φαίνεται ότι βρίσκονται τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού κατά το κοµµατικό µας
σύστηµα. Εκεί µπορεί οι άνθρωποι να απολύονται χωρίς διαδηλώσεις, χωρίς απεργίες, χωρίς να χάνουν τον ύπνο τους οι κοµµατάρχες που δεν τους διόρισαν και οι επαγγελµατίες
συνδικαλιστές που δεν τους εκπροσωπούν.
Και αυτό δεν είναι πλέον ανεκτό. Η µονόπαντη και καθυστερηµένη προσαρµογή που επιχειρεί η Κυβέρνηση, είναι αυτή που
εµποδίζει ακόµα και τη σκέψη έστω για πρόσβαση στις αγορές.
Με spreads στις εννιακόσιες µονάδες βάσης δεν υπάρχει φως
στον ορίζοντα.
Γι’ αυτό κι εµείς µιλάµε για την ανάγκη σαρωτικών διαρθρωτικών αλλαγών σε όλα τα επίπεδα. Κεντρική επιλογή ο περιορισµός της έκτασης του δηµόσιου τοµέα µε ευρύτερη συµφωνία
των πολιτικών δυνάµεων κατά το ένα τρίτο την επόµενη δεκαετία,
µε µαζικές αποκρατικοποιήσεις, µε µεταφορά δραστηριοτήτων
στον ιδιωτικό τοµέα. Γι’ αυτό και µιλάµε για την κατάργηση της
µονιµότητας των νεοπροσλαµβανόµενων υπαλλήλων, για εφαρµογή ενιαίου φορολογικού συντελεστή της τάξεως του 20% στις
επιχειρήσεις το ταχύτερο δυνατόν, για µαζική και αποφασιστική
άρση των εµποδίων της επιχειρηµατικότητας. Γι’ αυτό ζητάµε
δραστική αλλαγή του συνδικαλιστικού µοντέλου, µε συνδικαλιστές που να εργάζονται και οικειοθελή κατάργηση των κοµµατικών παρατάξεων στα συνδικάτα και τα πανεπιστήµια.
Αυτές οι αλλαγές θα µας επιτρέψουν επίσης να αποκτήσουµε
ξανά αξιόπιστη φωνή στο εσωτερικό της Ένωσης, όπου τα πράγµατα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά. Εκεί, µε την επιµονή των βορείων και προπαντός των Γερµανών, καθιερώνεται πλέον
µηχανισµός στήριξης των χωρών µε προβλήµατα. Όµως, το
ευρώ παραµένει ένα υπερβολικά σκληρό νόµισµα, κατάλληλο ενδεχοµένως –έχω αµφιβολίες- για τη γερµανική οικονοµία, όχι
όµως για την ευρύτερη Ευρωζώνη που εµπεριέχει χώρες µε πολύ
διαφορετικά οικονοµικά χαρακτηριστικά.
Ας το πούµε, λοιπόν, σαφώς: Ο νότος δέχεται τη δηµοσιονοµική πειθαρχία, τις βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές και τη µείωση
του χρέους. Πρέπει και ο βορράς να διευκολύνει την προσαρµογή και την ανταγωνιστικότητα όλων µας, δεχόµενος ένα φθηνότερο ευρώ που θα µας δώσει πίσω ένα µέρος της
ανταγωνιστικότητάς µας.
Χρειαζόµαστε, όµως, σαρωτικές διαρθρωτικές αλλαγές και για

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΜΣΤ’ - 19 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

έναν ακόµα λόγο, γιατί δεν είναι δυνατόν να βιώνεται η κρίση
χωρίς ένα ανεκτό δίχτυ προστασίας για τους πραγµατικά κοινωνικά αδύνατους. Γνωρίζοντας τη δηµοσιονοµική πραγµατικότητα,
προτείνω µία πολύ συγκεκριµένη κοινωνική δαπάνη µε συµβολικό αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα. Προτείνω την αύξηση του
ΕΚΑΣ κατά 150 εκατοµµύρια ευρώ, που µειώθηκε κατά 145 το
2010.
Αυτή η αύξηση θα καλυφθεί µε περικοπές από το κονδύλι της
Βουλής κατά 10 εκατοµµύρια και από το κονδύλι χρηµατοδότησης των κοµµάτων, δηλαδή από τα 75 εκατοµµύρια να πάει στα
55 εκατοµµύρια.
Κύριοι συνάδελφοι, τα 55 εκατοµµύρια τον καιρό της κρίσης
σας φθάνουν και σας περισσεύουν για τα κόµµατα! Η αύξηση θα
καλυφθεί µε την καθιέρωση αυξηµένου τέλους αλληλεγγύης στις
µεγάλες συντάξεις πολιτικού χαρακτήρα, για τις οποίες δεν
έχουν πληρωθεί αντίστοιχες εισφορές, Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, γενικών γραµµατέων, διοικητών, κ.λπ., 20 εκατοµµυρίων
ευρώ και τέλος, µε τη µεταφορά 100 εκατοµµυρίων από τον πόρο
που πληρώνετε για την ΕΡΤ στον τακτικό προϋπολογισµό, µε
αντίστοιχες περικοπές στον αριθµό των κρατικών σταθµών.
Είναι συγκεκριµένη η πρόταση και σαφής και θα βοηθούσε
τους ανθρώπους που έχουν πράγµατι ανάγκη. Όµως, θα βοηθούσε και στην αποφόρτιση της κοινωνικής έντασης και στην
αποκατάσταση –µερικώς, τουλάχιστον- της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήµατος, διότι θα έδειχνε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι οι εντός συστήµατος σκέφτονται και τους εκτός
συστήµατος. Και είναι καιρός να στείλουµε αυτό το µήνυµα!
Κι επειδή ο κύριος Πρόεδρος µου έκανε παρατήρηση για το
θέµα των δαπανών της Βουλής, θέλω να πω ότι αυτό προβλέπεται στην εισηγητική έκθεση στη σελίδα 83 και αν η Κυβέρνηση
έχει κάνει λάθος, παρακαλώ τον Πρόεδρο της Βουλής να το διορθώσει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα δεν βρίσκεται, όπως
κάποιοι νοµίζουν, υπό ξένη κατοχή. Απλώς, δηµιουργήσαµε µία
κοινωνία εξαρτηµένη από το δανεισµό και πρέπει τώρα να απεξαρτηθούµε, γιατί σταµάτησαν να µας δανείζουν. Αν δεν θέλουµε
το µνηµόνιο και την τρόικα, δεν υπάρχει πρόβληµα. Τους ζητάµε
απλώς να µη µας δώσουν την επόµενη δόση. ∆εν το κάνουµε,
όµως, γιατί απλούστατα ξέρουµε ότι τότε θα ζήσουµε πολύ χειρότερα, µε τις δικές µας δυνάµεις και µόνο και χωρίς την ξένη
βοήθεια στην περίοδο της απεξάρτησης.
Αντί, λοιπόν, να παραµυθιάζουµε εαυτούς και αλλήλους, αντί
να φαντασιωνόµαστε ανύπαρκτες κατοχές και ανύπαρκτες εθνικές αντιστάσεις, ας βρούµε τη δύναµη να δούµε τα πράγµατα µε
ρεαλισµό και ορθολογισµό και ας κάνουµε επιτέλους το καθήκον µας αδιαφορώντας για το πολιτικό κόστος.
Ο ελληνικός λαός έχει τεράστιες δυνατότητες και η χώρα έχει
µέσα της δυνάµεις και προοπτικές που µπορούν όλους µας να
µας εκπλήξουν στα επόµενα χρόνια. Αν αφεθεί ο ιδιωτικός τοµέας να δουλέψει παραγωγικά, αν µειώσουµε το κράτος δραστικά, αν αναδείξουµε τους καλύτερους δηµοσίους υπαλλήλους
και τους αφήσουµε να οικοδοµήσουν ξανά µία σοβαρή και αποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση, στην οποία βεβαίως τα κόµµατα
δεν θα αναµειγνύονται, τότε θα δείτε ότι όλα όσα ζούµε σήµερα
θα µοιάζουν σε λίγα χρόνια µε έναν κακό εφιάλτη, µία κακή
στιγµή που το έθνος βρήκε τη δύναµη να ξεπεράσει.
Ας το κάνουµε αυτό, επιτέλους, αναλαµβάνοντας τις ευθύνες
µας. Αυτή είναι η µεγάλη αλλαγή νοοτροπίας που ζητά από εµάς
η ιστορία. Και πρέπει να ανταποκριθούµε, ακόµα και αν ο λαός
στη συνέχεια θελήσει να µας αντικαταστήσει και τους τριακόσιους. Είναι καλύτερα οι τριακόσιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους
και να υποστούν το κόστος των δικών µας σφαλµάτων και αµαρτιών του παρελθόντος, παρά να παρασύρουµε στον όλεθρο έναν
ολόκληρο λαό.
Εµείς, ως νέος πολιτικός χώρος, έτσι θα αγωνιστούµε κι ελπίζω ότι θα λειτουργήσουµε ως καταλύτης, για να ακολουθήσουν
και οι άλλες πολιτικές δυνάµεις. Κατά τη γνώµη µας στη δύσκολη
ώρα του καθήκοντος δεν πρέπει να λείψει κανείς.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς ευχαριστούµε

