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Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2010
Αθήνα, σήµερα στις 17 Φεβρουαρίου 2010, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.04’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 16 Φεβρουαρίου 2010 εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη
του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΞΣΤ’ συνεδριάσεώς του, της
Τρίτης 16 Φεβρουαρίου 2010 σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο των σχεδίων νόµων:
1. «∆ιαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων»
2. «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης του Τοπίου»)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Πέµπτης 18 Φεβρουαρίου 2010.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 424/12-2-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Μιχαήλ Κατρίνη
προς την Υπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την άµεση εφαρµογή του Ν. 3794/2009 για τη
µονιµοποίηση αναπληρωτών – ωροµίσθιων εκπαιδευτικών µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω κ.λπ..
2. Η µε αριθµό 422/12-2-2010 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Φωτεινής Πιπιλή προς την Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις κρατικές δαπάνες για τις αγροτικές συνοµοσπονδίες κ.λπ..
3. Η µε αριθµό 432/12-2-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σταύρου Σκοπελίτη
προς τους Υπουργούς Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σχετικά µε την
ακτοπλοϊκή σύνδεση της Ικαρίας µε την ηπειρωτική χώρα κ.λπ..
4. Η µε αριθµό 435/12-2-2010 επίκαιρη ερώτηση του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Βαϊτση Αποστολάτου προς την Υπουργό Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την ακτοπλοϊκή
σύνδεση των νησιών του Αργοσαρωνικού µε το λιµάνι του Πειραιά κ.λπ..
5. Η µε αριθµό 437/12-2-2010 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευαγγελίας
Αµµανατίδου - Πασχαλίδου προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κατάργηση της πρόωρης
συνταξιοδότησης των αγροτών κ.λπ..
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ∆εύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 πα-

ράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 426/12-2-2010 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Αικατερίνης
Φαρµάκη-Γκέκη προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργού για επέκταση
του νέου προαστιακού σιδηρόδροµου προς Λουτράκι, µε ενδιάµεσο σταθµό στον Ισθµό κ.λπ..
2. Η µε αριθµό 431/12-2-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Μάριου Σαλµά προς την Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη συνέχιση και
εφαρµογή της αντικαπνιστικής πολιτικής κ.λπ..
3. Η µε αριθµό 433/12-2-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Απόστολου Νάνου
προς τον Υπουργό Εργασίας, και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα και απολύσεις στο εργοστάσιο
ΚΟΝΤΙ στο Βόλο κ.λπ..
4. Η µε αριθµό 434/12-2-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Άγγελου Κολοκοτρώνη
προς τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία των ιατροδικαστικών υπηρεσιών κ.λπ..
5. Η µε αριθµό 438/12-2-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Νικολάου Τσούκαλη προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε το ειδικό πρόγραµµα ανασυγκρότησης των Νοµών Αχαΐας και Ηλείας κ.λπ..»
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των σχεδίων νόµων του Υπουργείου Οικονοµικών:
α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους
2008»
β) «Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους
2008»
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ανδρέας Μακρυπίδης, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, για δώδεκα λεπτά.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, για να δούµε τον απολογισµό και
τον ισολογισµό του 2008 θα πρέπει, κατά τη γνώµη µου, να
δούµε πρώτα και κύρια τις πολιτικές και οικονοµικές συνθήκες
που ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός για το 2008 και στη συνέχεια
να δούµε τον απολογισµό του.
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Αν, όµως, η οικονοµική πολιτική και η δηµοσιονοµική διαχείριση της κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας για τον τελευταίο
χρόνο διακυβέρνησης, το 2009, ήταν λανθασµένη, θα έλεγα απαράδεκτη και άστοχη και σίγουρα µικροκοµµατική, σε συνδυασµό
µε τις δύο εκλογικές αναµετρήσεις που είχαµε το 2009, η οικονοµική πολιτική και η διαχειριστική δηµοσιονοµική πολιτική της
κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας το 2008, ήταν, κατά τη
γνώµη µου, και όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του ισολογισµού και του απολογισµού οικονοµικά εγκληµατική.
Ο προϋπολογισµός του 2008 έρχεται να µας αποδείξει ότι η
επιλογή της κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας για τις εκλογές
του 2007 ήταν επιλογή που είχε να κάνει πρώτα και κύρια µε τα
αδιέξοδα που είχε η ίδια δηµιουργήσει. Όλοι ενθυµούµεθα ότι η
Νέα ∆ηµοκρατία είχε επικαλεστεί πρόωρες εκλογές για να προχωρήσει σε µία σωστή και σώφρονα οικονοµική πολιτική και µία
υπεύθυνη δηµοσιονοµική διαχείριση των πραγµάτων. Γι’ αυτό και
ζήτησε πρόωρες εκλογές το 2007. Και ψήφισε έναν προϋπολογισµό που έλεγε το ∆εκέµβρη του 2007, ότι το 2008 θα είναι ένας
προϋπολογισµός που θα µας βγάλει από τα αδιέξοδα και θα δηµιουργήσει προοπτικές ανάπτυξης.
Και πριν «αλέκτωρ φωνήσαι τρεις», στα µέσα του 2008, δια
στόµατος του πιο υπεύθυνου πολιτικού, που ήταν τότε ο Υπουργός Οικονοµίας κ. Αλογοσκούφης, οµολογείτο η αποτυχία. ∆εν
χρειαζόταν για εµάς να έρθουµε σήµερα, µετά περίπου από ενάµιση χρόνο, για να δούµε τον απολογισµό.
Ήδη ο κ. Αλογοσκούφης τον Ιούλιο του 2008 έλεγε, «πιάσαµε
πάτο», όσον αφορά τα έσοδα. Συγχρόνως, µε την κυνικότατη
οµολογία του, παραδεχόταν ότι είχαµε και υπέρβαση στις δαπάνες. Άρα, αυτός ο προϋπολογισµός που κατά τη Νέα ∆ηµοκρατία ήταν τόσο φιλόδοξος, ήδη στα µέσα του χρόνου, µε την
οµολογία, φαινόταν πλέον ότι ήταν µακρινό όνειρο και µακρινός
στόχος το νοικοκύρεµα των δηµοσιονοµικών από την κυβέρνηση
της Νέας ∆ηµοκρατίας. Και είχαµε και µειωµένα έσοδα και υπέρβαση στις δαπάνες.
Σηµαντική υστέρηση στα φορολογικά έσοδα βεβαιώνεται από
τον απολογισµό, που ενώ ήταν στόχος 13,7%, όπως είπε και ο εισηγητής µας ο κ. Κουσελάς, αυτά µετά βίας έφτασαν στο 3,5%,
δηλαδή είχαµε µια υστέρηση εσόδων το 2008 της τάξεως των
4,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 3.000.000.000 δισεκατοµµύρια ευρώ ήταν απώλεια ή µείωση των εσόδων από την
έµµεση φορολογία, κυρίως του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.
Για να αξιολογήσουµε σωστά αυτή την υστέρηση των εσόδων
θα σας υπενθυµίσω, κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, ότι το 2008
είχαµε πενήντα χιλιάδες επιτηδευµατίες που δεν υπέβαλαν καθόλου φορολογική δήλωση εισοδήµατος. Είχαµε εβδοµήντα χιλιάδες επιτηδευµατίες, επιχειρήσεις και ελεύθερουςι
επαγγελµατίες, που δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν έναντι δηλώσεις
Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, που σηµαίνει πολύ απλά ότι είχαµε
απώλειες εσόδων από την έµµεση φορολογία, από το ΦΠΑ και
τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, της τάξεως των 3 και πλέον δισεκατοµµυρίων ευρώ, που σηµαίνει ότι έκαναν «πάρτι οι φοροφυγάδες» γιατί η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας τότε
αδρανούσε, είχε αχρηστεύσει και είχε απαξιώσει το µηχανογραφικό σύστηµα, το TAXIS και φυσικά, δεν προχωρούσε στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις.
Εάν πούµε ότι για τα έσοδα έφταιγε η διεθνής οικονοµική
κρίση, για τις δαπάνες ποιος είναι ο λόγος που είχαµε αυτή τη µεγάλη υπέρβαση; Σίγουρα ήταν ο ηµετερισµός, ο παραγοντισµός,
η σπατάλη και οι καταχρήσεις που γινόντουσαν από την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, η αδιαφάνεια και η διαφθορά. Και
γι’ αυτό το 2008 είχαµε υπέρβαση των δαπανών της τάξεως των
27.000.000.000 ευρώ.
Θα πω µόνο δύο στοιχεία, κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, ότι οι
δαπάνες το 2006 ήταν στο ύψος 42,9% του ΑΕΠ και το 2009,
µέσα σε τρία χρόνια, έφτασαν να είναι στο 52% του ΑΕΠ, που
σηµαίνει 9,1% αύξηση των δαπανών µέσα σε τρία χρόνια. Απλά
αυτό σηµαίνει 22,5 µε 23.000.000.000 ευρώ υπέρβαση των δαπανών τα τρία χρόνια, όσο είναι σήµερα το έλλειµµα συνολικά.
Αυτό σηµαίνει ότι, κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, όχι µόνο δεν
µπορέσατε να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις και στους σχε-
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διασµούς και στον προϋπολογισµό για τα έσοδα, αλλά είχατε
ήδη προχωρήσει σε υπέρµετρες σπατάλες µε αύξηση των δαπανών και γι’ αυτό οδηγήσατε, το 2008, σε διόγκωση το έλλειµµα
στο ύψος του 7,7%.
Επειδή, όµως, ακούσαµε κατ’ επανάληψη σ’ αυτήν την Αίθουσα
να µιλάνε και οι Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας και κυρίως ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας για το
δηµόσιο χρέος, τα στοιχεία και οι αριθµοί αποκαλύπτουν τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας διαχρονικά για τη διόγκωση του δηµόσιου χρέους.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Όχι των δικών σας! Καθόλου!
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙ∆ΗΣ: Να απαντήσω, αν θέλετε συνάδελφοι. Και των δικών µας!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, όχι διακοπές!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Συγγνώµη.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεχίστε, κύριε Μακρυπίδη.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙ∆ΗΣ: Εγώ δέχοµαι τις διακοπές, κυρία
Πρόεδρε και θα απαντήσω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ο χρόνος είναι συγκεκριµένος, κύριε συνάδελφε.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙ∆ΗΣ: Θα απαντήσω στο ερώτηµά σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Είκοσι πέντε χρόνια.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙ∆ΗΣ: ∆εκαεπτά χρόνια κυβέρνηση. Ξέρετε πόσο ήταν η αύξηση του δηµόσιου χρέους στα δεκαεπτά
χρόνια κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ; Ήταν 114.000.000.000 ευρώ.
∆εκαεπτά χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ το
δηµόσιο χρέος αυξήθηκε συγκεκριµένα 114,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ. ∆έκα χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα ∆ηµοκρατία, 1989 – 1993, 2004 – 2009, ξέρετε πόσο αυξήθηκε, κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας; Αυξήθηκε 168.000.000.000 ευρώ.
Αν κάνουµε και µια αναλογία κατ’ έτος, επί κυβερνήσεων
ΠΑΣΟΚ, αυξανόταν το χρέος κατά 6,7 δισεκατοµµύρια ευρώ. Επί
κυβερνήσεως της Νέας ∆ηµοκρατίας, αυξανόταν κατά 16.000.000.000
ευρώ κατ’ έτος. Γι’ αυτό τα δέκα χρόνια διακυβέρνησης της χώρας
από τη Νέα ∆ηµοκρατία έχουµε 168.000.000.000 αύξηση του δηµόσιου χρέους.
∆εν είναι µόνο οι αριθµοί. Εδώ θα διερωτηθούµε τα 168.000.000.000
ευρώ που αυξήθηκε το δηµόσιο χρέος επί κυβερνήσεων της
Νέας ∆ηµοκρατίας -επαναλαµβάνω 1990-1993 του κ. Μητσοτάκη
και 2004-2009 επί κυβερνήσεων του κ. Καραµανλή- που πήγαν;
Έγιναν έργα υποδοµής; Αυξήθηκε το κοινωνικό κράτος; Στηρίξατε τις επενδύσεις; Είχαµε ανάπτυξη; Γι’ αυτό και σήµερα σας
εγκαλούµε και σας λέµε που πήγαν αυτά τα λεφτά; Που πήγαν τα
168.000.000.000 ευρώ που αυξήσατε το δηµόσιο χρέος επί κυβερνήσεών σας;
Η απάντηση πολιτικά έχει δοθεί από τον ελληνικό λαό -σας έχει
στείλει εκεί που είστε σήµερα- όµως, εδώ υπάρχουν και ευθύνες
πολιτικές, προσωπικές και ενδεχόµενα και ποινικές. Αυτές τις ευθύνες είµαστε σήµερα σαν κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ υποχρεωµένοι, απέναντι στη δέσµευση που έχουµε δώσει στον ελληνικό
λαό, να καταλογίσουµε σε όποιους ανήκουν και για την υπέρµετρη διόγκωση του δηµόσιου χρέους και για τις σπατάλες, αλλά
και για την παραποίηση των στοιχείων που είχε σαν αποτέλεσµα
την απαξίωση της χώρας µας σε όλα τα ευρωπαϊκά φόρα και
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο ECOFIN και στο EUROGROUP.
Επειδή θα πρέπει να τελειώσει πλέον αυτό το παραµύθι σε
σχέση µε το δηµόσιο χρέος, µόνο το 2009 το δηµόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 40 και πλέον δισεκατοµµύρια ευρώ.
Κυρίες και κύριοι, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µε επόµενα νοµοσχέδια, µε νοµοθετικές πρωτοβουλίες που θα φέρει, θα στοχεύσει όχι µόνο στο να αντιµετωπίσει τη δύσκολη οικονοµική
κατάσταση που βρισκόµαστε σήµερα µέσα από µια σφικτή, περιοριστική θα έλεγα, εισοδηµατική πολιτική, µε µέτρα σίγουρα
επώδυνα για τη µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, αλλά
θα προχωρήσει και σε µια σειρά από νοµοθετικές πρωτοβουλίες,
όπως το φορολογικό νοµοσχέδιο, µέσα από το οποίο θα απονείµει φορολογική και κοινωνική δικαιοσύνη, για να κληθούν επιτέλους, να πληρώσουν και αυτοί που χρόνια τώρα ήταν στο
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απυρόβλητο.
Θα ήθελα, όµως, να κλείσω την παρέµβασή µου µε µια αναφορά που έχει να κάνει µε ένα γεγονός που παρεµβάλλεται µέσα
στον απολογισµό και στον Ισολογισµό του 2008. Είναι για το θέµα
που ανέφερε ο εισηγητής µας ο κ. Κουσελάς σε σχέση µε την
περιβόητη πλέον, «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΧΕΠΕΥ».
Τα ανείσπρακτα το 2004 ήταν 11.000.000.000 ευρώ. Συµπτωµατικά το 2008 έφτασαν τα 31.000.000.000 ευρώ. Συγκεκριµένα,
για την επίµαχη χρονική περίοδο 2008 έχουµε διπλασιασµό των
διαγραφέντων ωφειλών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξης
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Πρέπει να ολοκληρώσετε για να τηρηθούν οι χρόνοι απ’ όλους. Υπάρχει πρόβληµα
σήµερα.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, τελειώνω. Έχουµε διπλασιασµό των διαγραφέντων οφειλών το 2008
σε σχέση µε το 2007, γιατί σε σχέση µε το 2003 έχουµε τριπλασιασµό. Σύµπτωση. Θα έλεγα, όµως, ότι σε σχέση µε την συγκεκριµένη εταιρεία διαπιστώνω, πέρα των όσων έχουµε πει κατ’
επανάληψη και τρεις πρόσθετες συµπτώσεις.
Πρώτη σύµπτωση: Έχουµε για πρώτη φορά –γεγονός όχι σύνηθες- γνωµάτευση του Ειδικού Γραφείου Νοµικού Συµβούλου
Φορολογίας, σε σχέση µε την προβλεπόµενη προθεσµία υποβολής ένστασης από τον φορολογούµενο και όχι από εφαρµογή
του νόµου, όπως έχουµε σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, µε απόφαση του προϊσταµένου ∆ΟΥ. Για πρώτη φορά –ή ελάχιστες είναι
οι περιπτώσεις- έχουµε απόφαση του γραφείου του Νοµικού
Συµβούλου Φορολογίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε συνάδελφε, πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙ∆ΗΣ: Τελειώνω, δώστε µου µισό λεπτό,
κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Όχι, κύριε συνάδελφε,
δε γίνεται να σας δώσω µισό λεπτό. Σας παρακάλεσα ειδικά σήµερα, να τηρείται ο χρόνος οµιλίας
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙ∆ΗΣ: ∆εύτερη σύµπτωση: Κοινοποιήθηκε
το Φύλλο Ελέγχου στις 5 Ιουλίου, περίοδο καλοκαιριού, που εκεί
θα µπορούσε να αµφισβητηθεί ο χρόνος έναρξης της υποχρέωσης υποβολής.
Τελειώνω µε το εξής: Τρίτη σύµπτωση, κυρία Πρόεδρε, είναι
ότι η παραπάνω ηµεροµηνία, 13 Νοεµβρίου που έχουµε την προσφυγή που έγινε από την «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» Χρηµατιστηριακή, είναι
τρεις ηµέρες πριν λήξει η νέα προθεσµία των εξήντα ηµερών και
µόλις οκτώ ηµέρες πριν τη δηµοσίευση του νόµου που άλλαξε
την προθεσµία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Μακρυπίδη,
έχετε ολοκληρώσει.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙ∆ΗΣ: Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε.
Τρεις συµπτώσεις, να τις δεχτούµε. ‘Οµως, αν ήταν σύµπτωση
ή σκοπιµότητα θα αποδειχθεί από την ένορκη διοικητική εξέταση
που έχει διατάξει το Υπουργείο Οικονοµικών. Εκεί νοµίζω θα αποκαλυφθεί η αλήθεια σε όλο το βάθος.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ, κύριε
συνάδελφε.
Θα παρακαλούσα κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ιδιαίτερα σήµερα ο χρόνος θα τηρείται ακριβώς. Υπάρχει πρόβληµα, πρέπει
να ολοκληρώσουµε στις 14.00’ γιατί ο Υπουργός θα παραβρεθεί
σε άλλη επιτροπή. Ιδιαίτερα παρακαλώ τους Βουλευτές της Συµπολίτευσης, οι οποίοι είναι και περισσότεροι, να είναι σύντοµοι.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΛΑΟΣ, κ. Χρυσανθακόπουλος.
Κύριε συνάδελφε έχετε το λόγο ακριβώς για επτά λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε µπροστά σ’ ένα φαινόµενο να συζητάµε –και είναι σωστό αυτό- επιτέλους απολογισµούς και ισολογισµούς παρελθόντων ετών, αλλά υπό το πρίσµα
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νέων δεδοµένων, ότι τελικά στο λογιστικό επίπεδο υπάρχουν αλλοιώσεις στατιστικών στοιχείων και σαφώς οι αριθµοί µας ξεγελούν.
Η αλήθεια είναι ότι το τεράστιο έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου, έξω απ’ αυτά που περιγράφει ο κρατικός προϋπολογισµός, είναι ο δείκτης της οικονοµίας µας, δείχνει δηλαδή, τη
διακηρυγµατική πορεία, η οποία σταδιακά θα µας φέρει κάποια
στιγµή σε δύσκολη θέση. Και αυτή η κρίση κορυφώνεται µέσα
από ένα διεθνές πλαίσιο, το οποίο είναι εντελώς αρνητικό για µας
και είναι το πλαίσιο της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, ανακατάταξης οικονοµικών εξουσιών.
Βέβαια, η Ελλάδα µε το 2% του ΑΕΠ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης, δεν µπορεί να επηρεάσει τόσο πολύ το ευρώ και είναι
υπερτιµηµένη η κρίση εξαιτίας της Ελλάδας, θα έλεγε κανείς ότι
είναι πλασµατική. Είναι µια κρίση, όπου δεν αντιµετωπίζει το
ευρώ τόσα πολλά προβλήµατα από εµάς, όσο από τις δικές του
εγγενείς αδυναµίες, από τη δική του θέση στο παγκόσµιο σύστηµα.
Είµαστε στη φάση µιας παγκόσµιας οικονοµικής ανακατάταξης -όπως είπα- από την οποία µπορούν να προκύψουν και νέα
νοµίσµατα, µία συνεργασία Κίνας και Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής και πιθανόν των Ηνωµένων Πολιτειών µε την Ευρώπη. Έχει
ακουστεί από την άνοιξη του 2009, η συζήτηση για το AMEURO
ή άλλη συζήτηση των ΗΠΑ µε την Κίνα.
Αυτές είναι οι εξελίξεις, τις οποίες πρέπει να λαµβάνουµε υπ’
όψιν για να αντιληφθούµε τη δίνη στην οποία οι υπερδανειζόµενοι δεν έχουν την επίγνωση των βασικών αιτίων και δυστυχώς,
υπάρχει µια λογιστική αντίληψη της οικονοµίας σε επίπεδο κυβερνητικό. Και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση στην ίδια λογική κινείται.
∆εν είναι λογιστικό το οικονοµικό πρόβληµα της χώρας. ∆εν
χρειάζεται δηµιουργική λογιστική ή τεχνάσµατα για να αντιµετωπιστεί αυτό το ζήτηµα. Βέβαια, υπάρχει και η αντίφαση, ο προϋπολογισµός να καταψηφίζεται από την τότε αντιπολίτευση,
αλλά ο ισολογισµός του συγκεκριµένου προϋπολογισµού και
απολογισµού να υπερψηφίζεται από την τότε Αντιπολίτευση που
τον καταψήφισε σήµερα. Αυτό είναι η αντίφαση και η γελοιοποίηση µιας θεσµικής λειτουργίας. Βέβαια, η Κυβέρνηση δεν µπορεί
να κάνει αλλιώς γιατί θα εκπέσει το δηµόσιο λογιστικό. Αυτό
όµως, το επισηµαίνω για να κατανοήσετε κι εσείς ότι όλη η συζήτηση έχει προσχηµατικό χαρακτήρα.
Το βασικό πρόβληµα του παραγωγικού τέλµατος, της έλλειψης προοπτικής, της έλλειψης σχεδιασµού, της αδυναµίας να
υπάρχουν συγκροτηµένες διαρθρωτικές πρωτοβουλίες εκ µέρους της Κυβέρνησης, το αντιµετωπίζουµε µακροχρόνια. Και η
ίδια δεν µπαίνει στην λογική ότι η ύφεση µπορεί να διαρκέσει
τρία, τέσσερα, πέντε ή περισσότερα χρόνια. Στο τέλος θα έχει
µία διέξοδο. Αντίθετα µπαίνουν στη λογική ότι ανάπτυξη σηµαίνει αύξηση και διόγκωση και υπερµεγέθυνση συντελεστών. Αυτό
δεν είναι ανάπτυξη. Ανάπτυξη είναι η δυναµική µίας χώρας που
καλύπτει τις εσωτερικές τις ανάγκες µ’ έναν σχεδιασµό.
Μήπως υπάρχουν παραγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες
έχουν κατανεµηθεί σε ζώνες στον πρωτογενή τοµέα ή σε µεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες συµπληρώνουν αυτό τον στόχο
και στο τέλος να καλυφθεί η εσωτερική αγορά; Όχι, υπάρχει η
λογική της αυτορυθµιζόµενης οικονοµίας, η οποία είναι πλασµατική λογική, είναι λαθεµένη λογική , είναι καπιταλιστική λογική, είναι νεοφιλελεύθερη αντίληψη, είναι ισοπεδωτική λογική
και µέσα σ’ αυτήν συνεπιφέρεται και η καταστροφή του κοινωνικού ιστού της χώρας, η πτώχευση τεράστιων τµηµάτων της παραγωγικής µας κοινωνικής δυναµικής και η χρεοκοπία της
δηµόσιας διαχείρισης.
Βέβαια, οι τράπεζες, οι οποίες έχουν καταληστέψει τα αποθεµατικά των Ταµείων, στην πρώτη φάση, µε το κάτι τι στα Προεδρεία τους -γιατί ήταν η προτίµηση της τράπεζας, η οποία
έπαιρνε τσάµπα χρήµα και ήταν µεγάλη πρόκληση- άρχισε η διαφθορά στο πρώτο επίπεδο. Στη συνέχεια, εξελίχθηκε στα δοµηµένα οµόλογα, όµως, δεν υπάρχει επιστροφή χρηµάτων από τις
τράπεζες. Αντίθετα, αυτές τώρα θα κληθούν να συγχωνευτούν
κάποιες µεταξύ τους για να επιβιώσουν µέσα στην απραξία, την
οποία έχουν περιέλθει ελλείψει ρευστού και δεν έχουν τη δυνα-
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τότητα να δανείσουν.
Άρα, λοιπόν, αυτό το βασικό κριτήριο που µια τράπεζα φτάνει
στα έσχατά της, θα πρέπει να αντιµετωπιστεί µε ταχύτατες πρωτοβουλίες συγχώνευσης. Τα µεγέθη τους είναι τέτοια που δεν
επιτρέπουν επιβίωση, αν δεν αλληλοστηριχθούν και δεν συγχωνευθούν. Βέβαια, όπως ξέρετε, οι διαχειριστές είναι αυτοί που
υποκλέπτουν στο τέλος το µεγάλο όφελος, δηλαδή αυτοί που
παίρνουν στα χέρια τους το δηµόσιο χρήµα, το χρήµα του καταθέτη και σαφώς, δεν ενδιαφέρονται για κάτι τέτοιο. Πρέπει να
είναι µια αναγκαστική απόφαση. ∆εν θέλουµε να έλθει απ’ έξω,
πρέπει να είναι µια απόφαση στο εσωτερικό της χώρας για να
έχουµε εξέλιξη.
Και βέβαια, το µοντέλο της Μεταπολίτευσης κλείνει. Θέλω να
πω δηλαδή, ότι οι σαράντα επιχειρηµατίες, εθνικοί προµηθευτές,
εθνικοί κατασκευαστές, εθνικοί εκµαυλιστές, οι σαράντα µεγάλοι διαφθορείς του πολιτικού κόσµου µε τους εκάστοτε τριακοσίους, που συλλήβδην ο ελληνικός λαός θεωρεί διεφθαρµένους,
µένουν στο απυρόβλητο, διότι το πολιτικό προσωπικό θεωρείται
υπαλληλικό απέναντί τους και σαφώς, δεν µπορεί να αντιδράσει
και να τους κατονοµάσει ή να απαιτήσει, η κάστα η συγκεκριµένη
που συσσώρευσε τον τεράστιο πλούτο να τα επιστρέψει και να
πληρώσει το κόστος του σηµερινού οικονοµικού αδιεξόδου.
Αυτή είναι όµως µία εξέλιξη, η οποία δεν έχει να κάνει πλέον µ’
αυτούς, διότι ο κ. Παπανδρέου µεταφέρει το κέντρο των αποφάσεων στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, στην Παγκόσµια Τράπεζα, σε Υπερεθνικούς Οργανισµούς στη λογική της παγκόσµιας
διακυβέρνησης, δηλαδή, της «οικονοµικής δικτατορίας» και µ’
αυτό τον τρόπο, οι συγκεκριµένοι σαράντα µένουν στη γωνία.
Τώρα θα συνειδητοποιήσουν ότι τέλειωσε γι’ αυτούς, όπως τελείωσε και για όλο το πολιτικό σύστηµα, το παλιό µοντέλο εσωτερικής διανοµής του εξωτερικού χρέους. Αυτή η εξέλιξη
µεταφοράς στο διεθνή παράγοντα των εξουσιών της χώρας µας,
είναι µια εξέλιξη οδυνηρή και εκφράστηκε στα λόγια του Πρωθυπουργού ως εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας, η οποία συνεπιφέρει µέγιστη υποχώρηση και στα εθνικά ζητήµατα και αλλού.
Για να προχωρήσουµε, το κλείσιµο αυτού του θεατρικού σκηνικού του παραλόγου θα είναι ότι αφού µας γονατίσουν, να µας
φέρουν ως φυσιολογική τη συνεκµετάλλευση στο Αιγαίο, όπου η
προσφερόµενη στην Ελλάδα παλαιότερα παροχή, αντιπαροχή
12% της αποκλειστικής εκµετάλλευσης, θα διαιρεθεί διά του δύο
και στη συνέχεια σε τεταρτηµόρια και µπορεί να φτάσει και στο
3% και στο 1% και να λέµε και ευχαριστώ ως ελληνικός λαός,
που µας οδήγησαν σε µια τέτοια εξέλιξη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ολοκληρώστε παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κυρία
Πρόεδρε.
Κλείνω µε την εξής προτροπή: Οι εργαζόµενοι στη χώρα µας
δεν µπορούν να σηκώσουν µονοµερώς αυτοί, όλο το βάρος της
οικονοµικής κρίσης. Για να υπάρχει δικαιοσύνη χρειάζεται αναλογική κατανοµή των βαρών σε όλα τα επίπεδα των οικονοµικών
συντελεστών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ.
Κωνσταντίνος Καρτάλης ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο
εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Συνεχίζουµε µε τον κ. Σάββα Αναστασιάδη, Βουλευτή της
Νέας ∆ηµοκρατίας.
Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για δέκα λεπτά.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η απόφαση της Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
να προχωρήσει σήµερα στην κύρωση του απολογισµού και ισολογισµού του έτους 2008 είναι κάτι που όλες οι πλευρές του Κοινοβουλίου το ζητούσαν και είναι κάτι που κινείται προς τη σωστή
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κατεύθυνση, είναι µια σωστή πρωτοβουλία. Με τη σηµερινή συζήτηση επιτελείται η λογοδοσία της τότε κυβέρνησης, σχετικά
µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού. Εάν πράγµατι, δηλαδή, οι
δεσµεύσεις του προϋπολογισµού έχουν τηρηθεί από την προηγούµενη κυβέρνηση, να διερευνηθεί και να εντοπιστούν ενδεχόµενες αποκλίσεις του προϋπολογισµού από τους στόχους που
είχαν τεθεί και να αναζητηθούν τα αίτια, πολιτικά, κοινωνικά, οικονοµικά που οδήγησαν σε αυτές τις ενδεχόµενες αποκλίσεις.
Το 2008, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παγκόσµια κοινότητα
γνώρισε τη µεγαλύτερη οικονοµική κρίση που ζήσαµε ποτέ. Ισχυρές οικονοµίες του πλανήτη έχουν εισέλθει σε περίοδο στασιµότητας ή και ύφεσης. Οικονοµικοί κολοσσοί έχουν καταρρεύσει,
ως χάρτινοι πύργοι. Η κρίση, αν και καθυστερηµένα επηρέασε
και την οικονοµία της χώρας µας. Ο προϋπολογισµός του 2008
υλοποιήθηκε µέσα σ’ αυτό το άσχηµο κλίµα, εν µέσω της µεγαλύτερης οικονοµικής κρίσης που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα.
Ήταν ένας δύσκολος προϋπολογισµός σε έναν πολύ δύσκολο
χρόνο. Η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας προχώρησε άµεσα
και έγκαιρα σε λήψη συγκεκριµένων µέτρων, για να έχουµε τις λιγότερο δυνατόν επιπτώσεις από την οικονοµική κρίση. Τέτοια
µέτρα ήταν ο πενταπλασιασµός του ελάχιστου εγγυηµένου
ποσού καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες των φυσικών προσώπων, από 20.000 δηλαδή σε 100.000 ευρώ, η ενίσχυση της
ρευστότητας της οικονοµίας, η καθιέρωση του Ταµείου Εγγυοδοσίας των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, το γνωστό σε
όλους µας ΤΕΜΠΜΕ. Προχώρησε σε αποκλιµάκωση της φορολογικής επιβάρυνσης των φυσικών προσώπων και επίσης, στην
ίδρυση Ταµείου Συνοχής, καθώς και στη λήψη άλλων παράλληλων µέτρων στήριξης της οικονοµίας. Ο ρυθµός ανάπτυξης του
έτους 2008 διαµορφώθηκε στο 2%, χαµηλότερο από αυτό του
έτους του 2007, σηµαντικά υψηλότερο, όµως, από τον αντίστοιχο
κοινοτικό µέσο όρο. Τα έσοδα του 2008 υπολείπονται κατά
3.000.000.000, σε σχέση µε την πρόβλεψη του προϋπολογισµού,
αλλά είναι αυξηµένα κατά 2,5 δισεκατοµµύρια σε σχέση µε το
έτος 2007.
Πρέπει επίσης, να τονιστεί ότι τα καθαρά µη φορολογικά
έσοδα ανήλθαν σε 4,2 δισεκατοµµύρια ευρώ, αυξηµένα έναντι
των προβλέψεων, κατά 813.000.000 ευρώ. Αυτό οφείλεται κυρίως στα έσοδα που προήλθαν από την κατάργηση των ειδικών
λογαριασµών. Παράλληλα, οι δαπάνες µαζί µε τις δαπάνες για
τόκους παρουσίασαν αύξηση έναντι των προβλέψεων, κατά
477.000.000 ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στα κονδύλια που
διατέθηκαν για δαπάνες, για συντάξεις, για αυξήσεις και αναπροσαρµογές, για επιπλέον πληρωµές σε εξοπλιστικά προγράµµατα στις Ένοπλες ∆υνάµεις, για την πληρωµή επιπλέον
δαπανών για τόκους, λόγω της ανόδου των επιτοκίων εξαιτίας
της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Οι δαπάνες για την
πληρωµή τόκων για το 2008 ανήλθαν σε 11,2 δισεκατοµµύρια
ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 4,7% του ΑΕΠ, αυξηµένο κατά
1,4 δισεκατοµµύρια ευρώ σε σχέση µε το 2007.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εξαιτίας των πρωτοβουλιών που
πήρε η Κυβέρνηση, οι επιπτώσεις που δέχθηκε η χώρα µας ήταν
από τις ηπιότερες σε σχέση µε τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Σήµερα η οικονοµία µας αντιµετωπίζει αντίστοιχα και
ίσως και µεγαλύτερα προβλήµατα. Αυτά για να αντιµετωπιστούν
απαιτούν ταχύτητα, τόλµη και αποφασιστικότητα. ∆υστυχώς,
όµως, από τις εκλογές µέχρι σήµερα έχει χαθεί πολύτιµος πολιτικός χρόνος. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι αγορές να µην πείθονται από τις προθέσεις της Κυβέρνησης, να πιέζουν και να
αυξάνεται το κόστος δανεισµού µε σηµαντικές επιπτώσεις στην
ήδη προβληµατική οικονοµία µας. Τα µέτρα της Κυβέρνησης
είναι ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που υπόσχονταν προεκλογικά. Οι ανεύθυνες και επιπόλαιες δηλώσεις για χρεοκοπία της
χώρας οδήγησαν την αγορά σε πανικό, σε φυγή κεφαλαίων στο
εξωτερικό και σε άνοδο των επιτοκίων δανεισµού.
Ο Πρωθυπουργός που σήµερα ζητά συναίνεση και την έχει,
γιατί εµείς είµαστε και ως Αντιπολίτευση υπεύθυνοι, πριν από
δυο χρόνια στις 12 Μαρτίου, την ίδια περίπου περίοδο του 2008
κατέβαινε στη διαδήλωση µαζί µε την Α∆Ε∆Υ. Και τότε η οικονοµία µας αντιµετώπιζε τεράστια προβλήµατα εξαιτίας της κρίσης.
Και τότε ο Πρωθυπουργός της χώρας ο Κώστας ο Καραµανλής
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ζητούσε συναίνεση. Ξέρετε τι δήλωνε τότε ο σηµερινός Πρωθυπουργός; Είµαστε όλοι εδώ για να παλεύουµε για τα δίκαια των
εργαζοµένων. ∆εν θα περάσουν µε αιφνιδιασµό και επικοινωνιακά τρικ τα αντιλαϊκά µέτρα της Κυβέρνησης. Την ίδια περίοδο
σε συζήτηση για το ασφαλιστικό, δήλωνε: ∆εν µπορείτε να κοιτάξετε, κύριε Πρωθυπουργέ –απευθυνόµενος στον τότε Πρωθυπουργό- τους εργαζόµενους στα µάτια. Πώς να αντέξουν την
αύξηση των ορίων ηλικίας οι εργαζόµενες µητέρες µε ανήλικα
παιδιά; Προχθές, κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί δεν πήγατε στη διαδήλωση της Α∆Ε∆Υ, γιατί δεν πήγατε στα µπλόκα των αγροτών,
όπως κάνατε πέρυσι; Αντέχουν σήµερα οι εργαζόµενες γυναίκες
την αύξηση των ορίων ηλικίας; Τολµάτε εσείς σήµερα να κοιτάξετε τους εργαζόµενους στα µάτια; Όχι φυσικά, δεν το τολµάτε
γιατί είπατε ψέµατα στον κόσµο, τους εξαπατήσατε. Γιατί άλλα
τους τάξατε προεκλογικά και άλλα εφαρµόζετε σήµερα. Πού
είναι το έτοιµο σχέδιο που εξαγγείλατε, κύριε Υπουργέ; Κάνετε
συνεχώς λάθη και ένα από τα σηµαντικότερα και τα τελευταία
είναι αυτό µε την αύξηση των καυσίµων. Ενώ εξαγγείλατε την αύξηση, αφήσατε να περάσουν δέκα µέρες, έτσι ώστε οι επιτήδειοι
να κερδοσκοπήσουν µε την ανοχή σας, γιατί αγόρασαν φθηνά,
έκαναν µεγάλες αποθεµατοποιήσεις και πουλούν σήµερα ακριβά.
Σε 40.000.000 ευρώ ανέβαζαν την Κυριακή οι εφηµερίδες το κέρδος εις βάρος του κόσµου των επιτήδειων εξαιτίας αυτής της
αµέλειάς σας.
Η χώρα, κύριε Υπουργέ, χρειάζεται σήµερα µια αναπτυξιακή
διέξοδο και εσείς από ό,τι φαίνεται δεν είστε ικανοί να τη δώσετε. Το να εισπράττει κάποιος είναι το πολύ εύκολο. Το να δηµιουργεί είναι το δύσκολο και το ζητούµενο και στην πολιτική της
Κυβέρνησής σας, η αναπτυξιακή προοπτική είναι ανύπαρκτη. ∆εν
αντιλαµβάνεστε ότι όταν µειώνετε τους µισθούς και τις συντάξεις, µειώνετε την αγοραστική δύναµη του πολίτη, άρα µειώνετε
την κατανάλωση και αυτό επιφέρει µείωση των άµεσων και έµµεσων φόρων για το κράτος. ∆εν αντιλαµβάνεστε ότι όταν εφαρµόζετε φοροµπηχτική πολιτική, φοροεπιδροµή σκληρή,
στεγνώνετε την αγορά και άρα αυξάνετε την ανεργία, άρα αυξάνετε τις δαπάνες του κράτους για επιδόµατα ανεργίας και
άλλα µέτρα στήριξης των ανέργων; Κάθε φορά που ο Πρωθυπουργός -και όχι µόνο- µιλάει για ανάπτυξη επαναλαµβάνει στερεότυπα, τα περί «πράσινης» ανάπτυξης. Με συγχωρείτε, κύριε
Υπουργέ, αλλά εγώ νοµίζω και πάρα πολλοί µαζί µε εµένα, δεν
καταλαβαίνουν τι σηµαίνει «πράσινη» ανάπτυξη. Μπορείτε να µας
εξηγήσετε πρακτικά τι είναι αυτή η «πράσινη» ανάπτυξη και πώς
θα βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο, όπως εσείς ισχυρίζεστε;
Παγώσατε το ΕΣΠΑ. Πριν από λίγο διάστηµα ορίσατε Γενικό
Γραµµατέα του ΕΣΠΑ, ο οποίος µε µικρούς υπολογισµούς θέλει
τρεις µήνες να ενηµερωθεί, άλλους τέσσερις µήνες να αποφασίσει. Ο χρόνος τελείωσε! Ο αναπτυξιακός νόµος δεν λειτουργεί. Τα Σ∆ΙΤ πάγωσαν. Πώς θα γίνει ανάπτυξη, µε το νεφελώδες
και θεωρητικό κατασκεύασµα της «πράσινης» ανάπτυξης;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς ακολουθούµε εντελώς
διαφορετική πολιτική από αυτή που ακολούθησαν οι συνάδελφοι
της Κυβέρνησης, οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ. Στεκόµαστε υπεύθυνα απέναντι στα προβλήµατα του πολίτη, στηρίζουµε κάθε
µέτρο που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και προς την εξυπηρέτηση του πολίτη. Θα σταθούµε, όµως, σκληρά απέναντί σας
σε κάθε είδους αυθαιρεσία, παλινωδία και ανακολουθία. Η Νέα
∆ηµοκρατία έκανε µεγάλη προσπάθεια, πήρε τολµηρές αποφάσεις το έτος 2008 και παρά τη δική σας αρνητική ανεύθυνη, λαϊκίστικη και ισοπεδωτική στάση, µε σοβαρότητα, ευθύνη και
ετοιµότητα αντιµετώπισε τη λαίλαπα της οικονοµικής κρίσης, διατηρώντας θετικό το αναπτυξιακό πρόσηµο στο 2% της χώρας το
2008, όταν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρόσηµο αυτό ήταν αρνητικό.
Ψηφίζουµε, λοιπόν, τον απολογισµό-ισολογισµό του έτους
2008.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς για
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τη σηµερινή συζήτηση ορίζεται Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης.
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία, παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στους
χώρους του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, τριάντα εννέα
µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από
το 1ο και 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Γέρακα Αττικής.
Η Βουλή σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες)
Συνεχίζουµε µε τη Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Παπαθανάση
Αφροδίτη.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Η κυρία συνάδελφος έχει περισσότερο χρόνο…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Είναι συγκεκριµένος ο
χρόνος, κύριε συνάδελφε. Σας ακούω ότι σχολιάζετε. Οι χρόνοι
έχουν δοθεί από τα κόµµατα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Το εξηγώ στον κύριο συνάδελφο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Ορίστε, κυρία συνάδελφε.
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ: Κυρία Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε σήµερα -πάλι µε υστέρηση- σε µια διαδικασία
συζήτησης για την κύρωση του απολογισµού και ισολογισµού,
αυτή τη φορά για το έτος 2008. Η συζήτηση αυτή πραγµατοποιείται κάτω από µια σειρά επώδυνων και αναγκαίων βηµάτων για
την ελληνική οικονοµία και κοινωνία και κάτω από τη θεώρηση
της µεγαλύτερης πρόκλησης, που αντιµετωπίζει σήµερα η ελληνική οικονοµία και η κοινωνία, από τη Μεταπολίτευση και µετά.
