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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΓ’
Σάββατο 3 Δεκεµβρίου 2011
Αθήνα, σήµερα στις 3 Δεκεµβρίου 2011, ηµέρα Σάββατο και
ώρα 18.02’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών
οικονοµικού έτους 2012».
Το λόγο έχει η κ. Θεοδώρα Μπακογιάννη, ειδική εισηγήτρια
των Ανεξαρτήτων Βουλευτών για είκοσι λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ψήφιση του προϋπολογισµού
συµπίπτει µε το πιο κρίσιµο δεκαήµερο για την Ευρωπαϊκή
Ένωση το οποίο άνοιξε χθες και θα ολοκληρωθεί µε τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής σε µια εβδοµάδα.
Κανείς δεν µπορεί να παραγνωρίσει ότι η Ευρώπη διέρχεται
τη µεγαλύτερη κρίση την οποία έχει ζήσει µεταπολεµικά. Η Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Ένωση κλυδωνίζεται και µαζί της κινδυνεύει και η παγκόσµια οικονοµία.
Ταυτόχρονα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες οι δυνάµεις του ευρωσκεπτικισµού τροφοδοτούν όλο και πιο πολύ την αµφισβήτηση
του κοινού ευρωπαϊκού οράµατος.
Οι αποφάσεις που έχουν µπροστά τους οι πολιτικές ηγεσίες
της Ευρώπης είναι δύσκολες. Η Ευρώπη παρά τα λάθη και τις
καθυστερήσεις όλων µπορεί και πρέπει να βρει τη συνοχή της
και να προχωρήσει σε έναν έντιµο συµβιβασµό.
Για να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη στο ευρώ χρειάζεται βαθύτερη και ταχύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση που θα βασίζεται σε
δυο αρχές: την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και την δηµοσιονοµική
πειθαρχία.
Είναι πλέον αναπόφευκτο να ολοκληρωθεί τώρα η συζήτηση
για την αναµόρφωση των ευρωπαϊκών θεσµών και για τη σωτηρία
του κοινού νοµίσµατος.
Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απ’ αυτήν τη συζήτηση, απ’ αυτήν τη δύσκολη διαπραγµάτευση δεν µπορεί και δεν
πρέπει να είναι απούσα. Η συµµετοχή στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωζώνη αποτελεί στρατηγική κατάκτηση του ελληνικού λαού και δεν επιτρέπεται µε κανένα τρόπο
να αµφισβητηθεί, να συρρικνωθεί ή να ανατραπεί. Γι’ αυτό και

από το Βήµα της Βουλής καλώ την Κυβέρνηση συνεργασίας και
τις πολιτικές δυνάµεις που πιστεύουν στην ευρωπαϊκή προοπτική
της χώρας να συγκροτήσουν ένα εθνικό πλαίσιο θέσεων που η
ελληνική Κυβέρνηση θα παρουσιάσει στον ευρωπαϊκό διάλογο
για το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ευρώ που ξεκινά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα µεγάλο πρόβληµα που έχει
µπροστά της η Κυβέρνηση συνεργασίας είναι η αδράνεια. Αδράνεια που οφείλεται στην συµπεριφορά Ιανού των κοµµάτων που
συµµετέχουν, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δηµοκρατίας και του ΛΑΟΣ,
τα οποία δηλώνουν ότι στηρίζουν το έργο της Κυβέρνησης Παπαδήµου, αλλά µε τις πράξεις και τις συµπεριφορές τους συνεχίζουν να προτάσσουν το κοµµατικό συµφέρον. Αυτή η διπρόσωπη πολιτική τακτική παρατείνει την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια στην κοινωνία και αυξάνει την έλλειψη εµπιστοσύνης
που είναι το µεγάλο, το ουσιαστικό πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας.
Το ΠΑΣΟΚ και τα ηγετικά του στελέχη, που έχουν καταλάβει
κεντρικά Υπουργεία της Κυβέρνησης, ασχολούνται πρωτίστως
µε τη διαδοχή Παπανδρέου και τις εσωκοµµατικές µεθοδεύσεις
µέσα στο κόµµα τους. Η πολιτική που παράγουν εδώ και εβδοµάδες είναι εσωστρεφής και σχετίζεται µε το προσωπικό σχεδιασµό τους και τον εσωκοµµατικό ανταγωνισµό τους εν όψει της
διαδοχής που έχουν µπροστά τους.
Από την άλλη η Νέα Δηµοκρατία παριστάνει την Αντιπολίτευση
µιας Κυβέρνησης, στην οποία συµµετέχει, προς την οποία επιτίθεται διαρκώς αντί να επιδιώκει µέσω των Υπουργών της, που
τυγχάνει να είναι και Αντιπρόεδροι του κόµµατος ή βασικοί σύµβουλοι του ίδιου του Προέδρου της, να βοηθήσει τον κόσµο, βελτιώνοντας τις πολιτικές που εφαρµόζονται. Μάλιστα αυτό το
πράττει µε τόσο προκλητικό και άτεχνο τρόπο, ώστε εις εκ των
Αντιπροέδρων της αγανάκτησε δηµοσίως για το παράλογο
αυτής της τακτικής.
Το βασικό ερώτηµα για τη Νέα Δηµοκρατία που συγκυβερνά
είναι αν τολµά, αν θέλει να αλλάξει τις κακές πολιτικές του
ΠΑΣΟΚ. Δεν µπορεί η ηγεσία, τα στελέχη και οι Υπουργοί της
Νέας Δηµοκρατίας, που συµµετέχουν στην Κυβέρνηση, να κρύβονται πίσω από γενικόλογες ανακοινώσεις και δηλώσεις. Μπορούν -και πρέπει κατά τη γνώµη µου- να θέσουν τα θέµατα στην
Κυβέρνηση που συµµετέχουν, να τα συζητήσουν µε τον Πρωθυπουργό, να προτείνουν αλλαγές, να βάλουν επιτέλους τέλος στα
πάµπολλα λάθη της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. Δεν το κάνουν, είτε
γιατί δεν θέλουν να αναλάβουν το πολιτικό κόστος ή γιατί δεν
έχουν την ικανότητα να σχεδιάσουν σοβαρές εναλλακτικές προτάσεις και να πείσουν γι’ αυτές το λαό.
Αυτό αποτυπώνεται ανάγλυφα στον προϋπολογισµό του επόµενου χρόνου. Όλα τα κόµµατα της συγκυβέρνησης στην πιο
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κρίσιµη στιγµή για τη χώρα αποφάσισαν να υιοθετήσουν τον
προϋπολογισµό του κ. Βενιζέλου. Τον προϋπολογισµό ενέκρινε
το Υπουργικό Συµβούλιο, τον ενέκρινε δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, αλλά
και η Νέα Δηµοκρατία διά των Αντιπροέδρων της και ο ΛΑΟΣ.
Τον προσυπέγραψε µάλιστα ο σύµβουλος του κ. Σαµαρά, ο Υφυπουργός Οικονοµικών ο κ. Μουρµούρας. Την ίδια ώρα, όµως όσοι από εµάς ήµασταν στην επιτροπή το γνωρίζουµε- ο κύριος
Υφυπουργός µιλώντας στην επιτροπή προσπάθησε να κρατήσει
αποστάσεις βάζοντας αστερίσκους και διαφωνίες για το αν ο
προϋπολογισµός θα πετύχει τους στόχους του.
Το ερώτηµα είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί δεν έκαναν κάτι να αλλάξει ο ίδιος και το κόµµα του τον προϋπολογισµό,
όταν συµµετέχει στην Κυβέρνηση;
Εµείς δεν θα ακολουθήσουµε αυτήν την τακτική. Δυστυχώς,
µε βάση το Σύνταγµα δεν έχουµε τη δυνατότητα µετά την κατάθεση του προϋπολογισµού στην Ολοµέλεια να τον επηρεάσουµε,
όπως έχουν ή είχαν τα κυβερνητικά κόµµατα πριν κατατεθεί.
Παρ’ όλα αυτά, όµως, θα αναλάβουµε, όπως κάναµε και πέρσι,
όπως κάναµε και µε το µεσοπρόθεσµο το κόστος να παρουσιάσουµε συγκεκριµένες και συγκροτηµένες εναλλακτικές προτάσεις.
Μην έχετε καµµία αµφιβολία, κύριοι συνάδελφοι. Ο προϋπολογισµός αυτός θα αλλάξει, όπως άλλαξε ο προϋπολογισµός του
2011. Ο λόγος είναι απλός: είναι το προπατορικό αµάρτηµα της
πολιτικής του ΠΑΣΟΚ του 2009, αντί να κόβει δαπάνες, βάζει φόρους. Και αυτό επιπολαίως και για στενούς κοµµατικούς λόγους
το συνυπογράφουν πλέον και τα δυο κόµµατα της συγκυβέρνησης.
Σε όρους γενικής Κυβέρνησης οι πρωτογενείς δαπάνες µένουν ίδιες το 2012 στο 41% του ΑΕΠ, την ίδια ώρα που τα έσοδα
αυξάνονται από το 39% στο 42%. Όλα αυτά βέβαια στα χαρτιά.
Στην πραγµατική ζωή, ο προϋπολογισµός αυτός δεν πρόκειται
να υλοποιηθεί. Οι υπολογισµοί του κ. Βενιζέλου θα πέσουν πάλι
έξω, όχι µόνο λόγο της παροιµιώδους ανεπάρκειας του κρατικού
µηχανισµού, αλλά κυρίως γιατί οι φορολογούµενοι, πολλοί εκ
των οποίων έχουν εξαντλήσει τη φοροδοτική τους ικανότητα, θα
αλλάξουν µε πολλαπλούς τρόπους την οικονοµική τους συµπεριφορά. Φοροδιαφυγή; Φοροαποφυγή; Αλλαγή επαγγέλµατος;
Μετατροπή σχέσης από µισθωτή εργασία σε εργασία µε µπλοκάκι; Μετανάστευση; Κάτι πάντως από αυτά θα γίνει.
Οι φόροι είναι τόσο θηριώδεις και η απόγνωση των ανθρώπων
τόσο µεγάλη που θα σας το πω καθαρά, κύριε Υπουργέ: δεν θα
τα πάρετε τα λεφτά. Θα αναγκαστεί η όποια κυβέρνηση να ψάχνει πάλι χρήµατα, ξανά και ξανά από τους πρώτους µήνες του
2012.
Η µεγάλη αδυναµία του προϋπολογισµού και της πολιτικής
που έχει ακολουθηθεί µέχρι σήµερα είναι η τεράστια και δυσανάλογη επιβάρυνση του ιδιωτικού τοµέα, ιδίως των έντιµων φορολογουµένων που συνεχίζει να αποθαρρύνει τις επενδύσεις και
την αναθέρµανση της οικονοµικής δραστηριότητας και καταστρέφει τις ζωές των ανέργων, που πλησιάζουν πλέον το ένα
εκατοµµύριο.
Με δεδοµένους τους ασφυκτικούς δηµοσιονοµικούς περιορισµούς για να βγούµε από αυτήν την παγίδα πρέπει να µαζέψουµε
τα έσοδα από τους φοροφυγάδες και να τα χρησιµοποιήσουµε
αποκλειστικά και µόνο για τη µείωση της επιβάρυνσης στους έντιµους φορολογούµενους. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να γίνουν
µερικές απλές και συγκεκριµένες παρεµβάσεις, που είτε έχουν
ψηφιστεί και δεν εφαρµόζονται είτε εξαγγέλλονται από όλους,
αλλά δεν υλοποιούνται.
Το είπα πρόσφατα στον ίδιο τον Πρωθυπουργό: επιβάλλεται,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να προχωρήσει ο συµψηφισµός
του ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις µεταξύ κράτους και ιδιωτών. Είναι
παράλογο να ζητάει το κράτος καταβολή ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις –χαίροµαι που ήρθε και ο κ. Σαχινίδης- στις οποίες χρωστάει
δισεκατοµµύρια µέσα από την επιστροφή του ΦΠΑ. Με αυτόν τον
τρόπο οδηγεί υγιείς επιχειρήσεις µε εξαγωγικό προσανατολισµό
σε κλείσιµο και στο να χάνονται χιλιάδες θέσεις εργασίας στην
πιο δύσκολη εποχή απλά για έναν παραλογισµό.
Επίσης, ας ορίσει επιτέλους ο Πρωθυπουργός πραγµατικά
έναν Υπουργό Οικονοµικών. Δεν µπορεί, κυρίες και κύριοι συνά-
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δελφοι, ο Υπουργός Οικονοµικών να κάνει ταυτόχρονα δυο από
τις πιο δύσκολες δουλειές στη χώρα. Ας προχωρήσουµε στη
διάρκεια της ζωής αυτής της Κυβέρνησης στη θέσπιση ενός
νέου, απλού, µε χαµηλότερους συντελεστές, φορολογικού συστήµατος που θα µας δεσµεύει όλους µέσα σε αυτήν τη Βουλή
για τα χρόνια που έρχονται.
Ταυτόχρονα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –το είπα επίσης,
στον Πρωθυπουργό- πρέπει επιτέλους να καταργηθεί ο Κώδικας
Βιβλίων και Στοιχείων για να µπει ένα τέλος στη γραφειοκρατική
ταλαιπωρία και στην πίσω από τις πόρτες διαφθορά και για να
αντιµετωπιστεί επιτέλους αυτή η διαφθορά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτήν την Κυβέρνηση συµµετέχουν τρία κόµµατα: Το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δηµοκρατία και ο
ΛΑΟΣ. Και οι τρεις έχουν εξαγγείλει την κατάργηση του Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων. Η Δηµοκρατική Συµµαχία το πιστεύει αυτό
και προκαλεί και παρακαλεί. Κάντε το. Κάντε το αύριο. Δώστε
επιτέλους ανάσα στις επιχειρήσεις. Δεν αντέχεται πλέον το παιχνίδι του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και η διαφθορά, η οποία
προκύπτει από αυτόν.
Για να αντιµετωπιστεί η διαφθορά, πρέπει να γίνει πράξη η ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων των επιχειρήσεων και να προχωρήσουν ριζικές λύσεις, όπως για παράδειγµα –και αυτό,
επίσης, το έχουµε ψηφίσει- να αξιοποιηθούν µαζικά στη συλλογή
φόρων οι ιδιώτες δικηγόροι, οι λογιστές και να υπάρξει µία συστηµατική εκστρατεία εκκαθάρισης του Υπουργείου από τα κυκλώµατα της διαφθοράς. Ας ψάξουµε από κοινού να βρούµε
αυτούς που εµπλέκονται στα κυκλώµατα και να τους απολύσουµε αντί για οριζόντιες εφεδρείες.
Θα ήθελα εδώ να σταθώ στο θέµα της εφεδρείας. Ήταν µια
µεγαλοφυής ιδέα της Νέας Δηµοκρατίας. Την υιοθέτησε η προηγούµενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µε ισοπεδωτική λογική και
χωρίς καθαρά κριτήρια.
Οι επιλογές των οριζοντίων παρεµβάσεων δεν περιορίζουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το εύρος και την παρέµβαση του
κράτους, δεν µειώνουν το κράτος, απλώς διαλύουν τη Δηµόσια
Διοίκηση και αποδιαρθρώνουν τις υπηρεσίες. Η Δηµοκρατική
Συµµαχία έχει ζητήσει να σχεδιαστεί από µηδενική βάση ένα νέο
µοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας τους κράτους, όπου ένα µεγάλο µέρος των υπηρεσιών θα επιστρέψει στην ιδιωτική πρωτοβουλία και την κοινωνία των πολιτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς στη Δηµοκρατική Συµµαχία είµαστε οι µόνοι που έγκαιρα προτείναµε µια ρεαλιστική και
εναλλακτική πρόταση. Απορρίψαµε και απορρίπτουµε, για παράδειγµα, το χαράτσι της ΔΕΗ. Δεν µένουµε όµως εκεί. Αντιλαµβανόµαστε ότι χρειάζονται τα έσοδα και καλέσαµε την Κυβέρνηση
να το καταργήσει µεν, αλλά της προτείναµε εναλλακτική πρόταση, διότι αυτός ο φόρος είναι άδικος, εξοντωτικός, δεν συνδέεται µε το εισόδηµα, ούτε µε τον πλούτο. Είναι κυριολεκτικά
κεφαλικός φόρος ακινήτου.
Προτείναµε, λοιπόν, αντί γι’ αυτό, δηµοσιονοµικά ισοδύναµα
µέτρα που τα παρουσιάσαµε και πήραµε το πολιτικό κόστος. Τα
παρουσιάσαµε στο µεσοπρόθεσµο. Είναι µια πρόταση συγκεκριµένη, που η τρόικα δεν την αµφισβήτησε, µια πρόταση που στηριζόταν κατά 62% στις δαπάνες και είχε 10 δισεκατοµµύρια
µεγαλύτερη προσαρµογή στη διάρκεια της επόµενης τετραετίας.
Πρόκειται για µία πρόταση που καθίσταται ακόµα αποτελεσµατικότερη, εάν εισπραχθούν τα κατά Ράιχενµπαχ εφικτά φορολογικά έσοδα που λιµνάζουν.
Την πρότασή µας αρνούνται να την συζητήσουν ΠΑΣΟΚ και
Νέα Δηµοκρατία. Γιατί; Γιατί, αντί για οριζόντιες περικοπές, µπαίνει στην ουσία και περικόπτει δαπάνες κοινωνικά άδικες και προκλητικές, που θίγουν όµως τους κοµµατικούς στρατούς και των
δύο κοµµάτων.
Θα σας δώσω µερικά παραδείγµατα. Παρά τις οριζόντιες περικοπές, η συνολική δαπάνη της γενικής Κυβέρνησης για συντάξεις θα παραµείνει φέτος ίδια µε το 2011, στα 31 δισεκατοµµύρια. Ο λόγος είναι απλός. Συνεχίζεται ακόµα το σκάνδαλο πρόωρων συνταξιοδοτήσεων στα 52 και στα 55 έτη που απολαµβάνουν ΔΕΚΟ, δηµόσιο και συντεχνίες, όπου µε ειδικές διατάξεις
του κ. Λοβέρδου χαρίστηκε πλασµατικός χρόνος συνταξιοδότησης ακόµα και για τις ηµέρες των απεργιών. Αντί να ενθαρρύ-
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νουµε, λοιπόν, την εργασία, επιδοτούµε την ανεργία. Δεκάδες χιλιάδες βγήκαν έτσι φέτος στη σύνταξη και άλλοι τόσοι θα ακολουθήσουν το 2012. Εµείς είπαµε από το καλοκαίρι ότι πρέπει να
µπει άµεσα τέλος σ’ αυτήν την απαράδεκτη ιστορία.
Δεύτερο παράδειγµα. Στις µη εισηγµένες ΔΕΚΟ έχουµε το
2012 πραγµατικά έσοδα από πωλήσεις µόλις 470 εκατοµµύρια,
2 δισεκατοµµύρια δαπάνες και συσσωρευµένα χρέη 13 δισεκατοµµυρίων, ενώ σε εισηγµένες ΔΕΚΟ ακόµη και σήµερα, παρά
το µισθολογικό πλαφόν, υπάρχουν χιλιάδες υπάλληλοι που κοστίζουν 6.000 ευρώ το µήνα.
Τρίτο παράδειγµα. Έχουµε τριακόσιους πενήντα χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχους των 500, 600 και 700 ευρώ που παίρνουν το
ΕΚΑΣ. Βλέπουν το κονδύλι της κρατικής επιδότησης να περικόπτεται από τα 890 εκατοµµύρια ευρώ στα 715 εκατοµµύρια
ευρώ. Περίπου εξήντα χιλιάδες συνταξιούχοι των µεγάλων
ΔΕΚΟ, όµως, συνεχίζουν να διατηρούν την ίδια κρατική επιδότηση που είχαν το 2011, δηλαδή 1.150.000.000 ευρώ.
Υπάρχει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –και απευθύνοµαι και
στο ΚΚΕ- πιο ακραία κοινωνική αναλγησία από αυτή: ο προϋπολογισµός να κόβει 175 εκατοµµύρια από τους πιο φτωχούς των
700 ευρώ και όχι από εκείνους που εισπράττουν 2.000 και 3.000
ευρώ σύνταξη, χωρίς ποτέ να έχουν πληρώσει αντίστοιχες εισφορές;
Επαναφέρω, λοιπόν, την πρότασή µου προς τη Βουλή των Ελλήνων για την ενίσχυση της µακροχρόνιας ανεργίας. Αρκεί να
χρηµατοδοτήσουµε µόνο τα 120 από τα 300 εκατοµµύρια ευρώ
του κονδυλίου της ΕΡΤ, µία πρόσθετη περικοπή 30 εκατοµµύρια
ευρώ από το δικό µας κονδύλι -το κονδύλι της Βουλής- και επιτάχυνση κατά έξι µήνες του ελέγχου των ψεύτικων αναπηρικών
συντάξεων και µπορούµε να δώσουµε στους χαµηλοσυνταξιούχους πίσω το ΕΚΑΣ τους.
Πρέπει επιτέλους να καταλάβουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν απ’ έξω εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε πλήρη
οικονοµική απόγνωση. Σε ένα κράτος που ξοδεύει, χωρίς τους
τόκους 85 έως 90 δισεκατοµµύρια ευρώ, είναι προφανές ότι πρέπει να βρούµε δύο δισεκατοµµύρια ευρώ, για να αποφορτίσουµε
την κοινωνική ένταση και να γλιτώσουµε την κοινωνική έκρηξη
που φέρνει η ακραία φτώχεια. Ας δούµε µαζί όλα τα κονδύλια
από την αρχή και ξορκίζω το Πρωθυπουργό να αναλάβει προσωπική πρωτοβουλία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο µεγάλος άθλος που πρέπει
να κάνουµε τα επόµενα χρόνια, ως πολιτική ηγεσία και κοινωνία,
είναι να δηµιουργήσουµε τις συνθήκες που θα προσελκύσουν
επενδύσεις από τον ιδιωτικό τοµέα και που θα δηµιουργήσουν
θέσεις εργασίας, για να βρουν δουλειά περισσότεροι από ένα
εκατοµµύριο άνεργοι της χώρας. Για να γίνει αυτό, χρειάζονται
τοµές και σαρωτικές αλλαγές και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων, όπως για παράδειγµα του ΕΣΠΑ και εδώ τα πράγµατα
είναι εξοργιστικά. Όχι µόνο δεν έχει γίνει αναθεώρηση που
έπρεπε για να βρεθεί χώρος για παραγωγικές και εξωστρεφείς
επενδύσεις που κινητοποιούν πόρους του ιδιωτικού τοµέα, αλλά
απέτυχε κατά 1 δισεκατοµµύριο και η απορρόφηση που η ίδια η
Κυβέρνηση είχε προβλέψει στον προϋπολογισµό.
Εµείς ως Δηµοκρατική Συµµαχία προωθήσαµε, µέσω των ευρωπαίων φιλελεύθερων δηµοκρατών από τον περασµένο Ιούνιο
την ιδέα της χρήσης του ΕΣΠΑ για την εγγυοδότηση των ιδιωτικών επενδύσεων που υιοθετεί πλέον και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το ΕΣΠΑ δεν µπορεί άλλο να µένει ανεκµετάλλευτο ούτε να χρηµατοδοτεί αναπλάσεις και άλλα έργα άχρηστα σε σχέση µε την
σηµερινή πραγµατικότητα. Είναι το τελευταίο µας εργαλείο, είναι
η τελευταία µας ευκαιρία. Παράλληλα χρειάζονται κάποιες πολιτικές αποφάσεις που θα βοηθήσουν να ενισχύσουµε τους παραγωγικούς, εξωστρεφείς τοµείς της οικονοµίας και επαναλαµβάνω
αυτό που έχετε ακούσει πολλές φορές, κύριοι Υπουργοί: Να επαναφέρουµε τα δύο Υπουργεία Ναυτιλίας και Τουρισµού σε επίπεδο Υπουργών και να καταργήσουµε είκοσι υφυπουργικές
θέσεις. Πρόκειται για κινήσεις απλές άµεσες, µε θετική όµως επίπτωση στην προσέλκυση επενδύσεων και στη µείωση της ανεργίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ελληνικός λαός έχει τεράστιες
δυνατότητες και η χώρα έχει µέσα της δυνάµεις και προοπτικές
που µπορούν όλους να µας εκπλήξουν τα επόµενα χρόνια, αν
αφεθεί ο ιδιωτικός τοµέας να δουλέψει παραγωγικά, εάν µειώσουµε το κράτος δραστικά, εάν αναδείξουµε τους καλύτερους
δηµοσίους υπαλλήλους και τους αφήσουµε να οικοδοµήσουν
ξανά µια σοβαρή και αποτελεσµατική Δηµόσια Διοίκηση στην
οποία τα κόµµατα δεν θα αναµιγνύονται και τότε θα δείτε ότι όλα
όσα ζούµε σήµερα θα µοιάζουν σε λίγα χρόνια µε ένα κακό
εφιάλτη, µια κακή περίοδος που το έθνος βρήκε τη δύναµη να
την ξεπεράσει. Ας κάνουµε επιτέλους αυτό, αναλαµβάνοντας τις
ευθύνες µας. Αυτή είναι η µεγάλη αλλαγή νοοτροπίας που ζητά
από εµάς η ιστορία και οφείλουµε να ανταποκριθούµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Κωνσταντίνος Γείτονας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
περιµένω ειλικρινά, παρ’ όλο που συγκεκριµένες εισηγήσεις µε
αποθάρρυναν, η συζήτηση για τον προϋπολογισµό που εισηγείται η Κυβέρνηση Παπαδήµου, µία Κυβέρνηση ευρείας συνεργασίας για λόγους εθνικής ανάγκης, να είναι πράγµατι επί της
ουσίας. Ανυπόκριτη, αντικειµενική, χωρίς µισόλογα και µε όλη
την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Εθνικόν γαρ το αληθές.
Σε χαλεπούς καιρούς σαν τους σηµερινούς πρέπει να στεκόµαστε όλοι οι πολιτικοί στο ύψος των περιστάσεων. Δεν έχει αξία
και εν προκειµένω ούτε προσφέρει να κάνουµε ο καθένας τη δική
του αφήγηση για τα συµβάντα, για τα πεπραγµένα, για την κρίση,
όπως για παράδειγµα έκανε χθες ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, ο οποίος µάλιστα το παράκανε λέγοντας το δικό του παραµύθι για τα αίτια και τους υπαίτιους της κρίσης! Άλλωστε οι
εκλογές δεν είναι µακριά και θα έχουµε την ευκαιρία να µιλήσουµε για όλα. Να µιλήσουµε ακόµη και για το πώς διαχειρίστηκε, πράγµατι, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το αδιέξοδο στο
οποίο µας είχε οδηγήσει η πενταετία της Νέας Δηµοκρατίας, η
οποία απερισκέπτως «ξύνεται συνεχώς στην γκλίτσα του τσοπάνη».
Πιστεύω ότι δεν περνάνε πια οι πολιτικές µπλόφες, τα διχαστικά διλήµµατα, γιατί είναι και οι εταίροι µας. Δεν πείθει η ανέξοδη εκ του ασφαλούς, σε δήθεν εχθρούς και βαρβάρους,
αντίσταση. Είναι ξεπερασµένες λαϊκίστικες τακτικές, θα έλεγα
«τζάµπα µαγκιές». Γιατί ξέρουν καλά οι πολίτες ότι κάποιοι
έπρεπε να βάλουν το κεφάλι τους στον ντορβά για να µη καταρρεύσουµε. Κάποιοι πρέπει ακόµη µε την ψήφο και µε την υπογραφή τους να διασφαλίσουν να πληρώνονται σήµερα συντάξεις
και µισθοί, να κρατηθεί όρθια η οικονοµία, να µην χάσουν και
άλλοι τις δουλειές τους και να µη χάσουν κυρίως το κοµπόδεµά
τους φτωχοί νοικοκυραίοι συµπολίτες µας. Είναι ζήτηµα εθνικής
επιβίωσης να κερδίσουµε τη µάχη για βιώσιµη δηµοσιονοµική κατάσταση και διαχειρίσιµο χρέος. Κάτι που προϋποθέτει και περνάει από το να διασφαλίσουµε, να κλειδώσουµε την καλή για τη
χώρα απόφαση της συνόδου της 27ης Οκτωβρίου που αποτελεί
και την κύρια αποστολή της Κυβέρνησης Παπαδήµου.
Δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η Κυβέρνηση αυτή έχει δύσκολη
αποστολή που πρέπει να φέρει σε πέρας. Ο δρόµος δεν είναι ανθόσπαρτος. Μάλιστα, µετά τα τελευταία συµβαίνοντα στην Ευρωζώνη, τις αναταράξεις και την όξυνση της κρίσης, πρέπει να
τα φέρει σε πέρας µε τη µεγαλύτερη ταχύτητα και τη µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα. Γι’ αυτό έχουµε χρέος όλοι να συµβάλλουµε θετικά σε αυτήν τη κατεύθυνση και όχι να βάζουµε
τρικλοποδιές και αστερίσκους. Είδα και το λέω µετά λύπης µου
ότι τρικλοποδιές µπαίνουν ακόµη και στο Υπουργικό Συµβούλιο.
Η άποψη της πλειοψηφίας των Βουλευτών ήταν να στηρίξουµε
µία Κυβέρνηση για να παράγει συγκεκριµένο έργο κι όχι εκεί,
ακόµη και Υπουργοί να διαγκωνίζονται, να κοιτάνε να περάσουν
τις δικές τους προσωπικές απόψεις. Να τα ξεκαθαρίσουµε αυτά
τα πράγµατα, η εντολή είναι δουλειά.
Ο νέος προϋπολογισµός κοντολογίς συγκεφαλαιώνει και κο-
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στολογεί τις πολιτικές για την προώθηση των δηµοσιονοµικών
και αναπτυξιακών στόχων. Το ιδιαίτερο και αξιοσηµείωτο σε αυτό
τον προϋπολογισµό και το αισιόδοξο, βέβαια είναι ότι για πρώτη
φορά περνάµε, ύστερα από χρόνια, σε πρωτογενή πλεονάσµατα.
Είπε προηγουµένως η κ. Μπακογιάννη ότι θα αλλάξει αυτός ο
προϋπολογισµός. Ασφαλώς αυτός ο προϋπολογισµός θα υλοποιηθεί, αφού θα µεσολαβήσουν εκλογές, από µία νέα κυβέρνηση, σε µία νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Όµως θέλω να πω
κάτι, ότι θα κινηθεί, όπως και να γίνει, στο συµφωνηµένο και αυστηρό πλαίσιο του επικαιροποιηµένου µεσοπρόθεσµου προγράµµατος. Αυτό δεν αλλάζει. Το τονίζω για να λέµε όλοι
καθαρές κουβέντες εδώ µέσα, για να µη καλλιεργούνται σκόπιµα
στο λαό αυταπάτες περί του αντιθέτου. Ό,τι και να αλλάξει, µέσα
σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει. Γιατί από αυτό το πλαίσιο περνάει
η αντιµετώπιση της κρίσης. Η εφαρµογή των αποφάσεων συνδέεται µε την σωτηρία της οικονοµίας.
Για εµένα, όσον αφορά τον προϋπολογισµό και το εγχείρηµα
γενικότερα, σε δύο µέτωπα θα κριθεί.
Στο πρώτο µέτωπο θα κριθεί το φορολογικό. Εξαντλήθηκε η
φοροδοτική ικανότητα των νοικοκυριών. Αυτό πια είναι δεδοµένο. Εποµένως το βάρος πέφτει στην αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και της παραοικονοµίας που ανθεί και στερεί από τα
κρατικά ταµεία δεκάδες δισεκατοµµύρια. Έτσι –και να το καταλάβουν όλοι- επιβαρύνονται διπλά οι αδύνατοι, από τη µια µε µεγαλύτερους φόρους, από την άλλη πλευρά για την οποία δεν
µιλάει µάλιστα κανένας, µε συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους.
Δεν πάει άλλο. Είναι άδικο.
Ασφαλώς δεν είναι εύκολο και απλό, όπως νοµίζουν µερικοί,
να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή. Γιατί δεν φοροδιαφεύγουν µόνο
λίγοι µεγάλοι, µεγαλόσχηµοι και επώνυµοι αλλά πάρα πολλοί, αν
θέλουµε να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους. Όµως, τι να κάνουµε; Πρέπει να βάλουµε τα δυνατά µας. Πρέπει να σηκώσουµε
αυτό το βάρος από τις πλάτες του ελληνικού λαού. Μας έχει γονατίσει αυτό το βάρος της φοροδιαφυγής.
Και για µένα δύο είναι οι µοχλοί προς αυτή την κατεύθυνση. Ο
πρώτος έχει σχέση µε ένα νέο φορολογικό νόµο, απλό και δίκαιο.
Κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση και οι Υπουργοί µέσα στην
ίδια την κυβέρνηση, αλλάζουν τους φορολογικούς νόµους. Πρέπει να σταµατήσει αυτό, να δηµιουργήσουµε ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον που το θέλουν και τα νοικοκυριά και οι
επιχειρήσεις. Είναι η µεγάλη µας ευκαιρία µε την Κυβέρνηση
αυτήν της ευρείας συνεργασίας και στήριξης να περάσουµε
αυτό το νοµοσχέδιο. Ο δεύτερος µοχλός είναι να δηµιουργήσουµε επιτέλους τώρα που µας δίνεται και τεχνογνωσία από την
Ευρωπαϊκή Ένωση έναν αξιόµαχο αποτελεσµατικό, σύγχρονο
φορολογικό µηχανισµό. Προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, πρέπει να κινηθούµε.
Στο δεύτερο µέτωπο που θα κριθεί, στο λίγο χρόνο που έχω,
είναι το αποτέλεσµα. Είναι το κυρίαρχο µέτωπο της ανάπτυξης.
Τα παραγωγικά ελλείµµατα, όπως έχω πει και το λέω µονότονα
επί χρόνια, είναι χειρότερα και από τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα. Αυτά είναι που πονάνε περισσότερο. Γι’ αυτό χρειαζόµαστε
µια παραγωγική ανασύνταξη στη χώρα και την ανάκτηση…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ολοκληρώστε σε µισό
λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Όχι, θα µου δώσετε τουλάχιστον τα δυο λεπτά που δώσατε και στην προηγούµενη οµιλήτρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Όχι. Μην ξεχνάτε τον
αριθµό των οµιλητών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Συµφωνώ απόλυτα. Όµως, θα
πρέπει να είµαστε από τώρα δίκαιοι µε όλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ξεκινάµε από την
αρχή, λοιπόν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Δώσατε προηγουµένως είκοσι
λεπτά και δυο επιπλέον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Γείτονα, δεν δώσαµε είκοσι λεπτά. Σας παρακαλώ για να µην δηµιουργούνται εντυπώσεις. Η κ. Μπακογιάννη µίλησε σαν ειδική εισηγήτρια εκ
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µέρους των ανεξαρτήτων.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Να µου πείτε το άρθρο του Κανονισµού που εφαρµόσατε. Δεν είναι όµως εκεί το θέµα. Αφήστε
το τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας παρακαλώ, προσπαθήστε σε ένα λεπτό να ολοκληρώσετε και µη δηµιουργείτε
εντυπώσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Θα είχα ολοκληρώσει.
Λέω, λοιπόν, ότι το δεύτερο µέτωπο είναι το µέτωπο της ανάπτυξης. Χρειάζεται η αναθέρµανση της οικονοµίας και η επανεκκίνηση της αναπτυξιακής µηχανής γιατί η ύφεση βαθαίνει, η
αγορά έχει παγώσει. Εγώ πιστεύω ότι µε τις διαρθρωτικές αλλαγές που γίνονται, µε την υλοποίηση της απόφασης της 26ης
Οκτωβρίου θα αλλάξει το κλίµα, θα αλλάξει η ψυχολογία. Είναι
απαραίτητο αυτό στην αγορά, αλλά δεν αρκεί αυτό. Χρειαζόµαστε ενέσεις ρευστότητας. Στις τράπεζες δώσαµε και τώρα νέα
ευεργετικά µέτρα για τη σταθερότητά τους και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δίνει συνεχώς δυνατότητες ρευστότητας. Πρέπει
να περάσει η ρευστότητα στην αγορά. Επίσης, χρειάζεται επιτέλους να αξιοποιήσουµε τους πόρους του ΕΣΠΑ και να προχωρήσουν τα µεγάλα έργα. Είδα µε χαρά ότι πάρθηκαν νέες
αποφάσεις στο Υπουργικό Συµβούλιο για να προχωρήσουν οι αυτοκινητόδροµοι, και να επιταχυνθεί η απορρόφηση των πόρων
του ΕΣΠΑ που είναι πιο εύκολο και µε βοήθεια που δίδεται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, λέγοντας ότι η ψήφιση αυτού του
προϋπολογισµού και µάλιστα µε µια τέτοια δηλωµένη ευρεία
πλειοψηφία στις παραµονές επικείµενων κρίσιµων αποφάσεων
της Συνόδου Κορυφής για την Ευρώπη στέλνει πέρα από το εσωτερικό και στο εξωτερικό ένα ηχηρό µήνυµα συναπόφασης και
επιλογής να δώσουµε τη µάχη και να την κερδίσουµε για την κατοχύρωση της θέσης µας µέσα στην Ευρωζώνη.
Εκεί ανήκουµε και εκεί υπάρχει για µένα η ανοικτή προοπτική
για την ευηµερία του λαού µας.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεχίζουµε µε το Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα επικεντρώσω την οµιλία µου
στον τρόπο τους λόγους και στο κλίµα µέσα στο οποίο ψηφίζουµε αυτόν τον προϋπολογισµό. Τον ιδιόµορφο προϋπολογισµό
που ψηφίζεται µέσα από εξαιρετικά ιδιόµορφες συνθήκες.
Θέλω να θυµίσω ότι η ψήφιση του προϋπολογισµού είναι µια
κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία. Ισοδυναµεί µε ψήφο εµπιστοσύνης. Αυτό προβλέπει το Σύνταγµα και η κοινοβουλευτική
µας τάξη. Όσοι ψηφίσουν τον προϋπολογισµό αυτόν, στην ουσία
παρέχουν ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση Παπαδήµου. Η
Νέα Δηµοκρατία αυτό κατ’ αποτέλεσµα πράττει. Αλλά µε τους
ίδιους όρους που έδωσε ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση
Παπαδήµου. Δηλαδή, ψηφίζουµε τον προϋπολογισµό, αλλά εξηγώ τι σηµαίνει αυτή η υπερψήφιση. Όπως εξήγησα πριν από
λίγες ηµέρες τι σηµαίνει και η ψήφος εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση Παπαδήµου.
Η Κυβέρνηση Παπαδήµου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν
προέρχεται από τη λαϊκή ετυµηγορία. Η Κυβέρνηση Παπαδήµου
δεν προέρχεται καν από την ελεύθερη σύµπραξη των τριών κοµµάτων, τα οποία την στηρίζουν. Σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τη
Νέα Δηµοκρατία είναι γνωστό ότι ο κ. Σαµαράς είχε άλλη άποψη.
Είχε την άποψη ότι έπρεπε να γίνουν αµέσως εκλογές. Και αν
είχε εισακουσθεί, αύριο, 4 Δεκεµβρίου 2011, θα είχαµε εκλογές.
Δεν θα υπήρχε κανένα πρόβληµα αν δεν είχε επιβληθεί έξωθεν
αυτό το οποίο συνέβη. Και αύριο θα είχε η Ελλάδα µία νέα Κυβέρνηση -όποια επέλεγε ο ελληνικός λαός- για να προχωρήσει
αποφασιστικά µέσα σε αυτό το εξαιρετικά κρίσιµο τοπίο.
Δυστυχώς, µέσα από την απαξίωση της χώρας, στην οποία την
οδήγησε όλη η διακυβέρνηση Παπανδρέου, ιδίως δε η άφρων
απόφαση περί δηµοψηφίσµατος, µας επεβλήθη ως όρος για την
έκτη δόση και για να µην φθάσουµε σε στάση πληρωµών, να σχη-
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µατιστεί αυτή η Κυβέρνηση. Άρα, είναι µία Κυβέρνηση –το τονίζω- η οποία δεν προέρχεται από λαϊκή ετυµηγορία και δεν είναι
προϊόν ελεύθερης σύµπραξης των τριών κοµµάτων, όπως ήταν
η οικουµενική κυβέρνηση Ζολώτα. Γι’ αυτόν το λόγο έχει συγκεκριµένη χρονική διάρκεια και συγκεκριµένη αποστολή. Και ας µην
ονειρεύονται κάποιοι ότι µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο αυτό το
κυβερνητικό σχήµα θα παραταθεί επ’ αόριστον.
Ένας από τους όρους που προσδιορίζουν την αποστολή της
Κυβέρνησης Παπαδήµου είναι και ο προϋπολογισµός. Δεν χρειάζεται να θυµίσω ποια είναι εκείνα τα σχέδια νόµου που συµφωνήθηκε ότι θα ψηφισθούν. Και γι’ αυτό ψηφίζουµε µε αυτούς
τους όρους τον προϋπολογισµό αυτόν. Σπεύδω, όµως, να πω ότι
έχουµε πλήρη επίγνωση ότι αυτή η ψήφιση γίνεται υπό τη δαµόκλειο σπάθη και πάλι των όσων συµφωνήθηκαν, όπως συµφωνήθηκαν, εν όψει της έκτης δόσης. Σπεύδω επίσης να πω ότι αυτός
ο προϋπολογισµός πρέπει το συντοµότερο να τροποποιηθεί. Γι’
αυτό πρέπει να γίνουν εκλογές για να αλλάξει, γιατί είναι συνταγή αποτυχίας ο προϋπολογισµός όπως έχει τώρα. Το ξέρουµε
όλοι.
Ποιο είναι το µείγµα του προϋπολογισµού; Ποια είναι τα υλικά
από τα οποία αποτελείται; Δεν είναι οι αποτυχηµένοι νόµοι που
καταψήφισε η Βουλή των Ελλήνων σε µεγάλο µέρος της, ακόµα
και Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ; Δεν πρόκειται για νόµους, οι οποίοι
είναι υφεσιακοί, αντιαναπτυξιακοί, κοινωνικώς ανάλγητοι και προφανέστατα αντισυνταγµατικοί οι περισσότεροι, µε κορυφαία την
περίπτωση του άρθρου 53 του ν. 4021 για το τέλος στα ακίνητα
που οδηγεί σε δήµευση της ακίνητης περιουσίας; Από αυτά τα
υλικά αποτελείται. Μπορεί ένας τέτοιος προϋπολογισµός να
δώσει διέξοδο στη χώρα; Άρα πρέπει να αλλάξει.
Δεν είναι, όµως, ο προϋπολογισµός µονάχα που αποτελείται
από αυτά τα υλικά. Είναι και το ποιοι θα εκτελέσουν την πολιτική
αυτού του προϋπολογισµού. Μα, δεν είναι τα ίδια πρόσωπα τα
οποία οδήγησαν στην αποτυχία και στην κατάρρευση την οικονοµία; Τα πρόσωπα που θα χειριστούν την εκτέλεση του προϋπολογισµού, τουλάχιστον τα κυριότερα, ιδίως δε το οικονοµικό
επιτελείο, είναι το ίδια. Και βεβαίως δεν είναι µόνος του ο κ. Παπανδρέου που οδήγησε στην καταστροφή τον τόπο. Τον οδήγησαν όλοι µαζί. Γιατί είναι γνωστό τι συνέβη µε το ΠΑΣΟΚ, για να
απαντήσω στον προλαλήσαντα, ό,τι και αν προσπαθήσουν να κάνουν. Το ΠΑΣΟΚ ως αντιπολίτευση προ του 2009 υπονόµευσε τα
πάντα, διασύροντας τη χώρα και εκβιάζοντας εκλογές σε µια κρίσιµη περίοδο την εποχή εκείνη. Και υπονόµευσε -το τονίζω- την
ελληνική οικονοµία µε τα υλικά και τα εκρηκτικά της πρωτοφανούς πολιτικής ανευθυνότητάς του. Και ως κυβέρνηση πυροδότησε τα υλικά αυτά. Έτσι κατέρρευσε η εθνική οικονοµία.
Έτσι, επίσης, φτάσαµε στην Κυβέρνηση Παπαδήµου. Αυτό δεν
το ξεχνάει κανείς. Με αυτούς τους Υπουργούς και αυτήν την πολιτική µπορεί να βγει η χώρα από την κρίση; Σε καµµία περίπτωση! Θα µου πείτε, είναι άλλος ο επικεφαλής της Κυβέρνησης
αυτή τη στιγµή.
Δεν αµφισβητώ ούτε τις ικανότητες ούτε τις προθέσεις του κ.
Παπαδήµου. Θυµίζω όµως ότι στην πολιτική ισχύει εν πολλοίς
αυτό που ισχύει και στη µουσική. Αν είναι παράφωνοι και ανίκανοι
οι σολίστες, κανένας µαέστρος δεν µπορεί να φτιάξει καµµία σοβαρή ορχήστρα. Και γι’ αυτό το λόγο τονίζω ότι είναι ανάγκη να
πάµε σε εκλογές και να αλλάξει -όπως µπορεί να αλλάξει χωρίς
να είµαστε διόλου ανακόλουθοι απέναντι στις υποχρεώσεις που
έχουµε αναλάβει απέναντι στην τρόικα- ο προϋπολογισµός, ώστε
οι στόχοι που έχουµε αναλάβει να εκπληρώσουµε, να εκπληρωθούν µε άλλα αποτελεσµατικά και κοινωνικώς δίκαια µέτρα.
Και θα µου πείτε, µα είναι εφικτό αυτό; Βεβαίως είναι. Στόχους
µάς έχουν επιβάλλει. Δεν µας είπε κανείς να πάρουµε τέτοια φορολογικά µέτρα. Δεν µας είπε κανείς να υιοθετήσουµε αυτές τις
µειώσεις µισθών. Για να φτάσουµε εκεί, απέτυχε η πολιτική που
αφορά το συµµάζεµα των δαπανών, την αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου, τις ιδιωτικοποιήσεις. Και εκεί πρέπει να δώσουµε τη µεγαλύτερη έµφαση.
Πρέπει, δηλαδή, να επιτύχουµε τους ίδιους στόχους µε αναπτυξιακές πολιτικές και όχι να επιπέσουµε σε ένα κοινωνικό σύνολο και να επιφέρουµε την τελική διάρρηξη του κοινωνικού
ιστού. Γιατί εκεί θα φθάσουµε δυστυχώς. Αυτό είναι απόλυτα εφι-
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κτό να γίνει. Και να αξιοποιήσουµε δηµόσια περιουσία και να πετύχουµε ιδιωτικοποιήσεις σ’ ένα καλύτερο τοπίο και, το κυριότερο, να συµµαζέψουµε τις δαπάνες που είναι τώρα ασυµµάζευτες.
Θα µου πείτε, δεν µπορεί αυτή η Κυβέρνηση; Όχι, δυστυχώς,
κύριοι συνάδελφοι. Γιατί και τα πρώτα δείγµατα γραφής που
δίνει, αυτό αποδεικνύουν. Συµβολικό θα µου πείτε, έχει όµως τη
σηµασία του: Κυβέρνηση µε σαράντα εννέα Υπουργούς –παρά
έναν, πενήντα- δεν έχουµε ξαναδεί. Και τούτο είναι δείγµα γραφής.
Εγώ θυµάµαι στο Υπουργείο που υπηρέτησα, πριν από τις
εκλογές του Οκτωβρίου του 2009, ήµουν εγώ Υπουργός και είχα
έναν Αναπληρωτή και τρεις Υφυπουργούς, σύνολο πέντε. Αυτή
τη στιγµή υπάρχουν πέντε Υπουργοί, ένας Αναπληρωτής Υπουργός και τέσσερις Υφυπουργοί, σύνολο δέκα! Σκεφθείτε το κόστος όλου αυτού του σχήµατος και πείτε µου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μετά µιλάµε για θλιβερές εφεδρείες, λόγω των οποίων αποχωρεί το καλύτερο δυναµικό που έχουµε από τη Δηµόσια Διοίκηση, επειδή δεν µπορούµε να περιστείλουµε τις δαπάνες. Αυτά
δεν µπορούν να γίνουν; Μπορούν και µάλιστα εύκολα. Όποια κυβέρνηση και να εκλέξει ο ελληνικός λαός, µε ή χωρίς αυτοδυναµία, να είστε βέβαιοι ότι θα τα καταφέρει καλύτερα. Διότι θα έχει
νωπή λαϊκή εντολή, άρα δηµοκρατική δύναµη. Και εν πάση περιπτώσει θα έχει αναλάβει και ο ελληνικός λαός τις ευθύνες του,
αφού άλλα ψήφισε το 2009 και άλλα του συµβαίνουν τώρα.
Γι’ αυτό το τονίζω ότι µ’ αυτές τις ιδιοµορφίες ψηφίζουµε τον
προϋπολογισµό. Αλλά πάντοτε, επαναλαµβάνω, µε τη σκέψη ότι
πρέπει να γίνουν αµέσως εκλογές. Αν κάποιοι ονειρεύονται να
µακροηµερεύσει η Κυβέρνηση Παπαδήµου, είτε γιατί πιστεύουν
ότι µε τον τρόπο αυτό ότι θα ξεχάσει ο ελληνικός λαός τις ευθύνες του είτε….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε Παυλόπουλε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: …ότι θα µοιρασθούν τις ευθύνες τους µε άλλους, ότι δηλαδή αυτή η Κυβέρνηση, είτε θα είναι
κολυµβήθρα του Σιλωάµ και θα ξεχαστεί τι έκαναν είτε θα είναι
µηχανισµός επιµερισµού ευθυνών, ας το ξεχάσουν εδώ και τώρα.
Τέτοια συνευθύνη είναι αδιανόητη.
Υποτιµούν έτσι τη νοηµοσύνη του ελληνικού λαού. Υποτιµούν
το Κοινοβούλιο και τη δηµοκρατία. Υποτιµούν, τέλος, τον ίδιο τον
Πρωθυπουργό. Γιατί δεν φαντάζοµαι ο κ. Παπαδήµος να ανέλαβε
αυτά τα καθήκοντα µ’ αυτή τη στόχευση. Γι’ αυτό πρέπει να γίνουν αµέσως εκλογές.
Είναι ζήτηµα κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι ζήτηµα εξόδου της
χώρας από την κρίση και σε τελική ανάλυση, είναι ζήτηµα δηµοκρατίας. Μόνον υπ’ αυτούς τους όρους ψηφίζω τον προϋπολογισµό ,τουλάχιστον από την πλευρά µου.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Μαρίνος Γεώργιος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Οι οµιλίες των εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δηµοκρατίας και του ΛΑΟΣ έχουν έναν κοινό προσανατολισµό. Κρύβουν
µελετηµένα ότι η ισοπέδωση των λαϊκών δικαιωµάτων, η πτώχευση του λαού δεν αφορά τη σωτηρία της πατρίδας, όπως ισχυρίζονται, αλλά την αύξηση των κερδών και της ανταγωνιστικότητας των τραπεζιτών, των βιοµηχάνων, των εφοπλιστών και
των άλλων τµηµάτων της πλουτοκρατίας.
Ακριβώς αυτό που κρύβουν τα κόµµατα της συγκυβέρνησης
επιβάλλεται να γίνει το βασικό κριτήριο των εργαζοµένων, γιατί
οι εξελίξεις θα κριθούν από την καταπολέµηση κάθε προσπάθειας χειραγώγησης του λαού, κάθε προσπάθειας που παρουσιάζει το µονόδροµο της πλουτοκρατίας ως εθνική πολιτική,
ταυτίζει την πατρίδα και τον πατριωτισµό µε τα συµφέροντα του
κεφαλαίου, τα οποία εµφανίζει ως καθολικά συµφέροντα.
Ο λαός δεν έχει καµµία ευθύνη για την κρίση του σάπιου συστήµατος, δεν έχει καµµία ευθύνη για τα ελλείµµατα και το
χρέος. Αυτά γεννιούνται και θεριεύουν από τη χρηµατοδότηση

2216

των µεγάλων επιχειρήσεων, από τις φοροαπαλλαγές και τη φοροδιαφυγή του κεφαλαίου, τη συρρίκνωση της βιοµηχανικής και
της αγροτικής παραγωγής, τη συµµετοχή στα εξοπλιστικά προγράµµατα και τα ιµπεριαλιστικά σχέδια του ΝΑΤΟ.
Καµαρώνετε για την αύξηση των εσόδων του προϋπολογισµού,
αλλά τα έσοδα προέρχονται από τη φοροµπηχτική πολιτική, από
τα χαράτσια κατά της εργατικής τάξης, της αγροτιάς, των αυτοαπασχολούµενων. Αυτούς «στύβετε», ενώ από την άλλη πλευρά
µειώνετε συνεχώς τον φορολογικό συντελεστή κερδών των µεγάλων επιχειρήσεων, που κατρακύλησε από το 45% στο 20%.
Διατηρείτε χρόνια το αφορολόγητο των κερδών και της περιουσίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Του δίνετε αφορολόγητα καύσιµα και οι εφοπλιστές στις συνθήκες της κρίσης κάνουν επενδύσεις 30 δισεκατοµµυρίων δολαρίων το χρόνο! Ισχυροποιούνται
και γίνονται συνεχώς πιο επιθετικοί κατά των ναυτεργατών.
Καµαρώνετε για τη µείωση των εξόδων του προϋπολογισµού,
αλλά αυτό προέρχεται από τη µείωση των µισθών και των συντάξεων, τη µείωση των κονδυλίων για την υγεία, την πρόνοια, την
παιδεία, τη διαλυτική πολιτική που εφαρµόζετε στα ασφαλιστικά
ταµεία, που τα χρησιµοποιήσατε και τα χρησιµοποιείτε σαν µηχανισµό χρηµατοδότησης των καπιταλιστών.
Η κατάσταση στα νοσοκοµεία, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
είναι τραγική. Πεθαίνουν, υποφέρουν άδικα λαϊκοί άνθρωποι από
τις ελλείψεις κι εσείς κόβετε κι άλλο τη χρηµατοδότηση και µεταφέρετε τα βάρη στις λαϊκές οικογένειες. Διαλύεται κάθε προνοιακή δοµή και εσείς νιώθετε υπερηφάνεια! Οι άνεργοι είναι στο
δρόµο κι εσείς µειώνετε την επιδότηση του ΟΑΕΔ και τον χρησιµοποιείτε για τη χρηµατοδότηση των επιχειρηµατιών. Πάνω στη
δυστυχία του λαού επιχειρείτε να δηµιουργήσετε τα πρωτογενή
ελλείµµατα, που τα εµφανίζετε ως διέξοδο.
Υπερασπίζεστε φανατικά την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν
µπορείτε να κρύψετε ότι είναι λυκοσυµµαχία του κεφαλαίου κατά
των λαών, µε είκοσι τρία εκατοµµύρια ανέργους κι άλλους τόσους υποαπασχολούµενους και µε πενήντα εκατοµµύρια κάτω
από το όριο της φτώχειας. Από το 2008 έως το 2010, την ώρα
που στενάζουν οι λαοί, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έδωσαν
στους τραπεζίτες 1,6 τρισεκατοµµύρια ευρώ! Κι εσείς ψηφίσατε
προχθές άλλα 60 δισεκατοµµύρια ευρώ για τους τραπεζίτες.
Είναι φανερό ότι τώρα που οξύνονται οι ανταγωνισµοί, τώρα που
τρίζουν τα θεµέλια αυτού του αντιλαϊκού κατασκευάσµατος, η
επίθεση κατά των εργαζοµένων θα γίνει πιο σκληρή, πιο οργανωµένη.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τα µεγάλα λόγια για την ανάπτυξη δεν µπορούν να κρύψουν ότι µιλάτε για ανάπτυξη που έχει
ως κριτήριο τα κέρδη των καπιταλιστών. Οι θέσεις σας για νέο
παραγωγικό µοντέλο, για αναδιαρθρώσεις, πού παραπέµπουν;
Παραπέµπουν στην τραγωδία που επικρατεί στους χώρους δουλειάς, στην κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων, στην κατάργηση όλων των εργασιακών δικαιωµάτων, στο ένα εκατοµµύριο
ανέργους.
Όλα αυτά που υποστηρίζετε έχουν δοκιµαστεί κι έχουν φέρει
συµφορές για τους λαούς. Ο καπιταλισµός αυτό έχει αποδειχθεί
ότι κάνει: γεννάει κρίσεις και πολέµους. Ακόµη και στις συνθήκες
ανόδου της οικονοµίας, όπου οι ρυθµοί ανάπτυξης στην Ελλάδα
ήταν περίπου στο 4%, το χαρακτηριστικό στοιχείο ποιο ήταν;
Ήταν ο πολλαπλασιασµός των κερδών της πλουτοκρατίας. Ο
βαθµός της εκµετάλλευσης της εργατικής τάξης αυξήθηκε. Οι
λαϊκές ανάγκες έµειναν ανικανοποίητες. Γι’ αυτό λέµε στο λαό
να έχει αυστηρό κριτήριο, να κρίνει προσεκτικά την πολιτική των
κοµµάτων, µε βάση τα δικά του συµφέροντα, κι απ’ αυτήν τη σκοπιά θα δει καθαρά, παραδείγµατος χάριν, ότι εκτός από τις ευθύνες του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δηµοκρατίας και του ΛΑΟΣ,
ευθύνες έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ευθύνες έχει και η Δηµοκρατική Αριστερά, που έχουν αναλάβει την ευθύνη του θεµατοφύλακα της
ευρωπαϊκής λυκοσυµµαχίας. Έχουν προτάσεις αναλώσιµες, χρεοκοπηµένες, που διευκολύνουν τις αστικές κυβερνήσεις, οι
οποίες µιλούν και αυτές για την έκδοση ευρωοµολόγων και αναβάθµιση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Λέµε στο λαό «ακούστε τη φωνή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας». Η λύση βρίσκεται στην οργάνωση των εργαζοµένων, στα εργοστάσια, στους χώρους δουλειάς, στις λαϊκές
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γειτονιές, σε κάθε πόλη και χωριό. Οι αγώνες που έγιναν, δυσκόλεψαν την αντιλαϊκή πολιτική. Έβαλαν βάσεις για την κλιµάκωση
της πάλης. Τώρα και µπροστά στη νέα επίθεση που προετοιµάζει
η Κυβέρνηση του µαύρου µετώπου, µε τη νέα δανειακή σύµβαση
και τα νέα µνηµόνια, απαιτούνται πιο οργανωµένοι, καλύτεροι,
µαζικοί, ταξικοί αγώνες.
Ο πολυήµερος αγώνας των εργατών της Ελληνικής Χαλυβουργίας είναι παράδειγµα για µίµηση και είναι υποχρέωση του εργαζόµενου λαού να δυναµώσει πολύµορφα την αλληλεγγύη του.
Λέµε στο λαό ότι η λύση βρίσκεται στη σύγκρουση µε τις δυνάµεις του κεφαλαίου, στη λαϊκή συµµαχία, στην αλλαγή του συσχετισµού δύναµης, στην πάλη για την ανατροπή της δικτατορίας των µονοπωλίων.
Η Ελλάδα µπορεί να αξιοποιήσει τον ορυκτό πλούτο, τη βιοµηχανία, να αξιοποιηθούν τα ενεργειακά πλεονεκτήµατα, η ναυτιλία, η αγροτική οικονοµία προς όφελος του λαού. Όµως, για
να γίνουν αυτές οι δυνατότητες πραγµατικότητα, είναι ανάγκη
να περάσει η εξουσία στα χέρια του λαού, να οργανωθεί η οικονοµία στη βάση της κοινωνικοποίησης των συγκεντρωµένων
µέσων παραγωγής και του κεντρικού σχεδιασµού, να διαµορφωθούν άλλες, αµοιβαία επωφελείς διεθνείς σχέσεις και να αποδεσµευθεί η Ελλάδα από τις λυκοσυµµαχίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του ΝΑΤΟ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής του ΛΑΟΣ κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Τα τελευταία δύο χρόνια ζούµε ένα ράλι αρνητικών εξελίξεων,
σαν µια πυρκαγιά που κατακαίει την Ελλάδα και κανείς δεν µπορεί να την αναχαιτίσει. Έσκασε η βόµβα των τελευταίων τριάντα
ετών, αφού από το ’81 και πέρα, αρχίσαµε να ζούµε τον ξεσαλωµένο λαϊκισµό, τον ωχαδερφισµό και φυσικά την αµεριµνησία των
δανεικών. Γίναµε το 2011 οι αποδιοποµπαίοι της Ευρωζώνης,
γιατί δεν είχαµε δοµήσει τόσα χρόνια µηχανισµούς προστασίας
της διεθνούς εικόνας, κάτι που έκαναν –ας πούµε- οι Τούρκοι και
προστατεύουν την εικόνα της χώρας τους.
Παραδείγµατος χάριν, πόσοι έµαθαν ότι η Ιρλανδία έχει τριπλάσιο του δικού µας ελλείµµατος; Πόσοι το έµαθαν στο εξωτερικό; Δεν διεσύρθη, όµως, διεθνώς η Ιρλανδία. Πόσοι έµαθαν ότι
το ελληνικό έλλειµµα ήταν περίπου όσο εκείνο της Ισπανίας, της
Πορτογαλίας, αλλά και της κραταιάς Αγγλίας; Δεν το έµαθαν στο
εξωτερικό.
Καταθέτω, λοιπόν, στα Πρακτικά τη µελέτη της «ALPHA BANK»
για τα ελλείµµατα των χωρών αυτών, τα οποία ποτέ δεν βρήκαν
το δρόµο των διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης. Πάντα ο αποδιοποµπαίος τράγος ήταν η Ελλάδα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Άλλο αρνητικό είναι η διόγκωση των συνολικών δαπανών του
τρέχοντος προϋπολογισµού. Φέτος είναι πάνω από ένα δισεκατοµµύριο υψηλότερες από πέρυσι, ενώ και οι πρωτογενείς δαπάνες είναι διογκωµένες, παρ’ ότι συρρικνώθηκαν απελπιστικά
και οι αµυντικές δαπάνες αλλά και το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων.
Καταθέτω, λοιπόν, τη σελίδα 106 από την έκθεση του Διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος, στην οποία φαίνεται ότι οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά ένα δισεκατοµµύριο και τα έσοδα έπεσαν
κατά ένα δισεκατοµµύριο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όµως, τι να πει κανείς και για τις κρατικές δαπάνες; Τι να πει
για ένα κράτος που συντηρεί κάτι παράξενες ανεξάρτητες
αρχές, όπως την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων που
µας κόστισε από τότε που ιδρύθηκε 27,5 εκατοµµύρια ευρώ. Διερωτάται κανείς τι έκανε. Τι έκανε αυτή η αρχή που µας κόστισε
27,5 εκατοµµύρια ευρώ; Πού πάνε τα εκατοµµύρια που δίνουµε
κάθε χρόνο για τη συντήρηση των έρηµων ολυµπιακών έργων;
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Γιατί αυτό το κράτος-αρλούµπα προσλαµβάνει σε δηµόσιους
οργανισµούς Βουλγάρους, Ρουµάνους, Εγγλέζους, Ιταλούς,
Γερµανούς και όχι Έλληνες; Θα καταθέσω, λοιπόν, εδώ ένα
µάτσο χαρτιά. Μας ακούν και παιδιά από τα θεωρεία, τα οποία
σε λίγο θα είναι άνεργα.
Ας δούµε, λοιπόν, τον Οργανισµό Ανέγερσης Νέου Μουσείου
της Ακρόπολης που προσέλαβε τρεις κοινοτικούς υπαλλήλους,
τη Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης που προσέλαβε τρεις Βουλγάρους υπαλλήλους, την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης που
προσέλαβε Ρουµάνο.
Επίσης, προσελήφθησαν ηθοποιοί από τη Βρετανία, τη Γαλλία,
τη Βουλγαρία, καθαρίστριες από τη Βουλγαρία, τεχνικό προσωπικό από τη Βουλγαρία και από τη Γαλλία στο Εθνικό Θέατρο.
Δεν υπάρχουν Έλληνες να κάνουν αυτήν τη δουλειά! Πρέπει να
είναι Γάλλοι, Βρετανοί και Γερµανοί.
Ακόµη, προσελήφθη στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπάλληλος γερµανικής υπηκοότητας καθώς και στο Ταµείο Διαχείρισης
Πιστώσεων για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων. Δεν µπορεί
να την κάνει Έλληνας αυτήν τη δουλειά! Πρέπει υποχρεωτικά να
είναι ή Βρετανός ή Ιταλός. Τους προσέλαβαν και τους δύο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτό το κράτος, λοιπόν, προσλαµβάνει ξένους, οι Έλληνες µένουν άνεργοι. Αυτό το κράτος έχει και το ΑΣΕΠ. Τι να πει κανείς
για το ΑΣΕΠ; Ποιο ΑΣΕΠ θα κάνει αξιολόγηση των εφέδρων,
αυτών που φεύγουν από το δηµόσιο, όταν αυτό το ΑΣΕΠ είναι
τίγκα από κοµµατικούς φίλους του ΠΑΣΟΚ; Πώς στελεχώθηκε
το ΑΣΕΠ; Ας πούµε, λοιπόν, µια αλήθεια. Από τους διακόσιους
εβδοµήντα υπαλλήλους του ΑΣΕΠ πόσοι δεν είναι ΠΑΣΟΚ,
τριάντα, σαράντα; Αποκλείεται να είναι σαράντα. Αυτοί, λοιπόν,
δεν είναι ΠΑΣΟΚ. Και αυτό λέγεται ΑΣΕΠ και αυτό το όργανο θα
κάνει εκτίµηση των εφέδρων, που είναι τίγκα από κοµµατικούς
σας φίλους, από φίλους κοµµατικούς του ΠΑΣΟΚ.