2939

την κ. Μπακογιάννη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα επτά µαθητές και µαθήτριες, τέσσερις συνοδοί-εκπαιδευτικοί και έξι γονείς από το 8ο Γυµνάσιο
Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Συνεχίζουµε µε το Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κ. ∆ηµήτριο Ανδρουλάκη και υπενθυµίζω ότι ο χρόνος είναι επτά λεπτά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό, κύριε Ανδρουλάκη. Πριν αρχίσετε την οµιλία σας θα ήθελα να πω κάτι.
Επειδή η κ. Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρθηκε πάλι στις περικοπές που προτείνει στον προϋπολογισµό της Βουλής, για να
µην υπάρχουν παρανοήσεις θα ήθελα κατ’ αρχάς να επαναλάβω
σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισµό για την επόµενη χρονιά, το
2011, που ψηφίσαµε εδώ το Νοέµβριο, ότι ο προϋπολογισµός
αυτός είναι σηµαντικά µειωµένος σε σχέση µε τον προϋπολογισµό που είχε ψηφίσει η Βουλή πέρυσι το Νοέµβριο για τη Βουλή.
Προχωρήσαµε σε περικοπές, όπως είναι γνωστό και σε ό,τι
αφορά τις αµοιβές των Βουλευτών και σε ό,τι αφορά το κόστος
µισθοδοσίας των εργαζοµένων υπαλλήλων της Βουλής, αλλά έγιναν και σηµαντικότατες περικοπές και εξοικονοµήσεις κονδυλίων
ως προς τα λειτουργικά έξοδα του Κοινοβουλίου.
Φέτος, δηλαδή για το 2010, συγκεκριµένα αύριο που ολοκληρώνεται η υλοποίηση του προϋπολογισµού 2010, ως Βουλή θα
επιστρέψουµε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους περίπου
20.200.000 ευρώ.
Κύριε Υφυπουργέ, επαναλαµβάνω ότι θα έχετε επιστροφή από
τη Βουλή, από τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό για το τρέχον
έτος 20.200.000 ευρώ. Είναι τα διπλάσια από τα 10 εκατοµµύρια
που έχει υπολογίσει η κ. Μπακογιάννη.
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: …να πληρώσουµε παραπάνω
στο ΕΚΑΣ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μπορούν τα 20.200.000
ευρώ να αξιοποιηθούν -και είµαι σίγουρος ότι θα αξιοποιηθούναπό το Υπουργείο Οικονοµικών σε σχέση µε τις ανάγκες που
πρέπει να καλύψει.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα ως προς τα στοιχεία και τις περικοπές στις οποίες έχουµε προβεί ως Βουλή και τις εξοικονοµήσεις κονδυλίων και κατά το ήδη τρέχον έτος.
Την επόµενη χρονιά ο προϋπολογισµός µας θα είναι ακόµα περισσότερο µειωµένος εκ των πραγµάτων µε βάση τις αποφάσεις
που έχουµε πάρει. Εκτιµώ ότι και του χρόνου θα έχουµε τη δυνατότητα επιστροφής ενός σηµαντικού ποσού, ακολουθώντας
µία πολύ σφιχτή πολιτική, όπως και πρέπει να είναι. Ήδη, όµως,
φέτος επιστρέφουµε 20.200.000 ευρώ.
Ορίστε, κύριε Ανδρουλάκη, έχετε το λόγο.
ΜΙΜΗΣ ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ένα ανθρώπινο και πολιτικό παράδοξο όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά παντού. Κολλάµε µε το µυαλό µας σε ένα µονόδροµο, σε µία
βεβαιότητα, σε ένα επιθυµητό επίσηµο σενάριο κι όταν δεν λειτουργεί, το υποκαθιστούµε µε την ίδια σιγουριά µε ένα άλλο, το
οποίο το είχαµε καταγγείλει, το είχαµε δαιµονοποιήσει µόλις πριν
λίγο.
Για παράδειγµα ο Τρισέ λέει: «Ποτέ δεν θα αγοράσω οµόλογα
χώρας σε κρίση». Αγόρασε 69 δισεκατοµµύρια και µπορεί να
αγοράσει εκατοντάδες δισεκατοµµύρια οµόλογα της Ελλάδας
και άλλων περιφερειακών χωρών.
Στην Ευρωζώνη έλεγαν: «Ποτέ, δεν το επιτρέπει το Μάαστριχτ,
δεν µπορούµε να διασώσουµε χώρα» κι όµως έκαναν και διαρκή
µηχανισµό διάσωσης χωρών. Είπαν: «Ποτέ δεν θα αναδιαρθρώσουµε χρέος», το δαιµονοποίησαν. Κι όµως επίσηµα αυτό που
δαιµονοποίησαν το Νοέµβριο, το ψήφιζαν όλοι οι ηγέτες τώρα, το
∆εκέµβριο.
Υπάρχει λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, ένα κρίσιµο ερώτηµα:
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Ποια πολιτική δύναµη της Βουλής µπορεί βάσιµα να φέρει αντίρρηση στο χρονικό αναπρογραµµατισµό του ελληνικού χρέους µε
εύλογη ευνοϊκή αλλαγή στα επιτόκια, ώστε να είναι βιώσιµη η
αποπληρωµή του;
Αυτό, κύριοι συνάδελφοι, είναι µία συντεταγµένη συναινετική
και ήπια αναπροσαρµογή του χρέους, την οποία δαιµονοποιούµε
απ’ αυτό το βήµα και εκπρόσωποι της δικής µου παράταξης.
Αυτό, όµως, δεν µας απαλλάσσει από την ευθύνη να ξεφουσκώσουµε εύλογα µία υπερτροφική δηµόσια κατανάλωση που
στηρίχθηκε στην αντεστραµµένη πυραµίδα µε τα δανεικά.
Υπάρχει πολιτική δύναµη που να έχει αντίρρηση ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή το Ταµείο ∆ιάσωσης πρέπει να συγκεντρώσει όλα τα οµόλογα των «προβληµατικών» χωρών της
ευρωζώνης, να απαλλάξει συνεπώς τις τράπεζές µας από το
κακό φορτίο ώστε να µπορούν να δανειστούν και να δανείσουν,
πλην του ΚΚΕ, που έχει πράγµατι µία διακριτή και σεβαστή θέση;
Υπάρχει κάποια τέτοια πολιτική δύναµη; ∆ηµοκρατική Συµµαχία,
ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΛΑΟΣ, Νέα ∆ηµοκρατία, όλοι δέχονται το ευρωοµόλογο, δηλαδή µία στρατηγικής σηµασίας κίνηση, είτε το
γενικό µε πολλές παραλλαγές είτε το ειδικό αναπτυξιακό για να
επενδύσουµε σε δίκτυα, υποδοµές, ενέργεια, νερά, σκουπίδια
κ.λπ..
Υπάρχει, κύριοι συνάδελφοι, πολιτική δύναµη, που βάσιµα θα
έχει αντίρρηση στην εξής διαπραγµάτευση το επόµενο κρίσιµο
τρίµηνο στην Ευρωζώνη:
Πρέπει να πούµε: «Κύριοι εταίροι ακόµα κι αν κάνουµε τη δηµοσιονοµική προσαρµογή που λέτε –ήδη είχαµε και κάναµε ένα
επώδυνο τεστ 6%- ακόµα κι αν κάνουµε όλες τις διαρθρωτικές
αλλαγές, που έτσι κι αλλιώς πολλές απ’ αυτές θα τις κάναµε και
µόνοι µας, ακόµα και τότε υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να γλιστρήσουµε στην παγίδα του χρέους. ∆ηλαδή, κατά το παλαιό θεώρηµα, όσο αγωνιζόµαστε να µειώσουµε το χρέος, τόσο το
αυξάνουµε, αν δεν µας προσφέρει η Ευρωζώνη νοµισµατικά και
επενδυτικά αντίβαρα, αν δεν αναπρογραµµατίσουµε το χρέος
µας, αν δεν κάνουµε πιο ρεαλιστικό το χρονοδιάγραµµα -κύριοι
του Υπουργείου Οικονοµικών- της δηµοσιονοµικής προσαρµογής της χώρας, αν δεν αναµορφώσουµε το µνηµόνιο µε τους δανειστές, ώστε να ενισχύσουµε την αναπτυξιακή του διάσταση και
την κοινωνική του διάσταση, ιδιαίτερα στο θέµα των επενδύσεων
δηµόσιων και ιδιωτικών.
Υπάρχει πολιτική δύναµη που να έχει αντίρρηση σ’ αυτήν την
επανατοποθέτηση του Ελληνικού Ζητήµατος στο πλαίσιο µιας
νέας πολιτικής της Ευρωζώνης; Ποιο είναι το timing, κύριοι συνάδελφοι;
Κάποιος µεγάλος, αγαπητέ κύριε Σπύρο Χαλβατζή, έλεγε κάποτε: «Στις είκοσι τέσσερις είναι πολύ νωρίς, στις είκοσι έξι είναι
πολύ αργά, στις είκοσι πέντε!».
Η κρίσιµη ηµεροµηνία, κύριοι συνάδελφοι, είναι στο επόµενο
τρίµηνο. Ή τώρα, αλλιώς θα είναι αργά. Ή τώρα, και να µην µας
λέει η Ευρωζώνη το 2013. ∆εν υπάρχει 2013. Οι αγορές δεν περιµένουν και το κυριότερο απ’ όλα το µέλλον γι’ αυτές είναι το
«εδώ και τώρα». Άσε που από το 2013 ως το 2015 το δηµόσιο
χρέος στην Ευρωζώνη θα κλιµακώνεται από τα 24 τρισεκατοµµύρια στα 42 τρισεκατοµµύρια. Αλλά διάφοροι σοφολογιότατοι,
όπως ο Ρουµπινί λένε ότι θα έρθει η ανάκαµψη και θα είναι όλα
πιο εύκολα. Λάθος, κύριοι συνάδελφοι. Η ανάκαµψη θα αυξήσει
τα επιτόκια και θα κάνει δυσκολότερο το διακανονισµό του ελληνικού χρέους και δυσκολότερη την ανάπτυξη για εµάς τους
περιφερειακούς.
Θα µου πείτε: «Ποιο είναι το διαπραγµατευτικό όπλο της Ελλάδας;». Είναι πολλά, αλλά ένα είναι το υπερόπλο. Η έκθεση των
ευρωπαϊκών τραπεζών στο χρέος των περιφερειακών χωρών
είναι 1,9 τρισεκατοµµύρια ευρώ, µία υδρογονοβόµβα για το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, µία υδρογονοβόµβα που µπορεί να ξαναφέρει διπλή βουτιά στην παγκόσµια οικονοµία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ)
Θα µου πείτε: «Ποιος ηγέτης θα προκαλέσει αυτήν τη δηµιουργική κρίση στην Ευρωζώνη; Ποιος θα φέρει αυτό το εύλογο
σπρώξιµο στους ηγέτες της Ευρωζώνης; Ποιος θα κάνει αυτό το
µικρό εποικοδοµητικό πραξικόπηµα;».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπάρχει ένας, αυτόν ψήφισε ο ελληνικός λαός, ο οποίος, κύριοι συνάδελφοι, σας αρέσει ή δεν σας αρέσει, ή του κάνουµε ή
δεν του κάνουµε δίκαιη ή άδικη κριτική, διαθέτει ένα εντυπωσιακό ευρωπαϊκό και διεθνές κύρος και αυτός πρέπει να τους ψιθυρίσει στο αυτί: «Χρέος µας, πρόβληµά σας»!
Και αυτός και όλοι µας πρέπει να βρούµε το βενιζελικό ένστικτο, αγαπητή κ. Μπακογιάννη, των λεπτών ισορροπιών και των
λελογισµένων ρήξεων, για να επανατοποθετήσουµε το ελληνικό
ζήτηµα στο πλαίσιο µιας νέας πολιτικής και συστηµικής πρωτοβουλίας της ευρωζώνης.
Σε όλη αυτήν την προσπάθεια, κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να
έχουµε καθαρά ένα πράγµα στο µυαλό µας: Στο κακό που µας
βρήκε, υπάρχει και χειρότερο κακό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ.
Χρήστος Ζώης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: «Μας πήρε και µας σήκωσε», σε άλλες σφαίρες διαλογισµού! Ο αγαπητός συνάδελφος κ. Μίµης Ανδρουλάκης εκεί που είχε πλέξει έναν καταπληκτικό µύθο και περιµέναµε
όλοι µε µεγάλη αγωνία να ακούσουµε το όνοµα του ευρωπαίου
ηγέτη που θα δώσει επιτέλους διέξοδο στα αδιέξοδά µας, µας
προσγείωσε και πάλι στη µίζερη ελληνική πραγµατικότητα.
Αγαπητέ, κύριε Ανδρουλάκη, είπατε -και πολύ σωστά- ότι το
επόµενο τρίµηνο είναι πολύ κρίσιµο.
ΜΙΜΗΣ ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ: Συζητείτο στην Ευρώπη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Μάλιστα, είπατε: «ή τώρα ή ποτέ». Σας θυµίζω, λοιπόν, ότι στον ηγέτη που απευθυνθήκατε πριν από λίγο
από αυτό το Βήµα, είχατε απευθυνθεί και πέρυσι το ∆εκέµβριο
και τον καλούσατε τότε να πάρει µέτρα πριν να είναι πολύ αργά.
∆υστυχώς, δεν σας άκουσε τότε.
Κι έτσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάνοντας αυτόν το σύντοµο σχολιασµό, µπορώ να περάσω στη διαπίστωση ότι φέτος
συζητούµε για πρώτη φορά για τον «προϋπολογισµό του µνηµονίου», συζητούµε για πρώτη φορά για τον οροϋπολογισµό του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, συζητούµε για πρώτη φορά σε
καθεστώς µερικής άρσης της εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Και
αυτά είναι πλέον παραδεκτά από όλους και κανείς δεν αγχώνεται.
Ας δούµε, όµως, πώς φτάσαµε ως εδώ. Ήταν άραγε αυτονόητη η πορεία µας ως εδώ;
Όλοι έχουµε ευθύνες, κύριοι συνάδελφοι. Όµως, δεν έχουµε
όλοι τις ίδιες ευθύνες και χρειάζεται θάρρος για να βρει κανείς
πιο ακριβώς µερίδιο ευθύνης έχει και να το αποδεχθεί.
Ας δούµε, λοιπόν, πώς φτάσαµε ως εδώ.
Η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ακόµη και σήµερα ότι ήταν ανύποπτη και ότι δεν γνώριζε τίποτα. Και βεβαίως χθες ο γενικός µας
εισηγητής κ. Σταïκούρας είχε την ευκαιρία, παραθέτοντας και καταθέτοντας στα Πρακτικά πολλές δηλώσεις ευρωπαίων παρατηρητών για τα οικονοµικά µας, να καταλήξει στη διαπίστωση ότι
τελικά κανείς δεν µπορεί να ισχυρίζεται ότι ήταν ανήξερος και
ανύποπτος.
Όµως, ξέρετε και κάτι άλλο, κύριοι συνάδελφοι; Εδώ υπάρχει
ακόµα εκκρεµές και ζητά απάντηση το εξής ερώτηµα: Γιατί ο κ.
Παπακωνσταντίνου, ο Υπουργός Οικονοµικών, κάλεσε πέρυσι
στο γραφείο του, τρεις µέρες µετά τις εκλογές, το Γενικό Γραµµατέα της Στατιστικής Υπηρεσίας, κ. Κοντοπυρράκη, για να του
ζητήσει να αυξήσει το έλλειµµα πάνω από το 13%; Γνώριζε κάτι;
Πώς έγινε αυτό; Αφού τα απολογιστικά στοιχεία και για το έλλειµµα αποστέλλονται στην Επιτροπή στα τέλη Μαρτίου του
2010. Και αν γνώριζε, αν είκαζε κάτι, γιατί δεν πήρατε µέτρα αµέσως, κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας; Και αν φοβόσασταν
κάτι, αυτό το 13,5%, γιατί προχωρήσατε σε ακύρωση των µέτρων
δηµοσιονοµικής πολιτικής που είχε ψηφίσει η Νέα ∆ηµοκρατία
λίγους µόνο µήνες πριν και ήταν σε εκκρεµότητα λόγω της εκλογικής περιόδου; Αρκούσε να προχωρήσετε σε άµεση εφαρµογή
για να ελέγξετε, να ρίξετε αυτό που φοβόσασταν, δηλαδή το έλλειµµα στο 13,5%.
Το θυµίζω αυτό στον κ. Ανδρουλάκη, γιατί ήταν µεταξύ αυτών
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που ζητούσαν µε επιµονή από την αρχή από τον κυβερνήτη της
χώρας να πάρει µέτρα. Όµως, ο κυβερνήτης της χώρας έκανε
ταξίδια. Έφτασε µέχρι την Καραϊβική, για να εξηγήσει το όραµά
του για τη Σοσιαλιστική ∆ιεθνή και γι’ αυτό το µοντέλο διακυβέρνησης και πίσω γινόταν της κακοµοίρας, µε τους προβολείς
όλων των κερδοσκόπων να «χτυπούν» τη χώρα, ενώ δεν λαµβάνονταν µέτρα.
∆εν σας υποψίασε η ειλικρινής προεκλογική παρουσία του
τότε Πρωθυπουργού, ο οποίος έλεγε τι θα κάνει σε προεκλογική
περίοδο και αναλαµβάνοντας πρωτοφανές κόστος, δηλαδή ότι
θα «παγώσει» τις συντάξεις και τους µισθούς; ∆εν σας αρκούσε
η παρότρυνση του Αρχηγού της Αντιπολίτευσης από αυτό το
Βήµα πέρυσι, πριν από τον προϋπολογισµό, που σας έλεγε να
«ξεκολλήσετε» και να πάρετε µέτρα; Γιατί περιµένατε τον Μάρτιο; Ήταν µονόδροµος; Ήταν σχεδιασµένο τελικά να µπούµε στο
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο; Για ποιο λόγο; Μία εκδοχή λέει ότι
φοβόσασταν να πάρετε τα διαρθρωτικά µέτρα που είχε ανάγκη
η χώρα. Και µερικοί σήµερα έρχονται και λένε ότι γι’ αυτόν το
λόγο είναι µεγάλη ευτυχία το µνηµόνιο.
Εγώ σας ρωτάω το εξής: Ζητήσατε την υποστήριξη της Νέας
∆ηµοκρατίας για να πάρετε διαρθρωτικά µέτρα και την αρνήθηκε; Πόσα νοµοσχέδια έχουµε ψηφίσει πάνω σ’ αυτήν τη λογική;
Πολλοί καχύποπτοι, λοιπόν, και µέσα και έξω από αυτήν την
Αίθουσα εικάζουν ότι άλλοι ήταν οι λόγοι που µας οδήγησαν στο
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Μακριά από εµένα συνωµοσιολογικά σενάρια.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ναι, αλλά τα επαναλαµβάνετε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Όµως, κύριοι της Κυβέρνησης, πρέπει να
γνωρίζετε ότι όσοι ελπίζουν ότι ένας καταπονηµένος, καταπτοηµένος και χτυπηµένος λαός σε όλα τα επίπεδα δεν θα βρει το
κουράγιο να αντιδράσει σε αποφάσεις που αφορούν τα εθνικά
µας θέµατα ή ότι δεν θα βρει το κουράγιο να αντιδράσει σε αποφάσεις που συνεπάγονται ξεπούληµα του εθνικού µας πλούτου,
τότε ας λάβετε τη διαβεβαίωση ότι ακριβώς τέτοιου είδους κοµβικά σηµεία στην ιστορία µιας χώρας σηµατοδοτούν νέες εκκινήσεις και ανατροπές.
Κι έρχοµαι τώρα πολύ σύντοµα στα θέµατα του Υπουργείου
Εσωτερικών. Έρχοµαι στο Υπουργείο Εσωτερικών, που έχει ένα
στρατηγικό και κεντρικό ρόλο εποπτεύοντας οριζόντια τις λειτουργίες όλων των Υπουργείων, που έχει την εποπτεία του έµψυχου υλικού, που εποπτεύει την καλή νοµοθέτηση.
Λυπάµαι που θα το πω, κύριοι της Κυβέρνησης, αλλά δεν έχετε
αξιοποιήσει παρά ελάχιστα το επιχειρησιακό πρόγραµµα για τη
διοικητική µεταρρύθµιση. Πρόκειται για το πρόγραµµα που εκτός
όλων των άλλων αντιµετωπίζει και τη γραφειοκρατία, αξιολογεί
τα Υπουργεία, τις αποδόσεις, βλέπει την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών. Το έχετε αξιοποιήσει ελάχιστα!
Και µάλιστα, έχετε τόσο µικρή συµµετοχή, ώστε σας παρέκαµψε
η τρόικα και ανέθεσε στη World Bank, στη ∆ιεθνή Τράπεζα, να
κάνει τη σχετική µελέτη για την αξιολόγηση των Υπουργείων. Μυρωδιά δεν πήρε το Υπουργείο Εσωτερικών γι’ αυτού του είδους
τις κινήσεις!
Αναφέρεστε στη µείωση του δηµόσιου τοµέα, είτε µε περιστολή, µε µείωση, αν θέλετε, των νοµικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτό, είτε µε µείωση των µισθοδοτούµενων –και
προσέξτε τη φράση!- υπαλλήλων από το δηµόσιο. Και έτσι αναφερόµαστε στα «STAGE», στους συµβασιούχους, σε θέσεις ευθύνης που καταργούνται από τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», σε εβδοµήντα
πέντε χιλιάδες θέσεις που θα προκύψουν τα επόµενα δυόµισι
χρόνια από τη γενική εφαρµογή των πέντε αποχωρήσεων και
µιας πρόσληψης…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, τελειώνω σε ενάµισι λεπτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Λυπάµαι, κύριε Ζώη,
αλλά υπάρχει ένας κατάλογος µε διακόσιους τέσσερις συναδέλφους. Καταλαβαίνετε ότι δεν µπορώ να σας δώσω άλλο
χρόνο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Κλείνοντας, λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι περιµένουµε από τον Υπουργό Εσωτερικών να µας πει µε βάση
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ποια στοιχεία έχει αναφερθεί σ’ αυτούς τους διακόσιους χιλιάδες
λιγότερους µισθοδοτούµενους από το δηµόσιο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ολοκληρώστε, κύριε
Ζώη, σας παρακαλώ!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Περιµένουµε από τον Υπουργό Εσωτερικών
να µας πει επιτέλους πότε θα συγχωνευτούν και θα καταργηθούν
εκείνα τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου που
πραγµατικά θα βοηθούσαν στην περικοπή των σπαταλών.
Περιµένουµε από τον Υπουργό Εσωτερικών να µας διαβεβαιώσει ότι ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» θα λειτουργήσει, ότι ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» θα βρει τους πόρους που έχει ανάγκη για να επιβιώσει,
γιατί δυστυχώς από όλα τα στοιχεία που έχουµε στη διάθεσή µας
προκύπτουν ακριβώς τα αντίθετα.
Γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρόκειται να δώσουµε ψήφο εµπιστοσύνης και να ψηφίσουµε βεβαίως αυτόν τον Προϋπολογισµό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεχίζουµε µε το
Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Αθανάσιο
Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο προϋπολογισµός έχει τον ίδιο χαρακτήρα που είχαν και οι προηγούµενοι. Είναι ένας ταξικός, αντιλαϊκός και κυριολεκτικά βάρβαρος
και απάνθρωπος για τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού, επειδή
είναι σε συνθήκες κρίσης. Θα δηµιουργήσει εκρηκτικά προβλήµατα, φτώχεια και πρωτόγνωρη δυστυχία. ∆εν υπάρχει ελπίδα
µέσα στον καπιταλισµό και µ’ αυτήν την πολιτική. Αυτή είναι η
θέση µας και αποδεικνύεται από την πραγµατικότητα. Και δεν
υπάρχουν λύσεις σε όφελος του λαού σαν τις σοφιστείες που
πρότεινε ο κ. Ανδρουλάκης πριν.
Η κρίση που αγκαλιάζει όλες σχεδόν τις καπιταλιστικές χώρες
δείχνει ότι τα όρια του συστήµατος έχουν πια εξαντληθεί, ότι το
ίδιο το σύστηµα µπαίνει εµπόδιο για την πρόοδο της κοινωνίας σε
όφελος των λαών και ότι γίνεται επικίνδυνο σε πάρα πολλούς τοµείς. Άλλωστε, διέξοδο δεν µπορεί να βρει κανείς, ούτε από τους
αστούς διανοητές, από αυτούς που υπερασπίζονται το ίδιο το
σύστηµα. Είναι µπλοκαρισµένοι και αυτοί και ούτε µπορούν να
δώσουν καινούργιες συνταγές. Έχουν δοκιµαστεί όλες κι έχουν
χρεοκοπήσει.
Αλλά το τροµακτικό ερώτηµα δεν είναι αυτό που τέθηκε εδώ,
κύριε Ανδρουλάκη. Το τροµακτικό ερώτηµα, που πρέπει να το
πείτε στον κόσµο, είναι το εξής: Πώς είναι δυνατόν η επιστήµη,
η τεχνολογία, η παραγωγικότητα της εργασίας να είναι σε δυσθεώρητα ύψη, να δίνει τη δυνατότητα να καλυφθούν οι λαϊκές
ανάγκες; Και η απάντηση που δίνετε εσείς, που υπερασπίζεστε
το καπιταλιστικό σύστηµα, είναι να τους ζητάτε να γυρίσουν πενήντα και εκατό χρόνια πίσω; Αυτή είναι η µεγάλη αντίφαση. Είναι
η αντίφαση του ίδιου του συστήµατος.
Γι’ αυτό, λοιπόν, στην ηµερήσια διάταξη, χρησιµοποιώντας το
ίδιο τσιτάτο, µπαίνει η ανατροπή του ίδιου του συστήµατος. Αυτό
δεν είναι επειδή το βάζουµε εµείς ή επειδή το θέλει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Αυτή είναι αντικειµενική αναγκαιότητα.
Και αυτός είναι ο στόχος που πρέπει να διαµορφώσει το εργατικό
και λαϊκό κίνηµα. Γιατί οι αγώνες µε τη µορφή και το περιεχόµενο
που γνωρίσαµε µπορεί να µαταιώσουν ή να καθυστερήσουν κάποια µέτρα, αλλά εάν κινούνται όπως παλαιότερα, θα οδηγήσουν
στη διαπραγµάτευση για το πόσα λιγότερα ή περισσότερα θα
χάσουν οι εργαζόµενοι. Επανάληψη του σκηνικού που είχαµε τα
προηγούµενα χρόνια δεν πρόκειται να υπάρξει. Τελείωσε. Οι
αγώνες που θα βελτίωναν τη θέση των εργαζοµένων µέσα στο
ίδιο το καπιταλιστικό σύστηµα γίνονται τώρα αναποτελεσµατικοί
και το πρόβληµα της εξουσίας, δηλαδή το ποιος κατέχει την ιδιοκτησία του πλούτου, βρίσκεται προ των πυλών.
Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα ∆ηµοκρατία, αλλά και τα υπόλοιπα κόµµατα, που στηρίζουν αυτό το σύστηµα, στην αντιπαράθεση που
κάνουν σκόπιµα φεύγουν από αυτό τον πυρήνα, γιατί το θεωρούν
δεδοµένο, βέβαια. Έχουν τοποθετηθεί. Ο καυγάς γίνεται για τη
διαχείρισή του. Ποιος, δηλαδή, το υπηρετεί καλύτερα. Όλα όµως
τα επιχειρήµατα που χρησιµοποιήσατε και χρησιµοποιείτε και
τώρα έχουν καταρρεύσει κυριολεκτικά σαν χάρτινος πύργος. Η
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κατάσταση που διαµορφώνεται και που είναι κυριολεκτικά βάρβαρη δεν µπορεί να εξηγηθεί. Και µην είστε αφελείς ότι ο λαός
δεν σκέφτεται. ∆εν µπορεί να εξηγηθεί µε όλες αυτές τις ακροβασίες που κάνετε, εστιάζοντας, παραδείγµατος χάριν, στο ότι
φταίει ο σπάταλος και διεφθαρµένος δηµόσιος τοµέας –η κ.
Μπακογιάννη έδωσε ρεσιτάλ προηγουµένως- ή ότι αργήσαµε να
κάνουµε τις αλλαγές, τις οποίες κάνουµε σήµερα. Ή ότι φταίνε
οι αγκυλώσεις του κρατικού µηχανισµού, η γραφειοκρατία που
µπλοκάρει την επιχειρηµατική δραστηριότητα, η διαφθορά, η διαπλοκή. Βεβαίως υπάρχουν όλα αυτά. Εµείς δεν αρνούµαστε ότι
υπάρχουν πρώτον, διότι εσείς τα δηµιουργήσατε. Όµως αυτά
είναι συνυφασµένα µε το ίδιο το σύστηµα. Είναι όµως η αιτία; Η
αξιοποίηση των κονδυλίων, για παράδειγµα, η απορρόφηση, το
ΕΣΠΑ, όλα αυτά.
Εµείς, λοιπόν, σας ρωτάµε: Στην Ιρλανδία, όπου εφαρµόστηκαν όλα αυτά που δεν εφαρµόστηκαν εδώ, τι αποτελέσµατα είχαµε; Κατάρρευση συνολική. Στην Ισπανία -το 1985-1986, τότε
την προβάλατε σαν την ιδανική χώρα, που απορροφά τα ευρωπαϊκά κονδύλια, που δηµιουργεί και αλλάζει το θεσµικό πλαίσιο,
κ.λπ.- τι αποτελέσµατα είχαµε; Ακριβώς τα ίδια. Τα ίδια σε όλες
τις καπιταλιστικές χώρες µε διαφορετικές ιδιοµορφίες. Έχουµε
ακριβώς την ίδια κατάσταση, ναι ή όχι; Έχουν τελειώσει όλες οι
µορφές διαχείρισης, ναι ή όχι; Έχουν εφαρµοστεί όλες οι συνταγές όλα αυτά τα χρόνια, ναι ή όχι; Γιατί έχουµε τα ίδια αποτελέσµατα; Γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους. Γιατί η αιτία και στη
χώρα µας είναι το ίδιο το παραγωγικό µοντέλο: κεφαλαιοκρατικός τρόπος παραγωγής.
Ξέρετε, υπάρχει και κάτι ακόµη: Όλο αυτό το story –σε γνήσια
ελληνική να το πω- ότι δίνουµε στις επιχειρήσεις, ότι µεγαλώνει
η οικονοµία και περνάει καλύτερα ο κόσµος, τελείωσε. Ο κόσµος
το νιώθει. Έχει σοκαριστεί, αλλά το αντιλήφθηκε πλέον. Του τα
παίρνετε όλα πίσω.
Τίθεται ένα ερώτηµα και ήθελα να απαντήσω: Ρώταγε ο κ.
Αλευράς: «Πού πήγαν τα λεφτά;». Σοβαρολογείτε; ∆εν ξέρετε
πού πήγαν τα λεφτά; Τι έγιναν; Αέρας; Πήγαν στους επιχειρηµατικούς οµίλους. Πήγαν στον καπιταλιστικό «Μινώταυρο» όλα
αυτά τα χρόνια. Θα το επαναλάβω: 1990-2007, πεντέµισι φορές
αύξηση του ΑΕΠ, είκοσι οκτώ φορές αύξηση των κερδών των επιχειρήσεων, µία φορά αύξηση το µεροκάµατο και ο µισθός. Να,
λοιπόν, ποιος έφερε την κρίση: η υπερεκµετάλλευση, η τεράστια
συσσώρευση υπερκερδών στους επιχειρηµατικούς οµίλους.
∆εύτερη πλευρά: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο µύθος. Καλά, τολµάτε σήµερα να συνεχίζετε να λέτε στον κόσµο όλα αυτά που λέγατε όλα αυτά τα χρόνια; Τολµάτε να το λέτε; Ποιος δικαιώθηκε;
∆ιαβάστε τις θέσεις του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. Σε
όλους τους τοµείς έχουµε δικαιωθεί. Και στο ερώτηµα αν θα
υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτό δικαιωνόµαστε σήµερα.
Αλήθεια, τολµάτε να λέτε στον κόσµο ότι δεν παράγει; Τι κάνουν οι εργάτες; ∆εν δουλεύουν; Τι κάνουν οι αυτοαπασχολούµενοι; ∆εν δουλεύουν; Τι κάνουν οι φτωχοί αγρότες; ∆εν
δουλεύουν; Ποιος υποβάθµισε και υπονόµευσε τις παραγωγικές
δυνατότητες της χώρας;
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν σταµάτησε ακόµη και σε χαλεπούς καιρούς, όταν εσείς
στήνατε αψίδες θριάµβου, όταν πολλοί άλλαζαν γρήγορα στρατόπεδα, να προβάλει την πρότασή του. Σήµερα είµαστε πιο ώριµοι, πιο έµπειροι, έχουµε διδαχθεί από τα λάθη και τις αδυναµίες
και παρουσιάζουµε την πρότασή µας για τον άλλο δρόµο ανάπτυξης. Απαντάµε στο λαό ότι υπάρχει διέξοδος. Ανάπτυξη µε
κέντρο τις ανθρώπινες ανάγκες και όχι τα καπιταλιστικά κέρδη.
Ανάπτυξη και αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών δυνατοτήτων
της χώρας µε διεθνείς συνεργασίες, επωφελείς για το λαό. ∆εν
µπορεί πλέον ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής να δώσει διέξοδο. Γι’ αυτό χρειάζεται κοινωνικοποίηση των βασικών και συγκεντρωµένων µέσων παραγωγής, παραγωγικοί συνεταιρισµοί,
σχεδιασµός απέναντι στην καπιταλιστική αναρχία, λαϊκός έλεγχος. Η Ελλάδα µπορεί. Έχει τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήµατα.
Μπορεί να αναπτυχθεί. Γνωρίζουµε τις δυσκολίες, όµως καλούµε
το λαό και του λέµε ότι αξίζει να βαδίσει σε αυτό το δρόµο που
του δίνει προοπτική, παρά να περιµένει να καεί στην καπιταλι-
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στική κόλαση. Γνωρίζουµε πώς χρησιµοποιείτε το µνηµόνιο. Και
πρέπει να απαντήσετε: Αφού ξέρετε ότι δεν αντιµετωπίζει το
χρέος, γιατί το υπογράψατε, καθώς και τον προϋπολογισµό, σαν
δύο µπαµπούλες; Για να τον φοβίσετε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τελείωσα, κυρία Πρόεδρε.
∆εν θα αργήσει όµως –προσέξτε- ο µπαµπούλας του µνηµονίου και ο µπαµπούλας του προϋπολογισµού να γίνει µπούµερανγκ. Και όταν ο λαός πιστέψει στη δύναµή του, δεν θα
µπορείτε να τον σταµατήσετε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστώ κι εγώ.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής του ΛΑΟΣ, κ. Αϊβαλιώτης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι η τέταρτη φορά που µετέχω
στη συζήτηση του προϋπολογισµού. Τις δύο από αυτές ήµουν
γενικός εισηγητής και έτσι µελέτησα από πολύ κοντά δύο «γαλάζιους» και δύο «πράσινους» προϋπολογισµούς, οι οποίοι συµπίπτουν στο ότι ποτέ δεν τηρήθηκαν. Ήταν και οι τέσσερις
απολύτως στον αέρα.
Βλέπω µε ενόχληση ότι συνεχίζονται οι διάλογοι κωφών, οι παράλογοι διάλογοι. Η Κυβέρνηση παραµένει στυλωµένη στη θέση
της και τίποτε δεν αναθεωρείται. Έτσι, λοιπόν, κι εγώ αρνούµαι
να επισηµάνω τις αδυναµίες. Έχει γίνει ήδη από πολλούς Βουλευτές πριν από εµένα και µε ιδιαίτερη επιµέλεια από τους Βουλευτές του ΛΑΟΣ. Να πω απλώς ότι αποτελεί σενάριο
επιστηµονικής φαντασίας, εάν περιµένετε να εισπράξετε τα
λεφτά που γράφετε από την περαίωση, τους φόρους, τα αυθαίρετα και τους ηµιυπαίθριους. Σίγουρα µε τα κιάλια θα δείτε αυτά
τα ποσά, τα οποία περιµένετε να εισπράξετε, ενώ αποτελεί κατ’
εξοχήν νεοφιλελεύθερη επιλογή η περικοπή στο ήδη κουτσουρεµένο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Σήµερα το πρωί ο πρώην Υπουργός, ο κ. Χριστοδουλάκης, εξέφρασε στο «MEGA» την απορία του γιατί δεν παίρνετε ζεστό, κοινοτικό χρήµα 3 δισεκατοµµυρίων ευρώ, κάνοντας ό,τι έκαναν
άλλες χώρες, όπως για παράδειγµα η Πολωνία και η Ισπανία, ζητώντας δηλαδή το µερίδιό µας από το ΕΣΠΑ, χωρίς να βάζετε
την εθνική συµµετοχή, κάτι που ήδη, όπως είπε, έκαναν άλλες
χώρες. Το κάνατε; Αν όχι, γιατί δεν το κάνετε; Θα το κάνετε; Περιµένω µία απάντηση. Για να έχει και κάποια ουσία ο διάλογος
µέσα στην Ολοµέλεια.
Για το ύψος του χρέους: Να πω ότι δεν πρέπει πλέον να λέτε
«το ποσοστό του χρέους». Αυτό θυµίζει το «στον επόµενο τόνο το
χρέος θα είναι..». Όταν αναλάβατε, είπατε ότι ήταν 300 δισεκατοµµύρια, στον επόµενο τόνο, στις 7 Ιουνίου, µου απαντάει ο κ.
Σαχινίδης –θα το καταθέσω στα Πρακτικά- 310 δισεκατοµµύρια,
παρακαλώ! Στον επόµενο τόνο, πριν από λίγες ηµέρες, σε επίκαιρη ερώτηση που έκανα στη Βουλή µου απάντησε ο κ. Σαχινίδης 330 δισεκατοµµύρια παραπάνω απ’ όταν αναλάβατε την
Κυβέρνηση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης
καταθέτει για τα Πρακτικά της Βουλής το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όσο για τα υπόλοιπα, χαιρόµαστε που από πέρυσι µέχρι φέτος
δικαιωθήκαµε σε µία σειρά θεµάτων και κάνετε ήδη τις απαιτούµενες αλλαγές. Εξηγούµαι: Αρχίσατε να εξετάζετε τις εξήντα χιλιάδες συντάξεις που δίνετε σε πεθαµένους, καθώς και τις
µαϊµουδοσυντάξεις σε δήθεν αναπήρους, που παράλληλα είναι
και εν ενεργεία ποδοσφαιριστές ή σε τυφλούς, που παράλληλα
οδηγούν ταξί. Οι περισσότερες από αυτές τις παράνοµες και
ψεύτικες συντάξεις υπάρχουν φυσικά στις εκλογικές περιφέρειες, όπου σαρώνετε εκλογικά. Πάρτε για παράδειγµα τα Χανιά,
το Ρέθυµνο, για να δείτε ότι το 33% στις δύο αυτές περιφέρειες
των συνταξιούχων αγροτών είναι και ανάπηροι.
Χαιρόµαστε που δικαιωθήκαµε –και τώρα το οµολογείτε και
εσείς- όταν λέγαµε ότι λυγίζουν τα νοσοκοµεία από το βάρος της
δωρεάν περίθαλψης στους λαθροµετανάστες. Εδώ ήταν ο κ. Λοβέρδος, το παραδέχτηκε, είπε και για τα 400 εκατοµµύρια ευρώ
στα νοσοκοµεία, που είναι αγνώστου προελεύσεως.
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Χαιρόµαστε που έστω και αργά, παρ’ ότι µάλλιασε η γλώσσα
µας, σταµατήσατε και το αίσχος παροχής του επιδόµατος σε
σκηνίτες και δενδρίτες – δικός είναι ο όρος, Υπουργείο Οικονοµικών γράφει – και θα καταθέσω ένα ειδοποιητήριο στον κ. Μουράτ Αϊντίνι, ο οποίος είναι σκηνίτης και µένει στη διεύθυνση «νέα
Εθνική Οδός Πατρών-Πύργου, αριθµός 0». ∆ίνατε επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης στον κ. Μουράτ Αϊντίνι, όχι όµως στους
Έλληνες.
Μας ικανοποιεί και η ρύθµιση του κ. Λοβέρδου για το σταµάτηµα ενός ακόµη αίσχους, της παροχής από το ΙΚΑ συντάξεων σε
Πολωνούς, Ρουµάνους και Βούλγαρους, οι οποίοι εργάζονταν
τριακόσιες µέρες στην Ελλάδα. Αυτό κάνατε και εσείς οι «µπλε»
και εσείς οι «πράσινοι». Αυτό είναι το έγγραφο, όπου απαντά ο κ.
Λοβέρδος. Θα καταθέσω στα Πρακτικά και την απάντηση του κ.
Λοβέρδου και χαιρόµαστε που σταµατήσατε επιτέλους αυτό το
αίσχος.
Όµως µια και µιλάµε για τον προϋπολογισµό και είπαµε ότι αρχίσατε να µπουσουλάτε ως ΠΑΣΟΚ προς τις προτάσεις µας, να
δούµε και πού αποτύχατε. Αποτύχατε παταγωδώς στην εκµετάλλευση των τριακοσίων δισεκατοµµυρίων της δηµόσιας περιουσίας. Αποτύχατε και στην καταπολέµηση της κατασπατάλησης
χρηµάτων, αφού το λεφούσι των συµβούλων και οι άχρηστες
σπατάλες, όπως οι αλλαγές σε ταµπέλες, σφραγίδες και φακέλους µάς ρουφάνε 42 εκατοµµύρια. ∆εν το λέω εγώ, το λέει το
περιοδικό «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» και θα καταθέσω το δηµοσίευµα του περιοδικού στα Πρακτικά: για συµβούλους και αλλαγές σε ταµπέλες, φακέλους και σφραγίδες 42 εκατοµµύρια ευρώ.
Αποτύχατε να περικόψετε τις δαπάνες και στα χαϊδεµένα παιδιά σας και της Νέας ∆ηµοκρατίας και τα δικά σας, τα χαϊδεµένα
παιδιά στη Μονάδα Οργάνωσης – ∆ιαχείρισης για τα κοινοτικά
κονδύλια. Αυτό είναι ένα παράδειγµα. Αυτοί οι κύριοι, λοιπόν,
είναι χίλιοι εκατόν εβδοµήντα οκτώ, τους διορίσατε και οι δύο,
µας στοιχίζουν πανάκριβα. Και µόνο για τα νοίκια, για να στεγάζονται αυτοί εδώ οι κύριοι, δίνουµε 11 εκατοµµύρια ευρώ. Θα καταθέσω την απάντηση σε ερώτησή µου στη Βουλή.
Αλλά µόνο αυτό; Χτυπήσατε τη σπατάλη, παραδείγµατος
χάριν, στον ΑΣΕΠ; Στον ΑΣΕΠ µαθαίνω – από απάντηση σε ερώτηση που έκανα στη Βουλή – ότι πληρώνονται χιλιάδες ευρώ για
φθαρµένα και κατεστραµµένα γραφεία. ∆εν κατάλαβα; Μαθήµατα καράτε κάνουν στο ΑΣΕΠ και καταστρέφουν τα γραφεία;
Τι κάνουν στο ΑΣΕΠ και υπάρχουν φθαρµένα και κατεστραµµένα
γραφεία και αναγκάζεται το ΑΣΕΠ να δίνει χιλιάδες ευρώ, για να
αγοράζει καινούργια γραφεία; Θα καταθέσω την απάντηση του
ΑΣΕΠ στα Πρακτικά της Βουλής.
Όσο για τα αυτοκίνητα – άλλο ένα ξεχωριστό κοµµάτι του ξεσαλωµένου κράτους – θα καταθέσω δύο δικά σας έγγραφα, ένα
του Υπουργείου Εργασίας και ένα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Πρώτον, µας δουλεύετε κανονικά, όταν λέτε ότι θα πάρετε
υβριδικά αυτοκίνητα. Από τα έγγραφα αυτά προκύπτει ότι ούτε
υβριδικά αυτοκίνητα παίρνετε, ούτε ένα-ένα τα παίρνετε. Τέσσερα-τέσσερα παίρνετε τα καινούργια αυτοκίνητα. Θα καταθέσω
τις δύο απαντήσεις των Υπουργών σε ερωτήσεις που έκανα στη
Βουλή και να επισηµάνω ότι το θηριώδες τζιπ Nissan Path Finder
µε 2.500 c/c, το οποίο κάνει 42 χιλιάδες ευρώ το ένα – έτσι λέει
το έγγραφο το οποίο θα καταθέσω – ούτε φτηνό είναι ούτε υβριδικό.
Την ίδια ώρα, λοιπόν, που γίνονται όλα αυτά και εµείς στην Ελλάδα ασθµαίνοντας φτάνουµε στο 8% - αυτό λέτε για του χρόνου
σε έλλειµµα στον προϋπολογισµό, αυτός είναι ο στόχος, για λίγο
κάτω από το 8% - η Τουρκία κυνηγά το 2,8%. Προσέξτε τη διαφορά: κυνηγάµε εµείς το 8%, οι Τούρκοι είναι ήδη στο 4% στο έλλειµµα και πάνε στο 2,8%. Ρυθµός ανάπτυξης: 11%. Θα
καταθέσω το δελτίο της Alpha Bank, που δείχνει τα χάλια της ελληνικής οικονοµίας και το ότι έχουν απογειωθεί οι Τούρκοι.
Μόνο αυτό; Τα golden boys τι έγιναν; Ο κ. Γιαννίτσης, βλέπω
εδώ από το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ», έχει ετήσια αποζηµίωση 170 χιλιάδες ευρώ. Ο κ. Κωστόπουλος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος των Πετρελαίων, 238 χιλιάδες ευρώ. Ο κ. Αντωνόπουλος, ∆ιευθύνων
Σύµβουλος της ∆ΕΣΜΗΕ, 154 χιλιάδες ευρώ. Ο κ. Παπαδόπουλος 120 χιλιάδες ευρώ. Υπάρχει Βουλευτής ο οποίος έχει πλησιάσει αυτήν την αµοιβή σε αυτήν την Αίθουσα, 120, 170, 238
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χιλιάδες ευρώ; Σε αυτή την Αίθουσα υπάρχει Βουλευτής που να
τα έχει πάρει ποτέ; Θα καταθέσω στα Πρακτικά για τα golden
boys επίσης στη Βουλή.
Από τη µύγα ξύγκι προσπαθείτε να βγάλετε, την ίδια ώρα που
δεν ζητάµε τα σπασµένα και τα κλεµµένα από τους Γερµανούς.
Για 162 δισεκατοµµύρια λέει ο Μανόλης Γλέζος – όχι εγώ – ότι
µας χρωστάνε οι Γερµανοί, συν 20 περίπου δισεκατοµµύρια τα
κλεµµένα και τα σπασµένα από τη «SIEMENS», τα οποία δεν ζητάµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και για να τελειώσω και για να ευθυµήσουµε – δεν ξέρω αν
είναι για γέλια ή για κλάµατα – θα σας θυµίσω µερικές από τις
αφίσες που βγάζατε κατά καιρούς, ώστε να παραµυθιάσετε τον
κόσµο και να µείνουν…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, ολοκληρώνετε κ. Αϊβαλιώτη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
«Το ΠΑΣΟΚ µπορεί να εξαλείψει τη γραφειοκρατία», αφίσα του
ΠΑΣΟΚ. «Το ΠΑΣΟΚ µπορεί να φροντίσει µε στοργή όλους τους
Έλληνες». «Ψηφίζω ΠΑΣΟΚ για ακόµα καλύτερες συντάξεις».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναλαµβανόµενα το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Αϊβαλιώτη, έχει
τελειώσει ο χρόνος σας, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: «Ψηφίζω ΠΑΣΟΚ για ακόµα
µεγαλύτερο εισόδηµα». Όλα θα τα καταθέσω για τα Πρακτικά
της Βουλής. «Ψηφίζω ΠΑΣΟΚ για νέες θέσεις εργασίας». «Ψηφίζω ΠΑΣΟΚ για εθνική ανεξαρτησία» µε ∆ΝΤ και τρόικα και
τέλος – µπορεί να σας ενοχλεί, είναι όµως η αποθέωση – «Κώστας Σηµίτης: µπαίνουµε στην ΟΝΕ µε το σπαθί µας, χωρίς ελλείµµατα και πληθωρισµό». Αυτά µας λέγατε…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, έχει τελειώσει ο χρόνος σας προ πολλού.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Συγχαρητήρια.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστώ.
Το λόγο έχει η κ. ∆ιώτη Ηρώ, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΗΡΩ ∆ΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα δανειστώ λίγα από τα λεγόµενα του µαρξιστή φιλοσόφου Σλαβόι Ζίζεκ, ο οποίος έδωσε µια
διάλεξη σήµερα στην Αθήνα, µε τίτλο δανεισµένο µε τη σειρά
του από τον Γκράµσι: «Ο παλιός κόσµος πέθανε, ο καινούργιος
παλεύει να γεννηθεί. Ζούµε στην εποχή των τεράτων».
Ένα από τα τέρατα, νοµίζω, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες, είναι αυτή η περίοδος ενός ορισµένου είδους οικονοµικής κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, που τη
γέννησε ένας αδηφάγος καπιταλισµός και ένα συγκεκριµένο πολιτικό σύστηµα, µια οικονοµική κατάσταση που γίνεται µόνιµο καθεστώς και που φέρνει µαζί της την απειλή πολύ περισσότερο
άγριων µέτρων λιτότητας, ενταφιασµού κατακτήσεων, συρρίκνωσης των κοινών αγαθών της υγείας και της παιδείας, περισσότερη προσωρινή απασχόληση κοκ.
Και ποια µπορεί να είναι η εναλλακτική λύση; Στη διάλεξη ο
Ζίζεκ είπε ανάµεσα στα άλλα κάτι πολύ σηµαντικό, κατά τη γνώµη
µου. Είπε, λοιπόν, ότι η Ευρώπη είναι νεκρή, εντάξει, αλλά ποια
Ευρώπη; Η απάντηση είναι: η µεταπολιτική Ευρώπη της προσαρµογής στην παγκόσµια αγορά, η Ευρώπη που επανειληµµένα
«µαυρίστηκε» στα δηµοψηφίσµατα, η Ευρώπη της τεχνοκρατίας
των Βρυξελών, η Ευρώπη που παριστάνει τον εκπρόσωπο του
ψυχρού ευρωπαϊκού λόγου απέναντι στο ελληνικό πάθος και την
ελληνική διαφορά, το µαθηµατικό πνεύµα απέναντι στη συγκινησιακή µέθη.
Ωστόσο, όσο ουτοπικό κι αν ακούγεται, το έδαφος είναι ακόµη
ελεύθερο για µια άλλη Ευρώπη, µια εκ νέου πολιτικοποιηµένη
Ευρώπη, θεµελιωµένη πάνω σε ένα συλλογικό σχέδιο χειραφέτησης, την Ευρώπη που γέννησε τη γαλλική και τη ρωσική επα-
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νάσταση. Να, γιατί πρέπει να αποφύγουµε τον πειρασµό να αντιδράσουµε στη συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση µε µια αναδίπλωση στα απολύτως κυρίαρχα έθνη-κράτη, εύκολη λεία στο
διεθνές χρηµατιστικό κεφάλαιο, που δεν γνωρίζει σύνορα και
ηπείρους και µπορεί εύκολα να φέρει το ένα έθνος-κράτος σε
αντιπαράθεση µε το άλλο.
Περισσότερο από ποτέ η απάντηση στην κρίση πρέπει να είναι
περισσότερο διεθνιστική και οικουµενική από την οικουµενικότητα του παγκοσµίου κεφαλαίου. Αυτά τα λέω εισαγωγικά, γιατί
είναι µέρος της απάντησης στην ερώτηση: τι πρέπει να κάνουµε
εµείς, εµείς, που δεν συντασσόµαστε µε το κυρίαρχο;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε στο ∆εκέµβρη του
2010, ένα χρόνο και κάτι µετά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Πριν από ένα χρόνο, λοιπόν, λεφτά υπήρχαν, όπως έλεγε
στην προεκλογική του εκστρατεία ο κ. Παπανδρέου, ενώ µε την
ταχύτητα του φωτός το ψέµα αυτό το διαδέχθηκε πολύ πρόσφατα, κατά την υπογραφή του µνηµονίου, ένα ακόµη ψέµα: ότι
το ΠΑΣΟΚ εξαναγκάστηκε να παραβεί τις αρχές του, αλλά το
έκανε, για να σώσει την πατρίδα από τη χρεοκοπία, όπως είπε
πάλι ο κύριος Πρωθυπουργός.
Το σχέδιο του κ. Παπανδρέου και της Κυβέρνησής του νοµίζω
ότι είναι σαφές. Θέλει να σώσει τις τράπεζες από τη χρεοκοπία
και να αυξήσει τον πλούτο των λίγων. Και γι’ αυτό κατήργησε σε
µια νύχτα και το εργατικό δίκαιο.
Σε όλο αυτό το πλιάτσικο η Νέα ∆ηµοκρατία είναι συνυπεύθυνη και συνένοχη, µιας και είναι ένα από τα δύο κόµµατα – αλλά
µια πολιτική – που εναλλάσσονται χρόνια τώρα στην εξουσία.
Η Κυβέρνηση προχωρά ακάθεκτη, λοιπόν, στην υλοποίηση του
σχεδίου που πάει µαζί µε αναδιάταξη των δυνάµεων και των πολύ
νέων συσχετισµών µέσα στην κρίση, που βασικό χαρακτηριστικό
τους είναι η ριζική επιδείνωση της θέσης εργασίας και η ισοπέδωση κάθε δικαιώµατος, µε όξυνση φυσικά της καταστολής.
Ο χρόνος είναι πολύ περιορισµένος, κυρίες και κύριοι, και αν
και θα ήθελα να πω κάποια πράγµατα για το χρέος, θα περιοριστώ ως προς τον προϋπολογισµό σε ένα από τα πολλά ψεύδη
της Κυβέρνησης. Για να φτιάξει ένα περιτύλιγµα, λοιπόν, µιας
δήθεν νέας πολιτικής, που να την βολεύει, µας φλόµωσε πέρσι
κατά τη συζήτηση του προϋπολογισµού του 2010, αλλά και µετά
µε τη λεγόµενη πράσινη ανάπτυξη. ∆ιαδεχόµενη µια κυβέρνηση
όπως αυτή της Νέας ∆ηµοκρατίας, που τελευταία της προτεραιότητα ήταν η προστασία του περιβάλλοντος, ήταν εύκολο να
µιλήσει κανείς για πράσινη ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος.
Εδώ να υπογραµµίσω µε ένταση ότι η προστασία του περιβάλλοντος, το πράσινο, οι ελεύθεροι χώροι, η ελεύθερη πρόσβαση είναι έµµεσο εισόδηµα για την κοινωνία, ένα ακόµα που
στερείτε από αυτόν τον προϋπολογισµό και ένα ακόµα δικαίωµα
που αντιµετωπίζετε µε πλήρη καταστολή, όπως γίνεται αυτή τη
στιγµή στην Κερατέα. Εσείς – και δεν µας εκπλήσσει αυτό – όλα
αυτά τα βλέπετε ως µπίζνες για επενδυτές, αλλά δεν θα σας είναι
και τόσο εύκολη η πορεία που διαλέξατε.
Τι βλέπουµε, λοιπόν, σε αυτόν τον προϋπολογισµό; Πενιχρά
κονδύλια για ουσιαστική περιβαλλοντική πολιτική και fast track
επενδύσεις µε κάθε κόστος.
Από τον προϋπολογισµό του 2010 έµειναν µέτρα εισπρακτικού
και αντιπεριβαλλοντικού χαρακτήρα, όπως η τακτοποίηση των
ηµιυπαίθριων και επίσης, έµειναν και τα κίνητρα για την ενεργειακή χρηµατοδότηση των κτηρίων, που όµως δεν χρηµατοδοτήθηκαν ποτέ. Επιπλέον, ένα σηµαντικό µέρος των εσόδων και
αυτού του προϋπολογισµού, όπως και των προηγούµενων, προβλέπεται να προέλθει από τη νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων, διαιωνίζοντας έτσι µια περιβαλλοντικά καταστροφική πολιτική, που
οδηγεί σε άναρχη ανάπτυξη των πόλεων και στην καταστροφή
του φυσικού περιβάλλοντος. Και εάν προσθέσουµε σε αυτό και
την αντιπεριβαλλοντική πολιτική ανάπτυξης µε αυτοκινητόδροµους, πολιτική που δεν έχει καµµία χρηµατοδότηση σε µέτρα που
να βοηθούν στον περιορισµό της χρήσης ΙΧ αυτοκινήτων, όλα
αυτά και άλλα πολλά ολοκληρώνουν την Κυβέρνηση και την εικόνα της πράσινης ανάπτυξης.
Παράλληλα, η χρηµατοδότηση της προστασίας των δασών,
των θαλασσών, των λιµνών είναι µειωµένη, η χρηµατοδότηση των
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φορέων διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών, επίσης. Τα ποτάµια µας αντιµετωπίζονται ως προϊόντα που φέρνουν χρήµατα
και πολλά προγράµµατα αξιοποίησής τους µε φράγµατα από
ιδιώτες επενδυτές, αντιµετωπίζονται από την Κυβέρνηση ως
πηγή εσόδων, παρά την επιβάρυνση που επιφέρουν στα οικοσυστήµατα.
Ο προϋπολογισµός του 2011, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
στηρίζει σηµαντικά έσοδά του στην κερδοσκοπία του κεφαλαίου
στο χώρο της ενέργειας, η οποία για την Κυβέρνηση είναι ένα
ακόµα προϊόν. Φυσικά, δεν υπάρχουν δηµόσιες επενδύσεις για
την εξοικονόµηση ενέργειας ούτε για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Το δηµόσιο αγαθό αυτό, που λέγεται ενέργεια, παραχωρείται κι αυτό στα σχέδια ιδιωτών επενδυτών.
Σε αυτόν τον προϋπολογισµό, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν
πολλά προϊόντα για κερδοφορία, γι’ αυτό µιλάει ο κόσµος για
fast track ξεπούληµα. Ένα ακόµη τέτοιο γίνεται, αν δεν υπάρχει
δηµόσιος έλεγχος και χρηµατοδότηση, η διαχείριση των απορριµµάτων, η οποία είναι αρµοδιότητα των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Ο περιορισµός στην χρηµατοδότηση των ΟΤΑ
από τον κρατικό προϋπολογισµό, θα οδηγήσει στην ανάθεση της
διαχείρισης των απορριµµάτων σε ιδιώτες µε τη µη φιλική προς
το περιβάλλον ακριβή και ανταγωνιστική προς ανακύκλωση
καύση. Την Τρίτη συζητιέται η παραχώρηση δηµόσιας έκτασης
στη Φυλή, για να κατασκευάσει ο κ. Μπόµπολας εργοστάσιο διαχείρισης απορριµµάτων, που φυσικά µεταβιβάζει αυτό το κόστος
στους πολίτες. Τα flert µε τους επενδυτές γίνονται τελικά µακροχρόνιος δεσµός για την Κυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστό ότι ο προϋπολογισµός γίνεται στο αυστηρό πλαίσιο του µνηµονίου, αλλά και στο
πλαίσιο των επιλογών της Κυβέρνησης. Και είπα µε ποιον τρόπο
θα το κάνει, υπέρ του πλούτου και κατά της εργασίας. Ο προϋπολογισµός οδηγεί µε την µη αναδιανοµή των εσόδων υπέρ των
κοινωνικά αδυνάτων και του περιβάλλοντος, σε ενίσχυση του µοντέλου αυτού που οδήγησε στην οικονοµική, κοινωνική και οικολογική κρίση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Η Αριστερά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρνείται να µπει
στο κάδρο της συναίνεσης που αναζητάτε και θα καταψηφίσει
αυτό το σκληρά ταξικό προϋπολογισµό, όχι επειδή έχει το προνόµιο της καλής καρδιάς, όπως µας έλεγε πέρυσι ο κ. Λοβέρδος,
αλλά θα τον καταψηφίσει µε γνώµονα τις αξίες της και τις προτάσεις της για αλληλεγγύη και δικαιοσύνη.
Η Κυβέρνηση έχει διαλέξει πλευρά και εµείς είµαστε απέναντί
της. Θα επιδιώξουµε µε κάθε τρόπο µια νέα κοινωνική πλειοψηφία, που θα επιτρέψει την αλλαγή αυτής της πολιτικής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Κωνσταντίνος Γείτονας, Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω πως είναι εθνική υπόθεση και χρέος η έξοδος από την κρίση. Και πιστεύω ότι αυτό το
έχουν συνειδητοποιήσει οι Έλληνες πολίτες, που παρά το ότι
είναι πιεσµένοι από τα βάρη, αγανακτούν, δυσανασχετούν και
αγωνιούν, κατανοούν όµως ότι το ΠΑΣΟΚ αυτήν τη στιγµή σηκώνει «σταυρό του µαρτυρίου» για τη διάσωση της χώρας.
Είχαµε φτάσει ένα βήµα πριν την κατάρρευση µε τις πολιτικές
της Νέας ∆ηµοκρατίας, που απ’ ό,τι ακούµε και σήµερα –ακούσαµε και χθες από τους εισηγητές και σήµερα από οµιλούντες
συναδέλφους- δείχνει τουλάχιστον αµετανόητη, για να µην πω
βαρύτερη έκφραση.
Οι δύσκολες αποφάσεις που πήρε το ΠΑΣΟΚ ήταν αναγκαστικές και τα επώδυνα µέτρα αναγκαία. Και σε αυτήν την περίπτωση
πρέπει να το πούµε καθαρά, ότι τα µέτρα δυστυχώς πέφτουν επί
δικαίους και αδίκους. Όµως, η χειρότερη µορφή αδικίας θα ήταν
η χρεοκοπία της χώρας. Το 2011 θα περάσουµε ένα δύσκολο
τεστ και γι’ αυτό πρέπει να βάλουµε τα δυνατά µας.
Ο προϋπολογισµός του 2011 που συζητούµε είναι το αναγκαίο
εργαλείο για τη συνέχιση της δηµοσιονοµικής προσαρµογής,
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αλλά και κυρίως για την αναθέρµανση της οικονοµίας και την
επανεκκίνηση της αναπτυξιακής µηχανής. Και εδώ πρέπει να τρέξουµε µε ένα εµπροσθοβαρές πρόγραµµα για την ανάπτυξη και
για την ανάκαµψη. Χρειαζόµαστε επενδύσεις και ιδιαίτερα, ξένες
επενδύσεις. Να το πούµε καθαρά. Και επενδύσεις όχι οπουδήποτε, αλλά εκεί που έχουµε το συγκριτικό πλεονέκτηµα, σε εξωστρεφείς και εξαγωγικές δραστηριότητες. Επενδύσεις, δηλαδή,
που θα δώσουν αποτέλεσµα, που θα δώσουν προϊόν µε προστιθέµενη αξία.
Και επειδή, µιλάµε ταυτόχρονα και για την ανταγωνιστικότητα
και την επιχειρηµατικότητα και την τόνωσή τους, θέλω να πω κάτι
και το τονίζω, κύριε Υπουργέ. Ασφαλώς χρειάζεται να ενισχύσουµε την ανταγωνιστικότητα. Αλλά αυτό δεν είναι υπόθεση µόνο
του κράτους ή των εργαζοµένων, είναι υπόθεση και των ίδιων
των επιχειρηµατικών. Και δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι οι Έλληνες
επιχειρηµατίες οικειοποιήθηκαν τα οφέλη σε παχιές αγελάδες,
χωρίς να κάνουν τις απαραίτητες προσαρµογές, όπως παραδείγµατος χάριν, να επενδύσουν σε καινοτοµία στην τεχνολογική
τους αναβάθµιση σε συνεργασίες. Ουσιαστικά δεν έκαναν εκσυγχρονισµό και επενδύσεις.
Τώρα, λοιπόν, χρειάζεται να κάνουν τις προσαρµογές και να
βάλουν και εκείνοι το δάκτυλο επί τον τύπον των ήλων του σώµατός τους. Να ξεφύγουν από κρατικοδίαιτες πρακτικές και λογικές. Και όταν ζητάνε –και καλώς ζητούνε- απελευθέρωση των
επαγγελµάτων, άνοιγµα των επαγγελµάτων, άνοιγµα των αγορών, καλώς το ζητούν και να τα προχωρήσουµε. Αλλά πρέπει,
παράλληλα, και να βοηθήσουν να σπάσουµε ολιγοπωλιακές καταστάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές που τις βλέπουµε κάθε
µέρα και που παρ’ όλη την πτώση της οικονοµικής δραστηριότητας και τη µείωση της ζήτησης, µας δίνουν τις αυξήσεις στις
τιµές και πάνε τον τιµάριθµο στα ύψη.
Ακόµα, κύριε Υπουργέ, ο αναπτυξιακός νόµος επιτέλους να
έρθει στη Βουλή. Να τρέξουµε τα µεγάλα έργα, και τα έργα των
Σ∆ΙΤ και να επιταχύνουµε την απορροφητικότητα στο ΕΣΠΑ.
Έχετε βάλει ένα στόχο 30%. Εγώ λέω ότι είναι λίγος. Μπορούµε
να πάµε παραπάνω. Όπως και το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων δεν πρέπει να µειωθεί άλλο. Τουναντίον, πρέπει να ενισχυθεί.
Και θέλω να σας πω κάτι, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, που
µε ακούτε και έχετε πράγµατι µεγάλο βάρος φορτίου και το αναγνωρίζουµε. Η αναθέρµανση της οικονοµικής δραστηριότητας
και η προώθηση των έργων και των επενδύσεων είναι από τα
µόνα που θα αλλάξουν την κακή ψυχοφθόρα ψυχολογία που επικρατεί στην κοινωνία, που είναι πράγµατι διάχυτη στην κοινωνία.
Εννοώ την ψυχολογία της απαισιοδοξίας, της δυσπιστίας στους
πάντες και στα πάντα αλλά και στο αποτέλεσµα. Μια ψυχολογία
η οποία αποτρέπει πρωτοβουλίες, καθηλώνει δράσεις και σε τελευταία ανάλυση, ρίχνει νερό στο µύλο της ύφεσης, λειτουργεί
σαν καθοδική σπείρα. Αυτή θα τη σπάσουµε µε την αναθέρµανση
της οικονοµίας, µε την επανεκκίνηση της αναπτυξιακής µηχανής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε, χωρίς αµφιβολία, δύσκολο δρόµο και έργο µπροστά µας. Το µεγάλο βάρος ασφαλώς
και πέφτει στην Κυβέρνηση. Ζητούµενο είναι η µέγιστη δυνατή
αποτελεσµατικότητα από την Κυβέρνηση. Με αποφασιστικότητα,
αλλά και ευήκοον ους, κύριοι Υπουργοί, στη διαβούλευση. Όλοι,
όµως, χρειάζεται να βάλουµε πλάτη, ο καθένας από το µετερίζι
του και στο µέτρο που του αναλογεί.
Οι πολίτες στις τελευταίες εκλογές αυτό µας µήνυσαν. Θέλησαν συνέχιση της πορείας µε εθνική συνεννόηση, αν είναι δυνατόν, και περισσότερη δικαιοσύνη. Και γι’ αυτό λέω προς τα
κόµµατα της Αντιπολίτευσης πως σ’ αυτήν την περίοδο δεν έχουν
θέση κοµµατικοί µικροϋπολογισµοί, καιροσκοπισµοί, πολύ περισσότερο δεν έχουν θέση λαϊκισµοί. Και δεν µπορώ να ακούω να
λένε κάποιοι και να παραδέχονται ότι θέλουµε δάνεια, ζητάµε δάνεια, δεχόµαστε τα δάνεια, αλλά αποτάσσουµε τους δανειστές!
Αυτό είναι το άκρον άωτον του λαϊκισµού.
Εκείνο που πρέπει να καταλάβει η Αντιπολίτευση, και η Αξιωµατική και η Ελάσσονα Αντιπολίτευση της Αριστεράς –σ’ αυτές
κυρίως αναφέροµαι- είναι ότι το «βάζω πλάτη» που ζητάµε σε
αυτή την προσπάθεια, δεν σηµαίνει δεκανίκι στο ΠΑΣΟΚ, που
ούτως ή άλλως δεν το έχει καµµία ανάγκη. Το «βάζω πλάτη» ση-
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µαίνει συµµαχία, συνεισφορά και συµµετοχή στην προσπάθεια
για τη σωτηρία της χώρας. Και ιδιαίτερα, δε, για την Αξιωµατική
Αντιπολίτευση και τη Νέα ∆ηµοκρατία αυτό, το «βάζω πλάτη», θα
ήταν και µια έµπρακτη συγγνώµη στον ελληνικό λαό.
Θα τελειώσω, κυρία Πρόεδρε, µέσα στο χρόνο µου.
Η κρίση είναι οδυνηρή, αλλά είναι και διδακτική και για την Ελλάδα και για την ευρωζώνη. Πέρα από τις παθογένειες της Ελλάδας, της οικονοµίας, του κράτους, της κοινωνίας,
αναδείχθηκαν µε αυτή την κρίση και οι ατέλειες στην αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης, καθώς και οι ανεπάρκειες σε ηγεσίες της
ευρωζώνης. Ευτυχώς, σταδιακά και µε πρωτοβουλίες και τους
δικού µας Πρωθυπουργού, πληθαίνουν οι φωνές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που επισηµαίνουν τους κινδύνους, οι φωνές εκείνες που φωνάζουν «προσέξτε, η φωτιά στις περιφερειακές
οικονοµίες θα καταλήξει τελικά πυρκαγιά στην ευρωζώνη».
Και ζητούν, σε µια συστηµική κρίση όπως αυτή που βιώνουµε
συστηµική ευρωπαϊκή λύση. Ελπίζω ότι οι φωνές αυτές θα εισακουστούν, θα πάρουν τελικά το πάνω χέρι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα τελειώσω, κυρία Πρόεδρε. ∆εν χρειάζεται να κτυπάτε συνεχώς το κουδούνι. Σε είκοσι δευτερόλεπτα τελειώνω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Μην βάζετε χρόνο εσείς. Έχει τελειώσει ο χρόνος σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Σε κάθε περίπτωση, και πέρα
από τις λύσεις και την αλληλεγγύη σ’ ευρωπαϊκό επίπεδο, θέλω
να πω, ότι η πορεία ανάκαµψης και διάσωσης της ελληνικής οικονοµίας περνάει από µας, από τις δυνάµεις µας, τις δυνατότητές µας, από το πρόγραµµα προσαρµογής το δικό µας. Με το
σπαθί µας θα κερδίσουµε την κοινωνική µας ευηµερία και προκοπή την ανταγωνιστική οικονοµία, την παραγωγική οικονοµία.
Κανένας δεν θα µας τα χαρίσει. Έτσι άλλωστε θα δικαιώσουµε
και τις θυσίες του ελληνικού λαού. Είµαι βέβαιος, είµαι είµαι αισιόδοξος…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Είστε σαφής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ:…ότι όλοι µαζί ενωµένοι θα τα
καταφέρουµε.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ )
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Παυλόπουλος.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από την αναφορά µου στον
προϋπολογισµό θεωρώ ότι έχουµε χρέος, ως Βουλή των Ελλήνων, να αποτίσουµε σήµερα φόρο τιµής σ’ ένα µεγάλο πνεύµα
που έφυγε χθες, στη µεγαλύτερη ελληνίστρια της εποχής µας, τη
Ζακλίν ντε Ροµιγί. Την ελληνίστρια που υπηρέτησε την ελληνική
γλώσσα αναδεικνύοντας τη µοναδική διαχρονικότητά της χιλιετίες τώρα. Την ελληνίστρια που ανέδειξε την ουσία του ελληνικού
πολιτισµού και της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και η οποία ανέστρεψε τη λογική που ήθελε το πνεύµα να έχει δηµιουργήσει τη
δηµοκρατία. Και απέδειξε µε αδιάσειστα τεκµήρια ότι ήταν το δηµοκρατικό πολίτευµα το οποίο κατάφερε να διαµορφώσει τη λαµπρή πορεία του ελληνικού πνεύµατος και του «Χρυσού Αιώνα».
Έρχοµαι στο θέµα του προϋπολογισµού. Άκουσα τον κ. Γείτονα, θα ακούσουµε σε λίγο και τον κύριο Υπουργό Οικονοµικών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, εσείς που θα ψηφίσετε τον προϋπολογισµό, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο προϋπολογισµός του 2011 είναι το τίµηµα που πληρώνει το ΠΑΣΟΚ
–αυτός είναι ο λογαριασµός- για το αλήστου µνήµης «λεφτά
υπάρχουν». Για τη µεγάλη πολιτική απάτη, η οποία συνέβη προ