Καλούµαστε να κάνουµε σηµαντικές αλλαγές τάχιστα. Καλούµαστε να πάρουµε µέτρα όχι απαραίτητα ευχάριστα, αλλαγές και
µέτρα που αφορούν το ασφαλιστικό, το φορολογικό, την πρόκληση της ανάπτυξης και της αλλαγής του παραγωγικού προτύπου της χώρας και µέτρα που αφορούν την εισοδηµατική
πολιτική. Οι αλλαγές και τα µέτρα αυτά οφείλουν να υπακούν και
υπακούν στον κανόνα της δικαιοσύνης. ∆ηλαδή, τα χαµηλά και
µεσαία εισοδήµατα να προστατεύονται και µε µεγαλύτερη προοδευτικότητα να συνεισφέρουν τα υψηλά εισοδήµατα. Υπήρχε
άλλη επιλογή; ∆ε συµφωνούµε όλοι ότι η χώρα οφείλει να αφήσει πίσω, οριστικά και δια παντός, ένα κακό παρελθόν, αυτό του
κράτους των πολλών ταχυτήτων, της σπατάλης, του κράτους των
συντεχνιών, του κράτους της ψηφοθηρικής συναλλαγής;
Στα χρόνια που ακολουθούν πρέπει πρώτον, για τις γενιές που
έρχονται και δεύτερον, για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, να
αλλάξουν όλα. Να αλλάξει ο κακός δηµόσιος τοµέας, να θωρακιστεί µε αξιοκρατία, να αλλάξουµε, εµείς, το πολιτικό δυναµικό,
να αλλάξουµε ακόµα κι εµείς συµπεριφορά και στάση ζωής. Θέλουµε περισσότερο από ποτέ την αλλαγή προτύπων και µία χώρα
που να µπορεί ξανά να δηµιουργεί ευκαιρίες.
Και γνωρίζουµε και θέλουµε συµµάχους για τις αλλαγές αυτές.
Και ξέρουµε και γνωρίζουµε ότι οι σύµµαχοί µας αυτοί πρέπει να
είναι και οι εργαζόµενοι και η παραγωγική βάση της χώρας
αυτής. Η χώρα πρέπει να βγει σήµερα από την κερδοσκοπική
κρίση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αντιδράσει, να δει τις κοινωνίες διαφορετικά, να δει ότι στις κοινωνίες υπάρχουν άνθρωποι µε ζωές.
Βέβαια, η κρίση που βιώνουµε στην Ελλάδα σήµερα δεν είναι
ουδέτερη πολιτικά, ούτε προήλθε τυχαία. Είναι γνωστή σε όλους
η τελευταία «περιπέτεια των αριθµών», η απόφαση της κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας που -αντί να θωρακίσει τη χώραέστελνε παραµονές εκλογών στοιχεία, που απλά βόλευαν τη συγκυρία, καταδικάζοντας την αξιοπιστία της χώρας. Επειδή, ο
προηγούµενος συνάδελφος έκανε αναφορά σε διάφορα προγράµµατα, που αφορούν το ΕΣΠΑ οφείλουµε να ρωτήσουµε: για
ποιο λόγο σε ένα πρόγραµµα όπως το «ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ», σε µετρο
µε όριο 400.000.000 ευρώ εντάξατε έργα 1.200.000.000 ευρώ;
Για ποιο λόγο να καθόµαστε σήµερα, αντί να τρέχουµε να υλοποιούµε έργα, να έχουµε να ξεσκαρτάρουµε ποια έργα θα πρέπει να µείνουν και ποια να φύγουν; Για ποιο λόγο συνέβησαν
αυτά; Για ποιο λόγο στα τοµεακά προγράµµατα δεν έχουν µείνει
καθόλου λεφτά µέσα; Για ποιο λόγο στα περιφερειακά προ-
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γράµµατα δεν υπάρχουν ώριµες µελέτες και πόροι; Για ποιο
λόγο, βλέπω εγώ στην περιφέρειά µου, να υπάρχουν παρατάσεις
συµβάσεων εργολάβων, εργολαβιών µε υστερήσεις και εκπτώσεις µέχρι 30 Σεπτεµβρίου; Ποιόν εξυπηρετεί αυτό;
Σήµερα, η αξιολόγηση των πεπραγµένων και της υλοποίησης
του προϋπολογισµού, σαφώς αναδεικνύει τα αίτια και µας οδηγεί σε οριστικά συµπεράσµατα για τα προβλήµατα που ταλανίζουν τα δηµόσια οικονοµικά. Φέρνει στο φως αποδείξεις
αδράνειας ή και κακής δράσης από την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας. Φέρνει στο φως αποκαλυπτικά στοιχεία για τα δηµόσια οικονοµικά και ερµηνεύει, εν πολλοίς, την κρίση του
συστήµατος.
Το 2008 ήταν η χρονιά που η παγκόσµια οικονοµική κρίση
έπληξε τις περισσότερες αναπτυγµένες χώρες, ενώ στην Ελλάδα
ακόµα εξακολουθούσε να υπάρχει θετικός ρυθµός ανάπτυξης.
Παρά το δυσµενές γίγνεσθαι, η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας δεν πήρε τα µέτρα, τα οποία ήταν αναγκαία, για να θωρακιστεί η χώρα. Ας δούµε κάποια ειδικά στοιχεία:
Το 2008 ήταν η χρονιά που το έλλειµµα στο ισοζύγιο των συναλλαγών έχει εκτοξευθεί σχεδόν στα 15% του ΑΕΠ, κάνοντας
φανερό το σηµαντικό έλλειµµα ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών. Οι ακάλυπτες επιταγές κατέγραψαν αύξηση ρεκόρ. Είναι αυξηµένες κατά 40% σε σχέση µε το
2007, φθάνοντας στο 1,3 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Οι πρωτογενείς δαπάνες από 38,5 δισεκατοµµύρια ευρώ το
2005, έφθασαν στα 59 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2009. ∆ηλαδή,
µέσα σε µία τετραετία αυξήθηκαν κατά 20.000.000.000 ευρώ. Και
εδώ είναι το ερώτηµα. Οφείλει ή όχι η προηγούµενη κυβέρνηση
να µας εξηγήσει, πώς οι πρωτογενείς δαπάνες σε µία τετραετία
ανέβηκαν κατά 20 δισεκατοµµύρια ευρώ και σε ποια ανάπτυξη
πήγαν τα χρήµατα αυτά;
Σε σύγκριση µε το 2003, οι ανείσπρακτες οφειλές από 11,5 δισεκατοµµύρια ευρώ εκτινάχθηκαν το 2007 στα 31 δισεκατοµµύρια ευρώ. ∆ηλαδή, τριπλασιάστηκαν µέσα σε τέσσερα χρόνια.
Τα φορολογικά έσοδα είχαν πρόβλεψη στο 13,7%, αυξήθηκαν,
όµως, µόνο κατά 3,6% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.
Οι έµµεσοι φόροι, παρά τον στόχο αύξησής τους κατά 15%
περίπου, αυξήθηκαν µόνο στο 3,7% και υστέρησαν κατά
3.000.000.000 ευρώ έναντι των προβλέψεων. Αυτό οφείλεται
στην κοινώς οµολογούµενη αδυναµία των ελεγκτικών και εισπρακτικών µηχανισµών.
Η συνεχής διόγκωση των ανείσπρακτων οφειλών, από τα βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα, αποδεικνύει την πλήρη αποτυχία της
φορολογικής πολιτικής της προηγούµενης κυβέρνησης της Νέας
∆ηµοκρατίας αλλά και τη συνεχιζόµενη υποβάθµιση, την συνεχιζόµενη κατάρρευση των φοροεισπρακτικών µηχανισµών.
Τα πιστωτικά έσοδα του τακτικού προϋπολογισµού, δηλαδή ο
εσωτερικός και εξωτερικός δανεισµός, έφθασαν περίπου τα
70.000.000.000 ευρώ, έναντι προβλέψεων περίπου 35.000.000.000
ευρώ. Το 2007 είχαν φθάσει τα 57.000.000.000 ευρώ, έναντι προβλέψεων 30,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυξήθηκαν, δηλαδή, έναντι των προϋπολογισµένων κατά 35.000.000.000 ευρώ ή κατά
101,55%.
Το 2008 είναι η πρώτη χρονιά που το µεγαλύτερο µέρος των
δανειακών εσόδων της χώρας προέρχεται από εξωτερικό δανεισµό. Γι’ αυτό οι αγορές, οι διεθνείς πιστωτές και τα συµφέροντά
τους, απέκτησαν και αποκτούν δυστυχώς όλο και µεγαλύτερο
λόγο στη δηµοσιονοµική µας διαχείριση µε ό,τι αυτό συνεπάγεται σήµερα.
Τέλος να σηµειώσω και τις διαγραφές των βεβαιωµένων ανείσπρακτων οφειλών που εµφανίζονται τριπλάσιες σε σχέση µε το
2003 και σχεδόν διπλάσιες έναντι του προηγούµενου έτους το
2007.
Κύριοι συνάδελφοι, σήµερα εµείς οφείλουµε να ανατάξουµε
την ελληνική οικονοµία. Θα πούµε αλήθειες τόσο για το χθες και
τη καταστροφική διακυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, όσο και
για το σήµερα. Οφείλουµε να ανακτήσουµε την καταρρακωµένη
αξιοπιστία της χώρας στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές και να
προασπίσουµε το µέλλον της χώρας µας. Οφείλουµε µε αίσθηµα
ευθύνης και αίσθηµα δικαίου να βαδίσουµε αυτό το δύσκολο µονοπάτι. Οι θυσίες -γιατί υπάρχουν θυσίες- πρέπει να έχουν απο-
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τέλεσµα. Να τηρήσουµε το Πρόγραµµα Σταθερότητας όχι σε λογικές διαχείρισης, αλλά και σε λογικές αλλαγών και µεταρρυθµίσεων για µία τροχιά ανάπτυξης.
Χρειαζόµαστε περισσότερο από ποτέ την αλλαγή του παραγωγικού προτύπου, ενός νέου παραγωγικού προτύπου που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών. Χρειαζόµαστε περισσότερο από
ποτέ την ορθολογική διαχείριση των χρηµάτων και της περιουσίας του ελληνικού λαού και τη διαφάνεια στα δηµόσια οικονοµικά.
Σε σχέση µε τη διαφάνεια κάνουµε αµέσως βήµατα. Έχουµε
εξαγγείλει συγκεκριµένες ενέργειες. Την αναβάθµιση και την ενίσχυση της Επιτροπής Απολογισµού και Ισολογισµού. Την
έγκαιρη αποστολή στοιχείων και τακτική ενηµέρωση από τον
Υπουργό για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού. Τη συγκρότηση ειδικής επιστηµονικής γραµµατείας στη Βουλή, για την
παρακολούθηση των εσόδων και των δαπανών. Τη διευκόλυνση
του έργου των Βουλευτών, για να µπορεί η Βουλή να αξιολογεί
ό,τι στοιχεία καταθέτει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Μιλήσαµε και καταθέτουµε σήµερα στην επιτροπή το νοµοσχέδιο
για την ανεξαρτητοποίηση της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτιστο καθήκον µας στις συνθήκες αυτές είναι να σώσουµε την οικονοµία, να µειώσουµε το
χρέος, επιδιώκοντας κάθε φορά πιο δίκαιες λύσεις, τις λύσεις
που προστατεύουν -στο µέτρο του δυνατού- τους ασθενέστερους και τη µεσαία τάξη. Οι συνθήκες επιβάλλουν να επιταχύνουµε προς το µέτωπο της ανάπτυξης. Πρέπει να επιταχύνουµε
στην εφαρµογή αναπτυξιακών µέτρων, διαφορετικά το κόστος
και οι συνέπειες θα είναι ακόµα µεγαλύτερες. Τα δύσκολα µέτρα
που αναγκαζόµαστε να λάβουµε είναι ένας πρόσθετος λόγος για
να επιταχύνουµε το σύνολο των πρωτοβουλιών, κυρίως αυτών
που έχουν θεσµική υπόσταση. Πρέπει να αλλάξει όχι το παραγωγικό µοντέλο, αλλά το ίδιο το κράτος, την ίδια τη δοµή του
κρατικού µηχανισµού. Πρέπει να αλλάξει η ίδια η συµπεριφορά
στο δηµόσιο τοµέα. Αυτό που ζητούµε είναι η ανακούφιση του
πολίτη στην καθηµερινότητά του, καλύτερες υπηρεσίες από το
κράτος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
Το µεγάλο στοίχηµα παραµένει, βέβαια, η ανασυγκρότηση της
παραγωγικής µας βάσης και η δίκαιη ανακατανοµή του πλούτου.
Και για εµάς το Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης αποτελεί το δεσµευτικό µας σχέδιο για τις µεγάλες αλλαγές που
χρειάζεται η χώρα. Είναι ένα σχέδιο συγκεκριµένων και µόνιµων
µέτρων µε ριζικές αλλαγές στον προϋπολογισµό, στη φορολογία, στο παραγωγικό µας πρότυπο και, όπως είπα και νωρίτερα
και είναι εξίσου σηµαντικό, στον τρόπο λειτουργίας του κράτους.
Και αυτό το χρωστάµε στις γενιές που έρχονται.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ κ. Παπαθανάση. Ήσασταν και πάρα πολύ σύντοµη.
Συνεχίζουµε µε τον Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα. Ορίστε, έχετε το λόγο για δέκα λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχα προετοιµαστεί να µιλήσω
για τον οικονοµικό Απολογισµό και Ισολογισµό του έτους 2008.
Ακούγοντας, όµως, τους συναδέλφους της κυβερνητικής παράταξης, είµαι υποχρεωµένος να απαντήσω σε κάποια θέµατα, τα
οποία έθιξαν.
Είναι προφανές, κύριοι συνάδελφοι, ότι καµµία πραγµατικότητα δεν προέρχεται από παρθενογένεση. Είναι προφανές επίσης, ότι αυτό το οποίο ζεί σήµερα η ελληνική κοινωνία ως µείζον
πρόβληµα µε πολύ συγκεκριµένη αναφορά στα οικονοµικά της
δεδοµένα, δεν είναι αποτέλεσµα µίας και µόνο διακυβέρνησης.
Και το λέω αυτό, γιατί κάποια στιγµή αν θέλουµε όντως να ανακτήσουµε την αξιοπιστία του πολιτικού συστήµατος και να δώσουµε µία άλλη διάσταση στον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί
απέναντι στην κοινωνία και στους πολίτες, πρέπει πρώτα και
πάνω απ’ όλα να είµαστε ειλικρινείς µε τον εαυτό µας. ∆εν αρκεί
να καταγγέλλουµε, εάν την ίδια στιγµή η προσπάθειά µας δεν
εδράζεται σε µία ειλικρινή καταγραφή της πραγµατικότητας,
πολύ περισσότερο σε µία ειλικρινή πρόθεση να αλλάξουµε αυτήν
την κακή πραγµατικότητα. Και αυτό το λέω, γιατί εκτιµώ ότι
ακόµα και µέσα σ’ αυτήν την Κυβέρνηση υπάρχουν άνθρωποι οι
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οποίοι θέλουν όντως να αλλάξουν αυτήν την κακή πραγµατικότητα. Όσο, όµως, η προσπάθεια τους θα συνεπικουρείται από
φωνές συναδέλφων -που θα καταγγέλλουν και θα λένε ότι για
όλα φταίει µία κακή πραγµατικότητα µιας προηγούµενης διακυβέρνησης, ενώ όλα τα άλλα ήταν πραγµατικά «άµεµπτα και αµόλυντα»- τόσο, σας επαναλαµβάνω, ότι θα φαίνεται ότι είµαστε
αναξιόπιστοι απέναντι στους Έλληνες πολίτες και την ελληνική
κοινωνία.
Θέλετε να πω λέξεις; Τελευταία, «Goldman Sachs». Σας λέει τίποτα, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ; Αυτό το ξεπερνάµε; «Αβρόχοις ποσί»; ∆εν υπάρχει τίποτε; ∆εν συζητάµε καθόλου γι’ αυτό;
∆εν συνέβαλε µία συγκεκριµένη πρακτική των δικών σας κυβερνήσεων στην αύξηση του δηµοσίου χρέους; Επαναλαµβάνω για
άλλη µία φορά. Η σηµερινή πραγµατικότητα, την οποία ζει η ελληνική κοινωνία –εγώ εξαιρώ τις κυβερνήσεις, τις αφήνω εκτός
πραγµατικότητας, µάλλον τις αφήνω εκτός ευθυνών στη συγκεκριµένη χρονική στιγµή- δεν έχει µία πολύ συγκεκριµένη αναφορά σ’ αυτά που έγιναν και σ’ αυτά που δεν έγιναν στο
παρελθόν;
Και εν πάση περιπτώσει, εάν θέλουµε να πούµε και µία αλήθεια η µεγαλύτερη ευθύνη των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ –δεν
είχα πρόθεση να κάνω πραγµατικά αντιπολίτευση µέσα απ’ αυτή
τη συζήτηση, αλλά είµαι αναγκασµένος να το κάνω- το µεγαλύτερο πρόβληµα που δηµιούργησαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ
στην ελληνική κοινωνία εδραζόταν σε δύο συγκεκριµένα στοιχεία.
Το ένα ήταν ότι κατάφερε να κάνει το κράτος µοναδικό εργοδότη και µοναδικό µοχλό ανάπτυξης, µε αποτέλεσµα οτιδήποτε
λειτουργεί γύρω από την ελληνική κοινωνία, να στηρίζεται είτε
στη χρηµατοδότηση την κρατική, ή εν πάση περιπτώσει στην
όποια πολιτική επιλογή µέσω των κυβερνήσεων.
Και το δεύτερο, είναι ότι δυστυχώς πέρασε µία παιδεία µέσα
από την ελληνική κοινωνία, ότι µπορεί ανά πάσα στιγµή να κάνει
αυτό που θέλει, να αυθαιρετεί, να παρανοµεί ο καθένας, να λειτουργεί µε τον τρόπο µε τον οποίο σκέφτεται και επιθυµεί. Και
βεβαίως, αυτό ενισχύεται από το συγκεκριµένο παράδειγµα που
ακούστηκε, µόλις, νωρίτερα.
Όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προσέτρεχε στις διαδηλώσεις
της Α∆Ε∆Υ, είτε στα µπλόκα των αγροτών και σήµερα βρίσκεται
ακριβώς στην αντίθετη θέση, αντιλαµβάνεστε ότι δεν µπορεί να
λειτουργήσει παιδαγωγικά απέναντι στην ελληνική κοινωνία και
στους Έλληνες πολίτες. Και η ελληνική κοινωνία τι περιµένει από
την πολιτική; Να λειτουργήσει ως παιδαγωγός, πρώτα και πάνω
απ’ όλα! Ποιο είναι, λοιπόν, το παράδειγµα το οποίο δίνουµε
µέσα απ’ αυτήν τη διαδικασία ή ακόµα και µέσα απ’ αυτή τη συγκεκριµένη συζήτηση που κάνουµε σήµερα;
∆υστυχώς, δεν είναι θετικό και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αν
εγώ πρέπει από τη δική µου πλευρά, ως Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας, να υπερασπιστώ το 2008, σας πληροφορώ ότι θα βρω
δεκαπέντε-είκοσι ή τριάντα διαφορετικούς λόγους, όπως βεβαίως, και εσείς θα βρείτε άλλους τόσους αντίθετους λόγους.
Εκεί, όµως, πρέπει να σταθεί αυτή η συζήτηση; ∆εν πρέπει να
κάνουµε ένα βήµα µπροστά ως πολιτικοί; Γιατί, επαναλαµβάνω
ότι οι Έλληνες πολίτες µας κρίνουν, οι Έλληνες πολίτες ξέρουν
πολύ καλά τι συµβαίνει και προφανώς, είναι πολύ µπροστά από
την πολιτική. Η συναίνεση την οποία, βεβαίως, ο Πρόεδρος της
Νέας ∆ηµοκρατίας έχει ουσιαστικά ανακοινώσει προς την Κυβέρνηση για τη στήριξη σ’ αυτήν τη δύσκολη προσπάθεια να βγάλουµε τη χώρα µας από το αδιέξοδο, πρέπει να έχει και έναν
αποδέκτη, δηλαδή εσάς. Αν δεν τη θέλετε τη συναίνεση, προφανώς δεν µπορεί να υπάρχει συναίνεση. Και δεν το λέω γιατί
κάποιοι άλλοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ λένε ότι τη συναίνεση τη
λέµε µόνο στα λόγια, αλλά δεν την κάνουµε πράξη. Εγώ είµαι ο
πρώτος που έρχοµαι να αποδείξω ότι προτίθεµαι να συναινέσω
σ’ αυτήν τη δύσκολη προσπάθεια.
Όταν, όµως, όλη η προσπάθεια όλων των συναδέλφων της Κυβέρνησης που στηρίζουν την κυβερνητική Πλειοψηφία, έρχεται
απλά και µόνο να απορρίψει το παρελθόν µε τέτοιους συγκεκριµένους χαρακτηρισµούς, αντιλαµβάνεστε ότι δεν υπάρχει τοπίο
έδρασης αυτής της συναίνεσης. Είναι πολύ απλά και πολύ συγκεκριµένα τα πράγµατα.
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Βεβαίως, αν πρέπει να κάνω µία πολύ µικρή αναφορά στο
2008, θα σας πω ότι ήταν η χρονιά της παγκόσµιας οικονοµικής
κρίσης, ήταν η χρονιά που ο σηµερινός Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός σας, έβλεπε ότι δεν υπάρχει κρίση, αλλά σήµερα ανακάλυψε ότι όλα υπάρχουν! Και βεβαίως, ήταν η χρονιά των µεγάλων
ιστορικών αλλαγών στις ευρωπαϊκές οικονοµίες, στην παγκόσµια
οικονοµία.
Τι έκανε τότε η Νέα ∆ηµοκρατία; Συγκεκριµένα βήµατα. Συγκεκριµένες προσπάθειες. Φορολογική µεταρρύθµιση, ασφαλιστική µεταρρύθµιση, στήριξε την αύξηση του ΕΚΑΣ στα 230
ευρώ, τη στήριξη και την αύξηση της σύνταξης του ΟΓΑ στα 330
ευρώ, την αύξηση του επιδόµατος ανεργίας στα 404 ευρώ.
Έδωσε τη δυνατότητα στις τρίτεκνες οικογένειες να έχουν το λεγόµενο πολυτεκνικό επίδοµα, χρηµατοδότησε το Εθνικό Ταµείο
Κοινωνικής Συνοχής. Έδωσε αυτά τα περιβόητα 28.000.000.000
ευρώ µε τους διαφορετικούς τρόπους στις τράπεζες –αµφιλεγόµενη επιλογή, όλοι το γνωρίζουµε- προκειµένου να στηριχθεί
η ρευστότητα, αλλά κυρίως και να δοθεί και µία δυνατότητα να
εγγυηθούµε το πενταπλάσιο των καταθέσεων σε σχέση µε το τι
ίσχυε στο παρελθόν. Και βεβαίως, µέσω της στήριξης του ΤΕΜΠΜΕ του Ταµείο Εγγυοδοσίας των Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων, το ξέρουµε όλοι πολύ καλά δόθηκε και µία δυνατή
ανάσα σε όλες αυτές τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Βεβαίως, για πρώτη φορά εκείνη την περίοδο επιχειρήθηκε
µέσω του προϋπολογισµού η καθιέρωση προϋπολογισµών προγραµµάτων, για τοµείς όπως ο αθλητισµός, η θρησκεία και ο πολιτισµός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα κράτος δεν µπορεί να είναι
αποτελεσµατικό, όταν δεν µπορεί να αξιολογήσει την αποτελεσµατικότητα των δαπανών του. ∆εν αρκεί µόνο να δαπανάς
πολλά για να πετύχεις το στόχο σου. Απαιτείται παράλληλα οι
πόροι που διαθέτεις να πιάνουν τόπο και να εξυπηρετούν το
σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Εποµένως, αυτό το οποίο
χρειαζόµαστε και είναι κάτι το οποίο έχει ήδη προαναγγείλει η
Κυβέρνηση, είναι ένας σύγχρονος τρόπος σύνταξης των προϋπολογισµών, που να δίνει στο κράτος τη δυνατότητα του µακροχρόνιου προγραµµατισµού. Να δίνεται η δυνατότητα να
αξιολογούνται τα ετήσια αποτελέσµατα και αντίστοιχα, να µπορούν να προσαρµόζονται τα µέσα και οι πόροι, ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυµητό αποτέλεσµα στο συντοµότερο δυνατό
χρόνο, µε τους λιγότερους πόρους. Γι’ αυτό θα πρέπει να αναπτύξουµε ένα σύστηµα που θα αυξήσει τη διαφάνεια, θα επιτρέπει τον έλεγχο και την αξιολόγηση του αποτελέσµατος της
δαπάνης.
Χαίροµαι, που φαίνεται ότι η ιδέα αυτή ωριµάζει σιγά-σιγά και
περιµένουµε από την Κυβέρνηση να αναλάβει τις σχετικές πρωτοβουλίες για την πλήρη αναµόρφωση του συστήµατος κατάρτισης και παρακολούθησης του προϋπολογισµού, όπως και
προεκλογικά είχε υποσχεθεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2008
ήταν, όπως σας είπα και νωρίτερα, ένας πολύ δύσκολος προϋπολογισµός, γιατί και η συγκυρία ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας αγωνίστηκε µε σοβαρότητα, µε
αποφασιστικότητα, µε αυξηµένο αίσθηµα ευθύνης, να προστατεύσει τη χώρα και την κοινωνία από τις επιπτώσεις της κρίσης.
Είναι βέβαιο πως αργά ή γρήγορα η ελληνική οικονοµία θα αντιµετωπίσει µεγαλύτερη κρίση απ’ αυτή που φαίνεται µέχρι τώρα,
διότι θα πρέπει να περάσουµε µέσα από συµπληγάδες. Γι’ αυτό
και ο στόχος όλων µας σήµερα πρέπει να είναι η προστασία και
η πρόοδος της χώρας και της κοινωνίας µας. Πώς θα µετατρέψουµε την κρίση σε ευκαιρία -γνωστή ρήση του Πρωθυπουργούπώς θα δηµιουργήσουµε προοπτικές για το παρόν και το µέλλον
του τόπου. Αυτό πρέπει να επιδιώκουµε και να προάγουµε ως
πολιτική. Με την καταστροφολογία και τις στείρες αντιπαραθέσεις το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να κερδίσει κανείς τίποτα.
Όµως, για να κλείσω µε µία συγκεκριµένη σκέψη, επειδή όλη
αυτή η διαδικασία που γίνεται στο προσκήνιο της πολιτικής, προφανώς δεν γίνεται µόνο για το δικό µας µικρόκοσµο, αλλά γίνεται για όλους τους πολίτες που µας παρακολουθούν και για όλη
την κοινωνία, η οποία ζει µία πραγµατικά δύσκολη στιγµή, ένα
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πολύ δύσκολο παρόν, πρέπει, επαναλαµβάνω, αυτή η προσπάθεια να γίνει χωρίς τις γνωστές «µάσκες» της πολιτικής.
∆εν υπάρχει περιθώριο, κύριε Υφυπουργέ –γνωρίζετε την
άποψή µου για την προσπάθειά σας και το έργο σας- αυτή η συζήτηση να παραµένει στη γνωστή λογική των µικροκοµµατικών
αντιπαραθέσεων. Όσο θα συνεχίζουµε αυτή την πρακτική, τόσο
θα ξεµακραίνουµε από το στόχο µας που είναι το πώς θα µπορέσουµε να στηρίξουµε την εθνική µας οικονοµία και να δώσουµε
ελπίδα στο αύριο και στο µέλλον του Έλληνα πολίτη.
Βεβαίως, σε ό,τι αφορά τον Απολογισµό και τον Γενικό Ισολογισµό του έτους 2008 στη συνηθισµένη πρακτική θα ήθελα να
πω ότι τον υπερψηφίζω, διότι µε µια πρακτική που έχει συνηθίσει
να λειτουργεί το Κοινοβούλιο είµαστε αναγκασµένοι να συνεχίσουµε χωρίς να σηµαίνει ότι δεν πρέπει να αναλάβουµε διαφορετικές πρωτοβουλίες για το άµεσο µέλλον.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τσιάρα.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Άδωνις Γεωργιάδης.
Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη, έχετε το λόγο για επτά λεπτά.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνήθως τέτοιου είδους συζητήσεις στο Κοινοβούλιο έχουν διαδικαστικό χαρακτήρα και όχι
κάποιο αυξηµένο ενδιαφέρον από την κοινή γνώµη. Η παρούσα,
όµως, συγκυρία µας αναγκάζει να δούµε όλη αυτή τη συζήτηση
µε τελείως διαφορετικό µάτι και ίσως να αναλογιστούµε τις ευθύνες που το σύνολο του πολιτικού µας συστήµατος φέρει για
την κατάντια στην οποία βρίσκεται σήµερα η χώρα.
Πέραν αυτού του οποίου έχει λεχθεί -άλλωστε πολλές φορές
πριν από εµένα- ότι είναι οξύµωρο να έρχεται µία επόµενη Κυβέρνηση και να µας παρουσιάζει έναν ισολογισµό απολογισµό
του οποίου όλες τις δράσεις καταψήφισε ως αντιπολίτευση και
αυτό γίνεται για να δείξουµε απλώς πως πρέπει να βρίσκουµε
ένα τρόπο να συνεχίζει να λειτουργεί αυτό το σύστηµα. Θα µου
επιτρέψετε, κύριε Υπουργέ, να σας θέσω ορισµένες σκέψεις τις
οποίες θα θέλω να αξιολογήσετε γιατί δεν γίνονται ούτε από
προϊόν κοµµατικής αντιπαραθέσεως ούτε από προϊόν αντιπολιτευτικής δράσεως, αλλά είναι οι απλές σκέψεις ενός µικροµεσαίου, ενός απλού εκδότου ο οποίος έχει ζήσει την
καθηµερινότητα σ’ αυτό που λέγεται αγορά και οικονοµία στην
πατρίδα µας. Η πρώτη µου αίσθηση µόλις µπήκα στο Κοινοβούλιο και άρχισα περίπου να συνειδητοποιώ πώς κυβερνούµε αυτό
το κράτος, είναι –και σας µιλάω ειλικρινά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι- ότι αν ο οποιοσδήποτε µικροµεσαίος επιχειρηµατίας
διαχειριζόταν τα χρήµατά του µε τον τρόπο που το κάνουµε εµείς
για το ελληνικό δηµόσιο, θα είχε µπει στη φυλακή από τα χρέη
πάρα πολύ γρήγορα. Είναι απαράδεκτο πραγµατικά αυτό το
οποίο συµβαίνει.
Και θέλω να δώσω µερικά συγκεκριµένα παραδείγµατα ιδιαίτερα ορµώµενος από την ωραίων τόνων και στοιχειοθετηµένη τοποθέτηση του προηγούµενου συναδέλφου στο Βήµα. Ήταν
Αύγουστος του 2008 όταν από αυτό εδώ το Βήµα είχε έρθει ο κ.
Αλογοσκούφης –τότε πανίσχυρος Υπουργός- και είχε προτείνει
διάφορα έκτακτα οικονοµικά µέτρα λόγω της επελαύνουσας οικονοµικής κρίσεως. Τότε από αυτό το Βήµα εγώ ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ του είχα πει: «Κύριε Υπουργέ,
πρώτη φορά ακούω να βρισκόµαστε σε οικονοµική κρίση και ο
ένας Υπουργός να ζητάει έκτακτα οικονοµικά µέτρα και ο άλλος
Υπουργός -η κ. Πετραλιά- να µας φέρνει νόµους για το διορισµό
είκοσι χιλιάδων ανθρώπων στους ΟΤΑ».
Και είχα πει ένα απλό πράγµα ως κόµµα, όχι ως πρόσωπο.
Γιατί δεν παγώνουµε τις προσλήψεις στο δηµόσιο για την επόµενη δεκαετία, εφόσον λέµε ότι έχουµε πρόβληµα και ότι οι δαπάνες είναι πάρα πολύ µεγάλες. Και είναι τόσο µεγάλες που δεν
µπορεί να ανταπεξέλθει και είναι τόσο µεγάλες που πρέπει να
πάρουµε έκτακτα οικονοµικά µέτρα. Γιατί συνεχίζουµε να διευρύνουµε αυτές τις δαπάνες κατά τρόπον παράλογο που κανένας
άνθρωπος δεν θα έκανε στο δικό του µαγαζί, στη δική του επι-
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χείρηση αν είχε αναλάβει µία παρόµοια απόφαση. Και η απάντηση τότε του κυρίου Υπουργού ήταν ότι αυτά δεν γίνονται στην
Ελλάδα.
Και έρχεται τώρα η Κυβέρνησή σας, µετά από την πίεση της
Ευρώπης και της αδήριτης οικονοµικής πραγµατικότητας -διότι
ό,τι και να λέµε εµείς εδώ και όσους νόµους και να βγάλουµε το
αν θα έχει λεφτά ή χώρα ή δεν θα έχει λεφτά η χώρα δεν θα κριθεί από το παραγόµενο νοµοθετικό έργο. Θα κριθεί από τη δουλειά που θα κάνουµε- για να µας πει τι; Πρέπει να παγώσουµε
τις προσλήψεις. Μα αν, κύριοι συνάδελφοι, το είχαµε κάνει δυο
χρόνια πριν θα είχαµε γλιτώσει δύο χαµένα χρόνια. Αυτά είναι,
κύριοι συνάδελφοι, που καταλογίζουµε στη Νέα ∆ηµοκρατία.
Όταν η Νέα ∆ηµοκρατία, εσείς ανεβήκατε στην εξουσία το
2004 –και σας µιλάω ειλικρινά, εγώ τον είχα ψηφίσει τον Κώστα
Καραµανλή µέχρι το 2000 και τον πίστευα- και είπατε τι; Ότι θέλετε να επανιδρύσετε το κράτος, θέλετε να φτιάξετε µία καινούργια Ελλάδα. Και τι κάνατε; Συνεχίσατε ακριβώς τα ίδια που
έκαναν οι προηγούµενοι, δεν τολµήσατε να συγκρουστείτε ούτε
µε µία συντεχνία ούτε µε ένα οργανωµένο συµφέρον. Και αυτό
όλο αποτυπώνεται στον Ισολογισµό και Απολογισµό του έτους
2008, όπως και όλων των προηγουµένων ετών που διακυβέρνησε
η Νέα ∆ηµοκρατία. Αυτό είναι το µείζον.
Τώρα ερχόµαστε στο σήµερα. Πράγµατι, αυτή η πολύ δύσκολη
στιγµή, στην οποία βρισκόµαστε µπορεί να αποτελέσει την αφετηρία µιας αναγεννήσεως, µιας καινούργιας πορείας και αυτό ευχόµαστε όλοι. Και εµείς ως κόµµα, κύριε Υπουργέ -το έχετε
διαπιστώσει- προσπαθούµε να κάνουµε σε όλα προτάσεις. Και
χαιρόµαστε που σειρά προτάσεων του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού τις έχει υιοθετήσει τώρα η Κυβέρνηση Παπανδρέου.
Είµαστε σ’ αυτή τη Βουλή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –
πρώτη οµιλία για το φορολογικό µόλις είχα πρωτοεκλεγεί Βουλευτής- και έλεγε ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης από το Βήµα να
υιοθετηθεί το µέτρο των αποδείξεων στις φορολογικές δηλώσεις, ότι κυνηγάµε τη φοροδιαφυγή. Μας έλεγε τότε ο κ. Αλογοσκούφης, δεν γίνεται αυτό στην Ελλάδα. Να που έγινε και καλά
κάνατε που το πήρατε αυτό το µέτρο.
Λέγαµε εδώ και οκτώ χρόνια ένα ταµείο, όχι εκατόν δέκα. Τα
έκανε η κ. Πετραλιά δεκατρία, τώρα ο κ. Λοβέρδος τρία. Λέγαµε
µία εθνική σύνταξη και από εδώ και πέρα όλο το υπόλοιπο ανταποδοτικό. Άκουσα τις ανακοινώσεις του κ. Λοβέρδου, υιοθετεί
και σ’ αυτό τις θέσεις του ΛΑΟΣ. Εµείς, βεβαίως, θα χειροκροτήσουµε όταν βλέπουµε να παίρνετε µία θέση η οποία είναι στηριγµένη στη λογική. Φωνάζαµε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Θυµάµαι τον εαυτό µου στα προεκλογικά «παράθυρα» – είναι
γνωστό ότι η φωνή µου είναι και λίγο οξεία- και λέγαµε να παρθούν µέτρα άρσεως του «Πόθεν Έσχες» για την εισροή κεφαλαίου στη χώρα. Και άκουγα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα
µύρια όσα στα παράθυρα. Μου έλεγε, θυµάµαι σε µία εκποµπή
ο αξιότιµος συνάδελφος κ. Νάσος Αλευράς: «Είσαι υπέρ της φοροδιαφυγής». Και προχθές το ανακοίνωσε ο κ. Παπακωνσταντίνου κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αυτό που έλεγε δύο χρόνια
πριν ο κ. Καρατζαφέρης στον κ. Καραµανλή το νοµοθέτησε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Γιατί, όµως, χάσαµε δύο χρόνια; ∆εν υπάρχουν ευθύνες γι’ αυτά τα χαµένα χρόνια;
Λέγαµε, κύριε Ντινόπουλε -πέρυσι τέτοια εποχή όταν ο κ. Καραµανλής ζητούσε τη συναίνεση- να φέρουµε τον κ. Λουκά Παπαδήµα να µας βοηθήσει που έχει την εµπειρία, πέσανε όλοι να
µας φάνε. Τώρα, µας τα λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, λοιπόν,
πρέπει να αρχίσουµε να λέµε τις αλήθειες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Και αυτό δεν σηκώνει κοµµατική αντιπαράθεση διότι η οικονοµική χρεοκοπία της χώρας δεν θα πλήξει µόνο τους ψηφοφόρους του ΛΑΟΣ ή µόνο τους ψηφοφόρους της Νέας
∆ηµοκρατίας ή του ΚΚΕ ή του ΣΥΡΙΖΑ ή οποιουδήποτε άλλου.
Θα πλήξει όλο τον ελληνικό λαό και πρέπει όλοι να βοηθήσουµε,
για να περάσουµε αυτή τη δύσκολη στιγµή στην οποία βρισκόµαστε.
Και θέλω κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, να σας πω και το εξής
και θέλω να το εκτιµήσετε, διότι αυτό που σας λέµε δεν είναι
προϊόν κοµµατικής αντιπαραθέσεως. Χθες ο κ. Παπουτσής έκανε
µία πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την οι-
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κονοµία. Κύριε Υπουργέ, εσείς που έχετε βαθιά γνώση του προβλήµατος και της σκληρής πραγµατικότητας που αντιµετωπίζει η
χώρα να ασκήσετε την επιρροή σας να µην υλοποιηθεί αυτή η
απόφαση εν µέσω αυτής της οικονοµικής κρίσεως. ∆ιότι αυτό το
οποίο θα γίνει και είδαµε χθες τον κ. Κεφαλογιάννη ο οποίος -για
να υπερασπιστεί το κόµµα του και τη Νέα ∆ηµοκρατία ως όφειλε,
ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος- άρχισε να λέει για τα στοιχεία βάσει των οποίων µπήκαµε στην ΟΝΕ και να αµφισβητεί
αυτά τα στοιχεία βάσει των οποίων µπήκαµε στην ΟΝΕ. Αυτά θα
κάνετε µεταξύ σας τα δύο κόµµατα µέσα στην επιτροπή. Και
αυτά που θα λέτε, κύριε Υπουργέ, µέσα στην επιτροπή ο ένας
για να κατηγορήσει τον άλλο θα είναι πρωτοσέλιδα στις οικονοµικές εφηµερίδες και σε όλα τα οικονοµικά δελτία του πλανήτη.
Και αυτά θα ανεβάζουν τα spread και τα επιτόκια που δανείζεται
η Ελλάδα. Και στο τέλος δεν θα πληρώσει ο κ. Κεφαλογιάννης,
ούτε εσείς θα πληρώσετε ούτε ο κ. Παπανδρέου. Όλος ο ελληνικός λαός θα πληρώσει…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Έχει τελειώσει ο χρόνος σας, κύριε Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Τελειώνω, αµέσως κυρία
Πρόεδρε.
Κάντε πίσω σ’ αυτήν σας την απόφαση. Είναι τροµερά λανθασµένη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Γεωργιάδη.
Συνεχίζουµε µε τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Εµµανουήλ Στρατάκη.
Ορίστε, κύριε Στρατάκη, έχετε το λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Είναι αλήθεια, κύριε Γεωργιάδη, ότι όταν µιλάµε για οικονοµική πολιτική κάποια στιγµή σ’ αυτήν την Αίθουσα θα πρέπει όχι
να συµφωνήσουµε κατ’ ανάγκη, αλλά να µιλήσουµε µε διαφορετική αντίληψη από αυτή που µιλάµε µέχρι σήµερα. Και αυτό γιατί;
Και θέλω να το δικαιολογήσω. Γιατί εκ των πραγµάτων ζούµε σ’
ένα παγκοσµιοποιηµένο σύστηµα µε αντιθέσεις και που αυτές οι
αντιθέσεις –καλώς- εκφράζονται από τη µια άκρη µέχρι την άλλη
και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Αλλά, όµως, είµαστε υποχρεωµένοι εάν πραγµατικά θέλουµε
να οδηγήσουµε την οικονοµία και τη χώρα στο σωστό δρόµο, να
συνθέσουµε µέσα από αυτές τις αντιθέσεις. Και να δούµε ποιες
είναι εκείνες οι τοµές και οι πολιτικές που χρειάζονται ώστε η
χώρα να πορευτεί στο σωστό δρόµο όχι µόνο προς όφελος κάποιων καταστάσεων και κάποιων δεδοµένων, αλλά κυρίως προς
όφελος του λαού της. Και θεωρώ ότι εκεί εδράζεται -αν θέλετεκαι η φιλοσοφία της όποιας αντίληψης αποπνέει το κάθε κόµµα
και η κάθε παράταξη εδώ µέσα. Εµείς εκτιµούµε ότι λειτουργούµε προς την κατεύθυνση, για την οποία δεσµευτήκαµε προεκλογικά και πάνω σ’ αυτό θα µπορούσε να πει κανείς πολλά.
Όµως, θέλω να έρθω -λίγο πριν µπω σ’ αυτό το θέµα- σ’ αυτά
που ειπώθηκαν πριν, από τον αγαπητό συνάδελφο κ. Τσιάρα, ότι
δήθεν η Νέα ∆ηµοκρατία προσπαθεί να επιδείξει συναίνεση και
ότι ευθύνη ουσιαστικά για την κατάσταση που υπάρχει στη χώρα
–και αυτό το ακούσαµε και κατά τη συζήτηση του φετινού προϋπολογισµού- έχει το ΠΑΣΟΚ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: ∆εν είπα αυτό. Η ευθύνη είναι
όλων µας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Θα έρθω και σε αυτά που είπατε
ακριβώς. Τα έχω σηµειώσει, κύριε συνάδελφε.