Την ίδια ώρα, λοιπόν, που γίνονται όλα αυτά απολύετε τριάντα
χιλιάδες µε την εφεδρεία, αλλά προσλαµβάνετε χιλιάδες. Αυτό
λέει το δηµοσίευµα του περιοδικού «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» στο ρεπορτάζ
του κ. Παντελή Ζήλου. Σαράντα πέντε χιλιάδες νέες εγγραφές
υπαλλήλων φαίνονται σύµφωνα µε το ρεπορτάζ. Θα µας απαντήσετε εσείς στο ΠΑΣΟΚ τι είναι αυτό το κουφό;
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτά κληρονόµησε η Κυβέρνηση του κ. Παπαδήµου. Κληρονόµησε ένα κράτος που δίνει τέσσερα εκατοµµύρια ευρώ, για να
συντηρήσει ένα τζαµί –λέει- που πέφτει στο Διδυµότειχο και δεν
έχει ο κόσµος στην Ελλάδα συντάξεις και µισθούς. Τέσσερα εκατοµµύρια ευρώ. Και είχε και τη θρασύτητα το Υπουργείο Πολιτισµού να το βάλει και στα συγχρηµατοδοτούµενα έργα, το τζαµί
στο Διδυµότειχο, ένα κράτος, που εκποιεί τα φιλέτα του δηµοσίου και κάθε φορά περίλυπο ανακοινώνει ότι έχασε το στόχο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μιλάτε για πλεόνασµα δύο δισεκατοµµύρια εκατόν ογδόντα
εκατοµµύρια ευρώ. Μακάρι να υπάρξει αυτό το πλεόνασµα, αλλά
τι να καλύψει αυτό το πλεόνασµα; Εδώ δεν µπόρεσαν να καλύψουν τα εκατό δισεκατοµµύρια ευρώ που εισέρρευσαν από τα
«πακέτα Ντελόρ», τα «πακέτα Σαντέρ», τα τελευταία είκοσι πέντε
χρόνια. Δεν έφτασαν ούτε τα δισεκατοµµύρια που δανειστήκαµε
όλα αυτά τα χρόνια, για να µπορέσει να γλιτώσει η Ελλάδα την
υπανάπτυξη.
Τι να πρωτοκαλύψει αυτό το πρωτογενές πλεόνασµα, όταν το
2012 θα χρειαστούµε δεκατρία δισεκατοµµύρια µόνο για τόκους.
Που πήγαν δύο χρόνια οι θυσίες του ελληνικού λαού; Παραλάβατε το δηµόσιο χρέος στο 120%, αυτό έκανε το ΠΑΣΟΚ, η απελθούσα µονοκοµµατική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Πώς εκσφενδονίστηκε το δηµόσιο χρέος και ανέβηκε κατά 40%; Κι όµως ο κό-
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σµος έκανε θυσίες και οι Έλληνες λοιδορήθηκαν. Οι Έλληνες,
οι οποίοι λέει είναι οι τεµπέληδες της Ευρώπης. Αλήθεια; Ας καταθέσω, λοιπόν, τα στοιχεία του EUROSTAT, όπου φαίνεται ότι
οι Έλληνες δουλεύουν σαράντα δύο ώρες την εβδοµάδα, οι εργατικοί Γερµανοί, σαράντα ώρες την εβδοµάδα και οι συµπατριώτες του κ. Όλι Ρεν, οι Φιλανδοί, τριάντα επτά ώρες την εβδοµάδα.
Καταθέτω τα στοιχεία, όχι τα δικά µου, της Eurostat, για να
δούµε ποιοι είναι οι τεµπελχανάδες της Ευρώπης.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μία χώρα, λοιπόν, µε εργατικούς κατοίκους, µε άφθονο πετρέλαιο και αέριο, σε ένα καταπληκτικό γεωστρατηγικό σηµείο, φυσικά µε συγκριτικά πλεονεκτήµατα, όπως τη µεγαλύτερη ναυτιλία
του κόσµου. Καταθέτω τα στοιχεία του ΟΗΕ, σχετικά µε τη ναυτιλία µας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μια χώρα, όµως, που εξάγει αγαθά είκοσι δισεκατοµµύρια και
εισάγει αγαθά σαράντα τρία δισεκατοµµύρια ευρώ. Μόνο το ισοζύγιο αδήλων συναλλαγών είναι πλεονασµατικό και ανακουφίζει
κάπως την κατάσταση.
Όµως, µέσα σε αυτή τη µαύρη κατάσταση φαίνονται και µερικά θετικά, για να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει µανιχαϊστική προσέγγιση, όπως θα έλεγε και ο κ. Πολύδωρας, δηλαδή η προσέγγιση του άσπρου ή µαύρου. Μέσα σε αυτή την καχεξία, οι νέες
παραγγελίες από το εξωτερικό για τη βιοµηχανία µας ανέβηκαν
κατά 28%. Καταθέτω τα στοιχεία της ALPHA BANK. Οι εξαγωγές
µας αυξήθηκαν επίσης, κατά είκοσι οκτώ τις εκατό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Οι τουρίστες µας αυξήθηκαν φέτος κατά ένα εκατοµµύρια
ευρώ, από δεκατρία εκατοµµύρια πέρυσι στα δεκατέσσερα. Την
ίδια ώρα βέβαια, η Τουρκία έχει τριάντα εκατοµµύρια τουρίστες,
όταν πριν από τριάντα χρόνια κανείς δεν ζύγωνε αυτή τη χώρα.
Παρ’ όλα αυτά εµείς έχουµε µείνει στα λόγια, δεν φτιάχνουµε
µαρίνες -όπως περιµένουµε ακόµα επί χρόνια, να γίνει µια µαρίνα στην τουριστική Ρόδο- δεν προχωράει τίποτα.
Αν βάζαµε σε βίντεο την περσινή, προπέρσινη συζήτηση για
τον προϋπολογισµό θα βλέπαµε ότι οι διαπιστώσεις που κάνουµε
σήµερα, γίνονταν και τότε.
Εδώ όµως, εµείς σήµερα, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός
δεν είµαστε οι µάγειροι του προϋπολογισµού, εξάλλου θα ήταν
τρελό να έχει ευθύνη αυτός που σερβίρει τον προϋπολογισµό
και όχι αυτός που τον µαγείρεψε. Ο µάγειρας, λοιπόν, του φαγητού έχει την ευθύνη. Ένα φαγητό όµως, που είναι ένα προϊόν
εξαιρετικά εκτάκτων περιστάσεων. Ποτέ άλλοτε η Ελλάδα δεν
έζησε, µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, τέτοιο χάλι. Και εµείς ως
κόµµα καλούµαστε να αχθοφορήσουµε ένα µέρος της ευθύνης,
παρ’ ότι δεν έχουµε κυβερνήσει ούτε ένα λεπτό στην πολιτική
µας ζωή. Επιβεβαιωθήκαµε όταν µιλούσαµε για τις καταθέσεις
που έφευγαν αφειδώς προς το εξωτερικό. Επιβεβαιωθήκαµε για
τη ζηµιά που πάθαµε από τη λαθροµετανάστευση και το παραεµπόριο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Επιβεβαιωθήκαµε για τις σπατάλες ενός ξεχειλωµένου και ξεσαλωµένου κράτους. Επιβεβαιωθήκαµε όµως, και για το ότι χρειαζόµαστε µια ευρύτερη κυβέρνηση, µια κυβέρνηση εθνικής
ευθύνης, ώστε να αποφύγουµε το παγόβουνο και την οριστική
βύθιση. Ο ύπαρχος, όπως θα έλεγε ο κ. Βενιζέλος, παραµένει ο
ίδιος, το πλήρωµα σε µεγάλο βαθµό δεν άλλαξε. Όµως, ο καπετάνιος είναι διαφορετικός. Και για αυτόν τον καπετάνιο είχαµε
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ζητήσει από αυτό εδώ το Βήµα, ο Πρόεδρος µας πριν από
τριάντα τέσσερις ολόκληρους µήνες ένας σοβαρός άνθρωπος.
Και επιτέλους έγινε. Μετά από τριάντα τέσσερις µήνες καθυστέρηση, Πρωθυπουργός σήµερα είναι ο κ. Παπαδήµος.
Ας αναλογιστούµε, λοιπόν, πόσα δεινά θα είχε γλιτώσει η Ελλάδα αν είχαµε εισακουστεί από τότε και έτσι είχαµε γλιτώσει
οχτώ µήνες µονοκοµµατικής κυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας και
άλλα δύο χρόνια µονοκοµµατικής κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης της Βουλής είκοσι έξι µαθητές και µαθήτριες και πέντε εκπαιδευτικοί από το 1ο Γενικό
Λύκειο Γρεβενών.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αµµανατίδου Πασχαλίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι ξεκάθαρη η θέση του ΣΥΡΙΖΑ και του συνόλου της
Αριστεράς πως όχι µόνο θα καταψηφίσουµε τον προϋπολογισµό
της Κυβέρνησης του µαύρου µετώπου, αλλά θα αγωνιστούµε σε
όλα τα κοινωνικά πεδία για την ανατροπή του προς όφελος όλου
του ελληνικού λαού, που δοκιµάζεται σκληρά, και ειδικότερα των
ευάλωτων κοινωνικών οµάδων όπως είναι οι άποροι, οι άνεργοι,
οι ανασφάλιστοι, οι µονογονεϊκές οικογένειες, τα άτοµα µε αναπηρία που σήµερα είναι και η παγκόσµια ηµέρα.
Ο νέος προϋπολογισµός αποτελεί µέρος του γενικότερου πακέτου µέτρων της νέας δανειακής σύµβασης και του νέου πολυετούς µνηµονίου που πρόκειται να υπογράψει η Κυβέρνηση
Παπαδήµου. Η νέα αυτή δανειακή σύµβαση δεν θα είναι τίποτε
άλλο από τη διασφάλιση για ακόµα µία φορά των συµφερόντων
των τραπεζιτών, ενώ παράλληλα θα επιτείνουν τη λεηλασία του
ελληνικού λαού και την οικονοµική διάλυση της χώρας.
Η πολιτική των µνηµονίων και της τρόικας έχει βυθίσει τη χώρα
στην ύφεση και καταδικάζει το λαό στη φτώχεια και την ανεργία,
ενώ ο δηµόσιος πλούτος εκχωρείται για επενδύσεις µαµούθ στο
διεθνές επιχειρηµατικό λόµπι.
Με βάση την έκθεση του ΟΟΑΣΑ η ύφεση για το 2011 θα κυµανθεί στο 6,1% και το έλλειµµα θα φτάσει στο 9% του ΑΕΠ και
όχι βεβαίως, όπως εσείς προβλέπετε στο νέο προϋπολογισµό,
5,5% και 7,8% αντίστοιχα.
Η ανεργία µε βάση τα επίσηµα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ κατά το
πρώτο οχτάµηνο του 2011 ανήλθε στο 16,5%, ενώ σύµφωνα µε
το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ η επίσηµη ανεργία το 2012 θα εκτιναχθεί στο
21,5% και η ανεπίσηµη στο 26%.
Πώς απαντάει η Κυβέρνηση σε αυτά τα προβλήµατα; Με αύξηση της φορολογίας για τους µισθωτούς και συνταξιούχους, µε
απολύσεις στο δηµόσιο, µε περαιτέρω µείωση των αναπτυξιακών
και κοινωνικών δαπανών. Δείτε τι γίνεται µε τη δηµόσια και δωρεάν υγεία και παιδεία, τα οποία σε λίγο, εάν συνεχίσετε να είστε
στην Κυβέρνηση, θα είναι παρελθόν.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η πολιτική των µνηµονίων και της
τρόικας, η πολιτική που συνεχίζεται στο φετινό προϋπολογισµό
έχει παράλληλα βαρύτατες συνέπειες και για τους µικρούς επιχειρηµατίες. Οι µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις φυτοζωούν,
ακόµη και αυτές που είναι συνυφασµένες µε τον επισιτισµό και
τον τουρισµό. Σύµφωνα µε έρευνα του Ινστιτούτου Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες
επιχειρήσεις εκτιµάται ότι κλείνουν µέχρι το τέλος του 2011,
αφήνοντας άλλους τριακόσιους είκοσι χιλιάδες άνεργους.
Ήδη υπάρχει αδυναµία πληρωµών, οι ακάλυπτες επιταγές
έχουν κατακλύσει την αγορά, ενώ παράλληλα οι µικροί επιχειρηµατίες στενάζουν από τις αυξήσεις του ΦΠΑ και την εξίσωση του
φορολογικού συντελεστή στο 20% των πολύ µεγάλων επιχειρήσεων µε τις δικές τους.
Οι τράπεζες παρά τα δισεκατοµµύρια που έχουν δεσµεύσει
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από τα δηµόσια ταµεία, κρατούν κλειστές τις κάνουλες για τις
µικρές επιχειρήσεις. Η απουσία ισχυρού δηµόσιου χρηµατοπιστωτικού τοµέα που θα λειτουργήσει ως πραγµατικός µοχλός
ανάπτυξης της οικονοµίας είναι ορατός σε όλους εκτός από τη
συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, Νέα Δηµοκρατία και ΛΑΟΣ και προθύµων.
Την ίδια στιγµή οι δηµόσιες επενδύσεις συρρικνώνονται στο
ελάχιστο κατ’ εντολή των µνηµονιακών δεσµεύσεων. Στο νέο
προϋπολογισµό προβλέπονται µόλις 0,7 δισεκατοµµύρια για νέες
επενδύσεις, 6 δισεκατοµµύρια θα πάνε σε έργα ΕΣΠΑ µε κοινοτική χρηµατοδότηση, στα οποία ωστόσο έχουν κολλήσει και 1 δισεκατοµµύρια για επιδοτήσεις του παλιού αναπτυξιακού νόµου.
Εµείς προτείνουµε ένα ενισχυµένο ως προς τους πόρους Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, το οποίο θα µπορούσε να αποδώσει τα µέγιστα µέσω και της επιπλέον συµβολής ενός ισχυρού
δηµόσιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, βέβαια µε µία άλλη
κυβέρνηση, αριστερή, προοδευτική. Αντί γι’ αυτό, όµως, το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων έχει υποστεί µείωση της τάξης
του 28% κατά τη διετία 2010-2011, σε σύγκριση µε το 2009,
χωρίς να πρόκειται να αλλάξει φυσικά για το 2012.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η πολιτική των µνηµονίων και της
τρόικας έχει οδηγήσει σε µαρασµό και την ελληνική γεωργία. Οι
αιτίες της µείωσης του γεωργικού εισοδήµατος στην Ελλάδα,
όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει αυξητική στάση, θα
έπρεπε ήδη να απασχολούν σοβαρά την Κυβέρνηση, θέτοντας
σαφείς αναπτυξιακούς στόχους για τον εκσυγχρονισµό της γεωργίας, οι οποίοι θα έπρεπε να αποτυπώνονται και στο φετινό
προϋπολογισµό.
Αντ’ αυτού, βλέπουµε να επαναλαµβάνεται µε τον ίδιο τρόπο
η κατανοµή των κονδυλίων, χωρίς να είναι σαφές ποιες προτεραιότητες βάζει η Κυβέρνηση. Βεβαίως, θα έπρεπε να είναι προτεραιότητες που θα διασφάλιζαν αξιοπρεπές εισόδηµα στους
αγρότες µας και θα κτυπούσαν τα καρτέλ.
Τα ευρωπαϊκά κονδύλια πρόκειται να µειωθούν από 5% έως
9%. Και ρωτάµε: πώς θα ανταπεξέλθει η αγροτική οικονοµία,
όταν όλος ο σχεδιασµός περιορίζεται στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων; Αυτό το ανέδειξε ο Ευρωβουλευτής µας ο κ.
Νίκος Χουντής στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό που βλέπουµε είναι
ότι µια τέτοια µείωση των άµεσων επιδοτήσεων του κράτους θα
είναι εξοντωτική για τον ελληνικό αγροτικό τοµέα.
Υπάρχει σχέδιο για να σταµατήσει η απαξίωση του αγροτικού
τοµέα και να βελτιωθούν δείκτες, όπως το γεωργικό οικογενειακό εισόδηµα και οι µικροµεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις, το ισοζύγιο των αγροτικών προϊόντων, η περιφερειακή ανάπτυξη. Είναι
σχέδιο που βρίσκεται στον αντίποδα των κυβερνητικών επιλογών,
της εγχώριας τρόικας, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δηµοκρατία, ΛΑΟΣ.
Ενώ η Αγροτική Τράπεζα θα µπορούσε να αποτελέσει αναπτυξιακό εργαλείο για την αγροτική παραγωγή, η Κυβέρνηση στην
πράξη προωθεί την ιδιωτικοποίησή της. Αντί για τη στήριξη, λοιπόν, του αγρότη, σκοπεύει να παραχωρήσει σε ιδιώτες τη µισή
αγροτική γη της χώρας. Η ιδιωτικοποίηση της Αγροτικής Τράπεζας σηµαίνει την έναρξη µαζικών πλειστηριασµών χωραφιών.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κλείνοντας, θα ήθελα να απευθυνθώ στον ελληνικό λαό που µας παρακολουθεί. Ο προϋπολογισµός που θα ψηφιστεί αυτές τις ηµέρες από το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα
Δηµοκρατία, το ΛΑΟΣ και τη Δηµοκρατική Συµµαχία συνεχίζει την
ανελέητη αντιλαϊκή πολιτική που µας οδήγησε στα σηµερινά
αδιέξοδα.
Υπάρχουν δυο δρόµοι πια: ή η υποταγή στις µνηµονιακές πολιτικές ή η ανατροπή της σηµερινής κατάστασης, χωρίς µνηµόνια, χωρίς µεσοπρόθεσµα προγράµµατα, εφαρµοστικούς νόµους
και δανειακές συµβάσεις, που είναι µοχλοί εκβιασµού για ακόµη
σκληρότερα µέτρα φτωχοποίησης και εξαθλίωσης του ελληνικού
λαού και βεβαίως, η ανατροπή των κοµµάτων που τη συντηρούν
στις επικείµενες εκλογές. Τα ψέµατα έχουν τελειώσει για όλους.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει τώρα ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Παναγιώτης
Καµµένος.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
συνεχίζεται το απόλυτο θέατρο του παραλόγου. Εντός της Αιθούσης βρισκόµαστε είκοσι τέσσερις Βουλευτές, εκ των οποίων
η πλειοψηφία είναι Βουλευτές που δεν έδωσαν ψήφο εµπιστοσύνης σε αυτήν την Κυβέρνηση. Οι δε παρόντες Βουλευτές που
έδωσαν ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση, από ό,τι άκουσα
χθες και σήµερα, κάνουν αντιπολίτευση συµπολιτευόµενοι ή µάλλον κάνουν συµπολίτευση αντιπολιτευόµενοι. Είναι η πλήρης παράνοια.
Άκουσα προηγουµένως τον κ. Παυλόπουλο, ο οποίος ουσιαστικά κατακεραύνωσε την Κυβέρνηση. Μίλησε για άκυρο προϋπολογισµό, για προϋπολογισµό που δεν µπορεί να εκτελεστεί,
για προϋπολογισµό που δεν πρέπει ουσιαστικά να ψηφιστεί,
αλλά τον ψηφίζει. Και το ίδιο ακριβώς συµβαίνει µε τους περισσότερους εκ των οµιλητών. Ο κ. Αϊβαλιώτης κατέθεσε πλήθος
στοιχείων που ουσιαστικά ελέγχουν την Κυβέρνηση αυτή, µια Κυβέρνηση έκτρωµα, µία Κυβέρνηση η οποία έχει ένα µοναδικό
σκοπό, να παραδώσει τη χώρα στους δανειστές της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελείωσαν τα ψέµατα. Ψηφίζοντας τον προϋπολογισµό πρέπει να αποφασίσουµε ποιοι είµαστε
µε αυτήν την πολιτική και ποιοι είµαστε κατά αυτής της πολιτικής.
Το παραµύθι στον ελληνικό λαό ότι ναι µεν στηρίζουµε αυτήν την
Κυβέρνηση, αλλά παράλληλα ψηφίζουµε τον προϋπολογισµό
της, παράλληλα ψηφίζουµε τις δανειακές συµβάσεις έχει τελειώσει.
Εδώ έχουµε τις ευθύνες µας. Ο ελληνικός λαός µας έστειλε
στη Βουλή για να τον εκπροσωπούµε. Έχουµε ευθύνη λόγου και
ψήφου. Όποιοι ψηφίζουν υπέρ αυτής της Κυβέρνησης, έχουν και
την ευθύνη της στήριξης της Κυβέρνησης αυτής. Όποιοι ψηφίζουν υπέρ της δανειακής σύµβασης, έχουν και την ευθύνη της
στήριξης της δανειακής σύµβασης, που παραδίδει τη χώρα
στους δανειστές της και, µάλιστα, βάσει του αγγλικού δικαίου,
που παραδίδει την κρατική και την ιδιωτική περιουσία παράνοµα,
αντισυνταγµατικά και άκυρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε στη Βουλή των Ελλήνων και είπε προηγουµένως ο κ. Παυλόπουλος ότι θα δώσουµε
ψήφο εµπιστοσύνης ουσιαστικά. Δίνουµε ψήφο ουσιαστικά σε
µία Κυβέρνηση, η οποία δέχεται να ορίζει η Γερµανίδα καγκελάριος –εχθές- ειδικό υφυπουργό επί της Ελλάδος, δηλαδή, ουσιαστικά στρατιωτικό διοικητή, τον κ. Φούχτελ. Ο κ. Φούχτελ θα είναι
ο κολλητός της κ. Μέρκελ, που θα ελέγχει την πατρίδα µου, που
θα ελέγχει τη χώρα µας, που θα ελέγχει τη Δηµοκρατία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ήρεµα, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Μη φωνάζετε, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Το ξέρω, κύριε. Εσείς έχετε υποταγεί. Έχετε προσκυνήσει. Θέλετε να σώσετε ό,τι µπορείτε από
τις κοµπίνες και τις απάτες που κάνετε. Αλλά, δεν έχετε δικαίωµα
να µην υπάρχει ελληνική σηµαία. Αυτή η χώρα έχει Βουλή και Δηµοκρατία. Δεν µπορεί να δεχθεί έναν Υφυπουργό. Να πάτε στο
Δίστοµο και να πείτε στους κατοίκους του Διστόµου και στους
απογόνους των εκτελεσθέντων, εσείς που τους παραµυθιάζετε
από τη ΓΣΕΕ, σαν ψευτοσυνδικαλιστής, και να τους πείτε ότι
«εµείς βάλαµε τον κ. Φούχτελ σαν Υφυπουργό Γερµανό». Να
τους πείτε ότι «ο κ. Ράιχενµπάχ θα κάνει κουµάντο στη πατρίδα
µας».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παραµύθι συνεχίζεται µε
δήθεν την προσπάθεια αυτής της Κυβέρνησης να εξαλείψει τα
σκάνδαλα. Ποια σκάνδαλα; Ψάχνετε –λέει- στην Ελβετία να
βρείτε λεφτά και κάλεσε ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής τον κ.
Ζησιάδη, το συνάδελφο τον Ελβετό, για να του πει ποιοι Βουλευτές έχουν λεφτά στην Ελβετία.
Γιατί δεν ανοίγει ο κ. Πετσάλνικος να βρει το πόρισµα της εξεταστικής της «SIEMENS», όπου οµόφωνα βρήκαµε 1 εκατοµµύριο ευρώ, όπου ο ίδιος ο Χριστοφοράκος λέει ότι «το έδωσα για
λογαριασµό του ΠΑΣΟΚ». Και, µάλιστα, λέει στον εισαγγελέα το
Γερµανό «τα έδωσα στον κ. Τσουκάτο, απ’ ότι θυµάµαι, που ήταν
διαχειριστής του ταµείου». Τα λεφτά αυτά υπάρχουν. Και πού
υπάρχουν; Τα κατασχέσαµε. Στην ελβετική τράπεζα είναι τα
λεφτά. Και, µάλιστα, ο Χριστοφοράκος έρχεται και υπογράφει
σύµβαση µε τη «SIEMENS», προκειµένου αυτά τα λεφτά να πάνε
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πίσω στη «SIEMENS». Και ενώ ο κ. Παµπούκης µας έλεγε εδώ
πριν από λίγους µήνες ότι «θα στραφούµε κατά της «SIEMENS»,
να ζητήσουµε τα 2 δισεκατοµµύρια, που ζήτησε η εξεταστική επιτροπή», τα βρήκαµε στα 200 εκατοµµυριάκια, να τους τα δώσουµε να τελειώνουµε.
Πιστεύετε ότι υπάρχει Έλληνας πολίτης -δεξιός, αριστερός,
κεντρώος- που θα πιστέψει αυτό το παραµύθι; Καταθέτω στα
Πρακτικά ακόµη µία φορά το 1 εκατοµµύριο του κ. Τσουκάτου,
που είναι δεσµευµένο στην Ελβετία και το ζητάει η «SIEMENS».
Αλλά, η Ελλάδα δεν το ζητά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ψάχνουν να βρουν εταιρείες στην Ελβετία; Να τις ψάξουµε
όλες, να τις ανοίξουµε. Γιατί δεν ψάχνετε επί ένα χρόνο τον
αδερφό του τέως Πρωθυπουργού -που σας κατέθεσα- και την
εταιρεία στην Ελβετία µαζί µε τη γυναίκα του, τη «MORGES», που
έκανε «πράσινη» ανάπτυξη; Πήρα το register πλέον του επιµελητηρίου του καντονιού του Vaud για την εταιρεία του κ. Ανδρίκου
Παπανδρέου. Πιάστε τον! Μην περιµένετε τον κ. Ζησιάδη.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ψάξετε, επίσης, να δείτε πόσοι έστελναν λεφτά από την Αγγλία µε συνεταίρους παλιούς οργανωτές συνεδρίων της Νέας
Δηµοκρατίας -για να πούµε «τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη»µέσω της «H&C INTERNATIONAL» για ογκολογικά συνέδρια, για
παιδιατρικά συνέδρια στην ίδια πολυκατοικία που είναι η εταιρεία
του αδελφού του Πρωθυπουργού. Προχωράµε, παράλληλα, µε
αυτήν τη Κυβέρνηση στη συνέχεια της «πράσινης» ανάπτυξης.
Προχωράµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο να εκτελούµε
το σχέδιο, που έκανε η «GOLDMAN SACHS» στην πατρίδα µας.
Στο «SPIEGEL» στις 8-2-2002 και στο «NEW YORK TIMES» στις
14.2.2002 αναφέρεται ότι πληρώθηκαν 300 εκατοµµύρια από την
ελληνική κυβέρνηση τότε µε συντελεστή τον κ. Πρωθυπουργό,
το σηµερινό, τον Πρόεδρο της Τράπεζας της Ελλάδος, για να
καλυφθεί ψευδώς το χρέος.
Τι έγινε τότε; Βγάλαµε το swap. Ξέρετε πού είναι το swap
αυτό; Το swap αυτό έγινε τίτλος, ιδιωτική εταιρεία στην Αγγλία
και το χρέος πέρασε στην Εθνική Τράπεζα. Και βάλαµε τον κ. Παπαδήµο να λύσει τώρα το πρόβληµα της Ελλάδος.
Η ίδια η «GOLDMAN SACHS» είχε τότε Αντιπρόεδρο στην Ευρώπη τον κ. Ντράγκι! Τον κ. Ντράγκι είχε Αντιπρόεδρο!
Καταθέτω στα Πρακτικά και αυτό για λόγους ιστορικούς
πλέον, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και λέµε στον Έλληνα συνταξιούχο «κοιτάξτε κάτι, θα κάνουµε
αυτήν την Κυβέρνηση, γιατί πρέπει να πληρωθούν µισθοί και συντάξεις». Τους παραµυθιάζετε το Σεπτέµβριο ότι αν δεν παίρναµε
την έκτη δόση, δεν θα είχαν µισθούς και συντάξεις! Και τι έγινε;
Τα βρήκαµε τα λεφτά! Λεφτά υπήρχαν! Τον Οκτώβριο, πάλι για
τους µισθούς και τις συντάξεις! Τα ξαναβρήκαµε τα λεφτά! Το
Νοέµβριο, πάλι οι µισθοί και οι συντάξεις! Τα ξαναβρήκαµε τα
λεφτά! Έχουµε φθάσει στο Δεκέµβριο, έχουµε βρει τα λεφτά για
τέσσερις µήνες, αλλά παράλληλα απειλούµε το συνταξιούχο ότι
αν δεν στηρίξει αυτήν την Κυβέρνηση-έκτρωµα, θα χάσει τα
λεφτά του!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνω λέγοντας ακόµα µία
φορά ότι η υπογραφή της δανειακής σύµβασης που ψευδώς είπε
προχθές ο Πρωθυπουργός στον κ. Τσίπρα ότι δεν µας πάει προς
το αγγλικό δίκαιο, δηλαδή ουσιαστικά τη δυνατότητα κατάσχεσης της ιδιωτικής και δηµόσιας περιουσίας, βάσει των άρθρων
15 και 16 του EFSF που δηµοσιεύτηκε πλέον, µας πάει στο αγγλικό δίκαιο, καταργεί την εθνική κυριαρχία και οδηγεί µετά τη
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χρεοκοπία που την ανακοίνωσε µάλιστα σήµερα η Τράπεζα της
Αγγλίας, στην κατάσχεση της δηµόσιας και της ιδιωτικής περιουσίας! Εδώ δεν πρόκειται για πολιτική απόφαση, συνάδελφοι!
Εδώ πρόκειται περί παράδοσης της χώρας!
Εγώ στέλνω µία τελευταία απάντηση! Βεβαίως και θα ψηφίσω
«ΟΧΙ» στον προϋπολογισµό, αλλά στέλνω µία απάντηση προς
τους κοµµατικούς βατσιµάνηδες! Δεν µε ενδιαφέρουν ούτε οι
κοµµατικές ταυτότητες, δεν µε ενδιαφέρουν ούτε οι λίστες, δεν
µε ενδιαφέρουν ούτε τα officcia! Είναι η πατρίδα που πρέπει να
µας ενδιαφέρει όλους! Ας αφήσουµε τους νεοφιλελευθέρους και
τους προσκυνηµένους και εκείνους που έχουν γονατίσει στις
αγορές, να πάνε µαζί και ας ενωθούµε οι υπόλοιποι, απ’ όπου και
αν ανήκουµε, από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, από το ΣΥΡΙΖΑ, από τη Νέα Δηµοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ! Ας διασφαλίσουµε το αύριο της πατρίδας και των παιδιών µας! Δεν υπάρχουν
περιθώρια!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε δώσει όρκο! Θυµηθείτε
το!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει τώρα ο
Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Έξαρχος Βασίλειος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για τον προϋπολογισµό του 2012 γίνεται σε µία πολύ κρίσιµη περίοδο για τη χώρα
µας, αλλά και για την Ευρώπη. Είναι φανερό πλέον σε όλους ότι
η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθυστέρησε να διαγνώσει
τον πραγµατικό χαρακτήρα της κρίσης. Κάποιοι, µάλιστα, προσπάθησαν να δηµιουργήσουν την ψευδή εικόνα ότι δήθεν το
πρόβληµα ήταν µόνο η Ελλάδα, στις πλάτες της οποίας επιχειρήθηκε να φορτωθούν οι αδυναµίες του παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και των αγορών που είναι γνωστό ότι
λειτουργούν χωρίς κανόνες, αλλά και οι αδυναµίες του θεσµικού
οικοδοµήµατος της Ευρώπης.
Όµως, η κρίση χτυπά πλέον την καρδιά της Ευρώπης. Είναι
µία κρίση συστηµική και αυτή η κρίση µόνο µε ισχυρή πολιτική
βούληση, µόνο µε αλληλεγγύη και αποφασιστικές δράσεις µπορεί να αντιµετωπιστεί. Η µείωση του χρέους και των ελλειµµάτων,
η εµβάθυνση και διεύρυνση της Δηµοκρατίας, η προώθηση της
ανάπτυξης, η καταπολέµηση της ανεργίας, της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισµού, η εµπέδωση στους πολίτες αισθήµατος
ασφάλειας, η κατοχύρωση ενός ελάχιστου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης, η προστασία του περιβάλλοντος και η διασφάλιση προοπτικών για µόρφωση και εργασία στις νέες και στους
νέους, πρέπει να είναι οι σύγχρονες απαντήσεις µίας ευρωπαϊκής
ηγεσίας που θέλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να
αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στους λαούς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση µε Πρωθυπουργό
τον κ. Λουκά Παπαδήµο που είναι κυβέρνηση εθνικής ευθύνης,
αλλά όχι περιορισµένης ευθύνης, έχει ως βασικό έργο το κλείδωµα των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου. Αυτές οι αποφάσεις που δικαιώνουν τις επώδυνες θυσίες
των Ελλήνων και τη µεγάλη προσπάθεια των δύο χρόνων που
έκανε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, είναι σηµαντικές και επωφελείς
για τη χώρα και διευκολύνουν και την επίτευξη των στόχων του
προϋπολογισµού. Γιατί η µείωση του βάρους του χρέους, η εξασφάλιση ρευστότητας στην αγορά, η διασφάλιση των καταθέσεων και της σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος και η
µείωση του ετήσιου κόστους εξυπηρέτησης των δανείων δίνουν
µεγαλύτερες δυνατότητες για δηµόσιες επενδύσεις, για τόνωση
της ανάπτυξης, για ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.
Όµως, γνωρίζουµε πλέον όλοι, ότι για την έξοδο της χώρας
από την κρίση χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης µε
συγκεκριµένους στόχους και προτεραιότητες.
Η πρώτη προτεραιότητα είναι το νοικοκύρεµα των δηµόσιων
οικονοµικών, η πάταξη της διαφθοράς και της σπατάλης όπου κι
αν παρουσιάζεται. Βεβαίως, θέλω να θυµίσω για την ιστορία επειδή άκουσα πριν λίγο τον κ. Παυλόπουλο να λέει ότι χρειάζεται µία κυβέρνηση που να περιορίσει τις δαπάνες- ότι το 2004 οι
πρωτογενείς δαπάνες ήταν 36 δισεκατοµµύρια και το 2009 η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας παρέδωσε τις πρωτογενείς δαπάνες στα 58 δισεκατοµµύρια. Αυτό απλώς για την ιστορία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Βεβαίως, κύριε Υπουργέ, δεν είναι σπατάλη οι δαπάνες για την
ιατρική και τη φαρµακευτική περίθαλψη και τα επιδόµατα των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες όσων πάσχουν από µεσογειακή αναιµία, για τους νεφροπαθείς, γι’ αυτό, ορθά η Κυβέρνηση άκουσε
τους Βουλευτές και δεν θα προχωρήσει σ’ αυτές τις περικοπές.
Η δεύτερη προτεραιότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για
το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας και την έξοδο από
την κρίση είναι η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και η δίκαιη
κατανοµή των φορολογικών βαρών. Είναι ζήτηµα υψίστης προτεραιότητας. Αυτό προϋποθέτει ότι θα αναδιοργανωθούν οι φοροεισπρακτικοί και ελεγκτικοί µηχανισµοί. Για να είναι αποτελεσµατικές οι διαδικασίες ελέγχου όσων διαπιστωµένα φοροδιαφεύγουν, όσων µετέφεραν χρήµατα που δεν δικαιολογούνται
στις τράπεζες του εξωτερικού, όσων έχουν καταθέσεις στην Ελβετία και πρέπει επιτέλους κι αυτοί να πληρώσουν. Φως σε όλα
και για όλους είναι η βασική και κεντρική µας επιλογή.
Η τρίτη προτεραιότητα είναι οι αλλαγές στο κράτος και τη Δηµόσια Διοίκηση που πρέπει να λειτουργεί χωρίς γραφειοκρατία
και να υποστηρίξει το σχέδιο εξόδου της χώρας µας από την
κρίση.
Η τέταρτη προτεραιότητα είναι οι αλλαγές στο πολιτικό σύστηµα που οφείλει να λειτουργεί µε πλήρη διαφάνεια και µε σεβασµό στους πολίτες και στο δηµόσιο χρήµα.
Η πέµπτη και επίσης µεγάλη προτεραιότητα είναι η ριζική αλλαγή του παραγωγικού συστήµατος µε την προώθηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών για τη στήριξη των επιχειρήσεων, τη
στήριξη του αγροτικού τοµέα, τη στήριξη του τουρισµού. Δεν
µπορεί και δεν πρέπει η χώρα µας που έχει τεράστιες δυνατότητες στον αγροτικό τοµέα να συνεχίσει να έχει µεγάλο έλλειµµα
στο εµπορικό ισοζύγιο των αγροτικών προϊόντων. Μπορούµε
πράγµατι να υποκαταστήσουµε τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων µε επανασχεδιασµό της αγροτικής παραγωγής, µε έργα
και δράσεις για τη µείωση του κόστους παραγωγής, µε έµφαση
στην τυποποίηση προϊόντων για να πατάξουµε και τις παράνοµες
ελληνοποιήσεις που υπάρχουν και στη φυτική και στη ζωική παραγωγή και µε ένα πρόγραµµα προώθησης των προϊόντων στις
διεθνείς αγορές, ασφαλώς βεβαίως δίνοντας κίνητρα στους
νέους αγρότες που είναι η ελπίδα για το µέλλον και την προοπτική της υπαίθρου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτήν την κρίσιµη περίοδο
για τη χώρα µας χρειάζεται συνεννόηση και κοινή προσπάθεια.
Πολιτικές δυνάµεις, παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς, πνευµατική ηγεσία, δικαιοσύνη, µέσα ενηµέρωσης, πρέπει να αναµετρηθούµε µε τις ευθύνες µας απέναντι στη χώρα και το λαό.
Ιδιαίτερα εµείς οι πολιτικοί πρέπει να έχουµε στραµµένα τα µάτια
και το µυαλό µας στη χώρα και στις επόµενες γενιές και όχι στις
επόµενες εκλογές. Πριν απ’ όλα και πάνω απ’ όλα οφείλουµε να
θυµόµαστε ότι είναι η σωτηρία της χώρας και όχι οι όποιες µικροκοµµατικές σκοπιµότητες.
Εµείς, µε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν
οι ελληνικές οικογένειες, ιδιαίτερα οι οικογένειες στις οποίες έχει
γίνει µεγάλη περικοπή των µισθών και των συντάξεων και έχουν
υποχρεώσεις µε στεγαστικά δάνεια και για τις οποίες κύριε
Υπουργέ, πρέπει να αναληφθεί πρωτοβουλία από την Κυβέρνηση
προκειµένου να ανακουφιστούν, αλλά και µε συναίσθηση της ευθύνης µας απέναντι στη χώρα, θα υπερψηφίσουµε αυτόν τον
προϋπολογισµό, γιατί θέλουµε να κοιτάζουµε στα µάτια τους Έλληνες πολίτες, θέλουµε όµως να είµαστε σοβαροί και υπεύθυνοι
απέναντι στη χώρα και γιατί γνωρίζουµε ότι δεν υπάρχουν πολλές επιλογές.
Η οδός της αλήθειας, η οδός της ειλικρίνειας και η οδός της
προοπτικής είναι αυτή την οποία πρέπει να υπηρετήσουµε και
εµείς θα την υπηρετήσουµε µε υπευθυνότητα και σοβαρότητα.
Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Συνεχίζουµε µε το Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Αθανάσιο Δαβάκη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπό
συνθήκες κρίσιµες για την κοινωνία, την πατρίδα µας και τους
Έλληνες πολίτες συζητούµε για τον προϋπολογισµό µιας Κυβέρ-
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νησης η οποία οδηγήθηκε στη σύνθεσή της εξαιτίας µιας κεφαλαιώδους και ουσιαστικής αναγκαιότητας.
Η Κυβέρνηση Παπαδήµου, για να θυµηθούµε και τον Κώστα
Βάρναλη, είναι τέκνο της ανάγκης, µιας ανάγκης που επεβλήθη
από τη διετή διακυβέρνηση της χώρας µας από το ΠΑΣΟΚ και
µε τα αποτελέσµατα τα οποία αυτή επέφερε στον τόπο, µιας
ανάγκης που εάν είχαµε ακουστεί -εάν είχε ακουστεί η Νέα Δηµοκρατία και ο Πρόεδρός της- σχετικά µε τη σύµπτυξη συγκεκριµένου οικονοµικού προγράµµατος, δεν θα είχαµε φτάσει σ’
αυτήν, µιας ανάγκης που -δυστυχώς, σήµερα όλοι σ’ αυτήν την
Αίθουσα, πέρα από κραυγές και µεγαλόστοµες διακηρύξεις και
συναισθανόµενοι το καθήκον µας απέναντι στον τόπο και οδηγούµενοι σε ένα µέλλον το οποίο πάνω απ’ όλα είναι η απόφαση
του ελληνικού λαού- πρέπει να προκύψει µέσω αυτού του µεταβατικού σχήµατος. Ερχόµαστε, λοιπόν, σήµερα για να διατυπώσουµε απόψεις και θέσεις γι’ αυτήν τη µικρής διάρκειας Κυβέρνηση.
Η συζήτηση αυτού του προϋπολογισµού αποτελεί µιας πρώτης τάξεως ευκαιρία ενός προαναγγελθέντος υπό µεταβολή προϋπολογισµού, προκειµένου να συζητήσουµε για το τι µέλλει
γενέσθαι κατά το επόµενο χρονικό διάστηµα, προκειµένου να
απαντήσουµε σ’ αυτό που ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες,
οι συµπολίτες µας στις περιφέρειές µας µας λένε σχετικά µε τη
χρεοκοπία µας.
Πράγµατι, ένα σοβαρό ερώτηµα που πρέπει να τεθεί απ’ όλες
τις πολιτικές δυνάµεις όλων των πτερύγων της Βουλής είναι πότε
χρεοκοπεί µια κοινωνία. Μια κοινωνία χρεοκοπεί όταν οι δεσµοί
και οι θεσµοί που τη συνέχουν έχουν ατονήσει, όταν ο κεντρικός
πόλος, ο πυρήνας της βρίσκεται σε πρόβληµα. Και αυτός ο πυρήνας –και µιλώ για την πατρίδα µας- δυστυχώς, αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι το κράτος.
Όταν, λοιπόν, το κράτος χρεοκοπεί, χρεοκοπεί και η κοινωνία;
Φοβούµαι ότι στα µάτια των συµπολιτών µας, στα µάτια των Ελλήνων πολιτών οι οποίοι µε αγωνία κοιτούν την επαύριον, πράγµατι αυτή η κοινωνία οδηγείται σε χρεοκοπία.
Πρέπει, λοιπόν, να ξεκινήσουµε µια αλλαγή. Μια αλλαγή συνθηκών, µια αλλαγή προσανατολισµού, µια αλλαγή πορείας. Και
νοµίζω ότι η Κυβέρνηση Παπαδήµου, η οποία ως απεκδυόµενη
οποιουδήποτε κοµµατικού µανδύα και παρά τους σαράντα εννέα
δεσµούς που έχει µε το παρόν πολιτικό σύστηµα –εννοώ τους
σαράντα εννέα Υπουργούς και Υφυπουργούς- µπορεί να καταφύγει δίνοντας κάποιες τέτοιες ευοίωνες προοπτικές, τουλάχιστον ως διακηρύξεις.
Θέλω να πιστεύω ότι αυτή τη στιγµή στο σοβαρό κίνδυνο που
διακατέχει τη χώρα µας, οι πολίτες, η πατρίδα µας, όλες οι πολιτικές δυνάµεις του τόπου πρέπει αιρόµενοι στο ύψος των περιστάσεων να δώσουµε τη λύση και ως προς τι θα κάνουµε στο
µέλλον, ένα µέλλον το οποίο µπορούµε να το προδιαγράψουµε
ευοίωνο και να φωτιστεί επιτέλους η ελπίδα. Αυτό θα γίνει, όπως
είπε και ο εισηγητής του κυβερνώντος κόµµατος, εάν είµαστε
πρώτα-πρώτα αληθινοί µε τους εαυτούς µας, εάν δείξουµε σε
όλους και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα -της οποίας, όπως
είπε και ο Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Βενιζέλος, έχουµε
καταστεί το επίκεντρο της ευρωπαϊκής αµηχανίας κατά τη συζήτηση της ψήφου εµπιστοσύνης, αν θυµάµαι καλά- ότι πλέον
έχουµε σοβαρευτεί, ότι πλέον πρέπει να πάψουν αυτές οι πολιτικές που έχουν γίνει τόσα χρόνια µε την υπέρογκη φορολογία
που αποµυζά το µόχθο του ελληνικού λαού, το µέλλον του και
το αίµα του.
Θα έλεγα ότι πρέπει να επιβάλουµε χαµηλότερους φορολογικούς συντελεστές, διότι διαφορετικά δεν επιτυγχάνεται το ποθούµενο αποτέλεσµα. Με µεγάλη φορολογία και µε υψηλούς
φορολογικούς συντελεστές δεν µπορεί να υπάρξει αυτό το οποίο
προσδοκά σήµερα µια οικονοµική πολιτική και αυτό φαίνεται.
Όλοι σας οι δείκτες έχουν πέσει έξω. Το δηµόσιο χρέος έχει αυξηθεί σ’ αυτή τη διετία σε τεράστια µεγέθη και όλα εκείνα τα
οποία συνθέτουν αυτήν την άσχηµη προοπτική για την πατρίδα
µας πρέπει επιτέλους να αλλάξουν.
Πιστεύω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι πρέπει να γυρίσουµε στις πρωτογενείς δυνάµεις που ακόµα διαθέτει αυτός ο
τόπος µας. Πρόκειται για πρωτογενείς δυνάµεις που τις έχουµε
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αφήσει στο περιθώριο µέσα σε ένα κρατικοδίαιτο πολιτικό σύστηµα, το οποίο αυτή η κρίση πρέπει να το διαλύσει. Πρόκειται
για ένα σύστηµα το οποίο µπορεί την παιδεία, τον πολιτισµό και
το περιβάλλον να τα αναδείξει ως πρωταρχικές παραγωγικές µονάδες της πατρίδας µας, ούτως ώστε να βγουν µε επιτυχία µπροστά.
Ο πολιτισµός, το περιβάλλον και η παιδεία, όπως είπα, µπορούν να αποτελέσουν τη βαριά βιοµηχανία της πατρίδας µας,
την κινητήρια ωστική δύναµη προς τα εµπρός. Όµως ο αγροτικός τοµέας παρουσιάζει χαµηλό ισοζύγιο. Θα µπορούσε η χώρα
µας να είναι πρωτοπόρος στην κτηνοτροφική παραγωγή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Πώς, όµως, να είναι πρωτοπόρος, όταν ακόµα και για τους
εξηλεκτρισµούς των ποιµνιοστασίων υπάρχουν γραφειοκρατικά
προβλήµατα; Εισάγουµε το 70% του βοείου κρέατος. Όλοι οι συνάδελφοι της ελληνικής περιφέρειας τα γνωρίζουµε αυτά. Παραβιάζω ανοιχτές πόρτες λέγοντάς τα αυτά. Το λάδι και τα
εσπεριδοειδή πωλούνται σε εξευτελιστικές τιµές. Οι γείτονές µας
Ιταλοί αγοράζουν το ελληνικό ελαιόλαδο χύµα για να βελτιώσουν
το δικό τους λάδι. Όταν γίνονται όλα αυτά, πώς θα µπορέσουµε
να κοιτάξουµε µπροστά στα µάτια την ελληνική περιφέρεια;
Όταν, άλλωστε, ο χειµαζόµενος αστικός πληθυσµός προσπαθεί
να γυρίσει πίσω στην ελληνική περιφέρεια, πίσω στις ρίζες του,
µε τι προοπτική θα γίνει αυτό; Πιστεύω, λοιπόν, ότι αυτή η συγκεκριµένη κρίση µπορεί να αναδείξει αυτές τις περιπτώσεις.
Ο Υπουργός Πολιτισµού µιλάει για ζητήµατα τα οποία δυστυχώς µόνο ως διακηρύξεις ακόµα µένουν. Τι έχει να µας πει για
τα κλειστά µουσεία; Τι έχει να µας πει για τους χορταριασµένους
αρχαιολογικούς χώρους; Τι έχει να µας πει για τους αρχαιοφύλακες, των οποίων η πρόσληψη είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισµό και ακόµα είναι απλήρωτοι; Οι άνθρωποι αυτοί, οι
φύλακες των αρχαιοτήτων, θα κάνουν Χριστούγεννα απλήρωτοι.
Εµβληµατικοί αρχαιολογικοί χώροι της χώρας µας, όπως το Κάστρο του Γερακίου, κύριε Υπουργέ, δεν έχει φύλακα και είναι
κλειστό όπως και άλλοι τόσοι αρχαιολογικοί χώροι σε όλη τη
χώρα. Ζητήµατα που άπτονται αυτής καθαυτή της βαριάς βιοµηχανίας, που είναι ο πολιτισµός –το ασύγκριτο πλεονέκτηµα της
χώρας- άπτονται αυτών των πολιτικών. Και είναι τελικά ο φτωχός
συγγενής. Όλα αυτά τα πράγµατα πρέπει να τα δούµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτή η συζήτηση µπορεί να αποτελέσει µιας πρώτης τάξεως
ευκαιρία προκειµένου να προχωρήσουµε µπροστά.
Κλείνω µε ένα σοβαρό ζήτηµα, το ζήτηµα των λαθροµεταναστών και της γενικότερης εγκληµατικότητας, η οποία υπάρχει κυρίως στην ελληνική περιφέρεια. Με γνωρίζουν οι περισσότεροι
εκ των συναδέλφων, δεν διέποµαι ούτε από τάση ακραίων τόνων,
ούτε από τάση υπερβολών κατά τη ρητορική έκφραση σ’ αυτό
το Βήµα.
Μόνο το µήνα Οκτώβριο έχουν περάσει δέκα χιλιάδες λαθροµετανάστες από τον Έβρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Δαβάκη, αυτό
είναι άλλο θέµα. Ολοκληρώστε, παρακαλώ, τώρα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Το έγγραφο που προµηθεύονται οι
άνθρωποι αυτοί για τριάντα µέρες, αποτελεί ουσιαστικά έγγραφο
παραµονής αυτών στη χώρα και προώθησής του στην Αθήνα. Αντιλαµβάνεστε ότι και η ελληνική περιφέρεια κυρίως αλλά και τα
αστικά κέντρα βρίσκονται σε ειδικές συνθήκες που µεταβάλλονται µέρα µε τη µέρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πρέπει να καταλάβουµε ότι και σε αυτόν τον τοµέα, τον τοµέα
της εθνικής κυριαρχίας, γιατί περί εθνικής κυριαρχίας µιλάµε
όταν δεν υπάρχει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Δαβάκη, είστε
οκτώ λεπτά και κάτι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Δεν υπάρχει ανοχή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Περί εθνικής κυριαρχίας µιλάµε. Αντιλαµβάνεστε ότι από εκεί και µπρος, όταν τα σύνορά µας βρί-
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σκονται σ’ αυτήν την σχετικοποίηση εισροής των λαθροµετα- ναστών, ότι πρέπει µε ειδικό τρόπο, µε ειδική µατιά να το δει η παρούσα Κυβέρνηση.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, για να µην καταχρώµαι το χρόνο, παρ’
ότι συνέβη και µε άλλους συναδέλφους, αλλά δεν υπήρξε το ανάλογο κουδούνισµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Εγώ ανέλαβα τώρα
και τελείωσε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Πιστεύω ότι η Κυβέρνηση Παπαδήµου έχει δυνατότητα να βάλει το δάχτυλο επί τον τύπον των
ήλων. Να δηµιουργήσει µια προοπτική ξεκαθαρίσµατος όλων
εκείνων των παραπετασµάτων, τα οποία τόσα χρόνια µας ενείχαν. Και νοµίζω ότι κατά τούτο η στήριξη της ως τέκνο της ανάγκης, όπως είπα, είναι επιβεβληµένη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Δαβάκη από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ο αξιότιµος Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Δηµήτριος Ρέππας, έχει το λόγο
για δεκαοκτώ λεπτά.
Κύριε Υπουργέ, σας ακούµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Βουλή συζητάει και θα ψηφίσει
ένα προϋπολογισµό ιδιαίτερων συνθηκών. Σ’ αυτόν τον προϋπολογισµό καθρεφτίζονται οι ραγδαίες και µεγάλης κλίµακας εξελίξεις, απρόβλεπτες ως ένα βαθµό, που συντελέστηκαν την
τελευταία διετία.
Επιπλέον, διαγράφονται οι προοπτικές, οι διαδικασίες, τα µέσα
και το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, που θα καταστήσουν, αν επιτευχθεί, τη χώρα σίγουρη για τον εαυτό της και αξιόπιστη στους
άλλους. Κάθε ένας, βεβαίως, διατηρεί τη δική του πολιτική και
κοµµατική οπτική για να εξηγήσει και να χαρακτηρίσει αυτές τις
εξελίξεις.
Αναµφίβολα, όµως, θα έλεγα πως η προσπάθεια που έκανε η
κυβέρνηση από το 2009 µέχρι πρόσφατα συµπυκνώνεται και καθρεφτίζεται στην απόφαση της Συνόδου Κορυφής του περασµένου Οκτωβρίου.
Θυµίζω πως αυτή η απόφαση στην αρχή κατακρίθηκε και από
κάποιους ακραίους µάλιστα χαρακτηρίστηκε προδοτική και κατοχική. Να, λοιπόν, που σήµερα όλοι αναφέρονται σ’ αυτήν τονίζοντας την ανάγκη να την περιφρουρήσουµε και να επιτύχουµε
το συντοµότερο δυνατόν µε συνέπεια την εφαρµογή σε όλες τις
πτυχές της.
Αυτή η απόφαση, αλλά όχι µόνο αυτή, ορίζει και το πλαίσιο της
κυβερνητικής πολιτικής για τη νέα περίοδο. Η θέση της Ελλάδας
στο ευρώ ασφαλώς αποτελεί ένα δόγµα της πολιτικής µας. Δεν
αλλάζει. Η θέση αυτή, όµως, που συνιστά και µια επιτυχία για τη
χώρα µας, δεν σηµαίνει ότι είναι ένα βραβείο για µια κορνίζα στο
πλαίσιο της πολιτικής µας. Αποτελεί µια διαρκή ανοικτή πρόκληση να επιβεβαιώνουµε µε την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων την ισότιµη θέση µας µε τους άλλους στη ζώνη του ευρώ.
Είναι λογικό αυτός ο προϋπολογισµός να έχει στον πυρήνα
του το περιεχόµενο και τις συνέπειες που θα προκύψουν από την
εφαρµογή της απόφασης του περασµένου Οκτωβρίου.
Αυτή η απόφαση στα κεντρικά σηµεία της θυµίζω ότι προβλέπει τη διαγραφή ενός σηµαντικού µέρους του δηµόσιου χρέους
και τη συνακόλουθη µείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους. Έχουµε ευθύνη να διαχειριστούµε µε ευθύνη και αποτελεσµατικότητα το πρόβληµα στο µέτωπο του ετήσιου δηµοσιονοµικού ελλείµµατος.
Είναι λογικό να ζητάς την αλληλεγγύη των εταίρων για να αντιµετωπίσεις ένα µεγάλο πρόβληµα, που είναι το συσσωρευµένο
επί πολλά χρόνια δηµόσιο χρέος της χώρας. Είναι εξίσου λογικό,
όµως, να ανταποκρίνεσαι θετικά στη δική τους εύλογη θέση, ότι
δηλαδή σε ετήσια βάση έχουµε υποχρέωση να πετύχουµε τον
οριστικό τερµατισµό της παραγωγής νέων, δηλαδή πρωτογενών
ελλειµµάτων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ο νέος προϋπολογισµός είναι ένας προϋπολογισµός στροφής,
είναι καµπή όχι µόνο για την οικονοµία, αλλά για τη χώρα και
θέτει ως κυρίαρχο στόχο αυτόν της επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσµατος. Πιστεύω ότι η απαιτούµενη εθνική συνέργια είναι σήµερα περισσότερο εφικτή, άρα δικαιολογείται µια πιο αισιόδοξη
εκτίµηση για το αποτέλεσµα της προσπάθειας και την επίτευξη
του στόχου. Αυτό, βέβαια, δεν σχετίζεται µόνο µε την επιτυχία
της δηµοσιονοµικής πολιτικής, αλλά συνδέεται και µε την ανάκτηση ενός κεφαλαίου αξιοπιστίας που τόσο έχει ανάγκη η χώρα,
ώστε να παραµένει ισότιµος συνοµιλητής και να διαπραγµατεύεται τα συµφέροντα της χώρας από πιο ισχυρή θέση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Δηµόσια Διοίκηση χαρακτηρίζεται σαν µεγάλος ασθενής. Το κράτος απέχει πολύ από το να
µπορεί να ανταποκριθεί στον αναπτυξιακό ρόλο του. Το πάλαι
ποτέ λάφυρο του νικητή των εκλογών έχει κλείσει οριστικά τον
κύκλο του σαν πατερούλης. Για να παραµείνει όπως πρέπει όµως
εγγυητής δικαίου στις αντιθέσεις και τις συγκρούσεις συµφερόντων, οφείλει να αλλάξει και να εµπνεύσει µε την αξιοπιστία και
την αποτελεσµατικότητα του.
Η κατάκριση του αναποτελεσµατικού ελληνικού κράτους σηµαίνει µεταρρύθµιση µε διαρκή αξιολόγηση δοµών και ανθρώπων, µε µετρήσιµο αποτέλεσµα βάσει δεικτών και ασφαλώς όχι
κατάργηση της ορθής κρατικής λειτουργίας, που είναι και το αντίβαρο στην ασυδοσία όσων θα ήθελαν να επικρατήσει το δίκαιο
του ισχυρού.
Η περιγραφή ενός αδιαφανούς και διεφθαρµένου κράτους σηµαίνει απαραιτήτως και την τήρηση των κανόνων από υπαλλήλους και συναλλασσόµενους µε το κράτος πολίτες σαν στάση
ζωής, στάση δικής τους επιλογής κυρίως και όχι µόνο µέσω της
γραφειοκρατικοποίησης των µηχανισµών ελέγχου που συχνά µεταφέρουν σε άλλα πεδία τη συναλλαγή και τη διαφθορά.
Η απόρριψη του σπάταλου κράτους σηµαίνει διαρκή εκσυγχρονισµό και βελτιώσεις για να ανταποκρίνεται στο ρόλο του και
όχι βέβαια συρρίκνωση και τελικώς απόσυρση του κράτους από
κρίσιµους τοµείς προς όφελος συµφερόντων τρίτων.
Το επιτελικό κράτος θα υπάρξει και θα αποδώσει µε χειραφέτηση και απαλλαγή του από κοµµατικούς εναγκαλισµούς αλλά
και από συντεχνιακές και επιχειρηµατικοκρατικοδίαιτες λειτουργίες που αποµυζούν τους πόρους του.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αναλαµβάνουµε πρωτοβουλία
και θα παρουσιάσουµε σχετικό νοµοσχέδιο για την αναµόρφωση
του ελληνικού διοικητικού συστήµατος, έτσι ώστε να συνδυάζει
υψηλό επίπεδο επιτελικών και διαχειριστικών λειτουργιών και
ταυτοχρόνως υψηλό βαθµό δηµοκρατικής νοµιµοποίησης αυτών
των λειτουργιών.
Αυτό σηµαίνει ένα νέο αποτελεσµατικό διοικητικό σύστηµα µε
ενίσχυση του κράτους δίκαιου, προώθηση της διαφάνειας και
της λογοδοσίας και αναβάθµιση –θα έλεγα- του φρονήµατος των
υπαλλήλων και της Δηµόσιας Διοίκησης.
Η αναβάθµιση της λειτουργίας του διοικητικού µηχανισµού
αποτελεί πάγιο αίτηµα στη χώρα µας εδώ και αρκετές δεκαετίες.
Τα οφέλη που θα προκύψουν είναι πολλά τόσο για τον πολίτη
σχετικά µε την ποιότητα των παρεχόµενων σε αυτόν υπηρεσιών
όσο και για τη µείωση του κόστους που θα προκύψει για το δηµόσιο και τελικώς για τον φορολογούµενο από τη µείωση της
γραφειοκρατίας που αντιστοιχεί σήµερα στο 7% του ΑΕΠ, όταν
κατά µέσο όρο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάνει
µόλις το 3,5%, την απλούστευση των διαδικασιών και την ενίσχυση της διαδικασίας της ανάπτυξης της οικονοµίας.
Βασικοί άξονες αυτής της επικείµενης νοµοθετικής πρωτοβουλίας µας είναι ο καταµερισµός του έργου του κράτους µεταξύ
επιτελικού σχεδιασµού και εκτέλεσης, η προετοιµασία της αποτελεσµατικής αποκέντρωσης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων, η
αναβάθµιση του προσωπικού και η θέσπιση αντιγραφειοκρατικών
δοµών.
Κεντρικό ρόλο στο εγχείρηµα αυτό ασφαλώς, όπως προείπα,
θα παίξει η διάκριση ανάµεσα στις επιτελικές λειτουργίες και τις
εκτελεστικές αρµοδιότητες και λειτουργίες του κράτους.
Οι επιτελικές λειτουργίες που θα παραµείνουν στην κεντρική
διοίκηση είναι εκείνες που αφορούν τη διαµόρφωση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των πολιτικών.
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Η διαµόρφωση των πολιτικών –αυτό είναι ο επιτελικός σχεδιασµός- αφορά τον προσδιορισµό των στρατηγικών στόχων και την
προτεραιότητα κάθε Υπουργείου µε τη συνακόλουθη έκδοση
µέσω και των νοµοθετικών πρωτοβουλιών των αντίστοιχων και
αναγκαίων κανονιστικών πράξεων.
Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των πολιτικών αφορά στη
διαρκή, βραχυπρόθεσµη -σε ετήσια βάση- µεσοπρόθεσµη -σε
διετή βάση- και µεσοµακροπρόθεσµη -σε τετραετή καταγραφήεπεξεργασία, αποτίµηση του βαθµού επίτευξης συγκεκριµένων
ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσµάτων βάσει δεικτών.
Αντιστοίχως, οι εκτελεστικές λειτουργίες θα µεταφερθούν
στην αποκεντρωµένη διοίκηση και στα καθ’ ύλην αποκεντρωµένα
νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου ή και στην αυτοδιοίκηση. Είναι οι
λειτουργίες αυτές που σχετίζονται µε την εξατοµίκευση των γενικών όρων και προϋποθέσεων των κανονιστικών πράξεων και µε
την ανάληψη των αναγκαίων υλικών ενεργειών που κρίνονται
χρήσιµες για την εφαρµογή των πολιτικών που έχει σχεδιάσει το
επιτελικό κράτος.
Στο ίδιο πλαίσιο, κρατικές δραστηριότητες που δεν εµπίπτουν
στον πυρήνα του κράτους δικαίου και του κοινωνικού κράτους,
µπορεί, αναλόγως αν εκτιµηθεί, να αναληφθούν εξολοκλήρου
από τον ιδιωτικό τοµέα.
Η επιχειρούµενη αναµόρφωση του ελληνικού διοικητικού συστήµατος εδράζεται επιπρόσθετα και σε δοµικές µεταρρυθµίσεις. Αναφέρω χαρακτηριστικά:
Πρώτον, τον εξορθολογισµό της διαχείρισης του ανθρώπινου
δυναµικού στον δηµόσιο τοµέα µε τη σύσταση και διϋπουργικών
κλάδων.
Δεύτερον, το καθηκοντολόγιο των υπαλλήλων του επιτελικού
κράτους µε τη σύνταξη κλαδολογίου.
Τρίτον, την ενδυνάµωση της κινητικότητας του προσωπικού,
προκειµένου οι υπάλληλοι να αξιοποιούνται εκεί, όπου το κράτος
τους έχει ανάγκη.
Τέταρτον, τη βαθµιαία κατάργηση του προληπτικού συστήµατος ελέγχων ως προς την παροχή διοικητικών αδειών και την αντικατάσταση του συστήµατος αυτού µε αυστηρούς κατασταλτικούς ελέγχους, προκειµένου να απεµπλακεί το διοικητικό σύστηµα από γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, αλλά και από σηµαντικές εστίες συναλλαγής και διαφθοράς.
Πέµπτον, την επικαιροποίηση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας µέσα από στοχευµένες παρεµβάσεις, όπως είναι η σύντµηση των προβλεπόµενων προθεσµιών προς τη διοίκηση για
δράση, η αυτεπάγγελτη αναζήτηση όλων των δικαιολογητικών
από το δηµόσιο και όχι από τον ενδιαφερόµενο πολίτη και η κατάργηση του πλήθους των προσυπογραφών, που αποτελούν
πάγια διοικητική πρακτική.
Έκτον, τη µεταφορά αρµοδιοτήτων για την εξυπηρέτηση των
πολιτών στα ΚΕΠ µε γνώµονα τη µετεξέλιξή τους σε κέντρα ολοκληρωµένης εξυπηρέτησης των πολιτών.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η κυβέρνηση ενός µεγάλου Αρκά
πολιτικού, του Αλέξανδρου Παπαναστασίου το Μάιο του 1924,
αποφάσισε τη συγκρότηση µιας εθνικής επιτροπής µε προσωπικότητες από διάφορους πολιτικούς και κοινωνικούς χώρους για
τη Δηµόσια Διοίκηση. Της παραχωρήθηκε το δικαίωµα µε ψήφο
της τότε Εθνοσυνέλευσης να καταργεί θέσεις στο δηµόσιο, να
προτείνει και να αποφασίζει σύµπτυξη υπηρεσιών και να προωθεί
µεταρρυθµίσεις. Αν µάλιστα η επιτροπή αυτή έκρινε ότι υπάρχει
πλεονάζον προσωπικό, είχε τη δυνατότητα να αποφασίζει την
απόλυση του προσωπικού αυτού µέσα σε ένα µήνα. Σε περίπτωση δε, που πρότεινε κατάργηση ολόκληρης υπηρεσίας ή και
Υπουργείου, οι υπάλληλοι θα θεωρούνταν αυτοδικαίως απολυθέντες.
Στόχος το 1924 ήταν η ισοσκέλιση του προϋπολογισµού και η
παροχή εγγυήσεων στους πιστωτές του ελληνικού κράτους για
σύναψη νέων δανείων. Οι ιστορικές αναλογίες είναι διδακτικές.
Η µεταρρύθµιση του κράτους, µεταξύ των άλλων, συνεπάγεται
αναδιάρθρωση δοµών και εξορθολογισµό της συµµετοχής του
προσωπικού. Αυτή η αλλαγή θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει εδώ και
πάρα πολύ καιρό, ώστε να εξελίσσεται µε τις κρίσιµες σταδιακές
προσαρµογές και να µπορεί να αφοµοιωθεί χωρίς διοικητικές
δυσλειτουργίες και κοινωνικές εντάσεις.
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Δυστυχώς, µία σηµαντική αλλαγή που αφορά το προσωπικό
συνδέθηκε µε τρόπο µονοσήµαντο µε το λεγόµενο µνηµόνιο και
απέκτησε µάλιστα χαρακτήρα επείγοντος. Υπήρξε µία από τις
προϋποθέσεις για την εκταµίευση της έκτης δόσης και την εκπόνηση ενός νέου προγράµµατος.