των εκλογών του 2009, την κυβερνητική αβελτηρία που ακολούθησε µετά και για το γεγονός ότι φθάσαµε εδώ που φθάσαµε.
Πράγµα που οφείλεται, αποκλειστικώς, σε ευθύνη του ΠΑΣΟΚ
και του κ. Γ. Παπανδρέου. Κι αν είχε ακουστεί τότε, την εποχή
εκείνη, η φωνή του κ. Κ. Καραµανλή, ο οποίος έλεγε «λεφτά δεν
υπάρχουν», και γι’ αυτό ακριβώς δεν µπορούσε να δώσει αυξήσεις και άλλα, -που έλεγε ότι θα έδινε ο κ. Παπανδρέου- φυσικά
δεν θα είχαµε φθάσει στο µνηµόνιο.
Επειδή το ΠΑΣΟΚ ισχυρίζεται διάφορα σχετικά µε το δηµόσιο
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χρέος, σχετικά µε το ζήτηµα το οποίο αφορά το έλλειµµα, είτε το
θέλετε είτε όχι, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, το χρέος είναι
«παιδί»του ΠΑΣΟΚ. Η Νέα ∆ηµοκρατία το άφησε 26% του ΑΕΠ το
1981 και 110% το παρέδωσε το ΠΑΣΟΚ το 2004. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα, θέλετε δεν θέλετε. Και, βεβαίως, αυξήθηκε στις
µέρες µας κατά ένα 10% και πήγε στο 120%. Αλλά απ’ αυτό µόνο
ένα 12% οφείλεται πρωτογενώς στη Νέα ∆ηµοκρατία. Το υπόλοιπο ήταν τίµηµα που πληρώναµε από το χρέος του ΠΑΣΟΚ
προηγουµένως. Αυτή είναι η αλήθεια.
Όπως επίσης, ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης του χρέους
τις ηµέρες της κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας ήταν µόλις
8%. Ενώ επί ΠΑΣΟΚ ήταν γύρω στο 33%. Αυτή είναι η αλήθεια.
Σε ό,τι αφορά το έλλειµµα, την περίφηµη ιστορία του ελλείµµατος: Το έλλειµµα, ναι, ήταν 15,4% στο τέλος του 2009. Από
αυτό, όµως, ένα 4% ήταν η πολιτική του ΠΑΣΟΚ, τα 9 δισεκατοµµύρια παραπάνω µέσα σε τρεις µόλις µήνες. Και επειδή µας
λένε ότι το αναθεωρήσαµε µέχρι το τέλος του 2009 πέντε φορές,
ρωτώ: Πόσες φορές το ΠΑΣΟΚ αναθεώρησε το έλλειµµα; Πόσες
φορές το αναθεώρησε µέχρι να φθάσουµε στο 15,4%;
Και κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε πέντε φορές µέσα στο 2009 το έλλειµµα της Ευρωζώνης,
ναι ή όχι; Από 1,8% το ξεκίνησε για να το φθάσει στο 6,3%. Πέντε
φορές αναθεώρησε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έλλειµµα
της Ευρωζώνης. Τι θα κάνετε δηλαδή επειδή το αναθεώρησε
πέντε φορές; Θα κάνετε εξεταστική επιτροπή, για να δείτε τι συνέβη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Θα ζητήσετε ευθύνες; Γι’ αυτά
µήπως φταίει και πάλι η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας;
Και κάτι άλλο. Λέγατε προ των εκλογών του 2009 -και φάνηκε
τώρα- ότι θα τα καλύπτατε όλα µε εκείνα τα 33 δισεκατοµµύρια
ευρώ ανείσπρακτες οφειλές. Πού είναι; Προχθές µας φέρατε
διάταξη και µας είπατε αυτό που εµείς λέγαµε προ των εκλογών
του 2009. Σας λέγαµε ότι απ’ όλες αυτές τις ανείσπρακτες οφειλές µόνο ένα 8% µε 9% µπορούσε να εισπραχθεί. Το οµολογήσατε προχθές, προσπαθώντας να διαγράψετε τα 24
δισεκατοµµύρια από τις ανείσπρακτες οφειλές. Αυτή είναι η ανακολουθία, αυτή είναι η παραπλάνηση του ελληνικού λαού, που
φαίνεται µέσα στον Προϋπολογισµό του 2011.
Κι έρχοµαι στο ζήτηµα που αφορά τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Ο προϋπολογισµός του 2011 είναι το «Βατερλό» του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Ως Κυβέρνηση και ως αρµόδιος Υπουργός, ενώ είχαµε δροµολογήσει τη µεταρρύθµιση, επισήµανα ότι δεν µπορούσε να γίνει
διότι δεν υπήρχαν τα απαραίτητα οικονοµικά µέσα. Είχατε συµφωνήσει στο ΠΑΣΟΚ το Νοέµβριο του 2008 προς αυτήν την κατεύθυνση. Στη συνέχεια ήρθατε και είπατε: «Θα την κάνουµε κι
έχουµε τα λεφτά». Κι εδώ υπήρχαν λεφτά! ∆είτε τα λεφτά που
υπάρχουν στον προϋπολογισµό για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Πού
είναι τα 4 δισεκατοµµύρια ευρώ «προίκα» του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» που
λέγατε ότι θα δίνατε; Πού είναι το πρόγραµµα «ΕΛΛΑ∆Α», το ειδικό επιχειρησιακό πρόγραµµα, το οποίο υποτίθεται ότι είναι η
«ραχοκοκαλιά» του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»; ∆εν υπάρχει ούτε καθ’ υποφοράν. Από την 1-1-2011 αναλαµβάνουν οι νέοι ΟργανισµοίΤοπικής Αυτοδιοίκησης και το ειδικό επιχειρησιακό δεν υπάρχει
ούτε στον ορίζοντα!
Κι ύστερα για τα χρήµατα που λέτε: Το 2009 πήρε η Τοπική
Αυτοδιοίκηση Α’ βαθµού 4,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το 2010 το
κατεβάσατε στα 4 δισεκατοµµύρια και απ’ αυτά εκταµιεύθηκαν
µόνο τα 2,8. Παρακρατήσατε αµέσως 1.200.000.000! Και τώρα
στον προϋπολογισµό µιλάτε για 4,3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Με
το ρυθµό που έχουν οι πληρωµές θα είναι κάτω από 3 δισεκατοµµύρια. Αυτή είναι η αλήθεια. Πού είναι τα 4,5 δισεκατοµµύρια του 2009; Πού είναι τα 4,3 δισεκατοµµύρια, που θα είναι κάτω
από 3 δισεκατοµµύρια -εδώ θα είµαστε και θα τα λέµε- στο τέλος
του προϋπολογισµού;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Και να έρθω στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση της εποχής εκείνης, Περιφέρεια τώρα. Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση είχε το 2009
500 εκατοµµύρια ευρώ. Τα βρήκαµε µόλις 110 εκατοµµύρια
ευρώ το 2004 και τα κάναµε 500 εκατοµµύρια µέσα σε τρία,
µόλις, χρόνια.
Το 2010, πέρυσι, τα κατεβάσατε. Τα κατεβάσατε δηλαδή στον
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περυσινό προϋπολογισµό κατά 75 εκατοµµύρια –ήτοι 425- και
στο φετινό προϋπολογισµό για τις Περιφέρειες µας µιλάτε για
850 εκατοµµύρια ευρώ. Θα µου πείτε: «Μεγάλη αύξηση δεν είναι;
Από τα 500 εκατοµµύρια που είχατε εσείς την εποχή εκείνη,
φέτος είναι εγγεγραµµένα 850 εκατοµµύρια». Πρώτα-πρώτα µε
το ρυθµό πληρωµών που είχαµε για τις Νοµαρχίες το 2010 θα
δείτε ότι θα είναι κάτω από 700 εκατοµµύρια. Όµως, η αλήθεια
που δεν λέτε στον προϋπολογισµό είναι η εξής. Ήταν 500 εκατοµµύρια ευρώ µόνο για τις νοµαρχίες την εποχή εκείνη, αλλά
φορτωνόταν το κράτος και πλήρωνε τους µισθούς –γιατί η µισθοδοσία ανήκε στο κράτος- όλων των υπαλλήλων, µονίµων και
αορίστου χρόνου, της νοµαρχίας. Τώρα όλα αυτά τα χρήµατα θα
τα πληρώσουν οι Περιφέρειες. ∆ηλαδή σ’ αυτά τα 850 εκατοµµύρια -που θα δείτε ότι θα είναι κάτω από 700 εκατοµµύρια- θα
έχουµε µέσα και τις πληρωµές, αυτή τη φορά από τις Περιφέρειες, όλων των χρηµάτων του προσωπικού. Και ο Α’ και ο Β’ βαθµός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν θα έχουν να πληρώσουν
µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2011 ούτε τα λειτουργικά τους
έξοδα! Αυτός είναι ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ο οποίος στήθηκε κι εδώ είµαστε, για να αντιµετωπίσουµε γραµµή προς γραµµή την πορεία
εκτέλεσης του προϋπολογισµού για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Και µιας και έχετε τη συνήθεια να κοιτάτε και τις αναλύσεις
που κάνει το ΙΟΒΕ, δείτε τι λέει το ΙΟΒΕ στο τρίτο Τεύχος του
2010, στη σελίδα 44, σχετικά µε τα 500 εκατοµµύρια ευρώ που,
δήθεν, θα εξοικονοµούσατε από τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Η ανάλυση
του ΙΟΒΕ σας λέει ότι αυτό δεν είναι άσκηση δηµοσιονοµικής πολιτικής. Γιατί είναι µεγέθη τα οποία δεν είναι δυνατόν, σε καµµία
περίπτωση, να αποδειχθούν πρακτικώς ακριβή. Αυτή είναι η αλήθεια, είτε το θέλετε είτε όχι. Ο προϋπολογισµός του 2011, –το
τονίζω- σε ό,τι αφορά ιδίως την Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι η
αρχή του τέλους για µια προσπάθεια που ξεκίνησε το 2004 και
που θα οδηγούσε στην ανόρθωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Τώρα καταρρέει, µόνο και µόνο για να πείτε ότι κάνατε µια µεταρρύθµιση, η οποία όχι µόνο µεταρρύθµιση δεν είναι, αλλά σας
τονίζω και πάλι ότι είναι το άλλοθι για να αποδείξετε ότι µπορείτε
να τα καταφέρετε ως προς ένα κορυφαίο θεσµό που ποτέ όµως
δεν τον σεβαστήκατε και ποτέ δεν τον υποστηρίξατε στην πράξη.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι πράγµατι η µέρα των µεγάλων απωλειών. Χθες έφυγε από τη ζωή και ένας σηµαντικός
Ευρωπαίος σε ηλικία εβδοµήντα ετών, ο Τοµάζο Πάντοα Σιόπα,
από τους αρχιτέκτονες του ευρώ, τέως Υπουργός Οικονοµικών
της Ιταλίας και εν ενεργεία σύµβουλος του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ένας άνθρωπος µε καθαρό µυαλό, µε κρυστάλλινη
σκέψη, από τους πρώτους σύµµαχους της χώρας µας στη µεγάλη προσπάθεια που κάνουµε, µε ανιδιοτέλεια και διάθεση προσφοράς και ένας άνθρωπος που πολλαπλασίαζε στην Ευρωπαϊκή
Ένωση το µήνυµα, το οποίο επιχειρούσαµε να κάνουµε. Ένας
άνθρωπος που θα λείψει από τη συζήτηση που γίνεται αυτή τη
στιγµή για το µέλλον της Ευρώπης και της Ευρωζώνης, σε µία
εποχή που οι απόψεις του είναι εξαιρετικά επίκαιρες -γιατί η Ευρωζώνη στην οποία ανήκουµε, είναι σε µία κρίσιµη καµπή, σε ένα
σηµείο όπου πρέπει να πάρει αποφάσεις για το µέλλον της, αποφάσεις που θα κρίνουν όχι µονάχα το µέλλον όλης της Ευρωζώνης, αλλά εν πολλοίς και το µέλλον της δικής µας χώρας- σε
ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται σήµερα από αστάθεια, που
χαρακτηρίζεται από µία κρίση χρέους σε πολλές χώρες, όχι τόσο
µεγάλη όσο στη δική µας, που χαρακτηρίζεται από µία επίθεση
που γίνεται σε περιφερειακές οικονοµίες, από την ανάγκη να
υπάρξει µία νέα ρύθµιση στις αγορές και από την ανάγκη να συνδυάσουµε τη συζήτηση για τη σταθεροποίηση µε αυτή για την
ανάπτυξη, γιατί χωρίς ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι
προφανές ότι η σταθεροποίηση από µόνη της δεν οδηγεί πουθενά.
Η χώρα µας, το ξέρουµε, αποτέλεσε τον καταλύτη για τις πρόσφατες εξελίξεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προσπά-
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θεια που κάναµε να δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός στήριξης για
την Ελλάδα, οδήγησε και στη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού µηχανισµού. Ήταν η πρώτη ουσιαστική απόφαση να ξαναδούµε
από την αρχή όλο το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα που είχε στηθεί τα
τελευταία χρόνια, το οικοδόµηµα πάνω στο οποίο στηρίχθηκε το
κοινό µας νόµισµα, το ευρώ, οικοδόµηµα που ξέραµε ότι είχε
πολύ µεγάλες αδυναµίες και ξέραµε ότι κάποια στιγµή θα βρεθεί
στην ανάγκη να προσαρµοστεί σε νέα δεδοµένα.
∆ηµιουργήθηκε, λοιπόν, ο ελληνικός µηχανισµός και στη συνέχεια ο ευρωπαϊκός µηχανισµός, στον οποίο σήµερα εντάχθηκε
η Ιρλανδία. Και η ελληνική Κυβέρνηση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τους µήνες και τις ηµέρες που µας πέρασαν συνεχίζει να
δίνει έναν αγώνα, προκειµένου αυτός ο µηχανισµός στήριξης που
ξεκίνησε για τη χώρα µας, να µετεξελιχθεί σε ένα µόνιµο θεσµό,
σε ένα µόνιµο µηχανισµό οικονοµικής και νοµισµατικής σταθερότητας για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, προστασίας απέναντι σε οποιαδήποτε επίθεση, σε οποιαδήποτε κρίση, σε
οποιαδήποτε προσπάθεια κερδοσκοπίας, που ξέρουµε πολύ
καλά ότι έχει ταλαιπωρήσει και τη χώρα µας.
Αυτό είναι το πλαίσιο µέσα στο οποίο κινούµαστε. Αυτό είναι το
πλαίσιο µέσα στο οποίο καταθέτουµε στην ελληνική Βουλή τον
προϋπολογισµό για το 2011.
Και επειδή ακούγονται από διάφορες µεριές διάφορες κορώνες περί δανειστών και τοκογλύφων, περί υποδούλωσης, παραχώρησης κυριαρχικών δικαιωµάτων, θέλω να απαντήσω τα εξής:
Σίγουρα δεν είναι η καλύτερη στιγµή για τη χώρα µας. Σίγουρα
δεν είναι η καλύτερη στιγµή για την Ευρώπη. Σίγουρα δεν έχει
πολεµηθεί, όσο θα έπρεπε και όσο θα χρειαζόταν, η διεθνής κερδοσκοπία, δεν έχουν µπει τα όρια που θα έπρεπε να µπουν στο
διεθνές χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο. Σίγουρα µπορούµε και
εµείς και η Ευρώπη στο σύνολό της να πάµε καλύτερα και να
προστατεύσουµε περισσότερο τις χώρες µας και τις οικονοµίες
µας από τις αναταραχές.
Όµως, πρέπει να έχουµε και ένα µέτρο. Πρέπει να αντιλαµβανόµαστε τον κόσµο γύρω µας, τη θέση µας µέσα σε αυτόν και
πάνω από όλα να αντιλαµβανόµαστε ότι η επιτυχία της Ελλάδας
να βγει από την κρίση που έχει σήµερα, θα εξαρτηθεί σε πολύ
µεγάλο βαθµό και από την επιτυχία της Ευρωζώνης να βγει από
την κρίση που έχει σήµερα.
Εµείς κάνουµε και θα κάνουµε αυτό που πρέπει. Και αυτά που
κάνουµε και πρέπει να κάνουµε, σε µεγάλο βαθµό γίνονται και
πρέπει να γίνουν ανεξάρτητα από τη διεθνή συγκυρία. Αλλά το
τελικό αποτέλεσµα θα εξαρτηθεί και από την ευρύτερη εικόνα. Γι’
αυτό, όλο και περισσότερο είναι επιβεβληµένη η συµµετοχή µας
στις κοινές αποφάσεις που παίρνονται στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό και δίνουµε µία τεράστια µάχη, για να
επιστρέψει το κύρος της χώρας µας και να έχουµε συµµετοχή
και λόγο σε αυτές τις αποφάσεις, για να µπορέσουµε να συνδυάσουµε αυτές τις συζητήσεις που γίνονται για τη σταθεροποίηση, µε τις συζητήσεις για τη νέα ρύθµιση των αγορών, µε τις
συζητήσεις για τα νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη, αλλά και για τη διαχείριση χρέους, όπως είναι τα ευρωοµόλογα.
Είναι χρήσιµο σε αυτήν την κρίσιµη καµπή να κάνουµε και ένα
βήµα προς τα πίσω και να θυµηθούµε ότι η Ελλάδα τα τελευταία
δέκα χρόνια έχει πάρα πολλά οφέλη από τη συµµετοχή της στην
Ευρωζώνη. Να θυµηθούµε ότι καταφέραµε την ένταξή µας στην
Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, πετυχαίνοντας πράγµατα
που εκείνη την εποχή θεωρήθηκαν ένα µικρό θαύµα, µία πρωτοφανή προσαρµογή. Ξεκινώντας από ένα έλλειµµα που έφθανε το
12%, δαπάνες τόκων στο 12,5%, καταφέραµε µε συνεχή πρωτογενή πλεονάσµατα να ενταχθούµε στη ζώνη του ευρώ το 1999,
να µειώσουµε τα ελλείµµατά µας και να έχουµε δαπάνες για τόκους κάτω από το 5% του ΑΕΠ.
Να θυµηθούµε ότι την περίοδο αυτή, από το 2000 µέχρι το
2009, διπλασιάστηκε στην Ελλάδα το ονοµαστικό κατά κεφαλήν
εισόδηµα και κλείσαµε σε ένα πολύ σηµαντικό βαθµό την ψαλίδα
ανάµεσα στο ελληνικό κατά κεφαλήν εισόδηµα και αυτό του
µέσου όρου της Ευρωζώνης.
Ταυτόχρονα, όµως, να θυµηθούµε ότι η συµµετοχή σε µία νοµισµατική ένωση, εκτός από πλεονεκτήµατα, έχει και υποχρεώ-
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σεις, υποχρεώσεις που έχουν να κάνουν, για παράδειγµα, µε την
τήρηση των κανόνων που αφορούν τα δηµοσιονοµικά, το έλλειµµα κάτω από το 3% του ΑΕΠ, το χρέος αν δεν είναι κάτω από
το 60% του ΑΕΠ, τουλάχιστον να το πλησιάζει.
Και η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια τους κανόνες αυτούς, όχι
απλώς δεν τους τήρησε, αλλά επιδεικτικά τους αγνόησε. Η Ελλάδα τα τελευταία έξι χρόνια ποτέ δεν βρέθηκε εκτός του πλαισίου επιτήρησης και ακόµα και όταν η προηγούµενη κυβέρνηση
οδήγησε την χώρα στις εκλογές το 2007, λέγοντας ότι είχε ανορθώσει την οικονοµία, µαθαίνουµε σήµερα ότι τελικά το έλλειµµα
ήταν στο 6% του ΑΕΠ.
Ο δεύτερος µεγάλος κανόνας που ισχύει για την Ευρωζώνη,
είναι ότι δεν µπορούν να υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις ανταγωνιστικότητας από χώρα σε χώρα. Και εδώ έχουµε το παράδοξο στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση να επενδύουν στις νέες
τεχνολογίες, στο µετασχηµατισµό της οικονοµίας τους, στην
έρευνα, στην καινοτοµία, να συνδέουν τους µισθούς και την εξέλιξή τους µε την παραγωγικότητα και εµείς να µην κάνουµε τίποτα από όλα αυτά. Να µην επενδύουµε στην έρευνα και στην
καινοτοµία, να µην προσπαθούµε να µετασχηµατίσουµε την οικονοµία µας και να βλέπουµε τους πραγµατικούς µισθούς ανά
εργαζόµενο να αυξάνονται σωρευτικά την τελευταία δεκαετία µε
περίπου 45%, όταν στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν µε περίπου 8%.
Συνδυασµός όλων αυτών, αποτέλεσµα, η πρωτοφανής διεύρυνση του εξωτερικού µας ισοζυγίου, το τεράστιο έλλειµµα που
τα χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας έφθασε σε
διψήφιο νούµερο και απείλησε να τινάξει τη χώρα στον αέρα.
Και τρίτος κανόνας µε τον οποίο λειτουργεί η Ευρωζώνη, είναι
η ειλικρίνεια, είναι το να λέει ο καθένας τα πράγµατα που πραγµατικά συµβαίνουν στη χώρα του. Και αυτό ήταν, αν θέλετε, και
το πιο σηµαντικό µας πρόβληµα, η µεγαλύτερη πρόκληση που
αντιµετώπισε η Ελλάδα, το ζήτηµα γύρω από τα στατιστικά της
στοιχεία, το γεγονός ότι συνειδητά έλεγε ψέµατα στους Ευρωπαίους εταίρους µας. Και αυτό το πλήρωσε και το πληρώνει
ακόµη πάρα πολύ ακριβά.
Τους τελευταίους µήνες έχει γίνει µία τεράστια προσπάθεια
να ανορθώσουµε το κύρος της χώρας, ξεκινώντας από ένα, δεν
θα έλεγα µηδενικό, αρνητικό σηµείο να επιχειρήσουµε να πείσουµε κυβερνήσεις, λαούς, κοινοβούλια ότι η Ελλάδα αξίζει τη
στήριξή τους, να πείσουµε τους φορολογούµενους και τα ασφαλιστικά ταµεία σε άλλες χώρες να επενδύσουν στα ελληνικά οµόλογα και να πιστέψουν στην προσπάθεια της Ελλάδας, να
πείσουµε κοινοβούλιο δύσπιστα και κυβερνήσεις που έχουν και
αυτές τα δικά τους προβλήµατα να στηρίξουν τη χώρα µας µέσα
από το πρωτοφανές για την Ευρώπη, πρωτοφανές για τον κόσµο
ολόκληρο, Πρόγραµµα Στήριξης των 110 δισεκατοµµυρίων
ευρώ.
∆εν ήταν εύκολο να γίνει αυτό. Και, όµως, τα καταφέραµε. Καταφέραµε να υπάρχει αυτή η στήριξη. Και το καταφέραµε µε
αντάλλαγµα ένα πρόγραµµα τριετούς οικονοµικής πολιτικής, ένα
πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής, αλλά και ταυτόχρονα ένα πρόγραµµα µεγάλων τοµών και αλλαγών.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, νοµίζω πως καταλαβαίνουµε όλοι
πάρα πολύ καλά µετά από αυτά που ζήσαµε τον τελευταίο καιρό
ότι είµαστε σε ένα τέλος εποχής, ότι πράγµατα τα οποία ξέραµε
και είχαµε συνηθίσει δεν µπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν.
Ζούµε σήµερα σε µία χώρα µε ένα χρέος 300 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, µε µία οικονοµία που πέρυσι είχε έλλειµµα 36 δισεκατοµµύρια ευρώ, µε µία οικονοµία που καταναλώνει περισσότερα από
ό,τι παράγει, που δεν έχει πραγµατικούς θεσµούς, που τώρα
προσπαθεί να τους χτίσει, που δεν έχει κουλτούρα καινοτοµίας,
ρίσκου και επιχειρηµατικότητας, µε ένα κράτος που είναι σπάταλο και αναποτελεσµατικό, µε ένα κράτος που σε όλους τους
δείκτες τους διεθνείς δείχνει ότι χρονιά µε τη χρονιά πέφτει και
µεγαλώνει η διαφθορά. Αρκεί κανείς να δει τι έγινε ανάµεσα στο
2004 και στο 2009 στους διεθνούς δείκτες της διαφθοράς.
Ένα κράτος που καµώνεται, ότι δίνει δωρεάν παιδεία και υγεία
στους πολίτες, όταν ξέρουµε πάρα πολύ καλά, ότι η µέση
ελληνική οικογένεια πληρώνει από την τσέπη της και για το µεν
και για το δε. Ένα κράτος, που ενώ ξοδεύει τα ίδια όσο µια µέση
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ευρωπαϊκή χώρα, δίνει κοινωνικές παροχές που µειώνουν
ελάχιστα, τον κίνδυνο και το ποσοστό φτώχειας, πριν και µετά
τις κοινωνικές µεταβιβάσεις. Και το χειρότερο, ένα κράτος και
µια χώρα, που δεν δίνει προοπτική στους νέους, που δεν τους
δίνει ευκαιρίες, που δεν τους δίνει δυνατότητες. Αυτή είναι η
κατάσταση και πρέπει να τη δούµε κατάµατα. Και αυτό επιχειρεί
να κάνει αυτή η Κυβέρνηση, από την πρώτη στιγµή που έχει
αναλάβει.
Ξέρουµε ότι το τέλος µιας εποχής, πρέπει να είναι και το
ξεκίνηµα µιας νέας. Και ξέρουµε ότι αυτή η µετάβαση, δεν είναι
εύκολη, απαιτεί δύσκολες αποφάσεις, απαιτεί να ξεβολέψουµε
και να ξεβολευτούµε. Και σε αυτήν την κρίσιµη συγκυρία είµαστε
σήµερα. Και πάνω απ’ όλα απαιτεί ειλικρίνεια. Απαιτεί να κάνουµε
έναν πραγµατικά, δηµόσιο διάλογο. Να κοιτάξουµε τον εαυτό
µας στον καθρέφτη -καθένας πολιτικός φορέας, που είναι σε
αυτήν την Αίθουσα και όλη η ελληνική κοινωνία- και να
απαντήσουµε σε µια σειρά από πολύ απλά ερωτήµατα. Τι είδους
Ελλάδα θέλουµε; Τι είδους κράτος θέλουµε;
Θέλουµε ένα κράτος το οποίο δαπανά, µε µοναδικό του
κριτήριο, την πελατειακή λογική, που δαπανά και δίνει, εκεί όπου
έχει τις ισχυρότερες πιέσεις ή ένα κράτος που ξέρει ακριβώς ο
πολίτης, που δαπανώνται τα χρήµατα του, όπως κάνουµε µέσα
από το Πρόγραµµα της «∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ»;
Θέλουµε ένα κράτος µε ένα φορολογικό σύστηµα, που
συλλέγει τα λιγότερα χρήµατα, ως ποσοστό του ΑΕΠ, από
οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωζώνης και παρόλα αυτά
θεωρείται από τους πολίτες, ότι είναι άδικο και
αναποτελεσµατικό και αφήνει εκτός διχτυού φορολογικού, ένα
µεγάλο µέρος των συµπολιτών µας, ένα µεγάλο πλούτο που τον
βλέπουµε γύρω µας να περιδιαβάζει ανενόχλητος;
Θέλουµε ένα κράτος και µια δηµόσια διοίκηση, η οποία είναι
αδιαφανής και δεν λογοδοτεί απέναντι στον πολίτη ή µια δηµόσια
διοίκηση, η οποία είναι κοντά στον πολίτη, αποκεντρωµένη και
του δίνει δύναµη και ευθύνη για τις αποφάσεις που παίρνει.
Θέλουµε ένα κράτος, το οποίο προστατεύει τα κλειστά
επαγγέλµατα και όλα τα κακώς εννοούµενα συµφέροντα που
βρίσκονται πίσω από αυτά και τα οποία δεν έχουµε τολµήσει να
αγγίξουµε τόσα χρόνια ή θέλουµε ένα κράτος, που θεωρεί ότι η
επαγγελµατική δραστηριότητα πρέπει να είναι ελεύθερη και ότι
ο κάθε πολίτης µπορεί και πρέπει να έχει τις δυνατότητες να
δραστηριοποιείται επαγγελµατικά και να καταφέρνει αυτό που
µπορεί να κάνει;
Θέλουµε ένα σύστηµα παιδείας, το οποίο οδηγεί τους
περισσότερους οικογενειάρχες, να ξοδεύουν χρήµατα στα
φροντιστήρια, τα πανεπιστήµια µας να είναι από τα λιγότερο
ανταγωνιστικά στην Ευρώπη ή ένα κράτος που κάνει τοµές και
αλλαγές -όπως αυτές που επιχειρούµε τώρα να κάνουµε- σε ένα
σύστηµα παιδείας που δίνει τη δυνατότητα σε ένα µαθητή να
εκφράζεται και στο φοιτητή να είναι ανταγωνιστικός, µε το
φοιτητή οποιοδήποτε άλλης ξένης χώρας;
Θέλουµε ένα σύστηµα υγείας, το οποίο να εξυπηρετεί τα
συµφέροντα εταιρειών, γιατρών και κάθε µεσάζοντα ή ένα
σύστηµα υγείας, το οποίο να εξυπηρετεί τον πολίτη;
Θέλουµε µια αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, που είναι
κλειστή, που λειτουργεί σε ολιγοπώλια και κρατά ψηλές τις τιµές
για τον µέσο πολίτη και για τη µέση οικογένεια ή θέλουµε να
σπάσουµε κατεστηµένα και να συγκρουστούµε εκεί που
χρειάζεται;
Θέλουµε µια αγορά εργασίας, η οποία υποτίθεται πως
ρυθµίζεται και στην πράξη δεν δίνει ευκαιρίες, ούτε προστατεύει,
είναι ασύδοτη και το ξέρουµε πάρα πολύ καλά ή θέλουµε να
ρυθµίσουµε κανόνες, µέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, την αγορά
εργασίας, προστατεύοντας τις θέσεις εργασίας και δίνοντας
ευκαιρίες στους νέους;
Θέλουµε δηµόσιες επιχειρήσεις που διαφυλάττουν το δηµόσιο
συµφέρον; Ή συµφέροντα αυτών, που εργάζονται σε αυτές;
Είναι απλές απαντήσεις. Είναι απλές ερωτήσεις. Νοµίζω,
οριοθετούν και τη µάχη -που θα δοθεί τους επόµενους µήνες και
τα επόµενα χρόνια- ότι αυτές είναι, κυρίες και κύριοι, οι
διαχωριστικές γραµµές. Αυτές είναι οι διαχωριστικές γραµµές
ανάµεσα στην πρόοδο και στη συντήρηση. Και απέναντι σε αυτές
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τις διαχωριστικές γραµµές, καλούνται όλοι, να πάρουν θέση.
Όλοι.
Εµείς, πήραµε, αναλάβαµε τις ευθύνες µας. Τις αναλάβαµε µε
δυσκολία, τις αναλάβαµε µε κόστος. Αλλά τις έχουµε αναλάβει.
Και καλούνται και όλοι οι άλλοι, µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα, να
αναλάβουν και αυτοί, τις δικές τους ευθύνες, χωρίς ξύλινη
γλώσσα, χωρίς εύκολες κριτικές, χωρίς υποκρισία και χωρίς
µισόλογα.
Η Νέα ∆ηµοκρατία καλείται, να µιλήσει καθαρά για το
παρελθόν της, για τις ευθύνες της χώρας, την οποία, παρέδωσε.
Και να δώσει πραγµατικές, προτάσεις για το µέλλον. Όχι, να
χαϊδεύει τον κόσµο, υποκρινόµενη, ότι µπορεί να υπάρξει
δηµοσιονοµική προσαρµογή, χωρίς κόστος για κανέναν.
Η Αριστερά καλείται, να µας εξηγήσει τι ακριβώς, σηµαίνει «η
άλλη πολιτική»; Τι ακριβώς, σηµαίνει το να ταυτίζεται στην πράξη
η πρόταση της, για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, µε
τις ορέξεις των χειρότερων κερδοσκόπων; Γιατί τα ίδια
πράγµατα λένε, µε αυτά που λένε και οι χειρότεροι κερδοσκόποι,
που σήµερα κερδοσκοπούν κατά της χώρας µας.
Θα χρειαστεί θάρρος σε αυτήν την συζήτηση, µια συζήτηση και
µια πορεία που είναι µαραθώνιος, δεν τελειώνει αύριο, αλλά µια
πορεία που θα µας οδηγήσει σε µια διαφορετική χώρα. Και θα
χρειαστεί να υπάρχει και ένα minimum συµφωνίας. Κατ’ αρχάς να
συµφωνήσουµε για το σηµείο αφετηρίας. Και εδώ είναι πολύ
µεγάλες οι ευθύνες. Πολύ µεγάλες οι ευθύνες της Νέας
∆ηµοκρατίας, που σήµερα, µετά από όλη αυτήν τη συζήτηση,
αρνείται να αποδεχθεί πιο είναι το πραγµατικό σηµείο αφετηρίας,
αυτό το νούµερο το εφιαλτικό, το ανατριχιαστικό, 36
δισεκατοµµύρια ελλείµµατος και 300 δισεκατοµµυρίων χρέους,
µε το οποίο πρέπει να ζήσει σήµερα η Ελλάδα και να το
αντιµετωπίσει.
Όσο δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε στο σηµείο αφετηρίας,
τότε δεν έχει νόηµα και η οποιαδήποτε συζήτηση, µε τις εύλογα
διαφορετικές απόψεις, τις διαφορετικές προσεγγίσεις, που
αναγκαστικά θα έχουµε, γιατί σε δηµοκρατία ζούµε. Και σε µια
δηµοκρατία,
προφανώς,
θα
υπάρξουν
διαφορετικές
προσεγγίσεις.
Ακούµε τα στελέχη της Αντιπολίτευσης, να αποφεύγουν αυτές
τις συζητήσεις και να µας εγκαλούν για εµµονή στο παρελθόν.
Μα, ποιο παρελθόν; Μιλάµε, για πέρυσι. Και την ίδια στιγµή, που
µας εγκαλούν για το παρελθόν -και για την εµµονή µας,
υποτίθεται µε αυτό- το µόνο επιχείρηµα που έχουν να προτάξουν,
είναι τα υποτιθέµενα χρέη τα οποία έχει σωρεύσει εδώ και είκοσι
χρόνια το ΠΑΣΟΚ στη χώρα. Με τον τρόπο αυτό δεν πρόκειται,
να προχωρήσουµε.
Τους ακούµε επίσης, να µιλάνε µε µεγάλη ευκολία, για την
ανάπτυξη. Η ανάπτυξη, δεν είναι κάτι, το οποίο παραγγέλνεται.
Η ανάπτυξη δεν είναι κάτι, για το οποίο πατάς ένα κουµπί και
αύριο είναι εδώ. Ανάπτυξη, σηµαίνει χρηµατοδότηση. Ανάπτυξη,
σηµαίνει επενδύσεις. Άρα, ανάπτυξη, σηµαίνει διεθνείς
χρηµατοπιστωτικές αγορές ανοιχτές. Σηµαίνει, συνεπώς,
εµπιστοσύνη. Άρα, σηµαίνει τάξη στα ελληνικά δηµοσιονοµικά
στοιχεία. Η µείωση του δηµοσιονοµικού µας ελλείµµατος είναι
αναπτυξιακή πολιτική. Όπως και αναπτυξιακή πολιτική είναι και
όλες οι µεγάλες τοµές και παρεµβάσεις που κάνουµε σήµερα.
Μας κατηγορούν µερικοί και µας λένε, ότι αυτό που κάνουµε,
δεν είναι σοσιαλιστικό. Μας κάνουν κριτική τα κόµµατα της
Αντιπολίτευσης, για τη συνέπεια µε τις αρχές µας. Πόσο
σοσιαλιστική, ακριβώς, είναι η χρεοκοπία; Και ποιους πλήττει
αυτή; Πλήττει το µεγάλο κεφάλαιο, το οποίο µπορεί να
φυγαδεύσει τα χρήµατα του στο εξωτερικό ή πλήττει τους πιο
ευάλωτους στην ελληνική κοινωνία; Πόσο σοσιαλιστές, θα µας
έκανε και πόσο θα προστατεύαµε τους εργαζόµενους, αν δεν
κάναµε τίποτα, για να κρατήσουµε επιχειρήσεις σε ζωή, στη
διάρκεια µιας κρίσης; Πόσο σοσιαλιστικό και αλληλέγγυο, µεταξύ
των γενεών, θα ήταν να αφήναµε το συνταξιοδοτικό να
καταρρεύσει µέσα σε πέντε χρόνια και να πούµε στο σηµερινό
πενηντάρη, ότι δεν υπάρχει σύνταξη για εσένα; Γι’ αυτό
αναγκαστήκαµε και πήραµε τις αποφάσεις για µια γρήγορη
επίλυση του ασφαλιστικού συστήµατος.
Αποδεικνύουµε καθηµερινά, ότι όλες οι θυσίες, που ζητήσαµε
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από τους πολίτες, για να ξανακερδίσει η χώρα τη φωνή της και
την αξιοπιστία της, δεν τις σπαταλάµε σε προσωπικές
στρατηγικές, αλλά σε µια φωνή πιο δυνατή για τη χώρα και για
τον Πρωθυπουργό της, στην Ευρώπη, µια χώρα που διεκδικεί αυτό που νόµιζε ότι είχε κατακτήσει, που είναι µια ισοτιµία- να
την ακούν -όπως την άκουγαν, όταν είχε αποδείξει ότι µπορούσε
και Ολυµπιακούς Αγώνες να κάνει και ένα µεγάλο πρόγραµµα
υποδοµών, να ολοκληρώσει και να µπει στην ΟΝΕ µειώνοντας τα
ελλείµµατα της- αυτήν την αξιοπιστία, αυτό το κύρος, το οποίο
έχασε όλα αυτά τα τελευταία πέντε, έξι χρόνια.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µέσα σε αυτό το πλαίσιο,
συζητάµε το σηµερινό προϋπολογισµό. Στην Επιτροπή
Οικονοµικών - που προηγήθηκε αυτής της συζήτησης - τον
ονόµασα «προϋπολογισµό συνέχειας και συνέπειας». «Συνέχειας»,
γιατί συνεχίζει µια πρωτοφανή δηµοσιονοµική προσπάθεια, που
ξεκίνησε. Και «συνέπειας», γιατί αν αυτήν την προσπάθεια την
αφήσουµε στη µέση, θα ακυρώσουµε όλες τις θυσίες που έχουν
κάνει οι Έλληνες πολίτες.
Η αφετηρία µας είναι γνωστή, ήταν το τέλος του 2009, ένα
έλλειµµα 36 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Και είναι ένας στόχος, αυτά
τα 36 δισεκατοµµύρια, να γίνουν 6 δισεκατοµµύρια, δηλαδή σε
τέσσερα χρόνια από τώρα, να µειώσουµε το έλλειµµα, κατά 30
δισεκατοµµύρια.
Κάναµε ένα πρώτο, τεράστιο βήµα το 2010, ένα πρωτοφανές
βήµα. Η χώρα µας δεν το έχει ξανακάνει ποτέ. ∆εν το έχει ξανακάνει καµµία άλλη χώρα στην Ευρώπη. Σε ένα χρόνο µέσα, µε
πολύ µεγάλες θυσίες του Έλληνα πολίτη -θυσίες σε µισθούς, θυσίες σε συντάξεις, θυσίες σε υψηλότερο ΦΠΑ και φόρους κατανάλωσης- µειώσαµε το έλλειµµα κατά 14 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Παραµένει, όµως, µπροστά µας ένα µεγάλο έλλειµµα ύψους
16 δισεκατοµµυρίων ευρώ, το οποίο πρέπει να µειώσουµε, να µηδενίσουµε και να φτάσουµε τουλάχιστον στα 6 δισεκατοµµύρια,
για να µπορέσουµε να αρχίσουµε να ελέγχουµε την πορεία του
δηµοσίου χρέους.
Ακούω από τη Νέα ∆ηµοκρατία: «Μα, οι πολιτικές σας αυξάνουν το χρέος.» Το χρέος αυξάνει όσο υπάρχουν ελλείµµατα. Και
είναι προφανές ότι µέχρις ότου καταφέρουµε να ελέγξουµε τα
ελλείµµατα, θα συνεχίσει να ανεβαίνει το χρέος. Το χρέος θα αρχίσει να πέφτει όταν η χώρα θα αρχίσει να παράγει πρωτογενή
πλεονάσµατα, όπως έκανε στο παρελθόν, επί ΠΑΣΟΚ, και ταυτοχρόνως να ξαναέρθει σε υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης.
Θέλω να τονίσω κάτι, που πρέπει να πω ότι εµένα προσωπικά
µου δίνει µία ιδιαίτερη ικανοποίηση: Ο προϋπολογισµός του 2011
είναι ο πρώτος προϋπολογισµός εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο
οποίος συζητείται και µπορεί η Κυβέρνηση να δείξει έναν απολογισµό που είναι καλύτερος από αυτόν τον οποίο είχε προϋπολογίσει πέρυσι. Μία µικρή σύγκριση:
Ας δούµε το έλλειµµα της κεντρικής κυβέρνησης από το 2004
µέχρι σήµερα: Το 2004 ο προϋπολογισµός προέβλεπε ένα έλλειµµα 6,3 δισεκατοµµύρια. Τελικά, απολογιστικά, ήταν 13,1. Το
2005 ο προϋπολογισµός προέβλεπε έλλειµµα 8,5 δισεκατοµµύρια. Ήταν 11,7. Το 2006: 8,5 δισεκατοµµύρια πάλι. Απολογιστικά
ήταν 9 δισεκατοµµύρια. Η καλύτερη χρονιά. Το 2007 ο προϋπολογισµός προέβλεπε έλλειµµα 9 δισεκατοµµύρια. Τελικά ήταν
11,3. Το 2008 ο προϋπολογισµός προέβλεπε έλλειµµα 8,3 δισεκατοµµύρια. Απολογιστικά το έλλειµµα της κεντρικής κυβέρνησης ήταν 14,5 δισεκατοµµύρια. Το 2009 ήταν η χειρότερη χρονιά.
Ο προϋπολογισµός προέβλεπε έλλειµµα 8,8 δισεκατοµµύρια. Ο
απολογισµός για το έλλειµµα της κεντρικής κυβέρνησης ήταν
33,6 δισεκατοµµύρια. Το 2010: Καταθέσαµε πέρυσι έναν προϋπολογισµό που προβλέπαµε έλλειµµα 22,5 δισεκατοµµύρια. Σήµερα µπορούµε να µιλάµε για έναν απολογισµό µε ένα έλλειµµα
20,6 δισεκατοµµύρια, καλύτερο από αυτό που είχαµε προϋπολογίσει. Πότε άλλοτε έχει γίνει αυτό; Κι εξακολουθούµε να
έχουµε αυτό το µεγάλο έλλειµµα στην κεντρική κυβέρνηση των
20,6 δισεκατοµµυρίων και στη γενική κυβέρνηση των 22 δισεκατοµµυρίων, παρά τις µεγάλες προσπάθειες που έγιναν φέτος.
Για όλους όσους µιλάνε, όµως, για την αποτυχία στην οικονοµική πολιτική, για τις αστοχίες, να δεχθώ εκατό φορές ότι προφανώς δεν έγιναν όλα σωστά, ότι έγιναν λάθη, ότι υπήρξαν
αστοχίες. Τουλάχιστον, όµως, ας είµαστε κάπως ειλικρινείς µε
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τους εαυτούς µας κι ας δούµε λίγο το παρελθόν, ο καθένας τι
έχει παραδώσει, τι έχει παραλάβει και τι παραδίδει σ’ αυτήν τη
χώρα.
Ήταν µία χρονιά, λοιπόν, στην οποία ζητήσαµε τη συνεισφορά
όλων των πολιτών µέσα από την αύξηση των έµµεσων φόρων,
µέσα από την περικοπή των µισθών τους. Ακόµη, ζητήσαµε και τη
συνεισφορά των συνταξιούχων από ένα όριο σύνταξης και πάνω.
∆εν θα ζητούσαµε αυτές τις θυσίες, αν µπορούσαµε να κάνουµε
διαφορετικά. ∆εν θα ζητούσαµε αυτές τις θυσίες, εάν ήταν διαφορετική η κατάσταση.
Μήπως, όµως, πρέπει να θυµηθούµε λίγο ποια είναι τα συστατικά στοιχεία των δαπανών του κρατικού προϋπολογισµού, για
να καταλάβουµε και το πόσο ρεαλιστικές ή όχι είναι και οι προτάσεις που ακούµε;
Το 2009 παραλάβαµε τις δηµόσιες δαπάνες στο ήδη δυσθεώρητο ύψος των 84 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Από αυτά, πάνω από
το ένα τέταρτο, 22 δισεκατοµµύρια, είναι οι µισθοί και οι συντάξεις. Άλλο ένα τέταρτο, 21 δισεκατοµµύρια, είναι οι επιχορηγήσεις στα ασφαλιστικά ταµεία και οι κοινωνικές µεταβιβάσεις.
Περίπου 20%, 15 δισεκατοµµύρια, είναι οι τόκοι και άλλες δαπάνες εξυπηρέτησης του δηµοσίου χρέους. Άλλο ένα 11% περίπου
είναι οι δαπάνες του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Και
άλλο ένα 11% περίπου είναι οι δαπάνες που αντικρίζονται από
έσοδα.
Όλα αυτά µαζί, µας φτάνουν ήδη στα 80 από τα 84 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Προφανώς ούτε οι µισθοί, ούτε η χρηµατοδότηση του ασφαλιστικού συστήµατος, ούτε οι δαπάνες για δηµόσιες επενδύσεις
είναι σπατάλη. Η µείωση, όµως, κατά 1 δισεκατοµµύριο ή κατά
περίπου 20% των καταναλωτικών δαπανών, εκεί που µπορεί κανείς να δει πιο εύκολα τη σπατάλη, σε καµµία περίπτωση δεν θα
µπορούσε από µόνη της να µειώσει αυτό το τεράστιο έλλειµµα.
Και ακούµε από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
τις γενικότητες περί µείωσης του πρωτογενούς ελλείµµατος,
χωρίς καµία απολύτως διάθεση να δουν κωδικό – κωδικό, κατηγορία – κατηγορία και χωρίς να µας πουν τι άλλο θα µπορούσε
να κάνει κανείς από αυτό που κάναµε εµείς το 2010, ποιες άλλες
προτάσεις θα µπορούσαν να µειώσουν το έλλειµµα το 2011 από
αυτές που έχουµε βάλει εµείς στο τραπέζι.
Ας δούµε τα έσοδα. Το 2009 είχαµε ήδη την κατάρρευση του
φοροεισπρακτικού µηχανισµού. Να θυµηθούµε ότι σε µία χρονιά
όπου η ελληνική οικονοµία -πριν το µνηµόνιο- είχε τελικά µία µείωση του ΑΕΠ κατά σχεδόν 3% -2,7% για την ακρίβεια- τα έσοδα
µειώθηκαν 3 δισεκατοµµύρια σε σχέση µε τον προηγούµενο
χρόνο.
Άρα, η αύξηση των έµµεσων φόρων στην οποία αναγκαστήκαµε να καταφύγουµε φέτος, είναι και ο µόνος τρόπος για να
προσπαθήσουµε άµεσα να επαναφέρουµε αυτήν την κατάσταση.
Και πράγµατι, σε µία περίοδο όπου η ελληνική οικονοµία το
2010 θα έχει µία ύφεση της τάξεως του 4%, έχουµε µία αύξηση
των εσόδων της τάξης του 5% σε σχέση µε πέρυσι.
Τίποτα, βέβαια, από όλα αυτά δεν θα ήταν τόσο επιτακτικό,
εάν αυτό το έλλειµµα των 36 δισεκατοµµυρίων ευρώ δεν συνοδευόταν από την απόλυτη ανυποληψία.
∆ιότι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτό που έκανε την ανάγκη των µέτρων που πήραµε φέτος πιο επιτακτική, ήταν ακριβώς
το γεγονός ότι οι αγορές για την Ελλάδα έκλεισαν. Ουδείς ήθελε
να µας δανείσει και ουδείς ήθελε να πιστέψει στην προσπάθεια
που είχαµε ξεκινήσει να κάνουµε. Γι’ αυτό πήραµε όλα αυτά τα
µέτρα. Γι’ αυτό ήταν τόσο εµπροσθοβαρές το πρόγραµµα. Και
για άλλον έναν πάρα πολύ σηµαντικό λόγο, για έναν λόγο που
εξηγεί γιατί, παρά το γεγονός ότι τελικά, µε δεδοµένη την πιο
ψηλή αφετηρία του ελλείµµατος -το 2009- καταλήξαµε και στο
2010 σε πιο ψηλό σηµείο από εκεί που πιστεύαµε: Γιατί δεν ζητήσαµε περισσότερο χρόνο προσαρµογής. ∆ιότι µία χώρα µε ένα
χρέος 300 δισεκατοµµυρίων ευρώ, πάνω από 140% του ΑΕΠ, δεν
έχει καµµία πολυτέλεια να χάσει ούτε στιγµή στην προσπάθειά
της να ελέγξει το χρέος αυτό, για να µπορέσουν να ανοίξουν
ξανά οι διεθνείς αγορές, να χρηµατοδοτηθούν οι ελληνικές τράπεζες και να χρηµατοδοτήσουν µε τη σειρά τους τις ελληνικές
επιχειρήσεις, να παραχθούν επενδύσεις, θέσεις εργασίας, ανά-
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πτυξη, πλούτος και να διανεµηθεί στην ελληνική κοινωνία.
∆εν θέλω, όµως, να δώσω την αίσθηση ότι αυτός ο προϋπολογισµός, αλλά και συνολικά η πολιτική µας, εξαντλείται σε ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τα δηµοσιονοµικά. Και αυτό γιατί
στην πραγµατικότητα το µεγαλύτερο µέρος αυτού που προσπαθούµε να κάνουµε, είναι µεγάλες τοµές κι αλλαγές. Τοµές για να
µεταµορφώσουµε το κράτος µας σ’ ένα κράτος που εµπνέει εµπιστοσύνη στους πολίτες, που δηµιουργεί την αίσθηση δικαίου
στην κοινωνία, αλλά και για να µετασχηµατίσουµε την οικονοµία
µας από µία οικονοµία που δανείζεται, καταναλώνει και δηµιουργεί θέσεις εργασίας µόνο στο δηµόσιο τοµέα, σε µία οικονοµία που παράγει, εξάγει και παράγει θέσεις εργασίας στον
ιδιωτικό τοµέα µε προοπτική για τους πολίτες και ειδικά για τους
νέους, µία οικονοµία που να µπορεί να ανταµείβει δίκαια τους
εργαζόµενους και να προστατεύει όλους τους πολίτες.
Μακάρι να µπορούσαµε όλα αυτά να τα κάνουµε σε ένα χρόνο.
Μακάρι να είχαµε αυτό το µαγικό ραβδί, το οποίο το ψάχνουµε,
αλλά δεν το βρίσκουµε, για να µπορέσουµε µέσα σε ένα χρόνο
να κλείσουµε παθογένειες, να διορθώσουµε δυσλειτουργίες και
προβλήµατα που ταλάνισαν και ταλανίζουν αυτή τη χώρα για
πάρα πολλά χρόνια τώρα. ∆εν υπάρχει αυτό το µαγικό ραβδί.
Και ξέρετε κάτι; Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά οι πολίτες. Και
γι’ αυτό εξακολουθούν να στηρίζουν αυτήν την προσπάθεια της
Κυβέρνησης, παρά τις δυσκολίες, παρά τις θυσίες, παρά τις κακουχίες, παρά το γεγονός ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ οι ίδιοι.
Ειλικρινά, ακούγοντας την ευκολία της κριτικής από πολλούς
Βουλευτές της Αντιπολίτευσης, δεν πρόκειται να απολογηθούµε
γιατί δεν καταφέραµε µέσα σε ένα χρόνο να κάνουµε αυτά που
δεν είχαν γίνει σε δεκαετίες ολόκληρες. Και αυτό γιατί βάλαµε
στέρεες βάσεις, ενισχύσαµε τους θεσµούς διαφάνειας και λογοδοσίας, από τη «∆ιαύγεια» µέχρι την Ανεξάρτητη Στατιστική
Υπηρεσία και κάνουµε προσπάθειες για ανοικτό κοινωνικό διάλογο, ακόµα και όταν αυτός ο διάλογος δεν καταλήγει. ∆ιότι ξεκινήσαµε µία πολύ µεγάλη φορολογική µεταρρύθµιση, µε το
πλαίσιο που παρουσιάσαµε και ψήφισε η Βουλή την άνοιξη και µε
αυτό που έρχεται µπροστά για αναδιάρθρωση όλων των φορολογικών υπηρεσιών, για να µπορέσουµε να κάνουµε αυτό που
δεν κατάφερε η ελληνική κοινωνία να κάνει για πολλά χρόνια,
που είναι να χτυπήσουµε αποτελεσµατικά τη φοροδιαφυγή.
Προχωρήσαµε σε µεταρρυθµίσεις στο κράτος, όπως κάναµε
µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», µε το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Αλλάξαµε το ίδιο το πλαίσιο κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισµού και των δηµοσίων δαπανών. Σταµατάει η Ελλάδα να
είναι µία χώρα στην οποία έρχεται εκ των υστέρων το εκάστοτε
Υπουργείο Οικονοµικών να νοµιµοποιήσει δαπάνες, που είχαν
γίνει και τις οποίες κανένας δεν πήρε χαµπάρι.
Κάνουµε για πρώτη φορά -και θα έρθει στη Βουλή την άνοιξη
του 2011- ένα µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό τριετίας µε όλες
τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρει η Κυβέρνηση, για να µπορέσει στο τέλος της τριετίας να έχει φτάσει το ισοζύγιο ανάµεσα
στα έσοδα και στις δαπάνες πιο κοντά σε αυτό που πρέπει να
είναι.
Το 2011 δεν θα είναι µία εύκολη χρονιά. Θα συνεχίσει η προσπάθεια του 2010. Θα είναι, όµως, πιστεύουµε, η τελευταία χρονιά στην οποία η χώρα µας θα είναι σε ύφεση. Από το 2012 θα
αρχίσουµε να έχουµε και πάλι θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης. Θα
είναι – πιστεύουµε και ελπίζουµε- και µε τη βοήθεια της εξέλιξης
της ζήτησης στην Ευρωζώνη, η χρονιά στην οποία η Ελλάδα θα
επανέλθει στις διεθνείς αγορές. Θα είναι η χρονιά στην οποία θα
συνεχίσουµε το δηµοσιονοµικό µας στόχο, για να µειώσουµε το
έλλειµµα και να το φτάσουµε από τα 22 δισεκατοµµύρια ευρώ
στα 17 δισεκατοµµύρια ευρώ. Θα είναι µία µείωση 5 δισ. ευρώ ή
δύο µονάδων του ΑΕΠ.
Αυτό το κάνουµε µε µία σειρά από πρόσθετες παρεµβάσεις,
που έχουν αµιγώς διαρθρωτικό χαρακτήρα. Ποιος σε αυτήν την
Αίθουσα πιστεύει ότι δεν πρέπει να ελεγχθούν τα ελλείµµατα των
∆ΕΚΟ; Ποιος σε αυτήν την Αίθουσα πιστεύει ότι δεν πρέπει να
κάνουµε συγκεκριµένες κινήσεις κατά της φοροδιαφυγής, όπως
αυτές που είναι κοστολογηµένες στον προϋπολογισµό, µε βάση
τα έσοδα που θα έχουµε το 2011;
Ποιος σε αυτήν την Αίθουσα πιστεύει ότι δεν πρέπει να µειω-
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θούν οι δαπάνες στο σύστηµα υγείας από τη σηµερινή τους σπατάλη, για να έχουµε καλύτερες υπηρεσίες για τους πολίτες; Αυτά
είναι τα περίφηµα πρόσθετα µέτρα, για τα οποία εγκαλούµαστε
για τον προϋπολογισµό του 2011.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το 2011 στο Υπουργείο Οικονοµικών θα έχουµε για πρώτη φορά, τολµώ να πω, από την αρχή
του ελληνικού κράτους πλήρη εικόνα για τις δαπάνες σε όλη τη
γενική κυβέρνηση µε ένα νέο πληροφοριακό σύστηµα, που ξεκινάει τη λειτουργία του από 01/01, µε το οποίο θα υπάρχει η δυνατότητα καθηµερινής παρακολούθησης όλων των δαπανών σε
επίπεδο κωδικού, σε όλα τα Υπουργεία. Σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους θα υπάρξει η επέκτασή του σε όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης.
Για πρώτη φορά θα µπορούµε να δίνουµε λογαριασµό στους
πολίτες για το πού πηγαίνουν τα χρήµατα τους. Θα µπορούµε να
αποφασίζουµε συλλογικά ως κοινωνία για το πού θέλουµε να δαπανήσουµε, όχι για το ότι -εκ των υστέρων- καλούµαστε να νοµιµοποιήσουµε δαπάνες, για τις οποίες ποτέ δεν ερωτηθήκαµε
και ποτέ δεν δώσαµε τη συναίνεσή µας. Αυτή είναι η βασική διαφορά.
Το 2011 θα είναι µία χρονιά, στην οποία θα έχουµε µία πλήρη
αναδιάρθρωση των δηµοσίων επιχειρήσεων, για να παράγουν
υπηρεσίες και όχι ελλείµµατα. Θα είναι µία χρονιά, στην οποία
θα ανοίξουν τα κλειστά επαγγέλµατα, για να µπορέσουµε να δώσουµε ώθηση στην ελεύθερη επαγγελµατική δραστηριότητα,
κάτι για το οποίο πολλές κυβερνήσεις έχουν µιλήσει επανειληµµένα, αλλά δεν τόλµησαν να κάνουν.
Θα είναι µία χρονιά αποκατάστασης της αξιοπιστίας της
χώρας µας. Θα είναι µία χρονιά, που µέσα από την επίτευξη ενός
σταθερού οικονοµικού και φορολογικού πλαισίου θα έχουµε µία
οικονοµία µε σταθερούς κανόνες και θεσµούς διαφάνειας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κλείνω λέγοντας ότι σίγουρα
έχουµε ακόµα πολλά να αποδείξουµε. Είµαστε στην πιο δύσκολη
καµπή, στο πιο δύσκολο σηµείο. Με τους πολίτες εξαιρετικά καχύποπτους, πολλές φορές οργισµένους απέναντι σε αυτά που
βιώνουν, έχουµε να αποδείξουµε ότι οι θυσίες τις οποίες κάνουν,
δεν θα πάνε χαµένες. Προσπαθούµε να το αποδείξουµε αυτό µε
την καθηµερινή µας πρακτική.
Αλλά, αντίθετα µε αυτά που πολλοί σπεύδουν να πουν, δεν
έχουµε πουλήσει τη ψυχή µας. Η ψυχή µας είναι στην κοινωνία.
Γιατί από την κοινωνία προερχόµαστε και στην κοινωνία -και
µόνο- λογοδοτούµε, σε κανέναν άλλον. Αυτό το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα, η Κυβέρνηση του και το Υπουργείο Οικονοµικών, στο βαθµό που διαµορφώνει και υλοποιεί πολιτικές που
έχουν να κάνουν µε τα έσοδα και τις δαπάνες και τη δυνατότητα
της οικονοµίας να επανέλθει σε µία τροχιά βιώσιµης ανάπτυξης,
δεν το ξεχνάµε ποτέ.
Γι’ αυτούς τους λόγους σας καλώ να υπερψηφίσετε τον προϋπολογισµό του 2011.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κεφαλογιάννης για δώδεκα λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάποια στιγµή σε αυτήν την Αίθουσα, τουλάχιστον οι οικονοµολόγοι, πρέπει να συνεννοηθούµε για το χρέος. ∆εν µπορεί
ο καθένας –και ιδιαίτερα όταν κατέχει ένα πτυχίο Οικονοµικών
Επιστηµών- να λέει ό,τι θέλει. Σε αυτό το µίνιµουµ που πρέπει να
συνεννοηθούµε, είναι ότι το χρέος δηµιουργείται από τα πρωτογενή ελλείµµατα, που δηµιουργεί κάθε χρόνο η κάθε κυβέρνηση.
Εάν αυτό είναι η πραγµατικότητα, τότε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα σας πω για άλλη µία φορά και θα καταθέσω από
του Βήµατος της Βουλής τα στοιχεία όλων των προϋπολογισµών
από το 1981, από τον πρώτο Υπουργό Οικονοµικών του ΠΑΣΟΚ,
κ. Μανώλη ∆ρεττάκη, µέχρι όλων των Υπουργών της Νέας ∆ηµοκρατίας και τον σηµερινό Υπουργό. Εάν εγώ κάνω, κύριε
Υπουργέ, κύριε Παπακωνσταντίνου, ένα ευρώ λάθος σε αυτά τα
στοιχεία τα οποία σας καταθέτω, παραιτούµαι από Βουλευτής.
Σας το έχω πει πολλές φορές, εάν δεν βρείτε εσείς ένα λάθος,
παραιτηθείτε από Υπουργός, για να τελειώσει αυτό το θέµα.
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(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννης
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέχρι το 1981 η Ελλάδα θεωρήθηκε πρότυπο, φαινόµενο οικονοµικής ανάπτυξης µε ρυθµούς
τουλάχιστον διπλάσιους από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ και της
τότε ΕΟΚ. Όλες οι κυβερνήσεις συµπεριλαµβανοµένης και του
Γεωργίου Παπανδρέου και του Πλαστήρα και του Παπάγου κληροδότησαν, σύµφωνα µε αυτά που µας είπε ο Μανώλης ∆ρεττάκης στον πρώτο προϋπολογισµό του ΠΑΣΟΚ, χρέος στην Ελλάδα
3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτό είναι το χρέος. Τι να κάνουµε
τώρα; Έτσι µας το είπε ο Μανώλης ∆ρεττάκης. Σήµερα, µε βάση
αναφορές στελεχών του οικονοµικού επιτελείου της σηµερινής
Κυβέρνησης ξεπερνά τα 330 δισ. ευρώ.
Παρέλαβε, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ το 1981 3 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Οι κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη δηµιούργησαν άλλα 3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ήταν η
πρώτη φορά, που µετά τη χαµένη δεκαετία του ’80, δηµιουργήθηκαν τα πρώτα πρωτογενή πλεονάσµατα, για να καλύψουν τα
ελλείµµατα των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του ’80.
Η κυβέρνηση του Κώστα Καραµανλή δηµιούργησε και αυτή
από το 2004 µέχρι το 2007 πρωτογενή πλεονάσµατα. Τα µόνα
ελλείµµατα που υπήρξαν, ήταν του 2008 και του 2009 λόγω της
διεθνούς οικονοµικής κρίσης. Αυτά είναι άλλα 7 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Συνολικά η Νέα ∆ηµοκρατία και όλες οι κυβερνήσεις πριν
από το 1981 χρέωσαν τον Έλληνα πολίτη µε 13 δισεκατοµµύρια
ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ∆’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ)
Ας απολογηθούν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, πώς δηµιουργήθηκε
το χρέος. Ας απολογηθούν για τα 287 δισεκατοµµύρια ευρώ από
τα 300 που παραδώσαµε εµείς, ή τα 317 δισεκατοµµύρια ευρώ
από τα 330 του χρέους που έχει φτάσει σήµερα.
Εάν δεν πιστεύετε εµένα, θα σας διαβάσω τι έλεγε στο βιβλίο
του «Πολιτική κατάθεση» ο Γεράσιµος Αρσένης στα µέσα της δεκαετίας του 1980. Ελπίζω να µην δηµιουργήσω ενδοοικογενειακό πρόβληµα µε την κ. Λούκα Κατσέλη, µε αυτά που θα πω.
Έλεγε ο κ. Αρσένης: «Η δυναµική των πραγµάτων τους πρώτους
µήνες οδήγησε στην εφαρµογή του προγράµµατος του ΠΑΣΟΚ,
χωρίς καµµία ιεράρχηση µε γνώµονα την οικονοµική µας αντοχή.
Η κατάσταση από το 1981 έως τον Ιούλιο του 1982 χαρακτηρίζεται από έλλειψη συντονισµού σε πολιτικό επίπεδο. Έτσι, είχαµε µια σειρά αποφάσεις υλοποίησης προεκλογικών
υποσχέσεων». Παρακάτω: «Από την άνοιξη του 1982 οι δείκτες
αποδείκνυαν ότι βασικά οικονοµικά µεγέθη ξέφευγαν από τον
έλεγχο». Και καταλήγει: «Είχαµε ακολουθήσει πορεία που θα µας
οδηγούσε σε οικονοµικό αδιέξοδο». Αυτό δηλαδή που κάνατε
τότε. Αυτό το είπε το 1985, λίγο πριν από την υποτίµηση.
Και επειδή µε ρωτάτε, θα σας πω και τι είπε για την υποτίµηση.
Για την υποτίµηση είπε: «Είναι η πρώτη φορά που σε παγκόσµιο
επίπεδο έγινε υποτίµηση µέρα-µεσηµέρι και µάλιστα Παρασκευή
και κάποιοι έβγαλαν δισεκατοµµύρια δραχµές εκείνη την εποχή».
Αυτά, λοιπόν, έκανε τότε η κυβέρνηση του αείµνηστου Ανδρέα
Παπανδρέου, όπου κάθε πέντε µέρες έκανε ένα δάνειο και που
είχε την «πρόνοια» να στείλει και τότε το λογαριασµό στο 1990,
δηλαδή στις επόµενες κυβερνήσεις, διότι πλήρωνε µόνο τόκους
και το κεφάλαιο, όπως και οι κυβερνήσεις του Σηµίτη, το άφηναν
να το πληρώσουν οι ερχόµενες γενιές, οι ερχόµενες κυβερνήσεις. Αυτή, λοιπόν, είναι η κατάσταση. Αυτό είναι το χρέος. Αυτό
είναι το αµετανόητο ΠΑΣΟΚ.
Επειδή µας εγκαλέσατε, κύριε Γείτονα, ότι είµαστε αµετανόητοι, θα σας χαρίσω αυτήν τη φωτογραφία του Γεωργίου Παπανδρέου, όπου πρόσφατα µε σηκωµένη τη γροθιά στη διαδήλωση
που έκανε η ΓΣΕΕ –και µε σύνθηµα στα πλακάτ «Κάτω τα χέρια
από το ασφαλιστικό»- δίπλα του ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ, κ. Παναγόπουλος, και όλα τα επίλεκτα συνδικαλιστικά στελέχη του
ΠΑΣΟΚ αγωνιζόσασταν για να µην κάνει καµµιά µεταρρύθµιση η
κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννης
καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες φωτογραφίες,
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οι οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτό το κόµµα –το κόµµα του ΠΑΣΟΚ - είναι το κόµµα που δεν
είχε ψηφίσει ούτε το νόµο για την εγγύηση των καταθέσεων των
Ελλήνων πολιτών µέχρι 100.000 ευρώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
Εµείς ως Νέα ∆ηµοκρατία έχουµε ψηφίσει παραπάνω από τα
µισά νοµοθετήµατα της δικής σας Κυβέρνησης. Αυτή είναι η διαφορά της Νέας ∆ηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Μην µας εγκαλείτε, λοιπόν, γιατί µόνο την περίοδο ’90-’93 πληρώσαµε 19 δισεκατοµµύρια ευρώ για τόκους, οι οποίοι δηµιουργήθηκαν από τη χαµένη δεκαετία του ’80 και την περίοδο του
Κώστα Καραµανλή 2004-2009 πληρώσαµε άλλα 62 δισεκατοµµύρια ευρώ για τόκους.
Αυτό, κύριε εισηγητά του ΠΑΣΟΚ, είναι η απάντηση στο ερώτηµά σας γιατί ενώ παραδώσατε το 2004 180 δισεκατοµµύρια
ευρώ χρέος, παραλάβατε 280 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2009.
Γιατί τα 62 ήταν τόκοι, τα 10 ήταν τα χρέη των Ενόπλων ∆υνάµεων, που όπως λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση δηµιουργήθηκαν από
το 1996 έως το 2004, αλλά ο λογαριασµός στάλθηκε να πληρωθεί το 2004, είναι τα 6 δισεκατοµµύρια των νοσοκοµείων και µια
σειρά από λογιστικές εγγραφές µέσα στο δηµόσιο χρέος. Πρωτογενή, λοιπόν, ελλείµµατα όλες οι κυβερνήσεις, εκτός από
ΠΑΣΟΚ δεν έχουν δηµιουργήσει. Το χρέος είναι παιδί του ΠΑΣΟΚ
και να τελειώσει αυτή η ιστορία άπαξ και δια παντός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ καταθέτει έναν προϋπολογισµό και επαίρεται ο παριστάµενος
Υπουργός ότι είναι ο µόνος προϋπολογισµός που τηρήθηκε κατά
γράµµα. Αυτό µόνο ως απειλή µπορούµε να το εκλάβουµε. Και
αυτό γιατί; ∆ιότι από την ηµέρα που ψηφίσαµε τον προϋπολογισµό πέρυσι, η Κυβέρνηση έβαλε 10 δισεκατοµµύρια έκτακτα
µέτρα για να ισορροπήσει και να ισοσκελίσει τον προυπολογισµό.
Άρα, µας φέρνει άλλον ένα πλαστό προϋπολογισµό σήµερα.
Μας απειλεί ότι θα φέρει έκτακτα µέτρα, κυρίως το Μάρτιο που
θα προσπαθήσει να εκταµιεύσει την τέταρτη δόση άλλων 16 δισεκατοµµυρίων ευρώ αυτή τη φορά.
Αυτό γιατί, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ; Ψηφίσατε το µνηµόνιο. Ξέρετε τι ψηφίσατε; Πραγµατικά, κύριοι συνάδελφοι, έχει
κανείς ξεφυλλίσει το µνηµόνιο από εσάς να δει τι ψήφισε; Όλα
όσα ψηφίσαµε µπορεί να τα βρει κανείς σε πέντε σελίδες. Στη
σελίδα 1349 έως 1354 του ν.3845/2010, δηλαδή για το µνηµόνιο.
Εκεί τι µας λέει;
Μας λέει ότι µέχρι το 2014 οι Έλληνες πολίτες, συµπεριλαµβάνω και τα αναθεωρηµένα µνηµόνια, θα πληρώσουν 36 δισεκατοµµύρια ευρώ παραπάνω. Πέρσι που στέγνωσε η αγορά, που
ένα µεγάλο κοµµάτι της κοινωνίας οδηγήθηκε στην εξαθλίωση, η
νεολαία στην ανεργία πληρώσαµε 5,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Τι λέει ο πίνακας, όχι ο δικός µας, όχι της Νέας ∆ηµοκρατίας,
όχι του Αντώνη Σαµαρά, όχι του εισηγητή µας, όχι του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, αλλά αυτός που ψηφίσατε δια της
ψήφου σας;
Λέει λοιπόν, ότι αυξήθηκε ο ΦΠΑ, που δεν το προέβλεπε ο προϋπολογισµός του 2010 και πληρώσαµε 800 εκατοµµύρια ευρώ.
Για καύσιµα, τσιγάρα και ποτά 400 εκατοµµύρια ευρώ. Για µείωση του µισθολογικού κόστους, δηλαδή του 13ου και 14ου µισθού 1,1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Για µείωση συντάξεων, δηλαδή
µείωση της 13ης και 14ης σύνταξης πληρώσαµε 1,8 δισεκατοµµύριο ευρώ. Προς δόξα της ανάπτυξης µειώσαµε το Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων κατά 500 εκατοµµύρια ευρώ.
Φέτος, έχετε ψηφίσει εσείς, οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, αλλά
και άλλα κόµµατα, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός και πρώην
στελέχη της δικιάς µας παράταξης να πληρώσουµε µε βάση το
µνηµόνιο 9,6 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αν σε αυτό προσθέσουµε
και το λογιστικό τρικ, γιατί δεν µας έχει πια εµπιστοσύνη η Ευρωπαϊκή Ένωση, να ενσωµατώσουµε τις εγγυήσεις του δηµοσίου που καταπίπτουν, που είναι κυρίως εγγυήσεις του δηµοσίου,
των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή 6 έως 8 δισεκατοµµύρια,
θα πληρώσουµε φέτος 15 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τρείς φορές
παραπάνω από ό,τι πληρώσαµε πέρσι. Το 2012 θα πληρώσουµε
5,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το 2013 θα πληρώσουµε 4,7 δισεκα-
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τοµµύρια ευρώ. Το 2014 θα πληρώσουµε 4,7 δισεκατοµµύρια
ευρώ.
Μπορεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα αυτή να αντέξει αυτή την αφαίµαξη; Είναι δυνατόν να προσπαθούµε µε φορολογικά µέτρα να λύσουµε το πρόβληµα της οικονοµίας;