Είπατε, λοιπόν, ότι ευθύνεται το ΠΑΣΟΚ επειδή δηµιούργησε
ένα κράτος που ήταν µοναδικός εργοδότης και ένα κράτος που
ήταν µοναδικός µοχλός ανάπτυξης. Εγώ, λοιπόν, θέλω να θυµίσω
στον κ. Τσιάρα τα εξής δύο απλά πράγµατα.
Πρώτον, η παράταξή του ήταν εκείνη, η οποία κρατικοποίησε
ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπως η Ολυµπιακή και βέβαια, στη συνέχεια, ήρθε και τις ξεπούλησε ξανά, στην κυριολεξία, σε ιδιώτες.
∆εύτερον, το ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνο, το οποίο πραγµατικά δηµιούργησε ένα κλίµα αισιοδοξίας και ανάτασης, µέσα από τους
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ρυθµούς ανάπτυξης που είχε επιτύχει, έστω κι αν αυτοί οι ρυθµοί δεν ήταν προς την απόλυτα σωστή κατεύθυνση. Αυτό δεν
πρέπει να το ξεχνάµε και βεβαίως, σε ό,τι αφορά την ασυδοσία,
µε την οποία εµείς παιδαγωγήσαµε –όπως µας κατηγορείτε- την
κοινή γνώµη, εγώ θα έρθω να πω µόνο δύο κουβέντες, κύριε
Τσιάρα.
Αυτές οι δύο απλές κουβέντες λένε ότι από την παράταξή σας
ακούστηκε αυτό που λέει ότι «το νόµιµον είναι και ηθικόν». Από
την παράταξή σας έγιναν αυτές οι ανταλλαγές του νερού της Λίµνης της Βιστωνίδας µε «φιλέτα» του δηµόσιου. ∆εν έγιναν από
καµµία άλλη παράταξη. Άρα, νοµίζω ότι περιττεύει να δίδετε µαθήµατα ηθικής, εσείς που δηµιουργήσατε αυτές τις προϋποθέσεις και διδάξατε µ’ αυτήν την πρακτική και µ’ αυτές τις θέσεις,
την ελληνική κοινωνία προς την αρνητική κατεύθυνση. Και νοµίζω
ότι κάποια στιγµή θα πρέπει να αναλάβετε την ευθύνη, ως παράταξη και να πείτε τι τεράστια ζηµιά έχετε προξενήσει στον ελληνικό λαό.
Εµείς δεν λέµε ότι είµαστε ανεύθυνοι σε ό,τι έχουµε κάνει και
ότι όλα τα κάναµε τέλεια, γιατί εκτιµούµε ότι αυτός που δουλεύει
κάνει και λάθη, µπορεί να προκύψουν και αδυναµίες από την
εφαρµογή του προγράµµατός του και στη συνέχεια να δει και
αλλά πράγµατα. Εµείς το έχουµε αποδεχθεί αυτό, στο πλαίσιο
της αυτοκριτικής που έχουµε κάνει στο παρελθόν, πολλές φορές
και εν πάση περιπτώσει, αυτό το ξέρει και ο ελληνικός λαός.
Όµως, για να ξεκαθαρίσει και να τελειώσει αυτό το παραµύθι
–γιατί για παραµύθι πρόκειται- θα πρέπει και είναι ανάγκη να λειτουργήσει αυτή η εξεταστική επιτροπή -για την οποία κάποιοι
µας ζητούν να τη σταµατήσουµε, γιατί θέλουν ξανά να υπάρξει
το «κουκούλωµα»- για να ξεκαθαρίσει το τοπίο µέσα από αυτήν
την κατάσταση, να δούµε πού πραγµατικά είναι οι ευθύνες και
να πούµε στον ελληνικό λαό πού είναι το πρόβληµα.
Το πρόβληµα είναι ναι µεν στο δηµοσιονοµικό έλλειµµα και στο
τεράστιο δηµόσιο χρέος, αλλά πρέπει να δούµε πού πήγαν αυτά
τα χρήµατα που δανείστηκε όλα αυτά τα χρόνια το ελληνικό δηµόσιο. Και εκείνο που έχει αναδειχθεί τουλάχιστον και είναι πασιφανές στον κάθε απλό πολίτη, είναι το ότι τα όσα χρήµατα
πήρε το ΠΑΣΟΚ -για λογαριασµό του κράτους ασφαλώς- πήγαν
κυρίως, στο να δηµιουργηθούν προϋποθέσεις, να επέλθει µια κοινωνική ισορροπία και να συντελεστεί ακόµη µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Βέβαια, πήγαν σε κοινωνικές οµάδες που είχαν τεθεί
στο περιθώριο, όπως οι αγρότες και άλλοι, από την µία πλευρά
και από την άλλη, µέσα από τα χρήµατα αυτά, έγινε ένα τεράστιο αναπτυξιακό έργο, µε ορατά µεγάλα έργα στην Ελλάδα, που
άλλαξαν τη µορφή της χώρας.
Αυτά έχει να επιδείξει η πολιτική του ΠΑΣΟΚ και οι κυβερνήσεις του, τα προηγούµενα είκοσι χρόνια. Εκείνα, όµως, που έχει
να επιδείξει η πολιτική της Νέας ∆ηµοκρατίας, κυρίως τα τελευταία χρόνια, είναι αυτά τα οποία διαπιστώνονται και από τον Απολογισµό και Ισολογισµό του 2008 που συζητάµε σήµερα. Και είναι
το πώς οδηγηθήκαµε σ’ ένα διπλασιασµό του χρέους µέσα σε
πολύ λίγα χρόνια, είναι το πώς οδηγηθήκαµε σε αδιέξοδες καταστάσεις, οι οποίες δηµιουργούν τεράστια προβλήµατα και τα
οποία βιώνουµε σήµερα. Κι ερχόµαστε εµείς να αντιµετωπίσουµε
αυτά τα τεράστια προβλήµατα.
Το ευτύχηµα είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ηγείται
το τιµόνι της χώρας ένας άνθρωπος που γνωρίζει ποια είναι η
διεθνής πραγµατικότητα, που έχει τη δυνατότητα να επιβάλει
απόψεις και κυρίως, γνωρίζει το πώς θα χειριστεί αυτά τα τεράστια ζητήµατα που έχουν προκύψει, χωρίς η χώρα να τεθεί στο
περιθώριο και να υποστεί τις τεράστιες ζηµιές, που µπορεί να
προκύψουν από κακούς χειρισµούς σ’ αυτήν την κρίσιµη φάση,
σ’ αυτήν την δύσκολη καµπή.
Εµείς, βεβαίως, ψηφίζουµε και είµαστε υποχρεωµένοι να κυρώσουµε τον Απολογισµό και Ισολογισµό του 2008, στο πλαίσιο
µιας πρακτικής που έχει εφαρµοστεί. Όµως, εκείνο που θέλουµε
να τονίσουµε είναι ότι οι δικές µας απόψεις και πολιτικές ουσιαστικά καταγράφονται στο δικό µας προϋπολογισµό, που ψηφίσαµε πριν από λίγο καιρό στη Βουλή. Και βεβαίως, είναι
τεράστιες οι διαφορές, παρ’ όλο που ο προϋπολογισµός του
2008 -του οποίου τον Απολογισµό και Ισολογισµό ψηφίζουµε σήµερα- έγινε µετά από διαδικασίες µιας εκλογικής αναµέτρησης.
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∆ήθεν, έγινε αυτός ο προϋπολογισµός, στο πλαίσιο µιας καινούργιας εντολής που πήρε τότε η Νέα ∆ηµοκρατία, για να λυθούν προβλήµατα µέσα από αυτόν τον προϋπολογισµό. Όµως, τι
διαπιστώνουµε από τον Απολογισµό και Ισολογισµό; Ότι, όχι
µόνο δεν τηρήθηκε εκείνος ο προϋπολογισµός που ψηφίστηκε
εκείνη την περίοδο από τη Νέα ∆ηµοκρατία, αλλά αντίθετα φτάσαµε σ’ έναν προϋπολογισµό που δείχνει πώς πραγµατικά φτάσαµε σ’ αυτήν την κρίση που είµαστε σήµερα.
Βέβαια, πρέπει να πούµε ότι η εσωτερική κρίση είχε προηγηθεί από τη διεθνή κρίση, η οποία την επιδείνωσε, ερχόµενη στη
συνέχεια. Και αυτό είναι µια αδήριτη πραγµατικότητα, την οποία
δεν µπορεί ν’ αγνοήσει κανείς. Κι εµείς λέµε ότι αυτά είναι ζητήµατα που ασφαλώς, πρέπει να ξεκαθαριστούν. Γιατί αν δεν ξεκαθαριστούν κι ο καθένας έχει την δική του άποψη και εκτίµηση
για τις εξελίξεις και τα γεγονότα, είναι σίγουρο ότι δεν θα µπορέσουµε ποτέ να οµονοήσουµε και να φτάσουµε σ’ αυτό, να µιλάµε µε ειλικρίνεια για το πώς πρέπει να διαχειριστούµε µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο, τα τεράστια ζητήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα η χώρα µας.
Εµείς, µε το δικό µας προϋπολογισµό, δείξαµε ποια είναι η κατεύθυνση που θέλουµε να δώσουµε στις πολιτικές και ποια κατεύθυνση θέλουµε να ακολουθήσουµε. Και οι πολιτικές µας είναι
συγκεκριµένες και σαφείς. Έχουν κοινωνικό πρόσωπο και αναπτυξιακό πρόσηµο και κινούνται -κι αυτό πρέπει να το τονίσουµεπρος κάθε κατεύθυνση. Προκύπτει δε από συγκεκριµένα στοιχεία, που µπορεί να είναι λίγα σ’ αυτήν τη φάση, αλλά δείχνουν
τον προσανατολισµό µας και προς ποια κατεύθυνση πορευόµαστε. Γιατί, µέσα από τον προϋπολογισµό προκύπτει αύξηση των
εξόδων για την παιδεία, το 1.000.000.000 ευρώ που είχαµε δεσµευθεί και είχαµε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό, προκύπτει ο
διορισµός τριών χιλιάδων νοσηλευτών και γιατρών για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και βεβαίως, προκύπτει
και η αύξηση των δηµόσιων δαπανών κατά 4% που είναι το αναπτυξιακό πρόσηµο αυτής της κατάστασης, όπως πρέπει να τη
λειτουργήσουµε και να την προωθήσουµε στη συνέχεια.
Εµείς εκτιµούµε ότι µέσα από αυτές τις λειτουργίες, πράγµατι
θα µπορέσουµε να ξεπεράσουµε την κρίση, επί της ουσίας, γιατί
ας µην γελιόµαστε, αυτή τη στιγµή µας επιβάλλονται ή επιβάλλεται να πάρουµε µέτρα, που για µας είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση, αλλά είµαστε υποχρεωµένοι για την εικόνα της χώρας
να τα εφαρµόσουµε. Και είναι γεγονός ότι η Νέα ∆ηµοκρατία
προεκλογικά, ο κ. Καραµανλής υποσχόταν αυτά που υποτίθεται
σήµερα δεν θέλει να γίνουν από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, γιατί
ήξερε ότι θα τα επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση που τον στήριζε
τόσα χρόνια και δεν φανέρωνε ποια ήταν τα πραγµατικά ελλείµµατα της ελληνικής οικονοµίας και που βέβαια, µόλις ήρθε το
ΠΑΣΟΚ, ήρθαν όλα αυτά στην επιφάνεια, γιατί ακριβώς κάποιοι
δεν θέλησαν και δεν θέλουν να αναδειχθεί µέσα από τις πολιτικές που το ΠΑΣΟΚ θέλει να εφαρµόσει, ότι υπάρχει και άλλος
δρόµος και άλλη κατεύθυνση µέσα από την οποία µπορούµε να
λύσουµε συνολικά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε και ως
χώρα, αλλά και ως Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ας µην γελιόµαστε ότι εδώ υπάρχουν και αντικρουόµενες καταστάσεις. Και οι αντικρουόµενες καταστάσεις λένε για κάποιους ότι ενδεχοµένως για να µπορεί η Ευρώπη να σταθεί στο νέο
διεθνές παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον, µε µια Αµερική και µε
µια Κίνα που ανταγωνίζονται και που προσπαθούν να βάλουν και
την Ευρώπη στο περιθώριο, είναι να «αδυνατίσει» λίγο το ευρώ.
Και από την άλλη, ερχόµαστε και εφαρµόζουµε πολιτικές για να
ενισχυθεί το ευρώ. ∆εν υπάρχει, δηλαδή, µια συνολική αντιµετώπιση και µια ολοκληρωµένη αντιµετώπιση της κατάστασης για
το πώς και η χώρα µας και η Ευρώπη συνολικά θα ξεπεράσει
υπαρκτά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σήµερα οι οικονοµίες
τους.
Και εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι µε αφορµή αυτήν την κρίση
και στην Ευρώπη και παγκόσµια και τις πολιτικές που µας επιβάλλονται να ακολουθήσουµε, πρέπει να έρθει ξανά στην επιφάνεια κάτι που ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πει τα πρώτα
χρόνια της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Ήταν η εµβάθυνση των
οικονοµιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν πραγµατικά θέλουµε
να ξεφύγουµε από προβλήµατα αυτής της µορφής, που σηµαί-
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νει, δηλαδή, ότι τουλάχιστον στις χώρες της ζώνης του ευρώ θα
πρέπει να υπάρξουν πολιτικές ενίσχυσης προς την κατεύθυνση
που θα αυξηθεί το εισόδηµα, που θα αυξηθεί η είσπραξη από το
διεθνή καταµερισµό που είναι -αν θέλετε- το ζητούµενο για κάθε
χώρα, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά.
Σ’ αυτήν την κατεύθυνση, εγώ νοµίζω ότι πρέπει να πορευθούµε και αυτό είναι το ζήτηµα που πρέπει να ξεκαθαρίσουµε και
να το τηρήσουµε από την µια πλευρά και µε κάθε τρόπο να το
εφαρµόσουµε στην πράξη, για να έχουµε τα αποτελέσµατα που
πρέπει να έχουµε από αυτήν την πολιτική.
Εµείς γνωρίζουµε ότι ζούµε σ’ αυτό το παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον µε τις αντιθέσεις, που κυριαρχούν τα συµφέροντα και
προσπαθούν να κυριαρχήσουν ακόµα περισσότερα και βέβαια,
δεν αρκούµαστε µόνο στις διαπιστώσεις, όπως πολλοί συνηθίζουν µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα. Οι διαπιστώσεις είναι συγκεκριµένες και είναι γνωστές σε όλους µας. Κανείς δεν αµφισβητεί
ότι οι επιπτώσεις του συστήµατος είναι αρνητικές για τη χώρα
µας.
Το θέµα είναι όµως –και απ’ αυτό θα κριθούµε- αν θα µπορέσουµε να αναδείξουµε µε ποιες πολιτικές µπορούµε να ξεφύγουµε απ’ αυτήν την κατάσταση, να ξεφύγουµε και να βγάλουµε
τη θηλιά από το λαιµό, όπως το έφεραν οι περιστάσεις σ’ αυτήν
την κρίσιµη στιγµή που βρισκόµαστε και κυρίως το πώς θα οδηγήσουµε τη χώρα σε µια νέα αναπτυξιακή τροχιά.
Θέλω να τονίσω στον αγαπητό συνάδελφο που µίλησε πριν,
ότι το πρότυπό µας, της «πράσινης» ανάπτυξης, είναι αυτό που
ταιριάζει και στη χώρα µας και στην οικονοµία µας και κυρίως
ταιριάζει σε µια προοπτική που θέλουµε να δώσουµε για τις επόµενες γενιές, γιατί αν οδηγηθούµε σε ένα πρότυπο ανάπτυξης,
όπως αυτό που είχαµε σήµερα, που είναι στην ανάλωση των βασικών πόρων ή αν θέλετε των πλουτοπαραγωγικών πόρων της
κάθε χώρας και την εξάντλησή τους, νοµίζω ότι αυτό δεν οδηγεί
πουθενά.
Πρέπει να πάµε, λοιπόν, σε µια ανάπτυξη µε αειφορία, σε µια
ανάπτυξη που θα έχει προοπτική και σε µια ανάπτυξη που θα δηµιουργεί εισροές από το παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον και κυρίως από την παγκόσµια κατανοµή.
Άρα, λοιπόν, εµείς θεωρούµε ότι είµαστε προς τη σωστή κατεύθυνση, αυτό προσπαθούµε να περάσουµε και µέσα από τον
προϋπολογισµό µας και τις πολιτικές µας, έστω κι αν σ’ αυτήν
την κρίσιµη στιγµή είµαστε πολλές φορές υποχρεωµένοι να
ασκούµε και κάποιες πολιτικές που µας επιβάλλονται πέρα και
έξω απ’ αυτά που εµείς οι ίδιοι πιστεύουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Στρατάκη.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Αργύρης Ντινόπουλος. Έχετε το λόγο για δέκα λεπτά.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό για την «πράσινη» ανάπτυξη,
αγαπητέ κύριε συνάδελφε, τι το θέλατε; Το ακούγαµε προεκλογικά, τώρα µετεκλογικά πολύ σπάνια διατυπώνονται προτάσεις
για «πράσινη» ανάπτυξη.
Όσο αφορά δε, σε αυτό που είπατε για τη Βιστωνίδα και για τα
Βατοπέδια, εγώ θα συµπλήρωνα ότι το µέτρο του σεβασµού
προς το δηµόσιο χρήµα και προς τη δηµόσια περιουσία το έχετε
δώσει εσείς, στη µακρινή βεβαίως δεκαετία του 1980, µε την περίφηµη ρήση του ιδρυτή του κινήµατός σας για εκείνο το δωράκι
στη ∆ΕΗ των τότε 500.000.000 δραχµών. Άρα, λοιπόν, µην αιτιάσθε τώρα τη Νέα ∆ηµοκρατία.
Βεβαίως, το θέµα µας είναι ο προϋπολογισµός του 2008. Τότε
είχαµε το ξέσπασµα της διεθνούς οικονοµικής κρίσης και έτσι
αντηχούν στ’ αυτιά µου τα λόγια του σηµερινού Πρωθυπουργού
από τη Θεσσαλονίκη που έλεγε: «Κρίση, µα ποια κρίση, πού την
είδατε την οικονοµική κρίση;». Και τότε ήταν -για να κάνουµε έτσι
και µια πολιτική αναφορά στο πολύ πρόσφατο παρελθόν- στα
τέλη του 2008 που ξεκινήσατε εσείς τον πολιτικό εκβιασµό για
το θέµα των εκλογών.
Εσείς εκβιάζατε τις εκλογές µε αφορµή την εκλογή του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και έτσι µπήκε η χώρα σε µια παρατεταµένη προεκλογική περίοδο και είναι γεγονός ότι σε µια τέτοια
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πολιτική περίοδο αστάθειας και τα δηµοσιονοµικά ξεφεύγουν
από τον έλεγχο. Επέρχεται µια χαλαρότητα, όσον αφορά στους
δηµοσιονοµικούς ελέγχους. Έτσι, λοιπόν, και µε δική σας ευθύνη, είχαµε µια παρατεταµένη χρονική περίοδο στη διάρκεια
της οποίας, λόγω ακριβώς του πολιτικού εκβιασµού τον οποίο
κάνατε, δεν µπορούσε να υπάρχει µια σφιχτή οικονοµική πολιτική.
Αυτό δεν ήταν επειδή ήταν η Νέα ∆ηµοκρατία κυβέρνηση. ∆ιαχρονικά όποια κυβέρνηση κι αν είναι -και νοµίζω όχι µόνο στην
Ελλάδα και σε άλλες χώρες- όταν έχουµε µια τέτοια παρατεταµένη προεκλογική περίοδο, συµβαίνουν ακριβώς αυτά τα οποία
συνέβησαν και εδώ. Στη διάρκεια αυτής της παρατεταµένης προεκλογικής περιόδου και όταν πλησιάζαµε και προς τις εκλογές
και τι δεν ακούσαµε; Πλειοδοτήσατε σε υποσχέσεις, αλλά το
πρόβληµα δεν είναι ότι πλειοδοτήσατε σ’ αυτές τις υποσχέσεις,
είναι ότι την επαύριον των εκλογών, ήσασταν δέσµιοι αυτών των
υποσχέσεων.
Θυµάστε τι έλεγε ο σηµερινός Πρωθυπουργός στην Έκθεση
Θεσσαλονίκης; «Λεφτά υπάρχουν.» Και µετά από το, «λεφτά
υπάρχουν», πέσαµε στο ότι «δεν υπάρχει σάλιο». Εµένα αυτό το,
«λεφτά υπάρχουν», έτσι, ως προεκλογικό σύνθηµα -και µια που
κάνουµε και λόγω της φύσεως της συζήτησης αυτής και µια αναφορά στο παρελθόν να πάω λίγο και στο πιο µακρινό παρελθόνµου θυµίζει εκείνο το προεκλογικό σύνθηµα του ΠΑΣΟΚ το 1985
µε την Αννούλα. Το θυµάστε; Που είχε πάρει το κοριτσάκι στην
αγκαλιά του ο τότε Πρωθυπουργός, ο Ανδρέας Παπανδρέου και
το σύνθηµα ήταν για ακόµα καλύτερες ηµέρες.
Από το 1985, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουν περάσει καµµιά εικοσιπενταριά χρόνια. Η τότε Αννούλα, είναι τώρα τριάντα, τριάντα πέντε χρονών και µην ξεχνάτε ότι στις γυναίκες και σε αυτή
την ηλικία των τριάντα, τριάντα συν, τα ποσοστά της ανεργίας, αν
δεν κάνω λάθος, κυµαίνονται γύρω στο 25% µε 30%. Και επειδή
η ανεργία είναι ένα κοινωνικό και οικονοµικό µέγεθος, διαχρονικό και µακροοικονοµικό, πρέπει να πούµε ότι σε αυτά τα είκοσι
πέντε χρόνια που πέρασαν, τα οκτώ χρόνια περίπου κυβέρνησε
η Νέα ∆ηµοκρατία και τα δεκαέξι εσείς. Άρα, λοιπόν, είναι και οι
δικές σας ευθύνες βαριές, για τη σηµερινή κατάσταση της οικονοµίας και σε καθαρά δηµοσιονοµικό επίπεδο και σε κοινωνικό
επίπεδο.
Να περάσουµε και στην επαύριο των εκλογών, την επόµενη
ηµέρα µετά τις εκλογές. Τι κάνατε, κύριε Υπουργέ; Ακριβώς
επειδή ήσασταν δέσµιοι των προεκλογικών σας υποσχέσεων,
επειδή είχατε τάξει τα πάντα στους πάντες και γνωρίζατε ποια
είναι η κατάσταση της οικονοµίας, διότι και ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας είχε ενηµερώσει τον κ. Παπανδρέου για το
πού ήταν το έλλειµµα, τότε πολιτικά τι έπρεπε να κάνετε; Τι
έπρεπε να πείτε σε όλους αυτούς που τους είχατε τάξει, αυτά
που τους τάξατε αλλά µετά δεν µπορούσατε να πραγµατοποιήσετε τις υποσχέσεις σας και δεν µπορούσατε και το ξέρατε αυτό
και πριν από τις εκλογές; Βρήκατε εύκολο στόχο, τον πιο απλό,
τον πιο πρόσφορο εκείνη την ώρα: «Για όλα φταίει η Νέα ∆ηµοκρατία». Κοντά στη Νέα ∆ηµοκρατία, όµως, καταφέρατε να απαξιώσετε και όλη τη χώρα, όλη την ελληνική οικονοµία.
Όταν ο κ. Παπακωνσταντίνου, φουσκώνει το έλλειµµα και το
πάει στο 12,7% και βγαίνει µετά στην Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι τι θέλετε να µας πούνε όταν εµείς πηγαίνουµε και τους λέµε ότι ξέρετε, είµαστε Υπουργοί µιας χώρας η οποία είναι αναξιόπιστη
και η οποία είναι διεφθαρµένη;
ΤΟΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Εµείς το είπαµε; Οι Ευρωπαίοι δεν βλέπουν;
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τι θέλετε να κάνουν οι Ευρωπαίοι,
τι θα µας πουν; Έρχονται, λοιπόν, στη συνέχεια και όλοι αυτοί οι
κύριοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιβάλλουν, κυρία Αντωνίου.
Όταν βγαίνετε έξω, κυρία Αντωνίου, αν θέλετε να σας πάω όχι
στην επαύριον των εκλογών…
ΤΟΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Να µην λέµε ό,τι θέλουµε…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, όχι διάλογο µεταξύ σας. Παρακαλώ, κυρία Αντωνίου και κύριε Ντινόπουλε.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ενοχλεί να ακούτε τις αλήθειες βλέπω. Εγώ να σας πάω στο χθεσινό δηµοσίευµα της εφη-
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µερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», ανοίξτε τη χθεσινή «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» δήλωση του κ. Παπακωνσταντίνου……
ΤΟΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Να µη λέµε ό, τι θέλουµε. Έλεος, δηλαδή!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρία Αντωνίου, θα
απαντήσετε. Έχετε το λόγο µετά.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ενοχλήστε άµα ακούτε αλήθειες.
∆ήλωση του κ. Παπακωνσταντίνου: «Θα αλλάξουµε την πορεία
του Τιτανικού». Μα όταν εσείς οι ίδιοι χαρακτηρίζετε τη χώρα,
χαρακτηρίζετε την οικονοµία «Τιτανικό» τότε τι θέλετε να σας
πουν οι Ευρωπαίοι;
Θα σας πω και κάτι ακόµα, να µιλήσουµε και µε τα νούµερα. Το
Νοέµβριο δεν ήσασταν κυβέρνηση; Ποιος ήταν κυβέρνηση; Το
ΠΑΣΟΚ δεν ήταν; Τότε ήταν γνωστό το έλλειµµα, αυτό το φουσκωµένο έλλειµµα ότι ήταν στο 12,7%. Τα spreads όµως -γιατί
όλη η ιστορία εκεί είναι, από το ύψος του δανεισµού της χώρας,
από εκεί προέρχεται το έλλειµµα- ποιος τα εκτίναξε από το Νοέµβριο και τα φτάσατε στο τέλος Γενάρη να έχουν ξεπεράσει και
τις 400 µονάδες βάσης. Μήπως το έκανε αυτό η Νέα ∆ηµοκρατία ή µήπως δεν ήταν γνωστό το έλλειµµα σε όλη αυτή τη χρονική
περίοδο; Άρα, λοιπόν, οι δικοί σας λανθασµένοι και εν πολλοίς επιτρέψτε µου να πω- ερασιτεχνικοί πολιτικοί χειρισµοί µάς έφεραν στην κατάσταση στην οποία είµαστε σήµερα.
Είδαµε σε όλη αυτήν τη χρονική περίοδο και τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονοµίας κ. Παπακωνσταντίνου σε
πάρα πολλά τηλεοπτικά δίκτυα. Και πού δεν έδωσαν συνεντεύξεις. Με µια σταθερή -αν το θέλετε- πάντοτε φιλοσοφία σε όλες
αυτές τις συνεντεύξεις και το ακούγαµε να επαναλαµβάνεται και
όποιος έχει µια στοιχειώδη γνώση της παγκόσµιας, αλλά και της
εγχώριας τηλεοπτικής πραγµατικότητας, θα ξέρει ότι όταν βγαίνει κάποιος και λέει συνέχεια ότι η χώρα είναι στα πρόθυρα να
πτωχεύσει, να πτωχεύσει, να πτωχεύσει, πέρασε παντού σε όλη
την υφήλιο το νόηµα και την εικόνα ότι η Ελλάδα είναι ο παρίας
της διεθνούς κοινότητας.
Εµείς όποιο κανάλι και να ανοίγαµε βλέπαµε τον κ. Παπανδρέου και τον κ. Παπακωνσταντίνου, στην προσπάθειά τους βέβαια να υπερασπισθούν την Ελλάδα, να λένε διαρκώς ότι η χώρα
είναι στο µεγάλο κίνδυνο της πτώχευσης. Και πέρασε παντού η
εικόνα ότι η Ελλάδα πράγµατι είναι µία χώρα που είναι κάτι µεταξύ τριτοκοσµικής χώρας και παρία –όπως είπα- όχι µόνο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της παγκόσµιας κοινότητας.
Θα σας έλεγα λοιπόν ότι µην µένετε προσκολληµένοι και στις
προεκλογικές σας υποσχέσεις, αλλά και στον έµφυτο λαϊκισµό
που διαχρονικά διέπει την πολιτική σας. Τα πράγµατα είναι πάρα
πολύ σοβαρά και νοµίζω ότι χρειάζεται µεγάλη υπευθυνότητα.
Εγώ θα κλείσω µε κάτι τελευταίο κύριε Υπουργέ. Χρειάζεται
και µία εθνική υπερηφάνεια. Γιατί εγώ όχι µόνο ως Βουλευτής
του κόµµατος της Αντιπολίτευσης αλλά και σαν Έλληνας η εικόνα ενός Πρωθυπουργού ο οποίος βγαίνει από τα ευρωπαϊκά
fora µε κατεβασµένο το κεφάλι και ως Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς συνοδευόµενος από το Γάλλο Πρόεδρο ή τη
Γερµανίδα Καγκελάριο, ως εκπρόσωπος µιας χώρας η οποία
είναι στα όρια της διαφθοράς και της πτώχευσης είναι µία εικόνα
που δεν µας τιµά καθόλου.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κύριος Σαχινίδης.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συζήτηση µπορεί να
θεωρηθεί από όσους µας παρακολουθούν ως µία άχαρη συζήτηση. Άχαρη γιατί αναφέρεται στο παρελθόν, αφορά τα πεπραγµένα µίας κυβέρνησης που πριν από τέσσερις µήνες ο
ελληνικός λαός καταψήφισε και µάλιστα της έδωσε το χαµηλότερο ποσοστό στην ιστορίας της από τότε που συγκροτήθηκε ως
παράταξη.
Οι πολίτες σήµερα δεν ενδιαφέρονται ενδεχοµένως να ακούσουν τι έκανε η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας το 2008. Είµαι
απόλυτα πεπεισµένος ότι αυτό το οποίο προβληµατίζει τους Έλληνες πολίτες είναι να ακούσουν και θέλουν να ακούν από τους
Βουλευτές όταν συζητούν µέσα στη Βουλή ποια είναι η πορεία
που θα ακολουθήσει η χώρα από τη στιγµή αυτή για να µπορέ-
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σουµε να ξεφύγουµε από τη µεγαλύτερη µεταπολεµική κρίση την
οποία αντιµετωπίζουµε. Ποιο είναι το µέλλον τελικά και ποια είναι
η προοπτική της χώρας; Και όταν βλέπει κανείς νέους ανθρώπους, είµαι σίγουρος ότι αυτό που τους προβληµατίζει είναι εάν
αυτή η προσπάθεια που κάνουν µέσα στο σχολείο, µέσα στο πανεπιστήµιο, είναι µία προσπάθεια η οποία θα παράξει αποτελέσµατα, θα τους δώσει ελπίδα και προοπτική.
Εκτιµώ λοιπόν πως προϋπόθεση για να µπορέσουµε να δώσουµε απάντηση σε αυτά τα ερωτήµατα, για να µπορέσουµε να
αξιολογήσουµε τις πολιτικές πρωτοβουλίες που παίρνει η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τους τέσσερις αυτούς µήνες για να µπορέσει να οδηγήσει τη χώρα έξω από την κρίση µε την οποία
βρισκόµαστε αντιµέτωποι, είναι να αξιολογήσουµε τις πρακτικές
του παρελθόντος. Τις πρακτικές εκείνες που µας οδήγησαν σε
αυτό το σηµείο.
Γι’ αυτό η συζήτηση για την κύρωση του απολογισµού και ισολογισµού για το έτος 2008 έχει µία ιδιαίτερη σηµασία. Γιατί τελικά
αντιλαµβανόµαστε όλοι µας ότι η αξιολόγηση των πεπραγµένων του
2008 στην τρέχουσα συγκυρία αναδεικνύει αίτια και µας οδηγεί
σε συµπεράσµατα για τα προβλήµατα που ταλανίζουν τα δηµόσια οικονοµικά της χώρας. Εκτιµώ πως δεν χρειάζεται να µπω σε
λεπτοµέρειες για το πραγµατικά δυσµενές περιβάλλον που αντιµετωπίζουµε σήµερα, ούτε και τις προσπάθειες που καταβάλλουµε για την αποκατάσταση του δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού.
Θέλω να τονίσω ότι πέρα από τις δηµοσιονοµικές δυσκολίες
και την αποτελµατωµένη ανάπτυξη, προσπάθεια αυτής της Κυβέρνησης είναι να βγάλει τη χώρα από αυτήν την ύφεση και να
τη βάλει ξανά σε µία θετική αναπτυξιακή τροχιά. Η µεγαλύτερη
πρόκληση που αντιµετωπίζουµε– και είναι κάτι το οποίο έχει επαναλάβει και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονοµικών- είναι
το έλλειµµα αξιοπιστίας των ελληνικών εθνικολογιστικών στοιχείων. Τι µπορείς να πεις, όταν προσέρχεσαι στα διεθνή fora,
όταν σε αµφισβητούν κατά πρόσωπο όχι µόνο οι εταίροι σου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και έξω από την Ευρωπαϊκή
‘Ενωση και βέβαια οι αγορές; Και το τελευταίο είναι που στοιχίζει πάρα πολύ ακριβά γιατί τροφοδοτεί ακραία και εξωπραγµατικά σενάρια για τη χώρα.
Το αποτέλεσµα είναι να πληρώνουµε τελικά πολύ περισσότερα
για τον δανεισµό από ότι θα ήµασταν διατεθειµένοι. Και, δυστυχώς έτσι λειτουργούν οι αγορές, τις οποίες εµείς δεν καθαγιάζουµε, αλλά δεν έχουµε τη δυνατότητα ούτε να τις αλλάξουµε
ούτε να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας από µόνες τους αλλά
ούτε και να τις αγνοήσουµε. Εκείνο το οποίο µπορούµε να πούµε
είναι ότι οι αγορές θα συνεχίσουν να δοκιµάζουν το επίπεδο των
αντοχών µας, µέχρι που να πειστούν οριστικά, µέχρι δηλαδή να
αποκατασταθεί η αξιοπιστία µας, από τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού. Να δουν, δηλαδή, ότι αυτή η Κυβέρνηση κυριολεκτικά εννοεί ότι θα εφαρµόσει κατά γράµµα αυτά
τα οποία προβλέπονται στο Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης και τα πρόσθετα µέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
Και έχει ιδιαίτερη σηµασία αυτό γιατί τελικά αυτό που ταλαιπωρεί τη χώρα µας είναι η ανακολουθία και η ασυνέπεια των
προηγούµενων Κυβερνήσεων της Νέας ∆ηµοκρατίας, η οποία
µπορεί να αποχώρησε αλλά δυστυχώς η έλλειψη αξιοπιστίας και
η ανακολουθία είναι ένα στίγµα που ταλανίζει τη χώρα. Και αυτό
το στίγµα είναι δύσκολο να εξαλειφθεί. Γι’ αυτό και η σηµερινή
συζήτηση αποκτά έναν ιδιαίτερα χαρακτήρα.
Για να δούµε, λοιπόν, ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που έχει
πάρει αυτή η Κυβέρνηση στους τέσσερις µήνες, για να µπορέσει
να αντιµετωπίσει.
Πριν από δύο µόλις µήνες ψηφίσαµε µέσα στην Αίθουσα αυτή
της Ολοµέλειας τον απολογισµό και τον ισολογισµό του κράτους
για το έτος 2007 και θυµάµαι από την εποχή που το ΠΑΣΟΚ ήταν
στη θέση της αξιωµατικής αντιπολίτευσης πως είχαµε τονίσει ότι
µία από τις πρώτες πρωτοβουλίες που θα πάρουµε είναι να καταστήσουµε επίκαιρη τη συζήτηση για τον απολογισµό της προηγούµενης χρονιάς. Αυτή λοιπόν η συζήτηση που κάνουµε σήµερα
είναι το πρώτο βήµα για να γεφυρώσουµε το χάσµα ανάµεσα
στην εκτέλεση ενός προϋπολογισµού και στη συζήτηση για τα
πεπραγµένα αυτού του προϋπολογισµού. Και δεν έχει σηµασία
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το ότι είναι ένας προϋπολογισµός της Νέας ∆ηµοκρατίας, γιατί
µας εγκαλούν πολλοί «πώς είναι δυνατόν να ασκείτε κριτική στα
πεπραγµένα της εκτέλεσης ενός προϋπολογισµού τον οποίο είχατε καταψηφίσει και ταυτόχρονα να τον ψηφίζετε;». Το έχουµε
ξεκαθαρίσει ότι λόγοι κοινοβουλευτικής τάξης επιτάσσουν να
υπερψηφίσουµε αυτόν τον απολογισµό. Αλλά αυτό δεν αναιρεί
την ανάγκη για να γίνει µία συζήτηση ουσίας για το τι ακριβώς
συνέβη το 2008.
Είχαµε πει λοιπόν στην προηγούµενη συζήτηση ότι µε την
πρώτη ευκαιρία, µόλις δηλαδή κατατεθεί η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα προχωρήσουµε άµεσα στη συζήτηση για τα
πεπραγµένα του 2008. Η σηµερινή συζήτηση αποδεικνύει ότι είµαστε συνεπείς.
Σήµερα είµαστε εδώ πέρα και έχουµε τη δυνατότητα να κάνουµε τον απολογισµό για το 2008, το οποίο είναι µία ιδιαίτερα
χρονιά. Και να υπενθυµίσω ότι ο προϋπολογισµός του έτους
2008 ήταν που οδήγησε τον ελληνικό λαό στις εκλογές του 2007.
Να σας υπενθυµίσω, επίσης, ότι το καλοκαίρι του 2007 ο τότε
Πρωθυπουργός της χώρας είχε ζητήσει από τους Έλληνες πολίτες να ανανεώσουν την εντολή προκειµένου –και χρησιµοποιώ
δικά του λόγια- να προχωρήσει στην κατάρτιση του πρώτου διαφανούς προϋπολογισµού, προϋπολογισµού κοινωνικής αλληλεγγύης, έτσι ακριβώς τον χαρακτήριζε.
Και, βέβαια, είχε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά το 2008 γιατί είναι
µία χρονιά που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση, αλλά δεν έχει έρθει ακόµα στην Ελλάδα. Στοιχεία κρίσης υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλά δεν σχετίζονται µε τη
διεθνή χρηµατοπιστωτική κρίση, σχετίζονται µε την κρίση του παραγωγικού προτύπου, όπως αυτή αποτυπώνεται στο έλλειµµα
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Και να σας υπενθυµίσω
ότι από την ηµέρα που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας η
Νέα ∆ηµοκρατία, το 2004 µέχρι και το 2008, είχαµε µία συνεχόµενη διεύρυνση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αλλά αυτό
που αποκτά ιδιαίτερη σηµασία είναι ότι τελικά ταυτόχρονα βιώναµε και µία κρίση στα δηµοσιονοµικά στοιχεία της χώρας.
Και έχει ιδιαίτερη σηµασία αυτό, δηλαδή το γεγονός ότι εµείς
είχαµε δηµοσιονοµικά ελλείµµατα τα οποία δεν τα διορθώναµε,
διότι και το 2008 ήταν µία χρονιά κατά την οποία εξακολουθούσε
να έχει θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης. Και έχω πει επανειληµµένως στην Αίθουσα αυτή ότι είναι κακό για µία χώρα, η οποία έχει
θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης, να µη φροντίζει εκείνες τις χρονιές να συµµαζεύει τις δαπάνες της και να επιδιώκει να ενισχύει
τα έσοδά της, ουσιαστικά δηλαδή να µηδενίζει τα ελλείµµατα και
να δηµιουργεί πλεονάσµατα, έτσι ώστε να της δοθεί η δυνατότητα να αντιµετωπίζει συνθήκες κρίσης και περιορισµένης ζήτησης µέσα από µία επεκτατική δηµοσιονοµική πολιτική.
Σήµερα, λοιπόν, δώδεκα µήνες µετά την υλοποίηση του προϋπολογισµού του 2008, καταλήγουµε σε ορισµένες απογοητευτικές διαπιστώσεις, τις οποίες επιβεβαιώνει και η έκθεση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία είναι και αρκούντος αποκαλυπτική.
Τι µας λέει η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου; Ότι διαπιστώνεται σηµαντική απόκλιση από τις προβλέψεις του προϋπολογισµού τόσο ως προς το σκέλος των εσόδων όσο και ως προς
το σκέλος των δαπανών. Μάλιστα επισηµαίνεται ότι εφόσον
υπήρχε αυτή η απόκλιση, έπρεπε να είχε κατατεθεί συµπληρωµατικός και διορθωτικός προϋπολογισµός προς ψήφιση στη
Βουλή. Υπάρχει µία απόκλιση στα έσοδα και βέβαια υπάρχει µία
απόκλιση στις δαπάνες. Κοιτώντας µάλιστα τα στατιστικά στοιχεία και κάνοντας µία αναδροµή, διαπίστωσα ότι οι πρωτογενείς
δαπάνες από τα 38,5 δισεκατοµµύρια το 2005 έφτασαν στα 59 δισεκατοµµύρια το 2009, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Σας παρακαλώ να µου δώσετε λίγο χρόνο από τη δευτερολογία µου, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Υφυπουργέ,
προσπαθήστε να ολοκληρώσετε.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Επειδή
αυτή τη στιγµή τίθεται ένα µεγάλο ερώτηµα απ’ όλους για το πού
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πήγαν τα λεφτά, ειλικρινά καλώ τους συναδέλφους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης οι οποίοι το τελευταίο διάστηµα σε όλες
τις συζητήσεις µας λένε ότι υπήρχε µία καλή διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών, να µας εξηγήσουν πώς κατάφερε η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας να προχωρήσει από τα 38,5
δισεκατοµµύρια πρωτογενείς δαπάνες το 2005 στα 59 δισεκατοµµύρια το 2009. ∆εν άκουσα κανέναν από τους συναδέλφους
µου να προσπαθεί να εξηγήσει πώς συµβαδίζει αυτή η αύξηση µε
αυτό το οποίο έλεγαν προεκλογικά το 2004.
Να τους υπενθυµίσω τι έλεγαν το 2004; Ότι η κυβέρνηση της
Νέας ∆ηµοκρατίας θα προχωρήσει σε περικοπή της σπατάλης
κατά 10.000.000.000. Όχι µόνο δεν είχαµε περικοπή της σπατάλης, αλλά, όπως επισήµανα και προηγουµένως, φτάσαµε τελικά
να έχουµε µία αύξηση των πρωτογενών δαπανών κατά
20.000.000.000, χωρίς αυτά να έχουν κατευθυνθεί προς κάποια
παραγωγική επένδυση, η οποία θα διασφάλιζε ότι η χώρα µας
θα µπορούσε να πάει µπροστά, ότι η χώρα µας πραγµατικά θα
µπορούσε να µπει µέσα σε µια αναπτυξιακή διαδικασία, η οποία
θα είναι διατηρήσιµη. Το αποτέλεσµα της σπατάλης ξέρετε ποιο
ήταν; Το αποτέλεσµα της σπατάλης σας ήταν το 2009 να είναι η
πρώτη χρονιά µετά από πολλά χρόνια που η χώρα είχε ύφεση,
είχε αρνητικό ρυθµό ανάπτυξης της τάξης του µείον 2%.