Οι πιεστικές ανάγκες για την εφαρµογή της εργασιακής εφεδρείας επέβαλλαν τη θέσπιση ενός αντικειµενικού κριτηρίου,
αφού ήταν λόγω χρόνου και δοµών ανέφικτη, όπως θα ήταν προτιµότερο, µία απολύτως αξιοκρατική διαδικασία. Εάν προχωρούσαµε σε µία αξιολόγηση αµφίβολης αξιοπιστίας, θα αφήναµε
περιθώριο να κατηγορηθεί η Κυβέρνηση, η οποιαδήποτε κυβέρνηση, ότι επιχειρεί µε κοµµατικό πρίσµα να διαχειριστεί το ανθρώπινο δυναµικό στη Δηµόσια Διοίκηση, να προστατεύσει
δηλαδή «ηµέτερους» και να αδικήσει τους θεωρούµενους πολιτικούς αντιπάλους της.
Έγινε η επιλογή επί της ουσίας για µία ήπια εκδοχή στον εξορθολογισµό του προσωπικού µε την εφαρµογή ενός αντικειµενικού κριτηρίου. Ήταν σωστή επιλογή. Το συγκεκριµένο κριτήριο
συνδυάζει το ηλικιακό όριο και την εγγύτητα προς τη σύνταξη.
Αυτό και µόνον αυτό προσδιόρισε τη δεξαµενή των δηµοσίων
υπαλλήλων που εντάσσονται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.
Πρέπει να αναγνωρίσουµε, ασφαλώς, ότι τέτοιες οριζόντιες
πολιτικές εξ αντικειµένου περιέχουν το στοιχείο της αδικίας και
του ανορθολογισµού. Αξιόλογο και χρήσιµο δυναµικό φεύγει, θα
έλεγε κανείς, από τη Δηµόσια Διοίκηση, ενώ της είναι χρήσιµο.
Γι’ αυτό ακριβώς και στις επικείµενες νοµοθετικές πρωτοβουλίες
προβλέπουµε διαδικασίες αξιολόγησης τόσο των δοµών όσο και
των προσώπων, ώστε σε διαρκή βάση να γνωρίζουµε το ποιοτικό
επίπεδο αναφοράς της Δηµόσιας Διοίκησης του ελληνικού κράτους.
Θυµίζω ότι στο προσφάτως ψηφισθέν βαθµολόγιο µια σηµαντική διαρθρωτική αλλαγή, που θα βελτιώσει το δηµόσιο, ήταν ότι
θεσπίσαµε διαδικασίες αξιολόγησης για την εξέλιξη των υπαλλήλων. Συνδέσαµε, µάλιστα, την αξιοκρατική βαθµολογική εξέλιξή τους µε τις αποδοχές τους.
Η εµπειρία που αποκτά η Δηµόσια Διοίκηση από την εφαρµογή
της εργασιακής εφεδρείας είναι χρήσιµη για το τι πρέπει να κάνει
και τι πρέπει να αποφύγει ενόψει της µεταρρύθµισης για το επιτελικό κράτος, στην οποία προαναφέρθηκα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η πολιτική για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση περιλαµβάνει συνέργειες για το σχεδιασµό και την
προώθηση οριζόντιων έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε
όλα τα Υπουργεία, σε όλη τη Δηµόσια Διοίκηση. Πρόκειται για
έργα, δηλαδή, που αποβλέπουν στην πλήρη και ενοποιηµένη διαχείριση της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις µέσα από τρεις βασικές επιλογές. Με τη φυσική
παρουσία του πολίτη στο ΚΕΠ, µέσω τηλεφώνου ή µέσω διαδικτύου.
Μάλιστα, για τη βελτίωση της θέσης της χώρας µας στον
τοµέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µεταξύ των άλλων
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν η χώρα µας εµφανίζει µεγάλη υστέρηση, έχουµε είκοσι βασικές δηµόσιες υπηρεσίες, από
τις οποίες δώδεκα αφορούν τη συναλλαγή των πολιτών µε τη διοίκηση και οκτώ τη σχέση των επιχειρήσεων και των επιχειρηµατιών µε τη διοίκηση. Δέκα από αυτές θα έχουν πλήρως αναπτυχθεί ηλεκτρονικά σε άµεσο χρόνο και θα είναι διαθέσιµες στους
ενδιαφερόµενους.
Στο ίδιο πλαίσιο περιλαµβάνονται επιµέρους δράσεις για την
προώθηση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης πολιτών και επιχειρήσεων. Μιλούµε για την ηλεκτρονική υπογραφή. Σε πρώτη
φάση επιδιώκουµε στην ηλεκτρονική ταυτοποίηση µεγάλων
επαγγελµατικών οµάδων, µηχανικών, γιατρών, δικηγόρων, συµβολαιογράφων, που έχουν µία σχετική εξοικείωση µε την ψηφιακή τεχνολογία.
Αξίζει εδώ να σηµειώσω και πάλι ότι τον περασµένο Σεπτέµβριο υπογράφηκε µνηµόνιο συνεργασίας µε την Κυβέρνηση της
Εσθονίας που έχει κάνει σπουδαία άλµατα στον τοµέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Σε αυτό το µνηµόνιο περιλαµβάνονται, επίσης, δράσεις για την
ηλεκτρονική λειτουργία του Υπουργικού Συµβουλίου και δράσεις
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για την ενίσχυση της συµµετοχής των πολιτών στις αποφάσεις
της διοίκησης.
Καθιερώνουµε, ακόµη, κεντρικό σύστηµα για την ενιαία διαχείριση των επιχειρησιακών πόρων σε επίπεδο προϋπολογισµού,
δαπανών, περιουσιακών στοιχείων, ελέγχων και αναφορών.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, καθιερώνονται κεντρικές υποδοµές, τράπεζες δεδοµένων δηλαδή για τη µείωση του κόστους λειτουργίας των πληροφοριακών συστηµάτων. Σε αυτή την κατεύθυνση σηµαντικός είναι ο στόχος της ενοποίησης των τεσσάρων
µεγάλων µητρώων που υπάρχουν στη χώρα µας, του ληξιαρχείου, του δηµοτολογίου, του φορολογικού και ασφαλιστικού µητρώου. Μέσω όλων αυτών επιτυγχάνουµε συγκέντρωση του
συνόλου των κρατικών διοικητικών διαδικασιών κάτω από µία ενιαία τεχνολογική οµπρέλα, ώστε να αυξήσουµε το δηµοσιονοµικό
έλεγχο, να βελτιώσουµε τις διαδικασίες σύµφωνα µε τα διεθνή
πρότυπα και να βελτιώσουµε τις υπηρεσίες προς τους πολίτες.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, καταθέσαµε προχθές νοµοσχέδιο για τη ρυθµιστική διακυβέρνηση. Περιλαµβάνει τις αρχές, τις
διαδικασίες και τα µέσα καλής νοµοθέτησης, προκειµένου έτσι
να καταρτίζουµε νόµους υψηλής ποιότητας και που θα διευκολύνει και την εφαρµογή τους. Ακολουθεί στις αρχές της επόµενης εβδοµάδας κατάθεση νοµοσχεδίου για το Πειθαρχικό Δίκαιο
των δηµοσίων υπαλλήλων, µε στόχο τη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού και αντικειµενικού µηχανισµού που θα συµβάλλει
στον τερµατισµό φαινοµένων ασυδοσίας και ατιµωρησίας στη
Δηµόσια Διοίκηση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σε µία περίοδο µεγάλων ανακατατάξεων και αλλαγών στην Ευρώπη οφείλουµε να δώσουµε τη
µάχη όλοι µαζί στα εθνικά σύνορα και όχι στα κοµµατικά χαρακώµατα. Μια κυβέρνηση συνεννόησης και συνευθύνης είναι κυβέρνηση που στηρίζεται από τα πολιτικά κόµµατα που πήραν την
αντίστοιχη απόφαση και δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιείται
από αυτά µε συµπεριφορές αντισυµπολίτευσης. Η συµπολίτευση
είναι συµπολίτευση και η αντιπολίτευση είναι αντιπολίτευση. Το
σχήµα της αντισυµπολίτευσης δεν έχει ανακαλυφθεί και κάποιοι
καλό είναι να µην το χρησιµοποιούν στο µικροκοµµατικό σχεδιασµό τους. Το απαιτούν οι πολίτες, ιδίως οι πιο αδύναµοι, οι πολίτες δηλαδή που έχασαν κάτι από την καθηµερινή ζωή τους και
σε αντιστάθµισµα ζητούν από την Κυβέρνηση την εγγύηση πως
έτσι, µε τη θυσία τους, κερδίζουµε το µέλλον της χώρας, το µέλλον το δικό τους και των παιδιών τους.
Αυτή είναι η προοπτική που οφείλει να εγγυηθεί η Κυβέρνηση
Παπαδήµου και είµαι βέβαιος ότι θα το πετύχουµε απέναντι
στους πολίτες, ιδίως σε αυτούς που κλήθηκαν να σηκώσουν δυσανάλογα µεγάλο βάρος σε σχέση µε την αµελητέα ευθύνη τους
για την κρίση ή τη δυνατότητα που έχουν να σηκώσουν το βάρος
που τους αποδίδεται. Οφείλουµε ευθύνη, σοβαρότητα και αλήθεια. Πρέπει να έχουµε, δηλαδή, συναίσθηση πως οι συζητήσεις
και οι αποφάσεις µας για τους αριθµούς του προϋπολογισµού
είναι αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή πολλών ανθρώπων που
απογοητεύονται, φθάνοντας στο σηµείο να πιστεύουν ότι ουδείς
ασχολείται πλέον µε το δικό τους πρόβληµα.
Πολλοί λένε πως, παρά τις θυσίες, είµαστε στο ίδιο σηµείο. Θα
έλεγα παραστατικά ότι όταν βρίσκεσαι σε ένα σηµείο σε κάποια
απόσταση από τον γκρεµό, έχει σηµασία να βρίσκεσαι στο σηµείο αυτό προσεγγίζοντας το γκρεµό ή αποµακρυνόµενος από
το γκρεµό. Η απόσταση είναι ίδια, η τάση όµως είναι αντίστροφη.
Έχουµε αντιστρέψει την καταστροφική πορεία της χώρας. Οφείλουµε να συνεχίσουµε µε την ίδια συνέπεια στην κατεύθυνση των
διαρθρωτικών αλλαγών και της περαιτέρω προσαρµογής. Οι αλλαγές είναι απαραίτητες και όπως λέει ο Μπρεχτ: «Έχουν αλλάξει οι καιροί, καιρός να αλλάξουν και τα πράγµατα».
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Ρέππα.
Επιστρέφουµε τώρα στον κατάλογο των αγορητών επί της
αρχής.
Η Βουλευτής κ. Μαρία Θεοχάρη του ΠΑΣΟΚ από το Νοµό Καρδίτσας έχει το λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση και η ψήφιση του
προϋπολογισµού του 2012 συντελείται κάτω από τελείως διαφορετικές συνθήκες. Η Κυβέρνηση απαρτίζεται από τα δύο µεγάλα
κόµµατα και το ΛΑΟΣ, τα οποία αποφάσισαν ότι πρέπει επιτέλους
να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι για να αντιµετωπίσουν τα µείζονα
προβλήµατα της χώρας, η οποία έφθασε στο χείλος του γκρεµού.
Αυτή τη συνεννόηση επιζητούσε απεγνωσµένα εδώ και ενάµιση χρόνο ο Γιώργος Παπανδρέου. Όµως, εισέπραττε τη σταθερή άρνηση, ιδιαίτερα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, η
οποία, βλέποντας κοντόφθαλµα µόνο δηµοσκοπικά οφέλη που
µπορούσε να αποκοµίσει, αντιστέκονταν σθεναρά. Καθόταν στην
κερκίδα και απολάµβανε το θέαµα στην αρένα, όταν η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ πάλευε µε τα θηρία. Σήκωνε ένα
βάρος που δεν της αναλογούσε. Προπηλακίστηκε, λοιδορήθηκε.
Ψήφισε σκληρά, οριζόντια, βάρβαρα και επαχθή µέτρα, όχι από
σαδισµό, αλλά για τη σωτηρία της χώρας, µέτρα που δεν συνάδουν µε τη φυσιογνωµία και την ιδεολογία της παράταξης, µέτρα
που έπληξαν περισσότερο τα µεσαία και χαµηλά στρώµατα.
Αυτά τα στρώµατα έχουµε υποχρέωση µε την πρώτη ευκαιρία
να αποκαταστήσουµε, να άρουµε όποιες αδικίες, διότι µέσα στον
ορυµαγδό της κατάρρευσης έχουν γίνει λάθη, αδικίες, παραλήψεις και αστοχίες. Η συγκρότηση αυτής της Κυβέρνησης προέκυψε όταν ο Γιώργος Παπανδρέου παρόλο που είχε µπροστά
του δυο χρόνια κυβερνητικής θητείας έδειξε µεγαλείο ψυχής και
απέδειξε ότι δεν είναι γαντζωµένος σε καρέκλες και αξιώµατα.
Παραµέρισε µπροστά στο χρέος της σωτηρίας της χώρας. Ήταν
εκείνος που πέτυχε τη συµφωνία της 26ης Οκτωβρίου, που είναι
το κατ’ εξοχήν έργο της παρούσας Κυβέρνησης. Μια συµφωνία
που διασφαλίζει τη χώρα και που όµως όλοι ήµασταν µάρτυρες
της σφοδρότατης επίθεσης που δέχθηκε από τα Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης, αλλά ιδιαίτερα από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση,
που χαρακτήριζε τη συµφωνία εθνικής µειοδοσίας και προδοσίας.
Αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, αυτή τη συµφωνία πλέον υπηρετείτε και εσείς µε τη συµµετοχή σας στην παρούσα Κυβέρνηση. Ο λαός µας λέει: «Μεγάλη µπουκιά φάε,
µεγάλη κουβέντα µη λες». Αυτή, λοιπόν, η Κυβέρνηση συνευθύνης έρχεται να υλοποιήσει τον παρόντα προϋπολογισµό, ο
οποίος συντάχθηκε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και που για
πρώτη φορά µετά από δέκα χρόνια παράγει πρωτογενή πλεονάσµατα. Άρα, λοιπόν, νοµιµοποιούνται οι επιλογές της µε την ψήφισή του, γεγονός που θα µας δώσει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουµε το δηµόσιο χρέος.
Περιορίζεται κατά πολύ το έλλειµµα. Ήδη µέσα σε δυο χρόνια
µειώθηκε κατά έξι ποσοστιαίες µονάδες, ποσοστό ρεκόρ. Μπορεί
τα έσοδά µας να µειώθηκαν λόγω της ύφεσης, όµως, καταφέραµε να µειώσουµε τις δαπάνες. Κύριε Παυλόπουλε, µη µιλάτε,
λοιπόν, για µειώσεις των δαπανών. Από τα 36 δισεκατοµµύρια
τις φτάσατε στα 58 δισεκατοµµύρια. Σίγουρα αυτό είναι µια
µικρή ανάσα αισιοδοξίας, όµως, έχουµε µακρύ δρόµο µπροστά
µας.
Βασικός στόχος του προϋπολογισµού πρέπει να είναι η αντιµετώπιση του ελλείµµατος της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µας. Και εδώ είναι το στοίχηµα που πρέπει να κερδίσουµε,
διότι είναι το µείζον πρόβληµα της εθνικής µας οικονοµίας. Προς
αυτή την κατεύθυνση κινούνται πολλές από τις πρωτοβουλίες
που έχουν ληφθεί ήδη και έχουν να κάνουν µε την αλλαγή του
παραγωγικού µας µοντέλου και την ανασυγκρότηση του κράτους
και της διοίκησης.
Στο πλαίσιο αυτής της εθνικής προσπάθειας έχουµε στα χέρια
µας εργαλεία που µπορούν να δώσουν ώθηση στην οικονοµία
µας. Το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων σε συνάρτηση µε το
ΕΣΠΑ θα µας επιτρέψουν να πραγµατοποιήσουµε µεγάλα έργα
που είχαν µείνει στάσιµα, να εφαρµόσουµε µέτρα για την ενίσχυση της πραγµατικής οικονοµίας, να αξιοποιήσουµε το νέο
αναπτυξιακό νόµο και το fast track. Αυτό στην πράξη σηµαίνει ότι
θα µπορέσουµε να επανακινητοποιήσουµε µεγάλες συµβάσεις,
όπως αυτές που αφορούν τους υπό κατασκευή πέντε οδικούς
άξονες.
Για την Καρδίτσα και τη γενικότερη περιοχή της Θεσσαλίας η
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ολοκλήρωση του Ε65 θα είναι σηµαντική και επωφελής. Επίσης,
επιτακτική είναι η ανάγκη οι τράπεζες να ανοίξουν τις στρόφιγγες χρηµατοδότησης στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της εθνικής µας οικονοµίας και που
απειλούνται καθηµερινά µε λουκέτο λόγω της ύφεσης. Αρκετές
εγγυήσεις πήραν.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας για προώθηση της ανάπτυξης
και ιδιαίτερα της περιφερειακής, µεγάλο βάρος θα πρέπει να
δοθεί στην αγροτική ανάπτυξη. Στην περιφέρειά µου, µια κατ’
εξοχήν αγροτική περιοχή που στηρίζεται στον αγροτικό τοµέα,
όλοι γνωρίζουµε ότι ο πρωτογενής τοµέας µπορεί να συµβάλει
τα µέγιστα στην οικονοµία µας. Και το απέδειξε αυτό άλλωστε
στην πράξη µε την αύξηση που σηµείωσαν οι εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων το 2011 περιορίζοντας το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.
Οφείλουµε, λοιπόν, να στηρίξουµε τον Έλληνα γεωργό και
κτηνοτρόφο διασφαλίζοντας στον προϋπολογισµό του 2012 πιστώσεις για το Πρόγραµµα «ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ», τα σχέδια βελτίωσης, τα προγράµµατα προστασίας της αγροτικής παραγωγής
µέσω του ΕΛΓΑ και των ΠΣΕΑ, τα προγράµµατα νιτρορύπανσης,
εξισωτικής αποζηµίωσης και πρόωρης συνταξιοδότησης.
Μέσα από το νέο προϋπολογισµό περιµένουµε να συνεχιστεί
η χρηµατοδότηση του κλειστού γυµναστηρίου στον τόπο µου,
µια σηµαντική αθλητική υποδοµή που χρειάζεται. Και βεβαίως
δυο εξίσου σηµαντικά έργα του ΥΠΕΚΑ η ύδρευση της ανατολικής πλευράς του νοµού από τη Λίµνη Σµοκόβου και ο βιολογικός
καθαρισµός της Λίµνης Πλαστήρα, των οποίων ήδη ανακοινώθηκε ήδη η υλοποίησή τους. Είναι έργα που θα δώσουν ώθηση
και πνοή στην τοπική ανάπτυξη.
Ευελπιστούµε ότι επιτέλους θα συνεχιστούν τα Προγράµµατα
«ΠΙΝΔΟΣ» και «ΕΑΠΝΑ» µέσα στα οποία είναι ενταγµένα έργα
οδοποιίας, άρδευσης και σηµαντικά έργα του νοµού µας.
Σ’ αυτό το σηµείο, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να κάνω ένα
σχόλιο που απασχολεί την επικαιρότητα. Με θλίβει βαθύτατα
αυτό που επιχειρείται αυτές τις µέρες για συλλήβδην απαξίωση
εκπροσώπων του πολιτικού κόσµου και ιδιαίτερα των Βουλευτών.
Θεωρώ ότι αυτές οι βολές δεν είναι άδολες. Έχουν σκοπό να
ευτελίσουν εντελώς το πολιτικό προσωπικό, προκειµένου να είναι
ευάλωτο σε εξαρτήσεις και υποταγές. Σκοπίµως αποσιωπούν ότι
µε τις θυσίες του ελληνικού λαού και οι Βουλευτές συµβάλλουν
κατά πολύ. Αντ’ αυτού, βάλλεται ο πολιτικός κόσµος για ύπαρξη
καταθέσεων Βουλευτών στην Ελβετία και τα τοιαύτα.
Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε της Βουλής, έχετε υποχρέωση εκ νέου
–ξέρω ότι το έχετε κάνει- να ενηµερώσετε για τη µεγάλη συµµετοχή των Βουλευτών στην κρίση, όπως επίσης έχετε την υποχρέωση να προβείτε σε εκείνες τις ενέργειες ώστε να πέσει άπλετο
φως σε αυτήν την υπόθεση της Ελβετίας. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να µας στοχοποιεί. Άλλωστε το «πόθεν έσχες» είναι στο διαδίκτυο. Καλό, όµως, θα ήταν να είναι στο διαδίκτυο το «πόθεν
έσχες» και των κηρύκων του δικαίου, του νοµίµου και του ηθικού,
όπως των δηµοσιογράφων, των µεγαλοεκδοτών και όλων των
κρατικών λειτουργών. Έτσι για να γνωριστούµε όλοι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε στην κρισιµότερη
συγκυρία για την πορεία της χώρας. Εν µέσω µιας βαθειάς ευρωπαϊκής κρίσης η νέα Κυβέρνηση συνευθύνης, την οποία όλοι
στηρίζουµε, έχει ένα πολύ δύσκολο έργο µπροστά της. Θα κληθεί να διαχειριστεί για όσο διάστηµα θα είναι, το µεγαλύτερο πακέτο βοήθειας που είχε ποτέ η Ελλάδα. Θα πρέπει να διαχειρισθεί αποκρατικοποιήσεις, το νέο φορολογικό, τις αλλαγές στις
τράπεζες µέσω του PSI µε κοινές και όχι προνοµιούχες µετοχές.
Πρέπει να πετύχει. Η επιτυχία της θα είναι όλων των Ελλήνων
που µε υποµονή και στωικότητα συµµετέχουν στην υλοποίηση
των µεγάλων διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που χρειάζεται ο
τόπος. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται και ο προϋπολογισµός του 2012, τον οποίον και υπερψηφίζω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε την
κ. Μαρία Θεοχάρη.
Το λόγο έχει ο κ. Μιχαήλ Μπεκίρης, Βουλευτής Αχαΐας από τη
Νέα Δηµοκρατία για επτά λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι είναι ο προϋπολογισµός; Είναι
η αποτύπωση της ελληνικής πραγµατικότητας, της καθηµερινότητάς µας, των δυσκολιών που αντιµετωπίζει ο ιδιωτικός και ο
δηµόσιος τοµέας, οι σχέσεις µε τις άλλες χώρες και κυρίως η
σχέση του κράτους µας µε τους πολίτες του. Είναι ένα πολιτικό,
οικονοµικό, κοινωνικό συµβόλαιο του ίδιου µας του πολιτικού συστήµατος µε την ελληνική κοινωνία. Πρέπει, όµως, να είναι και
ένα όραµα, να είναι η ελπίδα, να είναι ο στρατηγικός προσανατολισµός της ως κοινωνίας, ως χώρας, ως έθνους για το µέλλον.
Σε κάθε περίπτωση δεν είναι οι άψυχοι αριθµοί, όπως συνήθως
αντιλαµβανόµαστε αυτή τη συζήτηση, αλλά ανθρώπινες ζωές
που έχουν παρελθόν, που έχουν παρόν και που κυρίως δικαιούνται να έχουν µέλλον.
Με την οκτάχρονη παρουσία µου σε αυτήν την Αίθουσα, αλλά
και µε εντατική µελέτη προϋπολογισµών των µεταπολιτευτικών
χρόνων καταλήγω στο συµπέρασµα ότι η µη εφαρµογή τους διαχρονικά από πρόσωπα και από κόµµατα οφείλεται στο γεγονός
ότι το ίδιο µας το πολιτικό σύστηµα που καλείται να τους υλοποιήσει, που καλείται να τους εφαρµόσει, που καλείται να τους
ελέγξει, έχει σοβαρές παθογένειες και δυσεπίλυτα δοµικά προβλήµατα που του επιτρέπουν να τους καταστρατηγεί είτε για να
γίνεται βραχυπρόθεσµα αρεστό είτε λόγω απλής ανικανότητας.
Παράλληλα κάνοντας τα στραβά µάτια µε τις δικές του πλάτες,
το ίδιο το πολιτικό σύστηµα επιτρέπει στους υποδοχείς του προϋπολογισµού, δηλαδή και στην κοινωνία και στον εαυτό του, την
υπονόµευση των προϋπολογισµών µε προφανή στόχο τη διατήρηση ενός φαύλου, αδιέξοδου ξεπερασµένου παρωχηµένου πελατειακού συστήµατος.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν από δυο χρόνια, όταν µε
υπευθυνότητα και απόλυτη συνείδηση του καθήκοντός του ο
πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραµανλής οδηγούσε τη χώρα
σε εκλογές, γνωρίζοντας το δυσµενές παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον και διαβλέποντας την ανάγκη υιοθέτησης άλλων µέτρων για να µην χρεοκοπήσει η χώρα, κάτι που τότε πεισµατικά
δεν παραδεχόταν η τότε αντιπολίτευση και µετέπειτα τραγική για
τον τόπο κυβέρνηση, προχώρησε σε τρεις βασικές παραδοχές:
Πρώτον, ότι τα ψέµατα τελείωσαν και ότι η αλήθεια δεν είναι
απλώς απαραίτητη, αλλά επιβεβληµένη. Δεύτερον, ότι η κρίση
µπορεί και πρέπει να αποδειχθεί ευκαιρία για την ποιοτική και οικονοµική ανάταξη της χώρας.
Τρίτον, ζήτησε συνεννόηση, ζήτησε σύνθεση, ζήτησε συµπόρευση, γιατί το τότε µέλλον διαγραφόταν ζοφερό. Δυστυχώς και
για το πολιτικό σύστηµα, αλλά και για την κοινωνία δεν τον άκουσαν. Και όλοι θυµόµαστε όσα τραγικά επακολούθησαν.
Δυστυχώς για όλους µας θέτουµε και φέτος στόχους οικονοµικούς και κυρίως κοινωνικούς, χωρίς να έχουµε εξηγήσει στην
κοινωνία και ιδιαιτέρως χωρίς να έχουµε συµφωνήσει µε την κοινωνία, γιατί πρέπει να τους πετύχουµε. Δεν µπορεί να αποτελεί
ένα όραµα ενός σύγχρονου κράτους, όπως µε µεγάλη αυταρέσκεια θέλουµε να αυτοαποκαλούµαστε, η µη χρεοκοπία. Δεν
µπορεί να αποτελεί ελπίδα για την κοινωνία η µη στάση πληρωµών. Δεν µπορεί να αποτελεί βραχυπρόθεσµη και µεσοµακροπρόθεσµη στόχευση µιας υποτίθεται ευνοµούµενης πολιτείας η
όλο και µεγαλύτερη συµπίεση, η εξαθλίωση και εν τέλει η ασφυξία των συµπολιτών µας. Δεν µπορεί να αποτελεί προοπτική η εχθρική συµπεριφορά της πολιτείας στο επιχειρείν, σε όσους
θέλουν να επενδύσουν στον κατά τα άλλα ευλογηµένο τόπο µας.
Δεν µπορεί να αποτελεί µέλλον η επιµονή και η εµµονή του εκπαιδευτικού µας συστήµατος στην αποστήθιση και τελικά στην
πλήρη αποδόµηση κάθε κριτικής σκέψης. Αντίθετα, είναι εθνική
κατάντια και ντροπή µας οι ουρές στα αεροδρόµια που σχηµατίζουν νέα παιδιά -η καλύτερη γενιά που είχε ποτέ το σύγχρονο
ελληνικό κράτος- που αναζητούν ό,τι δικαιούνται αλλού, αφού
εµείς µε τις πράξεις, µε τις παραλείψεις µας, µε την ανικανότητά
µας, δεν µπορούµε να τους το παρέχουµε στην ίδια µας τη χώρα.
Υπάρχει, λοιπόν, περίπτωση να έχουµε συµφωνήσει µε την κοινωνία στην αλλαγή νοοτροπίας και συµπεριφορών που µας οδήγησαν στη σηµερινή κατάντια και απαξίωση και να πετύχουµε
εθνικούς, οικονοµικούς, κοινωνικούς στόχους; Ασφαλώς και όχι.
Μην αυταπατάστε. Ο τόπος µας χρειάζεται αλήθειες, όσο σκληρές και αν είναι αυτές. Ο τόπος µας χρειάζεται κάθαρση και αυ-

2226

τοκάθαρση, όσο επώδυνο και αν είναι αυτό. Ο τόπος µας χρειάζεται επειγόντως ένα νέο κοινωνικό συµβόλαιο, έντιµο, ειλικρινές που θα προάγει τη σύνθεση και τη συνεννόηση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αντέχουµε άλλους φόρους; Η
απάντηση είναι απλή: Όχι. Χρειάζεται µείωση φορολογικών συντελεστών και ΦΠΑ; Η απάντηση είναι απλή και εδώ: Ναι. Πώς αντιµετωπίζεται η ύφεση; Απλά: Με ανάπτυξη. Τι χρειάζεται για να
κινηθεί η αγορά; Κίνητρα και χρήµα. Και αυτό απλό είναι. Ε, λοιπόν, µε αυτά τα απλά δεν έχουµε ανακαλύψει την πυρίτιδα. Αρκούν όλες οι παραπάνω παραδοχές για να ξεφύγουµε από την
κρίση; Σας διαβεβαιώ πως όχι, διότι αυτά είναι απλώς οικονοµικά
µέτρα ή καλύτερα οικονοµικοί στόχοι. Πού είναι η αυτοκριτική
του παλιού πολιτικού συστήµατος µε σαφή εξορθολογισµό των
παραδοσιακών παρεκκλίσεων στις αλόγιστες δαπάνες που µας
οδήγησαν στο σηµερινό τέλµα; Πού είναι οι διαφθαρµένοι, οι
ένοχοι του πολιτικού συστήµατος και των παρακλαδιών του; Η
ενοχή µας, όπως πολύ σωστά τονίζει ο Στέλιος Ράµφος, είναι στο
ότι δεν βρίσκουµε τους ενόχους. Εκεί ακριβώς βρίσκεται η ενοχή
µας. Πού είναι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό, στην καινοτοµία, στην έρευνα, στην τεχνολογία; Πού είναι η απελευθέρωση
των υγιών δυνάµεων, της ευφυΐας του Έλληνα που αναδεικνύεται παντού αλλού, εκτός από την ίδια του τη χώρα, την Ελλάδα;
Πρέπει όλοι να κατανοήσουµε επιτέλους πού βρισκόµαστε, να
συνειδητοποιήσουµε πού είµαστε, ότι είµαστε στο σηµείο µηδέν.
Ασφαλώς και δεν ήρθε το τέλος του κόσµου. Ασφαλώς και η
ζωή δεν τελειώνει εδώ. Το θέµα όµως είναι πώς συνεχίζεται αυτή
η ζωή, πώς έχουµε σκοπό να τη συνεχίσουµε. Χρειάζεται αλήθεια, χρειάζεται σοβαρότητα, χρειάζεται υπευθυνότητα. Χρειάζονται αυστηρές κυρώσεις στο ίδιο το πολιτικό σύστηµα µε
κατάργηση επιτέλους του άρθρου 86 του Συντάγµατος για το
νόµο περί ευθύνης Υπουργών και µε διαχρονική δηµοσιοποίηση
των «πόθεν έσχες» όλων των πολιτικών προσώπων και όχι µε
στιγµιαία όπως γίνεται. Και σίγουρα όχι άλλος λαϊκισµός και όχι
άλλη δηµαγωγία. Γιατί εµείς δεν δίνουµε απλώς το παράδειγµα,
εµείς οφείλουµε να είµαστε το παράδειγµα. Χωρίς σοβαρή,
υπεύθυνη και αυστηρή ενδοσκόπηση τόσο του πολιτικού συστήµατος όσο και της κοινωνίας µας δεν γίνεται να προχωρήσουµε.
Μην αυταπατώµαστε. Το πρόβληµά µας δεν είναι οι ξένοι, οι
κακοί, οι κουτόφραγκοι, οι αυστηροί Γερµανοί, οι κερδοσκόποι,
οι αυστηροί Αµερικάνοι, οι αγορές. Το πρόβληµα το έχουµε εµείς
στις συµπεριφορές µας και στη νοοτροπία µας, στους εαυτούς
µας. Το πρόβληµα είµαστε εµείς.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ψηφίζω τον προϋπολογισµό του
έτους 2012 µε δύο κατ’ εµέ σοβαρές παραδοχές. Πρώτον, ότι
είναι ένας αναγκαστικός και κατ’ ουσίαν επιβεβληµένος προϋπολογισµός για τη µη βραχυπρόθεσµη χρεοκοπία της χώρας και το
τονίζω.
Δεύτερον, ότι θα είναι ο τελευταίος προϋπολογισµός ενός πολιτικού συστήµατος που έχει ήδη καταρρεύσει, µιας κοινωνίας
που έχει αλλοτριωθεί και έχει χάσει τον προσανατολισµό της, µε
την ελπίδα πάντοτε ότι ο προϋπολογισµός για το 2013, εφόσον
σοβαρευτούµε, εφόσον δουλέψουµε, εφόσον συνετιστούµε,
εφόσον τελικά αλλάξουµε, θα είναι η αρχή για µία νέα κοινωνία,
για µια νέα πολιτική, θα είναι η αρχή για µια νέα Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε,
κύριε Μπεκίρη.
Το λόγο έχει ο κ. Μοσχόπουλος Σπυρίδων, Βουλευτής Κεφαλληνίας του ΠΑΣΟΚ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι αυτονόητο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πως ο συζητούµενος προϋπολογισµός είναι ο κρισιµότερος της µεταπολεµικής Ελλάδας. Ο σχεδιασµός, η ψήφιση και η υλοποίησή του θα
καθορίσουν στην πράξη και όχι στα λόγια τη «µοίρα» της χώρας
µας για τις επόµενες δεκαετίες.
Στο χρόνο που µου διαθέτει το Σώµα θα προσπαθήσω να εκθέσω τις απόψεις µου όσο πιο καθαρά γίνεται και όπως το απαιτούν οι περιστάσεις. Υπάρχουν πέντε κεφαλαιώδη ζητήµατα στα
οποία πρέπει να σταθούµε.
Πρώτον, το διεθνές περιβάλλον δεν είναι απλώς αβέβαιο και
ευµετάβλητο, αλλά είναι υπό έκρηξη. Διεθνή status που θεωρού-
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σαµε δεδοµένα ανατρέπονται. Συµµαχίες αλλάζουν. Γεωπολιτικά
και γεωστρατηγικά συµφέροντα χάνουν ή αποκτούν σηµασία εν
µια νυκτί.
Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν πως βρισκόµαστε µέσα
στη δίνη ενός ακήρυκτου παγκοσµίου πολέµου. Η διεθνής οικονοµική κρίση τροφοδοτεί και τροφοδοτείται από αυτόν τον πόλεµο. Ούτως ή άλλως, αυτή η ασυνήθης διεθνής κρίση έχει
χαρακτηριστικά παγκόσµιου πολέµου και όταν αυτή περάσει, θα
αφήσει πίσω της τα αποτελέσµατα ενός τέτοιου πολέµου.
Δεύτερον, σ’ αυτό το µεγάλο σταυροδρόµι οφείλουµε να
απαντήσουµε αποφασιστικά στα µεγάλα διλήµµατα. Η θέση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του «γερµανογαλλικού άξονα», είναι ξεκάθαρη και ωµή: «Κύριοι, διορθώστε τα του οίκου σας και θα είµαστε αρωγοί στην προοπτική µιας ανταγωνιστικής Ευρώπης,
ειδάλλως, γεια σας».
Εκ των πραγµάτων σήµερα, τώρα πρέπει να αποφασίσουµε.
Θέλουµε την Ευρώπη και το ευρώ της ή όχι; Θέλουµε δηµοσιονοµική πειθαρχία ή όχι; Θέλουµε πειθαρχηµένο κράτος ή όχι;
Όταν οι επιθετικές αγορές διαλύουν εθνικές οικονοµίες και αποσταθεροποιούν παντοδύναµες οικονοµικές ενώσεις, η Ελλάδα
πώς θα σταθεί; Μόνη της ή µέσα στην Ένωση;
Η άποψή µου είναι πως το µέλλον µας πρέπει να ταυτιστεί µε
το µέλλον της Ευρώπης, οικονοµικά και πολιτικά. Διαλέγω την
Ευρώπη, όχι µόνο για τον παράδεισό της, αλλά και για την κόλασή της, η οποία θα µου επιτρέψει, όµως, να επιβιώσω.
Το αδύναµο και άρρωστο κράτος µας οφείλει να αναρρώσει,
να αναλάβει και να πορευτεί µε την Ένωση. Ως λαός έχουµε
κάνει πολλές θυσίες. Ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας µας, όµως, δεν
πρέπει να κινδυνεύσει.
Τρίτον, οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάµεις, που πιστεύουν
στην Ευρώπη, έχουν την ευθύνη να οδηγήσουν τη χώρα στην ευρωπαϊκή προσαρµογή της. Το βάρος του εγχειρήµατος είναι τεράστιο. Γι’ αυτό είναι αναγκαία η εθνική συνεννόηση, χωρίς την
οποία φοβάµαι πως µαταιοπονούµε.
Σήµερα έχουµε κάνει κάποια σταθερά βήµατα, µε κορωνίδα
την Κυβέρνηση Παπαδήµου, την αποδοχή της δανειακής σύµβασης και του σχεδίου εξόδου από την κρίση. Αυτά όµως δεν αρκούν και κυρίως δεν πείθουν, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο
εσωτερικό.
Ο ελληνικός λαός έχει υποστεί βαριές στερήσεις και το χειρότερο δεν ξέρει, αν αυτές θα πιάσουν τόπο. Οφείλουµε εκτός των
άλλων την ελπίδα στο λαό µας, την ελπίδα πως έχουµε σχέδιο
που κάποια µέρα θα µας βγάλει από τη σηµερινή δύσκολη κατάσταση.
Τέταρτον, τα στοιχεία του προϋπολογισµού προκύπτουν τόσο
µέσα από την τελευταία συµφωνία µε την Ένωση όσο και από τη
δική µας θέληση για διαρθρωτικές και δηµοσιονοµικές αλλαγές.
Το βασανιστικό ερώτηµα του λαού, αν οι θυσίες του έπιασαν
τόπο, έχει πολλές απαντήσεις.
Κατ’ αρχάς, πετύχαµε τη δραστική µείωση του ελλείµµατος
από 15,7% το 2009 στο 9% το 2011 και προσδοκώµενο είναι το
5,4% το 2012. Το πρωτογενές έλλειµµα το 2009 ήταν 24 δισεκατοµµύρια ενώ το 2012 προβλέπουµε πρωτογενές πλεόνασµα
1,1% του Α.Ε.Π. ή 2,4 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Πετύχαµε αποτελέσµατα, αλλά όχι όλα όσα έπρεπε ή θα θέλαµε. Η επιτευχθείσα συµφωνία της 26ης Οκτωβρίου, η νέα Κυβέρνηση και το επιτευχθέν µίνιµουµ εθνικής συνεννόησης είναι
γερά βάθρα πάνω στα οποία µπορούµε να κτίσουµε αξιόπιστα
τη µεγάλη ελπίδα, στην οποία βάσιµα µπορεί να στηριχθεί ο λαός
µας. Αν τα πράγµατα λειτουργήσουν σωστά, άµεσα µπορούµε
να πετύχουµε δραστική µείωση του χρέους κατά 100 δισεκατοµµύρια, άρα βιωσιµότητα του χρέους, ανασυγκρότηση του τραπεζικού συστήµατος, µείωση της ύφεσης το 2012.
Παράλληλα, έχουµε φωτεινά σηµάδια από τις εξαγωγές, τον
τουρισµό, την εκκίνηση του ΕΣΠΑ, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανασυγκρότησης και άλλα.
Το επόµενο τρίµηνο θα είναι ιδιαίτερα θερµό. Οι ενέργειες στις
οποίες θα προβεί η Κυβέρνηση, µε τη δική µας κοινή στήριξη,
στο τέλος του τριµήνου θα έχουν δηµιουργήσει νέες συνθήκες
στη χώρα µας. Για την κοινή επιτυχία, όµως, χρειάζεται συνεννόηση κι όχι αλληλοϋπονόµευση, χρειάζεται κοινή προσπάθεια
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και όχι άκαιρες έριδες.
Πέµπτον, κεφαλαιώδες ζήτηµα είναι η δικαιοσύνη. ‘Ο,τι κι αν
πετύχουµε στα οικονοµικά, αν ο λαός φαρµακώνεται από την αίσθηση της αδικίας, θα είναι χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσµα. Χρόνιες παθήσεις της κοινωνίας και του κράτους πρέπει να γιατρευτούν. Ο λαός µας είναι τσακισµένος όχι µόνο οικονοµικά,
αλλά και ηθικά. Βλέπει τη διαφθορά γύρω του να γιγαντώνεται,
τη γραφειοκρατία να βασιλεύει και την αδικία να κυριαρχεί. Η κοινωνία, απελπισµένη, χωρίς πειστικό αξιακό σύστηµα, είναι ευάλωτη σε κάθε είδους ψεύδος, συκοφαντία και λαϊκισµό. Όσο
σηµαντικό είναι το να επιβιώσουµε δηµοσιονοµικά άλλο τόσο και σηµαντικότερο- είναι το να επιβιώσουµε ηθικά. Το χάος δεν
προέρχεται από την ανέχεια µόνο. Το χάος γεννιέται κυρίως όταν
οι αξίες υπονοµεύονται και διαβρώνονται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πολιτική µας πρέπει να ανατάξει την αίσθηση της αδικίας, πρέπει να πείσει τους πολίτες πως
η δικαιοσύνη υπάρχει ακόµη και υπηρετείται από συγκεκριµένα
τολµηρά µέτρα που παίρνουµε όλοι εµείς, αλλά και τα υλοποιούµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον συνάδελφο από το ΠΑΣΟΚ κ. Μοσχόπουλο.
Η Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας στην Α’
Πειραιά, κ. Διαµάντω Μανωλάκου, έχει το λόγο για επτά λεπτά.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ένας ακόµη προϋπολογισµός συζητείται, σε συνθήκες βαθιάς,
παρατεταµένης κρίσης, σε ρευστή κατάσταση! Επιβράδυνση
προβλέπεται για Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ. Παίρνονται µέτρα
αδιέξοδα και δεν πρόκειται ούτε αυτός ο αντιδραστικός προϋπολογισµός να υλοποιηθεί.
Ωστόσο τα σκληρότερα µέτρα «για τη σωτηρία της χώρας»,
όπως λέτε ΠΑΣΟΚ, Νέα Δηµοκρατία και ΛΑΟΣ, έναν σκοπό εξυπηρετούν: το µνηµόνιο, για τη σωτηρία της κερδοφορίας του κεφαλαίου µέσα από τη χρεοκοπία των λαϊκών νοικοκυριών.
Δισεκατοµµύρια από δάνεια, µισθούς και συντάξεις που πετσοκόβετε, χαράτσια και αυξήσεις εισφορών που βάζετε: όλα αυτά
για να ταΐζετε τους τραπεζίτες και τους επιχειρηµατικούς οµίλους, µειώνοντάς τους µάλιστα τους άµεσους φόρους.
Στους εφοπλιστές όµως -ιδιαίτερη κατηγορία!- δίνετε νέα προνόµια, µε πλήρη απελευθέρωση του καµποτάζ, καταδικάζοντας
σε ανεργία και φτώχεια τους ναυτεργάτες, πετσοκόβοντας
ακόµη και τις συντάξεις τους και διαλύοντας το ΝΑΤ. Τέλος δεν
έχει η αγριότητα στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά. Πουλήσατε
πλούτο της χώρας και «βάζετε πλάτη» στον ιδιώτη, για δύο µέρες
δουλειά εκ περιτροπής τη βδοµάδα για τους εργαζόµενους. Μεσαίωνας! Και από πάνω αύξηση της φορολογίας στη φτωχολογιά
και κόψιµο σε ό,τι δηµόσιες υπηρεσίες είχαν µείνει, µέσα και από
την εφεδρεία, κύριε Ρέππα, που αντιστοιχεί µε ανεργία. Δεν εξαιρείτε ούτε και την πλειοψηφία της αγροτιάς που έχει εισόδηµα
κάτω από το όριο φτώχιας και αν θέλετε φαίνεται και σε δείκτες.
Παραδείγµατος χάριν, πάνω από το 25% δεν έχει, γιατί δεν µπορεί να πληρώσει τις εισφορές στον ΟΓΑ και είναι ανασφάλιστοι
χωρίς ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Τι κάνετε; Έχετε αυξήσει
µέσα στο 2011 δύο φορές τις ασφαλιστικές εισφορές, προβλέπετε και νέα, τρίτη και ταυτόχρονα, µειώνετε τις πενιχρές συντάξεις για το 2012 κατά 5%.
Το κράτος χρωστάει εισφορές στο ΟΓΑ εδώ και χρόνια. Και
από πάνω; Στον φετινό προϋπολογισµό µειώνει ακόµη πιο πολύ
τη χρηµατοδότηση του ΟΓΑ κατά 23,5%. Έτσι κόβονται µια σειρά
εξετάσεις και φάρµακα, όταν το αγροτικό εισόδηµα µειώνεται
δραστικά. Βαρβαρότητα.
Τα ίδια και µε τον αγροτικό φορέα της αγροτικής παραγωγής
τον ΕΛΓΑ. Αυξήσαµε υπέρογκα τις ασφαλιστικές εισφορές χωρίς
να εγγυάστε τις αποζηµιώσεις σε περιπτώσεις καταστροφής. Χαράτσια δίχως τέλος. Μαζί µε τα µονοπώλια των αγροτικών εφοδίων, αποµυζάτε την αγροτιά µέχρι να καταστραφούν για να
µείνουν οι µεγάλες καπιταλιστικές εκµεταλλεύσεις. Αυτή είναι η
αγροτική πολιτική εξόντωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης και δική σας
και των τριών κοµµάτων.
Και µετά έρχεται όψιµος ο εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ µε αντικα-
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πιταλιστικές κορώνες και µαύρο δάκρυ για τον πρωτογενή
τοµέα, να υποκριθεί ότι ενδιαφέρεται για την αγροτιά και τον
τόπο. Τους στόχους και τις θέσεις του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού θέλει να συγκαλύψει, γιατί το µνηµόνιο ψήφισε και αυτή
την άγρια πολιτική υλοποιεί ως συγκυβέρνηση µε ρόλο συγκεκριµένο, εχθρικό για τα λαϊκά δικαιώµατα και αυτό το ρόλο έχει
του αντικοµµουνισµού.
Αλήθεια, για την εγκληµατική αυτή πολιτική µείωσης της αγροτικής παραγωγής, κατάρρευσης της κτηνοτροφίας, συρρίκνωση
της αλιείας, καταστροφής του περιβάλλοντος ποιος είναι η αιτία,
το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας,
που ο συγκεκριµένος οµιλητής συµµετείχε ως Υφυπουργός Γεωργίας στο παρελθόν; Δεν πιάνουν οι κοροϊδίες. Συγκυβέρνηση
του µαύρου µετώπου είσαστε.
Ούτε µπορεί να αναπτυχθεί ο αγροτικός τοµέας στα πλαίσια
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε αυτή την πολιτική και το ξέρετε.
Μόνο να καταστρέφει παραγωγικές δυνάµεις µπορεί, όπως παραγωγικά και χρήσιµα εργοστάσια ζάχαρης σε Λάρισα και Ξάνθη
αποξηλώνονται ή ακόµα καταστροφή µε επιδότηση αλιευτικών
σκαφών για ενίσχυση των ιχθυοκαλλιεργειών και της κερδοφορίας τριών, τεσσάρων οµίλων, καταστρέφοντας ακτές και παραλίες, εξοντώνοντας ολόκληρες περιοχές και δραστηριότητες.
Μάλιστα, η απόφαση της 4ης Νοέµβρη για το χωροταξικό σχεδιασµό των υδατοκαλλιεργειών έχει προκαλέσει την οργή, την
αγανάκτηση και τεράστιες αντιδράσεις εκατοντάδων τοπικών
κοινωνιών για το περιεχόµενο της, αλλά και πολλά ερωτηµατικά
για µη νοµότυπες διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την υπογραφή της.
Λύση υπέρ του λαού δεν έχετε. Ούτε αποτελεί λύση η ενοικίαση δηµόσιων µικροαγροτεµαχίων που προπαγανδίζετε. Ούτε
λύση είναι τα φωτοβολταϊκά, γιατί δεσµεύουν χρήσιµη γη για
τρόφιµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Αλλά ακόµα και µε το Πρόγραµµα «ΗΛΙΟΣ» συσκοτίζετε τις συνέπειες που θα έχει στην λαϊκή κατανάλωση, αφού αύξηση του
µεριδίου των φωτοβολταϊκών στην απελευθερωµένη αγορά, οδηγεί σε υψηλότερο κόστος της ηλεκτροπαραγωγής και επιβάρυνση της λαϊκής οικογένειας. Οι εγγυηµένες τιµές για τις
«πράσινες» κιλοβατώρες είναι σήµερα υψηλότερες στην ηλιόλουστη Ελλάδα από ότι στη Γερµανία. Ταυτόχρονα, δεν απαντάτε τι θα γίνει µελλοντικά αν η Γερµανία και οι σύµµαχοί της
στραφούν στην πυρηνική ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση ωφεληµένα είναι τα µονοπώλια.
Το µόνο σίγουρο είναι ότι µπορούµε ως χώρα να παράγουµε
ποιοτικά και φθηνά προϊόντα και να µην υπάρχουν φαινόµενα πείνας, αξιοποιώντας ενέργεια και ορυκτό πλούτο για τις λαϊκές
ανάγκες, εξασφαλίζοντας δωρεάν δηµόσια υγεία, παιδεία, πρόνοια, αθλητισµό, δουλειά για όλους.
Όµως, αυτό απαιτεί καταδίκη της συγκυβέρνησης και των κοµµάτων του ευρωµονόδροµου, ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας από το λαό, αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, µονοµερή διαγραφή του χρέους και κεντρικό σχεδιασµό
µε λαϊκή εξουσία και οικονοµία. Έτσι σπάνε οι αλυσίδες και φτιάχνονται προϋπολογισµοί που συµφέρουν το λαό. Αυτό για εµάς
είναι πατριωτισµός, όπως και ο ηρωικός αγώνας των χαλυβουργών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
την κ. Διαµάντω Μανωλάκου από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Η κ. Περλεπέ-Σηφουνάκη Αικατερίνη, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
στο Νοµό Ευβοίας, έχει το λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΛΕΠΕ-ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη συγκυρία της πιο µεγάλης
ρευστότητας και αστάθειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση η ελληνική Βουλή καλείται να ψηφίσει τον προϋπολογισµό του 2012 µε
τη φιλοδοξία της αναστροφής της κρίσης και των συνεπειών της,
µόνο που φέτος είναι εµφανές σε όλους ότι η κρίση δεν έχει ως
βασικό παρανοµαστή τη χώρα µας, αλλά σχεδόν όλα τα κράτη
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της Ευρωζώνης και της Ευρώπης. Είναι βεβαίως κρίση χρέους,
αλλά και συστηµική κρίση και αποτελεί αλληλένδετο κοµµάτι της
παγκόσµιας κρίσης.
Αυτή η παραδοχή έχει µια διπλή σηµασία. Κάθε κράτος της
Ευρώπης οφείλει να αναλάβει το µερίδιο ευθύνης που πραγµατικά του αναλογεί, για να βγει ο κόσµος από την ύφεση. Δεν µπορεί να µεταφέρονται όλες οι αµαρτίες του καπιταλισµού
µονοδιάστατα στις πλάτες ενός και µόνο λαού και στη συγκεκριµένη περίπτωση του ελληνικού λαού.
Σήµερα, λοιπόν, η Εθνική µας Αντιπροσωπεία αποφασίζει για
τον καµβά, πάνω στον οποίο θα κυλήσει η επόµενη χρονιά, µια
χρονιά που µπορεί να αποδειχθεί η κρισιµότερη των πρόσφατων
δεκαετιών για την Ελλάδα και η πιο αποφασιστική για τα χρόνια
που θα ακολουθήσουν. Αυτή η κρισιµότητα έγινε τελικά η
αφορµή, ώστε µε εθνική συνεννόηση και µε την Κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης και σωτηρίας που συγκροτήθηκε να αναλάβουν ευθύνες περισσότερα κόµµατα απέναντι στις πιεστικές επιταγές
της συγκυρίας.
Η νέα Κυβέρνηση στους συγκεκριµένους στόχους που καλείται να ανταποκριθεί έχει µόνο µια επιλογή: την επιτυχία. Η άλλη
εκδοχή δεν θα είναι η αποτυχία, αλλά η τραγωδία. Ο πρώτος,
λοιπόν, στόχος που δεν είναι στοίχηµα, αλλά απαίτηση και επιταγή είναι ο προϋπολογισµός του 2012 και η εκτέλεσή του.
Επιτυχία θα είναι, κατά πρώτον, η επίτευξη του πρωτογενούς
πλεονάσµατος έτσι όπως έχει οριστεί. Επιτυχία θα είναι η σωστή
εκτέλεση του προϋπολογισµού στα έσοδα µέσα από τις εισπράξεις των φόρων από τη µεγαλύτερη δυνατή φορολογική βάση.
Αναµένουµε το νέο φορολογικό νόµο, ώστε και η διεύρυνση στο
σώµα των φορολογούµενων να επιτευχθεί και η φορολογική δικαιοσύνη να ενισχυθεί και οι αδικίες σε αυτόν τον τοµέα να αποκατασταθούν.
Επιτυχία θα είναι το κοινωνικό κράτος εξορθολογιζόµενο να
αντέξει, για να αντέξουν όσοι έχουν ανάγκη από περίθαλψη, όσοι
είναι ανάπηροι, όσοι είναι στο οικονοµικό περιθώριο και στην
ανεργία, όσοι ανήκουν στις πιο αδύναµες οµάδες του πληθυσµού της χώρας.
Το προηγούµενο διάστηµα έγινε υπερπροσπάθεια να µην χαθούν τα οικονοµικά στηρίγµατα σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες
και σήµερα µπαίνουν πάλι µπροστά τα προγράµµατα για την αντιµετώπιση της ανεργίας. Επίσης, υπήρξαν καίριες νοµοθετικές
πρωτοβουλίες για να βελτιωθεί η παιδεία µας. Ακόµη, υπήρξαν
παρεµβάσεις για να µειωθεί η σπατάλη και η αδιαφάνεια για τα
φάρµακα και για τα υγειονοµικά υλικά, ώστε να διασωθεί το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας από την κατάρρευση.
Όλα αυτά αποτυπώνονται σε αυτόν τον προϋπολογισµό και σε
όσες δαπάνες έχουν εγγραφεί. Για το κοινωνικό κράτος το κάθε
ευρώ θα πρέπει να αποδίδει κοινωνικό όφελος στο 100% της
αξίας του.
Επίσης, επιτυχία που θα καθορίσει το µέλλον της ελληνικής οικονοµίας είναι η λειτουργία του ΕΣΠΑ και των δυνατοτήτων του
στον ύψιστο βαθµό. Ό,τι δεν έγινε τα προηγούµενα χρόνια για
τη µεγαλύτερη απορροφητικότητά του, οφείλουµε να το πετύχουµε τώρα µέσα στο 2012. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Το
fast track πρέπει να ισχύσει, εκτός από τις µεγάλες επενδύσεις
και για τις µικρές επιχειρηµατικές δραστηριότητες, χωρίς γραφειοκρατία και καθυστερήσεις.
Η ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά είναι το ζητούµενο,
για να πάρει µπρος πάλι η οικονοµία στη βάση της µε την αυτενέργεια του κάθε πολίτη που τολµά να επιχειρεί. Για όλα αυτά
είναι πολύ ενθαρρυντικό στοιχείο η αύξηση του προγράµµατος
δηµοσίων επενδύσεων στα 7,7 δισεκατοµµύρια ευρώ ή 11,76%
περισσότερο σε σχέση µε τον προϋπολογισµό του 2011.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτός ο προϋπολογισµός δεν αποτελεί
µία απλή προσαρµογή των οικονοµικών µεγεθών στην σηµερινή
πραγµατικότητα και στις επιταγές του µνηµονίου. Στην ουσία οι
κατευθυντήριες συνιστώσες του έχουν αναφορές σε ποιοτικά ζητήµατα στη λειτουργία της οικονοµίας. Ο στόχος για δηµιουργία
πρωτογενούς πλεονάσµατος υποδηλώνει το τέλος µιας εποχής
όπου υπήρχε πλήρης αναντιστοιχία µεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης.
Έχει γίνει πολύς λόγος για αυτήν την αντίφαση. Θα ήθελα,
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όµως, να κάνω εδώ και µία επισήµανση. Στην νέα ισορροπία που
προσδοκούµε, αυτοί που πραγµατικά παράγουν, πρέπει να είναι
και αυτοί που θα καταναλώνουν το αποτέλεσµα του κόπου τους
και της εργασίας τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το φάντασµα που πλανιόταν τα
δύο τελευταία χρόνια πάνω από τη χώρα µας τώρα βρίσκεται
πάνω από όλη την Ευρώπη. Όλοι πλέον κατάλαβαν εντός, αλλά
και εκτός Ελλάδος ότι ούτε τα αναθέµατα, ούτε τα µαγικά ραβδιά, ούτε όµως και η θυµατοποίηση κάποιων κρατών και των οικονοµικών τους µπορούν να διώξουν τη σκιά πάνω από τη γηραιά
ήπειρο.
Απαιτείται συνεργασία και συντονισµένες προσπάθειες από
πολλές πολιτικές δυνάµεις, µικρές και µεγάλες, στον κάθε τόπο.
Απαιτείται η συνεργασία των ίδιων των κρατών µεταξύ τους και
συνολικά της Ένωσης και της Ευρωζώνης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι εργαζόµενοι, οι συνταξιούχοι
ακόµα και οι άνεργοι έχουν πληρώσει βαρύ κόστος για αυτό που
βιώνει η χώρα µας. Δεν έχουν άλλες δυνατότητες. Άλλα περιθώρια για περισσότερα βάρη δεν υπάρχουν, ούτε άλλες ανοχές και
αντοχές. Όσοι κατέχουν τον πλούτο είναι αυτοί που οφείλουν να
καταβάλουν το µεγαλύτερο τίµηµα για την υπέρβαση αυτής της
κρίσης.
Αυτός ο προϋπολογισµός, ας είναι µια αφετηρία ενός νέου
συµβολαίου του κράτους µε τους πολίτες και τις παραγωγικές
δυνάµεις της οικονοµίας της χώρας µας στη βάση της κοινωνικής δικαιοσύνης για την εξασφάλιση ενός στέρεου µέλλοντος
στην Ελλάδα, χωρίς εξαναγκασµούς και βίαιες προσαρµογές
στην οικονοµία και στις ζωές των ανθρώπων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
την κ. Περλεπέ-Σηφουνάκη.
Το λόγο έχει η Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, κ. Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, για δέκα λεπτά.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µία ιδιαίτερα κρίσιµη συγκυρία για τη χώρα µας αλλά και συνολικά για την Ευρώπη γίνεται η
συζήτηση του προϋπολογισµού για το 2012, ο οποίος σηµατοδοτεί ένα σηµείο καµπής στη συλλογική, επώδυνη και µεγάλη
προσπάθεια του ελληνικού λαού να µπορέσει να αντιµετωπίσει
µε µεγάλες θυσίες αυτή την πρωτόγνωρη κρίση.
Αυτός ακριβώς ο προϋπολογισµός αποτυπώνει όλη αυτήν τη
δηµοσιονοµική προσπάθεια τη, όλη αυτήν την προσπάθεια να
ανασυγκροτήσουµε την παραγωγική βάση της χώρας, να προχωρήσουµε παρά τα προβλήµατα, τις αδυναµίες και τις καθυστερήσεις, τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές. Αποτυπώνει επίσης
τις θυσίες του ελληνικού λαού, οι οποίες είναι πολλές φορές άδικες στην οριζόντια διάσταση των µέτρων.
Αυτήν τη φορά ο προϋπολογισµός έχει δύο καινούργια και σηµαντικά ελπιδοφόρα χαρακτηριστικά. Πρώτα απ’ όλα φέρνει
στοιχεία προοπτικής και ελπίδας, στοιχεία βιωσιµότητας µέσα
από την αποτύπωση στον προϋπολογισµό της απόφασης της
26ης Οκτωβρίου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Μιας απόφασης
που έρχεται να µειώσει το χρέος της χώρας µας, έρχεται να µειώσει το κόστος της ετήσιας εξυπηρέτησής του και να δώσει την
ελπίδα, την ανάσα και, φυσικά σε συνέργεια µε ένα σύνολο αναγκαίων πολιτικών γύρω από την ανασυγκρότηση της οικονοµίας
και την ανάκαµψη, την ελπίδα και την προοπτική.
Ταυτόχρονα, είναι ένας προϋπολογισµός ο οποίος αποτυπώνει
µία ευρύτατη πολιτική συναίνεση, η οποία εκφράζεται και σε µία
ευρύτατη κοινοβουλευτική στήριξη, ακριβώς ως στάση ευθύνης
σε αυτήν την πρωτόγνωρη και κρίσιµη συγκυρία που περνάµε.
Επιτρέψτε µου να εστιάσω κυρίως στη διάσταση του προϋπολογισµού αυτού σε σχέση µε τη συνολική προσπάθεια και µάχη
που δίνει η χώρα µας όλον αυτό τον καιρό, και που τους επόµενους µήνες θα συνεχίσει να δίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η προσπάθεια αυτή είναι διπλή. Είναι µάχη για τη χώρα µας, για τη
θέση της χώρας µας και τα συµφέροντά της σε µια Ευρωζώνη
που δοκιµάζεται, αλλά και µάχη όσον αφορά στρατηγικά τη θέση
και τα συµφέροντα της χώρας µας στην προοπτική της νέας Ευ-
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ρωζώνης που διαµορφώνεται.
Κατ’ αρχάς, ο νέος προϋπολογισµός του 2012 είναι αναπόσπαστο µέρος της ίδιας της απόφασης της 26ης Οκτωβρίου. Μιας
απόφασης που αισθάνοµαι την ανάγκη να επισηµάνω στην
Εθνική Αντιπροσωπεία ότι στην αρχή αντιµετωπίσθηκε µε ιδιαίτερη επιφύλαξη από πολλές πλευρές της Βουλής. Στη συνέχεια,
όµως, µέσα από τη συνειδητοποίηση πραγµατικά της προοπτικής
που ανοίγει για τον τόπο µας, είναι σηµαντικό ότι αναδείχθηκε
σε σηµείο πραγµατικής σύγκλισης, καθώς δηµιουργεί αυτήν την
προοπτική που τόσο έχει ανάγκη η χώρα µας, µέσα σε µια ευρύτερη, φυσικά, στρατηγική για την ανάκαµψη και την αντιµετώπιση
της κρίσης.
Κατ’ αρχάς ο προϋπολογισµός που συζητάτε, είναι αναπόσπαστο κοµµάτι αυτής της απόφασης. Πρώτα απ’ όλα, το ότι ο προϋπολογισµός του 2012 βάζει ως στόχο τα πρωτογενή πλεονάσµατα είναι ακριβώς ένα από εκείνα τα µεγάλα διαπραγµατευτικά όπλα που είχε η χώρα µας, που είχε η ελληνική Κυβέρνηση,
προκειµένου να µπορέσει να πετύχει τη Συµφωνία της 26ης
Οκτωβρίου και να καταστεί δυνατή µε τις «πλάτες» και την εγγύηση της Ευρωζώνης η συµφωνία για τη µείωση του χρέους,
µε τη θετική συνέπεια που έχει για τη βιωσιµότητα της προσπάθειας που καταβάλλουµε.
Είναι απόλυτα συνδεδεµένη η ψήφιση του προϋπολογισµού
του 2012, µε την εφαρµογή όλων των αποφάσεων της 26ης
Οκτωβρίου, καθώς µε την ψήφισή του δροµολογείται η τυπική
διαπραγµάτευση για το νέο πρόγραµµα της χώρας, για την
εφαρµογή του PSI και τη µείωση του χρέους. Επιπλέον, σε αυτήν
την εβδοµάδα, που θα καταλήξει µε άλλη µια κρίσιµη Ευρωπαϊκή
Σύνοδο, της 9ης Δεκεµβρίου, η επίσπευση της ψήφισής του έρχεται να διασφαλίσει την απόφαση της 26ης Οκτωβρίου.
Διότι όλοι γνωρίζουµε πολύ καλά, έχοντας και την εµπειρία της
21ης Ιουλίου, πόσο τα δεδοµένα αλλάζουν γρήγορα και πόσοι
κίνδυνοι υπάρχουν µέσα από τις ευρύτερες αλλαγές, καθώς και
την σηµασία που έχει να φανεί ότι από την πλευρά µας ότι υπάρχει η αποφασιστικότητα και η χρονική επίσπευση της υλοποίησης
των αποφάσεων που µας συµφέρουν και αφορούν τη χώρα µας.
Πολύ περισσότερο, βέβαια, σε µια περίοδο που ανοίγει ένα ευρύ
πεδίο διαπραγµάτευσης και συζητήσεων, κατά την οποία κλείνει
στην πραγµατικότητα, αγαπητοί συνάδελφοι, ο κύκλος του Μάαστριχτ και ανοίγει ένας νέος κύκλος. Μένει να δούµε ακριβώς,
τι προσανατολισµό και τι εχέγγυα θα έχει για τις χώρες-µέλη της
Ευρωζώνης και την προοπτική τους. Έχει σηµασία η ψήφιση του
προϋπολογισµού για τη διαπραγµατευτική δύναµη της χώρας
µας και του Πρωθυπουργού, του κ. Λουκά Παπαδήµου, στο κρίσιµο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 9ης Δεκεµβρίου.
Οι αποφάσεις, λοιπόν, που έχουµε µπροστά µας είναι πολλές
και δύσκολες και οι συσχετισµοί οι θεσµικοί, οι πολιτικοί, οι οικονοµικοί σήµερα στην Ευρώπη είναι εξίσου δύσκολοι. Ξέρουµε
όλοι πολύ καλά -εµείς το ζήσαµε ως Ελλάδα περισσότερο από
κάθε άλλη χώρα αλλά τώρα πλέον το ζουν όλο και περισσότεροι
λαοί στην Ευρώπη- ότι, δυστυχώς, οι ευρωπαϊκές ηγεσίες ήταν
ανακόλουθες. Είδαµε µεγάλη καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων τα τελευταία δυο χρόνια. Είδαµε διστακτικότητα. Είδαµε
αναποφασιστικότητα. Είδαµε µια διαφορά φάσης κάθε φορά. Ξέρουµε ότι πια ο χρόνος έχει τελειώσει. Είναι η ώρα των αποφάσεων και δεν υπάρχει πλέον χρόνος.