Οικονοµία και διέξοδος στο αδιέξοδο που µας οδήγησε η
ανερµάτιστη πολιτική του ΠΑΣΟΚ, του «λεφτά υπάρχουν», υπάρχουν εκατοµµύρια, υπάρχουν δισεκατοµµύρια, των δηλώσεων
ακόµα και µετά την ανάληψη της εξουσίας, µε φορολογικά µέτρα
λύση δεν υπάρχει. Μια είναι η λύση. Λύση είναι η ανάπτυξη.
Χωρίς ανάπτυξη δεν µπορούµε να κάνουµε βήµα µπροστά. Αυτή
η Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν έχει ακόµα δεήσει να
µας φέρει τον αναπτυξιακό νόµο.
Χαίροµαι που τουλάχιστον µέσα στην απραξία της, δέχτηκε
την πρόταση του Αρχηγού της Νέας ∆ηµοκρατίας και της Νέας
∆ηµοκρατίας για να είναι η επόµενη Βουλή αναθεωρητική,
εµπράκτως ζητώντας συγγνώµη, κύριε Γείτονα, για τη χωρίς
έµπνευση πολιτική του ΠΑΣΟΚ να ναρκοθετήσει την Αναθεώρηση του Συντάγµατος του 2007, που αυτό που έπρεπε να κάνει
εκείνη η Αναθεώρηση ήταν να βάλει τις οικονοµικές βάσεις της
ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Χαίροµαι που προς αυτήν
την κατεύθυνση συµφωνεί και η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς αυτόν τον προϋπολογισµό δεν µπορούµε να τον ψηφίσουµε. Είναι ένας προϋπολογισµός χωρίς επιστροφή. Ένας προϋπολογισµός που οδηγεί όπως
και πέρυσι στη µείωση των εισοδηµάτων, στη µείωση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. Είναι ένα προϋπολογισµός που
οδηγεί ένα µεγάλο κοµµάτι της κοινωνίας σε περιπέτειες, σε εξαθλίωση και σε περιθωριοποίηση.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κεφαλογιάννη.
Έχει ζητήσει το λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Σπυρίδων Χαλβατζής,
αξιοποιώντας µόνο το εξάλεπτο.
Κύριε Χαλβατζή, έχετε το λόγο.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο κύριος Υπουργός, ζήτησε από όλο το Κοινοβούλιο ειλικρίνεια.
Είναι αλήθεια ότι και η Νέα ∆ηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ κόπτεσθε για την αλήθεια και την ειλικρίνειά σας απέναντι στους εταίρους σας, απέναντι στους δανειστές σας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Όµως, στην εργατική τάξη, στους εργαζόµενους, στο λαό συνεχίζετε να λέτε ψέµατα. Είναι ψέµατα όταν ο Πρωθυπουργός
και οι Υπουργοί λένε ότι δεν θα παρθούν νέα αντεργατικά, αντιλαϊκά µέτρα και την ίδια στιγµή σαρώνετε εργασιακά, εργατικά,
κοινωνικά, ασφαλιστικά δικαιώµατα, µειώνετε µισθούς, κόβετε
συντάξεις, περικόπτετε συνεχώς τις δαπάνες για την παιδεία, την
υγεία, την πρόνοια.
Υποστηρίζει συχνά ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί -το ανέφερε και ο κύριος Υπουργός προηγουµένως, ο οποίος απουσιάζει αυτή τη στιγµή και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ συνεχώς το
λένε- ότι ο λαός αγόγγυστα θυσιάζεται για να σωθεί η χώρα. Απαντήθηκε πολλές φορές αυτό το ιδεολόγηµα από το ΚΚΕ. Ο λαός,
οι εργάτες, οι εργαζόµενοι δεν θυσιάζονται από µόνοι τους.
Εσείς τους βάζετε στο θυσιαστήριο µε βίαιο και αυταρχικό
τρόπο.
Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, συνεχώς δίνετε νέα προνόµια στο κεφάλαιο και η κριτική, την οποία εµείς σας ασκούµε είναι «ξύλινη
γλώσσα»; Μιλάτε για τα 110 δισεκατοµµύρια δάνεια. Η προηγούµενη κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας αποφάσισε να δώσει
28 δισεκατοµµύρια στις τράπεζες. Η σηµερινή Κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει άλλα 40 δισεκατοµµύρια. Αθροιστικά είναι 68
δισεκατοµµύρια ευρώ και κατ’ άλλους, µαζί µε τις κρατικές εγγυήσεις, 78 δισεκατοµµύρια ευρώ. ∆ηλαδή, το 62% του δανείου
αποφασίσατε να το δώσετε στις τράπεζες. Και λέτε συνειδητά
ψέµατα όταν υποστηρίζετε ότι πήρατε το δάνειο για να πληρώσετε µισθούς και συντάξεις.
Ναι! Είστε υποκριτές όταν ισχυρίζεστε ότι παίρνετε αυτά τα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αντεργατικά και αντιλαϊκά µέτρα για να σώσετε τη χώρα. Όλα
σας τα µέτρα είναι για να ενισχυθεί παραπέρα η κερδοφορία του
µεγάλου κεφαλαίου. Η Νέα ∆ηµοκρατία συµφωνεί. Άλλωστε και
πριν από λίγο ακούστηκε ότι ψήφισε τα τριάντα πέντε από τα εξήντα δύο νοµοσχέδια. Κερδίζει το κεφάλαιο στην περίοδο της ανάπτυξης. Κερδίζει και σήµερα στην κρίση. Αυτή είναι η αλήθεια.
Όλα τα άλλα είναι ψέµατα.
Μίλησε ο κύριος Υπουργός για την εθνική κυριαρχία. Μια
πτυχή της µόνο θα αναφέρω: Σήµερα αναθέτετε τη φύλαξη των
συνόρων στη FRONTEX. Αυτό τι είναι; ∆εν είναι συρρίκνωση της
εθνικής ανεξαρτησίας; Και σ’ αυτό συµφωνεί, εκτός από το
ΠΑΣΟΚ, η Νέα ∆ηµοκρατία, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός
και η ∆ηµοκρατική Συµµαχία. Το ΝΑΤΟ ορίζει γκρίζες ζώνες στο
Αιγαίο. Αυτό δεν είναι συρρίκνωση της εθνικής ανεξαρτησίας;
Και σ’ αυτό συµφωνεί και η Νέα ∆ηµοκρατία και όχι µόνο.
Έκανε διάφορους χαρακτηρισµούς ο κύριος Υπουργός σχετικά µε το κράτος. Τελικά τι είναι όλα αυτά τα οποία συµβαίνουν;
Είναι αυτοφυή; Και η γραφειοκρατία και η αδιαφάνεια και η διαπλοκή και η ρεµούλα; Ποιος διαµόρφωσε αυτό το κράτος στα
τριάντα έξι τουλάχιστον τελευταία χρόνια; Οι εργάτες, οι εργαζόµενοι, ο λαός; Όχι! Εσείς το διαµορφώσατε και η Νέα ∆ηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ποιος διαµόρφωσε και προωθεί σήµερα
την εµπορευµατοποίηση της υγείας και της πρόνοιας; Ποιος ενισχύει τον ταξικό χαρακτήρα της παιδείας; Ποιος καταργεί την
κοινωνική ασφάλιση και ενισχύει την ιδιωτική ασφάλιση; Εσείς οι
ίδιοι είστε.
Ξαφνιάστηκε ο κύριος Υπουργός και είπε ότι δεν κατανοεί την
πρόταση του ΚΚΕ. Η πρόταση του ΚΚΕ για µια άλλου είδους ανάπτυξη ασφαλώς και δεν µπορεί να γίνει κατανοητή από τον
Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας. Εµείς κάνουµε λόγο για µια άλλη,
για µια λαϊκή οικονοµία. Εµείς µιλούµε για την κοινωνικοποίηση
των βασικών και συγκεντρωµένων µέσων παραγωγής. Εµείς αναφερόµαστε στον κεντρικό σχεδιασµό της οικονοµίας, στον εργατικό και λαϊκό έλεγχο. Εµείς υποστηρίζουµε την παραγωγική
ανασυγκρότηση της χώρας. Ενισχύουµε και αναπτύσσουµε τον
παραγωγικό συνεταιρισµό. Μιλούµε, επίσης, για µία άλλη εξουσία, µία λαϊκή εξουσία που θα οργανώσει τη λαϊκή οικονοµία
προς όφελος των παραγωγών του πλούτου, δηλαδή της συντριπτικά µεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, που σήµερα παράγει αυτόν τον πλούτο, αλλά τον νέµεται το µεγάλο κεφάλαιο.
Ίσως αυτά σε κάποιους να ακούγονται παράταιρα. Αλλά, θα
σας έλεγα ότι όταν πριν από λίγα χρόνια µιλούσαµε γι’ αυτόν τον
ιµπεριαλιστικό οργανισµό που είναι εχθρικός για το λαό µας, για
τους λαούς της Ευρώπης, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που πρέπει να αποχωρήσει η χώρα από αυτή, ήταν λίγοι αυτοί που µας
κατανοούσαν. Σήµερα είναι πάρα πολλοί αυτοί, οι οποίοι πείθονται γι’ αυτή µας τη θέση. Και αυτό το στοιχείο που σας ανησυχεί ιδιαίτερα και ανησυχεί και θορυβεί την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ
είναι ότι πολλοί από αυτούς, οι οποίοι αποδέχονται και καθηµερινά πείθονται από την πρόταση του ΚΚΕ, είναι οπαδοί, είναι ψηφοφόροι, είναι µέλη του ΠΑΣΟΚ. Αυτό σας φοβίζει, γι’ αυτό
ανησυχείτε, γι’ αυτό και τα ιδεολογήµατα, τα οποία θέλουν να
αποπροσανατολίσουν το λαό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Χαλβατζή.
Παρακαλείται ο κ. Αστέριος Ροντούλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, να λάβει το
λόγο για έξι λεπτά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Χθες, αγαπητοί συνάδελφοι, ακούσαµε τον κ. Αλευρά, τον
αξιότιµο εισηγητή του ΠΑΣΟΚ. Μας είπε και ποιηµατάκια. Τη
στιγµή που ο ελληνικός λαός πένεται, τη στιγµή που η ανεργία
έχει «χτυπήσει κόκκινο», τη στιγµή που η οικογένεια δεν µπορεί
να τα βγάλει πέρα, οι κύριοι του ΠΑΣΟΚ, για να ευθυµήσουµε
µας λένε ποιηµατάκια.
Ακούσαµε και τον αξιότιµο Υπουργό Οικονοµικών του ΠΑΣΟΚ,
τον κ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος µας απηύθηνε «βροχή» ερωτηµάτων. Τι είδους κράτος θέλουµε; Αναποτελεσµατικό; Θέλουµε ένα κράτος, το οποίο δεν θα διέπεται από τις αρχές του
νεποτισµού; Θέλουµε ένα κράτος γραφειοκρατικό; Τέλος πά-
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ντων, τι είδους κράτος θέλουµε;
Θέλουµε, κύριε Υπουργέ, ένα κράτος που θα διέπεται από τις
αρχές της αξιοκρατίας και του σεβασµού προς τον πολίτη πάρα
πολύ απλά, ένα κράτος ευέλικτο, ένα κράτος αποτελεσµατικό,
ένα κράτος που θα σέβεται την κοινωνία, ένα κράτος που εσείς
–το ΠΑΣΟΚ και η Νέα ∆ηµοκρατία- χρόνια τώρα, από το 1974 και
µετά, που κυβερνήσατε τη χώρα αυτή, δεν µπορέσατε να στήσετε.
Άρα, το ερώτηµα αντιστρέφεται. Θα κάνετε ποτέ εσείς, κύριοι
του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας, την αυτοκριτική σας; Θα
πείτε ότι είσαστε ανίκανοι; Θα πείτε, επιτέλους, ότι προδώσατε
αλλεπάλληλα την εµπιστοσύνη του ελληνικού λαού;
Τα ερωτήµατα, λοιπόν, αυτά θα πρέπει να τα απευθύνει στον
εαυτό του ο κ. Παπακωνσταντίνου ή τέλος πάντων, στην κυβερνώσα παράταξη και στη Νέα ∆ηµοκρατία, σε καµµία περίπτωση,
όµως, στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό.
Η αλήθεια, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η εξής: Εφαρµόζει η
σηµερινή Κυβέρνηση το δόγµα της εσωτερικής υποτίµησης. Τι
σηµαίνει εσωτερική υποτίµηση ή αποπληθωρισµός για να καταλαβαίνει ο κόσµος: Σηµαίνει µία υποτίµηση της καταναλωτικής
ισχύος του Έλληνα τουλάχιστον κατά 25%, κατά το ένα τέταρτο
δηλαδή. Κι όλο αυτό εµφανίζεται εν είδει γιατρικού, εν είδει θεραπείας, όπως µας είπε ο κ. Στρος Καν. Με άλλα λόγια, η θεραπεία αυτή λέει ότι θα ρίξουµε το κόστος εργασίας, θα υπάρξουν
στη συνέχεια επενδύσεις, θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και
εφόσον θα έχουµε γίνει µία χώρα ελκτική των επενδύσεων, θα
βελτιωθεί και η απασχόληση κι έτσι θα καταπολεµηθεί και η ανεργία. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚικό σενάριο.
Όµως, πριν δούµε την αποτελεσµατικότητα αυτού του σεναρίου, ας δούµε τι βιώνει ο κόσµος καθηµερινά. Βάσει, λοιπόν,
αυτού του δόγµατος της εσωτερικής υποτιµήσεως, ο κόσµος
βιώνει µία φορολογική καταιγίδα. Βιώνει συνεχείς αυξήσεις του
ΦΠΑ, φόρους, έκτακτες εισφορές. Βιώνει περικοπές µισθών, επιδοµάτων, κοινωνικών επιδοµάτων. Καταλύεται το κράτος-πρόνοιας, όσο είχαµε µπορέσει να στήσουµε όλα αυτά τα χρόνια.
Αυτό είναι το γιατρικό του ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η θεραπεία του
κ. Παπανδρέου.
Και, βεβαίως, να σας θυµίσω ότι ερωτηθείς προεκλογικά ο κ.
Παπακωνσταντίνου, έλεγε «µα, αυτή η θεραπεία του αποπληθωρισµού δεν είναι καθόλου σωστή», γιατί κατά την άποψη του αξιοτίµου Υπουργού Οικονοµικών αυτό το οποίο θα έπρεπε να
κάνουµε ήταν να άρουµε τις στρεβλώσεις της αγοράς, όπως χαρακτηριστικά έλεγε και να προχωρήσουµε σε µία άλλη διάρθρωση του τρόπου λειτουργίας της αγοράς. Όµως, δυστυχώς,
ακολούθησε αυτό ακριβώς που σας είπα, δηλαδή το δρόµο της
εσωτερικής υποτίµησης.
Πέρα, όµως, από τις ανακολουθίες και τις ασυνέπειες του κ.
Παπακωνσταντίνου, αυτό που µας ενδιαφέρει είναι να δούµε αν
τελικά η θεραπεία θα είναι επωφελής. ∆υστυχώς, δεν θα είναι
επωφελής αυτή η θεραπεία, γιατί οι καλύτεροι οικονοµολόγοι
µας λένε το αυτονόητο, ότι δηλαδή δεν είναι µόνο το κόστος εργασίας που δηµιουργεί πρόβληµα στην ανταγωνιστικότητα, στην
παραγωγικότητα µίας χώρας. Υπάρχουν πολλές άλλες παράµετροι που την επηρεάζουν αρνητικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και, βεβαίως, δεν πρέπει να ξεχνάµε και κάτι άλλο. Η Ελλάδα
έχει ένα µεγάλο ζήτηµα δηµοσίου χρέους. Συνεπώς, όσο η κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας είναι υφεσιακή, όσο µπαίνουµε σ’ ένα καθοδικό σπιράλ ύφεσης, όσο ο κόσµος δεν θα
µπορεί να καταναλώνει, ο τζίρος στην αγορά θα πέφτει, τα καταστήµατα θα κλείνουν, η ανεργία θα αυξάνει, η ύφεση θα µεγαλώνει και το χρέος θα γίνεται έτι περαιτέρω επαχθέστερο.
Κύριε Πρόεδρε, καταλήγω µε την πρόταση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. Εµείς θέλουµε να προτείνουµε κάτι στο
Σώµα, ώστε να το ακούσει και η Κυβέρνηση. Εάν θέλουµε να είµαστε σοβαροί και να πούµε κάποια πράγµατα µε καθαρή µατιά
στον κόσµο, πρέπει να δηµιουργήσουµε µία επιτροπή λογιστικού
προσδιορισµού και ελέγχου του δηµοσίου χρέους, αποτελούµενη από ανθρώπους σοβαρούς, από ανθρώπους που γνωρίζουν
το αντικείµενο και από αυτούς τους ανθρώπους, των οποίων η
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αξιοπιστία και η αξιοπρέπεια δεν µπορεί να αµφισβητηθεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όταν υπάρχουν άνθρωποι –νοµίζω, όλοι µας εδώ- που συνοµολογούν ότι χρήµατα των δανείων που τόσα χρόνια παίρναµε
έγιναν βορά στα χέρια τρωκτικών, λαµογίων και οποιωνδήποτε
άλλων παρατρεχάµενων, αυτό σηµαίνει ότι ένα µεγάλος µέρος
του δηµοσίου χρέους δεν πήγε επ’ ωφελεία του ελληνικού λαού!
Καταναλώθηκε από τους «χρυσοκάνθαρους»! Άρα, λοιπόν, αυτό
το χρέος είναι παράνοµο και απεχθές! Θα πρέπει να δούµε ποιο
µέρος του χρέους είναι παράνοµο και απεχθές!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, να πω –προκειµένου να γραφτεί στα Πρακτικά- ότι αυτήν την πρακτική την εφήρµοσε ο Πρόεδρος Κορέα του Ισηµερινού. Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, ο
Ισηµερινός δεν έχει δικό του νόµισµα. Έχει το δολάριο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Και έχει ΑΕΠ 10% του ελληνικού
ΑΕΠ. Το κατά κεφαλήν εισόδηµα του Ισηµερινού είναι 12% του
κατά κεφαλήν εισοδήµατος της Ελλάδας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ελάτε, κύριε Ροντούλη,
στο χρόνο και στο χώρο! Αφήστε τον Ισηµερινό τώρα!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, τόλµησαν να κάνουν µία τέτοια επιτροπή λογιστικού ελέγχου του χρέους και διέγραψαν τµήµα του χρέους τους! Αυτό θα πρέπει να
κάνουµε και εµείς, για να κοιτάξουµε στα µάτια τον ελληνικό λαό!
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ο κ. ∆ρίτσας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς καλείται να λάβει το λόγο για έξι λεπτά και ασφαλώς µε
αυστηρότερη συνέπεια.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να χειραγωγήσω και να ελέγξω τον εαυτό µου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Αντιλαµβάνεστε ότι οι
υποχρεώσεις µας είναι πολλές.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ
πολύ.
Κύριε Πρόεδρε, µόλις πριν από λίγα λεπτά ο καθ’ ύλην αρµόδιος και υπεύθυνος για την κατάντια της χώρας µας Υπουργός,
παρόντος και του Πρωθυπουργού, µας είπε µε πολύ µεγάλη
δόση αυτοπεποίθησης «δεν θα απολογηθούµε». Και αυτό ισχύει
ως προσβολή!
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Είπε ότι δεν θα απολογηθούµε για τα
έργα της Νέας ∆ηµοκρατίας, για τα αποτελέσµατα της περιόδου
της Νέας ∆ηµοκρατίας.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Όχι. Είπε, κύριε Ευθυµίου, ότι δεν θα
απολογηθούµε για τις προσπάθειες που έχουµε κάνει ένα χρόνο
τώρα.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Για να βελτιώσουµε τη χώρα από τα
αποτελέσµατα της Νέας ∆ηµοκρατίας.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Αυτό είπε! Το κατέγραψα µε απόλυτη
ακρίβεια!
Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, να µη µε διακόπτουν.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Σας εκτιµώ. Γι’ αυτό σας διακόπτω.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Είπε «δεν θα απολογηθούµε για τις
προσπάθειες που έχουµε κάνει ένα χρόνο τώρα ως Κυβέρνηση
να σώσουµε τη χώρα». Αυτό είπε!
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Είπε ότι δεν θα απολογηθούµε
γιατί δεν κάνουµε σε ένα χρόνο όσα έπρεπε να κάνουµε τριάντα
χρόνια.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Εν πάση περιπτώσει, ας δοθούν, κύριε
Πρόεδρε, πολλαπλές ερµηνείες σ’ αυτό που είπε ο κ. Παπακωνσταντίνου από τα άλλα στελέχη του κυβερνώντος κόµµατος!
Καµµία αντίρρηση! ∆εκτές! Όµως, έτσι το είπε και έτσι το κατέγραψα! ∆εν κάνω φθηνή χρήση των όσων λέει ο κύριος Υπουργός!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Και ας απαντήσουν
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στον προσήκοντα χρόνο.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Ακριβώς!
Και είπε ακόµα ο κύριος Υπουργός ότι θα προχωρήσουµε από
την οικονοµία που δανείζεται και καταναλώνει, στην οικονοµία
που παράγει. Τώρα το θυµήθηκε αυτό το ΠΑΣΟΚ;
Και τόλµησε ταυτόχρονα να συµπληρώσει ότι η Αριστερά προτείνει ό,τι και οι κερδοσκόποι. Ήµουν νιος και γέρασα είκοσι χρόνια τώρα µ’ αυτές τις πολιτικές που υλοποιούνται, όπου η
Αριστερά θέτει ακριβώς αυτό το θέµα, ότι δηλαδή από την εποχή
που οι ελληνικές κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ επέλεξαν το δρόµο της νεοφιλελεύθερης προσαρµογής
στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, ακριβώς σ’ αυτό το δανεισµό και στην αναπαραγωγή του στήριξαν το στοίχηµα να κινηθεί και να αναθερµανθεί η ελληνική οικονοµία των ιδιωτικών
αγορών και όχι στο σχεδιασµό µίας παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας µε βάση τις παραγωγικές δυνατότητες αυτής της
κοινωνίας, αυτού του λαού.
Ακριβώς περί αυτού πρόκειται! Και αυτό δεν συνέβη µόνο στην
Ελλάδα, αλλά συνέβη διεθνώς. Και τώρα τολµούν να λένε ότι δανείζονταν για να πληρώσουν τους δηµοσίους υπαλλήλους; ∆ανείζονταν για να ανταποδώσουν στους δανειστές τα
πολλαπλάσια διά του δανεισµού και διά της αναθέρµανσης της
ελληνικής οικονοµίας, διότι έτσι γίνονταν οι εξοπλιστικές δαπάνες, έτσι γίνονταν οι Ολυµπιακοί Αγώνες, έτσι γίνονταν µία σειρά
από παρεµβάσεις και σχεδιασµοί για την ελεύθερη αγορά και την
ελεύθερη οικονοµία!
Οι δανειστές πολλαπλασιαστικά εισέπρατταν πίσω, µε έµµεσο
τρόπο, δια των αγορών και δια των επενδύσεων –δήθεν, γιατί
ήταν επενδύσεις του αέρα- όλα αυτά τα οποία χρέωναν όχι µόνο
στην Ελλάδα, αλλά σε όλες τις οικονοµίες που ελέγχονται απ’
αυτήν την κατεύθυνση του ελεύθερου τραπεζικού κεφαλαίου,
που κυριολεκτικά επιβάλλει τους κανόνες του σε όλες τις οικονοµίες. Και αν υπάρχει κάτι να αντισταθεί, αυτό είναι οι κοινωνίες
και η πολιτική. Και η πολιτική υποβαθµίστηκε δια της προσαρµογής στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, το δόγµα ΣηµίτηΧριστοδουλάκη και άλλων κυβερνήσεων.
Θα το ανατρέψουµε αυτό; Και δεν πρόκειται για ιστορία, αλλά
για την επιχειρηµατολογία εκείνη που προσπαθώντας να µας πείσει ότι οι δηµόσιοι υπάλληλοι πληρώνονταν διά των δανείων,
θέλει να επαναφέρει την ίδια συνταγή! Και πάλι, αυτό δεν συµβαίνει µόνο στην Ελλάδα! Συµβαίνει σε όλον τον κόσµο! Ακόµα
και οι Ηνωµένες Πολιτείες έχουν καταρρεύσει ως κοινωνία ακριβώς απ’ αυτή τη διαδικασία. Και πάλι, η ίδια συνταγή επιχειρείται
να ισχυροποιηθεί και να υλοποιηθεί διά της συντριβής πλέον των
δικαιωµάτων των εργαζοµένων.
Είναι δυνατόν ο κ. Παπακωνσταντίνου, µετά κι από το τελευταίο φύλλο συκής που κατέπεσε προ ηµερών µε το νοµοσχέδιο
για την κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων, να ισχυρίζεται
ότι όλα αυτά τα κάνει για να σώσει τη χώρα;
Τα κάνει για να αξιοποιήσει την κρίση σε µία κατεύθυνση αναπαραγωγής της νεοφιλελεύθερης πολιτικής, ταυτισµένος απόλυτα µε όλες εκείνες τις δοξασίες του διεθνούς κεφαλαίου που
κυριαρχούν παντού και η οικονοµία κυριαρχεί επί της πολιτικής.
Το ζήτηµα είναι πώς θα αντισταθεί η πολιτική και πώς θα ενισχύσει τις αντιστάσεις της κοινωνίας και όχι πώς θα προσαρµοστεί.
∆ιότι τότε δεν µπορεί να λέει ότι είναι και σοσιαλιστής. Πώς θα
γίνει αυτό; Και το ένα και το άλλο δεν γίνεται, κύριε Πρόεδρε.
Απ’ αυτήν την άποψη επικαλούµαι και απαντώ σ’ αυτό το εξάλεπτο στον κ. Παπακωνσταντίνου, ότι είχε δίπλα του τον κύριο
Πρωθυπουργό -λίγοι µήνες πέρασαν- στη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όταν µε επιµονή ο κ. Παπανδρέου έλεγε τότε και δεν
ξέρω αν καταλάβαινε τη βαρύτητα της διαβεβαίωσής του, ότι αν
δεν υπήρχε η φοροδιαφυγή δεν θα υπήρχε το χρέος. Ιδού η
Ρόδος ιδού και το πήδηµα!
Κι όχι τώρα αλλά και πριν και στον παρελθόντα χρόνο και στην
παρελθούσα πολιτική αυτών των ίδιων κυβερνήσεων και στην έµφαση της σηµερινής πολιτικής σήµερα το ποιος θα πληρώσει το
µάρµαρο έχει σηµασία. Προς αυτήν την κατεύθυνση η Κυβέρνηση κάνει τις επιλογές της. Γι’ αυτό είναι λογικό η Αριστερά να
αντιτίθεται κι όχι να είναι µε τους κερδοσκόπους αλλά να είναι
εναντίον των κερδοσκόπων, τους οποίους ευνοεί ο κ. Παπακων-
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σταντίνου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε ιδιαιτέρως τον κ. ∆ρίτσα για ευνόητους λόγους που έχουν σχέση µε τη
συνέπεια στο χρόνο.
Θα κλείσουµε τον κύκλο των παρεµβάσεων των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων µε τη χρήση του εξαλέπτου από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, κ. Πέτρο Ευθυµίου.
Ορίστε, κύριε Ευθυµίου, έχετε το λόγο.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η όξυνση αυτού του τελευταίου κύκλου συζήτησης έχει
ένα ιδιαίτερα θετικό.
Αυτή η χώρα αν τραυµατίστηκε καίρια κι αν έλαβε η κρίση τέτοιες ιδιαίτερες διαστάσεις για την Ελλάδα, οφείλεται πριν απ’
όλα στο ότι όσα διέπραξε η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας
τραυµάτισαν καίρια τη διεθνή της θέση και στον ευρωπαϊκό ορίζοντα και σε κάθε διεθνή οργανισµό που ασχολείται συστηµατικά µε τα µέλη του.
Αυτό το ξέρω και προσωπικά, γιατί από το 2004 ως το 2010
ήµουν πρώτα Αντιπρόεδρος και µετά Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής του Οργανισµού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη του ΟΑΣΕ κι είχα πρώτη µατιά και πρώτη εικόνα
για το πώς εµφαίνεται η Ελλάδα στο διεθνή ορίζοντα από τις πολιτικές της Νέας ∆ηµοκρατίας όχι αφηρηµένα και γενικώς αλλά
απ’ αυτό που συνέβαινε σ’ αυτήν τη χώρα.
Αυτό που ζούµε σήµερα στο Κοινοβούλιο είναι -και χαίροµαι
πάρα πολύ και το εννοώ και δεν έχει ίχνος κοινοβουλευτικής ρητορικής αυτό- ότι κανείς αγορητής της Αντιπολίτευσης δεν είπε
ότι αυτός ο προϋπολογισµός δεν είναι αξιόπιστος. Καταγγέλθηκε
στα οικονοµικά χαρακτηριστικά του, στις πολιτικές συνέπειες των
µεγεθών του, αλλά ούτε ένας αγορητής δεν ισχυρίστηκε ότι
αυτός ο προϋπολογισµός δεν είναι αξιόπιστος στα µεγέθη που
καταγράφει και στους στόχους που επιδιώκει.
Έχει αξία η παρατήρησή µου; Αξία όσο δεν µπορεί κανείς να
φανταστεί. Γιατί; Και γιατί έχει νόηµα να µιλάµε µε αλήθεια ανάµεσά µας; ∆ιότι εδώ, σ’ αυτήν την Αίθουσα, το 2004 ακούσαµε ότι
όσα συνέβησαν πριν στη χώρα ήταν ψευδή και προκάλεσε η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας µε αίτηση της την πρώτη επιτήρηση της χώρας. Ανακοίνωσε, δηλαδή, η κυβέρνηση της
Ελλάδας στους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η χώρα
αυτή είναι χώρα απατεώνων, ψευτών και ότι ήρθε η ώρα να αποκαταστήσει η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, ο «άγγελος της
κάθαρσης», της αλήθειας, κ. Καραµανλής, την αξιοπιστία της
χώρας!
Μπαίνει, λοιπόν, η χώρα σε επιτήρηση µε πρωτοβουλία της κυβέρνησης για το colpo grosso της απογραφής. Είναι πρωτοφανές σ’ όλο τον κόσµο µία κυβέρνηση να ραπίζει τον εαυτό της
και τη χώρα. Κι έρχεται µετά εδώ στη Βουλή το 2006 η συζήτηση
του προϋπολογισµού –και παρακαλώ τους συναδέλφους να κοιτάξουν τα Πρακτικά- και µας ανακοινώνεται ότι µετά την κάθαρση
της επιτήρησης έχουµε επιτέλους τον πρώτο αξιόπιστο προϋπολογισµό της χώρας µε έλλειµµα κάτω από 3%. Αποτέλεσµα:
Το έλλειµµα του πρώτου αξιόπιστου προϋπολογισµού της χώρας
που θα είναι κάτω από 3% ήταν εκείνη τη χρονιά κρυµµένο στο
6,4.
∆εν είναι αυτό εδώ το έδρανο που είµαστε τώρα, αυτό που το
∆εκέµβρη του 2008 στη συζήτηση για τον προϋπολογισµό του
2009, ο κ. Αλογοσκούφης ανακοίνωσε όχι µόνο στον ελληνικό
λαό αλλά και στους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι ήρθε
η ακόµα καλύτερη στιγµή, που το έλλειµµα του 2009 θα είναι 2%;
Αυτό ψήφισε αναγκαστικά η κοινοβουλευτική παράταξη της Νέας
∆ηµοκρατίας για την κυβέρνησή της. Αυτό είπε στον ελληνικό
λαό, αυτό είπε στους Ευρωπαίους, ότι το έλλειµµα του 2009 θα
ήταν 2%.
Βεβαίως, οι κουτόφραγκοι κάποια στιγµή κατάλαβαν τις αποκλίσεις. Πότε µπήκε η χώρα πάλι σε επιτήρηση; Γιατί οι αγορητές της Νέας ∆ηµοκρατίας εµφανίζονται να επιδιώκουν κάτι πολύ
παράξενο, την αειπαρθενία! Το κόµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας
είναι αειπάρθενο. Ακόµα κι αν συµβαίνουν φοβερά και τροµερά
πράγµατα κάθε φορά, οι αγορητές της έρχονται µε µία αειπάρ-
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θενο διάθεση, ως όλα να αρχίζουν όταν µια η άλλη κυβέρνηση
είναι στην αρχή. Όσο είναι οι ίδιοι, ποτέ, τίποτα δεν τιτρώσκει
την αρετή τους. Και προσέρχονται κάθε φορά από µηδενική
βάση.
Τι έγινε λοιπόν; Έρχεται η επιτήρηση εδώ το Φλεβάρη του
2009. Και τι κάνει η Νέα ∆ηµοκρατία; Ανακοινώνει µε επιστολή
του κ. Παπαθανασίου και µε δήλωση ακόµα και στις 2 Οκτωβρίου, δύο µέρες πριν τις εκλογές, ότι πράγµατι είπαµε 2% αλλά
το έλλειµµα είναι 6%. Άλλη µία φορά οι κουτόφραγκοι έπρεπε να
υπηρετήσουν την αλήθεια µίας κυβέρνησης αυτής της χώρας.
Ποιό ήταν το αποτέλεσµα; Το έλλειµµα που ξεκίνησε να είναι
2% και έγινε η παραδοχή ότι είναι 6% απεδείχθη ότι ήταν 15,4%!
Και το χρέος που παρελήφθη το 2004 168 δισεκατοµµύρια, παρεδόθη 300 δισεκατοµµύρια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα πάρω δύο λεπτά από την επόµενη οµιλία
µου.
Είναι δυνατόν λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να µην
«αναγνωρίζεται» αλλά και να µην «αναγνωρίζετε» ότι αυτήν τη
στιγµή αυτό που προέχει είναι να ανασυντάξουµε τα στοιχειώδη
που κατοχυρώνουν την παρουσία της χώρας πριν απ’ όλα απέναντι στον ελληνικό λαό; Γιατί αυτού του λαού τους κόπους, τις
θυσίες, την προσφορά διαχειριζόµαστε. Και είναι δυνατόν να πιστεύουµε ότι θα πάµε µε χθεσινό εισιτήριο στο αύριο, συνεχίζοντας είτε τα ψεύδη είτε τα µαγειρέµατα;
Υπό αυτήν την έννοια αυτό που θεωρώ ότι είναι ως τώρα ο µέγιστος έπαινος της Αντιπολίτευσης, είναι ότι τουλάχιστον επειδή
ακριβώς η κριτική που ασκείτε είναι σε ένα παρελθόν πολύ µακρινό ή σε ένα παρελθόν που δεν µας ανήκει, υπάρχει κατ’ ουσία
η έµµεση πλην ουσιαστική αναγνώριση ότι έχει συµβεί κάτι θεµελιώδες, ότι ήρθε η ώρα για µία κυβέρνηση που δεν λέει ψέµατα στον ελληνικό λαό και λέει την αλήθεια η οποία είναι
δύσκολη και σκληρή.
Λέµε καθαρά, ότι µόνο µ’ αυτήν την αλήθεια, µόνο µε µία
σκληρή συντεταγµένη προσπάθεια τριών χρόνων, ως το Μάιο
του 2013, εµείς µπορούµε να εγγυηθούµε την έξοδο από εκεί
που αναγκαστήκαµε ως χώρα να υποστούµε κι ότι αυτή η πορεία
είναι πορεία ευαίσθητη, είναι πορεία που εξαρτάται σε ένα µεγάλο βαθµό κι από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις.
Γι’ αυτό δεν επιτρέπει τα παραδοσιακά παιχνίδια, δεν επιτρέπει την παραδοσιακή ρητορική, δεν επιτρέπει σε κανέναν να ισχυρίζεται ότι µπορεί να ασκηθεί κοινωνική πολιτική µε δανεικά. Αυτή
θα ασκηθεί µόνο µε παραγωγικά και υγιή πλεονάσµατα τα οποία
πρέπει εµείς να δηµιουργήσουµε.
Και γι’ αυτό σήµερα και µέσα στις δυσκολίες υπογράφουµε
ένα συµβόλαιο-αλήθειας, ότι εµείς δεν είµαστε µάγοι, αλλά
απλώς είµαστε αφιερωµένοι στο να βγάλουµε τη χώρα από τον
καταναγκασµό στον οποίο άλλοι την έβαλαν. Και εµείς δεσµευόµαστε ότι θα κάνουµε το παν για να βγούµε από αυτήν την κρίση
περήφανοι για τη χώρα µας, περήφανοι για το λαό µας, έτσι
όπως αξίζει στους Έλληνες να ζούµε, να δρούµε και να επιβάλλουµε την παρουσία µας στον κόσµο. Και αυτό θα το πετύχουµε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Πέτρο Ευθυµίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επανερχόµεθα στον κατάλογο
των αγορητών επί της αρχής.
Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι θα µιλήσουν τρεις Βουλευτές, συγκεκριµένα η κ. Ρενταρή-Τέντε Όλγα, ο κ. Στυλιανίδης Ευριπίδης και ο κ. Σκουλάκης Εµµανουήλ και αµέσως µετά θα λάβει
το λόγο η Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, κ. ∆ιαµαντοπούλου.
Το λόγο έχει τώρα η κ. Ρενταρή-Τέντε Όλγα, Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ, να λάβει το λόγο.
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
γνωστό σε όλους ότι διανύουµε µια εξαιρετικά δύσβατη ατραπό
και αυτές τις µέρες συζητάµε στο Κοινοβούλιο ίσως τον πιο δύσκολο προϋπολογισµό της νεότερης πολιτικής ιστορίας της
χώρας.
Πέρυσι µε τον προϋπολογισµό του 2010 µέσα σε µια περίοδο
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κρίσης, καταφέραµε να αποµακρύνουµε το φάντασµα της χρεωκοπίας και τον εµφανή κίνδυνο της παύσης πληρωµών, µισθών
και συντάξεων. Συγκρουστήκαµε µε παγιωµένες αντιλήψεις κρατικού προστατευτισµού, επεξεργαστήκαµε πολιτικές για την αλλαγή του παραγωγικού µοντέλου της χώρας δίνοντας έµφαση
στην καινοτοµία και την εξωστρέφεια. Καταρρίψαµε νοοτροπίες
δεκαετιών και προβάλαµε σταθερά τις αξίες της βιώσιµης ανάπτυξης και του νοικοκυρέµατος στις δηµόσιες δαπάνες.
Σε οικονοµικό επίπεδο πετύχαµε τη µείωση του ελλείµµατος
του κρατικού προϋπολογισµού από 15,4% του ΑΕΠ στο 9,4%, δηλαδή κατά έξι µονάδες και σε απόλυτους αριθµούς από 36 δισεκατοµµύρια σε 22 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Μεγάλες τοµές, όπως η µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού, η
εφαρµογή του νέου µοντέλου τοπικής αυτοδιοίκησης µε τον
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση πραγµατοποιήθηκαν µε τεράστια οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη.
Αυτήν τη στιγµή είµαστε στο µέσο αυτής της τεράστιας προσπάθειας και όχι µόνο δεν πρέπει να χαλαρώσουµε τη δυναµική
των µεταρρυθµίσεων, αλλά αντίθετα θα πρέπει να την εντείνουµε.
Γνωρίζω ότι δεν είναι καθόλου εύκολο ούτε και ευχάριστο. Παραδεχόµαστε ότι τα µέτρα που χρειάστηκε να πάρουµε ήταν µερικές φορές για τους πολίτες ιδιαίτερα σκληρά, επώδυνα και
άδικα, ιδιαίτερα για τους ασθενέστερους οικονοµικά.
Παρά τους κλυδωνισµούς, τις ενστάσεις, τις εντάσεις, τις αµφισβητήσεις και τους προβληµατισµούς, είµαστε όλοι πεπεισµένοι για την ανάγκη να ολοκληρωθεί αυτό το σηµαντικό εγχείρηµα.
Οι προσωπικές αµφιταλαντεύσεις παραµερίζονται.
Είµαι Βουλευτής επαρχίας και µάλιστα ακριτικού νοµού µε µεγάλα προβλήµατα, µε διογκούµενη ανεργία, µε συρρίκνωση της
επιχειρηµατικότητας και µεταφορά της βιοµηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας στις γειτονικές χώρες.
Όπως αντιλαµβάνεστε, όλα αυτά µε φέρνουν καθηµερινά αντιµέτωπη µε την απαισιοδοξία, το θυµό και σε κάποιες περιπτώσεις µε την απελπισία των συµπολιτών µου, ιδιαίτερα των νέων
παιδιών που ανοίγουν τα φτερά τους για άλλες χώρες, γιατί η
πατρίδα τους δεν χωράει τα όνειρά τους.
∆εν το κρύβω ότι έχω µπει πολλές φορές στον πειρασµό να τα
παρατήσω, γιατί καταπνίγεται η δυναµική ορµή του πρωτόπειρου Βουλευτή που θέλει να προσφέρει όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στους ανθρώπους που εκπροσωπεί,
που θέλει να δώσει µια υπόσταση στην έννοια της «πράσινης
ανάπτυξης» µέσα από εφαρµογές στην παιδεία και στον πολιτισµό, που κατά τη γνώµη µου είναι οι κυριότεροι πυλώνες της βιώσιµης ανάπτυξης στη σηµερινή εποχή.
Αυτό που µε κρατάει είναι µόνο η συναίσθηση του χρέους και
της ευθύνης που έχω αναλάβει απέναντι σ’ αυτούς που µε επέλεξαν και αυτό µε ενδυναµώνει να συνεχίσω και επιλέγω το
δρόµο της ειλικρίνειας, της ενεργούς συµµετοχής και της διαρκούς προσπάθειας.
Το 2011 σαφώς είναι µια εξίσου δύσκολη χρονιά που επιβάλλει την επίσπευση των διαρθρωτικών αλλαγών. Και στο συγκεκριµένο πεδίο οφείλουµε να αναλάβουµε τις πρωτοβουλίες
εξορθολογισµού και απάλειψης των χρόνιων στρεβλώσεων που
ταλαιπωρούν τη χώρα, ακόµα και αν δεν το υπαγορεύει το µνηµόνιο.
Για παράδειγµα, πρέπει να αρθούν οι περιορισµοί για την
άσκηση των λεγόµενων «κλειστών επαγγελµάτων», όπως επίσης
και να γίνουν οι απαραίτητες παρεµβάσεις, ώστε ο δηµόσιος και
ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέας να γίνουν πιο αποτελεσµατικοί και
πιο ποιοτικοί για τον πολίτη.
Επίσης, επιβάλλεται άµεσα να υπάρξει αναπτυξιακή στόχευση
για να ξεφύγουµε από το φαύλο κύκλο της ύφεσης. Ο νέος αναπτυξιακός νόµος θα αποτελέσει το θεµέλιο για προσέλκυση νέων
επενδύσεων µακριά από κρατικοδίαιτες νοοτροπίες. Εκεί, όµως,
που είναι αναγκαίο να δοθεί η «µητέρα» των µαχών είναι τα
έσοδα. Και µάλιστα, όχι οποιαδήποτε έσοδα, αλλά εκείνα που
προέρχονται από την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής.
Καταβάλλονται προσπάθειες για την ενίσχυση και αναδιοργάνωση των ελεγκτικών και φοροεισπρακτικών µηχανισµών, όπως
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οι «καλλικράτειες» εφορίες και το Σ∆ΟΕ. Τα αποτελέσµατα,
όµως, δεν είναι ικανοποιητικά.
Είναι ανάγκη, κύριε Υπουργέ, να εµφυσήσουµε µια νέα φορολογική συνείδηση µε µέτρα τα οποία θα ανταποκρίνονται στο αίσθηµα του δικαίου του κάθε Έλληνα φορολογούµενου και να
αποβάλλουµε κάθε πηγή δυσπιστίας, καχυποψίας και αδικίας
που πληγώνει το σοσιαλιστικό µας αίσθηµα.
Παράλληλα, είναι χρέος µας να εξασφαλίσουµε και εκείνα τα
αντισταθµιστικά µέτρα που θα καταδείξουν στον πολίτη ότι ενδιαφερόµαστε για τα µικρά πράγµατα που αποδεικνύονται πολύ
µεγάλα όταν διευκολύνουν την καθηµερινότητά του. Ενδεικτικά
αναφέρω την κατάσταση στα δηµόσια νοσοκοµεία και στο ΙΚΑ.
Με µια απλή µελέτη µπορούν να µεταταγούν υπάλληλοι µε τα κατάλληλα προσόντα από ∆ΕΚΟ ή άλλους οργανισµούς του δηµοσίου -όπου φυσικά περισσεύει προσωπικό- και να µεταφερθούν
στα ασφαλιστικά ταµεία και στα νοσοκοµεία, ώστε να πάψει αυτή
η απίστευτη ταλαιπωρία του κόσµου την οποία βλέπουµε καθηµερινά στα δελτία των οκτώ.
Ένα άλλο παράδειγµα προκειµένου να τονίσουµε τις ιδιαιτερότητες κάποιων περιοχών αποτελεί και το πρόβληµα που θα
ανακύψει από την εξοµοίωση των φορολογικών συντελεστών και
κατ’ επέκταση των τιµών πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε ένα λεπτό τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Στον Έβρο η θερµοκρασία πέφτει πολλούς βαθµούς κάτω από
το µηδέν και για πολλούς µήνες το χρόνο. Η επιβάρυνση που θα
προκύψει για κάθε νοικοκυριό και παραγωγική δραστηριότητα
την περιοχής θα αποτελέσει ένα ακόµα βαρύ πλήγµα σε ένα νοµό
που µαραζώνει από την ανεργία, τη φτώχεια και την εγκατάλειψη
της υπαίθρου, πόσο µάλλον όταν από το υπέδαφός µας περνάει
αγωγός φυσικού αερίου, η γεωθερµική δυναµική είναι πολύ
υψηλή και παρ’ όλα αυτά τίποτα δεν αξιοποιείται ώστε να εξασφαλίσουµε φθηνή ενέργεια.
Κύριε Υπουργέ, αναρωτιέµαι το εξής: ∆εν θα µπορούσε το αρµόδιο Υπουργείο να εξετάσει τη θέσπιση επιπλέον κινήτρων για
την εξοικονόµηση ενέργειας και περιβαλλοντικής θωράκισης των
κτηρίων σ’ αυτές τις ακριτικές περιοχές, οι κάτοικοι των οποίων
αν µη τι άλλο φυλάττουν Θερµοπύλες;
Το 2011 θα κριθούν οι αντοχές και οι ανοχές µας. Γι’ αυτόν το
λόγο, οι προτεραιότητες, ο σχεδιασµός και η στόχευση των πολιτικών που θα εφαρµοστούν οφείλουν στην προοπτική τους να
δείχνουν την έξοδο από την κρίση, αλλά και να διασφαλίζουν την
κοινωνική συνοχή.
Έχουµε πολλές ανοιχτές προκλήσεις και µεγάλα προβλήµατα.
Χρειάζεται να έχουµε δίπλα µας συνοδοιπόρους και συναγωνιστές τους Έλληνες πολίτες. Θα αποτύχουµε αν τους έχουµε απέναντί µας.
Ευχαριστώ
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Ρενταρή-Τέντε.
Και µετά την Εβρίτισσα συνάδελφο καλείται ο κ. Ευρυπίδης
Στυλιανίδης, επίσης ακρίτας, από την Ροδόπη, να λάβει το λόγο.
ΕΥΡΥΠΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ειλικρινά, αν δεν γνωρίζαµε ποιος είναι Υπουργός Οικονοµικών αυτής της χώρας και παρακολουθούσαµε την προηγούµενη
οµιλία, θα θεωρούσαµε ότι ο κ. Παπακωνσταντίνου είναι ένας ουδέτερος, τρίτος παρατηρητής των εξελίξεων και συµβουλάτορας της Ελληνικής Κυβέρνησης. ∆εν είναι έτσι όµως. Η µόνη
στιγµή που ειλικρινά θύµισε ότι είναι ο Υπουργός Οικονοµικών,
ήταν όταν ζήτησε απεγνωσµένα τη συναίνεση επί τετελεσµένων
από την Αντιπολίτευση, ωσάν να ζητούσε συνενόχους που θα µοιραστούν το κόστος των λανθασµένων επιλογών του παρελθόντος, αλλά και του παρόντος αυτής της Κυβέρνησης.
Εµείς, ως Νέα ∆ηµοκρατία, τοποθετηθήκαµε µε ευθύτητα και
µε ειλικρίνεια απέναντι στο λαό και την πατρίδα. Συµφωνήσαµε
και συµφωνούµε στις διαρθρωτικές αλλαγές και στις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, διότι αυτές πάντοτε ήταν ο σκληρός πυρήνας της δικής µας πολιτικής.
∆ιαφωνήσαµε όµως και δεν διστάσαµε να το πούµε σε ορι-
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σµένες πτυχές του µνηµονίου, που οδήγησαν και συνέχισαν να
οδηγούν στα σηµερινά αδιέξοδα. Λειτουργήσαµε και λειτουργούµε µε αναφορά στους πολίτες, στο λαό που µας εξέλεξε και
στην πατρίδα στην οποία πιστεύουµε, χωρίς να επιδιώκουµε να
γινόµαστε αρεστοί στα διεθνή οικονοµικά διευθυντήρια ή στα παγκόσµια πολιτικά κατεστηµένα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς ως Ευρωπαίοι πολιτικοί
διαφωνήσαµε µε την εµπλοκή του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στην Ευρωζώνη, διότι πιστεύουµε ότι η Ευρώπη έχει χρέος
και όραµα να δηµιουργήσει από µόνη της τον πολιτικό της βηµατισµό.
∆ιαφωνήσαµε στην ένταξη της χώρας µας στον διεθνή µηχανισµό, γιατί πιστεύουµε ότι υπήρχε εναλλακτικός δρόµος, που
θα προστάτευε αποτελεσµατικά την εθνική µας κυριαρχία, χωρίς
να την εκχωρεί µε τόσο µεγάλη ευκολία.
∆ιαφωνήσαµε και διαφωνούµε µε την πολιτική της Κυβέρνησης, η οποία προτάσσει την αύξηση του ΦΠΑ, την αύξηση των
φορολογικών συντελεστών, στεγνώνοντας από ρευστότητα την
αγορά και βουλιάζοντας τη χώρα στην ύφεση.
Ένα χρόνο κυβερνά το ΠΑΣΟΚ και µερικοί δεν το έχουν συνειδητοποιήσει ακόµα. Τι έχει παράξει; ∆εκαέξι χιλιάδες κλειστές
µικροµεσαίες επιχειρήσεις και πολλές ακόµα στα πρόθυρα της
καταστροφής. Παραµένουν µε κυβερνητική ευθύνη µη περαιωµένες τρεισήµισι χιλιάδες ελληνικές επενδύσεις, νέες επενδύσεις, που είχαν προετοιµαστεί από την προηγούµενη κυβέρνηση.
Έχει εκτιναχθεί η ανεργία και η µετανάστευση των νέων ανθρώπων και έχουν φτερουγίσει στο εξωτερικό περίπου 30 δισεκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή το 15% περίπου του ελληνικού
τραπεζικού συστήµατος, εξαιτίας της αφελούς απειλής που εκτόξευσε ο κ. Παπακωνσταντίνου στην αρχή της σταδιοδροµίας του
ότι θα φορολογήσει τις καταθέσεις.
Τώρα ο Υπουργός επιδιώκει να καλύψει αυτό το έλλειµµα που
δηµιουργήθηκε στη ρευστότητα του τραπεζικού συστήµατος µε
την περικοπή του δέκατου τρίτου και του δέκατου τέταρτου µισθού, µε τη µείωση των µισθών του δηµόσιου και του ιδιωτικού
τοµέα, την κατάργηση των επιδοµάτων, την κονιορτοποίηση των
εργασιακών σχέσεων.
Με απλά λόγια, αυτή η Κυβέρνηση µέσα σε ένα µόλις χρόνο
εµπράκτως προστάτευσε τον πλούτο των µεγάλων εισοδηµάτων
και ενσυνειδήτως έβλαψε σοβαρά την δοκιµαζόµενη µεσαία και
φτωχή οικογένεια και βεβαίως το υγιές τµήµα της ελληνικής επιχειρηµατικότητας, το µη κρατικοδίαιτο δηλαδή.
Μέσα σε ένα χρόνο δεν έχει γίνει η παραµικρή αποκρατικοποίηση. ∆εν αξιοποιήθηκε επ’ ουδενί η ακίνητη περιουσία του δηµοσίου και αποθαρρύνθηκε παντελώς, και λόγω του φορολογικού
συστήµατος και λόγω του κλίµατος, η οποιαδήποτε αναπτυξιακή
πρωτοβουλία.
Σε τι, λοιπόν, ζητά συναίνεση η Κυβέρνηση; Στην καταστροφή
της οικονοµίας; Στη διάλυση του κοινωνικού ιστού; Ή στην υποταγή της χώρας σε λίγα µεγάλα αφεντικά;
Εκεί που θα έπρεπε να τρέξει µε αλλαγές και µεταρρυθµίσεις,
φρενάρει συστηµατικά και διαχρονικά. Και επειδή υπάρχει και
θεσµική, αλλά και πολιτική µνήµη σε αυτόν τον τόπο, σας θυµίζω
τα χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα που δικαιώνουν ουσιαστικά τη διάγνωση του Αντώνη Σαµαρά ότι µιλούµε για την πλέον
αντιαναπτυξιακή Κυβέρνηση αυτού του τόπου.
Παράδειγµα πρώτο: Όταν εµείς επιδιώκαµε την Αναθεώρηση
του Συντάγµατος, του άρθρου 16 δηλαδή, για τη δηµιουργία
ιδιωτικών πανεπιστηµίων, ώστε να καταστήσουµε την Ελλάδα διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο, να προσελκύσουµε εκατόν πενήντα
χιλιάδες ξένους φοιτητές µε δίδακτρα, να φέρουµε στην Ελλάδα
κεφάλαια ελληνικά ή ξένα που θα επένδυαν στο συγκεκριµένο
τοµέα και φρέσκα µυαλά που χρειαζόταν η ελληνική αγορά, τότε
το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε και ακύρωσε, µαταίωσε ουσιαστικά αυτήν
την αναθεώρηση.
∆εύτερον, όταν εµείς επιδιώξαµε την κρατικοποίηση της Ολυµπιακής, πολύ πριν καταστεί προβληµατική, οι άνθρωποι του
ΠΑΣΟΚ ήταν που µπλόκαραν τους αεροδιαδρόµους του Ελληνικού, µε αποτέλεσµα οι ίδιοι να αποτύχουν πέντε φορές στη συνέχεια και να απαξιώσουν την εταιρεία.
Τρίτον, όταν εµείς επιδιώξαµε πολύ νωρίς την αποκρατικοποί-
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ηση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας και των άλλων ∆ΕΚΟ,
τότε το ΠΑΣΟΚ έγδυνε και εξευτέλιζε τους νέους ιδιοκτήτες στην
πλατεία Οµονοίας.
Τέταρτον, όταν εµείς διακηρύτταµε το λιγότερο και το καλύτερο κράτος, το ΠΑΣΟΚ έσπευδε να απαντήσει µε σωρεία κοµµατικών προσλήψεων. Προσέξτε, κύριοι συνάδελφοι: µετά από
αίτηση κατάθεσης εγγράφων σε όλα τα συναρµόδια Υπουργεία,
διαπιστώθηκε ότι από τους επτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες δηµόσιους υπαλλήλους, που κατεγράφησαν κατά την τελευταία
απογραφή που διενήργησε αυτή η Κυβέρνηση, οι πεντακόσιες
σαράντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιοι έντεκα, δηλαδή οι περισσότεροι από τους µισούς, διορίστηκαν επί των ηµερών του ΠΑΣΟΚ.
Και έχουν το θράσος να κατηγορούν τη Νέα ∆ηµοκρατία για διόγκωση του δηµόσιου τοµέα; Ένας εµείς, τρεις αυτοί. Και έχουν
αυτό το θράσος;
Πέµπτο παράδειγµα: εµείς ξεκινήσαµε και ολοκληρώσαµε την
εφαρµογή του σχεδίου εξυγίανσης του ΟΣΕ. Το σταµάτησαν, το
πάγωσαν, έχασαν σε ένα χρόνο 400 εκατοµµύρια. Πού είναι οι
Γάλλοι επενδυτές; Εξαφανίστηκαν και αυτοί.
Εµείς αποκρατικοποιήσαµε τον ΟΤΕ και µας κατηγόρησαν για
σκάνδαλο. Εµείς ολοκληρώσαµε το σχέδιο για την οπτική ίνα στο
σπίτι, που µετά βεβαιότητας θα έφερνε 2,5 δισεκατοµµύρια σε
επενδύσεις την επόµενη µέρα στην Ελλάδα και θα µείωνε το λειτουργικό κόστος του νοικοκυριού και της επιχείρησης από 20%
έως 30%, και το έχουν παγώσει.
Και όταν ανοιχτήκαµε στην κινέζικη αγορά, η ίδια ήταν η αντίδραση. Έδειξε ο κ. Κεφαλογιάννης προηγουµένως τον Γιώργο
Παπανδρέου να προΐσταται πορείας, η οποία έγινε η αιτία στον
Πειραιά να στοιχίσει 82 εκατοµµύρια καπέλο ουσιαστικά η συνεργασία µε τους Κινέζους, για να πληρωθούν οι συνδικαλιστές
του ΠΑΣΟΚ, και στη Θεσσαλονίκη να µαταιωθεί το project.
Όταν η Εθνική Τράπεζα εξαγόραζε τη Finance Bank, η αρµόδια τοµεάρχης του ΠΑΣΟΚ µαζί µε τους συνδικαλιστές του
ΠΑΣΟΚ στην ΟΤΟΕ έκαναν µηνύσεις και αγωγές και µιλούσαν
για το σκάνδαλο της Νέας ∆ηµοκρατίας. Καταθέτω στα Πρακτικά
την απάντηση της σηµερινής Κυβέρνησης, που δείχνει ότι ήταν
η πιο επιτυχής εξαγορά της ελληνικής οικονοµικής διπλωµατίας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ευρυπίδης Στυλιανίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ πέτυχε σε χρόνο dt το νόµο του fast
track σε νόµο «fast πατατράκ» και µε την υπόθεση του Αστακού
και µε την υπόθεση του αεροδροµίου του Ελληνικού και µε την
υπόθεση της Καβάλας Float Glass, µιας µεγάλης επένδυσης 120
εκατοµµυρίων στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που κινδυνεύει να ακυρωθεί µε ευθύνη της Κυβέρνησης στην καρδιά της
οικονοµικής κρίσης.
Και βεβαίως υπάρχει και άλλο παράδειγµα: οι άστοχες δηλώσεις του Πρωθυπουργού, η διπλωµατική αδράνεια και αναβλητικότητα υπονοµεύουν και την ενεργειακή διπλωµατία και
ασφάλεια της χώρας µε το ενδεχόµενο ακύρωσης του Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, το οποίο µε επιτυχία τα προηγούµενα
χρόνια παλέψαµε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ )
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι δυνατόν η Κυβέρνηση
αυτή να δρα τόσο αντιεπενδυτικά και αντιαναπτυξιακά, συρρικνώνοντας το ΑΕΠ της χώρας για λόγους ιδεοληψίας και να πιστεύει ότι αυτά τα χρήµατα µπορεί να τα βγάλει από το
µεροκάµατο του Έλληνα, τσαλακώνοντας ουσιαστικά την αξιοπρέπεια και τη δυνατότητα επιβίωσής του.
Οι «σοφοί» γραφειοκράτες σχεδιάζουν στα γραφεία και είναι
πλήρως αποκοµµένοι από την ελληνική πραγµατικότητα. Συνθλίβουν τους ανθρώπους, ταπεινώνουν τους Έλληνες πολίτες
και προσβάλλουν την εθνική περηφάνια της Ελλάδος, η οποία
και άλλη φορά αντιµετώπισε φτώχεια και κατάφερε να τη νικήσει.
Και ξέρετε γιατί; Γιατί τότε διατήρησε την εθνική αξιοπρέπεια
των Ελλήνων, δεν απώλεσε ποτέ την ελευθερία και την ανεξαρτησία της συνείδησής τους.
∆εν έχει νόηµα να πεθάνουµε τους Έλληνες, για να σώσουµε
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την Ελλάδα. ∆εν χρεοκόπησε η ελληνική αγορά. Χρεοκόπησε το
ελληνικό κράτος από τις πολιτικές που εσείς επί δεκαετίες ακολουθήσατε. Και εµείς κληθήκαµε κατά καιρούς να διαχειριστούµε
και να διασώσουµε.
Λοιπόν, θα πρέπει, αν θέλουµε πραγµατικά όλοι να συνεργαστούµε, για να σωθεί η Ελλάδα, πρώτα να σώσουµε τους Έλληνες και να ανακτήσουν την εθνική τους αυτοπεποίθηση. Και τότε
είναι βέβαιον ότι τα αποτελέσµατα θα είναι θεαµατικά και στον
ιδιωτικό και στο δηµόσιο τοµέα.
Αυτός ο προϋπολογισµός δυστυχώς δεν συµβάλλει σε κάτι τέτοιο, γι’ αυτό και τον καταψηφίζουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει τώρα ο
Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Εµµανουήλ Σκουλάκης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, έχετε αντιληφθεί ότι
απόψε εδώ, σ’ αυτό το ναό της δηµοκρατίας, εµφανίζοµαι για τελευταία φορά. Θα εκφωνήσω ένα µικρό λόγο για τον προϋπολογισµό, τον τριακοστό στην καριέρα µου.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αντιλαµβάνεστε ότι είµαι βαθιά συγκινηµένος.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Σε τιµάµε όλοι, Μανώλη!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Να είστε καλά.
Προσπάθησα να γράψω ένα κείµενο. ∆εν τα κατάφερα, γιατί
δεν ήξερα τι να γράψω, τι να πω, τι να θυµηθώ! Είπα, λοιπόν,
απόψε να µιλήσω από στήθους, από καρδιάς.
Να πω δύο λόγια για τον προϋπολογισµό:
Κύριε Υπουργέ, εύχοµαι να είναι ο τελευταίος δύσκολος προϋπολογισµός. Το εύχοµαι από την καρδιά µου αυτός ο δύσκολος
προϋπολογισµός να υλοποιηθεί, να µπορέσει η χώρα µας να βγει
από τη δύσκολη κατάσταση, στην οποία βρέθηκε και βρίσκεται
ακόµα. Αν υλοποιηθεί αυτός ο προϋπολογισµός, είµαι αισιόδοξος
πως σαν καινούργιος ∆ήµαρχος Χανίων, του µεγάλου καλλικρατικού ∆ήµου των Χανίων, των εκατό χιλιάδων ανθρώπων, δεν θα
δυσκολευτούµε οικονοµικά, όπως προβλέπει το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Εύχοµαι, λοιπόν, αυτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Άλλωστε, απ’ ό,τι πληροφορήθηκα πρόσφατα, έχετε πλεόνασµα στο δήµο. Ίσως είναι
από τους ελάχιστους δήµους που έχουν πλεόνασµα. Νοικοκυρεµένος δήµος.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Ο κύριος Πρόεδρος µας έκανε
την τιµή να παρευρεθεί στη µεγάλη εκδήλωση που γίνεται κάθε
χρόνο στα Χανιά για την Ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα. Μάλιστα, προήδρευσε του Ιδρύµατος Ερευνών και Μελετών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» ως επίτιµος Πρόεδρος κι έµαθε όλα τα
ντεσού της περιοχής. Και τον ευχαριστώ γι’ αυτό.
∆εν θα πω, λοιπόν, τίποτε άλλο για τον προϋπολογισµό. Θα
πω δυο-τρεις κουβέντες, ό,τι µπορώ, για τα τριάντα χρόνια που
έζησα εδώ, για τις εντάσεις, τις διαφωνίες, τις πίκρες, τις χαρές.
Ένα είναι σίγουρο, ότι έµαθα πολλά και ότι αποχωρώ από τη
Βουλή διαφορετικός άνθρωπος απ’ ό,τι όταν ήρθα. Εδώ µέσα
έµαθα, διδάχθηκα από αυτό το σχολειό δυο-τρία βασικά πράγµατα που τα έχουµε ξεχάσει όλοι. Συνειδητοποίησα, παραδείγµατος χάρη, ότι δεν τα ξέρω όλα, ότι πρέπει να ακούµε τους
άλλους και πως η δεύτερη σκέψη είναι σώφρων πολιτική πράξη.
Όσες φορές το εφήρµοσα, πάντα κέρδισα.
Συνειδητοποίησα, επίσης, πως ο µόνος τρόπος να τα έχει κανείς καλά µε τους πολίτες και τον εαυτό του –γιατί αυτό είναι το
βασικό- είναι να λέει λίγα και να πράττει πολλά. Να µη χαϊδεύει
τα αυτιά των πολιτών, αλλά να λέει την αλήθεια και µόνο την αλήθεια, έστω κι αν αυτή είναι δυσάρεστη. ∆εν χάνει από αυτό.
Πάντα κερδίζει. Να φροντίζει τελικά να µην υπάρχει αναντιστοιχία µεταξύ λεγοµένων και πραττοµένων.
Θα σας κάνω µία εξοµολόγηση: Στην υπέρβαση που έκανα –
έτσι τη βάφτισα εγώ- και αποφάσισα να είµαι υποψήφιος ∆ήµαρχος Χανίων, χρησιµοποίησα σαν ασπίδα µου το Κοινοβούλιο.
Την ώρα που δοκιµαζόταν ο κοινοβουλευτισµός, εγώ είπα: «Είµαι
υπερήφανος για τη διαδροµή µου». Όταν το άκουσαν οι συνεργάτες µου, έµειναν άναυδοι. Είπαν: «Χάσαµε τις εκλογές». «Αφήστε», τους λέω, «θα τις κερδίσουµε από αυτό».
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Αυτό το λέω, γιατί στην κρίση που περνά ο κοινοβουλευτισµός,
το πολιτικό σύστηµα, κύριοι Υπουργοί, από εδώ µέσα πρέπει να
αρχίσει η ανάταξη του αξιακού συστήµατος της χώρας. Από εδώ
µέσα.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Η ανάταξη -επαναλαµβάνω- του αξιακού συστήµατος της
χώρας πρέπει να ξεκινήσει από το ναό της δηµοκρατίας, το Κοινοβούλιο. Την οικονοµική κρίση θα την ξεπεράσουµε. Θα περάσει και η κοινωνική κρίση. Αν δεν αναταχθεί όµως το αξιακό
σύστηµα της χώρας, δεν πρόκειται να περπατήσει ποτέ αυτή η
χώρα.
Τα έχουµε γκρεµίσει, κύριοι Υπουργοί, όλα. ∆εν έχουµε αφήσει τίποτα. Από πού να πιαστεί ο νέος µας σήµερα; Πού να βρει
τη χειρολαβή; Στο πολιτικό σύστηµα; ∆οκιµάζεται. Στην εκκλησία; Ξέρετε τι µηνύµατα στέλνει. Στη δικαιοσύνη; Είδατε τι µηνύµατα στέλνει. Στην εκπαιδευτική και πανεπιστηµιακή
κοινότητα; Από πού να διδαχθεί; Από πού να πιαστεί; Από το συνδικαλισµό, που δοκιµάζεται; Άρα, λοιπόν, ανάταξη του αξιακού
συστήµατος της πατρίδας µας είναι το απαραίτητο τούτη την
ώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας για λίγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Σκουλάκη, θα
έχετε ανοχή στο χρόνο σας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πρέπει, λοιπόν, εσείς, αγαπητοί συνάδελφοι, που θα µείνετε
εδώ, να συνεχίσετε την προσπάθεια. Αξίζει τον κόπο. Εκεί που
βρέθηκα εγώ τώρα, στην αυτοδιοίκηση, θα δώσουµε και εµείς τη
δική µας µάχη. Και εµείς δοκιµαζόµαστε. Εµείς, όµως, θα δώσουµε τη µάχη για λογαριασµό της πολιτείας, τη µάχη της καθηµερινότητας.
Και εκεί θέλουµε τη βοήθειά σας, κύριε Υπουργέ. Ένα πράγµα
σας λέω, χτυπήστε τη γραφειοκρατία. Για παράδειγµα, δύο µεγάλα έργα στον τόπο µου που είναι προς ένταξη, προς υλοποίηση, κολλάνε στις γραφειοκρατικές διαδικασίες για τις
απαλλοτριώσεις. Βρείτε κάτι.
∆εν έχω να πω τίποτε άλλο. Θεωρώ τον εαυτό µου τυχερό σ’
αυτή την κοινοβουλευτική διαδροµή για δύο λόγους: Πρώτον,
έτυχε να θητεύσω σε ένα ευλογηµένο τόπο, που κατοικείται από
ανθρώπους µε υψηλό πολιτικό και πολιτιστικό επίπεδο. Μεγάλη
υπόθεση αυτή. ∆εύτερον, οι σπουδές µου, η δεκάχρονη άσκηση
του ιατρικού λειτουργήµατός µου ήταν οι προϋποθέσεις εκείνες
που συνέβαλαν στο να ασχοληθώ συστηµατικά όλα αυτά τα τριάντα χρόνια µε τον άνθρωπο, µε τον πάσχοντα άνθρωπο, µε τον
ανήµπορο άνθρωπο. Και έβαλα κι εγώ ένα πετραδάκι στο οικοδόµηµα του κοινωνικού κράτους στη χώρα µας.
Ειλικρινά, νιώθω καλά όταν συναντώ ανθρώπους στο δρόµο
και µου µιλάνε για τα κέντρα πρόληψης, για τις µονάδες υποκαταστάτων, για τους ψυχιατρικούς ξενώνες, για τα προγράµµατα
βοήθειας στο σπίτι, για τα κέντρα υγείας και για πολλά άλλα, που
µαζί µε άξιους συνεργάτες, άξιους επιστήµονες προσπαθήσαµε
και στήσαµε. Αυτές οι κοινωνικές δοµές και αυτό το δίκτυο κοινωνικής προστασίας που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, αλλά είναι
ανεπτυγµένο και στον τόπο µου και έχω βάλει περισσότερα λιθαράκια εκεί, ήταν η αιτία που κατέβηκα στις εκλογές. Γιατί πίστευα και πιστεύω ότι σε περιόδους βαθιάς οικονοµικής και
κοινωνικής κρίσης χρειάζεται περισσότερο από ποτέ αυτό το δίκτυο κοινωνικής προστασίας. Και ένας ευαισθητοποιηµένος δήµαρχος και µια ευαισθητοποιηµένη δηµοτική αρχή µπορεί να
προσφέρει πάρα πολλά πράγµατα σε αυτές τις δύσκολες στιγµές που περνάει ο τόπος µας, η πατρίδα µας και οι άνθρωποί
µας. Αυτός ήταν ο βασικός λόγος, για τον οποίο έκανα την υπέρβασή µου.
Παρασύρθηκα, όµως. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την
ανοχή σας. Θα κλείσω.
Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς µου έναν
προς έναν όλους σας. Το Προεδρείο, όλους τους Προέδρους,
όλους τους συναδέλφους Βουλευτές, τους Αρχηγούς των κοµµάτων, τους υπαλλήλους, το προσωπικό, τους δηµοσιογράφους
του Κοινοβουλίου, τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, όλο τον