∆εν είναι µόνο αυτό. Ταυτόχρονα εσείς οι ίδιοι κλονίσατε και
την αξιοπιστία της χώρας, γιατί διαπιστώνω από τη συζήτηση που
γίνεται εδώ πέρα ότι εγκαλείτε εµάς ότι προχωρούσαµε σε αναθεώρηση των στοιχείων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σας υπενθυµίσω ποιο έτος
είναι το 2008; Είναι το έτος κατά το οποίο, σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό που συζητήσαµε το ∆εκέµβρη του 2007 µέσα στη
Βουλή, εσείς λέγατε ότι το έλλειµµα θα ανερχόταν στο 1,6%. Τελικά προχωρήσαµε από το 1,6% σε διαδοχικές αναθεωρήσεις οι
οποίες δεν έγιναν από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αλλά έγιναν
από την ίδια την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας και η πρώτη
αναθεώρηση του 1,6% οδήγησε στο 2,3%, η δεύτερη αναθεώρηση οδήγησε στο 2,5%, η τρίτη αναθεώρηση οδήγησε στο 3,7%
-αυτή έγινε τον Ιανουάριο του 2009- η τέταρτη αναθεώρηση οδήγησε στο 5%, και τελικά σε λιγότερο από µία εβδοµάδα πριν οδηγηθούµε στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου του 2009 το τελικό
στοιχείο το οποίο κατέθεσε η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας
για το ποιο τελικά ήταν το έλλειµµα του 2008 ήταν 5,6%. Βέβαια
όταν εµείς κάναµε µία αποτύπωση των δεδοµένων για το ποιο
ήταν τελικά το έλλειµµα του 2008, καταλήξαµε στο συµπέρασµα
ότι αυτό ήταν της τάξης του 7,7%. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Να σας πω και κάτι ακόµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι από
τη Νέα ∆ηµοκρατία; Την αναθεώρηση αυτή δεν την έκανε ένα τυχαίο στέλεχος της Νέας ∆ηµοκρατίας. Την έκανε ο εκ των υστέρων Υπουργός Οικονοµικών της Νέας ∆ηµοκρατίας, ο οποίος
όµως συµµετείχε στο οικονοµικό επιτελείο της προηγούµενης
κυβέρνησης, δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήξερε από
µέσα ποια ήταν τα πραγµατικά δηµοσιονοµικά δεδοµένα.
Αυτές, λοιπόν, οι συνεχείς αναθεωρήσεις που έγιναν από την
ίδια την κυβέρνηση είναι που έχουν κλονίσει το κύρος και την
αξιοπιστία της χώρας. Είναι αυτά που δεν επιτρέπουν στο σηµερινό Υπουργό, όταν πηγαίνει στα διάφορα fora, όταν πηγαίνει και
συζητά µε τους Ευρωπαίους εταίρους, να έχει τη δυνατότητα να
τους πείσει ότι εµείς πραγµατικά θα διορθώσουµε τα κακώς κείµενα. Αυτοί, λοιπόν, τον αµφισβητούν συνεχώς.
Τι κάνουµε, λοιπόν, εµείς σήµερα για να αντιµετωπίσουµε αυτά
τα προβλήµατα; Έχουµε πάρει ορισµένες σηµαντικές αποφάσεις. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, σήµερα το απόγευµα στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων θα συζητήσουµε το νοµοσχέδιο
για την Ανεξάρτητη Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Υφυπουργέ, κοντεύετε να εξαντλήσετε και τη δευτερολογία σας. Πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Ταυτόχρονα, για να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη δυνατότητα των Βουλευτών να παρακολουθούν
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αποτελεσµατικά την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού,
αλλά και να αξιολογούν τον προϋπολογισµό που καταθέτει η Κυβέρνηση, έχουµε ήδη προχωρήσει σε συζήτηση µε τον Πρόεδρο
της Βουλής για τη συγκρότηση µιας ειδικής ανεξάρτητης αρχής
η οποία θα λειτουργεί στη Βουλή και αυτή η επιστηµονική γραµµατεία της Βουλής θα δίνει τη δυνατότητα να ενηµερώνονται οι
Βουλευτές τόσο για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού
όσο και για τις προϋποθέσεις που ενσωµατώνονται στον προϋπολογισµό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Έχει τελειώσει ο χρόνος σας. Σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Αυτά
είναι τα µέτρα, αυτές είναι οι πρωτοβουλίες που έχει πάρει η Κυβέρνηση, προκειµένου να καταστήσει πιο αξιόπιστη τη διαδικασία της συζήτησης µέσα στο Κοινοβούλιο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στους χώρους του Μεγάρου
της Βουλής, σαράντα µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί -συνοδοί τους από το 5ο Γυµνάσιο Περιστερίου.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννης για έξι λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ο κύριος Υπουργός σήµερα κατέβασε αισθητά τους τόνους
µετά τη χθεσινή παρέµβαση του Πρωθυπουργού από τη Μόσχα
και του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ που πρότεινε στη Βουλή τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τα στοιχεία της οικονοµίας. Μακάρι να είχε µία γραµµή η Κυβέρνηση.
Μακάρι να ήταν όλο αυτό το διάστηµα η γραµµή που ακούσαµε
σήµερα από τον παριστάµενο Υπουργό. Μακάρι να είχε πιάσει
το χέρι βοηθείας που έχει απλώσει σύσσωµη σχεδόν η Αντιπολίτευση -και κυρίως η Αξιωµατική Αντιπολίτευση- διότι στα πολλαπλά αδιέξοδα στα οποία βρίσκεται σήµερα η ελληνική οικονοµία
κυρίως λόγω των δικών της αδυναµιών, αλλά βεβαίως και των
προβληµάτων που δηµιουργήθηκαν από τη διεθνή οικονοµική
κρίση, θα έπρεπε όλοι ενωµένοι να ατενίσουµε και να αντιµετωπίσουµε αυτή την κρίση για να βγει η χώρα από το αδιέξοδο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Λειτουργείτε σε κενό, κύριε συνάδελφε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πίστευα ότι αυτή η Κυβέρνηση µε την πάροδο των µηνών και του χρόνου θα µπορούσε να
αποκτήσει τη σχετική εµπειρία που πρέπει να δείχνει µία κυβέρνηση που καλείται να διαχειριστεί µία τέτοια κρίση και όχι να συνεχίζει τις ερασιτεχνικές πολιτικές που ακολούθησε το
προηγούµενο διάστηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω εδώ έναν πίνακα που θα
καταθέσω στη συνέχεια στη Βουλή, ο οποίος δείχνει πώς η Νέα
∆ηµοκρατία διαχειρίστηκε το 2004 ένα έλλειµµα που παρέλαβε
από το ΠΑΣΟΚ ύψους 8,2% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, όταν στον προϋπολογισµό της, µιας και µιλάµε για τον απολογισµό του 2007, είχε προβλέψει εκείνη την εποχή έλλειµµα 1,2.
Τι έκανε; Ήλθε στη Βουλή, είπε ότι όντως το έλλειµµα και µε
βάση την απογραφή είναι 8,2, αλλά αντί να πάει να πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έχουµε πλαστά στοιχεία, διπλά βιβλία και
διπλά ταµεία, αντί να ρίξει το ανάθεµα στην προηγούµενη κυβέρνηση, έκανε το απλό που κάνει κάθε σοβαρή χώρα: Επιµέρισε την αύξηση αυτού του ελλείµµατος στους δεκαοκτώ
επόµενους µήνες. Κι ενώ βεβαίως ταυτοποιήθηκε ποιο ήταν το
πραγµατικό έλλειµµα και λόγω των Ολυµπιακών Αγώνων του
2004 όπου µόνο από τους Ολυµπιακούς Αγώνες ξεπέρασαν οι
προϋπολογισµοί του ΠΑΣΟΚ –για να δείτε τι προϋπολογισµούς
έκανε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εκείνη την εποχή- κατά
6.000.000.000 ευρώ…
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Πόσους
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µήνες κυβέρνησε το ΠΑΣΟΚ το 2004;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: …ούτε 1% δεν αυξήθηκαν
τα spreads, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Οι ερασιτεχνικοί χειρισµοί της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και του Πρωθυπουργού και
του οικονοµικού επιτελείου µε όλες αυτές τις δηλώσεις περί εθνικής κυριαρχίας, περί καταστροφής της ελληνικής οικονοµίας,
περί «Τιτανικού», όπως είπε πρόσφατα ο Υπουργός Οικονοµικών
και όλα αυτά τα οποία είπαν έδωσαν το µήνυµα στις αγορές: «Βαράτε την Ελλάδα ως αδύναµο κρίκο στο πρόβληµα που έχει το
ευρώ µε τα άλλα διεθνή νοµίσµατα». Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Βγαίνουν τώρα και καταθέτουν πρόταση εξεταστικής επιτροπής για έναν και µόνο λόγο, διότι µε βάση το άρθρο 107 της Συνθήκης του Μάαστριχτ παράγραφος 9, θα λαµβάνονται τα µέτρα
για την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για µας και χωρίς
εµάς. Το κάνουν για να αποπροσανατολίσουν. Έτσι παρουσιάστηκε το θέµα σήµερα στον τύπο. Αν διαβάσετε τις εφηµερίδες
σήµερα θα δείτε ότι τα πρωτοσέλιδα είναι για την εξεταστική επιτροπή και όχι για τα µέτρα τα οποία επίκεινται τον επόµενο µήνα.
Ξεκινάει µία ιστορία εσωστρέφειας, να βγουν όλα τα «άπλυτα»
του ΠΑΣΟΚ κυρίως στη φόρα, να εγκαλούνται η ελληνική οικονοµία και η ελληνική Κυβέρνηση και η Ελλάδα από τους διεθνείς
οργανισµούς και κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ανερµάτιστες πράξεις, παραλείψεις και πολιτικές του παρελθόντος.
Και αυτό γιατί γίνεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Γιατί η
Κυβέρνηση µέσα στο µήνα θα αυξήσει το ΦΠΑ. Θα τον αυξήσει
στο 21%. Και θα αυξήσει τα κατώτερα όρια του ΦΠΑ από 9% που
είναι για τα είδη λαϊκής κατανάλωσης, αυτά, δηλαδή, που πωλούνται στα σούπερ µάρκετ, τα είδη διατροφής, στο 15%, διότι
έχει πρόβληµα. Και µπορεί να καταργήσει το δέκατο τέταρτο
µισθό.
Εγώ θα επιµείνω και πάλι και θα ήθελα και πάλι να µου το διαψεύσει. Και κάθε φορά που το διαψεύδει, το σηµειώνω. ∆ιότι θα
οδηγηθεί η Κυβέρνηση, σύντοµα δυστυχώς, να µειώσει το µισθό
των δηµοσίων υπαλλήλων στο 80% µε παράλληλη µείωση των
εργάσιµων ηµερών στις τέσσερις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Γι’ αυτό το κρυφό χρέος το οποίο δηµιουργήσατε –και κλείνω,
κυρία Πρόεδρε- µε την «GOLDMAN SACKS» και τα 300.000.000
ευρώ που πήρε προµήθεια η «GOLDMAN SACKS» γι’ αυτά τα
3.000.000.000 ευρώ, ακούστε κύριοι συνάδελφοι –θα το καταθέσω στα Πρακτικά- το εξής: Εάν η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τότε,
που µε µοναδικό σκοπό να σπρώξει το χρέος στο µέλλον, να το
διαγράψει από τα βιβλία το 2000 για να µπούµε µε ξύλινα πόδια
στην ΟΝΕ και να στείλει και το λογαριασµό στο 2004-2019, το
έκανε µε τη σωστή διαδικασία, δηλαδή µε απλά οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου και µε ηυξηµένο επιτόκιο euribor συν 25 µονάδες που ήταν εκείνη την εποχή, θα πλήρωνε το ελληνικό
δηµόσιο 5,7 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ξέρετε πόσα θα πλήρωνε το
ελληνικό δηµόσιο µε τη διαδικασία που το ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ;
Θα πλήρωνε 9,7 δισεκατοµµύρια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέσσερα δισεκατοµµύρια ευρώ φέσι στην πλάτη του ελληνικού λαού για να κρύψει η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ –γι’ αυτό δεν
λέµε «greek statistics», λέµε «greek Simitics», ήταν η πολιτική του
ΠΑΣΟΚ, ήταν η πολιτική των κυβερνήσεων του Σηµίτη, επιλεγµένο στέλεχος της οποίας ήταν ο κ. Παπανδρέου…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει ξανά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κι έβαζαν φέσι στον Έλληνα φορολογούµενο επιπλέον
4.000.000.000 ευρώ. Κι έπρεπε να παρέµβει η κυβέρνηση της
Νέας ∆ηµοκρατίας, να έρθει αυτό το χρέος το 2005, να το αγοράσει η Εθνική Τράπεζα…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Κεφαλογιάννη,
πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: …για να πάει το 2035 και
να έρθει ξανά στην φυσιολογική πληρωµή των επιτοκίων.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά, κυρία Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, επειδή ρώτησε ο κύριος Υπουργός, επικαλούµενος,
µάλιστα, και εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει ξανά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και από τη δευτερολογία µου σας παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα του διαβάσω από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 18 Νοεµβρίου 2002- τι έκανε το ΠΑΣΟΚ. Νόµος 1422, Νοέµβριος
του 2000: Προείσπραξη από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων 2.000.000.000 ευρώ. Νόµος 1503, ∆εκέµβριος 2000: Προείσπραξη εσόδων από τα κρατικά λαχεία 1,7 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Νόµος 1343/2001: Προείσπραξη εσόδων από το Γ’ ΚΠΣ.
Νόµος 1660, ∆εκέµβριος του 2001: Προείσπραξη εσόδων από
το EUROCONTROL.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Κεφαλογιάννη,
καταθέστε το στα Πρακτικά. Έχει τελειώσει ο χρόνος σας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Προεισέπραξε, δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ έσοδα από το 2001 έως το
2019, τα έβαζε στους προϋπολογισµούς του κι έστελνε το λογαριασµό στο µέλλον. Αυτή είναι η πολιτική σας.
Γι’ αυτό σας λέµε, καλοδεχούµενοι στην εξεταστική επιτροπή.
Θα πείτε το Χριστό, Μανώλη! Θα απολογηθείτε…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ. Έχει
τελειώσει ο χρόνος σας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα απολογηθείτε για τις
πράξεις και τις παραλείψεις. Και θα βγουν όλα στη φόρα από το
1980, που έχετε δηµιουργήσει αυτό το τεράστιο, δυσβάσταχτο
χρέος στην πλάτη του ελληνικού λαού και θα το πληρώσουν οι
µελλοντικές γενιές και τα παιδιά µας.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΤΟΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Εσείς δεν πήρατε κανένα µήνυµα από τον
ελληνικό λαό;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Ο κ. Σαχινίδης έχει ζητήσει το λόγο για δύο λεπτά.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ο κατά
τα άλλα εκλεκτός συνάδελφος σήµερα, ο κ. Κεφαλογιάννης, ακολουθεί και υπηρετεί µία πολύ περίεργη…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Καθ’ όλα είπαµε.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Καθ’ όλα
µέχρι χθες. Κατά τα άλλα, σήµερα.
Υπηρετεί µία πολύ περίεργη λογική. Όταν αξιολογούµε τα δηµοσιονοµικά του έτους 2004, αυτά όλα οφείλονται στο ΠΑΣΟΚ,
παρά το γεγονός ότι οι εκλογές, αν δεν απατώµαι, έγιναν στις 7
Μαρτίου. Εποµένως το ΠΑΣΟΚ ήταν υπεύθυνο για τον Ιανουάριο, το Φεβρουάριο και τις επτά ηµέρες του Μαρτίου και για το
υπόλοιπο χρονικό διάστηµα υπεύθυνη ήταν η Νέα ∆ηµοκρατία.
Όταν, όµως, ερχόµαστε στα δηµοσιονοµικά πεπραγµένα του
2009, ευθύνεται το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ανέλαβε τη διακυβέρνηση
της χώρας στις 5 Οκτωβρίου.
Επιτέλους, κύριε Κεφαλογιάννη, δώστε έναν κανόνα για να
µπορέσει ο ελληνικός λαός, που παρακολουθεί αυτή τη συζήτηση, να ξέρει τελικά πότε είναι υπόλογη και υπεύθυνη µία κυβέρνηση. Είναι υπόλογη και υπεύθυνη όταν έχει τους δύο από
τους δώδεκα µήνες διαχείρισης ή όταν έχει τους δέκα από τους
δώδεκα µήνες διαχείρισης; ∆ιότι δεν µπορεί να ακολουθείτε αυτό
που έχω επανειληµµένως πει µέσα στη Βουλή, εµ έτσι, εµ αλλιώς, άλλον κανόνα το 2004, άλλον κανόνα το 2009.
Κι ένα άλλο στοιχείο, επειδή βλέπω ότι το τελευταίο διάστηµα
εντρυφείτε πάρα πολύ στους αριθµούς και στα µαθηµατικά και
µάλιστα προσπαθείτε να µας πείτε ότι το πρόβληµα της αξιοπιστίας των στατιστικών στοιχείων είναι απόρροια πολιτικών επιλογών του ΠΑΣΟΚ και όχι της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Θέλω δηµόσια να έρθετε και να υπερασπιστείτε µία συγκεκριµένη πολιτική πράξη της κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας, η
οποία µία εβδοµάδα ακριβώς πριν προχωρήσουµε στις εκλογές,
κατέθεσε στατιστικά στοιχεία όπου δήλωνε ότι το έλλειµµα της
κυβέρνησης ήταν της τάξης του 6% του ΑΕΠ.
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα
το λόγο για να δευτερολογήσω.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Καταθέτω, για την ενηµέρωση των συναδέλφων Βουλευτών, στοιχεία
από την Τράπεζα της Ελλάδας, τα οποία αποκαλύπτουν ότι το
Σεπτέµβριο –προσέξτε, όχι τον Οκτώβριο, το Σεπτέµβριο- το έλλειµµα της κεντρικής κυβέρνησης ήταν της τάξης των 23,7 δισεκατοµµυρίων, δηλαδή περίπου στο 10%.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα στοιχεία,
τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και αναρωτιέµαι, κύριε Κεφαλογιάννη, ποιον κορόιδευε η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας όταν έβγαινε δηµόσια κι έλεγε
–γιατί µας λέτε ότι γνωρίζαµε εµείς κι εσείς δεν γνωρίζατε- στην
Ευρώπη: Ξέρετε κάτι; Το έλλειµµα είναι 6%. Ενώ από τα επίσηµα
στοιχεία, τα οποία υπήρχαν για το ταµειακό έλλειµµα της κεντρικής κυβέρνησης, ήδη είχαµε ξεφύγει από τα 23.000.000.000.
Με ποιο µαγικό τρόπο θα οδηγούσατε εσείς το έλλειµµα πίσω
στα 18.000.000.000;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Υφυπουργέ, σας
ευχαριστώ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): ∆υστυχώς αυτή η κίνηση που κάνατε, αναδεικνύει το έλλειµµα αξιοπιστίας, αλλά και την αδυναµία σας να απαντήσετε στους Έλληνες
πολίτες για το πώς ακριβώς φτάσαµε µέχρι εδώ.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µία φράση
µόνο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Κεφαλογιάννη,
πρέπει να εξαντληθούν οι πρωτολογίες των Κοινοβουλευτικών
Εκπροσώπων και θα έρθει η σειρά σας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα φύγω
στο εξωτερικό µε αποστολή της Βουλής.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στους χώρους του Μεγάρου της
Βουλής, δώδεκα µαθητές και µαθήτριες καθώς και ένας συνοδός εκπαιδευτικός από το 38ο ∆ηµοτικό Σχολείο Περιστερίου.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Χρήστος Παπουτσής για έξι λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας τον κ. Κεφαλογιάννη, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
της Νέας ∆ηµοκρατίας, µόνο µία φράση µου έρχεται αµέσως στο
στόµα: «Αιδώς, Αργείοι»! Ντροπή, «Φαρισαίοι, υποκριτές» της
Νέας ∆ηµοκρατίας! Ντροπή για την κατάντια στην οποία οδηγήσατε τη χώρα! Κι έχετε το θράσος να έρχεστε εδώ στη Βουλή
και να γίνεστε εσείς τιµητές της αξιοπιστίας της χώρας!
Επιτέλους, κάποτε πρέπει να σταµατήσει αυτή η υπόθεση.
Όπως, επίσης, πρέπει να σταµατήσουν και οι κορώνες και όλων
των υπόλοιπων, οι οποίοι µε κάθε τρόπο επιχειρούν να χρεώσουν
ανευθυνότητα σε όλα τα πολιτικά κόµµατα, σε όλο το πολιτικό
σύστηµα της χώρας, λες και δεν υπάρχει ευθύνη για όλους µας.
Λες και το θέµα της οικονοµίας είναι µόνο θέµα δοµών, µόνο
θέµα λειτουργιών, δεν είναι θέµα νοοτροπίας, δεν είναι θέµα αντίληψης, δεν είναι θέµα νοοτροπίας την οποία όλοι µας –χωρίς
καµµία απολύτως εξαίρεση- καλλιεργήσαµε στον ελληνικό λαό.
Λες και δεν αναγνωρίζουµε την πραγµατικότητα, την ανάγκη να
αλλάξουµε την πορεία της χώρας.
Για να αλλάξουµε, όµως, την πορεία της χώρας, χρειάζεται µία
γραµµή. Μία γραµµή καθαρή µε το παρελθόν, µε όλες τις λογικές, µε όλες τις λανθασµένες πολιτικές επιλογές, µε όλες τις
πρακτικές οι οποίες ακολουθήθηκαν. Μα πάνω απ’ όλα, µε βάση
την κουλτούρα την οποία διαµορφώσαµε όλοι µας, εντός και
εκτός αυτής της Αιθούσης. Γι’ αυτό χρειαζόµαστε περισσότερη
υπευθυνότητα.
Επίσης, δεν δεχόµαστε τα µαθήµατα υπευθυνότητας από ορισµένους άλλους, οι οποίοι στο όνοµα της υπευθυνότητας και της

3849

ενότητας γενικότερα του πολιτικού κόσµου σε µία κρίσιµη
στιγµή, τι µας λένε; Όχι στην Εξεταστική Επιτροπή για την Οικονοµία. Να αφήσουµε τα πράγµατα όπως είναι, µέσα στη σύγχυση, µέσα στον παραλογισµό, µέσα στον αποπροσανατολισµό
της Νέας ∆ηµοκρατίας, µέσα στον αποπροσανατολισµό και την
ταύτιση την οποία επιχειρούν κάποιοι άλλοι, από την άλλη
πλευρά, προκειµένου να ισοπεδώσουν τους πάντες σε ένα πολιτικό σύστηµα το οποίο έχει ανάγκη για µία νέα αρχή, σε µία οικονοµία η οποία έχει ανάγκη να ξεκινήσει µία διαφορετική
πορεία. Και πάνω απ’ όλα σε έναν ελληνικό λαό ο οποίος αγωνιά
για το αύριο, αλλά είναι έτοιµος να συνδράµει σε µία προσπάθεια µε µία προϋπόθεση: Ότι θα υπάρχει δίκαιη κατανοµή των
βαρών και δίκαιη απόδοση των ευθυνών για εκείνους, οι οποίοι
οδήγησαν την κατάσταση της οικονοµίας της χώρας µας στο σηµερινό επίπεδο.
Αυτή την πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της
Νέας ∆ηµοκρατίας, οφείλετε να την δείτε κατάµατα, όπως, επίσης, όλοι πρέπει να δουν και να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Βρισκόµαστε σε µία απίθανη κινδυνολογία, σε έναν
απίθανο εκφοβισµό όλων των κοινωνικών τάξεων και των πολιτών αυτή την περίοδο. Ακούµε διάφορα. Ακούµε το τι σκέφτεται
η κ. Μέρκελ, το τι λέει ο κ. Σαρκοζί, το τι λέει ο ένας, το τι λέει ο
άλλος και δεν θέλουµε να µάθουµε ποια ακριβώς είναι η πραγµατικότητα µέσα στην οποία βιώνουµε, µέσα στην οποία λειτουργούµε.
Επιχειρούµε να εσωτερικεύσουµε στην ελληνική πολιτική ζωή
και να καταστήσουµε εθνικό πρόβληµα ένα καθαρά πολιτικό ευρωπαϊκό ζήτηµα. Ποιο είναι αυτό; Είναι η έλλειψη µηχανισµού
αντίδρασης της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης σε περιόδους κρίσης. Είναι η έλλειψη µηχανισµού υποστήριξης εκείνων των κρατών της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης και
του ευρώ, παρακαλώ, και του ευρωπαϊκού νοµίσµατος σε περιόδους ύφεσης.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα, την οποία οφείλουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να δουν και να αντιµετωπίσουν. Και εµείς εδώ
προσπαθούµε να βγάλουµε τα µάτια µας µόνοι µας, επιχειρώντας µε κάθε τρόπο να δυσφηµίσουµε ο ένας τον άλλον. Αυτή η
ιστορία πρέπει να τελειώνει.
Γι’ αυτό η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η κοινοβουλευτική Πλειοψηφία, πρότεινε τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την οικονοµία, όχι γενικώς και αορίστως για την οικονοµία, αλλά
κυρίως για την παραποίηση των οικονοµικών στοιχείων, τα οποία
προκάλεσαν την σηµερινή κατακραυγή σε διεθνές επίπεδο. Αυτά
τα στοιχεία έχουν στοιχεία µε ηµεροµηνίες και υπογραφές και
πίσω από τις υπογραφές υπάρχουν πολιτικές εντολές, εντολές
των προϊσταµένων, πολιτικές επιλογές της Κυβέρνησης και
Υπουργών. Αυτά θα αναδειχθούν. Τα υπόλοιπα είναι παραφιλολογία και αποπροσανατολισµός.
∆εν µπορούµε να ακούµε συνέχεια τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας ∆ηµοκρατίας να αναφέρεται στο οµόλογο
της «GOLDMAN SACΗS», του 2001. ∆εν κατάλαβα, ο κ. Αλογοσκούφης δεν είναι αυτός ο οποίος επεξέτεινε τη λειτουργία
αυτού του οµολόγου µέχρι το 2039; Νοµίµως; Παρανόµως; Τι
έκανε;
Και επιπλέον το 2001 σας θυµίζω ότι αυτού του είδους οι χρηµατιστηριακές και οι δηµοσιονοµικές πρακτικές, επετρέποντο
από ολόκληρη την κοινοτική νοµοθεσία, όπως ακόµη και σήµερα
θα µπορούσε κανείς υπό την ευρεία έννοια να το δεχθεί, όπως ο
ίδιος ο Όλι Ρεν, ο νέος Επίτροπος επί των δηµοσιονοµικών, δήλωσε µόλις προχθές.
Αλλά αυτά, γιατί να τα διαβάζει και να τα ακούει η Νέα ∆ηµοκρατία, αφού εκείνο που την ενδιαφέρει είναι πώς θα αποπροσανατολίσει τη συζήτηση, πώς θα πάµε τα θέµατα στο παρελθόν,
πώς δεν θα συζητήσουµε το παρόν και το µέλλον;
Λοιπόν, εµείς είµαστε εδώ για να συζητήσουµε το παρόν και το
µέλλον. Να συζητήσουµε την τύχη του ελληνικού λαού, την τύχη
της ελληνικής οικονοµίας και αυτό θα πράξουµε. Και θα το πράξουµε µε απόλυτη συνέπεια, µε θεσµική προσήλωση, το τονίζω
αυτό, και πάνω από όλα µε υπευθυνότητα απέναντι στις πολιτικές δυνάµεις, στα πολιτικά κόµµατα, στα πρόσωπα και τους θεσµούς.
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Αλλά δεν µπορούµε να αφήσουµε τις ίδιες ρωγµές στο σύστηµα που λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια, τις ρωγµές εκείνες οι
οποίες οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή. ∆εν µπορούµε να
αφήσουµε ανοιχτά ξανά όλα τα κενά, τα οποία έδιναν τη δυνατότητα σε διάφορους αεριτζήδες να κερδοσκοπούν εις βάρος
του ελληνικού λαού και να κάνουν και πολιτική µάλιστα και δηµόσιες σχέσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, πάντοτε εις
βάρος του ελληνικού λαού. ∆εν έχει καµµία υποχρέωση ο Έλληνας πολίτης να πληρώσει τα σπασµένα, όταν οι υπεύθυνοι παραµένουν αλώβητοι και χωρίς ποτέ καµµία ανάδειξη των ευθυνών
τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιµένουµε και θα επιµένουµε όχι µόνο στην εξεταστική επιτροπή, αλλά θα επιµένουµε
παρά τον παραλογισµό, θα µπορούσε να πει κανείς, ότι, κύριοι,
αφού κατακρίνετε τον προϋπολογισµό του 2008, γιατί ψηφίζετε
τον ισολογισµό και τον απολογισµό του;
Εµείς θα επιµένουµε γιατί αυτή είναι η θεσµική µας ευθύνη.
Γιατί πιστεύουµε ότι δεν πρέπει να αναδείξουµε νέα ζητήµατα.
Αλλά από πολιτικής απόψεως όµως, υπάρχει εδώ ο Υπουργός, η
δέσµευση της Κυβέρνησης, η κοινοβουλευτική Πλειοψηφία για
µία αναµόρφωση του εθνικού προϋπολογισµού µε νέες ιεραρχήσεις, νέες δοµές, νέες προτεραιότητες. Και πάνω από όλα
υπάρχει η δέσµευση και η υποχρέωση για τη διαφάνεια και τον
κοινοβουλευτικό έλεγχο για την ενίσχυση της Βουλής, έτσι ώστε
µέσα από διαδικασίες πραγµατικές, καθαρές, ανοιχτές σε όλο
το χρονικό διάστηµα της εφαρµογής του προϋπολογισµού, κάθε
χρόνο να ελέγχεται η εφαρµογή του. Όπως, ακριβώς πράττει η
Ευρωπαϊκή Ένωση αυτήν τη στιγµή µέσα από τη διαδικασία της
Συνθήκης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και για να τελειώνουµε πλέον και µε την απόλυτη κινδυνολογία
του κ. Κεφαλογιάννη, όσον αφορά την εφαρµογή της Συνθήκης,
αγαπητέ µου συνάδελφε, όχι µόνο για την Ελλάδα, αλλά για κάθε
κράτος – µέλος της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης, όταν
µπαίνει σε διαδικασία επιτήρησης, αυτό προβλέπει η Συνθήκη:
Εκείνος ο οποίος έχει τη δυνατότητα και την ευθύνη ελέγχου στο
επίπεδο της εκτελεστικής εξουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί και εισηγείται στο Συµβούλιο Υπουργών, ECOFIN, δηλαδή των δεκαεπτά Υπουργών
κρατών – µελών που συµµετέχουν στην ΟΝΕ και όχι των υπόλοιπων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποια είναι η εκτίµησή της
και ποια κατά τη γνώµη της είναι τα µέτρα που θα µπορούσαν να
παρθούν. Όχι, να επιβάλλουµε µέτρα …
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε Παπουτσή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε, αλλά
είναι εξαιρετικής σηµασίας το σηµείο αυτό.
Γι’ αυτό το λόγο και σε αυτό το σηµείο οι χώρες οι οποίες είναι
ελεγχόµενες, είναι αυτές οι οποίες δεν ψηφίζουν. Αλλά αυτό δεν
ισχύει για την Ελλάδα, ότι µας έβαλαν στη γωνία. Θα ισχύσει
αύριο για την Ισπανία, θα ισχύσει για τη Γαλλία, για την Ιταλία, για
κάθε χώρα γιατί αυτό λέει η Συνθήκη, την οποία κύρωσαν όλα τα
Κοινοβούλια των κρατών – µελών της Ένωσης, που οµόφωνα
αποδέχθηκαν την κοινή ευρωπαϊκή πορεία. Τα υπόλοιπα είναι καλαµπούρια. Είναι καλαµπούρια της Νέας ∆ηµοκρατίας απλώς για
να δηµιουργούν σύγχυση στον ελληνικό λαό …
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Έχει τελειώσει ο χρόνος σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: … και να θίγουν την αξιοπιστία και το
κύρος της ελληνικής Κυβέρνησης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Κεφαλογιάννη,
τι θέλετε;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, νοµίζω ότι
υπάρχει ένα προσωπικό θέµα, το οποίο δηµιούργησε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ένα λεπτό, παρακαλώ.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ: Θα µιλήσουµε κι εµείς κάποτε,
κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Υπάρχει Προεδρείο,
ένα λεπτό παρακαλώ. Κύριε Κεφαλογιάννη, προσωπικό θέµα δεν
υπάρχει. Σας δίνω ακριβώς ένα λεπτό.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ παραφέρθηκε και παραφέρθηκε για έναν λόγο, γιατί τον βοηθάει η
Κυβέρνηση. Αυτά που είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος,
έπρεπε να τα πει η Κυβέρνηση για να µην χρειάζεται να υβρίζει
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Αλλά αν αυτά που είπα εγώ
είναι «αιδώς Αργείοι», τι είναι λοιπόν αυτό που είπα; Είπα το νόµο
του ΠΑΣΟΚ 1422/2000 για προείσπραξη, το ν. 503 του ΠΑΣΟΚ
για προείσπραξη λαχείων, το ν. 1343 του ΠΑΣΟΚ, …
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Κεφαλογιάννη,
δεν είναι προσωπικό αυτό που απαντάτε, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι «αιδώς Αργείοι», όταν
εγώ αναφέροµαι σε στοιχεία του ΠΑΣΟΚ και µε υβρίζει κατ’
αυτόν τον τρόπο; Τότε, αν αυτά, κύριε Παπουτσή, είναι «αιδώς
Αργείοι», τι είναι αυτό που υπέγραψε ο κ. ∆ρυς, 21 Ιουνίου 2001,
για τα δεκαοκτώ swap που λέει συµφωνώ µε την πρόταση. Ποιά
πρόταση; Να αποπληρωθεί κατά την περίοδο 2004 – 2019 …
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, καταθέστε
το στα Πρακτικά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: … είναι η εξάλειψη οριστικά ενός µέρους του χρέους. Το «αιδώς Αργείοι», µάλλον στο
κόµµα σας πρέπει να απευθυνθεί.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ανακοινώσω στο
Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στους χώρους του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, δεκαπέντε µέλη του
Πολιτιστικού Οµίλου Πεντέλης.
Η Βουλή τους καλωσορίζει και ιδιαίτερα η Προεδρεύουσα
Αντιπρόεδρος και ο Βουλευτής της Β’ Πειραιά, κ. Λιντζέρης, γιατί
µεταξύ των µελών σας υπάρχουν και εκλεκτοί φίλοι Νικαιώτες.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα οι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Καραθανασόπουλος, για έξι
λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Και η Νέα ∆ηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι και οι δύο υπόλογοι
και υπεύθυνοι για τα προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζει η λαϊκή
οικογένεια.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Και βέβαια, σ’ αυτό το παιχνίδι του αποπροσανατολισµού, δεν
µπορεί να είναι µόνο ένας. Θέλει δύο για να παιχθεί αυτό το παιχνίδι του αποπροσανατολισµού. ∆ύο, οι οποίοι ενώ λεκτικά τσακώνονται, Νέα ∆ηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ, συµφωνούν στο αντιλαϊκό
«τσουνάµι», το οποίο έχει επιδράµει απέναντι στις πλάτες του ελληνικού λαού.
Στο όνοµα, λοιπόν, της αποκατάστασης της αξιοπιστίας της
χώρας ποδοπατάτε στην κυριολεξία την λαϊκή αξιοπρέπεια, από
τις Συµπληγάδες βάζετε τον λαό στο κρεβάτι του Προκρούστη
για να αφαιρέσετε νέα εργασιακά, ασφαλιστικά δικαιώµατα, να
συµπιέσετε ακόµη περισσότερο το βιοτικό τους επίπεδο.
Αξιοποιείτε και οι δύο τις κερδοσκοπικές πιέσεις των χρηµατοπιστωτικών -κατά τα άλλα- οµίλων που αποτελούν µία, την πιο
φανερή, έκφραση της όξυνσης των ενδοϊµπεριαλιστικών αντιθέσεων, πιέσεις που άµεσα σχετίζονται µε την τάση αµφισβήτησης
του δολαρίου ως παγκόσµιου αποθεµατικού νοµίσµατος, πού δηλαδή θα αποταµιευθούν τα τεράστια αποθέµατα της Κίνας και
των πλούσιων Αραβικών χωρών.
Τσακώνονται δηλαδή, τα βουβάλια µε θύµατα τα µυρµήγκια.
Και τα µυρµήγκια δεν είναι απλά και µόνο οι µικρότερες σε µέ-
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γεθος χώρες, τα µυρµήγκια είναι οι λαοί.
Η Κυβέρνηση και το µαύρο µέτωπο, το οποίο την στηρίζει δηλαδή, το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός, οι κεφαλαιοκράτες, η Ευρωπαϊκή Ένωση
και όλο αυτό το πολιτικό και υπαλληλικό σύστηµα της πλουτοκρατίας µε τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, αξιοποιεί ακριβώς
αυτή τη συµφωνία για να κλιµακώσει την αντιλαϊκή επίθεση, προβάλλοντας το φόβητρο του δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού και
του κινδύνου χρεοκοπίας, αλλά και την αυταπάτη ταυτόχρονα
ότι µπορεί να προσφέρει µια φιλολαϊκή διέξοδο από την καπιταλιστική κρίση, αξιοποιώντας το νέο πρότυπο της «πράσινης» ανάπτυξης.
Αξιοποιείται έτσι, η καπιταλιστική κρίση από την Κυβέρνηση,
ως αφορµή για να επιταχυνθούν και να επεκταθούν οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις, για να αυξηθεί ο βαθµός εκµετάλλευσης της εργατικής τάξης και βεβαίως, να διευρυνθεί η
συγκέντρωση του πλούτου σε όλο και λιγότερα χέρια.
Τα µέτρα αυτά τα οποία ήδη έχει λάβει η Κυβέρνηση, τα αντιλαϊκά, τα ταξικά και αυτά που πρόκειται να πάρει το επόµενο διάστηµα, δεν αποτελούν ελληνική ιδιοµορφία, όσο και αν
προσπαθείτε να πείσετε τον ελληνικό λαό, εξαιτίας του δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού. Αντίστοιχα µέτρα, στον ίδιο βαθµό
λαµβάνονται και σε όλες τις χώρες που είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆εν είναι τίποτα άλλο, παρά η ίδια αντιλαϊκή στρατηγική της Λισαβόνας, προσαρµοσµένη στις συνθήκες της
κρίσης, ανεξάρτητα το επίπεδο του δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού. ∆ιότι ακριβώς, µέσα από αυτή την κρίση, θέλετε να ενισχύσετε αποφασιστικότατα την ανταγωνιστικότητα των
µονοπωλιακών, ευρωενωσιακών οµίλων και αυτή η ανταγωνιστικότητα ενισχύεται µόνο µέσα από την ποδοπάτηση των εργασιακών, ασφαλιστικών δικαιωµάτων και την συντριβή της φθηνής
εργατικής δύναµης.
Εµείς το λέµε καθαρά, είναι µια ψευδεπίγραφη αντιπαράθεση
αυτή που γίνεται ανάµεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα ∆ηµοκρατία αλλά και που άλλα κόµµατα συµµετέχουν σ’ αυτό το παιχνίδι- να
εµφανίσει τη διόγκωση του χρέους ως ζήτηµα προβληµατικής
διαχείρισης, ενώ κατά τα άλλα συµφωνούν στον αντιλαϊκό χαρακτήρα της διαχείρισης.
Πρέπει λοιπόν, να αποδειχθεί ότι πίσω από αυτή την αύξηση
του δηµόσιου χρέους βρίσκονται οι υπέρογκες φοροελαφρύνσεις και η τεράστια προκλητική, σκανδαλώδης, κρατική χρηµατοδότηση προς το µεγάλο κεφάλαιο. Βρίσκονται οι υπέρογκες
δαπάνες εξοπλισµού για τα επιθετικά, ιµπεριαλιστικά σχέδια του
ΝΑΤΟ και είναι αποτέλεσµα της έκθεσης της εγχώριας παραγωγής στον ανταγωνισµό της απελευθερωµένης αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την οποία επωφελούνται οι µονοπωλιακοί
όµιλοι.
Έτσι λοιπόν, αυτή η διόγκωση του δηµόσιου χρέους αλλά και
των δίδυµων ελλειµµάτων, αντανακλά την επιδείνωση της δηµοσιονοµικής θέσης της χώρας µας, αλλά και την θέση της παραγωγικής της βάσης, σε συνθήκες όξυνσης του ανταγωνισµού,
ανακατατάξεων στο συσχετισµό δυνάµεων στις αγορές και τα
προβλήµατα που προέρχονται από την ανισοµετρία της καπιταλιστικής παραγωγής, οι οποίες οξύνθηκαν στις νέες συνθήκες
απελευθέρωσης του ανταγωνισµού.
Έτσι λοιπόν, πρέπει για ακόµα µια φορά να υπενθυµίσουµε,
πώς ακόµα και αν επιτευχθεί η όποια επενδυτική τοµή στους τοµείς της «πράσινης» οικονοµίας και ανάπτυξης, αυτή θα συνοδευθεί µε µαθηµατικό τρόπο από την προσπάθεια θεαµατικής
αύξησης του βαθµού εκµετάλλευσης της εργατικής τάξης και
συρρίκνωσης των εργατικών δικαιωµάτων.
Τί βρίσκεται πίσω από όλα αυτά; Βρίσκεται η Συνθήκη του Μάαστριχτ. Θα θυµάστε, στις αρχές της δεκαετίας του ‘90, τότε
σύσσωµο το πολιτικό σύστηµα της αστικής τάξης χειροκροτούσε
τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και κατηγορούσε το ΚΚΕ ως απολίθωµα ιστορικό, ως οπισθοδροµικό κόµµα. Όµως, αυτό –κατά τη
γνώµη σας- το οπισθοδροµικό κόµµα, επιβεβαιώθηκε µέχρι και
τελευταίας τελείας για τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και τις συνέπειες που ζούµε σήµερα. Και σήµερα, µε απαξιωτικό τρόπο και
υποτιµητικούς όρους αναφέρεστε στο ΚΚΕ.
Όµως το ΚΚΕ αποδεικνύεται το πλέον σύγχρονο και ρεαλι-

3851

στικό κόµµα, γιατί πάει κόντρα στο ρεύµα και η ιστορία πάντα δικαιώνει στο τέλος τους καινοτόµους και τους ριζοσπάστες.