Είδαµε να καταρρίπτονται τρία µεγάλα ταµπού όλους αυτούς
τους µήνες και µε ιδιαίτερη έµφαση τις τελευταίες εβδοµάδες.
Είναι πράγµατα, που εµείς τα λέγαµε. Τα λέγαµε ως χώρα, τα λέγαµε ως Κυβέρνηση, αλλά, βέβαια, τότε τα αυτιά ήταν κλειστά
στην Ευρώπη.
Πρώτο θέµα: Προσπαθούσαν να πουν ότι το θέµα είναι καθαρά ελληνικό, µε µονόπλευρη ευθύνη της Ελλάδας, και ότι δεν
αφορούσε την υπόλοιπη Ε.Ε.. Προσπαθούσαν να βάλουν σε
εφαρµογή, την περίφηµη θεωρία της «στεγανοποίησης» της Ελλάδας και του Νότου, και φυσικά αποδείχθηκε ότι δεν µπορούσε
να είναι έτσι. Αποδείχθηκε ότι η κρίση, πέραν των δικών µας ευθυνών, είχε ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά. Τώρα, ο Επίτροπος Όλι
Ρεν, παραδέχθηκε ότι η κρίση πια µε τα χαρακτηριστικά της έχει
αγγίξει την καρδιά της Ευρωζώνης.
Δεύτερον: Προσπάθησαν να µην αγγίξουν το ζήτηµα του συ-
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στηµικού ελλείµµατος που έχει το Μάαστριχτ, µε τη µονόπλευρη
υλοποίηση του, µόνο µε τη νοµισµατική πολιτική, χωρίς οικονοµική πολιτική, χωρίς πολιτική ενοποίηση, χωρίς αλληλεγγύη και
πολιτικές συνοχής. Όµως και αυτό πλέον δεν µπορούσε άλλο να
προχωρήσει. Έτσι, βλέπουµε ότι ακόµα και η Γερµανία -µε τη
δική της, βέβαια, οπτική γωνία- παραδέχεται ότι υπάρχει συστηµικό δοµικό θέµα στη λειτουργία της Ευρωζώνης και ανοίγει πια
το κεφάλαιο για µία ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική και µία νέα λειτουργία της Ευρωζώνης.
Τρίτο θέµα. Η θεωρία που καταρρίφθηκε ότι αρκεί από µόνη
της η δηµοσιονοµική πειθαρχία, προκειµένου να λυθούν τα προβλήµατα. Η δηµοσιονοµική πειθαρχία σε µία οικονοµική και νοµισµατική ένωση, είναι βασική παράµετρος, προκειµένου να
υπάρχουν κοινοί κανόνες. Αλλά, βέβαια, δεν είναι ικανή συνθήκη.
Απαιτείται οικονοµική πολιτική, απαιτείται αντιµετώπιση της ύφεσης. Μέχρι και ο πρόεδρος Βαν Ροµπόνι παραδέχεται ότι πλέον
η ύφεση απλώνεται σε όλη την Ευρώπη κι όχι απλώς στο Νότο.
Απαιτείται ευρωπαϊκή στρατηγική ανάκαµψης, η οποία να απαντά
στα θέµατα αυτά, για να τονώσει την ανάπτυξη, την απασχόληση
µε αίσθηση αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής.
Άρα, αγαπητοί συνάδελφοι, σ’ αυτήν την κρίσιµη διαπραγµάτευση, η χώρα µας πηγαίνει µε καθαρές αρχές και καθαρές θέσεις. Πρώτα απ’ όλα, ότι σ’ αυτή τη σύνοδο, δεν µπορούν να
υπάρχουν µονόπλευρες αποφάσεις. Χρειάζεται να υπάρξουν
ταυτόχρονα µέτρα –τώρα- για την αντιµετώπιση της κρίσης. Βλέπετε ότι ακόµη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται και προτείνει
πράγµατα, που εµείς λέγαµε εδώ και µήνες, όπως το οµόλογο
σταθερότητας, γιατί η κρίση είναι εδώ. Η πυρκαγιά είναι µέσα
στην Ευρωζώνη. Ταυτόχρονα, βέβαια, πρέπει να ανοίξουν το
δρόµο για τις αναγκαίες εκείνες θεσµικές αλλαγές αλλά όχι µονόπλευρα, ταυτόχρονα µε τα µέτρα.
Δεύτερο σηµείο της δικής µας στρατηγικής, είναι ότι αυτή η
αλλαγή που στις συνθήκες, στο θεσµικό πλαίσιο της Ευρωζώνης- θα πρέπει να κατοχυρώνει τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, να σέβεται τη διαθεσµική ισορροπία και
να κατοχυρώνει τη θεσµική ισοτιµία όλων των κρατών-µελών της
Ευρωζώνης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Αναπληρωτού Υπουργού)
Σηµείο τρίτο, είναι ότι θα πρέπει αυτές οι αλλαγές, να ακολουθούν τις ευρωπαϊκές αρχές, τις αρχές της αλληλεγγύης, τις
αρχές της συνοχής, τις αρχές της δηµοκρατικής νοµιµοποίησης.
Δεν εννοείται να επικρατήσει διακυβερνητισµός, ο οποίος να ξεφεύγει από το δηµοκρατικό έλεγχο των εθνικών κοινοβουλίων
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολύ περισσότερο πρέπει να
αντιµετωπισθεί το νέο µεγάλο δηµοκρατικό έλλειµµα της τελευταίας δεκαετίας, που είναι το έλλειµµα της πολιτικής της Ευρώπης απέναντι στις αγορές και στη δική τους παρέµβαση στις
εξελίξεις.
Σηµείο τέταρτο είναι ότι θα πρέπει αυτές οι αλλαγές και αυτές
οι αποφάσεις, να διασφαλίζουν τη θέση της Ελλάδας στην Ευρωζώνη σήµερα, αλλά και στην προοπτική τους µέσα στο νέο
πλαίσιο, και να διασφαλίζουν την παραµονή της χώρας µας στο
σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε µία νέα ευρωπαϊκή
αρχιτεκτονική πολλών πλέον ταχυτήτων, όπως διαµορφώνονται
στην πράξη. Και αυτό ξέρουµε όλοι πολύ καλά ότι δεν είναι θέµα
µόνο οικονοµικό αλλά είναι και θέµα εθνικό και πολιτικό για την
Ελλάδα, µε τα πολλαπλά µέτωπα που έχει, εθνικά, πολιτικά, οικονοµικά.
Επίσης -και τελειώνω µε αυτό- θα πρέπει οι αποφάσεις που θα
ληφθούν να διασφαλίζουν απόλυτα αφ’ ενός την οµαλή εφαρµογή της απόφασης της 26ης Οκτωβρίου και αφ’ ετέρου τη δυνατότητα η χώρα µας να συνδιαµορφώνει και να αξιοποιεί ένα
πλέγµα πολιτικών, που θα τη στηρίξουν στη µάχη για την αντιµετώπιση της ύφεσης την παραγωγική της ανασυγκρότηση, την
ανάκαµψη και την ανάπτυξη.
Θέλω να επισηµάνω –γιατί έχει µεγάλη σηµασία- ότι µιλάµε
όλοι για την απόφαση της 26ης Οκτωβρίου, αλλά προηγήθηκε
και η 23η Οκτωβρίου, όπου εκεί πέτυχε η χώρα µας κάτι που φαινόταν στην αρχή πολύ δύσκολο. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση
αποδέχθηκε –και αυτό υπάρχει πλέον και στις προτάσεις για το
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νέο κοινοτικό προϋπολογισµό- για τις χώρες που έχουν προβλήµατα και είναι σε πρόγραµµα, όπως η Ελλάδα να ενισχυθεί η κοινοτική συµµετοχή και να φθάνει µέχρι 95%, προκειµένου να
µπορέσει να απελευθερωθεί το ΕΣΠΑ και να τονωθεί η ανάπτυξη,
λόγω της µείωσης του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων.
Άρα, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, η ψήφιση του προϋπολογισµού, στέλνει ένα τριπλό µήνυµα: µήνυµα στην Ευρώπη, ενισχύοντας τη διαπραγµατευτική µας δύναµη, µήνυµα πολιτικής
ευθύνης, και πάνω από όλα µήνυµα στον ελληνικό λαό που µας
ακούει ότι µέσα από αυτήν την προσπάθεια, µπορούµε πλέον
αυτήν τη χρονιά να βάλουµε τις βάσεις για µια προοπτική ελπίδας για τη χώρα µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
και εµείς, κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
Ο συνάδελφος Βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας Δηµοκρατίας,
ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έχει το λόγο.
Έχετε επτά λεπτά, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία
Υπουργέ, πράγµατι της 26ης Οκτωβρίου προηγήθηκε η 23η
Οκτωβρίου. Προηγήθηκε, όµως και η 21η Ιουλίου, όταν η προηγούµενη κυβέρνηση, θριαµβολογούσε δήθεν ότι εξασφαλίστηκε
η βιωσιµότητα του χρέους και µπήκε πάτος στο βαρέλι. Κατέρρευσαν κάποια ταµπού.
Μιλήσατε, πράγµατι, για το ότι κατέρρευσαν και άλλα ταµπού
στην Ευρώπη, µεταξύ των οποίων και η θεωρία, όπως σωστά είπατε, της στεγανοποίησης, ότι το πρόβληµα δηλαδή δεν είναι ελληνικό, αλλά είναι ευρωπαϊκό. Αυτό, το εκλαµβάνω ως ένα
στοιχείο αυτοκριτικής από την πλευρά σας, διότι αν δεν µε απατά
η µνήµη µου, αυτός ήταν ο πυρήνας του αντιπολιτευτικού σας
λόγου στην κυβέρνηση Καραµανλή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε τον προϋπολογισµό
του 2012, έναν, πράγµατι, εξαιρετικά κρίσιµο προϋπολογισµό,
αφού εισάγεται στη Βουλή από µεταβατική Κυβέρνηση και σε
συνθήκες παρατεταµένης αβεβαιότητας και κρίσης τόσο στο
εσωτερικό της χώρας όσο και στο ευρωπαϊκό περιβάλλον.
Τον προϋπολογισµό που θα ψηφίσουµε, θα κληθεί να υλοποιήσει η παρούσα Κυβέρνηση και κυρίως η κυβέρνηση, που θα
προκύψει από τις προσεχείς εκλογές. Τα στοιχεία του αναδεικνύουν τις ευθύνες της κυβέρνησης Παπανδρέου. Στα δηµόσια
οικονοµικά, αυτές εντοπίζονται τόσο στις πολιτικές όσο και στην
εφαρµογή τους.
Το αποτέλεσµα είναι το 2012, να µην προχωρήσει η αναγκαία
δηµοσιονοµική προσαρµογή, παρά τις τεράστιες θυσίες των Ελλήνων πολιτών.
Ενδεικτικά -και για να κάνω µια ορθολογική αποτίµηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισµού του 2011- αναφέρω πρώτον ότι η ύφεση εκτιµάται πλέον περίπου στο 6% από πρόβλεψη
πριν από πέντε µήνες για 3,5% στο µεσοπρόθεσµο πλαίσιο. Δεύτερον, η ανεργία εκτιµάται στο 15,5% από πρόβλεψη πριν από
έξι µήνες για 14,5%, όταν ήδη έχει σκαρφαλώσει στο 18,5% τον
Αύγουστο. Τρίτον, τα έσοδα εκτιµάται ότι θα αυξηθούν µόλις περίπου κατά 1% από πρόβλεψη για αύξηση κατά 8,5% στον περυσινό προϋπολογισµό και 5,6% στο µεσοπρόθεσµο πλαίσιο.
Τέταρτον, το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, εκτιµάται ότι
θα διαµορφωθεί περίπου στα 7 δισεκατοµµύρια ευρώ από πρόβλεψη για 8,5 δισεκατοµµύρια ευρώ στον περσινό προϋπολογισµό. Πέµπτον, το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης, αναµένεται
να διαµορφωθεί τουλάχιστον στα 20 δισεκατοµµύρια ευρώ, από
πρόβλεψη πριν από έξι µήνες για 14,5 δισεκατοµµύρια ευρώ στο
µεσοπρόθεσµο πλαίσιο.
Κυρία Υπουργέ, παρακαλώ την προσοχή σας εδώ. Το έλλειµµα
του τακτικού προϋπολογισµού, δηλαδή του κρατικού προϋπολογισµού, χωρίς το µαξιλαράκι ασφάλειας, που είναι το Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων, το 2011 είναι 9%, όταν ήταν 7% το 2010.
Έχουµε διόγκωση του ελλείµµατος του κρατικού προϋπολογισµού, αν αφήσουµε έξω το µαξιλαράκι ασφάλειας του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων.
Όλες αυτές οι αποκλίσεις, οδήγησαν την προηγούµενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, στη λήψη νέων µέτρων συνολικού ύψους 10%
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του ΑΕΠ, ίδιου µεγέθους και έντασης µε το 2010, όπως αναφέρει
ο ίδιος ο προϋπολογισµός. Και αυτό, γιατί σύµφωνα µε τον ίδιο
τον προϋπολογισµό, η επιδείνωση της ύφεσης, εµποδίζει την
πλήρη αποτελεσµατικότητα των ληφθέντων µέτρων. Το αποτέλεσµα είναι το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης, να εκτιµάται
ότι θα µειωθεί το πολύ κατά µιάµιση ποσοστιαία µονάδα του
ΑΕΠ, αν και ο στόχος –και, µάλιστα, χωρίς τα πρόσθετα δηµοσιονοµικά πακέτα του Ιουλίου και του Οκτωβρίου- ήταν για µείωση κατά τρεις ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ. Και απ’ αυτό,
προκύπτει σαφώς ένα έλλειµµα αποτελεσµατικότητας της
ασκούµενης οικονοµικής πολιτικής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά ισχύουν για το 2011.
Αυτές, όµως, οι αποκλίσεις από τους δηµοσιονοµικούς στόχους,
για τη φετινή χρονιά καθιστούν εξαιρετικά επισφαλείς και τις
προβλέψεις για τον προϋπολογισµό του 2012, ο οποίος πράγµατι
–για να είµαστε ειλικρινείς- ούτως ή άλλως κινείται σε ένα περιβάλλον µε πολλές αβεβαιότητες, αφού η κρίση χρέους, µαίνεται
και επεκτείνεται απειλώντας όλα τα µεγέθη µε ανατροπή.
Παράλληλα, πρόκειται και για έναν προϋπολογισµό, του
οποίου οι προβλέψεις βασίζονται και στην εφαρµογή του PSI, οι
λεπτοµέρειες του οποίου, θα καθοριστούν στις αρχές του επόµενου έτους. Απ’ αυτές τις λεπτοµέρειες, θα εξαρτηθούν οι τελικές προβλέψεις για τις δαπάνες για τόκους, για το ύψος του
δηµοσίου χρέους, για το ποσό που θα χρειαστεί για την επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και τις επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών ταµείων και για το ύψος των χρηµατοδοτικών αναγκών
της χώρας τα επόµενα έτη.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση και παρά τις αντικειµενικές δυσκολίες και αβεβαιότητες που υπάρχουν, µπορούµε να κάνουµε
ορισµένες παρατηρήσεις για βασικά µεγέθη του 2012. Η πρώτη
παρατήρηση είναι η εξής: Η ύφεση θα παραµείνει βαθιά και εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί περίπου στο 2,8%. Να θυµίσουµε ότι
η προηγούµενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, πέρυσι τέτοια εποχή,
προέβλεπε ίδια ύφεση 3% για φέτος και, τελικά, αυτή είναι διπλάσια. Να σηµειώσουµε ότι η χώρα µ’ αυτήν την ύφεση, θα είναι
η µοναδική χώρα ποτέ που θα βρίσκεται σε ύφεση για πέντε συνεχόµενα χρόνια. Να γνωρίζουµε, µάλιστα, ότι για κάθε 1% επιπλέον µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας, το έλλειµµα
επιβαρύνεται κατά 0,5%.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η δεύτερη παρατήρηση είναι η εξής: Η ανεργία διογκώνεται
δραµατικά. Αυτό θα έχει σοβαρές, µεγαλύτερες και πιο διευρυµένες επιπτώσεις στην κοινωνική συνοχή, ενώ συνεπάγεται και
απαξίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου και του αποθέµατος τεχνογνωσίας.
Η τρίτη παρατήρηση είναι η εξής: Οι δαπάνες του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων –φιλική προς την ανάπτυξη επένδυση- θα παραµείνουν σε εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα.
Η τέταρτη παρατήρηση είναι η εξής: Οι στόχοι του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων, αναθεωρούνται επί το δυσµενέστερο. Η δε επίτευξή τους εξαρτάται από το εάν θα έχουµε
αγορά, εάν θα έχουµε επενδυτικό ενδιαφέρον.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Να υπενθυµίσουµε, µάλιστα, ότι για το 2011, ο στόχος θα είναι
για έσοδα 5 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Μεταβλήθηκε στα 4 δισεκατοµµύρια ευρώ και τελικά δεν θα προκύψουν ούτε τα µισά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η πέµπτη και τελευταία παρατήρηση είναι η εξής: Οι δηµοσιονοµικοί στόχοι είναι φιλόδοξοι. Οι µέχρι σήµερα αποκλίσεις σ’
αυτούς µε την άσκηση της ίδιας πολιτικής, τα δεδοµένα της
πραγµατικής οικονοµίας και η συσσώρευση των επιβαρύνσεων
σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθιστούν εξαιρετικά αµφίβολα
τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα.
Αυτοί οι στόχοι, πρέπει και θα µπορέσουν να επιτευχθούν,
µόνο αν υπάρξει ανάκαµψη της οικονοµίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία, µε ευθύνη,
στο πλαίσιο της ειλικρινούς στήριξης της µεταβατικής Κυβέρνησης Παπαδήµου, στην οποία έχει ανατεθεί ειδική αποστολή, δεν
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αµφισβητεί τον προϋπολογισµό. Στηρίζει όλες τις αναγκαίες
ενέργειες για την υλοποίηση των αποφάσεων της 26ης Οκτωβρίου. Όµως, υποστηρίζει σταθερά τη θέση ότι απαιτείται τροποποίηση των πολιτικών που έχουν αποδειχθεί λανθασµένες και,
βεβαίως, τη συµπλήρωσή τους µε πολιτικές, που θα πυροδοτήσουν την επανεκκίνηση της οικονοµίας και την αναπτυξιακή διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, κύριε Σταϊκούρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Μιλάµε, δηλαδή, για πολιτικές που
θα ενισχύσουν…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μην εξηγείτε τώρα και
τις πολιτικές! Ξεπεράσαµε το όγδοο λεπτό! Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Υπήρχαν και συνάδελφοι που ξεπέρασαν και το ένατο λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κακώς το ξεπέρασαν!
Σας παρακαλώ πολύ!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Νοµίζω ότι
είµαι πάντα συνεπής στο χρόνο µου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Μιλάµε για πολιτικές, δηλαδή, που
θα ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση των Ελληνίδων και των Ελλήνων και την πίστη τους, σε µία εθνικά αξιοπρεπή πορεία της πατρίδας µας στη µετεξελισσόµενη Ευρωζώνη και την παγκόσµια
σκηνή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κατάλογος έχει εκατόν εβδοµήντα πέντε συναδέλφους.
Είναι ένας µεγάλος αριθµός. Θα πρέπει να δώσουµε τη δυνατότητα σε όλους να τοποθετηθούν, να µιλήσουν. Γι’ αυτό, µετά από
τους υπολογισµούς που κάναµε, γιατί θα µιλήσουν και Υπουργοί,
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, υπάρχουν και δευτερολογίες,
αλλά και οι Αρχηγοί βέβαια την τελευταία µέρα, είναι αναγκαίο
αύριο να ξεκινήσουµε στις 3 η ώρα το απόγευµα και να συνεχίσουµε µέχρι αργά το βράδυ. Αύριο είναι Κυριακή, σας θυµίζω.
Θα προσθέσουµε επίσης πρωινές συνεδριάσεις και τη Δευτέρα
και την Τρίτη.
Σε ό,τι αφορά την αποψινή συνεδρίαση, εγώ θα πρότεινα να
τελειώσουµε στη 1.00 η ώρα.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το Σώµα συµφώνησε
οµοφώνως.
Το λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Παπαγεωργίου, Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σας πω ότι υπάρχουν πάρα
πολλοί οικονοµολόγοι, που ισχυρίζονται ότι η κρίση αυτή που κατατρύχει την παγκόσµια κοινωνία, είναι παρόµοια µε αυτήν της
κρίσης του ’29. Δεν θέλω να το πιστεύω, αλλά το ισχυρίζονται
κάποιοι.
Η προηγούµενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, δύο
χρόνια, σε συνθήκες οικονοµικού τυφώνα, σε συνθήκες πάρα
πολύ µεγάλης οικονοµικής κρίσης, κατάφερε µε πόνο, µε θυσίες
του ελληνικού λαού, να κρατήσει όρθια τη χώρα. Κατάφερε να
αποφύγει η χώρα τα χειρότερα, που ήταν κατά τη γνώµη µου, η
ανοιχτή χρεοκοπία, η ανεξέλεγκτη χρεοκοπία –και ισχύει ακόµα
σαν κίνδυνος- και η πτώχευση.
Σήµερα βρισκόµαστε σε µία άλλη περίοδο. Σήµερα έχουµε
άλλα δεδοµένα στο πολιτικό σκηνικό. Έχουµε µία πολιτική συµφωνία πολλών κοµµάτων για το µέλλον της χώρας, για τη διαχείριση της µοίρας του τόπου. Έχουµε, κατά τη γνώµη µου, το πιο
σηµαντικό εργαλείο, αυτό το εργαλείο της απόφασης της 26ης
Οκτωβρίου για την απάλειψη ή την ελάφρυνση του µεγάλου δηµοσιονοµικού χρέους της χώρας µας.
Όµως, πρέπει να πούµε ότι παρ’όλο που υπάρχουν καλύτερες
προοπτικές, οι κίνδυνοι για τη χώρα µας είναι πάρα πολύ µεγάλοι. Εγώ θα ήθελα να εστιάσω σε τρεις κινδύνους που έχει η
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χώρα µας. Ο ένας, είναι το βάθεµα της κρίσης και η απόκλιση
από τους στόχους που παίρνει υπ’ όψιν ο προϋπολογισµός και
µε βάση αυτούς, κτίζει τα αποτελέσµατα του επόµενου χρόνου.
Δεν θέλω να προσχωρήσω στην άποψη ενός πολύ µεγάλου
γκρουπ, που υπολόγισε και έβγαλε χθες ότι η ύφεση του χρόνου
δεν θα είναι αυτή που υπολογίζουµε, αλλά θα είναι 4,5% και το
’13 µας λέει ότι θα είναι 2,8%. Όµως, δυστυχώς, οι πιο απαισιόδοξες προβλέψεις τα τελευταία χρόνια έχουν δικαιωθεί.
Θέλω να θυµίσω ότι από το 2008 µέχρι τώρα, η χώρα µας πλησιάζει σε απώλεια πλούτου, µείωση του ΑΕΠ, το 15%. Δεν
υπήρχε τέτοια µείωση και ύφεση το ’29 σας θυµίζω σε τέτοια
έκταση που βιώνει η χώρα µας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
νοµίζω ότι αυτός είναι ο µεγάλος κίνδυνος.
Άρα, τι προέχει αυτήν τη στιγµή; Προέχει να κινήσουµε γρήγορα όλα τα αναπτυξιακά εργαλεία, να ανασύρουµε όλες τις δυνάµεις, να κινητοποιήσουµε όλες τις εθνικές δυνάµεις, ούτως
ώστε η χώρα να περάσει στον ενάρετο κύκλο. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Μιλάω για εργαλεία, όπως η επίλυση της ρευστότητας µε το PSI -θα το πω στη συνέχεια- που είναι το κοµβικό
σηµείο.
Σήµερα δεν επενδύει κανένας στην Ελλάδα. Και γιατί δεν
υπάρχει ρευστότητα από τις τράπεζες, γιατί δεν δίνουν δάνεια;
Πάνε στις τράπεζες τροµαχτικά επενδυτικά σχέδια και απορρίπτονται.
Πρέπει να κινητοποιήσουµε το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Δεν µπορώ να διανοηθώ, κύριε Υπουργέ, πώς σε τέτοιες
συνθήκες κρίσης –ο Κέινς µας το δίδαξε αυτό- µειώνεται το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Το µόνο που µπορεί να σε βγάλει από την κρίση, δεν είναι η κεϊνσιανή λογική γενικά. Είναι το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και το πήγαν από το 8,5 στο
7. Το πήγαµε εµείς σαν εθνική Κυβέρνηση; Όχι το πήγε η λογική
της τρόικας. Θεωρώ ότι αυτά τα περιοριστικά µέτρα, θα βαθύνουν την ύφεση τα επόµενα χρόνια.
Είναι µονοµερή και οδηγούν τη χώρα σε βαθύτερη ύφεση και
καταστροφή της κοινωνίας και της οικονοµίας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουµε, λοιπόν, ότι πρέπει να βρούµε τρόπους. Ένας
από αυτούς, είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ωραία,
δεν έχουµε πόρους στην Ελλάδα, δεν έχουµε ρευστότητα; Να
καταφύγουµε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή να µας
βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεν µπορεί, λοιπόν, να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Θα πρέπει να αποφύγουµε
το βάθεµα και την έκταση της ύφεσης. Το ένα είναι αυτό.
Το δεύτερο, αφορά τη δηµοσιονοµική πτυχή, αφορά το PSI,
αφορά πιο συγκεκριµένα το πακέτο της ρευστότητας. Έχουν
δίκιο οι τράπεζες ως προς το γεγονός ότι γίνεται ένα βαθύ PSI.
Κατά τη γνώµη µου, το PSI πρέπει να ολοκληρωθεί γρήγορα,
πρέπει να επιταχυνθεί, πρέπει να πετύχει. Όµως, ακούστε µε,
σας παρακαλώ. Είναι λογική αυτή κάποιων χωρών, όπως της Γερµανίας, που λέει ότι µόνο ο ιδιωτικός τοµέας θα συµµετέχει στην
ελάφρυνση του ελληνικού χρέους; Και λέµε, για παράδειγµα –
και δεν είναι εδώ ο κύριος Πρωθυπουργός που διετέλεσε και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της ECB- γιατί
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κατέχει αυτήν τη στιγµή, ονοµαστικής αξίας οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου; Τα βρήκε στη
δευτερογενή αγορά 62 δισεκατοµµύρια και τα αγόρασε 42 δισεκατοµµύρια. Γιατί δεν διαγράφει τα 20 δισεκατοµµύρια, αν θέλει
να ελαφρύνει το χρέος; Δεν το αγγίζει κανένας αυτό.
Έχουν δίκιο, λοιπόν, οι τράπεζες ως προς το εξής. Λένε ότι
εµείς θα υποστούµε µια καταστροφή. Γιατί δεν συµµετέχουν κι
άλλοι σ’ αυτό το εγχείρηµα της ελάφρυνσης του χρέους;
Πρέπει κάποια στιγµή να απαντήσουµε σ’ αυτό. Δεν µπορεί να
συνεχίζουν κάποιοι να θεωρούν ότι αν πειραχτούν οι τράπεζες
από το PSI –αυτές που κατέχουν οµόλογα και όχι µόνο οι ελληνικές- θα χτυπηθούν αυτοί που κατέχουν οµόλογα. Και δεν είναι
οι Γερµανοί ή κάποιοι άλλοι, γιατί αυτό φαντάζοµαι ότι γίνεται.
Δεν µπορεί να κατανοήσω διαφορετικά, ότι µια τράπεζα, όπως
είναι η ECB, δεν διαγράφει 20 δισεκατοµµύρια. Ωραία, να κρατήσει και ένα «Φ», όπως λένε στην οικονοµία. Όµως, µπορεί να
διαγράψει τα µισά τουλάχιστον. Στην Ελλάδα δεν συζητείται καν
αυτό. Δεν συζητείται καν στα φόρα, δεν συζητείται, κυρία Αναπληρώτρια Υπουργέ, στα φόρα της Ευρώπης.
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Τρίτον, θεωρώ ότι θα πρέπει σ’ αυτό το κοµµάτι, να ολοκληρωθεί γρήγορα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ευρωοµόλογο δεν θα
λύσει και πάλι το πρόβληµα. Ωραία, υπολογίζουν οι Γερµανοί ότι
θα έχουν µεγαλύτερο δηµοσιονοµικό κόστος. Δανείζονται µε 1,9
και θα πάνε στο 4,5, αντί για το 6 µε το οποίο δανείζονται όλοι οι
άλλοι.
Εάν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν γίνει «τράπεζα καταφυγής», δεν γίνει καταφύγιο, σας πληροφορώ ότι οι κερδοσκόποι
δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο στην Ευρώπη.
Κυρία Κατσέλη, βλέπω ότι συµφωνείτε.
Διότι ακούστε τι λένε. Έχω συζητήσει µε µερικούς από αυτούς
που κατέχουν και έχουν κάνει ασφάλιστρα, CDS. «Εγώ, λέει,
ασφάλισα τα οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου και έρχεστε και
µου τα κόβετε». Οι κερδοσκόποι, θα βρουν άλλους τρόπους να
τσακίσουν την Ευρώπη. Η Ευρωζώνη, πρέπει να ολοκληρωθεί και
θα ολοκληρωθεί όχι µε το ευρωοµόλογο, αλλά και µε τη χρήση
της ECB σαν ευρωπαϊκής τράπεζας.
Και επανέρχοµαι λίγο στην ανάπτυξη. Δεν µπορώ να µη διανοηθώ ότι δεν θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες στα ενεργειακά ή
στον αγροτικό τοµέα, όπου λιµνάζουν πόροι ή στον τουρισµό. Το
θεωρώ αδιανόητο να τα συζητάµε µετά από τόσα χρόνια αυτά
και να µη γίνεται τίποτα.
Έρχοµαι στο τρίτο. Στον προϋπολογισµό, κύριοι Υπουργοί,
λέτε ότι θα εισπράξουµε 9,3 δισεκατοµµύρια από αποκρατικοποιήσεις. Φυσικά, πρέπει να πω ότι αυτό δεν επηρεάζει τον προϋπολογισµό αλλά πάει στο χρέος. Ό,τι πουλάς, πάει στο χρέος.
Είναι δυνατόν να πιστεύουµε ότι του χρόνου θα πάρουµε από
αποκρατικοποιήσεις 9,3 δισεκατοµµύρια; Γιατί; Γιατί οι Ευρωπαίοι επιµένουν; Το ρώτησα και µου είπαν ότι επιµένουν αυτοί.
Μα κοροϊδεύουν τον κόσµο! Βγάζουν καθηµερινά οι µεγάλες
τράπεζες και leasing ακίνητα τροµακτικής αξίας και δεν τα αγοράζει κανένας.
Εκτός αν θέλουµε, κύριε Υπουργέ –και εδώ εγώ µιλάω και ως
Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ- να συζητάµε για την αποκρατικοποίηση
της ΕΥΔΑΠ, τη στιγµή που υπάρχουν πολίτες, που δεν µπορούν
να πληρώσουν το νερό. Και διακυβεύονται τα δηµόσια αγαθά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Να συζητάµε µετ’ επιτάσεως! Θα γίνουµε καρικατούρα στην
κοινωνία, διότι θεωρώ ότι δεν µπορεί να µιλάς για τη ΔΕΗ, όταν
οι πολίτες δεν έχουν να πληρώσουν αυτό το δηµόσιο αγαθό, το
ηλεκτρικό. Πρέπει σ’ αυτήν τη χώρα, να δούµε τι θα κάνουµε µε
τα ακίνητα.
Και έρχοµαι και στο τελευταίο, κύριε Πρόεδρε. Νοµίζω ότι το
κρισιµότερο όλων είναι η ψυχολογία στην οικονοµία. Πρέπει να
µιλήσουµε στο λαό µε λόγια αλήθειας και ειλικρίνειας. Ίσως δεν
το έκανε η προηγούµενη κυβέρνηση µε όρους ειλικρίνειας. Θα
πρέπει να πούµε ότι η χώρα είχε χρεωκοπήσει και την κρατήσαµε
όρθια. Όµως, οι κίνδυνοι είναι υπαρκτοί.
Επίσης, θα πρέπει να πούµε στον ελληνικό λαό ότι όλοι µε
εγρήγορση θα αλλάξουµε το κλίµα, διότι η οικονοµία είναι κλίµα,
κλίµα, κλίµα!
Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Αυτή η κατήφεια, αυτός ο φόβος,
αυτή η αστάθεια είναι καταστροφική για την οικονοµία.
Να αρχίσουµε να ανοίγουµε το δρόµο σε µια προοπτική για τη
χώρα και το λαό. Διότι µ’ αυτήν την ύφεση καταστρέφεται η οικονοµία και η κοινωνία και θα ζήσουµε πιο επώδυνες καταστάσεις.
Εγώ ψηφίζω τον προϋπολογισµό αλλά οφείλουµε όλοι να επισηµάνουµε τους κινδύνους, γιατί και η Κυβέρνηση βαδίζει σε ένα
δρόµο ασταθή και οι υπολογισµοί της µπορούν να ανατραπούν
ανά πάσα στιγµή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Βλάχος, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2012,
έχει ουσιαστικά ψηφιστεί µε το µεσοπρόθεσµο και το πολυνοµοσχέδιο. Εµείς διαφωνήσαµε σε πολλά από τα µέτρα που περιέχει.
Τώρα είναι διαδικαστικό θέµα η επαναψήφισή του.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έχουµε πει αρκετές φορές ως τώρα ότι γι’ αυτά που η χώρα
έχει ήδη δεσµευθεί δεν τα αµφισβητούµε. Όσα πρέπει, θα προσπαθήσουµε να τα αλλάξουµε, όταν µας δοθεί η ευκαιρία.
Η στήριξη στην Κυβέρνηση Παπαδήµου γίνεται για συγκεκριµένο λόγο και αφορά στην οµαλή ροή χρηµατοδότησης της
χώρας από τους δανειστές µας καθώς και στην ψήφιση της δανειακής σύµβασης, όπως προκύπτει και από τις αποφάσεις της
26ης Οκτωβρίου και για συγκεκριµένο χρόνο, που εκτιµήθηκε
από την αρχή ότι θα είναι ο Φεβρουάριος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Όσοι προσπαθούν µε πλάγιους τρόπους, µε µισόλογα και µε
διλήµµατα να επιµηκύνουν κατά πολύ τη ζωή αυτής της Κυβέρνησης, το κάνουν για τους δικούς τους µικροκοµµατικούς λόγους. Ας γνωρίζουν, λοιπόν, όσοι έχουν στο µυαλό τους τέτοιες
σκέψεις ότι η στήριξη της Νέας Δηµοκρατίας δεν είναι δεδοµένη
για πάντα. Με εκβιαστικά συνεχή διλήµµατα, δεν θα σύρουν τη
Νέα Δηµοκρατία σε συγκυβέρνηση και συνυπευθυνότητα, απαξιώνοντας τη λύση ελπίδας που εκφράζει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Η σηµερινή Κυβέρνηση, δεν µπορεί να ασχοληθεί και δεν θα
λύσει όλα τα προβλήµατα της χώρας. Αυτό είναι έργο κυβέρνησης, που θα έχει τη λαϊκή εντολή και µάλιστα πολύ νωπή. Αυτό
που ήταν αυτονόητο στην Ισπανία χθες, στην Πορτογαλία και
στην Ιρλανδία προχθές, δεν µπορεί να υπαγορεύεται από κανέναν στην Ελλάδα και µάλιστα δήθεν για το καλό µας.
Χθες ο κ. Παπανδρέου, δεν άντεξε να ακούσει την οµιλία του
εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας. Αποχώρησε ανεπίτρεπτα στα
µισά από την Αίθουσα. Δυστυχώς γι’ αυτόν, πέρασαν οι εποχές
που µε αλαζονεία µας έλεγε πού κρύβουµε τον Καραµανλή. Ο
Καραµανλής δεν κρύφτηκε ποτέ. Ήταν πάντα εδώ. Προτίµησε
να µην µπει σε ανώφελη για τη χώρα αντιπαράθεση, ακόµα και
σε στιγµές που ένιωθε ότι αδικείται κατάφορα. Και σε κάθε περίπτωση, δεν αποχώρησε ποτέ από το µέσο µιας συζήτησης, γιατί
είχε και έχει τη συνείδησή του καθαρή. Ήξερε, πως η αλήθεια
δεν κρύβεται για πάντα και ότι η ίδια η ζωή και τα γεγονότα θα
τον δικαιώσουν, ως τον άνθρωπο που είπε την αλήθεια.
Αυτή είναι η µεγάλη δικαίωση της Νέας Δηµοκρατίας, που µαζί
µε τη συναίνεση του Προέδρου µας του Αντώνη Σαµαρά, που εκ
του αποτελέσµατος δικαιώθηκαν, τώρα πια καθιστούν τη σηµερινή Αξιωµατική Αντιπολίτευση ως κόµµα ελπίδας, για να βγάλει
την πατρίδα µας από τη δύσκολη θέση που βρίσκεται σήµερα.
Πώς προσδιορίζεται αυτή η δύσκολη θέση της Ελλάδας; Από
την αρνητική πορεία των οικονοµικών µας µεγεθών; Μα και άλλες
χώρες λιγότερο ή περισσότερο, έχουν τα ίδια προβλήµατα µε
την Ελλάδα. Σήµερα που κλονίζεται η Ευρωζώνη, δεν υπάρχει
κανένας που να ισχυρίζεται ότι το µοναδικό πρόβληµα είναι η Ελλάδα.
Ποιο, λοιπόν, είναι το πρόβληµα της πατρίδας µας; Ασφαλώς
η διαπόµπευση και µόνο η διαπόµπευση. Γίναµε το µαύρο πρόβατο, οι δακτυλοδεικτούµενοι όλου του κόσµου. Είµαστε χώρα
διεφθαρµένη, µε τεµπέληδες πολίτες που κάνουν µόνιµα διακοπές; Πώς βρεθήκαµε σ’ αυτήν τη θέση; Από τις οµολογίες του κ.
Παπανδρέου και των συνεργατών του.
Καταστρέψατε τη χώρα, κύριοι. Παραδώσατε τους Έλληνες
στη λοιδορία όλου του κόσµου. Δώσατε το δικαίωµα, σε εκείνους
που απέρριψαν το Βασικό Μέτοχο στο παρελθόν να µιλούν για
διαφθορά στην Ελλάδα. Λες και αυτοί που συκοφαντούν σήµερα
την Ελλάδα, δεν είναι οι ίδιοι που µας πίεζαν να παραλάβουµε τα
υποβρύχια που έγερναν, να αγοράσουµε τα αεροπλάνα που δεν
είχαµε να πληρώσουµε και ασφαλώς να συνεχίσουµε να εισάγουµε προϊόντα από γνωστές ευρωπαϊκές εταιρείες, που παρ’
ότι γνώριζαν τη δεινή οικονοµική κατάσταση της χώρας, όπως
αποκάλυψε σε στιγµή ειλικρίνειας ο κ. Γιούνκερ, ήθελαν πάση
θυσία να εξάγουν, δηλαδή, να αυξήσουν το χρέος της Ελλάδας.
Κατηγορούµε την κυβέρνηση Παπανδρέου, γιατί δεν υπερασπίστηκε ούτε στιγµή την πατρίδα µας. Κατηγορούµε την κυβέρνηση Παπανδρέου, γιατί πρωτοστάτησε στη συκοφαντία και
διαπόµπευση της Ελλάδας.
Κατηγορούµε την κυβέρνηση Παπανδρέου, γιατί δεν διαπραγµατεύτηκε τίποτα µε τους Ευρωπαίους και µε το Διεθνές Νοµι-
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σµατικό Ταµείο, προκειµένου να εκφράσει τις θέσεις και τα συµφέροντα της χώρας. Αντίθετα, διόγκωσε σκοπίµως το έλλειµµα
προκειµένου να δικαιολογήσει τα βαριά µέτρα.
Εσείς κατηγορούσατε τον κ. Αλογοσκούφη για την περίφηµη
απογραφή, η οποία ακόµα και σήµερα, δεν ξέρω κατά πόσο ζητήθηκε από τους Ευρωπαίους. Εκείνο, όµως, που ξέρω, είναι ότι
κάνατε τον ίδιο απολογισµό, γράφοντας το 2009 όλα τα χρέη των
δηµοσίων οργανισµών, αυξάνοντας το έλλειµµα από 12% περίπου σε 15% και αυτό, χωρίς να ζητηθεί από τους δανειστές µας,
όπως αποκάλυψε η κ. Γεωργαντά, τα στοιχεία της οποίας έφεραν
τον κ. Γεωργίου, τον Πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,
ενώπιον του εισαγγελέα.
Στήσατε, λοιπόν, το παιχνίδι, για να συκοφαντήσετε την κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, αγνοώντας -από αφέλεια άραγε;ότι έτσι βάζατε τη χώρα σε περιπέτειες. Θα µου πείτε για τι περιπέτειες λέω, αφού εσείς είχατε αποφασίσει να θέσετε τη χώρα
στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, από τον καιρό που ήσασταν
ακόµα στην αντιπολίτευση, όπως απεκάλυψε ο κ. Στρος Καν.
Καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως καταλαβαίνει και ολόκληρος ο ελληνικός λαός, γιατί δεν είµαστε ίδιοι,
γιατί δεν µπορούµε να συγκυβερνήσουµε. Μας χωρίζει και η
ουσία της πολιτικής και ο τρόπος που πολιτευόµαστε.
Η δραπέτευση του κ. Παπανδρέου -και είναι δραπέτευση, γιατί
παρέδωσε τη δεδηλωµένη, την πλειοψηφία για να µας καταλαβαίνει και ο κόσµος, όχι γιατί το απαίτησαν οι πολίτες µέσα από
εκλογές αλλά γιατί µόνος του µπροστά στα αδιέξοδα που δηµιούργησε, το έβαλε στα πόδια µήπως και σωθεί- δεν µπορεί να
δώσει συγχωροχάρτι. Δεν µπορεί κανείς να πει ότι έγινε-έγινε.
Γιατί αυτό που έγινε, είναι η καταστροφή της χώρας και η απελπισία του λαού µας.
Με όσα λέω, γίνεται κατανοητό ότι εµείς παιχνιδάκια δεν παίζουµε. Αξιολογούµε κάθε στιγµή τι είναι χρήσιµο για τη χώρα και
για το λαό µας. Κάνουµε την επιλογή, αναλαµβάνοντας την πολιτική ευθύνη. Γι’ αυτόν το λόγο άλλωστε, στηρίζουµε και τις
αποφάσεις του Αντώνη Σαµαρά.
Το λέω αυτό, γιατί τις τελευταίες µέρες ζήσαµε µια προσπάθεια συκοφάντησης της Νέας Δηµοκρατίας, για τη δικαιολογηµένη απουσία Υπουργών από την κυβερνητική επιτροπή.
Ανακίνησαν το θέµα, οι Υπουργοί εκείνοι, που πριν πάνε στο
Υπουργικό Συµβούλιο, συνεδριάζουν σαν οµάδα ΠΑΣΟΚ υπό την
προεδρία του κ. Παπανδρέου.
Αλήθεια, οι Υπουργοί που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ λειτουργούν σαν άτοµα ή σαν οµάδα στην κυβέρνηση του κ. Παπαδήµου; Αν λειτουργούν σαν άτοµα, τι νόηµα έχουν οι προσυνεδριάσεις µε τον κ. Παπανδρέου; Αν λειτουργούν σαν οµάδα
«φράξια», κατά την αριστερή φρασεολογία, πιστεύουν ότι αυτή
η Κυβέρνηση θα µπορέσει να φτάσει ακόµα και µέχρι το Φεβρουάριο;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, προσπάθησε να µας πείσει ότι όλα έγιναν καλά και σώθηκε η χώρα.
Ο ισχυρισµός αυτός οφείλεται σε άγνοια ή σε κοµµατικές παρωπίδες; Δηλαδή, ο κ. Παπανδρέου έφυγε ως επιτυχηµένος για να
συνεχίσει την καριέρα του σε διεθνή οργανισµό, όπως µας λέγατε παλαιότερα; Η Κυβέρνηση Παπαδήµου και οι εκλογές που
θα ακολουθήσουν, δεν είναι αποτέλεσµα του αδιεξόδου που µας
φτάσατε;
Είπε, επίσης, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ: «Πάνε οι εποχές που
τάζαµε στους πάντες τα πάντα». Αλήθεια, αν αυτό είναι αυτοκριτική, είναι αρκετή για την κατάσταση που µας φτάσατε; Μίλησε
ακόµη -και µιλούν και άλλοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ- για αύξηση
των δαπανών από την κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Γιατί αυτή η κριτική γίνεται τώρα; Τότε που µας λέγατε ότι οι
αυξήσεις σε µισθούς και συντάξεις δεν φτάνουν ούτε για ένα
κουλούρι δεν ήταν δικές σας κριτικές; Πότε είχατε δίκιο;
Επιτέλους, ξεκαθαρίστε τις θέσεις σας. Αποφασίστε µε ποιους
είστε και τι θέλετε, γιατί µόνο έτσι θα µπορέσουµε να συνεννοηθούµε. Όσο παραµένετε σε µια πολιτική σύγχυση που κατά καιρούς οµολογείτε -µε το ότι υπηρετείτε µια πολιτική έξω από τη
δική σας ιδεολογία- το πρόβληµα της χώρας θα επιτείνεται, αφού
συνεχίζουν κατά οµολογία δικιά σας να βρίσκονται λάθος άνθρωποι σε λάθος θέσεις.
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Εµείς, ο Αντώνης Σαµαράς, η Νέα Δηµοκρατία, όλοι µας κάναµε το χρέος µας προς την πατρίδα. Οι θέσεις µας ήταν και παραµένουν ξεκάθαρες, γι’ αυτό και θα επιµείνουµε και στην
αυστηρή τήρηση των συµφωνηθέντων. Η Κυβέρνηση Παπαδήµου, έχει χρέος να τρέξει για να υλοποιήσει τις δεσµεύσεις της
και να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές για να µιλήσουν οι πολίτες,
να στείλουν το δικό τους µήνυµα προς όλους και για όλα.
Εµείς, δεσµευόµαστε να αναγνώσουµε σωστά το όποιο µήνυµα στείλει ο ελληνικός λαός, κάνοντας πράξη τη δική του εντολή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Γεώργιο Βλάχο, Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας.
Καλείται να λάβει το λόγο η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Λούκα
Κατσέλη.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Βλάχο, λυπάµαι για όσα άκουσα. Είναι δυστυχώς η προηγούµενη κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, που έφερε τη
χώρα δυο φορές σε επιτήρηση.
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ: Είναι δυστυχώς η προηγούµενη κυβέρνηση, που έφερε τη χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας. Και είναι
ντροπή, αυτήν τη στιγµή µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο να
λέτε….
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ: Εσείς µιλάτε;
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ: Ναι, ακριβώς. Εγώ µιλάω και έχω πλήρη
επίγνωση αυτών που λέω. Καλό είναι κάποια στιγµή, να γίνει µια
ουσιαστική συζήτηση για τη µεγάλη υποχρέωση που έχει η Νέα
Δηµοκρατία να πει ακριβώς τι έγινε.
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας παρακαλώ, κύριοι
συνάδελφοι. Ακούσαµε τον κ. Βλάχο µε προσοχή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ: Μα, προκαλεί, κυρία Πρόεδρε.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ: Δεν προκαλώ, κύριε συνάδελφε. Αυτή η
συζήτηση πρέπει να γίνει επιτέλους στο Κοινοβούλιο, για να καταλάβει και ο ελληνικός λαός τι έγινε, τι είχαµε να αντιµετωπίσουµε, τι αντιµετωπίσαµε, πώς σταθήκαµε όρθιοι και πώς έχουµε
φτάσει εδώ, µε όλα τα λάθη και τις παραλείψεις µας αλλά και µε
όλες τις µεγάλες επιτυχίες µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2012,
τον οποίο συζητούµε σήµερα, θα χαρακτηριστεί κατά πάσα πιθανότητα από τους ιστορικούς του µέλλοντος ως ο πρώτος προϋπολογισµός µιας νέας περιόδου: της νέας µεταπολίτευσης. Ο
προϋπολογισµός του 2012, είναι ένας προϋπολογισµός που θα
ψηφιστεί εν µέσω εντεινόµενης αστάθειας και γενικευµένης αβεβαιότητας.
Το ευρωπαϊκό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα κλυδωνίζεται και το
µέλλον του ευρώ παραµένει αβέβαιο. Συντηρητικές ηγεσίες της
Ευρωζώνης, προσκολληµένες είτε σε ιδεοληψίες είτε σε βραχυπρόθεσµα πολιτικά οφέλη, συνεχίζουν να αναβάλλουν τις αναγκαίες παρεµβάσεις για τη ρύθµιση των αγορών, για συντονισµό
πολιτικών, για ανάκαµψη της οικονοµικής δραστηριότητας.
Οι θετικές αποφάσεις της 26ης Οκτωβρίου για µείωση του
χρέους και εξυπηρέτησής του, παραµένουν ακόµη στα χαρτιά.
Η ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία έχει περιοριστεί δραµατικά και η πιστωτική επέκταση είναι αρνητική. Τέλος, τα περισσότερα ελληνικά νοικοκυριά τα βγάζουν µε δυσκολία πέρα,
καθώς οι περικοπές µισθών και συντάξεων, η αύξηση των φόρων
και η σκληρή πραγµατικότητα της ανεργίας, τους έχει στερήσει
τους απαραίτητους πόρους για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών
και οφειλών προς τράπεζες, δηµόσιο ή ασφαλιστικά ταµεία.
Για το λόγο αυτό και δεν ακούστηκαν σε αυτήν την Αίθουσα –
µε λίγες εξαιρέσεις- οι συνηθισµένες λέξεις και διαβεβαιώσεις
που είχαµε συνηθίσει να ακούµε, ότι δηλαδή, ο προϋπολογισµός
είναι ειλικρινής, αξιόπιστος, αναπτυξιακός. Στην καλύτερη περίπτωση, όπως αναφέρει ο Υπουργός Οικονοµικών στην εισηγη-
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τική έκθεση, ο προϋπολογισµός του 2012, µπορεί να είναι ένας
προϋπολογισµός µετάβασης από την κατάσταση της απαισιοδοξίας σε µια νέα εθνική αφετηρία, ένα όργανο δουλειάς για την
έξοδο από την κρίση. Για να γίνει, όµως, αυτό χρειάζεται αποτελεσµατικότητα σχεδιασµού και δράσης, πολλή δουλειά και αναδιάταξη δυνάµεων.
Ποιοι είναι κατά τη γνώµη µου οι τρεις κυριότεροι κίνδυνοι;
Πρώτον, η παράταση και διεύρυνση της ευρωπαϊκής κρίσης.
Όταν σήµερα η Ιταλία αλλά και η Ισπανία και ίσως και η Γαλλία
δουν το ύψος, το κόστος του δανεισµού τους να ανεβαίνει, τότε
η δανειοδότηση της Ελλάδας µε επιτόκιο της τάξης του 4% µε
5%, µπορεί να καταστεί αργά ή γρήγορα ανέφικτη. Για το λόγο
αυτό, επιβάλλεται να πάµε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να
ολοκληρωθεί η νέα δανειακή σύµβαση.
Δεύτερος κίνδυνος, είναι η βαθύτερη από την προβλεπόµενη
ύφεση. Όπως είχα την ευκαιρία να αναλύσω στην Επιτροπή Οικονοµικών, µόνο τα περιοριστικά δηµοσιονοµικά µέτρα που
έχουν ενσωµατωθεί στον προϋπολογισµό, ανέρχονται περίπου
στα 10 δισεκατοµµύρια ευρώ. Με συντηρητικές εκτιµήσεις, αυτά
τα µέτρα θα οδηγήσουν σε συρρίκνωση της οικονοµικής δραστηριότητας, πάνω από 3,5% και όχι 2,8% που εκτιµά ο προϋπολογισµός. Σε αυτό, πρέπει να προστεθεί η περαιτέρω επιβράδυνση της οικονοµίας, λόγω της µείωσης των µισθών στον ιδιωτικό τοµέα. Άρα, οι στόχοι του προϋπολογισµού, θα πρέπει να
επανεκτιµηθούν έστω και ως σενάριο ασφάλειας, µε βάση την
υπόθεση ότι η ύφεση το 2012 µπορεί να ξεπεράσει το 5%.
Το δυσµενές αυτό σενάριο, πρέπει να συζητηθεί τις επόµενες
βδοµάδες µε την τρόικα, ώστε να µην αναγκαστούµε να πάρουµε
νέα οριζόντια µέτρα, λόγω µη επίτευξης των δηµοσιονοµικών
στόχων.
Τρίτος κίνδυνος, είναι η πολιτική αµφιθυµία και η διοικητική
παραλυσία. Παρά τις καλές προθέσεις του Πρωθυπουργού και
τη στήριξη των κοµµάτων, η µεταβατική φύση της Κυβέρνησης,
σε συνδυασµό µε παραλυτικές επιπτώσεις που εµφανίζονται
στον κυβερνητικό και στο δηµόσιο τοµέα, µπορούν να εντείνουν
τα φαινόµενα αναβλητικότητας, παλινδροµήσεων, διαφωνιών και
αποσυντονισµού που θα οδηγήσουν µαθηµατικά σε σηµαντικές
καθυστερήσεις και εµπλοκές στην υλοποίηση µέτρων και πολιτικών.
Τι µπορεί και τι πρέπει, εποµένως, να γίνει; Πρώτη προτεραιότητα –και συµφωνώ µε το συνάδελφο Θανάση Παπαγεωργίουείναι η επανεκκίνηση της οικονοµικής δραστηριότητας και η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Αυτή, θα γίνει µόνο εάν
διοχετευθεί µε στοχευµένο τρόπο επαρκής ρευστότητα στην
αγορά και εάν επιταχυνθεί η απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ.
Έργα που δεν έχουν ωριµάσει, πρέπει να µαταιωθούν και να
κατευθυνθούν οι πόροι σε έργα και δράσεις, που παράγουν πολλαπλασιαστικά αναπτυξιακά οφέλη. Πρέπει, επιτέλους, να ενεργοποιηθούν αποτελεσµατικά τα ταµεία ανακυκλούµενων
κεφαλαίων, όπως το ΕΤΕΑΝ και η δηµιουργία νέων που έχουν ξεκινήσει, αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί, όπως το Ταµείο Κοινωνικής
Οικονοµίας.
Πρέπει να παραχθούν εγγυήσεις απευθείας προς επιχειρήσεις
και όχι µέσω τραπεζών, κάτι που θα βοηθήσει στη διοχέτευση
ρευστότητας κατευθείαν στην πραγµατική οικονοµία.
Θα πρέπει, επιτέλους, να αρθούν τα καθηµερινά γραφειοκρατικά εµπόδια στη λειτουργία επιχειρήσεων, από την έκδοση
αδειών λειτουργίας και περιβαλλοντικών αδειών µέχρι το χωροταξικό, τις δικαστικές εµπλοκές, την επιθεώρηση εργασίας, τις
υποχρεώσεις απέναντι στις εφορίες.
Τέλος, θα πρέπει να εµπεδωθεί ένα σταθερό, απλό φορολογικό πλαίσιο. Το νέο ενιαίο φορολογικό σχέδιο που θα κατατεθεί
τις επόµενες ηµέρες είναι η τελευταία µας ευκαιρία, µε κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, αντικειµενοποίηση προστίµων και φορολογικών παραβάσεων, µε αντικειµενοποίηση
συντελεστών για τους ελεύθερους επαγγελµατίες.
Η έξοδος από την ύφεση θα είναι γρηγορότερη και η δηµοσιονοµική προσαρµογή πιο αποτελεσµατική, εάν ενισχυθεί µε κάθε
διαθέσιµο τρόπο η αγοραστική δύναµη των νοικοκυριών. Πρέπει
να µειωθεί το φορολογικό βάρος καθώς προχωράµε στην πάταξη της φοροδιαφυγής, να µειωθεί ο υψηλός συντελεστής –και
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µπορεί να µειωθεί- του 23% που δεν έχει αποδώσει και να γίνει
πιθανή ενοποίηση των συντελεστών σε ένα λογικό επίπεδο χαµηλότερο του 20%.
Δεύτερη µεγάλη προτεραιότητα, είναι η αποτελεσµατική υλοποίηση µέτρων και αλλαγών που έχουν δροµολογηθεί. Όλοι θα
κριθούµε βάσει αποτελέσµατος. Δεν αρκούν, εποµένως, οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες. Απαιτείται –και θα ήθελα να το προτείνω, κυρία Πρόεδρε- συγκρότηση ειδικών οµάδων έργου ανά
δέσµη µέτρων, που θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί την πορεία υλοποίησης της κάθε πολιτικής και θα προτείνει διορθωτικές παρεµβάσεις προς όφελος του πολίτη, από τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», την εργασιακή εφεδρεία και την απαραίτητη αναδιοργάνωση του δηµόσιου τοµέα µέχρι την πάταξη της φοροδιαφυγής, το fast track, την ίδρυση υπηρεσιών µίας στάσης και όλα τα
άλλα που έχουν δροµολογηθεί.
Οι αρµόδιες επιτροπές της Βουλής, µπορούν να συµβάλλουν
αποφασιστικά προς αυτήν την κατεύθυνση, µε συµµετοχή Βουλευτών στις οµάδες παρακολούθησης και αξιολόγησης έργου,
µε υποβολή µηνιαίων εκθέσεων και προτάσεων, για αλλαγή των
θεσµοθετηµένων κινήτρων, για άρση αντικινήτρων, για αναβάθµιση ελεγκτικών µηχανισµών, για απλούστευση διαδικασιών και
αναδιοργάνωση υπηρεσιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ευθύνη όλων µας, οι κόποι
και οι µεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού να πιάσουν τόπο. Και
µπορούν να πιάσουν τόπο, εάν οι αλλαγές που δροµολογήθηκαν,
αλλαγές που έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και χρόνια, παράξουν
απτά αποτελέσµατα προς όφελος του πολίτη. Είναι η στιγµή κινητοποίησης όλων, για να υπάρξουν θετικά αποτελέσµατα, για
να υλοποιηθούν οι µεταρρυθµίσεις που µπορούν να µας βγάλουν
από την κρίση, για να έχει πιθανότητα επιτυχίας ο προϋπολογισµός του 2012, τον οποίο σας καλώ να υπερψηφίσουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ.
Λούκα Κατσέλη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
κ. Ηλίας Πολατίδης.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ο παρών προϋπολογισµός που καλείται να ψηφίσει η Βουλή
έχει ορισµένες ιδιαιτερότητες έως και µοναδικότητες, γιατί είναι
ένας προϋπολογισµός, που στην ουσία είναι προϋπολογισµός
ΠΑΣΟΚ, αλλά θα εγκριθεί µε µεγάλη ψηφοφορία αφού κατ’ ουσίαν είναι από τα τρία κόµµατα που ψηφίζουν την Κυβέρνηση Παπαδήµου µία δεύτερη ψήφος εµπιστοσύνης προς αυτήν. Έχει
εγκριθεί στην ουσία από το ΠΑΣΟΚ, έχει γραφεί από το ΠΑΣΟΚ,
στηρίζεται πάνω στις οικονοµικές παραδοχές και στην πολιτική
που είχαµε µέχρι τώρα αλλά το πιο εντυπωσιακό γεγονός, είναι
ότι προβλέπει πρωτογενές πλεόνασµα. Πολλές δεκαετίες είχε
ένας προϋπολογισµός να προβλέψει κάτι τέτοιο.
Εύχοµαι να επιτύχει τους στόχους, ειλικρινώς εύχοµαι να επιτύχει τους στόχους για το καλό της πατρίδος αλλά κρίνω ότι
αυτό λογικά βλέποντάς το είναι αδύνατον. Η συζήτηση, βέβαια,
του προϋπολογισµού, πολλές φορές γίνεται για την τιµή των
όπλων, των κοµµατικών όπλων, χωρίς να είναι ουσιαστική και δεν
µπορεί να είναι άλλωστε από τη διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισµός της Βουλής. Πολλές φορές, όµως, προτείνονται εδώ
πέρα σε αυτήν την Αίθουσα ορισµένα σωστά µέτρα, τα οποία πέφτουν εις ώτα µη ακουόντων. Εγώ προσωπικώς, σε παλαιότερους προϋπολογισµούς είχα προτείνει µέτρα, τα οποία εάν τα
ελάµβαναν οι τότε κυβερνώντες υπ όψιν τους, σίγουρα θα ήταν
πολύ καλύτερη η κατάσταση σήµερα.
Για τον προϋπολογισµό του 2008 είχα αναφέρει ότι το µεγαλύτερο πρόβληµα –κάτι που δεν το έλεγε κανείς, δεν το θεωρούσαν τότε πρόβληµα το µέγεθος του δηµόσιου χρέους ή
θεωρούσαν ότι είναι µία παρωνυχίδα- ήταν τα 10,5 δισεκατοµµύρια ευρώ που δίνονταν τότε για τόκους. Τα χαρακτήρισα ότι
είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας και
πρότεινα τότε να ληφθούν µέτρα προς αξιοποίηση των ορυκτών
πόρων της Ελλάδος και δη των υδρογονανθράκων, ούτως ώστε
να µειωθεί αυτή η µεγάλη γάγγραινα του δηµοσίου χρέους. Εκεί
εισπράξαµε και ειρωνικά σχόλια από τους τότε κυβερνώντες.
Για το 2009, όταν είχε αρχίσει η κρίση, είχα πει ότι η λύση για
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την Ελλάδα πρέπει να αναζητηθεί σε καθαρά εθνικό πλαίσιο και
όχι στην επεκτατική πολιτική δανεισµού, η οποία ακολουθήθηκε
από τον τότε προϋπολογισµό και φυσικά αυξήθηκε και πάρα
πολύ κατά την εκτέλεσή του.
Για το 2010 είχα πει ότι πρέπει να δοθεί βάρος στις παραγωγικές επιχειρήσεις, διότι το πρόβληµα δεν είναι λογιστικό και είχα
κάνει τις σχετικές προτάσεις και αυτές φυσικά εις ώτα µη
ακουόντων και είχαµε το 2010 την προσφυγή στο µνηµόνιο, την
προσφυγή στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, που όπως δείχνουν
όλα τα στοιχεία, είχε προαποφασιστεί.
Για να µπορέσουµε να λύσουµε το πρόβληµα της ελληνικής
οικονοµίας και να κάνουµε λογικούς προϋπολογισµούς, αυτό
που χρειάζεται είναι να αναλύσουµε τα προβλήµατά της. Αυτό
δεν αναλύεται ποτέ. Αναφέρθηκε και πριν ο Υπουργός Υποδοµών
εδώ ότι το δόγµα της Ελλάδος είναι η συµµετοχή στο ευρώ. Το
δόγµα της Ελλάδος είναι αυτά που λέει το Σύνταγµα, ότι πρέπει
να ασκείται η οικονοµία υπέρ του λαού, υπέρ του έθνους. Αυτά
µπορούµε να πούµε ότι είναι δόγµα, όλα τα άλλα είναι µέσα, δεν
µπορεί να είναι σκοποί. Εδώ, δυστυχώς, τη συµµετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ την έχουµε µετατρέψει σε αυτοσκοπό. Λάθος. Είναι ένα µέσο. Εάν θα πρέπει να επιχειρηµατολογήσουν όσοι είναι αναφανδόν υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπέρ του ευρώ έναντι οποιουδήποτε κόστους, οποιουδήποτε κόστους εθνικού, οποιουδήποτε κόστους για το λαό, να
µας δικαιολογήσουν, γιατί πρέπει να αναληφθεί όλο αυτό το κόστος.
Από εκεί και πέρα, πάµε σε ορισµένα ιστορικά θέµατα τού πώς
φθάσαµε εδώ. Φθάσαµε εδώ από την περίοδο του εκσυγχρονισµού του Σηµίτη, η οποία περίοδος αυτή συνεχίστηκε επί Νέας
Δηµοκρατίας και συνεχίζεται µέχρι τώρα, όπου στην ουσία καταστράφηκε ο παραγωγικός ιστός της οικονοµίας. Όχι ότι πριν
ήταν επαρκής ο παραγωγικός ιστός, φυσικά και υπήρχαν προβλήµατα και πριν, αλλά ήρθαµε σε κάποια φάση, που ο οποιοσδήποτε µιλούσε για ελληνική παραγωγή αντιµετωπιζόταν ως
ένας καθυστερηµένος, ο οποίος δεν µπορεί να καταλάβει το πού
πάει η ελληνική οικονοµία και ευτυχώς φθάσαµε σε αυτό το χάλι
για να δούµε διαφηµίσεις στην τηλεόραση ή αλλού, να λένε οι
εταιρείες ότι είναι ελληνικά τα προϊόντα, για να τα προτιµήσουν
οι καταναλωτές. Σ’ αυτό το έσχατο σηµείο φθάσαµε.
Κάνω, λοιπόν, µία πρόταση την οποία θα την εξειδικεύσω για
το πώς µπορούµε να επιτύχουµε την ανάπτυξη, γιατί όλοι µιλάµε
για ανάπτυξη, αλλά δεν λέµε πως θα επιτευχθεί. Γενικώς και αορίστως θα επιτευχθεί ανάπτυξη. Αν δηλαδή υιοθετήσουµε τα νεοφιλελεύθερα δόγµατα της τρόικας, όπως έγινε παραδείγµατος
χάριν στη Ρωσία επί Γιέλτσιν και αν ξεπουλήσουµε τα πάντα
«έναντι πινακίου φακής», αυτοµάτως θα συµβεί ανάπτυξη.
Όταν εφαρµόστηκαν αυτά τη δεκαετία του ’90 στη Ρωσία του
Γιέλτσιν, το αποτέλεσµα ήταν η χρεοκοπία, δεν ήταν η ανάπτυξη.