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κόσµο, για την άψογη συνεργασία που είχαµε όλα αυτά τα χρόνια.
Θέλω, τελειώνοντας, να σας καλέσω όλους, όποτε κι αν βρεθείτε στα Χανιά, να έρθετε στο ∆ήµο των Χανίων. Και το κτήριο
είναι καλό και ο τόπος µας είναι καλός, είναι ευλογηµένος, είναι
πανέµορφος και έχει κι ωραίους ανθρώπους. Εκεί στο δηµαρχείο µπορείτε να έρθετε να πιείτε µία ρακή και άµα τύχει και λίγο
γαµοπίλαφο δεν θα ήταν δύσκολο.
Θέλω, όµως, κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Πετσάλνικε, να
σας κάνω µια πρόσκληση. Επειδή πιστεύω ότι ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
είναι το µεγάλο εγχείρηµα τούτη την ώρα -που αν πετύχει, πολλά
πράγµατα θα αλλάξουν στην πατρίδα µας και αν δεν πετύχει, ό,τι
προσπάθεια κι αν κάνουµε, δεν ξέρω αν αποδώσει- θα ήθελα να
ζητήσω την αξιολόγηση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» µέσω του δήµου
µου.
∆ηλαδή, σε ένα χρόνο, κύριε Πρόεδρε –νοµίζω ότι είναι καλό
χρονικό διάστηµα- να καλέσουµε –σας καλώ και καλέστε εσείς,
µεταφέρτε το- την Επιτροπή ∆ηµοσίας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης στα Χανιά, να κάνει µια αξιολόγηση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»
µέσα από την πορεία του δήµου. Εκεί θα κατατεθούν οι απόψεις
όλων, θα πούνε τις απόψεις τους οι τέσσερις επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων, θα πω εγώ ως ∆ήµαρχος, θα ακούσετε κι
εσείς –αν έρθετε- ή ο Πρόεδρος της αρµόδιας Επιτροπής, ο
Υπουργός, ώστε να κάνουµε µία αξιολόγηση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»,
γιατί σ’ αυτόν τον τόπο αυτό µας έλλειπε σε όλους τους τοµείς
και πάθαµε αυτά που πάθαµε. Ποτέ δεν αξιολογήσαµε αυτά τα
οποία ψηφίζουµε αν εφαρµόστηκαν και τι απέδωσαν. Αυτήν την
πρόσκληση σας κάνω και αυτήν την πρόταση.
Επαναλαµβάνω, ότι µπορεί να γίνει η συνεδρίαση στο ∆ηµαρχείο. Αλλά έχω την αίσθηση, κύριε Πρόεδρε, ότι έχετε πειστεί ότι
µπορεί να γίνει αυτή η συνεδρίαση, για συµβολικούς και ουσιαστικούς λόγους στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», που διαθέτει όλες τις υποδοµές. Εκεί,
λοιπόν, µπορεί να γίνει αυτή η συνεδρίαση. Αυτό είναι που ζητάω
από εσάς, από το Κοινοβούλιο, απ’ όλους σας.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάθη της
καρδιάς µου για την άψογη συµπεριφορά σας, για την αγάπης
σας!
Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι.
(Όρθιοι οι Βουλευτές χειροκροτούν παρατεταµένα)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε κι εµείς
τον Μάνο Σκουλάκη. Ήταν φορτισµένος, όπως είναι πάρα πολύ
κατανοητό. Αλλά είµαστε συγκινηµένοι και όλοι, ιδιαίτερα όσοι
τον ζήσαµε εδώ, συνεργαστήκαµε, συµφωνήσαµε, διαφωνήσαµε,
πάντως σίγουρα συζητήσαµε και µέσα από τη συνεργασία προσπαθήσαµε –όπως είπε- να χτίσουµε -εννοώ όχι µόνο οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, αλλά και οι συνάδελφοι των άλλων κοµµάτωνεπί δεκαετίες πολλά πράγµατα. Θα µας λείψει ο Μανώλης Σκουλάκης από την Αίθουσα αυτή! Αυτό είναι σίγουρο!
Αλλά του ευχόµαστε να έχει επιτυχία και στη νέα αποστολή
που του ανέθεσε ο λαός, οι δηµότες του µεγάλου, πλέον, ∆ήµου
Χανίων.
Με όλη µας την καρδιά ευχόµαστε, Μανώλη, να πετύχεις για το
καλό του τόπου και των πολιτών και εσύ και οι συνεργάτες σου.
Πιστεύω ότι θα πετύχετε µε τη συνεργασία και της εκεί αντιπολίτευσης. Όπως, είδα άλλωστε στην πρόσφατη επίσκεψή µου,
έχετε ένα πολύ καλό κλίµα και είναι κοινός ο στόχος σας, για να
πάει µπροστά και ο τόπος σας.
Την πρόταση που καταθέσατε για να συνεδριάσει η αρµόδια
∆ιαρκής Επιτροπή της Βουλής, αξιολογώντας µετά από ένα
χρόνο τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», την εφαρµογή του νέου θεσµού, εγώ
την αποδέχοµαι και πιστεύω ότι οµόφωνα την αποδέχεται και η
Αίθουσα.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Αλλά θέτουµε και έναν όρο, Μανώλη! Μαζί µε την αξιολόγηση
του θεσµού του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», θα γίνει εκεί σε ένα χρόνο η
αξιολόγηση από την επιτροπή και της πορείας του Μανώλη
Σκουλάκη ως ∆ηµάρχου Χανίων.
Σας ευχόµαστε καλή δύναµη!
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΜΣΤ’ - 19 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Πρόεδρε. Να είστε καλά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει η Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Άννα ∆ιαµαντοπούλου.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Αγαπητέ Μανώλη, τύχη καλή µε
φέρνει στο Βήµα για να εκφράσω ως Βουλευτής, νοµίζω και
όλους όσους είναι στην Αίθουσα και έξω απ’ αυτήν, την αγάπη
µας, το σεβασµό µας και τις προσδοκίες µας από εσένα, που
χρόνια πολλά τώρα τιµάς το αξίωµά σου, τιµάς το κόµµα µας,
τιµάς την πόλη σου. Ως Βουλευτής, σε ευχαριστώ και ως νύφη
Χανιώτισσα ελπίζω πολλά για εσένα από τα Χανιά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι µας σε αυτήν την Αίθουσα
έχουµε την αίσθηση ότι αυτός ο προϋπολογισµός, αυτή η
συζήτηση είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία του τόπου.
Αυτή η αίσθηση µας κάνει όλους να αισθανόµαστε την
προσωπική ευθύνη, µια προσωπική ευθύνη για το κατά πόσο
στέκεται όχι στο ύψος που απαιτούν οι περιστάσεις, αλλά και
στον πήχη του εθνικού καθήκοντος. Γιατί αυτό είναι το κυρίαρχο
αυτήν τη στιγµή.
Ο δρόµος που έχουµε µπροστά, είναι ένας δρόµος µονής
κατεύθυνσης. Είναι εθνικό στοίχηµα το πόσο γρήγορα θα το
διανύσουµε, για να φτάσουµε στο ξέφωτο της µετά κρίσης
εποχής. Το ζητούµενο είναι µετά την κρίση τι Ελλάδα θέλουµε
και χρειάζεται να απαντήσουµε µε τόλµη. Γιατί βεβαίως θέλουµε
όλοι µια Ελλάδα µε αξίες και αρχές. Το αξιακό σύστηµα, στο
οποίο αναφέρθηκε ο Μανώλης Σκουλάκης, νοµίζω ότι είναι το
κυρίαρχο στοιχείο σε κάθε σχεδιασµό, σε κάθε µας όνειρο.
Θέλουµε µια Ελλάδα δίκαιη, θέλουµε µια χώρα που να υπάρχει
πραγµατικά κοινωνική δικαιοσύνη, αξιοκρατία, αλληλεγγύη.
Για να τα πετύχουµε, όµως, όλα αυτά στα οποία όλοι
οµνύουµε, χρειάζεται να τα χτίσουµε βήµα-βήµα, να τα χτίσουµε
µε δοµές, µε θεσµούς, µε λειτουργίες. Θέλουµε µια Ελλάδα που
να έχει άλλη διοικητική διάρθρωση, να έχει παραγωγική ∆ηµόσια
∆ιοίκηση, να είναι διαφορετικά οικολογικά προσανατολισµένη.
Θέλουµε µια Ελλάδα που να αναδεικνύει το πολιτισµικό της
απόθεµα ως συγκριτικό πλεονέκτηµα. Θέλουµε να δούµε µια
Ελλάδα που οι άνθρωποι διαπνέονται από το αίσθηµα της
επιτυχίας µε σκληρή δουλειά, έτη φωτός µακριά από τις λογικές
του εύκολου βολέµατος, της ήσσονος προσπάθειας και του «δεν
βαριέσαι»!
Για όλα αυτά δεν µας δεσµεύει καµµία συµφωνία κανενός
µνηµονίου. Για όλα αυτά έχουµε οι ίδιοι την ευθύνη να τα
πετύχουµε, έχουµε την ευθύνη να χτίσουµε µια νέα εθνική εικόνα
για τον υπόλοιπο κόσµο, µια νέα εθνική εικόνα που θα µας
επιτρέψει να διεκδικήσουµε και να κατοχυρώσουµε µια νέα,
πλεονεκτικότερη θέση στο παγκόσµιο σύστηµα.
∆εν είναι, λοιπόν, το µνηµόνιο το πραγµατικό περιεχόµενο της
εθνικής προσπάθειας. Το µνηµόνιο είναι ένα δεκανίκι που το
έχουµε ανάγκη. Αν πετάγαµε αυτό το δεκανίκι σήµερα, θα
καταλαβαίναµε όλοι τι θα συνέβαινε. Όµως, η ανάγκη είναι να
σταθούµε στα δικά µας πόδια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρουµε όλοι ότι έχουµε εθνικές
προτεραιότητες, τις οποίες πρέπει να πετύχουµε. Και πρέπει να
συνδυάζουµε αυτές τις προτεραιότητες µε τις εθνικές µας
δυνατότητες. Την ίδια στιγµή ξέρουµε όλοι πολύ καλά ότι δεν
είµαστε µόνοι µας στον κόσµο. Οι εξελίξεις στην Ευρώπη, αυτά
που περιµένουµε και γνωρίζουµε όλοι ότι στο επόµενο διάστηµα
θα συµβούν -γιατί θα συµβούν σηµαντικά πράγµατα στο
εποικοδόµηµα της Ευρώπης, κυρίως όσον αφορά την πολιτική
ενοποίηση- θα παίξουν εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο στο πώς και
πότε και µε ποιους όρους θα βγούµε από την κρίση.
Είναι, λοιπόν, το ίδιο σηµαντικό µε το να κρατά ο
Πρωθυπουργός το τιµόνι του σκάφους στη χώρα, να είναι
συγκυβερνήτης και συνδιαχειριστής του ευρωπαϊκού σκάφους.
Γι’ αυτό όχι µόνο δεν πρέπει να υποτιµούµε, αλλά πρέπει να
δώσουµε στην ευρωπαϊκή προσπάθεια του Πρωθυπουργού και
της Κυβέρνησης το πραγµατικό ιδεολογικό και πολιτικό
περιεχόµενο.
Θέλουµε την επόµενη µέρα για την Ελλάδα και για τους Έλληνες, µια µέρα µε αυτοπεποίθηση, µια µέρα µε γερές βάσεις,
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κυρίως µε κοινωνική συνοχή. Κλειδί αυτής της επόµενης µέρας
είναι η παιδεία. Αλλάζουµε παιδεία; Αλλάζουµε την Ελλάδα.
Σ’ αυτήν τη µεγάλη προσπάθεια που αφορά την αλλαγή του
εκπαιδευτικού συστήµατος στο σύνολό του, από το νηπιαγωγείο
µέχρι τις διδακτορικές σπουδές, κατανοώ όλες τις επιφυλάξεις
της κοινωνίας. Τα αυτιά πιστεύουν πιο δύσκολα από τα µάτια.
Και ειδικά σήµερα που η κοινωνία έχει δοκιµάσει πολλές διαψεύσεις και έχει δει πολλές απόπειρες αλλαγών να πέφτουν στο
κενό, δεν µπορούµε να πείσουµε µε λόγια. Μπορούµε να πείσουµε µόνο µε έργο.
Η αλλαγή στην εκπαίδευση απαιτεί ένα µεγάλο και µακροχρόνιο σχέδιο. Το περιγράψαµε πέρυσι στις προγραµµατικές δηλώσεις και τον προϋπολογισµό. Φέτος είµαι εδώ για να πω τι έγινε,
τι γίνεται και τι θα γίνει. Η υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου συνεκτικού σχεδίου που αφορά και τις τρεις βαθµίδες της εκπαίδευσης, που αφορά το χώρο της διά βίου µάθησης που είναι στο
χώρο του Υπουργείου µας πλέον και στο χώρο της έρευνας και
της τεχνολογίας, κυµαίνεται στην περίοδο 2010-2014 και αφορά
τόσο τον αναγκαίο εξορθολογισµό, την αξιοκρατία και τη διαφάνεια που πρέπει να είναι συστατικά στοιχεία του εκπαιδευτικού
συστήµατος, όσο και βαθιές και ουσιαστικές αλλαγές στις παιδαγωγικές µεθόδους, στους στόχους και τη διοίκηση, αλλά και
στη λειτουργία των δοµών που απαιτεί η εποχή µας, αλλαγές που
στοχεύουν στο να αναπτύξουν την κριτική ικανότητα των νέων
και δίνουν τη δυνατότητα σε όλους στο «να µαθαίνουν, να µαθαίνουν» ενώ κεντρικό βάρος δίνεται στην ελληνική γλώσσα, στα
µαθηµατικά, στις φυσικές επιστήµες και στην επαρκή εκµάθηση
µιας ξένης γλώσσας και της πληροφορικής µε πιστοποίηση στο
δηµόσιο σχολείο.
Κάνω αυτήν την πολύ µικρή αναφορά ουσιαστικά προσπαθώντας να δώσω την ουσία των στοχεύσεων, οι οποίες ακολουθούν
όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Το σχέδιο αυτό δεν µας το
υπαγορεύει η κρίση. Το σχέδιο αυτό είναι µια εθνική επιλογή. Το
κάνουµε, γιατί θέλουµε να είµαστε δίπλα και µαζί µε τους µαθητές, µε τους γονείς, µε τους δασκάλους. Το κάνουµε γιατί, επαναλαµβάνω, αλλάζουµε παιδεία, για να αλλάξουµε την Ελλάδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν γίνει πολλές και σηµαντικές προσπάθειες στη χώρα και µε αποτελέσµατα όλες τις
προηγούµενες περιόδους. Είναι σαφές ότι η χώρα µας είναι πολύ
καλύτερη από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Ζούµε, όµως, σε µια περίοδο που όλα είναι συγκριτικά. Πριν από λίγες µέρες ανακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα της PISA, που είναι µια διεθνής µελέτη
του ΟΟΑΣΑ που κατατάσσει τους µαθητές. Νοµίζω ότι κανένας
δεν είναι υπερήφανος που η χώρα µας είναι πολύ κάτω από το
µέσο όρο, όσον αφορά την αξιολόγηση των δεκαπεντάχρονων
µαθητών στη γλώσσα τους, στις φυσικές επιστήµες και στα µαθηµατικά. Έχουµε µια µικρή αύξηση στη φυσική και στα µαθηµατικά, που είναι η περίοδος 2004-2008, στην οποία και
αποτυπώνονται προσπάθειες που είχαν γίνει την προηγούµενη
περίοδο, γιατί στην εκπαίδευση τα αποτελέσµατα θέλουν χρόνο
για να φανούν.
Η πρώτη, λοιπόν, µεγάλη αλλαγή αφορά στην πρωτοβάθµια
και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Υπήρξε νόµος το Μάιο σύµφωνα
µε το πρόγραµµα που είχε ανακοινωθεί, και όποιος αλλάζει το
προφίλ και τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Μέσα στην προηγούµενη χρονιά σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε
από το Σεπτέµβριο ένα πιλοτικό πρόγραµµα για το 40% των µαθητών, ένα πολύ µεγάλο πιλοτικό πρόγραµµα, που αφορά τα
οκτακόσια δωδεκαθέσια σχολεία της χώρας, όπου παρουσιάζεται ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραµµα ολοήµερου σχολείου, µε ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας, µε λογοτεχνία, µε πρόγραµµα
φιλαναγνωσίας, µε ειδικά µαθήµατα πολιτισµού, µε το θεατρικό
παιχνίδι στα σχολεία και µε ενίσχυση, όπως είπα, στα µαθηµατικά, στις φυσικές επιστήµες και στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας και της πληροφορικής από την Α’ ∆ηµοτικού µε νέο σχέδιο
προγράµµατος, ώστε στη Γ’ Γυµνασίου τα παιδιά να παίρνουν
από το δηµόσιο σχολείο τη πιστοποίηση και στην αγγλική και στη
γαλλική και στην πληροφορική και να αντιµετωπίσουµε έτσι το
τεράστιο πρόβληµα της οικονοµικής αιµορραγίας των γονιών.
Προχωρήσαµε στα νέα προγράµµατα σπουδών. Πρέπει να πω
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ότι εδώ δεν δουλεύει κανείς στο κενό. Είχε γίνει µια σηµαντική
δουλειά από το 2000 µε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο από τον
Πέτρο Ευθυµίου. Έγινε µια σηµαντική δουλειά από την επιτροπή
Μπαµπινιώτη, η οποία λειτούργησε µε όλους τους φορείς της
χώρας.
Πάνω σ’ αυτήν και µε δεδοµένα τη νέα προσέγγιση που υπάρχει σε παγκόσµιο επίπεδο για την αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας, που από την αναλυτική ύλη και το αναλυτικό πρόγραµµα,
πάµε πια στους στόχους ανά τάξη, αλλάζουµε όλα τα προγράµµατα σπουδών από την Α’ ∆ηµοτικού µέχρι τη Γ’ Λυκείου. Έντεκα
οµάδες µε διακόσιους δεκαπέντε εµπειρογνώµονες επιλεγµένους µε διαφανείς διαδικασίες και σε συνεργασία µε τέσσερις
χώρες –κυρίως µε τη Φινλανδία, που είναι πρώτη στο κόσµο- οργανώνουν αυτήν τη στιγµή τα προγράµµατα σπουδών. Θα παρουσιαστεί το Μάιο όλο το δηµοτικό, ενώ ήδη από φέτος
εξορθολογίστηκε και µειώθηκε η ύλη σε τέσσερις τάξεις του δηµοτικού και σε τρεις τάξεις του γυµνασίου.
Είναι σε εξέλιξη και σε συζήτηση µε επιστήµονες και µε οµάδες το νέο λύκειο, ώστε να πάµε σε µια νέα µορφή λυκείου, αφού
έχουµε λάβει υπ’ όψιν όλα τα δεδοµένα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και το νέο τεχνολογικό λύκειο. Πειραµατικά ξεκινούν από
τον ερχόµενο Σεπτέµβριο, όπου η Α’ Λυκείου θα έχει νέο πρόγραµµα και τα παιδιά της Α’ Λυκείου της επόµενης χρονιάς θα εισαχθούν µε νέες εξετάσεις τη σχολική χρονιά 2013-2014.
Το νέο σχολείο θέλουµε να είναι ψηφιακό σχολείο. Αυτό σηµαίνει µια ολοκληρωµένη πολιτική. Το ψηφιακό σχολείο δεν σηµαίνει έχουµε ένα κοµπιούτερ, δεν σηµαίνει έχουµε κάποιον που
µας διδάσκει το κοµπιούτερ. Σηµαίνει τη νέα εποχή. Και εδώ είναι
το µεγάλο στοίχηµα της χώρας να αλλάξουµε τα δεδοµένα ήµασταν εικοστοί τρίτοι στους είκοσι επτά.
Τι έγινε τη χρονιά που πέρασε; Ψηφιοποιήθηκε και δόθηκε σε
µορφή διδασκαλίας όλο το υλικό όλων των τάξεων του δηµοτικού, του γυµνασίου και του λυκείου. Εκατόν τριάντα σχολικά βιβλία και αναλυτικά προγράµµατα είναι αυτήν τη στιγµή διαθέσιµα
µε διαδραστικό τρόπο στο διαδίκτυο, ώστε τα παιδιά να µπορούν
να κάνουν ακόµα και τα πειράµατά τους, ενώ έχει ενσωµατωθεί
ό,τι υπάρχει σε βοήθηµα, σε βίντεο, που αφορά όλα τα µαθήµατα.
Ετοιµάσαµε ψηφιακά εκπαιδευτικά βοηθήµατα. Φέτος τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις στο πανεπιστήµιο, µπορούν στα Μαθηµατικά, στη Φυσική, στα Αρχαία και από τα Χριστούγεννα στη
Βιολογία και στα Λατινικά, να έχουν ατοµική βοήθεια, να µπαίνουν στον υπολογιστή τους, να πατούν ένα κουµπί και να ακούν
τη διδασκαλία σε όποιο µάθηµα θέλουν, σε όποιο κεφάλαιο θέλουν και έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν ερωτήσεις και να
παίρνουν τις αντίστοιχες απαντήσεις.
Υπάρχει σε εξέλιξη -σε τριάντα δήµους- προσβασιµότητα µε
αύξηση της ταχύτητας πρόσβασης σε είκοσι τέσσερα MBS, προσπαθώντας µε οπτικές ίνες να αλλάξουµε τη τεχνολογική υποδοµή των δήµων. Ενισχύουµε τη ψηφιακή υποδοµή των σχολείων
µε νέο τρόπο, µε φορητά εργαστήρια σε συνεργασία µε όλες τις
σχολικές επιτροπές, ενώ εκπαιδεύτηκαν φέτος τρεις χιλιάδες εκπαιδευτικοί στα νέα συστήµατα.
Για τα προγράµµατα σπουδών και το νέο σχολείο, κατανοούµε
ότι για να αλλάξει όλη αυτή η δοµή και λογική όπως την ξέρουµε
από την Α’ ∆ηµοτικού µέχρι το λύκειο, χρειάζεται συστηµατική
επιµόρφωση στους εκπαιδευτικούς. Ένα µείζον πρόγραµµα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών, το οποίο είναι σε εξέλιξη, ξεκίνησε
από το Σεπτέµβρη µε τις πρώτες φάσεις του και θα ακολουθήσει
τα νέα προγράµµατα σπουδών, θα δώσει τη δυνατότητα στους
εκπαιδευτικούς όλης της χώρας να αντιµετωπίσουν και να ακολουθήσουν και τα νέα παιδαγωγικά δεδοµένα, αλλά και τα νέα
προγράµµατα σπουδών.
Να αναφερθώ στον εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο της Υφυπουργού Χριστοφιλοπούλου, η οποία ασχολείται µε όλο το θέµα του
νέου σχολείου µε σηµαντικά αποτελέσµατα και να υπογραµµίσω
ότι φέτος για πρώτη χρονιά µετά από τριάντα πέντε χρόνια,
έχουµε στην πράξη την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.
Ξεκινήσαµε πιλοτικά σε εξακόσια σχολεία. Επτάµισι χιλιάδες
εκπαιδευτικοί συµµετέχουν σε πρόγραµµα αξιολόγησης, µε
στόχο το καθολικό της αξιολόγησης από το Σεπτέµβριο του
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2011.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε η µόνη χώρα στις είκοσι επτά της Ευρώπης που δεν είχαµε αξιολόγηση στα σχολεία,
όχι µε ευθύνη βεβαίως της πολιτικής και των πολιτικών ηγεσιών.
∆ίνουµε ειδικό βάρος στη διαπολιτισµική εκπαίδευση. Για ένα
νέο θεσµό, το θεσµό των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας,
είχαµε συνεργαστεί και µε τη ΓΣΕΕ και µε το ΙΝΕ. Εντοπίστηκαν
οι περιοχές της χώρας που έχουν πολύ χαµηλούς δείκτες στην
εκπαιδευτική παρουσία και κάναµε νοµοθετική παρέµβαση. Οργανώσαµε το πρόγραµµα στα σχολεία αυτά. Εκπαιδεύθηκαν οι
εκπαιδευτικοί, ώστε να είναι στη θέση τους από το Φεβρουάριο.
Ήταν πραγµατικά ένα πολύ δύσκολο πρόγραµµα –η Γαλλία µόνο
είναι η χώρα που έχει αντίστοιχο- και στόχος ήταν να κάνουµε ειδικές παρεµβάσεις εκεί όπου υπάρχει πολύ µεγάλο πρόβληµα
εκπαιδευτικό. Ογδόντα προγράµµατα γίνονται σε πόλεις που
έχουν Ροµά, ενώ συνεχίζεται ένα πολύ σηµαντικό πρόγραµµα
από το ’97 για τους µουσουλµάνους µαθητές.
Θα ήθελα να υπογραµµίσω και να αναφερθώ, εν ολίγοις βεβαίως, στο πρόγραµµα για την ελληνική γλώσσα. Θέλουµε περισσότερη Ελλάδα στον κόσµο. Ο στόχος της στρατηγικής µας
είναι να αναδείξουµε τον κυρίαρχο ρόλο της ελληνικής γλώσσας
σ’ ένα µεγάλο φάσµα πολιτικών, που ξεκινάει από τη διδασκαλία
της ελληνικής γλώσσας στο δηµοτικό µε τη φιλαναγνωσία και
φθάνει µέχρι τα σχολεία των αποδήµων, όπου κεντρική ιδέα πια
είναι η ελληνική γλώσσα, στα ειδικά προγράµµατα µεταναστών,
όπου όλα έχουν κέντρο την ελληνική γλώσσα, τα τετρακόσια σηµεία στα οποία δίνεται το πιστοποιητικό της ελληνοµάθειας. Είναι
ένα µεγάλο πρόγραµµα. Το έχουµε παρουσιάσει και στην Επιτροπή, αλλά δεν θα κουραστώ να επαναλαµβάνω ότι αν η αγγλική γλώσσα είναι η πρώτη στον κόσµο σε προτίµηση λόγω
ανάγκης, θα µπορούσαµε να κάνουµε την ελληνική γλώσσα
πρώτη στον κόσµο σε προτίµηση λόγω επιλογής.
Όµως, κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα εδώ να κάνω µία σύντοµη
παρέµβαση για να πω για το τι έγινε φέτος στα δηµοτικά και στα
γυµνάσια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τρία λεπτά ακόµη, µετά από τα
δεκαοκτώ;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ναι, κυρία Υπουργέ.
Έχετε όµως ακόµη χρόνο.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Να τελειώσω, και µετά έχω τρία
λεπτά ακόµη.
Θυµίζω ότι φέτος τον Ιούνιο είχαµε «κασσάνδρες» που έλεγαν
ότι δεν θα ανοίξουν τα σχολεία. Είκοσι χιλιάδες κενά ήταν ο αριθµός που έδιναν όλοι για το Σεπτέµβρη. Έγινε τεράστια δουλειά,
που απέδειξε ότι µπορούµε να έχουµε πολύ καλύτερη διαµόρφωση και διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. Με είκοσι χιλιάδες,
πραγµατικά, -όπως προβλεπόταν- κενά λιγότερα, αλλάζοντας το
θεσµικό πλαίσιο, κάνοντας πολύ σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού, κάνοντας ένα σχέδιο που αφορούσε µετακινήσεις, εξελίξεις, κενά και έχοντας επιτέλους την κάρτα του
σχολείου -γιατί µέχρι τώρα δεν µπορούσαµε να ξέρουµε πόσα
κενά έχει η χώρα- καταφέραµε τη δυσκολότερη χρονιά να έχουµε
την καλύτερη έναρξη των τελευταίων χρόνων. Για να είµαι ακριβής, από το 2004 και µετά, που άρχισε το τεράστιο πρόβληµα
των κενών.
Θα ήθελα τα επόµενα τρία λεπτά να τα αφιερώσω, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, στην πρόταση
του Υπουργείου, που είναι αυτήν τη στιγµή σε διαβούλευση. Το
Υπουργείο κατέθεσε µία πρόταση -είναι έξι µήνες τώρα- η οποία
πρόταση κατατίθεται βαθµιαία σε όλους τους φορείς αλλά και
στα κόµµατα, στην πανεπιστηµιακή κοινότητα αλλά και στη διακοµµατική επιτροπή.
Οι στόχοι στην τριτοβάθµια εκπαίδευση αφορούν πρώτα απ’
όλα τα αυτονόητα, που δεν συµβαίνουν στη χώρα µας και θα
µπορούσαν να είναι αιτήµατα και το 1932 στη µεταρρύθµιση του
Βενιζέλου, δηλαδή: Όταν µπαίνουν οι φοιτητές και οι σπουδαστές στα πανεπιστήµια, να µπαίνουν σε πανεπιστήµια ασφαλή,
φιλικά, καθαρά, όπου υπάρχει χρήση των υποδοµών, που είναι
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πολλές και έχουν ξοδευθεί πολλά χρήµατα του ελληνικού λαού.
Να παράγεται και να διακινείται ελεύθερα η γνώση και η έρευνα
αλλά και οι ιδέες, µε σεβασµό στην ελευθερία έκφρασης, κάτι
που δεν υπάρχει σήµερα. Να επιλέγεται µε αξιοκρατία και να
αξιολογείται συνεχώς ο καθηγητής για το διδακτικό του έργο
από τους φοιτητές του αλλά και για το ερευνητικό του έργο, µε
διεθνείς προδιαγραφές, συνεχώς. Ο καθηγητής στο πανεπιστήµιο δεν είναι δηµόσιος υπάλληλος. Ο καθηγητής στο τεχνολογικό ίδρυµα δεν είναι δηµόσιος υπάλληλος. Είναι δηµόσιος
λειτουργός, που οφείλει να εξελίσσεται και να πρωτοπορεί συνεχώς. Να υπάρχει σεβασµός στο δηµόσιο χρήµα, έλεγχος και
λογοδοσία στη διαχείριση. Να υπάρξει παρακολούθηση των
σπουδών του κάθε φοιτητή. Η πολιτεία να υποστηρίζει τους οικονοµικά αδύναµους, αλλά ο καθηγητής να είναι εκεί, να είναι
δίπλα του, να τον συµβουλεύει, να τον καθοδηγεί, να τον ελέγχει.
Να έχουν ποιότητα οι σπουδές, τα συγγράµµατα, η διδασκαλία,
το εργαστήριο. Να δίνεται η δυνατότητα κινητικότητας στους
φοιτητές. Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε πτυχίο µε αξία, αυτό
που θέλει ο γονιός, ο φοιτητής, αυτό που θέλει ο καθηγητής.
Σήµερα τα παραπάνω δεν είναι ο κανόνας, όσο και αν φαίνονται αυτονόητα. Η τελευταία µεγάλη ανατροπή στην ανώτατη
εκπαίδευση έγινε το 1982. Ο νόµος-πλαίσιο δέχθηκε πολλές αλλαγές. Έγιναν έξι νοµοθετικές ρυθµίσεις από τότε και σαράντα
περίπου επιµέρους αλλαγές.
Τα αποτελέσµατα ήταν πολλά: εξαιρετικά θετικά και άλλα εξαιρετικά αρνητικά. Ο κύκλος της Μεταπολίτευσης τελείωσε.
Σήµερα δεν µπορεί να φαντάζει ως λύση το να αφήσουµε τα
πράγµατα ως έχουν ή να κάνουµε µικρές αλλαγές ώστε όλοι να
ικανοποιηθούν. Η αγωνία της ελληνικής κοινωνίας για την τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι τεράστια. Φθάσαµε µέχρι του σηµείου
να συζητούµε επί δεκαετίες τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των
ΤΕΙ, επί είκοσι οκτώ χρόνια να έχουµε ΤΕΙ χωρίς επαγγελµατικά
δικαιώµατα, γιατί δεν µπορούσαµε να ισορροπήσουµε ανάµεσα
σε επαγγελµατικές κατηγορίες για να µη δυσαρεστήσει η µία την
άλλη.
Θέλω να πω ότι µετά από είκοσι οκτώ χρόνια λύθηκε το θέµα.
Θέλω να αναφερθώ στη δουλειά που επί ένα χρόνο κάνει ο Υφυπουργός κ. Πανάρετος µε όλους τους φορείς, για να έχουµε σήµερα τα τελικά προεδρικά διατάγµατα, τα οποία έχουν
προωθηθεί στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Ενώ, λοιπόν, στην
Ελλάδα παλεύουµε µε αυτονόητα πράγµατα, στις χώρες της Ευρώπης τα τελευταία είκοσι χρόνια έχουν αλλάξει ριζικά όλες οι
δοµές στα πανεπιστήµια.
Ακούω συχνά να λένε ότι συζητάµε για αµερικάνικα µοντέλα.
Αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι απλά για να προκαλέσουν αρνητικά αντανακλαστικά. Είκοσι δύο χώρες της Ευρώπης
σήµερα έχουν αλλάξει το µοντέλο διοίκησης και λειτουργίας των
πανεπιστηµίων τους προς την κατεύθυνση την οποία προτείνουµε σήµερα εµείς, δηλαδή αυτοδιοικούµενο πανεπιστήµιο, µε
λογοδοσία, συµµετοχή εξωτερικών σηµαντικών προσωπικοτήτων
στην διοίκηση του πανεπιστηµίου, έλεγχος, λογοδοσία στους
στόχους αλλά και στα οικονοµικά δεδοµένα, συνεχής αξιολόγηση του πανεπιστηµίου, πρύτανης ο οποίος πρέπει να είναι µέγεθος ακαδηµαϊκό, µε αριστεία αλλά και διοικητική επάρκεια.
Η απάντηση είναι: Αυτό δεν µπορεί να γίνει στην Ελλάδα. Γιατί
άραγε δεν µπορεί να γίνει στην Ελλάδα ό,τι έγινε σε είκοσι δύο
από τις είκοσι επτά χώρες;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρία Υπουργέ, παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιάΒίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Ποιους εξυπηρετεί η επίκληση του µοντέλου της µοναδικότητας της Ελλάδας όταν έχουµε τα αποτελέσµατα που έχουµε σήµερα; Ποιος µπορεί να τεκµηριώσει ότι τα πράγµατα στα
ελληνικά πανεπιστήµια και στα ΤΕΙ πάνε τόσο καλά, ώστε δεν
χρειάζεται να αλλάξουµε τίποτε;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναφέροµαι σ’ αυτό γιατί είναι
µία µείζων αλλαγή, µία µείζων ανάγκη και η ακαδηµαϊκή κοινότητα είναι πρώτα απ’ όλους αυτή που έχει «σηκώσει τη σηµαία»
του ότι χρειάζονται αλλαγές, πανεπιστήµια γεµάτα από λα-
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µπρούς επιστήµονες, πανεπιστήµια µε εξαιρετικούς φοιτητές, µε
επιδόσεις σε παγκόσµιο επίπεδο, που σήµερα δεν µπορούν να
λάµψουν, βυθισµένοι σ’ ένα τέλµα, το οποίο πρέπει να αλλάξουµε
και το οποίο θα αλλάξουµε.
Τελειώνω µε µια πολύ µικρή αναφορά. Τόσο στη διά βίου εκπαίδευση όσο και στην έρευνα και τεχνολογία αλλάξαµε αυτόν το
χρόνο όλη τη βάση λειτουργίας τους. Στη διά βίου εκπαίδευση
υπάρχει ένα νέο θεσµικό πλαίσιο. Υπενθυµίζω ότι µετά από
πολλά χρόνια λύθηκε το περίφηµο θέµα των κολεγίων. ∆όθηκαν
οι άδειες, σύµφωνα µε το Σύνταγµα και µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα. Λειτουργούν ως κέντρα µεταλυκειακής εκπαίδευσης. Οι
άδειες δόθηκαν µε άριστο, αξιοκρατικό και διαφανή τρόπο. ∆όθηκαν για πρώτη φορά άδειες στα κέντρα ελευθέρων σπουδών,
που λειτουργούν µε κανόνες, -πέντε χιλιάδες-…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρία ∆ιαµαντοπούλου,
σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων):…και στο χώρο της έρευνας άλλαξε συνολικά ο τρόπος αξιολόγησης, παρακολούθησης και
εφαρµογής προγραµµάτων εκατοντάδων εκατοµµυρίων, που
πραγµατικά, κύριοι συνάδελφοι, δεν απέδιδαν στη χώρα µε
Είναι πολύ δύσκολο µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα να µιλήσει κανείς, για ένα τόσο µεγάλο θέµα, όσο η παιδεία. Αλλά η παιδεία -και όσοι πέρασαν από το Υπουργείο Παιδείας, το έχουν
ζήσει- δεν είναι απλά πόροι. Έχουµε πολύ λιγότερους πόρους
από αυτούς που θέλαµε, από αυτούς που χρειαζόµαστε. Αλλά,
δεν είναι µόνο οι πόροι, που θα λύσουν το πρόβληµα, είναι πάθος
και έµπνευση. Είναι αυτοί οι δάσκαλοι και οι καθηγητές και οι πανεπιστηµιακοί, που στην ιστορία της χώρας, στις δύσκολες στιγµές βρέθηκαν µπροστά.
Είναι µια εθνική προσπάθεια. Και ταυτόχρονα, είναι ένας καλός
λόγος, για να βρεθούµε όλοι µαζί και στο Κοινοβούλιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε την κ.
∆ιαµαντοπούλου.
Κυρία ∆ιαµαντοπούλου –το Προεδρείο δεν πρέπει βέβαια να
σχολιάζει, τις τοποθετήσεις των οµιλητών, δεν θα σχολιάσω και
τη δική σας οµιλία, κάθε άλλο µάλιστα, ήταν ενδιαφέρουσα,
άλλα- θα έλεγα ότι δύο είναι οι λέξεις κλειδιά, σε ό,τι αφορά την
παιδεία και τις αλλαγές που ετοιµάζετε, η µία είναι η αξιολόγηση.
Είπατε, νωρίτερα, «αξιολόγηση, δεν υπήρξε στην Ελλάδα», αλλά
αυτό δεν ευθύνη των ηγεσιών.
Θυµίζω, ότι το 2001 είχαµε ψηφίσει σε αυτήν την Αίθουσα ένα
πλήρες θεσµικό πλαίσιο για την αξιολόγηση. ∆υστυχώς δεν
εφαρµόστηκε. Και έχουµε όλοι ευθύνες, για το ότι δεν εφαρµόστηκε. Πήγε, ακόµη µία δεκαετία χαµένη µέχρι τώρα, χωρίς να
γίνει αξιολόγηση.
Οι αξιολογήσεις δεν είναι διαδικασίες τιµωρητικές, είναι πάνω
από όλα διαπιστωτικές. ∆ιαπιστώνεις αδυναµίες, για να παρέµβεις µετά. Και η αξιολόγηση είναι απόλυτα απαραίτητη γιατί
έχουµε παιδιά όλοι µας -σχεδόν όλες οι ελληνικές οικογένειες
στέλνουν τα παιδιά τους στα δηµόσια δηµοτικά σχολεία όπως
στέλνουµε και εµείς τα δικά µας παιδιά- και δεν µπορούµε να
απαντήσουµε πολλές φορές στα παιδιά µας, γιατί ο άλφα ή ο
βήτα εκπαιδευτικός που δεν αποδίδει, γιατί θα πρέπει να συνεχίσει να είναι µέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, για παράδειγµα.
Και η άλλη λέξη είναι βέβαια, «επιµόρφωση», συνεχής επιµόρφωση.
Εύχοµαι ο διάλογος που διεξάγεται να καταλήξει µε ωριµότητα στα πλέον χρήσιµα και από όλους, αποδεκτά συµπεράσµατα. Ακούστε -όµως στο διάστηµα αυτού του διαλόγου- µε
µεγάλη προσοχή, τις επιµέρους απόψεις και τοποθετήσεις και
παρατηρήσεις που καταθέτονται.
Είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία στη χώρα µας, µέσα από τον
διάλογο να καταλήξουµε στις αναγκαίες αλλαγές, για το κατ’ εξοχήν πράγµατι, εθνικό θέµα, που είναι το θέµα της παιδείας.
Το λόγο έχει, ο συνάδελφος Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας.
Ορίστε, κύριε Τασούλα, έχετε το λόγο.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι περισσότερο από προφανές, ότι η επιλογή του εισηγητού της Πλειοψηφίας, να κάνει µνεία του Αµερικανού ποιητή T. S. Eliot και του
έργου του «Η έρηµη χώρα»…
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Είναι Βρετανός.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Και ο κ. Τασούλας,
γνωρίζει ότι είναι Βρετανός, ο ποιητής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: …έχει επηρεάσει την διάθεση
των στελεχών της Κυβερνήσεως, διότι ο τίτλος «έρηµη χώρα»
προσιδιάζει πάρα πολύ στη ψυχολογία και στη διάθεση των Ελλήνων πολιτών από την πολιτική της Κυβερνήσεως και µάλιστα
την οικονοµική πολιτική της Κυβερνήσεως, κορωνίδα της οποίας
αποτελεί ο σηµερινός προϋπολογισµός, ο προϋπολογισµός που
εισηγείται σήµερα η Κυβέρνηση.
Και θέλω να πω σ’ αυτό το σηµείο ότι -δυστυχώς- όσα στοιχεία
σύνεσης, όσα στοιχεία χαµηλών τόνων, όσα στοιχεία προσγειωµένης πολιτικής µπορεί κανείς να βρει στους λόγους ή ακόµα και
ενίοτε στις πράξεις αυτής της Κυβερνήσεως -δεν τα βρίσκει σαν
ένα µέρος µίας γενικότερης πολιτικής τακτικής ή µιας γενικότερης πολιτικής πορείας- τα βρίσκει σαν µία προσαρµογή, σαν µία
υποταγή στο απροχώρητο στο οποίο, είτε σκοπίµως -µε βάση τη
συνωµοτική θεωρία που δεν την ασπάζοµαι- είτε από τεράστια
λάθη, οδήγησαν τη χώρα και που σήµερα αυτό το απροχώρητο
έχει ως τίµηµα µια απίστευτη ύφεση, µία τεράστια ανεργία, µία
διαδεδοµένη εθνική κατάθλιψη, η οποία µαστίζει τη χώρα και µία
απουσία ελπίδος όσο τουλάχιστον αφορά ό,τι προέρχεται και ό,τι
πηγάζει από την πολιτική σας.
Στην πραγµατικότητα το απροχώρητο, στο οποίο οδηγατε τη
χώρα, είναι εκείνο το οποίο σας έχει µεταµορφώσει, εκείνο το
οποίο σας καταπιέζει, εκείνο το οποίο σας συντρίβει. Και -σαν να
µη θέλετε, να µην το πιστεύετε, σαν να θέλατε να ήταν αλλιώς τα
πράγµατα, µε το ζόρι, µε το τσιγκέλι- προσπαθείτε να επιβάλλετε
τις πολιτικές σας που συνεχώς δεν σας ταιριάζουν, δεν σας πάνε,
δεν το πιστεύετε. Ωστόσο εδώ, εσείς οδηγήσατε τη χώρα. Αυτό
το απροχώρητο, είναι δικό σας δηµιούργηµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Και µιας και µιλάµε για τον προϋπολογισµό του 2011 -σε µία
κρίσιµη τοµή και της ιστορίας και της πολιτικής πορείας της
χώρας, και πριν πω δύο τρία λόγια στον χρόνο µου γι’ αυτόν τον
προϋπολογισµό- θα ήθελα να συνοψίσω τον απολογισµό όλης
της πορείας της χώρας, όπως δραµατικά ξεκίνησε από τη δεκαετία του ’80, όταν το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε την εξουσία, έως τώρα.
Γιατί αυτός ο προϋπολογισµός δεν είναι τόσο η απόρροια µιας
αιφνιδιαστικής εξελίξεως -όπως µπορεί να δικαιολογήσει κανείςαλλά είναι η απόρροια µίας δραµατικής πορείας της χώρας τα τελευταία τριάντα χρόνια, από τα οποία τα 2/3 του χρόνου, κυβερνούσατε εσείς.
Αυτά τα τριάντα χρόνια από το 1981 έως τώρα, ήταν τα χρόνια όπου στη χώρα επεβλήθησαν όχι τόσο τα ελλείµµατα και τα
χρέη της δεκαετίας του ’80, όχι τόσο οι διορισµοί στο δηµόσιο
τοµέα και ο κοµµατισµός ή οι διωγµοί, για τα οποία το ΠΑΣΟΚ
διεκδικεί επάξια τα πρωτεία, όσο η µεταβολή του ψυχισµού του
ελληνικού λαού. Μια µεταβολή, για την οποία το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του ’80 και µετέπειτα έχει τεράστια συµβολή και η οποία
µπορεί να συνοψιστεί στην επιβολή της απόψεως, ότι όλα µπορούν να γίνουν, όλα µπορούµε να τα κάνουµε, το δηµόσιο δεν
είναι το αντικείµενο πραγµατώσεως της ανάπτυξης της χώρας ή
ο µηχανισµός πραγµατώσεως της αναπτύξεως της χώρας, είναι
η πολιτική, η κοµµατική λεία των νικητών. Και αν γι’ αυτήν την
εξέλιξη στη χώρα το ΠΑΣΟΚ έχει τεράστια ευθύνη µε πράξεις, η
Νέα ∆ηµοκρατία οµολογουµένως έχει ευθύνη, γιατί δεν αναχαίτισε -και πολύ περισσότερο- γιατί δεν αντέστρεψε αυτήν την πορεία. Ήταν τέτοια η επιβολή αυτού του ψυχισµού στον ελληνικό
λαό, τέτοια η επικράτηση αυτής της ιδεολογίας, αυτής της επιστροφής, αυτής της δήθεν επανάκαµψης του «προοδευτισµού»,
που οι πάντες υποκύψαµε σ’ αυτό. Οµολογουµένως, δεν µπορέσαµε ιδεολογικά, να το αναχαιτίσουµε. ∆εν µπορέσαµε ιδεολογικά, να το αντιστρέψουµε. Και πολλές φορές καταφύγαµε, για
να επιβιώσουµε, στο να γίνουµε το «µπλε ΠΑΣΟΚ».
Αυτή ήταν η πορεία των τριάντα ετών της χώρας µε µία πανί-
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σχυρη δηµαγωγική, λαϊκιστική πολιτική, ξεχαρβαλώµατος των
πάντων. Και σήµερα µε το µνηµόνιο που µε το ζόρι αποδέχεστε
-αφού φθάσατε τη χώρα στο αποκορύφωµα της δυσπραγίας της,
πάτε να τη βάλετε σε τάξη- µας ζητάτε όπως λέτε την συµπαράστασή µας και διαλέγετε τίτλους που δεν σας πάνε, διαλέγετε
πολιτικές που δεν τις αντέχετε, ούτε ψυχολογικά, ούτε πολιτικά.
Και αυτό είναι το δράµα της Ελλάδας σήµερα. Και µέσα σ’
αυτό το δράµα οφείλει το πολιτικό σύστηµα, να αναδείξει κάποιες καινούργιες δυνάµεις, κάποιες καινούργιες πολιτικές, οι
οποίες περιγράφονται από αυτό που ο Πρόεδρός µας χαρακτηρίζει ως «νέα Μεταπολίτευση». Και αυτό αποτελεί τη µεγαλύτερη
κριτική και τη µεγαλύτερη αυτοκριτική και τη µεγαλύτερη τοµή,
εν σχέσει µε το παρελθόν και τη µεγαλύτερη αίσθηση προοπτικής, εν σχέσει µε το µέλλον.
Η Νέα ∆ηµοκρατία σε αυτήν την περίοδο είναι ένα κόµµα
εντελώς διαφορετικό. Είναι δύσκολο σε αυτήν την περίοδο -µε
την δυσπραγία και τη δυσκολία που έχει ο ελληνικός λαός- να
δει µε αισιοδοξία και ελπίδα, ένα µέρος του πολιτικού συστήµατος. Αλλά να ξέρετε εµείς -όσο εσείς θα είστε διαχειριστές του
δικού σας απροχώρητου, όσο δεν πιστεύετε σε αυτά που κάνετεµε πίστη σε αυτά που πρεσβεύουµε, µε πίστη στις ιδέες µας, µε
πίστη στην αναγέννηση της παρατάξεως και της χώρας, θα είµαστε εκεί συνεπείς, αρωγοί όπου χρειάζεται και τιµητές, επίσης, όπου χρειάζεται.
Γι’ αυτό, αυτόν τον προϋπολογισµό, όπως είπε ο εισηγητής
µας, όπως είπαν οι συνάδελφοί µου της Νέας ∆ηµοκρατίας, δεν
θα τον ψηφίσουµε, όπως άλλες πρωτοβουλίες σας τις έχουµε
στηρίξει. ∆εν διστάζουµε να στηρίξουµε αυτά που πρέπει και δεν
διστάζουµε να στηλιτεύσουµε αυτά που συνιστούν σφάλµατα.
Και να ξέρετε ότι µε το ζόρι και χωρίς να το νιώθετε τίποτα δεν
πρόκειται να προχωρήσει σε αυτήν τη χώρα. Νοµίζουµε ότι η συναίνεση την οποία ζητάτε, είναι µία έγκριση των λαθών σας.
Σας καλούµε στη συναίνεση για την ανάκαµψη πρώτα και την
ανάπτυξη έπειτα της ελληνικής οικονοµίας. Σας καλούµε να διορθώσετε τα τεράστια λάθη σας του παρελθόντος εµείς που πρώτοι παραδεχθήκαµε τα δικά µας. Και σαν ένδειξη, σαν παραδοχή
αυτής της νέας πορείας, καταψηφίζουµε αυτόν τον υφεσιακό
προϋπολογισµό και σας ζητούµε να συναινέσετε σε ανάκαµψη
και ανάπτυξη για την ελληνική οικονοµία και για την ελληνική κοινωνία. Υπάρχει ακόµα και τώρα περιθώριο να ξεφύγετε από αυτά
που κάνετε µε το ζόρι, να αναπτύξετε την οικονοµία, να βοηθήσετε τον τόπο. Κι εδώ εµείς θα σταθούµε δίπλα σας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, Γενικό Γραµµατέα της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης.
∆εν µας είπατε στίχο από…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Και ήταν Αµερικάνος.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Και ήταν Αµερικάνος…
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Βρετανικής ζωής. ∆ιαβιών εν Αγγλία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ναι, κύριε Ευθυµίου.
Τρέχοντας για να προλάβουµε τριάντα πέντε οµιλητές σήµερα,
ο κ. Παπαδόπουλος Αθανάσιος, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, έχει το
λόγο για επίσης επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2011
συντάσσεται µέσα σ’ ένα δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον σε
διεθνές επίπεδο. Η κρίση του οικονοµικού συστήµατος εκδηλώνεται στην παραγωγή, στην κατανάλωση, στα νοµίσµατα και
στους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς. ∆ηµιουργεί ταυτόχρονα, εµπλοκές σε πολιτικό επίπεδο, αλλά κυρίως αποσταθεροποιεί τον κοινωνικό ιστό και συνθλίβει τους εργαζόµενους, τη
µεσαία τάξη και τα αδύναµα κοινωνικά στρώµατα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται και αυτή αντιµέτωπη µε τη διεθνή ύφεση και την οικονοµική κρίση. Ο νοµισµατικός πόλεµος
συµπαρασύρει το ευρώ και οι οικονοµίες του Νότου της Ευρώπης –και όχι µόνο- είναι στο στόχαστρο της διεθνούς κερδοσκοπίας. Ειδικά στις χώρες όπου οι εθνικές οικονοµίες
αντιµετωπίζουν έντονα δηµοσιονοµικά προβλήµατα, όπως στη
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χώρα µας, η διαχείριση των πραγµάτων γίνεται ακόµα πιο δύσκολη.
Απαιτείται, κατ’ αρχάς, πολιτική σταθερότητα, την οποία ο ελληνικός λαός µας έδωσε ένα χρόνο πριν. Απαιτείται πολιτική και
κοινωνική συναίνεση, για την οποία οφείλει να εργαστεί η Κυβέρνηση και το σύνολο της Αντιπολίτευσης. Απαιτείται καθαρός
και ολοκληρωµένος πολιτικός σχεδιασµός, γρήγορη και αποτελεσµατική εφαρµογή του προγράµµατος διεξόδου από την
κρίση.
Το βάρος για όλα αυτά το επωµίζεται πρώτα η Κυβέρνηση κι
έπειτα όλα τα πολιτικά κόµµατα και κατ’ επέκταση εµείς, οι Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Χρειάζεται η συµβολή όλων µας, η συµβολή όλου του ελληνικού λαού, στην προσπάθεια προστασίας του κοινωνικού ιστού
και της κοινωνικής συνοχής.
Η Κυβέρνηση, µε τον προϋπολογισµό του 2010 προσπάθησε
να συγκρατήσει τα δηµόσια οικονοµικά από την πλήρη κατάρρευση. Και αυτό, κατά γενική οµολογία, το πέτυχε. Το πέτυχε µε
την εφαρµογή του Προγράµµατος Συγκράτησης των ∆απανών
και την ενίσχυση των εσόδων, κυρίως, όµως, από την οριζόντια
φορολογία, ακολουθώντας τις αναγκαστικά γρήγορες λύσεις
των περικοπών και των έµµεσων φόρων.
Το 2010 αυτά ήταν αναγκαία να γίνουν, όπως αναγκαίο ήταν
και το πρόγραµµα του δανεισµού µέσω της δανειακής σύµβασης του µνηµονίου.
Το 2010 θεσπίστηκε, όµως, και ο νέος φορολογικός νόµος που
θα εφαρµοστεί το 2011, µε τον οποίο επιµερίζονται τα βάρη και
καλούνται να συµβάλουν στα έσοδα του κράτους κι εκείνοι που
µέχρι σήµερα απολαµβάνουν, χωρίς να πληρώνουν.
Το 2010 άρχισαν να νοµοθετούνται και οι πρώτες διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονοµία, οι οποίες θα ολοκληρωθούν τον
επόµενο χρόνο και θα δώσουν τη δυνατότητα να κλείσουν πολλές µαύρες τρύπες και να σταµατήσει έτσι η αιµορραγία της οικονοµίας µας και να δηµιουργηθούν προϋποθέσεις για την
επιζητούµενη ανάπτυξη, να δηµιουργηθούν προϋποθέσεις για
ευηµερία και ανάπτυξη, να µετατραπεί η κρίση σε ευκαιρία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κλειδί για την έξοδο από την
κρίση πάνω σε υγιείς βάσεις, είναι η σταθερή και βιώσιµη ανάπτυξη της χώρας. Για το στόχο αυτό χρειάζεται να εργαστούµε
όλοι µαζί. Χρειάζεται να διδαχθούµε από το παρελθόν και κυρίως
από τη νεότερη ιστορία µας, όπου οι κακές πρακτικές και τα νοσηρά φαινόµενα, δυστυχώς, επαναλαµβάνονται και σε τελευταία
ανάλυση δεν διαφέρουν καθόλου από τις καταστάσεις που βιώνουµε όλοι εµείς σήµερα.
Τα παραδείγµατα της σταφιδικής κρίσης του 1893 και η χρεοκοπία του 1898 είναι χαρακτηριστικά και για τις µέρες µας. Γι’
αυτό, επιτρέψτε µου να αναφερθώ σε αυτά πολύ γρήγορα.
Στην πατρίδα µου την Αχαΐα και το γεωγραφικό τόξο που περιλαµβάνει τις σταφιδοπαραγωγικές περιοχές της Ηλείας,
Αχαΐας και Κορινθίας, το 1893 κυριαρχεί η σταφιδική κρίση ως
αιχµή του προβλήµατος στο χώρο της ιδιωτικής οικονοµίας, µε
άµεσες συνέπειες στο εµπορικό ισοζύγιο της χώρας.
Την επταετία από το 1893 έως 1900 η πτώση των διεθνών
τιµών επηρέασε άµεσα και αρνητικά το εισόδηµα των σταφιδοκαλλιεργητών και των εµπόρων της σταφίδας. Οι καλλιεργητές
είναι χρεωµένοι στην Εθνική Τράπεζα και στους µεγαλέµπορους.
Οι χρεοκοπίες των µεγάλων εµπορικών οίκων πλήττουν σηµαντικά το σταφιδικό κόσµο και εκδηλώνονται εγκληµατικές πράξεις, που επιβαρύνουν ακόµα περισσότερο το έντονο κλίµα.
Το 1896 ο φόνος του τραπεζίτη Φραγκόπουλου στην Πάτρα
και η απόπειρα δολοφονίας του διευθυντή του υποκαταστήµατος της Εθνικής Τράπεζας το 1899 στο Αίγιο, υπογραµµίζουν το
φαινόµενο της κρίσης και σηµατοδοτούν το αδιέξοδο των λαϊκών στρωµάτων.
Την ίδια χρονιά, το 1899, ιδρύεται η «Σταφιδική Τράπεζα» και
διά µέσου σφοδρών συζητήσεων στη Βουλή, που συνοδεύτηκαν
από συγκρούσεις και συλλαλητήρια, θεσµοθετείται το λεγόµενο
«παρακράτηµα», το οποίο καλείται να διαχειριστεί η «Σταφιδική
Τράπεζα», µαζί µε τη χορήγηση δανείων χαµηλών επιτοκίων.
Η αισιοδοξία, όµως, που προξένησε η ίδρυση της τράπεζας
γρήγορα διαλύθηκε. Οι καταγγελίες για καταχρήσεις των µελών
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του διοικητικού συµβουλίου της, αλλά και για παροχή δανείων
προς κοµµατικούς οπαδούς του κυβερνώντος κόµµατος, έφερε
στο προσκήνιο το διαρκές µεγάλο πρόβληµα του πολιτικού συστήµατος και της ελληνικής κοινωνίας, τον κοµµατισµό και το πελατειακό σύστηµα.
Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνονται ενώ στη
χώρα µας ήδη από το 1898 έχει επιβληθεί ο διεθνής οικονοµικός
έλεγχος, λόγω της αδυναµίας της χώρας µας να ανταποκριθεί
στα εξωτερικά χρέη.
Στα χέρια του διεθνούς οικονοµικού ελέγχου περνούν τα
έσοδα από τα κρατικά µονοπώλια, τα τέλη χαρτοσήµου, η φορολογία καπνού και οι δασµοί από τις εισαγωγές στο λιµάνι του
Πειραιά.
Όλα αυτά τα οικονοµικά προβλήµατα αφορούσαν, τόσο τη δηµοσιονοµική λειτουργία του κράτους, όσο και τον ιδιωτικό τοµέα
της οικονοµίας µας.
Τα ιστορικά παραδείγµατα είναι πολλά, τόσο από το πρόσφατο, όσο και από το απώτερο παρελθόν και µας διδάσκουν τι
χρειάζεται να αποφύγουµε, τι δεν θέλουµε.
Είναι δεδοµένο ότι δεν θέλουµε ανάπτυξη, που την τροφοδοτεί το κράτος, µε το δανεισµό του και κυρίως όταν η χρήση των
δανείων δεν γίνεται σε παραγωγικές δραστηριότητες.
Είναι δεδοµένο ότι δεν θέλουµε ανάπτυξη, που στηρίζεται στην
κατανάλωση των ιδιωτών, που µε τη σειρά τους δανείζονται από
τις τράπεζες για να καταναλώσουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Είναι δεδοµένο ότι δεν θέλουµε ανάπτυξη που στηρίζεται σε
επιχορηγήσεις επιχειρηµατιών, που δεν είναι διατεθειµένοι να
πάρουν κανένα επιχειρηµατικό ρίσκο.
Είναι δεδοµένο ότι δεν θέλουµε την κρατικοδίαιτη ανάπτυξη.
Αντίθετα, θέλουµε το κράτος να δηµιουργεί τις προϋποθέσεις
για την ανάπτυξη, να ανοίγει δρόµους στην επιχειρηµατικότητα
ώστε να επενδύει στην έρευνα για την ανάπτυξη, να θεσπίζει σταθερούς κανόνες λειτουργίας δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των
επενδυτών, να σέβεται την υγιή επιχειρηµατικότητα, να πατάσσει
το νοσηρό καιροσκοπισµό και να µη δίνει χώρο στον παρασιτισµό
και στην παραοικονοµία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αψηφώντας το πολιτικό κόστος,
η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και ο Πρωθυπουργός µας θέτει τα θεµέλια του παρόντος και του µέλλοντος της χώρας µας.
Το πολιτικό κόστος πρέπει να αψηφήσει και ο κάθε ένας από
εµάς, κάθε Βουλευτής από κάθε κόµµα και να υπερψηφίσει τον
παρόντα προϋπολογισµό, που είναι προϋπολογισµός συνέχειας
και συνέπειας και εγγυάται την ορθή και αποτελεσµατική εφαρµογή του τριετούς Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
Βουλευτή Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ κ. Παπαδόπουλο.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας ∆ηµοκρατίας,
κ. Καλογιάννης Σταύρος, για επτά λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός που συζητάµε είναι ήδη µετέωρος, λόγω του νέου µνηµονίου και όσων
ακολουθήσουν, ενώ τα στοιχεία του είναι αναληθή, ακριβώς
όπως ήταν αναληθή και εκείνα του προϋπολογισµού του 2010.
Η διεθνής κρίση, η οποία ξέσπασε στην Αµερική το 2007, οδήγησε, σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισµού,
σε εντυπωσιακή αύξηση του δηµόσιου χρέους όλων των χωρών
του κόσµου. Ειδικότερα, το δηµόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ
στις είκοσι πιο πλούσιες χώρες, των G20, αυξήθηκε από 78%
κατά µέσο όρο το 2007 σε 98% το 2009. Υπενθυµίζω ότι αναφερόµαστε στην εποχή, όπου ο σηµερινός Πρωθυπουργός τόνιζε
ότι δεν υπάρχει κρίση.
Ήταν απολύτως φυσικό, αυτή η κρίση να πλήξει και τη χώρα
µας, δηµιουργώντας µάλιστα πρόσθετες δυσµενείς επιπτώσεις
λόγω των χρόνιων διαρθρωτικών της αδυναµιών, όπως είναι η
χαµηλή ανταγωνιστικότητα, η µικρή παραγωγικότητα του δηµόσιου τοµέα, οι µεγάλες αδυναµίες του φοροεισπρακτικού µηχα-
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νισµού ή µάλλον η εσκεµµένη παράλυσή του από την Κυβέρνηση.
Ποιες είναι σήµερα οι εξελίξεις στο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον; Το ΑΕΠ της παγκόσµιας οικονοµίας αυξήθηκε κατά 4,8%
το 2010 και το ίδιο εκτιµάται, σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό,
για το 2011. Η παγκόσµια οικονοµία παρουσίασε µεγάλη ανάκαµψη τη χρονιά που πέρασε, λόγω της πολύ ισχυρής ανάπτυξης
στις αναδυόµενες οικονοµίες, στις οποίες προσφεύγουν πολλές
χώρες µε προβλήµατα παρόµοια µε της Ελλάδος, όπως η Πορτογαλία. ∆υστυχώς, όµως, η δική µας Κυβέρνηση, παραµένει
προσκολληµένη σε ξεπερασµένες λύσεις.
Για την ευρωζώνη εκτιµάται αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,5% το
2011, ενώ ο µέσος ετήσιος πληθωρισµός διαµορφώνεται στο
1,5% το 2010. Υπενθυµίζω ότι στη χώρα µας έχει φτάσει το 5%.
Σε ό,τι αφορά την οικονοµική δραστηριότητα στη χώρα, όλοι
οι δείκτες επιβεβαιώνουν τη συνέχιση της βαθειάς ύφεσης στην
οικονοµία. Ο ρυθµός ανάπτυξης το 2010 διαµορφώνεται στο 4,2%. Για το 2011 ο ρυθµός παραµένει πολύ αρνητικός, στο -3%.
Σύµφωνα µε τη στατιστική αρχή, το ποσοστό ανεργίας για το
2010 εκτιµάται τελικά στο 12,1%, ενώ η ανεργία των νέων µέχρι
είκοσι εννέα ετών ξεπερνά το 22%. Αυτό όµως, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, δεν είναι τίποτα µπροστά στις προβλέψεις του προϋπολογισµού για το 2011. Η ανεργία εκτινάσσεται στο 15% του
εργατικού δυναµικού.
Σε ό,τι αφορά την αναθέρµανση της οικονοµίας, η κινητοποίηση επενδυτικών σχεδίων προϋποθέτει την αποτελεσµατική και
στοχευµένη χρήση των επενδυτικών εργαλείων. Ας δούµε τι συµβαίνει στην πράξη. Αναφέρεται στον προϋπολογισµό ότι ο νέος
επενδυτικός νόµος αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Σε ποιο
νόµο αναφέρεται η Κυβέρνηση; Νέος νόµος δεν υπάρχει εδώ και
ένα χρόνο. Είναι βέβαιο ότι κανένα νέο επενδυτικό σχέδιο δεν θα
χρηµατοδοτηθεί το 2011, ενώ παράλληλα, κανένα έργο δεν έχει
ωριµάσει για να προχωρήσει µε σύµπραξη του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα.
Επισηµαίνεται στον προϋπολογισµό ότι δηµιουργούνται νέα
χρηµατοδοτικά εργαλεία, µε στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας. Το ακούµε αυτό επί δεκαπέντε µήνες, αλλά στην πράξη δεν
έχουµε δει απολύτως τίποτα. Το ΤΕΜΠΜΕ, που λειτουργούσε
πολύ ικανοποιητικά, η Κυβέρνηση το έχει εγκαταλείψει, ενώ περιµένουµε ακόµη το περίφηµο Ελληνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας.
Αναφέρεται τέλος ότι για την Κυβέρνηση αποτελεί άµεση προτεραιότητα η επιτάχυνση της απορρόφησης των ευρωπαϊκών
κονδυλίων. Σε βασικά, όµως, προγράµµατα του ΕΣΠΑ, όπως το
«Περιβάλλον και η Αειφόρος Ανάπτυξη», η «Ψηφιακή Σύγκλιση»,
οι απορροφήσεις είναι εξαιρετικά χαµηλές. Το Πρόγραµµα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», που θα µπορούσε να βοηθήσει ουσιαστικά τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», έχει απορρόφηση µόλις 2%.
Για την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας -η οποία είναι ίση
σχεδόν µε το συνολικό έλλειµµα του δηµοσίου- και στον τοµέα
των αποκρατικοποιήσεων που θα µπορούσε πραγµατικά να βοηθήσει στον εξορθολογισµό των δηµοσίων δαπανών, δεν έχει γίνει
απολύτως τίποτα, παρά τις συνεχείς προτάσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας. Συνεπώς, η πρόβλεψη του προϋπολογισµού για έσοδα
από αποκρατικοποιήσεις ύψους 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ το
2011, προφανώς δεν έχει αντίκρυσµα.
Θέλω να κάνω δυο, τρεις αναφορές σε ορισµένα Υπουργεία.
Στο Υπουργείο Υποδοµών υπάρχει πλήρης απραξία σε ό,τι
αφορά τους µεγάλους οδικούς άξονες. Στην Ιόνια Οδό και στον
οδικό άξονα Ε65 τα εργοτάξια, δυστυχώς, κλείνουν το ένα µετά
το άλλο. Ειλικρινά αναρωτιέµαι, πώς είναι δυνατόν να εφαρµοστούν τα χρονοδιαγράµµατα των συµβάσεών τους.
Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος συστάθηκαν πολλές νέες υπηρεσίες, Ειδική Γραµµατεία ∆ασών, Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για
έργα ΑΠΕ, σε αντίθεση µε τη γενική κυβερνητική πολιτική µείωσης των οργανισµών.
∆υστυχώς, όµως, το ΥΠΕΚΑ έχει εγκαταλείψει σηµαντικούς
οργανισµούς που έχουν προσφέρει έργο. Για παράδειγµα, αναφέρω ότι το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος βρίσκεται υπό διάλυση, µε απλήρωτο επί µήνες το προσωπικό, όπως επίσης και οι
φορείς διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών της χώρας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το ΕΤΕΡΠΣ έχει κηρύξει στάση πληρωµών επί ένα έτος, οδηγώντας σε απόγνωση εκατοντάδες µικρούς και µεσαίους κατασκευαστές, παρά το γεγονός ότι αφήσαµε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, τον Οκτώβριο του 2009 150 εκατοµµύρια ευρώ στο
Ταµείο.
Εφόσον η Κυβέρνηση αδυνατεί να εξασφαλίσει πόρους για
έργα και δράσεις, αναρωτιέµαι γιατί δεν προωθεί τουλάχιστον
θεσµικές παρεµβάσεις που εµείς θεµελιώσαµε; Αναφέροµαι στα
ρυθµιστικά σχέδια των µεγάλων αστικών κέντρων της περιφέρειας, τα οποία έχουν µηδενικό κόστος και παράλληλα αποτελούν ουσιαστικά εργαλεία διαχείρισης του χώρου και
προστασίας του περιβάλλοντος. Για ποια πράσινη ανάπτυξη µιλάει, συνεπώς κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση;
Ας αφήσει επιτέλους τα φληναφήµατα και τους νεολογισµούς
περί «µόχλευσης» του τραπεζικού χρήµατος, περί «νέου αφηγήµατος» και περί δήθεν «πράσινης διάστασης». Ας δουλέψει
σκληρά, τονώνοντας την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, αλλάζοντας δηλαδή το µείγµα της πολιτικής της, ώστε να βγει ο τόπος
από την κρίση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Καλογιάννη Σταύρο.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Καβάλας του ΠΑΣΟΚ κ. ∆ηµήτρης
Παπουτσής, για επτά λεπτά.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προφανώς το 2010 υπήρξε µια
χρονιά κατά την οποία πολλές από τις συλλογικές µας βεβαιότητες σαν κοινωνία κατέρρευσαν. Συλλογικά διαπιστώσαµε ότι
σε µεγάλο βαθµό, τα χρόνια που προηγήθηκαν της κρίσης, δεν
αντικατόπτριζαν τις πραγµατικές µας οικονοµικές δυνατότητες.
Παρ’ ότι η προ του έτους 2008 περίοδος χαρακτηρίστηκε από
µια ψεύτικη ή µη ευδαιµονία, µόνο όµως για τα 2/3 της ελληνικής
κοινωνίας, το παραγωγικό µας µοντέλο ως χώρα –αν βέβαια µπορεί να το πει κανένας παραγωγικό- αποδείχθηκε ιδιαίτερα επισφαλές.
Στην ουσία, η προηγούµενη περίοδος, ήταν περίοδος αποεπένδυσης και παραγωγικής παρακµής, η οποία κρυβόταν πίσω
από µια εικονική πραγµατικότητα υπερκατανάλωσης και στην
οποία λίγο ή πολύ παρασυρθήκαµε όλοι. Στα χρόνια δοµικά και
διαρθρωτικά προβλήµατα, που χαρακτήριζαν την ελληνική οικονοµία, προστέθηκε µε δραµατικό τρόπο η πενταετής διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα ∆ηµοκρατία, η οποία, πέραν των
ιδιαίτερα σοβαρών λαθών και παραλείψεών της όλα αυτά τα χρόνια, ήρθε να συσσωρεύσει στον ήδη υπερτροφικό δηµόσιο και
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα εκατό χιλιάδες επιπλέον εργαζοµένους.
Παράλληλα, κατά την ίδια αυτή περίοδο το ετήσιο µισθολογικό κόστος του δηµοσίου τοµέα σχεδόν διπλασιάστηκε, επιφέροντας µε αυτό τον τρόπο καίριο πλήγµα στο ήδη στρεβλό
παραγωγικό µοντέλο της χώρας. Από αδιαµφισβήτητα στοιχεία
προκύπτει ότι τα όσα εξοικονοµήθηκαν από τις περικοπές του
2010, µε τις δραµατικές πράγµατι θυσίες του ελληνικού λαού –
και µιλάµε για ένα ποσό της τάξης των 14 δισεκατοµµυρίων
ευρώ- µαζί µε αυτά που αναµένεται να αποδώσει ο υπό συζήτηση
στις µέρες µας προϋπολογισµός του 2011, δηλαδή περίπου άλλα
14 δισεκατοµµύρια ευρώ, µόλις και µετά βίας αντιστοιχούν στην
αύξηση των δαπανών του δηµοσίου που συνέβη κατά την πενταετία 2004-2009.
Στην ουσία, λοιπόν, όλες οι δύσκολες αποφάσεις που πήραµε
έως τώρα, αλλά και αυτές που προφανώς είναι αναγκαίες να ληφθούν για την προσεχή διετία, έχουν έως κύριο σκοπό την απόσβεση των χρεών που δηµιούργησε σε µεγάλο βαθµό η σπάταλη
και αδιέξοδη πολιτική της προηγούµενης κυβέρνησης της Νέας
∆ηµοκρατίας. Ήταν, βέβαια, µια ολέθρια και ακατανόητη πράγµατι πολιτική, η οποία µάλλον είχε σαν επιδίωξη την απόκτηση
από τη Νέα ∆ηµοκρατία ερεισµάτων στο δηµόσιο τοµέα και τη
γεµάτη αυταπάτες προσπάθεια της για πολιτική ηγεµονία στην
κοινωνία.
Οι εκλογές του Οκτώβρη του 2009 απέδειξαν, φυσικά, ότι η
προσπάθειά της αυτή απέτυχε και ότι γενικότερα η πολιτική ηγεµονία δεν εξασφαλίζεται µε παροχές σε συγκεκριµένες µόνο κοι-
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νωνικές οµάδες σε βάρος ολόκληρης της υπόλοιπης κοινωνίας,
αλλά και της διεθνούς υπόστασης της χώρας, όπως δυστυχώς
τελικά συνέβη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολλά από τα µέτρα που πήραµε κατά τη προηγούµενη περίοδο αφορούσαν σε ιδιαίτερα
αναγκαίες και σοβαρές µεταρρυθµίσεις διαρθρωτικής φύσεως
που, πράγµατι, είχε και έχει ανάγκη η χώρα. Θυµίζω το σχέδιο
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», την ενίσχυση του ΑΣΕΠ, την ασφαλιστική µεταρρύθµιση για τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος,
το νέο φορολογικό σύστηµα, τις τοµές στην υγεία, στην άµυνα,
τη δηµοσίευση των κυβερνητικών αποφάσεων στο διαδίκτυο και
το Πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», το νέο πλαίσιο για τις στρατηγικές
επενδύσεις, το σχέδιο αναδιάρθρωσης του ΟΣΕ, τις πολλαπλές
και συνεχείς νοµοθετικές ρυθµίσεις για µια σύγχρονη και πιο ανθρώπινη δικαιοσύνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άλλα µέτρα, τα οποία πήραµε
πράγµατι, µας αποµάκρυναν από την ίδια την πολιτική µας βάση,
από το ίδιο το ιδεολογικό µας πλαίσιο αρχών, από την αρχή
εκείνη που θέλει τα κόµµατα της κυβερνητικής αριστεράς, τα
σύγχρονα σοσιαλιστικά κόµµατα να υπερασπίζονται και να προωθούν τις κατακτήσεις των εργαζοµένων.
Τα γνωρίζουµε όλα αυτά σαν Κοινοβουλευτική Οµάδα του
ΠΑΣΟΚ και γνωρίζουµε, πράγµατι, ότι αυτήν τη στιγµή κινούµαστε στο όριο των ιδεολογικών µας πλαισίων.
Ωστόσο, το 2009 ήταν η στιγµή της αποκάλυψης, τόσο για
εµάς, όσο και για όλους τους Έλληνες, αλλά και για τους ξένους
εταίρους µας. Τι εννοώ µε αυτό; Το 2009 το σύνολο των δαπανών
που κλήθηκε να πληρώσει η χώρα ήταν 110 δισεκατοµµύρια
ευρώ περίπου, ενώ τα έσοδα την ίδια στιγµή ήταν µόνο 48 εκατοµµύρια ευρώ. ∆ηλαδή, σε µια χρονιά που η χώρα έβγαλε 48
δισεκατοµµύρια ευρώ, έπρεπε να βρει άλλα 62 δισεκατοµµύρια
επιπλέον, προκειµένου να πληρώσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις
της.
Τα στοιχεία αυτά περιγράφουν µε σαφήνεια το τραγικά αδιέξοδο δηµοσιονοµικό πρόβληµα που αντιµετώπισε η χώρα πέρυσι.
Χρειαζόµασταν, λοιπόν, να δανειστούµε 62 δισεκατοµµύρια
ευρώ, την ίδια ώρα που το εθνικό µας χρέος, ήδη, ήταν στα 300
περίπου δισεκατοµµύρια ευρώ.
Από τη στιγµή που και οι διεθνείς αγορές εµφανίστηκαν απρόθυµες, πλέον, να µας δανείσουν, για να συνεχίσουµε το πάρτι, η
πορεία µας ήταν προδιαγεγραµµένη. Με την προσπάθεια του
Πρωθυπουργού τον Μάιο του 2010 και τη δηµιουργία του µηχανισµού στήριξης δόθηκε µια πρωταρχική λύση, η οποία µάλιστα
ακολουθήθηκε σε συνέχεια και από τις άλλες χώρες κράτη-µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆εν είναι λύση, η οποία να µας δίνει
την πολυτέλεια των ιδεολογικών διαφωνιών, αλλά τουλάχιστον
εξασφαλίζει ότι η χώρα θα συνεχίσει να πορεύεται, θα συνεχίσει
να υπάρχει. Γιατί, σε τελική ανάλυση ένας περικοµµένος µισθός
είναι πάντοτε καλύτερος από έναν ανύπαρκτο µισθό σε µια χώρα,
η οποία έχει πτωχεύσει. Καλό είναι οι πάντες αυτό να το αντιληφθούν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνοντας και όντας εισηγητής του ΚΤΕ ∆ικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, αλλά και µέλος της αντίστοιχης ∆ιαρκούς Επιτροπής του Κοινοβουλίου, οφείλω να
τονίσω την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλεται από την ηγεσία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης προς την κατεύθυνση εξορθολογισµού της επιτάχυνσης και της καλύτερης δυνατής
οργάνωσης και λειτουργίας της δικαιοσύνης στη χώρα µας.
Σας καλώ να σκεφτείτε το πόσο ελκυστική για επενδύσεις και
γενικότερα για ανάπτυξη και πρόοδο µπορεί να είναι η χώρα µας,
όταν οποιαδήποτε δικαστική διαφορά στις µέρες µας πρέπει να
επιλύεται σε πέντε ή δέκα χρόνια.
Επίσης, αναφορικά µε την εκλογική µου περιφέρεια, µε το
Νοµό Καβάλας, θα ήθελα να υπενθυµίσω στο Οικονοµικό Επιτελείο της Κυβέρνησης τον, πράγµατι, σε αρκετές περιπτώσεις τα
προηγούµενα χρόνια, ξεχασµένο νοµό µας. Ένα νοµό, ο οποίος
µαστίζεται σε µεγάλο βαθµό από τα προβλήµατα της ανεργίας,
της εκτεταµένης οικονοµικής ύφεσης και µε τις παραγωγικές του
µονάδες να κλείνουν τα προηγούµενα χρόνια η µια µετά την
άλλη.
Επίσης, εδώ και ένα χρόνο έχει λήξει η επιδότηση σε ποσοστό
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12% επί του κόστους εργασίας του προσωπικού των βιοµηχανικών, βιοτεχνικών και µεταλλευτικών επιχειρήσεων του Νοµού Καβάλας, ενώ οι µεταποιητικές επιχειρήσεις του νοµού στερούνται,
επίσης, της αντίστοιχης επιδότησης του κόστους εργασίας,
χωρίς να υπάρχει γι’ αυτό µέχρι σήµερα µια απόφαση από την
πλευρά των αρµοδίων Οικονοµικών Υπουργείων της Κυβέρνησης, παρά τις επανηλλειµένες από τη πλευρά µου ερωτήσεις και
υποµνήµατα.
Επίσης, άµεση και επιτακτική ανάγκη είναι να στηριχθεί από
την πλευρά της Κυβέρνησης η προσπάθεια για µια µεγάλη επενδυτική πρωτοβουλία, που αφορά στην περιοχή µας και έχει
σχέση µε τη λεγόµενη επένδυση του γυαλιού, η οποία κάλλιστα
µπορεί να υπαχθεί στο νέο αναπτυξιακό νόµο, αλλά και στο νέο
νόµο για τις στρατηγικές επενδύσεις. Χρειάζεται, όµως, γι’ αυτό
µια µεγαλύτερη προσπάθεια από την πλευρά της Κυβέρνησης
για τη βελτίωση της προβλεπόµενης επιδότησης, ώστε να µπορέσει αυτή να γίνει πραγµατικά ελκυστική για τους ιδιώτες επενδυτές που εκδηλώνουν, πράγµατι ένα ζωηρό ενδιαφέρον.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από όλα τα παραπάνω αντιλαµβάνεστε ότι ψηφίζω τον προϋπολογισµό του έτους 2011.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. ∆ηµήτριο Παπουτσή από το ΠΑΣΟΚ.
Ο συνάδελφος κ. Ιωάννης Πρωτούλης, Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, έχει το λόγο για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο κρατικός προϋπολογισµός για το 2011 αναδεικνύει το µέγεθος και τη βαρβαρότητα της αντιλαϊκής επίθεσης. Στην πράξη,
απαλλάσσει τραπεζίτες, βιοµήχανους, εφοπλιστές, µεγαλέµπορους από εισφορές, ληστεύει το πενιχρό λαϊκό εισόδηµα και ενισχύει µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους, µε ζεστό χρήµα από
τα κρατικά ταµεία. Τα παίρνει εν ολίγοις από τους πολλούς και τα
δίνει σε λίγους.
Αποδεικνύει, όµως, ο προϋπολογισµός και την απάτη και το
ψέµα, τα ψεύτικα τροµοκρατικά διλλήµατα, τα οποία επιστρατεύτηκαν, για να περάσουν αντιλαϊκά µέτρα, που καµµία ως σήµερα κυβέρνηση δεν τολµούσε να πάρει.
Αυτό, κυρίες και κύριοι του ΠΑΣΟΚ, δεν αποδεικνύει ότι είστε
τολµηροί. Το λέτε και το ξαναλέτε ότι αψηφάτε το πολιτικό κόστος. Αποδεικνύει ότι είστε αδίστακτοι. Ο προϋπολογισµός θα
εκτοξεύσει και το χρέος και τα ελλείµµατα και θα οδηγήσει στη
σχετική και απόλυτη εξαθλίωση, στην ανεργία, τεράστιες µάζες
εργατών, αυτοαπασχολούµενων αγροτών και των οικογενειών
τους.
Η καπιταλιστική κρίση, κυρίες και κύριοι, βαθαίνει και στην Ελλάδα και κυρίως στην Ευρώπη. Κανένα µείγµα αστικής διαχείρισης δεν µπορεί να αποτελέσει φάρµακο. Τα µέτρα που παίρνετε
µε τον «µπαµπούλα» της τρόικας και του µνηµονίου εφαρµόζονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποκρυσταλλώνονται ως
γενικές οδηγίες στην ατζέντα «Ευρώπη 2020». Μέτρα απαραίτητα για τη διασφάλιση της κερδοφορίας των µονοπωλίων.
Μέτρα που επί της ουσίας συµφωνείτε όλοι οι υποστηρικτές του
λεγόµενου «ευρωµονόδροµου».
Το µνηµόνιο αποτελεί µια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την
οποιαδήποτε αστική κυβέρνηση να παριστάνει ότι αποποιείται τις
ευθύνες της για ακόµα µεγαλύτερο διάστηµα, αφού µε την επιµήκυνση η τρόικα θα συνεχίσει να έχει το ρόλο του από µηχανής
Θεού, που θα λύνει κάθε διαµάχη υπέρ των µονοπωλίων.
Στόχος σας διακηρυγµένος είναι, ο εργάτης να γίνει πάµφθηνος, χωρίς δικαιώµατα και το κράτος να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις στην παιδεία, στην υγεία, στην πρόνοια, στην κοινωνική
πολιτική, τις οποίες είχε αναλάβει µε σκληρούς ταξικούς αγώνες
εδώ και εκατόν πενήντα χρόνια.
Η κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων, του ωραρίου, της
ασφάλισης οικοδοµεί ένα σύγχρονο σκλαβοπάζαρο για τους
νέους και τους µεγαλύτερους εργαζόµενους. Η χρηµατοδότηση,
για παράδειγµα, που προβλέπεται για την υγεία, την παιδεία, τον
πολιτισµό, τον αθλητισµό, την κοινωνική ασφάλιση θα διαµορφώσει ένα εφιαλτικό τοπίο.
Στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση έχουµε µεί-