Κάποιοι µιλάνε για κυριαρχία και πατριωτισµό. Όµως, η κυριαρχία στις σηµερινές συνθήκες εκφράζεται έξω από τους ιµπεριαλιστικές δοµές, έξω από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση
και ο πατριωτισµός είναι σήµερα αυτό που εξυπηρετεί τον ελληνικό λαό, τα λαϊκά στρώµατα. Γιατί, που ήταν ο πατριωτισµός
όλων των άλλων πολιτικών δυνάµεων, όταν το 2000, µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, δεχόσασταν την απελευθέρωση των αγορών και την µεταφορά των παραγωγικών δραστηριοτήτων της
χώρας µας σε άλλες χώρες; Πού ήταν ο πατριωτισµός αυτών των
κοµµάτων, όταν σύσσωµο το πολιτικό σύστηµα που εξυπηρετεί
τα συµφέροντα της πλουτοκρατίας -πλην ΚΚΕ και τότε- ψήφιζε
και αποδεχόταν το Σύµφωνο Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων;
Έτσι λοιπόν, εµείς το λέµε καθαρά: Καµµία εµπιστοσύνη στο
πολιτικό σύστηµα της πλουτοκρατίας, καµµία εµπιστοσύνη στην
Κυβέρνηση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα φερέφωνά τους.
Σήµερα, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι λαϊκή απειθαρχία. Αυτό
είναι που τροµάζει τους πλουτοκράτες και το πολιτικό τους προσωπικό. Αυτό το σάλπισµα ελπίδας και προοπτικής, αλλά πάνω
από όλα λαϊκής αξιοπρέπειας, αναδεικνύει το ΚΚΕ στις σηµερινές συνθήκες. Γιατί, στη µοιρολατρία και το «ραγιαδισµό», στην
υποταγή στις διεθνείς αγορές και στα κελεύσµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΚΚΕ σαλπίζει το δρόµο της αντίστασης, της
ανυπακοής και της ρήξης, ως τη µόνη διέξοδο από τις σηµερινές
συνθήκες προς όφελος των λαϊκών στρωµάτων.
Ο λαός πρέπει να έχει µία τεράστια εµπιστοσύνη στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας γιατί ποτέ δεν τον κορόιδεψε, γιατί
επιβεβαιώθηκε σε όλα όσα τον είχε προειδοποιήσει. Αυτή είναι η
ικανότητα του Κουµουνιστικού Κόµµατος που τους τροµοκρατεί,
ότι έχει την ικανότητα να ξεσηκώνει το λαό, να κηρύσσει την κοινωνική ενότητα των λαϊκών στρωµάτων που συνθλίβονται από
αυτήν την πολιτική, προβάλλοντας ταυτόχρονα το δρόµο της
προοπτικής που είναι ο δρόµος της ρήξης µε το σύστηµα της κεφαλαιοκρατίας, το οικονοµικό σύστηµα, που εξυπηρετεί τα συµφέροντα των πλουτοκρατών για κέρδη και στη θέση του θέλει να
οικοδοµήσει ένα τέτοιο κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα, που στο
επίκεντρό του είναι η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, µε βάση
τον παραγωγικό πλούτο που παράγουν οι ίδιοι οι λαοί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Μαυρουδής Βορίδης , για έξι λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αν υπάρχει δυνατότητα να χρησιµοποιήσω και το χρόνο της
δευτερολογίας µου, ας τον προσµετρήσετε.
Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς νοµίζω ότι οφείλω µια εξήγηση
στην πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ή µάλλον µία απάντηση. Ποτέ δεν είπαµε ότι δεν θέλουµε να διερευνηθεί το µείζον ζήτηµα της αξιοπιστίας των στατιστικών στοιχείων. Ίσα-ίσα, όσοι ήσαν παρόντες
στη συνεδρίαση Επιτροπής Οικονοµικών, που εξέτασε το συγκεκριµένο πόρισµα, ξέρουν ότι η πλευρά του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού υπήρξε εξαιρετικά αυστηρή στο ζήτηµα του
καταλογισµού των ευθυνών.
Και για να µην µένουµε στα λόγια, εµείς αυτό το οποίο είπαµε,
ήδη, σήµερα το έχουµε κάνει πράξη. Αυτή τη στιγµή που µιλάµε,
κατατίθεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών αναφορά αξιόποινων
πράξεων και προσκοµίζεται συνηµµένα το πόρισµα της συγκεκριµένης επιτροπής, αλλά και τα πρακτικά της συνεδριάσεως της
Επιτροπής Οικονοµικών, προκειµένου να κρίνει ο αρµόδιος κύριος Εισαγγελέας, εάν υπάρχουν αξιόποινες πράξεις υπηρεσιακών παραγόντων ή ενδεχοµένως και πολιτικών προσώπων,
προκειµένου να αποδοθούν αυτά που πρέπει.
Σε τι διαφωνούµε; Λέµε ότι αυτό που, ήδη, έχει ξεκινήσει, αυτό
που παρακολουθούµε όλοι µεταξύ της Νέας ∆ηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ, αυτό το οποίο είναι η φυσική συνέπεια της εξεταστικής επιτροπής, δηλαδή τι: Ότι θα ξεκινήσει µια εξεταστική επιτροπή πάνω στο πόρισµα για την αξιοπιστία των στατιστικών
στοιχείων και προφανώς δεν θα περιοριστεί σ’ αυτό. Θα ανοίξει
ένας ευρύς διάλογος, ένα µεγάλο ζήτηµα για το ποιες ήταν οι
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στατιστικές και ποια ήταν τα στοιχεία, τα οποία δεν θα µείνουν
βεβαίως στη διαχείριση της Νέας ∆ηµοκρατίας –και υπό µία έννοια ευλόγως γιατί θα περιοριστούνε σ’ αυτό- βεβαίως, θα ανοίξει συζήτηση και λέµε ότι αυτή η συζήτηση, τώρα, τη
συγκεκριµένη στιγµή είναι µια κακή συζήτηση για την χώρα.
Όταν ο αγώνας που κάνει ο Υφυπουργός Οικονοµικών, ο
Υπουργός Οικονοµικών και ο Πρωθυπουργός, είναι να προσπαθήσει να πείσει ότι η χώρα εξελίσσεται, ότι η χώρα συγκεντρώνεται στους δηµοσιονοµικούς της στόχους και εποµένως, αυτό
να περάσει σαν ένα πολιτικό µήνυµα στις αγορές και να µη χρειάζεται ο ελληνικός λαός να πληρώνει χρήµατα πανάκριβα για τον
δανεισµό του, µε τη µορφή της καταβολής των επιτοκίων, όταν
αυτή λοιπόν είναι η προσπάθεια, εµείς λέµε ότι δεν είναι καλή η
ιδέα να ξεκινήσει µία τέτοια συζήτηση µέσα στο Κοινοβούλιο.
Είναι ένα ζήτηµα χρόνου. ∆εν είπαµε να µην γίνει ποτέ, είπαµε
ότι δεν είναι καλή ιδέα να γίνει τώρα και κάλλιστα για να µη χαθεί
και κανένα δικαίωµα, µπορεί αυτό να γίνει και να αξιολογηθεί στο
επίπεδο της ποινικής δικαιοσύνης. Αυτή ήταν η θέση µας. Και θα
µου επιτρέψετε να σας πω ότι επιµένουµε σε αυτήν τη θέση. Επιµένουµε υπό την έννοια ότι θεωρούµε πώς, όντως, είναι µια υπεύθυνη θέση και θεωρούµε ότι η Κυβέρνηση παίρνει έναν πολύ
µεγάλο κίνδυνο µε αυτήν της την κίνηση, κίνδυνο τον οποίο δύσκολα θα ερµηνεύσει αύριο.
Επιτρέψτε µου να πω το εξής: ∆εν είναι καθόλου βέβαιο το
πώς θα αντιδράσουν οι διεθνείς αγορές σε αυτήν την κίνηση. Θα
πουν άραγε, «Να, αυτοί βαδίζουν στην κάθαρση, βαδίζουν στη
συγκρότηση ενός νέου αρχιτεκτονήµατος, για τα στατιστικά στοιχεία» ας τους επιβραβεύσουµε; Ή θα πουν, «Ρε, συ, αυτοί διαχρονικά είναι µπαταχτσήδες, είναι απατεώνες, είναι ψεύτες» και
θα προχωρήσουν σε περαιτέρω τιµωρία της χώρας; Αυτό είναι
που επισηµάναµε. Ελπίζουµε να συµβεί το πρώτο. Αλλά εάν ήµασταν στη θέση της Κυβέρνησης, δεν θα διακινδυνεύαµε να συµβεί το δεύτερο, ειδικά σε αυτήν την κρίσιµη στιγµή.
Το δεύτερο, το οποίο θέλω να πω, γιατί άκουσα πάλι τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ: Έ, όχι, δεν είµαστε όλοι
υπεύθυνοι, ούτε για τις πολιτικές επιλογές, γιατί αυτοί που δεν
κυβέρνησαν, πώς είναι υπεύθυνοι για τις πολιτικές επιλογές;
Αυτοί που δεν συνέπραξαν καν µε τη ψήφο τους στο Κοινοβούλιο, πώς είναι υπεύθυνοι για τις πολιτικές επιλογές; ∆ηλαδή, ξαφνικά τα δύο κόµµατα εξουσίας που έχουν διαχειριστεί την τύχη
αυτού του τόπου, από το 1974 µέχρι σήµερα, έχουν τον ίδιο
βαθµό ευθύνης µ’ αυτόν που έχουµε αυτοί, που είτε δεν συµµετείχαν καθόλου στο Κοινοβούλιο είτε, εν πάση περιπτώσει, αν
συµµετείχαν, καταψήφισαν τις συγκεκριµένες επιλογές; Ε, πώς
έχουµε όλοι την ίδια ευθύνη; Αλλά και στο επίπεδο της νοοτροπίας, έχουµε, κύριε Πρόεδρε, όλοι την ίδια ευθύνη; ∆ηλαδή και
αυτοί που κάναµε κοµµατικούς και φαυλοκρατικούς διορισµούς
έχουµε την ίδια ευθύνη µε αυτούς που δεν έκαναν; Και αυτοί οι
οποίοι από την πρώτη µέρα που πατήσαµε το πόδι µας εδώ µέσα,
λέµε για το ζήτηµα της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, λέµε για την
ακεραιότητα στη δηµόσια διοίκηση, έχουµε την ίδια ευθύνη µε
αυτούς οι οποίοι χρησιµοποίησαν κάθε δυνατό θεσµό για να αλλοιώσουν αυτή την πραγµατικότητα; Όλοι έχουµε την ίδια ευθύνη; Ε, δεν θα τις µοιραστούµε όλοι τις ευθύνες το ίδιο. Θα
πάρει ο καθένας το δικό του κοµµάτι και ορισµένοι θα πούµε ότι,
όχι, δεν έχουµε κι καµµία ευθύνη. Απολύτως καµµία ευθύνη γι’
αυτό το οποίο συµβαίνει!
Το επόµενο. Επιτρέψτε µου, γιατί υπάρχουν και ορισµένα
πράγµατα τα οποία δεν τα καταλαβαίνω. ∆ηλαδή, συγκεκριµένα
διαβάζω από την έκθεση της συγκεκριµένης επιτροπής. Το Γενικό Λογιστήριο θα πληροφορηθεί ότι ο Υπουργός παίρνει χρήµατα µε µία υπογραφή, πολύ αργότερα, µέχρι και δεκαοκτώ
µήνες µετά, όταν θα ζητηθούν πιστώσεις από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν έχει
τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις αναλήψεις νέων υποχρεώσεων από τα Υπουργεία και αυτό συνδέεται κι άµεσα µε τη συζήτησή µας. Τα τελευταία χρόνια η ανάληψη νέων υποχρεώσεων
σε ετήσια βάση από τους Υπουργούς, που δεν παρακολουθεί το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ανέρχεται περίπου σε
1.000.000.000 ευρώ, κατά µέσο όρο, και ερχόµαστε εδώ να
εγκρίνουµε τώρα απολογιστικά αυτές τις ενδιαφέρουσες πρα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κτικές των Υπουργών, χωρίς κανενός την εντολή. Κατά παράβαση του προϋπολογισµού, κατά παράβαση του ψηφισθέντος
νόµου, πρέπει εµείς να έρθουµε να το εγκρίνουµε. Αυτό, µε συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, εµείς το κάναµε, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού; Εµείς ψηφίσαµε αυτό το δηµόσιο λογιστικό;
Εµείς ανεχθήκαµε τη λειτουργία αυτού του πράγµατος; Εµείς είµαστε υπεύθυνοι; ∆εν είναι υπεύθυνο το ΠΑΣΟΚ; ∆εν είναι υπεύθυνη η Νέα ∆ηµοκρατία για την ανοχή όλα αυτά τα χρόνια;
Όπως, επίσης, δεν καταλαβαίνω την άλλη κριτική. Επειδή εµείς
βγαίνουµε και λέµε ότι, ναι, σε αυτήν τη δύσκολη στιγµή αυτό
που µας απασχολεί είναι να µπορέσει η Κυβέρνηση να βρει αυτά
που πρέπει, να δανειστεί για να πληρώσει αυτά που πρέπει, να
πληρώσει σε µισθούς και συντάξεις του δηµοσίου, προκειµένου
να έχουν κάποιοι να πληρωθούν τον Απρίλιο και το Μάιο. Έχει
ένα εκτεταµένο πρόγραµµα δανεισµού που πρέπει να καλύψει η
Κυβέρνηση. Ναι, µας ενδιαφέρει. Εγώ δεν κατάλαβα, υπάρχουν
δυνάµεις σε αυτήν την Αίθουσα που δεν τους ενδιαφέρει αυτό;
∆εν τους ενδιαφέρει το πώς θα πληρωθούν οι εργαζόµενοι; Γιατί
το ακούω και αυτό. Υπάρχουν –λέει- σήµερα δύο µεγάλες δυνάµεις, τα συµφέροντα των κεφαλαιοκρατών και τα συµφέροντα
των άλλων. ∆ιακόσια εξήντα δισεκατοµµύρια είναι οι καταθέσεις
στις Τράπεζες. Αυτά είναι των κεφαλαιοκρατών; ∆εν είναι οι µικροκαταθέσεις; ∆εν είναι οι καταθέσεις των εργαζοµένων; Αν δηλαδή, καταρρεύσει το τραπεζικό σύστηµα, αυτοί δεν θα χάσουν
χρήµατα; Οι εργαζόµενοι θέσεις εργασίας δεν θέλουν; ∆εν τους
απασχολεί αυτό; Άρα, εµείς λέµε ότι αυτό το συγκεκριµένο σύστηµα πρέπει να λειτουργήσει –άλλο σε µαξιµαλιστικές λογικές,
άλλο σε άλλο κοινωνικοπολιτικό σύστηµα, αυτό είναι µία άλλη
κουβέντα- ότι µέσα σ’ αυτό το συγκεκριµένο σύστηµα µάς ενδιαφέρει να υπάρχουν θέσεις εργασίας, µας ενδιαφέρει να είναι
προστατευµένες οι καταθέσεις στις τράπεζες, µας ενδιαφέρει
να είναι διασφαλισµένοι οι µισθοί, µας ενδιαφέρει σε τελευταία
ανάλυση να µπορούν να πληρωθούν αύριο οι υποχρεώσεις του
κράτους και στους εργαζόµενούς του. Όταν το λέµε αυτό και
λέµε ότι πρέπει να ληφθούν µέτρα για να επιτευχθεί αυτό, τότε
τι κάνουµε; Στηρίζουµε την Κυβέρνηση ή στηρίζουµε τους εργαζόµενους; Ή στηρίζουµε ουσιαστικά την ελληνική κοινωνία, η
οποία φυσικά έχει και µία οικονοµική διάσταση;
Να µου επιτρέψετε, λοιπόν, να πω µιλώντας και για το συγκεκριµένο απολογισµό, ότι εµείς, βεβαίως και καταψηφίζουµε το
συγκεκριµένο απολογισµό, γιατί ακριβώς δεν τηρεί όλα όσα
έπρεπε να έχει τηρήσει. ∆ιότι σε τελευταία ανάλυση, κάποια
στιγµή όλο αυτό πρέπει να τελειώνει και δεν µπορεί αυτή η διαδικασία η σηµερινή να είναι µία ακόµη τυπική διαδικασία στην
οποία απλώς συµπράττει το Κοινοβούλιο, επικυρώνοντας σειρά
εκνόµων πράξεων που έχουν συµβεί διαχρονικά από τις κυβερνήσεις, εν προκειµένω από τις κυβερνήσεις, της Νέας ∆ηµοκρατίας. Και για να τελειώνω, υπάρχει ένας ισχυρισµός από την
πλευρά της Νέας ∆ηµοκρατίας ότι είναι ανεύθυνη; Ότι γι’ αυτό
το πράγµα το οποίο ζούµε σήµερα η Νέα ∆ηµοκρατία δεν φέρει
ευθύνη; Αυτό λέτε σήµερα; Αντί, δηλαδή, να έχετε µία προσέγγιση αυτοκριτική, αντί να έχετε µία προσέγγιση παραγωγική, αντί
να λέτε να δούµε πώς θα πάµε πέρα απ’ αυτή την κατάσταση, η
οποία δηµιουργήθηκε, ο ισχυρισµός σήµερα είναι ότι δεν φταίµε
εµείς, αλλά φταίνε κάποιοι άλλοι, µετά από πέντε χρόνια διακυβερνήσεως και µετά απ’ αυτή την κατάσταση που αν τη διαβάσετε, κυριολεκτικά θα µείνετε άναυδοι από τον τρόπο µε τον
οποίο λειτουργεί το ελληνικό δηµόσιο επί των ηµερών σας και
όχι µόνο. Αλλά το «και όχι µόνο» δεν σηµαίνει ότι εσείς δεν έχετε
ευθύνες.
Κύριε Πρόεδρε, εµείς θα καταψηφίσουµε, όπως είπα, αυτόν
τον απολογισµό και θα τον καταψηφίσουµε για λόγους αρχής,
γιατί αρνούµεθα να συµπράξουµε σε µία απεικόνιση των δηµόσιων λογιστικών, η οποία είναι κατά πλήρη παράβαση του προϋπολογισµού που έχει ψηφιστεί από το ελληνικό Κοινοβούλιο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Υφυπουργός Οικονοµικών ο κ. Σαχινίδης έχει το λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, ζήτησα το λόγο, γιατί ακούγοντας τον εκλεκτό κύριο
συνάδελφο, υπάρχει και ο κίνδυνος να διαµορφώσει κάποιος την
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αντίληψη ότι η Κυβέρνηση δεν κάνει το παραµικρό, για να αντιµετωπίσει το τεράστιο πρόβληµα της έλλειψης αξιοπιστίας των
στοιχείων και αν κατάλαβα καλά από τα λεγόµενά του ρώτησε
έµµεσα: περιµένετε ότι θα βελτιωθεί το έλλειµµα αξιοπιστίας
µέσα από την πιθανή αναζήτηση ευθυνών για τα πεπραγµένα του
παρελθόντος;
Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, κατά την τοποθέτησή µου ήµουν
απόλυτα σαφής σε ό,τι αφορά τις πρωτοβουλίες, τις οποίες
έχουµε αναλάβει, προκειµένου να διασφαλίσουµε ότι έχουµε διαφάνεια, έλεγχο και λογοδοσία. Όλα αυτά τα χρόνια δυστυχώς,
δεν υπήρχε σταθερή και διαφανής ροή τής πληροφόρησης. Αυτό
εµπόδιζε τον έλεγχο και τελικά, δεν είχαµε τη λογοδοσία. Ποιες
είναι οι πρωτοβουλίες που πήραµε µέσα σε αυτούς τους τέσσερις µήνες για να διασφαλίσουµε τελικά ότι έχουµε έγκυρα και
αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία;
Σήµερα, γνωρίζετε πολύ καλά ότι στην Επιτροπή Οικονοµικών
Υποθέσεων λίγο αργότερα θα συζητήσουµε για την Ανεξάρτητη
Στατιστική Υπηρεσία. Μία επιλογή της Κυβέρνησης αυτής που
επικροτήθηκε και από τους Εταίρους µας. Είναι ένα βήµα, το
οποίο ανατρέπει το µεγάλο πρόβληµα, την παθογένεια στην παραγωγή στατιστικών στοιχείων για τη χώρα µας.
Ποιο είναι το δεύτερο µεγάλο βήµα; Το δεύτερο µεγάλο βήµα
είναι να δηµιουργήσουµε µία ανεξάρτητη επιστηµονική γραµµατεία στη Βουλή, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους Βουλευτές να παρακολουθούν την πορεία εκτέλεσης του
Προϋπολογισµού. ∆ηµιουργούµε δηλαδή, δύο ασφαλιστικές δικλείδες. Τη µία τη νοµοθετούµε ήδη, η επόµενη θα νοµοθετηθεί
µέχρι τον Ιούνιο, για να έχουµε πλέον λύσει το τεράστιο πρόβληµα της παραγωγής, αλλά και της παρακολούθησης των στατιστικών στοιχείων. Και βέβαια, για να ενισχύσουµε τη διαφάνεια,
για να ενισχύσουµε την έγκαιρη πληροφόρηση των συναδέλφων,
εδώ, στη Βουλή, έχουµε αποφασίσει να προχωρούµε σε ανάρτηση των στοιχείων σε δηµοσιονοµική βάση στις πρώτες δώδεκα
ηµέρες µετά τη µηνιαία εκτέλεση. ∆ηλαδή 12 Φεβρουαρίου, θα
έχετε στη διάθεσή σας τα στοιχεία τα οποία είναι προσωρινά σε
δηµοσιονοµική βάση και αφορούν την εκτέλεση του Ιανουαρίου.
Με αυτόν τον τρόπο, κύριε συνάδελφε, σκέφτεται η Κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ να απαντήσει στο µεγάλο έλλειµµα αξιοπιστίας το
οποίο υπήρχε. Συγκεκριµένες πρωτοβουλίες και ως προς αυτές
θα παρακαλούσα να τοποθετείστε άλλη φορά και να αξιολογείτε
και όχι ως προς πιθανές επιλογές, οι οποίες µπορούν να γίνουν
στο µέλλον.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης, έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εκτιµώ τον κύριο Υφυπουργό,
που µε υποµονή κάθεται σ’ αυτήν την Αίθουσα, αλλά επιτρέψτε
µου, κύριε Πρόεδρε, να εκφράσω µία απορία.
Μας κοροϊδεύει αυτή η κυβέρνηση; Γιατί υποτιµά τη νοηµοσύνη µας, τη νοηµοσύνη όλων των συναδέλφων; ∆ιότι, αυτή την
ώρα που ερχόσαστε και ψηφίζετε τον ισολογισµό και απολογισµού του κράτους για το 2008, την ίδια ώρα µας λέτε ότι θα κάνετε σύσταση εξεταστικής επιτροπής, για να διερευνήσετε τα
πλαστά στοιχεία του 2008 και άλλων ετών.
Θα τρελαθούµε επιτέλους; Πώς είναι δυνατόν να εγκρίνετε
αυτόν τον ισολογισµό και απολογισµό και την ίδια ώρα να ζητάτε
εξεταστική επιτροπή, γι’ αυτά τα οποία εγκρίνετε µε την ψήφο
σας; Εγώ δεν µπορώ να καταλάβω αυτήν τη λογική.
Επίσης, µας είπατε ότι τα µέτρα που λαµβάνετε πλέον ως Κυβέρνηση κινούνται στην λογική διαφάνειας, ελέγχου και λογοδοσίας. Μας κοροϊδεύετε;
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Καθόλου!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ρητορική είναι η ερώτηση και
λέτε όχι. ∆εν µας κοροϊδεύετε, προφανώς. Αλίµονο να λέγατε ότι
µας κοροϊδεύατε!
Ψηφίσατε έναν προϋπολογισµό, πρόσφατα, για το έτος 2010.
Πού είναι αυτός ο προϋπολογισµός της διαφάνειας, της λογοδοσίας, του ελέγχου; Πού πήγε; Μπορείτε να µας πείτε; Αυτός ο
προϋπολογισµός είναι νόµος του κράτους. Να σας πω εγώ πού
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πήγε και το ξέρετε πολύ καλά. Κουρελόχαρτο έγινε. Πετάχτηκε,
αµέσως µετά αφού ψηφίστηκε, στον κάδο των αχρήστων. Κατευθείαν.
Θα έρθει το Ελεγκτικό Συνέδριο, λοιπόν, και θα πει αυτά τα
οποία γράφει στις εκθέσεις του. Ότι υπήρχε ένας προϋπολογισµός κάποτε, που ψήφισε η Βουλή, ο οποίος δεν τηρήθηκε καθόλου, έγινε κουρελόχαρτο, έγινε φύλλο και φτερό και εσείς θα
µιλάτε ύστερα για διαφάνεια, έλεγχο και λογοδοσία. Τι υποτίθεται ότι εφαρµόζεται τώρα στη χώρα; Γιατί ο προϋπολογισµός
αυτός µας τελείωσε. Τι εφαρµόζεται; Το Πρόγραµµα Σταθερότητας. Ούτε αυτό, όµως, εφαρµόζεται, που δεν το έχει εγκρίνει
η Βουλή. ∆ύο ώρες το φέρατε εδώ για συζήτηση, για τα µάτια
του κόσµου…
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Είχε ξαναέλθει, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ούτε και αυτό το Πρόγραµµα
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, παρ’ όλο που το συζήτησαν οι κοινοτικοί, το εγκρίναν -και καλά έκαναν οι άνθρωποι, που λέει ο
λόγος- αλλά εµείς εδώ ούτε γνώµη δεν εκφράσαµε. Άρπα κόλα
και δύο ώρες για να ξεπετάξουµε το θέµα. Ούτε και αυτό το Πρόγραµµα Σταθερότητας εφαρµόζεται πλέον. Και αυτό έχει περιθωριοποιηθεί.
Ήρθε ο κύριος Πρωθυπουργός και ανακοίνωσε µετά το Νταβός αυτά τα µέτρα γενικής εκποίησης και κοινωνικής κατεδάφισης, αλλά δεν τελειώνει εκεί η υπόθεση. Τώρα ακολουθούν νέα
µέτρα, έρχεται νέο πακέτο µέτρων, πέρα από αυτά που ανακοίνωσε ο κ. Παπανδρέου σε ένα ατέλειωτο φαύλο κύκλο. Ποια θα
είναι τα νέα µέτρα; ∆έκατος τέταρτος µισθός, αύξηση του ΦΠΑ,
εκείνο, το άλλο κ.λπ.. ∆ηλαδή, µιλάµε ότι πάτε µε την πολιτική
σας να κατεδαφίσετε, κυριολεκτικά, ό,τι έχει αποµείνει από κατακτήσεις δεκαετιών σ’ αυτή τη χώρα των εργαζοµένων και του
ελληνικού λαού.
Αυτό είναι το αδιέξοδό σας. Αυτή είναι η αδιέξοδη πολιτική και
πορεία που ακολουθείτε σε πλήρη διάσταση µε τις προεκλογικές σας εξαγγελίες. Αυτό το αδιέξοδο πώς πάτε να το αντιµετωπίσετε τώρα; Με έναν ευτελή και κακότεχνο αντιπερισπασµό, µε
µία κίνηση αποπροσανατολισµού, µε µια κίνηση πόλωσης µε τη
Νέα ∆ηµοκρατία, ώστε να µην έρχονται στην επιφάνεια και στο
προσκήνιο οι πελώριες πολιτικές ευθύνες για το αδιέξοδο στο
οποίο οδηγείτε τη χώρα. Οι πελώριες ευθύνες για τη γενική κοινωνική κατεδάφιση, την οποία έχετε σχεδιάσει σε βάρος του ελληνικού λαού. Οι πελώριες ευθύνες σας για το ότι έχετε
οδηγήσει τη χώρα σε µία ιδιότυπη οικονοµική κατοχή. Πρωτοφανές αυτό, αλλά αυτή είναι η πραγµατικότητα: Ιδιότυπη οικονοµική κατοχή υπό την επιτροπεία της Κοµισιόν …
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι. Της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας και µε καπέλο, βεβαίως, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Προεκλογικά λέγατε αναθεώρηση του Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, εξετάσεις στις ΗΠΑ δίνατε. Χθες πήγατε στη Μόσχα,
και ο κ. Μεντβέντεφ, ο Πρόεδρος της Ρωσίας, σας είπε ότι η καλύτερη λύση, αν όχι και η µόνη - δηµοσίως το είπε, άκουσον,
άκουσον, Πρόεδρος χώρας- είναι να πάτε στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. ∆ηλαδή, οδηγείτε τη χώρα στην καταστροφή. Γι’
αυτό προσπαθείτε µε τέτοιου είδους κινήσεις, όχι να ρίξετε φως
στα δηµοσιονοµικά στοιχεία και να ανοίξετε θετικούς δρόµους
για το µέλλον, αλλά να αποπροσανατολίσετε την κοινή γνώµη.
Να φύγουµε από την ουσία της πολιτικής που ασκείται και να περάσουµε στο δικοµµατικό καυγά, σε ένα ατέλειωτο δικοµµατικό
αποπροσανατολιστικό καυγά εδώ, σαν το πολιτικό θέατρο που
είδαµε να παίζεται και χθες και σήµερα. Σκεφθείτε τι θα γίνει τις
επόµενες µέρες.
Και σας ρωτώ. ∆εν ξέρετε τη δηµοσιονοµική διαχείριση της
περιόδου που ήταν κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ; ∆εν τη γνωρίζετε; ∆εν
ήσασταν σ’ αυτήν τη χώρα; Και αν δεν τη γνωρίζετε, εδώ συστήσατε µία ανεξάρτητη επιτροπή –άλλη καινοτοµία και αυτή: διορίζω µία επιτροπή και τη βαφτίζω ανεξάρτητη- η οποία εδώ έκανε
µία έκθεση για την αξιοπιστία των δηµοσιονοµικών στοιχείων…
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Εάν δεν
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είναι ανεξάρτητη, τότε γιατί την επικαλείστε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κοιτάξτε. Από τις κακοτεχνίες
αυτές, το να διορίζω µία επιτροπή και να την βαφτίζω άκοµψα
ανεξάρτητη, µε συγχωρείτε µη φτάνετε στο σηµείο να µη χρησιµοποιούµε καθόλου και τα στοιχεία της και να τα πετάµε. Όχι,
εµείς δεν πετάµε αυτό το χαρτί, το οποίο φτιάχτηκε. Αλλά τι λέει
αυτό το χαρτί, αν δεν γνωρίζετε τη δηµοσιονοµική διαχείριση της
περιόδου των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ; Λέει: Τα βασικά προβλήµατα πίσω από τις αναθεωρήσεις των ελληνικών δηµοσιονοµικών στοιχείων για την περίοδο µέχρι το 2004, µπορούν να
συνοψιστούν στα ακόλουθα.
Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι. Υπερεκτίµηση του πλεονάσµατος των ασφαλιστικών οργανισµών, τα λέει η επιτροπή αυτά. Υπερεκτίµηση των φορολογικών εσόδων, ελλιπής καταγραφή των
αµυντικών δαπανών, αξιοπιστία. Μη ακριβής καταχώρηση της
ανάληψης χρεών, ακούστε κοµψή έκφραση! Θαυµάστε, αξιοπιστία! Μη ακριβής καταγραφή της κεφαλαιοποίησης των τόκων.
∆ηλαδή, καταλαβαίνετε τι κάνατε εδώ. Όχι απλώς αλχηµείες,
αλλά και πράγµατα που χρήζουν άλλης αντιµετώπισης. Μη ορθή
ταξινόµηση των κεφαλαιακών µεταβιβάσεων. ∆εν είχατε αφήσει
τίποτε όρθιο από τη δηµοσιονοµική διαχείριση, πλήρης δηµοσιονοµική αταξία. Και τα λέει αυτά η επιτροπή, η οποία συστήσατε για τη δηµοσιονοµική διαχείριση µέχρι το 2004.
Ξέρετε τι θα γίνει έτσι; Πάτε να κάνετε την πολιτική ζωή µια
ζούγκλα, γιατί ακριβώς, δεν έχετε πρόταση για το µέλλον. Και
θα µου πείτε, είναι µονόδροµος αυτά που κάνετε; Όχι, βεβαίως,
δεν είναι µονόδροµος. Μονόδροµος είναι για µία κυβέρνηση, η
οποία έχει µετατραπεί σε επιτροπή διαχείρισης των κεφαλαιαγορών και των νεοφιλελεύθερων διευθυντηρίων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Γι’ αυτήν την Κυβέρνηση, βεβαίως, είναι µονόδροµος,
που έχει µετατραπεί σε τέτοιου είδους επιτροπή διαχείρισης και
διεκπεραίωσης εντολών.
Αλλά υπάρχει και άλλος δρόµος για τη χώρα. Ο δρόµος της
αντίστασης, ο δρόµος των εναλλακτικών προτάσεων απέναντι
στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, απέναντι στους τραπεζίτες, απέναντι στο µεγάλο κεφάλαιο. Αυτός ο εναλλακτικός δρόµος είναι
υπαρκτός και είναι σχεδόν µονόδροµος, για να βγούµε από την
κρίση µε ένα θετικό τρόπο για τον ελληνικό λαό.
ΠΡΟ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω.
Επ’ αυτού του δρόµου έχουµε κάνει συγκεκριµένες και συγκροτηµένες προτάσεις, οι οποίες δίνουν µια συνολική κατεύθυνση για τον προσανατολισµό της χώρας. Αλλά δεν θέλετε να
πάτε προς αυτήν τη λογική.
Θέλετε να ακολουθείτε και να παρακολουθείτε τα funds του
Λονδίνου, τους τραπεζίτες των Ηνωµένων Πολιτειών. Η «J.P.
MORGAN» και η «GOLDMAN SACHS», αυτές κυβερνούν την
χώρα. Αυτές νέµονται όλον τον πλούτο ή τον περισσότερο σχεδόν πλούτο από αυτήν την χώρα. Να ακολουθείτε και να παρακολουθείτε την «MIG» που συγχωνεύεται τώρα µε την «AEGEAN»
και φτιάχνει µονοπώλιο για να νέµεται τις κρατικές επιδοτήσεις.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και κατά τα άλλα ο δέκατος τέταρτος µισθός είναι το πρόβληµα! ∆έκατος τέταρτος µισθός για
να αγοράσουµε Εurofighters και φρεγάτες; Να επιδοτούµε την
«MIG» και την «AEGEAN»; Και να πάµε ύστερα να κόψουµε και
τον δέκατο τρίτο; Πόσοι µισθοί θα µείνουν από τον κόσµο τελικά;
Υπάρχει, λοιπόν, εναλλακτικός δρόµος. ∆εν τον ακολουθείτε.
Κάνετε κινήσεις αντιπερισπασµού και αποπροσανατολισµού για
να αποφύγετε τα προβλήµατα, όµως δεν θα πείσετε κανέναν. Ο
χρόνος της πολιτικής καταδίκης σας πλησιάζει. Και θα είναι καταδίκη και της Κυβέρνησής σας και της Νέας ∆ηµοκρατίας και
των πολιτικών που ακολουθήθηκαν και συνεχίζουν να ακολουθούνται για το αύριο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο κ. Ευστάθιος Κουτµερίδης, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, έχει το λόγο για δέκα λεπτά.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΜΕΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άκουσα τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας ∆ηµοκρατίας, πραγµατικά, να κάνει µια απέλπιδα προσπάθεια να υπερασπιστεί την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης της Νέας
∆ηµοκρατίας.
Αγαπητέ συνάδελφε, η οικονοµική πολιτική της Νέας ∆ηµοκρατίας κρίθηκε από τον ελληνικό λαό πριν από λίγους µήνες.
Και κρίθηκε µε ένα πολύ µεγάλο ποσοστό και µ’ έναν πολύ δυναµικό τρόπο.
∆εν µας προκαλείτε όταν λέτε ότι η σύσταση εξεταστικής επιτροπής θα αναφερθεί και στο παρελθόν των κυβερνήσεων του
ΠΑΣΟΚ. Το έχουµε δηλώσει παρά πολλές φορές και το ξαναλέµε
ότι είµαστε υπερήφανοι για το παρελθόν µας, ότι έχουµε να επιδείξουµε ένα τεράστιο έργο στην ελληνική κοινωνία και ότι αυτό
το παρελθόν µας, εγγυάται ένα ελπιδοφόρο µέλλον. Το δικό σας
όµως παρελθόν, κύριε συνάδελφε, εγγυάται ένα απαισιόδοξο
µέλλον.
‘Ηθελα να πω προς τον αγαπητό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ ότι
εµείς και προϋπολογισµό ψηφίσαµε στη Βουλή, τον οποίο απαρέγκλιτα θα εκτελέσουµε, αλλά και πρόγραµµα σταθερότητας
και ανάπτυξης για πρώτη φορά φέραµε στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων. Εγκρίθηκε το πρόγραµµα σταθερότητας και
ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι σίγουρο πως
όλες οι προσπάθειες της Κυβέρνησης συντελούν προς µια κατεύθυνση, ότι η χώρα µας θα βγει από αυτό το αδιέξοδο που µας
έχουν οδηγήσει οι προηγούµενες κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρώνουµε σήµερα τον ισολογισµό και τον απολογισµό του έτους 2008. Έχει όµως ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, προτού µπούµε στη συζήτηση για την κύρωση, να
αναφερθώ και να ενηµερώσω την Ολοµέλεια πως στο πλαίσιο
µιας συνολικής αναβάθµισης των κοινοβουλευτικών µας θεσµών,
όπως ακριβώς αναφέρθηκε και δεσµεύτηκε ο Πρωθυπουργός
της χώρας µας αλλά και ο Πρόεδρος της Βουλής, για να ψηφίζουµε εδώ στη Βουλή καλύτερους και ποιοτικότερους νόµους,
για περισσότερο έλεγχο, διαφάνεια και λογοδοσία της εκάστοτε
κυβέρνησης στη Βουλή, υπάρχει µια ξεκάθαρη πολιτική βούληση
πως η επιτροπή µας δηλαδή, η Επιτροπή Ισολογισµού και Απολογισµού και Ελέγχου του Προϋπολογισµού, πρέπει να αναβαθµίσει το έργο της και τον ρόλο της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός πως τα προηγούµενα χρόνια αυτή η επιτροπή είχε έναν τυπικό και άχαρο
ρόλο διεκπεραίωσης της κύρωσης του ισολογισµού και του απολογισµού. Όπως γνωρίζουµε όλοι στην τελευταία αναθεώρηση
του Κανονισµού της Βουλής η επιτροπή αυτή ονοµάστηκε σε Επιτροπή Απολογισµού και του Γενικού Ισολογισµού του Κράτους,
αλλά παράλληλα και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του Κράτους.
Σήµερα, πάντοτε µε τις πρωτοβουλίες της πολιτικής ηγεσίας
του Υπουργείου Οικονοµικών και µέσα από µια θετική συνεργασία που έχουµε, έχουν δροµολογηθεί µια σειρά από πρωτοβουλίες και διαδικασίες, οι οποίες στόχο θα έχουν µια συνολική
αναβάθµιση της επιτροπής, τόσο όσον αφορά το σκέλος της κύρωσης του ισολογισµού και του απολογισµού, αλλά και όσον
αφορά το σκέλος της διαδικασίας ελέγχου του προϋπολογισµού.
Θέλω να αναφερθώ στο πρώτο σκέλος στην κύρωση απολογισµού και του γενικού ισολογισµού του κράτους. Αυτό που
έχουµε δηλώσει είναι ότι µεταβαίνουµε σιγά-σιγά σε ένα καθεστώς όπου θα µπορούµε να κυρώνουµε τον ισολογισµό και τον
απολογισµό του κράτους µετά το τέλος του προηγούµενου οικονοµικού έτους.
Αυτό έχει παρά πολύ µεγάλη σηµασία, διότι σήµερα και στη
σηµερινή µας συζήτηση βρισκόµαστε σε µια δύσκολη και αντιφατική θέση να κυρώσουµε τον ισολογισµό και απολογισµό του
2008, ο οποίος είχε ψηφιστεί από την Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας και είχε καταψηφιστεί από το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ως αντιπολίτευση τότε. Για να αλλάξει αυτός ο φαύλος κύκλος, δηλαδή, της
καταψήφισης ενός προϋπολογισµού και εκ των υστέρων της κύρωσης του ισολογισµού από τις επόµενες κυβερνήσεις, επισπεύδουµε τη διαδικασία αυτήν σε συνεργασία µε το Υπουργείο
Οικονοµικών.
Έτσι, πριν από λίγους µήνες είχαµε την δυνατότητα µέσα στο
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2009 να κυρώσουµε τον ισολογισµό και τον απολογισµό για το
2008. Τα στοιχεία ήταν όλα έτοιµα από το Υπουργείο Οικονοµικών, αλλά δεν υπήρχε κενή ηµεροµηνία για συζήτηση στην Ολοµέλεια της Βουλής και γι’ αυτό σήµερα, αρχές του 2010
κυρώνουµε τον ισολογισµό και τον απολογισµό του 2008.
Θεωρώ δεδοµένο ότι µέσα στο 2010 θα κυρώσουµε τον ισολογισµό και απολογισµό του προηγούµενου οικονοµικού έτους,
δηλαδή του 2009 και έτσι από εδώ και στο εξής θα έχουµε µια
φυσική, φυσιολογική, λογική, οικονοµική σειρά, όπου θα κυρώνουµε τον επόµενο χρόνο τον ισολογισµό και απολογισµό του
προηγούµενου έτους.
Γιατί, αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,
αυτό που συνέβαινε στο παρελθόν να κυρώνουµε ισολογισµό και
απολογισµό ενός έτους µετά από τρία και τέσσερα χρόνια, ήταν,
πραγµατικά, κοινοβουλευτικά απαράδεκτο. Αυτό άλλωστε ήταν
και ένα αίτηµα όλων των Βουλευτών, όλων των κοµµάτων, µε συνεχείς αναφορές και τοποθετήσεις τους στην επιτροπή και στην
Ολοµέλεια της Βουλής.
Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος των αρµοδιοτήτων της επιτροπής που είναι ο έλεγχος της εκτέλεσης του προϋπολογισµού
και εδώ η Κυβέρνηση µε τη συνεργασία του Υπουργείου Οικονοµικών προχωρεί στη δηµιουργία µιας ανεξάρτητης υπηρεσίας,
µιας τεχνοκρατικής επιτροπής ελέγχου του προϋπολογισµού,
µιας υπηρεσίας η οποία θα βρίσκεται εντός του Κοινοβουλίου.
Εγώ πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι θα βρίσκεται στις αρµοδιότητες
της επιτροπής µας, γιατί αυτή η επιτροπή είναι καθ’ ύλην αρµόδια και έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα, τόσο στα µέλη της επιτροπής, αλλά και σε όλους τους Βουλευτές, σε ολόκληρο το
Κοινοβούλιο, να έχουµε µια έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση όσον
αφορά την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού.