Γιατί στην Ελλάδα να έχουµε ένα διαφορετικό αποτέλεσµα;
Έρχοµαι, λοιπόν, στην πρόταση, η οποία είναι φορολογικού
αντικειµένου. Δεν µπορούµε να αντιµετωπίζουµε και να βάζουµε
στο ίδιο καζάνι όλες τις εταιρείες είτε είναι το «LIDL» και το «CARREFOUR» είτε είναι µία ελληνική παραγωγική επιχείρηση, η
οποία αγωνίζεται «µε νύχια και µε δόντια» να κρατήσει την παραγωγή της και τις θέσεις εργασίας στην Ελλάδα.
Προτείνω, λοιπόν, να είναι 10%, ο µισός περίπου φορολογικός
συντελεστής, για τις παραγωγικές εταιρείες και 5% ο συντελεστής για τις εταιρείες, που είναι παραγωγικές υψηλής τεχνολογίας. Τι θα κάνει αυτό; Αντί να µεταφέρονται στο εξωτερικό οι
Έλληνες επιστήµονες για να δουλέψουν, θα δηµιουργηθεί εδώ
ζήτηση, θα έρθουν να επενδύσουν ξένες επιχειρήσεις στην
υψηλή τεχνολογία ή στην παραγωγή και δεν θα έχουν κίνητρο οι
παραγωγικές επιχειρήσεις να φύγουν και να πάνε σε όµορες
χώρες στη Βουλγαρία, στην Αλβανία και αλλού. Αυτό θα οδηγήσει σε µία παραγωγική ανασυγκρότηση, χωρίς να θίξει τα δηµόσια έσοδα, γιατί ο τριτογενής τοµέας, η παροχή υπηρεσιών θα
συνεχίσει να φορολογείται µε τον ίδιο ή και µεγαλύτερο παραγωγικό συντελεστή.
Νοµίζω ότι πρέπει να υπάρξει µία στόχευση, η οποία λείπει από
τον προϋπολογισµό, προσπαθεί να αντιµετωπίσει καθαρά λογιστικά τα ζητήµατα, αλλά η εθνική οικονοµία πρέπει πάνω απ’ όλα
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να επιζήσει και είναι ο τρόπος µε τον οποίο θα βγούµε από την
κρίση.
Υπάρχουν ορισµένοι διεθνιστές κοσµοπολίτες ελληνόφωνοι
Ευρωπαίοι, οι οποίοι λένε ότι δεν πειράζει και εάν καταστραφεί
η Ελλάδα, γιατί το ζήτηµα είναι µεγαλύτερο. Το ευρώ και η Ευρώπη είναι µεγαλύτερα από την Ελλάδα. Εγώ θα πω ότι επειδή
προσωπικώς, αλλά και νοµίζω όλοι έχουµε δώσει όρκο να ενδιαφερόµαστε πρώτα για την Ελλάδα, ας καταστραφεί η Ευρώπη,
προκειµένου να επιζήσει η Ελλάδα, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο. Από την κρίση θα µας βγάλουν οι αστείρευτες δυνάµεις
του ελληνισµού. Δεν θα µας βγάλει καµµία Ευρωπαϊκή Ένωση,
κανένα ευρώ, καµµία δουλεία προς οποιονδήποτε ξένο οργανισµό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Πολατίδη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Βούρος Ιωάννης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα χρησιµοποιήσω αριθµούς, προκειµένου να αναλύσω τον προϋπολογισµό, για να τον
στηρίξω ή να τον καταψηφίσω. Νοµίζω πως ο κόσµος έχει κουραστεί πια να ακούει νούµερα, δεκαδικούς, εξισώσεις και κλάσµατα, που αφορούν οικονοµικά µεγέθη ικανά να καταγράψουν
τη δυστυχία του ή την ευµάρειά του. Θα προσπαθήσω να προσεγγίσω µε άλλη µατιά αυτή την οικονοµικού περιεχοµένου συζήτηση και θα χρησιµοποιήσω µία φράση του Στέλιου Ράµφου
σαν εφαλτήριο προβληµατισµού. «Με τα µυαλά που φτάσαµε ως
εδώ αποκλείεται να βγούµε από την κρίση».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η υπερβολική ταχύτητα µε την
οποία πορευόταν µέχρι σήµερα η κοινωνία, δηµιούργησε µία
πλαστή πραγµατικότητα, µία τεράστια πολύχρωµη φούσκα. Επί
της ουσίας, δεν βιώνουµε µία οικονοµική κρίση, αλλά µία κρίση
σχέσης κοινωνίας – κράτους. Επί σειρά ετών χρεωθήκαµε δανειζόµενοι, γελασµένοι από τις Σειρήνες των φθηνών επιτοκίων και
ξοδέψαµε τα δανεικά σε κατανάλωση υλική, αντί να τα µετατρέψουµε σε ανάπτυξη, παιδεία, πολιτισµό, επιστήµη, έρευνα, καινοτοµία και σύγχρονη τεχνολογία.
Για πρώτη φορά σήµερα στην ιστορία µας, µας δίνεται η δυνατότητα να κατανοήσουµε τι µας φταίει. Θα πω κάτι, που ίσως
σκανδαλίσει πολλούς. Το ζητούµενο δεν είναι πια η παραµονή
µιας Κυβέρνησης στα πράγµατα ούτε η συγκυβέρνηση ούτε η
συναίνεση, αλλά η συνειδητοποίηση απ’ όλους όχι της οικονοµικής, αλλά της κοινωνικής κατάστασης της χώρας. Η µεσαία τάξη
είναι το θεµέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται ο κοινωνικός και οικονοµικός ιστός ενός κράτους. Η µεσαία τάξη προσφέρει σε µεγάλο βαθµό τους εργαζόµενους και η µεσαία τάξη είναι που
συντηρεί µε την αγοραστική της δύναµη την οικονοµία. Οι πολίτες της µεσαίας τάξης κατά κανόνα έχουν οικονοµική ασφάλεια,
κάνουν οικογένειες, έχουν καλή περίθαλψη, έχουν ένα αξιόλογο
βιοτικό επίπεδο και προσδοκούν σε µία καλή σύνταξη.
Στις τελευταίες µετρήσεις που µοιάζουν λίγο µε αιµατολογικές
εξετάσεις ως προς το τι οι ειδικοί µπορούν από τα νούµερα να
συµπεράνουν, δηλαδή αν ο ασθενής κινδυνεύει ή αν είναι υγιής,
το συµπέρασµα είναι πως η µεσαία τάξη στην Ευρώπη, άρα και
στην Ελλάδα, άµεσα εξαρτηµένη από τις Βρυξέλλες, είναι στην
εντατική.
Περισσότερες από τις µισές οικογένειες δεν έχουν κανένα οικονοµικό περίσσευµα. Ένα πολύ µικρό ποσοστό έχει κάποια
έσοδα, προκειµένου να καλύψει κάποιες από τις δαπάνες διαβίωσης για εννέα µήνες, σε περίπτωση που χάσει τη δουλειά του.
Τέσσερις στις πέντε οικογένειες σε περίπτωση, που χάσουν τη
δουλειά τους, δεν µπορούν να καλύψουν τη στοιχειώδη διαβίωσή
τους ούτε για τρεις µήνες. Οι περισσότεροι ζουν περιµένοντας
τον επόµενο µισθό. Και το χειρότερο: η µεσαία τάξη της Ευρώπης ζει µε την ελπίδα πως θα ζήσει το αµερικάνικο όνειρο της
αµερικάνικης µεσαίας τάξης, η οποία είναι σε κώµα και αυτή.
Πρέπει, λοιπόν, να σπάσουµε αυτό τον φαύλο κύκλο, ανοίγοντας τον κύκλο της ανάπτυξης, χρηµατοδοτώντας κυρίως την εργασία και όχι τους τοκογλύφους -η εργασία είναι η µοναδική
πηγή πλούτου στον κόσµο- και φυσικά να αντιστρέψουµε τη λο-
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γική που λέει ότι τα ελλείµµατα του Νότου µπορούν να γίνουν
πλεονάσµατα για τις χώρες του Βορρά.
Παράλληλα, έξω στην κοινωνία οι εργασίες που συντελούνται
επιβάλλουν αυτό που ακούγεται τελευταία όλο και περισσότερο
σαν τέλος εποχής, τέλος εποχής για τα κόµµατα της Μεταπολίτευσης, τέλος εποχής και για ένα κύκλο ανθρώπων που λειτούργησαν µέσα σε αυτά. Ο κόσµος στέκεται δύσπιστος πια απέναντι
και στην εξουσία, αλλά και απέναντι σε αυτούς που την διεκδικούν στο όνοµα µιας θολής πολιτικής προσέγγισης και ενός
ανούσιου ξύλινου πολιτικού λόγου. Εξοργισµένες κοινωνικές
οµάδες από την εφαρµογή πολιτικών που τους αφαιρούν δικαιώµατα και κατακτήσεις ετών εναντιώνονται στο κράτος και την εγγενή ανεπάρκειά του. Δεν είναι καθόλου τυχαία η αντιπαλότητα
που εκφράζεται µέσα από το σαράκι της φοροδιαφυγής.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την αίσθηση πως ήρθε η ώρα να ανακαλέσουµε στην µνήµη µας τον
Τσόρτσιλ, που βάζοντας την Αγγλία στο Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο
υποσχέθηκε πόνο, αίµα και δάκρυα και να φωνάξουµε και εµείς
στην αλήθεια στην κοινωνία: Πως πρέπει να µάθει να ζει προς το
παρόν χάνοντας κεκτηµένα για να µη τα χάσει όλα, πως αυτό το
πολιτικό σύστηµα που ευτυχώς πνέει τα λοίσθια έσπρωχνε τους
πολίτες να επιλέγουν σε πολλές περιπτώσεις πολιτικούς που ικανοποιούσαν και υπεράσπιζαν βαθιά συντεχνιακά και ιδιωτικά συµφέροντα και να παραδεχθούµε, κοιτάζοντας µε θάρρος τον
καθρέπτη µας, πως ένα πολιτικό σύστηµα φορέας παροχών αδυνατεί πλέον να εκπληρώσει εκείνες τις υποχρεώσεις που ανέλαβε
απέναντι στους πολίτες πελάτες και πρέπει να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του µε την κοινωνία, µια κοινωνία που πρέπει να
πάψει να παριστάνει πως είναι κάποια άλλη και ένα πολιτικό σύστηµα που πρέπει να πάψει να παριστάνει πως είναι κάποιο άλλο.
Άλλως, κοινωνία και πολιτική δεν θα συναντηθούν ποτέ ξανά και
θα εξακολουθήσουν να ζουν σαν λαθραίοι επιβάτες σε λάθος
τρένο.
Οι καιροί επιβάλλουν θυσίες και πόνο, αλλά αυτό δεν σηµαίνει
ότι πρέπει να αφεθούµε στο ποτάµι της µοιρολατρίας. Θα το παλέψουµε. Αλλά δεν µπορούµε να αλλάξουµε µόνοι κάποιοι στον
κόσµο αυτή την λογική που εκτοξεύει την ανεργία, συσσωρεύει
κοινωνικό πόνο, ισοπεδώνει άδικα και οριζόντια µισθούς και συντάξεις, αυξάνει παράλογα φόρους. Η αντίσταση στη µανιακή
προσπάθεια των αγορών να επιβάλουν ως µη αναστρέψιµες τις
τωρινές οικονοµικές επιλογές, πρέπει να θεωρείται δεδοµένη
από όλες τις πλευρές του Κοινοβουλίου. Δεν είναι τυχαίο πως οι
αγορές µεθοδεύουν επιστηµονικά την ένδεια και τον τρόπο της
ανεργίας, αναγκάζοντας τον απλό άνθρωπο να µοχθεί τουλάχιστον για τα απαραίτητα -φιλόπονα πρόβατα για τον Τοκβίλοπότε υπονοµεύεται η οποιαδήποτε προσπάθεια για διεκδίκηση
µιας άλλης, διαφορετικής καλύτερης ζωής.
Ερώτηση: Το σηµερινό πολιτικό σύστηµα προσφέρει µέσα σ’
αυτό το πνιγηρό τοπίο τη δυνατότητα να ξεφύγει κάποιος και να
διεκδικήσει µια άλλη κουλτούρα, µια άλλη παιδεία, έναν άλλο πολιτισµό, µια άλλη ψυχολογία; Όχι. Γιατί χρειαζόµαστε ένα νέο κατάλογο επιθυµιών και στόχων, προκειµένου να διεκδικήσουµε
ήρεµη και ευτυχισµένη ζωή. Για να προκύψει, όµως, αυτό, απαιτείται µια σειρά από διαδικασίες που ίσως οδηγήσουν σε αναγέννηση της συµµετοχής των πολιτών στα κοινά, σε ένα νέο τόπο
που η πολιτική δεν θα βουλιάζει στην κινούµενη άµµο της καχυποψίας, της διαφθοράς, της αδιαφάνειας και της εξαπάτησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η καινούρια θεωρία του
στιβαρού σοσιαλισµού για τους πλούσιους και του ανελέητου
καπιταλισµού για όλους τους φτωχούς επιβάλλεται να κυρωθεί
τώρα.
Αυτά τα δισεκατοµµύρια για όλους τους άλλους που στηρίζει
το σύστηµα, αλλά ούτε πεντάρα τσακιστή για τους πένητες της
ζωής, πρέπει µέσω των επόµενων προϋπολογισµών να αλλάξουν
κατεύθυνση και να κατατεθούν στους µηδενικούς λογαριασµούς
των άνεργων και των φτωχών.
Τοµές χρειαζόµαστε. Και θυµίζω πως στις µεγάλες στιγµές της
ανθρωπότητας οι πολιτικές αποφάσεις που πάρθηκαν δεν έγιναν
αµέσως δεκτές µε ενθουσιασµό. Χρειάστηκε να γκρεµιστούν
προκαταλήψεις, ανασφάλειες, εθνικοί ναρκισσισµοί και φοβικά
σύνδροµα που εµπόδιζαν την πρόοδο. Η δύναµη αυτών των απο-
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φάσεων ήταν ότι στηρίχθηκαν µεν στο παρελθόν και στη µνήµη,
αλλά δέθηκαν άρρηκτα µε το παρόν και το µέλλον. Και να, λοιπόν, η πρόκληση, ίσως η µεγαλύτερη για το έθνος τους τελευταίους αιώνες. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάει η χώρα,
έχουµε χρέος να χαράξουµε µια πολιτική τέτοια που να µας επιτρέψει να επιβιώσουµε όχι λάθρα, αλλά προκόβοντας και µεγαλουργώντας. Είναι στο δικό µας χέρι και σε κανενός άλλου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Ιωάννη Βούρο.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, ξεκινάµε σήµερα να συζητάµε τον προϋπολογισµό του 2012 σε µια κοινοβουλευτική διαδικασία, η οποία
από πλευράς πάθους, αλλά και ύφους των αγορητών δεν έχει το
γνώριµο, το συνηθισµένο ύφος. Πράγµατι, κάτι κυοφορείται
µέσα στην πολιτική, µέσα στην κοινωνία, µέσα στην οικονοµία.
Ζούµε στιγµές ανεπανάληπτες και σε αυτές τις ανεπανάληπτες
στιγµές ο καθένας µας πρέπει να έχει το µέτρο της ευθύνης,
αλλά και το βαθµό της πίστης που πρέπει να διαθέτει, ανάλογα
µε το φορτίο των ιδεών που κουβαλάει σε αυτόν τον κόσµο της
πολιτικής και της δηµοκρατίας, κυρίως όµως θα πρέπει πάντα να
έχουµε υπ’ όψιν µας ότι µπορεί καµµιά φορά να λέµε λόγια, τα
οποία είναι απλά, αλλά ταυτόχρονα µπορεί να είναι και δύσκολα,
γιατί υπερβαίνουν τα κατεστηµένα σχήµατα, γιατί ξεφεύγουν από
τα όρια των στερεοτύπων που συνήθως χρησιµοποιούνται στην
πολιτική από τους ειδικούς, τους αναλυτές, τους δηµοσκόπους,
προκειµένου να ιχνηλατήσουν δήθεν τις αληθείς τάσεις του
λαού, της κοινωνίας και της οικονοµίας.
Εµείς, λοιπόν, ως Νέα Δηµοκρατία σήµερα εδώ λέµε ότι ψηφίζουµε αυτόν τον προϋπολογισµό, πλην όµως το κάνουµε µε τη
συνείδηση ότι είναι µία αναγκαία διάσταση, είναι µία αναγκαία
διαδικασία, µέσα από την οποία θα περάσει ο ιστορικός χρόνος
που θα µας φέρει πιο κοντά στις εκλογές, που θα µας φέρει πιο
κοντά στην ετυµηγορία του κυρίαρχου λαού, που θα µας φέρει
πιο κοντά στην καθαρτήρια έξοδο από αυτό το δράµα που ζει ο
ελληνικός λαός σήµερα και αυτό το δράµα βέβαια έχει και υπευθύνους, έχει και αιτίες που είναι γνωστές.
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι η θέση µας είναι σαφής, είναι υπεύθυνη
και είναι δηµοκρατική. Και βέβαια, όσοι προσπαθούν, δήθεν, να
δηµιουργήσουν µία αχλή σχετικά µε την καθαρότητα αυτής της
στάσης µας δεν προσφέρουν τίποτε άλλο παρά νερό στο µύλο
εκείνων οι οποίοι στο όνοµα δήθεν της σωτηρίας αυτού του
τόπου απεργάστηκαν τα τελευταία δυο χρόνια σενάρια ή εξελίξεις οι οποίες οδήγησαν, τουλάχιστον µε βάση την έκθεση του
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, σε αυτήν την αναπόφευκτη
κατάσταση, εξαιτίας της οποίας αναγκαστήκαµε ως Νέα Δηµοκρατία να πούµε ότι στηρίζουµε την Κυβέρνηση του σηµερινού
Πρωθυπουργού. Και το κάνουµε, βέβαια, χωρίς να έχουµε τη διάθεση, αυτόν τον Πρωθυπουργό να µην τον τιµήσουµε ως φορέα
πολιτειακό, ως αρχηγό της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά θέλουµε
απέναντί του να έχουµε ξεκάθαρες προθέσεις.
Και βέβαια, γνωρίζουµε πολύ καλύτερα από τον καθένα ότι η
ίδια λέξη στα χείλη διαφορετικών ανθρώπων, που προέρχονται
από διαφορετικές παρατάξεις ή από διαφορετικούς αξιακούς
κώδικες, παίρνουν διαφορετικό νόηµα. Παράδειγµα, εµείς ακολουθήσαµε την υπακοή στην αναγκαιότητα, για να δείξουµε
πράγµατι στην κρίσιµη ώρα του τόπου ότι έχουµε το σθένος,
πέρα από τις ευκολίες του δρόµου που µπορούσαµε να ακολουθήσουµε –και όλοι ενδεχοµένως ή κάποιοι µας έλεγαν να τον
ακολουθήσουµε- και την υπευθυνότητα να πούµε «ναι, θα περάσουµε από αυτή τη δυσκολία».
Ανάλογα θα µπορούσε να πει κάποιος και να επαναλάβει αυτή
τη βασική αρχή, που αποτελεί τη θεµελίωση του δικαίου της
ανάγκης, δηλαδή «η σωτηρία του λαού να είναι ο υπέρτατος
νόµος». Αυτή τη φράση την είπε για πρώτη φορά ως γνωστόν ο
Ιούλιος Καίσαρας, εκεί κάπου στην πρώτη εκατονταετία προ Χριστού και εννοούσε ότι µέσα από αυτό ακριβώς το αξίωµα έδινε
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διέξοδο σε όλες τις δυνάµεις που αγωνίζονταν για το στερέωµα
της δηµοκρατίας, ώστε να αποκτήσουν περισσότερα προνόµια,
σε σχέση µε τα αριστοκρατικά ερείσµατα της Συγκλήτου.
Την ίδια ακριβώς έκφραση επανέλαβε στο Μεσοπόλεµο και ο
Μουσολίνι, ο οποίος βέβαια αυτή την ίδια έκφραση –το salus
populi suprema lex esto- την έβαλε έµβληµα στο φασιστικό του
κόµµα και µέσα από αυτή τη λαϊκιστική του ιδεολογική τοποθέτηση, προσπάθησε και να γελοιοποιήσει εκείνη την ανάγκη που
είχε επισηµάνει για πρώτη φορά ο Ιούλιος Καίσαρ, αλλά και σήµερα µας δίνει το δικαίωµα, ακούγοντας διάφορα να πλανώνται
ή να θρυλούνται στο πολιτικό τοπίο, να λέµε ότι εµείς θα αντισταθούµε στο λαϊκισµό.
Θα αντισταθούµε κυρίως σ’ εκείνη τη µορφή του λαϊκισµού
που εµφανίζει και µία ανεπανάληπτη επιπολαιότητα, σαν κι αυτή
που διάβασα σήµερα από την πλευρά του Γραµµατέα του Εθνικού Συµβουλίου του ΠΑΣΟΚ, όπου απευθυνόµενος στο λαό µε
συνέντευξή του λέει ότι όλοι οι Βουλευτές πρέπει να ανοίξουν
τους λογαριασµούς που έχουν.
Όχι, κύριε Καρχιµάκη. Οι Βουλευτές δεν έχουν καµµία τέτοια
υποχρέωση. Αυτό που έχει υποχρέωση το κράτος να κάνει είναι
να συλλάβει όλους εκείνους που έχουν πλουτίσει παράνοµα,
χρησιµοποιώντας το αξίωµα που τους εµπιστεύτηκε ο λαός.
Αυτοί, βεβαίως, είναι γνωστό τοις πάσι ότι δεν είναι όσοι διαθέτουν, τόσο λογαριασµούς στην Ελβετία, όσο αυτοί που διαθέτουν offshore εταιρείες, στις οποίες έχουν εµπιστευτεί το
κρύψιµο το πλοίων τους, το κρύψιµο των µεγάλων αγροκτηµάτων τους και των επιχειρήσεών τους. Είναι εκείνες οι offshore
εταιρείες, που εδρεύουν στας νήσους Κέυµαν ή στας Παρθένας
Νήσους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτούς, λοιπόν, ο κ. Παπαδήµος έχει πεδίο δόξης λαµπρόν
µπροστά του και να τους εντοπίσει και να τους αποκαλύψει και
θα το κάνει, γιατί, όπως είπε, δεν είναι πολιτικός και σ’ αυτή τη
φάση αυτό που έχει ανάγκη ο λαός είναι να καθαρθεί ο πολιτικός
κόσµος από όλους εκείνους οι οποίοι, αφού τον εβρώµισαν µε
τη συµπεριφορά τους, έχουν σήµερα την ξεδιαντροπιά να εµφανίζονται σ’ αυτή την Αίθουσα και να προσπαθούν δήθεν µε το
άρωµα της µπόχας τους να δώσουν µία καινούργια µορφή και
µία αναγεννητική πνοή στο πολιτικό τοπίο.
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Ακούστηκε και από την πλευρά της Δηµοκρατικής Συµµαχίας
ότι δήθεν η Νέα Δηµοκρατία είναι ένα υπερχρεωµένο κόµµα.
Ερωτώ τον συνάδελφο που το είπε, γιατί προέρχεται από τη Νέα
Δηµοκρατία όπως και η Πρόεδρός του: πότε το ανακάλυψε αυτό;
Και αν βεβαίως –γιατί είναι βέβαιο- δεν το ανακάλυψε τώρα, αλλά
το είχε ανακαλύψει και αυτός και η Πρόεδρός του από τότε που
ως κορυφαία στελέχη αυτής της παράταξης, όχι µόνο αυτοί,
αλλά και οι γεννήτορές της, έδιναν τη µάχη για τις ιδέες του φιλελευθερισµού, θα πρέπει τουλάχιστον να µας εξηγήσουν κατά
ποίο µαγικό τρόπο αυτό το κόµµα άρχισε να υπερχρεώνεται,
ώστε να φτάσει σήµερα, επί Προεδρίας του Αντώνη Σαµαρά, να
δέχεται αναίτια αυτές τις αιχµές και αυτά τα µαχαιρώµατα.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι τέτοιου είδους αναφορές δεν αξίζουν ούτε
στο ήθος ούτε και στην ευπρέπεια του Κοινοβου- λευτισµού.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε και για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Κωνσταντίνο Τζαβάρα.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Γεώργιος Ντόλιος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω από
µία επισήµανση που έκανε ο συνάδελφος κ. Τζαβάρας, ότι δεν
υπάρχει ένταση σ’ αυτή τη συζήτηση. Θεωρώ πολύ θετικό γεγονός το ότι δεν υπάρχει ένταση. Να γίνει επιτέλους και κάποια
συζήτηση, θα έλεγα, πιο περιεκτική.
Συζητάµε σήµερα έναν προϋπολογισµό, ο οποίος µας περνάει
από µία εποχή σε µια άλλη εποχή, από µια εποχή στην οποία
υπήρχε µια συγκεκριµένη πολιτική λειτουργία και συγκεκριµένες
πολιτικές προσεγγίσεις, σε µια άλλη εποχή, όπου φαίνεται ότι οι
πολιτικές προσεγγίσεις θα αλλάξουν. Είναι ένας προϋπολογισµός που θα τον θυµόµαστε. Εγώ τουλάχιστον θα τον θυµάµαι,
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γιατί ακριβώς έχει αυτή τη µεταβατική ιδιότητα. Έχει συγκεκριµένα πολιτικά χαρακτηριστικά, που δεν είχαν άλλοι προϋπολογισµοί. Παραδείγµατος χάριν, γίνεται αποδεκτός ή υποστηρίζεται
από τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής Βουλής, από τρία
κόµµατα, και είναι βέβαιο ότι όσο κι αν αλλάξουν οι συσχετισµοί
-εάν αλλάξουν- αυτά τα κόµµατα θα διατηρήσουν τη συντριπτική
πλειοψηφία και στην επόµενη Βουλή.
Είναι ένας προϋπολογισµός που έχει κι άλλα πολιτικά χαρακτηριστικά. Αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας της 27ης Οκτωβρίου. Εδώ θα πρέπει να σκεφθούµε όλοι
τι λέγαµε εκείνη την ηµέρα, την εποµένη της 27ης Οκτωβρίου,
για εκείνη τη Συµφωνία.
Είναι ένας προϋπολογισµός που τον αποδέχονται, τόσο όσον
αφορά τους στόχους του, αλλά εν πολλοίς και όσον αφορά τα
µέσα, τα οποία χρησιµοποιεί, οι εταίροι και οι δανειστές µας.
Είναι δηλαδή σε κάποιο µέτρο αναγκαστικός προϋπολογισµός.
Και είναι αναγκαστικός για όλες τις πτέρυγες αυτής της Βουλής
που τον στηρίζουν. Ίσως καταφέρω να επανέλθω σ’ αυτό το ζήτηµα.
Έχει όµως και άλλα χαρακτηριστικά, πάλι πολιτικά, άλλου είδους. Συγχρόνως είναι ένας προϋπολογισµός αποκάλυψης. Έχει
µια άλλη λογική, η οποία τον διέπει, µέσω της οποίας αποκαλύπτεται η µεταπολιτευτική αµεριµνησία του πολιτικού συστήµατος
της χώρας. Και δεν αναφέροµαι µόνον στα κόµµατα που κυβέρνησαν τη χώρα. Αναφέροµαι σε όλο το πολιτικό σύστηµα κι όχι
µόνο στο πολιτικό σύστηµα. Είναι µια λογική µέσω της οποίας
αποκαλύπτεται σε πολύ µεγάλο βαθµό η ανευθυνότητα και η
υποκρισία ενός µεγάλου µέρους του πολιτικού προσωπικού της
χώρας της τελευταίας τριακονταετίας.
Είναι συγχρόνως ένας προϋπολογισµός παραδοχών, πολύ σηµαντικών παραδοχών, που θα µας βοηθήσουν να αποσαφηνίσουµε τα επόµενα πολιτικά µας βήµατα. Παραδείγµατος χάριν,
βελτιώσαµε το βιοτικό µας επίπεδο πολύ πέρα από τις οικονοµικές και παραγωγικές µας δυνατότητες.
Μια άλλη παραδοχή είναι ότι αποδιαρθρώσαµε την παραγωγή,
τον παραγωγικό ιστό. Παραδείγµατος χάριν, εκχωρήσαµε τη διατροφή της χώρας στο εξωτερικό, ενώ έχουµε ένα µεγάλο µέρος
του παραγωγικού δυναµικού της χώρας που απασχολείται στον
πρωτογενή τοµέα.
Είναι κι ένας προϋπολογισµός κοινής λογικής, βεβαίως. Συµφωνούµε όλοι ότι θα πρέπει να µειώσουµε το έλλειµµα. Συµφωνούµε όλοι ότι θα πρέπει να αποκτήσουµε επιτέλους πρωτογενή
πλεονάσµατα και για να µειώσουµε το χρέος, αλλά και για να
βελτιώσουµε τη διαπραγµατευτική µας θέση.
Είναι ένας προϋπολογισµός, επίσης, που επιδιώκει την εκκίνηση της ανάπτυξης µέσω συγκεκριµένων επιλογών: µε το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, µε το ΕΣΠΑ. Επιτρέψτε µου εδώ
µία παρέµβαση. Στο ΕΣΠΑ έχει αλλάξει η εθνική συµµετοχή.
Είναι ενενήντα πέντε προς πέντε. Πανηγυρίζουµε πάρα πολύ. Το
ίδιο έγινε και µε την προηγούµενη κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Θέλω όµως να πω ότι η µείωση της εθνικής συµµετοχής
κατά 25% µειώνει το µέγεθος του προγράµµατος κατ’ αυτό το
ποσοστό. Δηλαδή το αναπτυξιακό αποτέλεσµα θα υστερεί. Ανακουφίζεται ο εθνικός Προϋπολογισµός, -αναγκαίο αυτή την
εποχή- χωρίς αµφιβολία όµως ο προγραµµατισµός, τον οποίο είχαµε αποδεχθεί, θα υστερεί µε το τελικό αποτέλεσµα. Πιθανόν
βέβαια, εάν εξ αυτής της αλλαγής προκύψει η δυνατότητα µεγαλύτερης απορρόφησης το 2012 ή την επόµενη χρονιά, να
έχουµε κάποια θετικά αποτελέσµατα στους προϋπολογισµούς
αυτών των ετών.
Το περιβάλλον µέσα στο οποίο διεξάγεται αυτή η συζήτηση
σηµαδεύεται, θα έλεγα, απ’ αυτά που συµβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη.
Υπάρχει κρίση χρέους, την οποία πλέον όλοι αντιλαµβάνονται,
όλοι πλέον οµολογούν ότι δεν είναι ελληνικό το πρόβληµα, όλοι
αντιλαµβάνονται ότι υπάρχει µια µεγάλη θεσµική υστέρηση, ένα
µεγάλο θεσµικό έλλειµµα, όλοι αντιλαµβάνονται και οµολογούν
–κάθε µέρα ακούγονται περισσότερες φωνές- ότι τα πολιτικά αντανακλαστικά της σηµερινής ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είναι και καθυστερηµένα και αδύναµα.
Το περιβάλλον, µέσα στο οποίο γίνεται αυτή η συζήτηση, ση-

2238

µαδεύεται, βεβαίως, και από την κατάσταση στη χώρα µας, στην
Ελλάδα. Εδώ θέλω να πω ότι οι εκδοχές που υπάρχουν για το τι
θα συµβεί στην πατρίδα µας είναι οι εξής δύο. Θα χρησιµοποιήσω κακές λέξεις, για να τονίσω το ποιες είναι αυτές οι εκδοχές.
Η πρώτη είναι η κακή εκδοχή, που λέει ότι θα πάµε το βιοτικό
µας επίπεδο αρκετά χρόνια πίσω, ίσως φθάσουµε και τις δυο δεκαετίες. Η άλλη εκδοχή είναι η χειρίστη εκδοχή, που λέει ότι θα
πάµε τη χώρα µας πολλές δεκαετίες πίσω, ίσως και στον Μεσοπόλεµο. Τι οφείλουµε να κάνουµε; «Είναι τροµοκρατικό το δίληµµα» θα πουν κάποιοι συνάδελφοι από την Αντιπολίτευση,
εκείνο όµως το οποίο έχω να πω είναι ότι είναι ένα υπαρκτό δίληµµα, το οποίο θα ήταν εγκληµατικό να το αποκρύψουµε.
Γιατί φθάσαµε σε αυτή την κατάσταση; Θα πω µόνο δυο κουβέντες, χωρίς να θέλω να ξύσω παλιές πληγές. Η προηγούµενη
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ παρέλαβε την οικονοµία της χώρας µε
ένα τεράστιο, µε ένα κολοσσιαίο έλλειµµα της τάξης των 36 δισεκατοµµυρίων, παρέλαβε τη χώρα σε ύφεση –δεύτερη χρονιά
ύφεσης το 2009- παρέλαβε τη χώρα σε πλήρη αναξιοπιστία.
Εκείνη η κυβέρνηση ανέλαβε την υποχρέωση να κάνει µια µεγάλη δηµοσιονοµική προσαρµογή, στην οποία τα πήγε καλά. Με
αδυναµίες και ελλείψεις, αλλά καλά. Ανέλαβε την υποχρέωση να
κάνει µεγάλες µεταρρυθµίσεις, µε ένα πολιτικό προσωπικό στη
χώρα –και όχι µόνο στην κυβέρνηση και στο κόµµα που κυβέρνησε εκείνη την περίοδο- το οποίο άργησε να συνειδητοποιήσει
τη νέα πραγµατικότητα, ένα πολιτικό προσωπικό που κλήθηκε να
κάνει µια δουλειά που δεν ήξερε, ένα πολιτικό προσωπικό που
ήταν µαθηµένο να µοιράζει µπόνους, ευηµερία και χαρά και το
οποίο κλήθηκε ξαφνικά να µοιράζει δυσαρέσκεια, να µοιράζει περικοπές και να λέει δυσάρεστα πράγµατα.
Αυτό δηµιούργησε µια υστέρηση και σε αυτή την περίοδο,
όπου περνάµε πιστεύω από µια πολιτική εποχή σε µια άλλη πολιτική εποχή, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουµε όλοι µας ότι, όχι
απλώς θα πρέπει να εγκαταλείψουµε τις πολιτικές εκείνες που
διατράνωσαν το πελατειακό σύστηµα, τον παλαιοκοµµατικό λόγο
και το λαϊκισµό, αλλά θα πρέπει να αποκαλύψουµε και τα πρόσωπα αυτών των πολιτικών, που πρωταγωνίστησαν την επόµενη
περίοδο, για να µην τους δώσουµε τη δυνατότητα να υποκριθούν
για µια ακόµη φορά τους κήνσορες των µεταρρυθµίσεων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Γεώργιο Ντόλιο.
Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Έβρου κ.
Όλγα Ρενταρή-Τέντε.
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρόταγµα
του προϋπολογισµού του 2012 είναι η επίτευξη πρωτογενών πλεονασµάτων. Αυτό βέβαια, απαιτεί µια πρόσθετη, ιδιαίτερα επώδυνη προσπάθεια σε καιρό εσωτερικής ύφεσης, η οποία αφενός
θα διασφαλίσει τις θυσίες που έχουν υποστεί όλοι οι Έλληνες
πολίτες και αφετέρου θα εκφράσει την αποφασιστικότητα της
χώρας να πραγµατοποιήσει όλες τις δεσµεύσεις απέναντι στους
εταίρους πιστωτές µας και την εθνική στρατηγική να αντιπαλέψουµε µαζί τους, τους κινδύνους που απειλούν την Ευρώπη,
λόγω της διεθνούς χρηµατοοικονοµικής κρίσης και της ανεξέλεγκτης λειτουργίας των παγκόσµιων αγορών.
Ναι, κύριοι συνάδελφοι. Πρέπει να παραµείνουµε σε αυτή τη
µάχη ως ισάξιοι παίκτες και θα το κάνουµε, όχι µόνο γιατί εξαρτώµαστε άµεσα από την αλληλεγγύη και την οικονοµική βοήθειά
τους, αλλά γιατί θα πρέπει να προχωρήσουµε σε µεταρρυθµιστικές αλλαγές, που θα δίνουν µια προοπτική στο µέλλον µας και
θα µας απαγκιστρώσουν απ’ όσα στο παρελθόν µας κράτησαν
στάσιµους και µας οδήγησαν στα δηµοσιονοµικά και οικονοµικά
αδιέξοδα που βιώνουµε σήµερα.
Μπορεί η Ευρώπη, να µην είναι εκείνη η Ευρώπη που ζήσαµε
σε προηγούµενες εποχές, η Ευρώπη της αλληλεγγύης των λαών,
των ανοιχτών ευκαιριών, των αξιών, των επαρκών λειτουργικών
θεσµών προς όφελος των πολιτών της, αλλά να είναι µια Ευρώπη
που χάνεται µέσα στη θεσµική και πολιτική της ανεπάρκεια, την
αναποφασιστικότητά της, τις εµµονές της σε δηµοσιονοµικές
πειθαρχίες, σε κανόνες ανταγωνισµού και µείωσης του πληθω-
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ρισµού, την ατολµία της σε θεσµικές αλλαγές και πολιτικές ελέγχου της αγοράς, είναι όµως η Ευρώπη που πρέπει να αλλάξει
χέρι µε χέρι µε όλα τα κράτη-µέλη της, για να µην διαλυθεί, παραδιδόµενη στην απληστία της παγκόσµιας οικονοµικής διακυβέρνησης. Και εµείς, θα πρέπει µε κάθε τρόπο να έχουµε και
λόγο και άποψη σε αυτές τις αλλαγές.
Μέσα, λοιπόν, σε αυτόν τον οικονοµικό, παγκόσµιο κυκεώνα η
Ελλάδα µε το δηµόσιο χρέος της, µε τις διαρθρωτικές πολιτικές,
κοινωνικές και οικονοµικές αδυναµίες της, µε την ατολµία της να
εφαρµόσει συµφωνίες και µνηµόνια, πρέπει γρήγορα µέσα από
ένα συνεκτικό, εθνικό σχέδιο να απαγκιστρωθεί από τη βοήθεια
των εταίρων πιστωτών της, να θέσει τα θεµέλια για ένα άλλο µελλοντικό, παραγωγικό µοντέλο που θα προσφέρει ελπίδα, προοπτική, εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα στην ελληνική
κοινωνία. Και αυτό είναι ακριβώς το σηµείο που θα πρέπει να αντανακλάται σε κάθε προϋπολογισµό, κάτι που δυστυχώς δεν αναφέρεται σαφώς και σε αυτόν τον προϋπολογισµό.
Η φιλοσοφία αυτού του προϋπολογισµού κινείται πάνω-κάτω
στο ίδιο πνεύµα µε τους δύο προηγούµενους. Όµως, ας δούµε
αν αυτή η φιλοσοφία βοηθάει την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονοµία. Τα δύο αυτά χρόνια, πήραµε πολλά χρήµατα γύρω στα εξήντα τέσσερα δισεκατοµµύρια ευρώ- αλλά η αγορά
ακόµη και σήµερα στενάζει, ασφυκτιά και απειλείται µε συνεχή
λουκέτα. Ψηφίσαµε φορολογικά και οικονοµικά πολυνοµοσχέδια,
αλλά ο λαός στενάζει κάτω από τα άδικα και για πολλούς δυσβάσταχτα φοροµπηχτικά µέτρα. Προχωρήσαµε σε µέτρα δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, τα οποία εξαντλήθηκαν σε οριζόντιες
περικοπές µισθών και συντάξεων, χωρίς επί της ουσίας να
ακουµπούν το σκληρό πυρήνα των δαπανών του κράτους. Τολµήσαµε σηµαντικές µεταρρυθµίσεις, που εν πολλοίς έµειναν στα
χαρτιά, µε αποτέλεσµα η ανεργία να εκτοξευτεί στα ύψη, να
πλήττονται όλες οι ελληνικές οικογένειες στο σύνολο τους, η
ανεργία σήµερα να απειλεί να τινάξει στον αέρα τα ασφαλιστικά
ταµεία, το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων, τη συνοχή της κοινωνίας. Η ψυχολογία των πολιτών έχει φτάσει στο ναδίρ, στο κατώτατο σηµείο, µε άµεσο αντίκτυπο να µην υπάρχει καµµία
αναπτυξιακή δράση και κανένα επενδυτικό ενδιαφέρον.
Σαφώς, και τα δύο χρόνια που προηγήθηκαν έγιναν πολλά και
σηµαντικά, όσα θα έλεγα δεν έγιναν τις προηγούµενες δεκαετίες,
έγιναν όµως αποσπασµατικά και ασυντόνιστα και δυστυχώς τα
αποτελέσµατα δεν αποτυπώθηκαν ούτε στη συνείδηση του ελληνικού λαού ούτε στη συνείδηση των Ευρωπαίων. Άρα, αυτό
που λείπει είναι ο συντονισµός, ο ρυθµός, η αποφασιστικότητα
να ξεκινήσουµε από τα δύσκολα και όχι από τις εύκολες περικοπές, που δυστυχώς δεν µας έβγαλαν από τα αδιέξοδα, αλλά
«έβγαλαν το λαό από τα ρούχα του». Μπορεί η δικαιολογία να
είναι ότι οι δανειστές µας απαιτούν, εδώ και τώρα, τα οφειλόµενα
προς αυτούς ποσά, αλλά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν και οι
ίδιοι ότι αυτή η στρατηγική έχει αποτύχει παταγωδώς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Εποµένως, αν θέλουµε να εφαρµοστεί ο προϋπολογισµός,
προσωπική µου άποψη είναι ότι πρέπει να αναθεωρήσουµε πολλές από τις πρακτικές του παρελθόντος.
Εάν, λοιπόν, η εθνική µας προτεραιότητα είναι να πατάξουµε
τη φοροδιαφυγή, για να µην υφίστανται κάθε τόσο δυσβάσταχτα
µέτρα οι συµπολίτες µας, το πρώτο µέληµα µας είναι να φτιάξουµε µια ανεξάρτητη φορολογική δικαιοσύνη µε αποκλειστική
απασχόληση των δικαστικών, µόνο σε οικονοµικά θέµατα.
Πρέπει να στήσουµε µηχανισµούς διασταύρωσης στοιχείων
και να µετατρέψουµε τις ΔΟΥ σε επί εικοσιτετραώρου βάσεως
λειτουργούντες µηχανισµούς είσπραξης φόρων, αντί να περιµένουµε πότε αυτές θα φιλοτιµηθούν να εισπράξουν τις ανείσπρακτες οφειλές, κάτω βέβαια και από την απειλή της διάλυσής
τους.
Πρέπει να κάνουµε ένα απλό και διευρυµένο και προπαντός
δίκαιο φορολογικό κώδικα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δύο λεπτά, κυρία Πρόεδρε.
Εάν η εθνική µας προτεραιότητα είναι να µειώσουµε τις δαπά-
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νες του κράτους, πρέπει πρώτα να προσδιορίσουµε ποιες είναι
οι πιο κοστοβόρες λειτουργίες του. Εάν κρίνουµε ότι το ΕΣΥ καταναλώνει δυσανάλογα πολλούς πόρους από τις υπηρεσίες που
παρέχει, τότε ο άµεσος επανασχεδιασµός λειτουργίας του, µε
την ηλεκτρονική συνταγογράφηση σε όλες τις υγειονοµικές υπηρεσίες, µε ηλεκτρονικές προµήθειες, µε απλούστευση των διοικητικών δοµών και δηµιουργία αυστηρού ελεγκτικού συστήµατος, είναι επιβεβληµένος. Δεν λέω ότι έχουν γίνει λίγα στο
χώρο αυτό, αλλά δυστυχώς δεν έγιναν συστηµατικά και δεν απέφεραν τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα.
Εάν θέλουµε να εκµεταλλευτούµε στο µέγιστο τα ευρωπαϊκά
κονδύλια, δεν πρέπει να περιµένουµε τον Ραϊχενµπάχ να µας πει
ότι είµαστε πάρα πολύ γραφειοκράτες ούτε να αισιοδοξούµε ότι
µε µία αύξηση του 1,5 του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων
θα έχουµε ανάπτυξη σε θεαµατικό βαθµό.
Ανάπτυξη θα έχουµε, αγαπητοί συνάδελφοι, αν έχουµε ένα
σταθερό πολιτικό και οικονοµικό περιβάλλον, λιγότερο γραφειοκρατικό και πιο φιλικό προς τον επιχειρηµατία και κυρίως τίµιο
προς τους οφειλέτες του.
Εάν θέλουµε πραγµατικά να µειώσουµε το δηµόσιο τοµέα,
γιατί σίγουρα είναι µεγάλος και ανασταλτικός ως προς την ανάπτυξη, θα πρέπει να επαναξιολογήσουµε τις µεθόδους, µε τις
οποίες πετάξαµε στο περιθώριο τριάντα χιλιάδες δηµόσιους
υπαλλήλους, στερώντας από το δηµόσιο και πολλούς άξιους
κρατικούς λειτουργούς, ενώ αφήσαµε και πολλά κενά στη διοίκηση.
Με εργαλεία την καταγραφή των δηµοσίων υπαλλήλων, των
πραγµατικών αναγκών του κράτους, των προτεραιοτήτων που η
κρίση επιβάλλει, µπορούµε να προχωρήσουµε για τους επόµενους σε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο µε την κατάργηση των όποιων
εµποδίων µετακίνησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ: Τελειώνω.
Να φτιάξουµε ένα µικρό ευέλικτο και επιτελικό κράτος χωρίς
διαφθορά, διαπλοκή, πελατειακές σχέσεις.
Το περιθώριο της εύκολης λύσης των περικοπών σε µισθούς
και συντάξεις δεν υπάρχει. Η επιβολή νέων φορολογικών µέτρων
δεν θα αποδώσει, γιατί απλούστατα δεν υπάρχει απόθεµα στις
ελληνικές οικογένειες. Δεν θα ήθελα να ακυρώσω ή να εκµηδενίσω τις µεγάλες προσπάθειες, που έγιναν, τόσο σε δηµοσιονοµικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο των µεταρρυθµίσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Τελειώστε, κυρία Ρενταρή.
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Δυστυχώς, όµως, έγιναν µε τέτοιο βηµατισµό προ κρίσης και
δεν κατάφεραν να κερδίσουν την εµπιστοσύνη κανενός.
Σήµερα υπάρχει µία Κυβέρνηση εθνικής ενότητας, υπάρχει η
Συµφωνία της 26ης Οκτωβρίου, η σηµαντική µείωση των τοκοχρεολυσίων, µια χρηµατοδοτική ανάσα αρκετών δισεκατοµµυρίων, αρκετός χρόνος αποπληρωµής. Θα πρέπει να συντονιστούν όλες οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάµεις της χώρας για
την αξιοποίηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ και της δηµόσιας περιουσίας, ώστε να περάσουµε το σκόπελο της εσωτερικής ύφεσης,
της παραγωγικής υστέρησης, της υπολειτουργίας του κρατικού
µηχανισµού.
Ο προϋπολογισµός του 2012 για να µην καταγραφεί και αυτός
ως εικονικός ή ως αναποτελεσµατικός, απαιτεί εντατική, συστηµατική δουλειά και συνειδητοποίηση από όλους µας και απευθύνοµαι κυρίως στη Νέα Δηµοκρατία. Εάν δεν πετύχουµε το στόχο
της µείωσης των ελλειµµάτων, εάν πάση θυσία δεν κλείσει ως
πλεονασµατικός, αύριο θα είµαστε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, την κ.
Ρενταρή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα παρακαλούσα πάρα πολύ να
κάνετε µια προσπάθεια να τηρείτε το χρόνο. Δεν θέλω να είµαι
άδικη µε κάποιους συναδέλφους. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να
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σέβεται ο καθένας και τον άλλο συνάδελφο. Είναι πολλοί οµιλητές και θα παρακαλέσω να συνοψίσουµε αυτά που έχουµε να
πούµε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαος Παπακωνσταντίνου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Οι κυβερνητικές σηµαίες των σχεδόν πέντε πολιτικών κοµµάτων που στηρίζουν τον κρατικό προϋπολογισµό του 2012 είναι
µπογιατισµένες µε τη χρυσόσκονη του πρωτογενούς πλεονάσµατος, του εξορθολογισµού των δαπανών, της δηµοσιονοµικής
προσαρµογής, της νοικοκυροσύνης των κριτηρίων της Ευρωζώνης και είναι, βέβαια, αυτές οι κυβερνητικές σηµαίες κουρελιασµένες από την εξόντωση της ζωής της λαϊκής οικογένειας, από
τη βάρβαρα αντιλαϊκή πολιτική πρακτική των πολιτικών κοµµάτων
που στηρίζουν τον προϋπολογισµό και την εκφοβιστική εξαπάτηση του λαού.
Πρέπει να παραµεριστούν, όµως, αυτές οι σηµαίες, για να
δούµε ολοκληρωµένα το βούρδουλα της ανταγωνιστικότητας,
όπου ανταγωνιστικότητα ίσον κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος, διευκρινίζει ο κύριος Πρωθυπουργός και χαιρετίζει τα
γενναία βήµατα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας που έγιναν
το πρόσφατο δίχρονο από το βάρβαρο αντεργατικό έργο της κυβέρνησης Παπανδρέου, το βούρδουλα της επιχειρηµατικότητας,
δηλαδή, της σωτηρίας, της διάσωσης των βαθύπλουτων και των
µεγαλοµετόχων των επιχειρηµατικών οµίλων.
Ακριβώς γι’ αυτό έγιναν και γίνονται όλα αυτά, για να διασωθούν οι βαθύπλουτοι, οι µεγιστάνες του κεφαλαίου και να τεθούν
εκ νέου σε τροχιά εκτίναξης της κερδοφορίας τους. Είναι ζωτική
ανάγκη και έχουν ζωτική ανάγκη να φτωχύνει ο εργαζόµενος και
βιοπαλαιστής λαός, να τεθεί σε τροχιά επιταχυνόµενης χρεοκοπίας.
Ο Σύνδεσµος Βιοµηχάνων, µε απόφαση της συνέλευσής του
στις 24 Μαΐου 2011, διατάζει ως αδήριτη εθνική ανάγκη να πτωχεύσει ο λαός, για να διασωθούν τα χρηµατοκιβώτιά τους. Η Ευρωζώνη, εξάλλου, υπαγορεύει και εκβιάζει. Τα κράτη των
κυρίαρχων τάξεων συντονίζονται για τη δραστική µείωση του µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους εργασίας, όπου αναφέρονται στις δαπάνες για την υγεία, την πρόνοια, την παιδεία,
την κοινωνική ασφάλιση και τις συντάξεις. Ακριβώς τέτοια κοµψή
κτηνωδία και ξεφωνηµένη ταξική ιδιοτέλεια! Θέλουν, έχουν
ανάγκη οι µεγιστάνες του κεφαλαίου από φθηνό, πάµφθηνο εργατικό προσωπικό να περπατά στα τέσσερα, χωρίς δικαιώµατα,
µε αιχµάλωτη και χειραγωγηµένη σκέψη, µε κοµµατιασµένο το
συλλογισµό, παρέα µε τη µοιρολατρία, την απόγνωση, χωρίς αυτοπεποίθηση.
Εµείς, όµως, θα επιµένουµε να συλλογιζόµαστε και να προτείνουµε να συλλογιστούµε, να βγάλουµε συµπεράσµατα, γιατί
µπροστά µας η Οικονοµική Νοµισµατική Ενοποίηση, αντί για µοχλός ευηµερίας, µας προκύπτει, µας αποκαλύπτεται ως µηχανισµός διάχυσης της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση, αντί για µία υπέροχη κοινότητα κρατών, αποδεικνύεται
φυλακή εκτέλεσης των κοινωνικών εργασιακών δικαιωµάτων, επιτελείο εκµετάλλευσης των ευρωπαϊκών λαών -συµπεριλαµβανοµένου και του ελληνικού λαού- και µάλιστα, διακρατικό επιτελείο,
νέα «Ιερά Συµµαχία» ενάντια στους ευρωπαϊκούς λαούς. Το
ευρώ, αντί για ασπίδα οικονοµικής ευηµερίας και προστασίας
από τους τοκογλύφους, όπως το παρουσίαζαν, αποδεικνύεται
µαχαίρι των µεγαλοµετόχων των επιχειρηµατικών οµίλων και εργαλείο ληστείας της εργασίας και του εισοδήµατος του ελληνικού λαού.
Η αποδέσµευση, ως εκ τούτου, από τα κριτήρια, τους θεσµούς
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτής της φυλακής των λαών είναι ζωτική αναγκαιότητα. Ας είµαστε βέβαιοι, µαζί µας είναι και προσβλέπουν σε εµάς οι Γερµανοί, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, οι Ισπανοί και
οι Πορτογάλοι εργάτες. Η Ελλάδα, η πραγµατική Ελλάδα των εργατών, των αυτοαπασχολουµένων, των βιοπαλαιστών και ξωµάχων του κάµπου, µε τη νεολαία µπορεί να µπει σε τροχιά λαϊκής
ευηµερίας και αναγέννησης, γιατί έχουµε ενεργειακές πηγές,
ορυκτό πλούτο, αγροτική επιδεξιότητα και εµπειρία, τεχνογνωσία
και παραγωγική πείρα του εργατικού και τεχνικού προσωπικού.
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Και δεν τα αναπτύσσω.
Τι µας εµποδίζει, λοιπόν; Μας εµποδίζουν οι µεγαλοϊδιοκτήτες
και µεγαλοµέτοχοι των ανωνύµων εταιρειών, οι «πρίγκιπες» των
κρατικών επιδοτήσεων, οι «πασάδες» των φοροαπαλλαγών και
της φοροδιαφυγής, οι «µαχαραγιάδες» εφοπλιστές, που είναι σε
ασυλία και τους ταΐζει νοµοθετικά το ελληνικό κράτος, οι χρηµατιστές και οι ιππότες της τύχης του τραπεζιτικού κεφαλαίου, που
κρατούν τα κλειδιά της ελληνικής οικονοµίας, την ιδιοκτησία των
συγκεντρωµένων µέσων κοινωνικής παραγωγής. Ναι, είναι όλοι
αυτοί, που τα χρόνια 1995-2010 συγκέντρωσαν απίστευτα κεφάλαια, που ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα είχαν φανταστεί, βεβαίως µέσα από ένα κρατικά νοµοθετηµένο πλέγµα επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων, φοροαπαλλαγών, εγγυοδοσίας δανείων,
ώσπου έσκασαν από τα κέρδη, ξέσπασε η οικονοµική κρίση ως
µια σύσπαση της κοινωνικής παραγωγής.
Γι’ αυτό εµείς προτείνουµε να «βάλουµε πλώρη», να κοινωνικοποιηθούν τα ήδη συγκεντρωµένα µέσα κοινωνικής παραγωγής, να στηριχθεί, να προσανατολιστεί η κοινωνικά συνδυασµένη
εργασία του ελληνικού λαού µε κεντρικό πανεθνικό σχεδιασµό
για την ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών και των
δικαιωµάτων της πραγµατικής Ελλάδας, µε πρωταγωνιστικό οργανωµένο βηµατισµό του λαού, µε την τάξη των εργατών µπροστά, µέσα από λαϊκούς εργατικούς θεσµούς, ελέγχους στους
µεγάλους εργοταξιακούς χώρους και παραγωγικούς κλάδους,
να ανυψωθεί η εργατική τάξη σε συµµαχία µε όλο το βιοπαλαιστή
λαό σε ηγετική δύναµη του έθνους, στην εξουσία για να «κόψουµε το Γόρδιο δεσµό», «µε το λουρί στον τράχηλο και το σουγιά στο σβέρκο» της ρωµιοσύνης, γιατί ο Γόρδιος δεσµός δεν
λύνεται, αλλά κόβεται.
Μας λένε οι αξιωµατούχοι του ΠΑΣΟΚ, σε συγκυβέρνηση µε
τους άλλους χρησίµους, ότι το κράτος πρέπει να γίνει φιλικό
προς τους µεγαλοεπιχειρηµατίες. Λες και δεν είναι! Ακριβώς
αυτό είναι που το κάνει εχθρικό και «παχυδερµικό» προς το λαό
και τις λαϊκές ανάγκες.
Οι εργάτες, οι υπάλληλοι, οι βιοπαλαιστές, οι ξωµάχοι του κάµπου και των βουνών δεν έχουµε ανάγκες από ένα κράτος -το δοσµένο κράτος- επιτελάρχη της κερδοφορίας των βαθύπλουτων,
επιτηρητή των ταξικών προνοµίων και της απληστίας των µεγαλοµετόχων των ανωνύµων εταιρειών, βιγλάτορα του Μάαστριχτ
και του ΝΑΤΟ. Αυτό το κράτος που έχουµε µπροστά µας δεν
είναι το κράτος των εργατών κι εργαζοµένων, δεν συµπάσχει µε
το αγκοµαχητό των αυτοαπασχολουµένων, δεν συµπαρίσταται
µε τους φτωχούς και µικρούς αγρότες. Χρειαζόµαστε ένα κράτος, το κράτος της πραγµατικής Ελλάδας, της λαϊκής εξουσίας,
µε πανεθνικό κεντρικό σχεδιασµό της ανάπτυξης για τη λαϊκή
ευηµερία, µε εργατικό, λαϊκό έλεγχο παντού, µε κοινωνική ιδιοκτησία στα συγκεντρωµένα µέσα κοινωνικής παραγωγής και παραγωγικών συνεταιρισµών, βεβαίως, σε συµπαράταξη µε το ΚΚΕ,
αυτόν τον «πλάτανο» και το «Νέστορα» των εργατικών και λαϊκών
συµφερόντων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Νικόλαο Παπακωνσταντίνου. Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω
τον κ. Παπακωνσταντίνου γιατί ήταν στο χρόνο ακριβής. Αυτό
παρακαλώ να το τηρήσουν όλοι οι συνάδελφοι Βουλευτές.
Παρακαλείται να λάβει το λόγο ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Άγγελος Μανωλάκης.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα συζητάµε το πιο σηµαντικό νοµοσχέδιο, όχι µόνο αυτής της χρονιάς, όχι µόνο της τετραετίας, αλλά της Μεταπολίτευσης. Μιλάµε για ένα προϋπολογισµό εν µέσω εθνικής και ευρωπαϊκής κρίσης και, µάλιστα,
ενώπιον της έγκρισης της νέας δανειακής σύµβασης, που απορρέει από τη συµφωνία της 26ης Οκτωβρίου. Πρόκειται για µια
συµφωνία που εκείνες τις ηµέρες εθεωρείτο από πολλούς προδοτική. Ευτυχώς, σήµερα αυτή τη συµφωνία τη στηρίζει η συντριπτική πλειοψηφία της Βουλής.
Εµείς οι Έλληνες πρέπει µε αυτόν τον προϋπολογισµό να κάνουµε δύο βασικά πράγµατα: Πρώτον, πρέπει να νοικοκυρέψουµε τα του οίκου µας, δηλαδή, να περιορίσουµε τα ελλείµµατά
µας, έτσι ώστε να ξοδεύουµε ίσα ή λιγότερα απ’ όσα εισπράττουµε και να φτάσουµε το 2012, για πρώτη φορά µετά από πολλά
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χρόνια, σε πρωτογενές πλεόνασµα. Δεύτερον, να κάνουµε όλες
τις διαρθρωτικές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις που χρειάζεται η
χώρα µας και να µπούµε, επιτέλους, στην πολυπόθητη ανάπτυξη,
γιατί η παρατεταµένη ύφεση είναι καταστροφή.
Η Ευρώπη πρέπει από την άλλη µεριά κι εκείνη να κάνει κυρίως
ένα πράγµα, να µας βοηθήσει στην εξυπηρέτηση του τεράστιου
χρέους µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι µόνο η Κυβέρνηση Παπαδήµου µεταβατική. Μεταβατική είναι γενικότερα η εποχή µας.
Η Μεταπολίτευση κλείνει τον ιστορικό της κύκλο. Η επόµενη
ιστορική σελίδα για τη χώρα θα γραφτεί µε εθνική συνεννόηση
και συνέργεια, αν θέλουµε να επιβιώσουµε ως έθνος και να διασφαλίσουµε τα έως τώρα επιτεύγµατα της µεταπολεµικής περιόδου. Μόνο έτσι θα µπορέσουµε να λύσουµε το Γόρδιο δεσµό της
κρίσης που βιώνουµε, δυστυχώς, σήµερα.
Η κρίση δεν είναι µία. Δεν είναι µόνο δηµοσιονοµική, δεν είναι
µόνο ελληνική. Η κρίση είναι πολλαπλή και πολυεπίπεδη. Είναι
οικονοµική, είναι θεσµική, είναι κοινωνική, είναι πολιτική και είναι
κυρίως αξιακή. Είναι κρίση ελληνική, αλλά και ευρωπαϊκή. Είναι
κρίση συστηµική. Είναι κρίση του παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού καπιταλιστικού συστήµατος, που έχει ως συνέπεια τη δικτατορία των αγορών έναντι όχι µόνο των πολιτών, αλλά και των
πολιτικών παγκόσµια.
Είναι µία κρίση σε εξέλιξη µε πρωτόγνωρα χαρακτηριστικά και
απρόβλεπτες συνέπειες. Ξεκινώντας από δηµοσιονοµική και
κρίση χρέους, καταλήγει εν τέλει σε µία πολιτισµική κρίση, σε
µία κρίση ταυτότητας για την ίδια την Ευρώπη. Θα µπορούσαµε
να πούµε «quo vadis Ευρώπη;», «quo vadis Ελλάδα;».
Δεν είναι, βέβαια, η Ελλάδα από µόνη της που πυροδότησε το
φυτίλι αυτού του χορού, της φωτιάς, στους ρυθµούς των οποίων
µπαίνουν µία-µία οι ευρωπαϊκές χώρες, όσο και αν αυτή η επιπόλαιη ανάλυση βολεύει κάποιους συνέταιρούς µας. Δεν είµαστε,
όµως και εµείς άµοιροι ευθυνών. Η χώρα έχει, δυστυχώς, την
τύχη πειραµατόζωου.
Ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά πλέον τους πάντες και όχι µόνο την
Ελλάδα. Το ερώτηµα πλέον δεν είναι τι γίνεται µε την Ελλάδα και
αν θα γυρίσει στη δραχµή, αλλά τι γίνεται µε την Ευρώπη και το
ευρώ. Θα πάµε σε µία Ευρώπη των οµόκεντρων κύκλων και των
τριών ταχυτήτων; Θα προεγκρίνονται οι εθνικοί προϋπολογισµοί
από τις Βρυξέλλες; Θα πάµε σε αλλαγές των ευρωπαϊκών συνθηκών και θεσµοθέτηση του «φρένου χρέους»; Θα εκδοθεί ευρωοµόλογο και µε ποια µορφή ακριβώς;
Εν µέσω, λοιπόν, προγνώσεων ενός επικείµενου Αρµαγεδδώνα
καλούµαστε να στηρίξουµε µε µεγάλη πλειοψηφία ένα δύσκολο
προϋπολογισµό. Με την υπερψήφιση του προϋπολογισµού δίνουµε ένα µήνυµα ενότητας και αποφασιστικότητας για την παραµονή µας στο ευρώ. Αν οι Γερµανοί επιζητούν να είναι η
καρδιά και το µυαλό της Ευρώπης, εµείς οι Έλληνες είµαστε η
ψυχή της Ευρώπης. Δεν νοείται Ευρώπη χωρίς Ελλάδα. Δεν είναι
καιρός για νέους εθνικισµούς στην Ευρώπη. Δεν είναι καιρός για
λαϊκισµούς και εύκολους αφορισµούς στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει
χρόνος για άλλες αναβολές και καθυστερήσεις τόσο στην επίλυση των συστηµικών προβληµάτων και ελλειµµάτων της Ευρώπης όσο και στην επανάσταση του αυτονόητου που έχει ανάγκη
η Ελλάδα.
Μια Ευρώπη που επί χρόνια παρέµενε µόνο νοµισµατική
ένωση, χωρίς κατ’ ουσία να προωθεί την πολιτική και οικονοµική
ένωση –πράγµα που είναι αναγκαίο- δεν έχει µέλλον και µια Ελλάδα µε χρόνιες αγκυλώσεις και κακοδαιµονίες στη Δηµόσια Διοίκηση και όχι µόνο –και για τον εντοπισµό αυτών δεν χρειαζόταν
η έκθεση του κ. Ράιχενµπαχ- δεν έχει επίσης µέλλον, ακόµη και
αν πάρουµε και την έβδοµη και την όγδοη και την ένατη δόση
των δανείων.
Ας κάνουµε, λοιπόν, µία νέα αρχή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
αλλά πρωτίστως µία νέα αρχή για τη χώρα µας. Είναι αδικαιολόγητη πολυτέλεια πλέον να λιµνάζουν ευρωπαϊκά κονδύλια του
ΕΣΠΑ στη χώρα µας.
Θα πρέπει, επίσης, να δοθεί έµφαση µε κάθε µέσο στην τόνωση της παραγωγής και της παραγωγικότητας, αλλά και στην
αξιοποίηση των συγκριτικών µας πλεονεκτηµάτων, τα οποία θα
µας βγάλουν από την κρίση, όπως οι εξαγωγές, τα αγροτικά ποι-
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οτικά προϊόντα, ο ποιοτικός τουρισµός, η ναυτιλία, οι καινοτοµίες
των ελληνικών επιχειρήσεων.
Πρέπει να προχωρήσει, επιτέλους, το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων µε γρήγορα βήµατα. Πρέπει να προχωρήσουν για
παράδειγµα οι µεγάλοι αυτοκινητόδροµοι της χώρας, ειδικά
αυτός της Κορίνθου-Πατρών, που δυστυχώς παραµένει η µεγαλύτερη εθνική καρµανιόλα. Πρέπει να προχωρήσουν έργα αγροτικής ανάπτυξης, όπως είναι το Φράγµα του Ασωπού, µε το οποίο
θα ξεδιψάσει όλη η Κορινθία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου µισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Πρέπει να ενισχυθούν οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων,
όπως το λάδι, το κρασί, η σταφίδα, που είναι παραδοσιακά προϊόντα της Κορινθίας, αλλά και της χώρας.
Πρέπει σήµερα να κτίσουµε τη νέα σύγχρονη Ελλάδα, πατάσσοντας τη φοροδιαφυγή, τη διαφθορά, τη διαπλοκή, να αλλάξουµε το πολιτικό σύστηµα, να αλλάξουµε το διοικητικό και
αναπτυξιακό µοντέλο, να αλλάξουµε τα κόµµατά µας. Εµείς ιδιαίτερα οι παλαιότεροι πρέπει να ζητήσουµε και µία συγγνώµη για
όλα τα αρνητικά µας από τον ελληνικό λαό.