2966

ωση κατά 50% -από 191 εκατοµµύρια σε 96 εκατοµµύρια- των
δαπανών που αφορούν τη λειτουργία των σχολείων. Έχουµε
δραµατική µείωση των αποδοχών των εκπαιδευτικών όλων των
βαθµίδων, έχουµε µείωση 40 εκατοµµύρια στα ΑΕΙ, 88 εκατοµµύρια στα ΤΕΙ. Το σύνθηµα του Υπουργείου Παιδείας ήταν «η
τσάντα στο σχολείο», αλλά φαίνεται ότι µετατρέπεται: «η τσάντα
στο σχολείο και το παιδί στο δρόµο».
Έχουµε µείωση κατά 20% στον αθλητισµό. Αυτήν τη στιγµή
κλείνουν σωµατεία, σύλλογοι, αθλητικές εγκαταστάσεις και ιστορικά σωµατεία.
Τα µέτρα σας δεν είναι σωτηρία για το λαό. Είναι καταστροφικά. Πάρθηκαν προηγούµενα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και δεν απέτρεψαν την εκδήλωση της καπιταλιστικής
κρίσης. Γιατί γι’ αυτήν την κρίση δεν ευθύνονται τα εργατικά
λαϊκά δικαιώµατα, αλλά τα συσσωρευµένα κέρδη της πλουτοκρατίας, που ξαναχρηµατοδοτείται.
Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η Ιρλανδία. Αξίζει
στους εργαζόµενους που µας παρακολουθούν και στη νεολαία
να πάρουν τα Πρακτικά της συζήτησης εδώ στην Ολοµέλεια για
τους προηγούµενους προϋπολογισµούς. Για την αναγκαιότητα
των ίδιων µέτρων, φέρνατε ως υπόδειγµα την Ιρλανδία και οι
µπλε και οι πράσινοι και οι ροζ. Είχατε ντυθεί τα πράσινα χρώµατα της Ιρλανδίας, αναδεικνύοντας ως παράδειγµα της φοροαπαλλαγής το κεφάλαιο στην Ιρλανδία, την αξιολόγηση σε
εκπαιδευτικούς, τις αλλαγές σε παιδεία, σε υγεία, τις ανατροπές
στο ασφαλιστικό σύστηµα, τις δήθεν καινοτόµες δράσεις που δηµιουργούν ανταγωνιστικότητα, καπιταλιστική ανάπτυξη και ευηµερία για το λαό.
Καλούσατε την εργατική τάξη να υποµείνει θυσίες για να ακολουθήσει το ιρλανδικό θαύµα και, ώ του θαύµατος, η καπιταλιστική Ιρλανδία ακολούθησε κι αυτή την κρίση υπερσυσσώρευσης
και την καπιταλιστική κρίση.
Κατά συνέπεια, κυρίες και κύριοι, σήµερα γίνεται ακόµα πιο
καθαρό ότι δύο δρόµοι ανοίγονται στην ελληνική κοινωνία: Ο
ένας είναι αυτός που ακολουθείται σήµερα και θυσιάζεται ο λαός
στο βωµό της κερδοφορίας µιας χούφτας κεφαλαιοκρατών και ο
άλλος είναι αυτός που προτείνει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, είναι αυτός που βάζει στο επίκεντρο την ολόπλευρη ικανοποίηση των σύγχρονων και διευρυµένων λαϊκών αναγκών.
Υπάρχουν σήµερα οι αντικειµενικές προϋποθέσεις για µία άλλη
οργάνωση της οικονοµίας και της κοινωνίας, η οποία έχει ως βασικό χαρακτηριστικό της τη µετατροπή της ιδιοκτησίας των µονοπωλίων σε κοινωνική και λαϊκή.
Η χώρα µας, κυρίες και κύριοι, είναι ένας πανέµορφος, προικισµένος τόπος, µε τεράστιες πλουτοπαραγωγικές πηγές, υπόγειες και επίγειες, µε τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης,
ικανότητα µε αυτάρκεια και πλουσιοπάροχα να καλύπτει τις ανάγκες του λαού µας -Ελλήνων και µεταναστών- µε ορυκτό πλούτο.
Είναι γη της επαγγελίας για τη διατροφή, την ένδυση. Έχει ζηλευτό κλίµα. Είναι σταυροδρόµι λαών και πολιτισµών. Έχει τεράστια ανάπτυξη παραγωγικών δυνάµεων και κυρίως,
εκπαιδευµένη, έµπειρη, πολυάριθµη, ευρηµατική εργατική τάξη
από Έλληνες και µετανάστες εργάτες. Οι καλύτερη ναυπηγοί,
οικοδόµοι, τσαγκάρηδες, υφαντουργοί, ναυτικοί, µεταλλεργάτες,
εργάτες όλων των κλάδων και επιστήµονες όλων των ειδικοτήτων κατοικούν στη χώρα µας.
Η αφαίρεση της ιδιοκτησίας από τους καπιταλιστές, η σοσιαλιστική οργάνωση της παραγωγής µε δουλειά µπορεί να µετατρέψει τη χώρα µας πραγµατικά σε επίγειο παράδεισο για το λαό
µας, να αξιοποιήσει το σύνολο των ενεργειακών πηγών -λιγνίτη,
ανεξερεύνητων κοιτασµάτων πετρελαίου αιολικής, ηλιακής ενέργειας, γεωθερµίας- προς όφελος της κοινωνικής ευηµερίας, να
αναπτύξει τη ναυπηγική βιοµηχανία, να δώσει ώθηση στη συνδυασµένη ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, µε βασικούς
κλάδους της εγχώριας µεταποίησης.
Αυτή η µορφή οργάνωσης της οικονοµίας θα έρθει σε αντίθεση µε τη συµµετοχή µας στις «λυκοσυµµαχίες», την Ευρωπαϊκή
Ένωση, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, το ΝΑΤΟ. Προϋποθέτει
την αποδέσµευση από αυτούς τους οργανισµούς. Για την πλουτοκρατία αποτελεί µονόδροµο η εξαθλίωση του λαού. Για το λαό
µας, όµως, αποτελεί µονόδροµο η οργάνωση της πάλης του από
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τα κάτω, η συγκρότηση του κοινωνικού µετώπου των λαϊκών δυνάµεων. Σ’ αυτήν την πορεία είναι βέβαιο ότι δεν θα είµαστε
µόνοι µας.
Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, οι εργάτες όλης της Ευρώπης θα
υποφέρουν. Και ένας λαός να ακολουθήσει αυτό το δύσβατο
δρόµο, θα βάλει την πυρκαγιά της ανατροπής σε όλη την Ευρώπη. Αυτή η πυρκαγιά αργά ή γρήγορα θα ξεσπάσει γιατί οι
λαοί, όπως και ο δικός µας ο λαός, δεν πρόκειται να αυτοκτονήσουν.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πάρα πολύ, κύριε Πρωτούλη, για το σωστό χρόνο.
Ο κ. Χαντάβας Αθανάσιος, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, έχει το
λόγο για επτά λεπτά από του Βήµατος.
Ορίστε, κύριε Χαντάβα, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΝΤΑΒΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2011
αποτελεί συνέχεια µιας γιγάντιας προσπάθειας, που η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο, µε στόχο τη δηµοσιονοµική εξυγίανση και την αποτροπή της χρεοκοπίας της
πατρίδας µας.
Η Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας εγκατέλειψε την εξουσία, παραδίνοντας την εθνική µας οικονοµία στο χείλος της καταστροφής, µ’ ένα γιγάντιο χρέος, ένα τεράστιο δηµοσιονοµικό
έλλειµµα, µια υποβαθµισµένη ανταγωνιστικότητα και µία συρρικνωµένη παραγωγική βάση.
Πριν ακριβώς ένα χρόνο, η Κυβέρνηση προσδιόριζε το δηµοσιονοµικό έλλειµµα στο 12,7% του ΑΕΠ και η Νέα ∆ηµοκρατία
µας κατηγορούσε για υπερβολές και για σκόπιµη παραποίηση
των στοιχείων. Πρόσφατα, από ελέγχους της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, της EUROSTAT, αποδείχθηκε, δυστυχώς,
ότι το έλλειµµα τότε δεν ήταν µόνο 12,7% του ΑΕΠ, αλλά 15,4%.
Αν λάβουµε υπ’ όψιν µας ότι στο τέλος του 2003 το έλλειµµα
ήταν 9,85 δις ευρώ και στο τέλος του 2009 ήταν 36,2 δις ευρώ,
τότε προκύπτει το συµπέρασµα ότι η Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας σχεδόν τετραπλασίασε το δηµοσιονοµικό έλλειµµα
στα πεντέµισι χρόνια της διακυβέρνησής της.
Το παράδοξο είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι σύµφωνα
µε όσα προκύπτουν από τους ελέγχους της EUROSTAT, το 2007,
το έτος, δηλαδή, που η χώρα µας βγήκε από την επιτήρηση µετά
την απογραφή του 2004, το έλλειµµα ήταν 6,4% του ΑΕΠ και όχι
κάτω από το 3%, που ήταν το όριο της επιτήρησης. Και το ερώτηµα είναι πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µας έβγαλε από την επιτήρηση.
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το χρόνο που πέρασε µε τα σκληρά,
επώδυνα, αλλά αναγκαία µέτρα, κατάφερε να µειώσει το έλλειµµα κατά 14,2 δις ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 6% του
ΑΕΠ. Αυτή είναι η µεγαλύτερη δηµοσιονοµική προσαρµογή, που
έχει επιτευχθεί διεθνώς µέχρι σήµερα. Και, όµως, παρά τη µεγάλη αυτή προσπάθεια που καταβάλλεται, για να µηδενιστεί το
έλλειµµα χρειάζεται πρόσθετη προσπάθεια µείωσής του κατά 22
δισ. ευρώ.
Φανταστείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν η Κυβέρνηση
της Νέας ∆ηµοκρατίας στην αρχή τη διακυβέρνησής της κατέβαλε τη µισή προσπάθεια από αυτή που κατέβαλε φέτος η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, θα είχε µηδενίσει το έλλειµµα των 9,85 δισ.
που παρέλαβε και δεν θα είχαµε σήµερα αυτό το τεράστιο χρέος,
ένα χρέος που σε απόλυτες τιµές ήταν 298 δισ. στο τέλος του
2009. Επαύξησε, δηλαδή, το χρέος κατά 130 δισ. στα πέντε χρόνια, σχεδόν το διπλασίασε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχω σκοπό µε τη σηµερινή
µου οµιλία να αποδώσω ευθύνες µόνο στη Νέα ∆ηµοκρατία. Ευθύνες για το σηµερινό αδιέξοδο έχει όλο το πολιτικό σύστηµα
της Μεταπολίτευσης. Ευθύνες έχει και το ΠΑΣΟΚ. Το πολιτικό
µας σύστηµα δηµιούργησε το πελατειακό κράτος και ένα µοντέλο
επίπλαστης ανάπτυξης. Όλοι έχουµε ευθύνες, αλλά –επαναλαµβάνω- τις µεγαλύτερες τις έχει η προηγούµενη διακυβέρνηση.
Αν σήµερα η χώρα µας είχε το χρέος και το έλλειµµα που παρέλαβε η Νέα ∆ηµοκρατία, ένα χρέος, δηλαδή, 97,4% του ΑΕΠ
και ένα έλλειµµα 9,85 δις ευρώ, δεν θα είχαµε σήµερα πάνω από
το κεφάλι µας το µηχανισµό στήριξης ούτε θα χρειαζόταν να πά-
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ρουµε αυτά τα σκληρά µέτρα. Γιατί και σήµερα υπάρχουν χώρες
στην ευρωζώνη µε υψηλά επίπεδα δηµόσιου χρέους, αλλά δεν
µπήκαν στο µηχανισµό στήριξης. Η ίδια η ευρωζώνη έχει σήµερα
δηµόσιο χρέος περίπου στο 80% του ΑΕΠ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του κράτους
συντάχθηκε σε µία δύσκολη οικονοµική συγκυρία, όπου οι προοπτικές ανάπτυξης διεθνώς και ιδιαίτερα στην ευρωζώνη, παραµένουν περιορισµένες και η οικονοµία της πατρίδας µας είναι σε
ύφεση. Συζητούµε σήµερα τον προϋπολογισµό σ’ ένα κλίµα αναταράξεων στις διεθνείς αγορές και ιδιαίτερα στις περιφερειακές
οικονοµίες µέσα στην πλέον δυσµενή οικονοµική συγκυρία για
πολλές χώρες της ευρωζώνης.
Εµείς εξασφαλίσαµε την «οµπρέλα» προστασίας του µηχανισµού στήριξης για τρία χρόνια. ∆εν είχαµε άλλη επιλογή, παρά
µόνο τη χρεοκοπία. Αποτελεί µονόδροµο η απόλυτη εκπλήρωση
των ποσοτικών και διαρθρωτικών στόχων του προγράµµατος οικονοµικής πολιτικής της Κυβέρνησης, ώστε να συνεχιστεί η
απρόσκοπτη χορήγηση του δανείου στο πλαίσιο του µηχανισµού
στήριξης.
Σήµερα που βάλλεται το πολιτικό σύστηµα και εµείς οι Βουλευτές είµαστε στο στόχαστρο των κοινωνικών οµάδων που θίγονται, οφείλουµε όλοι µας να είµαστε ειλικρινείς και να
τηρήσουµε µία σοβαρή και υπεύθυνη στάση. Σήµερα που εντείνεται η λαϊκή δυσαρέσκεια και οξύνονται οι κοινωνικές αντιδράσεις, υπάρχει πλούσιο έδαφος για δηµαγωγία, λαϊκισµό και
ανέξοδη αντιπολίτευση. Αυτή, όµως, δεν είναι υπεύθυνη στάση,
γιατί έτσι αποπροσανατολίζουµε το λαό, πυροδοτούµε τις κοινωνικές εντάσεις, δυσχεραίνουµε την προσπάθεια της Κυβέρνησης και δηµιουργούµε αρνητικό κλίµα για επενδύσεις και για
ανάπτυξη. Παράλληλα, ενώνουµε τη δική µας φωνή µε αυτή των
κερδοσκόπων, που ποντάρουν στην πτώχευση της πατρίδας µας.
Ας είµαστε, λοιπόν, ειλικρινείς. Όσοι διαφωνούµε και έχουµε
άλλους δρόµους, οφείλουµε να τους αναλύσουµε, να πούµε όλη
την αλήθεια, να εξηγήσουµε στο λαό ότι για να µπορέσει να χρηµατοδοτηθεί η οικονοµία και η ανάπτυξη θα πρέπει να ανοίξουν
οι αγορές και για να ανοίξουν οι αγορές είναι επιβεβληµένο να
µειωθεί το έλλειµµα και να συγκρατηθεί το δηµόσιο χρέος. ∆εν
γίνεται αλλιώς. Να πούµε, επίσης, ότι για να µειωθεί το έλλειµµα
θα πρέπει να µειωθούν τα έξοδα του κράτους και να αυξηθούν τα
έσοδα. ∆εν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτός, όµως, είναι ένας δύσκολος και επώδυνος δρόµος, που προκαλεί κοινωνικές εντάσεις, γιατί σήµερα κανένας δεν θέλει ούτε να δώσει κάτι
παραπάνω, αλλά ούτε και να του κόψουν κάτι.
Αυτό είναι το πρόβληµα. Και το πρόβληµα, δυστυχώς, το αντιµετωπίζει κυρίως σήµερα η Κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και εµείς οι Βουλευτές που τη στηρίζουµε.
Είναι χρέος όλων µας να πάρουµε τα αναγκαία µέτρα, όσο
επώδυνα και αν είναι για τη δική µας γενιά, για να µηδενίσουµε
το έλλειµµα και να περιορίσουµε το χρέος, ώστε να οδηγήσουµε
την Ελλάδα στο δρόµο της βιώσιµης ανάπτυξης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πρέπει να στηρίξουµε τις διαρθρωτικές αλλαγές και τις µεταρρυθµίσεις. Πρέπει να τερµατίσουµε τον παρασιτισµό και την
επίπλαστη ευηµερία µε δανεικά, να περιορίσουµε τις σπατάλες
στο δηµόσιο τοµέα, να πατάξουµε τη διαφθορά, τη γραφειοκρατία, τη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή.
Πρέπει να ενθαρρύνουµε και να ενισχύσουµε την υγιή επιχειρηµατικότητα και την πραγµατική οικονοµία. Αξιοκρατία και διαφάνεια παντού!
Πρέπει να περιορίσουµε τις σπατάλες στα νοσοκοµεία µε τις
υπερτιµολογήσεις των φαρµάκων και τις υπερσυνταγογραφήσεις, να επανακαθορίσουµε τους κανόνες της χρηστής διαχείρισης και ελέγχου των δηµοσίων δαπανών, να τονώσουµε την
αγροτική παραγωγή. Πρέπει να µάθουµε να παράγουµε και όχι
να ζούµε µε δανεικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η Κυβέρνηση έχει χρέος να προβεί σε όλες τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές και τις µεταρρυθµίσεις για την ταχύτατη ανάπτυξη. Παράλληλα, πρέπει να πάρει τα αναγκαία µέτρα για τη
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στήριξη των ανέργων και των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων.
Σ’ αυτό το µεταβατικό διάστηµα της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και έως ότου δοµήσουµε τη νέα Ελλάδα, τα µέτρα θα πρέπει να είναι ριζοσπαστικά και όσο το δυνατόν πιο δίκαια. Αυτή
είναι η µεγαλύτερη προσφορά στον τόπο µας, σε µας και στα
παιδιά µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Χαντάβα.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας, Βουλευτής Ηλείας, έχει το
λόγο για επτά λεπτά επίσης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εντυπωσιάστηκα, κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας πριν από
λίγη ώρα την οµιλία του Υπουργού Οικονοµικών. Και λέω ότι
εντυπωσιάστηκα, γιατί δεν περίµενα ποτέ, Υπουργός δηµοκρατικής Κυβέρνησης σ’ αυτήν την Αίθουσα, απευθυνόµενος στο
Σώµα, να λέει επί λέξει: «∆εν λογοδοτούµε σε κανέναν άλλο,
παρά µόνο στην κοινωνία. Εκεί έχουµε την ψυχή µας».
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Θεωρώ ότι η σύγχυση δεν είναι τυχαία, γιατί δεν είναι δυνατόν µ’ αυτά τα λόγια να αποφεύγεται η υποχρέωση, που έχει
Υπουργός κυβέρνησης που διέπεται από την κοινοβουλευτική
αρχή του πολιτεύµατος της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας και
να εµφανίζεται προσπαθώντας να αποφύγει το αυτονόητο, δηλαδή τον έλεγχό του από τη Βουλή.
Επειδή, όµως, είναι πολύ υπερβολική µία τέτοια στάση και θα
έλεγα, µάλιστα, ότι αποτελεί και πρωτοφανές κρούσµα αντιδηµοκρατικής οίησης σ’ αυτήν την Αίθουσα από Υπουργό, ο οποίος
µάλιστα δεν έχει και την ιδιότητα του µέλους του Κοινοβουλίου,
πιστεύω κατά βάθος ότι µάλλον ήθελε να διασκεδάσει τις τύψεις
που πρέπει να τον βαρύνουν για τον τρόπο που διαχειρίστηκε
µία εντολή που έχει πάρει µε το ν. 3845/2010.
Αναφέροµαι στην εντολή που υπάρχει νοµοθετηµένη µε δική
του πρωτοβουλία, στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του ν.
3845/2010, όπου εκεί ορίστηκε εκπρόσωπος του ελληνικού δηµοσίου, για να υπογράφει όλα τα µνηµόνια, που έχουν σχέση µε
την υλοποίηση των δεσµεύσεων της χώρας απέναντι στο ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο, στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα και στην
οµάδα των δεκαπέντε δανειστών µας.
Και, βέβαια, σ’ αυτήν την ίδια τη διάταξη αναφέρεται η υποχρέωση της Κυβέρνησης να φέρει προς κύρωση αυτή τη συµφωνία ή οποιαδήποτε συµφωνία υπογράψει ως εκπρόσωπος του
ελληνικού δηµοσίου ο Υπουργός Οικονοµικών για κύρωση στη
Βουλή, γιατί αυτό επιβάλλει ακριβώς η διάταξη του άρθρου 36,
παράγραφος 2, του Συντάγµατος, σύµφωνα µε το οποίο σε περιπτώσεις όπου συνοµολογούνται συνθήκες που αφορούν φορολογικά θέµατα, οικονοµική συνεργασία ή κατά πάση
περίπτωση συνθήκες από τις οποίες προκύπτουν επιβαρύνσεις
ατοµικά για τους Έλληνες, αυτές οι συνθήκες δεν ισχύουν, παρά
µόνο αν κυρωθούν µε τυπικό νόµο.
Εποµένως, στα πλαίσια αυτής της συνταγµατικής νοµιµότητας
ήρθε στη Βουλή προς ψήφιση η συγκεκριµένη διάταξη. ∆υστυχώς όµως –και υπογραµµίζω το επίρρηµα «δυστυχώς»- ο κύριος
Υπουργός δεν διαχειρίστηκε µε δηµοκρατική ευπρέπεια τη συγκεκριµένη εντολή για τους εξής λόγους: Πρώτον, δύο µέρες
µετά, στις 8 Μαΐου, συνοµολογεί και υπογράφει τη δανειακή σύµβαση, όπου εκεί αναφέρεται και στη διαπραγµάτευση και τελικά
καταλήγει να αποδεχθεί, για λογαριασµό της Ελλάδας, τους πιο
ταπεινωτικούς όρους, που πλήττουν την εθνική κυριαρχία του
κράτους, της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.
Συγκεκριµένα, µε τη διάταξη που περιλαµβάνεται στο άρθρο
14 παράγραφος 5, παραιτείται αµετακλήτως και άνευ όρων από
όλες τις ασυλίες που έχει η Ελλάδα ως κράτος για την ίδια και για
την περιουσία της, αναφορικά µε κάθε δικαστική ενέργεια ή κάθε
ενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης, που καλύπτεται από την κρατική κυριαρχία.
Με άλλα λόγια, ο κύριος Υπουργός, χωρίς να έχει ειδική
εντολή και πληρεξουσιότητα από τη Βουλή, αλλά µόνο το δικαί-
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ωµα της υπογραφής αυτών των συγκεκριµένων συµφωνιών, αποδέχεται και συνοµολογεί παραίτηση του κράτους –του αυθύπαρκτου εθνικά και µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης- της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας για µία σειρά ζητήµατα, για τα οποία
ποτέ άλλοτε στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν έχει υπάρξει
παρόµοια ταπεινωτική διάταξη σε δανειακή σύµβαση.
Αυτή ακριβώς είναι η επισήµανση που κάνει ο Συνταγµατολόγος Γιώργος Κασιµάτης, Νοµικός Σύµβουλος του αείµνηστου
Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος µάλιστα λέει επί
λέξει: «Μ’ αυτές τις συγκεκριµένες συµφωνίες προσβλήθηκε ο
κυρίαρχος ελληνικός λαός και αµαυρώθηκε κάθε έννοια ευρωπαϊκού πολιτισµού».
Η δεύτερη παραχώρηση που κάνει, καθ’ υπέρβαση της εξουσιοδότησης που πήρε, είναι ότι συµφωνεί να επιλεγεί ως δίκαιο,
που θα ρυθµίζει κάθε διαφορά που προκύπτει από τη δανειακή
σύµβαση, το αγγλικό δίκαιο. Και αυτή ακριβώς η επιλογή δεν
είναι τυχαία, γιατί το αγγλικό δίκαιο είναι το πιο σκληρό και το
πιο αποτελεσµατικό στην περίπτωση που οφειλέτες είναι κράτη
αλλοδαπά –υπάρχει νόµος από το 1978- και επιπλέον δίνει το δικαίωµα στους δανειστές να εκχωρούν µονοµερώς, δηλαδή χωρίς
τη συναίνεση της Ελλάδας, σε τρίτους -είτε δηµόσια είτε ιδιωτικά νοµικά πρόσωπα- όλα τα δικαιώµατα που έχουν από τη σύµβαση εναντίον της δανειολήπτριας Ελλάδας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
∆ηλαδή, µε βάση αυτήν την παραχώρηση του κυρίου Υπουργού Οικονοµικών, µπορεί οποτεδήποτε ένας ή περισσότεροι δανειστές της Ελλάδας εκ των δεκαπέντε να µεταβιβάζουν, να
εκχωρούν στην Τουρκία ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, αλλά
και σε ιδιώτες, προφανώς ακόµα και σε φορείς των αγορών, που
τόσο εχθρικά αντιµετωπίζουν την Ελλάδα, τα δικαιώµατά τους
από τη συγκεκριµένη δανειακή σύµβαση.
Και το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι παραιτούµενο το ελληνικό
δηµόσιο από το κυριαρχικό του δικαίωµα να ενάγεται ενώπιον
των ελληνικών δικαστηρίων, παραιτείται και συµφωνεί να υπάγεται οποιαδήποτε διαφορά απ’ αυτήν ακριβώς τη δανειακή σύµβαση στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, τα οποία θα ενεργούν, όχι µε
την ιδιότητά τους που προκύπτει από τις καταστατικές συνθήκες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά από νέα δικαιοδοσία, που θα
αφορά την εφαρµογή των διατάξεων της συγκεκριµένης σύµβασης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, παρακαλώ, κύριε Τζαβάρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι έχει λόγους να απολογηθεί ο κύριος
Υπουργός Οικονοµικών στην Εθνική Αντιπροσωπεία!
Και, βεβαίως, θα πρέπει να ξέρει –για να ολοκληρώσω και εγώ
µ’ ένα στίχο ενός άλλου ποιητή, του Ντύλαν Τόµας- ότι το χέρι
που έβαλε υπογραφή στο χαρτί, ερήµωσε τη χώρα. Το χέρι που
υπέγραψε τη Συνθήκη, γέµισε τον τόπο πυρετό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Τζαβάρα.
Το λόγο έχει τώρα η Βουλευτής Έβρου του ΠΑΣΟΚ κ. Ελένη
Τσιαούση.
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ: Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσα χρόνια παρακολουθούσα
τη συζήτηση του προϋπολογισµού σαν απλή πολίτης ένιωθα ότι
ήταν µία τυπική διαδικασία, κάτι σαν το λάδι δηλαδή, µε το οποίο
θα κινηθούν οι µηχανές του κράτους για την επόµενη χρονιά.
Φέτος οµολογώ ότι κατά τη χθεσινή έναρξη της συζήτησης,
ένιωσα δέος. Η εµπειρία της προηγούµενης χρονιάς ως
νεοεκλεγείσα Βουλευτής ήταν τροµακτική. Το βάρος των
ευθυνών ήταν τεράστιο. Τα πολιτικά και οικονοµικά παιχνίδια
στην παγκόσµια σκακιέρα ήταν ασύλληπτα. Κι εµείς εδώ, µε µόνη
έµπνευση τον τόπο µας και τον υπέροχο λαό µας -όπως είπε και
ο Πρωθυπουργός εχθές- παλεύουµε να κρατήσουµε όρθια την
Ελλάδα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ναι, είναι αλήθεια, γι’ αυτόν τον ευλογηµένο τόπο, τον Έβρο
και τους Εβρίτες, γι’ αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους
παράτησα κι εγώ την οικογένειά µου εκεί πάνω και είµαι εδώ και
παλεύω καθηµερινά µε όλη τη δύναµη της ψυχής µου.
«Γιατί δεν αντιδράτε;», ρωτάνε κάποιοι, ελάχιστοι οµολογώ. Η
συντριπτική πλειοψηφία αντιλαµβάνεται την κρισιµότητα της
κατάστασης. Να αντιδράσουµε σε τι, µε βάση ποιες θεωρήσεις
και ποιες παραδοχές; Τις δικές µας; Με βάση τις συζητήσεις ενός
καφενείου ή µε βάση τη συγκροτηµένη πολιτική µίας Κυβέρνησης,
που µάχεται στη µάχη της επανάστασης του αυτονόητου;
Αγαπητοί συνάδελφοι, βρισκόµαστε στη µέση του κυκλώνα
µίας δοµικής και όχι µόνο οικονοµικής κρίσης. Το µεταπολιτευτικό
µοντέλο που είχαµε υιοθετήσει, κατέρρευσε σαν τους ∆ίδυµους
Πύργους. Για χρόνια ξοδεύαµε απ’ αυτά που δεν είχαµε. Τα
νούµερα της αύξησης των δηµοσίων δαπανών τα ανέλυσε πολύ
παραστατικά ο εισηγητής µας. Τα ίδια νούµερα αναλογικά
ισχύουν και για τα ελληνικά νοικοκυριά. ∆άνειο για καλό
αυτοκίνητο, δάνειο για διακοπές, δάνειο για τις γιορτές,
πιστωτική για τα ψώνια µας κ.λπ..
Για χρόνια πηγαίναµε τις επιδοτήσεις στους αγρότες στην
τράπεζα και µε ήσυχη τη συνείδησή µας, ότι κάναµε το καθήκον
µας, τους παρατήσαµε στην τύχη τους. Γιατί να βγουν στα
χωράφια για παραγωγή; Τους δώσαµε άπειρα λεφτά για να
πάρουν εκείνα τα τεράστια τρακτέρ και να σπείρουν τι;
Φωτοβολταϊκά; Κι όµως η µόνη τους ελπίδα αυτή είναι. Κι ας µας
ζητάνε οι Βούλγαροι και οι Ρουµάνοι από εκεί πάνω να τους
πουλήσουµε ζάχαρη. Εµείς δεν έχουµε, γιατί δεν υπήρχε
πολιτική για την τευτλοκαλλιέργεια. Ας µας ζητάνε σκόρδα από
τη Βύσσα, δεν έχουµε να τους πουλήσουµε, γιατί στα ΟΠΑΚ δεν
ήταν επιλέξιµη δράση η τυποποίηση του σκόρδου. Ευτυχώς η
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Γεωργίας σήµερα το
αντιλαµβάνεται και κινείται προς τη θετική κατεύθυνση.
Για χρόνια επιδοτούσαµε επιχειρηµατίες για να φτιάξουν ένα
εργοστάσιο και δέκα βίλες. Έχουµε αµέτρητα τέτοια κουφάρια
στην περιφέρειά µου. Η συµµετοχή της περιφέρειας τώρα στο
ΑΕΠ είναι 4,5% από 7,5% που ήταν, παρά τον πακτωλό
χρηµάτων. Κι όµως µια χαρά «ζουν και βασιλεύουν» –όπως λέµε
στο χωριό µου- κι αυτοί οι επιχειρηµατίες, αλλά και εκείνοι που
τους διευκόλυναν, εντός και εκτός εισαγωγικών.
Για χρόνια κανακεύαµε και διανείµαµε προνόµια σε συντεχνίες
και γραφειοκρατικές ελίτ. Για χρόνια κάναµε δήθεν κοινωνική
πολιτική µε δανεικά και αγύριστα και δεν ήµασταν άξιοι ούτε το
µοναδικό, αποτελεσµατικό, προνοιακό πρόγραµµα, το «Βοήθεια
στο Σπίτι», να το εντάξουµε στην εθνική µας κοινωνική πολιτική.
Η πλειοδοσία σε αλόγιστες παροχές γέννησε την πλαστή
ευµάρεια, τη γενικευµένη απληστία, την εκτεταµένη διαφθορά. Η
ασύστολη σπατάλη των κοινοτικών πόρων παρήγαγε µία
φθίνουσα, πλαδαρή, παραδοµένη κοινωνία και οικονοµία. Έτσι
φθάσαµε εδώ που φθάσαµε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µε αίσθηµα
εθνικής ευθύνης, µε το αίσθηµα της αναγκαιότητας σωτηρίας
της χώρας από την πλήρη κατάρρευση, αντιλαµβανόµενη ότι η
επιβίωση του έθνους προϋποθέτει αλλαγές, τοµές,
µεταρρυθµίσεις προχώρησε σε κινήσεις, έλαβε αποφάσεις,
υλοποίησε σχεδιασµούς, µε µοναδικά κριτήρια το πολιτικό ήθος
απέναντι στο λαϊκισµό, την πολιτική ηθική που συγκρούεται µε
την καταστροφολογία, την πολιτική αρετή που αντιµάχεται την
αφέλεια των διάτρητων και κενών περιεχοµένου, έτοιµων
συνταγών υπέρβασης της κρίσης.
Υιοθετήσαµε τον προϋπολογισµό του 2010 ως πρώτη γραµµή
άµυνας για την αντιµετώπιση της κρίσης, µέσω του οποίου
εφαρµόσαµε µία αξιόπιστη πολιτική δηµοσιονοµικής εξυγίανσης
για την αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής ισορροπίας. Με
µέτρα και πολιτικές που ήταν απόρροια του προϋπολογισµού
ελέγξαµε το σκληρό πυρήνα του δηµοσιονοµικού προβλήµατος
της χώρας.
Όσοι έχουν ανοιχτά τα µάτια του νου, γνωρίζουν ότι η
διαδικασία δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, µε στόχο την ανάπτυξη
της οικονοµίας και την κατάρτιση προϋποθέσεων ανάπτυξης
είναι δυσχερής, απαιτητική και επίπονη. Όµως, µόνο µε αυτούς
του όρους, το τέλος θα είναι αίσιο. Μόνο έτσι θα διαµορφωθεί
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ένα διαχρονικό περιβάλλον σταθερότητας και ανάπτυξης.
Ο προϋπολογισµός του 2011 αποτελεί ενότητα και συνέχεια
του αντίστοιχου του 2010 µε εξειδικεύσεις και στοχεύσεις.
Στόχος είναι να πυροδοτηθεί η διαδικασία της παραγωγής
πρωτογενών πλεονασµάτων, η απελευθέρωση των παραγωγικών
δυνάµεων που αποτελούν τα θεµέλια της πολυδιάστατης
ενδογενούς πολυτοµεακής ανάπτυξης. Μόνο κατανοώντας τα
ακραία γεγονότα των τελευταίων µηνών θα λάβουµε µέτρα
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, προκειµένου να βελτιωθεί η
διεθνής ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας µας και να
αντισταθµιστούν ικανοποιητικά οι αρνητικές επιπτώσεις της
δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Θα ήθελα, κλείνοντας την οµιλία µου, να εντοπίσω τις θετικές
επιπτώσεις, την προστιθέµενη αξία, καθώς και τη διάχυση στην
οικονοµία των περιφερειών που θα έχουν τα µέτρα οικονοµικού
χαρακτήρα, τα οποία έχουν ληφθεί και εµπεριέχονται και στον
προϋπολογισµό του 2011.
Η ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ο Έβρος, θα έχουν ευκαιρίες
και δυνατότητες, αρκεί πράγµατι οι πόροι του προγράµµατος
δηµοσίων επενδύσεων να πάνε στο συγχρηµατοδοτούµενο
σκέλος, ώστε να απορροφηθούν διαρθρωτικοί πόροι και η
αναθεώρηση του ΕΣΠΑ να µην καθυστερήσει.
Το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης, ο περιφερειακός της πόλης,
ο κάθετος άξονας που δηµοπρατείται ήδη, ο σιδηρόδροµος, µε
την ολοκλήρωσή τους θα αποτελέσουν το µοχλό ανάπτυξης όλης
της περιοχής. Θα δώσουν την υπεραξία στον τόπο µου.
Με την προώθηση των Σ∆ΙΤ στον Έβρο, θα έρθουν επενδύσεις
από κτήρια δηµόσιου ενδιαφέροντος, αστυνοµία, πυροσβεστική,
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο, Λιµενική Ακαδηµία, µέχρι ιδιωτικού
ενδιαφέροντος, όπως µαρίνα, πάρκιν και άλλα.
Ο Έβρος, αγαπητοί συνάδελφοι και κύριε Υπουργέ, χρειάζεται
ιδιαίτερη στρατηγική ανάπτυξης. Όχι γιατί είµαστε «ακρίτες»,
«φυλάµε Θερµοπύλες» και άλλα τέτοια δακρύβρεχτα που µας
λένε κατά καιρούς όσοι κυβερνόντες µας επισκέπτονται, αλλά
γιατί µας χρειάζεστε κι εσείς περισσότερο από ποτέ τώρα. Η
γεωγραφική µας θέση, µας δίνει ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα στη
σηµερινή συγκυρία και δεν τα έχει καµµία άλλη περιοχή της
Ελλάδας. ∆ώστε µας την ευκαιρία να απεγκλωβιστούµε από
παθογένειες του παρελθόντος. Μπορούµε να κάνουµε όχι
βήµατα, αλλά άλµατα µπροστά.
Με τις σκέψεις αυτές και βαθιά πίστη στην προσπάθεια που
γίνεται, ψηφίζω τον προϋπολογισµό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ.
Ελένη Τσιαούση.
Παρακαλώ το Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας και πρώην
Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Ιωάννη Τραγάκη να λάβει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο
προϋπολογισµός του 2011 είναι ο δεύτερος που φέρει την
υπογραφή του ΠΑΣΟΚ και του Πρωθυπουργού κ. Παπανδρέου.
Κι αν µέχρι τώρα «για όλα έφταιγε η κυβέρνηση της Νέας
∆ηµοκρατίας», από εδώ και στο εξής θέλω να µας απαντήσουν
ποιος θα φταίει. Στερεύουν πια τα ψέµατα, οι δικαιολογίες και η
µετάθεση ευθυνών. Με την κατάθεση του προϋπολογισµού του
2011 έπεσαν πλέον οι µάσκες.
Η Κυβέρνηση κάθε τρεις µήνες, µε άλλοθι την επικαιροποίηση
του µνηµονίου, αναπροσαρµόζει την πολιτική της, παίρνοντας
συνεχώς νέα επαχθή µέτρα για τους πολίτες, όπως το
πολυνοµοσχέδιο που έφερε µε τη µορφή του κατεπείγοντος.
Σήµερα, από το Βήµα της Βουλής, επιθυµώ να ρωτήσω, τον
απουσιάζοντα βέβαια, Υπουργό Οικονοµικών και να µας
απαντήσει µε ειλικρίνεια επιτέλους, στα εξής ερωτήµατα: Ποια
µέτρα απ’ αυτά που έχει λάβει ή που προτίθεται να λάβει θα είναι
µόνιµα και γιατί αυτά δεν συµπεριλαµβάνονται στο σχέδιο του
προϋπολογισµού;
Το δεύτερο ερώτηµα είναι: Η επιµήκυνση της αποπληρωµής
του χρέους συνεπάγεται νέα µέτρα; Ο κύριος Υπουργός στην
Επιτροπή απήντησε ότι δεν συνεπάγεται νέα µέτρα και στο
επίµονο ερώτηµά µου αν συνεπάγεται αύξηση του επιτοκίου,
απήντησε ότι πιθανόν να έχουν µία µικρή αύξηση του επιτοκίου
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0,3%.
Οι πληροφορίες από τις Βρυξέλλες λένε ότι η αύξηση του επιτοκίου θα είναι 0,6%. ∆ηλαδή, από το 5,2% θα πάει στο 5,8/%.
Κρατήστε το αυτό, γιατί µιλάµε για µια αύξηση περίπου του 12%.
Επίσης, παρά το γεγονός ότι απέσυρε το άρθρο 7 από το πολυνοµοσχέδιο για τη διαγραφή των χρεών των 24 δισεκατοµµυρίων ευρώ, θα ήθελα να µας πει γιατί κράτησε κρυφά µέχρι τώρα
τα ονόµατα. Αυτό είναι ένα ερώτηµα. ∆εσµεύθηκε ότι θα φέρει τα
ονόµατα, όταν θα καταθέσει πλέον νοµοσχέδιο γι’ αυτό το θέµα.
Όµως, θα θέλαµε να είναι όλα τα ονόµατα αυτών που είχε συµπεριλάβει στα 24 δισεκατοµµύρια χάρισµα των χρεών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2010
απέτυχε στην υλοποίησή του. Πρόκειται για µια αποτυχία, η
οποία αντανακλάται καθαρά στην απόκλιση απ’ όλους τους στόχους που είχε θέσει πέρυσι η Κυβέρνηση, στην ύφεση, στα δηµόσια έσοδα, την ανεργία, τον πληθωρισµό, το Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να αναφερθώ µόνο στο χρέος. Το
χρέος, λοιπόν, της κεντρικής κυβέρνησης, όταν ανέλαβε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ήταν 280 δισεκατοµµύρια ευρώ. Προβλέπεται ότι µέχρι το τέλος του έτους θα διαµορφωθεί στα 375
δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτό σηµαίνει ότι µέσα σε µια διετία το
ΠΑΣΟΚ αύξησε το χρέος, όσο το αύξησε η Νέα ∆ηµοκρατία µέσα
σε έξι χρόνια, κάτι που είναι πολύ σηµαντικό και θα πρέπει να
απαντηθεί.
Θα ήθελα να κάνω µια ειδική παρατήρηση στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Όσον αφορά, λοιπόν, στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων,
το µνηµόνιο προέβλεπε µείωση της τάξης του 4,1%. Ο προϋπολογισµός του 2010 προέβλεπε µείωση 6%. Τελικά, ξέρετε πού
έφτασε η µείωση, χωρίς να έχουµε τα στοιχεία του τελευταίου
τριµήνου του 2010; Έφτασε στο 24,5% από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεως, όπως έχουµε τώρα, είναι ο
κινητήριος µοχλός της ανάπτυξης. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι η Κυβέρνηση θυσιάζει την αναπτυξιακή δυναµική του Προγράµµατος
∆ηµοσίων Επενδύσεων, ώστε να αντισταθµίσει την υστέρηση στα
έσοδα και τις αστοχίες στην εκτέλεση του Προϋπολογισµού.
Ο Προϋπολογισµός του 2011 είναι Προϋπολογισµός ύφεσης
και ανεργίας, χωρίς καµµιά αναπτυξιακή πολιτική. Η ταµειακή λογική που τον διέπει αποτυπώνεται καθαρά στην υπέρµετρη αύξηση της φορολογίας, στην αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ, στην
αύξηση των έµµεσων φόρων, στην αύξηση των ειδικών φόρων
κατανάλωσης στα καύσιµα, στην επιβολή φόρου πολυτελείας
αναπροσαρµογής των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων, στους
φόρους περιουσίας, στην έκτακτη εισφορά στις χρήσεις των κερδοφόρων επιχειρήσεων.
Θα ήθελα να αναφερθώ αποσπασµατικά στην οικοδοµική δραστηριότητα, διότι η οικοδοµή είναι από τους κυριότερους µοχλούς ανάπτυξης. Πρόκειται για ένα µοντέλο, το οποίο έχει
εφαρµοστεί στη χώρα µας και έχει πετύχει απόλυτα τα τελευταία
πενήντα χρόνια.
Η οικοδοµική δραστηριότητα φέτος, λοιπόν, παρουσιάζει µείωση της τάξεως του 35% από πέρυσι! Οι είκοσι τέσσερις υφιστάµενοι φόροι, µαζί µε την επικείµενη αύξηση των
αντικειµενικών αξιών, έχουν σχεδόν νεκρώσει τον κλάδο της οικοδοµής.
Η µείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης οδηγεί σε ασφυξία τις
εµπορικές επιχειρήσεις και γενικότερα τη µικροµεσαία επιχείρηση. Σήµερα χιλιάδες επιχειρήσεις κλείνουν καθηµερινά, αφήνοντας πίσω τους στρατιές ανέργων.
Από την άλλη µεριά, δεν βλέπουµε να εφαρµόζεται κανένα συγκροτηµένο σχέδιο αξιοποίησης της τεράστιας ακίνητης δηµόσιας περιουσίας. ∆εν θα κουραστούµε να σας λέµε σε κάθε
περίπτωση ότι θα πρέπει να αξιοποιήσετε άµεσα τη δηµόσια περιουσία.
Ο κύριος Υπουργός δεσµεύθηκε ότι θα φέρει δώδεκα προτάσεις για την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας και ότι θα αρχίσει η αποτύπωση, δηλαδή η αποτύπωση που αφορά το ποια
ακίνητα ανήκουν στο δηµόσιο. Από έναν απολογισµό που έκαναν
ορισµένοι φίλοι συνάδελφοι µηχανικοί, προέκυψε ότι η αποτύ-
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πωση αυτή θα έχει ολοκληρωθεί σε πέντε χρόνια, από τη στιγµή
που δεν υπάρχει Κτηµατολόγιο. Και ένα από τα µείον αυτής της
Κυβέρνησης είναι ότι δεν έχουµε Κτηµατολόγιο υπ’ ευθύνη σας.
Εµείς θα είχαµε Κτηµατολόγιο, διότι είχαµε καταφέρει να το
εντάξουµε στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης. Και ξέρουµε όλοι τι
συνέβη στην επταετία 1993-2000, όταν µας επεβλήθη πρόστιµο
60 δισεκατοµµυρίων δραχµών!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν ήταν πρόστιµο!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Έκοψαν την επιδότηση.
Η Κυβέρνηση καταφεύγει στη λύση της αύξησης της φορολογίας. Εµείς πιστεύουµε ότι είναι επείγουσα ανάγκη να ενεργοποιηθεί άµεσα το ΕΣΠΑ. Από την πέµπτη θέση που είχαµε το
2009, όσον αφορά την απορροφητικότητα στα κοινοτικά κονδύλια, φέτος πέσαµε στην εικοστή τρίτη θέση.
Επίσης, υπενθυµίζω ότι τώρα παρά ποτέ είναι απαραίτητο να
λειτουργήσουν τα Σ∆ΙΤ, δηλαδή οι Συµπράξεις ∆ηµόσιου και
Ιδιωτικού Τοµέα. Κάθε καθυστέρηση είναι εις βάρος του τόπου.
Σήµερα απαιτείται η διαµόρφωση ενός συνεκτικού σχεδίου δράσης για την επίτευξη ικανοποιητικού ρυθµού ανάπτυξης και ένα
σχέδιο που να βασίζεται στη µείωση του διαρθρωτικού ελλείµµατος, στην ενίσχυση των φορολογικών εσόδων και στην επιτάχυνση των διαρθρωτικών αλλαγών. Πρόκειται, δηλαδή, για όλα
αυτά που αγνοεί η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εδώ και δεκατέσσερις
ολόκληρους µήνες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιβάλλεται άµεσα αλλαγή του
µείγµατος της οικονοµικής πολιτικής, αλλαγή την οποία η Νέα
∆ηµοκρατία είχε επισηµάνει έγκαιρα από την πρώτη στιγµή. Μάλιστα, είχαµε προτείνει και µέτρα από πέρυσι τον Ιούλιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σ’ ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Αντιθέτως, ο προϋπολογισµός του 2011 προδιαγράφει ένα
γκρίζο µέλλον, ένα γκρίζο οικονοµικό περιβάλλον για την πραγµατική οικονοµία, την αγορά των θέσεων εργασίας. ∆υστυχώς,
δεν µας αφήνει κανένα περιθώριο για να αισιοδοξούµε.
Καταψηφίζω τον κρατικό προϋπολογισµό του 2011, γιατί είναι
µη ρεαλιστικός, γιατί και αυτός ο προϋπολογισµός, όπως και του
2010, είναι ένας προϋπολογισµός «στον αέρα» και ένας προϋπολογισµός υπό αναθεώρηση, γιατί δεν εξασφαλίζει εκείνες τις
προϋποθέσεις και τις συνθήκες που µπορούν να µας κάνουν να
πιστεύουµε ότι θα υπάρξουν, έστω και ελάχιστα δείγµατα ανάπτυξης, έστω και για το 2012. Καµµία τέτοια προοπτική δεν υπάρχει. Αν η Κυβέρνηση δεν αλλάξει µείγµα πολιτικής, δυστυχώς και
του χρόνου θα συζητάµε τα ίδια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Τραγάκη.
Το λόγο έχει για δεκαοκτώ λεπτά ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κ. ∆ηµήτριος Ρέππας.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου στην αρχή αυτής
της οµιλίας να αναφερθώ σε µια ιδιαίτερη στιγµή του Κοινοβουλίου, στον τελικό κοινοβουλευτικό λόγο του συναδέλφου Μανώλη Σκουλάκη.
Με το Μανώλη Σκουλάκη συναντηθήκαµε στη Βουλή το 1981,
περίπου τριάντα χρόνια πριν. Ο Μανώλης Σκουλάκης είναι ο φύλακας άγγελος των κοινοβουλευτικών θεσµών και ο φύλακας άγγελος των πολιτών, ιδίως αυτών που έχουν µεγάλη ανάγκη. Αν
όσοι συµµετέχουµε στη δηµόσια ζωή της χώρας και ιδίως στην
πολιτική ήµασταν σαν τον Μανώλη Σκουλάκη, όλα θα ήταν καλύτερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ∆εκέµβριο του 2008 η Νέα
∆ηµοκρατία ψήφισε τον τελευταίο προϋπολογισµό της δικής της
κυβερνητικής περιόδου. Για το τέλος του 2009, προέβλεπε δηµοσιονοµικό έλλειµµα ύψους 2%. Όπως τελικώς αποδείχθηκε, το
2009 έκλεισε µε έλλειµµα 15,4%, αυξηµένο δηλαδή κατά 13,4 ποσοστιαίες µονάδες ή σε απόλυτα µεγέθη κατά 31,5 δισεκατοµµύρια ευρώ µεγαλύτερο.
Το ποσό αυτό πλησιάζει το 30% του συνολικού ποσού που
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πρόκειται να δανειστεί σ’ αυτήν την τριετία η χώρα µας από τον
ευρωπαϊκό µηχανισµό.
Κι αν κάποιες λαθροχειρίες µπορεί να συγκάλυπταν το έλλειµµα, που είναι λογιστικό µέγεθος, το δηµόσιο χρέος που είναι
ταµειακό µέγεθος, από τα 168 δισεκατοµµύρια του 2003, έφτασε
τα 298 δισεκατοµµύρια ευρώ στο τέλος του 2009, δηλαδή σχεδόν διπλασιάστηκε. Αυτή η αναφορά και η σύγκριση στοιχείων
µαρτυρά και το µέγεθος της κρίσης, εν µέσω της οποίας αναλάβαµε τη διακυβέρνηση του τόπου.
Η Ελλάδα αντιµετωπίζει µια ιστορική πρόκληση µέσα στην οικογένεια των προηγµένων κρατών της Ευρώπης. Σε µια τέτοια
περίσταση δεν έχουν θέση ούτε τα διλήµµατα για το «δέον γενέσθαι» ούτε το δέος για το ενδεχόµενο πολιτικό κόστος.
Η Ελλάδα υπήρχε πριν από την κρίση και θα υπάρχει και µετά
την κρίση. Οφείλουµε, όχι απλώς να υπάρχει, αλλά να είναι
ισχυρή και ασφαλής. Οι Έλληνες γνωρίζουν τους υπαίτιους. Επιλέγουµε να µιλήσουµε, όχι για τους υπαίτιους της κρίσης, αλλά
για τις αναγκαίες λύσεις, προκειµένου να ξεπεράσουµε την
κρίση. Και αυτό ασφαλώς δεν θα προκύψει µε αφορισµούς και
συνθήµατα, αλλά µε σχέδιο και βούληση για την εφαρµογή του.
Απαιτείται πολιτική σταθερότητα, που σηµαίνει µεταξύ των άλλων
συµπαγή κυβερνητική πλειοψηφία και µαζί ένα πλαίσιο συνεννόησης, για να πετύχουµε να κλείσει γρήγορα αυτή η παρένθεση.
Και «συνεννόηση» ασφαλώς δεν σηµαίνει κατάλυση της αυτοτέλειας των κοµµάτων ούτε κατάργηση των διαφορετικών γραµµών. Σηµαίνει, όµως, οπωσδήποτε αναβάθµιση της ευθύνης του
καθενός µας στην πράξη. Καθένας ασφαλώς µπορεί να προβάλει το όνειρό του για έναν καλύτερο κόσµο, για µια κοινωνία ευτυχίας. Και πρέπει να το κάνει. Όµως, µαζί µ’ αυτό οφείλει να
µεριµνά, ώστε να λειτουργούν καθηµερινώς οι κρατικές υπηρεσίες, να είναι ανοιχτά τα νοσοκοµεία και τα σχολεία, να χορηγούνται οι µισθοί και οι συντάξεις. Ή µήπως αυτά είναι αµελητέα
για όσους δεξιά και αριστερά στην πολιτική, στο συνδικαλισµό,
στην κοινωνία και την αγορά µιλούν στο όνοµα της δικής τους
προοδευτικότητας;
Θεωρώ, λοιπόν, πως είναι σχηµατική και ανιστόρητη η προσπάθεια για την οριοθέτηση της δηµόσιας ζωής µε βάση το µνηµόνιο. Λέω συχνά: ∆εν έφερε το µνηµόνιο την κρίση, η κρίση
έφερε το µνηµόνιο. Και το θέµα δεν είναι το µνηµόνιο, το θέµα
είναι η κρίση και ο αγώνας για να την αντιµετωπίσουµε.
Αυτή την περίοδο το αναγνωρίζουµε πως οι εργαζόµενοι, ιδίως
οι πολίτες µε τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα, σηκώνουν µεγάλο βάρος, αναµφίβολα µεγαλύτερο απ’ αυτό που τους αναλογεί, ενώ οι δυνάµεις του πλούτου – αυτή είναι η αλήθεια – δεν
αναλαµβάνουν το ίδιο τις ευθύνες τους. Το αίτηµα της ανάπτυξης, που αποτελεί βασικό µοχλό για την έξοδο από την κρίση,
απαιτεί τη συµβολή όλων µας, του καθενός κατά τη δύναµη που
έχει.
Έχουµε έναν Πρωθυπουργό µε τεράστιο κύρος, που η παρεµβατικότητά του αποτελεί ένα σηµαντικό όπλο για τη χώρα.
Πάνω απ’ όλα έχουµε δύναµή µας τον πλούτο των εργαζοµένων,
του ελληνικού λαού, που θέλουµε να προσβλέπει στην επόµενη
µέρα. Και στη θέση του κασσανδρικού λόγου και των απαισιόδοξων σκέψεων να προτάξει τις αισιόδοξες πράξεις, τις δύσκολες πράξεις, µέσα από επώδυνες συχνά επιλογές.
Ανάπτυξη σηµαίνει επενδύσεις και αυτό προϋποθέτει ένα διαφορετικό, φιλεπενδυτικό περιβάλλον. Είναι απαραίτητες οι διαρθρωτικές αλλαγές, η προώθηση σύγχρονων υποδοµών, αλλά και
οι ρήξεις µε συµφέροντα και αντιλήψεις που καθηλώνουν τη
χώρα µας στο τέλµα.
Γιατί πέρα από µια άλλη πολιτική, απαιτείται και µια άλλη αντίληψη για την πολιτική. Ασφαλώς, οι υποδοµές αποτελούν βασικό
συντελεστή για την ανάπτυξη. ∆υστυχώς, η κατάσταση στην
οποία παραλάβαµε τη χώρα είναι επιεικώς τραγική.
∆ηµοπρατήθηκαν έργα χωρίς κατάλληλη προετοιµασία, χωρίς
να έχουν εξασφαλιστεί οι αναγκαίοι χώροι για την ανάπτυξή
τους, χωρίς να υπάρχουν οι αναγκαίες αδειοδοτήσεις. Αποτέλεσµα αυτών ήταν οι αναπόφευκτες ανατροπές στο χρόνο, στον
προϋπολογισµό και στο φυσικό αντικείµενο των έργων.
Το χειρότερο όλων είναι ότι όλα αυτά τα προβλήµατα δεν είναι
καταγεγραµµένα µ’ έναν αξιόπιστο τρόπο, ώστε να γνωρίζουµε
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το µέγεθός τους. Και εγκαταστήσαµε, όπως είχαµε εξαγγείλει
κατά τη συζήτηση που έγινε πέρσι στον προϋπολογισµό, ένα σύστηµα επιτελικής παρακολούθησης όλων των συµβάσεων. Λειτουργεί από τον περασµένο Φεβρουάριο του 2010.
Σήµερα παρακολουθούνται δεδοµένα για τρεις χιλιάδες εκατό
συµβάσεις στο διαδίκτυο, συνολικού προϋπολογισµού άνω των
15 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Και η επεξεργασία αυτών των στοιχείων δίνει µια εντυπωσιακά αρνητική εικόνα για το επίπεδο αναφοράς της χώρα µας, σε σχέση µε τις υποδοµές.
Η µέση έκπτωση επί του προϋπολογισµού δηµοπράτησης ήταν
29% στα έργα οδοποιίας – η µικρότερη – έως 41% στα έργα αεροδροµίων – η µεγαλύτερη – όταν η εύλογη έκπτωση κατά τις
εκτιµήσεις του Υπουργείου τότε έπρεπε να φτάνει το 12%. Το
80% των έργων βρίσκεται σε καθυστέρηση. Το 80%! Η µέση
διάρκεια αυτών των συµβάσεων προβλέπεται στους είκοσι τέσσερις µήνες. Και η µέση καθυστέρησή τους στο τέλος του 2009
ήταν στους δεκαοκτώ µήνες ακόµη, δηλαδή στο 75%. Ειδικότερα
ανά κατηγορία έργων, τα έργα οδοποιίας είχαν µια καθυστέρηση
68%, τα δε σιδηροδροµικά έργα – και τίποτα δεν είναι τυχαίο – σε
ποσοστό 91%, παρακαλώ!
Αυτή η στρεβλή αντίληψη της υποτίµησης της σπουδαιότητας
σχεδιασµού και ωρίµανσης των έργων έχει δραµατικές συνέπειες
και στις συµβάσεις παραχώρησης που ανατέθηκαν, βάσει των
οποίων εκτελούνται οι µεγάλοι αυτοκινητόδροµοι. Υποεκτιµήθηκαν στοιχεία, όπως οι χρόνοι απαλλοτρίωσης. Στις συµβάσεις
που ξεκίνησε η Νέα ∆ηµοκρατία το 2007 προβλεπόταν ότι µέσα
σε δώδεκα µήνες θα είχαν ολοκληρωθεί οι απαλλοτριώσεις, για
να αποδοθούν οι χώροι, ώστε να αναπτυχθούν τα εργοτάξια. ∆εν
έγινε σε καµµία απ’ αυτές τις περιπτώσεις. Επίσης, καθυστερούν
οι αρχαιολογικές έρευνες, η έκδοση των σχετικών αδειών.
Σε αυτόν τον τύπο, λοιπόν, των συµβάσεων, µε την εµπλοκή
δανειστριών τραπεζών, παραχωρησιούχων κατασκευαστών και
χρηστών δηµιουργούνται εκρηκτικές διαχειριστικές συνθήκες,
θέτοντας σε κίνδυνο τη δυνατότητα υλοποίησης αυτών των
έργων. Οι περισσότερες απ’ αυτές τις συµβάσεις βρίσκονται σε
καθυστέρηση, τµήµατά τους δεν µπορούν να ξεκινήσουν, ενώ θα
έπρεπε κάτω από κανονικές συνθήκες να είναι στο τελικό στάδιό
τους και ο συνδυασµός της διεθνούς οικονοµικής κρίσης, της
ανόδου των επιτοκίων και των προβληµάτων ρευστότητας τραπεζών και εταιρειών εντείνει ακόµη περισσότερο τα προβλήµατα.
Έχουµε υποχρέωση – και το κάνουµε – να σώσουµε τα έργα
αυτά. Αλλά πρέπει και οι Έλληνες πολίτες να αντιληφθούν ότι σε
έργα έτοιµα και ολοκληρωµένα, όπως είναι η Εγνατία Οδός, οι
χρήστες πρέπει να πληρώνουν διόδια για το κόστος συντήρησης
αυτών των µεγάλων αυτοκινητοδρόµων, όπου πρέπει να διατηρήσουµε το υψηλό επίπεδο της ποιότητας που σήµερα έχουν.
∆ιερωτάται βέβαια κανείς, αφού έτσι διαµορφωνόταν η κατάσταση και η πορεία των έργων για µακρά περίοδο κατά το παρελθόν, πώς γινόταν να έχουµε ισχυρή κατασκευαστική αγορά,
νέες δηµοπρατήσεις, εξαγγελίες έργων; Η απάντηση είναι απλή,
δυσάρεστη, αλλά απλή. Η αντιµετώπιση των υπερβάσεων και των
οικονοµικών αστοχιών γινόταν σχεδόν αποκλειστικά από δανεισµό, έναν εύκολο δανεισµό, απερίσκεπτο δανεισµό, χωρίς προβλέψεις αποπληρωµής, που απλά κάλυπτε τις διαχειριστικές
αστοχίες και διόγκωνε το δηµόσιο χρέος.
Υπό τις παρούσες συνθήκες αδυναµίας εύκολου και ανεξέλεγκτου δανεισµού, η διαχείριση του προγράµµατος µε τις συνήθειες και τα στερεότυπα του παρελθόντος είναι αδύνατη.
Αντιµέτωποι, λοιπόν, µε αυτήν την κατάσταση πρέπει να καθαρίσουµε οριστικά και αµετάκλητα την παθογένεια.
Αποπληρώσαµε ήδη οφειλές από παλιές χρήσεις που ξεπερνούν το 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ περιορίσαµε τις οφειλές
για έργα µόνο σε εκτελεσθέντα έργα του 2010. Και αυτά θα πληρωθούν κατά προτεραιότητα στο πρώτο τρίµηνο του 2011. Αρκεί
να σας πω ότι οφείλουµε επιστροφές του ΦΠΑ για χρήσεις του
2008, παρακαλώ!
Περιορίζουµε ριζικά τις συµπληρωµατικές συµβάσεις και δηµοπραττούµε τα υπολειπόµενα αντικείµενα έργων, τόσο για λόγους διαφάνειας και υγιούς ανταγωνισµού, αλλά και για λόγους
επιλεξιµότητας στα συγχρηµατοδοτούµενα έργα.
∆ιαχειριζόµαστε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ΕΣΠΑ. Από
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το σύνολο των 7,4 δισεκατοµµυρίων ευρώ στο πρόγραµµα για
την ενίσχυση της προσπελασιµότητας, το 82% πρόκειται να αναλωθεί σε συνεχιζόµενα έργα, έργα-γέφυρες, έργα που δεν ολοκληρώθηκαν στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και δεσµεύουν
πόρους του ∆’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για να ολοκληρωθούν.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να λάβουµε υπ’ όψη µας την περίπτωση µιας άλλης αρνητικής παραµέτρου που οδηγεί σε εκτροχιασµό των έργων. Για την ολοκλήρωση του φυσικού
αντικειµένου των έργων που είναι ενταγµένα στο ΕΣΠΑ, έτσι
όπως έχει σχεδιαστεί, απαιτούνται πρόσθετοι πόροι στο αµιγώς
εθνικό κοµµάτι για µη επιλέξιµες δαπάνες, όπως είναι οι απαλλοτριώσεις, οι αρχαιολογικές έρευνες και άλλα, ύψους 2,2 έως
2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Αν δεν γίνουν αυτές οι δαπάνες, δεν
µπορούµε να χρηµατοδοτήσουµε αυτά που είναι στο ΕΣΠΑ και
να απορροφήσουµε τους κοινοτικούς πόρους.
Η επίλυση, λοιπόν, χρονιζόντων προβληµάτων βελτίωσε την
υλοποίηση βεβαίως των εν εξελίξει έργων, µε αποτέλεσµα να
έχουµε µια θεαµατική αύξηση της απορροφητικότητας, που
έφτασε από το σχεδόν µηδέν του Οκτωβρίου του 2009 στο περίπου 18% στο τέλος του 2010. Την περίοδο 2007-2009 η απορρόφηση ήταν συνολικώς 530 εκατοµµύρια ευρώ. Πιστεύω ότι στο
τέλος του 2010 θα ξεπεράσουµε τα 900 εκατοµµύρια και στόχος
µας είναι µέσα στο 2011 να φτάσουµε την απορρόφηση στο 34%
του προγράµµατος, µε 1,1 δισεκατοµµύριο ακόµη, το οποίο θα
απορροφήσουµε µέσα στο 2011.
Είναι πολύ σηµαντικό ότι έχουµε ολοκληρώσει την επεξεργασία και προωθούµε προς τελική διαβούλευση το νοµοθετικό πλαίσιο εκτέλεσης έργων, µελετών και συµβάσεων.
Οι χαρακτηριστικότερες αλλαγές που εισάγονται για πρώτη
φορά στη νοµοθεσία µας για τα έργα, τις µελέτες και τις υπηρεσίες αφορούν στην ίδρυση ανεξάρτητης αρχής ελέγχου δηµοσίων έργων. Συζητείται επί πολλές δεκαετίες, τώρα γίνεται.
∆εύτερον στην εισαγωγή της έννοιας των πρόδροµων εργασιών, η εκτέλεση των οποίων οδηγεί σε ωρίµανση των έργων και
χαρακτηρίζεται ως αυτοτελές έργο.
Τρίτον, στην εισαγωγή της έννοιας της ωριµότητας του έργου.
Πριν ξεκινήσει οποιοδήποτε έργο, πρέπει να πιστοποιείται η ωριµότητά του από την αρχή ελέγχου.
Τέταρτον, στην εισαγωγή δύο πραγµατικά ριζοσπαστικών συστηµάτων υποβολής προσφορών. Το πρώτο, της προσφοράς
που περιλαµβάνει συνδυασµό τριών κριτηρίων: έκπτωση στο οικονοµικό κόστος, έκπτωση στο χρόνο εκτέλεσης και αρνητική έκπτωση όσον αφορά τη διάρκεια εγγύησης για την ποιότητα του
έργου. Και το δεύτερο, της προσφοράς κατ’ αποκοπή τιµής µε
εγγυηµένο τον προϋπολογισµό του έργου.
Επίσης, εισάγεται ως µέρος της σύµβασης το Σύµφωνο Ακεραιότητας, βάσει του οποίου ο ανάδοχος πιστοποιεί ότι τήρησε
πιστά τους κανόνες ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας και αποδέχεται τις ενδεχόµενες γι’ αυτόν αυστηρές κυρώσεις µετά από
σχετική έρευνα µε την οποία ενδεχοµένως αποδεικνύεται το αντίθετο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχωρούµε σηµαντικές διαρθρωτικές αλλαγές µε το συνάδελφο τον Γιάννη Μαγκριώτη, τον
Νίκο Σηφουνάκη παλαιότερα και τώρα τον Σπύρο Βούγια. Απελευθερώσαµε µε τρόπο δίκαιο τις δηµόσιες εµπορευµατικές µεταφορές, ως συµβολή στην αναπτυξιακή ώθηση που έχει ανάγκη
η χώρα και θεσπίζουµε, σύντοµα, ένα νέο πλαίσιο για τις µεταφορές ιδιωτικής χρήσης.
Με πρόσφατο νόµο διαµορφώσαµε ένα νέο πλαίσιο για αγορές σχετικά αφ’ ενός, µε τα συνεργεία και αφ’ ετέρου, µε τα πρατήρια καυσίµων για µεταφορικά µέσα που χρησιµοποιούν ως
καύσιµο είτε υγραέριο είτε φυσικό αέριο.
Θεσµοθετήσαµε το Εθνικό Συµβούλιο Οδικής Ασφάλειας, που
έχει συνεδριάσει ατύπως τέσσερις φορές στο πλαίσιο της προσπάθειάς µας να αναβαθµίσουµε το επίπεδο οδικής ασφάλειας
στη χώρα, αφού η Ελλάδα έχει την τέταρτη χειρότερη επίδοση
µεταξύ των είκοσι επτά χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Καταθέτουµε νοµοθετική πρωτοβουλία για την αναµόρφωση
των Ελληνικών Ταχυδροµείων και ταυτόχρονα ανάλογη πρωτοβουλία για θέµατα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Εξασφαλίζεται η
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καλύτερη ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και αντιµετωπίζονται οι ανησυχίες τους για θέµατα
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας.
Παραλάβαµε ∆ΕΚΟ σε κατάσταση διάλυσης, αυτή είναι η αλήθεια, µε παράλογη αύξηση των χρεών ως αποτέλεσµα ενός αλόγιστου δανεισµού. Με δεδοµένο ότι παρουσιάζουν τεράστια,
άµεσα λειτουργικά ελλείµµατα οι ∆ΕΚΟ του τοµέα µας και δεν
µπορούν πλέον να δανειστούν, γιατί κανείς δεν τις δανείζει,
ακόµη και µε εγγύηση του κράτους κανείς δεν τις δανείζει, δεν
είναι πλέον σε θέση να καλύψουν τα ανελαστικά έξοδα λειτουργίας τους, παρά µόνο µε µία εκτός ορίων και δυνατοτήτων κρατική επιχορήγηση, που όµως δεν είναι εφικτή. Υπό τις παρούσες
οικονοµικές συνθήκες οι εταιρείες, λοιπόν, αυτές είναι αδύνατο
να αποφύγουν την ολοσχερή κατάρρευσή τους και απέναντι σε
αυτόν τον κίνδυνο δίνουµε µάχη.
Η άµεση εξυγιαντική παρέµβαση, ώστε να εξορθολογιστεί η
λειτουργία τους, απετέλεσε για εµάς πρώτιστο καθήκον, που
εξυπηρετεί όχι µόνο δηµοσιονοµικούς στόχους, αλλά πάνω απ’
όλα τα συµφέροντα των ίδιων των εργαζοµένων, αφού η δική
τους εργασία είναι συνυφασµένη µε την επιβίωση αυτών των
εταιρειών. Και, βεβαίως, η πολιτική αυτή αφορά την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.
Ψηφίσαµε το κατάλληλο πλαίσιο για την εξυγίανση της σιδηροδροµικής αγοράς και εφαρµόζεται το πρόγραµµα για την προώθηση των κατάλληλων επιχειρησιακών σχεδίων.
Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο και οδεύει προς τη
Βουλή ανάλογη πρωτοβουλία για την αναµόρφωση των υπηρεσιών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όπου περιλαµβάνεται και το νέο θεσµικό πλαίσιο για τον τρόπο ανάπτυξης µέσω
συµβάσεων παραχώρησης των περιφερειακών αεροδροµίων της
χώρας.
Βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο διαµόρφωσης το σχέδιο εξυγίανσης και η αντίστοιχη νοµοθετική πρωτοβουλία για την ανασύνταξη των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας.
∆ηµιουργούµε µητροπολιτικό φορέα στην Καλλικρατική Περιφέρεια της Αττικής. Αναδιαρθρώνουµε τους φορείς, προχωρώντας σε συγχώνευσή τους από πέντε σε δύο. Θέτουµε ένα νέο
πλαίσιο για µία πραγµατικά εταιρική λειτουργία, αποσαφηνίζοντας διεταιρικές σχέσεις ή σχέσεις των εταιρειών µε το κράτος
και τις υπηρεσίες του και εισάγουµε µία νέα συγκοινωνιακή πολιτική.
Καθιερώνεται, τέλος, σε κάθε οργανισµό, σε κάθε ∆ΕΚΟ, ένα
σύµφωνο ευθύνης µε τη µορφή δέσµευσης σε συγκεκριµένους
στόχους, που η προσέγγισή τους αξιολογείται µε τη συνδροµή
και ορκωτών ελεγκτών σε τριµηνιαία βάση. Προβλέπεται, επιπλέον, συγκεκριµένος µηχανισµός, ο οποίος εν όψει διαφαινόµενων αποκλίσεων ενεργοποιείται αυτοµάτως και ξεκινά έτσι η
διαδικασία για την εφαρµογή αντίρροπων πολιτικών, τουλάχιστον
ισοδύναµου αποτελέσµατος.
Από την πρώτη στιγµή θέσαµε την κόκκινη γραµµή των επιλογών µας, όσον αφορά το δηµόσιο χαρακτήρα των επιχειρήσεων
και ταυτοχρόνως, την περιφρούρηση του δικαιώµατος στην εργασία των υπαλλήλων τους. Όλα όµως θα κριθούν στην πράξη.
Μαζί µε τους εργαζόµενους θα δώσουµε τον αγώνα, ώστε να επιτύχουµε το επιθυµητό αποτέλεσµα και να αποτρέψουµε έτσι να
ακουστούν και πάλι δυνατές οι φωνές για ιδιωτικοποίηση των
αστικών συγκοινωνιών ή για απολύσεις εργαζοµένων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιλούµε για βιώσιµη ανάπτυξη.
Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της ανάπτυξης είναι η δέσµευση
πως οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες πρέπει να βασίζονται σε µία
ανάλυση κόστους–οφέλους. Με βάση αυτό ο στρατηγικός σχεδιασµός των έργων οφείλει να καταλήγει σε έργα για τη βιώσιµη
ανάπτυξη σύµφωνα µε τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και
µόνο του κοινωνικού συνόλου και δεύτερον, σε έργα στα απολύτως αναγκαία µεγέθη για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Αυτή η προσέγγιση οδηγεί σε συνετή πολιτική διαχείριση
και νοικοκύρεµα, καθώς και η εξοικονόµηση πόρων για την εκτέλεση περισσότερων και χρησιµότερων έργων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προωθούµε ένα συνολικό πρόγραµµα στην ελληνική περιφέρεια, ώστε πολλές περιοχές που
θα οδηγηθούν σε ερήµωση και εγκατάλειψη εάν δεν συνδεθούν
µε τους αυτοκινητόδροµους, να µπορέσουν να βρεθούν στο επίκεντρο της αναπτυξιακής προσπάθειας την επόµενη περίοδο.
Μεταξύ των άλλων, φροντίζουµε ώστε σε συγκεκριµένα σηµεία συγκέντρωσης ατυχηµάτων, µε τις κατάλληλες παρεµβάσεις, να βελτιώσουµε το επίπεδο της οδικής ασφάλειας στα
σηµεία αυτά.
Προωθούµε ειδικά αναπτυξιακά προγράµµατα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το Επιχειρησιακό Σχέδιο Υποδοµών και
Μεταφορών της Θεσσαλονίκης, που µέσω συναινετικών διαδικασιών προωθούµε.
Όσον αφορά το µετρό, σχεδιάζουµε τις νέες επεκτάσεις στις
υφιστάµενες γραµµές και ετοιµαζόµαστε ώστε το 2012 να δηµοπρατήσουµε το πρώτο τµήµα της νέας γραµµής 4, της γραµµής 5, που θα καλύπτει το πιο πυκνοκατοικηµένο τµήµα του
συγκροτήµατος της Αθήνας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο λόγος µας είναι λόγος ευθύνης και η πράξη µας είναι πράξη χρήσιµη. Είµαι βέβαιος ότι γεννούν και δυσαρέσκεια, αλλά είµαι το ίδιο βέβαιος ότι ωφελούν
τον κοινό σκοπό. Η πολιτική µας είναι πολιτική επιλογής, δεν είναι
πολιτική επιβολής. Με γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον οφείλουµε, υπαγάγοντας το µερικό στο συνολικό, το κλαδικό και το
συντεχνιακό στο κοινωνικό και το εθνικό, να επιτύχουµε, ώστε να
κερδίζει η χώρα και να κερδίζει ο καθένας από εµάς ταυτοχρόνως. Κερδισµένοι πολίτες σε µία χαµένη χώρα δεν υπάρχουν. Να
αντιστρέψουµε τα πράγµατα. Αντί να κάνουµε το προσωπικό
πρόβληµα εθνικό ζήτηµα, να κάνουµε το εθνικό πρόβληµα προσωπικό ζήτηµα.
Αυτό αποτελεί ευθύνη του καθενός µας. Αυτήν την ευθύνη
εµείς τουλάχιστον την έχουµε αναλάβει. Γιατί όπως σωστά έχει
πει ο Ταρκόφσκι «η αποκατάσταση της αρµονίας στον κόσµο
περνάει µέσα από την καθηµερινή ανανέωση της προσωπικής
ευθύνης του καθένα µας». Και σε αυτήν την ευθύνη καλούµε
όλους τους Έλληνες πολίτες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, κ. ∆ηµήτριο
Ρέππα.
Καλώ στο Βήµα τον Βουλευτή Κεφαλληνίας από το ΠΑΣΟΚ, κ.
Σπυρίδωνα Μοσχόπουλο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: ∆εν γίνεται έτσι. Μετά από τον
Υπουργό, όταν παρεµβαίνει, µιλάει…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Έχει οριστεί η σειρά,
κύριε Μπούρα.
Ορίστε, κύριε Μοσχόπουλε, έχετε το λόγο.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2011
είναι αυτονόητα ένας από τους πιο κρίσιµους που έχουν κατατεθεί στη Βουλή. Υποτίθεται πως η συζήτηση για τον προϋπολογισµό πρέπει να είναι η κορυφαία, η συνολική πολιτική συζήτηση
για τα συµβαίνοντα στην πατρίδα. Μια προσπάθεια όλων σύγκλισης προς την πραγµατική κατάσταση. Περαιτέρω µία προσπάθεια αναλογισµού των ευθυνών µας, των λύσεων της
διεξόδου από την κρίση.
∆υστυχώς, δεν διέκρινα κάτι αντίστοιχο από την πλευρά της
Αντιπολίτευσης, η οποία µονότονα και δογµατικά νοµίζει ότι κεραυνοβολεί την Κυβέρνηση.
Στέκοµαι µακριά από αριθµούς, που εξάλλου έχουν αναλυθεί.
Στέκοµαι κοντά στις σκέψεις και τους προβληµατισµούς του
µέσου Έλληνα πολίτη που καθηµερινά συναναστρέφοµαι και δονούν την πολιτική και κοινωνική του ύπαρξη. Στο µικρό χρόνο που
µου αναλογεί, θα θέσω κάποια από αυτά τα σηµερινά θεµελιώδη
ζητήµατα-ερωτήµατα των πολιτών µας, όπως τα αντιλαµβάνοµαι
µε ειλικρίνεια και ευθύνη.
Πρώτον: Βρισκόµαστε στο κέντρο µιας παγκόσµιας κρίσης και
η µικρή Ελλάδα στο διεθνές επίκεντρο. Αυτό είναι αποτέλεσµα
της κακής εικόνας της χώρας µας ή χρησιµοποιούµαστε συνάµα
στο πλαίσιο γενικότερων στρατηγικών κινήσεων τόσο µέσα στην
Ευρώπη όσο και παγκόσµια; Νοµίζω πως ισχύουν και τα δύο. Το
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διεθνές παιχνίδι αλλάζει, αναπροσαρµόζεται. Οι παίκτες παίρνουν νέες θέσεις. Οι ισχυρές αναδυόµενες οικονοµίες εντείνουν
τον ανταγωνισµό τους. Είναι προφανές πως το ευρώ αποτελεί
στόχο των ανταγωνιστών του, γι’ αυτό βάλλεται φανερά.
Όµως και µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίσης προφανές πως ο ανταγωνισµός είναι ισχυρός. ∆εν υπάρχει ενιαία αντίληψη για το παρόν και το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
αντίθεση των χωρών του Βορρά µε αυτές του Νότου είναι δεδοµένη. Η θεσµοθέτηση χωρών δύο ταχυτήτων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ως αντίληψη, είναι γνωστή. Η µείωση του αριθµού των
χωρών που είναι στο ευρώ προβάλλεται όλο και πιο συχνά. Μόνο
εάν αλλάξουµε, θα µπορέσουµε να σταθούµε στο ευρώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο παγκόσµιο γίγνεσθαι.
∆εύτερον: Ζούµε την απόλυτη κατάπτωση. Η κρίση είναι γενικευµένη, ο λαός µας είναι καταπτοηµένος, είναι απογοητευµένος, είναι απαισιόδοξος. ∆εν έχει πίστη, δεν έχει ελπίδα.
Οι οικονοµικές κρίσεις έρχονται και παρέρχονται. Οι κρίσεις,
όµως, που αγκαλιάζουν κάθε πτυχή της ζωής µας, δηµιουργούν
αξεπέραστα προβλήµατα. Το πιο δύσκολο έργο της Κυβέρνησης
και της πολιτείας είναι να µπορέσει να δώσει ξανά την ελπίδα.
Εάν σε αυτό αποτύχουµε, ούτε µνηµόνιο, ούτε κανείς άλλος µπορεί να µας σώσει.
Τρίτον: Μπορούσε, άραγε, να γίνει κάτι άλλο για να αποφύγουµε την πτώχευση; Ο καθένας µπορεί να έχει την άποψή του,
υπεύθυνη ή ανεύθυνη, αλλά η ουσία είναι µία. Η Ελλάδα των
greek statistics, της φοροδιαφυγής, της κοµπίνας, του εκµαυλισµού, της σπατάλης, της ευκολίας και της φιλοπονηρίας έπρεπε
να τελειώσει.
Τέταρτον: Είναι τα µέτρα δίκαια ή άδικα; Μεγάλο κι αυτό το
θέµα. Είναι βέβαιο πως όταν σε χρόνο-αστραπή πρέπει να πάρεις µέτρα που επί χρόνια δεν παίρνονταν, µπορεί να γίνουν
λάθος εκτιµήσεις ή να καταφύγει κανείς στους εύκολους στόχους.
Είναι αλήθεια πως στην κοινωνία υπάρχει η αίσθηση πως ορισµένα, έστω ελάχιστα, µέτρα είναι άδικα. Αυτό διαρρηγνύει την
κοινωνική συνοχή, απογοητεύει και θέτει στο περιθώριο τις υγιείς δυνάµεις. Η ανάγκη είναι επιτακτική να δείξουµε δικαιοσύνη
στα µέτρα. Είναι µοναδική εγγύηση για κάθε µας προσπάθεια.
Πέµπτον: Είναι άραγε αποτελεσµατικά τα µέτρα; Θα πιάσουν
τόπο; Στο εύλογο αυτό ερώτηµα έχουµε τις πρώτες θετικές απαντήσεις. Το έλλειµµα το 2010 πέφτει κατά 6%, πρωτοφανές γεγονός, περισσότερο και από την πρόβλεψη µας για 5,5%.
Έχουµε, επίσης, αύξηση εσόδων κατά 5,8 δισεκατοµµύρια ευρώ,
ενώ µειώθηκαν δραστικά οι δαπάνες κατά 5,9 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Τα µέτρα αποδίδουν. Κι αυτό αναγνωρίζεται διεθνώς.
Έκτον: Πιστεύουµε στην αναγκαιότητα των αλλαγών ή πολλοί
από εµάς κάνουµε αγγαρεία; Η πίστη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα φέρει την αλλαγή. Η δική µας πίστη θα τονώσει το
ηθικό του πληττόµενου λαού. Πρέπει, λοιπόν, να πείσουµε πως
κάνουµε το σωστό για την πατρίδα και το λαό.
Έβδοµον: Τι γίνεται µε την ανάπτυξη; Όλοι γνωρίζουµε πως
αν δεν υπάρχει ανάπτυξη, είναι σαν να χτίζουµε στην άµµο. Το
δυσµενές διεθνές περιβάλλον που διέρχεται κι αυτό οξεία οικονοµική κρίση, δεν µας παρέχει ευοίωνες προοπτικές. Αλλά το µεγάλο παιχνίδι εκεί θα παιχτεί. Γι’ αυτό η Κυβέρνηση και οι
παραγωγικές τάξεις εκεί πρέπει να δράσουν µε όλη την προσοχή
τους.
Όγδοον: Πώς θα υπάρξει ανάπτυξη, όταν οι ωφεληµένοι των
παχέων αγελάδων κωφεύουν; Όταν οι κατέχοντες φέρονται φοβισµένα και µικρόψυχα; Όταν οι ευηµερούντες στέλνουν τα κεφάλαια στο εξωτερικό; Όταν αυτοί που αναµένονταν για
πρωτοπόροι υπεκφεύγουν; Πώς θα υπάρξει η ανάπτυξη, όταν η
γραφειοκρατία βασιλεύει; Όταν η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση φέρεται σαν
ναρκωµένη; Όταν η διαφθορά διαλύει τα πάντα; Πού είναι οι τράπεζες να στηρίξουν την προσπάθεια ανάκαµψης; Η υγιής επιχείρηση για να πάρει δάνειο, πρέπει «να περάσει από σαράντα
κύµατα».
Ένατον: Αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, εσείς
που δεν συναινείτε σε αυτονόητα θέµατα, εσείς που πυροδοτείτε
το κλίµα αστάθειας και αβεβαιότητας στην κοινωνία, που προσπαθείτε την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό να τη στρεβλώ-
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σετε, πόσο γρήγορα, αλήθεια, ξεχάσατε τα ανδραγαθήµατα της
παράταξης σας; Το έλλειµµα στο τέλος του 2003 ήταν µόλις 9,85
δισεκατοµµύρια. Ποιος το εκτροχίασε στα 36,2 δισεκατοµµύρια;
Το 2003 το χρέος ήταν 97,4%. Ποιος το έφτασε στο 126,8%; Το
2009 προβλέπατε έλλειµµα 2% και το φουντώσατε στο 15,4%.
Αντί, λοιπόν, συναισθανόµενοι αυτές τις ευθύνες και κυρίως τις
ευθύνες απέναντι στο λαό µας, να δείξετε την απαιτούµενη συναινετική διάθεση, εκδηλώνετε ακραία αντιπολιτευτική στάση,
διαµελίζοντας τη κοινή προσπάθεια.
Ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου πολύ εύστοχα είπε
«την κρίση να την κάνουµε ευκαιρία». Πράγµατι, έτσι είναι. Μπορούµε σήµερα να θεµελιώσουµε την Ελλάδα του µέλλοντος.
Μπορούµε σήµερα να οραµατιστούµε την Ελλάδα ύστερα από
δέκα χρόνια. Σήµερα µατώνουµε. Παίρνουµε µέτρα δύσκολα,
επώδυνα. Πραγµατοποιούµε αλλαγές, που έπρεπε να έχουν γίνει
χρόνια πριν.
Πιστεύω σε αυτήν την προσπάθεια. Πιστεύω σε αυτόν τον
αγώνα, όσο δύσκολος κι αν είναι. Στηρίζω και υπερψηφίζω τον
προϋπολογισµό, γιατί πιστεύω πως βάζει τα θεµέλια για µια καλύτερη Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Μοσχόπουλο.
Παρακαλώ την κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας, να λάβει το λόγο.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε τον προϋπολογισµό
του 2011 µέσα σε ένα εξαιρετικά βεβαρηµένο κλίµα. Οι δανειστές της χώρας πιέζουν ασφυκτικά για περισσότερα µέτρα. Οι
αγορές δυσπιστούν για την προοπτική επιστροφής στην ανάκαµψη. Τα δυσµενή σενάρια οργιάζουν. Ζούµε µια βαθιά, παρατεταµένη ύφεση. Ζούµε µέρες κοινωνικής και οικονοµικής
ανασφάλειας. Ζούµε την εποχή που όλο και περισσότεροι Έλληνες βρίσκονται αντιµέτωποι µε το φόβο της ύφεσης, της ανεργίας, του λουκέτου.
Με άλλα λόγια, αυτό τον έναν τελευταίο χρόνο από τη συζήτηση για τον προϋπολογισµό του 2010 µέχρι και σήµερα, το οικονοµικό περιβάλλον επιδεινώθηκε δραµατικά και δυστυχώς µε
τα µέτρα που σχεδιάζετε να λάβετε, πρόκειται να επιδεινωθεί
ακόµη περισσότερο.
∆εν περιµένουµε, βεβαίως, να ακούσετε τις προειδοποιήσεις
µας. Ούτε και πέρυσι το κάνατε, όταν από αυτό εδώ το Βήµα λέγαµε ότι οι φοροεπιδροµές και οι οριζόντιες περικοπές µισθών
και συντάξεων αντί να ωφελήσουν, θα βλάψουν, θα παγώσουν
την αγορά, θα καθηλώσουν την κατανάλωση. ∆εν µας ακούσατε,
όταν απέναντι στα δικά σας αντιαναπτυξιακά µέτρα αντιπροτείναµε άµεσα και µόνιµα µέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την απελευθέρωση της επιχειρηµατικότητας, την
τόνωση της απασχόλησης και την προστασία της κοινωνικής συνοχής. ∆εν µας ακούσατε, όταν προειδοποιούσαµε ότι δεν µπορείς να συµµαζέψεις τις δηµόσιες σπατάλες εις βάρος των
χαµηλόµισθων και των χαµηλοσυνταξιούχων, γιατί απλούστατα
το εισόδηµα του χαµηλόµισθου και του χαµηλοσυνταξιούχου δεν
συνιστά σπατάλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2010
ήταν άνευρος και µη ρεαλιστικός, γεµάτος προσωρινές λύσεις.
Ήταν ένας προϋπολογισµός άστοχων προβλέψεων και αποκλίσεων στόχου αποτελέσµατος. Οι προειδοποιήσεις µας επαληθεύθηκαν. Αποτύχατε παταγωδώς στην εκτέλεση των
υπερφιλόδοξων δηµοσιονοµικών στόχων σας. Υποχρεωθήκατε
σε διαρκείς αναθεωρήσεις. Ακόµα συνεχίζετε να εκτίθεστε ως
προς το τι εξαγγέλλετε και τι µπορείτε να πετύχετε.
Όσον αφορά τα έσοδα, καταγράφετε σηµαντική υστέρηση. Το
πρώτο ενδεκάµηνο του έτους αυξήθηκαν κατά 4,8% σε σχέση µε
πέρυσι. Θυµίζω ότι ο αναθεωρηµένος στόχος σας ήταν το 6%,
ενώ ο αρχικός στόχος του µνηµονίου άγγιζε το 13,7%.
Όσον αφορά τις δαπάνες, µε τη µείωση των εισοδηµάτων και
των προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας καταφέρατε να τις
περιορίσετε. Ωστόσο και πάλι υπάρχει απόκλιση σε σχέση µε το
στόχο σας και ετήσια µείωση της τάξης του 7,5%. Και αυτό επι-
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βεβαιώνει περίτρανα την αδυναµία σας να περιορίσετε τη δηµόσια σπατάλη.
Όσον αφορά το έλλειµµα, πετύχατε λογιστική µείωση κατά
27,4% σε σχέση µε το 2009, όµως, βρίσκεστε και εδώ µακριά από
τον αναθεωρηµένο στόχο σας για µείωση κατά 33,2%. Με άλλα
λόγια το µείγµα οικονοµικής πολιτικής που προτείνατε και εφαρµόσατε το τρέχον έτος, απέτυχε. Είναι µείγµα συρρίκνωσης, καθίζησης, οπισθοχώρησης.
∆υστυχώς, οι αρνητικές επιδόσεις µεταφέρονται και στη δηµοσιονοµική πραγµατικότητα του επόµενου έτους. Επιβαρύνουν
τον προϋπολογισµό του 2011, έναν ανεύθυνο προϋπολογισµό
που θέτει για ακόµη µία φορά εν αµφιβόλω την αξιοπιστία σας και πολύ φοβάµαι ότι θα έχει κι αυτός προσωρινό χαρακτήρα, θα
αναθεωρηθεί µε δυσµενέστερα µέτρα- έναν προϋπολογισµό που
αγνοεί την πραγµατικότητα, περιγράφει ένα περιβάλλον συνεχιζόµενης ύφεσης, είναι αντικοινωνικός και αντιαναπτυξιακός, δεν
προβλέπει παρεµβάσεις για την αξιοποίηση της περιουσίας του
δηµοσίου, συντηρεί προϋποθέσεις διόγκωσης του δηµόσιου χρέους και τέλος, είναι προκλητικά φιλόδοξος ως προς το στόχο της
δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Η Κυβέρνηση δεν φαίνεται να πήρε το µάθηµά της από τη φετινή απόκλιση και συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη όσον αφορά
την είσπραξη εσόδων, σαν να µη βλέπει την ύφεση, το δραµατικό πάγωµα της κατανάλωσης, την αυξανόµενη ανεργία.
Εξίσου ανεύθυνα έχετε ενεργήσει µέχρι τώρα σε ό,τι αφορά
τον ελληνικό τουρισµό, τη βασική πηγή εσόδων για την ελληνική
οικονοµία. Υπονοµεύετε εδώ και πάνω από ένα χρόνο κάθε αναπτυξιακή προοπτική του. ∆εν τον προστατεύσατε έναντι της κρίσης, όπως είχε κάνει πρότερα η δική µας κυβέρνηση µε τη
λειτουργική τακτοποίηση των ξενοδοχείων, την αναστολή εισφορών, τη διεύρυνση της διαφηµιστικής προβολής, την επέκταση των προγραµµάτων κοινωνικού τουρισµού και άλλα µέτρα
στήριξης.
∆εν δώσατε λύσεις στις διαρθρωτικές αδυναµίες του τουριστικού τοµέα. Αποτύχατε να απελευθερώσετε στην πράξη την
αγορά της κρουαζιέρας, στερώντας σηµαντικά έσοδα από την
ελληνική οικονοµία. Έχετε παγώσει τις διατάξεις για την τουριστική κατοικία που θα µπορούσε να δηµιουργήσει εξαιρετικές
προϋποθέσεις µακροπρόθεσµων επενδύσεων στην Ελλάδα. Αναγκάσατε τις τουριστικές επιχειρήσεις να απορροφήσουν την αύξηση του ΦΠΑ στις αρχές του χρόνου, προκειµένου να
παραµείνουν ανταγωνιστικές εις βάρος της κερδοφορίας και της
βιωσιµότητας τους.
Τώρα έρχεστε και µειώνετε το ΦΠΑ στη διαµονή στα τουριστικά καταλύµατα. Σαφέστατα αυτό συνιστά µια θετική εξέλιξη.
∆εν αρκεί όµως, όχι όσο δεν υπάρχει µέριµνα για τις άλλες επιχειρήσεις του τουρισµού, πέρα από τις ξενοδοχειακές, όσο αδιαφορείτε για το θαλάσσιο τουρισµό, το συνεδριακό τουρισµό, το
χειµερινό τουρισµό, για τις επενδύσεις σε µαρίνες και γκολφ, την
αξιοποίηση των περιφερειακών αεροδροµίων, όχι όσο δεν ακολουθείτε συγκεκριµένη τουριστική πολιτική και δεν λαµβάνετε
αναπτυξιακά µέτρα, όσο δεν δροµολογούνται παράλληλες ενέργειες για άµεση εφαρµογή του χωροταξικού για τον τουρισµό,
για απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ για τον τουρισµό και βεβαίως για προώθηση του νέου αναπτυξιακού νόµου, το σχέδιο
του οποίου σε καµµία περίπτωση δεν είναι ανάλογο των προσδοκιών µας.
Να προσθέσω επίσης ότι τα κονδύλια του τουρισµού στον προϋπολογισµό του 2011 είναι σηµαντικά περικοµµένα, κατά 47%.
∆εν υπάρχει όµως αιτιολογία για το γιατί έγιναν αυτές οι περικοπές ούτε για το γιατί και για το πώς επιλέγονται οι δράσεις που
θα στηριχθούν από τον προϋπολογισµό. Γι’ αυτό κι εµείς προτείνουµε στην Κυβέρνηση να προχωρήσει στη µεταρρύθµιση
προς έναν προϋπολογισµό προγραµµάτων, που συνδέει στόχους, προτεραιότητες και δαπάνες, που προβλέπει την αποκεντρωµένη διαχείριση και ευθύνη εκτέλεσης, την εκτίµηση των
δαπανών από µηδενική βάση και την κοστολόγηση, την ανάπτυξη
στόχων και δεικτών µέτρησης των δράσεων που χρηµατοδοτούνται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα ∆ηµοκρατία δεν µπορεί
να συναινέσει σε µια πολιτική που οδηγεί µε µαθηµατική ακρί-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

βεια στη συρρίκνωση. ∆εν µπορεί να συνηγορήσει σε πολιτικές
που, αντί να µειώνουν τα ελλείµµατα, µειώνουν το ΑΕΠ. ∆εν µπορεί να πει «ναι» σε «τυφλές» περικοπές, που απειλούν την κοινωνική συνοχή. ∆εν µπορεί και δεν πρόκειται να συµφωνήσει σ’ έναν
αίολο προϋπολογισµό, έναν προϋπολογισµό κοινωνικού και δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού.
Παραµένουµε σταθεροί στη θέση µας. Είναι αναγκαία η δηµοσιονοµική πειθαρχία, δεν αρκεί όµως για την επιστροφή στην
ανάπτυξη. Χρειάζονται, παράλληλα, µέτρα τόνωσης της αγοράς,
απελευθέρωσης της επιχειρηµατικότητας, κοινωνικής προστασίας.
Ο προϋπολογισµός του 2011 δεν εγγυάται τίποτε απ’ αυτά. Για
το λόγο αυτό λέµε «όχι» στις µεγαλύτερες θυσίες, «όχι» στις πρόσθετες περικοπές, «όχι» στους νέους φόρους, «όχι» στις εξωπραγµατικές προβλέψεις του. Λέµε «ναι» σ’ ένα νέο µείγµα
δηµοσιονοµικής πολιτικής, που µπορεί να φέρει ανάπτυξη, οικονοµική ασφάλεια, κοινωνική συνοχή, «ναι» σε µια καλύτερη προοπτική για τη χώρα, µακριά από λογικές και πρακτικές που την
καθηλώνουν στην ύφεση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ.
Όλγα Κεφαλογιάννη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Άγγελος Μανωλάκης.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα το πιο σηµαντικό για τη χώρα νοµοσχέδιο, όχι µόνο της χρονιάς, όχι µόνο
της τετραετίας, αλλά της Μεταπολίτευσης. Μιλάµε για έναν προϋπολογισµό εν µέσω εθνικής κρίσης, και µάλιστα µετά από δανειακή σύµβαση των 110 δισ. που αναγκαστήκαµε να
υπογράψουµε, ώστε να αποφευχθεί η χρεοκοπία της χώρας µας,
µε τις όποιες καταστροφικές συνέπειες για το µέλλον του λαού
µας.
Με τον προϋπολογισµό του 2010 καταφέραµε να µειώσουµε
το δηµόσιο έλλειµµα κατά έξι µονάδες στο ΑΕΠ, δηλαδή κατά 14
δισ. ευρώ, πρωτόγνωρο νούµερο παγκοσµίως, όσο δηλαδή το
αύξησε, δυστυχώς, η Νέα ∆ηµοκρατία στον τελευταίο χρόνο διακυβέρνησής της, ενώ αντίθετα είχε προβλέψει µείωση κατά έξι
µονάδες.
Με τον προϋπολογισµό του 2010 πήραµε κυρίως οριζόντια δηµοσιονοµικά µέτρα, πολλές φορές πράγµατι επώδυνα για το µισθωτό και το χαµηλοσυνταξιούχο.
Με τον προϋπολογισµό, όµως, του 2011 κάνουµε στοχευµένες παρεµβάσεις σε ∆ΕΚΟ, υγεία, «κλειστά» επαγγέλµατα και
άλλα. Κάνουµε µεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές και δύσκολες
αλλά αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, που θα δώσουν νέα ώθηση
στην οικονοµία της πατρίδας µας, ώστε να µην φθάσει πάλι ποτέ
στη σηµερινή κατάσταση.
Χτίζουµε τη νέα, σύγχρονη Ελλάδα, πατάσσοντας τη φοροδιαφυγή, τη διαφθορά, τη διαπλοκή. Γιατί το πρόβληµα της
χώρας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι µόνο οικονοµικό,
είναι κυρίως πολιτικό, είναι αξιακό. Πρέπει πριν απ’ όλα να αλλάξουµε το συντηρητικό, το συγκεντρωτικό και εν πολλοίς διεφθαρµένο κράτος. Γι’ αυτό φέραµε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» στην
αυτοδιοίκηση, µάλιστα µέσα σε µόλις ένα χρόνο, για να στηρίξουµε την αποκέντρωση.
Επαναφέραµε παντού το ΑΣΕΠ, για να εµπεδώσουµε την αξιοκρατία. Κτυπάµε το πελατειακό κράτος, κτυπάµε την πελατειακή
νοοτροπία που µας διέπει παντού.
Κάναµε τόσα πολλά µέσα σ’ ένα χρόνο. Να µιλήσω για το
ασφαλιστικό, το φορολογικό και τόσα άλλα; Θα κάνουµε, όµως,
ακόµη πιο πολλά τον επόµενο χρόνο. Πρέπει εµείς, η δική µας
γενιά, να θυσιαστεί ξεχρεώνοντας τη χώρα, για να µη χρεοκοπήσει η νέα γενιά, τα παιδιά µας.
Κερδίσαµε το πρώτο ηµίχρονο το 2010. Θα κερδίσουµε και το
δεύτερο ηµίχρονο το 2011. Ή θα γράψουµε ιστορία, ή η ιστορία
θα µας διαγράψει, όπως είπε και ο Πρόεδρός µας. Πρέπει όµως,
εκτός από τα µέτρα προσαρµογής και τις διαρθρωτικές αλλαγές, να προχωρήσουµε στην ανάπτυξη -το µεγάλο ζητούµενο-,
που δεν θα στηρίζεται όµως στον καταναλωτισµό µε δανεικά,
αλλά στην παραγωγή, στις εξαγωγές, στην καινοτοµία, στην
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«πράσινη» ανάπτυξη.
Πρέπει µέσα από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, κύριε
Υπουργέ, που φέτος είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα για την
εποχή, να προχωρήσουν άµεσα και µε γρήγορους ρυθµούς µεγάλοι οδικοί άξονες, όπως αυτός της Κορίνθου-Πατρών, που δυστυχώς είναι η µεγαλύτερη καρµανιόλα της χώρας.
Επίσης πρέπει να προχωρήσουν έργα υποδοµής που αφορούν
στην αγροτική ανάπτυξη και στην προστασία του περιβάλλοντος,
όπως αυτό του φράγµατος του Ασωπού στην Κορινθία, που επιτέλους θα ξεδιψάσει πολλές καλλιέργειες αλλά και τους κατοίκους της περιοχής.
Να ενισχυθούν οι εξαγωγές ποιοτικών αγροτικών προϊόντων,
όπως λάδι, κρασί, σταφίδα και άλλα, που είναι παραδοσιακά
προϊόντα της Κορινθίας αλλά και άλλων περιοχών της χώρας.
Το 2011, παρά τις δυσκολίες που έχει στην αρχή, όπως την
ύφεση, την ανεργία, την έλλειψη ρευστότητας, θα µας οδηγήσει
προς το δεύτερο εξάµηνο σε σηµάδια ανάκαµψης και έτσι από το
2012 θα έχουµε πρωτογενές πλεόνασµα και τη δυνατότητα να
ξεχρεωνόµαστε σιγά-σιγά, να στεκόµαστε στα δικά µας πόδια
ως χώρα και να αντιµετωπίζουµε το µέλλον µε αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση.
Σ’ αυτήν την εθνική προσπάθεια σωτηρίας της πατρίδας µας
πρέπει και θα βοηθήσει η Ευρώπη, γιατί το οικονοµικό πρόβληµα
της χώρας δεν είναι µόνο ελληνικό, είναι και ευρωπαϊκό. Ο µηχανισµός στήριξης πρέπει να γίνει πιο εύρωστος, όπως επίσης
και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να έχει περισσότερα κεφάλαια. Και κυρίως πρέπει να λειτουργήσει το ευρωοµόλογο, ώστε
να δοθεί µια ανάσα, µια σιγουριά στις αδύναµες χώρες, όπως
είναι η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και άλλες.
Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται άλλωστε και η αξιόλογη
σχετική πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού µας. Η επιµήκυνση
αποπληρωµής του χρέους των 110 δισ. είναι θετικό και αναγκαίο
να γίνει, αλλά χρειάζεται από το 2013 και µετά, δηλαδή το 2014
και 2015, όπου θα κληθούµε να πληρώσουµε µεγάλο µέρος του
χρέους µας των 300 δισ., να έχουµε την «ασπίδα» του ευρωοµόλογου, δηλαδή την ενδεχόµενη φθηνή δανειοδότηση µέσω
αυτού. Πρέπει µε άλλα λόγια η ευρωζώνη, η ΟΝΕ να µην µείνει
µόνο «ΝΕ», δηλαδή Νοµισµατική Ένωση, αλλά «ΟΝΕ», δηλαδή
Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση. Κι αυτό συνεπάγεται την οικονοµική και πολιτική ενότητα της Ευρώπης.
Ο προϋπολογισµός του 2011 είναι επίσης αναδιανεµητικός.
Βάζει µια µεγάλη «κόκκινη γραµµή» στη µείωση του εισοδήµατος των µισθοσυντήρητων και χαµηλοσυνταξιούχων και κτυπά τα
«ρετιρέ», τους µεσάζοντες, τους φοροφυγάδες και την εν γένει
παρασιτική οικονοµία, που χρόνια τώρα αποµυζούσε το κράτος
και τώρα µάλιστα αντιδρά λυσσαλέα.
Το καθήκον σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι να
σώσουµε τη χώρα από τη χρεοκοπία, να τη σώσουµε από τη φτώχεια και τις ανισότητες, από το πισωγύρισµα και την υπανάπτυξη.
Η οργή που πράγµατι υπάρχει στον κόσµο πρέπει να γίνει δηµιουργική οργή. Η υπέρβαση σήµερα δεν είναι ο λαϊκισµός, δεν
είναι ο φασισµός ή ο ισοπεδωτισµός, ότι, για παράδειγµα, φταίνε
και οι τριακόσιοι της Βουλής ή «να καεί, να καεί η Βουλή». Αυτοί
ήταν στόχοι του Χίτλερ.
∆εν είναι επίσης ούτε ο άνανδρος ξυλοδαρµός ενός µετριοπαθούς πολιτικού.
Υπέρβαση και στόχος µας πρέπει να είναι η συλλογική δουλειά, µε συναίνεση, µε συνεννόηση, για να ανατρέψουµε αυτήν τη
σηµερινή µίζερη κατάσταση και να βάλουµε τα θεµέλια µιας σύγχρονης Ελλάδας, όπου θα ζουν τα παιδιά µας µε ευηµερία, µε
δικαιοσύνη και υπερηφάνεια.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Άγγελο Μανωλάκη.
Παρακαλώ τον Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ. Θεόφιλο
Λεονταρίδη, να λάβει το λόγο.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική κοινωνία βυθίζεται
ολοένα και περισσότερο σε γενική κατάθλιψη. Η απουσία ελπίδας για το αύριο είναι εµφανής σε όλες τις µετρήσεις της κοινής
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γνώµης, αλλά και σε όσους ζουν µέσα στον κόσµο.
Τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά για όλους τους
Έλληνες και δυστυχώς, δεν θα είναι τα τελευταία, που θα γιορτάσουµε µε αυτόν τον τρόπο. Είναι τα πρώτα Χριστούγεννα
χωρίς δώρο για εκατοµµύρια εργαζοµένους και συνταξιούχους.
Ταυτόχρονα οι µειώσεις µισθών που επιβάλλονται στον ιδιωτικό, αλλά και στον δηµόσιο τοµέα µέσω των περικοπών των επιδοµάτων, επαναφέρουν τα εισοδήµατα των Ελλήνων στα επίπεδα
της περασµένης δεκαετίας, δηλαδή σε τιµές δραχµής. ∆εν
ισχύει, όµως, το ίδιο και για τις τιµές της αγοράς, που συνεχίζουν να εκτοξεύονται προς τα επάνω, µειώνοντας την αγοραστική αξία των εισοδηµάτων που περικόπτονται. Οι εργαζόµενοι
του ιδιωτικού τοµέα, δεν θα συγχωρήσουν ποτέ στο ΠΑΣΟΚ, ότι
τους ανέτρεψε βιαίως τη ζωή τη δική τους και των παιδιών τους
και παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξει νέα µείωση
των µισθών, η κατάληξη ήταν η άγρια αποδόµηση των εργασιακών σχέσεων, όπου ξεκληρίζονται βασικά δικαιώµατα δεκαετιών.
Ακυρώθηκαν σχεδιασµοί και τα όποια όνειρα των εργαζοµένων, όπου όνειρο δεν είναι απαραίτητα η µεγάλη ζωή, αλλά κάτι
τόσο αυτονόητο, όσο η δυνατότητα να σπουδάσουν τα παιδιά
τους ή να αποπληρώσουν το δάνειο για το σπίτι τους.
Αυτή η πολιτική µετατρέπει όλους τους ιδιωτικούς υπαλλήλους
σε γενιά των 700 ευρώ. Ίσως όχι όλους, κάποιοι θα είναι των 500
ή των 300 ευρώ. Η κινεζοποίηση της Ελλάδας σε µισθούς, φαίνεται ότι είναι το όνειρο της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.
Μαζί µε όλα αυτά η κατάργηση των επιδοµάτων σε τρίτεκνες
και πολύτεκνες οικογένειες µε δηµοσιονοµικά και όχι µε δηµογραφικά κριτήρια βάζει µπουρλότο στα θεµέλια ενός γερασµένου κράτους. Αναρωτιέται κάποιος τι νόηµα έχει η πολιτική, όταν
η άσκησή της περιορίζεται στην υλοποίηση αποφάσεων, οι
οποίες λαµβάνονται ερήµην του πολίτη και του πολιτικού, που
υποτίθεται ότι τον εκπροσωπεί! Είναι επαρκής δικαιολογία για
µία εκλεγµένη Κυβέρνηση, ότι κάνει αναγκαστικά πράγµατα µε τα
οποία διαφωνεί, γιατί έτσι την υποχρεώνουν οι δανειστές;
Γενικά όλοι οι δείκτες δείχνουν επιδείνωση: ανεργία, πληθωρισµός, ύφεση, ενώ µειωµένες είναι οι δαπάνες στο Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων, στην παιδεία, στην υγεία, στην εθνική
άµυνα. Στον αγροτικό τοµέα επενδυτικά προγράµµατα παγώνουν, κονδύλια χάνονται, έργα από το ΕΣΠΑ δεν ξεκινούν ακόµη,
το αγροτικό εισόδηµα φθίνει. Οι βαµβακοκαλλιεργητές περιµένουν εναγωνίως αποζηµιώσεις από τις καταστροφές που υπέστησαν. Οι τευτλοκαλλιεργητές εκφράζουν την ανησυχία τους
για το µέλλον αυτής της καλλιέργειας. Οι µεγάλες αυξήσεις στα
καύσιµα και γενικότερα στο κόστος παραγωγής, η απουσία
έργων υποδοµής, η έλλειψη εφαρµογής των αρχών ελέγχου στην
αγορά, φέρνουν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους σε αγανάκτηση και απελπισία.
Στον τοµέα της παιδείας, παρά τη ρητή και κατηγορηµατική
δέσµευση του Πρωθυπουργού για 1 δισεκατοµµύριο ευρώ επιπλέον κονδύλια, αυτό υλοποιήθηκε, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση µε µείωση 1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Εσείς που
µιλούσατε για αποκέντρωση, προαναγγέλλετε µε διαρροές συγχωνεύσεις και καταργήσεις τµηµάτων στα ΤΕΙ σπέρνοντας τον
πανικό στις τοπικές κοινωνίες, όπως έγινε τώρα τελευταία στις
Σέρρες οδηγώντας τα πράγµατα σε έναν νέο συγκεντρωτισµό.
Σας προειδοποιούµε, όµως, ότι αν έχετε και κατ’ ελάχιστο τέτοιες σκέψεις στο µυαλό σας, δεν θα σας αφήσουµε ούτε εµείς
αλλά ούτε και η κοινωνία να τις υλοποιήσετε.
Έρχοµαι και στον τοµέα της Εθνικής Άµυνας, τοµέα που τους
τελευταίους µήνες είχα την ευθύνη του ελέγχου της Κυβέρνησης από την πλευρά του κόµµατός µου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκφράζουµε τη βαθιά µας ανησυχία για τις µεγάλες περικοπές στον προϋπολογισµό του 2011
στον τοµέα της Εθνικής Άµυνας. ∆εν συµφωνούµε µε τη γενική
και επίπεδη µείωση των κονδυλίων και µάλιστα σε ποσοστά που
αγγίζουν το 20%, για όλους τους κλάδους των Ενόπλων ∆υνάµεων. Οι όποιες µειώσεις, αν θα γίνουν, θα πρέπει να γίνουν µε
επιχειρησιακά και µόνο κριτήρια και ανάλογα µε τις υποχρεώσεις
και τα έργα που ανατίθενται σε κάθε κλάδο.
Γνωρίζετε πολύ καλά, κύριοι συνάδελφοι, ότι υπάρχουν ήδη
ελλείψεις σε κρίσιµα υλικά και ανταλλακτικά λόγω στενότητας
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πιστώσεων, που επηρεάζουν τη λειτουργία των Ενόπλων ∆υνάµεων. Όµως το αξιόµαχο του στρατεύµατος θα πρέπει να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και αυτό δεν επιτυγχάνεται µε µειώσεις
τέτοιου βαθµού, ούτε µε περιορισµό της στρατιωτικής εκπαίδευσης ή της πολυπλοκότητας των ασκήσεων.
Στους δεκαπέντε περίπου µήνες της διακυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ τα προβλήµατα στις Ένοπλες ∆υνάµεις διογκώθηκαν, τα
στελέχη προβληµατίστηκαν έντονα, ενώ υπέστησαν πλήγµατα,
που είχαν αρνητική επίπτωση στο ηθικό τους. Οι κοµµατικές κρίσεις, η ανέλιξη των υµετέρων, σε συνδυασµό µε µία σειρά ατυχών δηλώσεων της πολιτικής ηγεσίας, που αναφέρθηκε
απαξιωτικά για τους ένστολους, τόσο δηµόσια όσο και σε υπηρεσιακό επίπεδο είχε αρνητική επίπτωση στο ηθικό των στελεχών και προκάλεσε αγανάκτηση και απογοήτευση κυρίως στα
νέα στελέχη. Και δυστυχώς η απαράδεκτη αυτή κατάσταση συνεχίζεται.
Σας θυµίζω την προ µηνός δήλωση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του κ. Πάγκαλου, ότι οι στρατιωτικοί είναι το πλέον
αντιπαραγωγικό τµήµα του ελληνικού λαού. Αν είναι δυνατόν να
λέγονται τέτοια πράγµατα από υπεύθυνους Έλληνες πολιτικούς!
Η προσπάθεια εξοµοίωσης από την πολιτική ηγεσία των στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων µε τους δηµοσίους υπαλλήλους
και η σηµαντική περικοπή του εισοδήµατός τους, καθώς και η
αλλαγή προς το χειρότερο του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού τους δικαιώµατος, επιβάρυνε ακόµη περισσότερο το κλίµα
στις Ένοπλες ∆υνάµεις, µε αποτέλεσµα οι παραιτήσεις να φθάσουν σε πρωτοφανή επίπεδα το 2010 ξεπερνώντας τις τρεις χιλιάδες, µε σοβαρές συνέπειες στην εύρυθµη λειτουργία του
στρατεύµατος.
Ένα άλλο εξίσου σηµαντικό θέµα είναι η πλήρης απαξίωση των
κρατικών αµυντικών βιοµηχανιών, που υπάγονται στο Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας και η έλλειψη προγραµµατισµού και στόχων που
αποτυπώνονται στις αγωνιώδεις φωνές των εργαζοµένων, οι
οποίοι µιλούν για διαλυτικές τάσεις και απαξίωση της εταιρείας
από την Κυβέρνηση. Έπρεπε να περάσουν δεκαπέντε µήνες
απραξίας, τα χρέη των εταιρειών να προσεγγίσουν τα 3 δισεκατοµµύρια ευρώ, να υπάρχει στασιµότητα παραγγελιών, για να
αποφασίσει η Κυβέρνηση να αναθέσει τις εταιρείες σε συµβούλους, οι οποίοι κάποια στιγµή θα υποβάλλουν προτάσεις για το
µέλλον των εταιρειών. ∆ηλαδή «ζήσε Μάη, µου να φας τριφύλλι»,
που λέει και ο λαός. Και όλα αυτά µε τους πέντε χιλιάδες των εργαζοµένων των εταιρειών, να βρίσκονται µεταξύ σφύρας και άκµονος.
∆εν πρέπει, επίσης, να παραβλέψουµε ότι η πολυδιαφηµισµένη
συµφωνία πώλησης των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά στην «ΑBU
DHABI MAR», επιβαρύνει τη χώρα και µάλιστα σε περίοδο οξύτατης οικονοµικής δυσχέρειας µε το ιλιγγιώδες ποσόν του ενός
δισεκατοµµυρίου ευρώ, που προήλθε από την απευθείας ανάθεση δύο επιπλέον υποβρυχίων και το οποίο θα υποθηκεύσει
ακόµη περισσότερο την προσπάθεια ανάκαµψης της οικονοµίας
µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙ∆ΗΣ: Αλλά και το έργο σας, όσον
αφορά στα µετοχικά ταµεία και κυρίως στο Μετοχικό Ταµείο
Στρατού δεν θα πρέπει να σας κάνει υπερήφανους. Οι υποσχέσεις σας για βιώσιµη λύση και εξορθολογισµό του Μετοχικού Ταµείου Στρατού έµειναν στα χαρτιά, ενώ οι χιλιάδες
µερισµατούχοι, που τόσα χρόνια πλήρωναν κανονικά τις εισφορές τους απειλούνται µε πρωτοφανείς περικοπές, πράγµα άδικο,
γιατί τα χρήµατα του µερίσµατος είναι χρήµατα δουλειάς και
ιδρώτα των στελεχών.
Παρά την επικοινωνιακή επίθεση φιλίας της Κυβέρνησης προς
τη γείτονα χώρα, τα γεγονότα µιλούν δυστυχώς από µόνα τους.
Τους τελευταίους µήνες ακολουθώντας αυτήν την πολιτική, οι
Έλληνες πολίτες έγιναν µάρτυρες σωρείας προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας, η οποία αµφισβητεί ευθέως κυριαρχικά µας
δικαιώµατα.
Ακόµα και κατά τη διάρκεια επισήµων επισκέψεων Αρχηγών,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