Πέρα από την λογοδοσία, την διαφάνεια και τον έλεγχο της
Κυβέρνησης, η παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης των
οικονοµικών µεγεθών κατά την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού θα παρέχει και συµβουλευτικό ρόλο προς την Κυβέρνηση, όσον αφορά την υστέρηση των εσόδων και την υπέρβαση
των δαπανών. Για να µη φτάσουµε σε αυτήν την σηµερινή, κακή
κατάσταση, άλλον ισολογισµό να ψηφίζουµε και τελικά άλλον να
εκτελούµε.
Με βάση, λοιπόν, αυτά τα στοιχεία θεωρώ ότι βρισκόµαστε σε
πολύ σωστό δρόµο, ώστε να εκπληρωθούν όλες οι παρατηρήσεις όλων των Βουλευτών όλων των κοµµάτων που µιλούσαν για
µια ουσιαστική αναβάθµιση του ρόλου και του έργου της επιτροπής, όπως συµβαίνει και σε όλες τις σύγχρονες κοινοβουλευτικές δηµοκρατίες της Ευρώπης και του κόσµου.
Προχωρώντας τη συζήτηση για την κύρωση του ισολογισµού
και απολογισµού του κράτους για το έτος 2008, θα περιοριστώ
σε µερικά µόνο βασικά σηµεία της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Πρώτον, η σηµαντική υστέρηση των φορολογικών εσόδων
κατά 4,65 δισεκατοµµύρια ευρώ. ∆εύτερον, η σηµαντική επιδείνωση της σχέσης έµµεσων και άµεσων φόρων. Τρίτον, η σηµαντική υστέρηση εισπραχθέντων εσόδων έναντι των βεβαιωθέντων, η
οποία αγγίζει το 31,5%, έναντι πρόβλεψης 24,6%. Τέταρτον, τετραπλασιασµός µέσα σε τέσσερα χρόνια των ανείσπρακτων
οφειλών. Εντύπωση µου προκαλεί η αύξηση του ύψους των διαγραφέντων εσόδων κατά 72,94%, έναντι του προηγούµενου
έτους δηλαδή, σε 6.000.000.000 ευρώ που αφορούσαν πρόστιµα
σε βάρος ενός και µόνο οφειλέτη του δηµοσίου.
Πέµπτον, η εκτίναξη του δανεισµού έναντι του προηγούµενου
έτους κατά 8,29 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Και τέλος, όσον αφορά τις δαπάνες παρατηρούνται σηµαντικές υπερβάσεις οι οποίες άγγιξαν τα 127.000.000.000 ευρώ, έναντι προβλέψεων 110.000.000.000 ευρώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2008
ήταν η απαρχή µιας σκοτεινής και άναρχης δηµοσιονοµικής εποχής για τη χώρα µας. Ήταν η απαρχή για ένα δηµοσιονοµικό
εκτροχιασµό µιας παραπολιτικής και παρασιτικής εποχής που
έριξε τη χώρα µας στο τέλµα της αδιαφάνειας, της διαφθοράς,
της οικονοµικής ύφεσης και της αναξιοπιστίας.
Ωστόσο, όµως, για λόγους δηµοσιονοµικής συνέχειας και κοινοβουλευτικής ευταξίας, κυρώνουµε την έκθεση για την απολο-
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γισµό και τον γενικό ισολογισµό του κράτους οικονοµικού έτους
2008. Για λόγους όµως, δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και κοινοβουλευτικής συνέπειας, πήραµε πρωτοβουλίες για την αναβάθµιση του κοινοβουλευτισµού στη χώρα µας, κυρίως όσον αφορά
τη σύνταξη, την εκτέλεση και κυρίως τον έλεγχο του προϋπολογισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Πρωθυπουργός της χώρας
µας και η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αποδεικνύουν καθηµερινά ότι
είναι αποφασισµένοι να διορθώσουν τα κακώς κείµενα που κληρονοµήσαµε. Να αναστρέψουµε το κλίµα αναξιοπιστίας που έχει
δηµιουργηθεί για τη χώρα µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε ένα λεπτό τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Να εργαστούµε σκληρά για την αξιόπιστη εκτέλεση του προϋπολογισµού και την επιτυχή υλοποίηση του Προγράµµατος Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, το µεγαλύτερο πρόβληµα που
µας κληροδότησε η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας δεν είναι
µόνο τα µεγάλα δηµοσιονοµικά, πολιτικά και κοινωνικά ελλείµµατα, αλλά είναι, κυρίως, το έλλειµµα αξιοπιστίας.
Παίρνουµε µια σειρά από θεσµικά µέτρα για να αλλάξουµε
αυτήν τη θεσµική διαδικασία, να αλλάξουµε τη δηµοσιονοµική
λειτουργία της χώρας µας και να αποκαταστήσουµε επιτέλους,
την αξιοπιστία µας, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό.
Προχωρούµε στην ανεξαρτητοποίηση της ΕΣΥΕ. Αλλάζουµε
τον τρόπο κατάρτισης, εκτέλεσης και ελέγχου του προϋπολογισµού. Από τούδε και στο εξής θα ψηφίζουµε προγραµµατικούς
προϋπολογισµούς. ∆ηµιουργούµε εντός της Βουλής επιστηµονική επιτροπή για τον έλεγχο του προϋπολογισµού. ∆ηµιουργούµε µια ενιαία αρχή για τους µισθούς στο δηµόσιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Πρωθυπουργός της χώρας
µας περιοδεύει ανά την Ευρώπη και τον κόσµο, συνοµιλεί µε πολιτικούς ηγέτες άλλων κρατών και προσπαθεί να αποκαταστήσει
τη χαµένη αξιοπιστία της χώρας µας. Μια αξιοπιστία, η οποία έχει
κλονιστεί και τρωθεί µε τον πιο απαράδεκτο τρόπο. Αγγίζει,
πραγµατικά, και τα όρια της εθνικής µειοδοσίας, από µια συγκεκριµένη κυβέρνηση, από συγκεκριµένες πολιτικές όπου ξεγελούσαν πρόσκαιρα τον ελληνικό λαό και τους Ευρωπαίους
εταίρους µας, στέλνοντας διαφοροποιηµένα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας.
Η προηγούµενη κυβέρνηση µείωσε πλασµατικά το δηµοσιονοµικό έλλειµµα για να καλύψει το δικό της πολιτικό έλλειµµα.
Αυτή η κατάσταση επιτέλους, πρέπει να αλλάξει. ∆εν πρέπει ποτέ
ξανά και δεν θα επιτρέψουµε σε κανέναν, µε τις ενέργειές του
να δυσφηµεί και να απαξιώνει τη χώρα µας. ∆εν πρέπει ποτέ ξανά
και δεν θα επιτρέψουµε σε κανέναν, να βάζει το προσωπικό του
συµφέρον, το κοµµατικό του όφελος πάνω από το εθνικό συµφέρον.
Είµαστε αποφασισµένοι να κάνουµε αυτήν την οικονοµική
κρίση µια δηµιουργική ευκαιρία. Είµαστε αποφασισµένοι αυτήν
την απαξίωση της ελληνικής οικονοµίας να την κάνουµε µια καινούργια αρχή, για µια δηµοσιονοµική εξυγίανση στην χώρα µας,
που θα βάλει ένα οριστικό τέλος σε αυτούς που επιθυµούν να
κερδοσκοπήσουν στην ελληνική οικονοµία και στην ελληνική κοινωνία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Κουτµερίδη.
Γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στους
χώρους του Μεγάρου της Βουλής τριάντα ένας µαθητές και µαθήτριες και πέντε εκπαιδευτικοί -συνοδοί τους από το 2ο Γυµνάσιο Λειβαδιάς Βοιωτίας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Ελευθέριος Αυγενάκης, Βουλευτής της Νέας
∆ηµοκρατίας.
Ορίστε, κύριε Αυγενάκη, έχετε το λόγο για δέκα λεπτά.
Θα παρακαλούσα να τηρούµε τους χρόνους.
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: ∆εν θα χρειαστώ όλο το χρόνο,
κύριε Πρόεδρε, θα σας διευκολύνω.
Κατ’ αρχάς κύριε συνάδελφε, άκουσα µε προσοχή και µε έκπληξη τη φράση εθνική µειοδοσία. Εγώ θα έλεγα να είµαστε λίγο
προσεκτικότεροι σε τέτοιου είδους χαρακτηρισµούς, ειδικά την
περίοδο τούτη και ειδικά µε τη σηµερινή Κυβέρνηση.
Σχετικά τώρα µε την κύρωση του απολογισµού του 2008 που
σήµερα συζητάµε για δεύτερη µέρα. Όλοι γνωρίζουµε ότι το
2008 υπήρξε µια χρονιά µε ιδιαίτερες δυσκολίες, όχι µόνο για
την ελληνική, αλλά και για την παγκόσµια οικονοµία. Είναι η περίοδος, όπου οι επιπτώσεις της διεθνούς οικονοµικής κρίσης
αποτυπώνονται ξεκάθαρα και σε όλη την ένταση, τόσο στην
πραγµατική οικονοµία, όσο και στα δηµοσιοοικονοµικά µεγέθη
όλων των Ευρωπαϊκών χωρών. Και, δυστυχώς, τα στοιχεία µας
επιβεβαιώνουν ότι το τελευταίο τρίµηνο του 2008 και το πρώτο
τρίµηνο του 2009 η πορεία της ευρωπαϊκής οικονοµίας υπήρξε
χειρότερη από κάθε πρόβλεψη.
Όπως διαπιστώνεται και στον προϋπολογισµό του 2010, η
σταδιακή επιβάρυνση του ρυθµού ανάπτυξης της Ελλάδας είχε
αρχίσει να διαφαίνεται από τις αρχές του 2008, ενώ η ουσιαστική
επιβράδυνση της οικονοµικής δραστηριότητας ξεκίνησε το τρίτο
τρίµηνο του 2008. Ως εκ τούτου, ο ρυθµός ανάπτυξης από το
2,8% το πρώτο εξάµηνο του 2008, επιβραδύνθηκε στο 0,7% το
τέταρτο τρίµηνο του έτους, για να διαµορφωθεί 2% για το 2008,
πολύ χαµηλότερο για το 2007, αλλά πολύ υψηλότερο από τον
αντίστοιχο κοινοτικό µέσο όρο.
Η οικονοµική κρίση επηρέασε και τα βασικά µεγέθη του προϋπολογισµού. Συνεπώς είναι λογικό τα στοιχεία του απολογισµού
του οικονοµικού έτους 2008 να αποκλίνουν από τους στόχους
που είχαν τεθεί µε τον προϋπολογισµό, κυρίως λόγω της υστέρησης που παρουσίασαν τα έσοδα, εξαιτίας της χαµηλής ζήτησης αλλά και της αυξηµένης επιστροφής φόρων. Ταυτόχρονα, η
οικονοµική κρίση ανέδειξε -µε τον πλέον εµφανή τρόπο- χρόνιες
παθογένειες και αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας. Αδυναµίες
που οδηγούν σε υψηλό δηµοσιονοµικό έλλειµµα και έλλειµµα
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, αλλά και υψηλό δηµόσιο και
εξωτερικό χρέος, το οποίο µάλιστα ανήλθε στο ποσό των
262.000.000.000 ευρώ στο τέλος του 2008.
Υπάρχει, όµως, και µια σηµαντική αδυναµία, η οποία επανήλθε,
ιδιαιτέρως, έντονα στο προσκήνιο και σήµερα εµφανίζεται ιδιαίτερα επίκαιρη. Αναφέροµαι στις παθογένειες του δηµοσίου
τοµέα, του τεράστιου και βραδυκίνητου κράτους που όλα αυτά
τα χρόνια καταφέραµε να δηµιουργήσουµε, αλλά και στην ανάγκη του περιορισµού των δηµοσίων δαπανών. Και είναι άκρως
επίκαιρη αυτή εδώ η παράµετρος.
Ωστόσο, επιτρέψτε µου να υπογραµµίσω ότι το ίδιο το κράτος
δεν ξέρει πόσο προσωπικό, ακριβώς, απασχολούν οι δηµόσιες
υπηρεσίες του, ποιες και τι ύψους δαπάνες παράγει το ίδιο το
κράτος, πού πάνε εν τέλει όλα αυτά τα χρήµατα που πληρώνει ο
ελληνικός λαός. Και ναι, όλοι το σκεφτόµαστε, αλλά στην πραγµατικότητα δεν υπάρχουν πουθενά συγκεντρωµένα τα στοιχεία,
ούτε το ίδιο το ελληνικό δηµόσιο δεν ξέρει ακριβώς τι συµβαίνει.
Βέβαια, αυτό δεν είναι µόνο ευθύνη της σηµερινής Κυβέρνησης.
Μια αναφορά επιτρέψτε µου εδώ για µια πρόσφατη έρευνα
που ολοκλήρωσαν, µια αναλυτική και ενδελεχή έρευνα -δύο και
πλέον ετών- στόχος της οποίας ήταν να προσεγγίσουµε, να αναλύσουµε, αλλά και να αναδείξουµε µε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, κενά και αδυναµίες του ίδιου του κράτους, κατ’ αρχήν στο
Νοµό Ηρακλείου όπου εκλέγοµαι.
Τα στοιχεία που προέκυψαν από την πολύµηνη και αναλυτική
αυτή έρευνα είναι εντυπωσιακά. Είναι χαρακτηριστικά για το µέγεθος και το κόστος λειτουργίας του κράτους σε επίπεδο νοµού,
ενός εκ των πενήντα δύο νοµών της χώρας µας. Χαρακτηριστικά
επιτρέψτε µου, κύριε Υπουργέ, να σας ενηµερώσω ότι στο Νοµό
Ηρακλείου οι δηµόσιοι υπάλληλοι φθάνουν τους δεκαέξι χιλιάδες εξακοσίους και πλέον µονίµους. Προσθέτω µάλιστα, ότι συνολικά λειτουργούν στο Νοµό Ηρακλείου εκατόν δύο
αποκεντρωµένες υπηρεσίες, δοµές και εποπτευόµενοι φορείς
των Υπουργείων.
Αξιοσηµείωτο είναι, επίσης, ότι το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των είκοσι έξι δήµων του νοµού, είναι σχεδόν διπλάσιο
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απ’ ό,τι καταφέρνουν να δαπανήσουν για κοινωφελή έργα και για
έργα υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Τα συνολικά έξοδα για µισθώµατα ξεπερνούν τα 2.000.000 ευρώ ετησίως, ενώ υπάρχει
σηµαντική ακίνητη δηµόσια περιουσία, η οποία παραµένει σε
πάρα πολλές περιπτώσεις ανεκµετάλλευτη.
Πώς είναι, λοιπόν, δυνατόν να βάλουµε τάξη στο σπίτι µας εάν
δεν ξέρουµε, ακριβώς, τι έχει και φυσικά τι ξοδεύουµε; Πώς µπορούµε να συζητήσουµε για φορολογική συνείδηση όταν οι ίδιοι
εµείς οι πολιτικοί και ειδικά όσοι βρίσκονται στο τιµόνι ενός
Υπουργείου, δεν δείχνουν σεβασµό στη δηµόσια περιουσία, στα
δηµόσια χρήµατα και φυσικά στην εξουσία που κατέχουν;
Πρέπει κατά την γνώµη µου της όποιας προσπάθειας νοικοκυρέµατος, να προηγείται µια αυστηρή και αναλυτική καταγραφή
όλων των κακώς κειµένων και των ελλειµµάτων του δηµοσίου.
Γιατί εάν το κάνατε αυτό, αγαπητά στελέχη της Κυβέρνησης,
είµαι σίγουρος ότι θα µπορούσαν να εξοικονοµηθούν σηµαντικοί
πόροι και θα συζητάγαµε για πραγµατικό περιορισµό δηµοσίων
δαπανών, αλλά και για προϋπολογισµούς που υπάρχουν πολλές
πιθανότητες να εφαρµοσθούν. Πρέπει να κερδίσουµε την αξιοπιστία των πολιτών. Οι πολίτες σήµερα ψάχνουν από εµάς, τους
πολιτικούς, προτάσεις -πολιτικές, βεβαίως- ρεαλιστικές, αλλά και
εφαρµόσιµες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν κλείσω, θέλω να κάνω και
µία αναφορά στο περιεχόµενο των αποσπασµατικών –κατά τη
γνώµη µου- οικονοµικών µέτρων, που ανακοίνωσε πρόσφατα ο
ίδιος ο Πρωθυπουργός.
Όσον αφορά, λοιπόν, στον τεχνικό χαρακτήρα των µέτρων όπως έχει επανειληµµένα δηλώσει το κόµµα µας- εµείς διαφωνούµε κατηγορηµατικά για την αύξηση της φορολογίας στα
καύσιµα, γιατί το συγκεκριµένο µέτρο θα δηµιουργήσει µία οριζόντια επιβάρυνση σε όλους τους πολίτες, ενώ αναµφισβήτητα
θα προκαλέσει αύξηση-«ντόµινο» σε πολλούς τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας, αλλά και σχεδόν σε όλα τα προϊόντα. ∆εδοµένου, επίσης, ότι η κατανάλωση των καυσίµων θα µειωθεί
λόγω του αυξηµένου κόστους ουσιαστικά, άρα θα µειωθούν και
τα έσοδα από τα καύσιµα, εποµένως η αποτελεσµατικότητα του
µέτρου είναι περιορισµένη.
Επιπροσθέτως, το «πάγωµα» των µισθών του δηµοσίου είναι
µέτρο, που ως κόµµα είχαµε το θάρρος να εξαγγείλουµε προεκλογικά, ενώ εσείς, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, µας κατηγορούσατε τότε.
Όµως, η δική µας πρόταση λίγους µήνες πριν, περιείχε ειδική
πρόνοια στήριξης για τους χαµηλόµισθους και τους χαµηλοσυνταξιούχους. Την ίδια πρόνοια ζητάµε και σήµερα.
Βεβαίως, δεδοµένο είναι ότι το «πάγωµα» των µισθών, µαζί µε
την αύξηση της τιµής των καυσίµων, θα προκαλέσει αναδιανοµή
εισοδήµατος, αντίστροφη και εκείνης που είχε υποσχεθεί το
ΠΑΣΟΚ, ενώ θα λειτουργήσει τελικά -κατά την άποψή µας- εις
βάρος των αδυνάτων.
Πάνω απ’ όλα, ζητάµε να δοθούν επιτέλους αναπτυξιακές ανάσες στήριξης στην οικονοµία. Χωρίς αυτές τις αναπτυξιακές ανάσες, η ύφεση θα βαθύνει, το έλλειµµα δεν θα µειωθεί και η
ανεργία θα αυξηθεί απότοµα. Ενώ η Κυβέρνηση καθυστερεί χαρακτηριστικά, τα προβλήµατα παραµένουν άλυτα και, βεβαίως,
διογκώνονται διαρκώς.
Αναφέρω, χαρακτηριστικά, ότι η τετράµηνη καθυστέρηση
λήψης διαρθρωτικών µέτρων για την καταπολέµηση του ελλείµµατος από την Κυβέρνηση, είχε σαν αποτέλεσµα να αυξηθεί δραµατικά το κόστος δανεισµού της χώρας µας, ενώ καλύφθηκε η
κοινοπρακτική έκδοση των ξένων οµολόγων, περιµένοντας, κατά
3,5% το µέσο κόστος δανεισµού των χωρών της Ευρωζώνης
στους αντίστοιχους τίτλους πενταετούς διάρκειας, ενώ το επιτόκιο δανεισµού των 8.000.000.000 ευρώ διαµορφώθηκε, παρά
το ισχυρό ενδιαφέρον, στο 6,2%, σκαρφαλώνοντας στο υψηλότερο ιστορικά σηµείο από τη στιγµή ένταξης της Ελλάδας στην
ΟΝΕ.
∆υστυχώς, η Κυβέρνηση µε τη στάση της, αντί της ουσίας,
επέλεξε, για µία ακόµη φορά, την τεχνική της επικοινωνίας για
να ανακοινώσει επώδυνα οικονοµικά µέτρα για όλους τους πολίτες, ενώ από την άλλη πλευρά, ουσιαστικές παρεµβάσεις περιορισµού των δηµοσίων δαπανών δεν λαµβάνονται, παρά µόνο
εξαγγέλλονται. Και σήµερα η Κυβέρνηση κρίνεται αυστηρά, όχι
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µόνο από τον ελληνικό λαό, αλλά πλέον και από τα αρµόδια ή λιγότερο αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σήµερα, για να βγούµε µία και καλή από τη δίνη της οικονοµικής αναταραχής, δεν είναι καιρός για υποσχέσεις χωρίς αντίκρισµα, αλλά για πράξεις και συγκεκριµένα µέτρα που µπορούν να
εφαρµοσθούν. Σήµερα απαιτούνται άµεσες, αλλά και µόνιµες λύσεις, σκληρές, αποτελεσµατικές και χρήσιµες για τη χώρα µας.
Απαιτείται να κινηθείτε γρηγορότερα, αλλά και αποτελεσµατικότερα, κύριε Υπουργέ. Αρκετά πια µε τη διαρκή διαβούλευση
για όλα τα θέµατα. Αρκετά πια µε τις ασυµφωνίες ή ασυναρτησίες της Κυβέρνησης που προκύπτουν µέσα από τις συναρµόδιες υπηρεσίες, οργανισµούς, αλλά και από τους Υπουργούς,
που πολλές φορές δεν καταφέρνουν να συνεννοηθούν µεταξύ
τους.
Εύχοµαι να έχουµε γρήγορα και καλύτερα αποτελέσµατα για
το καλό της χώρας και το καλό των πολιτών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Αυγενάκη.
Τον λόγο έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Αντωνία Αντωνίου
για δέκα λεπτά.
ΤΟΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως επεσήµανε και ο εισηγητής µας, είναι η πρώτη φορά που συζητείται
στη Βουλή ο απολογισµός- ισολογισµός του κράτους, µόλις ένα
χρόνο µετά την εκτέλεσή του, ενώ η συνήθης πρακτική µέχρι σήµερα ήταν από δύο χρόνια και πάνω.
Αυτό δείχνει την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ να έρθουν όλα στο φως, να υπάρξει «νοικοκύρεµα» και
να αποκατασταθεί το κύρος και η αξιοπιστία των στοιχείων για τη
δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας µας. Είναι µία υποχρέωση
που έχουµε, όχι µόνο απέναντι στους εταίρους µας, αλλά πρώτα
απ’ όλα απέναντι στον ίδιο µας τον εαυτό.
Όπως αποδεικνύεται, όµως, ο απολογισµός του 2008 δεν είναι
ένας οποιοσδήποτε απολογισµός. Ξετυλίγει µπροστά µας ένα
µέρος από το χρονικό του προαναγγελθέντος θανάτου της αξιοπιστίας της χώρας µας και του εκτροχιασµού των δηµόσιων οικονοµικών. Αποτυπώνει τα πραγµατικά στοιχεία από την
εκτέλεση του προϋπολογισµού του 2008, δηλαδή του προϋπολογισµού εκείνου που ήταν και η επίσηµη πρόφαση του κ. Καραµανλή για να ζητήσει πρόωρες εκλογές τον Σεπτέµβριο του
2007. Είπαν ότι ζητούν εκλογές ώστε να µπορέσουν απερίσπαστοι να συντάξουν εκείνον τον προϋπολογισµό και βλέπουµε σήµερα ποια ήταν τα αποτελέσµατα.
Ο απολογισµός-ισολογισµός του 2008 εµφανίζει όλα εκείνα τα
στοιχεία που απέκρυψε και διαστρέβλωσε το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας, όταν θριαµβολογούσε στο τέλος του 2008 και έλεγε ότι οι επιδόσεις της είναι οι
καλύτερες οικονοµικές επιδόσεις οποιασδήποτε κυβέρνησης
µετά το 1981.
Από αυτήν την άποψη, το ενηµερωτικό σηµείωµα του ∆εκεµβρίου του 2008 για την κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας,
αποτελεί σήµερα, πλέον, µνηµείο θράσους, εξαπάτησης και λαθροχειρίας αριθµών. Το καταθέτω στα Πρακτικά της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Αντωνία Αντωνίου καταθέτει
για τα Πρακτικά της Βουλής το προαναφερθέν έγγραφο το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
∆ιαβάζουµε σε αυτό το σηµείωµα ότι το 2008 ήταν η χρονιά
που το έλλειµµα µειώθηκε στο 2,5% του ΑΕΠ, ότι η ανεργία µειώθηκε στο χαµηλότερο επίπεδο από το 1990, ότι αυξήθηκε η
απασχόληση, ότι ενισχύθηκαν οι επενδύσεις και ότι οι πόροι του
Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης αξιοποιήθηκαν αποτελεσµατικά.
Με τέτοιου είδους στοιχεία εικονικής πραγµατικότητας, η κυβέρνηση Καραµανλή τροφοδοτούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
επί πέντε χρόνια, αφού πρώτα προχώρησε στο µεγάλο ολίσθηµα
της διαβόητης απογραφής, κλονίζοντας σοβαρά την αξιοπιστία
και την διεθνή θέση της χώρας µας.
Ο κ. Μπαρόζο, αντί να αµφισβητήσει έγκαιρα αυτά τα στοιχεία,
παρείχε πολιτική στήριξη στον κ. Καραµανλή για να λάβει και
εκείνος τη δική του στήριξη για την νέα θητεία στην Προεδρεία
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της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι πολιτικές και ιδεολογικές συγγένειες αποδείχθηκαν για τους εταίρους µας ισχυρότερες από τα
αντανακλαστικά τους, απέναντι σε αυτό που φαινόταν να κυοφορείται. ∆εν έβλεπαν την θρυαλλίδα στα θεµέλια των δηµοσίων
οικονοµικών και της ελληνικής οικονοµίας. ∆εν έβλεπαν ότι όλοι,
ανεξαιρέτως, οι προϋπολογισµοί της Νέας ∆ηµοκρατίας έπεσαν
έξω και αναθεωρήθηκαν πάρα πολλές φορές. ∆εν έβλεπαν την
κατασπατάληση των πόρων του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, την πρωτοφανή αδιαφάνεια και κακοδιαχείριση, τις συστηµατικές παραβιάσεις της εθνικής κι ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, τα
έργα-«µαϊµού» που στέρησαν τη χώρα µας -και ιδιαίτερα την ελληνική περιφέρεια- από τεράστιους πόρους και σηµαντικά έργα
υποδοµής και ανάπτυξης. ∆εν άκουγαν τις δικές µας ανησυχίες
και καταγγελίες.
Η συγκάλυψη του τεράστιου σκανδάλου στη διαχείριση του Γ’
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης είχε συνεργούς και οι συνεργοί
αυτοί δεν ήταν µόνο στην Ελλάδα. Βρίσκονταν και εκεί απ’ όπου
θα έπρεπε να υπάρχει ο έλεγχος. Και όταν ζητούσαµε να κατατεθούν έγγραφα µέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, δεν µας
τα έδιναν µε διάφορες προφάσεις, προφανώς στο πλαίσιο της
πολιτικής συνεννόησης και συναλλαγής.
Σήµερα και ο κ. Μπαρόζο και οι ισχυροί εταίροι µας αποφάσισαν να εξαντλήσουν την αυστηρότητά τους απέναντι στην Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και στην Ελλάδα και µας πιέζουν να
πάρουµε σκληρότερα µέτρα για τον εξευµενισµό των διεθνών
αγορών, µέτρα που δεν εκφράζουν σε καµµία περίπτωση την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αλλά, αγαπητοί συνάδελφοι, είµαστε υποχρεωµένοι να τα πάρουµε λόγω της κακής κατάστασης της
ελληνικής οικονοµίας, που, βέβαια, εδώ, υπάρχουν υπεύθυνοι
που αυτήν τη στιγµή η χώρα µας περνά τη µεγαλύτερη οικονοµική -και όχι µόνο- κρίση από το 1974 και µετά.
Οι βάσεις γι’ αυτά τα αδιέξοδα τέθηκαν από το 2008, όταν για
πρώτη φορά ο εξωτερικός δανεισµός ξεπέρασε τον εσωτερικό.
Αυτό είχε ως συνέπεια οι διεθνείς πιστωτές και τα συµφέροντά
τους να αποκτήσουν όλο και µεγαλύτερο λόγο στη δηµοσιονοµική µας διαχείριση.
Όταν ο κ. Καραµανλής προκήρυξε τις εκλογές, υποσχέθηκε
στον ελληνικό λαό ότι θα λάβει σκληρά µέτρα εάν κερδίσει ξανά
την εξουσία. Προφανώς, ήξερε αυτό που όλοι οι υπόλοιποι διαπιστώσαµε στη συνέχεια, γι’ αυτό και αποφάσισε από µόνος του
να δραπετεύσει από τις ευθύνες, προκειµένου να βγάλουν άλλοι
το φίδι από την τρύπα και ο ίδιος να εµφανίζεται και από πάνω ως
δήθεν ειλικρινής.
Η ειλικρίνειά του όµως και το ήθος της κυβέρνησής του ζυγίστηκαν, µετρήθηκαν και βρέθηκαν ελλιπή, για όλα τα χρόνια που
κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο και µας έφεραν στη σηµερινή τραγική κατάσταση.
Στα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και, κυρίως, στο έλλειµµα αξιοπιστίας της χώρας µας βρήκαν πάτηµα οι διεθνείς κερδοσκόποι,
προκειµένου να εκτινάξουν το κόστος δανεισµού σε ασύλληπτα
ύψη, να βάλουν τη χώρα µας σε χειρότερη θέση από αυτήν που
θα της αναλογούσε δίκαια και αντικειµενικά και να αµφισβητούν
σκόπιµα και κακόβουλα την ικανότητα της νέας Κυβέρνησης να
τραβήξει διαχωριστική γραµµή σε σχέση µε τις συµπεριφορές
των τελευταίων ετών, αλλά και τις χρόνιες παθογένειες που µας
έφεραν στο σηµερινό αδιέξοδο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κρίση στην Ελλάδα όµως
έφερε και την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιµέτωπη µε τις ίδιες της τις
αδυναµίες και, κυρίως, µε την αδυναµία της να προχωρήσει µε
τολµηρά βήµατα, στην εµβάθυνση της πολιτικής, οικονοµικής και
κοινωνικής ολοκλήρωσής της. Έφερε στην επιφάνεια για µία
ακόµη φορά, τα αδιέξοδα και τις αντιφάσεις του σκληρού νεοφιλελευθερισµού, που µε τις ακρότητες και την ανεξέλεγκτη ασυδοσία των αγορών, οδήγησε ολόκληρο τον πλανήτη στη
µεγαλύτερη µεταπολεµική οικονοµική κρίση. Έφερε στο προσκήνιο, την απουσία συστήµατος διαφάνειας και ελέγχου των
διεθνών αγορών και όλων αυτών που µε τις αξιολογήσεις τους
ρυθµίζουν τις τύχες ολόκληρων εθνών, ενώ έκαναν τα στραβά
µάτια απέναντι στα παιχνίδια των τραπεζών µε τα τοξικά οµόλογα, που προκάλεσαν την παγκόσµια κρίση.
Μόνο που από το ναυάγιο της παγκόσµιας οικονοµίας, κατά-
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φεραν προς το παρόν να σωθούν, τελικά, µόνο εκείνοι που την
προκάλεσαν και να διασφαλίσουν τα δικά τους συµφέροντα µε
κρατική βοήθεια, χωρίς να δώσουν κανένα αντάλλαγµα. Αυτοί
που µιλούσαν για λιγότερο κράτος, προσέφυγαν στο κράτος για
τη δική τους στήριξη, αλλά αρνούνται το ρόλο του κράτους για
τη στήριξη των πιο αδύναµων, των χαµηλών εισοδηµάτων της µεσαίας τάξης και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η προσπάθεια που ξεκίνησε η
νέα Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, από την πρώτη στιγµή ήταν και είναι,
πραγµατικά, τιτάνια. Μια προσπάθεια να περάσει τη στενωπό της
κρίσης ανάµεσα στη Σκύλα των ελλειµµάτων και τη Χάρυβδη των
κερδοσκόπων. Μια τέτοια προσπάθεια για να έχει αίσιο αποτέλεσµα, απαιτεί να πάνε χέρι-χέρι η δηµοσιονοµική εξυγίανση µε
την κοινωνική δικαιοσύνη, η διαχείριση µε τη διαφάνεια και τη
λογοδοσία, η οικονοµική σταθερότητα µε την ανάπτυξη.
Η µόνη ανάπτυξη που µπορεί να είναι βιώσιµη είναι η ανάπτυξη
που βασίζεται στις παραγωγικές δυνάµεις του τόπου µας και όχι
στο δανεισµό όπως είδαµε να συµβαίνει για πολλά χρόνια. Γι’
αυτό σήµερα χρειάζεται να επιταχυνθούν οι ρυθµοί απορρόφησης των πόρων του ΕΣΠΑ που η Νέα ∆ηµοκρατία άφησε για τρία
ολόκληρα χρόνια εντελώς ανενεργό, γι’ αυτό πρέπει να µπει αµέσως σε κίνηση, το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, γι’ αυτό
και πρέπει να προχωρήσουµε µε σταθερά και σοβαρά βήµατα
στην υλοποίηση της µεταρρύθµισης του κράτους και της διοικητικής του µεταρρύθµισης.
Όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, το µεγάλο διακύβευµα σήµερα
δεν είναι µόνο για την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι για
όλους µας να στηρίξουµε αυτήν την προσπάθεια της Κυβέρνησης, της σηµερινής Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για να µπορεί αυτή
η χώρα να έχει παρόν και µέλλον. Όµως, για να καταφέρουµε να
έχουµε παρόν και µέλλον χρειάζεται -όπως έχουµε πει όλοι µας
σ’ αυτήν την Αίθουσα εδώ- αλλαγή νοοτροπίας, χρειάζεται οριστική ρήξη µε τις συµπεριφορές και τις παθογένειες του παρελθόντος.
Το ερώτηµα που µας θέτει ο ελληνικός λαός, είναι το εάν είµαστε έτοιµοι ως ελληνικό Κοινοβούλιο να συγκρουστούµε µε
όλα αυτά, που απ’ αυτό το Βήµα το έχουµε καταγγείλει πάρα
πολλές φορές, µε αυτές τις νοοτροπίες και µε αυτές τις λογικές.
Πιστεύω ότι δεν έχουµε άλλα περιθώρια από το να συγκρουστούµε. Και πρέπει να σας πω ότι ένας από τους λόγους που
αποφάσισε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να οδηγηθούµε σε εξεταστική επιτροπή, είναι όλοι αυτοί οι λόγοι.
Όταν αναλάβαµε τη διακυβέρνηση του τόπου, είπαµε ότι αυτή
η κρίση δεν είναι µόνο οικονοµική. Είναι πολιτική, είναι θεσµική,
είναι κοινωνική, είναι ηθική και το γνωρίζουν πάνω απ’ όλα οι Έλληνες πολίτες. Πρέπει να δώσουµε µια µάχη για την αξιοπιστία
της χώρας, όχι µόνο στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό και
πρέπει να αποδείξει όλος ο πολιτικός κόσµος ότι πλέον γυρίζουµε σελίδα. ∆εν µπορεί, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτήν τη στιγµή
να ζητούµε θυσίες από τον ελληνικό λαό, να έρθουν να πληρώσουν το τίµηµα πάλι οι αθώοι και αυτοί που έχουν την ευθύνη να
κρύβονται ή ακόµα και να χαµογελούν, καθώς µας βλέπουν εδώ
µέσα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Πρέπει να γίνει εξεταστική επιτροπή, να δούµε ποιοι έχουν τις
ευθύνες, διότι αυτό θα ανεβάσει το κύρος και της χώρας. ∆εν
είναι εικόνα αυτή που δείχναµε τα τελευταία χρόνια, διότι άκουσα
τους αγαπητούς συναδέλφους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
αλλά θέλω να τους υπενθυµίσω τι γινόταν εδώ και πέντε χρόνια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, αγαπητέ Πρόεδρε.
Για δύο χρόνια λειτούργησε το ελληνικό Κοινοβούλιο, που είχαµε να ασχοληθούµε µε το Βατοπέδι, µε τα οµόλογα, µε τον
Παυλίδη, µε το Ζαχόπουλο; Πρέπει να σας πω ότι περίµενα µεγαλύτερη υπευθυνότητα, από το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και περίµενα την πρόταση για την εξεταστική να την
κάνει ο κ. Σαµαράς και πολύ λυπάµαι, γιατί η Αξιωµατική Αντιπολίτευση δεν πήρε το µήνυµα από τον ελληνικό λαό, δεν πήρε το
µήνυµα από τους ψηφοφόρους της Νέας ∆ηµοκρατίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μιλώ στη Φθιώτιδα, µιλώ µε όλους τους πολίτες και µου λένε
άνθρωποι -που είτε ψήφισαν είτε δεν ψήφισαν τη Νέα ∆ηµοκρατία- πρέπει να πάµε στην εξεταστική επιτροπή, πρέπει να βγουν
όλα τα στοιχεία στο φως, διότι δεν µπορεί αυτήν τη στιγµή να
χρεώνεται όλος ο πολιτικός κόσµος, όλοι οι Βουλευτές, όταν κάποιοι δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους και κατασπατάλησαν το
δηµόσιο πλούτο. Μέχρι εδώ και µη παρέκει, λέει ο ελληνικός
λαός. Το µήνυµα µας το είπε σ’ αυτές τις εκλογές, πρέπει να το
πάρουµε και να το κάνουµε πράξη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ελήφθη. Ευχαριστούµε πολύ την κ. Αντωνίου.
Ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης από τη Νέα ∆ηµοκρατία,
από το Νοµό Χίου έχει το λόγο για δέκα λεπτά ακριβώς, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, αγαπητή κυρία συνάδελφε, µέχρι να γίνουν όλα αυτά που είπατε τουλάχιστον ας αποφασίσει η Κυβέρνηση να κάνει το έργο της….
ΤΟΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Να απολογηθείτε, γιατί είχατε την ευθύνη
του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Όχι, διάλογο, και
στους δύο παρακαλώ. Όχι διάλογο, απαγορεύεται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: …να δουλέψει, να κυβερνήσει.
Η καλύτερη παρακολούθηση του προϋπολογισµού, είτε λέγεται αναβάθµιση της Επιτροπής Απολογισµού και Ισολογισµού,
είτε λέγεται δηµιουργία Ειδικής Επιστηµονικής Γραµµατείας στη
Βουλή, είναι πάντα χρήσιµη. Όµως η αχίλλειος πτέρνα του προϋπολογισµού δεν είναι αυτό, είναι το σύστηµα κατάρτισής του,
και βέβαια, είναι ο έλεγχος της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας κάθε κρατικής δραστηριότητας, δηλαδή, το πόσο αφαιρεί ή προσθέτει οικονοµική αξία και για ποιο λόγο. Μόνο έτσι θα
αναδειχθεί η µόνιµη ασθένεια της διαχείρισης, εξανθήµατα της
οποίας είναι το δηµόσιο χρέος και τα ελλείµµατα.
Θα πρέπει η Κυβέρνηση να µας πει, τι ακριβώς σχεδιάζει γι’
αυτό, δηλαδή, για το πώς θα αλλάξει το σύστηµα κατάρτισης του
προϋπολογισµού και, βέβαια, πώς θα ελέγχει την ποιότητα και
την ποσότητα των αποτελεσµάτων κάθε κρατικής δραστηριότητας. Εδώ, θέλω να τονίσω, κύριε Υπουργέ, ότι παρακολουθούµε
και συζητούµε έναν ισολογισµό και απολογισµό, ο οποίος βασίζεται µόνο σε χρηµατικά στοιχεία και όχι σε ποιοτικά ή ποσοτικά.
∆ηλαδή, σε είδος, όπως θα έπρεπε, για να έχουµε µία σωστή
αξιολόγηση.
Τώρα µε βάση τα κείµενα που έχουµε µπροστά µας, αλλά και
τα στοιχεία αυτά εγώ θα αναδείξω πέντε σηµεία.
Πρώτον, είναι γεγονός ότι η χρηµατοδότηση των µακροοικονοµικών αναγκών της οικονοµίας µας είναι πολύ ευάλωτη, στην
εκάστοτε οικονοµική συγκυρία και αυτό το χρησιµοποιούµε καµµιά φορά σαν άλλοθι, ωστόσο έρχονται οι διεθνείς οργανισµοί
και µας το επιβεβαιώνουν.
Παράδειγµα είναι η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας για το 2008, η οποία ανέδειξε δύο βασικά ζητήµατα, τα
οποία επηρέασαν -για να µην πω συγκλόνισαν- τις οικονοµίες
όλου του κόσµου. Το πρώτο, είναι η ραγδαία άνοδος των τιµών
του πετρελαίου το πρώτο εξάµηνο του 2008 -θυµίζω 100 δολάρια το βαρέλι τον Ιανουάριο 150 δολάρια το βαρέλι τον Ιούνιοπράγµα που οδήγησε σε αύξηση των επιτοκίων λόγω πληθωριστικών πιέσεων. Και δεύτερον, η χρηµατοπιστωτική κρίση, η
οποία οδήγησε σε µείωση δανεισµού και άρα, σε µείωση οικονοµικής δραστηριότητας.
Άρα, λοιπόν, οι εξωγενείς αυτοί παράγοντες επηρέασαν την
εκτέλεση του προϋπολογισµού. Να θυµίσω τι έλεγε η σηµερινή
Κυβέρνηση τότε, ότι η κρίση είναι ας πούµε ανύπαρκτη, είναι µία
πρόφαση της κυβέρνησης, της τότε κυβέρνησης, να µη δώσει
παροχές.
∆εύτερο στοιχείο. Η φορολογική διοίκηση δεν µπορεί να εξυπηρετήσει τους στόχους του προϋπολογισµού. Το ερώτηµα, λοιπόν, σήµερα, µε βάση τη συζήτηση που γίνεται για την
οικονοµική κρίση, δεν είναι γιατί η Νέα ∆ηµοκρατία δεν κατόρθωσε να εισπράξει -ας πούµε- 3.000.000.000 ευρώ από έµµεσους
φόρους ή 1,7 δισεκατοµµύριο ευρώ από άµεσους φόρους, όπως
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λένε τα στοιχεία. Το ερώτηµα είναι, εσείς τι θα κάνετε ως Κυβέρνηση, ποιες είναι οι δοµικές αλλαγές που προωθείτε γι’ αυτό.
Το τρίτο στοιχείο είναι ότι τα ελληνικά προϊόντα και οι υπηρεσίες έχουν πρόβληµα ανταγωνιστικότητας.
Αυτό φαίνεται, βεβαίως, στο έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο φτάνει το 15% του ΑΕΠ.
Εµείς κάναµε πολλά και θα µπορούσα να µιλώ ώρες γι’ αυτά
που έκανε η Κυβέρνησή µας, προκειµένου να βελτιώσει όσο γίνεται περισσότερο τους όρους, µε τους οποίους ανταγωνίζονται
προϊόντα και υπηρεσίες, µέσα από προγράµµατα, µέσα από αναπτυξιακό νόµο, µέσα από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Η απάντηση όµως, στο τι έκανε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είναι πολύ
χειρότερη από ένα απλό τίποτα.