Ψηφίζοντας αυτόν τον προϋπολογισµό, βοηθάµε το νέο, το ελπιδοφόρο που γεννιέται για τη χώρα µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Άγγελο Μανωλάκη, Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
Καλείται να λάβει το λόγο η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Ελισσάβετ Βόζεµπεργκ.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η πρώτη φορά που όσοι
καλούµεθα να ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό της Κυβέρνησης
εµφορούµαστε από αντιφατικά συναισθήµατα, γιατί αυτή η Κυβέρνηση έχει ειδική αποστολή και ηµεροµηνία λήξεως, όπως
όλοι γνωρίζουµε. Αυτό το λέω γιατί πάντα ιστορικά είναι δεδοµένο ότι ο προϋπολογισµός συνήθως είναι θνησιγενής. Καλείται
να αποτύχει, γιατί κατά κανόνα τα έξοδα και τα έσοδα δεν βγαίνουν, κατά το κοινώς λεγόµενο.
Όµως, εν προκειµένω, αυτός ο προϋπολογισµός εξαρτάται
απόλυτα και συγκεκριµένα από την επιτυχία ή µη του PSI. Το PSI
µπήκε στη ζωή µας –για όσους δεν κατέχουµε οικονοµικά- µαζί
µε τα spreads που αισίως έχουν φθάσει τις 2.800 µονάδες, µαζί
µε τα CDS, τα ασφάλιστρα κινδύνου που έχουν φθάσει τις 8.000
µονάδες, κάτι που ισοδυναµεί περίπου µε το 94% της πτώχευσης
της χώρας και αυτό είναι µία «επιτυχία» –εντός εισαγωγικών- µίας
εσφαλµένης και καταστροφικής οικονοµικής πολιτικής που
άσκησε η κυβέρνηση Παπανδρέου εδώ και δύο χρόνια.
Το λέω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι θα θυµίσω ότι µε
βάση αυτούς τους οικονοµικούς όρους, την οικονοµική ορολογία
που µπήκε στα νοικοκυριά καθενός και καθεµιάς από εµάς, η κυβέρνηση Παπανδρέου σε τακτά χρονικά διαστήµατα µας σώζει,
δηλαδή έχει ρεκόρ σωτηρίας της χώρας. Να θυµίσω το πρώτο
µνηµόνιο; Να θυµίσω την ένταξή µας στο Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο; Να θυµίσω τον εφαρµοστικό νόµο, το πολυνοµοσχέδιο,
τις αποφάσεις της 21ης Ιουλίου, της 26ης Οκτωβρίου;
Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες αποτελούν τµήµατα της σωτηρίας της χώρας. Σώθηκε, όµως, η χώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Μήπως επειδή η οικονοµική πολιτική εξαντλήθηκε στην
αφαίµαξη των ορίων των εσόδων των νοικοκυριών της µεσαίας
τάξης, των συνήθων υποζυγίων και των χαµηλοσυνταξιούχων;
Θέλετε να θυµίσουµε ότι έχουµε το χαράτσι µέσω της ΔΕΗ, την
ειδική εισφορά αλληλεγγύης –διαβάζω ενδεικτικά- την έκτακτη
εισφορά των επιχειρήσεων, την περαίωση των εκκρεµών υποθέσεων, το φόρο ακίνητης περιουσίας, το ενιαίο τέλος ακινήτων,
το φόρο νέας φορολογικής κλίµακας; Για να φθάσουµε πού; Για
να φθάσουµε το χρέος το 2020 στο 120% του ΑΕΠ, δηλαδή στα
επίπεδα που ήταν το 2009, όταν µέχρι τότε θα έχει εκποιηθεί και
περιουσία του ελληνικού δηµοσίου σε ευτελείς τιµές; Αυτό λέγεται «οικονοµική πολιτική κάτω από σκέψη, σχεδιασµό και πρόγραµµα»;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σαν αποτέλεσµα έχουµε την
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ανεργία να ανέρχεται στο 17,5% και περίπου να αγγίζει το ένα
εκατοµµύριο ανέργους, µε προοπτική δυσοίωνη στα µέσα του
2012, δηλαδή να πλησιάζει το ενάµισι εκατοµµύριο! Το τραγικό
είναι ότι στις ηλικίες µέχρι είκοσι πέντε ετών, η ανεργία αγγίζει,
δυστυχώς, το 45% και έχει σαν άµεση συνέπεια οι νέοι µας να
µεταναστεύουν, να αναζητούν την τύχη τους αλλού και χιλιάδες
άνθρωποι της παραγωγικής ηλικίας να αναζητούν επιβίωση σε
ξένες χώρες.
Αυτή είναι η κατάντια της χώρας ύστερα από µία εσφαλµένη
οικονοµική πολιτική. Όµως, ακόµα και σήµερα φαίνεται ότι η Κυβέρνηση δεν έχει αντιληφθεί ούτε το βάθεµα της ύφεσης ούτε
το µέγεθος της κρίσης, γιατί θα σας θυµίσω ότι σ’ αυτά τα δύο
χρόνια προσέλαβε τριάντα χιλιάδες εκτός ΑΣΕΠ, διόγκωσε το
δηµόσιο τοµέα µε ίδρυση εβδοµήντα επτά Οργανισµών…
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Μα, τι είναι αυτά που λέτε;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Δεν σας αρέσει να το
ακούτε, αλλά είναι αληθές.
Αυτήν τη στιγµή καταθέτω για τα Πρακτικά ερωτήσεις ακριβώς
σχετικού περιεχοµένου, για τις οποίες άσκησα αντιπολίτευση
αµέσως µετά τη στήριξη της Κυβέρνησης!
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ελισσάβετ Βόζεµπεργκ καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες ερωτήσεις, οι
οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Κύριοι, µπορεί να αγανακτείτε, αλλά δεν έχουν διαψευστεί
αυτοί οι αριθµοί! Και λυπούµαι να πω ότι αυτό δείχνει την αντίληψη ενός κοµµατικού κράτους, την οποία συνεχίζετε και το δείχνει η αγανάκτησή σας!
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Τη στηρίζετε την Κυβέρνηση, ναι
ή όχι;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Θα σας απαντήσω τι
στηρίζω ακριβώς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Μη διακόπτετε την αγορήτρια! Μην κάνετε το ίδιο που έκαναν οι συνάδελφοι της Νέας
Δηµοκρατίας! Σας παρακαλώ!
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Δεν πειράζει, κυρία Πρόεδρε. Υγεία είναι η διακοπή. Εγώ δέχοµαι τις διακοπές των συναδέλφων.
Να πω, λοιπόν, ότι απάντησε σε αυτήν την οικονοµική πολιτική
–εδώ και δύο χρόνια, όχι τώρα- ο Αντώνης Σαµαράς και η Νέα
Δηµοκρατία. Έχει προτείνει ένα κοστολογηµένο πρόγραµµα, το
οποίο δείχνει τις οδούς της ανάπτυξης, τις οποίες ποτέ δεν είδατε µέχρι τώρα, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και κυρίως την µέσω των επενδύσεων, αλλά µε υγιείς κανόνες αγοράς,
ίδρυση νέων θέσεων εργασίας για τους πολίτες.
Με ρωτήσατε αν στηρίζω την Κυβέρνηση. Τη στηρίξαµε αυτήν
την Κυβέρνηση. Μην ξεχνάτε, όµως, κύριοι, διότι ακούγονται
φωνές στον Τύπο και χθες και σήµερα και αύριο δηµοσιεύονται,
δύο κατευθύνσεων. Κάποιοι µιλούν για τη δυνατότητα αυτής της
Κυβέρνησης να νοµοθετήσει είτε µε εγκυκλίους είτε µε πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου. Αυτά θα πρέπει να τα ξεχάσετε.
Οποιαδήποτε νοµοθεσία πρέπει να περνάει από το Κοινοβούλιο.
Η άλλη φωνή µιλάει για Κυβέρνηση µηνών και για παράταση της
προεκλογικής περιόδου, κάτι το οποίο όλες οι πλευρές γνωρίζετε
ότι είναι καταστροφικό για τον τόπο µας.
Στηρίζουµε αυτήν την Κυβέρνηση, τονίζοντας, όµως, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι -διότι οπωσδήποτε η στήριξη του προϋπολογισµού είναι ισότιµη µε την ψήφο εµπιστοσύνης της Κυβέρνησης- ότι είναι ειδικού σκοπού, ειδικής αποστολής, έχει να κάνει
µε την υλοποίηση των αποφάσεων της 26ης Οκτωβρίου και να
δροµολογηθεί η χώρα για τις εκλογές.
Ο κυρίαρχος λαός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα κληθεί
στις κάλπες να επιλέξει εκείνη την κυβέρνηση στην οποία θα εµπιστευθεί τις τύχες του τόπου. Διότι, τόσο η ανεργία, τόσο τα
λουκέτα, τόσο το βάθεµα της κρίσης, τόσο το µέγεθος της ύφεσης, είναι δικό σας κατόρθωµα, ανεξάρτητα από την πολιτική
που ασκήσατε και ανεξάρτητα από το µέγεθος του ήθους της
Νέας Δηµοκρατίας που προέταξε το συµφέρον της χώρας έναντι
του κοµµατικού συµφέροντος. Διότι θα µπορούσαµε σήµερα να
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έχουµε εκλογές -το γνωρίζετε πολύ καλά- και να διεκδικούσαµε,
βάσει όλων των δηµοσκοπήσεων να διακυβερνήσουµε τη χώρα.
Θα περιµένουµε να γίνει αυτό µετά την υλοποίηση της εντολής,
την οποία έχει λάβει αυτή η Κυβέρνηση. Είµαστε συνεπείς στο
λόγο µας, αλλά δεν θα δεχτούµε παρεκκλίσεις απ’ αυτό το έργο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ.
Βόζεµπεργκ. Να σας ευχαριστήσω και για την τήρηση του
χρόνου.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Ιωάννης Βλατής.
Παρακαλώ, κύριε Βλατή, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπό άλλες συνθήκες θα
απαντούσα στην µόλις κατελθούσα αγαπητή συνάδελφο, επειδή
είπε διάφορες ανακρίβειες, περί τριάντα χιλιάδων προσλήψεων
κ.λπ., αλλά είναι η διαφορά ίσως η φετινή του προϋπολογισµού,
ότι ο κοµµατικός πατριωτισµός φαίνεται ότι έχει πάει σε δεύτερη
µοίρα. Η ζωή τον έχει πάει σε δεύτερη µοίρα, η ίδια η ζωή.
Μερικοί συνάδελφοι δεν το καταλαβαίνουν ακόµα αυτό.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Πραγµατικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο φετινός προϋπολογισµός διαφέρει σε πολλά από όλους τους προηγούµενους
που έχουµε ψηφίσει, ακόµα και ως προς το χρόνο. Γίνεται πολύ
πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων αυτή τη φορά. Όµως, όπως
είναι γνωστό σε όλους, δεν έχουµε καιρό για χάσιµο.
Οι προθέσεις µας, οι πολιτικές µας, οι ενέργειές µας, κρίνονται
καθηµερινά εντός και εκτός συνόρων και πρώτα πρώτα κρίνονται
από τον ίδιο το χρόνο. Έχουν διαρκείς επιπτώσεις. Αυτό που
αποφασίζουµε σήµερα, µπορεί αύριο να καταστεί ανεπίκαιρο και
µη εφαρµόσιµο. Ο χρόνος λοιπόν είναι πολύτιµος.
Έπειτα, µία άλλη διαφορά είναι η Κυβέρνηση που τον
καταθέτει, µία Κυβέρνηση ευρείας συναίνεσης για πρώτη φορά.
Για πρώτη φορά καλούµαστε να ψηφίσουµε έναν προϋπολογισµό, που -όπως πολύ ορθά το έθεσε και ο εισηγητής µαςσυντάχθηκε από άλλη κυβέρνηση, εγκρίθηκε και κατατέθηκε
στην Ολοµέλεια από άλλη και θα εφαρµοστεί από µία τρίτη.
Αυτόν τον προϋπολογισµό δηλαδή -και αυτή είναι η µεγάλη
διαφορά- καλούµαστε να τον στηρίξουµε, όσο το δυνατόν
περισσότεροι συνάδελφοι, γιατί θα αποτελέσει την αφετηρία
µίας νέας σελίδας στην ιστορία της χώρας. Εάν το πιστεύουµε
αυτό, τον στηρίζουµε. Ούτε µε µισόλογα, ούτε επειδή ισχύει το
«σπρώξε µε να πέσω».
Τέλος, είναι το χρονικό και οικονοµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο
ψηφίζεται ο φετινός προϋπολογισµός. Η χώρα µας, αλλά και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση διανύει µια εξαιρετικά δυσµενή οικονοµική συγκυρία. Οι πολιτικές και κυρίως οι οικονοµικές
πολιτικές που ασκεί το κάθε κράτος-µέλος της Ευρωζώνης έχουν
τεράστιες επιπτώσεις στο κοινό µας νόµισµα και στο µέλλον της
κοινής µας συνύπαρξης υπό τη σκέπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-και εδώ θα πρέπει ο καθένας να ξεκαθαρίσει τη θέση του, αν θέλουµε αυτή τη σκέπη- και στο µέλλον της κάθε χώρας ξεχωριστά,
που και εδώ ο καθένας θα πρέπει να πει καθαρά τι θέλει για το
µέλλον αυτής της χώρας. Και αναφέροµαι και σ’ αυτούς που λένε
να φύγουµε από το ευρώ και σ’ αυτούς που λένε να πάµε στη
δραχµή και σ’ αυτούς που λένε οτιδήποτε άλλο.
Είναι ίσως η πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που
η ψήφιση του προϋπολογισµού συνοδεύεται όχι µόνο από οικονοµικά, αλλά και από βαθιά πολιτικά και ηθικά, αν θέλετε, διλήµµατα. Ο φετινός προϋπολογισµός και η ορθή, συνετή και
σταθερή υλοποίησή του µπορεί να µας οδηγήσει στην έξοδο από
την οικονοµικοκοινωνική κρίση που σήµερα αντιµετωπίζουµε.
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ από την εκλογή της µέχρι και τη διαδοχή της από τη σηµερινή Κυβέρνηση παρά τις όποιες αστοχίες
–και πώς µπορούσαν να µην υπάρχουν αστοχίες- έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να αποφύγει τη χρεοκοπία της χώρας. Εκείνος,
όµως, που έκανε πραγµατικά µια συγκλονιστική προσπάθεια για
να αποφύγουµε τη χρεοκοπία της χώρας ήταν ο ελληνικός λαός.
Ο ελληνικός λαός που επί δύο συναπτά έτη µε µεγάλες θυσίες
στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και συνέβαλε µε κάθε δυ-
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νατό τρόπο στην προσπάθεια σωτηρίας της χώρας.
Δυστυχώς, κανείς δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι οι δύσκολες
µέρες αποτελούν πλέον παρελθόν. Έχουµε ακόµα δρόµο µπροστά µας και δεν θα είναι εύκολος αυτός ο δρόµος. Ωστόσο, οι
προσπάθειές µας δεν είναι χωρίς αντίκρισµα. Νοµίζω ότι η δηµοσιονοµική πολιτική της χώρας µας και η προσαρµογή τα δύο
τελευταία χρόνια είχαν ένα αποτέλεσµα. Είναι εντυπωσιακό το
αποτέλεσµα.
Και για να µην ξεχνάµε, δηλαδή, από πού ξεκινήσαµε, θα
ήθελα να θυµίσω ότι το 2009 είχαµε πρωτογενές έλλειµµα 24 δισεκατοµµύρια και το 2012 πιστεύουµε ότι θα είναι χρονιά µε
πρωτογενές πλεόνασµα. Και θα το πετύχουµε αυτό. Το αξίζουµε
αυτό. Ο ελληνικός λαός αξίζει να δει τους κόπους του να πιάνουν
τόπο. Μπορεί το πρωτογενές πλεόνασµα να µην λέει πολλά από
µόνο του στους πολίτες. Ωστόσο, όσα αυτό συνεπάγεται µπορεί
να έχουν ουσιαστικές θετικές επιπτώσεις στη ζωή του. Διότι είναι
αλήθεια ότι ένας προϋπολογισµός πρωτογενούς πλεονάσµατος
–όσο µικρό και αν είναι αυτό- συνεπάγεται προοπτική για ανάπτυξη.
Ταυτόχρονα, προσδοκούµε ότι ο προϋπολογισµός του 2012
θα είναι ένας προϋπολογισµός πραγµατικής µείωσης του δηµόσιου χρέους. Αυτό θα επιτευχθεί µέσω του προγράµµατος που
σήµερα εφαρµόζεται. Η σηµαντική µείωση των τόκων που καταβάλλει κάθε έτος η χώρα µε την πλήρη εφαρµογή του PSI δεν
θα περιορίσει απλώς το δηµόσιο χρέος, αλλά σε βάθος χρόνου
θα εξοικονοµήσει πραγµατικούς πόρους για την ελληνική οικονοµία.
Αυτή τη φορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός δεν συνοδεύεται από δέσµες φορολογικών µέτρων. Και
αυτό δεν είναι και τόσο παράδοξο και παράξενο, αν λάβει κάποιος υπ’ όψιν του τα τόσα φορολογικά µέτρα έχουν ήδη επιβληθεί στους Έλληνες µέχρι σήµερα.
Είναι γεγονός ότι τα εισπρακτικά µέτρα των δύο τελευταίων
ετών επιδείνωσαν σε σηµαντικό βαθµό την ποιότητα ζωής των
Ελλήνων. Φόροι, έκτακτες και πάγιες εισφορές οδήγησαν τη
χώρα σε µια βαθιά ύφεση και συχνά τον πολίτη σε απόγνωση,
εξαιτίας της σηµαντικής µείωσης του εισοδήµατός του. Η ανεργία έχει αυξηθεί και η ύφεση που επικρατεί στην αγορά δεν µας
αφήνει πολλά περιθώρια να ελπίζουµε ότι κάτι θα αλλάξει σύντοµα και χωρίς προσπάθεια. Ας µην ξεχνούµε ότι περίοδο ύφεσης διανύει ολόκληρη η Ευρώπη και αυτό καθιστά την
προσπάθειά µας για ανάκαµψη ακόµα δυσκολότερη. Όµως, αυτό
είναι µονόδροµος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε µισό λεπτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο φετινός προϋπολογισµός
είναι ταυτισµένος για µένα µε τη συνειδητή επιλογή της πλειοψηφίας των εκπροσώπων του ελληνικού λαού να αφήσουν πίσω τον
κακό τους εαυτό, να βάλουµε µπροστά το εθνικό µας συµφέρον
έναντι κάθε κοµµατικού, µικροπολιτικού και προσωπικού, προκειµένου να εδραιώσουµε την παραµονή µας στο κοινό νόµισµα
και την Ευρωπαϊκή Ένωση και να θέσουµε ισχυρά θεµέλια για
µια Ελλάδα µε προοπτική και εθνική υπερηφάνεια και να δηµιουργήσουµε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την αναπτυξιακή
πορεία της χώρας.
Τα λάθη του παρελθόντος, που έγιναν από όλες τις κυβερνήσεις µέχρι σήµερα που µεταπολιτευτικά είχαν τα ηνία της χώρας,
έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο το µέλλον της χώρας µας.
Το 2012 µπορεί να αποτελέσει την απαρχή µιας µεγάλης κινητοποίησης όλων των πολιτικών δυνάµεων µε στόχο την επαναδραστηριοποίηση της ελληνικής οικονοµίας. Έχουµε µάθει να
καταναλώνουµε και όχι να παράγουµε. Αυτό πρέπει να αλλάξει.
Αλλάζει ήδη. Η χώρα µας έχει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα.
Είναι µια χώρα που µπορεί να επιβιώσει χωρίς δανεισµό, που
µπορεί να είναι ανεξάρτητη δυνατή και να συµµετέχει ισότιµα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δε θα είναι εύκολο το νέο έτος. Θα είναι όµως καλύτερο απ’
αυτό που διανύουµε. Γιατί πλέον πήραµε το µάθηµά µας και
έχουµε συνειδητοποιήσει όλοι, πολιτικοί και πολίτες, ότι η προσωπική ευδοκίµηση είναι απολύτως συνυφασµένη µε την ευδο-
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κίµηση του συνόλου. Το νέο έτος είναι µια πρόκληση, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι. Και στις προκλήσεις απαντούµε καθαρά, είτε
θετικά, είτε αρνητικά, χωρίς µεσοβέζικα λόγια.
Γι’ αυτό σας καλώ να ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό αλλά και
να στηρίξουµε την προσπάθεια αυτής της κυβέρνησης για όσο
χρόνο θα βρίσκεται εδώ για να ολοκληρώσει µε επιτυχία αυτά τα
θέµατα που έχει αναλάβει να φέρει σε πέρας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε το Βουλευτή Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ, κ. Ιωάννη Βλατή.
Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Παπαθανασίου, Βουλευτής Β’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
παροχή ευρείας κοινοβουλευτικής στήριξης στη σηµερινή Κυβέρνηση κατέστη επιβεβληµένη προκειµένου να αντιµετωπιστεί
ο εθνικός κίνδυνος που δηµιούργησε κυρίως η ανεύθυνη πρωτοβουλία του τέως Πρωθυπουργού για το δηµοψήφισµα. Είναι σίγουρα χρήσιµη και ωφέλιµη, στο βαθµό που υπηρετεί την εθνική
προσπάθεια για την αντιµετώπιση της κρίσης.
Μπορεί ωστόσο να αποβεί επικίνδυνη αν λειτουργήσει ως άλλοθι για να µην επισηµαίνονται λάθη και παραλείψεις. Και αυτό
θα πρέπει ν’ αποφύγουµε στη συζήτηση του προϋπολογισµού
του 2012. Είναι ένας προϋπολογισµός που δεν έχει ακόµα πείσει
για την αξιοπιστία και την αποτελεσµατικότητά του. Είναι ένας
προϋπολογισµός µε σηµαντικές αδυναµίες τις οποίες δεν µπορούµε ούτε να αγνοήσουµε, ούτε πρέπει να δικαιολογήσουµε.
Κατ’ αρχάς στηρίζεται σε δυο βασικές υποθέσεις οι οποίες
είναι αµφίβολο αν θα επαληθευθούν. Η πρώτη αφορά την εφαρµογή του προγράµµατος εθελοντικής ανταλλαγής των οµολόγων
του γνωστού ως PSI. Η Κυβέρνηση και ο προϋπολογισµός
εξαρτά την επίτευξη των στόχων του από την υπόθεση ότι όλοι
οι ιδιώτες πιστωτές θα συµµετέχουν στο πρόγραµµα και θα δεχθούν την αποµείωση της ονοµαστικής αξίας των οµολόγων τους
κατά 50%. Το θέµα αυτό ωστόσο αποτελεί αντικείµενο µιας δύσκολης και αβέβαιης διαπραγµάτευσης η οποία µόλις ξεκίνησε.
Και το ερώτηµα είναι ποιος µας εγγυάται ότι στην πορεία δεν
θα υπάρξουν προβλήµατα και αποκλίσεις από τους αρχικούς
όρους, ειδικά µάλιστα σε µια περίοδο που η κρίση χρέους από
την Ευρωζώνη επιδεινώνεται και οι προβλέψεις για το µέλλον της
ελληνικής οικονοµίας παραµένουν αρνητικές.
Κάθε µέρα η αβεβαιότητα για το µέλλον του ευρώ εντείνεται
και οι αντιδράσεις των αγορών γίνονται όλο και πιο απρόβλεπτες.
Πώς είναι δυνατόν λοιπόν, να προεξοφλούµε από τώρα ότι το
αποτέλεσµα µε την αφορµή του PSI θα είναι 100% θετικό, ώστε
να µειωθεί το χρέος και να αποκλιµακωθούν οι τόκοι σύµφωνα
µε τους υπολογισµούς της Κυβέρνησης;
Το δεύτερο µεγάλο ερώτηµα αφορά την έκταση της ύφεσης
η οποία προβλέπεται ότι το 2012 δεν θα ξεπεράσει το 2,8%. Ήδη
όµως όλα δείχνουν ότι και αυτή η εκτίµηση, όπως και όλες οι
προηγούµενες, θα πρέπει να αναθεωρηθούν επί τα χείρω. Ακόµα
δεν έχει προλάβει να ψηφιστεί ο προϋπολογισµός και έχει πέσει
έξω η πρόβλεψη για 5,5% ύφεση το 2011. Ο κ. Προβόπουλος
είπε εδώ στη Βουλή πριν από µερικές µέρες ότι θα πλησιάσει το
6%. Η φθινοπωρινή έκθεση του ΟΑΣΑ κάνει λόγο για 6,1% ύφεση
φέτος και 3% ύφεση το 2012.
Σε κάθε περίπτωση πόσο ρεαλιστικό είναι να περιµένουµε ότι
η ύφεση θα µειωθεί κατά τρεις και πλέον ποσοστιαίες µονάδες
από τη µια χρονιά στην άλλη χωρίς να αλλάξει τίποτα στο εφαρµοζόµενο µείγµα πολιτικής;
Και εδώ βρίσκεται η σηµαντικότερη ίσως αδυναµία του προϋπολογισµού. Πως είναι δυνατόν να περιµένουµε καλύτερα αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας µεγαλύτερη δόση από µια συνταγή
που απέτυχε;
Και τα ερωτήµατα είναι τα εξής: Γιατί σε µια οικονοµία, που
βρίσκεται σε ύφεση, εξακολουθούµε να δίνουµε προτεραιότητα
στην αύξηση των φόρων αντί στον περιορισµό των κρατικών δαπανών και µάλιστα, αφού φάνηκε ξεκάθαρα ότι παρά τη φορολογική καταιγίδα των τελευταίων ετών τα έσοδα µειώνονται αντί
να αυξάνονται; Γιατί εξακολουθεί να υπάρχει απελπιστική στασιµότητα όσον αφορά τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης στις
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διαρθρωτικές αλλαγές, στις αποκρατικοποιήσεις και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας; Γιατί συνεχίζεται η λογική των οριζόντιων περικοπών και των µισθών ανέχειας στο δηµόσιο την
ώρα που το ζητούµενο είναι η ανασυγκρότηση της διοικητικής
µηχανής; Γιατί το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων είναι στο
χαµηλότερο σηµείο των τελευταίων δέκα ετών και συνεχίζεται η
πρωτοφανής αδυναµία για την απορρόφηση των 15 δισεκατοµµυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ; Ποιο είναι τέλος το εναλλακτικό σχέδιο της Κυβέρνησης σε περίπτωση µεγαλύτερης ύφεσης ή
απόκλισης σε σχέση µε τους στόχους του PSI; Υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο ή θα βρούµε πάλι φορολογικές αυξήσεις και πρόχειρα µέτρα της τελευταίας στιγµής, απλώς για να κλείσουν οι
τρύπες;
Κυρίες και κύριοι, παρά το γεγονός ότι ασφαλώς ψηφίζουµε
τον προϋπολογισµό, όλα αυτά τα ερωτήµατα παραµένουν για
εµένα µετέωρα και αναπάντητα, αφήνοντας σοβαρές αµφιβολίες
ως προς τη δυνατότητα της εκτέλεσής τους σύµφωνα µε όσα
προβλέπει. Αυτό είµαι υποχρεωµένος να το επισηµάνω.
Πήραµε υπεύθυνα την απόφαση να στηρίξουµε αυτήν την Κυβέρνηση, προκειµένου να αποτραπεί ένας άµεσος και σοβαρός
κίνδυνος για τη χώρα και για να αποκατασταθεί ταυτόχρονα ένας
στοιχειώδης βαθµός αξιοπιστίας της Ελλάδας µετά το πρωτοφανές φιάσκο του δηµοψηφίσµατος και την ιστορία των κανόνων.
Η ίδια αίσθηση ευθύνης µας επιβάλλει να ελέγχουµε τις πράξεις
και τις παραλείψεις της Κυβέρνησης, ειδικά σε κρίσιµης σηµασίας θέµατα, όπως είναι ο προϋπολογισµός.
Αυτό που περιµένουµε από το σηµερινό Πρωθυπουργό και την
Κυβέρνηση είναι να διορθώσει κατά τη διάρκεια της θητείας του
όσα περισσότερα λάθη µπορεί από αυτά που έγιναν τα προηγούµενα δύο χρόνια. Δυστυχώς, στην προκειµένη περίπτωση βλέπουµε τα λάθη να συνεχίζονται. Δεν υπάρχουν, όµως, πια άλλα
περιθώρια για αστοχίες και για φιλόδοξες προβλέψεις που συνεχώς πέφτουν έξω.
Η πολιτική της προηγούµενης κυβέρνησης κατάφερε να εξαντλήσει την ανοχή των εταίρων µας στην Ευρωζώνη, αλλά κυρίως
την ανοχή των Ελλήνων πολιτών. Αν θέλουµε να έχουµε την παραµικρή ελπίδα εξόδου από την κρίση χρειαζόµαστε άµεσα ένα
νέο µίγµα πολιτικής και όχι τη διαιώνιση µιας αποτυχηµένης συνταγής που καθιστά την Ελλάδα όλο και φτωχότερη, όλο και πιο
αδύναµη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.
Η χώρα µας χρειάζεται άµεσα αλλαγή πολιτικής και σ’ αυτήν
την κατεύθυνση οφείλει να συµβάλει ο νέος προϋπολογισµός, σ’
αυτήν την κατεύθυνση οφείλει να συµβάλει και η παρούσα Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε το Βουλευτή Β’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Γιάννη Παπαθανασίου.
Καλούµε στο Βήµα το Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, από το Νοµό
Σάµου, τον κ. Βαρδίκο Πυθαγόρα.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΔΙΚΟΣ: Συνήθως όταν συζητάµε προϋπολογισµούς προς το τέλος της οµιλίας µας βάζουµε και ένα-δύο
τοπικά θέµατα. Δεν θα ακολουθήσω αυτήν τη συνήθεια. Θα
εξαντλήσω όλο το χρόνο µου µε ένα µόνο θέµα, που για εµάς
τους Φουρνιώτες, τους Ικαριώτες και τους Σαµιώτες είναι θέµα
ζωής ή θανάτου και αφορά τη σύνδεσή µας µε το κέντρο.
Τα τελευταία εξήντα χρόνια κάθε µέρα σχεδόν είχαµε ένα και
πολλές φορές δύο πλοία να συνδέουν τα νησιά µας µε τον Πειραιά, πλοία που ανήκαν σε δύο ή και σε τρεις εταιρείες. Αφού
περάσαµε στις δεκαετίες του ’80 και του ’90 από τις τραυµατικές
εµπειρίες των ακτοπλοϊκών εταιρειών λαϊκής βάσης και της κρατικής το 2001 απελευθερώσαµε το χώρο. Στόχος ήταν να λειτουργήσει ο ανταγωνισµός και έτσι να αναβαθµιστούν οι υπηρεσίες που προσφέρονται σ’ αυτούς που ταξιδεύουν.
Εµείς, όµως, από τον Αύγουστο του 2009, µείναµε µε ένα
πλοίο, φυσικά µιας εταιρείας. Με ακριβότερα κατά 30% και 40%
τα εισιτήρια από άλλους προφανώς περισσότερο αποδοτικούς
προορισµούς ακόµα και µε έξι δροµολόγια την εβδοµάδα την περίοδο της τουριστικής αιχµής το ένα και µοναδικό πλοίο δεν µπορούσε να εξυπηρετήσει όλες µας τις ανάγκες. Για να προσεγγίζει
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στα λιµάνια του Αγίου Κυρήκου και των Φούρνων το πλοίο της
µοναδικής εταιρείας από τις αρχές του 2010, επιδοτήθηκε για
τρία ταξίδια την εβδοµάδα µε πάνω από τρία εκατοµµύρια ευρώ
το χρόνο.
Αν και οι περισσότεροι από αυτούς που είναι σε θέση να γνωρίζουν έχουν αντίθετη άποψη, η εταιρεία επικαλούµενη το µεγάλο κόστος περιόρισε τα επιδοτούµενα δροµολόγια σε τρία την
εβδοµάδα και πρόσφατα ανακοίνωσε ότι από τις 9 Δεκεµβρίου
θα αποσύρει το πλοίο της που είναι σύγχρονο και γρήγορο των
είκοσι πέντε µιλίων την ώρα και θα το αντικαταστήσει µε πλοίο
της δεκαετίας του ’70 µε ταχύτητα δεκαπέντε µιλίων. Πήγαµε σαράντα χρόνια πίσω.
Για εµάς αυτό είναι χειρότερο και από την κρίση που µαστίζει
τη χώρα. Έχω ενηµερώσει την Κυβέρνηση, έχω υποβάλει ερώτηση σε τρεις Υπουργούς και έχω ζητήσει –και την περιµένω- συνάντηση στο Υπουργείο µε όλους τους Βουλευτές του Αιγαίου.
Το θέµα πρέπει να εξεταστεί µε τη σοβαρότητα που του αρµόζει.
Οι ναυτιλιακές εταιρείες δηλώνουν ζηµιές. Οι τράπεζες αδυνατούν να στηρίξουν. Οι τοπικές κοινωνίες απαιτούν γρήγορα,
σύγχρονα, ασφαλή και φθηνά πλοία. Γύρω-γύρω όλοι και στη
µέση η Κυβέρνηση και όσοι έχουν την ατυχία και την ευθύνη να
τη στηρίζουν.
Πρέπει να επιστρατευθούν οι Επιτροπές Ανταγωνισµού, η ελληνική και η ευρωπαϊκή. Πρέπει επιτέλους να δούµε σοβαρά την
κοινοτική νοµοθεσία για τις νησιώτικες περιοχές και σίγουρα να
ξαναδούµε τη σχετική ελληνική νοµοθεσία. Πρέπει να επανακαθορίσουµε τους ρόλους των ακτοπλόων του κράτους της ΠΝΟ.
Τα νησιά θα αντέξουν –όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα- την οικονοµική κρίση. Δεν θα αντέξουν, όµως, την αποµόνωση και τη
δραµατική υποβάθµιση της ακτοπλοϊκής τους σύνδεσης µε το
κέντρο.
Η Κυβέρνηση οφείλει να θέσει το θέµα στις υψηλότερες των
προτεραιοτήτων της. Η δραµατική υποβάθµιση δεν ήρθε µόνο
στην ακτοπλοϊκή σύνδεση, ήρθε και στην αεροπορική. Είχαµε την
ηµέρα τρία αεροπλάνα της Ολυµπιακής των εβδοµήντα θέσεων
και ένα της «AEGEAN» µέχρι και εκατόν ογδόντα θέσεων µέχρι
πριν λίγες εβδοµάδες. Από τη δεκαετία του ’60 που λειτούργησε
το αεροδρόµιο της Σάµου είχαµε επάρκεια στην αεροπορική µας
σύνδεση και πληρότητα πάνω από 70%. Η «AEGEAN» αντιδρώντας στην άρνηση για συγχώνευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ανταγωνισµού αποσύρθηκε και η Ολυµπιακή που αποσύρθηκε
από αλλού συνεχίζει µόνη της µε δυο µόνο αεροπλάνα την ηµέρα
και µάλιστα σε ακατάλληλες ώρες: Το ένα λίγο πριν το µεσηµέρι
και το άλλο νωρίς το απόγευµα. Στερηθήκαµε τη δυνατότητα να
ερχόµαστε Αθήνα το πρωί, να διεκπεραιώνουµε υποθέσεις και
να επιστρέφουµε το απόγευµα.
Ακόµη, τα αεροσκάφη που χρησιµοποιούνται στη γραµµή δεν
µπορούν να µεταφέρουν φορείο µε άρρωστο. Το ΕΚΑΒ έρχεται
µόνο για τα έκτακτα περιστατικά. Είναι µακάβριο –το έχω ξαναπεί- αλλά και αυτό στη ζωή είναι: φέρετρα δεν µεταφέρονται µε
αυτά τα αεροσκάφη. Αν οι µέρες δεν ταιριάζουν και ο καιρός
βγάλει απαγορευτικό, πρέπει οι µεταφορές αυτές να γίνουν
µέσω Θεσσαλονίκης γιατί έτσι υπάρχει κατάλληλο για τέτοιες µεταφορές αεροσκάφος.
Με πληρότητα 95% και 100% σήµερα στην εποχή µε τη µικρότερη ζήτηση, πρώτον, υπάρχει δυσκολία να βρεις εισιτήριο κυρίως σε έκτακτες περιπτώσεις που έχεις και τη µεγαλύτερη
ανάγκη και δεύτερον, µε το να εξαντλούνται όλα τα ακριβά εισιτήρια ο µέσος όρος του κόστους µετακίνησης ανά επιβάτη από
και προς Σάµο έχει γίνει ο υψηλότερος στη χώρα. Και εδώ θα
χρειαστούν αλλαγές ακόµη και νοµοθετικές.
Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Σε µονοπωλιακές
καταστάσεις πρέπει να υπάρχει πλαφόν ή επιδότηση. Το χειρότερο, το εγκληµατικό, το αντεθνικό είναι ότι χωρίζεται η χώρα σε
περιοχές διαφορετικού συγκοινωνιακού κόστους, διαχωρίζεται
σε παιδιά και απόπαιδα.
Πολλοί ζουν από τον τουρισµό. Στην κρίση που περνάει η
χώρα και η Ευρώπη µε τα χρήµατα όλων να λιγοστεύουν, γιατί
να έρθει κάποιος στη Σάµο, στην Ικαρία και στους Φούρνους µε
µικρό αεροπλάνο όταν αλλού θα πάει µε µεγάλο, µε δυσκολία να
βρει εισιτήριο και να το πληρώσει 140 ευρώ ή 160 ευρώ όταν
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αλλού εύκολα θα το βρει µε 80 ευρώ ή να έρθει µε πλοίο άνω
των σαράντα ετών µε σχεδόν διπλάσιο εισιτήριο µετά από ταξίδι
δεκαπέντε ωρών όταν αλλού µπορεί να πάει µε σύγχρονο, φθηνότερο και γρηγορότερο πλοίο σε λίγες ώρες;
Διαµορφώνεται µια κατάσταση εφιαλτική για εµάς. Καλώ την
Κυβέρνηση που στηρίζω -τον προϋπολογισµό της οποίας θα ψηφίσω- να αντιµετωπίσει µε τη σοβαρότητα που ταιριάζει στο θέµα
και κυρίως να προχωρήσει σε αποφάσεις και λύσεις. Ο χειµώνας
δεν θα βγει και το καλοκαίρι δεν γίνεται έτσι να έρθει. Το θέµα
δεν µπορεί να το προχωρήσει ένας Βουλευτής και µια µικρή τοπική κοινωνία. Το θέµα πρέπει να το ενστερνιστεί η Κυβέρνηση.
Στη συζήτηση του σοβαρότερου νοµοσχεδίου της χρονιάς σας
έθεσα το σοβαρότερο πρόβληµα των νησιών µου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Βαρδίκο Πυθαγόρα, Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στη Σάµο. Ακούσαµε
την αγωνία του και πιστεύω ότι θα έχει και την προσοχή εκ µέρους της Κυβερνήσεως.
Καλούµε στο Βήµα το Βουλευτή Λακωνίας του ΠΑΣΟΚ, κ. Λεωνίδα Γρηγοράκο.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, στο σηµαντικότερο νοµοσχέδιο της χρονιάς, που κάθε χρόνο η εκάστοτε κυβέρνηση είχε να πει κάτι και το νοµοσχέδιο αυτό ήταν το ιστορικό
γεγονός της χρονιάς, η απάντηση, κύριε Πρόεδρε, είναι η εικόνα
της Αίθουσας. Τα πράγµατα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τόσο δύσκολα που έχουν δυσκολέψει και εµάς.
Ο προϋπολογισµός είναι µια πάρα πολύ καλή δουλειά που
έχουν κάνει οι τεχνοκράτες του Υπουργείου Οικονοµικών. Όµως,
δεν είναι τίποτα άλλο, κύριε Πρόεδρε, παρά µία άσκηση επί χάρτου, διότι κάθε χρόνο ακούµε τα ίδια και τα ίδια και σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα ερχόµαστε όλα αυτά να τα ανατρέψουµε.
Και όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
γιατί υπάρχουν αστάθµητοι παράγοντες, διότι η ίδια η ζωή είναι
αστάθµητη. Η οικονοµία πια σε κανένα επίπεδο δεν είναι προβλέψιµη. Η παγκόσµια οικονοµία ταλανίζεται. Ο κόσµος βρίσκεται
σε αναστάτωση, σε ανασφάλεια. Εµείς στην Ελλάδα βιώνουµε
το χειρότερο χειµώνα της Μεταπολίτευσης.
Τα σύννεφα είναι βαριά πάνω από την Ευρώπη. Δεν ξέρουµε
τις επόµενες µέρες τι µας επιφυλάσσει αυτή η απραξία των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ένα έλλειµµα ηγεσίας
στην Ευρώπη. Γι’ αυτό κιόλας δεν µπορούµε να πάρουµε γρήγορα αποφάσεις.
Εγώ θα ψηφίσω αυτόν τον προϋπολογισµό για έναν και µόνο
λόγο. Γιατί κάθε προϋπολογισµός αποτελεί και ένα µπούσουλα,
να ξέρουµε δηλαδή πού πάµε και τι κάνουµε, όχι ότι αυτός ο προϋπολογισµός θα επιτύχει.
Διάβασα µε προσοχή τον προϋπολογισµό και είδα ότι η δηµοσιονοµική στρατηγική και πολιτική της Κυβέρνησης είναι µέσα
από τιτάνιες προσπάθειες που πρέπει να κάνει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, για να αντιµετωπίσει το έλλειµµα µέχρι το 2015.
Πρώτα απ’ όλα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να αντιµετωπίσει τη µεγάλη φοροδιαφυγή των Ελλήνων, που τα προηγούµενα χρόνια ήταν εθνικό σπορ και µας κατηγορούν όλοι
στην Ευρώπη και στον κόσµο. Έχουµε γίνει πια ανέκδοτο µε τα
«Greek statistics». Έχουµε γίνει ανέκδοτο σε όλες τις χώρες του
κόσµου για την αναξιοπιστία µας.
Θέλουµε να αυξηθεί το ΑΕΠ. Πώς θα αυξηθεί το ΑΕΠ, όταν οι
εισαγωγές µας κάθε χρόνο είναι 45 δισεκατοµµύρια και οι εξαγωγές µας, κύριε Υπουργέ, που έχετε κάνει και στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και τώρα είστε στο Εργασίας, είναι 30 δισεκατοµµύρια; Πώς, κύριε Υπουργέ, να κάνουµε αύξηση του
ΑΕΠ, όταν όλα τα προηγούµενα χρόνια όλες οι επιδοτήσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης πήγαιναν σε πίθο Δαναΐδων και δεν κάναµε
αυτό που έπρεπε να κάνουµε; Σήµερα εισάγουµε πορτοκάλια,
λεµόνια –φανταστείτε, εισάγουµε ακόµη και λεµόνια, όταν στη
Λακωνία σαπίζουν!- σκόρδα, πατάτες. Ό,τι, δηλαδή, έχει στο καθηµερινό του τραπέζι ο Έλληνας πολίτης το εισάγουµε. Αυτά τα
λάθη κάναµε σαν πολιτικοί τα προηγούµενα χρόνια και τώρα τα
πληρώνουµε.
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Κύριε Υπουργέ, επειδή έτυχε αυτήν την ώρα να είστε εσείς
εδώ, στο Υπουργείο Εργασίας που είστε βλέπουµε κάθε µέρα
περικοπές συντάξεων. Δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτα άλλο
και προσπαθούµε µέσα από µια πολιτική περικοπής ακόµη και
αυτών των συντάξεων πείνας που έπαιρναν κάποιοι ανάπηροι,
ακόµη και αυτές να τις πάρουµε πίσω. Πρέπει να τα ξανασκεφτούµε όλα αυτά. Πρέπει και ως κόµµα πια να επανατοποθετηθούµε στην κοινωνία. Τελικά πού πάµε; Έχουµε κοινωνικό
πρόσωπο; Έχουµε κάτι που να ενδιαφέρει την κοινωνία ή είµαστε
τόσο αποκρουστικοί απέναντί της; Είδα ότι έγινε µια προσπάθεια
σήµερα να συµµορφωθεί το θέµα µε τους ανάπηρους.
Κύριε Υπουργέ, τα παιδιά µας φεύγουν. Χάνονται οι ελπίδες
µας. Πάνε στο εξωτερικό. Δεν βρίσκουν δουλειά εδώ. Έκλεισαν
τα µάτια τους και φεύγουν. Έχουµε ευθύνες για όλα αυτά. Το
µέλλον της πατρίδας µας είναι ζοφερό. Θυµίζει µέρες του ‘50 και
του ‘60. Εγώ δεν είµαι καταστροφολόγος. Είµαι ένας άνθρωπος,
ο οποίος δουλεύω και είµαι και αισιόδοξος. Όµως, κύριε Υπουργέ, πού να βασιστώ, για να βγάλω και αυτήν την ελάχιστη αισιοδοξία που έχω µέσα µου; Σε τι; Τι πάει καλά τον τελευταίο καιρό;
Και αυτή η Κυβέρνηση, που τόσο εµείς θέλαµε να γίνει και που
κάποιοι επιδιώξαµε να γίνει, διότι πιστεύαµε ότι θα λήξει τα πάθη
της ελληνικής κοινωνίας, φαίνεται ότι και αυτή η Κυβέρνηση τον
τελευταίο καιρό δεν τραβάει όσο θα θέλαµε.
Τι να πω; Ότι είµαι σε ένα νοµό που είναι αγροτικός. Επέµενα,
κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να αλλάξει το µοντέλο των αγροτικών
συνεταιρισµών, να πάµε σε ένα άλλο µοντέλο ανάπτυξης. Να
πάµε σε εταιρείες αγροτών. Εκεί επιµένουµε ξανά στους αγροτικούς συνεταιρισµούς, όπου γνωρίζουµε τι διαφάνεια και τι
αδιαφάνεια παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια. Και να µην πω
τώρα για τους αγροτικούς οργανισµούς, τον ΕΛΓΑ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί αν ψάξουµε, θα δούµε πράµατα και θάµατα για το τι
γινόταν τα τελευταία χρόνια. Δεν µπορείτε να φανταστείτε τι γινόταν στη Λακωνία τα τελευταία χρόνια µε τις επιδοτήσεις των
πορτοκαλιών. Ποιοι έπαιρναν τις επιδοτήσεις και πόσο πλούσιοι
είναι, όταν αγρότες στη Λακωνία έπαιρναν 200.000 και 300.000
επιδοτήσεις. Κανείς, όµως, δεν τα έψαξε αυτά.
Θέλω τώρα να πω δυο λόγια, µιας και δεν έχω χρόνο για το
θέµα της υγείας. Το τελευταίο χρονικό διάστηµα παρατηρείται
µεγάλη κίνηση στα κρατικά νοσοκοµεία. Λογικό είναι, κύριε
Υπουργέ, να παρατηρείται αυτή η κίνηση, όχι µόνο επειδή προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, αλλά πια δεν
υπάρχει και βαλάντιο για τον ιδιωτικό τοµέα της υγείας. Σας λέω,
όµως, κύριε Υπουργέ, ότι χθες ένας συνάδελφος Βουλευτής µε
παρακάλεσε, λόγω της ιδιότητάς µου, για ένα κρεβάτι εντατικής
θεραπείας. Έψαξα, λοιπόν, στο ΕΚΑΒ και βρήκα ότι υπήρχε θέση
αναµονής τριάντα πέντε. Και το λέω αυτό, διότι κυκλοφορεί ευρέως ότι λήγουν οι συµβάσεις αυτών των νοσηλευτών, οι οποίοι
στήριξαν τις µονάδες εντατικής θεραπείας και άνοιξαν τα κρεβάτια της µονάδας εντατικής θεραπείας τον τελευταίο χρόνο,
στο πλαίσιο βέβαια του Η1Ν1 για τη γρίπη. Έµαθα ότι λήγουν οι
συµβάσεις αυτών των νοσηλευτών οι οποίοι στήριξαν το σύστηµα υγείας στην Ελλάδα τον τελευταίο καιρό και πραγµατικά
έδωσαν µεγάλη βοήθεια. Έσωσαν ζωές, κύριε Υπουργέ, τα κρατικά νοσοκοµεία. Έµαθα, λοιπόν, ότι λήγουν οι συµβάσεις τους
και ότι ετοιµάζονται να τους απολύσουν.
Από τη θέση, λοιπόν, που είστε σας δίνω ένα µήνυµα ότι δεν
θα προλάβουµε να έρθουµε µε ερωτήσεις την επόµενη εβδοµάδα, διότι λήγουν οι συµβάσεις. Γι’ αυτό θα πρέπει άµεσα το
Υπουργείο Υγείας να ανανεώσει τις συµβάσεις αυτών των εργαζοµένων.
Τελειώνοντας, θέλω να πω το εξής: τη δεκαετία του ‘60 και του
‘50 υπήρξε ένα σχέδιο για την ανασυγκρότηση της χώρας, η
οποία ήρθε µετά από την καταστροφή του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου και του Εµφυλίου Πολέµου στην Ελλάδα. Θα πρέπει, λοιπόν,
η Κυβέρνηση αυτήν τη στιγµή να βρει οποιονδήποτε τρόπο να
δανειστεί ένα ποσό –εξάλλου συνηθισµένοι είµαστε να δανειζόµαστε- για να µπορέσουµε να ενισχύσουµε το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
Θέλω να σας πω ότι το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων,
όπως το είδα το 2010 ήταν 8,4, το 2011 ήταν 6,8 και το 2012 είναι
7,7. Θα θυµούνται πολλοί συνάδελφοι -και τους ευχαριστώ που
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µε παρακολουθούν- ότι αυτό το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων έσωσε την Ελλάδα τη δεκαετία του ’50 και του ’60, διότι
έδωσε και ένα κοµµάτι ψωµί και ένα κοµµάτι εργασία σε κάποιους ανθρώπους της υπαίθρου, οι οποίοι έκαναν µεροκάµατο και
τάισαν τα παιδιά τους. Σήµερα αυτό το µεροκάµατο, κύριε
Υπουργέ, δεν υπάρχει πια στην επαρχία, διότι έστω και αυτά τα
κοµµάτια των 50.000 και των 100.000 ευρώ τα παίρνουν οι µεγάλες τεχνικές εταιρείες της Αθήνας, δυστυχώς, και στην επαρχία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που µε ακούσατε και πραγµατικά,
κύριε Υπουργέ, εκφράζω τη µεγάλη µου αγωνία για το µέλλον
της πατρίδας µας.
Ευχαριστώ πολύ και ψηφίζω τον προϋπολογισµό, γιατί πιστεύω ότι είναι η µοναδική διέξοδος αυτή τη δύσκολη στιγµή που
περνάει η Ελλάδα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Λεωνίδα Γρηγοράκο, Βουλευτή Λακωνίας του ΠΑΣΟΚ.
Καλούµε στο Βήµα τη Βουλευτή Ρεθύµνου της Νέας Δηµοκρατίας, την κ. Όλγα Κεφαλογιάννη.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για τον προϋπολογισµό του 2012 διέπεται από τις τρεις ιδιοτυπίες. Η πρώτη είναι
ότι µας βρίσκει να στηρίζουµε µια µεταβατική Κυβέρνηση συγκεκριµένης αποστολής. Έχουµε πει ότι µε αυτή την απόφαση δεν
υπογράφουµε καµµία λευκή επιταγή. Δεν σηµαίνει ότι γίναµε
οπαδοί µιας αποτυχηµένης πολιτικής συνταγής που συνοψίζεται
στη λέξη µνηµόνιο. Διαφωνήσαµε µε αυτή τη συνταγή, διαφωνούµε ακόµα µε το µείγµα της οικονοµικής πολιτικής που επιβάλλει και ούτε σηµαίνει ότι στηρίζουµε την παράλογη και εκτός
ορίων φορολογική πολιτική που εφάρµοσε η διακυβέρνηση Παπανδρέου.
Έχουµε πει σε όλους τους τόνους ότι οι υπέρογκοι φόροι είναι
βέβαιος δρόµος προς την ύφεση. Ιδιαίτερη ιδιοτυπία στηρίζεται
στην κρισιµότητα της συγκυρίας, όχι µόνο για την Ελλάδα, αλλά
και για την Ευρώπη και για τον κόσµο συνολικά.
Τα πράγµατα είναι εξαιρετικά ρευστά. Οι αγορές παίζουν µε
την ύπαρξη του ευρώ, ποντάρουν, αν θέλετε, στην κατάρρευσή
του. Απειλούν άµεσα την Ιταλία και την Ισπανία. Προκαλούν
τρόµο στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ακόµα και χωρών του σκληρού πυρήνα της Ευρωζώνης όπως η Γαλλία ή ακόµα και η Γερµανία. Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα κλυδωνίζεται. Οι παγκόσµιοι οικονοµικοί συσχετισµοί κρέµονται σε µία κλωστή. Όλοι
αυτοί οι παράγοντες διαµορφώνουν µια µεγάλη ευθύνη για την
κυβέρνηση της επόµενης ηµέρας.
Ο προϋπολογισµός που σήµερα ψηφίζουµε, αύριο σε ένα τόσο
ρευστό διεθνές οικονοµικό περιβάλλον θα χρειαστεί αναθεωρήσεις στους στόχους και στα µέτρα του. Τότε, θα πρέπει να
έχουµε και άλλες λύσεις να προτείνουµε πέρα από φόρους. Αυτό
πρέπει να γίνει κατανοητό. Η χώρα δεν αντέχει άλλη ύφεση. Έχει
ανάγκη από λύσεις ανάπτυξης. Εδώ και δύο χρόνια αµελήσατε
αυτή την ανάγκη, αγαπητοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα ο τουρισµός. Είχατε στα χέρια
σας το πιο ισχυρό και ανθεκτικό όπλο για την έξοδο από την
κρίση. Δεν το αξιοποιήσατε αλλά αντιθέτως το αποδυναµώσατε.
Εφαρµόσατε τη λογική µιας συγκυριακής ανάπτυξης, αφήσατε
να χάνονται ευκαιρίες εισοδήµατος και απασχόλησης. Αρνηθήκατε να χαράξετε µία υποτυπώδη στρατηγική όχι µόνο για τον
ελληνικό τουρισµό, αλλά και για την τραυµατισµένη εικόνα της
Ελλάδας στο εξωτερικό.
Η τρίτη ιδιοτυπία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι τα
µέτρα του προϋπολογισµού που συζητάµε έχουν ουσιαστικά ψηφιστεί µε το µεσοπρόθεσµο και το πολυνοµοσχέδιο. Εµείς
έχουµε διαφωνήσει σε πολλά από αυτά. Είναι γνωστές οι θέσεις
µας. Η χώρα όµως δεσµεύεται σε κάποια ζητήµατα και κάποιους
στόχους που δεν θα είναι τώρα ούτε σοβαρό, ούτε υπεύθυνο να
το αµφισβητήσουµε. Θα ήταν εις βάρος άλλωστε της τιτάνιας
προσπάθειας που γίνεται να ανακτήσουµε την εθνική αξιοπιστία
µας, αυτή που η προηγούµενη κυβέρνηση φρόντισε µε τις γνωστές παλινωδίες της να αποδυναµώσει πλήρως, µε την ασυνέπειά της να ανταποκριθεί στους δηµοσιονοµικούς στόχους και
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τις υποχρεώσεις που η ίδια αυτοβούλως αναλάµβανε, βάζοντας
τη χώρα αβίαστα και χωρίς καµµία διαπραγµάτευση στο µηχανισµό στήριξης, µε την τραγική ολιγωρία της στις διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις που θα επέτρεπαν τον εκσυγχρονισµό του κράτους και την καλύτερη λειτουργία της Δηµόσιας Διοίκησης. Με
την πρακτική άλλα να υπόσχονται στο εξωτερικό και άλλα να κάνουν στο εσωτερικό, έκανε τους απεσταλµένους της τρόικας να
αποχωρήσουν κακήν κακώς στα τέλη του καλοκαιριού και που
εξαιτίας αυτής συζητάµε µέχρι και σήµερα για την έκτη δόση.
Και τέλος, µε την αψυχολόγητη, τυχοδιωκτική, απολύτως επιπόλαιη απόφαση για το δηµοψήφισµα που νοµίζω ότι θα µείνει στην
ιστορία ως η απόφαση που λίγες ώρες αφ’ ότου ανακοινώθηκε
έσπειρε τον πανικό στις διεθνείς αγορές, εξαγρίωσε τους εταίρους µας και λίγο έλειψε να στοιχίσει στη χώρα την παραµονή
της στην Ευρώπη.
Στο σηµείο αυτό επιτρέψτε µου µια σύντοµη αναφορά στον
προϋπολογισµό του 2011. Στην περσινή αντίστοιχη συζήτηση η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µιλούσε για στόχους, όπως η αυξηµένη
αποτελεσµατικότητα του φοροεισπρακτικού µηχανισµού, η συρρίκνωση της ύφεσης και η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής.
Παράλληλα, δεσµευόταν ότι θα πιάσουν τόπο οι θυσίες των φορολογουµένων. Μέσα σε ένα χρόνο πέτυχε τα ακριβώς αντίθετα.
Οι αρχικοί δηµοσιονοµικοί στόχοι του µνηµονίου αναθεωρήθηκαν διπλά στο µεσοπρόθεσµο. Για να συµµαζευτούν δε οι αποκλίσεις και από τους αρχικούς και από τους αναθεωρηµένους
στόχους περικόπηκε κατά 37% το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, ενώ επιβάλλονταν κατά ριπάς νέα όλο και πιο βαριά οριζόντια εισπρακτικά µέτρα.
Δυστυχώς, επιβεβαιώνεται και από τα µεγέθη αυτό για το
οποίο προειδοποιούσαµε. Οι θυσίες των πολιτών δεν έπιασαν
τόπο. Χάθηκε ακόµη µια χρονιά δηµοσιονοµικής και διαρθρωτικής προσαρµογής. Όπως δείχνουν οι εκτιµήσεις σε σχέση µε
πέρσι η ύφεση βάθυνε, η ανεργία αυξήθηκε, τα έσοδα µειώθηκαν, το χρέος της γενικής Κυβέρνησης θα είναι υψηλότερο. Το
ίδιο και το έλλειµµά της.
Όλα αυτά οδηγούν σε ένα συµπέρασµα. Είναι τεράστια ανάγκη να κλείσει ο καταστροφικός κύκλος της ύφεσης. Οι στόχοι
για δηµιουργία πρωτογενούς πλεονάσµατος, µείωσης του ελλείµµατος και µείωσης του δηµοσίου χρέους σαφώς µας βρίσκουν σύµφωνους. Όµως, δεν µας βρίσκει σύµφωνους ο τρόπος
µε τον οποίο µεθοδεύεται η επιτυχία τους. Δεν µπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί αν δεν υπάρξει ανάπτυξη. Πρέπει να
αναθερµανθεί η ιδιωτική κατανάλωση, να τονωθεί η ρευστότητα
στην αγορά, να προσελκυθούν άµεσες ξένες επενδύσεις, να γίνουν επενδύσεις στον τουρισµό, να προχωρήσουν άµεσα όσες
είναι κoλληµένες σε ατέρµονες γραφειοκρατίες και να γυρίσουν
στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις που λόγω της βαριάς φορολογίας
µεταναστεύουν στο εξωτερικό. Σηµειώνω ότι πάνω από δύο χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν µεταναστεύσει στη Βουλγαρία, από τις οποίες το 40% έφυγε φέτος.
Όλα αυτά πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητες. Τα φωνάζαµε ήδη από πέρυσι αλλά δυστυχώς, δεν µας άκουγε κανείς. Το
λέµε και φέτος που η Ελλάδα είναι σε ύφεση για πέµπτη συνεχή
χρονιά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία µε την απόφασή της να στηρίξει τη µεταβατική Κυβέρνηση Παπαδήµου,
στηρίζει τη χώρα στην προσπάθειά της να παραµείνει στην Ευρωζώνη, να ανακτήσει τη χαµένη αξιοπρέπεια στο εξωτερικό και
ύστερα πολύ σύντοµα να οδηγηθούµε σε εκλογές. Η χώρα, το
εθνικό συµφέρον ήταν και είναι για µας πρώτη προτεραιότητα.
Υπερψηφίζοντας τον προϋπολογισµό του 2012 θέλω να συµπληρώσω µε έµφαση ότι δεν υπερβαίνουµε καµµία κόκκινη
γραµµή στις θέσεις µας. Η συνταγή του µνηµονίου πιο πολλά
προβλήµατα δηµιούργησε παρά έλυσε. Το παραδέχονται άλλωστε και οι εµπνευστές της λέγοντας πρόσφατα «κάνουµε λάθος
για την Ελλάδα». Αυτό το λάθος µπορεί και πρέπει να διορθωθεί.
Μπορούν και πρέπει να αποκατασταθούν οι ζηµιές που προκάλεσε. Μπορεί και πρέπει να αποφασίσουν οι πολίτες για το ποιες
είναι οι πολιτικές που θα ακολουθηθούν για να βγει η Ελλάδα το
συντοµότερο δυνατό από το τούνελ της ύφεσης. Οι εκλογές σύντοµα θα δώσουν την απάντηση. Είναι η µόνη ξεκάθαρη, αδια-
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πραγµάτευτη, δηµοκρατική λύση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τη Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Όλγα Κεφαλογιάννη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Ευβοίας του ΠΑΣΟΚ, κ. Συµεών Κεδίκογλου.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτός ο προϋπολογισµός µας βρίσκει
στη δίνη µιας κρίσης πανευρωπαϊκής. Πολλά απ’ αυτά που λέγαµε, πλέον δεν ισχύουν και πολλά από αυτά που σήµερα πούµε,
ίσως, δεν ισχύουν, όχι τους επόµενους µήνες, αλλά τις επόµενες
εβδοµάδες. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο των πραγµατικά πρωτοφανών πολιτικών εξελίξεων δηµιουργήθηκε και η Κυβέρνηση Παπαδήµου, στην οποία θέλω µε την ευκαιρία αυτή να ευχηθώ καλή
επιτυχία. Πιστεύω ότι το να πετύχει αυτή η Κυβέρνηση σηµαίνει
ότι όλοι µαζί σαν χώρα θα πετύχουµε. Γι’ αυτό και θα έλεγα ότι
το λιγότερο, δεν είναι σοβαρό αυτό που παρατηρώ από παρά
πολλά στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας, να κάνει αντιπολίτευση
σε µια Κυβέρνηση που στηρίζει µάλιστα, µε δύο Αντιπροέδρους.
Λέει την ίδια στιγµή ότι δεν είναι κοινοβουλευτικά στελέχη ακριβώς, γιατί λίγες µέρες πριν, ο ένας κοινοβουλευτικός παραιτήθηκε. Θα έλεγα ότι πρέπει όλοι µαζί να στηρίξουµε για τη
σωτηρία της χώρας, αυτήν εδώ την Κυβέρνηση.
Σήµερα, λοιπόν, ας πούµε αλήθειες στον ελληνικό λαό, ας µιλήσουµε για την ουσία του προϋπολογισµού. Ξέρω ότι το κλίµα
είναι βαρύ. Είναι διαφορετικό το κλίµα από άλλους προϋπολογισµούς. Σήµερα, δύο χρόνια µετά το µνηµόνιο, λείπει ίσως ο αρχικός ενθουσιασµός. Δεν µπορεί να είµαστε τόσο αισιόδοξοι. Δεν
πρέπει όµως σήµερα, να σταµατήσουµε την προσπάθεια. Είναι
σήµερα, ακριβώς που πρέπει να συνεχίσουµε ακόµα πιο δυνατά.
Οι παρεµβάσεις και τα µέτρα των δύο τελευταίων ετών, δεν
είναι αλήθεια ότι δεν έπιασαν τόπο. Το τεράστιο έλλειµµα του
2009, που ήταν στα 22 δισεκατοµµύρια και έφτασε στα 5 δισεκατοµµύρια αυτήν τη χρονιά και προβλέπεται –ελπίζουµε- για
πρώτη φορά, να γίνει πλεόνασµα το 2012, δεν είναι µικρό επίτευγµα. Όµως, δεν ήταν εύκολο να συνειδητοποιήσουµε στην
καθηµερινότητά µας, τι πετύχαµε ή τι θα παθαίναµε αν δεν είχαµε φτάσει εδώ. Οι θυσίες όµως είναι εδώ, είναι χειροπιαστές
και αυτό έχει αφήσει το αποτύπωµά τους.
Πώς, όµως, επιτεύχθηκε αυτή η τεράστια προσαρµογή; Εδώ
πρέπει να πούµε ότι αυτό έγινε χάρη στις θυσίες των Ελλήνων
πολιτών, στη µεσαία τάξη, στους χαµηλοσυνταξιούχους, στους
µισθωτούς. Δυστυχώς –και εδώ είναι η αυτοκριτική που πρέπει
να κάνουµε- δεν έγινε στο βαθµό που θα θέλαµε µέσα από αλλαγές διαρθρωτικές, από εξυγίανση της οικονοµίας, από αποκρατικοποιήσεις, από πάταξη της φοροδιαφυγής. Δεν υπάρχει
κανένα περιθώριο δηµοσιονοµικής χαλάρωσης. Αυτό είναι σίγουρο. Και υπό τον κίνδυνο της επιδείνωσης των συνθηκών, της
συγκυρίας, ακριβώς αυτό γίνεται πιο επιτακτικό.
Σε ένα διεθνές περιβάλλον που δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικό, είναι ακόµα περισσότερο σηµαντικό, η επίτευξη του πλεονάσµατος. Λίγες µέρες πριν το διακύβευµα είναι αν θα παραµείνουµε µέσα στην Ευρωζώνη. Σήµερα υπό το βάρος αυτών των
εξελίξεων, που δεν ξέρουµε αύριο πώς θα έχει διαµορφωθεί η
Ευρωζώνη, πρέπει να πούµε ότι µπορεί η Ευρωζώνη να µείνει
όπως είναι, όµως είναι απολύτως βέβαιο ότι µας συµφέρει να µας
περιλάβει.