όπως πρόσφατα κατά τις επισκέψεις των Αρχηγών του Ναυτικού
και του Στρατού στην Τουρκία, οι παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου από τα τουρκικά αεροσκάφη αντί να µειωθούν, αυξήθηκαν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Τελειώσατε, κύριε Λεονταρίδη. Σας ευχαριστούµε.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙ∆ΗΣ: Είναι καιρός οι αντιδράσεις µας
να µην χαρακτηρίζονται µόνο από ψυχραιµία, αλλά να είναι πιο
άµεσες και αποφασιστικές.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): ∆εν είναι σωστό αυτό που
κάνετε.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙ∆ΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Η κατάχρηση του χρόνου
είναι εις βάρος των συναδέλφων οµιλητών.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙ∆ΗΣ: Εµείς καταψηφίζουµε αυτόν τον
προϋπολογισµό, έναν προϋπολογισµό που φέρνει τη χώρα δεκαετίες πίσω και προκαλεί την οργή και την αγανάκτηση όλων
των Ελλήνων.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το λόγο έχει τώρα η κ.
Μαρία Μίχου, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από την Πιερία.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι µας
εντυπωσίασε ο Υπουργός Μεταφορών µε τα πολύ υψηλά ποσοστά που ανέφερε όσον αφορά τα έργα που βρίσκονταν σε καθυστέρηση όταν ανέλαβε το Υπουργείο. Ήταν πραγµατικά
εντυπωσιακά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πεποίθησή µου είναι ότι για να
αντιληφθείς σωστά µία κατάσταση, πρέπει να γνωρίζεις όχι µόνο
την ουσία της, αλλά και το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο δηµιουργήθηκε. Πώς φτάσαµε να συζητάµε σήµερα εδώ τον πιο δύσκολο, ίσως, προϋπολογισµό –αλλά αναγκαίο- του ελληνικού
κράτους από τη Μεταπολίτευση:
Όπως όλοι γνωρίζουµε από το 2007 το παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα βρίσκεται σε αστάθεια. Αιτία είναι η αδηφάγος
διάθεση ορισµένων επενδυτών για γρήγορα κέρδη από τη µία
πλευρά και από την άλλη η αδυναµία του πολιτικού συστήµατος
να θέσει όρια στην κερδοσκοπία. Η κρίση αυτή δεν έδειξε να επηρεάζει τη χώρα µας άµεσα σε πρώτη φάση. Την επηρέασε, όµως,
έµµεσα, καθώς οι διεθνείς αγορές έγιναν πιο σφιχτές στο δανεισµό.
Μέσα σε αυτό το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον η προηγούµενη κυβέρνηση άφησε αθωράκιστη στις ορέξεις των κερδοσκόπων τη χώρα. Ο δηµοσιονοµικός εκτροχιασµός και τα
παραποιηµένα στοιχεία για το έλλειµµα, είχαν σαν αποτέλεσµα
να εκµηδενιστεί η αξιοπιστία της χώρας και στους Ευρωπαίους
εταίρους, αλλά και στις διεθνείς αγορές.
Υπό αυτές τις συνθήκες ο δανεισµός ήταν πλέον αδύνατος.
Μπροστά στο φάσµα της χρεοκοπίας η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός προσωπικά, κατάφεραν να δηµιουργήσουν ένα µηχανισµό στήριξης για τη διάσωση της ελληνικής οικονοµίας, ένα
µηχανισµό που αποτελεί τη µόνη ρεαλιστική λύση. Ούτως ή
άλλως δεν ακούσαµε καµµία άλλη ρεαλιστική λύση γι’ αυτό το
θέµα εδώ µέσα.
∆εν είναι τυχαίο ότι και η Ιρλανδία αποφάσισε πρόσφατα να
ενταχθεί σε αυτόν.
Κύριοι συνάδελφοι, ποια κατάσταση καλούµαστε να διαχειριστούµε; Με βάση τους υπολογισµούς του Υπουργείου Οικονοµικών το 2011 αναµένεται µείωση του ελλείµµατος στο 7,4% από
το 15,4 που παραλάβαµε. Αναµένεται, δηλαδή, µέσα σε µόλις
δύο χρόνια µία µείωση του ελλείµµατος της τάξης του 50%. Το
νούµερο αυτό δείχνει ότι οι θυσίες του ελληνικού λαού έχουν
αντίκρισµα.
Ένα από τα µεγάλα στοιχήµατα του φετινού προϋπολογισµού
είναι η περαιτέρω αύξηση των εσόδων µέσω της καταπολέµησης της φοροδιαφυγής. Η χώρα µας έχει 30% εκτιµώµενη απώλεια εσόδων από ΦΠΑ, τη στιγµή που ο µέσος ευρωπαϊκός όρος
είναι 12%.
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Κατά συνέπεια τα φορολογικά έσοδα είναι πολύ πιο χαµηλά
από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, ενώ οι φορολογικοί συντελεστές
σε άµεση και έµµεση φορολογία είναι περίπου ίδιοι.
Για το λόγο αυτό µέσα στο 2011 υπάρχουν στοχευµένες πολιτικές, λαµβάνονται συγκεκριµένα µέτρα και για την είσπραξη καθυστερούµένων φορολογικών οφειλών και για τη δηµιουργία
ενός πλαισίου επίλυσης φορολογικών διαφορών, για το λαθρεµπόριο των καυσίµων, καθώς και άλλα µέτρα για την ενίσχυση
των εσόδων.
Κύριοι συνάδελφοι, το 2010 η Κυβέρνηση ξεκίνησε µία µεγάλη
εθνική προσπάθεια µε διπλή στόχευση. Πρώτος στόχος, η δηµοσιονοµική προσαρµογή. Ο δεύτερος και πιο σηµαντικός είναι
η προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών. Μόνο µέσα από δοµικές αλλαγές στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, την παιδεία, το επιχειρηµατικό περιβάλλον, αλλά και την αγροτική παραγωγή, η χώρα θα
περάσει σε µία εποχή βιώσιµης ανάπτυξης που θα στηρίζεται
στην παραγωγή και την καινοτοµία. Ήρθε η ώρα να περάσουµε
από µία εποχή διαρκούς κατανάλωσης σε µία νέα εποχή παραγωγής ανταγωνιστικών προϊόντων που θα εξάγουµε, διεκδικώντας µερίδιο στις διεθνείς αγορές.
Για το λόγο αυτό η Κυβέρνηση φέρνει µία σειρά από νοµοσχέδια που στόχο έχουν να τονώσουν την ανάπτυξη και την επιχειρηµατικότητα. Πολύ σύντοµα θα κατατεθεί ο νέος
επενδυτικός νόµος.
Κύριοι συνάδελφοι, κατά την άποψή µου ο τοµέας της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης δοκιµάζεται εντονότερα σήµερα από κάθε άλλον. Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Εργασίας
ανακοίνωσε το πλαίσιο πολιτικών για το νέο έτος, το οποίο αποτελείται από τρεις πυλώνες.
Πρώτον, δράσεις για ένα βιώσιµο, αποτελεσµατικό και πιο δίκαιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης.
∆εύτερον, δράσεις για την καταπολέµηση της ανεργίας.
Τρίτον, δράσεις για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού, την κοινωνική προστασία και την υποστήριξη των ευάλωτων οµάδων.
Το πλαίσιο αυτό αποτελεί συνέχεια των νοµοθετικών παρεµβάσεων που αναλάβαµε το 2010.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι όταν ανέλαβε η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ τη διακυβέρνηση της χώρας, η κατάσταση στα ασφαλιστικά ταµεία ήταν εκρηκτική. Τον Οκτώβριο του 2009 τα ταµεία
αδυνατούσαν να καταβάλουν συντάξεις. Με την ασφαλιστική µεταρρύθµιση η Κυβέρνηση κατάφερε να δηµιουργήσει ένα βιώσιµο και πιο δίκαιο σύστηµα, ένα σύστηµα που εγγυάται
κατώτατο εισόδηµα για όλους τους πολίτες που συµπληρώνουν
το εξηκοστό πέµπτο έτος της ηλικίας τους, ακόµη κι αν δεν έχουν
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
Με την εισαγωγή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρµάκων και ιατρικών πράξεων, µειώσαµε δραστικά την ανεξέλεγκτη, µέχρι πρότινος, σπατάλη. Μόνο για το 2011 η
εξοικονόµηση εκτιµάται ότι θα φτάσει στο 1 δισεκατοµµύριο
ευρώ.
Το δεύτερο µεγάλο πρόβληµα είναι αυτό της ανεργίας που
πλήττει κυρίως τις γυναίκες, τους νέους, αλλά και όσους βρίσκονται πλησίον της συνταξιοδότησης. Το µεγαλύτερο κοινωνικό
πρόβληµα, όπως χαρακτηρίστηκε πολύ σωστά κατά την άποψή
µου από τον Πρωθυπουργό. Το ποσοστό της ανεργίας για φέτος
φτάνει στο 12,1%, ενώ το επόµενο έτος εκτιµάται ότι θα φτάσει
στο 14,6%.
Μάλιστα, η κεντρική Μακεδονία, στην οποία εντάσσεται και ο
Νοµός Πιερίας, αντιµετωπίζει έντονα –ακόµα πιο έντονα από
άλλες περιοχές- το πρόβληµα. Οι µετρήσεις δείχνουν ότι είµαστε πάνω από το γενικό µέσο όρο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα µου επιτρέψετε ελάχιστο χρόνο, κυρία Πρόεδρε.
Η επί χρόνια έλλειψη δηµοσίων επενδύσεων στο νοµό, η µη
αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, έφεραν και τα σηµερινά αποτελέσµατα. Για εµάς η προηγούµενη κυβέρνηση είχε µόνο διόδια
για το δικό µας νοµό.
Το Υπουργείο Εργασίας, λοιπόν, σε συνεργασία µε τον ΟΑΕ∆,
δηµιούργησε µια σειρά προγραµµάτων, τα οποία ήδη έχουν
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φέρει σηµαντικά αποτελέσµατα. Τα προγράµµατα στοχεύουν
τόσο στη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης, όσο και στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Ιδιαίτερα σηµαντική παρέµβαση αποτελούν τα τοπικά ολοκληρωµένα προγράµµατα. Και θεωρώ ότι η επέκτασή τους στο µεγαλύτερο τµήµα της χώρας και ιδιαίτερα στις περιοχές όπου
έχουν µεγαλύτερη ανάγκη, θα αποτελέσει µία πολύ θετική εξέλιξη.
Κλείνοντας, οι στοχευµένες παρεµβάσεις, µε τη συµµετοχή
των τοπικών κοινωνιών, εγγυώνται σε πολύ µεγάλο βαθµό το
σωστό σχεδιασµό και την αποδοτικότητα των µέτρων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ.
Μίχου.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Πολατίδης Ηλίας.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα κάνω ένα σχόλιο σε κάτι που ανέφερε η αξιότιµη Υπουργός
Παιδείας σχετικώς µε το γιατί πρέπει να προχωρήσει η ισχυρότερη πολιτική ενοποίηση στην Ευρώπη, κάτι µε το οποίο διαφωνώ
σφοδρώς. ∆ιότι, λέει, θα πρέπει ο Έλλην Πρωθυπουργός εκτός
από κυβερνήτης της Ελλάδας να είναι και συγκυβερνήτης του
ευρωπαϊκού πλοίου. Μάλλον µούτσος θα είναι µε το 1,6% του
ΑΕΠ, το οποίο έχει η Ευρωζώνη και µικρότερο ποσοστό. Άρα,
όταν λέµε κάτι, να σκεφτόµαστε και τις συνέπειές του.
Όταν µία επιχείρηση ή ένα νοικοκυριό έχει οικονοµικά προβλήµατα, το πρώτο πράγµα που πρέπει να κάνει τι είναι, κύριε
Μαρκάκη, που είστε άνθρωπος της αγοράς; Θα πρέπει να δει
όλες τις αποφάσεις που πήρε στο παρελθόν και να τις εξετάσει
µία προς µία, ούτως ώστε να δει τι έχει κάνει λάθος και να µπορέσει να το διορθώσει.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
ΠΑΣΟΚ και Νέα ∆ηµοκρατία πηγαίνετε προς τα µπροστά, µας
λέτε τι θα κάνετε στο µέλλον για να τα διορθώσετε, χωρίς να
πείτε τι κάνατε λάθος και µας φέρατε σ’ αυτήν την κατάσταση.
Αυτά τα οποία πρέπει να µπουν από µηδενική βάση -ακόµη και
πολύ βασικές επιλογές, οι οποίες έγιναν- είναι η Ευρωπαϊκή
Ένωση και το ευρώ. Θυµάστε τι έλεγε, κύριε Υπουργέ, ο τότε
Πρωθυπουργός κ. Σηµίτης; Εγώ έχω ανατρέξει στα Πρακτικά και
έχω βρει µία προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή το
2001 που έλεγε ο τότε Πρωθυπουργός –συµφωνούσε βέβαια µε
αυτόν και ο πρώην Πρωθυπουργός, τότε Αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολιτεύσεως, κ. Καραµανλής- ότι εφόσον µπούµε στο
ευρώ, πλέον όλα τα προβλήµατά µας θα είναι λυµένα. Θα µπορούµε να δανειζόµαστε όσα θέλουµε. Το µόνο πρόβληµα που θα
έχουµε θα είναι τυχαίοι παράγοντες, όπως παραδείγµατος χάριν
η αύξηση της τιµής του πετρελαίου.
Θυµάστε αυτά τα οποία εσείς ισχυριζόσασταν για ισχυρή Ελλάδα; Θυµάστε αυτά τα οποία λέγατε για σύγκλιση; Γιατί, κατηγορείτε τους εργαζοµένους στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα,
που πίστεψαν αυτά που λέγατε για σύγκλιση, και ζήτησαν να πάρουν και αυτοί αύξηση στους µισθούς τους;
Έρχεται σήµερα µε περίσσιο θράσος ο Υπουργός Οικονοµικών και λέει ότι σ’ αυτό το διάστηµα οι µισθοί στην Ελλάδα αυξήθηκαν περισσότερο από το µέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό δεν ήταν το ζητούµενο; Εσείς δεν λέγατε ότι πρέπει να γίνει
σύγκλιση µισθών; Πώς ακριβώς θα γινόταν;
Το µοναδικό πλεονέκτηµα που είχε η Ελλάδα από την είσοδό
της στο ευρώ, ήταν ο φθηνός δανεισµός. Αυτό µε τη σηµερινή
κρίση έχει εκλείψει. Άρα, σήµερα η παραµονή στο ευρώ για τον
ελληνικό λαό έχει µόνο µειονεκτήµατα.
Άρα, πρέπει να συζητήσουµε διάφορα. Πρώτον, θα υπάρχει
ευρώ στο µέλλον; ∆εν θα το επηρεάσουµε εµείς αυτό, θα το
επηρεάσει η Γαλλία και η Γερµανία, αλλά θα υπάρχει; ∆εν πρέπει να γίνουν διάφορα σενάρια και να δούµε τι θα κάνουµε σ’
αυτήν την περίπτωση;
∆εύτερον, µήπως θα είναι προς το συµφέρον ορισµένων ισχυρών χωρών να µην είναι η Ελλάδα στο ευρώ; Τρίτον, είναι προς
το συµφέρον της Ελλάδας να µείνει στο ευρώ; Τέταρτον, εάν
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συµβεί µία τέτοια εξέλιξη, µε ποιο τρόπο θα µετριαστούν οι δυσµενείς επιπτώσεις;
Επειδή, ακούω µία καταστροφολογία για την περίπτωση που
φύγει η Ελλάδα από το ευρώ και ότι θα γίνει το ένα και το άλλο,
θέλω να σας θυµίσω, κύριε Μαρκάκη, τι λεγόταν όταν είχε φθάσει περίπου στα 150 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Μας έλεγαν τότε ότι ευτυχώς που είµαστε στο ευρώ, διότι µας έχει
προστατεύσει και ότι θα ήµασταν σε καταστροφή, εάν είχαµε
δραχµή.
Γιατί, στα άλλα γειτονικά µας κράτη, όπως τα Σκόπια, η Αλβανία και η Βουλγαρία, τα οποία έχουν χαµηλότερη οικονοµία από
την ελληνική, αυτές οι καταστροφικές συνέπειες που θα είχαµε
εµείς, εάν είχαµε το εθνικό νόµισµα, δεν συνέβησαν, όταν ανέβηκε κατακόρυφα το πετρέλαιο; Άρα, έχουν ειπωθεί από ΠΑΣΟΚ
και Νέα ∆ηµοκρατία πάρα πολλά ψέµατα στον ελληνικό λαό.
Είµαστε, όµως, καλώς ή κακώς, ασχέτως του πως φθάσαµε
εδώ, σε µία κρίση. Σε αυτήν εδώ την κρίση δεν πρέπει να κοπούν
–στο παράδειγµα που ανέφερα πριν- οι περιττές πολυτέλειες;
Μπορούµε να έχουµε δύο εκατοµµύρια λαθροµετανάστες και
ανοιχτά τα σύνορά µας, ούτως ώστε να έρχονται συνεχώς περισσότεροι; Μπορούµε να ανεχόµαστε ένα παρεµπόριο, το οποίο
κοστίζει 4 δισεκατοµµύρια ευρώ στα έσοδα του ελληνικού δηµοσίου; Ναι ή όχι;
Μπορούµε να ξοδεύουµε λεφτά, από αυτά που δεν έχουµε
και δανειζόµαστε, για να χτίζουµε τζαµιά; Μπορούµε να ανεχόµαστε τα ψυχολογικά προβλήµατα ορισµένων παίδων της αστικής τάξεως από τα βόρεια προάστια, που κάθε λίγο και λιγάκι
καταστρέφουν την Αθήνα και κάνουν ζηµιές στην ελληνική οικονοµία, για να εκτονώσουν τα ψυχολογικά τους προβλήµατα;
Μπορούµε να ανεχθούµε την παγκοσµιοποίηση και ό,τι συνεπάγεται αυτή; Είναι περιττές πολυτέλειες σε περίοδο οικονοµικής
κρίσεως.
Τι να πούµε για το δηµόσιο χρέος; Από το 2008 επί κυβέρνησης Νέας ∆ηµοκρατίας –βέβαια τότε ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Οικονοµικών ήταν γενικός και ειδικός αγορητής επί του
προϋπολογισµού, αλλά οφείλουµε να τα λέµε- σας έλεγε, δια του
οµιλούντος, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός ότι έχουµε µία τεράστια και αντιπαραγωγική δαπάνη ύψους 9,8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ για τόκους του δηµοσίου χρέους.
Αυτό είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα στην ελληνική οικονοµία.
Εσείς τώρα µε την πολιτική σας το έχετε πάει στα 15,6 δις ευρώ.
Αυτό σηµαίνει ότι από αυτές τις δαπάνες -περίπου το 70% ανήκει σε ξένους- τα 10,92 δισ. ευρώ θα φύγουν στο εξωτερικό και
δεν θα φορολογηθούν ποτέ ξανά στην Ελλάδα.
Αυτή είναι µία κλοπή, που γίνεται από το διεθνές τραπεζικό σύστηµα. Είναι φυσικά µε δικές µας ευθύνες, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι οι αγορές είναι άγιες. Έχουµε τεράστια προβλήµατα,
το οποία συνεχώς χειροτερεύουν από τη συµπεριφορά των αγορών.
Οι αγορές –επειδή ακούµε και ορισµένα ηθικού τύπου επιχειρήµατα- είναι τοκογλύφοι. Φταίµε εµείς που πέσαµε στα νύχια
τους, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι τις αποφάσεις τις παίρνουν µε
ηθικά κριτήρια και ότι εάν οι αγορές δουν ότι δουλεύουµε αποδοτικότερα θα µας επιβραβεύουν ή θα µας τιµωρήσουν. Οι αγορές είναι τοκογλύφοι, που θέλουν να βγάλουν όσο το δυνατόν
περισσότερα χρήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Για να λυθεί το πρόβληµα, όπως λέτε εσείς, χρειαζόµαστε
πρωτογενή πλεονάσµατα που να είναι περισσότερα των τόκων.
Για φέτος χρειαζόµαστε 15,6 δισ. ευρώ και στο µέλλον να είναι
περισσότερα. ∆εν αρκεί αυτό απλώς και µόνο να έχουµε πρωτογενή πλεονάσµατα, πρέπει να ξεπερνάµε το επίπεδο των
τόκων.
Εσείς προτείνετε ως λύση το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων. ∆εν θα φέρει καθόλου έσοδα. Κάνατε την τροπολογία
Μπολκενστάιν, δεν έφερε τίποτα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Θα πω τέσσερις συγκεκριµένες προτάσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ πολύ, όχι
προτάσεις. Ήδη κλείσαµε ένα λεπτό. Οδηγείστε τη σκέψη προς
το κλείσιµο παρακαλώ. ∆εν µπορεί να γίνει αυτό. Είναι συζήτηση
επί του προϋπολογισµού.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Θα πω µόνο µία πρόταση. Εκµεταλλευτείτε αυτά που σας λέγαµε από το 2006. Αυτό το λέει µόνο ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός. Εκµεταλλευτείτε τον ορυκτό
πλούτο και το πετρέλαιο, ούτως ώστε να µειωθεί η εξάρτηση της
Ελλάδας από τους διεθνείς τοκογλύφους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ κ. Αθανάσιος Οικονόµου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο
φετινός προϋπολογισµός δεν µπορεί να αξιολογηθεί µε βάση
όσα ξέραµε µέχρι σήµερα. Οι συνθήκες άλλωστε είναι δεδοµένες
και απολύτως γνωστές σε όλους µας, ακόµα και όταν κάποιοι
εξακολουθούν να πιστεύουν ότι εάν δεν παραδέχονται το πρόβληµα, αυτό παύει να υπάρχει, ακόµα και αν κάποιοι εξακολουθούν να νοσταλγούν µία άλλη Ελλάδα, εκείνη που ήταν
παραδοµένη στο άρµα του καταναλωτισµού, της ανορθολογικής
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, του αντιπαραγωγικού οικονοµικού µοντέλου, της Ελλάδας που έτρεφε την ψευδαίσθηση ότι οι µεγάλες
παθογένειες παράγουν µόνο φιλολογικές αντιπαραθέσεις και όχι
πίεση για ριζικές µεταρρυθµίσεις. Αυτή η νοοτροπία έχει χρεοκοπήσει. Το µάθαµε όλοι µε τον πιο επώδυνο τρόπο.
Μάθαµε, όµως και κάτι ακόµα. Όσο ακραία και καταστροφική
και αν είναι η αυταρέσκεια που δεν βασίζεται στην παραγωγή ή
σταθερές οικονοµικές βάσεις, άλλο τόσο καταστροφική είναι η
στάση να αντιστεκόµαστε στην αλλαγή, υποκρινόµενοι τον προβληµατισµό για το αυτονόητο και επενδύοντας πάνω στην εύλογη κοινωνική αναστάτωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2011
δεν είναι κοινωνικός µε την ιδιότυπο τρόπο, που λέγαµε µέχρι
χθες. Όχι, δεν έχει παροχές ή έστω υποσχέσεις παροχών. Περιγράφει µία νέα κοινωνική ισορροπία. ∆εν είναι αναπτυξιακός, µε
τον τρόπο που µέχρι σήµερα χρησιµοποιούσαµε τον όρο. ∆εν
διαβάζεται µε όρους πολιτικής ορθότητας, αλλά µε όρους κοινωνικής υπευθυνότητας. Περιγράφει όσα επιτέλους πρέπει να
κάνουµε, όσα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και χρόνια για να µπορούµε να µιλάµε για ανάπτυξη, για προσδοκίες, για κοινωνική συνοχή.
Ο προϋπολογισµός του 2011 είναι η µόνη σοβαρή στρατηγική
πρόταση, που µπορούµε να έχουµε. Πρώτον, γιατί έχει απόλυτη
συνείδηση της τεράστιας αλλαγής νοοτροπίας που απαιτείται,
ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις για να συνεχιστεί η απρόσκοπτη χορήγηση του δανείου από το µηχανισµό στήριξης. Αυτή
η συνείδηση αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι µέσα από τις
ίδιες τις προβλέψεις του εµπεδώνεται η έννοια της δηµοσιονοµικής διαχείρισης της Κυβέρνησης.
Έτσι ο προϋπολογισµός, εκτός από όλες τις παραµέτρους,
που αφορούν την εξοικονόµηση εσόδων και τον έλεγχο των δαπανών, θέτει ο ίδιος το πλαίσιο για την αυστηρή τήρηση της υλοποίησής του. Αυτό είναι βασικό χαρακτηριστικό για κάθε σοβαρή
στρατηγική. Έχει, δηλαδή, ενσωµατωµένο τον µηχανισµό ελέγχου της αποτελεσµατικότητάς του.
∆ηλώνει έτσι αφ’ ενός, ότι η Κυβέρνηση έχει τη βούληση να
εκπληρώσει µέχρι κεραίας το πρόγραµµα οικονοµικής πολιτικής
και να ελέγχεται στη βάση µετρήσιµων στόχων που έχουν τεθεί
και αφ’ ετέρου βάζει τέλος στη λογική των τελευταίων χρόνων
µε τους υποκριτικούς και κίβδηλους προϋπολογισµούς, που ανατρέπονταν το πρώτο κιόλας τρίµηνο.
∆εύτερον, γιατί ο προϋπολογισµός έχει απόλυτη στόχευση την
εξυπηρέτηση των ριζικών διαρθρωτικών αλλαγών, ώστε να σπάσει ο φαύλος κύκλος που µας έφερε εδώ. Είναι υποχρέωσή µας
να λέµε στους πολίτες την αλήθεια.
Γι’ αυτό και πρέπει να τελειώνουµε µια δια παντός µε την παράλογη, αντιπαραγωγική, αντικοινωνική και άδικη πλευρά της
χώρας µας. Η Ελλάδα που στους καλούς καιρούς ήταν νούµερο
επιθεωρήσεων, σήµερα είναι αριθµοί ανεργίας και δείκτες χαµηλής ποιότητας δηµοκρατίας. Πρέπει να τελειώνουµε οριστικά.
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Με στοχευόµενες διαρθρωτικές παρεµβάσεις, όπως στο διοικητικό µας µοντέλο, στις προµήθειες των νοσοκοµείων, µε αύξηση
της στόχευσης και της αποτελεσµατικότητας των κοινωνικών µεταβιβάσεων, στο άνοιγµα επαγγελµάτων και φυσικά στην αντιµετώπιση της διαφυγής φόρων, εισφορών, παράµετροι που είναι
κεντρικές προτεραιότητες στο φετινό προϋπολογισµό. Αυτό ίσως
είναι η πιο σοβαρή και ουσιώδης προσέγγιση στο αίτηµα της ριζικής αλλαγής που χρειαζόµαστε σήµερα.
Τρίτον, γιατί ο προϋπολογισµός έχει απόλυτη συναίσθηση ότι
το άνοιγµα των αγορών, η αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των
επενδυτών, η αξιοπιστία µας θα είναι θεωρητικά σχήµατα αν δεν
στηρίζεται η πραγµατική οικονοµία, στην οποία στηρίζεται και η
ανάκαµψη της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά τις τεράστιες δυσκολίες
και το αυστηρό πλαίσιο δηµοσιονοµικής προσαρµογής προβλέπονται συγκεκριµένα µέτρα για τη στήριξη της πραγµατικής οικονοµίας: Η µείωση του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία και τα φάρµακα, η
µείωση του συντελεστή φορολόγησης αδιανέµητων κερδών, η
χορήγηση επιδόµατος θέρµανσης, η αύξηση επιχορήγησης στον
ΟΑΕΕ, η κατάργηση του πόθεν έσχες για την πρώτη κατοικία, τα
επιπλέον 101 εκατοµµύρια για τις περιφέρειες, ο επενδυτικός
νόµος, η στρατηγική εξαγωγών, η αύξηση απορροφητικότητας
του ΕΣΠΑ.
Προφανώς, δεν λύνουν όλα τα προβλήµατα, όµως, δείχνουν
σαφώς ότι αυτό που υπάρχει περιθώριο κάθε φορά να δοθεί, δίνεται. Και πως έχουµε βαθιά επίγνωση της βίαιης οικονοµικής και
κοινωνικής αναπροσαρµογής που επιχειρείται. Η εµπειρία έχει
µαζί µε τον απαραίτητο εξορθολογισµό πιθανές αστοχίες ή αδικίες για πλατειά τµήµατα της κοινωνίας και αυτά θα είναι τα
πρώτα που θα ωφεληθούν όταν θα ξεπεράσουµε τους κραδασµούς της κρίσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο µεγαλύτερος κίνδυνος που
έχουµε αυτήν τη στιγµή δεν απορρέει µόνο από το δηµόσιο
χρέος, απορρέει και από το φόβο απέναντι στις αλλαγές, να φοβηθούµε να αναγνωρίσουµε ότι το πρόβληµα της Ελλάδος δεν
είναι µόνο δηµοσιονοµικό, είναι και διαρθρωτικό και θεσµικό,
αφορά την οικονοµία, αλλά και την παραοικονοµία, αφορά τους
θεσµούς, τον τρόπο λειτουργίας και την αξιοπιστία των πυλώνων
της δηµοκρατίας, αφορά τελικά την απόφασή µας να προχωρήσουµε σε θεσµική και λειτουργική ανασυγκρότηση µέσα από τη
διαδικασία της εξυγίανσης, αλλά και της κάθαρσης. Αυτό πρώτιστα αφορά εµάς τους ίδιους εδώ µέσα.
Η ιστορία του τόπου µας έχει αποδείξει ότι κάθε φορά που το
πολιτικό σύστηµα αρνιόταν να αναλάβει τις ευθύνες του, δεν ξεπερνιόταν απλώς από τις εξελίξεις, αλλά κάτι χειρότερο, γινόταν
θύµα της ιστορίας και στην ουσία απεµπολούσε το ρόλο της καθοδήγησης του τόπου µε το αίσθηµα ευθύνης και χρέους που
έχουµε απέναντι στην κοινωνία.
Αυτό είναι άλλωστε και δεν αναφέροµαι στις εξαιρέσεις της
αντιδραστικής και βίαιης συµπεριφοράς ή τις εκδηλώσεις οχλοκρατίας, που µας προσάπτουν οι πολίτες. ∆ηλαδή, ότι το πολιτικό
σύστηµα εξέθρεψε τον παρασιτισµό, τη διαπλοκή, την κλεπτοκρατία και την επιβράβευση της φούσκας, ευνοώντας της πελατειακές σχέσεις, ότι το πολιτικό σύστηµα εξέθρεψε µε πράξεις
και παραλείψεις την προώθηση ενός τελείως αντιπαραγωγικού
µοντέλου.
Είµαστε υποχρεωµένοι να καταλάβουµε ότι έχουµε ένα τεράστιο βάρος στις πλάτες µας και πρέπει σήµερα, τώρα, να προχωρήσουµε στις αλλαγές, χωρίς άλλες αναβολές και
καθυστερήσεις. Οφείλουµε, λοιπόν, να διαβάσουµε το φετινό
προϋπολογισµό ως αυτό που είναι και όχι στη βάση των κριτηρίων µιας άλλης εποχής. Σήµερα είναι εθνική προτεραιότητα να
επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι που περιγράφει και να γενικευτούν σε όλες τις δοµές οι στρατηγικές του επιλογές. Είναι ζήτηµα κοινής λογικής και στοιχειώδους ευθύνης.
Γι’ αυτό ο φετινός προϋπολογισµός είναι η µόνη σοβαρή στρατηγική πρόταση που µπορούµε να έχουµε, για ένα νέο τρόπο
σκέψης, για συναίνεση στα αυτονόητα, για να διαµορφώσουµε
µια συλλογική συνείδηση που να ανταποκρίνεται στις πραγµατικές µας ανάγκες και όχι στο εφήµερο, µε σοβαρό παραγωγικό
µοντέλο στην οικονοµία και την οργάνωση της κοινωνίας, µε απο-
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νοµή ευθυνών, µε δράσεις που οδηγούν σε µια Ελλάδα που ξέρει
ότι µπορεί και αλλιώς, γιατί οι Έλληνες θέλουµε να προχωρήσουµε αλλιώς. Αυτό ήταν άλλωστε, µε τον έναν ή µε τον άλλο
τρόπο, εδώ και µια δεκαετία η ύψιστη κοινωνική απαίτηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Βουλευτής Αρκαδίας
της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος έχει το λόγο.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρία και κύριοι
συνάδελφοι, ο Υπουργός της Οικονοµίας δήλωσε απόψε στη
Βουλή ότι θέτει απλές ερωτήσεις και επιζητεί απλές απαντήσεις
στα κρίσιµα προβλήµατα της χώρας.
Σ’ αυτά τα κρίσιµα προβλήµατα της χώρας αν θέλει να εξεύρει
απαντήσεις, µπορεί να επιστρέψει στις δικές του δηλώσεις όταν
ήταν εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και θα εισπράξει ως απαντήσεις
απλοϊκότητα, ανευθυνότητα, δηµαγωγία και λαϊκισµό. Ικανός
ωστόσο να δίνει απαντήσεις σε όλα, µια απάντηση δεν µπορεί να
δώσει. Γιατί αυτός και ο Πρωθυπουργός οδήγησαν τη χώρα στο
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο; Γιατί κατέστησαν µονόδροµο αυτήν
την επιλογή;
Κάθε Ευρωπαίος πολίτης ή πολιτικός δεν µπορεί να αισθάνεται, κύριοι Υπουργοί, ικανοποίηση για την εµπλοκή οργανισµών
εκτός της ευρωπαϊκής θεσµικής οργάνωσης στις εσωτερικές
υποθέσεις της Ένωσης. Εσείς πως µπορείτε να αισθάνεστε ικανοποίηση;
Το ΠΑΣΟΚ, όµως, στη διαδροµή του έχει επιδείξει µια συνέπεια στη κατασκευή µύθων. Θα αναφερθώ µόνο στους τελευταίους, τους οποίους διακινείτε µε περισσή υποκρισία.
Μύθος πρώτος, µέτρα για τη σωτηρία της χώρας. Ακολουθείτε
τις υποδείξεις εκείνων, οι οποίοι υπαγορεύουν τη λύση της εσωτερικής υποτίµησης µε άµεση συνέπεια τη µείωση της αγοραστικής δύναµης και τον περιορισµό της ζήτησης στην αγορά.
Αγνοείτε παντελώς, την αναπτυξιακή πολιτική και δεκατέσσερις
µήνες αργότερα δεν έχετε καταθέσει αναπτυξιακό νόµο. Φέρνετε την ανεργία σε κάθε σπίτι. Φέρνετε την απελπισία του λουκέτου σε κάθε µικροµεσαία επιχείρηση και για όλα αυτά έχετε
µια επωδό «µέτρα για τη σωτηρία της πατρίδας».
Όταν η Νέα ∆ηµοκρατία εφήρµοζε το πρόγραµµα των µεταρρυθµίσεων µε σταθερή αύξηση των εισοδηµάτων, µε µείωση της
ανεργίας και του πληθωρισµού, αναθέρµανση της αγοράς, συντηρούσε την ανάπτυξη στο 4,5% πριν να ξεσπάσει κρίση, σπεύδατε να µιλήσετε για νεοφιλελεύθερη επίθεση, σπιλώνατε κάθε
πρωτοβουλία εξυγίανσης της οικονοµίας και διαρθρωτικών αλλαγών. Σήµερα, για τα ίδια θέµατα επιζητείτε έπαινο και στήριξη.
Μέχρι χθες προτιµούσατε την αναµέτρηση στο πεζοδρόµιο και
τη σπίλωση. Θυµάστε τη πολεµική σας εναντίον του ασφαλιστικού νοµοσχεδίου, τη στάση σας για την ιδιωτικοποίηση της Ολυµπιακής, τον ΟΤΕ, τη συνεργασία µε τη Κίνα;
Μύθος δεύτερος, καταργείτε το πελατειακό κράτος και περιορίζετε τις δαπάνες. Ποιοι; Οι αρχιτέκτονες και οι οικοδόµοι
του κρατισµού προσποιούνται σήµερα τους φιλελεύθερους αντικρατιστές. Τέτοιο οικοδόµηµα δεν θα µπορούσαν οι πατριώτες
µας οι Λαγκαδιανοί, χτίστες, να χτίσουν τόσο στέρεα µε το µεράκι και την τέχνη τους. Μόνο το κόµµα ΠΑΣΟΚ κατάφερε να οικοδοµήσει.
Θέλετε να δούµε τι συµβαίνει -το είπε και ο κ. Στυλιανίδης το
απόγευµα- στην απογραφή την δηµοσίων υπαλλήλων; Να την
επαναλάβουµε. Να δηλώσουν πότε προσελήφθησαν, να τελειώνει το παραµύθι των πελατειακών σχέσεων. ∆εν έχει κανένα κόστος. Εγώ βάζω την υπογραφή µου, όποιος άλλος συνάδελφος
θέλει, να ζητήσουµε την επανάληψη της απογραφής των υπαλλήλων. Να αποκαλυφθεί πότε, ποιοι και µε ποια κυβέρνηση διορίστηκαν.
Θέλετε, µήπως, να θυµίσω τους τριάντα πέντε χιλιάδες συµβασιούχους που προσελήφθησαν µε το π.δ. 164 του κ. Παυλόπουλου; Όλοι οι συµβασιούχοι του ΠΑΣΟΚ θέλετε µείωση του
κράτους; Προκηρύξτε αυτές τις τριάντα πέντε χιλιάδες θέσεις
ξανά µε τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, να δούµε τι πραγµατικά θα
συµβεί και αν πραγµατικά χρειάζονται αυτές οι θέσεις.
Τρίτος µύθος: Η Νέα ∆ηµοκρατία αύξησε τις δαπάνες και διόγκωσε το χρέος. Αποσιωπάτε ότι τα δύο τρίτα του χρέους οφεί-
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λονται στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και το ένα τρίτο που αύξησε
η Νέα ∆ηµοκρατία κατά 80% είναι για να καλύψει τις ανάγκες της
χώρας που είχαν δηµιουργηθεί πριν.
Εµείς αυξήσαµε τις δαπάνες. Βεβαίως. Μάλιστα, κύριοι σοσιαλιστές. Τη σύνταξη των 170 ευρώ του αγρότη την κάναµε 340
ευρώ. Αυξήθηκαν 25% οι κοινωνικές µεταβιβάσεις. Εσείς τι κάνατε απέναντι σε αυτήν την πολιτική;
Θέλετε να σας θυµίσω τις ερωτήσεις σας, τις επερωτήσεις
σας, τις τοποθετήσεις σας εδώ στη Βουλή στις συζητήσεις των
προϋπολογισµών; Μια επωδό είχατε «αύξηση των δαπανών, αύξηση των δαπανών», δαπάνες παντού και κατηγορείτε εµάς για
ανεύθυνη αντιπολίτευση;
∆εν θέλω να κάνω προσωπικού χαρακτήρα αναφορές, αλλά
έχω εδώ µια συνέντευξή µου, Μάρτιος 2005. Αναφέροµαι στο
στοιχείο του προϋπολογισµού του 2005: «Θα πληρώσουµε 21,8
δισ. ευρώ για τόκους και δάνεια έναντι 18,3 δις. ευρώ για µισθούς και συντάξεις». Αναφέροµαι στην υποχρέωση του ελλείµµατος στο όριο 3%, αναφέροµαι στην ανάγκη περιορισµού του
δανεισµού και λέω δεν υπάρχουν περιθώρια για αυξήσεις µισθών
και συντάξεων.
Νέος Βουλευτής ενός έτους και στην πατρίδα µου την Αρκαδία, κύριε Υπουργέ, έφτασαν άσπονδοι φίλοι να αναφέρονται
στον ανάλγητο Βουλευτή και στην ανάλγητη Κυβέρνηση που δεν
ήθελε να στηρίξει τους εργαζοµένους, που δεν ήθελε να στηρίξει τους συνταξιούχους.
Όµως, τι επιτύχατε µε αυτήν τη διαδροµή των µύθων; Καταστρέψατε το αξιακό πλαίσιο πάνω στο οποίο γενιές Ελληνίδων
και Ελλήνων οικοδόµησαν το ελληνικό όνειρο της προόδου µε
σκληρή δουλειά, µε τίµια και αξιοπρεπή παραγωγική δραστηριότητα, µε τη δύναµη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ποιο είναι
το ελληνικό όνειρο; Να ξεφύγει η οικογένεια από τη φτώχεια, να
σπουδάσουν τα παιδιά, να αποκτήσουν ένα σπίτι µε σκληρή δουλειά, µε τίµιο τρόπο. Το όνειρο της µεσαίας τάξης, το όνειρο των
φτωχών κοινωνικών στρωµάτων είναι αυτό. Όµως, καθιερώσατε
άλλα πρότυπα ζωής -αντί της δηµιουργίας, τη συναλλαγή και τον
παρασιτισµό, αντί της άµιλλας, τη λογική του βολέµατος- και σήµερα κάνατε απαγορευτικό το ελληνικό όνειρο.
∆εν ελπίζουν, κύριοι Υπουργοί, πλέον οι πολίτες. ∆εν ελπίζει ο
λαός. Εµείς θέλουµε να κρατήσουµε ενεργό το ελληνικό όνειρο
στη βάση των άφθαρτων αξιών και τη δύναµη των ικανοτήτων
του λαού µας. ∆εν κολακεύουµε, δεν δηµαγωγούµε, δεν µοιράζουµε υποσχέσεις, δεν κερδοσκοπούµε πάνω στο πόνο και τις
αγωνίες του λαού και ιδιαίτερα της νεολαίας.
∆εν µιλάτε, δυστυχώς, στην ψυχή του λαού. Απουσιάζει η ειλικρίνεια, η ευθύτητα και δεν επενδύετε στο φιλότιµο και τις δηµιουργικές δυνάµεις των Ελλήνων. Έχετε µια πολιτική που δεν
προσδίδει αισιόδοξη προοπτική για την πατρίδα. Θα µπορούσαµε να δεχθούµε πολλές από αυτές τις πλευρές της πολιτικής
σας, εάν ήσασταν διατεθειµένοι να ενσωµατώσετε τις δικές µας
προτάσεις, που είναι οι µόνες προτάσεις που δίνουν την προοπτική διεξόδου της χώρας από την κρίση.
Αυτή είναι και η διαφορά µας. Εµείς έχουµε εµπιστοσύνη στην
ιδιωτική πρωτοβουλία, στον αφοσιωµένο στο καθήκον δηµόσιο
υπάλληλο, εκπαιδευτικό, αγρότη, παραγωγό, µικροµεσαίο, σε
αυτούς που πονάνε τον τόπο. Εσείς επενδύετε στη δύναµη των
µηχανισµών και στοχεύετε, όπως όλοι ανά τον κόσµο σοσιαλιστές, στην αναδιανοµή της φτώχειας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε. Μία
φράση θέλω ακόµη να προσθέσω.
Αυτή η διαφορά καταγράφεται ανάµεσα στον προτεινόµενο
προϋπολογισµό από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και τη στρατηγική της ελπίδας, στρατηγική στην οποία µε συνέπεια επιµένει ο
Πρόεδρος κ. Αντώνης Σαµαράς και αποτελεί ειλικρινά την ελπίδα
της ελληνικής κοινωνίας για να πιστέψουµε ξανά και να ζήσουµε
ξανά το ελληνικό όνειρο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Βουλευτής Πιερίας
του ΠΑΣΟΚ κ. Αθανάσιος Παπαγεωργίου έχει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας, το έθνος µας, από
συστάσεως του ελληνικού δηµοσίου βρέθηκε έξι φορές στα όρια
της χρεοκοπίας. Αυτή είναι η έκτη φορά που η χώρα µας βρέθηκε στο µάτι του κυκλώνα της χρεοκοπίας. Θα θυµίσω µόνο ότι
το 1933 και το 1945 η χώρα µας είχε χρεοκοπήσει, για να µην
πάµε στον προηγούµενο αιώνα, της περιόδου του Χαριλάου Τρικούπη.
Ποιο είναι το απαύγασµα και η ιστορική εµπειρία από τις προηγούµενες κρίσεις, από τις προηγούµενες χρεοκοπίες;
Είναι, αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ποτέ η χώρα
µας δεν µπόρεσε αφ’ εαυτής µε εσωτερικές πολιτικές δυνάµεις
να βγει από τη χρεοκοπία. Οι δυνάµεις της χώρας δεν µπόρεσαν
να βγουν από τη χρεοκοπία µόνες τους. Πάντα προσέτρεχαν
στον εξωτερικό παράγοντα, στους υπερεθνικούς µηχανισµούς,
σε άλλα κράτη, σε φίλους.
Αυτή είναι η ιστορική εµπειρία. Είναι εντυπωσιακό και ανιστόρητο όπου εδώ πολιτικά κόµµατα έρχονται διά µιας και καταδικάζουν γενικά και αόριστα το µνηµόνιο, δηλαδή το σύµφωνο
υποστήριξης, που ούτως ή άλλως περιέχει στοιχεία -και προσχωρώ σ’ αυτήν την άποψη- τα οποία χρήζουν φωτισµού.
Είναι αλήθεια ανιστόρητο να πιστεύει κανένας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν πρέπει να πάρει αντιδηµοφιλή µέτρα
σε µια περίοδο όπου η χώρα βρίσκεται σε χρεοκοπία ή βρίσκεται
στα όρια ή στο µάτι του κυκλώνα της χρεοκοπίας.
Το ερώτηµα δεν είναι αν θα έπρεπε να προστρέξουµε σε βοήθεια. Είναι εκ των ων ουκ άνευ. Η ουσία της πολιτικής του µνηµονίου είναι αυτή που πρέπει να µας απασχολεί. Η ουσία της
πολιτικής της Κυβέρνησης είναι αυτή που πρέπει να µας απασχολήσει. Πού απευθύνεται; Σε τι θεραπείες απευθύνεται; Τι
θέλει να θεραπεύσει; Πού βρίσκεται η γενεσιουργός αιτία αυτής
της κρίσης; Βρίσκεται στα δίδυµα ελλείµµατα, όπως τα λένε στην
οικονοµία, στο δηµόσιο χρέος και το έλλειµµα. Βρίσκεται, επίσης, σε ένα τρίτο έλλειµµα που φαντάζει ορφανό, δηλαδή του
ελλείµµατος στο εµπορικό ισοζύγιο, στο ισοζύγιο πληρωµών,
όπου σ’ αυτό το έλλειµµα αντανακλάται η έλλειψη ανταγωνιστικότητας της χώρας, µε βάση το οποίο εµπεδώθηκε ένα µοντέλο
όπου δανειζόµαστε από το εξωτερικό για να καταναλώσουµε,
όπου καταρρέουν οι εξαγωγές και όλα είναι εισαγόµενα.
Αυτή είναι η παθολογία. Εκεί βρίσκονται, κατά τη γνώµη µου,
τα προβλήµατα της χώρας. Και ναι µεν στο επίπεδο των δηµοσίων οικονοµικών και του εκτροχιασµού, στο χρέος και στο έλλειµµα υπάρχουν κλασικές συνταγές να µειώσουµε τις δαπάνες
του δηµοσίου. Μα, πόσο; Πολλές από αυτές είναι ανελαστικές.
Είναι µισθοί των δηµοσίων υπαλλήλων. Όσον αφορά τα έσοδα,
να αυξήσουµε τα έσοδα. Αλλά, έρχοµαι και λέω και απευθύνοµαι
στον παριστάµενο Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας, τον αγαπητό κ.
∆ηµήτρη Κουσελά.
Όλες οι µελέτες, κύριε Υπουργέ, δείχνουν ότι έχουµε 76 δισεκατοµµύρια φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή στη χώρα µας.
Υπάρχουν 36 δισεκατοµµύρια, τα οποία θα µπορούσαν να µπουν
στην πραγµατική οικονοµία και να στηρίξουν την οικονοµία. Η
λύση, λοιπόν, θα βρεθεί εκεί, κατά τη γνώµη µου, στο να αναδιοργανώσουµε τις υπηρεσίες. Ωραία! Φτιάξατε και φτιάξαµε και το ψηφίσαµε και υποστηρίζουµε αυτήν την πολιτική- ένα
πλαίσιο πολιτικής για τα φορολογικά. Αλλά, πρέπει να φτιάξουµε
σύγχρονους µηχανισµούς που να µπορούν να συλλέγουν αυτούς
τους φόρους κι όσους φοροδιαφεύγουν.
Κύριε Υπουργέ, ξέρετε τι λέει η µισθωτή εργασία; Και έχει
δίκιο, κατά τη γνώµη µου, η µισθωτή εργασία. Λέει ότι εµείς δεν
µπορούµε να φοροδιαφύγουµε σ’ αυτήν τη χώρα. Ένα 10% µεσαίας και ανώτερης τάξης για χρόνια τώρα ζει σε συνθήκες ασυλίας, φτιάχνει βίλες, πισίνες, κότερα και δεν πληρώνει ποτέ. Και
αν ο ελληνικός λαός και η µισθωτή εργασία, που είναι η µεγάλη
πλειοψηφία του ελληνικού λαού, δεν πεισθεί από την Κυβέρνηση
και τα µέτρα της Κυβέρνησης ότι θα υπάρξουν συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης, δεν θα στηρίξει το πρόγραµµά µας παρ’ όλες
τις φιλότιµες προσπάθειες που κάνει ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση. Άρα είναι ζήτηµα και κοινωνικής δικαιοσύνης να χτυ-
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πήσουµε τη φοροδιαφυγή.
Στο τρίτο έλλειµµα υπήρξε µια προσέγγιση εσωτερικής υποτίµησης –η γνωστή- µε µείωση των µισθών. Και εδώ, όµως, δεν
πρέπει να παγιδευτεί η Κυβέρνηση στο να βρει λύσεις µόνο από
το µισθολογικό κόστος γιατί υπάρχουν λανθάνοντα κόστη. ∆εν
µπορεί µε αυτήν την πολιτική να χτυπάµε µονίµως την ενεργό ζήτηση, διότι θα καταρρεύσει η εσωτερική ζήτηση και τότε δεν θα
υπάρχει ανάπτυξη.
Ήδη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπαίνουµε στον τρίτο
χρόνο που έχουµε 2,7%, 4% και 3% του χρόνου µείωση του παραγόµενου πλούτου ΑΕΠ, σε µια τριετία 10%. Αυτό σηµαίνει ότι
αν είχαµε ονοµαστικά 250 δισ. ΑΕΠ πριν από τρία χρόνια, του
χρόνου θα έχουµε 220 και όπου δεν υπάρχει πλούτος, δεν υπάρχουν εισοδήµατα, δεν υπάρχουν φόροι.
Άρα είναι επείγον ζήτηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανάκαµψη της οικονοµίας, το γύρισµα της οικονοµίας σε θετικούς
ρυθµούς ανάπτυξης, διότι εδώ συνέβη το εξής καταπληκτικό: είµαστε η µόνη χώρα εξαιτίας του δηµοσίου χρέους και του ελλείµµατος που έχουµε αρνητικούς ρυθµούς ανάπτυξης, όταν όλη
η Ευρώπη έχει έστω και οριακά θετικούς. Είναι επείγον ζήτηµα να
πάµε σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης της χώρας.
Αυτό είναι η αγωνία όλων µας και την εκφράζουµε. Και πρέπει
να την εκφράζουµε και πρέπει να ανοίξει κατά τη γνώµη µας τεράστιος διάλογος γι’ αυτά τα ζητήµατα, διότι η κρίση από δηµοσιονοµική έχει πάει στην πραγµατική οικονοµία και έχει αγγίξει τα
πάντα.
Λέω, λοιπόν, ότι είναι η ώρα τώρα να βάλουµε τέρµα στη φθίνουσα πορεία της παραγωγής του πλούτου και του ΑΕΠ. Πρέπει
να κάνουµε χρήση όλων των εργαλείων, του ΕΣΠΑ, των Σ∆ΙΤ όπως λένε και οι συνάδελφοι- του αναπτυξιακού νόµου και φυσικά τα µέτρα τα εµπροσθόβαρη.
.
Τώρα θα λειτουργήσουν γρήγορα αυτά γιατί και µισή µονάδα
να γλιτώσουµε πτώση του ΑΕΠ το 2011, κύριοι Υπουργοί, θα είναι
µεγάλη ωφέλεια για την οικονοµία και την κοινωνία.
Φυσικά, µην έχετε αυταπάτες, κύριε Υπουργέ, ότι ο ιδιωτικός
τοµέας και οι ιδιωτικές επενδύσεις θα επενδύσουν. Πού θα επενδύσουν όταν είναι κλειστές οι πόρτες από την τράπεζα; Ποιος θα
ρισκάρει σε τέτοιες συνθήκες;
Μόνο ένα δρόµο έχουµε για γρήγορη ανάκαµψη και ξεπέρασµα της ύφεσης. Λέµε ότι το δεύτερο εξάµηνο θα έχουµε τα
πρώτα σηµάδια και το 2012 θα πάµε σε θετικό πρόσηµο 1,8.
Ποιος το εγγυάται αυτό; Το εγγυάται κανένας; Για πείτε µου,
λοιπόν, το εξής: Αν και το 2012 έχουµε αρνητικό ρυθµό, τι θα
γίνει σ’ αυτήν τη χώρα; Η χώρα τέλειωσε! Τέλειωσε η χώρα!
Άρα, λοιπόν, είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει πιο εµπροσθοβαρής η πολιτική και ιδιαίτερα µε τη χρήση του Προγράµµατος
∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Θα ήθελα να σας πω κάτι, κύριε Υπουργέ. Αν πάµε να διαπραγµατευτούµε το χρέος, να κάνουµε δηλαδή το λεγόµενο refinance, θα πρέπει να πούµε σ’ αυτούς τους κυρίους τα εξής:
Πόσοι είναι οι τόκοι που θα πληρώσουµε; Είναι 17 δισεκατοµµύρια ευρώ; Θα σας πληρώσουµε τα 10 δισεκατοµµύρια ευρώ και
τα 7 δισεκατοµµύρια ευρώ θα τα πάµε στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
∆εν έχουµε άλλο δρόµο για την ανάπτυξη, γιατί κατά τη γνώµη
µου οι κίνδυνοι σ’ αυτήν τη δύσκολη πορεία στην οποία µπήκε η
χώρα, είναι τέσσερις. Υπάρχει ο κίνδυνος της απόκλισης των στόχων. Επίσης, υπάρχει ο κίνδυνος της µη αποδοχής από την κοινωνία, κάτι που θα είναι τραγικό και για την κοινωνία την ίδια. ∆εν
λέµε ότι θα πρέπει να συναινεί η κοινωνία σε όλα τα µέτρα, αλλά
θα πρέπει να στέκεται δίπλα στις προσπάθειες της Κυβέρνησης,
στα µέτρα που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Επίσης, αυτό που φοβάµαι περισσότερο, επειδή έχω δουλέψει και στα χρηµατοοικονοµικά, είναι οι αστάθειες στις αγορές.
Είδατε πόσο ασταθής έγινε η πιο ήσυχη αγορά των οµολόγων
και έφθασε το δανεισµό του γερµανικού δηµοσίου από 2,4 που
ήταν για πολλά χρόνια, στο 3!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Επίσης, υπάρχει ο κίνδυνος
της µη ανάκαµψης. Πρέπει η οικονοµία να γυρίσει!