Κύριε Υπουργέ, πέρα από την ακύρωση των αναπτυξιακών εργαλείων που είχατε στην διάθεσή σας, όπως για παράδειγµα ο
αναπτυξιακός νόµος, προχωρήσατε αυτούς τους τελευταίους
τέσσερις µήνες σε µία πλήρη ακινησία του κράτους. Και άκουσα
αγαπητούς συναδέλφους να µιλούν, για παράδειγµα για παρατάσεις, για την καθυστέρηση του ΕΣΠΑ κ.λπ.. Τους τέσσερις τελευταίους µήνες, έξι µόνο προσκλήσεις βγήκαν προς τους
φορείς για να υποβάλουν προτάσεις. Ρωτήστε οποιοδήποτε καλοπροαίρετο στέλεχος, τι σηµαίνει αυτή η ακινησία για τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ ή για το κλείσιµο του Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης.
Τέταρτη παρατήρηση. Για άλλη µια φορά οι εξωτερικοί πόροι
διασφαλίζουν την εκτέλεση του προϋπολογισµού. Τα έσοδα
είχαν µία αύξηση 486.000.000 ευρώ, η οποία προήλθε από τους
κοινοτικούς πόρους, δηλαδή, η επιτάχυνση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Βοήθησε το 2008 να έχουµε µία αύξηση των εσόδων και τα έξοδα αυξήθηκαν κατά 309.000.000 ευρώ –µιλάω
πάντα για το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων- ακριβώς λόγω
αυτής της επιτάχυνσης.
Επειδή η κ. Αντωνίου κατέθεσε µία έκθεση του 2008, σε σχέση
µε την πολιτική της Κυβέρνησης, αντίγραφο από αυτήν την έκθεση σας διαβάζω σε ό,τι αφορά δηλώσεις, τότε, της Κοινοτικής
Επιτρόπου για το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Λέει η Επίτροπος
στις 30 Μαρτίου του 2007: «Οι Κοινοτικές επενδύσεις µεταµορφώνουν την Ελλάδα προς όφελος των πολιτών και της οικονοµικής ανάπτυξης. Η πρόοδος που παρατηρείται στις επενδύσεις
των κονδυλίων, που παρέχονται από τα Ταµεία Περιφερειακής
Ανάπτυξης και Συνοχής, επιβεβαιώνει το εντυπωσιακό έργο που
επιτελείται στην πράξη». Αλλάξαµε τα στοιχεία; Τροποποιήσαµε
κάτι και δεν το ξέρουµε;
Είναι γνωστό ότι η διαχείριση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης γίνεται µέσα από ένα σύστηµα, όσο γίνεται πιο καθαρό, όσο
γίνεται πιο διαφανές, όσο γίνεται πιο λειτουργικό. Αυτή είναι και
µία έµµεση απάντηση στους υπαινιγµούς που άφησε η κ. Αντωνίου, χρησιµοποιώντας βαρύτατες εκφράσεις, όπως, για παράδειγµα, ότι η διαχείριση του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
ήταν ένα σκάνδαλο. Εδώ θέλω και εσείς, δηµοσίως, κύριε
Υπουργέ, να αναγνωρίσετε ότι η προσπάθεια που κατέβαλε η κυβέρνηση η δική µας τότε, δεν αποτυπώνεται µόνο στα έσοδα του
προϋπολογισµού, αλλά αποτυπώνεται και στο κλείσιµο του Γ’
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, το οποίο έγινε µε τους καλύτερους δυνατούς όρους για τη χώρα. Για να µη θυµηθώ, ότι το
2004, το παραλάβαµε εκτός κοινοτικής νοµιµότητας, στον πέµπτο χρόνο λειτουργίας του και µε απαράδεκτες απορροφήσεις.
Προχωρώ τώρα στην πέµπτη παρατήρησή µου. Τα δηµόσια
έσοδα δεν τροφοδοτούν την οικονοµική δραστηριότητα, αλλά
την αποπληρωµή του χρέους. Το 2008 δαπανήσαµε, ως χώρα,
117.000.000.000 ευρώ για τη λειτουργία και 10.000.000.000 ευρώ
για την ανάπτυξή µας, σύνολο 127.000.000.000 ευρώ. Τα
70.000.000.000 από αυτά τα 127.000.000.000 τα δανειστήκαµε,
δηλαδή, για κάθε 100 ευρώ 45 ευρώ βάλαµε εµείς και 55 οι δανειστές µας. Από αυτά τα 55 µόνο 4 ευρώ επενδύθηκαν για την
ανάπτυξη. Τα υπόλοιπα πού πήγαν; Σε τοκοχρεολύσια, σε εξοπλισµούς, αλλά και στο δαπανηρό, στη λειτουργία του, κράτος.
Και εδώ µπορούµε να κάνουµε µία πολύ µεγάλη συζήτηση για το
τι είναι αυτό, που η δική σας Κυβέρνηση θα κάνει, έτσι ώστε να
µειώσει τις λειτουργικές δαπάνες του κράτους, όχι µε τις περιστολές αυτές, οι οποίες είναι µία ασπιρίνη στον καρκίνο, αλλά µε
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την αναδιοργάνωση, τη ριζική αναδιοργάνωση των κρατικών µηχανισµών.
Το ιδανικό, βέβαια, θα ήταν τα τακτικά έσοδα να καλύπτουν τα
τακτικά έξοδα. Και το έλλειµµα να προέρχεται µόνο από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και βέβαια να είναι κάτω από το
3%, δηλαδή, εκεί επιτρέπεται ο δανεισµός. Πώς, όµως, θα γίνει
αυτό όταν ζούµε µε δανεικά, χωρίς να δηµιουργούµε πλούτο,
όταν δανειζόµαστε περισσότερα απ’ όσα µπορούµε να αποπληρώσουµε και όταν τα χρέη αποκτούν µία δική τους αυτοτροφοδοτούµενη δυναµική; Εδώ να κάνω µία παρένθεση και να πω ότι
σύµφωνα µε υπολογισµούς, το 1/3 περίπου του χρέους, που αναλογεί σε κάθε πολίτη, οφείλεται στη δαπανηρή λειτουργία κυρίως των ∆ΕΚΟ.
Χωρίς τους εξωτερικούς πόρους, τους κοινοτικούς και δεύτερον χωρίς το δανεισµό, µε βάση το πρόβληµα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας, η προοπτική βιωσιµότητας της
χώρας είναι περιορισµένη. Πού θα βασιστεί, λοιπόν, η ανάπτυξη;
Μιλήσατε, κύριε Υπουργέ, την προηγούµενη εβδοµάδα, για
ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, για µία δίκαιη ανακατανοµή του
πλούτου. Βέβαια, πριν ο πλούτος κατανεµηθεί δίκαια ή άδικα
πρέπει να παραχθεί. Πόσο, λοιπόν, θα περιµένουµε ακόµα να
αποσαφηνίσει η Κυβέρνηση ποιο είναι αυτό το νέο παραγωγικό
πρότυπο, που θα επιφέρει πλούτο στη χώρα;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι κρίσεις δεν συγκλονίζουν
µόνο τις κυβερνήσεις, αλλά πρέπει και να τις αφυπνίζουν, να τις
υποχρεώνουν να κάνουν αυτά, που άλλοτε δεν µπορούσαν ή δεν
τολµούσαν. Φτάνει όµως να υπάρχουν κυβερνήσεις, που ξέρουν
τι θέλουν. Φτάνει να υπάρχουν κυβερνήσεις που έχουν σχέδιο
χειρισµού της κρίσης και ενιαία γραµµή πλεύσης.
Όµως, αντί αυτών, βλέπουµε δοµικούς πειραµατισµούς στη
λειτουργία της Κυβέρνησης, γενικές διακηρύξεις για τον επανασχεδιασµό της χώρας, απαξίωση της ελληνικής οικονοµίας στο
εξωτερικό και βέβαια πολυφωνία Υπουργών, ακριβώς λόγω της
αβεβαιότητας, ως προς την γραµµή πλεύσης. Ένα παράδειγµα
αποτελεί η πρόταση ενός νέου φόρου ή ενός νέου ασφαλιστικού
πόρου, για το Ταµείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο ήταν σε
πλήρη αναντιστοιχία µε όσα υποσχεθήκαµε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Πρόγραµµα Σταθερότητας.
Και µιας που αναφέροµαι στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, να
σας πω -και µε βάση αυτά που είπε ο κ. Παπουτσής- ότι δεν πρόκειται µόνο για συστάσεις που θα απευθύνει το συµβούλιο, µέσω
της επιτροπής, αλλά για απόφαση του συµβουλίου. Μάλιστα,
είναι η πρώτη φορά που εφαρµόζεται συγχρόνως το άρθρο 121
παράγραφος 4 και το άρθρο 126 παράγραφος 9 της συνθήκης
(σύσταση και απόφαση). Και µέσα στην απόφαση δηλαδή, στη
λήψη πρόσθετων µέτρων µε συγκεκριµένη προθεσµία, περιλαµβάνονται η µείωση µέσου όρου µισθών σε ονοµαστικούς όρους,
το πάγωµα προσλήψεων, η περικοπή µεταβιβάσεων στην κοινωνική ασφάλιση, η εφαρµογή ενιαίας προοδευτικής φορολογικής
κλίµακας για όλα τα εισοδήµατα, αύξηση φόρων στην ακίνητη
περιουσία. Είναι σχέδιο απόφασης που εισηγείται η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στο συµβούλιο, το οποίο σας υποχρεώνει να τα κάνετε
όλα αυτά και µάλιστα µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να απευθυνθώ και στους
συναδέλφους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος που µέσα
στη σηµερινή συγκυρία…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ολοκληρώστε όµως,
κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: …εξακολουθούν να καλλιεργούν την νοοτροπία ότι το κράτος µπορεί να εξασφαλίσει µια
πλούσια ζωή για όλους, αρκεί αυτοί που κυβερνούν να το θέλουν.
Πρέπει να µας πουν, ποια είναι η αριστερή πολιτική, που στις σηµερινές συνθήκες µπορεί να εξασφαλίσει ευηµερία και να βάλει
τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης; Για εσάς η πολιτική αυτή είναι
κρατικοποιήσεις, οι οποίες όµως απειλούν και δεν ενισχύουν το
κοινωνικό κράτος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
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τον κ. Μουσουρούλη.
Ο κ. Εµµανουήλ Όθωνας από το Νοµό Ρεθύµνου έχει το λόγο
από του Βήµατος, για δέκα λεπτά ακριβώς.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το 2008, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν ένας χρόνος µε
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αφού ήταν η χρονιά εκείνη που η παγκόσµια κρίση ήταν σε εξέλιξη σε όλες τις προηγµένες οικονοµίες και ήταν ορατή παντού, εποµένως και στη χώρα µας, παρά
το γεγονός ότι λόγω των ιδιαιτεροτήτων και των διαρθρωτικών
δοµών της ελληνικής οικονοµίας η κρίση στη χώρα µας δεν είχε
ξεκινήσει ακόµα.
Όµως, τα σηµάδια της κρίσης ήταν εδώ, η ψυχολογία της κρίσης είχε ήδη αρχίσει να διαµορφώνεται και εδώ, και εποµένως
υπήρχε ένα περιθώριο συγκρότησης ενός αποτελεσµατικού σχεδίου αντιµετώπισής της. Υπήρχε ο διαθέσιµος χρόνος για την
τότε κυβέρνηση να αξιοποιήσει αυτήν τη διαφορά εισόδου που
είχε η χώρα µας στην εξελισσόµενη παγκόσµια κρίση για την καλύτερη αντιµετώπισή της.
Τι έκανε τότε η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας έχοντας να
αντιµετωπίσει αυτά τα πραγµατικά και αδιαµφισβήτητα δεδοµένα; Κανένα σχέδιο, αποσπασµατικά µέτρα χωρίς αποτελεσµατικότητα και κυρίως καµµία συναίσθηση ότι ακριβώς λόγω των
διαρθρωτικών πάγιων προβληµάτων της ελληνικής οικονοµίας,
οι συνέπειες της κρίσης, όταν αναπόφευκτα αυτή θα έµπαινε στη
χώρα µας, θα ήταν οδυνηρές.
Το «πάρτι» συνεχίστηκε, το σύνδροµο του «Τιτανικού» χαρακτήρισε τα έργα και τις ηµέρες της διακυβέρνησης και εκείνης
της χρονιάς και έτσι, αφού αφήσαµε ανεκµετάλλευτο αυτόν τον
κρίσιµο χρόνο -όπως αποτυπώνεται και στα µεγέθη του οικονοµικού έτους που σήµερα ως απολογισµό συζητάµε- επιδοθήκαµε
στη συνέχεια στην οργάνωση της απόδρασης.
Η επόµενη χρονιά, ακριβώς, ήταν η χρονιά της απόφασης
«δραπέτευσης» από το δηµοσιονοµικό περιβάλλον, το οποίο η
κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας δηµιούργησε. Και επρόκειτο
µάλιστα για «απόδραση» µε µία επιπολαιότητα και µε µία εγκληµατική -θα έλεγα- χαιρεκακία ούτως ώστε ο επόµενος «νοικοκύρης» που θα έµπαινε στο σπίτι -λες κι αυτό το σπίτι δεν ήταν δικό
µας αλλά είµαστε «µουσαφίρηδες» σ’ αυτό- να µην έβρισκε τίποτα όρθιο, αν είναι δυνατόν.
Για όλη αυτήν την πολιτική συµπεριφορά είναι προφανές ότι
υπάρχουν αυταπόδεικτες πολιτικές και ίσως όχι µόνο πολιτικές
ιστορικές ευθύνες. Γι’ αυτόν, ακριβώς, το λόγο είναι διάχυτος ο
εκνευρισµός στους συναδέλφους της Νέας ∆ηµοκρατίας µετά
την ανακοίνωση της πολιτικής απόφασης να ασχοληθεί η Βουλή
θεσµικά, αξιόπιστα, µε σοβαρότητα και µε ψυχραιµία µε την αναζήτηση των αιτιών αλλά και των ευθυνών εκείνων που οδήγησαν
τη χώρα σ’ αυτήν την κατάσταση. Είναι ο εκνευρισµός της ενοχής, ο εκνευρισµός της αποκάλυψης, ο εκνευρισµός της έλλειψης αισθήµατος ευθύνης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ούτε ο εκνευρισµός σας ούτε η
ανησυχία σας ούτε η προσπάθεια συµψηφισµού που επιχειρείτε
παραπέµποντας τη συζήτηση πολλά χρόνια, ακόµα και δεκαετίες, πίσω δεν πρόκειται να σας απαλλάξουν από τη βάσανο της
συζήτησης, της διερεύνησης, της αποκάλυψης και της απόδοσης ευθυνών όπου και σε όποιον αυτές ανήκουν. Μη µαταιοπονείτε. Είναι αδιαπραγµάτευτη η πολιτική µας απόφαση, είναι
σαφής η πολιτική µας δέσµευση απέναντι στους πολίτες που δικαιούνται επιτέλους να µάθουν όσο γίνεται διαυγέστερα την αλήθεια. Γιατί αυτή η αλήθεια, αυτή η γνώση των πολιτών που
καλούνται σήµερα να σηκώσουν το βάρος της κρίσης που δηµιουργήθηκε είναι προϋπόθεση πάνω στην οποία µπορεί να βασιστεί η προσπάθεια ανάκαµψης, η προσπάθεια επιτυχίας ενός
νέου εθνικού σχεδίου επιβίωσης, όπως αυτό που η Κυβέρνηση
σήµερα παλεύει µε συστηµατικότητα, µε δυσκολίες, µε πολλά
προβλήµατα, αλλά µε µία σαφή στόχευση να επιτύχει. Οι Έλληνες πολίτες δικαιούνται και θα µάθουν ποιοι, πότε και πώς προκάλεσαν τα γνωστά µας διαρθρωτικά οικονοµικά προβλήµατα,
τη γνωστή µας δηµοσιονοµική απειθαρχία, τη συνεχώς τροφοδοτούµενη ανάγκη χρηµατοδότησής µας. Όλα αυτά δεν απέχουν
απ’ αυτόν τον εφιάλτη που δηµιουργήσατε και που ζούµε σήµερα, αυτήν τη «σφιχτή θηλιά» που βάλατε στο λαιµό του εθνικού
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κορµού, της πατρίδας µας κι έτσι ζούµε σήµερα την πιο επώδυνη
µεταπολεµική περιπέτεια που βιώσαµε ως χώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµµερίζοµαι ότι υπάρχει ένα
εύλογο ερώτηµα που διατυπώνεται ως εξής: «Καλά, εσείς, κόµµα
εξουσίας µε κυβερνητικό παρελθόν, δεν γνωρίζατε την κατάσταση;». Το ερώτηµα αυτό το απευθύνετε σε µας κι εσείς αλλά
και καλοπροαίρετα αρκετοί πολίτες. Απαντώ λοιπόν: Ναι, γνωρίζαµε γιατί και είχαµε την ευθύνη να ψάξουµε στοιχεία και είχαµε
την αγωνία πού θα βασίσουµε τη νέα προσπάθεια που ήταν φανερό ότι είχε ανάγκη η χώρα. Όµως δεν ξέραµε –και το λέµε µε
κάθε ειλικρίνεια- την έκταση, την ένταση και το βάθος του προβλήµατος, γιατί ουδείς µπορούσε να διανοηθεί ως πού µπορούσε
να φθάσει η επιπόλαιη, στα όρια της εγκληµατικότητας, απερισκεψία σας. Κυρίως, όµως, δεν ξέραµε πόσο άµεσα και πόσο εύκολα θα στοχοποιείτο η χώρα από διάφορα κερδοσκοπικά ανά
την υφήλιο συµφέροντα. Αυτό είναι που για µας άλλαξε δραµατικά τα δεδοµένα και όχι η δραµατικότητα της οικονοµικής κατάστασης µε την οποία είχατε «προικοδοτήσει» τη νέα Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ και το Γιώργο Παπανδρέου.
Επιπλέον, ίσως, δεν µπορούσαµε να εκτιµήσουµε τον εύκολο
«µεταµορφισµό» της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που από µία
όχι απλά αδιαφορία, όχι απλά ανοχή, αλλά από µία προκλητική
αβάντα στα έργα και στα πεπραγµένα των κυβερνήσεων της
Νέας ∆ηµοκρατίας, οι Ευρωπαίοι µετατράπηκαν στις 5 Οκτωβρίου σε άτεγκτους και πολύ αυστηρούς επιτιµητές για πράγµατα τα οποία όφειλαν να γνωρίζουν ότι γίνονταν σ’ αυτήν τη
χώρα επί πέντε χρόνια και στα οποία συνέβαλε η δική τους στάση
και ανοχή για να συµβούν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήταν πράγµατι ενδιαφέρον,
µαζί µε την εξεταστική επιτροπή που η Βουλή θεσµικά θα συγκροτήσει για να εξετάσει το πώς δηµιουργήθηκε αυτή η οικονοµική κατάσταση και πώς «µαγειρεύονταν» τα στοιχεία µε τα
οποία τροφοδοτούσαµε τους διεθνείς οργανισµούς τα τελευταία
πέντε χρόνια, αν µπορούσαµε να δούµε κάτι επιπλέον: πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριµένα πολιτικά πρόσωπα και όργανα
που έχουν διακριτό και συγκεκριµένο ρόλο ακόµα και σήµερα,
συνέβαλαν διά πράξεων ή διά παραλείψεων στο να έλθει η χώρα
µας σ’ αυτήν την κατάσταση. Πώς σήµερα δεν αφήνουν κανένα
περιθώριο µήπως και πετύχει το λεγόµενο «ελληνικό πείραµα».
Ποιο πείραµα δηλαδή; Ότι µπορεί να υπάρξει αποτελεσµατική
διόρθωση µιας πορείας βασισµένης στην αντιµετώπιση των αιτιών που παράγουν την κρίση και το πρόβληµα και όχι τα συµπτώµατά της. Πώς αυτό µπορεί να γίνει µέσα από διαφάνεια,
κανόνες κοινωνικού δικαίου, πολιτικής αποτελεσµατικότητας,
ανταποδοτικότητας και αναλογικότητας στην κατανοµή των
βαρών. Ίσως δεν επιθυµούν στην Ευρώπη αυτό το πείραµα να
ανοίξει νέους δρόµους και έπρεπε να καταπνιγεί και να υποστεί
µία αφόρητη πολιτική και οικονοµική πίεση έγκαιρα ούτως ώστε
να προκαταληφθεί η όποια αποτυχία του.
Θέλω να πιστεύω ότι και αυτή η λογική µαταιοπονεί, διότι η
προσπάθειά µας διαπνέεται από την αξιοπιστία παντού. Η αξιοπιστία παντού, προς τα έξω σηµαίνει όχι άλλα λογιστικά «µαγειρέµατα», πιστή τήρηση του Προγράµµατος Σταθερότητας και
Ανάπτυξης, ριζικές ανατροπές στο πολιτικό σύστηµα, στο κράτος, στην οικονοµία, στους θεσµούς, παντού. Αυτό συνοδεύεται
από την Κυβέρνησή µας και από την προστασία της αξιοπιστίας
µας και προς τα µέσα, δηλαδή, απέναντι στους πολίτες που καλούµε µαζί µας για να πάρουµε και να διεκπεραιώσουµε αυτό το
φοβερό πολιτικό και οικονοµικό βάρος. Γι’ αυτό η Κυβέρνηση
θέτει –και πολύ καλά κάνει- µία σαφή οριοθέτηση, µία «κόκκινη
γραµµή» απέναντι σε όλους, γιατί οι πολίτες και η κοινωνία έχουν
όρια αντοχών και ανοχών που κανείς δεν µπορεί να υπερβεί.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κύριο συνάδελφο.
Γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στους χώρους του Μεγάρου της Βουλής, πενήντα
µαθητές και µαθήτριες από την Αρκαδία, από το 10ο ∆ηµοτικό
Σχολείο Τρίπολης και τέσσερις εκπαιδευτικοί -συνοδοί τους.
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Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο Βουλευτής Β’ Περιφέρειας Πειραιώς και Σαλαµίνας κ. ∆ηµήτριος Λιντζέρης από το ΠΑΣΟΚ έχει το λόγο για δέκα λεπτά.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητείται σήµερα στη Βουλή η
κύρωση του απολογισµού και ισολογισµού του κράτους του οικονοµικού έτους 2008. Για λόγους κοινοβουλευτικής τάξης και
συνέχειας του κράτους το νοµοσχέδιο θα υπερψηφιστεί, όµως
αυτός ο απολογισµός έχει καταψηφιστεί από τον πλέον αρµόδιο
κριτή, τον ελληνικό λαό, µε την εκκωφαντική ψήφο του τον προηγούµενο Οκτώβρη. Καταψηφίστηκε στη συνείδηση της µεγάλης
πλειοψηφίας των Ελλήνων. Στην ανάλυση των στοιχείων αυτού
του προϋπολογισµού αποτυπώνονται µε σαφή τρόπο τα αίτια της
οικονοµικής κατάρρευσης από την οποία απειλείται σήµερα η
χώρα µας.
Κρίνοντας επιφανειακά κάποιος θα µπορούσε να ισχυριστεί ότι
αυτή η συζήτηση δεν έχει κανένα πολιτικό ενδιαφέρον αφού αναφέρεται σ’ ένα καταδικασµένο παρελθόν.
Κατά την άποψή µου αυτή η συζήτηση έχει µεγάλο ενδιαφέρον, ακριβώς, γιατί η ανάλυση των αιτίων που οδήγησαν τη χώρα
µας στο ζοφερό σήµερα, ο παραδειγµατισµός µας από τις πρακτικές και τα λάθη του παρελθόντος, αποτελούν προϋπόθεση για
τη νέα αρχή. Αρκεί όλες οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάµεις να
κατανοήσουν το τι έφταιξε και τι δεν πρέπει να επαναληφθεί στο
µέλλον από τα όποια ζοφερά του παρελθόντος. Και, βεβαίως,
αρκεί να συµφωνήσουµε στη συνετή εφαρµογή ενός προγράµµατος που θα βγάλει τη χώρα µας από το τέλµα και θα την οδηγήσει σ’ ένα καλύτερο µέλλον, σ’ ένα µέλλον που αξίζει σ’ εµάς
και τα παιδιά µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση µε τη µέχρι τώρα
πολιτική της έχει αποδείξει ότι το πήρε το µάθηµα και µε σταθερά βήµατα οδηγεί τη χώρα στην έξοδο από την κρίση. Η Κυβέρνηση θα πράξει αυτό που οφείλει απέναντι στον ελληνικό λαό.
Το ζήτηµα είναι τι θα πράξουν, τι οφείλουν να πράξουν, και οι
άλλες πολιτικές και κοινωνικές δυνάµεις και ιδιαίτερα η Νέα ∆ηµοκρατία. Κι αν δεν µπορούν να συνεισφέρουν στη µεγάλη πορεία ανάκαµψης που ξεκίνησε ο ελληνικός λαός, τουλάχιστον ας
σιωπούν, ας µην προκαλούν, ας κάνουν την αυτοκριτική τους, να
µην προκαλούν τον ελληνικό λαό υπερασπιζόµενοι σήµερα καταδικασµένες πρακτικές. Ας πάψουν, επιτέλους, τώρα που είναι
Αντιπολίτευση, να ζουν σε µία πλαστή πραγµατικότητα σύµφωνη
µε αυτήν που ζούσαν στη φάση που ήταν κυβέρνηση.
Ο εισηγητής της Πλειοψηφίας µας, ο κ. Κουσελάς, µε αδιάψευστα στοιχεία που στηρίζονται στην έκθεση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, αποκάλυψε µε αριθµούς την κακοδαιµονία του χθες.
Κατέδειξε την αναξιοπιστία των προϋπολογισµών της Νέας ∆ηµοκρατίας. Η αναξιοπιστία αυτή δεν ήταν µόνο λογιστική. Ήταν
βαθιά οικονοµική, διοικητική, θεσµική και ηθική κρίση. Αποτύπωνε την κρίση στο φορολογικό µας σύστηµα, την κρίση στις
σχέσεις εφορίας - φορολογουµένου και στους µηχανισµούς
ελέγχου και διακανονισµού.
Πώς θα µπορούσε, όµως, να ήταν αλλιώτικα όταν οι Υπουργοί
τότε δίδασκαν φοροδιαφυγή και επιδίδονταν στο στήσιµο offshore εταιρειών, όταν τις ταύτιζαν µε το ηθικό, µε το νόµιµο;
Και, βέβαια, να θυµίσω ότι το σύνολο της κυβέρνησης τότε
έπλεε σε πελάγη ευτυχίας και επαίρετο αυτάρεσκα και µε περισσή αλαζονεία για τα υποτιθέµενα επιτεύγµατά της στον τοµέα
της οικονοµίας. Και η ευτυχία και τα επιτεύγµατα αυτά αποδείχθηκαν πλαστά και φρούδα. Και τα µόνα που έµειναν είναι τα πελάγη δυστυχίας στα οποία οδήγησαν οι άφρονες αυτές πολιτικές
τον ελληνικό λαό.
Και αξίζει να θυµηθεί κανείς ότι ο προϋπολογισµός αυτός που
συζητάµε σήµερα, καταρτίστηκε µετά τις πρόωρες εκλογές του
2007, τις οποίες ο κ. Καραµανλής εκήρυξε µε το επιχείρηµα της
κατάρτισης ενός σοβαρού και αξιόπιστου προϋπολογισµού.
Ήταν ένας πλαστός προϋπολογισµός. Καµµιά πρόβλεψη δεν
επαληθεύτηκε.
Οι σηµαντικότερες, βέβαια, υπερβάσεις προβλέψεων έγιναν
στον εξωτερικό δανεισµό όταν αντί του 1,4 δισεκατοµµυρίου
ευρώ που προβλέπετο, τελικά ελήφθησαν 34,7 δισεκατοµµύρια
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παρακαλώ.
Με τέτοιους προϋπολογισµούς φτάσαµε στη σηµερινή πραγµατικότητα, η οποία είναι πολύ σκληρή. Και αποδείχθηκε ότι η
πλαστή πραγµατικότητα, την οποία εσείς µας παρουσιάζατε και
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σήµερα βυθίζει τη χώρα και το λαό της.
Φτάσαµε, λοιπόν, σήµερα σε µία σκληρή πραγµατικότητα, σ’
ένα δηµόσιο χρέος µε 300.000.000.000 ευρώ και µε ετήσιο έλλειµµα 12,5% του ΑΕΠ, µε τα κρατικά ταµεία άδεια, µε το δανεισµό να τρέχει µε τρελούς ρυθµούς και βέβαια µε τη διεθνή
αξιοπιστία της χώρας µας στο χαµηλότερο επίπεδο.
Επιγραµµατικά θα µπορούσα να πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η πενταετία της Νέας ∆ηµοκρατίας χρέωσε τη χώρα
µας πάνω από 100.000.000.000 ευρώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Και
αποτελεί παράδειγµα προς αποφυγήν τρόπου διακυβέρνησης
της χώρας.
Κυρίες και κύριοι, η σηµερινή Κυβέρνηση έχει λάβει ισχυρή
εντολή για την αναγέννηση της πατρίδας µας, µε πρώτο στόχο τη
διάσωση της χώρας µέσω της δηµοσιονοµικής της εξυγίανσης
και συγχρόνως να την οδηγήσει στην ανάπτυξη.
Αυτό πράττει µε µέθοδο και αποφασιστικότητα, όπως φαίνεται
από τη µέχρι τώρα πορεία της.
Το πλαίσιο της φορολογικής και εισοδηµατικής πολιτικής, που
ανακοινώθηκε, κινείται στην κατεύθυνση της φορολογικής δικαιοσύνης που έλειπε από τη χώρα.
Ο προϋπολογισµός του 2010 φέρνει στοιχεία διαφάνειας και
ελέγχου από το Κοινοβούλιο όσον αφορά την παρακολούθηση
της εξέλιξής του.
Και, βέβαια, µε τη γενικότερη πολιτική της επιδιώκει να δηµιουργήσει ένα κράτος - στρατηγείο, που θα στηρίξει τη µικροµεσαία επιχείρηση, τη ραχοκοκαλιά της κοινωνίας και της
οικονοµίας.
Κυρίες και κύριοι, δράττοµαι της ευκαιρίας, πριν κλείσω, για να
καταθέσω κάποιες σκέψεις και προτάσεις, που ίσως αποβούν
χρήσιµες.
Η χώρα µας σήµερα υφίσταται απροσχηµάτιστους εκβιασµούς
από διεθνούς εµβέλειας κερδοσκόπους, αφού αποτελεί τον
ασθενή κρίκο της Ευρωζώνης. Θα έλεγα ότι υφίσταται οικονοµική τροµοκρατία.
Φαίνεται ότι την τύχη της χώρας µας οσονούπω θα ακολουθήσουν και χώρες της Ιβηρικής Χερσονήσου και η Ιρλανδία. Πιο
προφανές, όµως, είναι ότι η µεταχείριση που υφίσταται η χώρας
µας, αλλά και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες που ανέφερα, από οργανωµένα κέντρα του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος,
δεν είναι σύµφωνη ούτε µε τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς
ούτε µε τους κανόνες καλής πίστης.
Η δηµιουργία κλίµατος ανασφάλειας, αβεβαιότητας, φόβου µε
σκοπό την αποκόµιση κερδών, τα οποία υπό κανονικές συνθήκες
δεν θα αποκόµιζαν, αποτελούν πρόκληση δηµοσίου κινδύνου για
ίδιον όφελος.
Αυτήν την κρίσιµη ώρα για την Ευρώπη πρέπει να τεθούν κανόνες, οι οποίοι να ρυθµίζουν µε σωστό τρόπο τη διακίνηση των
κεφαλαίων και του όλου συστήµατος που ονοµάζουµε διεθνείς
αγορές.
Κρίσιµο ρόλο σε αυτό το σύστηµα παίζουν οι διεθνείς οίκοι
αξιολόγησης, οι εκθέσεις των οποίων αφορούν άµεσα και καθοριστικά τις οικονοµικές εξελίξεις και το µέλλον για την ανάπτυξη
των χωρών.
Η λειτουργία σήµερα των διεθνών οίκων αξιολόγησης έχει καταγραφεί και αποκαλυφθεί από οικονοµολόγους διεθνούς κύρους όπως ο Γκαλµπρέιθ και στο Στρίγκλιτζ, οι οποίοι
καταλήγουν στην ανάγκη διεθνούς παρέµβασης και αποτελεσµατικού ελέγχου στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Πρωθυπουργοί, µεταξύ των οποίων και ο δικός µας, ο Πρωθυπουργός
της Ελλάδας, ο Γιώργος Παπανδρέου, µιλούν δηµόσια για εκβιασµό.
Κυρίες και κύριοι, µπροστά σε αυτήν την πραγµατικότητα νοµίζω ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια πρέπει και µπορούν να δραστηριοποιηθούν. Το πρότεινα και σε µία συνεδρίαση της Επιτροπής
Οικονοµικών, το προτείνω κι εδώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε συνάδελφε,
αν θέλετε ολοκληρώστε.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ: Μπορούµε να αναλάβουµε την
πρωτοβουλία, το προεδρείο της Επιτροπής Οικονοµικών της
Βουλής για παράδειγµα, για κοινή συνεδρίαση µε τις επιτροπές
της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Ιρλανδίας σε
πρώτη φάση, προκειµένου να διερευνηθεί από κοινού η δυνατότητα δηµιουργίας ευρωπαϊκού, δηµόσιου, αξιόπιστου οργανισµού για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής δυνατότητας των
ευρωπαϊκών χωρών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας,
όπως και τη δυνατότητα δηµιουργίας ελεγκτικών µηχανισµών για
την αντιµετώπιση της διεθνούς οικονοµικής τροµοκρατίας.
Αποτελεί αυτή ένα περίγραµµα, µία πρόταση που µε περαιτέρω
ανάλυση θα µπορούσε να στηρίξει τον αγώνα που δίνει σήµερα
ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Οικονοµικών, ο Υφυπουργός Οικονοµικών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Θα ήταν χρήσιµο και για
τώρα, αλλά και για το µέλλον.
Ας αξιολογηθεί από τους αρµοδίους.
Κυρίες και κύριοι, η διέξοδος από την κρίση δεν µπορεί παρά
να είναι ευρωπαϊκή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η βαθιά κρίση, στην οποία έχει περιπέσει η χώρα, µπορεί να
αποτελέσει την ευκαιρία για την αναγέννηση της πατρίδας µας.
Η Κυβέρνηση…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Λιντζέρη, δεν
έχουµε χρόνο. Παράκληση…
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ: Να ολοκληρώσω τη φράση µου,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ναι. Ευχαριστώ.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ: Η Κυβέρνηση βαδίζει στη σωστή
κατεύθυνση. Ο λαός µας τη στηρίζει και απαιτεί από εµάς σύνεση, συνεννόηση, συναίνεση και γιατί όχι και συστράτευση. Συστράτευση στα έργα και όχι στα λόγια, κύριοι της Νέας
∆ηµοκρατίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Λιντζέρη, σας
ευχαριστούµε πάρα πολύ.
Οι επόµενοι συνάδελφοι, µε κοινή συναίνεση, θα µιλήσουν από
πέντε λεπτά αντί για δέκα.
Πρώτος είναι ο κ. Γιαννάκης Μιχαήλ και ακολουθούν ο κ. Αθανάσιος Αλευράς και ο κ. Αηδόνης Χρήστος.
Κύριε Γιαννάκη, έχετε το λόγο.
Σας ευχαριστώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Κύριε Πρόεδρε, ο προηγούµενος οµιλητής, ο συνάδελφος από
τη Συµπολίτευση, ζήτησε συστράτευση. Και αλίµονο αν σε µία
τέτοια κρίσιµη συγκυρία δεν υπάρξει συστράτευση.
Βέβαια, στα λόγια είναι πολύ εύκολο. Πρέπει στην πράξη, µε το
παράδειγµά µας ο καθένας, να σφυρηλατήσουµε αυτήν την ενότητα και τη συστράτευση που έχει ανάγκη ο τόπος.
Πολύ φοβάµαι ότι τα µηνύµατα που η Κυβέρνηση στέλνει στην
ελληνική κοινωνία κάθε άλλο παρά βοηθούν στην αντιµετώπιση
αυτής της τεράστιας κρίσης. Μιλάει για συναίνεση, για συστράτευση, για κοινή αντιµετώπιση των τεράστιων προβληµάτων,
αλλά στην πράξη πολύ φοβάµαι ότι µε άστοχες ενέργειες δυναµιτίζει αυτήν την προσπάθεια που σε τελική ανάλυση η ίδια η ελληνική κοινωνία απαιτεί από εµάς.
Άλλωστε, η οικονοµική κρίση δεν παρουσιάστηκε ξαφνικά. Αν
δεν προϋπήρχε η κρίση αρχών, αξιών, η κρίση του πολιτικού συστήµατος, της αξιοπιστίας µας δεν θα είχαµε φτάσει στο σηµείο
αυτό. Και γι’ αυτό, σαφώς όλοι είµαστε συνυπεύθυνοι. Θα µπορούσε πολύ εύκολα όποιος συνάδελφος είτε από τη Νέα ∆ηµοκρατία είτε από το ΠΑΣΟΚ να βρει σαράντα πενήντα λόγους για
να στηρίξει τον απολογισµό, τον ισολογισµό από την πλευρά τη
δική µας ή να καταψηφίσει, να κάνει αυστηρή κριτική από την
πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
Οδηγεί, άραγε, πουθενά όλη αυτή η συζήτηση και η αντιπαράθεση; Σαφώς όχι. Επειδή το µέλλον είναι εξαιρετικά δύσκολο,
θα πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και στον τρόπο συµπεριφοράς, αλλά και στο πώς τοποθετείται ο κάθε συνάδελφος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

από αυτό το Βήµα.
Ιδιαίτερα, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να είναι προσεκτική η Κυβέρνηση, γιατί τα µηνύµατα δεν είναι µόνο προς το εσωτερικό
αυτήν τη δύσκολη στιγµή, είναι και στις διεθνείς αγορές. Όταν ο
επικεφαλής του οικονοµικού επιτελείου ο κ. Παπακωνσταντίνου
µιλάει για «Τιτανικό», όταν ο ίδιος είναι καπετάνιος στον «Τιτανικό», καταλαβαίνετε πώς αυτό µεταφράζεται στις διεθνείς αγορές και στον Έλληνα πολίτη. Ζητάµε θυσίες και σωστά το
κάνουµε, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να δώσουµε και ελπίδα. Αν πρόκειται να κάνουµε θυσίες για να οδηγήσουµε τον «Τιτανικό» στο παγόβουνο, τότε δεν έχει νόηµα. Χρειάζεται, λοιπόν,
ιδιαίτερη προσοχή από όλους µας.
Το ότι σ’ αυτήν την συγκυρία συζητούµε τον απολογισµό και
τον ισολογισµό του 2008 δεν θα είχε ενδεχοµένως κανένα ενδιαφέρον, αν µέσα από αυτήν τη συζήτηση δεν προέκυπταν συµπεράσµατα και στοιχεία, τα οποία θα είναι ωφέλιµα στο πώς
πρέπει να διαχειριστούµε τα οικονοµικά τα επόµενα χρόνια, τι
πρωτοβουλίες πρέπει να πάρουµε, πού ενδεχοµένως η όλη διαδικασία δεν βοηθάει ώστε να έχουµε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.
Το 2008 γνωρίζουµε όλοι πολύ καλά ότι ήταν µια χρονιά εξαιρετικά δύσκολη. Μεγαθήρια οικονοµικά κατέρρεαν και είναι λογικό όλα αυτά να επηρέασαν και την δική µας οικονοµία. Και στις
δύσκολες στιγµές αντί να έχουµε µια υπεύθυνη στάση από την
αξιωµατική, τότε, αντιπολίτευση θυµάστε πολύ καλά τι λέγατε,
ποια ήταν η στάση σας. Θα σας αναφέρω µόνο ένα παράδειγµα.
Όταν ήταν σε εξέλιξη η συζήτηση για τα 28.000.000.000 ευρώ
της ενίσχυσης της ρευστότητας στην αγορά, τότε ακούγαµε κορώνες από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση ότι χαρίζουµε
28.000.000.000 ευρώ στις τράπεζες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτό ήταν το επιχείρηµα και αυτό πέρασε στην ελληνική κοινωνία µε καταστρεπτικά αποτελέσµατα. Και σήµερα έρχεται η
ίδια η Κυβέρνηση, η κ. Κατσέλη, και προτρέπει τις τράπεζες, τα
υπόλοιπα 16.000.000.000 ευρώ -γιατί µέχρι 12.000.000.000 ευρώ
εκµεταλλεύτηκαν- να τα χρησιµοποιήσουν µέσα από το ίδιο πακέτο, ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα στην ελληνική αγορά.
Αυτό δείχνει πραγµατικά ότι όταν είµαστε Αντιπολίτευση θα
πρέπει εξίσου υπεύθυνα να συµπεριφερόµαστε, όπως όταν είµαστε Κυβέρνηση. Έδωσα ένα παράδειγµα, για να δείξω πώς
πραγµατικά από ανευθυνότητα όλων µας, για εντυπωσιασµό πολλές φορές και για µικροπολιτικούς λόγους, δίνουµε λάθος µηνύµατα στην κοινωνία, τα οποία, δυστυχώς, στην πορεία όταν
γινόµαστε Κυβέρνηση δεν µπορούµε να τα µαζέψουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επίσης, όσον αφορά το θέµα της Εξεταστικής για την οικονοµία, δεν θα υπάρξει συνάδελφος σ’ αυτή την Αίθουσα που να διαφωνήσει ότι όλοι θέλουµε τη διαφάνεια, ειδικά εµείς οι νέοι
Βουλευτές, που δεν διαχειριστήκαµε ούτε ένα ευρώ. Γιατί να
απολογούµαι στην περιφέρειά µου εγώ και όλοι οι συνάδελφοι,
που είχαµε την τύχη ή την ατυχία να µην διαχειριστούµε δηµόσιο
χρήµα.
Το ερώτηµα που γεννάται µέσα από αυτή την διαδικασία είναι
αν θα βγει ενισχυµένη η κοινωνία από το πολιτικό µας σύστηµα
ή θα στείλουµε πάλι λάθος µηνύµατα, τα οποία θα φέρουν µεγαλύτερη ζηµιά από ότι ενδεχοµένως θέλουµε όλοι, την αλήθεια
και την σωστή κατάληξη αυτής της διαδικασίας, δηλαδή, να βγει
στο φως το πώς ακριβώς διαχειριστήκαµε όλα αυτά τα χρόνια
το δηµόσιο χρήµα, ώστε να µπει ένα τέρµα σ’ αυτή την κακοδιαχείριση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον κ. Μιχάλη Γιαννάκη.