Ακούω πολλούς να µιλάνε για παραδείγµατα άλλων χωρών και
να λένε: «η κρίση δεν είναι µόνο σε µας. Δείτε για παράδειγµα
την Ιταλία». Ναι, αλλά πέρα από το γεγονός για παράδειγµα, που
είπαν και οι «FINANCIAL TIMES», ότι µια χώρα που είναι στο G7,
ακόµα και αν φύγει από το ευρώ, αυτό δεν θεωρείται πιστωτικό
γεγονός γι’ αυτούς που έχουν πουλήσει τα CDS της, ώστε να
αναγκαστούν να πληρώσουν τα ασφάλιστρα κινδύνου. Η Ιταλία
είναι µια χώρα που παράγει τα πάντα. Εµείς αυτήν τη στιγµή τι
παράγουµε; Άρα, λοιπόν, θεωρώ ότι το πρώτιστο είναι, να αλλάξουµε ακριβώς το παραγωγικό µας µοντέλο και γι’ αυτό δεν είµαι
καθόλου αισιόδοξος ότι αυτή η κρίση είναι ένα θέµα που θα ξεπεραστεί µέσα σε ένα ή δύο έτη.
Ας δούµε τώρα τη δηµοσιονοµική βελτίωση. Πώς γίνεται αυτή;
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Όπως ξέρουµε είτε µε τον εξορθολογισµό των δαπανών είτε µε
την αύξηση των εσόδων. Στα έσοδα, αν συγκρίνουµε τα δικά µας
ποσοστά δαπανών και εσόδων επί του ΑΕΠ µε τα αντίστοιχα της
Ευρωζώνης, βλέπουµε ότι, ενώ το ποσοστό των δαπανών το πιάνουµε ακριβώς µε τις θυσίες, όπως ανέφερα, του ελληνικού
λαού, η απόσταση των εσόδων Ελλάδας-Ευρωζώνης είναι σηµαντική, περίπου πέντε µονάδες. Και σε αυτόν τον τοµέα, λοιπόν,
πρέπει να γίνουν πολλά.
Κάθε πέρυσι και καλύτερα, όµως, αν δούµε τι έγινε στις εφορίες. Λέω χαρακτηριστικά ότι η χειρότερη χρονιά της τελευταίας
πενταετίας ήταν το 2010, όπου για κάθε εκατό ευρώ βεβαιωµένα
πρόστιµα, έµπαιναν στα ταµεία µόλις 2,3 ευρώ. Αν θέλετε, µε µια
άλλη ανάγνωση, αρκεί να µπούµε στο site της Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων, όπου λέει ότι για τα έσοδα που είναι
βεβαιωµένα, γιατί έχουµε πια την Τράπεζα Πληροφοριών που
πρέπει και στέλνεται προς τις εφορίες, αυτά τα έσοδα που θα
έπρεπε να τα πιάσουµε στους επόµενους δύο µήνες, τελειώνοντας δηλαδή η χρονιά, θα πρέπει µε το ρυθµό που πάµε, αν συνεχίσουµε έτσι, να έχουµε πεντακόσιες µέρες. Ερωτώ: Έχουµε,
λοιπόν, αυτόν το χρόνο; Γι’ αυτό, λοιπόν, σε αυτήν την πραγµατικότητα είµαι επιφυλακτικός για το πώς θα µπορέσουµε να
έχουµε την αύξηση των εσόδων, όπως προβλέπεται από τον προϋπολογισµό, κατά 4 δισεκατοµµύρια, πώς δηλαδή αυτό θα γίνει
από µια οικονοµία που είναι κατά 5 δισεκατοµµύρια µικρότερη
από αυτήν που ήταν το 2011.
Σε αυτό ακριβώς το περιβάλλον θέλω να αναφερθώ και για την
υπόθεση που, όπως ξέρετε, απασχόλησε την κοινή γνώµη µε τα
πρόστιµα από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και το ΣΔΟΕ, για το λαθρεµπόριο καυσίµων. Ήταν σηµαντική
απώλεια εσόδων για το δηµόσιο. Και, όπως ξέρετε, αντί να επιταχυνθεί η είσπραξη, αναβλήθηκε επ’ αόριστον µέχρι να γίνει νέα
νοµοθετική ρύθµιση. Είναι η γνωστή υπόθεση για την οποία ο οικονοµικός εισαγγελέας κάλεσε τον κ. Καπελέρη, τον γραµµατέα,
για να δώσει εξηγήσεις. Δεν µπαίνω στην ουσία της υπόθεσης προφανώς αυτό θα κριθεί από τη δικαιοσύνη- αλλά θα ανέµενα
το λιγότερο µια παραίτηση για λόγους ευθιξίας ή εν πάση περιπτώσει µια επίσηµη τοποθέτηση από το Υπουργείο Οικονοµικών
για το θέµα. Το θεωρώ σηµαντικό.
Πράγµατι έχουν γίνει και βήµατα στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Δεν λέω ότι δεν γίνονται. Και ιδιώτες επιστρατεύθηκαν
και άρση του τραπεζικού απορρήτου είχαµε µε την απόκτηση
από το Υπουργείο των ονοµάτων αυτών που είχαν µεγάλες καταθέσεις στο εξωτερικό. Και εδώ θα έλεγα: Ας κάνουµε επιτέλους µία διασταύρωση τού «πόθεν έσχες» ή αυτά που δηλώνουν
και των ποσών που έφυγαν έξω και οι παραβάτες να τιµωρηθούν.
Και βεβαίως, δίνονται στη δηµοσιότητα καταστάσεις οφειλετών,
συλλαµβάνονται πάρα πολλοί και ας θυµίσουµε ότι ο οικονοµικός
εισαγγελέας είναι ένας θεσµός, κύριε Υπουργέ, που εµείς τον
βάλαµε -εννοώ η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ- µε το τελευταίο φορολογικό νοµοσχέδιο που ψηφίσαµε. Αλλά όλα αυτά φαίνεται ότι
δεν είναι αρκετά, γιατί πρέπει να πάµε ακόµα πιο γρήγορα.
Δεν µένω στον ισχυρισµό Βουλευτή της Ελβετίας που ακούσατε ότι από το 2005 έχει προταθεί στην κυβέρνηση να έρθει σε
συµφωνία, για τη φορολόγηση των καταθέσεων, γιατί, όταν κλήθηκε είπε: «Εγώ δεν έρχοµαι στο ελληνικό Κοινοβούλιο». Εν πάση
περιπτώσει όµως, µένει η ρετσινιά ή µένει το ερώτηµα: «Γιατί οι
Ηνωµένες Πολιτείες, η Αγγλία, έκαναν γρήγορα αυτήν τη συµφωνία και εµείς ακόµα, δεν τα έχουµε καταφέρει;». Αλλά θα πω
αυτό που είπε ο κ. Σόϊµπλε, που νοµίζω ότι την αξιοπιστία του
δεν µπορούµε να την αµφισβητήσουµε, ότι έχει ζητήσει εδώ και
δύο χρόνια, να συνδράµει στο στήσιµο ενός αξιόπιστου φοροεισπρακτικού µηχανισµού και ακόµα αυτό δεν έχει συµβεί. Γιατί
µας παίρνει, λοιπόν, καιρό ακόµα και για απλά θέµατα;
Στα επιµέρους στοιχεία του προϋπολογισµού σηµειώνω, εκτός
από το θεµελιώδες, δηλαδή την επίτευξη του πλεονάσµατος, ότι
έχουµε δεσµευθεί για όχι άλλα νέα µέτρα, νέες περικοπές σε
αποδοχές και συντάξεις και για την πολύ σηµαντική απορρόφηση
του ΕΣΠΑ, που προϋποθέτει όµως καλές στοχεύσεις, µεγάλη κινητοποίηση, κρίσιµες συµβάσεις, όπως για τους οδικούς άξονες.
Και θα δώσω εγώ ένα παράδειγµα από το νοµό µου για το Νοσοκοµείο Χαλκίδος, όπου είναι όλα έτοιµα, µένει απλά η υπο-
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γραφή από τον Υπουργό Μεταφορών και Δηµοσίων Έργων, για
να προχωρήσει αυτό το έργο, να απορροφηθούν τα κονδύλια και
θέλω µε την ευκαιρία αυτή να κάνω έκκληση πραγµατικά, να προχωρήσει την υπογραφή, για να έχουµε αυτό το σηµαντικό έργο
που είναι απαραίτητο για το νοµό µου.
Δεν µπορώ, επίσης, µιλώντας για τα ασφαλιστικά ταµεία, να
µη σχολιάσω κάτι που ειπώθηκε, την ανισότητα στο σύστηµα. Δηλαδή τα ταµεία της ΔΕΗ και του ΟΤΕ, θα πάρουν επιδότηση το
2012, όση ήταν και το 2011, 1,15 δισεκατοµµύρια, ενώ για το
ΕΚΑΣ, που ξέρουµε ότι πηγαίνει σε κάποιες πραγµατικά ευπαθείς
οµάδες, θα δοθούν 175 εκατοµµύρια λιγότερο. Πολλά θα µπορούσα να πω στο θέµα, αλλά δυστυχώς ο χρόνος πιέζει.
Όµως, θα ήθελα να πω, επειδή ακούγεται από κάποιες πλευρές να καταγγέλλουν τα δάνεια που παίρνουµε, τις εξαρτήσεις,
τη µείωση της εθνικής κυριαρχίας, όλα τα προηγούµενα χρόνια
που παίρναµε αυτά τα δάνεια, που ήµασταν περισσότερο χρεωµένοι, που αυτό ήταν ουσιαστικά που µας οδήγησε στη µειωµένη
εθνική κυριαρχία, δεν τους άκουσα να λένε κουβέντα. Και αν θέλετε, οι φωνές αυτές που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα σε κανέναν τοµέα του δηµοσίου, ακριβώς για να µην παταχθούν
συνθήκες διαφθοράς, είναι αυτοί που µιλάνε για µείωση της εθνικής κυριαρχίας.
Επιτέλους, όµως, ο ελληνικός λαός µας ζητάει να τα αλλάξουµε όλα, να τα αλλάξουµε τώρα και ψηφίζω αυτόν τον προϋπολογισµό, ακριβώς µε την ελπίδα ότι θα εγκαινιάσουµε µία νέα
πορεία, µε την ελπίδα ότι θα γίνει η αρχή για ένα πλεόνασµα στον
κρατικό προϋπολογισµό και θα ξεκινήσουµε από νέες βάσεις.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ. Κεδίκογλου, Βουλευτή Ευβοίας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Ηλείας, κ. Γεώργιος
Κοντογιάννης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένας από τους βασικούς κανόνες της πολιτικής
λέει ότι, για να µπορέσει να εφαρµοστεί ένα µέτρο αποτελεσµατικά, πρέπει να είναι λογικό και δίκαιο.
Εάν µέχρι σήµερα, τα µέτρα που έχουν ληφθεί, δεν έχουν αποδώσει τα αναµενόµενα, αυτό συµβαίνει γιατί τα περισσότερα εξ
αυτών, δεν στηρίζονται ούτε στη λογική ούτε στη δικαιοσύνη.
Στηρίζονται κυρίως, στον πανικό µιας πολιτικής νοοτροπίας που
επιδιώκει να εισπράξει ό,τι µπορεί, απ’ όπου µπορεί, γιατί δεν
µπορεί να εισπράξει µε σύστηµα και δικαιοσύνη.
Δυστυχώς, σ’ αυτήν τη λογική στηρίζεται στο µεγαλύτερο
µέρος του και ο προϋπολογισµός του 2012. Ρίχνει τα βάρη και
πάλι στον ιδιωτικό τοµέα ο οποίος υπερφορολογείται, αν και είναι
ο µόνος που µπορεί να µας βγάλει από την κρίση. Δεν δίνει καµµία αναπτυξιακή προοπτική και ένα είναι βέβαιο, επενδύσεις δεν
θα γίνουν, ενώ η ανεργία θα αυξηθεί, µε όσους κινδύνους ελλοχεύει µία τέτοια αρνητική προοπτική για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής γαλήνης, που και αυτός είναι
βασικός παράγοντας για την προσέλκυση επενδύσεων.
Βέβαια προκαλεί εντύπωση πώς η Νέα Δηµοκρατία, που συγκυβερνά, δεν έκανε καµµία πρόταση για τη µείωση των κρατικών
δαπανών που θα επέτρεπαν τη µείωση της φορολογίας και συνεπώς την εφαρµογή µιας πιο δίκαιης και πιο λογικής πολιτικής.
Μία απάντηση στην απορία που διατυπώνω, είναι ίσως, ότι η
ηγεσία της Νέας Δηµοκρατίας βλέπει τη συµµετοχή της στην Κυβέρνηση συνεργασίας ως αναγκαίο κακό, από το οποίο δεν µπορούσε να ξεφύγει και όχι ως εθνική ευκαιρία, ώστε να αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα που δίνει στη χώρα η συγκρότηση µιας
κυβέρνησης ευρύτατης συνεργασίας.
Αν δεν συνέβαινε αυτό, για ποιο λόγο πρόταγµα της ηγεσίας
της Νέας Δηµοκρατίας είναι η εµµονή στον όρο για εκλογές στις
19 Φεβρουαρίου, αν και όλοι πλέον, γνωρίζουν ότι αυτό δεν πρόκειται να συµβεί, γιατί ο χρόνος για την εφαρµογή του προγράµµατος της 26ης Οκτωβρίου δεν επαρκεί;
Πρέπει να καταλάβουµε κάτι που θεωρώ σηµαντικό και χαίροµαι, γιατί τουλάχιστον ο ένας εκ των Αντιπροέδρων της Νέας Δηµοκρατίας το αντελήφθη και τόλµησε να το διατυπώσει δηµοσίως. Δεν υπάρχουν κυβερνήσεις ειδικού σκοπού. Υπάρχουν κυ-
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βερνήσεις που έχουν λάβει ψήφους εµπιστοσύνης και έχουν όσα
δικαιώµατα απορρέουν από το Σύνταγµα.
Και όταν, όµως, υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασίας µε συγκεκριµένο στόχο, όπως η σηµερινή, δεν σηµαίνει ότι κατά τη
διάρκεια του βίου τους δεν πρέπει να ασχολούνται µε τίποτα
άλλο, πλην της εφαρµογής του συγκεκριµένου στόχου. Υπάρχουν και τρέχοντα ζητήµατα, αλλά και πολιτικές που πρέπει να
ασκηθούν παράλληλα, για να επιτευχθεί καλύτερα ο στόχος για
τον οποίο έχουν συγκροτηθεί.
Επί παραδείγµατι, ποιος εµποδίζει όλους εµάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να υπερψηφίσουµε µέτρα που γνωρίζουµε ότι
έχει ανάγκη η χώρα και ότι µπορούν να δράσουν υποστηρικτικά
των αποφάσεων της 26ης Οκτωβρίου και τα οποία θα έπρεπε να
λάβουµε είτε υπήρχε η απόφαση αυτή είτε όχι;
Η Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµµαχίας Ντόρα Μπακογιάννη, στη συνάντησή της µε τον Πρωθυπουργό, έθεσε ορισµένα εξ αυτών των µέτρων. Ποιος από εµάς είναι αρνητικός στο
ότι πρέπει επιτέλους να εφαρµοστεί ο συµψηφισµός των οφειλών ΦΠΑ µεταξύ επιχειρήσεων και κράτους; Ποιος µπορεί να αρνηθεί ότι πρέπει στο νέο φορολογικό να υπάρχουν διατάξεις
απλοποίησης της φορολογικής νοµοθεσίας µε µέτρα, όπως η κατάργηση του κώδικα βιβλίων και στοιχείων;
Ποιος µπορεί να αρνηθεί ότι το µέτρο της εφεδρείας, έτσι
όπως εφαρµόζεται, είναι άδικο και ισοπεδωτικό και δεν µπορεί
να έχει εφαρµογή, εάν δεν υπάρχει το κριτήριο της αξιολόγησης;
Ποιος µπορεί να πει όχι σε µέτρα που αφορούν την αντιµετώπιση
της εγκληµατικότητας, ειδικά στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας
που υποφέρει και αυτό είναι ένα γεγονός που πλήττει αρνητικά
τον τουρισµό µας;
Επιπροσθέτως, εάν δεν είναι τώρα ευκαιρία να συζητήσουµε
για πολιτικές που θα δίνουν κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων, πότε θα είναι η ευκαιρία; Τουρισµός, ναυτιλία, αγροτικός και κτηνοτροφικός τοµέας πρέπει να ενισχυθούν και αυτό
τουλάχιστον, όσο ακόµα θα στηρίζουµε αυτήν την Κυβέρνηση,
το αντιλαµβανόµαστε και συµφωνούµε.
Επίσης, πιστεύω ότι µπορούµε να συµφωνήσουµε πως τοµείς,
όπως η παιδεία και η υγεία µπορούν να εξελιχθούν σε τοµείς
ανάπτυξης για τη χώρα µας, αφού µπορούν να της δώσουν ένα
κυρίαρχο ρόλο στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια.
Χρειάζονται, όµως, πολιτικές αποφάσεις που θα δίνουν πρόσθετα κίνητρα προς αυτές τις κατευθύνσεις. Τα κίνητρα αυτά,
όπως είναι τα φορολογικά, δεν κοστίζουν στο κράτος. Αντίθετα,
θα προσθέσουν στην οικονοµία και θα δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας.
Το παράδειγµα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα κίνητρα στον
τουρισµό, το έχουµε από τη γειτονική µας Τουρκία, η οποία δεν
δίστασε να προχωρήσει ακόµη και στη µηδενική φορολόγηση
των επενδύσεων.
Όµως και σε ό,τι αφορά στον πρωτογενή τοµέα, την ώρα που
η νεολαία µας µαστίζεται από την ανεργία, δεν έχουµε χρέος να
εφαρµόσουµε πολιτικές που θα δίνουν κίνητρα σε νέους αγρότες
και σε νέους κτηνοτρόφους; Είναι δυνατόν να συνεχίσουµε να
εισάγουµε φασόλια από την Κίνα ή το 70% της κατανάλωσης
κρέατος να εισάγεται;
Υπάρχουν δυνατότητες και µάλιστα πολλές. Όµως, για να
αξιοποιηθούν, για να πείσουµε για επενδύσεις, πρέπει να υπάρξουν κίνητρα. Και το µεγαλύτερο ίσως κίνητρο είναι η άρση των
αντικινήτρων, όπως αυτό της γραφειοκρατίας, που εκτρέφει τη
διαφθορά. Το αν θα συµφωνήσουµε να ληφθούν πέντε ή δέκα
µέτρα, δεν έχει τόση σηµασία όση σηµασία έχει να δείξουµε σε
όσους θέλουν να επενδύσουν σ’ αυτόν τον τόπο ότι πράγµατι,
κάτι αλλάζει, ότι εµείς, οι πολιτικοί που έχουµε την ευθύνη, γκρεµίζουµε, ανατρέπουµε λογικές και νοοτροπίες που µας έφθασαν
µέχρι εδώ. Διαφορετικά, ο λαός θα συνεχίσει να µας καταδικάζει
και να αντιδρά ισοπεδωτικά εναντίον όλων µας. Και ξέρετε καλά,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν είναι έτσι. Ξέρετε ότι δεν
ισχύουν οι ισοπεδωτικές καταγγελίες, όπως αυτές του Προέδρου
της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ για Βουλευτές - «υπαλλήλους» επιχειρηµατιών
ή για Βουλευτές που είναι εγγεγραµµένοι σε «payroll». Τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω. Γι’ αυτό και απηύθυνα έκκληση στον
Πρόεδρο της Βουλής, να ζητήσει από τον αρµόδιο εισαγγελέα
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να ερευνήσει τις καταγγελίες του κ. Φωτόπουλου, ο οποίος έχει
χρέος να δώσει διευθύνσεις και ονόµατα. Πρέπει να υπάρξει αντίδραση σ’ αυτές τις κατηγορίες, γιατί η σιωπή σηµαίνει συνενοχή και αποδοχή των κατηγοριών και αυτό δεν πρέπει να το
δεχθούµε.
Και κάτι ακόµη, κύριε Πρόεδρε. Μην ενδώσετε σε πιέσεις που,
όπως µαθαίνω, υπάρχουν, για µη ανάρτηση στο διαδίκτυο τού
«πόθεν έσχες» των Βουλευτών. Σωστά κάνατε και πρέπει να ισχύσει. Δηµοκρατικοί θεσµοί, όπως αυτός του Κοινοβουλίου, απειλούνται από τη λάσπη και τη «µαύρη» προπαγάνδα που ανέξοδα
φιλοξενούν ακόµα και αθλητικά blogs, όπου χωρίς ευθύνη κάποιοι υβρίζουν τους πάντες, µιλούν για εξαγορά ψήφων και ψηφοφόρων και για λεφτά που σεντουκιάζουµε σε τράπεζες του
εξωτερικού.
Όλα αυτά µ’ έναν τρόπο αντιµετωπίζονται: µε την απόλυτη διαφάνεια. Δεν µπορούµε να µιλάµε για προσωπικά δεδοµένα µπροστά στην ισοπεδωτική, φασιστική αντίληψη τού «όλοι τα
παίρνουν», «όλοι ίδιοι είναι». Ε, όχι λοιπόν! Δεν είµαστε όλοι ίδιοι
και δώστε µας την ευκαιρία να το αποδείξουµε, µέσα από κάθε
µέτρο που ενισχύει τη διαφάνεια στη λειτουργία των δηµοκρατικών µας θεσµών.
Τέλος, επειδή µιλάµε για διαφάνεια, θέλω να απευθύνω έκκληση και στον Υπουργό Οικονοµικών. Εκλέγοµαι στην Ηλεία και
έζησα τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, όπως και τη συγκινητική συµβολή όλων των Ελλήνων, οι οποίοι µε τις προσφορές
τους θέλησαν να συµβάλουν στην αποκατάσταση των ζηµιών.
Δεν είναι σωστό, κύριε Υπουργέ, τα χρήµατα του ταµείου Μολυβιάτη, να µπαίνουν στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Καταργήσατε το ταµείο. Υπήρξε ένα θολό τοπίο στη διαχείριση των
χρηµάτων. Αναγκάστηκα να προχωρήσω σε µηνυτήρια αναφορά,
όπως κι άλλοι συνάδελφοί µου. Δόθηκαν στη συνέχεια κάποιες
εξηγήσεις, αλλά για να µην δηµιουργηθούν και πάλι αµφιβολίες
για το πού βρίσκονται τα χρήµατα, έπρεπε να δηµιουργήσετε ξεχωριστό κωδικό στον προϋπολογισµό. Αυτό επιβάλλει η λογική,
αυτό επιβάλλει η διαφάνεια.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον Ανεξάρτητο Βουλευτή Ηλείας, κ. Κοντογιάννη.
Το λόγο έχει η Βουλευτής Πιερίας του ΠΑΣΟΚ, κ. Μαρία
Μίχου.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσοι παρακολουθούν την πορεία της οικονοµίας τις δύο τελευταίες δεκαετίες,
γνωρίζουν καλά ότι η ελληνική κρίση δεν µοιάζει µε αυτές των
άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε
ως χώρα οφείλονται, κατά την άποψή µου, σε δοµικές αδυναµίες
του κράτους και δευτερευόντως στην παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση, χωρίς να παραβλέπουµε ότι το ευρωπαϊκό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα το τελευταίο διάστηµα, κλυδωνίζεται συθέµελα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όµως, φαινόµενα όπως η διαφθορά, η γραφειοκρατία, το ασταθές φορολογικό σύστηµα, η
χαµηλή αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας διοίκησης αποθάρρυναν Έλληνες και ξένους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα
µας. Παρ’ όλα αυτά, αντί να διορθώσουµε τα προβλήµατα για
αρκετά χρόνια, τα κρύβαµε κάτω από το χαλί. Αντί, λοιπόν, να
ενισχύσουµε την παραγωγική µας βάση, υιοθετήσαµε ένα µοντέλο ανάπτυξης που στηριζόταν στην υψηλή κατανάλωση και
στον τραπεζικό δανεισµό. Έτσι σιγά–σιγά µετατοπίστηκαν οι παραγωγικές δραστηριότητες της χώρας, από κλάδους υψηλής
εξωστρέφειας σε κλάδους υπηρεσιών εγχώριας κατανάλωσης.
Το µοντέλο αυτό αν και µας πρόσφερε µία πρόσκαιρη ευηµερία,
τελικά απέτυχε, γιατί δεν στηριζόταν σε σταθερά θεµέλια. Με το
που έκλεισαν οι στρόφιγγες του δανεισµού από τις τράπεζες, η
κρίση έπληξε συνολικά την οικονοµία. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών που την τελευταία
δεκαετία, είναι σταθερά αρνητικό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τα παραπάνω στοιχεία συµπεραίνουµε δύο πράγµατα: Πρώτον, δεν µπορεί να υπάρξει ανάπτυξη αν δεν έχει προηγηθεί δηµοσιονοµική προσαρµογή και
δεύτερον, η ανάπτυξη συνδέεται άµεσα µε την εξωστρέφεια της
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ελληνικής οικονοµίας.
Εάν, λοιπόν, δεν µειώσουµε τις δαπάνες του δηµοσίου και δεν
αυξήσουµε την παραγωγή στη χώρα µας, σε καίριους τοµείς, δεν
µπορούµε σαφώς να βγούµε από την κρίση. Ας δούµε, λοιπόν, τι
έχουµε κάνει µέχρι σήµερα. Πρώτα, κατά την άποψή µου, πρέπει
να αποδεχθούµε πως η δηµοσιονοµική προσαρµογή σύντοµα θα
ολοκληρωθεί, αλλά θα πρέπει να λάβουµε σοβαρά υπ’ όψιν ότι ο
µισθωτός και ο συνταξιούχος δεν αντέχουν να πληρώσουν άλλο.
Αυτό που πρέπει να κάνουµε άµεσα, είναι να διευρύνουµε τη φορολογική βάση, να πληρώσουν όσοι φοροδιαφεύγουν συστηµατικά µέχρι σήµερα.
Θα σας αναφέρω µόνο ένα σηµείο και θα καταλάβετε πάρα
πολύ εύκολα, όπως το γνωρίζουν όλοι εδώ µέσα, τι πραγµατικά
συµβαίνει. Το 2010 για τα εισοδήµατα του 2009, οι µισθωτοί και
οι συνταξιούχοι δήλωσαν το 70,1% του συνολικού εισοδήµατος,
µε αποτέλεσµα να πληρώσουν το 55% των φόρων που αναλογούν στην ελληνική κοινωνία. Αυτή είναι η πραγµατική εικόνα; Οι
µισθωτοί και οι συνταξιούχοι κατέχουν το 70% του συνολικού εισοδήµατος και του παραγόµενου πλούτου; Δεν νοµίζω ότι χρειάζεται άλλο στοιχείο, για να καταλάβουµε όλοι ότι η φοροδιαφυγή, η παραοικονοµία, καλά κρατεί.
Άµεσα, λοιπόν, πρέπει να αποκαταστήσουµε µέσα από τους
φορολογικούς µηχανισµούς, µέσα από ένα απλό, δίκαιο και σταθερό φορολογικό σύστηµα την κοινωνική δικαιοσύνη, να πληρώσουν όσοι εδώ και τόσα χρόνια ζουν εις βάρος των υπολοίπων.
Αυτό πρέπει να γίνει όµως, άµεσα. Ήδη, κατά την άποψή µου,
έπρεπε να έχει γίνει.
Θέλω να περάσω τώρα στο δεύτερο που πρέπει να αποδεχθούµε. Ταυτόχρονα µε την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής
πρέπει να δηµιουργηθούν και οι συνθήκες ανάπτυξης, που επίσης ήδη, έπρεπε να έχουν δηµιουργηθεί, να γίνει η παραγωγική
ανασυγκρότηση. Εάν θέλουµε επενδυτές στη χώρα µας, οι
οποίοι θα φέρουν κεφάλαια και θα δηµιουργήσουν επιχειρήσεις
και θα δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, πρέπει να δηµιουργήσουµε ένα σταθερό επιχειρηµατικό περιβάλλον.
Τι κάναµε µέχρι σήµερα; Τα στοιχεία είναι και πάλι αποκαλυπτικά. Σύµφωνα µε την έρευνα «Doing Business» για το 2012, της
Παγκόσµιας Τράπεζας, η Ελλάδα βρίσκεται στην εκατοστή θέση
σε σύνολο εκατόν ογδόντα τριών χωρών. Πώς να µην είναι άλλωστε σε αυτήν τη θέση, όταν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα καταβάλλουν 2 δισεκατοµµύρια ετησίως, για να καλύψουν το
κόστος έξι γραφειοκρατικών εµποδίων;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η άποψή µου είναι ότι αφ’ ενός,
πρέπει να στηρίξουµε και να διοχετεύσουµε ρευστότητα, ώστε
να µπορέσουν να διατηρηθούν οι υφιστάµενες επιχειρήσεις, που
αντιµετωπίζουν τεράστια προβλήµατα και αφ’ ετέρου να ενθαρρύνουµε κυρίως, νέους ανθρώπους να τολµήσουν κάθε µορφή
υγιούς επιχειρηµατικότητας.
Μία από αυτές είναι και η αγροτική ανάπτυξη. Αρκετοί νέοι
µπορούν να γυρίσουν και να καλλιεργήσουν τη γη που παράγει
εξαιρετικά ποιοτικά προϊόντα. Μία γη, η οποία µπορεί να δώσει
λύση στην ανάπτυξη µε τα προϊόντα όπως ανέφερα. Δεν είναι
δυνατόν να εισάγουµε προϊόντα αγροτικά από χώρες που δεν
παράγουν αγροτικά προϊόντα.
Η Πιερία από όπου κατάγοµαι και την οποία εκπροσωπώ, συµµετέχει µε πάνω από το 90% των προϊόντων στο «καλάθι» της
κεντρικής Μακεδονίας.
Χρειαζόµαστε, όµως, κύριε Υπουργέ, έργα υποδοµής. Ήδη
έχουν κατατεθεί από τους δήµους, δεκατέσσερα έργα που αφορούν την αγροτική άρδευση και την οδοποιία άνω των 7 εκατοµµυρίων ευρώ, για τη δηµιουργία υποδοµών. Θεωρώ ότι είναι το
ελάχιστο που οφείλει να κάνει η πολιτεία, για να βοηθήσει και την
περιοχή και τους νέους ανθρώπους.
Πρέπει, όµως, να τους στηρίξουµε και εµείς και κυρίως στα
δύσκολα, στην αποτυχία. Αυτό φαίνεται να µην το έχουµε συνειδητοποιήσει ακόµη, αφού στην Ελλάδα απαγορεύεται να αποτύχεις επιχειρηµατικά. Αντί για µία δεύτερη ευκαιρία, σε περιµένει
ο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ», οι πιστωτές, η κοινωνική απαξία.
Όσο, όµως, θα αποθαρρύνουµε τις επενδύσεις, όσο θα αποθαρρύνουµε τους νέους να επιχειρήσουν, τόσο θα βουλιάζει η
εθνική οικονοµία, τόσο θα αυξάνεται η ανεργία. Μία ανεργία που
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σε συνδυασµό µε το δηµογραφικό πρόβληµα, απειλεί να τινάξει
το ασφαλιστικό µας σύστηµα στον αέρα.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Προϋπολογισµού του 2012, οι δαπάνες τού κράτους για ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία έχουν υπερδιπλασιαστεί από το 2001 ως ποσοστό από το
3% έφτασαν στο 7,9% και η ανεργία το 2012 θα φτάσει το 17,1%.
Είναι το µεγαλύτερο κοινωνικό πρόβληµα που έχουµε να αντιµετωπίσουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Λίγο την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Έτσι, λοιπόν, οι πολιτικές στήριξης θα πρέπει να είναι άµεσες.
Πρέπει να προκηρυχθούν τα προγράµµατα, όσα µένουν, όσο το
δυνατόν γρηγορότερα και να εφαρµοσθούν.
Έχουµε θετικά νέα; Ναι, έχουµε. Το 2012 αναµένεται το πρώτο
πρωτογενές πλεόνασµα ύψους 1,1%. Είναι ένα µεγάλο στοίχηµα
που το έβαλε η προηγούµενη κυβέρνηση µε τον Γιώργο Παπανδρέου. Πιστεύω ότι θα επιτευχθεί µέσα στο 2012. Πλέον η ελληνική οικονοµία πρέπει να παράγει πλεονάσµατα.
Έτσι, λοιπόν, θεωρώ ότι αυτός ο προϋπολογισµός –τώρα που
θεωρώ ότι όλοι καταλάβαµε το πρόβληµα- θα πρέπει να ψηφιστεί, θα πρέπει όλοι να δουλέψουµε, να τον στηρίξουµε, για να
βγει η χώρα µας από την κρίση και από το τέλµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τη Βουλευτή Πιερίας του ΠΑΣΟΚ, κ. Μαρία Μίχου.
Το λόγο έχει η Βουλευτής Βοιωτίας του ΠΑΣΟΚ, κ. Αριάδνη
Αγάτσα.
ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΓΑΤΣΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε να
τοποθετηθούµε επί του προϋπολογισµού του έτους 2012, να ψηφίσουµε υπέρ ή κατά και ο καθένας σε αυτήν την Αίθουσα, σε
αυτές τις ιστορικές στιγµές που ζούµε, να αναλάβει την ευθύνη
που του αναλογεί.
Δεν πέρασαν παρά µόνο λίγες ηµέρες από την ανάληψη των
καθηκόντων της νέας Κυβέρνησης υπό τον κ. Λουκά Παπαδήµο
και η Βουλή των Ελλήνων καλείται να κυρώσει τον προϋπολογισµό -τη µεγαλύτερη πολιτική πράξη κάθε κυβέρνησης- ο οποίος
θα αποτελέσει εργαλείο, ώστε η χώρα να ξεπεράσει τα προβλήµατά της και να αντέξει, να βγει από το οικονοµικό αδιέξοδο, το
οποίο όµως, δεν είναι µόνο ελληνικό φαινόµενο. Η οικονοµική και
πολιτική κρίση είναι ευρωπαϊκή, αλλά είναι και παγκόσµια.
Μακάρι να µπορούσαµε σήµερα, να µιλάµε µόνο για ευχάριστα πράγµατα, για αυξήσεις σε µισθούς και συντάξεις, για µείωση της φορολογίας. Δυστυχώς τα λάθη του παρελθόντος, οι
πολιτικές που ακολουθήθηκαν τα τελευταία χρόνια, µας στερούν
σήµερα να µιλάµε για ευχάριστες καταστάσεις.
Δεν µπορούν, όµως, να µας στερήσουν και δεν πρέπει να µας
στερήσουν το δικαίωµα στην ελπίδα. Η Ελλάδα πάντως, οφείλουµε να οµολογήσουµε, ότι βρέθηκε απροετοίµαστη σε αυτήν
την κρίση. Έχει ευθύνες το πολιτικό σύστηµα γι’ αυτό. Δεν
υπήρχε το προστατευτικό δίχτυ γι’ αυτήν την κρίσιµη ώρα.
Ο υπό ψήφιση προϋπολογισµός στοχεύει πρώτιστα στη διατήρηση της ελπίδας. Πρέπει να εφαρµοσθούν και να τηρηθούν τα
όσα εµπεριέχονται στη συµφωνία της 26ης Οκτωβρίου. Έχει
γίνει ως τώρα τιτάνια προσπάθεια, καθώς το 2010, το έλλειµµα
έφτασε στο 10,6%. Το 2011 κατεβαίνει στο 9% και µε αυτόν τον
προϋπολογισµό, προβλέπεται να φτάσει στο 5,4% του ΑΕΠ.
Έχουµε χρέος, λοιπόν, να συνεχίσουµε την προσπάθεια. Έχουµε
χρέος να προχωρήσουµε.
Ο παρών προϋπολογισµός, λοιπόν, στοχεύει στην ανάπτυξη,
στη µείωση του εθνικού χρέους, στη δηµιουργία πρωτογενών
πλεονασµάτων. Για πρώτη φορά, λαµβάνονται µέτρα πάταξης
της φοροδιαφυγής, τα οποία και υλοποιούνται, αίρεται το τραπεζικό απόρρητο, δηµιουργώντας στον πολίτη, στο µισθωτό, στο
συνταξιούχο, µια αίσθηση δικαίου, ότι δεν είναι ο µόνος που θα
πληρώνει. Θα πρέπει, ωστόσο, να γίνουν πολλά ακόµα.
Με τη σύµπραξη των πολιτικών δυνάµεων που στηρίζουν τη
σηµερινή Κυβέρνηση, έχουµε αποδείξει στους εταίρους µας ότι
υπάρχει σύµπνοια των πολιτικών δυνάµεων προς ένα συγκεκρι-
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µένο στόχο, όσο και η πρόθεση τής εφαρµογής των δεσµεύσεών
µας.
Δεν µπορώ να διανοηθώ ότι δεν θα υπερψηφισθεί ο προϋπολογισµός τη στιγµή που ξεπεράσαµε ως κόµµατα και πολιτικές
δυνάµεις, τους δαίµονες που µας κατατρέχουν εδώ και χρόνια
και συµφωνήσαµε πανηγυρικά, δηµιουργώντας ιστορία για τον
τόπο, στο σχηµατισµό της σηµερινής Κυβέρνησης. Με όσα ζητήµατα και αν ανακύπτουν κατά καιρούς, έχουµε όλοι πάντως,
κάνει µία υπέρβαση.
Ο προϋπολογισµός είναι, βεβαίως, αριθµοί και νούµερα, αλλά
πάνω απ’ όλα είναι άσκηση πολιτικής. Το στοίχηµα αυτής της Κυβέρνησης και όλων των πολιτικών δυνάµεων είναι να παραµείνει
η Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Δεν υπάρχει άλλη λύση που να δηµιουργεί προοπτική για τη χώρα και τους πολίτες. Πρέπει πάση
θυσία να αποφευχθεί η πτώχευση. Οφείλουµε, όµως, πάντοτε και
µέσα σε αυτές τις συνθήκες, να έχουµε στραµµένη τη µατιά µας
στις ασθενέστερες τάξεις.
Όσοι ανεύθυνα και για µικροκοµµατικούς λόγους προσπαθούν
να πείσουν για το αντίθετο, ότι είναι δηλαδή καλύτερη, προτιµότερη η πτώχευση από τις θυσίες τις οποίες πρέπει να κάνουµε
ως χώρα και ως κοινωνία για την αποφυγή ενός τέτοιου ενδεχοµένου, είναι αφελείς και πολιτικά ανιστόρητοι. Και στις δυο περιπτώσεις είναι πολιτικά επικίνδυνοι.
Καλώ, λοιπόν, τους συναδέλφους Βουλευτές να ψηφίσουν τον
προϋπολογισµό. Είναι το µέσον για να πετύχουµε την παραµονή
µας στην Ευρωζώνη και όχι µόνο αυτό. Είναι η αρχή να σταθούµε
και πάλι στα πόδια µας και να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις
όχι µόνο της παραµονής µας δίπλα στους εταίρους µας, αλλά
και της ισότιµης συµµετοχής στην ευρωπαϊκή οικογένεια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τη Βουλευτή Βοιωτίας του ΠΑΣΟΚ, κ. Αριάδνη Αγάτσα.
Καλείται στο Βήµα ο Βουλευτής Ευβοίας της Νέας Δηµοκρατίας και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορώ να αφήσω ασχολίαστη την
αγαπητή, µόλις κατελθούσα συνάδελφο του ΠΑΣΟΚ, η οποία µίλησε για τα κόµµατα που απελευθερώθηκαν από τους δαίµονες
και πανηγυρικά έφτασαν σε αυτήν την Κυβέρνηση.
Θέλω ειλικρινά να σας πω ότι δεν ξέρω τι εννοείτε ως δαίµονες, αλλά πάντως, δεν απαλλαγήκαµε σε καµµία περίπτωση ούτε
από την ιδεολογία µας, ούτε από τον τρόπο µε τον οποίον αντιµετωπίζουµε την πραγµατικότητα, ούτε από τον τρόπο µε τον
οποίον, εµείς τουλάχιστον, ως Νέα Δηµοκρατία, µπορούµε να
φέρουµε την ελπίδα σε αυτόν τον τόπο. Καθόλου πανηγυρικά
δεν µπήκαµε σε µια κυβέρνηση, αλλά αναγκαστήκαµε να µπούµε
σε µια κυβέρνηση, αυτήν την Κυβέρνηση, για να υλοποιήσουµε
µε αυτήν την Κυβέρνηση, αυτό που κατέστη αναπόφευκτο από
την, µε µεγάλο γδούπο, αποτυχία της απελθούσας πρωθυπουργίας του κ. Παπανδρέου, ο οποίος όχι µόνο απέτυχε στο να φέρει
την πραγµατική σωτηρία και την ελπίδα σε αυτόν τον τόπο, αλλά
κατόρθωσε όχι µόνο να καταστήσει τη χώρα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση πτωχευµένη και πολιτικά και ουσιαστικά οικονοµικά, αλλά
να την κάνει και αναξιόπιστη.
Η αναξιοπιστία της χώρας, µεγάλο κοµµάτι της οποίας οφειλόταν ασφαλώς, στην οικονοµική αποτυχία, κατέστη και πολιτική,
διότι το κόµµα σας, αλλά και όλα τα µέλη του σηµερινού Υπουργικού Συµβουλίου -τριάντα οκτώ τον αριθµό- που συµµετείχαν
στο προηγούµενο Υπουργικό Συµβούλιο του κ. Παπανδρέου,
υπενθυµίζω ότι οµόφωνα είχαν αποφασίσει από εκείνο το περιβόητο Υπουργικό Συµβούλιο, να οδηγηθεί η χώρα σε αυτό το δηµοψήφισµα, το οποίο την κατέστησε από αναξιόπιστη έως
αποσυνάγωγη ουσιαστικά, της Ευρώπης, εάν δεν έµπαιναν τα
κόµµατα που µπήκαν, µέσα σε αυτήν την Κυβέρνηση -και τουλάχιστον για τη Νέα Δηµοκρατία- για να µπορέσουµε να αναστηλώσουµε την εικόνα της χώρας.
Ακούω πολλούς συναδέλφους όλων των πτερύγων, να είναι
περισσότερο αριθµοµνήµονες, να είναι αριθµολάγνοι και να είναι,
αν θέλετε, ιδιαίτερα εφεκτικοί στην αναφορά των αριθµών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Οφείλω να υπενθυµίσω ότι εδώ, ήρθαµε να εκφράσουµε
πρώτα απ’ όλα, τους πολίτες που µας έστειλαν, να εκφράσουµε
την κοινωνία, να εκφράσουµε την αγωνία, την οποία έχουν οι πολίτες, να σκεφτόµαστε ότι πίσω από τους αριθµούς υπάρχουν
άνθρωποι και ότι, αν σήµερα, η πολιτική και η οικονοµική στρατηγική εξόδου από την κρίση απέτυχε παταγωδώς, αυτό οφείλεται 100% στο ΠΑΣΟΚ, στον Γιώργο Παπανδρέου και στους
τριάντα οκτώ συναδέλφους σας, κύριε Υπουργέ, που ανήκουν
στο ΠΑΣΟΚ σ’ αυτήν την Κυβέρνηση. Αυτό δεν µπορούµε να το
ξεχνούµε σε καµµία περίπτωση. Άλλη ιστορία είναι, γιατί µπήκαµε σ’ αυτήν την Κυβέρνηση. Μπήκαµε για να υπηρετήσουµε
το στόχο στον πολύ συγκεκριµένο χρόνο, τον οποίο θα έχει.
Προσέξτε, η Κυβέρνηση αυτή δεν είναι «πλυντήριο» ευθυνών
και δεν είναι και αποχρωµατισµός των κοµµάτων. Είστε σοσιαλιστές, είστε κοµµουνιστές, είµαστε φιλελεύθεροι. Έχουµε διαφορετική αντίληψη για την οικονοµία, εξαιρετικά διαφορετική
ερµηνεία για την κοινωνία, εξαιρετικά διαφορετική ερµηνεία για
τα κοινωνικά προβλήµατα και τους προβληµατισµούς, τους οποίους έχουν οι πολίτες και, ασφαλώς, εξαιρετικά διαφορετική
λύση, την οποία θα την αναλύσουµε στις επόµενες εκλογές και
οι επόµενες εκλογές δεν πρέπει να αργήσουν.
Ακούω κάποιους συναδέλφους να λένε ότι είναι οξύµωρο να
αντιπολιτευόµαστε –λέει- την Κυβέρνηση, την οποία στηρίζουµε.
Οι ίδιοι, µάλιστα, ισχυρίζονται ότι το 2012 θα έχει σοβαρές κοινωνικές αναταράξεις και θέλει πολλούς µέσα σ’ αυτήν την Κυβέρνηση. Αυτά τα λένε αυτοί που θέλουν να παρατείνουν το
χρόνο της Κυβέρνησης.
Οφείλω να σας πω ότι η κοινωνία θα εξεγερθεί και δεν πρόκειται να εµποδιστεί από τα κόµµατα, αν η αδικία πληµµυρίσει την
καρδιά των ανθρώπων. Τα κόµµατα δεν είναι «αναχώµατα» της
κοινωνίας, τα κόµµατα είναι εκφραστές της κοινωνίας και πρέπει
να το διατηρήσουν αυτό µε την ιδεολογική τους ταυτότητα και
το δικό τους σχέδιο. Γι’ αυτό απαιτείται και ο έλεγχος αυτής της
Κυβέρνησης και η Αντιπολίτευση, όταν αυτή χρειάζεται να διορθώσει την πορεία της Κυβέρνησης σ’ αυτό το σύντοµο χρονικό
διάστηµα και στη συγκεκριµένη αποστολή, αποστολή εξάλλου,
η οποία περιγράφεται από την επιστολή του Προέδρου της Δηµοκρατίας, µε την υπογραφή του, η οποία δεν µπορεί ούτε να
παραχαραχθεί ούτε να αλλοιωθεί ούτε να παραταθεί.
Πρέπει, λοιπόν, να ελέγχεται η Κυβέρνηση. Πρέπει να ελέγχεται πρώτα απ’ όλα, γιατί αυτή η Κυβέρνηση ουσιαστικά, είναι
αποιδεολογικοποιηµένη ακριβώς, για να ικανοποιήσει µόνο τους
αριθµούς. Η ελπίδα, όµως, θέλει ιδεολογία.
Δεύτερον, πρέπει να ελέγχεται, γιατί έχει αναλάβει πολύ συγκεκριµένο έργο. Πέραν του έργου αυτού που έχει αναλάβει η Κυβέρνηση και στηρίζεται από τη Νέα Δηµοκρατία, σε όλα τα άλλα
ελέγχεται και ελέγχεται µε βάση τις αρχές και την ιδεολογία της
παράταξης της Νέας Δηµοκρατίας.
Τρίτον, πρέπει να ελέγχεται, γιατί αυτή η Κυβέρνηση κατά 80%
-έτσι επελέγη από τις ηγεσίες των κοµµάτων- αποτελείται από
Υπουργούς, που µέχρι τώρα –και δεν το αλλάζουµε αυτό- τους
κατηγορούσαµε -πολιτικά, βεβαίως- ως αποτυχηµένους και αυτό
φαίνεται από τα αποτελέσµατα της οικονοµικής πολιτικής, τα
τραγικά αποτελέσµατα που φέρνουν ανά δόση τη χώρα, στο χείλος του γκρεµού.
Τέλος, η Κυβέρνηση αυτή πρέπει να οδηγήσει σε εκλογές για
δύο λόγους: Πρώτα απ’ όλα, γιατί δεν έχει λαϊκή εντολή, για να
κάνει αυτό που θα κάνει και, δεύτερον, γιατί κάποτε σ’ αυτήν τη
χώρα και σ’ αυτήν την οικονοµική κρίση, πρέπει οι πολίτες να εκφραστούν µε βάση τους όρους της κρίσης. Στις τελευταίες εκλογές, οι πολίτες εκφράστηκαν µε το «λεφτά υπάρχουν». Αυτή τη
φορά, τα κόµµατα θα διαγωνιστούν µε το «λεφτά δεν υπάρχουν»,
αλλά µε την ελπίδα ότι µπορούµε να φέρουµε την ανάπτυξη και
να παράγουµε το νέο πλούτο.
Όπως αντιλαµβάνεστε, ο χρόνος των εκλογών είναι πολύ κοντύτερα απ’ ό,τι φαντάζεται κανείς και τις εκλογές αυτές τις εξορκίζουν µόνο όσοι δεν έχουν κάτι να λάβουν από αυτές, δηλαδή
το ΠΑΣΟΚ, το παλαιό ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ plus, το ΠΑΣΟΚ minus.
Έτσι, λοιπόν, παρατηρείται ότι η στήριξη του κ. Παπαδήµου ως
τεχνοκράτη, για να ικανοποιήσει τον αυτονόητο στόχο αυτής της
Κυβέρνησης, είναι άνετη, είναι άπλετη, είναι ειλικρινής και είναι
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ουσιαστική.
Πέραν, όµως, τούτου του χρόνου, του στόχου και του σκοπού
αυτής της Κυβέρνησης, ο έλεγχος θα γίνεται κατά τη θέση των
κοµµάτων σε αυτήν τη Βουλή.
Σε ό,τι αφορά τη Νέα Δηµοκρατία, από τη θέση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο έλεγχος θα γίνεται, για να ικανοποιήσουµε
το λόγο που µας έστειλαν οι πολίτες, την ιδεολογία µας και τη
δική µας απόχρωση της ελπίδας γιατί η απόχρωση της ελπίδας
του ΠΑΣΟΚ είναι εξαιρετικά γκρίζα, για να είναι ελπίδα.
Σας ευχαριστώ, κύριοι συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Κωνσταντίνο Μαρκόπουλο, Βουλευτή Νοµού Ευβοίας της Νέας
Δηµοκρατίας.
Καλούµε στο Βήµα τη Βουλευτή Νοµού Φωκίδας του ΠΑΣΟΚ,
την κ. Αφροδίτη Παπαθανάση.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εδώ και µήνες, Έλληνες, Πορτογάλοι, Ιρλανδοί, Ισπανοί ζούµε στην καρδιά της οικονοµικής κρίσης. Οι συνέπειες είναι όντως δραµατικές τόσο για τον κοινωνικό
ιστό όσο και για τις αντοχές των οικογενειών που καθηµερινά δοκιµάζονται.
Σε αυτό το κλίµα και µε αυτήν την πίεση, µε τα συνεχή µέτρα
και την ανάγκη για δηµοσιονοµική προσαρµογή, θεωρητικά και
δυνητικά, θα τεθεί το ερώτηµα αν υπήρχαν και άλλα σενάρια σε
σχέση µε την αντιµετώπιση της κρίσης. Θα τεθεί το ερώτηµα
ποιο θα ήταν το καλύτερο σενάριο, αλλά και ποιο θα ήταν το
πολύ χειρότερο σενάριο σε σχέση µε ό,τι σήµερα ζούµε.
Το καλύτερο και το ορθότερο, λοιπόν, σενάριο θα ήταν η Ευρώπη ή καλύτερα οι ισχυροί της Ένωσης να είχαν εγκαίρως, αντιληφθεί αυτό που σήµερα, όλοι οµολογούν. Ό,τι και αν έµοιαζε
µε περιφερειακή κρίση έχει προ πολλού καταστεί κρίση δοµική,
κρίση συστηµική της Ευρωζώνης, αλλά και δυστυχώς, κρίση της
δηµοκρατικής λειτουργίας της, καθώς η απάντηση στα οικονοµικά προβλήµατα δεν αφορά µόνο τον κουµπαρά τού µηχανισµού στήριξης, αλλά αφορά και τη δύναµη των γραφειοκρατών
και των ισχυρών, απέναντι σε εθνικές κυβερνήσεις και λαούς.
Άρα, λοιπόν, στο πρώτο σενάριο, η ίδια Ευρώπη θα έπρεπε να
είχε λειτουργήσει διαφορετικά, µε αποφασιστικότητα και ορθολογισµό πολλούς µήνες πριν και έτσι να έχει σωθεί από την περιδίνηση, στο χάος της οικονοµικής αβεβαιότητας.
Το χειρότερο, όµως, σενάριο, το καταστροφικό σενάριο που
πολλοί ξεχνούν, θα ήταν να µην έχει υπάρξει καν από το Μάιο
του 2010, ο πρώτος µηχανισµός στήριξης. Τότε, αν ο Γιώργος
Παπαδρέου και η δική µας Κοινοβουλευτική Οµάδα, του ΠΑΣΟΚ,
δεν σήκωναν τη µεγάλη ευθύνη, τα φώτα θα είχαν ήδη σβήσει
προ πολλού για τη χώρα. Και αυτό τι σηµαίνει; Ότι σήµερα το
ηµερολόγιο της χώρας θα είχε γυρίσει στο 1960, γιατί η χώρα
αυτή εισάγει φάρµακα, εισάγει καύσιµα και τρόφιµα, γιατί η
χώρα αυτή δανείζεται επί δεκαετίες, για να πληρώνει µισθούς και
συντάξεις.
Και εδώ υπάρχει ένας ακόµη µύθος: το µνηµόνιο και η διαπραγµάτευση της Νέας Δηµοκρατίας. Η Νέα Δηµοκρατία, όµως,
ποτέ δεν µας είπε γιατί στο ευρωπαϊκό λαϊκό κόµµα δεν διαπραγµατεύτηκε τίποτα, γιατί στο πεδίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν
µπορεί να διαπραγµατευτεί απολύτως τίποτα, γιατί ποτέ δεν
πήγε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να δοκιµάσει τα συστήµατα Ζάππειο 1 και Ζάππειο 2.
Άρα, τα ερωτήµατα για τη δύναµη και τη βούληση της Ευρώπης να ξεφύγει από την κρίση χρέους και την κρίση δανεισµού
της, δυστυχώς, δεν απαντώνται ακόµη, ούτε έγκαιρα ούτε αποφασιστικά, µε αποτέλεσµα η κρίση συνεχώς να επεκτείνεται και
τελευταία, να βλέπουµε αυτά τα φαινόµενα πάρα πολύ έντονα.
Τίθεται, λοιπόν, το ερώτηµα αν µπορεί να αντέξει το υπάρχον
µοντέλο των πολλαπλών ταχυτήτων, των ασφυκτικών µέτρων σε
βάρος των λαών και πόσο θα αντέξει το όνειρο της Ευρώπης,
της δυνατής και ενωµένης Ευρώπης, απέναντι στην αντίληψη για
µέτρα και τιµωρία των λαών.
Η Ευρώπη έχει µπροστά της δύο ιστορικά διλήµµατα. Πρώτον,
να αντιµετωπίσει άµεσα και ουσιαστικά, την κρίση χρέους και την
οικονοµική κρίση. Δεύτερον, µετά από δεκαετίες, να δει ξανά,
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ουσιαστικά θέµατα δηµοκρατίας. Διαφορετικά, θα κατακερµατιστεί σε πολλαπλές ταχύτητες, όπου κεκτηµένα πολιτικής ενοποίησης πενήντα ετών θα χαθούν.
Για τη χώρα µας, στο ρευστό αυτό περιβάλλον, υπάρχει ένα
ακόµα πιο κρίσιµο ερώτηµα. Θα εφαρµοστεί η απόφαση του
Οκτωβρίου ή θα τροποποιηθεί, θα ανακληθεί, θα αµφισβητηθεί
ξανά, όπως έγινε µε την απόφαση του Ιουλίου; Ας µην ξεχνάµε
ότι από τις 26 Οκτωβρίου µέχρι σήµερα, έχουν µεσολαβήσει σηµαντικές αλλαγές, κυρίως η κρίση και τα υψηλά επιτόκια δανεισµού που πλέουν µέσα στην καρδιά του συστήµατος.
Ο χρόνος, η ταχύτητα και ο βαθµός επιτυχίας υλοποίησης των
αποφάσεων είναι ο καµβάς πάνω στον οποίο θα γραφτούν τα βήµατα που θα καθορίσουν τη µοίρα µας για δεκαετίες. Για το λόγο
αυτό, αυτός ο προϋπολογισµός, αυτή η Κυβέρνηση πρέπει να
µείνουν πάνω από κοµµατικούς, προσωπικούς και εκλογικούς τακτικισµούς.
Θα ήθελα να κάνω µια δεύτερη παρένθεση. Η απόφαση της
26ης Οκτωβρίου, που κρίνεται σηµαντική και καθοριστική για την
πορεία της χώρας σήµερα, απαξιώθηκε µόλις το πρωί της 27ης
Οκτωβρίου.
Και από ποιους απαξιώθηκε; Απαξιώθηκε κύρια από τη Νέα
Δηµοκρατία και από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης συνολικά της
χώρας, από τα µεγάλα ιδιωτικά κανάλια της χώρας. Γιατί έγινε
αυτό; Η πολιτική και οικονοµική εξήγηση είναι ότι το κούρεµα
στο χρέος, αφαιρεί δεκάδες δισεκατοµµυρίων ευρώ από συγκεκριµένα συµφέροντα και, δεύτερον, το µοντέλο µε τις κοινές µετοχές αλλάζει δραµατικά τον τραπεζικό χάρτη στη χώρα. Όλα
αυτά οδήγησαν σε αδιέξοδο το πολιτικό σκηνικό της χώρας.
Οδήγησαν το πολιτικό σκηνικό σε ανατροπές και ζήσαµε στιγµές
που θυµίζουν παλαιές δεκαετίες.
Το θέµα της αναξιοπιστίας είναι µία δεύτερη παρένθεση που
πρέπει να κάνουµε στην κουβέντα µας. Τι είναι αναξιοπιστία σήµερα, σε σχέση µε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και όχι µόνο µε
την προηγούµενη ή τη σηµερινή Κυβέρνηση; Αναξιοπιστία είναι,
να µην µπορείς να πεις και να µην µπορείς να πείσεις για βασικές
πολιτικές αρχές σου τους εταίρους σου στο ευρωπαϊκό λαϊκό
κόµµα. Αναξιοπιστία είναι οι συνεχείς, αναγκαίες –θα το πω
κοµψά- και έντιµες αλλαγές θέσης εκατόν ογδόντα µοιρών, κύρια
σε σχέση µε το ανάθεµα για την 26η Οκτωβρίου.
Το δεύτερο είναι ότι τελικά, ήρθε στην Κυβέρνηση, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Το τρίτο και χειρότερο, όµως, που συνεχίζεται µέχρι τώρα, είναι η στάση του «ναι µεν, αλλά». Αυτό
δηµιουργεί ένα µάξιµουµ αναξιοπιστίας και δηµιουργεί φόβο για
την περαιτέρω συνέχεια.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ)
Σήµερα, όλα µπορούν να γίνουν και όλα µπορούν να συζητηθούν. Όλα τα σενάρια µπορούν «να τρέξουν». Όλες οι φιλοδοξίες είναι θεµιτές, εάν όµως και εφόσον αυτή η Κυβέρνηση που
είναι αποτέλεσµα συνεργασίας, καταφέρει να περάσει το σκόπελο και δηµιουργήσει τη βιώσιµη προοπτική για τη χώρα. Διαφορετικά, δεν θα υπάρχει αύριο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ας µη γελιόµαστε. Αν δεν τα καταφέρουµε τώρα, δεν θα υπάρξει αύριο. Διαφορετικά, όσοι συνειδητά δυναµιτίζουν αυτήν την
προσπάθεια, στο όνοµα της όποιας αγωνίας για εξουσία, θα περάσουν στη µνήµη µας ως µικροί και µοιραίοι και θα αντιµετωπίσουν την πραγµατική οργή λαού, γιατί ανάµεσα στη νέα
Κεντροαριστερά, τη νέα Κεντροδεξιά, τα νέα σχήµατα, υπάρχει
και ο φόβος της νέας συντήρησης. Και αυτό είναι που πρέπει να
φοβόµαστε περισσότερο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Όλα πρέπει να γίνουν γρήγορα. Οι τεχνικές και πολιτικές διαδικασίες για την υλοποίηση της 26 Οκτωβρίου, πρέπει να γίνουν
πολύ γρήγορα στην Ευρώπη, γιατί το περιβάλλον δεν περιµένει
εµάς. Το διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα τρέχει γρήγορα και
κάθε µέρα που περνά και δεν εφαρµόζουµε αυτήν την απόφαση,
ο κίνδυνος για τη χώρα γίνεται µεγαλύτερος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα διλήµµατα δεν είναι πλέον
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θεωρητικά. Τα διλήµµατα είναι υπαρκτά. Δεν υπάρχουν ούτε εύκολοι δρόµοι, αλλά δεν υπάρχουν πλέον και γνώριµοι δρόµοι.
Όσοι διαλέξουν την υποκρισία ως δρόµο, θα µας βρουν σίγουρα
απέναντί τους, γιατί εµείς θα τιµήσουµε την ψήφο του ελληνικού
λαού που έχουµε λάβει. Επί δύο χρόνια, σηκώνουµε το σταυρό
του µαρτυρίου και τον σηκώνουµε άοκνα, γιατί ξέρουµε ότι η κατάσταση στη χώρα είναι δύσκολη. Δεν θα αφήσουµε, όµως, ανθρώπους και συνθήκες, να µη µας επιτρέψουν να τιµήσουµε το
θεσµικό µας ρόλο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Παπαθανάση.
Παρακαλείται τώρα η κ. Καλαντίδου Σοφία, Βουλευτής του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας της Α’ Θεσσαλονίκης, να
προσέλθει στο Βήµα.
Ορίστε, κυρία Καλαντίδου, έχετε το λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο κρατικός προϋπολογισµός που
κατέθεσε η συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δηµοκρατίας
και του ΛΑΟΣ αποτελεί, κατά την άποψή µου, τρανταχτή απόδειξη επιβεβαίωσης του χαρακτηρισµού που απέδωσε το ΚΚΕ σ’
αυτήν την Κυβέρνηση, ως «µαύρο µέτωπο» ενάντια στο λαό. Και
αυτό, γιατί, όπως αναλύθηκαν από τους εισηγητές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας τα στοιχεία και τα µεγέθη του προϋπολογισµού, αλλά και από την κατανοµή εξόδων και εσόδων,
επιβεβαιώνεται ο ταξικός χαρακτήρας του.
Οι στόχοι που µε βάρβαρα µέτρα έρχεται να υπηρετήσει ο
προϋπολογισµός, είναι από τη µία, να φορτωθούν τα βάρη της
καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης οι εργατοϋπάλληλοι και τα
φτωχά λαϊκά στρώµατα που καθόλου δεν φταίνε και ούτε ωφελήθηκαν απ’ αυτήν την κρίση ή από το χρέος και από την άλλη,
να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τη λεηλασία του λαϊκού εισοδήµατος µέσω της ανελέητης φορολόγησης, τη βιώνουν µε πιο έντονο τρόπο οι γυναίκες της εργατικής τάξης, οι φτωχές αγρότισσες, οι αυτοαπασχολούµενες, οι µικρέµποροι, οι χαµηλοσυνταξιούχες, οι µονογονεϊκές οικογένειες, τα νέα ζευγάρια.
Χωρίς να αναφερθώ σε νούµερα, σε αριθµούς και πατώντας
στην τοποθέτηση που έκαναν οι εισηγητές µας, θα προσπαθήσω
να δώσω αυτήν τη διάσταση, ακριβώς γιατί µιλώντας µέσα στο
θέµα, δηλαδή κριτικάροντας αυτόν καθ’ αυτόν τον προϋπολογισµό, µπορείς πραγµατικά, µε επιχειρήµατα, να καταδείξεις και
να αντιπαλέψεις την αντιλαϊκή πολιτική που εφαρµόζεται χρόνια,
στη χώρα µας εναλλάξ, µία από τη Νέα Δηµοκρατία και µία από
το ΠΑΣΟΚ.
Η φοροληστεία, λοιπόν, χτυπάει τις άνεργες που ζουν µε το
επίδοµα ΟΑΕΔ, τις εργαζόµενες που επιβιώνουν µε το µισό µεροκάµατο της ηµιαπασχόλησης, τις εργαζόµενες που επιβιώνουν
µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου και µε εκ περιτροπής εργασία
µία ή και δύο µέρες τη βδοµάδα. Η φοροληστεία χτυπάει τις συνταξιούχους των 300 και 500 ευρώ, αφού πλέον, το αφορολόγητο
όριο έχει κατέβει στα 5.000.
Επιπλέον, σ’ αυτές τις γυναίκες, σ’ αυτές τις λαϊκές οικογένειες, επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης, το χαράτσι σε όσες τυχαίνει µε ιδρώτα, µε κόπο, να έχουν ένα σπίτι, µε σηµαντική
επιβάρυνση του ΦΠΑ. Προσθέστε το πετσόκοµµα των µισθών
από το ενιαίο πτωχολόγιο. Συµπληρώστε τις χιλιάδες απολύσεις.
Βεβαία, για να κλείσει το πάζλ, µιλήστε για τις απερίγραπτες συνθήκες εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα, µε την επιβολή σήµερα,
αυτήν την περίοδο ή αν θέλετε αρκετή χρονική περίοδο πριν, µειώσεων στους µισθούς µέχρι και 30%.
Παρ’ όλα αυτά νοµίζω ότι θα συµφωνήσετε µαζί µου ότι τη χαριστική βολή στο χτύπηµα για τις γυναίκες των λαϊκών στρωµάτων, τη δίνει ο προϋπολογισµός, µε τις περικοπές στις παροχές
υγείας, παιδείας και πρόνοιας, διότι η θέση της γυναίκας πραγµατικά, την φέρνει σ’ αυτήν τη δύσκολη κατάσταση, στο να είναι
ακόµα πιο ευάλωτη, µε τη µείωση των παροχών υγείας, παιδείας
και πρόνοιας.
Το σχολείο του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» µε τις χιλιάδες ελλείψεις σε εκ-
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παιδευτικούς, σε υποδοµή, χωρίς βιβλία, οι παιδικοί σταθµοί που
δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις των χιλιάδων οικογενειών, που λειτουργούν µε ελλείψεις στις υποδοµές, µε µειωµένο, κακοπληρωµένο προσωπικό, είναι όλα αυτά που βαραίνουν τη γυναίκα και
τη λαϊκή οικογένεια.
Ειδικό βάρος έχει για τις γυναίκες η µείωση από τον προϋπολογισµό, της χρηµατοδότησης του ΟΑΕΔ. Αυτή η υποχρηµατοδότηση του ΟΑΕΔ σηµαίνει ψαλίδισµα των πιο στοιχειωδών
παροχών και επιδοµάτων, παροχές που σε καµµία περίπτωση,
δεν αρκούσαν στο παρελθόν, δεν αρκούν σήµερα, για την κάλυψη των αναγκών τους, αλλά που η περικοπή τους θα πολλαπλασιάσει τα προβλήµατα που ήδη, αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενες γυναίκες, περικοπές όπως στο επίδοµα άδειας µητρότητας
που δικαιούνται οι ασφαλισµένες στο ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ ή το έκτακτο
βοήθηµα για µακροχρόνιες άνεργες.