2981

Επειδή πιστεύω στις προσπάθειες της Κυβέρνησης, στηρίζουµε την Κυβέρνηση. Όµως, δεν στηρίζουµε άκριτα πολιτικές
και έχει χρέος η Κυβέρνηση να ανοίξει ένα µεγάλο διάλογο γι’
αυτά τα µεγάλα ζητήµατα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Βουλευτής Λασιθίου
της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι οι καιροί είναι δύσκολοι
και απαιτούν στιβαρή διακυβέρνηση και όχι συνενοχή, την οποία
το ΠΑΣΟΚ εναγωνίως επιζητεί, ώστε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Απαιτείται ορθός σχεδιασµός, αλλά όχι αποσπασµατικές και λανθασµένες επιλογές. Απαιτούνται κινήσεις ουσίας και
όχι εντυπώσεων. Πάνω απ’ όλα χρειάζεται εθνική πολιτική.
Κυρίες και κύριοι, κανείς δεν αρνείται ότι τα πράγµατα είναι
δύσκολα, ότι για να βγούµε από την κρίση χρειάζεται σχέδιο, ότι
είναι πιο επιτακτική από ποτέ η ανάγκη για δηµοσιονοµική πειθαρχία. Και θα συµφωνήσω απόλυτα µε τον αγαπητό συνάδελφο
για ανάπτυξη, διότι δυστυχώς η συγκεκριµένη λέξη απουσιάζει
από το λεξιλόγιο της σηµερινής Κυβέρνησης.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο τοµέας της Εµπορικής µας Ναυτιλίας, ένα από τα µεγάλα στρατηγικά και συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας µας. Τι έχει γίνει τους τελευταίους
δεκαπέντε µήνες; Έχει γίνει το απίστευτο αλαλούµ! Εκεί που ήµασταν πριν από δεκαπέντε µήνες, όταν ουσιαστικά διασπάστηκε
de facto το Λιµενικό Σώµα ανάµεσα σε τρία Υπουργεία, γυρίζουµε
ξανά δεκαπέντε µήνες µετά, την ώρα που η ελληνική Εµπορική
Ναυτιλία και οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν παραγγείλει από
αρχές του έτους πάνω από διακόσια τριάντα ένα πλοία, προϋπολογισµού πάνω από 6 δισεκατοµµύρια δολάρια.
Με τη διάλυση, όµως, του επιτυχηµένου σχήµατος Υπουργείο
Εµπορικής Ναυτιλίας-Λιµενικό Σώµα, πραγµατικά έχουµε οδηγηθεί σε αδιέξοδο, παρά τις αντιδράσεις όλων των φορέων της
ναυτιλίας και, φυσικά, παρά τις όποιες αντιρρήσεις έχουµε εκφράσει και εµείς κατά καιρούς.
Και αν ακόµα προσπαθήσουµε να δούµε ευνοϊκά το υποτιθέµενο όραµά σας, τι θα δούµε; Θα δούµε ότι ουσιαστικά το Λιµενικό Σώµα, ο κατ’ εξοχήν διοικητικός φορέας της ναυτιλίας µας,
ο φορέας που στελεχώνει κατά 80% περίπου τις υπηρεσίες του
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, περιορίζεται σε καθήκοντα
Ακτοφυλακής.
Αυτό, βέβαια, είναι µία φιλοσοφία και µία θεωρητική άποψη
συγκεκριµένων πανεπιστηµιακών από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, για
την οποία να είστε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να οδηγήσει πουθενά.
Όµως, αφού µιλάµε για Ακτοφυλακή, σύµφωνα µε το τελευταίο νοµοσχέδιο που κατέθεσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για τη σύσταση Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος, ήταν ανάγκη
να µετατρέψουµε το Λιµενικό Σώµα σε Ακτοφυλακή; Και για ποια
Ακτοφυλακή µιλάµε, µε δεµένα και καθηλωµένα εδώ και ένα
χρόνο τα πλωτά και εναέρια µέσα λόγω έλλειψης σχετικού προϋπολογισµού; Και για ποιο Λιµενικό Σώµα µιλάµε, όταν εδώ και
µήνες λειτουργεί µε υπό παραίτηση Αρχηγό; Ή πώς είναι δυνατόν να τολµά η Κυβέρνηση να µιλά για πρόνοια προς τα στελέχη
του Λιµενικού Σώµατος, όταν τους οφείλονται επιδόµατα, ενώ
έχουν ακόµα προβλήµατα και µε την ασφαλιστική τους κάλυψη;
Και το µεγάλο ερώτηµα είναι το εξής: Γιατί είναι τόση η επιθυµία σας να απαξιωθεί ο ρόλος του Λιµενικού Σώµατος, ένας
ρόλος διεθνώς αναγνωρισµένος τόσο ως Ακτοφυλακή, όσο και
ως Ναυτιλία; Και, µάλιστα, Έλληνες πρώην Λιµενικοί έχουν διακριθεί σε διεθνείς ναυτιλιακούς οργανισµούς, όπως ο Γενικός
Γραµµατέας του IMO, ο κ. Ευθύµιος Μητρόπουλος, ο οποίος µάλιστα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της ασφάλειας
της ναυσιπλοΐας και της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος. Και αν υπήρχαν κάποιες δυσλειτουργίες, γιατί πραγµατικά
η σηµερινή Κυβέρνηση δεν προχώρησε στη διόρθωση όλων
αυτών των δυσλειτουργιών;
Βεβαίως, ένα ακόµα µεγάλο θεωρητικό όραµα της σηµερινής
Κυβέρνησης είναι το αναπτυξιακό όραµα. ∆εν θέλω να αναφερθώ στην επένδυση της «COSCO», γιατί πολλές φορές µέσα

2982

σ’ αυτήν την Αίθουσα το ΠΑΣΟΚ είχε χαρακτηρίσει τη συγκεκριµένη συµφωνία ως προδοτική, ενώ αργότερα διεκδικούσε και
δάφνες για τη συγκεκριµένη επένδυση.
Όµως, ακόµα και σήµερα, ενώ η συγκεκριµένη επένδυση λειτουργεί και ως µοχλός προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, το
ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει να την τινάξει στον αέρα. Η σηµερινή Κυβέρνηση οφείλει 27 εκατοµµύρια ευρώ από επιστροφές ΦΠΑ. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι µία τεράστια διεθνούς σηµασίας επένδυση
κινδυνεύει να τιναχθεί στον αέρα την ώρα που προσπαθεί η Κυβέρνηση, όλοι µας, να προσελκύσουµε ξένες επενδύσεις. Γι’
αυτό πραγµατικά ζητάµε από τον αρµόδιο Υπουργό Οικονοµικών
να παρέµβει άµεσα στο συγκεκριµένο ζήτηµα.
Ένα άλλο ζητούµενο, βέβαια, είναι και το µεγάλο αναπτυξιακό
όραµα που συνεχώς επικαλείται ο διευθύνων σύµβουλος του
ΟΛΠ, ο οποίος την ίδια ώρα που ζητάµε µειώσεις µισθών και θυσίες από τον ελληνικό λαό, αυτός υπογράφει σύµβαση-συµφωνία µε τους συνδικαλιστές του ΟΛΠ για παροχή έξτρα αµοιβών
λόγω υποτιθέµενης απώλειας εισοδήµατος, επειδή προχώρησε
η σύµβαση παραχώρησης στο λιµάνι του Πειραιά.
Από τη µία, λοιπόν, ζητάµε θυσίες από τον ελληνικό λαό και
από την άλλη υπογράφουµε συµφωνίες µε συνδικαλιστές για αυξήσεις µισθών!
Πότε, λοιπόν, επιτέλους, θα προχωρήσει το «Αττικό Λιµενικό
Σύστηµα», το νέο Εκθεσιακό Κέντρο στον ΟΛΠ, η σιδηροδροµική
γραµµή Θριασίου-Ικονίου; Και ποιος είναι τελικά ο στόχος των
νέων θυγατρικών εταιρειών του ΟΛΠ;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επίσης, ένα τεράστιο πρόβληµα που θα το βρούµε µπροστά
µας είναι το πρόβληµα της ακτοπλοΐας. Τα συσσωρευµένα ελλείµµατα όλων των εταιρειών µέχρι το τέλος του έτους θα είναι
πάνω από 200 εκατοµµύρια ευρώ. Άρα, ένα φλέγον ζήτηµα που
θα κληθούµε να αντιµετωπίσουµε είναι το ζήτηµα της επιβίωσης
της ελληνικής ακτοπλοΐας. Είναι ένα ζήτηµα πάνω απ’ όλα κοινωνικής συνοχής –πέρα από τις όποιες τουριστικές και οικονοµικές διαστάσεις έχει- της ελληνικής κοινωνίας και η Κυβέρνηση
θα πρέπει να το δει άµεσα, σε συνεργασία βέβαια και µε τους
ναυτικούς µας. Βεβαίως, υπάρχει και το ζήτηµα των άγονων
γραµµών που, δυστυχώς, δεν πρόκειται να λυθεί µε περικοπές
κονδυλίων.
Αν θέλουµε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να χαρακτηρίσουµε τη σηµερινή κατάσταση, τότε αυτό που µπορούµε
να πούµε ειδικά για το χώρο της ναυτιλίας είναι φυσικά ότι υπάρχει ένα ατελείωτο αλαλούµ!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Με τον ίδιο τρόπο αντιµετωπίσατε το ζήτηµα του καµποτάζ
που ήταν µία τεράστια αναπτυξιακή ευκαιρία. Εµείς πιστεύουµε
ότι η Κυβέρνηση κινείται βέβαια προς τη σωστή κατεύθυνση κατάθεσης του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, αλλά θα έπρεπε να
είναι πολύ πιο απελευθερωµένη και λιγότερο γραφειοκρατική.
Πρόκειται για µία αναπτυξιακή προσπάθεια που µπορεί να αποφέρει στα δηµόσια έσοδα, σύµφωνα µε µελέτη του Ναυτικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, πάνω από 1 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Ολοκληρώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω κάτι αναφορικά µε τον τοµέα των έργων. Επειδή ακριβώς το Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων –ειδικά στα λιµάνια- δεν επιτρέπει την
προώθηση συγκεκριµένων έργων, θα πρέπει να τρέξουµε, όπως
πολλές φορές έχει πει και ο Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας,
στις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, σε αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα.
Το λιµάνι του Ηρακλείου που ήταν ένα αυτοχρηµατοδοτούµενο έργο πάνω από 70 εκατοµµύρια ευρώ, ακυρώθηκε επειδή
ακριβώς άργησε να οριστεί το διοικητικό συµβούλιο στον Οργανισµό Λιµένος Ηρακλείου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Κλείνω κύριε Πρόεδρε.
Άρα, πιστεύω πραγµατικά ότι δυνατότητες υπάρχουν, ευκαιρίες υπάρχουν αρκεί να εκµεταλλευτούµε όλα τα χρηµατοδοτικά
εργαλεία, τα Σ∆ΙΤ, τα αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα για να µπο-
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ρούµε πραγµατικά να έχουµε ανάπτυξη στη χώρα µας που αυτό
είναι πραγµατικά και το ζητούµενο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής Άρτας του ΠΑΣΟΚ, κ. ∆ηµήτριος Τσιρώνης.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αφορµή τη συζήτηση του
προϋπολογισµού του 2011 που διεξάγεται ασφαλώς υπό τη σκιά
µίας πρωτοφανούς οικονοµικής κρίσης για τη χώρα και µέσα σε
ένα βαρύ, φορτισµένο και απαισιόδοξο κλίµα για τους πολίτες,
θεωρώ ότι θα πρέπει να στείλουµε ένα µήνυµα αισιοδοξίας µέσα
από αυτήν εδώ την Αίθουσα.
Θα πρέπει από εδώ, από τη Βουλή των Ελλήνων να στείλουµε
ένα ξεκάθαρο µήνυµα προς τον ελληνικό λαό, προς τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα, ένα µήνυµα αισιοδοξίας, προοπτικής
και ελπίδας, ότι οι θυσίες που κάνουν και οι δυσκολίες που περνούν θα πιάσουν τόπο, ότι δεν θα πάνε χαµένες, ότι υπάρχει µία
χαραµάδα φως, όπως είναι και ο τίτλος που δανείστηκα από έναν
Αρτινό συγγραφέα, τον Βαγγέλη Κούτα στο τελευταίο του βιβλίο.
Κυρίως όµως, να στείλουµε ένα µήνυµα αισιοδοξίας προς τη
νέα γενιά και ξεχωριστά προς κάθε νέο και νέα της πατρίδας µας,
ότι δεν έχει κανείς το δικαίωµα να γκρεµίσει τα όνειρα και τις ελπίδες τους, να ορθώσει τείχη στα οράµατά τους, ότι δεν µπορούµε άλλο να συνεχίζουµε να υποθηκεύουµε και να
δανειζόµαστε το δικό τους µέλλον. Οι µεγαλύτερες γενιές θα
πρέπει να φερθούν υπεύθυνα, αναλαµβάνοντας τις ευθύνες
τους. Θα πρέπει οι ίδιες να πληρώσουν και όχι να φορτώσουν το
δικό τους λογαριασµό στις µελλοντικές γενιές.
Θέλω σήµερα εδώ, από το Βήµα της Βουλής, ως νέος πολιτικός και ως νέος άνθρωπος να στείλω ένα µήνυµα προς τις νέες
και τους νέους ότι δεν τους έχουµε ξεχάσει, ότι έχουµε λάβει τα
µηνύµατά τους, ότι δεν θα επιτρέψουµε σε κανέναν να µαταιώσει τα σχέδιά τους, τις ιδέες τους, τις ελπίδες τους και τα οράµατά τους. Κανείς δεν έχει το δικαίωµα να εµποδίσει τη νέα γενιά
να προσπαθεί να αλλάξει τον κόσµο, να σταµατήσει να ονειρεύεται και να οραµατίζεται.
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στη δύσκολη αυτή στιγµή, στη δύσκολη αυτή συγκυρία για τη χώρα, αποτελεί την αξιόπιστη λύση
για τη χώρα και τα προβλήµατα της ελληνικής κοινωνίας και κυρίως της νέας γενιάς. Αποτελεί τη µόνη αξιόπιστη λύση που µπορεί να βγάλει τη χώρα από την κρίση και το αδιέξοδο που την
έχουν οδηγήσει οι ανεύθυνες και ανέξοδες πολιτικές της Νέας
∆ηµοκρατίας.
Πριν, η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας και ο κ. Καραµανλής
εγκατέλειψαν τη χώρα στο έλεός της, εγκατέλειψαν τη χώρα
στην τύχη της. Σήµερα, ως Αντιπολίτευση, η Νέα ∆ηµοκρατία δείχνει την ίδια ανεύθυνη στάση, την ίδια επιπόλαιη συµπεριφορά.
Μαγικές συνταγές, ατεκµηρίωτες επιστηµονικά, που υπόσχεται η
Νέα ∆ηµοκρατία, ότι δηλαδή θα εξαφανίσει το χρέος µέσα σ’ ένα
χρόνο, µέχρι τα τέλη του 2011, µόνο θυµηδία προκαλούν.
Αλήθεια, πώς µπορεί να γίνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
αυτό στον προϋπολογισµό για παράδειγµα του 2011 όταν η Νέα
∆ηµοκρατία από τη µία µεριά προτείνει µειωµένα έσοδα και κυρίως µε τη µείωση και των άµεσων και των έµµεσων φόρων, κυρίως για τις επιχειρήσεις, ενώ από την άλλη πλευρά εισηγείται
αυξηµένες δαπάνες για µισθούς και συντάξεις; Απλά µαθηµατικά
είναι.
∆εν είναι καιρός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σοβαρευτούµε και να σταµατήσει η δηµαγωγία και η φθηνή υποσχεσεολογία; Εµείς, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ο Πρωθυπουργός, κ.
Γιώργος Παπανδρέου και όλοι οι Βουλευτές της κυβερνητικής
παράταξης έχουµε αναλάβει ένα βαρύ χρέος, ένα βαρύ φορτίο
να φέρουµε σε πέρας. Έχουµε αναλάβει µία υπευθυνότητα, µία
ευθύνη ανεξάρτητα αν δεν µας ανήκει ή δεν µας αναλογεί. Αισθανόµαστε όµως ότι η ιστορία µας έχει επωµίσει µε την πολύ
βαριά ευθύνη να οδηγήσουµε τη χώρα στη διάσωσή της, να οδηγήσουµε τη χώρα στην έξοδό της από την κρίση.
Η Νέα ∆ηµοκρατία δεν άντεξε αυτήν την ευθύνη ως κυβέρνηση χθες. Οδήγησε το σκάφος της χώρας στα βράχια µε τον
καπετάνιο, την κυβέρνηση του και τους Υπουργούς του να πη-
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δάνε έντροµοι στο νερό. ∆εν την αντέχει σήµερα ούτε ως Αντιπολίτευση µε τον Αρχηγό και τα στελέχη της να δηµαγωγούν µε
ανεύθυνο τρόπο.
Όταν σε µόλις πέντε χρόνια η Νέα ∆ηµοκρατία διπλασίασε το
χρέος της χώρας, εµείς παλεύουµε καθηµερινά, δίνουµε µάχες,
µικρές και µεγάλες, εντός και εκτός της χώρας για να βγάλουµε
τη χώρα από την κρίση. Όσα εµπόδια κι αν προβληθούν, όσες
τρικλοποδιές κι αν µας βάλουν, θα τα καταφέρουµε. Όσες φορές
κι αν πέσουµε, άλλες τόσες και περισσότερες θα σηκωθούµε αν
χρειαστεί, φθάνει να τα καταφέρουµε και θα τα καταφέρουµε.
Κύριε Υπουργέ, µε τον προϋπολογισµό που καταθέσατε, η Κυβέρνηση δίνει µία σαφή προτεραιότητα στην ανάπτυξη και στην
αναβίωση της ελληνικής περιφέρειας και την αναζωογόνηση της
υπαίθρου. Η δεινή οικονοµική κατάσταση της χώρας και της οικονοµίας κατά την υλοποίηση του προϋπολογισµού σε καµµία
περίπτωση δεν µπορεί να αποτελέσει άλλοθι και να χρησιµοποιηθεί ενδεχοµένως, ως αφορµή εγκατάλειψης της ελληνικής περιφέρειας, της υπαίθρου και των κατοίκων της.
∆εν νοείται να αφεθεί η ελληνική περιφέρεια στην τύχη σας.
Σας εφιστώ την προσοχή λοιπόν. ∆εν µπορούν, κύριε Υπουργέ,
να εγκαταλειφθούν οι υποδοµές, οι οδικοί άξονες, οι αυτοκινητόδροµοι, η ουσιαστική έναρξη της κατασκευής της Ιόνιας Οδού
και η ολοκλήρωση της Εγνατίας, να γίνει υπαναχώρηση σε µεγάλα συµβολαιοποιηµένα έργα.
∆εν µπορούν να εγκαταλειφθούν οι αγρότες απροστάτευτοι
στις διαθέσεις των εµπόρων αγροτικών προϊόντων µε τη συµπίεση των τιµών τους σε µία σειρά προϊόντων, όπως είναι και
της δικής µου περιφέρειας, της Άρτας, τα πορτοκάλια, τα µανταρίνια, τα ακτινίδια, οι βρώσιµες ελιές, το ελαιόλαδο. Θα πρέπει να νοµοθετήσουµε άµεσα το Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων.
∆εν µπορεί να ξεπουληθεί η «∆Ω∆ΩΝΗ» και να πέσει στα χέρια
του καρτέλ γάλακτος, αφήνοντας έκθετους στις διαθέσεις τους,
τους κτηνοτρόφους της Ηπείρου, µόνο και µόνο για να σωθεί
δήθεν η Αγροτική Τράπεζα µε τα τόσα προβλήµατά της.
∆εν µπορεί να αφεθεί ο πολιτισµός και τα βυζαντινά µνηµεία
της πόλης της Άρτας και να εµφανίζουν εικόνα εγκατάλειψης και
µιζέριας χρεοκοπηµένης χώρας. ∆εν µπορεί να εγκαταλειφθεί
στην τύχη του ο εµπορικός κόσµος και οι επαγγελµατίες. Στα
λουκέτα των καταστηµάτων και των επιχειρήσεων θα πρέπει να
µπει φραγµός µε τη λήψη µέτρων για την αποτροπή τους. Είναι
θετικό ότι στο νέο αναπτυξιακό νόµο που τέθηκε σε διαβούλευση
περιοχές µε χαµηλό εισόδηµα, όπως η Ήπειρος και η Άρτα για
πρώτη φορά µπαίνουν στην υψηλή ζώνη κινήτρων.
Παράλληλα τα προγράµµατα και οι ρυθµοί ανάπτυξης, υλοποίησης και απορρόφησης του ΕΣΠΑ θα πρέπει να επιταχυνθούν
ώστε να ανακουφίσουν την αγορά από την ύφεση. Στις εποχές
αυτές τα µέτρα ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεγγύης απέναντι
στους ανέργους, τους ανήµπορους και τους φτωχούς θα πρέπει
να ενταθούν ενώ θα πρέπει να θεσπιστεί ένα αποτελεσµατικό
δίχτυ προστασίας για τους χαµηλόµισθους και τους χαµηλοσυνταξιούχους.
Τα εξαγγελθέντα µέτρα, όπως είναι για παράδειγµα η χορήγηση επιδόµατος θέρµανσης 400 εκατοµµυρίων ετησίως και η
µείωση του ΦΠΑ για τα φάρµακα, θα πρέπει να συνοδευτούν κι
από άλλα ανάλογα ή αντίστοιχα µέτρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τον προϋπολογισµό του 2011
η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δείχνει το δρόµο της ευθύνης και της
σιγουριάς, της ελπίδας για την έξοδο από την κρίση και το αδιέξοδο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε δίπλα µας τον ελληνικό λαό που µε την πρόσφατη
εµπιστοσύνη τους στις αυτοδιοικητικές εκλογές µας ανέθεσε να
δώσουµε τις λύσεις που απαιτούν οι περιστάσεις.
Ο προϋπολογισµός του 2011 αποτελεί προϋπολογισµό σοβαρότητας και υπευθυνότητας, προϋπολογισµό που αντιµετωπίζει
την κρίση µε στόχο να µειωθούν οι επιπτώσεις της στην οικονοµία, στην αγορά, στην κοινωνία και στους πολίτες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει κανείς µέσα σ’ αυτήν

2983

την Αίθουσα που πιστεύει αν το ΠΑΣΟΚ συνέχιζε να κυβερνά τη
χώρα και µετά το 2004 θα είχαµε φθάσει εδώ που έχουµε φθάσει σήµερα, στα όρια της χρεοκοπίας και στην προσφυγή στο
µηχανισµό στήριξης; Ασφαλώς όχι.
Ως υπεύθυνη λοιπόν πολιτική δύναµη µε το νέο προϋπολογισµό στέλνουµε ένα µήνυµα ανόρθωσης και ανάτασης της ελληνικής οικονοµίας. Με συναίσθηση της ευθύνης, του χρέους και
του καθήκοντος και της αποστολής µας έναντι του ελληνικού
λαού ο οποίος µας έχει αναθέσει την έξοδο της χώρας από την
κρίση, είµαστε υποχρεωµένοι και αναγκασµένοι για το καλό όλων
να πετύχουµε. Να είστε βέβαιοι ότι θα τα καταφέρουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής Καρδίτσας της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι κατανοώ ότι είναι µία πολύ δύσκολη ώρα
για όλους µας, µιας και κοντά στη 1:00’ η ώρα µετά τα µεσάνυχτα είναι εξαιρετικά δύσκολο, ακόµα και για τους συµπολίτες που
τυχόν µας παρακολουθούν, να µπορούν µε ένταση να παρακολουθούν τις σκέψεις που εκφράζονται.
Αρχικά σκέφθηκα να µιλήσω για την οικονοµία, µιας και η συζήτηση για τον προϋπολογισµό είναι κατά βάση ένα θετικό τοπίο,
ένα πεδίο αναφορών, οικονοµικών µεγεθών, αριθµών και αντιπαράθεσης προκειµένου να πείσει ο καθένας από τη δική του
πλευρά αν σωστά ή λάθος θα υπερψηφιστεί ο φετινός προϋπολογισµός.
∆εν είµαι όµως απ’ αυτούς και το έχω επαναλάβει για έβδοµη
χρονιά που απ’ αυτό το Βήµα µιλάω για τον προϋπολογισµό που
µε κοµµατικό λόγο θα προσπαθήσει να πείσει τόσο εσάς, τους
συναδέλφους, όσο ενδεχοµένως και τους συµπολίτες µας, τους
πολίτες της Ελλάδας για το πόσο σωστό είναι να ψηφίζουµε ένα
συγκεκριµένο προϋπολογισµό και για το αν η διαδικασία την
οποία ακολουθούµε κατά βάση, προσλαµβάνεται ουσιαστικά µε
τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τους πολίτες.
Είναι ιδιαίτερες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συζητιέται ο
φετινός προϋπολογισµός. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται στη σκιά
σοβαρών κοινωνικών αντιδράσεων. Η αγανάκτηση, η οργή, η
ανασφάλεια και η απελπισία είναι τα κυρίαρχα συναισθήµατα
στους Έλληνες πολίτες.
Από την άλλη πλευρά, πρέπει να συνειδητοποιήσουµε, έστω
και την ύστατη στιγµή, ότι το πολιτικό σύστηµα έχει ακέραια την
ευθύνη να οδηγήσει τη χώρα σε ασφαλή δρόµο.
Γιατί συµβαίνει, λοιπόν, αυτό; Γιατί είναι αγανακτισµένοι και
απελπισµένοι οι πολίτες; ∆ιότι βλέπουν για άλλη µια φορά, κύριοι συνάδελφοι, ότι το βάρος πρόκειται να το επωµιστούν οι
πλέον αδύναµοι, οι µισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι έντιµοι άνθρωποι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τοµέα. Για άλλη
µια φορά οι κοινωνικές οµάδες οι οποίες εύκολα µπορούν να
ελεγχθούν οικονοµικά και φορολογικά είναι αυτές οι οποίες καλούνται «να πληρώσουν το µάρµαρο».
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι το πολιτικό σύστηµα δεν έχει απαντήσει νωρίτερα σε σειρά ερωτηµάτων, ούτως ώστε να γίνει πειστικό απέναντι στους πολίτες. Και να είστε βέβαιοι ότι στην
περίπτωση που οι πολίτες έβλεπαν ότι υπάρχει φως στο βάθος
του τούνελ, στο βάθος αυτής της επίπονης προσπάθειας, θα
έδειχναν πολύ µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στις επιλογές της πολιτικής, που βεβαίως σήµερα εκφράζεται από τις επιλογές της σηµερινής Κυβέρνησης.
Γιατί, όµως, υπάρχει αναξιοπιστία στον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί το πολιτικό σύστηµα και στον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνονται και προσλαµβάνουν οι πολίτες τις όποιες επιλογές
του πολιτικού συστήµατος;
Θα σας θυµίσω, λοιπόν, ορισµένα πράγµατα τα οποία συνιστούν τη γνωστή συµπεριφορά του πολιτικού µας συστήµατος
και εκφράζονται σήµερα ενδεχοµένως από το σηµερινό Πρωθυπουργό: «Λεφτά υπάρχουν. Έχουµε ένα γεµάτο πιστόλι στο τραπέζι. ∆εν θα πάρουµε άλλα µέτρα». Όχι «διαχρονικά» αλλά τον
τελευταίο χρόνο που κυβερνάει το ΠΑΣΟΚ, µέχρι και µια εβδοµάδα πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ποια είναι η απάντηση
σε όλα αυτά; Είναι αυτή την οποία όλοι µας ζούµε, είναι αυτή την
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οποία κληθήκαµε όλοι µας να ψηφίσουµε µόλις λίγες µέρες νωρίτερα, όταν το µνηµόνιο 2 ετέθη ουσιαστικά προς ψήφιση στο
ελληνικό Κοινοβούλιο.
Και βεβαίως, για να απαντήσω σε συναδέλφους που µίλησαν
νωρίτερα, αν θέλουµε κάποια στιγµή να γίνουµε σοβαροί, θα
πρέπει να αναλάβουµε και τις ευθύνες που µας αναλογούν. Και
οι ευθύνες, κύριοι συνάδελφοι –κάτι που ξέρουµε πάρα πολύ
καλά- είναι διακοµµατικές και διαχρονικές, τουλάχιστον από τη
Μεταπολίτευση και µετά. Όποιος προσπαθεί να πείσει την κοινωνία ότι όσα γίνονται σήµερα ανάγονται στην υπευθυνότητα
µιας συγκεκριµένης περιόδου, τόσο αναξιόπιστος γίνεται στα
µάτια των πολιτών.
Αν είναι δυνατόν να πείσουµε τον οποιοδήποτε ότι η ευθύνη
γι’ αυτά που ζει σήµερα η ελληνική κοινωνία ανάγεται στην περίοδο 2004-2009. Είναι σαν να λέµε ότι η σηµερινή Κυβέρνηση,
η οποία προέρχεται από ένα κόµµα που κυβέρνησε για ουκ ολίγα
χρόνια –και το ξέρουµε πάρα πολύ καλά- προήλθε από παρθενογένεση. Αν είναι έτσι, ας το δηλώσετε. Πείτε ότι είστε κάτι καινούργιο ή ότι, εν πάση περιπτώσει, θα φέρετε κάτι διαφορετικό.
Η Κυβέρνηση, όµως, αυτήν την περίοδο έχει να απαντήσει σε
ένα πολύ σοβαρότερο πρόβληµα. Και το πρόβληµα στο οποίο
καλείται να απαντήσει είναι ότι πρέπει να αντιπαρατεθεί µε τον
ίδιο της τον εαυτό. Όταν καλείται να αντιµετωπίσει παθογένειες
δεκαετιών, για τις οποίες η ίδια είναι υπεύθυνη -φυσικά µε µια
παλαιότερη µορφή της- αντιλαµβάνεστε ότι η Κυβέρνηση πρέπει να πολεµήσει µε τον ίδιο της τον εαυτό. Μιλάω ενδεχοµένως
για τις ∆ΕΚΟ και για τις σοβαρές στρεβλώσεις που υπάρχουν
στο δηµόσιο τοµέα. Πρόκειται για ένα δηµόσιο τοµέα υπερδιογκωµένο, τεράστιο και αντιπαραγωγικό, ο οποίος, δυστυχώς στηρίζεται στις πλάτες των λίγων φιλότιµων λειτουργών του.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πολεµήσει µε
τον ίδιο του τον εαυτό, προκειµένου να απαντήσει σ’ αυτά τα κρίσιµα ερωτήµατα τα οποία υπάρχουν.
Βεβαίως, η συζήτηση αυτή θα είχε µεγαλύτερο ενδιαφέρον αν
κάποια στιγµή αποδεικνυόταν ότι η συζήτηση για τον προϋπολογισµό έχει ουσία. Όµως, αυτή η συζήτηση δεν έχει ουσία και
θα σας πω το γιατί.
Τι κάνουµε κάθε χρόνο, κύριοι συνάδελφοι; Στην πραγµατικότητα, ερχόµαστε να επικυρώσουµε µέσα από µια συζήτηση κάτι
προαποφασισµένο -µια και ξέρουµε πολύ καλά ότι η συζήτηση ή
η υπερψήφιση του προϋπολογισµού συνιστά και ψήφο εµπιστοσύνης για την εκάστοτε κυβέρνηση- χωρίς να µπαίνουµε στην
ουσία των πραγµάτων. Οι προϋπολογισµοί που κατατίθενται κάθε
χρόνο δεν είναι παρά µια αντιγραφή ενός προϋπολογισµού που
γράφτηκε κάποτε.
Και ενώ ξέρουµε ότι το 85% είναι ανελαστικές δαπάνες, πολεµάµε για το αν θα δώσουµε στην παιδεία και στην υγεία 1% περισσότερο, ενώ την ίδια στιγµή ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι το
πρόβληµα υπάρχει στην εφαρµογή των προϋπολογισµών. Και
σχεδόν ποτέ δεν έχουν εφαρµοστεί κατά βάση οι προϋπολογισµοί οι οποίοι έχουν προταθεί και υπερψηφιστεί από την ελληνική
Αντιπροσωπεία.
Βεβαίως, κύριοι συνάδελφοι, κατά τη συνήθη διαδικασία –και
αυτό είναι κάτι που ξέρουµε όλοι µας- θα υπερψηφιστεί και ο συγκεκριµένος προϋπολογισµός, µιας και, όπως σας είπα νωρίτερα,
συνιστά ψήφο εµπιστοσύνης προς τη σηµερινή Κυβέρνηση.
Προσωπικά ενώνω τη φωνή µου µε όλους αυτούς τους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ –και το ανέφεραν όλοι σχεδόν οι Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας- οι οποίοι ζήτησαν από την
Κυβέρνηση να λάβει µέτρα ανάπτυξης. Κακά τα ψέµατα, αλλά
όταν το Μάιο έγινε η πρώτη συζήτηση για το µνηµόνιο, ήµουν
από αυτούς που είπαν ότι η χώρα θα οδηγηθεί σε µεγάλη ύφεση.
Και εκεί είναι το µεγάλο πρόβληµα στο οποίο καλείται να απαντήσει η Κυβέρνηση. ∆υστυχώς, κανείς δεν το άκουσε από τους
υπευθύνους, µε αποτέλεσµα η σηµερινή πραγµατικότητα να περιγράφεται περισσότερο δυσοίωνη και περισσότερο τραγική από
ποτέ.
Και στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να κάνω µια σκέψη για τη Νέα
∆ηµοκρατία.
Νοµίζω, κύριοι συνάδελφοι, ότι η Νέα ∆ηµοκρατία στέκεται µε
σοβαρότητα και ευθύνη απέναντι σε όσα συµβαίνουν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τουλάχιστον αυτήν την περίοδο, δεν υπάρχει λαϊκισµός από
την πλευρά της Νέας ∆ηµοκρατίας, κάτι που είναι ξεκάθαρο. Και
αυτό, όχι γιατί υπερψήφισε σωρεία νοµοσχεδίων από αυτά που
φέρατε, αλλά γιατί γνωρίζει ότι µόνο µέσα από συγκεκριµένες
θυσίες και σκληρές επιλογές θα µπορούµε να επαναφέρουµε τη
χώρα µας στο σωστό δρόµο.
Και για να µη µακρηγορώ -µιας και ο χρόνος ουσιαστικά έχει
ολοκληρωθεί- θα ήθελα να πω ότι το πιο δύσκολο και το πιο εύκολο πράγµα στην πολιτική και στη ζωή, αγαπητοί κύριοι Υπουργοί, είναι η αλήθεια. Είναι αυτή την οποία περιµένουν όλοι οι
Έλληνες πολίτες, είναι αυτό που προσδοκά η ελληνική κοινωνία,
για να µπορέσουµε και εµείς από τη δική µας πλευρά να ανακτήσουµε έστω αυτήν την ελάχιστη αξιοπιστία την οποία έχουµε
χάσει παντελώς.
Είναι προφανές, κύριοι συνάδελφοι, ότι καταψηφίζω το συγκεκριµένο προϋπολογισµό, γιατί πιστεύω ότι ακολουθούµε µια
πρακτική που έπρεπε να έχει εγκαταλειφθεί εδώ και πάρα πολλά
χρόνια και από την άλλη πλευρά γιατί οι επιλογές µας δεν είναι
τέτοιες, ώστε να φαίνονται ή, εν πάση περιπτώσει, να εκτιµώνται
ως πειστικές από την ελληνική κοινωνία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής Ηλείας του ΠΑΣΟΚ κ. Αντωνακόπουλος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, θα συµφωνήσω µε το συνάδελφο
που µόλις κατέβηκε από το Βήµα ότι οι ευθύνες είναι διαχρονικές
και συνολικές. Απόψε, όµως, εδώ ακούµε συχνά συναδέλφους
της Νέας ∆ηµοκρατίας να λένε ότι για όλη αυτήν την κατάσταση
έχει απόλυτη ευθύνη το ΠΑΣΟΚ.
Αν και είναι πολλοί γιατροί στην Αίθουσα, εγώ θα ήθελα να πω
ότι στην οικονοµική και κοινωνική νεοελληνική πραγµατικότητα
υπήρχε ένα χρόνιο νόσηµα. Κάποιοι θεραπευτές εφάρµοζαν κάποιες αγωγές και τα πράγµατα πήγαιναν καλά. Τελευταίος, λοιπόν, θεράπων ιατρός ήταν η Νέα ∆ηµοκρατία, η οποία παρέδωσε
τον ασθενή σε κώµα. Εµείς αναλάβαµε την ευθύνη και δίνουµε τη
µάχη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Εµείς, κύριε συνάδελφε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Παραδώσατε την οικονοµία σε κωµατώδη κατάσταση!
Και ενώ προσπαθούµε να κρατήσουµε ζωντανή τη χώρα, αυτό
που κάνετε είναι ό,τι κάνουν κάποιοι κακοί συνάδελφοι γιατροί,
δηλαδή πάνε στους συγγενείς και συκοφαντούν το νέο γιατρό
που ανέλαβε το περιστατικό. Αυτό κάνετε αυτήν την ώρα. Αντί
να βοηθήσετε στη µάχη που δίνουµε για να σώσουµε, να κρατήσουµε ζωντανή την οικονοµία, προσπαθείτε να βρείτε επιχειρήµατα.
Νοµίζω ότι εδώ δεν είναι ώρα για Πόντιους Πιλάτους, γιατί,
όπως είπατε, οι Έλληνες πολίτες εξοργίζονται όταν ακούνε τέτοιες τοποθετήσεις. Ειλικρινά εξοργίζονται οι πολίτες, γιατί γνωρίζουν ότι από το ’74 και µετά κυβερνήσατε δεκαεπτά χρόνια και
εσείς. Εδώ δεν είναι η «χώρα των Λωτοφάγων».
Και βεβαίως, έχουµε κρίση του εθνικού µοντέλου, στην οποία
θα πούµε πόσο συνεισέφερε ο καθένας όταν άσκησε εξουσία,
ακόµα και από τον ηγεµονικό ρόλο που µπορεί να είχε στην κοινωνία στο συνδικαλιστικό κίνηµα. ∆ιότι κανείς από το πολιτικό
σύστηµα της χώρας δεν είναι αθώος, ούτε και κάποιοι έχουν µόνιµο εισαγγελικό ρόλο. Έχουν και αυτοί συνευθύνη. ∆εν διαµορφώνεται η πορεία µιας χώρας µόνο µε όρους κράτους, αλλά και
µε όρους συνδικαλιστικού κινήµατος, Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
συνεταιριστικού κινήµατος και µε όρους της κοινωνίας των πολιτών.
Ποιος τα δηµιούργησε, λοιπόν, όλα αυτά στη χώρα; ∆ηµιουργήθηκαν άραγε από παρθενογένεση; Όχι, βεβαίως. Άρα είναι η
ώρα της αυτοκριτικής και όχι της πρόκλησης της συλλογικής
µνήµης, γιατί ο λαός έχει και µνήµη, αλλά και κρίση.
Βεβαίως το εθνικό µοντέλο χαρακτηρίζεται από κρατισµό και
από συντεχνιασµούς. Πράγµατι, πολλές φορές ζούσαµε στον
αστερισµό της συντεχνιακής δηµοκρατίας. Η λογική, λοιπόν, της
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ελάχιστης προσπάθειας, η αδιαφάνεια, οι µικροπολιτικές και όλα
αυτά κάποια στιγµή αθροίστηκαν και έδωσαν µια κρίση στο
εθνικό µοντέλο.
Όµως, νοµίζω ότι δεν έχουν προσφέρει τα ίδια το ΠΑΣΟΚ και
η Νέα ∆ηµοκρατία σ’ αυτήν τη χώρα. Εµείς είµαστε υπερήφανοι,
γιατί συµβάλαµε στον εκδηµοκρατισµό του κράτους, της χώρας.
Επί των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ έγινε η µεγαλύτερη αναδιανοµή εισοδήµατος στη χώρα, χτίσαµε το κράτος πρόνοιας, το
κοινωνικό κράτος, βάλαµε τη χώρα στην ΟΝΕ, πήραµε τους Ολυµπιακούς Αγώνες και το 2004 παραδώσαµε µια χώρα µε ευρωπαϊκούς δείκτες, µια ευρωπαϊκή χώρα στα Βαλκάνια. Και το 2009,
όσον αφορά τους δείκτες, δώσατε µια βαλκανική χώρα στην Ευρώπη! Αυτή είναι η ουσία.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι σε αυτά συµφωνεί και η ελληνική κοινωνία, γιατί γνωρίζει. Τώρα βεβαίως υπάρχει και συγκυρία της κρίσης ενός παγκοσµίιου µοντέλου. Βεβαίως, ζούµε στον αστερισµό
της σύγχρονης «δηµοκρατικής» παγκόσµιας διακυβέρνησης.
Ζούµε στον φασισµό της εξουσίας των αγορών. Αυτό είναι µια
άλλη υπόθεση, την οποία βεβαίως µονοµερώς δεν µπορούµε να
ανατρέψουµε.
Άλλα είναι τα κόµµατα που οµνύουν στον οικονοµικό νεοφιλελευθερισµό ή στις συγγενείς ιδεολογίες, όχι εµείς. Αυτές, λοιπόν, οι ιδεολογίες κατέστησαν πολιτική πλειοψηφία και στην
Ευρωπαϊκή Ένωση µε το Μάαστριχτ.
Βεβαίως, το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόµµα έχει τεράστιες ευθύνες, γιατί προσπάθησε κάποιες στιγµές, ενώ οι δεκαπέντε από
τις δεκαεπτά κυβερνήσεις στην Ευρώπη ήταν σοσιαλιστικές, να
εφαρµόσει την πολιτική των σοσιαλιστικών ρυθµίσεων επί του
καπιταλισµού. Ανιστόρητο εγχείρηµα. Σήµερα εισπράττουµε
αυτήν την έλλειψη ή, αν θέλετε, αυτόν τον αυθορµητισµό απέναντι στις αγορές.
Όµως ας είναι. Έχουµε έρθει σήµερα εδώ και ο ελληνικός
λαός περιµένει να ακούσει αν υπάρχει προοπτική. Είµαστε από
αυτούς που αγωνιζόµαστε, για να υπάρχει προοπτική. Και το ’93
παραλάβαµε τη χώρα, αν ενθυµείστε, µε δείκτες πολύ άσχηµους
και πολύ σύντοµα τα καταφέραµε. Βεβαίως δεν ήταν τόσο τραγικά τα πράγµατα, αλλά ήταν πολύ άσχηµοι οι δείκτες το ’93. Και
τότε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ πολύ σύντοµα έφερε τη χώρα σε
µια αξιοζήλευτη θέση.
Σήµερα, λοιπόν, µέσα στη κρίση που περνάει και το ευρωπαϊκό
οικοδόµηµα, µέσα στην έλλειψη δηµοκρατίας που υπάρχει στο
ευρωπαϊκό οικοδόµηµα, στην απουσία της κοινωνικής Ευρώπης
και βεβαίως σε µια πλήρη ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στην αυτονοµία της οικονοµίας από την πολιτική,
καλούµαστε να λύσουµε το πρόβληµά µας. Αυτές είναι οι παράµετροι µέσα στις οποίες κινούµαστε. Και παλεύουµε να τις αλλάξουµε σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Βάλτε κι εσείς πλάτη. Προφητεύετε µόνο καταστροφές. Νέο
επάγγελµα αυτό! Νέες Κασσάνδρες έχουν προκύψει στον τόπο!
Ήρθε και ο Ρουµπινί εδώ, ο µόνιµος καταστροφολόγος, να προβλέψει καταστροφές, πτώχευση, αναδιάρθρωση. Κάθε µήνα προβλέπει µια καταστροφή, κάπου πέφτει µέσα. Το πήραν και
κάποιοι που αγαπούν τη χώρα και το έκαναν σηµαία.
Ρωτήσατε αυτούς τους κυρίους που προβλέπουν πτώχευση
αν είναι µέλη σε διοικητικά συµβούλια hedge funds ή τραπεζικών
οµίλων στο εξωτερικό, εάν τζογάρουν στην καταστροφή της
χώρας; Ρίχνετε νερό στο µύλο τους, για να δυσφηµίσουν τη
χώρα στο εξωτερικό, όταν ακούγονται από το ελληνικό Κοινοβούλιο τέτοιες σίγουρες προβλέψεις;
Νοµίζω ότι δεν πρέπει να φτάσουµε και στο όριο της χαιρεκακίας. Αυτήν την ώρα δεν κρίνεται η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, κρίνεται η χώρα. ∆εν κάνετε αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ, κάνετε στη
χώρα και πρέπει να το καταλάβουµε ότι είναι ιστορικές οι στιγµές
και θα καταγραφούν οι παρόντες και οι απόντες, οι σοβαροί και
οι ασόβαροι.
Γιατί στις τελευταίες εκλογές ο λαός έδωσε ένα µήνυµα για
σύνεση, σοβαρότητα και συναίνεση. ∆εν το πήραν κάποιοι, δεν το
πήραν αυτό το µήνυµα, παρ’ ότι θέλησαν να µετατρέψουν αυτές
τις εκλογές σε δηµοψήφισµα. Πήρατε το λογαριασµό. Τι είπε ο
λαός; Έδωσε σοφή προοπτική. ∆εν θέλετε να το ακούσετε.
Μας λέτε ότι υπάρχει συνταγή όπου από 15% σε ένα χρόνο θα
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πάει 5% το έλλειµµα. ∆εν θέλετε να γίνετε κυβέρνηση. Φοβηθήκατε στο δίληµµα αυτό, είπατε «δεν θέλουµε εκλογές», για να
εφαρµόσετε αυτή τη λύση. Μα, δεν την λέτε και ποια είναι αναλυτικά, να βοηθήσετε τη χώρα. Νοµίζω ότι δεν προσφέρεται για
µαύρο χιούµορ αυτή η εποχή, να λέµε τέτοια πράγµατα από σοβαρά πολιτικά πόστα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτή την ώρα η Κυβέρνησή µας µέσα στο πλαίσιο στο οποίο
κινούµαστε, όσον αφορά στη νοµισµατική πολιτική βεβαίως δεν
την έχουµε στα χέρια µας, είµαστε στο ευρώ, όσον αφορά στην
πολιτική των επιτοκίων και αυτή δεν την ρυθµίζουµε µε εσωτερικούς όρους, αλλά έχουµε τη φορολογική πολιτική, την πολιτική
µισθών, τον προϋπολογισµό.
Και βέβαια, προσπαθούµε, προσπαθεί ο Πρωθυπουργός της
χώρας, ο Γιώργος Παπανδρέου, µε συγκρούσεις σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, µε διάλογο, µε ελιγµούς και µε συγκρούσεις όπου επιβάλλεται, να αλλάξει τις παραµέτρους.
∆εν είναι αποτέλεσµα της ελληνικής περίπτωσης ότι συγκροτήθηκε ο µηχανισµός στήριξης, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αγοράζει τα κρατικά οµόλογα, µια σειρά από άλλες
προτάσεις, όπως τα ευρωοµόλογα; Βεβαίως δεν πέρασαν, αλλά
τα ευρωοµόλογα δεν θα ήταν µεγάλη υποστήριξη για τις χώρες
του Νότου και της Ελλάδας; Ο φόρος Τόµπιν δεν θα ήταν µεγάλη προσφορά για εµάς και τις άλλες χώρες του Νότου; Ο
φόρος διοξειδίου του άνθρακα δεν ήταν µια µεγάλη προσφορά;
Βάλτε πλάτη σε αυτά στο Λαϊκό Ευρωπαϊκό Κόµµα. Βάλτε πλάτη,
για να στηρίξετε τη χώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναλαµβανόµενα το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Βεβαίως, έχουµε και επιχειρήµατα να βάλουµε στην Ευρώπη.
Ας βοηθήσουν και αυτοί στις αµυντικές δαπάνες. Ας βοηθήσουν
στο µέρισµα ειρήνης στην περιοχή µας. Ας βοηθήσουν στον µεταναστευτικό, που η κρίση του µοντέλου αυτού φέρνει όλους
τους µετανάστες στη χώρα και επιβαρύνει την οικονοµία, τουλάχιστον από το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Ας βοηθήσουν τις οικολογικές καταστροφές, που υφίσταται όλη η Μεσόγειος λόγω
υπερθέρµανσης, λόγω αυτού του µοντέλου ανάπτυξης το οποίο
υπερθερµαίνει τη µεσογειακή λεκάνη. Και βεβαίως, δεν χρειάζεται να υπενθυµίσουµε το κατοχικό δάνειο. Γιατί κάποιοι, όταν
είναι ανιστόρητοι, προκαλούν τις τακτοποιήσεις στην ιστορία.
Κύριε Πρόεδρε, µισό λεπτό και τελειώνω. Νοµίζω ότι σε αυτόν
τον προϋπολογισµό υπάρχει µια εκκρεµότητα σε σχέση µε την
Ηλεία. Έχει να κάνει µε το σχέδιο ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών. Νοµίζω ότι έχει έρθει η ώρα, υπάρχει το προσχέδιο, είναι στο διαδίκτυο η διαβούλευση. Πρέπει να
θεσµοθετηθεί και νοµίζω ότι µπορεί να γραφτεί και ένας κωδικός
στον προϋπολογισµό, για να διασφαλίσουµε τους πόρους. Μην
πάµε ως επιχορήγηση πολιτιστικού συλλόγου. Πρέπει να είναι
αυτόµατη η εκροή χρηµάτων.
Και εδώ να θυµίσω κάτι: ότι στο προσφάτως καταργηθέν ταµείο Μολυβιάτη, όπως το λέγαµε…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κλείστε, παρακαλώ,
κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: … στο προσχέδιο αναφέρεται ότι θα χρηµατοδοτήσει δεκαοκτώ πυρόπληκτους νοµούς. Να υπενθυµίσω ότι αυτά τα χρήµατα δόθηκαν κυρίως από
Ηλείους της διασποράς µε αφορµή τις φονικές πυρκαγιές στη
Ζαχάρω και στην Ηλεία. ∆εν λέω όλο το πακέτο να πάει στην
Ηλεία, αλλά θα πρέπει να υπάρξει µια δίκαιη διανοµή. Θα πρέπει
να υπάρξει σαφής αναφορά για την Ηλεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναλαµβανόµενα το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είναι προφανές ότι στηρίζω τον προϋπολογισµό, γιατί είναι
ένας προϋπολογισµός, ο οποίος κινείται µέσα στο πλαίσιο των
συνθηκών, µέσα στο πλαίσιο ενός αγώνα να κρατήσουµε ζωντανή την οικονοµία, να µπορέσουµε αλλάζοντας τις συνθήκες
στη χώρα, αλλά και τις συνθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βοηθώντας την ανάπτυξη του τόπου, αξιοποιώντας τις δυνατότητες
της χώρας να πάµε µπροστά.
Και να θυµίσω ότι αυτή η χώρα έχει περάσει πολλές δυσκο-
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λίες. ∆εν θα έρθει το τέλος της ιστορίας για την Ελλάδα. Κάποιοι
µπορεί να µείνουν στο τέλος, εµείς θα προχωρήσουµε µπροστά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Λέσβου της Νέας ∆ηµοκρατίας κ.
Σπυρίδων Γαληνός.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εικόνα πρώτη, από ένα τηλεοπτικό διαφηµιστικό του 2004,
όπου ο σηµερινός Πρωθυπουργός λέει «Κοιτάζω γύρω µου και
βλέπω πρόσωπα ξεχωριστά, νέους γεµάτους όνειρα, που διψάνε
να προχωρήσουν, να δηµιουργήσουν µε το δικό τους τρόπο. Κοιτάζω γύρω µου και βλέπω πρόσωπα αποφασισµένα, εργαζόµενους, οικογενειάρχες, µητέρες γεµάτες δύναµη, που ζητούν να
ανοιχτούν ορίζοντες στη ζωή τους».
Αυτή, κυρίες και κύριο συνάδελφοι, υπήρξε η φενάκη µιας επίπλαστης ευωχίας που στηρίχτηκε σε δανεικά, µιας αυτάρεσκης
υπεραισιοδοξίας, που αποτέλεσε προϊόν εκµαυλισµού από έναν
κοµµατικό µηχανισµό τόσο αναίσχυντο, που σήµερα τολµά να
λέει στους εµβρόντητους πολίτες «µαζί τα φάγαµε».
Εικόνα δεύτερη: την ξέρουµε όλοι, την βλέπουµε καθηµερινά,
για την ακρίβεια αποτελούµε µέρος της. Περπατάω στο δρόµο
και βλέπω συνεχώς πρόσωπα σκυθρωπά, απελπισµένα, στα όρια
της κατάθλιψης. Κανείς δεν χαµογελάει.
Λένε ότι τα όνειρα παίρνουν εκδίκηση. Έχουν άδικο. Αυτό που
στο τέλος παίρνει την εκδίκηση δεν είναι τα όνειρα. Είναι η πραγµατικότητα. Και σήµερα η πραγµατικότητα µας εκδικείται. Μας
εκδικείται για το πάρτι µε δανεικά που ξεκίνησε τη δεκαετία του
’80, µας εκδικείται για τον διαρκή εκµαυλισµό της κοινωνίας και
τις ατέλειωτες στρεβλώσεις που αυτός δηµιούργησε. Και τώρα
µας ήρθε ο λογαριασµός, που τον πληρώνουµε όλοι, ακόµα και
όσοι – ή µάλλον ιδιαίτερα αυτοί που δεν φταίξαµε, που δεν συµµετείχαµε.
Το αίσθηµα της ήττας, της βαριάς ήττας που βιώνει η ελληνική κοινωνία σήµερα είναι τραγικό. Είναι το αίσθηµα της ήττας
και της ταπείνωσης µιας χώρας, που, οι γεµάτοι όνειρα και δυνατότητες νέοι, της ρίχνουν µαύρη πέτρα πίσω τους και πάνε να
πραγµατωθούν κάπου αλλού. Και όσοι µένουν πίσω δεν τολµούν
να ονειρευτούν, δεν τολµούν να ζήσουν. Απλά επιβιώνουν και ελπίζουν το βαρέλι να έχει πάτο και αυτός ο πάτος να µην είναι
πολύ µακριά.
Κυρίες και κύριοι, ο προϋπολογισµός αυτός είναι ο προϋπολογισµός της ήττας, είναι ο προϋπολογισµός µιας χώρας που ηττήθηκε, µιας χώρας που δεν ελπίζει πια σ’ ένα καλύτερο αύριο,
που δεν πιστεύει πια στις αναπτυξιακές της δυνατότητες, που
τρώει τις σάρκες της για να πληρώσει τους δανειστές της.
Κι εγώ ενώνω τη φωνή µου µαζί µε τα εκατοµµύρια των συµπολιτών µου, για να ρωτήσω: «Ποιον πόλεµο χάσαµε; Πότε;
Πού; Εναντίον ποιου; Πώς προέκυψε τόση ήττα;».
Η Κυβέρνηση στηρίζεται όχι στην αποτελεσµατικότητα του
έργου της, αλλά στη στρατηγική του µεγάλου φόβου, στο σοκ
και δέος που σπάει τις αντιδράσεις και απονεκρώνει τις αντιδράσεις του πολίτη, που συνειδητά τον κατευθύνει, είτε στην
πλήρη υποταγή είτε στην πολιτική απάθεια. Κρίµα που το θάρρος
και τη γενναιότητα που δείχνετε απέναντι στους αδυνάτους
αυτής της χώρας, δεν το δείχνετε και απέναντι στα πραγµατικά
αίτια, µε τα οποία δεν τολµάτε να αναµετρηθείτε.
Αλήθεια, αυτός ο προϋπολογισµός ποια πραγµατικότητα παράγει για την κοινωνία; Την υπονόµευση της αναπτυξιακής δυναµικής της χώρας, τις περικοπές αποδοχών και συντάξεων, τις
περικοπές δαπανών για κοινωνική προστασία, τις περικοπές πολυτεκνικών επιδοµάτων; Έτσι περιορίζετε τις σπατάλες ή µήπως
έτσι αντιλαµβάνεστε την κοινωνική ευαισθησία;
Πίσω από τα όµορφα κούφια λόγια κρύβεται η λογική της συρρίκνωσης, ευφάνταστοι ευφηµισµοί που συγκαλύπτουν την πραγµατικότητα. Αίφνης τα δανεικά, µε τοκογλυφικό µάλιστα επιτόκιο,
βαφτίζονται οικονοµική βοήθεια. Η ισοπέδωση και η κατακρήµνιση βαφτίζονται νέα αρχιτεκτονική και ο Αττίλας βαφτίζεται
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Αλήθεια, τους καλλικρατικούς δήµους πώς θα
τους στήσουµε και πώς θα λειτουργήσουν; Με τα 4 δισεκατοµµύρια που ταχυδακτυλουργικά θα βγάλει από το καπέλο του ο κ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Παπακωνσταντίνου ή µε τα 500 εκατοµµύρια που θα κάνετε οικονοµία στη λειτουργία τους; Ή µήπως –όπως φοβάµαι- σκοπεύετε να τους εγκαταλείψετε ως άδειο κέλυφος;
Είµαι άνθρωπος απλός, του λαού και έτσι θα τα πω απλά, καθαρά και σταράτα, όπως τα νιώθω, όπως τα νιώθουν οι συµπολίτες µου που µε έστειλαν εδώ να τους εκπροσωπήσω, να µιλήσω
και να διεκδικήσω για αυτούς, νησιώτες και ακρίτες, δυνατοί και
περήφανοι, αποµονωµένοι και ξεχασµένοι. Στα νησιά του βόρειου Αιγαίου ζούµε και παλεύουµε στην αδρή πραγµατικότητα,
µακριά από τα παραµυθάκια και τα ψέµατα, χωρίς τα φρούτα των
λωτοφάγων και τα τραγούδια των σειρήνων που εκµαυλίζουν
τους παρεπιδηµούντες στην πλατεία. Τέτοιες πολυτέλειες ούτε
τις έχουµε, ούτε τις θέλουµε.
Εµείς και τις σχεδιαστικές σας αστοχίες και την πολιτική σας
αβουλία και τις γραφειοκρατικές σας αγκυλώσεις, τα ζούµε όλα
στο πετσί µας. Καθένας από εµάς που δεν αντέχει την αποµόνωση, που δεν αντέχει την εγκατάλειψη, που τα µαζεύει και φεύγει, µας πονάει. Και µας πονάει ακόµα περισσότερο, επειδή
ξέρουµε ότι έχουµε δυνατότητες, ότι πραγµατικά έχουµε δυνατότητες και ότι πραγµατικά µπορούµε να προσφέρουµε, να βοηθήσουµε για να βγει η χώρα από την κρίση.
Κάντε κάτι, ξεκολλήστε, λύστε το πρόβληµα µε τις ακτοπλοϊκές
συγκοινωνίες που βρίσκονται στο χειρότερο σηµείο. Φτάσαµε να
µην µπορούµε από τη Μυτιλήνη και πάµε στη Θεσσαλονίκη και η
Λήµνος απέµεινε µε ένα πλοίο. Απελευθερώστε την αναπτυξιακή
δυναµική του ΕΣΠΑ. Υπάρχουν σηµαντικά έργα υποδοµής, έργα
πνοής, ρητές υποσχέσεις τριών Πρωθυπουργών της χώρας που
παραµένουν λόγια κενά. Με µείωση µισθών και αύξηση φορολογικών συντελεστών καµµιά χώρα δεν βγήκε από την ύφεση.
Ακούστε, η συνταγµατική επιταγή της νησιωτικότητος προσφέρει τη δυνατότητα να δοκιµάσουµε σε τοπικό επίπεδο, στο
επίπεδο του Βορείου Αιγαίου, ένα διαφορετικό µείγµα πολιτικής,
ένα διαφορετικό µείγµα µέτρων µε χαµηλότερους φορολογικούς
συντελεστές. Ας αποτολµήσουµε το πείραµα και θα διαφανεί η
πραγµατική διέξοδος από την ύφεση.
Έχω υποχρέωση, κύριοι συνάδελφοι, να καταψηφίσω αυτόν
τον προϋπολογισµό που βυθίζει τη χώρα πιο βαθιά στην ύφεση
και την υπερχρέωση, τον προϋπολογισµό που υπονοµεύει το µέλλον της οικονοµίας και δυστυχώς, κύριοι συνάδελφοι, το µέλλον
της Ελλάδας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Ο κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος, Βουλευτής Λακωνίας του ΠΑΣΟΚ,
έχει το λόγο.
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα µεγάλο
ευχαριστώ βέβαια, για την ώρα που έχει περάσει και την ανοχή
σας.
Κύριε Υπουργέ από την Αρκαδία, θα σας πω ένα στίχο του πατριώτη µου του Νικηφόρου Βρεττάκου, που τον γνωρίζατε και
εσείς, για να µιλήσω για τον προϋπολογισµό της χώρας. Ο Νικηφόρος Βρεττάκος -που είµαστε και κοντοχωριανοί- είχε πει σε
ένα ποίηµά του, τον «Ύπνο», ότι πολλές φορές τα πράγµατα γίνονται µια φορά και ας είναι οι µέρες όλες ίδιες και ο ήλιος αιώνιος.
Το έργο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που θα παιχτεί στην
Ελλάδα την προσεχή εικοσαετία, έχει αρχίσει να γράφεται. Η
ιστορία δεν παίρνει την επιθυµητή τροπή, όταν εµείς δεν είµαστε παρόντες στα γεγονότα. Οι Θερµοπύλες του ΠΑΣΟΚ και της
Κυβέρνησης, κύριε Υπουργέ, είναι µπροστά. Ή ταν ή επί τας. Ή
τώρα ή ποτέ. Ή αλλάζουµε ή βουλιάζουµε. Το λέει ο Παπανδρέου, το έχουν πει πολλοί πολιτικοί αρχηγοί, το είπε σήµερα και
ο Ραούλ Κάστρο. Τα πάντα είναι ρευστά, όσο ποτέ άλλοτε.
Έτσι, λοιπόν, σήµερα βρισκόµαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µια ιστορική στιγµή για τον τόπο. Είναι µια πραγµατική
δύσκολη στιγµή, την οποία τη βιώνουν οι Έλληνες πολίτες. Ο συνάδελφος προηγουµένως µίλησε για πρόσωπα θλιµµένα, για κατήφεια, για απογοήτευση. Αλλά όµως, κύριε Υπουργέ, υπάρχει
και θυµός. Πριν ένα µήνα είχαµε τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Το
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ΠΑΣΟΚ πήρε µια ανάσα. Και πήρε την ανάσα διότι ακόµη ο ελληνικός λαός δεν έχει ξεχάσει τι πέρασε τα πέντε τελευταία χρόνια από τη Νέα ∆ηµοκρατία και τι περνάει σήµερα. Όχι ότι για
όλα αυτά φταίει η διακυβέρνηση της χώρας τα πέντε τελευταία
χρόνια από τη Νέα ∆ηµοκρατία, σίγουρα όµως της αναλογεί ένα
µεγάλο ποσοστό. Έτσι λοιπόν, έχουµε την ανοχή της Κυβέρνησης.
Ο Γιώργος Παπανδρέου, το οικονοµικό επιτελείο, εσείς οι
Υπουργοί και εµείς είµαστε υποχρεωµένοι όσο ποτέ άλλοτε να
σεβαστούµε αυτό το λαό, ο οποίος αυτήν τη στιγµή υποφέρει και
παρακολουθεί µε µεγάλη σοβαρότητα τα µεγάλα γεγονότα της
τελευταίας χρονιάς που αλλάζουν την Ελλάδα. Πρέπει, όµως, να
σεβαστούµε το λαό, γιατί µας παρακολουθεί, γιατί έχει ελπίδα
σε εµάς. ∆εν πρέπει να του στερήσουµε την ελπίδα. Είναι ιστορικές οι στιγµές.
Η κρίση είναι µεγάλη, είναι πάνω απ’ όλα πολιτική, είναι κοινωνική κρίση. Τα τελευταία χρόνια, όµως, ο λαός δεν βίωνε µόνο
αυτές τις δυο παραµέτρους. Βιώνει τη σκληρή παράµετρο της
οικονοµικής κρίσης. Όλα τα διορθωτικά µέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση τον τελευταίο καιρό, φαίνεται ότι πάνε να πιάσουν τόπο.
Αυτή η κατάσταση που παραλάβαµε δεν ήρθε τυχαία, ούτε από
παθογένεση. Έγιναν πολλά λάθη. Μόνο σας λέω ότι µια µέρα η
Υφυπουργός Υγείας κ. Γεννηµατά ήρθε και µας είπε ότι στον
ΟΚΑΝΑ σε κάθε συµβούλιο έπαιρναν 1.500 ευρώ.
Αυτό θέλω να το πω στους συναδέλφους της Νέας ∆ηµοκρατίας, οι οποίοι χωρίς να θέλουν και αυτοί, χωρίς να µπορέσουν να
παρακολουθήσουν τα τελευταία γεγονότα, συµµετείχαν σε ένα
παιχνίδι στο οποίο ποτέ δεν το είχαν φανταστεί. Όµως σήµερα,
οι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας καλόπιστα –γιατί πρέπει
να έχει θεσµικό ρόλο η αντιπολίτευση, στην δηµοκρατία ζούµεπρέπει να θυµούνται και να µην ξεχνούν, να µην µπαίνουν εµπόδιο αυτή τη στιγµή σε αυτό που προσπαθεί να κάνει η Κυβέρνηση Παπανδρέου και να βγάλει τη χώρα από τα αδιέξοδά της.
Εάν δεν προχωρήσουµε, κύριε Υπουργέ, δεν αλλάξουµε το
κράτος, δεν αλλάξουµε την κοινωνία, δεν αλλάξουµε το συνδικαλιστικό κίνηµα, δεν αλλάξουµε δοµές, δεν προσπαθήσουµε να
κάνουµε τις αλλαγές στο πανεπιστήµιο, στην παιδεία –η Υπουργός το απόγευµα µίλησε για διάφορες αλλαγές που προτίθεται
να κάνει- εάν δεν προχωρήσουµε στην αναµόρφωση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, εάν δεν προχωρήσουµε στην κατάργηση των αγροτικών συνεταιρισµών και να πάµε σε ένα
καινούργιο µοντέλο, εάν δεν κάνουµε µια πολύ µεγάλη ανατροπή, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα
δεν έχει µέλλον στη Ευρώπη, δεν έχει µέλλον σε αυτό τον κόσµο
που θέλουµε εµείς τουλάχιστον να λέµε ότι ανήκουµε.
Η στρατηγική ενδυνάµωση του ιδιωτικού τοµέα που φέρνει η
Κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, περνάει από ένα αναπτυξιακό µοντέλο, περνάει από ένα επενδυτικό νόµο τον οποίο δεν τον
έχουµε δει. Πρέπει να δούµε τι θα γίνει µε τις τράπεζες θα πρέπει να δώσουν χρήµα στην αγορά, να κινηθεί η αγορά.
Πώς θα γίνουν οι επενδύσεις; Ποιος θα κάνει επενδύσεις στην
Ελλάδα σε αυτό το τοπίο το σκληρό; Η Κυβέρνηση Παπανδρέου
έχει δείξει θάρρος και έχει πάρει πολύ µεγάλα ρίσκα τον τελευταίο χρόνο. Έχει πάρει τα περισσότερα ρίσκα που έχει πάρει
ποτέ κυβέρνηση µετά από τη Μεταπολίτευση.
Η ανάπτυξη, λοιπόν, είναι το ζητούµενο. Ο οικονοµικός χρόνος είναι χρήµα. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στις αποφάσεις για
δηµιουργία ουσιαστικών συνθηκών ανάπτυξης, θα επιφέρει πρόσθετα οικονοµικά βάρη τώρα και στο µέλλον. Το πνεύµα που θα
διακατέχει τη σύνταξη των τριών επόµενων προϋπολογισµών τα
επόµενα τρία χρόνια, το 2012, το 2013 και το 2014 θα είναι καθοριστικό για το µέλλον της Ελλάδος για την ανάπτυξή της.
Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός έχει
πάρα πολλούς φίλους και είναι γεγονός ότι έχει δώσει πολύ µεγάλη σηµασία στο διεθνή παράγοντα και απουσιάζει συνέχεια
από την Ελλάδα, για να µπορέσει αυτό το πρόβληµα που ζούµε
εµείς, να το διεθνοποιήσει και να δει ότι υπάγονται και άλλες
χώρες, ότι έχουν σειρά σαν και εµάς. Ο Ρουµπινί, ο Στίγκλιτς, ο
συµπατριώτης µας που πήρε πρόσφατα το Βραβείο Νόµπελ, έχει
κάνει πολλές προτάσεις για να βγούµε από την οικονοµική κρίση.
Όλα τα ακούµε.
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Κύριοι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, ο Πιταρίδης, που
πήρε το Βραβείο Νόµπελ, µας έχει κάνει προτάσεις. Εσείς δεν
µπορείτε να µπείτε σε αυτές τις προτάσεις που κάνουν αυτοί οι
διεθνείς επιστήµονες, αυτοί οι µεγάλοι άνθρωποι της οικονοµίας.
Και βλέπουµε ότι και αυτοί δυσκολεύονται να δώσουν λύσεις στο
ελληνικό πρόβληµα.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι φτάνει πια.
Πρέπει να πάρουµε όλοι τις αποφάσεις µας. Θα πρέπει να αναλάβουµε τις ευθύνες µας. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, θέλουµε,
δεν θέλουµε, είναι καταδικασµένη να επιτύχει, διότι αν δεν επιτύχει η Κυβέρνηση αυτή, σίγουρα θα αποτύχει η χώρα, θα οδηγηθεί σε µία χαοτική κατάσταση, που δεν ξέρουµε που θα µας
βγάλει.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –και τα λέω σε όλους εσάς
που ακούτε τώρα- δεν απαιτούµε υπακοή από κανέναν. Παρακαλούµε, όµως, να έχουµε συµµετοχή στις µεγάλες αποφάσεις
για τις µεγάλες ανατροπές και θέλουµε µαζί µας όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες.
Ψηφίζω αυτόν τον προϋπολογισµό, γιατί πιστεύω ότι έχει στα
χέρια του τις τύχες των παιδιών µας, της παιδείας, της υγείας
και του ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τελευταίος οµιλητής για τη σηµερινή συνεδρίασή µας είναι ο
κ. Νικόλαος Μωραΐτης, Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Φέτος συζητάµε τον πιο βάρβαρο προϋπολογισµό των τελευταίων δεκαετιών, βαθιά αντιλαϊκό, ταξικό, αντεργατικό, που τσακίζει τους µισθούς, τα εργασιακά δικαιώµατα και καταδικάζει στη
φτώχεια, στην εξαθλίωση τα πλατιά λαϊκά στρώµατα των πόλεων
και της υπαίθρου, για να βγάλουν µεγαλύτερα κέρδη οι πολυεθνικές, για να έχει σταθερή κερδοφορία το µεγάλο κεφάλαιο και
µετά την κρίση.
Είναι µεγάλο ψέµα ότι η δραστική µείωση των ήδη απαραίτητων µισθών, του µεροκάµατου, η κατεδάφιση, η ισοπέδωση των
εργασιακών δικαιωµάτων, γίνονται για να σταµατήσουν οι απολύσεις, για να αντιµετωπισθεί η ανεργία. Η αλήθεια είναι ότι ταυτόχρονα µε τους µισθούς πείνας και τη δουλειά χωρίς
δικαιώµατα, θα γίνουν και απολύσεις και η ανεργία θα µεγαλώνει. Την ανεργία γεννά και µεγαλώνει ο καπιταλιστικός τρόπος
παραγωγής.
Μέσα από αυτόν τον αντιλαϊκό προϋπολογισµό και η φτωχοµεσαία αγροτιά βιώνει σήµερα την άγρια αντιλαϊκή καταιγίδα της
καπιταλιστικής κρίσης, τη βαρβαρότητα του µνηµονίου. Αυτή η
πολιτική θα επιταχύνει τον κατήφορο της αγροτικής οικονοµίας
µε ολέθριες συνέπειες για τους µικροµεσαίους αγρότες, θα µεγαλώσει τη διατροφική εξάρτηση της χώρας, θα εκτοξεύσει τα
ελλείµµατα στο αγροτικό ισοζύγιο, θα ερηµώσει την ύπαιθρο.
Από την άλλη µεριά, όµως, θα εξασφαλίσει προκλητικά κέρδη
για τους εµποροβιοµήχανους, για τους µεγαλοεισαγωγείς αγροτικών προϊόντων.
Εργαλείο για την εφαρµογή αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής
είναι και ο φετινός προϋπολογισµός. Τα αποτελέσµατα αυτής
της πολιτικής τα ζουν τώρα χρόνια στο πετσί τους οι φτωχοµεσαίοι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι ψαράδες. ∆εν µπορείτε να το
κρύψετε. Όσο και εάν προσπαθείτε να φτιασιδώσετε αυτήν την
αντιαγροτική πολιτική, όσο και να προσπαθήσετε να αποπροσανατολίσετε τη φτωχοµεσαία αγροτιά, σας διαψεύδουν τα στοιχεία. Η αγροτική απασχόληση µειώνεται µε ρυθµούς που
ξεπερνούν τις είκοσι χιλιάδες θέσεις εργασίας το χρόνο. Εάν σε
αυτούς προστεθούν οι άνεργοι των µεταποιητικών βιοµηχανιών
αγροτικών προϊόντων που κλείνουν, όπως πάτε να κάνετε τώρα
µε τη «∆Ω∆ΩΝΗ», η ανεργία θα πάρει εκρηκτικές διαστάσεις.
Η κατάσταση αυτή όχι µόνο θα συνεχιστεί, αλλά θα ενταθεί τα
επόµενα χρόνια και µέσα από τις προτάσεις της Κοµισιόν για την
αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής το 2014 -2020. Και
τα τρία σενάρια που προτείνει είναι η ταφόπλακα για τη φτωχή
και µεσαία αγροτιά. Είναι η ολοκλήρωση ενός σχεδίου ενός προ-
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αναγγελθέντος θανάτου.
Αυτή η πολιτική αποτυπώνεται και µε τον προϋπολογισµό του
2011. Στα ήδη πενιχρά κονδύλια που είχαν διατεθεί τα προηγούµενα χρόνια στον αγροτικό τοµέα, έχουµε παραπέρα µειώσεις.
Τα συνολικά κονδύλια που προβλέπονται για την αγροτική οικονοµία, είναι µειωµένα κατά 8,5% συγκριτικά µε τον προϋπολογισµό του 2010. Και το ένα τρίτο αυτών των κονδυλίων είναι
αγροτικές επιδοτήσεις, που είναι παγωµένες στα επίπεδα του
2000.
Βέβαια, και από αυτές τις επιδοτήσεις η µερίδα του λέοντος
πηγαίνει στους µεγαλοαγρότες, αλλά και σε άλλες δράσεις αντιπαραγωγικές, όπως ξερίζωµα καλλιεργειών, πολιτική που αφήνει
ακαλλιέργητα τα χωράφια που θα µπορούσαν να παράγουν προϊόντα για τις διατροφικές ανάγκες των λαϊκών οικογενειών.
Αυτό που αποδεικνύει παραπέρα τον αντιλαϊκό χαρακτήρα του
προϋπολογισµού, είναι η δραστική µείωση σχεδόν στο 50% των
κονδυλίων από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων για τον
αγροτικό τοµέα.
Στο φετινό προϋπολογισµό επίσης πετσοκόβονται τα κονδύλια για τον ΟΓΑ κατά 7,7%. Ούτε και τα ψίχουλα των 20 ευρώ για
τις συντάξεις πείνας δεν θα δοθούν. Αυτές οι εξευτελιστικές συντάξεις των 360 ευρώ, κύριοι της Κυβέρνησης, για εσάς είναι
αυτές που ευθύνονται για την κρίση.
Πριν λίγους µήνες είχαµε καταγγείλει εδώ στη Βουλή τη συνειδητή απαξίωση του ΕΛΓΑ. Τον οδηγήσατε και εσείς και η Νέα
∆ηµοκρατία στη χρεοκοπία, για να είναι εύκολη λεία στη συνέχεια για την πλήρη ιδιωτικοποίησή του. Αυξήσατε µε το νόµο για
τον ΕΛΓΑ έως και 50% τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών,
ενώ έρχεστε τώρα µε τον προϋπολογισµό να µειώσετε τα κονδύλια για τον ΕΛΓΑ σχεδόν στο µισό, από 450.000.000 στα
296.000.000. Και ανοίγετε διάπλατα τις πόρτες στον ιδιωτικό
τοµέα, για να µπορέσουν, όπου επιχορηγούνται τα ασφάλιστρα,
να εισβάλουν στην ασφάλιση των αγροτών. Η αγροτιά µαζί µε τα
άλλα φτωχά λαϊκά στρώµατα είναι τα θύµατα της καπιταλιστικής
κρίσης.
Όλη αυτήν την κατάσταση προσπαθεί να κουκουλώσει η Κυβέρνηση, να φέρει στα µαλακά την πολιτική µαζικού ξεκληρίσµατος των φτωχών και µικρών αγροτών. Αυτό επιχείρησε ο
κύριος Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων πριν λίγες ηµέρες στο Ρέθυµνο. Μίλησαν για αγροτικά
καλάθια ανά περιφέρεια. Λανσάρετε αυτήν την πρόταση ως τη
λύση για το αγροτικό πρόβληµα.
Μίλησε ο κύριος Πρωθυπουργός για κρητική διατροφή. ∆εν
είπε, όµως, µε την πολιτική που ακολουθείται µέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου, ότι
κρητική µεσογειακή διατροφή µπορεί να γίνει και µε λάδι ΤυνηΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

σίας και µε ελιές από το Μαρόκο και µε φασόλια από την Τουρκία και µε κρασί και χυµούς από τη Χιλή και άλλα προϊόντα, που
ανά πάσα στιγµή µπορούν να κατακλύσουν την ελληνική αγορά,
για να γεµίσουν τα ταµεία των µεγαλοεισαγωγέων και οι αγρότες
να χάνουν, όπως λέµε στο χωριό µου, και τα αυγά και τα καλάθια.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας είναι αντίθετο και θα αντιπαλέψει αυτήν την αντιαγροτική πολιτική. Θα συγκρουστεί µε τα
κόµµατα του ευρωµονοδρόµου, τις ηγεσίες του συνδικαλιστικού
και συνεταιριστικού κινήµατος των αγροτών, που καλλιεργούν τη
µοιρολατρία, την υποταγή, που σκορπούν αυταπάτες ότι µπορεί
να γίνει φιλοαγροτική η ΚΑΠ, ότι είναι θέµα διαχείρισης.
Ταυτόχρονα, κινδυνολογούν ότι η σύγκρουση µε την ΚΑΠ, µε
την Ευρωπαϊκή Ένωση θα σταµατήσει τον πακτωλό των κοινοτικών κονδυλίων που έρχονται στη χώρα µας. Είναι µεγάλο ψέµα.
Τα όποια κονδύλια αποδείχτηκαν ότι είναι ο «νεκροθάφτης» για
τη µικροµεσαία αγροτιά.
Το ΚΚΕ θα στηρίξει τους αγώνες της φτωχής αγροτιάς, µε
πλαίσιο διεκδίκησης που θα συγκρούεται µε την Κοινή Αγροτική
Πολιτική, αλλά θα δηµιουργεί προοπτικές, προϋποθέσεις αποδέσµευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δηµιουργεί προοπτικές ανάπτυξης της αγροτικής οικονοµίας προς όφελος των
λαϊκών οικογενειών, της φτωχοµεσαίας αγροτιάς. Η ανάπτυξη
αυτή θα στηρίζεται στους παραγωγικούς συνεταιρισµούς των µικροµεσαίων αγροτών, που δίπλα τους θα υπάρχει ο δηµόσιος
αγροτικός τοµέας. Με κεντρικό σχεδιασµό θα αξιοποιεί τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες του λαού µας, θα σέβεται το
περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία, θα αντιµετωπίζει τα σύγχρονα
κοινωνικά προβλήµατα των αγροτών µέσα από αποκλειστικά δηµόσιο, δωρεάν σύστηµα υγείας, παιδείας, πρόνοιας, περίθαλψης,
µε αθλητικά και πολιτιστικά κέντρα. Θα είναι µια πολιτική που θα
υπηρετεί τα συµφέροντα των λαϊκών οικογενειών και όχι τα συµφέροντα των πολυεθνικών.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό δέχεστε να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 1.31’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα ∆ευτέρα 20 ∆εκεµβρίου 2010 και ώρα 10.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των
προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