Ο κ. Αθανάσιος Αλευράς έχει το λόγο από τη θέση του για
πέντε λεπτά παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κι εµείς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ: Θα ήθελα να παρατηρήσω κατ’ αρχάς
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για την αξιοπιστία της διαδικασίας ότι για µια ακόµα φορά αποκαλύπτεται και µέσα από αυτές τις διαδικασίες το πρόβληµα που
υπάρχει όσον αφορά την οικονοµική διαχείριση στη χώρα. Αποκαλύπτεται διότι µε ενάµιση χρόνο- καθυστέρηση έρχεται το ελληνικό κράτος και το Υπουργείο Οικονοµικών να υποβάλει στο
Κοινοβούλιο τον Απολογισµό της διαχείρισης, όταν σε οποιαδήποτε σοβαρή µεγάλη επιχείρηση, αλλά και µικρή επιχείρηση, µια
τέτοια πρακτική δεν θα ήταν αποδεκτή.
Είναι προφανές ότι η µεγάλη χρονική υστέρηση επιτρέπει και
εγείρει πολιτικά ερωτήµατα. Πιστεύω ότι αν διαβάσει κανένας
προσεκτικά τις παρατηρήσεις του πορίσµατος της Επιτροπής για
τον έλεγχο της αξιοπιστίας των στατιστικών στοιχείων, την οποία
συζητήσαµε πριν από λίγες ηµέρες στην Επιτροπή Οικονοµικών
Υποθέσεων, θα διαπιστώσει γιατί συµβαίνει αυτό: γιατί δηλαδή
συζητάµε οικονοµικό απολογισµό του κράτους µε καθυστέρηση
ενάµιση έτους, όπως επίσης θα διαπιστώσει κανένας γιατί το
Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την ορθή δηµοσιονοµική διαχείριση, υποβάλλει εκθέσεις µε δύο χρόνια καθυστέρηση. Πώς όλα αυτά µπορούν κάποτε να συγκεφαλαιωθούν
και να δώσουν την ευκαιρία για ορισµένες άµεσες αναγκαίες
διαρθρωτικές παρεµβάσεις και αλλαγές;
∆εν µπορούν, είναι απλό. Κι εκεί µιας διαφωτίζει το πόρισµα
της επιτροπής, διότι σε µεγάλη έκταση η συλλογή των στατιστικών στοιχείων της χώρας, αλλά και της οικονοµικής διαχείρισης,
δεν γίνεται, όπως θα ανέµενε κανένας, µε ηλεκτρονικό τρόπο, µ’
ένα σύγχρονο λογιστικό σύστηµα, ηλεκτρονικό, αλλά γίνεται µε
την υποβολή ερωτηµατολογίων, µε τη συλλογή στοιχείων µε απαντήσεις σε ερωτηµατολόγια. Φτάνουµε, λοιπόν, σ’ αυτή την κατάσταση κατά την οποία ο επιβεβληµένος κοινοβουλευτικός
έλεγχος δεν µπορεί παρά να είναι ατελής.
Αν αντίθετα συζητούσαµε για την οικονοµική διαχείριση µε
τρόπο συγκεκριµένο, ενδελεχή και λεπτοµερειακό, όπως θα
έπρεπε, τρεις µήνες µετά την λήξη του οικονοµικού έτους, θα είχαµε τη δυνατότητα ασφαλώς να βγάλουµε πολύ περισσότερα
συµπεράσµατα και όχι µόνο συµπεράσµατα, αλλά να παρακινήσουµε και την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονοµικών κάθε
φορά σε έναν τρόπο καλύτερης διαχείρισης.
Έτσι εδώ, λοιπόν, φτάνουµε να συζητάµε για το 2008 που είναι
το πρώτο έτος του εκτροχιασµού της δηµοσιονοµικής διαχείρισης από την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας. Εκτροχιασµός ο
οποίος πιστοποιείται σήµερα µε τόσο µεγάλη καθυστέρηση και
µε τόσο τεράστιο οικονοµικό και πολιτικό κόστος για τη χώρα και
ο οποίος εξηγεί γιατί η Ελλάδα το 2008 είχε προϋπολογίσει ότι θα
χρειαστεί να δανειστεί λίγα δισεκατοµµύρια ευρώ και τελικά κατέφυγε στο να δανειστεί πολλαπλάσια. Γιατί συνέβη αυτό; Ποιος
µπορεί πολιτικά να µας πει και πώς προκύπτει από τον απολογισµό τι ακριβώς έχει συµβεί;
Είναι προφανές, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ότι η Κυβέρνηση της
Νέας ∆ηµοκρατίας αν διαβάσει κανένας νούµερο προς νούµερο
τα χαρακτηριστικά του απολογισµού τον οποίο συζητάµε, διαπιστώνει ότι έχουµε έναν σηµαντικό εκτροχιασµό στις δηµόσιες
δαπάνες, εξ’ ου και σήµερα η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται και µας
λέει: περιορίστε τις δηµόσιες δαπάνες, δώστε έµφαση στον περιορισµό των δηµοσίων δαπανών. Έναν εκτροχιασµό των δηµοσίων δαπανών, ο οποίος δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχο θετικό
αποτέλεσµα στην παροχή υπηρεσιών στους πολίτες, γιατί τα
χρήµατα τα οποία ξοδεύει το κράτος, η δηµόσια δαπάνη εάν αυξάνεται έν τινι µέτρω, οφείλει ταυτόχρονα να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες.
Ερχόµαστε, λοιπόν, σήµερα να ζητήσουµε µια εξεταστική επιτροπή για την οικονοµική διαχείριση, κάτι που δεν θα έπρεπε να
το κάνουµε εάν τα πράγµατα είχαν εξελιχθεί οµαλά, εάν τα πράγµατα είχαν εξελιχθεί σύµφωνα µε τους κανόνες µιας πολιτικά
οµαλής διαχείρισης των οικονοµικών στοιχείων της χώρας και
οφείλουµε να αξιοποιήσουµε την ευκαιρία της εξεταστικής επιτροπής, όχι, για να δείξουµε ρεβανσισµό και διάθεση τιµωρητική
απέναντι στους διαχειριστές, αλλά για να αντλήσουµε ωφέλιµα
πολιτικά συµπεράσµατα για το τι ακριβώς έχει συµβεί και για το
τι ακριβώς δεν πρέπει να ξανασυµβεί στην οικονοµική διαχείριση
της χώρας.
Γιατί η προσπάθεια που καταβάλλουν ορισµένοι κύκλοι του
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κόµµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης τις τελευταίες ώρες
να παρουσιάσουν ένα SWAP, το οποίο πολλάκις κατά τη διάρκεια που ήταν κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ είχαν αναφέρει οι ίδιοι µέσα
στη Βουλή, να προσπαθούν τώρα να εµφανίζεται ότι δεν γνώριζαν τίποτα για το SWAP, το οποίο ήταν απόλυτα νόµιµο και απόλυτα σύµφωνο µε τους κανόνες της δηµοσιονοµικής διαχείρισης
σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, είναι τουλάχιστον ατυχής.
Νοµίζω ότι είναι πολύ καλύτερο να κοιτάξουν –και ολοκληρώνω µε αυτή την πρόταση, κύριε Πρόεδρε- και να εξηγήσουν
στον ελληνικό λαό και σε εµάς, τί ακριβώς συνέβη µε τη διαχείριση επί των ηµερών τους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστώ,
πάρα πολύ κύριε Αλευρά.
Ο κ. Χρήστος Αηδόνης από του Βήµατος, έχει το λόγο για
πέντε λεπτά, παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗ∆ΟΝΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε σήµερα σε µία ιδιαίτερη γνωστική διαδικασία που µέσα από την Απολογιστική Έκθεση των πεπραγµένων του 2008, προσπαθούµε να
αντιληφθούµε και να κατανοήσουµε µε τον καλύτερο τρόπο πώς
οδήγησαν τη χώρα µας οι ιθύνοντες της περιόδου 2004-2009
στην ιστορικά τραγική, οικονοµική, κοινωνική, πολιτισµική κατάσταση, µια πρωτοφανής κατάσταση που είναι απόρροια των αυθαίρετων προϋπολογισµών των παρελθόντων χρόνων, χωρίς
φυσικά να αποτελεί εξαίρεση το οικονοµικό έτος του 2008. Είναι
µία διαδικασία που µέσα από τον εντοπισµό των λαθών και των
παραλείψεων θα βγάλουµε ασφαλή και χρήσιµα συµπεράσµατα
για το µέλλον, υιοθετώντας πολιτικές προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της χώρας µας.
Ο εισηγητής µας ο κ. Κουσελάς κατέδειξε µε τον πλέον αναλυτικό τρόπο τα οικονοµικά πεπραγµένα και τις αστοχίες του
προϋπολογισµού του 2008. Υπογράµµισε τα αναληθή στοιχεία
της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα ∆ηµοκρατία, που ήταν
προϊόν βαθυστόχαστης πρωτοποριακής έµπνευσης και φαντασίας. Όλα αυτά, βέβαια, αποδεικνύονται από το αποτέλεσµα και
αποτελούν βασικό σηµείο αναφοράς της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Τα φορολογικά έσοδα παρουσιάζουν σηµαντική υστέρηση, η
είσπραξη άµεσων φόρων υπολείπεται και οι έµµεσοι φόροι υστέρησαν ως προς τον προβλεπόµενο στόχο. Η διαφορά των µεγεθών αυτών, φυσικά οφείλεται στην ενδογενή παθογένεια του
συστήµατος, που ακούει στο όνοµα «αδυναµία είσπραξης». Και
φυσικά, αυτό το γεγονός δεν µας εκπλήσσει.
Από την ανάληψη της διακυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας,
ακολουθήθηκαν πιστά πολιτικές που συνέβαλαν σταδιακά στην
κατάρρευση των εσόδων του κράτους, όπως η κατάργηση των
ελεγκτικών µηχανισµών του Σ∆ΟΕ. Τα διαγραφέντα χρέη προς
το δηµόσιο, που ανέρχονται στα 6.000.000.000 ευρώ, ασφαλώς
και πρέπει να µας προβληµατίσουν. Οι χαριστικές αυτές ρυθµίσεις αφορούν απόλυτα τους µεγαλο-οφειλέτες του δηµοσίου.
Με την ανοχή της προηγούµενης κυβέρνησης, επήλθε µία γιγάντωση της εισφοροδιαφυγής, της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, των καρτέλ, της αισχροκέρδειας και της παραοικονοµίας.
Καταγράφεται επίσης, ένας κρυφός δανεισµός, µια πρωτόγνωρη διόγκωση του δανεισµού µε σηµαντικές υπερβάσεις στις
προβλέψεις. Η ελλειµµατική υλοποίηση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων συνέδραµε καθοριστικά στην αύξηση του
δηµοσίου ελλείµµατος, στερώντας από την περιφέρεια σηµαντικά έργα κοινωνικών υποδοµών και ανάπτυξης.
Όπως επεσήµαναν και οι προλαλήσαντες συνάδελφοί µου, τα
προϋπολογισθέντα ποσά απείχαν παρασάγγας από τα πραγµατοποιηθέντα. Αυτό οφείλεται στην εφαρµογή πολιτικών που δηµιουργούν και αναπαράγουν δηµόσια ελλείµµατα και χρέη σε
τέτοιο βαθµό, ώστε να µπορούµε να µιλάµε σήµερα για απώλεια
και ταπείνωση του κύρος της χώρας µας και ταυτόχρονα και του
δικού µας κύρους πρωτίστως.
Ο συγκεκριµένος τρόπος διαχείρισης των δηµοσίων οικονοµικών της χώρας µας από τη Νέα ∆ηµοκρατία είναι η κύρια αιτία
της τραγικής κατάστασης, που βιώνουµε σήµερα, µιας κατάστασης που δεν µας τιµά ως χώρα και ως κοινωνία.
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Η Νέα ∆ηµοκρατία πρόταξε την απογραφή, η οποία εξελίχθηκε
σε µια περιπέτεια επιτήρησης της οικονοµίας και κόλαφο για την
ίδια, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα τη χώρα µας, προσβάλλοντας
καίρια το κύρος µας. Με το εφεύρηµα της ήπιας λογιστικής, κατάφερε, µε δηµιουργικές λογιστικές και στατιστικά µαγειρέµατα
αριθµών και στοιχείων, να παραπλανήσει ακόµα και τους εταίρους µας, ισοπεδώνοντας την τιµή και την υπόληψή µας διεθνώς.
Αυτό που διαπιστώνουµε είναι πως πολλοί συνάδελφοι της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ακόµα και σήµερα, µετά από τις
επανειληµµένες εκθέσεις των αρµοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι καταπέλτης για την κατάσταση της οικονοµίας µας, αρνούνται πεισµατικά να αντικρύσουν την
πραγµατικότητα. Απαξιούν να έλθουν αντιµέτωποι µε την αλήθεια των αριθµών και των στοιχείων. Έχουν εθιστεί, βλέπετε, στη
δηµιουργική λογιστική παραπλάνηση του λαού, την αδιαφάνεια
και την αναξιοπιστία. Αδιαφορούν πεισµατικά για τις όποιες επιπτώσεις. Η στάση απόσυρσης των ευθυνών που τους αναλογούν
σε µία περίοδο άκρως εξαιρετικά δύσκολη διεθνή συγκυρία, είναι
µια ανεύθυνη πολιτική στάση, για την οποία µας κρίνει ο λαός.
Οι πολίτες σήµερα απαιτούν από εµάς βαθιές τοµές, για να ξεπεράσουµε την κρίση των αξιών και των θεσµών που έχει επισκιάσει τη χώρα µας. Απαιτούν πολιτικές αναδιανοµής που θα
κατανέµουν δίκαια τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις σε όλους,
ώστε να µπορέσουµε να βγούµε από το τέλµα και την ισοπέδωση, να ξαναφέρουµε την αισιοδοξία, την ελπίδα, το όραµα και
την προοπτική στη χώρα, µέσα από µία αναπτυξιακή δυναµική
της οικονοµίας µας.
Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα η παρούσα Κυβέρνηση,
µέσα από τον προϋπολογισµό, καλείται να αποκαταστήσει τη
σχέση αξιοπιστίας, το περί δικαίου αίσθηµα κάθε πολίτη, καθώς
και να επανακτήσει τη χαµένη µας εµπιστοσύνη σε διεθνές επίπεδο. Το βέβαιο είναι ότι απαιτούνται γενναίες πολιτικές αποφάσεις, αλλαγές και ανατροπές, νοικοκύρεµα, ανάταξη και
αναδιανοµή, για να σταµατήσει ο κατήφορος προς το χάος και τη
χρεοκοπία και να επανέλθουµε στην ελπιδοφόρα προοπτική της
κοινωνικής ευηµερίας και της προόδου.
Γεγονός είναι πως σήµερα -απόρροια των οικτρών πολιτικών
επιλογών της προηγούµενης κυβέρνησης- έχουµε να τιθασεύσουµε ένα τεράστιο δηµοσιονοµικό έλλειµµα, που οφείλεται στην
αδυναµία είσπραξης προβλεπόµενων εισφορών και εσόδων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω.
Η Κυβέρνηση σήµερα επιδίδεται σ’ έναν άνισο αγώνα, εντός
και εκτός. Αφενός στην αξιόπιστη εκτέλεση του προϋπολογισµού
και αφετέρου να φανεί συνεπής στην πραγµάτωση του νέου Προγράµµατος Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Τα πρόσφατα µέτρα
που εξήγγειλε η Κυβέρνηση είναι εναρµονισµένα µε τη στήριξη
του Προγράµµατος Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Θέλουµε να τονίσουµε -και πρέπει να τονίσουµε- ότι η προστασία και η στήριξη των οικονοµικά ασθενέστερων οµάδων του
πληθυσµού και των µικροµεσαίων στρωµάτων, όπως το αποδείξαµε στο σύντοµο χρονικό διάστηµα της διακυβέρνησής µας,
αποτελούν το κοινωνικό µας συµβόλαιο.
Μπροστά στα τεράστια προβλήµατα που ορθώνονται, εκείνο
που διακυβεύεται σήµερα είναι η κοινωνική συνοχή, η αλληλεγγύη των γενιών, η ευαισθησία και η ευρυθµία της κοινωνίας µας
και προέχει η αποκατάσταση του δικού µας κύρους και της κλονισµένης εµπιστοσύνης των πολιτών προς την πολιτική. Αυτά
είναι δεσµεύσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν πράξη από την πολιτική µας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Χρήστο Αηδόνη.
Ο κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης έχει το λόγο για πέντε λεπτά,
για να κλείσουµε µε τον εισηγητή της Πλειοψηφίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, ζούµε την απόλυτη παράκρουση. Ο προϋπολογισµός του 2007, τον οποίο το ΠΑΣΟΚ αποδόµησε στη Βουλή
πριν δυόµιση χρόνια, σήµερα έρχεται ως απολογισµός και τον

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

υπερψηφίζει το ΠΑΣΟΚ, παρ’ ότι τα µεγέθη του είναι απείρως
χειρότερα του προϋπολογισµού του 2008. Μάλιστα, πρέπει να
πούµε ότι οι τελικές πληρωµές έπεσαν έξω, σε σχέση µε τις προϋπολογισθείσες, κατά 27%.
Αυτό, λοιπόν, το ναυάγιο µας το παρουσιάζει σήµερα περήφανα ο κ. Σαχινίδης και οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ το υπερψηφίζουν. Μιλάµε για τον τελευταίο προϋπολογισµό του κ.
Αλογοσκούφη. Εµείς, που συνέπεσε να έχουµε καθηγητή τον κ.
Αλογοσκούφη στο τµήµα Μάστερ στην ΑΣΟΕ, δικαιολογούµαστε
να έχουµε κάποια συµπάθεια. Το να γίνεται όµως, το ΠΑΣΟΚ
«Αλογοσκουφικότερο του Αλογοσκούφη», αυτό είναι ο ορισµός
της απόλυτης παράκρουσης.
Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω γιατί έχετε αναγάγει, κύριε Υφυπουργέ, εσείς στην Κυβέρνηση -δεν αναφέροµαι προσωπικά σε
εσάς, φυσικά – την ασυνέπεια και το είπα- ξείπα σε επιστήµη.
Τί λέγατε για τον προϋπολογισµό του 2008 πριν δυόµιση χρόνια; Σήµερα λέτε «ναι» στις ξεσαλωµένες δαπάνες; Λέτε «ναι»
στις υπερβάσεις έως 426%; Λέτε «ναι» στη διαγραφή του προστίµου των 5,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ, σε µία εταιρεία που έχει
κατηγορηθεί για 2,5 δισεκατοµµύρια εικονικές συναλλαγές, σε
µια εταιρεία που έχει αναµειχθεί το όνοµά της στα δοµηµένα
οµόλογα; Τί µας λέγατε πριν δυόµιση χρόνια για την «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» Χρηµατιστηριακή; Τί λέγατε εδώ για το εκτοξευόµενο δηµόσιο χρέος και τις δαπάνες που αναπαρήγαγαν την κοινωνική
αδικία;
Περιέργως, τίποτα δεν ακούστηκε σε αυτά που ανέφερα την
περασµένη βδοµάδα, για τις σπατάλες µε τα κυβερνητικά τζετ
και τα χλιδάτα ταξιδάκια των 6.000 ευρώ την ώρα. Τόσο κοστίζει
η πτήση των κυβερνητικών learjet, λες και η Ελλάδα είναι η Ελβετία. Η Ελβετία έχει τρία κυβερνητικά learjet, µε ενηµέρωσε ο
Υπουργός Εθνικής Άµυνας, ο κ. Βενιζέλος και κοστίζουν 6.000
ευρώ την ώρα.
Εξηγήστε µας, τί γίνεται κύριε Υπουργέ µε το Ινστιτούτο Μεταναστευτική Πολιτικής; Εδώ είναι το χαρτί, η απάντηση του κ.
Ραγκούση, όχι δικό µου έγγραφο: «Υπουργείο Εσωτερικών, κ.
Ραγκούσης». Ο κ. Ραγκούσης, λοιπόν, µε ενηµερώνει για το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Στην ερώτηση για τα οκτακοσάρια που εξακολουθείτε να δίνετε σε «δενδρίτες», σε «σκηνίτες», Αλβανούς, Πακιστανούς
κ.λπ., δεν τα καταφέρατε καλά πριν λίγες µέρες, αφού δεν µπορείτε να µας πείσετε ότι συζητήσατε επί µακρόν, παρουσία του
Πρωθυπουργού, σε Υπουργικό Συµβούλιο για τρία ειδοποιητήρια.
Ξέρετε καλά ότι τα ειδοποιητήρια είναι είκοσι δύο χιλιάδες,
αγαπητέ κύριε Σαχινίδη και γι’ αυτό τα συζητήσατε στο Υπουργικό Συµβούλιο. Για τρία, δεν συζητάτε. Για είκοσι δύο χιλιάδες
συζητάτε.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): ∆εν τα
προσκοµίσατε. Σας ζήτησα να τα προσκοµίσετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ: Όµως, επειδή σωστά αναφερθήκατε στο Γιάννη Μαρίνο, ο οποίος είναι ο µεγαλύτερος εν
ζωή Έλληνας δηµοσιογράφος, σωστά λέτε ότι µας δίδαξε όλους
να είµαστε ακριβείς και επίµονοι, εσείς στην Κυβέρνηση προφανώς έχετε πολλούς σαν τον Γιάννη Μαρίνο, γι’ αυτό και καταργήσατε την επιτροπή που υπήρχε για τις διαδοχικές
µεταρρυθµίσεις της ελληνικής οικονοµίας, στην οποία προήδρευε. Την καταργήσατε την επιτροπή. Ο κ. Μαρίνος παρέδωσε
προχθές, όπως πολύ καλά ξέρετε, παρ’ ότι τα µέλη της προσφέρθηκαν να εργαστούν δωρεάν.
Αισθάνεστε, λοιπόν, φαίνεται όλοι σας στην Κυβέρνηση πολύ
επαρκείς. Έχετε πολλούς Γιάννηδες Μαρίνους στην Κυβέρνηση
µε εξήντα χρόνια εµπειρία και δεν σας χρειάζεται ο µεγαλύτερος στη ζωή Έλληνας δηµοσιογράφος και ο κορυφαίος οικονοµικός δηµοσιογράφος που ανέδειξε αυτός ο τόπος. Άρα, το πώς
εκτιµάτε στο ΠΑΣΟΚ όσους έχουν γνώση, αλλά δεν σας ψηφίζουν, αποδεικνύεται από τις πράξεις σας.
Απαντήστε µας, όµως, εδώ για το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής
Πολιτικής, τι προσφέρει στον Έλληνα πολίτη; Μιλάµε για σπατάλες. Τρία εκατοµµύρια ευρώ πήρε πέρσι το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, θα πάρει δυόµισι φέτος. Για ποιο λόγο
φεύγουν αυτά τα λεφτά; Μαθαίνουµε ότι έχει και πιστωτική
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κάρτα ο πρόεδρός του. Για ποιο λόγο γίνονται αυτά τα πράγµατα
στην Ελλάδα, που έχει τρελαθεί ο κόσµος µε τα ΕΤΑΚ, τα χαράτσια, τις έκτακτες εισφορές, τις περαιώσεις και όλα τα υπόλοιπα;
∆εν θα µπορούσαν να ανακουφιστούν µε αυτά τα λεφτά δέκα χιλιάδες συνταξιούχοι του ΟΓΑ, παίρνοντας άλλη µία σύνταξη; Θα
το καταθέσω στα Πρακτικά. Τι ευαισθησία εν τω µεταξύ είναι
αυτή που δείχνετε εσείς και φυσικά, η Νέα ∆ηµοκρατία σε αυτά
τα πανάκριβα ινστιτούτα;
Απαντήστε µας επίσης, γιατί εδώ µιλάµε για προϋπολογισµό,
ισολογισµό, απολογισµό, για ποιο λόγο από τα 48,5 εκατοµµύρια που δώσαµε πέρσι, ως βοήθεια στα ξένα κράτη –εδώ είναι
το έγγραφο του Πρωθυπουργού, µε υπογραφή του Πρωθυπουργού του κ. Παπανδρέου, ως Υπουργού Εξωτερικών- θα δώσετε σε ξένες χώρες 55,7 εκατοµµύρια. Γιατί; Στο δρόµο τα
βρίσκετε τα λεφτά; Από το παράθυρο πετάµε λεφτά και δίνουµε
σε χώρες και ποιες χώρες; Ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: Τουρκία, Σκόπια, Αλβανία. Είναι λεφτά του Έλληνα φορολογούµενου. Σε ξένες χώρες βοήθεια, από το υστέρηµα του
Έλληνα, από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Θα καταθέσω και αυτό το έγγραφο στα Πρακτικά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε συνάδελφε,
ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε,
στο χρόνο µου είµαι.
Τουρκία, Αλβανία, Σκόπια! Ένα σωρό λεφτά σκορπάµε από το
παράθυρο σε δεκάδες εθνικιστικές χώρες µε ακρότητες. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, υπογράφει, κύριε Σαχινίδη. Εµείς έχουµε
µάθει να επιχειρηµατολογούµε µε δικά σας έγγραφα, όχι µε δικά
µας και απαντήστε µας, αν µπορείτε, γιατί σκορπάτε από το παράθυρο τα χρήµατα, που µαζεύει µε τόσο κόπο ο ελληνικός λαός.
Ευχαριστώ.
(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)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Αϊβαλιώτη.
Ο εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Χρήστος Σταϊκούρας
έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Παίρνω το λόγο για δεύτερη φορά διότι ετέθησαν πολλές
φορές εδώ τα ζητήµατα των περίφηµων εξεταστικών επιτροπών
για την οικονοµία.
Θα επαναλάβω ότι η Νέα ∆ηµοκρατία λέει «ναι» στην πρωτοβουλία για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής. Ζητάµε, όµως,
νοµίζω το αυτονόητο. Η συγκεκριµένη έρευνα να ξεκινήσει από
το 1980, για να διαπιστώσουµε σε τι κατάσταση παρέδωσαν την
οικονοµία οι προηγούµενες κυβερνήσεις.
Κωδικοποιηµένα µόνο να θυµίσω, πρώτον, ότι το 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε τις επιφυλάξεις της για την ποιότητα των δηµοσιονοµικών στοιχείων της χώρας. Προχώρησε σε
εκτεταµένες αναταξινοµήσεις, αναθεωρήσεις των δηµοσιονοµικών στοιχείων, καθώς οι προηγούµενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ
σε έντεκα περιπτώσεις έδιναν παραπλανητικές αναφορές στη
EUROSTAT, κατά την περίοδο 2000-2003.
∆εύτερον, αυτή η εικόνα αποτέλεσε το εφαλτήριο για την EUROSTAT, µέσα από συνεχείς µεθοδολογικές επισκέψεις, γραπτά
υποµνήµατα, εκτενή σχέδια δράσης, να εκφράσει αρκετές φορές
αµφιβολίες, ενστάσεις για την ποιότητα των στοιχείων. Καταγράφεται βελτίωση από τότε σε πολλούς τοµείς, κάτι που µπορεί
να το δει κανένας και στις µελέτες της EUROSTAT.
Τρίτον, η εικόνα αυτή επιβαρύνεται ακόµη περισσότερο από
τη δηµοσιοποίηση των πρακτικών, συστηµατικών και µεθοδικών,
διαχείρισης και απόκρυψης του δηµόσιου χρέους από τις προηγούµενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και προκαλεί εντύπωση πώς
όλοι εµείς, από τον προϋπολογισµό και παλαιότερα, µιλούσαµε
γι’ αυτό το θέµα και κανένας δεν αναφερόταν.
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2001, µέσω πράξεων µετατροπής συναλλαγµατικού χρέους από ξένα νοµίσµατα σε ευρώ, καρπώθηκε το συναλλαγµατικό όφελος, όπου αυτό ήταν θετικό, ενώ
το χρέος όπου υπήρχε συναλλαγµατική ζηµία, το απέκρυψε
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µέσω κρυφού δανεισµού, µε µυστικές πράξεις ανταλλαγής επιτοκίων, τις οποίες συµφώνησε µε την «Goldman Sachs» µε επαχθείς όρους.
Πήρε συνεπώς τα κέρδη, απέκρυψε τις ζηµιές. Απ’ αυτή τη συναλλαγή η κερδοφορία της «Goldman Sachs» ανήλθε στα
300.000.000 δολάρια και το στέλεχός της που την έκλεισε, έγινε
partner της Εταιρείας. Αυτά πρέπει να αξιολογήσουµε γι’ αυτήν
την υπόθεση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο κύριος Υπουργός
έχει το λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, διαπιστώνω µια διάθεση των συναδέλφων της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να αντιµετωπίζουν πάρα πολύ επιλεκτικά
τις εκθέσεις, οι οποίες παράγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Είχα τη δυνατότητα και στο παρελθόν να απαντήσω στους συναδέλφους για το περιεχόµενο της έκθεσης που κατέθεσε πρόσφατα η EUROSTAT. Παρά τις αναφορές που έκανε ο κύριος
συνάδελφος στα λάθη τα οποία υπήρχαν στα δηµοσιονοµικά δεδοµένα της χώρας και στον τρόπο µε τον οποίο καταρτίζονταν
από το 2000 µέχρι το 2004, η EUROSTAT κατέληξε στην τελευταία της έκθεση να αναγνωρίζει ρητά ότι τελικά επί της ουσίας τίποτα δεν βελτιώθηκε και όχι µόνο δεν βελτιώθηκε, αλλά
συνεχίσαµε να έχουµε αποκλίσεις. Και λέω πολύ παραστατικά
ορισµένα περιστατικά, τα οποία αποτυπώνονται µέσα σε εκείνη
την έκθεση, τα οποία τα διάβασα και για λόγους κοινοβουλευτικής συνέπειας, θα τα διαβάσω για άλλη µια φορά.
Πρώτον, στην περίπτωση των εισροών από την Ευρωπαϊκή
Ένωση γινόταν συστηµατικά και µεθοδολογικά λάθος, όσον
αφορά την αποτύπωσή τους, αλλά από ένα σηµείο και µετά, δηλαδή συγκεκριµένα στις 2 Οκτωβρίου, δεν ήταν µεθοδολογικό
το πρόβληµα, αλλά ήταν λανθασµένη αναφορά.
Στα ζητήµατα της κοινωνικής ασφάλισης, δεν είναι ακόµη ξεκάθαρο, αν τον Απρίλιο του 2009 έγινε λάθος, το οποίο ήταν µόνο
αποτέλεσµα µεθοδολογικών αβεβαιοτήτων. Αλλά στην περίπτωση του χρέους τι ήταν; Έχουµε έγγραφο από το Γενικό Γραµµατέα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο οποίος απευθύνεται
στη EUROSTAT και λέει ότι τα χρέη των ελληνικών νοσοκοµείων
ήταν της τάξεως των 2.000.000.000.
Μια ηµέρα πριν, κύριε Πρόεδρε, εδώ στη Βουλή σε ερώτηση
που είχε καταθέσει ο συνάδελφός µου ο κ. Σκουλάκης, πήρε την
απάντηση από τον τότε Υπουργό Υγείας τον κ. Αβραµόπουλο,
ότι το χρέος των νοσοκοµείων ήταν της τάξεως των 6,2 δισεκατοµµυρίων.
Ποια ακριβώς αλήθεια υπηρετούσε εκείνη την εποχή η κυβέρνηση, ποια ακριβώς σωστή αποτύπωση των δηµοσιονοµικών
στοιχείων επιτύγχανε εκείνη την περίοδο η κυβέρνηση; Και
ακούω τους συναδέλφους της Νέας ∆ηµοκρατίας να έρχονται
και να επανέρχονται στην υπόθεση του swap που έγινε το 2001.
Κύριοι συνάδελφοι, εδώ τίθεται το εξής ερώτηµα. Υπήρχε κάτι
το παράνοµο στην υπόθεση του swap το 2001; Εάν υπήρχε κάτι
το παράνοµο, τότε ελέγχεστε γιατί ήρθατε στην κυβέρνηση το
2004 και δεν πήρατε καµµία πρωτοβουλία. ∆εν απευθυνθήκατε
στη δικαιοσύνη, για να τιµωρήσετε εκείνους οι οποίοι συµπεριφέρθηκαν µε δόλιο τρόπο, όπως εσείς υποστηρίζετε.
Τι κάνατε πεντέµισι ολόκληρα χρόνια, εάν πιστεύατε ότι υπήρχαν παρανοµίες στη συγκεκριµένη υπόθεση; Τι έκανε η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας και αν ήταν παράνοµο; Γιατί πήρατε
το συγκεκριµένο swap και το µετατρέψατε σ’ ένα το οποίο έληγε
το 2037;
Ποιον ακριβώς προσπαθείτε να κοροϊδέψετε µέσα σε αυτή τη
Βουλή; Ποιον ακριβώς προσπαθείτε να κοροϊδέψετε όταν κάνετε
αναφορές σε ένα θέµα, το οποίο είναι γνωστό και από τον προϋπολογισµό εκείνου του έτους; Γιατί υπάρχει ευθεία αναφορά
στον προϋπολογισµό και αναζητήστε τον προϋπολογισµό του
2002, για να δείτε ότι υπήρξε αναφορά συγκεκριµένη.
Εποµένως, ούτε υπηρεσίες στους Έλληνες πολίτες προσφέρετε, αλλά ούτε και στην αλήθεια, όταν έρχεστε εδώ πέρα να κάνετε τους τιµητές. Αυτές οι επιλογές σας, αυτή η στάση σας,
αυτή η συµπεριφορά σας τα τελευταία πεντέµισι χρόνια σας οδήγησαν στη θέση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
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Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστώ κι
εγώ.
Ο κ. Κουσελάς έχει το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, η εκτέλεση του προϋπολογισµού του 2008 για
την οποία συζητάµε σήµερα, καταδεικνύει µε τον πλέον περίτρανο τρόπο αφ’ ενός την κατακόρυφη µείωση των εσόδων, αφ’
ετέρου τη µεγάλη αύξηση των δαπανών που πιστοποιούν ότι ο
δηµοσιονοµικός εκτροχιασµός του σήµερα, δεν αφορά στη διεθνή κρίση, αλλά στις ταξικές και πελατειακές λογικές που άσκησαν τα τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, αντί να αναγνωρίσει
τότε τα λάθη της και να αλλάξει πορεία, συνέχισε, θα έλεγα, µε
µεγαλύτερη ένταση τις πελατειακές και αδιέξοδες πολιτικές της.
Παράλληλα, επιχείρησε χρησιµοποιώντας, όχι µόνο τη δηµιουργική λογιστική, όπως είχε συνηθίσει, αλλά και παραποιώντας τα
στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και τα στοιχεία
της Τράπεζας της Ελλάδος, να αποκρύψει και από τους Έλληνες
πολίτες, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την πραγµατική
κατάσταση. Αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι δικοί
µας ισχυρισµοί. Αυτά αποτυπώνονται µε καθαρό και διαυγή
τρόπο στην Έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής, η οποία παρουσιάστηκε πριν από λίγες ηµέρες στην Επιτροπή Οικονοµικών
Υποθέσεων.
Το αποτέλεσµα; Το αποτέλεσµα είναι ότι η χώρα µας δεν αντιµετωπίζει πλέον µόνο τα δίδυµα ελλείµµατα, δηµόσιο χρέος και
δηµοσιονοµικό έλλειµµα, αλλά και ένα µεγάλο έλλειµµα αξιοπιστίας. Και αυτό είναι το χειρότερο!
Επιχειρούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέσα από το πρόγραµµα σταθερότητας και ανάπτυξης να βγάλουµε τη χώρα από
την κρίση και την ανυποληψία. Επιχειρούµε να ανασυγκροτήσουµε εκ βάθρων ένα διαλυµένο, αλλά και σπάταλο κράτος, που
η Νέα ∆ηµοκρατία του συµπεριφέρθηκε, δυστυχώς, σαν να ήταν
λάφυρο. Όλα αυτά τα επιχειρούµε, χωρίς να υπάρχει καµµία µα
καµµία βοήθεια. Το λέω αυτό γιατί η χώρα µας βρίσκεται αντιµέτωπη -και το γνωρίζετε όλοι- από τη µια πλευρά µε τους διεθνείς κερδοσκόπους, χωρίς από την άλλη να έχει ουσιαστική
στήριξη από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση.
∆υστυχώς, έχουµε µία Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αρκείται σε
φραστικές στηρίξεις και πολλές φορές σε απειλές. Είδατε εσείς
κανένα συγχρονισµό; Είδατε εσείς καµµία αλληλεγγύη σε ό,τι
αφορά, όχι µόνο την Ελλάδα, αλλά και την ίδια την Ευρωζώνη
και το ευρώ; Γιατί σήµερα, κύριε Πρόεδρε, δεν βάλλεται µόνο η
χώρα µας, βάλλεται συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τα
άλλα, όλοι είναι «αθώοι του αίµατος»!
Πέρα από τις σοβαρότατες ευθύνες που έχει η προηγούµενη
Κυβέρνηση εγώ ερωτώ: Όλα αυτά τα χρόνια η EUROSTAT δεν
έβλεπε, δεν γνώριζε, δεν άκουγε, δεν ήλεγχε, δεν είχε πάρει είδηση, δηλαδή τι γινόταν στην Ελλάδα;
Αναµφισβήτητα, η αντιµετώπιση αυτής της κατάστασης, αυτών
των προβληµάτων, προϋποθέτει και µια ευρύτατη συσπείρωση.
Θα έλεγα ότι προϋποθέτει τη συγκρότηση ενός ευρέως πατριωτικού µετώπου. Συσπείρωση, όµως, δεν σηµαίνει συγκάλυψη των
όποιων ευθυνών υπάρχουν. Η συγκάλυψη θα ήταν κατά τη γνώµη
µου ένα µείζον ιστορικό λάθος απέναντι στο ίδιο το πολιτικό σύστηµα, του οποίου την αξιοπιστία θα µείωνε ακόµα περισσότερο.
Το µήνυµα που θα εξέπεµπε είναι ότι κάποιοι µπορεί να φθάνουν τη χώρα να χάνει µέρος της εθνικής της κυριαρχίας, όπως
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είπε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου, αλλά αυτοί οι κάποιοι είναι στο απυρόβλητο και µένουν στο απυρόβλητο, στο όνοµα αυτής της συσπείρωσης,
αυτής της ενότητας που πρέπει να υπάρξει για την αντιµετώπιση
της κρίσης.
Την ίδια στιγµή, αυτοί που δεν ευθύνονται καλούνται να πληρώσουν και εκείνοι τις συνέπειες της κρίσης. Ερωτώ εγώ όλους
εσάς, το Εθνικό µας Κοινοβούλιο, αυτό το µήνυµα θέλουµε να
περάσει σήµερα στον ελληνικό λαό; Πιστεύω πως όχι. Χρειάζεται,
λοιπόν, µε ψυχραιµία και νηφαλιότητα, χωρίς ρεβανσιστικές λογικές ξεκαθαρίσµατος λογαριασµών, να φωτίσουµε τις γκρίζες
ζώνες που υπάρχουν, να ενηµερώσουµε αντικειµενικά τον ελληνικό λαό για το τι έγινε το τελευταίο χρονικό διάστηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Γιατί δεν µπορεί, κύριε Πρόεδρε, και µ’ αυτό κλείνω, όλοι αυτοί
που δηµιούργησαν την κρίση έρχονται σήµερα και να µας λένε
ότι εµείς σκόπιµα φουσκώνουµε τους λογαριασµούς! Πρέπει,
λοιπόν, να χυθεί άπλετο φως σε όλη αυτή την υπόθεση. Θα πρέπει αυτοί που ευθύνονται να αναλάβουν τις ευθύνες τους και ο
ελληνικός λαός ξέρει πολύ καλά ποιοι ευθύνονται.
Από κει και πέρα, πρέπει να προχωρήσουµε όλοι µαζί, στην
υλοποίηση µε συνέπεια του Προγράµµατος Σταθερότητας και
Ανάπτυξης, που είναι η µόνη διέξοδος και η µόνη προοπτική για
την έξοδο της χώρας από την κρίση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Κουσελά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στους χώρους του Μεγάρου
της Βουλής των Ελλήνων πενήντα δύο µαθήτριες και µαθητές
και τρεις συνοδοί - δάσκαλοι από το 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Τρίπολης Αρκαδίας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση των σχεδίων νόµων του
Υπουργείου Οικονοµικών α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους Οικονοµικού Έτους 2008 και β) Κύρωση του Ισολογισµού
του Κράτους Οικονοµικού Έτους 2008.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους Οικονοµικού Έτους 2008»;
Παρακαλώ, όσοι το αποδέχονται να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι το σχέδιο νόµου)
Προφανώς ηγέρθησαν οι περισσότεροι.
Συνεπώς, το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους Οικονοµικού Έτους 2008»
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση και έχει ως εξής:
«Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους Οικονοµικού
Έτους 2008
Άρθρο Μόνο
Κυρώνεται ο Απολογισµός Εσόδων και Εξόδων του Κράτους
Οικονοµικού έτους 2008, ως ακολούθως:
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Επίσης ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Οικονοµικών «Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους Οικονοµικού Έτους 2008»;
Παρακαλώ όσοι το αποδέχονται να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι το σχέδιο νόµου)
Προφανώς ηγέρθησαν οι περισσότεροι.
Συνεπώς, το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους Οικονοµικού Έτους 2008»
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση και έχει ως εξής:
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«Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους Οικονοµικού Έτους
2008
Άρθρο Μόνο
Κυρώνεται ο Ισολογισµός του Κράτους του οικονοµικού έτους
2008, ως ακολούθως:
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΞΖ’ - 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Παρακαλώ το Σώµα
να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών των συνεδριάσεων της Τετάρτης 10 Φεβρουαρίου 2010 και της Τετάρτης 17 Φεβρουαρίου 2010, στις
οποίες περιλαµβάνεται η συζήτηση και η ψήφιση του Απολογισµού και Ισολογισµού του Κράτους Οικονοµικού Έτους 2008.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το Σώµα παρέσχε
τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Τρίτης
26 Ιανουαρίου 2010 και της Τρίτης 2 Φεβρουαρίου 2010 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς, τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Τρίτης 26 Ιανουαρίου 2010 και της
Τρίτης 2 Φεβρουαρίου 2010 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό δέχεστε να λύσουµε τη
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 14.27’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο Πέµπτη 18 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 9.30’ µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος α) κοινοβουλευτικό έλεγχο,
συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία, µόνη
συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Κύρωση και τροποποίηση της από 2.11.2009
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Αναπροσαρµογή των τελών
κυκλοφορίας οχηµάτων και κατάργηση του µέτρου απόσυρσης
οχηµάτων, καθώς και διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μέτρα για την Αντιµετώπιση της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης» (ΦΕΚ 181 Α’), όπως αυτή διορθώθηκε και
δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222 Α’», σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που σας έχει διανεµηθεί.
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