Ο προϋπολογισµός της συγκυβέρνησης του µαύρου µετώπου
προβλέπει µειωµένες δαπάνες σε προνοιακές παροχές, που έτσι
κι αλλιώς ήταν ανεπαρκέστατες. Καταργείται στην ουσία το επίδοµα τοκετού, περικόπτεται το επίδοµα λουτροθεραπείας, κάνετε περικοπές στον αριθµό φυσιοθεραπειών.
Δραµατικές είναι οι περικοπές που γίνονται στις δαπάνες για
την ειδική αγωγή των παιδιών, εργοθεραπείες, λογοθεραπείες.
Θα καλύπτεται µόνο ένας αριθµός µε συνέπεια οι οικογένειες
πραγµατικά να µατώνουν για να δώσουν στα παιδιά τους αυτά
που πρέπει να δώσουν.
Βεβαίως, µε την πολιτική σας θα αντιµετωπίζονται οι τελείως
ακραίες περιπτώσεις στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, στις ευάλωτες οµάδες, µέσα από τους δήµους, τις µη κυβερνητικές οργανώσεις, τη φιλανθρωπία και τον εθελοντισµό. Η δηµιουργία του
ΕΟΠΥΥ αποτελεί ακριβώς ένα εργαλείο για να δίνει αυτό το βασικό πακέτο παροχών, ώστε από κει και πέρα το εµπορευµατοποιηµένο δηµόσιο σύστηµα υγείας και πρόνοιας να συµβάλλει
αποκλειστικά στην κερδοφορία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτόν.
Σήµερα που µε βεβαιότητα διαγράφεται δυσοίωνο το µέλλον
είναι ζήτηµα επιβίωσης οι εργαζόµενοι να τοποθετηθούν πολιτικά
µε βάση τις ανάγκες τους, την ταξική τους θέση και µε γνώµονα
την πείρα τους.
Ο ελληνικός λαός γνωρίζει ότι το απάνεµο λιµάνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρυβε τη Σκύλλα και τη Χάρυβδη που κατέστρεψε παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, µοίρασε τη
φτώχεια στους ανθρώπους του µόχθου, αλλά ισχυροποίησε
ακόµα περισσότερο τους δυνατούς του πλούτου.
Ο ελληνικός λαός σήµερα γνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
βαδίζει ολοταχώς προς νέα βαθύτερη κρίση µε όξυνση των αντιθέσεων µεταξύ των ιµπεριαλιστικών κρατών και των επιχειρηµατικών οµίλων. Οι εργαζόµενοι γνωρίζουν ότι µε την επιβολή του
µνηµονίου από το 2010 δήθεν για τη σωτηρία της χώρας και για
την υπηρέτηση του χρέους, κάθε δόση συνοδευόταν από σωρεία
αντεργατικών και αντιλαϊκών µέτρων ταυτόχρονα µε πακέτα στήριξης πολλών εκατοµµυρίων των τραπεζών του κεφαλαίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θυσίες απαιτούνται σήµερα από το λαό. Όµως, εγώ θα θυµίσω
τις θυσίες που απαιτήθηκαν και σε περιόδους ανάπτυξης µε ένα
µόνο νούµερο στην οµιλία µου. Από το 1990 έως το 2007, το ΑΕΠ
αυξήθηκε στη χώρα µας πεντέµισι φορές. Τα κέρδη των επιχειρήσεων αυξήθηκαν είκοσι οκτώ φορές και το µεροκάµατα µία
φορά. Έµαθαν, λοιπόν, οι εργαζόµενοι στο πετσί τους ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας ταυτίζεται
µόνο µε την επιδείνωση της δικής τους ζωής.
Σήµερα, λοιπόν, που το ΚΚΕ καταγγέλλει και αποκαλύπτει
ακόµα και τον αντιλαϊκό αυτό χαρακτήρα, τον αντιλαϊκό συµβιβασµό της Συνόδου Κορυφής, καταγγέλλουµε ότι δεν συνιστά
ούτε καν έξοδο από την κρίση ούτε µετατρέπει το χρέος σε βιώσιµο.
Λέµε ότι οι εργαζόµενοι πρέπει πραγµατικά να πάρουν θέση,
να συµπαραταχθούν και να ενισχύσουν το ΚΚΕ. Όµως, δεν αρκεί
µόνο αυτό. Πρέπει να τιµωρήσουν τα κόµµατα που υπηρετούν
την καπιταλιστική ανάπτυξη, να διαµορφώσουν µια ισχυρή κοι-
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νωνική λαϊκή συµµαχία ενάντια στα µονοπώλια, ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενάντια σ’ αυτήν την ανάπτυξη που µέχρι τώρα
υλοποιήθηκε στη χώρα µας και έφερε µόνο τη φτώχεια.
Η µόνη διέξοδος για να µη φτωχύνει άλλο ο λαός και να µη
ζήσει ο λαός την εξαθλίωση είναι να φτωχύνει η πλουτοκρατία,
να στερηθεί από κάθε µέσο και από κάθε δυνατότητα εκµετάλλευσης µε το πέρασµα πραγµατικά των βασικών και συγκεντρωµένων κλάδων κάτω από τη λαϊκή εξουσία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Καλαντίδου.
Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας, κ. Νικόλαος
Τσούκαλης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2012 εισάγεται προς συζήτηση µε δύο διαπιστευτήρια, δύο κατηγορηµατικές διαβεβαιώσεις του Αντιπροέδρου και Υπουργού Οικονοµικών της προηγούµενης, αλλά και της παρούσας Κυβέρνησης.
Η πρώτη διαβεβαίωση ήταν ότι τα µέτρα αυτά ειδικά για το
2012 έχουν αξιολογηθεί µε πολύ αυστηρό τρόπο από την τρόικα
και η εκτίµηση για τις αποδόσεις είναι πάρα πολύ ρεαλιστική.
Η δεύτερη διαβεβαίωση ήταν ότι δεν θα πάρουµε νέα µέτρα,
αρκεί να εφαρµοστούν µε συνέπεια αυτά που έχουµε αποφασίσει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία και ο Λαϊκός
Ορθόδοξος Συναγερµός, εταίροι της Κυβέρνησης συνεργασίας,
αποφάσισαν να υιοθετήσουν εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισµό
του κ. Βενιζέλου και της προηγούµενης κυβέρνησης, για να µην
αναλάβουν το κόστος να τον αλλάξουν. Οι παραδοχές µε βάση
τις οποίες διαµορφώνονται τα µεγέθη του είναι µη ρεαλιστικές
και καθιστούν τον παρόντα προϋπολογισµό δυστυχώς άνευ αντικειµένου.
Θα αναφέρω την ενδεικτική και κορυφαία παραδοχή του. Προβλέπει για το 2012 ύφεση 2,5%, ενώ είναι πλέον πανθοµολογούµενο ότι θα το υπερβεί κατά πολύ ιδίως µετά τις ρυθµίσεις του
ενιαίου µισθολογίου και τις εργασιακές σχέσεις. Τα στοιχεία τα
οποία κατέθεσε και η κ. Κατσέλη κατά τη συζήτηση στη Βουλή
αλλά και κατά τη συζήτηση στην Ολοµέλεια είναι χαρακτηριστικά.
Θα ήθελα να θυµίσω ότι για το 2011 προβλεπόταν ύφεση 3%
και θα κλείσει µε πάνω από 5,5%, ενώ σύµφωνα µε την πρόβλεψη
του ΟΟΣΑ, θα κλείσει στο 6,1%.
Έτσι, λοιπόν, αφού για πέµπτη συνεχή χρονιά θα παραµείνουµε στην ύφεση, απορία προκαλεί η πρόβλεψη για εµφάνιση
πρωτογενούς πλεονάσµατος για το 2012. Εύλογη είναι κατόπιν
αυτού η µεγάλη ανησυχία της κοινωνίας, δεδοµένου ότι η νέα
Κυβέρνηση συνεργασίας ΠΑΣΟΚ, Νέας Δηµοκρατίας και Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού είναι αναγκασµένη, δυστυχώς να βαδίσει και πάλι στην πεπατηµένη του εικονικού προϋπολογισµού
αλλά και της σταθερής κατεύθυνσης περαιτέρω συµπίεσης των
συνήθων υποζυγίων.
Τούτες τις δύσκολες ώρες για την κοινωνία επιβάλλεται η
άµεση λήψη µέτρων για την προστασία των αδύναµων στρωµάτων για την ανάσχεση της ανεργίας και την εκκίνηση της αναπτυξιακής και παραγωγικής διαδικασίας, την ανασυγκρότηση της
παραγωγικής διαδικασίας, όπως προτείνει επανειληµµένα η Δηµοκρατική Αριστερά.
Στήριξη στους στόχους και τις κατευθύνσεις που απορρέουν
από τον παρόντα προϋπολογισµό έρχεται να παράσχει η ενδιάµεση έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας. Ο κ. Προβόπουλος
προτρέπει για µεγαλύτερη ένταση των προσπαθειών στην ίδια
κατεύθυνση µε µόνη αξιοσηµείωτη την προτροπή για ένα αναγκαίο αναλυτικό, δεσµευτικό σχέδιο για την ανάπτυξη. Οι προτροπές όµως αυτές είναι ατελέσφορες µε τις µαύρες τρύπες των
2,1 δισεκατοµµύρια στα έσοδα και τις δαπάνες από τη δεκάµηνη,
µόνο, εκτέλεση του προϋπολογισµού του 2011. Και προφανώς
είναι πολύ κατώτερες των περιστάσεων και των αναγκών της
χώρας και της κοινωνίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας προσεγγίσουµε ορισµένα µεγέθη για να αναδειχθεί το ανέφικτο της προσέγγισής τους για να
έχουµε την αίσθηση των επιπτώσεών τους στην ανάπτυξη, την

2253

πραγµατική οικονοµία αλλά και τους Έλληνες πολίτες.
Όσον αφορά στα έσοδα και τα έξοδα, είναι δεδοµένο ότι όλα
όσα αναφέρονται στον προϋπολογισµό θα πέσουν έξω. Όλα. Όχι
λόγω µόνο της παροιµιώδους ανεπάρκειας του κρατικού µηχανισµού, αλλά κυρίως γιατί οι φορολογούµενοι, πολλοί εκ των
οποίων έχουν εξαντλήσει τη φοροδοτική τους ικανότητα, θα αλλάξουν µε πολλαπλούς τρόπους την οικονοµική τους συµπεριφορά. Παραδείγµατος χάριν, θα ενταθεί η φοροδιαφυγή, η
φοροαποφυγή, η αλλαγή επαγγέλµατος, η µετατροπή της σχέσης από µισθωτή εργασία σε µπλοκάκι και βεβαίως η µαζική µετανάστευση κυρίως νέων. Χαρακτηριστικά προβλέπεται ότι από
τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους που θα πάρουν το 2012
πολύ λιγότερο από το 2011, προβλέπεται ότι θα εισπραχθούν περισσότεροι φόροι. Αν είναι δυνατόν!
Δε θα υπάρξει καµµία σύλληψη προβλεπόµενης φορολογητέας ύλης. Έτσι προβλέπεται από τον προϋπολογισµό, ακόµα αν
καταλογιστούν και πρόστιµα. Χαρακτηριστική απόδειξη για το
2010 είναι ότι ενώ βεβαιώθηκαν φορολογικά πρόστιµα 1,3 δισεκατοµµυρίων ευρώ εισπράχθηκαν µόνο 29 εκατοµµύρια από τις
φορολογικές παραβάσεις.
Δεύτερον, το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων. Προβλεπόταν στα 7,5 δισεκατοµµύρια ευρώ περίπου για το 2011 και τώρα
µέχρι το τέλος Οκτωβρίου είχαν απορροφηθεί µόλις 3,5 δισεκατοµµύρια. Η πρόβλεψη µικρής αύξησης δεν έχει κανένα απολύτως νόηµα, αφού όλοι γνωρίζουµε ότι το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων θα είναι το πρώτο θύµα όταν τα αποτελέσµατα του
προϋπολογισµού του 2012 θα αρχίσουν να αποκλίνουν.
Ο δείκτης της ανεργίας υπολογιζόταν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο 15,4% για το 2011 και στο 17,1% για το 2012. Ήδη
τα ποσοστά του Αυγούστου 2011 είχαν ορίσει την ανεργία στο
18,4%. Και φανταστείτε ότι αναφερόµαστε στο µήνα Αύγουστο
όπου η εποχική απασχόληση είναι σε πλήρη ανάπτυξη. Φανταστείτε τι θα συµβεί τους επόµενους µήνες. Είναι βέβαιο ότι η
επίσηµη ανεργία για το 2012 θα ξεπεράσει το 20%. Το φάσµα
του 1 εκατοµµυρίου ανέργων είναι µπροστά µας δυστυχώς.
Αυτήν τη στιγµή υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες µε δύο
ανέργους.
Όσον αφορά στο ΕΣΠΑ δεν έγινε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αναθεώρηση που έπρεπε για να υπάρξει η δυνατότητα ένταξης παραγωγικών εξωστρεφών επενδύσεων που κινητοποιούν
πόρους του ιδιωτικού τοµέα.
Εµείς, ως Δηµοκρατική Αριστερά έχουµε προωθήσει την ιδέα
της χρήσης του ΕΣΠΑ για την εγγυοδότηση των ιδιωτικών επενδύσεων που υιοθετεί, πλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά είναι φανερό ότι µπλοκάρεται από την ίδια τη στενότητα στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Γι’ αυτό είναι αναγκαία η επιδίωξη δηµιουργίας ενός
ευρωπαϊκού µηχανισµού παροχής εγγυήσεων προς τις επιχειρήσεις και όχι προς τις τράπεζες, έτσι ώστε οι βιώσιµες ελληνικές
επιχειρήσεις και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις να µπορούν µέσω
ενός ευρωπαϊκού µηχανισµού εγγυήσεων να δανειοδοτηθούν
από ευρωπαϊκές τράπεζες. Η ιδέα για δηµιουργία ενός σχήµατος
ιδιωτικού σκοπού µιας τράπεζας για βιώσιµες επιχειρήσεις που
έχουν υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση θα µπορούσε να έχει θετικά αποτελέσµατα.
Όλες αυτές οι σκέψεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και οι
αιτιολογίες που σας προανέφερα µας οδηγούν στη θέση να καταψηφίσουµε τον προϋπολογισµό του 2012.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Τσούκαλη.
Παρακαλείται ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ
από το Νοµό Ηρακλείου, να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο
προϋπολογισµός του 2012, αποτελεί το επιστέγασµα της δίχρονης τιτάνιας προσπάθειας που κατέβαλε η χώρα και οι πολίτες
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για να αντιστρέψουµε την καταστροφική πορεία που είχε µέχρι
τότε. Ταυτόχρονα, αποτελεί και τη σταθερή βάση για την επανεκκίνηση της οικονοµίας και την ανακούφιση της κοινωνίας. Η
προσπάθεια της χώρας γίνεται σε ένα δύσκολο συντηρητικό ευρωπαϊκό περιβάλλον που απαιτεί ενιαίο εθνικό µέτωπο.
Μίλησαν πολλοί Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας απορρίπτοντας την προσπάθεια, την οποία φρόντισαν οι ίδιοι και ο Αρχηγός τους να υπονοµεύουν µε κάθε τρόπο. Ακόµη και σήµερα
µετέχουν στην Κυβέρνηση, αλλά αντιπολιτεύονται. Ψηφίζουν το
νέο µνηµόνιο, αλλά είναι αντιµνηµονιακοί. Ψηφίζουν τον προϋπολογισµό, αλλά δεν τον πιστεύουν. Στην καλύτερη περίπτωση
έχουµε να κάνουµε µε διχασµένες προσωπικότητες. Αντί να κάνουν την αυτοκριτική τους, αντί να βάλουν πλάτη και να στηρίξουν την προσπάθεια που γίνεται αναλαµβάνοντας τις ευθύνες
για την περίοδο διακυβέρνησης Καραµανλή, υπονοµεύουν µε
κάθε τρόπο. Αντί να στηρίξουν µε ειλικρίνεια την εθνική προσπάθεια θέτουν µικροκοµµατικούς στόχους, ζητούν εκλογές.
Γιατί; Για να ξανακυβερνήσουν. Ποιοι; Αυτοί που µας έφεραν
στην καταστροφή. Μας λένε ότι το Πρόγραµµα Σταθερότητας
θα αποτύχει, γιατί το 2020 προβλέπει ότι το δηµόσιο χρέος θα
είναι 120% του ΑΕΠ, όσο ήταν το 2009.
Κατ’ αρχάς, λένε ψέµατα, γιατί θα είναι 110% σύµφωνα µε
τους υπολογισµούς του ΑΕΠ, είκοσι ολόκληρες µονάδες κάτω
από αυτό που ήταν το 2009. Δεν µας λένε, όµως και πόσο το παρέλαβαν το 2004. Το παρέλαβαν 167 δισεκατοµµύρια και το
2009, σε πέντε χρόνια, το πήγαν 300 δισεκατοµµύρια. Πώς; Με
την ποικιλόµορφη σπατάλη, τις µαύρες τρύπες και το έλλειµµα
που έφτασε τα 36 δισεκατοµµύρια.
Αν συνεχίζαµε µε την ίδια πολιτική τι θα γινόταν; Το 2012, το
δηµόσιο χρέος θα ήταν 400 δισεκατοµµύρια αντί των 309 δισεκατοµµυρίων που προβλέπει ο προϋπολογισµός, δηλαδή 91 δισεκατοµµύρια περισσότερα. Το, δε, 2020 θα ήταν 1 τρισεκατοµµύριο ευρώ, αν βέβαια είχαν την αυταπάτη ότι θα συνέχιζαν να
µας δανείζουν αυτοί που µας δάνειζαν.
Μιλάτε για ανάπτυξη. Ποιους κοροϊδεύουν; Το 2004, ο ρυθµός
ανάπτυξης ήταν 4% και το 2008 τον πήγαν µείον 2%, δηλαδή
ύφεση. Η ανάπτυξη ήταν έξι µονάδες κάτω. Γιατί δεν τα έκαναν
τότε; Υποτίθεται ότι είχαµε περίοδο ευδαιµονίας, µια εικονική,
όµως, ευδαιµονία, η οποία συντηρήθηκε µε συνεχή δανεισµό.
Πήγαν πίσω τη χώρα στη διεθνή ανταγωνιστικότητα είκοσι και
πλέον µονάδες.
Σήµερα, αντί όλων αυτών έχουµε µια µεγάλη προσπάθεια,
έχουµε µια σηµαντική µείωση του χρέους µε το κούρεµα των 100
δισεκατοµµυρίων, έχουµε την ελπίδα και την προοπτική της δηµιουργίας πρωτογενούς πλεονάσµατος ύστερα από δέκα χρόνια.
Επιτέλους, αυτός δεν πρέπει να είναι ένας στόχος εθνικός για
να το στηρίξουν όλοι; Δεν πρέπει να ανακεφαλαιοποιήσουµε τις
τράπεζες µε τρόπο που να στηρίξουν τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, την πραγµατική οικονοµία; Διότι αυτά είναι προϋποθέσεις για την ανάταξη, για την επανεκκίνηση, για την ανακούφιση
της κοινωνίας.
Πρέπει να ανασυγκροτήσουµε την παραγωγική βάση της
χώρας. Πώς όµως; Με συνεχή προσπάθεια, ολοκλήρωση των αλλαγών στο κράτος, µε πλήρη αξιοποίηση των µεγάλων φυσικών,
πολιτιστικών, πλουτοπαραγωγικών και ανθρώπινων αποθεµάτων
που έχει η χώρα. Η χώρα έχει τεράστιο απόθεµα και τεράστια
δύναµη. Αυτή πρέπει να κινήσουµε.
Μέχρι τώρα προχωρήσαµε σε όλα τα µέτωπα άλλοτε µε επιτυχία, άλλοτε µε στέρηση και ολιγωρίες. Ύστερα από αδράνεια
δεκαεπτά ετών επιτέλους δηµιουργήθηκε ο Φορέας Υδρογονανθράκων και διακηρύχθηκαν διεθνείς διαγωνισµοί για την αξιοποίηση του πετρελαίου και του φυσικού πλούτου. Προωθείται το
µεγάλο σχέδιο «ΗΛΙΟΣ» για την παραγωγή ενέργειας ύψος 10
GigaWatt. Άλλαξε ριζικά η νοµοθεσία για την ίδρυση και αδειοδότηση των επιχειρήσεων καθώς και ο νέος τρόπος έκδοσης
αδειών για τη διευκόλυνση και τη µείωση του κόστους. Το ΕΣΠΑ,
όµως, προωθήθηκε δειλά και παρά το ότι το παραλάβαµε 0,3%
το 2009 έχει φτάσει στο 27% και πλέον. Δεν είναι αυτοί, όµως, οι
ρυθµοί που απαιτούνται σε µια περίοδο κρίσης. Μπορούµε να
στηρίξουµε περισσότερες ελπίδες στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ.
Στον αγροτικό τοµέα ψηφίσαµε νόµους για νέους συνεταιρι-
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σµούς, για τις οµάδες παραγωγών, για τα µητρώα αγροτών, για
το µητρώο εµπόρων αγροτικών προϊόντων. Σίγουρα διαχειριζόµαστε καλύτερα τις επιδοτήσεις. Το συγκεντρωτικό, όµως, σύστηµα διαχείρισης των προγραµµάτων έχει εξαντλήσει τα όριά
του. Επτά χιλιάδες σχέδια βελτίωσης, τα σχέδια ΟΠΑΑΧ για τους
ιδιώτες δεν προχωρούν από την κεντρική υπηρεσία. Η κεντρική
υπηρεσία δεν µπορεί να τα προχωρήσει. Προκηρύχθηκε το
µέτρο –και είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτό 1-2-3 για τις
επενδύσεις που αφορούν τα προϊόντα της περιφέρειας- το λεγόµενο «καλάθι» αλλά ακόµα δεν έχει προσδιοριστεί το περιεχόµενο του καλαθιού για κάθε περιφέρεια. Πρέπει να τα προωθήσουµε άµεσα και τα προγράµµατα που αφορούν την προώθηση
των εξαγωγών και τα έργα υποδοµής στον πρωτογενή τοµέα και
βέβαια να επιστρέψουν τα 12 εκατοµµύρια στην ποιοτική επιδότηση ελαιολάδου, να ανοίξει το πρόγραµµα για τη βιολογική γεωργία, να αναβαθµιστεί συνολικά η στήριξη της ποιοτικής
γεωργίας. Η αγροτική ανασυγκρότηση πρέπει να πάει στις περιφέρειες, όπως επίσης και όλα τα µεγάλα έργα όλων των τοµέων
όλων των Υπουργείων. Η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια
έχει αποδείξει ότι µπορεί καλύτερα. Επιτέλους, ας γίνει αυτή η
τοµή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η υλοποίηση των αποφάσεων
του Οκτωβρίου ανοίγει ένα οδικό χάρτη για τη χώρα, αλλά στηρίζεται σε σκληρά µέτρα για τους πολίτες, που βιώνουν δραµατική µείωση του εισοδήµατός τους. Αν απαιτηθούν νέα µέτρα θα
πρέπει να απευθυνθούµε αποκλειστικά στους έχοντες, στα
µαύρα εισοδήµατα και επιτέλους στους καταθέτες του εξωτερικού. Οι εργαζόµενοι, τα χαµηλά εισοδήµατα και πολλά µεσαία
στρώµατα έχουν υπερβεί τη κόκκινη γραµµή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Οι πολίτες δεν αντέχουν τα µέτρα. Τώρα χρειάζονται κοινωνική
προστασία µε ένα σχέδιο άµεσης παρέµβασης για κοινωνική εξισορρόπηση, µε µείωση του κόστους ζωής και σταδιακή φορολογική ελάφρυνση, µε ένα δίκαιο φορολογικό σύστηµα που
φορολογεί τον πλούτο, µε ουσιαστική ελάφρυνση της πρώτης
κατοικίας και ένταξη στη φορολόγηση ακινήτων άλλων τοµέων
όπως η βιοµηχανία που εξαιρείται. Τώρα, πρέπει να στηρίξουµε
τους πλέον αδύναµους και τους άνεργους, µε τη στήριξη του δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης όχι µόνο από την πολιτεία, αλλά
και από τους έχοντες και τις εταιρείες που οικονόµησαν το προηγούµενο διάστηµα.
Επαινούµε τη συνέχιση του προγράµµατος «Βοήθεια στο
Σπίτι» του Υπουργείου σας, κύριε Υπουργέ, την έναρξη όλων των
προγραµµάτων για την απασχόληση και τη θεσµοθέτηση του
προγράµµατος αυτεπιστασίας των δήµων.
Ζητάµε, όµως, την έναρξη όλων των προγραµµάτων διαθρωτικής προσαρµογής για τους εργαζόµενους στις µικρές επιχειρήσεις που καθυστερούν, να σταθούµε στους νέους ανθρώπους
που βρίσκουν κλειστές πόρτες στον ιδιωτικό και στο δηµόσιο
τοµέα. Επεξεργαστήκαµε και ψηφίσαµε το νέο νόµο για τις συνεργατικές οµάδες στους κοινωνικούς συνεταιρισµούς. Αυτές
αποτελούν ελπίδα για τους νέους και τους ανέργους. Έχουν ήδη
αναληφθεί πρωτοβουλίες σε όλη τη χώρα, αλλά για συλλογική
επιχειρηµατική δράση όπως προβλέπεται, περιµένουν όµως τη
γραφειοκρατία και τη στήριξη του ταµείου κοινωνικής οικονοµίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν προωθηθούν όλα αυτά, θα
αλλάξει άρδην η κατάσταση, θα ανακουφιστεί η κοινωνία και θα
µας δώσει ανοχή, για να προχωρήσουµε, να δουλέψουµε προσφέροντας ό,τι καλύτερο µπορούµε για την πατρίδα και τους πολίτες µέσα στο δύσκολο ευρωπαϊκό και παγκόσµιο πεδίο που
αναδιαµορφώνεται. Πρέπει να συνεννοηθούµε για την περαιτέρω
πορεία της χώρας, την παραγωγική αναδιάρθρωση και µια νέα
κοινωνική συµφωνία και κυρίως για τη συνταγµατική Αναθεώρηση και την αλλαγή στο πολιτικό σύστηµα, µια αλλαγή που θα
ανοίξει νέο, βιώσιµο, ελπιδοφόρο κύκλο για τη χώρα και τους πολίτες.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κεγκέρογλου.
Παρακαλείται ο κ. Ιωάννης Κοραντής, Βουλευτής Επικρατείας
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, να λάβει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2012
έχει διάφορες ιδιαιτερότητες. Σχεδιάστηκε από άλλη κυβέρνηση,
παρουσιάζεται και θα ψηφιστεί από τη σηµερινή και θα εφαρµοστεί εν µέρει τουλάχιστον από την κυβέρνηση που θα προκύψει
από τις κάλπες που είναι πολύ πιθανό ότι θα στηθούν το προσεχές έτος. Παράλληλα, είναι πρόδηλο, νοµίζω, ότι θα υπερψηφιστεί και µάλιστα µε συντριπτική πλειοψηφία και πάντως από τους
Βουλευτές των τριών κοµµάτων που στηρίζουν και συµµετέχουν
στην Κυβέρνηση Παπαδήµου. Τέλος, η όλη διαδικασία πραγµατοποιείται δύο εβδοµάδες νωρίτερα από το σύνηθες, προκειµένου ο Πρωθυπουργός να συµµετάσχει κατάλληλα εξοπλισµένος
στο επικείµενο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µας περιµένουν ως άµεσες προτεραιότητες η σύναψη της νέας δανειακής σύµβασης και η εκταµίευση της έβδοµης δόσης. Είναι γενική εκτίµηση ότι η χώρα θα
έχει να αντιµετωπίσει προσεχώς τρία σηµαντικά και σοβαρά προβλήµατα.
Το πρώτο θέµα είναι να επιτευχθεί πλήρως η διαδικασία ανταλλαγής οµολόγων επί εθελοντικής βάσεως. Σε διαφορετική περίπτωση όλοι συµφωνούν, νοµίζω, ότι θα οδηγηθούµε στο
αναγκαστικό «κούρεµα» του δηµοσίου χρέους, δηλαδή στην πτώχευση.
Το δεύτερο είναι να αντιµετωπιστεί άµεσα το πρόβληµα ρευστότητας. Δεν χρειάζονται πολλά στατιστικά στοιχεία για το µέγεθος της εκροής κεφαλαίων. Μια απλή επαφή µε την καθηµερινότητα αρκεί για να αποδείξει µε πόσους τρόπους οι τράπεζες
προσπαθούν είτε να ενθαρρύνουν τις καταθέσεις προσφέροντας, υπό προϋποθέσεις βέβαια, ελκυστικά επιτόκια είτε αντίθετα
να αποθαρρύνουν τους πολίτες από το να αποσύρουν τις καταθέσεις τους ή µέρος αυτών προβάλλοντας διάφορα ενίοτε εξοργιστικά προσκόµµατα. Είναι προφανείς, συνεπώς, η ανασφάλεια
και η έλλειψη εµπιστοσύνης που νιώθουν οι Έλληνες. Η συνεχιζόµενη, όµως, εκροή κεφαλαίων και η αδυναµία των επιχειρήσεων να αποπληρώσουν τα δάνειά τους µπορεί να οδηγήσει σε
πιστωτικό κραχ.
Το τρίτο πρόβληµα είναι η ανάγκη να µειωθεί η ύφεση και να
δοθεί ώθηση στην αναπτυξιακή διαδικασία. Και εδώ θέλω να
υπενθυµίσω ότι η ύφεση είναι πολύ ανώτερη του 5,5%, όπως άλλωστε παραδέχεται και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας,
ενώ µάλιστα ο ΟΟΣΑ την υπολογίζει στο 6,2%. Από την άλλη
πλευρά, το έλλειµµα µπορεί να υπερβεί το 9% του ΑΕΠ έναντι
στόχου 7,5%.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας θα κληθεί να αντιµετωπίσει πλείστα όσα και µάλιστα εντεινόµενα προβλήµατα στο
άµεσο µέλλον. Θα απαιτηθεί η σύµπραξη όλων µας, προκειµένου
να τα υπερκεράσουµε. Αυτή η σύµπραξη δεν µπορεί να είναι ρητορική, ούτε όµως µπορεί να φιµώσει την οποιαδήποτε κριτική.
Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να σας διαβάσω κάποιες φράσεις:
«Ειδικά στην εξωτερική πολιτική χρειάζεται πάντα ετοιµότητα και
δυναµική διεθνής παρουσία. Η διεθνής εικόνα της χώρας µας
έχει τρωθεί επικίνδυνα. Αυτό επηρεάζει την ψυχολογία στο εσωτερικό και υπονοµεύει την εµπιστοσύνη των εταίρων µας. Οφείλουµε να αλλάξουµε το διεθνές κλίµα για τη χώρα µας. Στην
εθνική προσπάθεια που κάνει η χώρα ο ρόλος του Υπουργείου
Εξωτερικών είναι καθοριστικός. Καλείται, όµως, να παίξει αυτόν
το ρόλο µε περιορισµένα µέσα λόγω δηµοσιονοµικής συγκυρίας,
αλλά και της µεγαλύτερης συγκριτικά, 40% περίπου προς τα
άλλα Υπουργεία, µείωσης του ποσοστού που αναλογεί στον προϋπολογισµό. Τα στελέχη του ΥΠΕΞ θα συνεχίσουν να δίνουν τον
καλύτερο τους εαυτό για την αξιοπρεπή εκπροσώπηση της
χώρας».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα λόγια αυτά θα µπορούσαν
να είναι δικά µου. Άλλωστε, τα ίδια έχω πει κατ’ επανάληψη και
σε αυτήν εδώ την Αίθουσα, αλλά και στην Επιτροπή Εξωτερικών
και Άµυνας και στις κατ’ ιδίαν συνοµιλίες µου µε κάποιους από
εσάς. Ξέρετε, όµως, ποιανού είναι; Είναι το απόσπασµα της οµι-

2255

λίας του κατ’ εξοχήν αρµόδιου, του Υπουργού Εξωτερικών, του
κ. Δήµα, κατά τη διαδικασία ψήφου εµπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση Παπαδήµου.
Ποια είναι η πραγµατικότης; Όσον αφορά το Υπουργείο Εξωτερικών, η προβλεπόµενη δαπάνη ανέρχεται στα 308 εκατοµµύρια ευρώ το 2012 έναντι 415 εκατοµµυρίων περίπου, όπως είχε
διαµορφωθεί µέχρι την 30ή Σεπτεµβρίου τρέχοντος έτους, ήτοι
µείωση κατά 107 εκατοµµύρια ή 35%.
Για άλλη µια χρονιά ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Εξωτερικών, ενός τόσο κρίσιµου Υπουργείου παραµένει σε απαράδεκτα χαµηλά επίπεδα, αντιπροσωπεύοντας µόλις το 0,18% των
πιστώσεων για όλα τα Υπουργεία. Ούτε καν δηλαδή το 1/4 της
µονάδας, 0,18%, όταν πέρυσι ήταν 0,29% και πρόπερσι 0,46%.
Και αυτά την ίδια ώρα που το ενοίκιο για το κτήριο του Υπουργείου Οικονοµικών στο Σύνταγµα –για να κάνουµε, αν θέλετε, και
µια σύγκριση- ανέρχεται σχεδόν σε 4 εκατοµµύρια ευρώ το
χρόνο. Αυτά σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία είναι απάντηση που
δόθηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών σε ερώτηση του συναδέλφου µου κ. Αϊβαλιώτη.
Το ΥΠΕΞ έρχεται συνεχώς προτελευταίο και καταϊδρωµένο
στο σχετικό πίνακα δαπανών. Αποτελεί άραγε αυτό ένα στοιχείο
υπερηφάνειας για εµάς; Αντιλαµβανόµαστε όλοι οι Έλληνες και
ότι είµαστε πιασµένοι µέσα στην ασφυκτική µέγγενη της οικονοµικής καθηµερινότητας, ότι γύρω και έξω από την Ελλάδα υπάρχει ένας κόσµος που ζει και κινείται, επιδιώκοντας τα δικά του
συµφέροντα που συχνά συγκρούονται µε τα δικά µας και ότι
έχουµε στοµώσει µόνοι µας τα όπλα που θα µας επέτρεπαν να
αµυνθούµε; Λυπάµαι, αλλά δεν µπορώ να σιωπήσω. Τα κυβερνητικά µέτρα για περιορισµό των δαπανών οδήγησαν µεν σε εξοικονόµηση πόρων, πλην όµως, είχαν πολλαπλάσια αρνητικό
αντίκτυπο µε την εφαρµογή µιας παράλογης οριζόντιας λογικής
του Προκρούστη.
Η σοβαρή περικοπή λειτουργικών δαπανών, επαναλαµβάνω
δαπανών και όχι σπαταλών, επηρέασε σε βάθος την καθηµερινή
λειτουργία των αρχών µας στο εξωτερικό. Λένε, επίσης, συνεπώς
ότι το Υπουργείο Οικονοµικών ζητά περαιτέρω περικοπές και
κλείσιµο ή αναστολή λειτουργίας διπλωµατικών και προξενικών
αρχών µας, παραβλέποντας το γεγονός ότι σε µια περίοδο που
η χώρα µας υφίστανται παντοειδείς πιέσεις και εθνικές προκλήσεις και προσβολές, επιβάλλεται η ενίσχυση και το άνοιγµα της
διπλωµατικής υπηρεσίας και όχι η συρρίκνωσή της.
Τούτων λεχθέντων οφείλω να σηµειώσω ότι όπως και πέρυσι
οι δαπάνες ανά Υπουργείο παρουσιάζονται µε εντελώς οµογενοποιηµένη µορφή που περιορίζεται σε µια καταγραφή των µειζόνων κατηγοριών. Αλήθεια, τι έλεγχος µπορεί να γίνει όσον
αφορά, παραδείγµατος χάριν τις απόρρητες δαπάνες; Πού είναι
κρυµµένες; Να υπενθυµίσω ότι το Δεκέµβρη του 2010 ρωτούσα
τον τότε Υπουργό Εξωτερικών τον κ. Δρούτσα, λέγοντας ότι ο
προϋπολογισµός τού έτους 2010 κατέγραφε ποσό 18 εκατοµµυρίων ευρώ για απόρρητες δαπάνες του ΥΠΕΞ, ενώ ο αντίστοιχος
προϋπολογισµός του 2011 ουδέν σχετικό ανέφερε. Ποιο ήταν το
ποσό που είχε αναλωθεί το 2010 και τι προβλεπόταν για το 2011;
Και η απάντηση ήταν ότι δεν περιλαµβάνονται οι δαπάνες ανά
ΚΑΕ στον προϋπολογισµό, όπως είχε ψηφιστεί τότε, αλλά µόνο
κατά µείζονα κατηγορία δαπάνης και ότι η κατανοµή των πιστώσεων είχε γίνει µε µια απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η ουσία είναι ότι για την ως άνω απόφαση είχε κατανεµηθεί το
ποσό 34.150.000 ευρώ στον κωδικό για τις απόρρητες δαπάνες
του ΥΠΕΞ, δηλαδή σχεδόν το διπλάσιο απ’ ότι το 2010. Γνωστοποιήθηκε δηλαδή ότι εν κρυπτώ και παραβύστω είχαν ουσιαστικά
διπλασιαστεί εν µια νυχτί οι απόρρητες δαπάνες του ΥΠΕΞ. Είναι
γνωστό ότι στη συνέχεια υποβλήθηκαν και άλλες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις από άλλους συναδέλφους και αποκαλύφθηκε έτσι
στη συνέχεια ότι είχαν διατεθεί και άλλα σηµαντικά ποσά για
απόρρητες δαπάνες του ΥΠΕΞ.
Οι απαντήσεις από κυβερνητικής πλευράς νοµίζω ότι όλοι θα
συµφωνήσουµε, δεν ήσαν ικανοποιητικές. Είµαι ασφαλώς ο τελευταίος που θα αµφισβητήσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
την ανάγκη διάθεσης απορρήτων κονδυλίων σε συγκεκριµένα
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Υπουργεία και υπηρεσίες για εξυπηρέτηση εθνικών στόχων και
αναγκών. Είναι, όµως, σαφές ότι δεν µπορεί να συνεχίζεται η
πρακτική που ακολουθήθηκε µέχρι σήµερα και ότι θα πρέπει να
ξαναδούµε την όλη φιλοσοφία και µέθοδο των απορρήτων δαπανών, προβλέποντας ελέγχους που δεν υφίστανται σήµερα και
βεβαίως παράλληλα τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας.
Η κριτική που άσκησα πάντως ουδόλως αναιρεί την αρχική και
βασική τοποθέτησή µου. Υπερψηφίζω τον προϋπολογισµό και
καλώ όλους τους συναδέλφους µου να πράξουν το ίδιο για το
καλό της πατρίδος.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Ιωάννη Κοραντή.
Παρακαλείται ο κ. Αθανάσιος Λεβέντης, Ανεξάρτητος Βουλευτής Αττικής να λάβει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός είναι ο καλύτερος καθρέφτης της σκοπούµενης να ακολουθηθεί οικονοµικής πολιτικής για το επόµενο έτος και της κοινωνικής πολιτικής κατ’
επέκταση.
Αυτός ο προϋπολογισµός έτσι όπως εµφανίζεται, εµφανίζεται
σαν ένας προϋπολογισµός που θα συνεχίσει την πολιτική που
ακολουθήθηκε τα προηγούµενα χρόνια και που µας οδήγησε
εδώ που µας οδήγησε και που δυστυχώς αίµα και δάκρυα προοιωνίζεται για τον ελληνικό λαό.
Η οικονοµική κρίση είναι δεινή, είναι παγκόσµια, είναι πανευρωπαϊκή και έχει πλήξει κατ’ εξοχήν τη χώρα µας, όπως πλήττει
και τα πιο αδύναµα στρώµατα του πληθυσµού στη χώρα µας και
στις άλλες χώρες. Δεν είναι µόνο η χώρα µας, είναι όλη η Ευρώπη. Και δεν είναι µόνο οι τεµπέληδες οι Έλληνες, αλλά είναι
και οι άλλοι προκοµµένοι Ευρωπαίοι, που δυστυχώς δεν µπορούν
να γλιτώσουν από αυτήν την κατάρα του καπιταλιστικού συστήµατος, δηλαδή τις οικονοµικές κρίσεις, από τις οποίες βέβαια
επωφελούνται οι οικονοµικά ισχυροί ακόµα περισσότερο.
Στη χώρα µας η ανεργία καλπάζει. Κύριε Υπουργέ, είστε και
παλιός συνδικαλιστής, στην Ελληνική Χαλυβουργία στην Ελευσίνα τριάντα πέντε ηµέρες κάνουν απεργία οι εργαζόµενοι, γιατί
τους µπαίνει το µαχαίρι στο λαιµό και τους λένε ή θα παίρνετε
600 ευρώ το µήνα µεροκάµατο -χαλυβουργοί που δουλεύουν
µέσα στα λιωµένα σίδερα– ή αλλιώς απολύεστε. Αυτούς τους εκβιασµούς εφαρµόζουν για να µπορέσουν να πειθαναγκάσουν
τους εργαζόµενους να υποκύψουν.
Βάλεται κατ’ εξοχήν το κράτος πρόνοιας, το οποίο είναι, αν θέλετε, ο µόνιµος στόχος της οικονοµίας της αγοράς και του κέρδους. Να περιορίσουν αυτό το κράτος για να µπορέσουν έτσι να
κερδίσουν περισσότερα. Και βέβαια τα εργασιακά δικαιώµατα
που αποκτήθηκαν µε ιδρώτες, µε αίµα, µε θυσίες, επί εκατονταετίες, αυτά καταπατούνται βάναυσα.
Η κατάσταση βαδίζει συνεχώς από το κακό στο χειρότερο και
ασφαλώς αυτό δεν είναι µία κινδυνολογία, αλλά είναι η σκληρή
πραγµατικότητα και βγαίνει από όλες τις οµιλίες όλων των συναδέλφων, όλων των κοµµάτων και αυτών που στηρίζουν την τρικοµµατική κυβέρνηση, από όσα είπαν σήµερα εδώ.
Οι προσπάθειες που έγιναν και διατυµπανίστηκαν ότι θα ήταν
σωτήριες για την χώρα οδήγησαν από το κακό στο χειρότερο.
Το µνηµόνιο, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η τρόικα, το µεσοπρόθεσµο, τα πολυνοµοσχέδια, όλα αυτά έχουν οδηγήσει τη
χώρα σε µία ιδιότυπη οµηρία, σε µία ιδιότυπη οικονοµική κατοχή,
µε επιτηρητές, τοποτηρητές, ελεγκτές, κηδεµόνες και το τελευταίο έχουµε και Υφυπουργό Γερµανίας για τις ελληνικές υποθέσεις, δηλαδή έναν επιπλέον γκαουλάϊτερ. Τώρα µόνο ο αντιβασιλέας µάς λείπει από αυτούς που είχαν οι αποικίες της γηραιάς
Αλβιώνος στο παρελθόν. Για να αντιµετωπισθεί η κατάσταση
έχουµε καταφύγει σε αυτές τις απανωτές ασήκωτες φορολογίες
και εκτός από όλα τα άλλα φθάσαµε και στο φόρο της ακίνητης
περιουσίας, ένας φόρος ο οποίος θα είχε µία λογική να φορολογηθεί η µεγάλη περιουσία, τα µεγάλα ακίνητα, αλλά όχι να φορολογούνται τώρα τα είκοσι, τα τριάντα τετραγωνικά του
υπογείου που έχει εξασφαλίσει µε χίλιες δύο θυσίες ο εργαζόµενος για να µπορέσει να επιβιώσει.
Εµείς, δεν θα ήµασταν αντίθετοι στη φορολογία της µεγάλης
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περιουσίας. Αυτό, αν θέλετε, είχε ξεκινήσει από την εποχή Δρεττάκη, ο οποίος απεπέµφθη τότε πανηγυρικά το 1982, αλλά όχι
αυτού του είδους τη φορολογία. Και προπαντός, κύριε Υπουργέ,
είναι αδιανόητο να λέµε ότι θα κόψουµε το ρεύµα της ΔΕΗ σε
αυτόν που δεν θα πληρώσει το φόρο αυτό. Είναι απαράδεκτο
πέρα για πέρα και είναι εγκληµατικό, επικίνδυνο για οποιονδήποτε, να κόψετε το ρεύµα και να µην έχει φως στο σπίτι του, να
µην έχει να µαγειρέψει το φαγητό του. Τι θα βάλει; Τη φουφού
θα βάλει στην πολυκατοικία; Πώς θα ανέβουν µε το ασανσέρ
στον έβδοµο όροφο, που δεν θα λειτουργούν εξαιτίας της ΔΕΗ;
Αυτά είναι πράγµατα απαράδεκτα.
Όσον αφορά τώρα το κράτος πρόνοιας, παιδεία, υγεία, πρόνοια, ασφάλιση. Κύριε Υπουργέ, για την παιδεία το ξέρουµε όλοι
πολύ καλά πως είναι τα πράγµατα. Περιορίζονται τα σχολεία, οι
σχολικές αίθουσες, καταργούνται χιλιάδες σχολεία και σχολικές
αίθουσες και φθάσαµε και στο απαράδεκτο πάλι να µαθαίνουν
τώρα τα παιδιά γράµµατα από φωτοτυπίες ή µέσα από υπολογιστές.
Κανένας δεν λέει ότι δεν χρειάζονται υπολογιστές. Ασφαλώς
και χρειάζονται, αλλά είναι άλλος ο ρόλος του βιβλίου. Δεν µπορεί να το αντικαταστήσει τίποτα τουλάχιστον από τότε που υπάρχει γραφή και ανάγνωση. Τώρα, εµείς σκαρφιστήκαµε αυτές τις
λύσεις. Αυτά είναι πράγµατα απαράδεκτα.
Όσον αφορά την υγεία, εδώ περιορίζονται κατ’ αρχάς επισήµως κατά 6,5% -δεν ξέρω εάν θα περιοριστούν και περισσότεροοι πολύ χαµηλές δαπάνες για την υγεία και αυτό έχει ολέθριες
συνέπειες. Λέει, παραδείγµατος χάριν ότι θα περιοριστούν κατά
25% τα έξοδα όσον αφορά τα υλικά των νοσοκοµείων. Ξέρετε
αυτό τι σηµαίνει, κύριε Υπουργέ; Αυτή τη στιγµή δεν υπάρχουν
γάζες, δεν υπάρχουν σύριγγες στα νοσοκοµεία. Αυτή τη στιγµή
δεν υπάρχουν χαρτιά τουαλέτας σε πολλά νοσοκοµεία. Δεν µπορείτε να τα περιορίσετε και άλλο αυτά τα υλικά. Εγώ δεν λέω ότι
δεν γίνονται και σπατάλες και αυτές πρέπει, βεβαίως, να περιοριστούν. Επίσης, γίνεται και κατάχρηση όσον αφορά τα φάρµακα. Ξοδεύουµε πολλά περισσότερα φάρµακα απ’ όσα
ξοδεύουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Γίνεται κατάχρηση για πολλούς λόγους. Να περιοριστούν. Άλλο, όµως, αυτό και άλλο εκεί
που έχουµε ανάγκη να τα στερούµε στους νοσηλευόµενους, σε
αυτούς που είναι κατάκοιτοι.
Επίσης, εδώ δεν έχει γίνει τίποτα όσον αφορά την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Γίνονται απανωτές διακηρύξεις. Έχουν πει
τόσες και τόσες φορές «η πρωτοβάθµια φροντίδα και η πρωτοβάθµια φροντίδα». Έχουµε παρακολουθήσει εκατοντάδες συνεδριάσεις και σε αυτήν τη Βουλή. Όλοι οι Υπουργοί το έχουν
ψωµοτύρι και δεν κάνουν τίποτα απολύτως. Δεν µπορεί να συνεχίσουµε έτσι µε αυτόν τον τρόπο.
Ύστερα, είναι τα άτοµα µε αναπηρίες, τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες. Τι θα γίνει; Έχω ένα χθεσινό δηµοσίευµα της εφηµερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», που λέει ότι υπάρχει κίνδυνος ακόµα και µε αποκλεισµό από τη δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για µια
σειρά κατηγορίες, όπως είναι άτοµα που πάσχουν από AIDS, µε
άλλες αναπηρίες, µεταµοσχευθέντες ήπατος, νεφρού κ.λπ..
Αυτοί υπάρχει κίνδυνος από ανάπηροι 80% που ήταν, να χαρακτηρίζονται τώρα ανάπηροι µόνο 10% και έτσι, να στερούνται
όλα αυτά. Υπάρχουν παιδιά µε σύνδροµο Down και ξέρετε ότι
είναι από τις βαρύτατες περιπτώσεις. Και αυτά στερούνται αυτά
τα στοιχειώδη. Επίσης, είναι αυτοί που πάσχουν από µεσογειακή
αναιµία και πάει λέγοντας. Ασφαλώς, υπάρχουν και εδώ υπερβολές µε τις συντάξεις-µαϊµού και τόσα άλλα. Αλλά δεν θα πάµε
στην άλλη άκρη για να τα καταργήσουµε όλα.
Όσον αφορά την ασφάλιση και τα ασφαλιστικά ταµεία, εσείς
τα ξέρετε πολύ καλύτερα. Τα ασφαλιστικά ταµεία έχουν γονατίσει, γιατί έχει γίνει ένα όργιο χρόνια και χρόνια, από το 1950 κ.λπ.
µε τις άτοκες καταθέσεις επί δεκαετίες των ασφαλιστικών ταµείων, µε την υποχρέωση ουσιαστικά των ασφαλιστικών ταµείων
να καταθέσουν όσα είχαν και δεν είχαν στο Χρηµατιστήριο τότε,
µε το σκάνδαλο του Χρηµατιστηρίου, µε τα τοξικά οµόλογα, µε
τις υποχρεωτικές, τις εθελούσιες εξόδου του ΟΤΕ, της Ολυµπιακής που µεταφέρθηκαν υποχρεώσεις στα ασφαλιστικά ταµεία,
ιδιαίτερα στο ΙΚΑ και τα έχουν γονατίσει κυριολεκτικά. Όλα αυτά,
όπως καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε καλό.
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Ένα τελευταίο θα ήθελα να πω, κύριε Υπουργέ και κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι. Αυτή τη στιγµή εισάγουµε σιτάρι, ρύζι, ζάχαρη, ακόµη και λάδι, που είχαµε πλεονάσµατα. Φθάσαµε σ’
αυτό το τραγικό σηµείο. Δεν λέω για τα άλλα τα κρέατα, τα τυριά
και τα γάλατα που τα εισάγουµε σωρηδόν από το εξωτερικό και
ξοδεύουµε τεράστια ποσά.
Αυτά δεν µπορούν να οδηγήσουν σε ανάπτυξη. Το πρώτο που
πρέπει να κάνουµε είναι να φροντίσουµε για την ανάπτυξη και να
ενισχύσουµε όλους αυτούς τους τοµείς της οικονοµίας, τη γεωργία, τον τουρισµό, τη βιοµηχανία. Έχουµε τρία ναυπηγία, στην
Ελευσίνα, στο Σκαραµαγκά και στη Σύρο και δεν ναυπηγείται κανένα ελληνικό πλοίο, τη στιγµή που ναυπηγούνται τριακόσια πενήντα µέσα στο χρόνο στα άλλα ναυπηγία του εξωτερικού.
Κάτι στραβό πηγαίνει στο Βασίλειο της Δανίας και ασφαλώς ο
προϋπολογισµός µε τα µέτρα που παίρνει, δεν πρόκειται να βελτιώσει την κατάσταση και γι’ αυτό εµείς τον καταψηφίζουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Λεβέντη.
Θα κλείσουµε τη συνεδρίαση, δίνοντας το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στη Β’ Πειραιώς, κ.
Γρηγόρη Νιώτη.
Ορίστε, κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ (Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, έχουµε ενώπιόν
µας προς ψήφιση τον προϋπολογισµό του 2012. Είναι ένας κρίσιµος προϋπολογισµός για την πορεία σωτηρίας της χώρας από
τον κίνδυνο της χρεοκοπίας, ένας προϋπολογισµός που κατά τη
γνώµη µου δηµιουργεί βάσιµες ελπίδες και προσδοκίες ότι σύντοµα, µέσα στην επόµενη τριετία, µπορεί πράγµατι η χώρα µας
µε σοβαρότητα, µε υπευθυνότητα, µε συνέχιση µιας σχεδιασµένης οικονοµικής πολιτικής δηµοσιονοµικής προσαρµογής να επιτύχει την έξοδό της στις αγορές, να σπάσει τον αποκλεισµό της
από τον διεθνή οικονοµικό χώρο και να επανέλθει σε βιώσιµους
ρυθµούς σε όφελος του λαού µας, ο οποίος πλήττεται. Ιδιαίτερα
τα µεσαία και τα χαµηλόµισθα εισοδηµατικά στρώµατα έχουν
φορτωθεί τις πιο βαριές θυσίες για να οδηγηθούµε σε αυτό το
στάδιο της προσδοκίας και της ελπίδας.
Είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πρώτος προϋπολογισµός µετά από µία δεκαετία που αναµένεται να µας δώσει πλεονάσµατα και όχι ελλείµµατα, να µας δώσει πλεόνασµα δηµοσιονοµικό και όχι έλλειµµα, όπως κατεγράφετο την τελευταία δεκαετία. Το πρωτογενές έλλειµµα ξέρουµε όλοι ότι το 2009 έδωσε
τον αριθµό της µεγάλης κρίσης και της χρεοκοπίας. Μείον 24 δισεκατοµµύρια ήταν το πρωτογενές έλλειµµα το 2009 και µαζί µε
το υψηλό χρέος των 320 δισεκατοµµυρίων έγραψε τον αποκλεισµό της χώρας από τις διεθνείς αγορές και την είσοδό της στα
όρια της χρεοκοπίας.
Σήµερα, µε τις θυσίες του ελληνικού λαού, για τις οποίες δεν
είµεθα υπερήφανοι, δεν θέλαµε να είχαν συµβεί αυτές, δεν
έπρεπε να είχαν συµβεί, αλλά µέσα από αυτόν τον αναγκαστικό
δρόµο έχουµε τη δυνατότητα να κοιτάξουµε προς τον ελληνικό
λαό ζητώντας του συγγνώµη, όχι όλον τον ελληνικό λαό, τους µικρούς, τους µεσαίους, αυτούς που υπέστησαν τις βαριές θυσίες,
όχι εκείνους που δεκαετίες παραοικονοµούν και φοροδιαφεύγουν, αυτούς τους έχουµε αντιπάλους. Το µεγάλο κοµµάτι του
ελληνικού λαού το κοιτάζουµε στα µάτια και του ζητάµε συγγνώµη. Λέµε όµως ότι αυτές οι θυσίες έδωσαν ένα συνταρακτικό
και για την Ευρώπη πρωτογενές αποτέλεσµα 20 δισεκατοµµύρια
ευρώ λιγότερο πρωτογενές έλλειµµα µέσα σε δύο χρόνια.
Και να: Το παράθυρο της ελπίδας και της προσδοκίας είναι
µπροστά µας για να έχουµε στο τέλος του 2012 πρωτογενές πλεόνασµα, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι και κύριε Υπουργέ,
δυόµισι δισεκατοµµυρίων ευρώ να δουλέψουµε και το 2013, µεταφέροντας, όµως, βάρη από τις πλάτες του λαού και αντλώντας
πόρους από την παραοικονοµία, τη φοροδιαφυγή και τη φοροκλοπή, αντλώντας πόρους από την προσδοκία µειώσεως της
υφέσεως, ώστε να παράξουµε προοπτική ανάπτυξης, επιταχύνοντας αναπτυξιακά προγράµµατα, όπως το ΕΣΠΑ ή τον επεν-
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δυτικό νόµο, αναπτύσσοντας και αναβαθµίζοντας τις δηµόσιες
επενδύσεις, ώστε να έχουµε περισσότερη δυνατότητα να εισπραχθούν έσοδα όχι από τις πλάτες του λαού, όχι από αιφνίδιες
και –αν θέλετε- απρόσµενες βεβαίως και σπασµωδικές κινήσεις
του επιτελείου του Υπουργείου Οικονοµικών, όχι πάντως γιατί
είχαν κάποια άλλη δυνατότητα να πράξουν.
Αν σχεδιάσουµε, όµως, σωστά τώρα µε την παρουσία της Κυβερνήσεως εθνικής σωτηρίας και συνεργασίας των δύο µεγάλων
κοµµάτων και του κόµµατος του κ. Καρατζαφέρη, τώρα που
έχουµε αυτήν την εξαιρετικά σηµαντική σύµπραξη έστω και για
λίγους µήνες, µπορούµε να φέρουµε, κύριε Πρόεδρε και κύριε
Υπουργέ, το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο, το οποίο να κάνει τις
τοµές αυτές που είναι απαραίτητες, ώστε να αντλήσουµε πόρους
από την παραοικονοµία και τη φοροδιαφυγή, που είµεθα πρωταθλητές στον ευρωπαϊκό χώρο και από τους πρωταθλητές στον
παγκόσµιο χώρο. Περίπου 40%, όπως ξέρουµε, είναι η παραοικονοµία στην Ελλάδα.
Έχω καταθέσει µια πρόταση νόµου σε συνεργασία µε το
ΚΕΠΕ. Ευχαριστώ τον κ. Κορµήρα και τον κ. Γεωργικόπουλο,
όπως και το Ινστιτούτο Οικονοµικών και Φορολογικών Μελετών,
τον κ. Κοροµηλά και τον κ. Αλωνιάτη µε τους οποίους συνεργαστήκαµε έξι µήνες.
Επίσης, να ευχαριστήσω και το δίκτυο των οµογενών Βουλευτών και ειδικότερα τον κ. Δηµήτρη Γιάνναρο, Βουλευτή και οικονοµολόγο του εκεί πανεπιστηµίου του Κονέκτικατ των ΗΠΑ, που
µας άνοιξαν τα µάτια και µας έδειξαν πώς µπορούµε να πάρουµε
πίσω χρήµατα από τα 22 δισεκατοµµύρια ετησίως, που µας κλέβουν από το ΦΠΑ οι πονηροί και οι διεφθαρµένοι, κάτω από τα
µάτια του ανίκανου και ανήµπορου κράτους, του ανίκανου και
ανήµπορου και µερικές φορές ακόµα και διεφθαρµένου µηχανισµού των φορολογικών µας υπηρεσιών. Κλέβουν λεφτά που δεν
είναι φόροι τρίτων, αλλά χρήµατα του ελληνικού δηµοσίου στα
οποία γίνεται υπεξαίρεση.
Όπως είπε το ΚΕΠΕ, αυτά φτάνουν στα 22 δισεκατοµµύρια
ετησίως και εµείς βάζουµε αµείλικτους, αδυσώπητους, δυσβάσταχτους φόρους στον ελληνικό λαό, που πλέον αδυνατεί να ανταποκριθεί, όπως και να διατηρήσει τα στοιχειώδη.
Είναι ανάγκη τα τρία κόµµατα να συµφωνήσουµε και να επιβάλουµε την άµεση έναρξη αυτών των ενεργειών που προτείνουν
το ΚΕΠΕ και το Ινστιτούτο Φορολογικών Μελετών, όπως και η
πρόταση νόµου που καταθέτω.
Από αυτήν τη διαδικασία µπορούµε να αντλήσουµε τουλάχιστον το 50% των 22 δισεκατοµµυρίων που κλέβονται κάθε χρόνο
µέσω του ΦΠΑ. Προτείνω ανά 5 δισεκατοµµύρια που θα αντλούµε από αυτά τα χρήµατα, το 1 δισεκατοµµύριο να πηγαίνει
κατευθείαν για την επιστροφή των χρηµάτων που εκόπησαν
στους µισθούς και στις συντάξεις, ώστε να αισθανθεί ο ελληνικός
λαός ότι έχει λόγους να συµπράξει στην πάταξη της φοροδιαφυγής και της απάτης, γιατί κανείς σήµερα δεν συνεργάζεται για
τις αποδείξεις, ώστε να ξέρουµε το ΦΠΑ που εισπράττεται από
τον έµπορο, αφού η πλειοψηφία των εµπόρων που εισπράττει το
ΦΠΑ από το λαό, δεν τον αποδίδει στο κράτος.
Μέσω, λοιπόν, της υποχρεωτικής µείωσης ρευστότητας των
συναλλαγών –πράγµα που έκανε η Νότια Κορέα, η Αργεντινή,
ακόµα και η γειτονική Βουλγαρία- από 3.000 ευρώ, που είναι σήµερα, να πάµε στα 300 ευρώ. Να απαγορεύεται άνω των 300
ευρώ η συναλλαγή σε ρευστό, ώστε µε ηλεκτρονικές συναλλαγές να κερδίσουµε το 50% της απάτης από το ΦΠΑ.
Επίσης, να δώσουµε µπόνους, πριµ 5% απαλλαγή φόρου σε
όποιον Έλληνα πολίτη συναλλάσσεται όχι σε ρευστό, αλλά µε πιστωτική κάρτα ή µε κάρτα αναλήψεων, τη γνωστή cash card, µε
την οποία αρκετός κόσµος αντλεί από τα µηχανήµατα των τραπεζών τα χρήµατα που έχει αποταµιεύσει για τις καθηµερινές του
δουλειές.
Με αυτόν τον τρόπο, επαναλαµβάνω, χώρες όπως η Κορέα, η
Ολλανδία, οι Ηνωµένες Πολιτείες, η Αργεντινή -µετά την πρόσφατη κρίση- έχουν αντλήσει τεράστιους πόρους. Ναι, αν τολµούσαµε, θα έπρεπε για ένα διάστηµα να απαγορεύσουµε
πλήρως τις συναλλαγές σε ρευστό.
Κανείς δηµόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος δεν πρέπει να πληρώνεται και να συναλλάσσεται σε ρευστό. Πρέπει να συναλλάσσε-
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ται ηλεκτρονικά για να µπορέσουµε επιτέλους να βρούµε διέξοδο σ’ αυτήν την απίθανη φοροκλοπή.
Πρέπει να επιτεθούµε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ανελέητα εναντίον των φοροαπατεώνων
και των φοροφυγάδων, όχι µε λόγια, αλλά µε έργα, αντλώντας
την εµπειρία από τη διεθνή πραγµατικότητα και µεταφράζοντας
αυτά που κατάφεραν άλλοι λαοί στη δική µας καθηµερινή πράξη,
για να δώσουµε επιτέλους εξετάσεις ενώπιον του ελληνικού
λαού.
Και ο ελληνικός λαός, όµως, πρέπει να διδαχθεί από το πάθηµα αυτό και να γνωρίζει ότι δεν µπορεί να συναλλάσσεται µε
όποιον ελεύθερο επαγγελµατία του προτείνει να µην εκδοθεί
απόδειξη για να γλιτώσει 30 ή 40 ευρώ.
Αυτά τα 30 ή 40 ευρώ εφάπαξ είναι η µείωση για µια ζωή της
συντάξεως ή του µισθού, όταν το κράτος αποτυγχάνει να έχει
έσοδα.
Έχουµε, λοιπόν, ενώπιόν µας ένα πακέτο σωτηρίας 240 δισεκατοµµυρίων που εξασφαλίζει τη χώρα µας για µια τριετία. Να
εργαστεί σοβαρά, υπεύθυνα και δεν θα έχει πρόβληµα. Η Ελλάδα έχει έτσι λυµένο το πρόβληµα των δαπανών της για τοκοχρεολύσια. Όµως, αυτό το πακέτο σωτηρίας πρέπει να το
ολοκληρώσουµε µε την Κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας του κ. Παπαδήµου, που δεν µπορεί να έχει το βραχνά του κ. Σαµαρά ότι
πρέπει να τελειώσουµε στις 19 Φεβρουαρίου.
Κανείς δεν φοβάται τις εκλογές. Μόνον ο ελληνικός λαός φοβάται εάν µε τις εκλογές χάσουµε και την τελευταία αυτή ευκαιρία.
Πρόκειται για ένα πακέτο σωτηρίας που τώρα το αποδέχονται
η Νέα Δηµοκρατία και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός, αλλά
µέχρι χθες µας έλεγαν ότι είναι «µαύρο πακέτο». Και τώρα µπήκαν στην Κυβέρνηση για να το σώσουν. Ε, λοιπόν, να το πούµε
µε θάρρος, ότι αυτό το πακέτο σωτηρίας έχει ονοµατεπώνυµο.
Έχει το ονοµατεπώνυµο του Γιώργου Παπανδρέου και της κυΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

βέρνησής του. Δεν µπορούµε να αξιοποιούµε στρεβλά τον πόνο,
τη δυσπραγία και τη δυστυχία του ελληνικού λαού για να διαστρεβλώνουµε τα πράγµατα για κοµµατικό όφελος.
Έχουµε µία Κυβέρνηση συνεργασίας που ήρθε µέσα από την
πρωτοβουλία για το δηµοψήφισµα. Ας το αναλύσουν αυτό και οι
Έλληνες πολίτες που µας ακούν και οι συνάδελφοι. Ναι, µε την
πρωτοβουλία περί δηµοψηφίσµατος και την όποια διαδικασία
ακολούθησε είχαµε ως επακόλουθο τη συνεργασία µας, η οποία
όµως δεν κρατάει, δυστυχώς, όσο φαίνεται ότι έχει ανάγκη ο
τόπος. Ο λαός θα κρίνει πόσο καιρό χρειάζεται αυτή η συνεργασία και ίσως ο λαός µε τη σοφία του θα της δώσει µια συνέχεια
τεσσάρων ετών, για να µπορέσει πραγµατικά αυτός ο τόπος να
ορθοποδήσει, ώστε πραγµατικά οι νόµοι που ψηφίζουµε εδώ να
γίνουν πράξη από τις κυβερνήσεις και να µπορέσουµε να δούµε
προκοπή και σωτηρία σ’ αυτόν τον τόπο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον Α’
Αντιπρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στη Β’ Πειραιώς, κ. Νιώτη, για την εµπεριστατωµένη εισήγησή του και µάλιστα εις το κεφαλαιώδες ζήτηµα της φοροδιαφυγής και του πώς
θα οργανώσουµε την άµυνά µας. Τον ευχαριστούµε ειλικρινώς
γι’ αυτήν την εµπεριστατωµένη εισήγηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 1.00’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Κυριακή 4 Δεκεµβρίου 2011 και ώρα 15.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, νοµοθετική εργασία: συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των
προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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